
 שיעורי התורה בבית המדרש
 שבת

  18:15: בבית משפ' נחשוןעונג שבת לבנות 
  15:15בבית הכנסת מניין צעירים:  ותהילים לבנים שיעור
  16:15: הרבבבית  ותהילים לבנות שיעור

 (ההלכמסכת ברכות ל) 15:45: הכנסת מרכזיבית ב -שיעור לשבת 
    חול
 לימוד עם אברכים( -)כולל ערב 19:30 – 17:45 א' :יום 
 , הלכה וגמרא(פרשת שבוע –)הרב בנימין  17:10: ד' ב',יום 
 מסכת קידושין( -)הרב בנימין  21:00  ':ביום 

 שיעור בטעמי מקרא + פיוטים לילדי המושב 17:15יום ה': 
 (צעיריםל ערב לימוד) 20:00יום ה': 

       

  זמני התפילות
 שבת 

 17:40 –מנחה קבלת ש' 
  07:30  –שחרית

  16:45  –מנחה
 צאת שבת – ערבית

 חול
  05:45 –שחרית

  17:40 –מנחה
  18:25 –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 
 

  
  '..אחד היה אברהם': דבר הרב שליט"א

 

בספר "תפארת שמשון" מביא בזה פרוש נפלא בשם המגיד " )ו, ט( היה"נח איש צדיק תמים 
גם לפרשתנו בעניין אברהם אבינו. מובא בחז"ל )ב"ר פ"ל, ח( שכל מי  יךמדובנא והשי

שנוח צדיק כבר  ,זאת אומרת ,שהיה צדיק מתחילתו ועד סופו ,שנאמר בו "היה", ללמד בא
אברהם" )יחזקאל לג, כד(,  היהאחד בתחילת לידתו. והקשו, שהנה גם על אברהם נאמר: "

והרי רק בן שלש שנים הכיר את בוראו, ועד אז היה עובר ע"ז עם בני משפחתו? ותרצו, דמה 
 שכתוב "היה" באברהם, היינו שהיה מתוקן ומוכן להדריך את כל העולם לתשובה .

 . 'תומתחיל'ולכאורה עדיין זה סותר את הכלל שכל מי שנאמר בו "היה", היה מוכן כבר 
והנה על אברהם כתוב: "בהדרי קדש מרחם משחר, לך טל ילדותך" )תהילים קי, ג(, כלומר, 

אבינו אברהם ל"ט, ח( "לפני שהיה רק פראשית רבה שנקרא קדוש מרחם, ואמרו חז"ל )ב
ע"ה מתפחד ואומר: תאמר שיש בי עוון שהייתי עובד ע"ז כל השנים הללו, אמר לו הקב"ה: 

שום זה פורח ]בבוקר, כשבאה השמש, הטל מסתלק ולא נשאר ה טל מ -"לך טל ילדותך"
רטיבות[, אף עוונותיך פורחים ]ולא נישאר שום רושם, אלא קדוש מרחם[, מה של רושם 

 הטל הזה סימן לברכה לעולם, אף אתה סימן לברכה לעולם".
עבד ע"ז הוא סימן ברכה, והרי שנקראים ימי ילדותו כטל  מדועולכאורה, עדיין יש להבין 

והענין, שהנה כתוב: "הוכח תוכיח את עמיתך" )ויקרא יט, יז(, ובלשון ?! באותן שנים
הפסוק "עמיתך" מונח רמז, שהכוונה לרעך הדומה לך ובמצבך, שכך אמרו חז"ל )יומא לה 
ע"ב( הלל מחייב את העניים בלבד, ור' אלעזר בן חרסום מחייב דוקא את העשירים שהלל 

מקום עסק בתורה וכן רבי עלעזר בן חרסום היה עשיר גדול, ולא פנה  היה עני מאוד ומכל
ואם יבוא רבי אלעזר בן חרסום העשיר להוכיח ולהחזיר בתשובה  אל נכסיו אלא למד תורה.

