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ונמצא. עליה מוסיפה ואינה למחשבה בכל היא שוה, החסיד של ללשון 
ל או שבמנהג דבר החסיד תפילת שאין ֵג ְ ר ירת, שבהֶ ִ י הזרזיר כׁש ִ  כל אלא, והּתּוּכ

 זו בדרך. בה וכונה עמה מחשבה מלה
 ,ּבֹוָאּה ְ ל  הוא ׁשֶ
. הבהמיים מן ומתרחק הרוחניים העצמים אל מתדמה הוא ידה על כי, מצפה

 יום לו יהיה כך, , יום שבכל התפילה עתות שלוש לו שהיו וכשם

קּות מזומן זה יום כי, השבוע לפרי השבת ְ ּב ּדַ ִ ה ְ  עבודת וכל, האלוהי בענין ל
  .בכניעה לא, בשמחה היא החסיד

 לנפשו טובה אדם תפילת שכן, לגוף המזון כערך הוא לנפש אלה כל ערך ,
 שעת עד האדם על שורה תפילה כל ברכת וכן. לגופו תועלת שהמזון כשם

 סעודת שיסעד עד בו מתקיים שסעד הסעודה שכֹח כשם, שאחריה תפילה

 מטרדות וקדור הלוך הנפש תלך התפילה שעת תתרחק אשר ככל אולם. לילה
 רעים אנשים בחברת להמצא ההכרח יביאנה אם וביחוד. עליה הבאות העולם

 נוהה שהנפש שירים או מגונים דבורים, נפשו זוך העוכרים דברים ולשמוע

 את האדם מטהר התפילה בשעת אך. עליה להשתלט אפשר שאי עד אחריהם
 .העתיד לקראת אותה ומכין בינתיים עליה שעבר מה מכל נפשו
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חז"ל  של התעוררות דברי

 טובים ממעשים  יותר בתפילה  אחת ואתח שעה כט)(ספרי , נן ,

 מקרבנות תפלה גדולה טובים; ממעשים ב)תפלה  לב , (ברכות

" נקרא מבקש, ואינו חברו  על רחמים לבקש לו  ב)"חוטאשאפשר יב , (ברכות

ולא דורן, על רחמים  לבקש להן שהיה  רות ] במגילת ובניו, [=אלימלך נענשו מה

ב)בקשו  צא, בתרא (בבא

הקב לדרך , יוצא כך ואחר חפציו "המתפלל לו  עושה א)ה יד, (ברכות 

כאילו הכתוב  עליו מעלה ומתפלל, שמע  קריאת  וקורא תפילין ומניח ידיו  ונוטל הנפנה

קרבן עליו והקריב  מזבח  א)בנה טו , (ברכות

יתפלל אל לאו , ואם  יתפלל. לבו  את  לכוין יכול אם  עצמו. את אדם (ברכותימוד

ב) 2ל ,

יתפלל אל עליו , מיושבת  דעתו  א)שאין סה , (עירובין 

הקב לפני מתפללים שאתם  בשעה  ישראל: את לבבות,"מזהיר ב' לכם  יהיה לא  ה,

הקב לפני אחרים "אחד לדברים  ואחד א)ה תבא, (תנחומא,

 התפילה בשעת חלוק אדם  של לבו יהא שלא תפלה, כיוון זה  הרי לבבכם' בכל

עקב) זוטרתי, (פסקתא

נשמעת שתפלתו  מובטח יהא  לתפלה לבו אדם  כיון אם לתפילה. רבה סימן (דברים 

א) ב ,

ראש כובד מתוך אלא להתפלל ב)עומדין ל , (ברכות 

מתוך ולא שחוק, מתוך ולא עצלות מתוך ולא עצבות  מתוך לא להתפלל עומדין

ולא שיחה

מצוה של שמחה מתוך אלא בטלים , דברים מתוך ולא ראש א)קלות  לא, (ברכות

ויתפלל יחזור נענה, ולא שהתפלל אדם  ב)רואה לב , (ברכות

 ריקם חוזרת תפלתו  אין  בתפלתו, ב)המאריך לב , (ברכות

זו שהנביא אף  אלא זו רק לא  לומר  יותר, הכבד אל ומגיע הקל מן מתחיל

ט)תפלה אופן ג פרק הנפש, חשבון שער הלבבות , (חובות  נשמה בלי  כגוף כוונה בלי 
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; מפצילות קרניה שמגדלת, זמן כל זו אילת מה כאילת? צדיקים  של תפילתן ֶֶֶֶַַנמשלה

נשמעת  תפילתן בתפילה, שמרבין זמן כל צדיקים  א)אף כט, (יומא

ותפילה וכו' חיזוק ב)צריכים  לב , (ברכות

'וכו בתפילתו המאריך אדם, של ושנותיו  ימיו  מאריכין בהן] [=המאריך דברים

ב) נד , (ברכות

תפילה זו  ואיזו? בלב? עבודה יש וכי לבבכם '. א)בכל ד, ברכות (ירושלמי 

תפילתך שנשמעה מבושר תהא בתפילה, לבך את ה )כיוונת ה, ברכות (ירושלמי 

 עיון וכו ' הבא . לעולם לו קיימת  והקרן הזה בעולם  פירותיהן אוכל אדם דברים 

א)תפילה קכז , (שבת 

ממקום בגורן התבואה את  מהפך עתר מה כעתר? צדיקים של תפילתן ֶֶֶֶנמשלה

הקב של דעתו מהפכת צדיקים  של תפלתן אף רחמנות"למקום, למדת אכזריות  ממדת  ה

א) ד, סוכה (ירושלמי

 בכפו נפשו משים כן אם אלא נשמעת אדם של א)תפלתו  ח, 3(תענית 

כבשר לבו  משים  כן אם  אלא  נשמעת  אדם של א)תפילתו ה , 4(סוטה

' תבזה לא אלהים ונדכה נשבר 'לב שנאמר נמאסת, תפילתו  אין [=עליו] שפלה שדעתו

ב) מג, (סנהדרין

תפילה וכו ' קשה גזירה מבטלים  א)דברים ב, תענית (ירושלמי 

ולתשובה ולצדקה לתפילה הם ואלו ניצול, ואתה  דברים ב)לג' י , סנהדרין  (ירושלמי,

למעלה ולבו  למטה עיניו שיתן ב)צריך  קה, (יבמות 

'תמיד לנגדי ה' 'שויתי שנאמר כנגדו, שכינה כאילו  עצמו שיראה (סנהדריןצריך

א) 5כב,

" דיבורו ,"נפשו מול מכוונות, כוונתיו

ועניו יהא רך לבו 

 יט :לשון פרק ישרים , מסילת 

זהשהוא כי ותראה רואהו , אדם של עינו  שאין פי  על אף עמו, ונותן  ונושא שמו יתברך הבורא לפני ממש עומד

נכון, שכל בעל  שהוא מי אמנם כלל, לזה  עוזר החוש  אין יען אמיתי, ציור האדם בלב  שיצטייר  קשה היותר הוא

ולפניו  יתברך, עמו  ממש ונותן ונושא בא הוא  איך הדבר, אמיתת בלבו לקבוע יוכל לב, ושימת  התבוננות במעט

ורעהו  רעהו  אל איש ידבר כאשר לדבריו, מקשיב  לו מאזין  שמו יתברך והוא  מבקש, הוא ומאתו  מתחנן הוא

כל על ונשגב מרומם  הוא  אשר יתברך, רוממותו  על שיתבונן  צריך בדעתו, זה  שיקבע  ואחר אליו. שומע מקשיב

ולהבין: לדמות מחשבתנו שתוכל  שלימות מיני כל על  ותהלה, ברכה
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רחמים אלא קבע, תפלתך תעש אל  מתפלל וכשאתה  ובתפלה. שמע  בקריאת זהיר

המקום  לפני יג )ותחנונים  ב, 6(אבות

      

' הקריב י)'ופרעה יד , רב7(שמות אמר שעשו . לתשובה ישראל את  שהקריב אלא

אחריהם שרדפו  שכיון  למה? ותפלות. צומות  ממאה לישראל פרעה הקרבת  היתה יפה ברכיה

בני  'ויצעקו שנאמר והתפללו תשובה ועשו למרום  עיניהם  ותלו מאד נתייראו אותן  וראו

וכו' וכו ' ' ה ' אל ישראל

בבקשה "ריב' לו צועקת מלכים בת  והיתה בדרך בא שהיה למלך  דומה? הדבר למה  ל

היה  לאשה אותה לישא  ביקש ימים לאחר והצילה. המלך שמע  הלסטים!'. מיד הצילני ממך,

וישמע שתצעוק כדי הלסטים  בה גירה המלך? עשה מה רוצה. היתה ולא עמו, שתדבר מתאוה 

מתאוה, הייתי 'לכך המלך: לה אמר למלך. צועקת התחילה הלסטים עליה שבאו  כיון  המלך.

עיניהם ותולין צועקים  התחילו  בהם  משעבדים והיו  במצרים כשהיו  ישראל  כך קולך'. לשמוע

שנאמר"להקב כג )ה  ב, בני (שמות את אלהים  'וירא מיד ויזעקו '. וגו' ההם הרבים בימים 'ויהי

הקב התחיל הקב"ישראל' והיה נטויה. ובזרוע  חזקה ביד משם  מוציאן לשמוע"ה מבקש ה

'ופרעה  שנאמר אחריהם  לרדוף לפרעה גירה עשה? מה רוצין. היו ולא אחרת , פעם קולם את 

הקב אמר שעה באותה .' ה' אל ישראל בני 'ויצעקו  מיד לשמוע"הקריב '. מבקש, הייתי 'לכך ה:

שנאמר יד)קולכם' ב, את(שיר 'השמיעני אלא  אומר אינו  קול' 'השמיעני הסלע '. בחגוי 'יונתי

אמר  שהתפללו  כיון קולך'. את 'השמיעני כתיב  לכך במצרים. שמעתי שכבר הקול אותו קולך',

'מה "הקב שנאמר לתפילתך' בני של תפילתן קדמה כבר ומתפלל? עומד אתה 'מה  למשה: ה

[עכ  אלי' ה )ל]"תצעק פסקה כא פרשה רבה, שמות 8(מדרש

שיתפלל קודם  לבו לטהר ד)אדם כב , רבה 9(שמות 

הכל עושה  ותפלה מחצה, ה )עושה  י , רבה  (ויקרא

 ומנחה לשמי מוגש מוקטר מקום  ובכל בגוים, שמי גדול מבואו ועד שמש ממזרח 

בגוים שמי גדול כי  יא)"טהורה, א, לשם(מלאכי ומנחה  קטורת מקריבים  מקום  בכל וכי .

 לחדשמאי יכול שאינו כל וכו' תחנונים בלשון אומרה שאינו מי  כל כו ' כמשוי  עליו דומה שתפלתו כל קבע?

כט, (ברכות במנחה ] ולא בשחרית, רק מדובר הסוגיא מסקנת  [לפי חמה  דמדומי  עם  מתפלל שאין כל וכו ' דבר בה

ב)

שאלת" לומר צריך היה הלשון  דקדוק שלפי  היא  התקרבהמדרש  "ופרעה או  ""קרב" אבל לשון הקריב, היא  "

להתקרב לאחרים  גרם הפעיל,

 עיין" ירוחם , ר' בדברי המדרש  ומוסרביאור חכמה ח"דעת אלא", לתפלה, הגענו הצרה מפני לא ד. דרשה א

הצרה באה לה' שנתפלל כדי

התפילהכלומר בעת אותו יטרידו שלא  כדי  חולין , מעניני  דעתו ויסיח  בתורה  שיעסוק
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""הקב נאמר  עליה מנחה תפלת ומתפללים עומדים שישראל מקום  בכל אלא "מנחה ה?

" ואומר הנביאכמשמעו . אליהו ויגש המנחה כעלות  לו )"ויהי יח, "(מלכים -א תפלתמוגש. זו "

" דתימא  כמה אברהםשחרית כג )"ויגש יח, "(בראשית כמה מוקטר בתפלה. ערבית תפלת  זו "

" תפדתימא ערבתכון  מנחת כפי  משאת  לפניך, קטורת ב)"לתי קמא, "(תהלים הוי שמי . גדול

שם בגוים עומדים  שישראל מקום  בכל ד)" יג, רבה .(במדבר

שפתינו פרים ונשלמה טוב, וקח עון  ג )"תשא יד , שבית(הושע  בזמן ישראל: אמרו 

תפילה אלא בידינו אין ועכשיו  ומתכפר. קרבן מקריבים היינו קיים  יח,המקדש רבה (במדבר

.יז )

עושה היא חציּה כולה, עושה אינה אם תפלה? של כחה א)לידע  ח, רבה (דברים ְֱָ

ולעשות בתפלתו לענות  כדאי אדם אין ואפילו  הקרבנות . מן גדולה [=תפילה] שהיא

ה ' ארחות  'כל בו כתיב שכך עמו , חסד עושה אני בתחנונים ומרבה שמתפלל כיון עמו , חסד

ואמת ' י)חסד כה, לאמת(תהלים חסד א)"הקדמתי וירא, (תנחומא,

'עבודה' קרויה תפילה כך 'עבודה', קרויה מזבח מא)שעבודת עקב, (ספרי,

התפלה מן גדולה לך שאין לתפלה, להשכים ט)אדם מקץ, (תנחומא,

תפלה אלא לישראל להם אין כך בפה, אלא  הארז את מכה אינה (מכלתא,תולעת

כב) תהלים, מדרש יד ; בשלח,

'בשמחה ה' את  'עבדו  שנאמר שמח, לבך יהא  ומתפלל עומד תהלים,שאתה (מדרש

ק )

 תהי ואל בעולם , כמותו  שאין לאלוה שעובד שמח  יהא בתפלה עומד שאדם  בשעה

לפניו  ראש בקלות  תרכג )נוהג רמז ב, מזמור תהלים שמעוני, (ילקוט

 במערה ודוד עומד שאול אדם שאין וראה, ידע  ולא10, בחכמתו  ולא בממונו  לא

נאמר, לכך תפלה. אלא לו טוב שאין ואמר וידע  דוד השכיל תפלתו . לו , עומד ומהו בגבורתו.

לדוד' קמב)'משכיל תהלים, (מדרש



לאדם"צשמא לו עומד אין  ל
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מעלת  פילהרוממות התפילה הת מצות

חז אמרו  ""התפילה בהן ל: מזלזלין אדם ובני עולם  של ברומו  שעומדים דברים  "אלו 

ב) ו, "(ברכות פירוש מה עולם. של שהתפילה "רומו מדובר התורה פנימיות לפי  ודאי, אלא ?

מהר  בדברי מפורש כמעט וכך הספירות . לכל ראש שהוא הכתר, ספירת  עד (נתיבותל"מגעת 

ב) פרק העבודה , נתיב  לשונו :עולם , זו

 שיעשה יתברך בו  שמאמין הוא התפלה כי פירושו תורה] סתרי [=כלומר, האמת  לפי

דבק  הוא יתברך בו  והאמונה בקשתו .   כי האמונה עיקר וזהו 

יתברך בו המאמין     האל עליו שמורה שהיא"וכמו  ף

ההתחלה, עד מגיע כי 'אמן'. במלת  האל 11ראשונה  כי פל "גם אותיות  העלמה "ף לשון שהיא א,

יתברך באמונתו  מתדבק שהוא השלימה והאמונה  שיתבאר. וכמו  

המשמיע כי  הנעלמת , העליונה המדריגה אל מגיע  אין בתפלתו קולו שמשמיע וזה

דבק אינו נגלה שהוא דבר וכל ונגלה נשמע  הוא  קול ,נסתר הוא העליון כי

למבינים ידוע זה [עכ "ודבר ל]".

בזוהר ע"(ח מפורש רנב  כיהו"ב)"ג קדוש אין רישיה, על כ' כתר, דסנדלפון "צלותא ה

כתר  לון  ועביד צלותין כל ."קושר

ע"(ח בזוהר נח להקב"א)"ב כתרים קושר של"סנדלפון מתפילותיהם  ובשעה ה ישראל,

ונוהמים מזדעזעים מעלה של המחנות  כל ואז  תפילותיהם, מקבל הוא לראשו  הכתר שמגיע 

ממקומו' ה ' כבוד 'ברוך  ."ואומרים

ע"(ח בזוהר רס למעלה "ב)"ג עולים כולם  מפיו  מוציא שהאדם  התפילה  דיבורי כל

המלך בראש עטרה ונעשים שמגיעים מקום לההוא שמגיעים עד אוירים  [=הקבובוקעים  ה ].""

" במלת רבהכתר השימוש שמות במדרש התוכן זהו  ד)" :(כא,

 וכנסיה כנסיה  כל אלא כאחד מתפללין שכולן מוצא  אתה  אין מתפללין שישראל

ואח תחלה הזו הכנסת עצמה. בפני גומרות"מתפללת  הכנסיות  שכל ומאחר האחרת . הכנסת  כ

כולן  הכנסיות  בכל שהתפללו  התפלות כל נוטל התפלות על הממונה המלאך התפילות  כל

אותן הקבועושה של בראשו יבאו'"ונותנן בשר כל עדי תפילה, 'שומע שנאמר ה ֶָָ

ג ) סה, שנאמר(תהלים עטרה אלא  'עדי' יח)ואין מט, הוא(ישעיה וכן תלבשי' ּכעדי כולם  'כי ֲִֶַָ

ג )אומר שהקב(מט, אתפאר' בך  אשר שנאמר"'ישראל ישראל של בתפילתן מתעטר (יחזקאלה

יב) בראשך'טז , תפארת [עכ "'ועטרת ל]".

 חלהבין זהר עיין זה ע"ענין רפה דף ב"ג
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חז ב)ל"למדונו לב, רוב"(ברכות לי 'למה שנאמר הקרבנות מן יותר תפילה גדולה 

יא)זבחיכם ?' א, מכם '(ישעיה עיני אעלים  כפיכם  'ובפרשכם בתריה טו )וכתיב א, -(ישעיה 

רש לנו ואח"ומפרש קטן חידוש להגיד יש תמיד כי מעלת"י היתה אילו  כי גדול. חידוש כ

" להוסיף לו מה משום  מרצים, שאינם שהזכיר אחרי מתפילה, יותר תפילה?אפילוהקרבנות "

המקראות ,"[עכת פירושי לכל יסוד וזהו  ד].      



בתורהעל  אז להרהר  לבו יתן  ולא  בכוונה , התפילה  מעלת 12גדולת

           

 הגר=] עמו  דברי מדי השמים"אחד מן הראוני אחת  פעם לי: אמר התפלה, בענין א]

  דראש בעניינא הקדוש בזוהר אחד מאמר הבנת  על רבות יגיעות  יגעתי כי

י  א'"חודש חודש ראש ביום  והנה לאמיתו . לפרשו בידי עלה ולא  [=שבועות], שבועים ב

על  לפרשו  המאמר באותו במחשבתי נפל א' ברגע דשחרית, העמידה תפלת  להתפלל בעומדי

במחשבה. לסדרם רק מעט לשהות אפשר לו: ואמרתי לעשות? לי היה  ומה  אופנים. ָשבעה

במחשבתי. וסדרתים מינוט  רבע כמו  ׁשהיתי עשיתי. כן באמת אמר: הפסק? חשיב זה גם  ִִָוכי

עליהם, לחזור המראה על התבוננתי תפילתי גומרי ואחר תפילתי. לגמור תיכף חזרתי ושוב 

שעה  חצי כמו ושהיתי הרבה. זה על ונצטערתי  לגמרי ממני נשכחו  כי בידי אין מאומה והנה

הלל. ולקרות  מדעתי צערי להסיח

.כבראשונה במחשבתי אופנים השבעה כל פעם  עוד נפלו והנה מוסף להתפלל

וכסיימי  כלל . בהם  להרהר אליהם דעתי נתתי ולא כלום  מתפלתי מחשבתי פניתי לא שוב

ונופת מדבש ומתוקים לאמיתתם, פירושים  השבעה כל לפני ושמורים  ערוכים נמצאו  ."תפילתי  ַ



 כך" חסידיםהזהיר תשעספר סי ' שנה) 800 (לפני ו ""
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תפילה  בעניני זהר ותיקוני זהר דברי

בלבד  חלקי לקט לפנינו

בארמית הן שבמקור למרות הקודש , ללשון המלים  תרגמנו 

 פקודין ככל המצוות]שקילא ככל תפילה [=שקולה דף" כא, תיקון זהר, (תקוני 

א) נא,

 בתחילה ריקם. תפילתו  תחזור לא אלו, תקונים בארבעה תפילתו  שמסדר מי  כל

שגמר  ואחרי עשרה שמונה שהתפלל אחרי וכן התפילה. לפני  של בתשבחות  עבד עצמו יעשה

ב'שמ [ב ] תפילתו . השםכל קדושת על נפשם שמוסרים אלו עם  עצמו יכלול ישראל' [ג]13ע .

עני. עצמו יעשה ויציב' החסידים14ב'אמת  עם עצמו  יכלול תפילה ' וב'שומע "ויתוודה 15[ד]

ח  ב)"(זהר  קצה, .ג

" ומתחברתאמרו: עולה תפילתו  עני, הוא  כאילו  ורצונו  עצמו את עושה אדם  אם 

העניים של תפילותיהם  ח "עם ע"(זהר  קצה זו )"ג תפילה של  מעלותיה שם עיין  א

 מעלה של תיקונים  מתקן בתפילה, ורצונו  לבו  ומכוין בוראו  את  ירא שהוא "אדם

ח  ע"(זהר  ר ב)"ב 

בהלעטה חסרים ולא בהטחנה שלמים בתפילה, הדיבורים  להוציא  ח צריך ג "(זהר 

א) רמו,

הקב שנכנסת, וטרם גדול. בכח אלא הקבה לפני  נכנסת  אינה היחיד מסתכל "תפילת ה

הציבור בתפילת  כן עושה שאינו מה האדם, אותו  של ובחובותיו  בזכויותיו  ומסתכל (זהרבה

א)"ח  רלד, א

ישגיחו שלא כדי לבדו, יתיחד  ולא הרבים  בין עצמו יכלול מתפלל, שהאדם מקום 

עונותיו  להזכיר ח עליו ע"(זהר  קס ב)"א

סכתב סא (סימן ברורה ג):"משנה ק

מלכותבאימה עול עליו לקבל שמע את קורא  שהוא בשעה  שיכוין  זה  באופן  היא  זו. ויראה דאימה ונראה - ויראה

א) נד, (ברכות נפשך' את נוטל 'אפילו ה) ו, (דברים נפשך' 'בכל דזהו המיוחד השם קידוש על נהרג להיות  שמים

וזיע: ורתת ויראה באימה יקראנה זו  בכונה  אז  כי  כג) מד, (תהלים היום' כל הּורגנּו עליך 'כי הכתוב אמר זה ְַועל

 אבותינו ')"באומרו 'עזרת [בתפילת  דלים' עוזר

או כתב (על מגדים ""פרי כי קיח ) אברהם, אשל ו צדיקח, מעולם , חטא שלא מי  הוא ועשהחסיד"" שחטא "

מצדיק יותר וגדרים  סייגים  צריך כי לתוספת , צריך תשובה  בעל כי תשובה.
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בו נאמר ואהבה, ביראה מתפלל יט)כשאינו  כט, באיש(דברים וקנאתו  ה' אף יעשן 'אז 

וכו ' עההוא' סוף קכב , דף ע, זהר , א)"(תקוני

ברצון ולא רחוק  בלב לרבונו לפתות שבא למי ח אוי א)"(זהר  קכא, "ג שמתפלל . מי כל

ותפילת תחנוניו לבקש צריך הקדוש המלך  לפני שלםתפילתו  לבו  שימצא כדי הלב, מעומק ו

ורצונו  לבו ויכוין ה ' ח עם ב)"(זהר  סג, .ב

"תפילתו עכשיו לו. ומתכפר זה  בענין קרבנו מקריב  אדם  קיים  המקדש בית כשהיה

הקרבן  במקום  לו מכפר אדם  ח "של ע"(זהר  כ בחב)"ב  ע"[עוד כח ב]"ג

רכט/ב דף א חלק זוהר

ואמר פתח יא)יוסי ב , יהו(תהלים את וכתיב "'עבדו  ברעדה', וגילו  ביראה (תהליםה

ב) יהוק, את  לקב"'עבדו  ליה למפלח דאתי נש בר כל חזי , תא  ברננה'. לפניו באו בשמחה ה,"ה

לקב ליה למפלח בעי ובפניא ימינא"בצפרא דסטר ואתערותא נהורא, סליק  כד בצפרא ה.

דקב בימינא לאתקשרא נש  בר בעי  כדין בעלמא , דצלותא,"אתער בפולחנא  קמיה  ולמפלח  ה,

ומתמן  עלמין, לכלהו  עלאה  מעומקא ברכאן ואמשיך לעילא, תוקפא אחסין דצלותא בגין

דצלותא. פולחנא בההוא מתברכאן ותתאין  עלאין ואשתכחו לתתאי, ברכאן אמשיך

קב קמי למפלח נש בר בעי דקא לכנסת"דצלותא לאכללא וברננה, בשמחה  ה,

דכתיב חזי, כדקא יחודא לייחדא ולבתר בינייהו , ג )ישראל ק, יהו(תהלים כי הוא"'דעו ה 

דקב"אלהי  קמיה למפלח נש  בר בעי דא כל ועם  דפולחנא. ברזא דייחודא רזא דא בחדוה,"ם', ה

תרין  צלותין, תרין אלין תרין לקבל ורננה, שמחה תרין ואלין בפולחניה. חדוה ולאחזאה

דא ועל ברמשא. ורננה בצפרא, שמחה ורננה, שמחה דאינון אלין תרין  לקבל ליומא קורבנין

ד) כח, הערבים'.(במדבר  בין תעשה השני הכבש ואת  בבקר, תעשה אחד הכבש 'את 

בואו בשמחה ה ' את  'עבדו  וכתוב ברעדה וגילו ביראה ה' את  עבדו  פתח: יוסי ר'

הקב את לעבוד הבא אדם כל וראה בוא ברננה. את"לפניו  לעבוד צריך  ובערב בבוקר ה,

האדם"הקב צריך אז בעולם, נתעוררה  הימין מצד והתעוררות  האור כשעולה בבוקר ה.

הקב של בימינו ועוצמה "להתקשר כח  מביאה שהתפילה משום  התפילה בעבודת  לפניו  לעבוד ה

ברכות ממשיכה ומשם העולמות , לכל בינה] [=ספירת  העלין מעומק ברכות וממשיכה  למעלה,

התפילה.לתחתונים , בעבודת מתברכים ותחתונים  העליונים  ונמצאים 

הקב לפני לעבוד האדם שצריך היא  וגבורה]"התפילה [=חסד וברננה בשמחה ה

ואח ביניהם , [=מלכות] ישראל לכנסת לכלול שכתוב"כדי תפארת ] [=אל כראוי יחוד ליחדה כ

לפני  לעבוד האדם  צריך זה, כל ועם  העבודה . בסוד היחוד סוד זה האלהים'. הוא  ה' כי 'דעו

הללו,"הקב שתים  כנגד ורננה, שמחה השתים , ואלו בעבודתו. שמחה ולהראות בשמחה, ה

זה  ועל בערב. ורננה בבוקר שמחה ליום, קרבנות שני ומנחה] [=שחרית התפילות שתי הם 

הערבים בין תעשה השני הכבש ואת בבוקר תעשה האחד הכבש [עכ 'את  התרגום]."" ל
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אריז ב :"ובדברי דף השחר, ברכת דרושי - הכוונות שער ל:

 העליון האור לקבל יכול נפשו אין כך נעשה ואם  בעצבון, תפילתו  להתפלל לאדם

בלבד, להתעצב טוב  אז חטאיו  ומפרט הוידוי שמתודה בעת אמנם  התפילה . בעת  עליו הנמשך

להראות צריך אבל עצבותו . ידי על גדול [=נורא] נפלא נזק לו  נמשך התפילה בשאר אבל

האפשר, בכל וגדולה יתירה בשמחה תהיה אמנם  ויראה, באימה  גדולה הכנעה ית ' לפניו 

לפניו. נמאסת  עבודתו בעצבות משמשו ואם יתירה, בשמחה רבו  את  המשמש העבד כדמיון

ובין  תפילתו  בעת בין זה, בדבר תלויה הקודש רוח והשגת והשלמות המעלה שעיקר וכמעט 

בגמרא  שאמרו וכמו  המצות  משאר מצוה איזה ב)כשעושה  ל , קבדח(ברכות דהוה מההוא

מאד  גדול שכרו  כי זה לענין תבוז ואל מנחנא. קא תפילין ואמר כו' [עכ "טובא ל]".

"בעבודתו שמחה ולהראות  בשמחה, בוראו את  לעבוד האדם  ח "צריך ב)"(זהר רכט, .א

בו כיוצא  שאין לאלהים עובד שאתה שמח עליך לבך יהא  להתפלל ."עומד

תתנד) רמז - ק פרק - תהלים  שמעוני  (ילקוט
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מ  ובכל נפשך  בכל לבבך בכל התפילה: אודךעבודת

מהר"ל מדברי  קיצור 

 ( ג פרק עבודה, עולם, :(נתיבות

ע נפשכם'א)"(ב ובכל לבבכם  בכל ולעבדו  אלהיכם ה' את 'לאהבה (דבריםתניא,

יג ) עבודה יא, איזה לבבכם'. 'בכל לומר תלמוד [=בקרבנות ]. עבודה אלא  אינו או  תפילה . זו 

[עכ  תפילה' זו  אומר הוי הלב ] את  לכוין שצריכים [=כלומר בלב? חז"שהיא התפילה "ל הרי ל].

יתברך השם  אל האדם שמתפלל התפילה כי יתברך. השם  אל עבודה היא   

       צריכים הנמצאים  שכל יתברך, אלהותו זהו  והנה

אל  עבודה היא  התפילה ולפיכך  יתברך. השם אל [=שב] שהכל עד יתברך בו ותלוים אליו 

נתלה  שהאדם  מורה זה אין כי עבודה נקרא זה שאין יתברך, השם  מן היראה  ולא יתברך השם 

וברוך הוא ברוך הכל, יתברך והוא יתברך בו נתלה שהאדם  מורה התפילה אבל יתברך . בו

וכו'. אליו. נקרב הוא כאילו יתברך, בו נתלה האדם וכאשר וכו'. הכל. על שמו 

.ערבית תפלת  מנחה תפלת  שחרית תפלת תפלות, שלש הם תקנו אשר האלו 

הפשט, דרך על לפרש ויש  אלו ? בזמנים  תפלות שלש אלו  למה לשאול ראוי 16ויש  כי מפני

וכדכתיב בממונו הן בנפשו הן בגופו  הן בעבודתו יתברך השם אל עצמו  האדם  שישעבד

ה ) ו, לבבך'(דברים ב 'כל נרמז גופו מאודך '. ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך ה' את  'ואהבת

רז א)ל"ופירשו נד, בגופו(ברכות הוא  הרע יצר כי וידוע  הרע. וביצר הטוב  ביצר יצריך, בשני

ממונו  נוטל אפילו  מאודך' 'ובכל נפשו . נוטל אם אפילו  נפשך' ו'בכל אדם . ומפני (שם)של .

ז וקראו  ביותר האדם על עריבה  היא שחרית  של ׁשינה ו )ל"שבשחרית של (אבות, 'שינה ֵ

השינה  אחר נמשך להיות האדם ותאב וחפץ  שחרית  של שינה ישן האדם  וכאשר שחרית '.

