
1

בס"ד, פרשת נצבים

בראשות מורנו הרה״ג אייל עמרמי שליט״א
עלון שבועי היוצא לאור ע"י מוסדות "כאייל תערוג" הר חומה

ע"ש סמי סויאד ז"ל בן חסינה

עומדים אנו לפני יום הדין, יום בו הקב"ה בוחן מי באמת מעבדיו ומי חס 
וחלילה לא, והמשפט נעשה בסתר כך לימדו רבותינו, שנאמר "ַּבֵּכֶסה ְליֹום 
ַחֵּגנּו" 'איזהו חג שהלבנה מתכסה בו הוי אומר ראש השנה', משום שכל 
משפטי ה' כתהום רבה, תהום עמוקה וחשוכה שלאף אחד אין שדה ראיה 
מה יש באותה בתהום, ואין הקב"ה מעניש את המורדים בו אלא בסתר 

שנאמר "ּוְרָׁשִעים ַּבחֶֹׁשְך ִיָּדּמּו"
לכן כביכול נראה לאדם שמשפט ה' לא אמת ולא צדקו יחדיו, וכך כותב 
הרמב"ן, יש דבר שרבים ימשכו ממנו לכפירה, למה הרבה לא מוכנים 
להירתם לעבדות לה', למה מעטים מוכנים להיות עבדים נאמנים, אומר 
הרמב"ן, כי בראותם המשפט המעוקל, הנה אני רואה אדם שנוסע לסוף 
שבוע בטבריה בראש השנה ועושה בשר על האש בכנרת ועובר בשלום 
את השנה, ופלוני שהיה בבית הכנסת ושמע תקיעות ובכה והתפלל לא 
צלחה לו שנה, הראות המשפט מעוקם – אבל אנחנו יודעים "ֵאל ֱאמּוָנה 
ְוֵאין ָעֶול", אותו אדם שלא שמר מצוותיו של ה' ולא פחד ממשפטו, עלתה 
לו שנה אבל קיצרו לו ממסכת חייו, ושנה שחי בה באיבריו, אבל בנשמתו 
היה חושך וריקנות, עצבות וקדרות, זה משפטי ה' אמת! אבל בסתר! אף 

אחד לא רואה, זה בחושך ידמו.
מלך אוהב צדקה ומשפט – ה' אוהב את המשפט והצדק, "ּוְמַׁשֵּלם ְלׂשְֹנָאיו 
ֶאל ָּפָניו ְלַהֲאִבידֹו... ֶאל ָּפָניו ְיַׁשֶּלם לֹו", ה' אוהב את הצדק גם לאלו שמרדו 
בו ופרקו עול מצוות מעליהם, גם להם משלם על מיעוט מעשים טובים 

שבידיהם, אין עוול – אף לרשע ה' משלם, אבל להאבידו, כך זהו קיצו.
ואמר החפץ חיים, משל לאדם שנידון לתליה ונתנו לו ארוחה אחרונה כאוות 
נפשו, והמתבונן מן הצד יחשוב, הנה עשה פשע שמגיע עליו מיתה, ובמקום 

זאת נתנו לו ארוחה כאוות נפשו, נכון אומר החפץ חיים, אבל זה הארוחה 
האחרונה, שנאמר "ובמלאת סיפוקו – יצר לו", לאחר מכן תגיע הענישה.
"משפטי ה' אמת צדקו יחדיו" – כשרואים את מכלול התמונה, מבינים 
כיצד ה' נותן לרשע רע כרשעתו וכיצד ה' משלם לאיש צדיק כמפעלו, יסוד 
העולם הוא המשפט, מלך במשפט יעמיד ארץ, וכל החוזק של המלך תלוי 
במסכת משפט פרטנית ודקדקנית, ועוז מלך משפט אהב – לכן על האדם 
לדעת תמיד: 'דע מה למעלה ממך, עין רואה, אוזן שומעת וכל מעשיך 
בספר נכתבים'. אדם יכול לרמות את סביבתו, יכול לרמות אפילו את עצמו, 
אבל לא את מלכות שמים, שם נאמר, "היסתר איש במסתרים ואנוכי לא 
אראנו" – אדם עובר עבירה בסתר והקב"ה מפרסמו בגלוי, אדם מרמה את 
חברו, או שלא מתנהג בישרות אלא ערמומי בהתנהלותו – הקב"ה יודע 

ועתיד לגבות ממנו – לכן "אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך"
גם אם ה' הינו סבלן וארך אפיים ומחכה ה' לאדם שישלם לבד על מעשיו 
הרעים, שיבוא ויודה בקנס וייפטר, אבל כשרואה ה' שההמתנה לא מועילה 
והאדם לא משתנה, פורע ממנו הקב"ה על כל חובותיו ואז חס וחלילה 
נופל בחולי מטונף או בצרה קשה ואכזרית ואז שואל האדם – ריבונו של 
עולם, למה תעמוד מרחוק, למה תשכחנו תעזבנו לאורך ימים? ובעצם 
אתה הוא זה שעזב את ה' בזה שסרבת לשלם על פשעיך וחטאותיך, כי 

צדיק הוא ה', צדיק וישר הוא! אל אמונה ואין עוול!
ואנחנו עמך וצאן מרעיתך – צאן כפופים לרועה, לכל אשר יחפוץ וכך 
נזכה לשנה טובה ומבורכת אנו וכל החפצים בה' ובתורתו אמן כן יהי רצון.

שבת שלום ושנה טובה ומבורכת, אייל עמרמי

מאמר הרב

העלון מוקדש לעילוי נשמתו הטהורה של מרן שר התורה ופוסק הדור, מורנו 
ורבנו מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל, שזכותו הגדולה תגן עלינו.

להצלחת: דוד בן שמחה וב"ב, משפחת מזרחי, אייל
לרפואת: דליה בת נעמי, חיים מרדכי בן נטע, יחזקאל מאיר בן שרה,

יצחק בן שמחה | לעילוי נשמת: מרדכי בן שמחה | שרה בת לולו
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1599-50-20-51
 harav.eyal@gmail.com :לקבלת העלון במייל כתבו בקשה ל
www.ayal-taarog.co.il :לשמיעת שיעורי תורה, עדכונים ועוד
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הוכחה ללא מילים
חינוך ילדים

גליון 379, כ"ז אלול תשע"ט

ברכת שנה טובה תכתבו ותחתמו לחיים ולשלום ותתברכו בכל מילי 
דמיטב באושר ועושר, בריאות ופרנסה טובה ובגזירות טובות אמן.

