
פרק ג

עד כמה

“ארבעה	דברים	צריכים	חיזוק,	תורה	ומעשים	טובים,	תפילה	ודרך	ארץ...	“	)ברכות	

לב	ע"ב(	

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

שאיננו	 פעמים	 לכך,	 בנוסף	 השפיעה.	 היא	 והאם	 כיצד	 או	 התקבלה	 תפילתנו	

חשים	סיפוק	מן	התפילה	ומחשבות	של	חולשה	וספק	מתגנבות	אל	הלב...	אולי	מן	

הסיבות	האלו	אמרו	חז"ל	שתפילה	צריכה	חיזוק.	

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

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

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

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

מבקשים	משהו	מה'.		

חזק	חזק	ונתחזק!

מבנה	הפרק:

1.	אתה	חשוב.	מאוד.

2.	אף	מילה	לא	הולכת	לאיבוד

3.	האם	להתעקש?

4.	השפעה	על	היום	כולו
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פרק ג

עד כמה

“ארבעה	דברים	צריכים	חיזוק,	תורה	ומעשים	טובים,	תפילה	ודרך	ארץ...	“	)ברכות	

לב	ע"ב(	

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

שאיננו	 פעמים	 לכך,	 בנוסף	 השפיעה.	 היא	 והאם	 כיצד	 או	 התקבלה	 תפילתנו	

חשים	סיפוק	מן	התפילה	ומחשבות	של	חולשה	וספק	מתגנבות	אל	הלב...	אולי	מן	

הסיבות	האלו	אמרו	חז"ל	שתפילה	צריכה	חיזוק.	

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

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

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

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

מבקשים	משהו	מה'.		

חזק	חזק	ונתחזק!

מבנה	הפרק:

1.	אתה	חשוב.	מאוד.

2.	אף	מילה	לא	הולכת	לאיבוד

3.	האם	להתעקש?

4.	השפעה	על	היום	כולו

39



אל	תהיה	כזה	עניו!	אל	תמהר	לדכא	את	עצמך.	הרבה	ממה	שאתה	יודע	על	ענווה	זה	

בכלל	יצר	הרע,	שרוצה	שתחשוב	שאתה	לא	משהו,	ושלא	תתלהב	יותר	מדי	בעבודת	

ה'.	חובה	עליך	להכיר	בערך	עצמך!	אם	מפקד	בצבא	מתייחס	לעצמו	כאל	טירון,	הוא	

רק	מזיק.	אם	יהודי	יכול	לחשוב	שהוא	סתם	בן	אדם,	זה	אסון	טבע.	אתה	יוצר	עולמות	

ומהתפילה	 התורה	 מלימוד	 פירורים	 לקבל	 בשביל	 בתור	 עומדים	 מלאכים	 רוחניים!	

שלך!	הקדוש	ברוך	הוא	מנשק	אותך!	אתה	יהודי!!

ברגע	 הברזלים.	 על	 לשבת	 להמשיך	 תוכל	 לא	 במערכת,	 בכיר	 שאתה	 תבין	 אם	

שתתייחס	לעצמך	בכבוד	הראוי,	וכך	באמת	ראוי,	עבודת	השם	שלך	תתחיל	להמריא.	

תן	דוגמא	מחייך	האישיים	בה	גאווה	גרמה	לך	להתקדם	למקומות	חיוביים.

האם	תוכל	למצוא	דוגמאות	נוספות	לתכונות	שליליות	שיכולות	להיות	חיוביות	

בהקשרים	מסוימים,	וכן	תכונות	חיוביות	שעלולות	להזיק?

	גדולתך	ושפלותי	-	שיר	לתפילה	

הרב	אברהם	יצחק	הכהן	קוק,	אורות	התפילה

לפניך	שיחי	אשפוך,	רבון	כל	העולמים,

לא	תעכבני	גדולתך	לגשת	אליך,

כי	הלא	הגדולה	היא	הענווה,

ואין	סוף	להנה	כמו	לכל	מידותיך.

ידיעתי	בשפלותי	ואפסותי,

גם	היא	לא	תמנע	בעדי	לקרבה	אליך,

כי	אין	קץ	לגודל	אשר	ירחש	לבבי	אלי

באשר	אני	אחד	מיצוריך.

הכנסת	 לבית	 נכנס	 “אדם	

ועומד	אחורי	העמוד	ומתפלל	

את	 מאזין	 והקב"ה	 בלחישה	

תפלתו...	כאדם	המשיח	באוזן	

יש	לך	 וכי	 והוא	שומע.	 חבירו	

אלוה	קרוב	מזה	שהוא	קרוב	

לבריותיו	כפה	לאוזן?"	

)ירושלמי	ברכות	ט	ע"א(

1. אתה חשוב. מאוד.
בן-אדם,	 זה	 ירצה	להסתכל	עלי?	מה	 הוא	 אני	בכלל...	למה	שהקדוש	ברוך	 מי	 למה	

ועוד	‘צדיק'	כמוני.	הקדוש	ברוך	הוא	אין	סוף,	והוא	קדוש	ואדיר	ונשגב,	ואף	אחד	לא	יכול	

לקלוט	מי	הוא,	וצוציק	כמוני	יכול	לעניין	אותו	בכלל?	ואיך	שהתפילות	שלי	נראות...

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

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

האם	אפשר	לחזק	אמונה	בלב?	כיצד?

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

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

אפילו	כשאנחנו	בדיוטא	התחתונה!	לוקח	זמן	להבין	שזה	בכלל	יכול	להיות,	ולהפנים	

את	זה	כחלק	מהיום-יום	שלנו;	כן!	אני	מאוד	חשוב	לה',	והוא	ממש	שם	לב	אם	התפללתי	

ואולי	 לו,	 חשוב	 להיות	 ממשיך	 אני	 הפנים'	 ‘על	 כשאני	 וגם	 הרגשתי.	 ואיך	 אמרתי	 ומה	

אפילו	יותר	מתמיד...

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

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

הפנמת	החשיבות	של	התפילה	שלי	בעיני	ה'	איננה	פריווילגיה	למעוניינים,	אלא	עניין	

קריטי	ובסיסי.

“ׁשַָמעְּתִי ִמּמֹוִרי, ׁשֶֹרב עִנְוְתָנּותֹו ׁשֶל ָהָאָדם ּגֹוֵרם ׁשֶּנִתְַרֵחק ֵמעֲבֹוַדת ה' יִתְּבֵָרְך, 
ׁשִֶּמּצַד ׁשִפְלּותֹו ֵאינֹו ַמֲאִמין ּכִי ָהָאָדם ּגֹוֵרם עַל יְֵדי ּתְפִּלָתֹו וְתֹוָרתֹו ׁשֶפַע ֶאל ּכָל 
ָהעֹולָמֹות, וְגַם ַהַּמלְָאכִים נִּזֹונִין עַל יְֵדי ּתֹוָרתֹו ּותְפִּלָתֹו. ׁשִֶאּלּו ָהיָה ַמֲאִמין ּבָזֶה, 
ּכַָּמה ָהיָה עֹובֵד ה' ּבְׂשְִמָחה ּובְיְִרָאה ֵמֹרב ּכֹל, וְָהיָה נִזְָהר ּבְכָל אֹות ּותְנּועָה ּוִמּלָה 
לְאֹוְמָרּה ּכַּיָאּות, וְגַם לָתֵת לֵב ֶאל ַמה ּׁשֶָאַמר ׁשְֹלמֹה ַהֶּמלְֶך עָלָיו ַהּׁשָלֹום: “ִאם 
ּתִׁשְּכְבּון ּבֵין ׁשְפַּתָיִם" )תהלים סח, יד(, ׁשֶַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ׁשֹוֵמר וְׁשֹוֵקד עַל ׂשִפְתֵי 
ָהָאָדם לְנָׁשְָקּה, ּכְׁשֶהּוא אֹוְמָרּה ּבְתֹוָרה ּותְפִּלָה ּבְִדִחילּו ּוְרִחימּו ]ּבְיְִרָאה וְַאֲהבָה[ ... ּכְָך 
ָהָאָדם ָראּוי לָׂשּום לֵב וְלֹוַמר ּכִי הּוא “ֻסּלָם ֻמּצָב ַאְרצָה וְֹראׁשֹו ַמּגִיעַ ַהּׁשַָמיְָמה" 
)בראשית כח, יב( וְכָל ּתְנּועֹותָיו וְִדּבּורֹו וְִהּלּוכֹו וַעֲָסָקיו עֹוׂשֶה ֹרׁשֶם לְַמעְלָה לְַמעְלָה".

)רבי יעקב יוסף מפולנאה, ‘תולדות יעקב יוסף' פרשת עקב(
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אל	תהיה	כזה	עניו!	אל	תמהר	לדכא	את	עצמך.	הרבה	ממה	שאתה	יודע	על	ענווה	זה	

בכלל	יצר	הרע,	שרוצה	שתחשוב	שאתה	לא	משהו,	ושלא	תתלהב	יותר	מדי	בעבודת	

ה'.	חובה	עליך	להכיר	בערך	עצמך!	אם	מפקד	בצבא	מתייחס	לעצמו	כאל	טירון,	הוא	

רק	מזיק.	אם	יהודי	יכול	לחשוב	שהוא	סתם	בן	אדם,	זה	אסון	טבע.	אתה	יוצר	עולמות	

ומהתפילה	 התורה	 מלימוד	 פירורים	 לקבל	 בשביל	 בתור	 עומדים	 מלאכים	 רוחניים!	

שלך!	הקדוש	ברוך	הוא	מנשק	אותך!	אתה	יהודי!!

ברגע	 הברזלים.	 על	 לשבת	 להמשיך	 תוכל	 לא	 במערכת,	 בכיר	 שאתה	 תבין	 אם	

שתתייחס	לעצמך	בכבוד	הראוי,	וכך	באמת	ראוי,	עבודת	השם	שלך	תתחיל	להמריא.	

תן	דוגמא	מחייך	האישיים	בה	גאווה	גרמה	לך	להתקדם	למקומות	חיוביים.

האם	תוכל	למצוא	דוגמאות	נוספות	לתכונות	שליליות	שיכולות	להיות	חיוביות	

בהקשרים	מסוימים,	וכן	תכונות	חיוביות	שעלולות	להזיק?

