
 שיעורי התורה בבית המדרש
 שבת

  19:00: נחשון בבית משפ'עונג שבת לבנות 
  16:30בבית 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  19:10 – 18:30: ד'ב',יום 
 לימוד עם אברכים( -)כולל ערב  18:40 – 18:00 א' :יום 
 (פרשת שבוע -)הרב בנימין  18:40  ':איום 

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

       

  זמני התפילות
 שבת 

 19:10 –מנחה קבלת ש' 
  07:30  –שחרית

  18:00  –מנחה
 צאת שבת – ערבית

 חול
 04:45 -סליחות
  05:45 –שחרית

  19:10 –מנחה
  19:50 –ערבית 

–כל יום בין מנחה לערבית 
 שיעור בהלכה והשקפה 

  
  
  
  

 הודעות
 

 יום שלישי י"ז אלול –לציבור הנשים 
 נסיעהתתקיים אי"ה  ) ( 28/8

 לכותל המערבי, רחל אימנו וסליחות
 .בישיבת אור החיים

 פרטים ורישום אצל הרבנית לבנה
 0504175188טלפון 

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

בשעה  (14/  8) חמד יום שלישי ג' אלול
 .בנהל בבית הרבנית 20:00

  
  'בנים של מלך': דבר הרב שליט"א

 

"וענין 'קדוש' נבדל, לומר: לפי שאתם בדלים  –"... כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך" )יד, ב( 
 משאר בני נח... אין ראוי לכם לעשות מה שהם עושים" )רבינו בחיי(.

 כשיהודי שוכח כי הוא בן מלך... -"בנים אתם לה' אלוקיכם" )שם, א( החטא הגדול ביותר
 ובניו, בנים של מלך. עם ישראל הוא עם סגולה מכל העמים,

לעולם. וככאלו, מחויבים אנו בהתנהגות אצילית, ערכית ואיכותית.  -בנים אנו לבורא עולם
 נשמתנו ממקור עליון נחצבה, ממחצב נפלא ויקר עד למאד.

מה חבל, שלעיתים אנו שוכחים זאת או שפשוט מעדיפים להתעלם מכך. ויש לדעת 
הרות אסון משום שכשאדם שוכח שהוא שהתוצאות וההשלכות מהתעלמות זאת הם 

מציאות אחרת, נבדלת, מורמת מעם, הוא חשוף לכל הדברים הקשים והשפלים. כי אם אין 
 מה להפסיד ועבור מה להילחם אז פשוט נסחפים עם הזרם...

שאלו חסידים את רבם רבי אהרון מקרלין זצ"ל: רבי, מהו החטא הנורא ביותר שיהודי 
רון הניח את ראשו על השולחן למשך דקות ארוכות, בעוד חסידיו עלול לחטוא בו? רבי אה

ממתינים בחרדה לתשובתו. לאחר מכן שב והרים את ראשו, והשיב: "החטא הנורא ביותר 
שיהודי עלול לחטוא הוא לשכוח שהוא בן מלך"... אותה ידיעה "שבשבילי נברא העולם" 

בידי ניתן הכוח להשפיע, לבנות  לי פועלים גדולות ונצורות.שוכל מעשה מחשבה ודיבור 
אותה ידיעה היא . ע"י חוסר תשומת לב לקלקל ולהחריב ,ומאידך ,ולהאיר את העולם

הנצרכת ביותר לאדם, ובפרט בדורנו. הגאווה היהודית, לא זו המתנשאת, אלא ההכרה 
 בערך עצמנו, היא נסיון חיינו. זו היתה דרכו של אברהם אבינו, הוא גילה את הקשר החזק
והנעלה הקיים בין יהודי לבוראו. בורא עולם, כביכול, זקוק לנו, הוא צריך אותנו שנפרסם 
את אלהותו ומציאותו בעולם ע"י שנחיה חיים אחרים, חיים שמביאים לידי ביטוי את 

 המציאות הנשמתית שמפעמת בתוכנו את אותו "חלק אלוה ממש" )זוה"ק( שחי בתוכנו.
מרגיש ריחוק טבעי וסלידה מובנית מכל מעשה שלילי שסותר נסיך אמיתי שמודע לנסיכותו 

את הוד מעלתו. הוא לא ייתן לזוטות או להנאות רגעיות אסורות להכתים את בגדיו, את 
 מציאותו.

