
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?	

בפרק	שלפניכם	נלמד	על	עבודת	התפילה,	על	הצורך	ועל	היכולת	לכוון	בתפילה	

ועל	ההתחדשות	בתוך	הנוסח	הקבוע.	ניחשף	לסוגים	שונים	של	הכנה	לתפילה,	

בכתבי	 שונות	 בצורות	 המופיעה	 ההתבוננות,	 מעבודת	 המזלג	 קצה	 על	 ונטעם	

החסידות.

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:

1.	תתחדש!

2.	לכל	דבר	רציני	-	מתכוננים

3.	תחשוב	טוב

4.	טיפים	למתפלל
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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.

	)אדמו"ר	האמצעי(

1. תתחדש!
“ַרּבִי ׁשְִמעֹון אֹוֵמר: ֱהוֵי זִָהיר ּבְִקִרּיַת ׁשְַמע ּובִתְפִּלָה; ּוכְׁשֶַאּתָה ִמתְּפַּלֵל, ַאל ּתַעַׂש 
ּתְפִּלָתְָך ְקבַע, ֶאלָא ּתֲַחנּונִים לִפְנֵי ַהָּמקֹום ּבָרּוְך הּוא, ׁשֶּנֱֶאַמר: “ּכִי ַחּנּון וְַרחּום 

הּוא" )יואל ב,יג(".
)אבות ב,טז(

הלב	 מילה.	 בכל	 ומתכוון	 מייחל,	 מתחנן,	 עצמך	 את	 מוצא	 אתה	 חלילה,	 צרה,	 כשיש	

פתוח,	והתפילה	היא	הדבר	הטבעי	ביותר.	היא	פורצת	מאליה	ומעניקה	תקווה	וגם	פורקן	

לעומס	הרגשי,	יש	על	מי	לשפוך	את	הכל.	אך	בסתם	יום,	כששום	דבר	משמעותי	לא	

קורה	ולא	נראה	באופק,	תפילה	יכולה	להיות	אחת	המטלות	המשעממות	ביותר.	כל	יום,	

שלוש	פעמים	ביום,	אותן	מילים,	אותו	סדר	ברכות,	אותם	מקומות	לכרוע	ולהשתחוות,	

שלוש	פסיעות	אחורה,	והופ,	סיימנו	להפעם.	

במקום	להשתעמם	מהתפילה	ומעצמך	ולחפש	פתרונות	ל'העברת'	התפילה	במהירות	

היום.	 במהלך	 ביותר	 המשמעותי	 לאירוע	 התפילה	 את	 להפוך	 יכול	 אתה	 בריחוף,	 או	

)תענית	 ‘עבודה	שבלב'	 יכולה	להיות	דבר	מרגש	באמת!	לתפילה	קראו	חז"ל	 התפילה	

ב	ע"א(.	ואת	הלב	הרי	כולנו	מחפשים.	סוף	סוף	יש	משהו	לעשות	עם	המעמקים	הללו,	

לעבוד	ולהתקדם	איתם.	

אם	נשכח,	וטוב	שנשכח,	את	כל	מה	שאנחנו	מכירים	על	תפילה	‘נורמלית',	נבחין	כי	זהו	

האירוע	הפלאי	ביותר	בעולם.	בתפילה	אתה	עומד	מול	שורש	הנשמה	שלך,	שורש	החיים	

של	העולם	כולו.	בתפילה	אתה	מדבר	ישירות	עם	‘א-להי	אברהם',	אותו	אחד	שאברהם	

האמין	בו	ומסר	את	נפשו	עליו.	אתה	מדבר	-	והוא	שומע	-	עם	אותו	אחד	שמשה	רבנו	

אליו	 שהתפללו	 אלוקים	 אותו	 אל	 מתפלל	 אתה	 סיני.	 הר	 על	 התורה	 את	 ממנו	 קיבל	

בשואה,	ולפני	מאתיים	שנה,	ולפני	אלפיים	שנה,	ולפני	5,700	שנה.	אתה	קולט?!	הקדוש	

ברוך	הוא	מפסיק	להיות	אגדה	יפה,	פתאום	אתה	מוצא	את	עצמך	עומד	מולו!	

כי	 מאליו	 מובן	 עומדים,	 אנחנו	 מי	 מול	 קולטים	 כשבאמת	 כך,	 התפילה	 את	 כשרואים	

הכוונה	בתפילה	היא	לא	תוספת,	אלא	היא	היא	התפילה	עצמה.	אין	אדם	אחד	בעולם	

שתדבר	אתו	בלי	לשים	לב	למאות	מילים	שנאמרות	ממך	אליו,	ואם	זה	אדם	גדול	או	

כמה	 על	אחת	 הוא	 ברוך	 זה	הקדוש	 ואם	 מילה!	 לכל	 לב	 ודאי	שתשים	 בעל	סמכות,	

וכמה.	הכוונה	בתפילה	עומדת	על	ההרגשה	שהתפילה	בכל	יום	היא	דבר	חדש.	בכל	

יום	אנחנו	מתרגשים	מחדש	מהמפגש	עם	ה'.	

ֵאיְך  יִתְּבֵָרְך,  לַעֲבֹוַדת ּבֹוְרֵאנּו  וְַהּיָׁשָר  ַהּטֹוב  ַהֶּדֶרְך  ֶאת  ְמלֶַּמֶדת אֹותָנּו  “ַהּתֹוָרה 
יַׂשְּכִיל ָהָאָדם וְיִתְּבֹונֵן ּבְכָל יֹום וָיֹום קֶֹדם ּתְפִּלָתֹו, וְיְַחׁשֹוב ּבְרֹוְממּות ָהֵאל יִתְּבֵָרְך 
ּוגְֻדּלָתֹו, וְיִתְַחּכֵם ּבְֵאיזֶה ׂשֵכֶל יַעֲמֹוד לְִהתְּפַּלֵל לִפְנֵי ֶמלְֶך ַהּנֹוָרא וְַהָּקדֹוׁש, וְֵאיזֶה 
לַָדעַת,  יּוכַל  ּבְָקְדֳקדֹו  מַֹח  ִמי ׁשֶּיֶׁש לֹו  ּכָל  ּכִי  ּבִתְפִּלָתֹו.  יְַחֵּדׁש  וְכַּוָנֹות  ּפֵרּוׁשִים 
ׁשֲֶאפִּלּו לִפְנֵי ֶמלְֶך ּבָׂשָר וָָדם ֹלא נֶָאה לַעֲמֹוד וְלֹוַמר לְפָנָיו ּבְכָל יֹום ׁשִיר ֶאָחד ּבְֹלא 
ׁשּום ִהתְַחְּדׁשּות, ּוִמּכָל ׁשֶּכֵן לִפְנֵי ֶמלְֶך ַמלְכֵי ַהְּמלָכִים ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא, ׁשֶהּוא 
ּבֹוֵחן לִּבֹות ּוכְלָיֹות, עַל ַאַחת ּכַָּמה וְכַָּמה ׁשֶּצְִריכִין לְַחֵּדׁש ּבְכָל יֹום ּתִָמיד ּכַּוָנַת 
ַהיְנּו, ׁשֶּצִָריְך לְַהׂשְּכִיל  )תהילים צו,א(.  ַהּלֵב, ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב: “ׁשִירּו לַה' ׁשִיר ָחָדׁש" 
ּ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(

“באיזה	שכל	יעמוד	להתפלל"	-	על	איזה	שכל	מדובר?	

איך	אפשר	לומר	“שיר	חדש"	בכל	יום,	כאשר	נוסח	התפילה	קבוע?	

2. לכל דבר רציני - מתכוננים
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.	בעל	התניא	מלמד	אותנו,	כי	אל	לנו	

לסמוך	על	התעוררות	ספונטנית	לתפילה,	מכיוון	שהיא	יכולה	להיעלם	כלעומת	שבאה:

‘ִאתְעָרּותָא  ּבְִחינַת  ָהַאַחת,  ּבָעֲבֹוָדה:  ַמְדֵרגֹות  ׁשְּתֵי  ׁשֶּיֵׁש  רֹוִאים  ָאנּו  “ְּדִהּנֵה 
ִּדלְתַּתָא' ]ִהתְעֹוְררּות ִמּלְַמָּטה, ִמּצַד ָהָאָדם[, ּבִיגִיעַת נֶפֶׁש וִיגִיעַת ּבָׂשָר, ּבְַהעֲָמַקת ַהַּדעַת 
ּבְִהתְּבֹונְנּות וְלֵב נִׁשְּבָר, ׁשֶעַל יְֵדי זֶה יָבֹא ּבְנַפְׁשֹו ּגִּלּוי אֹור ִקְרבַת ֱאֹלִקים, וְַהיְנּו 
ַהִהתְעֹוְררּות  ּבָָאה  ִמּלְַמָּטה  ַהִהתְעֹוְררּות  יְֵדי  ]עַל  ִּדלְעֵּלָא'  ִאתְעָרּותָא  ִּדלְתַּתָא  ‘ּבְִאתְעָרּותָא 

ִמלְַמעְלָה[.

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  ]ַהֶהבְֵּדל[  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...

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' ויקרא ד"ה “אדם כי יקריב"(

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

למה	קורה	לנו,	שאחרי	תקופה	טובה	בעבודת	ה',	אנחנו	פתאום	נופלים	וכל	

ההתעוררות	נעלמת	מהאופק?

האם	‘אתערותא	דלעילא'	זה	דבר	רע?

לא	מספיק	לקבל	מתנות,	צריך	לדעת	להיות	ראוי	להן.	כשהקב"ה	מעניק	לי	התעוררות	

)='אתערותא	דלעילא'(,	היא	יכולה	לתפוס	אותי	לא	מוכן.	התרוממות	רוח	נושאת	אותי	

ח	מנועים	משל	עצמי,	ההתעוררות	תסתיים,	ואמצא	את	עצמי	 אל-על,	אך	אם	לא	ַאַפתֵּ

שוב	על	האדמה,	ובמקרה	פחות	טוב	-	על	הפנים.

23 תפילה	.	פרק	ב	.	איך	עושים	את	זה22 תפילה	.	פרק	ב	.	איך	עושים	את	זה



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.

	)אדמו"ר	האמצעי(

1. תתחדש!
“ַרּבִי ׁשְִמעֹון אֹוֵמר: ֱהוֵי זִָהיר ּבְִקִרּיַת ׁשְַמע ּובִתְפִּלָה; ּוכְׁשֶַאּתָה ִמתְּפַּלֵל, ַאל ּתַעַׂש 
ּתְפִּלָתְָך ְקבַע, ֶאלָא ּתֲַחנּונִים לִפְנֵי ַהָּמקֹום ּבָרּוְך הּוא, ׁשֶּנֱֶאַמר: “ּכִי ַחּנּון וְַרחּום 

הּוא" )יואל ב,יג(".
)אבות ב,טז(

הלב	 מילה.	 בכל	 ומתכוון	 מייחל,	 מתחנן,	 עצמך	 את	 מוצא	 אתה	 חלילה,	 צרה,	 כשיש	

פתוח,	והתפילה	היא	הדבר	הטבעי	ביותר.	היא	פורצת	מאליה	ומעניקה	תקווה	וגם	פורקן	

לעומס	הרגשי,	יש	על	מי	לשפוך	את	הכל.	אך	בסתם	יום,	כששום	דבר	משמעותי	לא	

קורה	ולא	נראה	באופק,	תפילה	יכולה	להיות	אחת	המטלות	המשעממות	ביותר.	כל	יום,	

שלוש	פעמים	ביום,	אותן	מילים,	אותו	סדר	ברכות,	אותם	מקומות	לכרוע	ולהשתחוות,	

שלוש	פסיעות	אחורה,	והופ,	סיימנו	להפעם.	

במקום	להשתעמם	מהתפילה	ומעצמך	ולחפש	פתרונות	ל'העברת'	התפילה	במהירות	

היום.	 במהלך	 ביותר	 המשמעותי	 לאירוע	 התפילה	 את	 להפוך	 יכול	 אתה	 בריחוף,	 או	

)תענית	 ‘עבודה	שבלב'	 יכולה	להיות	דבר	מרגש	באמת!	לתפילה	קראו	חז"ל	 התפילה	

ב	ע"א(.	ואת	הלב	הרי	כולנו	מחפשים.	סוף	סוף	יש	משהו	לעשות	עם	המעמקים	הללו,	

לעבוד	ולהתקדם	איתם.	

אם	נשכח,	וטוב	שנשכח,	את	כל	מה	שאנחנו	מכירים	על	תפילה	‘נורמלית',	נבחין	כי	זהו	

האירוע	הפלאי	ביותר	בעולם.	בתפילה	אתה	עומד	מול	שורש	הנשמה	שלך,	שורש	החיים	

של	העולם	כולו.	בתפילה	אתה	מדבר	ישירות	עם	‘א-להי	אברהם',	אותו	אחד	שאברהם	

האמין	בו	ומסר	את	נפשו	עליו.	אתה	מדבר	-	והוא	שומע	-	עם	אותו	אחד	שמשה	רבנו	

אליו	 שהתפללו	 אלוקים	 אותו	 אל	 מתפלל	 אתה	 סיני.	 הר	 על	 התורה	 את	 ממנו	 קיבל	

בשואה,	ולפני	מאתיים	שנה,	ולפני	אלפיים	שנה,	ולפני	5,700	שנה.	אתה	קולט?!	הקדוש	

ברוך	הוא	מפסיק	להיות	אגדה	יפה,	פתאום	אתה	מוצא	את	עצמך	עומד	מולו!	

כי	 מאליו	 מובן	 עומדים,	 אנחנו	 מי	 מול	 קולטים	 כשבאמת	 כך,	 התפילה	 את	 כשרואים	

הכוונה	בתפילה	היא	לא	תוספת,	אלא	היא	היא	התפילה	עצמה.	אין	אדם	אחד	בעולם	

שתדבר	אתו	בלי	לשים	לב	למאות	מילים	שנאמרות	ממך	אליו,	ואם	זה	אדם	גדול	או	

כמה	 על	אחת	 הוא	 ברוך	 זה	הקדוש	 ואם	 מילה!	 לכל	 לב	 ודאי	שתשים	 בעל	סמכות,	

וכמה.	הכוונה	בתפילה	עומדת	על	ההרגשה	שהתפילה	בכל	יום	היא	דבר	חדש.	בכל	

יום	אנחנו	מתרגשים	מחדש	מהמפגש	עם	ה'.	

ֵאיְך  יִתְּבֵָרְך,  לַעֲבֹוַדת ּבֹוְרֵאנּו  וְַהּיָׁשָר  ַהּטֹוב  ַהֶּדֶרְך  ֶאת  ְמלֶַּמֶדת אֹותָנּו  “ַהּתֹוָרה 
יַׂשְּכִיל ָהָאָדם וְיִתְּבֹונֵן ּבְכָל יֹום וָיֹום קֶֹדם ּתְפִּלָתֹו, וְיְַחׁשֹוב ּבְרֹוְממּות ָהֵאל יִתְּבֵָרְך 
ּוגְֻדּלָתֹו, וְיִתְַחּכֵם ּבְֵאיזֶה ׂשֵכֶל יַעֲמֹוד לְִהתְּפַּלֵל לִפְנֵי ֶמלְֶך ַהּנֹוָרא וְַהָּקדֹוׁש, וְֵאיזֶה 
לַָדעַת,  יּוכַל  ּבְָקְדֳקדֹו  מַֹח  ִמי ׁשֶּיֶׁש לֹו  ּכָל  ּכִי  ּבִתְפִּלָתֹו.  יְַחֵּדׁש  וְכַּוָנֹות  ּפֵרּוׁשִים 
ׁשֲֶאפִּלּו לִפְנֵי ֶמלְֶך ּבָׂשָר וָָדם ֹלא נֶָאה לַעֲמֹוד וְלֹוַמר לְפָנָיו ּבְכָל יֹום ׁשִיר ֶאָחד ּבְֹלא 
ׁשּום ִהתְַחְּדׁשּות, ּוִמּכָל ׁשֶּכֵן לִפְנֵי ֶמלְֶך ַמלְכֵי ַהְּמלָכִים ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא, ׁשֶהּוא 
ּבֹוֵחן לִּבֹות ּוכְלָיֹות, עַל ַאַחת ּכַָּמה וְכַָּמה ׁשֶּצְִריכִין לְַחֵּדׁש ּבְכָל יֹום ּתִָמיד ּכַּוָנַת 
ַהיְנּו, ׁשֶּצִָריְך לְַהׂשְּכִיל  )תהילים צו,א(.  ַהּלֵב, ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב: “ׁשִירּו לַה' ׁשִיר ָחָדׁש" 
ּ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(

“באיזה	שכל	יעמוד	להתפלל"	-	על	איזה	שכל	מדובר?	

איך	אפשר	לומר	“שיר	חדש"	בכל	יום,	כאשר	נוסח	התפילה	קבוע?	

2. לכל דבר רציני - מתכוננים
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.	בעל	התניא	מלמד	אותנו,	כי	אל	לנו	

לסמוך	על	התעוררות	ספונטנית	לתפילה,	מכיוון	שהיא	יכולה	להיעלם	כלעומת	שבאה:

‘ִאתְעָרּותָא  ּבְִחינַת  ָהַאַחת,  ּבָעֲבֹוָדה:  ַמְדֵרגֹות  ׁשְּתֵי  ׁשֶּיֵׁש  רֹוִאים  ָאנּו  “ְּדִהּנֵה 
ִּדלְתַּתָא' ]ִהתְעֹוְררּות ִמּלְַמָּטה, ִמּצַד ָהָאָדם[, ּבִיגִיעַת נֶפֶׁש וִיגִיעַת ּבָׂשָר, ּבְַהעֲָמַקת ַהַּדעַת 
ּבְִהתְּבֹונְנּות וְלֵב נִׁשְּבָר, ׁשֶעַל יְֵדי זֶה יָבֹא ּבְנַפְׁשֹו ּגִּלּוי אֹור ִקְרבַת ֱאֹלִקים, וְַהיְנּו 
ַהִהתְעֹוְררּות  ּבָָאה  ִמּלְַמָּטה  ַהִהתְעֹוְררּות  יְֵדי  ]עַל  ִּדלְעֵּלָא'  ִאתְעָרּותָא  ִּדלְתַּתָא  ‘ּבְִאתְעָרּותָא 

ִמלְַמעְלָה[.

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  ]ַהֶהבְֵּדל[  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...

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' ויקרא ד"ה “אדם כי יקריב"(

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

למה	קורה	לנו,	שאחרי	תקופה	טובה	בעבודת	ה',	אנחנו	פתאום	נופלים	וכל	

ההתעוררות	נעלמת	מהאופק?

האם	‘אתערותא	דלעילא'	זה	דבר	רע?

לא	מספיק	לקבל	מתנות,	צריך	לדעת	להיות	ראוי	להן.	כשהקב"ה	מעניק	לי	התעוררות	

)='אתערותא	דלעילא'(,	היא	יכולה	לתפוס	אותי	לא	מוכן.	התרוממות	רוח	נושאת	אותי	

ח	מנועים	משל	עצמי,	ההתעוררות	תסתיים,	ואמצא	את	עצמי	 אל-על,	אך	אם	לא	ַאַפתֵּ

שוב	על	האדמה,	ובמקרה	פחות	טוב	-	על	הפנים.
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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	מפשיסחה(

לעומת	זאת,	כאשר	אני	מניע	את	המהלך,	הסכנה	פחותה.	יכול	להיות	שקצב	ההתקדמות	

יהיה	איטי	יותר,	אך	כאשר	יגיע	המענה	מלמעלה,	והרוח	הגדולה	תישא	אותי,	תהיה	לי	

יכולת	טובה	בהרבה	להכיל	אותה.	ההתעוררות	תוכל	להתקיים	לאורך	זמן,	מכיוון	שהיא	

תתרחש	כתהליך	פנימי.

