
 המדרששיעורי התורה בבית 
 שבת

  19:15: בבית משפ' נחשוןעונג שבת לבנות 
  16:00בבית הכנסת מניין צעירים:  ותהילים לבנים שיעור
  16:30: הרבבבית  ותהילים לבנות שיעור

 (להלכה -מס' ברכות ) 16:45: הכנסת מרכזיבית ב -שיעור לשבת 
    חול
 וגמרא( , הלכהפרשת שבוע –)הרב בנימין  18:40 – 18:00: ד'ב',יום 
 לימוד עם אברכים( -)כולל ערב  18:40 – 18:00 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 

 18:45 –מנחה קבלת ש' 
  07:30  –שחרית

  17:45  –מנחה
 צאת שבת – ערבית

 חול
 04:45 -סליחות
  05:45 –שחרית

  18:40 –מנחה
  19:30 –ערבית 

–כל יום בין מנחה לערבית 
 שיעור בהלכה והשקפה 

  
  
  

 הודעות
 סליחות ואמירת התעוררות עצרת* 

 תתקיים המועצה תושבי לכל מרכזית
 כי פרשת ש"מוצ במושבנו ה"אי

 הכנסת בבית( 1/9) אלול א"כ, תבוא
 :בתוכנית'. צעירים מניין'

 .אורח מרב חיזוק שיחת – 23:30
 .עם ברוב סליחות אמירת – 00:30

משפחת בית עוזיאל שולחת את * 
על  אשרף יבדלח"טחת תנחומיה למשפ

בעל והאב ומית של הבן הפטירתו הפתא
ך שלומי ז"ל. המקום ינחם אתכם בתו

שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו 
 אמן. .לדאבה עוד

  
  '..שאינך כפוי טובה': דבר הרב שליט"א

 

פרשת השבוע פותחת במצוות ביכורים: "והיה כי תבוא אל הארץ... ולקחת מראשית כל 
פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר ה' אלוקיך נותן לך ושמת בטנא והלכת אל המקום 
אשר יבחר ה' אלוקיך לשכן שמו שם... ועתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתת 

-חת בכל הטוב אשר נתן לך ה' אלוקיך" )דברים כו', אלי... והנחתו לפני ה' אלוקיך... ושמ
 שאינך כפוי טובה.  -יא(. וברש"י ד"ה "ואמרת אליו"

מהותה של מצוות הבאת ביכורים היא 'הכרת הטוב', להכיר טובה ולהודות לבורא עולם על 
 כל הטוב. על הפירות, על השפע, על החיים, על כל נשימה ונשימה...

 בעיצומם של ימי אלול, ימי הרחמים והסליחות, ימים של תשובה. לא בכדי פרשה זו נקראת
 הכנעה ואולי קצת בושה...ך הכרת הטוב שבאה מתויפה כוחה של תשובה הנובעת מתחושת 

היאך יכולנו לא לשמוע בקולו של מי שכל כך מיטיב לנו, למי שאחראי על כל פעימת לב, על 
 . הכל שלו הכל מידו.כל מנת אויר של חיים, על כל תנועה ולו הקלה ביותר כתנודת עפעף..

ולא זו בלבד, אלא שעם אותו כח, אותה חיות, השתמשנו לעשות ככל העולה על רוחנו. 
לקחנו את המתנה שנקראת חיים ובו בזמן שהייתה שופעת בנו על כל המשתמע מכך עשינו 

 היפך רצונו של מי שממש באותם רגעים נסך אותה בקרבנו.
תי דרכים: דרך הברכה והטוב, ומאידך, דרך הרע שהרי האדם, בעל בחירה הוא, ובפניו ש

והקלקול. והבורא מתלווה אל האדם בדרך בה יבחר כדי להעניק לו זרימת חיים. שמח 
להתלוות אליו לדרך הטוב והישר. וכואב הוא, כשאר נאלץ להתלוות אל האדם אשר בחר 

 שהו צריך לתת לו חיים.יבדרך חושך וצלמוות, שהרי גם שם מ
, מצידו, מוחל על עלבונו, סובל את המציאות הלזו ומצפה ומקווה מתי ישוב והבורא הטוב

האדם לצור מחצבתו. התבוננות קלה במציאות כואבת זו עשויה להביא את האדם לבושה, 
 שממנה הדרך לתשובה קצרה וקלה ביותר.

