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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 

 'ט גיליון

 חשווןחודש 

 תשפ"א

 
 מסירות נפשו של דניאל לתפילה

 

נבוכדנאצר הרשע היה מלך בבל, הוא הכיר את חוכמת היהודים, ורצה לגדל אצלו בבית ילדים 

יהודים ולראות מה יקרה איתם. אחד הילדים הוא דניאל המפורסם, דניאל מגוב האריות. מסופר על 

אותה תקופה שנבוכדנאצר אסר בחוק להתפלל לשום אלוהים חוץ מלנבוכדנאצר עצמו. המטרה 

שזה אינו נכון, יבינו שנבוכדנאצר הוא זה שנותן הכל, מה שכמובן אתם מבינים  הייתה שכולם

שמע דניאל היה שר מאוד חשוב בממשלתו והוא שהרי הקדוש ברוך הוא הוא זה שנותן לנו הכל. 

 3ן ירושלים והתפלל פתח את החלון הגדול שמכוון לכיוו, הוא הלך לביתו לעליית הגג, על הגזרה

דבר כמה הלכות חשובות מאוד לגבי התפילה.  מרתק הזה אנחנו לומדים ורמסיפזמנים ביום. 

להתחבר באופן גם להסתכל לשמיים ודניאל פתח את החלון שלו, לפתוח את החלון זה עוזר  ראשון

את העולם, להבין שאנחנו לא סתם מתפללים במנותק, אנחנו מחוברים למה  לה' וגם לראותישיר 

משם עולות כל התפילות, ממקום קודש וא התפלל לכיוון ירושלים, ודגש שה, מדבר שנישקורה.  

שדניאל התפלל שלוש תפילות ביום  -שמודגש  הדבר השלישיהקודשים, בית המקדש, הר הבית. 

 ובשלושה זמנים שונים, ערב, בוקר וצהריים. 

למסור הוא לא חייב  דניאל יכל למצוא אלף תירוצים למה לא להתפלל, למה לעשות את זה בסתר,

, אבל דניאל לא וויתר ובשביל שלוש תפילות ביום הוא פתח את החלון, דווקא כדי שכולם את הנפש

אצר. אז עם אני דניאל מתפלל לאלוהים שלי ולא לנבוכדנ -יראו, דווקא כדי שאף אחד לא יפספס 

 .הכוחות האלה של דניאל הקדוש, ניכנס לתפילת שחרית

 

 הרב אוריה הלר

 מרחשוון ט"ו – ביום 

 לחצו לצפייה בסרטון המלא

 tefila2020@gmail.comעמיחי נחשוני   עריכה:

 

 הפיוט אדון עולם
 

תחילת התפילה, עוד לפני כל המזמורים וכל מה שאנחנו מכירים אחרי ברכות התורה, הדבר 

"אדון עולם אשר מלך"? אפילו יש חכמים שאמרו שמי  הראשון שאנחנו אומרים זה את המזמור

 מה כל כך חשוב שכולם אומרים אותושאומר אדון עולם כמו שצריך הוא ערב שתפילתו תתקבל. 

 ושאם נגיד אותו תפילתנו תתקבל? 

"אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נעשה בחפצו כל אני מלך שמו נקרא" מה אמרנו 

למילים: "אדון עולם אשר מלך" הקב"ה שהוא אדון של העולם עוד לפני שהיה  נשים לבפה? בואו 

י שנעשה כל מה שהקב"ה עולם, אבל אחרי שהקב"ה ברא את העולם "לעת נעשה בחפצו כל" אחר

כשאני הולך ועושה רוצה "אזי מלך שמו נקרא" הקב"ה הופך מאדון עולם הוא הופך להיות מלך. 

