
 

 בבית המדרש התורה ורישיע
    חול
 )הרב בנימין בנושאי פ"ש, הלכה וגמרא( 18:30 – 17:50ד' :  -א' 

 לימוד עם אברכים( -)כולל ערב  19:30 – 18:30א' וד' : 
 )הרב בנימין מסכת קידושין( 20:30יום ד' : 
 הלכה( ,ראש כולל ערב )הרב משה תמסטית 19:30 – 18:30יום ה': 

  והשקפה הלכהבשיעור –כל יום בין מנחה לערבית 
 

 שבת
  17:15 :בבית משפ' נחשוןעונג שבת לבנות 

  20:00: עם הרב בבית המדרש עונג שבת לנערים
  14:00: הכנסת מניין צעיריםבבית  ותהילים לבנים שיעור
  14:00: הרבבבית  ותהילים לבנות שיעור

 )הלכה למעשה(  14:45: בית כנסת מרכזי - שיעור לשבת
       

  זמני התפילות
 חול

  05:45 –שחרית
  16:50 –מנחה

 17:30 –ערבית 
  

 
 

 שבת
 16:50 – קבלת ש'מנחה 

  07:30  –שחרית
  15:45  –מנחה

צאת שבת –ערבית 
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 הודעות 
 

ידי מ, כ"ה תתקיים גם השנהבע
קריאת , שנה, תענית דיבור

ותיקון שובבים בבית תהילים 
הכנסת המרכזי. פרטים יועברו 

 בהמשך
 

 המושב וכן לרבניתניתן לפנות לרב 
הלכתית וכד'  שאלהעניין או בכל 

 וכן להארות והערות בנושא העלון.
 050-4175188 בנימין הרב

 050-4175288הרבנית לבנה 
   
   

  
  'מתנה טובה' :שליט"א דבר הרב

 
בפרשתנו נקרא בע"ה את עשרת הדיברות ובתוכם על מצוות השבת "זכור את יום השבת 

, ושבת שמה, ינאמר למשה מפי הבורא "מתנה טובה יש לי בבית גנזיש -כתוב דשו", ובגמרא לק
רוצה אני לתנה לישראל, לך והודיעם 'וידעתם כי אני ה' מקדשכם'". מי כמו נותן המתנה יודע 

 את ערכה ושוויה, ומי כמוהו רוצה שמקבל המתנה, עם ישראל, ידע להעריך ולייקר אותה. 
 -אמר הקב"ה 'אנוכי ה' אלוקיך' העולם השתתקעל מעמד מתן תורה נאמר בחז"ל שבשעה ש

'ציפור לא צייצה, שור לא געה וכו''. הפירוש המקובל הוא שאמירת ה'אנוכי' גרמה לכך, וזו 
כאשר הבריאה 'שותקת' ומטה אוזן אזי ה'אנוכי'  -האמת. אך נראה שאפשר לומר גם להיפך

ייני העולם וחומריותו, נשמע היטב מתוך הדממה. רוצה לומר, הרעש של ענ ,שתמיד קיים
מהווים חציצה בפני חוש השמיעה מלשמוע את  ,והמרדף הבלתי פוסק אחר מה שהם מציעים

  ה'קול' שעומד מאחורי 'הכל'.
שבת זה הזמן המסוגל ביותר להגיע לכך. כל ימות השבוע האדם עסוק בענייני העולם. טרדות 

וט קולות רוחניים. ואז מגיעה השבת היום יום מהווים מעין 'רעשי רקע' המקשים להאזין ולקל
ומסלקת את אותם מחיצות, אדם שובת ממלאכה ומשיל מעליו את ענייני החולין, עוצר הכל, 

המח לא עסוק בחשבון הבנק,  -הפלאפון לא מצלצל, 'שור לא געה' -דממה... 'ציפור לא צייצה'
חודר נועם  ומבעד לחלוןאו בעסק כזה או אחר. או אז, הלב והרגש מתפנים, העננים מתפזרים, 

אור קדושת השבת, כולו אומר כבוד וכבר אפשר לשמוע מתוך הדממה את ה'אנוכי ה' אלוקיך' 
 שכל כך קשה לשמוע בשאר הימים. 

