
 אש השנההתורה בר יזמני תפילות ושיעור
 

  ראש השנה ב ב' שלישייום    יום ראשון ערב ראש השנה
 07:00 –שחרית    18:30 –מנחה  

 09:45 –דברי התעוררות     ערבית ליל חג
 10:00 –תקיעת שופר    ראש השנהביום שני א' 

  15:00 – תהילים בבית משפחת ציון סויסהאמירת     07:00 –שחרית
  16:45 – בבית כנסת מניין צעירים שיעור לבנים   09:45 –דברי התעוררות 

 17:30  – בבית כנסת מרכזי שיעור בענייני דיומא   10:00 –תקיעת שופר 
 18:00 –מנחה   16:15 –בבית כנסת מניין צעיריםשיעור לבנים 
 אחרי מנחה – מוסר והתעוררות בבית כנסת מרכזידברי     16:30 –שיעור לבנות 

 19:10 - חג צאתערבית  17:00  –בבית כנסת מרכזי שיעור בענייני דיומא
 18:00 –מנחה 

  לאחר מנחה –תשליך 
 19:00 - ערבית ליל חג

 הודעות
 

כמידי שנה, גם השנה תתקיים אי"ה 
הנסיעה המסורתית לקברי הצדיקים 
בצפון כולל: בית העלמין העתיק בצפת, 
 עמוקה,  קבר רשב"י, קבר רבי מאיר ועוד. 
הנסיעה תתקיים ביום חמישי הקרוב, 

ממשוב בית עוזיאל,  07:15יציאה בשעה 
 .20:00חזרה משוערת 

פרטים ורישום אצל ישראל סויסה הי"ו 
 .0522592123לפון ט

 

  

  '.אל תשלח ידך אל הנער': דבר הרב שליט"א
 

בפרשת העקדה, שאותה קוראים בראש השנה, מוצאים אנו עצה מעשית כיצד לעבור בשלום 
 את הדין בראש השנה.

בשעה שאמר הקב"ה לאברהם אבינו: "קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את 
יצחק...והעלהו שם לעולה על אחד ההרים אשר אמר אליך" )בראשית כב, ב( פעלה בעולם 

 מידת הדין, והיא שהורתה לאברהם אבינו לקחת את בנו ולשחוט אותו.
עצים ואיה השה לעולה" אברהם אבינו יוצא לדרך, ואז שואל אותו יצחק: "הנה האש וה

 )שם, ז(, ואברהם משיב לו: "אלוקים יראה לו השה לעולה בני" )שם, ח(. 
שחייו תמו. הוא לא שואל את אביו: מי אמר  -על פי התשובה הזו מבין יצחק בשניה אחת

לך לעשות זאת? הוא לא מנסה לומר: אולי כן אולי לא, אלא הולך בתמימות. בלבו גומלת 
הוא מבקש מאביו לקשור  -בורנו לקח לחיים, וגורמת לו לעשות מעשההחלטה, שמהוה ע

 מה טמון בבקשה זו? אותו ולעקוד אותו.
כאשר מתעוררת למעלה מידה ומשתלשלת לעולם שלנו, ביכולתה להגיע לאדם ולתובעו 

ממנו, עולה אותה מידה  -לדין, אבל כשאדם מחליט שהוא מעורר את מידת הדין מלמטה
 ת מידת הדין העליונה.למעלה ועוצרת א

 -אין דין למעלה, ואם אין דין למטה -המהלך הזה מפורש בדברי חז"ל: "אם יש דין למטה
 יש דין למעלה" )דברים רבה ה, ה(.

בבקשתו להעקד לא אמר יצחק אבינו לאברהם אבינו: באה מידת הדין ופגעה בי ואני מקבל 
ולים, אלא אמר: אבא, אני מעצמי את הדין באהבה כי על ידי כך אזכה בשמים לדברים גד

רוצה למסור את נפשי! אנא, תקשור אותי, תעקוד אותי, אני רוצה לעשות משהו ממני כדי 
להיות קרבן! איני פועל מכיון שאתה אמרת לי או משום שהקב"ה מבקש ממני להיות קרבן, 

 אלא אני רוצה למסור נפש מעצמי.
יצחק, קושר את ידיו ואת רגליו אחורנית  הוא לוקח את -אברהם אבינו אכן עושה כרצונו

ומניח אותו על גבי המזבח. במצב הזה יצחק אבינו כבר אינו יכול לזוז ואינו יכול להתנגד. 
 ר הלך לעולמו. במבחינתו הוא כ

