
 המדרששיעורי התורה בבית 
 שבת

  19:15: בבית משפ' נחשוןעונג שבת לבנות 
  16:15בבית הכנסת מניין צעירים:  ותהילים לבנים שיעור
  16:30: הרבבבית  ותהילים לבנות שיעור

 (להלכה -מס' ברכות ) 17:00: הכנסת מרכזיבית ב -שיעור לשבת 
    חול
 וגמרא( , הלכהפרשת שבוע –)הרב בנימין  19:00 – 18:20: 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  21:15  יום ב':
 שיעור בטעמי מקרא + פיוטים לילדי המושב 18:00יום ה': 
 (לכלל הציבור כולל ערב לימוד) 23:00 – 21:30יום ה': 

       

  זמני התפילות
 שבת 

 19:00 –מנחה קבלת ש' 
  07:30  –שחרית

  18:00  –מנחה
 צאת שבת – ערבית

 חול
 04:45 -סליחות
  05:45 –שחרית

  19:00 –מנחה
  19:50 –ערבית 

–כל יום בין מנחה לערבית 
 שיעור בהלכה והשקפה 

  
  
  

 הודעות
 

 יום שלישי י"ז אלול –לציבור הנשים 
 תתקיים נסיעהאי"ה  ) ( 28/8

 לכותל המערבי, רחל אימנו וסליחות
 .בישיבת אור החיים

 ורישום אצל הרבנית לבנהפרטים 
 0504175188טלפון 

  
  'זה הזמן לברוח..': דבר הרב שליט"א

 

"הוא ינוס... וחי" )דברים יט, ה(. אלול איתנו, ואיתו ההזדמנות החד שנתית לברוח, להימלט, לנצל 
הסיעתא דשמיא שמביא איתו החודש הזה לכל מי שלא רוצה להשלים עם הזדמנות, לתפוס את 

מצבו, בעיקר הרוחני, ומייחל לשנה של יותר קרבת אלוקים, זה הזמן וחבל לפספס. מהשמיים באים 
מעשה  -קולע במשלוכשם שהטיב לתאר זאת המגיד מזוויהל  ,לקראתנו ורוצים בטובתינו הנצחית
יום אחד ארעה פריצה בחדר אוצרותיו של  .ל השרים והסגניםבמלך אחד שנשא עשרה משריו על כ

גניבה. לאחר כמה בהמלך, ומבחר יהלומיו נשדד. הורה המלך לחקור ולדרוש ולמצוא את האשמים 
אדוני המלך, לא היתה זו פריצה. מנעול לא נפרץ ולא " הבולשת,  ואמר: ימים התייצב בפניו ראש

 ,ל, וברשותם מפתחות בית גנזיך. הרשיני ואחפש בכליהםנשבר. עשרת שריך היו בארמון בשעת לי
הנה  -שמע המלך, ונחרד. הוא אהב והוקיר את שריו, וגם אם כעס על המעילה והגניבה תמצא!" 

אבל כבוד  .ידע שיתחייבו עליה מיתה, ובכך לא רצה. מוכן היה למחול להם, מוכן לשכוח מהכל
ים למצות את ההליכים. אמר לממונה על הבולשת: המלוכה אינו מרשה, הדין חייב להעשות, חייב

 ידך לחפש בכיסי בגדיהם!"   "הרשות נתונה לך לחפש בבתיהם ובחפציהם, אבל אל תשלח
  "בגדיהם? יענה הממונה ואמר: "ואם יעלימו את היהלומים בכיס

מלטם וכל זאת עשה בחכמה כדי ל .ענהו המלך: הביאם לפני, ואני אצוה עליהם לרוקן את כיסיהם"
ששלחתם ידכם באוצר יהלומי.  : "נודע לי,, לאמרומהיר אל עשרת שרי רץ ימענשם. הוא שלח בחשא

אבל ניתנה לו הרשות  בגדיכם.ב כיסילכם, זולת ב הרשיתי למפקד הבולשת לחפש בכל אשר
לבער אח הגניבה  רזכםזוללהביאכם בפני, ואני אצוה על ריקון הכיסים. לפיכך הריני להזהירכם 

אחת   -ועינכם לא תחוס על האבנים היקרות, משום שאם ימצאו ברשותכם. וכל מרשותכםמכל 
" להמית! ודעו, כי אין מעצור בידי מלהעשירכם עושר רב, ורק את טובתכם אני דורש!, דתכם

העשרה קיבלו את ההודעה, ונחרדו. כמה מהם מיהרו והשליכו את האבנים היקרות וביערון 
שוב תשד מוגזם, אולי חופקפקו באמיתות הידיעה. אולי ה ,הרכוש הרב מרשותם. כמה מהם חסו על

הבולשת על עקבותיה, אבל מספק, מילאו את כיסיהם באבנים היקרות, מקום בו אין לבלשים רשות 
ות, ולא מצאו דבר. דים ובחצרות, בארונות ובשית. הם חיפשו בבטח, כמובווהבלשים הגיע לחפש.

