
למדני אלוהי ברך והתפלל
על סוד עלה קמל
על נגה פרי בשל

על החירות הזאת
לראות, לחוש, לנשום
לדעת, לייחל, להיכשל

 
למד את שפתותי ברכה ושיר הלל
בהתחדש זמנך עם בוקר ועם ליל

לבל יהיה יומי היום כתמול שלשום
לבל יהיה עלי יומי הרגל

מה מיוחד בבקשה של
לאה גולדברג?

ותפילהותשובה                             וצדקה מעבירין את רוע הגזירה..."
ענ˙ ˜מה מו˜דם וניג˘ה להכיÔ ˜פה. כ˘ה˙חל˙י להזדחל מחוı ל˘˜''˘ ומלמל˙י חˆי י˘נה

"מודה אני"
˙פסה או˙י במבטה החד. לאחר הה˙ארגנו˙ היא ˘אלה: "אז מה מלמל˙ ˘ם לעˆמך איך

˘˜מ˙?" היי˙י
, ולא ממ˘ ידע˙י איך לע˘ו˙ א˙ זה. "

נבוכה. מעולם לא ניסי˙י להסביר למי˘הו לא ד˙י על הווי החיים ˘לי
אהה.. אמר˙י 'מודה אני'. זא˙ ˙פילה כזא˙ ˘בה פו˙חים א˙ הבו˜ר מיד כ˘מ˙עוררים". "ומה

בדיו˜ אומרים
בה?" המ˘יכה ענ˙ ל˘אול בס˜רנו˙ גובר˙. "אומרים בה: 'מודה אני לפניך, מלך חי ו˜יים,

˘החזר˙ בי
נ˘מ˙י בחמלה, רבה אמונ˙ך' זא˙ אומר˙: ˙ודה לך ה' ˘החזר˙ לי בחזרה א˙ הנ˘מה לאחר

ה˘ינה. ˙ודה
על האמוÔ ˘א˙ה נו˙Ô בי". ענ˙ נעˆה בי א˙ העיניים העמו˜ו˙ ˘לה ונרא˙ה מ˙פעל˙. "וואו,

זא˙ ˙פילה
מדהימה". ˆח˜˙י. "זה יפה ˘א˙ מ˙להב˙, כי בדרך כלל המˆב ˘בו אני אומר˙ א˙ המילים

האלה לא
, ˘ירה, באמ˙ ˘זה מיוחד. אני מ˙פעל˙ מזה ˘המילה הרא˘ונה

מאפ˘ר לי לה˙להב יו˙ר מדי". "˙˘מעי
˘הבנאדם אומר על הבו˜ר היא: '˙ודה'. כאילו זה הדבר הכי פ˘וט והכי טבעי ˘י˘ בעולם.

המילה 'אני' באה
ר˜ אחר כך. ממ˘ חז˜. זה יפה בעיניי כי יוˆא לי לח˘וב מלא פעמים כמה טוב י˘ לי בחיים

˘מובÔ לי
מאליו. כמה יופי י˘ בעולם ולא ˙מיד יודעים להעריך". "רואה ענ˙, ˙מיד אמר˙י ˘י˘ בך מ˘הו

רוחני. ואם
,Ôב˙פילה הזא˙ לא מזכירים א˙ ˘ם ה'. לכ :Ôא˙ כבר בה˙להבו˙ אז ˘ימי לב לעוד דבר מעניי

אפ˘ר
לומר או˙ה גם לפני ˘נוטלים ידיים בבו˜ר. לדע˙י י˘ כאÔ מסר עמו˜ וח˘וב מאוד. המסר הוא

˘˙ודה היא
הדבר הבסיסי ביו˙ר ˘ˆריך ללוו˙ או˙נו בחיים, אפילו לפני ˘מ˙חילים א˙ ה˙פילה עˆמה.