אדם עני, יאמר לו: אתה העשיר שהכל מוכן לפניך, מה תבין ממצבי הקשה שאין לי פנאי 
העני את העשיר, יאמר לו: מה מעשיך כל היום לעשות מצוות בדלותי ועניי. וכן כשיוכיח 

שאתה פנוי ובטל ממלאכת בית ושדה, לך נאה ללמוד תורה כל היום, אבל אני שיש לי נכסים 
מלאכת שמים. נמצא, שאין התוכחה ללמוד תורה ולעסוק ברבים לדאוג להם, אין לי פנאי 

 השרוי במצבו.ורק מאדם הדומה לו  ,לאדם מדברת
אבינו שהיה מכניס נפשות תחת כנפי השכינה, אם היה מכיר את הקב"ה ממילא, אברהם 

מתחילת יצירתו, לא היה יכול להצליח בתוכחתו לעובדי עבודה זרה, כי היו טוענים  וועובד
 לו: מהיכן אתה יודע שעבודה זרה היא הבל ואין בה מועיל, וכי ניסית ונוכחת?!  

ה כמוהם, יכול היה לומר להם: אכן, כבר אבל עכשיו שבתחילת ימיו היה עובד עבודה זר
אלוקים ואין הניסיתי את כל העבודות הזרות, ונוכחתי לדעת שהאמת היא שרק ה' הוא 

נמצא, שגם השנים ההן שעבד ע"ז נהפכו לטובה, כי השתמש בהן בעצמן לקרב   .עוד מלבדו
מתחילתו  מרחםנפשות לקדושה, וגם הן עולות למנין ימי צדקתו, וראוי להיות נקרא קדוש 

 .ועד סופו
דבר זה נוגע לכל אחד מאיתנו. כאשר נכשל אדם בעניינים מסוימים בתחילת חייו, אם מכח 

או  -זה יבין ויכיר את גנות המעשים ההם, ובכח זה דווקא יחזור ויחזיר אנשים בתשובה
אז, לא רק שהקב"ה ימחל לו על אותם עוונות, אלא שהשנים ההם יהפכו לדחיפה ולסיבה 

כיוצא בדבר אומרים רבותינו:  .וקדוש מרחםטהור אל הקדושה, וראוי להקרא מעיקרו 
"לוחות )הברית השניות(, ושברי הלוחות )הראשונות שנשברו מחמת חטא העגל(, נמצאים 

גם לשברי לוחות. אדם שבראשית ימיו, או בכל ללוחות ובארון. רוצה לומר יש מקום בארון 
ים ארוכות, טעה או נכשל, אם ידע לפתוח את העינים, שלב אחר בחיים ואפי' משך שנ

לאסוף את השברים להפיק לקחים ותובנות, להשתמש בהם כמנוף ומקפצה ללמד לעצמו 
וגם לאחרים איך להישמר מכאן ולהבא איך לא לחזור על טעויות, הרי הוא הופך את אותם 

 כישלונות עצמם להצלחות ולהאיר דרך לעצמו ולאחרים. ה' יזכנו.
 המושברב בנימין אבוטבול, הרב ומבורך,  בת שלוםכת שבבר

 )שלומי ויסה(  'כאב של שמחה'
 

פרשתנו אנו מצווים על המילה; ב
ָזָכר". ברית -"ִהּמֹול ָלֶכם, ָכל

המילה, שנקראת 'בריתו של 
אברהם אבינו' שמל בפרשה את 
עצמו ואת ישמעאל, קשורה 

עד שהגמרא  ,במיוחד אל השמחה
אומרת שמצווה זו "קיבלו עליהם 
בשמחה" ולכן "עדיין עושים אותה 

  ."בשמחה
ונשאלת השאלה, מדוע דווקא 
מצווה משמחת זו, קשורה כל כך 

כאב שלדעת  -בצער וכאב לנימול
הוא חלק ממצוות  הפוסקים

המילה עד שנמנעים מלהרדים את 
 ?הנימול

אלא מסביר הרבי מליובאוויטש 
שהדבר קשור במהותה של מצוות 
המילה. כי בעוד ששאר המצוות 
נועדו בעיקר להעלות את האדם 
במעלות הקדושה ולקרב אותו לה', 
ברית המילה נועדה להוריד את 
הקדושה האלוקית למטה, 

לתוך הבשר להחדיר אותה אפילו 
הגשמי של הגוף, לנמוך ביותר, 

  .לחומרי ביותר
ואותו בשר, שכל כך לא מבין 

עד שבמקום  -במצוות המילה
להרגיש שמחה נפלאה, הוא חש 

גם בו צריכה לשכון  -צער וכאב
 .הקדושה

נלמד מכך לחיינו, שאסור לנו 
להיבהל מהצער. הכאב הכרוך 
בהתקדשות הוא זמני והוא בעיקר 

