
 שיעורי התורה בבית המדרש
 שבת

  17:00: בבית משפ' נחשוןעונג שבת לבנות 
  14:15בבית הכנסת מניין צעירים:  ותהילים לבנים שיעור
  15:45: הרבבבית  ותהילים לבנות שיעור

 (ההלכמסכת ברכות ל) 14:45: הכנסת מרכזיבית ב -שיעור לשבת 
    חול
 לימוד עם אברכים( -)כולל ערב  18:15 א' :יום 
 (והקפה, הלכה פרשת שבוע –)הרב בנימין  17:30: 'ג, 'איום 
 מסכת קידושין( -)הרב בנימין  21:00  ':גיום 
 (ערב לימוד) 19:30': דיום 

 שיעור בטעמי מקרא + פיוטים לילדי המושב 17:30יום ה': 
 (שיעור לצעירים) 18:00': היום 

       

  זמני התפילות
 שבת 

 16:30 –מנחה קבלת ש' 
  07:30  –שחרית

  15:45  –מנחה
 צאת שבת – ערבית

 חול
  05:45 –שחרית

  16:25 –מנחה
  17:10 –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 
 

  
  '..בשורות טובות': דבר הרב שליט"א

 

ולבכותה" )כג, ב(. וברש"י: "נסמכה מיתת שרה לעקידת "ויבוא אברהם לספוד לשרה 
יצחק, לפי שעל ידי בשורת העקידה שנזדמן בנה לשחיטה וכמעט שלא נשחט, פרחה נשמתה 

 ממנה ומתה".
 

תובנות רבות ולימודים נפלאים יכולים אנו להשכיל מפרשת העקידה. אחד מהם נלמד 
 ותשומת לב לדברים הנאמרים לזולת!עד כמה צריכים להקדיש זהירות  -מפסוק זה, והוא

הנה אותו שליח בא לבשר לשרה שיצחק נשאר בחיים, אלא שהתחיל קודם לספר לה איך 
ורק אחר כך סיים דבריו ואמר שניצל ולא נשחט, אלא שבין כך ובין  -שנזדמן בנה לשחיטה

אילו כך נבהלה שרה עד שפרחה נשמתה ממנה ומתה. נתבונן, הרי המבשר, לבשר טוב בא, ו
הקדים ואמר בתחילת דבריו כי יצחק חי, ורק אחר כך, מספר את השתלשלות העניינים 

עקידה וכו' וכו' וכל זאת כדי להגדיל השמחה שעם כל זאת נשאר בחיים ועמד לאיך שהובל 
אזי הכל היה בא על מקומו בשלום, אלא שבחוסר זהירותו ואי שימת ליבו הקדים  -בניסיון

בבשורה הטובה, וברגע זה פרחה נשמתה של אמנו שרה, ובמקום לספר על הרעה ואיחר 
 להיות שליח טוב נהפך והיה לשלוחו של השטן...

 
כל זה לימוד גדול עבורנו להיות ערים וזהירים על מוצא פינו, שכן מעשים שבכל יום, שמספר 

תה בית הספר, שמעתי שהי םאחד לחברו איזה דבר, כגון: "נכון שהבן שלך נסע לטיול ע
אבל כולם בסדר", הרגע הקטן הזה בין הזכרת התאונה להודעה שהכל  -תאונה עם האוטו

ליבו של אותו אב, ונכון שעל פי רוב לא רואים שמישהו מת על  בסדר, מספיק להקפיץ את
, אינו ף אםא תה כאן דקירה בלב, והמבשר הזההמקום מזה או קיבל התקף לב, אבל הי

השטן ממש, אבל הוא מחבריו וחברי חבריו. והדוגמאות לכך רבות, ואשרי השם לב לכל מה 
הנאמרת, וגם אם כבר צריך ינה ההשלכות של כל מילה ישמוציא מפיו ובוחן ובודק מה תה

 לספר דבר מה יקדים תמיד להרגיע שהכל בסדר, ואחר כך יספר...
 

ובאמת, 'מידה טובה מרובה יותר ממידת פורענות', ואם שמועה רעה יכולה ברגע אחד להרע 
כל שכן בשורה טובה, אפילו אם נראית במבט שטחי כקטנה ובלתי חשובה, מחיה  -כל כך

האדם, וכגון: המאחר קצת לבוא הביתה, ומרים טלפון שהכל בסדר  היא את ליבו ונפשו של
ושהוא יאחר וכיוצא בזה, ובפרט כלפי הורים, שטבעם להיות מודאגים וחרדים על שלום 
ילדיהם, וכן בין בני זוג וכגון בעל המאחר להגיע לביתו יודיע ויעדכן את רעייתו על כך, וגם 

רכה של אישה במקרים רבים כגון אלו "לשוט" כאן, אין להקל ראש כלל ועיקר, משום שד
על כנפי דמיונה הפורה "ולייצר" תסריטים נוראים ואיומים באשר לנעשה עם בעלה ברגעים 

 טרופים אלו...
 

