
 

 בבית המדרש התורה ורישיע
    המועד חול
 )הרב בנימין בנושאי פ"ש, הלכה וגמרא( 18:30 – 18:00' : ה -א' 

 )הרב בנימין מסכת קידושין( 20:30' : ביום 
  והשקפה הלכהבשיעור –כל יום בין מנחה לערבית 

 
 וחג פסח שבת

  15:45: הכנסת מניין צעיריםבבית  ותהילים לבנים שיעור
  16:00: הרבבבית  ותהילים לבנות שיעור

  16:45: הכנסת מרכזיבית ב - שיעור לשבת
       

  זמני התפילות
 המועד חול

  06:30 –שחרית
  18:30 –מנחה

 19:10 –ערבית 
  

 וחג פסח שבת
 18:30 – קבלת ש'מנחה 

  07:30  –שחרית
  17:45  –מנחה

צאת שבת –ערבית 
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 הודעות
 

ניתן לפנות לרב המושב וכן לרבנית 
בכל עניין או שאלה הלכתית וכד' וכן 

 להארות והערות בנושא העלון.
 050-4175188 בנימין הרב

 050-4175288הרבנית לבנה 
 

  
  'חכם מה הוא אומר' :שליט"א דבר הרב

 

" ובה אנגלים שמאסו שנה הפליגה לעולם החדש אוניה ושמה "מייפלאואר 300-לפני כ
בחברה ובמשטר האנגלי, וחיפשו חוף שומם להתנחל בו ולהקים עולם חדש. הם נחתו 

אני לדעת אם יש אנגלי אחד היודע  רוצהבאמריקה והיו ראשוני המייסדים של ארץ זו. אבל, 
 -בדיוק יום ושעת הפלגת אוניה זו, וכמה אמריקאים יודעים זאת. האם יודע ילד אמריקאי

ם, מה לבשו, מה אכלו, מה מסלול הכמה אנשים היו באוניה זו, שמות משפחותי -בוגרואף מ
לפני יותר  - הפלגתם ומה אירע להם כל הדרך, ממה ניזונו וכיצד שתו מים ועוד ועוד. והנה

משלושת אלפים ושלושת מאות שנה, הרבה קודם הפלגת האוניה הנ"ל, יצאו יהודים 
יודע בדיוק:  -ועוד  גרמניה, באמריקה, רוסיה, תימן - לםממצרים, כאשר כל ילד יהודי בעו

אבות אבותיו יצאו ממצרים בעלות השחר של החמישה עשר בניסן. מה לבשו? מותניהם 
חגורים ומקלם בידם. מה אכלו? מצות. לאחר שבעה ימים הגיעו לים סוף. הוא גם מכיר את 

ושליו ושתו מים מבאר מרים  מסלול המסעות במדבר וקורותיהם משך הליכתם בו. אכלו מן
 ועוד ועוד.

עד היום הזה אוכלים יהודים בכל העולם כולו מצה זו שבעה ימים מיום חמישה עשר בניסן 
ומספרים ביציאת מצרים ובקורות אותם מאז נהיו לעם, והכל לפרטי פרטים ובדיוק נמרץ! 

שראל, כך טיבם עבדי )השנה אנו עבדים( לשנה הבאה בירושלים, בארץ י-ומסיימים השתא
 של יהודים...

לא אחר מאשר ראש הממשלה לשעבר, דוד בן  ,בספר 'נועם שיח' מובא שדברים אלו השמיע
אמריקאית של האו"ם, ברצותו לשכנע את אומות העולם -גוריון, לפני ועדת חקירה האנגלו

בצדקת זכותנו על ארץ ישראל. המעניין הוא שהוא לא מצא טיעון טוב יותר להסתמך עליו 
 מאשר ה'זיכרון' הארוך והידע הרב, שיש לילד יהודי במסורת ובמורשת עמו! 

