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 ִהְנִני ַלֲעבֹוָדה - 
ֵּכיַצד ַנְצִליַח ְלִהְתַּכֵּון ַּבְּתִפָּלה?

ְּבִפְרֵקי ָאבֹות ֶנֱאַמר )ֶּפֶרק א' ִמְׁשָנה י"ד(: "הּוא ָהָיה אֹוֵמר: 
ִאם ֵאין ֲאִני ִלי - ִמי ִלי. ּוְכֶׁשֲאִני ְלַעְצִמי - ָמה ֲאִני. 

ְוִאם ֹלא ַעְכָׁשיו - ֵאיָמָתי".

ַנְחׁשֹון, ָלָּמה קֹוְרִאים ְלָך ָּכְך? ָׁשַאל ַמַּתְנָיה.
לימוד

ֶּבן  ַנְחׁשֹון  ְּכמֹו  ָזִריז  ֶׁשֶאְהֶיה  "ָרצּו  ַנְחׁשֹון,  ֵהִׁשיב  ֶׁשִּלי",  "ַההֹוִרים 

ַעִּמיָנָדב ֶׁשָּקַפץ ִראׁשֹון ַלַּמִים ַּכֲאֶׁשר ה' ִצָּוה ְלִהָּכֵנס ְלַים סּוף ְוַהָּים ִנְבַקע".

ַמַּתְנָיה ִהְתַלֵהב ֵמַהֵּׁשם ֶׁשל ַנְחׁשֹון: "ֵאיֶזה ֵׁשם ָיֶפה! ֶזה ַמְתִאים ְלָמה ֶׁשָלַמְדנּו 

ַּבִּמְׁשָנה ֶׁשִהֵּלל ַהָּזֵקן ָהָיה ָרִגיל לֹוַמר "ְוִאם ֹלא ַעְכָׁשו - ֵאיָמַתי?" ִאם ַעְכָׁשו 

ֹלא ִנְפַעל ִּבְזִריזּות, ִמי יֹוֵדַע ִאם נּוַכל ׁשּוב ְלַבֵּצַע? ָהַרב ֶׁשָּלנּו ִהְסִּביר ֶׁשָּכָכה 

ֶזה ֹלא ַרק ַּבֲעִׂשַּית ִמְצוֹות ֶאָּלא ַּגם ַּבְּתִפָּלה. ָעֵלינּו ְלִהְתַאֵּמץ ְלַנֵּצל ֶאת ָהֶרַגע 

ֶׁשּבֹו ָאנּו ִנְמָצִאים ּוְלִהְתַּפֵּלל ְּבַכָּוָנה, ֶׁשֲהֵרי "ִאם ֹלא ַעְכָׁשו - ֵאיָמַתי?""

ַנְחׁשֹון: "ֹלא ָּתִמיד ָּפׁשּוט ְלַהְצִליַח ְלִהְתַּכֵּון, זֹו ַמָּמׁש ֲעבֹוָדה ָקָׁשה". 

ַּתֲעִנית  ְּבַמֶּסֶכת  ַּבְּגָמָרא  ְוָכְך ָּכתּוב  ַּבֵּלב  ֲעבֹוָדה  ִהיא  ְּתִפָּלה  ְיָקִרים,  ְיָלִדים 

ֶאל  ִּתְׁשְמעּו  ָׁשֹמַע  ִאם  "ְוָהָיה  ְׁשַמע:  ִּבְקִריַאת  ַהָּפסּוק  ַעל  ע"א(  ב'  )ַּדף 

ִמְצוֹ ַֹּתי ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱא-ֹלֵקיֶכם ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל 

ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכם".

ֲעבֹוָדה  ִהיא  ַהְּתִפָּלה  ְּתִפָּלה.  זֹו  אֹוֵמר  ֱהֶוי  ַּבֵּלב?  ֶׁשִהיא  ֲעבֹוָדה  ִהיא  ֵאיזֹו 

ֶׁשַּבֵּלב, ֲעבֹוָדה ֶׁשל ַמָּמׁש. ֹזאת אֹוֶמֶרת ֶׁשִהיא ּדֹוֶרֶׁשת ַמֲאָמץ ְּכמֹו ָּכל ֲעבֹוָדה. 
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ְלִהְתַּכֵּון  ֶאָּלא  ֵמַהֶּפה,  ַהִּמִּלים  ֶאת  ְלהֹוִציא  ַרק  ֹלא  ִהיא  ַּבְּתִפָּלה  ָהֲעבֹוָדה 

ְוַלֲחֹׁשב מּול ִמי ָאנּו ִנְמָצִאים. 

