
 

 בבית המדרש התורה ורישיע
    חול

 )הרב בנימין בנושאי פ"ש, הלכה וגמרא( 19:00 – 18:00' : , ג'ב
 לימוד עם אברכים( -)כולל ערב  19:00 – 18:00א' וד' : 

 (פרשת שבוע)הרב בנימין  20:00' : איום 
 )הרב בנימין מסכת קידושין( 20:30' : ביום 

 הלכה( ,)הרב משה תמסטית ראש כולל ערב 19:00 – 18:00יום ה': 
 שבת

  19:00 :בבית משפ' נחשוןעונג שבת לבנות 
  21:45: רבבבית הלציבור הרחב עונג שבת 

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

 (להלכה - ברכותמס' ) 16:45: הכנסת מרכזיבית ב - שיעור לשבת
       

  זמני התפילות
 חול

  05:45 –שחרית
  19:00 –מנחה

  19:35 –ערבית 
–כל יום בין מנחה לערבית 

  והשקפה הלכהבשיעור 
 

 שבת
 19:00 – קבלת ש'מנחה 

  07:30  –שחרית
  18:00  –מנחה

צאת שבת –ערבית 
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 הודעות
תהלוכת תתקיים  אי"ה ביום חמישי
ב כולל פרסים לילדי המושל"ג בעומר 

 הגרלות הצגות ועוד.
 15:30תחילת הפעילות בשעה 

 המושב.במועדון 
 

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

 להארות והערות בנושא העלון.
 050-4175188 בנימין הרב

 050-4175288הרבנית לבנה 
 

  
  'להזהיר גדולים על הקטנים' :שליט"א דבר הרב

 

פירש  ,פרשתנו פותחת בפסוק "אמור אל הכהנים... ואמרת אליהם" לפי פשוטו של מקרא
 -הקטניםלהזהיר גדולים על  ,את כפילות המילים "אמור ואמרת" ,רש"י עפ"י חז"ל

אך רמז נאה בדברי רבותינו אלה מצא  שהכהנים הגדולים ילמדו את הקטנים דיני כהונה.
'גדולים' אלו רגעים  -לשון זוהר, אור -והוא: 'להזהיר' ,רבי אלימלך מליז'ענסק זיע"א

רגעי הקושי והכאב. כלומר, לקחת את זכרון  -'על הקטנים' -גדולים ומוארים בחיי האדם
ובים שבו אדם רואה 'בגלוי' את חסדי ה' עליו ו'להאיר' באמצעותם את ורושם הזמנים הט

להבין שכולם באים ממקור ו ,זמני החושך, הקושי וה'קטנות' שבאים אחריהם, וביניהם
 בורא עולם.  -הטוב
'חיוכים', 'הארות פנים' וחסדים  ,בורא עולם שולח לנו מידי יום, מידי רגע -ונבאר

ת טובה, נשימה סדירה, כל אלו הן רק 'דוגמאות' לשפע שה, בריאויילדים, א אינסופיים.
האלוקי שזורם לנו, ללא הרף, לתוך החיים מידו הנדיבה והרחבה של בורא עולם, אבא 
שלנו. אולם, טבע האדם שאינו תמיד שם לב לכך, לא תמיד יודע לזהות את ה'נשיקות' 

הרבה פעמים תשמע תשאל אדם איך הוא 'מסכם' את היום שעבר,  האלה מהבורא האוהב.
אותו 'מקטר': "על הפנים", "נתקעתי בפקק למשך שעתיים מי תכנן את הכבישים האלו?!", 

, "תפסו לי את החניה", ועוד ועוד טענות ותלונות על כל קיבלתי קנס""רבתי עם הבוס", "
אדם כמה 'נשיקות' ו'חיוכים' קיבלת מאידך, אם נשאל  דבר שרק לא הסתדר לו כפי שרצה.
מה עם כל 'נקודות האור' שמלוות אותנו, מה עם החיוך  היום לחיים? הרוב לא ידעו לענות..