לרבנן ותלמידהון שומעי לקחו של מורנו הרב שליט״א בארץ ובעולם
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תוכחה ללא מילים

מיומנו של רבי שלמה הופמן תלמידו של רבי אייזיק שר זצ"ל: על 
לשונו של רבי אייזיק היה שגור כי ראשית כל שומה על המחנך לדאוג 
שלא לקלקל, לאחר מכן עליו להתאמץ לראות את מעלות התלמיד 
ולא את חסרונותיו, ולהתרגל להעריכו על כך. הוא עצמו מעולם לא 
הטיף מוסר לתלמידיו או בא עליו בשבט תוכחה, אלא רק המחיש את 
ההנהגה הראויה בדרכים מגוונות, בהתאם לשיטתו החינוכית להביא 

למודעות עצמית.את תלמידיו 
סיפר רבי שלמה תלמידו: בתחילת    וכה 

שנת תש"ב, המקורבים לראש 
הישיבה ואנוכי בתוכם ידעו 
כי ליבו חלוש והרופא אסר 
עליו לאמץ את כוחותיו 
תקופה  באותה  הרפים. 
להופיע  רבנו  מיעט 
לתפילות בהיכל הישיבה, 
את  לערער  שלא  כדי 
בריאות גופו הרופפת על ידי 
הטיפוס בגרם המדרגות המוביל 

לבית המדרש.

בשלב מסוים נוכחנו לראות להפתעתנו הרבה את רבי אייזיק המטפס 
במעלה המדרגות לבית המדרש, בדרכו לתפילת שחרית. לאחר 
מספר ימים בהם נוכח רבנו בתפילה דבר יום ביומו, ניגשתי אליו 
קורן משמחה ושאלתי בתקווה. "האם ראש הישיבה כבר מרגיש 
יותר טוב?" שאלתי את ראש הישיבה. "לצערי עדיין לא", השיב 
רבי אייזיק. "אם כן", הבליחה בי הפליאה. "מדוע רבנו כה מתאמץ 

לעלות אל בית המדרש?!
תשובתו המאלפת של רבי אייזיק הייתה שונה מכל אשר היה בידי 
לצפות. "הבחנתי כי אתה ועוד שניים מחבריך, מאחרים בדרך קבע 
לתפילה בישיבה. לפיכך הטרחתי את עצמי בימים האחרונים, בניגוד 
להוראת הרופאים. והתייצבתי בזמן לתפילה, כדי שתיזכרו גם אתם 
בחשיבותה של התפילה" הפליא הרב בתשובתו, "אבל לשם מה היה 
על ראש הישיבה להתאמץ כשהדבר מזיק לבריאותו", קראתי נחרד, 
"הרי ניתן היה להסתפק בתוכחה בלבד!", וסיימתי את דברי בהתחייבות 

נרגשת כי מכאן ואילך מתחייב אני להגיע לתפילה במועדה.
ואכן ממחרת התייצבנו חבריי ואני לתפילה בזמן המיועד. אך הדבר 
לא סיפק את רבנו, אשר חרף בריאותו הרעועה לא חדל מלעלות 
להתפלל בישיבה במשך זמן ארוך. מאמצע החורף עד סוף הקיץ, 
שירך רבנו את רגליו הכבדות יום יום אל היכל הישיבה, כשדמותו 
המזהירה משמשת עבורנו כעמוד מוסר וכשבט תוכחה. למותר לציין 

כי הלקח העז נספג בקרבנו ונחרט לימים ולשנים!
מדברים אלו אנו למדים, כי דוגמא אישית נחרטת במוחו של הילד 
הרבה יותר מתוכחה גלויה שלעיתים משיגה את ההיפך. כשהילד 
יראה כמה חשוב לאבא לקום בזמן לתפילה, או ללכת לשיעור תורה, 
אין ספק שהדברים יחדרו בקירבו, גם אם מעולם האבא לא דיבר 

איתו על תפילה, או הכריח אותו ללמוד.

לעשות לפנים משורת הדין

אומר בעל ה'מכתב מאליהו' רבי אליהו דסלר זצ"ל: רצה הקב"ה 
לזכות את האדם, שיהיה האדם מוקף בעשיית חסד יומם ולילה, 
נתינה ונתינה כל הזמן. לשם כך נתן לו את האישה, ואחר כך יבואו 
הילדים ותהיינה לו אפשרויות נוספות להיטיב... וכל זאת כדי לזכות 
את האדם שיהיה בעל כוח נתינה, כי חיי משפחה הם מסכת גדולה 

ורצופה של נתינה ללא הפסקה!
זה התפקיד שהועיד הקב"ה לזכר – להיות המשפיע, לתת לאשתו 
שפע כל הזמן. ואם זכה – בעצם הביא את עצמו לתכלית הבריאה, 

וזו הזכות הגדולה ביותר שיכולה להיות לו.
סיפר הרב ראובן אלבז שליט"א "בעבר הייתי שומע שיעורים ממורנו 
ורבינו, רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל. כשלמדנו מסכת כתובות, והגענו 
לדברי המשנה )נט ע"ב(: "ואלו מלאכות שהאשה עושה לבעלה: 
טוחנת, ואופה, ומכבסת, מבשלת...", פתח הגאון רבי בן ציון ואמר: 
"לכאורה מה מחויבת האישה לעשות? לקחת תפוח אדמה, להכניסו 
עם מים ומלח לתוך הסיר, ולהעמיד את הסיר על גבי האש... אה, 
אתה רוצה תבלין? שים בעצמך, היא לא חייבת לך יותר מזה... ואם 
היא מתבלת את התבשיל – זו כבר מידת לפנים משורת הדין. ואם 
היא קוצצת בצל ומוסיפה כורכום או קינמון – זה כבר ממש לפני 

ולפנים משורת הדין... אין זה חיוב שלה!"
המשיך הגאון רבי בן ציון אבא שאול ואמר: "אלא מה, ודאי שאישה 
כשרה אינה מגישה אוכל תפל ולא מתובל, אלא טורחת ומתקנת את 

המאכלים שיהיו ערבים לחכו של בעלה. אם כך, מן הראוי שיעשה 
גם הבעל דברים שאינו חייב לעשותם, ואל יאמר: 'רק מה שאני חייב 
על פי דין אני עושה'... שהלא אם תתבונן תראה שגם היא עושה לך 
דברים שאינה חייבת כלל... היא מתבלת לך את האוכל וטורחת, 
ולפעמים משחימה את הבצל שיהיה טעים, וייתן טעם משובח למרק. 
זה לא סתם בצל שלם ש'זרקה' לתוך הסיר, היא טורחת למענך יותר 
מחובתה, ועל הטרחה הזו עליך להשיב לה כגמולה הטוב, ובמה? 

