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בֹודה -
ִהנְ נִ י לַ ֲע ָ
יח לְ ִה ְתּכַ ּוֵ ן ּבַ ְּת ִפּלָ ה?
יצד נַ ְצלִ ַ
ּכֵ ַ
אֹומר:
(ּפ ֶרק א' ִמ ְׁשנָ ה י"ד)" :הּוא ָהיָ ה ֵ
ְּב ִפ ְר ֵקי ָאבֹות נֶ ֱא ַמר ֶ
ִאם ֵאין ֲאנִ י לִ י ִ -מי לִ יְּ .וכ ֶׁש ֲאנִ י לְ ַע ְצ ִמי ָ -מה ֲאנִ י.
וְ ִאם ֹלא ַע ְכ ָׁשיו ֵ -א ָימ ָתי".

קֹור ִאים לְ ָך ּכָ ְך? ָׁש ַאל ַמ ַּתנְ יָ ה.
נַ ְחׁשֹון ,לָ ָּמה ְ
לימוד

הֹורים ֶׁשּלִ י"ֵ ,ה ִׁשיב נַ ְחׁשֹון"ָ ,רצּו ֶׁש ֶא ְהיֶ ה זָ ִריז ּכְ מֹו נַ ְחׁשֹון ֶּבן
"ה ִ
ַ
ַע ִּמינָ ָדב ֶׁש ָּק ַפץ ִראׁשֹון לַ ַּמיִ ם ּכַ ֲא ֶׁשר ה' ִצּוָ ה לְ ִהּכָ נֵ ס לְ יַ ם סּוף וְ ַהּיָ ם נִ ְב ַקע".
"איזֶ ה ֵׁשם יָ ֶפה! זֶ ה ַמ ְת ִאים לְ ָמה ֶׁשלָ ַמ ְדנּו
ַמ ַּתנְ יָ ה ִה ְתלַ ֵהב ֵמ ַה ֵּׁשם ֶׁשל נַ ְחׁשֹוןֵ :
לֹומר "וְ ִאם ֹלא ַעכְ ָׁשו ֵ -א ָימ ַתי?" ִאם ַעכְ ָׁשו
ַּב ִּמ ְׁשנָ ה ֶׁש ִהּלֵ ל ַהּזָ ֵקן ָהיָ ה ָרגִ יל ַ
יֹוד ַע ִאם נּוכַ ל ׁשּוב לְ ַב ֵּצ ַע? ָה ַרב ֶׁשּלָ נּו ִה ְס ִּביר ֶׁשּכָ כָ ה
ֹלא נִ ְפ ַעל ִּבזְ ִריזּותִ ,מי ֵ
זֶ ה ֹלא ַרק ַּב ֲע ִׂשּיַ ת ִמ ְצוֹות ֶאּלָ א ּגַ ם ַּב ְּת ִפּלָ הָ .עלֵ ינּו לְ ִה ְת ַא ֵּמץ לְ נַ ֵּצל ֶאת ָה ֶרגַ ע
"אם ֹלא ַעכְ ָׁשו ֵ -א ָימ ַתי?""
ֶׁשּבֹו ָאנּו נִ ְמ ָצ ִאים ּולְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ְּבכַ ּוָ נָ הֶׁ ,ש ֲה ֵרי ִ
בֹודה ָק ָׁשה".
יח לְ ִה ְתּכַ ּוֵ ן ,זֹו ַמ ָּמׁש ֲע ָ
נַ ְחׁשֹוןֹ" :לא ָּת ִמיד ָּפׁשּוט לְ ַה ְצלִ ַ
בֹודה ַּבּלֵ ב וְ כָ ְך ּכָ תּוב ַּבּגְ ָמ ָרא ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ַּת ֲענִ ית
יְ לָ ִדים יְ ָק ִריםְּ ,ת ִפּלָ ה ִהיא ֲע ָ
ַ(ּדף ב' ע"א) ַעל ַה ָּפסּוק ִּב ְק ִר ַיאת ְׁש ַמע" :וְ ָהיָ ה ִאם ָׁשמ ַֹע ִּת ְׁש ְמעּו ֶאל
ֹלקיכֶ ם ּולְ ָע ְבדֹו ְּבכָ לִמ ְצוֹ ַֹּתי ֲא ֶׁשר ָאנֹכִ י ְמ ַצּוֶ ה ֶא ְתכֶ ם ַהּיֹום לְ ַא ֲה ָבה ֶאת ה' ֱא ֵ
לְ ַב ְבכֶ ם ְּובכָ ל נַ ְפ ְׁשכֶ ם".
בֹודה
אֹומר זֹו ְּת ִפּלָ הַ .ה ְּת ִפּלָ ה ִהיא ֲע ָ
בֹודה ֶׁש ִהיא ַּבּלֵ ב? ֱהוֶ י ֵ
ֵאיזֹו ִהיא ֲע ָ
בֹודה.
ּדֹור ֶׁשת ַמ ֲא ָמץ ּכְ מֹו ּכָ ל ֲע ָ
אֹומ ֶרת ֶׁש ִהיא ֶ
בֹודה ֶׁשל ַמ ָּמׁש .זֹאת ֶ
ֶׁש ַּבּלֵ בֲ ,ע ָ
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הֹוציא ֶאת ַה ִּמּלִ ים ֵמ ַה ֶּפהֶ ,אּלָ א לְ ִה ְתּכַ ּוֵ ן
בֹודה ַּב ְּת ִפּלָ ה ִהיא ֹלא ַרק לְ ִ