	גדולתך	ושפלותי	-	שיר	לתפילה	

הרב	אברהם	יצחק	הכהן	קוק,	אורות	התפילה

לפניך	שיחי	אשפוך,	רבון	כל	העולמים,

לא	תעכבני	גדולתך	לגשת	אליך,

כי	הלא	הגדולה	היא	הענווה,

ואין	סוף	להנה	כמו	לכל	מידותיך.

ידיעתי	בשפלותי	ואפסותי,

גם	היא	לא	תמנע	בעדי	לקרבה	אליך,

כי	אין	קץ	לגודל	אשר	ירחש	לבבי	אלי

באשר	אני	אחד	מיצוריך.

הכנסת	 לבית	 נכנס	 “אדם	

ועומד	אחורי	העמוד	ומתפלל	

את	 מאזין	 והקב"ה	 בלחישה	

תפלתו...	כאדם	המשיח	באוזן	

יש	לך	 וכי	 והוא	שומע.	 חבירו	

אלוה	קרוב	מזה	שהוא	קרוב	

לבריותיו	כפה	לאוזן?"	

)ירושלמי	ברכות	ט	ע"א(

1. אתה חשוב. מאוד.
בן-אדם,	 זה	 ירצה	להסתכל	עלי?	מה	 הוא	 אני	בכלל...	למה	שהקדוש	ברוך	 מי	 למה	

ועוד	‘צדיק'	כמוני.	הקדוש	ברוך	הוא	אין	סוף,	והוא	קדוש	ואדיר	ונשגב,	ואף	אחד	לא	יכול	

לקלוט	מי	הוא,	וצוציק	כמוני	יכול	לעניין	אותו	בכלל?	ואיך	שהתפילות	שלי	נראות...

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

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

האם	אפשר	לחזק	אמונה	בלב?	כיצד?

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

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

אפילו	כשאנחנו	בדיוטא	התחתונה!	לוקח	זמן	להבין	שזה	בכלל	יכול	להיות,	ולהפנים	

את	זה	כחלק	מהיום-יום	שלנו;	כן!	אני	מאוד	חשוב	לה',	והוא	ממש	שם	לב	אם	התפללתי	

ואולי	 לו,	 חשוב	 להיות	 ממשיך	 אני	 הפנים'	 ‘על	 כשאני	 וגם	 הרגשתי.	 ואיך	 אמרתי	 ומה	

אפילו	יותר	מתמיד...

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

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

הפנמת	החשיבות	של	התפילה	שלי	בעיני	ה'	איננה	פריווילגיה	למעוניינים,	אלא	עניין	

קריטי	ובסיסי.

“ׁשַָמעְּתִי ִמּמֹוִרי, ׁשֶֹרב עִנְוְתָנּותֹו ׁשֶל ָהָאָדם ּגֹוֵרם ׁשֶּנִתְַרֵחק ֵמעֲבֹוַדת ה' יִתְּבֵָרְך, 
ׁשִֶּמּצַד ׁשִפְלּותֹו ֵאינֹו ַמֲאִמין ּכִי ָהָאָדם ּגֹוֵרם עַל יְֵדי ּתְפִּלָתֹו וְתֹוָרתֹו ׁשֶפַע ֶאל ּכָל 
ָהעֹולָמֹות, וְגַם ַהַּמלְָאכִים נִּזֹונִין עַל יְֵדי ּתֹוָרתֹו ּותְפִּלָתֹו. ׁשִֶאּלּו ָהיָה ַמֲאִמין ּבָזֶה, 
ּכַָּמה ָהיָה עֹובֵד ה' ּבְׂשְִמָחה ּובְיְִרָאה ֵמֹרב ּכֹל, וְָהיָה נִזְָהר ּבְכָל אֹות ּותְנּועָה ּוִמּלָה 
לְאֹוְמָרּה ּכַּיָאּות, וְגַם לָתֵת לֵב ֶאל ַמה ּׁשֶָאַמר ׁשְֹלמֹה ַהֶּמלְֶך עָלָיו ַהּׁשָלֹום: “ִאם 
ּתִׁשְּכְבּון ּבֵין ׁשְפַּתָיִם" )תהלים סח, יד(, ׁשֶַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ׁשֹוֵמר וְׁשֹוֵקד עַל ׂשִפְתֵי 
ָהָאָדם לְנָׁשְָקּה, ּכְׁשֶהּוא אֹוְמָרּה ּבְתֹוָרה ּותְפִּלָה ּבְִדִחילּו ּוְרִחימּו ]ּבְיְִרָאה וְַאֲהבָה[ ... ּכְָך 
ָהָאָדם ָראּוי לָׂשּום לֵב וְלֹוַמר ּכִי הּוא “ֻסּלָם ֻמּצָב ַאְרצָה וְֹראׁשֹו ַמּגִיעַ ַהּׁשַָמיְָמה" 
)בראשית כח, יב( וְכָל ּתְנּועֹותָיו וְִדּבּורֹו וְִהּלּוכֹו וַעֲָסָקיו עֹוׂשֶה ֹרׁשֶם לְַמעְלָה לְַמעְלָה".

)רבי יעקב יוסף מפולנאה, ‘תולדות יעקב יוסף' פרשת עקב(
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יתהדר	 אל	 התפילה	 בעת	

אדם	ולא	ישטח	את	בקשותיו	

בקשתו	 אז	 כי	 זכויותיו,	 בגלל	

שזכויותיו	 מפני	 פגומה	

שיתפלל	 מוטב	 מועטות.	

לחסדי	 כי	 שמים,	 לרחמי	

השם	אין	גבול.

)רבי	לוי	יצחק	מברדיטשוב(

2. אף מילה לא הולכת לאיבוד
לא	כל	מה	שמבקשים	ממך	אתה	נותן,	ולא	כל	מה	שאתה	מבקש	בהכרח	תקבל.	כך	זה	

בין	חברים,	וכל	שכן	בין	ילד	להורים	או	בין	טוראי	לקצין	וגם	בבקשותינו	מהקב"ה.	הוא	

לא	חייב	לעבור	לדום	מתוח	ולתת	לנו	את	כל	מה	שנבקש.	הציפייה	שבקשה	תתקיים	

)והטרוניה	המציפה	את	הלב	במקרה	של	אכזבה(	מנמיכה	את	היחס	שלנו	לקדוש	ברוך	

הוא,	עוד	פחות	מאשר	אל	אדם	מן	השורה.

יתירה	מכך:	זה	שהקב"ה	יכול	לא	להיענות	לבקשה,	זה	מה	שהופך	את	התפילה	לפגישה	

אמיתית	עם	הקדוש	ברוך	הוא	בעצמו.	התפילה	היא	דו-סטרית,	אני	מתפלל	וה'	עונה	

לי	בדרכו	שלו,	בתפילה	או	בהתרחשויות	שונות.	אם	היה	חוק	טבע	שאומר	שכל	בקשה	

יכול	להשאיר	את	אחד	המלאכים	עם	 בתפילה	מתממשת,	אז	הקדוש	ברוך	הוא	היה	

היד	 פוגשים	רק	את	 היינו	 וללכת	למקום	אחר...	כלומר,	 המפתחות	לכספות	בשמים,	

המעניקה	של	הקדוש	ברוך	הוא,	אבל	לא	היינו	פוגשים	אותו,	את	זה	שמחליט,	את	זה	

שאוהב.	

העובדה	שה'	לא	חייב	להסכים	לכל	תפילה,	נותנת	המון	תקווה	-	שבאמת	הוא	בעצמו	

‘עובר	על	המכתב',	הוא	באמת	שומע,	והוא	מחליט	מה	לעשות	עם	התפילה	שלי.

ואחרי	כל	זה,	האמת	היא	שכל	תפילה	מתקבלת.	לא	כל	בקשה	מתממשת	כפי	שציפינו,	

אך	כל	תפילה	משנה	את	המציאות,	ואף	מילה	לא	הולכת	לאיבוד.

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

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

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

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

רואים	 איננו	 אם	 וגם	 תפילה,	 כל	 ומקבל	 שומע	 הקב"ה	 כי	 מבואר	 החסידות	 בתורת	

‘תוצאות	בשטח'	אין	תפילה	לשווא.	אתה	מתפלל	אל	מי	שאוהב	אותך	עד	אין	קץ	ממש,	

ודואג	לך	ומכיר	אותך.	גם	כשאתה	לא	רואה,	תסמוך	עליו	שהוא	לא	מתעלם	סתם	כך.	

לפעמים	מה	שנראה	לך	טוב,	הוא	טוב	לאחרים	אך	לא	לך,	או	טוב	לך	אך	לא	בתקופה	

בה	אתה	נמצא.	ואולי	-	קיבלת	את	מה	שבקשת,	ואינך	יודע	להבחין	בכך.	

תפילה	היא	בקשה,	ויש	ממי	לבקש,	והוא	מחכה	שנבקש,	והוא	מעניק	לנו	את	מאוויינו,	

לפעמים	כמו	שביקשנו,	ולפעמים	בדרכים	לא	צפויות.	

3. האם להתעקש?
ברחמים	 	- התפילה	 אופי	 לגבי	 החסידות	 ובתורת	 חז"ל	 בדברי	 שונות	 גישות	 ישנן	

ובתחנונים	או	בתקיפות.	

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

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

רבי	נחמן	מברסלב	מלמד	אותנו	לא	להתעקש	בתפילה,	אלא	להתחנן	ולבקש	-	ומה	

שה'	יעשה,	יעשה.	בסופו	של	דבר,	המבט	שלנו	על	המציאות	הוא	מאוד	חלקי.	רק	לה'	

בעתיד.	 יקרה	 מה	 יחליט	 	- אנחנו	 ולא	 	- שהוא	 לנו	 כדאי	 ומאוד	 ושלם,	 כולל	 מבט	 יש	

ההתעקשות	היתירה	“לא	משאירה	מקום"	לה'.	כלומר:	מי	שמתעקש	יותר	מדי	בעצם	

לא	סומך	על	ה'	ועל	ההחלטות	שלו.	אם	בגלל	שתתעקש	הקב"ה	באמת	ייתן	לך,	למרות	

שזה	לא	באמת	טוב	לך,	אז	מה	הרווחת?	אל	תיקח	בכוח.	יחד	עם	הבקשות	שבתפילה	

צריכה	לבוא	רכּות,	התבטלות	לרצון	ה',	ולא	דפיקה	על	השולחן	ותביעה	תקיפה.