דברים אלו מובאים בספר 'תומר דבורה' המבאר אחת לאחת את שלש עשרה מדיות של 
אומרים בכל בוקר בקורבנות של תפילת שחרית: "מי אל כמוך, נושא עוון ועובר רחמים ש

 על פשע וכו'". ובאותה הדרך מבאר את מידת נושא עוון.
כאשר אדם עובר על רצון הבורא הוא יוצר מציאות רוחנית שלילית בדמות מלאך מקטרג, 

)אבות פד', משנה וכמאמר התנא באבות: "והעובר על עבירה אחת, קונה לו קטגור אחד" 
יג'(. אותה מציאות זקוקה היא למזון וחיות ומגיעה לפני הבורא בדרישה לכך. שורת הדין 

 נותנת שיאמר לה הבורא, לכי למי שברא ויצר אותך והוא יפרנס אותך...
איננו רוצים להעלות על דל מחשבתנו מציאות שבה נצטרך אנו לכלכל את אותו מלאך, מן 

 ..ו מאומה.הסתם לא יישאר מאיתנ
מה עושה בורא עולם? "נושא עוון", פשוט נושא על כתפו, כביכול, את אותה מציאות בלתי 
נסבלת ובלתי רצויה מבחינתו, זן אותה ומפרנס אותה בעל כורחו. עד מתי? עד שישוב האדם 

 אליו, ויבטל על ידי תשובתו את אותה מציאות... מבהיל!
חמנותו של בוראנו כלפינו, כאשר נפנים לתוכנו כאשר נבין עד היכן מגיעים מידת טובו ור

נתמלא בתחושת הכרת הטוב  ,את עוצם סבלנותו וסלחנותו אשר אין להם קץ ותכלית
הכנעה אל מול החסד הזה שעוטף אותנו מהיות היותנו על פני האדמה על כל מחדלינו ו

 ומשברינו.
ימה ואמיתית. הלוואי תשובה שללתחושה זו תוביל אותנו בדרך ובמסילה העולה בית אל 

 שנזכה.
 

 המושברב בנימין אבוטבול, הרב ומבורך,  בת שלוםכת שבבר

 )שלומי סויסה(  '..כל הברכות'
 

בפרשתנו השבת אנו קוראים על 
מעמד הברכה והקללה, שישה 
שבטים עומדים על הר גריזים, 
שישה עומדים על הר עיבל 
והכוהנים והלוים באמצע. 
כשפונים הכוהנים והלוים אל הר 

מברכים, וכשפונים אל הר  -גריזים
 .מקללים -עיבל

 
שואל הכלי יקר, מדוע כשדובר על 
הברכה כתבה התורה; "אלה 
יעמדו לברך", בלשון הפועל, ואילו 
כשדובר על הקללה כתבה התורה; 
"ואלה יעמדו על הקללה", ללא 
לשון הפועל וכאילו לא אמרו אותן 

 ?הכוהנים והלוים בפיהם
ומסביר, שהטובות, הברכות, 
באות מאת ה' בפועל ממש, ואילו 

ן מקורן מה', אלא הן הקללות אי
כשהקב"ה מחליט  -באות מעצמן

להסתיר פניו. ולכן כתבה התורה 
 .""ואלה יעמדו על הקללה

 
בחסידות מובא שאפילו בקללה יש 
צד טוב, שכן הצער והיסורין שבה 
מביאים את האדם לעשות תשובה, 
וריבוי הקללות בפרשה בעצם 
מלמד על החסד שעושה איתנו ה' 

ות רבות לשוב ונותן לנו הזדמנוי
 .בתשובה

 
אך כמובן שאין לנו שום עניין 
בקללות והלואי שנזכה כולנו 
להרגיש כי "המלך בשדה" ונהיה 
שבים אליו מאהבה וזוכים לכל 

 .הברכות הכתובות בתורה
 

 !שבת שלום
 

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

 36 גיליון מס', תשע"ח תבואכי  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          
   20:17ר"ת:  ,19:42, צאת השבת: 18:45הדלקת נרות שבת:           
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 ברכת המזוןמהלכות : פינת ההלכה
 

