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את  'זכור  מישראל:  אדם  כל  מצוה  התורה 
את  'תמחה  עמלק'...ומצווה:  לך  עשה  אשר 

זכר עמלק מתחת השמים לא תשכח'. 
היה  היהודי  העם  לנו.  הצרו  רבים  עמים 
ועדיין - שק החבטות של העולם. אין כמעט 
להציק,  ההזדמנות  את  ניצלה  שלא  אומה 
העם  את  ולהשפיל  להכות  לרצוח,  לרדוף, 
מחייה  חובת  מצינו  לא  זה  כל  ועם  היהודי. 
שמצינו  כפי  כלפיהם,  וטוטאלית  גמורה 

ביחס לעמלק. וצריך להבין מדוע?
מגילה  במסכת  הגמ'  דברי  את  נקדים  הבה 
"שאלו  ענייננו.  על  אור  השופכים  יב.[  ]דף 
תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי: מפני מה 
שבאותו  ישראל  של(  )שונאיהן  נתחייבו 
אמרו  אתם!  אמרו  להם:  אמר  כליה?  הדור 
רשע  אותו  של  מסעודתו  שנהנו  מפני  לו: 
כן   אם  להם:  אמר  אחשוורוש[.  ]משתה 
מסעודת  שנהנו  אלו  ]שהם  יהרגו  בשושן 
יהרגו?  אל  כולו  העולם  שבכל  אחשוורוש[, 
מפני  להם:  אמר  אתה.  אמור  לו:  אמרו 
שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר ]צלם הזהב 
שהוקם בבקעת דורא[. אמרו לו: וכי משוא 
פנים יש בדבר? ]אם עשו כזאת עבירה כיצד 
עשו  לא  הם  להם:  אמר  לנס?[  זכו  לבסוף 
לא  הקב"ה  אף  מיראה[  ]רש"י:  לפנים  אלא 
"כי  דכתיב:  והיינו  לפנים  אלא  עמהן  עשה 

לא ענה מלבו".
מה כוונת חז"ל באמרם 'אף הקב"ה לא עשה 
הייתה  הגזירה  וכי  לפנים',  אלא  עימהם 

'בכאילו'?
אומר  נעשה'  אשר  כל  את  ידע  'ומרדכי 
המדרש שמשה רבינו שלח את אליהו הנביא 
בטיט  נחתמה  שהגזירה  למרדכי  שיאמר 
בדם וניתן לבטלה, ועליו להתפלל בעד  ולא 

ישראל )אסת"ר ז, יד(.
]אגב, בהקשר למדרש זה מספרים שבפורים 
שאל עני אחד את הגר"ח מוולוז'ין היכן דבר 
שהדבר  העני  והשיבו  במגילה?  רמוז  זה 
כתוב במלים ]יכתב[ "לאבדם" והוא אותיות 
וסיפרו  מהפירוש  הגר"ח  נהנה  'לא-בדם'. 
לרבו- הגר"א. שאל הגר"א אמרת לו שלום? 
שלום  לו  שאמר  מי  ל'אשרי  זכית  כן  אם 
והשיב לו שלום...'  ומי שאמר לך זאת הוא 

אותו אחד שבישר זאת למרדכי...[
נחזור למדרש - מה הפירוש 'בטיט או בדם'? 

מגושמים  דברים  שייכים  העליון  בעולם  וכי 
אלה?

משה  שאלת  חדש[  ]אור  המהר"ל  מבאר 
הייתה, האם העבירה שישראל עברו כשנהנו 
"טיט"  בבחינת  הייתה  רשע  אותו  מסעודת 
החומרית  ותאוותם  יצרם  אחר  שהלכו   -
יש סיכוי לבטלה  כך,  הנמשלת לטיט, שאם 
כשם שניתן להתגבר על התאוות החומריות. 
הוא  שהדם  "דם"  בבחינת  היא  אם  אולם 
החומרית,  התאוה  מצד  עוונם  ואין  הנפש, 
והפגם הוא בתוככי  עשו במרד ובמעל  אלא 
לא ניתן לבטלה. דעות נפסדות  נפשם - אזי 

ומעוותות הן פגם בנפש שקשה לבטלו. 
שקשה  עבירה  זו  'אידיאולוגיה'  עם  עבירה 
שהוא  בטוח  האדם  בתשובה.  ממנה  לשוב 
יודע  המתאוה,  החוטא  זאת  לעומת  צודק. 
בסתר לבו את טעותו ואף מיצר על רפיסותו 
 - לתשובה  הדרך  ומכאן  הרע,  היצר  מול 