נשאר  שלא הישן כמו גופני שהוא לך אין כי ביותר, גופני פועל שהוא הנפש ואין הגוף רק 

האדם  משעבד ובזה ולהתפלל, משינתו  ולעמוד האדם  להתגבר וצריך  השםכלל. אל

גופו. על  גובר כאשר יתברך,

האדם על אשר בעסקים מתעסק  הזה בזמן והאדם היום  בעיקר היא המנחה

הוא וכאשר יתברך. השם אל ממונו  משעבד ובזה  התפילה, אל מעסקיו פונה והוא ביותר,

מבקשת ונפשו שעה, אותה עד לו  שהיו  והטרדות העסקים מן יגע הוא  כבר האדם  אשר בערב

היא ובלילה  תנועה, ובעלת מלאכה  בעלת היא שהנפש לפי לנפש שייך זה ודבר מנוחה,

שדרשו וכמו  לתיקונה, חוזרת השינה ידי ועל  והמרגוע  המנוחה מזמורמבקשת תהלים (מדרש

 מהרולהלן הסוד"יסביר דרך ל
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והואה )"כ חדש פקדון בידו מפקיד אדם ודם  בשר אמונתך'. רבה לבקרים 'חדשים  פסוק על

הקב ביד ונפשו רוחו מפקיד והאדם ומקולקל. בלוי אליו  אותו ומקולקל "מחזיר יגע  והוא  ה

לבקרים 'חדשים וזהו חדשה. היא כאילו אליו אותה מחזיר והוא רוחי' אפקיד 'בידך כי שנאמר

חכמים  אמרו  ולפיכך אמונתך'. ב)רבה  ד, יאכל (ברכות לא וגם התפילה, קודם בערב לישן שלא 

התנועה  מן יגע שהוא יתברך השם  אל נפשו משעבד שהאדם נראה שבזה יתפלל. רק וישתה,

האדם תפלות  שלשה אלו  ידי על ולפיכך ומתפלל. נפשו משעבד זה כל ועם  המנוחה, ומבקש

השם אל נפשו  אם ממונו  אם גופו  אם  שהתבאר, כמו  לאדם שהם דברים  שלשה כל משעבד

הגון. פירוש והוא לו . יש אשר חלקיו בכל העילה רשות  תחת הוא ובזה יתברך,

,החכמה מצפוני שידעו והם  בחכמתם חכמים  לנו בארו אשר אמרם17הפירוש וזה

ב)בברכות  תפלות(כו, אמר לוי בן  יהושע ר' תקנום. אבות תפלות חנינא  ברבי יוסי  ר' אמר

שנאמר  שחרית תפלת  תקן אברהם חנינא ברבי יוסי דר' כוותיה תניא תקנום. תמידים  נגד

יהו פני את  שם  עמד אשר המקום אל בבוקר אברהם כו )ה'"'וישכם יט, יצחק (בראשית  וכו'.

ערב' לפנות  בשדה לשוח  יצחק 'ויצא שנאמר המנחה תפלת סג )תקן כד, אלא(שם שיחה ואין

השמש' בא כי שם  וילן במקום, 'ויפגע  שנאמר ערבית  תפלת תקן יעקב וכו'. כח,תפילה (שם

אדםיא) התפלל לא וכי התפילה? תקנו  האבות למה כי לבאר, יש זו  מחלוקת  ענין וכו '. וכו '

כנסת אנשי עד התפללו  לא וכי תקנו, תמידין כנגד שאמר מה  וכן צדיקים? שאר גם ונח

שהוא האדם שצריך יתברך, השם  אל היא  התפילה כי בארנו  כבר לומר. אין זה ודבר הגדולה?

אבות 'תפלות חנינא ר ' שאמר וזה העילה. אל מתפלל ולכך בו  ונתלה העילה אל פונה העלול

הראשונים. הצדיקים  ולא 'אבות', נקראו שלכך העולם , לכל התחלה היו  האבות כי מפני תקנום',

האבות וכאילו  ישראל. אל והתחלה  אבות היו  והאבות ישראל, בשביל נברא  כולו העולם  כי

כך ומפני יתברך. בו  ונתלה  העילה אל צריך  העלול אשר יתברך השם  מן הראשון העלול הם 

יתברך. העילה אל העלול שמתחבר מה היא התפילה כי התפלות, תקנו התחלה שהם האבות

יתברך. השם  אל צירוף לו יש אשר הראשון העלול הם והאבות

אברהם היה כי היום, בהתחלת שחרית תפלת  תקן אברהם  מדתו . כפי תקן אחד

אל  התחלה יתברך והוא היום, התחלת שהוא לשחרית אברהם דומה והיה באבות  התחלה

ידוע זה  ודבר העולם , השלמת והוא היום, חצות אחר שהוא מנחה תפלת  יצחק  ותקן העולם .

מדתו כפי הוא וגם באחרונה שהיא ערבית  תפלת  תקן כך אחר שהיה ויעקב  אמת. לחכמי 

בלילה. ערבית  תפלת  ולכך יתברך , השם ביד הוא  הזה  שהעולם  מה כנגד זה ודבר יעקב. של

השם אל ורוחו נשמתו מפקיד שהאדם כמו כי יתברך, השם ביד  הוא שהעולם  מורה הלילה כי

וכדכתיב בלילה ו )יתברך לא, הקב(תהלים  ביד כולו העולם כל כך רוחי', אפקיד בלילה."'בידך ה

השי  ביד הוא  יעקב  כי יעקב כנגד הוא ערבית תפלת צורת"ולפיכך כי אבות , משאר יותר ת 

התורהפנימיות
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הכבוד,18תם בכסא מורה 19חקוקה  זאת תפילה כי ערבית . תפלת  תקן בפרט יעקב ולכך

הקב ביד וכו'."שהעולם וכו' למבינים. ידוע כאשר יעקב, מדת וזהו  ה

 בברכות וכדאיתא החמה , הנץ  עם להתפלל בעצמה המצוה ב)זה  ר'(ט, יוחנן 'אמר

ר' ביום . מתפלל ונמצא לתפילה גאולה לסמוך כדי החמה הנץ עם  אותה  גומרים  היו  ַותיקין

דורים' דור ירח  ולפני שמש, עם  'ייראוך  קרא? מאי  אמר ה )זירא  עב, כי (תהלים זה  וביאור .

בעילתו מתדבק העלול שהוא האדם  שיהיה תפילה, זמן הוא  היום התחלת שהוא  החמה הנץ

השלמת דהיינו חמה דמדומי עם המנחה תפלת וכן התחלתו . יתברך שהוא יתברך השם  הוא

אליו התפילה לכך כן גם  אדם  של השלמתו הוא יתברך השם כי ומפני שיתבאר. כמו  היום

ערבית תפלת כך ואחר העולם. השלמת  יתברך שהוא כמו  היום, השלמת שהוא המנחה בזמן

הקב ביד העולם כי נחשב  שאז  בלילה בלילה."שהוא  ראוי  התפילה ולכך ה,

יתברך השם  שצוה  התמידים כי לומר רצה תקנו', תמידים  נגד 'תפלות דאמר

השי  אל שב היה לא ואם יתברך. השם אל  ומתקרב שב  הוא הזה העולם  כי לא"להודיע  ת

לעצמו שיהיה העולם נברא ולא יתברך השם  אל שב שהוא  רק בעצמו , קיום העולם אל היה

אל  והתקרבות  הׁשבה הוא  הקרבן כי יתברך השם  אל קרבן להקריב לאדם  יש ולפיכך ַָָוכו'.

למעלה. שאמרנו  כמו  יתברך העולם20השם  כי  אליו  קרבן בשחרית  להקריב יתברך השם וצוה 

השי  אל שב הוא וכן עולם. של התחלתו  מצד יתברך השם  אל עולם,"שב  של השלמתו מצד ת 

השי  אל ושב  מתקשר הוא  השלמתו  שהוא סופו כי "כי בשחרית קרבן שיהיה  ראוי ולזה ת .

עיקר  הטעם  ומזה היום. גמר שהוא הערבים בין וקרבן העולם, התחלת כמו  הוא השחרית 

שמא דחיישינן רק היום , השלמת  שהוא דוקא חמה דמדומי ועם החמה, הנץ עם  התפילה

קרבן 21יפשע. כי הלילה, כל במזבח מקטיר יום  מבעוד הקריבו שלא  ופדרים אברים אמנם

מצד  יתברך השם אל שב שהוא הזה, העולם מצד הוא הערבים  בין של וקרבן שחרית  של

השלמתו מצד וכן  עילה. בלא העלול שיהיה אפשר אי כי עולם, של התחלתו יתברך שהוא

ואת בבוקר תעשה האחד הכבש  'את  ולפיכך בעילה העלול וקיום  עילה, בלא העלול אפשר אי

הערבים ' בין תעשה השני לט)הכבש כט, מורה (שמות הקרבתם כן גם  ופדרים  האברים אבל .

יתברך השם  אל שב הכל כי   שהוא רק  הזה ! עולם  מצד זה אין אבל

בלבד  היום מצד לא  ולפיכך  יתברך. זולתו  אין כי אליו  שב הכל אחד, שהוא מפני יתברך

וזה  אליו. הקרבה יש בלילה אף רק ביום, והיינו  העולם מצד ההקרבה אז כי אליו  ההקרבה

שאינו דבר שיהיה  ראוי אין כי אליו. שב הכל זולתו , ואין  אחד שהוא יתברך  השם  מצד כי

אבינו יעקב

מדרשות"בספר רשבתי של ב"" אות  יא פרק היכלות, פרקי  ורטהיימר, א 

 השם"עיין סטגבורות  פרק תחילת  "

בברכות כט,
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בתחלת שהתבאר וכמו ומיוחד אחד הוא יתברך השם  אליו שב הכל כאשר כי אליו, שב 

שהכל 22הנתיב. מפני בלילה מקריב ביום שהיתה  ההקרבה מן שנשארו  ופדרים  אברים ולפיכך

וכו'. וכו' וההקרבה . העבודה גמר וזהו זולתו , ואין אחד שהוא עד יתברך השם  אל שב

 התפילה 23התפילה אבל ביום . שתהיה ראוי ית' אליו שב שהמציאות  מצד 24שהיא

ותפלת שחרית  ותפלת בלילה. היא לכך המציאות  מצד זה ואין יתברך זולתו שאין מצד שהיא

בצורתו הוא הקרבן כאשר ביום  שהוא הקרבן כנגד הם המציאות,25מנחה היא הצורה כי

הזה העולם  כי וזה בצורתו, הוא כאשר הקרבן בו(עם)ושוחטין נתלה  צורתו מציאות  [מצד]

שיהיה  רק צורה, בהם ואין נתעכלו שלא ואימורים פדרים  רק אינו  ערבית  תפלת אבל יתברך.

הזאת התפילה כי ומפני  זולתו . שאין עד דבר נשאר ולא יתברך השם  אל עולה אינה 26הכל

רשות. היא בפעל נמצא שהוא הנמצא אליו27מצד ההקרבה נגד תפלות שלש תקנו  ולפיכך

בתפלתו יתברך השם  אל מתקרב הוא ובזה בעילתו תולה שהיא  כן גם  התפילה כי יתברך,

וכו'. וכו' מתפלל. שהוא

 כשעומד ומיד תיכף התפילה שתהיה ראוי יתברך השם לעבוד נברא שהאדם 

השם החזיר כאילו  ממטתו כשעומד האדם  כי בינתים . אחרים דברים אל יפנה ולא ממטתו 

יותר  התפילה ולפיכך מתים '. לפגרים נשמות 'המחזיר בברכת שתקנו כמו בקרבו, רוחו  יתברך

בברכות  אמרם וזה מיד . שתהיה א)ראוי הייתי (ט, דברים שני על אומר: בנימין אבא תניא

מאי  לדרום . צפון בין נתונה  שתהא מטתי ועל מטתי, לפני שתהא תפלתי על ימי. כל מצטער

הבריאה  שיהיה מצטער שהיה זה דבר ופירוש וכו '. למטתי'. 'סמוך אימא  אלא  וכו'. מטתי? לפני

כמו בוראו את  ויעבוד יתפלל ממטתו כשעומד בבוקר ותיכף עליו , נברא האדם כאשר שלו 

שתהיה  תפלתו על ומתאמץ] [=טורח מצטער שהיה אמר ולפיכך בוראו, לעבוד אדם  שנברא

קונו את לשמש האדם שנברא [=מזה] שנראה מיד, למטתו  [עכ "סמוכה מהר ". לעניננו]."ל ל



אנתיב פרק תחילת העבודה,

ומנחהשחרית

ערביתתפילת

חי כאשר הוא 

ערבית

ד(ברכותהתוספות א  ג "כו, היא  אבל אחרת, מצוה מול יחסי  באופן  רק נאמר שזה כתבו  טעה) חובה"ה כ
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מדרבנן? רק או מהתורה מצוה היא תפילה

     

' ה את  לאהבה הּיֹום] אתכם מצ ּוה אנכי אׁשר מצ ֹותי אל ּתׁשמע ּו ׁשמע אם ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹ['והיה

נפׁשכם'] ּובכל לבבכם  ּבכל ּולעבדֹו יג )אלהיכם  יא, הוי (דברים בלב? שהיא עבודה היא איזו  ְְְְְְְְֱֵֶֶֶַַָָָֹ

" לכך  קוראת התורה דקרא  ברישא כאן [=והרי תפלה . זו  כמצוה "מצוה אומר מנויה והיא .[

בספרי ה )גם  פסקא .(עקב ,

שחז שפירשו  יש אבל דאורייתא. מצוה היא ותפילה כפשוטם , שהדברים ל "למד

שם בתלמוד, אחרים  מקומות  מכמה לכך  סתירה שיש או כאסמכתא, רק זה פסוק הזכירו

רמב הוא כך להאומרים  ראש דרבנן. תפילה כי לרמב"משמע  המצוות לספר בהשגותיו  ם,"ן,

נימוקיו. שם  עיין החמישית, עשה מצות 

רמב של שאלותיו  את  יישבו כבר אחרונים שם"כמה עיין "28ן. אסתר דברי ,"מגילת

שמח" "לב וכן סופרים" ""קנאת אמנם  אברהם. ס "(או "מגן קו סי ' ב)"ח כהרמבק ן "הכריע

" הפוסקיםולשונו: רוב דעת ""וכן דבריו העתיק ברורה . ס "משנה קו ד)"(סי ' .ק

 ר גם  כי להדגיש לנו  הנ "מבחשוב בהשגתו דבריו סיים שכתב"ן ממה בהסתייגות ל

" לשונו: זו חזבתחילה. [=של מדרשם  יהיה  אולי ע"ואם ב  בתענית  מן "ל עיקר בתפילה א]

ונאמר הרב של במנינו אותו נמנה התורה,    יתעלה שהוא שנאמין

זה  והבן וזעקה, בתפילה הצרות  מן המציל והוא תפילה ."שומע 

ב"רשב הרקיע"ץ רמב"29"זהר [=של דבריו מתוך מכיר עצמו"ואני דוחק  שהוא ן]

[=תרי  במנין ""להכניסה [בעל שהגאון מפני המצות  גדולותג] זה "הלכות  ואלמלא  מנאּה, [ְָָ

[=הנ  הפסוק  שצורת  להיות וכו'. המנין מן מוציאה כל "היה  [ה]כוללת  מצוה שהיא  מראה ל]

במקדש, בין בתפילה בין מצותיה, ובכל בתורתו ה' את לעבוד ועבודות,30התורה, בהשתחואות 

למנותה  ראוי היה לא זה התרי ומפני פרטי [=בין התרי "" כל כוללת היא כי שגם"ג, הרי ג].

רמב"רשב דברי מפרש ולא"ץ כללית, מצוה שהיא  אלא מדארייתא שהיא מסכים  הוא שגם ן

הפרטים."מתרי  ג

החינוך"ב שרמבספר משמע  ממצוה "" חלק היא  אמנם מהתורה, מצוה שהיא מודה ן

" כתב כך התורה. כל ""החינוךהכוללת ביטל : כלל, תפילה בלא  ולילה יום  ועמד זה על והעובר

ם,"רמב" פרנקל, המצוותמה' ריא"ספר עמ' ,

הוא" ספר על (תרל"אזהרותפירוש  וילנא  ממהדורת כאן  העתקתי ."28 עמ' ט)

 חז כך של לשונם ממש כ"הוא  י , דברים  על תנאים, במדרש  ל
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הרמב לדעת זו ז"עשה הש"ם  אל קרא ולא לו  שצר ומי לדעת"ל. זו עשה  ביטל להושיעו, י

ז"הרמב מעליו"ן יתברך השם השגחת כמסיר שהוא  מאד, גדול ועונשו ."ל

רמב גם צרה, ׁשּבעיּתֹות בתקופה "מפורש בימינו  שאנו יודע  לא ומי מצוה. שזו מודה ן ְִֶ

היהודים וגם שנים . עשרות  כבר נמשך זה ומצב להכחידנו . הרוצים  הישמעאלים  מפני צרה של

לדעתי  ולכן בצרה. הנמצאים אחיהם  על להתפלל מדאורייתא הם  חייבים בגולה הנמצאים

דרבנן. רק היא הזאת שהמצוה לסבור מקום  אין

רמב של לשונו  ב)ן"עיין כג, ויקרא "(על  המלים בפירוש קודששכתב "מקרא כי "

בפרהסיא היום  לקדש מועד, ביום  האלוקים  בבית להקבץ  ישראל על היא בתפילהמצוה

נקיה  בכסות להתפלל."והלל-לאל דאורייתא מצוה יש צרה] בלי [=גם חג ביום  שגם  מכאן . ֵֵַ

השו מרן קו )"(או ע "בדעת סי' שוח ובספר דאורייתא. היא תפילה כי אור "מפורש ת

" מחבר של ס' סימן חמד לי, השושדי שלדעת הוכחות  עוד הביא מדאורייתא."" היא ע 

  ( תלג :(מצוה

אדם בני על יחולו והברכות  הטובות כי פעמים הרבה שהקדמתי מה  המצוה 

והדריכם בטובתם , חפץ ׁשּבראם ואדון-הכל מחשבותיהם . וכושר לבבם  וטוב פעולותיהם  ְְְִִֵֶָָָָכפי

כל  ישיגו  באשר פתח  להם ופתח כן גם והודיעם בהן. שיזכו היקרות  במצוותיו ַָוהצליחם 

חסרונן; כל והיכולת, ההסתפקות  בידו אשר הוא, ברוך  ממנו שיבקשו  והוא  לטוב, משאלותיהם 

באמת יקראוהו  אשר לכל השמים את  יענה הוא ."כי

,המדה בזאת  צרכיהם31להם כל תמיד ממנו ויבקשו בה שישתמשו 

כל  וקבענּו רוחנו בהתעורר בדבר, זכות לנו יש חפצי-לּבנּו השגת  ומלבד לבם. חפצת ְְִֵֵָוכל

ובכל  עת  ובכל דרכינו, כל על פקוחות  עיניו  וכי לנו , והמטיב הטוב האדון הוא כי מחשבתנו 

מבלי  ויכולתו במלכותו והאמיננו ישראל, שומר יישן ולא ינום לא אליו , זעקתנו ישמע רגע 

יחפוץ אשר בכל ומעכב מונע  לפניו אין וכי  פקפוק, צד [עכ שום ל]""

 מהר כתב פב)ל"התפילה עמ' ג פרק העבודה, נתיב א, עולם  :(נתיבות 

שהאדם מורה יתברך השם אל האדם שמתפלל התפלה  כי 'עבודה' התפלה  שנקרא

הנמצאים שכל יתברך  אלהותו  זהו והנה זולתו. קיום לו  ואין אליו  וצריך יתברך בו נתלה

יתברך השם אל שהכל עד יתברך, בו  ותלוים  אליו [עכ "צריכים  ל]".

תפילהשל
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להקב מתפלל שאינו הקב"מי אין לו, שחסר מה על לבקש כך"ה לו. מעניקו  ה

רמב י)ן"כותב  ד, מללכת(שמות היסס  רבינו משה מפני כאשר מצרים , מלך פרעה  עם לדבר

רמב שואל לשון, ולכבד פה כבד היה לשונו :"שהוא זו זה ? ממום אותו  רפא לא ה ' מדוע  ן

 טען אבל פיו , כבדות  שיסיר יתברך לפניו  התפלל לא ילך שלא  חפצו  מרוב  משה

לאדון  יתכן לא כי שאלך, ּתצוני אל ללכת, לי שדברת  מעת  פי  כבדות הסירֹות  שלא ְִִֵַַָאחרי 

והקב עמים! למלך שפתים ערל שליח לשלוח לרפאותו,"הכל רצה לא  בכך התפלל שלא כיון ה

וכו' וכו '

 עושה ה' אנכי הלא אלם ? ישום  מי או  לאדם  פה ׂשם 'מי למשה  ה' שאמר ָבעיני

אל  ל זה, על לפני התפללת  ולא ברפואתך תרצה שלא כיון ועתה אותך'. לרפאות  ובידי ֵַכל,

אף  מ'ויחר רמז שיהיה אפשר גם  שליחותי. ואצליח פיך עם  אהיה ואנכי לך, מצוה אני אשר

במשה' יד)ה' ד, כרחו(שמות על ּוׁשלח ֹו לרפאותו רצה ."שלא ְָ

 ג )ל"מהר ל , בראשית אריה, "(גור  טובה,מלמד על מתפלל שאינו  מי ה'](אינו )כי [=אין

לו ."נותן
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היחודית  ומשמעותן ברכות י "ח

" של  המלים פירוש המבארים  ספרים  עשרה עשרות בסוף"שמונה חלקית  רשימה  (עיין 

זה ) האדםספרנו  יכוון מה  ובתמציתיות בקצרה להציע  אלא דבריהם  כל להעתיק כאן באנו ולא

כוונות המציעים  ספרים עשרות יש מחשבה. ליווי בלי מלל-בעלמא דיבוריו יהיו  לבל המתפלל,

ישראל. לכלל שיש הגדול למאסף בודדות טיפות להוסיף תרומתי, הצעתי כאן אחרות.

" אברהםברכת וערבית מגן מנחה שחרית , תפילות ייסדו האבות  שלושת – (ברכות"

ב) להקבכו, מתפללים  אנו  שגם  בעקבותיהם הולכים  לאב."ואנו אב בין שוני יש אלא ה.

אברהם" "אלהי לבריות . בהטבה וכחו מאודו  בכל עסק שאברהם  החסד, מדת  – יצחק " "אלהי

לתחיית והצטרך נשמתו  שפרחה עד העקידה , בעת  לה' נפשו  מסר שיצחק גבורה. מדת  –

להמתים  פרק  אליעזר , דר ' שהכיר א)"(פרקי הרוממות יראת  אלא  העונש יראת מפני לא וזאת .

מולו  בטל והכל ית' זולתו  מהרשאפס סט)"(וכדברי פרק  השם, גבורות זול, עצומה הכרה מפני .

תורה  מתן בעת  לישראל שאירע כמו נפשו, ד)פרחה  כט, רבה "(שמות יעקב. מדתואלהי – "

חייו ימות  כל היסורין למרות באמונתו ואח עמידה יוסף, דינה , לבן , עשו, מצרים"(שנאת  שליט כ 

בנימין) את  לפניו שיביאו "בקש שהשם למרות לכן ישראל,יעקב. עם  של נמוכה דרגא על מורה "

" ישראלישראל ושם  עם של גבוהה דרגא  על מורה ותוכל"(" אנשים ועם אלהים עם שרית )"כי

" נאמר לא ישראל כאן "אלהי אלא יעקב" ."אלהי

 ח ל"מהר אגדות  א)"(חדושי פז, מציעא לבבא נרדף,ג הוא שיעקב  מה  נוסף. אופן מסביר

שהיה  מעלתו ? היא ומה נרדף. את  יבקש והאלהים  בו. מתקנאים  והיו  מעלתו  מפני היא זאת

העולם  מעניני ונבדל כ)קדוש לג, בראשית אריה, .(גור

" והנוראהניב הגיבור הגדול בהערה.האל עיין "32

עיומא ב"סט 

אתאלמה" והנורא'. הגבור הגדול 'האל אמר משה  אתא ליושנה. עטרה שהחזירו  הגדולה? כנסת  אנשי שמם ָנקרא 

בבניו, משתעבדים נכרים  אמר דניאל אתא 'נורא'. אמר לא  נוראותיו ? איה בהיכלו, מקרקרין נכרים ואמר ירמיה

ארך  שנותן יצרו את שכובש  גבורתו , גבורת היא זו אדרבה ואמרו אינהו אתו  'גיבור'. אמר לא  גבורותיו ? איה

הקב של מוראו שאלמלא נוראותיו  הן  ואלו לרשעים. האומות?"אפים בין להתקיים יכולה אחת  אומה  היאך ."ה

מהקבע"צ שלהם  מורא מחמת לא  היא  ישראל  את  חלילה  מאבדים אינם  העולם שאומות  מה  הרי "הרי כי ה,

" לכך קראו ומדוע לכך. היכולת להם שאין מפני  אלא בו . מאמינים  ?"מוראו אינם

"אלא של  הגדרות  שתי במילון ""נוראיש כדכתיב  שגרתיים . בלתי פלא, מעשי היא  השניה  מושיעם,. אל ֵָׁשכחו

סוף ים  על נוראות  חם , בארץ נפלאות במצרים , גדולות  "עושה  וכן  כא -כב). קו , (תהלים לקחת" לבוא אלהים הנסה

לעיניך  במצרים  אלהיכם  ה' לכם עשה אשר ככל גדולים  ובמוראים  נטויה ובזרוע וכו' במסות  גוי  מקרב גוי "לו

" ועוד: פלא . דברי  והם  לישראל, אלא  למצריים  שעשה מה מדובר לא ושם לד ). ד, אלהיך (דברים והוא  תהלתך הוא

עיניך  ראו אשר האלה הנוראות ואת הגדולות את  אתך עשה כא).אשר י, (דברים "
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" [א ] המתים . תחיית  של אופנים  חמשה כאן יש – המתים  מחיה גיבור ברכת  אתה 

מתים מחיה אדני, עלעולם עשה כבר שה' מה – """ [ב ] ואלישע אליהו  בחסד י חיים  מכלכל

מתים עמחיה האדמה"" פרי את המחיים  גשמים ירידת יוסף"(י ")"עץ חולים. פ"(אע"רופא

מות) שערי עד הגיעו "שלפעמים  [ג] אסורים. בפסוקי"מתיר לדבריו עמדין יעקב ר ' סידור כאן (ציין

מט, ישעיה – הגל ּו' בחושך לאשר צאו , לאסורים 'לאמר בגלות, אסורים: מתיר  ה' קמו : מזמור  ִָדזמרה,

הגר ט) כדברי המתים. תחיית  היא  מהגלות  יציאה גם  דצניעותא". ספרא  שבסוף בליקוטים א

(75 "(עמ' כי לחוהכותב התנערי "היציאה המתים , לתחיית  עתה מקוין ואנחנו  וכו ' הקבר הוא ל

קומי  ""מעפר [ד] עפר . לישני אמונתו לבא)"ומקיים  לעתיד עפר  שוכני  "(תחיית [ה] אתה . ונאמן

מתים ""להחיות  ומברך בוקר , כל  מתעורר שהאדם מתים(מה  לפגרים נשמות לפני )"המחזיר  ולכן

" אומרים אנו  רוחי השינה אפקיד ו )"בידך לא, הקב(תהלים להחזיר "כי נאמן שומר  הוא  ה

האיש]. לאותו  מיוחד עונש נגזר כן אם [אלא בבוקר הרוח

" סלה יהללוך יום  בכל וקדושים קדוש ושמך קדוש "אתה מבאר – תפילה " (של"עיון

" והקבלה מחבר דבר "שהקב)"הכתב מכל ומרומם נבדל הוא  אבל עולמנו, פעולות כל פועל ה 

" היא וזאת הריחוק. בתכלית קדושגשמי ""אתה גם קדוש. שאנחנוושמך למרות  כלומר "

לפי  האנושית , תפישתנו  לפי רק הם  אלו גם  ושמות , במלים ופעולותיו ית ' אותו מתארים

" בעצם. מדויקות  אינן והמלים  הטבעיים, יוםמגבלותינו  בכל שנקראווקדושים  ישראל הם "

קדוש" וגוי  כהנים ו )"ממלכת יט, וכו'.(שמות המשפחה  וטהרת כשרות  דיני ששומרים

שמואל)הכוזרי אבן  של  בתרגומו יז , פסקא סוף ג "(מאמר  'אבותכותב: ברכות ואחרי

האלוה  את לרומם  החסיד בא הזה, הגשמי עולם עם  המתחבר האלוה יתואר בהן וגבורות'

הגשמיים. התוארים מן תואר בו ויתקשר משידבק  האלוה הוא נ ּׂשא  כי בהכריזו  ִָולקדשהו 

קדוש' 'אתה  ברכת היא השם ', 'קדושת  בברכת החסיד מביע  זה  עכ ואת ל.""

"ולכן  "והנוראביטוי ההסבר הוא וזה פלא. דברי העושה גם  אלא  אימה, המטיל רק  לא  הוא של" מוראו אלמלא

האומות?"הקב בין להתקיים יכולה אחת  אומה  היאך ב).ה סט, (יומא "

חנביא אשכול, (מהד' לסידור בהקדמתו עמדין יעקב הרב דברי  ""כאן יב): עמ' בהשגחהא הכופר יבוש לא ואיך 

עלינו  שעבר מה  כל אחר פזורה. שה הגולה, האומה אנחנו  בעולם . ומעמדנו  עניננו ביחוד שיעיין מי  נכלם . ויעמוד

ראש נשאו עצמ ּו, מה צרינו. היו  רבים מה כמונו . נרדפת בעולם  אומה ואין מהשנים . אלפים והתמורות ְָמהצרות

לנו  יכלו לא גם צררונו . רבת  הקנאה, שסיבתה השנאה  מפני  לשרשנו . לעקרנו  להשמידנו  מנעורינו, עלינו הקמים

חיים כולנו בה' הדבקים  ואנו צילם . סר  סברם , בטל זכרם אבד העצומות, הקדומות האומות  כל ולכלותנו. לאבדנו 

מהתורה אחד וניקוד אות  אפילו  גלותנו  אריכות  תוקף בכל ממנו  נפקד לא  קיימים,היום . חכמים דברי  וכל שבכתב,

המקרה היד חריף? הפילוסוף  בזה  יענה מה ּכלם . ולא  הזמן  יד בהם שלט לא  כט ). טו, (איוב מנלם לארץ יטה ִָלא 

יתברך  השם שעשה ונפלאות  הניסים מכל יותר אצלי  גדלו  אלה, בנפלאות בהתבונני  כי  נפשי! חי אלה? כל עשתה

תקפו  מעשה ונודע יותר, הנס נתאמת  יותר, הגלות שארך מה  וכל ישראל. ובארץ ובמדבר במצרים  לאבותינו

[עכוגבורתו! לעניננו]"" ל
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"דעת לאדם  חונן  ""אתה של מהות הירושלמי דעת. כדברי לרע , טוב בין להבחין היא "

פ ה "(ברכות מניין?ב)"ה הבדלה דעה, אין אם  מניין ? תפילה דעה, אין אם הברכה "" היא זו לכן .

לרעתו היא ומה לבקש, לו וטוב  ראוי מה לדעת  האדם  ועל הבקשות. עשרה לשנים  הראשונה 

" אותו . לבקש ואין יקבל קנית ?אם  מה חסרת  דעה חסרת? מה קנית, ו )"דעה  א, רבה  .(ויקרא

הקב מאת לבקש וגם בלימוד , להרבות גם  האדם  על בינה "לכן דעה, אותו  שיחונן 33ודעת.ה

" השמות  וה ׂשּכל פירוש דעה בינה, "חכמה, הברכה? שבנוסח שהאדםחכמה " מה היא " ְְֵַ

מרבו א)"(מלבישומע  משלי על "בינה "ם , נוספים . דברים דבריו מתוך להבין כל דעת" היא "

ע או  ברורה, בידיעה לאדם שנודע  ראשונות"דבר מושכלות  או בחושים השימוש שדברי (כמו

" ממנו )הכלשהוא החלק מן  יותר  הוא "" אבל 'אינטּואיציה',ה ׂשּכל . סוג פתאומית , ידיעה היא " ְְִִִֵַָ

בפתאומיות  לו מתגלה האמת  אלא וסיבות , נימוקים לה להקדים בלי גם יודע  (עייןשהאדם

שכל)"הכרמל" ערך ,.

"לתורתך אבינו המדרש"השיבנו  כא). פסקא ה, רבה "(איכה  אליךמלמד ה ' 'השיבנו 

הקב לפני ישראל כנסת  אמרה  רבש"ונשובה'. הוא"ה: שלכם להם : אמר השיבנו . הוא, שלך ע !

שנאמר ראשונה] פסיעה ז )[=לעשות ג, [=שוב](מלאכי ה''. נאם אליכם , ואשובה אלי 'שובו

רבש לפניו : שנאמר"אמרה הוא שלך ה )ע, פה , עמנו]'.(תהלים כעסך [והפר ישענו  אלהי 'שובנו 

הראשון  כאדם  כקדם ', ימינו חדש ונשובה, אליך ה ' 'השיבנו נאמר עצםלכך החטא]. [=לפני "

מצדנו. ראשונה פסיעה היא זו בבקשה , פותחים  שאנו הדבר

" הרי שואלים : שמיםיש מיראת חוץ שמים בידי ב)"הכל לג , אין (ברכות ובכן

על "הקב התשובה חופשית . לבחירה הכל משאיר כי אדם , בני של הרוחני  בתיקון מתערב ה

בן  נחמן ר' של אמו הנה הבורא. מצד סיוע  יש אדם , בני פעילות  על נוסף בודאי כי היא כך

" לו  אמרה לכן גנב . ולהיות  להידרדר הוא שעלול ידעה יראתיצחק לך שתהיה כדי ראשך  ֵַּכּסה

רחמים ובקש ע34"שמים קנו רשב)"(שבת שם ""ומפרש יצר י: בך ישלוט שלא רחמים בקש

מהקב"הרע לבקש יש שמכינים  הסיבות על שנוסף מכאן למדנו  ישלוט". לא הרע  שיצר ה

אבל  האדם. של שמים ביראת  להתערב  רוצה אינו  ה' סיבות, הכין לא האדם  עוד וכל באדם.