כל המתרחש שם עלה עד שמי רום. מכך נברא מלאך שהגיע במהירות לאברהם אבינו ואמר 
אבל  -ם אבינו ביקש לעשות בכל זאת משהו קטןלו: "אל תשלח ידך אל הנער". אברה

 אין על מה לדבר. לא תוכל לעשות לו כלום. -המלאך אמר "ואל תעש לו מאומה"
מדוע? מפני שיצחק הביא במעשהו את מידת הדין מתוך העולם הזה, ודבר זה עצר את מידת 

 הדין למעלה מלפעול. 
 אין דין למעלה! -אם יש דין למטה

ודן את עצמו, עושה חשבון נפש מה עליי לתקן, מה עליי לשפר, איך  אדם שיושב עם עצמו
 אני משכנע את בורא עולם ששווה לו להשקיע בי עוד שנה של חיים, של בריאות ושל הצלחה.

עקדת יצחק נקראת על שם יצחק ולא על שם אברהם, משום שאותו מלאך שנברא מן 
על  -ם: "אל תשלח ידך אל הנער"העקדה שעקד יצחק על עצמו, הוא זה שבא ואמר לאברה

 אף שכבר הוחלט בשמים שכך יעשה, תעצור!
 אותו מלאך נברא גם מאנשים שעושים דין בעצמם והוא זה שעומד ליד יצחק.

מבחינת השטן צריך  -המלאכים הללו עולים דרך תקיעת שופר ולפיכך השטן מתבלבל מהם
פני בית דין של מעלה. המלאכים להיות בעולם דין, והוא זה שאחראי להביא את החובות ל

 שמביאים גם הם דין שעשה האדם בעצמו משנים את כל המהלך שהוא תכנן.
והאדם  -הם באים למידת הדין ואומרים לה: "אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה"

 יוצא לשנה טובה ומתוקה.
 

 המושב רבבנימין אבוטבול, הרב , נה טובה ומבורכתת שכבבר

 )שלומי סויסה(  '..בנים של מלך'
 

אנו נמצאים ערב ראש השנה ולצד 
השמחה על ההתחלה החדשה 
והתקווה לשנה טובה עוד יותר 
מהנוכחית, ברור שהעניין המרכזי 
בחג הוא היותו יום הדין, יום בו 
ספרי חיים ומתים נפתחים ואנו, 
כל אחד מאיתנו, נכתבים בהם לפי 

 .מעשינו
 

אם כן נשאלת השאלה, מדוע 
ו, דווקא ביום כל כך קריטי לנ

אסרו חז"ל להתוודות בתפילה 
ורק הדגישו את עניין המלכת ה' 

  ?בעולם
ואולי אפשר לומר, שוודאי אין 
הכוונה בכך, שאנו פטורים בחג 
מלעשות תשובה. אדרבה, הקב"ה 
פותח לנו פתח גדול לחזרה דווקא 
ביום זה. כי ברגע שאדם ממליך 
את ה' בעולם ועליו, הרי שיש בכך 

גם לו עצמו; לתת חשיבות גדולה 
 -הרי ברור שאם אני בן של מלך

אזי כל העבירות שעברתי בשנה 
שעברה פשוט לא מתאימות לי, לא 

אני ראוי ומסוגל  -מכבדות אותי
להרבה יותר וודאי שאני מגלה 
דעתי שלא אשוב לחטוא בהן שוב. 
יותר מזה, אדם שלא מקבל על 

 -עצמו את מלכות ה' בראש השנה
פורים לא גם הכפרה שלו ביום הכי

תהיה שלימה כי, לכאורה, הוא 
  .משאיר לעצמו פתח ליפול שוב

 
אז שנזכה לקבל עלינו מלכות 
שמיים ולשוב בתשובה שלימה 
לה', לעצמנו, ומתוך כך ניכתב 
כולנו לחיים טובים, לשמחה, 
לשלום ובעז"ה יתמלאו כל 
משאלות ליבנו וחסרונותינו 

 .בקרוב
  .חג שמח ושנה טובה

  יסה בן עליזהלע״נ יהודה סו
  יוסף טנג׳י בן איזהו
 

 38 גיליון מס', טתשע"ראש השנה        בס"ד          

  מבית עוזיאל חגהעלון ל      
 יו"ל ע"י מושב בית עוזיאל, על שם הגה"צ הראשל"צ ר' בן ציון מאיר חי עוזיאל זצוק"ל          
   20:10, ר"ת: 19:30: החג, צאת 18:32: חגהדלקת נרות           
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 ראש השנה מהלכות: פינת ההלכה
 