  .בפני המלך בעמם, להתייצואז הורו לעשרת השרים לבוא 
אבל לא פחדו  ,עמו על הגניבהוזאלו שהשליכו את האבנים היקרות נסעו בלב חרד מכעס המלך 

 יהאחרים, שכיסיהם היו מלאים ביהלומים הגנובים, ראו כ ו.דינו, כי בטחו ברוב חסדממשפטו ומ
על ספינת המעבורת,  שלפני עיר המלוכה ועלו כלתה אליהם הרעה. מה עשו? כאשר הגיעו אל הנהר

כולם, מלבד אחד. שר  .אל הנהר ת יהלומיהםים, והשליכו אניצלו רגע של הסחת דעת מצד המלו
ן חני .אדיש בעלילו ושלי ,בפקודת המלך ולא שם לבו לציוויו. שקט היה ושאנן יחאחד, שלא השג

י המלך, והוא אמר שרירות לבי אלך".  העשרה התייצבו לפנבהיה לי, כי י"שלום  היה בתחושה, כי
פלו עליכם האשמה, כי טלא אוכל להאמין לה!   -להם בנועם שיח: "העלילו עליכם עלילה נוראה

  -דרדרתם לדרגה כה שפלה. אמור נא לי"תומעלתם באמוני! לא יתכן שה י,אוצרבשלחתם ידכם 
 הם?" תיא דבר מה בבצ"הנמ -פנה אל ראש הבולשת

מנו מן היהלומים טאמרתי לך!" השיב לו המלך. "אבל אולי הן "לא, אדוני המלך", ענה השר. "ובכן, 
את כיסיכם לעיני ראש  ןהואילו נא לרוקענה המלך, " ,בכיסם" שאל השר. "זאת נברר מיד"

ואשד של  -ומאומה. העשירי רוקן -למען יווכח בנקיון כפיכם!" תשעה רוקנו את כיסיהם ,הבולשת
נתן בו המלך את עיניו,  ...לארץ, כל היהלומים הגנובים ךים טובות ומרגליות מנצנצות נשפאבנ

ך? למה לא השלכת אח הגנבה ילמה לא עשית כמעשה חבר !חדל אישים חסר לב ,וקרא: "אויה לך
כי בשמעי את דבר . מהגניבה עצמהאף ה ועגראמר לו המלך: "חטאתך זו, . חפו מידך?"  ופני השר

מדה, חלמדתי עליכם זכות. אמרתי: יצר לב האדם רע מנעוריו, נכנסה בכם רוח שטות. רוח הגניבה, 
תיך עצה טובה והתעלמת ממנה, שאשהה, לשלוח יד ברכושי. אבל עתוכם למעול באמוני תשהסית

  ...מובן -והנמשל" ענש בכל חומר הדין!תועל כך  .אין זו אלא קשיות עורף, מעל ומרד
שכל עתידנו הרוחני )וגם הגשמי( עומד כעת על הפרק ויש באפשרותנו למלט את  כדאי לדעתאכן, 

עצמנו לשנה טובה יותר, שנה של חיים, אבל במושגים האמיתיים של חיים, "ואתם הדבקים בה' 
וקן את הכיסים ממעשים , נרבואו ננצל את פתח המילוט שנקרא אלול אלוקיכם חיים כולכם היום".