מספקת. סיבה היא השתדלותינו , על נוספת זאת  על בקשתנו  עצם

"ממצותיך בכל תשגני  אל דרשתיך, רדלבי פירש  י ) קיט, (תהלים ק:""

מהם,והואיל" שוגה  תשימני  אל כלומר, ממצותיך. תשגני אל לבבי, את  תדע ואתה לבי , בכל אותך דורש  ואני 

(שמות שכתוב כמו  הנותן , והוא והבינה, החכמה לתת  שבידו  כיון תשגני , אל ואמר ולעשותם . להבינם  עזרני אלא

ובתבונה בחכמה אלהים  רוח  אותו ואמלא  ג), וגו '.לא , "

לועז "ספר "מעם  היצהרי  מתתיה ר' הקדמון  דברי מביא  יא) קיט , תהלים (על לא" למען אמרתך, צפנתי בלבי

לך  "אחטא  כלומר לך " אחטא  לא למען ההלכה , של פסק גם  לזכור "השתדלתי 

 הארמיתתרגמנו מן
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לפניך שלימה "בתשובה היא מה – העונש,"שלימה " יראת מפני רק נשוב  שלא  ?

הקב אהבת  מתוך גם  נשוב  יותר"אלא  גבוהה  התשובה  מדריגת  ואז  עה, פו .ב)"(יומא

"פשענו כי מלכנו  לנו  מחל חטאנו , כי אבינו לנו מפנה 35."סלח אבודרהם  דוד רבי

" שבענין לבנו "חטאתשומת ביטוי הזכרנו  ""אבינו" מושג וגם אבל סליחה , לחלוטין. שהיא "

" "פשעלענין הזכרנו ""מלכנו" לשון ורק יומא"מחילה , במסכת  כי תמוה, זה לכאורה ע. ב)"(לו

""חז כי  למדונו "חטאל שוגג, על הוא מרדיןפשע" על הוא להכעיס)" מהאמור (העושה הפוך וזה 

" וענין זו . "עון בברכה הוזכר לא ומדוע להכעיס. ולא לתאבון , מזיד על הוא זו ?עון " בבקשה "

חטא כמו שייחשבו  שלנו , הזדונות  על גם  מבקשים  כידוע(שוגג )אנו אבינו. הוא כי

מחול " כבודו  כבודו, על שמחל א)"האב לב, בתחילת(קידושין  ברמז הוזכרו שלנו  הזדונות  ובכן .

הקב אבל גמורה. סליחה נבקש ולהם  זו, ""בקשה גם הוא "מלךה אין " כבודו על שמחל ומלך

מחול  ארץ"("כבודו יעמיד  במשפט ד)מלך כט, משלי – הכרח" עדיין שפשענו  פשעים על ולכן

" לשון באה ולכן רושם , שישאר החוב."מחילה הוא  תשלומי תביעת סילוק רק שהוא (כך 36,

" תפילה מפרש "עיון שבסידור התפילות" דברים)"אוצר והוספתי ,.

לסלוח פנינו"המרבה  נעיז  כיצד והא בעבר. אין-מספר פעמים לנו  סלח כבר כלומר .ָ

הקב של דרכו כך אלא וחדשים ? הנוספים קלקולינו  על שוב  ""לבקש שהוא לסלוחה, ."מרבה

"שמך למען מהרה ּוגאלנּו וכו' בענינ ּו נא רש"ראה מגילה". על עי שאין ב)"(יז מבאר ְְְֵֵָָ

" בברכת להלן נבקש זה על אשר ישראל, לכלל הכללית  הגאולה על כאן דוד מדובר צמח "את 

לשונו : זו וכו'.

שיגאלנו אלא  היא, דגלות גאולה לאו  גאולה דהאי  גב על ואף - היא  דגאולה

אחת לכל יש דוד' ו'צמח ירושלים ' ו'בנין  'קיבוץ' ברכת  דהא  תמיד, עלינו הבאות הצרות מן

[=בסדר  קבעוה עלה, 'גאולה' דשם כיון הכי, אפילו  זו. מגאולה לבד לעצמה ברכה ֲָואחת 

בשביעית עכ הברכות ] ל ""

.לנו ומציקות  אותנו  הצוררות  מהאומות  חדשה גאולה צריכים  אנו  ויום יום בכל

עמידה תפילת כוונות בקצרה כתב אייבשיץ יהונתן הרב תמיד. דרכם  ח וזו דבש , א "(יערות 

א) טו )ושם דרוש  כתב :(עמ'

 בכל כי ללבו אדם ויתן לטבע . חוץ  לעשות  חזק היינו אתה' חזק גואל 'כי מאמרינו 

והקב גאולה, נעשית בכל "יום  רק נמאסת, דאינה  רבים  תפילת ובפרט ישראל תפלות  שומע  ה

והקב לכלותינו עלינו  עומדים ורגע,"יום יום  בכל הנעשית הגאולה והיא מידם . מצילנו  ה

 אחרי" לנו יש  בתשובה, חוזרים שאנו הסליחהפהשהודענו על לבקש "

חהרב דבש , (יערות  אייבשיץ ""יהונתן כי כתב יד) עמ ' א , דרוש "סליחהא  לגמרי, היא צריך מחילה" עדיין "

ליסורין 
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דוד י-יא)כמאמר עא, אויבי (תהלים  אמרו כי 37'כי ותפשוהו רדפו  עזבֹו, אלהים וכו' [=עלי] ֲָלי

ח ליעקב עת-צרה יום ובכל מציל'. מרחם"אין ה' ובתפילתינו  יעקב. וזכר ישראל שם  לאבד ו

ח כליה  לעשות  ידם לאל ואין מידם. אותנו  וגואל עצתם  ומפיר כהבטחת"עלינו  בישראל, ו

'יגאל' ולא  הוה, לשון ישראל' 'גואל [=לשון] מטבע  קבעו  ולכך בבריתו . הנאמן שמו  ית' הבורא

ומציל  פודה גואל יום שבכל הוה , לשון 'גואל' רק עבר, לשון 'גאל' ולא עתיד, [עכ לשון ל ].""

ש חזקה ראיה ריבנו"לי אמיתותוריבה על אתנו מתווכחות  שהאומות  במה  מדובר "

" מהלשון ריבנותורתנו , ""וריבה דיבורים . מלחמת כלומר אברהם, מקנה רועי בין ריב ויהי

לוט מקנה רועי ז )"ובין יג, בלבן "(בראשית וירב ליעקב  לו )"ויחר לא, לשונות"(שם "מריב ִֵ

כא) לא, מהקב(תהלים אנו מבקשים  למציקינו,". לענות שידעו  בחכמינו  ודעת  חכמה שיתן ה

תורתנו."וע בשמירת  עמנו בני כל יתחזקו זה "38י לבקשתנו בנוסף בענינּווזה שהםראה " ְְֵָ

רעות. גזירות עלינו גוזרים 

"ונרפא ה' גדולה "רפאנו במדה  חולים, הדור בני שרוב בעובדא להתבונן אנו  צריכים  .

נפשית  ממחלה הסובלים  ויש הגוף, כאבי הסובלים  יש קטנה . במדה גאוה או  רגשי או (דכאון,

וכיו  נשים חמדת ממון, והקבב)"וחמדת עבורם,". להתפלל אותנו  לעורר כדי  הבעיה את הביא ה

חולים, בבתי בשוכבם ביסוריהם המתייסרים  אנשים ורגע עת  בכל יש ית '. בו  להדבק ובכך

מתאפסים שכוחותיהם זקנים  כח ויש העדר  אכילתם, עיכול כח העדר  שמיעה, העדר  ראיה, (העדר

וכו ') באבריהם צאצאיםתנועה  שתלדנה להתפלל גם ויש בחבליהן. המתהפכות יולדות ויש

ממושך זמן שכבר העקרות, עבור להתפלל גם ויש מומים. וללא ובנפשם, בגופם  בריאים שהם 

משיגות. ואינן ולידה, להריון מצפות

" ונרפאכפולה ה' ערפאנו הנעשות  ברפואות  כי עלולה "" ודם , בשר שהם  רופאים י 

הקב אם  אבל לחזור. להופיע"המחלה המחלה  תחזור ולא מוחלטת הרפואה תהיה ירפא, ה

""(ע תפילה פ ""עיון בסידור התפילות, .)"אוצר

"הזאת השנה את  עלינו  לו"ברך שאמר זיסל שמחה  בר' מעשה פרנסה. מבקשים  .

החומריות. השגת בענין היא  כי בכוונותיו, מאריך ואינו ממהר הוא זו שבברכה זמנו  מרבני אחד

רש לו מחשבה "ענה יש שלך שבּתת-מּודע מפני היא  זו  בברכה  קיצורך סיבת  שמא בביקורת , ַַז 

הזה " החיל לי עשה ידי ועוצם  הקבכוחי לחסדי זקוק ואינך """ אלא כן, לא  מזונותיוה? קשין

הגאולה  מן יותר אדם  א)"של קיח, הקב(פסחים בידי רק היא פרנסה של שמפתח כיון ה,".

בתפילה. להתאמץ  עליך

והישמעאליםהנוצרים

שהקבנכלל אנו מבקשים  תורתנו . אמתות שמכחישים בדורנו  הכופרים עם  לנו שיש  ריב גם יחכים"בזה ה

=] רבנינו ישראל"את  עמך שלוחי פיפיות עם  נא  ונדעהיה  השנה ] בראש שופר תקיעת לפני הנאמרת  –תפילה " ֵֶ

התורה. עולם  על גוזרים  שהשלטונות  הרעות  הגזירות  יבוטלו ממילא טענותיהם. לבטל כדי  להשיב מה
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 את לטובה עלינו הזאת ""השנה כתב תפלה . ""עיון והקבלה (ממחבר שאנו)"הכתב

" מלת שעלטובה מוסיפים  אנו  מבקשים  כי מצוות."" ולעשות  תורה ללמוד פנויים נהיה זה  י

ע שנאמר "כי כענין הזמן, בהבלי ולעסוק התורה  לעזיבת  סיבה הוא ברכות  של שפע  רוב פ

ויבעט' ישורון טו )'וישמן לב , .(דברים

" יחד וקבצנו  גליותינו, לקבץ  נס  ושא לחירותנו  גדול בשופר כנפות39תקע מארבע 

לארצנו ושיטה הארץ דבר לך  אין כמעט וענין. ענין בכל דיעות  מחילוקי היום סובלים  אנו – "

ע שונות,"המוסכמת מארצות הגיעו  שהאוכלוסיות  מפני היא לכך  הסיבה ישראל. קהילות כל י

שונות. ממדינות

לייבוביץ ירוחם  ר' מיר)כותב "(ישיבת  ומוסר בספרו חכמה פד)"(ח "דעת עמ' "א מצינו:

הכעס, מדת בהם  מצויה אחת יהודי-מדינה למדינותיהם . שונות היהודים, של ֵשתכונותיהם

מדינה  בן של חסרונו  [=מבין ] משיג אחת  מדינה בן אין וכדומה. גאוה - אחרת יהודי-מדינה ֵבן

עכו מהאומות ביהודים נקלטו אלו  מדות גלותם"אחרת. שנות במשך ׁשכניהם [עכ ם וכן "" ל]. ְֵֵֶ

רש הירש"כתב ח)ר לב , דברים להקל,(על  ובמה להחמיר במה המצוות , שערכי מובן ממילא .

ע מאלו,"הושפעו אלו  שונים  והפסקים השונות, האוכלוסיות  של שונות  נפשיות  נטיות י

כדכתיב אחיד. מנהג לנהוג ישראל יתאחד ישראל לארץ יחזרו כאשר רק שונים . ומנהגיהם 

לב) פרק :(ירמיה

והׁשבתים ּגדֹול ּובקצף ּובחמתי ּבא ּפי ׁשם הּדחּתים אׁשר הארצֹות מּכל מקּבצם ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהנני

לבטח : והׁשבּתים הּזה הּמקֹום ְְִֶֶֶַַַַָָֹאל

: לאלהים להם  אהיה ואני לעם לי  ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֹוהיּו

       : אחריהם ולבניהם  להם לטֹוב  הּימים  ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ

  (ב צג, דף  ג (חלק 

 דכתיב לן? מנא 'אחד'. ישראל יקרון דלתתא כג )בירושלם ז, אחד (שמואל -ב  'גוי

'ומי  דהא בלחודייהו , אינון [=כאשר] ולא  'אחד', אקרון עמּה אחד, גוי הם בארץ ודאי ִָבארץ',

אלא 'אחד' אקרון לא אבל ליה, סגי אחד' גוי ישראל .כעמך

כולנו להיות לאיתנה, תחזור שהתורה כדי גליות , קיבוץ על להתפלל אנו צריכים

מלאה. לאחדות ישראל  ויזכה אחת, בשיטה

יש" המלה לתוספת לב שהקב"יחדלשים אלא  הגולים, של הגופים שיתקבצו די לא  כלומר אותנו ". יחונן ה 

וריעות" שלום ואחוה שהרי אהבה אתו, מסכים אינו  אם אפילו חבירו, לדעת  ואוהד סובלני יהיה אחד שכל "

אחים. כולנו
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 על הארצות. בכל מפוזרים שאנו במה שיש השם חילול למנוע  זו , בברכה  ענין עוד 

ביחזקאל יז -כ)הנאמר רד (לז, יחזקאל"כתב על כ)ק  :(לו,

הש חלול זהו - יצאו! ומארצו אלה? ה' עם להם  באמור קדשי שם שאומרים"את י  ַ

זה  בגלות והניחם  מארצו ויצאו אלה, ה' עם נקראו  כבר אלה'. ה' 'עם ישראל על ַַהעמים

והנה כמה '.        אומרים והגוים 

ויונתן  פניו. מעל והשליכם נאצם? כך  ואחר בהם  בחר איך יאמרו  להוציאם. ה' יכולת  מבלתי

אם להון: בדאמרין דקודשי , שמא ית דאחילו על לתמן, דאתגליאו  עממיא לביני 'ועלו תרגם 

שכנתיה  בית  מארעא ואיכדין אילין? דה' 41."גלֹו?!40עמיה ְֲֵֵַָ

" כבראשונה שופטינו הנ השיבה גליות קיבוץ אחרי מיד – את"" לייסוד נזכה  ל

אך ביניהם. לגׁשר יכולת  שום לנו  שאין מרובים  כה בימינו  הם  הפסקים  חילוקי ְֵַהסנהדרין.

בז כך. על להתפלל ועלינו  סדר, להשליט תוכל הסנהדרין כמו עליונה סמכות יקויםורק ה 

ואנחה " יגון ממנו השונותוהסר ועדות  השונות  קהילותינו בין שיש המחלוקות  מריבוי שהם "

" ועוד אלו. ואנחה בימים יגון ממנו חוקי והסר לפי פוסקים שבזמננו  החילונים השופטים כי "

צדק  וחוסר עיוותים הרבה בזה ויש עהגוים, שדנים ע"(כמו או אחד, עד  שהוא "פ  מדינה עד פ

ע לו )"משוחד המגיע מעונש  אותו  שפוטרים ואנחה.י יגון להרבה גורמים  42והשופטים

" תקוה תהי אל [=ולמשומדים ] רמב43."ולמינים ב)ם "מבאר פרק תחילת  תפלה  (הל '

 רבו גמליאל כת"[ע(האפיקורוסין)רבן רמב"פ צ"י  מצירים"ם והיו  בישראל המינים ] ל

שראה וכיון השם. מאחרי לשוב אותן ומסיתין לישראל     44 עמד

לאבד השם מלפני שאלה בה שתהיה אחת  ברכה והתקין דינו ובית פ"[ע(האפיקורוסין)הוא

רמב"כת צ"י  הכל "ם בפי ערוכה שתהיה  כדי בתפלה אותה וקבע  המינים ] ."ל

שכינהמהארץ נמצאת  שבה

 קעוכן עמ' קוק, הרב מוסד (מהד' השם חילול ערך: הקמח, כד בחיי, רבנו ""כתב כתב וכן  ויטרי ה). ,"מחזור

פ אבות פרקי רש"על כתב וכן  .(472 (עמ' אומר אבטליון המלבי "א, כתב וכן ז. לט , יחזקאל על שהגלות"י  כג) (לט , ם 

ט פתיחה רבה, איכה מדרש הוא  אלו לכל ומקור השם . חילול ו."היא

רשעוד דברי רש"עיין פירוש  עם  ישראל תפילות  בסידור הירש , פב-פג)"ר עמ ' קוק , הרב מוסד (הוצ' הירש  ר

הרב" בספרו  יעקבסון , בינהיששכר (חנתיב  וי "" אות עם מתחילה  זו  ברכה מה מפני  שואל (321 עמ' ו "א

" "ולמלשינים?החיבור כתוב היה הקדמונים יד כתבי  ברוב  כי  גולדשמידט דר . מדברי ומביא למשומדים"

""ולמלשינים המלה השמיטו  הצנזורה מפני "למשומדים. מלת ונשארה אלולמלשינים" ההיכר שריד עם עדיין  "

פעם. אומרים  שהיו  מה 

מהקבמדוע ששמענו תורה המכחיש  כל אלא האדם ? בחיי ביותר הגדול הוא  זה האדם"צורך בין  ומנתק ה,

בחומרתה לזה  הדומה בעולם  אחרת  צרה  שום  אין  קונו , ובין 
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רמב אלא"מדברי הגוף, בעניני לנו המציקים אויבינו את לקלל כאן  העיקר שאין ם 

" המלים  תוספת  כי לפרש וצריכים הדת . בעניני אויבינו  את  ותשבור לקלל  תעקור זדון ומלכות

בימינו רמב"במהרה הגר"(גירסת מהד ' אהבה, ספר בסוף  תשי"ם עמ' קאפח הגוים45ז )"י מלכות  היא

שנוספה  ומה ואילך . והרומאים  היוונים  מאז  כמו  התורה, מצוות  נשמור שלא עלינו הגוזרת

" גירסא זו עמךבברכה אויבי רבוכל סידור נוסחת היתה זו  הגוף, בעניני הצוררים כלומר "

רמב אבל גאון, ל "עמרם זכר אין ושם  גאון סעדיה רב סידור בגירסת אחז עמך"ם  46."אויבי

רמב שנותן ""והטעם המינים לביעור האדםם  צרכי  מכל גדולה לעבוד שזו נברא  האדם  כי "

ית קונו חי "את  והוא האדם  בעד חרב עולם לקונו, האדם  בין הקשר את  מנתקים וכאשר ֵָש,

והפקרות. יאוש חיי

" על הגוים אותנו השמיצו  התאמצוברכה הדורות  וכמה אותם . מקללים אנו  כאילו זו, "

""מהר  בספרו הגולה ל קמח-קנ )"באר מהר (עמ' ""וכן בספרו עמדין ארשי סב-סו )"לוח וכן (עמ'

אייבשיץ יהונתן ראשון)ר' דרוש  דבש , "(יערות תפילה וכן "עיון  למחבר והקבלה " וכן "הכתב  ,

תפילה " "עיון שבספר התפילות" זונדלאוצר  חנוך ר' של "(344 כוונתנו47(עמ' שאין עלינו  לסנגר

רמב דברי לפי אבל הגוים . ""אל בנוסחתו  שאין לעיל שהבאנו  עמךם אויבי כוונתנו"כל אין ,

שכתב כמו  מכל. הגרועים שהם  והכופרים , המינים את  להשמיד אם  כי שבגוף לצוררים  כלל

ט)י"רש כג , דברים  חז(על  ה )ל"בשם כא, רבה "(במדבר מן : לו קשה לאדם שהמחטיא למדת הא

הבא העולם  ומן הזה העולם מן  מוציאו  והמחטיאו הזה, בעולם הורגו  שההורגו ."ההורגו .

" בספר שכתבנו  מה התורה כאן  מהגיוני ""לקט  בענין רחמי , מאיר ר' בעי קא הוה

דלימותו היכי  כי ע"עלויהו  י בזוהרא)"(ברכות אמנם ע"(ח . קה דף "א)"א לאדםאמרו לו אסור 

הקב סלקו  שאלמלא העולם , מן שיסתלקו הרשעים  על כשהיה "להתפלל העולם מן לתרח ה

ע ניתנה "עובד לא והתורה וכו ' לעולם אבינו  אברהם  בא לא ""ז, מחבר כתב  אבל יששכר . "בני

" לזהר מהרצבהערותיו ""א"חידושי ספרו  בסוף מהרצ(שנדפס פרשת"א "לקוטי על בנדפס, קב עמ' ,

ק  דף  ע"נ "ה )"וירא שדינם  כיון והאפיקורסים והמוסרים  המינים  זה בכלל שאין התורה "ל פ 

מעלין' ולא ע"(ע'מורידין כו שהשב)"ז להתפלל שמותר שכן מכל הכרם". מן  הקוצים  יבער י

עכ חמד  """ כתב וכן חל. סופר דרשות  ג )"תם טור  קלח הרבים,(דף  את המחטיאים על להתפלל

רמבבנוסח לפני עוד שנים  מאות כמה של בקאהיר, מהגניזה ""סידור כך: הוא הנוסח  תהי ם , אל ולמשומדים 

תעקור, מהרה זדון ומלכות ברוך תקוה, יכתבו, אל צדיקים ועם חיים מספר ימחו  יאבדו, כרגע והמינים והנוצרים 

זדים מכניע ה' [עכ"אתה ל]".

רמבפ"ואע ""שבגירסת יש  כן  אויביםם  הקב"שובר לאויבי כוונתו ודאי וכן ", יח; נט , בישעיה (המוזכרים ה

רמב ולשון ועוד). ב א , נחום וכן ו  בהשי "סו, לאמונתנו המזיק על ""ם ושונאת אש -חמה וקודח ומכעיס מקנא ֵָהנך

בהרבה זרה עבודה מעובד חמור יותר וצר חואויב נבוכים (מורה לו )."" פרק סוף א

הוא" תעקרמפרש מהרה זדון  "מלכות ספר אדם . בני המחטיא  הרע יצר על אדם" יז)חיי  פסקא כד , (כלל "

" לומר שאין זדון כותב והאפיקורסים.ומלכות  הזדים על לומר  רק "
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השלם  עמרם ר' בסידור הוא וכן האלף)"(ח שימותו . במגן קכז דף  והמדיחים.א המסיתים  על

ב מובאים  אלו תפלה "[כל חשומע בראווער, ישעיה להרב  מהרש"" כתב  וכן קסז]. עמ' ל "ב 

י) דף  חאגיז (ברכות משה ר' כתב וכן חכמים"(. מ "משנת ו ' פרק  אבות, על  התורה ,", קנין של דברים ח

תקכב) וכן סי ' ברכה. ולא  קללה להם לקבוע כולנו על חובה ה' בתורת יד המרימים  שהמינים

ב יהוידע"משמע  י')"בן ברכות .(על 

" בפרק להלן בזה ע"בירוריםעוד י ברכות  על שם.", עיין א ,

 ברכות במסכת  הרי א)שואלים "(ז, בן מובא יהושע דר' בשיבבותיה דהוה מינא ההוא

שעתא ההוא  מטא  כי סבר וכו ' תרנגולא שקל חדא יומא בקראי, טובא ליה מצער קא הוה לוי

הכי  למעבד ארעא  אורח לאו  מינה שמע אמר ונמנע ]. [ונרדם וכו' כאן "אלטייה כיצד כן אם .

ר  כך  על וענה אבודרהם "מקללים? אח ד והושמט ראשון , אבל "כ)"(בדפוס ליה, דמצער הוא התם

בו שכופר מפני מתכוונים  אנו הבורא לכבוד בתפילותינו  ."אנו 

"באמת בשמך הבוטחים לכל  טוב שכר ותן וכו' החסידים ועל הצדיקים  ר'"על לפי .

יקר בן רמביהודה של  רבו קבוצות.48בסידורו,ן)"(הוא ארבע  כאן חסידים,49יש [ב] צדיקים [א]

להכשל  ולא סייג לעשות כדי חסידות דברי מוסיפים  וכעת  פעם , שחטאו תשובה בעלי הם 

שהוזכרו הקבוצות  לכל כטפל עצמנו את מחזיקים אנו ענוה מתוך ועלינו . [ד] הצדק גרי [ג] שוב

" המוסיפים יש כי מציין  הוא כה. ישראל עד עמך זקני "ועל המוסיפים ויש פליטת" ועל

כחולים.סופריהם שהם ישראל  חכמי הם  "50

טוב באמת51שכר בשמך הבוטחים  מתוך"לכל ושוב המוזכרות. הקבוצות הם אלו  ,

" מבקשים אנו  עמהםענוה חלקנו  שאנוושים כמו באמת. ה' בשם לבטוח נזכה אנו שגם "

" באומרנו נשעננומסיימים ובתמים באמת  הגדול חסדך  ."ועל

הצדיקים"(זו חז)"על כדברי המינים, כילוי אחרי מיד על"הושמה סוף  יז  ב)"(מגילה

בירושלים" קרנם? מתרוממת  והיכן וכו ' צדיקים קרן מתרוממת הפושעים  שּכלּו [כדלהלן ].וכיון " ָ

'נ-נאעמ

 ברמבכך גם הגר"הוא (מהד' אהבה ספר בסוף תשיז)"ם , עמ' קאפח , י

 ב)קצירי טז, השנה (ראש ומריעי

מדוע" מלת  להוסיף שהקב"טובצריכים  ספק אין ודאי  ועוד יעקב"? הרב כך? על לבקש ומדוע שכר, נותן  ה

" פירש  טובעמדין  שכר "ותן יהיה  ולא הטובים, במעשיהם להמשיך האמצעיים  אלו לקבוצות  שיהיו כזהשכר" "

הנצח, לעולם  שמור יהיה שהשכר עדיפות יש  דבריו , על מוסיף ואני והמצוות. החכמה מבקשת ייחלשו ידו שעל

ע אלא הנצח. לעולם כלום לו יישאר ולא מצוותיו  שכר הזה בעולם יאכל שהאדם רמב"ולא פרק"פ תשובה (הל' ם

לו  הקיימת מהקרן  גורעים אינם  והם  טובים , מעשים  ולעשות להמשיך לאדם  המועילים השכר פירות יש  תשיעי)

הנ  השניה לשאלתנו  וגם ההוא . הטוב השכר על כאן  בקשנו  ולכן  הנצח. לעולם  שכר,"לאדם  נותן  ה' ודאי  נענה, ל

מהקרן. ולא  מהפירות , לנו  שיתן בקשנו  אלא
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" בקשנו  תחילה לבאר. צורך באמתכאן בשמך הבוטחים  לכל טוב שכר [=והודה ותן "

" מוסיף] הוא שהרי זו לדרגא הגיע  טרם  עצמו  שהוא עמהםהמתפלל חלקנו ואח"ושים  כ ".

" בטחנומסיים  בך כי נבוש לא הבוטחים ?ולעולם בין כן הוא שהתפלל הזה  שאדם משמע  "

ע הוא הסתירה יישוב ""אלא מלת  עצמן,"באמתי הסיבות  על גם סומכים  מהבוטחים הרבה .

בהקב בטחונם לכך ""ומצרפים הבוטח אבל שיושיע. לאבאמתה עצמן הסיבות  גם כי יודע  "

הקב בידי שרת  כלי הם אלא ""יועילו, כך על העיר הלבבותה. "חובות  בסוף הבטחון " ."שער

" בוטח אינו  שעדיין מודה המתפלל [למרות"באמתובכן הסיבות על וכלל כלל יהבו להטיל לא ,

" כי לה ' פונה הוא אבל הבורא] ציוה כך כי  בהם , מתעסק נשעננושהוא  חסדך ."על

" המלבי נשען כתב י)ם"" נ, ישעיה בלב,"(על הבטחון - באלהיו' וישען ה', בשם  יבטח 

בפועל. והשעינה

"תשוב ברחמים  עירך מהר "ולירושלים כתב הקודש עיר מעלת על ."" ירושליםל והנה

בה  שוכן שהוא יתברך השם על מורה מ)"בתחתונים פרק סוף ישראל, "(נצח אינה . ירושלים כי

האלוהית במעלתה אלוהית עיר היא רק עיר, שאר כמו  טבעית נא)"עיר פרק תחילת .(שם ,

קדוש" אלוהי בנין הוא  ירושלים  חורבות  מן חורבה שהבונה ח "שבודאי עולם, א,"(נתיבות

פ סוף חסדים, ")ד"גמילות ירושלים חורבן על להתאבל שנצטוינו מה  ועל ירושלים,. אשכחך אם

העולם מעלת  ועיקר עצם הוא ירושלים  כי ימיני . קיז )"תשכח עמ' כג, פרק ישראל, .(נצח

" הכוזרי: ספר הלוי יהודה ר' סיים בהן  המלים אםלזכור כי ּתּבנה לא ִֶָירושלים 

עפרה  ואת אבניה את  יחוננו אשר עד התשוקה תכלית ישראל בני אליה ישתוקקו  "כאשר

הזאת."[עכ  הנפלאה התשוקה את  לעורר לבנו , כמיהת לעורר זו ברכה אמירת בעת ועלינו 52ל].

"תצמיח מהרה עבדך דוד צמח חז"את בוחנים". האדם של מותו  בעת כי למדונו  ל

" קיים חייו  בימי אם לישועה?אותו אליהוצפית דבי תנא במדרש אמרו מזה ויותר ד)" :(פרק

הקב של כבודו על ומתאנח לאמתו  תורה דברי בו שיש מישראל  וחכם  ועל "חכם  ה ,

המקדש, בית  ועל ירושלים  כבוד על ומצפה ומתאוה ומחמד ימיו ; כל ישראל, של כבודן

   בקרבו הקודש רוח שורה מיד גליות; כינוס ."ועל

 ישועה ""קרן ענין מה ומוצבתקרן . החיה של חוזקה היא הקרן אלא לכאן? "

" כך אותה. המתקיף כל נגד נשק-הגנה  לשמש דוד בראשה, המשיחצמח כלומר צמח "(" איש

יצמח  ומתחתיו  "שמו שם עיין יב . ו, זכריה  – עלינו)"מצודות" להגן ויצליח מלחמותינו ילחם  הוא  ,

צוררינו. כל מפני

במדרש פסקה יג פרשה בראשית רבה

ישראלתפלתן " של תפילתן  כל [=אבל] ארעא '. תצליח מרי ארעא. תעביד 'מרי! הארץ. על אלא  אינה בריות  של

מקדשא' בית  יתבני מתי  מרי ! מקדשא , בית  יתבני 'מרי ! המקדש . בית  על אלא  ."אינו
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"תפילותינו את וברצון ברחמים וקבל וכו' קולנו פרטים"שמע  להוסיף מותר כאן .

הקודמות בתפילות  מפורש ביטוי לזה מצא לא והוא האדם, על שמעיק מה כל על ולבקש

יוסף"( ""ענף בסידור התפילות, ")"אוצר והעיר תפילה . ""עיון מחבר והקבלה (של כל ")"הכתב  כי

ולזה  הטובים . מעשיו שכר לא  הגמור, החסד צד על הם  לאדם ית' מהשם המגיעות  הטובות

לטובה  ראוי שאינו בנפשו  שירגיש אף צרכיו  על ית' להשם  שיתפלל אדם  כל על ומחויב  ראוי

הם לאדם  המגיע  שהטוב יורה ראוי, עצמו את מוצא שאינו מצד צרכיו  מלבקש והנמנע  זו.

על  לא 'כי ככתוב נכון. בלתי וזה ה'], [של ורחמיו  מחסדו  לא הטובים, מעשיו על ְלגמּול

הרבים' רחמיך על כי לפניך, תחנונינו  מפילים  אנחנו יח)צדקותינו  ט, שהכל (דניאל ולהיות .

מוכן  בלתי או  לכך מוכן שהמקבל בין הבדל אין  הרחמים  [עכ "מצד ל]".

"ביתך לדביר העבודה את  והשב ובתפילתם , ישראל בעמך אלוהינו ה' ."רצה

" יוסף ""עץ התפילות(בסידור כמו")"אוצר והוא [=קרבנות] עבודה במקום תפילה כי

חז ואמרו לבבכם '. בכל 'ולעבדו א)ל"שכתוב ב, זו(תענית  אומר הוי בלב? שהיא עבודה 'איזו ָ

חז אמרו  וכן ב)ל"תפילה'. כו , תקנום"(ברכות תמידים כנגד מבקשים"תפילות  שאנו  מה וזה .