בואו נלמד מאמנו הראשונה שמתה ברגע ששמעה שמועה רעה על בנה, ונזהר תמיד לבשר 
 החיותלחברו, להרגיע בעת הצורך ולבשורות טובות להורים, וכן בין איש ואשתו ובין אדם 

 לב דואג.
 

ומצאנו במקורות שלבשר טוב הוא מן התכונות המסמלות "איש טוב" וכמו שאמר דוד 
 -מלכנו )שמואל ב' פרק יח', כז'( "ויאמר המלך איש טוב זה ואל בשורה טובה יבוא". אז

 שנשמע ונתבשר בשורות טובות.
 

 המושברב בנימין אבוטבול, הרב ומבורך,  בת שלוםכת שבבר

 )שלומי סויסה(  'בעלי חסד'
 

פרשתנו פותחת במיתת שרה 
וממשיכה בבקשה של אברהם אבינו 
מאליעזר עבדו, שילך ויקח אישה 
לבנו ליצחק. ואכן הולך אליעזר 
לארם נהריים וקובע שהנערה 
שכשהוא יבקש ממנה לשתות, היא 

היא  -תשקה אותו וגם את הגמלים
 .תהיה הראויה ליצחק

ויש לשאול, מדוע בחר אליעזר 
קא בכך לנסות את הנערה דוו

שתשקה גם את הגמלים? הרי גם 
בלהשקות "רק" את אליעזר 
והאנשים שאיתו, בלי הגמלים, יש 

 .לראות כחסד מיוחד
אלא שלעיתים אנו מבלבלים בין 
מידת החסד ומידת הרחמים 
וחושבים שהן אחת, ולכן בא אליעזר 
וחידש במהות החסד. כי 'רחמים' 
הם רגשות המתעוררים באדם 

דם אחר הסובל כאשר הוא רואה א
וכואב, וזה נוגע לו ללב כל כך עד 
שהוא מתעורר לקום ולנסות לעזור 
ואולי להקל על המסכן. אך 'חסד' 
לעומת זאת, זוהי מדרגה גבוהה 
יותר, בה אדם לא מחכה להיתקל 
במסכן שיצליח לעורר אותו 
לרחמים אלא הוא בעצמו מחפש 
תמיד לעשות חסד, מחפש תמיד למי 

טוב וכל עוד הוא הוא יכול לעשות 
  .בעצמו לא טוב לו -לא מוצא

קל לנו יותר להזדהות עם כאב של 
בני אדם מאשר עם זה של בעלי 
החיים ולכן ה'רחמים' שייכים רק 
בצער של אנשים. אך מי שמצליח 

 -לשים לב גם לצער של בעלי החיים
זה כנראה נובע אצלו ממידת 
ה'חסד', וכזו הייתה רבקה שרצה 

הגמלים. ולכן להשקות גם את 
הייתה ראויה להיכנס לבית אברהם 

 .ושרה, אנשי החסד
אז שנזכה ללכת בדרכי האבות 
והאמהות ונהיה גומלי חסדים עם 

 .אלוקים ואדם
 !שבת שלום

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

 46 גיליון מס', טתשע" ,חיי שרה פרשת       בס"ד          

  עוזיאלהעלון לשבת מבית       
 יו"ל ע"י מושב בית עוזיאל, על שם הגה"צ הראשל"צ ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל זצוק"ל          
   18:03, ר"ת: 17:27, צאת השבת: 16:28הדלקת נרות שבת:           
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 המזון  ברכתמהלכות : פינת ההלכה
 

א. אחר שחתם בונה ירושלים יענה אמן אחר ברכת עצמו, מפני שהיא סיום הברכות של תורה, שברכת הטוב והמטיב אינה 
מדאורייתא. ויאמר אמן זה בלחש, שלא יבואו לזלזל בברכה רביעית. ]ויש מאחינו האשכנזים שאין מקפידים לענות אמן זו 

 בלחישה[.   
ליצנו". ובימים טובים, ובראשי חודשים, ובחולו של מועד, אומר "יעלה ויבא", ואם חל ב. בשבת אומר בברכה שלישית "רצה והח

