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 פסוקי ברכת כהנים
 

היום נעסוק ב'ברכת כהנים'. מיד אחרי שמברכים 
ר  'ברכות התורה', כמו בכל מצווה שאנחנו מברכים "ֲאשֶׁ

נּו" ִצּוָׁ יו וְּ ֹותָׁ ִמצְּ נּו בְּ שָׁ כמו:  אנו מקיימים את המצווה, ִקדְּ
נּוכָׁה", שמיד אנחנו מדליקים את  ל חָׁ ר שְּ ִליק נְּ דְּ הָׁ "לְּ

נּו  שָׁ ר ִקדְּ הנרות. אז מיד אחרי שאנחנו מברכים "ֲאשֶׁ
ה", אנחנו עוסקים  ֵרי תֹורָׁ ִדבְּ נּו ַלֲעסֹוק בְּ ִצּוָׁ יו וְּ ֹותָׁ ִמצְּ בְּ

בדברי תורה. אנחנו לומדים תורה ואנחנו קוראים את 
מדוע נבחרו דווקא  הפסוקים של 'ברכת כהנים'. אבל

הפסוקים האלה? למה מכל הדברים שאנחנו יכולים 
ללמוד, מכל הפסוקים בתורה, בחרו דווקא בפסוקים של 

  'ברכת כהנים'? בציווי של 'ברכת כהנים'?
כמו שאנחנו יודעים, התפילות נתקנו כנגד הקורבנות. 
הכהנים עבדו בבית המקדש ואנחנו במקום העבודה 

מתפללים. והכהנים לפני שהם בבית המקדש אנחנו 
נכנסו לעבוד בבית המקדש, הם היו ניגשים לברך את 

ישראל. אז רגע לפני שאנחנו אומרים את הקורבנות 
ואת כל שאר התפילה, אנחנו אומרים את ברכת כהנים, 

  כמו שהיה בבית המקדש.
אמנם יש גם פירוש שאומר שמראש רצו להגיד את 

לברך את 'ברכת  'ברכת כהנים' כאן בתפילה, כדי
הכהנים', צריך להגיד 'ברכות התורה', לא לומדים תורה 

 לפני שמברכים 'ברכות התורה'.
ָך  כְּ רֶׁ בָׁ ָך."  ה'אז ב'ברכת כהנים' אנחנו אומרים: "יְּ רֶׁ מְּ ִישְּ וְּ

הקדוש ברוך הוא יברך אותנו בהרבה ברכות ויתן לנו   -
הרבה דברים, וגם ישמור עלינו שלא יפגע כל מה שהוא 

 ך אותנו, כל מה שהוא נתן לנו.ביר
."  ה'"יֵָׁאר  יָך ִויֻחנֶׁךָׁ נָׁיו ֵאלֶׁ הקדוש ברוך הוא יאיר לנו  -פָׁ

". -פנים, יהיה טוב אלינו ויתן לנו חן בעצמנו   "ִויֻחנֶׁךָׁ
א  לֹום"  ה'"ִישָׁ ָך שָׁ יֵָׁשם לְּ יָך וְּ יו ֵאלֶׁ נָׁ איזו ברכה מיוחדת.  -פָׁ

וא מתנהג איתנו הקדוש ברוך הוא נושא אלינו פנים, ה
בצורה מיוחדת. הוא בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את 

התורה ונתן לנו המון המון מצוות, והוא נושא אלינו 
לֹום". ָך שָׁ יֵָׁשם לְּ  פנים, מתנהג אלינו בצורה מיוחדת. "וְּ
אנחנו ממש מבקשים ומתפללים שהקדוש ברוך הוא 
 באמת ישים לנו שלום. שלא יהיו לנו מריבות אחד עם

השני ולא עם האוייבים. וגם שבעזרת ה' נגיע לשלמות 
כזאת שבית המקדש יבנה ונזכה לראות את הכהנים 

 מברכים אותנו בבית המקדש.

