
פרק ד

סולם התפילה

עלינו	 בהם	 השונות	 הדרכים	 ועל	 התפילה	 של	 משמעותה	 על	 שלמדנו	 לאחר	

לגשת	ולהתפלל,	הגיע	הזמן	להיכנס	קצת	לתוך	הסידור	עצמו.	

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

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

את	 התפילה,	 של	 השונים	 חלקיה	 את	 נפלאה	 בצורה	 מבארת	 החסידות	 תורת	

רבים.	ביאורי	 וקטעים	 ותוכנם	של	פסוקים	 פירושם	 ואת	 חלק	 משמעותו	של	כל	

החסידות	חושפים	בפנינו	עומקים	חדשים	ואינסופיים	בתפילה	היומיומית	המוכרת	

לנו,	ומכניסים	לנו	רוח	חדשה	בתפילה.	

בפרק	זה	נתמקד	במשמעות	כל	חלק	מחלקי	סולם	התפילה,	וכן	נלמד	הסברים	

לפסוקים	וקטעים	בתפילה,	המופיעים	בפרק	זה	במסגרות	מיוחדות.	ההסברים	

מתאימים	לתוכנו	הכללי	של	החלק	בתפילה	בו	הם	מופיעים.	

הפרק	מחולק	לפי	סדר	התפילה:

1.	ברכות	השחר	והקרבנות

2.	פסוקי	דזמרה

3.	ברכות	קריאת	שמע	וקריאת	שמע

4.	שמונה	עשרה
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הקדמה
כמה	יפה	לראות	סידור	בלוי	ומשומש,	שבעליו	ממשיך	להתפלל	דווקא	בו,	רק	כי	זה	

הסידור	האישי	שלו.	הספר	היהודי	הנפוץ	ביותר	בעולם	אחרי	התנ"ך,	הוא	הסידור.	אם	

התנ"ך	הוא	הראש	והשכל	של	עם	ישראל,	אז	הסידור	הוא	הלב	היהודי.	בסידור	נשפכו	

אין	סוף	דמעות	במשך	הדורות,	ולתוכו	הכניס	כל	יהודי	את	עצמו	בעת	צרה	או	שמחה.

שלנו	 התפילה	 את	 להפוך	 עלול	 הסידור	 לסידור,	 שלנו	 והקשר	 החיבה	 עם	 יחד	 אך	

למשעממת	ח"ו.	בכל	יום	אנחנו	נדרשים	לומר	את	אותם	המילים,	באותה	שעה	ובאותו	

הסדר.	למה?	לשם	מה	צריך	נוסח	קבוע	לתפילה,	ומה	יש	במילים	המקודשות	הללו?

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

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

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

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

אותיות	התפילה	הם	הכלי	נשק	שלנו.	כלי	נשק	שמסייע	לנו	בשני	מצבים:	ראשית	כל	

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

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

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

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

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

יותר	גבוהים	ממה	שנוכל	להגיע	לבד.	כל	שעלינו	לעשות	הוא	להיכנס	לתוכם	-	“בא	אל	

התיבה".	האותיות	הם	דוממות	ורק	אם	ניכנס	לתוכם,	נחשוב	עליהם	וננסה	למצוא	את	

עצמנו	בתוכם,	הם	ייקחו	אותנו	רחוק	וגבוה.

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

שסידרו	אנשי	כנסת	הגדולה.	

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

ׁשֶּבְ'יֹוצֵר'".
)רבי מנחם מענדל מליובאוויטש, ‘הצמח צדק', ד"ה “מה יפו פעמיך"(

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

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

לדברים	 לב	 שמים	 לפעמים	 מהר.	 ולפעמים	 לאט	 מתקדמים	 לפעמים	 עולמות.	 בין	

שבדרך	וחווים	חוויות	ולפעמים	הכול	עובר	כמו	חלום,	אבל	סידור	התפילה	כשלעצמו	

הוא	יומן	מסע.	התפילה	נמשלה	לסולם	שמוליך	אותנו	במסע	הזה	כלפי	מעלה.	וכמו	

הוא	 שלב	 וכל	 מקפצה,	 איננה	 התפילה	 שלבים.	 שלבים	 בנויה	 התפילה	 גם	 כך	 סולם,	

חשוב	ונבנה	על	גבי	השלב	שקדם	לו.	

והמימדים	 העולמות	 לארבעת	 הסוד,	 תורת	 לפי	 מקבילים	 התפילה	 שלבי	 ארבעת	

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

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

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

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

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

ומקרב	חלק	אחר	בנפשנו	אל	ה'.	

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

ולעורר	 להחיות	 לנו	 שיעזרו	 תפילה	 לקטעי	 שונים	 פירושים	 נראה	 כן,	 כמו	 לו.	 השייכת	

מחדש	את	ההבנה	והקשר	שלנו	למילות	התפילה.	

לפני	שתתחילו	ללמוד	פרק	זה,	עצרו	ונסו	לאפיין	בעצמכם	את	המשמעות	של	כל	

שלב	מארבעת	שלבי	התפילה:

1.	ברכות	השחר	והקרבנות

2.	פסוקי	דזמרה

3.	ברכות	קריאת	שמע	וקריאת	שמע

4.	שמונה	עשרה

מה	כל	שלב	אומר	לכם?	מה	אתם	בדרך	כלל	‘שומעים'	וחשים	בתוכו?	ומה	התוספת	

והייחודיות	שלו	לפי	דעתכם	על	פני	החלקים	האחרים?	)שימו	לב:	אל	תנסו	לפרש	כל	

קטע	בתפילה,	אלא	תנסו	לאפיין	ולחוש	כל	חלק	מארבעת	שלבי	התפילה(

סידור	התפילה	של	הבעל	שם	טוב

מורשתו	הרוחנית	של	מורינו	רבי	ישראל	בעל	שם	טוב	

מאירה	עד	היום	לכל	בני	ישראל.	דברי	תורתו	ודרכי	

הליכותיו		נלמדים	בפי	כל	ומופצים	בכל	רחבי	תבל.	

הבעש"ט	 של	 קודש	 וכתבי	 חפצים	 מאוד	 מעט	 אך,	

נשתמרו	בידינו	עד	היום.	אחד	היחידים	והמיוחדים	

שבהם	הוא	סידורו	של	הבעש"ט.	סידור	עתיק	יומין	

זה,	נכתב	במיוחד	עבור	הבעש"ט	בכתב	אשורי	ויש	

בו	את	תפילות	כל	השנה	ולצידם	כוונות	האריז"ל.	

תפילות	 בדפי	 בעיקר	 הסידור,	 מדפי	 בכמה	

ודמעות	 דם	 כתמי	 למצוא	 ניתן	 הנוראים,	 הימים	

כמו	 קונו.	 לפני	 שיחה	 כששפך	 הבעש"ט	 שהוריד	

כן,	בין	דפי	הסידור	ניתן	למצוא	שמות	עם	בקשות	

שונות.	שמות	אלו	הם	שמות	תלמידי	הבעש"ט,	שהורשו	

להכניס	את	עצמם	לסידור,	כדי	שהבעש"ט	יזכירם	בעת	תפילתו.
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הקדמה
כמה	יפה	לראות	סידור	בלוי	ומשומש,	שבעליו	ממשיך	להתפלל	דווקא	בו,	רק	כי	זה	

הסידור	האישי	שלו.	הספר	היהודי	הנפוץ	ביותר	בעולם	אחרי	התנ"ך,	הוא	הסידור.	אם	

התנ"ך	הוא	הראש	והשכל	של	עם	ישראל,	אז	הסידור	הוא	הלב	היהודי.	בסידור	נשפכו	

אין	סוף	דמעות	במשך	הדורות,	ולתוכו	הכניס	כל	יהודי	את	עצמו	בעת	צרה	או	שמחה.

שלנו	 התפילה	 את	 להפוך	 עלול	 הסידור	 לסידור,	 שלנו	 והקשר	 החיבה	 עם	 יחד	 אך	

למשעממת	ח"ו.	בכל	יום	אנחנו	נדרשים	לומר	את	אותם	המילים,	באותה	שעה	ובאותו	

הסדר.	למה?	לשם	מה	צריך	נוסח	קבוע	לתפילה,	ומה	יש	במילים	המקודשות	הללו?

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

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

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

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

אותיות	התפילה	הם	הכלי	נשק	שלנו.	כלי	נשק	שמסייע	לנו	בשני	מצבים:	ראשית	כל	

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

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

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

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

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

יותר	גבוהים	ממה	שנוכל	להגיע	לבד.	כל	שעלינו	לעשות	הוא	להיכנס	לתוכם	-	“בא	אל	

התיבה".	האותיות	הם	דוממות	ורק	אם	ניכנס	לתוכם,	נחשוב	עליהם	וננסה	למצוא	את	

עצמנו	בתוכם,	הם	ייקחו	אותנו	רחוק	וגבוה.

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

שסידרו	אנשי	כנסת	הגדולה.	

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

ׁשֶּבְ'יֹוצֵר'".
)רבי מנחם מענדל מליובאוויטש, ‘הצמח צדק', ד"ה “מה יפו פעמיך"(

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

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

לדברים	 לב	 שמים	 לפעמים	 מהר.	 ולפעמים	 לאט	 מתקדמים	 לפעמים	 עולמות.	 בין	

שבדרך	וחווים	חוויות	ולפעמים	הכול	עובר	כמו	חלום,	אבל	סידור	התפילה	כשלעצמו	

הוא	יומן	מסע.	התפילה	נמשלה	לסולם	שמוליך	אותנו	במסע	הזה	כלפי	מעלה.	וכמו	

הוא	 שלב	 וכל	 מקפצה,	 איננה	 התפילה	 שלבים.	 שלבים	 בנויה	 התפילה	 גם	 כך	 סולם,	

חשוב	ונבנה	על	גבי	השלב	שקדם	לו.	

והמימדים	 העולמות	 לארבעת	 הסוד,	 תורת	 לפי	 מקבילים	 התפילה	 שלבי	 ארבעת	

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

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

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

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

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

ומקרב	חלק	אחר	בנפשנו	אל	ה'.	

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

ולעורר	 להחיות	 לנו	 שיעזרו	 תפילה	 לקטעי	 שונים	 פירושים	 נראה	 כן,	 כמו	 לו.	 השייכת	

מחדש	את	ההבנה	והקשר	שלנו	למילות	התפילה.	

לפני	שתתחילו	ללמוד	פרק	זה,	עצרו	ונסו	לאפיין	בעצמכם	את	המשמעות	של	כל	

שלב	מארבעת	שלבי	התפילה:

1.	ברכות	השחר	והקרבנות

2.	פסוקי	דזמרה

3.	ברכות	קריאת	שמע	וקריאת	שמע

4.	שמונה	עשרה

מה	כל	שלב	אומר	לכם?	מה	אתם	בדרך	כלל	‘שומעים'	וחשים	בתוכו?	ומה	התוספת	

והייחודיות	שלו	לפי	דעתכם	על	פני	החלקים	האחרים?	)שימו	לב:	אל	תנסו	לפרש	כל	

קטע	בתפילה,	אלא	תנסו	לאפיין	ולחוש	כל	חלק	מארבעת	שלבי	התפילה(

סידור	התפילה	של	הבעל	שם	טוב

מורשתו	הרוחנית	של	מורינו	רבי	ישראל	בעל	שם	טוב	

מאירה	עד	היום	לכל	בני	ישראל.	דברי	תורתו	ודרכי	

הליכותיו		נלמדים	בפי	כל	ומופצים	בכל	רחבי	תבל.	

הבעש"ט	 של	 קודש	 וכתבי	 חפצים	 מאוד	 מעט	 אך,	

נשתמרו	בידינו	עד	היום.	אחד	היחידים	והמיוחדים	

שבהם	הוא	סידורו	של	הבעש"ט.	סידור	עתיק	יומין	

זה,	נכתב	במיוחד	עבור	הבעש"ט	בכתב	אשורי	ויש	

בו	את	תפילות	כל	השנה	ולצידם	כוונות	האריז"ל.	

תפילות	 בדפי	 בעיקר	 הסידור,	 מדפי	 בכמה	

ודמעות	 דם	 כתמי	 למצוא	 ניתן	 הנוראים,	 הימים	

כמו	 קונו.	 לפני	 שיחה	 כששפך	 הבעש"ט	 שהוריד	

כן,	בין	דפי	הסידור	ניתן	למצוא	שמות	עם	בקשות	

שונות.	שמות	אלו	הם	שמות	תלמידי	הבעש"ט,	שהורשו	

להכניס	את	עצמם	לסידור,	כדי	שהבעש"ט	יזכירם	בעת	תפילתו.
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1. ‘מודה אני', ברכות השחר והקרבנות 
בכלל	 יהודי	 אני".	 “מודה	 לומר	 הוא	 יהודי,	 תינוק	 שמלמדים	 הראשונים	 הדברים	 אחד	

נקרא	יהודי	מלשון	הודאה.	אמירת	התודה	וההודאה	על	האמת	היא	הבסיס	לחיים	שלנו	

כיהודים	ולכל	העמידה	שלנו	מול	ה'.	ולכן,	המילים	הראשונות	שאנחנו	מוציאים	מהפה	

בבוקר	הם	“מודה	אני".	

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

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

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

ברגשות	 ונתמלא	 ה'	 את	 לאהוב	 נתעורר	 עוד	 בהמשך	 התפילה.	 של	 הראשון	 השלב	

לזכור	 עלינו	 איתו,	 שיח	 בדו	 ולהתחיל	 ה'	 אל	 לגשת	 בכלל	 שנוכל	 כדי	 אבל	 געגועים.	

מול	מי	אנחנו	עומדים.	מה	זה	“אני",	העומד	מול	“לפניך".	לדעת	שעם	כל	החכמות	וכל	

להכיר	 רק	 זה	 לעשות	 מסוגלים	 שאנחנו	 מה	 וכל	 עלינו,	 ‘גדול'	 יהיה	 תמיד	 ה'	 העליות	

בגדולתו,	להודות	לו	ולהתבטל	בפניו.	

בתפילת	‘מודה	אני'	אנחנו	עדיין	לא	מתעמקים	בתובנות	גדולות	או	מדברים	על	גדולתו	

של	ה'.	את	זה	נעשה	בהמשך	התפילה.	את	‘מודה	אני'	אנחנו	ממלמלים	חצי	מתוך	שינה	

תלויה	 איננה	 אני'	 ‘מודה	 אמירת	 כי	 העיניים,	 את	 לפתוח	 לגמרי	 שהספקנו	 לפני	 ועוד	

בהבנה	והפנמה	עמוקה.	יותר	מזה,	“מודה	אני"	היא	התפילה	היחידה	שנאמרת	בידיים	

טמאות,	עוד	לפני	נטילת	ידיים.	מפני	שעמדת	הביטול	וההודאה	לה'	היא	דבר	הנובע	

מעצם	הנשמה	שלנו,	ומהטבע	הבסיסי	שלנו	כיהודים.	וכפי	שמבואר	במקורות	הבאים:	

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

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

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

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

תרגיל: איך	אתה	אומר	‘מודה	אני'?	נסה	לקחת	משימה,	לשבוע	אחד,	ולחשוב	קצת	

יותר	על	המילים	של	‘מודה	אני'.	לאחר	שבוע	נסה	לבחון	האם	הבוקר	שלך	השתנה	

במשהו?

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

קצת	יותר.	עוד	חלקים	בתוכנו	מתחילים	לפעול	ואנחנו	צריכים	לכוון	אותם	לה'.	העולם	

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

ברכות	השחר,	בהם	אנחנו	מפרטים	את	התודה	שאמרנו	ב"מודה	אני"	לשמונה	עשרה	

ברכות	על	שמונה	עשרה	עניינים	שונים.	

בברכות	השחר	אנחנו	מודים	לה'	על	הצרכים	הפשוטים	והקיומיים	ביותר	שיש	לכל	אדם,	

ויש	בזה	חידוש	נפלא.	התפיסה	האנושית	הפשוטה	היא	שדברים	בסיסיים	כמו	לקום,	

ללכת,	לפקוח	עיניים	או	ללבוש	בגדים	הם	זכות	טבעית	וברורה	מאליה	שיש	לכל	אדם.	

הגוף	מצד	עצמו	מרגיש	שאין	לו	על	מה	להודות,	כי	ברור	לו	שהוא	זכאי	לכל	הדרוש	

לו.	עצם	אמירת	ברכות	השחר	שוברת	את	העמדה	המנוכרת	הזו	של	הגוף,	ומלמדת	

אותו	שעל	כל	פרט	ופרט	יש	להודות	לה'.	ברכות	השחר	נאמרות	דווקא	בתחילת	הבוקר,	

בזמן	שבו	האדם	שקוע	בצרכיו	הראשוניים	ואחרי	שבלילה	גופו	היה	חצי	מת.	זו	השעה	

לחנך	את	עצמנו	ולהאיר	לגוף	את	ההבנה	שבאמת	כל	צרכיו	ופעולותיו	תלויים	וסובבים	

סביב	ה'.

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

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

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

למה	דוקא	כשהאדם	קם	משנתו	הוא	“חומרי	ביותר"?	

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

ההרגשה	הזו?

הקרבנות.	 מעשה	 והלכות	 פסוקי	 את	 גם	 מוצאים	 אנו	 התפילה	 של	 הראשון	 בחלק	

כידוע,	התפילה	כולה	היא	תחליף	וביטוי	לקרבנות,	כי	בשעת	התפילה	אנחנו	מתקרבים	

לה'	 האהבה	 אש	 לה'.	 האהבה	 באש	 הבהמיים	 הנפש	 וכוחות	 הגוף	 את	 ומקריבים	 לה'	

כפי	 שמע,	 ובקריאת	 דזמרה	 בפסוקי	 	- הבאים	 התפילה	 בחלקי	 בעיקר	 מתעוררת	

שנלמד.	אך	כבר	בחלק	הראשון	של	התפילה,	אנחנו	עוסקים	בהכנות	לאש	ההקרבה	-	

באמירת	הפסוקים	המהווים	תחליף	לקרבנות:	“ונשלמה	פרים	שפתינו"	)הושע	יד,ג(,	וכפי	

שהסבירו	חז"ל	ש"כל	העוסק	בתורת	חטאת	כאילו	הקריב	חטאת"	)מנחות	קי	ע"א(.	אמירת	

הפסוקים	והכניסה	לעולם	המקדש,	היא	זו	שפותחת	בנו	את	ההבנה	והחשק	להקריב	

את	עצמנו	לה'	בחלקי	התפילה	הבאים.	
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1. ‘מודה אני', ברכות השחר והקרבנות 
בכלל	 יהודי	 אני".	 “מודה	 לומר	 הוא	 יהודי,	 תינוק	 שמלמדים	 הראשונים	 הדברים	 אחד	

נקרא	יהודי	מלשון	הודאה.	אמירת	התודה	וההודאה	על	האמת	היא	הבסיס	לחיים	שלנו	

כיהודים	ולכל	העמידה	שלנו	מול	ה'.	ולכן,	המילים	הראשונות	שאנחנו	מוציאים	מהפה	

בבוקר	הם	“מודה	אני".	

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

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

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

ברגשות	 ונתמלא	 ה'	 את	 לאהוב	 נתעורר	 עוד	 בהמשך	 התפילה.	 של	 הראשון	 השלב	

לזכור	 עלינו	 איתו,	 שיח	 בדו	 ולהתחיל	 ה'	 אל	 לגשת	 בכלל	 שנוכל	 כדי	 אבל	 געגועים.	

מול	מי	אנחנו	עומדים.	מה	זה	“אני",	העומד	מול	“לפניך".	לדעת	שעם	כל	החכמות	וכל	

להכיר	 רק	 זה	 לעשות	 מסוגלים	 שאנחנו	 מה	 וכל	 עלינו,	 ‘גדול'	 יהיה	 תמיד	 ה'	 העליות	

בגדולתו,	להודות	לו	ולהתבטל	בפניו.	

בתפילת	‘מודה	אני'	אנחנו	עדיין	לא	מתעמקים	בתובנות	גדולות	או	מדברים	על	גדולתו	

של	ה'.	את	זה	נעשה	בהמשך	התפילה.	את	‘מודה	אני'	אנחנו	ממלמלים	חצי	מתוך	שינה	

תלויה	 איננה	 אני'	 ‘מודה	 אמירת	 כי	 העיניים,	 את	 לפתוח	 לגמרי	 שהספקנו	 לפני	 ועוד	

בהבנה	והפנמה	עמוקה.	יותר	מזה,	“מודה	אני"	היא	התפילה	היחידה	שנאמרת	בידיים	

טמאות,	עוד	לפני	נטילת	ידיים.	מפני	שעמדת	הביטול	וההודאה	לה'	היא	דבר	הנובע	

מעצם	הנשמה	שלנו,	ומהטבע	הבסיסי	שלנו	כיהודים.	וכפי	שמבואר	במקורות	הבאים:	

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

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

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

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

תרגיל: איך	אתה	אומר	‘מודה	אני'?	נסה	לקחת	משימה,	לשבוע	אחד,	ולחשוב	קצת	

יותר	על	המילים	של	‘מודה	אני'.	לאחר	שבוע	נסה	לבחון	האם	הבוקר	שלך	השתנה	

במשהו?

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

קצת	יותר.	עוד	חלקים	בתוכנו	מתחילים	לפעול	ואנחנו	צריכים	לכוון	אותם	לה'.	העולם	

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

ברכות	השחר,	בהם	אנחנו	מפרטים	את	התודה	שאמרנו	ב"מודה	אני"	לשמונה	עשרה	

ברכות	על	שמונה	עשרה	עניינים	שונים.	

בברכות	השחר	אנחנו	מודים	לה'	על	הצרכים	הפשוטים	והקיומיים	ביותר	שיש	לכל	אדם,	

ויש	בזה	חידוש	נפלא.	התפיסה	האנושית	הפשוטה	היא	שדברים	בסיסיים	כמו	לקום,	

ללכת,	לפקוח	עיניים	או	ללבוש	בגדים	הם	זכות	טבעית	וברורה	מאליה	שיש	לכל	אדם.	

הגוף	מצד	עצמו	מרגיש	שאין	לו	על	מה	להודות,	כי	ברור	לו	שהוא	זכאי	לכל	הדרוש	

לו.	עצם	אמירת	ברכות	השחר	שוברת	את	העמדה	המנוכרת	הזו	של	הגוף,	ומלמדת	

אותו	שעל	כל	פרט	ופרט	יש	להודות	לה'.	ברכות	השחר	נאמרות	דווקא	בתחילת	הבוקר,	

בזמן	שבו	האדם	שקוע	בצרכיו	הראשוניים	ואחרי	שבלילה	גופו	היה	חצי	מת.	זו	השעה	

לחנך	את	עצמנו	ולהאיר	לגוף	את	ההבנה	שבאמת	כל	צרכיו	ופעולותיו	תלויים	וסובבים	

סביב	ה'.

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

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

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

למה	דוקא	כשהאדם	קם	משנתו	הוא	“חומרי	ביותר"?	

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

ההרגשה	הזו?

הקרבנות.	 מעשה	 והלכות	 פסוקי	 את	 גם	 מוצאים	 אנו	 התפילה	 של	 הראשון	 בחלק	

כידוע,	התפילה	כולה	היא	תחליף	וביטוי	לקרבנות,	כי	בשעת	התפילה	אנחנו	מתקרבים	

לה'	 האהבה	 אש	 לה'.	 האהבה	 באש	 הבהמיים	 הנפש	 וכוחות	 הגוף	 את	 ומקריבים	 לה'	

כפי	 שמע,	 ובקריאת	 דזמרה	 בפסוקי	 	- הבאים	 התפילה	 בחלקי	 בעיקר	 מתעוררת	

שנלמד.	אך	כבר	בחלק	הראשון	של	התפילה,	אנחנו	עוסקים	בהכנות	לאש	ההקרבה	-	

באמירת	הפסוקים	המהווים	תחליף	לקרבנות:	“ונשלמה	פרים	שפתינו"	)הושע	יד,ג(,	וכפי	

שהסבירו	חז"ל	ש"כל	העוסק	בתורת	חטאת	כאילו	הקריב	חטאת"	)מנחות	קי	ע"א(.	אמירת	

הפסוקים	והכניסה	לעולם	המקדש,	היא	זו	שפותחת	בנו	את	ההבנה	והחשק	להקריב	

את	עצמנו	לה'	בחלקי	התפילה	הבאים.	
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 "אלוקי נשמה שנתת בי טהורה היא ... 

אתה נפחתה בי ואתה עתיד ליטלה ממני" 
וְַאּתָה  וְכּו'  נְׁשָָמה  "ֱאֹלַהי,  ַהּתְפִּלָה,  קֶֹדם  ַהּׁשַַחר,  ּבְִרּכֹות  ּבִתְִחּלַת  ׁשֶּתְִּקנּו  "וְזֶהּו 
וְַאּתָה  ּבִי  נְפְַחּתָּה  ׁשֶַאּתָה  ֵמַאַחר  ּכְלֹוַמר,  ִמֶּמּנִי",  לְִּטלָּה  עָתִיד  וְַאּתָה  כּו'  נְפְַחּתָּה 
עָתִיד לְִּטלָּה ִמֶּמּנִי, לָכֵן ֵמעַּתָה ֲאנִי מֹוְסָרּה ּוַמֲחזִיָרּה לְָך לְיֲַחָדּה ּבְַאְחּדּותְָך, ּוכְמֹו 
ַמְחׁשַבְּתִי  יְֵדי ִהתְַקּׁשְרּות  וְַהיְנּו עַל  )תהילים כה,א(.  נַפְׁשִי ֶאּׂשָא"  ׁשֶּכָתּוב: "ֵאלֶיָך ה' 
ּבְַמְחׁשַבְּתְָך וְִדּבּוִרי ּבְִדּבּוְרָך, ּבְאֹותִּיֹות ַהּתֹוָרה וְַהּתְפִּלָה, ּובִפְָרט ּבֲַאִמיָרה לַה' לְנֹכַח, 
ּכְמֹו "ּבָרּוְך ַאּתָה" ּוכְַהאי ּגַוְנָא ]ּבְדֹוֶמה לְזֶה[. וְִהּנֵה, ּבֲַהכָנָה זֹו ׁשֶל ְמִסיַרת נַפְׁשֹו לַה' 

יַתְִחיל ּבְִרּכֹות ַהּׁשַַחר "ּבָרּוְך ַאּתָה"".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא 'לקוטי אמרים' פרק מ"א(

כיצד	מהווה	ברכת	'אלוקי	נשמה',	לפי	ביאור	בעל	התניא,	בסיס	לכל	היום	כולו?

"הנותן לשכוי בינה להבחין בין יום ובין לילה"
"ְרֵאה ָאנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם ַהּיֹום". ּפֵרּוׁש, ׁשֶַהּבְִחיָרה ּבְיַד ָהָאָדם לִבְחֹור טֹוב אֹו ַרע. 
וְָאַמר ֲאדֹונִי ָאבִי זְֵקנִי מֹוִרי וְַרּבִי זַ"ל, ׁשֶעַל זֶה ְמבְָרכִין "ַהּנֹותֵן לַּׂשֶכְוִי בִינָה" ]"ַהּלֵב 
נְִקָרא ׂשֶכְוִי ּבִלְׁשֹון ַהִּמְקָרא, ִּדכְתִיב "אֹו ִמי נָתַן לַּׂשֶכְוִי בִינָה" )איוב לח,לו(" - משנ"ב 
סי' מו ס"ק ד[. וְנְִרֶאה ּפֵרּוׁש "ַהּיֹום", ׁשֶיֵׁש ּבְכָל יֹום ּבְִחיָרה ֲחָדׁשָה. ּכִי ַאַחר ׁשֶחֹוֵטא 

לִּבָם"  ּבְִרׁשּות  "ָהְרׁשָעִים  ֲחזַ"ל:  ׁשֶָאְמרֹו  ּכְמֹו  ֵמָהָאָדם,  ַהּבְִחיָרה  ִמְסּתַּלֶֶקת  ָהָאָדם, 
בְֵראׁשִית,  ַמעֲׂשֵה  יֹום  ּבְכָל  ְמַחֵּדׁש  ּבָרּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ָמקֹום,  ּוִמּכָל  י,ג(.  )אסתר רבה 

וְנֹותֵן ּבְִחיָרה ֲחָדׁשָה לָָאָדם ּבְכָל יֹום, ׁשֶּיּוכַל לְִהיֹות טֹוב ֵמָחָדׁש, ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב: "ֹלא 
יִּכָׁשֶל ּבָה ּבְיֹום ׁשּובֹו" )יחזקאל לג,יב(".

)רבי יהודה אריה לייב מגור, 'שפת אמת' פרשת ראה תרל"ג(

מה	היא	ה'בינה'	אליה	מתייחסת	הברכה,	לפי	פירושו	של	ה'שפת	אמת'?

איזה	דבר	עוזר	לך	להתחיל	בוקר	כ'יום	חדש',	ולא	לסחוב	איתך	את	המועקות	

של	אתמול?

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

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

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

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

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

לעורר	את	האהבה.

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

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

התעוררות	האהבה	תלויה	בשני	גורמים:	

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

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

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

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

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

כאחד"	)חובת	הלבבות,	פתיחה	לשער	האהבה(.	

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

כמבואר	במקור	הבא:	

ַהִהתְּפַעֲלּות ִמִּסּפּור ׁשִבְחֹו ׁשֶל ָמקֹום. ׁשֶַאף ׁשֵֶאינֹו  יֶׁשְנֹו עִנְיַן  ְדזְִמָרה  “ּבִפְסּוֵקי 
ַמּׂשִיג ֶאת ָהעִנְיָן, ׁשֲֶהֵרי ּבִפְסּוֵקי ְדזְִמָרה הּוא ִסּפּור ּגְֻדּלָתֹו יִתְּבֵָרְך ּבְעִנְיַן ִהתְַהּוּות 
ּבָזֶה  יֵׁש  ִמּכָל ָמקֹום  ּבַּנִבְָרִאים,  ֵאינֹו ֻמּׂשָג  ֵמַאיִן'  ‘יֵׁש  ִהתְַהּוּות  וְאֹפֶן  ֵמַאיִן',  ‘יֵׁש 
ִהתְּפַעֲלּות. וְיֵׁש לְבֵָאר ָהעִנְיָן, ׁשֶּזֶה ׁשֶ'ּיֵׁש ֵמַאיִן' ֵאינֹו ֻמּׂשָג ּבַּנִבְָרִאים הּוא ִמּׁשּום 
ׁשֶַהּׂשָגָה ִהיא ּבִבְִחינַת ּפְנִיִמּיּות, וְִאּלּו ָהיּו ַהּנִבְָרִאים ַמּׂשִיגִים עִנְיַן ‘יֵׁש ֵמַאיִן' ָהיְתָה 
ַהַהּׂשָגָה ּפֹועֶלֶת ּבֶָהם ּבִּטּול ְמצִיאּותָם... ֲאבָל ִמּכָל ָמקֹום ִסּפּור ׁשִבְחֹו ׁשֶל ָמקֹום 
ּבְעִנְיַן ִהתְַהּוּות ‘יֵׁש ֵמַאיִן', ַאף ׁשֵֶאין ּבֹו ַהּׂשָגָה, הּוא ּפֹועֵל ִהתְּפַעֲלּות, ׁשֶּזֶהּו ּגַם 
וְַהּפְעֻּלָה  ִמּזֶה.  וְזְִמָרה, ׁשִֶּמתְּפַעֵל  ְדזְִמָרה ֵהם ּבְפַׁשְטּות עִנְיַן ׁשִיָרה  ַמה ּׁשֶּפְסּוֵקי 
ִּדפְסּוֵקי ְדזְִמָרה ּבַּנֶפֶׁש ִהיא ּבְֶדֶרְך ֲחִקיָקה ]ַהׁשְּפָעָה[ ִמּבַחּוץ. ַהיְנּו, ׁשֵֶאין זֹו ֲחִקיָקה 
ִמּבִפְנִים, ִמּׁשּום ׁשֵֶאין ּבָזֶה ַהּׂשָגָה, ֲאבָל ִמּכָל ָמקֹום ִמּצַד ַהִהתְּפַעֲלּות ֲהֵרי זֶה ּפֹועֵל 
“לְזֵַּמר  ִמּלְׁשֹון  ׁשֶהּוא  ְדזְִמָרה',  ‘ּפְסּוֵקי  ׁשֶל  ַהּׁשֵנִי  ַהּפֵרּוׁש  וְזֶהּו  ִמּבַחּוץ.  ֲחִקיָקה 
ַהּמֹונְעִים  ַהּבֲַהִמית...  נֶפֶׁש  ׁשֶל  וְַהּקֹוצִים  ַהחֹוִחים  ֶאת  לְַהכְִרית  ַהיְנּו  עִָריצִים", 
ּוְמעַּכְבִים ֶאת ַהּנֶפֶׁש ַהּבֲַהִמית ֵמַהְרּגָׁשַת וֲַהבָנַת עִנְיַן ֱאֹלִקי... וְִהּנֵה לְַאַחר ָהעֲבֹוָדה 
ִּדפְסּוֵקי ְדזְִמָרה ּבָָאה ָהעֲבֹוָדה ׁשֶל ּבְִרּכֹות ְקִריַאת ׁשְַמע, ׁשֶּבְבְִרּכֹות ְקִריַאת ׁשְַמע 

יֵׁש ּבָזֶה ַהּׂשָגָה..."
)רבי מנחם מענדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, ד"ה "אני לדודי" תשי"ב(

מה	הם	שני	הפירושים	למונח	“פסוקי	דזמרה",	ומה	המשמעות	של	כל	פירוש?

