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פתיחה

תפילה

האם	אתם	מתייחסים	לתפילה	כחלק	ממערכת	השעות	במוסד	הלימודים	שלכם	

או	כזמן	חופשי?	האם	אתם	מרוצים	מהתפילות	שלכם?	אתם	חושבים	שהתפילות	

שלכם	הן	עמוקות?	ובעצם,	מי	אמר	שתפילה	צריכה	להיות	עמוקה?	האם	אתם	

מרגישים	 אתם	 האם	 לא?	 ומה	 בתפילה	 אוהבים	 אתם	 מה	 להתפלל?	 אוהבים	

שהתפילות	הם	שלכם?	

התפילה	תופסת	מקום	נרחב	בחיינו.	שלוש	פעמים	ביום	אנו	פוגשים	את	התפילה,	

והגיע	הזמן	להכיר	אותה	לעומק	ולדעת	מה	ואיך	לעשות	איתה.	החוברת	שלפניכם	

ובעיקר	לפתוח	 עוסקת	בעניין	התפילה.	מטרתה	היא	להרחיב	אופקים	רוחניים,	

את	הראש	ואת	הלב	ולעבוד	איתם	את	הקדוש	ברוך	הוא	בעומק	ובאמת.	

-	עוסק	בצורת	ההסתכלות	של	החסידות	על	התפילה:	 זה..."	 "תפילה	 א,	 פרק	

מהי	התפילה,	משמעות	התפילה	כבקשה,	והכרת	מימדים	עמוקים	יותר	בתפילה.

פרק	ב,	"איך	עושים	את	זה?"	-	עוסק	בעבודת	התפילה,	דרכי	ההכנה	לתפילה,	

צורות	שונות	של	תפילה	וטיפים	למתפלל.

פרק	ג,	"עד	כמה"	-	עוסק	במעלתו	של	המתפלל	ובכוחה	של	התפילה.

פרק	ד,	"סולם	התפילה"	-	מטייל	איתנו	לאורך	תפילת	שחרית,	ומציג	בפנינו	את	

הנוף	המרהיב	הנפרש	לאורך	'מסלול	ההמראה'	של	התפילה.

"קוה	אל	ה',	חזק	ויאמץ	לבך!	וקוה	אל	ה'".	

בתפילה	שנירתם	כולנו	לעבודת	התפילה	ביתר	שאת	וביתר	עוז.
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פרק א

"תפילה זה..."

התפילה	היא	אחת	ממצוות	התורה,	והיא	חובה	הלכתית	יומיומית.	במבט	ראשון	

יותר	 יש	 ידי	חובה'	היא	אמירה	ממצה.	מה	 'אני	מתפלל	בשביל	לצאת	 האמירה	

מזה?	אני	חייב	-	אני	מקיים,	וזהו	זה.	אך	אם	נחשוב	לרגע	מהי	התפילה,	נבין	כי	

בשביל	לקיים	באמת	את	מצוות	התפילה	אי	אפשר	רק	'לצאת	ידי	חובה'.	מצווה	

מילים	 באמירת	 להתמצות	 יכולה	 לא	 בה	 המהותי	 המרכיב	 היא	 הלב	 שכוונת	

ועמידה	במקומות	הנכונים.	

אז	בשביל	להיכנס	לתוך	התפילה,	ולהיות	שם	באמת	עם	הראש	ועם	הלב,	צריך	

קודם	כל	להבין	קצת	מה	זו	התפילה?	מה	אנחנו	עושים	בה,	מה	אנחנו	מחפשים?

הפרק	שלפניכם	פורש	זוויות	ועומקים	שונים	בהבנת	משמעות	התפילה	ועבודת	ה'	

שבתפילה.	הפרק	מתמקד	בארבעה	היבטים:	

תפילה	זה	לבקש	 	.1

תפילה	זה	להתחבר	 	.2

תפילה	זה	להשתחרר 	.3

תפילה	זה	להשתנות	 	.4
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לומר	עשרה	 יותר	לאדם	 קל	

מלהתפלל	 תורה,	 חידושי	

תפילה	אחת	בכוונה.	

)רבי	יעקב	יוסף	מפולנאה(

1. תפילה זה לבקש
"ִמצְוַת עֲׂשֵה לְִהתְּפַּלֵל ּבְכָל יֹום, ׁשֶּנֱֶאַמר "וַעֲבְַדּתֶם ֵאת ה' ֱאֹלֵהיכֶם" )שמות כג,כה(. 
ִמּפִי ַהּׁשְמּועָה לְָמדּו ׁשֶעֲבֹוָדה זֹו ִהיא תְפִּלָה. וְנֱֶאַמר "ּולְעָבְדֹו ּבְכָל לְבַבְכֶם" )דברים 
יא,יג(, ָאְמרּו ֲחכִָמים: ֵאיזֹו ִהיא עֲבֹוָדה ׁשֶּבַּלֵב? זֹו תְפִּלָה ... ִחּיּוב ִמצְוָה זֹו, ּכְָך הּוא: 

ׁשֶּיְֵהא ָאָדם ִמתְּפַּלֵל ּוִמתְַחּנֵן ּבְכָל יֹום, ּוַמּגִיד ׁשִבְחֹו ׁשֶל ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא, וְַאַחר 
ּכְָך ׁשֹוֵאל צְָרכָיו ׁשֶהּוא צִָריְך לֶָהם ּבְבַָּקׁשָה ּובִתְִחינָה, וְַאַחר ּכְָך נֹותֵן ׁשֶבַח וְהֹוָדיָה 

לַה' עַל ַהּטֹובָה ׁשִֶהׁשְּפִיעַ לֹו, ּכָל ֶאָחד ּכְפִי ּכֹחֹו".
)'משנה תורה' לרמב"ם, הלכות תפלה פרק א' הלכות א-ב(

ולכל	 יש	פתרון,	 כאילו	לכל	בעיה	 נעימה	של	בטחון,	 לפעמים	מתגנבת	ללב	תחושה	

הולכים	 כשיחפים	 לפסיכולוג,	 הולכים	 כשמדוכאים	 וזמינה.	 ברורה	 כתובת	 	- פתרון	

לחנות	נעליים,	וכשהן	מתקלקלות	-	לסנדלר.	כשרעבים	-	למאפייה,	ואחרי	המאפייה	

-	לרופא	שיניים...	

אבל	מה	נעשה,	ריבונו	של	עולם,	כשנגמר	הגשם	או	כשאנחנו	מגלים	פתאום	שהרופא	

הוא	לא	כל	יכול...	מה	עושים	כשמגלים	שתחושת	הביטחון	היא	דמיון,	ובני	אדם	הם	רק	

בני	אדם?	

אז	הולכים	אל	אחד	כזה,	שהוא	הכי	חזק,	הכי	עשיר,	הכי	חכם,	הכי	פסיכולוג,	הכי	מכיר	

ואוהב	ויכול	לעזור	לנו	ללא	הגבלה,	ויש	לו	בשבילנו	את	כל	הזמן	שבעולם.	ממש	את	כל	

הזמן.	אף	פעם	לא	נמאס	לו	להקשיב:	

 ... פְעֻּלָתָם  ּכְפִי  ָאָדם  ּבְנֵי  עַל  יָחּולּו  וְַהּבְָרכֹות  ַהּטֹובֹות  ּכִי  ַהִּמצְוָה...  "ִמּׁשְָרׁשֵי 
וֲַאדֹון ַהּכֹל ׁשֶּבְָרָאם, ָחפֵץ ּבְטֹובָתָם וְִהְדִריכָם וְִהצְלִיָחם ּבְִמצְוֹותָיו ַהיְָקרֹות ׁשֶּיִזְּכּו 
לְטֹוב:  ִמׁשְֲאלֹותֵיֶהם  ּכָל  יַּׂשִיגּו  ּבֲַאׁשֶר  ּפֶתַח  לֶָהם  ּופָתַח  ּכֵן  ּגַם  וְהֹוִדיעָם  בֶָהן, 
וְהּוא ׁשֶּיְַבְקׁשּו ִמֶּמּנּו, ָּברּוְך הּוא, ֲאׁשֶר ְּביָדֹו ַהִהְסּתְַּפקּות וְַהיְכֹולֶת, ּכָל ֶחְסרֹונָן. 
ֶחפְצֵי  ֲהׂשָגַת  ּוִמּלְבַד  בֱֶאֶמת...  יְִקָראּוהּו  ֲאׁשֶר  לְכֹל  ַהּׁשַָמיִם  ֶאת  יַעֲנֶה  הּוא  ּכִי 
הּוא  ּכִי  ַמְחׁשְבֹותֵינּו  ּכָל  וְָקַבְענּו  רּוֵחנּו  ְּבִהתְעֹוֵרר  ַּבָּדָבר  זְכּות  לָנּו  יֵׁש  לִּבֵנּו, 
ָהָאדֹון ַהּטֹוב וְַהֵּמִטיב לָנּו, וְכִי עֵינָיו פְֻקחֹות עַל ּכָל ְּדָרכֵינּו, ּובְכָל עֵת ּובְכָל ֶרגַע 
יִׁשְַמע זַעֲָקתֵנּו ֵאלָיו, "ֹלא יָנּום וְֹלא יִיׁשָן ׁשֹוֵמר יִׂשְָרֵאל" )תהילים קכא,ד(, וְֶהֱאִמינָנּו 
בְַמלְכּותֹו וִיכָלְּתֹו ִמּבְלִי ׁשּום צַד ּפְִקּפּוק, וְכִי ֵאין לְפָנָיו מֹונֵעַ ּוְמעַּכֵב ּבְכֹל ֲאׁשֶר 

יְַחּפֹוץ".
)ספר 'החינוך', מצווה תלא - מצוות תפלה(

מה	הן	שתי	התועלות	ממצוות	התפילה	לפי	בעל	ספר	החינוך?

איזו	תועלת	מורגשת	לדעתכם	יותר?

השוו	את	דברי	בעל	החינוך	לדברי	הרמב"ם	שהובאו	בפתיחה	-	האם	הם	מדגישים	

בתפילה	את	אותן	הנקודות?	

תפילה	.	פרק	א	.	"תפילה	זה..."6



לבקש - ישירות
צריך	 שמישהו	 מבלי	 מתפללים	 קטנים	 ילדים	 ביותר,	 הטבעי	 הדבר	 היא	 לה'	 הפנייה	

מצוקה	 בזמני	 עצמם	 את	 מוצאים	 להתפלל,	 רגילים	 שאינם	 אנשים	 גם	 אותם.	 ללמד	

עד	 זמינה,	 כך	 כל	 היא	 איתו	 ולדבר	 ה'	 אל	 לפנות	 היכולת	 ליבם.	 מקירות	 מתפללים	

שלפעמים	אנחנו	יכולים	לשכוח	עד	כמה	היא	לא	מובנת	מאליה,	לחלוטין	לא...	

"ָאָדם נִכְנַס לְבֵית ַהּכְנֶֶסת וְעֹוֵמד ֲאחֹוֵרי ֶהעָמּוד ּוִמתְּפַּלֵל ּבִלְִחיׁשָה, וְַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך 
לְָך  יֵׁש  וְכִי  וְהּוא ׁשֹוֵמעַ.  ֲחבֵירֹו  ּבְאֹזֶן  ַהֵּמׂשִיַח  ּכְָאָדם  ּתְפִּלָתֹו...  ֶאת  ַמֲאזִין  הּוא 

ֱאלֹוַּה ָקרֹוב ִמּזֶה ׁשֶהּוא ָקרֹוב לִבְִרּיֹותָיו ּכְפֶה לְאֹזֶן?" 
)תלמוד ירושלמי, מסכת ברכות פרק ט הלכה א(

מסוגלים	 היינו	 לא	 בחיים	 אנחנו	 אליו,	 להתפלל	 השער	 את	 לנו	 פותח	 היה	 לא	 ה'	 אם	

לעשות	זאת.	מי	אנחנו	בכלל	שהוא	ישב	ויקשיב	לנו	בכובד	ראש?	הוא	לא	חייב	לנו	כלום	

ורק	ברוב	אהבתו	אותנו	הוא	פתח	לנו	את	המסלול	הלא-יאומן	של	התפילה.	כל	אדם,	

קטן	ושפל	ככל	שיהיה,	יכול	לפנות	אל	ה'	ישירות,	לדבר	אתו	ו'לפגוש'	אותו	כך.	

התפילה	במהותה	היא	פנייה	ישירה	אל	ה'.	פנייה	בלשון	נוכח,	פנייה	על	עניינים	פעוטים	

וקטנים,	שאותם	אנו	מביאים	לפני	מלך	מלכי	המלכים.	את	הפלא	שבעצם	היכולת	שלנו	

לפנות	אל	ה'	בצורה	כל	כך	ישירה,	מבטא	בחדות	רבי	נחמן	מברסלב	בסיפור	הבא:

"ּבְראׁש ַהּׁשָנָה ָהַאֲחרֹון ּבְאּוַמן ָהיָה ֶאצְלֹו ]אצל רבי נחמן[ נֶכְּדֹו ֶהָחכָם ּכְַמר יִׂשְָרֵאל 
ּבֶן ּבִּתֹו ַהּצֶַּדֶקת ָמַרת ׂשָָרה זִכְרֹונָּה לִבְָרכָה, וְנֶכְּדֹו ָהיָה עֲַדיִן נַעַר ָקָטן ּבֶן ׁשָלׁש אֹו 
ַאְרּבַע ׁשָנִים. וְָאז ָהיָה ָחזָק ְמאֹד ַהחֹולַַאת ]החולי[ ׁשֶל ַרּבֵנּו זִכְרֹונֹו לִבְָרכָה, ּכִי ָהיָה 
ָסמּוְך לְִהְסּתַּלְקּותֹו ׁשֶּנְִסּתַּלֵק ּתֵכֶף ַאַחר ּכְָך ּבְחֹל ַהּמֹועֵד ֻסּכֹות. וְָאַמר ַרּבֵנּו זִכְרֹונֹו 
לִבְָרכָה, לְנֶכְּדֹו ַהּנַ"ל: "יִׂשְָרֵאל, ִהתְּפַּלֵל עָלַי לְַהּׁשֵם יִתְּבַָרְך ׁשֶָאׁשּוב לִבְִריאּותִי". 
ֵהׁשִיב: "ּתֵן לִי ַהּזֵייגֶעִריל ]=שעון[ ׁשֶּלְָך וְֶאתְּפַּלֵל עָלֶיָך" ]כמנהגם של צדיקים שונים, לקחת 
מהאדם עליו הם מתפללים 'פדיון נפש' - כסף לצדקה, בכדי לעורר רחמי שמיים עליו[. עָנָה ַרּבֵנּו 

]כינוי לאדמו"ר, כלומר שהילד הקטן  יְהּוִדי טֹוב  זִכְרֹונֹו לִבְָרכָה: "ֲהְרִאיתֶם ׁשֶּכְבָר הּוא 
מתנהג כאדמו"ר[, ּכִי ְמצַּוֶה ׁשֶֶאּתֵן לֹו ֵחפֶץ ּבִׁשְבִיל ׁשֶּיִתְּפַּלֵל". וְנָתַן לֹו, וְלַָקח ַהּנַעַר 

ַהּזֵייגֶעִריל וְָהלְַך לֹו וְָאַמר ּבְזֹו ַהּלָׁשֹון: "ּגָאט, ּגָאט, לָאז ֶּדער זֵייֶדע זַיין ּגִיזּונְד" 
זִכְרֹונֹו  ַרּבֵנּו  עָנָה  ׁשָם.  ָהעֹוְמִדים  לִׂשְחֹוק  וְִהתְִחילּו  ּבִָריא[,  יְִהיֶה  ׁשֶַהַסּבָא  עֲׂשֵה  ה',  ]ה', 

לְַהּׁשֵם  ִמתְּפַּלְלִין  ֵאיְך  וְכִי  יִתְּבַָרְך,  ֵמַהּׁשֵם  לְבֵַּקׁש  צְִריכִין  "ּכְָך  וְָאַמר:  לִבְָרכָה, 
יִתְּבַָרְך ּבְעִנְיַן ַאֵחר?" ּכְלֹוַמר, ׁשֶּכְָך עִָּקר ַהּתְפִיּלָה לְַהּׁשֵם יִתְּבַָרְך - ּבְפַׁשְטּות ּגָמּור 

ּכְתִינֹוק לִפְנֵי ָאבִיו, ּכֲַאׁשֶר יְַדּבֵר ִאיׁש ֶאל ֵרעֵהּו".
 )רבי נחמן מברסלב, 'השתפכות הנפש', אות מו(

מדוע	ביקש	רבי	נחמן	דווקא	מילד	קטן	להתפלל	עליו	-	ולא	מצדיק	גדול?

האם	אין	בתפילתו	הקצרה	והפשוטה	של	הילד	משום	זלזול,	לפי	דעתכם?	

מדוע	לדעתכם	סבר	רבי	נחמן	ש"כך	עיקר	התפילה	לה'	יתברך"?

רבי נחמן 
 מברסלב

רבי	נחמן	נולד	בא'	ניסן	

תקל"ב	)1772(	בעיירה	

מז'יבוז'	שבאוקראינה,	

שבה	התגורר	הבעל	

שם	טוב,	אבי-סבתו,	

והסתלק	בי"ח	תשרי	

תקע"א	)1810(.	רבי	

נחמן	הנהיג	תורה	

ושיטה	מיוחדת	

בחסידות.	תלמידו,	

רבי	נתן	שטרנהרץ,	

הוא	זה	שכתב	את	רוב	

תורתו,	ובפרט	את	

ספרו	המרכזי	"ליקוטי	

מוהר"ן".

הכסא	של	רבי	נחמן	מברסלב	
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תהילים	עם	שגיאות

מסופר	על	אשת	הרבי	הגאון	בעל	ה'צמח	צדק'	מליובאוויטש,	שהיתה	אומרת	

הרבה	תהלים	בכל	יום,	אבל	בשגיאות	גדולות.	פעם	אחת	אמרה	לבנה	)שנעשה	

לימים	אדמו"ר	בעצמו(:	"תמהה	אני	מפני	מה	איני	יכולה	לומר	תהלים	בעל	פה?"	

אמר	לה	הבן:	"מפני	שבכל	יום	את	אומרת	שגיאות	אחרות	שלא	אמרת	אתמול".	

כששמעה	זאת	הלכה	לבעלה	וספרה	לו,	ושאלה:	"אם	כן,	האם	אחדל	לומר?",	

ואמר	לה	שלא	לחדול	ולהמשיך	כמקודם.	ולבנו	קרא	ונזף	בו:	"מה	עשית?	הלא	

מהתהלים	 היתה	 השלטונות,	 ומול	 הפנימיים	 בויכוחים	 שהיתה	 ההצלחה	 כל	

שאמרה!

)'שמועות	וסיפורים'(

תפילה	לעני...

אחת	 שנה	 ועז-פנים.	 תקיף	 עשיר,	 יהודי	 התגורר	 לפרמישלן	 סמוכה	 בעיירה	

הודיע	כי	הוא	יהיה	בעל-התפילה	בימים	הנוראים.	בני	הקהילה	לא	שבעו	נחת	

מהרעיון,	אך	התייראו	לסרב	לו.	עם	זה,	שלחו	שלוחים	אל	רבי	מאיר	מפרמישלן	

וביקשו	את	עצתו.	אמר	להם	הצדיק	כי	בעלי-התפילה	שבסביבה	נוהגים	לבוא	

אליו	ולקבל	את	ברכתו	קודם	ראש-השנה,	ובוודאי	יבוא	גם	עשיר	זה,	ואז	יראה	

מה	לעשות.

שלוש	 תהילים	 בספר	 "מצאנו	 מאיר:	 רבי	 לו	 אמר	 עשיר	 אותו	 אליו	 כשנכנס	

צדיק	 שהוא	 מי	 יש	 לעני'.	 ו'תפילה	 לדוד'	 'תפילה	 למשה',	 'תפילה	 	- תפילות	

כמשה,	יש	מי	שהוא	יודע	נגן	כדוד,	ויש	מי	שאינו	צדיק	ואינו	יודע	נגן,	אבל	ליבו	

נשבר,	כעני.	אתה	אינך	צדיק,	אינך	יודע	נגן,	ובכל-זאת	רוצה	אתה	להיות	בעל-

תפילה	-	אין	לך	עצה	אלא	להיות	עני".

"לא,	לא!",	צעק	האיש	בבהלה,	"אינני	רוצה	עוד	להיות	בעל-תפילה"...	

)'סיפורי	חסידים',	הרב	זוין(
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התמסרות	 דורשת	 	- תורה	

	- תפילה	 שמבינים.	 לדבר	

מעל	 אל	 התמסרות	 דורשת	

השכל	וההבנה.	הלומד	תורה	

רבו.	 בפני	 כתלמיד	 מרגיש	

כבן	 מרגיש	 בתפילה	 העומד	

אצל	אביו.	

)היום	יום(

2. תפילה זה להתחבר
תפילה זה שופינג??

הבקשה	היא	המימד	הראשון	של	התפילה,	אך	אבוי	לנו	אם	נותיר	את	התפילה	במימד	

הזה	בלבד.	עלעול	קצר	בסידור	מעלה	כי	אחוזים	עצומים	מהתפילה,	ואפילו	מתפילת	

שמונה	עשרה,	אינם	בקשות.	במבט	שטחי,	לא	ברור	בשביל	מה	צריך	את	ברכות	קריאת	

שמע	ופסוקי	דזמרה.	אם	התפילה	היא	בקשה	בלבד,	אז	למה	מתפללים	שלוש	פעמים	

ביום?	כמה	כבר	צריך	לבקש,	ועוד	בתכיפות	שכזאת...

ׁשֹוִהין  ָהיּו  ָהִראׁשֹונִים  ֲחִסיִדים  ֹראׁש.  ּכֹבֶד  ִמּתֹוְך  ֶאּלָא  לְִהתְּפַּלֵל  עֹוְמִדין  "ֵאין 
ׁשָעָה ַאַחת ּוִמתְּפַלְלִים, ּכְֵדי ׁשֶּיְכַּוְנּו ֶאת לִּבָם לַָּמקֹום".

)מסכת ברכות פרק ה, משנה א(

"וְכְָך ָהיּו עֹוׂשִים ֲחִסיִדים וְַאנְׁשֵי ַמעֲׂשֶה, ׁשֶָהיּו ִמתְּבֹוְדִדים ּוְמכַּוְנִים ּבִתְפִּלָתָם, עַד 
ׁשֶָהיּו ַמּגִיעִים לְִהתְּפַּׁשְטּות ַהּגַׁשְִמּיּות ּולְִהתְּגַּבְרּות ּכַֹח ַהּׂשִכְלִי, עַד ׁשֶָהיּו ַמּגִיעִים 

ָקרֹוב לְַמעֲלַת ַהּנְבּוָאה".
)שולחן ערוך אורח חיים סימן צח סעיף א(

כל	 אליה	 צריכים	להתכונן	 היינו	 לא	 הייתה	רק	הקראת	רשימת	מכולת,	 אם	התפילה	

כך	ולשאוף	להיות	קרובים	לנבואה.	מעבר	לכך:	לא	נעים	לומר,	אבל	אם	הדבר	היחיד	

הדבר	 הוא	 ברוך	 הקדוש	 בעצם,	 אז	 מבוקשנו,	 את	 זה	שתשיג	 לתפילה	 אותנו	 שמניע	

האחרון	שמעניין	אותנו...

את	המשמעות	הפנימית	יותר	של	התפילה	-	כזמן	של	התחברות	והתקרבות	לה',	נלמד	

ברצף	המקורות	הבאים:	

"ַּדע, ׁשֶעִַּקר ִהתְַחּבְרּות ּוְדבֵקּות לְַהּׁשֵם יִתְּבֵָרך הּוא עַל יְֵדי ַהּתְפִּלָה. ּכִי ַהּתְפִּלָה 
]יודעים,  לֵּה  ִאׁשְּתְמֹוְדעִין  ּוִמּׁשָם  יִתְּבֵָרְך,  לְַהּׁשֵם  נִכְנִָסין  ׁשָם  ׁשֶֶּדֶרך  ׁשַעַר,  הּוא 
מכירים אותו[. ּותְפִּלָה לְׁשֹון ִהתְַחּבְרּות, ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב: "נַפְּתּולֵי ֱאֹלִהים נִפְּתַלְּתִי", 

וְתְַרּגּומֹו לְׁשֹון ִהתְַחּבְרּות".
)רבי נחמן מברסלב, 'ליקוטי מוהר"ן', חלק ב תורה פד(

רבי	נחמן	מדמה	את	התפילה	לשער.	האם	תוכל	להציע	דימוי	נוסף	לתפילה	אמיתית?

מצא	דימוי	הפוך:	ְלמה	ידמה	את	התפילה,	אדם	שמסתכל	על	התפילה	במבט	שטחי?	

ָהעֹולָם  ֻאּמֹות  ֵאצֶל  ּגַם  ַקּיָם  "ּתְפִּלָה"  ׁשֶַהֻּמּׂשָג  נְִרֶאה,  ִראׁשֹונָה  "ּבְַהׁשְָקפָה 
)לְַהבְִּדיל( - prayer. ָאְמנָם, לֲַאִמּתֹו ׁשֶל ָּדבָר, ַקּיָם ֶהבְֵּדל ּגָדֹול ּוַמהּותִי ּכְפִי ׁשֶּזֶה 

ֵאצֶל ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל, וְעַד - לְַהבְִּדיל - ּכְפִי ׁשֶּזֶה ֵאצֶל ֻאּמֹות ָהעֹולָם.

ּתְַרּגּוָמּה ַהְמֻדּיָק ׁשֶל ַהִּמּלָה prayer ִּבלְׁשֹון ַהּקֶֹדׁש הּוא - "ַּבָּקׁשָה". ֲאָבל ֵאֶצל 
ְּבנֵי יִׂשְָרֵאל ֵאין ַהָּדָבר נְִקָרא ְּבׁשֵם "ַּבָּקׁשָה", ּכִי ִאם, ְּבׁשֵם "ּתְִפּלָה". וְַהִחּלּוק ֵּבין 

"ַּבָּקׁשָה" לִ"תְִפּלָה" הּוא ֲהָפכִי:

 - ַמְדּגִיׁשָה  "ּבַָּקׁשָה"  ִהתְַחּבְרּות.  ּפֵרּוׁשָּה  ּו"תְפִּלָה"  ּתְִחּנָה,  ּפֵרּוׁשָּה  "ּבַָּקׁשָה" 
ׁשְֶּמבֵַּקׁש ֵמַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ׁשֶּיִּתֵן, ִמּלְַמעְלָה לְַמָּטה, ֶאת ֶהָחֵסר לֹו. וְכֲַאׁשֶר ֹלא 

ָחֵסר לֹו ָּדבָר, אֹו ׁשֵֶאין לֹו ָרצֹון לַָּדבָר - ֹלא ׁשַּיֶכֶת ּבַָּקׁשָה.

זֶה  וְעִנְיָן  לְַמעְלָה.  ִמּלְַמָּטה  ַהָּקּבָ"ה,  עִם  ִהתְַחּבְרּות   - ַמְדּגִיׁשָה  "ּתְפִּלָה"  וְִאּלּו 
ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך  ַהְּקׁשּוָרה עִם  נְׁשָָמה  יֵׁש לֹו  יְהּוִדי  ּובְכָל עֵת. ּכָל  ֵאצֶל ּכֻּלָם,  ׁשַּיְָך 
ַהּנְׁשָָמה  ֻמכְַרַחת  ֵאלָיו,  וְנִתְַחּבְָרה  לַּגּוף  יְָרָדה  ׁשֶַהּנְׁשָָמה  זֶה  ִמּצַד  ָאְמנָם,  הּוא. 
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זְַמן  ּובְאֹותֹו  ּבָזֶה,  וְכַּיֹוצֵא  ׁשְתִּיָה  ֲאכִילָה,  ּכְגֹון  ּגּופָנִּיִים,  עִנְיָנִים  עִם  לְִהתְַקּׁשֵר 
נֱֶחלֶׁשֶת ִהתְַקּׁשְרּותָּה עִם ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא.

עִם  ַהֶּקׁשֶר  ֶאת  ּולְַחּזֵק  לְַחֵּדׁש  ּכְֵדי  לִתְפִּלָה,  ּבַּיֹום  ְמֻסּיִָמים  זְַמּנִים  נְִקּבְעּו  וְלָכֵן 
ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא. וְלָכֵן יֶׁשְנֹו עִנְיַן ַהּתְפִּלָה - ּובְכָל ַהּתֶֹקף - ּגַם ֵאצֶל ֵאּלּו ׁשֶֹּלא 
עִנְיַן  ּובַָּקׁשָה ּבִלְבַד, ֶאּלָא עִַּקר  ֵאינָּה ַרק ּתְִחּנָה  ָּדבָר, ּכִי ּתְפִּלָה  ָחֵסר לֶָהם ׁשּום 

ַהּתְפִּלָה הּוא - ִחּדּוׁש וְִרעֲנּון ִהתְַקּׁשְרּות ּוְדבֵקּות ָהָאָדם עִם ַהָּקּבָ"ה".
)רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, 'ליקוטי שיחות', חלק ב עמ' 112(

מה	ההבדל	בין	תפילה	אצל	אומות	העולם	לבין	ההבנה	העמוקה	של	התפילה?	כיצד	

הרעיון	מתבטא	מבחינה	לשונית?

האם	ליהודי	לא	מתאים	להתפלל	מתוך	בקשה?	

איזו	חולשה	באה	התפילה	לפתור?

"יֵׁש חֹוׁשְבִים, ׁשֶּכָל עַצְָמּה ׁשֶל ַהּתְפִּלָה ִהיא ַהְּדָאגָה וְַהּצָרֹות ׁשֶעָלֶיָה ִמתְּפַלְלִים, 
ּכְמֹו ׁשְֶּמבֵַּקׁש ֶהעָנִי ִמן ֶהעָׁשִיר, אֹו ּכָל ִאיׁש ִמן ֶמלְֶך ּבָׂשָר וָָדם, ֲאׁשֶר ּבְיָדֹו לְהֹוׁשִיעַ 
ּבְֵאיזֶה ָּדבָר. ֲאבָל ַרק ִאיׁש ּבַעַר וְֹלא יֵַדע יָכֹול לְַחּלֵל ּכָל ּכְָך ֶאת ַהּתְפִּלָה, ּולְָחׁשְבָּה 

ַרק צֶֹרְך ַהְּדָאגֹות, וְלּולֵי ִהצְָטְרכִּיּותֹו ֹלא ָהיָה ִמתְּפַּלֵל, ַחס וְׁשָלֹום.

זֹו  ּבַּתְפִּלָה,  לַה'  ַהּנֶפֶׁש  וְִהׁשְּתַּפְכּות  ַהּלֵב  ִהתְָקְרבּות  ּבְעַצְָמּה,  ַהּתְפִּלָה  ּבֱֶאֶמת  ּכִי 
ִהיא ָהעִָּקר ֲאׁשֶר ּבַּתְפִּלָה. ּוְרֵאה נָא ּבִַּמְדָרׁש עֹוד יֹותֵר: ֹלא ּבִלְבַד ׁשֵֶאין ַהּתְפִּלָה 
ְמֻסּבֶבֶת ִמן ַהְּדָאגֹות וְַהּצָרֹות, ַרק ׁשֶּלִפְעִָמים ֶאת ַהְּדָאגֹות ׁשֹולֵַח ה' ּכְֵדי ׁשֶּנִתְּפַּלֵל 

ֵאלָיו יִתְּבֵָרְך.

ִאיתָא ּבִׁשְמֹות ַרּבָה )כא,ה(: "ָאַמר ַרּבִי יְהֹוׁשֻעַ ּבֶן לֵוִי: לְָמה ַהָּדבָר ּדֹוֶמה? לְֶמלְֶך 
ִמּיַד  ַהּצִילֵנִי  ִמְּמָך,  ּבְבַָּקׁשָה  לֹו:  צֹועֶֶקת  ְמלָכִים  ּבַת  וְָהיְתָה  ּבֶַּדֶרְך,  ּבָא  ׁשֶָהיָה 
ַהּלְִסִטים! ׁשַָמע ַהֶּמלְֶך, וְִהּצִילָּה. לְַאַחר יִָמים ּבִֵּקׁש לִּׂשָא אֹותָּה לְִאּׁשָה. ָהיָה רֹוצֶה 
ׁשֶּתְַדּבֵר עִּמֹו, וְֹלא ָהיְתָה רֹוצָה. ֶמה עָׂשָה ַהֶּמלְֶך? ּגִָרה ּבָּה ַהּלְִסִטים, ּכְֵדי ׁשֶּתִצְעַק 

וְיִׁשְַמע ַהֶּמלְֶך". עַד ּכָאן לְׁשֹונֹו ַהָּקדֹוׁש.

ֶאת ַהּנְִמׁשָל ּבֶַטח ַאּתָה ֵמבִין ֵמעַצְְמָך. ַהּנֶפֶׁש ׁשֶּלְָך, ּבַת ְמלָכִים, רֹוצֶה ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך 
הּוא לִּׂשָא אֹותָּה, ּכְלֹוַמר ׁשֶּתִתְָקֵרב וְתִתְיֵַחד ּבְִקֻדּׁשָתֹו, ּוצְִריכָה לְַדּבֵר ּולְִהתְּפַּלֵל 
ֵאלָיו, ּכִי עַל יְֵדי ַהּתְפִּלָה ַהּפְנִיִמית ַהּבָָאה ִמִּקירֹות ַהּלֵב ַהּנֶפֶׁש ִמתְעֹוֶרֶרת ִמּׁשְנָתָּה, 
הֹוָמה ּוִמתְיֶַחֶדת ּבֶַּמלְֶך, ַמלְּכֹו ׁשֶל עֹולָם, וְִהיא עִָּקָרּה וְתַכְלִיתָּה ׁשֶל ַהּתְפִּלָה, עַד 
ׁשֶּיֶׁשְנָן ְּדָאגֹות ׁשֶה' ׁשֹולֵַח אֹותָן לִָאיׁש ַהּיִׂשְְרֵאלִי, ּכְֵדי ׁשֶּיִתְעֹוֵרר עַל יָָדם לְִהתְּפַּלֵל 

וְלִצְעֹוק לַה' ִמֶּקֶרב לִּבֹו וְנַפְׁשֹו".
)רבי קלונימוס קלמיש מפיאסצנא, 'חובת התלמידים', פרק ט(

לפי	משל	המלך	ובת	המלכים,	מיהו	היוזם	של	הקשר	העמוק?	

אם	הפנייה	הראשונית	שלנו	לה'	היא	-	"הצילני	מיד	הליסטים",	האם	יש	לנו	את	היכולת	

להעמיק	ולהפוך	את	התפילה	גם	לבקשת	קשר?	כיצד?

ָמׁשָל,  ּפִי  עַל  ׂשִיחֹו",  יִׁשְּפְֹך  ה'  וְלִפְנֵי  יַעֲטֹף,  כִי  לְעָנִי  "ּתְפִּלָה  ַהּפָסּוק  "ּפֵרּוׁש 
ׁשִֶהכְִריז ַהֶּמלְֶך ּבְיֹום ׂשְִמָחתֹו: ּכָל ִמי ׁשֶּיְבֵַּקׁש ָּדבָר ִמן ַהֶּמלְֶך, יְַמּלְאּו לֹו ּבַָּקׁשָתֹו. 
וְָהיָה  וְנָתְנּו לְכָל ֶאָחד ְמבָֻּקׁשֹו.  וְיֵׁש ׁשֶּבִֵּקׁש עֹׁשֶר,  יֵׁש ִמי ׁשֶּבִֵּקׁש ׂשְָרָרה וְכָבֹוד, 
ׁשָם ָחכָם ֶאָחד ׁשֶָאַמר ׁשֶּׁשְֵאלָתֹו ּוְמבָֻּקׁשֹו - ׁשֶּיְַדּבֵר ַהֶּמלְֶך ּבְעַצְמֹו עִּמֹו ג' ּפְעִָמים 

הרבי 
מליובאוויטש	
רבי	מנחם	מענדל	

שניאורסון	נולד	בי"א	

ניסן	תרס"ב	)1902(	

והסתלק	בג'	תמוז	

תשנ"ד	)1994(.	

האדמו"ר	השביעי	

בשושלת	אדמו"רי	

חסידות	חב"ד.	בשנות	

הנהגתו	התעצמה	

חסידות	חב"ד	לממדים	

אדירים.	חסידיו	ושלוחיו	

הרבים	מפיצים	את	

תורת	החסידות	ואת	

היהדות	בכל	רחבי	

תבל.

 הרבי 
 מפיאסצנא	
רבי	קלונימוס	קלמיש	

שפירא	נולד	בי"ט	אייר	

תרמ"ט	)1889(	ונרצח	

על	קידוש	ה'	בד'	חשוון	

תש"ד	)1943(.	הנהיג	

חסידות	גדולה	בפולין,	

והמשיך	באורח	מופלא	

להנהיג	את	חסידיו	

לעבודת	ה'	ואמונה,	גם	

בימי	השואה	הנוראים	

בגטו	וורשה.

תפילה	.	פרק	א	.	"תפילה	זה..."10



וְכָבֹוד;  עֹׁשֶר  ִמן  עָלָיו  ָחבִיב  ׁשִֶּדּבּורֹו  ֵמַאַחר  ַהֶּמלְֶך,  ּבְעֵינֵי  ְמאֹד  וְהּוַטב  ּבַּיֹום. 
לָכֵן יְֻמּלָא ּבַָּקׁשָתֹו, ׁשֶּיִּתְנּו לֹו ְרׁשּות לִּכָנֵס ּבְֵהיכָלֹו לְַדּבֵר עִּמֹו, וְׁשָם יִפְּתְחּו לֹו 
ָהאֹוצָרֹות, ׁשֶּיִַּקח ִמן עֹׁשֶר וְכָבֹוד ּגַם ּכֵן. וְזֶהּו ׁשֶּכָתּוב: "ּתְפִּלָה לְעָנִי - לִפְנֵי ה' 

יִׁשְּפְֹך ׂשִיחֹו", ׁשֶּזֶה ְמבָֻּקׁשֹו".
)רבי ישראל בעל שם טוב, 'כתר שם טוב', סימן צז(

המלך	לא	כעס	על	מי	שביקש	כבוד	ועושר	אלא	העניק	אותם	לכל	המעוניין.	אם	אדם	

בוחר	להישאר	ברובד	הראשון	של	התפילה,	לבקש	צרכים,	לקבל	אותם	ולחזור	הביתה	

-	הוא	יכול	ואין	עליו	כל	ביקורת,	אבל	הוא	מפסיד	משהו	עמוק	בהרבה.	הוא	עומד	כל	כך	

קרוב	לאוצר	היקר	מכל	בקשותיו	-	מול	המלך	בעצמו	-	אבל	הוא	שוכח	מכך.	החכם,	

לעומת	זאת,	חותר	אל	הקשר	העמוק,	וכמובן	שאינו	מפסיד	מכך	דבר.

גם אם יש - תבקש
"ׁשַָמעְּתִי ֵמִאיׁש ֶאָחד ֵמֲאנָׁשָיו ]רבי נתן שטרנהרץ, תלמידו של רבי נחמן, מספר ששמע מאחד 
וְָאַמר לֹו  ּבְגִָדים,  ֵמעִנְיַן  זִכְרֹונֹו לִבְָרכָה עִּמֹו  ִּדּבֵר ַרּבֵנּו  ַאַחת  מחסידי רבו[, ׁשֶּפַעַם 

ׁשֶעַל ּכָל ָּדבָר צְִריכִין לְִהתְּפַּלֵל. ַהיְנּו, ִאם ּבִגְדֹו ָקרּועַ וְצִָריְך לְבֶגֶד, יִתְּפַּלֵל לְַהּׁשֵם 
יִתְּבֵָרְך ׁשֶּיִּתֵן לֹו ּבֶגֶד לִלְּבֹׁש. וְכֵן ּבְכָל ּכַּיֹוצֵא ּבָזֶה, ָּדבָר ּגָדֹול וְָדבָר ָקָטן, עַל ַהּכֹל 
ּפִי  עַל  ַאף  ּׁשֶּיְֶחַסר לֹו.  ַמה  ּכָל  עַל  יִתְּבֵָרְך  ּתִָמיד לְַהּׁשֵם  לְִהתְּפַּלֵל  עַצְמֹו  יְַרּגִיל 
לְִהתְָקֵרב  לִזְּכֹות  יִתְּבֵָרְך,  ַהּׁשֵם  עֲבֹוַדת  עַל  ְּדַהיְנּו  ָהעִָּקר,  עַל  לְִהתְּפַּלֵל  ׁשֶָהעִָּקר 
ׁשֵֶאינֹו  ׁשִֶּמי  וְָאַמר,  לְִהתְּפַּלֵל.  צְִריכִין  זֶה  עַל  ּגַם  כֵן  ּפִי  עַל  ַאף  יִתְּבֵָרְך,  ֵאלָיו 
וְִהְצָטְרכּות  ּוַפְרנָָסה  ְּבגִָדים  לֹו  נֹותֵן  יִתְָּבֵרְך  ׁשֶַהּׁשֵם  ִּפי  ַעל  ַאף  ּכְָך,  ִמתְנֵַהג 
ִחּיּותֹו, ֲאָבל ּכָל ִחּיּותֹו הּוא ּכְמֹו ְּבֵהָמה, ׁשֶּגַם ּכֵן ַהּׁשֵם יִתְּבֵָרְך נֹותֵן לָּה לְַחָמּה, ּכֵן 
הּוא ִחּיּותֹו ׁשֶּנֹותֵן לֹו ַהּׁשֵם יִתְּבֵָרְך. ּכִי ֵמַאַחר ׁשֵֶאינֹו ַמְמׁשִיְך ּכָל ִחּיּותֹו ַעל יְֵדי 
ּתְִפּלָה ֵמַהּׁשֵם יִתְָּבֵרְך, ַעל ּכֵן ּכָל ִחּיּותֹו הּוא ּכְמֹו ִחּיּות ְּבֵהָמה ַמָּמׁש. ּכִי ָהָאָדם 
וְתֲַחנּונִים  ּתְפִּלָה  יְֵדי  עַל  יִתְּבֵָרְך  ֵמַהּׁשֵם  וְִהצְָטְרכּותֹו  ִחּיּותֹו  ּכָל  לְַהְמׁשִיְך  צִָריְך 
ָקָטן ּופָחּות ְמאֹד ׁשֶָהיָה  ָאנֹכִי ּגַם ּכֵן ִמּפִיו ַהָּקדֹוׁש עַל ָּדבָר  וְכֵן ׁשַָמעְּתִי  ַּדוְָקא. 
ְקצָת ֻמכְָרח לִי, וְָאַמר: ּתִתְּפַּלֵל עַל זֶה לְַהּׁשֵם יִתְּבֵָרְך. וְעַָמְדּתִי ִמׁשְּתֹוֵמם, ּכִי ָהיָה 
לִי לְִדבַר ּפֶלֶא ּבְעֵינַי לְִהתְּפַּלֵל לְַהּׁשֵם יִתְּבֵָרְך עַל ָּדבָר ּפָחּות ּכָזֶה, וְגַם ּכִי ֹלא ָהיָה 
ֻמכְָרח ּבְיֹותֵר. עָנָה וְָאַמר )ּבִלְׁשֹון ּתֵַמּה(: "ֵאין זֶה ּכְבֹוְדָך ׁשֶּתִתְּפַּלֵל לְַהּׁשֵם יִתְּבֵָרְך 

עַל ָּדבָר ָקָטן ּכָזֶה ?!".
)רבי נחמן מברסלב, 'שיחות הר"ן', אות רלג(

ילד	שרוצה	לקבל	את	הסוכרייה	דווקא	מסבתא	ולא	מהשכנה,	מבטא	ללא	מילים	שלא	

הכל	טכני	בחיים.	הסוכרייה	היא	אותה	סוכרייה,	אבל	ההרגשה	לא.	

