
 

 בבית המדרש התורה ורישיע
    חול

 )הרב בנימין בנושאי פ"ש, הלכה וגמרא( 18:50 – 18:00:  , ג''ב
 לימוד עם אברכים( -)כולל ערב  18:50 – 18:00ד' : , 'א

 )הרב בנימין מסכת קידושין( 20:30' : ביום 
 הלכה( ,)הרב משה תמסטית ראש כולל ערב 18:50 – 18:00יום ה': 

  והשקפה הלכהבשיעור –כל יום בין מנחה לערבית 
 שבת

  19:00 :משפ' נחשוןבבית עונג שבת לבנות 
  21:30: רבבבית הלציבור הרחב עונג שבת 

  16:00: הכנסת מניין צעיריםבבית  ותהילים לבנים שיעור
  16:00: הרבבבית  ותהילים לבנות שיעור

 (להלכה - ברכותמס' ) 16:45: הכנסת מרכזיבית ב - שיעור לשבת
       

  זמני התפילות
 חול

  05:45 –שחרית
  18:50 –מנחה

 19:25 –ערבית 
  

 
 שבת

 18:45 – קבלת ש'מנחה 
  07:30  –שחרית

  17:45  –מנחה
צאת שבת –ערבית 
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 הודעות
 

מיוחד בע"ה ביום ראשון יתקיים שיעור 
עם הגברת רוחמה בנושא  לנשים

 נית לבנה בבית הרב העצמה נשית,
   19:30בשעה 

 
ניתן לפנות לרב המושב וכן לרבנית בכל 

עניין או שאלה הלכתית וכד' וכן 
 להארות והערות בנושא העלון.

 050-4175188 בנימין הרב
 050-4175288הרבנית לבנה 

 

  
  'כבודו של הזולת' :שליט"א דבר הרב

 

הפרשה השנייה שנקרא השבת בע"ה פותחת בדיני המצורע. וכבר אמרו רבותינו ז"ל: 
"זאת תהיה תורת המצורע, זאת תהא תורתו של מוציא שם רע" )ערכין טו(, ללמדך 

 .חברועל שהצרעת מגיעה לאדם כעונש על שמוציא ומדבר רע 
. ובשלושתם, אומר הרב תחפישנם שלושה סוגי נגעים של צרעת והם: השאת, הבהרת והס

 פינקוס זצ"ל, ניתן למצוא רמז למה שמניע את האדם לדבר רע על זולתו.  
ע"י שמדבר עליו דברי גנאי, כלומר,  חברוגאווה, שמתנשא על  -מלשון 'התנשאות' -'שאת'

בונה את עצמו על יסודות של 'הרס' זולתו. מדובר בדרך כלל על אדם שלא חי בשלום עם 
ומשפילו.  בחברודל את עצמו בעיני עצמו ובעיני הסביבה מחפש דופי עצמו, וכדי לג

ופעמים שזה נובע מהרצון והצורך להסיח את דעתו ודעתם של אחרים מפגמיו שלו עצמו 
 במומו פוסל'.  - תולה אותם בזולתו. וכבר לימדונו חז"ל 'כל הפוסלע"י ש

ברור אצלו. אין לו קשיים ולא  מדובר על אחד שמרגיש שהכל 'בהיר' לו, הכל -'בהרת'
חסרונות, הכל מושלם. וממילא, כולם טועים ו'רק' הוא צודק, ולכן מרשה לעצמו למתוח 

 ביקורת ולדבר רע על הבריות.
מזדמן למקום שם  -אין לו את המניעים הפנימיים שהוזכרו אלא שהוא 'נספח' -'ספחת'

