
 

 שיעורי התורה בבית המדרש
 שבת

  19:30: בבית משפ' נחשוןעונג שבת לבנות 
  16:30בבית הכנסת מניין צעירים:  ותהילים לבנים שיעור
  16:30: הרבבבית  ותהילים לבנות שיעור

 (להלכה -מס' ברכות ) 17:15: הכנסת מרכזיבית ב -שיעור לשבת 
 

    חול
 , הלכה וגמרא(פרשת שבוע –)הרב בנימין  19:30 – 18:45: ד'ב',יום 
 לימוד עם אברכים( -)כולל ערב  19:00 – 18:00 א' :יום 
 (פרשת שבוע -)הרב בנימין  19:30 – 19:00  ':איום 

 מסכת קידושין( -)הרב בנימין  21:00  יום ב':
 (לכלל הציבור כולל ערב לימוד) 23:00 – 21:30יום ה': 

       

  זמני התפילות
 שבת 

 19:30 –מנחה קבלת ש' 
  07:30  –שחרית

  18:15  –מנחה
 צאת שבת –ערבית 

 
 חול

  05:45 –שחרית
  19:30 –מנחה

  20:05 –ערבית 
–כל יום בין מנחה לערבית 

 שיעור בהלכה והשקפה 
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 הודעות
 

ניתן לפנות לרב המושב וכן לרבנית 
בכל עניין או שאלה הלכתית וכד' וכן 

 להארות והערות בנושא העלון.
 050-4175188 בנימין הרב

 050-4175288הרבנית לבנה 
 

  
  'האור הגנוז': דבר הרב שליט"א

 

"זאת התורה אדם כי ימות באוהל... וכל אשר באוהל יטמא" )יט', יד'(, מיהו אותו 'אדם' אשר 
במותו מטמא אחרים? התשובה לכך נמצאת בפסוק אחר בנביא: "ואתם צאני, צאן מרעיתי 

אתם, עם ישראל, קרויים אדם, ואין אומות העולם 'אדם' אתם" )יחזקאל לד'( ודרשו בגמרא: "
ממשיל אורה"ח הק' לאדם שהיו לו שתי  , את ה'סיבה לכך)קרויים אדם' )בבא מציעא קיד':

 -תה מלאה דבשחביות, אחת מלאה דבש ואחת מלאה אשפה. לאחר שפינה אותן, אותה שהי
גם שיכנסו בה מעט תה מלאה אשפה המתקבצים אליה כל הזבובים והרמשים, ואותה שהי

כך יהודי, עקב היותו מהם, אך לא באותה כמות שבאו אל הדבש, כי הדבש אהוב עליהם יותר. 
יתקבצו  -הגוף כאשר יוצאת הנפש ומתרוקן ,בעל נשמה גבוהה, מלאה קדושה מתוקה וערבה

לשם קליפות עד אין קץ, שהם 'כוחות הטומאה' התאבים תמיד להדבק בקדושה וליהנות 
כיוצא בזה רואים אנו בטבעו של עולם שככל  יהודי מטמא במיתתו וגוי לא... -ה ולכןמערבות

מוך יותר בשפלותו והעדרו. נשדבר נעלה יותר כאשר הוא בשיאו ותוקפו, כך, לעומת זאת, נעשה 
חפץ דומם שכלה, חדלונו אינו מורגש כל כך כצומח שדרגתו גבוהה יותר, שם כבר מתבטא 

ך עדיין כזה שנסבל, לעומתו, בעל חי שמעלתו גבוהה מהצומח, כאשר כלה חסרונו 'בריקבון', א
ונפסד, נעשה למציאות של נבילה מאוסה ובלתי נסבלת. ומשם לאדם, איש ישראל, דווקא 

 הפך למציאות הקשה ביותר של טומאה חמורה.משום מעלתו העצומה על פני השאר, בחדלונו י
גודלו ועוביו של החושך  -ובע מחסרונו, וכן להיפךמכאן, שכגודל ה'אור' כך גודל החושך הנ

 מעידים על עוצמת האור הטמונה בתוכו. דווקא עומק הנפילה מעיד על שורש גבוה ונעלה. 
בגמרא מסופר שכאשר הלך רבי יוחנן לרחוץ בנהר ראה אותו ריש לקיש, ראש חבורת השודדים, 