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	

-	במקורות	 וכמה	 בי	משהו	גם	אחרי	שהיא	תיגמר,	אני	חייב	לתת	מעצמי.	למה,	איך	

הבאים.

לנקות את הראש
“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 מפשיסחה, ‘קול שמחה' פרשת תרומה(

לא	רק	את	הפלאפון	שבכיס	צריך	לכבות,	אלא	גם,	ובעיקר,	את	הפלאפון	שבמוח	שלנו,	

דברים...	 אלף	 על	 שחושב	 שנזכר,	שמוטרד,	 אחר.	 מכיוון	 	sms שנייה	 כל	 זה	שמקבל	

בשביל	להצליח	לכוון	בתפילה,	צריך	לפני	כן	לכוון	את	האישיות,	להשקיט	את	הרעשים	

וליצור	מעט	סטריליות,	שבה	נוכל	לשים	לב	למילים,	לחוויה	של	המפגש.

תרגיל כיתתי: לפני	התפילה,	כבה	את	הפלאפון	ועצום	את	העיניים	ל-120	שניות.	

נסה	‘לנקות	את	הראש',	לתת	לטרדות	ולמחשבות	שעולות	לעבור	הלאה,	ולהשאיר	

אותך	נקי	ומרוקן	ממחשבות.	פקח	את	העיניים	ותתפלל.	לאחר	התפילה	ניתן	לערוך	

סבב	בכיתה	-	איך	כל	אחד	הרגיש.

אל תבוא לבד
דווקא	מי	שאוהב	להתפלל	ורוצה	להשקיע	בתחום,	עלול	למצוא	את	עצמו	מחופר	בתוך	

עצמו	מרוב	ניסיון	לחוות	תפילה	עמוקה.	אם	ההתעסקות	הרוחנית	גורמת	לך	להסתכל	

בזלזול	על	האנשים	שסביבך	או	להתנתק	מהסביבה,	כנראה	שאתה	מפספס	משהו.

“ּכָתַב ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש, ׁשֶּנָכֹון לֹוַמר קֶֹדם ַהּתְפִּלָה: ֲהֵרינִי ְמַקּבֵל עָלַי ִמצְוַת עֲׂשֵה 
ׁשֶל: “וְָאַהבְּתָ לְֵרעֲָך ּכָמֹוָך"".

)סידור נוסח האריז"ל(

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	בפרק	א',	

התפילה	היא	מקבילה	של	קרבן.	כשם	שקרבן	צריך	להיות	ללא	מום,	גם	אנחנו	צריכים	

להגיע	ללא	מומים	לתפילה,	והשלמות	שלנו	היא	כשאנחנו	ביחד.	

אהבת	ישראל	בתפילה	היא	גם	הסגולה	להתקדמות	מהירה	יותר.	במקום	לחתור	לבד,	

ונעזר	באחרים,	 עוזר	 ומתפלל.	אתה	 אתה	מוצא	את	עצמך	חלק	מעם	אדיר	שחותר	

במקום	להתמודד	לבד	עם	הקשיים	בסמטא	צדדית,	אתה	עולה	על	הכביש	הראשי	שבו	

כל	עם	ישראל	צועד.	זו	הרגשה	אחרת	לגמרי.

“... ַאף ׁשֵֶאינֹו יָכֹול לְִהיֹות ּבְִדִחילּו ּוְרִחימּו ]ּבְיְִרָאה וְַאֲהבָה[, 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 ]ַהַּמּגִיד ִמּזְלֹוְטׁשֹוב[ ׁ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 מזבריז, ‘יושר דברי אמת', קונטרס השני אות לג(

צדקה	לפני	התפילה

אחרי	 התניא	 בעל	 הזקן	 אדמו"ר	 זקנו	 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	לבהכנ"ס	של	הוד	כ"ק	חותנו	

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

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

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.

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

גמ"ח	מצדקה",	 “גדול	 וגם	המאמר	 ע"א(,	 י	 )ב"ב	 מצלי"	 והדר	 לעני	 פרוטה	 יהיב	

ויתבונן	הרה"ק	צמח	צדק	אשר	לא	טוב	עשה	שלא	נתן	תיכף	לר'	מרדכי	אליהו	

את	הגמ"ח	שביקש,	ויחזור	הרה"ק	צמח	צדק	לביתו	ויקח	את	הסכום	וילך	אל	

עם	 הכפר	 אנשי	 נתקבצו	 כבר	 לביני	 וביני	 אליהו,	 מרדכי	 ר'	 את	 לחפש	 השוק	

מרדכי	 ר'	 את	 למצוא	 רב	 בטורח	 לו	 ועלה	 השוק	 אל	 וסחורותיהם	 עגלותיהם	

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

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

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.

)הרבי	מליובאוויטש,	'אגרות	קודש'	חלק	כד	ט'צב(
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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	מפשיסחה(

לעומת	זאת,	כאשר	אני	מניע	את	המהלך,	הסכנה	פחותה.	יכול	להיות	שקצב	ההתקדמות	

יהיה	איטי	יותר,	אך	כאשר	יגיע	המענה	מלמעלה,	והרוח	הגדולה	תישא	אותי,	תהיה	לי	

יכולת	טובה	בהרבה	להכיל	אותה.	ההתעוררות	תוכל	להתקיים	לאורך	זמן,	מכיוון	שהיא	

תתרחש	כתהליך	פנימי.

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	

-	במקורות	 וכמה	 בי	משהו	גם	אחרי	שהיא	תיגמר,	אני	חייב	לתת	מעצמי.	למה,	איך	

הבאים.

לנקות את הראש
“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 מפשיסחה, ‘קול שמחה' פרשת תרומה(

לא	רק	את	הפלאפון	שבכיס	צריך	לכבות,	אלא	גם,	ובעיקר,	את	הפלאפון	שבמוח	שלנו,	

דברים...	 אלף	 על	 שחושב	 שנזכר,	שמוטרד,	 אחר.	 מכיוון	 	sms שנייה	 כל	 זה	שמקבל	

בשביל	להצליח	לכוון	בתפילה,	צריך	לפני	כן	לכוון	את	האישיות,	להשקיט	את	הרעשים	

וליצור	מעט	סטריליות,	שבה	נוכל	לשים	לב	למילים,	לחוויה	של	המפגש.

תרגיל כיתתי: לפני	התפילה,	כבה	את	הפלאפון	ועצום	את	העיניים	ל-120	שניות.	

נסה	‘לנקות	את	הראש',	לתת	לטרדות	ולמחשבות	שעולות	לעבור	הלאה,	ולהשאיר	

אותך	נקי	ומרוקן	ממחשבות.	פקח	את	העיניים	ותתפלל.	לאחר	התפילה	ניתן	לערוך	

סבב	בכיתה	-	איך	כל	אחד	הרגיש.

אל תבוא לבד
דווקא	מי	שאוהב	להתפלל	ורוצה	להשקיע	בתחום,	עלול	למצוא	את	עצמו	מחופר	בתוך	

עצמו	מרוב	ניסיון	לחוות	תפילה	עמוקה.	אם	ההתעסקות	הרוחנית	גורמת	לך	להסתכל	

בזלזול	על	האנשים	שסביבך	או	להתנתק	מהסביבה,	כנראה	שאתה	מפספס	משהו.

“ּכָתַב ָהֲאִר"י ַהָּקדֹוׁש, ׁשֶּנָכֹון לֹוַמר קֶֹדם ַהּתְפִּלָה: ֲהֵרינִי ְמַקּבֵל עָלַי ִמצְוַת עֲׂשֵה 
ׁשֶל: “וְָאַהבְּתָ לְֵרעֲָך ּכָמֹוָך"".

)סידור נוסח האריז"ל(

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	בפרק	א',	

התפילה	היא	מקבילה	של	קרבן.	כשם	שקרבן	צריך	להיות	ללא	מום,	גם	אנחנו	צריכים	

להגיע	ללא	מומים	לתפילה,	והשלמות	שלנו	היא	כשאנחנו	ביחד.	

אהבת	ישראל	בתפילה	היא	גם	הסגולה	להתקדמות	מהירה	יותר.	במקום	לחתור	לבד,	

ונעזר	באחרים,	 עוזר	 ומתפלל.	אתה	 אתה	מוצא	את	עצמך	חלק	מעם	אדיר	שחותר	

במקום	להתמודד	לבד	עם	הקשיים	בסמטא	צדדית,	אתה	עולה	על	הכביש	הראשי	שבו	

כל	עם	ישראל	צועד.	זו	הרגשה	אחרת	לגמרי.

“... ַאף ׁשֵֶאינֹו יָכֹול לְִהיֹות ּבְִדִחילּו ּוְרִחימּו ]ּבְיְִרָאה וְַאֲהבָה[, 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 ]ַהַּמּגִיד ִמּזְלֹוְטׁשֹוב[ ׁ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 מזבריז, ‘יושר דברי אמת', קונטרס השני אות לג(

צדקה	לפני	התפילה

אחרי	 התניא	 בעל	 הזקן	 אדמו"ר	 זקנו	 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	לבהכנ"ס	של	הוד	כ"ק	חותנו	

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

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

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.

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

גמ"ח	מצדקה",	 “גדול	 וגם	המאמר	 ע"א(,	 י	 )ב"ב	 מצלי"	 והדר	 לעני	 פרוטה	 יהיב	

ויתבונן	הרה"ק	צמח	צדק	אשר	לא	טוב	עשה	שלא	נתן	תיכף	לר'	מרדכי	אליהו	

את	הגמ"ח	שביקש,	ויחזור	הרה"ק	צמח	צדק	לביתו	ויקח	את	הסכום	וילך	אל	

עם	 הכפר	 אנשי	 נתקבצו	 כבר	 לביני	 וביני	 אליהו,	 מרדכי	 ר'	 את	 לחפש	 השוק	

מרדכי	 ר'	 את	 למצוא	 רב	 בטורח	 לו	 ועלה	 השוק	 אל	 וסחורותיהם	 עגלותיהם	

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

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

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.

)הרבי	מליובאוויטש,	'אגרות	קודש'	חלק	כד	ט'צב(

25 תפילה	.	פרק	ב	.	איך	עושים	את	זה24 תפילה	.	פרק	ב	.	איך	עושים	את	זה



כמניח	 כוונה	 בלא	 המתפלל	

ולבנים,	 סיד	 חול,	 של	 הרים	

אולם	מים	אין	לו.	כיצד	ידבקו	

יחדיו?	

)הסבא	משפולי(

יהודי	 צריך	 דברים	 בשלושה	

טבילה	 לתפילה:	 להתכונן	

במקווה,	נתינת	צדקה	ולימוד	

פנימיות	התורה	וחסידות.	

)בעל	התניא(

להתפלל על התפילה
“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(

לפעמים	נדמה	לנו	שהקדוש	ברוך	הוא	נמצא	בתוך	היכל,	ומי	שיודע	להיכנס	אליו	-	עם	

רגשות,	ריכוז	ורצינות	נכונים,	יכול	לבקש	הכל.	אבל	מי	שלא	יודע	או	לא	מצליח	להביא	

את	עצמו	לתפילה	כראוי	-	צריך	להתמודד	עם	זה	לבד.	זו	טעות!	אף	פעם	אנחנו	לא	

לבד!	הקב"ה	הוא	אבינו	אב	הרחמן,	ואפשר	לבקש	ממנו	הכל,	כולל	הכל.	ה'	הוא	לא	

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

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

לא	נוכל	להתפלל?	

אלימלך	 רבי	 שחיבר	 התפילה	 היא	 התפילה	 שקודם	 המפורסמות	 התפילות	 אחת	

מליז'נסק:	

לו	היית	מחבר	תפילה	על	התפילה,	מה	היית	מבקש?	

“יְִהי ָרצוׂן ִמּלְפָנֶיָך ה' ֱאֹלֵהינּו וֵאֹלֵהי ֲאבֹותֵינּו, ׁשֹוֵמעַ קֹול ׁשַוְעַת עֲתִירֹות, ּוַמֲאזִין לְקֹול ּתְפִּלַת עַּמֹו 
יִׂשְָרֵאל ּבְַרֲחִמים, ׁשֶּתָכִין לִּבֵנּו, ּותְכֹונֵן ַמְחׁשְבֹותֵינּו, ּותְׁשַּגֵר ּתְפִּלָתֵנּו ּבְפִינּו, וְתְַקׁשִיב ָאזְנֶיָך לִׁשְמֹעַ 

ּבְקֹול ּתְפִּלַת עֲבֶָדיָך ַהִּמתְַחּנְנִים ֵאלֶיָך ּבְקֹול ׁשַוְעָה וְרּוַח נִׁשְּבָָרה. 

וְַאּתָה ֵאל ַרחּום, ּבְַרֲחֶמיָך ָהַרּבִים ּובֲַחָסֶדיָך ַהּגְדֹולִים, ּתְִמחֹול וְתְִסלַח ּותְכַּפֶר לָנּו ּולְכָל עְַּמָך ּבֵית 
יִׂשְָרֵאל ֶאת ּכָל ַמה ּׁשֶָחָטאנּו וְֶהעֱוִינּו וְִהְרׁשַעְנּו ּופָׁשַעְנּו לְפָנֶיָך. ּכִי גָלּוי וְיָדּועַ לְפָנֶיָך, ּכִי ֹלא בְֶמֶרד 
ּובְַמעַל ָחלִילָה וְָחלִילָה ָמִרינּו ֶאת ּפִיָך וְִדבְֵרי תֹוָרתְָך ּוִמצְוֹותֶיָך, ּכִי ִאם ֵמֹרב ַהּיֵצֶר ַהּבֹועֵר ּבְִקְרּבֵנּו 
ּתִָמיד ּוְמבַלְּבֵל ֶאת ַמְחׁשְבֹותֵינּו ּתִָמיד. ֲאפִּלּו ּבְׁשָעָה ׁשֲֶאנְַחנּו עֹוְמִדים לְִהתְּפַּלֵל לְפָנֶיָך ּולְבֵַּקׁש עַל 
לַעֲמֹד  יְכֹולִים  ָאנּו  וְֵאין  ּבְתְַחּבּולֹותָיו,  ּתִָמיד  ַמְחׁשְבֹותֵינּו  וְֶאת  ּתְפִּלָתֵנּו  ֶאת  ְמבַלְּבֵל  נַפְׁשֵנּו, הּוא 

נֶגְּדֹו. 

וְעַּתָה ּתְעֹוֵרר נָא עָלֵינּו ַרֲחֶמיָך וֲַחָסֶדיָך ַהּגְדֹולִים וְַהְמֻרּבִים לְגֵָרׁש ּולְבָעֵר ֶאת יִצְֵרנּו ָהַרע ִמִּקְרּבֵנּו, 
וְתִגְעַר ּבֹו ׁשֶּיָסּור וְיֵלְֵך ֵמִאּתָנּו, וְַאל יִָסית אֹותָנּו לְַהִּדיֵחנּו ֵמעֲבֹוָדתֶָך ָחלִילָה, וְַאל יַעֲלֶה ּבְלִּבֵנּו ׁשּום 
ּבְׁשָעָה ׁשֲֶאנְַחנּו לֹוְמִדים  לְפָנֶיָך, אֹו  ּבִתְפִּלָה  ּבְעֵת ׁשֲֶאנְַחנּו עֹוְמִדים  ּבִפְַרט  ָחלִילָה,  ַמֲחׁשָבָה ָרעָה 
ּתֹוָרתֶָך. ּובְׁשָעָה ׁשֲֶאנְַחנּו עֹוְסִקים ּבְִמצְוֹותֶיָך, ּתְֵהא ַמְחׁשְבֹותֵינּו זַּכָה צְלּולָה ּובְרּוָרה וֲַחזָָקה, ּבֱֶאֶמת 
ּובְלֵבָב ׁשָלֵם ּכְִרצֹונְָך ַהּטֹוב עִָּמנּו. ּותְעֹוֵרר לְבָבֵנּו ּולְבַב ּכָל יִׂשְָרֵאל עְַּמָך לְעָבְְדָך עֲבֹוָדה ַהיְׁשָָרה, 
ַהְמֻקּבֶלֶת לִפְנֵי כִֵּסא כְבֹוֶדָך, וְתַעֲבִיר ֵמעָלֵינּו ּכָל ַהָּמָסכִים ַ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. ַאְּדַרּבָה, ּתֵן ּבְלִּבֵנּו ׁשֶּנְִרֶאה ּכָל ֶאָחד ַמעֲלַת 
ׁשּום  יַעֲלֶה  וְַאל  לְפָנֶיָך,  וְָהָרצּוי  ַהּיָׁשָר  ּבֶַּדֶרְך  ֲחבֵרֹו  ֶאת  ֶאָחד  ּכָל  וְׁשֶּנְַדּבֵר  ֶחְסרֹונָם,  וְֹלא  ֲחבֵֵרינּו 
ׂשִנְָאה ֵמֶאָחד עַל ֲחבֵרֹו, ָחלִילָה. ּותְַחּזֵק אֹותָנּו ּבְַאֲהבָה ֵאלֶיָך, ּכֲַאׁשֶר ּגָלּוי וְיָדּועַ לְפָנֶיָך ׁשֶּיְֵהא ַהּכֹל 
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( 

3. תחשוב טוב
לכוון את הראש

אחת	העצות	הבסיסיות	להכנה	לתפילה	היא	ללמוד	תורה	לפני	התפילה.	למרות	שכל	

לנו	 הוא	החלק	שמגלה	 ללימוד	בשעה	שכזו,	 טוב,	החלק	המתאים	 הוא	 תורה	 לימוד	

את	העומק	של	העולם	ואת	העומק	של	עצמנו.	לימוד	חסידות	ואמונה	מעורר	את	הלב,	

מעמיד	אותנו	בעולם	מרומם	יותר,	ובעיקר	פותח	אותנו	לחשוב	על	ה'	בעומק	ובאמת.

“ּכָתַב ָהְרָמ"א )או"ח סי' צ"ח(, ׁשֶּקֶֹדם ַהּתְפִּלָה צִָריְך לְִהתְּבֹונֵן ּבְגְַדלּות ָהֵא-ל, וְעַל 
ַהּתֹוָרה:  יְסֹוֵדי  ּבְִהלְכֹות  ָהַרְמּבַ"ם  ׁשֶּכָתַב  ּכְמֹו  וְיְִרָאתֹו,  לְַאֲהבָתֹו  יָבֹוא  זֶה  יְֵדי 
“ֵהיַאְך ִהיא ַהֶּדֶרְך לְַאֲהבָתֹו וְיְִרָאתֹו? - ּבְׁשָעָה ׁשֶּיִתְּבֹונֵן ָהָאָדם ּבְַמעֲׂשָיו ּובְרּוָאיו 

ַהּנִפְלִָאים ַהּגְדֹולִים, וְיְִרֶאה ֵמֶהם ָחכְָמתֹו וְכּו'" )פרק ב הלכה א(.

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 י"ב(, 

יֵׁש לֹו ּבְַמה ּלְִהתְּבֹונֵן, וְַהִהתְּבֹונְנּות ּתִתְַקּבֵל ֶאצְלֹו ּבְטֹוב יֹותֵר.

ֲחִסיִדים  עֹוׂשִים  ָהיּו  “ּכְָך  א'(:  סעיף  צ"ח  )סי'  ּ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, הרבי מליובאוויטש, ‘תורת מנחם' חלק ל' עמ' 319(

לפעמים יש מוזה ולפעמים אין
התרגשות	 עצמה.	 להתעוררות	שבתפילה	 סוף	 סוף	 אותנו	 מוליכות	 לתפילה	 ההכנות	

להתרגש	 מצליח	 לא	 הלב	 כלל	 בדרך	 אך	 מאליה,	 פורצת	 לפעמים	 הלב	בתפילה	

בקלות	ואנחנו	נדרשים	לכוח	נוסף	שיעורר	אותו.	נקודה	זו	היא	המפתח	לעבודת	הלב	

בתפילה,	ועליה	נתמקד	במקורות	הבאים.

