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ִהְנִני ַלֲעבֹוָדה - ְּתִפיָּלה ֶׁשֹּלא ֶאְכַעס 

ְּבִפְרֵקי ָאבֹות ֶנֱאַמר )ֶּפֶרק ד' ִמְׁשָנה ד'(: ַרִּבי ְלִויָטס 
ִאיׁש ַיְבֶנה אֹוֵמר: ְמֹאד ְמֹאד ֱהֵוי ְׁשַפל רּוַח.

ַּתְלִמיֵדינּו ָהֲאהּוִבים, ַרִּבי ְלִויָטס ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ַּכָּמה ָחׁשּוב ִלְהיֹות ְׁשַפל 

רּוַח, ֹלא ְלִהְתָּגאֹות. ַּגַאְוָתן הּוא ִמי ֶׁשַּמֲחִׁשיב ֶאת ַעְצמֹו ְוחֹוֵׁשב ֶׁשַהֹּכל לימוד
ַמִּגיַע לֹו ְוַהֹּכל ָצִריְך ְלִהְסַּתֵּדר ְּבִדּיּוק ְּכמֹו ֶׁשהּוא רֹוֶצה. הּוא ֹלא מּוָכן 
ְלַקֵּבל ֶׁשֵּיׁש ֲאֵחִרים ֶׁשָּצִריְך ְלִהְתַחֵּׁשב ָּבֶהם. ָאָדם ָּכֶזה ִמְתָּגֶאה ְוכֹוֵעס ַעל ָּכל 
ַּגם  ְלַהְקִׁשיב  ֶׁשּמּוָכן  ִמי  ֶזה,  ְלֻעַּמת  ֲחֵבִרים.  ְלֹלא  ִנְׁשַאר  הּוא  ּוַבּסֹוף  ָּדָבר, 
ְלִויָטס  ְוַרִּבי  רּוַח,  ְׁשַפל  ָאָדם  ֶזהּו  ָאהּוב.  ִלְהיֹות  זֹוֶכה  ֲחֵבָריו  ֶׁשל  ָלְרצֹונֹות 

ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ֶׁשָחׁשּוב ְמאֹוד ִלְהיֹות ַּבַעל ְּתכּוָנה ָּכזֹו.

ְּפֵני  ַעל  ֲאֶׁשר  ָהָאָדם  ִמכֹּל  ְמֹאד  ֹמֶׁשה ָעָניו  "ְוָהִאיׁש  ֶנֱאַמר:  ַרֵּבנּו  ֹמֶׁשה  ַעל 
ָהֲאָדָמה" )ַּבִּמְדָּבר י"ב, ג'(. מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָּכל ַהְּזַמן ָּפַעל ְלַמַען ֲאֵחִרים, ּוָמַחל ַּגם ִאם 

מיֶׁשהּו ָאַמר ָעָליו ַמֶּׁשהּו ַרע. 

ַּגם ָהַרב ֱאִליָׁשע ִויְׁשִליְצִקי ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה, ֶׁשחֹוֶבֶרת זֹו ֻמְקֶּדֶׁשת ְלִעּלּוי 
ִנְׁשָמתֹו, ִהְצַטֵּין ְּבִמָּדה זֹו ֶׁשל ֲעָנָוה ְוִׁשְפלּות רּוַח. הּוא ָהָיה ָאהּוב ְמאֹוד ַעל 
ָּכל ִמי ֶׁשָּפַגׁש ּוְכָלל ֹלא ֶהֱחִׁשיב ֶאת ַעְצמֹו. הּוא ָהָיה ְמֻסָּגל ִלְנֹסַע ְלֶמְרַחִּקים 
ָהַרָּבִנים  ָּכל  ֶאת  ִּכֵּבד  ִמֶּמְרַחִּקים,  ֶׁשִהִּגיַע  ַלְמרֹות  ֲאָבל  ְיהּוִדים,  ְלַחֵּזק  ְּכֵדי 
ָהֲאֵחִרים ֶׁשְּיַדְּברּו ְלָפָניו. ְּפָעִמים ַרּבֹות ִּבְכָלל ֹלא ִּדֵּבר ֶאָּלא ַרק ִחֵּבק ִחּבּוק 

ֶׁשָּנַתן ְלֻכָּלם ּכֹוַח.

