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  –"תפילה באהבה"      
 

ל ל פ ת ה ל ה  כ ז א ש י  ב י ל ר  ה ט  ו

 ,הורים יקריםתלמידים ורבני בתי ספר צוותי חינוך 

 !וכתיבה וחתימה טובה ותהיה לנו שנה טובה מרומיםברצון לפני שוכן  ותפילותיניהי רצון שיתקבלו 

 'ה גיליון

חודש אלול 

 תש"פ

 

 בשמיני עצרת תפילת הגשם

גם –עוד מעט מתקרב אלינו חג סוכות. בסופו של חג סוכות יש לנו עוד חג, יש לו שתי שמות 
שמיני עצרת, גם שמחת תורה. רוקדים, שמחים עם התורה, ואחרי כל הריקודים, מתכנסים עוד 

 . תפילת הגשםלתפילה מיוחדת, תפילה שנקראת  הפעם בתוך בית הכנסת
תפללים אותה רק פעם אחת בשנה. מתכנסים ומבקשים מה' שהחורף הקרוב יהיה זו מתפילה 

כך חשוב לחיים שלנו, כולם חיים בזכות הגשם. לשתייה, -גשום, עם הרבה מים. הגשם כל
כך חשוב שאפילו התורה הקדושה, שהיא הדבר הכי חשוב לנו נמשלה -לצמחים וכו'. הגשם כל

כך להתפלל -, אדם לא יכול לחיות בלי מים. לכן חשוב כללמים, וכמו שאדם לא יכול בלי התורה
על הגשם. בשמיני עצרת מתחילים, וכל החורף אנחנו ממשיכים לבקש ולהתפלל שירד לנו גשם 

ְבָרָכה". ם", "ְוֵתן ַטל ּוָמָטר לִּׁ שֶּ יד ַהגֶּ יב ָהרּוַח ּומֹורִּׁ  "ַמשִּׁ

נהר גדול,  –להם את הנילוס  לא בכל מקום בעולם צריך להתפלל על הגשם. למשל במצרים, יש
בגלל שה'  כך להתפלל לגשם?-למה דווקא כאן, למה בארץ הקדושה צריך כלאז  מלא מים.

כך רוצה שנתפלל אליו, שנדבר איתו, כמו אבא טוב -כך אוהב את התפילות שלנו, הוא כל-כל
בין לו בשמחה. הגשם מראה על האהבה הגדולה  שמחכה שהבן שלו יבקש וירצה והוא ייתן

  הקב"ה אלינו, עם ישראל.

נתפלל כולנו לשנה טובה, להרבה גשם, ה' רוצה לשמוע אותנו. במיוחד ה' רוצה את 
 התפילות של הילדים, התפילות הטובות ביותר.

 

 בחג הסוכות אמירת הלל
 

כך להלל, גם בכיתה בראשי -כשהייתי ילד, חיכיתי כל, הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו""
חודשים, גם בבית כנסת בכל מיני חגים, או אפילו בליל הסדר כשכל המשפחה יושבת ביחד 

  הלל.ה אתושרה 

בהלל אנחנו כוללים את כל הטובות שהקב"ה עשה לנו. אם זה בראש חודש, אנחנו אומרים הלל 
מעשה בראשית, אומרים תודה לקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד  על שהקב"ה

יצמח  -שנותן לנו קיום, שיש לנו איפה לעמוד, ועל כל מה שיש לנו. מי אמר שכשזורעים זרע 
 .אותו על כךמהללים  ואנו מזה עץ ופירות? הקב"ה נותן לנו את זה

אותו עם אנחנו רואים בעיניים שלנו, איך הקב"ה לוקח לפעמים אדם שהיה מפולש בעפר, ושם 
ים" יבִּׁ ם־ְנדִּׁ י עִּׁ יבִּׁ ְביֹון ְלהֹושִּׁ ים אֶּ י ֵמָעָפר ָּדל ֵמַאְשֹּפת ָירִּׁ ימִּׁ  .נדיבים, עם אנשים שנותנים. "ְמקִּׁ

 

בחג סוכות, אחרי  גם בחגים, אנו פוגשים את הקב"ה ואומרים הלל בצורה שמיוחדת לחג הזה.
, הגיע הזמן לצאת לפעול. בחג מחטאנו ווהתנקינ קיבלנו את הקב"ה למלך עלינוש ימי הדין

אל עבר רשות הרבים.  גדולה. יוצאים מהבית האיתן שלנוסוכות אנחנו יוצאים לפעול בשמחה 
, אתךשמים עלינו סכך. אומרים: הקב"ה אנחנו ו ? לוקחים דפנות ועציםאתנומה אנחנו לוקחים 
 חג סוכות.וזה הדבר הגדול של הלל ב אתנוואנחנו מרגישים שאתה  אנחנו בוטחים בך

ההרגשה שהקדוש ברוך הוא הולך איתנו בכל צעד במסע שלנו, ברוב חסדו וטובו נותן לנו להיות 
 העבדים שלו ומסוכך עלינו ושומר עלינו בכל רגע ורגע.

