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 שיעורי התורה בבית המדרש 
 שבת

  19:30: בבית משפ' נחשוןעונג שבת לבנות 
  16:15בבית הכנסת מניין צעירים:  ותהילים לבנים שיעור
  16:30: הרבבבית  ותהילים לבנות שיעור

 (להלכה -מס' ברכות ) 17:00: הכנסת מרכזיבית ב -שיעור לשבת 
    חול
 , הלכה וגמרא(פרשת שבוע –)הרב בנימין  19:15 – 18:45: ד'ב',יום 
 לימוד עם אברכים( -)כולל ערב  19:00 – 18:00 א' :יום 
 (פרשת שבוע -)הרב בנימין  18:45  ':איום 

 מסכת קידושין( -)הרב בנימין  21:00  יום ב':
 (לילדי המושבמקרא + פיוטים שיעור בטעמי ) 18:00יום ה': 
 (לכלל הציבור כולל ערב לימוד) 23:00 – 21:30יום ה': 

       

  זמני התפילות
 שבת 

 19:15 –מנחה קבלת ש' 
  07:30  –שחרית

  18:00  –מנחה
 צאת שבת – יתערב
 חול

  05:45 –שחרית
  19:15 –מנחה

  20:00 –ערבית 
–כל יום בין מנחה לערבית 

 שיעור בהלכה והשקפה 

  
  
  
  

 הודעות
 

יום שלישי י"ז אלול  –לציבור הנשים 
ים נסיעה ילאוגוסט( אי"ה תתק 28)

לכותל המערבי, רחל אימנו וסליחות 
 בישיבת אור החיים.

פרטים ורישום אצל הרבנית לבנה 
 0504175188 פוןטל

כמו כן, תתקיים אי"ה סעודת ר"ח 
ושיחת חיזוק לנשים עם הגברת חגית 

 14/ אלול 'חמד יום שלישי ג
בבית הרבנית  20:00לאוגוסט( בשעה 

 בנהל

  
  'אשריך בעולם הזה': דבר הרב שליט"א

 

"למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע ה' לאבותיכם לתת להם כימי השמיים 
 בספר 'כתונת פסים' של הגר"י מוגרבי שליט"א הביא את דברי המשגיח הגה"צ .על הארץ"

רבי אליהו לופיאן שבאר את המילים: "כימי השמים על הארץ" באופן שכמו שבשמים, 
 טוב לאדם כן יהיה בארץ.  ,בעולם הבא

ש את הטוב ואת ההנאה בעולם הזה יש להשקיע עמל ואמנם, ממשיך הרב, כדי להגיע להרגי
ויגיעה בקיום תורה ומצוות המביאות את האדם לדבקות בו יתברך, וכדברי הרמח"ל 

שהאדם לא נברא אלא להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו  'מסילת ישרים'בפתיחת ספרו 
גאון רבי כאן בעולם הזה, ואין שלמות גדולה מאשר הדבקות בו יתברך. ומספרים על ה

אהרון קוטלר שיצא למגבית חרום ברחבי ארצות הברית, למען בסוס עולם התורה 
והישיבות ובמהלך מסעו נפגש עם גבירים גדולים ושועי עולם אשר פתחו את ידיהם והוזילו 
כספים רבים למען בצור מוסדות התורה, ודבר פלא ארע כאשר ישב בביתו של גביר גדול 

עשע בהבלים, ושאלו ישירות ללא חנופה או הקדמה נוספת מה וראה את בנו מתבטל ומשת
יהא עליו? בן הגביר לא התבלבל וכדרכו של עשיר יענה עזות ענה לרב: איני דואג, הן עשיר 
אני ואחתום על הסכם יששכר וזבולון )אחזיק לומדי תורה ויהא לי חלק בתורתם(, והכל 

לא הבנת, על עולם הבא לא שאלתי  ך רבי אהרון ואמר לו: את שאלתיילא כן? חי ,יסתדר
שלך? הבחור נבוך ולא הבין למה ירמזו דברי הרב.  'עולם הזה'כלל, התכוונתי לשאול מה עם 

אך גם אנו נודה שלא היינו מבינים מה שואלים אותנו וזאת משום שאיננו יודעים ומבינים 
ת שם כאן בעולם הזה, ומדוע לחכות להנוכבר שאת העולם הבא ותענוגותיו נתן לחוש 