˜ודם כל- לומר
, ובזה היום מ˙חיל. ה˙ודה היא הדל˙ ˘דרכה נכנסים לכל מˆב ולכÔ בה גם מ˙חילים א˙

˙ודה. זה בסיסי
היום. ˜ודם כל מ˙חילים ממה ˘י˘, אחר כך מב˜˘ים גם על מה ˘חסר. ו˙ראי רמז נחמד:

המילה דל˙ היא
רא˘י ˙יבו˙: דע לומר ˙ודה. זא˙ היא הדל˙ ˘פו˙ח˙ א˙ היום.

נסי להיזכר פעם ברגע בו גילית תפילה
חדשה או תפילה שהתחדשה לך בעיון נוסף.

בכל העולם חושבים שאני מתפלל כשאני צריך”
משהו. אבל מה עם כל אלה שלא

מתפללים? האם הם גוועים מרעב ברחובות? הרי
ראיתי הרבה עשירים שלא

מתפללים ויש להם את כל מה שצריך, אז למה
להתפלל בכלל?"

”אנשים שלא מתפללים יש להם הרבה בחיצוניות
– כל מה שצריך, אבל חסר

להם משהו במובן פנימי יותר..." 
(הרב שלמה קרליבך זצ"ל, ’למען אחי ורעי')

אז קל לנו להתפלל?? למה?



אין התפילה באה כתיקונה כי אם מתוך המחשבה שבאמת הנשמה היא תמיד מתפללת. הלא"
היא עפה ומתרפקת על דודה בלא שום הפסק כלל, אלא שבשעת התפילה המעשית הרי

."התפילה הנשמתית התדירית היא מתגלה בפועל
ההקדמה לעולת ראיה, הרק קוק.

 
כלומר, תפילתנו המעשית הינה ביטוי זמני לעובדה התמידית שנשמת האדם, פנימיותו ועצם

הוויתו צמאים למקורם הנשגב האלוהי. הם קשורים למקורם כל רגע ורגע, בין אם הגוף
הארצי ומחשבות רוחו יכולים להשיג את המתחולל בקרבם פנימה ובין אם לא. גם בשעה

שאיננו מתפללים, וגם אצל כאלה מאתנו שאין בלשונם תפילה, הרי נשמותינו צמאות
וקוראות אל מקורם, מעוזם ומשגבם, צור חייהם ותקוותם בהווה ובעתיד. צימאון עצום זה

וקשר פנימי תמידי זה הוא התפילה האמיתית הקיימת בתוכנו.
(מהות התפילה הרב דוד חי הכהן)

מה מיוחד בתפילת
ימים נוראיים?

ותפילהותשובה                             וצדקה מעבירין את רוע הגזירה..."
"ִרבּוֹן כָּל הָעוֹלָמִים אַב הַָרֲחמִים וְהַּסְלִיחוֹת אֲׁשֶר יְמִינְךָ ּפְׁשוּטָה לְַקבֵּל
ׁשָבִים. וְאַּתָה בָָּראָת אֶת הָאָָדם לְהֵיטִיב לוֹ בְּאֲַחִריתוֹ. וּבָָראָת לוֹ ׁשְנֵי
ֹ ּתִהְיֶה הַבְִּחיָרה בְּיָדוֹ לִבְחֹר בְּטוֹב או יְצִָרים יֵצֶר טוֹב וְיֵצֶר ָרע, כְֵּדי ׁשֶ

בְָרע, כְֵּדי לֶָתת לוֹ שכָר טוֹב ַעל טוּב בְִּחיָרתוֹ כִּי כֵן גָּזְָרה ָחכְמֶָתךָ. כַּכָּתוּב
ִּים וְאֶת הַּטוֹב וְאֶת הַּמָוֶת וְאֶת הָָרע י לְפָנֶיךָ הַיּוֹם אֶת הַַחי ְראֵה נַָתּתִ