יכים שונים. אך עם ישראל קשור מאד לעברו והוא חי את כל ההיסטוריה, דרך חגים ותאר
צריך לדעת: העבר חשוב לנו בהיותו חלק מהווה. אירוע המבודד בעבר ללא השלכות להווה 

 נוחג הפסח, חג החרות, אינבולעתיד הוא עניין לאנשי ארכיאולוגיה וחובבי מוזיאונים בלבד. 
בעבר, אלא, את ההווה העכשווי כאמור בהגדה "בכל  ינועוד אירוע שאירע לאבות יםחוגג

  ר ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים"  בהווה!דו
כאשר נסב בליל הסדר אל השולחן החגיגי, נחגוג את חירותנו, הפיזית והרוחנית, של היום! 
אצל יהודי, העבר והשלכותיו נוטלים חלק פעיל ומחייב בחיי ההווה, כאשר מתוך העבר, דרך 

המקום והמסורת  -מאין באת ולאן אתה הולך"ההווה הוא מסתכל על העתיד לקיים: "דע 
 שמהם באת רק הם שיוליכו אותך גם בעתיד אל חוף מבטחים בדרך לעולם הנצח.

לאור האמור, נבין מה ההבדל בין ה'בן החכם' ל'בן הרשע' שבהגדה. הטעם ש'זכה' הבן הרשע 
עצמו  ל'תואר' זה הוא משום שאמר "מה העבודה הזאת לכם". באומרו "לכם" הוציא את

ר: 'איני שייך לכל זה'. אולם, לפי זה אינו מובן מדוע זכה ה'בן החכם' לתואר מומהכלל כא
 זה, הרי גם הוא לכאורה הוציא עצמו מן הכלל באומרו "מה העדות אשר ציוה ה' אתכם"?!

עבר הווה  -אלא שהמילה 'אתכם' מורכבת מהאותיות א.מ.ת המסמלות התחלה אמצע וסוף
מבקש הבן החכם  ,כ', גם היא אות אמצעית המסמלת הווה. בכך -פתועתיד. האות הנוס

 ללמוד את יסודות האמונה מהעבר עד העתיד דרך ההווה. 
ב, מסמלות -לעומתו הרשע מחזיק במילה 'לכם'. האותיות ל.כ.מ האמצעיות שבאותיות הא

שיהיה 'הווה' בלבד. מאמין רק במה שעיניו רואות, כאן ועכשיו. כל מה שהיה בעבר ומה 
 מעבר לכך אינו מעניינו ואין בו כדי להטרידו...

'ליל הסדר' זה זמן לעשות 'סדר'. להתחבר ולחבר את עצמנו ואת ילדינו אל אותה שרשרת 
 ח העבר דרך ההווה אל הגאולה הנצחית במהרה בימינו אמן.ומכ ,נצחית

  
 מושבהרב , לבנימין אבוטבוהרב  ,וחג שמח בת שלוםבברכת ש

 14 , גיליון מס', תשע"ח פסח   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          
 20:24ר"ת:  ,19:36, צאת השבת: 18:36הדלקת נרות שבת:           

  )שלומי סויסה( מעבדות לחירות
 

ידוע ומפורסם כי עניינו של חג 
הפסח וליל הסדר בפרט, הוא 
היציאה מעבדות לחירות. בנוסף, 
אם נתבונן נשים לב שרבים 

ובבים סביב מסימני הסדר עצמו ס
פעולת האכילה. האכילה היא 
כורח חיים מרכזי בחיי האדם, 
והיא מבטאת את שיעבוד החיים 

 האנושיים לעולם החומר. 
 

יציאת מצרים אותה אנו מציינים 
ורואים כאילו יצאנו בעצמנו, 
גואלת את האנושות ממצריה, 
ומבררת שגם תכונה זו של 
האכילה, אינה בהכרח משעבדת 

החומר, אלא את האדם אל 
ביכולתו של האדם להיות חירותי, 
באופן שכל ענייני החומר יהיו 
שותפים בהוצאה אל הפועל של 

בדיוק כמו שע"י , מגמת הקודש
אכילת הסימנים בליל הסדר אנו 
מכשירים עצמנו לקבלת קדושת 

  החג.
 