שהקודש הולך ונחתם סימן לכך 
בדיוק כשם שברית המילה  -בנו

משאירה חותם בגוף. מצד האמת, 
דווקא בצער והכאב טמונה שמחה 
גדולה. שנזכה להיות בשמחה 

 .תמיד
 !שבת שלום

 
  לע״נ יהודה סויסה בן עליזה

  יוסף טנג׳י בן איזהו
 

 44 גיליון מס', טתשע" ,לך לך 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          
   19:16, ר"ת: 18:40, צאת השבת: 17:42הדלקת נרות שבת:           
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 ברכותמהלכות : פינת ההלכה
שהכל. ואין לקדש עליו. ]ומכל מקום ספרדי השומע קידוש מאשכנזי יש לברך עליו  בני ספרד א. יין שיש בו תערובת של רוב מים, לדידן

המקדש על יין שיש בו תערובת של רוב מים, יוצא ידי חובת הקידוש[. ולכן אין לסמוך על חלק מההכשרים הניתנים כיום ליינות, אלא 
 לאחר בירור היטב אם אכן הכשר זה הוא גם לדעת הפוסקים המצריכים שיהיה רוב יין.

שותה מים לצמאו, מברך עליו שהכל, ואם שתה רביעית בבת אחת, מברך אחר השתיה ''בורא נפשות רבות''. ואם אינו צמא כלל, ב. ה
אינו מברך על המים כלל, לא ברכה ראשונה ולא אחרונה. אפילו אם שותה כדי לפטור המים שישתה באמצע הסעודה, כל שעתה אינו 

בגרונו, ושותה מים כדי להעביר את האוכל, אינו מברך על המים לא בתחלה ולא בסוף. אבל צמא לא יברך. וכן מי שנתקע לו מאכל 
 בשאר משקים, כגון בירה ומיץ וכדומה, אף אם שותה אותם כשאינו צמא, מברך עליהם שהכל. שהרי החיך נהנה בשתייתם.

שלא יאבד נוזלים בהליכתו בדרך כחום היום, אינו ג. השותה מים ביום חם מאד, והוא אינו צמא כלל, אלא שותה על מנת שלא יצמא, ו
מברך ברכת הנהנין. וכן השותה מים בערב התענית, כגון סמוך לתחלת יום הכפורים, או תשעה באב, על מנת שלא יצמא ביום התענית, 

 ובשעה ששותה אינו צמא כלל, אינו מברך ברכת הנהנין.
כן היה צמא, ונהנה בשתיית המים. וטוב שקודם שיבלע התרופה -אם-ל המים, אלאד. השותה מים כדי לבלוע איזה תרופה, אינו מברך ע

יברך בתחלה על המים ]אם הוא צמא[, ואחר שיטעם מעט מהמים, ישתה התרופה עם המים. וכל האוכלים והמשקים שאדם אוכל 
 נו מברך.ושותה אותם לרפואה, אם טעמם טוב והחיך נהנה מהם, מברך עליהם תחלה וסוף. ואם לאו, אי

 ה. האוכל ויטמינים, אם יש בהם מתיקות והחיך נהנה מהם, מברך בתחלה שהכל נהיה בדברו. ואם אין בהם מתיקות, אינו מברך.
פי שמרן השלחן ערוך כתב שיברך על זה, -על-ו. חולה שיש בו סכנה שהרופאים קבעו שעליו לאכול מאכל איסור מחשש פיקוח נפש, אף

עדיף, ולא יברך, דספק ברכות להקל. אולם אם האוכל כשר, ורק השעה גורמת שאסור לו לאכול, כגון חולה מכל מקום שב ואל תעשה 
 ביום הכפורים, וכדומה, חייב לברך תחלה וסוף.