פתח	את	הסידור	ב'פסוקי	דזמרה'	ונסה	להבחין	במזמורים	המבטאים	את	עניין	

“התהוות	יש	מאין".

מדוע	אנחנו	לא	יכולים	לקלוט	באמת	את	משמעות	בריאת	‘יש	מאין'?	
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"אלוקי נשמה שנתת בי טהורה היא ... 
אתה נפחתה בי ואתה עתיד ליטלה ממני" 

וְַאּתָה  וְכּו'  נְׁשָָמה  "ֱאֹלַהי,  ַהּתְפִּלָה,  קֶֹדם  ַהּׁשַַחר,  ּבְִרּכֹות  ּבִתְִחּלַת  ׁשֶּתְִּקנּו  "וְזֶהּו 
וְַאּתָה  ּבִי  נְפְַחּתָּה  ׁשֶַאּתָה  ֵמַאַחר  ּכְלֹוַמר,  ִמֶּמּנִי",  לְִּטלָּה  עָתִיד  וְַאּתָה  כּו'  נְפְַחּתָּה 
עָתִיד לְִּטלָּה ִמֶּמּנִי, לָכֵן ֵמעַּתָה ֲאנִי מֹוְסָרּה ּוַמֲחזִיָרּה לְָך לְיֲַחָדּה ּבְַאְחּדּותְָך, ּוכְמֹו 
ַמְחׁשַבְּתִי  יְֵדי ִהתְַקּׁשְרּות  וְַהיְנּו עַל  )תהילים כה,א(.  נַפְׁשִי ֶאּׂשָא"  ׁשֶּכָתּוב: "ֵאלֶיָך ה' 
ּבְַמְחׁשַבְּתְָך וְִדּבּוִרי ּבְִדּבּוְרָך, ּבְאֹותִּיֹות ַהּתֹוָרה וְַהּתְפִּלָה, ּובִפְָרט ּבֲַאִמיָרה לַה' לְנֹכַח, 
ּכְמֹו "ּבָרּוְך ַאּתָה" ּוכְַהאי ּגַוְנָא ]ּבְדֹוֶמה לְזֶה[. וְִהּנֵה, ּבֲַהכָנָה זֹו ׁשֶל ְמִסיַרת נַפְׁשֹו לַה' 

יַתְִחיל ּבְִרּכֹות ַהּׁשַַחר "ּבָרּוְך ַאּתָה"".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא 'לקוטי אמרים' פרק מ"א(

כיצד	מהווה	ברכת	'אלוקי	נשמה',	לפי	ביאור	בעל	התניא,	בסיס	לכל	היום	כולו?

"הנותן לשכוי בינה להבחין בין יום ובין לילה"
"ְרֵאה ָאנֹכִי נֹתֵן לִפְנֵיכֶם ַהּיֹום". ּפֵרּוׁש, ׁשֶַהּבְִחיָרה ּבְיַד ָהָאָדם לִבְחֹור טֹוב אֹו ַרע. 
וְָאַמר ֲאדֹונִי ָאבִי זְֵקנִי מֹוִרי וְַרּבִי זַ"ל, ׁשֶעַל זֶה ְמבְָרכִין "ַהּנֹותֵן לַּׂשֶכְוִי בִינָה" ]"ַהּלֵב 
נְִקָרא ׂשֶכְוִי ּבִלְׁשֹון ַהִּמְקָרא, ִּדכְתִיב "אֹו ִמי נָתַן לַּׂשֶכְוִי בִינָה" )איוב לח,לו(" - משנ"ב 
סי' מו ס"ק ד[. וְנְִרֶאה ּפֵרּוׁש "ַהּיֹום", ׁשֶיֵׁש ּבְכָל יֹום ּבְִחיָרה ֲחָדׁשָה. ּכִי ַאַחר ׁשֶחֹוֵטא 

לִּבָם"  ּבְִרׁשּות  "ָהְרׁשָעִים  ֲחזַ"ל:  ׁשֶָאְמרֹו  ּכְמֹו  ֵמָהָאָדם,  ַהּבְִחיָרה  ִמְסּתַּלֶֶקת  ָהָאָדם, 
בְֵראׁשִית,  ַמעֲׂשֵה  יֹום  ּבְכָל  ְמַחֵּדׁש  ּבָרּוְך הּוא  ַהָּקדֹוׁש  ָמקֹום,  ּוִמּכָל  י,ג(.  )אסתר רבה 

וְנֹותֵן ּבְִחיָרה ֲחָדׁשָה לָָאָדם ּבְכָל יֹום, ׁשֶּיּוכַל לְִהיֹות טֹוב ֵמָחָדׁש, ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב: "ֹלא 
יִּכָׁשֶל ּבָה ּבְיֹום ׁשּובֹו" )יחזקאל לג,יב(".

)רבי יהודה אריה לייב מגור, 'שפת אמת' פרשת ראה תרל"ג(

מה	היא	ה'בינה'	אליה	מתייחסת	הברכה,	לפי	פירושו	של	ה'שפת	אמת'?

איזה	דבר	עוזר	לך	להתחיל	בוקר	כ'יום	חדש',	ולא	לסחוב	איתך	את	המועקות	

של	אתמול?

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

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

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

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

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

לעורר	את	האהבה.

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

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

התעוררות	האהבה	תלויה	בשני	גורמים:	

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

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

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

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

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

כאחד"	)חובת	הלבבות,	פתיחה	לשער	האהבה(.	

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

כמבואר	במקור	הבא:	

ַהִהתְּפַעֲלּות ִמִּסּפּור ׁשִבְחֹו ׁשֶל ָמקֹום. ׁשֶַאף ׁשֵֶאינֹו  יֶׁשְנֹו עִנְיַן  ְדזְִמָרה  “ּבִפְסּוֵקי 
ַמּׂשִיג ֶאת ָהעִנְיָן, ׁשֲֶהֵרי ּבִפְסּוֵקי ְדזְִמָרה הּוא ִסּפּור ּגְֻדּלָתֹו יִתְּבֵָרְך ּבְעִנְיַן ִהתְַהּוּות 
ּבָזֶה  יֵׁש  ִמּכָל ָמקֹום  ּבַּנִבְָרִאים,  ֵאינֹו ֻמּׂשָג  ֵמַאיִן'  ‘יֵׁש  ִהתְַהּוּות  וְאֹפֶן  ֵמַאיִן',  ‘יֵׁש 
ִהתְּפַעֲלּות. וְיֵׁש לְבֵָאר ָהעִנְיָן, ׁשֶּזֶה ׁשֶ'ּיֵׁש ֵמַאיִן' ֵאינֹו ֻמּׂשָג ּבַּנִבְָרִאים הּוא ִמּׁשּום 
ׁשֶַהּׂשָגָה ִהיא ּבִבְִחינַת ּפְנִיִמּיּות, וְִאּלּו ָהיּו ַהּנִבְָרִאים ַמּׂשִיגִים עִנְיַן ‘יֵׁש ֵמַאיִן' ָהיְתָה 
ַהַהּׂשָגָה ּפֹועֶלֶת ּבֶָהם ּבִּטּול ְמצִיאּותָם... ֲאבָל ִמּכָל ָמקֹום ִסּפּור ׁשִבְחֹו ׁשֶל ָמקֹום 
ּבְעִנְיַן ִהתְַהּוּות ‘יֵׁש ֵמַאיִן', ַאף ׁשֵֶאין ּבֹו ַהּׂשָגָה, הּוא ּפֹועֵל ִהתְּפַעֲלּות, ׁשֶּזֶהּו ּגַם 
וְַהּפְעֻּלָה  ִמּזֶה.  וְזְִמָרה, ׁשִֶּמתְּפַעֵל  ְדזְִמָרה ֵהם ּבְפַׁשְטּות עִנְיַן ׁשִיָרה  ַמה ּׁשֶּפְסּוֵקי 
ִּדפְסּוֵקי ְדזְִמָרה ּבַּנֶפֶׁש ִהיא ּבְֶדֶרְך ֲחִקיָקה ]ַהׁשְּפָעָה[ ִמּבַחּוץ. ַהיְנּו, ׁשֵֶאין זֹו ֲחִקיָקה 
ִמּבִפְנִים, ִמּׁשּום ׁשֵֶאין ּבָזֶה ַהּׂשָגָה, ֲאבָל ִמּכָל ָמקֹום ִמּצַד ַהִהתְּפַעֲלּות ֲהֵרי זֶה ּפֹועֵל 
“לְזֵַּמר  ִמּלְׁשֹון  ׁשֶהּוא  ְדזְִמָרה',  ‘ּפְסּוֵקי  ׁשֶל  ַהּׁשֵנִי  ַהּפֵרּוׁש  וְזֶהּו  ִמּבַחּוץ.  ֲחִקיָקה 
ַהּמֹונְעִים  ַהּבֲַהִמית...  נֶפֶׁש  ׁשֶל  וְַהּקֹוצִים  ַהחֹוִחים  ֶאת  לְַהכְִרית  ַהיְנּו  עִָריצִים", 
ּוְמעַּכְבִים ֶאת ַהּנֶפֶׁש ַהּבֲַהִמית ֵמַהְרּגָׁשַת וֲַהבָנַת עִנְיַן ֱאֹלִקי... וְִהּנֵה לְַאַחר ָהעֲבֹוָדה 
ִּדפְסּוֵקי ְדזְִמָרה ּבָָאה ָהעֲבֹוָדה ׁשֶל ּבְִרּכֹות ְקִריַאת ׁשְַמע, ׁשֶּבְבְִרּכֹות ְקִריַאת ׁשְַמע 

יֵׁש ּבָזֶה ַהּׂשָגָה..."
)רבי מנחם מענדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, ד"ה "אני לדודי" תשי"ב(

מה	הם	שני	הפירושים	למונח	“פסוקי	דזמרה",	ומה	המשמעות	של	כל	פירוש?

פתח	את	הסידור	ב'פסוקי	דזמרה'	ונסה	להבחין	במזמורים	המבטאים	את	עניין	

“התהוות	יש	מאין".

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

וְיְִרָאתֹו? ּבְׁשָעָה ׁשֶּיִתְּבֹונֵן ָהָאָדם ּבְַמעֲׂשָיו ּובְרּוָאיו  “וְֵהיַאְך ִהיא ַהֶּדֶרְך לְַאֲהבָתֹו 
ַהּנִפְלִָאים ַהּגְדֹולִים, וְיְִרֶאה ֵמֶהן ָחכְָמתֹו ׁשֵֶאין לָּה עֵֶרְך וְֹלא ֵקץ - ִמּיָד הּוא אֹוֵהב 
ָּדוִד:  ׁשֶָאַמר  ּכְמֹו  ַהּגָדֹול,  ַהּׁשֵם  לֵיַדע  ּגְדֹולָה  ּתֲַאוָה  ּוִמתְַאּוֶה  ּוְמפֵָאר,  ּוְמׁשַּבֵַח 

“צְָמָאה נַפְׁשִי לֵאֹלִהים, לְֵאל ָחי“ )תהילים מב, ג(.

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

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

ועל	השגחתו	של	ה'	על	כל	ענייני	העולם.	מלבד	הפלא	הפשוט	של	חכמת	הבריאה	-	

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

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

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

והעולם	 ה'	 שבין	 פוסק	 הבלתי	 הקשר	 את	 כולם	 מבטאים	 דברו"	 עושה	 סערה	 “רוח	 או	

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

ומופלא	מכלום	גמור.	

הפנמת	פסוקי	דזמרה	מולידה	בנו	תחושה	חזקה	של	התפעלות.	התפעלות	מכך	שה'	

לא	 אנחנו	 כשלעצמם.	 כלום	 שווים	 לא	 העולם	 ענייני	 שאר	 וכל	 ה'אמיתי',	 הדבר	 הוא	

באמת	מסוגלים	לקלוט	עד	כמה	העולם	הוא	‘אין'	בגלל	שהעולם	הוא	בעצם	אנחנו,	אבל	

ההכרה	בכך	אמורה	להשאיר	בנו	רושם	עז.	פסוקי	דזמרה	אמנם	אינם	חובה	מעיקר	

מצוות	התפילה,	אך	בלעדיהם	לא	נוכל	להגיע	ל"ואהבת	את	ה'	אלוקיך".	פסוקי	דזמרה	

הם	כוח	ההנעה	של	כל	המערכת,	והם	אלו	שמעוררים	בנו	את	הרצון	הראשוני	להימשך	

אחרי	ה'	ולאהוב	אותו.	

 “כי רגע באפו, חּיים ברצונו" 

“כל הנשמה תהלל יה הללויה"
יָדּועַ  ְּדִהּנֵה  יִתְּבֵָרְך.  נַעֲׂשֶה ְרצֹונֹו  ִאם  ַהַחּיִים,  ָהעֵת  נִתְּבֹונֵן  ּבְַאּפֹו' ח"ו,  "ֵמָה'ֶרגַע 
ָהֶרגַע ֵמַאּפֹו ַמה ּׁשֶהּוא ח"ו, ׁשֶּזֶה ָהיָה ַחְסֵדי ה' יִתְּבֵָרְך ׁשֶֹּלא נָתַן לְבִלְעָם לְַקְטֵרג 
ּבֶָרגַע ַהּזֶה, ּכַּיָדּועַ. וְעַל ַאַחת ּכַָּמה וְכַָּמה ִמָּדה טֹובָה ְמֻרּבָה, ַהַחּיִים ׁשֶּיֵׁש ּבְִרצֹונֹו 
הּוא לְֵאין ׁשִעּור. ּוכְמֹו כֵן נִתְּבֹונֵן ּבְעַצְֵמנּו, ִאם ח"ו ‘ֶרגַע ּבְַאּפֹו' - ִאם ַמכְעִיִסין ֶרגַע 
ַאַחת ה' יִתְּבֵָרְך, ׁשֶּיָכֹול לְַקלְֵקל ּבְֶרגַע ַאַחת ַחס וְׁשָלֹום, עַל ַאַחת ּכַָּמה וְכַָּמה ‘ַחּיִים 
ֵאינֹו ָחלּוט,  יִתְּבֵָרְך ֲאפִּלּו ֶרגַע ַאַחת  ֵאיזֶה ָרצֹון לַה'  יֵׁש לֹו לְָאָדם  ּבְִרצֹונֹו' - ִאם 
יָּה  יַעֲמֹוד לֹו. ּוכְמֹו כֵן יֵׁש לֹוַמר ּפֵרּוׁש ַהּפָסּוק “ּכֹל ַהּנְׁשָָמה ּתְַהּלֵל  ַרק זֶה ָהֶרגַע 
ַהלְלּויָּה", וְָאְמרּו ֲחזַ"ל: “עַל ּכָל נְׁשִיָמה ּונְׁשִיָמה ּתְַהּלֵל יָּה" )ב"ר יד,ט(. וְַהיינּו: ִאם 
זָכִיתָ ֵאיזֶה נְׁשִיָמה לְַהּלֵל עִָּמּה ה' יִתְּבֵָרְך, וְכִּוַנְּתָ ֶרגַע ַאַחת ּבְִרצֹון ה' יִתְּבֵָרְך, עַל זֶה 
“ּתְַהּלֵל יָּה", ּכִי זָכִיתָ לָּזֶה. וְזֶה ׁשֶּנֱֶאַמר עֹוד ּפַעַם “ַהלְלּויָּה", ּכִי ּכָל ֶרגַע וֶָרגַע ִהיא 

עֲבֹוָדה ּבִפְנֵי עַצְָמּה לַה' יִתְּבֵָרְך".
 )רבי יעקב יצחק מביאלה, ‘דברי בינה' פרשת תרומה( 

כיצד	מפרש	הרבי	מביאלה	את	המילים	“חיים	ברצונו"?	‘רצונו‘	של	מי?

“סומך ה' לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים, 
עיני כל אליך ישברו... קרוב ה' לכל קוראיו...

 רצון יראיו יעׂשה ואת שועתם ישמע ויושיעם"
"ּבִזְַמן ׁשֵֶאין ּבֵית ַהִּמְקָּדׁש ַקּיָם, ּכְנֶֶסת יִׂשְָרֵאל ִהיא ּבִבְִחינַת נְפִילָה. וְִהּנֵה, לְָהבִין זֶה, ֵאיְך הּוא לְַמעְלָה 
ּבִיִריָדתָּה  יִׂשְָרֵאל  נִׁשְמֹות  ּבִכְלָלּות  לְַמָּטה,  ַאְך  ּבֵָאר.  ֵּדי  ֵאין   - ]ׁשֶּלְַמעְלָה[  ִּדלְעֵּלָא  יִׂשְָרֵאל  ּבִכְנֶֶסת 
לְִהתְלַּבֵׁש ּבְגּוף ָהָאָדם ּבְנֶפֶׁש ַהּבְֵהִמית - יּובָן. ּכִי ִהּנֵה ּבְַמּתַן ּתֹוָרה ּכְתִיב, “ּפָנִים ּבְפָנִים ִּדּבֶר ה' עִָּמכֶם" 
)ְּדבִָרים ה,ד(, ׁשֶָהיָה ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא עִם ּכְנֶֶסת יִׂשְָרֵאל ּבִבְִחינַת ‘ּפָנִים ּבְפָנִים'. וְכֵן ָהיָה ּכָל זְַמן ּבֵית 

ַהִּמְקָּדׁש. ּופָנִים ׁשֶל ַהּנֶפֶׁש, ְּדַהיְנּו ּכְמֹו עַל ֶּדֶרְך ָמׁשָל ּבַּגַׁשְִמּיּות, ׁשֶרֹוִאים ּבְחּוׁש ׁשֶּבַּפָנִים ִמתְּגַּלֶה וְנְִרֶאה 
ּכָל ַהחּוׁשִים - ְרִאּיָה ׁשְִמיעָה כו', לְפִי ׁשֶהּוא ּגִּלּוי עִַּקר ִחּיּותֹו ׁשֶל ָהָאָדם. ַמה ּׁשֵֶאין ּכֵן ּבָָאחֹור ׁשֶּלֹו, 
ֵאינָּה ִמתְּגַּלָה ּכִי ִאם ִחּיּות מּועָט. ּכְָך עַל ֶּדֶרְך ָמׁשָל ּבְנֶפֶׁש ָהָאָדם, ַמה ּׁשֶהּוא עִַּקר ִחּיּותָּה, וְׁשָם ְרצֹונָּה 
וְֶחפְצָּה ָהֲאִמּתִי ּבְִטבְעָּה, נְִקָרא ּבְִחינַת ‘ּפָנִים', ַמה ּׁשֵֶאין ּכֵן ַמה ּׁשֵֶאינֹו ּכָל ּכְָך ֵחפֶץ ּוְרצֹון ַהּנֶפֶׁש, ֶאּלָא 
עַל צַד ַהֶהכְֵרַח, אֹו ַאּגַב ּגְָרָרא ּובְִקִרירּות, ֲהֵרי זֶה נְִקָרא ּבְִחינַת ‘ָאחֹור' ׁשֶל ַהּנֶפֶׁש, ׁשֵֶאין ׁשָם ֶאּלָא ִחּיּות 

מּועָט. 

אֹותֹו  לְַאֲהבָה  ה',  לַעֲבֹוַדת  נְִמׁשָכִים  ּבְִטבְעָם  יִׂשְָרֵאל  נַפְׁשֹות  ּכְלָלּות  ָהיָה  ַהִּמְקָּדׁש  ּבֵית  ּבִזְַמן  וְִהּנֵה, 
ּולְָדבְָקה ּבֹו ֵמְרצֹונָם וְֶחפְצָם ָהֲאִמּתִי, ׁשֶּזֶה עִַּקר וְִחּיּות ַהּנֶפֶׁש. ּוׁשְָאר צְָרכֵי ָהעֹולָם ַהּזֶה, ֲהגַם ׁשֶָהיָה ּגַם 
ּכֵן ֲאכִילָה ּוׁשְתִּיָה ּוַמּׂשָא ּוַמּתָן, ִמּכָל ָמקֹום ֹלא ָהיָה ֶאצְלָם ּכִי ִאם עַל צַד ַהֶהכְֵרַח וְֶדֶרְך עֲָרִאי ּובְִקִרירּות, 
ׁשֶֹּלא ָהיָה ִחּיּות ַהּנֶפֶׁש ּבָזֶה ֶאּלָא ָּדבָר מּועָט. ַמה ּׁשֵֶאין ּכֵן ּבִזְַמן ׁשֵֶאין ּבֵית ַהִּמְקָּדׁש ַקּיָם, הּוא לְֵהפְֶך 
ַמָּמׁש, ּכִי ֶטבַע נֶפֶׁש ָהָאָדם לִָּמׁשְֵך ַאַחר צְָרכֵי ַהּגּוף וְעִנְיְנֵי עֹולָם ַהּזֶה, וֲַאפִּלּו ַמה ּׁשֶעֹוׂשֶה טֹוב וְָסר ֵמַרע 
ּוְמעֹוֵרר ֶאת ָהַאֲהבָה לַה' לְָדבְָקה ּבֹו ּובְתֹוָרתֹו, הּוא ִמּצַד יְגִיעַת ַהּנֶפֶׁש, ׁשְֶּמיַּגֵעַ ּבְעָָמל וִיגִיעָה לְִהתְּבֹונֵן 
וְנְִקָרא ּבְִחינָה זֹו ‘ָאחֹור ּבְפָנִים', “ּכִי ּפָנּו ֵאלַי עֶֹרף"  ּבִגְֻדּלַת ה' ּולְַהּטֹות לְבָבֹו לְעֹוֵרר ֶאת ָהַאֲהבָה... 
)ירמיהו ב,כז(, ּפֵרּוׁש, ֲאפִּלּו ַמה ּׁשֶּפָנּו ֵאלַי, לַּפְנִיִמּיּות ׁשֶּלִי, הּוא ּבִבְִחינַת עֶֹרף, ׁשֶהּוא ּבְִחינַת ִחיצֹונִּיּות 

וֲַאחֹוַריִם, ׁשֵֶאין ׁשָם ֶאּלָא ִחּיּות מּועָט. וְִהנֵה ּבְִחינָה זֹו נְִקָרא ּבְִחינַת נְפִילָה לְגַּבֵי ַמהּות ַהּנֶפֶׁש, ׁשִֶּמּצַד 
ִטבְעָּה לְפִי ְמקֹור ָחצְבָּה ְראּויָה לְִהיֹות ּבְִטבְעָּה ּכְׁשַלְֶהבֶת ָהעֹולָה ֵמֵאלֶיָה לְָדבְָקה ּבֹו. ֶאּלָא ּכָל זֶה הּוא 
לְפִי ׁשֶּנָפְלָה וְיְָרָדה ּבְֵסתֶר ַהַּמְדֵרגֹות ּתַַחת ֶמְמׁשֶלֶת ַהּגּוף וְנֶפֶׁש ַהּבְֵהִמית, וְִהיא ֶאצְלָם ּבְַמֲאָסר ּובְגָלּות.

וְִהּנֵה יֵׁש ּבָזֶה ב' ּבְִחינֹות: נֹופְלִים, ּוכְפּופִים. ּכְפּופִים הּוא עַל ֶּדֶרְך ָמׁשָל, ּכְָאָדם ׁשֶּכֹופֵף ֹראׁשֹו וְקֹוָמתֹו, 
ֲאבָל ַרגְלָיו עַל עְָמָדם עֹוְמִדים. ּכְָך יֵׁש ׁשֶָהֹראׁש ּומֹוִחין ׁשֶּלֹו ּכְפּופִים לְַמָּטה וְנְִמׁשָכִים ַאַחר צְָרכֵי ַהּגּוף 
וְעִנְיְנֵי עֹולָם ַהּזֶה, ֲאבָל ּבְִחינַת ָהַרגְלַיִם ׁשֶּבֹו - ְּדַהיְנּו ַמְדֵרגָה ַאֲחרֹונָה ׁשֶּבֹו, ׁשֶהּוא עִנְיַן ַהַּמעֲׂשֶה ּבְ"סּור 
ֵמַרע וַעֲׂשֵה טֹוב" ּבְפֹעַל ַמָּמׁש, עֲַדיִן עֹוְמִדים עַל עְָמָדם ּבִׁשְלֵמּות לְִהּזֵָהר ּבְתַכְלִית ִמן ָהַרע עַד ָקצֶה 
ָהַאֲחרֹון, ֲאפִּלּו ַמה ֶּׁשָאָדם ָּדׁש ּבַעֲֵקבָיו, ּכְגֹון ׁשֶֶקר וְגַּסּות ָהרּוַח כּו'. וְגַם ּבְ"וַעֲׂשֵה טֹוב", ּבִׁשְִמיַרת ּכָל 
ַהִּמצְוֹות ּבְתַכְלִית ּכָל ּפְָרֵטיֶהן וְִדְקּדּוֵקיֶהן וְִדְקדּוֵקי סֹופְִרים. ֲאבָל ּכְׁשֶּגַם ּבְִחינָה זֹו ֵאינָּה ּבִׁשְלֵמּות, ֲאפִּלּו 

ּבְָדבָר ַקל וְִדְקּדּוק ַקל ִמִּדְקדּוֵקי סֹופְִרים, ֲהֵרי זֶה נְִקָרא ִמן ַהּנֹופְלִים, ׁשֶּנָפַל ִמן ַרגְלָיו לְגְַמֵרי.

וְִהּנֵה, “עֵינֵי כֹל ֵאלֶיָך יְׂשַּבֵרּו", ְמצַּפִים ּוְמַקּוִים לְיִׁשְעֹו, ׁשֶעֲַדיִן יֵׁש ּתֹוֶחלֶת וְתְִקוָה ׁשֶּיְִהיֶה ַהְחזַָרת ּפָנִים 
זֶה  יְֵדי  וְעַל  ְּדַהיְנּו ׁשֶּיָׂשִים ֵאלָיו לִּבֹו.  ַּדוְָקא,  יְִקָרֻאהּו בֱֶאֶמת"  ּבְפָנִים... ַרק ׁשֶ"ָּקרֹוב ה'... לְכָל ֲאׁשֶר 
“ְרצֹון יְֵרָאיו יַעֲׂשֶה", ּפֵרּוׁש ׁשֶּנַעֲׂשֶה ּגַם לְַמָּטה ָרצֹון ֵאצֶל יְֵרָאיו, לְִהיֹות ּגִּלּוי ּפְנִיִמית ָהָרצֹון ּופְנִיִמית 
ַהּלֵב לְִהיֹות ֵאלָיו יִתְּבֵָרְך ּבִבְִחינַת ‘ּפָנִים ּבְפָנִים'... “וְֶאת ׁשַוְעָתָם יִׁשְַמע" הּוא ּבְִחינַת “וַּיִצְעֲקּו ֶאל ה' 

ּבַּצַר לֶָהם" )ּתְִהּלִים קז, ו(, ׁשֶעַל יְֵדי זֶה יֹוׁשִיעֵם וִינְַּטלֵם וִינַּׂשְֵאם לְַמעְלָה ַמעְלָה".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, ‘לקוטי תורה' פרשת כי תצא, ד"ה “כי ההרים ימושו"(

מהּו	ההבדל	בין	ה'נופלים'	ל'כפּופים'?

במה	תלּויה	החזרה	לעמדת	ה'פנים	בפנים'	ּותקּומת	הנופלים	והכפּופים?
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הרמב“ם	בהלכות	יסודי	התורה	)פרק	ב,	הלכה	ב(	מבאר	כיצד	ניתן	להגיע	לאהבת	ה':	

וְיְִרָאתֹו? ּבְׁשָעָה ׁשֶּיִתְּבֹונֵן ָהָאָדם ּבְַמעֲׂשָיו ּובְרּוָאיו  “וְֵהיַאְך ִהיא ַהֶּדֶרְך לְַאֲהבָתֹו 
ַהּנִפְלִָאים ַהּגְדֹולִים, וְיְִרֶאה ֵמֶהן ָחכְָמתֹו ׁשֵֶאין לָּה עֵֶרְך וְֹלא ֵקץ - ִמּיָד הּוא אֹוֵהב 
ָּדוִד:  ׁשֶָאַמר  ּכְמֹו  ַהּגָדֹול,  ַהּׁשֵם  לֵיַדע  ּגְדֹולָה  ּתֲַאוָה  ּוִמתְַאּוֶה  ּוְמפֵָאר,  ּוְמׁשַּבֵַח 

“צְָמָאה נַפְׁשִי לֵאֹלִהים, לְֵאל ָחי“ )תהילים מב, ג(.

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

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

ועל	השגחתו	של	ה'	על	כל	ענייני	העולם.	מלבד	הפלא	הפשוט	של	חכמת	הבריאה	-	

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

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

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

והעולם	 ה'	 שבין	 פוסק	 הבלתי	 הקשר	 את	 כולם	 מבטאים	 דברו"	 עושה	 סערה	 “רוח	 או	

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

ומופלא	מכלום	גמור.	

הפנמת	פסוקי	דזמרה	מולידה	בנו	תחושה	חזקה	של	התפעלות.	התפעלות	מכך	שה'	

לא	 אנחנו	 כשלעצמם.	 כלום	 שווים	 לא	 העולם	 ענייני	 שאר	 וכל	 ה'אמיתי',	 הדבר	 הוא	

באמת	מסוגלים	לקלוט	עד	כמה	העולם	הוא	‘אין'	בגלל	שהעולם	הוא	בעצם	אנחנו,	אבל	

ההכרה	בכך	אמורה	להשאיר	בנו	רושם	עז.	פסוקי	דזמרה	אמנם	אינם	חובה	מעיקר	

מצוות	התפילה,	אך	בלעדיהם	לא	נוכל	להגיע	ל"ואהבת	את	ה'	אלוקיך".	פסוקי	דזמרה	

הם	כוח	ההנעה	של	כל	המערכת,	והם	אלו	שמעוררים	בנו	את	הרצון	הראשוני	להימשך	

אחרי	ה'	ולאהוב	אותו.	