בספר 'מתוק האור' מובא על כך משל נפלא, למלך שרצה להשיא אשה לבנו אך שום מועמדת 
הארמון נערה וסיפרה כי היא נסיכה, בת  לא מצאה חן בעיניו, באחד הימים דפקה על דלת

 מלך, שאיבדה את הדרך ומבקשת להעביר שם את הלילה.
פקד המלך להכין לה מיטה מיוחדת. על הרצפה יניחו גרגר אפונה, מעליו יערמו עשרים 

 מזרונים והיא תישן מעליהם.
אל המלך, בבוקר, כשנשאלה ע"י המלך איך הייתה השינה, השיבה: "נורא ואיום". מדוע?, ש

ה הייתה דווקא נוחה, אבל מתחתיה היה משהו מלא הייתה לך מיטה נוחה?, "המיטה עצ
 שדקר ושרט אותי, עד שכל גופי דואב וכואב ממנו...".

"עדינות כזו, המסוגלת לגרום לה להרגיש בגרגר האפונה  -אמר המלך -"זו נסיכה אמיתית"
 מיוחד במינו".הקטן, מוכיחה על אצילותה, ועל היותה נמנית לעם 

נסיך אמיתי חש ומרגיש בעדינות נפשו בדברים שאינם מתאימים לו. כגון סגנון לבוש, סגנון 
דיבור או דפוס התנהגות. נשמת האדם מטבעה סולדת ובוחלת ממעשים אשר לא עולים 
בקנה אחד עם עצם היותה בת מלך. לכן, לאחר כל חטא או מעשה שלילי, מרגיש, או אמור 

 ה לא נוחה, משהו מציק לו, מפריע לו...להרגיש תחוש
האם משהו לא  ?את עצמנו האם לא איבדנו באיזשהו מקום את התחושות האלו נשאל

 התחספס בעדינות הטבעית הבנויה להתרחק מכל דבר רע?
אך לעולם לא מאוחר. חודש אלול העומד בפתחינו מלא באור גדול ועצום להאיר בנו נקודה 

אותה אם רק נפנה אל תוכנו את הזרקורים נראה את מה שכבר זאת. לעורר אותה ולטפח 
 קיים בנו מעצם היותנו מי שאנחנו "בנים של מלך".

 המושברב בנימין אבוטבול, הרב ומבורך,  בת שלוםכת שבבר

)שלומי  'אפשרות לבחור'ה
 סויסה( 

 

ביסוד פרשתנו השבת פותחת 
החשוב ביותר בעבודת ה' של כל 

הבחירה  -יהודי ויהודיה והוא
-חופשית; "ְרֵאה, ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניֶכם

  ."ְבָרָכה, ּוְקָלָלה ַהּיֹום: -
 

פרשנים רבים הקשו, מדוע פתחה 
התורה בלשון יחיד, "ראה" ועברה 
לדבר בלשון רבים, "לפניכם"? 
ומדוע צויין שנותן "היום"? וכי 

או בעוד יומיים כבר לא תהיה מחר 
 !?בחירה חופשית

אלא נראה, שישנה כאן הדרכה 
בריאה לכל עובד ה' באשר הוא; כל 
אדם צריך שתהיה לו מגמת חיים 
אחת מול עיניו והיא לעשות את 

"ראה אנוכי"! במשקל  -רצון ה'
"אנוכי ה' אלוקיך", אמירה ברורה 
וחד משמעית. אלא שלא תמיד 

לא קל לדבוק העינינים זורמים, 
בקודש ויש נפילות, ולכן נכתב מיד 
אחר כך "לפניכם היום", כל יום 
עומד לעצמו, מה שהיה היום לא 
חייב לחזור על עצמו מחר ואין 
שום מניעה שהקללה של היום לא 

 .תהפוך לברכה מחר. ולהיפך, ח"ו
 

האפשרות לבחור באופן כללי, 
ובפרט בין טוב לרע, יותר משהיא 

ירות וחופש פעולה, מעניקה לנו ח
היא מלמדת, שיש בנו את היכולת 
והמסוגלות להתעלות על עצמנו, 
לא משנה כמה קליפות עטינו על 

 .עצמנו, ולבחור בטוב הגמור
 ,בתפילה שנלמד לבחור נכון

 
 !שבת שלום

  לע״נ יהודה סויסה בן עליזה
  יוסף טנג׳י בן איזהו
 

 33 גיליון מס', תשע"חראה  פרשת       בס"ד          

  העלון לשבת מבית עוזיאל      

 יו"ל ע"י מושב בית עוזיאל, על שם הגה"צ הראשל"צ ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל זצוק"ל          
   20:41, ר"ת: 20:08, צאת השבת: 19:09הדלקת נרות שבת:           
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 סליחותמהלכות : פינת ההלכה
 

מנהגינו לקום באשמורת הבוקר לומר "סליחות", החל מיום ראש חודש אלול עד יום הכפורים, כי מסורת בידינו שמשה א. 
רבינו ע"ה עלה להביא את הלוחות שניות בראש חודש אלול וירד עם הלוחות ביום הכפורים, וכל ארבעים יום הללו היו ימי 