ומזכיר לנו את העולם הנפלא שהבורא  'יום שכזה'של הילד או התינוק שמקבל אותנו אחרי 
ה בשלום? ועל ברא 'רק' בשביל כל אחד ואחד מאיתנו, מה עם עצם העובדה שחזרנו הבית

הכח שאנו מקבלים מהבורא 'להמשיך הלאה' למרות הכל?... על האנשים הטובים שאבא 
שבשמיים 'שתל' לתוך חיינו שאכפת להם מאיתנו ושעוטפים אותנו בכל כך הרבה דאגה 

 ואהבה? את כל אלה לצערנו אנו נוטים 'לטאטא' מתחת לשטיח ולהתעלם מהם.
והקושי מתגמדים לעומתו. משל לאדם  'אין'חייו ה'יש' שבכשאדם שם לב ומגדיל את ה

שאמר לאשתו שתקבל אותו לאחר יום עבודה עם בית מסודר ואוכל חם ומשלא נעשה כך 
₪ התרגז והתאכזב. יום למחרת אשתו שלחה 'כרטיס הגרלה' וזכתה במאה וחמישים אלף 

וסיפרה  הביתה עצרה אותו בדלת כשהגיע .מזומן... ומרוב התלהבות שכחה לסדר ולבשל
הוא לא התייחס  !לו על הזכייה הגדולה תוך שהיא מתנצלת ששוב אין אוכל... וראה זה פלא

על חשבון הזכייה כמובן... מה קרה? פשוט,  -אלא אדרבא, הזמין אותה למסעדה ,לזה כלל
מזומן... היום יש. וכש'יש' כל כך הרבה ה'אין' ₪ אתמול לא היה שם מאה וחמישים אלף 

יא, שיש לנו הרבה הרבה יותר מזה... רק צריך לזהות ולגלות את זה, מתגמד, והאמת ה
לפתוח את העיניים, לראות את השפע שזורם לנו בעורקים, את הברכה, את הרגעים 

 המתוקים, הפשוטים, כביכול של החיים, ומאידך כל כך לא מובנים מאליהם...
באמת,  םשכאמור, ישנ הצורך לזהות את חסד ה' שעוטף אותנו תדיר כל כך גדול משום,

מידי פעם, קשיים בחייו של האדם. מעברים, נקודות של חושך ועננה במשך היום או תקופה 
צלוח' אותם בלי להישבר ולהתרסק? "להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך ל'וכל נמסוימת, כיצד 

את האור האלוקי ששופע  , אם נראה נרגיש ונחיהבזמנים שהם בבחינת 'בוקר' ,בלילות"
זמנים של קושי וחושך. שימת הלב  -קל יותר לחיות 'אמונה' גם 'בלילות' , יהיהלינוע

 ,להכרה שהיד שעומדת מאחורי משברי החיים תביא אותנו והזיכרון התמידי בחסדי ה'
מעבר לגלי החיים הסוערים עומדים רחמים אינסופיים  .היא אותה יד שמלטפת בלי סוף

אליו עליו לשאת רק בחסדיו, ועד כמה שמטרתם להזכיר לאדם כמה הוא תלוי ברחמי ה' ו
לזכור את זה. 'להזהיר'  ו'להזריח' את הרגעים הגדולים שיאירו גם  עלינו תמידאת עיניו. 

 .על הפינות החשוכות והאפלות, 'להזהיר גדולים על הקטנים'.
 מושבהרב , בנימין אבוטבולהרב  ,ומבורך בת שלוםבברכת ש

 18 גיליון מס'  ,תשע"ח אמור פרשת       בס"ד          

  בית עוזיאלמלשבת עלון ה  

 ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל זצוק"ל של"צא"ל ע"י מושב בית עוזיאל, על שם הגה"צ הריו          
 'ג -פרקי אבות      \    20:32ר"ת:  ,20:00, צאת השבת: 18:58הדלקת נרות שבת:           

  )שלומי סויסה( 'דרך הטבעב'
 

פרשתנו השבת עוסקת רבות 
בחובת המועדים והשבתות. בין 
היתר מדברת היא גם בקורבן 
העומר המובא מהקציר הראשון 
שנקצר בארץ ישראל אחרי יו"ט 

ל פסח, והפותח את הראשון ש
 .ספירת העומר

 
ויש לשאול, מה מיוחד בקורבן 

עליו בנפרד, הרי  שנצטווינוהעומר 
הוא ככל קורבן ביכורים? ומסביר 
המהר"ל שקורבן העומר הוא 
קורבן תודה, ושונה הוא משאר 
קורבנות התודה הקרבים כהודאה 
על נס שנעשה בעולם, כי קורבן זה 

