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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 

 !ברצון לפני שוכן מרומים ותפילותיניהי רצון שיתקבלו 

 'ז גיליון

 חשווןחודש 

 תשפ"א

 איך אנחנו יכולים לכוון בתפילה
 

מקבץ "לי אין משפחה בחוץ לארץ אז אני לא יכול לכוון ב :אם בן אדם מסתכל על עצמו ואומר
. האמת היא, שיש לי משפחה בחוץ לארץ, אולי לא המשפחה הקרובה אבל "נדחי עמו ישראל

יש לי אח יהודי אחר, שאם הכאב שלו חשוב וכואב לי אז אני הייתי מתפלל על זה מעומק ליבי. 
בכל תחום ו בקשת ישועה התמודדות עם מבחנים,, בקשה של חכמהאותו הדבר לגבי רפואה, 

 שהוא. 

ין חולים שאני צריך להתפלל עליהם, אין במשפחה הקרובה אמנם במשפחה שלי ברוך ה', א
צה שיבואו ארצה, ויצליחו להשתקע פה ולגור פה ושלי אנשים שגרים בחוץ לארץ, שאני כל כך ר

אני יודע שיש אבל  ל המשפחה הקרובה שלי זה לא קייםבארץ, להתיישב פה בארץ. אמנם אצ
חבר שיש לו לא עליכם, אמא שהיא צריכה  לי חבר בכיתה שיש לו אח חייל, אני יודע שיש לי

ישועה בבית חולים. אני יודע שיש לי חבר שהוא זקוק לעזרה בבית המשפט, שיעשו צדק 
ה אמיתי. כשילד מסתכל לא רק על מה כואב לי, מה אני מרגיש, אלא מה כל החברים שלי בכית

 אז יש הרבה על מה להתפלל.  ,מרגישים, מה כל עם ישראל מרגיש

. אתם תראו לדוגמא על עצמכם, שאם אתם תשמעו יהודים הם קשורים אחד לשני כמו אחים
על צרה של יהודי בארץ אחרת, בחיים לא שמעתם עליו, ואתם שומעים לדוגמא שגויים פגעו בו 

עצם זה שאתם יודעים שזה יהודי אני   באיזו שהיא ארץ, אתם לא מכירים את היהודי, אבל
. השאלה תמיד היא מה נמצא אחד לשניכי אנחנו קשורים  ,לב מאדבטוח שזה יכאב לכם ב

בלב, האם בלב שלי נמצא כל עם ישראל? אם בלב שלנו יהיה את כל עם ישראל אנחנו נתפלל 
 .על עם ישראל בכוונה בגלל שעם ישראל זקוק לתפילה

 הרב יאיר הרשקוביץ

 

 א' מרחשוון – ביום 

 לחצו לצפייה בסרטון המלא
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 קרבה לה' בתפילה
 

קיבלנו אפשרות לדבר עם בורא עולם שלוש פעמים ביום, מתנה גדולה מאד ומיוחדת היא ולא מובנת 
 מאליה.

כדי לפגוש אישיות, אני צריך להתקשר, אני צריך לדבר עם המזכירה, אני צריך לנסות לתאם מועד. 
ה את עצמו להקשיב לתפילותינו וכאן, שלוש פעמים ביום. לא המלך, אלא מלך מלכי המלכים, מפנ

והוא יודע להקשיב והוא רוצה לשמוע את התפילה שלנו. התפילה באחד הביטויים שלה מוגדרת 
יכולים לדבר, יכולים לשפוך את הלב ולהגיע למצב   "קירבה" כי אנחנו מתקרבים על ידה לבורא עולם,

ולשמוע אותנו, גם כאשר התפילה  שאכן הקדוש ברוך הוא מאזין לנו. יודע הקדוש ברוך הוא להאזין
היא ביטוי של שמחה או צער או בקשה או הודיה, הקדוש ברוך הוא שומע את כל התפילות ועל ידן 

 הוא מנהל את העולם כולו.

שנזכה תפילותינו תתגשמנה על עצמנו, על בתינו,  "קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת"
 על משפחותינו ועל כל עם ישראל כולו.

