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לא  העגל.  חטא   - פרשתינו  של  במרכזה 
יום,  מ'  לפני  תורה  שקיבל  עם  נתפס. 
שאין  בעין  עין  שראו  לאחר  עגל?  עושה 
תחת  המקלקלת  כלה  עלובה  מלבדו?  עוד 

חופתה. כיצד קרה הדבר?
נבאר על פי משל נפלא, על ידי מעשה שהיה 

עם זייפני כספים.
ורשה  בעיר  סיפר:  זצ"ל  מנובהרדוק  הסבא 
את  שרוששה  נוכלים,  כנופיית  פעלה 
פנו  שלוחיה  מתוחכמת.  בדרך  קורבנותיה 
לה:  לסרב  שאין  הצעה  לו  והציעו  לאדם 
ברשותם מכונת דפוס משוכללת, המייצרת 
שטרות מזוייפים. מוכנים הם למכור לו מאה 
שלושים  תמורת  מזוייפים,  שטרות  אלף 

אלף שטרות אמיתיים בלבד! 
"הנה  לו:  והיסס. אמרו  מובן שהאיש חשש 
שטרות,  שלושה  לך  בחר  המזוייף.  הכסף 
אלו שתרצה, וגש עימם לבנק, לפרטם לכסף 
מזוייפים  בשטרות  שבקי  מי  לך  אין  קטן. 
יותר מפקיד בנק, ותראה האם יבחין בזיוף!" 
שטרות  שלושה  הוציא  הסכים.  האיש 
בפני  והציגם  הבנק  לסניף  עלה  באקראי, 
מישהו  כיסוי:  סיפור  לעצמו  הכין  הפקיד. 
קנה ממנו חפץ ושילם לו בשטרות אלו, הוא 

לא ידע שהם מזוייפים... 
היטב,  בהם  עיין  השטרות,  את  נטל  הפקיד 
והסכים  האיש,  ראה  לב.  בחפץ  והמירם 
מהבנק,  חסכונותיו  את  הוציא  לעיסקה. 
ונטל בידיו 60.000 שטרות  אף לווה כספים, 
שטרות   200.000 ב-  להמירם  מקוריים 

מזוייפים, עיסקת חיים! 
הכסף  את  איתם  והביאו  שמחו,  הנוכלים 
בשתי מזוודות. אבל האיש לא נפל בפח: יתכן 
שבתחילה הציגו כפיתיון שטרות אמיתיים, 
נטל  ירודה.  מאיכות  זיוף  הביאו  ועכשיו 
עימם  ועלה  מהמזוודות,  שטרות  שלושה 
בחינה  שבחנם  הפקיד,  לפני  הציגם  לבנק, 
מדוקדקת - והמירם בכסף קטן. עכשיו היה 
נתן להם  ובטוח שהזיוף אכן מוצלח.  סמוך 
את  לספור  וישב  המקוריים,   60.000 ה-  את 
חדשים  שטרות   200.000 שהביאו:  האוצר 
הרוויח  חייו.  עיסקת  את  עשה  הוא  ונאים. 

140.000 בלא מאמץ, ברגע אחד!
נטל את שתי המזוודות, ופסע ברחוב שמח 
וטוב לב. לפתע עצרו שוטר: "היי, מה אתה 

נושא עימך?" "כסף", ענה. קולו רטט. כסף? 
תפתח את המזוודות בבקשה"! 

על  אחת  מזוודה  הניח  השוטר  בפקודת 
גדושה שטרות.  והנה היא   - רעותה, פתחה 
גחן השוטר, התבונן בהם היטב וקולו רעם: 
מזוייפים,  שטרות  מחזיק  אתה  זה?!  "מה 
המשטרה!"  לתחנת  עימי  בוא  עצור!  אתה 
בטרם  נפל.  פח  לאיזה  והבין  האיש,  נחרד 
רגליו  -נשא  להזדקף  הגחון  השוטר  יספיק 
לא  המזוודה,  את  נעל  שהשוטר  עד  וברח. 
מזוודות  שתי  עם  והשוטר,  זכר.  לו  היה 
לדלוק  היה  יכול  לא  ידיו,  בשתי  כבדות 
אחריו. ביכה האיש את כספו, אך ניחם עצמו 
שלא איבד את חירותו. ברגע אחד התעשר - 
ובמישנהו התרושש... כיצד רימוהו ונתנו לו 
לבסוף כסף מזויף? אז זהו, שלא הכסף היה 