מרחוק כאישה. ריש לקיש "ניתר"  ,ומחמת יופיו הנדיר של רבי יוחנן נדמה לו, לריש לקיש
ממקומו אל עבר 'אותה אישה' ורבי יוחנן בראותו את עוצמת הקפיצה אמר לו: "ראוי הכח הזה 

סופו של דבר, נתן לו רבי יוחנן את אחותו התאומה לאשה וכך חזר ריש  -שבך להתמסר לתורה"
ת' את 'המטמון' החבוי ... ראש ישיבה! רבי יוחנן ידע 'לזהול לקיש למוטב ונהפך לא פחות מאשר

אם אדם מסוגל ל'זנק' 'בתוך קליפת החושך שעטפה את נשמתו של 'ראש השודדים' ואמר 
כמה אהבה  'בצורה כזו לתוך עבירה, לאיזה פסגות יוכל להגיע אם ינתב זאת ללימוד התורה?

ותשוקה לתורה ראה רבי יוחנן דווקא בתוך אותה מעטפת חשוכה שנקראת 'ריש לקיש', כמה 
אנו, אם נשכיל להבין שבשטח שבו יצרנו מתגבר עלינו  ףה ראה בתוך אותה ירידה תלולה. אעלי

דשמיא לנתב  אהרי שאז נוכל בסייעת -סוד ההצלחה שלנו שם טמוןשונלחם בנו ביותר, זהו אות 
את אותם 'יצרים' למקומם ושורשם להתעלות דווקא מתוכם ועל ידם, משום שדווקא בתוך 

שבקדושה המחכה שנגלה אותו...  גנוז אור גדול של משיכה לכל דבראותם תאוות נמוכות 
בדברי הגאון רבי יצחק הוטנר זצ"ל, לאחד אשר שפך את מר ליבו עקב מנת חלקו  ונתבונן

בכישלונות ונפילות לאותם מקומות חשוכים ואפלים, זה לשונו: "החכם מכל אדם אמר "שבע 
 -צדיקיפול כי כוונתו בדרך זו: אף על פי ששבע  יפול צדיק וקם" )משלי כד(, והטפשים חושבים,

הקימה של הצדיק  "מהות"שמכל מקום הוא קם. אבל החכמים יודעים היטב, שהכוונה היא, 
זה יצר הטוב,  -"וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב"היא דרך ה"שבע נפילות" שלו. 

ך אל לבבי ולוחש באזניך, כי אילו היה מכתבך מספר אהובי, הנני לוחץ אות .זה יצר הרע -"מאד
לי אודות המצוות ומעשים טובים שלך, הייתי אומר שקבלתי ממך מכתב טוב. עכשיו, שמכתבך 

רוחך הנני אומר שקבלתי ממך מכתב טוב מאד!  -מספר על דבר ירידות ונפילות ומכשולים
שהם  את גדולי ישראללעצמך סוערת לקראת השאיפה להיות גדול. בבקשה ממך, אל תצייר 

ויצרם הטוב בבחינת חד הוא. לעומת זאת צייר בנפשך גדלותם של גדולי עולם באותיות של 
מלחמה נוראה עם כל הנטיות השפלות והנמוכות. ובזמן שהנך מרגיש בקרבך סערת היצר, דע 

תה לך שבזה הנך מתדמה אל הגדולים הרבה יותר מאשר בשעה שאתה נמצא במנוחה שלמה שא
דווקא  -בותוהירידות הכי מראת רוצה בה. דווקא באותם המקומות שהנך מוצא בעצמך 

 באותם המקומות עומד הנך להיות כלי להצטיינות של כבוד שמים".
 המושברב בנימין אבוטבול, הרב , ומבורך בת שלוםבברכת ש

 )שלומי סויסה(  'תודה על הכל'
 

פרשתנו השבת מדברת בפרשת נחש 
הנחושת; עם ישראל הולכים במדבר 
וכשנפשם קצה בטורח הדרך, הם 
מתלוננים לה' ולמשה על "כי אין 
לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם 
הקלוקל" וכעונש מביא עליהם ה' 
את הנחשים השרפים שהקישו 
והרגו בהם, עד שהעמיד להם את 
נחש הנחושת שרק מי שהביט בו, 

