
 בית כנסת ובית מדרש 
ע"ש אליהו סימן טוב ז"ל

רח' גרונר 11 בני ברק 

בי˙
       אליהו

דבר המערכת

בס"ד

גליון

 7

שמא  ישראל.  בני  מפני  חושש  פרעה 
ונוסף  מלחמה  תקראנה  כי  ״והיה  ואולי, 
גם הוא על שונאינו״ )שמות א, י(. אז מה 
עושים? הופכים אותם לעם של עבדים, 
כל אחד נדרש לייצר ארבע מאות לבנים, 

ואם פיגר במכסה יצקו את ילדו בחומה!
יש לי שאלה לפרעה, אומר הרב גלינסקי: 
רחוק  חשש  האחת  המאזנים  כף  על 
שמא תקראנה מלחמה, ושמא אז 'ונוסף 
המאזנים  כף  ועל  שונאינו'.  על  הוא  גם 
עוול  לא  על  שלם  עם  לשעבד   - השניה 
ובכל  ובלבנים  בחומר  חייו  למרר  בכפו, 
אם  התלבטות.  ואין   - בשדה  עבודה 
הכף  שלהם,  והשעבוד  שלי  הוא  החשש 

הריקה שלי תכריע!
האצטגנינים  נוספת:  דוגמא  מיקרי? 
של  מושיעם  להוולד  שעתיד  מזהירים 
הבן  ״כל  אז  כך?  במים.  וילקה  ישראל 
על   - כאן  אף  תשליכהו".  היאורה  הילוד 
אצטגנינים  אזהרת  האחת  המאזנים  כף 
ועל  רואים,  מה  יודעים  ואינם  שרואים 
ואלפים  למאות  תינוקות  השניה  הכף 
בלי  גזר,  ואף על עמו  ליאור.  המושלכים 
גם  יהיה  בין הטבועים  שום מצפון. אולי 

הוא... 
ורופאיו  בצרעת,  לוקה  פרעה  הלאה: 
ממליצים על השתכשכות בדם תינוקות. 
ומאה  בבקר  נשחטים  וחמשים  מאה 
כף  על  ביומו.  יום  מדי  בערב,  וחמשים 
הכף  ועל  אליל,  רפואת  האחת  המאזנים 
תמימות.  נשמות  זכים,  תינוקות  השניה 

ואין ספק מה מכריע את הכף!
שאיננו  ה'  ברוך  אנכית!  השקפה  איזו 

כאלה.. האמנם?
ע״א(:  מ  )נדרים  בגמרא  שורה  נלמד  אז 
רבי  מתלמידי  אחד  בתלמיד  מעשה 
עקיבא שחלה, ולא נכנסו חכמים לבקרו. 
כך  כיון שראוה  רבי עקיבא לבקרו.  נכנס 
כך?!  כל  הוא  חשוב  אמרו:  התלמידים, 
מיד כבדו לפניו ורבצו לפניו, עד שנרפא 
וחיה. יצא רבי עקיבא ודרש: 'כל מי שאינו 
נשמתו'.  נוטל  כאלו  החולה  את  מבקר 
מפניו  יבוש  לכשיתרפא  כי  טעמא,  ]מאי 
עליו  ויתפלל  בחליו,  בקרו  לא  מדוע 

אחאי,  דרב  השאלתות  )גרסת  שימות! 
שאלתא צג([ -

מה מונח על כפות המאזנים?! אי נעימות 
שלי על הכף האחת, וחיי הזולת על הכף 
שלא  ובלבד  שימות,  הלואי  אז  השניה. 

תגרם לי אי נעימות -
)שערי  ממות״  מר  הכלימה  ״צער  אם  כי 
הכלימה  שצער  ודאי  קיא(,  ג,  תשובה 

שלי, מר ממות של הזולת...
פרעה  של  שהשקפתו  מצמרר.  כמה 
לא  אם   - בלבנו  שביתה  לקנות  עלולה 
נשכיל למגרה! אם לא נבין שהזולת אינו 
מטרד, או זבוב טורדן.  לא רק פרעה. אדם 