 הרב הראשי לישראל

 הרב דוד לאו שליט"א

 

 תשרי ל' –יום א 

 לחצו לצפייה בסרטון המלא

 הסרטון הוקדש

לעילוי נשמת 

 שמשון חי בן מאיר

 ז"ל
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 מודה אני

י ִנְשָמִתי ְבֶחְמָלה ֻרָבּה ֱאמּוָנְתָך.", בכיתה, אנחנו  "מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך ֶמֶלְך ַחי ְוַקָים, ֶשַהֲחֶזֶרת בֵּ
את המשפט הזה בתחילת התפילה. אבל באמת, מתי אומרים אותו באמת? אתם אומרים 

תלמידי חכמים אתם יודעים, אומרים אותו ברגע שמתעוררים בבוקר. עוד לא נטלנו ידיים, עוד 
קודם  -לא שטפנו פנים, הפה שלנו עדיין מלא בכל מיני טעמים מוזרים, העיניים שלנו דביקות 

 ".כל "מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך

אומרים חכמינו שסתם ככה אדם לא יכול להתפלל אל הקדוש ברוך הוא כשהוא לא מוכן. 
שילבש בגדים ולא פיג'מה, שישטוף פנים, שישטוף את הפה לפני שהוא מזכיר את שם ה'. אבל 

להגיד תודה תמיד אפשר, כי התודה זה הדבר העליון ביותר שהוא פורץ את כל המסכים, את 
הדבר שהוא הכי הכי מקרב בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. אם  כל המחיצות, התודה היה

הם יגידו לו את זה באמצע ההורים שלכם חושבים שצריך לבקש משהו מהמורה, האם 
תך על איזה נושא, דו לו: "שלום אנחנו רוצים לדבר אלא, הם יקבעו, הם יצלצלו אליו יגי הרחוב?

תו. אם הם רוצים לשאול כובדת, ידברו איבואו ככה בצורה ממתי אפשר להיפגש?" ייפגשו, 
: "שלום, אנחנו רוצים לברר אותו משהו, אז יכול להיות שלא יצטרכו כזה כבוד, אבל הם יצלצלו

 בית, זה בסדר לשאול עכשיו?".ה שיעורי םמה

אבל אם רוצים להגיד תודה, אין בעיה, אם עוברים לידו ברחוב: "הרב תודה רבה השיעורים 
תודה זה הדבר הכי !" והרב שמח ומחייך, אין אף אחד שיגיד 'לא' לתודה, שלך כאלה נפלאים

לכן גם על הבוקר אנחנו אומרים לריבונו של עולם "מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך" איך  מתבקש, הכי מקרב.
אנחנו היינו נראים אם הנשמה שעלתה לשמיים לא הייתה חוזרת אלינו? ברוך ה' ישנו בלילה, 

  לא מובן מאליו שנתעורר בבוקר.

 אז מודים לפניך שהחזרת לנו את נשמתנו.

 

 

 הרב עובדיה יוסף זצוק"ל

, מי שהיה הרב הראשי הספרדי, הראשון לציון למדינת ישראל, היה הרב עובדיה יוסף זצוק"ל
כתב ספרי הלכה אחד מהפוסקים הגדולים ביותר שקמו לעם היהודי במשך כל ההיסטוריה, 

 זכה שבהלוויה שלו ישתתפו כמעט מיליון איש.  רבים,

. עם משקפי שמשתמיד אתם בטח מכירים את התמונות של הרב עובדיה, בהם הוא נמצא 
רגיש כאב בעיניים, הוא ההוא מוזר, נכון? כשהרב עובדיה היה רק בן חמישים, לילה אחד 

לא מבחין בצבעים. מיד הוא  וגםמסתכל לכל מקום והוא רואה שהוא לא מבחין בעצמים קטנים, 
ואומר לו 'יצחק בני, אתה רואה משהו בעיניים שלי, משהו  הרב יצחק יוסף -עיר את הבן שלו מ

זה '. אבל , אולי תחזור לישון וזה יעבור לךצחק יוסף אומר לו 'לא, הכל בסדרלא בסדר?' והרב י
בכל מקום שיש בו אור  ובשלב מסויים לרב עובדיה היה קשה מאוד להיות החמירורק  לא עבר