ביתך בדביר אותך לעבוד שנזכה מלפניך  רצון יהי כלומר ביתך' לדביר העבודה את 'והשב

בפועל  [עכ עבודה ל]""

       (סט פרק תחילת – השם  :(גבורות 

לא ולכך זולתו , ואפס בעולם  יחיד יתברך השם כי להורות הקרבנות ענין כל

[=יהו המיוחד שם רק 'אלהיך' ולא 'אל' לא הקרבנות בכל שהם"תמצא  כמו הקרבנות  כי ה],

אחדותו. על שב53להורות  והכל לאפס, נחשבים ומעלתו רוממותו במדריגת  הנמצאים שכל

[=המוחלטת ] מציאותו באמתת  אבל ה', מחסדי זולת [=במציאות] נמצא  דבר שאין אליו .

זולתו מציאות  שאין יתברך שלימותו וזהו כלל, 'בריאה' כאן ואין אליו , שב  [עכ הכל ל ].""

בית יהוה וזה הקרבנות . הקרבת  של מצוה מעשי החזרת  על מבקשים  אנו  זו ְֶַבברכה

וע ישראל, לכל לחטוא."חינוך ישובו  לא  זה חינוך י

 לציון שכינתו המחזיר ה' ""אתה השם  שימושי ציון . כמה בו  יש כינוי " הוא [א] ם .

המקדש ז )למקום  יח, לירושלים54(ישעיה כינוי הוא כז )[ב] א, לארץ(ישעיה כינוי הוא [ג] .

י)ישראל לה, ישראל(ישעיה לעם מושאל כינוי גם הוא טז )[ד] נא, במלת(ישעיה  זו  בתפילה .

 רמבעיין דברי  פ"בזה התורה יסודי הל' א -ד"ם , הלכות  א 

הרב" בספרו  טוקצינסקי מיכל והמקדשיחיאל הקודש (חעיר """ לכך. מקורות  כמה הביא לב) עמ' ויבחרב

ציון  הר "את ספרי : ובמדרש  סח ) עח , (תהלים  ציון " ונעלה קומו וכו' הארצות  מכל גבוה המקדש (ספרי בית "

" יב) ז , ששמםדברים ציון הר על וכו' קדשים  קדש מבית  יוצא שועל טו)ראו יא , (דברים  "
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צציון " אבל שהזכרנו. הקרבנות וענין המקדש לבית כוונתנו  במדרש"" שאמרו רבה ע  (שמות

ב) א"אע"ב, משם. זז אינו האלהים חרב, שהוא מכותל "פ זזה השכינה אין לעולם אחא: ר

שנאמר ב)מערבי כתלנו(שיר אחר עומד זה [עכ הנה מבקשים"" אנו מה על תמוה . כן אם ל]

" לציון כאן שכינתו  ""המחזיר אלא במקדש? לאבותינו נעשו  נסים  ה )"עשרה הּתנאים(אבות, .ִַָ

בבית חסרו  דברים  חמשה אבל ראשון. בית  בימי שארעו  הנסים  על כך אמרו  שני בית בימי

שכינה נוכחות  היא  מהן ואחת ב)שני, כא, הננו(יומא זה ועל היו . לא הנסים כל וממילא ,

" כאן לציון מבקשים שכינתו  55."המחזיר

" זו . בברכה הקודמות  במלים  נוסף פירוש לנו לציון נותן בשובך עינינו  מה "ותחזינה  .

השכינה  כי גלוי באופן נדע  במקדש, שהיו נסים  עשרה קיום  שוב  נראה כאשר לראות? עלינו

אתנו.

"לך אנחנו בהתחלת"מודים אבות , ברכת  כמו  בחשיבותה ושוה מיוחדת  היא זו  ברכה .

בשו נפסק כי א)"(או ע "העמידה . סעיף  קט סימן  :ח

ש שיגיע  קודם ולגמור להתחיל יכול אם מתפללין, צבור ומצא הכנסת  צ"לבית 

אחר  נכנס ואם עוברת; השעה אין אם  יתפלל אל לאו , ואם וכו '. יתפלל. לקדיש, או לקדושה 

ש שיגיע  קודם  ולגמור להתחיל יכול אם  יתפלל "קדושה, אל לאו ואם יתפלל, למודים, ."צ 

        ('י פרק עבודה , עולם, :(נתיבות

מציאותו כי יתברך השם  אל נפשו  ומוסר כורע  יתברך שמו הזכרת אל בא כאשר

הכל, יתברך השם  מן כי מפני שמו מזכיר כאשר וזוקף יתברך, השם  אצל נחשב אינו אדם של

הברכה  כי ברכה, אותה  בסוף וכן השם . מזכיר כאשר לזקוף לו  יש לכך הכל, וזוקף מעמיד והוא

העולם והתחלת  השתלשלות  הם האבות כי יתברך  השם מן העולם השתלשלות היא  הזאת

השתלשלות הוא אבות  שהיא ראשונה שברכה כשם  כי וזה במודים , וכן שהתבאר. כמו 

אליו. הוא המציאות  שכל על הוראה מודים  ברכת וכן יתברך, השם  מן המציאות

 קנוי זה בשביל הבן ואין מאתו , הבן ומשתלשל לבן סבה הוא האב כי הם. דברים 

שלו. שהוא אדוניו  לפני כורע בפרט והעבד שלו, לאדון קנוי הוא העבד אבל העבד. כמו  לו 

הכתוב שאמר דברים ב' כנגד הם  דברים  שני  ו )ואלו לב, 'אביך'(דברים כי קנך', אביך הוא  'הלא

לבן; סבה שהוא האב כמו  להם  סבה הוא כי  ישראל השתלשלות יתברך מאתו  כי לומר רצה

חז אמנם הרי להקשות, ""יש דרשו שכינהל נסעה מסעות  א)."עשר לא , השנה (ראש הקדש  בית את ועזבה ,

" בביאורו פרדו, דוד הרב עונה רבאלא דבי  אמנםספרי כי  בנדפס) תג-תד עמ ' קסא , פסקא  מסעי, (אלה  לספרי  "

" בספרו פנט, מנחם והרב בלבד. רושם השאירה אבל  נסעה, שכינה צדקעיקר בנדפס)מעגלי שצג עמ' ויחי , (פרשת "

רמב הרי הט"הקשה ו  פרק הבחירה בית  (הל' מהמקדש  זזה לא  השכינה כי כותב הגמרא"ם עם ניישב וכיצד ז)

במקדש . השורה השכינה עצם  ולא זזה, ובכלים  שבחומות קדושה לחלק. יש  אלא השנה? בראש 
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אל  הודאה נותנים  שאנו  'מודים' ברכת  כל הוא זה  ועל לעבדים . לו אליו  ישראל שקנה 'קנך'

אומר  ולפיכך יתברך. להשם הכל רק שום-דבר, עצמינו  מצד אנו  ואין שלו , שאנו יתברך השם 

הודאה  היא הזאת  הברכה ענין וכל לך '. הפקודות  נשמותינו  ועל בידך המסורים  חיינו  'על

השי  אל קרוב שהאדם מצד כי וכו '. הודאה'. 'ברכה רק "ונקראת  קירוב ואין לכרוע. לו  יש ת

התבאר  אשר מטעם ובהודאה, [עכ באבות מהר "" ל ]."ל

             

"עמך ישראל כל ועל עלינו וכו ' שלום  חז"שים אמרו עוקצין)ל". משניות לא"(סוף 

הקב השלום"מצא אלא לישראל ברכה מחזיק  כלי וישירות"ה בקיצור להגיד יכלו ולכאורה .

הקב" לישראל "מצא ברכה מחזיק  כלי הוא שהשלום שלילי "ה באופן מלים  להוסיף מדוע  .

""לא" וכן שהקב"אלא, משמע  מכאן השלום"? רק כי ומצא  האמצעיים  שאר בכל חיפש ה

כנ  חילופו אומר היה ואם הברכה. את המחזיק כלי בלבד עוד "הוא שיש משמעות היתה ל

כמוהו.כ  המבורכים  לים 

הברכות כל משך השגנו  אנו אותן הברכות , כל לקיום  ביותר הנחוץ הוא שלום

אנשי  בין שלום ישרור כן אם אלא שתתקיימנה לנו המבטיחה סגולה לנו  אין הקודמות .

את המפקח יין משמח, יין משובח, יין לו יש אדם משל, נגיד עצמם . לבין ביניהם  ישראל,

ב)השכל יג, לו(הוריות שאין יווכח  קצר זמן במשך  סדוק, הוא היין את המכיל כלי אם  אבל .

על  לשמור כדי זאת  לברכה  זקוקים ישראל אנו כך ממנו. ונאבד החוצה נזל היין כי כלום,

" שבברכה] ושלום[ההמשך וחיים  ורחמים וברכה צדקה וחסד אהבה וחיים בהכרח"תורה ולכן .

" לבקש לברכנועלינו בעיניך יהיה שעה 56וטוב ובכל עת בכל ישראל עמך כל ."בשלומך57ולברך

" שני גוף של הדיוק כי לי הקבבשלומךונראה פעולת בלי כי נצליח"" לא שלום, להשכין ה

" הברכה בסיום גם ולכן שבישראל. המחנות  כל בין שלום  ישראל לקבוע עמו את המברך

ה ּבשלום אות של מקום  למלא  ּפּתח , מנוקדת  ב' אות  ב"" מדובר כי הידיעה. הידועשלום"א " ַַַ

שהקב עליון שלום זה, לפני זאת."שהזכרנו  לתפילתנו יענה  כאשר לנו, יקבע  ה



    (פ (רמז

 י מתפללת היתה חנה שכן בתפלה  חייבות שנשים למדים  'רמה "אנו  ברכות . ח 

הקדוש. האל כהשם ', קדוש 'אין המתים . מחיה ומחיה', ממית 'ה' אברהם. מגן בהשם ', קרני

שאול  'מוריד בתשובה. הרוצה חיל', אזרו [=בעֹונם ] 'ונכשלים חונן. אתה השם', דעות אל ֲָ'כי

נמצאת"רמבבנוסח לא זו  מלה ם 

רמבבנוסח"" המלים  אין  שעהם "בכל די אלא עת" "בכל
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דל', מעפר 'מקימי ישראל. גואל בישועתך', 'שמחתי לסלוח. המרבה חולים.58ויעל', רופא

אפסי  ידין 'ה' ישראל. עמו נדחי מקבץ ישמור', חסידיו  'רגלי השנים. מברך בלחם', ְִֵ'ׂשבעים 

ירושלים. בונה למלכו ', עוז  'ויתן זדים. מכניע  ידמו ', בחשך  'ורשעים ומשפט . צדקה אוהב  ארץ ',

כאלהינו' צור 'ואין דוד. צמח את משיחו', קרן גבוהה','וירם תדברו תרבו 'אל תפלה. שומע  ,

למלכו', עוז  'ויתן להודות . נאה ולך  שמך הטוב מפיכם ', עתק 'יצא נעבוד. ביראה לבדך שאותך 

שהתפללה  ברכות עשרה שמונה הרי השלום . ."עושה



 עעיין מ  דל"נדרים אל משכיל אשרי א:
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המלה  שורש  תפילה,

  (המלים באור  חלק - טו א, ישעיה :(על 

 הבלתי בהעליון והדבקּה הנפש ושפיכת  הפנימי, כח שפיטת על מורה פלל, שרשו  -ְְִָָ

בדידת הרוח, התנשאות  הנפש, טהרת הלב , זוך על הוראתו  עיקר זה ומצד בעל-תכלית .

הקב [=הוא הכולל בהכל החלק דבקות והבדלו"המחשבה, גזירו  וזה וכו '. אמיץ . בקשר ה]

וכדומה  בקשה' 'תחנה, רעיו  ."מיתר ֵָ

" השורש על מנדלקורן, של "פלל בקונקורדנציה לשורש קרוב שהוא מציע "פלה "

דרישה, חיפוש, ענין "59כלומר לאלו מסונפת ממילא ועיון. [עכ בקשה חקירה נ "" ראיה "ד]. ל

" מהמקרא אלהיםלדבריו  ופללו  לאיש איש יחטא כה )"אם ב , "(שמואל-א לאוכן פניך ְראֹוה

יא)"פללתי  מח, ויפלל "(בראשית פנחס ל)"ויעמוד קו, וחפוש.(תהלים  דרישה עניני ודאי והם .

" שימושי שאר עושה פלל כל דיבורו  בסגנון האדם  כי התפעל, ת' אות בתוספת הם במקרא "

ודורש. כמבקש  עצמו 

 הנ להבנה קרוב רש"די דברי הם הירש"ל יא)ר מח, "(בראשית  כי קרובפלל המציע  "

" ""בלל אל לשונו : זו  מבחוץ. חומר להחדיר אל , רוחני יסוד להביא רוחנית, בהוראה  'פלל' כן

ע אותם  ּולאחד לחּבר עיקרון; אמת, רעיון, אליהם להחדיר נסיבות, או  רעיונות יסוד "חוג י ְְֵֵַַ

וכו'. הדברים תוך  אל ומשפט חק המביא השופט מעשה הוא 'פלל' מכאן תוכם. אל שהוכנס 

יוצאת איננה היהודי תפילת אלוהיים. ברעיונות עצמו  את  להחדיר 'התפלל' נמצא

חודרת  אלא הית אין אילו  אז  כי כבר, הקיימים הלב לרחשי ביטוי רק התפילה ה

אינה  אנשים של מוגבל בלתי מספר ידי על שתיאמר קבוע לזמן ותפלה החובה. לתפילת שחר

קיימים יהיו מסוימים  ורגשות רעיונות  כי ההנחה על מושתתת תהיה כי גמורה, שטות  אלא 

אין  היא. ולא לביטוי. זקוקים  ויהיו  אנשים מספר כל אצל קבועים בזמנים  פקודה פי על

להידלדל  עלולות  שהן מפני דוקא וקיימות , נצחיות באמתות  עצמו את להחדיר אלא 'התפלל'

כבר  שנעלמו  או  [עכ ולהיעלם, 60ל ].""

" למלת פירוש הנצי פלל עוד מדברי להבין אפשר דבר"(ב"" ז )העמק ט, ויקרא על  זה ""

ּוקרב' 'בא אלא  ועׂשה' 'לך לו אומרים  אין התיבה, לפני עובר פשהוא ברכות  ה "(ירושלמי  ,ד)"ד ְֲֵַָ

וכמו ומלחמה' 'קרב  מלשון 'קרבן' שם  בכלל נקרא ומזה המשטינים. נגד מלחמה ְָמלשון

ההגיון "בספר י מלות  שער (סוף לרמב"" בש"ג) הוא תפילה שם  כי  כתב ואחם הבקשה, שם  הלשון כ"ורש

הקב אל [=להתפלל מיוחדת  בצורה מיוחד ענין אל דוקא]."נעתק ה

תקעגם) שובה לשבת בדרשה כזה  פירוש  כתב סופר ""חתם  סופרד), חתם ח"דרשות ,"" 44 עמ' תועלתא  אבל

שהקב ולהתחרט"התפלה עצמו על  עונו למצוא  האדם בלב יתן  "ה



התפילה  אוצרות 34

חז א)ל"שאמרו  קכג, בתרא ובבעותי (בבא [עכ בצלותי """ דבריו, על נוסיף להכנספלל ל]. היא "

וחסד  צדקה להנחיל אנו  מבקשים כי מעלה, בעולמות  המקטרגים  נגד ופלילים  לויכוחים 

וברכה. הטבה בעולם ,

" בספר מצאנו  נוסף שבתנ פירוש הנרדפים  שמות רש"ך"ביאור עמ'"(של  ורטהיימר , א

"נ )"ש וע: בוראה, אל הנפש רגשי והתפעלות התעוררות  היא  תפילה האיש"ענין יקרא  זה י

הוא המתפלל כי המתפעל. כהוראת  הפועל, [=האיש] בעצם  הפעולה עשיית על 'מתפלל',

היה  כאילו הוא והרי השכליות. להתגברות וגשמיותו חומריותו בהתפשטות ומתנקה מתטהר

וע עותת ֹו, לתקן עצמו  על וכל "שופט  תפילה כל לפניו , שיחו ושופך  לה' נפשו מתקרב זה י ְַָ

הכוזרי כדברי לו . תהיה אשר ה )תחינה  פרק  ג מכל (מאמר  נפשו [אדם ] מטהר התפילה בעת

תשוב' חיקי אל 'ותפילתו  שכתוב מה בזה לפרש ויש  שם. עיין לעתיד. ויתקנה שקדם מה

יג ) לה, וכו'.(תהלים וכו' ולהטהר להתקדש המתפלל חיק אל תשוב התפילה  תכונת כי

מלת שביאור להקבתפלה "ואפשר טפל להיות  הכהן"" צדוק  ר' כדברי לילה "(ה ,"רסיסי

(40 עמ' ברכה הר  ובמהד ' 35 עמ' כו, :אות 

 זה ידי דעל היינו הקודש , בלשון 'תפל' מלת שורש דזהו דביקות , לשון הוא

רב איהו זעיר דאיהו  מאן זה ידי על וממילא לגמרי [עכ דבוק  אותיות"" כי  לזכור וצריכים  ל].

" כמו מלים, בהרבה מתחלפות ת  "תעה ט- הוא מקרא בלשון חכמים.טעה " בלשון "61

" בין "תפילה ההבדל לבין המלבי "תחינה " ענה א)ם"? קמג, תהלים "(על "תפילה כי

להקב מתפללים שבה והעיקרית הקבועה בלשון "היא היא [=לכן הכוללת  הנהגתו  מצד ה

י  כמו צרכי "רבים] שהם  תחנונים  יאמר התפילה ואחר הגדולה. כנסת אנשי שתקנו  ברכות  ח

פרטיים. דברים  עצמו בעד המבקש היחיד



:ירמיהוכן) החזיקה ורטט  – יד) יג, (יחזקאל תפל טחתם  אשר הקיר סט) קיט , (תהלים זדים  שקר עלי  טפלו 

טז) לב, (שמות הלוחות על  חרות  א) ח , (ישעיה אנוש בחרט עליו וכתב - א ) יג, (הושע רתת  אפרים כדבר כד) מט,

" אפשטיין , ברוך ר' מדברי ברוך [העתקתי ח"מקור ,"[303 עמ ' ג
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שבתפילה  מהמלים מקצת פירוש
" הקבברוךמלת  כלום  תמוהה. היא לא"" הרי ועוד, ודם? בשר מפי  לברכה צריך ה

להקב לו  אותו ?"חסר נברך ובמה  השלימות , בתכלית והוא כלום  ה

   )"החיים ב)"נפש  פרק ב', שער ,:

'לר כשאמר שהרי ההמון. בפי ׁשׂשּומה  כמו  ושבח תהלה לשון אינו  'ברוך' מלת ֶָכי

ברכני' 'ּבני א)ישמעאל: ז, רחמים.(ברכות ובקשת תפלה אלא  בברכתו שבח שום שם אמר לא ְִ

מציעא  בבבא א)וכן הש(קיד, ופריך ברכה. צריך שאינו  הקדׁש יצא 'ּוברכּך', 'ולא ?"אמרינן ס ְֵֵֶֶַ

תוספת לשון פירושו 'ברוך' כי [היא] האמת אבל כו '. ' ה' את  וברכת ושבעת 'ואכלת כתיב והא

ברכתי ' את  נא 'קח וכענין יא)ורבוי. לג, מימיך'(בראשית ואת לחמך את  כה )'ּובר כג, .(שמות  ֵַ

אדמתך' ופרי בטנך פרי יג )'ּובר ז, לשון (דברים לפרשם אפשר שאי במקרא. בזה כיוצא  והרבה ֵַ

כו'. ברכאן' 'לאמשכא מקומות  בכמה אמר ובזוהר ורבוי. תוספת  לשון אלא ושבח, תהלה

 

ית לו  הברכה ב"ענין יחיד אדון לעצמות הכוונה אין וחלילה."ש חלילה כביכול. ה

כמ הענין אבל ברכה. כל מעל מרומם  הוא בזוהר"כי ב)"(ח ש לט, כי "דקב62א וגליא. סתים  ה

ב סוף אין ח"עצמות  לכנותו ואין סתימין. מכל סתים הוא בשם"ה  אפילו  כלל שם בשום  ו

ב"הוי  יו"ה של בקוצו ואפילו  ומתארים"ה מכנים  ואנו  קצת  אצלינו שמושג ומה וכו '. וכו ' ד

רק  הם כולם התפלה, מטבע  ובכל בתורה שמצינום כמו  ומדות, וכנויים ושמות תארים  כמה

ולהנהיגם ולהחיותם  להעמידם  הבריאה, מעת והכחות  העולמות  אל יתברך התחברותו  מצד

ית [עכ "ש"כרצונו ל]".

      נ "(שו פסקא חמישי חלק :ב)"ת

 ומחצה שני] גוף אתה, [=לשון נמצא  מחצה הברכה  נוסח נתקן למה ששאלת מה

סוד  החכמה לבעלי דיש דע  תשובה: שלישי]. גוף וכו', מזונות  מיני בורא [=המוציא , נסתר

נוסח שתקנו  במה גדול-התועלת נגלה טעם  יש ואמנם בנסתרות. עסק כאן לנו  ואין נשגב,

הכל. נבנה שעליהם יש, יסודות שני ידעת  שכבר לפי ובנסתר. בנגלה לומר רצה כן, הברכות

ית' אמיתתו שאין והשני, וכו '. המציאות  מחויב ית ' שהוא לדעת  כי (מושגב)האחד, [מושג ]

מהכל. ומעלם נסתר [הוא] מהותו  ובאמיתת לכל, נגלה במציאותו  והוא לבד. ית' לעצמו אם 

ובנסתר  בנגלה הנוסח קבעו בנפשותינו, האלה הפינות שתי לקבוע  [עכ וכדי לעניננו]."" ל



"כוגליאסתים בזוהר מופיע פעמים !"" ד
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 הרשב"הנ הגדול בדברי כבר מצאנו  נ "(שו א"ל פסקא חמישי, חלק "א)"ת שאלת,.

יוסי  ומה טובה , תוספת  שהברכה הברכות? ענין 'ברכה 'מהו לשון באמת לאדוניו? עבד ף

מים ' 'ּברכֹות ומלשון הוא, ורבוי ו )תוספת  ב, משני (קהלת לומר ירצה והתוספת  הברכה כי . ְֵ

הנותן  כמלך בזה והמשל ברכותיו . והמשפיע  הנותן מצד ופעמים  המקבל, מצד פעמים  צדדים.

אבל  ונתמלאו. חסרים  שהיו  וניתוסף, שנתברכו מצד לעבדיו  הברכה שנראית לעבדיו, מטובו 

והריבוי. התוספת בו נראה ואין שנתן כמו רבים ] [=אוצרות  לו יש שהוא נודע  כבר המלך

המרובים, לחיילות גדולות מתנות הפסק בלי ומספיק תמיד משפיע  המלך היה אם  ְֵֶואמנם

הגדולים חיילותיו כל מהספיק רגע אפילו פוסק שאינו  עד מתברך עצמו שהוא יראה באמת

הברכה, אותה כל אדון שהוא ומודים הברכה נותנים לומר רצה אותו , מברכים וכו'.והכל ההם.

אין  כי וידעו  להכיר, הכל יוסיפו בטובו , מוסיף שהוא וכל לעולם. יכזבו לא טובו ֵואוצרות 

הפסק  ולא וערך שיעור שהאריך].לברכתו  עוד שם [עיין " ְֵֶ



" כדברי אתה הנפלאה, הנוכחות מול עכשיו עומד שהוא להתבונן האדם חייב "

ישרים" יט)"מסילת :(פרק

 של עינו שאין פי  על אף עמו, ונותן ונושא שמו  יתברך הבורא לפני ממש עומד

החוש אין יען אמיתי, ציור האדם  בלב שיצטייר קשה היותר הוא זה כי ותראה רואהו . אדם 

בלבו לקבוע  יוכל לב, ושימת התבוננות במעט נכון, שכל בעל שהוא מי אמנם  כלל. לזה עוזר

הוא ומאתו מתחנן  הוא ולפניו  יתברך, עמו  ממש ונותן  ונושא בא  הוא איך הדבר, אמיתת

מקשיב ורעהו  רעהו , אל איש ידבר כאשר לדבריו, מקשיב לו מאזין שמו  יתברך והוא מבקש.

אליו. יתברך,63שומע  רוממותו על שיתבונן צריך בדעתו , זה שיקבע  מרומם64ואחר הוא אשר

ולהבין  לדמות מחשבתנו  שתוכל שלימות מיני כל על ותהלה, ברכה  כל על [עכ "ונשגב ל]".

הקב של שמו מפיו  שמוציא בעת האדם  כוונת השוה )"(יהו ה "בענין כתב ח "(או ע",

ה ) ביו"סימן בכתיבתו  ויכוין הכל, אדון שהוא באדנות קריאתו פירוש יכוין השם, ד "כשיזכיר

["ה  ה "וי א ובעל "ו היכולת בעל תקיף שהוא  יכוין: 'אלהים', ובהזכירו ויהיה. והֹוה שהיה ְֶי]

כולם ב."הכחות  יונה , רבינו מדברי  לקוחים היראה "(ודבריו ברמב65."ספר  הוא נבוכים"וכך מורה ם ,

סא)."ח פרק א

 לשו"הגר בביאורו  "(שם)ע"א יכוין האדם אם  די כי וסבור הכל חולק ואין אדון "

" לכוין ויהיה צריך הוה "היה של ראשון בפסוק אם כי ישראל " שכתב"שמע  מה על גם אבל .

עד" במלת  האדם שיכוון  מה "אתהכאן 

 נסתרכאן לשון שלישי, בגוף מתבטא הוא  כאשר הברכה , בהמשך שיכוין  מה

 עניני" כתב וכן שמע. חייםקריאת ג)ארחות  אות ברכות , מאה  (דין "
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""השו לכוין ויהיה ע הוה רשהיה חולק "" הירש ט)ר פסוק סוף א, לעסוק (ויקרא לנו אין כי וטוען

האלוה, עצם "66בתיאור לשונו: זו  העולם. על השפעתו להזכיר מי אלא את  מציין הוא אין

הֹווה  כל שמהווה מי את אלא לעד, והווה ."שקיים  ֶַ

רמב זה. לפירושו  מסכימים  וארא)ן"לו פרשת  אריז(תחילת וכן חיים,ל". עץ  (פרי 

פ חודש ד"ראש והרח "ג  ז "ה תנט)"ו עמ' חדש דפוס מהר ל, וכן יח,ל,". פרק עבודה נתיב עולם, (נתיבות 

קלח) הנצי עמ' וכן עא.)ב". קידושין  על  שדה מרומי  כד; ג, דברים  ועל  ב; כ , שמות על דבר, וכן (העמק .

הגר  לסידור בהערותיו הלוי הרץ נפתלי ע"הרב  סוד"א עפ  סוף ו .א)"(דף 

חז חזקה. ראיה לחידושו  מביא על"הירש  מו  בספרא)"(זבחים הוא וכן על ב , אמרו

" קרבן המקריב של ליהוהכוונה ניחוח "ה "ריח לכוון לאדם  לו  שיש והיה " שאמר מי לשם

הקב"העולם של נצחיותו על כלל  מדובר ולא ה.",

שבתפילה  מהמלים מקצת פירוש



:המושג "לשונו את מבטא איננו  זה שם  חכמינו. מדעת רחוקה היתה ה' שם משמעות של המוטעית ההבנה

" כי הנצחיות , של מי יהוההטרנסצנדנטלי אלא  לעד, והווה שקיים  מי את  מציין הוא  אין  פעילה. צורה הוא  "

הווה כל ."שמהווה
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ענין השמעת קול בתפילה 

עצמו לאוזני להשמיע עליו יחיד, של עמידה תפילת

רמב פוסק יחיד, אדם של עמידה ""תפילת יתפלל ם : ולא בתפילתו קולו  יגביה לא

קולו ישמיע  ולא  בלחש, לאוזנו ומשמיע בשפתיו  מחתך  אלא לאחרים)בלבו, המעתיק: (הערת

ובלבד  מותר, זה הרי קולו שישמיע  עד לבו  את לכוון יכול שאינו או חולה היה כן אם  אלא 

מקולו דעתן תטרף שלא כדי בציבור, יהיה ט)"שלא הלכה ה' פרק תפילה שו(הל' פסק וכן ע".

ב')"(או  סעיף קא סי' .ח

.מקומות בשלשה הזוהר דעת  כן לא  לכאורה

".בצלותיה קליה  למשמע  דלא  ליה אצטריך מאריה  קמי צלותיה דצלי מאן ואוקימנא 

אשתמע לא צלותיה בצלותיה , קליה דאשמע  ח "ומאן ע"(זהר  סוף רט דף  .ב)"א

" כתב : לעילא,ועוד לה דציית מאן לית  נש, דבר לאודנין אשתמע  צלותא ההיא ואי

לההיא ישמעון  דלא לאסתמרא בעי כך בגין בקדמיתא . דשמע מאן בר אחרנין, לה צייתין ולא

נשא בני ח "צלותא ע"(זהר  רב דף .א)"ב 

"צלותיה אשתמע  דלא  בחשאי מצלי חד כל  לחבריה דדריש  מאן כגון

בחשאי דבור אלא למעבד צריך  לא לגביה , דבור וישתיק   ח ע"(זהר  רל דף .ב)"ג

השלישית שהפסקא יראה במתינות  מעיין ע"(ח כל רל  דף שוםב)"ג אין שכבר מיישב 

על  כלל דיבר ולא ישמע, לא חברו  כי שמדובר שם  מפורש כי הזוהר. לבין  הגמרא בין סתירה

הראשונים המאמרים בשני הפשט גם כך  כי ובהכרח עצמו. לאוזני ישמיע  לא שהמתפלל כך

"67בזוהר. סיכם כך הזאת , ההוכחה תשובה ובלי שושערי על קא)"(או ע"" סי ' הזוהר.ח דעת על

" מסיים האר אבל בשם  גם ז"אך  לאזניו"י ישמיע  שלא כתבו  ."ל

האריז בתפילה,"באמת עצמו של קולו  את לשמוע  להמתפלל שאין הזכיר לא עצמו  ל

אריז עליית  לפני  קבלה שלמד ממה זה ושמא עצמו , ויטאל חיים  ר' דעת  היא זו לארץ"אלא ל

" בספר נאמר לאוזנים  להשמיע לא  הענין כי תמיד הקודש. ק "עולת  דף ברנדויין , הרב  ה ."(במהד '

צ') דף  סוף  שלום , אהבת  ישיבת המובאתובמהד' הלשון אותה ממש היא שם חיים ר' של ולשונו .

החמה "ב בנדפס)"אור ריז דף  רב, דף  שמות זהר אברהם(על  ר' הגאון הספר עורך שם  וכותב .

בהקדמה ד"(ח אזולאי ,3 דף הקדמה עלי)"א, ה ' ובחמלת  "ה  הזוהר : מספר לשונות  כמה ביאור עם

כמהרח האלוהי הרב חידש נר "אשר ו"ו       ל."עכ

חומפורש (זהר ע"אמרו  רסב ""ב : ורעותאב) [ב] מחשבה  [א] מגו לעילא  שלמא דאיהו צלותא  דאצטריך בגין

לעילא ויחודא  וקשורא שלימו למיעבד דשפוון , ומלה [ד] וקלא [ג] מהרח"דליבא  גליון שם [ומפרש הדף". על  הנדפס  ו 

יהו  אותיות  נגד הם  אלו ממש ."שארבעה הפה בשימוש להיות צריך שהרביעי וברור ופה]. גרון לב, מוח , כלומר ה.
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ע תקף ביתר מתגלה הלל"זו  משה יעקב  הרב דברי "י של תמיד(העורך הנ עולת ל,""

שלום) אהבת ישיבת שם בהוצ ' צ')הכותב  "(דף  ספר מגוף איננה זו  שפסקא הדף עולתבתחתית

רח "תמיד  כתבי  של בתרא מהדורה  שהיא רבים  סבורים ""(אשר  כתיבת אחרי  שעריםו , אלא)"שמונה

[עכת הספר אל וצירף צמח יעקב  הרב שמצא הניירות אותם מן עלול "היא זה כלומר, ד].