גדול בישראל כשל בכך.
 250 מגייס  משה.  על  לחלוק  קם  קרח 
ראשי סנהדרות שלוקחים קטורת במטרה 
לזכות בכהונה גדולה. קורח מוזהר ויודע 
שרק אחד ייבחר, השאר ימותו. ובכל זאות 
את  לו  יש  שיינצל.  זה  שהוא  בטוח  הוא 
ממנו  שהרי  לחזה,  צמוד  המנצח'  'הקלף 
יוצאת שושלת של שמואל וכו'. קרח מוכן 
ל ר צ ו ח 250 ראשי סנהדראות כדי שאני 
אולי אקבל איזשהו מינוי!! כף המאזנים 
כשחותכים  לעשות,  מה  מכריעה!  שלי 
של  ה"דלק"  הם  שבבים...  נופלים  עצים, 

המהפכה... "קורבנות השלום"...
האם זה לא מה שקורה בסוריה? עד עתה 
בבני  טובח  המטורף  אלפים,  מאות  מתו 
עמו ללא רחם, ימותו מאות אלפים, יגלו 
מאות אלפים אחרים, כי על כף המאזניים 
מאות  של  אדם  חיי  מול  שלי  השררה   -
מכריעה  שלי  השררה   - שלהם   - אלפים 

ללא ספק!
שריפות  מספר  אירעו  שבילדותי  זכורני 
של  חשד  שעוררו  באילת  מלון  בבתי 
חולני.  'פירומן'  או  סידרתי'  'מצית 
החוקרים  נדהמו  רבים  מעקבים  לאחר 
מהמניעים   - מכך  ויותר  מהמימצאים 
ידי  על  בוצעו  שהשריפות  התברר   -
ולאחר  האש  את  מצית  שהיה  עיתונאי 
מכן מגיע כדי לדווח ולכתוב כתבה ולקבל 
אדיר  נזק  לגרום  מוכן  היה  הוא  'סקופ'... 
הנפש  ועוגמת  צער  מליונים,  של  בשווי 
כספית ופיזית, ואף לסכן חיי אדם, אך נו 

יזכה  לו  ה'סקופ'  לעומת  זה  מה  באמת, 
מיודענו העיתונאי?!

מתכות  גנב   - קיצוניים  פחות  ומקרים 
לקח  אותן  שלהקים  גדרות  לגנוב  מסוגל 
ומחיר  העבודה  של  והערך  חודשים, 
הסחורה מגיע לכדי מאות אלפי שקלים, 
והוא יודע שהוא יקבל רק כמה מאות או 
אלפים בודדים, ולא אכפת לו להפסיד לך 
מאות אלפי שקלים, כדי שהוא יקבל כמה 
מזגן  ולגנוב  לפרק  לו  אכפת  לא  מאות!! 
ששווה 10.000 ₪ הגם שהוא יקבל עליו 
ברור,  הרי  נו  בנחושת...  שוויו   -  ₪  200

ה-10.000 הם שלך, וה- 200 - שלו!
רבות?  פעמים  כך  נוהגים  אנו  אין  האם 
מסוימת  חנות  ליד  עובר  אדם  לפעמים 
או סופר, שצריך לקנות שם משהו לבית, 
אך אין לו כח/חשק/סבלנות כעת, אז הוא 
יודע  שהוא  הגם  הבייתה,  ומגיע  ממשיך 
מישהו אחר ייאלץ לצאת מהבית  שכעת 
בכבישים,  שעה  חצי  ייתקע  במיוחד, 
וייסחב עם סלים, אך מה לעשות, החמש 
יקרות  המאזניים,  כף  שעל  שלי  דקות 

יותר משעות מרובות שלך...
מה  לכל  האנטי-תיזה  את  נראה  הבה 
שדיברנו עד עתה: מסופר על רבי עקיבא 
שבחור  בזמנו  היה  שמקובל  איגר, 
ומוסר  חמיו,  אצל  שובת  היה  שמתארס 
לטובי  הכנסת  בבית  מפולפלת  דרשה 
את  לשאת  הוזמן  רעק"א  הלומדים. 
חלקה  שכח,  חלקה  גמגם,  אך   - דרשתו 
אכזבה.   - בקיצור  עילגת,  בצורה  מסר 
השידוך.  את  לבטל  שקל  לעתיד  חמיו 
שבשבת  והבטיח  בפניו,  התנצל  רעק"א 
הבאה הדרשה תהיה מוצלחת יותר. ואכן 
הופתעו  הלומדים  מכן  שלאחר  בשבת 
האדירה  והגאונות  המבריק  מהפלפול 
ונותרו פעורי פה. שאל אותו חמיו - ומה 
עוגמת  לי  שהסבת  שעברה,  בשבת  קרה 
שעברה  בשבת   - רעק"א  השיבו  נפש? 
היה כאן עוד בחור מאורס מהישיבה שלי, 
דרשה,  ונשא  לחמיו  הוזמן  הוא  שאף 
וחששתי שאם אמסור 'טוב מדי' - יאפיל 

הדבר על דרשתו...
מול  האחת,  הכף  על  הזולת  של  כבודו 
הזולת  של  שכבודו  ודאי   - שלי  בזיוני 

קודם. חידוש של רעק"א!