קצרה. 
בתקופת  העם  ראשי   - מהחיים  דוגמה 
אידיאולוגיה  עם  אנשים  היו  המדינה  פרוץ 
זה.  מסוג  היו  עבירותיהם  ואף  ו'עקרונות', 
בתשובה  שחזר  מהם  מי  מצינו  לא  ולכן 
]למעט ד"ר נתן בירינבוים[, ואף בציבוריות 
תקופה  באותה  התשובה  בעלי  הישראלית 
דור   - דורנו  זאת  לעומת  מועטים.  היו 
בעלי  מייצר  והסמארטפונים,  התאוות 
תשובה רבים, היות ועבירותיהם 'חיצוניות', 
המּוְבנה  קלקול  ולא  רגעית  תאוה  מתוך 

בנפשם. מעט מוסר - והם שבים!
לאור זאת יובנו דברי רשב"י  לתלמידיו - 'הם 
היו  לא  עבירותיהם  לפנים',  אלא  עשו  לא 
'לפנים',  אלא  ועיקרון,  אידיאולוגיה  מתוך 
מטעמי כדאיות, שלא להסתכסך  כלפי חוץ, 
 - מידה  כנגד  מידה   - לכן  נבוכדנצר,  עם 
גזירה  ולא  חיצוני,  לפנים.  הוא  עונשם  גם 

המתקיימת.
נבין מדוע הקפידא הגדולה על עמלק.  כעת 
מלחמות בין אומות מתגלעות מכמה סיבות. 
או בשל ויכוח על טריטוריה, או משאבים, או 
נקמה על סכסוך קודם, או מטעמי דת ועוד, 
אצל עמלק לא שייכת היתה אף לא אחת מן 

הסיבות ]עי' מלבי"ם[. 
מסיבות  בא  עמלק  בא?  הוא  איפוא  מדוע 

השם  כנגד  להילחם  במטרה  אידיאולוגיות 
יתברך. מלחמה לה' בעמלק. ללא שום הנאה, 
נטו  קודם.  סכסוך  ללא  תאוה,  שום  ללא 
התקדש  ששם-שמים  על  וכאב  ה',  שנאת 

בעולם. על כן יצא לקרר את האמבטיה.
יותר  אף  ואולי  לנו  הצר  פרעה  גם  אמנם 
של  ארציות  סיבות  לו  היו  שם  אך  מעמלק, 
לוותר על עם של  ואי הרצון  תאוות הממון 

עבדים. 
תשקוט.  לא  לעולם  עמלק  כשל  שנאה 
הרוע  של  שנאה  זו  סיפוקה.  על  תבוא  לא 
היא  זו  שנאה  למגר  והדרך  בהתגלמותו, 
זו לא הושלמה  השמדת השונא. כשפעולה 
- מצאנו את אותו הרע מתעורר ומכה שנית 
הנוראה  בשואה   - ושלישית  מרדכי,  בימי   -

והאיומה באירופה.
תמחה ממך את זכר עמלק

מצות  אין  בו  בדור  גם  לנו,  גם  נוגע  זה  כל 
נכשלים  אנו  פעמים  בפועל.  עמלק  מחיית 
 - יצרנו"  עלינו  "התגבר  שלא  הגם  בעבירה 
חטאו  מעין  בחומרתה.  קשה  עבירה  זו  ואז 
של עמלק. שהרי לא הייתה לנו תאוה ורווח 

או הנאה בעבירה זו.
מזכיר הדבר את המעשה ביהודי שניגש לרב 
וביקש תיקון וכפרה על אכילת חזיר. ואמר לו 
ובזה  וישתה.  הרב שיקנה קילו לימון יסחט 
יתכפר לי?? שאל היהודי. לא, ענה הרב, אבל 
זה לפחות ימחק לך את החיוך מעל הפנים...