כאן מזויף, אלא השוטר...
השוטר פנה ועשה דרכו לאכסניית הזייפנים, 
על  נמנה  הוא  אף   - בידיו  המזוודות  ושתי 
אלף  בשישים  שהתעשרה  הכנופיה,  חברי 
הגנבים  חילקו  לסוחר...  עוברים  שטרות 
הפתי  את  ללכוד  ופנו  שללם,  את  ביניהם 

הבא... 
מה היה סוד התעלול? כיצד באמת לא עלו 
פקידי הבנק על הזיוף? פשוט מאד: 200.000 
תיעתעו  הם  מזוייפים!  היו  לא  השטרות 
באנשים בשטרות כסף אמיתיים! לכן הסכים 
כי  לתומו,  השטרות  את  להמיר  הבנק  פקיד 

אכן היו מקוריים וחוקיים! 
והקורבן  מאחר  השאלה:  נשאלת  כן,  אם 
השטרות  את  מאשר  הבנק  שפקיד  ראה 
מדוע  אמיתיים,  היו  שאמנם  יודעים  שאנו 
לא  מדוע  רכושו,  את  והפקיר  ונמלט  ברח 
טען שהשטרות אמיתיים ומוכן הוא להוכיח 
משום  והתשובה:  היה!?  שאכן  כפי  זאת, 
שבעצמו לא היה בטוח. בעצמו פיקפק, לכן 

נמלט... 
שהאמת  ובטוח  איתו,  שהאמת  שיודע  מי 
בעת  יכשל  ולא  מניסיון  יתרשם  לא  איתו, 
ואמונתו  חלמיש,  כצור  יעמוד,  איתן  מבחן. 
שאמונתו  מי  רק  הניסיונות.  בכור  תתחשל 
רופפת מלכתחילה, רק הוא ינוס בעת מבחן! 
על עת מתן תורה נאמר )שה"ש, ט( "לבבתני 
"מהו  במדרש  ואיתא  מעיניך",  באחת 
שבעין השנית כבר היו  באחת מעיניך? אלא 

מתן  שבשעת  נמצא   - העגל"  על  מסתכלין 
תורה כבר היתה דעתם לפרוש ח"ו.

תורה  מתן  בעת  אם  התשובה.  טמונה  כאן 
הקבלה לא מוחלטת, בעין אחת, עם פיקפוק, 
אין פלא שלבסוף עשו עגל! מראש לא היה 
לא  ובמים.  באש  הולכים  שאנו  לנו  ברור 
שרפנו את הגשרים. הותרנו עין אחת לכיוון 

העגל. על כל צרה שלא תבוא...
אם מוחלט אצל האדם שיעמוד בנסיון - הוא 

יצליח. 
מחר  אגיע  ה'  ירצה  'אם  אומר:  אדם  אם 
לשיעור, אם לא יהיו לי עיכובים', הוא מזמין 

עיכובים! 
אם אדם אומר: 'אם ה' יתן לי כוח אסיים את 
רוב  המסכת, את הש"ס, את השולחן ערוך, 
לא  פשוט  יגיע.  לא  לאמצע  שגם  הסיכויים 

יהיה לו כוח.
סיכוי  יש  ומושלמת  גמורה  בהחלטה  רק 

שהאדם יצליח!
מאיתנו  ומונע  לכך  מודע  הרע  יצר  ולכן 
שזה  אותנו  מבהיל  הוא  כזאת,  החלטה 
כמו  שזה  להפסיק,  כך  אחר  שאסור  מחייב, 
מנת  על  זה  מסוג  דברים  מיני  כל  ועוד  נדר, 

לבעתנו ולהביאנו לסגת מהחלטתנו.
ואף יותר מכך. פעמים זה בא מתוכנו. האדם 
לחרטה,  פתח  לו  להשאיר  רוצה  תוכו  בתוך 
ולכן  עצמו,  על  שקיבל  הקבלה  על  לויתור 
עם  הבחור  כמו  רפה.  בשפה  מחליט  הוא 
והוא  בעצמו,  בטוח  לא  הוא  המזויף,  הכסף 

בעצם בורח. לפתח חטאת רובץ!
ליש  בן  פלטי  על  מסופר  יט:(:  )סנה'  בגמ' 
לא  ומספק  לו  נמסרה  שאול  בת  שמיכל 
שמו,  פלטי  יוחנן:  רבי  'אמר  אצלה.  קרב 
מן  אל  שפלטו   - פלטיאל  שמו  נקרא  ולמה 
לבינה,  בינו  חרב  נעץ  עשה?  מה  העבירה, 

אמר: כל העוסק בדבר זה ידקר בחרב זה".
החרב  תעזור  מה  וכי  השאלה,  נשאלת 
הנעוצה? וכי אינו יכול להסירה? אלא נעיצת 
להחליט לעצמי אני לא אזוז  החרב היא כדי 
כחרב.  וחדה  חזקה  החלטה  מה.  ויהי  מכך 