“ּ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 
ַהּתְפִּלֹות  ּבֵין  ַהֶהפְֵרׁש  ּגַם  ׁשֶּזֶה  לֹוַמר,  וְיֵׁש   ... ָאבִיָה  ֵחיק  ֶאל  לְִהׁשְּתַּפְֵך  ַהּנֶפֶׁש, 
ַהְּסדּורֹות ֵמַאנְׁשֵי ּכְנֶֶסת ַהּגְדֹולָה ׁשֵֶהן ּתְִדירֹות, ּובֵין ּתְפִּלָה ַהּבָָאה לִפְָרִקים לְִאיׁש 
צְִריכָה  עֶׂשְֵרה  ּבִׁשְמֹונֶה  ַהּתְִדיָרה  ַהּתְפִּלָה  ּכִי  יֹום.  ]ְמאֹוָרעֹות[  יַלְֵדי  ֵמֲחַמת  וִָאיׁש 
לְִהיֹות ֵמֲחַמת ִהתְּבֹונְנּות ַהּׂשֵכֶל וְַהּמֹח, ּכָל ּבְָרכָה ּובְָרכָה ּכַָּמה ִהיא נְחּוצָה ּוַמה 
ּגֶֹדל ַהֶחְסרֹון ּבִלְעָָדּה, וְיִתְּבֹונֵן וְיַעֲִמיק ּבַָּדבָר עַד ׁשֵֶאין ַּדעְּתֹו סֹובֶלֶת, ּוִמתְּפַּלֵל".

 )רבי שמואל מסוכטשוב, ‘שם משמואל' ואתחנן שנת תרע"ה( 

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

התפילות?

מה	פשר	המילים	“ויעמיק	בדבר	עד	שאין	דעתו	סובלת	ומתפלל"?
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כמניח	 כוונה	 בלא	 המתפלל	

ולבנים,	 סיד	 חול,	 של	 הרים	

אולם	מים	אין	לו.	כיצד	ידבקו	

יחדיו?	

)הסבא	משפולי(

יהודי	 צריך	 דברים	 בשלושה	

טבילה	 לתפילה:	 להתכונן	

במקווה,	נתינת	צדקה	ולימוד	

פנימיות	התורה	וחסידות.	

)בעל	התניא(

להתפלל על התפילה
“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(

לפעמים	נדמה	לנו	שהקדוש	ברוך	הוא	נמצא	בתוך	היכל,	ומי	שיודע	להיכנס	אליו	-	עם	

רגשות,	ריכוז	ורצינות	נכונים,	יכול	לבקש	הכל.	אבל	מי	שלא	יודע	או	לא	מצליח	להביא	

את	עצמו	לתפילה	כראוי	-	צריך	להתמודד	עם	זה	לבד.	זו	טעות!	אף	פעם	אנחנו	לא	

לבד!	הקב"ה	הוא	אבינו	אב	הרחמן,	ואפשר	לבקש	ממנו	הכל,	כולל	הכל.	ה'	הוא	לא	

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

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

לא	נוכל	להתפלל?	

אלימלך	 רבי	 שחיבר	 התפילה	 היא	 התפילה	 שקודם	 המפורסמות	 התפילות	 אחת	

מליז'נסק:	

לו	היית	מחבר	תפילה	על	התפילה,	מה	היית	מבקש?	

“יְִהי ָרצוׂן ִמּלְפָנֶיָך ה' ֱאֹלֵהינּו וֵאֹלֵהי ֲאבֹותֵינּו, ׁשֹוֵמעַ קֹול ׁשַוְעַת עֲתִירֹות, ּוַמֲאזִין לְקֹול ּתְפִּלַת עַּמֹו 
יִׂשְָרֵאל ּבְַרֲחִמים, ׁשֶּתָכִין לִּבֵנּו, ּותְכֹונֵן ַמְחׁשְבֹותֵינּו, ּותְׁשַּגֵר ּתְפִּלָתֵנּו ּבְפִינּו, וְתְַקׁשִיב ָאזְנֶיָך לִׁשְמֹעַ 

ּבְקֹול ּתְפִּלַת עֲבֶָדיָך ַהִּמתְַחּנְנִים ֵאלֶיָך ּבְקֹול ׁשַוְעָה וְרּוַח נִׁשְּבָָרה. 

וְַאּתָה ֵאל ַרחּום, ּבְַרֲחֶמיָך ָהַרּבִים ּובֲַחָסֶדיָך ַהּגְדֹולִים, ּתְִמחֹול וְתְִסלַח ּותְכַּפֶר לָנּו ּולְכָל עְַּמָך ּבֵית 
יִׂשְָרֵאל ֶאת ּכָל ַמה ּׁשֶָחָטאנּו וְֶהעֱוִינּו וְִהְרׁשַעְנּו ּופָׁשַעְנּו לְפָנֶיָך. ּכִי גָלּוי וְיָדּועַ לְפָנֶיָך, ּכִי ֹלא בְֶמֶרד 
ּובְַמעַל ָחלִילָה וְָחלִילָה ָמִרינּו ֶאת ּפִיָך וְִדבְֵרי תֹוָרתְָך ּוִמצְוֹותֶיָך, ּכִי ִאם ֵמֹרב ַהּיֵצֶר ַהּבֹועֵר ּבְִקְרּבֵנּו 
ּתִָמיד ּוְמבַלְּבֵל ֶאת ַמְחׁשְבֹותֵינּו ּתִָמיד. ֲאפִּלּו ּבְׁשָעָה ׁשֲֶאנְַחנּו עֹוְמִדים לְִהתְּפַּלֵל לְפָנֶיָך ּולְבֵַּקׁש עַל 
לַעֲמֹד  יְכֹולִים  ָאנּו  וְֵאין  ּבְתְַחּבּולֹותָיו,  ּתִָמיד  ַמְחׁשְבֹותֵינּו  וְֶאת  ּתְפִּלָתֵנּו  ֶאת  ְמבַלְּבֵל  נַפְׁשֵנּו, הּוא 

נֶגְּדֹו. 

וְעַּתָה ּתְעֹוֵרר נָא עָלֵינּו ַרֲחֶמיָך וֲַחָסֶדיָך ַהּגְדֹולִים וְַהְמֻרּבִים לְגֵָרׁש ּולְבָעֵר ֶאת יִצְֵרנּו ָהַרע ִמִּקְרּבֵנּו, 
וְתִגְעַר ּבֹו ׁשֶּיָסּור וְיֵלְֵך ֵמִאּתָנּו, וְַאל יִָסית אֹותָנּו לְַהִּדיֵחנּו ֵמעֲבֹוָדתֶָך ָחלִילָה, וְַאל יַעֲלֶה ּבְלִּבֵנּו ׁשּום 
ּבְׁשָעָה ׁשֲֶאנְַחנּו לֹוְמִדים  לְפָנֶיָך, אֹו  ּבִתְפִּלָה  ּבְעֵת ׁשֲֶאנְַחנּו עֹוְמִדים  ּבִפְַרט  ָחלִילָה,  ַמֲחׁשָבָה ָרעָה 
ּתֹוָרתֶָך. ּובְׁשָעָה ׁשֲֶאנְַחנּו עֹוְסִקים ּבְִמצְוֹותֶיָך, ּתְֵהא ַמְחׁשְבֹותֵינּו זַּכָה צְלּולָה ּובְרּוָרה וֲַחזָָקה, ּבֱֶאֶמת 
ּובְלֵבָב ׁשָלֵם ּכְִרצֹונְָך ַהּטֹוב עִָּמנּו. ּותְעֹוֵרר לְבָבֵנּו ּולְבַב ּכָל יִׂשְָרֵאל עְַּמָך לְעָבְְדָך עֲבֹוָדה ַהיְׁשָָרה, 
ַהְמֻקּבֶלֶת לִפְנֵי כִֵּסא כְבֹוֶדָך, וְתַעֲבִיר ֵמעָלֵינּו ּכָל ַהָּמָסכִים ַ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. ַאְּדַרּבָה, ּתֵן ּבְלִּבֵנּו ׁשֶּנְִרֶאה ּכָל ֶאָחד ַמעֲלַת 
ׁשּום  יַעֲלֶה  וְַאל  לְפָנֶיָך,  וְָהָרצּוי  ַהּיָׁשָר  ּבֶַּדֶרְך  ֲחבֵרֹו  ֶאת  ֶאָחד  ּכָל  וְׁשֶּנְַדּבֵר  ֶחְסרֹונָם,  וְֹלא  ֲחבֵֵרינּו 
ׂשִנְָאה ֵמֶאָחד עַל ֲחבֵרֹו, ָחלִילָה. ּותְַחּזֵק אֹותָנּו ּבְַאֲהבָה ֵאלֶיָך, ּכֲַאׁשֶר ּגָלּוי וְיָדּועַ לְפָנֶיָך ׁשֶּיְֵהא ַהּכֹל 
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( 

3. תחשוב טוב
לכוון את הראש

אחת	העצות	הבסיסיות	להכנה	לתפילה	היא	ללמוד	תורה	לפני	התפילה.	למרות	שכל	

לנו	 הוא	החלק	שמגלה	 ללימוד	בשעה	שכזו,	 טוב,	החלק	המתאים	 הוא	 תורה	 לימוד	

את	העומק	של	העולם	ואת	העומק	של	עצמנו.	לימוד	חסידות	ואמונה	מעורר	את	הלב,	

מעמיד	אותנו	בעולם	מרומם	יותר,	ובעיקר	פותח	אותנו	לחשוב	על	ה'	בעומק	ובאמת.

“ּכָתַב ָהְרָמ"א )או"ח סי' צ"ח(, ׁשֶּקֶֹדם ַהּתְפִּלָה צִָריְך לְִהתְּבֹונֵן ּבְגְַדלּות ָהֵא-ל, וְעַל 
ַהּתֹוָרה:  יְסֹוֵדי  ּבְִהלְכֹות  ָהַרְמּבַ"ם  ׁשֶּכָתַב  ּכְמֹו  וְיְִרָאתֹו,  לְַאֲהבָתֹו  יָבֹוא  זֶה  יְֵדי 
“ֵהיַאְך ִהיא ַהֶּדֶרְך לְַאֲהבָתֹו וְיְִרָאתֹו? - ּבְׁשָעָה ׁשֶּיִתְּבֹונֵן ָהָאָדם ּבְַמעֲׂשָיו ּובְרּוָאיו 

ַהּנִפְלִָאים ַהּגְדֹולִים, וְיְִרֶאה ֵמֶהם ָחכְָמתֹו וְכּו'" )פרק ב הלכה א(.

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 י"ב(, 

יֵׁש לֹו ּבְַמה ּלְִהתְּבֹונֵן, וְַהִהתְּבֹונְנּות ּתִתְַקּבֵל ֶאצְלֹו ּבְטֹוב יֹותֵר.

ֲחִסיִדים  עֹוׂשִים  ָהיּו  “ּכְָך  א'(:  סעיף  צ"ח  )סי'  ּ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, הרבי מליובאוויטש, ‘תורת מנחם' חלק ל' עמ' 319(

לפעמים יש מוזה ולפעמים אין
התרגשות	 עצמה.	 להתעוררות	שבתפילה	 סוף	 סוף	 אותנו	 מוליכות	 לתפילה	 ההכנות	

להתרגש	 מצליח	 לא	 הלב	 כלל	 בדרך	 אך	 מאליה,	 פורצת	 לפעמים	 הלב	בתפילה	

בקלות	ואנחנו	נדרשים	לכוח	נוסף	שיעורר	אותו.	נקודה	זו	היא	המפתח	לעבודת	הלב	

בתפילה,	ועליה	נתמקד	במקורות	הבאים.

“ּ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 
ַהּתְפִּלֹות  ּבֵין  ַהֶהפְֵרׁש  ּגַם  ׁשֶּזֶה  לֹוַמר,  וְיֵׁש   ... ָאבִיָה  ֵחיק  ֶאל  לְִהׁשְּתַּפְֵך  ַהּנֶפֶׁש, 
ַהְּסדּורֹות ֵמַאנְׁשֵי ּכְנֶֶסת ַהּגְדֹולָה ׁשֵֶהן ּתְִדירֹות, ּובֵין ּתְפִּלָה ַהּבָָאה לִפְָרִקים לְִאיׁש 
צְִריכָה  עֶׂשְֵרה  ּבִׁשְמֹונֶה  ַהּתְִדיָרה  ַהּתְפִּלָה  ּכִי  יֹום.  ]ְמאֹוָרעֹות[  יַלְֵדי  ֵמֲחַמת  וִָאיׁש 
לְִהיֹות ֵמֲחַמת ִהתְּבֹונְנּות ַהּׂשֵכֶל וְַהּמֹח, ּכָל ּבְָרכָה ּובְָרכָה ּכַָּמה ִהיא נְחּוצָה ּוַמה 
ּגֶֹדל ַהֶחְסרֹון ּבִלְעָָדּה, וְיִתְּבֹונֵן וְיַעֲִמיק ּבַָּדבָר עַד ׁשֵֶאין ַּדעְּתֹו סֹובֶלֶת, ּוִמתְּפַּלֵל".

 )רבי שמואל מסוכטשוב, ‘שם משמואל' ואתחנן שנת תרע"ה( 

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

התפילות?

מה	פשר	המילים	“ויעמיק	בדבר	עד	שאין	דעתו	סובלת	ומתפלל"?

27 תפילה	.	פרק	ב	.	איך	עושים	את	זה26 תפילה	.	פרק	ב	.	איך	עושים	את	זה



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!"

יש	תפילה	שמתפרצת	מאליה,	מצוקות	גשמיות	או	רוחניות	דוחקות	את	הלב,	עד	שהוא	

משתפך	מאליו	בתפילה.	אך	יש	מצבים	שבהם	צריכה	להיות	“התבוננות	השכל	והמוח",	

נדון	בה	בהרחבה,	 ייפתח.	ההתבוננות,	שבהמשך	הפרק	 לא	 כי	ללא	התבוננות,	הלב	

מתוארת	כאן	במובן	הבסיסי	ביותר	שלה	-	לחשוב	טוב	על	מה	שחסר	לנו:	“כל	ברכה	

את	 לחוש	 לנו	 גורמת	 החשיבה	 בלעדה".	 החסרון	 גודל	 ומה	 נחוצה	 היא	 כמה	 וברכה	

המצוקה	בחריפות	וִלְפנות	ברגש	חי	ועמוק	אל	ה'.

ה'שם	משמואל',	וכן	המקורות	המופיעים	בהמשך,	מלמדים	אותנו	איך	לעבור	מיוזמתנו	

ממצב	של	אטימות	למצב	של	לב	פתוח	ורגש	חי.	אנחנו	רגילים	להתנהלות	ספונטנית	

בתפילה,	איך	שהולך,	לפעמים	יש	מוזה	ולפעמים	אין.	החידוש	בעבודת	ההתבוננות	הוא	

שאנחנו	מפסיקים	להיות	מוכתבים	על	ידי	מצבי	הרוח	המשתנים	שלנו,	ומתחילים	לנהל	

את	הרגשות	שלנו.	לפתוח	את	הלב	לה',	גם	אם	קמנו	על	רגל	שמאל.	

ומלאכותיות	היא	שקר.	אך	 מעבר	לכך:	אנחנו	רגילים	לחשוב	שספונטניות	היא	אמת	

היא	 האמת	 רבות	 ולגלות	שפעמים	 לעומק,	 להתבונן	 אותנו	 מלמדת	 החסידות	 תורת	

‘אמת'	חיצונית	מאוד,	בעוד	הנשמה	 היא	 לי	להתפלל'	 ‘לא	בא	 הפוכה.	ספונטניות	של	

מתפללת.	 הזמן	 כל	 אני	 להתפלל,	 רוצה	 אני	 	- הפנימית	 האמת	 את	 שזועקת	 זו	 היא	

התודעה	החיצונית	מסתירה	מאתנו	את	התודעה	הפנימית.	כאשר	אנחנו	עובדים	בצורה	

מלאכותית	על	מנת	לפתוח	את	הלב	שלנו	לתפילה,	זה	הדבר	האמיתי	והנפלא	הנקרא	

‘עבודה	שבלב'.	כך	שאל	לנו	לחשוש	מלעבוד,	אנחנו	לא	מתכחשים	לאמת	הפנימית	

שלנו,	אלא	אדרבה	-	עוזרים	לה	להתממש.

בעל	התניא	מתאר	איך	בכוחה	של	ההתבוננות	לחשוף	את	האמת	הפנימית:

ְּדַהיְנּו  כב,ג(,  )בראשית  ּבַּבֶֹקר"  ַאבְָרָהם  “וַּיַׁשְּכֵם  ִּדכְתִיב:  ַהּתְפִּלָה,  עִנְיַן  “ּולְָהבִין 
ׁשֶַאֲהבָה ְמֻסּתֶֶרת ׁשֶּבְלֵב ּכָל ֶאָחד וְֶאָחד ִמּיִׁשְָרֵאל ִהיא ּבְֶהעְלֵם ּובְֶהְסּתֵר ּובִבְִחינַת 
ַאֲהבָה  ׁשֶל  ּותְׁשּוָקה  לֲַחפִיצָה  וְעֵת  זְַמן  ׁשֶּיֵׁש  ִמּׁשְנָתָּה...  לְעֹוְרָרּה  וְצִָריְך  ׁשֵנָה, 

ְמֻסּתֶֶרת ַהּנַ"ל, ְּדַהיְנּו ּבְׁשֲַחִרית. 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 
יָכֹול לַעֲׂשֹות ְּדבַר עֲבֵָרה ׁשֶהּוא נֶגֶד  ּכְלָל ׁשְֶּמֹלא כָל ָהֶאֶרץ ּכְבֹודֹו, ִמּכָל ָמקֹום 
ְרצֹונֹו יִתְּבֵָרְך, וֲַאפִּלּו ּבְאֹותָה ׁשָעָה, ּכְַמֲאַמר ַרּבֹותֵינּו זַ"ל: “ּגַּנָבָא ַאּפּום ַמְחּתָָרתָא 
‘עין יעקב'(, ׁשֶּיַצְלִיַח  )ברכות ס"ג ע"א, ע"פ  ַהַּמְחּתֶֶרת[  ּבְפֶתַח  ]ַהּגַּנָב קֹוֵרא לַה'  ַקְריָא"  ַרֲחָמנָא 
ּבִגְנֵבָתֹו, וְהּוא ִמּפְנֵי ׁשֵֶאין זְכִיָרה זֹו ֶאּלָא ֶּדֶרְך ִּדְמיֹון וְַהעֲבָָרה ּבְעָלְָמא עַל ַהּמַֹח, 
ִמּׁשְנָתָּה,  ָהַאֲהבָה  ֶאת  לְעֹוֵרר  ָהָאָדם  וְצִָריְך  מֹחֹו.  ּבְתֹוְך  וְנִכְנָס  ְמלֻּבָׁש  וְֵאינֹו 
ּולְַהכְנִיָסּה ּבְתֹוְך מֹחֹו ּוַמֲחׁשַבְּתֹו עַל יְֵדי ִהתְּבֹונְנּות ַרּבִים, ֵמַהתְָחלַת ַהּתְפִּלָה עַד 

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

מה	חסר	בדמיון	ובחלום?

איזו	משמעות	יש	לאהבת	ה'	אם	היא	לא	מורגשת?	למה	להגדיר	שהיא	ישנה	עכשיו	

במקום	לומר	שהיא	לא	קיימת?

לנו.	הגנב	שיודע	שאסור	לגנוב,	הוא	אפילו	 יודעים	דברים	אבל	הם	לא	מזיזים	 אנחנו	

יודע	שהקב"ה	משגיח	ורואה,	ובדיוק	בגלל	זה	הוא	מבקש	מה'	שיצליח	בגניבה...	לידיעה	

כזאת	קורא	בעל	התניא	‘שינה'.	הידיעה	הזאת	היא	רק	‘בדרך	כלל'	ולא	חודרת	באמת	

לתוך	ההכרה	שלנו,	והיא	בעצם	סוג	של	חלום.

