
 

 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
 16:40 – קבלת ש'מנחה 

  07:30  –שחרית
  15:45  –מנחה

צאת שבת –ערבית 
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 הודעות 
 

משפחת בית עוזיאל שולחת את 
תנחומיה העמוקים למשפחת הלוי על 

 ה.ע" דקלה ביתם פטירת
לא נוסיף לדאבה עוד ונשמע יהי רצון ש

ונתבשר בשורות טובות ישועות 
 .ונחמות, אמן

 
בכל  המושב וכן לרבניתניתן לפנות לרב 

הלכתית וכד' וכן  שאלהעניין או 
 להארות והערות בנושא העלון.

 050-4175188 בנימין הרב
 050-4175288הרבנית לבנה 

    
  

  
  'למען יאריכון ימיך' :שליט"א דבר הרב

 
 לאחר מכת ברד, כאשר פרעה מעיז. "ויאמר פרעה...השמר לך...כי ביום ראותך פני תמות"

פניו במשה, ומאיים בהריגתו, מגלים לנו חז"ל שתגובת משה לדברים הייתה לא פחות 
מאשר "סטירה" הוא פשוט סטר לו על לחיו! )זבחים קב'(. ונשאלת השאלה: הרי ידוע 
שאסור לו לאדם להיות כפוי טובה כלפי מי שהיטיב עמו, ואפילו בנוגע לדומם ישנה 

ה בחר לא להכותם משום שנהנה מהם, אם כן, הקפדה, כגון היאור ועפר מצרים, שמש
מדוע דווקא משה נשלח להכות את פרעה ולדבר אליו קשות, ועוד, לסטור לו?! הרי משה 

 גדל בביתו ואכל על שולחנו? 
אלא, שכל מהלך המכות וביצועם דווקא ע"י משה היה כדי להעביר לפרעה ולמצרים 'סדרת 

 חינוך' וזאת ע"י מידה כנגד מידה.
"ויקם מלך חדש על מצרים" ולפי דעה אחת הוא אותו פרעה שהיה בזמן יוסף, אלא  כתוב:

שנתחדשו גזרותיו. מי זה אותו פרעה? אותו אחד שהיה אמור למות הוא וכל עמו אילולי 
יוסף שהציל אותם ואת כל העולם מחרפת רעב! יוסף החיה את פרעה, הוא גידל אותו, בלי 

 יוסף אין פרעה ואין מצרים.
ר לו הקב"ה: "אתה התנהגת בכפיות טובה, עינית והתעללת בילדים של זה שגידל אומ

 אותך, סופך שמי שאתה גידלת בביתך יבוא ויפרע ממך". מידה כנגד מידה.
 

אומר לכם, אחיי היקרים, מה אני למדתי מזה. אומרת התורה "כבד את אביך ואמך למען 
 דווקא אריכות ימים? מדוע השכר על כיבוד הורים הוא - יאריכון ימיך"

אלא, גם כאן הוא מידה כנגד מידה. אדם שרווה נחת מיוצאי חלציו זוכה לאריכות ימים, 
השלווה והרוגע מביאים לאדם חיים. ברם, ילדים שאינם מכבדים את הוריהם כראוי 
יכולים לגרום להיפך מכל זה. וכמו שאמרו רבותינו: "קשה תרבות רעה בביתו של אדם 

ילדיו(, יותר ממלחמת גוג ומגוג". לאור זאת, אדם שמכבד את הוריו שהביאו אותו )מצד 
לעולם ונתנו לו את מתנת החיים, זוכה שבניו שלו, שאותם הוא מגדל, מכבדים אותו, מידה 

 כנגד מידה, וע"י הנחת הזו זוכה לאריכות ימים.
אלה שהוא מגדל אותם, אבל, אדם שלא נותן את ליבו לכבד את הוריו שגידלו אותו, סופו ש

 פרעה. ממשה שנפרע בניו אחריו, נפרעים ממנו בדיוק כמו 
כמה חובה מוטלת על האדם לכבד ולהכיר טובה להוריו שהביאוהו לעולם ושותפים 

 ביצירתו. כמה טרחות ויגיעות עמלו ועדיין עמלים להעמידו על הרגליים.
כמה לילות בלי שינה, כמה ריצות, כמה דאגות. בואו נזכר כמה פעמים קמנו בבוקר בימי 
החורף הקרים או בימי הקיץ הלוהטים וראינו את המיטה של אבא ריקה כשכבר קם לעוד 
יום של עמל להביא פרנסה וטרף להחיות את נפשינו. וגם אחרי שהאדם כבר הקים את 

ים הם, ההורים, לשלומו וטובתו. הוא כבר בן ארבעים ביתו והוא אדון לעצמו עדיין חרד
והאמא מהעבר השני של הקו עוד תאמר לו "שים סוודר" והאבא ישאל בדאגה "מה עם 

כל כך כואב וצורם לשמוע על ילדים שעושים 'ברוגז' עם הוריהם ומתנהגים  המינוס?"
 אליהם בזלזול רח"ל.

