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התפילה שנקראה מהלב
סיפור לשבת

סוד האמונה

אמונה זה האוויר, כותב המגיד ר' ישראל מקוז'ניץ על דברי 
הזוהר הקדוש פר' תצוה, הזוהר אומר 'יום ראש השנה יום דין 
קשה, אבל רק למי שלא למד אמונה במשך השנה', מי שמבקש 
את האמונה 'נמצא איש מבקש אמונה יסלח לה', הגמרא אומרת 
כשעם ישראל יצאו ממצרים הם לא ידעו את האמונה,  היה 
להם תפילין, קורבן פסח, אבל אמונה לא הייתה להם. הם לא 
ידעו שאם התקשרו מהבית חולים לדחות לך את הניתוח יום 
לפני, זה לא הרופאים של הדסה, זה ה'! כבר התכוננתי, לקחתי 
חופש, אני בצום 24 שעות, זה הכול לטובתך, ה' רוצה שהניתוח 
ידחה. אין טבע כזה שאנשים רשעים, אנשים רמאים זה הכול 
תכנון שלי אומר ה'. אומר הזוהר לעם ישראל לא היה אמונה, 
אבל כשהם אכלו את המצה זה ריפא את האמונה שלהם, 
'נעמא דמיהמנותא', לחם האמונה, לכן אכלו שבוע רק מצות 

כדי לקנות את האמונה. 
אומר הזוהר למי הדין קשה בראש השנה, למי שלא אכל לחם 
אמונה, 'אמרו לפני מלכויות' מי שלא מחפש את האמונה 
כשקוראים לו מקרים לא נעימים. אשתו לא רוצה ללכת להורים 
שלו לחג, איזה טבע רע, מה איכפת לה איפה? הם יהיו מסכנים? 
לא, זה לא טבע שלה שהוא רע, זה רצונו של מלך העולם. ה' 
אומר אני רוצה לצער אותך לטובתך ולכן אני עושה לך את זה, 

היא השליחה שלי. זה סוד האמונה! 
אומר האדמו"ר מקומרנה "למען ענותך לנסותך לדעת אשר 
בלבבך לשמור מצוותיו אם לא" 'מצוותו' כתיב חסר י'. מצווה 
אחת שכוללת כל המצוות, הוא מצוות האמונה וכל הניסיונות 
וכל העינויים, וכל הדחקות וכל העוני, הכל היא תעמוד באמונה" 
למה אני מענה אותך עם הילד, לא מקבלים אותו לבית ספר? לא 
בשביל שתשמור שבת יותר טוב, לא בשביל שתתן יותר צדקות, 
לא בשביל שתקנה תפילין יותר טובות. רק בכדי שתאמין שזה 
לטובתך! כל מה שאני מענה אותך, מנסה אותך, זה רק כדי לדעת 
את אשר בלבבך. אומר רש"י אם  תערער אחרי מידותיי, תגיד 
למה רע לי, למה אני ככה סובל? אומר ה' אני רוצה לראות את 
האמונה שלך. נכנסת לאמבטיה ואין שמפו, אני מענה אותך, אני 

ירדתי מהרקיע השביעי לקחת לך את השמפו. למה? אני רוצה 
לתת לך מתנה אחרי האמבטיה ולכן אני חייב לעשות לך ניסיון 
באמונה. כתוב שכל מה שישראל אוכלים בעולם הזה, אוכלים 
בשכר האמונה. כל התפילה של היהודי זה לדעת שזה אתה ה'. 
אומר ר' אליעזר פאפאו "וחייב כל אדם לדעת שאם יש לו 
צרים מלמטה יש לו מקטרגים מלמעלה ואם אין לו מקטרגים 

מלמעלה אין לו צרים מלמטה.
אומר המגיד מקוז'ניץ כתוב בגמרא בשעה שמכניסים אדם לדין 
אומרים לו 'נשאת ונתת באמונה' 'נשאת'- הגבהת את האמונה 
או שנשארת עם אמונה של ילד בכתה ג'? גם ילד בכיתה ג' יש 
לו אמונה הוא צועק "ה' מלך ה' מלך.." אבל אם יקחו לו את 
הכדור רגל הוא יבכה, יעשה ברוגז. אתה גם כמו ילד בכיתה 
ג' באמונה, אם גיסך אמר לך משהו אתה עושה איתו ברוגז. 
קודם שואלים אם נשאת באמונה אח"כ שואלים אם קבעת 
עיתים לתורה. ואין אדם יכול להוסיף ממה שגזר לו הבורא, 

הכל בגזרת עליון וברצונו" 
הנציב מוולוז'ין אומר האבות הקדושים כל כך אהבו את הגויים, 
כל כך כיבדו אותם, הם היו בריאות של ה' לכן הם נקראים 
"ספר הישר" - ספר בראשית "וזה שבח האבות שהתנהגו ביושר 
עם אומות העולם, אפילו עובדי אלילים מכוערים, מכל מקום 
היו עמם באהבה וחשו לטובתם באשר הוא קיום הבריאה, כמו 
שהשתטח אברהם והתפלל על סדום.. מה שאמר הקב"ה לאברהם 
"אהבת צדק ותשנא רשע" אהבת להצדיק בריותיי, היינו אב המון 
גויים, שאף על פי שאין הבן הולך במישרים, מכל מקום היה 
שוחר לומר טובו" אפילו שהיו גויים אהבו אותם, למה הוא זרק 
עלי אבנים? הכל זה ה'. קל וחומר את הסביבה שלהם היהודים. 
אומר ר' שלמה הרדונסק אדם נכנס עם שלום לראש השנה 
'ושמרת מכל דבר רע' שום דיבור רע על יהודי וזה לא משנה 
מי זה היהודי הזה. רק שבחים וסנגוריה זה הכנה יותר טובה 
לראש השנה, אין הכנה יותר טובה לראש השנה מאשר להגיע 

עם שלום. 
דעו לכם האמונה זה החיים. בלי האמונה אדם יכול לדעת את 
כל התורה הזאת ולהיות מדוכא ועצוב אבל עם האמונה הוא 

חי ופורח.

