
 שיעורי התורה בבית המדרש
 שבת

  17:00: בבית משפ' נחשוןעונג שבת לבנות 
  14:00בבית הכנסת מניין צעירים:  ותהילים לבנים שיעור
  15:30: הרבבבית  ותהילים לבנות שיעור

 (ההלכמסכת ברכות ל) 14:30: הכנסת מרכזיבית ב -שיעור לשבת 
    חול
 לימוד עם אברכים( -)כולל ערב  18:15 א' :יום 
 (והקפה, הלכה פרשת שבוע –)הרב בנימין  17:30': א', גיום 
 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

  15:30  –מנחה
 צאת שבת – ערבית

 חול
  05:45 –שחרית

  16:20 –מנחה
  17:05 –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 
 

  
  '..נטוש -לפני התגלע הריב ': דבר הרב שליט"א

 

ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים. ויריבו רעי גרר עם רעי יצחק "
עמו. ויחפרו באר אחרת ויריבו גם  לאמר לנו המים ויקרא שם הבאר עשק כי התעשקו

עליה ויקרא שמה שטנה: ויעתק משם ויחפר באר אחרת ולא רבו עליה ויקרא שמה 
 כב(.-)כו, יט "רחבות ויאמר כי עתה הרחיב ה' לנו ופרנו בארץ

קים כפשוטם, שבאה התורה כאן ללמדנו עצה טובה וסבספר 'טעם ודעת' פירש הפ
 שכנים, כיצד מתפתחים מריבות, ואיך להתרחק מהן:למעשה בהתנהגות בין -הלכה

"עשק".  -וטענו "לנו המים". ומה נעשה מזה? תיםשיעבדי יצחק חפרו באר, באו אנשי פל
ואמנם עסק הוא לא דבר כל כך נורא, אך כדרך העולם, כשהדבר קורה כבר פעם שניה, 

 עתה כבר צריך שם אחר לגמרי: "שטנה", כי הגיעו הדברים לידי שנאה!
והנה, אם עבדי יצחק היו מתעקשים ועומדים על זכויותיהם וחופרים באר אחרת 

ם, יכולים אנו לדמיין לעצמנו איזה שם מעניין היו קוראים לבאר בקירבת מקו
 שם שמזכיר שפיכות דמים או בדומה לזה... -השלישית

"ויעתק  -אך לא כך היו פני הדברים, עבדי יצחק השכילו לוותר ולהסתלק מן המקום
משם", ואז כאשר חפרו באר, הרחק ממקום המחלוקת, נאמר עליה: "ויקרא שמה 

ר כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ", כלומר, אם לא מתעקשים אלא רחבות ויאמ
מוותרים ומחפשים דרך אחרת, זוכים להצלחה ולהרחבה, לפרות ולרבות, וככל 

 שמתרחקים יותר מן המחלוקת זוכים לברכה גדולה יותר. 
 כמה פשוטים ונפלאים הדברים! הלכה למעשה!

 
לא, וז"ל )מתורגם ללשה"ק(: ויריבו רועי גרר ובתרגום יונתן בן עוזיאל כתב עוד דבר נפ

עם רועי יצחק לאמר לנו המים, ובא יבשות מן שמים והתייבש הבאר, ואז החזירו אותו 
ליצחק, ונבע שוב, וכו', וחפרו עוד באר, ורבו גם עליה, והתייבש, ולא החזירוהו ליצחק, 

 ולא נבע עוד, וקרא שמו שטנה, ע"כ.
 