א. מנהג ישראל לאכול בשתי הלילות של ראש השנה מיני פירות וירקות שיש בהם רמז לסימן טוב לכל ימות השנה, משום 
 לשון ערבי לוביא[, וקרא ]דלעת[, כרתיבדסימנא מילתא היא. וכמו שאמרו בגמרא )הוריות יב. וכריתות ו.(, ומביאים רוביא ]

 , סילקא ]תרד[, ותמרים. והוסיפו עליהם מנהגים לאכול רימונים, ותפוח מרוקח בדבש, וראש כבש.]לוף/בצל ירוק[
היהי רצון ואחר כך ברכת הנהנין על הפרי וטועמים. אבל מנהגינו לברך תחלה ברכת הנהנין את ב. יש נוהגים לומר תחלה 

 י רצון" על התמר השני, או על חציו השני.ורק לאחר אכילת תמר אחד, או חציו, אומרים את ה"יה
ג. נכון לנהוג לברך על פירות אלה לאחר נטילת ידים וברכת המוציא, ואכילת כזית פת, או לאחר ברכת המזון, כדי שלא יכנס 
בספק על ברכה אחרונה שלהם. וכשאוכלים בתוך הסעודה אין לברך האדמה על שום תבשיל של לוביא או קרא ושאר מיני 

 ת מבושלים, אפילו אוכלם בלי פת. שהרי דרך ללפת את הפת בתבשילי ירקות. ירקו
ואם נוהגים בזה קודם נטילת ידים, לאחר הקידוש מיד, יברך בורא פרי האדמה על הקרא והלוביא, ובברכתו פטר כל ברכות 

 בטיח, מלון וכיוצא בזה()וגם בתוך הסעודה אם רוצה לפוטרם יוכל על ידי שיברך 'אדמה' על בוטן, א האדמה שלפניו.
לאכול בליל ראש השנה ישנם גם תמרים, שהם המובחרים שבשבעת המינים שנשתבחה נוהגים ד. מכיון שבכלל הדברים ש

בהם ארץ ישראל, והם קודמים לברכה לרימונים ולשאר הפירות, לכן להם משפט הבכורה, ויקח תמרה, ויברך עליה בורא 
 פרי העץ, ויאכלנה. 

או  , ואחר כך יקח תמרה אחרתויאכל יברך גם ברכת שהחיינווכגון תמרים צהובים, הם פרי חדש אצלו, ואם התמרים 
 ויאמר: יהי רצון מלפניך וכו' שיתמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתינו. מאותה תמרה

שיאכל אחר כך. וכשיאכל אחר כך מהרמונים  ,לחןוה. בברכת בורא פרי העץ על התמרה יכוין לפטור כל פרי העץ שעל הש
והתפוח, יאמר עליהם רק נוסח היהי רצון. וכן בברכת שהחיינו שבירך על התמרים פטר כל מיני פירות חדשים שלפניו מברכת 

ה שהחיינו. ולכן לא יניח לפניו בעת הקידוש את הפירות החדשים, ואם הם לפניו יתכוין בפירוש שלא לפוטרם, וגם יעשה מעש
 בפני עצמם. רך עליהם שהחיינוויכסם במפה, ובזה יוכל לב

 ו. השומע מחברו שאומר יהי רצון, נכון שיענה אחריו אמן.
ז. יש נמנעים מלאכול דג בראש השנה, משום שמצינו במקרא )נחמיה יג, טז( שכתוב בו דאג, והוי לשון דאגה. ואדרבה יש 

 לחן, ואומרים עליו, יהי רצון שנפרה ונרבה כדגים. ובפרט כשחל בשבת.ושנוהגים להקפיד להביא דגים בראש השנה על הש
ח. יתאמץ בכל כחו לשלוט ביצרו לבל יבוא לידי כעס והקפדה בתוך ביתו ביחוד בלילי ראש השנה ויומיהם. וטוב ארך אפים 

 בר בעתו מה טוב.מגבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר. ונכון ללמוד משניות מסכת ראש השנה בסעודת ראש השנה, כי ד
 ט. את היהי רצון יש לומר באזכרת שם השם, היות והוא דרך תחינה ובקשה.

