
 

 בבית המדרש התורה ורישיע
    חול
 )הרב בנימין בנושאי פ"ש, הלכה וגמרא( 18:20 – 17:40ד' :  -א' 

 לימוד עם אברכים( -)כולל ערב  19:20 – 18:20א' וד' : 
 )הרב בנימין מסכת קידושין( 20:30יום ד' : 
 הלכה( ,)הרב משה תמסטית ראש כולל ערב 19:20 – 18:20יום ה': 

  והשקפה הלכהבשיעור –כל יום בין מנחה לערבית 
 

 שבת
  17:00 :בבית משפ' נחשוןעונג שבת לבנות 

  20:00: עם הרב בבית המדרש עונג שבת לנערים
  14:00: הכנסת מניין צעיריםבבית  ותהילים לבנים שיעור
  14:00: הרבבבית  ותהילים לבנות שיעור

 )הלכה למעשה(  14:45: בית כנסת מרכזי - שיעור לשבת
       

  זמני התפילות
 חול

  05:45 –שחרית
  16:40 –מנחה

 17:20 –ערבית 
  

 
 

 שבת
 16:50 – קבלת ש'מנחה 

  07:30  –שחרית
  15:45  –מנחה

צאת שבת –ערבית 
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 הודעות 
 

בכל  המושב וכן לרבניתניתן לפנות לרב 
הלכתית וכד' וכן  שאלהעניין או 

 להארות והערות בנושא העלון.
 050-4175188 בנימין הרב

 050-4175288הרבנית לבנה 
    
  

  
  'כל אחד יש שםל' :שליט"א דבר הרב

 
 הי מסמלת צער וכמו שאדם צועק 'וי'. -וי"ויהי בשלח פרעה את העם" פעמים שהמילה 

מי צעק? פרעה. אבל מדוע? הלא היה לו לשמוח שסוף סוף השתחרר מישראל ומהמכות 
שקיבל עקב החזקתו אותם בארצו. אלא מגלים חז"ל במדרש שכך צעק: "כשהיו ישראל 
אצלי היה הקב"ה זקוק לי והייתי חשוב בעיניו שהיה משלח לי את משה ואהרון, שאועיל 

 בטובי לשחרר את בניו". 
שומעים על מה פרעה בוכה ומתייפח? כבר לא מתייחסים אליו! פרעה מתאונן על תשומת 

 הלב והכבוד שנלקחו ממנו עם יציאת ישראל מארצו.
אך לא רק פרעה! הצורך להתייחסות, הערכה וכבוד מצד הזולת הם נחלת כל אדם שנברא 

 מה. בצלם אלוקים. אדם זקוק לכך כמו אויר לנש
אומר שלו יצויר שיקחו מאדם את כל  ,אחד מגדולי בעלי המוסר, ה'סבא מסלבודקה' 

הכבוד שלו הוא פשוט ימות! ומהסיבה הפשוטה, שהנשמה נקראת כבוד "למען יזמרך כבוד 
ולא ידום" וממילא פגיעה בכבוד האדם, זלזול וחוסר הערכה כמוהם כפגיעה ישירה בנשמת 

 האדם. 
בין רדיפה אחר כבוד מדומה ורצון להתנשאות על הזולת שהם  וכמובן, יש להבחין

מהדברים שמוציאים את האדם מן העולם, לבין הצורך הכל כך בסיסי וחיוני להרגיש 
 נחשב, אהוב ונערך בעיני הסובב.

הנאצים הארורים עשו הכל כדי לשבור את רוחם של היהודים, אך ידעו היטב שכל זמן 
זמן שלא ניטל ממנו כבוד האדם, ולו הבסיסי ביותר, הוא  שיש לאדם הרגשת חשיבות, כל

 .יכול עוד לשרוד, יש לו בשביל מה
לכן, מלבד להתעללות הפיזית, עשו מאמצים לשלול ולבטל מהאדם את 'הזהות העצמית' 
ושמו לו 'מספר', המספר מבחינה פסיכולוגית נותן לאדם תחושה: אתה כלום! אין לך שם, 

 , אתה לא יותר מאשר עוד 'מספר'. לא עצמיות ולא אישיות
כאשר שוללים מהאדם את 'עצמו' והופכים אותו ל'חסר ערך' הוא נעשה שבר כלי, והדרך 

