
 

 בבית המדרש התורה ורישיע
    חול
 )הרב בנימין בנושאי פ"ש, הלכה וגמרא( 18:50 – 18:20ד' :  -א' 

 לימוד עם אברכים( -)כולל ערב  19:30 – 18:50א' וד' : 
 )הרב בנימין מסכת קידושין( 20:30' : ביום 

 הלכה( ,)הרב משה תמסטית ראש כולל ערב 19:20 – 18:30יום ה': 
  והשקפה הלכהבשיעור –כל יום בין מנחה לערבית 

 שבת
  17:30 :בבית משפ' נחשוןעונג שבת לבנות 

  20:45: רבבבית הלציבור הרחב עונג שבת 
  14:45: הכנסת מניין צעיריםבבית  ותהילים לבנים שיעור
  15:00: הרבבבית  ותהילים לבנות שיעור

 (להלכה - ברכותמס' ) 15:30: הכנסת מרכזיבית ב - שיעור לשבת
       

  זמני התפילות
 חול

  05:45 –שחרית
  17:25 –מנחה

 18:05 –ערבית 
  

 
 שבת

 17:20 – קבלת ש'מנחה 
  07:30  –שחרית

  16:30  –מנחה
צאת שבת –ערבית 
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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 
 

  
  עדות לסבלנות – 'משכן' :שליט"א דבר הרב

 
על הפסוק הפותח את הפרשה השנייה שנקרא השבת, פרשת פקודי, "אלה פקודי המשכן 
משכן העדות", פירש רש"י: "עדות לישראל שוויתר להם הקב"ה על חטא העגל וכו'". ויש 

 למשכן? כדי לענות על כך בואו נלמד פרק בהלכות סבלנות.להבין, מה הקשר בין חטא העגל 
 מתכון לחיי אושר, שלווה ונחת.  -מידת הסבלנות
 מתכון לחיי לחץ, הפסד וחרטה. -היפך הסבלנות

 כמו סבל הנושא משאות על כתפו.  - ס.ב.ל - שורש המילה סבלנות
מחדלים של אחרים, מוכן לשאת על כתפו מצבים לא נוחים, עיכובים שונים,  - כך הסבלן

ך רוח הם מנת רובלי לשבור את הכלים. מתינות וא - דברים אשר לא מסתדרים כפי המצופה
חלקו של הסבלן, והם המקנים לו את המושכות לשלוט במצבים היותר קשים של החיים, 

 ולצאת מהם בשלום. 
שיקול כאשר לעומת זאת, פעולות ותגובות מהירות, אינסטינקטיביות, נטולות חשיבה ו

 דעת, נוטלים מהאדם את השליטה ומביאות אותו לטעויות קשות שקשה לתקנן.
כי בשש משה לרדת מן ההר" כשעלה משה אל ההר  םבחטא העגל "וירא הע - כך ישראל

אמר להם לסוף ארבעים יום בתחילת שעה שישית אני בא. וכשהגיע העת ולא הגיע צייר 
ראל נכנסו למצב של ערפול מוחות, מצב של להם השטן את מיטתו פורחת באוויר. עם יש

 לעשות עגל. - לחץ אשר מתוכו החליטו החלטה פזיזה
היו ניצולים מן החטא  - אילו היו ישראל אומרים: אין מה למהר, נמתין עוד יום אחד ונראה

האיום. אילו היו 'נושאים' על כתפיהם את המצב שנוצר וממתינים בסבלנות לא היינו 
 ' את השלכות מעשה העגל.'משלמים עד היום

 חבל ההצלה מכל גלי החיים. -המתינות, מן השטן" -לא לחינם אמרו "הפזיזות
קיפל זאת שלמה המלך במילותיו הקצרות "החכם עיניו בראשו, והכסיל בחושך הולך" 
הכסיל, בחושך הולך. ומה עושה החכם בחושך? אינו הולך! כשהמח מעורפל בחושך ואפילה, 

 לוקחים פסק זמן!עוצרים , 
אהרון ראה את בהילותם וקוצר רוחם, ולכן הכריז: "חג לה' מחר" הוא סבר כי ההמתנה 

 ל'מחר' תיתן להם הזדמנות למחשבה נוספת ותציל אותם משגיאה.
זו הייתה גם עצת משה רבינו במחלוקת קרח "בוקר, ויודע ה' את אשר לו" ואמר על כך 'אור 

הלילה להתבונן אולי יכירו כי לא טוב עושים ויחזרו החיים' "נתכוון לתת להם זמן 
 בתשובה" וכמו שהעולם אומר: תישן על זה לילה... בסוף תבין שאין על מה לעשות מהומה...