חיים  לחפץ  שבא  יהודי  סוחר  על  מסופר 
הספר  את  הרב  כשצירף  ספריו.  את  לרכוש 
"שמירת הלשון", החזיר הלה לרב את הספר 
ולא  אכשל  וממילא  סוחר,  'אני   - באמרו 
החפץ  לו  אמר  כאן'.  שכתוב  במה  אעמוד 
את  כשהוצאתי  הסתפקתי  אני  גם  חיים 
הספר - מה הטעם להוציא ספר על הלכות 
יוכלו  לשון הרע אם ממילא רוב העולם לא 
סלנטר  ישראל  לר'  וניגשתי  בו?  לעמוד 
והוא אמר לי שללא ספק כדאי להדפיס את 
די  מעבירה,  יימנעו  לא  אם  שאפילו  הספר, 
בכך שבעת שייכשל יהיה זה 'עם אנחה', זו 

כבר עבירה מסוג אחר! 
עמלק,  זכר  וימגר  חטא,  מכל  ה'  יצילנו 
שלם  והכסא  שלם  השם  שיהיה  נזכה  ואזי 

והגאולה שלימה, אמן!
ניתן להאזין לכל שיעורי הרב בקו-פרטי 

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

בעמדות או באתר

בין קור לחום
לך  עשה  אשר  את  "זכור 

עמלך... אשר קרך בדרך"
עבודת ה' צריכה להיות בחום 

והתלהבות ולא בקרירות.
שהגרו  רבים  יהודים  כידוע, 
מלחמת  לאחר  לאמריקה 
נתקלו  הראשונה,  העולם 
בכל  פשוט  לא  בניסיון 
מי  בשבת.  לעבודה  הנוגע 
פוטר  בשבת  לעבוד  שסירב 
רבים  יהודים  מעבודתו. 
היו  אולם  בנסיון,  עמדו  לא 
שלא  כח  גיבורי  מעטים 
הסכימו לעבוד בשבת ופוטרו 
שבוע אחר שבוע מעבודתם. 
מאותם  חלק  זאת,  למרות 
נפשם  את  שמסרו  יהודים 
זכו  לא  השבת  קדושת  על 
אחריהם.  ימשיכו  שבניהם 
הגר"מ  זה  על  ואמר 
שהיהודים  זצ"ל,  פיינשטיין 
ה'  בדרך  ילכו  שבניהם  שזכו 
א'  ביום  שכשחזרו  אלו  היו 
 - פיטורין  מכתב  עם  לביתם 
ביתם,  לבני  בשמחה  אמרו 
'אשרינו שזכינו לעשות נחת 
רוח לבוראינו'! הילדים קלטו 
סיפוק  זה  שבת  ששמירת 
ההקרבה  למרות  ואושר 

הגדולה.
כאלו  היו  לעומתם,  אבל 
ורצוצים  שבורים  שחזרו 
ואמרו בקול נכאים, 'מה יהיה, 
מהעבודה.  אותי  פיטרו  שוב 
יהודי'.  להיות  קשה  איי, 
בקרב  חלחל  השלילי  המסר 
ורבים מהם החליטו  הילדים, 
כמו  "לסבול"  כח  להם  שאין 
אביהם עבור קדושת השבת.

וכאן ההזדמנות לקרוא לכלם 
בתורה  ו"להתחמם"  לבוא 
'בית  בביהמ"ד  ה'  ועבודת 

אליהו'.
שבת שלום ופורים שמח

5:11 ..... הדלקת הנר
מוצש"ק........... 6:12
6:43 .......... 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 תצוה
פרשת זכור - אידיאולוגיה מול תאוה
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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 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

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
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 קו ישיר לשיעורי הרב בועז שלום שליט"א
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 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

סיום מסכת עם הרב בנימין רבינוביץ סעודת מלווה מלכה



 "והיה המזבח קודש קדשים 
כל הנוגע במזבח יקדש"

ופירש רש"י, "ומה היא קדושתו, כל הנוגע במזבח יקדש, 
להכשירו  המזבח  קדשו  עליו,  שעלה  פסול  קרבן  אפילו 
זה  לעניין  קדשים  קודש  שהמזבח  משמע  ירד".  שלא 
מזבח  נצרך  כך  שלשם  ומשמע  יקדש.  בו  הנוגע  שכל 
הנחשת להיות 'קודש קדשים'. מה שאין כן מזבח הזהב, 
שלא הכשיר את הפסולים ולכן לא נקרא 'קודש קדשים'.
ויש בכך רמז למי שעוסק בקירוב רחוקים, שעליו להיות 
של  עמוק  פנימי  להט  עם  קדשים',  'קדש  של  בדרגה 
קדושה ויראת שמים, שאם לא כן עלול להיפגע בעצמו 

