
 

 בבית המדרש התורה ורישיע
    חול

 )הרב בנימין בנושאי פ"ש, הלכה וגמרא( 19:00 – 18:00' : , ג'ב
 לימוד עם אברכים( -)כולל ערב  19:00 – 18:00א' וד' : 

 (פרשת שבוע)הרב בנימין  20:00' : איום 
 )הרב בנימין מסכת קידושין( 21:00' : ביום 

 הלכה( ,)הרב משה תמסטית ראש כולל ערב 19:00 – 18:00יום ה': 
 שבת

  19:00 :בבית משפ' נחשוןעונג שבת לבנות 
  21:45: רבבבית הלציבור הרחב עונג שבת 

  16:15: הכנסת מניין צעיריםבבית  ותהילים לבנים שיעור
  16:15: הרבבבית  ותהילים לבנות שיעור

 (להלכה - ברכותמס' ) 17:00: הכנסת מרכזיבית ב - שיעור לשבת
       

  זמני התפילות
 חול

  05:45 –שחרית
  19:00 –מנחה

  19:35 –ערבית 
–כל יום בין מנחה לערבית 

 שיעור בהלכה והשקפה 
 

 שבת
 19:00 – קבלת ש'מנחה 

  07:30  –שחרית
  18:00  –מנחה

צאת שבת –ערבית 
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 הודעות
 

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

 העלון.להארות והערות בנושא 
 050-4175188 בנימין הרב

 050-4175288הרבנית לבנה 
 

  
  'משכיל אל דל' :שליט"א דבר הרב

 

 האת עניין 'ההחזקה' ביד האח המט. )כה, לה( "אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו ךוכי ימו"
', ךנופ'ליפול ביאר הרב פינקוס זצ"ל בספרו תפארת שמשון על התורה ואלו דבריו בתוספת 

ביאור: הרי שלימדתנו כאן התורה וציוותנו על מצוות הצדקה, וכתב הרמב"ם בהל' מתנות 
ב(, וז"ל: "חייבין אנו להזהר במצות צדקה יותר מכל מצות עשה, -ניים )פ"י הל' אע

מרחמין עליו, שנאמר על הבריות כל המרחם ושהצדקה סימן לצדיק זרע אברהם אבינו וכו', 
, שבזכות מצות הצדקה זוכה וידוע מה שלימדונו חז"ל 'ונתן לך רחמים ורחמך והרבך'".

ה ידיו, ודוד המלך ע"ה הוסיף ואמר: "אשרי האדם לעושר, ושולח הקב"ה ברכה במעש
משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו ה'. ה' ישמרהו ויחיהו וגו', ה' יסעדנו על ערש דווי כל 

ד(, היינו שאם יבוא לאדם יום רע, והוא שוכב חולה -משכבו הפכת בחליו" )תהילים מא, ב
 הוא את משכבו ויחיה. בזכות הצדקה שנתן תמיד, יהפוך לו הקדוש ברוך  -מסוכן למות 

אמנם, אם נדייק נראה שלא מספיק לרחם על דל, אלה צריך להיות "משכיל" אל דל, ואת 
  העניין המיוחד בזה ביאר המגיד מדובנא ז"ל עפ"י משל.

אשר יבוא העני אצלו לשחר על  ראח -ישנם שני סוגי נדיבים המרחמים על עניים, האחד
ן לו בעין תוויתמרמר ויתחנן שייטיב עימו, מרחם עליו ונ פתחו, ויספר לפניו את כל מר ליבו,

יפה. אבל יש "משכיל אל דל", שמרצונו הטוב הולך לשאול את הדל על מעמדו ועניינו, האם 
וההבדל ביניהם, שכאשר יחלה הדל ואי אפשר לו  יש לו את כל צרכו, ובמה יוכל לעזור לו.