ִנְתּבֹוֵנן ַּבֶּקַטע ַהָּבא ַהַּמְדִּגים ָמה קֹוֶרה ְלִמי ֶׁשֹּלא מּוָכן ְלַהְפִסיד ְורֹוֶצה ַרק ְלַנֵּצַח:

ֵאִלָּיהּו  )ְקָלִפים(.  ְרִביִעּיֹות  ְּבִמְׂשַחק  ַׁשי  ִעם  ְלַׂשֵחק  ֵאִלָּיהּו  ִהִּגיַע  ֶאָחד  יֹום 
ָרָצה ְלַהְתִחיל ִראׁשֹון, ַאְך ְּכֶׁשָרָאה ֶׁשַּׁשי הֹוֵלְך ְלִהְתַרֵּגז - ִמָּיד ִוֵּתר. ַהִּמְׂשָחק 
)ְרִביִעָּיה(  "ֶסְרָיה"  ַלֲעׂשֹות  ִהְצִליַח  ְּכָבר  ְוֵאִלָּיהּו  ַרב  ְזַּמן  ָעַבר  ְוֹלא  ִהְתִחיל, 
ֵפייר".  ִלי", "ֹלא  ֵהַצְצָּת  ֶּבַטח  "ַאָּתה  ַמְסִּכים",  ָּכַעס: "ֹלא  ִמָּיד  ַׁשי  ִראׁשֹוָנה. 
ֵאִלָּיהּו ִנָּסה ְלַהְסִּביר ְּבַנַחת: "ַׁשי, ֹלא ֵהַצְצִּתי. ָּפׁשּוט ִנַחְׁשִּתי ָנכֹון ְוִהְצַלְחִּתי. 
"ֹלא  ְוהֹוִדיַע:  ַהְּקָלִפים  ֶאת  ָזַרק  ַׁשי  ַאְך  ַּתְצִליַח".  ַאָּתה עֹוד  ַּגם  ִּתְדַאג,  ַאל 
ָּברּור:  ְּבקֹול  ְלַׁשי  ְוהֹוִדיַע  ְיַוֵּתר,  ֹלא  הּוא  ֶׁשַהַּפַעם  ֶהְחִליט  ֵאִלָּיהּו  ְמַׂשֵחק!" 
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"ַקח ֶאת ַהְּקָלִפים ֶׁשְּלָך! ֵאיֶנִּני רֹוֶצה ְלַׂשֵחק ִעם ַּכֲעָסן ָּכמֹוָך! ֲאִני הֹוֵלְך! ַחֵּפׂש 
ְלָך ֲחֵבִרים ֲאֵחִרים!"

ֹלא  ֶׁשָאנּו  ָּברּור  ִמָּכְך?  ּוַמְפִסיִדים  ַׁשי  ְּכמֹו  ִמְתַנֲהִגים  ִלְפָעִמים  ֲאַנְחנּו  ַהִאם 
ִמְתַּפְּלִלים  ָאנּו  יֹום  ָּכל  ֲהֵרי  ֶׁשָּלנּו,  ַהֲחֵבִרים  ִעם  ְוָלִריב  ְלִהְתָּגאֹות  רֹוִצים 
ֵיֶצר  ָּבנּו  ִיְׁשֹלט  "ְוַאל  אֹו  ְסָפַרִּדי(  )ֹנַסח  ָהַרע"  ִמֵּיֶצר  "ְוַתְרִחיֵקִני  ּוְמַבְּקִׁשים: 

ָהַרע" )ֹנַסח ַאְׁשְּכַנִּזי(. 

