
התורה,	כפי	שלמדנו	עד	כה,	היא	מקום	מפגש	עם	הקדוש	ברוך	הוא.	התורה	היא	

היום	 במהלך	 אך	 בו.	 נדבקים	 אנחנו	 התורה	 ובלימוד	 הוא,	 היא	 התורה	 חכמתו,	

ישנה	נקודת	מפגש	נוספת,	משמעותית	לא	פחות,	והיא	-	התפילה.	בתפילה	אנחנו	

מדברים	עם	ה'	ומתראים	לפניו.	

שתי	נקודות	המפגש	האלו,	התורה	והתפילה,	דומות	זו	לזו	אך	גם	שונות	ומיוחדות	

זו	מזו.	בפרק	זה	ננסה	לבחון	את	היחס	המיוחד	ביניהם.	
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התורה,	כפי	שלמדנו	עד	כה,	היא	מקום	מפגש	עם	הקדוש	ברוך	הוא.	התורה	היא	

היום	 במהלך	 אך	 בו.	 נדבקים	 אנחנו	 התורה	 ובלימוד	 הוא,	 היא	 התורה	 חכמתו,	

ישנה	נקודת	מפגש	נוספת,	משמעותית	לא	פחות,	והיא	-	התפילה.	בתפילה	אנחנו	

מדברים	עם	ה'	ומתראים	לפניו.	

שתי	נקודות	המפגש	האלו,	התורה	והתפילה,	דומות	זו	לזו	אך	גם	שונות	ומיוחדות	

זו	מזו.	בפרק	זה	ננסה	לבחון	את	היחס	המיוחד	ביניהם.	

פרק ז
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1. תורה היא תפילה
ראשית	נפתח	בנקודת	הדמיון	בין	התורה	לתפילה.	

ּכְמֹו  הּוא  ָברּוְך  לַָּּקדֹוש  קֹוִרין  תֹוָרה  ִדבְֵרי  יְֵדי  עַּל  ּכִי  שַׁוְעָה...  נְִקָרא  "הַּתֹוָרה 
ֶשָאְמרּו )ברכות כא ע"א( עַּל ּפָסּוק "ּכִי שֵם ה' ֶאְקָרא" )דברים לב, ג(. ּכִי הַּתֹוָרה ּכֻּלָּה 
שְמֹותָיו ֶשל הַָּּקדֹוש ָברּוְך הּוא... וְלִּמּוָדיו, ְדהַּיְנּו יְִדיעַּת זֶה נְִקָרא ְקִריָאה... ּוכְמֹו 
הַּּקֹוֵרא לֲַּחבֵרֹו בִשְמֹו ּכְשֶצֹוֵחַּ ְשמֹו נְִקָרא שֶּקֹוֵרא ֶשרֹוצֶה ְשּיָבֹוא ֶאצְלֹו וְיִפְנֶה לֹו... 
וְַרק ָדבָר זֶה עֹולֶה לְמַּעְלָה ּופְָרָחא לְעֵילָא ּוכְמֹו ֶשּנֱֶאמַּר )תהלים קמה, יח( "ָקרֹוב ה' 
לְכָל קֹוְרָאיו לְכָל ֲאֶשר יְִקָראּוהּו בֱֶאֶמת". וְאְַּמִרינָן בִבְָרכֹות )ה ע"ב( "ֵאין ֱאֶמת ֶאּלָא 
תֹוָרה" וְזֶה נְִקָרא ְקִריָאה. וְזֶה עֹולֶה מַּעְלָה ָמעְלָה עַּד שֶהּוא ָקרֹוב מַָּּמש וְנִפְעָל 

ּכָל ִמּנֵי יְשּועֹות יֹותֵר ֵמעַּל-יְֵדי תְפִּלָה לְבָד". 
)רבי צדוק הכהן מלובלין, 'צדקת הצדיק' אות קפב(

לימוד	 היא	קריאה	בשמו.	 וקריאה	בתורה	 הוא,	 ברוך	 היא	שמותיו	של	הקדוש	 התורה	

התורה	המתואר	כאן	הוא	מעין	דו-שיח	עם	בורא	עולם,	ואף	יותר	מכך:	בשיחה	רגילה,	

איננו	 שלו".	 לצד	 "עוברים	 אנו	 התורה	 בלימוד	 אך	 זה,	 מול	 זה	 עומדים	 המשתתפים	

מביעים	רק	את	עצמנו	אלא	מביעים	אותו	דרכנו.	ומן	הסיבה	הזאת	לימוד	התורה	יכול	

לפעול	ישועות	"יותר	מעל-ידי	תפילה	לבד".	בתפילה	אנו	עומדים	על	הקרקע	ומביטים	

לשמים,	אבל	עם	התורה	אנחנו	כבר	בשמיים.

2. תורה עם תפילה
ה'	 בתורה,	 להתפלל?	 בכלל	 צריך	 מי	 מתוק,	 כך	 כל	 הוא	 הלימוד	 אם	 השואל:	 ישאל	

מדבר	איתי,	אז	מדוע	להתייגע	בעבודת	התפילה?	למה	"לשבור	את	הלב"	עם	געגועים	

שאין	להם	קץ?	מנגד	תעלה	תהיה	הפוכה:	אם	מהות	תורה	לשמה	היא	דביקות	בה',	

לכאורה	אפשר	להשיג	אותה	בחוויה	חזקה	יותר.	בתפילה	אני	מרגיש	את	הלב	שלי,	אני	

מדבר	ישירות	עם	ה'	על	מה	שכואב.	אני	חש	את	קרבתו	ולא	צריך	"לשבור	את	הראש"	

על	סוגיה	קשה...