  א.נרפ
 

ומקשה בעל הנתיבות שלום, במה 
חמור ומיוחד חטאם זה של אותו 
הדור, שבא עליהם עונש כל כך קשה 

 ואכזרי?
ומסביר הוא, שחומרת החטא 
הייתה גדולה, כי לא באמת הייתה 
להם טענת רעב. הרי היה להם את 
המן לאכול ואת באר מרים לשתות 
ממנה. ובאמת כל טענתם הייתה 

ים מהנהגת ה' בכך שלא היו מרוצ
איתם באותו הזמן. הם חלקו על 
הקב"ה, רצו אחרת ממה שייעד להם 

 ובכך כפרו במציאותו וביסוד הכל.
 

היצר הרע להתלונן, לא להיות אף 
פעם מרוצים, לא להסתפק במה 
שזיכה אותנו ה' ובטח שלא להכיר 
טובה על כך, זהו שורש הרע, כי 
בהכרח הקב"ה הוא טוב ודרכו 

מה שאנו מתפללים  להיטיב, וכל
הוא שה' הטוב בעיניו יעשה ולא יהיו 

  חטאינו מעכבים.
 

אז שנזכה, על אף הקושי, שיתקיים 
בנו "איזהו עשיר השמח בחלקו"; 
שנהיה שמחים, מאושרים ומודים 

 יהיה אשר יהיה. -בחלק ה' איתנו
  

 .שבת שלום
  .יהודה סויסה בן עליזה לע"נ

 

 26 גיליון מס', תשע"ח חוקת פרשת       בס"ד          

  העלון לשבת מבית עוזיאל  

 יו"ל ע"י מושב בית עוזיאל, על שם הגה"צ הראשל"צ ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל זצוק"ל          
     21:02, ר"ת: 20:30, צאת השבת: 19:28הדלקת נרות שבת:           



 

 שבת מהלכות : פינת ההלכה
רה אחת, א. אסור ליטול שערו או ציפורניו בין ביד בין בכלי וכן בשיניו, בין לעצמו בין לאחרים, ואסור מן התורה ליטול אפילו שע

ובשתי שערות חייב חטאת. והמלקט לבנות מתוך שחורות אפילו באחת חייב, ודבר זה אפילו בחול אסור משום "לא ילבש גבר 
 שמלת אשה".  

מותר לו ליטלה לגמרי בידו או בשיניו, אבל אסור ליטלה במספריים או  -ב. ציפורן שפרשה רובה מגוף האדם, אם יש לו צער מזה
 ה.  בסכין וכיוצא בז

 -אסור להסירן בשבת אפילו בידו או בשיניו, ואפילו אם פירשו רובן מעור האצבע ומצערות אותו -ג. רצועות העור שסביב לציפורן
 אסור להסירן.

אסור להסתרק במסרק בשבת, ואפילו הוא עשוי משער רך, מפני שאי אפשר שלא ייתלשו שערות. ומכל מקום מותר לתקן מעט  ד.
י )מברשת( העשוי משער רך, אבל במסרק ממש גם זה אסור, ונהגו לייחד את המברשת במיוחד לשבת, כדי את שער הראש בכל

 שלא יהיה נראה כעובדין דחול.
 ה. אסור לאשה לקלוע את שערותיה לצמה, וכן אסור להתיר את הקלוע כבר, מפני שדומה הדבר לבונה וסותר. 

, שלא יתלוש שערות, אף על פי שמצד הדין אין בזה איסור, מכל מקום הנזהר ו. טוב ליזהר לקנח צואת החוטם שיבשה קצת בנחת
 תבוא עליו ברכה. -בזה

ז. מותר ללכת בשבת על גבי עשבים בין לחים בין יבשים, ואף על פי שנתלשים לפעמים מכח דריסת רגליו, כיון שאינו מתכוון 
הר ובוודאי שלא ירוץ שם, כיון שמוכרחים להיתלש בדריסתו לתלשם ואין הכרח שייתלשו. ואם העשבים גבוהים ילך לאט ולא מ

 עליהם.
ח. מותר לשבת ולשכב על גבי דשא. וכן מותר לפרוס על הדשא שמיכה או מחצלת ולשבת עליה. ואף מותר לנענע את הדשא המחובר 

 אנה ואנה, ובלבד שיזהר שלא לתלוש מן המחובר.
 

