
 שיעורי התורה בבית המדרש
 שבת

  18:45: בבית משפ' נחשוןעונג שבת לבנות 
  15:30בבית הכנסת מניין צעירים:  ותהילים לבנים שיעור
  16:30: הרבבבית  ותהילים לבנות שיעור

 (ענינא דיומא הלכה) 16:15: הכנסת מרכזיבית ב -שיעור לשבת 
    חול
 , הלכה וגמרא(פרשת שבוע –)הרב בנימין  18:20 – 17:50: ד'ב',יום 
 לימוד עם אברכים( -)כולל ערב  18:20 – 17:30 א' :יום 

 מסכת קידושין( -)הרב בנימין  21:15  יום ב':
 שיעור בטעמי מקרא + פיוטים לילדי המושב 18:00יום ה': 
 (לכלל הציבור כולל ערב לימוד) 23:00 – 21:30יום ה': 
       

  זמני התפילות
 שבת 

 18:20 –מנחה קבלת ש' 
  07:30  –שחרית
  17:15  –מנחה
 צאת שבת – ערבית

 חול
  05:45 –שחרית
  18:20 –מנחה

  19:00 –ערבית 
–כל יום בין מנחה לערבית 
 שיעור בהלכה והשקפה 

  
  
  
  

 הודעות
 

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

 להארות והערות בנושא העלון.
 050-4175188הרב בנימין 

 050-4175288הרבנית לבנה 
 
 

  
  '..?איזהו חכם': דבר הרב שליט"א

 

פסוק זה בפרשתנו טומן בתוכו מסר אדיר למתבונן  -לאחריתם" יבינוישכילו זאת  חכמו"לו 
בו לעומקו. נשים לב שישנם כאן שני תנאים שבאמצעותם יגיע האדם לתכלית הנרצית ולמה 

, החכמה והבינה מביאים את יבינו... חכמו שצריך האדם לשים את מגמתו כל ימי חייו.
מטרה שאליה צריך לשאוף ולשם צריך . שישנה אחרית, ישנה 'אחריתם'האדם להכרה של... 

 לצעוד. מהי אותה מטרה? ומה עניינם של החכמה והבינה שעל ידם ישיג את אותה מטרה?
כדי להבין זאת נחזור אחורה לחומש בראשית פרשת מקץ לעניין חלומות פרעה. באחד 

רות מהחלומות הוא רואה שבע פרות שמנות ויפות עולות מן היאור, ולאחריהם עולות שבע פ
רזת ורעות מראה. מיד "ותעמודנה אצל הפרות על שפת היאור", הפרות הרזות עומדות ליד 

ולאחר מכן "ותאכלנה הפרות הרעות את שבע הפרות יפות המראה... והנה , השמנות
ולאחר הפתרון על דבר שבע שנות שובע ושפע  ,חלום". יוסף נקרא לפתור את חלומות פרעה

השמנות( ולאחריהם שבע שנות רעב גדול וכבד )שבע הפרות  שיבואו על הארץ )שבע הפרות
הרזות(, מציע יוסף: "ועתה יראה פרעה איש נבון וחכם וישיתהו על ארץ מצריים... ויקבצו 
את כל אוכל שבע שנים הטובות... והיה האוכל לשבע שני הרעב" בהצעתו של יוסף שוב אנו 

ק מי שניחן בהם יוכל לאסוף בשנות נבון וחכם' שר -נפגשים בשתי התכונות הנ"ל 'איש
השובע לשנים שכבר לא יהיה... הדבר הזה מקרב אותנו להבין באיזו תכונות עלינו הצטייד 

 כדי 'לאסוף' ולשמור גם אנו צידה לזמנים שכבר לא יהיה...
קודם יש לשאול: האם פרעה ביקש מיוסף עצות? הלא ביקש פתרון לחלום, ולאחר  ךא

קידו של יוסף. ומהי העצה הזו שיוסף מייעץ לפרעה "ועתה יראה הפתרון תם ונשלם תפ
פרעה איש נבון וחכם" וכו'. מי ביקש מיוסף עצות? אלא שיוסף כלל לא יעץ לפרעה. דברי 

יוסף שם לב לפרט מסוים בחלום פרעה שלכאורה  .יוסף אלו נאמרו כחלק מפתרון החלום
הזה הוא עניין העמידה של הפרות  נראה מיותר ולא נצרך לעיקר המסר של החלום. הפרט

