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", המעשה כל בוקר, מיד אחרי שאנחנו קמים ואומרים "מוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך ֶמֶלְך ַחי ְוַקָים. ֶשֶהֱחַזְרָת ִבי ִנְשָמִתי ְבֶחְמָלה..
ריק מכלים הראשון שאנחנו עושים הוא ללכת וליטול ידיים. לוקחים את הנטלה, ממלאים במים, מוודאים שכל הכיור 

מימין לשמאל, ימין  -יד שמאל משמשת לימין, נוטלים פעם אחת עד לפרק היד ונוטלים לסירוגין   ונוטלים את הידיים.
 לשמאל. לאחר מכן אנחנו מברכים: "...ֲאֶשר ִקְדָשנּו ְבִמְצֹוָתיו ְוִצָּונּו ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים" ומנגבים.

 
גדולה של נטילת ידיים. אנחנו מתפללים בכל מאודנו שנזכה שכל מעשינו יהיו מעניין לדעת ילדים, מה המשמעות ה

כך רוצה לעשות ולפעול ולהיות שותף לקדוש ברוך הוא בעשיה בעולם הזה, אבל אנחנו גם -לשם שמיים. עם ישראל כל
בבוקר, הגוף היה  רוצים שהכל יהיה לשם שמיים. בלילה, הנשמה שלנו עלתה לפני ריבונו של עולם, וכאשר היא יורדת

קצת טמא, היה בלי הנשמה שמאירה בתוכו, ולכן הידיים שהן הפועלות, עדיין יש בהן רוח רעה. אנחנו נוטלים את 
הידיים שלנו, מרוממים את הידיים שלנו. בעצם, צריך לדייק ילדים, בדרך כלל הידיים הן אלה שנוטלות דברים, מרימות 

אני מרים את הנטלה. פה, אנחנו נוטלים את הידיים שלנו, מרוממים את הידיים, נגיד, אני נוטל את הנטלה,  -דברים 
 בעצם מוסיפים קדושה ומכוונים את עצמנו לפעול לשם שמיים, זו המשמעות של נטילת ידיים ילדים.

צריך לדעת שלמדו את זה רבותינו מהכהנים בבית המקדש. לפני כל עבודה בבית המקדש היו הכהנים רוחצים את 
  .יהם ואת רגליהם בכיור שהיה מונח מחוץ לאולם, מחוץ לבית המקדשיד
 

גם אנחנו, ילדים יקרים, אנחנו נקום כל בוקר וכאשר אנחנו ניטול את הידיים אומנם יד שמאל תשפוך מים נעימים על 
של עולם: "אנחנו  יד ימין, ויד ימין על שמאל, ואנחנו נחוש טהרה בידיים וגם בלב שלנו, אנחנו נתפלל ונגיד לריבונו

 רוצים שכל מעשינו יהיו לשם שמיים."
 

 tefila2020@gmail.comעמיחי נחשוני   עריכה:

 נטילת ידיים
 

  אחרי שלמדנו שאנחנו קמים בבוקר, מיד אנחנו אומרים "מֹוֶדה ָאִני". היום נלמד למה נוטלים ידיים ואיך נוטלים ידיים.
כי בלילה הנשמה עולה לקדוש ברוך  -לנטילת ידיים, סיבה ראשונה לנטילת ידיים באמת חז"ל לימדו אותנו כמה סיבות 

הוא, וחז"ל אמרו שאדם בשינה מרגיש אחד חלקי שישים ממוות. זאת אומרת מרגישים קצת כאילו אנחנו מתים, ולכן יש 
בשיער ובגוף, ואנחנו רוצים בלילה כשאנחנו ישנים, נוגעים בכל מיני מקומות  ,סיבה שנייה היא כי הידיים לנו טומאה.