מטרת	ההתבוננות	היא	להקיץ	מהשינה,	ולהפוך	את	הידיעה	הדמיונית	לדבר	אמיתי,	

שנוגע	בנו	ומטלטל	אותנו.

איך זה עובד?
“ַהּׂשֵכֶל הּוא ּכְמֹו אֹור ׁשֵֶּמִאיר ֶאת ַהִּמָּדה, וְעַל יְֵדי זֶה נִתְעֹוֵרר ַהִּמָּדה. ּוכְמֹו ִמי 
ֶחְמָּדה לַָּדבָר ַההּוא,  ָהיָה לֹו  וְעֵָרב, ׁשֶּבְוַַּדאי  ָּדבָר ַהּטֹוב  וְיֶׁש ׁשָם  ׁשֶהּוא ּבַחֹׁשְֶך, 
ֲאבָל ֵמַאַחר ׁשֵֶאינֹו רֹוֶאה ִמֵּמילָא ֹלא נִתְעֹוְרָרה ַהֶחְמָּדה לָזֶה, ְּד"עַיִן רֹוָאה וְַהּלֵב 
חֹוֵמד", ּכְמֹו כֵן ַהּׂשֵכֶל ֵמִאיר ֶאת ַהִּמָּדה, ּוַמְרֶאה לָּה ׁשֶּיֵׁש ָּדבָר טֹוב. ּוכְמֹו ַהְמגַּלֶה 
לְֶאָחד ׁשֶּיֵׁש אֹוצָר נְֶחָמד ׁשֶּיִתְעֹוֵרר ּבְָרצֹון וְֶחְמָּדה לָזֶה, ִּדבְוַַּדאי ּבְעֶצֶם ֲהֵרי יֶׁש לֹו 
ֶחְמָּדה לְָהאֹוצָר, ֶאּלָא ׁשֶּקֶֹדם ׁשֶּיַָדע ׁשֶּנְִמצָא ָהאֹוצָר ָהיָה ָהַאֲהבָה ּבְֶהעְלֵם, ּוכְִאּלּו 
ֵאינֹו, ּוכְׁשֶּגִּלָה לֹו ׁשֶּיֵׁש אֹוצָר ִמתְעֹוֵרר ַהִּמָּדה, ּכְמֹו כֵן ַהּׂשֵכֶל ְמעֹוֵרר ֶאת ַהִּמָּדה, 

ּובִלְעָדֹו ַהִּמּדֹות ּכְִאּלּו ֵאינָם.

ִהיא  ַהִּמָּדה  ִהתְעֹוְררּות  ׁשֶעִַּקר  ֵמַאַחר  ַהִּמָּדה,  ִהיא  ּכְָך  ַהּׂשֵכֶל,  אֹפֶן  לְפִי  וְלָכֵן, 
ֵמַהּׂשֵכֶל. וְלָכֵן ָקָטן ִמתְַאּוֶה ְּדבִָרים ְקַטּנִים - ִמּפְנֵי ׁשֵֶאינֹו ַמּׂשִיג ּבְׂשִכְלֹו ְּדבִָרים 
ּגְדֹולִים ּכִי ִאם ְּדבִָרים ְקַטּנִים, לָזֹאת ּגַם ִמּדֹותָיו ֵהם ּבְִדבִָרים ְקַטּנִים - וְַהּגָדֹול 

ׁשֶַּמּׂשִיג ְּדבִָרים ּגְדֹולִים, לָכֵן ּגַם ִמּדֹותָיו ֵהן ְּדבִָרים ּגְדֹולֵי ָהעֵֶרְך".
 )רבי יוסף יצחק מליובאוויטש, ד"ה “מצה זו" תש"ד( 

עוגת	שוקולד...	מהסוג	שאתה	הכי	אוהב,	עם	קרם,	סוכריות	ומרציפן...

המוח	שלך	קולט	את	העוגה	וצ'יק	צ'ק	הלב	מתעורר.	רגש	מציף	אותך,	אתה	מת	לטרוף	

את	העוגה.

אבל	העוגה	מלאה	רעל...	פתאום	כך	נודע,	סכנת	מוות...

בשנייה	אחת	אתה	נרתע	לאחור,	הקרם	הנוצץ	רק	גורם	לך	סלידה	גדולה	יותר	וחשדנות	

מציפה	אותך.

איך,	איך	בשנייה	אחת	הרגש	השתנה?

התשובה	פשוטה:	המוח	שולט	על	הלב.

חשיבה	מעצימה	רגש	ומכוונת	אותו.	אם	תחשוב	הרבה	איך	מישהו	הציק	לך,	ומה	הוא	

זה,	פלוס	כמה	שחזורים	של	הסצנה	המעצבנת,	 ואיך	הוא	עשה	את	 מן	הסתם	תכנן,	

תחוש	את	הכעס	מציף	אותך.	אם	תתעצם	במחשבות	של	אהבה,	אהבה	תמלא	אותך.	

אם	לא	תחשוב	לא	תרגיש.	כך	האישיות	שלנו	בנויה,	ועלינו	להשתמש	בתובנה	הזאת	

לעבודת	ה'.

אין	צורך	בשום	שיחות	מוסר,	מוטיבציה	או	שכנוע.	ברגע	שאקלוט	באמת	שיש	כאן	משהו	

החסידות(.	 בשפת	 ממילא'	 )‘בדרך	 מאליו	 יעבוד	 הלב	 בו,	 ארצה	 אוטומטית	 לטובתי,	

)‘כוח	הציור'	בשפת	החסידות(	מציבה	 עבודת	ההתבוננות,	המורכבת	מחשיבה	ודמיון	

אותי,	 איתי	בחדר,	הוא	אוהב	 -	הקדוש	ברוך	הוא	נמצא	 לי	תמונת	מצב	מול	העיניים	

יכולה	 והרגש	פורץ	מאליו.	לא	תמיד	הרגש	צפוי.	 	- יודע	את	כל	המחשבות	שלי	 הוא	

להתעורר	יראה	גדולה	מהשם,	או	שמחה,	או	אהבה	וגעגועים,	העיקר	הוא	שמשהו	יזוז.	

מידת	ההצלחה	תלויה	בכישרון	ובעיקר	בהתמדה	שלנו	בעבודת	ההתבוננות.	

29 תפילה	.	פרק	ב	.	איך	עושים	את	זה28 תפילה	.	פרק	ב	.	איך	עושים	את	זה



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!"

יש	תפילה	שמתפרצת	מאליה,	מצוקות	גשמיות	או	רוחניות	דוחקות	את	הלב,	עד	שהוא	

משתפך	מאליו	בתפילה.	אך	יש	מצבים	שבהם	צריכה	להיות	“התבוננות	השכל	והמוח",	

נדון	בה	בהרחבה,	 ייפתח.	ההתבוננות,	שבהמשך	הפרק	 לא	 כי	ללא	התבוננות,	הלב	

מתוארת	כאן	במובן	הבסיסי	ביותר	שלה	-	לחשוב	טוב	על	מה	שחסר	לנו:	“כל	ברכה	

את	 לחוש	 לנו	 גורמת	 החשיבה	 בלעדה".	 החסרון	 גודל	 ומה	 נחוצה	 היא	 כמה	 וברכה	

המצוקה	בחריפות	וִלְפנות	ברגש	חי	ועמוק	אל	ה'.

ה'שם	משמואל',	וכן	המקורות	המופיעים	בהמשך,	מלמדים	אותנו	איך	לעבור	מיוזמתנו	

ממצב	של	אטימות	למצב	של	לב	פתוח	ורגש	חי.	אנחנו	רגילים	להתנהלות	ספונטנית	

בתפילה,	איך	שהולך,	לפעמים	יש	מוזה	ולפעמים	אין.	החידוש	בעבודת	ההתבוננות	הוא	

שאנחנו	מפסיקים	להיות	מוכתבים	על	ידי	מצבי	הרוח	המשתנים	שלנו,	ומתחילים	לנהל	

את	הרגשות	שלנו.	לפתוח	את	הלב	לה',	גם	אם	קמנו	על	רגל	שמאל.	

ומלאכותיות	היא	שקר.	אך	 מעבר	לכך:	אנחנו	רגילים	לחשוב	שספונטניות	היא	אמת	

היא	 האמת	 רבות	 ולגלות	שפעמים	 לעומק,	 להתבונן	 אותנו	 מלמדת	 החסידות	 תורת	

‘אמת'	חיצונית	מאוד,	בעוד	הנשמה	 היא	 לי	להתפלל'	 ‘לא	בא	 הפוכה.	ספונטניות	של	

מתפללת.	 הזמן	 כל	 אני	 להתפלל,	 רוצה	 אני	 	- הפנימית	 האמת	 את	 שזועקת	 זו	 היא	

התודעה	החיצונית	מסתירה	מאתנו	את	התודעה	הפנימית.	כאשר	אנחנו	עובדים	בצורה	

מלאכותית	על	מנת	לפתוח	את	הלב	שלנו	לתפילה,	זה	הדבר	האמיתי	והנפלא	הנקרא	

‘עבודה	שבלב'.	כך	שאל	לנו	לחשוש	מלעבוד,	אנחנו	לא	מתכחשים	לאמת	הפנימית	

שלנו,	אלא	אדרבה	-	עוזרים	לה	להתממש.

בעל	התניא	מתאר	איך	בכוחה	של	ההתבוננות	לחשוף	את	האמת	הפנימית:

ְּדַהיְנּו  כב,ג(,  )בראשית  ּבַּבֶֹקר"  ַאבְָרָהם  “וַּיַׁשְּכֵם  ִּדכְתִיב:  ַהּתְפִּלָה,  עִנְיַן  “ּולְָהבִין 
ׁשֶַאֲהבָה ְמֻסּתֶֶרת ׁשֶּבְלֵב ּכָל ֶאָחד וְֶאָחד ִמּיִׁשְָרֵאל ִהיא ּבְֶהעְלֵם ּובְֶהְסּתֵר ּובִבְִחינַת 
ַאֲהבָה  ׁשֶל  ּותְׁשּוָקה  לֲַחפִיצָה  וְעֵת  זְַמן  ׁשֶּיֵׁש  ִמּׁשְנָתָּה...  לְעֹוְרָרּה  וְצִָריְך  ׁשֵנָה, 

ְמֻסּתֶֶרת ַהּנַ"ל, ְּדַהיְנּו ּבְׁשֲַחִרית. 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 
יָכֹול לַעֲׂשֹות ְּדבַר עֲבֵָרה ׁשֶהּוא נֶגֶד  ּכְלָל ׁשְֶּמֹלא כָל ָהֶאֶרץ ּכְבֹודֹו, ִמּכָל ָמקֹום 
ְרצֹונֹו יִתְּבֵָרְך, וֲַאפִּלּו ּבְאֹותָה ׁשָעָה, ּכְַמֲאַמר ַרּבֹותֵינּו זַ"ל: “ּגַּנָבָא ַאּפּום ַמְחּתָָרתָא 
‘עין יעקב'(, ׁשֶּיַצְלִיַח  )ברכות ס"ג ע"א, ע"פ  ַהַּמְחּתֶֶרת[  ּבְפֶתַח  ]ַהּגַּנָב קֹוֵרא לַה'  ַקְריָא"  ַרֲחָמנָא 
ּבִגְנֵבָתֹו, וְהּוא ִמּפְנֵי ׁשֵֶאין זְכִיָרה זֹו ֶאּלָא ֶּדֶרְך ִּדְמיֹון וְַהעֲבָָרה ּבְעָלְָמא עַל ַהּמַֹח, 
ִמּׁשְנָתָּה,  ָהַאֲהבָה  ֶאת  לְעֹוֵרר  ָהָאָדם  וְצִָריְך  מֹחֹו.  ּבְתֹוְך  וְנִכְנָס  ְמלֻּבָׁש  וְֵאינֹו 
ּולְַהכְנִיָסּה ּבְתֹוְך מֹחֹו ּוַמֲחׁשַבְּתֹו עַל יְֵדי ִהתְּבֹונְנּות ַרּבִים, ֵמַהתְָחלַת ַהּתְפִּלָה עַד 

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

מה	חסר	בדמיון	ובחלום?

איזו	משמעות	יש	לאהבת	ה'	אם	היא	לא	מורגשת?	למה	להגדיר	שהיא	ישנה	עכשיו	

במקום	לומר	שהיא	לא	קיימת?

לנו.	הגנב	שיודע	שאסור	לגנוב,	הוא	אפילו	 יודעים	דברים	אבל	הם	לא	מזיזים	 אנחנו	

יודע	שהקב"ה	משגיח	ורואה,	ובדיוק	בגלל	זה	הוא	מבקש	מה'	שיצליח	בגניבה...	לידיעה	

כזאת	קורא	בעל	התניא	‘שינה'.	הידיעה	הזאת	היא	רק	‘בדרך	כלל'	ולא	חודרת	באמת	

לתוך	ההכרה	שלנו,	והיא	בעצם	סוג	של	חלום.

מטרת	ההתבוננות	היא	להקיץ	מהשינה,	ולהפוך	את	הידיעה	הדמיונית	לדבר	אמיתי,	

שנוגע	בנו	ומטלטל	אותנו.

איך זה עובד?
“ַהּׂשֵכֶל הּוא ּכְמֹו אֹור ׁשֵֶּמִאיר ֶאת ַהִּמָּדה, וְעַל יְֵדי זֶה נִתְעֹוֵרר ַהִּמָּדה. ּוכְמֹו ִמי 
ֶחְמָּדה לַָּדבָר ַההּוא,  ָהיָה לֹו  וְעֵָרב, ׁשֶּבְוַַּדאי  ָּדבָר ַהּטֹוב  וְיֶׁש ׁשָם  ׁשֶהּוא ּבַחֹׁשְֶך, 
ֲאבָל ֵמַאַחר ׁשֵֶאינֹו רֹוֶאה ִמֵּמילָא ֹלא נִתְעֹוְרָרה ַהֶחְמָּדה לָזֶה, ְּד"עַיִן רֹוָאה וְַהּלֵב 
חֹוֵמד", ּכְמֹו כֵן ַהּׂשֵכֶל ֵמִאיר ֶאת ַהִּמָּדה, ּוַמְרֶאה לָּה ׁשֶּיֵׁש ָּדבָר טֹוב. ּוכְמֹו ַהְמגַּלֶה 
לְֶאָחד ׁשֶּיֵׁש אֹוצָר נְֶחָמד ׁשֶּיִתְעֹוֵרר ּבְָרצֹון וְֶחְמָּדה לָזֶה, ִּדבְוַַּדאי ּבְעֶצֶם ֲהֵרי יֶׁש לֹו 
ֶחְמָּדה לְָהאֹוצָר, ֶאּלָא ׁשֶּקֶֹדם ׁשֶּיַָדע ׁשֶּנְִמצָא ָהאֹוצָר ָהיָה ָהַאֲהבָה ּבְֶהעְלֵם, ּוכְִאּלּו 
ֵאינֹו, ּוכְׁשֶּגִּלָה לֹו ׁשֶּיֵׁש אֹוצָר ִמתְעֹוֵרר ַהִּמָּדה, ּכְמֹו כֵן ַהּׂשֵכֶל ְמעֹוֵרר ֶאת ַהִּמָּדה, 

ּובִלְעָדֹו ַהִּמּדֹות ּכְִאּלּו ֵאינָם.

ִהיא  ַהִּמָּדה  ִהתְעֹוְררּות  ׁשֶעִַּקר  ֵמַאַחר  ַהִּמָּדה,  ִהיא  ּכְָך  ַהּׂשֵכֶל,  אֹפֶן  לְפִי  וְלָכֵן, 
ֵמַהּׂשֵכֶל. וְלָכֵן ָקָטן ִמתְַאּוֶה ְּדבִָרים ְקַטּנִים - ִמּפְנֵי ׁשֵֶאינֹו ַמּׂשִיג ּבְׂשִכְלֹו ְּדבִָרים 
ּגְדֹולִים ּכִי ִאם ְּדבִָרים ְקַטּנִים, לָזֹאת ּגַם ִמּדֹותָיו ֵהם ּבְִדבִָרים ְקַטּנִים - וְַהּגָדֹול 

ׁשֶַּמּׂשִיג ְּדבִָרים ּגְדֹולִים, לָכֵן ּגַם ִמּדֹותָיו ֵהן ְּדבִָרים ּגְדֹולֵי ָהעֵֶרְך".
 )רבי יוסף יצחק מליובאוויטש, ד"ה “מצה זו" תש"ד( 

עוגת	שוקולד...	מהסוג	שאתה	הכי	אוהב,	עם	קרם,	סוכריות	ומרציפן...

המוח	שלך	קולט	את	העוגה	וצ'יק	צ'ק	הלב	מתעורר.	רגש	מציף	אותך,	אתה	מת	לטרוף	

את	העוגה.

אבל	העוגה	מלאה	רעל...	פתאום	כך	נודע,	סכנת	מוות...

בשנייה	אחת	אתה	נרתע	לאחור,	הקרם	הנוצץ	רק	גורם	לך	סלידה	גדולה	יותר	וחשדנות	

מציפה	אותך.

איך,	איך	בשנייה	אחת	הרגש	השתנה?

התשובה	פשוטה:	המוח	שולט	על	הלב.

חשיבה	מעצימה	רגש	ומכוונת	אותו.	אם	תחשוב	הרבה	איך	מישהו	הציק	לך,	ומה	הוא	

זה,	פלוס	כמה	שחזורים	של	הסצנה	המעצבנת,	 ואיך	הוא	עשה	את	 מן	הסתם	תכנן,	

תחוש	את	הכעס	מציף	אותך.	אם	תתעצם	במחשבות	של	אהבה,	אהבה	תמלא	אותך.	

אם	לא	תחשוב	לא	תרגיש.	כך	האישיות	שלנו	בנויה,	ועלינו	להשתמש	בתובנה	הזאת	

לעבודת	ה'.

אין	צורך	בשום	שיחות	מוסר,	מוטיבציה	או	שכנוע.	ברגע	שאקלוט	באמת	שיש	כאן	משהו	

החסידות(.	 בשפת	 ממילא'	 )‘בדרך	 מאליו	 יעבוד	 הלב	 בו,	 ארצה	 אוטומטית	 לטובתי,	

)‘כוח	הציור'	בשפת	החסידות(	מציבה	 עבודת	ההתבוננות,	המורכבת	מחשיבה	ודמיון	

אותי,	 איתי	בחדר,	הוא	אוהב	 -	הקדוש	ברוך	הוא	נמצא	 לי	תמונת	מצב	מול	העיניים	

יכולה	 והרגש	פורץ	מאליו.	לא	תמיד	הרגש	צפוי.	 	- יודע	את	כל	המחשבות	שלי	 הוא	

להתעורר	יראה	גדולה	מהשם,	או	שמחה,	או	אהבה	וגעגועים,	העיקר	הוא	שמשהו	יזוז.	

מידת	ההצלחה	תלויה	בכישרון	ובעיקר	בהתמדה	שלנו	בעבודת	ההתבוננות.	

29 תפילה	.	פרק	ב	.	איך	עושים	את	זה28 תפילה	.	פרק	ב	.	איך	עושים	את	זה



אילו	בעלי	התאווה	היו	יודעים	

היו	 התפילה,	 עבודת	 אודות	

תאוותיהם	 כל	 את	 נוטשים	

ומתפללים	כל	היום	כולו.	

)רבי	הלל	מפאריטש(

טעימה מהתבוננות
“וְיְַחׁשֹוב קֶֹדם ַהּתְפִּלָה ֵמרֹוְממּות ָהֵאל יִתְעַּלֶה, ּובְׁשִפְלּות ָהָאָדם".