בעשייה ובטרחה לפנים משורת הדין".
הסתכלות זו חייבת להיות אל מול עינינו בכל עת. לשים לב לכל 
הטרחה וההשתדלות שטורחת האישה בבית, ולא לחפש דווקא היכן 
לא הצליחה לעמוד בדרישות, ובכלל זאת, לחנך את עצמנו תמיד 

להסתכל על כל הטוב שנפל בחלקנו, ולא על המעט שחסר...
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כיצד נזהה דבש טהור ואיכותי

לקראת ראש השנה הדבש מקבל משמעות מיוחדת, עת אנו מקיימים 
את מנהג ישראל תורה, לטבול תפוח בדבש לסימן שתהא שנה 

טובה ומתוקה.
לפניכם מס' כללים כדי לדעת על איכות הדבש.

א. שפשפו מעט מאד דבש בין הבוהן לאצבע, עד 
אשר הוא יאבד את גמישותו הרגילה. חלק מן הדבש 
יספג בעור, החלק הנותר אינו אמור להרגיש דביק, 
אלא לתת מעין תחושה של שמן מאד סמיך. במידה 
והאצבעות הפכו דביקות, זו הוכחה כי הוסף לדבש 

סוכר או ממתיק מלאכותי.
ב. הניחו כמה טיפות דבש על פיסת נייר. במידה והדבש 

טהור, הנייר לא יקרע, מאחר ודבש טהור מכיל מעט מאד 
מים )עד 20%(.

ג. אם מסתובבות בביתכם נמלים, דבש אמיתי וטהור דוחה אותן.
ד. קחו כוס מים פושרים והוסיפו לה כפית דבש. במידה והדבש 
מתערבב היטב ובמהירות, זהו דבש לא איכותי. במידה ודבש נופל 

מהכפית בגושים אל קרקעית הכוס, הדבש הינו אמיתי ואיכותי.
ה. שימו מעט דבש על פרוסת לחם טרי. לאחר מספר דקות הפרוסה 
צריכה להיות קשה יותר. במידה והפרוסה יותר רכה ורטובה זה בגלל 

דבש לא ראוי המכיל מים מעל המותר.
ז. דבש אמיתי מתקשה עם הזמן. למעשה דבש הינו תערובת של 
פרוקטוז, אבקת פרחים ואנזימי עיכול של הדבורה. הדבש נוצר 
בתהליך של העלאת גירה כ – 400 פעם מפה הדבורה לקיבה וחוזר 
חלילה. בתהליך זה מתערבבים הרכיבים שהדבורה אוספת בפרח 
ואנזימי העיכול בקיבה. במידה ומחממים את הדבש, האנזימים 
עוברים תהליך של דנטורציה ההורס את יכולתם לתפקד. 
לאחר הקירור, לא יוכל הדבש להקרש לעולם. זו כמובן 

גם הסיבה שאסור לחמם דבש.
ח. מרחו מעט מאד דבש על ראש של גפרור ונסו 

להציתו. דבש אמיתי לא ימנע את הצתת הגפרור.
ט. שימו שתיים עד שלוש כפיות דבש במיקרו גל 
והפעילו בעוצמה מקסימלית. דבש אמיתי יהפוך 
במהירות לקרמל. במידה והתהליך יוצר קצף או 

בועות, זה אומר כי הדבש אינו אמיתי.
מאחר ואנו קונים את הדבש בחנות יש להקפיד על כמה 
כללים שאפשר לממש מבלי לבצע בדיקות מסובכות ומבלי 

לפתוח את הצנצנת.
קנו אך ורק דבש של מכוורות קטנות מישראל. מכוורות גדולות כמו 
לשל יד מרדכי, מיבאות דבש מחו"ל ואינן מוסרות נתונים על היחס 

בין הכמות המיוצרת בארץ לבין הכמות המיובאת. 

כמה אתה קרוב לה'?

"ָלֵתת ִלְפָתאִים ָעְרָמה, ְלַנַער ַּדַעת ּוְמִזָּמה" )משלי א, ד(

"ָלֵתת ִלְפָתאִים ָעְרָמה" - אֹוֵמר ַהְגָּר"א, ִּתְלַמד ֶאת ֵסֶפר ַהּמּוָסר ַהֶּזה 
ְוַתְבִחין ַּכָּמה ַאָּתה ָרחֹוק ֵמה'. ְלבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֹלא ִאְכַּפת ִאם ְּבסֹוף 
ַהַחִּיים ֶׁשְּלָך ַּתִּגיַע ָלֶזה אֹו ֹלא, ְלָפחֹות ִזִהיָת ֶאת ֶזה? ִהְתַּפַּלְלָּת ְוָרִציָת 
ֶאת ֶזה? ֶזה ַמה ֶּׁשְּמַעְנֵין אֹותֹו. ָּכל ַהְּׁשִפיָטה ֶׁשּלֹו ֶאת ָהָאָדם ָּבעֹוָלם 
ָהֶעְליֹון, ִהיא, ַהִאם ָהָאָדם ָעַמל ְוִהְתַאֵּמץ ְלַהִּגיַע ֶאל ַהַּמָּטָרה ַהִּנְכֶסֶפת. 
ִאם ִהְתַאַּמְצָּת - ֲאִני ַמְבִטיַח ְלָך ֶׁשֶאֱעֹזר ְלָך ַּגם ִאם ֹלא ִהְצַלְחָּת ְוִנְׁשַאְרָּת 

