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התפילה שלי – סדנה למורה | ברכות השחר 2 – חודש אדר א’

פתיחה

משימה למורות: חיבור לעולם התלמידות )10 דקות(

דקות   3-2 להקדיש  מומלץ  התלמידות.  את  שמעסיקים  וקונפלקטים  דילמות  על  חשבו  למורות:  במשימה  נפתח 
להעלות קונפליקטים ולרשום אותם.

לאחר מכן, יש לנסות לחפש התייחסות/קשר לקונפליקטים אלו בברכות השחר.

לאחר שהגעתם לתוצרים כלשהם בעצמכן, תוכלו להיעזר ברשימת הקונפליקטים והקשר לברכות השחר, נספח 1.

לסיכום, לא עוד תפילה שהיא טקסט שגרתי, יבש ולא נוגע. מסתבר, שהתפילה עוסקת בכל מה שמעניין אותנו. 
וכך להתחבר למילים,  נוכל למצוא אזכור לכל מה שמטריד אותנו,  זה נתמקד בברכות השחר(,  )בחודש  בתפילה 

ולשפוך את הלב בתפילה שנובעת מעומק הנפש, מהרצונות שלנו, ומהענינים שמטרידים אותנו.

מטרות הפעילות בחודש הקרוב:

הבנות יבינו את פירוש המילים, ברובד הפשוט ולעיתים גם ברובד חסידי מעמיק.    .1

הבנות ימצאו חיבור אישי-רגשי לתפילה.    .2

ככל  לתפילה.  והמחויבות  האישית  ההנעה  את  תחזק  זו  עובדה  ומשמעותית,  מובנת  התפילה  כאשר  טבעי,  באופן 
שהבנות יכירו יותר בערך ובחשיבות התפילה ויתחברו אליה, הן יתמידו להתפלל גם בחופשות וגם כשאף אחד לא 

עומד להן על הראש.

חלק שני: 

לימוד משותף )15 דקות(

המורות יעמיקו בלימוד אודות ברכות השחר, נספח 2.

כהכנה ללימוד חשבו:

•  איזה קטע בתפילה מדבר אלייך ואת מחוברת אליו במיוחד?	

• אילו מילים בתפילה לא מובנות לבנות )ואולי גם לך...(?	

• באילו חלקים בתפילה אפשר להכניס רגש, ולהתחבר במיוחד לעולם של הבנות?	

תוך כדי לימוד, כדאי לתת את הדעת ולדון אילו חומרים מתאים להביא לבנות ללימוד בחברותות, ואלו תכנים מתאים 
שהמורה תביא ותסביר לכיתה במליאה.

חלק שלישי: 

תכנון פעילויות לבנות )51 דקות(

המורות יתכננו את הפעילות לחודש הקרוב, על בסיס התכנים שנלמדו בסדנה. ניתן להיעזר בתוכן להעשרה, נספח 
2, וכן בהצעות פעילות, נספח 3.

כל פעילות באורך של 10-15 דקות. הפעילויות יועברו ב’שעת תפילה’, המתבצעת 3 פעמים בשבוע.



 

חיבור לתפילהשאלות שעולותנושא שמעסיק את הבנות

מה אני אלבש למסיבה/בגדים
שבת מחנה?

האם אני נראית מספיק טוב 
עם הלבוש שלי?

אני רוצה בגד חדש...האם 
ההורים יסכימו? האם יהיה 
לי מספיק כסף בשביל זה?

“מלביש ערומים”

האם באמת היא אוהבת דילמות חברתיות
אותי, או שהיא מדברת עלי 

מאחורי הגב?

אין לי חברה טובה.. איך 
אוכל למצוא חן בעיני 

החברות?

“והרחיקנו מאדם רע, ומחבר 
רע... “

“ותננו לחן ולחסד ולרחמים... 
בעינייך ובעיני כל רואינו”

 

אני נסחפת... איך אצליח התמודדות עם פיתויים
להתגבר?

“אוזר ישראל בגבורה” – יש 
לי כוח להתגבר

“עוטר ישראל בתפארה” – 
הקב”ה תמיד מעלי ומביט 

בי, וזה נותן לי כוח

האם אבין את החומר?הצלחה לימודית

האם אצליח במבחן?

אין לי כוח ללמוד כל כך 
הרבה

“הנותן.. בינה להבחין”

“הנותן ליעף כוח”

למה צריך לקיים את קיום מצוות
המצות...? מה התועלת בזה? 

אני לא מרגישה מחוברת...

קשה לי עם מצוות 
מסוימות...

“והערב נא.. את דברי תורתך 
בפינו.. ונהיה אנחנו.. יודעי 

שמך ולומדי תורתך לשמה”

“אשר בחר בנו מכל העמים”

מאורעות בעולם / מצב 
בטחוני

למה קרה לי ש....?

מה אני עושה במקום 
הזה...?

איך מתמודדים עם 
המצב...?

“המכין מצעדי גבר”

כל דבר שקורה, כל מקום 
שאת נמצאת בו, יש לכך 

משמעות וכוונה מה’

 

נספח 1: דילמות של התלמידות, וקישור לתפילה



ברכות השחר
הלכות ברכות השחר

א. אין לברך ברכת “הנותן לשכוי בינה” קדם שיאיר היום )=עלות השחר(.
דעת אדמו”ר הזקן: אם שמע קול תרנגול, יכול לברך את הברכה כבר לאחר חצות הלילה.

ב. ברכת “פוקח עורים” יכול גם סומא )=עוור( לברך, מפני שהוא מפיק תועלת מכך שאחרים מראים לו את הדרך.

ג. יש לברך ברכת “מתיר אסורים” לפני ברכת “זוקף כפופים” . ואם טעה וברך “זוקף כפופים” לפני “מתיר אסורים” 
– ל א יברך ברכת “מתיר אסורים”, כי זקיפת הקומה )“זוקף כפופים”( כוללת בתוכה גם את

התרת )=פתיחת( האברים )“מתיר א סורים”(.

ד. אין עונים אמן אחר המילים “המעביר חבלי שנה מעיני ותנומה מעפעפי”, מפני שהברכה עדין נמשכת במילים 
“ויהי רצון מלפניך וכו’”, ומסתיימת במילים “ברוך אתה ה’ הגומל חסדים טובים לעמו ישראל” שבסיומן עונים אמן. 

דין מי שהיה ער בלילה

ה. מי שהיה ער כל הלילה, מברך ברכות השחר עם עלות השחר , למעט ברכת “על נטילת ידים”. ברכת “אלקי נשמה”, 

ברכת “המעביר שנה מעיני” וברכות התורה – ספק אם צריך לברך אם לאו, ולכן יש לו להדר לשמען מפי אחרים 

ולענות אמן אחריהן.

מנהג חב”ד: מי שהיה ער כל הלילה, יעשה צרכיו, יטול ידיו שלש פעמים לסרוגין, ויברך את כל ברכות השחר כרגיל 

לאחר עלות השחר.

ברכות השחר לאחר התפילה

ו. אם לא אמר ברכות השחר קדם התפילה, יכול לאומרם לאחר התפלה, אולם ברכת “על נטילת ידים” אין לו לברך 
שכבר  ולאחר  לתפלה,  כהכנה  הידיים  טהרת  על  נתקנה  זו  ברכה  מהפוסקים  חלק  שלדעת  משום  התפלה,  לאחר 

התפלל אין בה צורך. גם את ברכת “אלקי נשמה” לא יברך לאחר התפלה, מפני שכבר יצא בברכת “מחיה המתים” 

שבתפילת העמידה.

דעת אדמו”ר הזקן: לכתחלה יש לברך ברכות אלו לפני התפלה, אך אם התפלל ונזכר שלא בירך – יכול לברכן גם 

לאחר התפלה.

מנהג חב”ד: מברכים את כל ברכות השחר בבית, לפני ההליכה לבית הכנסת.

ז. בברכות השחר שאומרים בכל בוקר, יש שלוש ברכות הנקראות ברכות התורה: )א( “אשר קדשנו במצותיו וצונו 
על דברי תורה”. )ב( “והערב נא ה’ אלקינו את דברי תורתך בפינו וכו’ המלמד תורה לעמו ישראל”. )ג( “אשר בחר 

בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו וכו’”. בברכות אלו צריך להזהר מאד, ואסור ללמוד או לדבר בדברי תורה לאחר 

קומו משנתו בבקר אם עדיין לא בירך ברכת התורה. ומיד לאחר ברכת התורה יאמר כמה פסוקים, כדי שלא יהיה 

הפסק בין הברכה לבין דברי התורה שעליהם מברכים. ונוהגים לומר את פסוקי ברכת כהנים )שולחן ערוך אדמו”ר 

הזקן, סימן מז(.

ח. אם לא ברך ברכות התורה קדם התפלה, לא יברך לאחר התפלה, משום שלדעת פוסקים מסוימים יצא ידי חובת 
ברכות התורה בברכת “אהבת עולם”, שיש בה מעין ברכות התורה )“ותן בלבנו בינה, להבין, להשכיל, לשמע ללמד 

וללמד.. “(. מכיון שצריך ללמד בסמיכות לברכות התורה, ילמד איזה דבר מיד אחר תפילת העמידה ]ואם לא עשה 

נספח 2: תוכן להעמקה על ברכות השחר



זאת, לא יברך ברכות התורה פעם נוספת[.

ט. אם קראוהו לעלות לתורה קודם שבירך ברכות התורה, ישתדל לברך את כל ברכות התורה לפני שיעלה ולומר גם 
איזה פסוק אחריהן כגון “יברכך וגו’”, ואז יעלה לתורה ויברך את ברכות התורה כרגיל. אך א ם אינו מספיק לעשות 

כן, יעלה לתורה ויברך כרגיל, ולאחר מכן יברך רק את שתי הברכות הראשונות מברכות התורה – “אשר קדשנו .. על 

דברי תורה”, “והערב נא”, ויאמר לאחריהן פסוקי ברכת כהנים – “יברכך וגו’”. את ברכת “אשר בחר בנו” לא יברך, 

משום שכבר ברך אותה כשעלה לתורה(.

ביאורי מילים

רוב הביאורים בחלק זה הם מתוך הספר “ואני תפילתי”.

הנותן לשכוי בינה
“ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם, הנותן לשכוי בינה, להבחין בין יום ובין לילה”.

קריאת הגבר )התרנגול( היא אחד הפלאים שנטע הקב’’ה בטבע. הודות לתכונה מופלאה ומיוחדת שהתרנגול ניחן 

בה, הוא יודע לחוש את הזמן בו אפלת הלילה מפנה את מקומה לאור היום.

אנחנו היהודים, הרואים את יד ה’ בכל אחד מפלאי הטבע הרבים מספור, מברכים את ה’, שנתן לתרנגול )לשכוי( בינה 

להבחין בשעה בה בוקע ועולה השחר.

בעצם היינו צריכים לברך ברכה זו עם שמיעת קריאתו של התרנגול, כשם שאנו מברכים ברכות דומות, כאשר אנו 

רואים, או שומעים, תופעות טבעיות מסוימות כגון: רעם, ברק, קשת בענן וכדומה, אשר בכל אלה אנו מכירים גילוי 

כוח ה’ בבריאה. מדוע, איפוא, מברכים אנו מדי בוקר ברכה זו, גם כאשר איננו שומעים את קול קריאתו של התרנגול?

התשובה היא כי בברכה זו, בדומה לשאר ברכות השחר שלאחריה, טמון רעיון עמוק יותר. יום ולילה, אור וחושך, הנם 

מושגים נרדפים לטוב ורע, השכלה ובורות, אושר ומצוקה. אנשים החיים ‘’בחושך’’, הם אלה שאינם יודעים את ה’. 

