
 שיעורי התורה בבית המדרש
 שבת

  18:30: בבית משפ' נחשוןעונג שבת לבנות 
  16:30בבית הכנסת מניין צעירים:  ותהילים לבנים שיעור
  16:00: הרבבבית  ותהילים לבנות שיעור

 (ענינא דיומא הלכה) 16:00: הכנסת מרכזיבית ב -שיעור לשבת 
    חול
 , הלכה וגמרא(פרשת שבוע –)הרב בנימין  18:00 – 17:20: ד'ב',יום 
 לימוד עם אברכים( -)כולל ערב  18:00 – 17:00 א' :יום 

 מסכת קידושין( -)הרב בנימין  21:00  יום ב':
 שיעור בטעמי מקרא + פיוטים לילדי המושב 17:30יום ה': 
 (צעיריםל ערב לימוד) 21:00 – 20:00יום ה': 

       

  זמני התפילות
 שבת 

 18:00 –מנחה קבלת ש' 
  07:30  –שחרית

  17:00  –מנחה
 צאת שבת – ערבית

 חול
  05:45 –שחרית

  17:55 –מנחה
  18:40 –ערבית 

–כל יום בין מנחה לערבית 
 שיעור בהלכה והשקפה 

  
  
  
  

 הודעות
 

הציבור היקר מוזמן לערב חיזוק 
מרגש עם משמח הלבבות הרב ליאור 

ום שני ו' חשוון "א אי"ה יגלזר שליט
בית  21:00( בשעה לאוקטובר 15)

 קב )מנין צעירים(עהכנסת משכן י
 עוזיאל.מושב בית  מושבינוב

 עזרת נשים פתוחה.

  
  '..השכל והרצון': דבר הרב שליט"א

 

ממנו ונפקחו  "ויאמר הנחש אל האשה לא מות תמותון כי יודע אלהים כי ביום אכלכם
ם: הנפש מתחלקים לשניכוחות בורא עולם ברא את האדם בכוחות גוף ונפש.  -עיניכם"

מה תהיינה  -השכל והרצון. השכל דורש את הטוב באמת עבור האדם, רואה את הנולד
התוצאות וההשלכות של כל מעשה ומעשה, יודע מהו הטוב האמיתי שידבק בו האדם 

י, את הערב לעומתו הרצון דורש את הטוב העכשווהמדומה שיברח וימנע ממנו. אולם, 
והטעים, תוך שהוא מתנכר, מתכחש ומתעלם להשלכות ההרסניות העלולות להיווצר מכך 

 בעתיד.
במי נטע הבורא כוחות חזקים יותר, בשכלו של האדם או ברצונו? במבט ראשון  ,ואם נשאל

אחר רצונות, חשקים  נראה שלרצונות כח רב יותר, והעובדה, שהנה רוב העולם נוטים
 לווהשכל ברוב המקרים עומד בצד בלי שיביטו לעברו... אנשים כועסים ורבים אפי ,ותאוות

עם ידידים וקרובים מבלי לתת לב מה תהיינה התוצאות. בני אדם אוכלים ושותים את 
הערב והמתוק מבלי להשכיל כיצד ישפיע הדבר על בריאותם, וכן ביתר המידות והתאוות 

שכו אחריהם בני האדם מבלי שיתנו דעתם לתוצאות החמורות שיבואו בעקבות ימ ,הרעות
 הנהגתם זו. הרי שלכאורה הרצון חזק מהשכל.

אולם, מאידך רואים אנו מעשים בכל יום שהשכל חזק יותר מהרצון. לדוגמא, אדם שלחץ 
לאכול את  דמו גבוה מאד וכבר ראה באופן מוחשי את הסכנה הנובעת מכך, הייתכן שיעיז

האסור לבריאותו, כגון מלוח או חריף? האם חולה בסוכרת גבוהה יעיז לאכול מתוק? מעשן, 
האם ימשיך לעשן?! וכן ביתר החולאים , שראה את המוות מול העיניים כתוצאה מעישון

הוא שיודע האדם מה מגבירם ומזיק להם ודאי שיגביר שכלו על רצונו וימנע מהם שהרי 
ואם כן מי  -זאת נשוב ונשאל: הרי שפעמים השכל גובר ופעמים הרצוןלאור  רוצה לחיות...