 של בורא עולם לבניו אהוביו. מצפותהת וצויים ונברח היישר לידיו האוהבושאינם ר

 המושברב בנימין אבוטבול, הרב ומבורך,  בת שלוםכת שבבר

)שלומי  ''כי האדם עץ השדה
 סויסה( 

 

בפרשתנו השבת אנו נתקלים באחד 
הפסוקים המוכרים בתורה, שמובא 
כהסבר לאיסור לכרות עצי פרי אף 

י ָהָאָדם ֵעץ : בזמן מלחמת רשות "כִּ
 ."ַהָשֶדה

 
ומקשים, מדוע ממשילה התורה את 
האדם לעץ אילן? הרי האדם הוא 
נזר הבריאה ואילו האילן הוא מסוג 
'צומח' שנמוך במדרגתו אף מסתם 
'חי', כל שכן אדם! מסביר הרבי 
מליובאוויטש, שלעץ אילן ישנה 
תכונה הייחודית רק לו והיא 
הדבקות העיקשת במקור חיותו, 
בקרקע. כל הבריאה נוצרה מן 

והאדם,  לי החייםדמה, גם בעהא
אלא שלא אדוקים אליה, ואילו 
האילן מתקיים בה קיום ממושך, 
סובל את כל עונות השנה ובנוסף גם 

 .מניב פירות שנה אחר שנה
 

במובן הזה דומה האדם לעץ השדה. 
בקישור המתמשך למקור החיים 
שבלעדיו אנו כמלים ונובלים. אלא 
שעבורנו, מקור החיים האמיתי היא 
י ֵהם ַחֵיינּו",  התורה הקדושה; "כִּ

 .ובה עלינו לדבוק
 

אנו נמצאים בחודש אלול ולמרות 
זאת לא תמיד מוצאים בעצמנו את 
הרצון לעזוב את החטא ולשוב 
בתשובה. ואולי אם נתחיל בשיבה 
אל מקורנו, בהתייחסות אמיתית 
אל התורה כמקור חיינו, אז, כל 
העבירות, העלים שקצת כמלו, 

עד -חיים ויתחדשו מאליהןיקבלו 
 .שעבירות נעשות לו כזכויות

 
 !שבת שלום

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

 34 גיליון מס', תשע"ח שופטים 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          
   20:34, ר"ת: 20:00, צאת השבת: 19:02הדלקת נרות שבת:           
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 שמירת הנפשמהלכות : פינת ההלכה
א. אין לאכול בצל קלוף או שום קלוף או ביצה קלופה שעבר עליהם הלילה, מפני שרוח רעה שורה עליהם, ואפילו אם הם סגורים 

 מותרים. -)שיער שבראש השום והבצל(בקופסא או במקרר. ואם שייר בהם מעט מהקליפה החיצונה או מהשורש 
 ב. איסור אכילת ביצה קלופה היא בין אם הביצה חיה ובין אם היא מבושלת.

מעורבים עם מאכל אחר כגון בסלט וכדומה,  םאבל אם ה ,בצל וביצה קלופים הוא דוקא כשהם בפני עצמם ,איסור אכילת שוםג. 
 ה.ם נכבשו בחומץ או במי מלח אינם מזיקים ומותרים באכילם אגויש אומרים ש .מותר להשאירם בלילה אף לכתחילה

 ורים, אין לחוש בהם משום בצל קלוף שעבר עליו הלילה, כיון שאין הבצל ראוי לאכילהגם בקופסאות סישימורי בצלים המונחד. 
 שנתייבש על ידי המכונה. וכמו כן מותר להשתמש באבקת שום. ובאבקת ביצים. )לעת עתה( מחמת

ן תבשיל ולא משקים תחת המטה, מפני שרוח רעה שורה עליהם. ואפילו אם הם מכוסים לא יתנם תחת המטה. ויש ה. לא ית
 להיזהר בזה אפילו במאכלים חיים ולאו דוקא בתבשיל.

להתירם בדיעבד, אולם בהפסד מרובה אפשר  יןאין הפסד מרובה אם מאכלים ומשקים שהונחו תחת המטה וישנו עליה, או. 
 וץ שלש פעמים את המאכלים שהיו תחת המטה. חפשר להקל במאכלים חיים. ונכון לרא בייחודהקל, ולהורות ל

לא ישנו על המטה בעוד המאכלים תחתיה, אלא הסירו אותם לפני כן, יש להתיר את המאכלים בדיעבד אף כשאין הפסד ז. אם 
 מרובה.  

 .לאכול את המאכלים דפחות מבר מצוה, יש להקל בדיעב וי, וכן תחת מטת תינוקגמאכלים ומשקים שהונחו תחת מטת ח. 
 

