
1 

 3מס'  ליוןג   פשנה"ל תש"   כי תבוא פרשת בס"ד,
 
 

  יזה טוב ה'א   

" ָׂ ַמְחת  ל ְוש ָׂ ֹוב ְבכָׂ ר ַהט  ֶׁ ַתן ֲאש  יךָׂ ' ה ְלךָׂ  נָׂ ךָׂ  ֱאלֹקֶׁ ְלֵביתֶׁ  (יא, כו דברים)... "  ו 
 

 הורים ותלמידים חביבים ויקרים !

 יש לי הכל!

ַמְחתָׂ " ל ְושָׂ  על. חשובה מוסרית הדרכה כאן יש –"ַהּטֹוב ְבכָׂ

 שהוא" הטוב כל" שזהו ולהבין, לו שיש במה לשמוח האדם

 – מנה לו יש. לו משיש יותר לחמוד הוא אדם של טבעו. צריך

 איזהו: "שכן, אחרת אותנו מלמדת התורה אך. מאתיים רוצה

 ושמחת: "התורהמלמדת אותנו  כן על". בחלקו השמח? עשיר

 במה ישמח לא לעולם – ועוד עוד להשיג יבקש אם". הטוב בכל

 .לו שיש

                     

 ".כל, מכל, בכל: "המזון בברכתגם רמוז בביטוי  כך

 להתברך שנזכה מתפללים שאנו, היא הכוונה הפשט פי על

 את ברך' וה: נאמר אבינו באברהם. הקדושים האבות בברכות

 וביעקב"; מכל ואוכל: "נאמר אבינו ביצחק"; בכל אברהם

 ".כל לי יש וכי: "נאמר אבינו

 מה כל – הקדושים אבותינו שאצל, לכך רמז גם בזה יש אך

 .אצלינו גם להיות צריך וכך". הכל" בגדר היה – להם שהיה

                     

 ?הביכורים בפרשת דווקא זה ענין רמוז ומדוע

של האדם מיד  טבעו ומצד, שביכר פרי, תאנה האדם רואה שכן

 עליך: לו ואומרת, אותו עוצרת התורה אךהוא רוצה לאוכלה. 

 ומתוך, 'ה לפני בו לשמוח, לירושלים הראשון הפרי את להביא

 .איתך 'ה חסדיכל ב להכיר כך

 את גידל הוא ידו ובעוצם בכוחו שלא, וידע יכירמתוך כך, 

, גדולה ברכה לו תהיהאז  .עליו' ה ברכת מתוך אלא, הפירות

 '.ה לו נתן אשר הטוב בכל לשמוח ויזכה

                     

 מהו 'כל הטוב' הכי משמח ?

 מתייחסים שהדברים – הרמז בדרך מבאר הקדוש' החיים אור'

 :ל"וז, התורה לימודב והגשמית הרוחנית האדם לשמחת

 אבות) ל"ז כאומרם, התורה אל – 'הטוב בכל' במאמר ירמוז גם"

 מרגישין אדם בני היו שאם –' תורה אלא טוב ואין: '(ג"מ ו"פ

 ומתלהטים משתגעים היו התורה טוב ועריבות במתיקות

 כי, למאומה וזהב כסף עולם מלא בעיניהם יחשב ולא אחריה

 .שבעולם הטובות כל כוללת התורה

 לבית גם אלא, הטוב יגיע לבד לנשמה לא כי – 'ולביתך' ואומרו

 יתעדן אחד כל – הנשמה משכן שהם, ונפש רוח שהיא, הנשמה

 ".יכלתו כפי

                     

 כיצד נתחבר יותר לקב"ה ?

. הכרת הטובהוא  –מאבני היסוד של בניית הקשר עם הקב"ה 

על הטוב אליו זכה, ומלא  שמחה וטוב לבבכאשר האדם מלא 

הן הטוב הגשמי והן הטוב  –על כל הטוב  בהודיה לקב"ה

 הוא זוכה להיות על ידי כך מקושר ומחובר לקב"ה. –הרוחני 

ר ַתַחת א  " –כל הקללות המוזכרות בפרשה הינן תוצאה של  שֶׁ

ב  ה ּוְבטּוב ֵלבָׂ ְמחָׂ יָך ְבשִׂ ה ֱאֹלהֶׁ ת ְיהוָׂ ַבְדתָׂ אֶׁ )דברים " ֵמֹרב ֹכלֹלא עָׂ

 .כח, מז(

והרגשתו היא  –"מרוב כל"  –ודווקא כשיש לאדם את הכל 

ש'הכל טוב', ואין לו שום צורך ושום ענין בקבלת טוב נוסף, 

עלול הוא לאבד את הרגשת התלות בקב"ה, עלול הוא לחשוב 

שהטוב אליו זכה אינו מהקב"ה, ואז ממילא הוא מאבד את 

 השמחה על כל טוב שיש לו.