 יודע ואינו, המזון ברכת לברך כדי סידור לו שאין לו התברר מכן ולאחר, לחם ואכל, עבודתו במקום או בדרך שנמצא א. אדם
רכות מפני, שיודע הברכות את לברך לו אין, השניה או הראשונה הברכה את רק אלא פה בעל המזון ברכת כל את  ברכת שבִּ

 . בשניה אחת תלויות המזון
 בונה, המזון ועל הארץ על, הכל את הזן: )כלומר מהתורה שהן המזון ברכת של הברכות שלושת את יודע אינו אם, כן ועל

 .הללו מהברכות אחת שום לברך יכול אינו ירושלים(.
 ברכת במקום זו ברכה לברך רשאי אינו, פה הכלכלה( בעל ועל המחיה )על" שלוש מעין" ברכת את לברך יודע אם ואפילו
 .המזון
 הוא ועדיין, סידור שם שיש למקום הגיע אם, המזון ברכת לברך כדי סידור לו שאין לו והתברר, ושבע לחם שאכל ב. מי

 . מקום באותו המזון ברכת לברך רשאי, אכילתו זמן מסוף שעות שש עברו לא שעדיין כגון, שבע שהוא מרגיש
 אכל אם וכן. אכילתו מסיום דקות 72 עברו לא ןשעדיי באופן רק המזון ברכת לברך יכול, מאכילתו שבע ולא אכל אם אבל

 .המזון ברכת לברך יכול אינו שוב, האכילה מגמר שעות שש כבר עברו אבל, ושבע
 את להזכיר הוא צריך, הברכה נוסח את ללמדם ובכדי, משקה או מאכל על לברך קרוביו או חבריו את ללמד שרוצה ג. אדם

 לו מותר, כראוי' ה שם את יאמרו ולא אחריו יחזרו', וכו אלוקינו 'םשה' אתה ברוך להם יאמר שאם מפני, במלואו' ה שם
 .שונות ברכות מלמדם שהוא בשעה שמים שם להזכיר
, לפניהם שיגיש מה על יברכו שלא לו וידוע, משקה או מאכל להם להגיש ורצונו, לבקרו באים קרוביו או שהוריו ד. אדם

 .איסור בכך לו אין, בירכו לא זאת בכל ואם, שיברכו בנימוס מהם ויבקש, ומשקים מאכלים להם להגיש לו מותר
מילה במילה מתוך הסידור מובטח לו שיהיו מזונותיו מצויים לו כל ימיו  ה. כתבו רבותינו שאדם שמברך ברכת המזון בנחת

 בכבוד.
 

 ..'כן לב האדם לאדם םלפניכמים הפנים : סיפור לשבת
 

 לכל בעיה.  תה כתובוירב גדול בתורה וביראה נהל בעיירתו את העדה בחכמה ובתבונה, וה
באחד הימים פנה אליו אחד מאנשי הכפרים הסמוכים שבסביבה בתלונה על תושב העירה שהזיק לו במזיד. דא עקא שהמזיד 

מלפגוע בו, שמא יכעס עליהם וילשין עליהם לשלטון. בכל זאת, לא נרתע  היה 'מוסר' גדול, וכל בני העירה חרדו ממנו ונזהרו
 הרב מן הטפול בו. הוא הזמין אותו לדין תורה אצלו, והתכוון לדרוש ממנו את כל הסכום שיתחייב על פי דין.
בפקודת הרב,  אלא, שה'מוסר' לא טרח להראות את פרצופו בבית הדין, ולא הגיע. גם כאשר נשלח אליו השמש פעם ופעמים,

 ולא בא.  -העז להמרות את פיו
העלה אותו לתורה,  -מבלי דעת -ין היה, ומתוקף כך הופיע בבית הכנסת בשבת בבוקר, וכשהגבאייובכל זאת, שומר מצוות עד

 עלה לבימה והתכונן לעשות זאת ללא כל בושה. לזאת לא הסכים הרב. אף הוא עלה לבימה, גער בו ונזף בו, כדין אדם שאינו
 ת להוראות בית הדין, ולבסוף גרשו משם בבושה גדולה.ימצי

ור ונרגש, ועזב את בית הכנסת תוך שהוא מזהיר מפני נקמתו שבוא תבוא. הציבור שמע את דבריו וימה חיה'מוסר' ירד מן הב
 בשתיקה, ומועקה גדולה מלאה את הלבבות.

