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 , אחד מבני משפחת סלונים מהעיר חברון
 .ש"מוהרר "האדמו, דודו-לשהות במחיצתו של בן לליובאוויטשהגיע 

 . כשנכנס ליחידות שאלו הרבי לשלום היהודים בארץ ישראל
 :פנה בשאלה לרבי, לאחר שסיפר לרבי על מצבם של יהודי ארץ ישראל

 .שבארץ ישראל נמצאים יהודים בעלי נשמות גבוהות, אני לא מבן מה שמובא בספרי•
 , ולא ראיתי ביניהם בעלי נשמות גבוהו, אני מכיר את יהודי ארץ ישראל •

 :אמר לו הרבי ?יותר מאשר בחוץ לארץ•
 !?האם מבין אתה בנשמות גבוהות

 . צדק-ר הצמח"אדמו, הבה ואספר לך סיפור ששמעתי מאבי 
 :מספור זה תוכל להיווכח עד להיכן מגיע כוחו של יהודי פשוט בארץ ישראל

 ,שלא קרא ולא שנה, גר יהודי פשוט, בסביבות ירושלים, בכפר אחד
 ,גם את סדר התפלה לא ידע. עד כי גם א פרוש מלות התפלה לא ידע 

 יהודי זה . מה מתפללים ביום זה או ביום אחר 
 ,והיה מוכר פרות וירקת, היה מגיע פעם בשבוע לירושלים

 ,בכל פעם לאחר שהיה מסים את מכירת הסחורה. זו הייתה פרנסתו 
 שהיה כותב לו מה , היה נכנס לאחד הרבנים בירושלים 

 ,כי בלי הרב. הם התפילות לשבוע הבא
 . עד כדי כך הייתה בערותו. לא מצא את ידיו ורגליו בסדור 

 . והשתומם לראות כי כל החניות סגורות, פעם הגיע היהודי לירושלים
 ,אולי טעיתי ושבת היום: הוא נבהל מאוד

 הוא נעמד עם חמורות באחת הפינות. חשב לעצמו 
 , אם כן. זועולפתע ראה יהודי ההולך כשהתפילין תחת . ולא ידע מה לעשות 

 !?אז מדוע החניות סגורות היום! לא שבת היום, נרגע האיש
 .הוא נגש לאחד היהודים שעברו במקום ושל אותו לסב סגירת החניות

 ". תענית צבור"היום הוא יום , השיב לו היהודי 
 ,לו הרב שהיום הוא יום תענית םמדוע לא רש, התמלא לבו צער רב
 ,והוא הרי נכשל בשני דברים 

 .וגם לא התפלל תפלת תענית צבור, הוא אכל ביום  תענית 
 . לא מצא את הרב, כשהגיע לביתו. מיד עזב א חמורו בשוק ורץ לבית הרב

 . בני הבית אמרו לו שהרב נמצא בבית הכנסת
 :נגש אל הרב ופרץ בבכי, הוא רץ בבהלה לבית הכנסת
 

*** 

 .הרב לא הבין מה רוצה ממנו האיש
 ?בני, מהר קרה לך

 ,  אמר האיש כשהוא ממרר בבכי? מה קרה, מה פירוש
 ,וכבוד הרב לא כתב לי על כך דבר, היום הוא תענית צבורהי 

 .ונכשלתי באכילה ביום תענית 
 :אמר לו הרב

 ,אין זה יום תענית קבוע, הרגע בני
 , אלא תענית על עצירת גשמים 

 . ואתה שאינך תושב ירושלים אינך צריך לצום. גזרו על תושבי ירושלים בלבדשהרבנים 
 .שאל האיש? מה זה תענית צבור על עצירת גשמים

 .  שאם לא יורדים גשמים, הסביר לו הרב
 .ומתפללים לקדוש ברוך הוא שירדו גשמים, גוזרים תענית, סכנה שיהיה רעבויש 

 :תמה הכפרי הפשוט
 ?וכי בשביל כך צריכים לגזור תענית

 .שאל אותו הרבי, אלא מה צריכים לעשות
 :השיב הכפרי

 לשדהכאשר אצלי בשדה אין גשמים אני יוצא 
 .ומיד מתחילים לרדת גשמים! אני זקוק לגשם! אבא: ואומר לקדוש ברוך הוא 

 :אמר לו, כששמע הרב את דבריו התמימים של אותו יהודי פשוט
 ?אולי תנסה גם כאן לעשות את מה שאתה עושה בשדך

 : התחיל לבכות ואמר. יצא הכפרי הפשוט אל חצר בית הכנסת
 ,האם יתכן שבניך בעיר הקודש יגוועו! אבא

 !רואה שזקוקים הם לגשמים האינךברעב , חלילה 
 .  מיד נפתחו ארובות השמים וגשם נתך על הארץ