מביניהם באמת חזק יותר? התשובה היא: השכל חזק הרבה יותר מהרצון וכדברי בעל 
 נולדנו עם כח טבעי להשליט את השכל על הרצונות. -התניא: "שכל שליט על הלב בתולדתו"

וברור לו מעל ומעבר לכל צל של ספק  דאותבואולם, זאת בתנאי אחד: שהשכל משוכנע 
ודאי, מוחשי ונצחי. כשהשכל יביאו אחריהם נזק  ,שפעולה הנובעת מרצון ותאווה אסורים

בתוצאות הרות האסון שיביאו אחריהם נתינת פורקן לאותם חשקים  ברור מכיר באופן
וכמו שהגנב לא ירתע מללכת אחריהם שולל. והאדם להכרה זו  כנעיותאוות אסורים, מיד 

לו שייתפס... או החולה אשר ימנע מהמזיק לו ביודעו  ברור תו לכך, אםויגנוב, עם כל תאו
 ת וכנ"ל.יסתכן למו ךשבכ

או שאינו עובד על עצמו לכל הפחות  -אך, אם האדם אינו רואה בעיניו ממש את הסכנה
עות בני האדם או בהתבוננות במאור ,לקרב את הדברים לעיני השכל או ע"י לימוד מוסר

הרי שמיד  -אשר נפלו למקומות קשים ביותר ע"י הליכה עיוורת אחר רצונות וחשקים
 תתעורר התאווה ותכניע את השכל ומכאן הדרך סלולה ותלולה לכל רע...

למרות אזהרתו הברורה של בורא עולם:  -דברים אלו פותחים בפנינו צוהר להבין כיצד
ות תמות" נתפתו אדם וחוה ואכלו ממנו. אלא, שידע כי ביום אכלך מ '.."ומעץ הדעת וכו

הנחש שכדי לפתותם לכך יש להחליש את כח אמיתות ואמינות אזהרת ה' "מות תמותון" 
בעיני השכל, כתוצאה מאכילת עץ הדעת, ולכן בא איתם במשא ומתן ואמר להם: "לא מות 

ואולי לא הבנתם...  זה רק איום, זה לא באמת... מי אמר... איפה זה כתוב... -תמותון"
ובכלל, הרי נגעתם בעץ ולא קרה כלום, וכיוצא באלו מדרכיו המגוונות והמפותלות של 

ובעיני כל הדורות הבאים אחריו  האדם הראשון הנחש, יצרנו הרע, להחליש ולטשטש בעיני
 את העובדה הפשוטה שכל אשר אסר הבורא בתורתו זהו היפך החיים ממש!!!

משא ומתן ופלפול עם שום תפקידינו, אם כן, לחדד לעצמינו אמת מוחלטת זו ולא להיכנס ל
יצר הרע כי שם תמיד תהיה ידו על העליונה... וכן להתייעץ עם רב או חבר טוב אשר איננו 

בקסם התאווה והרצון שבאותו עניין, כדי לדעת האם לעשות או לחדול, ובכך נגוע ומשוחד 
 נהיה שמורים ומוגנים המחזיקים תמיד בעץ החיים.

 המושברב בנימין אבוטבול, הרב ומבורך,  בת שלוםכת שבבר

)שלומי  '..להאיר את החושך'
 סויסה( 

 

טבא מתחילים  בסימנא
מבראשית. פרשתנו פותחת 
בבריאת העולם שארכה שבעה 
ימים כאשר ביום הראשון נברא 
ים ָלאֹור יֹום,  ְקָרא ֱאֹלהִּ האור; "ַויִּ

י ְך ָקָרא ָלְיָלה; ַוְיהִּ י-ְוַלֹחשֶׁ ב ַוְיהִּ רֶׁ -עֶׁ
ָחד ר, יֹום אֶׁ  ."ֹבקֶׁ

 
שואלים חז"ל, מדוע ברא ה' דווקא 
את האור ביום הראשון? הלוא 

האדם,  -ר נועד כדי שהברואיםהאו
יהנו ממנו,  -בעלי החיים והצמחים

והרי הברואים הראשונים נבראו 
 !רק ביום השלישי

אלא מסבירים בחסידות שהאור 
שנברא ביום הראשון, זהו האור 
האלוקי. ובעצם כשהתורה כותבת 
ים, ֵאת  ית, ָבָרא ֱאֹלהִּ "ְבֵראשִּ