חוויות קשות מוגדרות בפי הבריות כסיוטי לילה. אנו מכנים בשם ‘’שחר’’ תקופה חדשה רבת תקוות, הבאה בעקבות 

תקופה ‘’חשוכה’’ הרת אסונות.

אם נזכור זאת ובהתחשב בעובדה כי למילה ‘’שכוי’’ גם משמעות ‘’לב’’, )ראה איוב ל’’ח, ראב’’ע( נוכל לחדור לרעיון 

היותר עמוק של ברכה זו. הלב הוא מקום משכן הרגש והבינה. זו היא הסיבה לכך  שאנו מוצאים בתור ביטויים כגון 

‘’לב חכם’’, ‘’לב נבון’’. כשם שה’ נתן לתרנגול את החוש להבחין בין יום ולילה, כך נתן הוא לאדם בינה להבחין בין 

טוב ורע. הבורא חנן את האדם בנשמה אלוקית, המאפשרת לו להתבונן ולהרגיש מה טוב ומה רע.

אכן הרא”ש )רבי אשר בן יחיאל, פרשן ופוסק מפורסם, שחי בשנים ה’י’-ה’פ’’ז, 1250-1327( אומר כי ברכה זו, בעצם, 

אינה מתייחסת לקריאת התרנגול, אלא לכשרונו של האדם להבדיל בין טוב לרע. מטעם זה מחייבת ההלכה לברך 

ברכה זו אפילו אם לא שמע אדם קריאת התרנגול מימיו. בכל אופן, מאחר שהתרנגול קורא עם עלות השחר, שובצה 

ברכה זו בראש ברכות השחר. בכך מתבהר הסדר ההגיוני של תפילת שחרית. ראשית אנו מודים למלך מלכי המלכים, 

הנותן חיים לכל חי, שהחזיר לנו את הנשמה עם בוקר )מודה אני(. אחר כך אנו מודים לבורא העולם, רופא כל בשר, 

השומר על פעולתו התקינה של גופנו על מערכת איבריו הסבוכה והעדינה )אשר יצר(. אנו ממשיכים במתן ביטוי 

לתשומת ליבנו לנשמתנו הטהורה שה’ נתן בנו, אשר אנחנו חייבים לשמור על טהרתה, למען תהיה לנו הזכות לחיי 

עולם )אלוקי, נשמה...( ולאחר מכן אנו מגיעים לסידרת ברכות, שהראשונה שבהן היא ביטוי של הודיה לה’, שנתן 

לנו בינה להבחין בין טוב לרע.

פוקח עיוורים
“ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם, פוקח עוורים”.



ברכה זו, בדומה לברכות הבאות אחריה, משקפת את תהליך השינוי ממצב של שינה לזה של יקיצה.

כשאנו ישנים, עינינו אינן מתפקדות. אפילו אם אנחנו ישנים בעינים פקוחות איננו רואים. במשך זמן השינה אנחנו 

כמו סומים, שחוש הראיה שלהם לא פועל. לכן כשאנו מתעוררים ורואים שוב, אנו מודים לה’ שהשיב לנו את כושר 

הראיה.

אבל כפי שכבר הערנו בקשר לברכות הקודמות, יש משמעות עמוקה יותר למילים ‘’פוקח עוורים’’. הבורא ב’’ה חנן 

‘’ראייתנו’’ אינה מצטמצמת לעיני  אותנו בכישרון לראות לעומקם של הדברים ולא ראיה שטחית-גשמית גרידא. 

הבשר בלבד, אלא אנו רואים גם בעיני השכל. אנו רואים את האמת: אנו רואים את יד ה’ בכל הסובב אותנו. יש 

בני אדם בעלי ראיה אופטית )גשמית( מושלמת, שהם סומים לחלוטין בכל הנוגע לראיית מושגים רוחניים: הללו 

עיוורים  גורלו של כל אדם ושל כל דבר: הללו הם כמו  לא מסוגלים לראות את חסדי ההשגחה העליונה, המנחה 

המגששים באפלה.

התורה הקדושה מצווה: ‘’לא תקלל חרש ולפני עוור לא תיתן מכשול ויראת מאלוקיך אני ה’ ‘’. בפסוק זה אנו מצווים 

שלא לקלל ולא להשמיץ אדם שאינו שומע. אין זה משנה, אם אותו אדם הוא חרש מלידה או שאינו שומע בגין 

המרחק: בשני המקרים אין הוא יכול להגן על עצמו או על שמו הטוב. בדומה לכך כשאנו מוזהרים על ‘’לפני עיוור 

לא תיתן מכשול’’, לא די בהימנעות מלגרום נזק גופני לאדם שהוא עיוור ממש, אלא מוזהרים אנו מלהכשיל אדם 

שהוא עיוור בדבר מבחינה רוחנית, להביא לידי ניסיון אדם שהוא חלש אופי, לעשות מעשה שיכול להתפרש כדוגמא 

שלילית לילדים, וכל כיוצא בזה.

אף על פי שהחרש אינו שומע את דברינו והעיוור אינו רואה את המכשול ששמנו בדרכו, מזהירה אותנו התורה כי ה’ 

רואה ושומע הכל ולכן עלינו לירא את ה’ ולהימנע מכל מעשה בלתי מתאים.

גרידא,  הגשמית  הראיה  על  לו  מודים  אנו  אין  עיוורים,  הפוקח  לה’  ומודים  בבוקר  לכך, כשאנו מתעוררים  בדומה 

אלא גם על יכולת ההסתכלות הרוחנית, שבאמצעותה אנו מסוגלים לראות פנימיותם של דברים. אנו מודים לה’ על 

שהאיר עינינו להבין משהו מגדולתו ומחסדיו, ועל ידי כך להחליט להידבק בו. 

סיפור על נערה עיוורת, שרואה-רוצה אלוקות

זה סיפור אמיתי שקרה באוסטרליה, בשנת תשט”ו.

בביתו של הרב הראשי של אוסטרליה צלצל הטלפון. על הקו היה מזכיר הקהילה היהודית באדלייד, עיר חשובה בדרם 

אוסטרליה. “אין לנו רב” הוא אמר, “אנחנו צריכים עזרה והדרכה בימים הנוראים המקרבים, ראש השנה ויום כיפור. 

יש אפשרות לשלוח לנו רב רק לימים האלה?” הרב הראשי חשב מעט, ואמר: “יש לי רעיון בשבילך, רב צעיר ונמרץ, 

הרב גוטניק. אתן לך את המספר שלו ותדבר איתו”.

המזכיר חייג את מספרו של הרב גוטניק וביקש ממנו לבוא, אך הרב גוטניק סירב והסביר לו בנימוס: “איני יכול לעזוב 

את אשתי וילדי ולמשך החגים ולנסוע כל כך רחוק, יש לי ילדים קטנים. כדאי שתמצא לך מישהו אחר.”

מזכיר הקהילה התאכזב ופנה בחזרה לרב הראשי. לרב הראשי היה רעיון כיצד לשכנע את הרב גוטניק: “הרב גוטניק 

הוא חב”דניק, אם הרבי שלו יגיד לו לנסוע, הוא בוודאי ייסע. אני מציע לך לכתוב לרבי מליובאוויטש ולספר לו על 

כך.”

ימים אחדים לפני ראש השנה הופתע הרב גוטניק לקבל מכתב מהיר מהרבי. במכתב הרבי הסביר לו את גודל הזכות 

להיות עם הקהילה היהודית ולעזור להם בימים הנוראים, ולכן וודאי יסכים לנסוע לאדלייד ולשהות שם, ובזכות כך 

ה’ יברך אותו בכתיבה וחתימה טובה.

יד החתימה, הוסיף הרבי שורה מפתיעה: “בטח יתעניין בהנעשה אצל היהודים שבאו ממצרים  בסוף המכתב, על 

והנמצאים שם”. הרב גוטניק התפלא, אך לא שאל שאלות. הוא מיד ארז מזוודה, נפרד ממשפחתו ונסע לאדלייד.

הרב הגיע לאדלייד בערב ראש השנה, ומזכיר הקהילה התרגש לראותו, אחרי שהוא כל כך ציפה לבואו והיה בטוח 

שלא יסכים לבוא. הרב גוטניק פנה לבית הכנסת כדי לראות אם חסרים שם דברים לקראת התפילה.

תוך כדי שהוא בוחן את בית הכנסת, נכנסה פתאום אישה לא יהודיה ושאלה אותו, “כבוד הרב, איפה המקום הכי 



קדוש?” הרב לרגע לא הבין למה היא מתכוונת, אך לאחר רגע של מחשבה הצביע על ארון הקודש. האישה יצאה 

החוצה, וחזרה כשהיא מלווה בנערה עיוורת. היא כיוונה את הנערה לעבר ארון הקודש. הנערה נישקה את הפרוכת, 

ופרצה בבכי סוער. היא המשיכה לבכות עד שהאישה ביקשה ממנה לחזור, ושתיהן יצאו החוצה.

הרב גוטניק, מרוב הפתעה לא פנה אליהן לשאול אותן, וכשרצה לגשת אליהן כבר היה מאוחר מדי. הן התרחקו מבית 

הכנסת. הוא פנה למזכיר שהיה לידו ושאל אותו, והמזכיר הניד את ידו בתנועת ביטול: “אה, היא... היא לא מהקהילה 

שלנו, היא מהיהודים שהגיעו ממצרים. ההורים שלה לא באים לכאן אפילו בראש השנה, אולי לכן היא החליטה לבוא 

להתפלל עכשיו.”

הרב גוטניק זינק ממקומו, הן זה בדיוק מה שכתב לו הרבי, להתעניין בנעשה אצל היהודים שבאו ממצרים! הוא חש 

כי זה לא דבר פשוט, ועליו לברר מיד במה מדובר.

ליל ראש השנה. בית הכנסת התמלא ביהודים הגרים במקום. כולם שמחו והתרגשו כל כך לפגוש את הרב שהגיע 

במיוחד כדי להיות איתם. באותם רגעים חשב הרב גוטניק: כיצד יכולתי לסרב לבקשתם? איזו שמחה נגרמה להם 

מבואי! הוא הבחין, שבירכתי בית הכנסת ישבה קבוצה קטנה של אנשים. הם לא ניגשו אליו, ובכלל, היה נראה שהם 

לא קשורים לשאר בני הקהילה ומרוחקים מהם. “כנראה אלו הם יוצאי מצרים”, חשב לעצמו.

בסוף התפילה, המזכיר והרב עמדו יחד בפתח בית הכנסת, וכל אחד שיצא ניגש אליהם ואיחל להם שנה טובה, כאשר 

יוצאי מצרים התחמקו בלי לגשת לרב או למזכיר. “מדוע הם לא ניגשים?” לחש הרב  הם מאחלים לו בחזרה. רק 

למזכיר. “אה, הם.. הם מסוכסכים איתנו, אנחנו לא בקשר איתם.” הרב גוטניק הצטער מאוד.

למחרת, בתפילה, ניגש הרב גוטניק מיד למקומם של יוצאי מצרים, ואיחל להם בלבביות חג שמח ושנה טובה. הם 

שמחו. לאחר מכן הוא שאל אותם, האם הם מכירים נערה עיוורת. “כן” השיבו לו. “בוודאי אתה מתכוון לבטי, הוריה 

לא כאן, הם לא מגיעים לבית הכנסת”. “אם כך, אני מבקש ממכם לאחל להם בשמי חג שמח ושנה טובה”. השיב 

הרב גוטניק.

