
 המדרששיעורי התורה בבית 
 שבת

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

 (להלכה -מס' ברכות ) 16:30: הכנסת מרכזיבית ב -שיעור לשבת 
    חול
 וגמרא( , הלכהפרשת שבוע –)הרב בנימין  18:30 – 18:00: ד'ב',יום 
 לימוד עם אברכים( -)כולל ערב  18:30 – 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 

 18:30 –מנחה קבלת ש' 
  07:30  –שחרית

  17:30  –מנחה
 צאת שבת – ערבית

 חול
 04:45 -סליחות
  05:45 –שחרית

  18:30 –מנחה
  19:15 –ערבית 

–כל יום בין מנחה לערבית 
 שיעור בהלכה והשקפה 

  
  
  
  

 הודעות
 

נשות המושב מוזמנות להשתתף 
 הפרשת חלהל ערב בטקס מרגש ש

 17.9ן ביום ב' שייערך אי"ה במועדו
 .20:00בשעה 

 סימהללפרטים והרשמה ניתן לפנות 
 או נעמה כהן. בוארון

  
  '..המקום הטבעי': דבר הרב שליט"א

 

קראוהו  נמצאים אנו בעיצומם של ימי התשובה, ימים אשר עליהם נאמר "דרשו ה' בהמצאו
בהיותו קרוב". מי מאיתנו לא רוצה לחזור בתשובה? איזה אדם איננו חפץ בחיים? אולם, 
ישנה בעיה המלווה אותנו בכל פעם שאנו רוצים לעשות תשובה. בדור האחרון התרגלנו כי 

או לא כלום" ואם כן,  -ומיידי. העולם כיום דורש את "הכל -כל דבר צריך להיות מושלם
 אין לה ערך. -ה האדם לא תהיה מידית ולא תהיה מושלמתאם התשובה שעוש

או לא  -אך לא זו הדרך ולא זו העיר. מצות התשובה היא תורה שלימה, היא לא "הכל
כלום", היא תהליך הדרגתי ואיטי. התקדמות של צעד ועוד צעד. צעד קטן, לא פסיעה 

שרק אם נגיע תכף ומיד  גדולה. יש לסולם שלבים, מדרגות. לא לקפוץ, לא לדלג, לא לחשוב
פוגם  -יש ערך לתשובה שלנו, כאמור. ואדרבא, מי שקופץ ומדלג שלבים -לראש הסולם

 בתהליך התשובה.
תשובה אמיתית נמדדת בערך הפנימי שלה. אם האדם עלה על דרך המלך, ופתח בתהליך 

ה זו תשובה. גם אם זה הדרגתי, גם אם ז -פנימי שיכול להתפתח לקראת יציאה מהחטא
למרות שעדיין לא רואים גזע ולא  -זו תשובה. עץ, מרגע שנטעו אותו הוא עץ -לוקח זמן

 ענפים ועלים.
 

ראשית, על האדם להביא את עצמו למצב שעבירה על רצון ה' תפריע לו, שזה יטריד את 
מנוחתו או לפחות יגרום לו חוסר נוחות. לא להשלים עם מציאות החטא. וזאת ע"י לימוד 

הלכות הקשורות לעניין. ללמוד את הדברים שיתפסו מקום בתודעה, בין אם אלו מוסר או ה
אך משום שעברנו עליהם כל  -דברים שמעולם לא ידענו שהם אסורים, ובין דברים שידענו

 כך הרבה פעמים הם כבר לא כל כך 'מדגדגים' לנו.
את מנוחתנו כל אחד מאיתנו יודע שפעם היו דברים שהיינו נכשלים בהם והיו מטרידים 

ברמה כזו או אחרת, מין עננה הייתה אופפת אותנו ומפריעה את שלוותינו, כאלה 'פרפרים' 
בבטן שאומרים : 'משהו כאן לא בסדר', והיום זה פשוט אינו מעסיק אותנו, פשוט עובר 

ראשית, עלינו לעורר ולחדש בעצמינו את אותו רגש שהיה ואבד, להחיות את אותה  לידנו.
 מצפונית שקהתה עם הזמן ועם ההתמדה והחזרה על החטא.נקודה 

ככל שהדברים האלה יחזרו להעסיק אותנו ולהפריע לנו, ככל שיהיה 'אכפת' לנו יותר, בכך 
 ונחשב לנו שאנו 'חוזרים בתשובה'. -אנו עולים על המסלול שנקרא 'תשובה'

כינו לטובה, הנשמה כך נחזיר את החיבור האמיתי שלנו לתורה. כשאנו משנים 'משהו' בתו
 מתחילה להאיר, היא מתעוררת.