 להיות טהורים לקראת התפילה.
הטומאה מצטברת. ולכן כתוב שמיד כשקמים  שםכך הרבה כוח בידיים, וגם בגלל שיש הרבה כוח, גם -ובאמת, יש לנו כל

יד הולכים ונוטלים בעיניים, ובאף ובאוזניים, ובשום איבר בגוף כי יש לנו טומאה, אלא מ לנגוענוטלים ידיים, אפילו אסור 
  ידיים. צריך לדאוג גם שהכיור יהיה נקי, כי יש טומאה ואנחנו לא רוצים שזה ייפול על הכלים.

ימין, שמאל,  -פעמים  6מים. ביד ימין, מעבירים ליד שמאל, ואז נוטלים ב איך נוטלים ידיים? אנחנו ממלאים את הנטלה
צם אנחנו מורידים את הטומאה ואחרי זה אנחנו מברכים "ַעל ְנִטיַלת ככה בע  .6,5,4,3,2,6ימין, שמאל, ככה לדוגמא: 

ִים"  ָיָדָֽ
אני מאחל לכם שתקומו בבוקר, כל בוקר מחדש. להגיד "מֹוֶדה ָאִני" לה' ומיד ליטול ידיים, ואחרי זה כל המעשים שלנו יהיו 

  בעזרת ה' לשם שמיים.

 כסלו כ' –יום א 

 הרב צור חי אופנהיימר

 

 הרב יאיר הרשקוביץ
 כסלו כ"א –יום ב 
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 על מה אבדה הארץ?

על מה נחרב בית המקדש הראשון? אומרת  -הגמרא במסכת "ֶנָדִרים" שואלת את השאלה "ַעל ָמה ָאְבָדה ָהָאֶרץ?" 
ֹּא ָבְרכּו ַבתֹוָרה ְתִחָלה". עם ישראל לא בירך לפני הלימוד את "ִבְרכֹות ַהתֹוָרה", אנחנו יודעים עד כמה  הגמרא "ַעל ֶשל

מיוחדת מאוד, בכל בוקר אנחנו אומרים אותה בהתלהבות. עד כדי כך שאדם לא  ת ַהתֹוָרה", עד כמה הברכה הזאת"ִבְרכֹו
  כך מיוחד בה? מדוע יש צורך לברך לפני הלימוד?-אז מה כלהתורה. יכול ללמוד תורה לפני שהוא בירך את ברכת 

 
לפני שנענה על השאלה, אני רוצה לספר לכם משהו מאוד מאוד מעניין. אתם יודעים שבסין הרחוקה, יש סינים שלומדים 

להם ללמוד  מה? סינים שהם אינם יהודים, למה -גמרא, לומדים תורה, והם לא יהודים. אתם בטח שואלים את עצמכם 
רואים שזה מפתח את הזיכרון, זה  הםלומדים גמרא, לומדים תורה כי  שהםתורה? למה להם ללמוד גמרא? והם אמרו 

 יותר חכמים בעקבות כך.  שלהםזוכרים יותר טוב, הילדים  הםלחשוב יותר טוב,  להםעוזר 
 

הוא רוצה שאנחנו נלמד תורה כדי לפתח את האם זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה?  -אנחנו צריכים לשאול את עצמנו 
ב"ח, היה רב מאוד גדול, רבי יואל -הזיכרון? כדי שנהיה חכמים יותר? בוודאי שלא. התשובה היא, אומר ה"ָבית ָחָדש", ה

סירקיס, אומר: "מדוע אנחנו צריכים לברך לפני לימוד התורה? אנו צריכים לברך לפני לימוד התורה כדי להתחבר לנותן 
ורה, הקדוש ברוך הוא. המטרה שלנו בלימוד התורה ובברכות התורה היא להיות מחוברים לא רק לתורה, אלא גם הת

 לקדוש ברוך הוא שהוא נותן התורה."
יהי רצון תלמידים יקרים, שאנחנו נזכה בעזרת ה' להיות מחוברים לא רק לתורה, אלא גם לנותן התורה, הקדוש 

 ברוך הוא.

