
 

 בבית המדרש התורה ורישיע
    חול
 )הרב בנימין בנושאי פ"ש, הלכה וגמרא( 18:50 – 18:20ד' :  -א' 

 לימוד עם אברכים( -)כולל ערב  19:30 – 18:50א' וד' : 
 )הרב בנימין מסכת קידושין( 20:30' : ביום 

 הלכה( ,)הרב משה תמסטית ראש כולל ערב 19:20 – 18:30יום ה': 
  והשקפה הלכהבשיעור –כל יום בין מנחה לערבית 

 שבת
  17:30 :משפ' נחשוןבבית עונג שבת לבנות 

  20:45: רבבבית הלציבור הרחב עונג שבת 
  14:45: הכנסת מניין צעיריםבבית  ותהילים לבנים שיעור
  15:00: הרבבבית  ותהילים לבנות שיעור

 (להלכה - ברכותמס' ) 15:30: הכנסת מרכזיבית ב - שיעור לשבת
       

  זמני התפילות
 חול

  05:45 –שחרית
  17:25 –מנחה

 18:05 –ערבית 
  

 
 שבת

 17:25 – קבלת ש'מנחה 
  07:30  –שחרית

  16:30  –מנחה
צאת שבת –ערבית 
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 הודעות
 

כל יום  רת חמץכיניתן לעשות מ
 לאחר תפילת ערבית.

 
ניתן לפנות לרב המושב וכן לרבנית 

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

 050-4175188 בנימין הרב
 050-4175288הרבנית לבנה 

 

  
  יבואו טהורים'' :שליט"א דבר הרב

מתחילים בשעה טובה חומש חדש העוסק ברובו בענייני הקורבנות. המילה הראשונה 
"ויקרא" שעל שמה נקראת הפרשה והחומש כולו, כבר אומרת דרשני. וזאת מחמת הא' 

והקטנה שכתובה בסופה. טעמים רבים נאמרו על כך. אך אנו נביא את דברי המדרש  הזעירא
שמכאן רמז לילדים קטנים שמתחילים ללמוד, שיתחילו בחומש 'ויקרא' ומדוע דווקא חומש 
זה? ולא למשל בראשית או שמות? על כך עונה המדרש: הילדים טהורים והקורבנות 

ובזכות טהרתם של הילדים אנו זוכים להשראת  .םטהורים, יבואו טהורים ויתעסקו בטהורי
השכינה בתוכנו. כך מבואר במדרש בפתיחה למגילת איכה: "בא וראה כמה חביבין תינוקות 

לא גלתה שכינה. כיוון  -לא גלתה שכינה. גלו משמרות כהונה -של בית רבן: גלתה סנהדרין
מיד מה כתוב אח"כ?  -שבי"גלתה שכינה שנאמר: "עולליה הלכו  -שגלו תינוקות של בית רבן

 ".("ויצא מבת ציון כל הדרה )השראת השכינה
לכן, בורא העולם מדבר עם משה דווקא מבין שני הכרובים: "וישמע את הקול מדבר אליו 

הקול שיוצא ומדבר עם  -מבין שני הכרובים", דמות תינוק ותינוקת, להורות שהשכינה
לשאול: היאך זכו אותם ילדים לתואר זה בזכות ילדי ישראל הטהורים. אך יש  -משה

"טהורים"? שהרי מידת הטהרה היא שלב גבוה מאד בסולם העלייה בעבודת הבורא? כמו 
שמובא בגמרא )ע"ז(: תורה מביאה לזהירות, זהירות לזריזות, זריזות לנקיות, נקיות 
לפרישות, פרישות לטהרה". ראו כמה שלבים צריכים לעבור כדי להגיע לטהרה. ואלה 

 נולדו וכבר זוכים לתואר הזה? ,רק ,הילדים
אשר עקב פטירת אביו נאלץ  ,התשובה לכך נמצאת במעשה עם אחד מאדמור"י חסידות גור

וכששמע התלחשויות של הסתייגות  ,לשאת על עצמו את עול האדמורו"ת בגיל צעיר מאד
ר מצד החסידים עקב גילו הצעיר המשיל להם את הדבר בקבוצה של מטפסים שעלו על ה

לפליאתם הרבה השיב: "נולדתי כאן"... אשר אוורסט וראו שם ילד קטן יושב בפסגת ההר, 
כך אמר האדמו"ר הצעיר נולדתי לאבא אדמו"ר, נולדתי כבר בפיסגה! כך אנו בני אברהם 
יצחק ויעקב, בניו של מלך מלכי המלכים הקב"ה נולדנו למקום גבוה מאד! עלינו רק לשמר 

 מנת חלקנו מעצם בריאתנו.  את המדרגה הנפלאה הזאת שהיא
ילד נולד שמח. צוחק, רץ,  -בואו נראה איך שומרים על הטהרה של ילדינו ברמה המעשית

מתרוצץ, כל הזמן בפעולה, שואף למעלה, אוהב לחיות, עיניים טהורות מקרינות אושר טבעי 
 ומולד. כל זה נובע מ'טוהר' נפשו העדינה אשר עדיין לא 'התלכלכה' בחטא.