אותיות 'תשוב' חוזרים לנקודת ההתחלה הפנימית, הנשמה מרגישה שיש כאן מציאות  -שבת
אורה משתנה אפילו עצים ואבנים לא חדשה, העולם 'פושט צורה ולובש צורה אחרת'. כל התפ

נראים אותו דבר. וכ'שהנשמה מאירה גם שמים עוטי ערפל מפיקים אור נעים' )הרב קוק זצ"ל( 
וה'אור הזה' כל כך עוצמתי שהנשמה מצד עצמה אינה יכולה להכיל אותו לבדה והיא נזקקת 

 לסיוע בשם 'נשמה יתירה'! 
שבת צריך להערך בהתאם. ראשית, להשתדל ברם, כדי להרגיש כראוי את נועם מתיקות ה

לסלק כל מחשבה של טרדה או דאגה, להרגיש כאילו כל מלאכתך עשויה, אתה הולך לשבת 
סביב שולחנו של מלך. מלך מלכי המלכים מארח אותך אצלו "אשתך כגפן פוריה בניך כשתילי 

השני  זיתים סביב לשולחנך" כולם מתקבצים, מתחברים, משוחחים, משתפים אחד את
במאורעות החיים, עולמות נפתחים, יש סוף סוף הזדמנות לשמוע, להישמע... זאת ועוד, כמובן, 
להימנע מכל המלאכות האסורות בשבת ובכך להכריז 'אני מאמין בבריאת העולם בשישה ימים 

 ובשביתה ממלאכה ביום השביעי "כי ששת ימים... וביום השביעי שבת וינפש"'.
מרים על השבת, השבת שומרת אותם ומלמדת עליהם זכות, גם אם יותר ממה שישראל שו

מצד מעשיהם לא תמיד הם ראויים לכך. אולם, תנאי אחד לזה, ויובן על פי מעשה בשני בני 
אדם שעברו על החוק במעשים חמורים ביותר ונידונו שניהם לזמן מאסר ממושך. הגיעו 

ש כאן באמת, אלה הן, אשר יצטרכו נשותיהן לפני השופט וביקשו חנינה בטענה שמי שנענ
מעתה לשאת בעול הבית וגידול הילדים ללא משען ומשענת. לאחר בדיקה, דרישה וחקירה, 
פסק השופט לחון את האחד, ואילו השני ירצה את עונשו בתנאים מגבילים. ולשאלה מה ראה 

כבד ומייקר, לכך, ענה, שבדק בבתיהם איך יחסם כלפי נשותיהם. האחד מתנהג אליה כראוי, מ
 על כן מצאו דבריה מסילות אל ליבו של השופט לחון אותו, ולו בזכות ובשביל אשתו. אך השני,

התברר, היה משפיל, מבזה ופוצע את נפשה של אשתו, וממילא כל תחנוניה לחון אותו נפלו על 
, אנו עם ישראל בן הזוג של השבת, והשבת היא הכלה, אם אוזניים אטומות. והנמשל מובן

נעשה ממנה מלכה 'בואי כלה שבת מלכתא' נזכה לכל השפע, הברכה והשמירה שהיא תומנת 
 בתוכה.

 מושבהרב , בנימין אבוטבולהרב  ,בת שלוםבברכת ש

 6 , גיליון מס', תשע"ח יתרופרשת     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          
 .18:23ר"ת:  ,17:55, צאת השבת: 16:53הדלקת נרות שבת:           

ייחודיות שנמצאת ה'
 בישראל כעם וכיחידים'

  )שלומי סויסה(
 
יתרו על פר ופרשתנו השבת מסב

כהן מדין, חותן משה, ששומע 
על כל הנפלאות שעשה ה' עם 
עמו ישראל ומחליט להתגייר 

וישראל אל ולצאת אל משה 
 המדבר.