כוח האכילה הובא כפרט הבא 
ללמד על כלל נטיות החיים 

 החומרניות.
  

ג הפסח הבעל"ט אז שנזכה בח
תית, גאולה יאמ לצאת לחירות

 ולפרט, לכלל שלימה
כדרכם של בני חורין מרוב  ליהנות

שמחה, אושר, הצלחה, משמעות, 
 ערכיות וכל טוב. 

 
 חג שמח!ושבת שלום 

 
 בן עליזה.סויסה לע"נ יהודה 

 



 

 הלכות וענייני דיומא
 מהלכות הזכרת 'מוריד הטל'

 .  החל ממוסף של יום טוב הראשון של פסח מפסיקים לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם" ואומרים "מוריד הטל".1
המתים", צריך לחזור לראש . אם טעה ואמר 'מוריד הגשם' במקום 'מוריד הטל', וסיים הברכה ואמר "ברוך אתה ה' מחיה 2

התפילה. וכן אם הוא מסופק אם אמר 'מוריד הטל' או 'מוריד הגשם', בכל מקום שמסתפק, חוזר לראש התפילה, כי אנו תולים 
 שאמר כפי שהורגל עד עתה לומר 'מוריד הגשם'.

כנגד תפילות של שלושים יום, . עצה טובה, שיאמר ביום טוב הראשון תשעים פעם "מחיה מתים אתה רב להושיע מוריד הטל" 3
ואז אם יסתפק מכאן ואילך בתוך התפילה אם אמר 'מוריד הטל' או טעה ואמר 'מוריד הגשם', הרי הוא בחזקת שלא הזכיר גשם, 

 ואינו צריך לחזור.
תה. אם טעה . החל מערבית של מוצאי יום טוב )השנה מוצאי שבת(, אומר 'ברכנו' בברכת השנים במקום 'ברך עלינו' שאמר עד ע4

אם נזכר קודם שאמר את שם ה' בחתימת הברכה, חוזר ואומר 'ברכנו', ואם הזכיר את שם ה' שאמר "ברוך –ואמר 'ברך עלינו' 
אתה ה'" יסיים 'למדני חוקיך' ויחזור לומר ברכנו. ואם חתם 'מברך השנים' וכן בכל מקום שנזכר לאחר מכן, חוזר ל'ברכנו' 

 זכר אחר שאמר 'יהיו לרצון' האחרון חוזר לראש התפילה. וממשיך משם על הסדר, ואם נ
 . בימי חול המועד, ערבית, שחרית ומנחה צריך לומר 'יעלה ויבוא'. ואם שכח ולא אמר דינו כמבואר בסידורים. 5

 ספירת העומר:
. נאמר בתורה "וספרם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה". וקיבלו רבותינו ז"ל, 6

שפירוש "ממחרת השבת" היינו מחרת יום טוב הראשון של פסח שהוא יום שבתון, ולא שבת בראשית, להוציא מלב הצדוקים 
לספור ספירת העומר החל מליל ט"ז בניסן עד סוף שבעה  ,ות עשהומצ לפיכך שהיו אומרים ממחרת השבת זה שבת בראשית. 