  הרב עמיקם נחושתן
 

 פסוקי ברכת כהנים
 

כֹות  כֹות ַהַשַחר", אנחנו מברכים את "ִברְּ כחלק מ"ִברְּ
ה", אנחנו מודים לה' על הזכות שהוא נתן לנו  תֹורָׁ הָׁ

 ללמוד תורה, לשמור אותה ולקיים את מצותיה.
ה", כדי שזו לא תהיה ברכה  תֹורָׁ כֹות הָׁ מיד לאחר "ִברְּ

יש ש מהתורהנחנו קוראים מספר פסוקים לבטלה, א
 שלושה עניינים שונים, שנבין אותם מיד. םבה

ָך",  רֶׁ מְּ ִישְּ ָך ה' וְּ כְּ רֶׁ בָׁ הברכה נאמרת בפסוק הראשון "יְּ
צלחה, בריאות, ילדים, הברכה זו שפע, זה נתינה של ה

רּוְך" בברכות, אנחנו כוח, פרנסה . כשאנחנו אומרים "בָׁ
מקור הברכה, הוא נותן לנו את כל  שה'מתכוונים בעצם 

 הכוח, את השפע, את החיות בעולם.
ָך", לא מספיק רק ברכה, אנחנו צריכים  רֶׁ מְּ ִישְּ ָך ה' וְּ כְּ רֶׁ בָׁ "יְּ

תדמיינו לעצמכם   שתהיה גם שמירה על הברכה.
שקיבלתם מתנה מאוד יקרה, באתם לפתוח אותה 

ופתאום המתנה נשברה. אז לא נהנינו מהברכה, אז 
ָך" אנחנו הקדוש  רֶׁ מְּ ִישְּ ָך ה' וְּ כְּ רֶׁ בָׁ ברוך הוא אומר לנו "יְּ

 גם מקבלים את הברכה וגם זוכים לשמירה מיוחדת.
ר"  אור  -הברכה השנייה זו ברכה שמתחילה במילים "יָׁאֶׁ

" יאר ה', הקדוש ברוך הוא  יָך ִויֻחנֶׁךָׁ יו ֵאלֶׁ נָׁ גדול, "יֵָׁאר ה' פָׁ
א נתן לנו מאיר את פניו, הוא מאיר את עינינו בזה שהו

את התורה שבירכנו עליה עכשיו, התורה היא זו 
שמאירה לנו את הדרך ומראה לנו כיצד לצעוד בחיים. 

", יש לנו נשיאת חן,  וממילא מכוח התורה יש לנו "ִויֻחנֶׁךָׁ
  אנחנו זוכים למצוא חן גם בעיני אלוקים ובעיני אדם.

אז הברכה הראשונה הזכרנו, זאת ברכה של שפע, של 
ת, של פרנסה, של ילדים, הברכה צריכה שמירה. בריאו

אחריה מגיעה ברכה רוחנית של הארה גדולה, והברכה 
השלישית זו ברכה של קשר מיוחד עם ריבונו של עולם. 

אחרי שיש לנו שפע חומרי, נכסים, אנחנו לומדים את 
התורה, אנחנו רוצים להיות מחוברים אליו, אל מי שנתן 

א ה יָך", הקדוש ברוך הוא לנו את התורה. ִישָׁ יו ֵאלֶׁ נָׁ ' פָׁ
נושא אלינו פנים, הקדוש ברוך הוא רוצה אותנו קרוב 

לֹום", מכוח התורה, מכוח השפע הזה,  ָך שָׁ יֵָׁשם לְּ אליו. "וְּ
ִלי ַמֲחִזיק  ין כְּ מגיע שלום לעולם. אנחנו יודעים ש"אֶׁ

לֹום". כדי שהשלום יתקיים, כדי  א ַהשָׁ לָׁ ה.. אֶׁ כָׁ רָׁ בְּ
תקיים צריך שכולנו נהיה מאוחדים, וכשכולנו שהברכה ת
 .דים תהיה לנו ברכה בכל העולםנהיה מאוח