 'ארמון של בוץ': סיפור לשבת
 

ה בן למשפחת אצילים ידועה, ולאחר שהכיר את היהדות החליט ענינו של גר הצדק הזה התפרסם בכל תפוצות ישראל. הוא הי
באותה עת היה שלטון הכנסייה חזק בוילנא, ולפי חוקיהם אסור היה לגוי להתגייר. הגרף הצעיר לבית  לדבוק בקב"ה ולהתגייר.

ו, ואז תפסוהו הכמרים פוטוצקי נסע למקום מרוחק, ושם התגייר, אלא שלאחר מכן חזר לוילנא. מישהו זיהה אותו, והלשין עלי
ודרשו ממנו לחזור לנצרות. הוא סרב. הכמרים עינו אותו בעינויים קשים ביותר, אמו באה והתחננה שישוב לנצרות, ויציל את 
נפשו ממות בייסורים, אך הוא סרב. לאחר שראו הכמרים, שדעתו נחושה, ולא יכניעוהו בעינויים, החליטו להמיתו בשרפה, בכיכר 

מספרים, שבעת שהובל בתוך תהלוכה, בדרך אל המוקד, עברה התהלוכה סמוך לביתו של הגאון מוילנא.  קהל רב. העיר, לעיני
לך מהר יותר! (". מה היה פשר אותו זירוז? גר הצדק אברהם בן  -הגאון הביט להרף עין מן החלון, ואמר: "ר' אברהם, שנעל! )

על "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד".  לחשוב בהוד דקה של חיים, שאפשר אברהם, הגרף פוטוצקי לשעבר, סבר שעדיף להרוויח ע
לא התעכב כדי  מדועכאשר משה רבנו עלה להר, טרם יצאה נשמתו, הוא עלה בפעם אחת, בחיפזון.  -זוהגאון הקשה על סברה 

ל האדם למות, אזי המצווה , כאשר הקב"ה מצוה עכורחךאלא על  -להרוויח עוד דקת חיים של אמונה ושל הרהור בדברי תורה?
כאן היה גר הצדק מצווה על קדוש ה' ועל כן אמר לו הגאון מוילנא: "ר' אברהם,  היא לרוץ מהר ככל האפשר לעשות רצון ה'.

 -קידוש ה' גדול עשה גר הצדק אברהם בן אברהם, בעלותו על המוקד. אף הכמרים שהמיתוהו, הכירו בגדלות המופלאה  שנעל!".
, לפני שהמיתוהו, אמרו לו הכמרים: "כאשר תעלה לשמים, מן הסתם תנקום בנו על האחרון. מסופר, שברגע למרות קשי לבם

ענה להם אברהם בן אברהם: "כשהייתי ילד קטן, שיחקתי  הייסורים הקשים אשר גרמנו לך, ועל המוות הנורא המזומן לך... " 
אך לפתע בא ילד אחד, ובמחי יד הרס את כל הארמון. בכיתי בכי נורא. בבוץ ובניתי לי ארמון יפה. הרבה טרחתי על הארמון הזה, 

בן, אמרתי לו: "חכה, יום אחד אני אהיה הגרף פוטוצקי, ואז אתה תראה איזו נקמה גדולה וקשה אנקום בך על זה!" אך, כמו
ואמר להם: "חושבים אתם, סיף ווה כשגדלתי והייתי הגרף פוטוצקי, שוב לא עלה על דעתי לנקום נקמתו של ארמון מבוץ..."

כייסורים שייסרתם בעולם  -שכאשר אגיע לעולם האמת, למחציתו של הקב"ה, אתן דעתי לזוטות חסרות משמעות כארמון בוץ
 הזה את גופי?!"