ל..”  זו אני בטי, הנערה העיוורת. רציתי  למחרת ראש השנה, צלצל הטלפון בדירתו של הרב. “הלו?” “שלום הרב, 

ולפתע שמע הרב דיבורים וצליל של ניתוק. הוא הבין שיש כאן בעיה רצינית וסיפר על כך למזכיר, אך המזכיר ביטל 

את כל העניין. “עזוב, הרב, אנחנו אף פעם לא נסתדר עם המצרים האלה”. הרב לא ויתר, ודרש בתוקף מהמזכיר 

להשיג לו את מספר הטלפון והכתובת של בית הנערה. המזכיר נאנח, אך הביא את המספר. הרב חייג את המספר, 

כשענו לו הציג את עצמו, אך מיד טרקו לו את הטלפון. הוא ניסה כמה פעמים אך שוב ושוב נענה בטריקת טלפון.

מה הוא יעשה עכשיו?

המילים של הרבי במכתב לא הניחו לו. הוא הזמין מונית ונסע לבית המשפחה. מיד כשנפתחה הדלת הוא לא חיכה 

לרשות אלא נכנס פנימה ואמר: “הגעתי לכאן במיוחד בשבילכם, בבקשה, אני רוצה לשוחח עמכם.” ההורים ובתם 

נעימה, אך לאט לאט הקרח  לא  הייתה  האווירה  אותו לשבת. בהתחלה  והזמינו  יד השולחן  על  העיוורת התיישבו 

הפשיר. הרב קשר איתם שיחה ידידותית והתעניין כיצד הם הגיעו לאוסטרליה. כאשר שאל אותם על מעשיהם כאן 

באדלייד הם התחמקו ממנו.

בשלב מסוים קמו ההורים למטבח. הבת ניצלה את ההזדמנות ומיד פנתה לרב: “עזור לי, אנא, הם רוצים שאתנצר!” 

במהירות  הנערה  ענתה  כסף”.  להם  אין  הסכימו,  שלי  ההורים  שלי.  הספר  בבית  “הכומר  רוצה?”  “מי  נחרד.  הרב 

והשתתקה מיד, כי באותו רגע חזרו ההורים לסלון.

הרב פנה להורים: “נראה לי כי משהו מציק לנערה ולכן היא פנתה אלי. אני רוצה לשוחח אתה בפרטיות.” להורים לא 

הייתה ברירה והם הסכימו.

“אני לומדת בבית ספר מיוחד לעיוורים, מטעם הכנסייה. בבית הספר אני מצליחה מאוד, אבל לפני כמה זמן ניגש 

אלי הכומר והציע לי להתנצר. נבהלתי וסירבתי מיד, אבל אחר כך הכומר הודיע להורי שרק תלמידים נוצריים זכאים 

ללמוד בחינם, ואם לא אתנצר עלי לשלם על הלימודים סכום גבוה.

להורים שלי אין הרבה כסף, ולכן בלית ברירה הם מסכימים לכך, בכיתי מאוד, אבל הבנתי שאין לי ברירה. ביקשתי 

סימן מאלוקים כדי שאדע מה לעשות, אבל עברו הימים ולא קרה כלום. בערב ראש השנה, כשההורים שלי היו מחוץ 

לבית, ביקשתי משכנה שלי להוביל אותי לבית הכנסת. רציתי לבקש סליחה מאלוקים על המעשה שאני עומדת 



לעשות, אבל פשוט לא הייתה לי ברירה.

ופתאום, ביום השני של ראש השנה הגיעו לכאן ידידים שלנו, ואמרו לי בצחוק: יש לך דרישת שלום מרב מסידני. 

הבנתי שזה הסימן שחיכיתי לו מאלוקים, רצתי לחדר והתחלתי לבכות. עכשיו אני מבקשת ממך, בבקשה, תעשה 

משהו שאשאר יהודיה!”

הרב התרגש מאוד, עכשיו הוא הבין מדוע הרבי ביקש ממנו להתעניין במצבם של יוצאי מצרים. איך הרבי דאג לילדה 

אחת והרגיש את הכאב שלה, הרגיש שהיא לא מוכנה להתנתק מהיהדות, מהקב”ה. הוא פנה להורים והם נאנחו: “גם 

אנחנו לא רוצים שהיא תתנצר, אבל אין לנו ברירה..”

“אל דאגה! לא תצטרכו לשלם להם!” אמר הרב בתקיפות.

השעה כבר הייתה מאוחרת, אך הוא לא התחשב בכך והתקשר למזכיר הקהילה, שהתעורר מצלצול הטלפון. “אני 

מתנצל שהערתי אותך, אך אני מבקש שתבוא עכשיו ומיד לבית של הנערה העיוורת”.

“עכשיו? אחרי אמצע הלילה?” התפלא המזכיר תוך כדי פיהוק קולני.

“כן, מיד. מדובר כאן בפיקוח נפש”.

ממנו  דרש  מכן  ולאחר  הסיפור  את  לו  סיפר  הרב  הנערה.  לבית  טרוטות  בעיניים  המזכיר  הגיע  דקות  כמה  לאחר 

בתקיפות: “עליכם לממן את הלימודים לנערה!” המזכיר החל לגמגם, שזה לא תלוי רק בו, ועליו להתייעץ עם חברי 

ההנהלה, אבל הרב עמד על שלו: “אם לא תתחייב לממן לימודים לנערה, אחזור הביתה ולא יהיה לכם רב ליום כיפור!” 

המזכיר נבהל והבטיח שאכן ימומנו הלימודים לנערה העיוורת. הנערה ומשפחתה שמחו מאוד והודו לרב.

ומה קרה בסוף? לאחר שנים, הנערה החלה לשמור תורה ומצוות והקימה בית יהודי גאה, והרב גוטניק נהי’ה רב חשוב 

בסידני שבאוסטרליה.

שאלות לדיון בעקבות הסיפור

• על 	 לשמור  החשיבות  החיים,  משמעות  )ראיית  עיוורת?  שהיתה  למרות  ראתה-הבינה,  הנערה  דברים  אילו 
יהדות, ראתה את הכוח של תפילה(

•  בסיפור הקב”ה עזר לה באופן של “פוקח עיוורים”? )בכך שהרבי, צופה למרחוק, שלח את הרב גוטניק והנחה 	
‘לראות’  גוטניק הבין-ראה שהוא בבעיה, כאשר הקהילה החלה  ליהודי מצרים; כאשר הרב  אותו לשים לב 

ולגלות אכפתיות כלפי המשפחה(

מתיר אסורים
“ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם, מתיר אסורים”.

זמן השינה איננו שולטים על תנועות אברינו, אנו כאילו  זו מתייחסת לשלב השני בתהליך היקיצה. במשך  ברכה 

קשורים בחבלים. כשמתעוררים אנו חשים כמשוחררים: אנו שוב במצב של שליטה  על תנועותינו ומסוגלים לקום 

מן המיטה.

במובן עמוק יותר: יש אנשים שידיהם ורגליהם קשורות באופנים שונים. יש מי שהוא לכוד בקשיים כלכליים, קשור 

ונטיותיו,  להרגליו  המכור  אדם  מזה  גרוע  מסוימות.  בנסיבות  שבוי  עצמו  לחוש  עלול  אחד  כספיות:  להתחייבויות 

ומאבד את השליטה על מעשיו. בכל מקרה מעין זה אין אדם יכול לפנות אלא אל ה’, המתיר אסורים, שיעזור לו לנתק 

את הכבלים, מכל סוג שהם. גם זאת אנו מכוונים בברכה זו.

זוקף כפופים
“ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם, זוקף כפופים”.

רגליהם  על  זקופה  להליכה  אותם  לאלף  שאפשר  או  זקופים,  לפעמים  הולכים  החי  בעולם  מסוימים  חיים  בעלי 



האחוריות; אולם זה דבר לא רגיל ולא טבעי ולא אופייני להולכי על ארבע. היצור האנושי לבדו הוא בעל שתי רגליים 

להליכה ושתי ידיים לעשייה.

זקופה, מובנה גם התנהגות טובה. הורה האנושית  יותר. הליכה בקומה  יש מובן עמוק  לצורתו הזקופה של האדם 

והצורה הבהמית של הליכה מסמלות בדרך חזותית את ההבדל בטבע ובתכלית שבין האדם לבהמה. אצל היצורים 

הלב,  הנשימה,  )מערכת  והזנב  הראש  הגוף שבן  גם המערכות השונות של  וכן  והזנב,  הראש  על ארבע  שהולכים 

יצור ארצי  היא  מכיוון שהבהמה  גשמיים,  לכולם תפקידים  גובה.  באותו  כולן, בערך  סדורים  וכו’(  העיכול  מערכת 

וגשמי, לכן אפילו ראשה כפוף כלפי מטה, וכמעט אינו גבוה מהזנב. בגופו של האדם, לעומת זה, הראש הוא החלק 

הגבוה ביותר של הגוף. הוא בולט כלפי שמים, וזאת משום שהראש הוא משכן השכל והנשמה האלוקית. השכל מוליד 

מחשבות ורעיונות. מחשבותיו ורעיונותיו של אדם, הם בעלי איכות נשגבה ; הוא חושב על בורא העולם ; הוא מבחין 

בין טוב ורע. מחשבות ורעיונות אלו באים לידי ביטוי בדיבור. האדם קרוי ‘’מדבר’’ על שם שחונן בכוח הדיבור. הוא 

מתפלל לה’, לומד תורת ה’ ועובד ה’ בכל הבל פיו. לכן ממוקמים כלי הנשימה והדיבור סמוך למוח מתחת למשכן 

השכל אשר בראש.

הריאה  אונות  בין  האדם  לב  של  מקומו  לכן  בלב.  ששוכנים  והנטיות  הרגשות  את  גם  יוצרים  ורעיונות  מחשבות 

מתחתיהן. מערכת העיכול באה נמוך יותר, מכיוון שזו קשורה בתפקידים נחותים יותר, המשותפים לאדם ולחי בכל 

המובנים. כך ממוקמות מערכות גוף האדם, בניגוד לאלה של גוף הבהמה בהדרגה לפי סדר משמעותי בהתאם לצורתו 

האנושית הזקופה המבדילה אותו מן הבהמה. כשאדם ישן ושכלו במצב של מנוחה, הוא שכב במיטה. המצב זה הראש 

והרגליים, וכל מערכות הגוף שביניהם, מצויים כולם באותו רמה, כמו בגוף הבהמה. בשעה שאדם אינו פעיל, אינו 

עושה דבר המרוממו מעל הבהמות הנחותות, והוא שווה להן מבחינת כוונה ותכלית. אבל ברגע שהוא מתעורר וקופץ 

ממיטתו, מוכן לעבודת בוראו, הוא שוב בן-אדם, ניצב בשתי רגליו על הארץ, אולם ראשו זקוף כלפי שמים. קומתו 

האנושית מציינת מיד דבר היותו אדם. אנו היהודים מציינים את שיעור הקומה האנושי כל בוקר בברכה המיוחדת 

לכך – “זוקף כפופים”. בכך אנו מודים לבורא עולם על קומתינו הזקופה המסמלת מעומדנו המיוחד במערכת הבריאה. 

חובתנו מעתה להקפיד על “קומה זקופה” לא רק מבחינה גשמית, אלא גם מהבחינה הרוחנית, בהתנהגותו היומיומית 

כבני אדם ולא כמו חיות בצורת אדם.

מלביש ערומים
“ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם, מלביש ערומים”.                                       

להתלבש בבוקר, כמובן, נראה לנו אחד הדברים הטבעיים ביותר. אולם אופייני לאורח החיים היהודי, שאפילו דבר 

פשוט וטבעי, כמו להתלבש בבוקר, הוא הזדמנות וסיבה לברכה. אנחנו מברכים את ה’ המלביש ערומים.