ואח"כ בלעו  ן,קודם עמדו ליד .הרזות והרעות ליד הפרות הטובות "ותעמודנה אצל הפרות"
אותן. מה עניין עמידה זו, ומדוע לא בלעו אותם תיכף שעלו הפרות הרזות מן היאור? על זה 

 'אותו ממונה'ת לאמר יוסף לפרעה שבפרט זה מרמזים לפרעה, בין היתר, אלו תכונות נצרכו
שידע לאסוף תבואה בשנות השובע, לאותן שנות רעב שתבואנה לאחריהן. רק אדם על מנת 

שמסוגל 'להעמיד' לנגד עיניו את שנות הרעב ליד שנות השובע וכבר בשנות השובע כשחיטים 
הגיעו שנות הרעב. להעמיד  'כבר'כאילו  'עכשיו'מתגלגלות ברחובות מרוב שפע, לראות 

בתוך שנים של שובע, לכך  ,ועכשיו ,ולהרגיש אותו כבר כאןמול העניים של רעב מציאות 
רואה מציאות עתידית כאילו  -'איזהו חכם הרואה את הנולד' -חכם .דרוש איש 'נבון וחכם'

הוא שמבין  -היא כבר נולדה, מרגיש את החוסר העתידי כבר עכשיו בזמן שעדיין יש... נבון
ר אל השכל, אל עצמו, זה מדבר אליו! כלפי מה הדברים מקרב כל דב ,דבר מתוך דבר

אמורים? שבע שנות השובע אלו שבעים שנות חיי האדם "ימי שנותינו בהם שבעים שנה" 
בהם ישנו שובע גדול ושפע עצום של מצוות. רק תחטוף, רק תקח. זה מתגלגל לנו ליד 

אה עשרים... ימים אשר למתי? לימי הרעב לאחר המו - להרים ולאסוף, רק לרכון ,הרגלים
 עליהם נאמר "במתים חפשי" כיוון שאדם מת נעשה חפשי מן המצוות. 

רואה את העתיד להיולד, כאילו כבר נולד, מעמיד מולו וחש  - רק חכם הרואה את הנולד
כבר עכשיו את הזמן שכבר לא תהיה אפשרות, יטריח עצמו להרים ולאסוף כל מצווה, כל 

ימות הרעב רק נבון שיודע לקרב אל השכל מציאות עתידית כצידה לדרך ל, מעשה טוב
 ולהתכונן אליה במרץ ובחריצות יזכה 'למי שטרח בערב שבת יאכל בשבת'.

תבונה.  -"יבינו"חכמה. ישכילו זאת,  -"לו חכמו"עכשיו מובן הפסוק בו פתחנו כמין חומר: 
חכם ונבון מעמיד את האחרית תמיד לנגד עיניו ופועל תמיד בלי היסח  "לאחריתם"ואז... 
 להתארגן ולהתכונן לקראתה, לאסוף ולמלא מצברים... איש נבון וחכם. הדעת

 

 המושברב בנימין אבוטבול, הרב ומבורך,  בת שלוםכת שבבר

 )שלומי סויסה(  '..זכר ימול עולם'
 

פרשתנו פותחת בשירה ששר משה 
רבינו לישראל, המתעדת את 
הברית שכרת ה' איתם, והמהווה 

  אזהרה למידה שיחטאו ישראל.
 

משה קורא בשירה לישראל "זכור 
ימות עולם בינו שנות דור ודור...", 

התבוננו על דורות קודמים  ,ז"א
ברו או שה' נפרע עם הרשעים וד  ור  

או שיש שכר עם החכמים ור  
 לצדיקים, ואם כן שווה לכם ללכת

 בדרך ה'. כך בפשט.
 

אך אפשר להבין עומק נוסף 
בדברים; משה קורא לישראל 
להתבונן מסביב ולצאת מעצמם! 
לצאת מהגאווה הגורמת לחטא. 
להפנים שהעולם לא נברא ביום 
שנולדנו וכנראה גם לא יחרב ביום 
שנסיים אנחנו את תפקידנו פה. 
דורות קדמו לנו ודורות יבואו 

לעולם כדי אחרינו וכולנו הגענו 
למלא את השליחות שייעד לנו 

 הקב"ה.
הגאווה מאדירה את האדם, את 
עולם החומר ולא משאירה מקום 

 לה' ותורתו ולכן גוררת לחטא.
התרופה לכך היא ענווה. את 
המוסר על זה יכול היה רק משה 

 ה"עניו מכל אדם" ללמד.
 