וביום הכפורים נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל בשמחה, ואמר למשה "סלחתי כדברך", ולכן רחמים ורצון לכל עם ישראל. 
 ת.הוקבע יום הכפורים ליום מחילה סליחה וכפרה. וביום ראש חודש עצמו אין מנהגינו לומר סליחו

 של הראשון יבחצ אך, רצון עת הוא שאז, ואילך הלילה מחצות הוא אלה בימים סליחות לאמירת ביותר הראוי ב. הזמן
 אינו, הלילה חצות לפני סליחות לומר שם שנוהגים כנסת בבית שנמצא ויחיד. מדות עשרה ושלש סליחות לומר אסור הלילה
 לו שאין זה מנהגם לבטל יש ואדרבה'. וכו מדות עשרה שלש עמהם יענה ולא, וידום בדד ישב אלא, אליהם להצטרף רשאי
 שאז, היום חצות זמן הוא והחצי, לשקיעה הזריחה שבין השעות תחלה שיחשוב כזה באופן לחשב יש הלילה חצות וזמן. יסוד

 שש בסוף )דהיינו. בדיוק לילה חצות הוא ואז, היום חצות על שעות עשרה שתים יוסיף מכן ולאחר, הרקיע באמצע החמה
 שקיעתה(. עד החמה מזריחת זמניות שעות
 בכדי, מדות ג"וי סליחות מהרדיו אז לשמוע מותר, הלילה חצות שלפני בשעות מדות ג"וי סליחות לומר שאין פי על ג. אף

 למד אתה אבל, לעשות תלמד לא:( כד) השנה בראש שאמרו מה, לדבר זכר. וכדומה, נותיהתח בנגינות ולהתרגל להתלמד
 .ולהורות להבין

 השידור ואם. ואמן מדות ג"י עונה, חצות אחר ישיר בשידור הרדיו דרך, צבור מהשליח קדיש או מדות ג"וי סליחות ד. השומע
 (.חובתו ידי יוצא אינו הרדיו דרך מגילה מקרא השומע אך). עונה אינו, מהקלטה הוא

 בקריאת יישן ולא ינום שלא ותעצומות בעוז יתאזר, תשובה ימי ועשרת אלול בחדש סליחות לומר הלילה באשמורת ה. הקם
 בקדושה עצמו לשמור וצריך, מהן דעתו להסיח שאסור בתפילין מעוטר שהוא שכן ומכל. גמירא עד ובתפלה וברכותיה שמע

. בהפסדו שכרו יוצא, שמע ובקריאת בתפלה מתנמנם או, התפילין עם בתפלתו מתנמנם והוא, כן עושה שאינו ומי. ובטהרה
 ולהוסיף העיקרים לשמור', ה בעבודת אמרו גדול וכלל. שכזה באופן בהשכמה סליחות לומר מאשר כראוי שיתפלל טוב ויותר

 .התוספת ולקיים בעיקר לזלזל ולא, בחסידות
 בשלחן מרן שכתב וכמו, פסוקים בהם שנכללים כיון, הסליחות לפני, התורה ברכות עם השחר ברכות לברך להזהר ו. צריך

 .התורה ברכות שיברך לאחר עד אלא ותחנונים בקשה דרך אפילו פסוק שום לומר שלא לחוש שנכון, ערוך
 משלי) שכתוב וכמו, מדות עשרה שלש ובפרט, יתרה ובהכנעה ובמיתון ובנחת בכוונה להיות צריכה הסליחות אמירת ז. עיקר

 עשה"ו" עננו אבינו עננו" לומר הנוהגים ולכן, ונדכה נשבר בלב, מפיו שמוציא מה להבין לו ויש, רש ידבר תחנונים(, כג יח
 .במתון ולאמרם מנהגם לבטל וצריך, עושים יפה לא ובחופזה רבה במהירות" שמך למען

 
 
 
 

 גיע..'הלול אאה ר': סיפור לשבת
 

מפני סגולת הימים נהג הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע שלא לקבל את הפונים אליו לבקשות וישועות, כי אם לדבר שיש 
בו משום פיקוח נפש, וגם על זה השיב בקצירת האומר ובמילים ספורות. פעם אחת בחודש אלול חלה בנו של אחד העשירים 

ולא נמצא לו מזור למחלתו, הציעו לו כמה מידידיו שיסע לליזענסק במחלה נוראה, שלפתע פתאום נכנס בו רוח שיגעון 
 הסמוכה ויזכיר את צרתו לפני הצדיק, בלית ברירה קיבל את הצעתם ויצא לדרך עם בנו החולה. 