 'לשלוט' עליו סלולה.
ומצינו אנשים גדולים ביותר שהביעו את גודל צערם על שניטלו מהם הכבוד והחשיבות 

רודפים אחריו  -דואג, אחיתופל ואבשלום בנו  - בעיני זולתם וכגון דוד המלך ע"ה, שהיו
להורגו ועל מה היה מתמרמר? "בני אדם עד מה כבודי לכלימה" עד מתי אתם רומסים את 

"מדוע לא בא בן ישי", "לכולכם יתן בן ישי" וכי אין  -כבודי ולא קוראים לי אפילו בשמי
ונפסד שהרי הוא עצמו  לי שם? שמי דוד! ופשוט שאין לחשוד את דוד 'במשחקי כבוד' כלה

מעיד "ואנוכי תולעת ולא איש" ועליו נאמר "ודוד הוא הקטן", אלא שעל דבר אחד אינו 
 יכול להבליג ולסלוח, על שמוחקים את אישיותו, על כך שמתעלמים ממנו!

כדברים האלה ממש מצינו אצל איוב שעל אף כל ייסוריו הצליח לשרוד את המערכה וזאת 
בזכות חבריו שעוד נשארו לו לפליטה מכל עמלו שאבד ממנו, הם שעודדו אותו, חיזקו את 

 ):אישיותו והפיחו בו תקווה וכח להמשיך לחיות, עד שהאמרה המפורסמת )בבא בתרא טז'
ירושה או חברים או מוות, נלמדת מעובדה זאת, שהרי "או חברותא או מיתותא", שפ

את נפשו. ובאמת לקח  -וב את הכל חוץ מדבר אחדיהקב"ה נתן רשות לשטן לקחת לא
השטן את הכל, משפחתו, רכושו וכל אשר לו, ומדוע לא לקח ממנו את החברים? אלא שבלי 

 חברים הנפש בסכנת חיים והרי נצטווה השטן 'את הנפש שמור'. 
 ה' שנזכה להעניק אחד לשני את הכח הזה שהוא עצם החיים!ייתן 

 
 מושבהרב , לבנימין אבוטבוהרב  ,בת שלוםבברכת ש

 5 , גיליון מס', תשע"ח בשלחפרשת     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          
 .18:16ר"ת:  ,17:48, צאת השבת: 16:48הדלקת נרות שבת:           

״ה׳ ילחם לכם ואתם 
  )שלומי סויסה( "תחרישון

 
וראו את ישועת  ״אל תיראו התיצבו

ה' אשר יעשה לכם היום כי אשר 
ראיתם את מצרים היום לא תוסיפו 
לראותם עוד עד עולם. ה׳ ילחם לכם 

 ואתם תחרישון״
כאשר ראה משה רבינו שעם ישראל 
זועקים לה׳ שיצילם מן המצרים 
הרודפים אחריהם, השתיק אותם 
ואמר להם שלא ידאגו, כי: ״ השם 
 ילחם לכם ואתם תחרישון״.

ולכאורה צריך להבין: מדוע משה 
רבינו ״השתיק״ את ישראל שלא 
יצעקו, הרי מן הראוי היה להניח 

  להם להתפלל ולזעוק לשמים?
אלא בשעה שהיו ישראל והמצרים 
בתוך הים היה קטרוג גדול ונורא על 

 עם ישראל. 
אמר המקטרג: ״הללו עובדי עבודה 
זרה והללו עובדי עבודה זרה 

  ל בניהם״?ולכאורה מה ההבד
השתיק הקב״ה את המקטרג ואמר 
לו: אלו עבדו עבודה זרה מרצון 
ואלו עבדו מאונס ועל כן אלו יינצלו 

 .ואלו יטבעו בים
משום כך היה על משה רבינו 
״להשתיק״ את עם ישראל לבל 

 יזעקו ולבל יעירו את המקטרג.
זה שכתוב: ״ה׳ ילחם לכם ואתם 

על ידי שתיקתכם  -תחרישון״ 
 מלחמה .תנצחו ב

 הרב מרדכי אליהו זצ"ל(.)
 

 בן עליזה.סויסה לע"נ יהודה 



 

 ()טל אליהו זכר צדיק וקדוש לברכה מזרחי שרעבי םשלורבי  :הילולא דצדיקיא
 

 ( 1777י' בשבט התקל"ז ) -נפטר ב
יש הסבורים כי לידתו נסמכה לפטירתו של רבי שלום . תימן-המקובל רבי שלום מזרחי שרעבי נולד בעיר שרעב שבדרום  –הרש"ש 
 שבאזי .