ָה ֲע ָ
וְ לַ ֲחׁשֹב מּול ִמי ָאנּו נִ ְמ ָצ ִאים.
יֵ ׁש לָ נּו ִהזְ ַּד ְּמנּות ּכָ ל יֹום לְ ַד ֵּבר ִעם ַה ֶּמלֶ ְךָ .אסּור לָ נּו לְ ַפ ְס ֵפס ֶאת ַה ַּדּקֹות
ָה ֵאּלּו ,וְ לָ כֵ ן ָעלֵ ינּו לְ ַח ֵּפׂש ֵעצֹות ּכֵ ַיצד לְ ַה ְצלִ ַיח לְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ּולְ נַ ֵּצל ֶאת ָה ֶרגַ ע ֶׁשל
ַה ְּת ִפּלָ הִ .אם ֹלא ַעכְ ָׁשו ֵ -א ָימ ַתי?
יח לַ ֲעבֹד ֶאת ה' ּולְ ִה ְתּכַ ּוֵ ן ַּב ְּת ִפּלָ ה.
לִ ְפנֵ יכֶ ם ְׁש ֵּתי ֵעצֹות ֲחׁשּובֹות לְ ַה ְצלִ ַ
(ּב ִס ְפרֹו
"ה ָח ֵפץ ַחּיִ ים" זצ"ל ְ
אדין ַה ְּמכֻ ּנֶ ה ֶ
ָה ֵעצֹות ֵהן ֵמ ַר ִּבי יִ ְׂש ָר ֵאל ֵמ ִאיר ֵמ ָר ִ
ֵ'ׁשם עֹולָ ם').
"ה ָח ֵפץ ַחּיִ ים" ְּבלִ י לְ ָפ ֵרׁש ֶאת ְּד ָב ָריו,
הֹורה ֶׁשל ֶ
אֹותן ִּבלְ ׁשֹונֹו ַה ְּט ָ
ָאנּו נָ ִביא ָ
וְ נִ ְר ֶאה ִאם ַּת ְצלִ יחּו לְ ָה ִבין!
ֵע ָצה ִראׁשֹונָ ה:
ִ"ראׁשֹון לַ ּכֹלָ ,צ ִריְך ֶׁשּיִ ְת ַּפּלֵ ל ִמּתֹוְך ַה ִּסּדּור ,וְ ַעל ּכָ ל ָּפנִ ים ְּת ִפּלַ ת ְׁשמֹונֶ ה
ֶע ְׂש ֵרהִּ .ומּכָ ל ָמקֹום ּגַ ם ָּבזֶ ה ֵאינֶ ּנּו ְמ ֻׁש ָּמר ִמּכֹל וָ כֹל ֵמ ָע ְר ַמת ַהּיֵ ֶצר ַה ַּמ ִּפיל
ִט ְרדֹות ַעל ָה ָא ָדם ּכְ ֵדי ֶׁשֹּלא יּוכַ ל לְ כַ ּוֵ ן".
ֵע ָצה ְׁשנִ ּיָ ה:
רֹוצה
"וְ ִהזְ ִמין לִ י ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְק ָצת ֵע ָצה ְּבזֶ הֶׁ ,ש ָּצ ִריְך לְ ִה ְתּבֹונֵ ן ָמה ֶ
ּקֹורא
אֹותּה ְּב ָרכָ ה .וְ ַאל יַ ֲחׁשֹב ַה ֵ
ֹאמר ָ
לְ ַב ֵּקׁש ֶמה' וְ ַעל ָמה יְ ָב ְרכֶ ּנּו ,וְ ַא ַחר ּכָ ְך י ַ
(=ה ְר ֵּבה זְ ַמן)ֹ .לא כֵ ן ַה ָּד ָברּ ,כַ ֲא ֶׁשר ָּב ַחנְ ִּתי
ֶׁש ָּד ָבר זֶ ה ָצ ִריְך ִׁשהּוי ּגָ דֹול ַ
תּוח ַה ִּסּדּור נֶ גֶ ד ֵעינָ יו וְ יִ ְתּבֹונֵ ן ַרק ֵאיזֶ ה ְרגָ ִעים ֲא ָח ִדים
וְ נִ ִּס ִיתיֶ ,אּלָ א יִ ְהיֶ ה ָּפ ַ
ֹאמר ַה ְּב ָרכֹות ּכְ ִפי ֶה ְרּגֵ לֹו ְּב ִפיוַ ,רק יִ ְתּבֹונֵ ן ַעל ָמה
ק ֶֹדם ּכֹל ְּב ָרכָ ה ...וְ ֹלא י ַ
ֹאמר ִּבזְ ִריזּות ְּוב ִׂש ְמ ָחה ּכָ ל ְּב ָרכָ הַ ,על ֶׁשּזָ כָ ה לְ ָב ֵרְך לָ ה'
ֶׁשהּוא ְמ ָב ֵרְך לָ ה' ,וְ י ַ
לֹוקי ַה ָּׁש ַמיִ ם".
ֱא ֵ
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אֹותן ּכָ אן ַּב ִּמּלִ ים
"ה ָח ֵפץ ַחּיִ ים" יָ ַעץ לָ נּו ְׁש ֵּתי ֵעצֹות טֹובֹותִ .ר ְׁשמּו ָ
ֶ
יטב וְ תּוכְ לּו לְ יַ ְּׂש ָמן:
אֹותן ֵה ֵ
משימה ֶׁשּלָ כֶ ם ַעל ְמנַ ת ֶׁש ִּתזְ ּכְ רּו ָ