י לְקוֹלֶךָ וְהָלַכְּתִי בֲַּעצַת הַיֵּצֶר ִּים. וְַעּתָה אֱלֹהַי, לֹא ׁשָמְַעּתִ וּבַָחְרּתָ בַַּחי
י ּתִ ׁשְ ַּ הָָרע וּבְַדְרכֵי לִבִּי, וּמָאַסְּתִי בְטוֹב וּבַָחְרּתִי בְָרע. וְלֹא ַדי לִי ׁשֶלֹּא ִקד
אֶת אֵיבַָרי אֶלָּא טִּמֵאִתי אוָֹתם. בָָּראָת בִּי מַֹח וָלֵב וּבָהֶם חוּׁש הַּמֲַחׁשָבָה

ָ ִּבְֵרי ָקְדׁשֶך לְַחׁשֹב מֲַחׁשָבוֹת טוֹבוֹת וְהְַרהוִֹרים טוֹבִים וְלֵב לְהָבִין ד
וּלְהְִתּפַלֵּל וּלְבֵָרךְ כָּל הַבְָּרכוֹת בְּמֲַחׁשָבָה טְהוָֹרה. וַאֲנִי טִּמֵאִתי אוָֹתם

בְּהְַרהוִֹרים וּמֲַחׁשָבוֹת זָרוֹת. וְלֹא ַדי לִי בָּזֶה אֶלָּא ׁשֶַעל יְֵדי הַהְַרהוִֹרים
הָָרִעים בָּאִתי לִיֵדי טֻמְאָה ּפַַעם בְָּרצוֹן וּפַַעם בְּאֹנֶס בְּטֻמְאָה הַּמְטַּמֵאת
אֶת כָּל הַגּוּף. וּמֵהֶם בָָּראִתי מַׁשְִחיִתים וּמְַחבְּלִים הַנְִּקָראִים נִגְֵעי בְנֵי

אָָדם..."
 

מתוך תפילה זכה/ מחזור יום הכיפורים

י ƒ̇ ַאֲהָב י ו¿ ƒ̃ ¿ ׁ̆ ָך ֶח י / ּב¿ ƒ̇ ָ̃ ּ ו ׁ̆ ¿ּ̇ י  ƒָך ֵאל ל¿
י ƒ̇ ָמ ¿ ׁ̆ ƒנ י ו¿ ƒָך רוּח י / ל¿ ַ̇ יֹו ל¿ ƒכ י ו¿ ƒּב ƒָך ל ל¿

י ƒ̇ כוָּנ ¿ּ̇ יא  ƒך¿ ה ּמָ ƒַלי / וּמ ָך ַרג¿ ָך ָיַדי ל¿ ל¿
י ƒ̇ ָּ י ƒו ם ּג¿ ƒי ע ƒעֹור י / ו¿ ƒָך ָדמ י ל¿ ƒמ ¿̂ ָך ַע ל¿
י ƒ̇ י ƒנ ב¿ ַ̇ י ו¿ ƒ̇ ˆוָּר יֹוַני / ו¿ ַרע¿ ָך ֵעיַני ו¿ ל¿

י ƒ̇ ָו ¿̃ ƒ̇ י ו¿ ƒַטח ב¿ ƒי / וּמ ƒָך כֹח י ל¿ ƒָך רוּח ל¿
י ƒ̇ עֹוָל יב ו¿ ƒר ¿̃ ה ַא ֶׂ̆ י / ּכ¿ ƒּב ַדם ֶחל¿ י ו¿ ƒּב ƒָך ל ל¿

י ƒ̇ יָד ƒח ָך ˙ֹוֶדה י¿ י / ל¿ ƒנ ֵ ׁ̆ י  ƒל יד ּב¿ ƒָך ָיח ל¿
י ƒ̇ ּלָ ƒה ¿ּ̇ אֹו˙  ֵ̇ ָך  ָך ֵגאוּ˙ / ל¿ כוּ˙ ל¿ ָך ַמל¿ ל¿
י ƒ̇ ָר ָ̂ י ּב¿ ƒר ֵיה ֶעז¿ ָרה / ה¡ ָ̂ ֵע˙  ָרה ּב¿ ָך ֶעז¿ ל¿