אז שנדע להעריך את הזכות הזאת, לברך את 
ְרכֹות ָהתֹוָרה", ולזכות לשפע גשמי, לשפע רוחני  "בִּ

 ולקשר מיוחד עם ריבונו של עולם

 טבת י"ב –יום א 

 הרבנית אביטל יומטוביאן
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 שלא עשני אישה

 
ה". ַשִני ִאשָׁ ֹּא עָׁ ל ם. שֶׁ עֹולָׁ ְך הָׁ לֶׁ ה ה' ֱאֹלֵהינּו מֶׁ רּוְך ַאתָׁ  "בָׁ

יהודי בבוקר פותח את היום ומברך באחת כל גבר 
ה". המשמעות של  ַשִני ִאשָׁ ֹּא עָׁ ל מברכות השחר "שֶׁ

הברכה הזאת היא הכרת תודה גדולה, גדולה, גדולה 
 לריבונו של עולם, שהוא נתן לנו המון מצוות.

כיצד? נשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גורם אותן. 
ן, ועוד מצוות כמו לדוגמה לבישת ציצית או הנחת תפילי

שאנחנו יודעים מאורח החיים שלנו שגברים חייבים 
ונשים פטורות. למה הן פטורות? זו שאלה שצריך לעיין 

אבל הגברים, הם אומרים תודה רבה , ולהעמיק בה
לקדוש ברוך הוא, שזיכה אותם בהמון מצוות. לרוב, בן 

אדם היה בא ואומר "אתה נותן לי עוד ציוויים, עוד 
וד דברים מה לעשות. אוי זה מעייף, זה פקודות, ע

קשה", וגם אם הוא היה עושה הוא היה אומר "טוב 
בסדר, אני אעשה את הדברים האלה". אבל לא עם 

ישראל. כאשר מדובר במלך מלכי המלכים אנחנו יודעים 
שכל מצווה זה ביטוי של אהבה אדירה כלפיו. כשבן 

ל של אדם לובש ציצית הוא מרגיש איך הוא נעשה חיי
ריבונו של עולם. כשהוא מניח תפילין הוא מרגיש איך 

הוא מתחבר וקושר את עצמו, קשר אחרי קשר, סיבוב 
אחרי סיבוב, לומר תודה רבה לריבונו של עולם. זאת 

הבעה של אהבה גדולה מאוד לקדוש ברוך הוא. אנחנו 
אומרים תודה על המצוות, אנחנו שמחים על כך שאנחנו 

שהעולם שלנו  צריך לדעת  רך.מתאמצים עבורו יתב
עולם מעניין ומורכב, כל בן אדם מתאמץ. אין בן  הוא

אדם אחד, יהודי או גוי, איש או אישה, שלא מתאמץ 
עבור מה אתה  -בעולם הזה. והשאלה הגדולה היא 

מתאמץ? אנחנו שמחים להעביר את החיים שלנו 
במאמץ גדול לקדש את שמו יתברך, בהבעה של אהבה 

כך -כך, כל-יו. כמו שאם יש בן אדם שאנחנו כלגדולה אל
אוהבים אותו, אנחנו נרצה.. "תגיד לנו, מה עוד אתה 
רוצה שנעשה עבורך? מה עוד יעשה לך נחת רוח? 

ה", ככה עם  יָך נָׁרּוצָׁ ֵכִני ַאֲחרֶׁ שְּ ואנחנו נרוץ ונעשה." "מָׁ
ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, רוצה לעשות נחת ולכן 

זו  על כך שזכינו לקבל המון מצוות.אנחנו מודים לה' 
ה". ַשִני ִאשָׁ לֹּא עָׁ  המהות של הברכה "שֶׁ
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 שעשני כרצונו
 

כֹות ַהַשַחר" אני מתמלאת  כל בוקר כשאני מברכת "ִברְּ
כֹות ַהַשַחר" מלאות בהכרת הטוב. מה זה  בשמחה, "ִברְּ

הטוב זה להכיר בטוב שיש לי, וזה הכרת הטוב? הכרת 
ה ה'...  רּוְך ַאתָׁ כֹות ַהַשַחר*. כשאני מברכת "בָׁ בדיוק "ִברְּ

ִרים", אני פתאום מכירה בטוב שיש לי, ה' נתן  פֹוֵקַח ִעוְּ
לי עיניים שרואות, איזה יופי, תודה ה'. כשאני מברכת 

ִביש ֲעֻרִמים", אני מודה לה' על כך  רּוְך... ַמלְּ שהוא "בָׁ
 נתן לי בגדים יפים, תודה רבה ה'.