החלטה כזו אכן תוכל לעמוד שנים רבות.
כל  מקרר  הספק  'ספק',  בגימטריה   - עמלק 
 - נקבל קבלות ללא ספקות  והחלטה.  קבלה 

וכך אף נעמוד בהן! 
ניתן להאזין לכל שיעורי הרב בקו-פרטי 

]עלות שיחה רגילה[ 073-2951306
או באתר 'טעמו וראו' או בקול הלשון  

בעמדות או באתר

חדר בריחה!
הופיעה  האחרון  בזמן 
בשלטי  חדשה  פרסומת 

הרחוב – "חדר בריחה"! 

מדובר במשחק הרפתקאות 
ננעלים  אנשים  שמספר 
היא  כשהמטרה  בחדר 
מהחדר  להימלט  להצליח 
בתוך זמן מוגבל, באמצעות 
כאלו  וצפנים  רמזים 

ואחרים. 

הינה  ל"תענוג"  הכניסה 
כמובן בתשלום. 

או  הבורחים  לכל  אז 
אתם  לברוח,  המתכננים 
שבראש  לכתובת  מוזמנים 
'בית  למדרשת  העלון, 
רמזים  לשמוע  אליהו', 
התורה  של  וצפונות 
הקדושה, להתענג מהכיבוד 
בחינם.  והכל  והאוירה, 
שלמה  רבנו  אמר  וכבר 
תבקש  "ואם  גבירול:  אבן 
– אליך!  לעווני, אברח ממך 

ואתכסה בחמתך – בצלך".

שבת שלום

5:17 ..... הדלקת הנר
מוצש"ק........... 6:17
6:50 .......... 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 כי תשא
חטא העגל ושורשו

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"

beteliyahoo@gmail.com :הערות והארות תתקבלנה בברכה במייל

זכר למחצית השקל
מצוה וזכות גדולה להעביר כספי "זכר למחצית השקל" סך 25 ש"ח ל"בית אליהו" 

התרומה מוקדשת ללימוד תורה נטו! פרטים בגב העלון
בני- 053-3139355

 חדש!  ניתן להקדיש יום לימוד
ובסוף היום ינתן מי שברך ע"י הרב שליט"א.

למסירת שמות לישועה צלצל 053-3139355

לימוד 
חברותא  
ימי ראשון 

ורביעי
 19:30

עם ת"ח 
בכל 

מקצועות 
התורה. 

מומלץ!!
 התקשר

עוד היום 
ונקבע לך 
חברותא 
בנימין כרמלי

053-3139355

 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"
 ובאתר :

www.taamu.co.il 

 ובטל' קול הלשון:

03-6171111

 קו ישיר לשיעורי
 הרב בועז שלום שליט"א

073-2951306 

הודעה חשובה בענין העלון
 בראשית דברינו נודה לבורא עולם שברוב חסדיו זיכנו לשרת בקדש 

ולזכות את הרבים בבית הקדוש "בית אליהו" 
בראשות מו"ר הרה"ג הרב בועז שלום שליט"א

בצער רב אנו נאלצים להשעות את הוצאת העלון מחוסר תקציב
ההוצאה מרובה, ומגיעה לכדי 6.000 ₪ בחודש, נטל שמעל לכוחותינו בשלב זה.

 כמובן שנמשיך בס"ד בפעילות הענפה של שיעורי התורה וזיכוי הרבים 
מסביב לשעון, ככל שיזכנו הבורא ברב חסדיו

בהזדמנות זו נודה לכל המסייעים באונם ובהונם, 
ולכל המפרגנים אודות העלון בתגובות שאפילו אותנו הפתיעו.

 כל מי שירצה להיות שותף לפעילות העניפה של המדרשה בזיכוי הרבים בכל דרך וצורה, 
יצור עמי קשר, ותהא משכורתו שלימה מן השמים!

שלכם, בנימין - 053-3139355



בוצרת

 לוחות כתובים משני עבריהם מזה ומזה
הם כתובים )לב, טו(

הלוחות הראשונים היו כתובים משני עבריהם. בטעם הדבר 
נד, א(, שאלמלא  )עירובין  ניתן לומר ע"פ מה שאמרו חז"ל 
מישראל.  תורה  נשתכחה  לא   - הראשונות  לוחות  נשתברו 
הלוחות  שבירת  שלאחר  מבואר  יהושע(  )ס"ס  ובילקוט 
ומתוך  הצער  "מתוך  תורה  שילמדו  ישראל  על  גזירה  נגזרה 
הדוחק  ומתוך  הטירוף  ומתוך  הטלטול  ומתוך  השיעבוד 