 )רמ"א בשולחן ערוך אורח חיים, סימן צ"ח סעיף א(

התפילה	מלאה	בהזדמנויות	לחשוב	על	גדולת	ה'	או	על	הקטנות	שלנו.	פסוקי	דזמרה,	

נוספים	בתפילה	מוצפים	בתכנים	המעוררים	את	המוח	 וחלקים	 ברכות	קריאת	שמע	

והלב.	

המיוחדים	 ההתבוננות	 תכני	 את	 מליובאוויטש	 הריי"צ	 הרבי	 מבאר	 כיצד	 כעת	 נראה	

לרגשות	האהבה	והיראה	לה':

“וְִהּנֵה, יֶׁש ׂשֵכֶל וְַהּׂשָגָה ְמיֶֻחֶדת לְכָל ִמָּדה ּוִמָּדה ּבִפְָרט. ּוכְמֹו ִמּדֹות ֶחֶסד ּוגְבּוָרה, 
ׁשֵֶהן ּבָעֲבֹוָדה ַאֲהבָה וְיְִרָאה, יֵׁש ִהתְּבֹונְנּות ְמיֶֻחֶדת ַהְמעֹוֶרֶרת ֶאת ָהַאֲהבָה, וְיֵׁש 
ִהתְּבֹונְנּות ְמיֶֻחֶדת ׁשְֶּמעֹוֶרֶרת ֶאת ַהּיְִרָאה. וְהּוא, ּכַּיָדּועַ, ׁשֶַאֲהבָה ִמָּקרֹוב וְיְִרָאה 
 ... ַהּנֱֶאָהב  ַהָּדבָר  ֶאל  ּולְִהתְַּדּבֵק  לְִהתְָקֵרב  הּוא  ָהַאֲהבָה  ׁשֶֶּטבַע  ּפֵרּוׁש,  ֵמָרחֹוק. 
ּבַּנֶפֶׁש,  ּובִּטּול  ַהּכִּוּוץ  ׁשֶעֹוׂשֶה  הּוא  ַהּיְִרָאה  ׁשֶֶּטבַע  וְַהיְנּו  ֵמָרחֹוק,  ִהיא  וְַהּיְִרָאה 

ׁשֶעֹוֵמד ֵמָרחֹוק ַּדוְָקא וְיֵָרא לָגֶׁשֶת...

ַהּנְׁשָמֹות  ּבִּטּול  ּבְעִנְיַן  ָהָאָדם,  ּבְנֶפֶׁש  ָהֱאֹלִקית  ּבָעֲבֹוָדה  יּובַן  זֶה  ִמּכָל  וְַהֻּדגְָמא 
לֱָאֹלקּות ּבְעְָמָדן לְפָנָיו ּבִתְפִּלָה. ׁשֶּכֲַאׁשֶר ִמתְּבֹונֵן ּבְֹרב ַחְסֵדי ה' וְֹרב טּובֹו עִּמֹו, 
ֶאת  ְמַחּיֶה  “וְַאּתָה  ׁשֶּכָתּוב:  ּוכְמֹו  ָהעֹולָמֹות,  לְכָל  ַחְסּדֹו  ֹרב  ׁשִֶהתְּפַּׁשְטּות  וְֵאיְך 
ֵאיְך  יָבִין  ַהּטֹוב  ּובְִהתְּבֹונְנּות  ָהעֹולָמֹות,  ּבְכָל  ֱאֹלִקי  אֹור  ּגִּלּוי  ׁשֶּנְִמׁשְָך  ּכֻּלָם", 
ׁ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. ּוכְמֹו כֵן, עַל יְֵדי ִהתְּבֹונְנּות ּבִגְֻדּלַת וְרֹוְממּות ָהֵאין סֹוף, ֵאיְך ׁשֶהּוא 
ֻמפְלָא ּוְמרֹוָמם ִמן ָהעֹולָמֹות, וְכָל ָהעֹולָמֹות - ֲאפִּלּו ָהעֹולָמֹות ָהעֶלְיֹונִים ּבְיֹותֵר 
- ּכֻּלָם ּכְלָא ֲחׁשִיבֵי ַמָּמׁש לְגַּבֵי ָהאֹור ֵאין סֹוף, ּוכְַמֲאָמר “ַהּכֹל יְרֹוְממּוָך ֶּסלָה", 
ִהּנֵה ּכְׁשֶּיַעֲִמיק ּבָזֶה, ּתִּפֹול עָלָיו ָהֵאיָמה ִמּגְֻדּלָתֹו יִתְּבֵָרְך, וְנַעֲׂשֶה ּכִּוּוץ ּובִּטּול ּכָל 
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( 

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

לאבינו	 בנו	 הטמונים	 הרגשות	 את	 מחדש	 וחושפים	 במזמורים	 מטיילים	 הפסוקים,	

של	 תחושה	 שמייצרים	 פסוקים	 ויש	 אהבה,	 מעוררי	 מלהיבים,	 פסוקים	 יש	 שבשמיים.	

לנו	לחוש	עד	כמה	אנחנו	רחוקים,	 יש	קטעים	בתפילה	שגורמים	 יראה	מפני	הנשגב.	

יותר	לאהוב	את	ה'	 ורגש	של	צער	ורחמים	מציף	את	הלב.	יתכן	שביום	אחד	נתעורר	

וביום	אחר	נירא	ממנו.	העיקר	הוא	להיכנס	לתוך	התפילה,	לתוך	המילים,	ולתת	להם	

לעורר	אותנו	לקשר	מחודש	עם	ה'.	

נושא	ההתבוננות	הוא	עולם	שלם,	ובמסגרת	זו	לא	נוכל	להרחיב	בכך	כראוי.	נוסיף	רק	

נקודה	אחת:	חסידים	דיברו	רבות	על	הצורך	להתפלל	מתוך	התבוננות,	אך	לפעמים,	

מתוך	כוונה	תחילה,	לא	ביארו	בפרוטרוט	כיצד	עושים	זאת.	פעם	שאל	חסיד	צעיר	את	

אחד	מזקני	החסידים	מדוע	לא	מסבירים	כיצד	להתבונן.	והחסיד	הזקן	ענה	לו	כך:	אם	

אומר	לך	לחשוב	בצורה	מסוימת	אתה	תתקבע	על	הצורה	הזאת,	וזה	לא	יועיל.	עליך	

למצוא	בעצמך	את	צורת	החשיבה	והדמיון	המתאימות	לאישיותך.

מצא	פסוקים	וקטעים	מהתפילה	המעוררים	בך	רגשות	שונים.	

האם	אותו	פסוק	יכול	לעורר	בך	רגשות	שונים	או	אף	סותרים?

נסיים	בקטע	ממכתב	ששלח	הרבי	מליובאוויטש	לכינוס	שנתי	של	רבנים	ובו	הוא	מביע	

צערו	על	כך	שההלכה	הפסוקה	בעניין	ההתבוננות	שקודם	התפילה	לא	זוכה	לפרסום	

ויישום:

 לִכְבֹוד ַהִּמׁשְּתַּתְפִים ּבַּכִּנּוס ַהּׁשְנָתִי ׁשֶל ִאּגּוד ָהַרּבָנִים, 
ה' עֲלֵיֶהם יְִחיּו, ׁשָלֹום ָרב ּובְָרכָה!

ּבְַמעֲנֶה עַל הֹוָדעָתָם אֹודֹות ּכִּנּוָסם ַהּׁשְנָתִי, ַאּבִיעָה ּבָזֶה ִאחּולַי, ׁשֶּיְִהיֶה ּכִּנּוָסם 
ּכִּנּוס לְׁשֵם ׁשַָמיִם, ֲאׁשֶר ָאז ֻמבְָטִחים ׁשֶּיְִהיֶה ּבְַהצְלָָחה, ַהיְנּו ׁשֶַהִהתְעֹוְררּות ִּדיֵמי 

ַהּכִּּנּוס ּתָבִיא לִיֵדי ּפְעּולֹות ַמָּמׁשִּיֹות ֶמׁשְֶך ּכָל ַהּׁשָנָה ּכֻּלָּה...

קֶֹדם  ֲאׁשֶר  ּבָזֶה,  ּכָל חֹולֵק  ּוִמּבְלִי  ַהְמפָֹרׁש,  ִּדין  ׁשָנִים...  ּכַָּמה  זֶה  ּבְעֵינַי  ּפְלִיָאה 
ַהּתְפִּלָה ְמֻחּיָב ּכָל ֶאָחד לֲַחׁשֹוב “ֵמרֹוְממּות ָהֵא-ל יִתְעַּלֶה ּובְׁשִפְלּות ָהָאָדם, וְיִָסיר 
ּכָל ּתַעֲנּוגֵי ָהָאָדם ִמּלִּבֹו" )שו"ע או"ח סי' צ"ח, סוף סעיף א'. ּוְמיָֻּסד עַל ְּדבַר ִמׁשְנָה, וְכְַמצֻּיָן ׁשָם(. 
ְקבָעּוָה חֹובָה ּגַם ּפַעַם  ]עַכְׁשָיו[  וְָהִאְּדנָא  ַהּתְפִּלָה הּוא ּפַעֲַמיִם ּבַּיֹום,  וְכֵיוָן ׁשִֶחּיּוב 
ַהּׁשְלִיׁשִית - ּתְפִּלַת עְַרבִית - ֲהֵרי ּגַם ִּדין ַהּנַ"ל ִחּיּובֹו הּוא לְכָל ַהּפָחֹות ׁשָֹלׁש 

ּפְעִָמים ּבְכָל יֹום, ּוְמֻחּיָב ּבָזֶה ּכָל ֶאָחד וְֶאָחד ַהְמֻחּיָב ּבַּתְפִּלָה.

וְעַד ָמתַי וְלָָּמה ַמְחׁשִים ָהַרּבָנִים, מֹוֵרי הֹוָרָאה, ָהֵר"ְמ וְָראׁשֵי יְׁשִיבֹות, ִמּלְהֹוִדיעַ 
ַהּיֹוְדעִים  ֵאלּו  וֲַאפִּלּו  אֹותָּה,  ַהְמַקּיְִמים  נִתְַמעֲטּו  ּכְָך  ׁשֶּכָל  ֲהלָכָה  זֹו,  ֲהלָכָה  עַל 

אֹודֹותָּה?

ֶאְחּתֹום ִמכְּתָבִי ּבְִאחּולֵי לְבָבִי, ֲאׁשֶר ֵחפֶץ ה' ּבְיָָדם יַצְלִיַח...
)רבי מנחם מענדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, ‘אוצר אגרות קודש' עמ' קיב(

יום	כיפור	בשדה

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

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

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

יום	הכיפורים,	נסע	החסיד	לעיר,	וקבלו	הבעש"ט	זלה"ה	בסבר	פנים	יפות	מאוד	

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

כל	התפלות	של	עם	שבשדות.

)כתר	שם	טוב	אות	שיז(
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אילו	בעלי	התאווה	היו	יודעים	

היו	 התפילה,	 עבודת	 אודות	

תאוותיהם	 כל	 את	 נוטשים	

ומתפללים	כל	היום	כולו.	

)רבי	הלל	מפאריטש(

טעימה מהתבוננות
“וְיְַחׁשֹוב קֶֹדם ַהּתְפִּלָה ֵמרֹוְממּות ָהֵאל יִתְעַּלֶה, ּובְׁשִפְלּות ָהָאָדם".

 )רמ"א בשולחן ערוך אורח חיים, סימן צ"ח סעיף א(

התפילה	מלאה	בהזדמנויות	לחשוב	על	גדולת	ה'	או	על	הקטנות	שלנו.	פסוקי	דזמרה,	

נוספים	בתפילה	מוצפים	בתכנים	המעוררים	את	המוח	 וחלקים	 ברכות	קריאת	שמע	

והלב.	

המיוחדים	 ההתבוננות	 תכני	 את	 מליובאוויטש	 הריי"צ	 הרבי	 מבאר	 כיצד	 כעת	 נראה	

לרגשות	האהבה	והיראה	לה':

“וְִהּנֵה, יֶׁש ׂשֵכֶל וְַהּׂשָגָה ְמיֶֻחֶדת לְכָל ִמָּדה ּוִמָּדה ּבִפְָרט. ּוכְמֹו ִמּדֹות ֶחֶסד ּוגְבּוָרה, 
ׁשֵֶהן ּבָעֲבֹוָדה ַאֲהבָה וְיְִרָאה, יֵׁש ִהתְּבֹונְנּות ְמיֶֻחֶדת ַהְמעֹוֶרֶרת ֶאת ָהַאֲהבָה, וְיֵׁש 
ִהתְּבֹונְנּות ְמיֶֻחֶדת ׁשְֶּמעֹוֶרֶרת ֶאת ַהּיְִרָאה. וְהּוא, ּכַּיָדּועַ, ׁשֶַאֲהבָה ִמָּקרֹוב וְיְִרָאה 
 ... ַהּנֱֶאָהב  ַהָּדבָר  ֶאל  ּולְִהתְַּדּבֵק  לְִהתְָקֵרב  הּוא  ָהַאֲהבָה  ׁשֶֶּטבַע  ּפֵרּוׁש,  ֵמָרחֹוק. 
ּבַּנֶפֶׁש,  ּובִּטּול  ַהּכִּוּוץ  ׁשֶעֹוׂשֶה  הּוא  ַהּיְִרָאה  ׁשֶֶּטבַע  וְַהיְנּו  ֵמָרחֹוק,  ִהיא  וְַהּיְִרָאה 

ׁשֶעֹוֵמד ֵמָרחֹוק ַּדוְָקא וְיֵָרא לָגֶׁשֶת...

ַהּנְׁשָמֹות  ּבִּטּול  ּבְעִנְיַן  ָהָאָדם,  ּבְנֶפֶׁש  ָהֱאֹלִקית  ּבָעֲבֹוָדה  יּובַן  זֶה  ִמּכָל  וְַהֻּדגְָמא 
לֱָאֹלקּות ּבְעְָמָדן לְפָנָיו ּבִתְפִּלָה. ׁשֶּכֲַאׁשֶר ִמתְּבֹונֵן ּבְֹרב ַחְסֵדי ה' וְֹרב טּובֹו עִּמֹו, 
ֶאת  ְמַחּיֶה  “וְַאּתָה  ׁשֶּכָתּוב:  ּוכְמֹו  ָהעֹולָמֹות,  לְכָל  ַחְסּדֹו  ֹרב  ׁשִֶהתְּפַּׁשְטּות  וְֵאיְך 
ֵאיְך  יָבִין  ַהּטֹוב  ּובְִהתְּבֹונְנּות  ָהעֹולָמֹות,  ּבְכָל  ֱאֹלִקי  אֹור  ּגִּלּוי  ׁשֶּנְִמׁשְָך  ּכֻּלָם", 
ׁ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. ּוכְמֹו כֵן, עַל יְֵדי ִהתְּבֹונְנּות ּבִגְֻדּלַת וְרֹוְממּות ָהֵאין סֹוף, ֵאיְך ׁשֶהּוא 
ֻמפְלָא ּוְמרֹוָמם ִמן ָהעֹולָמֹות, וְכָל ָהעֹולָמֹות - ֲאפִּלּו ָהעֹולָמֹות ָהעֶלְיֹונִים ּבְיֹותֵר 
- ּכֻּלָם ּכְלָא ֲחׁשִיבֵי ַמָּמׁש לְגַּבֵי ָהאֹור ֵאין סֹוף, ּוכְַמֲאָמר “ַהּכֹל יְרֹוְממּוָך ֶּסלָה", 
ִהּנֵה ּכְׁשֶּיַעֲִמיק ּבָזֶה, ּתִּפֹול עָלָיו ָהֵאיָמה ִמּגְֻדּלָתֹו יִתְּבֵָרְך, וְנַעֲׂשֶה ּכִּוּוץ ּובִּטּול ּכָל 
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( 

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

לאבינו	 בנו	 הטמונים	 הרגשות	 את	 מחדש	 וחושפים	 במזמורים	 מטיילים	 הפסוקים,	

של	 תחושה	 שמייצרים	 פסוקים	 ויש	 אהבה,	 מעוררי	 מלהיבים,	 פסוקים	 יש	 שבשמיים.	

לנו	לחוש	עד	כמה	אנחנו	רחוקים,	 יש	קטעים	בתפילה	שגורמים	 יראה	מפני	הנשגב.	

יותר	לאהוב	את	ה'	 ורגש	של	צער	ורחמים	מציף	את	הלב.	יתכן	שביום	אחד	נתעורר	

וביום	אחר	נירא	ממנו.	העיקר	הוא	להיכנס	לתוך	התפילה,	לתוך	המילים,	ולתת	להם	

לעורר	אותנו	לקשר	מחודש	עם	ה'.	

נושא	ההתבוננות	הוא	עולם	שלם,	ובמסגרת	זו	לא	נוכל	להרחיב	בכך	כראוי.	נוסיף	רק	

נקודה	אחת:	חסידים	דיברו	רבות	על	הצורך	להתפלל	מתוך	התבוננות,	אך	לפעמים,	

מתוך	כוונה	תחילה,	לא	ביארו	בפרוטרוט	כיצד	עושים	זאת.	פעם	שאל	חסיד	צעיר	את	

אחד	מזקני	החסידים	מדוע	לא	מסבירים	כיצד	להתבונן.	והחסיד	הזקן	ענה	לו	כך:	אם	

אומר	לך	לחשוב	בצורה	מסוימת	אתה	תתקבע	על	הצורה	הזאת,	וזה	לא	יועיל.	עליך	

למצוא	בעצמך	את	צורת	החשיבה	והדמיון	המתאימות	לאישיותך.

מצא	פסוקים	וקטעים	מהתפילה	המעוררים	בך	רגשות	שונים.	

האם	אותו	פסוק	יכול	לעורר	בך	רגשות	שונים	או	אף	סותרים?

נסיים	בקטע	ממכתב	ששלח	הרבי	מליובאוויטש	לכינוס	שנתי	של	רבנים	ובו	הוא	מביע	

צערו	על	כך	שההלכה	הפסוקה	בעניין	ההתבוננות	שקודם	התפילה	לא	זוכה	לפרסום	

ויישום:

 לִכְבֹוד ַהִּמׁשְּתַּתְפִים ּבַּכִּנּוס ַהּׁשְנָתִי ׁשֶל ִאּגּוד ָהַרּבָנִים, 
ה' עֲלֵיֶהם יְִחיּו, ׁשָלֹום ָרב ּובְָרכָה!

ּבְַמעֲנֶה עַל הֹוָדעָתָם אֹודֹות ּכִּנּוָסם ַהּׁשְנָתִי, ַאּבִיעָה ּבָזֶה ִאחּולַי, ׁשֶּיְִהיֶה ּכִּנּוָסם 
ּכִּנּוס לְׁשֵם ׁשַָמיִם, ֲאׁשֶר ָאז ֻמבְָטִחים ׁשֶּיְִהיֶה ּבְַהצְלָָחה, ַהיְנּו ׁשֶַהִהתְעֹוְררּות ִּדיֵמי 

ַהּכִּּנּוס ּתָבִיא לִיֵדי ּפְעּולֹות ַמָּמׁשִּיֹות ֶמׁשְֶך ּכָל ַהּׁשָנָה ּכֻּלָּה...