 הצוואה
בין  החיים  בבית  "מקומי 

אנשים פשוטים"

תחת  עדיין  אנו  שרויים 
צוואתו  של  העז  הרושם 
מרן  של  המרטיטה 
זצוק"ל.  שטיינמן  הרב 
יגון  דמעות,  צמרמורת, 

ואנחה. איש האמת!

יתומים  שנשארנו  ואנו 
שבמעט  מעט  אולי  ננסה 
ללכת בדרכיו. וכמו שאמר 
המדרשה  מבאי  יהודי  לי 
להבדיל בין החיים לחיים: 
שמקומי  מרגיש  "אני 
בין  אליהו"  ב"בית  כאן 
יהודים  פשוטים".  אנשים 
ובאים  הכל,  שעוזבים 
בלי  קדושה,  תורה  ללמוד 
ושאר  וכבוד...  משכורת 
תורה  נטו,  העולם.  הבלי 

לשמה!
שבת שלום!

4:28 ..... הדלקת הנר
מוצש"ק........... 5:31
5:53 .......... 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 שמות
המאזנים הבלתי מאוזנות
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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 הלכהשבט מוסר, עין יעקב - הרב שלמה אסולין12:20-13:20
הרב שמואל אוחיון

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

היה שותף,
וקבל מתנות אטרקטיביות!

 בית אליהו - בית מדרש פעיל הכולל: 
 • שיעורי תורה ברצף מטובי הרבנים והמרצים! 

 • כולל אברכים • פרויקט חברותות 
 • אבות ובנים • תהילים לילדים 

• שיעורי נשים • שיעורי קירוב, ועוד!
 ההוצאות מרובות, ובאפשרותך 

 להיות שותף, ולבחור מתנה
מאחד המסלולים הבאים.
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הוראת קבע ע"ס ₪50 מזכה אותך 
 בספר משנת החלומות

 או בספר משנת הגלגולים
 או במיקרו 32SD ג"ב 
מלא בשיעורי הרב.

 הוראת קבע ע"ס ₪100 - מזכה אותך 
בשתי מתנות ממסלול א', או במיקרו 64SD ג"ב 

 מלא בשיעורי הרב, או בנגן סאמויקס
+ כרטיס מיקרו-SD 32 ג"ב.

+

+

 הוראת קבע ע"ס ₪150 - מזכה אותך
בשלש המתנות ממסלול א', או מתנה אחת 

ממסלול א' + מתנה אחת ממסלול ב'.
או דיסק אונקי סנדיסק 3.0 128 ג"ב

אפשר לתרום בכ. אשראי דרך מערכת "נדרים פלוס".
 כל התורמים זכאים להקדשה בעלון לרפואה, לע"נ,

לזיווג או כל ישועה

053-3139355 חייגו:
בני

 התקשר
עוד היום 
ונקבע לך 
חברותא 
בנימין כרמלי

053-3139355

להצלחת

 ירון ונטלי שמואל הי"ו 
לידה קלה בעז"ה, בריאות והצלחה

להצלחת

 משיח אליהו בן הדסה הי"ו 
תמר בת צפורה הי"ו
יוסף בן שרה הי"ו 

לרפואת
ר' חיים בן סעדה הי"ו בתושח"י

 לעילוי נשמת
שרה בת ידידה ויעקב ע"ה

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



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

הרב מרדכי לוי שליט"א
מרצה בהידברות ומבאי בית אליהו

 פינת ההלכה
ע"פ פסקי מרן הגר"ע יוסף זצוק"ל

מאת הרב שמואל אוחיון שליט"א 

"בכל מאודך"
יורדת לרחוץ ביאור ורואה את תיבת משה במרחק  בתיה בת פרעה 
שישים אמה, היא שולחת את ידה לקחתה ואומרים חז"ל )סוטה, יב'( 
שנתארכה אמתה שישים אמה – ולכאורה צריך ביאור מה בא נס זה 

להשמיענו, וכי חסרו ניסים במצריים? 
ועוד יש להבין מדוע נקרא משה כך. הרי במדרש מובא שלמשה היו 
עשרה שמות שקראו לו אביו, אמו, אהרון, מרים ועוד ואם כך מתבקש 
היה שיקרא האחד מן השמות האלו ומדוע – כך מופיע במדרש – אמר 

לו הקב"ה אינני קורא לך אלא בשם שקראתך בתיה – משה?
ואולי אפשר לבאר על פי מעשה שאירע בישיבת אש התורה.