מסורת יהדות תימן, מסופר כי הילד הקטן ,שהלך ללמוד תורה -בילדותו למד מחכמי צנעא שהיו ידועים באמונתם ובאדיקותם. ב
ככל הילדים אצל ה"מורי", לא מצא מנוח לנפשו שאינה הסתפקה בלימוד בלבד ועסקה בחיפוש אחר רמזים על הדברים פנימיים 

 יותר. 
ונפשו שאפה לעולמות עליונים והייתה חפצה  לחוש אותם בעצמה. בשל פטירת אביו, נקרא  העולם על פי הרש"ש היה צר מלהכיל

כבן בכור לפרנס את אימו האלמנה ואחיו היתומים. בלילות, לאור הנר, היה  פורש מקשיי היומיום וצולל אל תוך ספרי חכמת 
 הקבלה. 

עד בומביי שבהודו ולבצרה ובגדד שבעיראק, משם המשיך  בדרכו  נדד בערי המזרח והגיע כשהתבגר החליט לעלות לארץ ישראל.
לקהילת חלאב שבסוריה. בשהותו שם עמד בקשרי לימוד והוראה  עם חכמי העיר. ידועה המחלוקת בינו לבין חכמי חלאב באשר 

 לשיעור כזית מצה שיש לאכול בליל הסדר.
בית אל בירושלים. כשהתגלו מעלותיו וידיעותיו  בהגיעו אל ארץ ישראל עבד הרש"ש כשמש בבית הכנסת בישיבת המקובלים

 בחברת רבנים שנקראה "חברת אהבת שלום".  בתורה ובקבלה התקבצו סביבו תלמידי חכמים גדולים,
 בין תלמידיו היו החיד"א, הרב יום טוב אל גאזי, רבי חיים דלרוזה ורבי גרשון מקיטוב שהיה גיסו של הבעל שם טוב .

אל חכם גדליה חיון והחליפו כראש הישיבה כשחכם גדליה חיון נפטר. בנו -נשא לאישה את חנה ביתו של ראש ישיבת בית הרש"ש
 .רפאל אברהם שלום שרעבי שימשו אף הם כראשי הישיבה ונכדו הרב הרב חזקיהו יצחק שרעבי 

 היהודי בירושלים.  הרש"ש שלח שליחים לתפוצות כדי שיתרימו כספים לחיזוק ישיבת בית אל והיישוב
 באמתחתם נשאו את סידורי התפילה בנוסח הרש"ש .כך הופצו סידורי הרש"ש עם כל כוונות התפילה לקהילות היהודיות . 

 מתקנותיו המפורסמות הייתה תיקון חצות שערכו המקובלים בזמנו בכותל המערבי .
ים מנחה עם הנוסח המיוחד שכתב הרש"ש על פי הקבלה נוהגים בימי השובב"ים לעשות תענית דיבור או תענית אכילה ומתפלל

ובו תיקון על חטאת נעורים ופגמי קדושה בשרשם בעולמות העליונים. וכן נוהגים לעלות ולהשתטח על קברו אשר בירושלים הר 
 הזיתים ביום ההילולא.

 , הילולת הרש"ש המקובל רבי שלום מזרחי שרעבי מתקיימת השנה בערב שבת קודש י' בשבט
 ועל כל ישראל, אמן.תגן עלינו ו זכות

 
 
 מזוזה: מהלכות פינת ההלכה 
 

 חייב אדם לבדוק את מזוזות ביתו פעם אחת בכל שלוש שנים וחצי, ומנהג חסידות להחמיר לבדקן בכל חודש אלול מידי שנה.א. 
ב. המסיר מזוזה מפתח ביתו ובודקה ע"י סופר ונמצאה כשירה, כשחוזר לקובעה צריך לברך בשם ומלכות "אשר קדשנו במצוותיו 

 פסולה וקובע מזוזה אחרת במקומה, צריך לברך. וציוונו לקבוע מזוזה". וכל שכן אם נמצאת
דרות ויקרות, יש לו על מה שיסמוך, וג. אדם שעובר דירה אסור לו ליטול עמו את המזוזות, אלא שאם חפץ לנוטלם וכגון שהם מה