ע  ע ָהָאָדם ִאם תְפִּלָתֹו ְמֻקבֶלֶת, ִאם יָבֹא ִמן הַּתְפִּלָה לְִדבְֵרי תֹוָרה. וְגַּם יֵדַּ "ּובָזֶה יֵדַּ
שֶתֹוָרתֹו הּוא תֹוַרת ֱאֶמת, ִאם נְִמצָא בְלִבֹו צְעָָקה ּותְפִּלָה עִם הַּתֹוָרה שֶהּוא עֹוֵסק. 

ּכִי צִָריְך לְִהתְחַּבֵר שְנֵיֶהם יָחַּד".
)רבי מרדכי יוסף ליינר מאיז'ביצא, 'מי השילוח' בשלח ד"ה "ויסעו מסוכות"(

לאורך	כל	חיינו,	אנחנו	נמצאים	ב"רצוא	ושוב"	מול	ה'.	נקודת	המוצא	שלנו	היא	העולם	

הזה,	ממנו	אנחנו	מתרוממים	בתנועה	כלפי	מעלה	אל	ה'.	התנועה	הזו,	מלמטה	למעלה,	

היא	עיקר	עניינה	של	התפילה.	ההתרוממות	היא	נפלאה,	גבולות	העולם	הזה	נפרצים	

ואנחנו	עולים	אל	אבינו	שבשמיים.

ייגמר	בטוב...	או	שנתרסק	ולא	נבין	איך,	או	 אבל,	אם	לא	נדע	"לנחות"	בחזרה	זה	לא	

שנרחף	לנו	אי-שם	ונאבד	קשר	עם	המציאות.	הקדוש	ברוך	הוא	רוצה	אותנו	בעולם	הזה,	

ובשביל	זה	הוא	הוריד	מלמעלה	למטה	את	התורה.	התורה	היא	מה'	אלינו,	והיא	מלמדת	

אותנו	איך	לפגוש	את	ה'	לא	רק	בשמיים,	אלא	גם	בארץ.	בתפילה	אנחנו	עוצמים	עיניים	

ובתורה	אנחנו	פותחים	אותן	ורואים	שה'	ירד	עד	אלינו,	והוא	מדריך	אותנו	איך	לחיות.	

עולם	השקר	החשוך,	ממנו	ברחנו	בתפילה,	מואר	באור	של	תורת	אמת.	העולם	בעצמו	

הופך	לקדוש	על	ידי	מצוות	התורה.

היינו	 לא	 אם	 זה.	 את	 זה	 משלימים	 למטה,	 ושוב	 לעליונים	 הארץ	 מן	 הכיוונים,	 שני	

מתפללים	היינו	שוקעים	באדמה,	ואם	לא	היינו	לומדים	תורה	לא	היינו	מסוגלים	לראות	

את	הקדוש	ברוך	הוא	נוכח	בעולם	הזה.	תורה	ותפילה	אמיתיות	נובעות	זו	מזו	ומוליכות	

זו	אל	זו.	

וכך	מגדיר	בעל	התניא	את	הצורך	של	התורה	בתפילה	שלפניה:

ַּ"ל "ּכָל ָהאֹוֵמר ֵאין לִי ֶאּלָא תֹוָרה - ֲאפִּלּו תֹוָרה ֵאין לֹו" )ראה יבמות קט  "ָאְמרּו ֲחז
ֵאין סֹוף בָרּוְך הּוא בְעֵֶסק  נַּעֲׂשֶה ִהתְּכַּלְלּות הַּּנֶפֶש בְאֹור  ע"ב(, ּכִי ִבכְֵדי שֶּיְִהיֶה 

הַּתֹוָרה, בְִרעּותָא ְדלִבָא תַׁלְיָא ִמּלְתָא ]בְִרצֹון הַּּלֵב תָלּוי הַָּדבָר[, שֶּיְֶחּפָץ בֱֶאֶמת בְבִּטּול 
זֶה. וְהַּיְנּו עַּל יְֵדי הְַּקָדמַּת ְקִריאַּת שְמַּע ּותְפִּלָה..."

)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'לקוטי תורה' ויקרא ד"ה ביאור על הפסוק "ולא תשבית"(

תורה	שגורמת	ללומד	להפנות	עורף	אל	מי	שאמר	אותה,	איננה	אמיתית.	התורה	היא	

לימוד	 אל	 משובשים.	 למחוזות	 מוליכה	 היא	 ולכן	 משובשת	 אליה	 הגישה	 אבל	 תורה,	

צורת	 כזאת,	 בצורה	 אליהן.	 ובחיבור	 ותפילה	 שמע	 קריאת	 מתוך	 לגשת	 יש	 התורה	

הלימוד	תהיה	המשך	לתפילה	ולא	סותרת	אליה.
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1. תורה היא תפילה
ראשית	נפתח	בנקודת	הדמיון	בין	התורה	לתפילה.	

ּכְמֹו  הּוא  ָברּוְך  לַָּּקדֹוש  קֹוִרין  תֹוָרה  ִדבְֵרי  יְֵדי  עַּל  ּכִי  שַׁוְעָה...  נְִקָרא  "הַּתֹוָרה 
ֶשָאְמרּו )ברכות כא ע"א( עַּל ּפָסּוק "ּכִי שֵם ה' ֶאְקָרא" )דברים לב, ג(. ּכִי הַּתֹוָרה ּכֻּלָּה 
שְמֹותָיו ֶשל הַָּּקדֹוש ָברּוְך הּוא... וְלִּמּוָדיו, ְדהַּיְנּו יְִדיעַּת זֶה נְִקָרא ְקִריָאה... ּוכְמֹו 
הַּּקֹוֵרא לֲַּחבֵרֹו בִשְמֹו ּכְשֶצֹוֵחַּ ְשמֹו נְִקָרא שֶּקֹוֵרא ֶשרֹוצֶה ְשּיָבֹוא ֶאצְלֹו וְיִפְנֶה לֹו... 
וְַרק ָדבָר זֶה עֹולֶה לְמַּעְלָה ּופְָרָחא לְעֵילָא ּוכְמֹו ֶשּנֱֶאמַּר )תהלים קמה, יח( "ָקרֹוב ה' 
לְכָל קֹוְרָאיו לְכָל ֲאֶשר יְִקָראּוהּו בֱֶאֶמת". וְאְַּמִרינָן בִבְָרכֹות )ה ע"ב( "ֵאין ֱאֶמת ֶאּלָא 
תֹוָרה" וְזֶה נְִקָרא ְקִריָאה. וְזֶה עֹולֶה מַּעְלָה ָמעְלָה עַּד שֶהּוא ָקרֹוב מַָּּמש וְנִפְעָל 

