
 

 בבית המדרש התורה ורישיע
    חול

 )הרב בנימין בנושאי פ"ש, הלכה וגמרא( 19:10 – 18:00' : , ג'ב
 לימוד עם אברכים( -)כולל ערב  19:10 – 18:00א' וד' : 

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

 הלכה( ,)הרב משה תמסטית ראש כולל ערב 19:10 – 18:00יום ה': 
 שבת

  19:15 :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
  19:10 –מנחה

  19:40 –ערבית 
–כל יום בין מנחה לערבית 

 שיעור בהלכה והשקפה 
 

 שבת
 19:10 – קבלת ש'מנחה 

  07:30  –שחרית
  18:00  –מנחה

צאת שבת –ערבית 
  
  
  

ן 
די

ע
ס 

פו
ד
ת 

מ
רו

ת
5

5
8

3
2
0

2
-

0
3

 

 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 
 

  
  'שוק של רומי' :שליט"א דבר הרב

 

ביאור וחיזוק  ."ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם"
נפלא מצאנו בדברי רשב"י )זוהר, ח"ג קטו:( על פסוק זה, בדרך משל, למי שנשא אישה, 

מקום שמעבדים עורות ושורה שם ריח רע מאד,  - מגוריה בשוק של 'בורסקי'אשר מקום 
ומרוב אהבתו אותה הלך לגור איתה שם, אף שאילולי מושבה במקום זה לא היו רגליו 

היה דומה בעיניו  א, מכל מקום, כיוון שהיא נמצאת שם הרי שאדרבלם..ועדורכות שם מ
הקשר  ,שבעולם נמצאים שם. כיוצא בזהשוק זה כשוק של בשמים, שכל ריחות הטובים 

בגלות, במקומות טמאים  -'ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם' - בין הקב"ה לעם ישראל
ומאוסים, אף על פי כן 'לא מאסתים לכלתם' )'לכלתם' כתוב בלי ו' ונשמע כמו לכלתם 

מה מלשון 'כלה', שמחמת שהכלה, עם ישראל, שם, לא מאסתים(, שמרוב אהבתו אותם נד
 לו המקום הנ"ל כמקום הריח הטוב שבעולם. עד כאן דברי הזוהר.

דברים דומים מצאנו בתלמוד ירושלמי. אם היינו שואלים מישהו היכן נמצא הקב"ה היינו 
הוא נמצא בכל מקום כמו שכתוב "מלוא כל הארץ  -מקבלים שני סוגים של תשובות: אחת

 קום כבודו ומקום השראת שכינתו.הוא נמצא בבית המקדש, ששם מ -כבודו", והשנייה
שתי התשובות הללו נכונות. אבל בגמרא, בתלמוד הירושלמי, יש תשובה נוספת מוזרה 

 תאמר לו בכרך גדול של רומי".  -"אם יאמר לך אדם היכן אלוקיךומפתיעה: 
 ובשפת הדיבור שלנו: אם ישאל אותנו מישהו היכן נמצא הקדוש ברוך הוא? 

 הגסות והשקר". ,החומריות ,וק של רומא, בתוך עומק הטומאהנענה לו: "באמצע הש
 מה מנסים חכמינו ז"ל ללמד אותנו באמירה זו?

חכמי הגמרא מגלים לנו שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום שבו נדמה לנו שאינו נמצא, 
שהוא זמין גם במקום של חומרנות גמורה ורדיפת תענוגות, גם במצב של עבירה או חטא, 

 שאין גרוע שחושב הייאוש. חכמי הגמרא מספרים לנו כי האלוקים קרוב גם אל זכפירה או 
 בעולם כולו, וגם אל זה שחושב שאין כפרה למעשיו. וכמוה

גם שם נמצא ה' בכבודו ובעצמו.  -בתוך השוק של רומי, במקומות הכי נמוכים והכי שפלים
מיו ואהבתו הוא מחכה בתוך העברות והמחדלים שלנו, ועם כל רח אתנואלוקים נמצא 

 וממתין לנו שנחזור בתשובה.
החטא הוא דבר נורא, הוא פצע מכאיב בנפשו של האדם, אבל גם אם פצענו את עצמנו 

עדיין אסור לנו להתייאש, יש בעולם רפואה למכה שלנו,  -והגענו כמעט אל סף תהום
 לרפואה קוראים: 'רחמי ה'' קוראים לה גם: 'תשובה'.

נו, הוא חס עלינו, הוא לא רוצה לראות אותנו נידחים ואובדים סובלים אלוקים אוהב אות
 או מיואשים, וברחמיו הוא מפלס לנו דרך לחזור אליו גם מתוך התהומות העמוקים ביותר.