ָּתקּוַע ִּבְדָבִרים ָרִעים, ָהִעָּקר ֶׁשִחַּפְׂשָּת ֶאת ֶּדֶרְך ָהֱאֶמת.
ּכֹוֵתב ָמָרן ַהֶּבן ִאיׁש ַחי ְּבִסְפרֹו ַאֶּדֶרת ֵאִלָּיהּו, ַעל ַהָּפסּוק )בראשית כד, 
כט( "ּוְלִרְבָקה ָאח ּוְׁשמֹו ָלָבן", ִרְבָקה - ִהיא ַהֶּנֶפׁש, ָאח ּוְׁשמֹו ָלָבן - הּוא 
ַהֵּיֶצר ָהַרע, ֶׁשהּוא ַעְרמּוִמי ּוַמֲעֵׂשהּו ְּכַמֲעֵׂשה ָלָבן, ֶׁשֶּנֱאַמר ּבֹו )דברים כו, 
ה(: "ֲאַרִּמי ֹאֵבד ָאִבי". ְוהּוא "ַלֶּפַתח ַחָּטאת ֹרֵבץ" )בראשית ד, ז(, ָלֵכן 
ְקָראֹו ָאח. ַּגם ְקָראֹו ָאח, ֶׁשהּוא ִמֹּקֶדם ָּבא ְּבתֹוַרת ַאֲחָוה ְועֹוֶׂשה ַעְצמֹו 
ְּכִאּלּו הּוא ָחס ַעל ָהָאָדם, ְּכֶדֶרְך ָהָאח ַהְמַרֵחם ַעל ָאִחיו, ְוָאז הּוא נֹוֵתן 
לֹו ֵעצֹות ִנְכָזבֹות ַהִּנְרִאים טֹוִבים ָלֵעיַנִים. - הּוא ֹלא אֹוֵמר לֹו: ִׂשים ֶסֶרט 
ִזָּמה, הּוא אֹוֵמר לֹו: ָעַבר ָעֶליָך יֹום ָקֶׁשה ַהּיֹום, ַאָּתה ַחָּיב ִלְראֹות ֶסֶרט 
ְלֵהָרַגע... ֵאיְך ֵּתֵלְך ָמָחר ַּבֹּבֶקר ָּכָכה ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ֻּכְּלָך סֹוֵער... ִׂשים 
ֶסֶרט ַמְצִחיק, ְקָצת ֵליָצנּות... הּוא ַמָּמׁש "ּדֹוֵאג" ְלָך... ְוֶזה ַמה ֶּׁשַּמְמִׁשיְך 

ַהָּפסּוק: "ַוָּיָרץ ָלָבן ֶאל ָהִאיׁש" - הּוא ָרץ ֶאל ָהָאָדם 
ְואֹוֵמר לֹו: ַאָּתה ַחָּיב ִלְדֹאג ְלַעְצְמָך...

ֵמַעָּתה יּוַבן ֵהיֵטב ְלָמה ִהְתַּכֵּון ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ְּבָאְמרֹו: 
"ָלֵתת ִלְפָתאִים ָעְרָמה ְלַנַער ַּדַעת ּוְמִזָּמה". ָהָאָדם 
ָצִריְך ִלְלֹמד ֶאת ַהּמּוָסר ְוֶלֱאֹהב אֹותֹו, ּוְכמֹו ֶׁשּכֹוֵתב 
ְלַקָּמן )ד, יג(: "ַהֲחֵזק ַּבּמּוָסר ַאל ֶּתֶרף ִנְּצֶרָה ִּכי 
ִהיא ַחֶּייָך", ִּתְזֹּכר! ִאם ַּתֲעֹזב ֶאת ַהּמּוָסר - ָהְלכּו 

ְלָך ַהַחִּיים...
ִאם ָהָיה ֹּכַח ְּבָיִדי, ָהִייִתי סֹוֵגר ְלָכל ַהְיִׁשיבֹות ֶאת 
ַהְּסָפִרים, ִּבְכֵדי ֶׁשֵּיְׁשבּו ְוִיְלְמדּו ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה, 
ֵאיְך ַהֵּיֶצר ָהַרע ְמַרֶּמה אֹוָתם. ִאם ֲאַנְחנּו ְמַגְּדִלים ּדֹור ֶׁשל ַמְלִׁשינּות 
ֶזה ַעל ֶזה, ּדֹור ֶׁשל ִׂשְנָאה ְוַתֲחרּות ֶזה ָּבֶזה, ֲהֵרי ֶׁשֵּיׁש ַמֶּׁשהּו ֻמְטֶעה 

ַּבּתֹוָרה ֶׁשָּלנּו...
ָלֵכן ֵיַדע ָּכל ֶאָחד ֶאת ֻחְמַרת ָהִעְנָין, ִּבְכֵדי ֶׁשַּיְצִליַח ְלָפחֹות ְלַהִּציל ֶאת 
ַעְצמֹו, ֶׁשֹּלא ִתְּקֶרה לֹו ַהָּטעּות ַהּנֹוָרִאית ַהּזֹאת, ֶׁשָּכל ַהַחִּיים הּוא ִיְתַאֵּמץ 
ִלְכבֹודֹו ֶׁשל ה' ִיְתָּבַרְך, ּוְלַבּסֹוף ִייַרׁש ַּפֲעַמִים ֵּגיִהֹּנם. ִּכי ְּבֶרַגע ֶׁשָהָאָדם 
ֹלא עֹוֵבד ֶאת ה' ֶּבֱאֶמת, ֲהֵרי ֶׁשִּמְּבִלי ֵמִׂשים ֵלב, הּוא עֹוֵבד ֶאת ַהֵּיֶצר 
ָהַרע ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ַחָּייו, ָּכְך ֶׁשַּגם ֲהָנָאה ֵמַהּתֹוָרה ֵאין לֹו, ּוִמֵּמיָלא ְּכֶׁשָּימּות 