סתו הבושה, ואינו מסוגל לבקש עזרה על ללכת לדפוק אל פתחי נדיבים, או אם יש עני שתפ
הרי אז קובע איזה סוג נדיב עומד לצידו; אם דרכו של הנדיב להעלים עיניו מן  ,צרותיו

העניים עד אשר יבואו לשחר על פתחו להתמרמר על מצבם, כיון שאין בידו של העני לבוא, 
הנדיב 'משכיל'  מחמת החולי או הבושה, קרוב הוא למות מבלי אשר יחמול עליו. אבל אם

אל דל, ואינו ממתין שיבוא העני אליו, אלא הוא מקדים את טובתו לעניים ודרכו להתעניין 
 ודאי ישאל עליו היכן הוא, ילך לביתו לבקרו וידרשהו לטובה. -בהם תמיד

 וכפי הנהגת שני סוגי הנדיבים הנ"ל, כך מתנהג עמם הקב"ה מידה כנגד מידה.
יקראני ואענהו" )תהילים צא, טו(, ופסוק אחד אומר: "והיה טרם הרי פסוק אחד אומר: "

יקראו ואני אענה" )ישעיה סה, כד(. וההבדל בין זה לזה, שלפעמים באה עת צרה לעולם, 
וכתוב: "סכותה בענן לך מעבור תפילה" )איכה ג, מד(, שערי תפילה ננעלים ותפילתם של 

לה פתאומית או נפגע בתאונת דרכים הבריות אינה מתקבלת, או פעמים שמקבל האדם מח
מיידית, והוא שוכב בבלבול דעת או בלי הכרה, ואינו יכול ורח"ל, ונופל לסכנה נוראה 

 שאינואו תפילה נעולים מחמת עת הצרה ומידת הדין המתוחה בעולם,  להתפלל, ואם שערי
 הלא ישועתו רחוקה לבוא. -להקב"ה מחמת שינוי מצבו הפתאומי יכול לצעוק

היה נוהג תמיד 'לא לחכות עד' שהעני יבוא וידפוק על פתחו, ש וג השניאך אם הוא מהס
את צרכי הדל, גם הקב"ה יעשה כן אתו, וטרם  'ולהשכיל'אלא היה 'מקדים' והולך לראות 

יתפלל ימהר יחוש לעזרתו, ויתקיים בו "טרם יקראו ואני אענה", יהפוך מספדו למחול 
 וצרתו לישועה.

ללו לימינו אנו, אשר מצד אחד מתקיים בנו דור שצרות ועד כמה אקטואליים הדברים ה
שוטפות בו כנהר וצרות אחרונות משכיחות את הראשונות ומידת הדין מתוחה בעולם, וכן 
לאידך גיסא הטירוף והבלבול וחוסר יציבות הדעת מכסים פני תבל. אך כאן מצאנו רפואה 

לראות מה יש לאל ידינו לסייע, ולהתבונן על קשיי הזולת וחסרונו ו םלהקדי ,והיא ,למכתינו
להחזיק לפני שייפול, ולסייע לפני שיהיה 'מאוחר  ,לעזור ולתת כתף בבחינת "והחזקת בו"

העזרה מצידו, ואז נזכה מידה כנגד מידה ל"סומך ה' לכל הנופלים"  מדי' בלי לחכות לבקשת
אולה ו"לשמאלו תחת לראשי" לסעדנו ולתמכנו עד אשר נזכה 'לראות' את מלכינו בג

 אמן. השלימה,

 מושבהרב , בנימין אבוטבול הרב ,ומבורך בת שלוםבברכת ש

  )שלומי סויסה( 'השםעבודת '
 

פרשתנו השבת מזהירה שלא 
להלוות ליהודי בריבית; "כי ימוך 
אחיך.. אל תיקח מאיתו נשך 
ותרבית". ועל מצווה זו אמרו חז"ל 