שבת שלום! אייל עמרמי

פרשת וילך גליון 476, ד תשרי תשפ"א
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ליצירת קשר: 1599-50-20-51
harav.eyal@gmail.com :לקבלת העלון במייל כתבו בקשה ל

www.ayal-taarog.co.il

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

חסדי שמואל
ע"ש סמי סויאד ז"ל בן חסינה

נערך מתוך שיחותיו של מורנו הרב שליט“א, באמונה ובטחון. לצפיה בשיעור המלא - אתר “כאייל תערוג“

ר' אורי מסמבור זצ"ל
גדולי ישראל
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זמני התפילות
ליום כיפור הבעל"ט

שר  מרן  של  הטהורה  נשמתו  לעילוי  מוקדש  העלון 
התורה ופוסק הדור, מורנו ורבנו מרן הגאון

רבי עובדיה יוסף זצוק״ל, שזכותו הגדולה תגן עלינו.
להצלחת: דוד בן שמחה וב”ב לרפואת: חיים בן תמר

יניב בן אהובה לעילוי נשמת: מרדכי בן שמחה
ניר אלון בן מרגלית

זמני שבת לפי לוח אוה"ח *שעון קיץ

כניסה      יציאה       ר“ת

ירושלים

תל אביב

חיפה

באר שבע

הפטרה
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ללכת באמונה שלמה
סיפור מחזק
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שובה ישראל )הושע יד(
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על פי החינוך
לגיל ההתבגרות

היום יום שישי, מחר חג, שבת, חג, שבת...

כשבתי הייתה בכתה י', פגשתי את אחת המורות שלה. המורה שיתפה אותי 
בקושי אתו היא מתמודדת בכתה של בתי. בכל יום שישי מגיעות שליש 
כתה. וחוזר חלילה. לו בכל שבוע היה מגיע שליש אחד, ניחא, אבל כל פעם 
מגיעות תלמידות אחרות. יש כאלה שבאות כל שבוע, ויש שאחת לחודשיים. 

כך שהתלמידות לא באותו הספק!
הנוכחות בימי שישי זו תופעה שמתמודדים אתה בכל הסמינרים. יש תלמידות 
שהתעייפו מלדפוק נוכחות חמישה ימים בשבוע, יש תלמידות שחבל להן להתאמץ 
להגיע לשלושה ארבעה שעורים. פחות משישה שעורים זה בזבוז משאבים. 
ויש לדאבוננו, אימהות שנח להן יותר שיש יד עוזרת ומסייעת בהכנות לשבת.
אימא נכבדה, נכון שבת סמינר יכולה להושיט עזרה מאד משמעותית בבית 
בערב שבת. כעת בערבי חגים, והעומס בהכנות גדול יותר, את מקבלת בברכה 
את הנכונות שלה להישאר בבית. אך במבט לטווח  יש בכך אפילו סכנה רוחנית.
אני בכל פעם חושבת שאתם, המשפחות שחיות בשמורת הטבע המרוחקת 
והמוגנת בהר חומה, רחוקים מלהיחשף לחיי הלילה המופקרים של לילות שישי, 
במרכז העיר. וכשהיא תתרגל שיום שישי הוא יום חופש בעידודך, כעת היא 
מסייעת לך בהכנות לשבת, וזה יכול להיפסק חלילה. בעוד החופש בשישי ייהפך 
להיות לעובדה קיימת.  חשוב גם שתראי לה שחשובים לך סדרי בית הספר, גם 
אם תרוויחי את עזרתה בבקרים של ימי שישי, ודאי בימי שישי הקצרים. היא 

תלמד שסדרי בית ספר ונהליו הם מקום ראשון, חיוני ונחוץ.
ובכלל כדאי שתזכרי עד כמה תגובותיך וסדרי העדיפות שלך, יש להן השפעה 

מכרעת על טיב החינוך אותו את מקנה לילדיך הקטנים והבוגרים.
בין שלל הברכות שקבלתי לקראת השנה החדשה, נכתב באחד מהם: אין הכינור 
קובע את המנגינה. קובע אותה הפורט על המיתרים" "אין השנה קובעת את 
תוכנה קובע אותה עושה המעשים" . יהי רצון שנדע לפרוט על המיתרים 
הנכונים ונעשה את השנה הבאה עלינו לטובה. כמה זה מחייב לדעת לפרוט 
נכון על המיתרים, לדעת להגיב נכון על מעשי המתבגרים, וננצל את הימים 
הללו לתפילה: שנזכה להאהיב את התורה ומצוותיה על ילדינו הבוגרים, שד' 
יעזור לנו עם בן או בת שקשה להם. שנזכה אנחנו וצאצאינו להיות יהודים 

