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ְהֶיה ֲאַנְחנּו, ק"ְוַהֲעֵרב ָנא, ה' ֱאֹל ינּו... ְונִּ ְבֵרי תֹוָרְתָך ְבפִּ ְשָרֵאל, ינּו, ֶאת דִּ ְוֶצֱאָצֵאינּו, ְוֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאינּו ְוֶצֱאָצֵאי ָכל ַעְמָך ֵבית יִּ
ְשָמּה. ָברּוְך ַאָתה...".  כָֻּלנּו יֹוְדֵעי ְשֶמָך, ְולֹוְמֵדי תֹוָרְתָך לִּ

. אני אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא ומברכים על זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו שלימוד התורה עובר מדור לדור
וככה התורה עוברת מדור לדור, ועל זה אנחנו מברכים  לומד תורה כי אבא שלי לימד אותי, ואבא שלו לימד אותו

לברך על זה? פעם אולי באמת אי אפשר היה, אבל היום יש  באמת למה צריכיםומודים, ושמחים על זה מאוד. אבל 
כך צריכים לשמוח שאני לומד תורה כי אבא שלי לימד -אינטרנט ואפשר ללמוד תורה מהאינטרנט בקלות, למה כל

יפה מאוד שקיבלתי מאבא שלי שהוא קיבל אותו מאבא שלו, והוא קיבל אותו מאבא שלו לבר יש לי סידור אותי? 
ישן. איזה ריח יש לו. אני אוהב להשתמש בסידור הזה, אני לא משתמש בזה כל יום כי אחרת הוא יהרס, מצווה. ממש 

הדפים שלו יקרעו. אני ממש משתמש בו בימים מיוחדים, אני שמח להשתמש ולדעת שאני מחזיק את הסידור שאבא 
תמונה של סבא שלי, אני קרוי  ש לי. וישלי קיבל לבר מצווה. זה ממש מרגששלי החזיק, ושסבא שלי החזיק, ושסבא 

על שמו, קראו לו גם כן אליקים. אני שמח להסתכל על התמונה הזאת ולראות שסבא שלי מסתכל עליי עדיין, למרות 
שהוא כבר נפטר. אבל אני שמח לראות שבעצם אני ממשיך את מה שסבא שלי עשה. זו בדיוק הברכה שלמדנו עכשיו. 

רוך הוא שאנחנו לומדים את התורה, לא שהמצאתי אותה לבד, או שלמדתי אותה לבד. אנחנו שמחים ומודים לקדוש ב
. וגם אנחנו נעביר אנחנו לומדים את התורה שקיבלנו מאבא, ומסבא, ומאבא של סבא, ומאבא של... כל הדורות
שנתת לנו תורה לא אותה לילדים ולנכדים ולנינים, אנחנו שמחים על זה ומברכים על זה. תודה רבה ריבונו של עולם, 

שהמצאנו אותה, שקיבלנו אותה במסורת מדור לדור, ונעביר אותה לדורי דורות. בטח גם לכם בבית יש איזה חפץ יפה 
שאתם שומרים אותו מהסבא או מהסבתא. אולי איזו שרשרת, אולי איזו תמונה יפה ומקסימה, אולי ספר יפה. לכל 

  אחד יש משהו שהוא יודע שהוא שומר.
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 שלא עשני גוי

 

מה?! אנחנו? עם  "ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שלא עשני גוי" היום בעזרת ה' נלמד עוד ברכה מברכות השחר
שלא נתבלבל, זה לא גאווה זה הבנה    ?ישראל העם שרוצה שיהיה טוב לכולם אנחנו מתגאים ואומרים שלא עשני גוי

שיש תפקידים בעולם, ולעם ישראל יש תפקיד ואנחנו שמחים בתפקיד. כמו שכהן שמח שהוא כהן ועובד בבית המקדש 
בשביל כל עם ישראל, כך אנחנו עם ישראל שמחים בתפקיד שקיבלנו, שהוא תפקיד להביא ברכה לכל העולם כולו. 