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

צריכים	להתמיד	ולבקש	בנחרצות?	לנקודה	זו	מתייחס	המגיד	מזלאטשוב:

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

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

ּכָל יְֵמי ַחּיַי"".
)רבי יחיאל מיכל מזלטשוב, ‘תורת המגיד מזלטשוב' ערך תפילה אות יט(

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

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

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

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

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

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

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

וכך	מספרת	הגמרא:

ַהְמעַּגֵל:  לְחֹונִי  ׁשָלְחּו  ּגְׁשִָמים.  יְָרדּו  וְֹלא  ֲאָדר,  ֹרב  יָצָא  ַאַחת  ּפַעַם  ַרּבָנָן:  ּתָנּו 
ּבְתֹוכָּה,  וְעַָמד  עֻגָה  עָג  ּגְׁשִָמים.  יְָרדּו  וְֹלא  ִהתְּפַּלֵל,  ּגְׁשִָמים".  וְיְֵרדּו  “ִהתְּפַּלֵל, 
עַל  וְֶאתְיַּצְבָה  ֶאעֱמָֹדה  ִמׁשְַמְרּתִי  “עַל  ׁשֶּנֱֶאַמר:  ַהּנָבִיא,  ֲחבַּקּוק  ׁשֶעָׂשָה  ּכְֶדֶרְך 
ָמצֹור" )חבקוק ב, א(. ָאַמר לְפָנָיו: “ִרּבֹונֹו ׁשֶל עֹולָם, ּבָנֶיָך ׂשָמּו ּפְנֵיֶהם עָלַי, ׁשֲֶאנִי 
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יתהדר	 אל	 התפילה	 בעת	

אדם	ולא	ישטח	את	בקשותיו	

בקשתו	 אז	 כי	 זכויותיו,	 בגלל	

שזכויותיו	 מפני	 פגומה	

שיתפלל	 מוטב	 מועטות.	

לחסדי	 כי	 שמים,	 לרחמי	

השם	אין	גבול.

)רבי	לוי	יצחק	מברדיטשוב(

2. אף מילה לא הולכת לאיבוד
לא	כל	מה	שמבקשים	ממך	אתה	נותן,	ולא	כל	מה	שאתה	מבקש	בהכרח	תקבל.	כך	זה	

בין	חברים,	וכל	שכן	בין	ילד	להורים	או	בין	טוראי	לקצין	וגם	בבקשותינו	מהקב"ה.	הוא	

לא	חייב	לעבור	לדום	מתוח	ולתת	לנו	את	כל	מה	שנבקש.	הציפייה	שבקשה	תתקיים	

)והטרוניה	המציפה	את	הלב	במקרה	של	אכזבה(	מנמיכה	את	היחס	שלנו	לקדוש	ברוך	

הוא,	עוד	פחות	מאשר	אל	אדם	מן	השורה.

יתירה	מכך:	זה	שהקב"ה	יכול	לא	להיענות	לבקשה,	זה	מה	שהופך	את	התפילה	לפגישה	

אמיתית	עם	הקדוש	ברוך	הוא	בעצמו.	התפילה	היא	דו-סטרית,	אני	מתפלל	וה'	עונה	

לי	בדרכו	שלו,	בתפילה	או	בהתרחשויות	שונות.	אם	היה	חוק	טבע	שאומר	שכל	בקשה	

יכול	להשאיר	את	אחד	המלאכים	עם	 בתפילה	מתממשת,	אז	הקדוש	ברוך	הוא	היה	

היד	 פוגשים	רק	את	 היינו	 וללכת	למקום	אחר...	כלומר,	 המפתחות	לכספות	בשמים,	

המעניקה	של	הקדוש	ברוך	הוא,	אבל	לא	היינו	פוגשים	אותו,	את	זה	שמחליט,	את	זה	

שאוהב.	

העובדה	שה'	לא	חייב	להסכים	לכל	תפילה,	נותנת	המון	תקווה	-	שבאמת	הוא	בעצמו	

‘עובר	על	המכתב',	הוא	באמת	שומע,	והוא	מחליט	מה	לעשות	עם	התפילה	שלי.

ואחרי	כל	זה,	האמת	היא	שכל	תפילה	מתקבלת.	לא	כל	בקשה	מתממשת	כפי	שציפינו,	

אך	כל	תפילה	משנה	את	המציאות,	ואף	מילה	לא	הולכת	לאיבוד.

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

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

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

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

רואים	 איננו	 אם	 וגם	 תפילה,	 כל	 ומקבל	 שומע	 הקב"ה	 כי	 מבואר	 החסידות	 בתורת	

‘תוצאות	בשטח'	אין	תפילה	לשווא.	אתה	מתפלל	אל	מי	שאוהב	אותך	עד	אין	קץ	ממש,	

ודואג	לך	ומכיר	אותך.	גם	כשאתה	לא	רואה,	תסמוך	עליו	שהוא	לא	מתעלם	סתם	כך.	

לפעמים	מה	שנראה	לך	טוב,	הוא	טוב	לאחרים	אך	לא	לך,	או	טוב	לך	אך	לא	בתקופה	

בה	אתה	נמצא.	ואולי	-	קיבלת	את	מה	שבקשת,	ואינך	יודע	להבחין	בכך.	

תפילה	היא	בקשה,	ויש	ממי	לבקש,	והוא	מחכה	שנבקש,	והוא	מעניק	לנו	את	מאוויינו,	

לפעמים	כמו	שביקשנו,	ולפעמים	בדרכים	לא	צפויות.	

3. האם להתעקש?
ברחמים	 	- התפילה	 אופי	 לגבי	 החסידות	 ובתורת	 חז"ל	 בדברי	 שונות	 גישות	 ישנן	

ובתחנונים	או	בתקיפות.	

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

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

רבי	נחמן	מברסלב	מלמד	אותנו	לא	להתעקש	בתפילה,	אלא	להתחנן	ולבקש	-	ומה	

שה'	יעשה,	יעשה.	בסופו	של	דבר,	המבט	שלנו	על	המציאות	הוא	מאוד	חלקי.	רק	לה'	

בעתיד.	 יקרה	 מה	 יחליט	 	- אנחנו	 ולא	 	- שהוא	 לנו	 כדאי	 ומאוד	 ושלם,	 כולל	 מבט	 יש	

ההתעקשות	היתירה	“לא	משאירה	מקום"	לה'.	כלומר:	מי	שמתעקש	יותר	מדי	בעצם	

לא	סומך	על	ה'	ועל	ההחלטות	שלו.	אם	בגלל	שתתעקש	הקב"ה	באמת	ייתן	לך,	למרות	

שזה	לא	באמת	טוב	לך,	אז	מה	הרווחת?	אל	תיקח	בכוח.	יחד	עם	הבקשות	שבתפילה	

צריכה	לבוא	רכּות,	התבטלות	לרצון	ה',	ולא	דפיקה	על	השולחן	ותביעה	תקיפה.

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

צריכים	להתמיד	ולבקש	בנחרצות?	לנקודה	זו	מתייחס	המגיד	מזלאטשוב:

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

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

ּכָל יְֵמי ַחּיַי"".
)רבי יחיאל מיכל מזלטשוב, ‘תורת המגיד מזלטשוב' ערך תפילה אות יט(

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

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

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

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

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

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

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

וכך	מספרת	הגמרא:

ַהְמעַּגֵל:  לְחֹונִי  ׁשָלְחּו  ּגְׁשִָמים.  יְָרדּו  וְֹלא  ֲאָדר,  ֹרב  יָצָא  ַאַחת  ּפַעַם  ַרּבָנָן:  ּתָנּו 
ּבְתֹוכָּה,  וְעַָמד  עֻגָה  עָג  ּגְׁשִָמים.  יְָרדּו  וְֹלא  ִהתְּפַּלֵל,  ּגְׁשִָמים".  וְיְֵרדּו  “ִהתְּפַּלֵל, 
עַל  וְֶאתְיַּצְבָה  ֶאעֱמָֹדה  ִמׁשְַמְרּתִי  “עַל  ׁשֶּנֱֶאַמר:  ַהּנָבִיא,  ֲחבַּקּוק  ׁשֶעָׂשָה  ּכְֶדֶרְך 
ָמצֹור" )חבקוק ב, א(. ָאַמר לְפָנָיו: “ִרּבֹונֹו ׁשֶל עֹולָם, ּבָנֶיָך ׂשָמּו ּפְנֵיֶהם עָלַי, ׁשֲֶאנִי 
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קבע"	 לה	 אין	 הערב	 “תפילת	

של	 תפילתו	 ע"א(.	 כו	 )ברכות	

חשכות	 בעת	 מישראל	 אדם	

וערב	ומתוך	צרה	וייסורים,	אין	

לה	קבע	וזמן	מיוחד	להתקבל	

למעלה	 הם	 ישראל	 ה'.	 לפני	

להם	 פותחים	 ותמיד	 מהזמן	

שערי	תפילה.	

)‘שפת	אמת'(

המגיד	 אל	 בא	 אחד	 סוחר	

בקשה:	 ובפיו	 ממזריטש	

מצויה,	 אינה	 “הפרנסה	

יתפלל	נא	הרבי	למעני".	ענה	

שתבקש	 “מוטב	 המגיד:	 לו	

כדי	 להתפלל,	 ללמדך	 ממני	

בעצמך	 זאת	 לעשות	 שתוכל	

ולא	תזדקק	לעזרתי".