על ידי מגעו עם אנשים רחוקים מה'. 
היינו  הפסולים,  את  מקדש  הנחושת  שמזבח  מה  והנה 
וראוי  קדוש  היה  שתחילתו  בקודש',  ש'פסולו  מי  דוקא 
להתקרב למזבח, אלא שנפסל משבא לעזרה כגון שנטמא 
על  מלעלות  מעיקרא  שנפסל  מי  אבל  פיגול.  נעשה  או 
המזבח כגון הרובע והנרבע, המוקצה, הנעבד והטריפה 

וכיוצ"ב, אינם מתקדשים ע"י המזבח.
וגם בכך יש רמז, שיש לקרב את אלו ש'פסולם בקודש', 
שיש להם איזה שורש בדת ישראל אלא שנתרחקו הם 
רע  ששורשם  אלו  אבל  מצוות.  משמירת  אבותיהם  או 
ומעוקר מן הדת אין להתקרב אליהם כלל. כדברי הגמ' 
ישראל  למין  תשובות  להשיב  שאסור  )לח:(  בסנהדרין 

שעל ידי כן יתפקר יותר.

 לקט שו"ת מענייני פורים 
)מתוך 'דורש לציון' ועוד(

א. שאלה: האם יש דין קדימה בין מצוות הפורים 
השונות?

מתנות  ב,  המגילה.  קריאת  א',  כן.  תשובה: 
לאביונים. ג, משלוח מנות. ד, סעודת פורים.

ורודה  פאה  לחבוש  לאשה  מותר  האם  שאלה:  ב. 
פורימית ביום הפורים?

ביום  משתנה  לא  הלכתי  פרט  שום  תשובה: 
בגדרי  כשמדובר  וכמה  כמה  אחת  ועל  הפורים, 
הצניעות. חלילה לנו עם קדוש לעשות כדבר הזה.

ג. שאלה: האם ביום הפורים יש לשמור על סדרי 
הלימוד?

מעשה  ואנשי  חסידים  תשובה: 
מקיימים את מצוות היום ומיד חוזרים 

ללימודם.
ד. שאלה: האם יש עניין להשתכר דוקא 

מיין או אפשר גם במשקאות חריפים?
משקאות  שאר  יין!  רק  תשובה: 
לשתות  צריך  מצוה.  שום  בהם  אין 
להתהולל  ואסור  מהרגלו  יותר  מעט 

ולהשתכר וכן מנהג כל חכמי ישראל. וזכור לטוב 

השתכר  אחת  שפעם  זצ"ל  שאול  אבא  הגרב"צ 
בפורים ולפתע החל בוכה ומתחנן: "התפללו עלי 
על  אחת  הלכה  ולהבין  להשכיל  יזכנו  שהקב"ה 
בספר  כתב  הסעודה,  בעניין  במקורה".ה.  בוריה 
סוגי   15 שולחנו  על  "שיכין  )ר"ז(:  מלכות'  'כתר 
מאכל וכן 15 כוסות של יין. עוד כתב שטוב לומר 
"ברוכה  וכן  פעמים.   120 מרדכי"  "ברוך  בפורים 

אסתר" 24 פעמים. 
סלמן  חכם  האלקי  המקובל  לטוב  וזכור 
שמות  לרשום  שהקפיד  זצוק"ל  מוצפי 
]למעט  לועזי  בכתב  ישראל  צוררי  של 
שהיו  הגם  ערב,  מלכי  של  שמותיהם 
נלחמים בנו, משום אזהרת: "גם במדעך 
מלך אל תקלל" )קהלת י, כ([. ואח"כ היה 
ומסלקם  במים  או  בשיכר  אותם  מוחה 
התפגרו  מהם  ורבים  הכיסא.  בבית 

חודשים ספורים לאחר מכן. 

תשבץ
ה'תשבץ' המוכר 
מהשפה  לנו 
הוא  העברית, 
מילים  חידת 

בהצלבה,  המשתלבות 
בתוך  ובמאונך,  במאוזן 
של  משורטטת  תבנית 
לפי  ריקות,  משבצות 
לצד  הניתנים  רמזים 

התבנית או בתוכה. 
מקורה של המילה מופיע 
בפרשתנו: "ואלה הבגדים 
ואפוד  חושן  יעשו  אשר 
תשבץ  וכותנת  ומעיל 
ופירש  ואבנט".  ומצנפת 
עשויין  "תשבץ-  רש"י: 
משבצות לנוי והמשבצות 
העשויות  גומות  כמין  הן 

למושב וכו'".