והנה בהגיעו סמוך ונראה אל העיר ליזענסק עבר לידו הלך עני, וכראות הילד את העני פנה אל אביו וביקש שייתן לו מטבע 
לתתו לעני משום מצות צדקה, נדהם האב מדבריו, כי זה לו פעם הראשונה שדיבר עמו דברי טעם מאז נפל בחוליו, ומיד  כדי

הושיט מטבע אחד של זהב עבור העני, ומאותה שעה התחיל מצבו של הילד להשתפר פלאים, עד שבתוך זמן קצר לא היה 
לשוחח עמו בעניינים שונים, ובתוך הדברים שאלו לאן פניו מועדות, ניכר עליו כלל שום סימני חולי. אדהכי והכי פתח העני 

השיב הלה שהוא הגיע לליזענסק כדי שיבקש רחמים על בנו, תמה העני ושאל הרי בנו כבר נתרפא ומדוע יסע בכל זאת 
בל פני הצדיק, לליזענסק, נענה הלה ואמר שמאחר שהוא כבר סמוך ונראה לליזענסק על כן אינו רוצה לשוב לביתו מבלי לק

 ואף שהעני ניסה להניאו החליט להמשיך בנסיעתו. 
בבואו אל חצר הקודש הודיעו לו המשמשים, שהרבי מסתגר בחודש אלול ואי אפשר להיכנס אל הקודש על דברים של מה 

ן נפש, ויהי בכך, אך העשיר התעקש מאד ובדרך לא דרך הצליח לקבל פניו, והושיט לו 'קוויטל' עם י"ב מטבעות זהב לפדיו
ואילו למיילעך נותנים שתים עשרה מטבעות?  -כראות כן הרבי רבי אלימלך הגיב בצחות לשונו "לאליהו הנביא נותן אחד

אתמהה". ובזאת גילה לו שהעני שפגש בכניסתו לליזענסק היה אליהו הנביא זכור לטוב, ונשלח עבורו מן השמיים כדי לרפא 
 את בנו...

הרה"ק רבי ישראל אברהם מטשרנאסטרהא זי"ע )בנו של הרה"ק רבי זושא מאניפולי זי"ע( בחודש  סיפור זה היה רגיל בפי
אלול, והיה מוסיף ואומר, שמן הנראה קל יותר לשלוח את אליהו הנביא להאי עלמא כדי שלא להפריע את הרבי רבי אלימלך 

 ימים נשגבים ונעלים אלו.מעבודתו בחודש אלול, ומכאן נראה ונלמד גודל החשיבות שבכל רגע ורגע מ
בחודש אלול היה הרה"ק רבי יואל מסאטמאר זי"ע חוזר על דברי זקינו הרה"ק בעל ה'ייטב לב' מסיגעט זי"ע בבכיות עצומות, 
שהמשיל את הימים הללו למלך שמדי שנה בשנה ביום גנוסיא שלו היה הולך לטייל ברחובות המדינה, ובכל מקום אשר 

וזרקו את פתקי בקשותיהם בתוך הכרכרה שישב בה המלך, ובבואו לביתו היה ממלא את  המלך מגיע עמדו האנשים
 משאלותיהם לטובה ולברכה. 

היה שם איש אחד שזה כמה שנים שלח בקשה אחת אל המלך ולא זכה להיענות עליה, והיה תמה מאד למה נתשנתה בקשתו 
המלך שונאים אותו ואינם מעבירים את בקשתו למלך, שאינה נענית כשאר הבקשות של בני המדינה, עד שקלט שמקרובי 

בחודש אלול אומר הקב"ה כביכול לעם  וכך גםלפיכך ידע שאין מנוס לנפשו כי אם להעביר את בקשתו לידי המלך בעצמו. ו
ישראל, שהמשטינים עוד לא התעוררו לקטרג, וכל בקשה ובקשה מתקבלת לפני הקב"ה בכבודו ובעצמו, והוא יתב"ש בעל 

 חמים בוודאי ייתן וימלא כל מחסורם.הר
ולכן מצאו הרמז של חודש אלול בפסוק )שיר השירים ו, ג( "אני לדודי ודודי לי", כי האב צריך לפעמים להעניש ולהכות את 

חביבי"(,  -בנו, אך דרך הדוד אינו אלא להיטיב ולקנות מתנות וממתקים לבני אחיו ואחיותיו, )וכך פירש רש"י "אני לדודי
ימי חודש אלול נמשל הקב"ה לדוד המרצה את אחייניו בהשפעות חסדים ורחמים. פעם ניגש הגה"צ רבי חיים ברים זצ"ל וב

לבחור צעיר בחודש אלול, ושאלו בחביבות "מה שלום האחיין?" וכשהלה תמה על שאלתו הסביר לו רבי חיים "הלא הקב"ה 
 אח..."-וא בבחינת בןנמשל כביכול לדוד בימים אלו, וא"כ נמצא שכל יהודי ה

 