 אחד מהם בשבת אומר קודם רצה והחליצנו ואחר כך יעלה ויבא. 
ג. טעה ולא אמר רצה והחליצנו בשבת בברכת המזון של סעודה ראשונה ושניה, אם נזכר אחר שאמר ברוך אתה ה' כדי לחתום 

אמר "למדני חוקיך", ויחזור לומר רצה והחליצנו. ואם חתם בונה ירושלים, יאמר שם ברכת ברוך שנתן שבתות בונה ירושלים, י
למנוחה בשם ומלכות. ואם התחיל בברכה רביעית, ונזכר מיד כשאמר "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם", אינו צריך לחזור, 

אות ולברית, ברוך אתה ה' מקדש השבת". ואם אינו יודע בעל פה אלא ימשיך: "אשר נתן שבתות למנוחה לעמו ישראל באהבה ל
נוסח ברכה זו, ואינה כתובה בסידור שלפניו, יחזור לתחלת ברכת רחם, ויאמר רצה והחליצנו. ואם התחיל בברכה רביעית ואמר 

 "לעד האל וכו"' ונזכר שלא אמר רצה והחליצנו, אפילו אמר רק תיבה אחת, חוזר לראש ברכת המזון. 
ד. מי שנסתפק אם אמר בשבת בברכת המזון "רצה והחליצנו" או לא, אין צריך לחזור ולברך ברכת המזון. ובפרט אם אשתו או 

 בנו הקטן מזכירים לו שאכן הזכיר רצה והחליצנו, שאינו חוזר לברך ברכת המזון.  
 
 

 ..'השכר -לפי הצער ': סיפור לשבת
 

וירא שנת תרצ"ה. בנו של האדמו"ר הזקן מגור, רבי יצחק היה שמו, נפטר מספר המעשה הבא אירע בליל שבת קדש פרשת 
דקות לפני כניסת השבת על פני אביו בדמי ימיו. בבית המדרש שבעירה גור שבפולין יושב הרבי הזקן כשהוא מסב לסעודת 

ספורות. מופלא היה אותו  השבת, ומוקף בקהל חסידים. החסידים עדיין המומים ומזועזעים מן האסון שאירע לפני שעות
זן לחשו החסידים כי הוא מאותם צדיקים נסתרים שבלעדיהם אין קיום לעולם. ורבי יצחק בכל דרכיו והליכותיו. מפה לא

ובשבת  -הרבי ר' אברהם מרדכי, אין ניכר דבר. שבת קודש היום -אווירת האסון ממלאת את בית המדרש, אך על פני האב
 פרשת עקידת יצחק. -ברי תורתו מייחד הרבי הזקן לפרשת השבוע שתקרא למחרתאין מתאבלים על המת. את ד

וכך אמר האדמו"ר: "מקובלני מאבותי כי דבר קל הוא לאדם להניח אהבת בנו בשביל אהבת קונו. אדם יכול להתעלות 
הוא  ;בה יותרנסיונו של אברהם היה גדול הרלם, אוולהתעלם מאהבת אב לבניו, בשביל להדבק באהבת בן לאביו שבשמיים. 

 לא היה מקיים את המצווה. -נצטווה לשחוט את בנו אשר אהב, עם כל האהבה הכרוכה בדבר. לו היה מתעלם מן האהבה
הוא שולח יד ליטול את הסכין ועיניו מורידות  -במדרש )בראשית רבה נו, ח( אמרו חז"ל עה"פ: "וישלח אברהם את ידו

 מרחמנותו של אבא, ואעפ"כ הלב שמח לעשות רצון יוצרו...".דמעות ונופלות הדמעות לעיניו של יצחק 
לשחוט את יצחק מתוך שיא  -כך הייתה המצווה מעולה וחשובה עד למאדרק כוונת המדרש לומר, הוסיף האדמו"ר מגור, ש

 רגשי האהבה, כשדמעות של רחמים ושחיטה באים כאחד, וכל זאת מתוך לב שמח לעשות רצון היוצר.
אבי שתי פעמים, "כדי שיתמלא -במדרש )שם נו, ד( שיצחק פנה לפני העקידה לאברהם אביו במילים אביעוד אמרו רבותינו 

עליו רחמים". מפטיר הרבי באותו מעמד מרגש הוד כולו אומר קדוש, כשכל מילה המנסרת בחלל, חדה כחרב, בוקעת 
רחמים ולא ישחטנו. חלילה! אלא שעורר רקיעים. אין פירוש הדברים שיצחק פנה לאברהם בזה הלשון כדי שיתמלא עליו 

השכר! בצורה זו מלאו הבן והאב את רצון הבורא  -כדי שישחטנו אביו בעודו מלא רחמים עליו, כי לפי הצער -הוא רחמים
 בשלמות ובהידור מאין כמותם.

