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 מפי קודשם
על כח תפילת 

תשב"ר

מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א:
 "תפילה זו יש בה כח

ריצוי להתקבל ולבקוע 
 שערי שמים כמו

שאחז"ל על תפילת 
תשב"ר מה שלא מצינו 

בשאר תפילות"

מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א:
"וזוהי תפילה זכה 

ומקובלת אצל הקב"ה, 
 כמו שאמרו חז"ל:

 הבל פיהם של תינוקות
 של בית רבן, הבל פה 

שאין בו חטא"



מעמד  זה  תפילה,  עוד  לא  כנס,  עוד  לא  זה 
שמיימי ונדיר אליו מטריחים עצמם גדולי הדור 
שליט"א זו השנה השלישית ברציפות. למעלה 
מתכנסים  הארץ  רחבי  מכל  קירוב  ילדי  מאלף 
יחדיו וזועקים "ד' הוא האלוקים!". בעיצומו של 
המעמד "תשועה גדולה" יעתירו גדולי הדור על 
רוצה  לא  מי  שמותיהם.  ספרי  מתוך  התורמים 
להיכלל בתפילה הנשגבה? מי אינו זקוק לישועה 

'זאת חנוכה'?  - ביום המסוגל  הגדולה 
רק מי שהיה שם יודע ומבין...

את  תופס  התרגשות  דמעות  ומחה  במקום  שנכח  מי  רק 
השעה... גודל 

מול  אל  הדור  מנהיגי  של  ההוד  דמות  את  שראה  מי  רק 
המעמד.. גודל  את  להכיל  יכול  הקירוב  ילדי  המוני 

ילדים  מאלף  למעלה  כאשר  המרוממים,  השיא  ברגעי 
הוא  ״ד׳  ליבם  מכל  ויזעקו  עיניהם  את  יעצמו  טהורים 
האלוקים״ בצוותא חדא עם מרנן גדולי הדור שליט״א – 
דומה כי ברגעים אלו ניתן יהיה לראות כיצד שערי שמים 
כיסא  ומגיעה עד  והתפילה הזכה עולה  נפתחים לרווחה 
למצוא  שקשה  ומיוחדים  נדירים  רגעים  אלו  הכבוד. 

שנה.  במהלך  כמותם 

התרגשות רבה עד כדי דמעות, פוקדת את כל מי שזוכה 
להשתתף במעמד הנשגב הזה. לראות את המוני הילדים 
לכינוס  אחת,  לאכסניה  הארץ  רחבי  מכל  מגיעים  הזכים 
שבכוחה  תשב"ר  של  אחת  תפילה  ה׳.  קידוש  שכולו 

הטבע.  לדרך  מעל   - גדולות  לישועות  לפעול 

מי אינו רוצה ששמו יוזכר במעמד נשגב זה? מי אינו זקוק 
לישועה הגדולה והנדירה הזו?

עשרות  לניסים.  המסוגל  היום  חנוכה׳,  ב׳זאת  יקרה  זה 
ילדי ״קרן  יביאו את מאות  אוטובוסים מכל רחבי הארץ 
ההסעות״, ילדי הקירוב הלומדים בבתי הספר התורניים 
הם  ברק.  בבני  הגדול  המעמד  אל  העצמאי  החינוך  של 
מלובשים  קדושה,  של  התלהבות  ומלאי  נרגשים  יבואו 
בפני  לחזות  גדולה  כמיהה  ובליבם  חגיגיים  שבת  בבגדי 

שליט“א. הדור  ומאורי  גדולי  של  קדשם 

יעתירו  חטא  טעם  טעמו  שלא  הקדוש  פיהם  בהבל  והם, 
עבור התורמים וה“מאמצים“! עבור אלו הדואגים לחינוכם 
הטהור. האם נוותר על התפילה המרוממת שאין למעלה 

הימנה? האם נחמיץ את ההזדמנות הנדירה לישועה? 