ושום דבר לא כתוב  והואיל  וילבישם.  עור  ולאשתו כתנות  זו מקורה במסופר בתורה שהקב”ה עשה לאדם  ברכה 

)“תורה” מלשון הוראה, לימוד(, אמרו חכמינו שמטרת  וכלית התורה היא להדריך אותנו  בתורה בכדי, ללא צורך, 

סיפור התורה על דבר הלבשת אדם וחוה היא: ללמוד מדרכי ה’ ולהלביש עניים ונצרכים. זהו אחד הדברים הראשונים 

שברכה זו מזכירה לנו.

אולם, כמו שאר הברכות בהן דובר מקודם, גם ברכה זו מספקת חומר נוסף למחשבה: האדם הוא היצור החי היחיד, 

שצריך להתלבש בבגדים. כל שאר הבהמות, החיות והעופות נולדים במלבושיהם )פרוות, נוצות וכו’( המגינים עליהם 

מפגעי מזג האוויר, קור, חום, גשם, רוח וכדומה. בני אדם מתלבשים לא רק כדי להגן על עצמם מפגעי  מזג האוויר. יש 

אקלימים באזורים שונים בעולם, שאינם מצריכים בגדים להגנה על גוף האדם, ולמרות זאת אפילו הילידים באזורים 

אלה מתכסים בלבוש כלשהו. גם על אדם וחוה מספרת התורה, כי הלכו בתחילה ערומים, אבל הקב’’ה עשה בגדים 

לכסות אותם. הסיבה לכך הייתה, כי לפני שאדם וחוה חטאו, בהמרותם את דבר ה’ הם היו תמימים לחלוטין וחפשים 

מכל מחשבת דופי, על כן התהלכו ערומים מבלי להתבייש. אבל אחרי שהמרו את דבר ה’, השתלט עליהם רגש של 

בושה, בראותם באיזו קלות עלולים הם להתפתות, על כן סיפק להם ה’ מלבושים.

ובכן יש לו, לכל אדם צנוע חוש בושה טבעי והוא בוש לגלות מערומיו ולכן מקפיד על כיסוי גופו בכל עת. הרמה 

המקובלת של הצניעות במה שנוגע ללבוש, שונה בין עמים שונים. לעם ישראל חוקי צניעות משלו, המוגדרים בספרי 

ההלכה ומקודשים במסורת הדורות. חוקים אלו כוללים בין השאר, כיסוי הראש של נשים נשואות, מניעת חשיפת 



חלקי גוף שדרכם להיות מכוסים, ובכלל – הידור בצניעות בכל המובנים. במובן זה, ברכת מלביש ערומים היא תזכורת 

קבועה מדי בוקר, על שמירת כללי הצניעות בהתנהגותו היומיומית.

“לבושי” הנשמה.  ומעשים טובים הם  כלומר, המצוות  רוחניים”,  “לבושים  יותר, מדברים חכמינו על  במובן עמוק 

הנשמה, בדומה לגוף, זקוקה ל”מזון” ו”לבוש”, מובן שהמזון והמלבושים של הנשמה הם, רוחניים. ידיעת התורה היא 

“מזון” לנשמה, ואילו קיום מצוות ומעשים טובים בחיי יום יום, הם “מלבושי” הנשמה. לכן, כשם שהברכה מזכירה 

לנו את חובתנו לזון ולהלביש נצרכים ואביונים במובן הפשוט, מזכירה לנו את חובתינו לזון ולהלביש” את נשמתנו, 

ואת נשמותיהם של אחרים, שהם עניים ונצרכים במובן הרוחני. ע”י עזרה ועידוד בלימוד התורה ובקיום מצוותיה בחיי 

היום-יום, באופן שתזונתם ותלבושתם תהיה מלאה ומספקת מבחינה גשמית ורוחנית כאחד. 

עוטר ישראל בתפארה
“ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם, עוטר ישראל בתפארה”.

לפי הנאמר בגמרא קשור ברכה זו עם כיסוי הראש. מן הראוי לציין כי בברכה זו, כמו בקודמת לה, מוזכר שם ישראל. 

למעשה, אלה הן שתי הברכות היחידות בסדרה זו, בהן מוזכר את שמו של עם ישראל. מכיוון ששניהם, האבנט וכיסוי 

הראש, הם בעלי משמעות מיוחדת לאדם היהודי. לגבי גוי החגורה )כמוזכר לעיל( סמל הגבורה כפשוטה היא, בעוד 

שלגבי יהודי יש לכך משמעות פנימית, הקשורה בזיקתו לה’ ובעצמה מוסרית.

בדומה לכך כיסוי הראש: גויים מכסים את ראשיהם בכדי להתגונן בפני קור, גשם או מכת שמש. אבל לגבי ביהודי, 

יש כיסוי הראש משמעות יותר עמוקה הקשורה ליראת שמים.

הראש הוא החלק הגבוה ביותר של הגוף. בו מכן המוח והשכל. בשכל מקורן של כל התבונות האנושיות העילאיות- 

המבדילות בין האדם לבין הבריות הנחותות- כגון דעת, בינה, דיבור, חסד אנושי וכל שאר הסגולות המייחדות את 

המין האנושי. מעל לכל, אנו מאמינים שיש בורא שברא את העולם כולו, כולל אותנו, המשכיח על כל יצוריו באהבה. 

אנו מכירים בחובתינו לירא את ה’ ולאהבה אותו ולשמור כל מצוותיו. יתירה מזו, אין אנו מסיחים את דעתינו מהעובדה 

כי אנו מצויים תמיד בתחום נוכחותו של הקדוש ברוך הוא, בכל מקום בו אנו נמצאים. וכלשון הכתוב “ שיוויתי ה’ 

לנגדי תמיד” ידיעה והכרה תמידית זו, כי אנו נמצאים תדיר תחת עינו הפקוחה של ריבון העולמים, ממלאה את ליבנו 

ביראה, ענווה והכנעה. על ידי כסוי ראשינו אנו מראים שיש משהו גבוה מעל בינתנו, איזה כוח שהוא מרומם מעלינו.

הדרך היהודית של הפגנת יראת המקום היא, איפא, מנוגדת לזה של הגויים. בין אומות העולם מקובל לגלות את 

יראתם. לעומת זאת אנו, היהודים,  הראש לאות כבוד או הערצה. הם מסירים את מגבעתם, כשהם נכנסים לבתי 

מכסים את ראשינו בבית כנסת. אבל הקב”ה מלוא כל הארץ כבודו, בבתינו, ברחוב, באוטובוס, בכל מקום. על כן אנו 

מכסים ראשינו בכל מקום.

נזר של הוד ותפארת. כיסוי  זה  אנו חובשים כיפה, כובע או מגבעת, מתוך רגש של גאון והדרת כבוד, כאילו היה 

הראש מזכיר לנו את השכינה שמעל לראשינו, כמו שאומרים חכמים: “דע למעלה ממך, עין רואה ואזן שומעת וכל 

מעשיך בספר נכתבים”. זה עוזר לנו להיות כנים עם עצמנו בתור בני עם קדוש, בו מתגאה ה’ ועל ידו מהולל שמו כמה 

שנאמר: “עבדי אתה, ישראל אשר בך אתפאר”.

שלא עשני גוי
“ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם, שלא עשני גוי”.

ירושלים  זו מביע היהודי את תודתו להשי”ת, על שלא עשה אותו לאחד מבני אומות העולם. מאז נחרבו  בברכה 

ובית המקדש, לפני קרוב לאלפיים שנה, ע”י הרומאים, מפוזרים היהודים בין אומות העולם, עובדי אלילים, נוצרים, 

ומוסלמים. בהיותם מיעוט קטן בין כל אומה ואומה, שנוא ונרדף, יכלו היהודים להימלט מגורלם הקשה, ע”י קבלת 

הדת הנשלטת בארצות מגוריהם. אבל היהודים נשארו איתנים באמונתם בה’ ותורתו. יהודים רבים עלו על המוקד 

וקידשו שם שמים כששירת “עלינו לשבח” על שפתותיהם )זהו שיר שבח שבו אנו מסיימים את כל אחת משלושת 



התפילות היומיות שתוכנו יוסבר במקומו(. רחוק מלקנא בשכנו הלא יהודי, מברך היהודי כל בוקר, מתוך רגש הודיה 

לה’ – “שלא עשני גוי”. הכרת תודה זאת מקורה בהכרה שלהיות יהודי זהו להיות חלק מון האומה שנבחרה ע”י ה’, 

לקבל את התורה ע”י תרי”ג מצוותיה אשר לא זו בלבד שהיא מבטיחה רמה גבוהה של חיים מוסריים מקודשים, אלא 

גם מאחדת את היהודי עם אלוקיו.

יש מקום לשאול: מדוע לא תיקנו ברכה זו בנוסח חיובי, כגון “שעשני ישראל”, במקום “שלא עשני גוי”?

אך התשובה היא כי יהודי אינו “נעשה”, אלא צריך לעשות את עצמו. זהו תהליך שאינו מסתיים בלידתו. כלומר, להיות 

יהודי פירושו לחיות חיים יהודיים יום יום, והדבר תלוי בנו.

ה’ נותן לנו הבחירה להתנהג כחפצנו; לירא אותו, או לירא מפניו: להיות כנים עם עצמינו, או לבגוד במורשתינו; לחיות 

עפ”י התורה והמצוות, או לעבור עליהם ולחיות כמו גוי. בידינו, איפא, להיות באמת יהודים, ולא רק מלידה, אלא גם 

עפ”י אורח החיים וההתנהגות היום יומית. זוהי הסיבה אשר בגינה אין אנו מברכים את ה’ על שעשני ישראל, מאחר 

שבידינו ורק בידינו לעשות את עצמנו יהודים, ואין הדבר תלוי אלא ברצוננו ובמעשנו.

ההבדל בין יהודי לגוי

קיץ תרכ”ו. היה זה יום קיצי וחם. הרבי הרש”ב ואחיו הרז”א חזרו מהחיידר ושחקו בגינה, ליד ביתו של הרבי מהר”ש. 

בחצר ביתו של הסבא, הרבי מהר”ש, היתה סוכה מוצלת ובה היו ספרים, ובימים החמים הרבי מהר”ש ישב ולמד שם.

שני הילדים דברו אודות ההבדל בין יהודי ללא יהודי. הרבי הרז”א, אמר שיהודים הם שונים. זהו עם חכם ונבון, יכולים 

ללמוד הרבה תורה, נגלה וקבלה, וגם להתפלל בדבקות.

ויודעים ללמוד ולהתפלל בדבקות. ומה לגבי  שאל אותו הרש”ב: כל זה נכון לגבי אותם יהודים ששייכים ללימוד, 

אותם יהודים שלא יודעים ללמוד? להעמיק בתפילה? במה הם שונים מלא יהודים?

הרז”א לא כל כך ידע מה לענות.

אצל הרבי מהר”ש היה משרת יהודי פשוט, ושמו בן ציון. בקושי ידע להגות כראוי את מילות התפילה, ובוודאי שלא 

ידע להעמיק בפירוש המילים. אך בכל יום הוא הקפיד להתפלל בציבור, לומר את כל הספר תהלים וללמוד מעין יעקב.

הרבי מהר”ש שמע על שיחתם של הילדים, ועל השאלה שנותרה ללא מענה, והוא קרא אליו את הילדים, ובמקביל 

גם הזמין גם את המשרת בן ציון.

כאשר הגיע, שאל אותו הרבי: “בן ציון, האם אכלת היום?”.

השיב בן ציון: “כן”. אני שבע ב”ה”.

שאל הרבי: “ולמה אכלת?”.

“כי אני  צריך לחיות”, השיב בן ציון.

הרבי לא ויתר, והמשיך לשאול: “ולמה אתה צריך לחיות?”.

ענה בן ציון: “כדי שאוכל לעשות את רצון ה’ כיהודי”.