י ƒ̇ ָח ַאנ¿ יֹוֵלָדה ּב¿ יל / ּכ¿ ƒֵע˙ ָאח יל ּב¿ ƒָך אֹוח ל¿
י ƒ̇ י וַּמּכָ ƒיר ƒ̂ ֶא˙  י / ו¿ ƒר ב¿ ƒ ׁ̆ ָפא  י ר¿ ƒר ב¿ ƒׂ̆ ָך  ל¿

 
˘ירו ˘ל ר' אברהם אבÔ עזרא, מגדולי מ˘וררי ספרד, הפו˙ח א˙ ˙פיל˙ ערב יום הכיפורים

(לפני 'כל נדרי') במנהגים הספרדיים.
זהו ˘יר אי˘י מאד. ברג˘ עז מבע פור˘ המ˘ורר א˙ ˆפונו˙ לבו וא˙ רג˘ו˙יו העמו˜ים, א˙

כמיה˙ו וה˘˙ו˜˜ו˙ו אל האל ואל ˜רב˙ו. הוא מודה לאל על כל א˘ר ˜יבל ממנו – מעˆם
היו˙ו וחיו˙ו ועד למי˙˙ו ומב˜˘ מחילה על חטאיו ומ˘וגו˙יו.

 אמר ר' אלעזר: גדולה תִפלה יותר ממעשים טובים,
שאין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבנו, אעפ"כ
לא נענה אלא בתִפלה, שנאמר (דברים ג) 'אל תוסף דבר
אלי'. ...  וא"ר אלעזר: גדולה תִפלה יותר מן הקרבנות,

שנאמר (ישעיהו א): 'למה לי רוב זבחיכם' וכתיב:
'ובפרשכם כפיכם'. א"ר יוחנן: כל כהן שהרג את הנפש

לא ישא את כפיו, שנא' (ישעיהו א) 'ידיכם דמים מלאו':
וא"ר אלעזר: מיום שחרב ביה"מ ננעלו שערי תפלה,
שנאמר (איכה ג) 'גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי'

ואע"פ ששערי תפלה ננעלו, שערי דמעה לא ננעלו,
שנאמר (תהילים לט) 'שמעה תפלתי ה' ושועתי

האזינה, אל דמעתי אל תחרש'.

כוחה של התפילה
קיים במילים שאנו

אומרים אך גם בדבר
נוסף שהיא מועררת

בנו, מהו?

(ו˙˘ובה ו˙פילה וˆד˜ה מעביריÔ א˙ רוע הגזירה" (מ˙וך ˙פיל˙ רא˘ ה˘נה
א"ר לעזר ˘ל˘ה דברים מבטליÔ א˙ הגזירה ˜˘ה ואלו הÔ ˙פילה וˆד˜ה ו˙˘ובה
י ֲעֵליֶהם" - ƒמ ¿ ׁ̆ ָרא- ¿̃ ƒר נ ֶ ׁ̆ י ֲא ƒעוּ ַעּמ נ¿ ּכָ ƒי ו˘ל˘˙Ô בפסו˜ אחד (דברי הימים ב ז): "ו¿

וּ ָפַני זו ˆד˜ה כמה דא˙ אמר (˙הילים יז) אני בˆד˜ אחזה ׁ̆ ¿̃ יַב ƒלוּ זו ˙פילה, ו ל¿ ּפַ ¿̇ ƒי ו¿
ים זו ˙˘ובה.  ƒֵכיֶהם ָהָרע ר¿ ּדַ ƒבוּ מ ֻ ׁ̆ ָי פניך (דברי הימים  ב יב) ו¿

מדוע דווקא שלוש הדרכים האלו, ומה ייחודה של כל אחת מהן?
באלו שלוש דרכים אתם הייתם בוחרים?