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

 "ואתה תצווה את בני ישראל 
ויקחו אליך שמן זית זך"

תצווה"  "ואתה  הלשון  את  ביאר  האורים  ילקוט  בספר 
נד:(,  )עירובין  הנאמר  פי  על  זית,  שמן  לגבי  שנאמר 
נשתכחה  לא  הראשונות,  לוחות  נשתברו  לא  "אילולי 
כמובא  לזכרון,  מועיל  זית  שמן  והנה  מישראל".  תורה 
של  לימוד  משכח  שהזית  "כשם  )יג:(  הוריות  במסכת 
שבעים שנה כך שמן זית משיב לימוד של שבעים שנה". 
וכבר אמרו "האב משכח – הבן מפקח". לכן נאמר "ואתה" 
– אתה משה שגרמת שיכחה לישראל בשבירת הלוחות, 
תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך "להעלות 
נר תמיד" – שע"י כך תהא התורה זכורה ושגורה בפיהם 

תמיד.

בחור  שליט"א:  משקובסקי  חזקיהו  רבי  הגה"צ  סיפר 
צעיר נכנס למרן ה'קהילות יעקב' זצ"ל ואמר לו שהוא 
הסוגיה  כל  ולשנן  לחזור  ועליו  בלימודו  קושי  מרגיש 
את  לקלוט  מצליח  שהוא  עד  פעמים  שבע  לפחות 
ואמר  ה'סטייפלר',  עליו  התרעם  שצריך.  כמו  הסוגיה 
לו, גם אני זקוק לעמול ולחזור הרבה פעמים על הדבר 
הנלמד. אם אתה רוצה חיים קלים, שוב לבטן אמך, שם 
נקלטת  והיא  אחת  פעם  כולה  התורה  כל  את  מלמדים 

ללא מאמץ...

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

ברשימת הרכיבים בתווית בה מעיינים הדקדקנים שבמהדרי 
הכשרות, לא תמצאו לעולם את רשימת החומרים החלבוניים 

המשמשים לזיכוך היין. והשאלה היא מדוע?
לשם כך נקדים, כי לזיכוך היין, מטרה כפולה:

כך  התסיסה,  בתום  שנותרו  משקעים  לסלק  א. 
שיתקבל מראה צלול.

ב. לצמצם את תכולת הטאנינים - חומרים כימיים, 
מר  ולטעם  עפיצות  לתחושת  גורמת  שנוכחותם 

ביין.
חלק מחומרי הזיכוך הינם כימיים ובהם אין בעיה 
אלגינט,  אשלגן  אלגינט,  סידן  כדוגמת  כשרותית. 

בנטוניט, אלומינו קאולי, וסיליקון דיאוקסיד. ואכן בכשרות 
העומדים  ו'דלתון'  'טפרברג'  ביקבי  כי  מקפידים  דעה'  'יורה 

תחת השגחתם השימוש יהא במזכך בנטוניט. 
עם כל זאת, חלק נכבד מהמזככים המקובלים מכיל חלבונים 

המופקים מן החי, חלקם אסורים וחלקם מותרים, כדלהלן:
 - קזאין  המים.  שרץ   - וסרטנים   רכיכות  משלדי   – כיטוסן 
חלבון מחלב בקר חלב עכו"ם. אינזיגלאס – משלפוחיות ציפה 
של דגים טמאים. אלבומין – מחלבון ביצת תרנגולים. ג'לטין 

- לרוב מעצמות דגים כשרים.

למרות שחומרי זיכוך אלו שוקעים בתחתית החבית, והנותר 
ביין אינו אלא מיעוט מן המיעוט, בכל זאת הם אסורים לפי 
שאין מבטלין איסור לכתחילה! כלומר: אין היתר ליטול מאכל 
של  גדולה  בכמות  ולערבו  התורה,  מן  האסור 

היתר, במטרה להתירו.
ביותר  השימושי  המזכך  מעניין:  היסטורי  פרט 
היה, חלבון מדם בקר מיובש, אולם לפני 40 שנה 

הוא נאסר לשימוש בצרפת וארה"ב.
אגב לא רק בחו"ל קיימת הבעיה. 