השאלה	היא	לא	מה	יהיה	לי	אלא	איך	יהיה	לי,	לא	מה	יקרה	לי	אלא	איך	יקרה	לי.

לשני	אנשים	יש	בית,	ביגוד	ומזון	-	לאחד	על	ידי	תפילה,	ולאחד	ללא	תפילה.	במבט	

חיצוני	שניהם	שווים	ולא	ברור	מה	הרוויח	המתפלל.	רבי	נחמן	מברסלב	מלמד	אותנו	

ניכר	רק	 והוא	 לא	להסתכל	חיצונית.	המתפלל	הרוויח	גם	הרוויח,	ההבדל	הוא	אדיר,	

את	 לקבל	 היא	 רוחנית	 חיים	 איכות	 רוחנית.	 חיים	 באיכות	 להבחין	 שיודע	 אדם	 בעיני	

הסוכרייה	דווקא	מה',	ולא	מאף	אחד	אחר	-	גם	לא	מהטבע.	

בחיים.	 הקב"ה	 של	 בנוכחותו	 בתורה	 מצוין	 ישראל	 לארץ	 מצרים	 ארץ	 בין	 ההבדל	

ר	 י	ָהָאֶרץ,	ֲאשֶׁ במצרים	יש	תמיד	מים,	ובארץ	ישראל	זקוקים	לגשמי	ברכה	מאת	ה':	"כִּ

ְזַרע	ֶאת- ר	תִּ ם.	ֲאשֶׁ ְיָצאֶתם	ִמשָּׁ ר	 ֲאשֶׁ ִהוא,	 ִמְצַרִים	 ְכֶאֶרץ	 ּה,	לֹא	 תָּ ְלִרשְׁ ה	 מָּ ָבא	שָׁ ה	 ַאתָּ

ַגן	ַהיָָּרק"	)דברים	יא,י(.	שימו	לב!	יכול	להיות	שבמצרים	יש	יותר	 ִקיָת	ְבַרְגְלָך	כְּ ַזְרֲעָך,	ְוִהשְׁ

מים,	אבל	אין	שם	תפילה,	לא	מרגישים	שם	את	הקדוש	ברוך	הוא,	ולכן	ארץ	ישראל	

עדיפה	ממנה	לאין-קץ.	

הבעל שם טוב	
רבי	ישראל	בעל	שם	

טוב	נולד	בעיירה	אוקופ	

שבאוקראינה	בי"ח	אלול	

תנ"ח	)1698(	והסתלק	

בחג	השבועות	תק"כ	

)1760(.	הבעל	שם	טוב	

הוא	מייסד	ומחולל	

תנועת	החסידות.

	בית	מדרשו	של	הבש"ט	
בעיריה	מז'יבוז'
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"לָכֵן ִאיתָא ]מּובָא[, ׁשֶּצְִריכִין לְִהתְּפַּלֵל ּבְכָל יֹום עַל ְמזֹונֹות, ַאף ִמי ׁשֵֶאינֹו ְמֻחַּסר 
ּפְַרנָָסה. ּכִי ִעַּקר "ֲעבֹוָדה ׁשְֶּבלֵב" זֹו ּתְִפּלָה, הּוא ַעל ׁשֵֶאין ָחֵסר לָָאָדם. ּכִי ַמה 
ּׁשֶָחֵסר לֹו, לְגְַרמֹו ]לעצמו[ הּוא ְמבֵַּקׁש. ַרק ֲחכִָמים ָקבְעּו ׁשְמֹונֶה עֶׂשְֵרה ּבְָרכֹות עַל 
ּכָל ַהּצֶֹרְך לָָאָדם, ׁשֶּיְָבֵרר ׁשֶַהּכֹל ִמֶּמּנּו יִתְָּבֵרְך, וִיַבֵּקׁש ׁשֵֶּמִאּתֹו יִתְָּבֵרְך יָבֹוא לֹו 
ֵאּלֶה ַהְּדָבִרים, ׁשֶֹּלא יְִהיּו צְָרכָיו נִפְָרִדין ַחס וְׁשָלֹום ִמן ׁשֶֹרׁש ַהַחּיִים. וְָאז, ּכְׁשֵֶהם 
ַמּתְנַת ׁשַָמיִם, ּובִָאים ּבְכַֹח ַהּתֹוָרה, עַל זֶה נֱֶאַמר: "טֹוב ַאֲחִרית ָּדבָר ֵמֵראׁשִיתֹו" 

)קהלת ז,ח(, ּכְׁשֶָּדבּוק ּבְֵראׁשִית ׁשְָרׁשֹו".

)רבי יהודה אריה לייב מגור, 'שפת אמת', פרשת מטות תרל"ט(

מה	ההבדל	בין	מי	שמתפלל	על	מה	שיש	לו,	למי	שמתפלל	על	מה	שחסר	לו?

איך	מפרש	ה'שפת	אמת'	את	הפסוק	"טוב	אחרית	דבר	מראשיתו"?

איך	לדעתכם	ניתן	להתפלל	על	מה	שיש	לך?	זה	לא	מוזר?

 ה'שפת אמת'
רבי	יהודה	אריה	לייב	

מגור	נולד	בערב	ר"ח	

אייר	תר"ז	)1847(	

והסתלק	בה'	שבט	

תרס"ה	)1905(.	בעודנו	

ילד	נתייתם	מאביו	

ונתחנך	על	ברכי	סבו	

הגדול,	בעל	חידושי	

הרי"ם,	ולימים	מילא	את	

מקומו.	בימיו	התעצמה	

מאוד	חצר	גור.	ספר	

דרשותיו	'שפת	אמת'	

הינו	חשוב	וחביב	בארון	

הספרים	החסידי.
"רחמנא	לבא	בעי"

כמעשה	אדם	אחד	שהיה	רועה	בהמות	ולא	היה	יודע	להתפלל,	וכל	יום	היה	אומר	

"רבונו	של	עולם,	גלוי	וידוע	לפניך	שאילו	היה	לך	בהמות	ונותנם	לי	לשמרם,	לכל	

אני	שומר	בשכר	ולך	הייתי	שומר	בחנם	כי	אני	אוהב	אותך".	וישראלי	היה.	

היה	 שכך	 הרועה	 את	 ומצא	 לדרכו	 אחד	 חכם	 תלמיד	 הולך	 היה	 אחת	 פעם	

מתפלל.	אמר	לו:	"שוטה,	אל	תתפלל	כך".	אמר	הרועה	אליו:	"היאך	אתפלל?"	

מיד	למד	לו	התלמיד	חכם	סדר	ברכות	וקריאת	שמע	ותפלה,	על-מנת	שלא	

יאמר	עוד	מה	שהיה	רגיל	לומר.	לאחר	שהלך	אותו	תלמיד	חכם,	שכח	כל	מה	

שלמד	ולא	התפלל,	וגם	מה	שהיה	רגיל	לומר	היה	ירא,	מפני	שאותו	צדיק	מנע	

ממנו.	

ראה	אותו	תלמיד	חכם	בחלום	הלילה	שהיו	אומרים	לו:	"אם	לא	תאמר	לו	שיאמר	

מה	שהיה	רגיל	לומר	קודם	שבאת	אליו	ואם	לא	תלך,	תדע	הרעה	אשר	תמצא	

אותך	כי	גזלת	לי	אחד	מן	העולם	הבא".	מיד	הלך	ואמר	לו:	"מה	אתה	מתפלל?"	

אמר	לו:	"לא	כלום,	כי	שכחתי	מה	שלמדתני	וגם	צויתני	שלא	לאמר	אם	היו	לו	

בהמות".	אמר	החכם:	"כך	וכך	בא	אלי	בחלום.	אמור	מה	שהיית	רגיל	לומר".	

הרי	בכאן	לא	תורה	ולא	מעשים,	אלא	שחשב	לעשות	טובה	ועלה	לו	לדבר	גדול,	

כי	"רחמנא	לבא	בעי"	.	לפיכך	יחשוב	אדם	מחשבות	טובות	להקב"ה.

)'ספר	חסידים'	לרבי	יהודה	החסיד(

מצבת	בעל	השפת	אמת
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3. תפילה זה להשתחרר
איזה יום... איזה אטרף... הפלאפון לא מפסיק לצלצל, sms הלוך ושוב, מחפשים אותי 

שלושה אנשים, אני צריך להיות הרגע בשני מקומות אבל נתקעתי באוטובוס, 

בקושי אפשר לזכור שקמתי הבוקר על רגל שמאל, כל כך הרבה טרדות אופפות 

מוטרף, מת  אני  שנה.  שלושים  לפני  בכלל  לי שקמתי  שנדמה  עד  אותי מאז, 

מעייפות, עצבני על כל מי שאני רואה, יש לי מחר בגרות והיום מתכונת, והמורה 

התעצבן עלי. נקרעה לי החולצה החדשה, מישהו העליב אותי וצרחתי עליו כמו 

גבר, ועכשיו אני מרגיש כמו נקניק...

...שבת שלום ומבורך! נועם, רוגע ושלווה. חולצות מגוהצות, שקט, הכל 

לבן ונקי, שירים שמחים, סוף סוף אפשר להיזכר שיש נשמה, שיש עולם 

יפה ושיש את הקדוש ברוך הוא שעשה את הכל... איך הבלגן האדיר 

פינה את מקומו לסדר וצלילות, נרות השבת משרים אווירה מיוחדת, 

מרוממת...

כן, נתקעתי בלי כסף בתחנה המרכזית. האוטובוס יוצא עוד 3 דקות. אני בקושי 

מקצועי.  לא  שקרן  שאני  בטוחים  הם  כי  בעיניהם  ורואה  לבקש מאנשים,  מעז 

נאחס, הכל דפוק היום, גם היום הספקתי לשמוע כי את מינימום האחריות שהטילו 

עלי לא מלאתי, אכזבות, כעסים, אני ילדותי ולא חברותי, חבר שלי נעלב ועכשיו 

לך תסתדר אתו...

...יישוב הדעת, שלום עליכם מלאכי השרת. מפה לבנה וכלים נאים, שירי 

שבת ורוגע, המון רוגע. טרדות היומיום נראות כמו חלום רחוק, ועונג 

ושמחה ממלאים את הלב. יש לב, פתאום אפשר לשים לב שיש לב, 

יש רגש, הוא פשוט חיכה בשקט, לזמן איכות בו הוא יוכל לצוף אל פני 

השטח. ניחוח מאכלי שבת...

כן חביבי,  'קנס מאה שקל.  'הי אתה, עברת באדום!' שוטר, אני לא מאמין... 

בטיחות זה לא צחוק'. אני כבר בכלל לא צוחק. היום הזה פשוט מתקדם ברוורס. 

טלפון מהרופא שיניים: 'יש לך תור לפני עשר דקות, עוד כמה זמן תגיע?' מאיפה 

הייתי יכול לזכור שיש דבר כזה, וההורים כבר שילמו מראש, איזה כאב ראש וש...

כמה	היית	נותן	עכשיו	בשביל	שלוש	דקות	שבת?	כאן	ועכשיו!	באמצע	הבלגן,	באמצע	

על	 בנחת-רוח	 להתענג	 אחר,	 לעולם	 מכאן	 לעוף	 לנשום,	 לרגע,	 לעצור	 הטירוף,	

השבת,	על	צלילות	ושלווה	פנימית...	

"יֵׁש ּבְכָל יֹום ֶהָאַרת ׁשַּבָת, ּוכְמֹו ׁשֶּכָתּוב: "זָכֹור ֶאת יֹום ַהּׁשַּבָת" )שמות כ,ז(, וְהּוא 
ַהּתְפִּלָה, ׁשֶּבָּה נִכְלָלִים וְעֹולִים ַהּתֹוָרה ּוַמעֲׂשִים טֹובִים ׁשֶל ּכָל ַהּיֹום".

)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'לקוטי תורה', פרשת בהר ד"ה "את שבתותי"(

"ּכִי ּבְכָל יֹום ֶהָאָרה ֵמעֵין ׁשַּבָת, וְזֶה יַעֲׂשֶה ָהָאָדם ּבִׁשְעַת ַהּתְפִּלָה, ׁשֶּיִפְנֶה ִמּכָל 
עֲָסָקיו, ׁשֶּיְִהיֶה ֶאצְלֹו ׁשְבִיתָה ּוְמנּוָחה ּכִבְׁשַּבָת, וְיִַּסיַח ַּדעְּתֹו ִמּכָל ַהַּמְחׁשָבֹות זָרֹות 

 רבי שניאור 
 זלמן מלאדי

האדמו"ר	הזקן,	'בעל	

התניא	והשולחן	ערוך'.	

נולד	בעיר	לוז'נה	

שברוסיה	בי"ח	אלול	

תק"ה	)1745(	והסתלק	

בכ"ד	טבת	תקע"ג	

)1813(.	ייסד	שיטה	

מיוחדת	בחסידות,	לה	

קרא	'חב"ד'	-	'חכמה,	

בינה,	דעת',	ועיקרי	

תורתו	מופיעים	בספרו	

הידוע	והחשוב,	ספר	

ה'תניא'.
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ַהּיֹום  ּכָל  ׁשֶּבְׁשַּבָת  ַהּׁשַּבָת,  לְיֹום  ֲהכָנָה  הּוא  וְזֶה  ּבַה'...  נַפְׁשֹו  לְַקּׁשֵר  ַהּטֹוְרדֹות 
זֶה  ֵמעֵין  ֶהָאָרה  ַרק  הּוא  ַהחֹל  ּובִימֹות  ַהּתְׁשּובָה,  ּוַמְדֵרגַת  ּבְִחינַת  הּוא  ּבִכְלָלֹו 

ּבִׁשְעַת ּתְפִּלָה".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'לקוטי תורה', פרשת האזינו ד"ה "האזינו"(

כיצד,	לפי	בעל	התניא,	אנו	מקיימים	את	הפסוק	"זכור	את	יום	השבת"?

האם	בשני	קטעי	הלימוד	מוצא	בעל	התניא	את	אותה	המשמעות	בהשוואה	של	

התפילה	ליום	שבת?	

ובכן,	שלוש	פעמים	ביום	אתה	מוזמן	לעוף	לכמה	דקות	שבת.	לעצור.	לעצום	עיניים.	

לשאת	את	הלב	לשמיים.	פתאום	העולם	החיצוני	נשאר	בחוץ	ואתה	מגלה	שיש	לך	גם	

פנימיות.	יש	גם	לב,	והוא	עמוק.	הקדוש	ברוך	הוא	פה,	חי	וקיים.	ובעצם,	הוא	היה	פה	כל	

הזמן.	התפילה	היא	הזמן	להקשיב	לנשמה,	שתמיד	חיה	ומתפללת,	ולא	רוצה	שנשכח	

אותה	בתוך	הטירוף	של	מרוץ	החיים:

"ַהּנְׁשָָמה ִהיא ּתִָמיד ִמתְַּפּלֶלֶת. ִהיא עָפָה ּוִמתְַרּפֶֶקת עַל ּדֹוָדּה ּבְֹלא ׁשּום ֶהפְֵסק 
ּכְלָל, ֶאּלָא ׁשֶּבִׁשְעַת ַהּתְפִּלָה ַהַּמעֲׂשִית ֲהֵרי ַהּתְפִּלָה ַהּנִׁשְָמתִית ַהּתְִדיָרה ִמתְּגַּלָה 

ּבְפֹעַל... 

ּתְפִּלָה  ּבְֹלא  וְׁשָנִים  יִָמים  ּכְׁשֶעָבְרּו  ּתְַפִקיָדּה.  ֶאת  ֵמַהּנְׁשָָמה  ְמַבֶּקׁשֶת  ַהּתְִפּלָה 
ּבְכַּוָנָה, ִמתְַקּבְצֹות ּבַּלֵב ַאבְנֵי נֶגֶף ַרּבֹות ׁשֶַּמְרּגִיׁשִים עַל יָָדן ּכְבֵדּות רּוַח ּפְנִיִמית. 
ּתְפִּלָה  ּבְכָל  הֹולְכִים  ִמְּמרֹוִמים,  נִּתֶנֶת  ַהּתְפִּלָה  ּוַמּתְנַת  חֹוזֵר,  ַהּטֹוב  ּוכְׁשֶרּוַח 
ׁשֶל  ַהּנֹובֵעַ  ּבַּנַַחל  נְִקּבְצּו  ֲאׁשֶר  ָהַרּבִים,  וְַהְּסכִָרים  ַהִּמכְׁשֹולִים,  אֹותָם  ּוִמתְּפַּנִים 

נִׁשְַמת ַהַחּיִים ָהעֶלְיֹונָה, הֹולְכִים וְָסִרים...

ִהנְנּו ֲחפֵצִים ֵמעַצְֵמנּו ּוֵמָהעֹולָם ׁשְלֵמּות ּכָזֹאת ׁשֵֶאין ַהְּמצִיאּות ַהֻּמגְּבֶלֶת יְכֹולָה 
לִּתֵן לָנּו, ּוִמּתֹוְך ּכְָך ִהנְנּו מֹוצְִאים ֶאת עַצְֵמנּו ׁשְרּויִים ּבְצָָרה ּגְדֹולָה, ׁשֶַּדֲאבֹונָּה 
יָכֹול לְַהעֲבִיר אֹותָנּו עַל ַּדעְּתֵנּו וְעַל ַּדעַת קֹונֵנּו. ֲאָבל קֶֹדם ׁשֶּיֲַעבֹר זְַמן ּגָדֹול, 
ׁשֶּיּוכַל ׂשְִרטֹון זֶה לְִהתְּגַּלֵם ְּבִקְרֵּבנּו, ִהנְנּו ָּבִאים ּוִמתְַּפּלְלִים. ׁשֹוְפכִים ָאנּו ֶאת 
וְָאז  ַהּׁשְלֵמּות,  ְּבתַכְלִית  ׁשָלֵם  ְמִציאּות  ׁשֶל  לְעֹולָם  ֲאנְַחנּו  ּוִמתְנַּׂשְִאים  ׂשִיֵחנּו 
נֲַעׂשֶה עֹולֵָמנּו ַהְּפנִיִמי ֶּבֱאֶמת ׁשָלֵם ְּבתַכְלִית ַהּׁשְלֵמּות וְַדְעּתֵנּו ִמתְַמּלֵאת נַַחת".
)הרב אברהם יצחק הכהן קוק, 'עולת ראי"ה', חלק א עמ' יא(

מה	קורה	ללב	ולנשמה	בחסרון	התפילה?

כיצד	מצליחה	התפילה	להציל	אותנו	מה"צרה	הגדולה"	שיוצרת	בתוכנו	המציאות	

המוגבלת?	

התפילה	יוצרת	בועה,	אי	של	שפיות	בתוך	ימי	החול	הסוערים.	הבעל	שם	טוב	המשיל	

את	הבועה	הזו	לתיבה	שהגנה	על	נח	והחיות	מפני	מי	המבול:

"ַהּתְרּופָה לְֵמי ַהַּמּבּול ׁשֶל ִטְרּדֹות ַהּפְַרנָָסה ִהיא - "ּבֹא ֶאל ַהּתֵבָה" )בראשית ז,א(. 
'ּתֵבָה', ְמפֵָרׁש ַהּבַעַל ׁשֵם טֹוב - ּתֵבֹות, אֹותִּיֹות ַהּתֹוָרה וְַהּתְפִּלָה. עַל ָהָאָדם לָבֹוא 
ֶאל ּתֹוְך אֹותִּיֹות ַהּתֹוָרה וְַהּתְפִּלָה, לְִהיֹות ֻמָּקף ּבֶָהן, וְָאז ַקּיָם ַהּבִָּטחֹון ׁשֶּנְָהרֹות 

ֹלא יִׁשְְטפּוהּו".
)רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, 'ליקוטי שיחות', חלק א' פרשת נח(

 הרב קוק
הרב	אברהם	יצחק	

הכהן	קוק	נולד	

בגריבה	שבלטביה	

בשנת	תרכ"ה	)1865(	

והסתלק	בג'	אלול	

תרצ"ה	)1935(.	היה	

הרב	הראשי	האשכנזי	

הראשון	של	ארץ	

ישראל,	ובעל	השפעה	

מרכזית	בתולדות	

היישוב	החדש	שבארץ	

ישראל.	הרב	קוק	היה	

מהוגי	הדעות	הגדולים	

בעם	ישראל	בדור	

האחרון.
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עיקר	העבודה	עתה,	בעקבות	

משיחא,	היא	התפילה.	

)תניא(	

נכנסתי	 סוף	 סוף	 גבר.	 להיות	 הזמן	 כל	 להצליח,	 הזמן	 כל	 צריך	 אני	 החיצוני	 בעולם	

לתיבה,	פה	יבש	ונעים,	אני	מוגן.	אפשר	להשיל	את	השריון	ולפרוץ	בבכי,	או	בריקוד,	או	

בשניהם	יחד.	התיבה,	המילה	של	התפילה,	היא	כמו	תיבת	נח.	היא	יוצרת	מרחב	מוגן,	

מקום	שבו	המבול	והשיטפונות	של	העולם	החיצון	לא	יכולים	עלי.

כיצד	אפשר	"לבוא"	לתוך	מילים?	

התבוננו	בדימוי	התפילה	לתיבת	נח:	האם	התפילה	היא	בעצם	רק	בריחה	ממבול	

העולם,	או	אולי	גם	הזדמנות	של	השפעה	ויצירת	חיים	בעולם?	הסבירו	את	דעתכם.	

אותיות	מתפללות

למז'יבוז',	 קרוב	 פלוני,	 לכפר	 צאו	 פעם	אחת	אמר	הבעל-שם-טוב	לתלמידיו:	

והוא	אחד	מצדיקי	הדור.	באו	לשם	ומצאו	את	 יהודי	כפרי	פשוט,	 ושם	תמצאו	

אותו	כפרי,	שלא	ידע	כלום	מתורת	משה,	מלבד	אותיות	האלף-בית,	והוא	היה	

יושב	כל	היום	בשדה	בין	העשבים	וקורא	את	האותיות:	א,ב,ג,	וכשסיים	את	כל	

האותיות	היה	אומר:	"רבונו	של	עולם,	בראת	את	האלף-בית,	ומהן	מצטרפות	כל	

המלים,	כל	התפלות	וכל	התשבחות	והבקשות.	אני	איני	יודע	כיצד	לשבח	לפניך	

ולהתפלל.	הא	לך,	אבי	שבשמים,	כל	האלף-בית	ואתה	תצרף	לך	מאותיות	אלו	

תפילות,	שירות	ותשבחות,	יפות	יותר	משלי"...

)'שרי	המאה'(	

להעלות	את	התפילות

מעשה	בחסיד	גדול	אחד	שנסע	אל	הבעש"ט	להיות	אצלו	ביום	כיפור.	ובערב	

ומספוא	 ותבן	 ביום	האתמול	שחת	 לקנות	 להם	 נזדמן	 כיפור,	מחמת	שלא	 יום	

ושבולת	בשביל	הסוסים,	ולא	אכלו	הסוסים	כל	יום	האתמול	וכל	הלילה,	על	כן	

הוצרכו	בבוקר	לעמוד	חוץ	לעיר	ביער	אחד	לרעות	הסוסים,	ונחו	עצמם	מעט	

לישן.	וכשעמדו	ראו	שהיה	צאת	הכוכבים,	והיה	עדיין	רחוק	פרסה	לעיר,	והוצרך	

החסיד	להיות	ביום	הכיפורים	ביער	ובשדה,	כי	לא	היה	יכול	לילך	שם	ברגליו.	

יום	 מוצאי	 כך,	 אחר	 רבה.	 בהכנעה	 והתפלל	 מאד,	 גדול	 בצער	 החסיד	 והיה	

הכיפורים,	נסע	החסיד	לעיר,	וקבלו	הבעש"ט	בסבר	פנים	יפות	מאוד	ובשמחה	

כל	 להעלות	 הועילה	 שתפלתו	 לו	 ואמר	 לבו,	 על	 תנחומין	 מדבר	 והיה	 רבה,	

התפלות	של	עם	שבשדות.

	)'כתר	שם	טוב'(
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4. תפילה זה להשתנות
פנים	רבות	לתפילה.	בזוהר	הקדוש	מופיע	כי	"שעת	צלותא	שעת	קרבא"	-	שעת	התפלה	

היא	שעת	קרב,	זמן	מלחמה	)ראה	זוהר	חלק	ג	רעב	ע"א(.	אך	אם	נשים	לב,	בשורש	המילה	

טובים	 הלא	 בצדדים	 ולהילחם	 להקריב	 מוכן	 כשאדם	 ההתקרבות.	 גם	 כלולה	 ק.ר.ב.	

והדביקות	 הקירבה	 את	 ולחוש	 נשמתו,	 את	 לבו,	 עומק	 את	 לחשוף	 מצליח	 הוא	 שבו,	

בריבונו	של	עולם.	

שני	הצדדים	-	המלחמה	והקירבה,	הקרב	והדביקות	-	הם	שני	צדדים	של	אותה	מטבע.	

לחלל,	 חללית	שמשוגרת	 כמו	 אדיר,	 לפיצוץ	 זקוקים	 אנו	 להתנתק	מהקרקע	 בשביל	

מכוח	 זה,	 עם	 יחד	 למטה.	 שלנו	 פוסקת	 הבלתי	 במשיכה	 רועשת	 במלחמה	 ולפתוח	

הלחימה	הזו	אנו	פורחים	באוויר	ומרגישים	את	קרבת	ה'	ואת	העונג	של	הדביקות	בו.

למחלוקת	 החסידות	 פירוש	 עם	 הגמרא,	 מתוך	 כעת	 נלמד	 הללו,	 הצדדים	 שני	 על	

המופיעה	בה.	הגמרא	במסכת	ברכות	מביאה	שני	מקורות	לכך	שאנו	מתפללים	שלוש	

תפילות	ביום	-	שחרית	מנחה	וערבית:

"ִאּתְַמר: ַרּבִי יֹוִסי ּבְַרּבִי ֲחנִינָא ָאַמר: ּתְִפּלֹות - ָאבֹות ּתְִּקנּום. ַרּבִי יְהֹוׁשֻעַ ּבֶן לֵוִי 
ָאַמר: ּתְִפּלֹות - ּכְנֶגֶד ּתְִמיִדין ּתְִּקנּום.

ּתַנְיָא ּכְוָתֵיּה ְּדר' יֹוִסי ּבְַרּבִי ֲחנִינָא, וְתַנְיָא ּכְוָתֵיּה ְּדַרּבִי יְהֹוׁשֻעַ ּבֶן לֵוִי.

ׁשֶּנֱֶאַמר:  ׁשֲַחִרית,  ּתְפִּלַת  ּתִֵּקן  ַאבְָרָהם  ֲחנִינָא:  ּבְר'  יֹוִסי  ְּדַרּבִי  ּכְוָתֵיּה  ּתַנְיָא 
וְֵאין  יט,כז(.  )בראשית  ׁשָם"  עַָמד  ֲאׁשֶר  ַהָּמקֹום  ֶאל  ּבַּבֶֹקר  ַאבְָרָהם  "וַּיַׁשְּכֵם 
ּתִֵּקן  יִצְָחק  קו,ל(.  )תהילים  וַיְפַּלֵל"  ּפִינְָחס  "וַּיַעֲמֹד  ׁשֶּנֱֶאַמר:  ּתְפִּלָה,  ֶאּלָא  עֲִמיָדה 
)בראשית כד,סג(.  עֶָרב"  לִפְנֹות  ּבַּׂשֶָדה  לָׂשּוַח  יִצְָחק  "וַּיֵצֵא  ׁשֶּנֱֶאַמר:  ִמנְָחה,  ּתְפִּלַת 
יִׁשְּפְֹך  ה'  וְלִפְנֵי  יַעֲטֹף,  כִי  לְעָנִי  "ּתְפִּלָה  ׁשֶּנֱֶאַמר:  ּתְפִּלָה,  ֶאּלָא  ׂשִיָחה  וְֵאין 
וַּיָלֶן  ּבַָּמקֹום  "וַּיִפְּגַע  ׁשֶּנֱֶאַמר:  עְַרבִית,  ּתְפִּלַת  ּתִֵּקן  יַעֲקֹב  קב,א(.  )תהילים  ׂשִיחֹו" 
ּתִתְּפַּלֵל  ַאל  "וְַאּתָה  ׁשֶּנֱֶאַמר:  ּתְפִּלָה,  ֶאּלָא  ּפְגִיעָה  וְֵאין  כח,יא(.  )בראשית  ׁשָם" 
ז,טז(. )ירמיהו  ּבִי"  ּתִפְּגַע  וְַאל  ּותְפִּלָה,  ִרּנָה  ּבַעֲָדם  ּתִּׂשָא  וְַאל  ַהּזֶה,  ָהעָם   ּבְעַד 
ֲחצֹות"?  עַד  ַהּׁשַַחר  "ּתְפִּלַת  ָאְמרּו  ָמה  ִמּפְנֵי  לֵוִי:  ּבֶן  יְהֹוׁשֻעַ  ְּדר'  ּכְוָתֵיּה  וְתַנְיָא 
ׁשֲֶהֵרי ּתִָמיד ׁשֶל ׁשַַחר ָקֵרב וְהֹולְֵך עַד ֲחצֹות. וְַרּבִי יְהּוָדה אֹוֵמר: עַד ַאְרּבַע ׁשָעֹות, 
"ּתְפִּלַת  ָאְמרּו  ָמה  ּוִמּפְנֵי  ׁשָעֹות.  ַאְרּבַע  עַד  וְהֹולְֵך  ָקֵרב  ׁשַַחר  ׁשֶל  ּתִָמיד  ׁשֲֶהֵרי 
וְהֹולְֵך עַד ָהעֶֶרב. ַרּבִי  ַהִּמנְָחה עַד ָהעֶֶרב"? ׁשֲֶהֵרי ּתִָמיד ׁשֶל ּבֵין ָהעְַרּבַיִם ָקֵרב 
יְהּוָדה אֹוֵמר: עַד ּפְלַג ַהִּמנְָחה, ׁשֲֶהֵרי ּתִָמיד ׁשֶל ּבֵין ָהעְַרּבַיִם ָקֵרב וְהֹולְֵך עַד ּפְלַג 
ֵאבִָרים ּופְָדִרים  ְקבַע"? ׁשֲֶהֵרי  ֵאין לָּה  ָהעֶֶרב  ָאְמרּו "ּתְפִּלַת  ּוִמּפְנֵי ָמה  ַהִּמנְָחה. 
ׁשֶֹּלא נִתְעַּכְלּו ִמּבָעֶֶרב, ְקֵרבִים וְהֹולְכִים ּכָל ַהּלַיְלָה. ּוִמּפְנֵי ָמה ָאְמרּו "ׁשֶל מּוָספִין 
ּכָל ַהּיֹום"? ׁשֲֶהֵרי ָקְרּבָן ׁשֶל מּוָספִין ָקֵרב ּכָל ַהּיֹום. ַרּבִי יְהּוָדה אֹוֵמר: עַד ׁשֶבַע 

ׁשָעֹות, ׁשֲֶהֵרי ָקְרּבָן מּוָסף ָקֵרב וְהֹולְֵך עַד ׁשֶבַע ׁשָעֹות".
)תלמוד בבלי, מסכת ברכות דף כו ע"ב(

עיינו	בגמרא.	מהן	שתי	השיטות?	האם	בהכרח	הן	סותרות	זו	את	זו?

נסו	לחשוב	בעצמכם:	איך	תסביר	החסידות	את	המחלוקת?	איך	ישפיע	מקור	התפילה	

)אבות	או	קורבנות(	על	אופי	התפילה?

רבי	יוסי	ברבי	חנינא	ורבי	יהושע	בן	לוי	חולקים	האם	התפילות	הן	מקבילות	של	הקורבנות	

בבית	המקדש,	או	שהן	נוסדו	על	ידי	שלושת	האבות.	במקומות	שונים	בתורת	החסידות	

מוסבר	כי	במחלוקות	חכמים	אנחנו	יכולים	לראות	איך	כל	הדעות	צודקות,	והמחלוקת	
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בקטעים	 התניא	 בעל	 יסביר	 הזאת,	 ההנחה	 בסיס	 על	 הדגש.	 את	 לשים	 מה	 על	 היא	

שנראה	לקמן,	איך	בתפילה	יש	את	שני	הרבדים:	

הרובד	הראשון	הוא	הקורבן	-	שחיטת	הבהמה	בבית	המקדש	מקבילה	לתיקון	הנפש	

הבהמית	שלנו.	המימד	הזה	ממשיך	את	דברי	הזוהר	על	כך	שזמן	התפילה	הוא	זמן	של	

מלחמה,	מלחמתנו	ביצר	הרע	ובנטיות	הלא-טובות	שלנו.	

)"מידות"	 הרובד	השני	הוא	האבות	הקדושים,	שהעבירו	לנו	בגנים	רגשות	של	קדושה	

בלשון	החסידות(	הטמונים	בלבותינו	לעד.	רגשות	אהבת	ה'	ויראתו,	והעונג	של	קרבת	

אלוקים,	הם	רגשות	ששייכים	לנפש	האלוקית,	שהיא	האמת	הפנימית	שלנו.	במובן	הזה,	

התפילה	היא	זמן	של	תענוג	וחשיפה	של	רגשות	פנימיים.

שעת הקרב
ּכְִדכְתִיב:  וְָהעִנְיָן,  ּתְִּקנּום".  ּתְִמיִדין  ּכְנֶגֶד  "ּתְפִּלֹות  זַ"ל,  ַרּבֹותֵינּו  ָאְמרּו  "ִהּנֵה 
ּבֵית  ּבִזְַמן  ַהָּקְרּבָן  ַמְקִריבִין  ׁשֶָהיּו  כח,ב(,  )במדבר  לְִאּׁשַי"  לְַחִמי  ָקְרּבָנִי  "ֶאת 
ַהּׁשַָמיִם  ִמן  ֵאׁש  ׁשֶּתֵֵרד  ּכְֵדי  ַהּבְֵהָמה,  ִמִּמין  ַהִּמזְּבֵַח  ּגַּבֵי  עַל  לְעֹולָה  ַהִּמְקָּדׁש 
ַהּגְדֹולָה  ּכְנֶֶסת  ַאנְׁשֵי  ּתְִּקנּו  ַהִּמְקָּדׁש  ּבֵית  ּוִמּׁשֶָחַרב  ָהעֹולָה...  ֶאת  וְתֹאכַל 
ּבְׁשְָרׁשָּה...  ּולְָקׁשְָרּה  לְַהעֲלֹותָּה  ַהּבְֵהִמית  נַפְׁשֹו  ֶאָחד  ּכָל  ׁשֶּיְַקִריב  ַהּתְפִּלָה, 
לְׁשְָרׁשָּה  ַהּבְֵהִמית  נֶפֶׁש  לְַהעֲלֹות  וְצִָריְך  ּדֹולֵק,  זָר  ֵאׁש  הּוא  ָהַרע  ַהּיֵצֶר  וְגַם 
ׁשֶּלְַמָּטה  וְָהֵאׁש  ַהִּמתְַאּוֶה  ּכַֹח  וְלִׂשְרֹוף  לְכַּלֹות  ׁשֶּלְַמעְלָה...  ֵאׁש  ּבְִחינַת   -
ּבְתַעֲנּוגֹות ּבְנֵי ָאָדם ּבָעֹולָם ַהּזֶה, ׁשֶֹּלא לֵילְֵך ּבֶָהם ֶאּלָא ּבְִקִרירּות, וְלֵָהפְֵך ֵמֶהפְֶך 
ַחּיִים. ּבֵאֹלִהים  לְָדבְָקה  ׁשַלְֶהבֶת,  ֵאׁש  ּבְִרׁשְּפֵי  ַהִּמתְַאּוֶה  ּכַֹח  לְִהיֹות   -  לְֶהפְֶך 
ּבְִחינַת  לְַהְמׁשִיְך  יֹום  ּבְכָל  וְצִָריְך  עָלָיו,  ִמתְּגַּבֵר  ָאָדם  יִצְרֹו ׁשֶל  יֹום  ּבְכָל  וְִהּנֵה, 
"ּבִׁשְנֵי   - לְבָבְָך"  ּבְכָל  "וְָאַהבְּתָ...  לְַמְדֵרגֹות  יַּגִיעַ  זֶה  יְֵדי  וְעַל  ׁשֶּלְַמעְלָה...  ֵאׁש 
יֻכְלַל  ׁשֶּבְנַפְׁשֹו  ַהִּמתְַאּוֶה  וְכַֹח  ָהַרע  ַהּיֵצֶר  ׁשֶּגַם  ע"א(,  נד  דף  ברכות  )מסכת  יְצֶָריָך" 
ּבְׁשְָרׁשֹו, וְִאתְַהּפְכָא ֵמֲחׁשֹוכָא לִנְהֹוָרא ]ויהפך מחושך לאור[. וְזֶהּו "ּכִי תֵצֵא לִַּמלְָחָמה 
עַל אֹיְבֶיָך" )דברים כא,י(. ּפֵרּוׁש, ּכִי תֵצֵא לְִמלְָחָמה זֹו, לְנַּצֵַח ּכַֹח ַהִּמתְַאּוֶה ׁשֶּבְנַפְׁשֹו, 

לְָקְרָרּה ּבְתַעֲנּוגֵי עֹולָם ַהּזֶה ַהּגַׁשְִמּיִים, ּולְִאתְַהּפְכָא ]ולהפכה[ לְַאֲהבַת ה'".
 )רבי שניאור זלמן מלאדי, 'לקוטי תורה', פרשת כי תצא ד"ה "כי תצא"(

מהי	המקבילה	הנפשית	של	בהמת	הקורבן?

מה	כוונת	בעל	התניא	באמרו	"ְוֵלָהֵפְך	ֵמֶהֶפְך	ְלֶהֶפְך"?

מדוע,	לפי	הסברו	של	בעל	התניא,	עלינו	להתפלל	כל	יום	מחדש?	האם	אתם	מזדהים	

עם	הסבר	זה?		

אנחנו	לא	סתם	שוחטים	את	הנפש	הבהמית,	אלא	מעלים	אותה	לשורשה.	זאת	אומרת:	

אנחנו	משתדלים	לרתום	את	כוחותיה	האדירים	של	הנפש	הבהמית	לטובת	עבודת	ה',	

שהוא	השורש	של	הכל.	את	אש	האהבה	שלנו	אנו	מפנים	לדביקות	בה',	ואל	כל	ענייני	

העולם	ניוותר	קרירים,	כי	פשוט	לא	תישאר	לנו	אש	בשבילם.

התפילה	 ואם	 עלינו.	 ולהשפיע	 אותנו	 לכבוש	 לטוב	 לתת	 הזדמנות	 לנו	 יש	 בתפילה	

המאבקים	 אז	 קדושה,	 של	 ומחשבות	 רגשות	 בתוכנו	 ולעורר	 אותנו	 לכבוש	 הצליחה	

יוכרעו	לטובה	ביתר	קלות.	במובן	הזה,	התפילה	 השונים	שניתקל	בהם	בהמשך	היום	

מייצגת	את	מלחמת	היצר	עבור	היום	כולו:

זֹו ּתְפִּלָה, ּכִי  ּבָעֲבֹוָדה ׁשֶּבְלֵב  ִהיא  ַהּיֵצֶר ָהַרע, ֲהֹלא עִָּקָרּה  ַהִּמלְָחָמה עִם  "עִנְיַן 
ּכָל ַהּיֹום ִאי ֶאפְׁשָר לְִהּלֵָחם ּכְנֶגְּדֹו, ּכִי ֵאין ּבְיֵָדינּו ּכְלֵי זַיִן, ֲאבָל ּבִתְפִּלָה ָהָאָדם 
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לֹובֵׁש ַטּלִית ּוֻמכְּתָר ּבִתְפִּלִין, וְֵהם ּבִגְֵדי ִמלְָחָמה לַּׂשָָטן, וְאֹוזֵר ֶאת עַצְמֹו ּבִגְבּוָרה 
לִכְּבֹוׁש יִצְרֹו, לְכַּוֵן נַפְׁשֹו לֲַהכִינָּה ּבְַמְחׁשָבָה ְטהֹוָרה לְבֹוְרָאּה עַל יְֵדי ֶחֶרב ּפִיפִיֹות 
- ַהיְנּו ַהִּדּבּוִרים ַהְּקדֹוׁשִים ִמָּקְרּבָנֹות ּופְסּוֵקי ְדזְִמָרא, וְלֹוֵקַח ֹרַמח ּבְיָדֹו - ַרַמ"ח 
נַפְׁשֹו  לְכַּוֵן  לֹו  וְיֵַקל  ֵמֶהם,  ַהְרּבֵה  ַחיִל  ׁשֶַּמּפִיל  עַד  ׁשְַמע,  ִּדְקִריַאת  ]תבות[  ּתֵבִין 

ּבְַמְחׁשָבָה נְכֹונָה ּבִתְפִּלַת לַַחׁש לְִהיֹות ַהַּמְחׁשָבָה וְַהִּדּבּור ֶאָחד..."
)רבי משולם פייבוש מזאבריז, 'יושר דברי אמת', קונטרס השני אות לג(

כיצד	לפי	הבנתכם	עוזרים	הטלית	והתפילין	להלחם	בפועל	ביצר	הרע?

