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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 

 'ח גיליון

 חשווןחודש 

 תשפ"א

 חוני המעגל
 

על מנת שירד , וברזיםכחקלאי הדבר הכי חשוב זה גשם. לפני הרבה שנים לא היה צינורות 

 גשם היה צורך בתפילה.

לפני כאלפיים שנה, בימי בית שני, חי לו בארץ ישראל אדם צדיק שקראו לו חוני.  חוני היה 

באותה שנה, הגיע חודש אדר ולא ירדו . אל ידע שהקב"ה שומע את תפילותיוצדיק שכל עם ישר

! אנחנו יודעים שה' שומע ים. הלכו אליו הרבה מחכמי ישראל ואמרו לו 'חוני, בקש גשםגשמ

ועל כן נקרא שמו  הלך להתפלל לפני הקב"ה ועג עוגה )עיגול(יך'. מה עשה חוני? לתפילות

ם'. התחילו עד שאתה לא מוריד גשמי, ההז מהעיגול. אמר לקב"ה: 'אני לא זז חוני המעגל

לא יעזור  טפטוףגשמים מטפטפים, אמרו לו חכמי ישראל וכל האנשים 'לא ככה ביקשנו, 

לעצים, לא יגדל מזה כלום' אמר חוני לקב"ה: 'לא כך ביקשתי, אלא גשמים שימלאו את כל 

א מוריד גשמים, בבקשה ה' הבארות, את כל האגמים והנהרות. אני לא יוצא מפה עד שאתה ל

ואמרו אין לנו מה לאכול'. התחילו לרדת הרבה גשמים, בחוזקה. פנו אליו עם ישראל , תן גשם

י, אנחנו לא יכולים. הכל יהרס'. אמר חוני 'ה', אני מתחנן, תן לנו וני, הגשמים חזקים מדלו 'ח

אחרי כמה שעות פתאום אמרו לו חכמי ישראל ו גועים.' התחיל לרדת גשם לאט לאטגשמים ר

'זה יותר מדיי מים, הכל עולה על גדותיו'. ואז אמר להם חוני 'אני אתפלל לקב"ה'. וכך אמר חוני 

'הקב"ה, אבא שבשמיים, עם ישראל לא יכולים עם רוב טובה ולא רוב רעה. בבקשה ה' תעצור 

עננים ויצאו עם ישראל ללקט את את הגשמים, זה מספיק.' מיד נעצרו הגשמים, התפזרו ה

 התבואה שלהם.

ם" יו לנו גשמים בזכות התפילות שלכםבעזרת ה' שהשנה יה יד ַהָגשֶׁ יב ָהרּוַח ּומֹורִּׁ  "ַמשִּׁ

 הרב צור חי אופנהיימר

 ' מרחשווןח – ביום 

 לחצו לצפייה בסרטון המלא
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 ותן טל ומטר לברכה
 

מהגמרא על החכמים שהתפללו ולא ירד גשם, עוד פעם התפללו ושוב לא אנחנו זוכרים סיפורים 

 ירדו גשמי ברכה. -ירד גשם, פעם שלישית שהם התפללו מכל הלב 

ָבֵרְך ֲאָדָמה" "בְּ  ָרָכה תְּ ֵמי בְּ שְּ גִּׁ יר ֲאָדָמה" "בְּ ֵמי אֹוָרה ָתאִּׁ שְּ גִּׁ יֵצּה "בְּ ֵמי דִּׁ שְּ גִּׁ יל ֲאָדָמה" "בְּ ָלה ָתגִּׁ ֵמי גִּׁ שְּ גִּׁ

ַדר ֲאָדָמה" הְּ ֵמי הֹוד תֶׁ שְּ גִּׁ ן ֲאָדָמה" "בְּ ַדשֶׁ ָפנֶׁיָך" תְּ לְּ ֵעת ָרצֹון מִּׁ ים וְּ ַעת ַרֲחמִּׁ ֹּאת שְּ ֵהא ַהָשָעה ַהז  "תְּ

וצים מים לכל האדמה, לכל בעלי החיים, לכל המטעים, לכל לכל אחד יש מים בברז, אנחנו ר

אנחנו מתפללים, אנחנו מתפללים  -הצמחים, לכל השדות. אנחנו חיים בקשר קבוע עם הקב"ה 

 שגם ישמע את התפילה שלנו, שיאיר לנו פנים, שיאהב אותנו, שישמח בנו.

