
 

 בבית המדרש התורה ורישיע
    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 

 
 שבת

  18:30 :בבית משפ' נחשוןעונג שבת לבנות 
  21:15: רבבבית הלציבור הרחב עונג שבת 

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

 (הלכות פסח ) 16:30: הכנסת מרכזיבית ב - שיעור לשבת
       

  זמני התפילות
 חול

  05:45 –שחרית
  18:30 –מנחה

 19:10 –ערבית 
  

 שבת
 18:30 – קבלת ש'מנחה 

  07:30  –שחרית
  17:45  –מנחה

צאת שבת –ערבית 
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 הודעות
 

ניתן לעשות מכירת חמץ כל יום 
  לאחר תפילת ערבית.

 
ניתן לפנות לרב המושב וכן לרבנית 

בכל עניין או שאלה הלכתית וכד' וכן 
 להארות והערות בנושא העלון.

 050-4175188 בנימין הרב
 050-4175288הרבנית לבנה 

 

  
  'כימי צאתך ממצרים' :שליט"א דבר הרב

 

שבת זו נקראת שבת הגדול על שם הנס שנעשה בה. כשיצאו ישראל ממצרים היה זה ביום 
טלה, לכל בית ולהכינו -לקחת שה חמישי בשבוע כאשר חמישה ימים קודם לכן בשבת נצטוו

לשחיטה בליל יציאתם ממצרים. הטלה, כידוע, היה האליל של מצרים ולו הם סגדו, ומשראו 
כך רצו לפגוע בעם ישראל אך בניסי ניסים לא יכלו לגעת בהם לרעה. ומדוע דווקא טלה? 

ברקיע  כידוע, לכל חודש יש מזל ברקיע. המזל נקבע עפ"י הסדר שבו מסודרים הכוכבים
באותו חודש. בחודש ניסן הכוכבים מסודרים בצורת 'טלה', לכן כך הוא מזלו של החודש. 
וכיוון שניסן הוא ראש לכל החודשים נמצא מזלו ראש לכל המזלות, ולכן, ראו המצרים 

טעם נוסף לכך שנקראת שבת הגדול ע"ש . בטלה שלמטה בארץ סמל וענף למזל הזה בשמים
 כי שולח לכם וכו' לפני בא יום ה' הגדול והנורא".הפס' בהפטרה "הנה אנו

כדי להיכנס לעובי הסוגיה בואו נבין מהו עניין המזל. שורש המילה נ.ז.ל מלשון נזילה, ירידה 
ממקום גבוה למקום נמוך. השפע האלוקי יורד לעולם דרך מערכת טבעית של כוכבים 

די לסבר את האוזן. ומדוע? משום ומזלות, ומלבד העובדה שכך קבע בורא עולם, יש בכך גם כ
שלמשל אם אני חפץ להדליק נורה חשמלית, האם אני צריך, או יכול להשתמש בכל הכח 
החשמלי שמיוצר בתחנת הכח המרכזית? ודאי שלא! מה עושה 'חברת חשמל'? מעבירה כח 

וח לפי הצורך ויכולת הקיבול של כל מכשיר כדרך שנאים )מווסתים( ומוסתת ומחלקת את ה
בורא עולם חפץ להוריד )'להוזיל'( שפע וחיות לעולם הזה,  ,ומכשיר חשמלי. כך לגבי המזל

הוא עושה זאת דרך מערכת הכוכבים והמזלות, הם הצינורות דרכם הקב"ה מעביר ומווסת 
את שפעו העצום כדי שבני אדם יוכלו לקבל ולהכיל אותו. יחד עם זאת, זה ברור שאין 

 משל עצמה, וכל מה שהיא משמשת זה סה"כ 'אמצעי' להעביר.לאותה מערכת שום כח עצמי 
עצמי לאותה מערכת, כאילו  בנקודה זו טעו אומות העולם, והמצרים בתוכם. הם ייחסו כח

היא פועלת מצד עצמה, ולכן היו עובדים וסוגדים לכוכבים והמזלות, ובעיקר למזל טלה 
מזלות. אמנם, כל ההשפעה דרך מערכת הכוכבים תקפה לגבי אומות ל הראשוןשהוא 