פרשנים שונים עוסקים בשאלה 
מדוע זכה יתרו שתיקרא פרשה 

מה על שמו, ונראה שחשוב ישל
 עוד לברר; 

מדוע בחרו אך מילא פרשה, 
חכמים לקבוע את מעמד הר 
סיני וקבלת התורה דווקא 
באותה 'פרשת יתרו', אותו יתרו 
שעליו נאמר שלא הניח עבודה 

 זרה שלא עבדה? 
ה הקב"ה עם ובכלל למה חיכ

נתינת התורה עד אחרי מעשה 
 יתרו?

ומסבירים חז"ל, שחיכה 
הקב"ה עם נתינת התורה עד 
שאפילו יתרו, שהיה בעבר גדול 
עובדי האלילים, יכיר וירגיש 
שיש לו חלק באלוקי ישראל 
ומתוך כך גם בתורתו, כדי 
ללמד אותנו שאם ליתרו יש 

על אחת כמה וכמה לכל  -חלק
 ראל.יש מאתנואחד ואחת 

לפעמים אנו מרגישים שתכל'ס 
התורה גדולה עלינו, מחייבת 
מידי, רק לצדיקים היא 
מתאימה, אבל יסוד גדול הוא 
שאם נרגיל עצמנו לתפוס ש"לא 
בשמיים היא", אלא לנו עצמנו 

 "בפיך ובלבבך" - יש שייכות בה
הרי שיהיה הרבה יותר משמח  -

 וקל "לעשותו". בעז"ה.
 שבת שלום!
 בן עליזה.סויסה לע"נ יהודה 



 

 זכר צדיק וקדוש לברכה י ג'הרב חיים פלא :הילולא דצדיקיא
 (1868 בפברואר 10) ה'תרכ"ח י"ז בשבט -( 1787 בדצמבר 28) ה'תקמ"ח י"ז בטבת

נולד באיזמיר שבטורקיה לרבי יעקב פלאג'י, מחכמי הרב ומקובל.  פוסק פרשן, מגדולי האחרונים. רב,י היה חיים פלאג' רבה
ו חקרי לב( רבה של )המכונה הרב החק"ל על שם ספר רבי רפאל יוסף חזןישיבת "בית יעקב בי רב" באיזמיר. אמו היתה בתו של 

 . ראשון לציוןונעשה ל ארץ ישראלאיזמיר וראש הישיבה, שעלה ל
( 1813) ה'תקע"ג התחתן רבי חיים, ובשנת 19( בהיותו בן 1807) ה'תקס"ז בשנת רבי חיים למד מפי סבו ומפי רבי יעקב גאטנייו.

 . והולבש על ידו בגלימה מיוחדת לחכמים. פאל יוסף.קיבל את הסמכתו ל"החכם השלם" על ידי סבו רבי ר
( התמנה למשרה 1857) ה'תרט"ו רבנים, ובשנת 45הגדול באיזמיר שמנה  ( נתמנה רבי חיים לאב בית דין1837) ה'תקצ"ז בשנת

באישור  ןעבד אלמגי'ד הראשו יותר באיזמיר "חכם באשי" )רב ראשי(, ולאחר כשנה אף אושר מינויו על ידי הסולטאןבהרמה 
 והופקדה בידיו שלטונה של הקהילה היהודית כולה.  מלכותי "נישאן" ובכך ניתנו לו סמכויות לשפוט, להוציא לפועל את פסקיו,

רבי חיים היה ידוע כאוהב שלום ורודף שלום ופעל רבות כדי להרבות את האחדות בארצו ובקהילתו וכן פעל רבות לשפר ולחזק 
 את קהילתו.