ונתפלל כולנו לכבוד ז' חשוון: "ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה  .יהי רצון שגם השנה נזכה להרבה גשמים

 ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה."

 

 שמואל אליהוהרה"ג 

 

 ז' מרחשוון –יום א 

 לחצו לצפייה בסרטון המלא
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 מתנת התפילה

תפילה רבה יותר ממצווה, מצווה, מצווה להתפלל כל יום. אבל תפילה היא הלא רק תפילה היא 

 גדולה ועצומה שנתן לנו ה' יתברך. היא מתנה

. 'הלו? ישר הרמתי טלפון לראש הממשלה . מוחלטיום אחד ברחוב שלי התקלקל הפנס, חושך 

מי אתה רוצה?' אמרתי לה 'אני רוצה את  ,ביבי?', ענתה לי מזכירה, אמרה לי 'סליחה, מי מדבר

הממשלה,  ראש הממשלה', אמרה לי המזכירה 'אי אפשר, לא כל אחד יכול לקבל את ראש

ולי תגיד לי מה תזכה לקבל פגישה. א -ורק אם זה נושא מאוד חשוב  צריך לקבוע פגישה מראש

היא צחקה 'בשביל פנס ברחוב לא  ',הבעיה?' אמרתי לה 'הפנס ברחוב שלי התקלקל! 

 -אם כולם יפנו בכל דבר קטן לראש הממשלה . לחשמלאיתפנה מתקשרים לראש הממשלה, 

 .הוא מתעסק בדברים הגדולים, החשובים. לדברים הקטנים יש שרים, יש פקידים .וסהוא יקר

 חשובים יכולים להגיע לראש הממשלה.'רק דברים ממש 

ריבונו של עולם יש לו הרבה יותר דברים מאשר ראש הממשלה, מיליארדי בריות, מיליוני 

גדולים ודברים קטנים. והוא מקשיב לכולנו, לא רק לדברים  אנשים, וכל אחד יש לו דברים

תפילות זו מתנה גדולה ועצומה שהקב"ה מקשיב לכל . החשובים והגדולים, גם לדברים קטנים

 .עמך ישראל

הכי חשוב שיביא לנו משיח במהרה ויגאל ו בקשו בלב שלםפנו לה', , תנה הזאתנצלו את המ

 את עמו ישראל.

 

 

 שלוש תפילות ביום

את  למה יש שלוש תפילות?ערבית. ו מנחה שחרית, :בכל יום יהודי מתפלל שלוש תפילות

אהב את היהודים ועזר להם. אנטונינוס  .אנטונינוס –הקיסר הרומי השאלה הזאת שאל 

בא אנטונינוס לרבי ושאל אותו "תגיד לי חתם את המשנה(, שבמיוחד הוא אהב את רבי, )רבי 

 :ם שלכם, כמה פעמים שרוצים?" אמר לו רביקילו, לאלה'אפשר לבוא ולהתפלל י רבי, למה א

אנטונינוס לא ממש השתכנע. מה עשה רבי? בא לארמונו של  .""זה לא מכובד, צריך להתכונן

עם צעק "אדוני הקיסר! אדוני אנטונינוס כמה פעמים באותו יום, הרבה יותר משלוש, וכל פ

הקיסר!" עד שבפעם האחרונה אומר אנטונינוס לרבי "מה קורה לך, זה לא מכובד, אתה קורא 

"ואם לקיסר, שהוא מבשר ודם,  :אמר לו רבי ."אני הקיסרבכל זאת כך הרבה פעמים. -לי כל

רבה יותר ראוי?" אז אתה לא חושב שזה ה קב"הה רוצה שיתייחסו בצורה מכובדת, לאת

  .רבימדברי באמת אנטונינוס הצליח להשתכנע 

זה כנגד האבות  ההסבר הראשון אבל באמת למה צריך להתפלל שלוש תפילות ביום?

תפילת מנחה. יעקב   -תפילת שחרית. יצחק -ל אבא תיקן תפילה. אברהם אבינוהקדושים, כ

ה" מכאן  -אבינו  ֱהמֶׁ אֶׁ יָחה וְּ ם ָאשִּׁ ָצֳהַריִּׁ ר וְּ קֶׁ ב ּובֹּ רֶׁ תפילת ערבית. אומר דוד המלך בתהילים "עֶׁ

בית ל הקשר הסבר נוסףצהריים. רואים שגם דוד המלך כיוון לשלושה זמנים ביום, ערב, בוקר, 

המקדש. תפילת שחרית היא כנגד תפילת תמיד של שחר, שפתח את כל עבודת הקורבנות 

בבית המקדש. תפילת מנחה היא כנגד תפילת תמיד של בין הערביים שסגר את קורבנות כל 

הקורבנות היום, ותפילת ערבית היא כנגד ההקטרה שהקטירו את כל האיברים שנשארו מכל 

 של היום במשך כל הלילה.