 ..'כף זכות –סה"כ מאוורר ': סיפור לשבת
לאביה אשר מסר  -הסיפור הבא ארע עם המרצה המפורסמת הרבנית בתיה בארג שתחי'. גב' בארג נולדה בברית המועצות לשעבר

 .הקומוניסטי. בהרצאותיה ובסיפוריה היא מעבירה את עצמת הרוח שירשה מבית אביההמגף את נפשו בקיום מצוות תחת 
 בפעם הראשונה בה הרציתי בכנסי -פתחה גב' בארג וסיפרה -הסיפור הבא נולד תוך כדי הרצאה.היה זה לפני כחמש עשרה שנה

על  .ים מעבר לדלתבאור.ג.ב. שי הקשומעת" מה היא: "אנ"אוזן עם פתיחת ההרצאה התחלתי לספר ולהמחיש  "."שמירת הלשון
" אני עומדת ומדברת והנשים מאזינות במקום !משלם הדובר מחיר יקר -לפי שיטתם, כמובן -כל מילה שלא היתה צריכה להיאמר

. היינו פוחדות לומר מה דםהיינו חושבות הרבה מאוד קו -צפוף וקטן. "אם היינו מרגישות תמיד שלכל מילה שלילית יש מחיר
ב. פעל .ג.הק  -נו לומר מה שלא צריךחדיע באופן מיידי. ברוסיה פגריך. הבעיה שלנו היא שהעונש על מילה מיותרת לא משלא צ

היתה זו מאזינה שישבה  ." נשמע לפתע קול בחדר!אנחנו לא צריכות את זה... "והתוצאה היתה מוחשית מאוד!" ...באופן מיידי
הראשונה שלה  בארג מצאה עצמה המומה. מה לא מצא חן בעיני המאזינה? היתה זו ההרצאהגב' נדהמתי!!!   קרוב מאוד אלי!

"אנחנו  בכנסי שמירת הלשון, האם היא לא יודעת לדבר באופן מתאים? האם המאזינות מרגישות מאוימות מסיפורי ק.ג.ב.? מדוע
 פיקות הלב שלי נשמעו כמעט בכל האולם. "מה' בארג: דממשיכה גבכבר נצרו את לשונן מרע?  ןלא צריכות את זה"? האם כול

   !"מה אעשה? היא לא צריכה את מה? האם עלי לקום וללכת? שמא להמשיך?" .הרהרתי פירוש?"
הייתי נסערת, מתוחה ולחוצה.   -קרוב לשעה -ניסיתי להמשיך ולדבר כשאני מסתירה את המתחולל בקרבי. במשך כל ההרצאה

 מה קורה?  ...ואז ף,  מגיע לבסוף גם סיומה של ההרצאה.ואני ממשיכה לדבר!?  וכמו כל סשאלתי את עצמי: האם זה בסדר ש
 היתה זו לא פחות ולא יותר מאשר אותה אשה שהסעירה אותה בשעה האחרונה.  .נשמע קול קצת מוכר" מאוד נהנינו! !"תודה רבה

"את הכרזת בתחילת ההרצאה ש"אנחנו  לא הבינה. "אני אמרתי?" התפלאה האשה ו "רגע, אבל אמרת שלא צריך את זה" שאלתי.
 -אני אמרתי שאנחנו לא צריכות את זה" .אה.." "אינך זקוקה להרצאה מדוע את כעת מודה לי? את לא צריכות את זה", אז אם

 ואני למדתי המון!   ...שתינו פרצנו בצחוק משוחרר... ואמרה והצביעה על המאוורר
לעזוב"  ..."היה עליך לקום, לארוז את החפצים ו. כיצד היה עלי לנהוג יבלי הסיומת. שאלת בבית סיפרתי לבעלי את שארע, אך

ולעזוב. אך  לקום .היה זה הגיוני לנהוג באופן הזה -ללא בירור הענין, ללא המאוורר  -פסק. אכן, ללא הסוף הטוב של הסיפור
דוגמא כזו יכולה להצביע על חוסר  ...מעוניינת במאוורר לאחר בירור העניין, כמובן שמגוחך לקטוע הרצאה משום שאשה אחת לא

 שהמשכתי לדבר כאילו לא ארע דבר. כמה טוב, שהגעתי לבירור העניין: בסך הכל מאוורר!   ,הבנה ותקשורת לקויה. כמה טוב
נצליח תמיד פעמים רבות אנחנו שומעים מילה, בטוחים שהבנו אותה היטב ועל סמך זאת ממהרים להסיק מסקנות. גם אם לא 

מנע מהסקת מסקנות וחריצת גורלות ! ני"מאוורר" הספציפי שטמון במילה ששמענו, נזכור תמיד: ייתכן שהוא קיים שם להגיע ל
 על סמך מילה שנשמעה!