ומתוך שאין להם מזונות". 
בקלות,  תורה  ללמוד  היה  ניתן  הראשונים  שבלוחות  נמצא, 
מתוך עושר וכבוד והלומד היה זוכר את תלמודו. ולכן גם היו 
כתובים משני עבריהם - לרמז שניתן ללמוד בקלות ובכל צד 

שמתבונן בהם יכול ללמוד את התורה.
נקודה נוספת - והלוחות מעשה אלקים המה והמכתב מכתב 

אלקים הוא )לב, טז(
בלוחות הראשונים - גם הלוחות וגם הכתב היו מעשה אלקים. 
משה  ע"י  נעשו  הלוחות   - השניים  בלוחות  זאת  לעומת 
ורק הכתב היה מעשה אלקים.  רבנו כמ"ש "פסל לך לוחות", 
גם  זך  היה  ישראל  והטעם, משום שבלוחות הראשונות עם 
וגם בחומרו, שהרי פסקה זוהמתם )שבת קמו.(, ולכן  ברוחו 
גם הלוחות שהם כביכול החומר שעליו כתובה התורה שהיא 
בבחינת הרוח, היו מעשה אלקים. אך בלוחות השניות, איבדו 
הלוחות  חומר  ולכן  החומר,  שמצד  העליונה  המעלה  את 
נעשה ע"י משה רבנו והכתב היה מעשה אלקים. ומכל מקום 
את  מזכך  אדם  התורה  לימוד  ע"י  היום,  שגם  למדים,  נמצינו 

החומר, כפי שהכתב קידש את הלוחות השניות. 

שמירת הלשון
א. איסור חמור לקלל אדם מישראל, וסופו שיחולו 
המובא  כפי  ח"ו.  זרעו  ועל  המקלל  על  הקללות 
כל  רב  אמר  יהודה  רב  "אמר  מח:(  )סנהדרין  הגמרא 
קללות שקלל דוד את יואב נתקיימו בזרעו של דוד". 

בזה  הוא  מורה  מפיו  קללה  דבר  מוציא  כשאדם  ב. 
את  יקלל  לא  כן  כמו  הקדושה.  מצד  נשמתו  שאין 

עצמו. 
ג. יזהר מאד לקיים נדרים ושבועות ולא יוציא דבריו 
לבטלה, כי "ברית" כרותה לשפתיים. ויזהר מלישבע 
המלך  לינאי  היו  עיירות  שאלף  אמת,  על  אפילו 

נשבעים  שהיו  בשביל  נחרבו  וכולם 
שבועות, אע"פ שהיו מקיימים אותם.

סיפרה אשה שאביה נפטר לפני כחודש. 
בתשובה(  יחזירהו  )ה'  הגדול  שאחיה 
ותמיד  רבה,  במסירות  באבא  טיפל 
בלבד".  בחיים  באבא  מטפל  "אני  אמר 
לא  האח  ע"ה,  האבא  כשנפטר  והנה 
שהיה  בגלל  בהלוויה  נוכח  ולא  טיפל 

בתאילנד. ברית כרותה לשפתיים!
יישמר  וכן  פיו,  ינבל  לבל  מאד  יזהר  ד. 
מיני  ושאר  ע"ז  שמות  להזכיר  שלא 

שמותם  להזכיר  נצרך  ואם  בלילה.  ובפרט  טומאה 

יאמר חצי שמם או בקיצור, כמו "סמך-מם" קיצור 
של סמא-ל.

ה. תמיד יפתח פיו לטובה. כמה פעמים שמענו מפיו 
של מורנו הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל שלא 
כי  טוב",  מרגיש  "לא  שהוא  זולתו  על  האדם  יאמר 
אלא  חי.  אדם  על  יאמרו  לא  מרגיש"  "לא  המילים 
יאמר: "מרגיש שלא בטוב". וכן האמא 
אתה  "תיזהר  לבנה:  לומר  לא  תיזהר 
תיפול".  שלא  "תיזהר  אלא  תיפול!", 
שלא  להורים  הקדוש  השל"ה  והזהיר 
כדבר  יעשו  לא  שאם  לבניהם  לומר 
]או  הכלב  או  החתול  יבוא  ח"ו  הזה 

שוטר[...
לחברו  אומר  שאדם  מצוי  פעמים  ה. 
שאיחר לבוא: "עד שבאת משיח כבר 
היה בא". ומראה בזה כביכול שמשיח 
לטובה  פיו  יפתח  תמיד  ולכן  ח"ו.  רחוק  דבר  זה 

ובעזרת ה' הכל יתקיים לברכה.