מעשה טוב וחושב על איזה מעשה טוב אז אני לא רק עשיתי מעשה טוב אלא גם הפכתי את 

לעשות.  יש לו נתינים שעושים מה שצריך ,הוא מלך -, הוא כבר לא אדון של העולם הקב"ה למלך

את הקבלות,  לעמוד ולקרוא ושם אתה פוגש את השומר. תפקידו,לדוגמא: אתה הולך לסופר 

מביאים לו ואז הוא מסתכל וחותם את החותמת ואומר שאתה יכול ללכת. אני עברתי לידו ואמרתי 

לו תודה רבה אדוני, יום טוב שיהיה לך! וואו האיש הזה חוזר הביתה אומר לאשתו תשמעי מישהו 

 ,מר לי תודה רבה זה מעשה טוב שעשיתי אבל זה לא רק מעשה טוב הפכתי את הקב"ה למלךא

 .יש מלך לעולם הוא מנהיג את העולם ,כולם יודעים עכשיו

 

 הרב אליקים נוירברגר
 מרחשוון י"ד–יום א 

 לחצו לצפייה בסרטון המלא

https://video.link/w/6j1tb
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 עד היכן התפילה מגעת

התפילה, עד מתי ועד להיכן, גם אם לפעמים נראה שאנחנו מתפללים אבל  כוחהיום נלמד על 

 לא נענים, ה' לא שומע. אז אנחנו אומרים מה קורה? אולי ה' לא שומע את התפילות שלנו? 

חס וחלילה לחשוב דבר כזה, ניקח למשל את רחל אימנו, כשהיא ילדה את אחד הבנים על ידי 

ְלִּתי" וברש"י שם  י ַגם־ָיֹכֹ֑ ְלִּתי ִעם־ֲאֹחִתִ֖ ים ׀ ִנְפַּתַּ֛ י ֱאֹלִהִ֧ אחת השפחות שלה? היא אמרה: " ַנְפּתּול ֵ֨

ה ְלָמקֹוםִנְתַעַקְשִּתי ְוִהְפַצְרִּתי ְפִצירֹות ְוַנְפּתּוִלים "מפרש:  כך התענתי והתפתלתי -כל -" ַהְרב 

 את בנימין.ם מכאבי הלב של התפילות ובסוף, היא נענתה וילדה את יוסף ואחר כך ג

גם משה רבינו שהוא התפלל לקדוש ברוך הוא אחרי חטא העגל, הקדוש ברוך הוא אמר: 

ם", אבל משה רבינו ל א מוותר, עולה לקדוש ברוך הוא להר סיני "ַהִניָחה ִלי ְוִיַחר ַאִפי ָבֶהם ַוֲאַכל 

ונשאר אצלו שם ארבעים יום וארבעים לילה, לחם לא אכל ומים לא שתה, והקדוש ברוך הוא 

משה רבינו לא התייאש רק אחרי ארבעים יום אמר לו: "ָסַלְחִּתי ִכְדָבֶרָך.". אחרי ארבעים יום 

 להתפלל. והמשיך

 -' בגימטריה התפלל "ואתחנן תפילות". 'ואתחנן ן": אומרים חז"ל שמשה רבינובפרשת "ָוֶאְתַחנַ 

ַלי עֹוד ". ומשה רבינו לא התייאש עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו: 515 ר א  ַרב ָלְך ַאל ּתֹוֶסף ַדב 

, אז הקדוש ברוך הוא היה צריך 515 -ַבָדָבר ַהֶזה.", כי אם הוא היה מתפלל את התפילה ה

 כביכול, לתת למשה רבינו להיכנס לארץ. להיאלץ 

לכן ילדים יקרים וחמודים, נתחזק לפני התפילה ונתפלל מעומק הלב ולא נתייאש, גם אם נראה 

 לנו שהקדוש ברוך הוא כאילו לא ענה לנו, אבל "ְקרֹוָבה ַהְישּוָעה ָלבֹוא".

 

 

 אמונה ובטחון

דוד המלך כותב בספר תהילים פרק צ"ב: "טוב להודות לה' ולזמר לשמך עליון, להגיד בבוקר 

 חסדך ואמונתך בלילות." דוד המלך מדבר על שני זמנים, גם על הבוקר וגם על הלילה. 