 
אנחנו בעצם שבים אל המקום 'הטבעי' שלנו. אל המקום שבו מצד היותנו 'חלק אלוה ממעל 

 ממש' חלק מעצמותו יתברך, אנחנו לא שייכים לאותם תהומות חשוכים של חטא.
. להגיע אליה, לשבור את הנקודה הפנימית הזו שבנו מחוברת לאור האלוקי מעצם הוויתה

לשוב למקום  -זה נקרא 'תשובה' -כל המחיצות שיצרנו בינינו לבינה ולהתחבר אליה חזרה
'שובה ישראל עד ה' אלוקיך' יש כח בזמן  -הטבעי שלנו, למקום שבו היינו פעם. שבת תשובה

, של הזה לעורר את הלבבות, לעורר ולהבעיר מחדש נקודות שכבו, נקודות יקרות של געגוע
כיסופים, של תקווה... דבר זה לא בשמיים, 'כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך 

 לעשותו'.
 

 

 המושברב בנימין אבוטבול, הרב ומבורך,  בת שלוםכת שבבר

 )שלומי סויסה(  '..כל הברכות'
 

פרשתנו השבת, משה רבינו מגיע 
לקראת סוף נאומו לעם ישראל 
ומודיע להם שלא הוא זה שיכניסם 
אל הארץ וילחם עימם בשבעת 
העממים, אלא יהיה זה יהושע 
עבדו, ואף על פי כן אין להם ממה 
לחשוש כי; "ִחְזקּו ְוִאְמצּו ַאל 
ִתיְראּו ְוַאל ַתַעְרצּו ִמְפֵניֶהם ִכי ְיהָוה 

יָך הּוא ַהֹהֵלְך ִעָמְך לֹא ַיְרְפָך ֱאֹלהֶ 
 ."ְולֹא ַיַעְזֶבךָ 

ומקשים המפרשים על לשון 
הפסוק, הרי אם ה' "לֹא ַיַעְזֶבָך", 
לא יעזוב אותנו, זו באמת סיבה 
טובה למה לא לפחד, אלא איך 
"לֹא ַיְרְפָך", ה' לא ירפה אותנו, 
אמור להרגיע? ולכן מסביר רש"י 

ות נעזב וכותב "לא ירפך להי
ממנו"; ובמילים אחרות אומר 

 -משה לעם ומחדש חידוש גדול
'אין לכם מה לפחד כי דעו לכם 
שלא משנה מה יקרה, אם אתם לא 
תעזבו את ה', אין שום סיכוי שהוא 
יגרום לכם להרפות ממנו ולעזוב 
אותו'. ואם ה' איתנו ברור שאין 

 .ממה לפחד
ונראה שיש בזה בשורה גדולה גם 

ראש השנה  ים אלו, עבורנו בימ
ויוה"כ. אחד המכשולים 
העיקריים לתשובה, הוא החוסר 
אונים מהדרך הארוכה, לכאורה, 
שעלינו לעשות בכדי לשוב אל ה' 
ואיך בכלל מתחילים. אלא שאם 
נשנה תפיסה ונבין שתשובה 
אמיתית מתחילה בהכרה שה' 

כל עוד אני אוחז  -איתי, אוחז בידי
 בשלו, כל עוד אני מחליט לא

להתרחק. ואז ממילא "ִחְזקּו 
ְוִאְמצּו", אדם מתמלא ביטחון 
וכוח לשוב גם ממעשיו הרעים. 