יה ביניהם 'רק' דין ודברים, אם כן, כאשר התייבש הבאר היינו, בפעם הראשונה כשה
וכבר לא הייתה להם תועלת ממנו, החזירוהו לעבדי יצחק, אבל כשהגיע המצב לידי 

אפילו שיבש הבאר ולא היה להם ממנו כלום, לא  -"שטנה", שכבר הייתה שנאה ביניהם
עצמו אין מהדבר החזירוהו בשום אופן, כי כך דרכה של השנאה: לא איכפת לאדם שלו 

 היה!יתועלת, העיקר שגם לשונאו לא 
 

וכך אמר שלמה המלך ע"ה )משלי יז, יד(: "פוטר מים ראשית מדון, ולפני התגלע הריב 
נטוש", היינו שהתחלת המריבה היא כמו חור קטן שנוצר בסכר מים, שאם לא דואגים 

אחריו יבוא שטפון לסתום אותו מיד, סופו שיתרחב וילך עד שיגרום לקריסת כל הסכר ו
עצום שיגרוף כל מה שבדרכו. כך, אם לא דואגים לנטוש ולוותר בתחילת המריבה, סופה 

 שתלך ותתרחב עד לשנאה עצומה, ואחריתה מי ישורנו.
לפני שמתגלה הריב, "נטוש"! נוותר ונסתלק, ואז יתקיים בנו "כי עתה הרחיב  -והעצה

 ה' לנו ופרינו בארץ".
 

 המושברב בנימין אבוטבול, הרב ומבורך,  בת שלוםכת שבבר

 )שלומי סויסה(  'עלי באר'
 

השבת עוסקת בלידת  פרשתנו
 ,יעקב ועשיו, מכירת הבכורה

ובברכת יצחק ליעקב. למען האמת 
זו הפרשה היחידה העוסקת 
ביצחק כדמות פעילה ולא כאחד 

 .שמדברים עליו מן הצד
 

אך חשוב להבין, מדוע עד שהתורה 
מתעסקת ביצחק, היא מספרת לנו 
ומפרטת על יצחק חופר הבארות 
החדשים והישנים, שבעבר חפר 

ברהם אביו וסתמום פלישתים. א
מה חשובים כל כך הבארות, 

 ?שראתה התורה לפרט בהם
 

' ומסביר הרבי מילובביץ
שהבארות שחפר יצחק לא היו 
סתם עפר ומים אלא תפיסת עולם 
שלימה. כי בעוד שהפלישתים 
שסתמו את הבארות רצו להפיץ 
בעולם תפיסה של "סתם", שהכל 

 -שטוח, רדוד, סתום וחד מימדי
בא יצחק והתאמץ להנחיל תפיסה 

 .אחרת
בגישה של יצחק, כדי להתחדש 
ולנבוע מים, חובה עלינו להסיר 

את העפר, לפתוח את  מעלינו
הסתימות, להתאמץ להגיע 

 .למקור. זו מהותו של יצחק
 

ובעצם, עבודתו של יצחק צריכה 
לתת לנו כוח לא לחיות שטחי, 
אלא להיות מתבוננים, מבקשים 
ומתעקשים על עומק ומשמעות. 

 .שנזכה
 
 

 !שבת שלום
  לע״נ יהודה סויסה בן עליזה

  יוסף טנג׳י בן איזהו
 

 47 גיליון מס', טתשע" ,תולדות 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          
   17:59, ר"ת: 17:23, צאת השבת: 16:22הדלקת נרות שבת:           
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 השמע קול בשבתמהלכות : פינת ההלכה
 

מותר.  -א. אסור להשמיע קול בכלי שיר בשבת. גזירה שמא יתקן כלי שיר. אבל להקיש על הדלת וכיוצא בזה כשאינו דרך שיר
 בכלי מותר, כיוון שאינו דרך שיר.ואפילו אם מקיש 

ב. להקיש בדלת בטבעת הקבועה בדלת, אסור לדעת האשכנזים, אף על פי שאינו מתכוין לשיר, כיון שהכלי מיוחד לכך. אבל 
 לדעת הספרדים יש להתיר.