 ובלבד שייתן במקומם מזוזות אחרות כשרות.
 ע מזוזה חל על הקונה.והדין הקונה דירה מחברו החיוב לקבחייב השוכר, הדייר, לקבוע בה מזוזה, והוא  -ד. השוכר בית מחברו

 ה. מי שנפלה מזוזה מידו לארץ אינו צריך להתענות אלא יתן צדקה ונכון שיבדוק את שאר מזוזות ביתו אם הם כשרים. 
דעת הבן איש חי ו. חנויות, משרדים, בתי ספר וכו' חייבים במזוזה. יש אומרים שיוכל גם לברך כאשר מניחם )ילקוט יוסף(, ול

 יניחם ללא ברכה.
 ז. בית כנסת פטור ממזוזה אך המנהג לקבוע מזוזה בבית כנסת בלי ברכה.

 10תחילת שליש העליון של המשקוף מצד ימין של הנכנס. ומכל מקום יזהר שלא יניחה בתוך טפח ) –ח. מיקום קביעת המזוזה 
 ס"מ( מהקורה העליונה של הכניסה.

 
ויאמר: ' ה' ישמור צאתי ובואי לחיים טובים ולשלום מעתה ועד עולם, אל שדי יברך יוצא מביתו יניח ידו על המזוזה טוב שכאשר 

 אותי וייתן לי רחמים, וכן כשייכנס לביתו יניח ידו על המזוזה וינשקה.
  

 

 '..הכל לטובה: 'סיפור לשבת
 

סבל הרבה ייסורים בימי חייו, היהודי הנ"ל עלה לפני שנים רבות  א עלינולפני כשבוע הסתלק בעיר 'מודיעין עילית' יהודי יקר של
ומצב בריאותו החל יורד מטה אז עבר האיש לדור בסמיכות  מארה"ב והתיישב בירושלים, עד לפני כמה שנים כשנפטרה זוגתו ל"ע

 לבניו במודיעין עילית. 
באותם הימים פנו בני משפחתו להעתיק את ה'אדרס' )כתובת מגוריו( שלו המופיע ברישומי האוכלוסין )בתעודת הזהות( 

( משרד' )אופיסומשונים, ראשונה היה ה'שונים וקשיים מירושלים למודיעין, אך משום מה, לפליאתם צצו בכל פעם עיכובים 
שלהם סגור, בשנית לא חש היהודי בטוב וכו' וכו', עד שנתייאשו מכך בני המשפחה והשאירו את האדרס שלו כתובה בעיה"ק 

 ירושלים אף שבפועל היה מדורו במודיעין עילית. 
אחר 'חלקה' כדי שיוכלו לקברו בסמיכות לרעייתו  בשבוע שעבר נסתלק אותו יהודי ז"ל לבית עולמו. מיד החלו בני משפחתו לתור

 .ע"ה שנפטרה כמה שנים קודם, ומנוחתה כבוד בהר המנוחות
כידוע אין ההר שם משופע במקומות קבורה ריקים ולכן תנאי ראשון הוא שיהא הנפטר מ'בני ירושלים', וכאן נתגלית יד ההשגחה 

שלא יוכלו להעתיק את הכתובת שלו  -ם' שונים לדבר פשוט כל כךהמופלאה שסיבב הקב"ה לפני כמה וכמה שנים ב'עיכובי
למודיעין, ובזכות זה )כשנשלח לחברה קדישא צילום של הת.ז. שלו( הוכר האיש כתושב ירושלים ומיד קיבל חלקה בעיה"ק 

ם. ללמדך, ירושלים באחד מהמקומות האחרונים שבאותה 'חלקה' בסמיכות לרעייתו כרצון בני המשפחה, והדברים מופלאי
שפעמים חרה אפו של האדם, אוי, אוי, מדוע רע מזלי, ואף דברים קטנים ופשוטים אין בידי ל'סדר' ואינו נח ושקט כל עוד לא 

 .יגיעו הדברים לידי ה'סדר' שהוא העלה בדמיונו שכך וכך צריך להיות
בעל הבית היודע את אשר לפניו, ראייתו  רוחך, תנוח בשלום על משכבך, יש מנהיג לבירה, ישולזה אנו אומרים השקט סערך 

 עמוקה וארוכת טווח פי אלפי אלפים מראייתך והשקפתך, יבוא יום ותודה על האמת כי הכל היה לטובה.
 
  
   