גם אם מעדנו, אסור לנו להגיע לכדי ייאוש. עלינו לאסוף את עצמנו, להכיר את הכוח והזכות 
יו שקענו ולמצוא את הדרך המובילה לידיו שבתשובה, להתרומם מתוך המקום אל

 האוהבות והמצפות של אבינו שבשמיים.
ומה מלהיבים ומעוררים דברי אדונינו בר יוחאי במקום אחר )זוה"ק ח"ב ה:( זה לשונו: 
"אלמלי הוו ידעין בני נשא רחימותא דרחים קוב"ה לישראל הוו שואגין ככפירא למרדף 

עים בני אדם, עד כמה גדולה אהבת ה' לישראל, היו אבתריה" ותרגומו: "אילו היו יוד
 שואגים 'ככפיר' )אריה( לרדוף אחריו".

ומה נאים הדברים למי שאמרם, שהרי מי לנו כר' שמעון בר יוחאי ש'רדף' ו'רץ' אחר הקב"ה 
בכל כוחו ומרצו, בדבקות עצומה ובמסירת כל עצמותו למי שאמר והיה העולם. שמא 

 נא קדוש, אך מה איתנו?...תאמרו זהו ר' שמעון, ת
 התשובה לכך: אין יותר נמוך מ'השוק של רומי'... ואף גם זאת... לא מאסתים!

 
 מושבהרב , בנימין אבוטבול הרב ,ומבורך בת שלוםבברכת ש

 20 גיליון מס'  יום ג', - חודש סיווןמברכין  ,תשע"ח בחוקותי 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          
 'ה -פרקי אבות      \    20:40ר"ת:  ,20:08, צאת השבת: 19:05הדלקת נרות שבת:           

  )שלומי סויסה( 'הנאה רוחנית'
 

 מצוותי תי תלכו וא"אם בחוקות
 תשמרו ועשיתם אותם"

פרשתנו באה לתת לנו קריאת 
כיוון. אם במקרה התרגלנו לחשוב 
שעבודת ה' תלויה רק בהדבקות 
ל'אידיאלים עליונים' ובהתרגשות 

יסוד  א,מכל דבר שבקדושה, אז ל
הכל תלוי בקיום תורה ומצוות, בין 

 המובנות ובין שאינן מובנן כלל.
  

האדם הוא שלם בעבודת ה' שלו 
 כאשר מוטבעות בו שתי תכונות:
 א. הוא מבין בשכל מה נכון וישר.

ב. שהוא גם מתאווה לעשות את 
 הישר והנכון.

 באדם הטבעית  שהנטייה, אלא
היא להתאוות לגשמיות, ולכן על 
האדם לעמול קשה כדי להסיט את 
התאווה אל הרוחניות. והדרך 

ע"י  לבטל התאווה לגשמיות היא
שלא נחשוב ונתעסק בה, אלא 
שנהיה עושים ועסוקים בדברים 
הרוחניים, הערכיים והחשובים 

  באמת.
חשוב לדעת כי ה"התאוות" היא 
כוח מוטבע בנפש, שבידנו להחליט 

לגשמי או לרוחני אבל  -כיצד לנצלו
תמיד האחד על חשבון השני. 
ובאשר להנאה בחיים, אז ההנאות 

עצם הגדולות שלנו לא באות מ
המעשה אותו עשינו אלא מעצם 
סיפוק ומילוי התאווה שקדמה 
למעשה. ולכן ההנאה מסיפוק 
התאווה הרוחנית תהיה לפחות 
זהה לזו הבאה מסיפוק התאווה 

 הגשמית.
שנצליח לשמור, לעשות  ,אז

 .מהדרך ליהנות ובעיקר לדעת
 

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

 



 

 הלכות חג השבועותמ: פינת ההלכה
 

מוצ"ש האש -החל משעות כדי שיוכלו להדליק ממנו  48השנה, שחל חג שבועות במוצ"ש, יש להדליק מערב שבת נר הדולק  א.
 ו"ט לבישול וכו'.שיצטרכו בי

פשט המנהג בכל תפוצות ישראל להיות ניעורים כל הלילה בליל חג השבועות ולעסוק בתורה, עד עלות השחר. והטעם, לפי  ב.
שנעסוק  לכך, שבשעת קבלת התורה היו ישראל נרדמים כל הלילה, והוצרך הקב"ה להעירם ע"י קולות וברקים, ולכן התיקון

 בתורה כל הלילה.
בתורה בלילה ומגישים להם מדי פעם במשך הלילה תה או קפה, אפילו שהו בינתיים יותר משעה ומחצה, שיש בזה העוסקים  ג.