י והוא יושב ומאזין לו. או משום מדברים גנאי על פלוני ו'מנתחים' את דמותו של אלמונ
שאינו יכול לעמוד בפני ה'שאת' המתנשא, או שאינו יכול לסרב מלשמוע את דברי 
ה'בהרת' שיודע הכל. כך או כך הוא נשאר ומטה אוזן קשבת כלפי המספרים לשון הרע. 
ה'נספח' הוא בד"כ אדם ללא דעה עצמית ובעל אופי חלש עם חוט שדרה רופף שאינו יודע 

 ונמשך אחר כל אחד שמחפש 'להרשים' ע"י שבט לשונו. ,מר לאלו
 

אכן, 'שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו' שומר מ'צרעת' נפשו, המוציא רע על זולתו 
סופו שיורחק  - אם כן ,גורם בכך לשומעי לקחו לזלזל בפלוני שעליו דיבר ולהתרחק ממנו

" שם יהיה לו מספיק זמן לנבור הוא עצמו מחוץ למחנה "בדד ישב מחוץ למחנה מושבו
 בתוככי עצמו ולגלות שם את חסרונותיו שלו...

נקודה נוספת, הגמרא שם בהמשך כותבת שחמור לשון הרע יותר מג' עבירות חמורות, 
עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים.  ומדוע? מסביר ה'חפץ חיים' בספרו 'שמירת 

נם ולא מוציאים 'רע' מפיהם האחד על השני, הלשון', שכל זמן שישראל שומרים על לשו
 כך, מידה כנגד מידה הקב"ה אינו רואה את חסרונותיהם.

אדם עבד עבודה זרה או שפך דמים וכיו"ב, מידת הדין מקטרגת ותובעת עונש. הקב"ה 
ברוב רחמיו 'סותם את פיה', בטענה, שאם הם אינם 'מגלים' האחד את חסרון זולתו, 

האחד על השני, דין הוא שגם היא 'תכסה' עליהם. אך, כאשר, הם  ואינם מדברים גנאי
מוציאים בפיהם לאור עולם את מגרעותיהם של זולתם, הרי שהוסר ה'שסתום' ונפרץ 

כדוגמת עבודה ה'סכר' מפיו של המקטרג, ואז עולים וצפים כל שאר העוונות החמורים, 
אה והאדם נידון גם עליהם ואין מידת הרחמים יכולה לעכב את הפורענות הבזרה וכו', 

 בעקבותיהם.
 

ברוח ימי העומר בהם אנו נוהגים אבלות על מיתת תלמידי רבי עקיבא על שלא נהגו כבוד 
זה בזה נראה להיזהר בשמירת כבודו של הזולת, לראות את מעלתו ולא את חסרונו ולדבר 

 טוב על כל יהודי.
 מושבהרב , בנימין אבוטבולהרב  ,ומבורך בת שלוםבברכת ש

 16 גיליון מס'  ,ב-אייר יום אחודש  מברכין, תשע"ח מצורע-תזריע פרשת     בס"ד          

  עוזיאלבית מלשבת עלון ה  

 של"צ ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל זצוק"לא"ל ע"י מושב בית עוזיאל, על שם הגה"צ הריו          
 א' -פרקי אבות      \    20:36ר"ת:  ,19:46, צאת השבת: 18:45הדלקת נרות שבת:           

  )שלומי סויסה( נקודת הטהרה
 

עוסקות בדיני נגעים פרשותינו השבת 
וישנו שם דין תמוה, שאם מתגלה 

הכהן  - הנגע רק באיבר מסוים בגוף
יטמא, ואילו אם כיסתה הצרעת את 

 .הכהן יטהר - כל הבשר
ולכאורה הדין לא ברור. איך יכול 
  להיות שנגע שמצוי רק בחלק מהגוף

מטמא, ואילו נגע שהתפשט לכל הגוף 
מטהר. היה מקום לחשוב בדיוק 

 .פךההי
 

אלא מסבירים, שהבעיה היא לא בנגע 
אלא במה שהוא מסמל. כי כל עוד 
הנגע הוא רק בחלק מהעור, ברור 
לכולם שזו מחלה, שהגוף מותקף 
ולכן נטמא. אך כשהגוף כולו מתמלא 
בנגע, זה מעיד שהגוף מצליח לדחות 
החוצה את כל החולי שהיה אצור בו, 
זה מעיד שכל הכוחות השליליים 