ַיְראּו לֹו ֶׁשֹּלא ָעַבד ֶאת ה' ִּבְכָלל.
ָאְמָנם זֹוִהי ֲעבֹוַדת ַחִּיים ָקָׁשה ְמאֹד, ֶזה לֹוֵקַח ְׁשמֹוִנים ָׁשָנה, ֲאָבל ְלָפחֹות 
הּוא יֹוֵדַע ַמִהי ְנֻקַּדת ַהַּיַעד ֶׁשּלֹו, ְלֵהיָכן הּוא ָצִריְך ְלַהִּגיַע, ֵאיפֹה ַהַּמְסלּול 
ֶׁשהּוא ִנְמָצא, הּוא ֹלא ַיְׁשֶלה ֶאת ַעְצמֹו ֶׁשהּוא ְּבֵסֶדר, ֶׁשִהֵּנה הּוא ָּבא ְלֵבית 
ְּכֶנֶסת ְוהּוא לֹוֵמד ְוכּו', זֹוִהי ַמָּמׁש ֲעַצת ַהֵּיֶצר. ָהָאָדם ָצִריְך ִלְזֹרק ֶאת ָּכל 
ַהַּמֲחָׁשבֹות ַהָּללּו ַהִּצָּדה, ּוְלַחֵּפׂש ֵאיֹפה ַהֵּיֶצר ָהַרע ָעַבד ָעָליו. ַמה ֵּיׁש? 
ַּגם ְלַאַחר ֶעְׂשִרים ְׁשנֹות ֲעבֹוָדה ַאָּתה ָיכֹול ְלַחֵּׁשב ַמְסלּול ֵמָחָדׁש, ָּכְך 
ְלָפחֹות ֶאת ֶהְמֵׁשְך ַהֶּדֶרְך ַּתֲעֶׂשה ַּבַּמְסלּול ַהָּנכֹון, ְוֹלא ְּבַמְסלּול ֶׁשֵאינֹו 

ֶאָּלא ָמבֹוְך ַהְמֹיָעד ְלַהִּפיְלָך ְּבַפח ּוְבמֹוֵקׁש ֶׁשל ַהֵּיֶצר.
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על כוחה העצום של הפגיעה בזולת, ומנגד - של בקשת סליחה. כבר 
כמה שבועות שהגאון רבי חיים זלמן, ראש ישיבת 'ברכת התורה' השוכנת 
בלבה של אחת הקהילות היהודיות המפורסמות באירופה חסר בנוף 
הישיבה, בתפילות, בסדרי הלימוד. ה'שיעור כללי' הקבוע גם הוא, לא 
נמסר כבר כמה שבועות. החידה הולכת ומתעצמת, ורק כעבור כמה 
שבועות היא באה על פתרונה המר: ראש הישיבה הנערץ שוכב על ערש 
דווי, גידול מסוכן נמצא ל"ע בגופו, והוא מקבל טיפול רפואי באחד 

מבתי החולים בעיר.
ישיבת 'ברכת התורה' כמרקחה. תפילות סוערות מתקיימות בהיכל 
הישיבה לרפואת ראש הישיבה. כולם מצפים לבשורות הטובות שיגיעו, 
אך אלו בוששו לבוא.  בחדרו בבית החולים שוהה ראש הישיבה, מפשפש 
במעשיו, עורך את חשבון נפשו ומתכונן גם לקראת האפשרות המצמררת, 
כי יריעת חייו מתקרבת לקיצה. שמו של ראש הישיבה הזקוק לרפואה 

שלמה, עולה חיש על שולחנם של גדולי הדור בארץ ישראל.
כך, באחד הימים, עולה ר' נתנאל, אחד מבוגרי הישיבה וממקורביו של 
ראש הישיבה, המתגורר בירושלים, למעונו של הרבי מראחמסטריווקא, 
הגאון הקדוש רבי ישראל מרדכי טווערסקי זי"ע, ומזכיר בקודש פנימה 
את ראש הישיבה שנפל למשכב. הרבי מאזין לדבריו בקשב, לשמע מצבו 
של ראש הישיבה אותו לא פגש מעולם. לבסוף הוא מגיב קצרות: "אמרו 
לחולה שעליו לשוב בתשובה". הדברים נופלים כרעם על אוזניו של ר' 
נתנאל... בלית ברירה הוא מרהיב עוז, ומסביר לרבי כי מדובר ביהודי 
תלמיד חכם משכמו ומעלה, חזקה עליו ש'ודאי עשה תשובה' וכבר 
פשפש במעשיו. ההפתעה גדלה עוד יותר, כאשר הרבי חוזר ואומר 
נחרצות בדיוק את תשובתו הקודמת: "אמרו שעליו לשוב בתשובה 
שלימה"... זו התשובה, גם אם אינה נעימה לשמע אוזן ולביטוי שפתיים.
בלב לא קל, מתקשר ר' נתנאל אל ראש הישיבה השוהה בבית החולים, 
ומוסר לו את דבריו של הרבי מראחמיסטריווקא ככתבם וכלשונם. 
ראש הישיבה מודה לו על השליחות, מוריד את השפופרת ולבו מתעטף 
בהרהורים. למה ירמזו אפוא דברי הרבי? הוא שוכב ומאמץ את מוחו. 

לבסוף הוא נזכר במשהו.
איי, איך הוא יכול היה לשכוח?? זה קרה לא מזמן! ממש לפני שנודע לו 
על המחלה המקננת בגופו! הכול החל בשיחת טלפון של אחד מיהודי 
הקהילה בעירו, שהפציר בראש הישיבה להיכנס לתוככי פרשייה 
משפחתית טעונה וכואבת, שהגיעה עד בית המשפט המקומי ועמדה 
לקראת הכרעה. ראש הישיבה ניסה להשתמט מהמטלה, אך אותו יהודי 
לא הניח לו, והוא נאלץ להיכנס ראשו ורובו לתוך הפרשה הלא נעימה, 
עד שאכן הצליח להביאה לידי סוף, אם כי כמובן שאחד הצדדים יצא 
מאוכזב וכאוב, ואפילו פגוע. 'כנראה שלכך התכוון הרבי', נצנצה בלבו 

מחשבה לא קלה.
לא הייתה לו כמובן טיפת חשק להעיר דובים מרבצם, לעורר מחדש את 
הפרשייה הכאובה ההיא, אך לא הייתה לו ברירה. הוא מצא את עצמו 
מתקשר לאותו צד פגוע, עם כל אי הנעימות הכרוכה בדבר, מפייס אותו 
בדברים, מסביר. האיש מעבר לקן הטלפון לא היה סימפטי כלל, ואלמלי 

את מצבו הרפואי – כנראה שהוא היה טורק את הטלפון היה הרב מגלה 
כבר בתחילת השיחה... הפרט הזה שינה 
הכול, והוא אכן הסכים לסלוח. אחרי 
שסיים את השיחה, חש רבי חיים 
זלמן כמי שכיבס את לבו בבורית. 
בלב מתרונן התקשר אל ר' נתנאל 
בירושלים: "אתה יוכל ללכת את 
הרבי מראחמסטריווקא, ולומר 
לו שמילאתי את הוראתו, העניין 
תוקן. קיימתי 'עד שירצה את חברו' 

בהידור רב!"
ר' נתנאל כמובן אינו מתעצל, כל רגע 

כאן קריטי. הוא יוצא שוב אל הבית ברחוב 'שפת אמת', ביתם ההיסטורי 
של אדמו"רי ראחמיסטריווקא לדורותיהם, "ראש הישיבה קיים את הוראת 
הרבי", מכריז ר' נתנאל ביראת קודש בפני הרבי, "הוא עשה תשובה". 
הרבי מניע את ראשו לשלילה, ניכר על פניו הטהורות שהוא אינו שלם 
עם הדברים שנאמרו כאן. "ראש הישיבה ביקש מחילה מיהודי!", חוזר 
ואומר ר' נתנאל ומסביר במה מדובר. "לא", נענה לפתע הרבי ואומר 
ברורות, "לא לזה התכוונתי... התכוונתי שהוא יבקש מחילה מהשכן שלו"...