מהרח שכתב ממה ל "להיות אלו ניירות וצרפו בצעירותו , תמיד "ו  ממהדורה עולת  ואינם  "

כלל. בתרא 

מהרח שהתנגד ""ממה של לסברתו  יוסף ו ק "(או "בית  סי' "א)"ח שהספר לציין ביתיש

שיוסף  בשנת  נדפס  הטור על והאריז"" ש"י, בשנת  בערך  לצפת הגיע שבינתיים"ל ההן ובׁשנים  ָל,

מהרח ""כתב  ספר את  ההדיר הלל משה יעקב  הרב והנה דבריו. את  תמיד ו עצםעולת מתוך "

של "כתי  הקודמות במהדורות שנדפס ממה קלים  שינויים שם  ויש צמח, יעקב הרב  של ק

""הר (א)הספר. דבריו: מתחיל צמח זלה י חיים  הרב וז"וכתב כךל "ה להוסיף דרכו [ואין "

האריז מפי אלו  דברים  אין שלדעתו מוכיח  וזה הספר], חלקי מהר "אח(ב)ל."בשאר צמח"כ י

מהרח מדברי מהסתייגויותיו  כמה ע"מביא הסתייגות וגם בזוהר. מקומות  מארבע  גם  פ"ו ,

ב קורדוברו משה ר' יקר "דברי י"אור בכרך בימינו הנפוצה ל"(במהדורה  עמ' בענוה ב)"א ובסוף, ,

מהר  ""גדולה באומרו לפניו דעתו מבטל צמח זלה י  חיים  ר' הרב המלך אחר יבא עכ ה "ומי ל.""

מהר  חזר מהרח"הרי דברי הם  שאלו  ההדגשה על פעמיים צמח אריז"י ולא בלבד, ל."ו 

מהרח אלא זה, אח"רק בו  חזר עצמו ב"ו לשונו  וכך זו, מדיעה במפורש הדעת"כ עץ

""טוב המתחילות פסקאות שתי  יש ואתחנן , פ' ואתחנן(תחילת ירצה כותב)"או ובשניה ," תהיה : שלא

כנ  לזולתו  הנשמע גבוהה ממש בקול לבטא"התפילה צריך האמנם  פקודי. פרשת הזהר בספר ל

נקרא כן לא דאם 'אמירה', לׁשּתקרא בפיו  להוציאו  צריך וכו ' היטב המלות  בחיתוך ְִֵֶָבשפתים 

""עכ 68"'הרהור' שגמר אחרי ההוא מהספר חלקים  שכתב הוכחות שתי בידינו  ויש שמונה ל.

כ."שערים ודף כ ' בדף  ""(שם, מזכיר שעריםב , .)"שמונה 

סלימאן מני יצחק "(אליהו קכט)שיח דף  מהר " של בספרו שראה שכן "מביא סרוק י

ע וכידוע  עצמו . לאזני  להשמיע  להמתפלל הגר "יש דבר ל "פ במבואו הוטנר, זוטא"י "אלפסי

רמ  מפאנו )"(של לאריז"מהר ע מובהק תלמיד היה סרוק ממהרח"י פחות לא אצלו"ל ולמד ו,

האריז יחד שנצטרפו  ומהרח"לפני ו."ל

 עוהרי קה דף ג (חלק בזוהר מפורש  א):"נאמר 

לון ובכלא לאפקא מלין או  בכלא , עובדא בעיא  דלא דאמר מאן חזי, תא לעילא . לאתערא לתתא, עובדא  בעי

מידי, עביד לא דהרהור  בגין טעמא? מאי  מותר, [=בשבת] הרהור  כך, בגין וכו '. רוחיה. תיפח  בהו, קלא  ולמעבד

ורקיעין, אוירין ובקע  קלא , אתעביד  מלה ההוא מפומיה, מלה דאפיק לבתר אבל סליק. ולא קלא, מניה אתעביד ולא

כלום ] פועל אינו לבד והרהור דיבור. או מעשה או צריכים  עליונים  בעולמות להשפיע כדי [כלומר לעילא . וסלקא 
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מבבל חיים יוסף ר' הגאון "כתב חי(מחבר איש ")"בן  חי בספרו יוסף ס "עוד ק "(משפטים

(121 דף  הלכות, על מהר ג, דברי לקיים  שיש כך"וטוען נהג הגאון שאביו מוסיף ועוד סרוק. י

בקול."ע התפילה לבטא חלום, שאלת  פ

" בסידור עובד הוא  תר"בית  מהר ג )"(ליוורנו, דברי סרוק."לקיים י

 מהרח"הנ דברי על סומכים  שהרבה  כיון המקובלים, בדברי הבירור מבחינת כתבנו ו"ל

"ל"הנ  החיים(עיין ק "כף  סי' ס ", ח)"א .ק

 שהחיד ""לציין שם  שהביא כפי לחלוטין. זה בענין המקובלים  דברי קיבל לא  כף א 

ט')"החיים לאזניהם."החיד (פסקא להשמיע  מותר שלהם העם , המון לבין סוד יודעי בין  חילק  א

הזוהר דברי לפי ע"(ח ואילו רל וכיצד ב)"ג ה' אצל נשמעת תפילתו  אין לזולתו  הנשמע קול

האריז הרי שבירננו, מה לפי אלא  בכך? להסתכן העם  להמון רש"התיר וכן על "ל דברו לא ש

מאומה. זה נושא

,עצמו לאוזני להשמיע לא האומרים  דעת  לדחות יש התורה נגלות  פי על כי כאן

וכדלהלן:

 מופעלות פיו  מוצאות  חמש של רובן אין שהמחריש, תקלה גם שינייםבזה  גרון , (חיך,

דאורייתאולשון) בספק ונמצא בלבד. שפתיים  עקימת רק האדם לאותו  ויש דמיונו, לפי אם כי

הרמב כלל.ם)"(לשיטת התפלל לא זה שאיש

הירושלמי פפשט ה "(ברכות לאזניוד)"ב  להשמיע חייב  שהאדם זה הוא  בירור (עיין 

הגר לשו "בדברי  ק "א סי ' מהרחא)"ע  שכתב ומה שע". בדבריו  לו"ו אסור וירושלמי, תוספתא פ

צע דבריו לאזניו, להשמיע  ""לאדם אין כי קודם-כל נזדמנה תוספתאג. משובשת וגירסא כזו, "

שם)א"לרשב המאירי  שהעיר  בכת(וכמו והחוקרים כת". מעולם  מצאו  לא התוספתא בגירסא"י י

אושיעא ? ורב חייא ר' אצל דאיתנייה  יימר מאן כזו, תוספתא  היתה אמנם  אם גם ועוד זו.

" הזו המלה  שם  ואין הזו, התוספתא מביאה עצמה שהגמרא שכן שהעיר לאזניווכל [כמו "

הגר  ""בזה עיין כזו, תוספתא היה אם  ואפילו מלאכי א]. ג ')"יד פסקא התלמודים, שני (כללי 

כהירושלמי ההלכה ותוספתא, ירושלמי הרמבשבמחלוקת דעת והרא "(כך הרבה "ם ועוד  שם ש

עיי מהרחש)"פוסקים שכתב  מה וגם  ב". שזה ""ירושלמי "ו החליט החיים, ומחק כף טעות שזו  "

עיי  זו, רבא"מלה  לדברי וחזרנו קל -קלא)ש. דפים בתרא לקמייכו"(בבא דידי  דדינא פסקא אתי אי

מיניה  תגמרו לא  וכו ' פירכא ביה עכ וחזיתו  ל.""

 הגר כתב  כי והזוהר. התלמוד בין מחלוקת  כאן שיש להיות הגר "יכול בשם  ולוז'ין א"ח

ראש"( הסוף)"כתר לפני  שלישית פסקא בזוהר ", או  בגמרא או  הפשט, יודעים  אינם שהעולם "אכן

לגמרא"עכ  המתאימה לפרשנות  ניתנו הזוהר ודברי ברורים, הירושלמי שדברי וכיון (וכמו ל.

בח  דבריו בירר  ע"שהזוהר  רל  דף פלפול ב)"ג  דברי מפני לא ודאי מהגמרא . אחרת לנהוג שאין ודאי
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וכמ לונזאנו"דחוקים, די מנחם ר' חיים"(ש ""דרך ידות, תש"שתי ירושלים צילום, מהד' קטו ", דף  ל,

ברמבב)"ע מפורש נפסק שזה  ועוד פם". תפילה ה "(הל ' ק "(או ע"ובשוט)"ה  סי' והוא "ח ב ' סעיף א

ב שכתב  ממה בו חזר  הבית"עצמו ק בדק  לסי ' "א)"" עיין חמד . ס "שדי יג  סי' הפוסקים, ל)"(כללי  ק

שהשו הסבורים פוסקים  ארבעה ל "הביא מאוחר הבית"ע שהחיד "בדק ציין ורק מפקפק.". א

החיד  ב"וגם הגדולים"א ס "שם  תחילת הבית, בדק ב)"(ערך: שק  דברים שיש הבית"מודה "בדק

ש אף הבית"קדם , שסבדק בשנת  לראשונה  נדפס  ז.""

מאזוז מאיר רחמים)הרב  כסא "(ישיבת מצליחבסידור להשמיעאיש לאדם  שיש הורה  "

יוסף עובדיה  רבי הגאון וכן עצמו ; בלאזני באורך הובאו תפילה "(דבריו הלכות  יוסף, מהד '"ילקוט ,

תשמ  ח "שנת ס "ה, תפילה, הלכות קנט-קסו, עמ' ל"א בקודש.ו )"ק כדרכו רבות, בראיות בזה האריך

בשו  קצר ח "(וסיכום אומר , יביע  או "ת  פ"ט סי' ס "ח ה ')"ה .ק

דאורייתא מ בספק רמבדובר פוסקיםם)"(לפי שאנו במיוחד בספקות . להחמיר ויש

דמי " כדיבור לאו ע"הרהור כ "ב)"(ברכות קוב. מקמי נש בר דבעי ובעותא צלותא בעי "כל ה

צלותא צלותיה לאו לון, אפיק לא דאי בשפוותיה. מלין ח "לאפקא ב)"(זהר  רצד , .ג 
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בתפילה? הכוונה לעורר כיצד

 (א הלכה ד פרק תפלה :(הלכות

אע התפלה את  מעכבין וטהרת"דברים  הערוה וכיסוי ידים טהרת זמנה. שהגיע  פ

ו אותו החופזים ודברים  תפלה מקום  .

.שוב להתפלל ההוא  האדם  על ומוטל חובתו ידי יצא שלא פירושו

     

 חוזר כוונה בלא התפלל ואם  תפלה . אינה בכוונה שאינה תפלה כל כיצד? הלב

דעתו. שתתיישב עד להתפלל לו  אסור טרוד, ולבו משובשת דעתו מצא בכוונה. ומתפלל

חכמים אמרו דעתו . שתתיישב עד להתפלל לו אסור מיצר, או עיף והוא הדרך  מן הבא לפיכך 

ואח דעתו ותתקרר שינוח עד ימים  שלשה יתפלל."ישהה כ

 לפני עומד הוא כאילו עצמו  ויראה המחשבות , מכל לבו  את  שיפנה הכוונה? ַהיא

בנחת יתפלל כך ואחר לבו  את  לכוין כדי התפלה  קודם  מעט לישב  צריך לפיכך  השכינה.

לישב צריך לפיכך לו. והולך ומשליכו  משאוי נושא שהיה כמי תפלתו  יעשה ולא ובתחנונים.

יפטר  כך  ואחר התפלה, אחר [עכ מעט [=לדרכו ]. ל]""

רמב רמבם"כתב  רסא)"(תשובות סי' בלאו, מהד ' "ם, נשאל מזמוריםכאשר לומר מהו

שבציבור? לתפילה הנוספים תחנונים  ענה:ודברי "

עליהם להוסיף ואין שאפשר, ככל עליהם ומקילים שבצבור לחלש חוששים  אלו בכל

הזמירות  או  ברכות קריאת אבל ה'. עבודת פ"(רמבבטורח תפילה הי"ם ובמהירותב)"ז  בחפזון

הסוגים אלה  שכל משום  חוטא. זאת, על החזנים מוכיח שאינו  ומי גמורה. טעות היא הרי

אומרם ויכוון כשיאמרום בהם  שיהרהרו אלא בהם הכוונה אין בדיבור, הם אשר ה' עבודת  של

יתאר  או  וישבחהו לו  יודה או  ממנו שיבקש בין בהם , מדבר העולם אדון שעם וידע לבו , את 

מן  ברכה לכל הכוללים  הסוגים הם  אלה  ויכולתו. בברואיו  נפלאותיו יתאר או וחסדיו  פעליו 

בזה  למהר מותר כיצד יתעלה, עמו דיבור הכל ואם דזמרה. פסוקי או  זמירות  או הברכות

דינו אלא  מבינו, ואינו  אומר הוא מה יודע שאינו למי אלא שנאמר? ממה  הדעת  ולהסיח

לימדום אדם  שבני המלים , על החוזרים והשוטה הּתּוּכי דין [עכ בתפילתו  רמב"" ם]."ל ִ

   (יט :(פרק

 עושה או מתפלל בעודו  לחשוב האדם  שצריך הרוממות. יראת היא היראה עיקר

שהזהיר  מה והוא ההוא. המעשה עושה או  מתפלל הוא המלכים מלכי מלך לפני כי מצוה,
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עומדין' אתם מי לפני דעו  מתפללים  'וכשאתם ב)התנא כח, צריך(ברכות דברים  ג' והנה ,

היראה: זאת אל שיגיע  כדי היטב, ויתבונן האדם  שיסתכל

עינו שאין פי על אף עמו, ונותן ונושא שמו  יתברך הבורא  לפני ממש עומד שהוא

אין  יען אמיתי, ציור האדם  בלב שיצטייר קשה היותר הוא זה כי ותראה רואהו . אדם  של

לקבוע יוכל לב , ושימת  התבוננות במעט נכון, ׂשכל בעל שהוא מי אמנם  כלל. לזה עוזר ֵֶהחוש

ומאתו מתחנן הוא  ולפניו יתברך, עמו ממש ונותן ונושא בא הוא איך  הדבר. אמיתת בלבו

ורעהו רעהו , אל איש ידבר כאשר לדבריו, מקשיב  לו  מאזין שמו  יתברך והוא מבקש; הוא

אליו. שומע  מקשיב

ונשגב מרומם  הוא אשר יתברך, רוממותו  על שיתבונן צריך בדעתו , זה שיקבע  ואחר

ולהבין. לדמות מחשבתנו שתוכל שלימות  מיני כל על ותהלה, ברכה כל על

 לפי ופחיתותו , האדם  שפלות על שיתבונן צריך לפי ועוד שכן כל וגסותו , חומריותו

דבריו מדבר בעודו  ירעש ולא לבו יחרד שלא  אפשר אי אלה כל על כי מעודו. שחטא החטאים

הכתוב שאמר מה הוא לו . להרצות  ומשתדל בשמו  ומזכיר יתברך, יא)לפניו ב, ְִ'עבדּו(תהלים

וכתיב ברעדה', וגילו  ביראה ה' ח)את  פט, כל (שם על ונורא רבה, קדושים  בסוד נערץ 'אל

יותר  להם קל החומרי, הגוף מבני יתברך אליו קרובים יותר להיותם המלאכים  כי סביביו'.

המלך דוד ואמנם האדם. בני על שהוא ממה יותר עליהם מוראו  כן על גדולתו, שבח  לדמות

ואומר משבח היה השלום  ח)עליו  ה, וכתיב(שם ביראתך', קדשך היכל אל (מלאכי'אשתחוה

ה ) ואומרא, הוא'. נחת  שמי ומפני וייראני] מורא  לו ['ואתנם ו ): ט, בושתי (עזרא 'אלהי! ִַַ

לשמים']. עד גדלה ואשמתנו  ראש, למעלה רבו  עונותינו  [כי אליך פני אלהי להרים  ַונכלמתי

 באיברי גם  פעולותיה ּתראה כך ואחר בתחלה. בלב  שתתגבר צריך הזאת  ֵֶָהיראה

לפני  קטן כעבד הידים , וכפיפת העינים שפלות  וההשתחואה, הראש כובד המה הלא  הגוף;

בגמרא אמרו וכן רב. א)מלך  י, מאריה (שבת קמי כעבדא אמר : ומצלי. ידיה פכר [עכ 'רבא ל ""

ישרים" ]"מסילת

 הנ זאת בדרישה אדם גם"יזלזל יש  כראוי, המצוה קיים אם הדבר לעיקר בנוסף כי ל.

בצדו. שכר

לגרדום שעלו  שנים  וכן שוה , וחוליין למּטה שעלו  שנים  אומר: מאיר רבי ִָהיה

מפני  נהרג]. [=אלא ניצל לא וזה ניצל, זה מת]. [=אלא ירד  לא וזה ירד, זה שוה. ודינן לידון

ונענה, התפלל זה  זאת ] לשאלה [=התשובה ניצל? לא וזה ניצל, זה ירד? לא וזה ירד, זה  מה

תפלה  התפלל זה לכך] [=התשובה נענה? לא וזה נענה, זה מה מפני נענה . ולא התפלל וזה

נענה  לא שלימה, תפלה התפלל לא וזה נענה. א)"שלימה, יח, השנה (ראש 
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הקב לפני נשמעת שתפילתך מבושר תהא בתפילה, לבך  לבם"כוונת  'תכין שנאמר ה,

אזניך' יז )תקשיב  י, (תהלים

"ס "חרדים בלב , התלויות מהתורה עשה ז )"(מצוות  "ק יא)ק"והסממציין: מנה (מצוה 

כדכתב גדול ועונשו חובתו . ידי יצא לא בה כיון לא ואם בלב, התלויות  המצוות עם  לתפילה

ח י"רשב א)"(זהר  רסב, דף  ב 

,דמאריה יקרא על חייש ולא יחודא, אשלים ולא צלותיה, וצלי מאריה קמי דקריב

אמר הוא בריך וקודשא אברי, דלא ליה טב כדקאמרן, קשרין  ל)לקשרא כב , את(ירמיה 'כתבו

[עכ  בימיו' יצלח לא גבר ערירי, הזה העם"האיש נגד כי 'יען אמר הנביא וישעיה הזוהר]. ל

מלומדה' אנשים  מצות  אותי יראתם  ותהי ממני, רחק ולבו כבדוני ובשפתיו בפיו  (ישעיה הזה,

יג ) הסמכט, וכתב יא)ק". וידקדק "(מצוה פירושה, תיבה כל שיחשוב שאמרנו ? הכוונה היא ומה

ישתוק  בתפילתו, בעודו  מחשבה לאדם  באה  ואם מעות... מונה כאילו  אחת , תיבה ידלג שלא

ותבטל  מחשבתו  שיגמור [עכ עד ל]""

להראחיים לו )"(ס ש "" "ק הלב.כתב : עבודת היא התפילה כי בתפילתך ַוכוון

עולם ? של מלכו  לפני סרוחה טיפה תעשה ומה לך. יחר הלא מלבו , ולא לך ידבר בנך ואם

כונה  בלא לנו ' 'סלח אומרך על סליחה לבקש טוב [עכ "ומה ל]".

 מנחה שחרית , נוסח-התפילה אותו מתפללים שאנו כיון שבמקדש. קשה מלאכה היא

בערך ויש פעם . 18 הרי שבוע, בכל ימים  ששה נוסח-התפילה  אותו מתפללים  אנו וכן וערבית.

זהות תפילות  945 הרי שנה, בכל שבועות  וארבעה יכוין 69חמשים כיצד והא השנה. ימי בכל

דעתו ?

 

" של העורך שפירא, נתן ר' הגדול המקובל דברי לדעת  חייםטוב עץ כשבעיםפרי [חי  "

אריז אחרי ב"שנה שם  התפילה "ל] הנעשיםשער השונים התיקונים אודות כתב ז פרק "

ע עליונים מתפללים :"בעולמות אדם  שבני ותפילה תפילה כל י

 תפלה כל לך  ואין לגמרי, גמורים חדשים מוחין מתחדשים ותפלה, תפלה  בכל

כי  שתדע , צריך והנה זה . כראי זה ראי לא גמורים , חדשים  אורות  אז  יתחדשו שלא ותפלה

חול  ובין טוב, יום תפלת ובין חודש, ראש תפלת ובין החול תפלת בין גדול, הפרש יש הנה

לתפלת פסח, תפלת  דומה אינו עצמו, טוב ביום דאפילו  מזו , וגדולה שבת. תפלת ובין המועד,

 עצוםבניכוי שמספר לזכור ויש  שונה. תפילה  נוסח  אלו בימים שיש  3 כפול ימים  9 הם  נוראים, וימים  חג ימי

חי! שהאדם  ושנה שנה בכל שוב נכפל זה
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זה, יום  תפלת  דומה אינו עצמו , החול תפלת אפילו כי מזו, וגדולה סוכות. ולתפלת  שבועות ,

בהם, גדול הפרש יש ויום , יום  שבכל תפלת אפילו  כי מכולם וגדולה שלפניו. יום  לתפלת

מיום תפלה לך שאין דבר, סוף ערבית . לתפלת  או המנחה, לתפלת הבוקר, תפלת דומה ואינו

ועיקר  כלל לחברתה  דומה שתהא לבא, לעתיד עד העולם, ."שנברא

ע בקצרה נאמר האריז"זה ב"י הכוונות"ל רכה-רכו )"שער עמ' ה דרוש העמידה, :(דרושי

באורך" כמבואר מזו, זו משונות חדשים  ניצוצות מתבררים ותפלה תפלה ובכל ויום  יום  ובכל

התפילין  ."בדרוש

פעם בכל  מחודשת  פעולתן אבל זהות , תפילותיו  שבכל המלים  שאמנם  האדם ידע

חז בדברי גם  נרמז וזה מתפלל. שהוא ע"ופעם שחייב"ל תפילה התפלל לא שלא מי  כי נגלה. פ

השו וכתב תשלומין. לו  יש שגגה, או אונס מפני א)ע "בה, סעיף  קח (סימן 

 והשניה מנחה, הראשונה שתים : מנחה מתפלל שחרית, התפלל ולא  נאנס או 

היא השניה והפעם  העבר, על היא הראשונה שהפעם חושב [=שהוא היּפ ואם ִֵלתשלומין;

בכל  הדין וכן אותה. ולהתפלל לחזור וצריך תשלומין, שהיא תפלה ידי יצא לא ההוה], על

לתשלומין  תפלה להתפלל שצריך ."מקום

יו בסעיף ""שם  שבת ד: במוצאי מתפלל בשבת , מנחה התפלל ולא שלטעה (שתים

והבדיל חול) בראשונה, הבדיל לא ואם בשניה; מבדיל ואינו  בראשונה חוננתנו ] [=אתה מבדיל ,

בשתיהן, הבדיל לא או  בשתיהן, הבדיל ואם  לו ; עלתה לא ראשונה לו , עלתה שניה בשניה,

[עכ יצא ל]""

? חובתו ידי יצא לא ולמה המלים? אותן על חוזר הוא סוף כל סוף הרי להבין,

תפילה. לכל נפרד תקון יש אלא

.להתפלל נגש שהוא פעם  בכל כוונתו  לחדש האדם  יתעורר זה, ביסוד ההרהור ידי



 

" הבריתספר לוחות ב,שני כרך [השלם, "70" תפג ]: ושאלותעמ' תחנונים דברי שיחדש

כדתנן  לבו. לכוין לו יגרמו ההם וחידושים  בכולם. לא  אם התפילה, ברכות  בקצת  ובקשות ,

ב)בברכות  שם (כח, ומפרשים  תחנונים'. תפילתו  אין קבע, תפילתו  ב)'העושה שאינו(כט, כל

דבר  בה לחדש ב"יכול ומקורו חסידים". קנח)"ספר ברכה "(פסקא כל על תוסיף וכשתתפלל

הלב את  מכינים  הם  ביותר כי לצרכיך, מענינה ."וברכה

מצוהמסכת נר תמיד,
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 אדם חיי ס ספר סח, כלל  - א כ"(חלק :ה )"ק 

רע דבר ידע  לא ה )"מצוה ח, איזו(קהלת  לעשות כשירצה שמחויב לומר רצה ,

וימתין שישמור רק ובפתאום, בחפזון אותה יעשה לא –מצוה הדבר' את שמר  'ואביו (כמו

יא) לז, ונ 71בראשית  וכו'. וכו' יעשה, איך היטב בדבר ג "ויתיישב שזהו  'ושמרתם"ל שכתוב מה כ

המצֹות' יז )את  יב, "72.(שמות לומר שיסדו  לקייםוזו  ומזומן מוכן שכבר הנני לומר ורצה כו ', " ַ

" וזהו  ומזומן. מוכן ישראל אני  אלהיך לקראת יב)"הכון ד, עצמך(עמוס שתכין לומר רצה ,

קיימתיה  לא בפתאום  מצוה עשיתי שכאשר בנסיון בחנתי וכבר פתאום . בפתע  ולא מקודם

בזה: ליזהר צריך לכן כראוי,

 

ולא שחוק מתוך ולא עצלות  מתוך ולא  עצבות מתוך לא  להתפלל עומדין אין רבנן:

מצוה  של שמחה מתוך אלא בטלים דברים מתוך ולא ראש קלות  מתוך ולא שיחה "מתוך

א) לא, דף ברכות .(מסכת

התוספות כמתניתין)"(דשם עבדי רבנן תורה "ה  בדברי שעסק כגון מצוה  של ושמחה 

תפילה  קודם ואשרי דזמרה פסוקי לומר נהגו  [עכ ולכן ל]""

הכוללות וברכותיה, שמע  קריאת  הקדימו ובערבית במנחה. הוא וכך בשחרית, הוא

" ובספר שלישית. ברכה במיוחד ותהלתו, האל משה שבחי מהרש"מטה  של עמוד"(תלמידו  ל ,

ח  נג )"העבודה פסקא מהר א וכן עמדין", קצא)י עמ' אשכול, מהד ' "(סידור , השם פירשו  פסוקי שניהם 

מסלקיםדזמרה  אלו  פסוקים כך  העץ. הבראת למען העץ, מן חלשים  ענפים זמירת מלשון "

נ  אבל עליונים . מלאכים המשטינים, של מזמרים"קטרוגם  גם אלו  מזמורים כי רעיון להוסיף ל

יועיל  רק זה וכמובן התפילה. בעת המפריעות  התפילה, מענין שלא  מחשבות אותן ומכריתים 

תשומת בלי אותם ימלמל רק  אם  אבל אלו. פסוקים אמירת בעת  ויכוין האדם יחשוב אם 

יועילו ? מה  לב,

 

 מתפלל האדם  כאשר כי סידור-התפילה. ספר אחיזת מתוך להתפלל היא טובה  עצה

" מוכרח  הוא  הואלשפוךבעל-פה איפה ישכח ההפסקה בעת שמא כי להתעכב , בלי  מלים "

שהוא במה להתבונן ואף במתינות  לקרוא יכול עיניו , מול מוחשיות  אותיות כשיש אבל אוחז .

מהר  הזכיר זו  עצה ק )ל"אומר. עמ' יג, משנה שני פרק אבות, על חיים לשונו :(דרך זו

 רשכן שם חז "פירש בשם  המתין "י הוא  ל,

חז י "רש דרשת  הביא  :"שם  מצוות"ל אלא מצות  תקרי  "אל
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 ג תחנונים  בלשון  תפלתו  אין עיקר "אם  כי קבע , תפלתו  שעושה בכלל זה דבר כ

הש לפני עצמו  שמשפיל שייך"התחנונים  אינו  זה ודבר אדוניו . לפני עבד כמו  לפניו  ומתפלל י

אין  כי לפניו. עצמו שישפיל הדיבור דהיינו  עצמה התפלה שהיא במעשה רק בלבד במחשבה

שתהיה  שצריך אמר ולפיכך במעשה. עצמו משפיל או  במחשבה עצמו שמשפיל מי דומה

יכול  שאינו  כל יוסף ולרב ולרבה הדיבור. הוא התפלה ועיקר דוקא  תחנונים  בלשון התפלה

תמיד. אחת תפלה מתפלל הוא כאשר 'קבע ' נראה זה ודבר דבר, בה לחדש

 למי דומה ואינו  יותר, קבע  תפלת  היא  הסדור מתוך להתפלל הנוהגים כי אני

מכונין  אנו  אין זה שבלא  מפני אך  ביותר. לתחנונים דומה יהיה] [=אז  כי פה  בעל שמתפלל

כלל, יכוין לא פה על  מתפלל ואם  כך, כל בתפלה      עכ] ל]".

 

" דברי חייםכאן ""חפץ ספר עולם(סוף השמטות)שם  שני, חלק ראשונה 73." עצה

" שניה, עצה  התפילה. סידור בתוך מסתכל כאשר האדם המליםשיתפלל את  אומר שהוא לפני

ראשונה  ברכה קודם למשל, לבקש. רוצה הוא מה על תחילה יחשוב  וברכה , ברכה כל של

ולברך הכל, וקונה האבות  ואלהי אלהינו שהוא המקום לפני שבח לומר רוצה שהוא יתבונן

המתים. תחיית על לברכו שרוצה יתבונן שניה  ברכה קודם  וכן אברהם . על שהגין על אותו 

ובשמחה  בזריזות  ויאמר הברכות. שאר בכל יעשה וכך קדוש. אל שהוא לברכו  ג' ברכה ֵוקודם 

השמים אלהי לה' לברך שזכה על ברכה ."כל

 

באולם ערבית  תפילת  שם שמארגנים מנהג בימינו  יש לחתונות , שההולכים להעיר

ה  לפני עוד שאוכליםהחתונה מהחטא האורחים את מצילים אחד מצד אחריה. תיכף או חופה,

לכוון  להם  קשה  רוב  פי על כי פגם, בזה יש אחר מצד אבל שמתפללים . לפני גדולה  סעודה

מפעילים התזמורת אנשי לפעמים השולחנות. לערוך ושבים  עוברים מלצרים  כהוגן. ְִֶָבתפילה

תפילה ספר אין מהאורחים  להרבה נגינתם. כלי פה.)"סידור"(את בעל הם ומתפללים  בידיהם

טוב ומה כנסת. בבית כשהם שממהרים ממה יותר לסיים, כדי בחפזון ,ממהרים מכל והגרוע

במקום לחתונה , צאתם לפני והגון מסודר באופן כנסת  בבית מתפללים  היו האורחים אם 

הראוי. וכבוד בהדר לתפילות וערוך המוכן בחדר קבוע, ובזמן קבוע 

 

חז"" חלונותל שם שיש בבית אלא אדם יתפלל בשו "אל ונפסק ב. לד, סי '"(ברכות  ע 

ד) סעיף רשצ  ."" ביאר נכנעי ולבו  שמים  כלפי מסתכל שהוא לבו , את  שיכוין לו ."שגורמין

החכמה"בתוכנה 212-213אוצר עמ ' "
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 )"המצוות ואתחנן)"שער  פרשת סוף  ,:

ורגע עת בכל שתמיד כדי הרקיע  נגד פתוחים  חלונות  בו  שיש בבית לדור לאדם 

המלך דוד שאמר מה וכענין וארץ, שמים בבריאת ית' בנפלאותיו  ויביט  לשמים  עיניו  יגביה

במדרש אמרו בזה וכיוצא כו'. תזכרנו ?' כי אנוש מה כו ' אצבעותיך מעשה ׁשמי אראה ֶָ'כי

ולעלאה  יתוב , עלי ומנדעי  נטלית , לשמיא 'עיני בו  שכתוב הרשע נבוכדנצר ענין על ְִִֵַָָהנעלם 

ודר' דר עם ומלכותה עלם  שלטן שלטנה די והדרת, ׁשּבחת  עלמא ולחי לא)ּברכת , ד , .(דניאל  ְְְֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

בזה  עצמו וירגיל יתמיד אם  בלבו  טהורה ה' יראת ומכניס האדם מחכים זה ."וענין

ברמב מובא המתפלל מול חלונות  של פם "זה תפילה  ה "(הל' "ו )"ה לשונו: ויחזיר ושם 

פתחים  או חלונות  לפתוח וצריך לכותל פניו  כנגדן להתפלל ענין "כדי [וכן .

בשו הוזכר ""ירושלים של זה פרט כי הוא ותמוה צ]. סי' אלאירושליםע  בגמרא? נכתב לא "

משנה " הגר כסף לכך הסכים [וכן מנוח רבנו  בשם  מביא  לשו"" בביאורו  שמקור "א  כיון כי ע ]

" מפורש ושם בדניאל הוא זה ּפתיחן דין וכּוין לבית ּה על ּכתבא רׁשים ּדי ידע ּכדי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָודנּיאל

ּבעּלית ּה לּה אלהּה קדם  ּומ ֹודא ּומצ ּלא ּברכֹוהי על ּבר הּוא ביֹומא ּתלתה וזמנין ְְְְְְְֱֳִִִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָָ

ּדנה  קדמת מן עבד הוא ּדי קבל יא)"ּכל ו, רמב(דניאל לקח בזוהר"משם משמע  וכן ב"(ח ם. ְְֲֳִִֵֵַַָָָָ

ע"רע סוף  נט דף "ב)"מ יעלו ירושליםשהתפילות  לקבל מישר הוא"בארח מלא  מקרא והרי .