ובתום  ימים  למס'  בישיבה  התארח  ומצוות  מתורה  רחוק  בחור 
האירוח ניגש לראש הישיבה – הגאון ר' נח ויינברג זצ"ל – להודות לו 
נהנית מדוע אתה  "אם  ויינברג שאל אותו  על האירוח המהנה. הרב 
נוסע לתחרות שחמט  והוא  והבחור ענה שהוא אלוף שחמט  עוזב" 
והוא  הנסיעה  הוצאות  את  ממן  מי  שאלו  הרב  בארה"ב.  בינלאומית 

השיב שההוצאות עליו, בתקווה שיזכה בפרס ויוכל להחזירם.
אם  והיה  שחמט  נשחק  ואני  "אתה  הרב,  אמר   – עסק"  נעשה  "בא 
ניצחת אני אממן לך את אלפי הדולרים הנצרכים לנסיעה – ובמידה 
ואני אנצח אתה מוותר על הנסיעה ונשאר בישיבה". הבחור לא היסס 
למרבה   – ניצח  בסופו  שבו  במשחק  החלו  והם  המציאה,  על  וקפץ 
וחזר  בישיבה  נשאר  בהסכם,  עמד  הבחור  ויינברג.  הרב   – הפלא 
בתשובה שלימה. לימים שאל את הרב איך יכול להיות שהרב ניצח 

אותו, ואיך בכלל חשב שינצח אותו הרי הוא אלוף שחמט? 
ענה לו הרב: "האמת שאינני שחקן שחמט טוב כלל ואם נשחק היום 
ודאי שתנצח – אך כאשר באמת אכפת מהשני מצליחים מעל הטבע".
ונראה שזה מה שהנס בא ללמד אותנו שלא נחשוב שבתיה בדרך אגב 
מצאה את משה, זכתה להצילו, וששמו יקרא כפי שקראה לו – אלא 
אכפתיות  מתוך  נפשה  ומסרה  להצילו  מאודה  בכל  התאמצה  היא 
הוא  בדין  כן  ואם  הטבע!  מעל  לה  שנעשה  הנס   - והראיה  אמתית, 

שמשה ייקרא בשם שהיא קראה לו.

דעת כשרות
הרב יעקב ידידיה הכהן עדני שליט"א

שיעור קבוע יום ד' בשעה 11:20

שני סיפורים מרטיטים
על כבוד בית הכנסת

 מהו המקום הנכון והראוי
 להניח את נרות השבת?

)מתוך קובץ "נקודות בהלכה"(

את  להדליק  יש  לכתחילה  הנרות.  הנחת  מקום  א. 
הנרות במקום האכילה, כיון ששם הוא עיקר מצות 
עונג שבת, אך מעיקר הדין יכול להדליק הנרות אף 
במקומות  אבל  בהם,  שמשתמש  מקומות  בשאר 
שאין משתמש בהם אין להדליק, כגון במסדרון או 
בכניסה לבית ]ואם רק מוסיף שם עוד נרות - ראה 

בהמשך[. ]חזו"ע עמ' רג[.

שהאור  בזמננו  חשמל.  אור  שיש  בזמננו  הדין  ב. 
ההנאה  א"כ  החשמל,  אור  הוא  בבית  העיקרי 

העיקרית מהנרות אינה מהאור שלהם, אלא שעצם 
נוכחותם בסעודה, מוסיפה כבוד ושמחה, ולכן צריך 
להקפיד להניח אותם במקום בולט וניכר, שיהיה לו 

מהם הנאה ושמחה, וכפי שנוהגים בארועים.

ראוי  האמור,  לאור  במטבח.  השיש  על  הדלקה  ג. 
וכד'  במטבח  הנרות  את  להדליק  שלא  לכתחילה 
שום  אין  זה  ובמקום  מאחר  האכילה,  מקום  שאינו 
ואינו  שם,  מאיר  החשמל  שהרי  מהנרות,  תועלת 

מוסיף שמחה או כבוד מאחר ואינו מקום האכילה.