 כסלו כ"ב –יום ג 

 ניהרב עמיחי נחשו

 

 ציפייה למקדש ותחזינה עינינו לקראת חנוכה
 

כך הרבה? "ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְבשּוְבָך ְלִציֹון ְבַרֲחִמים". צריך -אנחנו ניגשים לתפילה, ועל מה אנחנו מבקשים בתפילה כל
 למה אנחנו מתגעגעים? בשביל זה צריך לחזור לתקופת המקדש.כך הרבה? -לשאול, למה אנחנו חוזרים על זה כל

כך גדול ומיוחד הזה. שם, אדם היה מרגיש -הכל ,בתקופת המקדש אדם היה לוקח את הקורבן שלו ועולה לכיוון הבית
כך מיוחד הזה. הוא היה מרגיש שהוא הגיע אל -את כל הגוף שלו רועד מתוך התחושה הגדולה של חיבור למקום הכל

  ום שהוא הלב, לא רק שלו, של כל העולם כולו.מק
 

ואיזה ניסים גדולים היו במקדש? במקדש היה לנו את לחם הפנים, שמהיום שהיה יוצא מהתנור היה נשאר בטריותו 
במשך שבוע שלם. היה לנו את העשן המיתמר מעל המזבח, שלא היה זז לא ימינה ולא שמאלה, בין אם הייתה רוח או 

  ה משנה. וכמובן המנורה והנר המערבי שבה, שהיה דולק קבוע ולא מפסיק.גשם, זה לא הי
 

בחנוכה נכנסו היוונים הרשעים למקדש, טימאו אותו, הכניסו שם את הפסלים של העבודה זרה  אז מה קרה בחנוכה?
וא עשה שלהם, החליפו את הכהנים ושמו במקומם אנשים טמאים שרצו רק לטמא ולפגוע במקדש. אבל הקדוש ברוך ה

איתנו חסד והפסיק את הייסורים הנוראים הללו, שאנחנו צריכים לראות את ההתייחסות הנוראה הזו למקדש. וסייע 
ביד החשמונאים הצדיקים ובראשותם מתתיהו, שנלחמו בכל הכוח ובכל העוז והגבורה שרק יכולים להיות, ובסופו של 

 ש ושם גם הדליקו את המנורה הטהורה.דבר ניצחו, טיהרו את המקדש, החזירו את הקדושה למקד
 

ר אנחנו מתפללים בכל יום, שלוש פעמים ביום "ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְבשּוְבָך ְלִציֹון ְבַרֲחִמים", אנחנו מבטאים את הרצון האדי
שלנו לחזור לאותם ימים מיוחדים שבהם המקדש עמד בתפארתו. שבהם הרגשנו את הקדושה פועמת בלבבות של 

כולנו מתוך המקדש. אז עכשיו, אנחנו ניגש לתפילה, נחזק את הלבבות שלנו שוב לגעגועים למקדש, לרצון לחזור 
לאותם ימים גדולים של המקדש. אבל הפעם, בתקופה שלנו, בארץ ישראל, במדינת ישראל, עם כל הכוח והגודל 

 קדש במהרה בימינו.והקדושה של ארץ ישראל, ובעזרת ה' נזכה כולנו לראות בבניין בית המ

 כסלו כ"ד – דיום 

 הרב ברק נתנאל

 tefila2020@gmail.com עמיחי נחשוני  :עריכה
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 תפילת שלמה על המקדש

 המזבח. חנוכה? חנוכת המזבח! בית המקדש! כמה אנחנו מחכים שיבנה בית המקדש ונחזור לחנוכת
כדי להבין מה המשמעות של בית המקדש, נלך קצת אחורה. החשמונאים טיהרו את בית המקדש השני, הם בנו 