"לשון הקודש"
מבוססת  אשר  העברית  השפה  היא  כיום  המדינה  שפת 

על "לשון הקודש". "לשון הקודש" היא לשון התנ"ך. 
א(: "אלו  ז,  )סוטה  במשנה  מופיע  הקודש"  "לשון  הביטוי 

נאמרין בלשון הקודש - מקרא בכורים וכו'". 

בפירושו  הרמב"ן  הקודש"?  "לשון  קרויה  זו  שפה  מדוע 
לפרשתנו על המילים "מחצית השקל בשקל הקודש" כתב, 
התורה  לשון  קוראים  שרבותינו  במה  אצלי  הטעם  'וכן 
"לשון הקודש", שהוא מפני שדברי התורה והנבואות וכל 
דברי קדושה כולם בלשון ההוא נאמרו. והנה הוא הלשון 
שהקב"ה מדבר בו עם נביאיו ועדתו, ובו נקרא בשמותיו 
והארץ  השמים  שמות  וקרא  העולם  ברא  ובו  הקדושים, 

וכל אשר בם. ומלאכיו וכל צבאיו לכולם בשם יקרא'.

אך הרמב"ם במורה נבוכים )ג ח( כתב, 'אל תחשוב שנקרא 
הוא  אבל  לטעותנו,  או  לגאותנו  הקודש"  "לשון  לשוננו 
של  לדברים  שמות  בו  ימצאו  לא  קדוש  הלשון  כי  בדין 

כיעור' ]אברי הרביה ויציאות האדם וכד'[.

בלשון  מילותיהם  לברור  הקפידו  הדורות  וצדיקי  גאוני 
הקודש דוקא, בׂשּום לב שלא להשתמש במילים מהשפה 

העברית המתחדשת.

יעקב  שהביא  "בשביל  מובא  רזיא'  'גליא  הקבלי  בספר 
שהדותא'  יגר  לבן  לו  'ויקרא   - בתורה  ארמי  לשון  אבינו 
שנרמז  התורה  בחנוכת  וכתב  למצרים".  אבותינו  ירדו 
בפסוק )דברים כו-ה(: ]לשון[ ארמי אובד אבי ]יעקב, וגרם 
לו[ וירד מצרימה". ואף בעל ההגדה רמז לזה באמרו "וירד 
שהכניס  ]הארמי  הדיבור  פי  על  אנוס  ]מדוע?[  מצרימה 

בתורה[.

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

ונתנו איש כופר נפשו ולא יהיה בהם נגף
באחד ממסעותיו של ה'בית הלוי' - הגאון רבי יוסף דב הלוי 
מבריסק זצוק"ל, למטרות צדקה, הצטופף קהל גדול ורב כדי 
נפשות  לסכנת  קרוב  היה  והמצב  לשלום,  פניו  את  להקביל 
מפאת הדחק. פתח הגאון ואמר בדרך צחות: כתוב בתורתנו 
"כי תשא... ונתנו איש כופר נפשו ]-מחצית השקל[ ולא יהיה 
במחצית השקל כתריס בפני  בהם נגף". משמע שהיה צורך 

הנגף בעת שרצו למנות את ישראל. 
חרס  שבר  או  אבן  להביא  נדרשו  לא  מדוע   - להבין  וצריך 
"ויפקדם  ח(  יא,  )ש"א,  שאול  אצל  שמצינו  כמו  וכדומה, 

בבזק", שכל אחד נטל חרס והשליך לפניו וכך מנאם? 
למנות  למשה  הקב"ה  שציווה  בשעה   - הרב  השיב   - אלא 
את ישראל היה בזה משום מצוה, והיה מקום לחשוש שכל 
אחד יבקש להזדרז במצוה ולהקדים את חברו, ומתוך כך יהיו 
נוגפים איש את רעהו ויבואו לידי סכנה. משום כך נצטוו בני 
ישראל שיתן כל אחד מחצית השקל, וכיון שיצטרכו להוציא 

ממון, כבר לא יזדרזו כל כך, וממילא "ולא יהיה בכם נגף"...
הגעתי  כי  לכם  דעו  הלוי',  ה'בית  סיים   – לכם  אומר  אני  אף 
רק  ולא  חשובה  צדקה  לשם  השקל",  "מחצית  לשם  לכאן 
לשם קבלת שלום. סמוך ובטוח אני כי לא תדחקו איש את 

רעהו ולא יהיה בכך נגף. 
דברי הרב מצאו חן בעיני הציבור ותוך זמן מועט נאסף כל 

הסכום הדרוש.