בחרת" אשר העיר לאבותם נתתה אשר ארצם דרך אליך מח)"והתפללו  ח, וכמו(מלכים -א

" אבינו יעקב  השמיםשאמר שער יז )"וזה כח, בחו(בראשית  שנמצא מי אף כלומר, כאשר ". ל,

ירושלים כיוון מול גופו  את לכוין עליו מתפלל א)הוא ל, מול (ברכות מחשבותיו  את  וכן

כוונתו. את  יעורר לשם פתוח שהחלון ומה  "74ירושלים . דברי השקל עיין השומחצית  על ע""

ס  צ  ד)"(סי' .ק 

" הקבבמדרש: העיר"אמר אותה כנגד לפני מתפללין תהיו  אשמע(=ירושלים)ה  ואני

ארצכם את  וארפא השמים  ט')"מן וישלח, (תנחומא,

איגר עקיבא ר' או "(שו בגליון צ)"ע  סי' לחלון ח קרוב לעמוד למתפלל שאין מלמד

מהתפילה ) דעתו  את יסיח מבחוץ  רואה  שהוא מה ממנו.(פן רחוק קצת  יעמוד אלא

 

המקום לפני ותחנונים רחמים אלא קבע  תפילת  ב)"תעש בגמרא :(אבות, ופירשו 

תחנונים בלשון אומרה שאינו  ב)"מי כט, בשו(ברכות או"- ג )ח"ע  סעיף פסק (צח

לפטור " ומבקש כמשא עליו תראה  שלא ובנחת בפתח, המבקש כרׁש תחנונים דרך  ָיתפלל

י ואמנם הכנסת בבית שיהיו כוונה  עוד מלמד י "הזוהר מול חלונות, הענין "ב סותר זה אין  אבל שבטים . ב

ירושלים. מול דוקא מהם  חלק שיהיו 
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עכ ממנה  וב"" מרדכי "ל. השו "מאמר של ע)"(על [ּבמנגינה תחנונים דרך התפלל לא שאם  ְְִַָכתב

רמב דעת שכך והוכיח ומתפלל, חוזר מעכב "מתחנן], שזה פם  תפילה הט "(הל' שאר"ד  כל וכמו ז,

ד) שבפרק  הבהפרטים כתב וכן ."" מחבר אבל רבה. ואליה הלכה ח ברורה )"ביאור פקפק (משנה

מעכבת. ראשונה בברכה רק ושמא  בדיעבד, מעכב זה אם 

חד-גֹוני בצליל -קול להתפלל מֹונֹוטֹוני)אין המבקש(=טֹון של וסלסול-קול בנעימה אלא ִִ

בחיים. הצלחתו  ועל חייו  על מבקש שהוא המתפלל אדם  לאותו תזכיר זו והשתדלות  רחמים .

" [ישהה] עליואמרו : דעתו שתתחונן ע"כדי ל  להתחנן.ב)"(ברכות  דעתו  נותן ביאורו : –

" עליואבל דעתו  לבו שתתחולל מחלל התפילה שתצא  ענינו  .(המאירי)"



 

 יתפלל אל לאו ואם  יתפלל, לבו לכוון יכול אם  עצמו  את אדם ל,"ימוד (ברכות 

המקבילהב) בסוגיא ע- סה חזא)"(עירובין  ""אמרו יתפלל,ל אל עליו  מיושבת דעתו שאין כל

יורה ' אל 'בצר וצ"שנאמר בן ". מספר לזה סמך הביאו שם  וכן לשם. כאן בין הניסוח שינוי ִֵֶע

ונ  הסבר. דורש הכפילות  עצם  וגם הביאו. לא וכאן האחת"סירא בתפילה . כוונות  שתי יש כי ל

המלים  כוונת היא והשניה  העולמים, כל רבון מול בתפילה עומד חייםשהוא ר' הגאון כתב  (וכן

לרמב בביאורו  מבריסק, ד)"סולובייצ 'יק  פרק תפילה, הל ' התוספותם , פי על ע. לד ד"(ברכות  יכוין)"ב ה

לבאר  אבל בלבד. המלים  לפירוש הכוונה בהכרח ראשונה , בברכה רק כאן שמדובר שפסקו

בעירובין עהגמרא האדםא)"(סה שידע כללית לכוונה כוונתם כי חיים ר' של ההסבר לפי נציע

התוספות שם כתבו וכך עומד. הוא מי וכו ')"(דלפני יורה אל  בצר  "ה יתפלל . אל טעמא  מהאי

ובכעסו בצרתו  שטרוד מתוך עכ וכו ' בצרכי "" כך כל שקוע  שהוא שהאדם כוונתם  כי נראה  ל.

הוא וכן העולם. והיה שאמר מי  לפני עומד שהוא במחשבה להתרכז  לו קשה ורגשותיו , עצמו

ה בירושלמי חמישי פרק ע"(ברכות  לו  דף  להתפלל "ב)"א אסור ""המיצר פירש שם  משה . :"פני

צערו" שיפקח עד להתפלל לו אסור הדבר, על ."מצטער

אריז לנו  ""הורה נפשול: אין כך נעשה ואם בעצבון, תפילתו  להתפלל לאדם אסור

ומפרט הוידוי שמתוודה בעת  אמנם התפילה. בעת עליו הנמשך העליון האור לקבל יכול

[כצ להתעצב טוב בלבד אז [צ"חטאיו , נפלא נזק לו נמשך התפילה בשאר אבל נורא]"ל]. ל

ע תהיה "גדול אמנם וביראה , באימה גדולה הכנעה יתברך לפניו להראות  צריך אבל עצבותו . י

משמשו ואם  יתרה. בשמחה  רבו את  המשמש העבד כדמיון האפשר, ככל וגדולה יתרה בשמחה

לפניו נמאסת עבודתו ב)"בעצבות , דף המצוות, .(שער

אריז ""הורה כמול: השאלות מן שאלה איזו על יתברך לפניו  שמתפלל בעת וכן

וכיו ובניו  ועושר לקיים"מזונות  אלא השאלה, אותה לשאול  שצריך עצמו לסיבת יתפלל לא  ב,
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עמו ואנחנו אלהינו  הוא כי להורות צרותינו , בעת  אליו שנתפלל שנצטוינו  יתברך מצוותו 

ממנו לא אם  עזר שום לנו  ואין אדוניהם, יד אל עבדים כעיני תלויות  עינינו  ואליו ועבדיו,

עליו בטחונו  כל וישים ב)"יתברך, דף הכוונות, .(שער 

מתוך דיבוריו  לדבר ולא אנוכיותו, רגשי מעל להתעלות  צריך שהאדם מדבריו

א עצמו. צרכי של כובד היאנקודת  בעולמנו  החשוב היחיד שהדבר למצב  להתעלות  עליו לא

הקב בעולם "עבודת  שיש המוחלטת היחידית המציאות שהוא פ"(רמבה התורה, יסודי הל' א "ם,

א-ד) יתהלכות  ה' לפני  התבטלות היא התפילה ענין אנו". כאילו  עצמנו  עבור מתפללים אנו ש.

והקב בצרה, הנמצא שהוא אחר, אדם  צרכי על אליו"מתפללים לפנות  אותנו  שציוה הוא ה

עוסק  הוא כאילו  גופו בצרכי מטפל שהיה הנשיא הלל בדברי נמצא זה רעיון עבורו. בתחנונים 

לביתו  שבא אורח עבור אכסניא ג )בצרכי לד , פרשה רבה ויקרא לפי (מדרש  ויהודי, יהודי וכל .

אריז דברי לקיים להתאמץ  צריך שיעורו, הוא"יכולת צרכיו  עבור זאת  בתפילתו כי ולכוון ל

הקב לפני הכנעה עליו  על "מקבל הבאות הצרות כל לרחמים . זקוק שהוא מפני רק ולא ה,

רק  הן והצרות התפילה, היתה העיקרית  המטרה לתפילה. אותו להביא כך, לשם היו האדם 

לכך. סיבה  רק והתפילה מצרותיו, הצלה היא שהמטרה ולחשוב לטעות להיפך ולא לכך. סיבה 

חז קבעו ""ולכן יורה ל אל הנ בצר תוספות בסוף [עיין האמיתי "" המקור כי מלמדנו תם  רבנו ל,

" באיוב  פסוק בצר הוא לא שועך  יט)"היערוך לו, בעירובין (איוב  שהגמרא הוכחה היא וזו  .[

ע ל בברכות  [וכאן עומד. הוא מי לפני  דעתו האדם  שיכוון המלים]."ענינה פירוש על מדובר ב 

" בובספר ע"כל סי' ,"" ברכת  ביאר אישות, לעניני ושמחה ה ששון ברא "אשר

הקב של לכבודו  נאמר שזה ביאר וכלה . לחתן ברכות שבע  ""של הנפש,ה בשמחת השם  שכבוד

הקב [כלומר מדֹודֹו לקבל מוכנת שתהיה מחיצה "כדי והיא הנפש מקום סותם היגון כי ה]. ִ

מי  שכל מאהבה . ה' גזירת  שיקבל רק לכעוס לאדם  ראוי שאין אלוהיה. לבין בינה מפסקת

בהקב לכפור קרוב בלבו, היגון מחשבת  מתוך"שנותן לא שורה השכינה  שאין תראה הלא ה.

שמחה מתוך אלא עצבות מתוך ולא ב)עצלות ל , יתברך(שבת  כבודו וזה עכ , ל ].""

 

" ראשאמרו : כובד מתוך  אלא להתפלל עומדין ע"אין ל , הכנעתב)"(ברכות היא –

מצח ובעזות זקופה בקומה לא הקומה, ושחיית .(המאירי)הלב

 ביראה ה ' יא)"את  ב , הרמב(תהלים כתב  ."" וידעם: ויפחד לאחוריו נרתע הוא מיד 

דעות תמים  לפני מעוטה קלה בדעת עומדת אפלה, שפלה  קטנה בריה התורה "שהוא יסודי  (הל' ֵַָ

ב) "ב , זו שאין להבחין ויש להרחיק"עצבות. נצטוינו אותה  לא.), שפלות(ברכות  הכרת  היא אלא

במדרש אמרו  עולמים. לרבון לעבוד זכינו זאת שבכל שלמה, שמחה המעניקה  והיא עצמו,

בו" כיוצא שאין לאלהים  עובד שאתה שמח עליך לבך  יהא  להתפלל עומד (ילקוט "כשתהא

ק ') פרק תהלים .שמעוני
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חז ""מאמר ישרה'ל  רגל 'ורגליהם שנאמר רגליו  את  שיכוין צריך יהמתפלל (ברכות

מהר ב)"ע ח ל"כתב עולם , ו )"(נתיבות  פרק עבודה  :א,

 כי דבר, לפעול יכול אין כאילו בעצמו  שהאדם זה ענין על מורה הרגלים השוואת

כתבו ולכך שירצה. מה לעשות  שם , רצונו  אשר אל אותו שמוליכים הרגלים הם  הכל התחלת

פעולה. שום  לעשות  לו  אפשר שאי עד לבו, על כפותים כן גם  ידיו להניח לאדם  שיש כן גם

הכלים שהם ידיו הן דבר, לעשות  שרוצה למקום הולך שבהם רגליו הן כפות, הכל ומעתה

ולא ית ', עילתו מצד הכל רק מעצמו דבר לו שאין האדם  יכיר ומעתה וכו '. דבר פועל שבהם 

לגמרי  הוראה זה  שדבר רגליו  שיכוין שצריך מה המפרשים  כתבו  זה דרך על כלל. דבר מעצמו

דבר  לעשות  התנועה  התחלת  אפילו כלל, כח לאדם שאין [עכ "על 75ל]".

מהרש כתב עא"לזה י ברכות ד"(על  צריך)"ב כאילו"ה כן שיעמוד  טעם לתת  יש

ּכפ ּות כעבד תפילה, בשעת  חברתה על אחת ידו שיניח בידיו  אמרו וכן ברגלים , ּכפ ּות  ָָהוא

רבו ."לפני

-

         

שנאמר תפילה אלא אינו  ישראל של כב)כחן כז, ואמרו(בראשית יעקב'. קול 'הקול

ט)במדרש בשלח, יעקב'(תנחומא, תולעת תיראי יד)'אל מא, לתולעת ?(ישעיה ישראל נמשלו למה

אלא להם  אין ישראל כך הקשה, את ומכה רכה והיא בפיה הארזים , את  מכה  זו תולעת  מה

העכו את מּכין תפלתם ובכח שנאמר"תפלה. לארזים שנמשלו  ג )ם לא, אשור (יחזקאל  'הנה ִַ

ונוצחין  [=עליהם ] ומתגברין בלבנון' ."ארז 

לבוראו אדם יתקרב התפילה תלג )"שעם עמ' (שם,

נשמעת שתפילתו מובטח יהא  לתפילה לבו  אדם כיון אם  לתפלה. רבה "סימן (דברים

א) ב,



 מהרעיין דברי  והשתחויות"עוד כריעות על בפרק הבאנו ל,
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בציבור  תפילה מעלת

    

['ישעך באמת ענני חסדך ברב  [אלהים רצון עת  ה' לך תפלתי 'ואני דכתיב (תהליםמאי

יד) מתפללין.סט, שהצבור בשעה רצון '? 'עת  אימתי .

'[עזרּתי ישועה [וביום עניתי רצון בעת ה': אמר 'כה מהכא אמר חנינא ברבי יוסי ֲֲִִרבי

ח) מט, (ישעיה

'[לב כח [כביר ימאס ולא כביר אל 'הן מהכא אמר חנינא  ברבי אחא ה )76רבי לו , (איוב

'עמדי היו  ברבים  כי לי, מקרב  נפשי בשלום 'פדה יט)וכתיב נה, וכו'.(תהלים  .

חז מה מיותרת"מפני מלה אין ודאי הענין? אותו  לנמק מקורות ארבעה הביאו  ל

מהקב בבקשה  פונה היחיד כאשר מדובר ראשון פסוק אלא הפרטיים"בתלמוד! צרכיו  למען ה

תפילתי " ."ואני

" המקרא כהמשך המתפללים, בציבור מדובר ארץ,שני להקים  עם, לברית  ְְֶֶואּתנ

שוממות נחלות  בשביל "להנחיל מתפללים הם  אבל אנשים , כמה של מנין רק הם ואמנם  .

ישראל. כלל

 מפני חוטאים , ביניהם יש כי בהם, למאוס ראוי היה אם  שאפילו  מחדש שלישי

תפילתם ה' יקבל ציבור שהם

] מלחמה מצב יש כאשר מדובר לי "רביעי רש"מקרב פירש כן תהלים ]", על שם  י ְָ

מהסכנה. אחשוש ולא רעה אירע  לא  אתי יחד המתפללים  עמדי רבים  יש ואם

 

עליו"הקב אני מעלה הצבור, עם  ומתפלל חסדים  ובגמילות בתורה העוסק כל ה:

[עכ  העולם. אומות מבין ּולבני לי פדאני ל]"כאילו ְַָ

 מהר ביאר ישראל. כלל גאולת לקראת  קדימה אחד צעד בזה עולם,ל"יש (נתיבות

קמז ) עמ' א, פרק חסדים :גמילות

מליש הרי  הזה ? מהפסוק למדו כיצד "שואלים , ראשונה הקבכבירה על מוסבת המקרא של אלא"" עצמו! ה

""חז  השניה מהמלה למדו [אעכבירל שבפסוק הלומדים"" שרוב ידעו כי  המקרא , סוף סיימו לא  שבתלמוד פ 

בתנ  כי "בקיאים בהם , למאוס ראוי  שהיה מאלו גם  תפילה ה' שיקבל כביר כוחם המתפללים, רבים יש כאשר  ך].

ואעפ חטאים, בהם  רבים"יש שהם  מפני תפילתם, יקבל  כ
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עם שכינתו  כי  מאחר שעבוד, שייך  לא ית' שאצלו  ואף בגלותם, ישראל עם 

הש על נאמר בגלות  הם  אשר הש"ישראל אל ישראל קבוץ יש וכאשר כך. הצבור "י כאשר י

נחשב והוא האומות , בין פזורים  הם אשר ישראל פיזור מן יציאה הוא זה דבר מתפללים ,

ביחד  אלף הם  אם דאף האומות , בין הם  שישראל מה הגלות  ענין כי ודע  האומות. מבין פדיון

ומתקבצים מתאספים והם הצבור, עם מתפללים הם כאשר אמנם האומות. בין פזורים נקראו 

אל  האומות  מרשות יוצאים שהם מביניהם , והתעלות האומות רשות  מן יציאה זהו ה', אל

[עכ  גאולתנו."ה'.' לקראת פועלים בציבור תפילה במעשה ובכן ל]

  

 שכן' נקרא להתפלל שם נכנס ואינו  בעירו  הכנסת בית  לו  שיש מי כל לקיש ריש

בנ  הנוגעים  הרעים  שכני כל על  ה ' אמר 'כה שנאמר ישראל'רע' את  עמי את  הנחלתי  אשר חלה

יד) יב, "(ירמיה שנאמר ולבניו לו  גלות  שגורם אלא עוד ולא ואת. אדמתם  מעל נותשם  הנני

יהודה  מתוכם '77בית  [=נ (שם)אתוש בזמנינו". אדם שבני במה גם  מתבטאת  הגלות  כי  ל

בכך]. הכרוכים הקשיים כל עם  לדירה, מדירה  עוברים 

 (פט עמ' ה פרק העבודה , :(נתיב 

אדם בני מתאספים בו הכנסת  בית כי וזה  אדם. בני אל רע' 'שכן שהוא לפרש

ליוצרם. להתפלל העיר בני ביחד שיתאספו  מוכן המקום הוא  כי מעיד שמו והנה להתפלל,

החבור  מבקש אינו  הרי לשם  נכנס אינו  ואם בצבור, באסיפה שתהיה מיוחדת  והתפלה

מן  פורש שהוא רע , שכן ענין כן כי רע ' 'שכן נקרא  וזה לתפלה. להתאסף הזאת והאסיפה

עמו. שהוא שכנו

 ויהיה הכנסת  בית  אל ללכת  לו יש כי יתברך . השם אל רע' 'שכן כן גם  שנקרא שכן

שמצוי  בבית נמצא  שיהיה לאדם וראוי הכנסת . בבית מצוי יתברך  השם  כי יתברך, בביתו  מצוי

אצלו, שוכן שהוא מי עם  חבור לו  שאין רע ' 'שכן נקרא שם  בא אינו  ואם שם . יתברך השם 

הכנסת בית כי לפי זהו ולבניו ' לו  גלות גורם ש'הוא  ואמר לשם . בא היה רע שכן היה לא שאם 

אין  כי הגלות. לו  שיהיה ראוי ואסיפה, בקיבוץ  רוצה אינו וכאשר וקיבוץ, לאסיפה מיוחד

[עכ  מבואר. זה ודבר והפיזור, הפירוד רק מהר "הגלות ל]"ל



מטראני משה קארו )"(המביהרב יוסף  ר' של דורו בן "ט, אלהיםבספרו  (שער"בית

י פרק "א)"התפילה, שאינם: 'קדושה' עניני מצד [א] טעמים . משלשה בציבור תפילה ומעלת

מעשרה בפחות השנאמרים  חזרת קדיש , תורה )"(קדושה, בספר קריאה דומה ץ, שאינו מפני [ב] .

יהודה"מהמלים בניו בית כלומר זה, אדם  של ביתו לבני גלות  על למדו "
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המצוה  את העושים לרבים  המצוה את  העושים  בחוקותי)("מועטים פ' כהנים , ל "[עכ תורת

ט]."המבי 

לחרב לפניכם איביכם ונפלּו ירּדפּו, רבבה  מּכם ּומאה מאה , חמּׁשה (ויקרא "מּכם  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ

ח) אלפים,כו, שני ירדפו  מכם מאה כן אם למאה, חמשה של יחס תואם ? אינו החשבון והרי .

תפילה  טוב לכן המצוה. את  מקיימים  רבים  כאשר כפליים כפלי כח יש אלא רבבה?! ולא

[והמבי  מהמקרא]."בציבור. לכך נוספות  ראיות  מביא ט

 

".כלל מקובלת אינה בכוונה, נאמרת בלתי או  הגונה, בלתי בהיותה היחיד תפילת  כי

תפילתו אין לפעמים צדיק , הוא [אם] ואפילו הרבים. בזכות תתקבל לפעמים  ברבים וכשאומרה 

בירושלמי  הכרמל, בהר אליהו  על שאמרו וכמו הגונים, שאינם  הרבים לסיבת  נשמעת  [=כיחיד]

ה "(פדתעניות תפילתד)"ג [אבל וכו ' רובו' אחרי אלא נידון הציבור ואין הדור גדולי יעשו  'מה ,

[עכ  נשמעת ]. המבי "רבים ט]"ל

חז התירו  בציבור תפילה ""שלמען של דאורייתא עשה מצות  על לעבור לעולםל

תעבודו השו"בהם כתב מעבדותו . כנעני עבד לשחרר שאין הלכה יש כלומר סי 'ע ", דעה, (יורה

עט) סעיף  "רסז תעבודו': בהם ד'לעולם בעשה  עובר עבדו את  מו )המשחרר כה, ומותר (ויקרא ,

משחרר  זה הרי עשרה הכנסת  בבית היו  שלא כגון מדבריהם, היא אפילו  מצוה, לדבר לשחררו 

בזה  כיוצא כל וכן עשרה , מנין בו  ומשלים ."עבדו 

 עהתוספות ד ד"(שבת  לו )"א אומרים  כי בגיטיןה זה  מעשה עעל את"ב)"(לח ושחרר

שאני  דרבים  מצוה לעשרה, להשלימו  ."עבדו



ריקם לעולם  חוזרת  אינה צבור ז )"של ב , רבה  דברים (מדרש 



חז ברכו הרי הכנסת . בבית מנין עם למתפלל גדולה ""מעלה מקוםל הקובע כל

תחתיו נופלים אויביו  ע"לתפילתו  ז מהמקראב)"(ברכות סמך לכך והביאו י). ז , :(שמואל -ב 

לעּנֹותֹו" עולה בני יסיפּו ולא ע ֹוד ירּגז  ולא ּתח ּתיו וׁשכן ּונטעּתיו ליׂשראל לע ּמי מקֹום  ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָֹֹֹו ׂשמּתי

ּבראׁשֹונה  חז"ּכאׁשר זה? הוא מקום  איזה לתפילה.". קבוע מקום  על פירשו אפשר 78ל ואמנם  ֲִֶַָָ

אמנם" כאן הגורסים  והמאירי ) יט תולדות, גאון , אחאי לר' שאילתות  (כמו קדמונים מקוםיש הקובע

הרי לתורתו  אבל """ גרס  בלתפילתו ף וכן סופרים"" (כתדקדוקי מינכן)"" י
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" מקרא של פשוטו מקוםכי המקדשושמתי בבית  מדובר אמרו 79" הרי א)אבל כט, (מגילה

מעט" למקדש להם כנסיות.ואהי בתי אלו "

" המלבי "ושמתי פירוש בפירוש מצאנו י "? פסקא ו , ויקרא  על ""ם אצל ב: ְָו ׂשמֹו

שם"המזבח עיין ההנחה, באיכות  לדייק היא שהשימה היא לנתינה שימה בין ההבדל כי .

" כאן וכן ו ׁשכן ושמתי דוגמאות . [א] מכך. יהיו  תועליות וארבע בדוקא. מקום  לקבוע הוא  "ְַָ

ממקומו העץ תלישת על מאד שמקשים מרובים , שרשים  עם  עץ כמו ונטעתיו , [ב] תחתיו 

עינוי. לו  לגרום  יצליחו לא  שכן כל [ד] אותו  יפחידו לא זרים כלומר עוד, ירגז  ולא ָ[ג]



שו לשון כי זו  במצוה המקילים ט)ע "יש סעיף  צ  סימן  חיים , הוא :(אורח

לבית לבוא יכול שאינו אנוס הוא ואם  הציבור, עם הכנסת  בבי להתפלל אדם

מתפללים שהציבור בשעה להתפלל יכוין מוחלטת ?"הכנסת , חובה  שאינה ומשמע  .

השו דברי במקור עיינו  לא הללו  ""השואלים  זה: לסימן בטור והם  צריךע , לכן

   הצבור עם  ומו"להתפלל ."" לשון כי ראיה  הביא קרונגלס דוד הרב "ישתדל ר

הרמב כי כחו, בכל ""הוא פסק  בוקר ם  עד הפסח  מבשר ישאיר שלא  להשתדל אדם "צריך 

פ פסח קרבן הי"(הל ' "א)"י של גמור לאו שזה ברור בוקר והרי עד ממנו תותירו יב,"ולא  (שמות

והגר י) פיינשטיין". חו "(שו מ משה, אגרות ר-רא)"ת  עמ' שחזמ ממה  ראיה שההולך"הביא ציוו  ל

רשות ? רק היה אילו כך הטריחו  וכיצד אתם , להתפלל מנין למצוא כדי מיל ד' עד ילך בדרך 

" המוסר ובספרנו חאוצרות חז"" מדוע הסברנו  1128 שבעמ' בהערה מפורשת"ב לשון ציוו  לא ל

עניים היו  כך. עד  מאד הקשו  בבבל בימיהם שהיו  תנאי-החיים  כי בציבור, להתפלל  יותר

לבית להגיע  תחבורה כלי להם היו ולא הכוכבים, צאת  ועד השחר מעלות בשדות  ועובדים

סיבות. ועוד לעיר. מחוץ היו  שלהם  כנסת  בתי וגם רב. זמן ארכה ברגל ההליכה אלא הכנסת



" כותב: מרגליות רצון אשר "עת בגימטריא בצבור " "תפלה כתב הכולל]. [עם  בעל "

טז )"הטורים כח, בראשית ויאמר "(על  משנתו יעקב שאין וייקץ לומר 'צבור', תיבות  סופי  "

[עכ  בצבור' אלא נשמעת  אדם  של הרוקח "תפלתו ספר מן לקוחים  דבריו הכפורים,ל]. יום (הל '

ק  עמ' סוף  ריו, "ה )"פסקי הפסוק להמשך ציין הזה שם  במקום ה' יש צבור אכן שבמקום - "

עמהם בי "שכינה סופית ף' אות אין 'לכן כתב  ועוד נגף ". קצף אנף אף אין כלומר ברכות, ח

[עכ  מתפללין' כשישראל רשף זעף רבה "שצף דברים במדרש אמרו  וכן הרוקח]. יב)ל תפילתן "(ב,

ריקם לעולם  חוזרת  אינה צבור ."של

 רוכך המלבי "הבינו וכן  אלשיך, (לשמואל-ב)"מ  ם 
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והשתחויות  כריעות

עשרה שמונה של אלו  בכריעות  יש "גדולה  "אבות(בברכת ובברכת אמרו)"מודים" .

ב)ל"חז פסקה נו  פרשה בראשית רבה  :(מדרש 

בזכות אלא בשלום  המוריה מהר חזר לא אברהם השתחויה. בזכות הכל יצחק ֵַרב 

אליכם' ונשובה 'ונשתחוה ה )השתחויה כב, לא(בראשית ישראל השתחויה . בזכות  אלא נגאלו 

וישתחוו' ויקדו  וגו' העם 'ויאמן לא)שנאמר ד , השתחויה (שמות  בזכות אלא נתנה לא התורה .

מרחוק' 'והשתחויתם  א)שנאמר כד , שנאמר (שמות  השתחויה בזכות אלא נפקדה  לא חנה .

להשם ' שם ח)'וישתחו א, שנאמר (שמואל -א השתחויה בזכות  אלא מתכנסות אינן  הגליות .

מצרים בארץ והנדחים אשור בארץ האובדים ובאו גדול בשופר יתקע  ההוא  ביום  'והיה 

בירושלים ' הקדש בהר לה' יג )והשתחוו  כז, השתחויה (ישעיה  בזכות  אלא נבנה לא המקדש בית .

קדשו ' להר והשתחוו אלהינו ה' 'רוממו ט)שנאמר צט, בזכות(תהלים אלא חיין אינן המתים  .

עושנו' ה' לפני נברכה ונכרעה ונשתחוה  'באו שנאמר ו )"השתחויה צה, 80.(תהלים

חז אותה . לקיים עלינו כיצד לבאר כדאי כך, כל חשובה הזאת (ברכותל"שההשתחואה

א) אמרו :יב,

טעמא מאי שמואל אמר בשם . זוקף זוקף וכשהוא בברוך, כורע  כורע  כשהוא

אריז כך על ביאר כפופים'. זוקף 'ה ' דכתיב ב)ל"דרב ? דרוש העמידה דרושי - הכוונות  :(שער

 שני ולזקוף ברכה, בכל לכרוע  שצריך כריעות שתי ענין התיקונים בספר נתבאר

זקיפות, ושתי כריעות  שתי יש וסוף תחילה באבות התפלה  בכריעות הנה ביאורם . וזה זקיפות 

בשם זוקף הזוקף וכל בברוך, כורע  הכורע כל שאמרו מה [עכ בסוד לעניננו]."" ל

בזוהר מפורש הכריעות ? שתי ע"(ח הן רעא דף ב)"ג 

 עכ] ב 'אתה' רישא  [=וכופף] וגחין [=בברכיים ], בברכוי ביה כורע  נש בר ל ]."דצלותא,

" ברורה ס "משנה קיג יב)"(סי ' ישחה "ק 'אתה' וכשאומר בברכיו . יכרע  'ברוך' כשאומר

כך ויעמוד אחת , בבת כאגמון וגופו  ראשו יכרע  'מודים' וכשאומר החוליות . שיתפקקו  עד

יזקוף  ואז ד' שם] [=הזכרת עד ועוד)."בשחיה רבה אליהו החיים , דרך אברהם, מגן  הם .(ומקורותיו

ע שגם מכאן ע"הרי וגם הנגלה ההלכה אמירת"פ  בעת הברכיים את  לכופף יש תורה, סתרי פ

""ברוך" עצמה, ההיא במלה  נרמז  וזה וברכיים.ברך. ברכה  לשון "

רשפירש"" המלה מפני  זאת  דרשו  הדף] על [הנדפס  המדרש  על חדשה"עושינו ש בריה  אותנו עושה ,
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רמב תפילה"גם בהל' שכן. דומני הברכיים ? את לכופף שיש מסכים ה "(פם  י)"ה 

ואח בתפילה. הכריעה דיני לבאר ""מתחיל כותב: יג בהלכה על כ מקום, בכל האמורה כריעה

ארצה  פניו על מוטל שנמצא עד  ורגלים ידים  פישוט  זה השתחויה אפים . על קידה 81."ברכים.

