
 שיעורי התורה בבית המדרש
 שבת

  16:45: בבית משפ' נחשוןעונג שבת לבנות 
 בבית הרב 19:45עונג שבת לציבור הרחב ליל שבת 

  14:00בבית הכנסת מניין צעירים:  ותהילים לבנים שיעור
  15:15: הרבבבית  ותהילים לבנות שיעור

 (מסכת ברכות להלכה) 14:30: הכנסת מרכזיבית ב -שיעור לשבת 
    חול
 לימוד עם אברכים( -)כולל ערב  18:15 א' :יום 

 (והשקפה, הלכה פרשת שבוע –)הרב בנימין  17:30': יום א', ג
 מסכת קידושין( -)הרב בנימין  21:00  ':גיום 
 ערב( לימוד) 19:30': דיום 

 שיעור בטעמי מקרא + פיוטים לילדי המושב 17:30יום ה': 
       

  זמני התפילות
 שבת 

 16:15 –מנחה קבלת ש' 
  07:30  –שחרית

  15:30  –מנחה
 צאת שבת – ערבית

 חול
  05:45 –שחרית

  16:15 –מנחה
  17:00 –ערבית 

–כל יום בין מנחה לערבית 
 שיעור בהלכה והשקפה 

  
  
  
  

 נשים ונערות יקרות
הינכן מוזמנות למסיבת החנוכה 

עם  שתאיר את חייכן באור יקרות
  איילת דנןהאומנית 

 ים אי"ה ביום ג' השבוע ישתתק
כ'ו כסליו נר שני של חנוכה 

בערב  8:30( בשעה 4\12\2018)
 במועדון המושב

 ש"ח 25מחיר כניסה 
 כולל השתתפות בהגרלה

 הזדרזנה להרשם
 .   הרבנית לבנה

 050-4175288 
  

  
  .'וכל מעשיך נכתבים.': דבר הרב שליט"א

 

 ישמע ראובן ויצלהו מידם" )לז, כא(ו"
כשיהא אדם עושה מצוה יהא עושה אותה שאמר רבי יצחק: למדתך תורה דרך ארץ, 

בלב שמח, שאילו היה ראובן יודע שהקב"ה מכתיב עליו 'וישמע ראובן ויצלהו מידם', 
כו אצל אביו. ואילו היה יודע בועז שהקב"ה מכתיב עליו 'ויצבט לה יהיה טוענו ומול

 מאכילה.קלי', עגלים פטומים היה 
עוד בחז"ל: רבי כהן ורבי יהושע ברבי סימון בשם רבי לוי אמרו: לשעבר היה אדם עושה 
מצוה והנביא כותבה, ועכשיו אדם עושה מצוה מי כותבה? אליהו ומלך המשיח והקב"ה 
חותם על ידיהם, כההוא דכתיב )מלאכי ג( 'אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' 

ן לפניו ליראי ה' ולחושבי שמו' )ויקרא רבה פל"ד, ח( ראובן, וכן וישמע ויכתב ספר זכרו
בועז, לא שיערו בנפשם את גודל וחשיבות מעשיהם, והיה דומה בעיני ראובן שבסה"כ 

 הוא מציל את אחיו.
אבל באמת אם היה יוסף נהרג, הרי היה בטל כל עם ישראל ותכלית בריאת העולם 

עשר -אל יכול להבנות רק בצירוף שניםהיתה מתבטלת, כמבואר בחז"ל שעם ישר
השבטים יחד ואי אפשר בפחות מכך, ועוד, לולא יוסף, היה העולם כולו כלה בשבע שנות 

 הרעב שהיו עתידים לבוא.
היה  -במצווה והיה מוליכו תיכף על כתפיו לאביו יותרמאידך גיסא, אם היה טורח  

 חוסך לעם ישראל את כל גלות מצרים.
ן של בועז עם רות הוא ענין של לידת דוד המלך ע"ה ומשיח צדקנו, ומת-וכן כל המשא

שיבו את הדבר כל כך ולא ידעו לא הח ,ואבות העולם אלו בהיותם עסוקים בענין
יתם זאת תיכנס לתורה ותקבע את העתיד של עם ישראל לנצח נצחים, אלא שעש

