
 שלום רב

 , מתפללי שגיא שמעוני ז"לשל בטרם עת ו על פטירתובצער רב התבשרנו זה שבוע בא. 

 .משתתפים בצער המשפחהמחבקים וי המושב הכנסת וחבר בית    

 בהזדמנות. שלנו בבית הכנסתמצווה  -יגת ברחגרוברטס  עיליבשבת הקרובה תיערך לב. 

 מזל טוב והצלחה. -בני משפחתו  מצווה, הוריו, ו -לחתן הבר זו, נאחל    

 להצטרף םהמעונייני 4/9/2019 תסתיים ב "ממעמקים קראתיך"ההרשמה לטיול סליחות ג. 

 .052 3807666נבון אלי  -רשם ימתבקשים לה    
 

 ראש חודש אלול.ו 'ראה'פרשת 
 יואל רדושר -ז"ל לזכרו של שגיא שמעוני 

 
ֹום  ן ִלְפֵניֶכֶ֖ם ַהיּ֑ י ֹנֵתֵ֥ ֹנִכִ֛ ה ָאָֽ ה פרשת 'ראה' נפתחת במילים: ְרֵאֵ֗ ָרָכָ֖ בְּ

ה ָלָלָֽ ָרָכָ֑ה: ֶאת־ ּוקְּ ּו ֶאל־ ִמְצֹו ַהבְּ ר ִתְשְמעֵ֗ ם ֲאֶשֶׁ֣ ֵהיֶכ  ָֹֽֽ ת ֙ ְיֹהָוֶׁ֣ה אל
ֹום: וְ  י ְמַצֶּוֵ֥ה ֶאְתֶכֶ֖ם ַהיָֽ ֹנִכִ֛ ר ָאָֽ הֲאֶשֶׁ֧ ָלָלָ֗ א ִתְשְמעּו ֙ ֶאל־  ַהקְּ ֹֹ֤ ִאם־ ל

םִמְצֹו ֵהיֶכ  ָֹֽֽ  :.....ת ֙ ְיֹהָוֶׁ֣ה אל
 

 "אנוכי"כמה ביטויים בפסוק זה דורשים הסבר. השימוש בביטוי 
ברכה ושפע נשגבים ביותר. בהקשר של כלל -בדרך יתקיים

יתר למשל, עשרת הדיברות נפתחים במילים "אנוכי ה' אלוקיך". 
ושגשוג. וכאן נשאלת  ל ברכהרומזת ע נותן""מילה הגם על כן, 

   מבטאים ברכה ושפע, האיך יכולים ביטויים אלה, השאלה: 
      הר גריזים והר עיבל                 להתקשר לקללה? איך אפשר להגדיר את הקללה כ'מתנה' 

 ?בעולמנו רעהי תכלית המובכלל,  שהקב"ה "נותן" לנו?
 

רות, בתכלית נתינת הברכה והקללה, או במילים אחל הבסיבכדי להבין זאת עלינו להעמיק 
קיומם של הטוב והרע. לא אחת אנו שואלים את עצמנו, לשם מה בכלל ברא הקב"ה את 

 מקשה עלינו לעשות את הטוב והישר?וש הרע? למה הוא יצר מציאות שעומדת בניגוד לטוב
 

. לו היה קיים חופשית'הבחירה ה' שלה התשובה היא, שהרע קיים כדי לאפשר את קיומ
 ,נאלץ בהעדר ברירה אחרתהאדם ו לאדם שום נטיות לעשות רע, היה בעולם רק טוב ולא הי

 !טוברק לעשות 
יש צורך בשתי  החופשית' וההשלכות הנובעות ממנה תתקיימנה, בחירה'הכדי שולמעשה, 

 .חופשיבעצמו, ובאופן דרכים, בטוב וברע, שאז יכול האדם לבחור את דרכו 
 

מחשבת ישראל, אתם מוזמנים להצטרף ואם חשקה נפשכם לגלות עוד טפח מיופייה של 
 שיח אשר יתקיים בשבת בבית הכנסת שלנו. -אלינו לתפילה ולרב

 

 ועד בית הכנסת מאחל שבת שלום לגן יאשיה !

 