ועלינו ההורים מוטלת האחריות לשמור על טהרת הנפש הכל כך טבעית הזאת של הילדים. 
וחבריו המנגישים בין  'אינטרנט'ה ובפרט, בדור שכזה שרבו אמצעי הטכנולוגיה כדוגמת

ת הגיליון לא אעלה על הכתב את עוצם השפלות, הקלקול שותכנים אשר מחמת קדהיתר  
להיחשפות תוצאות כאשר הצופה בהם, ההם את כל והשחתת הנפש אשר הם מורידים אלי

שמחת  : עיניים כבויות, חוסרוהוא ,"לפך הגמור מהניהה לזו מביאה אותם, את הילדים, א
  ניתוק מכל מה שאמורה לסמל ולבטא ילדות במיטבה ובטהרתה.ו פשוטהו טבעית חיים

החשיפה לאינטרנט על נזקי  פה אחד מעידיםהגדול' ה עולםמה'רבים  מחקריםזאת, בנוסף ל
 ילדים.שפעתם הרעה ובעיקר על הוה

גודל שלנו ההורים על מחוסר מודעות  החשיפה נובעתברור, שברוב רובם של המקרים 
דברים שאנו מודעם אליהם כגון הרי על ש ,הסכנה הרוחנית המרחפת מעל ראשי עוללינו

בריאות המזון שנכנס לגופם של ילדינו אנחנו לא מתפשרים, וגם אם לא מסתכלים ולא 
מחמת שיודעים שהמוצר עבר את שבט הביקורת  בוחנים כל מוצר מזון שנכנס לבית זה

 מחובתנו ?! לכןבריאות נפשםשמירה על מה עם אך  .והפיקוח של משרד הבריאות וכדומה
 לסינון תכנים מזיקים אלו.. ,וישנם דרכיםסנן לפקח ול

 שארו טהורים!   י. קראנו ל'ילד בשמו', בואו נשים לב, יבואו טהורים... ויאז.
 מושבהרב , בנימין אבוטבולהרב  ,ומבורך בת שלוםבברכת ש

 12 , גיליון מס', תשע"ח החודש, שבת ניסן, ראש חודש פקוד-ויקהל 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          
 19:12ר"ת:  ,18:26, צאת השבת: 17:27הדלקת נרות שבת:           

  )שלומי סויסה( השאור והדבש
 
  ?כביטוי למה - השאור והדבש״"

פרשתנו השבת ובכלל כל ספר 
הקורבנות  בענייניויקרא עוסקים 

 בענייןמדברת התורה שהשונים. וכ
המנחה שהייתה קרבה, אומרת 
התורה כי "כל שאור וכל דבש לא 
תקטירו ממנו אשה לה', קורבן 

 ."'ראשית תקריבו אותם לה
 

ויש להבין מה יש בשאור ובדבש 
שאסרה התורה להקריבם כמנחה 
לפני ה', ולמה דווקא כקורבן 

 ."ראשית" כן ניתן להקריבם
ומסביר הנתיבות שלום, על דרך 

ר שאחראי החסידות כי השאו
 ולהתפיחהלהחמיץ את העיסה 

מעצמה מרמז על הגאווה, והדבש 
 עניינישהוא מתוק מרמז על 

התאוות שנפשו של האדם חומדת 
אותן. ודווקא הם נאסרו למנחה, 

האלו,  הענייניםכדי ללמדנו ששני 
ה, פוסלים בעבודת וה והתאווהגאו

 .ה' והקב"ה לא אוהב אותם
 

ובכל זאת הותרו השאור והדבש 
כקורבן ראשית, כדי ללמדנו יסוד 
גדול והוא שמתוך שלא לשמה 
יבוא לשמה, זה בסדר להתחיל 
לעבוד את ה' ממניעים קצת זרים, 
אלא שצריך לזכור שזה אפשרי רק 
בהתחלה וצריך לשאוף לעבודה 
לשמה וגם לזכור שבסוף בסוף זה 
לא רצון ה' ולכן אסור להישאר 

 .ברמה הזו
 

אז שנזכה שמתוך שלא לשמה, 
יסייעו בעדנו לעבוד לשמה ונתחיל 
לבער מתוכנו כל חמץ וכל דבש 