בשם מדרש אגדה, תלה הכתוב יום חג השבועות בספירת העומר, שנאמר "שבעה שבועות תספור  'שבולי הלקט' -שבועות. וכתב ב
לסוף חמישים יום, לך, ועשית חג שבועות לה' אלוהיך", לפי שכאשר נתבשרו ישראל בצאתם ממצרים שהם עתידים לקבל התורה 

שנאמר "בהוציאך את העם ממצרים "תעבדון" את האלוהים על ההר הזה", הרי נ' של תעבדון יתירה, לומר לך, לקץ של חמישים 
יום תעבדון את האלוהים על ידי קבלת התורה. וישראל מרוב חיבתם לתורה היו מונים בכל יום ויום, ואומרים הרי עבר יום אחד, 

 , כי היה הדבר בעיניהם כזמן ארוך, מרוב חיבתם הגדולה לקבלת התורה, ולכן נקבעה הספירה לדורות. וכו' , שלשהיםשני
לפי שימים אלה ימי מלאכת השדה הם, ואין מי שיגיד לבני הכפרים החקלאיים, אם אייר מלא או " :ורבי יהודה החסיד אמר

 "ה לכם.חסר, לכן אמרה תורה תספרו חמישים יום, ואחר כך מקרא קודש יהי
. מכל מקום הואיל ונאמר "שבעה שבועות תספר לך מהחל חרמש בקמה תחל לספור שבעה שבועות", דהיינו משעת קצירת 7

העומר, בזמן הזה שאין לנו קצירת העומר, ולא את קרבן העומר שהיה קרב בבהמ"ק בט"ז ניסן, אין מצות ספירת העומר אלא 
וסקים, ומרן הש"ע. לפיכך יש להשמיט מנוסח "לשם יחוד" שלפני ספירת העומר את מדרבנן, זכר למקדש. וכן היא דעת רוב הפ

הנוסח "הרינו באים לקיים מצות עשה של ספירת העומר כמו שכתוב בתורה וספרתם לכם וכו'" מאחר שספירת העומר הזמן הזה 
 היא מדרבנן.

אשר קדשנו במצותיו וצוינו על ספירת העומר". ואף על . צריך לברך קודם שיספור העומר: "ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם 8
נו", הואיל ונאמר בתורה "ושמרת לעשות ככל ויפי שספירת העומר בזמן הזה מדרבנן, מכל מקום אפשר לומר בנוסח הברכה "וצ

שמברכים בנוסח כזה נו". וכמו וינו לקיים מצות רבותינו ז"ל, ולכן שפיר יש לומר "וצויאשר יורוך", והוי כאילו הקב"ה בעצמו צ
על הדלקת נרות חנוכה ועל נטילת ידיים ושאר מצות דרבנן. ומכל מקום אם ספר ספירת העומר בלי ברכה יצא ידי חובתו, שאין 

    .ברכות מעכבות 
 מהלכות עירוב תבשילין

 שאר הכנות המותרות מיום טוב לשבת. . השנה, חג שני חל ביום שישי ולכן ישנו חיוב להכין 'עירובי תבשילין' כדי לבשל ולעשות9
גרם( לפחות, ולכתחילה  27. בערב החג, יום חמישי אחה"צ קודם כניסת החג, יקח תבשיל )דג, חתיכת בשר וכד'( בשיעור 'כזית' )10

ע"י עירוב גם פת בשיעור 'כביצה' )כפול מ'כזית'(. ויברך 'על מצוות עירוב' ויסיים 'בדין עירובא' כמופיע במחזורים שמשמעותו ש
 זה יהיה מותר לנו לאפות ולבשל, להדליק הנר ולעשות כל צרכינו מיו"ט לשבת.

לא יצא ידי  -לפת עם הפת )כגון דבש(. צריך שהתבשיל יהיה מבושל, אבל אם לוקח תבשיל שלא עבר תהליך בישול, אע"ג שמת11
החג ובחג רק ממשיך את הבישול, אבל בתבשיל לא הטעם: כיון שכל הרעיון של העירוב תבשילין זה שהתחיל לבשל מערב  חובה.