, "להגיד בבוקר הבוקר וגם על הלילהמדוע דוד המלך מדבר גם על לכאורה נשאלת השאלה 

 ? מה שייכת האמונה ללילהחסדך ואמונתך בלילות"? ושאלה שנייה 

תלמידים יקרים, דוד המלך רוצה ללמד אותנו יסוד מאוד חשוב בחיים. יש זמנים שהם בוקר 

ם מבחינתנו, אנחנו רואים את הטוב, אנחנו מודים לה', איזה יופי, יש לי הכל! אבל יש זמנים שה

לילה, ולנו כשיש זמני לילה לפעמים אומר לנו "תדע לך, שגם בלילה צריכה להיות בך אמונה 

"ואמונתך בלילות", תאמין שהכל לטובה, שהכל מאת ה' יתברך." לא לחינם היהדות אומרת 

גם כשיש לילה, גם שאנחנו מתחילים את היום מהלילה, "ויהי ערב ויהי בוקר" לומר לנו 

, בסוף יש את הבוקר, בסופו של וקשה, עלינו לדעת שבסוף יש את היוםכשנראה לנו חשוך 

 שיהיה לנו טוב, שיהיה לנו אור. -דבר החושך הזה הוא בשביל מטרה אחת 

 -תלמידים יקרים, יהי רצון בעזרת ה' שנזכה לראות ולהאמין גם בלילה, גם כשפחות טוב לנו 

ציה שהיא לא קלה לעם ישראל ובכלל לראות את הטוב. וגם עכשיו כשאנחנו נמצאים בסיטוא

לעולם כולו, לדעת להתחזק בתפילה, בכוונה, לדעת להתחזק בבין אדם למקום, בבין אדם 

לחברו, לעשות את הטוב והישר, ועל ידי זה בעזרת השם נזכה לביאת משיח צדקנו, במהרה 

 בימינו אמן.

 

 

 

 הרב יגאל אלימלך

 הרב עמיחי נחשוני

 מרחשוון ט"ז – גיום 

 לחצו לצפייה בסרטון המלא

 

 לחצו לצפייה בסרטון המלא

 

 מרחשוון י"ז – דיום 
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 הרב הראל זילברנגל

 בסרטון המלא לחצו לצפייה

 

 מה למדנו השבוע?

 משחקים ונהניםלוחצים, 

 

 ויתי ה' לנגדי תמיד""ש

כך חשוב -פסוק חשוב מאוד. הפסוק הזה כלהיום נלמד על הפסוק "ִשִּויִתי ה' ְלֶנְגִדי ָתִמיד". זהו 

שלעיתים נמצא אותו בבית הכנסת במקום מרכזי, מעל ארון הקודש, כדי שהפסוק הזה יהיה מול 

המתפללים. יש כאלו שכתבו את הפסוק הזה מעל העמוד של החזן, כדי שהחזן יראה את הפסוק 

 ה. ויכוון בתפילה. ויש כאלו שכתבו את הפסוק בתחילת סידור התפיל

 האם שאלנו את עצמנו מהו המקור של הפסוק הזה ומה הפירוש של המילה "שויתי"?

פירוש המקור של הפסוק הוא מספר תהילים שאותו כתב דוד המלך "נעים זמירות ישראל". 

י" היא לתאר לעצמי יתִׁ וִׁ , לתאר לעצמי במחשבה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתי, לא המילה "שִׁ

הוא נמצא איתי, הוא שותף איתי, הוא שותף אתנו. כפי שכתוב בהמשך אחד נגד השני,  -נגדי 

הפסוק "ִשִּויִתי ה' ְלֶנְגִדי ָתִמיד ִכי ִמיִמיִני ַבל ֶאּמֹוט", כי הקדוש ברוך הוא נמצא לימיני, נמצא איתי, 

ולכן לעולם לא אפול. לעולם לא אפול במצוות, אקיים אותם בצורה טובה. כאשר אפנה להורים, 

מורים, אדבר אליהם בצורה מכובדת, כאשר אהיה עם החברים בהפסקה, במשחקים השונים, ל

שנזכה שהקדוש וגם עם האחים, אהיה איתם בצורה יפה ומכובדת כי הקדוש ברוך הוא איתי.  

 ברוך הוא יהיה שותף אתנו בכל זמן ובכל מקום. 

 

 

 

 

 מרחשוון י"ח – היום 

 לשאלה:  'מיזם תפילה' תשובותיהם המרגשות של תלמידי

 יהיה בנוי?שבית המקדש על מה נתפלל כ
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