 .שנזכה
 !שבת שלום

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

 39 גיליון מס', טתשע" תשובה,, שבת וילך 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          
   20:00, ר"ת: 19:24, צאת השבת: 18:26הדלקת נרות שבת:           
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 מחילהמהלכות : פינת ההלכה
 

א. יש אומרים שאם לא שב מעברות שבין אדם לחברו, אין הקב"ה מוחל לו אף על עברות שבין אדם למקום. וכל שכן 
אם עבר על עברה שבין אדם לחברו שיש בה חלק למקום, כגון אם בזהו בדברים, ועבר על מצות "ואהבת לרעך כמוך", 

 וכיוצא בזה.
ב. אם ביקש מחילה מחברו, ואין חברו מוכן להתפייס עימו ולמחול לו, יחזור וילך פעם שניה ושלישית, ובכל פעם ייקח 
עימו שלושה אנשים, ובכל פעם ישמיע באזניו דברי רצוי אחרים. ואם אינו מוכן להתפייס עימו אחר שלוש פעמים, אינו 

 זקוק לו.
אבל כשחטא לרבו, אפילו רבו שאינו מובהק, צריך ללכת לפייסו אפילו אלף  ג. במה דברים אמורים כשחטא אדם לחברו,

 פעמים עד שיתפייס.
לו על כל פשעיו. ולכן המוחל לא יהיה אכזרי מלמחול לחברו,  ד. אמרו חז"ל )יומא פז(: כל המעביר על מידותיו מעבירין

שהרי אם אינו רוצה למחול לחברו אף לו לא ימחלו מן השמיים, אלא ימחל בלב שלם ובנפש חפצה. ואם כונתו לטובת 
כון המבקש מחילה, כגון אם עושה כן כדי שיכנע לב חברו ולא ישוב עוד לכיסלה, רשאי שלא למחול לו מיד. וכן אם מ

לטובת עצמו, שחושש פן ירע לו אם ימחול לחברו, רשאי שלא למחול מיד. ואם הוציא עליו שם רע, אינו חייב למחול לו. 
 ומכל מקום טוב למחול גם בזה.

ה. מי שחטא לחברו, ומת חברו, מביא עשרה אנשים, ומעמידם ליד קברו, ואומר: "חטאתי לה' אלוקי ישראל ולפלוני 
 ם חטא לו בממון, יחזיר הממון ליורשיו. זה הקבור כאן". וא

ו. חייב אדם לבקש סליחה ומחילה בערב יום הכיפורים מאביו ומאמו, על כל מה שחטא להם ופגע בכבודם. ומי שאינו 
עושה כן נקרא חוטא, ומזלזל בכבוד אביו ואמו, שאם בין אדם לחברו חייבו חז"ל לבקש מחילה קודם יום הכיפורים, 

אין אדם ניצול מחטא זה בכל יום. ומכל מקום אם הבן שוטה ולא ביקש מהם מחילה, או  מאמו שכמעטכל שכן מאביו ו
שהיה אנוס, ימחלו לו שלא בפניו, ויאמרו בפיהם בפירוש: "הרי אנו מוחלים לבננו פלוני על כל מה שחטא לנו במשך כל 

ה לזה על כל אשר חטאו האחד כלפי השני במשך ימות השנה, ולא ייענש חס ושלום בסיבתנו". וכן הבעל והאישה ימחלו ז
 כל השנה, ודיברו בכעסם דברים אשר לא כן. וכן כל תלמיד שיש לו רב בעירו יבקש ממנו מחילה קודם יום הכיפורים.

שטמנו וישתוק, כמו שנאמר: ולא דיבר אבשלום איש לא י, זה לשונו: "כשיחטא איש לז. כתב הרמב"ם בהלכות דעות
עשית לי כך למה  –את אמנון מאומה למרע ועד טוב כי שנא אבשלום את אמנון." אלא מצווה עליו להודיעו ולומר לו 
ל. ולא למחו , צריךוכך ולמה חטאת לי בדבר פלוני שנאמר " הוכח תוכיח את עמיתך". ואם חזר וביקש ממנו למחול לו

 .עבור אבימלך אף על פי שחטא לאברהם - יהיה המוחל אכזרי שנאמר ויתפלל אברהם אל האלוקים
 

 ..''המלך בשדה: סיפור לשבת
 

מספרים על יהודי שהתגורר במקום נידח בשכנות עם חמיו של מלך מרוקו, והיה המלך מגיע לפעמים לבקר את חותנו, 
 פעם ביקש היהודי משכנו הקרוב אליו, שכאשר יבוא חתנו אל ביתו יבקש ממנו רשות שיוכל לשוחח עימו, 

שייתן לו לקרוא לשכנו היהודי הרוצה הסכים השכן, ובהזדמנות הקרובה כאשר סר המלך לבקר בביתו ביקש ממנו 
לדבר עימו )אולי רצה לראותו כדי לברך את ברכת המלך, ובלא"ה כבר אמר רבי יוחנן )ברכות ט( "לעולם ישתדל אדם 
לרוץ לקראת מלכי ישראל, ולא לקראת מלכי ישראל בלבד אלא אפילו לקראת מלכי עובדי כוכבים, שאם יזכה יבחין 