 ומבורך. שבת שלום .בעז"ה
 

 בן עליזה.סויסה לע"נ יהודה 
 



 

 פסח : מהלכותפינת ההלכה
לבל יישאר שם שום חשש חמץ. וכן בכיסי . קודם ליל יד' בניסן, ליל בדיקת חמץ, יש לנקות את כל חדרי הבית ניקיון יסודי 1

 הבגדים ובילקוטי בית הספר, בארונות המטבח, במקרר, ברכב ובכל המקומות שאפשר שהכניסו שם חמץ במשך השנה.
. אסור להשהות חמץ שלנו ברשותנו בפסח. והמשהה חמץ ברשותו, ביטל מצות עשה של "תשביתו שאור מביתכם" ועבר גם על 2

לך חמץ". אולם, אם מוכר את החמץ לגוי )מכירת חמץ(, אף על פי שהחמץ נשאר בביתו, הרי זה מותר, כיוון איסור "לא יראה 
 שאין החמץ שייך לו. ובלבד שיניח אותו במקום מוצנע וסגור, לבל תיגע שם יד אדם.

ת שמו בטפסי המכירה, . מכירת החמץ מתבצעת על ידי בית דין צדק או הרבנות המקומית שבכל עיר. ועל כל אדם לרשום א3
 שבזה הוא ממנה אותם כשלוחים עבורו למכור את חמצו לגוי. 

. גם אדם שלא השאיר חמץ בביתו כלל, ימכור את החמץ לגוי, כי לפעמים נשאר בטעות איזשהו חמץ או תערובת חמץ שאינו 4
 יודע עליו, ואם לא ימכרהו יאסר החמץ בהנאה לאחר הפסח.

החמץ הבלוע בכלים ולא את הכלים עצמם כדי שלא יצטרך את הכלים. כלומר, יפרט במכירה שמוכר  . ימכור רק את החמץ בלא5
 לחזור ולהטבילם.

. מותר למכור החמץ של הוריו או חבריו, כשיודע שאינם מוכרים בעצמם. והנכון שיודיעם קודם לכן, כדי שימנו אותו שליח 6
 ורם, כיוון שאפשר לזכות לאדם שלא מדעתו.למכור עבורם, אך גם אם לא הודיע להם רשאי למכור עב

. יש ליזהר שלא לקנות חמץ לאחר הפסח, אלא מחנות שיש לה תעודת מכירת חמץ מהרבנות המקומית, התקפה לשנה זו, שאם 7
לא כן, עלול להיכשל באכילת איסור של "חמץ שעבר עליו הפסח" )חמץ שהשהה ברשותו בפסח באיסור אסרוהו חכמים לאחר 

 הפסח(. 
  

 'ערכה של מצווה': סיפור לשבת
 

עשרים אלף דולר. בלית ברירה לקח  -הגאון רבי יחזקאל סרנא זצ"ל, ראש ישיבת חברון, נזקק פעם בדחיפות לסכום כסף גדול 
ראש הישיבה את מיטלטליו וטס לחו"ל, והתדפק על פתחי נדיבים. עבר ראש הישיבה מביתו של גביר אחד למשנהו, עד שבביתו 

 של אחד מהם הסכים בעל הבית לתת את הסכום הנ"ל בהלוואה לעשרים שנה. 
להשיב לגביר את ההלוואה. הוא מגיע שוב אל הטירה בה התגורר עברו חלפו עשרים שנה, וראש הישיבה נוסע שוב לחוץ לארץ 
 בזמנו הגביר המפורסם, אבל הדלת נפתחת על ידי אדם אחר.

 שאל ראש הישיבה היכן מתגורר בעל הבית הקודם, לא ידע האיש בכלל במי מדובר.שכ
שהוא נזכר שהשם שנקב ראש ייר, עד שמיצא רבי יחזקאל לרחובה של העיר, ושאל את העוברים והשבים על מקום מגוריו של הגב

 הישיבה מתאים לשמו של אחד העניים המתגורר במרתף מצחין באחד המבנים בפאתי העיר.
מיהר רבי יחזקאל אל המרתף ההוא, ומצא שם אדם הלבוש בבלויי סחבות, וכל כולו מצולק בפצעים קשים, אבל תווי פניו מזכירים 

 לפני עשרים שנה.את הגביר ההוא שנתן לו את ההלוואה 
מוציא ראש הישיבה את המעטפה ובה עשרים אלף דולר ומגישה לאיש האומלל. אבל במקום לקחת את המעטפה בשתי ידיו, 

 מביט העני בבושת בפניו של רבי יחזקאל. 
יר לשעבר האינך זוכר שלפני עשרים שנה ביקרתי במעונך, ונתת לי הלוואה בסך עשרים אלף דולר? שאל ראש הישיבה. עד שהגב

 נזכר.
מכל צד, וגם אותי ואז החל לזעוק מרה: הקדוש ברוך לקח ממני את הכל, ולבד מעור בשרי לא נשאר ממני כלום. צרות מקיפות 

בני ביתי עזבוני ונטשוני, עד שנשארתי ערירי, רק המצווה ההיא של ההלוואה שנתתי לך נשארה מכל עמלי, וגם את זה אתה רוצה 
 לקחת את הכסף בחזרה...והוא מאן  לקחת ממני???

