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אליך אתפלל ---
אחד מיסודות היהדות, שמקום מרכזי לו גם בדרכי החסידות, היא 

"ונשלמה  בבחינת  היא  התפילה  הרי  קורבנות,  בהיעדר  התפילה. 

אל  האדם  של  להתקרבות  משמעותי  כלי  והיא  שפתינו"  פרים 

הקב"ה, מקור החיים. לדעת הרמב"ם )ב'משנה תורה'( התפילה היא 

מצווה מדאורייתא ונרמזת בפסוק: "ועבדתם את ה' אלוקיכם". לפי 

הרמב"ם, בבסיס התפילה עומדת הפִנייה אל הקב"ה בכל דרך ואופן 

שהוא.

התפילות  וסדר  התפילות  מניין  את  חז"ל  תיקנו  הדורות  במהלך 

בסידור התפילה, וזוהי התפילה המחויבת כיום על פי ההלכה. מעשה 

התפילה הינו העיקר, אך לפי השולחן ערוך צריכה להיות בתפילה 

גם כוונה, היינו לפחות הבנה בסיסית של משמעות התפילה ומילות 

התפילה. חסידות חב"ד בפרט חרתה על דגלה באופן מודגש את 

חשיבותה של התפילה מתוך כוונה עמוקה ואמיתית, כפי שמכּונה 

בפי החסידים 'עבודת התפילה'.

ידה  ועל  בחייו של האדם  רבים  עניינים  תלויים  בעבודת התפילה 

הוא מתעלה, כפי שכתב הרבי הריי"צ בהקדמה ל'קונטרס התפילה': 

ולזכך  לברר  האלוקית  העבודה  בשביל  היא  הנשמה  ירידת  "עניין 

את המידות הטבעיים, אשר לכל זה יכול כל אחד לבוא, רק על ידי 

עבודת התפילה".

חלק ניכר ממאמרי החסידות  מבארים בפירוט מהי עבודת התפילה. 

חסיד שלמד איך להתפלל ומיישם זאת מכונה 'עובד'. אדמו"ר הזקן 

ביעקב’(  און  הביט  'לא  ד"ה  מאמר  בלק,  )פרשת  תורה  בליקוטי 

מסביר מדוע התפילה היא 'עבודה'; על כוונת הלב צריכים לעבוד 

להשקיע  צריכים  הלב  את  לעורר  בשביל  תתפתח!  שהיא  בכדי 

מאמצים רבים.



עם  לקשר  האדם  של  רצונו  את  מבטאת  התפילה  כן,  על  יתר 

אף  היא  ולכן  הקב"ה,  עם  ישיר  מפגש  של  זמן  היא  התפילה  ה'. 

משמשת כ'אבן הבוחן' למצבו הרוחני של האדם.

הרוחני  מצבי  מהו  לדעת  אוכל  כיצד  פעם:  אמר  החסידים  אחד 

האמיתי? – אבן הבוחן לכך היא התפילה. עניינה של התפילה הוא 

התעוררות של האדם לאלוקות, לכן אם התפילה 'הולכת' טוב, סימן 

שהמצב הוא טוב. זהו סימן שלאדם יש שייכות כלשהי לרוחניות, 

והתפעלות  התקרבות  של  רגש  בעצמו  לעורר  מצליח  שהוא  עד 

מאלוקות.  אולם אם התפילה אינה כדבעי, הרי זהו סימן שהמצב 

שהסיבה  ייתכן  הבלעדית.  האבחנה  זו  שאין  )אלא  ירוד  הרוחני 

שהאדם לא מרגיש התעוררות בתפילה, היא מפני שמנסים אותו 

מלמעלה ורוצים להביאו להתעוררות נעלית יותר(.

יהי רצון שנזכה להנחיל לתלמידנו את עבודת התפילה כדרך חיים.

