
 

 בבית המדרש התורה ורישיע
    חול
 )הרב בנימין בנושאי פ"ש, הלכה וגמרא( 18:40 – 18:00' : ה -א' 

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

 
 שבת

  18:45 :בבית משפ' נחשוןעונג שבת לבנות 
  21:15: רבבבית הלציבור הרחב עונג שבת 

  15:45: צעיריםהכנסת מניין בבית  ותהילים לבנים שיעור
  16:00: הרבבבית  ותהילים לבנות שיעור

 מס' ברכות להלכה() 16:45: הכנסת מרכזיבית ב - שיעור לשבת
       

  זמני התפילות
 שביעי של פסח

 18:40 – ערב חגמנחה 
  07:30  –שחרית

  18:40  – מנחה
  קבלת שבתערבית 

 שבת
  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 

 והערות בנושא העלון.להארות 
 050-4175188 בנימין הרב

 050-4175288הרבנית לבנה 
 

  
  'לקרוע את הטבע' :שליט"א דבר הרב

 

ביום זה לפני כמה אלפי שנים אירע לאבותינו את אחד הניסים הגדולים  -שביעי של פסח
והמופלאים ביותר מאז בריאת העולם: "נס קריעת ים סוף". ילד נבון, ישב פעם עם אביו 
בליל הסדר, ובראותו כיצד האב מספר ומתאר בהתפעלות את נס קריעת הים, שאל: "מה 

ברור שבורא עולם שברא את הים, יכול גם לקרוע אותו  פשר ההתלהבות מאותו נס, שהרי
לגזרים...". האב, לא איבד את עשתונותיו וענה לו בדרך משל: "אומן בעל שם עולמי 

דמות סוס העשוי מעץ, שנעשה בדיוק כל  -שהתמחה בפיסול, הוציא תחת ידו יצירת מופת
אמיתי'. הוא הוציא את כך מושלם, עד ששום עין בשר לא יכלה להבחין 'בינו לבין סוס 

ה'סוס' לרחובות קריה אל כיכר העיר, מקום מרכזי, וחיכה לראות את התפעלותם של 
העוברים ושבים מאותה יצירה מופלאה, ומשראה שאף אחד לא שולח אפילו מבט חטוף 
לעברה, שאל את אחד מעוברי האורח: "מדוע לא מתייחסים, הרי זה נראה כל כך אמיתי" 

אתר "אדרבא, משום כך! היצירה שלך מושלמת כל כך עד שאין להבדיל והלה השיבו על 
כאלו יש –בינה לבין סוס 'טבעי', בני אדם אינם מייחסים חשיבות יתירה ל'סוסים טבעיים' 

חתוך את הסוס לשניים ותניח את שני חלקיו האחד  -הרבה בעולמנו... אולם, זאת אייעץ לך
 -תשומת ליבם של ההמונים לראות את הפלא הזה ליד השני. המראה הזה בוודאי ימשוך את

 סוס 'אמיתי' מחולק לשניים...".
 

בקע להם הקב"ה את הים וחילקו לשניים,  -הסביר האב -כאשר יצאו אבותינו ממצרים
ומדוע? משום שאת הים ראו הכל כבר לפני כן, אך ההתפעלות נמוגה ואת מקומה תפס 

 -ה מדהים, אשר לימד אותם מה שמלמד כל נס גלויהים לשניים, מחזה'הרגל', עתה, נחצה 
לגלות בטבע וחוקיו את 'דבר ה'' הגנוז בתוכו, פעמים שבורא עולם 'קורע' את הטבע כדי 

יום  -שנזהה את היצירה המופתית שבו, זאת משום שהחוקיות הקבועה בסדר הבריאה
עשויה לקבוע בלב  -ולילה, קיץ וחורף, שמש זורחת ושוקעת באופן קבוע וסדיר וכו' וכו'

האדם הרגשת 'ניתוק' ממקור החיים האלוקי, הנובע ושופע שפע חיות בתהליכים טבעיים. 
תפקידינו עלי אדמות לזהות ולהבחין ביד האלוקים היוצרת ומניעה את הכל! הניסים 
הגלויים כדוגמת קריעת ים סוף עשויים לסייע לנו בהבחנה זו. ה'סדק' שבחוקיות שמביא 

הגלוי' הוא המלמד שיד ה' היא העומדת מאחורי הכל והוא המביא לקריאה: איתו ה'נס 
 "מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית".