תן הדבר להעשות כאן? האדמו"ר בעל השפע חיים מצאנז זיע"א אמר: למי יש עולם יכשנ
רור, יהבא? את זה איני יודע! אולי לצדיקים ואולי גם לרשעים, אך דבר אחד אני יודע בב

שעולם הזה יש רק למי ששומר תורה ומצוות. ומי לנו גדול בדור האחרון ממרן ראש הישיבה 
יד על עצמו שלא עבר עליו יום אחד רגוע ללא צרות וייסורים ולמרות הגרא"מ שך זצ"ל שהע

תן לסבול צרות וייסורים יכל זאת העיד בביטחון 'שאין מאושר יותר ממנו', מה פרוש? איך נ
קשים ולהיות מאושר? אלא זהו הכח שמעניקה תורתנו הקדושה ללומדיה ולשומרי 

ם מאומה, עשירים הם כקורח, אך מצוותיה. ראינו והכרנו אנשים שלא חסר על שולחנ
האושר והשמחה מהם והלאה, לא אחת שומעים אנו אנשים העומדים ותמהים לפשר העונג 
והאושר הנסוך על פניהם של שומרי מצוות, אברכים ובני תורה, לשמחה מה זו עושה? הן 
פרנסתם דחוקה, גרים הם בתנאי מחיה קשים, ומהו הכח הנותן להם את השמחה וההנאה? 

שההנאות הגשמיות הם המביאים לאדם את ו תורתנו הקדושה! בעולם הרחב חושבים ז
יותר ישמחו, כמה שיותר יספקו לגוף את תאוותיו  ,, בטוחים הם שכמה שיותר יהנוהאושר

יגיעו לפסגת האושר. אך תורתנו הקדושה מלמדת אותנו בדיוק להפך! כמה שנתנזר מהנאות 
כך  ,כמה שנסלוד מהםשאינן עולות בקנה אחד עם רצון הבורא, עולם הזה, המדומות של 

שלנו תגדל יותר, לא לחינם אמר אחד מתלמידי הבעל שם טוב זיע"א: "אוי לך השמחה 
העולם, כמה חשוך אתה למי שחושק בך וכמה מאיר אתה למי שמואס בך" וכל אחד מאיתנו 

ים ייכול להודות עד כמה משפט זה צודק. העולם הבא ניתן למי שזכה ללמוד תורה, לק
ד ניתן לאדם זה גם את הנאת העולם הזה. מצוות ולהידבק בבורא ברוך הוא, אך בד בב

והעיר אחד מגדולי בעלי המוסר שטעות נפוצה היא לחשוב שאדם שלא חי את חייו על פי 
בעולם הזה, שקר הדבר! אולי נראה הוא כמאושר, אולי נהנה לפחות תורה ומצוות טוב לו 

כדברי הוא לרגעים אך חיי אושר וסיפוק אמיתיים שייכים רק לשומרי התורה והמצוות. ו
דוד המלך ע"ה "ואני קרבת אלוקים לי טוב" מי אומר זאת? דוד המלך שהיה מלך והיה 
באפשרותו להשיג כל אשר יחפוץ האדם מעניני ותענוגי העולם הזה, ובכל זאת זכה להגיע 

הטוב האמיתי ולא זולת זה. יהי רצון  למסקנה הבלתי נמנעת שרק הקירבה לבורא זהו
 המושברב בנימין אבוטבול, הרב , ומבורך בת שלוםכת שבבר .שנזכה לכך.

 )שלומי סויסה(  'אהבה אמיתית'
 

פרשתנו השבת עוסקת המון 
קיום המצוות ושכרן,  בענייני

י  ובסוף הפרשה מסכם משה; "כִּ
ם רּון ֶאת-אִּ מְׁ שְׁ ֹמר תִּ ל-שָׁ ה -כָׁ וָׁ צְׁ ַהמִּ

ֶכם ַצֶּוה ֶאתְׁ י מְׁ --ַהֹזאת, ֲאֶשר ָאֹנכִּ
ּה:  ה ֶאת ַלֲעשֹתָׁ ַאֲהבָׁ ה -לְׁ הוָׁ יְׁ

ל כָׁ ֶלֶכת בְׁ יו-ֱאֹלֵהיֶכם, לָׁ כָׁ רָׁ --דְׁ
ה קָׁ בְׁ דָׁ יש -ּולְׁ הֹורִּ בֹו" אז נזכה ש"וְׁ