המלצה לקריאה נוספת: 
סידור 'תהילת השם' /  הרב ביסטריצקי, הוצאת הרשת 

סידור מפורש לילדים ]ובו פירוש המילות[

ללמוד איך להתפלל / הרב גופין

שווה לכל נפש / הרב משה שילת

סידור 'טעמו וראו' / שי עזרן, הרב אליהו פרידמן



מטרות תכנית התפילה
למעמדה  התייחסנו  לתפילה'  'חינוך  בתכנית  המטרות  בהצבת 

לתפילת  הרבי  ולהתייחסות  חב"ד  במשנת  התפילה  של  המרכזי 

הילדים. 

הרבי במענה להרה"ח ר' צבי שיחי' הרטמן מציין עקרונות באופן 

התפילה. הרבי מתייחס לממד ההתבוננות ומבהיר ש "...צריך להיות 

'רגע של שתיקה' בתחילת יום-הלימודים.... והעיקר הוא: שיתרגלו 

להתפלל לאט, כי הרי באופן שמתפללים בגיל זה, ישפיע על אופן 

תפילתם למשך כל ימי חייהם! “.

הרבי  בהגהת  שכתב  חודוקוב  הרב  גם  מביא  מפורטות  הנהגות 

מהרמה  החל  נבנו  המטרות  לתפילה.  מעשי  לחינוך  הנחיות 

הביצועית של התפילה, הבנת המשמעות והמרכזיות של התפילה 

ועד להפיכת התפילה כדלק לכל היום כולו , ולהשפעה של התלמיד 

על סביבתו בבחינת היותו ‘נר להאיר’.

להלן המטרות בחינוך לתפילה:

ההכנה לתפילה

• להרגיל את התלמידים להתכונן לתפילה	

• להבין את מהותה ומרכזיותה של התפילה בעבודת ה’	

הבנה והתמצאות בתפילה ובהלכותיה

• תפילה 	 קטעי  של  והפנימית  המילולית  משמעותם  את  להבין 

נבחרים לימות החול, שבתות וחגים 

• להתמצא בסידור התפילה ובנוסח התפילה ביחיד ובציבור 	



• להכיר את ההלכות הקשורות לתפילת היחיד ולתפילת ציבור	

• לשנן תפילות בעל פה 	

אופן התפילה

• לדייק בקריאה ובהגייה של מילות התפילה 	

• רהוטה 	 בשפה  הסידור  מתוך  להתפלל  התלמיד  את  להרגיל 

במתינות מתוך כובד ראש ויראת שמים 

• להביא את התלמיד לידי תפילה מתוך התבוננות בכובד ראש 	

"דע בפני מי אתה עומד"

• ליצור רצון וחשק לתפילה מתוך רגש וכוונה	

השפעת התפילה 

• ליצור שיח משפחתי וקהילתי בנושא התפילה	

• להשם 	 לחיבור  ככלי  בתפילה  להשתמש  התלמיד  את  להביא 

ולקיום מצוות במהלך כל היום מתוך רצון לטפח קשר זה.

• חיה 	 ודוגמא  להאיר"  "נר  להיות  הרצון  את  בתלמיד  לעורר 

לסביבתו בנושא התפילה 



חינוך ילדים לתפילה
אתגרים והתמודדויות 

האתגר - החיבור אל ה' בעולם חומרי 
כאמור לעיל, עבודת התפילה היא מרכזית ובסיסית אך כדי שתמלא 

את תפקידה היא מצריכה מאמץ והשקעה. למעשה, אנו שקועים 

לחומריות,  להתחבר  אותנו  המושכים  גירויים  עם  חומרי  בעולם 

אנחנו  מי  להיזכר  עלינו  שבמהלכה  היומית  העצירה  היא  התפילה 

באמת, ולהתחבר אל מהותנו הפנימית, וזהו אתגר לא פשוט. 

אתגר השגרה 
התפילה היא מעשה שבשגרה ולכן אף לילדים שהורגלו להתפלל 

הפכה התפילה ל’מצוות אנשים מלומדה’ . מטבע השגרה וההרגל 

קשה לאדם לעורר בליבו רצון והתלהבות. קיים גם האתגר הלשוני 

מילות התפילה הן בשפה שאיננה מוכרת ולא תמיד מובנת.

והריכוז.... 
עם התפתחות המדיה הולך ופוחת אורך היכולת להתרכז, ובתפילה 

תוך  קצר  לא  זמן  התפילה  תוכן  על  ולחשוב  להתמקד  צורך  יש 

התעלמות ממסיחים חיצוניים וממחשבות זרות. 