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

עבודה  של  שבוע  סיים  הכשרות  משגיחי  צוות 
המקפיא,  בקור  לילה,  מבעוד  ביקב.  סיזיפית 
ידם  המכנית.  הבוצרת  את  להפעיל  השכימו  הם 
מיכלים  העמוס  הטרקטור  במנופי  גם  שלטה 
גדושי ענבים. הם ליוו את המשאיות בדרכן ליקב, 
והפעילו את מנוף השפיכה לבור הריסוק. הם ורק 

הם הפעילו את הציוד הכבד, פתחו וסגרו 
ברזים, והכשירו דוודי ענק מנירוסטה. ללא 

מגע נכרי.
טיפסו  נתמלאו,  שהדוודים  לאחר 
וסגרו  הדוודים,  לראשי  המשגיחים 
חתומות,  עופרת  בפלומבות  פתחיהם 
ריססו אותן בצבע ותיעדו הכל במצלמה. 
המהודר  היין  חודשים  ששה  בחלוף 

יתיישן, ואז יבוקבק ויסומן בהשגחה צמודה.
למולדובה.  שב  והצוות  ביעף,  חלפו  החודשים 
הפלומבות נראות במקומן, והצוות פנה להכשיר 

את מערכת הביקבוק.
המשגיחים  אחד  של  החדה  עינו  לפתע  והנה 
הוא  הדוודים.  באחד  קל  צבע  בשינוי  מבחינה 
משווה אל הצבע המופיע על צג המצלמה וחשדו 
תקינות,  ונמצאות  נבדקות  הפלומבות  מתחזק. 

מקיף  חיפוש  לערוך  כדי  התפרס  הצוות  אולם 
פלומבות  אותרו  קצר  זמן  תוך  המפעל.  בשטח 
עם  קצוצים.  כשחוטיהן  המקוריות  העופרת 
המפעל  למנכ"ל  פנו  הם  המפלילות  הראיות 
יינן היקב התוודה כי חשד שהיין  לקבלת הסבר. 
ולאחר  לבדוק,  פתח  ורק  התקלקל,  זה  בדוד 
בפלומבות  סגר  מרגיעה  טעימה 
 120.000  - התוצאה  מזוייפות. 
מבוישים  נותרו  יין   )!( ליטרים 

במולדובה.
  

מדין,  בבנות  החטא  לאחר 
עמדו פנחס ושבעים זקנים וגזרו 
ולא  סתמי.  באופן  גוי  בו  שנגע  יין  שלא לשתות 
רק גוי אלא גם יהודי שאינו שומר תורה ומצוות, 

דינו כמומר והוא אוסר את היין במגעו.
..." אדם':  'חכמת  הרב  אומר  הגזירה  חומרת  על 
ואיסור זה של סתם יינם, למרות שהוא קל בעיני 
באמת  דרבנן...  איסור  לשאר  ודימוהו  העולם 
עוקר  יינם  סתם  והשותה  מאוד  חמור  האיסור 
נשמתו ממקום שנשרש בו בקדושה ואין לו חלק 

לעולם 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'

פלומבות מזוייפות במולדובה

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

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

גלגול הנחש ]מדרש אליהו בשם מהרח"ו[.
להשפילו,  התאמץ  ואף  בהמן,  מרדכי  התגרה  מדוע 
הן בהראותו לו שטר עְבדּותו, והן כשעלה מרדכי על 

הסוס שהרכיבו המן, בעט בו וביזהו ]מגילה טז.[? 
טעמו של מרדכי היה היות ובעבר יעקב כיבד את עשו, 
'עבדך  לעשו  באמרך  "יעקב,  לו  ואמר  עליו  ָקַבל  וה' 
גימטריה  ]לאדנ"י  לאדני'  להגיד  'ואשלחה  יעקב' 
השפלת  לז[.  ]פרדר"א  לחול"  הקדש  את  עשית  המ"ן[ 

את הקדושה בפני הטומאה. 
זאת  לתקן  במרדכי  בגלגולו  יעקב  מתאמץ  כעת  לכן 

ולרומם הקדושה ולהשפיל הטומאה ]החיד"א[.