 העולם. אצלם מערכת החיים חוקית, קבועה ולא ניתנת לשינוי. 
תכלית, הם מקבלים את השפע ישירות מהבורא ללא שום אצל עם ישראל ההנהגה שונה ב

אמצעי ובלי שום מערכת באמצע, אדרבא, תחילת ההיווצרות של עם ישראל כרוכה בצורה 
של שינוי הטבע ללא כפיפות לשום חוקיות כזו או אחרת. זו מהותם של עם ישראל, שהרי 

הקב"ה מעל הכוכבים  לא יכל להוליד עד שהעלה אותו ,אבינו הראשון ,אברהם ,לפי ה'מזל'
ממך אני מתחיל סוג חדש של הנהגה, אם כלפי שאר האומות ההנהגה היא  :ואמר לו

'כללית', הרי שממך והלאה נוצר עם שיונהג בהשגחה 'פרטית'. יהודי יכול לקבוע את גורלו 
עפ"י מעשיו, בורא עולם 'משנה' את ההנהגה בהתאם למעשיו של איש ישראל, מה שאומר 

דו ובעצמו מעורב בכל חלקיק שנייה בחיי האדם, משגיח עליו, מביט בו, עוקב שהקב"ה בכבו
אחריו, חרד לגורלו הטוב וחפץ להיטיב לו על כל צעד ושעל. כשביקש הקב"ה לשחוט דווקא 

 -והשני ,עם ישראל מעל המזל ושולט עליו -האחד, את הטלה רצה בכך להעביר מסר כפול
כת זו שום כח עצמי משלה והכל כחומר ביד היוצר, כלפי אומות העולם שידעו שאין למער

  שהאלוהים שלהם נשחט לעיניהם ואין לאל ידו וידם להושיע. ,והראיה
וזו האמונה שעלינו להעביר לילדינו בעת הזו, שיש לנו אבא שחי אתנו, נמצא אתנו, קשוב 

 אלינו ורוצה בטובתנו הנצחית.
גישים 'הסתר פנים' גדול, צריכים לדעת וגם בימים קשים כאלו שישנם צרות וקשיים, ומר

 שההסתר בזמן שיעבוד מצרים היה כפול ומכופל מכל מה שאפשר להעלות על הדעת. ובכל
זאת, לא התייאשו אבותינו והרימו את עיניהם לאבא שבשמיים בתפילה וזעקה, וסופם 

כה למה שנושעו באותות ומופתים, ביד חזקה ובזרוע נטויה. וכך נעשה אנו ובזכות זה נז
 נביאנו "כימי צאתך מארץ מצריים אראנו נפלאות". שהובטחנו ע"י

 מושבהרב , בנימין אבוטבולהרב  ,ומבורך בת שלוםבברכת ש

 13 , גיליון מס', תשע"ח גדולה, שבת צו פרשת  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          
 20:19ר"ת:  ,19:31, צאת השבת: 18:32הדלקת נרות שבת:           

  )שלומי סויסה( כנואש שבתוה
 

פרשתנו השבת ממשיכה לעסוק 
ומצווה שבכל ,בנות רבדיני הקו

זמן ובכל מצב, צריכה האש 
שבוערת על המזבח לבעור, ללא 

 .הפסקה
 

ובאותו עניין של אש התמיד, ישנה 
-"תמיד :הלכה בתלמוד הירושלמי
אפילו  -אפילו בשבת, תמיד

בטומאה". וצריך להבין מה מיוחד 
וה ה' שתהא ושציבאש התמיד 

דולקת תמיד, אפילו בשבת וגם אם 
  .כולם טמאים

ומסבירים שהמזבח משול לליבו 
של אדם, ובעצם מצווה אותנו 
התורה, שעל מנת לשמור על 
הרגשות החמים כלפי המצוות 
ועבודת ה' ובכדי שגם הם יגרמו 
לנו הנאה, צריך לדאוג שתמיד 
תבער בליבנו אש, תמיד לחפש את 