ּכָל ִמּנֵי יְשּועֹות יֹותֵר ֵמעַּל-יְֵדי תְפִּלָה לְבָד". 
)רבי צדוק הכהן מלובלין, 'צדקת הצדיק' אות קפב(

לימוד	 היא	קריאה	בשמו.	 וקריאה	בתורה	 הוא,	 ברוך	 היא	שמותיו	של	הקדוש	 התורה	

התורה	המתואר	כאן	הוא	מעין	דו-שיח	עם	בורא	עולם,	ואף	יותר	מכך:	בשיחה	רגילה,	

איננו	 שלו".	 לצד	 "עוברים	 אנו	 התורה	 בלימוד	 אך	 זה,	 מול	 זה	 עומדים	 המשתתפים	

מביעים	רק	את	עצמנו	אלא	מביעים	אותו	דרכנו.	ומן	הסיבה	הזאת	לימוד	התורה	יכול	

לפעול	ישועות	"יותר	מעל-ידי	תפילה	לבד".	בתפילה	אנו	עומדים	על	הקרקע	ומביטים	

לשמים,	אבל	עם	התורה	אנחנו	כבר	בשמיים.

2. תורה עם תפילה
ה'	 בתורה,	 להתפלל?	 בכלל	 צריך	 מי	 מתוק,	 כך	 כל	 הוא	 הלימוד	 אם	 השואל:	 ישאל	

מדבר	איתי,	אז	מדוע	להתייגע	בעבודת	התפילה?	למה	"לשבור	את	הלב"	עם	געגועים	

שאין	להם	קץ?	מנגד	תעלה	תהיה	הפוכה:	אם	מהות	תורה	לשמה	היא	דביקות	בה',	

לכאורה	אפשר	להשיג	אותה	בחוויה	חזקה	יותר.	בתפילה	אני	מרגיש	את	הלב	שלי,	אני	

מדבר	ישירות	עם	ה'	על	מה	שכואב.	אני	חש	את	קרבתו	ולא	צריך	"לשבור	את	הראש"	

על	סוגיה	קשה...

ע  ע ָהָאָדם ִאם תְפִּלָתֹו ְמֻקבֶלֶת, ִאם יָבֹא ִמן הַּתְפִּלָה לְִדבְֵרי תֹוָרה. וְגַּם יֵדַּ "ּובָזֶה יֵדַּ
שֶתֹוָרתֹו הּוא תֹוַרת ֱאֶמת, ִאם נְִמצָא בְלִבֹו צְעָָקה ּותְפִּלָה עִם הַּתֹוָרה שֶהּוא עֹוֵסק. 

ּכִי צִָריְך לְִהתְחַּבֵר שְנֵיֶהם יָחַּד".
)רבי מרדכי יוסף ליינר מאיז'ביצא, 'מי השילוח' בשלח ד"ה "ויסעו מסוכות"(

לאורך	כל	חיינו,	אנחנו	נמצאים	ב"רצוא	ושוב"	מול	ה'.	נקודת	המוצא	שלנו	היא	העולם	

הזה,	ממנו	אנחנו	מתרוממים	בתנועה	כלפי	מעלה	אל	ה'.	התנועה	הזו,	מלמטה	למעלה,	

היא	עיקר	עניינה	של	התפילה.	ההתרוממות	היא	נפלאה,	גבולות	העולם	הזה	נפרצים	

ואנחנו	עולים	אל	אבינו	שבשמיים.

ייגמר	בטוב...	או	שנתרסק	ולא	נבין	איך,	או	 אבל,	אם	לא	נדע	"לנחות"	בחזרה	זה	לא	

שנרחף	לנו	אי-שם	ונאבד	קשר	עם	המציאות.	הקדוש	ברוך	הוא	רוצה	אותנו	בעולם	הזה,	

ובשביל	זה	הוא	הוריד	מלמעלה	למטה	את	התורה.	התורה	היא	מה'	אלינו,	והיא	מלמדת	

אותנו	איך	לפגוש	את	ה'	לא	רק	בשמיים,	אלא	גם	בארץ.	בתפילה	אנחנו	עוצמים	עיניים	

ובתורה	אנחנו	פותחים	אותן	ורואים	שה'	ירד	עד	אלינו,	והוא	מדריך	אותנו	איך	לחיות.	

עולם	השקר	החשוך,	ממנו	ברחנו	בתפילה,	מואר	באור	של	תורת	אמת.	העולם	בעצמו	

הופך	לקדוש	על	ידי	מצוות	התורה.

היינו	 לא	 אם	 זה.	 את	 זה	 משלימים	 למטה,	 ושוב	 לעליונים	 הארץ	 מן	 הכיוונים,	 שני	

מתפללים	היינו	שוקעים	באדמה,	ואם	לא	היינו	לומדים	תורה	לא	היינו	מסוגלים	לראות	

את	הקדוש	ברוך	הוא	נוכח	בעולם	הזה.	תורה	ותפילה	אמיתיות	נובעות	זו	מזו	ומוליכות	

זו	אל	זו.	