קֶֹדם  ֲאׁשֶר  ּבָזֶה,  ּכָל חֹולֵק  ּוִמּבְלִי  ַהְמפָֹרׁש,  ִּדין  ׁשָנִים...  ּכַָּמה  זֶה  ּבְעֵינַי  ּפְלִיָאה 
ַהּתְפִּלָה ְמֻחּיָב ּכָל ֶאָחד לֲַחׁשֹוב “ֵמרֹוְממּות ָהֵא-ל יִתְעַּלֶה ּובְׁשִפְלּות ָהָאָדם, וְיִָסיר 
ּכָל ּתַעֲנּוגֵי ָהָאָדם ִמּלִּבֹו" )שו"ע או"ח סי' צ"ח, סוף סעיף א'. ּוְמיָֻּסד עַל ְּדבַר ִמׁשְנָה, וְכְַמצֻּיָן ׁשָם(. 
ְקבָעּוָה חֹובָה ּגַם ּפַעַם  ]עַכְׁשָיו[  וְָהִאְּדנָא  ַהּתְפִּלָה הּוא ּפַעֲַמיִם ּבַּיֹום,  וְכֵיוָן ׁשִֶחּיּוב 
ַהּׁשְלִיׁשִית - ּתְפִּלַת עְַרבִית - ֲהֵרי ּגַם ִּדין ַהּנַ"ל ִחּיּובֹו הּוא לְכָל ַהּפָחֹות ׁשָֹלׁש 

ּפְעִָמים ּבְכָל יֹום, ּוְמֻחּיָב ּבָזֶה ּכָל ֶאָחד וְֶאָחד ַהְמֻחּיָב ּבַּתְפִּלָה.

וְעַד ָמתַי וְלָָּמה ַמְחׁשִים ָהַרּבָנִים, מֹוֵרי הֹוָרָאה, ָהֵר"ְמ וְָראׁשֵי יְׁשִיבֹות, ִמּלְהֹוִדיעַ 
ַהּיֹוְדעִים  ֵאלּו  וֲַאפִּלּו  אֹותָּה,  ַהְמַקּיְִמים  נִתְַמעֲטּו  ּכְָך  ׁשֶּכָל  ֲהלָכָה  זֹו,  ֲהלָכָה  עַל 

אֹודֹותָּה?

ֶאְחּתֹום ִמכְּתָבִי ּבְִאחּולֵי לְבָבִי, ֲאׁשֶר ֵחפֶץ ה' ּבְיָָדם יַצְלִיַח...
)רבי מנחם מענדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, ‘אוצר אגרות קודש' עמ' קיב(

יום	כיפור	בשדה

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

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

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

יום	הכיפורים,	נסע	החסיד	לעיר,	וקבלו	הבעש"ט	זלה"ה	בסבר	פנים	יפות	מאוד	

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

כל	התפלות	של	עם	שבשדות.

)כתר	שם	טוב	אות	שיז(
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4. טיפים למתפלל
לאחר	שלמדנו	על	צורות	שונות	של	הכנה	לתפילה,	נראה	כעת	עצות	שונות,	מרביתם	

מהבעש"ט,	לגבי	עבודת	ה'	בתפילה.	אי	אפשר,	וגם	לא	נדרש,	ליישם	את	כל	העצות.	כל	

אחד	מוזמן	לקחת	את	הדברים	המדברים	אליו,	ולהתקדם	אתם.

בקצב הלב
“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(

בתחילת	 מייד	 לו	 לצפות	 ולא	 לשיא	 להמתין	 אותנו	 מלמד	 טוב	 שם	 הבעל	 סבלנות.	

התפילה.	אם	נתלהב	‘עד	הסוף'	מייד	בהתחלה,	לא	נצליח	להתפלל	בכוונה	את	שאר	

התפילה.	יותר	מכך:	גם	אם	בתחילת	התפילה	נראה	לאדם	שהוא	לא	מצליח	להתרגש,	

ולאט	 ‘להיכנס	אליהן'	 ולשים	לב	אליהן,	 יש	עצה:	להיצמד	למילים.	לומר	את	המילים	

לאט	הלב	ייפתח.

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, הרבי מליובאוויטש, ‘אגרות קודש' חי"ח עמ' קכו(

מיקוד.	מתוך	הכרה	במגבלות	ובקושי	‘לחיות'	את	כל	התפילה,	בחרו	לעצמם	החסידים	

בכל	פעם	קטע	תפילה	שבו	הם	ישקיעו	את	מיטב	ריכוזם	ואת	עומק	לבם.	מובן	שאנו	

שואפים	להתפלל	את	כל	התפילה	באיכות	הטובה	ביותר,	אך	לפעמים	הרצון	להצליח	

הכוחות	 את	 לפזר	 לא	 עוזר	 המיקוד	 מזערית.	 הצלחה	 ללא	 אף	 אותנו	 מותיר	 בכל	

במקומות	מרובים,	אלא	לנצל	את	הכוחות	המוגבלים	שלנו	בצורה	היעילה	ביותר.

מהר או לאט?
השאלה	הזו	היא	מאוד	אישית.	יש	אנשים	שאוהבים	להתפלל	לאט,	להתרכז	בכל	מילה	

וגם	להוסיף	משלהם.	ויש	אנשים	שתפילה	איטית	יכולה	לשגע	אותם.	גם	אם	הם	נהנים	

ובמהירות.	המקורות	הבאים	מציגים	את	 חייבים	שהיא	תיעשה	בקצב	 מהתפילה,	הם	

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 
ַהּסּוִסים, לְֵהָאבֵק עִם ַהּנָכְִרים ּולְַהׁשְלִיכָם ֵמעַל ָהעֲגָלָה, וְַרק ָאז ֶאפְׁשָר לְַהְמׁשִיְך 

ּבַּנְִסיעָה..."
)מתוך ‘פניני הכתר', תפילה, עמוד 357( 

אצל	צדיקים	אנחנו	מוצאים	אפשרות	נוספת	למרוצה	בתפילה:

“ּ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-ד(

רק	 היא	אפשרות	 אופציה.	התפילה	המהירה	 לא	 זאת	 לגמור	את	התפילה	 כדי	 לרוץ	

כאשר	יש	בה	תועלת	עצמית	-	לריכוז	או	להתלהבות.	גם	התפילה	באיטיות	ואריכות	היא	

לא	תמיד	האפשרות	המתבקשת,	ולפעמים	דווקא	האריכות	יכולה	לקלקל.	הכול	תלוי	

במצב,	בזמן	ובאדם	המתפלל.	

מכה	אחר	מכה

בליובאוויטש	היה	ר'	שלום	החופר,	זקן	מופלג	שזכה	לברכת	רבנו	הזקן	להצלחה	בעבודתו	-	חפירת	בארות	ולאריכות	

ימים.	בקיץ	תרנ"ב	מלאו	לו	תשעים	ושבע	שנים	ואמר	שעל	אף	שהוא	עדיין	מרגיש	עצמו,	ב"ה,	בכוח	לעבוד,	הוא	חושב	

שהגיע	הזמן	להניח	את	כלי	החפירה...	

זכורני	כשר'	שלום	החל	לחפור	את	הבאר	ברחוב	‘חאחלויקע'	בקיץ	תרמ"ט,	אמר	לו	החסיד	ר'	יחזקאל	זאב:	‘שלום,	

אתה	מקבל	על	עצמך	את	האחריות	לחפור	באר?'	ענה	לו	ר'	שלום:	‘למה	לא?	זאת	לא	עבודה	קשה.	קמים	בהשכמה,	

הולכים	לבית-המדרש	ואומרים	יחד	עם	‘חברת	תהילים'	את	ספר	התהילים,	מתפללים	תפילת	ותיקין,	אוכלים	פת	

שחרית	ובשעה	שבע-שמונה	מתחילים	בעבודה,	מכים	באת	החפירה	מכה	אחר	מכה,	לא	בחיפזון,	ארשין	]=מידת	

שטח	ברוסית[	ליום,	לפעמים	ארשין	וחצי.	וכעבור	חודש	או	חודשיים,	עוזר	הקב"ה	ומגיעים	למים	החיים'.	סיפר	זאת	

חיפזון,	להכות	באת	 בלי	 ולהתפלל,	לגשת	לעבודה	 לומר	תהילים	 צריכים	 צודק.	 ר'	שלום	 והוסיף:	 הריי"צ	 אדמו"ר	

החפירה	מכה	אחר	מכה,	עד	שמגיעים	למעיין	של	פנימיות	הלב...	

)ספר	השיחות(

תשוקה	ורשפי	אש

שאל	פעם	ה"חוזה"	מלובלין	את	“היהודי	הקדוש"	מפשיסחא:	מדוע	אתם	‘חוטפים'	

את	תיבות	התפילה?	ענה	“היהודי":	משום	שתיבות	התפילה	חביבות	עלי	מאוד,	

חושקים	 איננו	 אנו	 וכי	 ה"חוזה":	 שאל	 אותן.	 ולבלוע	 למהר	 נפשי	 שחשקה	 עד	

בתיבות	התפילה?	ענה	“היהודי":	תיבות	התפילה	של	הרבי	הן	רשפי	אש,	וקשה	

לבלוע	אותן	במהירות...

לעומתו,	 בתפילתו.	 להאריך	 נהג	 זצ"ל	 מרוז'ין	 ישראל	 ר'	 הרה"ק	 דומה:	 וסיפור	

נהג	הרה"ק	מבעלז	להתפלל	במהירות	רבה.	הסביר	זאת	אחד	הצדיקים	כך:	

אצל	שניהם	היו	תיבות	התפילה	חביבות	ויקרות	מאוד,	אלא	שהצדיק	מרוז'ין	לא	

היה	מסוגל	להיפרד	מהן	מרוב	החביבות	ולכן	האריך	בהן,	ואילו	הצדיק	מבעלז,	

מרוב	תשוקתו	לתפילה,	לא	היה	מסוגל	להתאפק	מלחטוף	את	תיבות	התפילה	

בחיפזון	גדול	כדי	לזכות	בהן	במהירות.	

)סיפורי	חסידים	הרב	זוין(

33 תפילה	.	פרק	ב	.	איך	עושים	את	זה32 תפילה	.	פרק	ב	.	איך	עושים	את	זה



4. טיפים למתפלל
לאחר	שלמדנו	על	צורות	שונות	של	הכנה	לתפילה,	נראה	כעת	עצות	שונות,	מרביתם	

מהבעש"ט,	לגבי	עבודת	ה'	בתפילה.	אי	אפשר,	וגם	לא	נדרש,	ליישם	את	כל	העצות.	כל	

אחד	מוזמן	לקחת	את	הדברים	המדברים	אליו,	ולהתקדם	אתם.

בקצב הלב
“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(

בתחילת	 מייד	 לו	 לצפות	 ולא	 לשיא	 להמתין	 אותנו	 מלמד	 טוב	 שם	 הבעל	 סבלנות.	

התפילה.	אם	נתלהב	‘עד	הסוף'	מייד	בהתחלה,	לא	נצליח	להתפלל	בכוונה	את	שאר	

התפילה.	יותר	מכך:	גם	אם	בתחילת	התפילה	נראה	לאדם	שהוא	לא	מצליח	להתרגש,	

ולאט	 ‘להיכנס	אליהן'	 ולשים	לב	אליהן,	 יש	עצה:	להיצמד	למילים.	לומר	את	המילים	

לאט	הלב	ייפתח.

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, הרבי מליובאוויטש, ‘אגרות קודש' חי"ח עמ' קכו(

מיקוד.	מתוך	הכרה	במגבלות	ובקושי	‘לחיות'	את	כל	התפילה,	בחרו	לעצמם	החסידים	

בכל	פעם	קטע	תפילה	שבו	הם	ישקיעו	את	מיטב	ריכוזם	ואת	עומק	לבם.	מובן	שאנו	

שואפים	להתפלל	את	כל	התפילה	באיכות	הטובה	ביותר,	אך	לפעמים	הרצון	להצליח	

הכוחות	 את	 לפזר	 לא	 עוזר	 המיקוד	 מזערית.	 הצלחה	 ללא	 אף	 אותנו	 מותיר	 בכל	

במקומות	מרובים,	אלא	לנצל	את	הכוחות	המוגבלים	שלנו	בצורה	היעילה	ביותר.

מהר או לאט?
השאלה	הזו	היא	מאוד	אישית.	יש	אנשים	שאוהבים	להתפלל	לאט,	להתרכז	בכל	מילה	

וגם	להוסיף	משלהם.	ויש	אנשים	שתפילה	איטית	יכולה	לשגע	אותם.	גם	אם	הם	נהנים	

ובמהירות.	המקורות	הבאים	מציגים	את	 חייבים	שהיא	תיעשה	בקצב	 מהתפילה,	הם	

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 
ַהּסּוִסים, לְֵהָאבֵק עִם ַהּנָכְִרים ּולְַהׁשְלִיכָם ֵמעַל ָהעֲגָלָה, וְַרק ָאז ֶאפְׁשָר לְַהְמׁשִיְך 

ּבַּנְִסיעָה..."
)מתוך ‘פניני הכתר', תפילה, עמוד 357( 

אצל	צדיקים	אנחנו	מוצאים	אפשרות	נוספת	למרוצה	בתפילה:

“ּ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-ד(

רק	 היא	אפשרות	 אופציה.	התפילה	המהירה	 לא	 זאת	 לגמור	את	התפילה	 כדי	 לרוץ	

כאשר	יש	בה	תועלת	עצמית	-	לריכוז	או	להתלהבות.	גם	התפילה	באיטיות	ואריכות	היא	

לא	תמיד	האפשרות	המתבקשת,	ולפעמים	דווקא	האריכות	יכולה	לקלקל.	הכול	תלוי	

במצב,	בזמן	ובאדם	המתפלל.	

מכה	אחר	מכה

בליובאוויטש	היה	ר'	שלום	החופר,	זקן	מופלג	שזכה	לברכת	רבנו	הזקן	להצלחה	בעבודתו	-	חפירת	בארות	ולאריכות	

ימים.	בקיץ	תרנ"ב	מלאו	לו	תשעים	ושבע	שנים	ואמר	שעל	אף	שהוא	עדיין	מרגיש	עצמו,	ב"ה,	בכוח	לעבוד,	הוא	חושב	

שהגיע	הזמן	להניח	את	כלי	החפירה...	

זכורני	כשר'	שלום	החל	לחפור	את	הבאר	ברחוב	‘חאחלויקע'	בקיץ	תרמ"ט,	אמר	לו	החסיד	ר'	יחזקאל	זאב:	‘שלום,	

אתה	מקבל	על	עצמך	את	האחריות	לחפור	באר?'	ענה	לו	ר'	שלום:	‘למה	לא?	זאת	לא	עבודה	קשה.	קמים	בהשכמה,	

הולכים	לבית-המדרש	ואומרים	יחד	עם	‘חברת	תהילים'	את	ספר	התהילים,	מתפללים	תפילת	ותיקין,	אוכלים	פת	

שחרית	ובשעה	שבע-שמונה	מתחילים	בעבודה,	מכים	באת	החפירה	מכה	אחר	מכה,	לא	בחיפזון,	ארשין	]=מידת	

שטח	ברוסית[	ליום,	לפעמים	ארשין	וחצי.	וכעבור	חודש	או	חודשיים,	עוזר	הקב"ה	ומגיעים	למים	החיים'.	סיפר	זאת	

חיפזון,	להכות	באת	 בלי	 ולהתפלל,	לגשת	לעבודה	 לומר	תהילים	 צריכים	 צודק.	 ר'	שלום	 והוסיף:	 הריי"צ	 אדמו"ר	

החפירה	מכה	אחר	מכה,	עד	שמגיעים	למעיין	של	פנימיות	הלב...	

)ספר	השיחות(

תשוקה	ורשפי	אש

שאל	פעם	ה"חוזה"	מלובלין	את	“היהודי	הקדוש"	מפשיסחא:	מדוע	אתם	‘חוטפים'	

את	תיבות	התפילה?	ענה	“היהודי":	משום	שתיבות	התפילה	חביבות	עלי	מאוד,	

חושקים	 איננו	 אנו	 וכי	 ה"חוזה":	 שאל	 אותן.	 ולבלוע	 למהר	 נפשי	 שחשקה	 עד	

בתיבות	התפילה?	ענה	“היהודי":	תיבות	התפילה	של	הרבי	הן	רשפי	אש,	וקשה	

לבלוע	אותן	במהירות...

לעומתו,	 בתפילתו.	 להאריך	 נהג	 זצ"ל	 מרוז'ין	 ישראל	 ר'	 הרה"ק	 דומה:	 וסיפור	

נהג	הרה"ק	מבעלז	להתפלל	במהירות	רבה.	הסביר	זאת	אחד	הצדיקים	כך:	

אצל	שניהם	היו	תיבות	התפילה	חביבות	ויקרות	מאוד,	אלא	שהצדיק	מרוז'ין	לא	

היה	מסוגל	להיפרד	מהן	מרוב	החביבות	ולכן	האריך	בהן,	ואילו	הצדיק	מבעלז,	

מרוב	תשוקתו	לתפילה,	לא	היה	מסוגל	להתאפק	מלחטוף	את	תיבות	התפילה	

בחיפזון	גדול	כדי	לזכות	בהן	במהירות.	

)סיפורי	חסידים	הרב	זוין(

33 תפילה	.	פרק	ב	.	איך	עושים	את	זה32 תפילה	.	פרק	ב	.	איך	עושים	את	זה



פעם	אחת	נכנס	אברך	חסידי	

אדמו"ר	 כ"ק	 אצל	 ל'יחידות'	

ושאל	 מליובאוויטש,	 הרש"ב	

לנגן	 מורגל	 “אני	 הרבי:	 את	

זה	 אין	 אולי	 התפילה.	 בשעת	

להתאפק	 ועלי	 טוב	 הרגל	

“לא,	 הרבי:	 לו	 ענה	 מלנגן?"	

לא,	זוהי	התגלות	הכוחות	של	

הנפש	האלוקית".

בשמחה או בשברון לב?
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(

לאדם	 מאשר	 בעצמו,	 ובטוח	 שמח	 לאדם	 להקשיב	 כיף	 יותר	 מוכר:	 זה	 אנוש	 ביחסי	

כללי	 באופן	 כעני,	 ה'	 מול	 עומד	 אדם	 שבהם	 מצבים	 שיש	 למרות	 מסכנות.	 שמשדר	

עדיף	לעמוד	בבטחון	כמו	שר	בממלכה.	השר	פוגש	את	המלך	בשמחה,	ומהלל	אותו,	

וזה	מעורר	במלך	רצון	וחשק	להעניק	לו	הרבה	יותר	מאשר	לעני	הגועה	בבכייה.

ומכאן	למימרא	הפוכה:

“עִַּקר ַהּכַּוָנָה ִהיא ׁשְבִיַרת ַהּלֵב ּבְַהכְנָעָה ּוְדבֵקּות לַה' יִתְּבֵָרְך. ָמׁשָל עַל זֶה ָהעִנְיָן, 
ְמכֻּוָן  ּכֵן  ]ַהַּמנְעּול[  ַהַּמְסּגֵר  ּולְפִי  ּבְכִּוּון,  ׁשֶּפֹותֵַח  ַמפְּתֵַח  ]ַמנְעּול[  ַמְסּגֵר  לְכָל  ׁשֶּיֵׁש 
ַ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 ּכְגַּנָב ׁשֶּׁשֹובֵר ַהּכֹל, ְּדַהיְנּו לִׁשְּבֹור ַהּלֵב ֵהיֵטב ּבְַהכְנָעָה ּגְדֹולָה, וְיֻׁשְּבַר 

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

“קרוב	ה'	לנשברי	לב"	)תהילים	לד,יט(.	כשאדם	חש	תחושות	נעלות	של	אהבת	ה'	והתענגות	

על	ה',	קשה	לו	לדעת	מה	אמיתי	ומה	מזויף.	במצבים	כאלה	אדם	צריך	להיות	מכוון	נכון	

כדי	להצליח	לפתוח	את	הדלת	הנעולה.	אך	כשאדם	הוא	שבור	לב,	זה	אמיתי	לחלוטין.	

האמת	הזאת,	וההזדקקות	הכנה	לה',	פותחת	את	כל	השערים.

מה	היא	לדעתך	הדרך	הנכונה	-	להתפלל	בשמחה	או	בשברון	לב?	האם	יש	לכך	

תשובה	ברורה?	

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?