                     

ולה, לחיזוק הקשר אנו נמצאים בימים המסוגלים לקרבת ה' גד

 עם הקב"ה.

ככל שנראה יותר עין בעין איך הקב"ה נמצא איתנו בכל דבר 

ומשגיח עלינו בכל דבר, ונשמח בכל ענין רוחני וגשמי שה' נותן 

נזכה להגיע לעבודת ה' בשמחה,  –לנו, נשמח על הטוב שיש לנו 

 ומתוך כך נזכה לכל הברכות כולם!

 שבת שלום ומבורך! הרב מיכאל
  

 השבוע הלימוד הוקדש
 לרפואה שלימה:

 בן מאיר יסים* נ חנה אניטה בן יעקב רימון*  אפרת תמר בן ישיאברהם בן מלכה סולטנה * רימון יעקב בן חנה אניטה * רות בן מרים * 
 עובדיה. הרב בן שלום*  שושנה בת שבע-בת*  דינה

 לעילוי נשמת:
 אברהם*  שלמה בת( שרה) שיינדל חיה*  שלמה בת( שרה) שיינדל חיה*  הלוי דוד' ר בת שרה*  יצחק בת דופלט אסתר*  רחל בן  יחיא' ר

 בת דבורה טובה*  יצחק בת עדה*  מסעודה בת מרים*  אייזיק יצחק בת יפה שיינדל*  ראובן בן יצחק נפתלי*  אריה חיים בן איסר

 .אהרון בן זכריה*  שלמה דוד בן לוי*  יעקב אברהם
 ברחמים במהרה!ולגאולת עם ישראל 

 ניתן להקדיש לימוד לרפואה, להצלחה או לעילוי נשמת
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 זכות הלימוד בשבת קודש

 שעה מקום מלמד כיתה

 הרב חיים הלוי א

 13:00 משפ' עזאני –מבוא חורון 

 12:30 מנצור  משפ' –שעלבים 

 12:30 אלון משפ' –נוף אילון שלב ב' 

 רועי בן ישעיהוהרב  ב
 12:45 ' הנדלרמשפ –שעלבים  נוף איילון ב' 

 15:00 משפ' כהן )הלל( –מבוא חורון 

 16:30 קיימשפ'  – בישיבה  הרב אהרן קופמן ג

 הרב דוד קויתי ה

 12:30 משפ' בן דב -מבוא חורון 

 12:30 משפ' אהרון –שלב א' וישיבה 

 12:45 משפ' לוי –שעלבים 

 15:00 משפ' ממונוב –שלב ב' 

 12:45 משפ' מאוזר –שלב ב'  הרב אריאל רוזנטל ו

מזל טוב למזכירה אורית 
 ומשפחתה

לרגל בת המצוה של 
 הנכדה מעין תחי'.

יזכו להמשיך ולרוות נחת 
ושמחה ממנה ומכל 

 צאצאיהם תמיד!

מזל טוב לרב דוד בן ישי 
ומשפחתו לרגל בר המצוה 

 של אריאל אליהו נ"י.
יזכו להמשיך ולרוות נחת 

ושמחה ממנו ומכל ילדיהם 
 תמיד!

 של: לבר המצווהמזל טוב 
 אלול ט מלאכי גרינברג

 אלול ז"י ןאריאל אדהא
 

 של: ליום ההולדתמזל טוב 
 אלול ה הלל דנינו

 אלול ה מעין כץ
 אלול ח נוה יצחק גולדשמידט

 אלול ח יגל שרון
 אלול ו"ט ניתאי חיים לוי

 אלול ב"י אורי חן
 אלול ג"י אסף ישראל רזניק

 אלול ט"י אורי דוד אפיק
 אלול א"כ משה כהן

 אלול ד"כ ניר יוסף הראל

 אלול  ה"כ נהוראי גולד
 אלול  ז"כ ביטרמןנתנאל חיים 

 אלול ח"כ מרדכי יהודה אביחיל
 אלול ח"כ אלעזר בלוך

 אלול ט"כ אורי שמעון בראל
 אלול ט"כ דוד גורמן
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 הודעות ועדכונים

 אסיפת הורים כיתתית
 הכיתות.לכל כיתתיות ההורים האסיפות השלמנו את השבוע 

באסיפות הועלו דגשים חשובים למשימתנו המשותפת בקידום 

 הבנים בלימודים ובחינוך לאהבת תורה וליראת שמים!

 אנו מודים להורים שהגיעו על מאמציכם להיות שותפים עימנו!