שעת ההתקרבות
התניא	 בעל	 מבאר	 הבא	 בקטע	 שבתפילה.	 וההקרבה	 המלחמה	 על	 למדנו	 כה	 עד	

משתקפים	 האבות	 שלושת	 האבות.	 לשלושת	 המקבילה	 שבתפילה,	 הנוסף	 הצד	 את	

בתוך	נפשות	ישראל	בתור	שלושה	רגשות	-	אהבה	)כנגד	אברהם(,	יראה	)כנגד	יצחק(	

חסד,	 	- הסוד	 מתורת	 הספירות	 שלוש	 של	 השתקפות	 שהם	 יעקב(,	 )כנגד	 ורחמים	

גבורה	ותפארת.	בתפילה	אנו	מעוררים	את	רגשות	הקודש	הללו,	ומתעצמים	בהם	דרך	

הפסוקים	המתאימים	לכל	סוג	של	רגש.

"ּפֵרּוׁש 'ָאבֹות' ֵהם: ֶחֶסד, ּגְבּוָרה, ּתִפְֶאֶרת, ׁשֶּנְִמׁשְַך ֵמֶהם ַאֲהבָה, יְִרָאה וְַרֲחָמנּות, 
ׁשֵֶהם ַאבְָרָהם יִצְָחק וְיַעֲקֹב. וְַהיְנּו, ׁשֶּכָל ַהּתְפִּלָה ִהיא ּבְג' ִמינֵי ּפְסּוִקים: 

ַהיְנּו ּפְסּוִקים ׁשֶל ֶחֶסד ׁשֶּנַעֲׂשֶה ֵמֶהם ּבְִקִריַאת ׁשְַמע "וְָאַהבְּתָ" עַל יְֵדי ַהִהתְּבֹונְנּות, 
ׁשֶהּוא ּבְִחינַת "ַאבְָרָהם אֹוֲהבִי" )ישעיהו מא,ח(, לְִהיֹות ּגִּלּוי ָהַאֲהבָה ּבַּנֶפֶׁש, ּבְִחינַת 

'ָרצֹוא' ]רציה ותשוקה לה'[... 

וְכֵן יִצְָחק ּבְִחינַת ּגְבּוָרה, ׁשֶּנַעֲׂשֶה ִמּזֶה ּבְִחינַת יְִרָאה ּבַּנֶפֶׁש - "ּפַַחד יִצְָחק" )בראשית 
לא,מב(. 

ּובְִחינַת יַעֲקֹב הּוא ּבְִחינַת ַרֲחָמנּות, ְּדַהיְנּו ִמי ׁשֶּלִּבֹו ּכְלֵב ָהֶאבֶן, ׁשֶַאף ׁשִֶּמתְּבֹונֵן 
ֹלא יָבֹא לִבְִחינַת "וְָאַהבְּתָ" ׁשֶּבְִקִריַאת ׁשְַמע ֵמֲחַמת ׁשֶָּקׁשּור ְמאֹד ּבְֶהבְלֵי ָהעֹולָם, 
לָזֶה הּוא  ָהעֵצָה  ֲאזַי  ָהֶאבֶן,  ּכְלֵב  לִּבֹו  זֶה  ּוֵמֲחַמת  עַצְמֹו,  ּבִפְנֵי  וְָדבָר  יֵׁש  לְִהיֹות 
וְהּוא  יְֵדי ּפְסּוֵקי ַרֲחָמנּות ׁשֶּבַּתְפִּלָה,  וְזֶהּו עַל  נַפְׁשֹו...  לְעֹוֵרר ַרֲחִמים ַרּבִים עַל 
"ַהֶּמלְֶך ַהְמרֹוָמם כּו' ּבְַרֲחֶמיָך ָהַרּבִים ַרֵחם עָלֵינּו", "ָאבִינּו ָאב ָהַרֲחָמן ַרֵחם עָלֵינּו, 

וְתֵן ּבְלִּבֵנּו ּבִינָה לְָהבִין ּולְַהׁשְּכִיל, וְֹלא נֵבֹוׁש לְעֹולָם וָעֶד"..." 
)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'לקוטי תורה', פרשת אמור ד"ה "וספרתם לכם"(

במה	ניתן	"להשתמש"	לאורך	התפילה	כדי	ליצור	רגשות	מתאימים?

מה	עלול	לגרום	לאדם	לא	להגיע	לאהבת	ה'?	מהי	העצה	בשבילו?

לסיכום,	נקרא	את	דברי	הרבי	הרש"ב	מליובאוויטש,	המנסח	בבהירות	את	שני	צדדיה	

של	התפילה:

"ּכִי ַהּתְפִּלָה, ּכְלָלּות עִנְיָנָּה הּוא ׁשְנֵי ְּדבִָרים: ָהֶאָחד - לְַקּׁשֵר ּולְַדּבֵק נַפְׁשֹו ּבֶָאֹלקּות, 
וְזֶהּו ַמה ּׁשֶּתְפִּלָה הּוא לְׁשֹון ִהתְַחּבְרּות, ּוכְמֹו "ַהּתֹופֵל ּכְלִי ֶחֶרס" )כלים ג,ה(, ְּדַהיְנּו 
ִהתְַקּׁשְרּות וְִהתְַחּבְרּות נַפְׁשֹו ּבֶָאֹלקּות. וְעַל ׁשֵם זֶה נְִקֵראת ַהּתְפִּלָה 'ֻסּלָם', ּוכְמֹו 
ׁשֶּכָתּוב: "ֻסּלָם ֻמּצָב ַאְרצָה, וְֹראׁשֹו ַמּגִיעַ ַהּׁשַָמיְָמה" )בראשית כח,יב(, וְִאיתָא ]ונאמר[ 
ּבַּזַֹהר: "ֻסּלָם - ָּדא צְלֹותָא" ]סולם - זה התפילה[, ׁשֶעַל יְֵדי ַהֻּסּלָם ִּדתְפִּלָה ִמתְעַּלָה נַפְׁשֹו, 
ָחצְבָּה...  ּבְִמקֹור  ַהּנְׁשָָמה  עַצְמּות  ִהתְַקּׁשְרּות  ַהיְנּו  ַהּׁשַָמיְָמה,  ַמּגִיעַ  ׁשֶֹראׁשֹו   עַד 
וְָהעִנְיָן ַהּׁשֵנִי ּבַּתְפִּלָה הּוא ּבֵרּור וְזִּכּוְך ַהּנֶפֶׁש ַהּבְֵהִמית, ׁשֶּזֶהּו ַמה ּׁשֶַהּתְפִּלָה ִהיא 
ּבְִמקֹום ָקְרּבָן, ּוכְמֹו ׁשֶּכָתּוב: "ָאָדם ּכִי יְַקִריב ִמּכֶם ָקְרּבָן" )ויקרא א,ב(, ְּדַהיְנּו ַהְקָרבַת 

רבי משולם 
 פייבוש מזאבריז
רבי	משולם	פייבוש	

נולד	כנראה	בשנת	

תק"ב	)1742(	והסתלק	

בכ'	כסלו	תקנ"ה	

)1794(.	היה	מתלמידיו	

המובהקים	של	רבי	

יחיאל	מיכל,	המגיד	

מזלאטשוב,	וכן	למד	

מפי	המגיד	ממעזריטש.	

ספריו	-	"דרך	אמת"	

ו"יושר	דברי	אמת"	-	

הם	מספרי	החסידות	

הראשונים	שנכתבו.	
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ִהתְעֹוְררּות  יְֵדי  עַל  ֵהם  ׁשֶּבַּתְפִּלָה  ַהּלָלּו  עִנְיָנִים  ּוׁשְנֵי  ּכַּנֹוַדע...  ַהּבְֵהִמית  ַהּנֶפֶׁש 
ִמַּדת ָהַאֲהבָה, וְלָכֵן ּכָל ָהעֲבֹוָדה ִדתְפִּלָה הּוא לָבֹוא לִבְִחינַת ַאֲהבָה".

)רבי שלום דובער שניאורסון מליובאוויטש, 'קונטרס העבודה', אות א(

מדוע	דווקא	האהבה	היא	הגורם	לשינוי	ותיקון	הנפש	הבהמית?

אילו	חלקים	של	התפילה	אותה	אנו	מתפללים	מדי	יום,	מביאים	אותנו	לידי	אהבה?	

הסבירו	כיצד	אתם	רואים	זאת	בתוכנה	של	התפילה?	

משני	צדדי	התפילה	עליהם	למדנו,	עולה	כי	מטרת	התפילה	היא	ליצור	בנו	שינוי	וחותם.	

הנפש	שלנו	מתעוררת	ומשתנה.	את	השפעתו	של	שינוי	זה	בחיי	היום	יום	מבטא	הרב	

קוק	בדברים	הבאים:

"ַהֶהבְֵּדל ּבֵין ִמי ׁשִֶּמתְּפַּלֵל לְבֵין ִמי ׁשֵֶאינֹו ִמתְּפַּלֵל, ֵאינֶּנּו ּבָזֶה ׁשֶָהִראׁשֹון ְמיֵַחד 
ׁשָעָה ּבְיֹום לִתְפִּלָתֹו, וְַהּׁשֵנִי ֵאינֶּנּו ְמיֵַחד ׁשָעָה זֹו לְכְָך. יֵׁש ּכָאן ֶהבְֵּדל יְסֹוִדי: אֹפֶן 
ַחּיֵיֶהם ׁשֶל ׁשְנֵי ֵאּלֶה ׁשֹונֶה הּוא לְגְַמֵרי. אֹותָּה ׁשָעָה ׁשֶל ּתְפִּלָה ַמְטּבִיעָה חֹותָָמּה 

עַל ּכָל ַהּיֹום ּכֻּלֹו, וְֵאין יֹומֹו ׁשֶל זֶה ּדֹוֶמה לְיֹומֹו ׁשֶל זֶה ּכְלָל ּוכְלָל".
)הרב אברהם יצחק הכהן קוק, 'אורות התפילה', פרק ו אות כד(

הרבי הרש"ב 
 מליובאוויטש
רבי	שלום	דובער	

שניאורסון	נולד	בכ'	

חשוון	תרכ"א	)1860(	

בעיירה	ליובאוויטש	

שברוסיה,	והסתלק	

בב'	ניסן	תר"פ	)1920(.	

היה	האדמו"ר	החמישי	

בשושלת	אדמו"רי	

חסידות	חב"ד	ונחשב	

למסביר	הגדול	של	

תורת	חב"ד.

להשתנות

בליובאוויטש	היה	יהודי	אחד	בשם	נחום	נחומוביטש,	אשר	היה	יהודי	פשוט	ובעל	

עגלה.

פנחס	מתפלל.	בעל	 ר'	 וראה	את	החסיד	 חול,	 ביום	 לבית	מדרש	 נזדמן	 פעם	

העגלה,	אשר	היה	נפעם	כולו	ממראהו	של	ר'	פנחס	-	לקח	סידור	והתחיל	לומר	

את	סדר	העבודה	של	יום	הכיפורים	ואת	וידוי	"על	חטא"!	

כל	כך	השפיעה	עליו	תפילתו	של	ר'	פנחס	עד	שמאותה	שעה	החליט	ר'	נחום	

שאין	הוא	רוצה	להיות	שווה	לבהמה,	ולא	יחזור	להיות	בעל	עגלה.	ר'	נחום	נעשה	

לשמש	בבית	הכנסת.

על	מעשה	זה	אמר	האדמו"ר	האמצעי:	יהודי	פשוט,	'גולם	עץ'	שכזה,	עומד	הוא	

גבוה	גבוה	מעל	לגדולי	הגאונים!	

	)'ספר	השיחות'(
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דמעות	מרפאות

מדי	לילה	בחצות	היה	עורך	הגאון	רבי	יהודה	אסאד	'תיקון	חצות',	ומרבה	לשפוך	

לא	 שעדיין	 הגאולה	 ועל	 ישראל	 עם	 של	 המר	 מצבו	 על	 החורבן,	 על	 דמעות	

הגיעה	שעתה.	נחלי	דמעות	היו	יורדים	מעיניו	באותן	שעות.	את	הדמעות	הרבות	

נהג	לקבץ	אל	תוך	ספל,	וכשפנו	אליו	חולים	ומסכנים	היה	נותן	להם	את	דמעות	

היגון	שלו	כתרופה	למצוקותיהם.	

באחד	הימים	ארע	דבר	נורא	בעירו.	אחד	התושבים	נפל	ארצה	מגג	גבוה.	האיש	

נותר	בחיים,	אך	מעוצמת	המכה	שספג	נשקפה	סכנת	עיוורון	לשתי	עיניו.	טובי	

הרופאים	הוזעקו	אל	הפצוע,	אף	הובאו	רופאי	עיניים	ממרחקים,	אך	כולם	אמרו	

נואש	לראייתו.	"עלינו	לשאול	בעצתו	של	רב	העיר,	רבי	יהודה	אסאד!"	קבעו	בני	

המשפחה.	וכשהם	נושאים	את	הפצוע	הגיעו	אל	מעונו	של	הצדיק.	

אך	נכנסו	החדרה	וסחו	לרבי	יהודה	את	צרת	ליבם,	נטל	הרב	את	ספל	הדמעות	

שלו,	נתן	לעיור	כמה	נטפי	דמעות	ומיד	נפקחו	עיניו!

	)'סיפורו	של	יום'(
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פרק ב

איך עושים את זה

איך	מתפללים?	

מן	 לעבור	 הזמן	 הגיע	 התפילה,	 של	 מהותה	 על	 הקודם	 בפרק	 שלמדנו	 לאחר	

התיאוריה	אל	המעשה.	שאלות	רבות	צצות	כשאנחנו	עומדים	מול	הסידור.	האם	

תפילה	היא	דבר	ספונטני	או	דבר	שאפשר	להתכונן	אליו	ולכוון	אותו?	מה	אנחנו	

רוצים	שיקרה	שם?	

עבודת	 על	 נלמד	 לתפילה,	 הכנה	 של	 שונים	 לסוגים	 ניחשף	 שלפניכם	 בפרק	

התפילה,	על	הצורך	ועל	היכולת	להתכוון	בתפילה	ועל	ההתחדשות	בתוך	הנוסח	

הקבוע.	בסוף	הפרק	מופיעים	טיפים	למתפלל.	בחלק	הזה	נדון	בנושאים	קטנים	

וגדולים	בהם	מתלבט	כל	מי	שעוסק	בעבודת	התפילה:	קצב	התפילה,	מקומם	

של	ביטויים	חיצוניים	לרחשי	הלב,	איזה	מצב	רוח	מתאים	לתפילה,	ועוד.

מבנה	הפרק:

הכנה	לתפילה 		.1

עבודת	התפילה 		.2

טיפים	למתפלל 		.3
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1. הכנה לתפילה
 "ֵאין עֹוְמִדין לְִהתְּפַּלֵל ֶאּלָא ִמּתֹוְך ּכֹבֶד ֹראׁש.

ֲחִסיִדים ָהִראׁשֹונִים ָהיּו ׁשֹוִהין ׁשָעָה ַאַחת ּוִמתְּפַלְלִים, ּכְֵדי ׁשֶּיְכַּוְנּו ֶאת לִּבָם 
לַָּמקֹום".

)מסכת ברכות, פרק ה משנה א(

"ּכָל ִמי ׁשֶּיֶׁש לֹו מַֹח ּבְָקְדֳקדֹו יּוכַל לַָדעַת, ׁשֲֶאפִּלּו לִפְנֵי ֶמלְֶך ּבָׂשָר וָָדם ֹלא נֶָאה 
לַעֲמֹוד וְלֹוַמר לְפָנָיו ּבְכָל יֹום ׁשִיר ֶאָחד ּבְֹלא ׁשּום ִהתְַחְּדׁשּות, ּוִמּכָל ׁשֶּכֵן לִפְנֵי 
ַאַחת  עַל  ּוכְלָיֹות,  לִּבֹות  ּבֹוֵחן  ׁשֶהּוא  הּוא,  ּבָרּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ַהְּמלָכִים  ַמלְכֵי  ֶמלְֶך 
ּכַָּמה וְכַָּמה ׁשֶּצְִריכִין לְַחֵּדׁש ּבְכָל יֹום ּתִָמיד ּכַּוָנַת ַהּלֵב, ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב: "ׁשִירּו לַה' 
ׁשִיר ָחָדׁש" )תהילים צו,א(. ַהיְנּו, ׁשֶּצִָריְך לְַהׂשְּכִיל ּבְכָל יֹום לֹוַמר ׁשִיר ָחָדׁש, ַהיְנּו 

ׁשֶַהּתְפִּלָה ּתְִהיֶה ּבְֵאיזֶה עִנְיָן ָחָדׁש ׁשֶֹּלא ָהיָה ּבֹו ּבְיֹום ֶאתְמֹול ּוִמַּקְדַמת ְּדנָה".
)רבי מנחם מענדל מרימנוב, 'ילקוט מנחם', פרשת המן(

אין	אדם	אחד	בעולם	שתדבר	אתו	בלי	לשים	לב	למאות	מילים	שנאמרות	ממך	אליו,	

ואם	זה	אדם	גדול	או	בעל	סמכות,	וודאי	שתשים	לב	לכל	מילה!	ואם	זה	הקדוש	ברוך	

הוא	-	על	אחת	כמה	וכמה.	הכוונה	בתפילה	עומדת	על	ההרגשה	שהתפילה	בכל	יום	

היא	דבר	חדש.	בכל	יום	אנחנו	מתרגשים	מחדש	מהמפגש	עם	ה'.	

כדי	להרגיש	שהתפילה	היא	דבר	חדש,	וכדי	לעשות	אותה	באמת	מחדש	אנחנו	דבר	

זה	 ולהתגלגל	אל	התפילה.	 ליפול	מהמיטה	 אי	אפשר	 ראשון	צריכים	להתכונן	אליה.	

לא	רציני.	אין	שחקן	שעולה	למגרש	בלי	שעות	של	אימונים.	אין	זמר	שעולה	לבמה	בלי	

אינספור	חזרות.	כל	דבר	טוב	ואיכותי,	דורש	הכנה,	וכך	גם	התפילה.	אם	אנחנו	רוצים	

שתצא	לנו	תפילה	משמעותית	ומעוררת,	כדאי	שנתכונן	אליה.	

גם	התעוררות	ספונטנית	לתפילה	היא	לא	ערובה	לתפילה	מוצלחת.	התעוררות	שכזאת	

עלולה	להיעלם	כלעומת	שבאה,	כפי	שמסביר	בעל	התניא	במקור	הבא:

'ִאתְעָרּותָא  ּבְִחינַת  ָהַאַחת,  ּבָעֲבֹוָדה:  ַמְדֵרגֹות  ׁשְּתֵי  ׁשֶּיֵׁש  רֹוִאים  ָאנּו  "ְּדִהּנֵה 
ִּדלְתַּתָא' ]התעוררות מלמטה, מצד האדם[, ּבִיגִיעַת נֶפֶׁש וִיגִיעַת ּבָׂשָר, ּבְַהעֲָמַקת ַהַּדעַת 
ּבְִהתְּבֹונְנּות וְלֵב נִׁשְּבָר, ׁשֶעַל יְֵדי זֶה יָבֹא ּבְנַפְׁשֹו ּגִּלּוי אֹור ִקְרבַת ֱאֹלִקים, וְַהיְנּו 
ההתעוררות  באה  מלמטה  ההתעוררות  ידי  ]על  ִּדלְעֵּלָא'  ִאתְעָרּותָא  ִּדלְתַּתָא  'ּבְִאתְעָרּותָא 

מלמעלה[.

יְֵדי  עַל  ׁשֶֹּלא  ּבַּנֶפֶׁש  ִהתְּפַעֲלּות  לְִהיֹות  יּוכַל  ׁשֶּלִפְעִָמים  ַהיְנּו  ַהּׁשְנִּיָה,  ּוַמְדֵרגָה 
ֲהכָנָה וִיגִיעָה ּכְלָל, ּוכְמֹו ׁשֶָאנּו רֹוִאים ׁשֶּיֵׁש ַהְרּבֵה ֲאנָׁשִים ׁשִֶּמתְעֹוְרִרים ּפִתְאֹום, 
וְיִתְלֵַהב לִּבָם ּומָֹחם ּבִתְפִּלָה ֶמׁשְֶך זְַמן ָמה, ּבְלִי נֹוַדע לֶָהם ַהִּסּבָה ֵמַאיִן ּבָא ֲאלֵיֶהם 

ִהתְעֹוְררּות זֹאת, ּובְִמעַט זְַמן יִכְלֶה ּכַֹח ִהתְעֹוְררּות זֹאת...

ּובֵין  ִּדלְעֵּלָא,  ִאתְעָרּותָא  ִּדלְתַּתָא  ּׁשֶּבְִאתְעָרּותָא  ַמה  ּבֵין  ]ההבדל[  וְַהּנַפְקּותָא 
ָהִאתְעָרּותָא ִּדלְתַּתָא ַהּנְִמׁשְָך ַרק ִמּצַד ִאתְעָרּותָא ִּדלְעֵּלָא - ׁשֶּכֲַאׁשֶר יֵׁש ִאתְעָרּותָא 
ִּדלְתַּתָא ַמָּמׁש עַל יְֵדי יְגִיעַת נֶפֶׁש, ֲאזַי הּוא ָּדבָר ׁשֶּיָכֹול לְִהתְַקּיֵם לָעַד, ׁשֲֶהֵרי עַל 
יְֵדי ִאתְעָרּותָא ִּדלְתַּתָא נִתְעֹוֵרר ִאתְעָרּותָא ִּדלְעֵּלָא, וְִהיא ַהְּמִאיָרה ּוִמתְּגַּלָה ּבַּנֶפֶׁש 
ּבִבְִחינָה ּפְנִיִמית, ּכֵיוָן ׁשֵֶהכִין לִּבֹו לָזֶה ּתְִחּלָה, וְלָכֵן עַל יְֵדי זֶה יִּתֵן ּכַֹח וְעֹז ּבְנַפְׁשֹו 

לְִהיֹות עֹוד ִאתְעָרּותָא ִּדלְתַּתָא.

ַמה ּׁשֵֶאין ּכֵן ּכְׁשֵֶאין יְגִיעַת נֶפֶׁש וִיגִיעַת ּבָׂשָר ִמּלְַמָּטה, ַרק ַמה ּׁשֶּנִתְעֹוֵרר נַפְׁשֹו עַל 
יְֵדי ַהֶהעָָרה ִמלְַמעְלָה, וְֹלא ֵהכִין לִּבֹו לְעֹוֵרר ַאַחר ּכְָך נַפְׁשֹו, ִהּנֵה יּוכַל לְִהיֹות חֹולֵף 
וְעֹובֵר ַהִהתְּפַעֲלּות, וְֵאין לָּה ִקּיּום. ּכִי ּבְִהְסּתַּלֵק ֶהָאָרה עֶלְיֹונָה זֹו, ׁשֵֶאינָּה ְמִאיָרה 
ַרק ּבְעֵת ָרצֹון, ֲאזַי ָהיָה ּכְֹלא ָהיָה ַהִהתְּפַעֲלּות, ֵמַאַחר ׁשֶֹלא ָהיְתָה ַרק ּבְִסּבַת ֶהעָָרה 

וְֶהָאָרה עֶלְיֹונָה, לָכֵן ּבְִהְסּתַּלֵק ָהאֹור ּבְֵטלָה ָהַאֲהבָה ׁשֶּנְִסּתַעֵף ִמֶּמּנָה...

רבי מנחם מענדל 
 מרימנוב
רבי	מנחם	מענדל	נולד	

בשנת	תק"ה	)1745(	

והסתלק	בי"ט	אייר	

תקע"ה	)1815(.	היה	

מתלמידיו	הקרובים	של	

רבי	אלימלך	מליז'נסק,	

ולאחר	פטירת	רבי	

אלימלך	דבקו	בו	אלפי	

חסידים	והיתה	לו	

השפעה	רבה	בעולם	

החסידות.
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וְזֶהּו ַהִּסּבָה לְַמה ּׁשֶּקֹובְלִים ֶאל עַצְָמם ּבַעֲלֵי ָהעֲבֹוָדה, עַל ֱהיֹות ּבֶָהם רּוַח ָטֳהָרה 
וְִהתְעֹוְררּות לַעֲבֹוַדת ה' עַל ּכַָּמה ׁשָבּועֹות, וְַאַחר ּכְָך ּפֹוֶסֶקת לְגְַמֵרי. וְַהִּסּבָה לָזֶה 
הּוא, לְפִי ׁשִֶהתְעֹוְררּות זֹו ָהיְתָה ִמלְַמעְלָה לְבַד, לָכֵן ַאַחר ֶהפְֵסק וְִהְסּתַּלְקּות אֹור 

ָהִאתְעָרּותָא ִּדלְעֵּלָא נִׁשְַאר עַל עְָמדֹו וְִטבְעֹו".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'לקוטי תורה', פרשת ויקרא ד"ה "אדם כי יקריב"(

מה	זה	'אתערותא	דלעילא'	ו'אתערותא	דלתתא'?

למה	ה'אתערותא	דלעילא'	עלולה	להיעלם?	האם	זה	אומר	שהיא	בעצם	דבר	לא	

טוב?	הסבירו	את	דעתכם.

יש	תפילות	שנופלות	עלי	בלי	שהתכוונתי.	פתאום	אני	מתלהב,	מתרגש	והלב	בוער...	ויש	

מצבים	שהלב	אטום	ואין	שום	מצב	רוח	לתפילה.	בשני	המצבים	נכון	להפשיל	שרוולים,	

ולעבוד	עבודה	שבלב.	בסופו	של	דבר,	עם	ובלי	מצב	רוח,	הכוונה	בתפילה	תלויה	בי.	אם	

אני	רוצה	לעבור	תהליך	משמעותי	בתפילה,	ובעיקר	-	אם	אני	רוצה	שהתפילה	תשאיר	

בי	משהו	גם	אחרי	שהיא	תסתיים,	אני	חייב	לתת	מעצמי	ולהתכונן	אליה.	

לתפילה	 להגיע	 לנו	 לעזור	 שעשויות	 הכנות	 כמה	 על	 נלמד	 הבאים	 המקורות	 ברצף	

מכוונים	יותר.	

1. על ידי התבוננות בגדולת ה'
"וְיְַחׁשֹוב קֶֹדם ַהּתְפִּלָה ֵמרֹוְממּות ָהֵאל יִתְעַּלֶה, ּובְׁשִפְלּות ָהָאָדם".

)הגהת הרמ"א בשולחן ערוך אורח חיים, סימן צח סעיף א(

מה	זה	אומר	לחשוב	על	"רוממות	האל"?	על	מה	חושבים?

מה	זה	אומר	לחשוב	על	"שפלות	האדם"?	על	מה	חושבים?

מדוע	המחשבה	על	"שפלות	האדם"	מכינה	ועוזרת	לתפילה?

ּוִמתְּפַּלְלִים".  ַאַחת  ׁשָעָה  ׁשֹוִהין  ָהיּו  ָהִראׁשֹונִים  "ֲחִסיִדים  ּבַּגְָמָרא  "...ּכְִּדִאיתָא 
ִמׁשְּתֵָאה"  "וְָהִאיׁש  ִמּלְׁשֹון  וְׁשֹוִהין  ִהתְּפַלְלָם,  ֶטֶרם  ֵאל  רֹוְממֹות  ׁשֶָחׁשְבּו  וְַהיְנּו 
)בראשית כד,כא(. ְּדַהיְנּו ּבְָחׁשְבָם רֹוְממּותֹו וְגְַדלּותֹו ֵהם ַמתְִמיִהים עַל ּגֹוֶדל ּתִפְַאְרּתֹו. 

וְכָל ֶאָחד צִָריְך ׁשֶּיֲַחׁשֹוב רֹוְממֹות ֵאל, עַד ָמקֹום ׁשֶּיָדֹו ַמּגַעַת ּבָעֹולָמֹות ָהעֶלְיֹונִים 
לְפִי ַמְדֵרגָתֹו. וְעַל יְֵדי זֶה הּוא ַמְמׁשִיְך ֶאת נִׁשְָמתֹו לְַמעְלָה ּבָעֹולָמֹות ָהעֶלְיֹונִים 
ּוְמַקּבֶלֶת ִמּׁשָם ַהׁשְּפָעַת ְקדּוׁשָה וְיֹוֶרֶדת לְַמָּטה... וְזֶהּו ּפֵרּוׁש "ֵאין לְָך ָאָדם ׁשֵֶאין 
לֹו ׁשָעָה" )אבות ד,ג( - ּפֵרּוׁש, ָאָדם ּכָזֶה ׁשֵֶאין לֹו ׁשָעָה זֹו לֲַחׁשֹוב רֹוְממֹות ֵאל ּכַּנַ"ל, 

ֹלא יְֵהא נְֶחׁשָב ּבְעֵינֶיָך ּכְָאָדם".
)רבי אלימלך מליז'נסק, 'נועם אלימלך', פרשת בא(

כיצד	מפרש	רבי	אלימלך	את	הפעולה	"שוהין"?

"ּכָתַב ָהְרָמ"א ׁשֶּקֶֹדם ַהּתְפִּלָה צִָריְך לְִהתְּבֹונֵן ּבְגְַדלּות ָהֵא-ל. וְעַל יְֵדי זֶה יָבֹוא 
א(:  הלכה  ב  )פרק  ַהּתֹוָרה  יְסֹוֵדי  ּבְִהלְכֹות  ָהַרְמּבַ"ם  ׁשֶּכָתַב  ּכְמֹו  וְיְִרָאתֹו,  לְַאֲהבָתֹו 
"ֵהיַאְך ִהיא ַהֶּדֶרְך לְַאֲהבָתֹו וְיְִרָאתֹו? - ּבְׁשָעָה ׁשֶּיִתְּבֹונֵן ָהָאָדם ּבְַמעֲׂשָיו ּובְרּוָאיו 

ַהּנִפְלִָאים ַהּגְדֹולִים, וְיְִרֶאה ֵמֶהם ָחכְָמתֹו וְכּו'".

רבי אלימלך 
 מליז'נסק

רבי	אלימלך	נולד	

בשנת	תע"ז	)1717(	

והסתלק	בכ"א	אדר	

תקמ"ז	)1787(.	

הוא	ואחיו	רבי	זושא	

מאניפולי	היו	מגדולי	

תלמידיו	של	המגיד	

ממעזריטש.	רבי	

אלימלך	הנהיג	את	

החסידים	באיזור	

גליציה-פולין,	וביסס	

שם	את	החסידות	

במידה	ניכרת.	ספרו	

"נועם	אלימלך"	ידוע	

כספר	קדוש	וחשוב	

מבין	ספרי	החסידות.

מצבת	רבי	אלימלך	מליז'נסק
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וְכֵיוָן ׁשֶ"ִהתְּבֹונְנּות" ּפֵרּוׁשָּה ֲהבָנָה וְַהּׂשָגָה, ֲהֵרי צְִריכִים לִלְמֹוד ּגַם ֵחלֶק ַהּתֹוָרה 
ׁשֶּבֹו נִתְּבֲָארּו עִנְיְנֵי ּגְַדלּות ַהּבֹוֵרא - ּפְנִיִמּיּות ַהּתֹוָרה, ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות, ּולְַאֲחֵרי 
ַהּכֹׁשֶר  ַהּתְפִּלָה, ׁשֶ"ִהיא ׁשְעַת  ּבִׁשְעַת  ֲאזַי  ַהּתְפִּלָה,  קֶֹדם  ֵאלּו  עִנְיָנִים  ׁשֶּלֹוְמִדים 
לְכָל ָאָדם... לְַהעֲִמיק ַּדעְּתֹו ּבִגְֻדּלַת ֵאין סֹוף ּבָרּוְך הּוא" )תניא ליקוטי אמרים פרק יב(, 

יֵׁש לֹו ּבְַמה ּלְִהתְּבֹונֵן, וְַהִהתְּבֹונְנּות ּתִתְַקּבֵל ֶאצְלֹו ּבְטֹוב יֹותֵר.

ֲחִסיִדים  עֹוׂשִים  ָהיּו  "ּכְָך  א(:  סעיף  צח  )סימן  ּתְפִּלָה  ִהלְכֹות  עָרּוְך  ּבְׁשֻלְָחן  ּוְמפָֹרׁש 
וְַאנְׁשֵי ַמעֲׂשֶה, ׁשֶָהיּו ִמתְּבֹוְדִדים ּוְמכַּוְנִין ּבִתְפִּלָתָם, עַד ׁשֶָהיּו ַמּגִיעִים לְִהתְּפַּׁשְטּות 
ַהּגַׁשְִמּיּות", וְכֵיוָן ׁשֶעִנְיָן זֶה הּובָא ּבְׁשֻלְָחן עָרּוְך ִהלְכֹות ּתְפִלָה, ֲהֵרי זֶה ׁשַּיְָך לְכָל 
לִּמּוד  ַהְקָּדַמת  לְַאֲחֵרי  ָהֵא-ל,  ּבְגְַדלּות  ַהִהתְּבֹונְנּות  יְֵדי  עַל  וְַהיְנּו  וְֶאָחד,  ֶאָחד 

עִנְיָנִים ֵאּלּו ׁשֶּנִתְּבֲָארּו ַרק ּבְַּספִָרים ׁשֶעֹוְסִקים ּבְֵחלֶק ַהְּדרּוׁש וְַהּסֹוד ׁשֶּבַּתֹוָרה".
)רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, 'תורת מנחם - התוועדויות', חלק ל עמ' 319(

כיצד	מפרש	הרבי	מליובאוויטש	את	דברי	הרמ"א	שאומר	לחשוב	על	"רוממות	הא-ל"?	

על	מה	באמת	צריכים	לחשוב?

מדוע,	לפי	הבנתכם	והכרתכם,	דווקא	תורת	הסוד	ותורת	החסידות	הן	המבארות	את	

ענייני	גדולת	ה'?	

2. על ידי טהרת הגוף והמחשבה
"יָדּועַ, ּכִי ּבְעֵת עֵֶסק ַהּתֹוָרה ּותְפִּלָה צִָריְך לְִהיֹות ֻמבְָּדל ּוֻמפְָרׁש לַה' יִתְּבֵָרְך, וְֹלא 
ׁשֶּכָתּוב:  וְזֶהּו  וְׁשָלֹום.  ַחס  ּופְנִּיָה,  ּגַׁשְִמי  ָּדבָר  עִם ׁשּום  וְׁשָלֹום  ַחס  ְמעָֹרב  יְִהיֶה 
"וְיְִקחּו לִי ּתְרּוָמה" )שמות כה,ב(, ּכְפֵרּוׁש ַרׁשִ"י: "לִי - לִׁשְִמי". ּולְׁשֹון 'ּתְרּוָמה' ִהיא 
וְַהּתְפִּלָה, ׁשֶַאּתֶם  ַהּתֹוָרה  ַמָּמׁש  יְִהיֶה  וְכֵן  ִמֻחּלִין...  ּוֻמבְָּדל  קֶֹדׁש  וְהּוא  ַהפְָרׁשָה, 
לֹוְקִחים עַצְְמכֶם וְנַפְׁשְכֶם לִי, ּתְִהיּו ֻמפְָרׁשִים עַל ּכָל ּפָנִים לִי, ׁשֶיְִהיֶה לִׁשְִמי, וְֹלא 
עֹוׂשֶה  ׁשֵֶאינֹו  ַאף  ַהּזֶה,  ַהּגַׁשְִמי  לָעֹולָם  ּוְמֻקּׁשָר  ּתֲַאוֹות  ָמלֵא  ּבְלֵב  לְִקֻדּׁשָה  יֵלְֵך 
ּבְפֹעַל ַמָּמׁש, ַחס וְׁשָלֹום. ַרק ִמּקֶֹדם יְנֶַּקה לִּבֹו ּומֹחֹו לְִקֻדּׁשָה ּכָל ֶאָחד וְֶאָחד לְפִי 

ַמְדֵרגָתֹו ּבְכָל ַמה ּׁשֶּיּוכַל ׁשֶיְִהיֶה לִּבֹו ּומֹחֹו וְכָל ֵאבָָריו וְחּוׁשָיו ּתְרּוָמה ַמָּמׁש".
)רבי שמחה בונים מפשיסחא, 'קול שמחה', פרשת תרומה(

ממה	צריכים	להיזהר,	לפי	רבי	בונים	מפשיסחא,	לפני	שניגשים	לעבודת	התפילה?

איך	לפי	הבנתכם	"מנקים	את	הלב	והמוח"	לקדושה?

האם	אתם	מרגישים	שעבודה	נפשית	שכזו	תועיל	לתפילה	שלכם?	שייכת	אליכם?		

"ׁשְֹלׁשָה ְדבִָרים ֵהם לְָהִסיר ּכָל ַהּמֹונְעִים ּבִתְפִּלָה: 

ֵמעִנְיָן  נְִמׁשְָך  ַּדוְָקא  ֵריַח  ִּדבְִחינַת  לָזֶה...  ַטעַם  ְקצַת  לֹוַמר  וְיֵׁש  ִמְקוֶה...   - א' 
ה'  "וַּיַָרח  ּוכְתִיב  כח,ב(.  )במדבר  נִחֹוִחי"  "ֵריַח  נְִקָרִאים  ַהָּקְרּבָנֹות  וְִהּנֵה  ַהַּטֲהָרה... 
ֶאת ֵריַח ַהּנִחֹוַח" )בראשית ח,כא(... וְִהּנֵה ַהּתְפִּלָה ִהיא ּבְִמקֹום ָקְרּבָנֹות וְִהיא ּגַם ּכֵן 

ּבְִחינַת "ֵריַח נִיחִֹחי"... וְעַל ּכֵן לְִדבְֵרי ַהּכֹל ַהּתְפִּלָה ְמֻקּבֶלֶת יֹותֵר עִם ַהְּטבִּלָה. 

ַהּב' - צְָדָקה, ּכְמֹו )בבא בתרא דף י ע"א( "ַרּבִי ֱאלִיעֶזֶר יִָהיב ּפְרּוָטה לְעָנִי וְָהָדר ַמצְלֵי 
ִּדכְתִיב ]רבי אליעזר היה נותן פרוטה לעני ואחר כך מתפלל, ככתוב[: "ֲאנִי ּבְצֶֶדק ֶאֱחזֶה פָנֶיָך" 
)תהילים יז,טו(", ִמּפְנֵי ׁשֶּיֵׁש ִקְטרּוגִים עַל ָהָאָדם וְָדנִין אֹותֹו ִאם ָראּוי לִּכָנֵס לְֵהיכַל 

ֶמלְֶך ַמלְכֵי ַהְּמלָכִים הקב"ה ּבִתְפִּלָה, "ּוצְָדָקה ּתַּצִיל ִמָּמוֶת" )משלי י,ב(, ּו"צְָדָקה 
ּתְרֹוֵמם ּגֹוי" )משלי יד,לד(. 

רבי שמחה בונים 
 מפשיסחא	
רבי	שמחה	בונים	נולד	

בשנת	תקכ"ה	)1765(	

והסתלק	בי"ב	אלול	

תקפ"ז	)1827(.	היה	

תלמידם	הגדול	של	

ה'חוזה	מלובלין'	ולאחר	

מכן	של	ה'יהודי	הקדוש'	

מפשיסחא	ואף	מילא	

את	מקומו.	בימיו	גדלה	

עוד	יותר	ההתנגדות	

של	רבים	מצדיקי	הדור	

לדרך	פשיסחא,	ואך	

הודות	להתערבותו	

של	הרב	מאפטא,	זקן	

צדיקי	הדור,	שככה	

המחלוקת.

בית	כנסת	בעיר	פשיסחא

תפילה	.	פרק	ב	.	איך	עושים	את	זה24



וְַהּג' - הּוא עֵֶסק וְלִּמּוד ִּדבְֵרי מּוָסר, ּובִפְַרט ִּדבְֵרי מּוָסר ַהּנְִמצִָאים ּבַּזַֹהר ִמּלְׁשֹון 
ֶהָאָרה ׁשֵֶּמִאיר ּבְִמקֹום ַהחֹוׁשְֶך".

)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'לקוטי תורה', פרשת כי תבוא דף מג ע"ב(

מה	הקשר,	לפי	הבנתכם,	בין	הטהרה	לבין	ריח	טוב?	אילו	קווים	מקבילים	אתם	

מוצאים	בין	שני	התחומים?

כיצד	מסייעת	הצדקה	לתפילה?	האם	היא	משפיעה	על	הכנת	המתפלל,	על	קבלת	

התפילה	או	על	שניהם	יחד?

נסו	למצוא	קו	מקשר	בין	שלושת	אופני	ההכנה	לתפילה	שמונה	כאן	בעל	התניא.	מה	

המגמה	המשותפת	לכולם?	

3. על ידי התקשרות עם כלל ישראל
התפילה	מנוסחת	בלשון	רבים.	אמנם	אתה	המתפלל,	אבל	אתה	מתפלל	כאחד	מעם	

ישראל,	ומבקש	על	כולם.	בתפילה	אנחנו	עומדים	מול	ה',	והוא	מסתכל	על	כולנו	ביחד.	