הרבי הסתפק בכך, ובקש ממנו לקרוא לאיוון, בעל עגלה לא יהודי.

כשהגיע איוון, שאל אותו הרבי מהר”ש את אותן שאלות:

אכלת היום? - כן.

אכלת טוב? מספיק? - כן.

למה אתה אוכל? - כדי לחיות.

למה אתה צריך לחיות? - כדי לקחת קצת וודקה ולאכול.

או-אז, פנה הרבי מהר”ש לילדים ושאל אותם: נו, האם אתם רואים מה ההבדל בין יהודי וגוי?



)מתורגם מתוך ‘קובץ מכתבים’ בסוף תהלים אהלי יוסף יצחק, עמ’ 216-217(.

ריקוד על הבוקר

בחלק מבתי הכנסת, נוהגים להתחיל את התפילה בברכות השחר )שלא כמו בחב”ד, שאומרים ברכות השחר בבית(. 

כך גם היה בבית הכנסת של רבי לוי יצחק מברדיטשוב.

באחד הימים, כאשר כולם אמרו את ברכות השחר, הבחינו שרבי לוי יצחק אינו מברך את ברכת “שלא עשני גוי”.

שאלו אותו: מדוע אינך מברך “שלא עשני גוי”?

שמחה,  מרוב  יהודי.  להיות  שזכיתי  הגדולה  הזכות  על  חשבתי  ולפתע  קמתי,  בבוקר  היום  הברדיטשוב’ר:  השיב 

התחלתי לרקוד, ופתאום יצא ממני הברכה “שלא עשני גוי”.

משמעות החיים

ד”ר ויקטור פרנקל היה יהודי שחי בגרמניה בתקופה שלפני השואה. אורח חייו לא היה יהודי. הוא חי בין פרופסורים 

ואנשים רמי מעלה בממשל הגרמני, אך כאשר החלה השואה, לקחו אותו כמו כל יהודי. רק אז הוא החל להבין את 

המשמעות של היותו יהודי.

הגרמנים באותם ימים נחשבו עם מתקדם ונאור. היתה להם שפה מהוקצעת, מדע מפותח בתחומים רבים, והם היו 

בעלי אינטלגנציה גבוהה. למרות כל אלו, הם הפכו לרוצחים.

כשד”ר רנקל ראה את כל הזוועה במחנות, הוא הבין שהגוי, בסופו של דבר, עושה מה שבא לו. לעומת זאת, יהודי – 

בכל מקום, בכל מצב, שומר על צלם אלוקי. הוא ראה יהודים צועדים אל מותר בזעקת “שמע ישראל”, והחל לעסוק 

ולהתבונן במשמעות החיים.

אחרי המלחמה, הוא החל להניח תפילין ולבטא יותר את הזהות היהודית שלו.

שלא עשני עבד
“ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם שלא עשני עבד”.

כשהוציא הקב”ה את ישראל ממצרים מבית עבדים, הוא הכריז: “כי לי בני ישראל עבדים” ה’ הוא אדונינו הבלעדי 

ולא לבדו אנו עבדים.

עבדים מוזכרים ראשונה בתורה  מיד אחרי המבול. נח קילל את כנען באומרו “עבד עבדים יהיה לאחיו”. בימי אברהם 

אבינו היתה העבדות חזיון נפרץ. לאברהם עצמו היו עבדים, אבל עבדי אברהם היו עבדים בכינוי בלבד; למעשה היו 

הם בני ביתו. אליעזר, שהכריז בגאווה “עבד אברהם אנכי”, היה מנהל משק ביתו של אברהם, והיחס עליו היה כאל בן 

חורין. עובדה: כשאברהם היה חשוך בנים, חשב כי אליעזר יהיה יורשו היחיד. וכשאברהם התברך ביורש אמיתי יוצא 

חלציו, יצחק, עדיין קיווה אליעזר שאשתו ראויה, להיות אשת יצחק. כפי שאמרו חז”ל, רמז ע”כ אליעזר לאברהם, 

בשעה ששלחו לקחת אישה ליצחק ממשפחתו אשר בארם נהרים.

בני ישראל טעמו את טעמה המר של העבדות בהיותם משועבדים לפרעה במצרים במשך מאות שנים. הם לא היו 

ומעולם לא יהיו מוכנים להטיל גורל דומה על יצורי אנוש אחרים. ולכן התורה כוללת חוקים מחמירים הנוגעים להגנה 

על עבדים. התחייבויות כה רבות היו מוטלות על האדון כלפי עבדו, עד שאמרו: “כל הקונה עבד עברי כקונה אדון 

לעצמו”. עבד שנמלט מאדונו ומצא מקלט אצל יהודי אחר אסור להשיבו אל אדונו, אלא חייבים להעניק לו מחסה 

והגנה, בניגוד לכל רכוש אבוד אחר שחייבים להחזיר לבעליו החוקיים.

התורה מבחינה בין שני סוגי עבדים: עבד כנעני ועבד עברי. עבד כנעני מוגן בתורה נגד פגיעה גופני והוא מצידו חייב 

היה לשמור על מספר מסויים של מצוות מהתורה. אדם מישראל יכול להפוך בשני דרכים:

א. גנב שנתפס ואין לו לשלם את ערך הגניבה לבעלים, נמכר לעבד ע”י בית הדין.



ב. עני, שמכר את כל מה שהיה לו ולא נשאר לו מה לאכול, רשאי למכור עצמו לעבד.

בשני המקרים יעבוד העבד שש שנים וישתחרר עם תום שש שנים מזמן ממכרו. אולם אם אמר העבד כי טוב לו 

בבית אדונו ואינו רוצה להשתחרר, יכול הוא הישאר בעבודתו עד שנת היובל, וביובל, יצא וישוב למשפחתו ואל נחלת 

אבותיו.

העולם,  אומות  בין  למקובל  בניגוד  הישראלית.  בחברה  עבדים  של  קבוע  מעמד  היווצרות  איפוא,  מונעת,  התורה 

שבתוכם היה מעמד עבדים קבוע, )במקומות מסויימים קיימת תופעה זו עד היום, ואפילו בארצות הברית של אמריקה 

בוטלה העבדות רק לפני מאה שנה(.

הברכה “שלא עשני עבד” מתייחסת לעבד כנעני )כי העבד העברי אינו עבד כלל, אלא, למעשה, שכיר לשש שנים(, 

ואנו מברכים בברכה הזו כדי להודות לה’ על חרותנו לעובדו ללא הגבלה, ועל חובותינו\זכויותנו, לקיים את כל מצוות 

התורה, ולא רק חלק בלבד כמשפט העבדים.

במובן עמוק יותר מזכירה ברכה זו שאנו בני חורין, לא משעיבודם של אחרים בלבד, אלא גם מן השעבוד ליצרים 

שלנו. אין לך עבד יותר מושפל מאדם שהוא משועבד ליצריו ותאוותיו. אנו מברכים את ה’ שנתן לנו בינה ויכולת של 

שליטה עצמית, באופן שחרותנו האמיתית היא בידינו להשיגה בכח רצונינו.

    

המעביר שנה מעיני
“ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם , המעביר שינה מעיני ותנומה מעפעפי”.

האחרונה בסידרת ברכות השחר היא ברכת המעביר שינה מעיני.

ברכה זו נועדה מיסודה להיאמר מיד אחרי רחיצת הפנים, כי בכך שוטפים למעשה את העקבות האחרונים של השינה. 

אולם כרגיל אנו רוחצים ידינו ופנינו בבת אחת לפני התחלת כל סדר ברכות השחר . אגב , “שינה” משמעותה שינה 

ממשית , בעוד שהמלה “ ותנומה” משמעותה שינה קלה. ברכה זו אינה מסתיימת במילים “ותנומה מעפעפי” , ומטעם 

וכו’ ומסתיימת בברכה  “ויהי רצון”  , מכיוון שהיא נמשכת בתחינה שלאחרייה  זו  זה אין לענות “אמן” אחרי ברכה 

החותמת “הגומל חסדים טובים לעמו ישראל”. ברכה כזאת, הפותחת ב”ברוך” וחותמת ב”ברוך” וכוללת בקשה )או 

שבח( באמצע, נקראת בגמרא “ברכה ארוכה”. 

הנוסח השלם של הבקשה הוא כדלהלן:

ויהי רצון מלפניך ה’ אלוקינו ואלוקי אבותינו , שתרגילנו בתורתך ותדביקנו במצותיך. 

ואל תביאנו לא לידי חטא ולא לידי עברה ועוון ולא לידי ניסיון ולא לידי בזיון, ואל 

ישלוט בנו יצר הרע והרחיקנו מאדם רע ומחבר רע . ודבקנו ביצר הטוב ובמעשים 

טובים , וכוף את יצרנו להשתעבד לך, ותננו היום בכל יום לחן ולחסד ולרחמים בעיניך

 ובעיני כל רואינו . ותגמלנו חסדים טובים . ברוך אתה ה’ הגומל חסדים טובים לעמו ישראל.

בבואנו להתחיל את סדר היום שלנו, אנו נותנים את דעתנו לכך, שדרכנו רצופה מכשולים ופיתויים . חלק מן המניעות 

והניסיונות בא מגורמים חיצוניים ) אנשים רעים, חברה רעה וכו’ ( חלק מהם מצוי בתוך האדם עצמו פנימה, כתוצאה 

מהטבע האנושי של האדם , הנוטה להעדיף את תענוגות הגוף על שאיפות הנשמה. לכן אנו מתפללים לה’ שיעזור לנו 

להתרגל לדרך התורה והמצווה , מכיוון שאלה הם המדריכים שלנו בחיי יום יום ושומרים עלינו מפיתויים וחטאים. 

ע”י רכישת הרגלי לימוד תורה וסיגול מחשבה תורתית וקיום המצוות היומיומיות אנו מפתחים תכונות של קדושה 

וטהרה, אשר ימנעו אותנו מליפול ברשת הפיתויים. בבקשה זו אנו מזכירים את היצר הרע והיצר הטוב . שניהם כוחות 

חזקים , השוכנים במוחנו ובליבנו . הראשון מפתה אותנו בכל מיני תענוגות, ומנסה להסיח דעתינו להטות מוחנו 

ולבנו מה’ ומכל דבר שבקדושה . ככל שאדם מתמכר לתענוגות הגוף , גדל כוחו של היצר הרע וקולו של היצר הטוב 



הולך ונחלש, עד שכמעט משתתק לגמרי. במאבק איתנים זה בין שני היצרים, כשהאחד דורש את הטוב והקדוש 

והאחר מעוניין רק בתענוגות העולם הגשמי, אנו מבקשים את עזרת ה’ . בעוד שבסופו של דבר הכל תלוי במאמצים 

שלנו, ברצוננו ובהחלטתנו ללכת בדרך הטוב והישר, יודעים אנו שטבע האדם לרוב חלש מידי והוא זקוק לעזרת ה’ 

. זהו מה שאמרו חכמים: “אדם מקדש עצמו מעט מלמטה, מקדשין אותו הרבה מלמעלה.

. כן נעדר, לכאורה,  במבט ראשון נדמה שאין שום קשר בין ברכת הפתיחה )המעביר שינה( לבין הבקשה עצמה 

הקשר עם ברכת הסיום. אולם אם נתבונן קצת יותר נוכל לגלות כי אכן קיים קשר : כאשר אדם ישן , גם שכולו ישן. 