אבנים רצפת יש רוב פי על כי הקרקע , על שטוח מוטל להיות השתחויה נוהגים אין  בימינו 

" עליה. להשתחוות ידיוקידה ואסור כפות וכן לקרקע  דבוקות  פניו גם כפוף, הגוף כאשר "

בימינו עשרה, בשמונה האמורים  הם  ברכיים, כריעת  אבל בגובה . מקופל הגוף אבל ורגליו 

דעת אבל אבנים. רצפת  יש כי קדם , בימי כמו  הקרקע  על ממש הברכיים  משעינים אנו  אין

""רמב לעשות עכריעה ם  לעיל המפורש תיאור באותו """ ברורה י ."משנה

 הנ ההוראות  לפי כורעים שאינם כמה ""יש במלת  אלא הראשברוךל, כופפים הם "

" ובמלת  הגוף, אין אתה ומקצת וגם  הברכים , כופפים אינם אבל יותר. עוד הגוף את  כופפים "

חז שציוו  כמו השדרה , חוליות  שיתפקקו עד רמב"הכריעה ובלשון ""ל, כקשתם  עצמו "ויעשה 

פ תפילה  הי"(הל' .ב)"ה

בשו והנסתר. הנגלה בין  הנהגה  חילוקי ו )"(או ע "בזה סעיף  קיג סי' "ח וכשהואנפסק

ואח תחילה, ראשו  בנחת זוקף כמשא"זוקף, עליו תהא שלא  גופו, אריז"כ אבל אחרת.". כתב ל

" הביא החייםכך ס "כף קיג ""(סי ' בשם כא, הכוונותק תחילה ")"שער  גופו יזקוף בזקיפה וכן

יסעו'"ואח כן יחנו 'כאשר וסימנך ראשו , כך"כ על וכתב סודו.. מה 

ה )ע "בשו סעיף "(קיג, של הוזהרנו  חגור כנגד פיו  שיהיה עד כך כל ישחה ולא

ה  [=פירש לשחות"לבוש"מכנסיים  יכול ואינו  חולה או זקן הוא ואם  כיוהרא]. דמיחזי מפני :

עצמו שמצער אלא לכרוע חפץ  שהוא שניכר מאחר דיו, ראשו שהרכין כיון  שיתפקקו, ."עד

 נ שו"הערות. שהזהיר כמו  כי ליוהרא. לחשוש  אין בימינו  כי מהר "ל ברונא "ת  (סי 'י

יוהרא,צו ) מפני בחוץ ציציותיו  לגלות לאדם מי 82שאין  בימינו כך לזה, חוששים אין ובימינו 

כקשת גבו  שיהא כדי יכולתו כפי חז שיכרע  שבקשו  ואדרבה,ל)"(כמו הבריות . עליו ילעגו לא

חז להוראות לחזור ללמדם  יש הגוף, מקצת רק כורעים הבריות שרוב היה "מה ההיתר כי ל,

השו כדברי  לו, וקשה מצטער שהוא עליו שניכר לחולה, או  לקן אדם."רק לכל ולא ע ,

         פ עבודה, קו )"(נתיב עמ' :י,

 אל קרוב  הוא שאז  השם, שמזכיר קודם  לפיכך לפניו , כורע המלך אל מתקרב 

השי  אל נפשו  ולמסור לפניו  לכרוע לו יש השי "השם, עם  נמצא  אין כי מציאות"ת שום  ת 

ומבטל  אליו  נפשו  שמוסר לפניו  כורע  שהוא הכריעה ענין זה כי יתברך, זולתו אפס והכל

 במקורו לד, בברכות

 חעיין דעת , (יחוה יוסף עובדיה הרב דברי י -יא)"בזה עמ ' א סי' ב
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השי  מצד כי לזקוף, לו יש עצמו  השם וכשמזכיר אליו. והוא"מציאותו הנמצאים , כל קיום ת

מזכיר  כאשר זוקף שהוא ובזקיפה השם, הזכרת לפני שהוא זאת ובכריעה  כפופים. זוקף יתברך

השי  ואצל שלהם , קיום וממנו  מאתו, נמצאים  הם הנמצאים כל כי נרמז בו הם"השם, ת

מציאותו כי יתברך השם אל נפשו  ומוסר כורע יתברך שמו הזכרת  אל בא  כאשר  ולפיכך אפס.

הכל, יתברך השם  מן כי מפני שמו מזכיר כאשר וזוקף יתברך, השם  אצל נחשב אינו אדם של

השם. מזכיר כאשר לזקוף לו  יש לכך הכל, וזוקף  מעמיד והוא

 מהר כך על ענה  ובמודים ? באבות וסוף, תחילה  אלו, ברכות בשתי דוקא ל "לכרוע

קז ) עמ' :(שם,

 השי מן העולם  השתלשלות  היא [=אבות ] הזאת  השתלשלות"הברכה הם  האבות  כי ת.

הוא 'אבות ' שהיא ראשונה שברכה כשם  כי וזה ב 'מודים '. וכן שהתבאר. כמו העולם והתחלת 

אליו. הוא  המציאות שכל על הוראה 'מודים ' ברכת  וכן יתברך, השם  מן המציאות השתלשלות 

לו קנוי זה בשביל הבן  ואין מאתו ; הבן ומשתלשל לבן סיבה הוא האב כי הם  דברים ושני

ואלו שלו. שהוא אדוניו לפני כורע בפרט והעבד שלו, לאדון קנוי הוא העבד אבל העבד. כמו 

הכתוב שאמר דברים ב' כנגד הם  דברים ו )שני לב, 'אביך'(דברים כי קנך'. אביך הוא 'הלא

סיבה  שהוא האב  כמו  להם  סיבה הוא כי ישראל, השתלשלות יתברך מאתו כי לומר רצה

הודאה  נותנים שאנו  'מודים ', ברכת  כל הוא זה ועל לעבדים. לו  אליו ישראל שקנה  'קנך' לבן.

השי  להשי "אל הכל רק דבר שום עצמינו  מצד אנו ואין  שלו, שאנו 'על "ת אומר ולפיכך ת .

ונקראת הודאה היא  הזאת  הברכה ענין וכל לך', הפקודות נשמותינו  ועל בידך המסורים  חיינו 

הודאה'. "'ברכה

)"דבר "העמק  כו, כד , בראשית על דבר" לסוטה)"הרחב א)מציין של "(ה , תפילתו  אין

בשר כל 'יבא שנאמר כבשר, לבו משים  כן אם  אלא נשמעת ה 'אדם  נאום  ."לפני,

לכך. מכוונים כאשר רק לקיים יכולים אנו  זאת 

מאת שיוצאים לכוין צריכים  בכריעה, לאחור כשפוסעים התפילה , שבסוף בכריעות

וצריכים האנושי. עולם  לעשייה, ועד ליצירה לבריאה, לרדת הן פסיעות שלוש האצילות; עולם 

למעשה. מחשבה לצרף

מעלה כלפי המתפלל של ידיו  כפות  שתי מעלה כלפי לפרוׂש הקדמון, (וכמו המנהג

יא) יז, (שמות עמלק  מלחמת  בעת משה להלןשעשה ביאורנו עיין ע"בירורים"(, טז ברכות  על ב)",

 ההשתחויה בזכות אלא מתכנסות  נו )(בראש"אינן רבה, .ית
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?כוונה בלי גם  עמידה תפילת  יתפלל האם  פנויה, דעתו  ואין טרוד שהוא מי א]

ע תשלומין וישלים התפילה, שידחה עדיף האם  כך"או אחר הסמוכה התפילה או "(שו י ח "ע 

א-ב) סעיפים עמידה קח תפילת  באמצע  שאוחז  באדם הדין ומה הנאנס. כדין פעמיים יתפלל ואז

כה? עד כיון שלא מכיר והוא



 ( טו הלכה ד  פרק  תפלה :(הלכות

כיצ חוזר הלב כוונה בלא התפלל ואם  תפלה . אינה בכוונה שאינה תפלה כל ד?

לפיכך דעתו. שתתיישב עד להתפלל לו  אסור טרוד ולבו משובשת דעתו מצא בכוונה. ומתפלל
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[עכ  דעתו. שתתיישב עד להתפלל לו אסור מיצר או עיף והוא  הדרך מן ומקורו"הבא ל]

ע ל ב."בברכות 

עולם גדולי  כתב : זו  סוגיא על הראשונים83המאירי בדורות אלא כן נאמר שלא הורו

כך, כל מצויה הכוונה שאין הללו  בדורות  אבל להם . מצויה והכונה  בלבם  צפון שהחסידות

אל  מקום  ומכל הדין. מעונש לעצמו  ויחוש לו, שאפשר כמה בכוונה  להתפלל אדם  ישתדל

לו שאפשר כמה ויכוין יתפלל אלא לכוין, יכול שאינו  לומר רעועה בטענה עצמו  [עכ יפטור ל ].""

" פסק כן ברורה לא ס "משנה קא ג )"(סי ' יכוין,"ק לא  באבות שאפילו משער הוא ואם 

באבות לכוין פנים כל על יכול שיהיה דעתו שתתישב עד כלל יתפלל ."לא

ב ברורה "עצה השו"משנה  מחבר פסק כיון, שלא  ויודע  תפילתו  המסיים  אדם  ע".

והרמ שוב , להתפלל בפעם"שעליו  שגם  הדבר קרוב כי שוב, להתפלל יחזור שלא פסק א

" העיר יכוין, לא הלכה הנוספת ד"ביאור קא והאידנא)"(סימן  :ה 

השמו סיים  אם גיבור'"כונתו 'אתה אצל עומד אם  אבל באבות. כיון ולא  ע 

ברכות עוד שיברך לו נאמר האיך בזה, יצא לא הדין דמצד כיון באבות, כיון שלא ונזכר

יכוין  שלא שקרוב מפני וכי אבות? ברכת  לו דחסר  אחרי בהם , יצא  שלא תפילתו] [=בהמשך

אדם' ה'חיי מדברי אבל לי נראה היה כן בהם ? יצא לא שבודאי ברכות עוד שיברך לו נאמר

כ ב')"(כלל דין נ ד ויותר גיבור'. 'אתה אצל עומד אפילו חוזר דאינו  באופן "משמע אחרת עצה ל

הש על וימתין כלל, עתה עוד  יאמר שלא [=שומע"זה : לצאת  ויכוין אבות , ברכת  שיאמר ץ 

הש וכשיגיע בעצמו."כעונה ]. יתחיל גיבור אתה לברכת דאינו84ץ לן קיימא בתפלה דהלא 

[=הש משא"מוציא  בקי, שאינו  מי  דוקא אלא אותה "ץ] לברך יכול שאינו  כיון באבות כ

עכ בעצמו ל.""

ז אוירבךשלמה שלמה "(למן צח-צט)הליכות עמ' תפילה, על "" אחרת . עצה והכונה נתן

אבל  ותוכנה, הברכה ענין עיקר שהם תיבות  אותם פירוש את שיכוין  הוא לעיכובא  שהיא

וכל  אבות, בברכת  אף לחזור, צריך אינו  דילגם אפילו  הברכה, בתוכן מעכבות שאינן התיבות 

איש' ה'חזון בשם אומרים אחרת ] עצה אמר [ועוד כראוי. בהם כיון שלא אלא כשאמרם שכן

היטב לכוין ישתדל וגם שעומד, מקום  עד בכוונה ואילך אבות מברכת  בלבו  להרהר שראוי

לעיכובא]."ב'מודים' זה  גם כי אומרים [שיש .



 מהרבעלי בשם  צח  סי' טור  האשכול, ספר כתבו: למאירי  מהל'"ההערות ד פרק מימוני הגהות רוטנבורק, ם

כ אות  תפילה

מהשברור לשמוע יכוון גיבור ', 'אתה רק  לא  אחרת, ברכה בכל שנמצא  מי הדין  ומשם"שהוא שם, עד ץ

לבד. ימשיך
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עם יחד עמידה תפילת להתחיל מספיק  ואינו הכנסת , לבית  לבוא שמאחר מי ב]

הש וכאשר לחש, תפילת  סיימו  לא עדיין הם כאשר תפילתו להתחיל לו מותר האם ץ"הציבור.

" לאמירת "קדושה יגיע  בבחינת ויהיה ישתוק הוא כעונה " חובתו ?שומע ידי ויצא "



עי "רש לח סוכה ד"(על  הבא)"ב ברוך אומר  הוא שם ה  והתוספות זה, דבר ה "(דהתיר

ענה ) ולא לשונם :שמע זו עליו. הקשו 

שמתו מי פרק דאמרינן כא)מהא דף  שלא(ברכות עד ולגמור להתחיל יכול אם

וי  יתפלל. לא לאו ואם  יתפלל. לקדושה, ציבור שליח [ע"יגיע במודים כן שם לן "א ולמה  כ]

שמיעתו היתה שותק היה אם ודאי אלא ישתוק. שם  ולכשיגיע כדרכו יתפלל האי? כולי

אע שמא ומיהו תפלתו . עדיף "הפסקת עונה מקום מכל כעונה, דשומע  המובחר 85ג מן "ומצוה 

ע"[עכ  כא בברכות  ושם התוספות ). להפסיק "ל נוהג  שהעם  ואמרו  בזה  הרחיבו  התוספות ב

בשו גם  נפסק אמנם וכך כעונה. ושומע ז )"(או ע "התפילה סעיף  קד  סי ' ולקייםח להפסיק שיש

כעונה. שומע 

אומר"בשו יביע  או ת ששי, ס "(חלק  טז, סי ' א-ב)"ח אלוק עצומות , מערכות  הביא

הנ  הנהגה  שבעד ראשונים] שאוסרים"[=תשעה אחרים] ראשונים תשעה [=כנגדם  ואלו  ל

ריטב דברי והביא  ע"אותה. כא בברכות מהגמרא התוספות קושיית  ליישב שלכתחילה "א  ב .

הש תפילת אחרי עד לחכות עשה "ראוי  כעונה, ושמע להתפלל התחיל אם  בדיעבד אבל ץ.

" של זה לקט ובסוף אומר כדין. חייםיביע יוסף הרב דברי הביא "" חי(מחבר איש  בספרו)"בן

חי " יוסף ס "עוד משפטים, פרשת ו )"(הלכות , "ק ש: מן בשומע  הוא זה דכל שדרכו"ונראה קבוע , ץ

שעמד  חזן מן השומע אבל שבקדושה. דבר בכל קולו  ששומעין הציבור כל חובת ידי להוציא

אחרים, להוציא מכוין זה דאין זה מדבר תועלת  לו  אין בלבד , אחת פעם  אקראי בדרך להתפלל

זה  דבר לבו על יעלה [עכ ולא """ ומחבר אומר ל] אין יביע  ולכן זה, לפסק ומסכים  מאמץ  "

" על כעונה לסמוך ."שומע

ש בין אנו, בדורנו האומלל המצב  לפי כי עראי"להוסיף יאהרצייט)ץ קבוע,(בעל ובין 

" ולכן ששומע . מי חובה ידי להוציא לבם  את מכוונים אינם בביראשניהם פותא (שבת"נפל

ב) השוסו, דברי לפי לנהוג השו"ואין שדברי שאפשר שכן כל  זה. בדבר במי "ע מדובר הם ע 

שהוא תפילתו כדי ובתוך מתפללים , מנין התאספו  לא כשעדיין בהיתר תפילתו  שהתחיל

הש וגם מתפללים  מנין מיהרו בה, ל "מאריך והגיעו  שלהם לדין "קדושה "ץ סתירה אין בזה  .

כ  דף ברכות  בשו א"של א)"(המובא סעיף קט סי ' המאחר ע  אדם  בענין אחר, במצב מדובר שם כי .

הש חזרת אחרי עד להמתין עליו הכנסת, לבית להתפלל."להגיע שיתחיל לפני ץ,

 כולכן בברכות  שהש"אמרו אחרי עד הנכנס שימתין  'קדושה'"א קורא ץ
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" על  לסמוך אין כעונה למעשה "שומע  חובת ידי ולצאת  הגר "קדושה " ועוד, קאפח". י

הרמב כוונת לד)ם "מבאר פסקא י' פרק  סוף תפילה כדי (הל ' התפילה באמצע  להפסיק שאין

" כעונה. שומע  בין להיות אפילו  ולקדושה לקדיש עונה שמע קריאת  הקורא שאין רבינו  דעת 

פטור  במצוה 'העוסק משום פטור שהוא רק ולא המצוות'. על מעבירין 'אין מטעם  הפרקים 

המצוה ' א)מן כו, [=רמב(סוכה שכתב  וזה רשאי. אינו אף שמו"אלא [בענין כאן 'לא"ם ] ע ]

כלו יענה יפסיק' שלא לומר צריך  ואין וישמע , בשתיקה יפסיק לא [עכ מר על "" מוסיף ואני ל].

" כי נניח בשתיקה . אפילו  להפסיק אין מדוע טענה כעונה דבריו  מפסיק שומע הוא  והרי "

להקב תחנוניו  ערבוב"באמצע  אלא וריח, טעם  לזה ואין קדושה, או קדיש לשבח ומתחיל ה

הקב עם  לדבר אפשר כך כלום קל "דברים. כן, לעשות  יכין לא ודם בשר מלך  לפני והרי ה?

המלכים. מלכי מלך לפני וחומר קל של בנו  בן וחומר



וע דזמרה, בפסוקי מדלגים  שאינם  יש ""ג] להתפלל להגיע מהם נבצר זה  תפילתי

"עמידה  בדברי הבנתם  מפני וזאת  הציבור. עם יחד מישרים" לר'מגיד המלאך שאמר  מה "

קארו. יוסף



(א סעיף  נב , :(סימן 

 מהולל' עד שאמר' 'ברוך אומר: דזמרה פסוקי בסוף צבור ומצא הכנסת לבית בא

ואח הללויה'"בתשבחות', עולם  ועד 'מעתה עד לדוד' 'תהלה קטו ,כ: וכן א-כא; קמה , (תהלים

ואחיח) הללויה'", קרובו  עם ישראל 'לבני עד השמים' מן ה' את  'הללו  א-יד)כ: קמח, (תהלים

יה "ואח תהלל הנשמה 'כל עד בקדשו ' אל 'הללו  א-ז )"כ: קנ, :(תהלים

 שמהר ידענו זאת  ח"לעומת  גורס ולילה לילה כל היה קארו בעל "י משנה פרקי י

דזמרה. בפסוקי לקצר נזקק והיה לתפילה מאחר היה עייפות מרוב  נרדם  כשהיה לפעמים פה.

אותו מוכיח  היה אליו  מתגלה שהיה שמים  מן מישרים"(המגיד מהדורה "מגיד בשלח, פרשת ,

תש דפוס נז )"קמא, עמ' לשונו :ך וכך

צריך אתה ולכן בהשכמה הכנסת לבית  הולך אינך כי עושה? שאתה מה בעיניך

ע התפילה המוקדם."לומר ולאחר המאוחר להקדים טלאי, התפילה 86י סדר כל כי ידעת  והלא 

הסדר. ומקלקל מפריד אתה הרי המוקדם  תאחר ואילו נכון. וסדר יסוד על ומסודרים  מיוסדים

הכנסת ? בית  ממשכימי שני או  ראשון להיות בעיניך [עכ והרע  לעניננו]."" ל ְַָ

מהראפשר שהיה העמידה"כוונתו מלפני  שדילג  הפרקים  אותם עמידה תפילת  אחרי  אומר י
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לשו"" היטבע  א)"(ס "באר "ק וכן ברורה , והעירו(שם)"משנה המגיד, דברי הביאו ,

הכנסת" לבית לבוא איחרו אם  אפילו זה, מטעם  כסדר להתפלל נוהגים מעשה אנשי "והרבה

שו דברי הביאו  גם  אבל הצבור]. עם  יחד עמידה תפילת  מפסידים הם צבי "[=וממילא חכם  ת 

לו ) [וכנראה (סי' מנין. בלי ביחידות  שמתפלל במי דוקא נאמר הסדר לפי רק להתפלל שהחיוב

" דברי ראה לא מישריםהוא המנין ].מגיד עם להתפלל הכנסת  לבית  שבא במי גם  מדובר ששם  "

"החיים ב)"(ס "כף ישק  אבל אבא-שאול. בנ -ציון ר' סבור וכן לדלג. לא לומר נטה

שיש הורה אלא לדלג, שאין הורה לא הוא המגיד. דברי פשט כך לא  כי דבריהם , על להקשות 

נאמרו המגיד דברי כי לזה, וראיה לדלג. מוכרח הוא משכים  שאינו מי ואדרבה, להשכים .

הנ "למהר  הדברים  בהמשך שנאמר [כמו  בתורקיה בהיותו  קארו ""י ישראל ל לארץ לעלות ]"אזכך

ה "ומהר  כתב קארו ערוך"י וכתבשולחן המגיד , לדברי שע ולא ישראל, בארץ  בהיותו  (בסימן"

דזמרה!ב)"נ  בפסוקי ולדלג לקצר כן דוקא 

חז חסידות . היא דזמרה  פסוקי אמירת הרי לדחות . הם"יש בהם . אותנו חייבו  לא ל

יוסי ר' של עמנהגו קיח פם "ורמב87ב)"(שבת תפילה הי"(הל ' "ב)"ז  כך על חכמיםכתב ושבחו 

תהלים מספר זמירות שקורא מנהג."למי אלא חובה אינם  הם  בציבור 88, תפילה כן שאין מה

" האדם  ועל גמורה , חובה כחוהיא בכל הטורלהשתדל כתב כך לקיימה. צ')"(או " סי ' וגםח .

מלה בכל היטב יכוין כן אם אלא נשמעת היחיד תפילת  אם  הוא  עספק ח ולכן א)"(תענית 

חסידות ?חובה  דברי מפני אדם של חובתו נדחה כיצד והא הציבור. עם  דוקא להתפלל



רמב כתב בדיעבד? רק היא גדולה  מנחה תפילת האם ה "(פם "ד] :ב)"ג

 הּתמיד שהיה ולפי זמנה. תקנו  הערבים  בין של תמיד כנגד המנחה שתפלת ִָאמרנו 

'מנחה  הנקראת והיא ומחצה שעות  מתשע זמנה תקנו  ומחצה, שעות בתשע  יום בכל קרב

שעות בשש התמיד את שוחטין היו שבת בערב להיות שחל הפסח שבערב  ולפי קטנה'.

"יוםיהא בכל הלל  מגומרי  רש"חלקי  כתב שם וגם והחמישית !". השלישית  הללויה רק לקרוא  שהכוונה י 

המדלג. זהו והרי

 השו ודאי ""כי  להתפלל שכדי הורה  נב) (סי ' הואעמידהע דזמרה. מפסוקי  חלק לדלג האדם על הציבור עם  "

) שבת  לכבוד שמוסיפים הנוספים המזמורים את  ידלג שבת , של בשחרית אדם"הדין אבל"חיי ו). סעיף יט כלל ,

" אמירת דין ""נשמתמה הפוסקים . מחלוקת  בזה  מצאנו  תשובה? (או שערי  ס"" רפא  סי ' דין "ח שאין קבע  א)

"נשמת" אבל אותו . אף וידלג חול, של מזמירות  עדיף אדם" "חיי פרק כי עליו , חולק ו) סעיף יט, (כלל "נשמת"

" והוא מאד כחשוב א ) קיח, (פסחים בגמרא גם השירהוזכר הגר"ברכת  בשם כן ושמע בדיון ". דברינו  לפי אבל א .

" כמו לנהוג ראוי  תשובהזה, "שערי ולדלג אענשמת" כי """ שאומרים  חז נשמתפ הסדר, בליל אמרו "" לא מעולם  ל

שבת ! בכל כך לומר
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ומחצה  שעות שש מאחר שהמתפלל אמרו חיובה 89ומחצה, זמן הגיע  זה זמן ומשהגיע 

גדולה ' 'מנחה הנקראת היא ."וזו 



השומלשונו פסק וכך לכתחילה. זו  אין גדולה' 'מנחה היום  בחצי שהמתפלל ע"משמע 

א)"(או  סעיף  רלג סי ' .ח

" ברורה ס "משנה סוף  רלג א)"(סימן [=שו"ק מהראשונים  ס"ויש ד' כלל הראש, ק "ת

מהגר  משמע וכן והטור, ועכ "ט, ולמעלה. ומחצה שעות  משש לכתחלה שמקילין אם"א ] פ 

קטנה ' 'מנחה  על ימתין ואם  הצבור עם  להתפלל יוכל שעתה או  לדרך, לצאת או  לאכול רוצה

ולמעלה  ומחצה שעות  משש לכתחלה להתפלל מותר עלמא לכולי מנין, לו  יהיה  ."לא

רמב של בירושלמי"מקורו  מובא שכתב ? זה לפסק פם ה "(ברכות :א)"ד

דלא"דריב עד שעין לשית  יומא ומטא אריסטון , לכון הוה אין לתלמידיו מפקד ל

תסקון. דלא  עד דמנחתא מצלון תיהוין לאריסטון תסקון

לשש היום והגיע  במסעדה לאכול תעלו כאשר לתלמידיו : ציוה לוי בן יהושע ר'

שתעלו]. לפני מנחה שתתפללו עד למסעדה תעלו לא היום ] [=חצי שעות 

תפילת עם להמתין עליהם היה כן לא שאם לאכול, שרצו מפני רק להתפלל שהתיר

רידב פירש כך קטנה. מנחה  זמן עד הירושלמי"מנחה  על הדף)ז  על  .(נדפס

 פמיימוניות תפלה הל' ג )"(על הערה מהבבלי ג מקור שיש חננאל רבנו  דברי הביא

ב)בברכות חמה (כט, דמדומי עם להתפלל מצוה יוחנן ר' אמר אבא בר חייא ר' אמר כך:

ואע דורים'. דור ירח ולפני שמש עם  'ייראוך מאן "שנאמר מילי הני במערבא, עלה  דלייטי ג 

בירושלמי משמע  וגם דמי שפיר כמעט, שמש ביאת  קודם אבל טפי. ה "(פדמאחר יוסי א)"ד  ר'

מיצויו לעת מצוא' לעת  אליך חסיד כל יתפלל זאת  'על שנאמר חמה  דמדומי עם  מצלי הוה 

יום [עכ של ל]""

– לכתחילה גדולה, מנחה להתפלל  שיש האומרים  של דעתם כאן

א)שהגמרא לא, "(ברכות דניאל מדברי ביומאלמדה תלתא ושאלה זמנין להתפלל, יש "

וצהרים'" ובקר 'ערב דכתיב  דוד ידי על מפורש כבר אחת? בבת  כוללן יהא  נה ,יכול (תהלים

רד יח) שם וביאר ."" וצהריםק  היום , תחילת  – ובקר הלילה, ותחילת שעבר היום סוף – ערב

אמרו וכן משתנה . כשהיום לאל להודות  אדם  שצריך התפלה, עתי הם  ואלה היום . חצי –

בדיעבדמשמע
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ט)ל"רז סח, רבה שהיום(בראשית פעמים שלוש כנגד  ביום, פעמים  שלוש להתפלל אדם  צריך ,

[עכ משתנה  הנ "" הסוגיא ועל רש"ל]. שם העיר שטראשון)ש "ל שמואל "(הרב הוא: צהרים הנה

כוותיה, דהלכה יהודה, לר' דצהרים משמע ב', משנה  נגעים , של שני ובפרק המנחה. תפילת

ביומא  וכן ושביעית . ששית שעה ב)הוא משחרי (כח, מכי [=מנחה] דאברהם צלותיה אמרינן 

[עכ  וכו ' רמב"כותלי דעת  ליישב  מנסה ושם  הוא"ל ולכן היום , חצי אחרי אוכל היה  דוד כי ם 

גדולה ]. מנחה להתפלל נאלץ היה אישית 

" בספרו ווייס , יואל חדשיםדוד ראבמגדים  כי מביא  ברכות, על בפירושו"" הירחי, ן

כלה כלמסכת רשג )(עמ' את  ""הקדים  המלה משמעות  על זאת  בהערתו ."צהריםש

 רבה"רד בראשית  במדרש נמצא ט)ק פסקא בתנחומא(סח, יד)וכן פסקא "(צו, אבות:

מלפניך רצון יהי לומר אדם צריך בערבית משתנה. שהיום פעמים  ג' כנגד וכו ' תפילות ג' תקנו 

צ בשחרית לאורה. מאפילה  שתוציאני אלהי מאפילה "ה' שהוצאתני אלהי ה' לפניך אני מודה ל

חמה  לראות  שזכיתני שכשם  אלהי ה' מלפניך רצון יהי לומר אדם צריך במנחה לאורה.

בשקיעתה  לראותה תזכני כך [עכ בזריחתה, ל]""

.משתנה היום כאשר הן ומנחה שחרית ערבית , הללו : מהתפילות  אחת שכל  ברור

" מצב אין אז כי קטנה, מנחה  שהכוונה להיות יכולה המגמה "משתנה לא המׁש היא אלא ,ְֵֶ

גדולה. למנחה  כיוונו  ודאי אלא הקודמת.

 הנ "רד במאירי"ק גם מצאנו על ו ברכות ואל "ב)"(על היום תפלות בכל אדם  יזהר

ביום פעמים  ג' נתקנו שהתפלות  קצתן . התפלל שכבר על בעצמו יקל   

  'חשך ובורא אור 'יוצר בענין שנרמז  כמו מאתו , הכל כי ולהודות  "להכיר

ל ]."[עכ 

 אחרי שעה  כחצי הוא  השינוי ועת השינויים . את להכיר האדם שעל מדבריו  מפורש

קטנה. מנחה בעת ולא גדולה], [=מנחה היום חצות 

(ב ו, "(ברכות נענה אמרו: לא אליהו שהרי המנחה בתפילת  זהיר אדם  יהא לעולם

המנחה  בתפילת מהרשאלא ומקשה """ פירוש  מה זהיר א אדם בזה יהא מחויבים  כולנו הרי "

" ועונה מצוה! היא ותיכף כי מיד אלא אותה, ישהה שלא המנחה בתפילת  וזריז זהיר אדם יהא

אותה  יתפלל זמנה ."שיגיע 

שמעון ר' בדברי הבנה פהרווחנו ובתפילה "ב)"(אבות, שמע  בקריאת זהיר "הוי

זמנם. שהגיע  מיד ולקיימן להזדרז אלא  הדבר, קיום  עצם על כוונתו  שאין 

 בסידורו גאון סעדיה כו )ר' "(עמ' היא מנחה תפילת שזמן  החמה,כותב ירידת  משניכרת 

השביעית השעה  של השניה מחציה  הרי "וזה וגם  הרי"(שו ף". שכ)"ת  סי' להתפלל ף  שיש פסק
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מהר  על לתמוה ויש גדולה. לשו"מנחה בהקדמתו  שכתב שלמרות  קארו פסק "י יכריע  כי ע 

רי  שלושה, מתוך שנים לפי  רמב"ההלכה ורא"ף, הרי "ם שגם למרות בעניננו כאן וגם"ש, ף

כהרמב"הרא הכריע גדולה, מנחה  שעדיף קבעו  כן "ש שכתב  ואפשר קטנה . מנחה להתפלל ם

השו ספר כתב שם  צפת, בני אצל המנהג כך כי שראה  ""מפני [ובביאור יוסף ע. לטור,בית "

הכריע]. לא 

" הלכה הסובריםבירור מהראשונים הרבה אסף זילבר, אברהם יחיאל הרב של "

והם : גדולה. במנחה להתפלל עדיפות  שיש

פ אות מנחה , תפילה, המנהיג, סמ"ספר [ב] י "ב. מצוה  נתיב"ק ירוחם , רבנו [ג] א

המחכים  ספר [ד] ג חלק  ריש יג )א הכל(עמ' על ספר כג )[ה] שניאור (עמ' בן משה ר' של

מהר  של תלמידו הרשב"מאיברא , לתלמיד החיים, צרור [ו ] רוטנברג  פרץ"ם  רבינו  [ז] (עמ'א

ריאיב) פסקי פ"[ח] ברכות  לד"ז, טור מחדש, פב)"(בנדפס עמ ' שם , המאורות, ספר [י]"[ט] ח 

שם  הכהן ישמעאל לר' הזכרון ט)ספר לדרך(עמ' צדה [יא] ג ), פרק ב כלל  א, רוקח(מאמר [יב ]

שכו ) .(סי'

הסמ חננאל, רבנו גאון, האי רב הר "זאת: ספר "ג, חיים, עץ מועד, אהל מלוניל, א

קטנה . מנחה העדיפו ויטרי, מחזור המאירי, אחרוניםהבתים , זילבר  הרב  אוסף  תח, בעמ' שם, (עוד

גדולה ) מנחה  90.המעדיפים

רמב לפי הצהרים, סעודת לאכול האנשים  שרגילים בסעודה "בדורנו  לאכול האוסר ם

גם התפילה , [לפני  גדולה. מנחה להתפלל שיש יסכים השולחן "הוא סערוך רלג כתב"" יב ק

מתפללים דאינשי שרובא  מה גדולה]. מנחה להתפלל לכתחילה  יש קלה סיבה מפני שגם 

מתפללים של מנין מוצאים ואינם בפרנסתם טרודים  הם היום  שבאמצע  מפני  הוא קטנה מנחה

הערבית, תפילת  עם  המנחה תפילת  יחד לצרף להם  נוח יותר והרבה עבודתם . למקום סמוך

ביניהן דקות כמה של הפסקה רק יש ישראל)שם בארץ כי (כאן  הפסד. בזה יש לכאורה אבל .