ה'	רואה	איך	כולנו	איברים	של	גוף	אחד	ענק	שנקרא	עם	ישראל.	כפי	שלמדנו,	התפילה	

היא	מקבילה	של	קורבן.	כשם	שקורבן	צריך	להיות	ללא	מום,	גם	אנחנו	צריכים	להגיע	

ללא	מומים	לתפילה,	והשלמות	שלנו	היא	כשאנחנו	ביחד:	

"... ַאף ׁשֵֶאינֹו יָכֹול לְִהיֹות ּבְִדִחילּו ּוְרִחימּו ]ביראה ואהבה[, עִם ּכָל זֶה עֹולִים ִּדבְֵרי 
יְֵדי ִהתְַקּׁשְרּות ָהָאָדם ֶאת עַצְמֹו, ּבְָאְמרֹו: "ֲהֵרינִי ְמַקּבֵל עָלַי ִמצְוַת  ּתְפִּלָתֹו עַל 
ָהֱאֹלִקי,  ָהַרב  ָקדֹוש,  ִמּפֶה  ׁשַָמעְּתִי  ּובֱֶאֶמת  ּכָמֹוָך"...  לְֵרעֲָך  וְָאַהבְּתָ  ׁשֶל  עֲׂשֵה 
מֹוֵרנּו ָהַרב יְִחיֵאל ִמיכְל זצ"ל ]המגיד מזלוטשוב[ ׁשֶָאַמר קֶֹדם ּכָל ּתְפִּלָה: "ֲאנִי ְמַקּׁשֵר 
וְתֹועֶלֶת  ִמֶּמּנִי.  ּבְִקַטּנִים  וְֵהן  ִמֶּמּנִי  ַהּגְדֹולִים  עִם  ֵהן  יִׂשְָרֵאל,  ּכָל  עִם  עַצְִמי  ֶאת 
ִהתְַקּׁשְרּות  וְתֹועֶלֶת  ַמְחׁשַבְּתִי;  ּתִתְעַּלֶה  יָָדם  ׁשֶעַל  ִמֶּמּנִי,  ַהּגְדֹולִים  ִהתְַקּׁשְרּות 

ּבְִקַטּנִים ִמֶּמּנִי, ׁשֶּיַעֲלּו עַל יִָדי". עַד ּכָאן ׁשַָמעְּתִי ִמּפִיו ַהָּקדֹוׁש".
)רבי משולם פייבוש מזאבריז, 'יושר דברי אמת', קונטרס השני אות לג(

באיזה	אופן	מועיל	החיבור	עם	כלל	ישראל	לעליית	התפילה?

האם	האדם	שמקשר	את	עצמו	עם	כלל	ישראל,	עושה	זאת	עבור	תפילתו,	עבור	

האחרים	או	לשם	מטרה	אחרת?

האם	לדעתכם	החיבור	עם	כלל	ישראל	מועיל	לתפילה	בדרכים	נוספות?	

לְֵרעֲָך  "וְָאַהבְּתָ  ׁשֶל  עֲׂשֵה  ִמצְוַת  עָלַי  ְמַקּבֵל  ֲהֵרינִי  ַהּתְפִּלָה:  קֹוֶדם  לֹוַמר  "נָכֹון 
ּכָמֹוָך".

יָכֹול  יִׂשְָרֵאל ִהיא ׁשַעַר ַהּכְנִיָסה, ֲאׁשֶר ֶּדֶרְך ּבֹו  זֹאת אֹוֶמֶרת ֲאׁשֶר ִמצְוַת ַאֲהבַת 
ָהָאָדם לָבֹוא לִפְנֵי ה' ֱאֹלִקים לְִהתְּפַּלֵל; ּבִזְכּותָּה ּתְֻקּבָל ּתְפִּלַת ַהִּמתְּפַּלֵל".

)רבי יוסף יצחק שניאורסון מליובאוויטש, 'היום יום', ב' תמוז(

האם	לדעתכם	רבי	יוסף	יצחק	מנמק	את	הקשר	בין	התפילה	למצוות	אהבת	ישראל	

באופן	זהה	לדברי	ה'יושר	דברי	אמת'	בקטע	הקודם,	או	שהוא	אומר	דבר	שונה?	

הסבירו	את	דעתכם.	

רבי יוסף יצחק 
 מליובאוויטש
רבי	יוסף	יצחק	

שניאורסון	נולד	בי"ב	

תמוז	תר"מ	)1880(	

בעיירה	ליובאוויטש	

שברוסיה	והסתלק	בי'	

שבט	תש"י	)1950(.	

האדמו"ר	השישי	

בשושלת	אדמו"רי	

חסידות	חב"ד,	

שהיה	לסמל	ומופת	

של	מסירות	נפש	

מול	שלטון	הרשע	

הקומוניסטי.	במהלך	

מלחמת	העולם	

השניה	הצליח	להיחלץ	

מוורשה	המופגזת	והגיע	

לארצות	הברית,	שם	

הקים	מחדש	את	מרכז	

חב"ד-ליובאוויטש.
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4. על ידי תפילה על התפילה
ה'	הוא	לא	מלך	 ואפשר	לבקש	ממנו	הכל,	כולל	הכל.	 הקב"ה	הוא	אבינו	אב	הרחמן,	

רגיל,	והוא	נמצא	לא	רק	בהיכל,	אלא	גם	במסדרון.	הוא	עוזר	לאנשים	להתארגן	בשביל	

וכדאי	להתפלל.	אז	מדוע	שעל	התפילה	לא	 להגיע	אליו	כראוי...	על	כל	דבר	אפשר	

נוכל	להתפלל?	

"עַל ַמֲאַמר ֲחזַ"ל "ֲחִסיִדים ָהיּו ׁשֹוִהין ׁשָעָה ַאַחת ּוִמתְּפַלְלִין ּכְֵדי ׁשֶּיְכַּוְנּו וְכּו'", 
ָאַמר ַרּבִי יִצְָחק ִמּוָואְרִקי: ֶמה ָהיּו עֹוׂשִים ַהֲחִסיִדים ָהִראׁשֹונִים ּבְתֹוְך ַהּׁשָעָה ׁשֶל 
ַאַחת,  ׁשָעָה  ׁשֹוִהין  ָהיּו  ָהִראׁשֹונִים  ׁשֲֶחִסיִדים  הּוא,  ַהּפֵרּוׁש  ַאְך  ַהּתְפִּלָה?  קֶֹדם 
ּוִמתְּפַלְלִין ּבְתֹוְך ַהּׁשָעָה ַהּזֹו לַה' יִתְּבֵָרְך, ׁשֶּיּוכְלּו לְכַּוֵן ֶאת לִּבָם לַּׁשַָמיִם ַאַחר ּכְָך 

ּבְעֵת ַהּתְפִּלָה".
)'שיח שרפי קודש - עניינים שונים', ערך תפילה אות יג(

כיצד	מפרש	רבי	יצחק	מווארקי	את	דברי	הגמרא	"חסידים	הראשונים	היו	שוהין	שעה	

אחת	ומתפללין	כדי	שיכוונו	את	ליבם	למקום"?	נסו	לפסק	את	המשפט	בשני	אופנים:	

לפי	הפירוש	הפשוט,	ולפי	פירוש	הרבי	מווארקי.

איך	לדעתכם	נראית	התפילה	שלפני	התפילה?	ארוכה	או	קצרה?	בנוסח	קבוע	או	

בנוסח	משתנה?	מה	תוכנה	של	תפילה	זו?

לפני	שתקראו	את	תפילתו	של	רבי	אלימלך	מליז'נסק,	נסו	לכתוב	בעצמכם	תפילה	

אישית,	אותה	הייתם	רוצים	להתפלל	לפני	תפילת	שחרית.	

"יְִהי ָרצון ִמּלְפָנֶיָך ה' ֱאֹלֵהינּו וֵאֹלֵהי ֲאבֹותֵינּו, ׁשֹוֵמעַ קֹול ׁשַוְעַת עֲתִירֹות, ּוַמֲאזִין 
ּותְׁשַּגֵר  ַמְחׁשְבֹותֵינּו,  ּותְכֹונֵן  לִּבֵנּו,  ׁשֶּתָכִין  ּבְַרֲחִמים,  יִׂשְָרֵאל  עַּמֹו  ּתְפִּלַת  לְקֹול 
ֵאלֶיָך  ַהִּמתְַחּנְנִים  עֲבֶָדיָך  ּתְפִּלַת  ּבְקֹול  לִׁשְמֹעַ  ָאזְנֶיָך  וְתְַקׁשִיב  ּבְפִינּו,  ּתְפִּלָתֵנּו 
ּבְקֹול ׁשַוְעָה וְרּוַח נִׁשְּבָָרה. וְַאּתָה ֵאל ַרחּום, ּבְַרֲחֶמיָך ָהַרּבִים ּובֲַחָסֶדיָך ַהּגְדֹולִים, 
ּתְִמחֹול וְתְִסלַח ּותְכַּפֶר לָנּו ּולְכָל עְַּמָך ּבֵית יִׂשְָרֵאל ֶאת ּכָל ַמה ּׁשֶָחָטאנּו וְֶהעֱוִינּו 
ָחלִילָה  ּובְַמעַל  בְֶמֶרד  ֹלא  ּכִי  לְפָנֶיָך,  וְיָדּועַ  גָלּוי  ּכִי  לְפָנֶיָך.  ּופָׁשַעְנּו  וְִהְרׁשַעְנּו 
וְָחלִילָה ָמִרינּו ֶאת ּפִיָך וְִדבְֵרי תֹוָרתְָך ּוִמצְוֹותֶיָך, ּכִי ִאם ֵמֹרב ַהּיֵצֶר ַהּבֹועֵר ּבְִקְרּבֵנּו 
ּתִָמיד ּוְמבַלְּבֵל ֶאת ַמְחׁשְבֹותֵינּו ּתִָמיד. ֲאפִּלּו ּבְׁשָעָה ׁשֲֶאנְַחנּו עֹוְמִדים לְִהתְּפַּלֵל 
ּתִָמיד  ַמְחׁשְבֹותֵינּו  וְֶאת  ּתְפִּלָתֵנּו  ֶאת  ְמבַלְּבֵל  הּוא  נַפְׁשֵנּו,  עַל  ּולְבֵַּקׁש  לְפָנֶיָך 

ּבְתְַחּבּולֹותָיו, וְֵאין ָאנּו יְכֹולִים לַעֲמֹד נֶגְּדֹו. 

ֶאת  ּולְבָעֵר  לְגֵָרׁש  וְַהְמֻרּבִים  ַהּגְדֹולִים  וֲַחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך  עָלֵינּו  נָא  ּתְעֹוֵרר  וְעַּתָה 
וְיֵלְֵך ֵמִאּתָנּו, וְַאל יִָסית אֹותָנּו לְַהִּדיֵחנּו  יִצְֵרנּו ָהַרע ִמִּקְרּבֵנּו, וְתִגְעַר ּבֹו ׁשֶּיָסּור 
ּבְעֵת  ּבִפְַרט  ָחלִילָה,  ָרעָה  ַמֲחׁשָבָה  ׁשּום  ּבְלִּבֵנּו  יַעֲלֶה  וְַאל  ָחלִילָה,  ֵמעֲבֹוָדתֶָך 
ּובְׁשָעָה  ּתֹוָרתֶָך.  לֹוְמִדים  ׁשֲֶאנְַחנּו  ּבְׁשָעָה  אֹו  לְפָנֶיָך,  ּבִתְפִּלָה  עֹוְמִדים  ׁשֲֶאנְַחנּו 
ׁשֲֶאנְַחנּו עֹוְסִקים ּבְִמצְוֹותֶיָך, ּתְֵהא ַמְחׁשְבֹותֵינּו זַּכָה צְלּולָה ּובְרּוָרה וֲַחזָָקה, ּבֱֶאֶמת 
ּובְלֵבָב ׁשָלֵם ּכְִרצֹונְָך ַהּטֹוב עִָּמנּו. ּותְעֹוֵרר לְבָבֵנּו ּולְבַב ּכָל יִׂשְָרֵאל עְַּמָך לְעָבְְדָך 
ַהְּמָסכִים  ּכָל  ֵמעָלֵינּו  וְתַעֲבִיר  כְבֹוֶדָך,  כִֵּסא  לִפְנֵי  ַהְמֻקּבֶלֶת  ַהיְׁשָָרה,  עֲבֹוָדה 

ַהַּמבְִּדילִים ּבֵינֵינּו לְבֵינֶָך, ָאבִינּו ׁשֶּבַּׁשַָמיִם. 

וְתַּצִילֵנּו ִמּכָל ִמכְׁשֹול וְָטעּות, ַאל ּתַעַזְבֵנּו וְַאל ּתְִּטׁשֵנּו וְַאל ּתַכְלִיֵמנּו, וְתַּצִילֵנּו 
ִמִּקנְַאת ִאיׁש ֵמֵרעֵהּו, וְֹלא יַעֲלֶה ִקנְַאת ָאָדם עַל לִּבֵנּו, וְֹלא ִקנְָאתֵנּו עַל ֲאֵחִרים. 
ּכָל  וְׁשֶּנְַדּבֵר  ֶחְסרֹונָם,  וְלא  ֲחבֵֵרינּו  ַמעֲלַת  ֶאָחד  ּכָל  ׁשֶּנְִרֶאה  ּבְלִּבֵנּו  ּתֵן  ַאְּדַרּבָה, 
עַל  ֵמֶאָחד  ׂשִנְָאה  יַעֲלֶה ׁשּום  וְַאל  לְפָנֶיָך,  וְָהָרצּוי  ַהּיָׁשָר  ּבֶַּדֶרְך  ֲחבֵרֹו  ֶאת  ֶאָחד 
ֲחבֵרֹו, ָחלִילָה. ּותְַחּזֵק אֹותָנּו ּבְַאֲהבָה ֵאלֶיָך, ּכֲַאׁשֶר ּגָלּוי וְיָדּועַ לְפָנֶיָך ׁשֶּיְֵהא ַהּכֹל 

רבי יצחק 
 מווארקי
רבי	יצחק	קאליש	

מווארקי	נולד	בשנת	

תקל"ט	)1779(	והסתלק	

בכ"ב	ניסן	תר"ח	)1848(.	

תלמידם	של	ה'חוזה	

מלובלין',	רבי	דוד	

מלעלוב	ורבי	שמחה	

בונים	מפשיסחא.	לאחר	

פטירת	בנו	של	רבי	

שמחה	בונים,	נטל	על	

עצמו	את	עול	ההנהגה	

בווארקי.	היה	ידוע	

כמליץ	טוב	על	ישראל	

וכמנהיג	שעסק	רבות	

בענייני	הכלל.
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נַַחת רּוַח ֵאלֶיָך, וְזֶה עִַּקר ּכַּוָנָתֵנּו. וְִאם ֵאין לָנּו ׂשֵכֶל לְכַּוֵן ֶאת לְבָבֵנּו ֵאלֶיָך, ַאּתָה 
ּתְלְַּמֵדנּו ֲאׁשֶר נֵַדע ּבֱֶאֶמת ּכַּוָנַת ְרצֹונְָך ַהּטֹוב. וְעַל ּכָל זֹאת ִמתְַחּנְנִים ֲאנְַחנּו לְפָנֶיָך 

ֵאל ָמלֵא ַרֲחִמים, ׁשֶּתְַקּבֵל ֶאת ּתְפִּלָתֵנּו ּבְַרֲחִמים ּובְָרצֹון, ָאֵמן ּכֵן יְִהי ָרצֹון".
)רבי אלימלך מליז'נסק, תפילה קודם התפילה - מצויה בסידורים רבים(

צדקה	לפני	התפילה

אחרי	 התניא	 בעל	 הזקן	 אדמו"ר	 זקנו	 סבו	 את	 לראות	 רגיל	 היה	 צדק'	 ה'צמח	

בנגלה	 ספיקותיו	 כל	 את	 לו	 פותר	 והיה	 לילה,	 בחזיון	 או	 בהקיץ	 הסתלקותו,	

ובנסתר.

בזמן	ידוע,	ורבינו	הצמח	צדק	יושב	סגור	בחדרו	ושוקד	בלימודו,	נתקבצו	אצלו	

כמה	שאלות	שלא	ידע	להכריע	בהן	והשתוקק	במאד	לראות	את	הוד	כ"ק	זקנו	

רבינו	הזקן	כרגילותו,	אבל	לא	עלה	בידו,	והיה	בצער	גדול	מזה.

פעם	בהשכמה	הלך	הרה"ק	צמח	צדק	להתפלל	בבית	הכנסת	של	כ"ק	חותנו	

אדמו"ר	האמצעי,	ובעברו	דרך	השוק	פגע	באחד	מאנשי	השוק,	ר'	מרדכי	אליהו	

שמו,	איש	פשוט	וירא	שמים,	נהנה	מיגיע	כפו	במסחר	השוק.	והיום	היה	יום	השוק,	

ויבקש	האיש	מאת	הרה"ק	צמח	צדק	להלוות	לו	גמ"ח	איזה	רובל	כסף	עד	הערב	

או	מחרת	בקר,	כי	ביום	הזה	הוא	יכול	להרויח	בשוק,	ויענהו	הרה"ק	צמח	צדק	כי	

אחרי	התפלה	כשיחזור	לביתו	יכנס	אליו	ויתן	לו	את	הגמ"ח.

"ר'	 המאמר	 הקדוש	 ברעיונו	 נפל	 הכנסת	 לבית	 צדק	 צמח	 הרה"ק	 כשנכנס	

י	ע"א(,	וגם	המאמר	"גדול	 אלעזר	יהיב	פרוטה	לעני	והדר	מצלי"	)בבא	בתרא	

נתן	תיכף	 ויתבונן	הרה"ק	צמח	צדק	אשר	לא	טוב	עשה	שלא	 גמ"ח	מצדקה",	

לר'	מרדכי	אליהו	את	הגמ"ח	שביקש,	ויחזור	הרה"ק	צמח	צדק	לביתו	ויקח	את	

הסכום	וילך	אל	השוק	לחפש	את	ר'	מרדכי	אליהו,	וביני	לביני	כבר	נתקבצו	אנשי	

הכפר	עם	עגלותיהם	וסחורותיהם	אל	השוק	ועלה	לו	בטורח	רב	למצא	את	ר'	

מרדכי	אליהו	ביניהם,	וכשמצאו	נתן	לו	את	הגמ"ח	ויחזור	לבהכנ"ס	להתפלל.

כשנתעטף	הוד	כ"ק	הרה"ק	צמח	צדק	בטלית	ותפילין	ראה	פתאום	את	הוד	כ"ק	

רבינו	הזקן	בפנים	שמחות	ויאמר	לו:	הנותן	גמ"ח	לאיש	ישראל	בלבב	שלם	בלי	

שום	פניה,	והעושה	טובה	לישראל	באהבה	כצווי	"ואהבת	לרעך	כמוך"	-	שערי	

היכלי	מעלה	פתוחים	לפניו.

	)'אגרות	קודש'(
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2. עבודת התפילה
	- רצינית	 עבודה	 עדיין	 היא	 בעצמה	 התפילה	 לתפילה,	 שצריך	 כמו	 התכוננו	 אם	 גם	

לעורר	בתוכנו	את	הלב	והכוונה	ולמצוא	משמעות	במילים	אותן	אנו	אומרים	שוב	ושוב	

מדי	יום.	בקטעי	הלימוד	הבאים	ננסה	למצוא	כמה	עצות	ודרכים	ל"עבודה	שבלב"	של	

התפילה.

ראשית	כל,	נפתח	ביסוד	חשוב	העולה	מתוך	דברי	בעל	ה'שם	משמואל':

"ּתְפִּלָה ִהיא ּבִׁשְנֵי ֳאפָנִים: יֵׁש ׁשֶַהּלֵב ִמתְעֹוֵרר ּבִתְפִּלָה, ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב: "צָעַק לִּבָם 
ֶאל ה'" )איכה ב,יח(, ּכִי ֵמֲחַמת ְמצּוקֹות לִּבֹו ִמתְּפֶָרצֶת ַהּתְפִּלָה ִמִּקירֹות לִּבֹו, וְיֵׁש 
ׁשֶַהּתְפִּלָה ּבָָאה ֵמֲחַמת ַהַּדעַת וְַהִהתְּבֹונְנּות, ׁשִֶּמתְעֹוֵרר לְִהתְּפַּלֵל. וְַאף ׁשֶֹּלא ּתִּתָכֵן 
ֵמֲחַמת ְמצּוקֹות ַהּלֵב ּוְמעֹוֶרֶרת ֶאת  וָלֵב, ִמּכָל ָמקֹום, זֹו ּבָָאה  ּתְפִּלָה ֶאּלָא ּבְמַֹח 
ַהּמַֹח לֲַחׁשֹוב ַמֲחׁשָבֹות, וְזֹו ּבָָאה ֵמִהתְּבֹונְנּות ַהּמַֹח, וְַהּמַֹח ְמעֹוֵרר ֶאת ַהּלֵב, ׁשֶהּוא 

ַהּנֶפֶׁש, לְִהׁשְּתַּפְֵך ֶאל ֵחיק ָאבִיָה ..." 
)רבי שמואל מסוכאטשוב, 'שם משמואל', ואתחנן שנת תרע"ה(

בשני	סוגי	התפילה	המתוארים,	הלב	והמוח	הם	שותפים.	מהו,	אם	כן,	ההבדל	בין	

התפילות?

ה'שם	משמואל'	מלמד	אותנו	יסוד	ראשוני	חשוב	-	עלינו	לעבור	מיוזמתנו	ממצב	של	

אטימות	למצב	של	לב	פתוח	ורגש	חי.	אנחנו	רגילים	להתנהלות	ספונטנית	בתפילה,	איך	

שהולך,	לפעמים	יש	מוזה	ולפעמים	אין.	מעבר	לכך:	אנחנו	רגילים	לחשוב	שספונטניות	

היא	אמת	ומלאכותיות	היא	שקר.	אך	תורת	החסידות	מלמדת	אותנו	להתבונן	לעומק,	

ולגלות	שפעמים	רבות	האמת	היא	הפוכה.	כאשר	אנחנו	עובדים	בצורה	מלאכותית	על	

מנת	לפתוח	את	הלב	שלנו	לתפילה,	זה	הדבר	האמיתי	והנפלא	הנקרא	'עבודה	שבלב'.	

אנחנו	לא	מתכחשים	לאמת	הפנימית	שלנו,	אלא	אדרבה	-	עוזרים	לה	להתממש.

ב".	עלינו	 ַהלֵּ ֶאת	 ְמעֹוֵרר	 "ַהּמַֹח	 	- הוא	 ה'שם	משמואל'	 המפתח	להתעוררות	הלב	לפי	

להיכנס	אל	תוך	המילים,	להתבונן	בהן,	לעורר	אותן	בתוכנו	ולתת	לנו	להתעורר	מהן.	

הלב	 בהתעוררות	 והמחשבה,	 המוח	 לעבודת	 כלים	 כמה	 נראה	 הבאים	 במקורות	

בתפילה:	

למצוא שייכות
השלב	הבסיסי	ביותר	בפעולת	המוח	להתעוררות	הלב	בתפילה,	היא	למצוא	שייכות	

את	 מוצאים	 אנחנו	 ואיך	 לנו	 אומרות	 הללו	 המילים	 מה	 לחפש	 התפילה.	 של	 במילים	

עצמנו	בתוכן:

"ּכֵיצַד עֹוׂשִים ֶאת "עֲבֹוַדת ַהּלֵב", ַהַּמכְׁשִיָרה ּופֹותַַחת ֶאת ַהּנֶפֶׁש ֶאל ַהּתְפִּלָה?... 
זֶה  ִהיא ׁשִֶּמתְּפַּלְלִים ּכְמֹו ׁשִֶּמתְקֹוְטִטים.  יֹותֵר,  ַהִּטבְעִית  וְאּולַי  ַהּפְׁשּוָטה  ַהֶּדֶרְך 
אֹוֵמר ִמּלָה וְזֶה אֹוֵמר ִמּלָה, עַד ׁשִֶּמּתֹוְך ִחּלּופֵי ַהִּמּלִים ַהּלָלּו ִמתְלֲַהִטים ּבֱֶאֶמת. 
ֵאין לֶַּדֶרְך ַהּזֹו ֲהכָנָה ֻמְקֶדֶמת. ּפָׁשּוט לֹוְקִחים ֶאת ִסּדּור ַהּתְפִּלָה, לֹוְקִחים אֹותֹו 
וְנֱֶאבִָקים ִאּתֹו... ַהַּמֲאבָק ַהּזֶה הּוא עַל ּכָל ׁשּוָרה וְׁשּוָרה, עַל ּכָל ִמּלָה ּוִמּלָה וְעַל 
ַמׁשְָמעּות.  ׁשֶל  ּפִָּסה  ִמֶּמּנָה  לְהֹוצִיא  אֹותָּה,  לְַמּצֹות  לְנַּסֹות  ִמּלָה:  ׁשֶל  ֵחלֶק  ּכָל 
ֲאִמיָרה  ַהִאם  ּבַּׁשְֵאלָה:  הּוא  ַהַּמֲאָמץ  ׁשֶאֹוְמִרים,  ּבְַּדבִָרים  ַהּפָׁשּוט  לִָרּכּוז  ֵמעֵבֶר 
ׁשַּיָכּות  עַצְִמי  לִי  ׁשֶּיֵׁש  ֲאִמיָרה  זֹו  ׁשֶָּמא  אֹו  ֲאֵחִרים,  ִּדבְֵרי  עַל  ֲחזָָרה  ַרק  ִהיא  זֹו 
ֵאלֶיָה?... ּכֲַאׁשֶר ָהָאָדם אֹוֵמר ֶאת ִמּלֹות ַהּתְפִּלָה ּוַמְקׁשִיב לְַמה ּׁשֶהּוא אֹוֵמר, וְִאם 

הּוא חֹוזֵר וְאֹוֵמר זֹאת, ֻמבְָטח לֹו ׁשֶּבְיֹום ִמן ַהּיִָמים ַמּׁשֶהּו ּבְתֹוכֹו יִיָדלֵק...

 'שם משמואל'
רבי	שמואל	בורנשטיין	

מסוכאטשוב,	נכדו	

של	רבי	מנחם	מענדל	

מקוצק,	נולד	בשנת	

תרט"ז	)1856(	והסתלק	

בכ"ד	טבת	תרפ"ו	

)1926(.	היה	האדמו"ר	

השני	בחסידות	

סוכאטשוב.	תורותיו	

ובעיקר	ספרו	"שם	

משמואל",	תפסו	מקום	

מרכזי	בארון	הספרים	

החסידי.
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"האי	מאן	דצלי	ובכי	וצעיק	עד	

דלא	יכיל	למרחש	בשפוותיה,	

דהיא	 שלימתא	 צלותא	 האי	

הדרא	 לא	 ולעולם	 בלבא	

המתפלל	 האיש	 ]זה	 ריקניא"	

לא	 שכבר	 עד	 וצועק	 ובוכה	

היא	 זו	 בשפתיו,	 לדבר	 יכול	

בלב,	 שהיא	 שלימה,	 תפילה	

ולעולם	אינה	חוזרת	ריקם[.	

)זוהר	שמות	כ(

ֶּדֶרְך עֲבֹוָדה זֹו ִהיא ּכְעֵין ּתֹוָרתֹו ַהיְדּועָה ׁשֶל ַהּבַעַל-ׁשֵם-טֹוב עַל ַהּפָסּוק: "צַֹהר 
ּגַם  ַהִּמּלָה  ְּדַהיְנּו ּשֶּצִָריְך לַעֲבֹוד עַל  ִמּלָה,  ּתַעֲׂשֶה לַּתֵיבָה" - ּתֵיבָה ּבְמּובָן ׁשֶל 
ָהֱאֹלקּות.  ֶאל  ּכְצַֹהר  וְנַעֲׂשֵית  לְָהִאיר,  ַמתְִחּלָה  ׁשִֶהיא  עַד  ּדֹוֶמֶמת,  ֶאבֶן  ּכְׁשִֶהיא 
ַהּתֵיבָה",  ֶאל  ּבֵיתְָך  וְכָל  ַאּתָה  "ּבֹא  ּבֶַהְמׁשְֵך:  ׁשֶּכָתּוב  ּכְמֹו  זֹאת?  עֹוׂשִים  וְכֵיצַד 
ּובְַהְרּגָׁשָתֹו,  ּבְַמֲחׁשַבְּתֹו   - נַפְׁשֹו  ּכֹחֹות  ּבְכָל  וְיִּכָנֵס  ָאָדם  יָבֹוא  ּכֲַאׁשֶר  ְּדַהיְנּו 

ּבְזִכְרֹונֹותָיו ּובֲַחלֹומֹותָיו ֶאל ּתֹוְך ּתֵבֹות ַהּתְפִּלָה, ּתָכְנָּה ּוָמׁשְָמעּותָּה".
)הרב עדין אבן ישראל - שטיינזלץ, 'שלושה עשר עלי השושנה', פרק תפלה(

מה	זאת	אומרת	"להאבק	עם	הסידור"?	מול	מה	נאבקים	וכיצד	עושים	זאת?

האם	מי	שמתאמץ	להיכנס	לתוך	מילות	התפילה,	יצליח	בוודאי	להתעורר	בכל	

תפילה?

לעורר את האהבה
עלינו	לזכור	שכאשר	אנחנו	מנסים	לעורר	את	הרגש	והכוונה	בתפילה,	איננו	מייבאים	

לתוכנו	משהו	זר	מבחוץ.	להיפך,	אנחנו	מנסים	רק	לעורר	ולחשוף	משהו	אמיתי	שרק	

נרדם	והתכסה	לנו	בפנים,	ומטרת	התפילה	היא	לעורר	אותו	מחדש:

ְּדַהיְנּו  כב,ג(,  )בראשית  ּבַּבֶֹקר"  ַאבְָרָהם  "וַּיַׁשְּכֵם  ִּדכְתִיב:  ַהּתְפִּלָה,  עִנְיַן  "ּולְָהבִין 
ׁשֶַאֲהבָה ְמֻסּתֶֶרת ׁשֶּבְלֵב ּכָל ֶאָחד וְֶאָחד ִמּיִׁשְָרֵאל ִהיא ּבְֶהעְלֵם ּובְֶהְסּתֵר ּובִבְִחינַת 
ַאֲהָבה  ּותְׁשּוָקה ׁשֶל  לֲַחִפיָצה  וְֵעת  זְַמן  ִמּׁשְנָתָּה... ׁשֶּיֵׁש  לְעֹוְרָרּה  וְָצִריְך  ׁשֵנָה, 

ְמֻסּתֶֶרת ַהּנַ"ל, ְּדַהיְנּו ְּבׁשֲַחִרית. וְזֶהּו "וַּיַׁשְּכֵם ַאבְָרָהם ּבַּבֶֹקר".

ִהיא  ַהּיָׁשֵן, ׁשֶַהַּמֲחׁשָבָה ׁשֶלֹו  ָאָדם  זֹו, הּוא ּכְמֹו לְָמׁשָל  ַאֲהבָה  ַהּׁשֵנָה ׁשֶל  וְעִנְיַן 
ּבִבְִחינַת ִהְסּתַּלְקּות לְַמעְלָה ֵמַהּמַֹח, וְֵאינָּה ְמלֻּבֶׁשֶת ּבְמֹחֹו ּכְלָל. וְלָכֵן ַהֲחלֹומֹות 
ֵהם ִּדְמיֹונֹות ּבִלְבַד. ֲאבָל ּבֲַהִקיצֹו, נִכְנַס ַהַּמֲחׁשָבָה זֹו ּבְתֹוְך ַהּמַֹח, ּוְמלֻּבֶׁשֶת ּבְתֹוְך 

מֹחֹו לֲַחׁשֹוב ּבֶָהם ּכְִרצֹונֹו. ַמה ּׁשֵֶאין ּכֵן ּבֲַחלֹום, ֵאין ּבֹו ּבְִחיָרה וְָרצֹון ּכְלָל. 

ּכְמֹו כֵן ָהעִנְיָן ּבְַאֲהבָה זֹו ּכְׁשִֶהיא ּבִבְִחינַת ׁשֵנָה. ַאף ׁשֶּזֹוכֵר ֶאת ה' ּבְלִּבֹו, וְיֹוֵדעַ 
ֶּדֶרְך ּכְלָל ׁשְֶּמֹלא כָל ָהָאֶרץ ּכְבֹודֹו, ִמּכָל ָמקֹום יָכֹול לַעֲׂשֹות ְּדבַר עֲבֵָרה ׁשֶהּוא 
ַאּפּום  "ּגַּנָבָא  זַ"ל:  ַרּבֹותֵינּו  ּכְַמֲאַמר  ׁשָעָה,  ּבְאֹותָה  וֲַאפִּלּו  יִתְּבֵָרְך,  ְרצֹונֹו  נֶגֶד 
]הגנב קורא לה' בפתח המחתרת[ )ברכות סג ע"א, ע"פ 'עין יעקב'(,  ַמְחּתָָרתָא ַרֲחָמנָא ַקְריָא" 
ׁשֶּיַצְלִיַח ּבִגְנֵבָתֹו, וְהּוא ִמּפְנֵי ׁשֵֶאין זְכִיָרה זֹו ֶאּלָא ֶּדֶרְך ִּדְמיֹון וְַהעֲבָָרה ּבְעָלְָמא עַל 
ַהּמַֹח, וְֵאינֹו ְמלֻּבָׁש וְנִכְנָס ּבְתֹוְך מֹחֹו. וְָצִריְך ָהָאָדם לְעֹוֵרר ֶאת ָהַאֲהָבה ִמּׁשְנָתָּה, 
ַהּתְִפּלָה  ֵמַהתְָחלַת  ִהתְּבֹונְנּות ַרִּבים,  יְֵדי  ַעל  ּוַמֲחׁשְַבּתֹו  ּולְַהכְנִיָסּה ְּבתֹוְך מֹחֹו 

ַעד ְקִריַאת ׁשְַמע".
 )רבי שניאור זלמן מלאדי, 'לקוטי תורה', פרשת כי תבוא ד"ה "תחת אשר"(

אם	יש	בתוכנו	אהבה	גדולה	לה',	לאן	היא	נעלמת?

האם	הגנב	שמתפלל	לפני	הגניבה	מאמין	או	לא	מאמין	בה'?	איך	הוא	יכול	גם	לגנוב	

וגם	להתפלל	ביחד?

מה	אמור	להשתנות	באהבה	שלנו	לה'	בעקבות	התפילה?	איך	התפילה	אמורה	

לעשות	את	זה?		
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שמואל-גרונם	 ר'	 המשפיע	

אומר	 היה	 אסתרמן	 ז"ל	

בין	 הפסק	 להיות	 שצריך	

האכילה	 ובין	 התפילה	 סיום	

כלשהו	 שיעור	 בלימוד	 אם	 	-

זאת,	 תהילים.	 באמירת	 ואם	

שנוצרה	 שההתעוררות	 כדי	

תעבור	 לא	 התפילה	 בשעת	

מבלי	משים	לענייני	האכילה.

ַעד	 ה	 ִפלָּ ַהתְּ ֵמַהְתָחַלת	 ים,	 ַרבִּ ִהְתּבוְֹננּות	 ְיֵדי	 "ַעל	 היא	 בתפילה	 האהבה	 התעוררות	

ַמע".	התפילה	מלאה	בהזדמנויות	לחשוב	על	דברים	המעוררים	אהבה	או	גם	 ְקִריַאת	שְׁ

יראה,	כלפי	ה'.	פסוקי	דזמרה,	ברכות	קריאת	שמע	וחלקים	נוספים	בתפילה	מוצפים	

בתכנים	המעוררים	את	המוח	והלב.	

וכך	מתאר	הרבי	הריי"צ	מליובאוויטש	את	תכני	ההתבוננות	בפסוקי	התפילה,	המעוררים	

אהבה	או	יראה:

"ּכֲַאׁשֶר ִמתְּבֹונֵן ּבְֹרב ַחְסֵדי ה' וְֹרב טּובֹו עִּמֹו, וְֵאיְך ׁשִֶהתְּפַּׁשְטּות ֹרב ַחְסּדֹו לְכָל 
ֱאֹלִקי  אֹור  ּגִּלּוי  ׁשֶּנְִמׁשְָך  ּכֻּלָם",  ֶאת  ְמַחּיֶה  "וְַאּתָה  ׁשֶּכָתּוב:  ּוכְמֹו  ָהעֹולָמֹות, 
ּבְכָל ָהעֹולָמֹות, ּובְִהתְּבֹונְנּות ַהּטֹוב יָבִין ֵאיְך ׁשֶּבְכָל ָּדבָר וְָדבָר ּבָעֹולָם ִמתְּפַּׁשֵט 
ֱאֹלקּותֹו יִתְּבֵָרְך, ּוַמׁשְּגִיַח עַל ּכָל ּפְָרט ּופְָרט, ּומֹוִריד ּגְׁשִָמים ּוַמצְִמיַח ָהִרים, ָחצִיר 
ּותְבּואֹות ּופֵרֹות, וְַהּכֹל ִמּכַֹח ָהאֹור ָהֱאֹלִקי ַהּׁשֹופֵעַ ּבָעֹולָם... וְעַל יְֵדי ַהִהתְּבֹונְנּות 
ּבְכָל זֶה ּבְַהעֲָמַקת ַהַּדעַת, ׁשֶַּמְרּגִיׁש ּבְַהּטֹוב וְַהֶחֶסד ׁשֶעָׂשָה וְעֹוׂשֶה ה' ִאּתָנּו ּבְכָל 
עֵת ּובְכָל ֶרגַע ּבְכָל ּפְָרט ּופְָרט, עַל יְֵדי זֶה נִתְעֹוֵרר ּבִבְִחינַת ַאֲהבָה וְֵקרּוב, לְִהָּמׁשְֵך 

ּולְִהתְַּדּבֵק לֱָאֹלקּות ּבְכָל לִּבֹו וְנַפְׁשֹו...

ַהֶּמלְֶך  ּגְַדלּות  וְרֹוְממּות  ַהפְלַָאת  ִמּצַד  וְַהיְנּו  ַּדוְָקא,  ֵמִרחּוק  ִהיא  ַהּיְִרָאה  ָאְמנָם 
ּוכְׁשֶהּוא  ַּדוְָקא,  וְרֹוְממּותֹו  ּגְֻדּלָתֹו  ִמּצַד  ֵמַהֶּמלְֶך  וְַהּבִּטּול  ַהּיְִרָאה  ּוכְמֹו  ַהּנֹוָרא, 
ָסגּור ּבְֵהיכָלֹו, ֻמפְלָא ּוֻמבְָּדל ֵמָהעָם, יֹותֵר יְִהיֶה יְִרָאתֹו עֲלֵיֶהם, ּוכְמֹו ַהּבִּטּול לִפְנֵי 

ָחכָם ּגָדֹול. 

ֻמפְלָא  ׁשֶהּוא  ֵאיְך  סֹוף,  ָהֵאין  וְרֹוְממּות  ּבִגְֻדּלַת  ִהתְּבֹונְנּות  יְֵדי  עַל  כֵן,  ּוכְמֹו 
ּוְמרֹוָמם ִמן ָהעֹולָמֹות, וְכָל ָהעֹולָמֹות - ֲאפִּלּו ָהעֹולָמֹות ָהעֶלְיֹונִים ּבְיֹותֵר - ּכֻּלָם 
ִהּנֵה  ֶּסלָה",  יְרֹוְממּוָך  "ַהּכֹל  ּוכְַמֲאָמר  סֹוף,  ֵאין  ָהאֹור  לְגַּבֵי  ַמָּמׁש  ֲחׁשִיבֵי  ּכְלָא 
ּכָל  ּובִּטּול  ּכִּוּוץ  וְנַעֲׂשֶה  יִתְּבֵָרְך,  ִמּגְֻדּלָתֹו  ָהֵאיָמה  עָלָיו  ּתִּפֹול  ּבָזֶה,  ּכְׁשֶּיַעֲִמיק 
עַצְמּותֹו ּבְֶהעְֵּדר ִהתְּפַּׁשְטּות, ׁשֶֹּלא יִָּמלֵא לִּבֹו לָלֶכֶת ּבִגְדֹולֹות וְנִפְלָאֹות לָגֶׁשֶת ֶאל 
ַהֶּמלְֶך - ַמלְּכֹו ׁשֶל עֹולָם - ּבְַאֲהבָה וְֵקרּוב, ּכִי ִאם ֵמָרחֹוק יַעֲמֹוד, ּבְכִּוּוץ ּובִּטּול, 

לְַקּבֵל עָלָיו עֹל ַמלְכּות ׁשַָמיִם..."
 )רבי יוסף יצחק מליובאוויטש, ד"ה "מצה זו" תש"ד(  

הסבירו	במילים	שלכם:	מה	ההבדל	בין	תוכן	ההתבוננות	המעורר	אהבה	לתוכן	

המעורר	יראה?	אילו	מחשבות	מעוררות	בלב	אהבה	ואילו	מעוררות	יראה?

דרך	 מהלכים	 אנחנו	 לה'.	 שלנו	 הרגשות	 את	 מגדילים	 אנו	 שבו	 מסלול	 היא	 התפילה	

לאבינו	 בנו	 הטמונים	 הרגשות	 את	 מחדש	 וחושפים	 במזמורים	 מטיילים	 הפסוקים,	

שבשמיים.	יתכן	שביום	אחד	נתעורר	יותר	לאהוב	את	ה'	וביום	אחר	נירא	ממנו.	העיקר	

הוא	להיכנס	לתוך	התפילה,	לתוך	המילים,	ולתת	להן	לעורר	אותנו	לקשר	מחודש	עם	ה'.	

למצוא כוונה בבקשות התפילה
התעוררות	אהבה	או	יראה	נוגעת	יותר	להתבוננות	בפסוקים	ובמזמורים,	אבל	מה	נעשה	

נראות	רחוקות	מאיתנו?	 כדי	להתחבר	לבקשות	שבתפילת	שמונה	עשרה,	שלעיתים	

לכך	מתייחס	ה'שם	משמואל'	בהמשך	הקטע	אותו	למדנו	קודם:

ַהּׂשֵכֶל  ִהתְּבֹונְנּות  ֵמֲחַמת  לְִהיֹות  צְִריכָה  עֶׂשְֵרה  ּבִׁשְמֹונֶה  ַהּתְִדיָרה  ַהּתְפִּלָה  "ּכִי 
וְיִתְּבֹונֵן  ּבִלְעָָדּה,  ַהֶחְסרֹון  ּגֶֹדל  ּוַמה  נְחּוצָה  ִהיא  ּכַָּמה  ּובְָרכָה  ּבְָרכָה  ּכָל  וְַהּמַֹח, 

וְיַעֲִמיק ּבַָּדבָר עַד ׁשֵֶאין ַּדעְּתֹו סֹובֶלֶת, ּוִמתְּפַּלֵל".
)רבי שמואל מסוכאטשוב, 'שם משמואל', ואתחנן שנת תרע"ה(

על	מה	צריך	לחשוב	כדי	שהברכה	והבקשה	תהיה	משמעותית	עבורי?
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אם	אדם	מתפלל	היום,	מפני	

זו	 אין	 	- אתמול	 שהתפלל	

תפילה.	