אז שנכיר את ערכנו בענווה ובעז"ה 
ת הטוב ע"י כך נזכה להשריש בנו א

 והקדושה.
 

 !שבת שלום
 

  לע״נ יהודה סויסה בן עליזה
  יוסף טנג׳י בן איזהו
 

 40 מס'גיליון , טתשע" ,האזינו 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          
   19:50, ר"ת: 19:15, צאת השבת: 18:17הדלקת נרות שבת:           
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 סוכות חגמהלכות : פינת ההלכה
 

 . ימים שבין יום הכיפורים לסוכות, אין אומרים בהם וידוי ונפילת אפיים.א
. טוב שייקבעו לימוד הלכות סוכות ברבים קודם חג הסוכות, באופן שיהא כל אדם בקי בקיום כל המצוות הנוהגות ב

 בחג.
בתיאבון, לא יאכל פת בערב חג הסוכות משעה עשירית ומעלה, כדי . הואיל ומצווה לאכול את כזית הפת שבסוכה ג

 שיהיה תאב באכילתו. אבל אוכל מעט פירות או ירקות, או בשר ודגים, ובלבד שלא ימלא כרסו מהם, כדין ערב פסח.
הקב"ה נאמר בתורה: בסוכות תשבו שבעת ימים וגו', כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. והם ענני כבוד שהקיפם  .ד

 בהם לבל יכם שרב ושמש. את ישראל 
וכתב הטור )סי' תרכה(, הטעם שנצטוינו לעשות סוכה בחדש תשרי, ולא בחודש ניסן, שהוא זמן יציאתנו ממצרים, לפי 

לת הקיץ, ודרך כל אדם לעשות סוכה לצל, ולא היתה ניכרת עשייתנו שהיא לפי מצות הבורא ישחודש ניסן הוא בתח
לת החורף, שהוא זמן הצינה והגשמים, ודרך כל יו השי''ת לעשות הסוכות בחדש השביעי, שהוא תחיתברך, ולכן ציונ

אדם לצאת מסוכתו ולישב בביתו, ואילו אנחנו יוצאים מן הבית לישב בסוכה, ובזה יראה לכל שאנו עושים כן בשביל 
 מצות המלך שציוה עלינו לעשותה.

שן ומטייל ודר בסוכה כל שבעת ימים, בין ביום בין בלילה, כדרך שהוא דר כיצד מצות ישיבה בסוכה? אוכל ושותה וי. ה
 בביתו בשאר ימות השנה. וכל שבעת הימים אדם עושה את ביתו עראי וסוכתו קבע, שנאמר בסוכות תשבו, כעין תדורו. 

, שלא יהיו מצות בזויות עליו )שבת כב.(. אבל לא יעשה שום תשמיש בזוי בסוכה, כגון שטיפת קדרות וקערות וכיו''ב. ו
אולם, מותר לעשן סיגריות בסוכה וכן מותר  מותר לשטוף כוסות וצנצנות בסוכה. ואין להחליף טיטול לתינוק בסוכה.

להכניס לשם מאפירה לצורך כך ואחר כך להוציאה, ובלבד שאין העישון מפריע לאנשי ביתו ולסובבים אותו. )ומי שיכול 
 ע לגמרי מלעשן תבוא עליו ברכה, כי מוכח שהעישון מזיק לבריאות(.להימנ

לפי שקדושת הסוכה גדולה ביותר. אולם, אם יש הכרח להכניסו  ז. לכתחילה אין להכניס גוי לסוכה כל שבעת ימי החג
חילול השם,  שייפגע הגוי המטפל וייגרם כגון שהוא מטפל ביהודי סיעודי אין לחשוש ומותר להכניסו. וכן אם יש חשש

 יכניסנו.
ח. צריך להיזהר לא לקצר דרכו דרך הסוכה, כגון שרוצה להיכנס לביתו דרך הסוכה כדי לקצר הילוכו, ואם מוכרח 
לעבור דווקא דרך הסוכה ישהה מעט בסוכה ואם יש אפשרות יאכל או ישתה דבר מה, ולאחר מיכן יוכל לצאת מהסוכה  

ת שאם הוצרך לקרא לחברו או לקצר דרכו דרך בית הכנסת, צריך להתעכב שם ולהיכנס לביתו וכו'. וכמו בבית הכנס
 כמה רגעים, או לומר דבר הלכה או משנה, ומשם ייצא לדרכו.