מותר  -יתג. דלת אשר עם פתיחתה נשמע קול פעמונים )לא חשמלי( בצידה הפנימי להודיע לבני הבית על כניסת אדם לב
לפותחה בשבת, אף על פי שנשמע קול נעימה כדרך שיר, מכל מקום כיון שאינו מתכוין ואינו צריך להשמעת קול רק לפתיחת 

 תבוא עליו ברכה. -הדלת כדי להכנס,לא גזרו בזה משום השמעת קול, והמחמיר להסיר את הפעמונים מהדלת מערב שבת
 תבוא עליו הברכה. -מותר. והמחמיר בזה -מעשה. ואפילו אם שורק כעין שירד. מותר לשרוק בפיו בשבת, כיון שלא עושה 

ה. אסור לדפוק ביד על השולחן בקצב מסויים בשעת שירה, וכן אין להכות ברגל על הריצפה כדי להנעים את השירה. אבל 
כלי כדי שיפתחו לו, בבין מותר לדפוק על השולחן ביד או בכלי כדי להשתיק את הקהל, וכן מותר לדפוק על דלת בין ביד 

 ובלבד שלא ידפוק בקצב מסויים כדרך המשוררים.     
 

 ..'זה ספר תולדות': סיפור לשבת
 

ישבו על הספסל בחצר והחלו להתווכח בקול כמה  ,והנה בוקר אחד. מעשה בשלושה זקנים שהתגוררו במושב זקנים
ותוך כדי הויכוח הגיע חבר נוסף ובהתלהבות סיפר להם שחברם פלוני הוציא ספר תולדות חייו,  ,אוטובוסים עברו מהבוקר

והוסיף שהספר נמכר בכמות מכובדת וכך העבירם  ,מכתביםספר עב כרס המלא וגדוש בחוויות ואותות הצטיינות, תמונות ו
 .לשיחה אודות "המחבר"

ס לפניו, וכל מטרתו לחבר גם הוא ספר אודות חייו, ווהנה אחד משלושת הזקנים קם והלך לחדרו, ישב על השולחן כשדף פר
ומיד החל לחשוב מה לכתוב? הלא ילדותו היתה קשה  ,הלא בן שמונים הוא ובוודאי יכתוב ספר נפלא על הקורות אותו

הצבא וכו' אך פסל את הרעיון וכי מה יכתוב? אולי  ,בית הספר ומשעממת ובכלל את מי זה יעניין? עבר לתקופת הנערות,
יספר על החויות שהיו מנת חלקו? רכיבה על סוסים, סירות מנוע, טפוס על הרים? ושוב היה בטוח הוא שחייו לא אמורים 

עות רבות והזקן לעניין מישהו, ניסה לחשוב על חיי הנישואין? אולי על הילדים שהניחוהו למשמר בבית האבות? כך עברו ש
יושב ומעביר "אשמותיו" שבכל שנה ושנה עד שבבוקר מצאוהו מוטל ללא רוח חיים על הכסא שבחדרו, עט בידו, דף מונח 

 לפניו עם כותרת: "אלה תולדות חיי" והשאר ריק... 
ים, מה יספר לעתיד ובמותו ציוה לנו את החיים להבין שאם אדם לא ימלא את חייו בחיי רוח, בתורה, במצוות ובמעשים טוב

לבוא? הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל אמר שבתורתנו הקדושה כתוב: "זה ספר תולדת אדם" כי כמו שבכל ספר יש 
כריכה מקדימה וכריכה מאחורה כך חיי האדם, יום הלידה מצד אחד ויום המות מצד שני ובאמצע ישנם דפים ריקים, שהם 

 ימי חיי האדם. 
למלא אותם, אך בדברים בעלי משמעות אמיתית ונצחית ושלא נתבייש שיקריאו אותם לפנינו לעתיד מה שנשאר לנו זה רק 

 לבוא.

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

ה ְלָך ַרב, ּוְקנֵּה ר, ֲעשֵּ ן ְפַרְחָיה אוֹמֵּ ַע בֶּ ם. ְיהוֹשֻׁ הֶּ ִלי ִקְבלּו מֵּ ן ְפַרְחָיה ְוִנַתאי ָהַאְרבֵּ ַע בֶּ ת ָכל ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות ְיהוֹשֻׁ י ָדן אֶּ ֱהוֵּ ר, וֶּ  :ְלָך ָחבֵּ
 