)רבי	מנחם	מענדל	מקוצק(

גם	 אלא	 נחיצותה,	 מהבנת	 רק	 לא	 לנבוע	 יכולה	 בברכה	 וכוונה	 משמעות	 מציאת	

מהמשמעות	האישית	המיוחדת	שברכה	זו	מבטאת	עבורי	באותו	יום	ובאותה	שעה.	על	

דרך	מעין	זו	מדבר	הרבי	מפיאסצנא	בקטע	הבא:	

"וְכֵן ּבְׁשָעָה ׁשִֶּמתְּפַּלֵל יָכֹול לְִקּבֹועַ ּכַּוָנֹות ּבְִדבְֵרי ַהּתְפִּלָה ּכְפִי צְָרּכֵי נַפְׁשֹו וְגּופֹו 
ּולְפִי ִהתְעֹוְררּותֹו. ּכִי ּכְמֹו ּבַּתֹוָרה ַאף ׁשֶּכָל ּפָסּוק יֵׁש לֹו ּפְׁשַט ֶאָחד לְפִי ָהעִנְיָן, 
וְכֵן  לְעַצְמֹו.  ּובְכָל אֹות  לְעַצְָמּה  ּתֵבָה  לְכָל  וְֶרֶמז  ּכַּוָנָה  ֲחזַ"ל  ָּדְרׁשּו  ָמקֹום  ִמּכָל 
ּבְעִנְיַן ַהּתְפִּלָה ַאף ׁשֶּכָל ָהעִנְיָן עִנְיָן ֶאָחד לְעַצְמֹו עַל ּפִי פָׁשּוט, ִמּכָל ָמקֹום יָכֹול 
לְִקּבֹועַ ּבְכָל ּתֵבָה וְעִנְיָן ּכַּוָנָה ּכְפִי ִהתְעֹוְררּות נַפְׁשֹו. ּכְמֹו ׁשֶאֹוְמִרים ּבְׁשֵם ֲאדֹונִי 
וְָאַמר  ]"נשמת כל חי"[ ּבִ"ְמעֹוֵרר יְׁשֵנִים",  ָאבִי מֹוִרי זצ"ל ׁשֶעָבַד ַהְרּבֵה ּבְ"נִׁשְַמת" 
ׁשֶּכַּוָנָתֹו ׁשֶה' יְעֹוֵרר ֶאת נִׁשְַמת יִׂשְָרֵאל ׁשֶּיְׁשֵנִים ִמְּקֻדּׁשָתָם ׁשֵינַת עֹולָם, ּוכְׁשֶאֹוֵמר 
לְָמׁשָל זֹוֵקף ּכְפּופִים, יָכֹול לְכַּוֵין ּולְבַּקֵֹש "ִרּבֹונֹו ׁשֶל עֹולָם ּכָפּוף ֲאנִי, ֵהן ּבְעִנְיְנֵי 
ַהּגּוף, ֵהן ּבְעִנְיְנֵי ַהּנֶפֶׁש, ּתַַחת עֹול ַהּגֶׁשֶם וְַהִּסְטָרא ֲאָחָרא, ַאּתָה ַהּזֹוֵקף ּכְפּופִים 

זְקֹוף וְַהעֲֵמד אֹותִי", וְכַּדֹוֶמה".
)רבי קלונימוס קלמיש מפיאסצנא, 'דרך המלך', בשלח(

תנו	דוגמה	לכוונה	אישית	מיוחדת	שיש	לכם,	או	שהיתה	לכם	בעבר,	באחת	מברכות	

תפילת	העמידה.

מעולם	לא	התפללתי	עדיין

פעם	אחת	היה	הרב	הקדוש	הרב	ר'	לוי	יצחק	מברדיטשוב	זי"ע	בעיר	צ'רנוביץ',	

'באר	מים	חיים'.	 זצ"ל,	בעל	מחבר	ספר	 עירו	של	הצדיק	רבי	חיים	מצ'רנוביץ'	

בחזרתו	מתפילתו	בבית	הכנסת	הגדול	עבר	רבי	חיים	דרך	בית	המדרש	של	

החסידים	לשמוע	את	תפילתו	של	רבי	לוי	יצחק.	בבואו	לביתו	ישב	אל	השלחן	

בעמקי	 ישב	 הוא	 אבל	 כנהוג,	 קדש	 שבת	 לכבוד	 ובמעדנים	 ביין	 ערוך	 שהיה	

לה	 השיב	 מקדש,	 אינו	 מדוע	 שאלתו	 הרבנית	 כשזוגתו	 קדש.	 ולא	 עשתנותיו	

שעדיין	לא	התפלל.	ושאלתו	בפליאה	עצמה:	"מה	זה	ועל	מה	זה?	הלא	אחרת	

יהודי	 איש	 עכשיו	 "שמעתי	 לה:	 השיב	 הזמן?"	 כל	 היית	 ואיפה	 הרגיל,	 מן	 יותר	

מתפלל,	ונודע	לי	אשר	מעולם	לא	התפללתי	עדיין..."

)'מגדל	עוז'(
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משך	 נושא	 ובכה	 ילך	 "הלוך	

נושא	 ברנה	 יבוא	 בא	 הזרע,	

כשמתנהגים	 אלומותיו":	

לאחר	 ראש	 וכובד	 במרירות	

התפילה,	אזי	מגיעים	ל"נושא	

שעבודת	 	- הזרע"	 משך	

ונזרעת.	 נקבעת	 התפילה	

ברינה",	 יבא	 "בא	 אם	 אבל	

את	 מרגיש	 האדם	 כאשר	

עצמו	בהרחבת	הדעת	לאחר	

שבע-רצון	 והוא	 התפילה	

הוא	 אזי	 בתפילה,	 מעבודתו	

בבחינת	"נושא	אלומותיו",	כמי	

והקש	 המוץ	 את	 רק	 שנושא	

השדוף	של	החיטה.	

)הבעש"ט(

מכה	אחר	מכה

בליובאוויטש	היה	ר'	שלום	החופר,	זקן	מופלג	שזכה	לברכת	רבנו	הזקן	להצלחה	

בעבודתו	-	חפירת	בארות,	ולאריכות	ימים.	

ואמר	שעל	אף	שהוא	עדיין	מרגיש	 ושבע	שנים	 בקיץ	תרנ"ב	מלאו	לו	תשעים	

עצמו,	ב"ה,	בכוח	לעבוד,	הוא	חושב	שהגיע	הזמן	להניח	את	כלי	החפירה...	

תרמ"ט,	 בקיץ	 'חאחלויקע'	 ברחוב	 הבאר	 את	 לחפור	 החל	 שלום	 כשר'	 זכורני	

על	עצמך	את	האחריות	 'שלום,	אתה	מקבל	 זאב:	 יחזקאל	 ר'	 לו	החסיד	 אמר	

לחפור	באר?'

הולכים	 בהשכמה,	 קמים	 קשה.	 עבודה	 לא	 זאת	 לא?	 "למה	 שלום:	 ר'	 לו	 ענה	

לבית-המדרש	ואומרים	יחד	עם	'חברת	תהילים'	את	ספר	התהילים,	מתפללים	

בעבודה,	 מתחילים	 שבע-שמונה	 ובשעה	 שחרית	 פת	 אוכלים	 ותיקין,	 תפילת	

מכים	באת	החפירה	מכה	אחר	מכה,	לא	בחיפזון,	ארשין	]=מידת	שטח	ברוסית[	ליום,	

למים	 ומגיעים	 הקב"ה	 עוזר	 חודשיים,	 או	 חודש	 וכעבור	 וחצי.	 ארשין	 לפעמים	

החיים".

תהילים	 לומר	 צריכים	 צודק.	 שלום	 "ר'	 והוסיף:	 הריי"צ	 אדמו"ר	 זאת	 סיפר	

ולהתפלל,	לגשת	לעבודה	בלי	חיפזון,	להכות	באת	החפירה	מכה	אחר	מכה,	

עד	שמגיעים	למעיין	של	פנימיות	הלב..."	

	)'ספר	השיחות'(
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3. טיפים למתפלל
והרגש	 הכוונה	 את	 לעורר	 השונות	 ועל	הדרכים	 לתפילה	 על	ההכנה	 לאחר	שלמדנו	

בתפילה,	נראה	כעת	עצות	שונות,	מרביתם	מהבעש"ט,	לגבי	צדדים	נוספים	ושאלות	

מעשיות	בעבודת	התפילה.	

התעמקות והתבוננות בקטעי התפילה
"צִָריְך לֵילְֵך ִמַּמְדֵרגָה לְַמְדֵרגָה ּבַּתְפִּלָה, ׁשֶֹלא יַפְִסיד ּכָל ּכֹחֹו ּבִתְִחּלַת ַהּתְפִּלָה, 
ּפִי  עַל  ַאף  ּגְדֹולָה...  ּבְִדבֵקּות  עַצְמֹו  יְַדּבֵק  ַהּתְפִּלָה  ּובְֶאְמצַע  ּבְִמּתּון,  יַתְִחיל  ַרק 
ׁשֶּבִתְִחּלַת ַהּתְפִּלָה ֵאינֹו יָכֹול לְִהתְּפַּלֵל ּבְִדבֵקּות ּכָל ּכְָך, ִמּכָל ָמקֹום יֹואַמר ַהּתֵבֹות 
ּבְכַּוָנָה ּגְדֹולָה, וִיַחּזֵק ֶאת עַצְמֹו ְמעַט ְמעָט, עַד ׁשֶה' יִתְּבֵָרְך יַעֲזֹור לֹו לְִהתְּפַּלֵל 

ּבְִדבֵקּות ּגָדֹול".
)רבי ישראל בעל שם טוב, 'צוואת הריב"ש', אות לב(

למה	מייעץ	הבעל	שם	טוב	ללכת	ממדרגה	למדרגה,	ולא	להשקיע	את	כל	הכוח	מיד	

בתחילת	התפילה?

האם	זו	עצה	נכונה	לכל	אחד	או	דווקא	למי	שקשה	לו	"להתפלל	בדבקות	כל	כך"?

עניין	נוסף:	לפעמים	לא	נוכל	להשקיע	באופן	שווה	בכל	קטעי	התפילה.	התפילה	דומה	

לאלבום	תמונות	-	עוברים	ומסתכלים	על	כל	התמונות,	אבל	תמיד	יהיו	תמונות	שנהנה	

להתעכב	ולהתבונן	בהם	יותר.	כך	גם	בתפילה	-	אנחנו	ננסה	לכוון	בכל	מילה,	אך	יהיו	

ימים	בהם	נתעכב	ונקדיש	כוונה	מיוחדת	דווקא	לקטעים	מסויימים.	בעניין	זה	סיפר	הרבי	

מליובאוויטש	את	הדבר	הבא:

ַהּתְפִּלָה  ְמַחּלְִקים  ׁשֶָהיּו  ָהִראׁשֹונִים,  ֲחִסיִדים  ִמנְַהג  עַל  ּפְעִָמים  ֵאיזֶה  "ׁשַָמעְנּו 
לְכַָּמה ֲחלִָקים. זֹאת אֹוֶמֶרת, ׁשֶּבְכָל ּפַעַם ּופַעַם ָהיּו ּכַּמּובָן ִמתְּפַלְלִים ּכָל ַהּתְפִּלָה, 
ֶאּלָא ׁשֶַהִהתְּבֹונְנּות ּבָעִנְיָנִים ּובְכַּוָנַת ּפֵרּוׁש ַהִּמּלֹות אֹו ַהֶהְסּבֵר ּבֶָהם, ָהיּו ְמַחּלְִקים 
ַהִּמּלֹות ּפַעַם  ָהיּו ּגֹוְמִרים ּפֵרּוׁש  ּבְאֹפֶן ׁשֶּבְֶמׁשְֶך ּכְׁשָבּועַ ּוׁשְבּועַיִם  יִָמים,  לְכַָּמה 

ַאַחת, וְַאַחר ּכֵן חֹוזֵר ָחלִילָה. וְלָכֵן ּגַם הּוא יַעֲׂשֶה ּבְאֹפֶן ַהּנַ"ל".
)רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, 'אגרות קודש', חלק יח עמ' קכו(

מה	הם	קטעי	התפילה	בהם	אתם	מתכוונים	או	משקיעים	יותר	בתפילה	שלכם?

קצב התפילה
לאט,	 להתפלל	 שאוהבים	 אנשים	 יש	 אישית.	 מאוד	 היא	 הזו	 השאלה	 לאט?	 או	 מהר	

לשגע	 יכולה	 איטית	 שתפילה	 אנשים	 ויש	 משלהם.	 להוסיף	 וגם	 מילה	 בכל	 להתרכז	

אותם.	גם	אם	הם	נהנים	מהתפילה,	הם	חייבים	שהיא	תיעשה	בקצב	ובמהירות.	המקורות	

הבאים	מציגים	את	המקום	לכל	גישה:

"ֶאָחד ֵמֲחִסיֵדי ּפֹולִין ַהְמפְֻרָסִמים ׁשַָאל ּפַעַם ֶאת ָהַרּבִי מֹוֲהַר"ׁש ִמּלְיּוּבַאוִויְטׁש: 
ּבְִמִהירּות,  לְִהתְּפַּלֵל  מּוָטב  ֹלא  וְכִי  ּבִתְפִּלָתָם?  ַחּבַ"ד  ֲחִסיֵדי  ַמֲאִריכִים  "ַמּדּועַ 
ּבַעֲגָלָה,  נֹוְסעִים  ּכֲַאׁשֶר   - ּדֹוֶמה?  ַהָּדבָר  לְָמה  ָמׁשָל  זָרֹות?  ִמַּמֲחׁשָבֹות  ּולְִהּנָצֵל 
וְַהּגֹויִם זֹוְרִקים ֲאבָנִים עַל ָהעֲגָלָה, ֲהֹלא יֵׁש לְַהלְקֹות ּבַּסּוִסים לְַמעַן יַגְּבִירּו ֶאת 

ְמרּוצָתָם, וְכְָך נִפְָטִרים ִמַּמּכַת ָהֲאבָנִים!"

ֵהׁשִיב לֹו ָהַרּבִי: "ּבֶַּמה ְּדבִָרים ֲאמּוִרים? - ּכְׁשֵֶהם עֹוְמִדים ּבַחּוץ, ּוְמִטילִים ֲאבָנִים 
לְתֹוְך ָהעֲגָלָה. ֹלא כֵן ּכֲַאׁשֶר ּכְבָר ָקפְצּו לְתֹוְך ָהעֲגָלָה, ֵאין עֵצָה ֶאלָא לְַהעֲִמיד ֶאת 

 הרבי מהר"ש
רבי	שמואל	שניאורסון	

מליובאוויטש.	נולד	בב'	

אייר	תקצ"ד	)1834(	

והסתלק	בי"ג	בתשרי	

תרמ"ג	)1882(.	ירש	

את	אביו	ה"צמח	צדק"	

בנשיאות,	למרות	היותו	

הצעיר	מבין	שבעת	

הבנים,	והיה	לאדמו"ר	

הרביעי	בשושלת	חב"ד.	

עסק	רבות	בעסקנות	

ציבורית	ובדאגה	

לשלומם	ולפרנסתם	

של	יהודי	רוסיה	

ואירופה.
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ַהּסּוִסים, לְֵהָאבֵק עִם ַהּנָכְִרים ּולְַהׁשְלִיכָם ֵמעַל ָהעֲגָלָה, וְַרק ָאז ֶאפְׁשָר לְַהְמׁשִיְך 
ּבַּנְִסיעָה"...".

)'פניני הכתר', תפילה, עמ' 357(

מי	הם	"הגויים"	בנמשל	ובאיזה	אופן	הם	מפריעים	לתפילה?

מהו	פתרון	הבעיה	לפי	כל	אחת	מהגישות?

לאיזו	גישה	אתם	מתחברים	יותר?

"ּפְעִָמים יָכֹול לֹוַמר ַהּתְפִּלָה ּבְִמִהירּות ְמאֹד, ֵמֲחַמת ׁשֶּבֹועֵר ּבְלִּבֹו ַאֲהבַת ה' ְמאֹד, 
וְַהּתֵבֹות יֹוצְִאים ִמּפִיו ּבְעַצְָמם".

)רבי ישראל בעל שם טוב, 'כתר שם טוב', אות רכ(

מה	הוא	הגורם	לתפילה	במהירות	לפי	תיאור	הבעש"ט	בקטע	זה?	האם	זה	תואם	

לסיבה	שהובאה	בקטע	הקודם?

ַאּתֶם  "ַמּדּועַ  ִמּפְׁשִיְסָחא:  ַהָּקדֹוׁש'  'ַהיְהּוִדי  ֶאת  ִמּלּוּבְלִין  ַה'חֹוזֶה'  ּפַעַם  "ׁשַָאל 
'חֹוְטפִים' ֶאת ּתֵבֹות ַהּתְפִּלָה?" עָנָה 'ַהיְהּוִדי': "ִמּׁשּום ׁשֶּתֵבֹות ַהּתְפִּלָה ֲחבִיבֹות 
ָאנּו  "וְכִי  ַה'חֹוזֶה':  ׁשַָאל  אֹותָן".  וְלִבְלֹועַ  לְַמֵהר  נַפְׁשִי  ׁשֶָחׁשְָקה  עַד  ְמאֹד,  עָלַי 
ֵהן  ָהַרּבִי  ׁשֶל  ַהּתְפִּלָה  "ּתֵבֹות  'ַהיְהּוִדי':  עָנָה  ַהּתְפִּלָה?"  ּבְתֵבֹות  ֵאינֶּנּו חֹוׁשְִקים 

ִרׁשְפֵי ֵאׁש, וְָקׁשֶה לִבְלֹועַ אֹותָן ּבְִמִהירּות..."

וְִסּפּור ּדֹוֶמה: הרה"ק ַרּבִי יִׂשְָרֵאל ֵמרּוזִ'ין זצ"ל נַָהג לְַהֲאִריְך ּבִתְפִּלָתֹו. לְעּוָמתֹו, 
ּכְָך:  ַהּצִַּדיִקים  ֶאָחד  זֹאת  ִהְסּבִיר  ַרּבָה.  ּבְִמִהירּות  לְִהתְּפַּלֵל  ִמּבעֶלְז  הרה"ק  נַָהג 
ֵאצֶל ׁשְנֵיֶהם ָהיּו ּתֵבֹות ַהּתְפִּלָה ֲחבִיבֹות וִיָקרֹות ְמאֹד, ֶאּלָא ׁשֶַהּצִַּדיק ֵמרּוזִ'ין ֹלא 
ָהיָה ְמֻסּגָל לְִהּפֵָרד ֵמֶהן ֵמרֹוב ַהֲחבִיבּות וְלָכֵן ֶהֱאִריְך ּבֶָהן, וְִאּלּו ַהּצִַּדיק ִמּבעֶלְז, 
ַהּתְפִּלָה  ּתֵבֹות  ֶאת  ִמּלֲַחטֹוף  לְִהתְַאּפֵק  ְמֻסּגָל  ָהיָה  ֹלא  לַּתְפִּלָה,  ּתְׁשּוָקתֹו  ֵמרֹוב 

ּבְִחּפָזֹון ּגָדֹול ּכְֵדי לִזְּכֹות ּבֶָהן ּבְִמִהירּות".
)'סיפורי חסידים - תורה', הרב שלמה יוסף זוין, פרשת עקב(

מי	מבין	הצדיקים	הולך	בדרך	אותה	תיאר	הבעל	שם	טוב	במקור	הקודם?

האם	מצאתם	כאן	הסבר	נוסף	לדרך	הדוגלת	בתפילה	ארוכה	ומתונה?

אז	לסיכום	-	לרוץ	כדי	לגמור	את	התפילה	זאת	אפילו	לא	אופציה.	התפילה	המהירה	

היא	אפשרות	רק	כאשר	יש	בה	תועלת	עצמית	-	לריכוז	או	להתלהבות.	גם	התפילה	

האריכות	 דווקא	 ולפעמים	 המתבקשת,	 האפשרות	 תמיד	 לא	 היא	 ואריכות	 באיטיות	

יכולה	לקלקל.	הכול	תלוי	במצב,	בזמן	ובאדם	המתפלל.	

תנועות חיצוניות
או	התנדנדות	חזקה,	את	כל	 ריקודים,	פרישת	כפיים	אל-על	 מחיאות	כפיים,	צעקות,	

אלה	אנו	רואים	במקומות	תפילה	שונים.	האם	זה	אמיתי?	האם	זה	מומלץ?	הבה	נראה	

ואולי	אפילו	סותרות,	של	הבעל	שם	טוב,	בעניין	התנועות	בשעת	 שתי	אמירות	שונות	

התפילה:

יִׂשְָרֵאל ּבַעַל ׁשֵם טֹוב ע"ה ָאַמר: ּכְׁשֶָאָדם טֹובֵעַ ּבַּנָָהר, וְהּוא ַמְרֶאה ּכַָּמה  "ַרּבִי 
ֹלא  אֹותֹו  ָהרֹוִאים  ּבְוַַּדאי  אֹותֹו,  ַהּׁשֹוְטפִים  ַהַּמיִם  ִמן  עַצְמֹו  ׁשֶּיֹוצִיא  ּתְנּועֹות 

'היהודי הקדוש' 
 מפשיסחא	
רבי	יעקב	יצחק	

רבינוביץ'.	נולד	בשנת	

תקכ"ו	)1766(	והסתלק	

בי"ט	תשרי	תקע"ד	

)1813(.	תלמידו	של	

'החוזה	מלובלין'.	עוד	

בחיי	'החוזה'	החל	

'היהודי	הקדוש'	להנהיג	

חצר	משלו	בעיירה	

פשיסחא,	ויצר	שיטה	

חסידית	מיוחדת,	

המאופיינת	בחריפות	

ועמקות,	והתרחקות	

משטחיות	והמוניות.	

על	דרכו	החדשה	

קמו	מתנגדים	רבים	

מבין	תלמידי	'החוזה'.	

ממשיכי	דרכו	היו	רבי	

שמחה	בונים	מפשיסחא	

ורבי	מענדל	מקוצק.

 'החוזה מלובלין'
רבי	יעקב	יצחק	הלוי	

הורביץ.	נולד	בשנת	

תק"ה	)1745(	והסתלק	

בט'	אב	תקע"ה	)1815(.	

תלמידו	של	רבי	

אלימלך	מליז'נסק,	ואף	

זכה	ללמוד	מפי	המגיד	

ממעזריטש.	מראשוני	

ומגדולי	האדמו"רים	

בפולין,	אשר	פעל	רבות	

להפצת	החסידות	

בפולין	והעמיד	

תלמידים	רבים.	בשל	

כוח	ראייה	רוחני	מיוחד	

זכה	לכינוי	"החוזה".	
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לְִהתְלֹוצֵץ  ֵאין  ּתְנּועֹות,  וְעֹושֶה  ּכְׁשִֶּמתְּפַּלֵל  ּכְָך  ּתְנּועֹותָיו.  וְעַל  עָלָיו  יִתְלֹוצְצּו 
עָלָיו, ׁשֶהּוא ַמּצִיל ֶאת עַצְמֹו ִמַּמיִם ַהּזֵדֹונִים ַהּבִָאים לְבְַּטלֹו ִמַּמֲחׁשַבְּתֹו ּבַּתְפִּלָה".
)רבי ישראל בעל שם טוב, 'בעש"ט על התורה', עמוד התפילה אות קלט(

באיזה	אופן	מועילות	התנועות	הגופניות	לתפילה?

האם	גם	אתם	עושים	כל	מיני	תנועות	מיוחדות	בתפילה?	באיזה	אופן	זה	עוזר	לכם	

להתפלל?

האם	לדעתכם	התנועות	הגופניות	יכולות	גם	להזיק	לתפילה?	מאיזו	סיבה?

וְיְִרָאה וְִהתְלֲַהבּות ּגָדֹול ּבְלִי ׁשּום  "וְלִפְעִָמים יָכֹול ָאָדם לֹוַמר ַהּתְפִּלָה ּבְַאֲהבָה 
ּבְלִי ׁשּום  ּבְפָׁשּוט  ַהְּדבִָרים  ַאֵחר ׁשֶהּוא אֹוֵמר אֹותָן  נְִרֶאה לְָאָדם  וְיְִהיֶה  ּתְנּועָה, 
ְּדבֵקּות. וְזֶה יָכֹול ָאָדם לַעֲׂשֹות ּכְׁשֶהּוא ָּדבּוק ְמאֹד לַה' יִתְּבֵָרְך, ָאז יָכֹול לַעֲבֹוד 
אֹותֹו ּבַּנְׁשָָמה לְבַד, ּבְַאֲהבָה ַרּבָה ּוגְדֹולָה. וְזֶה ָהעֲבֹוָדה ִהיא יֹותֵר טֹובָה וְהֹולֶכֶת 
ּבְִמִהירּות יֹותֵר ּוַמְדּבֶֶקת יֹותֵר לַה' יִתְּבֵָרְך ֵמַהּתְפִּלָה ׁשֶּנְִרֶאה ּבַחּוץ עַל ָהֵאבִָרים, 

וְֵאין ַהְקלִּפָה ֲאחּוזָה ּבְזֹו ַהּתְפִּלָה, ׁשֶּכֻּלֹו הּוא ּבִפְנִיִמּיּות".
)רבי ישראל בעל שם טוב, 'כתר שם טוב', אות רלג-ב(

מדוע	תפילה	בלי	שום	תנועה	חיצונית	"מדבקת	יותר	לה'	יתברך"?

האם	הבעל	שם	טוב	בקטע	הזה,	סותר	את	דבריו	שבקטע	הקודם?	הסבירו	את	

דעתכם.

להתפלל בשמחה או בשברון לב?
גם	על	השאלה	הזו	ניתן	לראות	שתי	הדרכות	שונות,	ושתיהן	מהבעל	שם	טוב	בעצמו:	

יִתְּבֵָרְך ׁשְמֹו,  ְמֻקּבֶלֶת לְפָנָיו  ּבְוַַּדאי הּוא יֹותֵר  "ַהּתְפִּלָה ׁשֶהּוא ּבְׂשְִמָחה ּגְדֹולָה, 
ּוְמבֵַּקׁש  ׁשֹוֵאל  ּכְׁשֶעָנִי  זֶה,  עַל  ּוָמׁשָל  ּבִבְכִּיָה.  ּבְעַצְבּות  ׁשֶהּוא  ֵמַהּתְפִּלָה  יֹותֵר 
ּוִמתְַחּנֵן לִפְנֵי ַהֶּמלְֶך ּבִבְכִּיָה ּגְדֹולָה, ַאף עַל ּפִי כֵן ֵאינֹו נֹותֵן לֹו ֶאּלָא ָּדבָר מּועָט. 
ּגַם  ְמבֵַּקׁש  זֶה  ּוִמּתֹוְך  ּבְׂשְִמָחה  ַהֶּמלְֶך  ׁשֶבַח  ַהֶּמלְֶך  לִפְנֵי  ְמַסֵּדר  ּכְׁשֶַהּׂשַר  ֲאבָל 

ּבַָּקׁשָתֹו, ָאז נֹותֵן לֹו ַהֶּמלְֶך ּבַָּקׁשָה ְמֻרּבָה ְמאֹד ּכְמֹו ׁשֶּנֹותְנִים לִׂשְָררּות".
)רבי ישראל בעל שם טוב, 'צוואת הריב"ש', אות קז(

מה	גורם	למלך	להיענות	לשר	המשבח	יותר	מלעני	המתחנן?

כיצד	אתם	או	האנשים	שסביבכם	מתנהגים	בסיטואציה	דומה	לזו	של	המלך	במשל?	

מדוע?

"עִַּקר ַהּכַּוָנָה ִהיא ׁשְבִיַרת ַהּלֵב ּבְַהכְנָעָה ּוְדבֵקּות לַה' יִתְּבֵָרְך. ָמׁשָל עַל זֶה ָהעִנְיָן, 
ׁשֶּיֵׁש לְכָל ַמְסּגֵר ]מנעול[ ַמפְּתֵַח ׁשֶּפֹותֵַח ּבְכִּוּון, ּולְפִי ַהַּמְסּגֵר ּכֵן ְמכֻּוָן ַהַּמפְּתֵַח. וְיֵׁש 
ּגַּנָבִים ׁשֶּפֹותְִחים ּבְלִי ַמפְּתֵַח, ְּדַהיְנּו ׁשֶּׁשֹובְִרים ַהַּמְסּגֵר. ּכֵן ָהעִנְיָן, יֵׁש לְכָל ָּדבָר 
נֶעְלָם ַמפְּתֵַח, וְִהיא ַהּכַּוָנָה ַהְמכֻּוֶנֶת לְאֹותֹו ָּדבָר, ֲאבָל עִַּקר ַהַּמפְּתֵַח הּוא לְִהיֹות 
ַהָּמָסְך  וְיֻׁשְּבַר  ּגְדֹולָה,  ּבְַהכְנָעָה  ֵהיֵטב  ַהּלֵב  לִׁשְּבֹור  ְּדַהיְנּו  ַהּכֹל,  ׁשֶּׁשֹובֵר  ּכְגַּנָב 

ַהַּמבְִּדיל לְַמעְלָה, ׁשֶעַל יָדֹו הּוא ַהֶהְסּגֵר לְָאָדם".
)רבי ישראל בעל שם טוב, 'כתר שם טוב', אות רמג( 

 הרבי מבעלז
רבי	שלום	רוקח	מבעלז.	

נולד	בשנת	תקל"ט	

)1779(	כנצר	למשפחת	

רבנים	מפוארת,	

והסתלק	בכ"ז	אלול	

תרט"ו	)1855(.	גדל	

בעיר	ברודי.	כשבגר,	

התקרב	לחסידות	על	

אף	התנגדות	סביבתו,	

והיה	תלמידו	של	ה'חוזה	

מלובלין'.	התפרסם	

בגדולתו	ובקדושתו	

והעמיד	תלמידים	

רבים.	כינויו	היה	ה"שר	

שלום	מבעלז".	ייסד	את	

חסידות	בעלז.

 רבי ישראל מרוז'ין
רבי	ישראל	פרידמן	

מרוז'ין	נולד	בג'	תשרי	

תקנ"ז	)1796(	והסתלק	

בג'	מרחשוון	תרי"א	

)1850(.	נינו	של	המגיד	

ממעזריטש,	מייסד	

חסידות	רוז'ין	שממנה	

השתלשלו	מספר	

חצרות	חסידיות.	הרוז'ינר	

הנהיג	דרך	חדשה	של	

אדמו"רות	"מלכותית"	

עם	פאר	והדר,	מטעמים	

קבליים	עמוקים.	אך	יחד	

עם	אורח	החיים	המפואר	

כלפי	חוץ,	היה	נוהג	

בסגפנות	ובפשטות	כלפי	

פנים,	עד	שמספרים	

שהיה	הולך	בשלג	עם	

נעליים	המצופות	בזהב	

אך	בלי	סוליה...

שטריימל	של	רבי	ישראל	מרוז'ין
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את	מה	עלינו	לפתוח?

מה	היא	דרכו	של	הגנב,	ומדוע	"עיקר	המפתח	הוא	להיות	כגנב"?

כיצד	ניתן	ליישב	את	דברי	הבעש"ט	בקטע	זה	עם	דבריו	בקטע	הקודם?	מהו	האיזון	

הנכון	בין	השמחה	לשברון	הלב?

התמודדות עם מחשבות מבלבלות
עדיין	 אך	 בעיה,	 זאת	אמנם	 לך	להתרכז.	 לפעמים	אתה	מנסה	להתפלל,	אבל	קשה	

תוקפות	 העיניים	לתפלה,	פשוט	 עוצם	את	 יש	פעמים	שכשאתה	 בגבול	הסביר.	אבל	

אותך	מחשבות	שונות	ומשונות,	המון	דברים	שבארוחת	צהריים	כלל	לא	העסיקו	אותך,	

באמצע	שמונה	עשרה	'משגעים'	אותך...

מה	זה	אומר	על	התפילה	שלנו,	ומה	עלינו	לעשות	עם	המחשבות	הללו?

"ַהּבַעַל ׁשֵם טֹוב ַהָּקדֹוׁש זַ"ל ָאַמר: ַמה ּׁשֶּבָא לְָאָדם ַמֲחׁשָבֹות זָרֹות ּוְמבַלְּבְלִים 
אֹותֹו ּבִׁשְעַת ַהּתְפִּלָה, הּוא ַאְדַרּבָא ִסיָמן טֹוב. 

עַל ּפִי ָמׁשָל, ׁשֶּלִפְנֵי ֶמלְֶך ּבָׂשָר וָָדם יֵׁש ּכַָּמה ְמִחיצֹות וְׁשֹוְמִרים לִפְתִָחים ׁשֶֹלא 
לָגֶׁשֶת ֵאלָיו, ּופְעִָמים ִמזְַּדֵּמן ׁשֶֶאָחד רֹוצֶה לֵילְֵך עִם ַהְמבָֻּקׁש ]בקשתו[ ֶאל ַהֶּמלְֶך, 
וְַהּׁשֹוְמִרים יֹוְדעִים ׁשֶּזֶה יְִהיֶה ַרע לֶָהם, וְָאז ִאם זֶה ַההֹולְֵך ֵאינֹו ָחׁשּוב וְָהגּון, וֲַהֵרי 
וַַּדאי לֶָהם ׁשֶֹּלא יִפְעֹול ּכְִרצֹונֹו, ּכִי ַהֶּמלְֶך ֹלא יַׁשְּגִיַח עָלָיו ּכְלָל, ָאז ּתֵכֶף ּכְׁשֶּזֶה 
ָהִאיׁש אֹוֵמר לְַהּׁשֹוְמִרים ׁשֶּיַּנִיחּוהּו לַעֲבֹור ַהּפְתִָחים וְַהְּמִחיצֹות, ּתֵכֶף ּפֹותְִחים לֹו, 
ּכִי ָמה ִאכְּפַת לְהּו ]להם[? ַמה ּׁשֵֶאין ּכֵן ִאם זֶה ָהִאיׁש הּוא ׂשַר וְָחׁשּוב לִפְנֵי ַהֶּמלְֶך, 
ָאז ִאׁשְּתַּמּוֵטי ָקא ִמׁשְּתֵַּמיט לֵיה ]דוחים אותו[ ּבְכָל ַהיְכֹלֶת לְִדחֹותֹו ּבְ"לְֵך וָׁשּוב", 
יִתְַקּבְלּו  ְּדבָריו  ּכִי  לֶָהם,  יְִהיֶה  ּכִי ַרע  ּבְיְָדעָם  ַהֶּמלְֶך,  לִפְנֵי  יָבֹוא  ׁשְֶרצֹונָם ׁשֶֹּלא 

לִפְנֵי ַהֶּמלְֶך. 

ּכְמֹו ּכֵן נִַּמי ]גם[ עִנְיַן ַהּתְפִּלָה... ִאם ִאיׁש ּפָׁשּוט ּבָא לְִהתְּפַּלֵל לִפְנֵי ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך 
הּוא, ֲאׁשֶר ּגַם ּבְלָאו ָהכִי ּתְפִּלָתֹו ֵאינָּה ּכָל ּכְָך ּכַהֹגֶן, וְֹלא ּתַעֲׂשֶה ּבֶָהם ֹרׁשֶם, ָאז 
ַמּנִיִחין אֹותֹו וְֵאין ְמבַלְּבְלִין אֹותֹו ּכָל ּכְָך. ַמה ּׁשֵֶאין ּכֵן ּבִָאיׁש ַהּיֵָרא, ֲאׁשֶר ּתְפִּלָתֹו 
ַהיְכֹלֶת,  ּבְכָל  ַאֲחָרא  ַהִּסְטָרא  ִמתְּגַּבְִרין  ָאז  לְַמעְלָה,  וְׁשֶֹרׁש  לְַמָּטה  ּפְִרי  ּתַעֲׂשֶה 

ּוְמבַלְּבְלִין אֹותֹו ּבְַמֲחׁשָבֹות זָרֹות".
)רבי ישראל בעל שם טוב, 'בעש"ט על התורה', עמוד התפילה אות קה(

מדוע	המחשבות	המבלבלות	בתפילה	הן	סימן	טוב?	מה	הן	מלמדות	על	התפילה	שלנו?

האם	תפילה	בלי	מחשבות	מבלבלות,	היא	תפילה	פחות	טובה?

מה	אתם	עושים	כאשר	תוקפות	אתכם	מחשבות	מבלבלות	בתפילה?

"... וֲַאפִּלּו ִאם נֹופְלִים לֹו ִהְרהּוֵרי ּתֲַאוֹות ּוׁשְָאר ַמֲחׁשָבֹות זָרֹות ּבִׁשְעַת ָהעֲבֹוָדה 
יִַּסיַח ַּדעְּתֹו ֵמֶהן ּכְֶרגַע...  ּבְתֹוָרה אֹו ּבִתְפִּלָה ּבְכַּוָנָה, ַאל יָׁשִית לֵב ֲאלֵיֶהן, ֶאּלָא 
ַאְך ַאף עַל ּפִי כֵן ַאל יִּפֹול לִּבֹו ּבְִקְרּבֹו לְִהיֹות ִמּזֶה עָצֵב נִבְזֶה ּבִׁשְעַת ָהעֲבֹוָדה, 
וְיֹוִסיף אֶֹמץ ּבְכָל ּכֹחֹו  יֹותֵר  יִתְַחּזֵק  ַאְּדַרּבָה  ֶאּלָא  ׁשֶּצִָריְך לְִהיֹות ּבְׂשְִמָחה ַרּבָה, 
ּבְכַּוָנַת ַהּתְפִּלָה, ּבְֶחְדוָה וְׂשְִמָחה יְתֵָרה, ּבְׂשּומֹו ֶאל לִּבֹו ּכִי נְפִילַת ַהַּמֲחׁשָבָה זָָרה 
וְנֹוַדע  ׁשֶּבֹו.  ֱאֹלִהית  נֶפֶׁש  עִם  ּבַ]אדם ה-[ּבֵינֹונִי  ִמלְָחָמה  ָהעֹוׂשָה  ֵמַהְּקלִּפָה...  ִהיא 
ֶּדֶרְך ַהּנִלְָחִמים וְכֵן ַהּנֱֶאבִָקים יַַחד, ּכְׁשֶֶאָחד ִמתְּגַּבֵר, ֲאזַי ַהּׁשֵנִי ִמתְַאֵּמץ לְִהתְגַּבֵר 

ּגַם ּכֵן ּבְכָל ַמֲאַמּצֵי ּכֹחֹו... 
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כנסת-ישראל	 של	 תפילתה	

משום	 בה	 יש	 הקב"ה	 לפני	

גאולה	נפשית	ורוחנית.	לו	היו	

כל	ישראל	מתפללים	בכוונה,	

חולף	 היה	 לא	 האהבה	 ואור	

היה	 	- התפילה	 לאחר	 ונגוז	

בא	משיח	גם	בגשמיות.	

)אדמו"ר	האמצעי	מליובאוויטש(	

ּוֵמׂשִיַח  ָרׁשָע,  ּגִּלּולִים  עֹובֵד  לְנֶגְּדֹו  וְעֹוֵמד  ּבְכַּוָנָה,  ַהִּמתְּפַּלֵל  ָאָדם  ּכְָמׁשָל  וְהּוא 
ּוְמַדּבֵר עִּמֹו ּכְֵדי לְבַלְּבְלֹו. ׁשֶּזֹאת עֲצָתֹו ּבְוַַּדאי, ׁשֶֹּלא לְָהׁשִיב לֹו ִמּטֹוב וְעַד ַרע, 
וְלַעֲׂשֹות עַצְמֹו ּכְֵחֵרׁש ֹלא יִׁשְַמע, ּולְַקּיֵם ַמה ּׁשֶּכָתּוב: "ַאל ּתַעַן ּכְִסיל ּכְִאּוַלְּתֹו, 
ּפֶן ּתִׁשְוֶה ּלֹו ּגַם ָאּתָה" )משלי כו,ד(. ּכְָך ַאל יָׁשִיב ְמאּוָמה וְׁשּום ְטעָנָה ּוַמעֲנֶה נֶגֶד 
ַהַּמֲחׁשָבָה זָָרה, ּכִי ַהִּמתְַאּבֵק עִם ְמנֻּוָל ִמתְנַּוֵל ּגַם ּכֵן. ַרק יַעֲׂשֶה עַצְמֹו ּכְֹלא יֹוֵדעַ 

וְֹלא ׁשֹוֵמעַ ַהִהְרהּוִרים ׁשֶּנָפְלּו לֹו, וִיִסיֵרם ִמַּדעְּתֹו, וְיֹוִסיף אֶֹמץ ּבְכַֹח ּכַּוָנָתֹו. 

וְִאם יְִקׁשֶה לֹו לֲַהִסיָרם ִמַּדעְּתֹו, ִמּפְנֵי ׁשֶּטֹוְרִדים ַּדעְּתֹו ְמאֹד ּבְָחזְָקה, ֲאזַי יַׁשְּפִיל 
ּכְַרֵחם  ַהְמֻרּבִים  ּבְַרֲחָמיו  עָלָיו  לְַרֵחם  ּבְַמֲחׁשַבְּתֹו,  יִתְּבֵָרְך  לֹו  וְיִתְַחּנֵן  לַה',  נַפְׁשֹו 
ָאב עַל ּבָנִים ַהּנְִמׁשָכִים ִמּמֹחֹו, וְכָכָה יְַרֵחם ה' עַל נַפְׁשֹו ַהּנְִמׁשֶכֶת ֵמִאּתֹו יִתְּבֵָרְך, 

לְַהּצִילָּה ִמַּמיִם ַהּזֵדֹונִים, ּולְַמעֲנֹו יַעֲׂשֶה, ּכִי ֵחלֶק ה' ַמָּמׁש עַּמֹו".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, ספר התניא 'לקוטי אמרים', פרק כח(

האם	דברי	בעל	התניא	תואמים	לתפיסת	הבעש"ט	בקטע	הקודם?

למה	לא	להתמודד	חזיתית	עם	המחשבות	המבלבלות?	למה	לא	להסביר	לעצמי	

במהלך	התפילה	עד	כמה	המחשבות	הללו	הן	רעות?

אז	מה	כן	עלינו	לעשות,	לפי	בעל	התניא,	כאשר	מחשבות	זרות	מפריעות	לנו	

בתפילה?	