שיח מעמיק מול שיח שטחי 
הפיתוח הטכנולוגי הפך את התקשורת בין בני האדם לשיח שטחי 

עם  מעמיק  ושיח  תקשורת  ליצור  אנו  נדרשים  ובתפילה  ודליל, 

הבורא... 



מתחברים לקבלת עול? 
של  בערך  ממעיטה  המודרני  בעולם  הפושה  המתירנית  האווירה 

עשייה  הבנה,  מתוך  עשיה  ה’אגו’;  את  ומאדירה  העול’  ‘קבלת 

שתיתן תועלת לעושה, עשייה מתוך רצון וחשק.

הילדים.  של  בהתנהלות  מרכזי  להיות  הפך  לי’  בא  ‘לא  הביטוי 

המחויבות וקבלת העול הפכו להיות ‘מצרכים נדירים’...וילד שאיננו 

חש חיבור לתפילה – בוחר שלא להתפלל.

ולסיכום
האתגר לחנך לתפילה בדור השביעי הפך להיות מורכב ביותר מצד 

אחד, אך החתירה של בני דורנו לעשייה מתוך רצון וחיבור אמיתי 

מציפה את הצורך לחנך לחיבור עמוק ומשמעותי לתפילה ולחינוך 

פנימית. ומשמעות  רצון  מתוך  עול’  ‘קבלת  של  בדרך  לבחירה 

לפעול  החינוך  אנשי  את  מכריח  בדורנו  המצב  אחרות,  במילים 

באופן אינטנסיבי למציאת דרכים מתאימות לחינוך לתפילה. 

עם זאת התמודדות מוצלחת עם האתגרים עשויה בעזרת ה’ להפוך 

את התפילה בדורנו לתפילה משמעותית יותר.

איך נתמודד?
הקו המנחה שייתן מענה לאתגרי התקופה הוא התמודדות ושימוש 

ב’עץ’  להשתמש  זו;  בתקופה  הילדים  את  המניעים  הכוחות  בכל 

כדי לחטוב אותו... לכן, יש לשים דגש על הגישה והמהות וכן על 

האמצעים. הן על התכנים בהבהרת משמעות התפילה וחיוניותה 

בקבלת  לבחור  לרצון  ואף  לרצון  המובילות  הפנמה  דרכי  על  והן 

עול מתוך שמחה. האסטרטגיות תהיינה קשורות לחוויה, לדיבוב 

ולמודעות עצמית.

התלמידים יגלו את הרצון האמיתי שלהם תוך שימוש במדיה אליה 



הם מתחברים- לשרות הקדושה. 

בבית  ובחגים  בשבתות  יום  היום  במהלך  מרכזית  היא  התפילה 

הספר ובבית הכנסת. פלטפורמות אלה תורמות להנגשה של נושא 

למשפחה  הכתה:  לכתלי  מחוץ  שיח  וליצירת  לשיתוף  התפילה, 

להתחבר  יכולים  רחוקים  מסורתיים  מבתים  ילדים  ולקהילה.גם 

לתפילה בבית הכנסת בחגים, וניווט נכון יוביל לשיתוף פעולה דרך 

נקודות החיבור לתפילה. 

בנוסף לכך דרכי ההתמודדות אף מתייחסים לשונות בין התלמידים 

וייס  לד”ר  הרבי  דברי  ברוח  זאת  קטנה.  התקדמות  כל  ומעודדים 

שאמר לו שאיננו מקפיד על קלה כבחמורה כמו כל החסידים שלו 

אך הוא רוצה לדעת אם גם הוא יכול להיות חסיד שלו. ענה לו הרבי: 

עשיתי  היום  לומר,  יום  של  סופו  בכל  שיכול  מי  הוא  שלי  “חסיד 

משהו טוב שלא עשיתי אתמול”



מה צריך להתפלל? ייעוץ תורני1
קטעי התפילה הנבחרים לכל כיתה נקבעו מתוך שקלול של העקרונות 

היישוב  רב  גינזבורג,  הרב  של  בהכוונתו  לשטח  וההתאמה  ההלכתיים 

עומר, ובהלימה לכמה בתי ספר מדגמיים.