 

 ..'מסובב הסיבות': סיפור לשבת
מרן הרב שך זצ"ל סיפר, שפעם אחת הגיעו עובדים לעירה רחוקה שאנשיה מעולם לא שמעו ולא ראו רכבת מהי. העובדים סללו דרך, 
פזרו חצץ והניחו פסי פלדה לארכה, והכפריים הנבערים הביטו בתדהמה על העבודה המתקדמת במהירות. משלא הצליחו להתגבר על 

צו בהם מבט משתומם ושאלו: " מה זה ?". "אנחנו סוללים דרך", השיבו העובדים תוך כדי נשיאת סקרנותם, נגשו אל עובדי הרכבת, נע
רים מעבר כל כך צר? הרי הסוסים יאולם, לא נחה דעתם של הכפריים, והם הוסיפו להקשות: "מדוע אתם מות. פסי הפלדה הכבדים

 "ואיך תסע העגלה?" השתוממו הכפריים. נזדקק לסוסים כלל". "."אה", הניפו העובדים את ידם בבטול, "כאן לא?!רולא יצליחו לעב
ומרגע זה ואילך אטמו את אזניהם  !.!היא לא תסעבלי סוסים "לא יתכן!" קראו הכפריים, " "עגלה זו תסע ללא סוסים" קבעו העובדים.

ת קרונות אחדים הגיעה למקום לאחר זמן מה הושלמה העבודה, רכבת בעל.. ולא הסכימו לשמוע אף מילה מין העובדים המוזרים.
משום  אולם איש מהם לא ידע להשיב לשאלה זו. ,ולתדהמת הכפריים היא החלה לנסוע במהירות אדירה. "היכן הסוסים?", שאלו כולם

כך קמו ועשו מעשה, הם שכרו את שרותיהם של שני בריונים, והבטיחו להם סכום כסף רב אם הם רק ימצאו היכן טמונה הרמאות 
הלכו השנים וכעבור זמן קצר חזרו ואמרו כי כתשעים אחוזים מן  ה שהצליחה לתעתע בכולם ולהעלים מעיניהם את הסוסים?הגדול

חברים תהרמאות הם כבר מצאו. "איך?" שאלו הכפריים בענין רב. "פשוט מאוד!". ענו הבריונים "התחבאנו בין הקרונות לגלגלים שמ
הסוסים, זמן רב חלף אך הסוסים לא יצאו. בשלב זה יצאנו ממקום מחבואנו כדי להבין יותר  מתחתיו והמתנו שם כדי לראות מתי יצאו

הקרון נוסע, הוא פשוט היה מחובר לקרון שלפניו...חכמה גדולה! ברור שהוא יסע לאן שיוביל אותו הקרון  איךאת העניין, ואז הבנו מיד 
. אותם אומנם לא מצאנו, אך גילנו שגם הקרון הזה מחובר לקרון שלפניו, !....אחר כך, עברנו לקרון שלפניו וחיפשנו שם את הסוסים

תשעים אחוזים מן החידה כבר פתרנו,  -וכך עברנו לארך כל הרכבת בעלת תשעת הקרונות ומצאנו שכל הקונות מחוברים זה לזה. אם כן
הם עשרה אחוזים ה נוסע הקטר?... אך מ לא הצלחנו לענות על השאלה איך -אמנם את עשרת האחוזים הנותרים לא הצלחנו להבין

 ?!מת תשעים האחוזים שפתרנו..."ולע ,אלו
שהגשם אינו מגיע מכאן, אלא הוא תלוי ברוחות שבקפריסין יישר כוחו! הוא הצליח למצוא לדוגמא ובאר: "מי שחושב  הרב שך המשיך

י משיב הרוח ומוריד הגשם? וממילא הוא לא הגיע את הקרון הקודם!...אבל הוא מעולם לא שאל את עצמו: היכן הקטר? כלומר: מ
כתובה בשורה הראשונה בספרו של הרמב"ם, וכך נכתב שם: "יסוד היסודות ולכל ענייני הבריאה התשובה האמתית לכך   לעומק העניין.

מוביל את הוא מצוי אחד ממציא לכל הנמצאים". זהו הקטר! האמונה היא הידיעה שהקדוש ברוך הוא השיש ועמוד החכמות לידע 
הכל, הוא מסובב את הסיבות והוא הממציא לכל הנמצאים! האנשים הבורים מסתפקים בראית הקרונות, שהם הסיבות הנגלות 

 לעיניהם ומתעלמים מן המוביל ומן המסובב".  
 