כמו מי להתפלל?
לעיתים,	מתגנבת	בנו	תחושה	שכל	המאמץ	שלנו	בתפילה	הוא	בעצם	מזוייף.	זה	לא	

רוצים	 היינו	 שכמותה	 דמות	 לחקות	 מנסים	 רק	 ואנחנו	 שאנחנו,	 למי	 מתאים	 באמת	

להראות.	הבה	נראה	מה	אמר	בעל	התניא	על	שאלה	מעין	זו,	שהציקה	גם	לחסידיו:

"ּכֲַאׁשֶר ַרּבֵינּו ַהּזֵָקן ִהתְִחיל לְפְַרֵסם ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות ּבְַריְיִסין וְלִיָטא, ּבָאּו לְפָנָיו 
לְִהתְאֹונֵן עַל ַהֲחִסיִדים. וְתֹכֶן ַטעֲנָתָם, ׁשֵֶהם ַמעֲִמיִדים ּפָנִים וְעֹוׂשִים עַצְָמם ּכְִאּלּו 
ׁשַּיָכִים ֵהם לְִהתְּבֹונְנּות, לְַאֲהבַת ה' ּולְיְִרַאת ה', לְלִּמּוד ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות וַעֲבֹוַדת 

ַהֲחִסידּות, ּבָּה ּבְׁשָעָה ׁשֵֶאינָם ׁשַּיָכִים לְכְָך.

ַרּבֵינּו ַהּזֵָקן ׁשַָמע ֶאת ִּדבְֵרי ַהְּמִסיָרה, וְֵהׁשִיב: "ּכָכָה, ּכָכָה?! - ִאם ּכֵן, יְֻקּיָם ּבֶָהם 
ּפְַסק ַהִּמׁשְנָה: "ּכָל ִמי ׁשֵֶאינֹו ֹלא ִחּגֵר וְֹלא סּוָמא וְֹלא ּפִֵּסח, וְעֹוׂשֶה עַצְמֹו ּכְַאַחד 
ֵמֶהם, ֵאינֹו ֵמת ִמן ַהּזְִקנָה עַד ׁשֶּיְִהיֶה ּכְַאַחד ֵמֶהם" )פאה פרק ח משנה ח(. ּכֵיוָן ׁשֶעֹוׂשִים 
ֶאת עַצְָמם ֲחִסיִדים, וְעֹוׂשִים ֶאת עַצְָמם ׁשֶּיֵׁש לֶָהם ַאֲהבַת ה' וְיְִרַאת ה', ִהתְּבֹונְנּות 
לֶָהם  ֻמבְַטח  ַהֲחִסידּות,  ּתֹוַרת  ׁשֶּדֹוֶרׁשֶת  ָהעִנְיָנִים  ּפְָרֵטי  וְכָל  ַהּתְפִּלָה,  וֲַאִריכּות 

ׁשֶֹּלא יָמּותּו ִמן ַהּזְִקנָה עַד ׁשֶּיְִהיּו ּכֵן!"...".
)רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, 'תורת מנחם - התוועדויות', חלק ב עמ' 200(

איזו	בעיה	הציקה	לאנשים	שפנו	לאדמו"ר	הזקן?	האם	גם	לכם	מציקה	הבעיה	הזאת	

באופן	אישי,	או	ביחס	לאנשים	אחרים?

מה	לומד	אדמו"ר	הזקן	מדברי	המשנה	במסכת	פאה?

האם	לפי	הבנתכם,	כל	אחד	יכול	'לעשות	את	עצמו'	צדיק?	מה	הם	הגבולות	הנכונים	

לעניין	זה?	
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לבית	 אדם	 יכנס	 "לעולם	

פתחים,	 שני	 שיעור	 הכנסת	

)ברכות	 יתפלל"	 כך	 ואחר	

לצאת	 אחד	 פתח	 ע"א(:	 ח	

מהרהורי	העולם	הזה,	והפתח	

ולהתקשר	 להיכנס	 השני	

בעולם	העליון.	

)רבי	שמחה	בונים	מפשיסחא(

דברים	בטלים...

במשך	 בטלים	 דברים	 מלדבר	 שנזהר	 שמי	 בספרים	 כתוב	 מצא	 אחד	 אדם	

יום,	תשרה	עליו	רוח-הקודש.	נהג	כך	האיש,	ולאחר	שחלפו	ארבעים	 ארבעים	

יום	ועדיין	לא	שרתה	עליו	רוח-הקודש,	החליט	לנסוע	אל	הבעל-שם-טוב	כדי	

לברר	את	פשר	הענין.	

כשהציג	בפניו	את	תמיהתו,	שאל	אותו	הבעל-שם-טוב:	"האם	התפללת	במשך	

ארבעים	הימים	הללו?"	ענה	הלה:	"בוודאי!	התפללתי	שלוש	פעמים	ביום".	שאל	

הבעל-שם-טוב:	"ותהילים	אמרת	בימים	אלו?"	ענה	הלה:	"בוודאי".

ואמירת	 התפילות	 בשעת	 	- פשוט	 "הענין	 הבעל-שם-טוב,	 לו	 אמר	 כן",	 "אם	

התהילים	דיברת	'דברים	בטלים'..."

	)'סיפורי	חסידים',	הרב	זוין(

צריכים	הרי	לקרוא	קריאת	שמע...

החסיד	ר'	יצחק	'המתמיד'	הגיע	פעם	לאיזו	אכסניה.	בעל	האכסניה	יצא	לקבל	

את	פניו	ושאלו	מה	ירצה	לאכול.	ר'	יצחק	השיב	לו	שאין	ברצונו	לאכול,	היות	והוא	

עייף	מאוד.	רצונו	רק	בחדר	מסודר	כדי	שיוכל	מיד	ללכת	לישון.	בעל	הבית	סידר	

עבורו	חדר	נאות,	ור'	יצחק	נכנס	לשם.	כעבור	שעה,	חלף	בעל	הבית	ליד	החדר	

וראה	כי	בוקע	ממנו	אור.	הוא	תמה	בליבו,	הרי	החסיד	אמר	לו	שברצונו	לפרוש	

האור	 בקע	 ועדיין	 האכסנייה,	 בעל	 עבר	 שוב	 שעות	 כמה	 כעבור	 מיד...	 לישון	

מאותו	חדר.	רק	לפנות	בוקר	כבה	האור.	למחרת	בבוקר	שאל	בעל	האכסניה	

את	ר'	יצחק:	"הרי	אמש	לא	רצית	אפילו	לאכול	וטענת	שהינך	עייף,	ומדוע	זה	לא	

הלכת	לישון	ועד	לפנות	בוקר	האור	דלק	בחדרך?"	השיבו	ר'	יצחק:	"אמנם	הייתי	

עייף,	אבל	צריכים	הרי	לקרוא	'קריאת	שמע	שעל	המיטה'"...	

)'ר'	מענדל'(

תפילה	.			.	איך	עושים	את	זה38



פרק ג

עד כמה

ערכה	 ועל	 המתפלל	 של	 ערכו	 על	 נלמד	 חיזוק.	 היא	 הנוכחי	 הפרק	 מטרת	

והשפעתה	של	התפילה	על	כל	מהלך	היום	שלנו.	נתעצם	בכך	שהתפילה	שלנו	

תפילותינו.	 את	 מקבל	 באמת	 ושהקב"ה	 משמעותיים	 שאנחנו	 ערך,	 בעלת	 היא	

ובהקשר	לכך,	נבחן	עד	כמה	אנחנו	יכולים	ורשאים	לתבוע	ולהתעקש	כשאנחנו	

מבקשים	משהו	מה'.	

חזק	חזק	ונתחזק!

מבנה	הפרק:

מישהו	שומע	אותי? 	.1

האם	להתעקש? 	.2
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1. מישהו שומע אותי?
"ַאְרּבָעָה ְדבִָרים צְִריכִים ִחיזּוק, תֹוָרה ּוַמעַׂשִים טֹובִים, תְִפילָה וְֶדֶרְך ֶאֶרץ..."

)תלמוד בבלי, מסכת ברכות לב ע"ב( 

אנחנו	מדברים	אל	הקדוש	ברוך	הוא	אך	איננו	רואים	אותו.	איננו	יודעים	האם	תפילתנו	

מן	 סיפוק	 חשים	 שאיננו	 פעמים	 לכך,	 בנוסף	 השפיעה.	 היא	 והאם	 כיצד	 או	 התקבלה	

התפילה	ומחשבות	של	חולשה	וספק	מתגנבות	אל	הלב...	אולי	מן	הסיבות	האלו	אמרו	

חז"ל	שתפילה	צריכה	חיזוק.

במקורות	הבאים	נלמד	ונתחזק	בערכה	של	התפילה	שלנו	ובכוחה	התמידי:	

"ּכִי יָדּועַ ׁשֶּכָל ָאָדם צִָריְך לְִהתְַחּזֵק ּבְלִּבֹו ֱאמּונָה זֹאת, ׁשֶּבְוַַּדאי ֵאין ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך 
הּוא מֹוֵאס ַחס וְׁשָלֹום ּבְׁשּום ּתְפִּלַת עַּמֹו יִׂשְָרֵאל, ַאף ׁשֶַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא נְִקָרא 
יָָקר  וְַהּנֹוָרא', לֹו דּוִמּיָה תְִהּלָה )על פי תהילים סה,ב(, ַאף עַל ּפִי כֵן  'ַהּגָדֹול ַהּגִּבֹור 
ּבְעֵינָיו ִּדּבּוִרים ׁשֶל עַּמֹו יִׂשְָרֵאל, ֲאפִּלּו ִמִּמי ׁשֶהּוא ַחס וְׁשָלֹום ּבְִדיּוָטא ּתְַחּתֹונָה, 

ַאף עַל ּפִי כֵן ַמּגִיעַ ִמּזֶה ּתַעֲנּוג לְַהּבֹוֵרא יִתְּבֵָרְך".
)רבי לוי יצחק מברדיטשוב, 'קדושת לוי', ויחי(

מדוע,	לפי	הבנתכם,	ה'	שמח	בתפילתו	של	כל	יהודי,	גם	זה	שנמצא	בדיוטא	תחתונה?	

ה'	מקבל	תענוג	מהתפילה	שלך,	נקודה.	צריך	להתחזק	בזה	כי	זה	לא-יאומן,	שהקדוש	

-	כל	אחד	מאתנו,	 ברוך	הוא	באמת	מתעניין	בצרות	הקטנטנות,	ושאנחנו	חשובים	לו	

אפילו	כשאנחנו	בדיוטא	התחתונה!	

"ָאַמר: ֲאפִּלּו ִאם ָהָאָדם ּכְמֹו ׁשֶהּוא, ַאף עַל ּפִי כֵן יְַחּזֵק וִיַאֵּמץ ֶאת לְבָבֹו לְִהתְּפַּלֵל 
לְַהּׁשֵם יִתְּבֵָרְך. וְָאַמר, ׁשֶּיֲַחׁשֹוב ּבְלִּבֹו: ֲהֹלא ִאם ֲאנִי ָרחֹוק ּבְעֵינַי ֵמַהּׁשֵם יִתְּבֵָרְך ּכָל 
ּכְָך ֵמֲחַמת ִרּבּוי עֲוֹונֹותַי, ִאם ּכֵן ַאְּדַרּבָא, עִַּקר ׁשְלֵמּות ַהּתְפִּלָה עַל יִָדי ַּדיְָקא, ּכִי 
ֲהֹלא ָאְמרּו ַרּבֹותֵינּו זִכְרֹונָם לִבְָרכָה: "ּכָל ּתְפִּלָה ׁשֵֶאין ּבָּה ִמּתְפִּלַת ּפֹוׁשְעֵי יִׂשְָרֵאל 
ֵאינָּה ּתְפִּלָה" )כריתות ו ע"ב(, וְיָלְפִינַן ]ולומדים זאת[ ִמְּקטֶֹרת ׁשֶָהיָה ּבָּה ֶחלְּבְנָה. וְִאם ּכֵן, 
ִאם ֲאנִי ּכְפֹוׁשְעֵי יִׂשְָרֵאל, ַחס וְׁשָלֹום, ִאם ּכֵן ַאְּדַרּבָא, ּכָל ׁשְלֵמּות ַהּתְפִּלָה עַל יִָדי 
ַּדיְָקא. ּובְוַַּדאי ֲאנִי צִָריְך לְִהתְַחּזֵק ּבְיֹותֵר לְִהתְּפַּלֵל לְַהּׁשֵם יִתְּבֵָרְך, וְלִבְטַֹח ּבְַחְסֵּדי 
ׁשְלֵמּות  עִַּקר  יִָדי  עַל  ַּדיְָקא  ַאְּדַרּבָא,  ּכִי  ּתְפִּלָתִי,  ֶאת  ּגַם  וִיַקּבֵל  ׁשֶּיִׁשְַמע  ַהּׁשֵם 
הּוא  ֶחלְּבְנָה  ׁשֶּגַם  נְִמצָא  ֶחלְּבְנָה,  ּבְֹלא  ְקטֶֹרת  לְַהְקִטיר  ֶאפְׁשָר  ִאי  ּכִי  ַהּתְפִּלָה. 
ׁשְלֵמּות ַהְּקטֶֹרת, ּוכְמֹו כֵן הּוא לְעִנְיַן ּתְפִּלָה, ׁשֶּבְֹלא ּתְפִּלָתִי ַהּגְרּועָה ַהִּמצְָטֶרפֶת 

לִתְפִּלַת יִׂשְָרֵאל, ֹלא ָהיָה ׁשְלֵמּות לְַהּתְפִּלָה".
)רבי נחמן מברסלב, 'השתפכות הנפש', אות מב(

איזו	שלימות	יכולה	כבר	ליצור	תפילה	של	יהודי	פשוט	ובעל	עוונות?

נס	למצוא	דוגמה	מעולם	תוכן	אחר,	בה	ניכר	כוחו	אפילו	של	הפשוט	והנמוך	בדרגה.

"ׁשַָמעְּתִי ִמּמֹוִרי ]הבעל שם טוב[, ׁשֶֹרב עִנְוְתָנּותֹו ׁשֶל ָהָאָדם ּגֹוֵרם ׁשֶּנִתְַרֵחק ֵמעֲבֹוַדת 
ה' יִתְּבֵָרְך, ׁשִֶּמּצַד ׁשִפְלּותֹו ֵאינֹו ַמֲאִמין ּכִי ָהָאָדם ּגֹוֵרם עַל יְֵדי ּתְפִּלָתֹו וְתֹוָרתֹו 
ׁשֶפַע ֶאל ּכָל ָהעֹולָמֹות, וְגַם ַהַּמלְָאכִים נִּזֹונִין עַל יְֵדי ּתֹוָרתֹו ּותְפִּלָתֹו. ׁשִֶאּלּו ָהיָה 
ַמֲאִמין ּבָזֶה, ּכַָּמה ָהיָה עֹובֵד ה' ּבְׂשְִמָחה ּובְיְִרָאה ֵמֹרב ּכֹל, וְָהיָה נִזְָהר ּבְכָל אֹות 

ּותְנּועָה ּוִמּלָה לְאֹוְמָרּה ּכַּיָאּות. 

וְגַם לָתֵת לֵב ֶאל ַמה ּׁשֶָאַמר ָדוִד ַהֶּמלְֶך עָלָיו ַהּׁשָלֹום: "ִאם ּתִׁשְּכְבּון ּבֵין ׁשְפַּתָיִם" 
)תהלים סח,יד(, ׁשֶַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ׁשֹוֵמר וְׁשֹוֵקד עַל ׂשִפְתֵי ָהָאָדם לְנָׁשְָקּה, ּכְׁשֶהּוא 

רבי לוי יצחק 
 מברדיטשוב
רבי	לוי	יצחק	נולד	

בשנת	ת"ק	)1740(	

והסתלק	בשנת	תק"ע	

)1810(.	היה	אחד	

מגדולי	תלמידי	המגיד	

ממעזריטש,	והתפרסם	

באהבת	ישראל	

המיוחדת	שלו.

רבי יעקב יוסף 
 מפולנאה
שנת	לידתו	של	רבי	

יעקב	יוסף	אינה	ידועה	

בדיוק,	הסתלק	בערך	

בשנת	תקמ"ב	)1782(.	

בראשית	ימיו	התנגד	

לבעש"ט,	אך	הפך	

ברבות	הימים	לתלמידו	

המובהק,	שכתב	ופרסם	

את	רוב	תורתו.

	אוהל	על	קברו	
של	רבי	לוי	יצחק	מברדיטשוב

שער	הספר	תולדות	יעקב	יוסף	-	
מהדורה	ראשונה
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אֹוְמָרּה ּבְתֹוָרה ּותְפִּלָה ּבְִדִחילּו ּוְרִחימּו ]ביראה ואהבה[... ּכְָך ָהָאָדם ָראּוי לָׂשּום לֵב 
וְכָל  כח,יב(,  )בראשית  ַהּׁשַָמיְָמה"  ַמּגִיעַ  וְֹראׁשֹו  ַאְרצָה  ֻמּצָב  "ֻסּלָם  הּוא  ּכִי  וְלֹוַמר 

ּתְנּועֹותָיו וְִדּבּורֹו וְִהּלּוכֹו וַעֲָסָקיו עֹוׂשֶה ֹרׁשֶם לְַמעְלָה לְַמעְלָה".
)רבי יעקב יוסף מפולנאה, 'תולדות יעקב יוסף', פרשת עקב(

איזו	נקודה	נוספת	עולה	מדברי	ה'תולדות	יעקב	יוסף',	מעבר	למה	שלמדתם	בדברי	

רבי	נחמן	בקטע	הקודם?	

אף מילה לא הולכת לאיבוד
לא	רק	שה'	אוהב	ומחבב	את	התפילה	של	כל	יהודי,	אלא	ה'	גם	שומע	ומקבל	כל	תפילה.	

גם	אם	איננו	רואים	'תוצאות	בשטח'	אין	תפילה	לשווא!	

כפי	 ולא	כל	בקשה	מתממשת	 לנו	את	כל	מה	שנבקש	 חייב	לתת	 אמנם,	הקב"ה	לא	

שציפינו.	אבל	האמת	היא	שכל	תפילה	מתקבלת.	כל	תפילה	משנה	את	המציאות,	ואף	

מילה	לא	הולכת	לאיבוד.	תפילה	היא	בקשה,	ויש	ממי	לבקש,	והוא	מחכה	שנבקש,	והוא	

מעניק	לנו	את	מאוויינו,	לפעמים	כמו	שביקשנו,	ולפעמים	בדרכים	לא	צפויות:

ַמה  ּכָל  עַל  ַהּתְפִּלָה  נּוַסח  ִמּפִיו  ׁשֶּיָצָא  ִמּיַד  ּכִי  ּבְרּוָרה,  ּבֱֶאמּונָה ׁשְלֵָמה  "יֲַאִמין 
ּׁשֶּׁשֹוֵאל, ִמּיַד הּוא נַעֲנֶה. וְלִפְעִָמים נַעֲׂשֶה ּבַָּקׁשָתֹו ּבִכְלָלּות ָהעֹולָם, וְהּוא ּבְֶהעְלֵם 
ִמֶּמּנּו, ַאף ׁשֵֶאינֹו ּבִפְָרטּות ׁשֶהּוא ְמבֵַּקׁש. ֲאבָל זֶה לְפִי ְראּות עֵינָיו, ּכִי ּבֱֶאֶמת ּכָל 
ַהּיִּסּוִרין טֹובֹות ּוְרפּואֹות ֵהם, וְהּוא לְטֹובָתֹו, וְלָכֵן ֹלא נַעֲנָה לְפִי ְראּות עֵינָיו עַל 

ּפְָרִטּיּות ׁשֶּלֹו".
)רבי יצחק אייזיק יהודה יחיאל מקומרנא, 'נתיב מצוותיך', הקדמה(

איך	אפשר	לומר	שהתפילה	נענתה,	אם	לא	קיבלתי	את	מה	שביקשתי?

"צִָריְך לֲַחזֹור ּולְִהתְּפַּלֵל ּתִָמיד, ּכְַמבָֹאר ֶאצְלֵנּו ּכְבָר ִמּזֶה ָהעִנְיָן ּבְָמקֹום ַאֵחר, ׁשֶֹּלא 
ׁשֶֹּלא  ַאף  ּכִי  ָהִראׁשֹונִים.  ּבַּפְעִָמים  נַעֲנָה  ׁשֶֹלא  עֲבּור  עֹוד  ִמּלְִהתְּפַּלֵל  לְִהתְיֵָאׁש 
ׁשֶּנִתְָקֵרב  לְַמעְלָה,  ַהַהְמׁשָכָה  ּפְעֻּלַת  עָׂשָה  ָמקֹום  ִמּכָל  ֶאצְלֹו,  ַהַהְמׁשָכָה  נִגְלֵית 

ַהּׁשֶפַע ֶאצְלֹו ֵמעֹולָם לְעֹולָם יֹותֵר ִמּקֶֹדם".
)רבי מנחם נחום מצ'רנוביל, 'מאור עיניים', פרשת ואתחנן ד"ה "במסכת תענית"(

למה	מתכוון	רבי	נחום	מצ'רנוביל	באמרו	"מכל	מקום	עשה	פעולת	ההמשכה	

למעלה"?

האם	רבי	אייזיק	מקומרנא	ורבי	נחום	מצ'רנוביל	אומרים	את	אותו	רעיון?	האם	יש	

תוספת	בדברי	זה	על	זה?

מה	אתם	מרגישים	כלפי	הקביעה	שכל	תפילה	נענית	באופן	כלשהו?	האם	זה	מנחם	

אתכם?	האם	אתם	מזדהים	עם	אמירה	זו?	

רבי יצחק אייזיק 
 מקאמרנא

רבי	אייזיק	נולד	בכ"ה	

שבט	תקס"ו	)1806(	

והסתלק	בי'	אייר	תרל"ד	

)1874(.	למד	אצל	

ה'חוזה	מלובלין',	רבי	

נפתלי	מרופשיץ	ועוד	

כמה	צדיקים.	היה	גאון	

גדול	וחיבר	ספרים	

רבים	בנגלה	ובנסתר,	

ותורתו	מלאה	בענייני	

סוד	וקבלה.

רבי מנחם נחום 
 מצ'רנוביל

רבי	מנחם	נחום	נולד	

בשנת	ת"צ	)1730(	

והסתלק	בי"א	חשוון	

תקנ"ח	)1979(.	היה	

תלמידו	של	הבעל	שם	

טוב	ולאחר	מכן	של	

המגיד	ממעזריטש,	

וספרו	"מאור	עיניים"	

הוא	מספרי	החסידות	

החשובים.

שער	הספר	מאור	עיניים	-	
מהדורה	ראשונה
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לענות	בשאלה

"סיפר	הרב	הקדוש	רבי	מענדל	מבאר,	מתלמידי	הבעל-שם-טוב:	"ּפעם,	בשעה	

לבך	 מלאך	 איך	 המחשבה:	 במוחי	 עלתה	 בהתלהבּות,	 בתפלה	 שקּוע	 שהייתי	

נשבר	 לבי	 ּופשעים?	 עוונות	 מלא	 אתה	 כאשר	 יתברך,	 השם	 לפני	 להתפלל	

כעבור	 זו.	 טורדנית	 ממחשבה	 להפטר	 הצלחתי	 לא	 רב	 זמן	 ּובמשך	 בקרבי,	

זמן-מה	נמלכתי	בדעתי	והחלטתי	לדחות	את	המחשבה	הּזו	משום	שהיא	אינה	

נובעת	מצד	הקדושה,	שאם	כן,	מדּוע	לא	נפלה	המחשבה	במוחי	בשעה	שאני	

יושב	לאכול?"...".

)'סיפורי	חסידים',	הרב	זוין(

לפניך שיחי אשפוך, רבון כל העולמים,

לא תעכבני גדולתך לגשת אליך,

כי הלא הגדולה היא הענווה,

ואין סוף להנה כמו לכל מידותיך.

ידיעתי בשפלותי ואפסותי,

גם היא לא תמנע בעדי לקרבה אליך,

כי אין קץ לגודל אשר ירחש לבבי אלי

באשר אני אחד מיצוריך.

)הרב אברהם יצחק הכהן קוק, 'אוצרות הראי"ה'(
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2. האם להתעקש?
ישנן	גישות	שונות	בדברי	חז"ל	ובתורת	החסידות	לגבי	אופי	העמידה	לפני	ה'	בתפילה	-	

ברחמים	ובתחנונים	או	בתקיפות	ותעוזה.	במקורות	הבאים	נתבונן	בשאלה	זו:

נפתח	בדברי	רבי	נחמן	שקורא	לנו	לנקוט	רק	בצד	אחד	-	רחמים	ותחנונים:

""ּוכְׁשֶַאּתָה ִמתְּפַּלֵל, ַאל ּתַעֲׂשֶה ּתְפִּלָתְָך ְקבַע, ֶאּלָא ַרֲחִמים וְתֲַחנּונִים" )אבות ב,טז(. 
ּבִתְפִּלָתֹו  לְִהתְעֵַּקׁש  ׁשֶָאסּור  ַהיְנּו  ָּדבָר,  ׁשּום  עַל  עַצְמֹו  לַעֲמֹד  לָָאָדם  ָאסּור  ּכִי 
ָּדבָר  לֹוֵקַח  ּכְמֹו  הּוא  זֶה  ּכִי  ּבַָּקׁשָתֹו.  ֶאת  ַּדוְָקא  לֹו  יַעֲׂשֶה  הּוא  ּבָרּוְך  ׁשֶַהָּקדֹוׁש 
ּבְַרֲחִמים  יִתְּבֵָרְך  ַהּׁשֵם  לִפְנֵי  ּולְִהתְַחּנֵן  לְִהתְּפַּלֵל  צִָריְך  ַרק  ּבִגְזֵלָה.  ּבְָחזְָקה, 
וְתֲַחנּונִים. ִאם יִּתֵן ַהּׁשֵם יִתְּבֵָרְך - יִּתֵן; וְִאם לָאו - לָאו. וְזֶה: 'ַאל ּתַעֲׂשֶה ּתְפִּלָתְָך 
ְקבַע', ִמּלְׁשֹון ּגְזֵלָה, ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב: "וְָקבַע ֶאת קֹבְעֵיֶהם נָפֶׁש" )משלי כב,כג(. ַהיְנּו, 
לְִהתְעֵַּקׁש  ָאסּור  צְָרכִים,  ׁשְָאר  אֹו  ּבָנִים  אֹו  ּפְַרנָָסה  ֵהן  ְמבֵַּקׁש,  ּׁשֶהּוא  ַמה  ׁשֶּכָל 
וְלַעֲמֹד עַצְמֹו ּבִתְפִּלָתֹו ׁשֶַּדוְָקא יַעֲׂשֶה ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוך הּוא ֶאת ּתְפִּלָתֹו, ּכִי זֶה הּוא 

ּתְפִּלַת ְקבַע, ׁשֶּלֹוֵקַח ַהָּדבָר ּבְָחזְָקה ּבִגְזֵלָה, ַרק יִתְּפַּלֵל ַרֲחִמים וְתֲַחנּונִים".
)רבי נחמן מברסלב, 'ליקוטי מוהר"ן', חלק א תורה קצו(

מדוע	מי	שמתעקש	בתפילה	ומבקש	שוב	ושוב	דומה	לגזלן?

מה	יאמר	רבי	נחמן	על	בקשה	עקשנית	שכן	מתקבלת	בסופו	של	דבר?	

ה'	אנחנו	 או	שמא	בעבודת	 אין	להתעקש	 גם	שם	 רוחניים?	האם	 בנוגע	לעניינים	 ומה	

צריכים	להתמיד	ולבקש	בנחרצות?	לנקודה	זו	מתייחס	המגיד	מזלוטשוב:

""ַאַחת ׁשַָאלְּתִי ֵמֵאת ה', אֹותָּה ֲאבֵַּקׁש, ׁשִבְּתִי ּבְבֵית ה' ּכָל יְֵמי ַחּיַי וְגֹו'" )תהילים 
כז,ד(. ׁשַָמעְּתִי לְפֵָרׁש ּבְׁשֵם ִאיׁש ֱאֹלִקי, מֹוֵרנּו ָהַרב יְִחיֵאל ִמיכְל, ַהַּמּגִיד ִמּזְלֹוְטׁשֹוב 

ּבְַהפְצָרֹות  ָּדבָר  ֵאיזֶה  עַל  יִתְּבֵָרְך  לַה'  ִמתְּפַּלֵל  ָאָדם  לִפְעִָמים  ִהּנֵה  ּכִי  זצ"ל, 
ּופִּתּויִים, וְהּוא ּבֱֶאֶמת ֵהפְֶך ְרצֹון ה'... ָאְמנָם זֶהּו ַהּכֹל ּבְִמּלֵי ְּדעָלְָמא ]בענייני העולם[, 
לֲַאפּוֵקי ּבְִמּלֵי ִּדׁשְַמּיָא ]שונה הדבר בענייני קדושה[ ָראּוי לְִהתְּפַּלֵל ּתִָמיד ּבְלִי ֶהפְֵסק, 
ּכִי זֶה וַַּדאי ְרצֹון ה' יִתְּבֵָרְך. וְזֶהּו ׁשֶָאַמר ֲאדֹונֵינּו ָּדוִד ַהֶּמלְֶך עָלָיו ַהּׁשָלֹום: "ַאַחת 
ׁשַָאלְּתִי ֵמֵאת ה'", זֶהּו וַַּדאי, "אֹותָּה ֲאבֵַּקׁש", וְעַל זֶה ָראּוי לְִהתְּפַּלֵל - "ׁשִבְּתִי 

ּבְבֵית ה' ּכָל יְֵמי ַחּיַי"".
)רבי יחיאל מיכל מזלוטשוב, 'תורת המגיד מזלוטשוב', ערך תפילה אות יט(

אם	הבקשות	שלנו	בענייני	קדושה	הם	תמיד	רצון	ה',	אז	למה	ה'	לא	מקבל	מיד	את	

בקשתנו?

"הכל	בידי	שמים,	חוץ	מיראת	שמים"	)ברכות	לג	ע"ב(.	בענייני	יראת	שמים	אל	לנו	להתחשב	

בשום	דבר,	תמיד	עלינו	לחתור	אל	המטרה	-	להתקרב	לה'.	גם	אם	נדמה	לנו	שה'	ח"ו	

דוחה	אותנו,	עלינו	להתעקש	ולא	להרפות	ולנסות	להגיע	אליו	שוב	ושוב.	

אחד	מסיפורי	חז"ל	המפורסמים	הוא	סיפורו	של	חוני	המעגל.	חוני	מייצג	תפילה	עקשנית	

ובלתי	מתפשרת	למען	טובת	הכלל,	ומסיפורו	של	חוני	לומד	הרבי	מליובאוויטש	הוראה	

בעניינים	 אפילו	 והזכות,	 הכוח	 את	 יש	 יהודי	 שלכל	 סובר	 מליובאוויטש	 הרבי	 לרבים.	

גשמיים,	לבקש	דברים	מהקב"ה	במלוא	התוקף,	ממש	כמו	חוני	המעגל.	

ַהְמעַּגֵל:  לְחֹונִי  ׁשָלְחּו  ּגְׁשִָמים.  יְָרדּו  וְֹלא  ֲאָדר  ֹרב  יָצָא  ַאַחת  ּפַעַם  ַרּבָנָן:  "ּתָנּו 
ּבְתֹוכָּה,  וְעַָמד  עּוגָה  עָג  ּגְׁשִָמים.  יְָרדּו  וְֹלא  ִהתְּפַּלֵל,  ּגְׁשִָמים".  וְיְֵרדּו  "ִהתְּפַּלֵל 
עַל  וְֶאתְיַּצְבָה  ֶאעֱמָֹדה  ִמׁשְַמְרּתִי  "עַל  ׁשֶּנֱֶאַמר:  ַהּנָבִיא  ֲחבַּקּוק  ׁשֶעָׂשָה  ּכְֶדֶרְך 

 המגיד מזלוטשוב
רבי	יחיאל	מיכל	

מזלוטשוב	נולד	בשנת	

תפ"ו	)1726(	והסתלק	

בכ"ה	אלול	תקמ"ו	

)1786(.	נצר	למשפחת	

צדיקים	מפורסמים.	

היה	תלמידם	המובהק	

של	הבעש"ט	ושל	

ממלא	מקומו	המגיד	

ממעזריטש.	הצטיין	

בכשרון	דרשני	רב	

ודברי	תורתו	הובאו	

בספרי	תלמידיו	

השונים.
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יתהדר	 אל	 התפילה	 בעת	

אדם	ולא	ישטח	את	בקשותיו	

בקשתו	 אז	 כי	 זכויותיו,	 בגלל	

שזכויותיו	 מפני	 פגומה	

שיתפלל	 מוטב	 מועטות.	

לחסדי	 כי	 שמים,	 לרחמי	

השם	אין	גבול.	

)רבי	לוי	יצחק	מברדיטשוב(

ָאַמר לְפָנָיו: "ִרּבֹונֹו ׁשֶל עֹולָם, ּבָנֶיָך ׂשָמּו ּפְנֵיֶהם עָלַי ׁשֲֶאנִי  ָמצֹור" )חבקוק ב,א(. 
ּכְבֶן ּבַיִת לְפָנֶיָך. נִׁשְּבָע ֲאנִי ּבְׁשְִמָך ַהּגָדֹול, ׁשֵֶאינִי זָז ִמּכָאן עַד ׁשֶּתְַרֵחם עַל ּבָנֶיָך". 
ִהתְִחילּו ּגְׁשִָמים ְמנְַּטפִין, ָאְמרּו לֹו ּתַלְִמיָדיו: "ַרּבִי, ְרִאינּוָך וְֹלא נָמּות, ּכְִמֻדִּמין 
ָאנּו ׁשֵֶאין ּגְׁשִָמים יֹוְרִדין ֶאּלָא לְַהּתִיר ׁשְבּועָתְָך". ָאַמר: "ֹלא ּכְָך ׁשַָאלְּתִי, ֶאּלָא 
ּגִׁשְֵמי ּבֹורֹות ׂשִיִחין ּוְמעָרֹות". יְָרדּו ּבְזַעַף, עַד ׁשֶּכָל ִטּפָה וְִטּפָה ּכְִמֹלא ּפִי ָחבִית, 
וְׁשִעֲרּו ֲחכִָמים ׁשֵֶאין ִטּפָה ּפְחּותָה ִמֹּלג. ָאְמרּו לֹו ּתַלְִמיָדיו: "ַרּבִי, ְרִאינּוָך וְֹלא 
נָמּות, ּכְִמֻדִּמין ָאנּו ׁשֵֶאין ּגְׁשִָמים יֹוְרִדין ֶאּלָא לְַאּבֵד ָהעֹולָם". ָאַמר לְפָנָיו: "ֹלא 
ּכְָך ׁשַָאלְּתִי, ֶאּלָא ּגִׁשְֵמי ָרצֹון ּבְָרכָה ּונְָדבָה". יְָרדּו ּכְתְִקנָן, עַד ׁשֶעָלּו ּכָל ָהעָם לְַהר 
ַהּבַיִת ִמּפְנֵי ַהּגְׁשִָמים. ָאְמרּו לֹו: "ַרּבִי, ּכְׁשֵם ׁשִֶהתְּפַּלַלְּתָ ׁשֶּיְֵרדּו, ּכְָך ִהתְּפַּלֵל וְיֵלְכּו 
לֶָהם". ָאַמר לֶָהם: "ּכְָך ְמֻקּבְלַנִי, ׁשֵֶאין ִמתְּפַּלְלִין עַל ֹרב ַהּטֹובָה. ַאף עַל ּפִי כֵן, 
ָהבִיאּו לִי ּפַר הֹוָדָאה". ֵהבִיאּו לֹו ּפַר הֹוָדָאה, ָסַמְך ׁשְּתֵי יָָדיו עָלָיו וְָאַמר לְפָנָיו: 
יְכֹולִין ֹלא ּבְֹרב טֹובָה  ֵאינָן  ִמִּמצְַריִם  יִׂשְָרֵאל ׁשֶהֹוצֵאתָ  "ִרּבֹונֹו ׁשֶל עֹולָם, עְַּמָך 
טֹובָה,  עֲלֵיֶהם  ִהׁשְּפַעְּתָ  לַעֲמֹד.  יְכֹולִין  ֵאינָן  עֲלֵיֶהם,  ּכָעְַסּתָ  ּפְֻרעָנּות.  ּבְֹרב  וְֹלא 
ּבָעֹולָם".  ֶרוַח  וִיֵהא  ַהּגְׁשִָמים,  ׁשֶּיִּפְָסקּו  ִמּלְפָנֶיָך  ָרצֹון  יְִהי  לַעֲמֹד.  יְכֹולִין  ֵאינָן 
ִמּיָד נָׁשְבָה ָהרּוַח וְנִתְּפַּזְרּו ֶהעָבִים וְזְָרָחה ַהַחָּמה וְיָצְאּו ָהעָם לַּׂשֶָדה וְֵהבִיאּו לֶָהם 
ּכְֵמִהין ּופְִטִרּיֹות. ׁשָלַח לֹו ׁשְִמעֹון ּבֶן ׁשֶַטח: ִאלְָמלֵא חֹונִי ַאּתָה, ּגֹוזְַרּנִי עָלֶיָך נִּדּוי. 
ׁשֵם  נְִמצָא  ֹלא  ֵאלִּיָהּו,  ׁשֶל  ּבְיָדֹו  ּגְׁשִָמים  ׁשֶַּמפְּתְחֹות  ֵאלִּיָהּו  ּכִׁשְנֵי  ׁשָנִים  ׁשִֶאּלּו 
ׁשַָמיִם ִמתְַחּלֵל עַל יְָדָך. ֲאבָל ָמה ֶאעֱׂשֶה לְָך ׁשַָאּתָה ִמתְַחֵּטא לִפְנֵי ַהָּמקֹום, וְעֹוׂשֶה 
לְָך ְרצֹונְָך ּכְבֵן ׁשִֶּמתְַחֵּטא עַל ָאבִיו וְעֹוׂשֶה לֹו ְרצֹונֹו, וְאֹוֵמר לֹו: "ַאּבָא, הֹולִיכֵנִי 
לְָרְחצֵנִי ּבְַחִּמין, ׁשְָטפֵנִי ּבְצֹונֵן, ּתֵן לִי ֱאגֹוזִים ׁשְֵקִדים ֲאפְַרֵסִקים וְִרּמֹונִים", וְנֹותֵן 

לֹו. וְעָלֶיָך ַהּכָתּוב אֹוֵמר: "יִׂשְַמח ָאבִיָך וְִאֶּמָך וְתָגֵל יֹולְַדּתֶָך" )משלי כג,כה(".
)תלמוד בבלי, מסכת תענית דף כג ע"א(

למה	אמר	רבי	שמעון	בן	שטח:	"אלמלא	חוני	אתה	גוזרני	עליך	נידוי"?

האם	יש	קשר	בין	אופן	ירידת	הגשמים	לאופן	תפילתו	של	חוני?	מה	תוכלו	ללמוד	

מכך?

ׁשֶּיִּתֵן  ּבָרּוְך הּוא  ֵמַהָּקדֹוׁש  צְָרכָיו  ּולְבֵַּקׁש  לְִהתְּפַּלֵל  נֶעֱַמד  יְהּוִדי  ּכֲַאׁשֶר  "וְִהּנֵה, 
לֹו ֶאת ּכָל ַהִּמצְָטֵרְך לֹו, יֶׁשְנָה הֹוָרָאה ַהּנִלְֶמֶדת ֵמַהִּסּפּור אֹודֹות ּתְפִּלָתֹו ׁשֶל חֹונִי 

ַהְמעַּגֵל, ּבְֵאיזֶה אֹפֶן צִָריְך לְִהיֹות עִנְיַן ַהּתְפִּלָה ֵאצֶל ּכָל ֶאָחד וְֶאָחד ִמּיִׂשְָרֵאל:

ִמּכֵיוָן ׁשֶּכָל יְהּוִדי הּוא ּבְנֹו ׁשֶל ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא - "ּבָנִים ַאּתֶם לַה' ֱאֹלֵקיכֶם" 
)ויקרא יד,א(, וְזֹאת ִמּבְלִי ַהּבֵט עַל ַמעֲָמדֹו ּוַמּצָבֹו, ּובִלְׁשֹון ֲחזַ"ל: "ּבֵין ּכְָך ּובֵין ּכְָך 

ּבָנַי ֵהם" - לָכֵן, ּתְפִּלָתֹו ׁשֶל יְהּוִדי לַָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא צְִריכָה לְִהיֹות "ּכְבֵן ׁשֶהּוא 
ִמתְַחֵּטא עַל ָאבִיו". ֲהֵרי זֶה עִנְיָן ַהּׁשַּיְָך לְכָל ֶאָחד וְֶאָחד ִמּיִׁשְָרֵאל, ִמּכֵיוָן ׁשֶ"ּבָנִים 

ַאּתֶם לַה' ֱאֹלֵקיכֶם".

וְַהּכַּוָנָה ּבָזֶה, ׁשֶהּוא ּפֹונֶה לַָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ּבְתֶֹקף, ּוְמבֵַּקׁש ּפַעַם ֶאָחת, ּפַעַם ׁשְנִּיָה 
נִתְַמּלְָאה ַהּבַָּקׁשָה ּבְִמּלּוָאּה, אֹוֵמר: "ֹלא  וְִאם רֹוֶאה ׁשֶעֲַדיִן ֹלא  ּופַעַם ׁשְלִיׁשִית, 
ּכְָך ׁשַָאלְּתִי, ֶאּלָא כּו'". וְַאף ׁשֶּזֹוִהי ַהנְָהגָתֹו ׁשֶל חֹונִי ַהְמעַּגֵל, ֲהֵרי ָאְמרּו ֲחזַ"ל: 
"ַחּיָב ָאָדם לֹוַמר, ָמתַי יַּגִיעּו ַמעֲׂשַי לְַמעֲׂשֵי ֲאבֹותַי, ַאבְָרָהם יִצְָחק וְיַעֲקֹב". ּומּובָן, 
ׁשֶּלְַאֲחֵרי ׁשֶחֹונִי ַהְמעַּגֵל ּפָתַח וְָסלַל ֶאת ַהֶּדֶרְך, ֲאזַי נֵָקל לְכָל יְהּוִדי לְִהתְנֵַהג ּבְאֹפֶן 

ּכָזֶה".
)רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, התוועדויות תשד"מ עמ' 1307(
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כיצד	לומד	הרבי	מליובאוויטש	שלכל	יהודי	יש	אותה	הזכות	והכוח	להתפלל	כמו	חוני	

המעגל?	