ַהַּדּקֹות  ְלַפְסֵפס ֶאת  ָלנּו  ַהֶּמֶלְך. ָאסּור  ְלַדֵּבר ִעם  יֹום  ָּכל  ִהְזַּדְּמנּות  ָלנּו  ֵיׁש 

ָהֵאּלּו, ְוָלֵכן ָעֵלינּו ְלַחֵּפׂש ֵעצֹות ֵּכיַצד ְלַהְצִליַח ְלִהְתַּפֵּלל ּוְלַנֵּצל ֶאת ָהֶרַגע ֶׁשל 

ַהְּתִפָּלה. ִאם ֹלא ַעְכָׁשו - ֵאיָמַתי?

ַּבְּתִפָּלה.  ּוְלִהְתַּכֵּון  ה'  ֶאת  ַלֲעֹבד  ְלַהְצִליַח  ֲחׁשּובֹות  ֵעצֹות  ְׁשֵּתי  ִלְפֵניֶכם 

ָהֵעצֹות ֵהן ֵמַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמִאיר ֵמָראִדין ַהְּמֻכֶּנה "ֶהָחֵפץ ַחִּיים" זצ"ל )ְּבִסְפרֹו 

'ֵׁשם עֹוָלם'(.

ְּדָבָריו,  ְּבִלי ְלָפֵרׁש ֶאת  ַחִּיים"  ָנִביא אֹוָתן ִּבְלׁשֹונֹו ַהְּטהֹוָרה ֶׁשל "ֶהָחֵפץ  ָאנּו 

ְוִנְרֶאה ִאם ַּתְצִליחּו ְלָהִבין!

ֵעָצה ִראׁשֹוָנה:

ְׁשמֹוֶנה  ְּתִפַּלת  ָּפִנים  ָּכל  ְוַעל  ַהִּסּדּור,  ִמּתֹוְך  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל  ָצִריְך  ַלֹּכל,  "ִראׁשֹון 

ֶעְׂשֵרה. ּוִמָּכל ָמקֹום ַּגם ָּבֶזה ֵאיֶנּנּו ְמֻׁשָּמר ִמֹּכל ָוֹכל ֵמָעְרַמת ַהֵּיֶצר ַהַּמִּפיל 

ִטְרדֹות ַעל ָהָאָדם ְּכֵדי ֶׁשֹּלא יּוַכל ְלַכֵּון". 

ֵעָצה ְׁשִנָּיה:

ְלִהְתּבֹוֵנן ָמה רֹוֶצה  ְּבֶזה, ֶׁשָּצִריְך  ִלי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְקָצת ֵעָצה  "ְוִהְזִמין 

ְלַבֵּקׁש ֶמה' ְוַעל ָמה ְיָבְרֶכּנּו, ְוַאַחר ָּכְך ֹיאַמר אֹוָתּה ְּבָרָכה. ְוַאל ַיֲחֹׁשב ַהּקֹוֵרא 

ָּבַחְנִּתי  ַּכֲאֶׁשר  ַהָּדָבר,  ֵכן  ֹלא  ְזַמן(.  )=ַהְרֵּבה  ָּגדֹול  ִׁשהּוי  ָצִריְך  ֶזה  ֶׁשָּדָבר 

ְוִנִּסיִתי, ֶאָּלא ִיְהֶיה ָּפתּוַח ַהִּסּדּור ֶנֶגד ֵעיָניו ְוִיְתּבֹוֵנן ַרק ֵאיֶזה ְרָגִעים ֲאָחִדים 

ַעל ָמה  ִיְתּבֹוֵנן  ַרק  ְּבִפיו,  ֶהְרֵּגלֹו  ְּכִפי  ַהְּבָרכֹות  ֹיאַמר  ְוֹלא  ְּבָרָכה...  ֹּכל  ֹקֶדם 

ֶׁשהּוא ְמָבֵרְך ָלה', ְוֹיאַמר ִּבְזִריזּות ּוְבִׂשְמָחה ָּכל ְּבָרָכה, ַעל ֶׁשָּזָכה ְלָבֵרְך ָלה' 

ֱאלֹוֵקי ַהָּׁשַמִים".
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ַּבִּמִּלים  ָּכאן  אֹוָתן  ִרְׁשמּו  טֹובֹות.  ֵעצֹות  ְׁשֵּתי  ָלנּו  ָיַעץ  ַחִּיים"  "ֶהָחֵפץ 
ֶׁשָּלֶכם ַעל ְמַנת ֶׁשִּתְזְּכרּו אֹוָתן ֵהיֵטב ְותּוְכלּו ְלַיְּׂשָמן:משימה

רֹוִצים ִלְׁשֹמַע ַעל ָהֵעָצה ֶׁשל "ֶהָחֵפץ ַחִּיים" 
סרטון

ִמִּפי ָהַרב ַחִּיים ֱאָיל? ִהָּכְנסּו ַלִּסְרטֹון: 
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 ִהְנִני ִלְגִמילּות ֲחָסִדים - 
ַאֲהַבת ַהְּבִרּיֹות ִּבירּוָׁשַלִים 