מקבל  -"כל המקבל עליו עול ריבית
עול שמיים, וכל הפורק ממנו עול 

 פורק ממנו עול שמיים". -ריבית
 

ויש לשאול למה נבחרה דווקא 
ול מצווה זו כדי לסמל את קבלת ע

מלכות שמיים, עד כדי כך שנראה 
שהכל תלוי בה? אלא מסביר הרבי 
מליובאוויטש ששונה נתינת 
הלוואה ליהודי, מכל השקעה 
כספית אחרת שאדם עושה בשוק, 
לדוגמא במניות. כי בעוד שבמניות 
כשאדם משקיע סכום כסף, הכסף 
נשאר שלו ורק פועל מעצמו 
ליצירת רווחים, כשאדם נותן 

 -ו השרוי בדוחקהלוואה לאחי
הכסף כבר לא שלו. אומנם הלווה 
חייב למלווה את סכום ההלואה, 
אך אין הצדקה שיקבל הלווה 
תוספת על מה שלא שייך לו ובטח 
שלא עמל עליו. התורה אוסרת 

 לעשות "קופה" על אחינו.
 

ובעצם תולים חז"ל את כל עבודת 
ה' על איסור זה של ריבית, ללמדנו 

ם באופן שהקב"ה ברא את העול
כזה שכל שפע וברכה אמיתיים 
יבואו לעולם רק על ידי עבודה 
ועמל. זה נכון בעינייני כספים 
ובחיים הגשמיים ועוד הרבה יותר 
נכון בחיים הרוחניים. לכן נקראת 
היא *עבודת* ה', ולכן רק כך נוכל 

 להתקדם ברוחניות.
אז שנזכה שיותר משנדע ש'אין 

לא נרצה כאלו  -מתנות חינם'
 מראש.

 ומבורך. שבת שלום
  .יהודה סויסה בן עליזה לע"נ

 

 19 גיליון מס'  ,תשע"ח בהר 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          
 'ד -פרקי אבות      \    20:36ר"ת:  ,20:03, צאת השבת: 19:02הדלקת נרות שבת:           



 

 הלכות אמירה לעכו"ם לצורך חולהמ: פינת ההלכה
 

מותר לומר לאינו יהודי לעשות בשבת כל מלאכה, אפילו מלאכות דאורייתא, אם יש בזה צורך לחולה אף אם אין בו סכנה.  א.
למשכב, ולא מי שסובל ממיחוש בעלמא. וכן מותר לומר לו לבשל ולאפות לצורך חולה שאין בו סכנה, ובלבד שיהיה חולה שנפל 

אם צריך לכך. ומי שנחתכו אצבעותיו בחתך עמוק, מותר להניח במקום החתך רטייה עם משחה בשבת, אף על ידי ישראל. אך 
 נכון לעשות כן על ידי גוי, אם נמצא שם.

בימי הקור שיש צורך להפעיל תנור חימום לצורך חולה שאין בו סכנה, או למי שסובל הרבה מהקור, מותר לומר לגוי להדליק  ב.
 התנור בשבת.

מותר לעשות עבורה את כל צרכיה בשבת על  'צריכה אני'יולדת משבעה ימים עד ל' יום דינה כחולה שאין בו סכנה, ואם אמרה  ג.
 רות מן התורה(.ידי גוי )אף במלאכות האסו

 מותר לומר לגוי לנסוע במכונית בשבת כדי לקנות תרופות בשביל חולה שאין בו סכנה. ד.
יש אומרים שאם חולה מסוכן מבקש שיקראו לקרוביו בשבת, מותר להם לנסוע עם נהג נכרי, כדי שלא תיטרף עליו דעתו. ויש  ה.

 חולקים. והמיקל יש לו על מי שיסמוך.
 

 'להרגיש את הזולת': סיפור לשבת
 

 

. הוא היה רופא כללי אשר טיפל בכל סוגי המחלות. מרפאתו ד"ר נחום קוקלפני שנים רבות חי בירושלים רופא אציל נפש בשם 
הצנועה היתה בתוך הדירה בה התגורר עם בני משפחתו. מבוא הבית היה לחדר ההמתנה ואחד החדרים הפנימיים היה חדר 

 פולים. הבדיקות והטי
 הכל הכירו את סדריו של הרופא, כיבדו אותם וצייתו להם.