ְּבָכל יֹום ֲאַנְחנּו ִמְתַּפְּלִלים ָלה' ִיְתָּבַרְך ֶׁשֵּיֶצר ָהַרע ֹלא ִיְׁשֹלט ָּבנּו, ְוֶׁשַּנְצִליַח 
ֶעְזָרה  ְצִריִכים  ְוָאנּו  ָּבנּו  ׁשֹוֵלט  ָהַרע  ֶׁשֵּיֶצר  ִיָּתֵכן  ֵּכיַצד  ִמֶּמּנּו.  ְלִהְתַרֵחק 
ַּכֲאֶׁשר  ַּכַעס.  ִהיא  ַהִּסָּבה  ַרּבֹות  ֶׁשְּפָעִמים  לֹוַמר  ֶאְפָׁשר  ֵמָעֵלינּו?  ְלַהְרִחיקֹו 
ָאָדם ּכֹוֵעס הּוא עֹוֶׂשה ַמֲעִׂשים ֶׁשהּוא ֹלא ׁשֹוֵלט ָּבֶהם ְוַאַחר ָּכְך הּוא ִמְצַטֵער 
אֹוָתּה  ָהאֹוְמִרים  )ֵיׁש  ִנְכַעס  ֶׁשֹּלא  ְּתִפָּלה  ָקְבעּו  ֲחָכִמים  ָלֵכן  ְמאֹוד.  ֲעֵליֶהם 

ְּבסֹוף ְּתִפַּלת ָהֲעִמיָדה(:

“ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה’ ֱאֹלַקי ֵואֹלֵקי ֲאבֹוַתי, ֶׁשֹּלא ַתֲעֶלה ִקְנַאת ָאָדם 
ָעַלי ְוֹלא ִקְנָאִתי ַעל ֲאֵחִרים. ְוֶׁשֹּלא ֶאְכעֹוס ַהּיֹום ְוֶׁשֹּלא ַאְכִעיֶסָך. 

ְוַתִּציֵלִני ִמֵּיֶצר ָהָרע. ְוֵתן ְּבִלִּבי ַהְכָנָעה ַוֲעָנָוה".

ְמאֹוד,  ְמֻסָּכן  ַהַּכַעס הּוא  ִלְכֹעס.  ָלנּו ֹלא  ֶׁשַּיֲעֹזר  ִיְתָּבַרְך  ָמה'  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו 
ְוגֹוֵרם ָלנּו ְלִעִּתים ִלְפֹעל ְּבִלי ַלֲחֹׁשב ַעל ָמה ֶׁשָאנּו עֹוִׂשים.

ַחָּיִבים   - ִמְּמִריבֹות  ּוְלִהָּמַנע  ֲחֵבֵרנּו  ַעל  ִמְּלִהְתָּגאֹות  ְלִהָּמַנע  ָאנּו רֹוִצים  ִאם 
ֶׁשַאַחר  ַמֲעִׂשים  ַלֲעׂשֹות  ַמִּגיִעים  ָאנּו  ּכֹוֲעִסים  ַּכֲאֶׁשר  ַהַּכַעס.  ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר 
ָּכְך ָאנּו ִמְצַטֲעִרים ֲעֵליֶהם. ָאז ּבֹואּו נאַמר 'ִהְנִני ַלֲעבֹוָדה', 'ִהְנִני ַלֲעבֹוַדת ה' 
ֶׁשל ַמֲאָמץ, ֶׁשל ְּתִפָּלה'. ָאנּו ְצִריִכים ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ָּכְך ָּכל יֹום: 'ֶׁשֹּלא ֶאְכַעס 
ַהּיֹום ְוֶׁשֹּלא ַאְכִעיְסָך ְוַתִּציֵלִני ִמֵּיֶצר ָהַרע ְוֵתן ְּבִלִּבי ַהְכָנָעה ַוֲעָנָוה'. ְוַיַחד ִעם 
ָהַרְמָּב"ן  ְּכִדְבֵרי  ִלְכֹעס,  ְוֹלא  ְּבַנַחת  ְלַדֵּבר  ְלִהְתַאֵּמץ  ְצִריִכים  ָאנּו  ַהְּתִפָּלה 
)ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן(: ִּתְתַנֵהג ָּתִמיד ְלַדֵּבר ָּכל ְּדָבֶריָך ְּבַנַחת, ְלָכל ָאָדם ּוְבָכל ֵעת, 

ּוַבֶּזה ִּתָּנֵצל ִמן ַהַּכַעס, ֶׁשִהיא ִמָּדה ָרָעה ְלַהְחִטיא ְּבֵני ָאָדם.

ְוֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל )ְנָדִרים כ"ב ע"א(: ָּכל ַהּכֹוֵעס – ָּכל ִמיֵני ֵּגיִהּנֹום ׁשֹוְלִטים 
ּבֹו, ֶׁשֶּנֱאַמר )ֹקֶהֶלת י"א' י'(: "ְוָהֵסר ַּכַעס ִמִּלֶּבָך, ְוַהֲעֵבר ָרָעה ִמְּבָׂשֶרָך".

רֹוִצים ִטיּפ ָקָטן? ָּכל ַּפַעם ֶׁשַאֶּתם רֹוִצים ִלְכֹעס, ִּתְסְּפרּו ִלְפֵני ֵכן ַעד 10 ְוֶזה 
ְּכָבר ַיְפִחית ֶאת ַהְּתגּוָבה ַהָּקָׁשה ֶׁשַאַחר ָּכְך ִמְצַטֲעִרים ָעֶליָה. ִנְתַאֵּמץ ְוִנְתַּפֵּלל 

ֶׁשַּנְצִליַח. ָאֵמן.
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ִּכְתבּו ְּבִמִּלים ֶׁשָּלֶכם ְּתִפָּלה ֶׁשַּתְצִליחּו ְלִהְתַּגֵּבר ְוֹלא ִלְכֹעס. ִחְׁשבּו: ֵאּלּו 

ָלֶכם משימה ַיֲעֹזר  ִיְתָּבַרְך  ֶׂשה'  ַּבְּתִפָּלה,  ְלַבֵּקׁש  ּתּוְכלּו  טֹוִבים  ַמֲעִׂשים  עֹוד 

"ׁשֹוֵמַע  ְּבִבְרַּכת  ְלהֹוִסיף  ְיכֹוִלים  ִהְּנֶכם  ַהּזֹו  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ְלַמְּמָׁשם? 

ְּתִפָּלה" ֶׁשִּבְתִפַּלת ָהֲעִמיָדה. 

רֹוִצים ִלְׁשֹמַע ֶאת ַהַּזָּמר ֱאִליָׁשע ִּביֶרְנָּבאּום ְּבֶהְסֵּבר ּוְבִׁשיר 

'ֶׁשֹּלא ֶאְכַעס ַהּיֹום'? ְצפּו ַּבִּסְרטֹון: 
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ִהְנִני ִלְגִמילּות ֲחָסִדים -                                         
ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות

ַּבְּגָמָרא ֶנֱאַמר )ַמֶּסֶכת ָּבָבא ָּבְתָרא ַּדף ט"ז ע"ב(:
ְּבַצָּוארֹו ֶׁשל  ָהְיָתה ְּתלּוָיה  ֶאֶבן טֹוָבה  יֹוַחאי אֹוֵמר:  ֶּבן  "ַרִּבי ִׁשְמעֹון 

ַאְבָרָהם ָאִבינּו,  ֶׁשָּכל חֹוֶלה ָהרֹוֶאה אֹותֹו ִמָּיד ִמְתַרֵּפא".

ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי, ֲאֶׁשר ִנְפַטר ְּבל"ג ָּבֹעֶמר, ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ֶׁשַאְבָרָהם 

ֶׁשל לימוד ְוָהאֹור  ַהּטֹוב  ֶאת  ְמַדֶּמה  ְוהּוא  ָלעֹוָלם,  ְמֻיָחד  אֹור  ֵמִביא  ָאִבינּו 

ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְּכִאּלּו ֵיׁש לֹו ֶאֶבן טֹוָבה ְּתלּוָיה ַעל ַצָּוארֹו. ַרִּבי ִׁשְמעֹון 

ְמַלֵּמד אֹוָתנּו ַעד ַּכָּמה ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְמַהֶּוה אֹור ֲעבּור ֻּכָּלנּו.