ה ֶאת הוָׁ ל-יְׁ ֵאֶלה, -כָׁ ם הָׁ ַהּגֹויִּ
ים  ֹדלִּ ם, ּגְׁ ֶתם ּגֹויִּ שְׁ ירִּ ֵניֶכם; וִּ פְׁ לִּ מִּ

ֶכם ים מִּ  ."ַוֲעֻצמִּ
 

ויש לשאול, מדוע ציוותה התורה 
כך -קודם ל"עשותה" ורק אחר

"לאהבה את ה'"? הרי לא דומה 
עשייה מאהבה לעשייה מיראה, 
וכי לא לעשייה מאהבה עלינו 

 !?לשאוף
מצוות, אלא נראה, שבעצם קיום ה

בעצם הדחיקה והכבישה בפועל 
של חלק מהרצונות המציפים 

אנו מפנים  -אותנו בכל רגע נתון
מקום בעצמנו לאותה אהבת ה' 
שכבר טבועה בנו מעצם בריאתנו, 
שתמצא את מקומה. כמו שטבעי 
שילד אוהב את אימו שילדה אותו, 
כך טבעי שנאהב אנו את ה' שברא 

אם רק נשים אליו לב.  -אותנו
 .שם כך נועדו המצוותול

אך אהבה זה לא הכל. גם בן שמעד 
והתחצף להוריו לא בהכרח חדל 
מלאהוב אותם, ולכן הקב"ה רוצה 

הוא דורש דביקות, חיבור  -יותר
תמידי שלא משאיר מקום לריחוק 

  .ופירוד, ואפילו הקטנים ביותר
אז שנזכה להצליח להיפגש עם 
הקב"ה בחיינו ומתוך כך 

ה קָׁ בְׁ דָׁ  ."בוֹ -"ּולְׁ
 

 !שבת שלום
  לע״נ יהודה סויסה בן עליזה

  יוסף טנג׳י בן איזהו
 

 32 גיליון מס', תשע"ח עקב פרשת       בס"ד          

  לשבת מבית עוזיאלהעלון   

 יו"ל ע"י מושב בית עוזיאל, על שם הגה"צ הראשל"צ ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל זצוק"ל          
     20:48, ר"ת: 20:15, צאת השבת: 19:15הדלקת נרות שבת:           



 

 בשר וחלבמהלכות : ההלכהפינת 
מפני שהבשר יש בו שומן ומשאיר  ,. האוכל בשר אפילו של חיה ועוף, לא יאכל גבינה או מאכלי חלב אחריו עד שישהה שש שעותא

טעם בפה ולאחר שש שעות פג טעמו, וטעם נוסף מפני שהבשר נשאר בין השיניים, ולאחר שש שעות הבשר התעכל ושוב איננו נחשב 
אפילו אם שהה שש שעות, אם יש בשר בין השיניים צריך להסירו. ודווקא כשיודע שיש בשר בשיניים צריך להסירו, . ב  כבשר.

 .לכךאבל בסתם, אינו צריך לחשוש 
גדולי הפוסקים הראשונים ורוב . לכתחילה יש לשהות שש שעות שלמות לאחר אכילת בשר ואין להקל בפחות מזה. כיון שרוב ג

האחרונים העלו שצריך לשהות שש שעות ואין לזוז מדבריהם. וכן המנהג פשוט בכל תפוצות ישראל וחלילה לשנות. ומכל מקום 
צי, ובבשר עוף יש להקל בזה בפשיטות. וכן חאפשר להקל במקום צורך למי שהוזקק לאכול מאכלי חלב להמתין רק חמש שעות ו

. יש נוהגים להמתין בין בשר וחלב שלוש שעות בלבד, וקשה למצוא מקור או טעם ברור ד יש להקל בשיעור זה.במחנות הצבא 
למנהג זה. אך כך נוהגים יוצאי גרמניה ומנהג אבותיהם בידיהם מדורי דורות, ומכל מקום בן תורה היודע שיוכל לשמור עצמו 

  ות לשש שעות. ולא יבוא לידי מכשול, ראוי לו שישנה מנהגו משלוש שע
. שש השעות שבין הבשר והחלב, מונים מסיום אכילת הבשר עד שמתחיל לאכול גבינה, ולא מונים מסוף הסעודה שאכל בה ה

בשר, כלומר שאם אכל בסוף סעודה בשרית מאכלים שאינם בשר, אין צריך להמתין אלא משעת סיום אכילת הבשר ולא מסיום 
 .כל הסעודה