וצה כי בפנים כבר אין יוצאים הח
להם מקום. ונכון, אפילו שהריפוי לא 

 .האדם ניטהר -הושלם
 

והעניין הזה, שאדם ניטהר מלפני ה' 
דווקא כשהנגע התפשט לגוף כולו, 
הוא חשוב, כי העולם שלנו הוא עולם 
של תיקון. רק הקב"ה מושלם. ואדם 
צריך להבין שמה שחשוב מלפני 

חת הקב"ה זה התנועה, מה קורה מת
לעור, בתוך ה"גוף", וזה שהכל נראה 

יתכן שזה רק סימן לכך  -'חולה'
שלרדת יותר כבר אי אפשר. נשאר רק 

 .לעלות
השבוע נציין את יום הזיכרון בע"ה 

יהי יום העצמאות, לחללי צה"ל ו
כבר בא א עלינו של רצון שכל הרוע 

לעולם, יהיה רק כדי לפנות מקום 
 .ו לאור הגאולה. אמןנבפנימיות

 
לע"נ חללי צה"ל, כוחות הביטחון 
ונפגעי פעולות איבה הי"ד ובכללם 

  .יהודה סויסה בן עליזה
 ומבורך. שבת שלום



 

 ברכת המזון ונהנין : מהלכותפינת ההלכה
א. היושב בסעודה, לכתחילה יזהר שלא לעקור מסעודתו ללכת לחדר אחר, עד שיברך ברכת המזון, אפילו אם הניח מקצת חברים 
על השולחן, ואפילו אם דעתו לחזור למקום סעודתו ולסיים סעודתו ולברך ברכת המזון, שאם יעקור ממקומו, יש לחוש שישכח 

ום אחר, לכתחילה אין לו לעקור ממקום שהתחיל לאכול שם. ואפילו אם בשעה לברך ברכת המזון. ואפילו הולך לאכול במק
 שבירך המוציא היה בדעתו להמשיך אכילתו גם במקום אחר, גם בזה לכתחילה אין ראוי לעקור ממקומו )מלבד בהולכי דרכים(. 

א בהולך לדבר הרשות, אבל לצורך ב. כל מה שאמרנו שלכתחילה אין לעקור ממקום אכילתו קודם שיברך ברכת המזון, הוא דווק
 ינה מצוה עוברת )שיוכל לעשותה אחר כך(.האפילו אם ו, מותר מצוה

ג. מי שהתחיל לאכול במקום אחד, ועקר ממקומו והמשיך סעודתו במקום אחר, אין צריך לחזור למקומו הראשון כדי לברך שם 
הדין כן אפילו במזיד, אחר שהמשיך באכילות במקום השני. ברכת המזון, אלא יכול לברך ברכת המזון במקום שסיים סעודתו. ו

אבל אם אכל במקום אחד, ורוצה לברך במקום אחר, ולא אכל שם כלל, אם הוא במזיד חייב לחזור ולמקומו ולברך, ואם הוא 
 בשוגג אין מחייבים אותו לחזור למקומו ולברך. והמחמיר לחזור למקומו גם בשוגג, תבוא עליו ברכה.