יש לציין שהצעה זו היא בסיסית לכלל בתי הספר. ניתן כמובן להוסיף 

קטעי תפילה בהתאם לשיקולי הדעת של כל בית ספר.  יחד עם זאת, 

חשוב לשמר את המוטיבציה של התלמידים ולכן יש לברר שהתלמידים 

לא מרגישים עומס יתר בתפילה. עדיף שיתפללו תפילה קצרה יותר אך 

בחשק וברצון.

כאשר מדובר בילדים יוצאי דופן יש להתאים להם באופן אישי את קטעי 

התפילה אותם הם יתפללו. העיקרון הוא להאהיב את התפילה ולא ליצור 

מצב שבו היא חס ושלום מהווה טורח. 

קטעי התפילה הנאמרים בכל כיתה <<<

כיתה א'

< ברכות השחר, הריני מקבל, מה טובו, אדון עולם

< שמע – ובשעריך,  מוריד הטל/ משיב הרוח, יהי רצון שייבנה,  

אל תירא – אך צדיקים, הפרק של הרבי, 12 פסוקים 

< בראש חודש: הלל  - בהדרגה

כיתה ב

< ברכות השחר, הריני מקבל, מה טובו, אדון עולם

< שמע – ובשעריך, והיה אם שמוע, מוריד הטל/ משיב הרוח, יהי 



רצון שייבנה, אל תירא – אך צדיקים, הפרק של הרבי, 12 פסוקים

< בראש חודש: הלל - בהדרגה

כיתה ג

< ברכות השחר, הריני מקבל, מה טובו, אדון עולם, יהי רצון שייבנה

< שמע – ובשעריך, והיה אם שמוע, ויאמר, שמונה עשרה 

)בהדרגה במהלך השנה(, מוריד הטל/ משיב הרוח, )עד שאומרים זאת בתפילת 

שמונה עשרה(, יהי רצון שייבנה

< אל תירא – אך צדיקים, הפרק של הרבי, 12 פסוקים

< בראש חודש: הלל - בהדרגה

כיתה ד

< ברכות השחר, הריני מקבל, מה טובו, אדון עולם, פרשת התמיד

< ברוך שאמר, אשרי, ישתבח

< ברכת אהבת עולם, שמע – ובשעריך, והיה אם שמוע, ויאמר, אמת ויציב, שמונה 

עשרה

< אל תירא – אך צדיקים, עלינו, הפרק של הרבי, 12 פסוקים

< בראש חודש: הלל - בהדרגה

כיתה ה

< ברכות השחר, הריני מקבל, מה טובו, אדון עולם, פרשת התמיד

< ברוך שאמר, אשרי, אז ישיר, ישתבח

שמונה  ויציב,  אמת  ויאמר,  שמוע,  אם  והיה  ובשעריך,   – שמע  שמע,  ברכות   >

עשרה

< אל תירא – אך צדיקים, עלינו, הפרק של הרבי, הפרק של הרבנית, הפרק האישי, 

12 פסוקים

< בראש חודש: הלל



כיתה ו

< ברכות השחר, הריני מקבל, מה טובו, אדון עולם, פרשת התמיד

< ברוך שאמר, מזמור לתודה, אשרי, הללו-י-ות, ויברך דוד, אז ישיר, ישתבח

שמונה  ויציב,  אמת  ויאמר,  שמוע,  אם  והיה  ובשעריך,   – שמע  שמע,  ברכות   >

עשרה

< אל תירא – אך צדיקים, עלינו, שש זכירות, הפרק של הרבי, הפרק של הרבנית, 

הפרק האישי, תהילים יומי

< בראש חודש: הלל  

כיתה ז

< ברכות השחר, הריני מקבל, מה טובו, אדון עולם, פרשת התמיד

< הודו, ברוך שאמר, מזמור לתודה, אשרי, הללו-י-ות, ויברך דוד, אז ישיר, ישתבח