 זכר צדיק וקדוש לברכה  ,(' תמוזטו) אור החיים הקדוש -הטר בעל חיים בן ע רבי - הילולא דצדיקיא
 

. חיבורו הידוע ביותר הוא הספר הלכה פוסקו מקובל, פרשן התלמוד, אחרוניםבתקופת ה פרשני המקראהיה מגדולי טר חיים בן ע רבי
. בתקופה זו היה מוכר בעיקר בקרב וקומראת מרבית שנותיו, כארבעים שנה, חי רבי חיים בן עטר ב. תורה" פירושו על האור החיים"

, תוך ישיבה ארץ ישראלעם שתי נשותיו וחבורת תלמידים שהתעתדה להקים ב עלה לארץ ישראל. בגיל ארבעים ושלוש יהדות מרוקו
, ובה הדפיס את ספריו שהקנו לו את איטליהכדי שהוא קורא ליהודים שפגש בדרכו להצטרף לעלייתם. במסעו לארץ ישראל עבר דרך 

ובה הקים את ישיבתו,  יםירושלשמו בפזורה היהודית כולה, אף בזו האירופית. לאחר תקופת נדודים בצפון ארץ ישראל, השתקע ב
 .47(, בגיל 1743) תק"ג"מדרש כנסת ישראל". נפטר כשנה לאחר בואו לירושלים, בקיץ 

 ..היה בעל מופתים רבים, וקדושתו התפרסמה גם בקרב הגויים. סיפורים רבים עברו מדור לדורר טחיים בן ע רבי
עראי ותורתו קבע, וכשעדיין נשאר לו  היה צורף כסף אך היה עושה מלאכתו הרבמגוב האריות.  הרבסיפור ידוע הוא על הנס בו ניצל 

יען כי שמע “ישב ולמד עד שכלתה פרוטה מן הכיס. פעם נכנסו אצלו שני משרתי המלך ובידם זהב, ואמרו לו:  –הממון מעסקו האחרון 
בתוך עשרה  לכבוד נישואי בתו. עליך לגומרו מסויםהמלך כי אתה האומן היותר מומחה במקצוע זה, על כן שלח אליך לרקום תכשיט 

כסף, לכן הלך וטמן את הזהב והלך לו  , ופנו והלכו להם. באותה שעה עדיין נותר לרבהרבהניחו המשרתים את הזהב לפני ”. ימים
ללמוד, וכששב לביתו נשכח הדבר ממנו לגמרי מרוב טרדתו בלימוד. כעבור עשרה ימים חזרו אליו משרתי המלך שוב, ובקשו ממנו את 

מרד במלכות והשפיל  רבההקדוש אמר להם שעדין לא התחיל בזה. המשרתים מיהרו אל המלך והלשינו לפניו ש הרבהתכשיט, אך 
לגוב אריות, כי כן דת המורד במלכות. כשבאו חיילי המלך לקחת את  רבהכבודו כשלא ביצע ציוויו, ומיד בחמתו גזר המלך להשליך את 

ולהיכן סבור הינך שאתה הולך? “ר התהילים שלו, טלית ותפילין. לעגו לו החיילים ואמרו: ביקש מהם רשות לקחת עימו את ספ הרב,
לא שת לבו לדבריהם ולקח תרמילו. אשתו, שלא ידעה מגזירת המלך, שאלה אותו  הרבאבל  –” והלא למיתה אתה הולך בגוב האריות!

הובילוהו לגוב האריות, וכששמעו מרחוק את שאגותיהם של האריות שעוד זמן מועט ישוב. שלוחי המלך  הרבלאן הוא הולך, והשיב לה 
הקדוש פנימה,  הרבלא התרגש, וצעד בצעדים בטוחים אל גוב האריות. לאחר שהשליכו את  רבההמורעבים חיל ורעדה אחזתם. אולם 

הוציא מחיקו  הרבם את נעליו, ואילו בהכנעה, מכשכשים בזנבם, ולוקקי הרבהביטו החיילים ונדהמו לראות את האריות מקבלים את 
את ספר התהילים והחל בתפילה. רצו החיילים וסיפרו על כך למלך, והוא בכבודו ובעצמו מיהר לחזות בפלא הגדול. צעק המלך 

את  ביקש המלך –מגוב האריות, ובצאתו  הרבהוא הורה לשחרר את ”. עתה ידעתי כי יש אלוקים בישראל“בהתרגשות והכריז ואמר: 
 –לפשר הדבר, השיב הרב כי הואיל ונמנע מהמלאכה בעבור לימוד התורה הקדושה  הרבסליחתו על שפגע בכבודו. כששאל המלך את 

 היא הגינה והצילה אותו. שלח אותו המלך בכבוד גדול ונתן לו מתנות לרוב.
 ן עלינו ועל כל ישראל. אמן.גתהצדיק  זכות
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