וכך	מגדיר	בעל	התניא	את	הצורך	של	התורה	בתפילה	שלפניה:

ַּ"ל "ּכָל ָהאֹוֵמר ֵאין לִי ֶאּלָא תֹוָרה - ֲאפִּלּו תֹוָרה ֵאין לֹו" )ראה יבמות קט  "ָאְמרּו ֲחז
ֵאין סֹוף בָרּוְך הּוא בְעֵֶסק  נַּעֲׂשֶה ִהתְּכַּלְלּות הַּּנֶפֶש בְאֹור  ע"ב(, ּכִי ִבכְֵדי שֶּיְִהיֶה 

הַּתֹוָרה, בְִרעּותָא ְדלִבָא תַׁלְיָא ִמּלְתָא ]בְִרצֹון הַּּלֵב תָלּוי הַָּדבָר[, שֶּיְֶחּפָץ בֱֶאֶמת בְבִּטּול 
זֶה. וְהַּיְנּו עַּל יְֵדי הְַּקָדמַּת ְקִריאַּת שְמַּע ּותְפִּלָה..."

)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'לקוטי תורה' ויקרא ד"ה ביאור על הפסוק "ולא תשבית"(

תורה	שגורמת	ללומד	להפנות	עורף	אל	מי	שאמר	אותה,	איננה	אמיתית.	התורה	היא	

לימוד	 אל	 משובשים.	 למחוזות	 מוליכה	 היא	 ולכן	 משובשת	 אליה	 הגישה	 אבל	 תורה,	

צורת	 כזאת,	 בצורה	 אליהן.	 ובחיבור	 ותפילה	 שמע	 קריאת	 מתוך	 לגשת	 יש	 התורה	

הלימוד	תהיה	המשך	לתפילה	ולא	סותרת	אליה.
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חיטה,	 לחם	 נקראת	 התורה	

התורה	 אותיות	 כ"ב	 שהוא	

הלחם	 וכמו	 'חטה'.	 כמניין	

במידה	 להתעכל	 יכול	 שאינו	

והוא	אינו	אפוי,	כך	גם	התורה	

האדם	 עם	 מתאחדת	 אינה	

ומעניקה	לו	חיות,	אף	אם	הוא	

היא	 כאשר	 הרבה,	 בה	 לומד	

אינה	אפויה.	ומה	היא	האפיה?	

לה'	 והאהבה	 התשוקה	 אש	

יתברך.	

)רבי	שניאור	זלמן		מלאדי(

3. תפילה עם תורה
כשם	שתורה	ללא	תפילה	היא	פגומה,	כך	גם	תפילה	ללא	תורה:	תפילה	שמוחקת	את	

התורה,	היא	אמנם	תפילה,	אך	משהו	בה	משובש.	ללא	פנייה	וצעקה	אל	ה',	אי	אפשר	

לעבוד	אותו,	אך	אם	הדבר	גורם	לחוסר	סבלנות	או	חוסר	חשק	לשמוע	את	מה	שיש	

לה'	לומר	-	הפרופורציות	התעוותו.	דבקות	בה'	תוך	כדי	לימוד	תקל	עלינו	לזהות	אותה	

עם	התפילה,	אך	עדיין	זו	לא	תהיה	אותה	החוויה,	וטוב	שכך.	התפילה	היא	הבעה	עצמית	

ומאזינים	לנאמר	לנו.	בתורה	אנחנו	משתיקים	את	 לעומת	התורה	בה	אנו	משתתקים	

האגו	שלנו,	אפילו	את	חלקיו	החיוביים,	ויודעים	שיש	מישהו	מעלינו.	לא	הכל	סובייקטיבי.	

על	נושא	חשוב	זה,	כותב	בעל	התניא:

בָלָה ְשפִיכּות הַּּנֶפֶש,  "לְָהבִין עִנְיָן בְִחינַּת תֹוָרה ּותְפִּלָה... ּכִי תְפִּלָה נְִקָרא עַּל ּפִי קַּ
בְִחינַּת "צְָמָאה לְָך נַּפְשִּי" )תהילים סג, ב( ֶשהּוא ַרק צִָּמאֹון לֹו יִתְָבֵרְך. ּכְמֹו לְָמשָל 
ִמי שֶּצֵָמא לְמַּיִם ִאם יִשְֶתה הַּּמַּיִם ָאז נַּחַּת לֹו ּכְ"מַּיִם ָקִרים עַּל נֶפֶש עֲיֵפָה" )משלי 
ַּחַּת, ִאם ּכֵן הַּּצִָּמאֹון ֶשָהיָה  כה, כה( וְנַּעֲׂשֶה לֹו חַּּיּות, ֲאבָל ִאם יִּקַּח ]יחשיב[ הַּּצִָּמאֹון לְנ

לֹו לַּּמַּיִם ֵאינֹו ֱאֶמת ּכְלָל. ּגַּם הַּּמַּיִם שֶּיִשְֶתה אַּחַּר ּכְָך ֵאינֹו חַּּיּות לֹו ּכָל ּכְָך, ּכִי 
ּכְלִי ָמלֵא ֵאינֹו מְַּחזִיק. 

ּכְָך בַּתְפִּלָה הּוא ַרק בְִחינַּת הַּּצִָּמאֹון לֹו יִתְָבֵרְך, ֵאין לֹו לִּקַּח הַּּצִָּמאֹון לְיֵש וְָדבָר, 
לְָמה  ָבא  ֶשֹּלא  זְמַּן  וְכָל  רֹוצֶה.  ֶשהּוא  לְָמה   - הַּּצִָּמאֹון  ת  לִנְֻקדַּ נַּפְשֹו  יָׂשִּים  ַרק 
ֶשהּוא רֹוצֶה, הּוא בְֹלא חַּּיּות מַָּּמש. ּכִי ִמי ֶשּצֵָמא לְָדבָר, ּכָל זְמַּן ֶשֹּלא ָבא לְאֹותֹו 

בֵל נַּחַּת וְכֹוֵאב לִבֹו עַּל זֶה. ת צְִמאֹונֹו ֵאינֹו ְמקַּ ָדבָר נְֻקדַּ

רק	 להרוות	 הזה	אפשר	 ואת	הצמאון	 לה'.	 וקרבה	 צמאון	למפגש	 היא	צמא.	 התפילה	

זול	אחר.	כל	 יוכל	להרוות	את	צמאונו	בתחליף	 במים.	אדם	שצמא	באמת	למים,	לא	

משקה	אחר,	לא	רק	שלא	ירווה	את	צמאונו	אלא	גם	יכהה	את	העונג	מהמים	האמיתיים	

שיבואו	לבסוף.	כך	גם	התפילה	היא	רק	צמאון,	היא	בעצמה	איננה	יכולה	להרוות	את	

נפש	המתפלל.	העוצמה	של	הצעקה	לה'	על	אף	החוזק	שבה,	מחכה	למענה	של	מים	

-	מימי	התורה.