ד. הדלקה בשאר חדרי הבית. מעיקר הדין בהדלקה 
טוב  אך  הבית.  חדרי  כל  את  פוטר  בבית  אחת 
כדי  הבית  חדרי  בכל  ברכה  בלא  ולהדליק  להחמיר 

שלא יכשל. ובזמננו, טוב להדליק מנורת לילה וכד' 
]חזו"ע  לחדר.  שמאיר  באופן  בפרוזדור  או  בחדרים 

עמ' קצה בהערה[. 

ה. אכילה בחצר. אם רוצה לאכול בחצר, שנהנה יותר 
שם, מותר, אע"פ שאינו ליד הנרות. ]שו"ע סי' רעג ס"ז, 

וחזו"ע עמ' קצד בהערה[.

את  הדליקה  אם  ההדלקה.  אחר  הנרות  לטלטל  ו. 
בית[,  תשמיש  מקום  ]שהוא  אחד  במקום  הנרות 
כל  אחר,  למקום  להעבירם  רוצה  ההדלקה  ואחר 
שיש קצת צורך בדבר מותר. ]רמ"א רסג ס"י ומשנ"ב שם, 

ובחזו"ע עמ' רד[.

חולה ויולדת. חולה או יולדת המרותקת למיטה,  ז. 
בברכה,  שידליקו  הנרות  את  להם  להביא  אפשר 
ואחר כך יקחו את הנרות לחדר האוכל. ]חזו"ע עמ' רד[.

 הציבור מוזמן לשיעור בשעה 13:00 
מיד אחר מנחה של שבת.

כשאסור גם להאנח
ַוְיִהי ַבָּיִמים ָהַֽרִּבים ָהֵהם ַוָּיָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַוֵּיָאְנחּו ְבֵנֽי־ִיְׂשָרֵאל ִמן־ָהֲעֹבָדה ַוִּיְזָעקּו )שמות ב( 

איך קשורה מיתת פרעה לאנחת בני ישראל על קושי העבודה?

ישתמע  שלא  להאנח,  אפילו  היה  שאסור  נורא  כך  כל  היה  במצרים  ישראל  של  מצבם 
אז  רק  אבל,  בזעקת  מצרים  כל  ופצחו  התפגר  כשפרעה  רק  במצרים...  לך  שרע  חלילה 
העבודה  "מן   - אחרות  מסיבות  אך  חשש,  ללא  ולזעוק  להאנח  בנ"י  אף  לעצמם  הרשו 

ויזעקו"... ]שער השמים[

שרק  המושחת,  במלך  יסוריהם  כל  את  תלו  רבים  חי,  פרעה  היה  עוד  כל   - נוסף  הסבר 
אם יתפטרו ממנו - יבוא הקץ על צרותם. ]כפי ששומעים כיום לא אחת מאנשים חסרי 
אמונה, שיש רק "לחסל" את נסראללה או כל מנהיג מאיים אחר, ובא לציון גואל...[ אבל 
הנה ״וימת מלך מצרים״ ומלך חדש בא במקומו, ואף על פי כן לא חל כל שינוי לטובה. 
או אז ״ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו״ ורק אז ״ותעל שוועתם אל האלקים״ ]בית 

שמואל אהרן[

החלום שמזעזע את אשדוד
דוד משה ישראל ז"ל עם מחלה קשה עד שלא יכל לה עוד,  משך שנים ספורות התמודד ר' 
והשיב נשמתו ליוצרה בחודש חשוון תשע"ז. כעת מטלטל סיפורו את קריית צאנז החסידית 
באשדוד, הקהילה אליה השתייך הנפטר: לפני שבועות ספורים, הנפטר התגלה בחלום לחברו 
ר' צבי כהנא - כשפניו נראות 'רע מאוד', כפי שתיאר זאת כהנא. כהנא נבהל ושאל אותו מיד: 
"מה זה לך? מדוע פניך רעים, האם לא טוב לך בעולם העליון? האם הייסורים הקשים שעברת 