 
 מבט חטוף לאורך ההיסטוריה מגלה שכל קיומנו כעם הוא בעצם נס אחד גדול וגלוי.

גדולי ההיסטוריונים וחוקרי העמים לאורך הדורות עומדים משתוממים לנוכח ה'תופעה 
הפלאית' הזו שנקראת עם ישראל. 'כבשה אחת בין שבעים זאבים'. עם נרדף, מדוכא, רווי 
תלאות ששרד את מפת ההיסטוריה בעוד שאימפריות עצומות נמחקו כליל מעל אותה מפה. 

ו על שלושה מחבלים חמושים שהצליחו לחדור לעומק רק בזמן כתיבת שורות אלו שמענ
שטח ישראל ונתפסו קודם שהצליחו לבצע את זממם... דובר צה"ל לא יודע להסביר עפ"י 
'מהלך טבעי' את העובדה שהם לא פעלו קודם שנתפסו למרות שהיה להם הרבה זמן... מי 

 ראל".     עצר אותם? אך אנו יודעים היטב: "הנה לא ינום ולא יישן שומר יש
 -נסיים בפס' המסיים את מזמור של פסח "מי חכם וישמור אלה ויתבוננו חסדי ה'" חכם

 לוקח איתו למשמרת לימים הבאים את המסר שנובע מימי הפסח להתבונן תמיד בחסדי ה'. 
 

 מושבהרב , בנימין אבוטבולהרב  ,חג שמחבברכת 

 15 , גיליון מס', תשע"ח שמיני פרשתשביעי של פסח,   בס"ד          

  בית עוזיאלמלשבת עלון ה  

 של"צ ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל זצוק"לאהר"ל ע"י מושב בית עוזיאל, על שם הגה"צ יו          
 20:31ר"ת:  ,19:41, צאת השבת: 18:41שבת: ו חג הדלקת נרות          

  )שלומי סויסה( ציוויעל פי ה
 

מתחילה ביום פרשתנו השבת 
השמיני, היום הגדול של חנוכת 
המזבח. ובשיאה של השמחה 
הגדולה קורה אסון נורא: ונדב 
ואביהוא, שני בניו הגדולים של 
אהרון הכהן נכנסים למשכן שלא 

  .על פי ציווי ומתים
 

ושואלים המפרשים, במה חטאו 
שעונשם היה כל כך חמור? ועונה 
השפת אמת, שנדב ואביהוא מתו 

 .אבל ללא ציווי -שו דבר נכוןעל שע
 אלא שזה מוליד שאלה גדולה. 

כי אם כל עניין עבודת ה' הוא 
'הציות', אז למה העניין המרכזי 
של יהודי בעבודת ה' הוא לימוד 
תורה שכל מטרתו הוא לימוד 

 ?'וחתירה להבנה של דבר ה
 

אלא צריך לומר שבוודאי שנדרשת 
גם הבנה והזדהות עם דבר ה', אבל 

א הציות הוא מדרגה דווק
משלימה וגבוהה מההזדהות. כי 
אם אני עושה רק מה שאני מבין, 

 -אז אני עובד בעצם את עצמי
 ופחות את הקב"ה. 

 
דווקא בקודש הקודשים נדרש 
יותר הציות, העשייה מתוך קבלת 
עול, שכל כך מלמדים על קירבה 
והתמסרות לדבר ה'. וכשמבינים 
זאת, גם הפרשייה הלא מובנת 

בר סימני הכשרות בהמשך, בד
 .מתקבלת על הדעת

 
שנזכה יתקיימו בנו שני המימדים, 
שגם נבין וגם נציית, אבל גם שלא 

 .נשכח מה קודם למה
 

 .שבת שלוםחג שמח ו
 

 בן עליזה.סויסה לע"נ יהודה 
 



 

 העומר ימימהלכות ומנהגי 
 

 העומר:ספירת מהלכות 
לה זמן קבוע. וכל מצות עשה שהזמן גרמא נשים פטורות. ואם רצו לספור בלי  ויש. נשים פטורות ממצות ספירת העומר, הואיל 1

 ברכה רשאות. אבל אינן רשאות לברך, שהיא ברכה לבטלה. ועל פי הסוד טוב שהנשים לא תספורנה כלל העומר אף בלי ברכה. 
. מצות ספירת העומר צריכה להיות מעומד. וסמכו חז"ל דין זה על הנאמר "מהחל חרמש בקמה תחל לספור שבעה שבועות", אל 2

 תקרי בקמה אלא בקומה. ומכל מקום אם מנה מיושב יצא. 
ה בפי כל . מצוה על כל אחד ואחד מישראל לספור ספירת העומר בעצמו, שנאמר "וספרתם לכם", בלשון רבים, שתהיה ספיר3

אחד. ומכל מקום אם נתכוון לצאת בספירת שליח ציבור, וגם השליח צבור נתכוון להוציאו, יוצא ידי חובתו בשמיעה, שהשומע 
 כעונה.