ִהנְ נִ י לִ גְ ִמילּות ֲח ָס ִדים -
ירּוׁשלַ יִ ם
ַא ֲהבַ ת ַהּבְ ִרּיֹות ּבִ ָ
(ּפ ֶרק ה' ִמ ְׁשנָ ה ה')ֲ :ע ָׂש ָרה
ְּב ִפ ְר ֵקי ָאבֹות נֶ ֱא ַמר ֶ
בֹותינּו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש:
נִ ִּסים נַ ֲעׂשו לַ ֲא ֵ
ֹלא ִה ִּפילָ ה ִא ָּשׁה ֵמ ֵר ַיח ְּב ַׂשר ַהקֹ ֶּדׁש ,וְ ֹלא ִה ְס ִר ַיח ְּב ַׂשר ַהקֹ ֶּדׁש
ֵמעֹולָ ם ,וְ ֹלא נִ ְר ָאה זְ בּוב ְּב ֵבית ַה ִּמ ְט ַּב ַחיִ ם ,וְ ֹלא ֵא ַרע ֶק ִרי לְ כ ֵֹהן
ּפּורים ,וְ ֹלא ִּכּבּו גְ ָׁש ִמים ֵאׁש ֶׁשל ֲע ֵצי ַה ַּמ ֲע ָר ָכה ,וְ ֹלא
ּגָ דֹול ְּביֹום ַה ִּכ ִ
רּוח ֶאת ַעּמּוד ֶה ָע ָׁשן ,וְ ֹלא נִ ְמ ָצא ְּפסּול ָּבע ֶֹמר ִּוב ְׁש ֵּתי ַהּלֶ ֶחם
נִ ְּצ ָחה ָה ַ
פּופים ִּומ ְׁש ַּת ֲחוִ ים ְרוָ ִחים ,וְ ֹלא ִהּזִ יק נָ ָחׁש
עֹומ ִדים ְצ ִ
ְּובלֶ ֶחם ַה ָּפנִ יםְ .
ירּוׁשלַ יִ ם ֵמעֹולָ ם ,וְ ֹלא ָא ַמר ָא ָדם לַ ֲח ֵברֹו:
וְ ַע ְק ָרב ִּב ָ
ירּוׁשלַ יִ ם.
ַצר לִ י ַה ָּמקֹום ֶׁש ָאלִ ין ִּב ָ

"ה ָח ֵפץ ַחּיִ ים"
רֹוצים לִ ְׁשמ ַֹע ַעל ָה ֵע ָצה ֶׁשל ֶ
ִ
סרטון

ִמ ִּפי ָה ַרב ַחּיִ ים ֱאיָ ל? ִהּכָ נְ סּו לַ ִּס ְרטֹון:
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רּוׁשלַ יִ ם ַה ִּמ ְת ָק ֵרב,
לִ כְ בֹוד יֹום יְ ָ