ֲעָׂשָרה  ה'(:  ִמְׁשָנה  ה'  )ֶּפֶרק  ֶנֱאַמר  ָאבֹות  ְּבִפְרֵקי 
ִנִּסים ַנֲעׂשו ַלֲאבֹוֵתינּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש:

ַהקֶֹּדׁש  ְּבַׂשר  ִהְסִריַח  ְוֹלא  ַהקֶֹּדׁש,  ְּבַׂשר  ֵמֵריַח  ִאָּשׁה  ִהִּפיָלה  ֹלא 
ְלֹכֵהן  ֶקִרי  ֵאַרע  ְוֹלא  ַהִּמְטַּבַחִים,  ְּבֵבית  ְזבּוב  ִנְרָאה  ְוֹלא  ֵמעֹוָלם, 
ָּגדֹול ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, ְוֹלא ִּכּבּו ְגָׁשִמים ֵאׁש ֶׁשל ֲעֵצי ַהַּמֲעָרָכה, ְוֹלא 
ִנְּצָחה ָהרּוַח ֶאת ַעּמּוד ֶהָעָׁשן, ְוֹלא ִנְמָצא ְּפסּול ָּבֹעֶמר ּוִבְׁשֵּתי ַהֶּלֶחם 
ּוְבֶלֶחם ַהָּפִנים. עֹוְמִדים ְצפּוִפים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְרָוִחים, ְוֹלא ִהִּזיק ָנָחׁש 

ְוַעְקָרב ִּבירּוָׁשַלִים ֵמעֹוָלם, ְוֹלא ָאַמר ָאָדם ַלֲחֵברֹו: 
ַצר ִלי ַהָּמקֹום ֶׁשָאִלין ִּבירּוָׁשַלִים.

ִלְכבֹוד יֹום ְירּוָׁשַלִים ַהִּמְתָקֵרב, 
לימוד

ִנְלַמד ִּביִחיָדה זֹו ִמְׁשָנה ַהְּמַדֶּבֶרת ַעל ַהִּנִּסים ֶׁשָהיּו ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש. ַהּיֹום 

ִנְתַמֵּקד ִּבְׁשַנִים ִמּתֹוְך ַהִּנִּסים ַהָּללּו: 

ְּפֵני ֶׁשַטח ֹלא  ַעל  ִהְתָּפְרָׂשה  ָהֲעָזָרה  ְרָוִחים".  ּוִמְׁשַּתֲחִוים  ְצפּוִפים  "עֹוְמִדים 

ת ָהְרָגִלים ַחָּיב ָּכל ִאיׁש ִמִּיְׂשָרֵאל ַלֲעלֹות ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ְוָאֵכן  ָּגדֹול. ִּבְׁשלֹוׁׁשֶ

ָהְיָתה ֲעמּוָסה  ְוָהֲעָזָרה  ְלֵבית ַהִּמְקָּדׁש,  ַרִּבים ְמאֹוד  ֲאָנִׁשים  ִהִּגיעּו  ֶרֶגל  ְּבָכל 

ֵמַעל ּוֵמֵעֶבר ִליֹכֶלת ִקּבּוָלּה. ַּגם ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים ִהִּגיַע ָקָהל ַרב ַלֲחזֹות ַּבֲעבֹוַדת 

ַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול. 

ֻּכָּלנּו ַמִּכיִרים ֶאת ַהִּמָּלה ָצפּוף, ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתּה ִלְהיֹות ְּדחּוִקים ּוְצמּוִדים ֶאָחד 

ִמַּבְרְטנּוָרא ֶׁשֵּפֵרׁש ֶׁשַהִּמָּלה  ַרִּבי עֹוַבְדָיה  ְלַהִּכיר ַּגם ֶאת ֵּפרּוׁש  ְּכַדאי  ַלֵּׁשִני. 

ָצפּוף ִהיא ִמְּלׁשֹון ַהִּמָּלה "ָצף". הּוא ַמְסִּביר ֶׁשַהְּצִפיפּות ָהְיָתה ֹּכה ְּגדֹוָלה ַעד 

ֶׁשֹּלא ָהָיה ָמקֹום ְלַהִּניַח ּבֹו ֶאת ַּכף ָהֶרֶגל, ּוְכמֹו ֶׁשָּצִפים ֵמַעל ַהַּמִים, ָּכְך ֵהם 

ִהְרִּגיׁשּו ְּכִאּלּו ֶׁשֵהם ָצִפים ֵמַעל ִרְצַּפת ָהֲעָזָרה, עֹוְמִדים ִנָּׂשִאים ָּבֲאִויר ּוְבֹקִׁשי 

נֹוְגִעים ָּבָאֶרץ.
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ִׂ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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