. נחלקו הראשונים אם מצות ספירת העומר היא מצוה אחת המתמשכת על פני ארבעים ותשע יום, וזה מה שנאמר בתורה: 4
או שמצוה זו , , שאין כאן תמימותבברכה לספורלהמשיך כח יום אחד חיסר במצוה ואינו יכול תמימות תהיינה, וממילא אם ש
 .רכהבביוכל להמשיך לספור  סר לילה אחדם חיאוגם  היא מצוה בפני עצמה בכל לילה

ולכן לדינא אם שכח או הזיד ולא ספר העומר אפילו רק לילה אחד, אינו יכול יותר לברך על ספירת העומר מהלילה שלאחר מכן 
, ולא נזכר עד הלילה השני, אינו יכול לספור אחרן אם טעה ומנה מספר והלאה, אלא יספור בלא ברכה. דספק ברכות להקל. וכ

עוד בברכה. וכל זה כששכח לספור לילה ויום, אבל אם נזכר ביום יספור המניין של אותו יום בלא ברכה, ושוב יכול לספור בלילות 
ה(, חוזר וממשיך לספור מכאן ואילך שלאחר מכן בברכה. והוא הדין אם שכח כמה לילות ובכל פעם נזכר ביום וספר )בלי ברכ

 בברכה.
. מנהג נכון בירושלים, לספור העומר בבית הכנסת בשחרית בלי ברכה, שאם יש מי ששכח לספור בלילה, יספור בשחרית, ויועיל 5

 לו שמכאן ולהבא יספור בברכה.
ל(, או שנסתפק אם ספר אתמול את . מי שנסתפק אם ספר העומר בלילה הקודם )וביום הקודם לא נזכר מספירת העומר כל6

המספר הנכון או לא )ולא ספר ביום את המספר הנכון(, בכל זאת יוכל לספור מכאן ולהבא בברכה, מטעם ספק ספיקא, שמא 
באמת ספר העומר בלילה הקודמת, ואם תמצא לומר שלא ספר, שמא הלכה כדעת ר"י בעל התוספות, שכל לילה ולילה מצוה בפני 

י"ה דסבירא להו שעיקר מצות ספירת העומר גם בזמן הזה מדאורייתא, באוסף על זה שיש לנו דעת הרמב"ם והרעצמה היא. ונ
 וספיקא דאורייתא לחומרא.

וכך לספירה, שאם יאמר לו היום אחר השקיעה, כמה הלילה לספירת העומר? ישיבנו: אתמול היה כך  . מי ששאל אותו חבירו7
כך וכך )אפילו בלשון לעז( לא יוכל לברך אחר כך על ספירת העומר, משום דקיימא לן שאם מנה ולא בירך יצא. ומכל מקום אם 

ר ולספור בברכה. אבל אם אמר היום כך וכך, אפילו ענה בלשון ענה רק המספר של הלילה ההוא, ולא אמר תיבת "היום" יוכל לחזו
לע"ז, אינו יכול לברך על העומר באותו לילה. וכן אם ענה לו "היום כך וכך לעומר", אף על פי שלא כיון בליבו לצאת ידי חובה, 

א לצאת ידי חובה, חוזר וסופר מכל מקום אין לו לחזור ולספור שוב בברכה. אך אם בשעה שאמר היום כך וכך נתכוון בפירוש של
 בברכה.