טובים, לעשות את תפקידנו בעולם ולכבד את שמו יתברך.
ולך אימא יש כוח מיוחד, עוצמות מיוחדות רק לך. גברים חייבים בתפילה 
במניין, כיוון שכח הצבור, ותפילה בבית הכנסת, מביא ליותר קרבת אלוקים. 
ואלו האישה אינה מחויבת לא בתפילה בבית הכנסת, ולא בתפילה במניין, 
כיוון שהאישה טבועה בנפשה כזו קרבת אלוקים שהיא רק נעמדת לתפילה 
וכבר היא לפני ד'. היא לא צריכה כוח של צבור או של בית הכנסת. יש לה את 
הכוח הזה בנפשה. לכן גם הדקות המעטות שיש לך כדי להתפלל עם הילדים, 

עם העומס, עצום ורב לאין שיעור.
ננצל את הימים הללו להעצים, את המתבגרים שלנו, להדק את הקשר שלנו אתם. 
פעם דברנו על כתיבת פתקים. ננצל את הזמן עד יום כפור, להידוק הקשרים 
שלנו עם ילדינו, בחינת בין אדם לחברו. תכתבי למתבגר /ת שלך מכתב קצר. 
שבחי אותם על מעלותיהם. צייני את המיוחדות שלהם, הדגישי את המאמצים 
שהם עושים, בעיקר בבית. תפארי את הרצונות שלהם להתקדם. והכל אמתי, 
מכל הלב.  אל תנצלי את המכתב להטפת מוסר או נזיפה. זה יהרוס את כל 

התועלת של המכתב. 
קראתי רעיון מוצלח – תכיני גם את לעצמך מכתב מעצים. על השגיות בקשר 
עם המתבגרים, על הצלחות בחינוך הילדים. וגם אם צפים לנגד עיניך כישלונות 
וטעיות, לטעות זו חולשה אנושית. לא להתייאש זו מעלה איכותית. ברכתי, 

גמר חתימה טובה.

נכתב ע״י ז. קליין
מייעצת חינוכית, סמינר "הר חומה"

המדור פתוח לתגובות, שיתופים, ועצות בנושא בית ספר והורות:
zkl55848@gmail.com 

.20:15.20:15

"לך אמר ליבי בקשו פני..."

הנכן מוזמנות לערב מעורר ומעצים
ערב מלא תוכן, חוויות ומסרים.

ביום ראשון ו' בתשרי בשעה 20:15
באולם בית הכנסת רח' הרב מן ההר 4

דברי המנהלת הגב' הורביץ

הרצאה הרה"ג מרדכי עמר

שירה הקרובה להיכל התשובה

קטעי הקרנה מרגשים.

דברי כיבושין וקבלת עול מלכות שמים - 

מרא דאתרא הרה"ג אייל עמרמי.

מצפות להתעלות ביחד אתכן
המנהלת וצוות הסמינר

זכות שהיא חובה להשתתף בכנס אדיר זה.

אמהות נכבדות, תלמידות יקרות!אמהות נכבדות, תלמידות יקרות!

בתכנית



3

צום

דרכי ההכנה והתמודדות: לצערנו הרב בדורותינו ירדה חולשה לעולם, דבר 
שמאוד מקשה על האנשים לצום בצורה יעילה בלי לחוש מכאבים, עלפונות 
כאבי ראש וכו'. ריכזנו כמה עצות מועילות להתכונן לצום כיפורים הבעל"ט:
1. מים במידה הנכונה – יום לפני הצום מומלץ לשתות ליטר וחצי עד שני 

ליטר, לא יותר ולא פחות. אם אתם לא מצליחים לשתות כמויות כאלה 
של מים, אפשר לשתות מיץ פירות טבעי ותה צמחים. כמובן בנוסף 

למים ולא במקום. עשו כמיטב יכולתכם להגיע ליעד הליטר וחצי.
2. להפחית קפאין – הגורם הראשון לכאבי הראש בצום הוא 
הקפאין ]קפה קולה ועוד[. יש להפחית את צריכתו בהדרגה 
החל מהיום, ברגע שמפחיתים בבת אחת ביום הצום את צריכת 

הקפאין נוצרים כאבי ראש חזקים וערפול לא נעים. 
3. סוכר – יום לפני הצום יש להימנע כמה שיותר מסוכר ואכילת 

דברים המכילים סוכר. צריכת סוכר שעבר תהליך תעשייתי כגון: 
סוכר לבן/ חום גורם להגברת האינסולין בדם שהוא האחראי המרכזי לרצון 

העז ביום הצום לדברים מתוקים.
4. פחות מלח – הגורם השני שיש להפחית באופן כללי ולא רק בגלל הצום 
הוא המלח. אחד התכונות הבולטות שלו הוא צבירת נוזלים ועקב כך גורם 

לצימאון מוגבר. תתחילו להיפרד מכמויות המלח עוד היום.
5. אל תעמיסו – בגמרא )יומא פא:( נכתב כי 'כל האוכל בתשיעי, מעלה 
עליו הכתוב כאילו צם תשיעי ועשירי', אחד הפירושים והסיבות לכתוב זה 

הוא שעצם ריבוי באכילה לפני הצום מגבירה את העינוי בצום עצמו ולכן 
נחשב כאילו התענה פעמיים. לכן הקפידו לאכול ארוחות קטנות כל שלוש 
שעות ולשתות בין לבין מים וגם בסעודה המפסקת לשמור על איפוק ולא 
לאכול כמויות אוכל ומאכלים שיגרמו לכם להרגיש כבדים ומלאים ברמה 

