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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 ברצון לפני שוכן מרומים ותפילותיניהי רצון שיתקבלו 

 'ד גיליון

חודש אלול 

 תש"פ

 

 קווה אל ה'

בחודש אלול אנחנו אומרים בכל בוקר את המזמור" לדוד ה' אורי וישעי ממי אירא". הפסוק החותם 
את המזמור הזה הוא "קווה אל ה' חזק ויאמץ ליבך וקווה אל ה'" ומיד כשאנחנו חושבים על הפסוק 

באותן מילים  הזה צפה מיד השאלה למה דוד המלך עליו השלום, חזר על המילים, פתח אותו
וסיים אותו באותן המילים, "קווה אל ה' חזק ויאמץ ליבך וקווה אל ה''' מה יש בחזרה הזאת שהיה 

  חשוב לדוד המלך להדגיש לנו? אולי נשאל קודם מה זה לקוות אל ה'?

לקוות זה לרצות שמשהו יקרה, לקוות לה' זה לצפות שהתפילה שלנו תתקבל, לקוות זה שמה 
יתרחש ויקרה. חכמים בגמרא התייחסו לשאלה הזאת, ושאלו למה דוד המלך שאנחנו מבקשים 

חזר על המילים האלו פעמיים, והם אמרו את הדברים הבאים: אם רואה אדם שהתפלל ולא נענה, 
 ."קווה אל ה' חזק ויאמץ ליבך וקווה אל ה'''יחזור ויתפלל שנאמר 

בתפילה, התפללנו על משהו והתפילה  מה זה התפלל ולא נענה? זה מה שכולנו לפעמים מרגישים
לא נענתה, היא נשמעה בוודאי, כי כל התפילות נשמעות אצל ריבונו של עולם, אבל לא כולם נענות, 
לפחות לא באופן שאנחנו רוצים שהם יענו, הייתי יכול לחשוב שאם התפילה לא נענית, להתייאש 

התפילה שלי חס ושלום. אמרו חכמים מהתפילה להפסיק להתפלל, אולי זה סימן שה' לא רוצה את 
כי דוד המלך אמר לנו "קווה אל ה'" קיווית?  אם רואה אדם שהתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל

 "חזק ויאמץ לבך". נתחזק בתפילה נתאמץ בתפילה ונמשיך לקוות לה'.לא נענית? 

 

 
 צום גדליה

 

שאנחנו לא שמחים בו. מדוע  זמן זהוגיע יום שנקרא צום גדליה. צום מיד אחרי ראש השנה מ
באו צרים  .אנחנו לא שמחים? כי היה לנו בית מקדש: בית המקדש הראשון, והיו שם נביאים

כמו שיש לנו גם היום, והחריבו את בית המקדש הראשון. בארץ ישראל, נשאר אדם אחד  ואויבים
ן אחיקם. והייתה מחלוקת בתוך עם גדול שהוא היה המנהיג של עם ישראל, וקראו לו גדליה ב

באו ורצחו את גדליה בן אחיקם, וזה היה יום אחד אחרי אנשים רעים שגרמה  מחלוקת זוישראל, 
 ראש השנה, בג' בתשרי. ולכן אנחנו צמים יום צום על מה שקרה אז. 

ה, שנרצח גדליה בן אם נשאל את עצמנו ילדים יקרים, אתם יודעים לפני כמה זמן קרה הדבר הז
ולי אפילו זה כבר אלפי שנים, יותר מאלפיים ושלוש מאות שנה, אבחורבן בית ראשון,  אחיקם?

את היום הקשה הזה של צום גדליה  ולמרות כל השנים אנחנו זוכרים אלפיים וארבע מאות שנה
בן שסביב בית וזה אחד מארבעת הצומות הקשים שיש לנו על חורבן בית המקדש ועל החור

  המקדש.