מעשה הנראה מעבר לגבול ה החשיבו את מעשיהם כמעשה פרטי של יחיד שאינו מתפשט
 ים.לעינ

 
ימו חז"ל, שגם עתה אל ידמה האדם שכיון שהתורה כבר חתומה, ומעשינו יועל זה ס

אינם נכתבים בספר נביאים, ואין חשיבות מיוחדת במעשה המצוה של כל יחיד לגבי 
לא כן הדבר, אלא כל מעשה טוב של כל יהודי  ,העתיד והנצחיות של עם ישראל כולו

עם ישראל, עד כדי כך שאליהו, מבשר הגאולה, ומשיח צדקנו הם  נכנס לבנין עתידו של
הם עצמם הכותבים והחוקקים את מעשה המצוה, כי בו תלוי עתיד שליחותם, והקב"ה 

 כביכול חותם על ידיהם.
 

זה שאמרו חז"ל )אבות פ"ב מ"א(: "הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, שאין אתה יודע 
גן עדן ועולם הבא,  -שכר הנפלא של המצוההרק על מתן שכרן של מצוות", והכוונה לא 

, הן בנוגע לעתידו של האלא גם אין אתה יודע איזה ענין גורלי עומד ותלוי במעשה ז
האדם עושה המצוה, הן בנוגע לכל עם ישראל, ואף אם בעיניך נראה מעשה המצוה פשוט 

 את ערכובאמת רק אליהו הנביא ומלך המשיח הם היודעים ולם, כאמור, א .ובלתי חשוב
 האת המעשה הזהאדם , ועומדים ומצפים כביכול בכליון עינים מתי יעשה של כל מעשה

לבנות את העתיד של עם ישראל  -ותם עליובשלימות, בהרחבה ובשמחת הלב, והקב"ה ח
 ולהביא את הגאולה השלימה במהרה בימינו, אמן. 

 
 המושברב בנימין אבוטבול, הרב ומבורך,  בת שלוםכת שבבר

 )שלומי סויסה(  'עשה רצונו'
 

בסיפור פרשתנו השבת מספרת 
מכירת יוסף ומגיעה בסוף לספר 
את הקורות את יוסף בהגיעו 
למצרים. במצרים, יוסף נהנה 
מסיעתא דשמיא גדולה וכמאמר 
הפסוק; "וירא אדוניו כי ה' איתו, 

ה' מצליח  -וכל אשר הוא עושה
 ."בידו

 
לכאורה נראה שיוסף לא התאמץ 
מידי כדי לזכות בעזרה הצמודה 

פיצוי על  הזו של ה', אולי היה זה
התעללות האחים והמכירה, או 
סתם כי כך ה' רצה. אלא שרש"י 

 -מפרש אחרת ואומר "כי ה' איתו"
  .''שם שמיים שגור בפיו

וקשה, כי אם הקפיד יוסף ששם 
שמיים יהיה שגור בפיו , אז הוא 

 !היה עם ה' ולא ה' היה איתו
 

אלא שיסוד גדול הוא, שאדם 
שרוצה ושואף שה' יהיה איתו 

ל דרך ועניין ליח אותו בכויצ
בחיים, חייב קודם שיהיה הוא עם 

. ולהיות עם ה' זה לשאול את ה'
מה ה' היה רוצה  -עצמי כל הזמן

ממני עכשיו, וביותר, לזכור שמה 
שה' רוצה ממני זה באמת באמת 

 .מה שהכי טוב לי. כך נהג יוסף
 

בירור ה"אני" האמיתי ואיחוד 
 הרצון הפרטי עם הרצון האלוקי זו

, אעבודה לא קלה בכלל, אבל הי
בטוחה; "וכל הלפחות ההצלחה 

 ."אשר הוא עושה, ה' מצליח בידו
 
 

 !שבת שלום
  לע״נ יהודה סויסה בן עליזה

  יוסף טנג׳י בן איזהו
 

 50 גיליון מס'ט, תשע", וישב 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          
   17:39, ר"ת: 17:08, צאת השבת: 16:17הדלקת נרות שבת:           
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 חנוכהמהלכות : פינת ההלכה
 

"להדליק נר חנוכה", )והאשכנזים מברכים: להדליק נר א. המדליק נרות חנוכה צריך לברך בלילה הראשון שלש ברכות: 
חנוכה(, "שעשה ניסים" ו"שהחיינו". ובשאר הלילות אינו מברך "שהחיינו", אלא רק "להדליק נר חנוכה", ו"שעשה  "של"