קיצונית. ארוחה נכונה תשאיר אתכם שבעים.
6. ארוחות מגוונות – לאורך היום, חשוב להרכיב תפריט הכולל חמישה סוגי 
ירקות ועלים ירוקים, דגנים מלאים )לחם מקמח מלא, קינואה, אורז מלא 
ועוד(, חזה עוף בגריל ללא שמן וכמה שפחות מלח ודברים כבדים לעיכול 

)כגון בשר רווי שומן(.
7. וותרו על מאכלים שיעשו לכם בעיות – חריף, מטוגנים, חמוצים, קטניות 
וכל דבר הגורם לכם לצרבות, גזים ולתחושה לא נעימה - ממש לא צריכים 
להיות חלק מהתפריט בסעודה מפסקת ובארוחות במהלך היום.  אין צורך 

שתסבלו בצום מתסמינים נוספים בנוסף לרעב.
8. העדיפו דגים – בשר ועוף באופן כללי לא מומלצים לאכילה בסעודה 
המפסקת עצמה, במקום זה עדיף לאכול דג. מומלץ לבחור דג 
סלמון או דג טונה המתעכלים בצורה מאוד טובה בגוף ומשאירים 

תחושה נעימה ולא מכבידה.
9. אמצו דגנים מלאים - כדי להישאר שבעים לאורך זמן רצוי 
לאכול דגנים מלאים, שמתעכלים בצורה טובה ואיטית בגוף 
ומעניקים תחושת שובע לפחות עד הבוקר. במקום לחם לבן 
העדיפו לחם מחיטה מלאה ובחרו לתוספת בסעודת המפסקת 

באורז מלא. אורז מלא ישאיר אתכם מלאים לאורך זמן.
10. וותרו על קינוח - סעודה מפסקת לא צריכה הדרן, אל תסיימו אותה עם 
קינוח מתוק. מתוק גורר מתוק ובטח לא תרצו כל הצום חשק למשהו מתוק. 

גם פירות עדיף להשאיר לארוחת ביניים ולא לסוף הארוחה.
11. כדורים להקלת הצום - חוץ מההכנה הגופנית החשובה, מוצעים כיום 
בשוק לא מעט כדורים להקלה בצום. חשוב שתבדקו אם הם מכילים 'טלק'. 
מפני שהטלק חשוד לאחרונה כחומר מסרטן ולכן העדיפו להקל על עצמכם 

את הצום בעשרות דרכים אחרות ובריאות יותר. בברכת צום קל ומועיל.

אט אט נשוב בתשובה

בא יהודי קשה יום לפני הגאון רבי ישראל מאיר מראדין, 
ה"חפץ חיים" זצוק"ל, והתאונן לפניו על צרותיהם של 

עם ישראל. מתקשה אני לשאת את הצרות הרבות, התלונן האיש. החל ה"חפץ 
חיים" מעודד אותו בדברים: "עוד רגע קט תבוא הגאולה, ואז יגאלו ישראל 
מצרותיהם". שמע היהודי ואמר בצער: הרי כבר אמרו חז"ל שאין ישראל 
נגאלים אלא בתשובה, והמצב רק הולך ומדרדר, עד שלא מובן כיצד ישובו 
ישראל מחטאיהם. השיב לו ה"חפץ חיים": משל למה הדבר דומה, לסוחר 
שבא אל הסיטונאי כדי לרכוש ממנו סחורה, תמיד נהג לקחת סחורה ולשלם 

רק לאחר שמכרה, אלא שבתקופה האחרונה נצטברו חובותיו, והסיטונאי סרב 
לתת לו סחורה. הן לא עמדת בהתחייבויותיך, וכיצד אספק לך סחורה נוספת? 
פרץ הסוחר בבכי מר - אם לא תספק לי סחורה, כך אמר, אתמוטט חלילה 
לגמרי ולא יהיה בידי לחם לילדי. שמע הסיטונאי וכבר בקש לספק 
את הסחורה, אך כאן קפצו עובדיו של הסיטונאי והחלו לפרט את 
כל חובותיו שלא שילם עד כה. נקלע למקום פיקח אחד, שמע את 
אשר ארע ואמר לסוחר: שמע לקולי, מדוע עליך לרכוש בבת אחת 
כמות גדולה של סחורה, קנה מעט, שלם במזומנים, תמכור, ושוב 

תקנה, עד שעסקיך יתיצבו.
זה המצב שבו אנחנו נתונים, הסביר ה"חפץ חיים" ליהודי. עם ישראל 
נמצא בגלות מרה, והקב"ה רוצה ומשתוקק לגאלם. באה מדת הדין 
ומעכבת. שכן מצבנו הרוחני האישי של כל אחד מאתנו הוא בשפל המדרגה. 
אבל בל נתייאש, יכולים אנו לנהוג על פי הצעתו של אותו פיקח: אט אט נשוב 
בתשובה: נתקן את חטא הדיבור, נקבע עתים לתורה, נוסיף מצווה למצווה 
עד שנסלק את כל חובותינו לאבינו שבשמים ונתייצב מחדש על רגלינו. לבנה 
ללבנה, מצווה למצווה, זכות לזכות, כך נזכה בעזרת ה' לגאולה השלימה. בנו 

הדבר תלוי, ביכולתנו הוא! 