וככה זה כל ברכות השחר. אבל הברכה שהכי הכי 
צֹונֹו", אנחנו  ַשִני ִכרְּ עָׁ רּוְך שֶׁ מרגשת אותי, היא ברכת "בָׁ

כך מיוחדת. מה -הנשים, הבנות, זכינו לברך ברכה כל
צ ַשִני ִכרְּ עָׁ רּוְך שֶׁ צֹונֹו"? "בָׁ ַשִני ִכרְּ עָׁ רּוְך שֶׁ ֹונֹו" זאת זה "בָׁ

אומרת ברוך ה', תודה ה' שעשית אותנו כרצונך, כרצונו. 
ה' ברא אותנו הנשים, הבנות, כמו הרצון שלו, קרובות 

לרצון שלו וקרובות אליו. מה הרצון של ה'? חז"ל מגלים 
לנו שהרצון של ה' זה לעשות טוב. ה' ברא את כל 

העולם רק כי הוא רצה לעשות לנו טוב, הוא ברא אותנו, 
בני האדם, כדי שהוא יוכל לתת לנו ולהשפיע עלינו טוב. 

את החיים. ובמשך  -ה' נתן לנו את הדבר הכי גדול שיש 
כל החיים שלנו הוא ממשיך ונותן לנו עוד ועוד, ה' נותן 
לנו את המשפחה, את הבריאות, את החברות, ה' נתן 

לנו את הבגדים והאוכל שאנחנו אוכלים, כל מה שיש לנו 
ן לנו, כי ה' רוצה לתת והוא רוצה לעשות טוב. זה ה' נת

וגם אותנו, הבנות, הנשים, ה' ברא ככה, גם לנו יש רצון 
לתת ולהשפיע ולעשות טוב. רואים את זה הכי הכי טוב 
אצל אימהות, אמא זאת אישה שזכתה להיות ממש כמו 
ה', אמא זו אחת שזכתה לתת חיים, איזה דבר גדול זה 

מולידה, ובמשך כל החיים  לתת חיים לילדים שהיא
שלהם האמא ממשיכה לחשוב איך היא יכולה לתת 

לילדים שלה. כל הזמן אימהות חושבות: איך אני יכולה 
להכין אוכל בריא וטעים לילדים שלי? איזה ילד צריך 
שנקנה לו איזה משהו, שחסר לו משהו? אימהות כל 

הזמן חושבות איך לתת לילדים שלהם אהבה וחום 
כך גדול -, כי זה כל העניין של אמא, זה דבר כלוחיבוקים

להיות אמא ולתת מעצמי ולעשות טוב. אבל לא רק 
אמהות, גם ילדות, גם נערות יכולות לתת מעצמן 

ולעשות טוב למי שסביבן, אפשר לעזור לחברה, אפשר 
לעזור בבית, אפשר לשים לב מי מסביבי עצוב או צריך 

 לתת למי שסביבי. איזושהי מילה טובה או חיבוק ופשוט
תודה רבה לך ה' שזיכית אותנו, איזו זכות גדולה יש לנו 

 שבראת אותנו, הבנות, קרובות לרצון שלך.
 