שמונה  ויציב,  אמת  ויאמר,  שמוע,  אם  והיה  ובשעריך,   – שמע  שמע,  ברכות   >

עשרה

< שיר של יום, אל תירא – אך צדיקים, עלינו, שש זכירות, הפרק של הרבי, הפרק 

של הרבנית, הפרק האישי, תהילים יומי

< בראש חודש: הלל, ברכי נפשי

כיתה ח

< ברכות השחר, הריני מקבל, מה טובו, אדון עולם, פרשת העקידה, פרשת התמיד

< הודו, ברוך שאמר, מזמור לתודה, אשרי, הללו-י-ות, ויברך דוד, אז ישיר, ישתבח

שמונה  ויציב,  אמת  ויאמר,  שמוע,  אם  והיה  ובשעריך,   – שמע  שמע,  ברכות   >

עשרה

< שיר של יום, אל תירא – אך צדיקים, עלינו, שש זכירות, פרק של הרבי, פרק של 

הרבנית, פרק אישי, תהילים יומי

< בראש חודש: הלל, ברכי נפשי



איך מתפללים?
הדרכות כלליות בנושא התפילה, שיסודן בהררי קודש:

1. קצב התפילה: 

על פי הוראת הרבי ביחידות לרב י"ש ענגעל, יש קטעים )עליהם יורה רב( 

ויש קטעים שניתן להרגיל בשלבים את  יום,  שמוכרחים לומר אותם בכל 

התלמידים לאומרם כהוספה. והעיקר הוא להרגיל את התלמידים "להתפלל 

לאט" )ולּו בקטע מסוים( באופן שישפיע על תפילתם גם בעתיד.

2. בנים ובנות: 

שיחי'  צבי  ר'  להרה"ח  מענה  מופיע  נה(  עמוד  כב,  )כרך  קודש'  ב'אגרות 

הרטמן בנושא, שם כתב הרבי שתפילת התלמידות יכולה להיות קצרה קצת 

מתפילת התלמידים, ומפנה אותו לברר את הנוהג בזה בבתי הספר החרדים 

שבארה"ק ת"ו.

3. סוגי פנייה לקב"ה: 

המאמר )ברמב"ם( "קטן משיודע לדבר...", עוסק בשינון פסוקים מדין תלמוד 

תורה )כמבואר בתחילת הלכות תלמוד תורה לאדמו"ר הזקן(, ולא בקריאת 

שמע, תפילה וברכות כלל. ואולי בגיל זה, )חינוך ל(קריאת פסוקים, ברכות 

ותפילות באים יחד. מובן שכחלק מחינוכו, מלמדים את הילד שכאשר הוא 

זקוק לאיזה דבר, יבקש זאת מהשם יתברך ב'אותיות' שלו.

גם לבוגרים, יש לציין שמותר לאדם להוסיף בקשה אישית בנושא הדרוש 

לו, באחת הברכות האמצעיות. כגון: על חולה - בברכת 'רפאנו' )ואם החולה 

אינו לפני המתפלל, יזכיר את שמו(; על פרנסה - ב'ברכת השנים'; וכיוצא-

בזה. בברכת 'שומע תפילה', שכוללת הכול, אפשר לבקש על כל נושא, גם 

על העתיד.



ככל  וממצה  ברורה  קצרה,  תהיה  הבקשה  שלשון  להשתדל  יש 

האפשר. בקשה שהיא לצורכו של יחיד - רצוי שלא להאריך בה, 

מוטב  להאריך,  בכל-זאת  רוצים  אם  בציבור.  כשמתפללים  בפרט 

להוסיף את הבקשה בסוף תפילת שמונה עשרה - לפני 'אלוקי נצור'.

חשוב לציין, שאדם שזקוק למשהו ומבקש זאת מה' - אם במפורש 

ואם בתוספת כוונה בקטע המתאים בתפילה - מקיים בכך )לרוב 

הדעות( מצוות-עשה מן התורה.