ּכְבֶן ּבַיִת לְפָנֶיָך. נִׁשְּבַע ֲאנִי ּבְׁשְִמָך ַהּגָדֹול, ׁשֵֶאינִי זָז ִמּכָאן עַד ׁשֶּתְַרֵחם עַל ּבָנֶיָך". 
ִהתְִחילּו ּגְׁשִָמים ְמנְַּטפִין. ָאְמרּו לֹו ּתַלְִמיָדיו: “ַרּבִי, ְרִאינּוָך וְֹלא נָמּות, ּכְִמֻדִּמין 
ָאנּו ׁשֵֶאין ּגְׁשִָמים יֹוְרִדין ֶאּלָא לְַהּתִיר ׁשְבּועָתְָך". ָאַמר: “ֹלא ּכְָך ׁשַָאלְּתִי, ֶאּלָא 
גִׁשְֵמי ּבֹורֹות ׁשִיִחין ּוְמעָרֹות". יְָרדּו ּבְזַעַף, עַד ׁשֶּכָל ִטּפָה וְִטּפָה ּכְִמֹלא ּפִי ָחבִית. 
וְׁשִעֲרּו ֲחכִָמים, ׁשֵֶאין ִטּפָה ּפְחּותָה ִמּלֹוג. ָאְמרּו לֹו ּתַלְִמיָדיו: “ַרּבִי, ְרִאינּוָך וְֹלא 
נָמּות, ּכְִמֻדִּמין ָאנּו ׁשֵֶאין ּגְׁשִָמים יֹוְרִדין ֶאּלָא לְַאּבֵד ָהעֹולָם". ָאַמר לְפָנָיו: “ֹלא 
ּכְָך ׁשַָאלְּתִי, ֶאּלָא גִׁשְֵמי ָרצֹון, ּבְָרכָה ּונְָדבָה". יְָרדּו ּכְתְִקנָן, עַד ׁשֶעָלּו ּכָל ָהעָם 
לְַהר ַהּבַיִת ִמּפְנֵי ַהּגְׁשִָמים. ָאְמרּו לֹו: “ַרּבִי, ּכְׁשֵם ׁשִֶהתְּפַּלַלְּתָ ׁשֶּיְֵרדּו, ּכְָך ִהתְּפַּלֵל 
וְיֵלְכּו לֶָהם". ָאַמר לֶָהם: “ּכְָך ְמֻקּבְלַּנִי, ׁשֵֶאין ִמתְּפַלְלִין עַל ֹרב ַהּטֹובָה. ַאף עַל 
ּפִי כֵן, ָהבִיאּו לִי ּפַר הֹוָדָאה". ֵהבִיאּו לֹו ּפַר הֹוָדָאה. ָסַמְך ׁשְּתֵי יָָדיו עָלָיו, וְָאַמר 
לְפָנָיו: “ִרּבֹונֹו ׁשֶל עֹולָם, עְַּמָך יִׂשְָרֵאל ׁשֶהֹוצֵאתָ ִמִּמצְַריִם ֵאינָן יְכֹולִין ֹלא ּבְֹרב 
עֲלֵיֶהם  ִהׁשְּפַעְּתָ  לַעֲמֹוד.  יְכֹולִין  ֵאינָן  עֲלֵיֶהם,  ּכָעְַסּתָ  ּפְֻרעָנּות.  ּבְֹרב  וְֹלא  טֹובָה 
ֶרוַח  וִיֵהא  ַהּגְׁשִָמים,  ׁשֶּיּופְְסקּו  ִמּלְפָנֶיָך,  ָרצֹון  יְִהי  לַעֲמֹוד.  יְכֹולִין  ֵאינָן  טֹובָה, 

ּבָעֹולָם". 

וְֵהבִיאּו  לַּׂשֶָדה,  ָהעָם  וְיָצְאּו  ַהַחָּמה,  וְזְָרָחה  ֶהעָבִים  וְנִתְּפַזְרּו  ָהרּוַח  נָׁשְבָה  ִמּיָד 
ּגֹוזְַרנִי  ַאּתָה,  חֹונִי  “ִאלְָמלֵא  ׁשֶַטח:  ּבֶן  ׁשְִמעֹון  לֹו  ׁשָלַח  ּופְִטִרּיֹות.  ּכְֵמִהין  לֶָהם 
עָלֶיָך נִּדּוי. ׁשִֶאּלּו ׁשָנִים ּכִׁשְנֵי ֵאלִּיָהּו, ׁשֶַּמפְּתְחֹות ּגְׁשִָמים ּבְיָדֹו ׁשֶל ֵאלִּיָהּו, ֹלא 
נְִמצָא ׁשֵם ׁשַָמיִם ִמתְַחּלֵל עַל יְָדָך?! ֲאבָל ָמה ֶאעֱׂשֶה לְָך, ׁשֶַאּתָה ִמתְַחֵּטא לִפְנֵי 
וְאֹוֵמר  ְרצֹונֹו,  לֹו  וְעֹוׂשֶה  ָאבִיו  עַל  ׁשִֶּמתְַחֵּטא  ּכְבֵן  ְרצֹונְָך,  לְָך  וְעֹוׂשֶה  ַהָּמקֹום 
ׁשְֵקִדים  ֱאגֹוזִים  לִי  ּתֵן  ּבְצֹונֵן,  ׁשְָטפֵנִי  ּבְַחִּמין,  לְָרְחצֵנִי  הֹולִיכֵנִי  ‘ַאּבָא,  לֹו: 
וְִאֶּמָך,  ָאבִיָך  "יִׂשְַמח  אֹוֵמר:  ַהּכָתּוב  וְעָלֶיָך  לֹו.  וְנֹותֵן  וְִרּמֹונִים',  ֲאפְַרֵסִקים 

וְתָגֵל יֹולְַדּתֶָך"" )משלי כג, כה(.
)מסכת תענית דף כג ע"א(

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

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

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

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

ַאּתֶם לַה' ֱאֹלֵקיכֶם".

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

ּכָזֶה".
)רבי מנחם מענדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, התוועדויות תשד"מ עמ' 1307(

חוני	המעגל	מלמד	אותנו	עד	כמה	הבן	יכול	לבקש	ולתבוע	מאבא.	כל	יהודי	הוא	הבן	

של	ה',	וכמו	כל	בן	גם	ליהודי	יש	הרבה	זכויות	ותשומת	לב	מאבא	-	מה'.	כשיהודי	מבקש	

שיוכל	 כדי	 שמים,	 לשם	 	– בגשמיות	 אפילו	 או	 ברוחניות	 זה	 אם	 חשובים,	 עניינים	 מה'	

לעבוד	את	ה',	יש	לו	את	האפשרות	לבקש	ולדרוש	זאת	שוב	ושוב,	עד	שבעזרת	ה'	תענה	

בקשתו.

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

4. השפעה על היום כולו
התפילה	 השונות.	 בקשותינו	 על	 מהמענה	 יותר	 הרבה	 רחבה	 התפילה	 של	 ההשפעה	

יוצרת	השפעה	פנימית	על	חיי	הנפש	ועל	כל	עבודת	ה'	שלנו,	ובזה	היא	מתייחדת	מכל	

המצוות	האחרות.	

ְּדאֹוַריְתָא,  ַהִּמצְוֹות  ִמִּמנְיַן  וְֵאינָּה  ְּדַרּבָנָן,  וְִהיא  זֶהּו ּתְפִּלָה,  “וְִהּנֵה עֲבֹוָדה ׁשֶּבַּלֵב 
ּכְִדַמׁשְַמע ּבַּגְָמָרא ּבְפֶֶרק ג' ִּדבְָרכֹות )דף כ ע"ב(. וְצִָריְך לְָהבִין זֶה, ַּדֲהֹלא ַרּבֹותֵינּו 
זַ"ל ּבְִמׁשְנָה ּוגְָמָרא ּפֶֶרק ב' ִּדבְָרכֹות )דף טז ע"א( ֶהְחִמירּו ַהְרּבֵה יֹותֵר ּבְכַּוָנַת ַהּתְפִּלָה, 
וְַהיְנּו,  ְּדאֹוַריְתָא.  ִמצְוֹות  ּבְתְַריַ"ג  ִראׁשֹונָה  ַהּנְִמנֵית  ׁשְַמע  ְקִריַאת  ִמּכַּוָנַת  ֲאפִּלּו 
ִמּפְנֵי ׁשִֶהיא “ְּדבִָרים ָהעֹוְמִדים ּבְרּומֹו ׁשֶל עֹולָם" ּבְפֶֶרק ַקָּמא ]ִראׁשֹון[ ִּדבְָרכֹות )דף 

ו ע"ב(, וְִאם ּכֵן ַמהּו ׁשֵֶאינָּה ִמִּמנְיַן ַהִּמצְוֹות?

וְָהעִנְיָן יּובַן ּבְַהְקִּדים, ּכִי ִהּנֵה י"ח ּבְָרכֹות ִּדׁשְמֹונֶה עֶׂשְֵרה ֵהן ּכְנֶגֶד ח"י חּולְיֹות 
ַהּׁשְִדָרה ׁשֶּבְתֹוכָן נְִמׁשְָך ַהחּוט ַהּׁשְִדָרה, ּכַּנֹוַדע ֵמַהּזַֹהר ּובִגְָמָרא ּבְָרכֹות )דף כ"ח ע"ב(. 
וְִהּנֵה, עַל ֶּדֶרְך ָמׁשָל, ּבָָאָדם יֵׁש ּבְגּופֹו ַרַמ"ח ֵאבִָרים ]ּובִכְלָלָם[ ח"י חּולְיֹות ַהּׁשְִדָרה 
כּו', ַאְך ַהחּוט ַהּׁשְִדָרה עַצְמֹו ַהּנְִמׁשְָך ּבְתֹוְך ַהחּולְיֹות ֵאינֹו ִמִּמנְיַן ָהֵאבִָרים, וְעִם 
ּכָל זֶה הּוא ַהַּמעֲִמיד ּוְמַקּיֵם ֶאת ּכָל ָהֵאבִָרים, ׁשֶַּמבְִריַח ִמן ָהֹראׁש עַד ַהיְֵרכַיִם, וְעַל 
יָדֹו נְִמׁשְָך ַהִחּיּות ֵמַהמִֹחין לְכָל ָהֵאבִָרים, ׁשֶָהֵאבִָרים ְמֻחּבִָרים ּבַּצְלָעֹות, וְַהּצְלָעֹות 
ׁשֶהּוא  ַרק  ָהֵאבִָרים,  ּבִכְלַל  ֵאינֹו  וְַהחּוט  ַהּׁשְִדָרה,  ּבְחּוט  וְַהחּולְיֹות  ּבַחּולְיֹות, 
ַהְמַקּׁשֵר, ּוַמתְִחיל ֵמַהּמַֹח ּוִמתְּפַּׁשֵט עַד ָהַרגְלַיִם, וְלָכֵן ִאם נִפְָסק חּוט ַהּׁשְִדָרה כּו'.