 זכר צדיק וקדוש לברכה  ,(יג' אלול) הבן איש חי –הרב יוסף חיים   :הילולא דצדיקיא
 

הבן  מכונה .יהדות ארצות האסלאם הבולטים בקרב פוסקיםואחד ה מחבר ,מנהיג ,דרשן ,מקובל היה בגדאדיוסף חיים מ הרב
בראשותו של  "בית זלכה" התקבל לבית המדרש לרבנים , למרות גילו הצעיר,14בגיל . ההלכות שכתב ספר על שם איש חי

רבה  ,חיים פלאג'י והיה לתלמידו המובהק. מסופר כי אביו, הרב אליהו, התכתב בשאלות הלכה עם הרב ,עבדאללה סומך הרב
לות ששלח אליו הרב חיים פלאג'י. אביו ידע על גדלות בנו בתורה והתייעץ עמו באחת השא .האימפריה העות'מאנית הראשי של

יוסף חיים הבן שלח תשובה מפורטת בשמו, ולאחר מספר ימים שלח גם אביו תשובה. הרב חיים פלאג'י השיב לרב אליהו שבנו 
נפטר אביו, והרב יוסף חיים, אשר עד אז נמנע מלהתבלט בציבור,  25כשהיה בגיל  .הקדימו כבר והוא עתיד להיות ענק בתורה

יו להנהיג את קהילת בגדאד. מנהיגותו לא התבטאה בקבלת משרה רבנית רשמית, אלא בכך שכל השאלות הקשות בהלכה קיבל על
על אביו, ומאז הנהיג  שבעהבתום ה ,י"ג באלול היו מובאות אליו ובכך שהיה דורש בפני הציבור. את דרשתו הראשונה נשא ביום

פעמיים , וכן לפני אלפי אנשים תפילת מנחה את קהילת בגדאד במשך חמישים שנה עד יום מותו. הוא היה דורש מדי שבת לאחר
כתב "ידוע בדרשותיו היה הרב משלב דברי אגדה ומוסר, ואף בהקדמה לספרו "בן איש חי"  לאחר שחרית ולאחר מנחה.. -ביום

כי לדרוש בהלכות בלבד אין לב המון העם נמשך אחריהם אלא צריך שיהיה העיקר הדרש ורובו בדברי אגדה ומוסר...". הרב יוסף 
חיים כיוון את דבריו לכל שכבות העם ועל כן השתמש רבות במשלים, סיפורי מעשיות וחידות אשר משכו את הלב לשמוע דברי 

 .חשבותיו וידיעתו בכל תורת הנגלה והנסתר קנו לו אוזן קשבת גם בקרב חכמי ומקובלי בבלתורה. גדלותו בהלכה ועומק מ
אף שהרב יוסף חיים דרש קרוב לחמישים שנה מעולם לא נשמע חוזר על דבר  -ייחודם הגדול של דרשותיו היה חידושם המתמיד 

 .ם. בכל דרשה ביאר וחידש פנים נוספות ואופנים חדשים בתורהיפעמי
כיר תדיר את ארץ הקודש בדרשותיו, ודאגתו לשלומם של היושבים בה הייתה רבה. ולא רק בדיבורים באה לידי ביטוי הרב הז

ובכך לעזור בפרנסת אנשי ירושלים ולהביע את  ירושליםאהבה זו אלא גם במעשים. הרב יוסף חיים נהג לשלוח את ספריו לדפוס ב
מהם יצאו לאור. חיבורים אלו עוסקים בכל  53 ,חיבורים 100-הרב כתב למעלה מ. מעלתה וקדושתה של ארץ ישראל בעיניו

 200-כתב למעלה מ . וכןכלכלהוב פיזיקהב ,אסטרונומיהב ,רפואהמקצועות התורה ומשקפים את ידיעותיו הרבות במדע, ב
 . שמעון בר יוחאי לכבודו של רבי "ואמרתם כה לחי" פיוטו הידוע ביותר הוא .יצאו לאורמהם  50-כ ,פיוטים

 ן עלינו ועל כל ישראל. אמן.גתהצדיק  זכות
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