בעולם הזה לא עמדו לך שם לזכות?
בתגובה השיב ר' ישראל כי למרות שידוע הדבר שייסורים מכפרים על עוונות, בכל זאת - על 
עוון אחד אין הם מכפרים. לתמיהתו של חברו הסביר ר' ישראל כי מדובר בעוון הדיבור באמצע 
התפילה - ש"עליו מקבלים עונשים קשים ומרים, ולא מועיל לזה שום דבר", כך אמר הנפטר, 
ולפני שנעלם ביקש מר' צבי שיפרסם את דבר החלום בשמו ויזהיר מפני העוון הנוראי, כדי 

שיהא זה לעילוי נשמתו. 
מי שאישר את דבר החלום ואת פרטיו הוא הרב יעקב שמשון נחום יעקובוביץ', חסיד סאטמר 
מבני ברק שהיה בקשר עם הנפטר לפני מותו ותמך בו רבות בזמן המחלה. מיד לאחר מכן 
נתלו מודעות רבות עם פרטי החלום בבתי הכנסת באשדוד, וקראו לציבור להתחזק בעניין זה 

ולקבל על עצמם שלא לדבר כלל בעת התפילה.
ואכן, מאז התחזקו בדבר זה רבים מבני הקהילה ואף מחוצה לה.

אחד הדברים המוקפדים ביותר ב'בית אליהו' הוא השמירה על השקט המוחלט בזמן התפילה. 
עד שאברכים מגיעים להתפלל דוקא כאן בהוראת רבותיהם להעדיף מקום שבו לא מדברים 

בזמן התפילה, אפילו על פני מנין אברכים!

מעשה נורא - שסיפר הגבאי של 'בית אליהו'
סיפר ר' מרדכי מזרחי הי"ו מגבאי המרכז התורני "בית אליהו" בשכונת תל גיבורים, בבני ברק, 

את המעשה הנורא הבא, לו היה עד באופן אישי: 
מושבי  מקום  מאחורי  בארה"ב.  אנג'לס  בלוס  מסוימת  תקופה  שהיתי  ספורות,  שנים  לפני 
בבית הכנסת, נהגה קבוצת מתפללים לפטפט בעת התפילה. אחד מהם, 
ראש הקבוצה, היה אף מדבר בקול רם ממש ומפריע למהלך התפילה. 

מידי פעם כשהערתי לו על כך, הוא היה מגביר את קולו, להכעיס. 
קשה  חזיתית  תאונה  חווה  המדברים"  ו"ראש  ספורים,  ימים  עברו  לא 
ברכבו. המחריד מכל שמהתאונה נחתכה לשונו, מעצמת התאונה נסגרו 
השיניים והלסתות על הלשון שהייתה ביניהם! שאר גופו נותר לא נפגע. 
לקדמותה.  ולהשיבה  בחזרה  לשונו  את  לתפור  קשות  עמלו  הרופאים 
יכול היה לדבר, והחזיק כל התפילה  כשחזר לבית הכנסת, הוא כבר לא 

בקבוק מים כדי להקל על כאביו.
מה שהתברר עוד, שבעת התאונה הוא ניסה לבלום, אך במקום ללחוץ על ה'ברקס' הוא לחץ 
מרדכי.  ר'  מסכם   - מידה"  כנגד  מידה  בכך  "ראיתי  הנזק.  את  שהעצים  דבר  הגז,  דוושת  על 
"בדיוק כפי שהוא במקום "לבלום" את הפה, "אמר ללשוננו נגביר שפתינו מי אדון לנו" ]ע"פ 

תהלים יב-ה[. 

השואה האיומה - בשל מה?
ובעניין זה כתב בספר 'קדושת בית הכנסת ובית המדרש' בשם האדמו"ר מגור זצוק׳׳ל בעל 
ולא  ואירופה,  אשכנז  בארצות  רק  פגעה  שהשואה  שהסיבה  אומר  שהיה  אמת',  ה'אמרי 
בארצות המזרח, מאחר והיו שומרים על כבוד בתי כנסיות ובתי מדרשות, ולא היו שחים שם 

בדברים בטלים, והיא המצווה ששמרה והגינה עליהם. 
ישמע חכם ויוסיף לקח!!