, ראש ישיבת חברון בירושלים. הוא נאלץ לבוא אל הגאון רבי יחזקאל סרנאהכלל אחד יחיד, והיה זה  -מן -בכל זאת, היה יוצא
שרחש לרב. וכך, כל אימת הרופא באופן סדיר בגלל מחלת הסוכרת, וד"ר קוק שינה למענו את הסדרים על שום הכבוד הגדול 

 שהגיע לבית הרופא, היה הרב סרנא מתקבל מיד וללא המתנה בתור. 
 פעם אחת הגיע הרב סרנא לרופא וישב בין הממתינים להיקרא פנימה.

כאשר יצא ד"ר קוק מחדרו החל הרב סרנא לקום ממקומו כדי להיכנס לחדר הבדיקה. ד"ר קוק הביט סביבו, ואז פנה לרב ואמר: 
 ח לי כבוד ראש הישיבה, אולם עלי לקבל תחילה את הגברת הזאת", באותתו לאשה מבוגרת להיכנס פנימה."יסל

כשיצאה האשה הקשישה מחדר הרופא, שוב נכנס ד"ר קוק לחדר ההמתנה והפעם קרא לרב סרנא להיכנס. הרב סרנא התנצל מיד 
 ופא ללא המתנה.על שקם ממקומו "מחוץ לתור" והסביר כי כבר הורגל להתקבל אצל הר

"אכן נכון הדבר", אמר ד"ר קוק עדין הנפש, "בדרך כלל אני מקבל אותך לפני האחרים אך היום היה עלי לחרוג ממנהגי. האשה 
הקשישה שראית היא אשה עניה מאד המטופלת אצלי ללא תשלום. חששתי שאם אכניס אותך לפניה, היא תחשוב שאינני מקדיש 

פלים בגלל שאין היא משלמת לי. על כן הקפדתי הפעם להכניס אותה על פי התור כדי שלא תחשוש לה תשומת לב כמו ליתר המטו
 שהיא מקבלת פחות תשומת לב מאשר האחרים!" 

 

 זכר צדיק וקדוש לברכה  (כ"ו אייר) רב סעדיה גאון :הילולא דצדיקיא
 

הרס"ג הצטיין בבקיאות . ישיבת סורא ראש, ושימש כבבל גאוני, מאיש אשכולותהיה  )רס"ג( רב סעדיה בן יוסף אלפיומי גאון
היה גדול ביותר: הוא כתב ספרים  ספרותיהיהודיים וגם במרבית ענפי המדע שהיו בתקופתו. היקף מפעלו ה כתבי הקודשבמרבית 

. רס"ג הוא גם הראשון שעסק בדקדוק של השפה ופילוסופיים, וכן על נושאים תאולוגיים פיוטים, דקדוקהו עבריתבענייני הלשון ה
ימי שפעלו באותה תקופה. לפיכך הוא נחשב לראשון מבין מדקדקי  ערביתהעברית בצורה מסודרת, כהשפעה מן המדקדקים של ה

. לאחר מכן אלעזר הקלירר' , במתכונת פיוטיו של פיוטיםג לכתוב. הוא כתב בתחילה עוד כשהיה צעיר לימים, החל רס". הביניים
העברי הראשון, ורס"ג, שהיה אז בסך  מילוןכתב ספר עזר לכתיבת פיוטים, אשר הכיל את כל שורשי המילים העבריות. זה היה ה

ו "אגרון" הכיל שתי רשימות מילים: הראשונה ערוכה לפי סדר אלפביתי של ראשי המילים, , קרא לו בשם "אגרון". ספר20הכול בן 
(. בתחילת הספר, כתב רס"ג הקדמה, בלשון תנ"כית צחה וברורה, ובה חרוזיהןוהשנייה לפי סדר אלפביתי של סופי המילים )לפי 