ּכְמֹו ּכֵן ַהּנְִמׁשָל ּבִבְִחינַת ַהִּמצְוֹות, ׁשֵֶהם “ַרַמ"ח ֵאבִָרים ְּדַמלְּכָא" ]ַרַּמ"ח ִמצְוֹות עֲׂשֵה 
צְִריכֹות  “ִמצְוֹות  זַ"ל:  ַרּבֹותֵינּו  ָאְמרּו  ִהּנֵה  ה'[,  ִמתְּגַּלֶה  יָָדן  עַל  ּכִי  ַהֶּמלְֶך,  לְֶאבְֵרי  נְִמׁשָלֹות 

לְַהִּמצְוֹות,  ּופְנִיִמּיּות  ּכַּוָנָה  ּבְִחינַת  ׁשִֶהיא  ַהּתְפִּלָה,  ּבְִחינַת  ַהיְנּו  וְַהּכַּוָנָה,  ּכַּוָנָה". 
וְִהיא עִַּקר ַהַּמעֲִמיד ּוְמַקּיֵם ֶאת ָהַרַּמ"ח ִמצְוֹות עֲׂשֵה. וְִהיא ּכְִמׁשַל חּוט ַהּׁשְִדָרה, 
ׁשֶהּוא ַהַּמעֲִמיד ּוְמַקּיֵם ֶאת ָהֵאבִָרים, ַאף עַל ּפִי ׁשֶהּוא ּבְעַצְמֹו ֵאינֹו ִמִּמנְיַן ַרַּמ"ח 

ֵאבִָרים".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, ‘לקוטי תורה' בלק ד"ה “לא הביט און"(

עם	איזו	שאלה	מתמודד	בעל	התניא?

הסבר	את	המשל	מגוף	האדם,	ואת	הנמשל	ביחס	שבין	תפילה	לשאר	המצוות.

ותו	לא,	מה	עושים	שם	 ולבכות...	ערימת	דיבורים	 מה	זה	תפילה?!	בסך	הכל	לעמוד	

עושים	 ועוזרים	לאנשים,	 מזוזה	 קובעים	 נרות,	 חזק,	מדליקים	 זה	 מצוות	 אבל	 בכלל?	

דברים	ממשיים...

ובכן,	זה	נכון	ולא	נכון.	במצוות	יש	ממשות	ותוקף	שאין	בתפילה,	אבל	בתפילה,	עם	כל	

הרכות	שבה,	יש	משהו	שאין	בכל	שאר	המצוות.

בקיום	המצוות	אנחנו	חיילים.	איננו	עומדים	בקרבת	המלך	אלא	נמצאים	הרחק	ממנו	

ואנו	 פיזיים,	 חפצים	 עם	 מתעסקים	 אנו	 עלינו.	 הטיל	 שהוא	 המשימות	 את	 ומבצעים	

משתמשים	בהם	לקיום	רצונו	של	הקב"ה.	כשאנחנו	מחזיקים	עור	של	בהמה	לתפילין,	

צמר	לציצית	או	כסף	לצדקה	אנחנו	פועלים	במסגרת	העולם	הזה.	בתחום	הזה	הידיים	

חשובות	יותר	מהלב,	מכיוון	שאנו	עוסקים	בביצוע.	לעומת	זאת,	בתפילה,	אנו	עומדים	

פנים	אל	פנים	מול	ה'.	אנחנו	לא	עושים	כלום	מלבד	לפגוש	אותו.	הידיים	לא	פעילות,	

והזמן	מוקדש	ללב	בלבד.	כשחייל	נקרא	לתוך	ארמון	המלך,	והוא	זוכה	לעמוד	בקרבת	

בשמחה	 משימותיו	 אל	 לשוב	 ומרץ	 כוח	 מכך	 מקבל	 הוא	 פניו,	 את	 ולראות	 המלך	
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קבע"	 לה	 אין	 הערב	 “תפילת	

של	 תפילתו	 ע"א(.	 כו	 )ברכות	

חשכות	 בעת	 מישראל	 אדם	

וערב	ומתוך	צרה	וייסורים,	אין	

לה	קבע	וזמן	מיוחד	להתקבל	

למעלה	 הם	 ישראל	 ה'.	 לפני	

להם	 פותחים	 ותמיד	 מהזמן	

שערי	תפילה.	

)‘שפת	אמת'(

המגיד	 אל	 בא	 אחד	 סוחר	

בקשה:	 ובפיו	 ממזריטש	

מצויה,	 אינה	 “הפרנסה	

יתפלל	נא	הרבי	למעני".	ענה	

שתבקש	 “מוטב	 המגיד:	 לו	

כדי	 להתפלל,	 ללמדך	 ממני	

בעצמך	 זאת	 לעשות	 שתוכל	

ולא	תזדקק	לעזרתי".

ּכְבֶן ּבַיִת לְפָנֶיָך. נִׁשְּבַע ֲאנִי ּבְׁשְִמָך ַהּגָדֹול, ׁשֵֶאינִי זָז ִמּכָאן עַד ׁשֶּתְַרֵחם עַל ּבָנֶיָך". 
ִהתְִחילּו ּגְׁשִָמים ְמנְַּטפִין. ָאְמרּו לֹו ּתַלְִמיָדיו: “ַרּבִי, ְרִאינּוָך וְֹלא נָמּות, ּכְִמֻדִּמין 
ָאנּו ׁשֵֶאין ּגְׁשִָמים יֹוְרִדין ֶאּלָא לְַהּתִיר ׁשְבּועָתְָך". ָאַמר: “ֹלא ּכְָך ׁשַָאלְּתִי, ֶאּלָא 
גִׁשְֵמי ּבֹורֹות ׁשִיִחין ּוְמעָרֹות". יְָרדּו ּבְזַעַף, עַד ׁשֶּכָל ִטּפָה וְִטּפָה ּכְִמֹלא ּפִי ָחבִית. 
וְׁשִעֲרּו ֲחכִָמים, ׁשֵֶאין ִטּפָה ּפְחּותָה ִמּלֹוג. ָאְמרּו לֹו ּתַלְִמיָדיו: “ַרּבִי, ְרִאינּוָך וְֹלא 
נָמּות, ּכְִמֻדִּמין ָאנּו ׁשֵֶאין ּגְׁשִָמים יֹוְרִדין ֶאּלָא לְַאּבֵד ָהעֹולָם". ָאַמר לְפָנָיו: “ֹלא 
ּכְָך ׁשַָאלְּתִי, ֶאּלָא גִׁשְֵמי ָרצֹון, ּבְָרכָה ּונְָדבָה". יְָרדּו ּכְתְִקנָן, עַד ׁשֶעָלּו ּכָל ָהעָם 
לְַהר ַהּבַיִת ִמּפְנֵי ַהּגְׁשִָמים. ָאְמרּו לֹו: “ַרּבִי, ּכְׁשֵם ׁשִֶהתְּפַּלַלְּתָ ׁשֶּיְֵרדּו, ּכְָך ִהתְּפַּלֵל 
וְיֵלְכּו לֶָהם". ָאַמר לֶָהם: “ּכְָך ְמֻקּבְלַּנִי, ׁשֵֶאין ִמתְּפַלְלִין עַל ֹרב ַהּטֹובָה. ַאף עַל 
ּפִי כֵן, ָהבִיאּו לִי ּפַר הֹוָדָאה". ֵהבִיאּו לֹו ּפַר הֹוָדָאה. ָסַמְך ׁשְּתֵי יָָדיו עָלָיו, וְָאַמר 
לְפָנָיו: “ִרּבֹונֹו ׁשֶל עֹולָם, עְַּמָך יִׂשְָרֵאל ׁשֶהֹוצֵאתָ ִמִּמצְַריִם ֵאינָן יְכֹולִין ֹלא ּבְֹרב 
עֲלֵיֶהם  ִהׁשְּפַעְּתָ  לַעֲמֹוד.  יְכֹולִין  ֵאינָן  עֲלֵיֶהם,  ּכָעְַסּתָ  ּפְֻרעָנּות.  ּבְֹרב  וְֹלא  טֹובָה 
ֶרוַח  וִיֵהא  ַהּגְׁשִָמים,  ׁשֶּיּופְְסקּו  ִמּלְפָנֶיָך,  ָרצֹון  יְִהי  לַעֲמֹוד.  יְכֹולִין  ֵאינָן  טֹובָה, 

ּבָעֹולָם". 

וְֵהבִיאּו  לַּׂשֶָדה,  ָהעָם  וְיָצְאּו  ַהַחָּמה,  וְזְָרָחה  ֶהעָבִים  וְנִתְּפַזְרּו  ָהרּוַח  נָׁשְבָה  ִמּיָד 
ּגֹוזְַרנִי  ַאּתָה,  חֹונִי  “ִאלְָמלֵא  ׁשֶַטח:  ּבֶן  ׁשְִמעֹון  לֹו  ׁשָלַח  ּופְִטִרּיֹות.  ּכְֵמִהין  לֶָהם 
עָלֶיָך נִּדּוי. ׁשִֶאּלּו ׁשָנִים ּכִׁשְנֵי ֵאלִּיָהּו, ׁשֶַּמפְּתְחֹות ּגְׁשִָמים ּבְיָדֹו ׁשֶל ֵאלִּיָהּו, ֹלא 
נְִמצָא ׁשֵם ׁשַָמיִם ִמתְַחּלֵל עַל יְָדָך?! ֲאבָל ָמה ֶאעֱׂשֶה לְָך, ׁשֶַאּתָה ִמתְַחֵּטא לִפְנֵי 
וְאֹוֵמר  ְרצֹונֹו,  לֹו  וְעֹוׂשֶה  ָאבִיו  עַל  ׁשִֶּמתְַחֵּטא  ּכְבֵן  ְרצֹונְָך,  לְָך  וְעֹוׂשֶה  ַהָּמקֹום 
ׁשְֵקִדים  ֱאגֹוזִים  לִי  ּתֵן  ּבְצֹונֵן,  ׁשְָטפֵנִי  ְּבַחִּמין,  לְָרְחֵצנִי  הֹולִיכֵנִי  ‘ַאָּבא,  לֹו: 
וְִאֶּמָך,  ָאבִיָך  "יִׂשְַמח  אֹוֵמר:  ַהּכָתּוב  וְָעלֶיָך  לֹו.  וְנֹותֵן  וְִרּמֹונִים',  ֲאַפְרֵסִקים 

וְתָגֵל יֹולְַדּתֶָך"" )משלי כג, כה(.
)מסכת תענית דף כג ע"א(

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

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

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

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

ַאּתֶם לַה' ֱאֹלֵקיכֶם".