“כי רגע באפו, חּיים ברצונו" 
“כל הנשמה תהלל יה הללויה"

יָדּועַ  ְּדִהּנֵה  יִתְּבֵָרְך.  נַעֲׂשֶה ְרצֹונֹו  ִאם  ַהַחּיִים,  ָהעֵת  נִתְּבֹונֵן  ּבְַאּפֹו' ח"ו,  "ֵמָה'ֶרגַע 
ָהֶרגַע ֵמַאּפֹו ַמה ּׁשֶהּוא ח"ו, ׁשֶּזֶה ָהיָה ַחְסֵדי ה' יִתְּבֵָרְך ׁשֶֹּלא נָתַן לְבִלְעָם לְַקְטֵרג 
ּבֶָרגַע ַהּזֶה, ּכַּיָדּועַ. וְעַל ַאַחת ּכַָּמה וְכַָּמה ִמָּדה טֹובָה ְמֻרּבָה, ַהַחּיִים ׁשֶּיֵׁש ּבְִרצֹונֹו 
הּוא לְֵאין ׁשִעּור. ּוכְמֹו כֵן נִתְּבֹונֵן ּבְעַצְֵמנּו, ִאם ח"ו ‘ֶרגַע ּבְַאּפֹו' - ִאם ַמכְעִיִסין ֶרגַע 
ַאַחת ה' יִתְּבֵָרְך, ׁשֶּיָכֹול לְַקלְֵקל ּבְֶרגַע ַאַחת ַחס וְׁשָלֹום, עַל ַאַחת ּכַָּמה וְכַָּמה ‘ַחּיִים 
ֵאינֹו ָחלּוט,  יִתְּבֵָרְך ֲאפִּלּו ֶרגַע ַאַחת  ֵאיזֶה ָרצֹון לַה'  יֵׁש לֹו לְָאָדם  ּבְִרצֹונֹו' - ִאם 
יָּה  יַעֲמֹוד לֹו. ּוכְמֹו כֵן יֵׁש לֹוַמר ּפֵרּוׁש ַהּפָסּוק “ּכֹל ַהּנְׁשָָמה ּתְַהּלֵל  ַרק זֶה ָהֶרגַע 
ַהלְלּויָּה", וְָאְמרּו ֲחזַ"ל: “עַל ּכָל נְׁשִיָמה ּונְׁשִיָמה ּתְַהּלֵל יָּה" )ב"ר יד,ט(. וְַהיינּו: ִאם 
זָכִיתָ ֵאיזֶה נְׁשִיָמה לְַהּלֵל עִָּמּה ה' יִתְּבֵָרְך, וְכִּוַנְּתָ ֶרגַע ַאַחת ּבְִרצֹון ה' יִתְּבֵָרְך, עַל זֶה 
“ּתְַהּלֵל יָּה", ּכִי זָכִיתָ לָּזֶה. וְזֶה ׁשֶּנֱֶאַמר עֹוד ּפַעַם “ַהלְלּויָּה", ּכִי ּכָל ֶרגַע וֶָרגַע ִהיא 

עֲבֹוָדה ּבִפְנֵי עַצְָמּה לַה' יִתְּבֵָרְך".
 )רבי יעקב יצחק מביאלה, ‘דברי בינה' פרשת תרומה( 

כיצד	מפרש	הרבי	מביאלה	את	המילים	“חיים	ברצונו"?	‘רצונו‘	של	מי?

 “סומך ה' לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים, 

 עיני כל אליך ישברו... קרוב ה' לכל קוראיו...

 רצון יראיו יעׂשה ואת שועתם ישמע ויושיעם"
"ּבִזְַמן ׁשֵֶאין ּבֵית ַהִּמְקָּדׁש ַקּיָם, ּכְנֶֶסת יִׂשְָרֵאל ִהיא ּבִבְִחינַת נְפִילָה. וְִהּנֵה, לְָהבִין זֶה, ֵאיְך הּוא לְַמעְלָה 
ּבִיִריָדתָּה  יִׂשְָרֵאל  נִׁשְמֹות  ּבִכְלָלּות  לְַמָּטה,  ַאְך  ּבֵָאר.  ֵּדי  ֵאין   - ]ׁשֶּלְַמעְלָה[  ִּדלְעֵּלָא  יִׂשְָרֵאל  ּבִכְנֶֶסת 
לְִהתְלַּבֵׁש ּבְגּוף ָהָאָדם ּבְנֶפֶׁש ַהּבְֵהִמית - יּובָן. ּכִי ִהּנֵה ּבְַמּתַן ּתֹוָרה ּכְתִיב, “ּפָנִים ּבְפָנִים ִּדּבֶר ה' עִָּמכֶם" 
)ְּדבִָרים ה,ד(, ׁשֶָהיָה ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא עִם ּכְנֶֶסת יִׂשְָרֵאל ּבִבְִחינַת ‘ּפָנִים ּבְפָנִים'. וְכֵן ָהיָה ּכָל זְַמן ּבֵית 

ַהִּמְקָּדׁש. ּופָנִים ׁשֶל ַהּנֶפֶׁש, ְּדַהיְנּו ּכְמֹו עַל ֶּדֶרְך ָמׁשָל ּבַּגַׁשְִמּיּות, ׁשֶרֹוִאים ּבְחּוׁש ׁשֶּבַּפָנִים ִמתְּגַּלֶה וְנְִרֶאה 
ּכָל ַהחּוׁשִים - ְרִאּיָה ׁשְִמיעָה כו', לְפִי ׁשֶהּוא ּגִּלּוי עִַּקר ִחּיּותֹו ׁשֶל ָהָאָדם. ַמה ּׁשֵֶאין ּכֵן ּבָָאחֹור ׁשֶּלֹו, 
ֵאינָּה ִמתְּגַּלָה ּכִי ִאם ִחּיּות מּועָט. ּכְָך עַל ֶּדֶרְך ָמׁשָל ּבְנֶפֶׁש ָהָאָדם, ַמה ּׁשֶהּוא עִַּקר ִחּיּותָּה, וְׁשָם ְרצֹונָּה 
וְֶחפְצָּה ָהֲאִמּתִי ּבְִטבְעָּה, נְִקָרא ּבְִחינַת ‘ּפָנִים', ַמה ּׁשֵֶאין ּכֵן ַמה ּׁשֵֶאינֹו ּכָל ּכְָך ֵחפֶץ ּוְרצֹון ַהּנֶפֶׁש, ֶאּלָא 
עַל צַד ַהֶהכְֵרַח, אֹו ַאּגַב ּגְָרָרא ּובְִקִרירּות, ֲהֵרי זֶה נְִקָרא ּבְִחינַת ‘ָאחֹור' ׁשֶל ַהּנֶפֶׁש, ׁשֵֶאין ׁשָם ֶאּלָא ִחּיּות 

מּועָט. 

אֹותֹו  לְַאֲהבָה  ה',  לַעֲבֹוַדת  נְִמׁשָכִים  ּבְִטבְעָם  יִׂשְָרֵאל  נַפְׁשֹות  ּכְלָלּות  ָהיָה  ַהִּמְקָּדׁש  ּבֵית  ּבִזְַמן  וְִהּנֵה, 
ּולְָדבְָקה ּבֹו ֵמְרצֹונָם וְֶחפְצָם ָהֲאִמּתִי, ׁשֶּזֶה עִַּקר וְִחּיּות ַהּנֶפֶׁש. ּוׁשְָאר צְָרכֵי ָהעֹולָם ַהּזֶה, ֲהגַם ׁשֶָהיָה ּגַם 
ּכֵן ֲאכִילָה ּוׁשְתִּיָה ּוַמּׂשָא ּוַמּתָן, ִמּכָל ָמקֹום ֹלא ָהיָה ֶאצְלָם ּכִי ִאם עַל צַד ַהֶהכְֵרַח וְֶדֶרְך עֲָרִאי ּובְִקִרירּות, 
ׁשֶֹּלא ָהיָה ִחּיּות ַהּנֶפֶׁש ּבָזֶה ֶאּלָא ָּדבָר מּועָט. ַמה ּׁשֵֶאין ּכֵן ּבִזְַמן ׁשֵֶאין ּבֵית ַהִּמְקָּדׁש ַקּיָם, הּוא לְֵהפְֶך 
ַמָּמׁש, ּכִי ֶטבַע נֶפֶׁש ָהָאָדם לִָּמׁשְֵך ַאַחר צְָרכֵי ַהּגּוף וְעִנְיְנֵי עֹולָם ַהּזֶה, וֲַאפִּלּו ַמה ּׁשֶעֹוׂשֶה טֹוב וְָסר ֵמַרע 
ּוְמעֹוֵרר ֶאת ָהַאֲהבָה לַה' לְָדבְָקה ּבֹו ּובְתֹוָרתֹו, הּוא ִמּצַד יְגִיעַת ַהּנֶפֶׁש, ׁשְֶּמיַּגֵעַ ּבְעָָמל וִיגִיעָה לְִהתְּבֹונֵן 
וְנְִקָרא ּבְִחינָה זֹו ‘ָאחֹור ּבְפָנִים', “ּכִי ּפָנּו ֵאלַי עֶֹרף"  ּבִגְֻדּלַת ה' ּולְַהּטֹות לְבָבֹו לְעֹוֵרר ֶאת ָהַאֲהבָה... 
)ירמיהו ב,כז(, ּפֵרּוׁש, ֲאפִּלּו ַמה ּׁשֶּפָנּו ֵאלַי, לַּפְנִיִמּיּות ׁשֶּלִי, הּוא ּבִבְִחינַת עֶֹרף, ׁשֶהּוא ּבְִחינַת ִחיצֹונִּיּות 

וֲַאחֹוַריִם, ׁשֵֶאין ׁשָם ֶאּלָא ִחּיּות מּועָט. וְִהנֵה ּבְִחינָה זֹו נְִקָרא ּבְִחינַת נְפִילָה לְגַּבֵי ַמהּות ַהּנֶפֶׁש, ׁשִֶּמּצַד 
ִטבְעָּה לְפִי ְמקֹור ָחצְבָּה ְראּויָה לְִהיֹות ּבְִטבְעָּה ּכְׁשַלְֶהבֶת ָהעֹולָה ֵמֵאלֶיָה לְָדבְָקה ּבֹו. ֶאּלָא ּכָל זֶה הּוא 
לְפִי ׁשֶּנָפְלָה וְיְָרָדה ּבְֵסתֶר ַהַּמְדֵרגֹות ּתַַחת ֶמְמׁשֶלֶת ַהּגּוף וְנֶפֶׁש ַהּבְֵהִמית, וְִהיא ֶאצְלָם ּבְַמֲאָסר ּובְגָלּות.

וְִהּנֵה יֵׁש ּבָזֶה ב' ּבְִחינֹות: נֹופְלִים, ּוכְפּופִים. ּכְפּופִים הּוא עַל ֶּדֶרְך ָמׁשָל, ּכְָאָדם ׁשֶּכֹופֵף ֹראׁשֹו וְקֹוָמתֹו, 
ֲאבָל ַרגְלָיו עַל עְָמָדם עֹוְמִדים. ּכְָך יֵׁש ׁשֶָהֹראׁש ּומֹוִחין ׁשֶּלֹו ּכְפּופִים לְַמָּטה וְנְִמׁשָכִים ַאַחר צְָרכֵי ַהּגּוף 
וְעִנְיְנֵי עֹולָם ַהּזֶה, ֲאבָל ּבְִחינַת ָהַרגְלַיִם ׁשֶּבֹו - ְּדַהיְנּו ַמְדֵרגָה ַאֲחרֹונָה ׁשֶּבֹו, ׁשֶהּוא עִנְיַן ַהַּמעֲׂשֶה ּבְ"סּור 
ֵמַרע וַעֲׂשֵה טֹוב" ּבְפֹעַל ַמָּמׁש, עֲַדיִן עֹוְמִדים עַל עְָמָדם ּבִׁשְלֵמּות לְִהּזֵָהר ּבְתַכְלִית ִמן ָהַרע עַד ָקצֶה 
ָהַאֲחרֹון, ֲאפִּלּו ַמה ֶּׁשָאָדם ָּדׁש ּבַעֲֵקבָיו, ּכְגֹון ׁשֶֶקר וְגַּסּות ָהרּוַח כּו'. וְגַם ּבְ"וַעֲׂשֵה טֹוב", ּבִׁשְִמיַרת ּכָל 
ַהִּמצְוֹות ּבְתַכְלִית ּכָל ּפְָרֵטיֶהן וְִדְקּדּוֵקיֶהן וְִדְקדּוֵקי סֹופְִרים. ֲאבָל ּכְׁשֶּגַם ּבְִחינָה זֹו ֵאינָּה ּבִׁשְלֵמּות, ֲאפִּלּו 

ּבְָדבָר ַקל וְִדְקּדּוק ַקל ִמִּדְקדּוֵקי סֹופְִרים, ֲהֵרי זֶה נְִקָרא ִמן ַהּנֹופְלִים, ׁשֶּנָפַל ִמן ַרגְלָיו לְגְַמֵרי.

וְִהּנֵה, “עֵינֵי כֹל ֵאלֶיָך יְׂשַּבֵרּו", ְמצַּפִים ּוְמַקּוִים לְיִׁשְעֹו, ׁשֶעֲַדיִן יֵׁש ּתֹוֶחלֶת וְתְִקוָה ׁשֶּיְִהיֶה ַהְחזַָרת ּפָנִים 
זֶה  יְֵדי  וְעַל  ְּדַהיְנּו ׁשֶּיָׂשִים ֵאלָיו לִּבֹו.  ַּדוְָקא,  יְִקָרֻאהּו בֱֶאֶמת"  ּבְפָנִים... ַרק ׁשֶ"ָּקרֹוב ה'... לְכָל ֲאׁשֶר 
“ְרצֹון יְֵרָאיו יַעֲׂשֶה", ּפֵרּוׁש ׁשֶּנַעֲׂשֶה ּגַם לְַמָּטה ָרצֹון ֵאצֶל יְֵרָאיו, לְִהיֹות ּגִּלּוי ּפְנִיִמית ָהָרצֹון ּופְנִיִמית 
ַהּלֵב לְִהיֹות ֵאלָיו יִתְּבֵָרְך ּבִבְִחינַת ‘ּפָנִים ּבְפָנִים'... “וְֶאת ׁשַוְעָתָם יִׁשְַמע" הּוא ּבְִחינַת “וַּיִצְעֲקּו ֶאל ה' 

ּבַּצַר לֶָהם" )ּתְִהּלִים קז, ו(, ׁשֶעַל יְֵדי זֶה יֹוׁשִיעֵם וִינְַּטלֵם וִינַּׂשְֵאם לְַמעְלָה ַמעְלָה".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, ‘לקוטי תורה' פרשת כי תצא, ד"ה “כי ההרים ימושו"(

מהּו	ההבדל	בין	ה'נופלים'	ל'כפּופים'?

במה	תלּויה	החזרה	לעמדת	ה'פנים	בפנים'	ּותקּומת	הנופלים	והכפּופים?

57 תפילה	.	פרק	ד	.	סולם	התפילה56 תפילה	.	פרק	ד	.	סולם	התפילה



3. ברכות קריאת שמע וקריאת שמע
בברכות	קריאת	שמע	אנחנו	מתקדמים	שלב	נוסף	לקראת	האהבה.	לקראת	העמקת	

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

חייב	לנבוע	מהיכרות	מעמיקה	והזדהות.	בפסוקי	דזמרה	התמלאנו	התלהבות	ושירה	

ממעשה	בריאתו	של	ה',	חשנו	שיש	פלא	בעולם	-	שהעולם	נתון	בידיו	של	ה'	המקיים	

אותו	בכל	רגע,	יש	מאין.	אך	בברכות	קריאת	שמע	אנחנו	מעמיקים	את	ההבנה	ועוסקים	

בצדדים	המרוממים	של	העולם.	ההתבוננות	בעניינים	אלו	הופכת	את	הקשר	שלנו	לה'	

לעמוק	וממשי	יותר.

ַהַּמתְִחילֹות  ׁשְַמע  ְקִריַאת  ּובְִרּכֹות  ַהּיָם,  ּבְׁשִיַרת  ַהִּמְסּתַּיְִמים  ְדזְִמָרא  “ּפְסּוֵקי 
עֹולָמֹות:  ׁשְנֵי  ׁשֶל  ַאִּדיָרה  ּפְגִיׁשָה  ֵהם  בְֵראׁשִית,  ַמעֲׂשֵי  וְִחּדּוׁש  ָהאֹור  ּבִיצִיַרת 
עֹולָם ַהיְצִיָרה ָהרּוָחנִית ַהּׁשִיִרית, וְעֹולָם ַהַּמֲחׁשָבָה וְַהּבְִריָאה ּבְִדבַר ה' ַהְמרֹוָמם 
וְַהִּמתְנַּׂשֵא. ׁשִיֵרי זְִמָרא וְרֹוְממּות ַמֲחׁשָבָה ִמתְַאֲחִדים ּוַמׂשְּבִיעִים ֶאת לֵב עֹובֵד ה' 

ַהִּמתְַהּלְֵך ּבְַאְרצֹות ַהַחּיִים".
)הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ‘אורות התפילה' פרק ו פסקה יב(

ושתיים	 לפניה	 שתיים	 מברך	 ובערב	 לאחריה,	 ואחת	 לפניה	 שתיים	 מברך	 “בשחר	

לאחריה"	)ברכות	פרק	א,	משנה	ח(.	שתי	הברכות	שלפני	קריאת	שמע	עוסקות	בשני	דברים	

מרוממים	-	א.	המלאכים	והעולמות	העליונים.	ב.	הקשר	הייחודי	של	עם	ישראל	לה'	ע"י	

התורה	והמצוות.	שני	הנושאים	הללו	מעוררים	את	הצד	העמוק	באהבה	ובקשר	שלנו	

לה'.	הברכה	שאחרי	קריאת	שמע	-	“גאל	ישראל",	העוסקת	בגאולה	ממצרים,	קשורה	

גם	היא	ל"ואהבת	את	ה'	אלוקיך"	שבקריאת	שמע	כפי	שנראה	להלן.	

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

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

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

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

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

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

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

ּבְֵטלָה לֱֶאֹלקּות.

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

ּפֹועֵל ּגַם עָלָיו".
)רבי מנחם מענדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, ‘תורת מנחם' חלק ל"א עמ' 61(

אנחנו,	בני	האדם,	שקועים	בעולם	ובגוף	גשמי,	וממילא	כל	מה	שאנחנו	מסוגלים	לקלוט	

הוא	מה	שנתפס	בחושינו	הגשמיים.	אלף	ואחד	דברים	סביבנו	מטרידים	אותנו	ומשכיחים	

‘נבראים'	וכל	 מאיתנו	את	בורא	עולם.	המלאכים	לעומתנו	חשים	בכל	רגע	את	היותם	

החושים	הרוחניים	שלהם	קולטים	את	מציאות	הבורא.	והם	לא	רק	מבינים	את	זה,	אלא	

זה	לגמרי	שורף	אותם	באהבה	ויראה	לה'.	אך	למרות	ההבדל	העצום	בינינו	למלאכים,	

יש	לנו	נקודה	אחת	משותפת	ומשמעותית	עד	מאוד,	והיא	-	ששנינו	נבראים.	שנינו	יצירי	

כפיו	של	ה',	העומדים	ומסתכלים	על	ה'	ועל	גדולתו.	הנקודה	המשותפת	הזו	היא	הבסיס	

לברכת	‘יוצר	אור'.

בברכת	‘יוצר	אור'	אנחנו	מנסים	להיכנס	קצת	לראש	של	המלאכים	ולראות	את	הדברים	

מנקודת	המבט	שלהם.	המלאכים	מראים	לנו	מה	היא	העמדה	האמיתית	שבה	הנברא	

הפתיחה	 נתוני	 למרות	 אנחנו,	 גם	 נוכל	 	- בהם	 נתבונן	 ואם	 בוראו,	 בפני	 לעמוד	 אמור	

השונים,	להיות	“עונים	באימה	ואומרים	ביראה".

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

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

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

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

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

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

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

שלנו	לקדושה.	

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

ׁשְָרׁשֹו, לְִהּבֵָטל וְלִּכָלֵל ּבְאֹור ה'.

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

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

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

ברכת	‘יוצר	אור'	עוסקת	לא	רק	במעשה	המלאכים,	אלא	גם	בבריאת	האור	והמאורות.	

מכל	חלקי	הבריאה	אנו	מייחדים	ברכה	מיוחדת	דווקא	לבריאת	האור.	רבי	נתן	מברסלב	

מבאר	מה	היא	המשמעות	האמיתית	של	ה'אור'	וכיצד	ברכה	זו	מהווה	הכנה	לקריאת	

שמע.	

“עִַּקר עִנְיַן ְקִריַאת ׁשְַמע הּוא ֱאמּונַת ָהָרצֹון, ׁשֶָאנּו ְמיֲַחִדים ׁשְמֹו יִתְּבֵָרְך ּוַמֲאִמינִים 
ּבְד'  ]לְַהֲאִריְך[  יִתְּבֵָרְך, ּכְמֹו ׁשֶָאְמרּו ַרּבֹותֵינּו זַ"ל, ׁשֶּצִָריְך “לְָאְרכָא  ׁשֶַהּכֹל ּבְִרצֹונֹו 
ְּדֶאָחד, ּכְֵדי לְַהְמלִיכֹו לְַמעְלָה ּולְַמָּטה ּובְד' רּוחֹות ָהעֹולָם". לְַהֲאִמין ׁשֶּבָָרא ַהּכֹל 
יֵׁש ֵמַאיִן ַהֻּמְחלָט, ּוַמנְִהיג ַהּכֹל ּבְִרצֹונֹו יִתְּבֵָרְך. וְעַל ּכֵן צְִריכִין ָאז לְִמסֹור נַפְׁשֹו 
לָמּות עַל ִקּדּוׁש ַהּׁשֵם, ּכִי צְִריכִין ָאז לְבֵַּטל עַצְמֹו ּבְתַכְלִית ַהּבִּטּול ּבִבְִחינַת ִמיתָה 
זֶה  ּובִׁשְבִיל  ּבְֶאָחד...  נִׁשְָמתֹו  ׁשֶּיָצְתָה  עֲִקיבָא  ַרּבִי  ּכְמֹו  ַהּׁשֵם,  ִקּדּוׁש  עַל  ַמָּמׁש 
ַמתְִחילִין קֶֹדם ְקִריַאת ׁשְַמע לְבֵָרְך אֹותֹו יִתְּבֵָרְך עַל ַהְּמאֹורֹות ֲאׁשֶר ּבָָרא ּבְִרצֹונֹו, 
וָיֹום  יֹום  ּבְכָל  ּולְפְַרֵסם  ּולְגַּלֹות  לְָהעִיד  חֹשְֶך",  ּובֹוֵרא  “יֹוצֵר אֹור  ּבְִרּכַת  ְּדַהיְנּו 
ֵמָחָדׁש, ׁשֶַהּׁשֵם יִתְּבֵָרְך ּבְעַצְמֹו ּבָָרא ֶאת ָהאֹור וְֶאת ַהחֹׁשְֶך, ֶאת ַהּיֹום וְֶאת ַהּלַיְלָה, 
וְכָל ַהּגַלְּגַּלִים וְַחָּמה ּולְבָנָה וְכֹוכָבִים וְכָל צְבָָאם, וְֵאין ׁשּום ֶטבַע ּכְלָל, ֵהפְֶך ַּדעַת 
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3. ברכות קריאת שמע וקריאת שמע
בברכות	קריאת	שמע	אנחנו	מתקדמים	שלב	נוסף	לקראת	האהבה.	לקראת	העמקת	

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

חייב	לנבוע	מהיכרות	מעמיקה	והזדהות.	בפסוקי	דזמרה	התמלאנו	התלהבות	ושירה	

ממעשה	בריאתו	של	ה',	חשנו	שיש	פלא	בעולם	-	שהעולם	נתון	בידיו	של	ה'	המקיים	

אותו	בכל	רגע,	יש	מאין.	אך	בברכות	קריאת	שמע	אנחנו	מעמיקים	את	ההבנה	ועוסקים	

בצדדים	המרוממים	של	העולם.	ההתבוננות	בעניינים	אלו	הופכת	את	הקשר	שלנו	לה'	

לעמוק	וממשי	יותר.

ַהַּמתְִחילֹות  ׁשְַמע  ְקִריַאת  ּובְִרּכֹות  ַהּיָם,  ּבְׁשִיַרת  ַהִּמְסּתַּיְִמים  ְדזְִמָרא  “ּפְסּוֵקי 
עֹולָמֹות:  ׁשְנֵי  ׁשֶל  ַאִּדיָרה  ּפְגִיׁשָה  ֵהם  בְֵראׁשִית,  ַמעֲׂשֵי  וְִחּדּוׁש  ָהאֹור  ּבִיצִיַרת 
עֹולָם ַהיְצִיָרה ָהרּוָחנִית ַהּׁשִיִרית, וְעֹולָם ַהַּמֲחׁשָבָה וְַהּבְִריָאה ּבְִדבַר ה' ַהְמרֹוָמם 
וְַהִּמתְנַּׂשֵא. ׁשִיֵרי זְִמָרא וְרֹוְממּות ַמֲחׁשָבָה ִמתְַאֲחִדים ּוַמׂשְּבִיעִים ֶאת לֵב עֹובֵד ה' 

ַהִּמתְַהּלְֵך ּבְַאְרצֹות ַהַחּיִים".
)הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ‘אורות התפילה' פרק ו פסקה יב(

ושתיים	 לפניה	 שתיים	 מברך	 ובערב	 לאחריה,	 ואחת	 לפניה	 שתיים	 מברך	 “בשחר	

לאחריה"	)ברכות	פרק	א,	משנה	ח(.	שתי	הברכות	שלפני	קריאת	שמע	עוסקות	בשני	דברים	

מרוממים	-	א.	המלאכים	והעולמות	העליונים.	ב.	הקשר	הייחודי	של	עם	ישראל	לה'	ע"י	

התורה	והמצוות.	שני	הנושאים	הללו	מעוררים	את	הצד	העמוק	באהבה	ובקשר	שלנו	

לה'.	הברכה	שאחרי	קריאת	שמע	-	“גאל	ישראל",	העוסקת	בגאולה	ממצרים,	קשורה	

גם	היא	ל"ואהבת	את	ה'	אלוקיך"	שבקריאת	שמע	כפי	שנראה	להלן.	

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

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

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

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

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

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

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

ּבְֵטלָה לֱֶאֹלקּות.

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

ּפֹועֵל ּגַם עָלָיו".
)רבי מנחם מענדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, ‘תורת מנחם' חלק ל"א עמ' 61(

אנחנו,	בני	האדם,	שקועים	בעולם	ובגוף	גשמי,	וממילא	כל	מה	שאנחנו	מסוגלים	לקלוט	

הוא	מה	שנתפס	בחושינו	הגשמיים.	אלף	ואחד	דברים	סביבנו	מטרידים	אותנו	ומשכיחים	

‘נבראים'	וכל	 מאיתנו	את	בורא	עולם.	המלאכים	לעומתנו	חשים	בכל	רגע	את	היותם	

החושים	הרוחניים	שלהם	קולטים	את	מציאות	הבורא.	והם	לא	רק	מבינים	את	זה,	אלא	

זה	לגמרי	שורף	אותם	באהבה	ויראה	לה'.	אך	למרות	ההבדל	העצום	בינינו	למלאכים,	

יש	לנו	נקודה	אחת	משותפת	ומשמעותית	עד	מאוד,	והיא	-	ששנינו	נבראים.	שנינו	יצירי	

כפיו	של	ה',	העומדים	ומסתכלים	על	ה'	ועל	גדולתו.	הנקודה	המשותפת	הזו	היא	הבסיס	

לברכת	‘יוצר	אור'.

בברכת	‘יוצר	אור'	אנחנו	מנסים	להיכנס	קצת	לראש	של	המלאכים	ולראות	את	הדברים	

מנקודת	המבט	שלהם.	המלאכים	מראים	לנו	מה	היא	העמדה	האמיתית	שבה	הנברא	

הפתיחה	 נתוני	 למרות	 אנחנו,	 גם	 נוכל	 	- בהם	 נתבונן	 ואם	 בוראו,	 בפני	 לעמוד	 אמור	

השונים,	להיות	“עונים	באימה	ואומרים	ביראה".

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

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

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

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

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

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

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

שלנו	לקדושה.	

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

ׁשְָרׁשֹו, לְִהּבֵָטל וְלִּכָלֵל ּבְאֹור ה'.

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

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

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

ברכת	‘יוצר	אור'	עוסקת	לא	רק	במעשה	המלאכים,	אלא	גם	בבריאת	האור	והמאורות.	

מכל	חלקי	הבריאה	אנו	מייחדים	ברכה	מיוחדת	דווקא	לבריאת	האור.	רבי	נתן	מברסלב	

מבאר	מה	היא	המשמעות	האמיתית	של	ה'אור'	וכיצד	ברכה	זו	מהווה	הכנה	לקריאת	

שמע.	