 עובדי כוכבים"(. ולכבודו של חותנו הסכים המלך לפגוש את היהודי וקבע לו מועד לכך. בין מלכי ישראל למלכי 
ויהי כבואו אל המלך התחילו לדבר על דא ועל הא, ובין השאר התעניין המלך במנהגי היהודים, פתח הלה לספר על מנהג 

שנת י"ג נכנס הנער לעול תורה ה'חלאקה' כאשר ילד נהיה בן שלוש גוזזים שערותיו ומשאירים לו פיאות הראש, וב
 ומצוות, ובדרך אגב אף סיפר לו שיש לו בן שבעוד כמה חודשים ימלאו לו שלוש עשרה שנה, 

וביום זה עושים סעודה לשמחת הבר מצווה, והבחור דורש לפניהם, והמשתתפים והאורחים מעניקים לו על כך דורון 
 דרשה, וכה המשיך לדבר על עניינים שונים.

ם את השיחה ופנה לצאת, קרא לו המלך ואמר לו שברצונו גם הוא לתת מתנה לבנו כשיכנס לעול התורה כאשר סיי
והמצוות, ובזאת הוציא המחאה בסך חמישים אלף דולר והושיטו ליהודי במתנה, התפלא הלה על גודל הסכום, שהרי 

 הענקת סכום מופרז כזה. אף אם היה נותן אלפיים דולר היה זה חשוב למתנה מרובה, ולמה הגזים כ"כ ב
השיב לו המלך: אמת היא, שאם ייתן עשיר לילד בר מצווה סכום של אלפיים דולר יהא זה חשוב לו כמתנה מרובה, אך 

 לגבי המלך נחשב זה כדבר קטן, והנני מחויב לתת את הסכום שנתתי, כי אם לא כן במה הנני חשוב למלך...". 
ו של ק"ו למלך מלכי המלכים הקב"ה שהכל שלו, כדכתיב )חגי ב, ח( "לי הכסף ואם כן הוא במלך בשר ודם, ק"ו בן בנ

ולי הזהב", והכל בידו הוא, מפתח של בני חיי ומזוני, ומדרך הטוב להיטיב, ורוצה להשפיע חסדים טובים לעמו ישראל, 
 ד בלי די.על כן אין צריך כי אם לבקש ולהתפלל שיפתחו צינורות השפע, ואז ממילא יריקו מהם ברכה ע

 

ה על ראשו. עוד מסופר על אדם שיצא מביתו ביום שרב וביקש להגיע לעיר הסמוכה. הוא התחיל ללכת, והשמש תפח
ומה רחוקה  כאשר זכר כמה שעות הליכה לפניוהזיעה נגרה ממנו פלגים פלגים, ברכיו פקו, והמסע הכביד על שכמו. 

והוא החליט לשוב על עקבותיו, להמתין לעת אחרת, למזג אויר אחר, להזדמנות מה קשה היא, נפלה רוחו בקרבו הדרך ו
 אחרת.

אבל אם הוא חכם, ישיח מליבו את המטרה הסופית, את הדרך הרחוקה, ויאמר לעצמו: ברצוני להגיע עטה רק עד העץ 
ן ההיא, לשבת עליה. וכך, ההוא ולחסות בצילו. וכשיגיע לאותו עץ, ינפוש מעט ויאמר: עטה אין רצוני אלא להגיע לאב

 .ז חפצוומנקודה לנקודה, ימצא את עצמו במח
 ות לעין, רק עד שם.. סמן לעצמך מטרות קרובות, נרא"עד" –. כיצד?  התשובה היא "שובה ישראל"זהו שנאמר: 

לא  –ות השנה , לדוגמא, ללמוד ברציפות, ללא היסח הדעת, בכל רגעי הלימוד, כל היום כולו, כל יממי שיקבל על עצמו
 . תעלה לרקיע''ישיג מאומה! שכן החלטה זאת בעבורו היא בבחינת על מנת ש

 !"עד ה' אלוקיךויגיע "יצליח  –"עד" , ללמוד ברציפות רבע שעה, ואז ינסה להגדיל את הטווח  אבל אם יציב לעצמו יעד,
 