ל בא כהודאה פשוט על קיומו ש
הטבע, על שחקלאי זורע בדמעה 

 .וקוצר ברינה
 

המעלה של ההודאה על דברים 
שנעשים בדרך הטבע היא גבוהה 
כל כך, כיוון שיש בה כדי ללמד על 
אמונה גדולה של האדם, שלא 
צריך שה' ידליק מולו פרוג'קטור, 

טבעי פתאומי, כדי שידע -נס על
די לו בנורה  -שהוא קיים ועוזר

אין בה שום פשוטה, שלכאורה 
דבר מיוחד, כדי לומר תודה. יתכן 
גם וזו הסיבה שאמרו חז"ל 
שהנהגה אלוקית זו של 'בדרך 
הטבע' ייחודית לארץ ישראל. כי 

 -רק כשנהיו ראויים להיכנס לארץ
 .הפכו גם ראויים להנהגה זו

 
אז שנזכה להיות מודים על כל יום 
שבו הכל כרגיל ונזכור שאין זה 

ר ניסים, אלא אומר שלא יקרו יות
  .שפשוט לוקח להם זמן.

 .ככה זה בטבע
 ומבורך. בת שלוםש
 
  .יהודה סויסה בן עליזה לע"נ 

 



 

 מדיני שבת התלויים בדיבור: פינת ההלכה
 

ואין  ., או למחר אסע במכוניתאכתוב כך וכךאסור לדבר דברי חול בשבת, והיינו בדברים שאסור לעשותם בשבת, כגון למחר  .א
פילו בשיחת דברים בטלים אסור להרבות בשבת. ולכן גם א .ב הבדל בין מלאכות האסורות מן התורה, ובין איסורי שבות מדרבנן.

בדברים שאין בהם שום זכר לעשיית מלאכה ולעסקים כלל, גם בהם צריך למעט בשבת. ואם יש בהם דברי גנאי וקלות ראש, 
בשבת, אל יאמר לו שלום כדרכו בימות החול, אלא צריך לומר לו "שבת  חברוהמבקר את  .ג אסור אפילו בחול ואפילו מעט.

חפצי שמים מותר לדבר בהם בשבת, ולכן מותר למכור את העליות  .ד שלום", לקיים מה שנאמר "זכור את יום השבת לקדשו".
 ידי הכרזה, וכל המרבה במחיר זוכה בעשיית המצוה. -ם עושים כן עללספר תורה, פתיחת ההיכל, והגבהת הספר תורה, אף א

לכתחלה ראוי שלא לומר למחר אכתוב ספר תורה או מזוזה, אף שהוא דבר מצוה. ואם מתיירא שיתרשל בדבר, מותר לו לזרז  .ה
למחרת לצורך איזה  לומר לו שיסע עמו מעיקר הדין הרואה את חבירו בשבת, מותרלכן  .ו את עצמו, דאמירתו לגבוה הוי כנדר.

 , אלא יאמר לו למחר אלך למקום פלוני.וכנל דבר מצוה. אבל שלא לדבר מצוה אסור לומר למחר אסע למקום פלוני

 'וביום השביעי שבת שבתון': סיפור לשבת
 

שבת, בבית משפחת פרינס. מר פרינס, היה בעל בית מסחר גדול לשטיחים בעיר הבירה של הולנד, בעיר האג. זה היה בחורף, בליל 
בני הבית כבר  השולחן היה ערוך בטוב טעם, וכלים נאים ויקרים קישטו אותו. המשפחה הגדולה הסבה סביב שולחן השבת.