סכמו	לעצמכם:	איך	נכון	לעמוד	מול	ה'	בתפילה	-	ברחמים	ובתחנונים	או	בתוקף?

דביקות

ממעזריטש,	 המגיד	 לרבו	 מלאדי	 זלמן	 שניאור	 רבי	 שנסע	 השנייה	 בפעם	

שבו	 חדר	 עבורו	 שיקצה	 מבעל-הבית	 וביקש	 מסוים	 בפונדק	 בדרכו	 התאכסן	

יוכל	להתפלל	מבלי	שיופרע.	הלה	הקצה	לו	חדר	בחצרו,	ואדמו"ר	הזקן	נכנס	

להתפלל	שם.	בעל-הבית	שכח	את	כל	העניין,	וכשראה	שדלת	החדר	פתוחה,	

סגר	אותה.	כעבור	זמן	מה,	עבר	שוב	במקום	וראה	זרזיף	דקיק	של	דם	שנוזל	

וכשנכנס,	ראה	 נזכר	שהשאיר	את	אדמו"ר	הזקן	במקום,	 דרך	הפתח.	אז	הוא	

אותו	עומד	ומתפלל	כשדם	נוזל	ממנו	והוא	אינו	מרגיש	בכך.

אחר-כך	שאל	הלה	את	אדמו"ר	הזקן:	"איזו	דרך	היא	זו	בעבודת	ה'	בכוונה,	עד	

שאינכם	מרגישים	בנזילת	הדם?"	ענה	לו	אדמו"ר	הזקן	שיש	לו	רב	במעזריטש	

והוא	שהורה	לו	דרך	זו.	ומיד	נסעו	שניהם	למעזריטש.	

)'שמועות	וסיפורים'(
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פרק ד

סולם התפילה

לאחר	שלמדנו	על	משמעותה	של	התפילה	ועל	הדרכים	השונות	בהן	עלינו	לגשת	

ולהתפלל,	הגיע	הזמן	להיכנס	קצת	לתוך	הסידור	עצמו.

הסידור	הוא	עולם	ומלואו	וכולל	בתוכו	את	כל	מעגל	החיים	היהודיים,	אבל	בפרק	

שחרית.	 תפילת	 	- ביום	 ביותר	 והחשובה	 המרכזית	 בתפילה	 נתמקד	 אנחנו	 זה	

נלמד	על	המבנה	של	התפילה	-	כמו	סולם,	שלב	אחרי	שלב,	ונתמקד	במשמעות	

כל	חלק	מחלקי	סולם	התפילה.	פרק	זה	מיוסד	ברובו	הגדול	על	ביאורי	אדמו"רי	

חב"ד	בסדר	ומהלך	מבנה	התפילה.

סולם	 של	 השלבים	 ארבעת	 לפי	 מסודר	 מכן	 ולאחר	 בהקדמה,	 פותח	 הפרק	

התפילה:

'מודה	אני'	וברכות	השחר 	.1

פסוקי	דזמרה 	.2

ברכות	קריאת	שמע	וקריאת	שמע 	.3

תפילת	העמידה	 	.4
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המגיד	 אל	 בא	 אחד	 סוחר	

בקשה:	 ובפיו	 ממעזריטש	

מצויה,	 אינה	 "הפרנסה	

יתפלל	נא	הרבי	למעני".	ענה	

שתבקש	 "מוטב	 המגיד:	 לו	

כדי	 להתפלל,	 ללמדך	 ממני	

זאת	בעצמך	 שתוכל	לעשות	

ולא	תזדקק	לעזרתי".

הקדמה - כוחו של הנוסח הקבוע
כמה	יפה	לראות	סידור	בלוי	ומשומש,	שבעליו	ממשיך	להתפלל	דווקא	בו,	רק	כי	זה	

הסידור	האישי	שלו.	אם	התנ"ך	הוא	הראש	והשכל	של	עם	ישראל,	אז	הסידור	הוא	הלב	

היהודי.	בסדור	נשפכו	אין	סוף	דמעות	במשך	הדורות,	ולתוכו	הכניס	כל	יהודי	את	עצמו	

בעת	צרה	או	שמחה.	אך	יחד	עם	החיבה	והקשר	שלנו	לסידור,	הסידור	עלול	להפוך	

המילים,	 אותן	 את	 לומר	 נדרשים	 אנחנו	 יום	 בכל	 ח"ו.	 למשעממת	 שלנו	 התפילה	 את	

באותה	שעה	ובאותו	הסדר.	למה?	לשם	מה	צריך	נוסח	קבוע	לתפילה,	ומה	יש	במילים	

המקודשות	הללו?	תשובה	לשאלה	זו	ניתן	למצוא	בדבריו	הבאים	של	ה'שפת	אמת':	

ׁשֶּבְתֹוָרה  וְתֵבָה  ּתֵבָה  ּכָל  ִהיא  נַֹח,  ּבָּה  ׁשֶּנִּצַל  ּתֵבָה  ּכִי  ּבְַּספִָרים,  ]נאמר[  "ִאיתָא 
ּותְפִּלָה, וְׁשֶּצִָריְך ָאָדם לְבֵַּטל עַצְמֹו ֶאל ַהּתֵבָה ׁשֶּמֹוצִיא ִמּפִיו. ּובְוַַּדאי ַאנְׁשֵי ּכְנֶֶסת 
ַהּגְדֹולָה ׁשֶּתְִּקנּו לָנּו ֵסֶדר ַהּתְפִּלָה, ַאף ּכִי ּפָׁשּוט נְִרֶאה ׁשֶּכָל ֶאָחד יְבֵַּקׁש ַהּצִָריְך 
לֹו, וְזֶה עִַּקר ִמצְוַת ּתְפִּלָה, ַאְך ּכִי אֹותָן ַהּתֵבֹות וְָהאֹותִּיֹות ְמַסּיְעִין לָָאָדם לְִהתְַּדּבֵק 
]ביאורי חסידות לסידור[ עַל ּפָסּוק "ּבְַחְרּבִי  ]בעל התניא[ ּבִַּסּדּור  וְכָתַב ָהַרב  יִתְּבַָרְך.  ּבֹו 
ּובְַקׁשְּתִי" )בראשית מח,כב(, וְתְַרּגּומֹו 'ּבִצְלֹותִי ּובְבָעּותִי' ]בתפלתי ובבקשתי[, ּופֵֵרׁש, ּכִי 
"ַחְרּבִי" הּוא אֹותִיֹות וְתֵבֹות ׁשֶל ַהּתְפִּלָה, וְ"ַקׁשְּתִי" הּוא ּכַֹח ָהָאָדם, ׁשֶּזֶה מֹועִיל 

לְַהעֲלֹות ַהִּדּבּוִרים ּכְמֹו ֶקׁשֶת. ֲאבָל עִַּקר ַהּתְפִּלָה ֵהם ָהאֹותִּיֹות, ּכַּנַ"ל".
)רבי יהודה אריה ליב מגור, 'שפת אמת', פרשת נח תרל"ה(

מה	היחס	בין	אמירת	נוסח	התפילה	ובין	הכוונה	של	המתפלל,	לפי	ה'שפת	אמת'?

אותיות	התפילה	הן	כלי	הנשק	שלנו.	כלי	נשק	שמסייע	לנו	בשני	מצבים:	ראשית	כל	-	

כשכוחנו	נחלש,	ליבנו	סתום,	ולראש	שלנו	אין	כוח	לחשוב.	בשעה	זו	אותיות	התפילה	

דומות	לתיבה	שסוככת	ומגינה	עלינו.	הנוסח	הקבוע	מאפשר	לנו	להתפלל	גם	בזמנים	

ומצבים	בהם	אנחנו	בעצמנו	לא	היינו	מסוגלים	לזוז	ולהוציא	מילה	של	תפילה	מהפה.

הנוסח	הקדוש	של	התפילה	מרומם	 ומסוגלים	להתפלל,	 רוצים	 אנחנו	 גם	כאשר	 אך	

אותנו.	"עיקר	התפילה	הם	האותיות",	כי	באותיות	יש	פתח	לעולמות	אינסופיים	והרבה	

"בא	 	- לתוכן	 להיכנס	 הוא	 לעשות	 כל	שעלינו	 לבד.	 להגיע	 שנוכל	 גבוהים	ממה	 יותר	

אל	התיבה".	האותיות	הן	דוממות	ורק	אם	ניכנס	לתוכן,	נחשוב	עליהן	וננסה	למצוא	את	

עצמנו	בתוכן,	הן	ייקחו	אותנו	רחוק	וגבוה.

נוסח	התפילה	הוא	כל	כך	מקודש	ומדויק,	לא	רק	במילים	שלו	אלא	גם	בסדר	ובמבנה	

שסידרו	אנשי	כנסת	הגדולה.	

"ּכִי ִהּנֵה ַהּתְפִּלָה נְִקֵראת 'ֻסּלָם' - ּכְמֹו ַהֻּסּלָם ׁשֶעָׂשּוי ִמַּמְדֵרגֹות, וְעַל יָדֹו עֹולִים 
ִמּלְַמָּטה לְַמעְלָה, ּכְָך עַל יְֵדי ַהּתְפִּלָה עֹולִים. וְַהיְנּו עִנְיַן ַאְרּבַעַת ֶחלְֵקי ַהּתְפִּלָה: 
עֶׂשְֵרה,  ׁשְמֹונֶה  עַד  ּוִמ'ּיֹוצֵר'  'יֹוצֵר',  עַד  ׁשֶָאַמר'  ּוִמ'ּבָרּוְך  ׁשֶָאַמר',  'ּבָרּוְך  עַד 
ּוׁשְמֹונֶה עֶׂשְֵרה. ּובְכָל עֹולָם ֵמעֹולָמֹות ֵאּלּו יֵׁש ּגַם ּכֵן עֲלִּיֹות ּכַָּמה ּפְִרֵטי ַמְדֵרגֹות, 
וְֵהן ֵהן ּכָל ּפְִרֵטי ַהּפָָרׁשִּיֹות וְַהִּמזְמֹוִרים ׁשֶּבִפְסּוֵקי ְדזְִמָרה ּובְִרּכֹות ְקִריַאת ׁשְַמע 

ׁשֶּבְ'יֹוצֵר'".
)רבי מנחם מענדל שניאורסון, 'מאמרי הצמח צדק', ד"ה "מה יפו פעמיך"(

ובאיזה	מצב	התחלנו	להתפלל,	ברגע	שנכנסנו	 לא	משנה	על	איזה	צד	קמנו	בבוקר	

לתפילה	הצטרפנו	למסע.	התפילה	הפשוטה	והרגילה	מוליכה	אותנו	מדי	בוקר	במסע	

בין	עולמות.	התפילה	נמשלה	לסולם	שמוליך	אותנו	במסע	כלפי	מעלה.	וכמו	סולם,	כך	

גם	התפילה	בנויה	שלבים	שלבים.	התפילה	איננה	מקפצה,	וכל	שלב	הוא	חשוב	ונבנה	

על	גבי	השלב	שקדם	לו.	
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"על	 הנחש	 את	 קילל	 הקב"ה	

כל	 תאכל	 ועפר	 תלך	 גחונך	

ג,יד(.	 )בראשית	 חייך"	 ימי	

מכאן	שתמיד	יהיה	לנחש	מזון	

בשפע,	ולכאורה	אין	זו	קללה	

מאחר	 אלא	 ברכה!	 אלא	

מזון,	 לו	 יחסר	 לא	 שלעולם	

כך,	 יצטרך	להתפלל	על	 לא	

ואין	לך	קללה	גדולה	מזו.	

)רבי	שמחה	בונים	מפשיסחא(

והמימדים	 העולמות	 לארבעת	 הסוד,	 תורת	 לפי	 מקבילים,	 התפילה	 שלבי	 ארבעת	

הרוחניים	של	העולם:	עולם	העשייה	)המימד	בו	אנו	חיים	וחווים(,	עולם	היצירה,	עולם	

בראש	 הללו	 המילים	 מופיעות	 בהם	 רבים	 סידורים	 ישנם	 האצילות.	 ועולם	 הבריאה	

מוסבר	 החסידות	 בתורת	 בתפילה.	 קטע	 אותו	 שייך	 עולם	 לאיזה	 לציין	 כדי	 העמוד,	

האדם.	 בנפש	 שונים	 וחלקים	 רמות	 גם	 בעצם	 הם	 והמימדים,	 העולמות	 שארבעת	

התפילה	היא	בעצם	מסע	אל	תוך	הנפש	שלנו,	כאשר	כל	חלק	של	התפילה	מפעיל	

ומקרב	חלק	אחר	בנפשנו	אל	ה'.	

בנפש	 והעבודה	 כל	שלב	 על	ארבעת	שלבי	התפילה,	על	משמעות	 נלמד	 זה	 בפרק	

השייכת	לו.	
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1. 'מודה אני' וברכות השחר 
ֲאנִי  "מֹוֶדה  ּבַּבֶֹקר  ּפַעַם  ָאַמר  זצ"ל  ִמּקֹוצְק  ֶמענְֶּדל  ְמנֵַחם  ַרּבִי  ַהָּקדֹוׁש  "ָהַרב 
'לְפָנֶיָך'"?...  ּזֶה  ּוַמה  'ֲאנִי',  זֶה  "ִמי  ַהּלָׁשֹון:  ּבְזֶה  וְָאַמר  ִהפְִסיק  וְָאז  לְפָנֶיָך", 
וְִהפְִסיק וְֹלא ִּדּבֵר יֹותֵר. וְָהבֵן, ׁשֶעָמֹק הּוא. ּכִי עִַּקר עַבְדּות ָהָאָדם לְִראֹות ׁשִפְלּות 

עַצְמֹו וְגְַדלּות ה' יִתְּבֵָרְך".
)'שיח שרפי קודש', עניינים שונים, סדר התפילה(

את	 המאפיינת	 והיא	 היום,	 לכל	 המוצא	 נקודת	 היא	 ה'	 בפני	 והביטול	 ההודאה	 עמדת	

השלב	הראשון	של	התפילה.	כדי	שנוכל	בכלל	לגשת	אל	ה'	ולהתחיל	בדו	שיח	איתו,	

עלינו	לזכור	מול	מי	אנחנו	עומדים.	מה	זה	"אני",	העומד	מול	"לפניך".	לדעת	שעם	כל	

החכמות	וכל	העליות	ה'	תמיד	יהיה	'גדול'	עלינו,	וכל	מה	שאנחנו	מסוגלים	לעשות	זה	

רק	להכיר	בגדולתו,	להודות	לו	ולהתבטל	בפניו.	

"מודה	אני"	היא	גם	התפילה	היחידה	שנאמרת	בידיים	טמאות,	עוד	לפני	נטילת	ידיים.	

ומהטבע	 וההודאה	לה'	היא	דבר	הנובע	מעצם	הנשמה	שלנו,	 מפני	שעמדת	הביטול	

הבסיסי	שלנו	כיהודים:	

"ֵסֶדר ַהּיֹום ַמתְִחיל ּבְ"מֹוֶדה ֲאנִי", וְאֹוְמִרים זֹאת קֶֹדם לִנְִטילַת יַָדיִם, ֲאפִּלּו ּבְיַָדיִם 
ְטֵמאֹות, ִמּפְנֵי ׁשֶּכָל ַהֻּטְמאֹות ׁשֶּבָעֹולָם ֵאין ּבְכָֹחן לְַטֵּמא ַה"ּמֹוֶדה ֲאנִי" ׁשֶל יְהּוִדי. 

ֶאפְׁשָר ׁשֶָחֵסר ּבְזֶה אֹו ּבְזֶה, ַאְך ַה"ּמֹוֶדה ֲאנִי" נִׁשְַאר ּבִׁשְלֵמּותֹו".
)רבי יוסף יצחק שניאורסון, 'היום יום', יא שבט(

"ִמּיָד ּבְקּומֹו ִמּׁשְנָתֹו, לִפְנֵי נְִטילַת יַָדיִם, ּכֲַאׁשֶר יֵׁש עֲַדיִן ׁשִּיּוֵרי ַהֻּטְמָאה עַל ָראׁשֵי 
קֶֹדם  ׁשֶהּוא  ׁשֶַאף  וְַהיְנּו,  ֱאמּונָתֶָך".  ַרּבָה  ֲאנִי...  "מֹוֶדה  אֹוֵמר  הּוא  ֶאצְּבְעֹותָיו, 
נְִטילַת יַָדיִם, ִמּכָל ָמקֹום ִמּצַד נִׁשְָמתֹו ׁשִֶהיא 'ֵחלֶק ֱאֹלַקה ִמַּמעַל' הּוא אֹוֵמר מֹוֶדה 
ֲאנִי לְפָנֶיָך... ׁשִֶהיא הֹוָדָאה ּכְלָלִית ּבִלְבָד, ׁשֶַההֹוָדָאה ּובִּטּול הּוא ּבְעֶצֶם ַהּנֶפֶׁש, 
לְִהיֹות ׁשֵֶאינֹו ׁשַּיְָך עֲַדיִן לְַהּׂשָגָה וְִהתְַחּלְקּות ׁשֶל ּכֹחֹות ּפְנִיִמּיִים, ׁשֲֶהֵרי ֲאִמיָרה 
זֹו ִהיא לִפְנֵי ּבְִרּכֹות ַהּׁשַַחר, ׁשֶָאז ִהיא ִהתְַחּלְקּות ַהּכֹחֹות, ׁשֶָאז אֹוְמִרים "ַהּנֹותֵן 

לַּׂשֶכְוִי בִינָה" ּו"פֹוֵקַח עִוְִרים" וְכּו'..."
)רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, ד"ה "אני לדודי" תשי"ב(

מה	זה	אומר	שה"מודה	אני	נשאר	בשלמותו"?	מה	נשאר	שלם	ומדוע?

עיינו	בדברי	הרבי	מליובאוויטש	וענו	-	אם	"מודה	אני"	זו	"הודאה	כללית",	מתי	אנו	

מודים	באופן	פרטי	ומחולק?	

ללכת	 כבר	 מתחילים	 אנחנו	 והתלבשנו,	 שיניים	 שצחצחנו	 אחרי	 אני",	 "מודה	 אחרי	

אותם	 לכוון	 צריכים	 ואנחנו	 לפעול	 מתחילים	 בתוכנו	 חלקים	 עוד	 יותר.	 קצת	 ולחשוב	

לה'.	העולם	שסביבנו	מתחיל	להתעורר,	וגם	אותו	אנחנו	רוצים	לאסוף	ולקשר	לה'.	זו	

המשמעות	של	ברכות	השחר,	בהן	אנחנו	מפרטים	את	התודה	שאמרנו	ב"מודה	אני"	

לשמונה	עשרה	ברכות	על	שמונה	עשרה	עניינים	שונים.	

"ּוכְמֹו ח"י ּבְָרכֹות ׁשֶל ּבְִרּכֹות ַהּׁשַַחר ׁשֶאֹוֵמר ָהָאָדם ּבְקּומֹו ִמּׁשְנָתֹו. וְיָדּועַ ׁשֶּלַיְלָה 
הּוא זְַמן ַהחֹׁשְֶך, ּבְִחינַת ֶהעְלֵם וְֶהְסּתֵר; ּוכְמֹו ָהָאָדם, ּכְׁשֶּיָׁשֵן, ֲהֵרי ִמְסּתַּלְִקים ִמֶּמּנּו 
ַהּכֹחֹות ּפְנִיִמּיִים ְּדׂשֵכֶל ּוִמּדֹות ּוְרִאּיָה ּוׁשְִמיעָה, ׁשֶָאז נְִרּגָׁש ַהּגּוף ּבְיֹותֵר. ׁשֶּבַּיֹום, 
ּכְׁשֶהּוא עֵר ּוֵמִאיר ּבֹו אֹור ַהּנֶפֶׁש, ֲהֵרי ַהּגּוף ּבֵָטל ֶאל ַהּנֶפֶׁש וְנִגְָרר ַאֲחָריו, וְעִַּקר 
ַהִהתְּגַּלּות הּוא ַהּנֶפֶׁש... ּובַּלַיְלָה הּוא לְֵהפְֶך - ׁשֶאֹור וְִחּיּות ַהּנֶפֶׁש ִמתְעַּלֵם, ּוַמה 
ׁשֶּבְִהתְּגַּלּות הּוא ַהּגּוף, ּוכְִאּלּו ֵאין ּבֹו ִחּיּות ַהּנֶפֶׁש, ׁשֶּׁשֵנָה ֶאָחד ִמּׁשִּׁשִים ּבְִמיתָה 
)ברכות נז ע"ב(... וְגַם ִמּיָד ּבְקּומֹו ִמּׁשְנָתֹו לִּבֹו ּומֹחֹו ְמגֻּׁשָם ּוְמֻטְמָטם, ּוִמּצַד נִׁשְָמתֹו 

 רבי מנחם 
 מענדל מקוצק
רבי	מנחם	מענדל	

מורגנשטרן	נולד	

בשנת	תקמ"ז	)1787(	

והסתלק	בכ"ב	

שבט	תרי"ט	)1859(.	

תלמידם	של	ה'יהודי	

הקדוש'	ורבי	שמחה	

בונים	מפשיסחא.	היה	

מפורסם	באישיותו	

החריפה	והקיצונית,	

ובדרישתו	הבלתי	

פוסקת	אחר	עבודת	

ה'	מקסימלית	ואמת	

פנימית.	בעשרים	שנותיו	

האחרונות	לא	התראה	

עם	הציבור	ועבד	

את	בוראו	בלהט	אש	

כשהוא	מסוגר	בחדרו	

הצנוע.

קבריהם	של	הרבי	מקוצק	וצאצאיו
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""לא	תאכלו	על	הדם"	

תאכלו	 לא	 	- יט,כו(	 )ויקרא	

קודם	שתתפללו	על	דמכם"	

"אדם"	 השם	 ע"ב(.	 י	 )ברכות	

הוא	על	שם	ה'דם'	שבו,	ולאחר	

שמדבק	עצמו	בבורא	יתברך	

וממשיך	עליו	'א'	-	'אלופו	של	

ולכן	 אדם.	 מזה	 נהיה	 עולם',	

לא	 שעדיין	 התפילה,	 לפני	

של	 'אלופו	 את	 אליו	 חיבר	

עולם',	אסור	לו	לאכול.	

)המגיד	ממזריטש(

הּוא ּבְתַכְלִית ַהַּקְטנּות ּכְתִינֹוק ׁשֶּנֹולָד... ָהעִנְיָן הּוא, ְּדַדוְָקא ִמּיָד ּבְקּומֹו ִמּׁשְנָתֹו, 
ׁשֶָאז הּוא ּבִבְִחינַת ָחְמִרי ּבְיֹותֵר ִמּצַד ַהּגּוף, ּוִמּצַד ַהּנְׁשָָמה הּוא ּבְתַכְלִית ַהַּקְטנּות, 
אֹור  ּבֵין  לְַהּכִיר  וְעֹז  ּכַֹח  לֹו  ַהּנֹותֶנֶת  יֹותֵר,  ּגְבָֹהה  ַהְמׁשָכָה  ַּדוְָקא  לְִהיֹות  צִָריְך 
לְחֹׁשְֶך, ְּדַהיְנּו ּבֵין טֹוב לְַרע. וְַהּכַּוָנָה ּבָזֶה, ׁשֶּגַם ּבְגּופֹו ַהָחְמִרי יַּכִיר ֶאת ּבֹוְראֹו, 

וְיְִהיֶה ּבִבְִחינַת ּבִּטּול ַהָחְמִרּיּות ַהָּקׁשָה ׁשֶּנֱֶאָחז ּבְנַפְׁשֹו ַהִּטבְעִית".
)רבי דובער מליובאוויטש, 'המשך תער"ב', חלק א' עמ' שלח(

למה	דווקא	כשהאדם	קם	משנתו	הוא	"חומרי	ביותר"?	

האם	זכור	לך	מצב	שבו	הרגשת	רגש	של	תודה	על	דבר	פשוט	ויומיומי?	ממה	נבעה	

ההרגשה	הזו?

הגוף.	 של	 ביותר	 והקיומיים	 הפשוטים	 הצרכים	 על	 לה'	 מודים	 אנחנו	 השחר	 בברכות	

הגוף	מצד	עצמו	מרגיש	שאין	לו	על	מה	להודות.	הוא	קם,	הולך,	פוקח	עיניים	ורואה	-	

באופן	טבעי	וברור	מאליו.	ברכות	השחר	שוברות	את	העמדה	המנוכרת	הזו	של	הגוף,	

ומלמדות	אותו	שעל	כל	פרט	ופרט	יש	להודות	לה'.	

אחרי	ברכות	השחר	אנו	מוצאים	בסידור	את	פסוקי	והלכות	מעשה	הקורבנות.	כידוע,	

התפילה	כולה	היא	תחליף	וביטוי	לקורבנות,	כי	בשעת	התפילה	אנחנו	מתקרבים	לה'	

הראשון	 בחלק	 כבר	 לה'.	 האהבה	 באש	 הבהמיים	 הנפש	 וכוחות	 הגוף	 את	 ומקריבים	

המהווים	 הפסוקים	 באמירת	 	- ההקרבה	 לאש	 בהכנות	 עוסקים	 אנחנו	 התפילה,	 של	

ש"כל	 חז"ל	 שהסבירו	 וכפי	 יד,ג(,	 )הושע	 שפתינו"	 פרים	 "ונשלמה	 לקורבנות:	 תחליף	

העוסק	בתורת	חטאת	כאילו	הקריב	חטאת"	)מנחות	קי	ע"א(.	אמירת	הפסוקים	והכניסה	

לעולם	המקדש,	היא	זו	שפותחת	בנו	את	ההבנה	והחשק	להקריב	את	עצמנו	לה'	בחלקי	

התפילה	הבאים.
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"תפילת	הערב	אין	לה	קבע"	

)ברכות	כו	ע"א(.	תפילתו	של	

חשכות	 בעת	 מישראל	 אדם	

וערב	ומתוך	צרה	וייסורים,	אין	

לה	קבע	וזמן	מיוחד	להתקבל	

למעלה	 הם	 ישראל	 ה'.	 לפני	

להם	 פותחים	 ותמיד	 מהזמן	

שערי	תפילה.	

)שפת	אמת(

2. פסוקי דזמרה
אחרי	שהודינו	באמת	הפשוטה	-	שאנחנו	תלויים	בכל	פרט	מחיינו	בריבונו	של	עולם,	

יותר.	המטרה	שלנו	היא	לא	 יכולים	להתקדם	ולהעמיק	את	היחסים	קצת	 אנחנו	כבר	

לגמרי	 לגמרי	 להיות	 אותו.	 לאהוב	 ממש	 גם	 אלא	 בפניו,	 ולהתבטל	 בה'	 להאמין	 רק	

שייכים	אליו,	בהתלהבות	ובתשוקה.	את	האהבה	הזו	אנחנו	נגלה	רק	בהמשך	התפילה,	

ב"ואהבת	את	ה'	אלוקיך"	שבקריאת	שמע,	אבל	כבר	בפסוקי	דזמרה	אנחנו	מתחילים	

לעורר	את	האהבה.

"ּכִי ִהּנֵה עִנְיַן ַהּתְפִּלָה ִהיא ִקּיּום ַהִּמצְוַת ְקִריַאת ׁשְַמע - "וְָאַהבְּתָ", וְעַל ָּדבָר זֶה 
ּתְִּקנּו ּגַם ּכֵן ּכָל ֵסֶדר ַהּתְפִּלָה קֶֹדם ְקִריַאת ׁשְַמע, ּכְֵדי ׁשֶּיְַקּבֵל עָלָיו ּבְִקִריַאת ׁשְַמע 

"וְָאַהבְּתָ" ּבֶֶאֶמת".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'תורה אור', כי תשא ד"ה "שמאלו תחת ראשי"(

התעוררות	האהבה	תלויה	בשני	גורמים:	

דבר	ראשון,	זה	צריך	להיות	מושך.	אי	אפשר	לאהוב	משהו	משעמם	וסתמי.	אם	אנחנו	

רוצים	לאהוב	את	ה',	ה'	צריך	להרשים	ולהלהיב	אותנו.	

דוחה	 אלוקים	 מקרבת	 האמיתית	 ההתלהבות	 מוחלטת.	 היא	 לה'	 האהבה	 שני,	 דבר	

ממילא	כל	התלהבות	לעניינים	אחרים	וטפלים.	וכמו	שאומר	בעל	חובת	הלבבות:	"כשם	

שלא	ישכנו	אש	ומים	בכלי	אחד,	כך	לא	ישכנו	בלב	המאמין	אהבת	ה'	ואהבת	עולם	הזה	

כאחד"	)חובת	הלבבות,	פתיחה	לשער	האהבה(.	

שני	העניינים	הללו	באים	לידי	ביטוי	בפסוקי	דזמרה,	המכינים	ומביאים	את	האהבה	לה',	

כמבואר	במקור	הבא:	

ַהִהתְּפַעֲלּות ִמִּסּפּור ׁשִבְחֹו ׁשֶל ָמקֹום. ׁשֶַאף ׁשֵֶאינֹו  יֶׁשְנֹו עִנְיַן  ְדזְִמָרה  "ּבִפְסּוֵקי 
ַמּׂשִיג ֶאת ָהעִנְיָן, ׁשֲֶהֵרי ּבִפְסּוֵקי ְדזְִמָרה הּוא ִסּפּור ּגְֻדּלָתֹו יִתְּבֵָרְך ּבְעִנְיַן ִהתְַהּוּות 
ּבָזֶה  יֵׁש  ִמּכָל ָמקֹום  ּבַּנִבְָרִאים,  ֵאינֹו ֻמּׂשָג  ֵמַאיִן'  'יֵׁש  ִהתְַהּוּות  וְאֹפֶן  ֵמַאיִן',  'יֵׁש 
ִמּזֶה.  ׁשִֶּמתְּפַעֵל  וְזְִמָרה,  ׁשִיָרה  עִנְיַן  ּבְפַׁשְטּות  ֵהם  ְדזְִמָרה  ּפְסּוֵקי  ִהתְּפַעֲלּות... 
ַהיְנּו, ׁשֵֶאין  ]השפעה[ ִמּבַחּוץ.  ֲחִקיָקה  ְדזְִמָרה ּבַּנֶפֶׁש ִהיא ּבְֶדֶרְך  ִּדפְסּוֵקי  וְַהּפְעֻּלָה 
זֹו ֲחִקיָקה ִמּבִפְנִים, ִמּׁשּום ׁשֵֶאין ּבָזֶה ַהּׂשָגָה, ֲאבָל ִמּכָל ָמקֹום ִמּצַד ַהִהתְּפַעֲלּות 
ׁשֶהּוא  ְדזְִמָרה',  'ּפְסּוֵקי  ׁשֶל  ַהּׁשֵנִי  ַהּפֵרּוׁש  וְזֶהּו  ִמּבַחּוץ.  ֲחִקיָקה  ּפֹועֵל  זֶה  ֲהֵרי 
ִמּלְׁשֹון "לְזֵַּמר עִָריצִים", ַהיְנּו לְַהכְִרית ֶאת ַהחֹוִחים וְַהּקֹוצִים ׁשֶל נֶפֶׁש ַהּבֲַהִמית... 

ַהּמֹונְעִים ּוְמעַּכְבִים ֶאת ַהּנֶפֶׁש ַהּבֲַהִמית ֵמַהְרּגָׁשַת וֲַהבָנַת עִנְיַן ֱאֹלִקי..."
)רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, ד"ה אני לדודי תשי"ב(

מה	הם	שני	הפירושים	לשם	"פסוקי	דזמרה"?	מה	הפעולה	של	הפסוקים	לפי	כל	אחד	

מהפירושים?

מה	ההבדל	בין	"חקיקה	מבחוץ"	ל"חקיקה	מבפנים"?	מדוע	פסוקי	דזמרה	הם	עדיין	רק	

"חקיקה	מבחוץ"?

פתחו	את	הסידור	בפסוקי	דזמרה	ונסו	להבחין	במזמורים	המבטאים	את	עניין	

"התהוות	יש	מאין".

מדוע	אנחנו	לא	יכולים	לקלוט	באמת	את	משמעות	בריאת	'יש	מאין'?	
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הרמב"ם	בהלכות	יסודי	התורה	)פרק	ב,	הלכה	ב(	מבאר	כיצד	ניתן	להגיע	לאהבת	ה':	

"והיאך	היא	הדרך	לאהבתו	ויראתו?	בשעה	שיתבונן	האדם	במעשיו	וברואיו	הנפלאים	

ומפאר	 ומשבח	 אוהב	 הוא	 מיד	 קץ,	 ולא	 ערך	 לה	 ויראה	מהם	חכמתו	שאין	 הגדולים,	

ומתאווה	תאווה	גדולה	לידע	השם	הגדול,	כמו	שאמר	דוד	"צמאה	נפשי	לאלוהים	לאל	

חי"	)תהילים	מב,ג(".	

פסוקי	דזמרה	הם	השעה	היחידה	ביום	שבה	אנחנו	עסוקים	באופן	רשמי	בהתבוננות	

ב"מעשיו	וברואיו	הנפלאים".	פסוקי	דזמרה	מלאים	בתיאורים	על	הפלא	שבבריאה	ועל	

השגחת	ה'	על	כל	ענייני	העולם.	מלבד	הפלא	הפשוט	של	חכמת	הבריאה	-	"מה	רבו	

מעשיך	ה'	כולם	בחכמה	עשית"	)תהילים	קד,כד(,	תורת	החסידות	מלמדת	שיש	בפסוקי	

נברא	מהאין	 ומכך	שהכל	 -	ההתפעלות	מעצם	מעשה	הבריאה,	 נוסף	 דזמרה	עומק	

המוחלט.	פסוקי	השבח	על	כך	שה'	"יתום	ואלמנה	יעודד",	"נותן	לבהמה	לחמה"	או	"רוח	

סערה	עושה	דברו"	מבטאים	כולם	את	הקשר	הבלתי	פוסק	שבין	ה'	והעולם	-	"ואתה	

מחיה	את	כולם".	העולם	בכל	רגע	חי	וקיים	בחסדו	של	ה',	שברא	עולם	שלם	ומופלא	

מכלום	גמור.	

תפילה	של	צדיק

אפיקורס	אחד	היה	בברדיטשוב	שהיה	לועג	לצדיק	רבי	לוי	יצחק	ולחסידיו.	אמרו	

לו	החסידים:	"אילו	היית	בבית	הכנסת	בשעת	תפילתו	של	רבי	לוי	יצחק	היית	אף	

אתה	חוזר	בתשובה".	צחק	ואמר:	"אלך	ואראה	לכם	שלא	אתפעל	כלל".	הלך	

ועמד	מתחילת	התפילה	עד	אחר	שמונה	עשרה,	והראה	לחסידים	תנועה	של	

שחוק	כאומר:	ניצחתי	אתכם.	אבל	כשהתחיל	הרב	לומר	"ובא	לציון	גואל	ולשבי	

פשע	ביעקב",	כפל	כמה	פעמים	את	המילים	"ולשבי	פשע	ביעקב"	בהתלהבות	

רבה	מעמקי	הנפש,	ולא	יכול	אותו	איש	לעמוד	כי	נגעו	הדברים	עד	ליבו,	ולא	זז	

משם	עד	שנעשה	בעל	תשובה	גמור.

	)'סיפורי	חסידים',	הרב	זוין(	
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3. ברכות קריאת שמע וקריאת שמע
בברכות	קריאת	שמע	אנחנו	מתקדמים	שלב	נוסף	לקראת	האהבה.	לקראת	העמקת	

הקשר.	קשר	אמיתי	איננו	בנוי	רק	על	התפעלות,	על	'אהבה	ממבט	ראשון',	אלא	הוא	חייב	

לנבוע	מהיכרות	מעמיקה	והזדהות.	בפסוקי	דזמרה	חשנו	את	הפלא	שבקיום	העולם,	

אותו	מקיים	ה'	בכל	רגע	-	יש	מאין,	אך	בברכות	קריאת	שמע	אנחנו	מעמיקים	את	ההבנה	

ועוסקים	בצדדים	המרוממים	של	העולם	ושל	הקשר	שלנו	עם	ה'.	ההתבוננות	בעניינים	

אלו	הופכת	את	הקשר	שלנו	לה'	לעמוק	וממשי	יותר.

ַהַּמתְִחילֹות  ׁשְַמע  ְקִריַאת  ּובְִרּכֹות  ַהּיָם,  ּבְׁשִיַרת  ַהִּמְסּתַּיְִמים  ְדזְִמָרא  "ּפְסּוֵקי 
עֹולָמֹות:  ׁשְנֵי  ׁשֶל  ַאִּדיָרה  ּפְגִיׁשָה  ֵהם  בְֵראׁשִית,  ַמעֲׂשֵי  וְִחּדּוׁש  ָהאֹור  ּבִיצִיַרת 
עֹולָם ַהיְצִיָרה ָהרּוָחנִית ַהּׁשִיִרית, וְעֹולָם ַהַּמֲחׁשָבָה וְַהּבְִריָאה ּבְִדבַר ה' ַהְמרֹוָמם 

וְַהִּמתְנַּׂשֵא". 
)הרב אברהם יצחק הכהן קוק, 'אורות התפילה', פרק ו פסקה יב(

המלאכים	 א.	 	- מרוממים	 דברים	 בשני	 עוסקות	 שמע	 קריאת	 שלפני	 הברכות	 שתי	

והעולמות	העליונים.	ב.	הקשר	הייחודי	של	עם	ישראל	לה'	על	ידי	התורה	והמצוות.	שני	

הנושאים	הללו	מעוררים	את	הצד	העמוק	באהבה	ובקשר	שלנו	לה'.	הברכה	שאחרי	

קריאת	שמע	-	"גאל	ישראל",	העוסקת	בגאולה	ממצרים,	קשורה	גם	היא	ל"ואהבת	את	

ה'	אלוקיך"	שבקריאת	שמע,	כפי	שנראה	להלן.	

ברכת יוצר אור א. 
מלאכים	זה	דבר	שנשמע	לנו	רחוק.	רחוק	מאוד.	מה	זה	אומר?	איפה	הם	בכלל,	ומה	

בכל	 במלאכים.	 מתעסקים	 אנחנו	 יום	 שמדי	 לב	 שמים	 לא	 מאיתנו	 רבים	 ולהם?	 לנו	

על	המלאכים.	 ורק	 אך	 בסידור,	שמדבר	 יותר	מעמוד	 קוראים	 אנחנו	 תפילת	שחרית	

במקום	לקרוא	כמה	פסוקים	מסיפור	הבריאה,	ממתן	תורה	או	מכל	מיני	דברים	אחרים	

'שרפים',	 כמו	 רוחניים	 יצורים	 מיני	 כל	 על	 מדברים	 אנחנו	 אותנו,	 להלהיב	 שאמורים	

'אופנים'	וכל	מיני	שמות	תמוהים.	למה?	מה	זה	אמור	לפעול	בנו?	

"ַהּתֹכֶן ׁשֶל ּבְִרּכַת 'יֹוצֵר' הּוא - ּבִּטּול ַהַּמלְָאכִים, ׂשְָרפִים וְאֹופַּנִים. וְַהְמכֻּוָן ּבָזֶה 
הּוא, ׁשֶַהִהתְּבֹונְנּות ּבְעִנְיָנִים ֵאּלּו, ּפֹועֶלֶת ּגַם ּבְנֶפֶׁש ַהּבֲַהִמית, ׁשֶּגַם ִהיא ּתְִהיֶה 

ּבְֵטלָה לֱֶאֹלקּות.

וְעַל ֶּדֶרְך ָמׁשָל, ּבְֶמלְֶך ּבָׂשָר וָָדם, ׁשֶּגַם ִאיׁש ֲהמֹונִי, ׁשֶּלְִהיֹותֹו ּפָׁשּוט ּבְיֹותֵר ֵאינֹו 
ּבִגְֻדּלַת  ּכְלָל  ֻמּׂשָג  לֹו ׁשּום  ׁשֵֶאין  לְפִי  ִמּזֶה,  וְיִתְּפַעֵל  ַהֶּמלְֶך  ּגְֻדּלַת  ׁשֶּיַּׂשִיג  ׁשַּיְָך 
ַהֶּמלְֶך, ִמּכָל ָמקֹום, ּכֲַאׁשֶר רֹוֶאה ֵאיְך ׁשֶּׂשִָרים ַרּבִים וְנִכְּבִָדים ִמׁשְּתֲַחוִים ּובְֵטלִים 
לְַהֶּמלְֶך, ִהּנֵה זֶה ּגּופָא ׁשֶרֹוֶאה ֶאת ּבִּטּול ַהּׂשִָרים, ֲהֵרי זֶה ּפֹועֵל ּבִּטּול ּגַם ּבְִאיׁש 
ֻמּׂשָג  לֹו  ֵאין  עַצְמֹו  ׁשִֶּמּצַד  ׁשֲֶהגַם  ַהּבֲַהִמית,  ּבַּנֶפֶׁש  ּגַם  זֶה  ֶּדֶרְך  וְעַל  ַהֲהמֹונִי. 
ּבֱֶאֹלקּות ּכְלָל, ִמּכָל ָמקֹום, עַל יְֵדי ׁשִֶּמתְּבֹונֵן ּוַמּׂשִיג ֶאת ּבִּטּול ַהַמלְָאכִים, ֲהֵרי זֶה 

ּפֹועֵל ּגַם עָלָיו".
)רבי מנחם מענדל שניאורסון מליובאוויטש, 'תורת מנחם - התוועדויות', חלק לא עמ' 61(

מה	אמורה	לפעול	בנו	המחשבה	וההתבוננות	על	המלאכים?

נסו	לחשוב	ולהיזכר	-	האם	קרה	לכם	בעבר	שראיתם	משהו	או	מישהו	מרומם	וזה	

השפיע	גם	עליכם?	

ומשמעותית	 משותפת	 אחת	 נקודה	 לנו	 יש	 למלאכים,	 בינינו	 העצום	 ההבדל	 למרות	

עד	מאוד,	והיא	-	ששנינו	נבראים.	שנינו	יצירי	כפיו	של	ה',	העומדים	ומסתכלים	על	ה'	
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אילו	בעלי	התאווה	היו	יודעים	

היו	 התפילה,	 עבודת	 אודות	

תאוותיהם	 כל	 את	 נוטשים	

ומתפללים	כל	היום	כולו.	