ביום שלישי הקרוב ח' תשרי 14/09 ידרוש מורנו הרב ב:

אשדוד - בית כנסת החיד"א רחוב יצחק הנשיא 23 | 20:00
אשקלון - מרכז "בנים של מלך" רחוב דבורה הנביאה 12 | 21:00

לשמיעת שיעורי הרה״ג אייל עמרמי שליט”א בשידור חי וכן בשידור חוזר התקשרו למס’: 08-6170437 



התפילה שנקראה מהלב

היה זה ליל כל-נדרי. הבעל-שם-טוב עמד בבית מדרשו בקיטל וטלית והתכונן 
לתפילת יום הכיפורים. פתאום נראה כאילו צל עבר על פניו הקדושות, ניכר 
היה כי משהו מעיק על ליבו, אך איש לא העיז לשאול אותו לפשר הדברים. את 
תפילת כל-נדרי אמרו בכוונה גדולה, ולאחריה, לפני שפתחו בתפילת ערבית, 
הכריזו על הפסקה קצרה. הבעל שם טוב עמד על מקומו שקוע בהרהורים, 
ולפתע השתפך על שפתיו חיוך רחב ומאושר והוא ציווה על החסידים להתפלל 
ערבית.  במוצאי יום כיפור היה הבעל-שם-טוב במצב-רוח מרומם והוא סיפר 

לתלמידיו את הסיפור הבא: 
בכפר אחד התגורר חוכר יהודי. הוא היה יהודי נעים הליכות, ובעל-
האחוזה, אשר החכיר לו את אדמותיו, העריכו מאד והתייחס אליו 
כאל ידיד אישי. חוכר זה נפטר ביום בהיר אחד והותיר אחיו 
אלמנה צעירה וילד קטן. לא היו ימים  מרובים עד שגם האלמנה 
נפטרה מרוב צער והילד הקטן נותר יתום בלי אבא ואמא. בעל 
האחוזה, שהיה, כאמור, ידידו של החוכר היהודי, לקח עתה את 

היתום הקטן אליו. ילדים משלו לא היו לו והוא נקשר בעבותות 
האהבה אל הילד היהודי הקטן, בו טיפל כאילו היה בנו יחידו. כך עברו 

שנים אחדות, הילד גדל בביתו של בעל האחוזה הנוצרי בעושר ומותרות 
ולא ידע כלל על מוצאו היהודי. פעם אחת, כאשר שיחק עם ילדים אחרים 
שבאו עם הוריהם לביקור אל בעל-האחוזה, נפלה קטטה ביניהם ואחד הילדים 
האורחים קרא לו "ז'יד" )יהודי(, באומרו כי הוא אינו בנו של בעל-האחוזה 

כי הוריו היו יהודים.
הילד – נקרא לו יוסלה – ביקש את בעל האחוזה שיספר לו קצת על הוריו, מי 
הם היו ומה היו מעשיהם. בעל האחוזה סיפר לו כי הוריו היו אנשים ישרים, 
יהודים חרדים שנמנו על ידידיו הטובים. אולם – הוא הוסיף – הם היו עניים 
מרודים ולא השאירו לך דבר מלבד איזה ספר ישן ושקיק בלוי ומיושן. יוסלה 
ביקש לראות את הדברים שהוריו השאירו עבורו ובעל האחוזה, ששמר על 
הדברים כעל מזכרת, הראה לו שקיק של טלית ישן-נושן וספר עבה שהיה 
מחזור של הימים הנוראים.  יוסלה פתח את המחזור אולם הוא לא ידע לקרוא 
בו מילה אחת. הוא גם לא ידע למה משמש השקיק. למרות זאת הוא ביקש 
מבעל האחוזה שיתן לו את הדברים הללו ולאחר שמבוקשו ניתן לו הוא שמר 

על המחזור והשקיק מכל משמר והם היו בעיניו – מבלי לדעת למה ומדוע – 
כמשהו קדוש שיש לנהוג בו כבוד. עברו ימים אחדים ויוסלה יצא לטייל בכפר. 
תוך כדי טיול הוא ראה יהודים האורזים את חפציהם ומתכוננים לנסיעה. 
"האם אתם נוסעים ליריד" שאל יוסלה, אותו חשבו היהודים כבנו של בעל 
האחוזה. "לא" השיבו היהודים, "אין אנו נוסעים הפעם ליריד. אנו נוסעים 
לראש השנה לעיר הסמוכה, כדי שנוכל להתפלל יחד עם כל היהודים". "מה 
זה ראש השנה"? – שאל הילד, והיהודים סיפרו לו כי ראש השנה הנו יום 
הדין, בו מבקשים היהודים מרבונו-של-עולם שיתן להם שנה טובה ומתוקה 
בגשמיות וברוחניות. היהודים הסתכלו על יוסלה בעיניים מהן ניבט העצב 
והשתתפות-בצער ויוסלה הרגיש בעליל כי היהודים מרחמים עליו, אולם הם 