והנה נכנסה המשרתת, והודיעה, כי פקיד של חצר המלכות  וצלילי זמירות השבת מילאו את הבית. הספיקו לטעום ממאכלי השבת,
אני בא בשליחותו של הוד מעלתו, הנסיך " "אני מצטער שאני מפריע" אמר הפקיד בהיכנסו לחדר,ינס. רוצה לדבר עם מר פר

הוד מעלתו מבקש ממך, מר פרינס, לשלוח לארמון חמישה שטיחים בצורה ובגודל הרשומים כאן. הוד מעלתו זקוק  הנדריק.
אני מצטער מאוד " מר פרינס לא היסס, ואמר: .רמון"לשטיחים מיד, לקישוט האולם לכבוד ההצגה החגיגית שתיערך הלילה בא

מאוד, אך אין באפשרותי למלא הערב את רצון הוד מעלתו, הנסיך, כי ליל שבת היום, יום קדוש ליהודים. הוד מעלתו ייאלץ 
 .האורחים יגיעו לארמון היום, ההצגה תיערך לכבודם הערב... " אמר הפקיד" להמתין עד מחר בערב, עד צאת השבת".

 אנו איננו יכולים לעסוק במסחר בשבת. מסור נא להוד מעלתו את צערי העמוק"." מר פרינס התרומם מכיסאו ואמר:
 הפקיד הלך, ושירת הזמירות שהופסקה התחילה מחדש. המשפחה עדיין ישבה סביב השולחן כאשר הופיע שליח הנסיך שנית.

הוד מעלתו מבקש שתשלחו את השטיחים המבוקשים. אין להשיג אותם בשום חנות אחרת. השטיחים דרושים בארמון מיד. אם "
אינני " לרגע השתררה דממה בחדר, ואחר כך השיב מר פרינס בביטחון: לא נקבל אותם, ייגרם שיבוש קשה בתכנית בית הנסיך".

מיד לאחר  אני מצטער עד מאוד; אין באפשרותי למלא את רצון הוד מעלתו". יכול אלא לחזור על מה שכבר אמרתי: שבת היום.
מוכרח  "מר פרינס היקר! ברכת המזון הופיע השליח בפעם השלישית. הפעם הוא הביא אתו מכתב בכתב ידו של הנסיך, וזה תוכנו:

הפעם, תוכל למחוק אותי מרשימת  אני לקבל את השטחים מיד. אהיה מוכן לשלם עבורם פי שניים או פי שלושה. אם תסרב לי
מפני קדושת השבת אין באפשרותי לענות להוד " לאחר קריאת המכתב השיב מר פרינס לשליח: .הקונים שלך. הנסיך הנדריק"

אמנם אתה שליט גבוה ונכבד, וחובתי לשמוע בקולך ולמלא  נסיך נכבד מאוד! פה:-מעלתו בכתב, לכן העבר אליו את דבריי בעל
הכל, והוא ציווה עלינו לנוח בשבת! צר לי מאוד להפסיד קונה -מיד, אך יש גבוה מעל גבוה: מלך מלכי המלכים, יוצראת רצונך ת

הבן  השליח נעלם, ובחדר המשפחה סערו הרוחות. "נעלה וחשוב כהוד מעלתך, אך אין ביכולתי לנהוג אחרת. לא אחלל את השבת!
הכל ידעו, שהנה  חיר. בן אחר הציע  לשלוח חלק מן השטחים כמתנה לנסיך.הבכור סבר שיש לשלוח את השטיחים בלי לציין מ

חדלו, " הם מפסידים את הקונה החשוב ביותר, ומי יודע מה יקרה לבית המסחר שלהם. כאן התערבה הסבתא הזקנה ואמרה:
על הפסד הכסף, בידי ה` ילדים! למה לכם לצער את אביכם? הקב"ה העמיד אותנו בניסיון, ניסיון שמירת השבת. אל תצטערו 

 ".למלא את חסרוננו!
בלב מלא חרדה נכנס מר  .10מר פרינס מתבקש להתייצב לפני הנסיך ביום שני בבוקר, בשעה  במוצאי שבת הגיעה הזמנה בכתב:

נעימות. מר פרינס היקר, סלח לי על אי ה" פרינס ללשכת הנסיך בשעה שנקבעה. הוא התקבל בסבר פנים יפות, וכך אמר לו הנסיך:
בליל שבת כלל לא נערכה הצגה בארמון, אלא ביקר אצלי הברון הנכבד, והשיחה נסבה על  הבה ואספר לך את סיפור המעשה:

היהודים. הברון טען: אין לסמוך על היהודים, כל היהודים הם אוהבי בצע. והוא הוסיף: הכסף אצלם מעל לכל. בעבור כסף וזהב 
התנגדתי, ואמרתי שאין זו אמת: היהודים נאמנים, נאמנים לחוקי דתם  -אמר הנסיך -אני היהודים מוכנים לעשות כל מעשה.