כל צער כזה, ילדים יקרים, אנחנו הופכים אותו לתפילה. למי יש  מה אנחנו עושים עם היום הזה?
לנו לפנות כשאנחנו מצטערים? אנחנו פונים לריבונו של עולם ואומרים לו: ריבונו של עולם, נכון, 
לפני אלפיים ארבע מאות שנה החרבת את בית המקדש ונרצח גדליה בן אחיקם בגלל מחלוקת, 

אנחנו מתפללים להפוך את תפסיק המחלוקת בעם ישראל. ריבונו של עולם תעשה שקודם כל 
 .היום הזה של הצער ליום של תפילה גדולה לקדוש ברוך הוא

 

 הרה"ג אליקים לבנון

 

 חיים שרייברהרב 

 

 ג' תשרי – ביום 

 לחצו לצפייה בסרטון המלא

 ד' תשרי – גיום 

 לחצו לצפייה בסרטון המלא
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 אבינו מלכנו

אבינו מלכנו, חטאנו לפניך. אבינו מלכנו. קודם היא  התפילה המרכזית בעשרת ימי תשובה
 אבא אחר כך מלך. 

החוק אומר שבלילה אף אחד לא נכנס לארמון. ומה היה להם חוק, ש ,מעשה במלך ומלכה
והיה להם מאוד נחמד,  ים היו להם. הם גדלו בתוך הארמוןילדים חמוד 5?  עם הילדים שלהם

פעם אחת החליטו המלך והמלכה לעשות  אולם לפעמים התגעגעו קצת לצאת ולפגוש חברים.
 .ו את הילדים ליםולקח ,להם הפתעה, אמרו להם מחר טיול. אחד השרים קיבל את המשימה

אבל המלך אמר מראש  .והיה להם מאד כיף והם לא רצו לחזור הביתה חברים בים הם פגשו
חייבים עד הלילה לחזור, והנה כבר מחשיך, והשר מנסה ולא מצליח. מה עושים? חוזרים אבל 
בדרך חזרה הם היו עצובים. האחד אומר לשני אנחנו לא בסדר אבא עכשיו יכעס עלינו, אמא 

כשהם  .הרי בלילה לא נותנים להיכנס לארמון ,כעס עלינו. אולי לא יתנו לנו להיכנס לארמוןת
הילדים מתחילים לבכות והשומר  .מתקרבים אל הארמון השומר לא נותן להם להיכנס, לילה

המלך בעצמו לפתע מגיע, פותח את  ?עומד נבוך, מה אני אעשה עכשיו, אתן להם להיכנס
מצטער אבל לא ידעתי אם להכניס אותם או  פה? אומר השומר, אני אל מה קורההשער, ושו

ופתאום הם חושבים לעצמם, אבא אוהב אותנו בכל מחיר,  אל ילדיולא. המלך מושיט את ידיו 
אתם הילדים שלי, השער  -מיד אבא אומר להם, אני סולח לכם. גם אם התנהגתם לא בסדר 

שובה אנחנו לא מתפללים רק אל המלך, שהוא אנחנו עומדים בעשרת ימי ת .אף פעם לא סגור
פתח שערי אבינו מלכנו,  מלך העולם, מנהל את כל העולם, כמו מלך גדול, הוא גם האבא שלנו

 שמים לתפילתנו.

 

 עמירם אלבההרב 

 

 לחצו לצפייה בסרטון המלא

 

 אם כבנים אם כעבדים
 

יושבת כל יום ומתפללת  ,סבתא מסעודה ,סבתא שלי
היא יושבת  .הנכדים ואפילו הנינים שלה ,על כל הילדים

התהילים הישן והמרופט שהדפים שלו כבר  עם ספר
 ,נכד נכד ,ופשוט עוברת ילד ילד ,צהובים מרוב שימוש

כשאני רואה אותה מתפללת אני פשוט . ומתפללת עליו
אני מרגישה שהיא כמו בת שמדברת עם  .מתרגשת