 מבושל הוא לא התחיל את הבישול מערב החג ולכן לא יצא ידי חובת עירוב תבשילין.
. בעבר היה המנהג לקחת ביצים, והטעם, משום שהעירוב צריך להישאר עד לאחר סיום הכנות צרכי שבת ואם נתקלקל העירוב 12

יכול להכין, ולכן היו לוקחים בעבר ביצה כיון שהיא משתמרת ולא מתקלקלת, אבל בימינו  או נאכל קודם שהכין צורכי שבת לא
 שיש מקררים טוב להדר לקחת חתיכת בשר, עוף או דג חשובה.

. עירובו של רב העיר או רב היישוב: מבואר בשו"ע שמצווה על אדם לערב עירוב תבשילין, כיון שטעם העירוב כדי שיזכרו 13
 ם טוב ליום חול ובכדי לזכור צריך האדם לערב לעצמו ולא לסמוך על עירובו של רב העיר.שאסור לבשל מיו

ולכן, עירובו של רב העיר מועיל רק לאדם שהיה אנוס או טרוד ולא היה יכול להניח עירוב תבשילין, אבל מי שהיה יכול להניח 
 ו לבשל ביו"ט לשבת.לא יצא ידי חובה בעירובו של רב העיר ואסור ל -עירוב ופשע ולא הניח

אולם, בימינו, מצדדים המשנ"ב ומרן הגר"ע יוסף זצוק"ל, שגם אדם שפשע יכול לסמוך בדיעבד על עירוב רב העיר, כיון שהטעם 
שפסק השו"ע שבפשע לא יכול לסמוך על רב העיר כוונתו שרב העיר לא מכוון לזכות העירוב לאדם כזה, אבל אם רב העיר מכוון 

 גם מי שפשע יכול לסמוך בדיעבד על העירוב. -מו בימינו(לזכות לכולם )כ
. צריך שהעירוב יהיה קיים עד לאחר שיסיים כל ההכנות והבישולים לשבת ויאכלנו בשבת בסעודות השבת שכיון שנעשה בו 14

 מצווה אחת, 'עירוב', יעשה בו מצווה אחרת 'סעודת שבת'.
 :, וזאת משלושה טעמיםמיום טוב לשבת יכול להניח עירוב בברכה גם מי שלא מבשל. 15
ן לצורך הדלקת הנר לשבת, ואע"פ שהשו"ע פסק בסתם שאין צריך להניח . נחלקו הראשונים האם צריך להניח עירוב תבשיליא

 לשם כך עירוב תבשילין, מ"מ המשנ"ב הביא הרבה אחרונים שמחמירים.
. אע"פ שלא מבשל לצורך שבת, מ"מ הרי הוא מחמם את התבשילין לשבת, ולדעת הרבה ראשונים יש בישול אחר בישול בלח ב

השו"ע, וא"כ הרי הוא עושה הכנה של מלאכה דאורייתא לצורך שבת ושייך לחייבו בעירוב  שנצטנן, וכך הכרעת ההלכה לדעת
 תבשילין בברכה, וגם לשיטות שאין בישול אחר בישול בלח, מ"מ הרי סו"ס עושה הכנה שמחמם את התבשיל לשבת.

ד רוצה לאכול תבשיל מיוחד לשבת, . יש חשש שבמהלך החג יימלך בדעתו וירצה להכין עוד תבשיל לכבוד שבת )כגון פתאום הילג
או נפל החשמל בבית והמאכלים שעל הפלטה התקלקלו, או שכח את המאכלים מחוץ למקרר והתקלקלו( ועירוב תבשילין מטרתו 

 ליתן את האפשרות לבשל מיו"ט לשבת, וא"כ צריך להניחו בברכה.
ו שיכין תמצית התה לשבת או שיבשל קצת מים לשבת ומ"מ ראוי שיבשל ביו"ט דבר קטן לכבוד שבת )כגון כמה ביצים קשות א

 אם חסר לו( ויאכל אותו בשבת ואז יוכל להניח עירוב ולברך עליו לכל הדעות בלא שום פקפוק.  
  