חַּּיֵינּו  ִהיא  הַּתֹוָרה  ּכִי  נַּחַּת.  ֵבל  לְקַּ וְַרׁשִָאי  חַּּיֵינּו",  ֵהם  "ּכִי  ּכְתִּיב  הַּתֹוָרה  ֲאבָל 
מַָּּמש, ּכִי חַּּיּות נְִקָרא לְִמי שֶּצַּר לֹו ְמאֹד וְֵאין לֹו חַּּיּות, שַּׁיְָך לֹומַּר ֶשּנֹותְנִים לֹו 
חַּּיּות. ּכְָך הּוא הַּתֹוָרה חַּּיּות מַָּּמש לְַרּוֹות צְִמאֹונֹו. וְהַּּכֹל לְפִי ּגֹוֶדל הַּּצִָּמאֹון, ּכְָך 
הּוא הַּחַּּיּות. ָמָשל ִמי שֶּצָר לֹו ְמאֹד, ָאז ּכְשֶרֹוֶאה ֶאת אֹוֲהבֹו ֲאפִּלּו ֲאהּובֹו ְקצָת, 

ְמׂשֵַּׁמחַּ הּוא ְמאֹד".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'מאמרי אדמו"ר הזקן - ענינים' עמ' תמד(

להרגיש	 לאדם	 גורם	 הצמא	 אם	 לאלוקות.	 לצימאון	 כרוויה	 לשמש	 יכולה	 התורה	 רק	

ונחת.	ככל	שיגדל	 חיים	 יוצאת,	הרי	שהתורה	מעניקה	תחושת	 נפשו	 עוד	רגע	 שהנה,	

הצמא,	כך	תגדל	שמחת	התורה.

הגעגוע	לה'	מכאיב,	אך	מי	שמתגעגע	באמת	שמח	בכאב	הזה	ולא	מוכן	להמיר	אותו	

אחר	 אחד	 באף	 יסתפק	 לא	 המלך	 את	 לראות	 שרוצה	 מי	 שבעולם.	 התענוגים	 בכל	

ויעדיף	להמשיך	לצמוא...	אך	התורה	איננה	מישהו	אחר!	התורה	היא	גילויו	של	הקדוש	

ברוך	הוא,	אליו	אנחנו	צמאים.	ככל	שהכמיהה	לאלוקים	חיים	תגדל,	כך	תגדל	השמחה	

והנחת,	התורה	המשולה	למים	תרווה	את	אש	הצמא.

במקום	אחר	מותח	בעל	התניא	ביקורת:

"]ּוִמי שֶ[ּנַּפְשֹו שֹוֵקָקה ּוצְֵמָאה לַּה' וְכָלְתָה ֵאלָיו ּכָל הַּּיֹום וְֵאינֹו ְמַרּוֶה צְִמאֹונֹו ְבֵמי 
הַּתֹוָרה ֶשּלְפָנָיו, ֲהֵרי זֶה ּכְִמי ֶשעֹוֵמד בַּּנָָהר וְצֹועֵק מַּיִם מַּיִם לִשְתֹות, ּכְמֹו שֶּקֹובֵל 
עָלָיו הַּּנָבִיא "הֹוי ּכָל צֵָמא לְכּו לַּּמַּיִם" )ישעיהו נה, א(. ּכִי לְפִי ּפְשּוטֹו ֵאינֹו מּובָן, 

ְדִמי ֶשהּוא צֵָמא ּוִמתְֲאוֶה לִלְמֹוד ּפְשִּיָטא שֶּיִלְמַּד ֵמעַּצְמֹו וְלָָמה ּלֹו לַּּנָבִיא לִצְעֹוק 
עָלָיו הֹוי?".

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

בעל	התניא	מדבר	על	מצב	בו	איננו	מזהים	את	הקשר	בין	ה'	לבין	התורה.	אם	מי	שצמא	

לה'	איננו	הולך	ללמוד	סימן	שיש	לו	בעיה	אופטית	-	הוא	שוחה	בכינרת	ולא	רואה	מים,	

דבר	ה'	סמוך	וקרוב	אליו	אך	הוא	מחפש	בשמים...

קל	להזדהות	עם	הטעות.	געגועי	התפילה,	פסוקים	וניגונים	מרגשים	לא	מתחברים	לנו	

בקלות	אל	גמרא,	תוספות	או	משנה	ברורה.	רגשות	הלב	המתפרצים	לא	מתיישבים	עם	

פענוח	ארמית	ופתרון	קושיות.	הבעיה	איננה	בהתלהבות	בתפילה,	אלא	בחוסר	ההבנה	

שלנו	מהי	תורה.	על	אף	שכוחות	הנפש	הפועלים	בלימוד	תורה	אינם	אותם	כוחות	של	

תפילה,	התורה	איננה	דבר	יבש.	אותו	הקדוש	ברוך	הוא	שמרטיט	את	מיתרי	הלב,	הוא	

זה	שאמר	את	סעיפי	השולחן	ערוך.	במקום	להיחבט	במעברים	החריפים	ניתן	להפוך	

אותם	לתנועה	בריאה	של	הנפש.	לאחר	סערת	נפש	מגיע	הרוגע,	לאחר	האש	מגיעים	

המים.	רגשות	סוערים	יכולים	לעגון	בתוך	חשיבה	מסודרת	ומרגיעה.	החשיבה	מסוגלת	

לנווט	את	הלב	ואף	להעמיק	ולייצב,	בסופו	של	דבר,	את	רגשות	הקודש	בתוך	האישיות.	