מחדש את המזבח, הקריבו קורבנות, הדליקו את המנורה. אבל בית המקדש הראשון, בנה אותו שלמה המלך, 
שהוא בנה, כורע על ברכיו, פורש את ידיו וכששלמה המלך מסיים את בניית בית המקדש, הוא עומד על הכיור הענק 

לשמיים ופונה אל ה' בתפילה: "בבקשה, ה', תעזור לנו שהמקום הזה יהיה מקום שאתה מראה שאתה אוהב אותנו. 
בבקשה ה'." פונה שלמה ואומר, "אני מבקש שכל תפילה שאדם מתפלל במקום הזה, אתה תקבל. כל תפילה 

  תתקבל."
  ותהיה צרה במלחמה. -י צרות שעלולות להיות לעם ישראל: "ִכי ֵיֵצא ַעְמָך ַלִמְלָחָמה" והוא מתחיל למנות כל מינ

ֹּא ִיְהֶיה ָמָטר"  -או במקרה שיהיה רעב בארץ או "ֶדֶבר ִכי  יבואו אליך להתפלל ואתה תשמע. -או "ְבֵהָעֵצר ָשַמִים ְול
או  שזה בעלי חיים שאוכלים את התבואה. -או "ַאְרֶבה, ָחִסיל"  אה.שזה מחלות בתבו -או "ִשָדפֹון, ֵיָרקֹון"  ִיְהֶיה".

ּון  אפילו גוי שיבוא ויתפלל כאן בבית המקדש. ר ֵיְדעָ֗ ל ֲאֶשָ֣ ל ַעְמָךָ֣ ִיְׂשָרֵאֵ֑ ם ְלכֹֹּ֖ ָאָדָ֔ ְהֶי֙ה ְלָכל־ָהָ֣ ר ִתָֽ ה ֲאֶשֶ֤ ה ָכל־ְתִחָּנָ֗ "ָכל־ְתִפָלָ֣
ִית הַ  יו ֶאל־ַהַבַ֥ ׂש ַכָּפֹ֖ ֹו ּוָפַרַ֥ יש ֶנֶַָ֣֣גע ְלָבבָ֔ ה" ִאִ֚ כששלמה גומר את התפילה הוא מברך  ואתה תשמע, כך מתפלל שלמה. -ֶּזָֽ

הם חגגו, חגגו את  -את העם, שמחים, חוגגים, שבעה ימים לפני חג סוכות. יוצא שממש ביום כיפור, במקום לצום 
 חנוכת בית המקדש, ואחר כך חגגו את חג סוכות עוד שבעה ימים.

את העם לביתם, ואז, בחלום הלילה, ה' נגלה אליו ואומר לו: כל מה שביקשת  ואחרי כל החגיגות הגדולות הוא שולח
בתפילה שם, אני מקבל. שזה אומר, שכל תפילה שאדם יתפלל בבית המקדש, מייד היא תתקבל. ה' קיבל את 

 תפילתו של שלמה, אמנם ה' אמר: אם תחטאו, בית המקדש יחרב, ולא יהיה לכם את המקום הזה.
לנו בית מקדש, אין לנו את המקום שאנחנו מתפללים ומייד מייד אנחנו מרגישים שהתפילה נענית,  אז היום, כשאין

אבל, אנחנו מתפללים ומתפללים ומתפללים, ואנחנו יודעים שה' שומע, ולאט לאט הדברים מתקיימים, זה לא מהר 
 כמו בזמן בית המקדש.

חנוכה שלישית של בית המקדש  מזבח מחדש.אנחנו צריכים להתפלל שיבנה בית המקדש, שנזכה לחנוכת ה

 השלישי, ואז נחגוג ביחד את חנוכת המזבח.

 כסלו כ"ה – היום 

 הרב עמירם אלבה

 tefila2020@gmail.comעמיחי נחשוני   עריכה:

 בינגו –תפילה באהבה 
 פיתחו את הקובץ המצורף, הדפיסו לוחות כמספר התלמידים ושחקו בהנאה!
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