 "יאמר נא ישראל כי לעולם חסדו"

 

 הרב יאיר הרשקוביץ

 

 דורון גסנרהרב 

 

 תשרי י"א – גיום 

 לחצו לצפייה בסרטון המלא

 תשרי י"ב – דיום 

 לחצו לצפייה בסרטון המלא
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https://www.youtube.com/watch?v=gpg_Li10FQ8&feature=youtu.be&ab_channel=%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%9D%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94
https://www.youtube.com/watch?v=Xsurtv8Z0kE&feature=youtu.be&ab_channel=%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%9D%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94
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 ארבעת המינים

ומה המשמעות של ארבעת בחג   : לולב, אתרוג, הדס וערבה.ארבעת המיניםהיום נלמד על 
הסוכות, לוקחים את ארבעת המינים, שכולם מגיעים מהצומח, כולם גדלים באדמה, ואנחנו 

  מצווים להלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא, דרך הדברים שגדלים באדמה.

למה דווקא ארבעת המינים הללו? את זה אנחנו לא מבינים, זה חוק וגזרה שהקדוש ברוך 
  נחנו נקיים את המצווה.הוא קבע שדווקא דרך ארבעת המינים הללו א

ואם בטעות במקום אתרוג אני אקח לימון, אז לא קיימתי את המצווה. המצווה היא דווקא 
  בארבעת המינים הללו. לקחת ארבעה מינים מהצומח ולהודות ולשבח את ה' בתפילה.

  לוקחים את ארבעת המינים ומנענעים אותם לארבע רוחות השמיים. כיצד אנו עושים זאת?

עושים זאת כהמשך לחגי תשרי הקודמים, ראש השנה, יום הכיפורים ועשרת ימי תשובה אנו 
שבהם המלכנו את הקדוש ברוך הוא עלינו, אבינו מלכנו, אנחנו ממליכים את ה' עלינו,זה לא 
נגמר ביום הכיפורים, אנחנו ממליכים אותו לא רק בתפילות של ימים נוראים, אנחנו ממליכים 

ָך" כך כתוב בתורה אותו גם בחג הכי ש מח בשנה, בחג הסוכות, זה חג השמחה "ְוָשַמְחָת ְבַחגֶּ
מקיימים  אנו ובכך צומחים באדמהשדרך דברים זה, שמחים בחג  אנו מאודעל חג הסוכות. 

משבחים וממליכים את ה', מסובבים לכל הכיוונים . ווה עצומה של נטילת ארבעת המיניםמצ
לה' שנמצא בכל מקום, שומר עלינו, דואג לנו ואוהב אותנו  את ארבעת המינים כדי להודות

 בלי הפסק כלל, כל הזמן.

 תודה לך ה' על המצווה הנפלאה שנתת לנו, ארבעת המינים.

 

 הרב מאיר כרמלי

 

 לחצו לצפייה בסרטון המלא

 

 תשרי י"ג – היום 

 בעקבות הסרטון "אבינו מלכנו" בארץ בבתי הספרמתוקשבת פעילות 

mailto:tefila2020@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=WSI-fRl2Wg8&feature=youtu.be&ab_channel=%D7%9E%D7%99%D7%96%D7%9D%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94%D7%91%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94


 

 

 

 

 

 

 

 פורניהיבשות והגיע עד לקלי שחצההמיזם 

 הרב עדיאל ורחל נחשוני, שליחים מטעם ההסתדרות הציונית העולמית בקליפורניה, משתפים:

קהילת בית הספר, תלמידים והורים גילו התעניינות רבה, שמחנו מאוד לשתף את "

 ".ברכים על היוזמה. ברכת שנה טובה, כתיבה וחתימה טובההפרוייקט ומ
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 והודאה לה' מחרוזת שירי חג

 לשמיעת המחרוזת על התמונה לחצו

 

 מחרוזתב לצפייה על התמונה לחצו
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