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 
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(

תפילה	היא	לא	מותרות,	אלא	מלחמה	על	החיים	שלנו.	הקרב	של	התפילה	הוא	כל	כך	

מכריע,	עד	שאין	זמן	לחשוב	איך	אני	נראה.	אם	החצנה	של	רגשות	סוערים	עוזרת	לי	

להתפלל	אז	שיחשבו	מה	שרוצים,	אני	לא	אפסיד	את	הקרב	בגלל	זה.

לא	 המצח,	 את	 יותר	 לקמט	 או	 להתנדנד	 יכול	 אני	 בהחצנה.	 סכנה	 הרבה	 יש	 מנגד,	

למרות	שמסתכלים,	אלא	דווקא	בגלל	שמסתכלים,	ואז	אני	הופך	להיות	שבוי	של	עצמי.	

יותר	 בזמן	האמיתי	ביותר	ביום,	בתפילה,	אני	עוסק	בשקר,	כדי	שיחשבו	שאני	אמיתי	

ממה	שאני	באמת.	מי	מפסיד	מהשקר	הזה	יותר	ממני?

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(

לפעמים	רגש	כל	כך	עמוק	ממלא	את	הלב,	עד	שמבחוץ	נראה	הכל	קפוא.	גם	במצבים	

כאלה	אין	פנאי	להתייחס	אל	הסביבה,	שיחשבו	מה	שהם	רוצים,	למי	זה	משנה.	הלב	כל	

כך	מלא	ברגשות	אמיתיים,	עד	שאין	לכל	הזיופים	למיניהם	כל	מקום.

בהתלהבות!
ובין	אם	לא,	מה	שברור	הוא	שהתפילה	 בכל	אופן,	בין	אם	אנחנו	מתנענעים	בתפילה	

שלנו	צריכה	להיות	חיה.	לפעמים	זה	נראה	שהתפילה	מעייפת	ומחלישה,	אך	האמת	

היא	הפוכה.	תפילה	חיה	וסוערת	באמת,	נותנת	הרבה	יותר	כוח	ממה	שהיא	מוציאה.

)תהילים  ַחּיָי"  לְֵאל  “ּתְפִּלָה  ׁשֶּכָתּוב:  ּכְמֹו  ֵמַהּתְפִּלָה,  ְמַקּבְלִין  ַהִחּיּות  עִַּקר  “ּכִי 
ּוַמכְנִיס  ּכֹחֹו  ּבְכָל  ּכְׁשִֶּמתְּפַּלֵל  ּכִי  ּכֹחֹו,  ּבְכָל  לְִהתְּפַּלֵל  צִָריְך  זֶה  ּובִׁשְבִיל  מב,ט(. 

ּכֹחֹו ּבְאֹותִּיֹות ַהּתְפִּלָה, ֲאזַי נִתְַחֵּדׁש ּכֹחֹו ׁשָם, ּבִבְִחינַת: “ֲחָדׁשִים לַּבְָקִרים, ַרּבָה 
ֱאמּונָתֶָך" )איכה ג,כג(".

)רבי נחמן מברסלב, ‘ליקוטי מוהר"ן' תורה ט'(

כמה	שניתן	ככה	נקבל.	האנרגיות	שאנחנו	מוציאים	על	התפילה	רק	חוזרות	אלינו	ברווח	

כפול.	בתפילה	אנחנו	נפגשים	עם	ה'	שהוא	מקור	החיים,	והמפגש	הזה	מזרים	בנו	כוחות	

ורעננות.	

התמודדות עם מחשבות מבלבלות
“ַ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 לַפְתִָחים ׁשֶֹלא לָגֶׁשֶת ֵאלָיו, ּופְעִָמים ִמזְַּדֵּמן ׁשֶֶאָחד 
רֹוצֶה לֵילְֵך עִם ַהְמבָֻּקׁש ]ּבַָּקׁשָתֹו[ ֶאל ַהֶּמלְֶך, וְַהּׁשֹוְמִרים יֹוְדעִים ׁשֶּזֶה יְִהיֶה ַרע לֶָהם, 
יִפְעֹול ּכְִרצֹונֹו, ּכִי  וַַּדאי לֶָהם ׁשֶֹּלא  וֲַהֵרי  וְָהגּון,  וְָאז ִאם זֶה ַההֹולְֵך ֵאינֹו ָחׁשּוב 
ַהֶּמלְֶך ֹלא יַׁשְּגִיַח עָלָיו ּכְלָל, ָאז ּתֵכֶף ּכְׁשֶּזֶה ָהִאיׁש אֹוֵמר לְַהּׁשֹוְמִרים ׁשֶּיַּנִיחּוהּו 
לַעֲבֹור ַהּפְתִָחים וְַהְּמִחיצֹות, ּתֵכֶף ּפֹותְִחים לֹו, ּכִי ָמה ִאכְּפַת לְהּו ]לֶָהם[? ַמה ּׁשֵֶאין 
ּכֵן ִאם זֶה ָהִאיׁש הּוא ׂשַר וְָחׁשּוב לִפְנֵי ַהֶּמלְֶך, ָאז ִאׁשְּתַּמּוֵטי ָקא ִמׁשְּתֵַּמיט לֵיה 
]ּדֹוִחים אֹותֹו[ ּבְכָל ַהיְכֹלֶת לְִדחֹותֹו ּבְ"לְֵך וָׁשּוב", ׁשְֶרצֹונָם ׁשֶֹּלא יָבֹוא לִפְנֵי ַהֶּמלְֶך, 

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

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

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...

“האי	מאן	דצלי	ובכי	וצעיק	עד	

דלא	יכיל	למרחש	בשפוותיה,	

דהיא	 שלימתא	 צלותא	 האי	

הדרה	 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	עמוד	כ(

35 תפילה	.	פרק	ב	.	איך	עושים	את	זה34 תפילה	.	פרק	ב	.	איך	עושים	את	זה



פעם	אחת	נכנס	אברך	חסידי	

אדמו"ר	 כ"ק	 אצל	 ל'יחידות'	

ושאל	 מליובאוויטש,	 הרש"ב	

לנגן	 מורגל	 “אני	 הרבי:	 את	

זה	 אין	 אולי	 התפילה.	 בשעת	

להתאפק	 ועלי	 טוב	 הרגל	

“לא,	 הרבי:	 לו	 ענה	 מלנגן?"	

לא,	זוהי	התגלות	הכוחות	של	

הנפש	האלוקית".

בשמחה או בשברון לב?
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(

לאדם	 מאשר	 בעצמו,	 ובטוח	 שמח	 לאדם	 להקשיב	 כיף	 יותר	 מוכר:	 זה	 אנוש	 ביחסי	

כללי	 באופן	 כעני,	 ה'	 מול	 עומד	 אדם	 שבהם	 מצבים	 שיש	 למרות	 מסכנות.	 שמשדר	

עדיף	לעמוד	בבטחון	כמו	שר	בממלכה.	השר	פוגש	את	המלך	בשמחה,	ומהלל	אותו,	

וזה	מעורר	במלך	רצון	וחשק	להעניק	לו	הרבה	יותר	מאשר	לעני	הגועה	בבכייה.

ומכאן	למימרא	הפוכה:

“עִַּקר ַהּכַּוָנָה ִהיא ׁשְבִיַרת ַהּלֵב ּבְַהכְנָעָה ּוְדבֵקּות לַה' יִתְּבֵָרְך. ָמׁשָל עַל זֶה ָהעִנְיָן, 
ְמכֻּוָן  ּכֵן  ]ַהַּמנְעּול[  ַהַּמְסּגֵר  ּולְפִי  ּבְכִּוּון,  ׁשֶּפֹותֵַח  ַמפְּתֵַח  ]ַמנְעּול[  ַמְסּגֵר  לְכָל  ׁשֶּיֵׁש 
ַ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 ּכְגַּנָב ׁשֶּׁשֹובֵר ַהּכֹל, ְּדַהיְנּו לִׁשְּבֹור ַהּלֵב ֵהיֵטב ּבְַהכְנָעָה ּגְדֹולָה, וְיֻׁשְּבַר 

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

“קרוב	ה'	לנשברי	לב"	)תהילים	לד,יט(.	כשאדם	חש	תחושות	נעלות	של	אהבת	ה'	והתענגות	

על	ה',	קשה	לו	לדעת	מה	אמיתי	ומה	מזויף.	במצבים	כאלה	אדם	צריך	להיות	מכוון	נכון	

כדי	להצליח	לפתוח	את	הדלת	הנעולה.	אך	כשאדם	הוא	שבור	לב,	זה	אמיתי	לחלוטין.	

האמת	הזאת,	וההזדקקות	הכנה	לה',	פותחת	את	כל	השערים.

מה	היא	לדעתך	הדרך	הנכונה	-	להתפלל	בשמחה	או	בשברון	לב?	האם	יש	לכך	

תשובה	ברורה?	

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?

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 
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(

תפילה	היא	לא	מותרות,	אלא	מלחמה	על	החיים	שלנו.	הקרב	של	התפילה	הוא	כל	כך	

מכריע,	עד	שאין	זמן	לחשוב	איך	אני	נראה.	אם	החצנה	של	רגשות	סוערים	עוזרת	לי	

להתפלל	אז	שיחשבו	מה	שרוצים,	אני	לא	אפסיד	את	הקרב	בגלל	זה.

לא	 המצח,	 את	 יותר	 לקמט	 או	 להתנדנד	 יכול	 אני	 בהחצנה.	 סכנה	 הרבה	 יש	 מנגד,	

למרות	שמסתכלים,	אלא	דווקא	בגלל	שמסתכלים,	ואז	אני	הופך	להיות	שבוי	של	עצמי.	

יותר	 בזמן	האמיתי	ביותר	ביום,	בתפילה,	אני	עוסק	בשקר,	כדי	שיחשבו	שאני	אמיתי	

ממה	שאני	באמת.	מי	מפסיד	מהשקר	הזה	יותר	ממני?

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(

לפעמים	רגש	כל	כך	עמוק	ממלא	את	הלב,	עד	שמבחוץ	נראה	הכל	קפוא.	גם	במצבים	

כאלה	אין	פנאי	להתייחס	אל	הסביבה,	שיחשבו	מה	שהם	רוצים,	למי	זה	משנה.	הלב	כל	

כך	מלא	ברגשות	אמיתיים,	עד	שאין	לכל	הזיופים	למיניהם	כל	מקום.

בהתלהבות!
ובין	אם	לא,	מה	שברור	הוא	שהתפילה	 בכל	אופן,	בין	אם	אנחנו	מתנענעים	בתפילה	

שלנו	צריכה	להיות	חיה.	לפעמים	זה	נראה	שהתפילה	מעייפת	ומחלישה,	אך	האמת	

היא	הפוכה.	תפילה	חיה	וסוערת	באמת,	נותנת	הרבה	יותר	כוח	ממה	שהיא	מוציאה.

)תהילים  ַחּיָי"  לְֵאל  “ּתְפִּלָה  ׁשֶּכָתּוב:  ּכְמֹו  ֵמַהּתְפִּלָה,  ְמַקּבְלִין  ַהִחּיּות  עִַּקר  “ּכִי 
ּוַמכְנִיס  ּכֹחֹו  ּבְכָל  ּכְׁשִֶּמתְּפַּלֵל  ּכִי  ּכֹחֹו,  ּבְכָל  לְִהתְּפַּלֵל  צִָריְך  זֶה  ּובִׁשְבִיל  מב,ט(. 

ּכֹחֹו ּבְאֹותִּיֹות ַהּתְפִּלָה, ֲאזַי נִתְַחֵּדׁש ּכֹחֹו ׁשָם, ּבִבְִחינַת: “ֲחָדׁשִים לַּבְָקִרים, ַרּבָה 
ֱאמּונָתֶָך" )איכה ג,כג(".

)רבי נחמן מברסלב, ‘ליקוטי מוהר"ן' תורה ט'(

כמה	שניתן	ככה	נקבל.	האנרגיות	שאנחנו	מוציאים	על	התפילה	רק	חוזרות	אלינו	ברווח	

כפול.	בתפילה	אנחנו	נפגשים	עם	ה'	שהוא	מקור	החיים,	והמפגש	הזה	מזרים	בנו	כוחות	

ורעננות.	

התמודדות עם מחשבות מבלבלות
“ַ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 לַפְתִָחים ׁשֶֹלא לָגֶׁשֶת ֵאלָיו, ּופְעִָמים ִמזְַּדֵּמן ׁשֶֶאָחד 
רֹוצֶה לֵילְֵך עִם ַהְמבָֻּקׁש ]ּבַָּקׁשָתֹו[ ֶאל ַהֶּמלְֶך, וְַהּׁשֹוְמִרים יֹוְדעִים ׁשֶּזֶה יְִהיֶה ַרע לֶָהם, 
יִפְעֹול ּכְִרצֹונֹו, ּכִי  וַַּדאי לֶָהם ׁשֶֹּלא  וֲַהֵרי  וְָהגּון,  וְָאז ִאם זֶה ַההֹולְֵך ֵאינֹו ָחׁשּוב 
ַהֶּמלְֶך ֹלא יַׁשְּגִיַח עָלָיו ּכְלָל, ָאז ּתֵכֶף ּכְׁשֶּזֶה ָהִאיׁש אֹוֵמר לְַהּׁשֹוְמִרים ׁשֶּיַּנִיחּוהּו 
לַעֲבֹור ַהּפְתִָחים וְַהְּמִחיצֹות, ּתֵכֶף ּפֹותְִחים לֹו, ּכִי ָמה ִאכְּפַת לְהּו ]לֶָהם[? ַמה ּׁשֵֶאין 
ּכֵן ִאם זֶה ָהִאיׁש הּוא ׂשַר וְָחׁשּוב לִפְנֵי ַהֶּמלְֶך, ָאז ִאׁשְּתַּמּוֵטי ָקא ִמׁשְּתֵַּמיט לֵיה 
]ּדֹוִחים אֹותֹו[ ּבְכָל ַהיְכֹלֶת לְִדחֹותֹו ּבְ"לְֵך וָׁשּוב", ׁשְֶרצֹונָם ׁשֶֹּלא יָבֹוא לִפְנֵי ַהֶּמלְֶך, 

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

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

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...

“האי	מאן	דצלי	ובכי	וצעיק	עד	

דלא	יכיל	למרחש	בשפוותיה,	

דהיא	 שלימתא	 צלותא	 האי	

הדרה	 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	עמוד	כ(

35 תפילה	.	פרק	ב	.	איך	עושים	את	זה34 תפילה	.	פרק	ב	.	איך	עושים	את	זה



שמואל-גרונם	 ר'	 ה'משפיע'	

שצריך	 אומר	 היה	 אסתרמן	

סיום	 בין	 הפסק	 להיות	

אם	 	- האכילה	 ובין	 התפילה	

ואם	 כלשהו	 שיעור	 בלימוד	

כדי	 זאת,	 תהילים.	 באמירת	

שנוצרה	 שההתעוררות	

תעבור	 לא	 התפילה	 בשעת	

מבלי	משים	לענייני	האכילה.

אומר	הבעש"ט:	לא	להתייאש!	זה	לא	אומר	שהתפילה	שלך	היא	גרועה,	אלא	אדרבה	

-	התפילה	שלך	חשובה!	אם	היא	לא	הייתה	כזאת,	היצר	הרע	לא	היה	משקיע	כל	כך	

הרבה	מאמצים	לבלום	אותה.

הבעש"ט	מעודד	אותנו,	אך	גם	מדריך	אותנו.	אם	נעצור	שנייה	את	התפילה	ונחשוב	על	

הדברים,	נקבל	זריקת	מרץ	להתנפל	על	התפילה	בהתלהבות	מחודשת.	לא	מספיק	

רק	לא	להיות	עצובים	ולא	להתייאש;	צריך	לקלוט	-	התפילה	הגרועה	שאני	חווה,	היא	

בעצם	תפילה	שיכולה	לקלוע	בול!	היצר	הרע	מת	מפחד,	וזה	הזמן	לתקוף	בכל	הכוח	

ולא	להיכנס	להלם	מכמה	רימוני	עשן	שהוא	זרק	לי	לתוך	המוח.	קדימה	הסתער!

ָהעֲבֹוָדה  ּבִׁשְעַת  זָרֹות  ַמֲחׁשָבֹות  ּוׁשְָאר  ּתֲַאוֹות  ִהְרהּוֵרי  לֹו  נֹופְלִים  ִאם  “וֲַאפִּלּו 
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 
ִהיא ֵמַהְּקלִּפָה ׁשֶּבֶָחלָל ַהּׂשְָמאלִי, ָהעֹוׂשָה ִמלְָחָמה ּבַּבֵינֹונִי עִם נֶפֶׁש ֱאֹלִהית ׁשֶּבֹו. 
ִמתְַאֵּמץ  ַהּׁשֵנִי  ֲאזַי  ִמתְּגַּבֵר,  ּכְׁשֶֶאָחד  יַַחד,  ַהּנֱֶאבִָקים  וְכֵן  ַהּנִלְָחִמים  ֶּדֶרְך  וְנֹוַדע 
לְִהתְגַּבֵר ּגַם ּכֵן ּבְכָל ַמֲאַמּצֵי ּכֹחֹו. וְלָכֵן, ּכְׁשֶּנֶפֶׁש ָהֱאֹלִהית ִמתְַאֶּמצֶת ּוִמתְּגַּבֶֶרת 
זָָרה  ּבְַמֲחׁשָבָה  ּולְַהּפִילָּה  לְבַלְּבְלָּה  ּכְנֶגְָּדּה,  ִמתְּגַּבֶֶרת  ַהְּקלִּפָה  ּגַם  ֲאזַי  לְִהתְּפַּלֵל, 

ׁשֶלָּה".
 )רבי שניאור זלמן מלאדי, ספר התניא, לקוטי אמרים פרק כח(

כשאתה	מנסה	להתפלל	ועולות	בך	מחשבות	לא	טובות,	אין	לך	זמן	להיכנס	לדיכאון	-	

יורים	עליך!	ברגע	שתקלוט	את	זה,	תיכנס	לאווירת	קרב	ותתחיל	לרוץ	יותר	מהר.	בעל	

התניא	ממשיך	את	דברי	הבעל	שם	טוב	ואומר	לנו	לקלוט	שאנחנו	באמצע	קרב.	הדבר	

יועיל	לנו	לא	להתחפר	בהרהורים	השונים,	אלא	להסתכל	על	כך	בספורטיביות,	ואם	

מרביצים	לך	-	אל	תיילל.	

ַהַּמֲחׁשָבָה זָָרה - ִמּכְלָל ׁשֵֶאין  ִמּנְפִילַת  “וְֹלא ּכְָטעּות ָהעֹולָם, ׁשֶּטֹועִים לְהֹוכִיַח 
ּתְפִּלָתָם ּכְלּום; ׁשִֶאּלּו ִהתְּפַּלֵל ּכָָראּוי וְנָכֹון, ֹלא ָהיּו נֹופְלִים לֹו ַמֲחׁשָבֹות זָרֹות. 
וְָהֱאֶמת ָהיָה ּכְִדבְֵריֶהם, ִאם ָהיְתָה נֶפֶׁש ַאַחת לְבַָּדּה, ִהיא ַהִּמתְּפַּלֶלֶת וְִהיא ַהְמַחּׁשֶבֶת 
ּוְמַהְרֶהֶרת ַהַּמֲחׁשָבֹות זָרֹות. ֲאבָל ּבֱֶאֶמת לֲַאִמּתֹו ֵהן ׁשְּתֵי נְפָׁשֹות ַהּנִלְָחמֹות זֹו עִם 
זֹו ּבְמֹחֹו ׁשֶל ָאָדם, ּכָל ַאַחת ֶחפְצָּה ּוְרצֹונָּה לְִמׁשֹול ּבֹו וְלְִהיֹות ַהּמַֹח ְמֻמּלָא ִמֶּמנָה 
לְבַָּדּה. וְכָל ִהְרהּוֵרי תֹוָרה וְיְִרַאת ׁשַָמיִם ִמּנֶפֶׁש ָהֱאֹלִהית, וְכָל ִמּלֵי ְּדעָלְָמא ִמּנֶפֶׁש 

ַהּבֲַהִמית". )שם(

אם	הייתי	מתפלל	באמת,	הראש	שלי	לא	היה	מעורבב	כל	כך...	מה	התפילה	שלי	שווה	

העיניים	באמצע	שמונה	עשרה...	מה	 מול	 לי	 ואשתו	מסתובבים	 העולם	 בכלל	כשכל	

הולך	פה,	פדיחה	שאני	בכלל	מתפלל...	