יותר מכדי שיעור עיכול, אינם צריכים לחזור ולברך על כל כוס וכוס )והוא הדין בדבר מאכל(, אלא די בברכה אחת והיא פוטרת 
 הכל.

  .ת התורה, גם מי שהיה ניעור כל הלילה, חוץ מברכת "על נטילת ידיים"מנהגינו לברך כל ברכות השחר, לרבות ברכו ד.
יתגבר כארי בתפילת שחרית לבל תחטפנו שינה, שלא יצא שכרו בהפסדו אם יפסיד קריאת שמע או תפילה, ויראה לנוח בשבת  ה.

 כדי לאגור כח ללילה, אולם, לא יאמר בפיו שנח לצורך הלילה.   
 

 

 'משם יקחךו ..בצךקמשם י': סיפור לשבת
 

כשאמה  17"פרח" של המשפחה. בגיל -שולמית היתה הבת הקטנה במשפחה דתית בניו יורק. הוריה העניקו לה הכל בהיותה ה
כנסה בה רוח שטות נערית שגרמה לה להתמרד. "אבא, ביום ראשון הבא, אני יוצאת לטיול בהודו עם עוד כבר לא הייתה בחיים נ

 תכמה חברות" אביה נדהם: "להודו, מה יש לך לחפש שם?!" אך היא בשלה: "אבא, זה סגור, חבל על הזמן, אני הולכת לחפש א
ודהיזם? השתגעת לגמרי או שזו בדיחה?!" ושולמית בפנים האמת אצל הבודהיזם"... אביה לא  האמין למשמע אוזניו: "את? ב

קווה שתסלח לי". פניו של האב האדימו מכעס. "לסלוח לך אחרי כל מה שנתתי ממאובנות משיבה: "לא אבא, אני רצינית, אני 
רוצה להכיר  לך, אחרי החינוך שאמא ז"ל העניקה לך, זאת ה"תודה" שלך? אם החלטת לזרוק את היקר והחשוב לי בחיים, איני

 בך יותר".
חלפו שלוש שנים, היא הגיעה להודו ועשתה ככל העולה על רוחה, חשבה שהיא מאושרת, רק חבל היה לה על הפרידה הכואבת 

 מאביה ועל כך שהוא מתעלם מהטלפונים שלה וממכתביה.
"שולי,  :ם הרצינו פני חברתהיום אחד פגשה שם את חברתה משכבר הימים שלמדה איתה בתיכון בניו יורק ותוך החלפת רשמי

ששמעתי על אביך"... ,"אבי, מה קרה לו?", "מה זאת אומרת", ענתה חברתה, "אביך נפטר חצי שנה לאחר שעזבת,  יהצטערת
אמרה  ,"אני רוצה לנסוע לישראל, להתפלל לה'" - בכי ממושך תקף אותה ,ן שנסעת להודו, לא ידעת?"אומרים שליבו נשבר מכיו

 את הודו, את האלילים פה, לא רוצה לראות את המקום הזה יותר!!" "אני שונאת ,לחברתה
שולי נחתה בישראל ושמה פעמיה לכותל המערבי. בהיסוס מה התקרבה אל הכותל, הניחה ראשה על אבניו, והחלה לבכות. מעל 

 לכל על שציערה את אביה היקר לה מכל. היוכל פעם לסלוח לה? התוכל לסלוח לעצמה?
"אבא, אני כאן בירושלים עיר הקודש. ליד הכותל מערבי. אם נשמתך רואה אותי מלמעלה, אני מבקשת ממך שולי כתבה פתק: 

אבא'לה יקר. אנא סלח לי. לא התכוונתי להכאיב לך. אני מבטיחה לחזור בתשובה וללכת בדרך של אמא ושלך. התוכל לסלוח לי 
 פעם אבא? מבתך האוהבת לעד, שולמית".