פחדו מבעל-האחוזה ועל כן לא יכלו לומר לו יותר.
בלב בלתי שקט חזר הילד לבית בעל-האחוזה, הוא לא מצא לעצמו מנוח: 
משהו טמיר ונסתר משך אותו אל היהודים. הלא יהודי הנהו! בלילה ההוא 
חלם חלום בו ראה את אביו המנוח שאמר לו: "יוסלה בני, הלא אתה יהודי! 
לך לבית הכנסת להתפלל יחד עם כל היהודים, ובורא העולם יאזין לתפילתך". 
למחרת בלילה הוא שוב חלם, והפעם הייתה זו אמו. היא אמרה לו: "בני יקירי, 
אתה הלא יהודי! מקומך בין אחיך היהודים ולא בביתו של בעל האחוזה. היום 
ראש השנה. לך אל אחיך היהודים, עדיין לא מאוחר מדי"! למחרת היום היה 
יוסלה עצוב ומדוכא ולא מצא לעצמו מנוח. למזלו נסע בעל האחוזה 
לציד, כך שיכול היה להרהר על החלומות המוזרים שפקדוהו. משהו 
טמיר משך אותו אל אחיו היהודים...בהחלטה נחושה הוא לקח את 
שקיק הטלית ובו המחזור שקיבל בירושה מאביו ויצא לדרך. ימים 
אחדים הוא נדד בדרכים עד שהגיע לעיר גדולה, שאל איפה בית 
הכנסת היהודי ונכנס לשם. עייף, שבור ורצוץ הוא הגיע לשם 
לפנות ערב. היהודים בבית הכנסת עמדו עטופי לבנים והתפללו 
בכוונה ובדבקות. היה זה ליל יום כיפור והמתפללים אמרו כל 
נדרי. הנער היהודי האזין לתפילותיו של אחיו והן נגעו ללבו; גם לבו 
הצעיר רצה להשתפך בתפילה מתוקה לפני רבונו-של-עולם אולם הוא לא 

ידע כיצד מתפללים. כאב הלב של הנער היהודי התועה קרע שחקים.
גם אותי – המשיך הבעש"ט את סיפורו – אפף צער על גורלו של הנער היהודי 
וחששתי שמא יברח הנער מבית המדרש וייאבד, חס וחלילה, לכלל ישראל. 
אולם פתאום פתח הנער את המחזור אשר בשקו, פתחהו באמצע ואמר: "רבונו-
של-עולם! אינני יודע מה להתפלל וכיצד להתפלל, מה לומר ומה לבקש. הא 
לך, רבונו-של-עולם, כל המחזור כולו ויהי רצון מלפניך כאילו התפללתי את 
כל התפילות"! באומרו זאת שיקע יוסלה את פניו במחזור הפתוח ודמעות 
מרות פרצו מעיניו. דמעות עמדו בעיני התלמידים כשסיים הבעל-שם-טוב 
את סיפורו. ולפעמים בשעת התפילה, שעה שנזכרו בקורותיו של הנער היהודי 
התועה, שהגיע אל המנוחה ואל הנחלה, הרהרו: "רבונו-של-עולם! הרי אנו 
לפניך כאותו נער תועה! וכי יודעים אנו כיצד להתפלל וכיצד לכוון את הכוונות 
הטהורות של התפילות? הא לך כל הסידור, בו מצויות כבר כל התפילות וכל 
הכוונות. קבל תפילותינו הבאות מעומק הלב ותן לנו שנה טובה ומתוקה!".
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יש לכם סיפור אישי? שתפו אותנו במייל:
b0526558387@gmail.com או בוואטסאפ: 052-3978629

סיפור זה סיפרה אישה שמשויכת היום לקהילת "חסדי שמואל" של מורנו 
הרב אייל עמרמי שליט"א: במהלך תקופת ההיריון של בני ביצעתי בדיקה 
אולטרה סאונד שגרתית, לאחר בדיקה הוכנסתי לחדר עם כמה רופאים והם 
הסבירו לי שלתינוק שאני נושאת בבטני יש סימנים של תסמונת דאון  או 
פיגור שכלי. היה לי ממש רגעים של משבר והייתי בוכה המון עד שהחלטתי 
ללכת ליום קבלת הקהל של הרב אייל עמרמי, כשהגעתי סיפרתי לרב את כל 
הסיפור ואמרתי לו שאני שוקלת ברצינות לעשות הפלה לתינוק. הרב הסביר 
לי במתינות את חומרת המעשה הזה ואמר לי שאם אני אלך באמונה שלמה 

ללידה אז יש לה הבטחה שהתינוק יהיה בריא לחלוטין, ועוד הוסיף הרב 
ואמר כדי להרגיע אותי, שאם התינוק ייוולד חולה, אז הוא ייקח אותו תחת 
חסותו ויגדל אותו ממש כבן נוסף שלו. החלטתי שאני הולכת עם האמונה 
ועם הבטחת הרב, וכמובן שנולד לי בן בריא לחלוטין והצטרפתי לקהילה 

הקדושה של הרב. הכל בזכות האמונה הקדושה וההתדבקות בצדיק!!! 

ללכת באמונה שלמה
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ר' אורי מסמבור זצ"ל

בצעירותו היה רבי אורי מַסמבֹור דר בעיר קֹוַמרנה, והיה מחסידיו של רבי שלום 
מֶּבעלז. עני מאוד היה ר' אורי. יושב היה תמיד בבית המדרש שבעירו ועוסק 
בתורה ובעבודת השם, אשתו פרנסה אותם ביגיע כפיה, שהייתה תופרת שקים 
בעבור סוחר אחד, באותם ימים הייתה אשתו של ר' אורי מעוברת, וכשסיימה 
את מלאכתה, לקחה את השקים שתפרה על כתפה ונשאה אותם אל ביתו 
של הסוחר, בדרך נתקלה ברגלה ונפלה, והפילה את העובר שבבטנה. הודיעו 
את הדבר לבעלה, ובא לביתו ומצא שם נשים רבות. אחת צעקה שצריך ליתן 
לה מעט יין והשנייה אמרה שצריך ליתן לפיה מעט מרקחת, כדי להשיב את 
נפשה. אבל הבית היה ריק, ולא מצאו דבר לתת לאישה להשיב את נפשה. מיד 
שפכו הנשים את כל חמתם על ר' אורי, שמשליך את עול הפרנסה על אשתו 
האומללה ומבלה כל ימיו בבית המדרש כבטלן. וכאשר הציקו לו בדבריהם, 
עזב את הבית והלך אל רבו לשפוך לפניו את כל לבו, בחצי הלילה בא לעיר 
ֶלמֶּברג, כשהוא רעב מאוד ועייף מן הדרך. לא ידע ר' אורי מה לעשות, כי כל 

אנשי העיר היו ישנים כבר וכל הבתים היו סגורים.

