
 המדרששיעורי התורה בבית 
 שבת

  19:15: בבית משפ' נחשוןעונג שבת לבנות 
  16:00בבית הכנסת מניין צעירים:  ותהילים לבנים שיעור
  16:30: הרבבבית  ותהילים לבנות שיעור

 (להלכה -מס' ברכות ) 16:45: 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 

 18:40 –מנחה קבלת ש' 
  07:30  –שחרית

  17:45  –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
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 

 .0522592123טלפון 

  
  '..יזכה בו –הירא מן הדין ': דבר הרב שליט"א

 

 "והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשרירות ליבי אלך" )כט', יח'(.
פרשת ניצבים נקראת תמיד לפני ראש השנה, מפני שבפרשה זו ישנו מסר חשוב מאד הנחוץ 

 לנו לקראת יום זה.
בפרשתינו שאם יהיה אדם שישמע את כל התוכחה הנוראה והעונשים אומרת התורה 

הגדולים המתוארים בפרשת 'כי תבוא' והמתועדים לבוא על מי שיסור מדרך הישר 
אין לי מה לדאוג, הדברים  -"והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך"

נאתו באיש ההוא, ורבצה בו כל האלה אינם נוגעים אלי, ולי זה לא יקרה, "אז יעשן אף ה' וק
 הכתובה בספר הזה וכו' והבדילו ה' לרעה" וכו' )שם, יט, כ(.

"לא יאבה ה' סלוח לו", בא בעיקר על מי שאינו ירא ומפחד  -רואים שהעונש החמור ביותר
 מפני עונש ה'.

מי יחיה ומי ימות  ,כך הוא גם העניין בראש השנה. ביום הדין הגדול דנים כל אחד ואחד
. אם באותו זמן מפחד האדם, ירא מדין שמים וצועק ומבקש וכו' ח"ו, מי יעני ומי יעשיר

זהו פחד שאנו מתפללים עליו ומבקשים אותו  -ואגב)הקב"ה מרחם עליו.  -רחמים מהקב"ה
וכך מתארים חז"ל את מצוות השופר: בראש השנה שהוא  ("וכו'"ובכן תן פחדך  -מאת ה'
ביום זה ציווה לנו  -ין, המלך יושב על כיסא דין ועומד המקטרג לטעון טענותיויום הד

הקב"ה לתקוע בשופר כדי לעורר את האהבה והשייכות בינינו, מלמטה למעלה. קול השופר 
ההוא עולה, ומתעורר כנגדו קול מלמעלה, ואז כל הטענות שטוען המקטרג מתבלבלות, 

 וישראל יוצאים מן הדין זכאים.
למה הדבר דומה? לילד שבא הביתה מבית הספר, וכבר לפניו הספיק המחנך לספר משל 

להורים שבאותו יום בנם לא השתתף בלימודים, הפריע בכיתה, שבר רכוש ועוד. והנה, עוד 
הוריו חושבים איזה עונש לתת לו, נסגרה הדלת על אצבעו של הילד, ומחמת עוצמת הכאב 

האם המבוהלת גם היא צורחת כנגדו, קמה מהומה  הוא צורח צרחה גדולה. באותו רגע,
בבית. וכולם ניגשים להרגיע את הילד ולנחם אותו, כל מה שעולל בבית הספר נשכח וכל 
העונשים שחשבו להענישו בטלים, ולא עוד אלא שקונים לו כמה מתנות וצעצועים כדי 

 לפייסו.
עומדים בדין, מצווה  ,ללועם ישראל בכ ,וכן הוא בראש השנה. כאשר כל אחד ואחד בפרט

הקב"ה לתקוע בשופר, שכן התקיעה מבטאת את הצעקה העמוקה של עם ישראל לרחמי 
שמיים, ואז מלמעלה יוצא קול כנגדם, קול של רחמים רבים מאבינו שבשמים, הדין 

 מתבלבל והקב"ה מרחם על בריותיו.
 