ונברכו בך כל משפחות : "ל, ועם ישראל מביא ברכה לעולם כולו. וכך ה' אומר לאברהםהכהנים מביאים ברכה לעם ישרא
ה' בחר באברהם מכל העמים, ואמר לו לך יש תפקיד, אתה תלמד את כולם להתפלל אל ה'. כולם מסביבו היו  "האדמה

איך עושים חסדים.  עובדי אלילים, משתחווים לפסלים. אתה תלמד את כולם למי צריך להתפלל. ואתה תראה לכולם
ואת מי אברהם מכניס? אברהם מכניס גויים. מסביב לאברהם היו רק גויים והבית של אברהם היה מלא בגויים. הוא 

התפקיד שלנו הוא להביא ברכה לעולם כולו, מכניס אורחים וגם אנחנו מכניסי אורחים. אבל צריך לדעת את התפקיד. 
הסיירת שצריכה להראות דוגמא לכולם. איך עושים את זה? הקדוש ברוך הוא אנחנו כמו להראות דוגמא לעולם כולו. 

מכריזים ברוך אתה ה' אלוקינו מלך  כשאנחנואז ילדים יקרים   ,אומר אני אתן לכם את התורה, אני אתן לכם מצוות
לם יהיה כולו העולם, שלא עשני גוי אנחנו בעצם אומרים אתה המלך של העולם, ונתת לנו תפקיד אתה רוצה שכל העו

מובחרת מצוות. זו משימה קשה כמו סיירת  טוב נתת לנו תפקיד לא להיות כמו כל הגויים, אלא תפקיד של הרבה
שצריכה לעשות הרבה דברים, גם אנחנו יש לנו הרבה מצוות אבל אנחנו שמחים במצוות האלו, לעם ישראל יש תרי''ג 

אומרים תודה ה' שבחרת בנו, תודה שיש לנו נשמה מיוחדת מצוות. הברכה הזאת זאת ברכה שאנחנו  316מצוות. 
 . נשמה מאירה

 .יהי רצון שנזכה באמת להביא את הברכה לעולם כולו, שכל העולם יעבוד את ה' אחד ושמו אחד
 

 ה' טבת –יום א 

 הרב עמירם אלבה

 הרב אליקים נויברגר
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 סרטון שני בסדרה -אבא שומע תפילה 

 ד עונה.שמתפללים לאבא שבשמיים, ואבא מי סיפרתי לכם בעבר שני סיפורים יפים
הסיפורים האלה לבנות חוזרות בתשובה. יש מדרשה בקריית הסיפורים האלה מאוד הפעימו אותי, אז סיפרתי את שני 

סיפרתי להן את שני הסיפורים המופלאים האלה: אבא תן . ביאליק, באות בנות חילוניות לגמרי והן לאט לאט מתחזקות
 ומחזקים. אמתייםמניין, אבא תן טרמפ. שמעו, התחזקו, כי זה באמת סיפורים 

"הרב אני חייבת לספר סיפור לפני כולם". אמרתי לה "תספרי". היא  לי מרתהיא אוו אחרי פסח, חוזרת אחת הבנות
היא באה ממשפחה שלא שומרים כלום, לא שבת ולא חג, לא כשרות ולא כלום. פעם ראשונה שהיא שמרה את ספרה ש

דעה הלכות פסח, היה השנה. היא ידעה שצריכים לשרוף את החמץ אבל היא בחיים לא הלכה לשרוף את החמץ ולא י
איך שורפים חמץ. אז היא לקחה את הלחם, כמה פרוסות, והיא לקחה גפרורים, והלכה לשדה. והיא ידעה שסוף זמן 

שריפת חמץ הוא בעשר וחצי. והיא מנסה להדליק והלחם לא נדלק, עוד גפרור ועוד גפרור והלחם לא נדלק. היא אומרת 
עה מה לעשות והשעה כבר עשר ולא נדלק לה הלחם. והיא והיא לא יד 'איך כל הדתיים שורפים חמץ ולי לא נדלק?'

אומרת בעשר ועשרה תקף אותי פחד, ככה היא אומרת לי "הרב עוד עשרים דקות, אני ב'כרת'" לא משנה שזה לא נכון, 
, הפתרוןאבל ככה היא אמרה. היא אומרת "הרב פתאום נזכרתי בסיפורים שסיפרת לנו לפני חודשיים, ואז ידעתי מה 

, אולי בנזין ישרוף לה את זה. והיא אומרת "הרב אחרי דקה אבא תן בנזיןי אבא!!!, תן בנזין!!!" ככה היא אמרה, אמרת
די מה את אחת, פתאום איזה משאית שכל הזמן עמדה שם, ירד ממנה איזה נהג אחד, והנהג ניגש אליי ואומר לי 'תגי