ניסים". )ונתנו המפרשים סימן לסדר שלשת הברכות שמברכים בלילה הראשון, מן הפסוק: "עשה לך שרף, ושים אותו על 
הינו ברכת שעשה "ניסים", וראה  -ינו ברכת "להדליק" נר חנוכה, ושים אותו על נסיה -ס וכו' וראה אותו וחי". עשה לך שרףנ

 הינו ברכת "שהחיינו"(. -אותו וחי
ב. צריך לברך קודם הדלקת נרות, שכל המצוות כולם מברך עליהן עובר לעשיתן. ולא יתחיל להדליק הנרות עד אחר שיסים 

 לברך כל הברכות.
ב וים כל הברכות על הדלקת הנרות, יתחיל בהדלקת הנרות. ולא יסלק ידו מהדלקת כל נר עד שידליק את ריג. אחר שס

הפתילה היוצאת מן הנר. ומיד לאחר שהדליק הנר הראשון, יתחיל באמירת "הנרות הללו". אבל אין להתחיל באמירת 
ן. ומנהג טוב לומר "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד" )כל המזמור(, אחר הדלקת "הנרות הללו" קודם סיום הדלקת הנר הראשו

 נרות חנוכה ואמירת "הנרות הללו".
ד. כשמדליק נרות חנוכה בלילה הראשון, ידליק את הנר הקיצוני שבצד ימין. ובלילה השני ידליק הנר הנוסף )החדש( תחילה, 

דר הדלקת הנרות הוא משמאל לימין. וכן בכל לילה מדליק תחילה את ואחר כך ידליק הנר שהודלק אתמול. ויוצא אפוא שס
הנר הנוסף )החדש(, ואחר כך ממשיך להדליק את הנרות שהודלקו בלילות שלפניו, משמאל לימין )כסדר הכתיבה בלועזית(, 

עבד אם שנה ונמצא שתמיד מתחיל בהדלקת הנר הנוסף, כי בתוספת הימים נתוסף הנס. ומכל מקום אין זה מעכב, ובדי
 מסדר זה והדליק בצורה אחרת, יצא ידי חובתו.

ה. מותר מן הדין לתת לבני ביתו להדליק נרות ההידור, אחר שהדליק בעצמו את הנר הראשון. ואפילו לבניו הקטנים, מותר 
 לתת להם להדליק נרות ההידור, ובלבד שהגיעו לחינוך.
. ולכן אסור לבדוק מעות או למנותם לאור נרות חנוכה. ואפילו עראי ו. אסור להשתמש לאור נרות חנוכה, ואפילו שמוש של

שמוש של קדושה, כגון ללמוד תורה לאור הנרות, אסור. ואין הבדל לענין זה בין הנר הראשון שהוא חיוב המצוה, לבין שאר 
רות חנוכה הנרות שהם נרות ההדור שמוסיפים בכל לילה, שאף לאורם אסור להשתמש. וכן אסור להשתמש לאור נ

 שמדליקים בבית הכנסת.
ז. אם אין בביתו אור כלל, אלא רק נרות חנוכה, אף על פי שאסור להשתמש לאורם, מכל מקום מותר ללכת לאור הנרות כדי 
שלא יכשל ויפול, ואינו חייב לעצום עיניו. וכן מותר לשבת בביתו בשעה שהנרות דולקים, אף על פי שאין לו אור אחר, שאין 

 שמוש לאור הנרות.   זה נקרא
בערב שבת נכון להדליק נר חנוכה תחלה ואחר כך נר שבת, ואם הזמן דחוק, די בהדלקת נר אחד למצות נר חנוכה, ובעודו ח. 

ממשיך להדליק שאר הנרות, תוכל האשה לברך ולהדליק נרות שבת, ואינה צריכה להמתין עד שיסיים הדלקת כל הנרות. 
ים מערב שבת, באופן שהרוח לא תכבה אותם בליל שבת בעת פתיחת וסגירת הדלת, ונוהגים ויזהר לתת הנרות במקום מתא

 שלא לומר "במה מדליקין" בערב שבת חנוכה.
פשט המנהג להדליק נר חנוכה בבית הכנסת , קודם שהשליח ציבור מבדיל על הכוס ]במקום שעושים הבדלה בבית       ט.