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

ּכָזֶה".
)רבי מנחם מענדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, התוועדויות תשד"מ עמ' 1307(

חוני	המעגל	מלמד	אותנו	עד	כמה	הבן	יכול	לבקש	ולתבוע	מאבא.	כל	יהודי	הוא	הבן	

של	ה',	וכמו	כל	בן	גם	ליהודי	יש	הרבה	זכויות	ותשומת	לב	מאבא	-	מה'.	כשיהודי	מבקש	

שיוכל	 כדי	 שמים,	 לשם	 	– בגשמיות	 אפילו	 או	 ברוחניות	 זה	 אם	 חשובים,	 עניינים	 מה'	

לעבוד	את	ה',	יש	לו	את	האפשרות	לבקש	ולדרוש	זאת	שוב	ושוב,	עד	שבעזרת	ה'	תענה	

בקשתו.

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

4. השפעה על היום כולו
התפילה	 השונות.	 בקשותינו	 על	 מהמענה	 יותר	 הרבה	 רחבה	 התפילה	 של	 ההשפעה	

יוצרת	השפעה	פנימית	על	חיי	הנפש	ועל	כל	עבודת	ה'	שלנו,	ובזה	היא	מתייחדת	מכל	

המצוות	האחרות.	

ְּדאֹוַריְתָא,  ַהִּמצְוֹות  ִמִּמנְיַן  וְֵאינָּה  ְּדַרּבָנָן,  וְִהיא  זֶהּו ּתְפִּלָה,  “וְִהּנֵה עֲבֹוָדה ׁשֶּבַּלֵב 
ּכְִדַמׁשְַמע ּבַּגְָמָרא ּבְפֶֶרק ג' ִּדבְָרכֹות )דף כ ע"ב(. וְצִָריְך לְָהבִין זֶה, ַּדֲהֹלא ַרּבֹותֵינּו 
זַ"ל ּבְִמׁשְנָה ּוגְָמָרא ּפֶֶרק ב' ִּדבְָרכֹות )דף טז ע"א( ֶהְחִמירּו ַהְרּבֵה יֹותֵר ּבְכַּוָנַת ַהּתְפִּלָה, 
וְַהיְנּו,  ְּדאֹוַריְתָא.  ִמצְוֹות  ּבְתְַריַ"ג  ִראׁשֹונָה  ַהּנְִמנֵית  ׁשְַמע  ְקִריַאת  ִמּכַּוָנַת  ֲאפִּלּו 
ִמּפְנֵי ׁשִֶהיא “ְּדבִָרים ָהעֹוְמִדים ּבְרּומֹו ׁשֶל עֹולָם" ּבְפֶֶרק ַקָּמא ]ִראׁשֹון[ ִּדבְָרכֹות )דף 

ו ע"ב(, וְִאם ּכֵן ַמהּו ׁשֵֶאינָּה ִמִּמנְיַן ַהִּמצְוֹות?

וְָהעִנְיָן יּובַן ּבְַהְקִּדים, ּכִי ִהּנֵה י"ח ּבְָרכֹות ִּדׁשְמֹונֶה עֶׂשְֵרה ֵהן ּכְנֶגֶד ח"י חּולְיֹות 
ַהּׁשְִדָרה ׁשֶּבְתֹוכָן נְִמׁשְָך ַהחּוט ַהּׁשְִדָרה, ּכַּנֹוַדע ֵמַהּזַֹהר ּובִגְָמָרא ּבְָרכֹות )דף כ"ח ע"ב(. 
וְִהּנֵה, עַל ֶּדֶרְך ָמׁשָל, ּבָָאָדם יֵׁש ּבְגּופֹו ַרַמ"ח ֵאבִָרים ]ּובִכְלָלָם[ ח"י חּולְיֹות ַהּׁשְִדָרה 
כּו', ַאְך ַהחּוט ַהּׁשְִדָרה עַצְמֹו ַהּנְִמׁשְָך ּבְתֹוְך ַהחּולְיֹות ֵאינֹו ִמִּמנְיַן ָהֵאבִָרים, וְעִם 
ּכָל זֶה הּוא ַהַּמעֲִמיד ּוְמַקּיֵם ֶאת ּכָל ָהֵאבִָרים, ׁשֶַּמבְִריַח ִמן ָהֹראׁש עַד ַהיְֵרכַיִם, וְעַל 
יָדֹו נְִמׁשְָך ַהִחּיּות ֵמַהמִֹחין לְכָל ָהֵאבִָרים, ׁשֶָהֵאבִָרים ְמֻחּבִָרים ּבַּצְלָעֹות, וְַהּצְלָעֹות 
ׁשֶהּוא  ַרק  ָהֵאבִָרים,  ּבִכְלַל  ֵאינֹו  וְַהחּוט  ַהּׁשְִדָרה,  ּבְחּוט  וְַהחּולְיֹות  ּבַחּולְיֹות, 
ַהְמַקּׁשֵר, ּוַמתְִחיל ֵמַהּמַֹח ּוִמתְּפַּׁשֵט עַד ָהַרגְלַיִם, וְלָכֵן ִאם נִפְָסק חּוט ַהּׁשְִדָרה כּו'.

ּכְמֹו ּכֵן ַהּנְִמׁשָל ּבִבְִחינַת ַהִּמצְוֹות, ׁשֵֶהם “ַרַמ"ח ֵאבִָרים ְּדַמלְּכָא" ]ַרַּמ"ח ִמצְוֹות עֲׂשֵה 
צְִריכֹות  “ִמצְוֹות  זַ"ל:  ַרּבֹותֵינּו  ָאְמרּו  ִהּנֵה  ה'[,  ִמתְּגַּלֶה  יָָדן  עַל  ּכִי  ַהֶּמלְֶך,  לְֶאבְֵרי  נְִמׁשָלֹות 

לְַהִּמצְוֹות,  ּופְנִיִמּיּות  ּכַּוָנָה  ּבְִחינַת  ׁשִֶהיא  ַהּתְפִּלָה,  ּבְִחינַת  ַהיְנּו  וְַהּכַּוָנָה,  ּכַּוָנָה". 
וְִהיא עִַּקר ַהַּמעֲִמיד ּוְמַקּיֵם ֶאת ָהַרַּמ"ח ִמצְוֹות עֲׂשֵה. וְִהיא ּכְִמׁשַל חּוט ַהּׁשְִדָרה, 
ׁשֶהּוא ַהַּמעֲִמיד ּוְמַקּיֵם ֶאת ָהֵאבִָרים, ַאף עַל ּפִי ׁשֶהּוא ּבְעַצְמֹו ֵאינֹו ִמִּמנְיַן ַרַּמ"ח 

ֵאבִָרים".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, ‘לקוטי תורה' בלק ד"ה “לא הביט און"(

עם	איזו	שאלה	מתמודד	בעל	התניא?

הסבר	את	המשל	מגוף	האדם,	ואת	הנמשל	ביחס	שבין	תפילה	לשאר	המצוות.

ותו	לא,	מה	עושים	שם	 ולבכות...	ערימת	דיבורים	 מה	זה	תפילה?!	בסך	הכל	לעמוד	

עושים	 ועוזרים	לאנשים,	 מזוזה	 קובעים	 נרות,	 חזק,	מדליקים	 זה	 מצוות	 אבל	 בכלל?	

דברים	ממשיים...

ובכן,	זה	נכון	ולא	נכון.	במצוות	יש	ממשות	ותוקף	שאין	בתפילה,	אבל	בתפילה,	עם	כל	

הרכות	שבה,	יש	משהו	שאין	בכל	שאר	המצוות.

בקיום	המצוות	אנחנו	חיילים.	איננו	עומדים	בקרבת	המלך	אלא	נמצאים	הרחק	ממנו	

ואנו	 פיזיים,	 חפצים	 עם	 מתעסקים	 אנו	 עלינו.	 הטיל	 שהוא	 המשימות	 את	 ומבצעים	

משתמשים	בהם	לקיום	רצונו	של	הקב"ה.	כשאנחנו	מחזיקים	עור	של	בהמה	לתפילין,	

צמר	לציצית	או	כסף	לצדקה	אנחנו	פועלים	במסגרת	העולם	הזה.	בתחום	הזה	הידיים	

חשובות	יותר	מהלב,	מכיוון	שאנו	עוסקים	בביצוע.	לעומת	זאת,	בתפילה,	אנו	עומדים	

פנים	אל	פנים	מול	ה'.	אנחנו	לא	עושים	כלום	מלבד	לפגוש	אותו.	הידיים	לא	פעילות,	

והזמן	מוקדש	ללב	בלבד.	כשחייל	נקרא	לתוך	ארמון	המלך,	והוא	זוכה	לעמוד	בקרבת	

בשמחה	 משימותיו	 אל	 לשוב	 ומרץ	 כוח	 מכך	 מקבל	 הוא	 פניו,	 את	 ולראות	 המלך	
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הדם"	 על	 תאכלו	 “"לא	

תאכלו	 לא	 	- יט,כו(	 )ויקרא	

דמכם"	 על	 שתתפללו	 קודם	

“אדם"	 השם	 ע"ב(.	 י	 )ברכות	

הוא	על	שם	ה'דם'	שבו,	ולאחר	

שמדבק	עצמו	בבורא	יתברך	

וממשיך	עליו	‘א'	-	‘אלופו	של	

ולכן	 אדם.	 מזה	 נהיה	 עולם',	

לא	 שעדיין	 התפילה	 לפני	

של	 ‘אלופו	 את	 אליו	 חיבר	

עולם'	אסור	לו	לאכול.	