. יש אומרים שאם יש לאדם ספק אם כבר עברו שש שעות שלמות, יש להקל לאכול חלב. ויש שכתבו להחמיר בזה ולהמתין עד ו
 לא הפסיד. -שש שעות. והסומך להקל בזה ולאכול מאכלי חלב שיצא הספק מליבו, ויעברו בודאי

. אפילו אם לא אכל את הבשר עצמו אלא רק תבשיל של בשר או של עוף, צריך להמתין שש שעות. ואפילו שתה מרק צלול של ז
ריו גבינה ואין עוף, צריך להמתין שש שעות. אבל אם אין בשר בתבשיל אלא רק נתבשל המאכל בקדירה של בשר, מותר לאכול אח

. ביצים שנתבשלו בתוך קדרה עם בשר )כמו שרגילים להניחם לכבוד שבת בחמין(, צריך להמתין שש שעות ח בו מנהג להחמיר.
כדי לאכול מאכלי חלב אחריהם, אפילו אם נתבשלו עם קליפותיהן. אבל אם הביצים לא היו בתוך הקדרה, אלא על הכיסוי של 

לאחר אכילתם  הקדרה שהיא על האש, אין צורך להמתין שש שעות ואין צריך הדחה וקינוח פה הקדרה מסביב ומתבשלים מחום
 תבוא עליו הברכה. -. והמחמיר לעשות הדחה וקינוח פהקודם אכילת דברי חלב

 

 '..הדרך אל האושר': סיפור לשבת
סוחר יהלומים עשיר נסע ליריד יהלומים מרכזי שהתקיים באחת הערים הגדולות. שכר האיש עגלון בעל צמד סוסים מהירים, 

וסעד את נפשו במיטב המאכלים. מילא את תיקו במזומנים ובשטרות, ויצא לדרך, בדרכו הארוכה התאכסן במיטב האכסניות 
כעבור ימים הגיע אל היריד המרכזי, ושם, כהרגלו מימים ימימה, ניגש אל  הוא לא קימץ בהוצאות, הכסף לא היווה מכשול.

הסוחרים שהכיר מעסקאות קודמות, בחן את סחורתם, בדק, חקר, השווה והתמקח על המחיר. לאחר מספר ימים היה תיקו ריק 
ביהלומים יקרים ומיוחדים במינם. בכיסו נותר רק סכום כסף שיספיק להוצאות הדרך באכסניות הטובות ממזומנים ומלא 

אחד הסוחרים בנפרד האיש ממכריו ומידידיו לעסקים, וכשלבו טוב עליו פנה לעזוב את העיר. והנה הוא מבחין . שהורגל אליהן
לסרב לה", פנה אליו האיש ישירות, "ברשותי יהלומים יקרים, הוותיקים שרץ לכיוונו: "שמע, ידידי, יש לי הצעה שלא תוכל 

 "צר לי, אבל מכסת המזומנים שלי לרכישה אזלה, איני יכול עוד לרכוש מאומה!" מיוחדים במינם, שאני חייב למכרם".
בסחורה נאות הסוחר להביט  "המתן רגע לפני שאתה קובע עובדות, תן מבט על היהלומים, ורק אז תחליט", התחנן האיש.

 המוצעת, הוציא הסוחר זכוכית מגדלת, ושריקת התפעלות חרישית עלתה מפיו: "מאד הייתי רוצה לרוכשם, אבל אין בידי כסף". 
חישב הסוחר לכמה פרוטות יזדקק כדי לשוב הביתה בדוחק, ונקב  "כמה כסף יש לך?" שאל האיש כשהמצוקה נשמעת בקולו.

היהלומים. האיש שהיה לחוץ מאד, הוציא את צרור היהלומים, הניחו בידיו של הסוחר,  בסכום שהיה אפסי מול ערכם האמיתי של
הסוחר מצא את עצמו עשיר עשרת מונים ממה שהיה בבואו אל היריד.  הפטיר ברכת "מזל וברכה", נטל את הכסף ופנה לדרכו.