)רבי	הלל	מפאריטש(

ועל	גדולתו.	הנקודה	המשותפת	הזו	היא	הבסיס	לברכת	'יוצר	אור'.	בברכת	'יוצר	אור'	

אנחנו	מנסים	להיכנס	קצת	לראש	של	המלאכים	ולראות	את	הדברים	מנקודת	המבט	

לנו	מה	היא	העמדה	האמיתית	שבה	הנברא	אמור	לעמוד	 שלהם.	המלאכים	מראים	

בפני	בוראו,	ואם	נתבונן	בהם	-	נוכל	גם	אנחנו,	למרות	נתוני	הפתיחה	השונים,	להיות	

"עונים	באימה	ואומרים	ביראה".

בתורת	החסידות	מבואר	שבינינו	ובין	המלאכים	יש	קשר	עמוק	יותר,	שהוא	מעין	'קשר	

ונחות	של	הכוחות	 ביטוי	מגושם	 בנו,	הם	בעצם	 והכוחות	הבהמיים	שיש	 היצרים	 דם'.	

להתענג	 רצון	 יש	 באדם	 וגם	 במלאך	 גם	 שהרי,	 המלאכים.	 של	 הנעלים	 והדחפים	

וליהנות.	אלא	שאצל	המלאך	העונג	הוא	מזיו	השכינה	ומקרבת	אלוקים,	ואצל	האדם	

העונג	הוא	ממאכל	טעים	או	משנת	צהריים	ערבה.	בברכת	'יוצר	אור'	יהודי	אמור	להזכיר	

של	 האהבה	 תשוקת	 הוא	 שבתוכו	 ולדחפים	 לכוחות	 שהמקור	 באת",	 "מאין	 	- לעצמו	

המלאכים.	וכאשר	נתחבר	לעולמם	של	המלאכים,	נוכל	גם	אנחנו	לכוון	את	התשוקה	

שלנו	לקדושה.	

"עַל יְֵדי ַהִהתְּבֹונְנּות ּבְִמקֹור ָחצְבָּה וְׁשְָרׁשָּה ּבֶַּמְרּכָבָה ָהעֶלְיֹונָה ׁשִֶּמֶּמּנָה נִלְַקח ַהּכַֹח 
ַהִּמתְַאּוֶה ׁשֶּבְנַפְׁשֹו ַהּבֲַהִמית, ֵאיְך ׁשֵֶהם ּבְֵטלִים... ּוִמתְלֲַהבִים ּוִמתְלֲַהִטים ּבְלֶַהבֶת 
וְׁשַלְֶהבֶת ִרׁשְּפֵי ֵאׁש, לִּבֵָטל ּולְִהּכָלֵל ּבְאֹור ֵאין סֹוף ַהּׁשֹופֵעַ עֲלֵיֶהם, ּוִמֵּמילָא יִָאיר 
אֹור ָהַאֲהבָה ּגַם עַל ּכַֹח ַהִּמתְַאּוֶה ׁשֶּבְנַפְׁשֹו ַהּבֲַהִמית ׁשֶּנִלְְקָחה ִמּׁשָם, לְעֹוֵרר לִּבֹו 
לְִהיֹות נֶעְּתָק ֵמעִנְיָנִים וְתַעֲנּוגִים ּגַׁשְִמּיִים ֲאׁשֶר נִׁשְַקע ּבֶָהם, וְלְִהיֹות נְִמׁשְָך ַאַחר 

ׁשְָרׁשֹו, לְִהּבֵָטל וְלִּכָלֵל ּבְאֹור ה'.

ּבְִרּכַת  לְפָנֶיָה',  'ׁשְּתַיִם  ׁשְַמע  ְקִריַאת  ּבְִרּכֹות  ַהּגְדֹולָה  ּכְנֶֶסת  ַאנְׁשֵי  ּתְִּקנּו  וְלָכֵן 
ֵאיְך  וְַחּיֹות,  ּוׂשְָרפִים  ַהַּמלְָאכִים  ֵסֶדר  ּבֲַאִריכּות  וְנִׁשְנָה  נֱֶאַמר  ׁשֶּׁשָם  אֹור,  יֹוצֵר 
ְרבָבֹות  וְִרּבֹוא  ֲאלָפִים  ׁשֶּכַָּמה   - ְמׁשְָרתִים"  "יֹוצֵר  יִתְּבֵָרְך.  לְאֹורֹו  ּבְֵטלִים  ׁשֵֶהם 
נִבְָרִאים ּבְכָל יֹום, ּוֵמֲחַמת ּתֶֹקף ַאֲהבָתָם ּכְֵאׁש ּבֹועֶֶרת, ּכָלִים וְנִׂשְָרפִים וְחֹוזְִרים 
ּוַמּׂשִיגִים  ׁשֶּיֹוְדעִים  ַהּׂשָגָתָם,  ֵמֲחַמת  ּוַמְקִּדיׁשִים  ַמעֲִריצִים  וְכֻּלָם  ּוִמתְַחְּדׁשִים... 

ׁשִֶחּיּותָם ַהּנְִמׁשְָך לֶָהם וְִקּיּוָמם הּוא ֵמִאּתֹו יִתְּבֵָרְך".
)רבי שמואל מליובאוויטש, 'תורת שמואל', תרכ"ט ד"ה "ומקנה רב"(

כיצד	מתאר	הרבי	מהר"ש	את	התלהבותם	של	המלאכים?	ממה	היא	נובעת?

55 תפילה	.	פרק	ד	.	סולם	התפילה



כמניח	 כוונה	 בלא	 המתפלל	

ולבנים,	 סיד	 חול,	 של	 הרים	

אולם	מים	אין	לו.	כיצד	ידבקו	

יחדיו?	

)הסבא	משפולי(

ב. ברכת אהבת עולם
מי	יותר	קרוב	לה',	אנחנו	או	המלאכים?	תלוי	מאיזה	צד	מסתכלים.	לכאורה,	המלאכים	

לים	מרוב	אהבה	לה'	כפי	שלמדנו.	ובכל	זאת,	מצד	 יותר	קרובים	כי	הרי	הם	רוחניים	וכָּ

האמת,	קדושת	הנשמה	היהודית	גבוהה	בהרבה	מקדושתו	של	מלאך.	וכך	כותב	בעל	

התניא	בשם	רבו	המגיד	ממעזריטש:	

עֲׂשָָרה  ּבְַמעֲַמד  עֹוֵמד  ֶאָחד  ַמלְָאְך  נְִמצָא  ִאּלּו  ּכִי  ֵמַרּבֹותַי,  ׁשֶּׁשַָמעְּתִי  "ּכְמֹו 
ִמּיִׂשְָרֵאל ּבְיַַחד, ַאף ׁשֵֶאינָם ְמַדּבְִרים ּבְִדבְֵרי תֹוָרה, ּתִּפֹול עָלָיו ֵאיָמתָה וָפַַחד ּבְלִי 
ּגְבּול וְתַכְלִית, ִמּׁשְכִינְּתָא ְּדׁשְַריָא עֲלַיְיהּו ]מהּשכינה השורה עליהם[, עַד ׁשֶָהיָה ִמתְּבֵַּטל 

ִמְּמצִיאּותֹו לְגְַמֵרי".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, ספר התניא 'אגרת הקודש', סימן כג(

עוצמת	הקדושה	שיש	ביהודי	היא	כה	גדולה	עד	שבמעמד	עשרה	מישראל,	כשקדושה	

זו	באה	ביתר	שאת,	אין	המלאך	מסוגל	לעמוד	בזה	והוא	פשוט	מתפוצץ.	המלאך	אמנם	

מסוגל	לחוש	את	הקדושה	הרבה	יותר	מאיתנו,	אבל	זה	לא	משנה	את	האמת	-	שאנחנו	

בברכות	 השנייה	 הברכה	 עולם',	 'אהבת	 ברכת	 של	 תוכנה	 זהו	 אלוקים.	 לקרבת	 זכינו	

קריאת	שמע,	כפי	שמסביר	בעל	התניא	במקום	אחר:

"וְיֵׁש ֶּדֶרְך יָׁשָר לִפְנֵי ִאיׁש, ׁשָוֶה לְכָל נֶפֶׁש וְָקרֹוב ַהָּדבָר ְמאֹד ְמאֹד, לְעֹוֵרר ּולְָהִאיר 
אֹור ָהַאֲהבָה ַהּתְקּועָה ּוְמֻסּתֶֶרת ּבְלִּבֹו, לְִהיֹות ְמִאיָרה ּבְתֶֹקף אֹוָרּה ּכְֵאׁש ּבֹועֵָרה... 
לֵב  ּכֵן  לַּפָנִים,  ַהּפָנִים  "ּכַַּמיִם  ַהּכָתּוב:  ּׁשֶָאַמר  ַמה  לִּבֹו  ֶאל  יָׂשִים  ּכֲַאׁשֶר  וְהּוא, 
ָהָאָדם ֶאל ָהָאָדם" )משלי כז,יט(. ּפֵרּוׁש, ּכְמֹו ׁשֶּכְִדמּות וְצּוַרת ַהּפָנִים ׁשֶָהָאָדם ַמְרֶאה 
ּבַַּמיִם, ּכֵן נְִרֶאה לֹו ׁשָם ּבַַּמיִם אֹותָּה צּוָרה עַצְָמּה, ּכָכָה ַמָּמׁש לֵב ָהָאָדם ַהּנֱֶאָמן 
ּכֵן,  ּגַם  ֵאלָיו  ֲחבֵרֹו  ּבְלֵב  ַאֲהבָה  ְמעֹוֶרֶרת  זֹו  ָהַאֲהבָה  ֲהֵרי  ַאֵחר,  לְִאיׁש  ּבְַאֲהבָתֹו 

לְִהיֹות אֹוֲהבִים נֱֶאָמנִים זֶה לָזֶה, ּבִפְַרט ּכְׁשֶרֹוֶאה ַאֲהבַת ֲחבֵרֹו ֵאלָיו. 

וְִהּנֵה, זֶהּו ֶטבַע ַהּנָהּוג ּבְִמַּדת ּכָל ָאָדם, ַאף ִאם ׁשְנֵיֶהם ׁשָוִים ּבְַמעֲלָה, וְעַל ַאַחת 
ֶהְדיֹוט  וְָהעֲצּוָמה לְִאיׁש  ַהּגְדֹולָה  ַאֲהבָתֹו  ַמְרֶאה  וָָרב  ּגָדֹול  ֶמלְֶך  ִאם  וְכַָּמה  ּכַָּמה 
וְנִבְזֶה ּוׁשְפַל ֲאנָׁשִים ּוְמנֻּוָל ַהּמּוָטל ּבַָאׁשְּפָה, וְיֹוֵרד ֵאלָיו ִמְּמקֹום ּכְבֹודֹו עִם ּכָל 
ׂשָָריו יְַחָּדו, ּוְמִקימֹו ּוְמִרימֹו ֵמַאׁשְּפָתֹו, ּוַמכְנִיסֹו לְֵהיכָלֹו ֵהיכַל ַהֶּמלְֶך ֶחֶדר לִפְנִים 
וְֵקרּוב  ּבְיִחּוד  עִּמֹו ׁשָם  ּוִמתְיֵַחד  לְׁשָם,  נִכְנָס  וְׂשַר  עֶבֶד  ּכָל  ׁשֵֶאין  ָמקֹום  ֵמֶחֶדר, 
ֲאִמּתִי וְִחּבּוק וְנִּׁשּוק וְִאתְַּדּבְקּות רּוָחא ּבְרּוָחא ]התדבקות רוח ברוח[ ּבְכָל לֵב וָנֶפֶׁש, עַל 
ַאַחת ּכַָּמה וְכַָּמה ׁשֶּתִתְעֹוֵרר ִמֵּמילָא ָהַאֲהבָה ּכְפּולָה ּוְמכֻּפֶלֶת ּבְלֵב ַהֶהְדיֹוט ּוׁשְפַל 
ֲאנָׁשִים ַהּזֶה ֶאל נֶפֶׁש ַהֶּמלְֶך, ּבְִהתְַקּׁשְרּות ַהּנֶפֶׁש ַמָּמׁש ִמּלֵב וָנֶפֶׁש ֵמעְָמָקא ְּדלִּבָא 
לְֵאין ֵקץ. וְַאף ִאם לִּבֹו ּכְלֵב ָהֶאבֶן, ִהֵּמס יִַּמס וְָהיָה לְַמיִם, וְתִׁשְּתַּפְֵך נַפְׁשֹו ּכַַּמיִם 

ּבִכְלֹות ַהּנֶפֶׁש ַמָּמׁש לְַאֲהבַת ַהֶּמלְֶך.

וְגָדֹול יֹותֵר ְמאֹד ּבְכִפְלֵי כִפְלַיִם  ַהּזֶה,  ַהִחּזָיֹון  ַהְּדבִָרים ָהֵאּלֶה ּוכְכָל  וְִהּנֵה, ּכְכָל 
עָלְִמין  ּכָל  ְמַמּלֵא  וְִאיהּו  ֵחֶקר",  ֵאין  "לִגְֻדּלָתֹו  ּכִי  ֱאֹלֵהינּו.  לָנּו  עָׂשָה  ֵקץ,  לְֵאין 
וְסֹובֵב ּכָל עָלְִמין ]ממלא ומחיה כל העולמות, וסובב ומעל כל העולמות[, וְנֹוַדע ִמּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש 
וְָהֲאִר"י זַ"ל ִרּבּוי ַהֵהיכָלֹות וְָהעֹולָמֹות עַד ֵאין ִמְסּפָר, ּובְכָל עֹולָם וְֵהיכָל ִרּבֹוא 
ִרבְבֹות ַמלְָאכִים לְֵאין ֵקץ וְתַכְלִית... וְכֻּלָם ׁשֹוֲאלִים "ַאּיֵה ְמקֹום ּכְבֹודֹו", וְעֹונִים 
ָהעֶלְיֹונִים  ֶאת  ַהָּקּבָ"ה  ִהּנִיַח  ּכִי  עַּמֹו.  יִׂשְָרֵאל  ֵהם   - ּכְבֹודֹו"  ָהָאֶרץ  כָל  "ְמֹלא 
וְֶאת ַהּתְַחּתֹונִים, וְֹלא ּבַָחר ּבְכֻּלָם ּכִי ִאם ּבְיִׂשְָרֵאל עַּמֹו, וְהֹוצִיָאם ִמִּמצְַריִם, עְֶרוַת 
ָהָאֶרץ, ְמקֹום ַהּזֲֻהָמא וְַהֻּטְמָאה, ֹלא עַל יְֵדי ַמלְָאְך, וְֹלא עַל יְֵדי כּו', ֶאּלָא ַהָּקדֹוׁש 
ּבָרּוְך הּוא ּבִכְבֹודֹו ּובְעַצְמֹו יַָרד לְׁשָם, ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב: "וֵָאֵרד לְַהּצִילֹו וגֹו'" )שמות 
ַהּנֶפֶׁש ַמָּמׁש, ּבִבְִחינַת  ֲאִמּתִי, ּבְִהתְַקּׁשְרּות  וְיִחּוד  ֵאלָיו ּבְֵקרּוב  ג,ח(, ּכְֵדי לְָקְרבָם 

ַהּׂשָגַת  ִהיא  ּבְרּוָחא,  רּוָחא  וְִאתְַּדּבְקּות  ֲהלָכָה,  זֹו  ה'  לְִדבַר  לְפֶה,  ּפֶה  'נְׁשִיִקין' 
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וְגַם ּבִבְִחינַת ִחּבּוק,  ]שהכל אחד[ ַמָּמׁש.  ְּדכֻּלָא ַחד  וְָחכְָמתֹו  וִיִדיעַת ְרצֹונֹו  ַהּתֹוָרה 
הּוא ִקּיּום ַהִּמצְוֹות ַמעֲׂשִּיֹות ּבְִרָמ"ח ֵאבִָרים..."

)רבי שניאור זלמן מלאדי, ספר התניא 'לקוטי אמרים', פרק מו(

מה	מדגיש	באופן	מיוחד	את	האהבה	הגדולה	של	ה'	לעם	ישראל?	

עיינו	בדברי	בעל	התניא	בסוף	הקטע,	וענו:	כיצד	ובאילו	כלים	ה'	מבטא	ומגלה	את	

ההתקרבות	שלו	אלינו?	

בכל	בוקר	אנחנו	מזכירים	לעצמנו	מחדש	עד	כמה	אנחנו	קרובים	לה'.	קרבה	עצומה	

שבאה	מהבחירה	שלו	-	"הבוחר	בעמו	ישראל	באהבה".	ייתכן	שאני	ממש	לא	ראוי	לזה	

ואני	מרגיש	"מוטל	באשפה"	ו"שפל	אנשים",	אך	בכל	זאת	"אהבת	עולם	אהבתנו"	-	ה'	

אוהב	אותי	ורוצה	בי.	לא	בגלל	מי	שאני	ומה	שעשיתי,	אלא	פשוט	כי	הוא	בחר	בנו	להיות	

וללא	 תנאי	 ללא	 אהבה	 הגג.	 עד	 לרקוד	 אמורים	 אנחנו	 באמת	 בזה	 נתבונן	 אם	 עמו.	

בקשת	תמורה,	אמורה	לעורר	בכל	אחד	רגש	של	הכרת	הטוב	ואהבה.	וזוהי	הנקודה	

שברכת	'אהבת	עולם'	באה	לעורר	בנו	לפני	"שמע	ישראל"	-	ה'	אוהב	אותנו	אז	אנחנו	

אוהבים	אותו.	
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אל	 פעם	 נכנס	 אחד	 חסיד	

אדמו"ר	הרש"ב	מליובאוויטש	

והתאונן	שקשה	עליו	להתבונן	

לפני	 הראויה	 באריכות	

התפילה.	ענה	לו	הרבי:	"היודע	

אתה	מהו	להתבונן	באריכות?	

האדם	צריך	להתבונן	מה	הוא	

מוכרח	 הוא	 מה	 להיות,	 יכול	

להיות,	ומה	הוא	באמת	בהווה	

-	וזו	היא	התבוננות!"

ג. 'שמע ישראל'
אחרי	ההכנות	המרובות	אנו	מגיעים	סוף	סוף	לקריאת	שמע.	שני	הפסוקים	הראשונים:	

"שמע	ישראל	ה'	אלוקינו	ה'	אחד.	ואהבת	את	ה'	אלוקיך	בכל	לבבך	ובכל	נפשך	ובכל	

מאודך",	הם	מוקד	התוכן	ועיקר	המצווה	בקריאת	שמע.	על	הפסוק	הראשון	אף	נפסק	

לא	 	- ישראל'	 'שמע	 שהוא	 ראשון	 בפסוק	 ליבו	 כיוון	 ולא	 'שמע'	 את	 ש"הקורא	 בהלכה	

יצא	ידי	חובתו"	)שולחן	ערוך	אורח	חיים	סימן	ס	סעיף	ה(.	על	משמעותם	הפנימית	של	

פסוקים	יסודיים	אלו	נתעכב	במקורות	הבאים:	

"צִָריְך לְַהֲאִריְך ּבֵַחי"ת ׁשֶל 'ֶאָחד', ּכְֵדי ׁשֶּיְַמלִיְך ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ּבַּׁשַָמיִם ּובָָאֶרץ, 
ׁשִעּור  'ֶאָחד'  ׁשֶל  ּבַָּדלֶ"ת  וְיֲַאִריְך  ַהֵחי"ת.  ּגַג  ׁשֶּבְֶאְמצַע  ַהֲחטֹוֶטֶרת  רֹוֵמז  ׁשֶלָזֶה 

ׁשֶּיֲַחׁשֹוב ׁשֶַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא יִָחיד ּבְעֹולָמֹו, ּומֹוׁשֵל ּבְַאְרּבַע רּוחֹות ָהעֹולָם".
)שולחן ערוך סימן סא סעיף ו(

""ׁשְַמע" לְׁשֹון ֲהבָנָה, "יִׂשְָרֵאל" הּוא ּבְִחינַת ַהּנְׁשָָמה ַהּנְִקָרא יִׂשְָרֵאל, וְכָל ֶאָחד 
וְָהבֵן ַאּתָה יִׂשְָרֵאל, ּבְִחינַת ַהּנְׁשָָמה, "ה' ֱאֹלֵקינּו" -  צִָריְך לֹוַמר לַּנְׁשָָמה: ׁשְַמע 
הּוא  ֵמַהּׂשֵכֶל,  לְַמעְלָה  ׁשֶהּוא  ֶאָחד,  ּבְֶרגַע  וְיְִהיֶה"  הֹוֶה  "ָהיָה  ּפֵרּוׁשֹו  ׁשֶהּוא  ה' 
"ֱאֹלֵהינּו", ַהיְנּו ּכֵֹחנּו וְִחּיּותֵנּו. "ה' ֶאָחד", הּוא ּכֻּלָא ַחד, ּובְִחינַת נְׁשָָמה זֹו ַהּנְִקָרא 
"יִׂשְָרֵאל", נִתְַאֵחד עִם ה' ּבָרּוְך הּוא. ּוכְׁשֶּיִתְּבֹונֵן ּכְָך ִמּזֶה, נִתְעֹוֵרר ִמַּדת ָהַאֲהבָה 

לַה' יִתְּבֵָרְך, וְזֶהּו "וְָאַהבְּתָ ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך"".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'לקוטי תורה', דרושים לראש השנה ד"ה "שובה ישראל"(

על	מה	אתם	חושבים	כשאתם	אומרים	קריאת	שמע?

האם	התווספה	או	התעמקה	לכם	הבנה	מסויימת	בקריאת	שמע,	בעקבות	דבריו	של	

בעל	התניא?	

ישראל".	 "שמע	 פסוק	 של	 הפנימית	 המשמעות	 את	 התניא	 בעל	 מבאר	 זה	 בפירוש	

ב"שמע	ישראל"	אנחנו	לא	רק	מקבלים	על	עצמנו	את	עול	מלכות	ה'	או	מבטאים	את	

האמונה	בו.	ב"שמע	ישראל"	אנחנו	בעצם	אומרים	שאין	לנו	עוד	דבר	בעולם	חוץ	מה'.	

ה'	 עם	 מאוחדת	 שלנו	 הנשמה	 אליו.	 שייכים	 לגמרי	 ואנחנו	 היחידה,	 המציאות	 הוא	 ה'	

אחד.	ההכרה	הזו	מוליכה	אותנו	היישר	אל	הפסוק	הבא,	אל	האהבה	וההתמסרות	לה'	-	

"ואהבת	את	ה'	אלוקיך,	בכל	לבבך	ובכל	נפשך	ובכל	מאודך".	

התניא	 בעל	 מבאר	 שמע,	 בקריאת	 מעוררים	 אנו	 אותה	 האהבה	 של	 משמעותה	 את	

בקטע	הבא:

זֹו  ַאֲהבָה  ִמַּדת  ֲהֵרי  ּכִי  ׁשֶּבַּלֵב,  ִטבְעִית  ָהַאֲהבָה  ִמַּדת  עַל  צִּוּוי  ֵאינֹו  ""וְָאַהבְּתָ" 
ִמּלְׁשֹון  "וְָאַהבְּתָ"  ֶאּלָא  ִמּיִׂשְָרֵאל.  וְֶאָחד  ֶאָחד  ּכָל  ּבְלֵב  ֻמְסּתֶֶרת  וַַּדאי  ַהִּטבְעִית 
'ָאבָה', ׁשֶהּוא ּפֵרּוׁשֹו ָהָרצֹון. לְפִי ׁשֶָהָרצֹון הּוא ּפְנִיִמית ַהִּמּדֹות, ּכְמֹו ׁשֶָאנּו רֹוִאים 
ּבְחּוׁש, ׁשֶָהָרצֹון ַמנְִהיג ַהִּמּדֹות ׁשֶל ָאָדם, ׁשֲֶאפִּלּו ִאם יֵׁש לְפָנָיו ָּדבָר ׁשֶּיֵׁש ּבֹו ּתַעֲנּוג 
לְפִי ֶטבַע ַהִּמּדֹות, ִאם ְמַסּלֵק ְרצֹונֹו ִמֶּמּנּו ִמּפְנֵי ֵאיזֶה ַטעַם וַָדעַת, ֵאינֹו ְמַקּבֵל נַַחת 
וְתַעֲנּוג ִמֶּמּנּו. וְכֵן לְֵהפְֶך, ִאם יֵׁש לְפָנָיו ַחס וְׁשָלֹום ָּדבָר ׁשֶל צַעַר וְיִּסּוִרים, וְהּוא 
ּבָָרצֹון,  ּתְלּויִם  ַהִּמּדֹות  וֲַהֵרי  ּכְָך.  ּכָל  ַהּיִּסּוִרים  ַמְרגִיׁש  ֵאינֹו  לְכְָך,  ְרצֹונֹו  עֹוׁשֶה 
וְַהיְנּו ׁשֶהּוא ּפְנִיִמּיּותָם וְִחּיּותָם. וְעַל זֶה ְמצַּוֶה ַהּכָתּוב - לְַהּפְֵך ְרצֹונֹו ּותְׁשּוָקתֹו 
וְֶחפְצֹו לְַאֲהבָה ֶאת ה', ׁשֶֹּלא יְִהיֶה לֹו ֵחפֶץ וְָרצֹון ַאֵחר זּולָתֹו, ּוכְמֹו ׁשֶּכָתּוב: "ִמי 

לִי בַּׁשָָמיִם, וְעְִּמָך ֹלא ָחפַצְּתִי בָָאֶרץ, ּכָלָה ׁשְֵאִרי ּולְבָבִי" )תהילים עג,כה-ו(. 

יִׂשְָרֵאל  "ׁשְַמע  ּפָסּוק  ַהּכָתּוב  ִהְקִּדים  זֶה?  וְָרצֹון  זֹו  לְַאֲהבָה  ַהֶּדֶרְך  יְִהיֶה  וְַהֵאיְך 
יִתְּבֵָרְך 'ֶאָחד'  ה' ֶאֹלֵקינּו ה' ֶאָחד", לְִהתְּבֹונֵן ֵהיֵטב וְלָׂשּום עַל לִּבֹו ֵאיְך ׁשֶהּוא 
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ָחׁשִיב"  ּכְלָא  ַקֵּמיּה  "ְּדכֻּלָא  יִתְּבֵָרְך,  ֵאלָיו  ּבְֵטלִים  ׁשֵֶהם  ִמּפְנֵי  ּובָָאֶרץ,  ּבַּׁשַָמיִם 
נְִקּבָעִים  וְיְִהיּו  ָהֵאּלֶה,  ּבְַּדבִָרים  ֵהיֵטב  יִתְּבֹונֵן  וְכֲַאׁשֶר  נחשבים[...  אינם  לפניו  ]שכולם 

ּבְלִּבֹו ּבֶֶאֶמת, ֲאזַי ֹלא יְַחּפֹוץ ֵחפֶץ ַאֵחר וְָרצֹון זּולָתֹו יִתְּבֵָרְך".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'לקוטי תורה', פרשת בהעלותך ד"ה "בהעלותך"(

חשבו	היטב:	מה	ההבדל	בין	אהבה	טבעית	לאהבה	במובן	של	'אבה'	-	רצון?	

מדוע	המצווה	של	"ואהבת"	היא	דווקא	על	אהבה	במובן	'אבה'	-	רצון?

למה	המחשבה	וההתבוננות	על	כך	שהכל	בטל	לפני	ה'	קשורה	להתעוררות	האהבה	

והרצון	אל	ה'?	

כמו	גרזן

יהודי	פשוט	שעבודתו	היתה	לחטוב	עצים,	התקשה:	מדוע	אותיות	ע'	וד'	שב"שמע	

ישראל"	גדולות	יותר	בספר	התורה	משאר	האותיות?	הוא	לא	הצליח	להבין	את	

שמע	 הוא	 הרבנים.	 לגדולי	 פנה	 מאד,	 אותו	 הטרידה	 זו	 שקושיא	 ומכיון	 הענין,	

הסברים,	שאותיות	אלו	מצטרפות	למלה	"עד"	-	לרמז	על	כך	שאנו	מעידים	על	

אחדות	ה',	או	מצטרפות	למלה	"דע"	-	לומר	שלא	מספיקה	רק	האמונה	אלא	

צריך	גם	ידיעה;	אך	למוחו	של	היהודי	לא	נכנסו	ההסברים	הללו.	עם	שאלה	זו	

הגיע	אף	לבעל	התניא.	

בעל	התניא	ראה	תכף	עם	מי	יש	לו	עסק	ושאל	אותו:	"וכי	יודע	אתה	כיצד	נראים	

"וודאי",	היתה	תשובתו,	"הרי	בהם	אני	עובד".	"ראה",	אמר	 כלי	עבודה	בגרזן?"	

ה"שמע	 את	 לטול	 שצריך	 ללמדך	 לגרזן.	 דומות	 אלו	 "אותיות	 התניא,	 בעל	 לו	

ישראל"	ולהחדיר	אותו	למוח	וללב	כמו	במכת	גרזן!"	תשובה	זו	סיפקה	את	אותו	

יהודי	פשוט.	

)'גאון	וחסיד'(
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4. תפילת העמידה
אחרי	שהתעוררנו	להודות	לה'	ב"מודה	אני"	ובברכות	השחר,	התפעלנו	מגדולתו	וממעשי	

שבברכות	 העמוקה	 בתודעה	 ה'	 עם	 הקשר	 את	 העמקנו	 דזמרה,	 בפסוקי	 הבריאה	

קריאת	שמע,	ואף	גילינו	את	האהבה	העצומה	שבתוכנו	ב"שמע	ישראל"	-	יש	לנו	עדיין	

לאן	להגיע	-	לתפילת	העמידה.	תפילת	שמונה	עשרה,	תפילת	העמידה,	היא	השיא	של	

התפילה	ופסגת	הסולם.	בחלק	זה	של	התפילה	אנחנו	נמצאים	בקרבה	הגדולה	ביותר	

לה'	ומדברים	איתו	"פנים	אל	פנים".	את	משמעותה	הפנימית	של	העמידה	מול	ה'	מבאר	

ה'אוהב	ישראל'	מאפטא	במקור	הבא:

"ָהָאָדם ּכְׁשֶַּמתְִחיל לְִהתְּפַּלֵל, קֶֹדם ׁשֶַּמגִיעַ לִתְפִּלַת ָהעֲִמיָדה, ׁשֶהּוא ּתְפִּלַת י"ח, ָאז 
הֹולְֵך ֶּדֶרְך ִהׁשְּתַּלְׁשְלּות ָהעֹולָמֹות. עַל יְֵדי ַהּׁשִירֹות וְַהּתִׁשְּבָחֹות ׁשֶאֹוֵמר, ּופְסּוֵקי 
ֲאבָל  ַהְּקדֹוׁשֹות,  ִמּדֹות  ֶּדֶרְך  ּבְיֹותֵר  ּגָדֹול  ּפַעַם ׂשֵכֶל  ּבְכָל  ָהָאָדם  ַמּׂשִיג  ְּדזְִמָרא, 
עֲַדיִן ֹלא ִהּגִיעַ לְַדּבֵר ֶאל ַהֶּמלְֶך ּבְעַצְמֹו, לְִהיֹות ָּדבּוק ֶאצְלֹו ַמָּמׁש ּבְלִי ׁשּום ֶהבְֵּדל 
ּבִלְבַד.  ַהּפָׁשּוט  ֵאין סֹוף  זּולַת אֹורֹו ׁשֶל  עֶלְיֹונָה,  ְקֻדּׁשָה  ֲאפִּלּו ׁשֶל  וְָחלָל,  ָמָסְך 
וְלָכֵן נְִקָרא ]תפלת עמידה[ עֹולָם 'ֲאצִילּות', הּוא ִמּלְׁשֹון ֶאצְלֹו, ַהיְנּו ׁשֶָהָאָדם עֹוֵמד 
ֶאצְלֹו יִתְּבֵָרְך ּכִבְיָכֹול, וְזֹו ַּדוְָקא ּבִתְפִּלַת י"ח... ַמה ּׁשֵֶאין ּכֵן קֶֹדם ׁשִֶהּגִיעַ לִתְפִּלַת 
י"ח ֵאינֹו ָּדבּוק עֲַדיִן עִם ַהֶּמלְֶך... ּולְכְָך נְִקָרא ּתְפִּלַת י"ח 'ּתְפִּלַת ָהעֲִמיָדה', ּכִי 

ׁשָם ָהָאָדם עֹוֵמד לִפְנֵי ַרּבֹו ]אדונו[. 

ּו"ַמלְכּותָא ְּדָרִקיעַ ּכְעֵין ַמלְכּותָא ְּדַאְרעָא" ]מלכות השמים דומה למלכות הארץ[, ּכְֶמלְֶך 
ִמּקֶֹדם  ָאז הֹולְֵך  ּפְנִיָמה,  ַהֶּמלְֶך  ֲחצַר  ֶאל  לָבֹוא  ִמי ׁשֶרֹוצֶה  ּכָל  ֲאׁשֶר  וָָדם,  ּבָׂשָר 
ּבֵית  לֲַחַדר  ּוִמּפַלְְטִרין  לְפַלְְטִרין,  ּוִמְּטַרְקלִין  לְִטַרְקלִין,  ּוֵמָחצֵר  לְָחצֵר,  ֵמָחצֵר 
ַהֶּמלְֶך. ּוכְׁשֶּיָבֹוא לִפְנֵי ַהֶּמלְֶך ַמָּמׁש, ָאז הּוא ּבִבְִחינַת עֹוֵמד וְֹלא הֹולְֵך, ּכִי ּתַכְלִית 
ָהיָה ַרק לְִהיֹות ּבִבְִחינַת עֹוֵמד לִפְנֵי ַהֶּמלְֶך. ּכְמֹו כֵן הּוא  ַהֲהלִיכֹות ׁשֶּלֹו ִמּקֶֹדם 
ִמּקֶֹדם לַעֲלֹות  ָאנּו  יִתְּבֵָרְך: צְִריכִין  יֹוצְֵרנּו  ַמלְּכֵנּו ּבֹוְרֵאנּו  ֶּדֶרְך ּתְפִּלֹותֵינּו לִפְנֵי 
ּובִָאים  ַמּגִיעִים  ׁשֶָאנּו  עַד  לְֵהיכָל...  ֵמֵהיכָל  הֹולְכִים  וְָאנּו  לְַמְדֵרגָה,  ִמַּמְדֵרגָה 
לְֵהיכַל ָקְדׁשֵי ָקָדׁשִים, ּוִמּׁשָם ּבִָאים לְַמלְכּות ַּדֲאצִילּות. ּוכְׁשֶָאנּו ּבִָאים ׁשָָּמה, ָאנּו 
עֹוְמִדים,  ִאם  ּכִי  הֹולְכִים  נְִקָרִאים  ָאנּו  ֵאין  וְׁשּוב  יִתְּבֵָרְך,  יֹוצְֵרנּו  לִפְנֵי  עֹוְמִדים 

וְלָזֶה נְִקֵראת ּתְפִּלַת ׁשְמֹונֶה עֶׂשְֵרה 'ּתְפִּלַת ָהעֲִמיָדה'".
)רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא, 'אוהב ישראל', פרשת נצבים(

כיצד	מפרש	ה'אוהב	ישראל'	את	השם	'תפילת	עמידה'?	מה	היא	העמידה	ומה	מאפיין	

אותה?

עניינה	של	תפילת	שמונה	עשרה	הוא	כשמה	-	"עמידה",	פשוט	לעמוד	קרוב	קרוב	אצל	

ואז,	ברגע	 וגעגועים.	 והוא	מלא	בתשוקה	 אותו	 ילד	קטן	שרוצה	שאמא	תרים	 כמו	 ה'.	

שאמא	מרימה	אותו	משתרר	שקט.	כי	כשהילד	בידיים	של	אמא	הוא	כבר	לא	צריך	עוד	

שום	דבר,	הוא	פשוט	נמצא.	באותו	אופן	בכל	מהלך	התפילה	אנחנו	חותרים	ומבקשים,	

אנחנו	 הגדולה,	 הקרבה	 כשמגיעה	 ואז,	 לה'.	 להתקרב	 לזכות	 וצועקים	 מתעוררים	

נעמדים	דום	-	לא	זזים,	לא	מרימים	את	הקול	ולא	הולכים	לשום	מקום.	רק	עומדים	עם	

ה'	-	בהתבטלות	ובהשתחויה.

אחרי	שהגענו	לשיא	ולתפילת	העמידה,	התפילה	אינה	מסתיימת.	טיפסנו	בסולם,	עלינו	

ועכשיו	מה?	קטעי	התפילה	שאחרי	שמונה	עשרה	הם	בעצם	הירידה	בסולם.	 ועלינו,	

ריקות.	משמעות	החלקים	החותמים	את	 בידיים	 לא	 יורדים	חזרה	לעולם	אבל	 אנחנו	

התפילה,	היא	הורדת	השפע	וקרבת	האלוקים	לה	זכינו	בתפילה,	אל	תוך	עולמנו	הרגיל.	

הרי	כל	עניינה	של	התפילה	הוא	לשנות	אותנו	מבפנים	ולהשפיע	לנו	על	החיים.	ולכן,	

ה'אוהב ישראל' 
 מאפטא
רבי	אברהם	יהושע	

העשיל	מאפטא	נולד	

בשנת	תק"ח	)1748(	

והסתלק	בה'	ניסן	

תקפ"ה	)1825(.	למד	

תורה	וחסידות	מרבי	

אלימלך	מליז'נסק	

וצדיקים	אחרים.	היה	

מפורסם	באהבת	

ישראל	ואף	ביקש	שעל	

מצבתו	יכתבו	רק	את	

התואר	"אוהב	ישראל",	

וכך	גם	נקרא	ספר	

דרשותיו.
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הלל	 לרבי	 אמר	 אחד	 חסיד	

מתפלל	 "הנני	 מפאריטש:	

באריכות	כבר	איזה	זמן,	אבל	

הדבר	 אין	 התפילה	 לאחר	

ר'	 לו	 ענה	 שינוי!"	 עלי	 פועל	

הלל:	"לא	כי,	התפילה	פועלת	

לך	 יש	 כן	 על	 כי	 ומועלת,	

לפחות	בפני	מי	להתבייש!"

פחד	אלוקים

הרב	הקדוש	רבי	ישראל	מרוז'ין	זצוק"ל	היה	נוהג	להתפלל	בחדר	מיוחד	בסמוך	

לבית	מדרשו,	וכשסיים	את	תפילתו	היה	נותן	סימן	שידע	השליח	ציבור	שכבר	

סיים.	פעם,	בעת	תפילת	נעילה	ביום	הקדוש,	נתארכה	השעה	והרבי	טרם	סיים	

את	תפילתו.	המתין	כל	הקהל	הקדוש	שעה	ושעתיים	בצום	ובחרדה,	ולא	ידעו	

ונכנס	לחדרו.	הוא	 יוסף,	עוז	בנפשו	 פשר	הדבר.	הרהיב	בנו	בכורו,	רבי	שלום	

פנה	אל	עמוד	התפילה	והפך	את	הדף	במחזורו	של	אביו.	רגעים	אחדים	לאחר	

מכן	סיים	הרבי	את	תפילתו.	הלכו	ושאלו	לרבי	יוסף	מה	פשר	המעשה,	ואמר:	

"הכרתי	בו	באבא	שהוא	עומד	לפני	ה'	בפחד	כה	גדול,	עד	שאינו	מעז	להרים	את	

ידו	כדי	להפוך	את	הדף	במחזורו.	ומכיוון	שלא	רצה	להתפלל	בעל	פה,	עמד	

ורתת	ולא	המשיך	התפילה,	עד	שהפכתי	את	הדף	ואז	סיים	את	תפילתו".

	)'אבקת	רוכלים'(

ישנה	חשיבות	מיוחדת	גם	לסיום	התפילה,	שמקשרת	את	כל	מה	שחווינו	בתפילה	עם	

חיינו	היום	יומיים.	

ועל	כך	כותב	הרב	קוק	את	דבריו	הבאים:

""יְִהיּו לְָרצֹון ִאְמֵרי פִי וְֶהגְיֹון לִּבִי לְפָנֶיָך, ה' צּוִרי וְגֲֹאלִי". ַהּבַָּקׁשָה עַל ַהּתְפִּלָה 
ׁשִֶהיא ּתִתְַקּבֵל ּבְָרצֹון ּכְׁשִֶהיא ּבָָאה לִפְנֵי ַהּתְפִּלָה, ֲהֵרי ִהיא עַצְָמּה מֹוִסיפָה לְעֹוֵרר 
ּבָָאה  זֹו  ּבַָּקׁשָה  ּכֲַאׁשֶר  זֶה,  לְעַֻּמת  ֲאבָל  לַּתְפִּלָה.  ָהְרצּויָה  וְכַּוָנָתֹו  ָהָאָדם  לֵב  ֶאת 
ּבַּזְַמּנִים  ּגַם  ַהּתְפִּלָה  ּפְעֻּלָתָּה ׁשֶל  ֶאת  לְַהְמׁשִיְך  ִהיא מֹוִסיפָה  ָאז  ַהּתְפִּלָה,  ַאֲחֵרי 
ׁשֶּלְַאַחר ּכְָך. וְזֹוִהי ּתַכְלִית ַהּתְפִּלָה, ׁשֶּתֹוִסיף ּתֵת ּפְִריָּה ֵמעֵין ִהתְרֹוְממּות ַהּנֶפֶׁש 
עִָּקִרי  יֹותֵר  ׁשֶהּוא  ּכְָך...  ַאַחר  ָהָאָדם  ַהנְָהגַת  ׁשֶל  וְיָׁשְָרּה  ּבְטּובָּה  ּגַם  ׁשֶּבַּתְפִּלָה 

ּבְתַכְלִית ַהּתְפִּלָה, ֵמַהַהְרּגָׁשֹות ַהּיֹותֵר נַעֲלֹות, ׁשֵֶאינָן ּכִי ִאם לִׁשְעָתָן".
)הרב אברהם יצחק הכהן קוק, 'עולת ראי"ה', חלק א עמ' רצב(

הרב	קוק	מביא	שתי	כוונות-פירושים	בהבנת	ה"רצון"	עליו	אנו	מבקשים	"יהיו	לרצון".	

מה	הם	שני	הפירושים?	כיצד	מתפרש	המונח	רצון	לפי	כל	אחד	מהם?
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