רק הדימיון נשאר ער ומעלה כל מיני חלומות והזיות. הפיתויים הרגילים בחיי יום יום הם לרוב בדמיון, המעורר את 

רגש הצפיה לתענוגות לאין ערוך. היצר הרע עלול להצליח רק כשהוא תופס את המוח בתנומה ומכאן שלמעשה מנסה 

היצר הרע להרדים את השכל . אדם שהוא בשליטה מלאה כל כל חושיו, לא יתפתה בקלות . אם אנו חפצים להיות 

באמת ערים ולהישמר מתחבולות היצר הרע, הרי העצה היעוצה לזה היא לימוד התורה וקיום מצוותיה היומיומיות 

בהתמדה ובשקידה. יתרה מזו, הקב”ה נתן לנו את התורה והמצוות בתור מדריכים, שומרים ובני לויה תמידיים: ונתן 

לנו יצר טוב לעזור לנו להתקדם . מה עוד יעשה למעננו ? השאר- רק מאמץ אישי קטן תלוי בנו. אם נעיין בתפילה 

, נראה עד כמה הסדר שבה מכוון. הדבר החשוב בתפילה האמורה בתשומת לב, נראה עד  האמורה בתשומת לב 

כמה הסדר שבה מכוון. הדבר החשוב הראשון הוא להיות בקיאים ורגילים בתורה. על ידי כך ניהיה דבקים במצוות 

ה’ ונתרחק מן החטא והעבירה. במקרה כזה יהיה היצר הרע נטול השפעה עלינו . כך נוכל גם להבדיל בין אדם טוב 

לבין אדם רע . נתרחק מדרכה של חברה רעה, וניהיה מסוגלים להכניע את היצר הרע שבנו לעבודת ה’ . בדרך זו נוכל 

להשיג חן וחסד בעיני ה’ ובעיני כל רואינו. לשם השגות כל אלה אנו זקוקים לעזרת ה’, וכאמור, אם נקבל החלטה 

נחושה לעשות את הטוב מובטחת לנו עזרת ה לממש החלטה זו.

 

יהי רצון
יהי רצון ה אלוקי ואלוקי אבותי, שתצילני היום ובכל יום מעזי פנים ומעזות פנים ,  מאדם רע, ומחבר

 רע ומשכן רע ומפגע רע, מעין הרע, ומלשון הרע, ממלשינות , מעדות שקר , משנאת הבריות , 

מעלילה, ממיתה משונה, מחליים רעים, וממקרים רעים, ומשטן המשחית , מדין קשה ומבעל דין 

קשה, בין שהוא בן ברית ובין שאינו בן ברית , ומדינה של גיהנום.

 

תפילה זו מקורה בתפלתו של רבנו הקדוש )הוא רבי יהודה הנשיא( שהיה רגיל לומר אותה בסיום תפילתו , בנוסח 

מקוצר , כמובא בגמרא . בסדר התפילה שלנו נקבע מקומה של בקשה זו דוקא בחלק הראשון של התפילה , בכדי 

להסמיכה לבקשה שלפניה, שהיא דומה לה. תוכנה של תפילה זו מדבר בעד עצמו. אנו מתפללים לה’ להציל אותנו 

ממפגשים עגומים עם אנשים רעים . “חבר רע” לא צריך להיות דוקא רע לב יכול להיות ידיד אמיתי ואפילו ידיד מסור 

. אולם אם השקפת עולמו של החבר או של השכן איננה תואמת לתורה ולמצוות , עלולים הם להשפיע עלינו או על 

בנינו לרעה, למרות כל כוונותיהם הטובות. אנו גם מבקשים, כמובן, להינצל מאנשים רשעים , רכלנים  ובעלי לשון 

, ומלאים קנאה ושינאה. למרות כל מאמצינו למנוע מפגשים בלתי נעימים מעין אלה,  הרע שהם כוזבים ובוגדים 

לעולם לא נוכל להיות בטוחים כי בני אדם מסוג זה לא יקלעו בדרכנו, ואנו מתפללים לה שיצילנו מהם. ענין “עין 

הרע” דורש ביאור. אחד הביאורים בזה הוא שהמדובר הוא לא ב”עין רעה” שיש בכוחה להרע , אלא במי שהוא צר 

עין ובעל קנאה. לדוגמא: אדם מפגין או מתפאר ברוב עושרו או רוב בניו או הצלחתו וכדומה בפני מי שהוא פחות בר 

מזל ממנו , ועל ידי כך מעורר את קנאתו . האדם המקנא שואל את עצמו: “מדוע זכה פלוני לכל אותה ברכה והצלחה, 

ולא אני? האם באמת ראוי הוא להם יותר ממני? זוהי, למעשה, “קובלנא” המופנית כלפי בית הדים של מעלה . והרי 

אמרו חכמים “ אדם נידון בכל יום” ואף אמרו “בכל שעה” . מעשיו הטובים והרעים של אדם עלולים להיות שקולים 

)רמב”ם( כך שמלה טובה האמורה לטובתו ע”י שכן, עשויה להכריע את הכף לטובתו . והיפוכו של דבר, קטרוג כלשהו 

עלול להכריע את הכף בכוון ההפוך.   זוהי איפוא הסיבה לתפלת היומיומית, בה אנו מבקשים מאת השי”ת “שתציליני 

מעין הרע”, כשם שאנו מתפללים להינצל “מלשון הרע”. דרך אגב, יש לומר שאף שהמדובר בעין הרע ולשון הרע של 

אחרים, כוללת תפילה זו גם עין הרע ולשון הרע של עצמו, כלומר שלא יכשל במידות מגוונות אלו כלפי אחרים. ובזה 



גם כן מקור המנהג להוסיף “בלי עין הרע” בכל עת שמזכירים חסדי ה” הן בנוגע לעצמו והן בנוגע לזולת.

על כל פנים, הבוטח בה” בכל לבבו וסומך על חסדי השגחתו, אינו צריך שתשלוט בו עין הרע, מכיוון שלא יזנח ה את 

החוסים בו ובוטחים בחסדו.

ברכות התורה
בחיים.  היא המדריך האמיתי שלנו  מכיוון שהתורה  ביותר של הקב”ה,  מציווייו החשובים  הוא אחד  לימוד התורה 

בדומה לשאר המצוות, עלינו לברך ברכה מיוחדת לפני התחלת לימוד התורה.

מצות תלמוד תורה מחייבת את כל איש ישראל לקבוע עיתים ללימוד תודה ביום ובלילה. מצוה זה חלה מיד אחרי 

תפילת שחרית. אבל מכיוון שרוב בני האדם פונים לעסקיהם אחרי התפילה, ומין הדין יכול אדם שאין תורתו אומנותו 

לצאת ידי חובת מצווה זו בלימוד פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית. קבעו חכמינו בתפילת שחרית פרשיות ופרקים 

בזה, אף  לכל הפחות  ידי חובת תלמוד תורה  יצא  פה, בכדי שכל אחד  ממסוימים מתורה שבכתבו מתורה שבעל 

שכמובן שאין זה פוטר אותו מלימוד תורה בכל עת מצוא. משום כך קבעו חכמינו ברכות התורה בברכות השחר, כיוון 

שאין לומר פסוקים מהתורה מבלי לברך על התורה תחילה. נמצא שכל יהודי המתפלל, זוכה גם בלימוד תורה במידה 

כלשהי. וברכות התורה שאנו מברכים בבוקר, פוטרות אותנו לברך מלברך שנית לפני כל לימוד שנלמד במשך היום 

והלילה שאחריו.

נוסח הברכה הוא כדלהלן:

ברוך אתה ה” אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה.))נוסח אחר 

“לעסוק בדברי תורה(. והערב נא ה” אלוקינו דברי תורתך בפינו ובפי כל עמך בית ישראל, ונהיה

 אנחנו וצאצאינו וצאצאי כל עמך בית ישראל, כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה 

ה”, המלמד תורה לעמו ישראל.

כל זאת היא ברכה אחת, ולכן אין לענות אמן, עם סיום הפסוק הראשון של הברכה.

לפי הסברו של רבינו יוסף קארו)מחבר ה”שולחן ערוך”( מתייחסת ברכה זו לימוד תודה שבעל פה )הכוללות את כל 

הפירושים וההסברים על התורה שבכתב שניתנה למשה בהר סיני(. הסיבה לכן שברכה זו נקבעה לפני הברכה הבאה, 

השייכת ללימוד התורה שבכתב, נעוצה בכך שאיננו מסוגלים להבין את התורה שבכתב, מבלי ללמוד את התורה 

שבע”פ.

הבה נבחן בדייקנות נוסח ברכה זו,)“והערב”( בכדי לעמוד על תוכנה במלואו. אנחנו מבקשים מאת ה” שיעשה את 

דברי הורה ערבים בפינו. כוונת הדבר שנגיע למדרגה, שנלמד את התורה מרצוננו בחשק ובהתמדה ושקידה. לכן 

אנו מבקשים שלא אנחנו בלד, אלא אף בנינו ובני בנינו יעסקו בתורה לשמה. זו, בעצם תזכורות יומית על חובתו 

של כל אחד לדאוג לכך שבניו ובני בניו  יקבלו חינוך תורתי אמיתי, ולעשות למען הבטחת נצחיות התורה בישראל. 

אנו מסיימים את הברכה בשבח לה, “המלמד תורה לעמו ישראל”. בכך יש ביטוי להכרת הטובה מצדנו להקב”ה, על 

שזיכנו להיות נושאי דגל התורה, היקרה שבכל המתנות שהעניק לנו בורא העולם.

“ברוך אתה ה” אלוקינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה ה’,

 נותן התורה”.

ברכה זו אנו שומעים בבית הכנסת פעמים רבות, יען כי כל אחד מהעולים לתורה , מברך ברכה זו לפני הקריאה. ברכה 

זו שאני אומרים בברכות השחר בכל בוקר, היא השנייה מברכות התורה. כפי שציינו שייכת הברכה  הראשונה לתורה 

שבע, ואילו זו השנייה מתייחסת לתורה שבכתב, על כן, מברכים אותה תמיד לפני הקריאה בתורה בבית הכנסת.

היה זה רב המנונא )אמורא בבלי מתלמודי ר( הוא אשר תיקו לומר ברכה זו גם ביחיד )ולא רר בציבור(. בשמו של רב 



המנונא נמסר כי “קטן היודע לדבר, אביו מלמדו: תורה צוויה לנו משה מורש קהילת יעקב” אף הוא אמר: “ לא חרבה 

ירושלים” אלא בשביל שביטלו בה תינוקות של בית רבן”

יום כי  יום  כדאי לעמוד על הדיוק במילים שבהמשך הברכה “תורתו, “נותן התורה”. במילה “תורתו” אנו מכריזים 

התורה היא תורת ה”, כלומר שהתורה ניתנה ע”י הקב”ה וכי כל מילה הכתובה בה” באה אלינו מפי ה” בהר סיני? 

במילים “נותן התורה” אנו חוזרים ומדגישים אותו הרעיון ויחד עם זה מאשרים מחדש את מסירותינו לתורה, כאילו 

ניתנה לנו היום מפי הגבורה. זו הסיבה לכך, שאיננו מסיימים את הברה במילים “שנתן התורה” בעבר, אלא “נותן 

התורה”, בזמן הווה.

אכן, אמרו חכמים “בכל יום יהיו בעיניך כחדשים”. עלינו לשוות לנגד עינינו כל יום את מעמד הר סיני, כאילו אנו 

שומעים באוזנינו את קול ה” מדבר מתוך האש ורואים במו עינינו את השכינה בהר סיני.

בברכה זו אנו מודים לה” על שבחר בנו מכל עמי תבל, לתת לנו את היקר שבאוצרותיו- את התורה. אכן, זוהי באמת 

זכות מיוחדת, להיבחר למטרה חשובה ומקודשת זו, להפצת דעת ה” בין כל עמי העולם. אנו יכולים להיות גאים בכך” 

זו התפארות זולה וריקה. אם באמת דבקים אנו בתורה במסירות, אם מקפידים אנו לקיים את  ובלבד שלא תהיה 

המצוות ולשאת את דגלה של התורה הקדושה.