שלחנו לביתכם את השליח הראשון, ואחר כך את  אז החלטנו להעמיד אותך ואת בני משפחתך בניסיון.  ונאמנים לחוקי המדינה.
בצע כסף. מובן שאמשיך לקנות את כל צרכיי  את השבת שלכם עבוראני שמחתי שעמדת במבחן ולא "מכרת"  השני ואת השלישי.

 "אשתדל שגם הוד מלכותו, המלך, יכיר את בית המסחר שלכם! בחנותך,

 זכר צדיק וקדוש לברכה  (עומרבל"ג  ) יוחאי בררבי שמעון  :הילולא דצדיקיא
יום  ,ל"ג בעומרבהוא ידוע בראשי התיבות של שמו רשב"י, ו .בית המקדש בי שמעון בר יוחאי היה תנא בדור השני לאחר חורבןר

מאות אלפים נוהרים למקום מנוחתו במירון כדי .ו שלא להצטער ביום פטירתו אלא לשמוח בורבי שמעון ביקש מתלמידיפטירתו, 
ו לרבנות. רבי במשך שלוש עשרה שנה למד רבי שמעון בישיבתו של רבי עקיבא שאף הסמיך אות .לשמוח בשמחת רבי שמעון

הקשר ההדוק בין התלמיד לרבו נמשך גם לאחר שרבי שמעון היגר לעיר  "!עקיבא אמר לו פעם "דייך שאני ובוראך מכירים כוחך
הימים היו ימים קשים ליהדות. הרומאים ששלטו בארץ ישראל רדפו אחר יהודים שקיימו את התורה והמצוות. הייתה  .אחרת

בתולדות עם ישראל, במהלכה נהרגו עשרת גדולי הדור, הרבנים והמנהיגים  לשמצהזו תקופת "עשרת הרוגי המלכות" הידועה 
ורל דומה כשהוא נעצר בבית הכלא ולבסוף הוצא להורג בעינויים החשובים ביותר באותה תקופה. גם רבי עקיבא "זכה" לג

באחד הימים, במפגש בין כמה רבנים התבטא רבי שמעון בחריפות נגד הרומאים ששלטו בארץ. אדם אחד שנכח במקום  .אכזריים
כשהדברים הגיעו לאוזניו של רבי שמעון הוא  .ורג כעונש על דבריוהעביר את תוכן דבריו לשלטונות והם ביקשו להוציא אותו לה

 . כשהחיפושים התהדקו והסכנה לשלומם גברה הם מצאו מקלט במערה בגליל.הסתתר יחד עם רבי אלעזר בנו בבית המדרש
מים חיים החל לפכות ליד המערה. מחרובים ומים אלו ניזונו רבי שמעון ובנו במשך באופן ניסי צמח בפתח המערה עץ חרוב ומעיין 

ועל  –הקבלה  –הנסתר האלוקית  תבמשך שהותו במערה הגה רבי שמעון יחד עם בנו בחוכמ  .!!םשני 13 –כל שהותם במערה 
  .בסיס לימוד זה חובר ספר הזוהר הקדוש שנכתב בארמית

שמעון: הדסים אלו למה? השיב  שיצא מהמערה פגשו רבי שמעון ובנו בזקן שרץ בערב שבת ובידיו שני הדסים. שאל אותו רביכ
לכבוד שבת. שאל רבי שמעון: ומדוע לא תסתפק באחד? השיב לו הזקן: אחד כנגד הדיבור האלוקי "זכור את יום  –להם האיש 

  "!השבת לקדשו" ואחד כנגד "שמור את יום השבת". אמר רבי שמעון לבנו: "ראה כמה חביבין מצוות על ישראל
 

גדולה ", חמורה אונאת דברים מאונאת ממון"" ,גדול הוא כיבוד אב ואם שהעדיפו הקב"ה יותר מכבודו"" של הרשב"י: יואמרותמ
 ..."שלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים", מלאכה שמכבדת את בעליה"

 ן עלינו ועל כל ישראל. אמן.גת צדיקה זכות
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