דממה משתררת בחדר. המשמשים בקודש הנוכחים בחדר, יודעים שהם 
עדים לדברים שאינם בתחומי השגתו של אדם מן השורה. אך כעת לפחות 
ההוראה ברורה ומחוורת. ביד רועדת מרים ר' נתנאל טלפון בפעם 
השנייה אל ראש הישיבה: "הרבי אומר שעליך לבקש סליחה משכנך". 
אם בפעם הראשונה הופתע ראש הישיבה, הפעם הייתה הפליאה גדולה 
שבעתיים. מחילה משכנו? הוא חי בידידות רבה עם כל שכניו, איש מהם 
אינו נושא שמץ של טרוניה כלפיו. בימים הבאים הוגיע את מוחו רבות, 
ואז ברגע אחד של התבהרות, צצו במוחו פיסות היסטוריה עתיקות, 

שנשכחו ממוחו מכבר, ולא בכדי...
הסיפור התרחש שנים רבות קודם. ר' חיים זלמן היה אז אברך צעיר, 
תלמיד חכם ששמו הולך לפניו. בקהילה בה התגורר חיה גם משפחת כהן, 
משפחה פשוטה שמעולם לא התבלטה במיוחד. ר' לוי, אבי המשפחה, 
היה יהודי מן המניין, מדקדק בקלה כבחמורה, שקוע בתפילות ולא 
מוותר על השיעור בדף היומי. דא עקא, שבני משפחתו ניהלו אורח 
חיים פשרני, שלא תאם את אורחות הקהילה. אברך אחד צעיר שקינא 
לדבר ה', החליט לבער את הנגע, כלומר: להכריח את המשפחה לעזוב 
את השכונה בכל מחיר, כשהוא שוכח כי המטרה, חשובה ככל שתהיה, 
אינה מקדשת את האמצעים, וודאי שלא את האמצעים בהם נקט... 

האברך הזה היה ר' חיים זלמן בעצמו!
משפחת כהן נאלצה בסוף לעבור דירה, לעקור מהקהילה בה התגוררו 
במשך שנים רבות, כשהשם הלא טוב רודף אחריהם לכל מקום. לאתר 
את משפחת כהן ההיא – הייתה משימה קשה פי כמה מהמשימה הקודמת. 
לך ותמצא משפחת כהן אחת, שאינך יודע אפילו היכן היא מתגוררת. 
אלא שראש הישיבה לא ויתר, מתוך ידיעה שגורל חייו נתון באיתורם. 
תוך כדי חיפושים, התברר לו אילו השלכות היו למעשהו. מתברר 
שמשפחת כהן התקשתה למצוא מקום לעצמה, ונאלצה לנדוד כתובת 
אחר כתובת. בסוף, אחרי כמה ימים של חיפוש אינטנסיבי ושיתופי 
פעולה חובקי עולם, נמצאה סוף סוף המשפחה שקבעה את מושבה 

בקהילה יהודית קטנה.
שיחת טלפון לא באה בחשבון במקרה הזה. במצבו הלא פשוט יצא 
ראש הישיבה מבית החולים, נותק לכמה שעות מהאינפוזיה והעירויים 
למיניהם, עלה על הרכב ויצא בנסיעה לעבר בית המשפחה. הפגישה, כפי 
שניתן לתאר, הייתה קשה. ר' לוי כהן היה כבר יהודי קשיש, קמוט פנים, 
ולא רק בגלל גילו המתקדם. הפרשייה ההיא, שהתרחשה עשרות שנים 
קודם, שיבשה את חייו לנצח. "אתה הרסת לנו את החיים. השידוכים, 
העסקים, קשרי הידידות, כולם נפגעו כתוצאה ממה שעשית, עכשיו 

אתה מגיע לבקש סליחה?", הטיח בו בכאב נורא.
ראש הישיבה אחז את פניו בידיו ופרץ בבכי סוער. דקות ארוכות התקשה 
לפצות את פיו. "ר' לוי!", גייס בסוף את כל תעצומות נפשו, "אני יודע 
שאינני ראוי לבקש את סליחתך. שגיתי, טעיתי, צעיר הייתי, אבל ראה 
אותי כעת, כל גופי שבר כלי, הרופאים אינם מעניקים לי ימים רבים 
בעולם, שילמתי כבר מחיר כבד על מה שעשיתי! באתי כעת לבקש 
סליחה, לפי ציווי של אחד מגדולי הדור שרואה בקודשו, שהמעשה 

הזה הוא הסיבה לחוליי ולייסוריי, האם תוכלו לסלוח לי...?"
הדיבורים האחרונים ריככו את ר' לוי, "עד כמה שצריך לרפואתכם 
מוחל אני בלב שלם!", הצליח בסוף לומר בגבורת נפש אמיתית, והנס 
לא איחר להתרחש. ולא עברו ימים רבים עד שראש הישיבה יצא לגמרי 

מכלל סכנה...

מחילה שנותנת חיים / שמעון טיקוצקי
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רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל

מעשה שהיה בליל שבת בביתו של הגאון הקדוש רבי אברהם גניחובסקי 
זצוק"ל מראשי ישיבת טשעבין בירושלים.