ענבי הפטל הינם בטעם מתוק חמצמץ, 
ועקב  וריבות  למיצים  משמשים 
הפופולריות של טעמו הפך לשם נרדף 
לתרכיזים: פטל תפוז... פטל לימון... בימי 
קדם ידעו להכין יין מפירותיו ולנצל את 
כל חלקיו להכנת תרופות לריפוי פצעים 

כוויות ודלקות. 
המצמיח  שנתי  רב  שיח  הינו  הפטל 
ענביו,  גדלים  עליהם  ענפים  שנה  בכל 
מניבים,  ואינם  הם נובלים  העונה  בסוף 
גוזמים אותם, לשנה הבאה  והחקלאים 

שוב פורצים ענפים חדשים מהשיח.
צמח שמתחדש כל  של  הגדרתו  מהי 
שנה מהשורש, הוא נידון כירק או כאילן 

- לדין הברכה וערלה? 
ברכתו  הראשונים  ורוב  הגאונים  לדעת 
גזע  וגדל  מתייבש  הגזע  שהרי  אדמה 
לשיטת  אולם  פירות,  הנותן  חדש 
שנתי  רב  שיח  שהוא  מכיוון  הרא"ש 
השו"ע הכריע כדעת  ומרן  ברכתו העץ, 

הגאונים כלאי הכרם סי' רצו סעי' סו.
נתגלעה  באירופה  שנה   200 לפני  כבר 
לדין  במישרין  הנוגעת   - מחלוקת 
הפטל,  של  ברכתו  על   - הערלה 
כאשר החיי אדם כתב כלל נ"א אות ט' לברך 
הסכימו  אתו  אילן,  כדין  העץ  עליו 

גאוני ליטא והמשנה ברורה סי' רב.
רג פסק  הרב' סי'  ערוך  ב'שלחן  אולם 
המחלוקות  אדמה,  עליו  לברך 
פוסק  כל  העצים כאשר  ניבעו בטבע 
באופן  השיחים  צמיחת  את  מתאר 

שונה, כך שנפלה מבוכה גדולה בדינו.

מציין  שליט"א  יוסף  הגר"י  הראשל"צ 
לירק:  להחשיבו  נוספות  תכונות 
חלול  והגזע  ופוחת,  הולך  בפטל היבול 
בזמן  שערלה  הפוסקים  שיטת  בצירוף 

הזה היא מדרבנן אפילו בארץ ישראל.
נימוק נוסף להחשיבו כירק: אילן שיצאו 
ענפים חדשים משרשיו אף שחלפו עליו 
שנות  לענפים  למנות  יש  ערלה  שנות 
את  המגדל  בפטל  כן  אם  מחדש,  ערלה 
ענפיו בכל שנה מהשרשים - לעולם לא 
כי  ערלה  שנות  שלוש  עליו  תחלופנה 
שאם  נמצא  שנה,  בכל  מתייבש  הענף 
נחשיבהו כאילן לעולם לא יהי לו היתר... 
וכבר כתב החזו"א ערלה סי' יב ס"ק ג כי אין 

עץ האסור עולמית.
בחו"ל  כי  יוסף'  ה'ילקוט  פסק  להלכה 
להחמיר.  יש  ישראל  להקל ובארץ  ניתן 
אולם הראש״ל הגר״מ אליהו זצ״ל ביקר 
ברמת הגולן ולאחר חקירת הנושא הוא 
ופירותיו,  עליו  הפטל  שרשי  את  בדק 

והתברר לו שהפטל הוא פרי אדמה.
בכדי  בחרקים,  הפטל נגוע מאד  פרי 
במים  להשרותו  יש  באכילה  להתירו 
וסבון למשך 5 דקות, ולאחר מכן לשטוף 

כל פרי ופרי תחת זרם מים.
לאחרונה נפוצה חוויית קטיף עצמי, יש 
אחד  פרי  רק  אלא  לקטוף  שלא  להזהר 
נוסף  פרי  לקטוף  אח״כ  ורק  ולאוכלו, 
שתי  בידו  וצירף  קטף  ואם  ולאוכלו, 
עם  יש לעשרם מיד  אחת  בבת  פירות 

הקטיף.

23

הרב אביחי דרשן שליט"א
שיעור קבוע גמרא בימים א' ג' ד' ה' בשעה 19:15

ניבא ולא ידע מה ניבא
פתגם השגור על פינו כאשר אדם מדבר על דברים באופן סתמי וללא 
שהאומר  עד  לאחת,  אחת  מתקיימים  הם  פלא  באורח  ולבסוף  כוונה, 

עצמו עומד המום מול 'נבואתו' שהגשימה את עצמה.
בפרשתנו מספרת התורה הק' על בת פרעה שאמרה למרים 'היליכי את 
על  המליצו  יב,א[  ]סוטה  שבגמרא  הביא  וברש"י  לי'  והניקהו  הזה  הילד 
אמירה זו 'נתנבאה ולא ידעה מה נתנבאה' ופירשה הגמ' שהמילה "הוליכי" 

'הא שליכי' - ולד זה שלך הוא. הגם שבת פרעה לא ידעה מכך מאומה.