בעים כל מאורעות אם כן, כאשר ידע כל יהודי ויהודי שראש השנה הוא יום אשר בו נק
כולם נקבעים ביום  , ומאידך, הברכה וההצלחההשנה, כל המחלות, האסונות והפיגועים

זה. ויודעים אנו כמה קשה הייתה השנה החולפת, לכמה אנשים כבתה השמש בצהרי 
. אמנם, אסור לנו להיות כפויי טובה ועלינו להודות לה' על כל החסדים, על השפע, ..היום

. אך מכל מקום, הרבה מסרים הועברו לנו השנה ו לנו במתנה מבורא עולםשנתנ על החייםו
מן שמיא בדרך כואבת, קשה ומייסרת. ולכן, אם נעורר את עצמנו ולא נאמר "שלום יהיה 
לי כי בשרירות ליבי אלך" אלא נפחד ונבקש מבורא עולם רחמים עלינו, על משפחתנו ועל 

מיד ירחם עלינו אבינו אב  -כדלים וכרשים נבוא בהכנעה ובשברון לב, -כל בית ישראל
 הרחמן ויכתוב אותנו ואת כל ישראל אחינו בכתיבה וחתימה טובה. 

 תחל שנה וברכותיה. -תכלה שנה וקללותיה
 

 

 המושברב בנימין אבוטבול, הרב ומבורך,  בת שלוםכת שבבר

 )שלומי סויסה(  '.גדלות האדם'
 

אודות פרשתנו פותחת בדברי משה 
הברית אותה כורת הקב"ה עם 
ישראל, לפיה ישראל יהיו לה' לעם 
וה' יהיה להם לאלוקים. ומסביר 
משה שלברית זו ישנן השלכות; 
אם ילכו ישראל בדרך ה' יזכו 
לברכה, ואם לא, יביא עליהם ה' 

 קללה.
בהמשך הפרשה התורה מציעה 

 -פתרון למקרה שתבוא קללה והוא
אלוקיך התשובה; "כי תשוב אל ה' 

בכל לבבך ובכל נפשך". אלא שלא 
ברור מדוע חזרה התורה בפרשה 
על עניין התשובה מספר פעמים, 
ומאיפה בכלל היכולת למחוק את 

 העבר ולהתחיל מחדש.
והעניין הוא שהפלא של התשובה  

הוא הפלא של ה'אדם'. קל לנו 
להאמין באלוקים כל יכול ואכן 
רוב העולם מאמינים בו, אך לא 

אמינים בגדלותו של רבים מ
לתקן  האדם. גדלותו של האדם 

את עצמו, את סביבתו ואף את 
העולם כולו. להאמין באדם שיכול 

עם  תייואמ הוא להגיע לקשר חי
אלוקיו, להוביל מהלכים ומעשים 
גדולים לא רק כלפי חוץ אלא גם 

  כלפי פנים.
להאמין שיש לכל אדם כוח נפשי 

 אדיר לשלוט על עצמו.
בה אנו לא מספיק המציאות 

מאמינים בעצמנו ובכוחנו לשנות 
ולהשתנות, היא שגרמה לתורה 
בפרשתנו לשוב, לחזור ולהדגיש 

 את אפשרות התשובה.
אז שנדע להכיר 

ולא בזו  האמתית בגדלותנו
המדומיינת, נקבל ממנה כוח 

נגיע לראש השנה  ךלפעול ועל ידי כ
 נקיים וצחים כשלג.

 !שבת שלום
  בן עליזה לע״נ יהודה סויסה

  יוסף טנג׳י בן איזהו
 

 37 גיליון מס', תשע"חנצבים  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          
   20:10, ר"ת: 19:34, צאת השבת: 18:38הדלקת נרות שבת:           
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 ערב ראש השנה מהלכות: פינת ההלכה
 

ונפילת אפיים בתפילת שחרית, ובתפילת מנחה בערב ראש השנה, כמו בשאר ערב יום טוב. וכן אין  א. אין אומרים ודוי
אומרים מזמור "יענך ה' ביום צרה". ומזמור "תפילה לדוד" בתפילת שחרית בערב ראש השנה. אבל בסליחות שאומרים 

לודוי אחר עלות השחר. ובתפילת המנחה  באשמורת הבוקר בערב ראש השנה, אומרים ודוי ונפילת אפיים, אפילו אם הגיעו
 ובשבת השנה אומרים 'צדקתך, בתפילת מנחה.שלפני ערב ראש השנה אומרים ודוי ונפילת אפיים כרגיל. 