 על השאלה בה פתחנו והיא: מה הקשר בין חטא העגל למשכן? הכעת, נענ
להקים את המשכן.  בני ישראל, אנשים ונשים, עבדו ללא לאות וללא הפוגה ביום ובלילה כדי
למרבה הפלא  ואז ,ואכן, לאחר מאמצים כבירים, בחודש כסלו סיימו לבנות את המשכן

 מצווה הקב"ה לקפל את המשכן ולהניחו במחסן עד להודעה חדשה...
 ומני אז, כל יום פונים בני ישראל אל משה 'מתי כבר נזכה שיקום המשכן?' 

 גיע הזמן..'.והוא עונה להם: 'המתינו בסבלנות, עוד לא ה
עד שלאחר שלושה חודשים! בתחילת חודש ניסן, ניתן הציווי להקימו. וכל כך למה?! יסודו 
של חטא העגל נעוץ היה 'בחוסר סבלנות', וכדי לתקן זאת אמר הקב"ה לישראל: עתה 
תמתינו לא שש שעות, לא חצי יום, ולא יום, אלא מאה ועשרים יום! רק אז תזכו להשראת 

 ללמדם וללמדנו פרק בהלכות סבלנות...כל זאת ם. השכינה: קרבכ
ן מחכים קרוב לאלפיים שנה אנחנו עדיישכעת כבר  -את דברי החפץ חיים ויש להוסיף 

 ם.לגאול אותנו גאולת עולמי  ואו של מלכינולב בסבלנות

 

 מושבהרב , בנימין אבוטבולהרב  ,ומבורך בת שלוםבברכת ש

 11 , גיליון מס', תשע"ח פקודי, שבת פרה-ויקהל פרשת  בס"ד          

  בית עוזיאלמלשבת עלון ה  

 של"צ ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל זצוק"לא"ל ע"י מושב בית עוזיאל, על שם הגה"צ הריו          
 19:06ר"ת:  ,18:21, צאת השבת: 17:22הדלקת נרות שבת:           

  )שלומי סויסה( משכן גשמי
 

פרשתנו השבת עוסקת באריכות 
במלאכת המשכן וכליו, ובעצם 
חוזרת התורה על פרטי הדברים 
שנאמרו כבר למשה מאת ה' 
בפרשות "תרומה" ו"תצווה" 

 ביחס לאותה מלאכת המשכן.
 

וקשה, כי אם הייתה רוצה התורה 
סה"כ לומר שבני ישראל עשו כפי 
שציווה אותם ה' על ידי משה, 
הייתה רק אומרת "ויעשו ככל 
אשר ציוום" או משהו בסגנון. 

 ?מדוע בכל זאת האריכות
 

בפרשות  ,אלא שיש הבדל גדול
תצווה מדובר במשכן ותרומה 

"רוחני", משכן כמו שה' מצייר 
, ואילו אצלנו בדמיוןאותו למשה 

מדובר במשכן "גשמי", המשכן 
כפי שישראל התנדבו בבנייתו 

 והקמתו. 
 

רצתה התורה להדגיש, שבעוד 
שכנראה שהמשכן הרוחני נעשה 
בכוונות גבוהות יותר, הקב"ה בחר 
להשכין שכינתו דווקא על המשכן 

שאנחנו בנינו. שזה היה  הגשמי
 רצון ה' באמת.

 
סר גדול. ואולי ללמוד מכאן מו

כולנו לפעמים מזלזלים בכוחנו 
ויכולותינו וחושבים כמה כבר אני 
יכול להשפיע בעולם, מי אני 
שישמע ה' לתפילה שלי. ובאמת 
אין הדבר כן, להיפך, ה' רק מחכה 

ודווקא אנחנו "נעשה לו  ,שאנחנו
דירה בתחתונים". והוא לא 

 ..מאכזב. מילה שלו.
 

 ומבורך. שבת שלום
 

 בן עליזה.סויסה לע"נ יהודה 
 



 

 טבילת כלים: מהלכות פינת ההלכה
 . הקונה כלי סעודה חדשים המיוצרים ע"י גויים )תוצרת סין וכד'(, אסור להשתמש בהם עד שיטבילם במקווה.1
המיובאים מחו"ל.  . צריך להטביל הן כלים העשויים מכל מיני מתכות והן כלים העשויים מזכוכית, וכן כלי פיירקס ודורלקס2

 אבל, כלים העשויים מחרס או המצופים חרס, וכן כלי פלסטיק, ניילון או פורצלן פטורים מטבילה. 
 . בעת שמטביל את הכלי צריך שיהיה הכלי רפוי בידו וצריך להטביל כל הכלי כאחד בבת אחת שאין טבילה לחצאין. 3
יו וציוונו על טבילת כלי". ואם הם שני כלים או יותר מברך "על טבילת . אם מטביל כלי אחד, מברך עליו "אשר קידשנו במצוות4