בור וההתלהבות הכוונה, החי
בקיום המצווה. ולא משנה באיזה 

 .מצב רוחני אנחנו
 

ובעומק יותר, נראה שיש כאן 
הוראה חשובה לעבודת ה' שלנו. 
שכן, לעיתים נוטה האדם לחפש 
ריגושים, לקפוץ משיא לשיא 

באמת אין כלום, שום  כשבניהם
השתדלות, הכל או כלום. ומלמדת 
אותנו התורה שאולי זה יפה 

רק אש  - לאורך זמן לשעתו אך
 .תמיד תחזיק מעמד

 
אז שנזכה לעשות את הדברים 
בהתמדה גדולה וניקח בחשבון 
שהאש גם מתעתעת, פעם עולה 
ופעם יורדת, אבל הכי חשוב 

 .שתהא קיימת
 

 ומבורך. שבת שלום
 

 בן עליזה.סויסה לע"נ יהודה 
 



 

 'הלכות פסח': שבת הגדול
 :מהלכות בדיקת חמץ

 בודקים את החמץ לאור הנר. -הקרוב הבעל"ט בלילההשנה יום חמישי  -א. ליל י"ד בניסן
ב. כל מקום שיש לחוש שמא הכניסו שם חמץ במהלך השנה טעון ניקיון ובדיקה קודם הפסח, ומקומות שאין חשש שמא הכניסו 

דרך מקומות שאין  שם חמץ במהלך השנה כגון בוידם וכו' אינם טעונים בדיקה וממילא אינם טעונים גם ניקיון קודם הפסח.
להשתמש שם, כגון חמץ שנמצא מאחורי ארון כבד או תחת המגש התחתון שבמקפיא, או פירורים שנמצאים בין המושב לכיסא, 
אין צורך להוציאם משם, אלא די לבטלם בליבו, ואם לאחר הפסח הוציאם משם, מותר לאוכלם ואין בזה חשש חמץ שעבר עליו 

בית שיש בו ילדים יש לבדוק תחת  קודם הפסח על דעת להוציאם אחר הפסח. הפסח, ובלבד שלא יערים להטמין שם לכתחילה
ן לשם בדיקה ודיו. כיסי הבגדים והילקוטים טעונים בדיקה, ולכן צריך לנער את והארונות והמיטות ובשעה שמנקה שם יכו

, ולא צריך עוד לבודקם לאור הילקוטים ואח"כ לכבסם וכן בכיסי הבגדים יש למששם ולוודא שאין בהם חמץ בעין ואח"כ לכבסם
 הנר בליל י"ד.

ג. גם המוכר חמצו לגוי )מכירת חמץ( חייב בבדיקה מחשש שמא ימצא חמץ בפסח ויבוא לאוכלו. אך אם מוכר חמצו לגוי ולא 
חר ולכן יב ון שמפקיע מעצמו את מצות הבדיקה.ונשאר בביתו במהלך הפסח, פטור מבדיקה, ומ"מ אין ראוי ונכון לעשות כן כי

חדר שאין מכניסים בו הרבה חמץ ויציין בטופס מכירת החמץ שאינו מוכר את אותו חדר, ינקהו היטב, ויעשה בו את הבדיקה 
כדת וכדין, ואם קשה לו לבדוק אפילו חדר אחד יקדים ללכת למקום שמתארח וישכור את חדרו קודם ליל י"ד ויעשה שם את 

ברכה מבעל הבית ועל סמך ברכתו לבדוק בחדר. ובשוכר חדר בבית מלון יכול לכתחילה הבדיקה כדת וכדין, ויותר נכון לשמוע את ה
 לברך בעצמו על הבדיקה. כיון ששוכר את החדר כדי לגור בו וכשיגיע לשם קודם ליל י"ד יתחייב בבדיקה בברכה כדת וכדין.