מכון  ברשימות  מופיעים  כולם  אלו  חומרים 
כמאושרים  תשע"ג,  משנת  הישראלי  התקנים 

להצללת יין.
החומרים  את  המהדר  עין  תשזוף  לא  מדוע  לשאלה:  ונשוב 

הללו ברשימת הרכיבים?
התשובה היא, כי בניגוד למוצרי מזון אחרים, על בקבוק יין לא 
מחויבים היצרנים לציין את רשימת המרכיבים שהיו מעורבים 
חוייבו   - מתשע"ב   - האירופי  שבאיחוד  ולמרות  בהכנתו. 
היצרנים לציין על התווית אם נעשה שימוש בחומרי הצללה 
שמקורם בביצים או בחלב, עדיין יישומה נדיר, כי היא חלה 

רק אם נותר ביין לפחות 0.25 מ"ג לליטר.
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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'

זיכוך יין
במדורנו הקצר נבהיר, מדוע כשרות מהודרת ומחמירה ליין -  הינה חובה!

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

)ספה"ג פל"ה וברמ"ז(: מרדכי היהודי הינו  כתב האריז"ל 
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[.
לחם תחת לחם

עשו מכר את מעמדו כבכור ליעקב תמורת 'לחם ונזיד 
עצמו  את  מוכר  המן  שוב  כעת  ובגלגולם  עדשים', 
ועוד(:  )ילקו"ש  במדרש  כמובא  לחם,  תמורת  למרדכי 
וִׁשגרם  והמן  למרדכי  ממון  המלך  נתן  אחת  'פעם 
בראשי גייסות לכבוש את המדינה שנקראת הינדיקא, 

וצרו עליה שלש שנים. 
נטל המן ממון שלו ואכלו תוך שנה אחת ולא נשתייר 
היה  לא  מלחמה  בעלי  על  להוציא  כשבא  ממון,  לו 
בא  בידו,  היה  ממון  של  חצי  מרדכי  אבל  כלום.  בידו 
המן אצל מרדכי אמר לו: הלויני ממון זה שבידך. אמר 
לו אין אני מלווך אלא אם כן תמכור נפשך לעבד לי, 
קבל על נפשו והלוהו, וכתב לו מרדכי על ירכו של המן 
בקעקע, וכן כתב שטר והניחו על יריכו שלו 'הרי המן 
לחם'  בכיכר  למרדכי  עצמו  ומכר  מרדכי',  של  עבדו 
)השלה"ק(. אחר שחלפה תאוות עשו הוא מתחרט על 
לקח'. כך גם אצל  מכירת הבכורה וטוען 'את בכורתי 
על  מתחרט  הוא  האכילה  תאוות  שחלפה  אחר  המן, 
במרדכי  יד  לשלוח  ומבקש  למרדכי,  לעבד  מכירתו 

]'לבנת הספיר'[.
נפילה בסעודה

בגין  הייתה  עשו  של  מפלתו  נוסף.  לדבר  לב  נשים 
הייתה  המן  מפלת  ואף  יעקב,  לו  שהכין  הסעודה 
בסעודת  רמוז  זה  ודבר  אסתר.  לו  שהכינה  בסעודה 
עשו שביקש 'הלעיטני נא מן האדום האדום הזה' 'נא 

מן האדום' ר"ת למפרע- המן )השלה"ק(. 
עבד תחת אדון

יעקב השתחוה לעשו וקראו 'אדוני' ולכן כעת מרדכי 
ויעקב הופך להיות  לעבד,  מתקן זאת וקונה את המן 

אדון לעשו )ספה"ג(. 
לרבקה  שנאמר  במה  נרמז  למרדכי  עבד  המן  היות 
בהריונה ביעקב ועשו- "שני גויים בבטנך גו' ורב יעבד 
צעיר" ור"ב זהו המן שאחז"ל שהיו לו 208 בנים כמנין 
ור"ב ]ככתוב "ורב בניו"[, והוא 'יעב"ד צעי"ר' גימטריה 

מרדכ"י - יעק"ב - 456 ]אמרי נועם[.
תקון פגם הירך

על  בקעקע  כותב  שמרדכי  לב  שמנו  הקודם  במדרש 
וקושרו  נוסף  שטר  ומניח  לעבד,  היותו  את  המן  ירך 
על יריכו שלו. מובא בזוהר )ח"ב דף קיב:, ובתר' שני( 
שכאשר היה המן עובר לפניו, היה מרדכי מצביע על 
דורש  הנך  וכיצד  עבדי,  אתה  הרי   - לו  לרמז  כדי  ירכו 

שאני אשתחוה לך?...
וצריך להבין מה עניינה של הירך בדוקא? 