 ידי חובתם , יש לו להקדים ההבדלה לפני הדלקת נר חנוכה .את בני ביתו    [ ,  אבל המבדיל בביתו , להוציאהכנסת

 ..'במותם ציוו לנו את החיים': סיפור לשבת
 

הברית עמדו לשחרר את המחנה, כינס המפקד הנאצי את כל האסירים היהודים. הוא שלף מתוכם  שעתיים לפני שבעלות
הצלחת להחזיק מעמד במחנות הריכוז ומעולם לא אכלת מזון טרף. יודע אני את אחד האסירים ואמר לו כך: "חמש שנים 

עצמך כדי לקיים את הפרטים הזעירים ביותר של דתך. אולם, היית מוכן ליטול סיכון מכיון את וכמה סיכנת  תכמה הקרב
להשתחרר בעוד שעתיים. הבה שידעת שאתה עומד למות ממילא. חייך לא נחשבו בעיניך למאומה. אבל עכשיו, אתה עומד 

 ונראה כמה באמת שווה בעיניך הדת שלך. הנה בשר חזיר! אכול אותו או שאהרוג אותך כאן ברגע זה!"
פרט לשלוש העברות של עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים, שעליהן מצווה היהודי ביהרג ואל יעבור, הנה מצווה היהודי 

ר כוונתו של הנוגש היא באופן מפורש לגרום לכך אשו. אולם, כיה כדי להציל את חית האחרות שבתורלעבור על כל המצוו
על  -שיהודי יתכחש לתורה, כי אז,גם אם יצווה עליו כל דבר שהוא, ולו גם הפעוט ביותר כגון לשנות את צבע שרוכי נעליו

 היהודי להיות מוכן להקריב את חייו ולא להישמע לו.
 

 הוא הוצא להורג. -י במחנה הריכוז. הוא סרב לאכול את בשר החזיר, ושילם על כך בחייוזה היה מצבו של אותו יהוד
מאוחר יותר, כאשר נודע לבתו של אותו יהודי שאביה הקריב את חייו, אך שעתיים לפני השחרור, בשל סירובו לאכול בשר 

כליל את הדת וחינכה את ילדיה להיות גדל והוכפל צערה עד כי היה קשה מנשוא. כאשר הגיעה לארץ ישראל, נטשה  -חזיר
 מנותקים מהדת כמוה.

 

אחת הדרכים בהן נקטה אשה זו כדי לפטם את ילדיה בדעותיה, היתה לשלוח אותם לתל אביב כדי לקנות בשר חזיר. באחד 
הידחף . בעוד הוא מנסה להימים כאשר עמד בנה, ישראלי חילוני לחלוטין, בתור לקניית חזיר, התרחש לפתע משהו מוזר

יק בו פתאום זיכרון הסיפור על סבו. הוא עמד שם וחשב: "כיצד יכול אני לעמוד פה בתור, לדחוף ולהידחף קדימה זבתור, הב
 אותו מזון עצמו אשר סבא שלי הקריב את חייו כדי שלא לאכול ממנו?!..."        כדי לקנות בשר חזיר, 

כשר. זמן מה אחר -לה בליבו החלטה שלא להביא לפיו לעולם מזון לאבאותו רגע עזב הצעיר את מקומו בתור. בו במקום גמ
כך החליט לשמור שבת. לבסוף החליט להתחיל ללמוד תורה. הוא הצליח והצטיין מאד בלימודיו, וכיום הוא עומד בראשה 

 ובעולם!!! תנועת "ערכים" המוכרת בארץ -של תנועה גדולה ורבת השפעה העוסקת בחינוכם של יהודים שנתרחקו ממקורם
סבו של יהודי זה העדיף את המוות מפני שסרב להתפשר על מצוות דתו, ובמבט שנים לאחור אפשר להבחין בברור כיצד היה 
מעשהו של אותו סבא אחד הגילויים הנעלים ביותר של קידוש ה'. מעשהו זה היה הגורם לקשר הנאמנות המחודש עם הקב"ה, 

 מיהודי זמננו.לא רק של נכדו אלא של רבים וטובים 
 