 
 

 ..'יהודי נאמן': לשבת סיפור
 

חרדי לכל דבר, קיים כמובן תושב ארצות הברית אב, שבהם אסור להתגלח. היהודי שלנו, -חודש מנחם בתוךהימים היו 
ראיון העבודה המכריעה שנקבע עבורו לאחר מאמצים גדולים והפעלת אבל, לקראת  את ההלכה בשלמותה, ולא התגלח.

 עלו ובאו במוחו ספקות באשר לגילוח.  קשריפ,
הרי הדבר אסור! הרי מעולם  -מגולח אינו נראה יפה! ומאידך גיסא-שעליו להיראות יפה, ואדם לא -מחד גיסא -הוא ידע

 לא התגלחתי בימים אלו, אמר לעצמו.
 -ומכאן, ומשלא הצליחהיצר הרע, כידוע, אינו מניח לאדם, ומתקיף אותו בדרכים שונות. הוא הביא לו ראיות מכאן 

 הביא לו את 'הראיה' החזקה ביותר, שמדובר לכאורה בעניין שיש בו פיקוח נפש.
לא הצלחת להתפרנס בכבוד, ופרנסה כידוע היא עניין שיש בו משום פיקוח נפש, והנה לפניך עתה הזדמנות עכשיו הרי עד 

 שמותר לך להתגלח, באופן חד פעמי! של פעם בחיים, עם משכורת כל כך גבוהה. בודאי
 דברי היצר חדרו בליבו כארס של עכנאי, עד שהיהודי שלנו התפתה, והתגלח.

 8, והמתין בדריכות בפתח לשכתו של בעל הבית. משנכנס, אמר לו האיש, שכל 09:30למחרת, הקדים את בואו לשעה 
יך, נודעו  לי פרטים טובים מאד, אבל ברצוני שלפני המועמדים שהיו לפניו, נידחו. 'בבירורים שהספקתי לערוך אודות

 הכל תענה לי על שאלה אחת'.
 נינוחות, והתכונן לשמוע את השאלה.-לאחר ששמע את המחמאות שנאמרו עליו, התרווח היהודי עתה על כיסאו ביתר

ובהגיע הימים הללו הם  החווה, במשך שנים אני נמצא בבורסה, יחד עם יהודים דתיים,הבית ו'תראה, אמר לו הגוי בעל 
 אינם מתגלחים, ושמעתי שהם עושים זאת בגלל בית מקדש שהיה פעם ליהודים, וחרב, ובצורה זו הם מתאבלים עליו.

"אולי תסביר לי מדוע אתה, כיהודי דתי, שונה מהם, ונראה עליך שלפני שבאת אליי התגלחת? האם אינך מתאבל על 
 בית המקדש של היהודים?'.. 

לנו החוויר והאדים חליפות, חשב שהוא עומד ליפול מן הכיסא. הוא התבלבל לחלוטין, וזו הייתה גם הסיבה היהודי ש
שלא עלה במוחו שום רעיון כיצד להסביר את מעשהו, ונאלץ להודות בפני הגוי על האמת, שביקש למצוא חן בעיניו, ולכן 

 התגלח.
הרי  ;מבחינתי, הפגישה שלנו נגמרה, ואתה יכול ללכת הביתההגוי העשיר עשה סימן של חוסר שביעות רצון, ואמר: '

 אני מחפש אדם שיהיה ממונה על החווה ועל כל הבית שלי, והתכונה הראשונה הנדרשת לכך היא הנאמנות. 
אם אינך נאמן לאלוקיך, ולדת שלך, כיצד אפקיד ידך את רכושי?! מי ערב שתהיה נאמן לי ולנכסיי, ולא תגנוב ממני 

 ך?'...חפצי ער
 