 הרבנית נגה אהרון
 טבת י"ג –יום ב 

 הרב יאיר הרשקוביץ
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 הרב מרדכי אליהו זצ"ל

 אתכם בסיפור מאוד מיוחד שהתרחש בדורנו, וזה לא אחד ולא שניים.אני רוצה לשתף 
אני רוצה לספר על רבי, רבנו מרדכי אליהו זצ"ל, נפטר לפני כמה שנים, ומספרים שבאחד הימים קיבל הודעה מקהילה 

זאת נעלה, בחוץ לארץ "כבוד הרב, תבוא לחזק אותנו בתורה, במצוות, ביראת שמיים". הרב לא היסס, בוודאי למטרה כ
על אף שלצאת מהארץ זה לא עניין פשוט אבל לצורך חיזוק יהודי בתורה וביראת שמיים ודאי מותר. נסע הרב לאותה 

ץ", רבי אלעזר  פגשקהילה ולפני שהוא  א יֹועֶׁ לֶׁ פֶׁ את האנשים רצה הרב להשתטח על קברו של אחד הצדיקים, בעל "הָׁ
ץ", א יֹועֶׁ לֶׁ פֶׁ כתב בספרו שכדי לבוא להשתטח על קברו של צדיק, צריך לטבול במקווה  פאפו. אבל ידע הרב שהצדיק, "הָׁ

טהרה. הרב רצה לקיים את דבריו, שאל את ראשי הקהל 'יש כאן מקווה טהרה?' אמרו לו 'כבוד הרב, אין.' תמה הרב 
נחנו נבנה.' הרב 'אין מקווה טהרה?' אמרו לו 'כבוד הרב אנחנו רוצים לבנות, אנחנו לא יודעים, אם הרב ידריך אותנו א

כמובן הדריך אותם ובנו את המקווה, תוך כמה ימים עמד מקווה. אבל הייתה בעיה, באותה תקופה לא היו יורדים 
גשמים, מה עושים? כדי שיהיה המקווה ראוי לטבילה צריך מי גשמים. אמר הרב 'אל תדאגו, אנחנו עשינו את שלנו, 

פלא! ירדו גשמים, מילאו את כל המקווה. והרב כמובן טבל והשתטח על  עכשיו הקדוש ברוך הוא יעשה את שלו.' ואכן,
ץ". א יֹועֶׁ לֶׁ פֶׁ  קברו של "הָׁ

זה לא ניסים שהיו לפני מאתיים שנה, חמש מאות שנה, בדורנו!, כוחה של תפילה. כל אחד ואחד צריך להשתדל לעשות 
היד, את העזרה. כמובן בתוספת תפילה, מה שהוא יכול. אם הוא עושה את שלו, הקדוש ברוך הוא כבר מושיט לו את 

 הקדוש ברוך הוא מסייע בידו להצליח.
אז יהי רצון שנתחזק בעניין הזה ונאמין בכוח של התפילה, שאם נעשה מצידנו את כל מה שאנחנו יכולים, בוודאי הקדוש 

 ברוך הוא ישמע תפילתנו ויקבל אותה ברצון.

 טבת י"ד –יום ג 

 הרב יצחק דהן

 
 

ים ְורִּ  ברכת ּפֹוֵקַח עִּ
 

ִרים" ?  כיצד עיוור מתמודד בלי לראות והאם הוא מברך 'פֹוֵקַח ִעּוְּ
העיניים זה לא רק ראיה. העיניים הם אלו שמקשרות אותנו לחברים שלנו. העיניים בדרך כלל זה הדבר שמחבר אותך 

אתה רוצה  -אתה צוחק אליו, הוא מסתכל עליך בכעס  -אל העולם. אתה רואה שהחבר שלך בא מולך, הוא צוחק אלייך 
 להרביץ לו. 