שרוף את החמץ ואני לא מצליחה', אז הוא אומר לי 'ככה ?' ואז היא אמרה לו 'אני רוצה לכך הרבה זמן-עושה פה כל
שורפים חמץ?' הוא רץ לאוטו שלו, הביא איזה ג'ריקן, שם על הפרוסות ואומר לה 'עכשיו תדליקי!'." והיא אומרת לי, 

  אומרת לכולם "הדלקתי, נשרף, הרב בעשר וחצי לא נשאר כלום."
אדם שישמע יספר לכם עוד סיפור כזה שקרה לו, וגם לי יש אישית שלושה סיפורים ואם תספרו אותם לעוד אנשים, כל 

ילך לפינת החדר שלו ויגיד תם חוזרים עכשיו הביתה, וכל אחד סיפור כזה שקרה לי. מה זה אומר? האם זה אומר שא
  "אבא תן מיליון דולר, ההורים שלי זקוקים למיליון דולר."

 .את התשובה נשמע בעזרת השם בהמשך  אז האם פתאום מיליון דולר ירדו מן השמיים?
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ד ִני ָעבֶׁ ֹּא ָעשַׂ ל  שֶׁ
 

י ָעֶבד"   ָעֶבד? מה זה ָעֶבד?. "ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹלֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֶשלֹּא ָעַשנִּ
אבל זה לא ָעֶבד, ָעֶבד...  קטיף, היו לנו חממות, אחד הפועלים קראו לו ָעֶבד!אתם יודעים, כשגרתי בישוב נצרים שבגוף 

 אה! אני מבין!
ָעֶבד הכוונה ֶעֶבד, אז למה כתוב ָעֶבד? אז צריך לדעת כלל חשוב, אתם יודעים ילדים, כשכתוב בתורה מילים 

ך כלל כשזה בסוף פסוק, בסוף משפט או עם טעם בדר -ֶאה, ֶבה, וֶוה -שמסתיימות עם ֶסגֹול, שיש בהן את הניקוד ֶסגֹול 
שמפסיק, אז הֶסגול הופך להיות ָקָמץ!, אז המילה ֶעֶבד עם ֶסגֹול, הפכה להיות עם ָקָמץ, במקום להגיד ֶעֶבד בשפה של 

התורה אנחנו רגילים לומר ָעֶבד, השפה של התורה זו השפה שלנו אז כשאנחנו מתפללים השפה שלנו, לשון הקודש 
ְפָחה". אנחנו י שִּ י ָעֶבד", ואישה אומרת: "ֶשלֹּא ָעַשנִּ ֹּא ָעַשנִּ  אומרים "ֶשל

י ּגֹוי" אני מבין, ה' בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את  ֹּא ָעַשנִּ למה אנחנו מודים על זה שאנחנו לא ֶעֶבד ולא שפחה? "ל
ו לא ֶעֶבד או שפחה? ֶעֶבד או שפחה התורה, אנחנו שמחים בזה שאנחנו לא גויים. אבל מה ההדגשה המיוחדת שאנחנ

זה אנשים שלא יכולים לעשות מה שהם רוצים, יש להם אופי שהם מקשיבים לאחרים ועושים רק מה שאחרים אומרים 
להם לעשות, כאילו אין להם בחירה, כאילו הם לא יכולים לעשות מה שהם באמת רוצים, אבל זה רק כאילו, כי באמת 

בן חורין, נפש של אדם שיכול לבחור בעצמו, לעשות מעשים טובים או חס וחלילה לא. אנחנו לכל אדם יש נפש. נפש של 
מודים על זה שאנחנו יכולים לבחור, על זה שאנחנו בני חורין ולא חייבים לעשות רק מה שאחרים אומרים לנו כי ֶעֶבד או 

 לעשות, זה מה שהם חייבים לעשות! שפחה הם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים, רק מה שהאדון שלהם מצווה אותם
  אנחנו יכולים לבחור.

תודה ה' שנתת לנו את החיים, תודה שנתת לנו את הנשמה, ותודה שנתת לנו לבחור בטוב וכך אנחנו מרגישים יום 
 אחרי יום 'הנה עוד מעשה טוב שעשיתי', אנחנו שמחים להיות בני חורין, לא להיות עבדים.