את הירך מצאנו במקום נוסף. 
ומשום  ביריכו,  ופגם  לעשו  השתחוה  כאמור,  יעקב, 
כי  'וירא  יכל לו הס"מ- שרו של עשו והכהו בירך  כך 
לא יכל לו ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב בהאבקו 

עמו'. מידה כנגד מידה )השלה"ק(.

כמו  לקדושה,  מרמזת  שהיא  ב'ירך'  יעקב  מעלת 
שמצינו כשהשביע יעקב ליוסף אמר 'אם נא מצאתי 
חן בעיניך שים נא ידך תחת ירכי' ופרשו רז"ל )תנחומא( 
הייתה  יעקב  של  יריכו  המילה.  בברית  שהשביעו 
יעקב  ירך  'ויהי כל נפש יצאי  בקדושה, ולכן נאמר בו 
בירכו,  פגם  ולא  היות  קדושים  שכולם  נפש'  שבעים 
'ראובן בכורי אתה כחי  יעקב על עצמו  וכפי שהעיד 
)יבמות עו.( שלא ראה קרי  רז"ל  וביארו  וראשית אוני' 

מימיו. 
וכוחו של עשו ב'ירך' -  'זה לעומת זה עשה אלוקים', 
בטומאה, ומשום כך כתבו המקובלים שהיה חקוק לו 
לעשו נחש על ירכו. ודבר זה רמז באונקלוס שתירגם 
'נחשירכן'   - ציד'  'יודע  בעשו  שנאמר  הביטוי  את 
תיקו"ז  וע"ע  )הציוני,  יריכו  ירכן' נחש על   - 'נחש  שהוא 
'והוא נחש' )376(.  'עשו' בגימטריה  נ"ט, דף צג.(. ועוד 
אף התפלל דוד המלך באמרו ]תהלים לט-יא[  ועל זאת 
יר"ך,  תיבות  וסופי  המ"ן,  ר"ת  נ'געך"  מ'עלי  "ה'סר 
לרמז שהמן הוא עשו פגם בירכו ]אמרי נועם[. הקשר 
בתורה  בדילוגי-אותיות  רמוז  אף  לנחש  עשו  בין 
עדשים'.  ונזיד  לחם  לעשו  נתן  'ויעקב   :3- בדילוג 
ובדילוג 5: 'הן עשו אחי איש שעיר'. ובדילוג 9: 'מנחה 

היא שלוחה לאדני לעשו'.
קניית  את  לחקוק  מרדכי  ראה  מה  נבין  האמור  לאור 
המן לעבד דוקא על ירך המן - היה זה במטרה להכניע 
כח הנחש, כחו של עשו,  את כח הסטרא-אחרא, את 
שלו  בירכו  גם  השטר  את  מרדכי  הניח  כך  ומשום 
לפניו  עובר  עשו  שהיה  אימת  כל  עליו  מצביע  והיה 
כורע  ואינו  ביריכו  פוגם  אינו  שהפעם  לו  לרמז  כדי 
לא  והפעם  הקודם,  בגלגולו  שעשה  כפי  ומשתחוה 
עתה  שאדרבה-  בירך,  להכותו  הסטרא-אחרא  יוכל 
לו  היותו לעבד  לו מעצם  כנוע  הסטרא אחרא -המן- 

)ע"ע בשלה"ק  תפארת שלמה, ובתורת חיים(. 

הירך וזכות המילה
ירך  מרדכי מרמז להמן בהצביעו על ירכו, שאף ירכו- 
בבריתו,  פגם  ולא  הקדושה  בבחינת  שמורה  מרדכי 

וכמעלת יעקב אבינו, ובזה יהיה נוצח לו.
עשו לעומת זאת מאס במילה, כמובא במדרש )אגדת 
בראשית(: מאס במילה ובחר בערלה ועשה עצמו ערל'. 
ויש שאומרים שעשו כלל לא נמול, בצעירותו- משום 
שהיה אדמוני ולא נבלע דמו בגופו, ובבגרותו- משום 
מהמדרש,  מבעה"ת  ]דע"ז  להימול  ברשעותו  שסירב 

עהד"ט[. 