בחר  שהבורא  העובדה  עצם  זו.  בחירה  של  ותוכנה  ענינה  על  “כוזרי”  המפורסם  בספרו  הלוי  יהודה  ר”  עמד  וכבר 

בנו להיות לו לעם סגולה מעידה על שלמות עם בני ישראל במידותיו, ובהנהגתו ובדביקותו בה” שהם ירושה לנו 

והנהגות  ובאמונות טפלות  ויעקב בשעה שבה כל אומות העולם דבקו בעבודת אלילים  יצחק,  מאבותינו אברהם, 

מושחתות. כלומר, ה’ בחר בנו כי אנו בחרנו בו אבל ביחד עם זה, אין בהכרה זו עניין של יהירות. להיות נבחרים בתור 

“עם הספר” איננו בבחינת פרס למובחר שבתלמידים, אלא התחייבות שרק אנחנו קיבלנו על עצמנו. זוהי התחייבות 

היום לקבל התחייבויות הכלולות  עד  ומסרבים  דחו את התורה  וגוי קדוש” אומות העולם  כוהנים  להיות “ממלכת 

בתרי”ג מצוותיה. אנחנו, לעומתם, הסכמנו לקבלה ללא שום הסתייגויות. במרוצת הדורות נשארנו נאמנים דבקים 

בתורה, מתוך התמסרות ומסירות נפש ולמרות זאת שלמרבה הצער יש יהודים שאינם שומרים את התורה מתוך 

אותה מסירות מירבית המקובלת על ידי אחרים ואין ספק בדבר, כל העם היהודי בכללותו נשאר נאמן לתורה בלב 

ונפש וישאר נאמן לה לעולם. נבחרנו כדי להדגים ע”י אורחות חיינו את אורח החיים הנכון נבחרנו לפרסם בין הבריות 

את אחדות הבורא ושהוא ריבון העולם,  ולהיות לדוגמא ולמופת לכל עמי תבל  באורח חיינו והתנהגותנו היומיומית 

על פי רצון הבורא, ע”י קיום קפדני של כל מצוותיו.

יברכך
“וידבר ה אל משה לאמור. דבר אל אהרון ואל בניו לאמור כה תברכו את בני ישראל אמור להם.

יברכך ה וישמרך, יאר ה’ פניו אליך ויחונך. ישא ה’ פניו אליך וישם לך שלום. ושמו את שמי על בני 

ישראל ואני אברכם”.

מן  פסוקים  בקריאת  התורה,  ברכות  אחר  מיד  להמשיך  בכדי   , ברכות השחר  במסגרת  אלה  פסוקים  קוראים  אנו 

התורה. “ברכת כוהנים” היא מצווה שניתנה לכוהנים לברך את ישראל “בברכה המשולשת”. לפי המנהג המקובל 

בקהילות ישראל בחוצה לארץ, מברכים הכוהנים את העם בתפילת מוסף של שלוש רגלים, ראש השנה ויום כיפור.

בארץ ישראל מברכים הכוהנים את העם בתפילת שחרית ובשבתות ומועדים גם במוסף. כינויה של ברכת כוהנים היא 

גם “דוכן”)ומימנה גם נגזר המילה באידיש(על שם העובדה, כי הכוהנים המברכים עולים על דוכן גבוה.

זו.  והאותיות של ברכה משולשת  כוונות מעשיות ומשמעותיות כלולים באותיות, במילים, ובהרכב המילים  הרבה 

מטעם זה חייבים הכוהנים לבטא את הנוסח המדויק  של ברכה זו בלשון הקודש, ללא שינוי כלשהוא. להלן אחדים 

מן ההסברים והפירושים השייכים לעניין זה, שנתגלו לנו ע”י חכמינו ז”ל.

“יברכך”-הכוונה לברכות גשמיות, כגון עושר וקניינים גשמיים.

“וישמרך”-מן המזיקים. זאת משום שקורה לפעמים שהעושר עלול להפוך למקור סכנה, סכנת סטייה מדרך התורה 



והמצווה, או סכנת גנבים ושודדים.

“יאר ה”-פינוי אלייך וישם לך שלום- מכוון עולם הנצח לחיי העולם הבא. באמירת ברכות אלה והזכרת שם ה, הוא 

מקור כל הברכות. להבטחת ה” – “ואני אברכם” האמור בברכת כוהנים, יש שני מובנים במובן אחד הכוונה שהשי”ת 

יברך את ישראל אחרי שהכוהנים ישימו עליהם את שמו בברכתם. ובמובן השני- ה” יברך את הכוהנים, אחרי שקיימו 

את מצוותם  וברכו את ישראל .

עוד אמרו: ישראל זכו בברכה המשולמת” בזכות שלושת האבות הקדושים: אברהם ,יצחק, ויעקב.

 

אלו דברים
“אלו דברים שאין להם שיעור: הפאה, והביכורים, והראיון, וגמילות חסדים ותלמוד תורה.

אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, ואלו הן: כיבוד אב ואם

 וגמילות חסדים, והשכמת בית המדרש שחרית וערבית והכנסת אורחים וביקור חולים והכנסת כל  

והלווית המת ועיון תפילה , והבאת שלום שבין אדם לחברו ובין איש לאשתו ותלמוד תורה כנגד 

כולם”.

ברכות התורה לא נתקנו לתורה שבכתב בלבד, אלא גם לתורה שבעל-פה )כגון משנה וגמרא וכו’(. לכן סדרו חכמים 

אחרי הפסוקים מן התורה )ברכת כוהנים( קטע מתורה שבעל-פה )“אלו דברים”(. 

קטע זה של אלו דברים הוא המשנה הראשונה במסכת פאה. במשנה זו מנו חכמים מצוות שהתורה לא קבעה בהן 

היא מצות פאה, השייכת  זה  לרובם( המצווה הראשונה המוזכרת בהקשר  כי החכמים קבעו שיעורים  )אם  שיעור 

למתנות עניים מקציר השדה

“הפאה”: היא פאת השדה שהתורה מצוות את בעל השדה “הקוצר את תבואתו להשאיר בקמתה, לעני ולגר.” אולם 

התורה אינה קובעת מידה לגודל פאת השדה, שיש להימנע מקצירת קמתה, אלא השאירה את הדבר לנדבת לבו 

של בעל השדה. מצות פאה נוהגת מן התורה דווקא בארץ ישראל ובזמן שהיא נשתבחה בה, והם חיטה, שעורה, גפן, 

גם שיעורם של  לכוהנים.  ולתת  לבית המקדש  להביאם  ותמרים( שבשלו ראשונים, שמצווה  זיתים  ורימון,  תאנה 

הביכורים לא פורש בתורה. מצות הבאת ביכורים נהוגה מן התורה רק בזמן הבית ובפירות ארץ ישראל וסוריה ועבר 

הירדן.

“הראיון”: קשור במצוות הראיה. שלוש פעמים בשנה חייבים לעלות לרגל אל בית המקדש בירושלים; בחג המצות, 

בחג השבועות ובחג הסוכות. חיוב זה חל על כל הגברים ומצוות העלייה לרגל היתה כרוכה בהבאת קורבן מיוחד 

)“עולת ראיה”, מכאן- “הראיון”(, ככתוב בתורה: ולא יראו פני ריקם. אולם התורה לא קבעה שעור ערכו של אותו 

קורבן ראיה. כל אחד יכול היה יכול להביא את קורבנו לפי יכולתו ונדבת לבו.

“גמילות חסדים”: כוללת מגוון רחב של מעשי צדקה וחסד, שכל אדם מישראל חייב לעשות. בכלל זה: ביקור חולים, 

הכנסת אורחים, מתנות עניים, ועוד שורה ארוכה של מעשים טובים שאדם חייב לעשות לטובת קרובים או זרים, 

עשירים או עניים. גם את השיעור של מצוות אלה השאירה התורה לנדבת ליבו של כל אחד, ולא קבע להם שיעור 

מחייב.

“תלמוד תורה”:  אין לו שיעור, מכיוון שכל אדם מישראל חייב ללמוד תורה בכל עת שיש ביכולתו, ולהגות בה יומם 

ולילה. בעלי עסק ובעלי מלאכה חייבים אף אם לקבוע עיתים לתורה ביום ובלילה. לימוד התורה אין לו גבול בכלל, 

מכיוון שהתורה היא חכמתו של הקב”ה שהוא אינסוף וממילא אין סוף לחוכמתו. על התורה נאמר: “ארוכה מארץ 

מידה ורחבה מני ים” כמו שאמר אחד מגדולי החכמים “כל מה שקריתי ושיניתי ומה ששמשתי לחכמים בישיבה, לא 

חזרתי אלה כאדם שטובל אצבעו בים”.

הקטע התלמודי הבא אחרי המשנה, דן במצוות שמקבלים עליהם שכר בעולם הזה ובעולם הבא.



חכמינו קבעו: אין שכר למצוות בעולם הזה. כוונתה של אמרה זו, שאין בכל טוב העולם הזה, בכדי לספק שכר הולם 

אפילו בעד מצווה אחת. אבל יש מצוות, כגון אלה המנויות בקטע זה, שאת פירותיהן האדם אוכל בעולם הזה, בעוד 

שהשכר העיקרי )“הקרן”( נשאר בשלמותו לעולם הבא. מצוות אלה, הכוללות מגוון של “מעשים טובים”, הן כאלה 

שמישהו נהנה מהן מיד, בין אם מדובר בכיבוד הורים או בעזרה לכלה ענייה להתחתן וכדומה.

מעשים טובים כגון אלה, כפי שציין הרמב”ם בפירושו למשנה זו, יוצרים אוירה של רצון טוב וזיקת גומלין של מעשי 

חסד, התורמים לבניית חברת אנשים טובה והגונה הראויה לשמה. העושה מעשים טובים אלה, זוכה לכבוד ולחיבה 

מצד בני אדם אחרים, נוסף לשכר המגיע מידי שמיים בעולם הזה ובעולם הבא.

במילים  זה  וקולע מסתיים קטע  באופן מתאים  )לעולם הבא(.  נצחי  וגם  הזה(  )בעולם  מיידי  גם  הוא  כך, שהשכר 

“ותלמוד תורה כנגד כולם”, מאחר שהקטע כולו מסודר במקום זה בקשר לברכות התורה.

 



פעילויות ייחודיות לברכות השחר

התפילה שלי

פעילות זו דומה לפעילות פתיחה של הסדנה למורות.

המורה תבקש מכל בת לרשום על דף נושא שמטריד אותה, קושי שהיא ניצבת בפניו )אפשר בעילום שלם(. אחרי 

שהבנות יעלו נושאים שונים, המורה תרשום את הקשיים על הלוח ותבקש מהבנות לחפש היכן ב’בברכות השחר’ הן 

יכולות לבקש ולהזכיר על הקשיים הללו.

אפשר להיעזר בטבלה בנספח 1.

קצב של ברכות

המורה תבחר מקצב קליט שמתאים לשירים ותלמד את הבנות את המקצב.

בנוסף, מומלץ לחלק לבנות דף עם השירים )שורות מחורזות, ללא מנגינה(. כל שיר מתייחס לאחת מברכות השחר, 

והבנות צריכות לנחש מהי הברכה בהתאם לתוכן השיר. טקסט שירים, נספח 4.

מתפילה למעשה – “אלו דברים”

פעילות זו מתייחסת לקטע “אלו דברים”.

)למשל,  בו  המופיעות  המצוות  כל  את  מבינות  הן  האם  ולבחון  הקטע  על  לעבור  מהבנות  תבקש  המורה  ראשית, 

“הראיון” היא מושג לא מוכר, ומתייחס לעולת ראייה, אותה הקריבו העולים לרגל, שבאו “לראות ולהיראות” בבית 

המקדש(.