 .וגם לעבודת בית המקדשחיבור גם לאבות הקדושים ו מתוך כוונהשנזכה להתפלל 

 

 

 

 הרב אוהד קרקובר

 אוריה הלרהרב 

 

 ' מרחשווןט – גיום 

 צפייה בסרטון המלאלחצו ל

 

 לחצו לצפייה בסרטון המלא

 

 ' מרחשווןי – דיום 
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 יש שכר לפעולתךכי  –ל אמנו רח

זהו יום פטירתה של רחל אימנו, רחל אימנו שידועה במסירות הנפש שלה, בתפילות 

 .ובתחנונים שלה לפני הקדוש ברוך הוא

והקול שנים, בזמן חורבן בית המקדש, הגיע קול לקברי האבות לפני הרבה מספרים ש

מלפני ובקשו רחמים ישנים מתרדמתכם  ורו, אבות, עאמר להםהעיר את האבות משנתם ו

 . םלבקש רחמישמעו זאת האבות והתחילו  על עם ישראל שנמצא בגלות.הקב"ה 

קם אברהם אבינו ואמר: "הקדוש ברוך הוא, אתה הבאת לי בן כשהייתי בגיל מאה שנה, 

בח ועמדתי בניסיון. אותו על גבי המז עקודואמרת לי ל 33, גדל והגיע לגיל ואותו בן, יצחק

לא תרחם על עם ישראל?". מיד קם אחריו יצחק אבינו ואמר: "הקדוש ברוך הוא, אני 

שנעקדתי ברצון על גבי המזבח. לא תרחם על עם ישראל?". אחר כך קם יעקב אבינו 

בנים.  21ואמר: "הקדוש ברוך הוא, אני סבלתי צרות רבות, היה לי גם צער גידול בנים, 

ורק רחל אימנו לא בות לא נענו. הא ךא. ם ישראל?". וכך משה ויהושעלא תרחם על ע

הרימה קולה וצעקה בבכי ובתחנונים לפני הקדוש ברוך הוא , יתרה ונשארה במקומהו

רחל אמנו  ָמה ָלְך?", חלאז אמר לה הקדוש ברוך הוא: "רו עד שקולה נשמע לפני ה'.

ך שיעקב אבינו אהב אותי גלוי וידוע לפניך הוא, עם ישראל בצער. : "הקדוש ברואמרה

אהבה גדולה והיה מוכן לעבוד בשבילי שבע שנים. כשהגיע הזמן שאני אתחתן עם יעקב, 

אבא שלי נתן ליעקב את לאה אחותי במקומי, ואני לא ביישתי אותה ולא קינאתי בה." 

י שמע הקדוש ברוך הוא את רחל אי כִּׁ בֶׁ י קֹוֵלְך מִּׁ עִּׁ נְּ ֵמנּו, מִּׁ מנו והתפייס, ואמר לה "ָרֵחל אִּׁ

ֻעָלֵתְך."  פְּ י ֵיש ָשָכר לִּׁ ָעה כִּׁ מְּ דִּׁ ְך מִּׁ ֵעיַניִּׁ  וְּ

, רחל אימנו היא היחידה מכל האימהות שלא נקברה במערת המכפלה, תלמידים יקרים

קשר מיוחד היא נקברה בבית לחם, על אם הדרך. ואולי דווקא בגלל זה יש לעם ישראל 

אליה. אל האמא שניצבת בדרך ומתפללת שהבנים שלה יחזרו מהגלות, שהבנים שלה 

  כבר יגיעו לגאולה שלמה, שיצאו מהסבל ומהייסורים.

 .יהי רצון, תלמידים יקרים, שזכותה של רחל אימנו, תגן עלינו ועל כל עם ישראל. אמן

 

 עמיחי נחשוניהרב 

 

 לחצו לצפייה 

 בסרטון המלא

 

 מרחשוון "אי –יום ה 

 מה אנחנו זוכרים משבוע שעבר?

 משחקים ונהניםלוחצים, 

 נגה אהרון

 

 לחצו לצפייה 

 בסרטון המלא
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