ושאר  ערבית, יוונית, פרסיתלדבר  , ובמקוםלשון הקודשכללי הדקדוק העברי. בהקדמה ל"אגרון", הוסיף רס"ג בדבר החייאת 
. הוא קרא שם ללשון העברית בשם "לשון מלאכי הקודש". הוא עבריתלדבר בלשון הבחר השפות אשר היו נהוגות באותם הימים, 

מה לגבי הלשון העברית כך: "למלאכות מלכינו, לשירות לווינו, לנגינת כהנינו, ביד נביאנו לחיזיון, בפי שרנו המשיך לכתוב בהקד
   להיגיון".

ישיבת קב מסירותו של רס"ג לעמו, ובעיקר בגלל חכמתו הרבה בכל מדעי היהדות ואף בכל חכמות העולם, מונה רס"ג לראש ע
בצירוף פירוש מפורט  ערביתתרגום כתבי הקודש היהודיים ל -ממפעליו הגדולים ביותר  רס"ג עשה באותו זמן את אחד. סורא

, ולכן היה עבריתשר ובהיר. רס"ג עשה זאת, משום שבאותו הזמן יהודים רבים ידעו ערבית, שהייתה שפת המקום, טוב יותר מא
 שער התורה סגור בפניהם. 

"ג היה הראשון שקבע עיקרי אמונה יהודיים. זאת, בנספח שכתב לפירושו על ספר שמות. שם הוא קובע עשרה עיקרים, הנוגעים רס
בעיקר למציאות האל, קיום המצוות ואמונה בגאולה. עם זאת, נראה שבניגוד לרמב"ם נושא עיקרי האמונה לא היה מרכזי 

ר באמונות ודעות". במקומות אחרים הוא קובע רשימה נרחבת יותר של דברים בהגותו, והוא לא הזכירו בספרו המרכזי "הנבח
רבנו סעדיה גאון שאף בעיקר להתאים בין האמונה  שחייב המתפלל להאמין בהם ביחס לאל, שאם לא כן, הוא אינו מתפלל לה'.

וסוף ערבי אחד, בן דורו, שיש רק והתבונה, הדת והדעת, התורה והפילוסופיה; הוא רצה להכחיש את האמרה המפורסמת של פיל
שני סוגי בני אדם: מבינים בלתי מאמינים או מאמינים בלתי מבינים, ובלשונו הוא: "אנשי דת בלי דעת, ואנשי דעת בלי דת", הוא 
ביקש להוכיח שהדעת האמיתית והאמונה האמיתית יכולות ללכת שלובות זרוע, ולא עוד אלא שהאמונה היהודית לא רק שאינה 

 .ששת מפני עינה הרעה של הדעת, אלא זו אף עשויה לעודד אותה; כל כך היה הגאון בטוח אף באמונה ואף בדעתחו
הרמב"ם משבח אותו וכותב עליו שלולי רבינו סעדיה גאון נשתכחה תורה מישראל. לומר כזה דבר הוא כמו שכתוב על רבי שמעון 

. רמז לכך שרבי שמעון הוא הדורש שהתורה יוחאי", סופי תיבות וזרע ימפ חתשכ אל י"כ –אנחנו יוצאים מל"ג בעומר  –בר יוחאי 
לא תשתכח. למה דווקא הוא דורש זאת? כי בזכותו התורה לא תשתכח. כיוצא בכך, יש סימני דרך חשובים מאד בתולדות עם 

ת המשיח שבדור, אז חלילה וחס מאד גדול, שהוא ודאי בחינ-ישראל, כשמגיעים לאיזו נקודת משבר, שאם לא יבוא מישהו מאד
 ן עלינו ועל כל ישראל. אמן.גתהצדיק  זכות התורה יכולה להשתכח מעם ישראל, והוא מציל את המצב.
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