והיא . שהוא אבא שלה' שמדברת עם ה ,אבא שלה
לבקש מרגישה כל כך קרובה אליו שהיא מרגישה בנוח 

בתפילת ראש השנה . ממנו את כל מה שהיא צריכה
אם כבנים אם "שישפוט אותנו ' אנחנו אומרים לה

שיתייחס אלינו כאל ' אנחנו מבקשים מה, "כעבדים
הוא ' כי באמת היחס שלנו אל ה ,בנים או כאל עבדים
 ,ה'מצד אחד אנחנו כמו בנים של . מורכב משני צדדים

יכולים להרגיש בנוח  ואנחנו ,הוא כמו אבא שלנו' ה
ומצד . לדבר איתו ולבקש ממנו כל מה שאנחנו רוצים

הוא  ,הוא כמו מלך שלנו ואנחנו העבדים שלוה' שני 
 ,הוא נתן לנו את הכל ואנחנו נתינים ,ברא את העולם

 .עבדים שלו

עזרת השם שיהיו לנו תפילות טובות, שנצליח ב
 !להתפלל אל ה' גם כמו אל אבא וגם כמו אל מלך

 נגה אהרון

 

 עבודתו של כהן גדול

מאוד מעניינים אנחנו יכולים ללמוד  שני דברים
הדבר מהתפילה של הכהן הגדול ביום הכיפורים. 

, איך הקדוש ברוך הוא שהוא גדול וגיבור הראשון
מקשיב לתפילה של בן אדם. הכהן הגדול הוא  -ונורא 

בן אדם וכמו שהוא שומע את תפילתו כך הוא שומע 
גם תפילה של ילד או ילדה. למה, למה בכלל שהקדוש 

 ברוך הוא יקשיב לתפילה שלנו? 

שמעאל יש סיפור מאוד מעניין על הכהן הגדול, רבי י
בן אלישע, שפעם אחת ביום הכיפורים, הוא נכנס לתוך 
קודש הקודשים, ושם הקדוש ברוך הוא התגלה אליו. 
ומה אמר לו הקדוש ברוך הוא לרבי ישמעאל? 
"ישמעאל בני, תברך אותי" אנחנו לומדים מכאן שגם 
הקדוש ברוך הוא, הגדול והעצום, מקשיב לתפילה של 

  בני אדם שהם פשוטים לעומתו.

שאנחנו יכולים ללמוד מהתפילה של הכהן  דבר נוסף
ילדים, אתם  -הגדול זה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו 

יכולים לבקש ממני הכל, כל מה שאתם רוצים. ואיך 
אנחנו יודעים את זה? ביום הכיפורים, הכהן הגדול 
כשהיה יוצא מתוך קודש הקודשים, היה מתפלל 

ים שונים משנה לקדוש ברוך הוא ומבקש לפעמים דבר
 לשנה, וכך כל שנה עלינו לבקש מה שצריכים השנה. 
ילדים צדיקים תתפללו לקדוש ברוך הוא, תבקשו 
ממנו כל מה שאתם צריכים, ובעזרת השם הקדוש 

 ברוך הוא ישמע לתפילות שלכם, אמן.

 ' תשריו -  היום 

 ה' תשרי –יום ד 

 הרב ארז אברהמוב

הסרטון הוקדש 

לעילוי נשמת אמילי 

 מילי בת ניטה ע"ה
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 דביר עתניאלבית ספר 

 

 בית ספר "סעדיה גאון" אור יהודה

 

 מורשת נריה גבעת שמואל

 

 ם נהריה"רמב בית ספר

 

 בית ספר נעם הרצוג בעכו

 

 ברכיה מושב - בית ספר מורשה

 

 תמונות לימוד מהשטח
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 כנפי רוח בית ספר 

 

 א"ה קריית שמואלחינוך אהרון הרבית  בית ספר נעם בני דקלים

 מעלות חיים פ"תבית ספר  ישורון פרדס חנהבית ספר 
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