חזק, ולכן גם בבית הכנסת שבו הוא היה מוסר שיעורים היו נאלצים לכבות את האורות 
ולהדליק ממש רק אור קטן כדי שהרב עובדיה יוכל למסור את השיעורים שלו. היה לו מאוד 

ה האריך בתפיל הרב עובדיה קשה הוא כנראה נזקק לניתוח אבל כל הזמן דחו לו את זה, ודחו.
המון זמן, הוא התפלל על מאור העיניים שלו שלאט לאט הולך וכבה. החליט הרב עובדיה ללכת 

 . בצפתלהתפלל בקברו של רבי יוסף קארו. וכך הלך יום אחרי יום לקבר של רבי יוסף קארו 

-אמר הרב עובדיה 'ריבונו של עולם, אני נמצא כאן בקבר של רבי יוסף קארו, אני השתדלתי כל
ר את הפסיקה של רבי יוסף קארו, של ה"ֻשְלָחן ָערּוְך" כאן לארץ ישראל. בבקשה כך להחזי

וככה היה מתפלל יום אחרי יום ולא מוותר ובוכה  ממך, החזר לי את מאור העיניים שלי.'
יו, אמנם הוא עדיין שום ניתוח שמאור עיניו חזר אל ללאשובאמת אחרי כמה ימים זכה  בדמעות

 ספרי הלכה רבים.לכתוב עוד  המשיךב"ה אך יחד עם זאת  שמשהמשקפי היה צריך את 

 .חוזרים ומתפללים עוד ועוד -שלא מתייאשים מלהתפלל למדנו 

 

 

 

 הרב שלמה אהרונסון

 

 קייסהרב הראל מ

 

 ב' מרחשוון – גיום 

 צפייה בסרטון המלאלחצו ל

 

 לחצו לצפייה בסרטון המלא

 

 ג' מרחשוון – דיום 
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 האם נמשיך להתפלל לאחר שיבנה בית המקדש?

מה יהיה אחרי שבית המקדש יבנה? זה יהיה הדבר הכי נפלא בעולם, אנחנו נוכל להגיע 
 קדושה! ואיז וואוולבית המקדש ולראות את הכהנים והלווים, 

 אבל האם אנחנו נמשיך להתפלל?

איזו שאלה נפלאה, אני חושב שכן, אני אפילו בטוח שכן, תמיד צריך להתפלל. התפילה זה 
תו. אנחנו ר שלנו עם ה', שם אנחנו מדברים אתו ונפגשים אה הדיבוהקשר שלנו עם ה', ז

 נהיה חייבים להתפלל, כי אי אפשר בלי להיות בקשר עם ה'.

 נכון, אז על מה נתפלל?

כל מיני דברים שאנחנו מן הסתם נצטרך גם כשבית המקדש יבנה. נתפלל שהוא יקבל את 
כל ללמוד תורה בשמחה, ולעלות לרגל, והקורבנות שלנו ברצון ושהוא יסלח לנו ושנזכה 

הדברים הנפלאים שאנחנו מאוד מאוד רוצים שהם יהיו נכונים גם כשבית המקדש יהיה 
 בנוי.

 רגע, ונתפלל בסידור?

זו שאלה טובה, יכול להיות שיהיה לנו סידור אחר, כי באמת חלק מהבקשות יצטרכו 
ותהיה גאולה אז אנחנו, אנחנו  להשתנות, אתה מבין? אחרי שבית המקדש כבר יהיה בנוי

יודעים שחכמים בטח יתקנו לנו סידור תפילה קצת שונה, עם בקשות שמתאימות יותר 
 לתקופה הזאת.

 .בעז"הלהתפלל שיבנה בית המקדש ואז בקרוב נוכל לראות איך יהיה  ךאז אנחנו נמשי

 

 הרב נועם הלוי

 

 לחצו לצפייה בסרטון המלא

 

 ד' מרחשוון –יום ה 

 מה אנחנו זוכרים משבוע שעבר?

 משחקים ונהניםלוחצים, 

כוחה של 

 תפילה

הפאות 

שלא 

 נשרו

תפילה 

בתקופת 

 התנ"ך
 קוד למשחק:

33333 

 

פעילות 

 מיוחדת לסרטון 

 -לחצו כאן-
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