 עומרמנהגי אבלות ב
בימי הספירה מפסח ועד ל"ד לעומר, מפני שבאותו פרק זמן מתו באסכרה עשרים  . המנהג בכל תפוצות ישראל שלא לשאת אשה1

ו שבדרום ושנאה להם, והם רבי מאיר ורבי נאלף תלמידי רבי עקיבא, ונשאר העולם שמם עד שבא רבי עקיבא אצל רבותי הוארבע
הלאה. ונהגו העם להתאבל על תלמידי יהודה, ורבי יוסי, ורבי שמעון, ורבי אלעזר, והם הם שהעמידו את התורה מאותו הדור ו

רבי עקיבא שמתו, ולהימנע משמחה. ובהיות שפסקו למות בפרוס עצרת )כלומר, חצי חודש, דהיינו חמשה עשר יום קודם חג 
 השבועות, שהוא ל"ד לעומר(, מותרים לישא מאותו יום ואילך.

נגינה, דרך הרדיו, נכון שיחמירו בימי הספירה שלא לשמוע . גם הנוהגים להקל בכל ימות השנה לשמוע שירי קודש המלווים בכלי 2
 בהם שירים המלווים עם כלי נגינה, או שמיעת כלי שיר. 

ומכל מקום שירה בפה כשהיא דרך הודאה להשי"ת, בלי כלי נגינה, מותרת אף בימים אלה, ומכל שכן שמותר להשמיע נעימה 
תוך ימי הספירה )או שבתוך ימי בין המצרים(, ואין להחמיר בזה כלל. בתפילה, או בשעה שעוסק בתורה, וכל שכן בשבתות שב

ובשמחת מצוה כגון מילה )אפילו שלא בזמנה(, או פדיון הבן )אפילו שלא בזמנו(, או סיום מסכתא, או בר מצווה )ששלמו לו י"ג 
קל בדבר. ולכן מותר להשתתף שנה ביום זה(, מותר לשמוע שירי קודש המלווים בכלי נגינה, שכל שהיא שמחת מצוה יש לה

 בתהלוכה ללוות הכנסת ספר תורה בימי הספירה, עם כלי זמר.
 , לכבוד ההילולא של התנא רשב"י ע"ה.ורדיו . בליל ל"ג בעומר ולמחרתו נוהגים להקל לשמוע שירים מכלי נגינה3
מסתפרים ביום ל"ג בעומר כמנהג . פשט המנהג בכל ספרד שלא להסתפר בימי הספירה עד יום ל"ד לעומר בבוקר, ואינם 4

 האשכנזים, אלא בל"ד לעומר בבוקר. ולאחר מכן מותר להסתפר בכל עת שירצה. 
לח בימי העומר. ואמנם יש אנשים שהדבר קשה להם מאד להמתין כל ג. החרדים לדבר ה' נזהרים גם לגבי גילוח הזקן, שלא ל5

את רבי יהודה ור. וסמכו על הגאון הרדב"ז שהתיר בזה. והנוהגים לחוש לצוכך לגילוח הזקן, ולכן נהגו היתר לגלח בראש חודש איי
החסיד ואינם מסתפרים כלל בשום ראש חודש יכולים להתגלח בערב שבת שלפני זה. ויש אומרים שאם מצטער הרבה כשאינו 

סקים בגילוח הזקן כלל בזמנם. מגלח זקנו בעומר, והוא במקום צורך גדול, יש להקל בכל ערב שבת לכבוד שבת, כי לא דיברו הפו
 ומכל מקום טוב וראוי מאד להחזיק במנהג זה שלא לגלח גם הזקן. 

. אם חל ל"ג בעומר בערב שבת, מותר גם לבני ספרד להסתפר בל"ג לעומר מפני כבוד השבת. ואם יש לו סיבה כל שהיא המונעת 6
ת. וכן מותר לערוך נישואין לחתן שלא קיים מצות פריה אותו מלהסתפר בערב שבת ביום, מותר להסתפר בליל שישי לכבוד שב

 ורביה, בליל שישי שהוא ליל ל"ג לעומר. 
. אם חל ברית מילה בתוך ימי הספירה, מותר לאבי הבן ולסנדק ולמוהל להסתפר ולהתגלח באותו יום, הואיל ויום טוב שלהם 7

 הוא.
 ערכת עבורו בימי העומר. . חתן בר מצוה מותר לו להסתפר לכבוד חגיגת הבר מצוה הנ8
 . אין הנשים בכלל איסור התספורת בימי העומר.9

. כל המותרים להסתפר בחול המועד )כגון, היוצא מבית האסורים, הבא ממדינת הים או אבל שהשלים ל' יום אבלות(, מותרים 10
 להסתפר גם בימי הספירה.

 . מותר לגזוז ציפורניים בימי הספירה.11
 