בהמשך, הבנות יתבקשו לזהות אילו מצוות שמופיעות בקטע הן “מצוות שבין אדם למקום” ואילו הן “מצוות שבין 

אדם לחברו”.

כעת נעבור למשחק. המורה מניחה במרכז הכיתה על הרצפה/שולחן פתקים, על כל פתק כתוב מצוות שבין אדם 

לחברו, מתוך הקטע “אלו דברים” )נספח 5(. הפתקים מונחים הפוך, כך שלא רואים מה כתוב בהם. הפתקים חוזרים 

על עצמם – כל מצווה תופיע כמה פעמים, כך שמספר הפתקים יתאים למספר הבנות בכיתה.

כל בת תבחר לעצמה פתק, וכך הבנות יתחלקו לקבוצות, בהתאם למצוות.

כל קבוצה תחשוב ותרשום על אחד הפתקים משימות כיצד היא יכולה להתחזק בקיום המצווה שלה. את הפתקים 

מומלץ לתלות על קיר, כך שהתכנים ימשיכו ללוות את הבנות.

משחק המסכות

אחרי ברכת “המעביר שינה מעיני”, אנו אומרים “ויהי רצון” וגם “יהי רצון”, שעוסקים בהיבטים שליליים של קשרים 

זה, ברוח פורים-קטן,  יכולות להזדהות מאוד עם הבקשה. משחק  עין הרע. הבנות  חברתיים: חבר רע, לשון הרע, 

אך  עצמנו,  את  רק  לשנות  יכולים  שאנו  המסר  את  לחדד  הבנות,  בפני  שעומדים  קונפליקטים  להמחיש  מבקש 

במקביל, לבקש מה’ להינצל מחברות שלילית.

כל בת תקבל מסיכה דו-צדדית. הצד הראשון הוא מחייך ונעים, והצד השני זועף ובו היגד שלילי. את ההיגדים המורה 

יכולה לרשום לפי הצעות המופיעות בנספח 7, או לבקש מהבנות לרשום חוויות/משפטים לא נעימים בהקשר חברתי. 

)איור מסכות – שני הצדדים, בנספח 6. יש לצלם את שני הדפים על דף אחד דו-צידי, וכך מתקבלת מסכה עם שני 

נספח 3: הצעה לפעילות



צדדים(.

בשלב ראשון כל בת תתבקש ללבוש את המסכה )אפשר להחזיק את המסיכה צמוד לפנים, או להשקיע ולחבר גומי 

לכל מסיכה(, כך שהחלק הגלוי הוא החלק המחייך והנעים. הבנות ישבו )כדאי במעגל( ויביטו אחת על השנייה.

לאחר כמה שניות, בהן הבנות התרשמו מהמצג הנעים, המורה תבקש מכל בת להפוך את המסכה שלה לצד השני. 

כעת הבנות יתבקשו להסתובב בכיתה, וכך יוכלו לראות מקרוב את המחשבות/סגנון דיבור/התנהגות הרשומים בצד 

השני של המסיכה.

שאלות לדיון:

• איך הרגשתן בתחילה כשראיתן את החברות עם המסכות?	

• איך הרגשתן אחרי שהפכו את המסיכות לצד השני?	

• האם המציאות שמתוארת במסיכות מוכרת לכן לפעמים מהיום-יום?	

• האם יש משהו שאנו יכולות לשנות? )כאן המטרה להביא את הבנות למסקנה שכל אחת יכולה לשנות רק 	

את עצמה(.

• נסו להתחבר למילות התפילה )“ויהי רצון” שאחרי ברכת “המעביר שינה מעיניי”(. מה הבקשות-המחשבות 	

שלכן בקשר עם חברות, ועם חברות לא נעימה? אילו מילים בתפילה יכולות לבטא/להתחבר לבקשה שלכן?

המורה תכוון את הבנות לשני היבטים הקשורים בתפילה זו:

• להיות חברה טובה – כולנו משתדלות להיות חברות טובות, אך עלולות בטעות ובלי משים לפגוע. בתפילה זו, 	

יש לנו קודם כל הזדמנות לבקש מה’ שיעזור לנו להיות חברות טובות, שנצליח לפרגן, לראות את הטוב בשני, 

להגיד את המילה הנכונה בזמן הנכון, שחלילה לא נפגע בטעות ולא נגיע לידי מריבה ושנאה.

• לפגוש חברות טובות – בנוסף לחלק האישי, שתלוי בי ואני יכולה לעבוד עליו ומבקשת מה’ שיעזור לי, יש גם 	

את החברות שאני פוגשת. כיצד יתנהגו אליי? האם אמצא חברה טובה? האם לא יפגעו בי? על כך נתפלל מכל 

הלב, ונבקש מה’ שישמור אותנו מחברות שלילית, ומפגיעה חברתית.



 

פעילויות קבועות בנושא תפילה

לימוד בחברותות

המורה תכין דף לימוד המותאם לרמת הכיתה, על בסיס תוכן להעמקה וסיפורים מהסדנה למורות. כיבוד ושתיה חמה 

בהחלט יתרמו ללימוד.

ביאורי תפילה

1. אפשר גם  המורה תלמד את ביאורי המילים של הקטעים. אפשר להיעזר בחומרים מתוך תוכן להעשרה, נספח 

לשלב תלמידות ולתת להן חלק פעיל בהוראה של ביאורי תפילה.

הלכות תפילה

הבנות ילמדו את ההלכות )מופיע בנספח 1( במליאה או בקבוצות, ולאחר מכן ייערך חידון על ההלכות. שימי לב, 

תוכלי לגייס תלמידות להכנת החידון בהכוונתך. כך הבנות יקחו חלק פעיל בלמידה ויתחברו הרבה יותר.

הצעות לסוגי חידות:

• חידות מצוירות	

• ניחוש מילים – על מושגים שונים מהחומר	

• תפזורת ובה מושגים. לצד התפזורת יופיעו שאלות שונות, שהתשובות עליהן בתוך התפזורת.	

• מה 	 ולציין  הסיטואציה  את  לנחש  יצטרכו  הכיתה  בנות  שונות.  סיטואציות  תציג  בנות  קבוצת   – פנטומימה 

ההלכה במקרה כזה.

צפייה בוידאו של הרבי מתפלל

התלמידות יראו דוגמה חיה לתפילה. המורה יכולה לכוון את הבנות לשים לב לפרטים שונים, ולחשוב אילו הנהגות 

אנו יכולות ללמוד מהרבי ולאמץ.

 

 



כשאני ישנה העיניים סגורות

שום דבר לא רואות

הבוקר מגיע, השמש עולה

עולם חדש בפני נגלה.

לכן, ביחד, אנו אומרים

“ברך אתה ה’ _________________________________________”

 

יש לי בגדים, מכף רגל ועד ראש

ובכל זאת “אין לי מה ללבוש”

אחד כבר ישן, השני עם כתמים

את השלישי כבר לבשתי מלא פעמים

)אני יודעת, הכל מתחיל בראש

אם יש מצב רוח, גם יש מה ללבוש(,

לכן אבקש מיושב מרומים

“ברוך אתה ה’ ________________________________________”

 

שוכבת במיטה, שעה ועוד שעה

כמו איסר, ללא תנועה

בבוקר, זה פלא – אברים משוחררים

תודה לך ה’, “_________________________________________”

 

עומדת זקוף על שתי רגליים

ראש למעלה, מביט לשמיים

לא כמו בהמה, אני מרומם

על “___________________________________”, תודה בורא עולם

 

מים מציפים, צונאמי, שטפון

כך אי אפשר ללכת בבטחון

ה’ שם גבול למים, נברך אחת ושתיים:

”__________________________________________________“

 

צועדת בבטחה, בחום / בקור צורב

סנדליים/ מגפיים )או נעלי עקב(

וגם אם נראה לי “בטעות אני כאן”

מאת ה’, הכל מתוכנן

לא סתם הגעתי לרחוב/לתחנה

“_______________________________________”, נאמר בכוונה.

 

השירים מופיעים לפי סדר ברכות השחר, החל מ”פוקח עיוורים ועד ל”שלא עשני עבד”. 
השיר האחרון הוא על ברכות התורה.

נספח 4: שירים על ברכות השחר



נעלתי נעליים, גם קשרתי השרוכים,

כמה טוב שיש – כל מה שצריכים,

ה’ כבר דאג לי, אני בטוחה

“___________________________”, יש לי מה שאני צריכה

 

מעל הבגדים, יש חגורה

היא מסמלת – כוח וגבורה,

אנו חיילים, בצבאות ה’

יש פיתויים, נדע להתגבר

יש לנו כוח, נילחם למטרה

“ברוך אתה ה’ _____________________________________”

 

כיסוי הראש, כיפה או מגבעת

מזכיר לנו שיש: “אוזן שומעת”

“עין רואה”, מישהו מעלי

בורא עולם, תמיד מול עיניי

לכן נברך, בכבוד ויראה

”_______________________________________________“

 

בבוקר, בערב, מה שלא קורה

אני יכולה להתחבר לבורא

כיהודי, קבלתי מצוות לרוב,

“ברוך אתה ה’ _____________________________________”.

 

עבד כנעני גם מחויב

מעט מצוות קשורות אליו

אך אני זכיתי במצוות לרוב,

“_______________________________________”, כמה טוב!

 

בכל מצב, הדרך ברורה

מצוות, מנהגים, מסורת מאירה

הלוואי שתמיד אחוש עונג ואורה,

“ברך אתה ה’______________________________________”



תלמוד
תורה

הכנסת
כלה

הכנסת
אורחים

הבאת
שלום

גמילות
חסדים

ביקור
חולים

כיבוד
אב ואם

עיון
תפילה

נספח 5: פתקים למשחק



נספח 6: מסיכות לפעילות

- ר ו ז ג ל - - ר ו ז ג ל -

אמא, 
אני מבינה מצוין, 
ויעשה מה שבא לי



- ר ו ז ג ל - - ר ו ז ג ל -



אמא, אני מבינה מצוין, ויעשה מה שבא לי )“עזי פנים”(    .1

אז מה אם המורה אמרה... לא אכפת לי... )“עזי פנים”(    .2

יש לי המון עטים, אבל לא מתחשק לי להלוות כל הזמן )“חבר רע”(    .3

אתמול כשהייתי לב היה לי נחמד איתך, אבל עכשיו – מי צריך אותך? )“חבר רע”(    .4

השכנה מנערת את המפה המלוכלת בדיוק מעל הכביסה הרטובה שלנו )“שכן רע”(    .5

קשה לי לראות אותה כל הזמן עם בגדים חדשים ורק אני כבר המון זמן עם אותו בגד )“עין הרע”(    .6

אני אוהבת כשכולם מקשיבות לחדשות שיש לי לספר... וואו! )“מלשון הרע”(    .7

חברה הגיע במיוחד לדבר אתי, אבל אמרתי לה ברור: “עסוקה כעת, לא משועממת כמוך...” )“פגע רע”(    .8

אני נהנית להלשין למורה, ככה אני נשארת בסדר )“מלשינות(    .9

10.  אבא שלי הפסיד הרבה כסף, כי חברים שלו הצליחו להפיל עליו את האשמה )“עדות שקר”(

11.  מה שאחותי תעשה זה לא יהיה בסדר. אני פשוט שונאת אותה )“שנאת הבריות”(

12.  איזה כיף לשים קליפת בננה על הרצפה, ולצפות מהצד מה קורה... )“שנאת הבריות”(

13.  היא תמיד אשמה )גם אם לא עשתה כלום...( )“עלילה

נספח 7: הצעת כיתוב למסיכות