שלנו, נרגיש ככה תמיד, שאנחנו בוחרים לעשות את הטוב ולא שאנחנו עושים כי  יהי רצון שבאמת בכל מעשה
אנחנו יכולים להתפלל כי מישהו אמר לנו להתפלל עכשיו, אבל אנחנו, יש לנו  -ככה זה גם בתפילה  מישהו מחייב אותנו.

 את הזכות לבחור להתפלל.
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 חשיבות התפילה

אתם עוסקים בענייני תפילה ואני רוצה רק להסביר לכם קצת כמה התפילה שלכם היא חשובה לתלמידים היקרים! 
 ועושה הרבה רעש בשמיים.

לאן זה  לפעמים אנחנו חושבים לעצמנו, רגע...אנחנו מתפללים שלוש תפילות כל יום לפני הקדוש ברוך הוא. 
  הולך? מי שומע אותנו?

קודם כל אנחנו אומרים בתפילה שהקדוש ברוך הוא שומע תפילה, כל תפילה שלכם היא תפילה שנשמעת בשמיים 
ז", הקדוש ברוך למעלה והיא עושה המון המון המון רעש בשמיים. ד ים ָיַסְדָת עֹּ ים ְויֹוְנקִּ י עֹוֶללִּ פִּ וד המלך אומר בתהילים "מִּ

הוא לוקח מכם כוח להשבית אויב ומתנקם. אני רוצה לספר לכם סיפור קטן, כמה אדם חושב שהתפילה שלו לא עושה 
דו איזה חוט ארוך למעלה, ישאיזה יהודי הלך עם עגלה ועבר לכלום, וכמה היא עושה רעש גדול. החפץ חיים סיפר פעם 

כבל או משהו, והיה נראה לו שהכבל הזה הוא שום דבר. הייתה לו תקלה בגלגל, הרים את הגלגל, שם אותו על הכבל 
והתחיל לתקן. רק מה, הכבל הזה הוליך חשמל מכל האיזור לארמון המלך, פתאום הופסק החשמל, לא הבינו מה קרה, 

איזה גלגל קטן, אומרים לו "יהודי מה אתה עושה אתה הפסקת פה את כל החשמל!" רואים יהודי מטפל בעגלה שלו עם 
כך הרבה דברים שבזכותם אפשר לראות באור ומכשירים יכולים לעבוד, כבל -הוא אומר להם "מה? חוט כזה מעביר כל

 חשמלי אחד קטן?" כן.
ונה לפני הקדוש ברוך הוא יכולה לעשות תפילה אחת קטנה שלי, תפילה בכו -אומר החפץ חיים גם אנחנו ככה, אומר 

והתפילה שלכם  אנחנו מתפללים פה למטה והקדוש ברוך הוא שומע את תפילתנו למעלה.כזה שינוי ומהפך? כן. 
ָבא", מעומק הלב שלכם, זה מחולל דברים גדולים, תמשיכו להתפלל  ְמָקא ְדלִּ שהיא תפילה טהורה וזכה, שבאה מ"ֵמעֻּ

יענה לנו כי הקדוש ברוך הוא שומע תפילת עמו ו הקדוש ברוך הוא ישמע כל תפילותינו ברצון בשמחה, בכוונה גדולה,
 ישראל, כל יום, ברחמים.

 ט' טבת – היום 

 אלגאזיבן ציון  הרב

 חנוכה תשפ"א )נר שביעי( – מיזם 'תפילה באהבה' כינוס

מעוז צור ישועתי לילדי ישראל מיזם 

 תפילה באהבה

 

תודה לכל השותפים בכינוס המקסים שהיה לנו 
 633-הבוקר. לצערנו לא ידענו שהמפגש מוגבל ל

משתתפים, ואנו יודעים שרבים מכם רצו להצטרף ולא 
 יכלו. 

שמחנו לראות את האהבה שלכם למיזם תפילה 
 באהבה.

 :בהגרלה זכו ��

 בסדנת הצילום: 

 צ"ראשל מסיני פרידמן מיאל ��

 עם אורות נתיבות.מנ מימון לביא ��

 

 בחידון: זכו ��

 בנות משלהבת גרזון ויעל יסכה, אביטל הרשנזון ��

 .בשעלבים

 .גאון מסעדיה קמחי הראל ��
 

 תמונות עשרות עם 'צור מעוז' ��מצורף השיר 

 באהבה תפילה מיזם ילדי ששלחו
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