 עכורים, יתרחק כשני מטר, יברך, ויזדרז להטביל מיד.כלים" ואם המים במקווה 
. מותר לאכול במסעדה, בית הארחה, או אולם שמחות אפילו כשיודעים שכלי הסעודה לא הוטבלו משום שעיקר קנייתם מהגוי 5

 ורך מסחר ובזה אין חיוב טבילה.הוא לצ
 . אם עבר והניח מאכל או משקה בכלי שלא הוטבל אף על פי כן אין המאכל או המשקה נאסרים.6

. קומקום חשמלי שאם יתנוהו במים של המקווה יתקלקל, וכן כלי חשמל המשמשים לסעודה והם גדולים שאי אפשר להטבילם ייתנם 7

כי השואל כלי מן הגוי פטור מטבילה. וכן יכול לפרקו באופן שיצא מכלל שימוש ולחזור להרכיבו ואז  במתנה לגוי ויחזור וישאילנו ממנו

 'דרך ארץ קדמה להידור': סיפור לשבת
, שהזמין את רבי ישראל להתארח אצלו בסעודת ליל שבת, והקדים מעשה באחד מתלמידיו האמידים של רבי ישראל מסלנט

, והבשר הוא "חלק", שמיים יראכוסיפר לרבו שביתו מתנהל לפי כל הידורי ההלכה: בשר הוא קונה דווקא מקצב פלוני המפורסם 
צאת, ועינה פקוחה על בלי כל שאלות. המבשלת במטבחו היא אישה כשרה וצנועה, ואלמנת חכם בת טובים, וגם אשתו נכנסת ויו

כל דבר. בלילי שבתות הוא עורך סעודתו בפאר והדר, ובין מנה למנה עוסקים בדברי תורה שלא יהא ח"ו "כאילו אכלו מזבחי 
 מתים", לומדים שיעור קבוע ב"שולחן ערוך", מזמרים זמירות שבת וכו' וכך מאריכים בשולחן עד שעה מאוחרת בלילה. 

 כל פרטי הליכותיו, הסכים לקבל את ההזמנה, רק בתנאי שיקצרו בסעודת ליל השבת בשעתיים.אחר ששמע רבי ישראל את 
בלית ברירה, קיבל התלמיד את התנאי התמוה. ומשום כך הגישו בפזיזות מנה אחר מנה, ובטרם עברה שעה הוגשו המים 

 האחרונים כנהוג לפני ברכת המזון. כל טעמו של שלחן השבת הנפלא, פג ונעלם.
 מיד נפגע קשות ופנה ושאל את רבי ישראל: ילמדנו רבנו! איזה פגם מצא בהנהגת שולחני?התל

רבי ישראל לא השיב דבר, וביקש להזמין את האלמנה המבשלת ואמר לה: "אנא! סלחי לי גברת, על אשר עייפתי אותך הערב, 
 ובגללי היית נאלצת למהר ולהגיש ללא שהות מנה אחר מנה שלא כדרכך"!

השבתות. בעל הבית שלי רגיל  מבשלת: "כל הברכות תחולנה על ראש הרבי! הלוואי וכבודו יתארח בביתנו בכל ליליהשיבה ה
להאריך בסעודה עד שעה מאוחרת בלילה, ואני עייפה מעבודתי במשך כל היום, עד שרגלי כושלות ממש מרוב עייפות. והנה, הודות 

 ת לביתי לנוח..."!לכבוד הרב, הזדרזו הערב, ואני כבר חופשיה ללכ
אז פנה רבי ישראל לתלמידו ואמר: "דומני, שקבלת תשובה לשאלתך, ופתרון לתמיהתך. אמנם, הנהגתך נאה ומהודרת, אבל במה 

 דברים אמורים: אם איננה פוגעת באחרים!" 
 ריהו קניין רוחני נעלה.משרה אווירה נעימה, וה - בץ בזמירות ושירה, שיעור בשו"ע ודברי תורהוודאי הוא, כי שולחן שבת מש

ברם, נשקלת מאידך גיסא, טרחתה של המשרתת, שזוהי עבודתה ועל מנת כן נשכרה, ואינה מתמרמרת ואינה מוחה. אין ספק מה 
את הברק  -חד, אך לא את רבי ישראל מסלנט, השוקל ובודק במאזני האמתיכריע את הכף. אין ספק שברק שולחן השבת נוצץ ומש

 ת, אל מול העייפות, ועינוי האלמנה.והאווירה הרוחני
עוד מסופר על הגר"י מסלנט, שכאשר ראה את תלמידו רבי נפתלי זילברברג פוסע בהשכמה דרך חדרם של אורחיו הישנים, כדי 

 להגיע למי נטילת ידיים, העיר לו כך:
 .."נטילת ידיים הינה רק תקנה דרבנן, בעוד שגזל שנתם של אחרים היא עבירה מדאורייתא"!.