י. המדליקה נר של יום טוב צריכה לברך '..אשר קידשנו במצותיו וצוונו להדליק נר של יום טוב'. וגם ביום טוב שני של ראש 
 כדי שלא תחשב הנחה מיום טוב ראשון לשני. השנה תדליק נרות ותברך כנ"ל, ותקפיד להדליקם לאחר צאת הכוכבים

 
 מושב בית עוזיאל מאחל שנה טובה ומבורכת לכל בית ישראל.

 
 

 ..'ללחוץ נכוןשם לסיפור  :חגסיפור ל
 

אנטוורפן, ממאורעות  מאד יש להתעורר ולהתחזק בעבודת היום ממה שסיפר הגאון רבי חיים קרייסווירטה זצ"ל גאב"ד
 ..חייו שעבר באותם ימים קשים של מלחמת העולם השניה הנוראה, וכך סיפר

באחד הימים ראה יהודי עשיר שנשלח עם המוני בית ישראל לישרף על קידוש ה' בכבשונות, וכראותו שכלתה עליו הרעה 
לו את הסימנים שצריך האדם לדעת כדי  פנה אל הגר"ח וגילה לו, שחסך סכום גדול בבנק שבמדינת שוויץ, ובזאת מסר

למשוך את הכסף מן החשבון בנק, וביקש ממנו שאם ינצל מציפורני הרשעים ויפגוש באחד מבניו או מיוצאי חלציו 
 ימסור להם פרטים אלו, כדי שיקחו את שלהם ויתפרנסו בכבוד. 

את הפרטים אך שנים רבות לאחר המלחמה לא מצא שם ושארית לאותו יהודי, ואף לאחר חיפושים  ואכן נטל הגר"ח
 שונים לא עלה בידו למצוא אחד מיורשיו.

עברו יותר מעשרים שנה והגר"ח יושב בבית המדרש ועמל בתורה, והנה ביום מן הימים נכנס אורח עני מרוד לבוש 
הה שם בעיר במשך כמה ימים, ובהיותו שם שמע הגר"ח את שמו ושם בבגדים קרועים, והתיישב בקצה ביהמ"ד וש

משפחתו, ולאחר בירור קצר נודע לו שהוא בנו של אותו יהודי שמסר לו את מספר חשבון הבנק שלו בשוויץ, והבין שעתה 
א באמת יש בידו לקיים מצוה גדולה של השבת אבידה בשלמות, לכן ניגש אל האיש וחקר אותו בבדיקות שונות אם הו

בנו של אותו יהודי, ומשמצא שאמת בפיו מסר לו את הסימנים, והלה הצליח למשוך סכום כסף אדיר שהפקיד שם אביו 
 שנים רבות קודם לכן. 

ואמר אז הגר"ח קריסווירטה זצ"ל, שבמשך כל העשרים שנה שהלה הסתובב בבגדים בלואים וקרועים היה עשיר גדול, 
לותו, ועל האדם לראות שלא יהא דומה לאותו הלך, כי הזמנים הטובים הם אוצר גדול רק לא ידע מן האוצר שהיה בבע

המוכן לפנינו, ובידינו להוציא ולמשוך מהם השפעות גדולות ורבות בגשמיות וברוחניות, ואוי לו למי שבסכלותו מסתובב 
 כעני בפתח ואינו הולך לפתוח את האוצר.

וכדי לחזק לבות נשברות, שמתקשות להאמין שבידם הכח והגבורה לפעול נשגבות בימים אלו, יש להמחיש להם במשל 
מחיי היומיום, דהנה כל אחד יודע שאלף אנשים לא יוכלו להגביה ולהרים משקל גדול ביותר של 'בטון' מחמת כובדו, 

כפתור אחד כמעביר פקק מעל כפתור גבי משאית ולוחץ אך מעשים שבכל יום שעינינו רואות איך שפועל אחד עומד על 
פי צלוחית, ובזה הוא גורם להרים את כל המשקל הכבד הזה, ומכאן שהעומד במקום הנכון ולוחץ בכפתורים המתאימים 
יכול בקל להזיז דברים שעל פי שכל אנושי אי אפשר לעוקרם ממקומם. וכך גם בימים נוראים אלו הרי אנו עומדים ליד 

 . על עצמו ועל העולם כולותורים, וכל אחד בידו לפעול בתפילתו לבטל גזירות רעות ולהריק שפע ישועה ורחמים הכפ
 
 