ת קשות, הפעיל את קשריו בהן הואשמו יהודים בסוריה וברודוס בעלילות שקריות ונגזרו עליהם גזרו עלילות דמשקבתקופת 
מונטיפיורי תרם השר הגזרה. לאחר ביטול הגזרה, נפגשו והתיידדו.  למונטיפיורי לפעול לביטוהשר משה והצליח לשדל את 

למוסדות הצדקה של ר' חיים, ור' חיים כתב לכבודו ולכבוד רעייתו יהודית ספר בשם חיים דרכיו למשה תהילה, בו מסופרות 
העסקנים היהודים לביטולן, וכן דרשות לשבחיו של מונטיפיורי. כמו כן, חיבר ספר בשפת  קורות העלילות בדמשק ופועלם של

, בתיה בת פרעהדה של מלכת אנגליה, שאף היא סייעה בביטול הגזרות. בספר זה משווה אותה לבשם מצא חיים לכבו לאדינוה
 . משהשהיתה גויה והצילה את 

בשעת קריאת התורה קרא רבי חיים את הפסוק "וימת שם משה" ופרץ בבכי, בשעה זו  שמחת תורה ( בחג1868) ה'תרכ"ח בשנת
י"ז שבט, יום לאחר שסיים את ספרו "ברכת מועדיך  יוםהבינו אנשי קהילתו כי ימיו קרובים ופרצו אף הם בבכי מר, ואכן ב

 לחיים" נפטר רבי חיים מרעלת דם, בשיבה טובה.
 ואשר עוסקים בקשת רחבה של נושאים: 16במספר, אותם התחיל לכתוב בגיל  80-רבי חיים התפרסם בספריו הרבים, כ

וספרים  שו"ת קבלה, חיבורים בהלכה, 24ו מוסר ספרי ספרי מדרשים ודרושים, 15חיבורים על התלמוד,  9חיבורים על התנ"ך,  7
 בסיום כתיבת כל ספר, היה עורך רבי חיים סעודת מצווה והיה מחלק את ספריו ללא תמורה. רבים נוספים.

רבי חיים השקיע את רוב מרצו וסמכותו כדי לשפר את מצב החינוך בקהילתו ובעיקר את מצבם של ילדי העניים וזאת על ידי 
לפני  תלמוד תורהאין אב רשאי להוציא את בנו מה -תקנת "חינוך חובה" כדוגמת  קנות רבות המבטיחות חינוך ראויהתקנת ת

שהילד ידע לכל הפחות את סדר התפילות וקריאה, וכן תיקן שבעל מלאכה רשאי להעסיק נער כשוליה רק לאחר שהילד סיים את 
לימודיו לשביעות רצונם של מפקחים שמונו לכך. וכן הקים לפני מותו "ועד" מיוחד לפיקוח על מוסדות החינוך בעיר ועל ענייני 

 ...19ראה לראשונה בגיל  מגוריועיר על התמדתו המופלאה בתורה תעיד העובדה המדהימה שאת בתי  החינוך בכלל.
 ועל כל ישראל, אמן.זכותו תגן עלינו 

 
 
 
 
 

 כיבוד הורים: מהלכות פינת ההלכה
 

א. נאמר בתורה "כבד את אביך ואת אמך". והיא מצוה מן התורה לכבד את אביו ואת אמו. וצריך להיזהר מאד בכבוד אביו ואמו 
 ומוראם, ששקל הכתוב אותם ככבוד הקב"ה ומוראו.

שהיא מצוה יקרה, וכל המרבה לכבד את הוריו הרי זה משובח. והמקיים מצוות כיבוד אב  ב. אין גבול למצוות כיבוד אב ואם,
הצלחה בכל ענייניו. ויזכה שבניו ובנותיו יכבדו אותו וייראו עושר וזוכה לאריכות ימים ושנים בעולם הזה ובעולם הבא,  ,ואם

 ממנו גם לעת זקנותו.
מחשבה. במעשה כיצד? להאכילו, להשקותו, לכסותו, להלבישו, להכניסו ולהוציאו ג. מצוות כיבוד אב ואם שייכת במעשה, דיבור ו 

)כגון: לקניות, לקופ"ח ולשאר סידורים(. במחשבה כיצד? שלא יזלזל בהם ואפילו בליבו אלא יחשוב עליהם מחשבות טובות וידמה 
 מהם בנחת ובלשון רכה ובכבוד כמדבר אל מלך. בעיניו שהם חשובים, גדולים ונכבדים ושאר מעלות טובות. בדיבור כיצד? ידבר עי