 הרי לנו עד כמה אדם צריך להקפיד מאוד שלא יהיו השגותיו הרוחניים על חשבון הזולת.
 

 
 זכר צדיק וקדוש לברכה ("באבא חאקי") יצחק אבוחצירא רבה :הילולא דצדיקיא

 ה'תש"ל כ"ה באדר ב' - ה'תרנ"ה כ"ג באלול; (חצירא )מכונה בשם ה"באבא חאקי"ויצחק אב רבה
לאביו ר' מסעוד אבוחצירא, בנו של ה'אביר יעקב', ר' יעקב אבוחצירא. אחיו  - 1895בבא חאקי' נולד בריסאני שבמרוקו, בשנת ה"

  הבבא סאלי הקדוש. -הם ר' דוד אבוחצירא, ור' ישראל אבוחצירא זצ"ל 
, בעקבות גזרות 1920גם לימד אחרים. בשנת  -ת, ולצד לימודי התורה שלו במרוקו כיהן ה'בבא חאקי' כמנהיג הקהילה היהודי

החליטו ר'  -קשות שריחפו על הקהילה היהודית בריסאני ולאחר שהשלטונות רצחו את אחיהם הגדול ר' דוד אבוחצירא זצ"ל 
 יצחק ור' ישראל זצ"ל לעקור את מגוריהם לעיירה בודניב.

זאת בעקבות גזירות קשות שיצאו מהמלכות. שלוש  -לטובת העיר אוראן שבאלג'יריה  1945את מרוקו עזב ה'בבא חאקי' בשנת 
בניו ובנותיו שנולדו במרוקו  -החליט ה'בבא חאקי' לעלות ארצה יחד עם משפחתו  -שנים לאחר מכן, כאשר הוקמה מדינת ישראל 

  ואלג'יר.
הרה"ג  -, על ידי הראשון לציון דאז סבר פנים יפות ובכבוד רבבארץ התגורר הרב תחילה במעברה בגבעת אולגה, וגם כאן התקבל ב

בין ציון חי עוזיאל. הרב עוזיאל, שהכיר את גדולתו של ה'בבא חאקי' בתורה ואת ייחוסו הכביר כבן למשפחת אבוחצירא 
הרבנים הספרדים ועדות המזרח  לוד. ברבות הימים אף מונה הרב ליו"ר 'ארגון-מינה אותו לרב הראשי של מחוז רמלההמעטירה, 

 בארץ ישראל'.
כבר במרוקו נודע הרב במופתיו ובברכותיו המועילות, ורבים שיחרו לפתחו בבקשם אחר עצה ונחמה. ביתו תמיד היה פתוח 
לרווחה, ואוזנו הייתה כרויה לשמוע את כאבם של האנשים ואת בקשותיהם. אחד המופתים היותר מרגשים שמסופרים על ידי 

ביום שישי אישה, וביום  -בביתו היו מופיעים שני אנשים  -ביתו הם שבמשך עשרות השנים בהם גר ה'בבא חאקי' ברמלה  בני
לאישה  -מבלי שיפצו פיהם לבקש, ידע ה'בבא חאקי' את רצונם וציווה את בני ביתו לתת בידיהם מאכלים לרוב   ראשון איש.

הנותרים. לאחר פטירת הרב )לדאבון הלב בנסיבות מצערות במיוחד(, ניגשו בני המשפחה לצדיק  שבתלכבוד שבת, ולאיש ממאכלי 
ר' ישראל אבוחצירא ה'בבא סאלי' זצ"ל, וביקשו לברר את זהות האנשים הללו. התשובה שקיבלו הייתה שהאישה היא לא אחרת 

  שהיו מגיעים על מנת לשהות במחיצתו של 'אביהם הקדוש'. -ו, והאיש הוא לא אחר מאשר אליהו הנביא מרחל אמנ
זלמן  נשיא המדינהובהם , איש 20,000בדרכו מנתיבות לביתו שברמלה, ובהלוויתו השתתפו  -בתאונת דרכים נהרג ה'בבא חאקי' 

 .שלמה גורןוהרב  איסר יהודה אונטרמןהרב  ,יצחק נסים הרב - הרבנים הראשיים, שזר
אחינו בית  לבבות בות לקרור פועל ללא לא, אשאהוא בנו הרב יחיאל אבוחצירא שליט"כרב העיר רמלה ממשיך דרכו בקודש 

 זצ"ל. ביויוצאי מרוקו כדרך אישראל ובפרט 
 כל ישראל. אמן. ן עלינו ועלגת צדיקה זכות
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