ל מיני מאכל או משקה שברכתם האחרונה היא בורא נפשות רבות, ובאמצע אכילתו שינה מקומו מחדר לחדר באותו ד. האוכ
הבית, אפילו לא היה בדעתו מתחלה לאכול במקום השני, ואפילו אינו רואה את מקומו הראשון מן המקום השני, אין צריך לחזור 

 ולברך ברכת הנהנין פעם שניה.
לחדר אחר, ובדעתו לחזור למקומו הראשון ולהמשיך לאכול מאותם פירות, ראוי שלא יצא לחדר אחר עד  ה. האוכל פירות ועקר

שיברך ברכה אחרונה, שמא ישכח מלברך. אך בדיעבד אם שינה מקומו מחדר לחדר, ורוצה להמשיך ולאכול שם את אותם מאכלים 
 לבית, חוזר ומברך.ומשקים, אינו צריך לחזור ולברך ברכה ראשונה, ורק אם יצא חוץ 

ו. היה יושב ואוכל עוגה, או פירות שבעת המינים, ובאמצע אכילתו יצא חוץ לביתו, ושוב חזר למקומו הראשון ורוצה להמשיך 
באכילתו, אין צריך לחזור ולברך ברכה ראשונה. ומכל מקום אם חוזר ומברך ברכה ראשונה יש לו על מה שיסמוך. שבלאו הכי 

 עת מרן יש לו על מה שיסמוך, ואפילו אם אכל כזית.אפילו בפת המברך כד
ז. אם היה אוכל מפירות שאינם משבעת המינים, ויצא חוץ לביתו וחזר למקומו הראשון, ורוצה להמשיך באכילתו, צריך לברך 

 ברכה ראשונה קודם שיאכל. וכן הדין במי שהיה שותה מיני משקים )חוץ מן היין(.
  

 

 לנוכח יביטועיניך : סיפור לשבת
איסר זלמן מלצר זצ"ל,  און רבימעשה מופלא מסופר בספר "בדרך עץ החיים" וזה תוכנו: באחד מימי חול המועד ביקש הג

מתלמידו ובן משפחתו של רבי דוד פינקל, עט וקסת דיו. ר' דוד, שהיה חביב עליו ביותר, מפני כישרונותיו פקחותו ויראת השמים 
שיבה מבקש לכתוב בחול המועד אין הדבר פשוט. אולם, הואיל ורצה להבין את פשר הדבר, נזדעק שבו, הבין מיד שאם ראש הי

 וקרא: "חול המועד"! 
ב משהו. אין בכך כלום במה שאני רוצה לכתוב, זה שום דבר, אבל ו"לא שכחתי שהיום חול המועד", השיב רבינו, "אבל עלי לכת

שאל ר' דוד ולא הרפה. "ר'  דוד היקר, זה שום  –עד, וכי זה עניין של דבר האבד?" אני צריך לכתוב". "מה פירוש לכתוב בחול המו
 ענה רבינו לתלמידו.  -דבר, זה באמת שום דבר, אבל עבורי זה עניין של פקוח נפש"

ום, זה נדהם ר' דוד. "כן, השיב לו ראש הישיבה, אצלי זה בבחינת פיקוח נפש, אבל כבר אמרתי לך שאין בכך כל -"פקוח נפש?"
 שום דבר, אבל אצלי יש בעניין פקוח נפש".

ר' דוד ידע שאצל רבינו כל מילה מדודה ושקולה, קם ממקומו והביא את העט ואת הדיו. לקח ראש הישיבה את העט, כתב מילים 
 אחדות והכניס את אשר כתב לכיסו, והמשיך ללמוד בניחותא, דבר זה נראה בעיניו תמוה ביותר.

התו פנה אליו ואמר לו: "כידוע לך נכנסים בחול המועד מבקרים רבים כדי לאחל לי חג שמח. הואיל ומספר הרגיש רבינו בתמי
המבקרים הוא גדול, עלולים לעתים לראות חיסרון כלשהו אצל אחד המבקרים. ובכן אמור אתה ר' דוד, יהודי מטריח את עצמו 

רונותיו?! מה אם כן עלי לעשות, כדי שלא אחשוב על חסרונותיו ובא לביתי כדי לאחל לי חג שמח האם צריך אני לראות את חס
 של אדם אשר בא לביתי לברכני?