ממש	לא	נכון!	אם	אותה	נפש	שרוצה	את	ה'	הייתה	זו	שמפנה	לו	עורף	תוך	כדי	דיבור,	

הייתי	באמת	צריך	ללכת	לפסיכולוג	קליני,	שיבדוק	אם	אין	לי	פיצול	אישיות	או	משהו	

בכיוון.	אבל	יש	לי	שני	חלקים	באישיות;	הנפש	האלוקית	משתוקקת	לה'	-	וזה	אמיתי,	כנה	

והנפש	הטבעית-הבהמית	מושכת	בחוזקה	למטה.	חוסר	העקביות	שאני	חווה	 ועמוק,	

הוא	מובנה	במערכת,	בילד-אין,	וזה	נורמלי,	ולא	מעיד	על	חוסר	רצינות	ואמיתיות	מצדי.	

המשיכה	שלי	לצד	הבהמי	איננה	מוכיחה	כלל	ש"אין	תפלתם	כלום"!

“וְהּוא ּכְָמׁשָל ָאָדם ַהִּמתְּפַּלֵל ּבְכַּוָנָה, וְעֹוֵמד לְנֶגְּדֹו עֹובֵד ּגִּלּולִים ָרׁשָע, ּוֵמׂשִיַח 
ּ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, וִיְִסיֵרם ִמַּדעְּתֹו, וְיֹוִסיף אֶֹמץ ּבְכַֹח ּכַּוָנָתֹו. וְִאם 
יְִקׁשֶה לֹו לְֲהִסיָרם ִמַּדעְּתֹו, ִמּפְנֵי ׁשֶּטֹוְרִדים ַּדעְּתֹו ְמאֹד ּבְָחזְָקה, ֲאזַי יַׁשְּפִיל נַפְׁשֹו 
לַה', וְיִתְַחּנֵן לֹו יִתְּבֵָרְך ּבְַמֲחׁשַבְּתֹו, לְַרֵחם עָלָיו ּבְַרֲחָמיו ַהְמֻרּבִים ּכְַרֵחם ָאב עַל 
ּבָנִים ַהּנְִמׁשָכִים ִמּמֹחֹו, וְכָכָה יְַרֵחם ה' עַל נַפְׁשֹו ַהּנְִמׁשֶכֶת ֵמִאּתֹו יִתְּבֵָרְך, לְַהּצִילָּה 

ִמַּמיִם ַהּזֵדֹונִים, ּולְַמעֲנֹו יַעֲׂשֶה, ּכִי ֵחלֶק ה' ַמָּמׁש עַּמֹו". )שם(

אז	מה	עושים?	ממשיכים	ללכת	קדימה,	בלי	להעניק	מבט	אחד	ליצר	הרע.	להתעלם!	

פשוט	להתעלם.	מי	שהולך	מכות	עם	לכלוך,	מתלכלך	בעצמו.	תסתום	את	האזניים,	אל	

תראה	אותו	בכלל,	ואם	זה	קשה	לך	-	תבקש	עזרה!	שכחת	שאתה	עומד	מול	היחיד	

שיכול	לעזור	לך	בשנייה?

לעשות את עצמי?
ַהּזֵָקן: ּכֲַאׁשֶר ַרּבֵינּו  ִמּזְַמּנֹו ׁשֶל ַרּבֵינּו  יְׁשָנָה, ׁשֶּבָּה נְִרׁשַם ִסּפּור  “ָרִאיתִי ְרׁשִיָמה 
ַ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 
ֶאת  ּכֵיוָן ׁשֶעֹוׂשִים  )פאה ח,ח(.  ֵמֶהם  ּכְַאַחד  ׁשֶּיְִהיֶה  עַד  ַהּזְִקנָה  ִמן  ֵמת  ֵאינֹו  ֵמֶהם, 
ִהתְּבֹונְנּות  וְיְִרַאת ה',  ַאֲהבַת ה'  עַצְָמם ׁשֶּיֵׁש לֶָהם  ֶאת  וְעֹוׂשִים  ֲחִסיִדים,  עַצְָמם 
לֶָהם  ֻמבְַטח  ַהֲחִסידּות,  ּתֹוַרת  ׁשֶּדֹוֶרׁשֶת  ָהעִנְיָנִים  ּפְָרֵטי  וְכָל  ַהּתְפִּלָה,  וֲַאִריכּות 

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

תפחד	 אל	 כנות,	 חוסר	 לך	 שנראה	 ממה	 תפחד	 אל	 אבל	 עצמך,	 על	 עובד	 אתה	

החבר'ה,	 כלפי	 בפוזה	 לא	 עצמך	מתפלל,	 את	 עושה	 אתה	 בהתחלה	 מהמלאכותיות.	

יודע	 אלא	בפוזה	על	עצמך.	אתה	מנסה	להיות	צדיק,	למרות	שבאיזשהו	מקום	אתה	

שאתה	לא	באמת	שם.	וזה	מצוין.	ככה	מתקדמים.	כי	בסוף	השקר	הזה	יהפוך	לאמיתי.

את	 עושים	 הם	 אם	 עונשם.	 את	 יקבלו	 הרמאים	 כי	 מבטיחה	 פאה	 במסכת	 המשנה	

עצמם	נזקקים,	הם	יהפכו	יום	אחד	לנזקקים	אמיתיים.	ואם	כך	זה	לרשעים,	למה	שאצל	

הצדיקים	זה	לא	יהיה	כך?	אתה	עושה	את	עצמך	נזקק	לה',	מתפלל	מכל	הלב,	ולמרות	

שאתה	לא	מרגיש	ככה,	יום	אחד	תמצא	את	עצמך	באמת	שם,	באמת	משתוקק	אליו,	

באמת	מתפלל.	

ענווה	של	שקר

סיפר	הרה"ק	רבי	מענדל	מבאר,	מתלמידי	הבעש"ט:	פעם,	בשעה	שהייתי	שקוע	

בתפילה	בהתלהבות,	עלתה	במוחי	המחשבה:	“איך	מלאך	ליבך	להתפלל	לפני	

השם	יתברך,	כאשר	אתה	מלא	עוונות	ופשעים?"	לבי	נשבר	בקרבי,	ובמשך	זמן	

רב	לא	הצלחתי	להיפטר	ממחשבה	טורדנית	זו.	כעבור	זמן-מה	נמלכתי	בדעתי	

והחלטתי	לדחות	את	המחשבה	הזו	משום	שהיא	אינה	נובעת	מצד	הקדושה,	

שאם	כן,	מדוע	לא	נפלה	המחשבה	במוחי	בשעה	שאני	יושב	לאכול?..."	

)סיפורי	חסידים,	הרב	זוין(

37 תפילה	.	פרק	ב	.	איך	עושים	את	זה36 תפילה	.	פרק	ב	.	איך	עושים	את	זה



שמואל-גרונם	 ר'	 ה'משפיע'	

שצריך	 אומר	 היה	 אסתרמן	

סיום	 בין	 הפסק	 להיות	

אם	 	- האכילה	 ובין	 התפילה	

ואם	 כלשהו	 שיעור	 בלימוד	

כדי	 זאת,	 תהילים.	 באמירת	

שנוצרה	 שההתעוררות	

תעבור	 לא	 התפילה	 בשעת	

מבלי	משים	לענייני	האכילה.

אומר	הבעש"ט:	לא	להתייאש!	זה	לא	אומר	שהתפילה	שלך	היא	גרועה,	אלא	אדרבה	

-	התפילה	שלך	חשובה!	אם	היא	לא	הייתה	כזאת,	היצר	הרע	לא	היה	משקיע	כל	כך	

הרבה	מאמצים	לבלום	אותה.

הבעש"ט	מעודד	אותנו,	אך	גם	מדריך	אותנו.	אם	נעצור	שנייה	את	התפילה	ונחשוב	על	

הדברים,	נקבל	זריקת	מרץ	להתנפל	על	התפילה	בהתלהבות	מחודשת.	לא	מספיק	

רק	לא	להיות	עצובים	ולא	להתייאש;	צריך	לקלוט	-	התפילה	הגרועה	שאני	חווה,	היא	

בעצם	תפילה	שיכולה	לקלוע	בול!	היצר	הרע	מת	מפחד,	וזה	הזמן	לתקוף	בכל	הכוח	

ולא	להיכנס	להלם	מכמה	רימוני	עשן	שהוא	זרק	לי	לתוך	המוח.	קדימה	הסתער!

ָהעֲבֹוָדה  ּבִׁשְעַת  זָרֹות  ַמֲחׁשָבֹות  ּוׁשְָאר  ּתֲַאוֹות  ִהְרהּוֵרי  לֹו  נֹופְלִים  ִאם  “וֲַאפִּלּו 
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 
ִהיא ֵמַהְּקלִּפָה ׁשֶּבֶָחלָל ַהּׂשְָמאלִי, ָהעֹוׂשָה ִמלְָחָמה ּבַּבֵינֹונִי עִם נֶפֶׁש ֱאֹלִהית ׁשֶּבֹו. 
ִמתְַאֵּמץ  ַהּׁשֵנִי  ֲאזַי  ִמתְּגַּבֵר,  ּכְׁשֶֶאָחד  יַַחד,  ַהּנֱֶאבִָקים  וְכֵן  ַהּנִלְָחִמים  ֶּדֶרְך  וְנֹוַדע 
לְִהתְגַּבֵר ּגַם ּכֵן ּבְכָל ַמֲאַמּצֵי ּכֹחֹו. וְלָכֵן, ּכְׁשֶּנֶפֶׁש ָהֱאֹלִהית ִמתְַאֶּמצֶת ּוִמתְּגַּבֶֶרת 
זָָרה  ּבְַמֲחׁשָבָה  ּולְַהּפִילָּה  לְבַלְּבְלָּה  ּכְנֶגְָּדּה,  ִמתְּגַּבֶֶרת  ַהְּקלִּפָה  ּגַם  ֲאזַי  לְִהתְּפַּלֵל, 

ׁשֶלָּה".
 )רבי שניאור זלמן מלאדי, ספר התניא, לקוטי אמרים פרק כח(

כשאתה	מנסה	להתפלל	ועולות	בך	מחשבות	לא	טובות,	אין	לך	זמן	להיכנס	לדיכאון	-	

יורים	עליך!	ברגע	שתקלוט	את	זה,	תיכנס	לאווירת	קרב	ותתחיל	לרוץ	יותר	מהר.	בעל	

התניא	ממשיך	את	דברי	הבעל	שם	טוב	ואומר	לנו	לקלוט	שאנחנו	באמצע	קרב.	הדבר	

יועיל	לנו	לא	להתחפר	בהרהורים	השונים,	אלא	להסתכל	על	כך	בספורטיביות,	ואם	

מרביצים	לך	-	אל	תיילל.	

ַהַּמֲחׁשָבָה זָָרה - ִמּכְלָל ׁשֵֶאין  ִמּנְפִילַת  “וְֹלא ּכְָטעּות ָהעֹולָם, ׁשֶּטֹועִים לְהֹוכִיַח 
ּתְפִּלָתָם ּכְלּום; ׁשִֶאּלּו ִהתְּפַּלֵל ּכָָראּוי וְנָכֹון, ֹלא ָהיּו נֹופְלִים לֹו ַמֲחׁשָבֹות זָרֹות. 
וְָהֱאֶמת ָהיָה ּכְִדבְֵריֶהם, ִאם ָהיְתָה נֶפֶׁש ַאַחת לְבַָּדּה, ִהיא ַהִּמתְּפַּלֶלֶת וְִהיא ַהְמַחּׁשֶבֶת 
ּוְמַהְרֶהֶרת ַהַּמֲחׁשָבֹות זָרֹות. ֲאבָל ּבֱֶאֶמת לֲַאִמּתֹו ֵהן ׁשְּתֵי נְפָׁשֹות ַהּנִלְָחמֹות זֹו עִם 
זֹו ּבְמֹחֹו ׁשֶל ָאָדם, ּכָל ַאַחת ֶחפְצָּה ּוְרצֹונָּה לְִמׁשֹול ּבֹו וְלְִהיֹות ַהּמַֹח ְמֻמּלָא ִמֶּמנָה 
לְבַָּדּה. וְכָל ִהְרהּוֵרי תֹוָרה וְיְִרַאת ׁשַָמיִם ִמּנֶפֶׁש ָהֱאֹלִהית, וְכָל ִמּלֵי ְּדעָלְָמא ִמּנֶפֶׁש 

ַהּבֲַהִמית". )שם(

אם	הייתי	מתפלל	באמת,	הראש	שלי	לא	היה	מעורבב	כל	כך...	מה	התפילה	שלי	שווה	

העיניים	באמצע	שמונה	עשרה...	מה	 מול	 לי	 ואשתו	מסתובבים	 העולם	 בכלל	כשכל	

הולך	פה,	פדיחה	שאני	בכלל	מתפלל...	

ממש	לא	נכון!	אם	אותה	נפש	שרוצה	את	ה'	הייתה	זו	שמפנה	לו	עורף	תוך	כדי	דיבור,	

הייתי	באמת	צריך	ללכת	לפסיכולוג	קליני,	שיבדוק	אם	אין	לי	פיצול	אישיות	או	משהו	

בכיוון.	אבל	יש	לי	שני	חלקים	באישיות;	הנפש	האלוקית	משתוקקת	לה'	-	וזה	אמיתי,	כנה	

והנפש	הטבעית-הבהמית	מושכת	בחוזקה	למטה.	חוסר	העקביות	שאני	חווה	 ועמוק,	

הוא	מובנה	במערכת,	בילד-אין,	וזה	נורמלי,	ולא	מעיד	על	חוסר	רצינות	ואמיתיות	מצדי.	

המשיכה	שלי	לצד	הבהמי	איננה	מוכיחה	כלל	ש"אין	תפלתם	כלום"!

“וְהּוא ּכְָמׁשָל ָאָדם ַהִּמתְּפַּלֵל ּבְכַּוָנָה, וְעֹוֵמד לְנֶגְּדֹו עֹובֵד ּגִּלּולִים ָרׁשָע, ּוֵמׂשִיַח 
ּ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, וִיְִסיֵרם ִמַּדעְּתֹו, וְיֹוִסיף אֶֹמץ ּבְכַֹח ּכַּוָנָתֹו. וְִאם 
יְִקׁשֶה לֹו לְֲהִסיָרם ִמַּדעְּתֹו, ִמּפְנֵי ׁשֶּטֹוְרִדים ַּדעְּתֹו ְמאֹד ּבְָחזְָקה, ֲאזַי יַׁשְּפִיל נַפְׁשֹו 
לַה', וְיִתְַחּנֵן לֹו יִתְּבֵָרְך ּבְַמֲחׁשַבְּתֹו, לְַרֵחם עָלָיו ּבְַרֲחָמיו ַהְמֻרּבִים ּכְַרֵחם ָאב עַל 
ּבָנִים ַהּנְִמׁשָכִים ִמּמֹחֹו, וְכָכָה יְַרֵחם ה' עַל נַפְׁשֹו ַהּנְִמׁשֶכֶת ֵמִאּתֹו יִתְּבֵָרְך, לְַהּצִילָּה 

ִמַּמיִם ַהּזֵדֹונִים, ּולְַמעֲנֹו יַעֲׂשֶה, ּכִי ֵחלֶק ה' ַמָּמׁש עַּמֹו". )שם(

אז	מה	עושים?	ממשיכים	ללכת	קדימה,	בלי	להעניק	מבט	אחד	ליצר	הרע.	להתעלם!	

פשוט	להתעלם.	מי	שהולך	מכות	עם	לכלוך,	מתלכלך	בעצמו.	תסתום	את	האזניים,	אל	

תראה	אותו	בכלל,	ואם	זה	קשה	לך	-	תבקש	עזרה!	שכחת	שאתה	עומד	מול	היחיד	

שיכול	לעזור	לך	בשנייה?

לעשות את עצמי?
ַהּזֵָקן: ּכֲַאׁשֶר ַרּבֵינּו  ִמּזְַמּנֹו ׁשֶל ַרּבֵינּו  יְׁשָנָה, ׁשֶּבָּה נְִרׁשַם ִסּפּור  “ָרִאיתִי ְרׁשִיָמה 
ַ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 
ֶאת  ּכֵיוָן ׁשֶעֹוׂשִים  )פאה ח,ח(.  ֵמֶהם  ּכְַאַחד  ׁשֶּיְִהיֶה  עַד  ַהּזְִקנָה  ִמן  ֵמת  ֵאינֹו  ֵמֶהם, 
ִהתְּבֹונְנּות  וְיְִרַאת ה',  ַאֲהבַת ה'  עַצְָמם ׁשֶּיֵׁש לֶָהם  ֶאת  וְעֹוׂשִים  ֲחִסיִדים,  עַצְָמם 
לֶָהם  ֻמבְַטח  ַהֲחִסידּות,  ּתֹוַרת  ׁשֶּדֹוֶרׁשֶת  ָהעִנְיָנִים  ּפְָרֵטי  וְכָל  ַהּתְפִּלָה,  וֲַאִריכּות 

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

תפחד	 אל	 כנות,	 חוסר	 לך	 שנראה	 ממה	 תפחד	 אל	 אבל	 עצמך,	 על	 עובד	 אתה	

החבר'ה,	 כלפי	 בפוזה	 לא	 עצמך	מתפלל,	 את	 עושה	 אתה	 בהתחלה	 מהמלאכותיות.	

יודע	 אלא	בפוזה	על	עצמך.	אתה	מנסה	להיות	צדיק,	למרות	שבאיזשהו	מקום	אתה	

שאתה	לא	באמת	שם.	וזה	מצוין.	ככה	מתקדמים.	כי	בסוף	השקר	הזה	יהפוך	לאמיתי.

את	 עושים	 הם	 אם	 עונשם.	 את	 יקבלו	 הרמאים	 כי	 מבטיחה	 פאה	 במסכת	 המשנה	

עצמם	נזקקים,	הם	יהפכו	יום	אחד	לנזקקים	אמיתיים.	ואם	כך	זה	לרשעים,	למה	שאצל	

הצדיקים	זה	לא	יהיה	כך?	אתה	עושה	את	עצמך	נזקק	לה',	מתפלל	מכל	הלב,	ולמרות	

שאתה	לא	מרגיש	ככה,	יום	אחד	תמצא	את	עצמך	באמת	שם,	באמת	משתוקק	אליו,	

באמת	מתפלל.	

ענווה	של	שקר

סיפר	הרה"ק	רבי	מענדל	מבאר,	מתלמידי	הבעש"ט:	פעם,	בשעה	שהייתי	שקוע	

בתפילה	בהתלהבות,	עלתה	במוחי	המחשבה:	“איך	מלאך	ליבך	להתפלל	לפני	

השם	יתברך,	כאשר	אתה	מלא	עוונות	ופשעים?"	לבי	נשבר	בקרבי,	ובמשך	זמן	

רב	לא	הצלחתי	להיפטר	ממחשבה	טורדנית	זו.	כעבור	זמן-מה	נמלכתי	בדעתי	

והחלטתי	לדחות	את	המחשבה	הזו	משום	שהיא	אינה	נובעת	מצד	הקדושה,	

שאם	כן,	מדוע	לא	נפלה	המחשבה	במוחי	בשעה	שאני	יושב	לאכול?..."	

)סיפורי	חסידים,	הרב	זוין(
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