מידי ליל שבת לומד הגאון בחברותא עם אברך ת"ח. באותו ליל שבת 
עליו אנו מתכוונים, הגיע החברותא כרגיל לביתו של הגר"א גניחובסקי, 
ובעת הגיעו אירע לו מקרה מצער: הוא לחץ בטעות על כפתור הפעמון 

שליד הדלת. קולו של הצלצול נשמע בכל הבית.
והנה, למרות קולו החזק של הפעמון, לא ניגש בעל הבית לפתוח את 
הדלת כהרגלו מידי ליל שבת. האברך המתין זמן מה, ומשלא פתחו לו, 
סבר שהגר"א גניחובסקי לא שמע משום מה את הצלצול והחל לדפוק 
על הדלת פעם נוספת, אבל גם אז לא נשמע רחש כלשהו מן הבית, ואיש 
לא ניגש לפתוח. כיון שהיה בטוח שהגר"א גניחובסקי נמצא בביתו, 
המשיך הת"ח לדפוק ולדפוק. ואכן, המאמצים נשאו פרי, ונשמע קולו 

בבואו אל הקודש...
וכך, לאחר דקות ארוכות של נקישות, פותח הגאון את הדלת, בבגדי 
שינה, ועושה רושם כמי שמתמתח לאחר שקם מן השינה, תוך כדי 

שפשוף העיניים, ופעולות נוספות הנעשות בעת שהאדם קם ממיטתו, 
ואז אמר לחברותא בנימה של התנצלות: "אני מבקש סליחה אם נאלצת 
לדפוק זמן רב בדלת". וכך ראש הישיבה עשה כל השתדלות כדי להראות 

לאורחו שהוא נרדם על מטתו ולכן לא פתח את הדלת.
אך הדבר היה נראה מוזר עד מאוד, אמר החברותא, כיון שמעולם לא 

קרה לי כדבר הזה, שאבוא לביתו של הגאון ואמצא אותו ישן...
יתרה מכך, השעה היתה יחסית מוקדמת, בסביבות תשע וחצי בלילה, 
ולא איש כהרב גניחובסקי ילך לישון על מיטתו בשעה כזו, ועוד בבגדי 
שינה... אין זאת אלא שהגר"א גניחובסקי שמע את צלצול הפעמון, והבין 
שאם יפתח את הדלת מיד, כמו שהוא עושה תמיד, החברותא ירגיש את 
עצמו במצב מאוד לא נוח, על חילול השבת בשוגג שנפל בחלקו, ולכן 
כדי למנוע זאת עשה עצמו כמי שנרדם על מיטתו, ואם כן החברותא 

יהיה בטוח שהרב לא שמע את הצלצול, וחסל סדר בזיון!
יתרה מזאת, עדיף היה להרב גניחובסקי לבייש כביכול את עצמו על 
שנרדם על מיטתו, ולפתוח את הדלת בבגדי השינה ולא בבגדי השבת 

המכובדים, והעיקר לא לגרום לביזיון לחברותא.
על זה וכיוצא בזה אמרו רבותינו "נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש 
ואל ילבין פני חברו ברבים", וצריכים אנו לשאת קל וחומר בעצמנו, 
שאם במקרה דנן, גם לו היה פותח הרב את הדלת, ודאי לא היה מוכיחו 
על כך, ולא היה אומר לו דבר, עדיין חשש הרב מהלבנת פני החברותא, 
כמה צריכים להזהר אנחנו לפני שנדבר שלא כהוגן או נעשה מעשה אשר 
יכול לפגוע באחר, ובמיוחד בימים אלו עת מגיעים הימים הנוראים, 
עלינו לעשות כל שביכולתנו לרצות את מכרינו ולהמנע ככל שניתן 

מהלבנת פניהם.
)הרב אברהם פוקס(

מצאו לפחות עשרה הבדלים בין התמונות

חידות לראש השנה

א. באיזה הקשר נאמר "מתשרי עד תשרי חוץ 
מתשרי" ומה הכוונה? )גמ' ביצה טז(

ב. מה הכוונה "בין כסה לעשור"?

ג. מה הכוונה "עוברים לפניו כבני מרון" )גמ' ר"ה ח(

ד. מה משמעות המילה "תשרי"?

ה. מה המקור בתורה לברכה "שנהיה לראש ולא 
לזנב" )רמז - פרשת כי תבוא(

ו. חמישה עניינים בראש השנה שמספר כל אחד 
מהם הוא שלוש?

פתרון לחידה משבוע שעבר:
א( לסל של נצרים.

קפד ראשו - צלוי למחצה, מבושל למחצה.
תשובה: א. טנא, נא

ב( כינוי בפרשה למספר גוזמה, הרבה
קפד זנבו - ביטוי למי שסבל הרבה צער והתרגזות.

_______ - רגז )איוב יד, א(
תשובה: ב. שבעה, שבע

ג( בשדפון וב- _______
קפד ראשו - הוצאת מה שנמצא בתוך דבר. _______ 

)בכתיב חסר(
תשובה: ג. ירקון, רקון
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פרשת נצבים פרק כ"ט פסוק י"ח – י"ט
ְוָהָיה ְבָּשְׁמעֹו ֶאת ִדְּבֵרי ָהָאָלה ַהזֹּאת ְוִהְתָבֵּרְך ִבְּלָבבֹו ֵלאמֹר ָשׁלֹום ִיְהֶיה ִלּי ִכּי ִבְּשִׁררּות ִלִבּי ֵאֵלְך ְלַמַען ְספֹות ָהָרָוה ֶאת ַהְצֵּמָאה.

ֹלא ֹיאֶבה ְיהָוה ְסֹלַח לֹו ִכּי ָאז ֶיְעַשׁן ַאף ְיהָוה ְוִקְנָאתֹו ָבִּאיׁש ַההּוא ְוָרְבָצה ּבֹו ָכּל ָהָאָלה ַהְכּתּוָבה ַבֵּסֶּפר ַהֶזּה ּוָמָחה ְיהָוה ֶאת 
ְשׁמֹו ִמַתַּחת ַהָשָּׁמִים.

שואלים חכמי המוסר מדוע לא נאמר ה' לא יסלח, מה העניין שה' לא ירצה לסלוח לו?
ומסבירים: התורה בכוונה כתבה לשון זה שלא יחשוב אדם הרי כל ישראל ערבים זה לזה אם כן כאשר אחטא ה' יפרע לא רק ממני אלא גם 

מישראל כמו כל בעל חוב שאם הלווה ולא שילם גובה מהערב, ואזי עונשי יהיה חלקי או קל יותר,
לכך באה התורה וכתבה: "לא יאבה" )לא ירצה( ה' לסלוח לו ולהטיל את העונש גם על הערב אלא את מלוא העונש יטיל עליו.