ץ ץ. ְוָהָארֶׁ ם, ְוֵאת ָהָארֶׁ , ָהְיָתה ַהָשַמיִּ
ְך, ַעל ְפֵני ְתהֹום" -ֹתהּו ָוֹבהּו, ְוֹחשֶׁ

זהו תיאור עכשווי של כל ענייני 
העולם הזה, הארציים, שכל עוד 
לא נכניס בהם את אותו אור 
אלוקי, את המשמעות הפנימית, 
הרי שהם ישארו בתוהו שלהם, 

 .ובטח שמהם לא ייבנה עולם
ואומרים חז"ל שאור זה גנזו ה'; 

ומשיבים שגנזו הקב"ה  היכן נגנז?
בתורה. התורה שהיא תורת חיים, 
יש בה כדי להאיר את חשכות 
העולם הזה באור יקרות וליצוק 

 ענייניםתוכן ומשמעות באותם 
 .ממש

 
אז שנזכה להיות מאירים 
ומוארים, ומוצאים את המשמעות 
הפנימית, את אלוקים, בכל דבר 

 .ודבר בחיינו
 !שבת שלום

 
  יהודה סויסה בן עליזה לע״נ

  יוסף טנג׳י בן איזהו
 

 42 מס'גיליון , טתשע" ,בראשית 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          
   19:32, ר"ת: 18:51, צאת השבת: 18:00הדלקת נרות שבת:           
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 שאלת טל ומטרמהלכות : פינת ההלכה
 

את הגשמים בברכת השנים לומר "ותן טל ומטר לברכה", החל מליל שבעה בחשון, בתפלת ערבית, עד המנחה א. בארץ ישראל שואלים 
של ערב יום טוב הראשון של פסח, ועד בכלל. ואף על פי שהיה ראוי להתחיל לשאול טל ומטר תיכף ומיד אחר החג, כדרך שמזכירים 

ת, והלאה, מכל מקום תיקנו חז"ל לעכב שאלת טל ומטר עד שיעברו "משיב הרוח ומוריד הגשם" החל מתפלת מוסף של שמיני עצר
חמשה עשר יום אחר החג, כדי שיספיקו עולי רגלים להגיע למחוז חפצם, ולא יעצרם הגשם, ושיערו אז שדרוש חמשה עשר יום כדי 

 מרוחק ביותר מירושלים. להגיע )בתנאי התחבורה של הימים ההם( מירושלים לנהר פרת, גבול מדינת בבל, ששם היה היישוב ה
ובחורף "ברך עלינו", וכוללים בה שאלת טל ומטר. והוא מנהג ב. מנהג הספרדים ועדות המזרח בברכת השנים, לומר בקיץ "ברכנו", 

 נכון על פי הקבלה. ובנוסח ספרד של האשכנזים אומרים לעולם "ברך עלינו", אלא שבחורף כוללים בה ותן טל ומטר לברכה.
עה בחשון, אינו צריך ג. מי שטעה ושאל טל ומטר, שאמר ברך עלינו במקום ברכינו, בברכת השנים תיכף ומיד לאחר החג, קודם שב

 לחזור ולהתפלל, כיון שעל כל פנים עונת הגשמים היא. ואפילו נזכר באמצע התפלה, יכול להמשיך להתפלל.
' בחתימת הברכה ונזכר, חוזר עדיין לא הזכיר שם ה. 1  ם ברך עלינו דינו כדלהלן:אמר ברכנו במקוואילך, אם טעה ו ז' בחשוון יוםמד. 

ברכה המשיך לאחר שם ה' בחתימת ה. 3  ך עלינו.לבר חתימת הברכה ונזכר, יאמר למדני חוקיך ויחזורהזכיר שם ה' ב. 2  לברך עלינו.
ימשיך  'ע בשופרתק'ר לאחר שהתחיל ברכת נזכ. 4  .'רבשופ תקע'וימשיך  "תן טל ומטר לברכה"ויאמר מיד  כה'מברך' יסיים הברואמר 

. נזכר לאחר 5 .וימשיך משם על הסדר "הומטר לברכל ותן ט" תפילה ותחנון אתה" יאמרולאחר "כי אל שומע  שמע קולנו''עד ברכת 
. סיים ברכת שמע 6  כו' וכנ"ל בסעיף קודם.נו ואמר למדני חוקיך ויחזור לשמע קולי" ' בחתימת הברכה 'שומע תפילהשאמר שם ה