כך גם נוהג עשו בגלגולו הנוכחי כהמן, וגוזר על ישראל 
שלא ימולו את בניהם, כמובא בתרגום 'ליהודים הייתה 
אורה ושמחה וששון ויקר' - ״ליהודאי הוות רשותא... 

ולמגזר עורלת בניהון ]-ולמול ערלת בניהם[״. 
שמאס  עמלק   - סבו  הנהגת  גם  היא  המן  הנהגת 
במצוות המילה, כמובא במדרש שעמלק היה 'חותך 
ערלתן של ישראל וזורק כלפי מעלה ואומר טול מה 

שבחרת' ]'עתה באתי'[.
 ]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 | חלק ב'

קודש קדשים הוא
ְוִכֶפּר ַאֲהֹרן ַעל ַקְרֹנָתיו ]של המזבח[ ַאַחת ַבָּשָּׁנה... ֹקֶדׁש ָקָדִשׁים הּוא ַלה'

 מי הוא ה-"קדש קדשים לה'"??
היא  שהכוונה  פירש:  המלבי׳׳ם  ואילו  למזבח.  היא  שהכוונה  מסביר:  רש״י 

לאהרן הכהן.

התורה  מאימתי  פירושו,  על  שהלעיגו  המשכילים  את  כנגדו  קומם  פירושו 
מהללת בן תמותה בתואר ״קודש קדשים״? 

פנה ר׳ שמעון אליהו למלבי״ם, מה נענה למשכילים?
״ויבדל אהרן להקדישו קודש  ענהו המלבי״ם: מקרא מלא הוא בדברי הימים: 

קדשים הוא ובניו עד עולם״ )א - כג, יג(.
שאלו ר׳ שמעון אליהו: ומדוע זה, לא הקהה רבנו את שניהם של המשכילים, 

שעל אף התרברבותם, הרי אפילו מקרא אינם יודעים? 
ענה לו המלבי״ם: ״אל תען כסיל״ ולמי איכפת ליצנותם של המשכילים?

הקנגרו  והכלוב
הבחין  אחד,  בקר  כשורה.  שהכל  לבדוק  בוקר  בכל  סיור  ערך  החיות  גן  מנהל 
לכלוב.  מחוץ  מסתובב  והוא  הגדר  מעל  הלילה  במהלך  קפץ  שהקנגרו  המנהל, 
הזמין המנהל את הפועל והורה לו להגביה את הגדר בעוד מטר, כדי למנוע את 
בריחתו של הקנגרו. למחרת בבוקר שוב פוגש המנהל בקנגרו מטייל מחוץ לכלוב. 
הזעיק מיד את הפועל והורה לו להוסיף עוד 2 מטר לגדר. להפתעתו גם למחרת 
הקנגרו שוטט מחוץ לכלוב. החליט המנהל לשים קץ לקפיצתו האולימפית של 

הקנגרו הזמין מנוף ענק ובנה גדר בגובה 10 מטרים.

אלא שלתדהמתו הרבה, גם למחרת בבוקר ראה את הקנגרו מחוץ לכלוב!!!
הקוף, שהיה בכלוב הסמוך פנה לקנגרו ואמר: די, אינך חושב שהגזמת? תפסיק 

לקפוץ ולשגע את כולם. מסכן המנהל, האם אינך מרחם עליו?
צחק הקנגרו וענה: הם כל הזמן מנסים להגביה את הגדר, אך משאירים את דלת 

הכלוב פתוחה...!  
מוסר השכל: אנשים רוצים להתגבר על היצר הרע ולהתחזק במצוות וחושבים 
שעל ידי חומרות וסיגופים שונים ומשונים יצליחו במשימה, בשעה שאת המצוות 

הבסיסיות וההכרחיות אינם מקיימים כגון: טהרה, שבת, כשרות, וכדומה...
לכן, בטרם נפנה לחפש קבלות וחומרות חדשות, נבסס ונחזק תחילה את שמירת 
המצוות הבסיסיות הקיימות, ולאחר שננעל היטב את הדלתות נוכל גם להגביה 

את הגדרות!
בהצלחה

הרב מרדכי לוי שליט"א
מרצה בהידברות ומבאי בית אליהו