4. סדר והדרגה בלימוד חלקי תפילה לילדים: 

מלבד השיקול ההלכתי, יש לקחת בחשבון גם שיקולים לימודיים 

וחינוכיים. ולפעמים דווקא שיקולים אלה גוברים, פשוט מפני שאי 

אפשר ללמד בדרך אחרת. ואכן, ב'תפילה לילדים קטנים' נכללות 

ברכת ציצית וברכת נטילת ידיים )ואף אמירת פסוקים( – אף לפני 

משלהן  גדולה  ההלכתית  שחשיבותה  התורה,  ברכת  שמלמדים 

– כנראה משום שמצוות )וברכות( אלו יוצרות 'מסגרת'. ולכן גם 

תפילת שמונה עשרה, שהיא עיקר תפילה אינה נלמדת בכיתות 

מסגרת  את  ומכירים  היטב  קוראים  שהילדים  לפני  הצעירות, 

התפילה.

ידי  על  לאור  שיצאה  א-ח,  לכיתות  המלאה  הלימודים'  ב'תכנית 

לבר- ב'תשורה'  )נעתקה  ה'תש"ד  בשנת  חינוך'  לענייני  ה'מרכז 

שסדר  לכאורה  יוצא  תשע"ב(,  סיוון  כ"ב  וולף,  משפחת  מצוה 

החינוך  גם  אלא  התיאורטי שלו,  הלימוד  רק  לא  התפילה,  לימוד 

לתפילה בפועל, נעשה בדרך-כלל לפי הסדר בסידור, ואין עדיפות 

לשמונה-עשרה או לברכות קריאת שמע. אדרבה, פסוקי דזמרה 

קודמים, ועוד  לפניהם – כל סדר הקרבנות שלפני 'הודו'.



5. תלמידים שאינם קוראים: 

פי  "על  גולדשטיין:  שיחי'  לוי  הר"ר  הנודע  המחנך  של  ממאמר 

ורבנים מורי הוראה": א(  ולאחרי התייעצות עם מחנכים מומחים 

שהילדים  עד  להלן(  )המפורטות  הנ"ל  התפילות  על  להוסיף  אין 

ספר  ובבית   4-5 גיל  זהו  ]ב'חדר'  בסידור  לקרוא  יודעים  עצמם 

מאוחר יותר[. ב( כשהתרגלו לומר היטב את הנ"ל יכולים להוסיף 

עוד פסוקים )כלשון השולחן ערוך בזה(, כמו י"ב הפסוקים ומאמרי 

רז"ל, ופסוקים מהפרק של הילד ושל הרבי ]אגב, בהרבה 'חדרים' 

נאמרים פרקי התהילים של הרבי ושל הילדים וכן י"ב הפסוקים – 

במשך היום, ולאו דווקא אחרי התפילה[.

6. תפילה בקול: 

חייבים  מתפללים,  הילדים  שאכן  בטוחים  להיות  שרוצים  כיוון 

להתפלל כולם יחד )כספרדים, ולא כאשכנזים שהחזן קורא בקול 

ולדלג.  לקצר  יצטרכו  זה  ידי  על  אם  גם  הקטעים(,  סיומי  את  רק 

כן מסיבה זו יש לשקול תפילת שמונה עשרה בתחילה בקול ולא 

בלחש.

7. סידורים: באם אפשר, יש להשתמש בסידורים הרגילים

כיוון  אבל  מקוצר'.  'נוסח  להדפיס  שלא  מהרבי  הוראה  )ישנה 

שגם בסידורינו יש נוסח מקוצר לילדים, על כן הכוונה שאם אי 

יודיעו מראש באותיות של 'קידוש לבנה' שזהו  אפשר אחרת, 

"נוסח מיוחד לקייטנות של מתחילים" וכיו"ב(.

כי             עולה   )480 ח"ב עמ'  תשמ"ח  מנחם  )תורת  הרבי  של  מעצה 

רצוי לקנות לתלמידים סידורים חדשים בזמנים תדירים, כמו לפני 

חג, בכדי לחבב עליהם את התפילה.



"התפילה היא עבודה 

עם הלב ובתוך הלב...

הלא עיקר עבודה היא ההשגה 

וההתבוננות באלוקות, 

אשר תחילת הכל צריך להיות הכון 

לקראת אלקיך ישראל, 

דצריך להיות הכנה לתפילה...."
)ספר המאמרים תרצ"ט עמ' 95(