כל שבוע תלמיד מכיתה אחרת יכתוב חידוש על פרשת השבוע לעלון
והשבוע: הילד המתוק ישי אמויאל ני"ו מכיתה ד'

אני רוצה לספר לכם שאני מאוד נהנה לבא לת"ת מידי יום גם ללמוד 
וגם לשחק עם החברים לכיתה.

שמי אהרן שושנה מכיתה ד' 
וגר בהר חומה,



7

עיצוב
במתנה! אפשרות לחדרים לשבתות חתן

חדש בשכונה 

לכל סוגי הארועים | משלוחים בשכונה
בהכשרים מהודרים של כלל הבדצי״ם

לפרטים נתנאל: 0506785912

בס"ד

זמני תפילות ושיעורים

05:40 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  
07:00 שחרית מנין ב'  

07:30 )בישיבה הודו ב7:45( שחרית מנין ג'  
08:15 שחרית מנין ד'  
18:20 מנחה    

סמוך למנחה ערבית מנין א'  
בתום השיעור המרכזי ערבית מנין ב'   

שיעורים - בימים א'-ה' בשעה 19:30
עין יעקב - עיון באגדות חז"ל יום ראשון   

אמונה ובטחון יום שני   
פרשת השבוע / הלכה / ענייני יומא יום שלישי   

ליקוטי מוהר"ן / רבינו נחמן מברסלב יום רביעי   
הלכות שבת/מועדים יום חמישי   

פעילויות לנשים
יום שלישי     20:45  שיעור לנשים בנושא חינוך מפי גב' אלינור

18:05 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  
05:25 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  
07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית( שיעור בהלכות ריבית 

07:30 שחרית מנין ראשי  
12:30 )אליהו קורן 2, משפחת פרג'יאן( תהילים לבנים  

15:30 חושן משפט שיעור הלכה, שולחן ערוך 
16:00 מנחה מנין א'  
16:30 שיעור מוסר  

17:15 )בתום השיעור( מנחה מנין ב'  
18:05 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

18:35 )כ -30 דק' קודם צאת השבת( שיעור הלכה                  
19:04 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

פעילויות לנשים בשבת
14:45 )בביה"כ חסדי שמואל( תהילים לבנות  

14:45 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

תפילות לימות החול תפילות ושיעורים בשבת קודש

נשמח מאוד לראותכם בין המשתתפים

בעז"ה אנו שמחים להודיע על פתיחת בית מדרש לבעלי 
בתים בכל יום שיעורים בין 9:30-13:00

ב13:00 מנחה ולאחר מכן ארוחת צהריים בשרית

חוק לישראל   9:30-10:15
ילקוט יוסף ברכות השחר   10:15-11:00

אור החיים על הפרשה   11:00-11:45
משניות   11:45-12:30

תהילים עם פירוש   12:30-13:00

בית מדרש יום לבעלי בתים בביה"כ "חסדי שמואל"
תה קפה 

וכיבוד קל בין 

השיעורים

השיעורים יימסרו ע"י אברכי הכולל שיקבע הרב
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ת לקריאה בימי החול בלבד!
ת הפרסומיו

המודעו

זמני התפילות בראש השנה
ויום הכיפורים הבעל"ט

04:30 סליחות ביום ראשון והתרת נדרים  
* נשים לא חייבות להגיע להתרת נדרים, הבעל נעשה שליח להפרת נדרי אשתו

* בנות מעל גיל 12 לא נשואות חייבות בהתרת נדרים בבית הכנסת

* בהדלקת נרות בערב ראש השנה מברכים על נר של יום טוב,

   ואין אומרים שהחיינו בהדלקת הנרות 

* יש להכין עוד זוג פמוטים נוסף ליום השני של ראש השנה 

 18:00 מנחה ערב ראש השנה    

 06:30 שחרית, מנין אחד בשעה    
 09:00 תקיעות ומוסף בקירוב בשעה    
!13:00 תקיעת שופר לנשים בבית הרב בדיוק ב-   
17:00 שיעור יום א' דראש השנה   
18:00 מנחה      
18:30 תשליך       

* הדלקת נרות בבתים, בברכה "להדליק נר של יום טוב"

* אין להוציא ולהכין דברים מיום טוב לחבירו, לכן יש להמתין עד לצאת הכוכבים

18:45 ערבית ליל ב' דראש השנה    

 06:30 שחרית, מנין אחד בשעה    
 09:00 תקיעות ומוסף בקירוב בשעה    
!13:00 תקיעת שופר לנשים בבית הרב בדיוק ב-   
17:00 שיעור יום ב' דראש השנה    
18:00 מנחה ולאחר מכן ערבית של מוצאי החג   

14:00 מנחה ערב כיפור     
17:45 לך אלי וערבית ליל כיפור   

 06:30 שחרית, מנין אחד בשעה    
15:30 מנחה       
17:45 נעילה של יום כיפור     
18:39 סיום הצום לחולים וחלשים    
18:50 סיום הצום לבריאים     

 

בנימין בנימין הי"ו מנחה ערב ראש השנה  
הרב יהודה הררי רפול הי"ו ערבית ליל א' דראש השנה   

אלחנן משמרתי הי"ו שחרית יום א' דראש השנה   
אברהם ניסים הי"ו קריאת ספר תורה  

כבוד הרב שליט"א  תקיעות ומוסף     
אלחנן משמרתי הי"ו מנחה יום א' דראש השנה    

---------------------------------------- 
הרב יהודה הררי רפול הי"ו ערבית ליל ב' דראש השנה   

בנימין בנימין הי"ו שחרית יום ב' דראש השנה   
אברהם ניסים הי"ו קריאת ספר תורה  

כבוד הרב שליט"א  תקיעות ומוסף     
אלחנן משמרתי הי"ו מנחה יום ב' דראש השנה   

---------------------------------------- 
בנימין בנימין הי"ו ערבית של כיפור    

הרב יהודה הררי רפול הי"ו שחרית יום כיפור    
אברהם ניסים הי"ו קריאת ספר תורה  

אלחנן משמרתי הי"ו מוסף יום כיפור    
בנימין בנימין הי"ו מנחה יום כיפור    
כבוד הרב שליט"א נעילה יום כיפור    

יום הכיפוריםיום ראשון - ערב ראש השנה

חזנים יום שני - א' דראש השנה

יום שלישי - ב' דראש השנה