ב. אין תוקעין בשופר בערב ראש השנה. והתוקע שצריך לתקוע בראש השנה, ורוצה לתקוע כדי להתלמד, יעשה זאת בביתו 
 בחדר סגור.

 ללכת בערב ראש השנה לבית הקברות להשתטח ולהתפלל על קברות הצדיקים. ונותנים צדקה לעניים.ג. יש נוהגים 
ד. נוהגים לעשות התרת נדרים בבית הכנסת בערב ראש השנה ובערב יום הכפורים, כדי להינצל מעונש נדרים שנדר בכל ימות 

ת אלול. ונוהגים לעשות ההתרה אחר אמירת השנה. ודורשי רשומות רמזו על הפסוק: "לא יחל דברו ככל", סופי תיבו
יש נוהגים לעשות התרת נדרים ארבעים יום קודם ויש נוהדים לאחר תפילת שחרית. כמו כן הסליחות קודם תפילת שחרית. 

 יש הרבהשראש השנה, וארבעים יום קודם יום הכיפורים. והדבר ברור שאין התרה זו מתירה כל נדר שנדר בכל ימות השנה, 
 , ויש לשאול ולברר על כל נדר לגופו.שצריכים התרה מיוחדת אצל תלמיד חכם כדתנדרים 

ה. מנהג יפה להסתפר ולכבס הבגדים בערב ראש השנה. וכן יש נוהגים לטבול במקוה טהרה בערב ראש השנה, ומנהג יפה 
ם עשר ליטר וחצי(. ואפשר הוא. ומי שאינו יכול לטבול במקוה טהרה, נכון שישפוך על גופו תעשה קבין מים )שהם כשני

לעשות זאת גם על ידי מקלחת, שיעמוד תחת הסלון של המקלחת כשהברז פתוח, עד שישער שכבר נשפכו על גופו מים בשעור 
 תשעה קבין. וברור שאין הבדל בזה בין אם המים צוננים או חמים.

 

 ..'מכל הלב :סיפור לשבת
 

מעשה שהיה לפני כמה שנים כאן בארץ הקודש, שנכנסה ילדה קטנה לחנות של תכשיטי זהב, אחר שהתבוננה בתכשיטים 
כן. המשיכה הילדה לשאול כמה הוא עולה, המוכר שלא חשב לרגע  -שאלה את המוכר האם הוא מזהב אמיתי, וענה המוכר

ענתה הילדה כן, ופתחה את ארנקה  '?וכי יש ברשותך מעות' :שיש לקטנה די מעות לתכשיט כזה, שאל אותה רק שלא לביישה
כי כל המעות עלו יחדיו לכמה פרוטות בודדות  -ושפכה על השולחן את כל המעות שבו. המוכר שראה עם מי יש לו כאן 'עסק'

חמשה יתומים רצה לשולחה מעל פניו, אבל הילדה נענתה לעומתו, שמע נא, לפני כמחצית השנה מתה עלי אמי ז"ל, ונשארנו כ
מבשלת ומכבסת, מאכילה ומשקה  -קטנים בבית לבדנו, והנה אחות גדולה יש לנו בבית, אשר היא דואגת לנו כאם רחמנייה

אותנו, היום יש לאחות זו 'יום הולדת' והנני מכירה את 'טעמה' כי אוהבת היא מאד תכשיט זה, לכן אספתי כל רכושי 
חמד זה... לבו של המוכר עמד להתפלץ לנוכח דיבורים אלו... על כן אמר לה, קחי והבאתיו הנה ע"מ לקנות עבורה תכשיט נ

 נא תכשיט זה חינם אין כסף...
בערבו של יום, הגיעה ה'אחות' עם התכשיט בידה, ושאלה, האם הייתה כאן היום ילדה קטנה וקנתה תכשיט זה, השיב לה 

והרי יודעת אנכי  ,היא שילמה מחירו המלא. תמהה האחות -, חזרה ושאלה האם שילמה על כך, השיב המוכרשכןהמוכר 
שאין לה כל כך הרבה מעות, אמר לה המוכר, הנה התכשיטים האלו אין להם מחיר קבוע... והכל לפי המוכר והקונה, קטנה 

כנגד שכן היא נתנה את כל לבה עבורו, והצליחה לרגש גם אותי עד שלא יכולתי לעמוד  -זו שילמה את כל תמורת התכשיט
 רגשות ליבה של יתומה זו...