“עִַּקר עִנְיַן ְקִריַאת ׁשְַמע הּוא ֱאמּונַת ָהָרצֹון, ׁשֶָאנּו ְמיֲַחִדים ׁשְמֹו יִתְּבֵָרְך ּוַמֲאִמינִים 
ּבְד'  ]לְַהֲאִריְך[  יִתְּבֵָרְך, ּכְמֹו ׁשֶָאְמרּו ַרּבֹותֵינּו זַ"ל, ׁשֶּצִָריְך “לְָאְרכָא  ׁשֶַהּכֹל ּבְִרצֹונֹו 
ְּדֶאָחד, ּכְֵדי לְַהְמלִיכֹו לְַמעְלָה ּולְַמָּטה ּובְד' רּוחֹות ָהעֹולָם". לְַהֲאִמין ׁשֶּבָָרא ַהּכֹל 
יֵׁש ֵמַאיִן ַהֻּמְחלָט, ּוַמנְִהיג ַהּכֹל ּבְִרצֹונֹו יִתְּבֵָרְך. וְעַל ּכֵן צְִריכִין ָאז לְִמסֹור נַפְׁשֹו 
לָמּות עַל ִקּדּוׁש ַהּׁשֵם, ּכִי צְִריכִין ָאז לְבֵַּטל עַצְמֹו ּבְתַכְלִית ַהּבִּטּול ּבִבְִחינַת ִמיתָה 
זֶה  ּובִׁשְבִיל  ּבְֶאָחד...  נִׁשְָמתֹו  ׁשֶּיָצְתָה  עֲִקיבָא  ַרּבִי  ּכְמֹו  ַהּׁשֵם,  ִקּדּוׁש  עַל  ַמָּמׁש 
ַמתְִחילִין קֶֹדם ְקִריַאת ׁשְַמע לְבֵָרְך אֹותֹו יִתְּבֵָרְך עַל ַהְּמאֹורֹות ֲאׁשֶר ּבָָרא ּבְִרצֹונֹו, 
וָיֹום  יֹום  ּבְכָל  ּולְפְַרֵסם  ּולְגַּלֹות  לְָהעִיד  חֹשְֶך",  ּובֹוֵרא  “יֹוצֵר אֹור  ּבְִרּכַת  ְּדַהיְנּו 
ֵמָחָדׁש, ׁשֶַהּׁשֵם יִתְּבֵָרְך ּבְעַצְמֹו ּבָָרא ֶאת ָהאֹור וְֶאת ַהחֹׁשְֶך, ֶאת ַהּיֹום וְֶאת ַהּלַיְלָה, 
וְכָל ַהּגַלְּגַּלִים וְַחָּמה ּולְבָנָה וְכֹוכָבִים וְכָל צְבָָאם, וְֵאין ׁשּום ֶטבַע ּכְלָל, ֵהפְֶך ַּדעַת 
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ַחכְֵמי ַהֶּטבַע ׁשֶאֹוְמִרים ׁשֶּיֵׁש ֶטבַע, וְתֹולִין ַהּכֹל ּבֶַּטבַע ּובְאֹותֹות ַהּׁשַָמיִם, ּבְִחינַת 
“ׂשָמּו אֹותֹתָם אֹתֹות" )תהילים עד,ד(... וְזֶה עִַּקר ‘אֹור יֹום' ּבְִחינַת “וַּיְִקָרא ֱאֹלִקים 
ְקֻדּׁשָה  ּבְיֹותֵר ּבְתֹוֶספֶת אֹור  יִָאיר  יֹום  )בראשית א,ה(, ׁשֶּצְִריכִין ׁשֶּבְכָל  לָאֹור יֹום" 
ַמה  וְכָל  ָהָרצֹון,  ֱאמּונַת  ְּדַהיְנּו  ָהֱאמּונָה,  עִַּקר הּוא  ּכִי  ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב ׁשָם.  וַָדעַת, 
ּׁשֶָאנּו ְמעִיִדין ּוְמפְַרְסִמין ׁשֶהּוא יִתְּבֵָרְך ּבָָרא ַהּכֹל ּוַמנְִהיג ַהּכֹל ּבְִרצֹונֹו, עַל יְֵדי 
זֶה נִּתֹוֵסף אֹור ּוְקֻדּׁשָה ּגְדֹולָה עַל ָהָאָדם וְעַל ּכָל ָהעֹולָם ּכֻּלֹו וְעַל ּכָל ָהעֹולָמֹות 
ַהּתְלּויִים ּבֹו... ּכִי זֶה יָדּועַ, ׁשֶעִַּקר ָהאֹור הּוא אֹור ַהַּדעַת ָהֲאִמּתִי, ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב 
וְעִַּקר  ב,יג(,  )קהלת  ַהחֹׁשְֶך"  ִמן  ָהאֹור  ּכִיתְרֹון  ַהִּסכְלּות  ִמן  לַָחכְָמה  “יִתְרֹון  ׁשֶּיֵׁש 

ַהָחכְָמה וְַהַּדעַת הּוא לַָדעַת ָהֱאֶמת, ׁשֶַהּכֹל ִמתְנֵַהג ּבְִרצֹונֹו יִתְּבֵָרְך..."
)רבי נתן מברסלב, ‘ליקוטי הלכות', הלכות ברכות השחר הלכה ה פסקא כח(

מה	פירוש	“אמונת	הרצון"	עליה	מדבר	רבי	נתן	מברסלב?

רצון	 עם	 רק	 נהיה	 אנחנו	 שגם	 לכך	 ומכוונים	 אחד"	 “ה'	 מכריזים	 אנחנו	 שמע	 בקריאת	

‘אחד'	-	לעבוד	את	ה'	בכל	לבבינו	ובכל	נפשנו.	אנחנו	מוסרים	את	הרצון	שלנו	לה'	אחרי	

שבברכת	‘יוצר	אור'	הכרנו	בכך	שכל	העולם	כולו	נתון	ברצונו	של	ה'.	ברכת	‘יוצר	אור'	

מאירה	עלינו	ועל	העולם	אור	של	בהירות,	לדעת	שהעולם	הוא	מתחדש	באופן	תמידי	

ברצונו	של	ה'.	

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

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

האמת,	קדושת	הנשמה	היהודית	גבוהה	בהרבה	מקדושתו	של	מלאך.	וכך	כותב	בעל	

התניא	בשם	רבו	המגיד	ממעזריטש:	

עֲׂשָָרה  ּבְַמעֲַמד  עֹוֵמד  ֶאָחד  ַמלְָאְך  נְִמצָא  ִאּלּו  ּכִי  ֵמַרּבֹותַי,  ׁשֶּׁשַָמעְּתִי  “ּכְמֹו 
ִמּיִׂשְָרֵאל ּבְיַַחד, ַאף ׁשֵֶאינָם ְמַדּבְִרים ּבְִדבְֵרי תֹוָרה, ּתִּפֹול עָלָיו ֵאיָמתָה וָפַַחד ּבְלִי 
ּגְבּול וְתַכְלִית, ִמּׁשְכִינְּתָא ְּדׁשְַריָא עֲלַיְיהּו ]ֵמַהּׁשְכִינָה ַהּׁשֹוָרה עֲלֵיֶהם[, עַד ׁשֶָהיָה ִמתְּבֵַּטל 

ִמְּמצִיאּותֹו לְגְַמֵרי".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא ‘אגרת הקודש' סימן כג(

עוצמת	הקדושה	שיש	ביהודי	היא	כה	גדולה	עד	שבמעמד	עשרה	מישראל,	כשקדושה	

זו	באה	ביתר	שאת,	אין	המלאך	מסוגל	לעמוד	בזה	והוא	פשוט	מתפוצץ.	המלאך	אמנם	

מסוגל	לחוש	את	הקדושה	הרבה	יותר	מאיתנו,	אבל	זה	לא	משנה	את	האמת	-	שאנחנו	

בברכות	 השנייה	 הברכה	 עולם',	 ‘אהבת	 ברכת	 של	 תוכנה	 וזהו	 אלוקים.	 לקרבת	 זכינו	

קריאת	שמע,	כפי	שמסביר	בעל	התניא	במקום	אחר:

“וְיֵׁש ֶּדֶרְך יָׁשָר לִפְנֵי ִאיׁש, ׁשָוֶה לְכָל נֶפֶׁש וְָקרֹוב ַהָּדבָר ְמאֹד ְמאֹד, לְעֹוֵרר ּולְָהִאיר 
אֹור ָהַאֲהבָה ַהּתְקּועָה ּוְמֻסּתֶֶרת ּבְלִּבֹו, לְִהיֹות ְמִאיָרה ּבְתֶֹקף אֹוָרּה ּכְֵאׁש ּבֹועֵָרה 
ּבְִהתְּגַּלּות לִּבֹו ּומֹחֹו, לְִמסֹור נַפְׁשֹו לַה' וְגּופֹו ּוְמאֹדֹו ּבְכָל לֵב ּובְכָל נֶפֶׁש ּוְמאֹד 
ֵמעְָמָקא ְּדלִּבָא ]ֵמעֹוֶמק ַהלֵב[ ּבֱֶאֶמת לֲַאִמּתֹו, ּובִפְָרט ּבִׁשְעַת ְקִריַאת ׁשְַמע ּובְִרכֹותֶיָה, 
ַהּפָנִים  “ּכַַּמיִם  ַהּכָתּוב:  ּׁשֶָאַמר  ַמה  לִּבֹו  ֶאל  יָׂשִים  ּכֲַאׁשֶר  וְהּוא,  ׁשֶּיִתְּבֵָאר.  ּכְמֹו 
לַּפָנִים, ּכֵן לֵב ָהָאָדם ֶאל ָהָאָדם" )משלי כז,יט(. ּפֵרּוׁש, ּכְמֹו ׁשֶּכְִדמּות וְצּוַרת ַהּפָנִים 
ׁשֶָהָאָדם ַמְרֶאה ּבַַּמיִם, ּכֵן נְִרֶאה לֹו ׁשָם ּבַַּמיִם אֹותָּה צּוָרה עַצְָמּה, ּכָכָה ַמָּמׁש לֵב 
ֲחבֵרֹו  ַאֲהבָה ּבְלֵב  זֹו ְמעֹוֶרֶרת  ָהַאֲהבָה  ֲהֵרי  ַאֵחר,  ּבְַאֲהבָתֹו לְִאיׁש  ַהּנֱֶאָמן  ָהָאָדם 
ֵאלָיו ּגַם ּכֵן, לְִהיֹות אֹוֲהבִים נֱֶאָמנִים זֶה לָזֶה, ּבִפְַרט ּכְׁשֶרֹוֶאה ַאֲהבַת ֲחבֵרֹו ֵאלָיו.

וְִהּנֵה, זֶהּו ֶטבַע ַהּנָהּוג ּבְִמַּדת ּכָל ָאָדם, ַאף ִאם ׁשְנֵיֶהם ׁשָוִים ּבְַמעֲלָה, וְעַל ַאַחת 
ֶהְדיֹוט  וְָהעֲצּוָמה לְִאיׁש  ַהּגְדֹולָה  ַאֲהבָתֹו  ַמְרֶאה  וָָרב  ּגָדֹול  ֶמלְֶך  ִאם  וְכַָּמה  ּכַָּמה 
וְנִבְזֶה ּוׁשְפַל ֲאנָׁשִים ּוְמנֻּוָל ַהּמּוָטל ּבַָאׁשְּפָה, וְיֹוֵרד ֵאלָיו ִמְּמקֹום ּכְבֹודֹו עִם ּכָל 
ׂשָָריו יְַחָּדו, ּוְמִקימֹו ּוְמִרימֹו ֵמַאׁשְּפָתֹו, ּוַמכְנִיסֹו לְֵהיכָלֹו ֵהיכַל ַהֶּמלְֶך ֶחֶדר לִפְנִים 
וְֵקרּוב  ּבְיִחּוד  עִּמֹו ׁשָם  ּוִמתְיֵַחד  לְׁשָם,  נִכְנָס  וְׂשַר  עֶבֶד  ּכָל  ׁשֵֶאין  ָמקֹום  ֵמֶחֶדר, 
ֲאִמּתִי וְִחּבּוק וְנִּׁשּוק וְִאתְַּדּבְקּות רּוָחא ּבְרּוָחא ]ִהתְַּדּבְקּות רּוַח ּבְרּוַח[ ּבְכָל לֵב וָנֶפֶׁש, עַל 
ַאַחת ּכַָּמה וְכַָּמה ׁשֶּתִתְעֹוֵרר ִמֵּמילָא ָהַאֲהבָה ּכְפּולָה ּוְמכֻּפֶלֶת ּבְלֵב ַהֶהְדיֹוט ּוׁשְפַל 
ֲאנָׁשִים ַהּזֶה ֶאל נֶפֶׁש ַהֶּמלְֶך, ּבְִהתְַקּׁשְרּות ַהּנֶפֶׁש ַמָּמׁש ִמּלֵב וָנֶפֶׁש ֵמעְָמָקא ְּדלִּבָא 
לְֵאין ֵקץ. וְַאף ִאם לִּבֹו ּכְלֵב ָהֶאבֶן, ִהֵּמס יִַּמס וְָהיָה לְַמיִם, וְתִׁשְּתַּפְֵך נַפְׁשֹו ּכַַּמיִם 

ּבִכְלֹות ַהּנֶפֶׁש ַמָּמׁש לְַאֲהבַת ַהֶּמלְֶך.

וְגָדֹול יֹותֵר ְמאֹד ּבְכִפְלֵי כִפְלַיִם  ַהּזֶה,  ַהִחּזָיֹון  ַהְּדבִָרים ָהֵאּלֶה ּוכְכָל  וְִהּנֵה, ּכְכָל 
עָלְִמין  ּכָל  ְמַמּלֵא  וְִאיהּו  ֵחֶקר",  ֵאין  “לִגְֻדּלָתֹו  ּכִי  ֱאֹלֵהינּו.  לָנּו  עָׂשָה  ֵקץ,  לְֵאין 
וְסֹובֵב ּכָל עָלְִמין ]ְמַמּלֵא ּוְמַחּיֵה ּכָל ָהעֹולָמֹות, וְסֹובֵב ּוֵמעַל ּכָל ָהעֹולָמֹות[, וְנֹוַדע ִמּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש 
וְָהֲאִר"י זַ"ל ִרּבּוי ַהֵהיכָלֹות וְָהעֹולָמֹות עַד ֵאין ִמְסּפָר, ּובְכָל עֹולָם וְֵהיכָל ִרּבֹוא 
ִרבְבֹות ַמלְָאכִים לְֵאין ֵקץ וְתַכְלִית... וְכֻּלָם ׁשֹוֲאלִים “ַאּיֵה ְמקֹום ּכְבֹודֹו", וְעֹונִים 
“ְמֹלא כָל ָהָאֶרץ ּכְבֹודֹו" - ֵהם יִׂשְָרֵאל עַּמֹו. ּכִי ִהּנִיַח ַהָּקּבָ"ה ֶאת ָהעֶלְיֹונִים וְֶאת 
ַהּתְַחּתֹונִים, וְֹלא ּבַָחר ּבְכֻּלָם ּכִי ִאם ּבְיִׂשְָרֵאל עַּמֹו, וְהֹוצִיָאם ִמִּמצְַריִם, עְֶרוַת ָהָאֶרץ, 
ְמקֹום ַהּזֲֻהָמא וְַהֻּטְמָאה, ֹלא עַל יְֵדי ַמלְָאְך, וְֹלא עַל יְֵדי כּו', ֶאּלָא ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך 
הּוא ּבִכְבֹודֹו ּובְעַצְמֹו יַָרד לְׁשָם, ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב: “וֵָאֵרד לְַהּצִילֹו וגֹו'" )שמות ג,ח(, ּכְֵדי 
לְָקְרבָם ֵאלָיו ּבְֵקרּוב וְיִחּוד ֲאִמּתִי, ּבְִהתְַקּׁשְרּות ַהּנֶפֶׁש ַמָּמׁש, ּבִבְִחינַת ‘נְׁשִיִקין' ּפֶה 
לְפֶה, לְִדבַר ה' זֹו ֲהלָכָה, וְִאתְַּדּבְקּות רּוָחא ּבְרּוָחא, ִהיא ַהּׂשָגַת ַהּתֹוָרה וִיִדיעַת 

“המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית"
“וְעִנְיַן ִהתְַחְּדׁשּות זֹו הּוא, ּכִי ִהּנֵה ּכְתִיב “וְַהַחּיֹות ָרצֹוא וָׁשֹוב" )יחזקאל א,יד(. עַל ֶּדֶרְך 
ַהַחּיִים ׁשֶּבָָאָדם, ׁשֶהּוא ּדֹופֵק ּבְלִּבֹו ּבִבְִחינַת ‘ָרצֹוא וָׁשֹוב‘,  ָמׁשָל, ַהִחּיּות ׁשֶל רּוַח 
ָהֵאבִָרים,  לְַהֲחיֹות  ִהתְּפַּׁשְטּות  ּובְִחינַת  לְִמקֹורֹו,  לֲַחזֹור  ִהְסּתַּלְקּות  ּבְִחינַת  ְּדַהיְנּו 
ׁשִֶּמתְּפַּׁשֵט,  ַאַחר  ׁשִֶּמְסּתַּלֵק  ָחלִילָה,  וְכֵן חֹוזֵר  ַהּנְׁשִיָמה,  ִסּבַת  ּבָָאה  ׁשִֶּמּזֶה  ּכַּיָדּוע, 
וְַאַחר ּכְָך חֹוזֵר ּוִמתְּפַּׁשֵט. וְכְָך הּוא ּבְכָל ֶרגַע, עַל ּכָל נְׁשִיָמה ּונְׁשִיָמה יֵׁש ִהְסּתַּלְקּות 

וְִהתְּפַּׁשְטּות.

וְזֶהּו  ּוכְֻדגְָמא זֹאת הּוא לְַמעְלָה ּבִַחּיּות ָהֱאֹלִקי ׁשֶּבַּנִבְָרִאים, ּבְִחינַת ‘ָרצֹוא וָׁשֹוב‘. 
עִנְיַן  וְזֶהּו  ׁשֶּבָעֹולָמֹות...  ַהִחּיּות  ּכְלָלּות  עַל  ָקֵאי  ְּדזֶה  וָׁשֹוב",  ָרצֹוא  “וְַהַחּיֹות 
ִהתְַחְּדׁשּות ַהִחּיּות, ּכְַמֲאָמר “ְמַחֵּדׁש ּבְכָל יֹום ּתִָמיד ַמעֲׂשֵה בְֵראׁשִית", ׁשֲֶהֵרי ּכָל 
ּתִָמיד  וְכְָך הּוא  ִמְּמקֹורֹו,  ָחָדׁש  ִחּיּות  וְנְִמׁשְָך  וְחֹוזֵר  ָהִראׁשֹון  ַהִחּיּות  ִמְסּתַּלֵק  ֶרגַע 

ּבְִחינַת ‘ָרצֹוא וָׁשֹוב‘".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, ‘לקוטי תורה‘ פרשת חוקת ד"ה “על כן יאמרו המושלים"(

תרגיל: עצור	רגע	ושב	בשקט.	הקשב	לנשימתך	ולפעימות	הלב	שלך.	לאט,	

לאט.	נסה	לחוש	את	החיות	ההולכת	ובאה	לתוכך.	זוהי	ההתחדשות	המתמדת!
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ַחכְֵמי ַהֶּטבַע ׁשֶאֹוְמִרים ׁשֶּיֵׁש ֶטבַע, וְתֹולִין ַהּכֹל ּבֶַּטבַע ּובְאֹותֹות ַהּׁשַָמיִם, ּבְִחינַת 
“ׂשָמּו אֹותֹתָם אֹתֹות" )תהילים עד,ד(... וְזֶה עִַּקר ‘אֹור יֹום' ּבְִחינַת “וַּיְִקָרא ֱאֹלִקים 
ְקֻדּׁשָה  ּבְיֹותֵר ּבְתֹוֶספֶת אֹור  יִָאיר  יֹום  )בראשית א,ה(, ׁשֶּצְִריכִין ׁשֶּבְכָל  לָאֹור יֹום" 
ַמה  וְכָל  ָהָרצֹון,  ֱאמּונַת  ְּדַהיְנּו  ָהֱאמּונָה,  עִַּקר הּוא  ּכִי  ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב ׁשָם.  וַָדעַת, 
ּׁשֶָאנּו ְמעִיִדין ּוְמפְַרְסִמין ׁשֶהּוא יִתְּבֵָרְך ּבָָרא ַהּכֹל ּוַמנְִהיג ַהּכֹל ּבְִרצֹונֹו, עַל יְֵדי 
זֶה נִּתֹוֵסף אֹור ּוְקֻדּׁשָה ּגְדֹולָה עַל ָהָאָדם וְעַל ּכָל ָהעֹולָם ּכֻּלֹו וְעַל ּכָל ָהעֹולָמֹות 
ַהּתְלּויִים ּבֹו... ּכִי זֶה יָדּועַ, ׁשֶעִַּקר ָהאֹור הּוא אֹור ַהַּדעַת ָהֲאִמּתִי, ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב 
וְעִַּקר  ב,יג(,  )קהלת  ַהחֹׁשְֶך"  ִמן  ָהאֹור  ּכִיתְרֹון  ַהִּסכְלּות  ִמן  לַָחכְָמה  “יִתְרֹון  ׁשֶּיֵׁש 

ַהָחכְָמה וְַהַּדעַת הּוא לַָדעַת ָהֱאֶמת, ׁשֶַהּכֹל ִמתְנֵַהג ּבְִרצֹונֹו יִתְּבֵָרְך..."
)רבי נתן מברסלב, ‘ליקוטי הלכות', הלכות ברכות השחר הלכה ה פסקא כח(

מה	פירוש	“אמונת	הרצון"	עליה	מדבר	רבי	נתן	מברסלב?

רצון	 עם	 רק	 נהיה	 אנחנו	 שגם	 לכך	 ומכוונים	 אחד"	 “ה'	 מכריזים	 אנחנו	 שמע	 בקריאת	

‘אחד'	-	לעבוד	את	ה'	בכל	לבבינו	ובכל	נפשנו.	אנחנו	מוסרים	את	הרצון	שלנו	לה'	אחרי	

שבברכת	‘יוצר	אור'	הכרנו	בכך	שכל	העולם	כולו	נתון	ברצונו	של	ה'.	ברכת	‘יוצר	אור'	

מאירה	עלינו	ועל	העולם	אור	של	בהירות,	לדעת	שהעולם	הוא	מתחדש	באופן	תמידי	

ברצונו	של	ה'.	

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

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

האמת,	קדושת	הנשמה	היהודית	גבוהה	בהרבה	מקדושתו	של	מלאך.	וכך	כותב	בעל	

התניא	בשם	רבו	המגיד	ממעזריטש:	

עֲׂשָָרה  ּבְַמעֲַמד  עֹוֵמד  ֶאָחד  ַמלְָאְך  נְִמצָא  ִאּלּו  ּכִי  ֵמַרּבֹותַי,  ׁשֶּׁשַָמעְּתִי  “ּכְמֹו 
ִמּיִׂשְָרֵאל ּבְיַַחד, ַאף ׁשֵֶאינָם ְמַדּבְִרים ּבְִדבְֵרי תֹוָרה, ּתִּפֹול עָלָיו ֵאיָמתָה וָפַַחד ּבְלִי 
ּגְבּול וְתַכְלִית, ִמּׁשְכִינְּתָא ְּדׁשְַריָא עֲלַיְיהּו ]ֵמַהּׁשְכִינָה ַהּׁשֹוָרה עֲלֵיֶהם[, עַד ׁשֶָהיָה ִמתְּבֵַּטל 

ִמְּמצִיאּותֹו לְגְַמֵרי".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא ‘אגרת הקודש' סימן כג(

עוצמת	הקדושה	שיש	ביהודי	היא	כה	גדולה	עד	שבמעמד	עשרה	מישראל,	כשקדושה	

זו	באה	ביתר	שאת,	אין	המלאך	מסוגל	לעמוד	בזה	והוא	פשוט	מתפוצץ.	המלאך	אמנם	

מסוגל	לחוש	את	הקדושה	הרבה	יותר	מאיתנו,	אבל	זה	לא	משנה	את	האמת	-	שאנחנו	

בברכות	 השנייה	 הברכה	 עולם',	 ‘אהבת	 ברכת	 של	 תוכנה	 וזהו	 אלוקים.	 לקרבת	 זכינו	

קריאת	שמע,	כפי	שמסביר	בעל	התניא	במקום	אחר:

“וְיֵׁש ֶּדֶרְך יָׁשָר לִפְנֵי ִאיׁש, ׁשָוֶה לְכָל נֶפֶׁש וְָקרֹוב ַהָּדבָר ְמאֹד ְמאֹד, לְעֹוֵרר ּולְָהִאיר 
אֹור ָהַאֲהבָה ַהּתְקּועָה ּוְמֻסּתֶֶרת ּבְלִּבֹו, לְִהיֹות ְמִאיָרה ּבְתֶֹקף אֹוָרּה ּכְֵאׁש ּבֹועֵָרה 
ּבְִהתְּגַּלּות לִּבֹו ּומֹחֹו, לְִמסֹור נַפְׁשֹו לַה' וְגּופֹו ּוְמאֹדֹו ּבְכָל לֵב ּובְכָל נֶפֶׁש ּוְמאֹד 
ֵמעְָמָקא ְּדלִּבָא ]ֵמעֹוֶמק ַהלֵב[ ּבֱֶאֶמת לֲַאִמּתֹו, ּובִפְָרט ּבִׁשְעַת ְקִריַאת ׁשְַמע ּובְִרכֹותֶיָה, 
ַהּפָנִים  “ּכַַּמיִם  ַהּכָתּוב:  ּׁשֶָאַמר  ַמה  לִּבֹו  ֶאל  יָׂשִים  ּכֲַאׁשֶר  וְהּוא,  ׁשֶּיִתְּבֵָאר.  ּכְמֹו 
לַּפָנִים, ּכֵן לֵב ָהָאָדם ֶאל ָהָאָדם" )משלי כז,יט(. ּפֵרּוׁש, ּכְמֹו ׁשֶּכְִדמּות וְצּוַרת ַהּפָנִים 
ׁשֶָהָאָדם ַמְרֶאה ּבַַּמיִם, ּכֵן נְִרֶאה לֹו ׁשָם ּבַַּמיִם אֹותָּה צּוָרה עַצְָמּה, ּכָכָה ַמָּמׁש לֵב 
ֲחבֵרֹו  ַאֲהבָה ּבְלֵב  זֹו ְמעֹוֶרֶרת  ָהַאֲהבָה  ֲהֵרי  ַאֵחר,  ּבְַאֲהבָתֹו לְִאיׁש  ַהּנֱֶאָמן  ָהָאָדם 
ֵאלָיו ּגַם ּכֵן, לְִהיֹות אֹוֲהבִים נֱֶאָמנִים זֶה לָזֶה, ּבִפְַרט ּכְׁשֶרֹוֶאה ַאֲהבַת ֲחבֵרֹו ֵאלָיו.

וְִהּנֵה, זֶהּו ֶטבַע ַהּנָהּוג ּבְִמַּדת ּכָל ָאָדם, ַאף ִאם ׁשְנֵיֶהם ׁשָוִים ּבְַמעֲלָה, וְעַל ַאַחת 
ֶהְדיֹוט  וְָהעֲצּוָמה לְִאיׁש  ַהּגְדֹולָה  ַאֲהבָתֹו  ַמְרֶאה  וָָרב  ּגָדֹול  ֶמלְֶך  ִאם  וְכַָּמה  ּכַָּמה 
וְנִבְזֶה ּוׁשְפַל ֲאנָׁשִים ּוְמנֻּוָל ַהּמּוָטל ּבַָאׁשְּפָה, וְיֹוֵרד ֵאלָיו ִמְּמקֹום ּכְבֹודֹו עִם ּכָל 
ׂשָָריו יְַחָּדו, ּוְמִקימֹו ּוְמִרימֹו ֵמַאׁשְּפָתֹו, ּוַמכְנִיסֹו לְֵהיכָלֹו ֵהיכַל ַהֶּמלְֶך ֶחֶדר לִפְנִים 
וְֵקרּוב  ּבְיִחּוד  עִּמֹו ׁשָם  ּוִמתְיֵַחד  לְׁשָם,  נִכְנָס  וְׂשַר  עֶבֶד  ּכָל  ׁשֵֶאין  ָמקֹום  ֵמֶחֶדר, 
ֲאִמּתִי וְִחּבּוק וְנִּׁשּוק וְִאתְַּדּבְקּות רּוָחא ּבְרּוָחא ]ִהתְַּדּבְקּות רּוַח ּבְרּוַח[ ּבְכָל לֵב וָנֶפֶׁש, עַל 
ַאַחת ּכַָּמה וְכַָּמה ׁשֶּתִתְעֹוֵרר ִמֵּמילָא ָהַאֲהבָה ּכְפּולָה ּוְמכֻּפֶלֶת ּבְלֵב ַהֶהְדיֹוט ּוׁשְפַל 
ֲאנָׁשִים ַהּזֶה ֶאל נֶפֶׁש ַהֶּמלְֶך, ּבְִהתְַקּׁשְרּות ַהּנֶפֶׁש ַמָּמׁש ִמּלֵב וָנֶפֶׁש ֵמעְָמָקא ְּדלִּבָא 
לְֵאין ֵקץ. וְַאף ִאם לִּבֹו ּכְלֵב ָהֶאבֶן, ִהֵּמס יִַּמס וְָהיָה לְַמיִם, וְתִׁשְּתַּפְֵך נַפְׁשֹו ּכַַּמיִם 

ּבִכְלֹות ַהּנֶפֶׁש ַמָּמׁש לְַאֲהבַת ַהֶּמלְֶך.

וְגָדֹול יֹותֵר ְמאֹד ּבְכִפְלֵי כִפְלַיִם  ַהּזֶה,  ַהִחּזָיֹון  ַהְּדבִָרים ָהֵאּלֶה ּוכְכָל  וְִהּנֵה, ּכְכָל 
עָלְִמין  ּכָל  ְמַמּלֵא  וְִאיהּו  ֵחֶקר",  ֵאין  “לִגְֻדּלָתֹו  ּכִי  ֱאֹלֵהינּו.  לָנּו  עָׂשָה  ֵקץ,  לְֵאין 
וְסֹובֵב ּכָל עָלְִמין ]ְמַמּלֵא ּוְמַחּיֵה ּכָל ָהעֹולָמֹות, וְסֹובֵב ּוֵמעַל ּכָל ָהעֹולָמֹות[, וְנֹוַדע ִמּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש 
וְָהֲאִר"י זַ"ל ִרּבּוי ַהֵהיכָלֹות וְָהעֹולָמֹות עַד ֵאין ִמְסּפָר, ּובְכָל עֹולָם וְֵהיכָל ִרּבֹוא 
ִרבְבֹות ַמלְָאכִים לְֵאין ֵקץ וְתַכְלִית... וְכֻּלָם ׁשֹוֲאלִים “ַאּיֵה ְמקֹום ּכְבֹודֹו", וְעֹונִים 
“ְמֹלא כָל ָהָאֶרץ ּכְבֹודֹו" - ֵהם יִׂשְָרֵאל עַּמֹו. ּכִי ִהּנִיַח ַהָּקּבָ"ה ֶאת ָהעֶלְיֹונִים וְֶאת 
ַהּתְַחּתֹונִים, וְֹלא ּבַָחר ּבְכֻּלָם ּכִי ִאם ּבְיִׂשְָרֵאל עַּמֹו, וְהֹוצִיָאם ִמִּמצְַריִם, עְֶרוַת ָהָאֶרץ, 
ְמקֹום ַהּזֲֻהָמא וְַהֻּטְמָאה, ֹלא עַל יְֵדי ַמלְָאְך, וְֹלא עַל יְֵדי כּו', ֶאּלָא ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך 
הּוא ּבִכְבֹודֹו ּובְעַצְמֹו יַָרד לְׁשָם, ּכְמֹו ׁשֶּכָתּוב: “וֵָאֵרד לְַהּצִילֹו וגֹו'" )שמות ג,ח(, ּכְֵדי 
לְָקְרבָם ֵאלָיו ּבְֵקרּוב וְיִחּוד ֲאִמּתִי, ּבְִהתְַקּׁשְרּות ַהּנֶפֶׁש ַמָּמׁש, ּבִבְִחינַת ‘נְׁשִיִקין' ּפֶה 
לְפֶה, לְִדבַר ה' זֹו ֲהלָכָה, וְִאתְַּדּבְקּות רּוָחא ּבְרּוָחא, ִהיא ַהּׂשָגַת ַהּתֹוָרה וִיִדיעַת 

“המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית"
“וְעִנְיַן ִהתְַחְּדׁשּות זֹו הּוא, ּכִי ִהּנֵה ּכְתִיב “וְַהַחּיֹות ָרצֹוא וָׁשֹוב" )יחזקאל א,יד(. עַל ֶּדֶרְך 
ַהַחּיִים ׁשֶּבָָאָדם, ׁשֶהּוא ּדֹופֵק ּבְלִּבֹו ּבִבְִחינַת ‘ָרצֹוא וָׁשֹוב‘,  ָמׁשָל, ַהִחּיּות ׁשֶל רּוַח 
ָהֵאבִָרים,  לְַהֲחיֹות  ִהתְּפַּׁשְטּות  ּובְִחינַת  לְִמקֹורֹו,  לֲַחזֹור  ִהְסּתַּלְקּות  ּבְִחינַת  ְּדַהיְנּו 
ׁשִֶּמתְּפַּׁשֵט,  ַאַחר  ׁשִֶּמְסּתַּלֵק  ָחלִילָה,  וְכֵן חֹוזֵר  ַהּנְׁשִיָמה,  ִסּבַת  ּבָָאה  ׁשִֶּמּזֶה  ּכַּיָדּוע, 
וְַאַחר ּכְָך חֹוזֵר ּוִמתְּפַּׁשֵט. וְכְָך הּוא ּבְכָל ֶרגַע, עַל ּכָל נְׁשִיָמה ּונְׁשִיָמה יֵׁש ִהְסּתַּלְקּות 

וְִהתְּפַּׁשְטּות.