א רואה, אתם רואים את הכדור שנמצא בצד השני של המגרש ואתם אבל אני כעיוור יש לי חסר. יש לי חסר, אני ל
שהוא מראה, אני לא רואה, לי זה  הסרטוןבועטים בו, אתם רואים את המורה שלכם ואתם מסתכלים אליו או רואים את 

דאג אם אני מחסיר לו משהו, אני א -חסר. אבל הקדוש ברוך הוא כשהוא נותן חסר לבן אדם, הוא אומר באותה נשימה 
שהחושים האחרים יהיו כמו פיצוי. נניח, אם הוא עיוור, הוא לא רואה, אז הוא יכול לשמוע יותר טוב, תחושת הריח היא 
יותר טובה, אני יכול להריח למרחקים איפה יש חנות פלאפל או אם יש ריח של גשם או כל מיני דברים כאלה או ריחות 

 ו להתקרב אליהם או להתרחק מהם, להיזהר מהם.של דלק או כל מיני דברים שאני יכול להריח א
ולילדים "זה נראה לי מקולקל", איך  לאשתיוכשאני אוכל משהו, הרבה פעמים כשאני אוכל משהו אני אוטומטית אומר 

 אני יודע? אני לא יודע, אבל החיסרון של הראייה מחבר את החושים האחרים להשלים את החסר.
 של אנשים אחרים?האם יש דברים שאני צריך עזרה -
אם אני הולך על מדרכה שאני מכיר, אני מכיר את הסימנים, אני הולך באופן עצמאי ולא מבקש עזרה, אלא אם כן -

באותה מדרכה שמו דברים או יש איזו מכונית שחונה ומישהו רואה אותי הוא עוזר. אבל אם נניח אני הולך ליד כביש 
אחצה אם אני לא מכיר, אם יש מכוניות, אני מבקש עזרה מאנשים, אני מודע  ראשי ואני צריך לחצות את הכביש, אני לא

לכך שאני לא יכול לעשות כל דבר. אני רוצה לעשות כל דבר, אני רוצה להיות טייס, אני רוצה להיות נהג, אני רוצה 
 לעשות הרבה דברים אבל אני לא יכול.

 עזרה. שוכשאני לא יכול אני מבק מה שאני עושה זה שני דברים: משתדל לעשות בכוחות עצמי
ִרים" נזכור: תודה לך ה' שיש לנו עיניים, תודה על מה שיש לנו וגם מי שאין לו אז יודע  אז כשנברך ברכת "פֹוֵקַח ִעּוְּ

 להודות על מה שיש מסביב, על אלו שיודעים לעזור לו וגם על הכוחות האחרים שה' נותן לו.

 טבת ט"ו –יום ד 

 ר' משה כהן זאדה 
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 לתפילה יש ריח

שאנחנו איזה כיף להתכונן יחד לתפילה. תגידו, אתם יודעים? לתפילה שלנו יש ריח. ריח, כן ריח. לא ממש ריח פיזי כמו 
יש לתפילה שלנו  –מריחים פרח או איזה אוכל שעכשיו מיטגן במטבח, יש לזה ריח רוחני. כשאנחנו מתפללים בכוונה 

ריח מאוד, מאוד, מאוד טוב. מאיפה אני יודע? רבי אלימלך מליז'נסק היה צדיק גדול והוא כותב לנו שמלאכי השרת, 
לקרוא את התפילות שלנו, זה מאוד אישי. כשאני מתפלל משהו אפילו הם, המלאכים הגדולים בשמיים, לא יכולים 

זה ישר מגיע לקדוש ברוך הוא. אבל, יש מלאכים בשמיים שהם אחראים על השערים. יש שערי תפילה,  –עכשיו 
ַרֲחִמים", הם פותחים שערים. אומר רבי אלימלך  ֵני ַבַעל הָׁ ֵתנּו ִלפְּ ִפלָׁ ִניסּו תְּ ִניֵסי ַרֲחִמים ִהכְּ אם הם לא יכולים לקרוא "ַמכְּ

את התפילות שלנו, איך הם יודעים אם זו תפילה ראויה לשים אותה לפני המלך, או שהיא תפילה לא ראויה? אם אדם 
כך נעים לשים אותה -מתפלל נגיד בלי כוונה, הוא חשב בכלל על כדורגל, ובאותו זמן הוא התפלל איזו תפילה שלא כל