)המגיד	ממזריטש(

ובהתלהבות.	לפגוש	את	המלך	זה	לא	ממש	משימה	-	זו	לא	אחת	מתרי"ג	מצוות	-	אך	

הפגישה	הזאת	היא	חוט	השדרה	דרכו	מוזרמת	חיות	לכל	הגוף	-	לכל	קיום	המצוות.

ביחס	 התפילה	 של	 מקומה	 על	 התניא	 בעל	 דיבר	 שגרתי,	 לא	 לחלוטין	 נוסף,	 במקום	

הלשנות	 בעקבות	 התניא	 בעל	 נאסר	 תקנ"ט	 בשנת	 סוכות	 חג	 באסרו	 מצוות.	 לקיום	

שונות	וחמורות	של	מתנגדיו,	והושם	במאסר	עד	שיצא	לחופשי	בי"ט	בכסלו.	במהלך	

התורה	 על	 רבות	 שאלות	 גם	 אותו	 ששאלו	 מלומדים,	 חוקרים	 ידי	 על	 נחקר	 המאסר	

שהוא	מלמד	ועל	השיטה	החדשה	הנקראת	“חסידות".	בעל	התניא	כתב	את	תשובותיו	

התניא	 שבעל	 ידוע	 היה	 חב"ד	 אדמו"רי	 במסורת	 לרוסית.	 תורגמו	 והן	 הקודש	 בלשון	

נחקר,	ואף	ידעו	על	כמה	מהשאלות.	אך	בדורנו	קרה	דבר	מיוחד	במינו,	ותיק	החקירה	

בעל	 של	 קודשו	 יד	 בכתב	 התשובות	 התפרסם.	 רוסיה	 ממשלת	 בארכיון	 שמור	 שהיה	

להסביר	 התניא	 בעל	 הצליח	 כיצד	 לראות	 יכולים	 אנו	 וכעת	 עולם,	 לאור	 יצאו	 התניא	

עניינים	יסודיים	ביהדות	וחסידות,	אפילו	לגויים.	נושא	התפילה	ודרכי	החסידים	בתפילה	

היה	אחד	הנושאים	המרכזיים	שבו	עסקו	החוקרים.	בהקשר	הזה	הסביר	בעל	התניא	גם	

את	מקומה	המכריע	של	התפילה	ביחס	לעבודת	ה'.	הבה	נקרא	את	הסעיף	הזה	מתוך	

פרוטוקול	החקירה.

“ַהּתְפִּלָה ּבְכַּוָנָה ִהיא עֵזֶר וְַסעַד לָָאָדם לַעֲמֹוד נֶגֶד יִצְרֹו ָהַרע ּכָל ַהּיֹום, ּגַם ַאַחר 
לְזִּכָרֹון  לֹו  נִׁשְָאר  ּכִי  טֹוב,  וַעֲׂשֵה  ֵמָרע  סּור  ּבֵין  ה',  ִמצְוֹות  ּכָל  לְַקּיֵם  ַהּתְפִּלָה, 
ּבְמֹחֹו וְלִּבֹו ּכָל ַהּיֹום. ַאְך ִמי ׁשֵֶאינֹו ִמתְּפַּלֵל ּבְכַּוָנָה, ַאף ׁשֶּלֹוֵמד ּכָל ַהּיֹום ַהִּדינִים 
ׁשֶֹּלא  לְִהיֹות  וְיּוכַל  וְֶאפְׁשָר  ּׁשֶּלֹוֵמד  ַמה  ׁשֶּיְַקּיֵם  ֶאפְׁשָר  ְספִָרים,  ּוׁשְָאר  ּבְתַלְמּוד 

יְַקּיֵם ַמה ּׁשֶּלֹוֵמד, וְיּוכַל לְִהיֹות ׁשֶּיַעֲבֹור לִפְעִָמים עַל ִמצְוֹות ה'“.
)רבי שניאור זלמן מלאדי, מתוך ‘תיק החקירה'(

אם	אדם	לא	מחובר	לקדוש	ברוך	הוא,	לא	תהיה	לו	אנרגיה	נפשית	לקיום	מצוות.	הוא	

יוכל	לדעת	טוב	מאוד	מה	מותר	ומה	אסור,	מה	כשר	ומה	פסול,	אבל	זה	לא	יזיז	לו.	כדי	

שהמצוות	לא	תהפוכנה	לרשימת	מטלות	יבישה,	עלינו	להתפלל.	התפילה	הופכת	את	

נראים	 והחיים	 ועכשיו'	 ה'כאן	 לתוך	 חודר	 הוא	 ברוך	 הקדוש	 ותוסס.	 חי	 לדבר	 היהדות	

אחרת.

במקור	 בבהירות	 קוק	 הרב	 מנסח	 כולו,	 היום	 למשך	 התפילה	 של	 ההשפעה	 כוח	 את	

הבא:

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

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

יום	שהתפללת	בו	באמת,	זה	יום	שבו	הנפש	שלך	גדלה,	עולם	חדש	נפתח	לפניך,	או	

ליתר	דיוק:	העולם	שלך,	נפתח	לפניך	מזווית	אחרת,	והכל	נראה	פתאום	אחרת.	חייו	של	

המתפלל	צבועים	בגוון	שונה,	וכל	פרט	בחייו	נמדד	לאור	הקשר	עם	ה'.

האם	הרגשת	פעם	איך	תפילה	שינתה	לך	את	היום?

מתוך	 מליובאוויטש	 הרבי	 מוכיח	 היום	 כל	 לאורך	 התפילה	 של	 ההשפעה	 נחיצות	 את	

דברי	חז"ל:

“וְזֶהּו ּגַם ַמה ּׁשֶָאְמרּו ַרּבֹותֵינּו זַ"ל )יבמות קה ע"ב(, “ַהִּמתְּפַּלֵל צִָריְך ׁשֶּיְִהיּו עֵינָיו 
לְַמָּטה וְלִּבֹו לְַמעְלָה". ַהיְנּו, ׁשֵֶאינֹו ַמְסּפִיק זֶה ׁשֶּלִּבֹו לְַמעְלָה, ֶאּלָא צִָריְך ׁשֶּיְִהיּו 
עֵינָיו לְַמָּטה, ׁשֶּיְַמׁשִיְך ֶאת עִנְיַן ַהּתְפִּלָה וְַהִהתְַקּׁשְרּות ּבֱֶאֹלקּות )לִּבֹו לְַמעְלָה( ֶאל 
ַהַּמָּטה, ַהּגּוף וְנֶפֶׁש ַהּבֲַהִמית. וְלָכֵן, ּגַם לְַאֲחֵרי ַהּתְפִּלָה, ּכְׁשֶעֹוֵסק ּבִצְָרכָיו, יְִהיֶה 

ּבֱֶאֹלקּות  ַהִהתְַקּׁשְרּות  ֶאת  ּבְִדָרכָיו  ּגַם  ׁשֶּיְַמׁשִיְך  ג,ו(,  )משלי  ָּדעֵהּו"  ְּדָרכֶיָך  “ּבְכָל 
ׁשֶּבִׁשְעַת ַהּתְפִּלָה".

 )רבי מנחם מענדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, 
ספר המאמרים תשי"ב ד"ה “פדה בשלום"(

התפילה	היא	דביקות	בה',	שיכולה	להיות	שמורה	לרגעי	התפילה	בלבד,	אך	אם	נכוון	

אותה	נכון,	היא	תוכל	להאיר	לנו	את	כל	היום.	בשביל	כך,	במקביל	ללב	המכוון	למעלה,	

צריך	שהעיניים	יביטו	למטה,	כלומר:	לכוונן	את	עצמנו	לכך,	שכנפי	הרוח	של	התפילה	

יוכלו	להמשיך	וללוות	אותנו	גם	מחוץ	לבית	הכנסת.

כיצד	התפילה	יכולה	להשפיע	על	התנהלות	האדם	במשך	כל	היום?	האם	הכיוון	הזה	

משנה	את	העבודה	בתפילה,	או	שזאת	עבודה	שלאחר	התפילה?

דברים	בטלים...
במשך	 בטלים	 דברים	 מלדבר	 שנזהר	 שמי	 בספרים	 כתוב	 מצא	 אחד	 אדם	

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

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

לברר	את	פשר	הענין.	כשהציג	בפניו	את	תמיהתו,	שאל	אותו	הבעל-שם-טוב:	

“בוודאי!	התפללתי	 “האם	התפללת	במשך	ארבעים	הימים	הללו?"	ענה	הלה:	

“ותהילים	אמרת	בימים	אלו?"	ענה	 שלוש	פעמים	ביום".	שאל	הבעל-שם-טוב:	

הלה:	“בוודאי".

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

התהילים	דיברת	‘דברים	בטלים'..."

)סיפורי	חסידים	הרב	זוין(

ריכוז	מוחלט

בפעם	השנייה	שנסע	רבי	שניאור	זלמן	מלאדי	לרבו	המגיד	ממעזריטש,	התאכסן	

בפונדק	מסוים	וביקש	מבעל-הבית	שיקצה	עבורו	חדר	שבו	יוכל	להתפלל	מבלי	

שיופרע.	הלה	הקצה	לו	חדר	בחצרו,	ואדמו"ר	הזקן	נכנס	להתפלל	שם.	בעל-

הבית	שכח	את	כל	העניין,	וכשראה	שדלת	החדר	פתוחה,	סגר	אותה.	כעבור	זמן	

מה,	עבר	שוב	במקום	וראה	זרזיף	דקיק	של	דם	שנוזל	דרך	הפתח.	אז	הוא	נזכר	

שהשאיר	את	אדמו"ר	הזקן	במקום,	וכשנכנס,	ראה	אותו	עומד	ומתפלל	כשדם	

נוזל	ממנו	והוא	אינו	מרגיש	בכך.

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

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

והוא	שהורה	לו	דרך	זו.	ומיד	נסעו	שניהם	למעזריטש.	

)שמועות	וסיפורים(
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הדם"	 על	 תאכלו	 “"לא	

תאכלו	 לא	 	- יט,כו(	 )ויקרא	

דמכם"	 על	 שתתפללו	 קודם	

“אדם"	 השם	 ע"ב(.	 י	 )ברכות	

הוא	על	שם	ה'דם'	שבו,	ולאחר	

שמדבק	עצמו	בבורא	יתברך	

וממשיך	עליו	‘א'	-	‘אלופו	של	

ולכן	 אדם.	 מזה	 נהיה	 עולם',	

לא	 שעדיין	 התפילה	 לפני	

של	 ‘אלופו	 את	 אליו	 חיבר	

עולם'	אסור	לו	לאכול.	