יך לבדוק שתי בדיקות, בביתו ובחדרו ד. אדם שמתארח בבית מלון בחג הפסח וישנה אפשרות שיחזור לביתו באמצע החג, צר
שבבית המלון, ואם מגיע לבית המלון בליל י"ד יקדים לבדוק בביתו בליל י"ג עם עשרה פתיתים כנהוג בלא ברכה, וכשהולך לבית 
מלון יפזר את הפתיתים שהשתמש בהם בביתו ויבדוק שם כדת וכדין. אם הגיע קודם ליל י"ד יבדוק בברכה, וכן אם הגיע אחר 
כניסת ליל י"ד ולאחר בירור עם הנהלת בית המלון גילה שלא עשו בדיקה, יבדוק בחדרו בברכה, אולם אם לאחר הבירורים גילה 

 שהנהלת בית המלון בדקה את החדרים ראוי שיחזור ויבדוק בעצמו בלא ברכה וכנ"ל.
 ,א להשתמש בהם בפסח אלא יניחם בארוןה. ברכונים וזמירונים שמשתמש בהם במשך ימות השנה על שולחן שבו חמץ מומלץ של

 ובפסח ישתמש בסידורים ובהגדות או בברכונים וזמירונים המיוחדים לפסח.
ו. צריך לנקות את הרכב היטב היטב בכל התאים והכיסים הנמצאים בו, ומכל מקום יכול לבדקו ביום י"ג לאור החמה כדין 

 אכסדרה שנבדקת לאור החמה.
תי חמץ קודם בדיקת חמץ ועל פי הקבלה יש להניח עשרה פתיתים דווקא, אולם יש להיזהר לסמן את ז. מנהג ישראל להניח פתי

הם שהמקומות שהניחו בהם את הפתיתים כדי שלא יאבדו וכן יש להניח את הפתיתים דווקא במקומות שדרך להכניס שם חמץ 
כמו כן יש להקפיד  הם פטורים מבדיקה.ששם חמץ  חייבים בבדיקה ולא במקומות שאין דרך להכניס שם חמץ ואין חשש שהכניסו

 שכל פתית יהיה פחות מכזית ולקושרו היטב בתוך שקית.
ח. תקנת חז"ל לבדוק לאור הנר ולכן יש להתחיל לבדוק תחילה עם הנר ואח"כ אם רוצה יכול להמשיך לבדוק עם פנס. ואם אין 

 החשמל אלא אדרבה יש עניין להשאירו דולק כדי שיאיר היטב.אין צורך לכבות את אור  לו נר יבדוק הכל בפנס ובברכה.
, ויחזור עליו פעמיים: "כל חמירא דאיכא ברשותי דחזיתיה ודלא חזיתיה,  ט. לאחר שסיים את הבדיקה, יאמר את הביטול

ביערתיו ולא דביערתיה ודלא ביערתיה, לבטיל ולהוי כעפרא דארעא" )כל חמץ ושאור שיש בבית הזה שראיתיו ולא ראיתיו, ש
כעפרא  הפקרלבטיל  ולהוי ..." -ובפעם השלישית יחזור על הביטול ויוסיף את המילה הפקר  ביערתיו יתבטל ויהיה כעפר הארץ(.

 דארעא". 
החדר בצורה מסודרת ומדוקדקת עם נר )בלי ברכה( את בערב  בדוק, יכול בעל הבית למספר ימים לפני פסחי. אם ניקו חדר מסוים 

מץ, ובזה יוצא ידי חובת בדיקה ולא צריך לחזור ולבדוק שוב בליל י"ד, ובתנאי שנזהר לא להכניס שם חמץ, וגם לא שאין שם ח
בחדר שנמצא  הפקיע את תקנת חז"ל לבדוק בליל י"ד שהרי משאיר לפחות חדר אחד לבודקו בליל י"ד ורצוי שזה יהיה המטבח.

שר לבדוק גם ביום ולא צריך לחכות לילה, כיון שדינו כאכסדרה שאורה רב מול חלון או ארגז משחקים וכדו' שנמצא במרפסת אפ
אלא שאם משתמשים בעצה זו  ובליל י"ד יבדוק רק את המטבח. קודם ליל י"ד, ונבדקת לאור החמה, וכך יעשה בכל חדר וחדר

התבטלה צריך להקפיד לסגור את החדרים שנבדקו עד חג הפסח ולא לאפשר שום כניסה עם חמץ לחדר. ואם לא הקפידו בזה 
 הבדיקה.     