ד. חייב אדם לעמוד לכבוד הוריו מלא קומתו מזמן שרואה אותם עד שישבו או יעמדו במקומם. וכן כאשר עולה האב לס"ת הבן 
 מ"י. ומעומד לכבודו, ונוהגים כך עד שמסיים האב את עלייתו. אך אם מחל האב על כבודו בפירוש, והורה שלא לקום מפניו, רשא

 צריך לעמוד. ,אם נמצאים שם אנשים שלא יודעים ממחילת האב, וכנ"ל בעליית התורה של האב
כנסת, ואפילו האב אינו נמצא במקום באותה העת. וכל זה בחייו, אולם הה. לא ישב במקום המיוחד לאביו, לא בביתו ולא בבית 

 לאחר מותו, מותר.
מכבדם לאחר מותם, ויעשה כל שיש לאל ידו לעילוי נשמתם בצדקה וחסד ולימוד ו. מי שאין לו אב יקיים מצוות כיבוד במה ש

 תורה.
 

 'וגם בך יאמינו לעולם: 'לשבתסיפור 
 

לבקש ברכה לזרע  מעשה באשה שבמשך שנים רבות לא זכתה להיפקד בפרי בטן. בצר לה הלכה לצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ'וב
בר קיימא. הדרך בימים ההם הייתה קשה ומפותלת וכשסוף סוף הגיעה אל הצדיק לקח הוא מטאטא שהיה בקרבת מקום, תלש 

 ממנו חמש שערות, הניחם בתוך שקית ונתן לה את השקית, תוך שהוא מפטיר "בעזרת ה' יהיו ישועות". 
יתה, שם חיכה בעלה לבואה. כאשר ראה הבעל את השקית התרגז ותוך האשה נטלה בידה את השקית, ושמה את פעמיה חזרה לב

כדי דיבור: "וכי בשביל שקית עם שערות שלחתי אותך וחיכיתי כמה ימים לבואך? ושלא לדבר על הוצאות הדרך...", זרק את 
 השקית מהחלון. 

שגרה בסמוך, שגם היא, מתברר,  שכנה שעברה באותה עת ושמעה את הדברים, לקחה את השקית והביאה אותה לאחת השכנות
חיכתה שנים רבות לפרי בטן. לאחר מספר חודשים רואה הגברת שהייתה אצל הצדיק את אותה שכנה כשהיא מעוברת, ולשאלתה 
היאך זכתה לכך השיבה לה את כל הקורות אותה עם אותה שקית שנזרקה מחלון ביתם, והגיעה אליה ע"י אותה שעברה שם 

 באותה העת. 
ובעלה חזרה אל הצדיק לבקש ממנו 'שקית חדשה' נוספת. אך מיד כאשר ראה אותם הצדיק פנה  האישהדברים מיהרו לשמע ה

 אל הבעל ואמר "נתתי לך חמישה ילדים אך אתה זרקת אותם מהחלון, כעת אין לי מה לעשות". 
 דיק. ברכת הצבללמדך, שלא שערות של מטאטא מביאות ישועה, אלא האמונה התמימה והפשוטה 

 'וגם בך ימינו לעולם'.
 
  
   

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%22%D7%96_%D7%91%D7%98%D7%91%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A7%D7%9E%22%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/28_%D7%91%D7%93%D7%A6%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/1787
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%22%D7%96_%D7%91%D7%A9%D7%91%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A8%D7%9B%22%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/10_%D7%91%D7%A4%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/1868
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91
https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%A8%D7%A4%D7%90%D7%9C_%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%97%D7%96%D7%9F&action=edit&redlink=1
https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%9E%D7%A9%D7%A7&action=edit&redlink=1
https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%9C%D7%90%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%95&action=edit&redlink=1
https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%91%D7%AA%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%94
https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%9E%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%94