פתאום נשא את עיניו וראה איש אחד עומד מולו. שאל אותו האיש: "את מי 
תבקש?" סיפר לו ר' אורי כי הוא עובר אורח, ורוצה הוא להיכנס לאיזה בית 
לנוח מדרכו, כי עייף הוא מאוד וגם רעב, לקח האיש את ר' אורי בידו, והביאו 
אל בית הכנסת, בפינה עמד ארון אחד, ויפתח את דלת הארון וייקח משם כיכר 
לחם ובקבוק יין-שרף, ומיד נעלם מעיניו של ר' אורי. רחץ ר' אורי את ידיו, 
ואכל ושתה כל צורכו ובירך ברכת המזון. לאחר מכן שכב על אחד הספסלים 
ויישן ויירדם. בבוקר בא שָמּש בית הכנסת, וירא כי אין לחם ויין-שרף בארון. 
הבין השמש כי האורח השוכב פה על הספסל – הוא שלקח מן הארון. מיד 
ניגש אליו, הקיצו משנתו, ושאל: "מי אכל את הלחם שבארון?"– "איש אחד 
נתן לי הלחם לאכול," השיב ר' אורי. כעס השמש מאוד, וסטר על לחיו של ר' 
אורי פעמיים ושלוש. פתאום נפתחה הדלת, והאיש שפגש בלילה נכנס אל בית 
הכנסת ואמר לשמש: "הנח לו! אל תכה אותו. ר' אורי מקֹומרנה אינו גנב, חס 
ושלום. אני בעצמי נתתי לו את הלחם לאכול, כי היה רעב מאוד עד לסכנת 

נפשות." כששמע זאת השמש נרגע והניח לר' אורי.
משם הלך ר' אורי אל רבו שבֶּבעלז, וסיפר לו את כל מצוקתו ואת מצבו הרע. 
אמר לו הרבי: "אתה דואג על הפרנסה? הלוא מסורת בידנו כי אדם שאליהו 
הנביא נגלה לפניו אין לו דאגות פרנסה. ואתה הלוא ראית את אליהו פעמיים!" 
שמעו החסידים את דברי רבם, ומיד מיהרו וייקחו את ר' אורי, והכריחו אותו 
לשבת על כיסא. וקראו ואמרו: "ָמלך אדוננו הרב רבי אורי!" וגם הרבי מבעלז 
סמך את ידיו עליו, ומינהו להיות רבן של ישראל. אחר כך שלח אותו הרבי 
לביתו ואמר לו: "'ֵלְך ְּבֹכֲחָך ֶזה ְוהֹוַׁשְעָּת ֶאת ִיְׂשָרֵאל' )שופטים ו יד(, וכל היוצא 

מפיך – יתקיים." 
מיד נתקבצו ובאו אליו אנשים רבים מן הסביבה בבקשות שונות, ויהי ר' אורי 
מברך ומצליח, ופעל ישועות לאנשים רבים. ואת כל הכסף שהביאו לו חילק 
לעניים ולתלמידי חכמים ולכל איש סובל ומסכן. קינאו בו חסידיו של רבי 
ַאייזיק מקוַמרנה והציקו לו מאוד. ולכן יצא מעיר זו והתיישב בעיר ַסמבֹור, 

ומשם התפרסם שמו בכל הסביבה.

וילך, משה, חג, ענן, סוכות ירדן, חלב ודבש, בני לוי, ארון 
הברית, יהושע, ספר התורה, אהל מועד, שירה, דשן, נכר, 

שבועה, צרות, שמיטה

תפזורתתפזורת
מיליםמילים

לפרשת וילךלפרשת וילך

שעשועון שעשועון 
ליום כיפורליום כיפורמיליםמילים

1.   מוצ   

2.   נילעה  

3.   פתילות  

4.   דרס-העודבה    -           

5.   גשגה   

6.   נהכ-דולג               -                  

7.   שירע   

8.   פיטיום   

9.   שותבה   

 - 10. מייח-בוטים  

 כ ש ש א ת  א צ ו ב מ
 ל ה ג ו ע ה י נ נ ת
 י ע כ ג ש ר מ כ י מ
 ו ו נ א ו ו ש ר ל מ
 ס ב נ ה ה ת  ב מ ו ש
 ו ש ע ל י ה ד ה י י
 ד ח ת מ נ ר ו ט ר ר
 ג ג ו ו ג פ ב י ד ה
 ש ו ר ע א ס ל מ נ ש
 א א צ ד ג ו ח ש ג מ
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זמני  תפילות  ושיעורים