על הפסוק "עיניך לנוכח יביטו ועפעפיך יישירו נגדך" )משלי ד( אומר ר' יעקב מליסא זצ"ל )מחבר ספר "נתיבות המשפט"(: כידוע 
של עצמם. לכן נאמר: "עיניך לנוכח יביטו", כאשר הנך רואה טבע בני האדם להכיר ולראות חסרונותיו של הזולת ואת המעלות 

"ועפעפיך יישירו נגדך", התבונן אז כלפי עצמך, מי אתה ומה אתה. הסתכל נגדך כלפי  -את חסרונות זולתך העומד לפניך, מיד 
 עצמך, תראה את חסרונותיך שלך, ואז תפסיק לראות את חסרונות זולתך ואת מגרעותיו.

הוסיף ואמר, כתבתי והכנסתי לכיסי. מידי פעם אני מוציא את הפתק, מתבונן בו, וחושב על החסרונות שבי את הפסוק הזה, 
בחול המועד.  -עצמי. בדרך כלל הנני כותב את הפסוק הזה לפני החג, אולם הפעם נשמט הדבר מזיכרוני ולכן נאלצתי לכתוב היום

 "אצלי זה עניין של פיקוח נפש"!  
 

 זכר צדיק וקדוש לברכה  (ה'ש"פ ל' בניסן) י חיים ויטאלרב :הילולא דצדיקיא
לרבי  צפתנולד ב, בעולם האר"ימגדולי המקובלים בכל הדורות, תלמידו המובהק ומפיץ תורתו של  ,רבי חיים ויטאל )מהרח"ו(

לפי עדותו של ר' חיים עצמו, לפני שעלה אביו ארצה נפגש עם חכם אחד בשם  .סופר סת"םו יוסף ויטאל. ר' יוסף היה מקובל גדול
 כנזי, שאמר לו כי יעלה לארץ ויוולד לו שם בן שלא יהיה כמותו בדורו, ויקרא חיים על שמו. רבי חיים אש

(. עוד בהיותו 47, בעל פירוש האלשיך לתורה, והיה היחיד שנסמך על ידו להוראה בשנת ש"נ )גיל ה אלשיךרבי משרבי חיים אצל 
(, שהכיר בגדולתו של שולחן ערוךוה בית יוסף)בעל ה רבי יוסף קארובן ארבע עשרה, נפגש עמו גדול חכמי צפת בתקופה ההיא, 

 .יעדו לגדולה, והזהיר את ר' משה אלשיך, שלא יזניח את לימודו של ר' חייםיהנער ו
, ומגדולי המקובלים בעם ישראל, והתיישב בצפת. קבלההאר"י, מפיץ ומפתח תורת ה -רבי יצחק לוריא מצריםבשנת ש"ל, עלה מ

בעריכת  בי חייםשנת של"ב, ואז החל ר אבטר במגפה בה' בי נפ"חיים דבק באר"י, ונהפך לתלמידו המובהק בקבלה. האר ביר
 .ולפי בקשת תורתו של האר"י

חודים, שער הגלגולים, י", הכולל הקדמות, שער הכוונות, שער המצוות, שער היעץ חייםרבי חיים ערך מתורת האר"י את הספר "
ועוד. ר' חיים גנז את הכתבים, מחשש שאף הוא לא הבינם כראוי ולא הספיק להגיהם  רשב"ישער רוח הקודש, פירוש מאמרי 

אכן עסק  'מהר"י צמח, 'הותר להם להוציא את הכתבים ולערכםכראוי. לאחר פטירתו, גדולי הדור עשו "שאילת חלום", ובה 
בהגהתם ועריכתם, והם מפורסמים היום כ"כתבי האר"י". כתבים אלו שימשו יסוד לכל המקובלים שבאו אחריהם, ובפרט לתורת 

 . החסידות
 ן עלינו ועל כל ישראל. אמן.גתהמקובל  צדיקה זכות
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