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 טרם יקראו ואני אענה

יך הקדוש ברוך הוא שומע תפילה? "ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה", עוד לפני רציתי לספר לכם היום על הכוח של התפילה. א
שאנחנו מתפללים, לפני שאנחנו רוצים להתפלל, לפני שאנחנו פונים לקדוש ברוך הוא כבר בלב,  הוא שומע את התפילה 

  בלב שלנו.ר כב
את הכביסה אל המכונה והנה המכונה  מוצאי שבת אחד חזרנו מנסיעה משבת, חזרנו עם הרבה כביסה. אשתי לקחה

מקולקלת, היא לא עובדת. אשתי ממש ממש הצטערה, היה לה צער גדול מאוד. ניגשתי אליה, אמרתי לה: "אשתי, למה 
הוא ידאג לך, אל תדאגי." לא גמרתי לדבר  -את מצטערת? הקדוש ברוך הוא שומע תפילה. תבקשי מהקדוש ברוך הוא 

שם דירה פינו  השכן, חבר טוב, היה מעבר לדלת, הוא אומר לי: "דוד, ביום שישי הייתי באפרת, ואני שומע נקישות בדלת. 
של אישה שנפטרה, לא עלינו. וראיתי שם מכונת כביסה ממש ממש חדשה, מכרו אותה במאה שקל. אמרתי לעצמי, אולי 

ודאי שאני רוצה אותה, בדיוק התקלקלה אתה תרצה אותה. קניתי אותה והיא אצלי בבית, אתה רוצה אותה?" אמרתי לו: "ו
עשרים דקות, אחרי שאשתי הצטערה שלא הייתה לה מכונת -לנו המכונה." עלינו לבית שלו, הורדנו את המכונה. רבע שעה

  כביסה, כבר הכביסה הייתה במכונה והמכונה פעלה.
ם שישי הוא דאג לנו. טרם נקרא והוא ככה באמת ראינו איך הקדוש ברוך הוא שומע תפילה, איך הוא טרם נקרא, כבר ביו

  כבר ענה.
 אז ילדים, באמת, תדעו לכם: יש לכם מצוקה, יש לכם קושי, אל תדאגו. תתפללו לה' והוא יענה.

 ח' סיוון – דיום 

 דוד בר חן הרבהמוהל 
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 הקדמה לפסוקי דזמרה

דזמרה, בתוך תפילת שחרית. לפני שנעיין בתפילה, היום נלמד ונספר על ברכת 'ָברּוְך ֶשָאַמר'. זו הברכה הפותחת את פסוקי 
ר ָאָדם ִשְבחֹו ֶשל ַהָקדֹוש ָברּוְך הּו א, אני מבקש ללמוד אתכם הלכה העוסקת בברכה זו. ובכן כתוב כך בהלכה: ''ְלעֹוָלם ְיַסדֵּ

ל''. אדם ן'', אני ממשיך לפני שהוא עומד בתפילה לפני בורא עולם, צריך לשבח א ,ְוַאַחר ָכְך ִיְתַפלֵּ ת הקדוש ברוך הוא. ''ַעל כֵּ
י ַהְתִפָלה.'' התפילה כ יֶתָך' ִלְפנֵּ י בֵּ י יֹוְשבֵּ י ְדִזְמָרה ְו'ַאְשרֵּ אן, הכוונה לתפילת לקרוא מתוך ספר ההלכה, ''ִתְקנּו לֹוַמר ְפסּוקֵּ

י ַהזִ  י ֶשַבֲאִמיָרָתם ֶשל ִפְרקֵּ א ְוִנְפְלאֹוָתיו.'' העמידה, תפילת שמונה עשרה. ''ְכדֵּ י ַהְכָנָעה ִמַגְדלּות ַהבֹורֵּ ל ִלידֵּ ְמָרה, ָיבֹוא ַהִמְתַפלֵּ
אלו דברים, דברי חכמה. כמה אנחנו צריכים להתכונן לקראת אמירת פרקי דזמרה, פסוקי דזמרה. שנזכה באמת לומר בכוונה 

 תפילתנו.רבה את פרקי הזמרה ונזכה שהקדוש ברוך הוא יקבל ברחמים וברצון את 

 סיוון ט' – היום 

 הרב הראל זילברנגל

 ?מהו הסידור

 

 

 

 

 

 
 

 

 הרב גיא עומסי

 לצעירים

mailto:tefila2020@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=MIjy82m2otc&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=jawCRPLelTE&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=jawCRPLelTE&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


 

 

 חוק התפילה

 היום אנחנו נדבר על חוק שחקק הקדוש ברוך הוא בנוגע לתפילה.
 אברהם, יצחק -הקדוש ברוך הוא חקק חוק, שאי אפשר בעולם הזה לקבל כלום בלי תפילה. עובדה שהאבות הקדושים 

  כולם קיבלו את מבוקשם רק עם תפילה. -ויעקב 
ְך ֲעִריִרי" "ַוְתִהי ָשַרי ֲעָקָרה  .ונעבור למשל, נתחיל באברהם אבינו ִכי הֹולֵּ ֹּאֶמר ַאְבָרם ַמה ִתֶתן ִלי ְוָאנֹּ על אברהם אבינו נאמר: "ַוי

ין ָלּה ָוָלד" ולא ניתן לה כלום עד שאברהם בעצמו התפלל "ַמה ִתֶתן לִ  ְך ֲעִריִרי". אותו הדבר גם ביצחק ורבקה, אֵּ ִכי הֹולֵּ י ְוָאנֹּ
ַכח ִאְשתֹו". וכן בלאה ורחל: "ַוַיְרא ה' ִכי ְשנ ָאה שלא היו להם ילדים, עד שנאמר בתורה הקדושה: "ַוֶיְעַתר ִיְצָחק ַלה' ְלנֹּ ּוָאה לֵּ

כך כאב לה אז -פללה, עד שאמרה ליעקב: "ָהָבה ִלי ָבִנים", כלַוִיְפַתח ֶאת ַרְחָמּה", למה ראה ה' כי שנואה לאה? כי היא הת
ן" על אחד הבנים שהיא ילדה. זאת אומרת, לאה  :היא מאוד מאוד התפללה וגם אמרה בעצמה ִלי ַוִיֶתן ִלי בֵּ "ְוַגם ָשַמע ְבקֹּ

כלום. גם ביעקב אבינו  התפללה הרבה, הרבה מאוד. בלא תפילה האבות הקדושים, האימהות הקדושות לא היו משיגים
מצאנו כמה פעמים שהיה מתפלל לה' בצרת עשו, בצרת שכם עם דינה בתו, בצרת יוסף ובנימין. וזה החוק שחקק הקדוש 

 ברוך הוא שלא יקבלו כלום בלי תפילה.
גיש טוב, לכן תלמידים יקרים, לפני שנתחיל להתפלל אנחנו נכוון על מה כל אחד רוצה להתפלל. אחד על סבא שלו שלא מר

  ואחד על אמא שצריכה ללדת, אחד על אח שצריך לעבור מבחן מסויים, וגם עלינו עצמנו אנו צריכים להתפלל.
לכן תלמידים יקרים, אנחנו נתחיל את התפילה ונכוון בעזרת ה' שהקדוש ברוך הוא ישמע את תפילתנו ברחמים וברצון, אמן 

 ואמן.

 הרב יגאל אלימלך
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