מתלמידיו  םדקאות. יצא הרב לדרך בלוית שניימים ספורים לאחר מכן הגיע יהודי מכפר מרוחק והזמין את הרב לסנ
הקרובים, ובדרך התפלפלו בדברי תורה והתעסקו בהויותיה. שעטות סוסים מאחוריהם עצרו את השיח הסוער ובשרו להם 

 , מדהיר את סוסו לעברם ופניו אינן מבשרות טוב.'המוסר'כי רוכב נוסף בעקבותיהם. עד מהרה התגלה לפניהם 
דים. מי יודע מה יעולל להם האדם המושחת הזה, ששום רסן אינו עוצר בעדו?! איל יוכלו להתגונן בהלה אחזה בלב התלמי

 מפניו בעודם לבדם על אם הדרך?!
 ומיד השקיע עצמו במחשבות עמוקות, כשכל כולו מרוכז בהן. -קרא הרב על פניהם את המצוקה, שמע על המצב

ועוצר אותה, יורד מסוסו ונגש אל הרב. הקול שיצא מפיו כלל לא דמה  עוד רגע והרוכב מתקרב, עוקף במיומנות את המרכבה
 לקולו המוכר והמתרברב. הוא רק ביקש מן הרב, בהכנעה רבה, שייתן לו רשות להכות בתלמידיו.

 סרב הרב. -"איני מרשה"
 כמעט התחנן המוסר. -"לכל הפחות יניח לי כבודו לכבד אותם בסטירה אחת"

ח בבקשת סליחה ומחילה על כל הצער ועגמת הנפש שגרם במעשיו. הרב הורה לו קודם לשלם את כשמאן הרב גם לזאת, פת
הנזק שגרם במודע לפלוני, ובלי שום ויכוח שלף מכיסו סכום כסף גדול, עוד יותר מן הסכום שהושת עליו, וביקש מן הרב 

 זק, ולהעניק לו גם את העודף כדמי פיוס.ילהעביר את הכסף לידי הנ
 לו הרב מחילה שלימה, והמוסר עלה על סוסו, ותוך רגע כבר לא נראה באופק.כעת מחל 

 -התלמידים ההמומים תלו עיניים שואלות ברבם, וביקשו להבין את הנס שהתחולל מול עיניהם. "אין זה נס ואין כאן פלא"
ת פניו משתקפים במים, "מקרא מפורש הוא: 'כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם'. כשרואה האדם א -הסביר להם הרב

 הוא חש שנאה, כאשר מופנית אליו שנאה. -הוא רואה בדיוק את תוי פניו, וכך גם הלב
ית לדין תורה, וזוהי הסיבה לשנאה שהוא רוחש כלפי. כדי להוריד יין אינו מציאני שונא את אותו מוסר, משום שהוא עבר

זאת על ידי שהתחלתי ללמד עליו זכות: בודאי נובעת  את שנאתו, ניסיתי אני עצמי להוריד את השנאה כלפיו. עשיתי
לו היה מתחנך בדרך התורה, לא היה מגיע למעשים כאלו. נמצא, יקלת שלו מחנוך בלתי ראוי שקיבל, ואולההתנהגות הק

 ניצוץ טוב. -כמו בכל יהודי -ם בוישאין זו אשמתו שהוא מתנהג כך, ובודאי קי
בות הללו גרמו גם ללבו להתהפך, ופתאום חש שגם הוא אוהב אותי ואינו מסוגל כך חשבתי והרהרתי בדבר עד שהגיע. המחש

 לעולל לי רע".
 המשיכו התלמידים להקשות. -"ומדוע רצה בכל זאת להכות אותנו?"

"ולכן גם הוא נותר שונא לכם. אלו הייתם מצליחים להתמלא  -נענה לעומתם -עדיין נשאר מלא שנאה כלפיו!" "כי לבכם
 ו, גם הוא היה אוהבכם".באהבה כלפי

 