ם הגיעו אליו אם ובנה וטענתה בפיה מספרים על 'בעל ההילולא' הבאבא סאלי ע"ה שפע
שאינו מכבדה כראוי. החזיק הבאבא סאלי בידיו הטהורות את הילד וכשדמעה רותחת 

 ירווית געגועים זולגת על לחיו הסתכל בתוך עיניו ואמר: "אילולי הייתה אימי בחיים היית
 נושא אותה על כתפיי ורוקד משמחה כמו אדם שנושא ספר תורה על כפיו". 

 , אמן!כיבוד הורים ואריכות ימיםה' שנזכה ליתן 
 

 מושבהרב  ,בנימין אבוטבולהרב  ,בת שלוםבברכת ש

 4 , גיליון מס', תשע"ח באפרשת     בס"ד          

  בית עוזיאלמלשבת עלון ה  

 ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל זצוק"ל של"צא"ל ע"י מושב בית עוזיאל, על שם הגה"צ הריו          
 .18:08ר"ת:  ,17:35, צאת השבת: 16:43הדלקת נרות שבת:           

)שלומי  עם ישראל כמקשה אחת
  סויסה(

"בנערינו ובזקנינו נלך בבנינו 
ובבנותנו בצאננו ובבקרנו נלך כי חג 

בתחילה מסרב פרעה , ה' לנו"
לשחרר את הטף ממצרים, ואומר: 

 עפ"י הפשט, "לכו נא הגברים".
טעמו של פרעה בהשארת הילדים 
הוא משום שהוא רוצה שהילדים 

כדי  יישארו בידו בתורת "ערבון",
את שההורים ישובו מצרימה לקחת 

"הערבון". לאחר שלקו הוא ועמו 
במכת החושך, קורא פרעה למשה 
ומסכים שגם הטף ילכו ביחד עם 
בני ישראל. אך עדיין הוא מתעקש 

וכלשון  שהצאן והבקר יישארו,
 "ויאמר לכו עבדו את ה', הפסוק:

רק צאנכם ובקרכם יוצג, גם טפכם 
ילך עמכם". גם לזאת מתנגד משה 

בידנו "גם אתה תיתן  ואומר:
זבחים ועולות". רק לאחר מכת 

 ...בכורות אומר פרעה: "קומו צאו
גם צאנכם גם בקרכם קחו כאשר 

  דברתם ולכו וברכתם גם אותי".
מדוע  את כוונת פרעה: ןיש להבי

התעקש שהטף והצאן יישארו 
   במצרים, ומדוע לבסוף נכנע?

יש לבאר את עניין המשא ומתן 
שבין משה רבינו לפרעה כך: 

-ילה מבקש פרעה למנוע מהבתח
"טף" ללכת לעבוד את ה'. הוא 

אתם, הגברים, כבר  :מסביר למשה
ואיני יכול  כפרתם ומרדתם בי,

על כן ,לכו נא  לשנות את דעתכם,
הגברים". את הטף השאירו אצלי, 
כי אותם אני יכול לחנך לשמוע 
בקולי, למען אבדיל בין הדור הכופר 

לו בי לבין הדור הבא. על כך השיב 
משה, שאצל עם ישראל אין הבדל 
בין "נערינו" ל"זקנינו", גם הטף ילך 

 לעבוד את ה' . 
 )הרב מרדכי אליהו זצ"ל(.

 
 בן עליזה.סויסה לע"נ יהודה 



 

 ()טל אליהו רבי ישראל אבוחצירא זכר צדיק וקדוש לברכה :הילולא דצדיקיא
 (1984ד' בשבט התשמ"ד )  - (1889א' תשרי התר"ן ) 

בן לשושלת מפוארת של  שבמחוז תפילאלת שבמרוקו . רבי ישראל אבוחצירא המכונה סידנא "בבא סאלי",  נולד בעיר ריסאני
יעקב אבוחצירא בעל ה'אביר יעקב' ,דאג להעביר  בנו בכורו של הרב מסעוד אבוחצירא, שהיה רבנים ותלמידי חכמים . אביו הרב

 לבניו את המסורת המשפחתית בתורת הנגלה ובנסתר.
שלא לאכול  ות רבה ובענווה .מגיל צעיר הנהיג עצמו בסיגופים: נדר חרף ידיעותיו הגדולות בתורה ובקבלה נהג רבי ישראל בצניע