וְזֶהּו  ּוכְֻדגְָמא זֹאת הּוא לְַמעְלָה ּבִַחּיּות ָהֱאֹלִקי ׁשֶּבַּנִבְָרִאים, ּבְִחינַת ‘ָרצֹוא וָׁשֹוב‘. 
עִנְיַן  וְזֶהּו  ׁשֶּבָעֹולָמֹות...  ַהִחּיּות  ּכְלָלּות  עַל  ָקֵאי  ְּדזֶה  וָׁשֹוב",  ָרצֹוא  “וְַהַחּיֹות 
ִהתְַחְּדׁשּות ַהִחּיּות, ּכְַמֲאָמר “ְמַחֵּדׁש ּבְכָל יֹום ּתִָמיד ַמעֲׂשֵה בְֵראׁשִית", ׁשֲֶהֵרי ּכָל 
ּתִָמיד  וְכְָך הּוא  ִמְּמקֹורֹו,  ָחָדׁש  ִחּיּות  וְנְִמׁשְָך  וְחֹוזֵר  ָהִראׁשֹון  ַהִחּיּות  ִמְסּתַּלֵק  ֶרגַע 

ּבְִחינַת ‘ָרצֹוא וָׁשֹוב‘".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, ‘לקוטי תורה‘ פרשת חוקת ד"ה “על כן יאמרו המושלים"(

תרגיל: עצור	רגע	ושב	בשקט.	הקשב	לנשימתך	ולפעימות	הלב	שלך.	לאט,	

לאט.	נסה	לחוש	את	החיות	ההולכת	ובאה	לתוכך.	זוהי	ההתחדשות	המתמדת!
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ְרצֹונֹו וְָחכְָמתֹו ְּדכֻּלָא ַחד ]ׁשֶַהּכֹל ֶאָחד[ ַמָּמׁש. וְגַם ּבִבְִחינַת ִחּבּוק, הּוא ִקּיּום ַהִּמצְוֹות 
ַמעֲׂשִּיֹות ּבְִרָמ"ח ֵאבִָרים..."

)רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא ‘לקוטי אמרים' פרק מ"ו(

כיצד	מבטא	ה'	את	אהבתו	המיוחדת	לעם	ישראל?	הסבר.

האם	הרגשת	פעם	שה'	אוהב	אותך	באופן	אישי?	מתי,	למה?	

בכל	בוקר	אנחנו	מזכירים	לעצמנו	מחדש	עד	כמה	אנחנו	קרובים	לה'.	קירבה	עצומה	

שבאה	מהבחירה	שלו	-	“הבוחר	בעמו	ישראל	באהבה".	ייתכן	שאני	ממש	לא	ראוי	לזה	

ואני	מרגיש	“מוטל	באשפה"	ו"שפל	אנשים",	אך	בכל	זאת	“אהבת	עולם	אהבתנו"	-	ה'	

אוהב	אותי	ורוצה	בי.	לא	בגלל	מי	שאני	ומה	שעשיתי,	אלא	פשוט	כי	הוא	בחר	בנו	להיות	

וללא	 תנאי	 ללא	 אהבה	 הגג.	 עד	 לרקוד	 אמורים	 אנחנו	 באמת	 בזה	 נתבונן	 אם	 עמו.	

בקשת	תמורה,	אמורה	לעורר	בכל	אחד	רגש	של	הכרת	הטוב	ואהבה.	וזוהי	הנקודה	

שברכת	‘אהבת	עולם'	באה	לעורר	בנו	לפני	“שמע	ישראל"	-	ה'	אוהב	אותנו	אז	אנחנו	

אוהבים	אותו.	

“תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו למדת על כן ה‘ אלוקינו"
“ּובַעֲבּור ׁשֲֶאנְַחנּו ׁשֹוְמִרים ֻחִּקים ּוִמׁשְּפִָטים, עַל ּכֵן ה‘ הּוא ֱאֹלֵקינּו, וְֹלא ֵאּלּו ׁשֵֶאין 
וְַדי  לְֵהפְֶך,  ִמתְַחּיֵב  לִפְעִָמים  וְַהּׂשֵכֶל  ׂשִכְלִּיֹות,  ִמצְוֹות  ַהיְנּו  ִמׁשְּפִָטים,  ֶאּלָא  לֶָהם 
לֵַּמבִין. וְזֶה “ּבְׁשָכְבֵנּו ּובְקּוֵמנּו נָׂשִיַח ּבְֻחֶּקיָך, וְנִׂשְַמח ּבְִדבְֵרי תַלְמּוד ּתֹוָרתֶָך", ֲאפִּלּו 
ּבְִמצְוֹות ֻחִּקּיִים. ֲאבָל ֻאּמֹות ָהעֹולָם, ׁשֶַהִּמצְוֹות ֶאצְלָם הּוא ַאְך ִמצְוֹות ׂשִכְלִּיֹות, לָזֶה 
יִׂשְָרֵאל עַם ָקְדׁשֹו ֵהם  ֵהם ֵאינָם ֱאֶמת, ּכִי יֵׁש ְּדבִָרים ׁשֶַהּׂשֵכֶל ְמַחּיֵב לְֵהפְֶך. ֲאבָל 
ּובְִמצְוֹותֶיָך  ּבְתַלְמּוד ּתֹוָרתֶָך  וְנִׂשְַמח  ּבְֻחֶּקיָך  “נָׂשִיַח  וְזֶה  ַהֻחִּקים,  ּבְִמצְוֹות  ׂשְֵמִחים 

לְעֹולָם וָעֶד"".
)רבי יחיאל מיכל מזלטשוב ,‘תורת המגיד מזלטשוב‘ ערך תפילה אות לד(

מדוע	דווקא	המצוות	שאינם	שכליות,	מורות	שה‘	הוא	“אלוקינו"?

“אבינו אב הרחמן, המרחם רחם נא עלינו. ותן בליבנו בינה להבין 
ולהשכיל... ולא נבוש ולא נכלם ולא נכשל לעולם ועד"

“ּפֵרּוׁש, ּכִי ִהּנֵה ּכְתִיב “ּכִי ֹלא יְִרַאנִי ָהָאָדם וָָחי" )שמות לג,כ(, וְָאְמרּו ַרּבֹותֵינּו זַ"ל: 
“ּבְַחּיֵיֶהם ֵאינָם רֹוִאים, ֲאבָל ּבְִמיתָתָם רֹוִאים" )במדב"ר יד,כב(. וְַהַּטעַם לְכְָך הּוא, ּכִי 
ּבְַחּיֵיֶהם ַהּנֶפֶׁש ְמלֻּבֶׁשֶת ּבְגּוף ַהְמכֶַּסה ּוַמְסּתִיר עָלָיו, לְִהיֹות נְִרֶאה לֹו זֶה ָהעֹולָם 
ַמהּותֹו  ׁשֶּבֱֶאֶמת  רֹוִאים  ֲאזַי  ֵמַהּגּוף,  ַהּנֶפֶׁש  ּבְצֵאת  ֲאבָל  עַצְמֹו.  ּבִפְנֵי  וְָדבָר  לְיֵׁש 
וְעַצְמּותֹו יִתְּבֵָרְך הּוא ָהיָה הֹוֶה וְיְִהיֶה ּבְלִי ׁשּום ׁשִּנּוי, וְֵאין ׁשּום ָּדבָר יָכֹול לְַהלְּבִיׁשֹו 
ִמַּקח  ָהיָה  עַצְמֹו,  ּבִפְנֵי  וְָדבָר  לְיֵׁש  ָהעֹולָם  לֹו  נְִרֶאה  ּׁשֶָהיָה  ּוַמה  ּולְַהְסּתִירֹו,  ּכְלָל 
ָטעּות לְגְַמֵרי. וֲַאזַי ַהּבּוׁשָה ּגְדֹולָה עַד לְִמאֹד, עַל ׁשֶּכָל ַמְחׁשְבֹותָיו ּוְמגַּמֹותָיו ָהיּו 
וְֶהעָזָה  ֻחצְּפָא  וְהּוא  ַמָּמׁש,  עַצְמֹו  ּבִפְנֵי  ָּדבָר  הּוא  ּכְִאּלּו  ּובַעֲָסָקיו,  ָהעֹולָם  ּבְֶהבְלֵי 

ּגְדֹולָה.

וְלָכֵן ּבַָּקׁשָתֵנּו ִהיא: “ּבְַרֲחֶמיָך ָהַרּבִים ַרֵחם עָלֵינּו, וְתֵן ּבְלִּבֵנּו ּבִינָה" - ַהיְנּו, לְָהבִין 
ָּדבָר ִמּתֹוְך ָּדבָר, ַהיְנּו ַאף ּבְעֹוד ׁשֶַהּנְׁשָָמה ְמלֻּבָׁש ּבְגּוף, יָבִין וְיַׂשְּכִיל ׁשֶּבֱֶאֶמת ַהּכֹל 
ּבֵָטל ּבְתַכְלִית ּכְמֹו קֶֹדם ׁשֶּנִבְָרא ָהעֹולָם ּבְלִי ׁשּום ׁשִּנּוי ַמָּמׁש, וְָאז “ֹלא נֵבֹוׁש לְעֹולָם 

וָעֶד", ּבִכְֵדי ׁשֶֹּלא יְִהיֶה ַאַחר ּכְָך ַהּבּוׁשָה לְעֹולָם וָעֶד".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, ‘לקוטי תורה‘ פרשת אמור ד"ה “וספרתם לכם"(

‘שמע ישראל': 
אחרי	ההכנות	המרובות	אנו	מגיעים	סוף	סוף	לקריאת	שמע.	שני	הפסוקים	הראשונים:	

“שמע	ישראל	ה'	אלוקינו	ה'	אחד.	ואהבת	את	ה'	אלוקיך	בכל	לבבך	ובכל	נפשך	ובכל	

מאודך",	הם	מוקד	התוכן	ועיקר	המצווה	בקריאת	שמע.	על	הפסוק	הראשון	אף	נפסק	

בהלכה	ש"הקורא	את	‘שמע'	ולא	כיוון	ליבו	בפסוק	ראשון	שהוא	‘שמע	ישראל'	-	לא	יצא	

אלו	 יסודיים	 פסוקים	 של	 הפנימית	 משמעותם	 על	 ה'(.	 סעיף	 ס'	 סי'	 או"ח	 )שו"ע	 חובתו"	 ידי	

נתעכב	במקורות	הבאים:	

“צִָריְך לְַהֲאִריְך ּבֵַחי"ת ׁשֶל ‘ֶאָחד', ּכְֵדי ׁשֶּיְַמלִיְך ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ּבַּׁשַָמיִם ּובָָאֶרץ, 
ׁשִעּור  ‘ֶאָחד'  ׁשֶל  ּבַָּדלֶ"ת  וְיֲַאִריְך  ַהֵחי"ת.  ּגַג  ׁשֶּבְֶאְמצַע  ַהֲחטֹוֶטֶרת  רֹוֵמז  ׁשֶלָזֶה 

ׁשֶּיֲַחׁשֹוב ׁשֶַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא יִָחיד ּבְעֹולָמֹו, ּומֹוׁשֵל ּבְַאְרּבַע רּוחֹות ָהעֹולָם".
)שולחן ערוך סימן ס"א סעיף ו(

“"ׁשְַמע" לְׁשֹון ֲהבָנָה, “יִׂשְָרֵאל" הּוא ּבְִחינַת ַהּנְׁשָָמה ַהּנְִקָרא יִׂשְָרֵאל, וְכָל ֶאָחד 
ֱאֹלֵקינּו"  “ה'  ַהּנְׁשָָמה,  ּבְִחינַת  יִׂשְָרֵאל,  ַאּתָה  וְָהבֵן  ׁשְַמע  לַּנְׁשָָמה:  לֹוַמר  צִָריְך 
- ה' ׁשֶהּוא ּפֵרּוׁשֹו “ָהיָה הֹוֶה וְיְִהיֶה" ּבְֶרגַע ֶאָחד, ׁשֶהּוא לְַמעְלָה ֵמַהּׂשֵכֶל, הּוא 
“ֱאֹלֵהינּו", ַהיְנּו ּכֵֹחנּו וְִחּיּותֵנּו. "ה' ֶאָחד", הּוא ּכֻּלָא ַחד )וְכֵן ַהח' הּוא ז' ְרִקיעִים 
וְָהָאֶרץ, וְַהד' הּוא ד' רּוחֹות ָהעֹולָם, ׁשֵֶהם ּבְֵטלִים לְיִחּודֹו יִתְּבֵָרְך ַהְמֻרָּמז ּבָאֹות 
א'(, ּובְִחינַת נְׁשָָמה זֹו ַהּנְִקָרא “יִׂשְָרֵאל", נִתְַאֵחד עִם ה' ּבָרּוְך הּוא. ּוכְׁשֶּיִתְּבֹונֵן ּכְָך 

ִמּזֶה, נִתְעֹוֵרר ִמַּדת ָהַאֲהבָה לַה' יִתְּבֵָרְך, וְזֶהּו “וְָאַהְבּתָ ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך"".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, ‘לקוטי תורה' דרושים לראש השנה ד"ה “שובה ישראל" ועוד(

ישראל".	 “שמע	 פסוק	 של	 הפנימית	 המשמעות	 את	 התניא	 בעל	 מבאר	 זה	 בפירוש	

ב"שמע	ישראל"	אנחנו	לא	רק	מקבלים	על	עצמנו	את	עול	מלכות	ה'	או	מבטאים	את	

האמונה	בו.	ב"שמע	ישראל"	אנחנו	בעצם	אומרים	שאין	לנו	עוד	דבר	בעולם	חוץ	מה'.	ה'	

הוא	המציאות	היחידה,	ואנחנו	לגמרי	שייכים	אליו.	הנשמה	שלנו	מאוחדת	עם	ה'	אחד.	

ההכרה	הזו	מוליכה	אותנו	היישר	אל	הפסוק	הבא,	אל	“ואהבת	את	ה'	אלוקיך".	

מה	זה	בכלל	אומר	לאהוב?	אהבה	זה	רק	משהו	שמיימי	וכובש?	ואם	אני	לא	מתמלא	

בהצפת	רגשות,	אז	זה	אומר	שאני	לא	אוהב?	אהבת	ה'	היא	אחת	מהמצוות	התמידיות,	

‘לאהוב	את	ה'?	המקורות	 שאנחנו	מצווים	לעשות	אותם	כל	הזמן,	אבל	איך	זה	נראה	

הבאים	יבהירו	לנו	מעט	את	התמונה:

ׁשַּיְָך  ֵאיְך  ַמְקׁשִים,  ַאּבְַרּבָנֵל[  עֶזְָרא,  ]ִאּבְן  וְַהחֹוְקִרים   - ֱאֹלֶקיָך"  ה'  ֶאת  “..."וְָאַהבְּתָ 
ִהיא  ּבְֶטבַע  לְַהּנְִטּבָעִים  ּובְוַַּדאי  ָהאֹוֵהב?  ּבְֶטבַע  ּתְלּויָה  ׁשִֶהיא  ַאֲהבָה,  עַל  צִּוּוי 
קּוׁשְיָא. ֲאבָל ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל ֵהם מּוכָנִים לְִמסֹור נַפְׁשָם לְַמעְלָה ִמן ַהֶּטבַע. ּובֱֶאֶמת 
ַאַחר  וְלָכֵן,  ֶאצְלֹו.  ָהַאֲהבָה  ּגֶֶדר  יִׂשְָרֵאל, ּכְָך  ּבְִאיׁש  ַהּנֶפֶׁש  ְמִסיַרת  ְמצִיאּות  ּכְפִי 
ַרּבֹות,  ַאֲהבֹות  יֵׁש  ַהּזֶה  ּבָעֹולָם  ּובֱֶאֶמת  “וְָאַהבְּתָ".  ּכְתִיב  ּבְֶאָחד,  נֶפֶׁש  ְמִסירּות 
ּכָל ֶאָחד לְפִי ִטבְעֹו, ֲאבָל ַאֲהבָה ֲאִמּתִית ּבְעֶצֶם צִָריְך לְִהיֹות ּבְכָל ּבְִריָה, לְִהיֹות 
נְִמׁשְָך ַאַחר ּבֹוְראֹו, וְִהיא ַאֲהבָה ּבְעֶצֶם. ַאְך ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ִהְסּתִיר ָהֱאֶמת עַל 
יְֵדי ִהתְלַּבְׁשּות ּכָל ָּדבָר ּבְֶטבַע, וְָהְרצֹונֹות ַהִּמְסּתַעֲפִים עַל יַד ַהֶּטבַע ַמְסּתִיִרין ְרצֹון 
ָהֱאֶמת, וְעַל זֶה ָאְמרּו “ּבֵַּטל ְרצֹונְָך ִמּפְנֵי ְרצֹונֹו" )אבות ב,ד(; ּפֵרּוׁש, ּכְֵדי ׁשֶּיִתְּגַּלֶה 
לְָך ְרצֹון ָהֱאֶמת ֵאלָיו, יִתְּבֵָרְך ׁשְמֹו. וְכֵן ַהּפֵרּוׁש ְמִסירּות נֶפֶׁש, ‘נֶפֶׁש' הּוא ָרצֹון, 

וְעַל יְֵדי ּבִּטּול ָהְרצֹונֹות ׁשֶֹּלא לַה' ֵהָּמה, ָאז זֹוכֶה לְִהתְּגַּלּות ְרצֹון ָהֱאֶמת".
 )רבי יהודה אריה לייב מגור, ‘שפת אמת' ואתחנן תרנ"ג(

כיצד	עונה	ה'שפת	אמת'	על	שאלת	ה'חוקרים'?

מה	הקשר	בין	‘מסירות	נפש'	ואהבה?
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ְרצֹונֹו וְָחכְָמתֹו ְּדכֻּלָא ַחד ]ׁשֶַהּכֹל ֶאָחד[ ַמָּמׁש. וְגַם ּבִבְִחינַת ִחּבּוק, הּוא ִקּיּום ַהִּמצְוֹות 
ַמעֲׂשִּיֹות ּבְִרָמ"ח ֵאבִָרים..."

)רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא ‘לקוטי אמרים' פרק מ"ו(

כיצד	מבטא	ה'	את	אהבתו	המיוחדת	לעם	ישראל?	הסבר.

האם	הרגשת	פעם	שה'	אוהב	אותך	באופן	אישי?	מתי,	למה?	

בכל	בוקר	אנחנו	מזכירים	לעצמנו	מחדש	עד	כמה	אנחנו	קרובים	לה'.	קירבה	עצומה	

שבאה	מהבחירה	שלו	-	“הבוחר	בעמו	ישראל	באהבה".	ייתכן	שאני	ממש	לא	ראוי	לזה	

ואני	מרגיש	“מוטל	באשפה"	ו"שפל	אנשים",	אך	בכל	זאת	“אהבת	עולם	אהבתנו"	-	ה'	

אוהב	אותי	ורוצה	בי.	לא	בגלל	מי	שאני	ומה	שעשיתי,	אלא	פשוט	כי	הוא	בחר	בנו	להיות	

וללא	 תנאי	 ללא	 אהבה	 הגג.	 עד	 לרקוד	 אמורים	 אנחנו	 באמת	 בזה	 נתבונן	 אם	 עמו.	

בקשת	תמורה,	אמורה	לעורר	בכל	אחד	רגש	של	הכרת	הטוב	ואהבה.	וזוהי	הנקודה	

שברכת	‘אהבת	עולם'	באה	לעורר	בנו	לפני	“שמע	ישראל"	-	ה'	אוהב	אותנו	אז	אנחנו	

אוהבים	אותו.	

“תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו למדת על כן ה‘ אלוקינו"
“ּובַעֲבּור ׁשֲֶאנְַחנּו ׁשֹוְמִרים ֻחִּקים ּוִמׁשְּפִָטים, עַל ּכֵן ה‘ הּוא ֱאֹלֵקינּו, וְֹלא ֵאּלּו ׁשֵֶאין 
וְַדי  לְֵהפְֶך,  ִמתְַחּיֵב  לִפְעִָמים  וְַהּׂשֵכֶל  ׂשִכְלִּיֹות,  ִמצְוֹות  ַהיְנּו  ִמׁשְּפִָטים,  ֶאּלָא  לֶָהם 
לֵַּמבִין. וְזֶה “ּבְׁשָכְבֵנּו ּובְקּוֵמנּו נָׂשִיַח ּבְֻחֶּקיָך, וְנִׂשְַמח ּבְִדבְֵרי תַלְמּוד ּתֹוָרתֶָך", ֲאפִּלּו 
ּבְִמצְוֹות ֻחִּקּיִים. ֲאבָל ֻאּמֹות ָהעֹולָם, ׁשֶַהִּמצְוֹות ֶאצְלָם הּוא ַאְך ִמצְוֹות ׂשִכְלִּיֹות, לָזֶה 
יִׂשְָרֵאל עַם ָקְדׁשֹו ֵהם  ֵהם ֵאינָם ֱאֶמת, ּכִי יֵׁש ְּדבִָרים ׁשֶַהּׂשֵכֶל ְמַחּיֵב לְֵהפְֶך. ֲאבָל 
ּובְִמצְוֹותֶיָך  ּבְתַלְמּוד ּתֹוָרתֶָך  וְנִׂשְַמח  ּבְֻחֶּקיָך  “נָׂשִיַח  וְזֶה  ַהֻחִּקים,  ּבְִמצְוֹות  ׂשְֵמִחים 

לְעֹולָם וָעֶד"".
)רבי יחיאל מיכל מזלטשוב ,‘תורת המגיד מזלטשוב‘ ערך תפילה אות לד(

מדוע	דווקא	המצוות	שאינם	שכליות,	מורות	שה‘	הוא	“אלוקינו"?

“אבינו אב הרחמן, המרחם רחם נא עלינו. ותן בליבנו בינה להבין 
ולהשכיל... ולא נבוש ולא נכלם ולא נכשל לעולם ועד"

“ּפֵרּוׁש, ּכִי ִהּנֵה ּכְתִיב “ּכִי ֹלא יְִרַאנִי ָהָאָדם וָָחי" )שמות לג,כ(, וְָאְמרּו ַרּבֹותֵינּו זַ"ל: 
“ּבְַחּיֵיֶהם ֵאינָם רֹוִאים, ֲאבָל ּבְִמיתָתָם רֹוִאים" )במדב"ר יד,כב(. וְַהַּטעַם לְכְָך הּוא, ּכִי 
ּבְַחּיֵיֶהם ַהּנֶפֶׁש ְמלֻּבֶׁשֶת ּבְגּוף ַהְמכֶַּסה ּוַמְסּתִיר עָלָיו, לְִהיֹות נְִרֶאה לֹו זֶה ָהעֹולָם 
ַמהּותֹו  ׁשֶּבֱֶאֶמת  רֹוִאים  ֲאזַי  ֵמַהּגּוף,  ַהּנֶפֶׁש  ּבְצֵאת  ֲאבָל  עַצְמֹו.  ּבִפְנֵי  וְָדבָר  לְיֵׁש 
וְעַצְמּותֹו יִתְּבֵָרְך הּוא ָהיָה הֹוֶה וְיְִהיֶה ּבְלִי ׁשּום ׁשִּנּוי, וְֵאין ׁשּום ָּדבָר יָכֹול לְַהלְּבִיׁשֹו 
ִמַּקח  ָהיָה  עַצְמֹו,  ּבִפְנֵי  וְָדבָר  לְיֵׁש  ָהעֹולָם  לֹו  נְִרֶאה  ּׁשֶָהיָה  ּוַמה  ּולְַהְסּתִירֹו,  ּכְלָל 
ָטעּות לְגְַמֵרי. וֲַאזַי ַהּבּוׁשָה ּגְדֹולָה עַד לְִמאֹד, עַל ׁשֶּכָל ַמְחׁשְבֹותָיו ּוְמגַּמֹותָיו ָהיּו 
וְֶהעָזָה  ֻחצְּפָא  וְהּוא  ַמָּמׁש,  עַצְמֹו  ּבִפְנֵי  ָּדבָר  הּוא  ּכְִאּלּו  ּובַעֲָסָקיו,  ָהעֹולָם  ּבְֶהבְלֵי 

ּגְדֹולָה.

וְלָכֵן ּבַָּקׁשָתֵנּו ִהיא: “ּבְַרֲחֶמיָך ָהַרּבִים ַרֵחם עָלֵינּו, וְתֵן ּבְלִּבֵנּו ּבִינָה" - ַהיְנּו, לְָהבִין 
ָּדבָר ִמּתֹוְך ָּדבָר, ַהיְנּו ַאף ּבְעֹוד ׁשֶַהּנְׁשָָמה ְמלֻּבָׁש ּבְגּוף, יָבִין וְיַׂשְּכִיל ׁשֶּבֱֶאֶמת ַהּכֹל 
ּבֵָטל ּבְתַכְלִית ּכְמֹו קֶֹדם ׁשֶּנִבְָרא ָהעֹולָם ּבְלִי ׁשּום ׁשִּנּוי ַמָּמׁש, וְָאז “ֹלא נֵבֹוׁש לְעֹולָם 

וָעֶד", ּבִכְֵדי ׁשֶֹּלא יְִהיֶה ַאַחר ּכְָך ַהּבּוׁשָה לְעֹולָם וָעֶד".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, ‘לקוטי תורה‘ פרשת אמור ד"ה “וספרתם לכם"(

‘שמע ישראל': 
אחרי	ההכנות	המרובות	אנו	מגיעים	סוף	סוף	לקריאת	שמע.	שני	הפסוקים	הראשונים:	

“שמע	ישראל	ה'	אלוקינו	ה'	אחד.	ואהבת	את	ה'	אלוקיך	בכל	לבבך	ובכל	נפשך	ובכל	

מאודך",	הם	מוקד	התוכן	ועיקר	המצווה	בקריאת	שמע.	על	הפסוק	הראשון	אף	נפסק	

בהלכה	ש"הקורא	את	‘שמע'	ולא	כיוון	ליבו	בפסוק	ראשון	שהוא	‘שמע	ישראל'	-	לא	יצא	

אלו	 יסודיים	 פסוקים	 של	 הפנימית	 משמעותם	 על	 ה'(.	 סעיף	 ס'	 סי'	 או"ח	 )שו"ע	 חובתו"	 ידי	

נתעכב	במקורות	הבאים:	

“צִָריְך לְַהֲאִריְך ּבֵַחי"ת ׁשֶל ‘ֶאָחד', ּכְֵדי ׁשֶּיְַמלִיְך ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ּבַּׁשַָמיִם ּובָָאֶרץ, 
ׁשִעּור  ‘ֶאָחד'  ׁשֶל  ּבַָּדלֶ"ת  וְיֲַאִריְך  ַהֵחי"ת.  ּגַג  ׁשֶּבְֶאְמצַע  ַהֲחטֹוֶטֶרת  רֹוֵמז  ׁשֶלָזֶה 

ׁשֶּיֲַחׁשֹוב ׁשֶַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא יִָחיד ּבְעֹולָמֹו, ּומֹוׁשֵל ּבְַאְרּבַע רּוחֹות ָהעֹולָם".
)שולחן ערוך סימן ס"א סעיף ו(

“"ׁשְַמע" לְׁשֹון ֲהבָנָה, “יִׂשְָרֵאל" הּוא ּבְִחינַת ַהּנְׁשָָמה ַהּנְִקָרא יִׂשְָרֵאל, וְכָל ֶאָחד 
ֱאֹלֵקינּו"  “ה'  ַהּנְׁשָָמה,  ּבְִחינַת  יִׂשְָרֵאל,  ַאּתָה  וְָהבֵן  ׁשְַמע  לַּנְׁשָָמה:  לֹוַמר  צִָריְך 
- ה' ׁשֶהּוא ּפֵרּוׁשֹו “ָהיָה הֹוֶה וְיְִהיֶה" ּבְֶרגַע ֶאָחד, ׁשֶהּוא לְַמעְלָה ֵמַהּׂשֵכֶל, הּוא 
“ֱאֹלֵהינּו", ַהיְנּו ּכֵֹחנּו וְִחּיּותֵנּו. "ה' ֶאָחד", הּוא ּכֻּלָא ַחד )וְכֵן ַהח' הּוא ז' ְרִקיעִים 
וְָהָאֶרץ, וְַהד' הּוא ד' רּוחֹות ָהעֹולָם, ׁשֵֶהם ּבְֵטלִים לְיִחּודֹו יִתְּבֵָרְך ַהְמֻרָּמז ּבָאֹות 
א'(, ּובְִחינַת נְׁשָָמה זֹו ַהּנְִקָרא “יִׂשְָרֵאל", נִתְַאֵחד עִם ה' ּבָרּוְך הּוא. ּוכְׁשֶּיִתְּבֹונֵן ּכְָך 

ִמּזֶה, נִתְעֹוֵרר ִמַּדת ָהַאֲהבָה לַה' יִתְּבֵָרְך, וְזֶהּו “וְָאַהְבּתָ ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך"".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, ‘לקוטי תורה' דרושים לראש השנה ד"ה “שובה ישראל" ועוד(

ישראל".	 “שמע	 פסוק	 של	 הפנימית	 המשמעות	 את	 התניא	 בעל	 מבאר	 זה	 בפירוש	

ב"שמע	ישראל"	אנחנו	לא	רק	מקבלים	על	עצמנו	את	עול	מלכות	ה'	או	מבטאים	את	

האמונה	בו.	ב"שמע	ישראל"	אנחנו	בעצם	אומרים	שאין	לנו	עוד	דבר	בעולם	חוץ	מה'.	ה'	

הוא	המציאות	היחידה,	ואנחנו	לגמרי	שייכים	אליו.	הנשמה	שלנו	מאוחדת	עם	ה'	אחד.	

ההכרה	הזו	מוליכה	אותנו	היישר	אל	הפסוק	הבא,	אל	“ואהבת	את	ה'	אלוקיך".	