שופכי בוז
יד  לשלוח  בעיניו  'ויבז  הפסוק:  על  במדרש  נאמר 
'ויבז  כתיב:  עשו  אצל  בזוי,  בן  "בזוי   - לבדו'  במרדכי 
עשו את הבכורה'. ע"כ. יש לציין שאלה שני המקומות 

היחידים בתנ"ך בהם מוזכרת המילה 'ויבז'.
רמז לדבר, הנאמר במלאכי )א-ו(: 'ּבֹוֵזי ְׁשִמי' בגימטריה 
מבאר  'עשו' עה"כ. והנה בפסוק זה - ויבז בעיניו וגו' 
לו  ואמרו  "היות  ללשה"ק[:  ]מתורגם  יונתן  התרגום 
להמן שמרדכי בא מיעקב שנטל מעשיו אבי אביו של 

המן את הבכורה ואת הברכות".
'רב' לעומת 'כל'

כדי  מנחה  לו  נותן  יעקב  ועשו,  יעקב  נפגשו  כאשר 
נימוס  ]מטעמי  מסרב  בתחילה  עשו  רוגזו.  להשקיט 
מזויף כדרך עמי אדום...[, בטענה 'יש לי רב, אחי, יהי 
לך אשר לך'. יעקב מפציר בו ואומר 'קח נא את ברכתי 

אשר הובאת לך כי חנני אלקים וכי יש לי כל'. 
עשו אומר יש לי רב- אך עדיין לא הכל, שאין אדם מת 
וחצי תאוותו בידו. ואילו יעקב מסתפק במה שיש לו; 

'יש לי כל', לא חסר אני מאומה.
גם אצל מרדכי והמן מצאנו את אותם מטבעות לשון. 

'ויספר להם המן את כבוד עשרו ו'רב'  המן נאמר  על 
בניו' לעומת מרדכי )שם י-ג( 'ודובר שלום ל'כל' זרעו' 

)ר' צדוק ברסיסי לילה(.

זאת ועוד, לעשו אין די במה שיש לו, והוא מבקש עוד 
ועוד, יש לו רק 'רב' עדיין לא הגיע ל'כל'... ומשכך- אין 

הוא מסתפק בפחות מהכל. 
כך גם בגלגולו בהמן. הוא אינו מסתפק שכל העולם 
כורע ומשתחוה לו: 'וכל זה איננו שוה לי בכל עת אשר 
אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך'. הוא 

רוצה הכל!
מתנגד בקביעות לבית המקדש

המקדש ולכן מכר הבכורה,  עשו התנגד לעבודת בית 
ולעיל ראינו שבגילגולו כטיטוס אף הוציא התנגדותו 

לפועל והחריב את ביהמ"ק. 
דרך  באותה  ממשיך  המן  שאף  מוצאים  אנו  במדרש 

שסלל עשו בגילגול הקודם, וכעת אף המן ובנו ִׁשְמַׁשי 
)ילקו"ש עמוס  בנין בית שני.  לבטל את  הסופר מנסים 

ועוד(. 

גילגלה  ואף  בידו,  צלח  לא  הדבר  הפעם  אולם 
ההשגחה שממונו של המן סייע בסופו של דבר לבנין 
בית המקדש, כמובא במדרש )מדרש תהלים עח(: 'תנא; 
לשלשה חלקים נחלק ממונו של המן, שליש למרדכי 
בית  לבנין  ושליש  תורה,  לעמלי  ושליש  ואסתר, 

המקדש'. רשע יכין וצדיק ילבש...

ממתין לימי אבל
עשו אמר בלבו יקרבו ימי אבל אבי, הדבר נשאר בליבו 
בהמן  בגלגולו  זממו.  את  לפועל  להוציא  הצליח  ולא 
הוא מתקדם שלב נוסף ומצליח להוציא את תוכניתו 
לפועל בגזירת שמד על כל היהודים, אלא שבחסדי ה' 

הפר זממו )רבי צדוק הכהן 'אור זרוע לצדיק'(.

לעולם יקדים תפילה לצרה
של  תפילתו  בזכות  הייתה  שההצלה  לומר  ואפשר 
והכני  יבא  פן  עשו...  מיד  אחי  מיד  נא  'הצילני  יעקב; 
אם על בנים'. 'הצילני נא מיד' ר"ת המן ]בעה"ט[. ועוד, 
'מיד' גימטריה 54, כמספר הפעמים שמוזכר שמו של 
המן במגילה )הרמזים מפע"ח שער פורים פ"ו(. וכן יש 54 

אותיות בעשרת בני המן ]הרוקח - רמזי פורים[. 
ועוד, 'מיד' אותיות 'ָמַדי' לרמז להמן שהיה מָמַדי )דגל 
מחנה אפרים(. והכני אם על בנים - ככתוב בגזירת המן 

'טף ונשים ביום אחד' ]בעל הטורים[.
ועוד נרמזה ההצלה בפסוק )ירמיה ל-ז( 'ועת צרה היא 
ליעקב וממנה יוושע'. 'ממנ"ה' אותיות 'מהמ"ן' יוושע 
)הרוקח(. ונקט עת צרה ליעקב - שהוא כאמור מרדכי 

)דבש לפי(.