 שחיטה, מילה וכתיבת ספרי תורה ומזוזות. בנוסף ללימוד התורה השתלם במלאכת הבשר והיה צם בימי החול. 
ה דרכו של הבבא העלילו על רבי דוד, אחיו ומור( 1919בשנת התר"פ )  .התמנה לראש הישיבה בריסאני, לאחר פטירת אביו 18בגיל 

 רבי דוד הוצא להורג על ידי השליט המוסלמי המקומי ומת על קידוש ה'. , פעולה עם הכובשים הצרפתים סאלי, כמשתף
ואחיו רבי יצחק )הבבא חאקי(  נמלטו מחשש לחייהם לעיירה בונדיב שם הקימו ישיבה וקבצו סביבה הבבא סאלי,  ,רבי ישראל

( ולמד בישיבת 1931( ובשנת התרצ"א )1920הרב ביקר בישראל פעמיים בשנת התר"פ ). תלמידי חכמים מבונדיב ומריסאני
בישיבת פורת יוסף, אך נאלץ לשוב לבונדיב בהוראת רבו רבי משה  אל בירושלים ובחברותא עם רבי עזרא עטיה–המקובלים בית 

 תורג'מן. 
האכזבה מהמצב הרוחני בארץ, החליט לשוב  בשלאך  ( עלה לישראל עם משפחתו והתגורר בירושלים1951בשנת התשי"א ) 

 שם הקים מרכז תורני רוחני אליו התקבצו רבים ., שנה שב ועלה לישראל והתגורר בעיר נתיבות 13כעבור  למרוקו.
 האהבה וההערצה אליו הייתה רבה.   הבבא סאלי התפרסם כעושה מופתים  ורבים נהרו אליו כדי לזכות בברכה להצלחה.

לפטירתו מתקיימת הילולה גדולה, אליה באים רבבות. על פי הערכות  הרב נפטר בד' שבט תשמ"ד ונטמן בנתיבות. ביום השנה 
 פוקדים את ציון הקבר מדי שנה כרבע מיליון מבקרים .

יום הכיפורים יום אחד הופיע לפני הרב בחור על כסא גלגלים שנפצע במלחמת  :ומעשה אחד מיני רבים על כוח ברכתו של הצדיק
שוכנע על ידי  אותו בחור שהיה רחוק משמירת תורה ומצוות)כאשר רגל אחת לא מתפקדת עם חשש שייצטרכו לקטוע לו אותה. 

 ענה הבחור.  -"האם אתה מניח תפילין?" לא  –'אין לו מה להפסיד אם יבקש את ברכתו של הצדיק'.( שאלו הרב  -חבריו בטענה ש
"על השבת אתה שומר?" שוב הייתה תשובה שלילית. "אם כן, התפלא הרב, תן תודה שרגל אחת שלך כן בריאה... הרי את הכוח 
אנו מקבלים מאיתו ייתברך, ואם אין אנו עושים את רצונו, בידו לקחת מאיתנו את אשר נתן לנו ולשתק אותנו כליל, ואתה שאינך 

הוא מתנת חינם". הבחור פרץ בבכי מר שגרם התרגשות לנוכחים, היישיר הרב מבט הולך בדרך התורה והמצוות מה שיש לך 
 על רגליך, האם תהיה מוכן לקבל עליך עול מצוות?" כן! באה התשובה. לבחור ושאל "אם אברכך ברפואה שלמה, ותוכל לקום

ספר צעדים בכוחות עצמו. אט אט לאחר ברכת הרב אמרו הנוכחים "תנסה לקום..." להפתעתו  הצליח מיד לעמוד ואף לעשות מ
 חזר לבריאות תקינה וכמובן זכר לקיים את הבטחתו ושינה את אורחות חייו ולשמע הסיפור המדהים התחזקו רבים נוספים. 

בין השניים נרקמה ידידות , כאורחו של חכם סלימאן סבן זכר צדיק לברכה 1980הבבא סאלי ביקר במושב בית עוזיאל בשנת 
 ם עוד לפני העלייה לישראל. אמיצה רבת שני

 ועל כל ישראל, אמן.הצדיק הבבא סאלי תגן עלינו זכות 
 
 
 בשר וחלב: מהלכות פינת ההלכה 

א. האוכל תבשיל שנתבשל בו בשר, אבל לא אכל מהבשר כלל, כגון אורז שנתבשל עם בשר, ואוכל רק מהאורז, המנהג להחמיר 
 להמתין שש שעות, כאילו אכל מהבשר עצמו.