***

לא בכל יום אנחנו זוכים לכך. 

היהדות  קברניטי  עצמם  את  מטריחים  יום  בכל  לא 
שליט“א  שטיינמן  הגראי“ל  מרן  רשכבה“ג  הנאמנה, 
השנה  זו  שליט“א,  קנייבסקי  הגר“ח  מרן  התורה  ושר 

עושים  הם  הנשגב.  המעמד  אל  ברציפות,  השלישית 
אלפי  של  הטהור  לחינוך  ועמוקה  כנה  דאגה  מתוך  זאת 
ילדי ישראל שחס וחלילה לא ידעך. ששום ילד יהודי לא 
יפול לחינוך כפרני חלילה. גדולי ישראל המדירים שינה 
שמביא  הארגון   – ההסעות“  “קרן  הצלת  למען  מעיניהם 
אלפי ילדים מידי יום מישובים רחוקים ומבודדים אל בתי 
היו  שלא  יתכן  ושבלעדיו  העצמאי“,  “החינוך  של  הספר 

ישראל“.  “שמע  מהו  יודעים 

וכעת, כשהמוני ילדים זכים אלו, ילדי קירוב שזכו לחסות 
“תשועה  למעמד  יחדיו  מתכנסים  השכינה  כנפי  תחת 
גדולה“ – גדולי הדור מגיעים אף הם להתפלל יחד עמם 
יעתירו  נשגבה  תפילה  באותה  והפרט.  הכלל  לישועת 
גדולי ישראל על התורמים והמסייעים ל“קרן ההסעות“ 
מתוך ספרים מיוחדים בהם מופיעים שמותיהם. תפילה זו 
בוודאי תפעל גדולות ונצורות עבור השותפים והמסייעים 
מילי  ולכל  לזש“ק  לפרנסה,  לרפואה,  יוצ“ח,  מכל  לנחת 

דמיטב.

מי אינו רוצה להופיע בספרים אלו? מי אינו רוצה ששמו 
והמוני  שליט”א  הדור  גדולי  של  הקדוש  בפיהם  יישא 
הפתוחים? השמים  שערי  על  מוותר  מי  הזכים?  הילדים 

זו ההזדמנות הנדירה והמיוחדת עבור כולנו לזכות לישועה! 

ההסעות  קרן  מילדי  ילד  ולאמץ  להזדרז  הרגעים  אלו 
לביתנו! וישועה  ברכה  ולהביא 

תפילה זכה הבוקעת רקיעים!

"הרגשתי כמו מעמד קבלת התורה, כל גופי רעד"

"פעם ראשונה שזכיתי לראות את גדולי ישראל 
מול עיני, הרגשתי שהתפילה שלי מתקבלת"

"פעם ראשונה שירדו לי דמעות בתפילה, כיוונתי 
על כל מי שבזכותו אני זוכה ללמוד תורה"

"רק השנה עברנו לת"ת מבי"ס חילוני, היה לנו קשה אבל 
כשראינו את גדולי ישראל במעמד הבנו שהיה שווה"

ר. כ.
ת"ת אורחות יצחק - נתניה

ד. ק.
ת"ת תורה לשמה - אופקים

מ. כ.
ת"ת סיני - יבנה

"עצמתי את העיניים חזק חזק הרגשתי כמו 
בתפילה של יו"כ עם צדיקים"

י. ש.
ת"ת אורחות יצחק - נתניה

"חזרנו מהמעמד והדודים שלנו הגיעו במיוחד וביקשו 
שנברך אותם כי זכינו לראות ולהתפלל עם גדולי ישראל"

מ. א.
ת"ת חפץ חיים - ראשון לציון

"הייתי קרוב ממש לגדולי ישראל והתפללתי שאני 
יצליח להיות כמותם"

ש. ל.
ת"ת משיבת נפש - גני תקווה

א. ג.
ת"ת בית דוד - חולון