נִ לְ ַמד ִּב ִיח ָידה זֹו ִמ ְׁשנָ ה ַה ְּמ ַד ֶּב ֶרת ַעל ַהּנִ ִּסים ֶׁש ָהיּו ְּב ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁשַ .הּיֹום
נִ ְת ַמ ֵּקד ִּב ְׁשנַ יִ ם ִמּתֹוְך ַהּנִ ִּסים ַהּלָ לּו:
פּופים ִּומ ְׁש ַּת ֲחוִ ים ְרוָ ִחים"ָ .ה ֲעזָ ָרה ִה ְת ָּפ ְר ָׂשה ַעל ְּפנֵ י ֶׁש ַטח ֹלא
"עֹומ ִדים ְצ ִ
ְ
ּגָ דֹולִּ .ב ְׁשלֹו ֶׁשׁת ָה ְרגָ לִ ים ַחּיָ ב ּכָ ל ִאיׁש ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל לַ ֲעלֹות לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,וְ ָאכֵ ן
מּוסה
ְּבכָ ל ֶרגֶ ל ִהּגִ יעּו ֲאנָ ִׁשים ַר ִּבים ְמאֹוד לְ ֵבית ַה ִּמ ְק ָּדׁש ,וְ ָה ֲעזָ ָרה ָהיְ ָתה ֲע ָ
בֹודת
ּפּורים ִהּגִ ַיע ָק ָהל ַרב לַ ֲחזֹות ַּב ֲע ַ
ֵמ ַעל ֵּומ ֵע ֶבר לִ יכֹלֶ ת ִקּבּולָ ּהּ .גַ ם ְּביֹום ַהּכִ ִ
ַהּכ ֵֹהן ַהּגָ דֹול.

יֹומיִ ם ַא ֶּתם ֻמ ְז ָמנִים:
ִׂשימּו לֵ ב! ְּב ָכל ַ
חֹוב ֶרת  5 -נְ ֻקּדֹות
לִ לְ מֹד ֶאת יְ ִח ַידת ַהּלִ ּמּוד ַּב ֶ
ימה ְּב ִע ְקבֹות ַהּלִ ּמּוד  5 -נְ ֻקּדֹות
לְ ַב ֵּצ ַע ְמ ִׂש ָ
לִ ְצּפֹות ְּב ִס ְרטֹון  5נְ ֻקּדֹות.
נֹוסף ָאנּו ַמ ְמלִ ִיצים לִ לְ מֹד ְּב ָכל יֹום ְׁש ֵּתי ִמ ְׁשנָ יֹות ֵמ ַה ִּמ ְׁשנָ יֹות
ְּב ָ
בּוע ּולְ ַה ִּׂשיג עֹוד  15נְ ֻקּדֹות ַעל ָּכל ִמ ְׁשנָ ה.
ּמֹופיעֹות ְּבסֹוף ָּכל ָׁש ַ
ַה ִ
ְּב ַׁש ָּבת ַא ֶּתם ֻמזְ ָמנִ ים לְ ַסּיֵ ם ֶאת ְׁש ָאר ַה ֶּפ ֶרק.

ִלּמּוד נָ ִעים!
ניקוד
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צפיה
בסרטון

5

לימוד
היחידה

5

ביצוע
המשימה

5

סה"כ ניקוד:

חתימת
הורה

_____

הנני  -לימוד לעילוי נשמת הרב אלישע וישלצקי זצ"ל

מּודים ֶא ָחד
חּוקים ְּוצ ִ
עּותּה לִ ְהיֹות ְּד ִ
ּכֻ ּלָ נּו ַמּכִ ִירים ֶאת ַה ִּמּלָ ה ָצפּוףֶׁ ,ש ַּמ ְׁש ָמ ָ
נּורא ֶׁש ֵּפ ֵרׁש ֶׁש ַה ִּמּלָ ה
עֹוב ְדיָ ה ִמ ַּב ְר ְט ָ
לַ ֵּׁשנִ יּ .כְ ַדאי לְ ַהּכִ יר ּגַ ם ֶאת ֵּפרּוׁש ַר ִּבי ַ
"צף" .הּוא ַמ ְס ִּביר ֶׁש ַה ְּצ ִפיפּות ָהיְ ָתה ּכֹה ּגְ דֹולָ ה ַעד
ָצפּוף ִהיא ִמּלְ ׁשֹון ַה ִּמּלָ ה ָ
ֶׁשֹּלא ָהיָ ה ָמקֹום לְ ַהּנִ ַיח ּבֹו ֶאת ּכַ ף ָה ֶרגֶ לּ ,וכְ מֹו ֶׁש ָּצ ִפים ֵמ ַעל ַה ַּמיִ םּ ,כָ ְך ֵהם
עֹומ ִדים נִ ָּׂש ִאים ָּב ֲאוִ יר ְּובק ִֹׁשי
ִה ְרּגִ יׁשּו ּכְ ִאּלּו ֶׁש ֵהם ָצ ִפים ֵמ ַעל ִר ְצ ַּפת ָה ֲעזָ ָרהְ ,
נֹוגְ ִעים ָּב ָא ֶרץ.
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