לה: 'סליחה, אין מקום כאן עבורי'. היא  כאומר ק נפל,תח בו את הפתק בין אבני הכותל, אך כל פעם הפהיא חיפשה מקום להני
החליטה להתאמץ יותר, לקחה כיסא בסמוך למחיצה וניסתה להכניס את הפתק קצת יותר בצד של הגברים!... תודה לאל 

קומו וכשהרימה אותו היא הבחינה שמשהו על הפתק אך... בכך הפילה 'פתק' של מישהו אחר. היא החליטה להחזירו למ ,הצליחה
היה כתוב שם שחור על גבי לבן. היא זיהתה שזהו כתב ידו של אביה, פתחה את הדף הצהוב,  -שולמית -מבחוץ היה מוכר לה, שמה

נסעה להודו הדהוי ולעיניה הדומעות מהתרגשות נתגלו כל המילים. "ריבונו של עולם! רחם על שולמית בת רבקה, בתי הצעירה ש
יה נאמנה. אם יכולתי, הייתי רוצה לומר לשולי שלי: שולי בתי, אני אוהב אותך. ילפני חודשיים. תשמור עליה שתישאר תמיד יהוד

שאני סולח לך  ,לך שלעולם לא אסלח לך. אך, אני נשבע בזה אמרתי ,אני סולח לך מכל ליבי, ביתי הקטנה. כעסתי מאד כשעזבת
שמיים, ושתזכו לגדל -לקב"ה שיחזיר אותך בתשובה שלימה, ושתתחתני בבוא היום עם בחור יהודי, ירא מכל ליבי. אני רק מתפלל

 ילדים טהורים לחיים של תורה ומצוות. מאביך האוהב אותך מאד מאד. יעקב בן דינה". 
 .."אם יהיה נדחך בקצה השמיים )"הודו"( מ"שם" יקבצך ה' אלוקיך ומשם יקחך"

בדיוק כמו שרצה אביה. אותו פתק שנפל  ,חדשים, הפכה לבעלת תשובה וזכתה להקים בית לתפארת שולמית התעוררה לחיים
 מתוך הכותל נמצא מאז עמוק בתוך קירות ליבה לעד ולנצח.

 

 זכר צדיק וקדוש לברכה  (ו באיירכ") רמח"ל, המשה חיים לוצאטורבי  :הילולא דצדיקיא
 

 הרב משה חיים לוצאטו )הרמח"ל( הוא אחת הדמויות המסתוריות, המעניינות והחשובות ביותר בהיסטוריה של העם היהודי.
הוא היה מקובל גדול, שכתב למעלה ממאה ספרים ועסק בלימוד הקבלה ובהפצתה במדינות שונות באירופה. מלבד זאת הוא היה 
גם מחנך דגול שפיתח שיטה ייחודית ללימוד הקבלה המתאימה אפילו לבני נוער. לצד אלה, היה הרמח"ל גם משורר מבריק ואיש 

  .ירד לסוף דעתוהוא נרדף באכזריות על ידי בני עמו במשך כל חייו בגלל שאיש לא  רוח בעל השכלה כללית רחבה. למרות גדולתו
ר הוא השתוקק להבין את משה חיים לוצאטו היה ילד מבריק, עילוי בעל כשרונות נדירים וזיכרון יוצא מגדר הרגיל. כבר מגיל צעי

 סוד החיים ואת המקור שלהם, והחל לחפש תשובות לשאלות המהותיות ששאל. 
רצונו הבלתי מתפשר למצוא מענה הוביל אותו אל חכמת הקבלה, שאותה החל ללמוד בגיל מוקדם מאוד אצל רבי ישעיהו באסאן. 

 הראשונים כתב בגיל שבע עשרה. כבר בגיל ארבע עשרה ידע בעל פה את כל כתבי האר"י, ואת חיבוריו 
עם השנים החלה להתפשט השמועה עליו בעיר מולדתו. חבורה מצומצמת של מקובלים שהכירו בגדלותו, התאספו סביבו בכוונה 

 ללמוד ממנו את השיטה להתעלות הרוחנית. 
ד, הגיון, פיוט ומחזות. אך למעשה, כל כתביו, ללא יוצא מן הכלל, עסקו במהלך חייו, כתב הרמח"ל כמאה ועשרים ספרי לימו

כולם בחכמת הקבלה. לצד אלה כתב גם מאה וחמישים מזמורים במתכונת תהלים ואגרות רבות. עם ספריו נמנים: "אדיר 
  במרום", "קל"ח פתחי חכמה", "מגדל עוז", "דעת תבונות","חוקר ומקובל" ועוד.

 . ר מוסר המבוסס על מאמר במסכת עבודה זרהספ - מסילת ישרים ספרו המפורסם ביותר של הרמח"ל
אומר לתלמידיו: "ראו  ההיה קורא כשורה בספר "מסילת ישרים" של הרמח"ל, והי חסידותאומר ה לפני שהי המגיד ממזריטש

 ..ההיה בקיא בספר מסילת ישרים בעל פ, וספריוציטטו ב אדמו"ר הצמח צדק . "חושךמן ה אוראת יתרון ה
 

 ן עלינו ועל כל ישראל. אמן.גתהצדיק  זכות
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