 העסקה האחרונה הייתה עסקה שמזדמנת אולי פעם בחיים.
גופו באכסניה מצחינה על גבי דרגש עלוב מכוסה קש, לאחר ארוחת ערב של לחם שחור גס וכוס קפה לעת ערב, נאלץ להניח את 

שחור. עצמותיו חישבו להישבר, גופו המפונק חישב להתפלץ, אבל מבט קטן ביהלומים הספיק להרגיע אותו ולהביא עליו שינה 
ף לב. אם לא מבט חטוף על היהלומים, לא היה מחזיק כשפקח את עיניו בבוקר וגילה היכן הוא שוכב, כמעט חטף התק מתוקה.

כך במשך ימים אחדים המשיך את המסע המפרך, כל לילה באכסניה מצחינה אחרת, כשאחת גרועה מקודמתה,  מעמד עוד רגע קט.
הם נחמה, ולבו אך בכל שלב של עינוי, בכל רגע של קושי, מוציא הוא את היהלומים מכיסו, מוצא ב וגופו צובר סימני דרך כואבים.

 מתמלא בשמחה. הקשיים מתגמדים, הסבל נשכח, הוא יודע שהכל זמני, והוא עתיד לקבל תמורה מלאה על כל רגע של צער.
אם נזכור שנושאים אנו בחלקנו אוצרות יהודים רוחניים שלא יסולאו בפז, או אז כל הקשיים, כל המכשולים וכל המהמורות לא 

 יקשו עוד בעינינו.
 

 זכר צדיק וקדוש לברכה ,ס בית לחם יהודה”מח  כז' אב()רבי יהודה משה פתייה   :הילולא דצדיקיא
. הוגדר על ידי פרופ' מקובל( היה 1942 באוגוסט 10, ה'תש"ב כ"ז באב - 1859 בינואר 7, ה'תרי"ט ב' בשבטיהודה משה פתיה ) רבה

 .יםמאה העשרכמקובל החשוב ביותר ב יהודה ליבס
וכשסיים את לימודיו שם עבר ללמוד  מדרש תלמוד תורה, עיראק, לרב משה ישועה פתיה. בילדותו למד בבגדאדנולד בהרב 

מורה ו הוסמך לרב 17. בהיותו כבן מבגדאד )הבן איש חי( יוסף חייםד האזין לדרשותיו של הרב . כילמדרש בית זילכהבישיבת 
ולכן פנה ללמוד תורה זו אצל הרב יוסף  ורת הקבלהת, וכבר בגיל צעיר נמשך בעיקר ללימוד עבדאללה סומךעל ידי הרב  הוראה

, על מנת להוציאם מגוף שדים. לשם כך דיבר עם דיבוקיםחיים, גדול המקובלים בדורו. הרב נהג לעשות "תיקוני נפש" לנפטרים ו
  האדם, וזאת על פי הקבלה. כן היה בקי בפתרון חלומות, ורבים השכימו לפתחו, כדי שיאציל עליהם מברכותיו.

( ונטמן 1942) ה'תש"ב כ"ז באבב ירושלים( עלה לישראל, והתיישב בירושלים עד ליומו האחרון. נפטר ב1933) ה'תרצ"דבשנת 
 ירושליםוב פרדס כץ, ברמת גן. על שמו רחובות בבית הקברות בהר הזיתיםבנקודה הגבוהה ביותר בחלקה הבבלית ב

החשובים. הוא חיבר את  פיוטיו, ומחברת "אסירי התקווה" שמכילה כמה מספר הזוהרהרב כתב ספרים רבים, בהם פירושים ל
 חיבוריו:  . ם לארץ ישראלהתקרבות הנאציו הפתרון הסופילאור הידיעות על  – 1942-"מחברת אסירי התפילות" ב

 פירוש על קטעים ב: תנ"ך, תלמוד, ספרי קבלה, שיחות עם דיבוקים וסדר הוצאת דיבוק. - מנחת יהודה
 פירוש על סבא דמשפטים. - מתוק לנפש. פירוש על אידרא רבא ואידרא זוטא - יין הרקח .עץ חייםפירוש על  - בית לחם יהודה

פירוש וליקוטי דרושים  - כתר צדיקירוש וליקוטי דרושים על פרקי אבות. פ - עטרת רחל .פירוש עיוני על עץ חיים - אפיקי מים
 בקשות ותפילות שונות. - חסדי דוד ספר תפילות ובקשות על כל צרה שלא תבוא. - אסירי התקוהעל חמישה חומשי תורה. 

 . משלים, שהיו שגורים בפי המון העם, עם פירוש וביאור על פי הפרד"ס 842 - משלי בבל
 ן עלינו ועל כל ישראל. אמן.גתהצדיק  זכות
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