18:25 )כ-30 דק' לפני השקיעה( מנחה ערב שבת  

05:15 )כ-65 דק' קודם הנץ החמה(  שחרית הנץ החמה  

07:00 )30 דק' לפני תפילת שחרית( שיעור בהלכות נידה  

07:30 שחרית מנין ראשי  

12:30 )אליהו קורן 2, משפחת פרג'יאן( תהילים לבנים  

15:30 )חושן משפט( שיעור הלכה, שו"ע  

16:00 מנחה מנין א  

16:30 שיעור מוסר  

17:15 )בסוף השיעור( מנחה מנין ב  

18:25 )כשעה קודם צאת השבת( אבות ובנים                    

18:55 )בשקיעה( שיעור הלכה  

19:25 )עם צאת השבת( ערבית של מוצ"ש             

19:45 )כ-20 דק' לאחר ערבית עד זמן רבינו תם( שיעור במדרש  

פעילויות לנשים בשבת

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

14:45 מפי מו"ר שליט"א שיעור לנשים  

שחרית הנץ החמה    05:35 )כ-45 דק' קודם הנץ החמה( 

שחרית מנין ב'    07:00

שחרית מנין ג'    07:30 )בישיבה הודו ב7:45(

שחרית מנין ד'    08:15

מנחה      18:35

ערבית מנין א'    סמוך למנחה

ערבית מנין ב'     בתום השיעור המרכזי

שיעורים - בימים א'-ה' בשעה 19:30

יום ראשון     עין יעקב - עיון באגדות חז"ל

יום שני     אמונה ובטחון

יום שלישי    פרשת השבוע / הלכה / ענייני יומא

יום רביעי     ליקוטי מוהר"ן / רבינו נחמן מברסלב

יום חמישי    הלכות שבת/מועדים

פעילויות לנשים

יום שלישי    20:45  שיעור בחסידות
     מהרבנית חנה בקרמן תחי'

יום שני                     21:00 שיעור חדש! בריאות טבעית ע״פ  
     היהדות - א. פורמן

פעילויות לילדים

יום שלישי     18:00  מתמידים לילדים, משניות,
תהילים, סיפורי צדיקים ועוד. הגרלות ופרסים למשתתפים

תפילות לימות החולתפילות ושיעורים בשבת קודש

ביהכנ”ס המרכזי “חסדי שמואל הר חומה”

18:15   ביה"כ "איילת השחר", רחוב מצפה, גבעת זאב
20:45  ביה"כ "ספרא", רחוב שמואל יפה פסגת זאב ירושלים

17:30   ביה"כ "מוסיוף", רח’ יואל ירושלים
21:30    לבנות סמינר! מדרשיית "תפארת בנות", רח’ קצנלבוגן 81 ירושלים

18:00  ביה"כ "בורכוב", רח’ פישל ירושלים

16:00  שיעור לאברכים כולל "לב אריאל", רחוב מגן האלף 3
18:00  ביה"כ "אבני החושן", רחוב אבני החושן, מעלה אדומים

יום רביעי

יום ראשון

יום חמישי

יום שני

שיעורים נוספים מפי מו"ר הרב שליט"א בירושלים והסביבה:

7

סליחות א' - 04:30 | סליחות ב' - 18:00

זמני הסליחות בביה”כ המרכזי "חסדי שמואל":

 למתפללים היקרים

 לקראת הימים הנוראים הבעל״ט
 ניתן לרכוש מקומות בבית הכנסת "חסדי שמואל"

לפרטים ושמירת מקום:
נתנאל 050-6785912



בית הכנסת המרכזי הספרדי
"חסדי שמואל" רחוב הר מן ההר 4

״ט
בעל

זמני תפילות לימים נוראים ה

 יום רביעי ערב יום הכיפורים
4:30 )בבוקר( סליחות והתרת נדרים    

*כספי כפרות 30 ₪ לאדם, ניתן להניח בקופה על שולחן הרבת      

14:00 תפילת מנחה    

18:09 הדלקת הנר מברכים "להדליק נר של יום הכיפורים" התחלת הצום    

18:30 חזן: הרב יהודה רפול סומכים: הרב אלחנן משמרתי הי"ו ור' בנימין בנימין הי"ו "לך אלי" ותפילת ערבית    

 יום חמישי יום הכיפורים
18:30 חזן: הרב אלחנן משמרתי הי"ו סומכים: הרב יהודה רפול הי"ו ור' בנימין בנימין הי"ו שחרית     

קריאת התורה: ר' אברהם ניסים הי"ו      

חזן: הרב יהודה רפול הי"ו סומכים: הרב אלחנן משמרתי הי"ו ור' בנימין בנימין הי"ו תפילת מוסף    

16:00 חזן: ר' בנימין בנימין הי"ו סומכים: הרב יהודה רפול הי"ו והרב אלחנן משמרתי הי"ו תפילת מנחה    

18:20 חזן: מורנו הרב שליט"א, סומכים: הרב אלחנן משמרתי הי"ו והרב יהודה רפול הי"ו תפילת נעילה     

19:05 לחולים | צאת הצום לבריאים: 19:20 צאת הצום     

חזן: ר' אברהם ניסים הי"ו ערבית מוצאי כיפור    

ר' אלחנן משמרתי הי"ו הבדלה      

זמני תפילות ליום הכיפורים:

ל חַּטֹאֵתיֶכם ִלפְנֵי ה' ּתְִטָהרּו" ֺּ י־ַבּיֹום ַהּזֶה יְַכּפֵר עֲלֵיֶכם לְַטֵהר ֶאתְֶכם ִמכ "ִכּ
כתיבה וחתימה טובה!

כמו"כ ניתן להניח על שולחן הרב