**** ****** 
 : אמר לו, כשסיים הרבי את סיפורו לאורח מחברון

 !?יודע אתה מי בארץ ישראל הוא בעל נשמה גבוהההאם 
 

!שומע גם לאנשים הכי פשוטים' ה: הוראה  
.מקשיב לכל אחד בכל זמן ובכל מצב' ה  



שלום לכל המאזינים לרדיו קול הדממה: מראיין  
 היום נראיין מישהו מיוחד ביותר

 קבלו במחיאות כפיים סוערות את
!!האיש הפשוט  

תודהתודה : מרואיין  
ובכן איש פשוט ספר לנו מה אתה עושה: מראיין  

 כל יום כשאתה קם
..ממלמל איזה משהו...אני קם...אמ: מרואיין  

 שופך מים לסירוגין על הידיים שלי ויוצא לעבודה
מעניןנשמע ... אההא: מראיין  

 ספר לנו מה בדיוק היה שם עם הסיפור
הלכתי לרב שלי.. מה היה שם...אוהו: מרואיין  

 וביקשתי ממנו לכתוב לי את כל סדרי התפילות
למדתי את המילה ] אקיצר...אז הוא כתב לי  

...[ הזאת מהתלמידים שיושבים ליד הרב  

 יום אחד הגעתי לירושלים אחרי עסקי המסחר שלי
!?ופתאום מה אני מגלה  

?!!?!?מה: מראיין  
!?אתה מאמין!!! ק-י-רחוב ר: מרואיין  

?למה, לא: מראיין  
בוא אני יספר לך אההה: מרואיין  

 חשבתי שזה יום שבת כי כולם היו
רצתי לבית של הרב ואשתו אמרה. עם טליתות  

 לי שהוא בבית כנסת
 רצתי לבית כנסת ופרצתי בבכי כי חשבתי שהיום
 יום צום או שבת או חג והתבלבלתי בלוח שנה שלי

 הרב הרגיע אותי ואמר שאין גשמים לכן הם מבקשים
!?אתם עושים יום תענית, מה, אז שאלתי אותו  

?מה אתה עושה. ה"מתחננים לקב! אז הוא אמר לי כן  
!אני יוצא החוצה ומבקש ממנו גשם -אמרתי לו  

אתה רוצה ' אמרתי לו אנא ה, יצאתי החוצה  
!מיד ירד גשם ברכה?? לראות את בניך סובלים ללא גשם  

!!תודה לך איש פשוט. סיפור מאלף! אואה: מראיין  



 . חלקים 2התפילה הזו מורכבת מ
 ' ומהללים שם תפארתך'ההתחלה עד  

 ',מורכבת מארבעה פסוקים מספר דברי הימים א
 . והחלק השני מורכב מפסוקים מספר נחמיה 

 יהיה מובן יותר בינהםהקשר 
 אם נתבונן בצדדים המיוחדים  
 .של דברי דוד המלך ושל נחמיה 

 כשדוד המלך הרגיש שעוד מעט 
 , הוא הולך להסתלק מן העולם
 . אסף את כל שרי וקציני חילותיו

 דוד המלך קם ואמר שהוא מאוד רצה
 ,ה ישכון בו"בית שהקב -לבנות את בית המקדש  

 .לא יכול -בתור איש מלחמה, אבל הוא 
 .'כן יבנה את בית ה -אולם בנו שלמה שימלוך תחתיו 

 . בירך אותם בברכה נרגשת, לבסוף דבריו 
 .הם חלק מתפילתנו בכל יום -פסוקים אלה

 ,אחרי גלות בבל, שנים רבות לאחר מכן
 ,  י החלו לשוב לארץ ישראל ולבנותה"כשבנ 

 לשובאחרי שאמר להם . י"נחמיה את בנכינס 
 ולברךציווה אותם לעמוד , בכל לבבם' אל ה 

 ,  שכרת ברית עם אברהם, ה"את הקב 
 .וכל הניסים שהיו, ממצרים י"עמאת והוציא 

 ,דזמרההמזמורים הקודמים של פסוקי 
 ,  ה"שהם מסבירים לנו את כוחו של הקב 

 ה"לקבשאנחנו חייבים הידיעה בליבנו את ומשרישים 
 ,זו מובילה אותנו אל שירת היםתפילה  .הכלאת   

 .דזמרהשיא של כל פסוקי -שזה ה 
 העובדהובגלל , בגלל חשיבותה של תפילה זו 

 י  "י דוד וע"ששירה זו נאמרה בעמידה ע 
 .לכן אנו אומרים תפילה זו גם בעמידה, נחמיה

 
 [   ' חלק א' ואני תפילתי'מתוך הספר ] 



עבודה דף  
  

?לכמה חלקים תפילה זו מתחלקת. 1  
______________________________ 

!פרטי? מה הסיפור שעומד מאחורי קטע זה. 2  
_________________________________________________ 

______________________________? מה נחמיה אמר לבני ישראל. 3  
[באיזה אופן]? כיצד אנו אומרים תפילה זו. 4  

_____________________________________ 
?לבנות את בית המקדש יכלמדוע דוד המלך לא . 5  

_____________________________________ 
? ___________באיזה חלק בתפילה מופיע קטע זה. 6  

 
!בהצלחה  



זה מסיח. חלון \אסור להתפלל מול מראה . 1  
.את דעתנו מהתפילה  

...נמחיש זאת באמצעות קומיקס    





אסור בשעת התפילה . 2  
.רגל על רגל= להניח שוק על שוק   