  * * * * * * 

 ספרים אבודים
 את המחפשים, שעברה משנה ספרים הרבה עדיין ישנם

 ...בעליהם
 כיתת'ב אבידות ולמצוא הבנים את לשלוח או להגיע ניתן

 .ראש השנה עד ',הקבצה
 .לכל כהפקר דינם, מכן לאחר ת"בת שישארו ספרים

 .בהקדם דעתכם לתת נבקשכם
* * * * * * 

 
 

 הרב אריאל רוזנטל/    פעילויות ואירועים
 

 יום הבחירות –יום שלישי 

ביום שלישי השבוע התקיים יום הבחירות בבית התלמוד 

הבחירה תורה. התלמידים הגיעו בהמוניהם להוכיח את 

תלמידים הגיעו  200בקדוש ברוך הוא ובתורה הקדושה. כ

 לתלמוד תורה ללמידה סדירה וקבועה בשמחה רבה.

בבוקר קיבלו הילדים שוקו ולחמנייה והתיישבו ללמוד 

נפתחו הקליות והתלמידים הקריאו  11:00בשמחה ובשעה 

תפילה זכה להצלחת עם ישראל וחיזוק מוסדות התורה 

ובחרו בפתק עם קבלה טובה לזכות עם ולשלימות ארצנו 

 ישראל.

בסיום היום התכנסנו כל ילדי התלמוד תורה להכריז על 

המידה שקיבלו אותה עליהם כמות הילדים הגדולה ביותר 

והוספנו יחדיו פרקי תהילים להצלחת הבחירות 

 הממשלתיות.

 דכי, לרב מיכאל, לרב אהרון קופמןיישר כח גדול לרב מר

 

ו' המקסימים שארגנו את כל הפרוייקט של ולתלמידי כיתה 

 הבחירות. 

התלמידים התעצמו, התבגרו, התקדשו והוסיפו כח 

 בקדושה של מעלה.

 

הרב נעם קניגסברג, התוועדות  –יום שישי 

 וסיפור לקראת ראש השנה.

ביום שישי התאספנו בבית המדרש לשיחת חסידות ועומק 

עלינו לטובה, על ענייני ראש השנה והימים הנוראים הבאים 

 מלווה בשירים ונגינה מהחסיד הרב נעם קניגסברג. 

דברי התורה המתוקים נכנסו ללב התלמידים בשמחה 

 גדולה ובחיבור אמיתי.

יהי רצון שבזכות ההכנות הרבות נגיע לימי הדין מתוך חיבור 

אמיתי לקדוש ברוך הוא ונזכה בדין ותגזר עלינו שנה טובה 

 ומתוקה.

 

 

 

 מה מתוכנן?
  !המידע בלוח נתון לשינויים. יש לעקוב על העדכונים מידי שבוע.לתשומת ליבכם 

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
 28 כ"ח 27 כ"ז 26 כ"ו 25כ"ה  24ד כ" 23ג כ" 22ב כ"

 ח-כיתות א 
 יצירה לראש השנה

 ח'-כיתות ג' 
 אלולהתוועדות 

 ח-סיור סליחות ה
 18:00יציאה בשעה 

 קבר שמואל הנביא
 פארק טדי

 סיור ברובע היהודי

לכל ילדי התלמוד סליחות 
 בבית המדרשתורה 

 ניצבים
 

 5ו'  4ה'  3ד'  2ג'  ב' דראש השנה 'אוק 1 ב' א' דראש השנה       30 א' ערב ראש השנה   29 כ"ט
 איחודי כיתות
 וקללותיה""תכלה שנה  8:00-11:00

 "תחל שנה וברכותיה"
 

 שנה טובה ומתוקה!

 12:55 –סיום לימודים 
 

 צום גדליה

 ח-כיתות א
  לסוכותיצירה 

פתיחת מבצע הכנת 
 סוכות!

 

 

וילך 
שבת 
 שובה

 
 

 12י"ג  11 י"ב 10י"א  9 י' 8  ט' 7 ח' 6ז' 

 – לבוגריםשיחה 
 "להבעיר הלבבות" 

 

 איחודי כיתות
8:00-11:00 

 
סדנת הכנת סוכות על פי  יום הכיפורים כיפורערב יום 

 הלכות סוכה
 האזינו 

 19כ'  18י"ט  17י"ח  16 י"ז 15ט"ז  14ט"ו  13י"ד 
 איחודי כיתות
8:00-11:00 

 
 יום טוב ראשון ערב סוכות

 סוכות

 איחודי כיתות
9:00-12:00 

 
 חוה"מ סוכות

 איחודי כיתות
9:00-12:00 

 
 חוה"מ סוכות

 איחודי כיתות
9:00-12:00 

 
 חוה"מ סוכות

 
 שמחת בית השואבה

17:30 

 איחודי כיתות
9:00-12:00 

 
 חוה"מ סוכות

שבת 
חול 

המועד 
 סוכות
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