נסיים	את	הדיון	בדבריו	של	הרב	קוק:

וְכָל  לִתְִפּלָה,  ַהְרֵּבה  ִמׁשְּתֹוֵקק  ׁשֶהּוא  ִמְּפנֵי  לִלְמֹוד  יָכֹול  ָאָדם  ֵאין  "לְִפָעִמים 
יִן ּכָָראּוי הַּּנְשָָמה צְֵמָאה, וְדֹוֶמה הַָּדבָר ּכְִמי שֶּצֵָמא הְַּרבֵה  זְמַּן שֶֹּלא ִהתְּפַּּלֵל עֲדַּ
שֵֶאינֹו יָכֹול לֱֶאכֹול עַּד ֲאשֶר יִשְתֶה תְִחּלָה לִשְבֹור צְָמאֹו, וְאַּחַּר ּכְָך יּוכָל לֱֶאכֹול. 
הַּהְַּרּגָשָה הַּּזֹאת ְמפֻתַׁחַּת ִהיא ֵאצֶל ִמי שֶּנְִשָמתֹו ּגְדֹולָה וְשֹוֶרש אֹור צִַּדיִקים שָרּוי 
ְבתֹוכָּה. ּוִבכְלָלּות יְִהיֶה ָּבזֶה יְסֹוד ַהּתְִפלָה ּכְמֹו ַהכְׁשָָרה לַּתֹוָרה. ּכִשְתִּּיַת הַּּמַּיִם 
הְַּּמזִינִים בְֶדֶרְך עֵזֶר לְהַּעֲבִיר ֶאת ֶחלְֵקי הְַּּמזֹונֹות ְבכָל ֶחלְֵקי הַּּגּוף. וְִאם ֹלא יְִהיּו 
ּגַם  ּתֹוָרה  ִמּׁשְמַֹע  ָאזְנֹו  "ֵמִסיר  הַּּמַּעֲבִיִרים,  הַּּמַּיִם  יֹועִילּו  ֹלא  נְתּונִים  ְמזֹונֹותָיו 

ּתְִפּלָתֹו ּתֹוֵעָבה" )משלי כח, ט(".
)הרב אברהם יצחק הכהן קוק, 'אורות התורה' ו, ח(

ישנם	מצבים	בהם	הצורך	הנפשי	בתפילה	גובר.	בזמנים	שכאלו	לא	נכון	יהיה	לכפות	את	

הנפש	ללימוד	אינטנסיבי	על	חשבון	תפילה,	אלא	לתת	לנפש	את	מבוקשה.	התפילה	

תרווה	את	הצמא	המיידי	ותיצור	את	מנוחת	הנפש	הנדרשת	ללימוד,	בדיוק	כמו	כוס	מים	

לפני	ארוחה.	מצד	שני,	אם	לאחר	כוס	המים	לא	תגיע	הארוחה,	אם	התפילה	תכבוש	

את	הבמה	ומקומה	של	התורה	לא	יגיע	לאחריה,	התפילה	לא	תועיל	והנפש	לא	תגיע	

אל	מחוז	חפצה.

למעמיקים:	מה	ההבדל	בין	משל	המים	של	הרב	קוק,	לבין	משל	המים	שעליו	דיבר	

בעל	התניא?	האם	הנמשלים	סותרים	או	שההבדל	הוא	רק	בדימויים?
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חיטה,	 לחם	 נקראת	 התורה	

התורה	 אותיות	 כ"ב	 שהוא	

הלחם	 וכמו	 'חטה'.	 כמניין	

במידה	 להתעכל	 יכול	 שאינו	

והוא	אינו	אפוי,	כך	גם	התורה	

האדם	 עם	 מתאחדת	 אינה	

ומעניקה	לו	חיות,	אף	אם	הוא	

היא	 כאשר	 הרבה,	 בה	 לומד	

אינה	אפויה.	ומה	היא	האפיה?	

לה'	 והאהבה	 התשוקה	 אש	

יתברך.	

)רבי	שניאור	זלמן		מלאדי(

3. תפילה עם תורה
כשם	שתורה	ללא	תפילה	היא	פגומה,	כך	גם	תפילה	ללא	תורה:	תפילה	שמוחקת	את	

התורה,	היא	אמנם	תפילה,	אך	משהו	בה	משובש.	ללא	פנייה	וצעקה	אל	ה',	אי	אפשר	

לעבוד	אותו,	אך	אם	הדבר	גורם	לחוסר	סבלנות	או	חוסר	חשק	לשמוע	את	מה	שיש	

לה'	לומר	-	הפרופורציות	התעוותו.	דבקות	בה'	תוך	כדי	לימוד	תקל	עלינו	לזהות	אותה	

עם	התפילה,	אך	עדיין	זו	לא	תהיה	אותה	החוויה,	וטוב	שכך.	התפילה	היא	הבעה	עצמית	

ומאזינים	לנאמר	לנו.	בתורה	אנחנו	משתיקים	את	 לעומת	התורה	בה	אנו	משתתקים	

האגו	שלנו,	אפילו	את	חלקיו	החיוביים,	ויודעים	שיש	מישהו	מעלינו.	לא	הכל	סובייקטיבי.	