שטר מקומט
מורה הוציא מכיסו שטר של 200 ש''ח מבריק ומגוהץ ושאל: מי רוצה 
את השטר  ? כולם ענו במקהלה: אני! אני! לאחר מכן קימטֹו בשתי ידיו 
אני! לפתע  אני!  כולם צעקו:  מי כעת מעונין בשטר הזה?  ושוב שאל: 
השליך ארצה את השטר המקומט, דרך עליו ולכלכו. הרים את השטר 
ושוב שאל: מי עדיין מעונין בשטר במצב הזה? ללא היסוס השיבו: אני! 

אני! 
רציתי ללמד אתכם מוסר השכל  - תלמידי היקרים!  אמר להם המורה 
ובין  מלוכלך  בין  מקומט,  ובין  חדש  כשהיה  בין   - השטר  כמו  לחיים, 
כולכם  ולכן  נפגע,  לא  האמיתי  ששוויו  והאמנתם  הבנתם  מושלך, 
חפצתם בו באותה המידה כבתחילה - כך דעו לכם שכל אחד ואחד מכם 
למרות  תחום  בכל  להצליח  יכולת  ובעל  ממעל,  אלוק  חלק  הערך,  יקר 

המכשולים והנסיונות שתעברו במהלך החיים. 
ותרגישו  אתכם  ויעליבו  יפגעו  כאשר  גם  עצמכם,  בערך  תמעיטו  אל 
מקומטים - אל יאוש, המשיכו הלאה והאמינו בערך עצמכם! יתכן ויום 
אחד תכשלו ותפלו ואפילו ידרכו עליכם, אך לעולם זכרו שהערך העצמי 
שלכם גדול לאין שעור ואל תפול רוחכם! רק ככה תצליחו בעז''ה לעבור 

כל מכשול בחיים! 
אמר רבי ירוחם ממיר: "עלוב הוא אדם שאינו מכיר חסרונותיו, אך עלוב 
לבעל  הוא  שדומה  נפשו,  וכחות  יתרונותיו  מכיר  שאינו  מי  שבעתיים 

מלאכה שאינו מכיר כלי עבודתו"!
בהצלחה

וורט וחידוד לפרשה

יש לי מושג בפרשה

עורך ראשי מכון 'דעת כשרות' בראשות הגר"ש מחפוד שליט"א גאב"ד 'יורה דעה'

נגיעה לקדושה או לטומאה - משפיעה!
"ותקח לו תיבת גומא" )ב', ג'(

המזדמן,  כפי  סתם  גומא  תיבת  לקחה  שלא  ללמד  באה  "לו"  תיבת 
ואם תשים  מחשש שמא כבר נשתמשו בה לאיזה דבר שאינו הגון, 
אותו שם יש חשש שיושפע מזה לרעה, ולכן לקחה לו תיבה במיוחד 

עבורו. 
ואותו  שנעשה,  במקום  רושם  משאיר  מעשה  שכל  הוא  ידוע  כלל 
ַבקדושה  וכפי שמצינו  רושם משפיע אח"כ למי שבא לאותו מקום. 
שיכולים להשפיע  - שחפצי הצדיקים מקבלים מקדושת הצדיק עד 
על בני אדם האוחזים אותם חכמה מופלגת בתורה, כמובא בירושלמי 
את  השיג  כיצד  החכמים  אחד  את  ששאלו  ה"א[  סוף  פ"ט  ]נדרים 
חכמתו הגדולה יותר מכולם, והשיב להם "מקלו של רבי מאיר הייתה 
בידי והיא מלמדת לי דעה". וממילא נבין מכך שחפצי הרשעים יכולים 

להשפיע לרעה.
לו במיוחד תיבת גומא חדשה וייחדתו לו כדי שלא יהיה  ולכן לקחה 

נשפע לרעה משום דבר. 
וכמה לימוד יש מזה על עוצם וגודל חיוב האדם לשמור על עצמו ועל 
ילדיו ואפילו מקטנותם ממש מכל השפעה חיצונית ומכל דבר שיש 

בו איזה חשש של השפעה שלילית. והבא להיטהר מסייעין לו.

פטל - ערלה חרקים ומעשרות