ְּבַמֶּסֶכת ָאבֹות ֶנֱאַמר )ֶּפֶרק א' ִמְׁשָנה ט"ו(: "ֱהֵוי ְמַקֵּבל ֶאת ָּכל ָהָאָדם ְּבֵסֶבר 

ָּפִנים ָיפֹות".

ַּכֲאֶׁשר ַמְכִניִסים אֹוְרִחים ְלֵביֵתנּו, ָעֵלינּו ִלְהיֹות ִעם ֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות, ְּכלֹוַמר 

ִלְהיֹות ִעם ָּפִנים ְמִאירֹות ֶׁשִּיְגְרמּו ָלאֹוֵרַח ְלַהְרִּגיׁש ָרצּוי. 

ִמי ָאַמר ְּבֻחָּמׁש ְּבֵראִׁשית )י"ח, ג'( "ַאל ָנא ַתֲעֹבר ֵמַעל ַעְבֶּדָך"? ַוַּדאי ִנְזַּכְרֶּתם, 

ַאְבָרָהם ָאִבינּו אֹוֵמר ֹזאת ִלְׁשֹלֶׁשת ָהאֹוְרִחים ֶׁשִהִּגיעּו ֵאָליו.

ְּבַהְכָנַסת  ְלִהְתּבֹוֵנן  ַחָּיִבים  ָאנּו  אֹוְרִחים,  ַהְכָנַסת  ַעל  לֹוְמִדים  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר 

ָהאֹוְרִחים ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֲאֶׁשר ְמַׁשֵּמׁש ְּכֶאֶבן טֹוָבה ְוִלְלֹמד ִמֶּמּנּו. ַהְכָנַסת 

ָהאֹוְרִחים ֶׁשל ַאְבָרָהם ִהיא ֹלא ַרק ַּכֲאֶׁשר ֹנַח לֹו ְלָאֵרַח. ַאְבָרָהם ֹלא חֹוֵׁשב ַעל 

ַעְצמֹו ֶאָּלא ָּכל ָמה ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ְּבַהְכָנַסת ָהאֹוְרִחים - הּוא חֹוֵׁשב ַעל ֲאֵחִרים.
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ניקוד

 סה"כ ניקוד:
 

לימוד 
היחידה

5

ביצוע
המשימה 

5

צפיה
בסרטון

5

חתימת
הורה

 _____

ִׂשימּו ֵלב! ְּבָכל יֹוַמִים ַאֶּתם ֻמְזָמִנים: 
ִלְלֹמד ֶאת ְיִחיַדת ַהִּלּמּוד ַּבחֹוֶבֶרת - 5 ְנֻקּדֹות 

ְלַבֵּצַע ְמִׂשיָמה ְּבִעְקבֹות ַהִּלּמּוד - 5 ְנֻקּדֹות 
ִלְצּפֹות ְּבִסְרטֹון 5 ְנֻקּדֹות. 

ֵמַהִּמְׁשָניֹות  ִמְׁשָניֹות  ְׁשֵּתי  יֹום  ְּבָכל  ִלְלֹמד  ַמְמִליִצים  ָאנּו  ְּבנֹוָסף 
ַהּמֹוִפיעֹות ְּבסֹוף ָּכל ָׁשבּוַע ּוְלַהִּׂשיג עֹוד 15 ְנֻקּדֹות ַעל ָּכל ִמְׁשָנה. 

ְּבַׁשָּבת ַאֶּתם ֻמְזָמִנים ְלַסֵּים ֶאת ְׁשָאר ַהֶּפֶרק. 

ִלּמּוד ָנִעים!
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