על	נושא	חשוב	זה,	כותב	בעל	התניא:

בָלָה ְשפִיכּות הַּּנֶפֶש,  "לְָהבִין עִנְיָן בְִחינַּת תֹוָרה ּותְפִּלָה... ּכִי תְפִּלָה נְִקָרא עַּל ּפִי קַּ
בְִחינַּת "צְָמָאה לְָך נַּפְשִּי" )תהילים סג, ב( ֶשהּוא ַרק צִָּמאֹון לֹו יִתְָבֵרְך. ּכְמֹו לְָמשָל 
ִמי שֶּצֵָמא לְמַּיִם ִאם יִשְֶתה הַּּמַּיִם ָאז נַּחַּת לֹו ּכְ"מַּיִם ָקִרים עַּל נֶפֶש עֲיֵפָה" )משלי 
ַּחַּת, ִאם ּכֵן הַּּצִָּמאֹון ֶשָהיָה  כה, כה( וְנַּעֲׂשֶה לֹו חַּּיּות, ֲאבָל ִאם יִּקַּח ]יחשיב[ הַּּצִָּמאֹון לְנ

לֹו לַּּמַּיִם ֵאינֹו ֱאֶמת ּכְלָל. ּגַּם הַּּמַּיִם שֶּיִשְֶתה אַּחַּר ּכְָך ֵאינֹו חַּּיּות לֹו ּכָל ּכְָך, ּכִי 
ּכְלִי ָמלֵא ֵאינֹו מְַּחזִיק. 

ּכְָך בַּתְפִּלָה הּוא ַרק בְִחינַּת הַּּצִָּמאֹון לֹו יִתְָבֵרְך, ֵאין לֹו לִּקַּח הַּּצִָּמאֹון לְיֵש וְָדבָר, 
לְָמה  ָבא  ֶשֹּלא  זְמַּן  וְכָל  רֹוצֶה.  ֶשהּוא  לְָמה   - הַּּצִָּמאֹון  ת  לִנְֻקדַּ נַּפְשֹו  יָׂשִּים  ַרק 
ֶשהּוא רֹוצֶה, הּוא בְֹלא חַּּיּות מַָּּמש. ּכִי ִמי ֶשּצֵָמא לְָדבָר, ּכָל זְמַּן ֶשֹּלא ָבא לְאֹותֹו 

בֵל נַּחַּת וְכֹוֵאב לִבֹו עַּל זֶה. ת צְִמאֹונֹו ֵאינֹו ְמקַּ ָדבָר נְֻקדַּ

רק	 להרוות	 הזה	אפשר	 ואת	הצמאון	 לה'.	 וקרבה	 צמאון	למפגש	 היא	צמא.	 התפילה	

זול	אחר.	כל	 יוכל	להרוות	את	צמאונו	בתחליף	 במים.	אדם	שצמא	באמת	למים,	לא	

משקה	אחר,	לא	רק	שלא	ירווה	את	צמאונו	אלא	גם	יכהה	את	העונג	מהמים	האמיתיים	

שיבואו	לבסוף.	כך	גם	התפילה	היא	רק	צמאון,	היא	בעצמה	איננה	יכולה	להרוות	את	

נפש	המתפלל.	העוצמה	של	הצעקה	לה'	על	אף	החוזק	שבה,	מחכה	למענה	של	מים	

-	מימי	התורה.

חַּּיֵינּו  ִהיא  הַּתֹוָרה  ּכִי  נַּחַּת.  ֵבל  לְקַּ וְַרׁשִָאי  חַּּיֵינּו",  ֵהם  "ּכִי  ּכְתִּיב  הַּתֹוָרה  ֲאבָל 
מַָּּמש, ּכִי חַּּיּות נְִקָרא לְִמי שֶּצַּר לֹו ְמאֹד וְֵאין לֹו חַּּיּות, שַּׁיְָך לֹומַּר ֶשּנֹותְנִים לֹו 
חַּּיּות. ּכְָך הּוא הַּתֹוָרה חַּּיּות מַָּּמש לְַרּוֹות צְִמאֹונֹו. וְהַּּכֹל לְפִי ּגֹוֶדל הַּּצִָּמאֹון, ּכְָך 
הּוא הַּחַּּיּות. ָמָשל ִמי שֶּצָר לֹו ְמאֹד, ָאז ּכְשֶרֹוֶאה ֶאת אֹוֲהבֹו ֲאפִּלּו ֲאהּובֹו ְקצָת, 

ְמׂשֵַּׁמחַּ הּוא ְמאֹד".
)רבי שניאור זלמן מלאדי, 'מאמרי אדמו"ר הזקן - ענינים' עמ' תמד(

להרגיש	 לאדם	 גורם	 הצמא	 אם	 לאלוקות.	 לצימאון	 כרוויה	 לשמש	 יכולה	 התורה	 רק	

ונחת.	ככל	שיגדל	 חיים	 יוצאת,	הרי	שהתורה	מעניקה	תחושת	 נפשו	 עוד	רגע	 שהנה,	

הצמא,	כך	תגדל	שמחת	התורה.

הגעגוע	לה'	מכאיב,	אך	מי	שמתגעגע	באמת	שמח	בכאב	הזה	ולא	מוכן	להמיר	אותו	

אחר	 אחד	 באף	 יסתפק	 לא	 המלך	 את	 לראות	 שרוצה	 מי	 שבעולם.	 התענוגים	 בכל	

ויעדיף	להמשיך	לצמוא...	אך	התורה	איננה	מישהו	אחר!	התורה	היא	גילויו	של	הקדוש	

ברוך	הוא,	אליו	אנחנו	צמאים.	ככל	שהכמיהה	לאלוקים	חיים	תגדל,	כך	תגדל	השמחה	

והנחת,	התורה	המשולה	למים	תרווה	את	אש	הצמא.