 
 סיפור נוסף מספרים על אחד מזקני חסידי סלונים שבא לבקש מהרב ברכה שימות. אמר: מה יש לי מהחיים? רק ייסורים. 

 מתברר שהחסיד היה עיוור, וגם לא שמע טוב, וסבל מדברים נוספים.
 ענה החסיד: כן!   שאל הרב: תפילין הנחת הבוקר?

 ענה החסיד: ודאי!   תחיה גם מחר בבוקר, האם תניח גם מחר תפילין?אמר הרב: ואם ה' יעזור ו
 אמר הרב: דע לך, ששווה לחיות שמונים שנה עם כל הייסורים שבעולם בכדי להניח תפילין מחר בבוקר!

 
 זכר צדיק וקדוש לברכה שניאור זלמן פרדקין רבה :הילולא דצדיקיא 

 (1902)  ה'תרס"ב ה' בניסן - ( 1830ה'תק"צ ) :שניאור זלמן פרדקין רבה
רבי שניאור זלמן נולד אילם, נטול כוח הדיבור, דרשו אביו ואימו אחרי  ולד לשלמה ואידל בעיירה לאדי,הרב שניאור זלמן נ

אך לפתע בהיותו בן שלוש, החלו לקלוח מפיו דברי תורה, הסתבר שכל אותם שלוש שנים  .רופאים, אך לא מצאו תרופה למחלתו
ולא עוד, אלא שהדיבור הראשון שיצא מפיו  .היה רק מטה אוזן לתורה ולא יכל לדבר, ורק בגיל שלוש החל להוציא מילים מפיו

 ."היה פירוש לתרגום אונקלוס על הפסוק "ולנפש חיה
 .ואונקלוס רש"י נשים לחזות בפלא המופלא, אשר ילד בן שלוש כבר בקיא בחומש עםמכל קצוות האיזור באו א

' בחנו בתלמודו במשך שעתיים רצופות, 'לובביץמ בגיל חמש כבר ידע מסכתות שלמות על בורין, וכאשר ביקר בליאדי ה'צמח צדק
רבע כסף, וכאן נותן  -שמואל  -ואחר כך נתן לו רבע רובל, נטל הילד את הכסף ואמר: "בספר 'שמואל' נתן שאול לאיש האלוקים 

 .צמח צדק ובירכו שיהפוך לגדול בתורהלי איש האלוקים רבע כסף.." נהנה ה
ר לובלין, ומאז נודע נבחר לכהן כרבה של העי (1868) תרכ"ח בשנת ,בלארוסב פולוצק ( נבחר לכהן כרב העיר1855שנת תרט"ו )ב

היה ידוע בגאונותו וכאחד מגדולי דורו. עם פטירת רבו, בעל הצמח צדק, פעל רבות למען המשכה הרב בכינוי "הגאון מלובלין". 
 .'לובביץ בעיירה ,שמואל שניאורסון של תנועת חב"ד על ידי בנו הרב

בראשות  בית הדין של עדת הפרושיםבנפרד מ, בית הדין של כוללות החסידים ויסד בה את (1892) תרנ"ב בקיץ ירושליםעלה להרב 
אך לבסוף שימש גם כרב הקהילה החסידית בירושלים לזמן קצר. בתחילה לא קיבל עליו את עול הרבנות, . שמואל סלנט הרב

 .בית הקברות בהר הזיתיםונקבר בחלקת חב"ד שב (1902) ה'תרס"ב ה' בניסןכרב, נהג לקבל פתקאות ובקשות ברכה. נפטר ב
חלקו השני של  ,תרמ"ג וורשהיצא לאור ב אורח חיים שחלקו הראשון על חלק ,תורת חסד שו"תהרב מלובלין כתב את ספר ה

 .טוביה אריה גולדברגר הודפס לאחר פטירתו על ידי הדיין ,אבן העזר הספר על חלק
שו"ת תורת חסד מלובלין והרבה המשתקפת מיתוך הרבה לשבח בכל הזדמנות את הגאונות והעמקות "ל הצהרב עובדיה יוסף ז

 ן עלינו ועל כל ישראל. אמן.גת צדיקה זכותלהביאם בספריו. 
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