"כדלים וכרשים דפקנו  – לפני מלך יושב על כסא רם ונישא, אף אם אין בידינו מאומהביום הדין כיוצא בדבר, בעמדנו 
 רק נתן את לבנו לבורא ית"ש ייחשב הדבר כאילו נתנו לו הכל...אם , דלתיתך"

 
 זכר צדיק וקדוש לברכה  החפץ חיים, – (אלולכ"ד ) רבי ישראל מאיר הכהן  :הילולא דצדיקיא 

 

. מחיבוריו שלפני השואה הקודם גדולי הדורעל שם ספרו, היה אחד מ החפץ חיים קרא גם, הנהרב ישראל מאיר הכהן מראדין
 .שולחן ערוךעל חלק אורח חיים שב משנה ברורהו ,לשון הרע על איסור ,שמירת הלשוןו חפץ חיים ים:המפורסמ

? החפץ חיים סבר שאחת הסיבות העיקריות לאריכות הגלות הוא הזלזול שמירת הלשוןשא מדוע הוציא ספר דווקא על נו
 .וחוסר הידיעה בעניני שמירת הלשון. חוסר ספר הלכה מרכזי בנושא, הוא אחד הסיבות העיקריות לרפיון בנושא

בו מתחילה פן דבר זה נכנס  נתמוטט העניין מכל וכל, כי ממילא הורגל האיש לדבר כפי שיזדמן שיצא מפיו, ולא להתבונן"
 ,ורק לאחר שנים הרבה ,בראשונה בעילום שם –על כן חיבר (, בכלל איסור רכילות ולשון הרע" )הקדמה לספר חפץ חיים

אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך  החפץ חייםאת ספר ההלכה "חפץ חיים", בבקשו לרמוז למקרא: "מי האיש   ,בשמו
 (. יד-מרע ושפתיך מדֵבר מרמה" )תהלים לד, יג

 .חלקים. חלק ראשון הלכות לשון הרע, וחלק שני הלכות רכילות שניבספר מרוכזים ההלכות ב
שלי כעבור שנים אחדות כתב את ספרו "שמירת הלשון", ברמזו לדברי המקרא: "שומר פיו ולשונו שומר מצרות נפשו" )מ

האמין באמונה ידע וכא, כג(, שעניינו דברי מוסר ודרושים בתחום זה. מאז נכרך שמו של החפץ חיים במאבק בלשון הרע. הוא 
שלמה כי מצוות לא ניתנו אלא אם אפשר לקיימן. לכן, עם כל הקושי העצום הנובע מטבע אנוש, ביקש ללמד שניתן לנצח את 

 ., או לפחות לצמצם אותההנטייה הטבעית של האדם לדבר לשון הרע
נתקבל ו ספרו זה נפוץ במהירות .שולחן ערוךל הש אורח חייםק שה כרכים(, פירוש על חל)ש משנה ברורהחיבר את ספר  הרב

  בכל תפוצות ישראל. 
בכל מיני מקומות, וטרח לבקש אישית מבתי  של יהודים שבת דאג לשמירת בדאגה ליהודים בתפוצות,החפץ חיים היה פעיל 

בלגיה כתב ודרבן לדרוש סגירת הבורסה באנטוורפן ביום השבת, ם זה, בחרושת ומקומות עבודה לשחרר את היהודים ביו
פעל רבות , הקים מערך של הספקת מזון כשר להמוני החיילים היהודים בצבא הפולנים, עקב היות רוב סוחריה יהודי

בעזרת הנשים נשים רבות שהתכנסו לשומעו  על הנושא באוזניבקרב נשות ישראל, דרש  טהרת המשפחה להחדרת שמירת
 ."ואף הוציא ספר על כך בשם "טהרת הבית וילנה ביהכנ"ס הגדול שלשל 

 זכות הצדיק תגן עלינו ועל כל ישראל. אמן.
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