יו ל, אפילו לא עקר רגאחרוןה 'יהיו לרצון'אמר  .8. . התחיל רצה, יחזור לברך עלינו7  שם ותן טל וכו' קודם ברכת רצה., יאמר נוקול
    אש התפילה.חוזר לר

   ל בסעיף הקודם."כנכדין האיש דינה  ,א אמרה ברך עלינולשה. גם אשה 
      

 

 ..'עולם חסד יבנה': סיפור לשבת
 

נושבת בחוצות העיירה, הרוח התגברה ובישרה לכולם כי החורף הגיע. לא הייתה הודעה מראש, הוא פשוט נחת  רוח קלילה החלה
האנשים מיהרו אל היער הסמוך לחטוב עצים שיהיה במה להסיק את התנורים לקראת הלילה. הרוח והעננים הבטיחו שיהיה  במפתיע.

יוק כשקרני השמש האחרונות הסתלקו והסערה החלה. בידי כל אחד היה בתוך היער נתקעה קבוצה קטנה של אנשים בד מאד סוער.
 גזיר עץ שאותו הספיק לחטוב לפני שירדה החשכה, אבל הדרך חזרה הפכה לבלתי אפשרית.

הנסיבות הכריחו אותם להתכנס יחדיו בבקתת עץ מבודדת שעמדה בלב היער. הם הציתו ערימה גדולה של זרדים שהיו מונחים שם 
 יחד להתחמם מול הזרדים הבוערים. ישבווהת

ד לחשו בערימה הקטנה יונקים את שארית חומר הבערה שנותר בזרדים, מדי פעם והזרדים בערו וכילו את עצמם, ניצוצות אדומים ע
 האדימו שאריות הזרדים ולהטו, מבשרים על פרידה קרובה, והחום הנעים ששרר בבקתה פינה את מקומו לקור עז שהחל חודר פנימה.
"שכל אחד יתרום את גזיר העץ שלו" הכריז מישהו והמתין שמישהו יעשה משהו כדי שהמדורה תמשיך לדלוק, כדי שאפשר יהיה 

 להתחמם. אבל במוחו של כל אחד מהנוכחים רצו מחשבות:
 איש אחד בעל משקפיים עגולות וכובע של מדען, חשב לעצמו: מה פתאום שאתן לבורים האלו את גזיר העץ שלי.

 זו סיבה יש לי לשתף אנשים פשוטים כאלה בעץ שלי? הוא לא נתן.אי
טה בנוכחים וראתה פרצוף שלא מצא ח בעיניה, היא שמרה על גזיר העץ שלה חזק חזק, ולא הכניסה אותו ישה אחת חמורת סבר הבא

ם שיש להם יותר משלו. הוא ראה ם הבלויות לא רצה לתת את גזיר העץ היחיד שלו לאנשיהאיש בעל המעיל הקרוע והמכנסי למדורה.
ים השלמות של אלו שמסביב, הוא הבחין בנעליים המצוחצחות של האיש שישב לידו וחשב שזה לא יהיה הוגן שאיש עני את המכנס

ים המצוחצחות ושעון הזהב לא חשב לתרום את גזיר העץ שלו למדורה, מה גם האיש עם הנעל תן לאחרים שיש להם יותר.כמוהו י
והאחרון אמר: אם אף אחד לא  גם הוא לא נתן. ם שאתן את מה שאני עבדתי עליו לטפילים האלו שיושבים כאן?! מה פתאום?!פתאו

 נותן אז גם אני לא נותן. אני נותן רק למי שנותן.
 הניצוצות נעלמו. והקור חדר. ובבוקר נמצאו כולם מתים וקפואים מקור!