 

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

ָך, ְוַאל  ן יֹוָחָנן ִאיׁש ְירּוָׁשַלִים אֹוֵמר, ְיִהי ֵביְתָך ָפתּוַח ִלְרָוָחה, ְוִיְהיּו ֲעִנִיים ְבֵני ֵביתֶּ ה ִשיָחה ִעם ָהִאָשהיֹוֵסי בֶּ . ְבִאְׁשתֹו ָאְמרּו, ַקל ַתְרבֶּ
ה ִשיָחה ִעם ָהִאָשה, ּגֹוֵרם ָרָעה ְלַעצְ  ָאָדם ַמְרבֶּ ת ֲחֵברֹו. ִמָכאן ָאְמרּו ֲחָכִמים, ָכל ְזַמן ׁשֶּ ר ְבֵאׁשֶּ מֹו, ּובֹוֵטל ִמִדְבֵרי תֹוָרה, ְוסֹופֹו יֹוֵרׁש ָוֹחמֶּ

 :ֵּגיִהָנם
 

 עניים יהיו אלא, לרוחה פתוח ביתך שיהיה מספיק שלא, להשמיענו בא התנא - ביתך בני עניים ויהיו לרוחה פתוח ביתך יהי
, בית בני כמו שירגישו כדי טובה הרגשה להם תן, ומעמד יחוס שום ללא פשוטים אנשים מגיעים כאשר גם כלומר, ביתך בני

  .להם הראוי בכבוד אותה ותכבד
 

 להם ולתת יפות פנים בסבר לקבלם הוא העקר אלא, לביתו אורחים להכניס העקר שלא נלמד שממנו, שהיה מעשה לפנינו
  .שלחנו על ולאכל במחצתו לשהות באו שהם לו שנעים להם ולהראות, טובה הרגשה

 אמר מי כנגד, לוי רבי אמר". בו ושנאה אבוס משור שם ואהבה ירק חתואר טוב(: "יז, טו) במשלי הפסוק על במדרש כתוב
  .שפגעוהו אדם בני שני כנגד? זה פסוק שלמה
 מהם אחד בא, אותו מכירים שהיו אדם בני שני בו פגשו, פרנסה בשביל הפתחים על מחזר והיה ממלכותו שלמה שירד בשעה

 שהזמינו לסעוד אצלו. ,כלומר  .םהיו עמי גלגל רצונך אם, המלך אדוני: לו ואמר, לפניו ונשתטח
 אתה זכור: לו ואמר, מלכותו דברי לו משמיע והתחיל, רבים מטעמים לפניו והביא, שור וזבח לעליה והעלהו, עמו הלך מיד

 עד, סעודה אותה כל וגועה בוכה שלמה התחיל, מלכותו ימי לו שהזכיר כיון מיד. מלך שהיית פלוני ביום וכך כך שעשית
  .מבכיתו שבע משם שעמד

 מבקש אתה שמא: לו אמר? היום עמי שתגלגל רצונך, המלך אדוני: לו ואמר, לפניו משתטח התחיל, חברו אותו פגש למחרת
  .לי שיש ירק במעט היום עמי גלגל, רצונך אם, אני עני איש, המלך אדוני: לו אמר? אתמול חברך שעשה כמו לי לעשות
 שבועה, המלך אדוני: לו ואמר, לנחמו האיש אותו והתחיל, ירק מעט לו והביא, ורגליו ידיו לו ורחץ לביתו הלך שעה באותה

, ומוכיח וחוזר מוכיח - הוא ברוך הקדוש של דרכו היא כך אלא, מזרעו מלוכה פוסק שאינו לאביך הוא ברוך הקדוש נשבע
  .למלכותך מחזירך הוא ברוך הקדוש אבל", יוכיח' ה יאהב אשר את כי" שנאמר

 ,העני אצל שאכלתי" שם ואהבה ירק ארוחת טוב: "בחכמתו כתב, למלכותו שלמה שחזר לאחר. שבע, כך שלמה ששמע כיון
 . צערי את לי שהזכיר עשיר אותו שהאכילני" בו ושנאה אבוס משור"