מה	זה	בכלל	אומר	לאהוב?	אהבה	זה	רק	משהו	שמיימי	וכובש?	ואם	אני	לא	מתמלא	

בהצפת	רגשות,	אז	זה	אומר	שאני	לא	אוהב?	אהבת	ה'	היא	אחת	מהמצוות	התמידיות,	

‘לאהוב	את	ה'?	המקורות	 שאנחנו	מצווים	לעשות	אותם	כל	הזמן,	אבל	איך	זה	נראה	

הבאים	יבהירו	לנו	מעט	את	התמונה:

ׁשַּיְָך  ֵאיְך  ַמְקׁשִים,  ַאּבְַרּבָנֵל[  עֶזְָרא,  ]ִאּבְן  וְַהחֹוְקִרים   - ֱאֹלֶקיָך"  ה'  ֶאת  “..."וְָאַהבְּתָ 
ִהיא  ּבְֶטבַע  לְַהּנְִטּבָעִים  ּובְוַַּדאי  ָהאֹוֵהב?  ּבְֶטבַע  ּתְלּויָה  ׁשִֶהיא  ַאֲהבָה,  עַל  צִּוּוי 
קּוׁשְיָא. ֲאבָל ּבְנֵי יִׂשְָרֵאל ֵהם מּוכָנִים לְִמסֹור נַפְׁשָם לְַמעְלָה ִמן ַהֶּטבַע. ּובֱֶאֶמת 
ַאַחר  וְלָכֵן,  ֶאצְלֹו.  ָהַאֲהבָה  ּגֶֶדר  יִׂשְָרֵאל, ּכְָך  ּבְִאיׁש  ַהּנֶפֶׁש  ְמִסיַרת  ְמצִיאּות  ּכְפִי 
ַרּבֹות,  ַאֲהבֹות  יֵׁש  ַהּזֶה  ּבָעֹולָם  ּובֱֶאֶמת  “וְָאַהבְּתָ".  ּכְתִיב  ּבְֶאָחד,  נֶפֶׁש  ְמִסירּות 
ּכָל ֶאָחד לְפִי ִטבְעֹו, ֲאבָל ַאֲהבָה ֲאִמּתִית ּבְעֶצֶם צִָריְך לְִהיֹות ּבְכָל ּבְִריָה, לְִהיֹות 
נְִמׁשְָך ַאַחר ּבֹוְראֹו, וְִהיא ַאֲהבָה ּבְעֶצֶם. ַאְך ַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ִהְסּתִיר ָהֱאֶמת עַל 
יְֵדי ִהתְלַּבְׁשּות ּכָל ָּדבָר ּבְֶטבַע, וְָהְרצֹונֹות ַהִּמְסּתַעֲפִים עַל יַד ַהֶּטבַע ַמְסּתִיִרין ְרצֹון 
ָהֱאֶמת, וְעַל זֶה ָאְמרּו “ּבֵַּטל ְרצֹונְָך ִמּפְנֵי ְרצֹונֹו" )אבות ב,ד(; ּפֵרּוׁש, ּכְֵדי ׁשֶּיִתְּגַּלֶה 
לְָך ְרצֹון ָהֱאֶמת ֵאלָיו, יִתְּבֵָרְך ׁשְמֹו. וְכֵן ַהּפֵרּוׁש ְמִסירּות נֶפֶׁש, ‘נֶפֶׁש' הּוא ָרצֹון, 

וְעַל יְֵדי ּבִּטּול ָהְרצֹונֹות ׁשֶֹּלא לַה' ֵהָּמה, ָאז זֹוכֶה לְִהתְּגַּלּות ְרצֹון ָהֱאֶמת".
 )רבי יהודה אריה לייב מגור, ‘שפת אמת' ואתחנן תרנ"ג(

כיצד	עונה	ה'שפת	אמת'	על	שאלת	ה'חוקרים'?

מה	הקשר	בין	‘מסירות	נפש'	ואהבה?
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“אמת ויציב ... הדבר הזה עלינו"
“וְִהּנֵה ַאַחר ְקִריַאת ׁשְַמע אֹוְמִרים “ֶאֶמת וְיַּצִיב וְכּו‘ וְנְֶחָמד וְנָעִים וְנֹוָרא וְכּו‘ ַהָּדבָר 
ׁשֶּנִתְלַּבְׁשָה  ֶאּלָא  נַעֲלֶה,  ְמאֹד  ׁשֶּׁשְָרׁשָּה  ַהּתֹוָרה,  ִהיא  ַהּזֶה‘  ‘ַהָּדבָר  עָלֵינּו"...  ַהּזֶה 
ּבְִדבִָרים ּגַׁשְִמּיִים. ׁשֶּלָכֵן נְִמׁשְלָה ַהּתֹוָרה לְַמיִם, ׁשֶּיֹוְרִדים ִמָּמקֹום ּגָבַֹּה לְָמקֹום נָמּוְך.

וְזֹאת יָׁשִיב ֶאל לִּבֹו: ֱאֶמת הּוא ׁשֵֶאין ֲאנִי ָראּוי ִמּצַד עַצְִמי לַעֲלֹות ּולְִהתְּכַּלֵל ּבְאֹור 
יַעֲלֶה בְַהר ה‘", ֲאבָל ִמּכָל ָמקֹום,  ה‘ ּולְָהׁשִיב ֶאת ַהּנֶפֶׁש ִמַּמָּטה לְַמעְלָה, ּכִי “ִמי 
ֲהֵרי אֹור ֵאין סֹוף ּבָרּוְך הּוא ִמּצַד עַצְמֹו ִמֵּמילָא ּוֵמֵאלָיו נְִמׁשְָך ּגַם לְַמָּטה, ׁשֶּׁשֹוֶרה 
ּוִמתְּגַּלֶה ּבַּתֹוָרה... וְזֶהּו ּפֵרּוׁש “ֱאֶמת וְיַּצִיב", ׁשֶַּמֲאִריכִין לְַאּׁשֵר ּולְַקּיֵם ֶאת ַהָּדבָר 
ַהּזֶה “עָלֵינּו וְעַל ֲאבֹותֵינּו כּו‘ עַל ָהִראׁשֹונִים", ּוַמְמׁשִיכִים ִמלְַמעְלָה “ֱאֶמת וְיַּצִיב 
וְנָכֹון וְכּו‘ וְנְֶחָמד וְנָעִים", לְִהיֹות ַהְמׁשָכַת אֹור ֵאין סֹוף ּבָרּוְך הּוא ׁשֹוֶרה ּוִמתְּגַּלֶה 

ּבְאֹור ּתֹוָרה".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, ‘תורה אור‘ פרשת ויחי ד"ה “יהודה אתה"(

האהבה	היא	ההתמסרות.	אם	אני	רוצה	דבר	באמת	ומוכן	להתמסר	עבורו,	פירושו	של	

דבר	שאני	אוהב	אותו.	לאהוב	את	ה'	פירושו	לרצות	בו,	ולא	ברצון	טבעי	ואנושי	שנובע	

מן	 למעלה	 שהיא	 מהנשמה	 שנובע	 ומוחלט	 אמיתי	 ברצון	 אלא	 ואינטרסים,	 מרווחים	

הטבע.	הרצון	לה'	והאהבה	אליו	כבר	טבועים	בנשמה,	ולכן	ניתן	לצוות	אותנו	עליהם.	כי	

כל	מה	שאנחנו	צריכים	לעשות	זה	להוריד	כל	מיני	מסכים	ורצונות	צדדיים,	ולגלות	את	

מסירות	הנפש	והרצון	לה'.

הרצון	והאהבה	לה'	יכולים	להופיע	בכל	מיני	רמות.	החל	מהרמה	הפשוטה	-	של	רצון	

לקרבת	 אדירה	 תשוקה	 של	 לרמה	 ועד	 רצונו,	 את	 ולעשות	 ה'	 בעיני	 יותר	 טוב	 להיות	

דביקות	 בשעת	 שלעיתים	 כסלו(,	 י"ח	 יום'	 )‘היום	 מסופר	 עצמו	 התניא	 בעל	 על	 אלוקים.	

“איני	חפץ	מאומה.	איני	רוצה	בגן	העדן	שלך,	איני	רוצה	בעולם	 והתעלות	היה	אומר:	

הבא	שלך	-	כי	אם	אותך	לבד".	את	תשוקת	האהבה	הזו	מבאר	בעל	התניא	בקטע	הבא:

זֹו  ַאֲהבָה  ִמַּדת  ֲהֵרי  ּכִי  ׁשֶּבַּלֵב,  ִטבְעִית  ָהַאֲהבָה  ִמַּדת  עַל  צִּוּוי  ֵאינֹו  “"וְָאַהבְּתָ" 
ִמּלְׁשֹון  “וְָאַהבְּתָ"  ֶאּלָא  ִמּיִׂשְָרֵאל.  וְֶאָחד  ֶאָחד  ּכָל  ּבְלֵב  ֻמְסּתֶֶרת  וַַּדאי  ַהִּטבְעִית 
‘ָאבָה', ׁשֶהּוא ּפֵרּוׁשֹו ָהָרצֹון. לְפִי ׁשֶָהָרצֹון הּוא ּפְנִיִמית ַהִּמּדֹות, ּכְמֹו ׁשֶָאנּו רֹוִאים 
ּבְחּוׁש, ׁשֶָהָרצֹון ַמנְִהיג ַהִּמּדֹות ׁשֶל ָאָדם, ׁשֲֶאפִּלּו ִאם יֵׁש לְפָנָיו ָּדבָר ׁשֶּיֵׁש ּבֹו ּתַעֲנּוג 
לְפִי ֶטבַע ַהִּמּדֹות, ִאם ְמַסּלֵק ְרצֹונֹו ִמֶּמּנּו ִמּפְנֵי ֵאיזֶה ַטעַם וַָדעַת, ֵאינֹו ְמַקּבֵל נַַחת 
וְתַעֲנּוג ִמֶּמּנּו. וְכֵן לְֵהפְֶך, ִאם יֵׁש לְפָנָיו ַחס וְׁשָלֹום ָּדבָר ׁשֶל צַעַר וְיִּסּוִרים, וְהּוא 
ּבָָרצֹון,  ּתְלּויִם  ַהִּמּדֹות  וֲַהֵרי  ּכְָך.  ּכָל  ַהּיִּסּוִרים  ַמְרגִיׁש  ֵאינֹו  לְכְָך,  ְרצֹונֹו  עֹוׁשֶה 
וְַהיְנּו ׁשֶהּוא ּפְנִיִמּיּותָם וְִחּיּותָם. וְעַל זֶה ְמצַּוֶה ַהּכָתּוב - לְַהּפְֵך ְרצֹונֹו ּותְׁשּוָקתֹו 
וְֶחפְצֹו לְַאֲהבָה ֶאת ה', ׁשֶֹּלא יְִהיֶה לֹו ֵחפֶץ וְָרצֹון ַאֵחר זּולָתֹו, ּוכְמֹו ׁשֶּכָתּוב: “ִמי 

לִי בַּׁשָָמיִם, וְעְִּמָך ֹלא ָחפַצְּתִי בָָאֶרץ, ּכָלָה ׁשְֵאִרי ּולְבָבִי" )תהילים עג,כה-ו(.

יִׂשְָרֵאל  “ׁשְַמע  ּפָסּוק  ַהּכָתּוב  ִהְקִּדים  זֶה?  וְָרצֹון  זֹו  לְַאֲהבָה  ַהֶּדֶרְך  יְִהיֶה  וְַהֵאיְך 
יִתְּבֵָרְך ‘ֶאָחד'  ה' ֶאֹלֵקינּו ה' ֶאָחד", לְִהתְּבֹונֵן ֵהיֵטב וְלָׂשּום עַל לִּבֹו ֵאיְך ׁשֶהּוא 
ָחׁשִיב"  ּכְלָא  ַקֵּמיּה  “ְּדכֻּלָא  יִתְּבֵָרְך,  ֵאלָיו  ּבְֵטלִים  ׁשֵֶהם  ִמּפְנֵי  ּובָָאֶרץ,  ּבַּׁשַָמיִם 
נְִקּבָעִים  וְיְִהיּו  ָהֵאּלֶה,  ּבְַּדבִָרים  ֵהיֵטב  יִתְּבֹונֵן  וְכֲַאׁשֶר  נֱֶחׁשָבִים[...  ֵאינָם  לְפָנָיו  ]ׁשֶּכֻּלָם 

ּבְלִּבֹו ּבֶֶאֶמת, ֲאזַי ֹלא יְַחּפֹוץ ֵחפֶץ ַאֵחר וְָרצֹון זּולָתֹו יִתְּבֵָרְך. ּוכְמֹו ׁשֶּכָתּוב “ִמי 
לִי בַּׁשָָמיִם", ׁשֵֶהם ּתַעֲנּוגִים רּוָחנִּיִים, “וְעְִּמָך ֹלא ָחפַצְּתִי בֶָאֶרץ", ׁשֵֶהם ּתַעֲנּוגִים 
ּגַׁשְִמּיִים, לְפִי ׁשֶַהּכֹל הּוא ּבְִחינַת ָמקֹום ּוזְַמן, ֲאפִּלּו ּכָל ַהּׂשָגֹות ׁשֶַּמּׂשִיגִים ּבָעֹולָם 
ַהּזֶה ֵהם נֹופְלִים ּתַַחת ָמקֹום ּוזְַמן. וְִאי לְזֹאת, “ּכָלָה ׁשְֵאִרי ּולְבָבִי", לְִהיֹות “צּור 

לְבָבִי", לְִהיֹות ּבֵָטל ֵאלָיו יִתְּבֵָרְך, לְָדבְָקה ּבֹו לְבַּדֹו יִתְּבֵָרְך".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, ‘לקוטי תורה' פרשת בהעלותך ד"ה “בהעלותך"(

הנשמה	שלנו	חפצה	כל	הזמן	להתקרב	לה',	ורק	רצונות	הגוף	ובלבולי	העולם	משכיחים	

זאת	מאיתנו.	כאשר	אנחנו	מגלים	את	הרצון	והאהבה	לה',	אנחנו	בעצם	משחררים	את	

וגילוי	 שמע	 קריאת	 הזמן.	 כל	 לה	 והצרו	 שהגבילו	 החיצוניים	 הרצונות	 מכל	 הנשמה	

האהבה	הם	בעצם	‘יציאת	מצרים'	של	הנשמה,	כפי	שמבואר	במקור	הבא:

“וְִהּנֵה ּבְכָל ּדֹור וָדֹור וְכָל יֹום וָיֹום ַחּיָב ָאָדם לְִראֹות עַצְמֹו ּכְִאּלּו הּוא יָצָא ַהּיֹום 
ִמִּמצְָריִם. וְִהיא יְצִיַאת נֶפֶׁש ָהֱאֹלִהית ִמַּמֲאַסר ַהּגּוף ‘ַמׁשְכָא ְּדִחוְיָא' ]עֹור ַהּנָָחׁש - רֹוֵמז 
לְֵחְטא עֵץ ַהַּדעַת ׁשֵֶהבִיא ֻטְמָאה לְגּוף ָהָאָדם[ לִּכָלֵל ּבְיִחּוד ]ַאְחדּות[ אֹור ֵאין סֹוף ּבָרּוְך הּוא עַל 

יְֵדי עֵֶסק ַהּתֹוָרה וְַהִּמצְוֹות ּבִכְלָל, ּובִפְָרט ּבְַקּבָלַת ַמלְכּות ׁשַָמיִם ּבְִקִריַאת ׁשְַמע, 
ׁשֶּבָּה ְמַקּבֵל ּוַמְמׁשִיְך עָלָיו יִחּודֹו יִתְּבֵָרְך ּבְפֵרּוׁש, ּבְָאְמרֹו “ה' ֱאֹלֵהינּו ה' ֶאָחד"...

וְלָזֶה ֵאין מֹונֵעַ לָנּו ִמְּדבֵקּות ַהּנֶפֶׁש ּבְיִחּודֹו וְאֹורֹו יִתְּבֵָרְך ֶאּלָא ָהָרצֹון, ׁשִֶאם ֵאין 
ָהָאָדם רֹוצֶה ּכְלָל, ַחס וְׁשָלֹום, לְָדבְָקה ּבֹו כּו'. ֲאבָל ִמּיָד ׁשֶרֹוצֶה ּוְמַקּבֵל ּוַמְמׁשִיְך 
נַפְׁשֹו  ִמֵּמילָא נִכְלֶלֶת  וְאֹוֵמר “ה' ֱאֹלֵהינּו ה' ֶאָחד", ֲהֵרי  יִתְּבֵָרְך,  עָלָיו ֱאלָהּותֹו 
ּבְיִחּודֹו יִתְּבֵָרְך... וְִהיא ּבְִחינַת יְצִיַאת ִמצְַריִם, וְלָכֵן ּתְִּקנּו ּפָָרׁשַת יְצִיַאת ִמצְַריִם 

ְקִריַאת  ִמִּמצְוַת  וְֹלא  ּבִפְנֵי עַצְָמּה,  ִמצְוָה  ַאף ׁשִֶהיא  ַּדוְָקא,  ְקִריַאת ׁשְַמע  ּבִׁשְעַת 
ׁשְַמע, ּכְִדִאיתָא ּבִגְָמָרא ּופֹוְסִקים, ֶאּלָא ִמּפְנֵי ׁשֵֶהן ָּדבָר ֶאָחד ַמָּמׁש".

 )רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא ‘ליקוטי אמרים' פרק מז(

מדוע	תיקנו	את	זכירת	יציאת	מצרים	לצד	קריאת	שמע?

מכת	גרזן

יותר	משאר	 וד'	שב"שמע	ישראל"	גדולות	 יהודי	פשוט	שעבודתו	היתה	לחטוב	עצים,	התקשה:	מדוע	אותיות	ע'	

האותיות.	הוא	לא	הצליח	להבין	את	העניין,	ומכיוון	שקושיא	זו	הטרידה	אותו	מאוד,	פנה	לגדולי	הרבנים.	הוא	שמע	

הסברים,	שאותיות	אלו	מצטרפות	למילה	“עד"	-	לרמז	על	כך	שאנו	מעידים	על	אחדות	ה',	או	מצטרפות	למילה	

“דע"	-	לומר	שלא	מספיקה	רק	האמונה	אלא	צריך	גם	ידיעה,	אך	למוחו	של	היהודי	לא	נכנסו	ההסברים	הללו.	עם	

שאלה	זו	הגיע	אף	לבעל	התניא.	בעל	התניא	ראה	תיכף	עם	מי	יש	לו	עסק	ושאל	אותו:	“וכי	יודע	אתה	כיצד	נראים	

כלי	עבודה	בגרזן?"	“ודאי",	היתה	תשובתו,	“הרי	בהם	אני	עובד".	“ראה",	אמר	לו	בעל	התניא,	“אותיות	אלו	דומות	

לגרזן.	ללמדך	שצריך	ליטול	את	ה"שמע	ישראל"	ולהחדיר	למוח	וללב	כמו	במכת	גרזן!"	תשובה	זו	סיפקה	את	

אותו	יהודי	פשוט.

	)‘גאון	וחסיד'(

קריאת	שמע	שעל	המיטה

החסיד	ר'	יצחק	‘המתמיד'	הגיע	פעם	לאיזו	אכסניה.	בעל	האכסניה	יצא	לקבל	את	פניו	ושאלו	מה	ירצה	לאכול.	

ר'	יצחק	השיב	לו	שאין	ברצונו	לאכול,	היות	והוא	עייף	מאוד.	רצונו	רק	בחדר	מסודר	כדי	שיוכל	מיד	ללכת	לישון.	

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

ממנו	אור.	הוא	תמה	בליבו,	הרי	החסיד	אמר	לו	שברצונו	לפרוש	לישון	מיד...	כעבור	כמה	שעות	שוב	עבר	בעל	

האכסנייה,	ועדיין	בקע	האור	מאותו	חדר.	רק	לפנות	בוקר	כבה	האור.	למחרת	בבוקר	שאל	בעל	האכסניה	את	ר'	

יצחק:	“הרי	אמש	לא	רצית	אפילו	לאכול	וטענת	שהינך	עייף,	ומדוע	זה	לא	הלכת	לישון	ועד	לפנות	בוקר	האור	דלק	

בחדרך?"	השיבו	ר'	יצחק:	“אמנם	הייתי	עייף,	אבל	צריכים	הרי	לקרוא	‘קריאת	שמע	שעל	המיטה'"...

	)'ר'	מענדל'(
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“אמת ויציב ... הדבר הזה עלינו"
“וְִהּנֵה ַאַחר ְקִריַאת ׁשְַמע אֹוְמִרים “ֶאֶמת וְיַּצִיב וְכּו‘ וְנְֶחָמד וְנָעִים וְנֹוָרא וְכּו‘ ַהָּדבָר 
ׁשֶּנִתְלַּבְׁשָה  ֶאּלָא  נַעֲלֶה,  ְמאֹד  ׁשֶּׁשְָרׁשָּה  ַהּתֹוָרה,  ִהיא  ַהּזֶה‘  ‘ַהָּדבָר  עָלֵינּו"...  ַהּזֶה 
ּבְִדבִָרים ּגַׁשְִמּיִים. ׁשֶּלָכֵן נְִמׁשְלָה ַהּתֹוָרה לְַמיִם, ׁשֶּיֹוְרִדים ִמָּמקֹום ּגָבַֹּה לְָמקֹום נָמּוְך.

וְזֹאת יָׁשִיב ֶאל לִּבֹו: ֱאֶמת הּוא ׁשֵֶאין ֲאנִי ָראּוי ִמּצַד עַצְִמי לַעֲלֹות ּולְִהתְּכַּלֵל ּבְאֹור 
יַעֲלֶה בְַהר ה‘", ֲאבָל ִמּכָל ָמקֹום,  ה‘ ּולְָהׁשִיב ֶאת ַהּנֶפֶׁש ִמַּמָּטה לְַמעְלָה, ּכִי “ִמי 
ֲהֵרי אֹור ֵאין סֹוף ּבָרּוְך הּוא ִמּצַד עַצְמֹו ִמֵּמילָא ּוֵמֵאלָיו נְִמׁשְָך ּגַם לְַמָּטה, ׁשֶּׁשֹוֶרה 
ּוִמתְּגַּלֶה ּבַּתֹוָרה... וְזֶהּו ּפֵרּוׁש “ֱאֶמת וְיַּצִיב", ׁשֶַּמֲאִריכִין לְַאּׁשֵר ּולְַקּיֵם ֶאת ַהָּדבָר 
ַהּזֶה “עָלֵינּו וְעַל ֲאבֹותֵינּו כּו‘ עַל ָהִראׁשֹונִים", ּוַמְמׁשִיכִים ִמלְַמעְלָה “ֱאֶמת וְיַּצִיב 
וְנָכֹון וְכּו‘ וְנְֶחָמד וְנָעִים", לְִהיֹות ַהְמׁשָכַת אֹור ֵאין סֹוף ּבָרּוְך הּוא ׁשֹוֶרה ּוִמתְּגַּלֶה 

ּבְאֹור ּתֹוָרה".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, ‘תורה אור‘ פרשת ויחי ד"ה “יהודה אתה"(

האהבה	היא	ההתמסרות.	אם	אני	רוצה	דבר	באמת	ומוכן	להתמסר	עבורו,	פירושו	של	

דבר	שאני	אוהב	אותו.	לאהוב	את	ה'	פירושו	לרצות	בו,	ולא	ברצון	טבעי	ואנושי	שנובע	

מן	 למעלה	 שהיא	 מהנשמה	 שנובע	 ומוחלט	 אמיתי	 ברצון	 אלא	 ואינטרסים,	 מרווחים	

הטבע.	הרצון	לה'	והאהבה	אליו	כבר	טבועים	בנשמה,	ולכן	ניתן	לצוות	אותנו	עליהם.	כי	

כל	מה	שאנחנו	צריכים	לעשות	זה	להוריד	כל	מיני	מסכים	ורצונות	צדדיים,	ולגלות	את	

מסירות	הנפש	והרצון	לה'.

הרצון	והאהבה	לה'	יכולים	להופיע	בכל	מיני	רמות.	החל	מהרמה	הפשוטה	-	של	רצון	

לקרבת	 אדירה	 תשוקה	 של	 לרמה	 ועד	 רצונו,	 את	 ולעשות	 ה'	 בעיני	 יותר	 טוב	 להיות	

דביקות	 בשעת	 שלעיתים	 כסלו(,	 י"ח	 יום'	 )‘היום	 מסופר	 עצמו	 התניא	 בעל	 על	 אלוקים.	

“איני	חפץ	מאומה.	איני	רוצה	בגן	העדן	שלך,	איני	רוצה	בעולם	 והתעלות	היה	אומר:	

הבא	שלך	-	כי	אם	אותך	לבד".	את	תשוקת	האהבה	הזו	מבאר	בעל	התניא	בקטע	הבא:

זֹו  ַאֲהבָה  ִמַּדת  ֲהֵרי  ּכִי  ׁשֶּבַּלֵב,  ִטבְעִית  ָהַאֲהבָה  ִמַּדת  עַל  צִּוּוי  ֵאינֹו  “"וְָאַהבְּתָ" 
ִמּלְׁשֹון  “וְָאַהבְּתָ"  ֶאּלָא  ִמּיִׂשְָרֵאל.  וְֶאָחד  ֶאָחד  ּכָל  ּבְלֵב  ֻמְסּתֶֶרת  וַַּדאי  ַהִּטבְעִית 
‘ָאבָה', ׁשֶהּוא ּפֵרּוׁשֹו ָהָרצֹון. לְפִי ׁשֶָהָרצֹון הּוא ּפְנִיִמית ַהִּמּדֹות, ּכְמֹו ׁשֶָאנּו רֹוִאים 
ּבְחּוׁש, ׁשֶָהָרצֹון ַמנְִהיג ַהִּמּדֹות ׁשֶל ָאָדם, ׁשֲֶאפִּלּו ִאם יֵׁש לְפָנָיו ָּדבָר ׁשֶּיֵׁש ּבֹו ּתַעֲנּוג 
לְפִי ֶטבַע ַהִּמּדֹות, ִאם ְמַסּלֵק ְרצֹונֹו ִמֶּמּנּו ִמּפְנֵי ֵאיזֶה ַטעַם וַָדעַת, ֵאינֹו ְמַקּבֵל נַַחת 
וְתַעֲנּוג ִמֶּמּנּו. וְכֵן לְֵהפְֶך, ִאם יֵׁש לְפָנָיו ַחס וְׁשָלֹום ָּדבָר ׁשֶל צַעַר וְיִּסּוִרים, וְהּוא 
ּבָָרצֹון,  ּתְלּויִם  ַהִּמּדֹות  וֲַהֵרי  ּכְָך.  ּכָל  ַהּיִּסּוִרים  ַמְרגִיׁש  ֵאינֹו  לְכְָך,  ְרצֹונֹו  עֹוׁשֶה 
וְַהיְנּו ׁשֶהּוא ּפְנִיִמּיּותָם וְִחּיּותָם. וְעַל זֶה ְמצַּוֶה ַהּכָתּוב - לְַהּפְֵך ְרצֹונֹו ּותְׁשּוָקתֹו 
וְֶחפְצֹו לְַאֲהבָה ֶאת ה', ׁשֶֹּלא יְִהיֶה לֹו ֵחפֶץ וְָרצֹון ַאֵחר זּולָתֹו, ּוכְמֹו ׁשֶּכָתּוב: “ִמי 

לִי בַּׁשָָמיִם, וְעְִּמָך ֹלא ָחפַצְּתִי בָָאֶרץ, ּכָלָה ׁשְֵאִרי ּולְבָבִי" )תהילים עג,כה-ו(.

יִׂשְָרֵאל  “ׁשְַמע  ּפָסּוק  ַהּכָתּוב  ִהְקִּדים  זֶה?  וְָרצֹון  זֹו  לְַאֲהבָה  ַהֶּדֶרְך  יְִהיֶה  וְַהֵאיְך 
יִתְּבֵָרְך ‘ֶאָחד'  ה' ֶאֹלֵקינּו ה' ֶאָחד", לְִהתְּבֹונֵן ֵהיֵטב וְלָׂשּום עַל לִּבֹו ֵאיְך ׁשֶהּוא 
ָחׁשִיב"  ּכְלָא  ַקֵּמיּה  “ְּדכֻּלָא  יִתְּבֵָרְך,  ֵאלָיו  ּבְֵטלִים  ׁשֵֶהם  ִמּפְנֵי  ּובָָאֶרץ,  ּבַּׁשַָמיִם 
נְִקּבָעִים  וְיְִהיּו  ָהֵאּלֶה,  ּבְַּדבִָרים  ֵהיֵטב  יִתְּבֹונֵן  וְכֲַאׁשֶר  נֱֶחׁשָבִים[...  ֵאינָם  לְפָנָיו  ]ׁשֶּכֻּלָם 

ּבְלִּבֹו ּבֶֶאֶמת, ֲאזַי ֹלא יְַחּפֹוץ ֵחפֶץ ַאֵחר וְָרצֹון זּולָתֹו יִתְּבֵָרְך. ּוכְמֹו ׁשֶּכָתּוב “ִמי 
לִי בַּׁשָָמיִם", ׁשֵֶהם ּתַעֲנּוגִים רּוָחנִּיִים, “וְעְִּמָך ֹלא ָחפַצְּתִי בֶָאֶרץ", ׁשֵֶהם ּתַעֲנּוגִים 
ּגַׁשְִמּיִים, לְפִי ׁשֶַהּכֹל הּוא ּבְִחינַת ָמקֹום ּוזְַמן, ֲאפִּלּו ּכָל ַהּׂשָגֹות ׁשֶַּמּׂשִיגִים ּבָעֹולָם 
ַהּזֶה ֵהם נֹופְלִים ּתַַחת ָמקֹום ּוזְַמן. וְִאי לְזֹאת, “ּכָלָה ׁשְֵאִרי ּולְבָבִי", לְִהיֹות “צּור 

לְבָבִי", לְִהיֹות ּבֵָטל ֵאלָיו יִתְּבֵָרְך, לְָדבְָקה ּבֹו לְבַּדֹו יִתְּבֵָרְך".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, ‘לקוטי תורה' פרשת בהעלותך ד"ה “בהעלותך"(

הנשמה	שלנו	חפצה	כל	הזמן	להתקרב	לה',	ורק	רצונות	הגוף	ובלבולי	העולם	משכיחים	

זאת	מאיתנו.	כאשר	אנחנו	מגלים	את	הרצון	והאהבה	לה',	אנחנו	בעצם	משחררים	את	

וגילוי	 שמע	 קריאת	 הזמן.	 כל	 לה	 והצרו	 שהגבילו	 החיצוניים	 הרצונות	 מכל	 הנשמה	

האהבה	הם	בעצם	‘יציאת	מצרים'	של	הנשמה,	כפי	שמבואר	במקור	הבא:

“וְִהּנֵה ּבְכָל ּדֹור וָדֹור וְכָל יֹום וָיֹום ַחּיָב ָאָדם לְִראֹות עַצְמֹו ּכְִאּלּו הּוא יָצָא ַהּיֹום 
ִמִּמצְָריִם. וְִהיא יְצִיַאת נֶפֶׁש ָהֱאֹלִהית ִמַּמֲאַסר ַהּגּוף ‘ַמׁשְכָא ְּדִחוְיָא' ]עֹור ַהּנָָחׁש - רֹוֵמז 
לְֵחְטא עֵץ ַהַּדעַת ׁשֵֶהבִיא ֻטְמָאה לְגּוף ָהָאָדם[ לִּכָלֵל ּבְיִחּוד ]ַאְחדּות[ אֹור ֵאין סֹוף ּבָרּוְך הּוא עַל 

יְֵדי עֵֶסק ַהּתֹוָרה וְַהִּמצְוֹות ּבִכְלָל, ּובִפְָרט ּבְַקּבָלַת ַמלְכּות ׁשַָמיִם ּבְִקִריַאת ׁשְַמע, 
ׁשֶּבָּה ְמַקּבֵל ּוַמְמׁשִיְך עָלָיו יִחּודֹו יִתְּבֵָרְך ּבְפֵרּוׁש, ּבְָאְמרֹו “ה' ֱאֹלֵהינּו ה' ֶאָחד"...