העולם עצמו מתקיים בזכות  סוד קיומה של האנושות תלוי במידת הנתינה. ...! ליבם השמועות סיפרו כי הם מתו מן הקור שבתוך
 הנתינה האנושית. כי "עולם חסד יבנה". -קית. והוא גם ימשיך ויבנה בזכות החסדוהחסד, בזכות הנתינה האל

 )מתוך אבות ישראל על פרקי אבות( פרק א', משנה א'   רקי אבות:פ
 

עַ " יהֹושֻׁ יַני, ּוְמָסָרּה לִּ סִּ ֵבל ּתֹוָרה מִּ ה קִּ ים,  ...משֶׁ ִדיןֵהם ָאְמרּו ְשלָשה ְדָברִּ ים ַהְרֵבה, ַוֲעׂשּו ְסָיג ַלּתֹוָר ֱהוּו ְמתּוִנים בַּ ידִּ ידּו ַתְלמִּ   "ה., ְוַהֲעמִּ
 

 להיות לו יש, הפוגה ללא יסורים אותו ופוקדים, עליו מתוחה הדין שמדת האדם רואה אם שגם, הוא, בדין למתינות הפרושים אחד
 שלנו הבשר בעיני אם גם, לטובתו ורק אך הוא שנעשה מה כל שהרי, שמים כלפי במחשבתו יהרהר ואל, בלשונו יחטא ואל, בדין מתון

 . צרה באותה שיש התועלת לנו נראית לא
 יוצא שאינו מלבד הרי, ובסבלנות במתינות נוהג אינו כשאדם אבל, אותו שפקדה הצרה על להתגבר ביכלתו יש אזי, מתון כשהאדם
 צועד והוא אותו אוהב אינו יתברך' שה מרגיש הוא שהרי, גדולה יותר הרבה צרה עליו נפלה לכך בנוסף הלוא, נמצא הוא שבה מהבעיה

  ...ונפילות יאוש שסופה, שכזו בדרך לו יהיה ואבוי ואוי, בו שפגעה הדין מדת נגד במערכה לבד
 והכי גרוע הכי מהמקום האדם את להוציא כדי, באהבה הדין וקבלת המתינות מדת מועילה כמה עד לנו שימחיש, מעשה לפנינו הנה
 . להיות שיכול כןומס
 אשה שיקח אשתו לו יעצה ולכן, הראשונה מאשתו בבנים להפקד זכה שלא[, שנה 1000-כ לפני שחי] הגולה מאור גרשום רבנו על פרומס

 גרשום רבנו אולם, למכתה תרופה מצאו ולא המלך של בתו חלתה ,'ה מאת והנה. נוספת אשה ונשא אשתו לעצת הרב שמע, נוספת
 השניה לאשתו הדבר וכשנודע. ממון לקבל סרב הרב אך, רב ממון לו לתת המלך רצה כך ובעבור אותה לרפא הצליח הרבה בחכמתו
 המלך אותו כלא כך ובגין, המלך אצל שוא עלילות עליו העלילה ולכן, כך על בו םולנק והחליטה כך על כעסה ממון אוהבת שהיתה
 . ממנו להמלט הנמנע מן והיה, פתח שום ללא סגור שהיה גבוה במבצר

 שהמהנדס לו אמר הגאוני חוומ. זה ממקום לצאת כיצד לחשב והחל ושלוה ברוגע שרוי היה אלא ויאוש לעצבות נפל לא גרשום רבנו אך
 למשש התחיל הוא. למלך כך על להיג ולא יםומס פתח לו השאיר ובודאי, פעם אי כאן יכלא עצמו הוא שאולי חשש, המבצר את שתכנן

 . הרב בהוהג בגלל לצאת יכול היה לא עדין אך. גדול חלון לפניו ונפתח התרופפה מהן שאחת עד, אבן אחר אבן
 שתביא לה ואמר לאשתו קרא מיד, בעלה של גורלו על ובוכה המבצר בתחתית יושבת הראשונה אשתו את ראה הרבה להפתעתו ,והנה

 וממילא, מפניו תנוס התולעת וכמובן, אחריה ףושירד וק'הג את תשלח ואחריה המבצר לראש התולעת את ותשלח וק'וג משי תולעת
 יותר עבה חוט זה לחוט הרבנית תקשר הרב לידי החוט וכשיגיע משי לחוט דק חוט הרבנית רותקש ואז משי חוטי תפריש המשי תולעת

 (. נשים שתי לקחת שלא הידוע החרם את גרשום רבנו עשה ומאז) ולשלום טובים לחיים מהמבצר הרב יצא וכך
 ועל, ולשמוח להתעודד יש אלא ועצבות ליאוש לפול אין, חיים סכנת של גורליות בשעות שגם, זה רב ממעשה ללמד יש השכל מוסר כמה

 .וצוקה צרה מכל תלצא ראפש כך ידי