 )מתוך אבות ישראל על פרקי אבות( '  גפרק א', משנה  רקי אבות:פ 

ן. ְוֵאין עוְֹמִד  ֱהוּו ְזִהיִרין ן. ִנְרִאין ְכאוֲֹהִבין ִבְׁשַעת ֲהנָָּאתָּ ְך ַעְצמָּ לָּא ְלֹצרֶׁ ם אֶׁ ְרִבין לוֹ לָָּאדָּ ֵאין ְמקָּ ׁשּות, ׁשֶׁ רָּ ֳחקוֹ בָּ ם ִבְׁשַעת דָּ  :ין לוֹ לָָּאדָּ
 אלו שענינים מפני, לו תריםומ הם דין פי שעל פי על אף, הזה העולם ומהבלי ממותרות ויברח שיתרחק, האדם את מזהירים רבותינו

 כך על להענש ועתיד, מותו לאחר לדין שעומד בשעה האדם על להגן עומדים אינם אבל, מהם שנהנה בשעה הביםווא כטובים נראים
 .טובים ומעשים ומצוות תורה זמן באותו לאסוף במקום, הזה העולם תענוגי עבור רב זמן שהשקיע

, חלב למוצרי גדולה חנות ופתח, במסחר לעסק כדי רחוקה למדינה נסע אחד אדם; דומה הדבר למה משל ל''זצ חיים החפץ כך על אמר
 כך כל עם לספינה לעלות חשש אך, ולמשפחתו לעירו רולחז החליט הימים באחד והנה. רב ממון והרויח, שנים שבע במשך שם ועבד

 ואזי, לספינה אותם ולעלות חלב מוצרי שברשותו הכסף בכל לקנות החליט ולכן[, ים לשודדי שחשש מפני] ברשותו שהיה כסף הרבה
 . רכושו את יציל ובכך, המוצרים את רוימכ לעירו וכשיגיע, החלב במוצרי לעשות מה להם יהיה לא שודדים יבואו אם אף

 אדם אותו. מאד מוזל במחיר ויהלומים זהב תכשיטי לקנות לו והציע, אדם לאותו אחד רוכל נגש, לדרכה יצאה שהספינה לפני, והנה
 לא ריח לנדף החל, ימים שלושה לאחר, והנה . לדרך ויצא לספינה ועלה, חפציו בין הניחם עבורם ששילם ולאחר, ממנו לקנותם הסכים

, בקרור הניחום שלא בגלל, הסריחו לספינה שהעלו חלב מוצרי אותם שכל התברר, הריח סבת מה לברר וכשירדו, הספינה ממחסני נעים
 אדם אותו. שנשפך חלב על בוכים שאין מפני, מאומה לו הועיל לא אבל, גורלו מר על לבכות החל אדם אותו .לים הכל את השליכו ומיד
 ? שנים שבע במשך שחסך מה כל היכן שאלוהו, ביתו בני אותו וכשראו, סחורה וללא כסף ללא לביתו הגיע
 אשתו נגשה בינתים. בחדרו והסתגר בגדיו את החליף ולכן, מקרוביו אחד שום םע לדבר חשק לו היה ולא, מאד אשומי היה אדם אותו
 שוים כמה ושאלה לצורף האשה רצה מיד. ערך יקרי ותכשיטים, מזהב שרשראות - החפצים בין היא רואה והנה, חפציו את לסדר

 זאת לספר מהרה, האשה זאת כששמעה. מאד גדול שוויים ולכן, מאד נדירים הם אלו שתכשיטים, הצורף לה השיב?! אלו תכשיטים
 מוצרי על זמני את ובזבזתי, לי שהיה בכסף תכשיטים עוד קניתי שלא חבל!!! אוי: ולצעק לבכות החל, דבריה את הבעל וכששמע, לבעלה

 !!! ימים בשלושה שהסריחו חלב
 - הזה העולם בהבלי חייהם שנות את שמשקיעים ישנם אך. הבא לעולם ולהביאם מצוות לאסוף כדי הזה לעולם יורד אדם: הנמשל
 את בשמים שואלים האדם של חייו שנות 70 לאחר והנה. טובים ומעשים מצוות קצת עושים גם פעם ומידי, הנאות ושאר ושתיה אכילה

 אותם כל על לה נותנים שכר כמה הנשמה וכשרואה, פעם מידי שעשתה מצוות קצת לה שיש ורואים"? הזה מהעולם הבאת מה" הנשמה
, והעובר הכלה העולם בהבלי ימי רוב את שהשקעתי חבל, מצוות עוד עשיתי שלא חבל!!! אוי: ואומרת נפשה במר בוכה, יקרות מצוות

 .דחקו בשעת לאדם לו עומדים ואין, הנאתם בשעת כאוהבים שנראים