וְלָזֶה ֵאין מֹונֵעַ לָנּו ִמְּדבֵקּות ַהּנֶפֶׁש ּבְיִחּודֹו וְאֹורֹו יִתְּבֵָרְך ֶאּלָא ָהָרצֹון, ׁשִֶאם ֵאין 
ָהָאָדם רֹוצֶה ּכְלָל, ַחס וְׁשָלֹום, לְָדבְָקה ּבֹו כּו'. ֲאבָל ִמּיָד ׁשֶרֹוצֶה ּוְמַקּבֵל ּוַמְמׁשִיְך 
נַפְׁשֹו  ִמֵּמילָא נִכְלֶלֶת  וְאֹוֵמר “ה' ֱאֹלֵהינּו ה' ֶאָחד", ֲהֵרי  יִתְּבֵָרְך,  עָלָיו ֱאלָהּותֹו 
ּבְיִחּודֹו יִתְּבֵָרְך... וְִהיא ּבְִחינַת יְצִיַאת ִמצְַריִם, וְלָכֵן ּתְִּקנּו ּפָָרׁשַת יְצִיַאת ִמצְַריִם 

ְקִריַאת  ִמִּמצְוַת  וְֹלא  ּבִפְנֵי עַצְָמּה,  ִמצְוָה  ַאף ׁשִֶהיא  ַּדוְָקא,  ְקִריַאת ׁשְַמע  ּבִׁשְעַת 
ׁשְַמע, ּכְִדִאיתָא ּבִגְָמָרא ּופֹוְסִקים, ֶאּלָא ִמּפְנֵי ׁשֵֶהן ָּדבָר ֶאָחד ַמָּמׁש".

 )רבי שניאור זלמן מלאדי, תניא ‘ליקוטי אמרים' פרק מז(

מדוע	תיקנו	את	זכירת	יציאת	מצרים	לצד	קריאת	שמע?

מכת	גרזן

יותר	משאר	 וד'	שב"שמע	ישראל"	גדולות	 יהודי	פשוט	שעבודתו	היתה	לחטוב	עצים,	התקשה:	מדוע	אותיות	ע'	

האותיות.	הוא	לא	הצליח	להבין	את	העניין,	ומכיוון	שקושיא	זו	הטרידה	אותו	מאוד,	פנה	לגדולי	הרבנים.	הוא	שמע	

הסברים,	שאותיות	אלו	מצטרפות	למילה	“עד"	-	לרמז	על	כך	שאנו	מעידים	על	אחדות	ה',	או	מצטרפות	למילה	

“דע"	-	לומר	שלא	מספיקה	רק	האמונה	אלא	צריך	גם	ידיעה,	אך	למוחו	של	היהודי	לא	נכנסו	ההסברים	הללו.	עם	

שאלה	זו	הגיע	אף	לבעל	התניא.	בעל	התניא	ראה	תיכף	עם	מי	יש	לו	עסק	ושאל	אותו:	“וכי	יודע	אתה	כיצד	נראים	

כלי	עבודה	בגרזן?"	“ודאי",	היתה	תשובתו,	“הרי	בהם	אני	עובד".	“ראה",	אמר	לו	בעל	התניא,	“אותיות	אלו	דומות	

לגרזן.	ללמדך	שצריך	ליטול	את	ה"שמע	ישראל"	ולהחדיר	למוח	וללב	כמו	במכת	גרזן!"	תשובה	זו	סיפקה	את	

אותו	יהודי	פשוט.

	)‘גאון	וחסיד'(

קריאת	שמע	שעל	המיטה

החסיד	ר'	יצחק	‘המתמיד'	הגיע	פעם	לאיזו	אכסניה.	בעל	האכסניה	יצא	לקבל	את	פניו	ושאלו	מה	ירצה	לאכול.	

ר'	יצחק	השיב	לו	שאין	ברצונו	לאכול,	היות	והוא	עייף	מאוד.	רצונו	רק	בחדר	מסודר	כדי	שיוכל	מיד	ללכת	לישון.	

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

ממנו	אור.	הוא	תמה	בליבו,	הרי	החסיד	אמר	לו	שברצונו	לפרוש	לישון	מיד...	כעבור	כמה	שעות	שוב	עבר	בעל	

האכסנייה,	ועדיין	בקע	האור	מאותו	חדר.	רק	לפנות	בוקר	כבה	האור.	למחרת	בבוקר	שאל	בעל	האכסניה	את	ר'	

יצחק:	“הרי	אמש	לא	רצית	אפילו	לאכול	וטענת	שהינך	עייף,	ומדוע	זה	לא	הלכת	לישון	ועד	לפנות	בוקר	האור	דלק	

בחדרך?"	השיבו	ר'	יצחק:	“אמנם	הייתי	עייף,	אבל	צריכים	הרי	לקרוא	‘קריאת	שמע	שעל	המיטה'"...

	)'ר'	מענדל'(
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“בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך"
ְּבכָל לְָבְבָך

ַאֲהבַת ה' “ּבְכָל לְבָבְָך“ ִהיא ּבִתְנּועָה ׁשֶל “ָרצֹוא“ וְַהעֲלָָאה ִמּלְַמָּטה לְַמעְלָה, ׁשֶּיְֻרּגַׁש 
צִָּמאֹון לִּכָלֵל ּבֶָאֹלקּות ּכִי הּוא ַחּיֵי ַהַחּיִים ָהֲאִמּתִּיִים - “לְַאֲהבָה ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך, ּכִי 

הּוא ַחּיֶיָך“.

ַהַהעֲלָָאה וְָהָרצֹוא הּוא ִמיסֹוד ָהֵאׁש ׁשְֶּמקֹומֹו ּבַּלֵב, וְַהַהעֲלָָאה ִמתְיֶַחֶסת לַּלֵב, ּכְמֹו 
ׁשֶּנֱֶאַמר: “ִאם יָׂשִים ֵאלָיו לִּבֹו“ )איוב לד, יד(.

ֲחזַ“ל: “ּבְכָל לְבָבְָך - ּבִׁשְנֵי  ַהּבֲַהִמית, ּכְַמֲאַמר  ַהּנֶפֶׁש  ְמבְָרִרים ּגַם ֶאת  זֹו  ּבְַאֲהבָה 
יְצֶָריָך“, ׁשֶּכָל ּכַֹח וְעֹצֶם ַהּלַַהב ׁשֶל ּכָל ִמינֵי יֵצֶר ָהַרע ׁשֶּבָעֹולָם ַהּזֶה - יִתְַהּפֵך ּכֻּלֹו 

לַעֲבֹוַדת ה'.

ְּבכָל נְַפׁשְָך

ִמלְַמעְלָה  ֶאֹלקּות  לְַהְמׁשִיְך   - “ׁשֹוב“  ׁשֶל  ּבִתְנּועָה  ִהיא  נַפְׁשְָך“  “ּבְכָל  ה'  ַאֲהבַת 
לְַמָּטה עַל יְֵדי ּתֹוָרה ּוִמצְוֹות, לְַקּׁשֵר ֶאת ּכָל ּכֹחֹות נַפְׁשֹו ׂשִכְלֹו ּוִמּדֹותָיו וְכֵן ֶאת 

ַה“ּלְבּוׁשִים“ - ַמְחׁשָבָה ִּדּבּור ּוַמעֲׂשֶה - לְִקּיּום ְרצֹון ה' ּבָעֹולָם ַהּזֶה.

ֵקרּוב  לָּה  ׁשֶּיֵׁש  עַצְָמּה,  ּבִפְנֵי  ָהֱאֹלִקית  לַּנֶפֶׁש  יֹותֵר  ְקׁשּוָרה  נַפְׁשְָך“  “ּבְכָל  ַאֲהבַת 
צִָּמאֹון  ׁשִֶהיא  לְבָבְָך“  “ּבְכָל  ֵמַאֲהבַת  ּבְׁשֹונֶה  לְָאבִיו,  ּכְבֵן  ּבַה'  עַצְִמית  ּוְדבֵקּות 

ׁשֶָּקׁשּור לְבֵרּור ַהּנֶפֶׁש ַהּבֲַהִמית, ׁשֶהּוא ּכְמֹו ָרחֹוק ׁשֶּנַעֲׂשָה ָקרֹוב.

]ַמה ּׁשֶּפְֵרׁשּו ֲחזַ“ל “ּבְכָל נַפְׁשְָך - ֲאפִּלּו נֹוֵטל ֶאת נַפְׁשְָך“, ַהּכַּוָנָה ׁשֶעֵֶסק ַהּתֹוָרה 
ּוִמצְוֹות יְִהיֶה ּבְכָל ּתְנַאי ּובְכָל ַמּצָב עַד ּכְֵדי ְמִסירּות נֶפֶׁש; ֲאבָל עִַּקר ַהְמבָֻּקׁש ׁשֶל 

ַאֲהבַת “ּבְכָל נַפְׁשְָך“ הּוא, לְגַּלֹות ֶאת ה' ּבְתֹוְך ָהעֹולָם[. 

ְּבכָל ְמאֶֹדָך

ּבִלְּתִי  ִרּבּוי  עַל  “ְמאֹד“ מֹוֶרה  ּכִי  ּגְבּול,  ּבְלִי  ַאֲהבָה  ִהיא  ְמאֶֹדָך“  “ּבְכָל  ה'  ַאֲהבַת 
ֻמגְּבָל.

ַאֲהבָה זֹו ִהיא ֵמִהתְּבֹונְנּות ׁשֶָהֶאֹלקּות ׁשֶּבְיַַחס לָעֹולָמֹות הּוא ַרק ֶהָאָרה ְמצְֻמצֶֶמת 
ֵמ“אֹור ֵאין סֹוף“, וְכֵן ּבְִהתְּבֹונְנּות ׁשֶל ָהָאָדם עַד ּכַָּמה הּוא ָרחֹוק ֵמה' ֵמֲחַמת נַפְׁשֹו 

ַהּבֲַהִמית וְָהעֹולָם ַהּזֶה.

וְַהִהתְּבֹונְנּות ְמעֹוֶרֶרת ֶאת ָהָאָדם לַעֲבֹוַדת ה' לְֹלא ַהגְּבָלֹות, ׁשֶּגַם ַהּצִָּמאֹון וְָה“ָרצֹוא“ 
ׁשֶּלֹו הּוא ּבְלִי ּגְבּול, וְגַם ַה“ּׁשֹוב“ - לִּמּוד ַהּתֹוָרה וְִקּיּום ַהִּמצְוֹות - הּוא לְַמעְלָה 

ִמְּמִדיָדה וְַהגְּבָלָה. 

ַה“יְִחיָדה“ - ׁשְֶרצֹון ה' הּוא ְרצֹונָּה  ַּדְרּגַת  ַהּנֶפֶׁש -  עֶצֶם  ּגִּלּוי ׁשֶל  ִהיא  זֹו  ַאֲהבָה 
ַמָּמׁש. 

ִהתְּפְָרצּות ַאֲהבָה זֹו ִהיא ּכְמֹו ֵמי נָָהר ׁשֶּׂשָמּו לֶָהם ַמעֲצֹור ּבְִהּלּוכָם, ּוכְׁשִֶּמתְּגַּבְִרים 
עָלָיו ָאז ָרצִים ּבְׁשֶֶטף ּגָדֹול. 

]ִּדבְֵרי ֲחזַ“ל “ּבְכָל ְמאֶֹדָך - ּבְכָל ָממֹונְָך“ ְמלְַּמִדים, ׁשֶּנְתִינַת צְָדָקה ְמַסּיַעַת לְַהּגִיעַ 
ּכַֹח  וְנֹותֵן לֹו  עָלָיו,  ְמַרֵחם  ַהָּקּבָ“ה  ֶהעָנִי  עַל  יְֵדי ׁשְֶּמַרֵחם  עַל  זֹו,  לְַאֲהבָה עֲצּוָמה 

ׁשֶּיּוכַל לְִהתְַקּׁשֵר ֵאלָיו ּבְכָל ְמאֹדֹו - ּבְלִי ּגְבּול[.
 )מתומצת מתוך ספר הערכים חב“ד חלק א' עמוד ת“ב ואילך, ערך “אהבת ה' - 
בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך“(

4. שמונה עשרה
אחרי	שהתעוררנו	להודות	לה'	ב"מודה	אני"	ובברכות	השחר,	התפעלנו	מגדולתו	וממעשי	

שבברכות	 העמוקה	 בתודעה	 ה'	 עם	 הקשר	 את	 העמקנו	 דזמרה,	 בפסוקי	 הבריאה	

קריאת	שמע,	ואף	גילינו	את	האהבה	העצומה	שבתוכנו	ב"שמע	ישראל"	-	יש	לנו	עדיין	

לאן	להגיע	-	לתפילת	העמידה.	תפילת	שמונה	עשרה,	תפילת	העמידה,	היא	השיא	של	

התפילה	ופסגת	הסולם.	בחלק	זה	של	התפילה	אנחנו	נמצאים	בקירבה	הגדולה	ביותר	

לה'	ומדברים	איתו	“פנים	אל	פנים".	את	משמעותה	הפנימית	של	העמידה	מול	ה'	מבאר	

ה'אוהב	ישראל'	מאפטא	במקור	הבא:	

“ָהָאָדם ּכְׁשֶַּמתְִחיל לְִהתְּפַּלֵל, קֶֹדם ׁשֶַּמגִיעַ לִתְפִּלַת ָהעֲִמיָדה, ׁשֶהּוא ּתְפִּלַת י"ח, ָאז 
הֹולְֵך ֶּדֶרְך ִהׁשְּתַּלְׁשְלּות ָהעֹולָמֹות. עַל יְֵדי ַהּׁשִירֹות וְַהּתִׁשְּבָחֹות ׁשֶאֹוֵמר, ּופְסּוֵקי 
ֲאבָל  ַהְּקדֹוׁשֹות,  ִמּדֹות  ֶּדֶרְך  ּבְיֹותֵר  ּגָדֹול  ּפַעַם ׂשֵכֶל  ּבְכָל  ָהָאָדם  ַמּׂשִיג  ְּדזְִמָרא, 
עֲַדיִן ֹלא ִהּגִיעַ לְַדּבֵר ֶאל ַהֶּמלְֶך ּבְעַצְמֹו, לְִהיֹות ָּדבּוק ֶאצְלֹו ַמָּמׁש ּבְלִי ׁשּום ֶהבְֵּדל 
ָמָסְך וְָחלָל, ֲאפִּלּו ׁשֶל ְקֻדּׁשָה עֶלְיֹונָה, זּולַת אֹורֹו ׁשֶל ֵאין סֹוף ַהּפָׁשּוט ּבִלְבַד. וְלָכֵן 
נְִקָרא ]ּתְפִּלַת עֲִמיָדה[ עֹולָם ‘ֲאצִילּות', הּוא ִמּלְׁשֹון ֶאצְלֹו, ַהיְנּו ׁשֶָהָאָדם עֹוֵמד ֶאצְלֹו 
יִתְּבֵָרְך ּכִבְיָכֹול, וְזֹו ַּדוְָקא ּבִתְפִּלַת י"ח... ַמה ּׁשֵֶאין ּכֵן קֶֹדם ׁשִֶהּגִיעַ לִתְפִּלַת י"ח 
ֵאינֹו ָּדבּוק עֲַדיִן עִם ַהֶּמלְֶך... ּולְכְָך נְִקָרא ּתְפִּלַת י"ח ‘ּתְפִּלַת ָהעֲִמיָדה', ּכִי ׁשָם 
ָהָאָדם עֹוֵמד לִפְנֵי ַרּבֹו. ּו"ַמלְכּותָא ְּדָרִקיעַ ּכְעֵין ַמלְכּותָא ְּדַאְרעָא" ]ַמלְכּות ַהּׁשַָמיִם 
ַהֶּמלְֶך  ֲחצַר  ֶאל  ִמי ׁשֶרֹוצֶה לָבֹוא  ֲאׁשֶר ּכָל  וָָדם,  ּבָׂשָר  ָהָאֶרץ[, ּכְֶמלְֶך  ּדֹוָמה לְַמלְכּות 

לְפַלְְטִרין,  ּוִמְּטַרְקלִין  לְִטַרְקלִין,  ּוֵמָחצֵר  לְָחצֵר,  ֵמָחצֵר  ִמּקֶֹדם  הֹולְֵך  ָאז  ּפְנִיָמה, 
ּוִמּפַלְְטִרין לֲַחַדר ּבֵית ַהֶּמלְֶך. ּוכְׁשֶּיָבֹוא לִפְנֵי ַהֶּמלְֶך ַמָּמׁש, ָאז הּוא ּבִבְִחינַת עֹוֵמד 
וְֹלא הֹולְֵך, ּכִי ּתַכְלִית ַהֲהלִיכֹות ׁשֶּלֹו ִמּקֶֹדם ָהיָה ַרק לְִהיֹות ּבִבְִחינַת עֹוֵמד לִפְנֵי 
ַהֶּמלְֶך. ּכְמֹו כֵן הּוא ֶּדֶרְך ּתְפִּלֹותֵינּו לִפְנֵי ַמלְּכֵנּו ּבֹוְרֵאנּו יֹוצְֵרנּו יִתְּבֵָרְך: צְִריכִין 
ָאנּו ִמּקֶֹדם לַעֲלֹות ִמַּמְדֵרגָה לְַמְדֵרגָה, וְָאנּו הֹולְכִים ֵמֵהיכָל לְֵהיכָל... עַד ׁשֶָאנּו 
ַמּגִיעִים ּובִָאים לְֵהיכַל ָקְדׁשֵי ָקָדׁשִים, ּוִמּׁשָם ּבִָאים לְַמלְכּות ַּדֲאצִילּות. ּוכְׁשֶָאנּו 
ּבִָאים ׁשָָּמה, ָאנּו עֹוְמִדים לִפְנֵי יֹוצְֵרנּו יִתְּבֵָרְך, וְׁשּוב ֵאין ָאנּו נְִקָרִאים הֹולְכִים ּכִי 

ִאם עֹוְמִדים, וְלָזֶה נְִקֵראת ּתְפִּלַת ׁשְמֹונֶה עֶׂשְֵרה ‘ּתְפִּלַת ָהעֲִמיָדה'".
)רבי אברהם יהושע העשיל מאפטה, ‘אוהב ישראל' פרשת נצבים(

למה	ב'שמונה	עשרה'	אנחנו	מפסיקים	ללכת?

עניינה	של	תפילת	שמונה	עשרה	הוא	כשמה	-	“עמידה",	פשוט	לעמוד	קרוב	קרוב	אצל	

ברגע	 ואז,	 וגעגועים.	 בתשוקה	 מלא	 והוא	 אותו	 תרים	 שאמא	 שרוצה	 קטן	 ילד	 כמו	 ה'.	

שאמא	מרימה	אותו	משתרר	שקט.	כי	כשהילד	בידיים	של	אמא	הוא	כבר	לא	צריך	עוד	

שום	דבר,	הוא	פשוט	נמצא.	באותו	אופן	בכל	מהלך	התפילה	אנחנו	חותרים	ומבקשים,	

אנחנו	 הגדולה,	 הקירבה	 כשמגיעה	 ואז,	 לה'.	 להתקרב	 לזכות	 וצועקים	 מתעוררים	

נעמדים	דום	-	לא	זזים,	לא	מרימים	את	הקול	ולא	הולכים	לשום	מקום.	רק	עומדים	עם	ה'.

בתפילת	שמונה	עשרה	אנחנו	נמצאים	בעמדה	של	התבטלות	וכניעה	בפני	ה'.	זו	הסיבה	

בהלכה	 מובא	 גם	 וכך	 העמידה,	 תפילת	 במהלך	 פעמים	 מספר	 משתחווים	 שאנחנו	

)או"ח	הל'	תפילה,	סי'	צה	 “ועומד	כעבד	לפני	רבו,	באימה	ביראה	ובפחד"	 בשולחן	ערוך:	

סעיף	ג(.	הביטול	שבתפילת	שמונה	עשרה	שונה	באופן	מהותי	מהביטול	שבו	פתחנו	את	

התפילה,	ב'מודה	אני'.	את	ההבדל	בין	שתי	דרגות	הביטול	מסביר	הרבי	מליובאוויטש	

במקור	הבא:

“ַהתְָחלַת ָהעֲבֹוָדה ִהיא ּבֲַאִמיַרת “מֹוֶדה ֲאנִי", “הֹודּו לַה'", וְַאַחר ּכְָך ִהיא ָהעֲבֹוָדה 
וְעַד  ְדזְִמָרה, עַד לְַהּבִּטּול ׁשֶל ְקִריַאת ׁשְַמע ּבִבְִחינַת “ּבְכָל ְמאֶֹדָך",  ׁשֶל ּפְסּוֵקי 
ׁשֶּנִתְּבֵָאר  ּוכְמֹו  ּבְַּמצִיאּות,  ּבִּטּול  ּבִבְִחינַת  ׁשֶהּוא  עֶׂשְֵרה,  ׁשְמֹונֶה  ׁשֶל  לְַהּבִּטּול 
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“בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך"
ְּבכָל לְָבְבָך

ַאֲהבַת ה' “ּבְכָל לְבָבְָך“ ִהיא ּבִתְנּועָה ׁשֶל “ָרצֹוא“ וְַהעֲלָָאה ִמּלְַמָּטה לְַמעְלָה, ׁשֶּיְֻרּגַׁש 
צִָּמאֹון לִּכָלֵל ּבֶָאֹלקּות ּכִי הּוא ַחּיֵי ַהַחּיִים ָהֲאִמּתִּיִים - “לְַאֲהבָה ֶאת ה' ֱאֹלֶקיָך, ּכִי 

הּוא ַחּיֶיָך“.

ַהַהעֲלָָאה וְָהָרצֹוא הּוא ִמיסֹוד ָהֵאׁש ׁשְֶּמקֹומֹו ּבַּלֵב, וְַהַהעֲלָָאה ִמתְיֶַחֶסת לַּלֵב, ּכְמֹו 
ׁשֶּנֱֶאַמר: “ִאם יָׂשִים ֵאלָיו לִּבֹו“ )איוב לד, יד(.

ֲחזַ“ל: “ּבְכָל לְבָבְָך - ּבִׁשְנֵי  ַהּבֲַהִמית, ּכְַמֲאַמר  ַהּנֶפֶׁש  ְמבְָרִרים ּגַם ֶאת  זֹו  ּבְַאֲהבָה 
יְצֶָריָך“, ׁשֶּכָל ּכַֹח וְעֹצֶם ַהּלַַהב ׁשֶל ּכָל ִמינֵי יֵצֶר ָהַרע ׁשֶּבָעֹולָם ַהּזֶה - יִתְַהּפֵך ּכֻּלֹו 

לַעֲבֹוַדת ה'.

ְּבכָל נְַפׁשְָך

ִמלְַמעְלָה  ֶאֹלקּות  לְַהְמׁשִיְך   - “ׁשֹוב“  ׁשֶל  ּבִתְנּועָה  ִהיא  נַפְׁשְָך“  “ּבְכָל  ה'  ַאֲהבַת 
לְַמָּטה עַל יְֵדי ּתֹוָרה ּוִמצְוֹות, לְַקּׁשֵר ֶאת ּכָל ּכֹחֹות נַפְׁשֹו ׂשִכְלֹו ּוִמּדֹותָיו וְכֵן ֶאת 

ַה“ּלְבּוׁשִים“ - ַמְחׁשָבָה ִּדּבּור ּוַמעֲׂשֶה - לְִקּיּום ְרצֹון ה' ּבָעֹולָם ַהּזֶה.

ֵקרּוב  לָּה  ׁשֶּיֵׁש  עַצְָמּה,  ּבִפְנֵי  ָהֱאֹלִקית  לַּנֶפֶׁש  יֹותֵר  ְקׁשּוָרה  נַפְׁשְָך“  “ּבְכָל  ַאֲהבַת 
צִָּמאֹון  ׁשִֶהיא  לְבָבְָך“  “ּבְכָל  ֵמַאֲהבַת  ּבְׁשֹונֶה  לְָאבִיו,  ּכְבֵן  ּבַה'  עַצְִמית  ּוְדבֵקּות 

ׁשֶָּקׁשּור לְבֵרּור ַהּנֶפֶׁש ַהּבֲַהִמית, ׁשֶהּוא ּכְמֹו ָרחֹוק ׁשֶּנַעֲׂשָה ָקרֹוב.

]ַמה ּׁשֶּפְֵרׁשּו ֲחזַ“ל “ּבְכָל נַפְׁשְָך - ֲאפִּלּו נֹוֵטל ֶאת נַפְׁשְָך“, ַהּכַּוָנָה ׁשֶעֵֶסק ַהּתֹוָרה 
ּוִמצְוֹות יְִהיֶה ּבְכָל ּתְנַאי ּובְכָל ַמּצָב עַד ּכְֵדי ְמִסירּות נֶפֶׁש; ֲאבָל עִַּקר ַהְמבָֻּקׁש ׁשֶל 

ַאֲהבַת “ּבְכָל נַפְׁשְָך“ הּוא, לְגַּלֹות ֶאת ה' ּבְתֹוְך ָהעֹולָם[. 

ְּבכָל ְמאֶֹדָך

ּבִלְּתִי  ִרּבּוי  עַל  “ְמאֹד“ מֹוֶרה  ּכִי  ּגְבּול,  ּבְלִי  ַאֲהבָה  ִהיא  ְמאֶֹדָך“  “ּבְכָל  ה'  ַאֲהבַת 
ֻמגְּבָל.

ַאֲהבָה זֹו ִהיא ֵמִהתְּבֹונְנּות ׁשֶָהֶאֹלקּות ׁשֶּבְיַַחס לָעֹולָמֹות הּוא ַרק ֶהָאָרה ְמצְֻמצֶֶמת 
ֵמ“אֹור ֵאין סֹוף“, וְכֵן ּבְִהתְּבֹונְנּות ׁשֶל ָהָאָדם עַד ּכַָּמה הּוא ָרחֹוק ֵמה' ֵמֲחַמת נַפְׁשֹו 

ַהּבֲַהִמית וְָהעֹולָם ַהּזֶה.

וְַהִהתְּבֹונְנּות ְמעֹוֶרֶרת ֶאת ָהָאָדם לַעֲבֹוַדת ה' לְֹלא ַהגְּבָלֹות, ׁשֶּגַם ַהּצִָּמאֹון וְָה“ָרצֹוא“ 
ׁשֶּלֹו הּוא ּבְלִי ּגְבּול, וְגַם ַה“ּׁשֹוב“ - לִּמּוד ַהּתֹוָרה וְִקּיּום ַהִּמצְוֹות - הּוא לְַמעְלָה 

ִמְּמִדיָדה וְַהגְּבָלָה. 

ַה“יְִחיָדה“ - ׁשְֶרצֹון ה' הּוא ְרצֹונָּה  ַּדְרּגַת  ַהּנֶפֶׁש -  עֶצֶם  ּגִּלּוי ׁשֶל  ִהיא  זֹו  ַאֲהבָה 
ַמָּמׁש. 

ִהתְּפְָרצּות ַאֲהבָה זֹו ִהיא ּכְמֹו ֵמי נָָהר ׁשֶּׂשָמּו לֶָהם ַמעֲצֹור ּבְִהּלּוכָם, ּוכְׁשִֶּמתְּגַּבְִרים 
עָלָיו ָאז ָרצִים ּבְׁשֶֶטף ּגָדֹול. 

]ִּדבְֵרי ֲחזַ“ל “ּבְכָל ְמאֶֹדָך - ּבְכָל ָממֹונְָך“ ְמלְַּמִדים, ׁשֶּנְתִינַת צְָדָקה ְמַסּיַעַת לְַהּגִיעַ 
ּכַֹח  וְנֹותֵן לֹו  עָלָיו,  ְמַרֵחם  ַהָּקּבָ“ה  ֶהעָנִי  עַל  יְֵדי ׁשְֶּמַרֵחם  עַל  זֹו,  לְַאֲהבָה עֲצּוָמה 

ׁשֶּיּוכַל לְִהתְַקּׁשֵר ֵאלָיו ּבְכָל ְמאֹדֹו - ּבְלִי ּגְבּול[.
 )מתומצת מתוך ספר הערכים חב“ד חלק א' עמוד ת“ב ואילך, ערך “אהבת ה' - 
בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך“(

4. שמונה עשרה
אחרי	שהתעוררנו	להודות	לה'	ב"מודה	אני"	ובברכות	השחר,	התפעלנו	מגדולתו	וממעשי	

שבברכות	 העמוקה	 בתודעה	 ה'	 עם	 הקשר	 את	 העמקנו	 דזמרה,	 בפסוקי	 הבריאה	

קריאת	שמע,	ואף	גילינו	את	האהבה	העצומה	שבתוכנו	ב"שמע	ישראל"	-	יש	לנו	עדיין	

לאן	להגיע	-	לתפילת	העמידה.	תפילת	שמונה	עשרה,	תפילת	העמידה,	היא	השיא	של	

התפילה	ופסגת	הסולם.	בחלק	זה	של	התפילה	אנחנו	נמצאים	בקירבה	הגדולה	ביותר	

לה'	ומדברים	איתו	“פנים	אל	פנים".	את	משמעותה	הפנימית	של	העמידה	מול	ה'	מבאר	

ה'אוהב	ישראל'	מאפטא	במקור	הבא:	

“ָהָאָדם ּכְׁשֶַּמתְִחיל לְִהתְּפַּלֵל, קֶֹדם ׁשֶַּמגִיעַ לִתְפִּלַת ָהעֲִמיָדה, ׁשֶהּוא ּתְפִּלַת י"ח, ָאז 
הֹולְֵך ֶּדֶרְך ִהׁשְּתַּלְׁשְלּות ָהעֹולָמֹות. עַל יְֵדי ַהּׁשִירֹות וְַהּתִׁשְּבָחֹות ׁשֶאֹוֵמר, ּופְסּוֵקי 
ֲאבָל  ַהְּקדֹוׁשֹות,  ִמּדֹות  ֶּדֶרְך  ּבְיֹותֵר  ּגָדֹול  ּפַעַם ׂשֵכֶל  ּבְכָל  ָהָאָדם  ַמּׂשִיג  ְּדזְִמָרא, 
עֲַדיִן ֹלא ִהּגִיעַ לְַדּבֵר ֶאל ַהֶּמלְֶך ּבְעַצְמֹו, לְִהיֹות ָּדבּוק ֶאצְלֹו ַמָּמׁש ּבְלִי ׁשּום ֶהבְֵּדל 
ָמָסְך וְָחלָל, ֲאפִּלּו ׁשֶל ְקֻדּׁשָה עֶלְיֹונָה, זּולַת אֹורֹו ׁשֶל ֵאין סֹוף ַהּפָׁשּוט ּבִלְבַד. וְלָכֵן 
נְִקָרא ]ּתְפִּלַת עֲִמיָדה[ עֹולָם ‘ֲאצִילּות', הּוא ִמּלְׁשֹון ֶאצְלֹו, ַהיְנּו ׁשֶָהָאָדם עֹוֵמד ֶאצְלֹו 
יִתְּבֵָרְך ּכִבְיָכֹול, וְזֹו ַּדוְָקא ּבִתְפִּלַת י"ח... ַמה ּׁשֵֶאין ּכֵן קֶֹדם ׁשִֶהּגִיעַ לִתְפִּלַת י"ח 
ֵאינֹו ָּדבּוק עֲַדיִן עִם ַהֶּמלְֶך... ּולְכְָך נְִקָרא ּתְפִּלַת י"ח ‘ּתְפִּלַת ָהעֲִמיָדה', ּכִי ׁשָם 
ָהָאָדם עֹוֵמד לִפְנֵי ַרּבֹו. ּו"ַמלְכּותָא ְּדָרִקיעַ ּכְעֵין ַמלְכּותָא ְּדַאְרעָא" ]ַמלְכּות ַהּׁשַָמיִם 
ַהֶּמלְֶך  ֲחצַר  ֶאל  ִמי ׁשֶרֹוצֶה לָבֹוא  ֲאׁשֶר ּכָל  וָָדם,  ּבָׂשָר  ָהָאֶרץ[, ּכְֶמלְֶך  ּדֹוָמה לְַמלְכּות 

לְפַלְְטִרין,  ּוִמְּטַרְקלִין  לְִטַרְקלִין,  ּוֵמָחצֵר  לְָחצֵר,  ֵמָחצֵר  ִמּקֶֹדם  הֹולְֵך  ָאז  ּפְנִיָמה, 
ּוִמּפַלְְטִרין לֲַחַדר ּבֵית ַהֶּמלְֶך. ּוכְׁשֶּיָבֹוא לִפְנֵי ַהֶּמלְֶך ַמָּמׁש, ָאז הּוא ּבִבְִחינַת עֹוֵמד 
וְֹלא הֹולְֵך, ּכִי ּתַכְלִית ַהֲהלִיכֹות ׁשֶּלֹו ִמּקֶֹדם ָהיָה ַרק לְִהיֹות ּבִבְִחינַת עֹוֵמד לִפְנֵי 
ַהֶּמלְֶך. ּכְמֹו כֵן הּוא ֶּדֶרְך ּתְפִּלֹותֵינּו לִפְנֵי ַמלְּכֵנּו ּבֹוְרֵאנּו יֹוצְֵרנּו יִתְּבֵָרְך: צְִריכִין 
ָאנּו ִמּקֶֹדם לַעֲלֹות ִמַּמְדֵרגָה לְַמְדֵרגָה, וְָאנּו הֹולְכִים ֵמֵהיכָל לְֵהיכָל... עַד ׁשֶָאנּו 
ַמּגִיעִים ּובִָאים לְֵהיכַל ָקְדׁשֵי ָקָדׁשִים, ּוִמּׁשָם ּבִָאים לְַמלְכּות ַּדֲאצִילּות. ּוכְׁשֶָאנּו 
ּבִָאים ׁשָָּמה, ָאנּו עֹוְמִדים לִפְנֵי יֹוצְֵרנּו יִתְּבֵָרְך, וְׁשּוב ֵאין ָאנּו נְִקָרִאים הֹולְכִים ּכִי 

ִאם עֹוְמִדים, וְלָזֶה נְִקֵראת ּתְפִּלַת ׁשְמֹונֶה עֶׂשְֵרה ‘ּתְפִּלַת ָהעֲִמיָדה'".
)רבי אברהם יהושע העשיל מאפטה, ‘אוהב ישראל' פרשת נצבים(

למה	ב'שמונה	עשרה'	אנחנו	מפסיקים	ללכת?