 או בנו פגע מישהו שאיזה ברור לנו נראה כאשר גם. זכות לכף אחד כל לדון היא האדם חובת -זכותהוי דן את כל האדם לכף 
 ובכל מקום בכל וחשובה טובה היא והסבלנות מתינות. הבסבלנות ולהתנהג זכות לכף אותו לדון יש, דבר איזה נגדנו עשה
. רעות וחיות גנבים הבית מן גרש פעם ולא, בנאמנות ביתו על ששמר כלב היה אחד לאדם: משל פי על זאת להמחיש ויש, זמן

   .משמר מכל עליו ישמר שכלבו ביודעו, ביתו את בולעז מעולם חשש לא האיש
 מהיער האיש כשחזר והנה. עליו לשמור עומד כשהכלב, בביתו הקטן בנו את והשאיר, עצים לכרות ליער האיש הלך פעם

 היה ולא, שוב קרא. ענה לא הבן אך, לבנו בקול וקרא נבהל האיש  .הרצפה על גדולים דם כתמי מצא, ביתו לדלת והתקרב
, בנו את טרף הכלב שאכן האב חשב. דם כתמי היו פיו שעל הכלב שכב החדר בפנת  .שם היה לא הילד, למטתו כשנגש. מענה

  .בנו מות על מר בכי בקול לבכות וישב, הכלב ראש את הוריד, בידו שהיה הקרדם ועם
  .היום הכלב עמו שעשה החסד על לו וספר, הנדהם האב אל ובא, הבית מאחורי שנרדם הבן התעורר בכיתו לקול

, הזאב משיני הבן את שהציל הכלב לולא. בחצר הרצפה על מוטל זאב של פגר האב רואה והנה, החוצה אביו את הילד הוציא
  .זכות בכף והחוסר הפזיזות הובילה למה ראה. בחיים בנו עוד היה לא

 

 למבקש נראה. קשוומב את ממלא אינו והחבר, אחרת טובה או אהוהלו מחברו מבקש אדם לפעמים: חיים החפץ רבנו אומר
  .לו להלוות כדי ממון לו יש ובודאי, טוב שמצבו נראה חוץ כלפי שהרי, לב מרע בקשתו את ממלא אינו חברו כי

, הסוחרים חבריו בין הקודם מעמדו על לשמור כדי, גביר של במעמד נוהג והוא, ביותר דחוק חברו של מצבו שבאמת יתכן אך
  .מזהיר מלהיות רחוק האמתי מצבו אך, מסחר קשרי עמו לנהל שימשיכו מנת על
, התנהגותו בותיס את להבין עליך להיתח", למקומו שתגיע עד חברך את תדין אל: "ואומר באבות התנא מזהיר כך על

 .זכות לכף שתדונו כוייםיהס רבימ, מעשיו שורשי על וכשתעמוד
 

 והיה, בשבוע אחת פעם רק ולאביי, השמים מן יום כל' שלום' לו נותנים שהיו, אומנא אבא על פרומס:( כא) תענית במסכת
 . כמוהו יום בכל שלום לך מגיע לא ולכן, אומנא אבא של כמעשיו לעשות יכול אתה אין: לו אמרו. כך על מצטער אביי

 כדי מצעות להם והציע והשקם והאכילם, לביתו הלכו. אומנא אבא של מעשיו את שיבדקו חכמים זוג אביי שלח אחד יום
 . בשוק למוכרם כדי, רשות ללא אותם ולקחו, אומנא אבא של המצעות את וגללו, קמו בבקר. בלילה לישון
 שלקחו על עליהם הקפיד ולא, וכך כך: להם אמר? הללו המצעים שוים כמה: לו אמרו. אומנא אבא את בשוק רואים הם והנה

 שהזדמן שחשב מפני, גמורה במתנה אותם להם שנתן להם אמר אדרבה אלא, בחזרה לקחתם הסכים לא וגם, המצעים את לו
 . במתנה אותם להם לתת החליט ולכן, להם רושיעז ממנו לבקש הם ומתביישים, שבויים פדיון להם

 .שכזו לדרגה להגיע יכולים לא ושלמים רבים שאכן, יום בכל השמים מן שלום לקבל זוכה צדיק אותו מדוע לםוכ הבינו אז