)המגיד	ממזריטש(

ובהתלהבות.	לפגוש	את	המלך	זה	לא	ממש	משימה	-	זו	לא	אחת	מתרי"ג	מצוות	-	אך	

הפגישה	הזאת	היא	חוט	השדרה	דרכו	מוזרמת	חיות	לכל	הגוף	-	לכל	קיום	המצוות.

ביחס	 התפילה	 של	 מקומה	 על	 התניא	 בעל	 דיבר	 שגרתי,	 לא	 לחלוטין	 נוסף,	 במקום	

הלשנות	 בעקבות	 התניא	 בעל	 נאסר	 תקנ"ט	 בשנת	 סוכות	 חג	 באסרו	 מצוות.	 לקיום	

שונות	וחמורות	של	מתנגדיו,	והושם	במאסר	עד	שיצא	לחופשי	בי"ט	בכסלו.	במהלך	

התורה	 על	 רבות	 שאלות	 גם	 אותו	 ששאלו	 מלומדים,	 חוקרים	 ידי	 על	 נחקר	 המאסר	

שהוא	מלמד	ועל	השיטה	החדשה	הנקראת	“חסידות".	בעל	התניא	כתב	את	תשובותיו	

התניא	 שבעל	 ידוע	 היה	 חב"ד	 אדמו"רי	 במסורת	 לרוסית.	 תורגמו	 והן	 הקודש	 בלשון	

נחקר,	ואף	ידעו	על	כמה	מהשאלות.	אך	בדורנו	קרה	דבר	מיוחד	במינו,	ותיק	החקירה	

בעל	 של	 קודשו	 יד	 בכתב	 התשובות	 התפרסם.	 רוסיה	 ממשלת	 בארכיון	 שמור	 שהיה	

להסביר	 התניא	 בעל	 הצליח	 כיצד	 לראות	 יכולים	 אנו	 וכעת	 עולם,	 לאור	 יצאו	 התניא	

עניינים	יסודיים	ביהדות	וחסידות,	אפילו	לגויים.	נושא	התפילה	ודרכי	החסידים	בתפילה	

היה	אחד	הנושאים	המרכזיים	שבו	עסקו	החוקרים.	בהקשר	הזה	הסביר	בעל	התניא	גם	

את	מקומה	המכריע	של	התפילה	ביחס	לעבודת	ה'.	הבה	נקרא	את	הסעיף	הזה	מתוך	

פרוטוקול	החקירה.

“ַהּתְפִּלָה ּבְכַּוָנָה ִהיא עֵזֶר וְַסעַד לָָאָדם לַעֲמֹוד נֶגֶד יִצְרֹו ָהַרע ּכָל ַהּיֹום, ּגַם ַאַחר 
לְזִּכָרֹון  לֹו  נִׁשְָאר  ּכִי  טֹוב,  וַעֲׂשֵה  ֵמָרע  סּור  ּבֵין  ה',  ִמצְוֹות  ּכָל  לְַקּיֵם  ַהּתְפִּלָה, 
ּבְמֹחֹו וְלִּבֹו ּכָל ַהּיֹום. ַאְך ִמי ׁשֵֶאינֹו ִמתְּפַּלֵל ּבְכַּוָנָה, ַאף ׁשֶּלֹוֵמד ּכָל ַהּיֹום ַהִּדינִים 
ׁשֶֹּלא  לְִהיֹות  וְיּוכַל  וְֶאפְׁשָר  ּׁשֶּלֹוֵמד  ַמה  ׁשֶּיְַקּיֵם  ֶאפְׁשָר  ְספִָרים,  ּוׁשְָאר  ּבְתַלְמּוד 

יְַקּיֵם ַמה ּׁשֶּלֹוֵמד, וְיּוכַל לְִהיֹות ׁשֶּיַעֲבֹור לִפְעִָמים עַל ִמצְוֹות ה'“.
)רבי שניאור זלמן מלאדי, מתוך ‘תיק החקירה'(

אם	אדם	לא	מחובר	לקדוש	ברוך	הוא,	לא	תהיה	לו	אנרגיה	נפשית	לקיום	מצוות.	הוא	

יוכל	לדעת	טוב	מאוד	מה	מותר	ומה	אסור,	מה	כשר	ומה	פסול,	אבל	זה	לא	יזיז	לו.	כדי	

שהמצוות	לא	תהפוכנה	לרשימת	מטלות	יבישה,	עלינו	להתפלל.	התפילה	הופכת	את	

נראים	 והחיים	 ועכשיו'	 ה'כאן	 לתוך	 חודר	 הוא	 ברוך	 הקדוש	 ותוסס.	 חי	 לדבר	 היהדות	

אחרת.

במקור	 בבהירות	 קוק	 הרב	 מנסח	 כולו,	 היום	 למשך	 התפילה	 של	 ההשפעה	 כוח	 את	

הבא:

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

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

יום	שהתפללת	בו	באמת,	זה	יום	שבו	הנפש	שלך	גדלה,	עולם	חדש	נפתח	לפניך,	או	

ליתר	דיוק:	העולם	שלך,	נפתח	לפניך	מזווית	אחרת,	והכל	נראה	פתאום	אחרת.	חייו	של	

המתפלל	צבועים	בגוון	שונה,	וכל	פרט	בחייו	נמדד	לאור	הקשר	עם	ה'.

האם	הרגשת	פעם	איך	תפילה	שינתה	לך	את	היום?

מתוך	 מליובאוויטש	 הרבי	 מוכיח	 היום	 כל	 לאורך	 התפילה	 של	 ההשפעה	 נחיצות	 את	

דברי	חז"ל:

“וְזֶהּו ּגַם ַמה ּׁשֶָאְמרּו ַרּבֹותֵינּו זַ"ל )יבמות קה ע"ב(, “ַהִּמתְּפַּלֵל צִָריְך ׁשֶּיְִהיּו עֵינָיו 
לְַמָּטה וְלִּבֹו לְַמעְלָה". ַהיְנּו, ׁשֵֶאינֹו ַמְסּפִיק זֶה ׁשֶּלִּבֹו לְַמעְלָה, ֶאּלָא צִָריְך ׁשֶּיְִהיּו 
עֵינָיו לְַמָּטה, ׁשֶּיְַמׁשִיְך ֶאת עִנְיַן ַהּתְפִּלָה וְַהִהתְַקּׁשְרּות ּבֱֶאֹלקּות )לִּבֹו לְַמעְלָה( ֶאל 
ַהַּמָּטה, ַהּגּוף וְנֶפֶׁש ַהּבֲַהִמית. וְלָכֵן, ּגַם לְַאֲחֵרי ַהּתְפִּלָה, ּכְׁשֶעֹוֵסק ּבִצְָרכָיו, יְִהיֶה 

ּבֱֶאֹלקּות  ַהִהתְַקּׁשְרּות  ֶאת  ּבְִדָרכָיו  ּגַם  ׁשֶּיְַמׁשִיְך  ג,ו(,  )משלי  ָּדעֵהּו"  ְּדָרכֶיָך  “ּבְכָל 
ׁשֶּבִׁשְעַת ַהּתְפִּלָה".

 )רבי מנחם מענדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, 
ספר המאמרים תשי"ב ד"ה “פדה בשלום"(

התפילה	היא	דביקות	בה',	שיכולה	להיות	שמורה	לרגעי	התפילה	בלבד,	אך	אם	נכוון	

אותה	נכון,	היא	תוכל	להאיר	לנו	את	כל	היום.	בשביל	כך,	במקביל	ללב	המכוון	למעלה,	

צריך	שהעיניים	יביטו	למטה,	כלומר:	לכוונן	את	עצמנו	לכך,	שכנפי	הרוח	של	התפילה	

יוכלו	להמשיך	וללוות	אותנו	גם	מחוץ	לבית	הכנסת.

כיצד	התפילה	יכולה	להשפיע	על	התנהלות	האדם	במשך	כל	היום?	האם	הכיוון	הזה	

משנה	את	העבודה	בתפילה,	או	שזאת	עבודה	שלאחר	התפילה?

דברים	בטלים...
במשך	 בטלים	 דברים	 מלדבר	 שנזהר	 שמי	 בספרים	 כתוב	 מצא	 אחד	 אדם	

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

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

לברר	את	פשר	הענין.	כשהציג	בפניו	את	תמיהתו,	שאל	אותו	הבעל-שם-טוב:	

“בוודאי!	התפללתי	 “האם	התפללת	במשך	ארבעים	הימים	הללו?"	ענה	הלה:	

“ותהילים	אמרת	בימים	אלו?"	ענה	 שלוש	פעמים	ביום".	שאל	הבעל-שם-טוב:	

הלה:	“בוודאי".

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

התהילים	דיברת	‘דברים	בטלים'..."

)סיפורי	חסידים	הרב	זוין(

ריכוז	מוחלט

בפעם	השנייה	שנסע	רבי	שניאור	זלמן	מלאדי	לרבו	המגיד	ממעזריטש,	התאכסן	

בפונדק	מסוים	וביקש	מבעל-הבית	שיקצה	עבורו	חדר	שבו	יוכל	להתפלל	מבלי	

שיופרע.	הלה	הקצה	לו	חדר	בחצרו,	ואדמו"ר	הזקן	נכנס	להתפלל	שם.	בעל-

הבית	שכח	את	כל	העניין,	וכשראה	שדלת	החדר	פתוחה,	סגר	אותה.	כעבור	זמן	

מה,	עבר	שוב	במקום	וראה	זרזיף	דקיק	של	דם	שנוזל	דרך	הפתח.	אז	הוא	נזכר	

שהשאיר	את	אדמו"ר	הזקן	במקום,	וכשנכנס,	ראה	אותו	עומד	ומתפלל	כשדם	

נוזל	ממנו	והוא	אינו	מרגיש	בכך.

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

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

והוא	שהורה	לו	דרך	זו.	ומיד	נסעו	שניהם	למעזריטש.	

)שמועות	וסיפורים(
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