עניינה	של	תפילת	שמונה	עשרה	הוא	כשמה	-	“עמידה",	פשוט	לעמוד	קרוב	קרוב	אצל	

ברגע	 ואז,	 וגעגועים.	 בתשוקה	 מלא	 והוא	 אותו	 תרים	 שאמא	 שרוצה	 קטן	 ילד	 כמו	 ה'.	

שאמא	מרימה	אותו	משתרר	שקט.	כי	כשהילד	בידיים	של	אמא	הוא	כבר	לא	צריך	עוד	

שום	דבר,	הוא	פשוט	נמצא.	באותו	אופן	בכל	מהלך	התפילה	אנחנו	חותרים	ומבקשים,	

אנחנו	 הגדולה,	 הקירבה	 כשמגיעה	 ואז,	 לה'.	 להתקרב	 לזכות	 וצועקים	 מתעוררים	

נעמדים	דום	-	לא	זזים,	לא	מרימים	את	הקול	ולא	הולכים	לשום	מקום.	רק	עומדים	עם	ה'.

בתפילת	שמונה	עשרה	אנחנו	נמצאים	בעמדה	של	התבטלות	וכניעה	בפני	ה'.	זו	הסיבה	

בהלכה	 מובא	 גם	 וכך	 העמידה,	 תפילת	 במהלך	 פעמים	 מספר	 משתחווים	 שאנחנו	

)או"ח	הל'	תפילה,	סי'	צה	 “ועומד	כעבד	לפני	רבו,	באימה	ביראה	ובפחד"	 בשולחן	ערוך:	

סעיף	ג(.	הביטול	שבתפילת	שמונה	עשרה	שונה	באופן	מהותי	מהביטול	שבו	פתחנו	את	

התפילה,	ב'מודה	אני'.	את	ההבדל	בין	שתי	דרגות	הביטול	מסביר	הרבי	מליובאוויטש	

במקור	הבא:

“ַהתְָחלַת ָהעֲבֹוָדה ִהיא ּבֲַאִמיַרת “מֹוֶדה ֲאנִי", “הֹודּו לַה'", וְַאַחר ּכְָך ִהיא ָהעֲבֹוָדה 
וְעַד  ְדזְִמָרה, עַד לְַהּבִּטּול ׁשֶל ְקִריַאת ׁשְַמע ּבִבְִחינַת “ּבְכָל ְמאֶֹדָך",  ׁשֶל ּפְסּוֵקי 
ׁשֶּנִתְּבֵָאר  ּוכְמֹו  ּבְַּמצִיאּות,  ּבִּטּול  ּבִבְִחינַת  ׁשֶהּוא  עֶׂשְֵרה,  ׁשְמֹונֶה  ׁשֶל  לְַהּבִּטּול 
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וַָדעַת, ּבְִחינַת  ִמַּטעַם  ַהּבִּטּול ׁשֶל ׁשְמֹונֶה עֶׂשְֵרה, ׁשֶהּוא ּבִּטּול ׁשֶּלְַמעְלָה  ּבְעִנְיַן 
ּפְנִיִמּיּות ַהּלֵב... וְַהיְנּו לְפִי ׁשֶהּוא ּבְבִּטּול ּכָל ְמצִיאּותֹו לְגְַמֵרי".

 )רבי מנחם מענדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, 
ד"ה “להבין ההפרש בין נרות חנוכה לנרות שבת" תשי"ט(

יש	אנשים	שמתמסרים	לדבר	מסוים,	עד	שהדבר	הזה	כובש	אותם	לגמרי.	הם	לגמרי	

התמסרו.	 הם	 שאליו	 והעניין	 המטרה	 זו	 בחיים	 להם	 שיש	 מה	 וכל	 מעצמם,	 שוכחים	

ההתמסרות	הזו	דומה	לרמה	הגבוהה	יותר	של	ההתבטלות	לה'	-	“ביטול	כל	מציאותו	

לגמרי"	-	כאשר	האדם	שוכח	מרצונותיו	האישיים	וכל	מה	שחי	בתוכו	זה	לעבוד	את	ה'.	

זו	התמסרות	שמעבר	להבנה	והיא	לא	נובעת	מהיגיון	והסברים,	אלא	משייכות	פנימית	

עמוקה.

לעומת	ההתמסרות	הזו,	יש	דרגה	פשוטה	יותר	של	התבטלות	לה'	-	דרגה	של	‘קבלת	

עול'.	גם	אם	אני	רוצה	דברים	אחרים,	ובאמת	עבודת	ה'	לא	בוערת	בתוכי,	אני	מבטל	את	

רצונותי	האישיים	למען	רצון	ה'.	אני	מכופף	את	עצמי	ושם	את	עצמי	בצד,	כי	אני	מודה	

שה'	חשוב	יותר	ועלי	להתבטל	אליו.	

תפילת	שמונה	עשרה	מבטאת	את	המפגש	הקרוב	וההתמסרות	המוחלטת	לה'.	ואילו	

“מודה	אני"	מבטא	את	הביטול	הראשוני	של	ה'קבלת	עול'.

בתפילת	שמונה	עשרה	אנחנו	מבטלים	את	המציאות	הפרטית	שלנו	ומתאחדים	לגמרי	

עם	ה'.	וההתבטלות	הזו	באה	על	גבי	כל	עבודת	הלב	שעשינו	מתחילת	התפילה,	ובעיקר	

-	על	בסיס	הביטול	וההודאה	שאיתם	פתחנו	את	היום	ב"מודה	אני".

פשוטה	 שאלה	 מעוררים	 עשרה,	 שמונה	 תפילת	 על	 הללו	 הנפלאים	 ההסברים	

ומתבקשת:	אם	כל	העניין	של	פסגת	התפילה,	תפילת	העמידה,	זה	להתבטל	ולהידבק	

לה',	למה	אנחנו	מבקשים	שם	אינסוף	בקשות	עבור	עצמנו?	הרי	אנחנו	מתבטלים	לה'	

ושוכחים	מעצמנו,	אז	איך	מעניינים	אותנו	החולים,	הגשם	או	הדעת	של	עצמנו?	לשאלה	

הזו	מתייחס	הרבי	מליובאוויטש	בהמשך	דבריו:

“וֲַהגַם ׁשֶּבִתְפִּלַת ׁשְמֹונֶה עֶׂשְֵרה יֶׁשְנֹו עִנְיַן ּבַָּקׁשַת צְָרכָיו, וְלִכְאֹוָרה ֲהֵרי זֶה ֵהפְֶך 
עִנְיַן ַהּבִּטּול ּבְַּמצִיאּות - ִהּנֵה ָהעִנְיָן ּבָזֶה, ׁשֶעַל יְֵדי ַהְקָּדַמת ָהעֲבֹוָדה ׁשֶל ְקִריַאת 
ׁשְַמע ּבִבְִחינַת “ּבְכָל ְמאֶֹדָך", ֲאזַי ֵאינֹו ְמצִיאּות לְעַצְמֹו ּכְלָל... וְלָכֵן ּגַם ּבַָּקׁשַת 

צְָרכָיו ַהּפְָרִטים ֵאינָה ּבְִסתִיָרה לְעִנְיַן ַהּבִּטּול ּבְִמצִיאּות".

מי	שבאמת	מסור	לה',	גם	כשהוא	מבקש	משהו,	הוא	לא	מבקש	זאת	עבור	עצמו	אלא	

עבור	המטרה	שלמענה	הוא	חי.	הוא	צריך	אוכל	כדי	לעבוד	את	ה',	הוא	צריך	בריאות	

כדי	לעבוד	את	ה',	והוא	צריך	דעת	וחכמה	כדי	לעבוד	את	ה'.	צרכיו	הפרטיים	כבר	אינם	

פרטיים	אלא	צורך	עבודת	ה'.	וכך	מבאר	הרבי	מליובאוויטש	במקום	אחר:	

“ִמּכֵיוָן ׁשֶּלְכָל יְהּוִדי יֵׁש נִיצֹוצֹות ְקֻדּׁשָה ַהּׁשַּיָכִים לְנִׁשְָמתֹו, וְהּוא זֶה ׁשֶעָלָיו ַּדוְָקא 
ֻמָּטל לְבְָרָרם - ׁשֵֶהם ְמלֻּבָׁשִים ּבְעִנְיָנִים ּגַׁשְִמּיִים ׁשֶַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא יִעֵד לְֶחלְקֹו 
וְלַעֲבֹוָדתֹו - ּבִגְלַל זֶה ְמבֵַּקׁש יְהּוִדי ֵמַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ׁשֶּיַׁשְּפִיעַ לֹו ְּדבִָרים ֵאּלּו 

)“צְָרכָיו"(, ּבִכְֵדי ׁשֶהּוא יּוכַל לְבַּצֵעַ ֶאת עֲבֹוָדתֹו ַהֻּמֶּטלֶת עָלָיו.

צְָרכָיו  ֶאת  לֹו  יִּתֵן  הּוא  ּבָרּוְך  ׁשֶַהָּקדֹוׁש  ּבְתֲַחנּונִים  ְמבֵַּקׁש  ׁשֶּיְהּוִדי  ׁשֶּזֶה  נְִמצָא, 
ַהּגַׁשְִמּיִים וְָהרּוָחנִּיִים, ַאף עַל ּפִי ׁשֶּבִַחיצֹונִּיּות הּוא ִמּצַד ׁשֶּנֹוגְעִים לֹו עִנְיְנֵי ּבָנֵי 
ִהיא  ַהּנֶפֶׁש  ְּדַהּׁשְפִיכַת  וְַהּפְנִיִמּיּות  ָהֱאֶמת  ֲאבָל  ָהִאיׁשִית,  ּוְמצִיאּותֹו  ּוְמזֹונֵי  ַחּיֵי 

לַעֲׂשֹות ֵמַהְּדבִָרים ַהּגַׁשְִמּיִים ִּדיָרה לֹו יִתְּבֵָרְך".
)רבי מנחם מענדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, ‘שערי תפילה' סימן ח(

אחרי	שהגענו	לשיא	ולתפילת	העמידה,	התפילה	אינה	מסתיימת.	טיפסנו	בסולם,	עלינו	

ועכשיו	מה?	קטעי	התפילה	שאחרי	שמונה	עשרה	הם	בעצם	הירידה	בסולם.	 ועלינו,	

את	 החותמים	 החלקים	 משמעות	 ריקות.	 בידיים	 לא	 אבל	 לעולם	 חזרה	 יורדים	 אנחנו	

התפילה,	היא	הורדת	השפע	וקרבת	אלוקים	לה	זכינו	בתפילה,	אל	תוך	עולמנו	הרגיל.	

הרי	כל	עניינה	של	התפילה	הוא	לשנות	אותנו	מבפנים	ולהשפיע	לנו	על	החיים.	ולכן,	

ישנה	חשיבות	מיוחדת	גם	לסיום	התפילה,	שמקשרת	את	כל	מה	שחווינו	בתפילה	עם	

חיינו	היום	יומיים.	

“אתה חונן לאדם דעת"
הּוא  ׁשֶעִנְיָנָּה  ֶאּלָא  עַצְָמּה,  ּבִפְנֵי  לְִמָּדה  נְִמנֵית  ׁשֵֶאינֶּנָה  ַּדעַת,  ֵמעִנְיַן  יָדּועַ  “ִהּנֵה 
ִקּׁשּור ַהּׂשֵכֶל וְַהִּמּדֹות, ַהיְנּו ׁשֶַהִּמּדֹות יִתְּפַעֲלּו וְיִתְַרּגְׁשּו ֵמֲחַמת ֶהָאַרת ַהּׂשֵכֶל. ּכִי 
ִמתְּפַעֵל  ֵאינֶּנּו  לִּבֹו  ֲאבָל  לַעֲׂשֹות,  צִָריְך  וְכְָך  ָראּוי  ׁשֶּכְָך  וְיָבִין  ׁשֶּיַׂשְּכִיל  ָאָדם  יֵׁש 
ִמּזֶה, ֶאּלָא ּכְמֹו חֹוזֶה ּבַּכֹוכָבִים, ׁשֶרֹוֶאה ֵמָרחֹוק ַמה ּיֱֶאַרע לְִמִדינָה ּפְלֹונִית ָהְרחֹוָקה 
ִמֶּמּנּו ְמאֹד וְֵאין לֹו ָּדבָר עִָּמּה. וְַדעַת הּוא ִהתְַקּׁשְרּות ַהּׂשֵכֶל וְַהִּמּדֹות, ַהיְנּו ׁשֶַהִּמּדֹות 
יִתְּפַעֲלּו וְיִתְַרּגְׁשּו וִיְַקּבְלּו עֲלֵיֶהם ֶאת ֶהָאַרת ַהּׂשֵכֶל. וְזֶהּו “ַאּתָה חֹונֵן לְָאָדם ַּדעַת", 
ׁשֶּיִצְַּדק ּבָּה לְׁשֹון ֲחנִינָה, ּכִי ַהּׂשֵכֶל ׁשֶּבָָאָדם הּוא עֶצֶם ָהָאָדם, ּובִלְעָדֹו הּוא ּכִבְֵהָמה 
ַמָּמׁש, וְֵאינֹו ִמין ַהְמַדּבֵר, וְכָל לְׁשֹון ֲחנִינָה ִהיא ּתֹוֶספֶת עַל ַהֵּסֶדר. ֲאבָל ַמה ּׁשֶהּוא 
ֵסֶדר צּוַרת ָהָאָדם ִמין ַהְמַדּבֵר, ֵאינָּה נֹופֶלֶת ּבָה לְׁשֹון ֲחנִינָה, ׁשִֶהיא לְׁשֹון ַמּתְנַת 
לְׁשֹון  ּבְהּו  נֹופֶלֶת  ׁשּוב  וְַהִּמּדֹות,  ַהּׂשֵכֶל  ִקּׁשּור  עִנְיַן  ׁשִֶהיא  ּבְַדעַת,  ּכֵן  וְעַל  ִחּנָם. 

ֲחנִינָה ַמּתְנַת ִחּנָם".
)רבי שמואל מסוכטשוב, ‘שם משמואל‘ פרשת עקב תרע"ו(

“יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, ה‘ צורי וגואלי"
“ַהּבַָּקׁשָה עַל ַהּתְפִּלָה ׁשִֶהיא ּתִתְַקּבֵל ּבְָרצֹון ּכְׁשִֶהיא ּבָָאה לִפְנֵי ַהּתְפִּלָה, ֲהֵרי ִהיא 
זֶה,  לְעַֻּמת  ֲאבָל  לַּתְפִּלָה.  ָהְרצּויָה  וְכַּוָנָתֹו  ָהָאָדם  לֵב  ֶאת  לְעֹוֵרר  מֹוִסיפָה  עַצְָמּה 
ָאז ִהיא מֹוִסיפָה לְַהְמׁשִיְך ֶאת ּפְעֻּלָתָּה ׁשֶל  ַאֲחֵרי ַהּתְפִּלָה,  זֹו ּבָָאה  ּכֲַאׁשֶר ּבַָּקׁשָה 
וְזֹוִהי ּתַכְלִית ַהּתְפִּלָה, ׁשֶּתֹוִסיף ּתֵת ּפְִריָּה ֵמעֵין  ַהּתְפִּלָה ּגַם ּבַּזְַמּנִים ׁשֶּלְַאַחר ּכְָך. 
ִהתְרֹוְממּות ַהּנֶפֶׁש ׁשֶּבַּתְפִּלָה ּגַם ּבְטּובָּה וְיָׁשְָרּה ׁשֶל ַהנְָהגַת ָהָאָדם ַאַחר ּכְָך... ׁשֶהּוא 

יֹותֵר עִָּקִרי ּבְתַכְלִית ַהּתְפִּלָה, ֵמַהַהְרּגָׁשֹות ַהּיֹותֵר נַעֲלֹות, ׁשֵֶאינָן ּכִי ִאם לִׁשְעָתָן".

)הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ‘עולת ראי"ה‘ ח"א עמ‘ רצב(
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וַָדעַת, ּבְִחינַת  ִמַּטעַם  ַהּבִּטּול ׁשֶל ׁשְמֹונֶה עֶׂשְֵרה, ׁשֶהּוא ּבִּטּול ׁשֶּלְַמעְלָה  ּבְעִנְיַן 
ּפְנִיִמּיּות ַהּלֵב... וְַהיְנּו לְפִי ׁשֶהּוא ּבְבִּטּול ּכָל ְמצִיאּותֹו לְגְַמֵרי".

 )רבי מנחם מענדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, 
ד"ה “להבין ההפרש בין נרות חנוכה לנרות שבת" תשי"ט(

יש	אנשים	שמתמסרים	לדבר	מסוים,	עד	שהדבר	הזה	כובש	אותם	לגמרי.	הם	לגמרי	

התמסרו.	 הם	 שאליו	 והעניין	 המטרה	 זו	 בחיים	 להם	 שיש	 מה	 וכל	 מעצמם,	 שוכחים	

ההתמסרות	הזו	דומה	לרמה	הגבוהה	יותר	של	ההתבטלות	לה'	-	“ביטול	כל	מציאותו	

לגמרי"	-	כאשר	האדם	שוכח	מרצונותיו	האישיים	וכל	מה	שחי	בתוכו	זה	לעבוד	את	ה'.	

זו	התמסרות	שמעבר	להבנה	והיא	לא	נובעת	מהיגיון	והסברים,	אלא	משייכות	פנימית	

עמוקה.

לעומת	ההתמסרות	הזו,	יש	דרגה	פשוטה	יותר	של	התבטלות	לה'	-	דרגה	של	‘קבלת	

עול'.	גם	אם	אני	רוצה	דברים	אחרים,	ובאמת	עבודת	ה'	לא	בוערת	בתוכי,	אני	מבטל	את	

רצונותי	האישיים	למען	רצון	ה'.	אני	מכופף	את	עצמי	ושם	את	עצמי	בצד,	כי	אני	מודה	

שה'	חשוב	יותר	ועלי	להתבטל	אליו.	

תפילת	שמונה	עשרה	מבטאת	את	המפגש	הקרוב	וההתמסרות	המוחלטת	לה'.	ואילו	

“מודה	אני"	מבטא	את	הביטול	הראשוני	של	ה'קבלת	עול'.

בתפילת	שמונה	עשרה	אנחנו	מבטלים	את	המציאות	הפרטית	שלנו	ומתאחדים	לגמרי	

עם	ה'.	וההתבטלות	הזו	באה	על	גבי	כל	עבודת	הלב	שעשינו	מתחילת	התפילה,	ובעיקר	

-	על	בסיס	הביטול	וההודאה	שאיתם	פתחנו	את	היום	ב"מודה	אני".

פשוטה	 שאלה	 מעוררים	 עשרה,	 שמונה	 תפילת	 על	 הללו	 הנפלאים	 ההסברים	

ומתבקשת:	אם	כל	העניין	של	פסגת	התפילה,	תפילת	העמידה,	זה	להתבטל	ולהידבק	

לה',	למה	אנחנו	מבקשים	שם	אינסוף	בקשות	עבור	עצמנו?	הרי	אנחנו	מתבטלים	לה'	

ושוכחים	מעצמנו,	אז	איך	מעניינים	אותנו	החולים,	הגשם	או	הדעת	של	עצמנו?	לשאלה	

הזו	מתייחס	הרבי	מליובאוויטש	בהמשך	דבריו:

“וֲַהגַם ׁשֶּבִתְפִּלַת ׁשְמֹונֶה עֶׂשְֵרה יֶׁשְנֹו עִנְיַן ּבַָּקׁשַת צְָרכָיו, וְלִכְאֹוָרה ֲהֵרי זֶה ֵהפְֶך 
עִנְיַן ַהּבִּטּול ּבְַּמצִיאּות - ִהּנֵה ָהעִנְיָן ּבָזֶה, ׁשֶעַל יְֵדי ַהְקָּדַמת ָהעֲבֹוָדה ׁשֶל ְקִריַאת 
ׁשְַמע ּבִבְִחינַת “ּבְכָל ְמאֶֹדָך", ֲאזַי ֵאינֹו ְמצִיאּות לְעַצְמֹו ּכְלָל... וְלָכֵן ּגַם ּבַָּקׁשַת 

צְָרכָיו ַהּפְָרִטים ֵאינָה ּבְִסתִיָרה לְעִנְיַן ַהּבִּטּול ּבְִמצִיאּות".

מי	שבאמת	מסור	לה',	גם	כשהוא	מבקש	משהו,	הוא	לא	מבקש	זאת	עבור	עצמו	אלא	

עבור	המטרה	שלמענה	הוא	חי.	הוא	צריך	אוכל	כדי	לעבוד	את	ה',	הוא	צריך	בריאות	

כדי	לעבוד	את	ה',	והוא	צריך	דעת	וחכמה	כדי	לעבוד	את	ה'.	צרכיו	הפרטיים	כבר	אינם	

פרטיים	אלא	צורך	עבודת	ה'.	וכך	מבאר	הרבי	מליובאוויטש	במקום	אחר:	

“ִמּכֵיוָן ׁשֶּלְכָל יְהּוִדי יֵׁש נִיצֹוצֹות ְקֻדּׁשָה ַהּׁשַּיָכִים לְנִׁשְָמתֹו, וְהּוא זֶה ׁשֶעָלָיו ַּדוְָקא 
ֻמָּטל לְבְָרָרם - ׁשֵֶהם ְמלֻּבָׁשִים ּבְעִנְיָנִים ּגַׁשְִמּיִים ׁשֶַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא יִעֵד לְֶחלְקֹו 
וְלַעֲבֹוָדתֹו - ּבִגְלַל זֶה ְמבֵַּקׁש יְהּוִדי ֵמַהָּקדֹוׁש ּבָרּוְך הּוא ׁשֶּיַׁשְּפִיעַ לֹו ְּדבִָרים ֵאּלּו 

)“צְָרכָיו"(, ּבִכְֵדי ׁשֶהּוא יּוכַל לְבַּצֵעַ ֶאת עֲבֹוָדתֹו ַהֻּמֶּטלֶת עָלָיו.

צְָרכָיו  ֶאת  לֹו  יִּתֵן  הּוא  ּבָרּוְך  ׁשֶַהָּקדֹוׁש  ּבְתֲַחנּונִים  ְמבֵַּקׁש  ׁשֶּיְהּוִדי  ׁשֶּזֶה  נְִמצָא, 
ַהּגַׁשְִמּיִים וְָהרּוָחנִּיִים, ַאף עַל ּפִי ׁשֶּבִַחיצֹונִּיּות הּוא ִמּצַד ׁשֶּנֹוגְעִים לֹו עִנְיְנֵי ּבָנֵי 
ִהיא  ַהּנֶפֶׁש  ְּדַהּׁשְפִיכַת  וְַהּפְנִיִמּיּות  ָהֱאֶמת  ֲאבָל  ָהִאיׁשִית,  ּוְמצִיאּותֹו  ּוְמזֹונֵי  ַחּיֵי 

לַעֲׂשֹות ֵמַהְּדבִָרים ַהּגַׁשְִמּיִים ִּדיָרה לֹו יִתְּבֵָרְך".
)רבי מנחם מענדל שניאורסון, הרבי מליובאוויטש, ‘שערי תפילה' סימן ח(

אחרי	שהגענו	לשיא	ולתפילת	העמידה,	התפילה	אינה	מסתיימת.	טיפסנו	בסולם,	עלינו	

ועכשיו	מה?	קטעי	התפילה	שאחרי	שמונה	עשרה	הם	בעצם	הירידה	בסולם.	 ועלינו,	

את	 החותמים	 החלקים	 משמעות	 ריקות.	 בידיים	 לא	 אבל	 לעולם	 חזרה	 יורדים	 אנחנו	

התפילה,	היא	הורדת	השפע	וקרבת	אלוקים	לה	זכינו	בתפילה,	אל	תוך	עולמנו	הרגיל.	

הרי	כל	עניינה	של	התפילה	הוא	לשנות	אותנו	מבפנים	ולהשפיע	לנו	על	החיים.	ולכן,	

ישנה	חשיבות	מיוחדת	גם	לסיום	התפילה,	שמקשרת	את	כל	מה	שחווינו	בתפילה	עם	

חיינו	היום	יומיים.	

“אתה חונן לאדם דעת"
הּוא  ׁשֶעִנְיָנָּה  ֶאּלָא  עַצְָמּה,  ּבִפְנֵי  לְִמָּדה  נְִמנֵית  ׁשֵֶאינֶּנָה  ַּדעַת,  ֵמעִנְיַן  יָדּועַ  “ִהּנֵה 
ִקּׁשּור ַהּׂשֵכֶל וְַהִּמּדֹות, ַהיְנּו ׁשֶַהִּמּדֹות יִתְּפַעֲלּו וְיִתְַרּגְׁשּו ֵמֲחַמת ֶהָאַרת ַהּׂשֵכֶל. ּכִי 
ִמתְּפַעֵל  ֵאינֶּנּו  לִּבֹו  ֲאבָל  לַעֲׂשֹות,  צִָריְך  וְכְָך  ָראּוי  ׁשֶּכְָך  וְיָבִין  ׁשֶּיַׂשְּכִיל  ָאָדם  יֵׁש 
ִמּזֶה, ֶאּלָא ּכְמֹו חֹוזֶה ּבַּכֹוכָבִים, ׁשֶרֹוֶאה ֵמָרחֹוק ַמה ּיֱֶאַרע לְִמִדינָה ּפְלֹונִית ָהְרחֹוָקה 
ִמֶּמּנּו ְמאֹד וְֵאין לֹו ָּדבָר עִָּמּה. וְַדעַת הּוא ִהתְַקּׁשְרּות ַהּׂשֵכֶל וְַהִּמּדֹות, ַהיְנּו ׁשֶַהִּמּדֹות 
יִתְּפַעֲלּו וְיִתְַרּגְׁשּו וִיְַקּבְלּו עֲלֵיֶהם ֶאת ֶהָאַרת ַהּׂשֵכֶל. וְזֶהּו “ַאּתָה חֹונֵן לְָאָדם ַּדעַת", 
ׁשֶּיִצְַּדק ּבָּה לְׁשֹון ֲחנִינָה, ּכִי ַהּׂשֵכֶל ׁשֶּבָָאָדם הּוא עֶצֶם ָהָאָדם, ּובִלְעָדֹו הּוא ּכִבְֵהָמה 
ַמָּמׁש, וְֵאינֹו ִמין ַהְמַדּבֵר, וְכָל לְׁשֹון ֲחנִינָה ִהיא ּתֹוֶספֶת עַל ַהֵּסֶדר. ֲאבָל ַמה ּׁשֶהּוא 
ֵסֶדר צּוַרת ָהָאָדם ִמין ַהְמַדּבֵר, ֵאינָּה נֹופֶלֶת ּבָה לְׁשֹון ֲחנִינָה, ׁשִֶהיא לְׁשֹון ַמּתְנַת 
לְׁשֹון  ּבְהּו  נֹופֶלֶת  ׁשּוב  וְַהִּמּדֹות,  ַהּׂשֵכֶל  ִקּׁשּור  עִנְיַן  ׁשִֶהיא  ּבְַדעַת,  ּכֵן  וְעַל  ִחּנָם. 

ֲחנִינָה ַמּתְנַת ִחּנָם".
)רבי שמואל מסוכטשוב, ‘שם משמואל‘ פרשת עקב תרע"ו(

“יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך, ה‘ צורי וגואלי"
“ַהּבַָּקׁשָה עַל ַהּתְפִּלָה ׁשִֶהיא ּתִתְַקּבֵל ּבְָרצֹון ּכְׁשִֶהיא ּבָָאה לִפְנֵי ַהּתְפִּלָה, ֲהֵרי ִהיא 
זֶה,  לְעַֻּמת  ֲאבָל  לַּתְפִּלָה.  ָהְרצּויָה  וְכַּוָנָתֹו  ָהָאָדם  לֵב  ֶאת  לְעֹוֵרר  מֹוִסיפָה  עַצְָמּה 
ָאז ִהיא מֹוִסיפָה לְַהְמׁשִיְך ֶאת ּפְעֻּלָתָּה ׁשֶל  ַאֲחֵרי ַהּתְפִּלָה,  זֹו ּבָָאה  ּכֲַאׁשֶר ּבַָּקׁשָה 
וְזֹוִהי ּתַכְלִית ַהּתְפִּלָה, ׁשֶּתֹוִסיף ּתֵת ּפְִריָּה ֵמעֵין  ַהּתְפִּלָה ּגַם ּבַּזְַמּנִים ׁשֶּלְַאַחר ּכְָך. 
ִהתְרֹוְממּות ַהּנֶפֶׁש ׁשֶּבַּתְפִּלָה ּגַם ּבְטּובָּה וְיָׁשְָרּה ׁשֶל ַהנְָהגַת ָהָאָדם ַאַחר ּכְָך... ׁשֶהּוא 

יֹותֵר עִָּקִרי ּבְתַכְלִית ַהּתְפִּלָה, ֵמַהַהְרּגָׁשֹות ַהּיֹותֵר נַעֲלֹות, ׁשֵֶאינָן ּכִי ִאם לִׁשְעָתָן".

)הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ‘עולת ראי"ה‘ ח"א עמ‘ רצב(
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