במקום	אחר	מותח	בעל	התניא	ביקורת:

"]ּוִמי שֶ[ּנַּפְשֹו שֹוֵקָקה ּוצְֵמָאה לַּה' וְכָלְתָה ֵאלָיו ּכָל הַּּיֹום וְֵאינֹו ְמַרּוֶה צְִמאֹונֹו ְבֵמי 
הַּתֹוָרה ֶשּלְפָנָיו, ֲהֵרי זֶה ּכְִמי ֶשעֹוֵמד בַּּנָָהר וְצֹועֵק מַּיִם מַּיִם לִשְתֹות, ּכְמֹו שֶּקֹובֵל 
עָלָיו הַּּנָבִיא "הֹוי ּכָל צֵָמא לְכּו לַּּמַּיִם" )ישעיהו נה, א(. ּכִי לְפִי ּפְשּוטֹו ֵאינֹו מּובָן, 

ְדִמי ֶשהּוא צֵָמא ּוִמתְֲאוֶה לִלְמֹוד ּפְשִּיָטא שֶּיִלְמַּד ֵמעַּצְמֹו וְלָָמה ּלֹו לַּּנָבִיא לִצְעֹוק 
עָלָיו הֹוי?".

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

בעל	התניא	מדבר	על	מצב	בו	איננו	מזהים	את	הקשר	בין	ה'	לבין	התורה.	אם	מי	שצמא	

לה'	איננו	הולך	ללמוד	סימן	שיש	לו	בעיה	אופטית	-	הוא	שוחה	בכינרת	ולא	רואה	מים,	

דבר	ה'	סמוך	וקרוב	אליו	אך	הוא	מחפש	בשמים...

קל	להזדהות	עם	הטעות.	געגועי	התפילה,	פסוקים	וניגונים	מרגשים	לא	מתחברים	לנו	

בקלות	אל	גמרא,	תוספות	או	משנה	ברורה.	רגשות	הלב	המתפרצים	לא	מתיישבים	עם	

פענוח	ארמית	ופתרון	קושיות.	הבעיה	איננה	בהתלהבות	בתפילה,	אלא	בחוסר	ההבנה	

שלנו	מהי	תורה.	על	אף	שכוחות	הנפש	הפועלים	בלימוד	תורה	אינם	אותם	כוחות	של	

תפילה,	התורה	איננה	דבר	יבש.	אותו	הקדוש	ברוך	הוא	שמרטיט	את	מיתרי	הלב,	הוא	

זה	שאמר	את	סעיפי	השולחן	ערוך.	במקום	להיחבט	במעברים	החריפים	ניתן	להפוך	

אותם	לתנועה	בריאה	של	הנפש.	לאחר	סערת	נפש	מגיע	הרוגע,	לאחר	האש	מגיעים	

המים.	רגשות	סוערים	יכולים	לעגון	בתוך	חשיבה	מסודרת	ומרגיעה.	החשיבה	מסוגלת	

לנווט	את	הלב	ואף	להעמיק	ולייצב,	בסופו	של	דבר,	את	רגשות	הקודש	בתוך	האישיות.	

נסיים	את	הדיון	בדבריו	של	הרב	קוק:

וְכָל  לִתְִפּלָה,  ַהְרֵּבה  ִמׁשְּתֹוֵקק  ׁשֶהּוא  ִמְּפנֵי  לִלְמֹוד  יָכֹול  ָאָדם  ֵאין  "לְִפָעִמים 
יִן ּכָָראּוי הַּּנְשָָמה צְֵמָאה, וְדֹוֶמה הַָּדבָר ּכְִמי שֶּצֵָמא הְַּרבֵה  זְמַּן שֶֹּלא ִהתְּפַּּלֵל עֲדַּ
שֵֶאינֹו יָכֹול לֱֶאכֹול עַּד ֲאשֶר יִשְתֶה תְִחּלָה לִשְבֹור צְָמאֹו, וְאַּחַּר ּכְָך יּוכָל לֱֶאכֹול. 
הַּהְַּרּגָשָה הַּּזֹאת ְמפֻתַׁחַּת ִהיא ֵאצֶל ִמי שֶּנְִשָמתֹו ּגְדֹולָה וְשֹוֶרש אֹור צִַּדיִקים שָרּוי 
ְבתֹוכָּה. ּוִבכְלָלּות יְִהיֶה ָּבזֶה יְסֹוד ַהּתְִפלָה ּכְמֹו ַהכְׁשָָרה לַּתֹוָרה. ּכִשְתִּּיַת הַּּמַּיִם 
הְַּּמזִינִים בְֶדֶרְך עֵזֶר לְהַּעֲבִיר ֶאת ֶחלְֵקי הְַּּמזֹונֹות ְבכָל ֶחלְֵקי הַּּגּוף. וְִאם ֹלא יְִהיּו 
ּגַם  ּתֹוָרה  ִמּׁשְמַֹע  ָאזְנֹו  "ֵמִסיר  הַּּמַּעֲבִיִרים,  הַּּמַּיִם  יֹועִילּו  ֹלא  נְתּונִים  ְמזֹונֹותָיו 

ּתְִפּלָתֹו ּתֹוֵעָבה" )משלי כח, ט(".
)הרב אברהם יצחק הכהן קוק, 'אורות התורה' ו, ח(

ישנם	מצבים	בהם	הצורך	הנפשי	בתפילה	גובר.	בזמנים	שכאלו	לא	נכון	יהיה	לכפות	את	

הנפש	ללימוד	אינטנסיבי	על	חשבון	תפילה,	אלא	לתת	לנפש	את	מבוקשה.	התפילה	

תרווה	את	הצמא	המיידי	ותיצור	את	מנוחת	הנפש	הנדרשת	ללימוד,	בדיוק	כמו	כוס	מים	

לפני	ארוחה.	מצד	שני,	אם	לאחר	כוס	המים	לא	תגיע	הארוחה,	אם	התפילה	תכבוש	

את	הבמה	ומקומה	של	התורה	לא	יגיע	לאחריה,	התפילה	לא	תועיל	והנפש	לא	תגיע	

אל	מחוז	חפצה.

למעמיקים:	מה	ההבדל	בין	משל	המים	של	הרב	קוק,	לבין	משל	המים	שעליו	דיבר	

בעל	התניא?	האם	הנמשלים	סותרים	או	שההבדל	הוא	רק	בדימויים?
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