שעות מעת ההשתמשות בבשרי(, מותר לאכול הביצה אפי' עם גבינה  24ב. ביצה שטיגנו אותה במחבת בשרי נקי )אפי' לא עברו 
וכל שכן שאין צריך להמתין שש שעות. וכן עוגה שנאפתה בתנור בשרי נקי מותר לאוכלה ולשתות יחד איתה נס קפה על חלב, שכל 

המאפה נחשבים פרווה. ואחינו האשכנזים מחמירים לכתחילה לא לאכול הביצה עם  עוד והתנור או המחבת נקיים התבשיל או
 גבינה ממש ורק בדיעבד מתירים אם נתערב בגבינה.

ג. תנור אפייה חשמלי שצולים בו בשר או עוף אסור לבשל או לאפות בו מאכלי בשר ומאכלי חלב באותו תא שבתנור, כיוון שהאדים 
 ואוסרים. מוליכים את הטעם מהאחד לשני

שעות בין בשר  24ד. אולם, אם רוצה לאפות באותו תנור בזה אחר זה בשר וחלב מותר בהתקיים שלושה תנאים: א. המתנה של 
לחלב )או להיפך(. ב. ניקוי התנור היטב. ג. היסק התנור כחצי שעה קודם השימוש הנוסף. ואם המאפה או התבשיל שנאפה קודם 

 ן להתיר לכתחילה בתנאים הנ"ל אלא אם כן היה מכוסה בשעת האפייה.היה נוזלי כגון מרק וכדו' אי
ה. מסעדה שמבשלים שם בשר על האש וכדו' ובין היתר גם פלאפל, יש לברר האם קציצות הפלאפל או הצ'יפס טוגנו בשמן שבו 

 טוגנו גם שניצלים או טבעות עוף וכדומה שאז קציצות הפלאפל בשריים. 
 

 'בני ישראל היה אור..ולכל : 'סיפור לשבת
 "והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם", זהו מסר לדורינו אנו שפעמים הבנים משיבים לב האבות לאבותם.כתוב בפסוק 

 ומחברים את החוליה שנתרופפה לעת עתה לקודמתה, וכמעשה שאירע:
לשלוח אותה לגן ילדים, בקירבת הבית לא היה אלא מצוות, אך הנה גדלה הילדה וצריכים היו י השומרנמנתה בין משפחת פ. לא 

רק גן דתי. החליטו ההורים כי עדיף לשלוח אותה לגן בקירבת הבית, גם אם הוא דתי, מאשר לשולחה לגן שאינו דתי, הנמצא 
 במקום רחוק יותר.

 ביום שישי אחד חזרה הילדה לביתה ואמרה לאמה: הגננת אמרה שאת צריכה להדליק נרות...
 חזרה הילדה והפצירה באמה: אבל הגננת אמרה!... האם ואמרה: אנחנו לא מדליקים נרות, וזהו... התרגזה

הילדה לא הרפתה והודיעה לאמה בצורה נחרצת: אם את לא  גערה בה האם וצעקה: הניחי לי, בבקשה, אצלנו לא מדליקים נרות!
 עניש אותה בצורה קשה אם תעיז להמרות את פיה. האם יצאה מכליה והזהירה את הילדה כי ת תדליקי נרות, אני אדליק!

אבל הילדה לא שמעה לה, הלכה לבדה לחנות המכולת ובקשה שני נרות. בעל החנות חשב לעצמו: הלא אין הם מדליקים אף פעם 
 נשמה. נרות, מה קרה, איפוא, שהילדה באה לבקש נרות? אין זה אלא שיש להם יום זיכרון במשפחה, ולכן נתן בידיה שני נרות

הלכה הילדה הביתה, הסתגרה בחדרה והדליקה את שני נרות הנשמה. לפתע נכנסה האם לחדר הילדה וראתה לתדהמתה שני  
 נרות נשמה דולקים...

 רוח.-שאלה בסערת –מה זה?  -
 הדלקתי אני שני נרות, אחד בשבילך ואחד בשביל אבא!...  –ענתה הילדה  –את לא רצית להדליק  -

אה, מבית שעוד ידעו שם על עניינים אלה, וכאשר ראתה שבתה הדליקה שני נרות נשמה ואומרת שאחד בשביל האם באה, כנר
 .שחיבר אותה לדורות הקודמים ועורר בה נקודת אור שהלכה והתעצמה חלף בה רעד פנימי עמוק –אבא ואחד בשביל אמא 

 ת האיר את חייהם ואט אט שבו לצור מחצבתם., עד שאור השבבשבת הבאה הדליקה היא בעצמה נרות שבת יחד עם ביתה
 
 
 
 

 "מפי עוללים ויונקים"  
 
 
 
  
   