 :מהלכות ערב פסח
. בבוקר 11:30 - חמץ שריפה וביטולסוף זמן   בבוקר. 10:12 - סוף זמן אכילת חמץ , השנה יום שישי הקרוב הבעל"ט -א. ערב פסח

" וכו' ויוסיף )יאמר שוב את נוסח הביטול "כל חמירא וצריך להקפיד שהחמץ יישרף לחלוטין ורק אח"כ לומר את נוסח הביטול 
 כדי שהשריפה תהיה בחמץ שלו )שאם יבטל קודם שיישרף נמצא שורף חמץ שאינו שלו(. דחזיתיה וכו' כמו שמופיע במחזורים(.

. להקפיד שכזית )כמות של פרוסה וחצי בערך( חמץ יישרף על ידי האש 1. בשריפת חמץ צריך להקפיד ולהיזהר בכמה דברים: ב
. להסיר את נייר 2 ישפוך רק על שאר החמץ, כדי שיקיים מצוות תשביתו ע"י שריפה כפי המנהג. בלבד, ואם רוצה לשפוך נפט

. להקפיד 3 הכסף מפתיתי החמץ ולחתוך את הלחמים והפיתות לחתיכות קטנות כדי שהאש תשלוט בהם בפנים ותשרפם היטב.
. אם יש לו כמות חמץ מרובה צריך להקפיד לזורקה כמה ימים קודם הפסח, ואם לא 4שיהיה לכל הפחות כזית חמץ בשריפה. 

. מי שלא נשאר לו חמץ כלל לשריפת חמץ ראוי שיקנה כזית חמץ כדי 5 חמץ.הצליח לזורקה קודם הפסח ישתדל לשרוף את כל ה
 ם מצות תשביתו.לקיים מצות תשביתו לכל הדעות, ובנים הסמוכים על שולחן הוריהם אינם מחויבים בקיו

 . ערב פסח, כשמגיע זמן איסור אכילת חמץ, יש לנקות היטב את השיניים ולהשתמש במברשת חדשה לפסח.ג
 ע"י ישראל.לא (, ואם לא הסתפר, מותר אח"כ ע"י עצמו או ע"י גוי, אבל 12:45. יש להזדרז להסתפר קודם חצות היום )ד
 כולו )מעלות השחר( כדי שיהיה היכר וחידוש לאכילת המצה בערב.. אסור מדרבנן לאכול מצה בערב פסח כל היום ה
(, מכיוון שלא יוצאים בה בלילה ידי 15:50בערך וכדו' מותר לאוכלה בערב פסח עד שעה עשירית )או מטוגנת . מצה מבושלת ו

 .חובת מצה, היות ונתבטל ממנה טעם מצה
במצת מכונה. גם ומ"מ בשעת הדחק יוצאים יד"ח  ,מצה שנעשית בעבודת יד ,. ראוי ונכון להשתדל לקחת מצה של לילה הראשוןז

 כמו כן ראוי ונכון לקחת למצה הנ"ל מצות שמורות משעת קצירה ובדיעבד יוצאים יד"ח גם בשמורה משעת לישה. 
בת )כמו השנה(, שאסור להכין מי מלח מרובים, אבל מים מועטים . הנוהגים לטבול את הכרפס במי מלח ישימו לב בפסח שחל בשח

 ומי מלח מרובים יכינם קודם השבת.מותר.  לצורך טבילת הכרפס עם מלח
 . מנהג חשוב לטבול במקווה טהרה בערב החג.ט
ים ". ואם יכולוהגדת לבנך. חובה קדושה להשכיב את הילדים לישון בערב פסח כדי שיהיו ערניים כל הסדר ויקיים בהם מצוות "י

 .ומה נעים ח קודם , הנה מה טובולנם ההורים עצמם ג
 !חג פסח כשר ושמחבברכת 