לאור זאת יאירו דברי המדרש ]שמו"ר[ 'כל מי שכתוב 
במרדכי  ברייתו,  מתחלת  לכך  הוא  מתוקן   - 'היה'  בו 

כתיב 'איש יהודי 'היה' מתוקן להצלה'. 
וברור הדבר, שהרי עוד בגלגולו הקודם כיעקב התפלל 
מתוקן  מרדכי  כעת  ודאי  כן  ואם  מהמן,  זו  הצלה  על 

הוא להצלה זו! ]לבנת הספיר על הגש"פ[.

ברֹור לו ִמט"ה יפה...
'ב'  בצדו  נכתב  הִמטה'  על  נופל  'והמן  הפסוק  על 
במסורה' ]ר"ל ביטוי זה מופיע רק ב' פעמים בלבד בכל 
התנ"ך[, הפעם הנוספת - אצל יעקב אבינו - 'ויתחזק 
ישראל וישב על המטה'. מה הקשר בין שני הפסוקים 

הללו?
הדור,  אותו  ניצל  יעקב  של  השלימה  מיטתו  בזכות 
'ויתחזק ישראל' -הוא  זו  ]ובזכות  ויעקב הוא מרדכי, 

מרדכי, וממילא 'והמן נופל'[. 
נקרא  שבארמית  'פורים'  בשם  גם  נרמז  זה  ודבר 
'פוריא', ו'פוריא' בארמית משמעותו גם 'מיטה', שעל 

עסקי ִמטה החלה מפלת המן. )'דבש לפי'(.

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

בניחוח ימי הפורים נמשיך בחלק נוסף על גלגוליהם של הדמויות המרכזיות במגילה.
יעקב- מרדכי, עשו- המן | חלק ג'

קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה... 
היה  חסר  לתפילה.  יהודים  מנין  בביתו  אסף  ה״פלאה״  בעל  פינחס  רבי 
נמצא  ואכן  למנין,  עשירי  ברחוב  שיבקש  השמש  את  הרב  שלח  'עשירי'. 
עשירי והוכנס פנימה. הרב ראה שהלה אינו נראה מן המדקדקים במצוות, 

ורמז לשמש להמשיך ולחפש אדם נוסף. הלה שהבין ש"לא סופרים אותו" 
ואמרה  ציוותה  התורה  והרי  בשאלה:  פינחס  רבי  אל  פנה  משמע,  תרתי 
לצרף אף את ה״חלבנה״ אל הקטורת, הגם שריחה רע? 'אמת הדבר' - השיב 

לו רבי פינחס, ועל כן 'אחד עשר סממנים היו בה'...

הציור המתוקן
נוף מרהיב והחל לצייר  צייר מתלמד אזר אומץ לנסות את כישוריו, נעמד מול 
בהשקעה רבה עננים, ציפורים, בתים, עצים, פרחים ססגוניים ועוד ועוד. כשסיים 
העמיד את הציור בכיכר העיר עם פתק בו רשם שכל מי שיש לו הערות מתבקש 

לסמן בטוש השחור שמונח לצד הציור.
כעבור יומיים חזר למקום וחשכו עיניו. לא היה פרט אחד בציור שלא סומן בטוש 
השחור. מיואש, עצוב ובוכה הגיע למורה לציור וסיפר לו את אשר קרהו. המורה 

עודד אותו ובקש ממנו לחזור שנית לנוף, לצייר בדיוק את אותו הציור ולהעמידו 
שוב בכיכר העיר, אלא שהפעם יצרף צבעים ומכחול ויכתוב בפתק שכל מי שיש 
כעבור  המורה,  לעצת  שמע  התלמיד  הצבעים.  ע''י  לתקן  מתבקש  הערות  לו 

יומיים שב אל ציורו ולשמחתו- לא היתה אפילו הערה אחת!
מוסר השכל: להעיר לבקר ולהצביע מה לא בסדר, כל אחד מתנדב למצוא בקלות 
ליקויים אצל חברו. אבל לתת עצות ופתרונות אמיתיים לתיקון ושיפור מעשיו 
של השני אף אחד לא מוכן להתאמץ. אדם שמנסה להצליח בכל תחום בחיים 
ברצונו  ולפגוע  לו  להפריע  וינסו  שיעירו  אנשים  יהיו  תמיד  ברוחניות,  ובפרט 
להצליח. לפיכך, אל לו לאדם להתייחס לאנשים המנסים לשבור את רוחו, אלא 
להמשיך הלאה בתנופה. אם יש אדם אמיתי המעונין בכנות להעיר לטובת חברו, 

יתן נא את עצתו ופתרונו בצד הערתו!
בהצלחה! 

הרב מרדכי לוי שליט"א
מרצה בהידברות ומבאי בית אליהו