לתפילה שלנו יש ריח, המלאכים  -ו תפילה עם כוונה או בלי כוונה? אומר רבי אלימלך לפני המלך, אז איך הם ידעו אם ז
מריחים, זו תפילה טובה או לא תפילה טובה. ומה ההבדל של הריח? אם התפללתי בכוונה, באמת רציתי שלחבר שלי 

ו רציתי להגיד לו תודה על ה' תעזור לחבר שלי, או לאחותי, או התפללתי על עם ישראל, א -יהיה טוב והתפללתי עליו 
כל מיני דברים שהוא עשה לי: "הקדוש ברוך הוא, תודה שהבאת לי כאלה הורים חמודים וכזאת משפחה טובה", 

תפילה עם כוונה, זה עם ריח טוב, זה עולה ופותח את כל שערי שמיים. דרך  -ובעיקר אמרתי באמת תודה מכל הלב 
תם, המלאכים שומרים את זה בצד כי זה לא נעים לשים דבר כזה לפני מלך, אגב, גם תפילה בלי כוונה זה לא הולך ס

אז הם שומרים את זה בתא שלנו בשמיים, וכשתפילה טובה עולה עם ריח טוב הם אומרים 'הו, בוא נוסיף על זה גם 
הכניס לה קצת את התפילה ההיא' ואז אפשר להעלות את זה לפני מלך הכבוד. אז כל מה שצריך לעשות בתפילה זה ל

ריח טוב, זה להכניס את הלב שלנו, את הכוונה שלנו. אתם יודעים היה אחד מגדולי ישראל, קראו לו רבי שלמה זלמן 
אוירבך, זכר צדיק לברכה, הוא היה פוסק הדור, כולם שאלו אותו שאלות בהלכה, מכל העולם התקשרו לשאול אותו 

העומס שהיה עליו, לפני כל תפילה הוא היה יושב ולא עושה כלום, שאלות שרק הוא ידע איך לענות עליהן. אבל עם כל 
כמה דקות. פעם מישהו שאל אותו: "תגיד הרב, למה אתה לא עושה כלום לפני התפילה, אולי תלמד משהו, אולי תענה 

ַראת ַאלֹוַקִיְך יִ  ֵאל", אני חייב לכוון את לטלפונים, צריכים אותך". הוא אמר: "לא. לפני התפילה יש לנו מצווה "ִהכֹון ִלקְּ רָׁ שְּ
הלב שלי שאני עוד כמה דקות הולך לפגוש את המלך, לדבר עם מלכו של עולם, וצריך להיות עם כל הלב, שלתפילה 

יהיה ריח טוב. אז אני יושב ואני מכין את עצמי שעוד כמה דקות אני הולך לדבר עם המלך, וככה המחשבות שלי שקטות 
  ."ואני בא לתפילה עם כל הלב

אז זה מה שנדרש מאיתנו, לדעת לעצור רגע לפני התפילה, להבין שאנחנו הולכים לדבר עם מלך שקשוב לנו ואוהב את 
ואז לתפילה יש ריח טוב והיא עולה לפני כיסא הכבוד, נפתחים לה כל השערים  –תפילתנו, להכניס לשם הרבה לב 

 ע עלינו הרבה, הרבה שפע טוב.והקדוש ברוך הוא שומע את התפילות שלנו, שמח בנו ומשפי
 בהצלחה לכולנו, תפילה טובה עם הרבה ריח טוב.

 

 tefila2020@gmail.comעמיחי נחשוני   עריכה:

 הרב זאביק הראל

 טבת ט"ז – היום 

 משחקים

 system.clap.co.il/play/game/xz7a1Rvgmj-https://gamesלסרטונים של ימים: א, ב, ד:  ןזיכרומשחק 

 clap.co.il/play/game/q0ZOxl3O9wsystem.-https://games: פסוקי ברכת כהנים ושעשני כרצונו :משחק לסרטוני

 hit.net/main.aspx 16139-http://icebergjump.telemהרב מרדכי אליהו זצ"ל:  משחק לסרטון על

 system.clap.co.il/play/game/0YvOR8Ea3B-https://games ":לתפילה יש ריח" לסרטון של משחק
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