כיצד  הא  שוב , להתפלל נגש הוא רבה  שהות  ובלי  המנחה, בתפילת  כראוי האדם  מכוין אם 

כך ? כל הסמוכה בתפילה יכוין שוב 



 על"נ (סוף ברכות  על חננאל רבנו מחנה. כל של הנימוקים  תש"לפרש  שנת שמח , לב 'מכון במהד עמ'"ב ן,

[ע קטנה מנחה  בעת  רק לפעמים קרב והיה וחצי, בשש נשחט היה הערבים  בין  של תמיד קרבן כי מבאר כ"נד)

רש שמסביר ולפי  חננאל.] רבנו היא"דברי  שהרי ההקרבה, עיקר השחיטה אין י ') עמ' ה א , ויקרא  (על הירש ר

ע המזבח,"מותרת על ההקרבה הוא  הקרבן  עיקר אבל  ה'. לפני כניעה האדם, ישות  ביטול להורות שלילי, והוא  זר. י

(רש התורה אש  אל [ע"ההתמזגות  מח) עמ' יא , ג, ויקרא על הירש  רש"ר דברי קטנה"כ מנחה בעלי ובכן  הירש ]. ר

השחיטה, גם  כי מלמדים גדולה מנחה בעלי אבל המזבח. על ההקרבה והיא ה', אל ההגשה של הרעיון עבור טוענים

הקרבן. עבודת של מהותי חלק היא גם  השם , לפני ההתבטלות 
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האם בתפילה, לכוין יותר מצליח  הוא ביחידות מתפלל שכאשר הטוען אדם  ה]

בציבור? תפילה ולהפסיד כך לנהוג לו  מותר



 האנשיםשמפני שבמקומו מדובר ואם המצוה. קיום  לאדם לו  יחסר כונה, חוסר

שגומרים שם  האנשים  מרוב  ומהומה רעש שם  שיש או  התפילה, באמירת וממהרים חפוזים

ואח לחש כוונתו"תפילת  את ומבלבלים חבריהם, לבין ביניהם בשיחת-חולין פותחים כ

ונוהגים התפילה, את המכבדים אנשים  יש שם  אחר, במקום כנסת  בית  לחפש עליו בתפילה,

ביחידות. יתפלל זה מפני ולא הכנסת . בבית  סרק שיחות מדברים  אינם וגם במתינות 

חז אמרו  כי הציבור? עם רק להתפלל כך כל א)ל"חשוב ח, שהמתפלל (תענית 

בה. כיון אם ומלה, מלה כל בשמים בודקים  ביחידות

שנאמר בכפו נפשו מׂשים כן אם  אלא נשמעת  אדם  של תפלתו  אין אמי: (איכה רבי ִֵ

מא) כפיםג, אל לבבנו בשמים')'נשא אל ודרש(אל  עליה אמורא שמואל אוקים  והא] [איני? . ֵ

בבריתו ' נאמנו  ולא  עמו , נכון לא ולבם לו, יכזבו  ובלשונם בפיהם  לז )'ויפתוהו עח, (תהלים

עון' יכפר רחום 'והוא  כן פי על לח)ואף עח, בצבור (שם כאן ביחיד כאן קשיא לא ."וגו'.

י:"רש

'בפיהם 'ויפתוהו כדכתיב שלם , כולם  לב שאין פי על ואף נשמעת, תפלתם –

רבים : לשון בדברים ,

 עכ] מכוון לבו  כן אם אלא [=נשמעת] אינו ל]:"–

בזוהר יותר א)"(ח מפורש רלד, דף :א

" יח) ואקשוקב , אוקמוה, קרא האי תפלתם '. את בזה ולא הערער תפלת אל 'פנה

צלותין, דעלמא צלותין כל  אלא  פנה? מאי שמע . או  ליה, מבעי הקשיב 'פנה'? חברייא. ביה

צלותא ההיא עאלת  לא דעד תקיפא. בחילא אלא קדישא מלכא  קמי עאל לא דיחיד וצלותא

קב בה אשגח בדוכתה, נש,"לאתעטרא בר דההוא ובזכותיה בחובוי ואסתכי בה , ואסתכי ה

אינון, זכאין מן דלא צלותין אינון כמה דסגיאין דצלותא דסגיאין. בצלותא כן עביד דלא  מה

קב קמי כלהו  ואסתכי "ועאלין מהפך הערער', תפלת אל 'פנה כך בגין  בחובייה. אשגח ולא ה,

עובדוי. אינון ומאן דא, צלותא דצלי נש בר ההוא ומאן אתעביד. רעותא במה בה ואסתכי  בה

תפלתם', את בזה ד'לא בגין טעמא? מאי בצבורא. צלותא דלצלי נש לבר ליה ליבעי כך  בגין

דלבא ורעותא בכוונה כלהו דלאו גב על 91."אף

המלך תרגום לפני נכנסת אינה היחיד תפילת אבל  תפילות , הם הרבים] [=תפילות העולם  תפילות כל הסולם :

הקב בה משגיח  במקומה להתעטר נכנסת  שהתפלה מטרם  כי  חזק. בכח אלא  ומסתכל"הקדוש  בה, ומסתכל ה
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לא שאם שבתפילתו, ומלה מלה בכל מכוין הוא  באמת  אם  היטב לשקול האדם על

שאין  מה  תתקיים. ולא נשמעת תפילתו  שאין אפשר אבל  קיים , אמנם  הוא המצוה בחינת  כן

הרבים. עם התפלל אם כן,

'ימאס ולא כביר ה )אל לו, היו(איוב ברבים  כי  לי, מקרב נפשי בשלום 'פדה וכתיב ,

יט)עמדי' נה, הקב(תהלים  שאין מנין אומר נתן רבי הכי  נמי תניא רבים ?". של בתפלתן מואס ה

ימאס' ולא כביר אל 'הן א)"שנאמר ח, .(ברכות 

בברכות מובא יקרה . פנינה עכאן התיבה א)"(כט לפני עבר הקטן שנה ששמואל ,

" המינים . ברכת נוסח התקין עצמו שהוא אחרי שעותאחת וג ' ב' בה אתהשקיף זכר ולא "

התקין. עצמו שהוא המלים 

" עיין שבכתובים, המקראות ולפי מדוקדק בחשבון הן סידור התפילה פירושי

לרוקח ח "התפילה של"(לדוגמא: דף  רפאנו )"א ברכת אפשר ו, בלבד אחת לברכה אפילו  ולכן .

כיצד  הקשה  קוסמן אברהם והרב הסגנון. בעריכת  לדייק כדי שעות ג' של זמן לעיין שצריכים

וענה  יום? בכל פעמים  ג' אותה שמתפללים  ברכה נוסח  שכח  הקטן ששמואל להיות  אפשר

הגדולה כנסת אנשי תקנת לג.)כי ברכות  יז : שש(מגילה רק הציבור "היתה את  ומוציא מתפלל ץ

חורבן  אחר דינו ובית גמליאל רבן בזמן רק קבוע . כחק התפללו  לא היחידים  אבל חובתם , ידי

התפילה נוסח מחדש להסדיר צריכים שהיו  המקדש "בית תשוב(כגון ברחמים עירך "ולירושלים

" לציוןוכן בשובך עינינו היחיד.)"ותחזינה על כחובה  גם זאת וקבעו הוסיפו אז

 בברכות המשנה מוסברת מ "(פבזאת  כח)"ד בדף  הוא ובבבלי  בכל ג, אומר גמליאל רבן

אם אומר עקיבא ור' עשרה. שמונה  מעין אומר יהושע  ר' עשרה, שמונה אדם מתפלל יום

אח הבאה ובמשנה וכו'. בפיו תפלתו  ""שגורה אין כ: קבע תפלתו העושה  אומר אליעזר ר'

תחנונים התפילה "תפלתו כל תקנו  כבר הגדולה כנסת  אנשי הרי נחלקו ? במה [א] וקשה .

ולכאורה  והתעוררות מוסר דברי שהם לכאן, אליעזר ר' דברי שייכות מה [ב] קשה ועוד בזמנם?

באבות להיות  ראוי ומקומם המשניות, כשאר הלכה דברי פולא כתבי–יד ב)"(סוף בכל [ג] ועוד ?

המשנה בירושלמי)של הוא וכן  בבלי  בתלמוד הוא רבן (וכן  דברי על מוסבים  אליעזר ר' דברי

הנ  עקיבא ור' יהושע  ור' שתקנת"גמליאל דרכה תורה האמת אלא נפרדת. משנה ואינם ל,

ש לתפלת  רק היתה הגדולה כנסת אנשי של ""הקדמונים כך על ענו וכולם  בציבור "אמן ץ

תפילה  או ברכה נוסח שום לכתוב  אסור היה כי כך שזה ומסתבר חובתם . ידי יצאו  ובזה

כל על  חובה לקבוע  רצו גמליאל רבן בזמן  לעצמו. איש  איש  להתפלל ידע לא ציבור  רוב  ולכן קטו. (שבת 

שמהפך  פירושו הערער, תפילת אל וכו '.פנה וכו ' הרבים. בתפלת  עושה שאינו מה אדם, אותו של ובזכותו בעונותיו 

הם ומה הזו תפלה שהתפלל האדם  הוא  ומי  התפלה. נעשה רצון  באיזה ומסתכל צד, מכל בה  ומסתכל התפלה

אע תפלתם, את  ּבזה שלא משום הטעם? מהו בצבור. תפלתו  שיתפלל האדם  צריך לפיכך כולם"מעשיו. שאינם פ ָָ

הלב ורצון  [עכבכונה ל]""
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" המשנה: לשון  (וזו "יחיד מתפלל יום עשרה )אדםבכל שמונה  רבן " על חלק  אליעזר שר' מובן ובזה .

מוכח וזה תחנונים. תפלתו שתהיה היחיד חובת  לדעתו  כי עקיבא, ור' יהושע  ור' גמליאל

פמהירושלמי ה "(ברכות הנוסחג )"ז כי ויום, יום בכל חדשה  תפלה מתפלל היה אליעזר שר'

הציבור. נחלת רק הוא שבידינו  הקבוע 

 עבדו את  שחרר אליעזר ר' מדוע מאד מוסבר ב)ובזה מז, למנין (ברכות להשלים כדי

היחיד)עשרה תפילת להתפלל  מהאנשים חלק  אז יכלו לא שיטתו לפי .(כי

הרמב מדוע  מוסבר גם שלא"ובזה תיקן בתפילה מזלזלים  הציבור שבני ראה  כאשר ם

ש חזרת  ישמעו  אלא לחש הרמב"(ץ "יתפללו רנ "ם"תשובות  סי' בלאו , מהד ' ,"(475 דף ולכאורה ח .

" לבטל להיפך , לתקן צריך היאחזרה היה בציבור תפילה אלא לחש? תפילת להם  ולהשאיר "

הנ  קוסמן אברהם  מהרב  כאן עד הגדולה , כנסת  אנשי של העיקרית, ל."היא

" ענין שכל רבים בעיני ששגור כך.חזרה ומה אינו בקי שאינו מי להוציא רק היא "

השנה ראש תפילת  על אלא יום  כל תפילת על נאמר לא שזה השנה )אפשר ראש  מסכת (סוף 

אחד כל על וחיוב הדין מעיקר היא בציבור תפילה מהרמבאבל פ"(כמשמע  תפלה ה "ם , שכולם"ט ג

לשמוע) והגר צריכים ."" לענות אסר אף ולוז 'ין שמוח וברוך הוא "ברוך מחמת כתר"("הפסק "

כ"ראש פסקא ועיי", מ "ו  פסקא .ה )"ש 

 הג קושיית  מיושבת כהן "ובזה שלמה וילנא)"(מו ר חזצ  מגילה "אם  שיקראו  תקנו ל

הכפרים  בני למען הכניסה מתפללים)ביום  עשרה להם חז(שאין  כך תקנו  לא עבור "מדוע  גם  ל

ובהכרח תפילה, נוסח אפילו כתבו שלא ההם בימים  ובמיוחד הכניסה, ליום  שיקדימו  תפילתם 

שעה  אלא כלל! התפללו לא מהם  הנ "רבה מהתפלה "פ פטורים היו בעשרה, היו  שלא כיון ל

הגדולה )"(ע כנסת  אנשי ג פ  יחיד כל חובת  שהיא המגילה כקריאת  ודלא כ.",

הנ "ע כל רגיל "פ היה לא הקטן כשמואל אומנותו היא שתורתו אדם כי להבין אפשר ל

תיקן עצמו  שהוא נוסח ידע  לא  ציבור כשליח להתפלל נעמד וכאשר היחיד, (הכוונה בתפלת

הנוסח  את  ביסס ידיהם שעל והגימטריאות  החשבונות ואת הנרדפים , השמות בין ההבחנות את זכר לא

הברכה ) של יוםמדויק  לשלשים  אחת פעם  רק  התפלל יהודה רב כיצד להבין אפשר כך שמא .

לה.) דף השנה מהש(ראש  ששמע  ודאי אבל לחש, לתפלת כוונתם  שמא בכך", מובן ושמא ץ.

שבעירובין לא(סה.)מה מהדרך כשחזר דשמואל ואבוה התפלל, לא  שרתח ביום  חנינא ר'

" שם  רב  דברי וכן יתפלל התפלל, אל עליו מיושבת דעתו שאין תפילת"כל על בכולם מדובר ,

הש תפלת אבל הקדמונים."לחש, כתקנת  שמעו, בודאי  ץ

 המפתח פרנקל)"(רמבבספר רמבם תפלה"על הל' ה "(פם כמה ד)"ח של דעות  הביאו

שש מה היא הציבור תפילת שעיקר מקדימים"המלמדים  שעשרה ומה בקול. התפילה מקריא ץ 

" אמרו : כך הציבור. תפילת  עיקר זה אין בלחש, ירמיהולהתפלל שו(לוו )"דברי וכן אבן ", ת

עישראל רד עמ' השנה, ראש  למסכת הדרן חמישי, חלק פישר, יעקב  ט)"(הרב  סי ' שביעי  ובחלק  וכן ב , ,
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""שו הלוי ת  ח "שבט ואזנר, שמואל  יא)"(הרב  סי ' גשטטנרד נתן הרב  וכן  ח , נתן, או "(להורות ח "ג

א) אות  ג הנ סי' הדיעה על החולקים הרבה יש ואמנם  מיבעי.". למיחש סוף, סוף אבל ל,



 זמן הרבה עד בלילה, מאוחרת  שעה עד בביתם  שלומדים התורה לומדי בין יש ו ]

לכולל-לימודיהם,אחר  להגיע  ממהרים שהם כיון בבוקר. מלקום  מאחרים  לכן לילה, חצות  י 

בשו הדין שכך הם טוענים בביתם . ביחידות תפילה חוטפים  יח)"(או ע "הם סעיף צ ' סי' כי ח

אמנם הכנסת . מבית  יותר בו להתפלל ומצוה הכנסת , מבית  יותר קדוש קבוע  מדרש בית 

רמ אבל מתפללים , עשרה שם  יש אם הוא שמדובר פסק  אפילו"המחבר נכון שזה פסק א

" עשרה, מנין שיש הכי בלא בלאו מתבטל ואינו  אומנותו שתורתו  מי [עכ ודוקא ל ].""



,להבהיר" אומנותושהביטוי פטור תורתו  לו שיש לומר זמננו בסגנון כמו אינו  "

לצה  ""מלהתגייס מלמדנו אלא ברורה ל. נו )"(ס "משנה הכרחיים"ק לדברים  אם כי מתבטל  אינו 

הליכתו בשעת מלימודו שמבטל מפני הכנסת  לבית  ללכת  לו  אין כן על ולימודו. גופו ."לצורך 

" לשמוע  כדי מזמנו מבטל זה אדם שאם  פשוט עםחדשותאבל לשוחח או עיתון  לקרוא או "

בזה  ודן זה. בהיתר להשתמש  זכאי אינו  אחרים , ביטולים מיני כל או ריעים, שיחת  חברים

פיינשטיין משה הרב  חו גם משה  ר-רא)"(אגרות עמ' "מ מתבטל אינו  אם רק כי רגעוקובע

"כמימריה  נחשב  אז אומנותו" ""תורתו ומסיים : של]. [טענה כאן שיש רואה איני ובעצם

בזמן  ללמוד במקום בציבור, מתפילה יתבטל שלא באופן לימודו  לסדר דיכול תורה. ביטול

בלילה  ."מאוחר

רמ שם הרא"הזהיר בשם ת"א שהרי הם"ש, כאשר כי  הציבור, את  מכשילים  אלו  ח

שת וה "רואים כמותם. הם גם יעשו בציבור, בתפילה מזלזלים  אלו ברורה "ח צ"משנה (סי'

כט)"ס  "ק בתורה כתב שעוסקים  משום  הכנסת  לבית  לילך המונעים האנשים לקנוס ."דיש



ע בתפילה מאריכים שהם מהמקובלים  חלק יש האריז"ז ] כוונות שמכוונים ל "י

פשוטי "והרש לכוון ביכולתם אין ההם בסודות העיון עומק מפני אמנם עמידה . לתפילת  ש

מותר? זה האם  המלים.



 משקלאוו,בדברי מנדל מנחם ר' של תלמידו  חבר, אייזיק  יצחק הרב  הגדול המקובל

לגר שה  מובהק תלמד ""יה בספרו  [א] וצינה א. כ)"מגן עמ' ט, "(פרק דברי כתב: צדקו ובאמת 

ע"הר  הובאו  דבריו [=מקינון, שו"ש ריב"י העמוקות"ת הכוונות לכוין החיוב מן שאין קנז] סי' ש
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מן  ורחוק להפסד קרוב [=הוא] בוריין על הכוונות סדרי יודע  שאינו  מי כי בתפלה. האלה

רשכבה  הגדול מרבינו קבלנו  וכן הנאמנים. המקובלים בזה שהאריכו וכמו  היותר "השכר, ג

הגר  שלפניו , דורות מכמה זו בחכמה זצ"גדול מווילנא העמוקות."א כוונות בתפלה לכוין שאין ל,

שסדרו התפילות בתיקוני ׁשמכּוון  מה אחרות , כוונות  יש ותפילה  תפילה שבכל כן גם ְֶָואמר

צירופי  סדרי לפי עת  בכל משתנה  רק לחברתה, דומה תפלה ואין הגדולה, כנסת  אנשי לנו 

יתברך הגדול [עכ שמו ל ].""

 הגר של המובהק תלמידו  ולוז'ין, חיים  ר' גם  התכוין לכך לנו"ושמא נתן כאשר א,

" בתפילת לכוין יש מה  עשרה עצה ב92."שמונה  לשונו  החיים"כך יג:נפש פרק ב שער "

 לה המגיד שאמר כמו  הוא זה. על יוסף "היעוצה הספר בית שבריש ב ' באזהרה "

מישרים" ומצותמגיד תורה של אפילו  מחשבה בשום תפלה  בשעת  מלחשוב ליזהר לשונו: זו "

[ע עצמם  התפלה בתיבות  אם בדבריו "כי דוק כ].     אין [=כי] .

ז הראשונים מרבותינו  התפילה כוונות קצת לנו  שנתגלה מה גם כי מה. עד יודע  ל "אתנו 

האריז נורא אלוהים איש הקדוש הרב  אחרון ועד עליונין, לעשות"קדישי הגדיל הפליא אשר ל

כנסת אנשי כוונת עומק פנימיות נגד כלל הים מן כטיפה אף בערך אינם נפלאים, כוונות

ק  שהיו התפילה. מתקני אנש"הגדולה איתי דלא יבין מבין וכל נביאים. כמה ומהם זקנים  כ

וסדורה  קבועה תפלה במטבע  ולגנוז  לכלול כזה, ונורא נפלא תקון לתקן שיוכל יבשתא על

פעם ושבכל המרכבה. פרקי וסדרי ותחתונים  עליונים  העולמות , כל של התקונים אחד בנוסח

אחרים. חדשים  מוחין והמשכת  והכחות , העולמות  בסדור חדשים  תקונים  יוגרם שמתפללין

דומה  בפרטות  תפילה שום  יהיה  ולא היה לא בימינו במהרה הגואל ביאת  עד שּתקנּוה ְִֵֵֶָׁשמעת

ברמשא ודלביש ברמשא, לביש לא בצפרא  דלביש ד'לבושין כלל. ואחריה לה שקודם לחברתה

כ  תקון בתקונים שנאמר כמו  בצפרא' לביש ולכן "לא ואחריו . שלפניו לחברו יום כל וכן ב,

רז על"אמרו ט' פ"(חגיגה במדבר  וברבה שמעט)"ב  קריאת שביטל זה לתקון' יוכל לא 'מעוות

וכמ כו '. תפלה  או פ"כו ' חיים' עץ ב'פרי באורך ע"ש התפלה משער אפשר "ז בלתי והוא ש.

ע לא תקון "אם  בעת  עצומה הופעה עליהם הופיע אשר ית ' קדשו ורוח העליונה הנבואה י 

ית הוא ׂשם  והברכות. התפלה מטבע  בתוכם"נוסח  וגנוזות , ספורות  התיבות אלו  בפיהם ש ָ

ית כוונתו עומק על ה ' בסוד עמד אשר הוא מי לזאת התקונים . אורה "כל ישכון דרך איזה ש,

מהם ? פרטית תיבה כל של

 תיבה כל מפיו מוציא שהאדם ׁשּבעת  התפילה. בעבודת  העיקר אלא ְֵֶהרב ]:

ידה  על להוסיף ולכוין כצורתה, באותיותיה התיבה אותה במחשבתו  אז לו יצייר מהתפלה

שלכן  י' בפרק לעיל שמבואר  כמו ואורם . קדושתם  להרבות למעלה פרי שיעשה הקדושה כח

העולה  היא ממש בצורתה תיבה שכל עולם'. של ברומו העומדים  'דברים התפילה נקראת

שו הרב בספרו מבבל, חיים ""יוסף דברי  הזכיר פעלים, רב החייםת דבריו.נפש  הבאנו להלן  זה . בנושא הללו  "
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נפלאה  סגולה והיא נפלאים . ותקונים פעולות לפעול ושורשה  למקורה  אחת  כל מעלה, למעלה

הטורדות ההבלים  מחשבות כל בזה מעליו  ולהסיר  לבטל בזה, עצמם למרגילים ומנוסה ָּבדּוק

טהרה (ומניעות) לו  יתוסף בזה הרגלֹו יוסיף אשר וכל והכוונה. המחשבה טהרת  ְֵֶ[ומונעות ]

פשטית כוונה והיא בתפלה. [עכ "במחשבתו  ל]".

בערכו ממעיט ולוז 'ין חיים  שר' הדעת  על להעלות  וחלילה חס  דברים. להבהיר עלינו

כמבואר  הזוהר, כתבי בכל ומעמיק בקי שליט, שהיה כמוהו מי התורה. סודות לימוד של

" בספר הלומד לכל החייםוניכר הנ "נפש בלימוד אלא זמן ". כי  מחלק הוא  דבריו  שהבאנו  ל

הם והם תורה, סתרי ללימוד יש עצום ערך לחוד. תפילה בשעת כוונות וזמן לחוד, לימוד

ב כמבואר התורה שלמה "עיקרי לגר אבן ג )א"" פסקא יא פרק כא; פסקא ח ובהערותיו(פרק

זהר דלתקוני 162 עמ' תנינא, נתיב ל ', דגרמין)"(תקון לון  וי  ראשון ה שער בסוף חיים ר' לשון וכך .

" החייםשל :"נפש

ית להש"שזיכהו עליונין ש קדושי ברכה לנו השאירו אשר הקדושה תורתנו  נסתרות  יג

רשב כגון התלמוד הרב"חכמי כמו האחרונים  בדורות מימיו וששותין ותלמידיו, וחביריו  י 

האריז נורא אלוהים  איש רק "הקדוש הוא המצות, וכוונות  טעמי בקצת  עינינו  האירו אשר ל.

ומחשבותיו ודבוריו  מעשיו פרטי כל מגיעים היכן עד והשגתו  ׂשכלֹו לפי אחד כל שיתבונן ְִכדי

כל  ולקיים לעשות  מזה ויתעורר ויתפעל ותחתונים. עליונים והכחות, בהעולמות עניניו , וכל

ית לבוראו  עבודתו עניני וכל ואהבה-עצומהובקדושה "מצוה ויראה ובאימה הדקדוק בתכלית ש,

וע הלב. בלא"וטהרת  המצוה  מקיים  היה מאם  בהעולמות גדולים יותר תקונים  יגרום זה י

שבהם המעשה פרטי הוא לעיכובא המצוות בכל העיקר אמנם  הכוונה . וטהרת [עכ "קדושת  ל ].".

,המצוות טעמי פנימיות  ולהבין ללמוד ועצומה גדולה מצוה שיש למדנו  מדבריו 

חז לנו  שתיקנו התפילה של הלשונות להבין זה ובכתבי "ובכלל בזוהר, לנו שהעירו  כמו ל,

ואריז"רמ בשעת"ק  אבל ספרים. עשרות  מהם לנו  ויש הדורות, משך הקדושים  כל וכתבי ל

התפילה יג )מעשה פרק ב ' בשער מהן.(כדבריו לסטות ולא המלים  פשטי על רק לחשוב צריכים

" בעל [אלישיב], עליאשאוו שלמה הרב של בשמו כתבו ואחלמה וכן שבו  גליונות"("לשם

ואחלמה  שבו 19)"לשם עמ' הקדמה ,.

אדמו כתב מברסלב"וכן נחמן ר' מוהרר ח "(ליקוטי  קכ)"ן , סי' .ב

אדמו כתב הכהן"וכן צדוק ר' לר עמ' ג ' אות  הזכרונות , עמ'"(ספר  ברכה הר  ובמהדורת  ה;

ד 177"" לא ה וכו ' הקודש  רוח דרך התגלות בלא בספרים הכתוב מתוך המתבוננים המקובלים רוב ואולם

כלל תועלת בו שאין  אלא חיוב שאין  צ"זו אמנם  שם". 180 עמ' ברכה הר ובמהד ' 72 עמ' להלן  בדבריו  ע 

דבריו ) סייג

" בספרו הלל, משה  יעקב  הרב כתב  שלוםוכן קלב -קלג )"אהבת  .(עמ'
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" כתב אדםוכן ס "חיי יח סי ' ראשון ""(חלק  אמירת בענין ב, לדוד)ק תהלה  :אשרי,

.בה לכוין ר 93(ודעחייב לכוין, צריך שנכתב  מקום  המלות,"שכל פירוש שיכוין ל 

בעוה  כי ושמות , כוונות  יכוין לא מקצץ"אבל המכוין ספק ובלתי בחטא, מלוכלכים  אנחנו ר

האר  כתבי  הלומד ואפילו מאלף "בנטיעות . אחד ואפילו  הענין, ולא המלות רק מבין  אינו י

מהרש מסהיד, קא רבא גברא מאן חזי ופוק ללבב). יראה וה' בזה , שבקי ימצא ל "לא

עסק ח)"(צבתשובה לך  ואין אתם בדרך תלך אל אהובי 'לכן דבריו: וסוף  הרבה. בזה האריך

והלואי  וצפוניה, התורה רזי ומבינים יודעים  הן כאילו  בחידושים , המתיהרים  בנסתרות 

ר  של כח יפה מה הגלוי. מתפלל "שידעו שהוא אמר הקבלה סתרי שלמד אחר מקינון, ש

על  ידו המׁשנה שכל דע  אבל שלהם. מה להם ויהיה כדרכך, נהג כן על כו '. יומו  בן ְְֶַַַכתינוק

העליונה  על וידינו  עכ התחתונה, רש"" ועכ "ל ואם"ל). ידך'. את 'פותח  בפסוק לכוין צריך פ

ונ  בכוונה. ולאומרו  לחזור צריך בו, כיון סוף "לא עד כו ' פותח מפסוק לומר שמחוייב ל

כסדר  [עכ "המזמור ל]".

" כתב ברורה וכן ס "משנה צח, א)"(סי' יתפלל "ק רק ויחודים, בשמות האדם  יכוין ואל

בלבא ביה לכוין ויודע ד' בסוד בא שהוא מי לא  אם הלב, בכונת הדברים להבין כפשוטו 

מהרש ובתשובות אברהם. מגן עיין הרבה, בזה מקלקל הכי, לאו דאי ודחילו. סימן "ורעותא ל

ב"צ ועיין הרבה. בזה האריך  יהושע"ח עומדיןפני אין פרק ריש  א)" לא, דאלו(ברכות שכתב

ובתפילה  קודם , רק התפילה בשעת  לכוין אפשר אי ערוך בשולחן כאן המבוארים הכוונות 

המלות פירוש לכוין צריך  ."[=עצמה]

חיים יוסף הרב  כתב לזה "וקרוב חי(מחבר  איש שו)"בן פעלים"בספרו רב חלק "(ח ת ג ,

י תשובה  ישרים , רשג )"סוד  סידור בידו בהחזיקו המתפלל אדם שרעבי)ש"נגד שלום "(הרב באמת:

אריז דרבינו יודע  הוי כי גמור. טועה הוא כזאת לכוין "החושב  שצריך הכוונות  טפח גילה לא ל

בזה. פרטות  ופרטי פרטות יש כי טפחים. ארבעה וכיסה  גילה אלא כמצטרך, התפילה בברכות 

הרש רבינו  שפרט הפרטות חזי שכתב"פוק מה על ידות  עשר פרטות יש ועוד שלו . בסידור ש

הרש ז"בסידור והמה "ש בהם לכוין שצריך בכונות  ביאור הרחבת  יש שכתב במה וגם ל.

הכוונות'. ב'ספר נתפרשו שלא בעל-פה

שהאריז מציין היה "דבריו  וכנראה חמה, בדמדומי מנחה מתפלל שהיה עצמו ל

" נפלאה] במהירות לסקור על יכול סדורות הכוונות  והיו אולם של כפתחו  פתוח לבו היה  כי

אמרתי  וכבר וכו'. וכו ' פה. בעל העמידה תפילת להתפלל דרכו  שהיה אלא עוד  ולא לבו . לוח

הסוד, בדרך התפילה בכוונות  לקצר שדרכם  החכמים  על    

        מהר הגאון יעץ ואלוז 'ין "כאשר ח

גם" דברי הם בסוגריים כאן שיש  אדםמה "חיי
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טוב"ז ומה עושים , הם  יפה ודאי דהא זה. בדבר חכם עצת יג] פרק ב  שער החיים, [=נפש  ֲַל 

הצריכה  הכונה מ ׁשלמת השכינה בודאי כן יעשו  [ש]אם בטוח דלבם זה. מנהגם  נעים ְֶֶַומה

וכו'. וכו' העליונים. בעולמות  מעלה של בנין בעבור להיות

" והםהרב :] הקבלה בחכמת  המצפצפים האנשים אותם  דרך בעיני ישר ולא

הרש רבינו של הסידור לתפוס  ז"נגשים  ע"ש בו  ולכוין דהא"ל בסידור. עיניהם  הסתכלות  י

במילי  עסק להם  ואין אומנותם, הסוד תורת  אשר להשרידים נאה הכוונות של זו טלית ודאי

ויכיר  עצמו  לבדוק צריך אדם וכל בלבד. בגירסא  ולא בעיון זו  חכמה בלימוד ויגעו ָדעלמא,

לסדר  יוכל אם מלא, אחד עמוד מלה כל על שנמצא [ה]ארוכות , בכוונות  עצמו וינסה ערכו,

[=שורות ] שיטות  שתי שאפילו  עצמו  יראה ואם  חציו. או  העמוד של רביע  סגורות  בעינים

איך שבידו, בספר סדורה בעיניו יראינה כן אם  אלא  סגורות  בעינים  מלבו  להשלים יוכל לא

לו ? נאה  שאינה זו  טלית  וילבש עצמו ידחוק

" כותב] עוד, נאמר שמאריך בזה  כיוצא כא)ועל יט, משה (שמות אל ה' 'ויאמר

ה ' אל לעלות  יהרסו אל פירוש, רב'. ממנו  ונפל לראות , ה' אל יהרסו  פן בעם  העד ֵֵָרד

אע התפילה ע"בכוונות  שעושים  עיניהם,"פ  נגד בספר מסודרים הדברים שרואים הראיה, פ

רב, ממנו  שנפל באופן הוא  אם  מתקריא, היא הריסה עיניהם , נגד שרואים  במה ומכוונין

שם האריך [=ועוד לאוזן. מפה המסורים  הדברים סוד וכו ' ללמדם  רב להם  חסר כלומר

שם]. עיין  הרבה,

 ר ""ומלפניו, בספרו קורדוברו , יקר מ  ב)"אור סי ' תחילת  ג, דף טז  לכוין (חלק שאין  כתב 

הקב לפני להגיש אלא במצוה, או  בתפילה בין בתורה, בין הספירות, פרטי ית"אל והוא ש"ה 

" לשונו : זו העולמות. לכל שפע  שמבחינה יחלק היחודים, כוונת סוד העובד שידע היות  שעם

להקב סתם הקרבן לקרב רק דבר, בזה לכוין  ראוי אין אלו , זו  ומבחינה אלו , יושפעו  ה "זו  ֵַ

אח משפעו יחלק רצונו"והוא  כפי ואע"כ ."" כוונות סידור סידר עצמו  שהרב למשה פ "תפלה

התפילה. דיבורי בשעת  בו  יכוין  שהאדם  ספר ולא לימוד, ספר זהו  כנראה

רמח שלפי דביר שמואל הרב ורבי ממורי רמח "(ל "ושמעתי הגר"ל"שערי  מהד' ח ",

ל עמ' ס "פרידלנדר ת"ו, ידיעה 94ד)"ב , לו שאין ומי הנמשל. בהבנת הם  תורה  סתרי אמיתות עיקר

" שיודע נקרא זה  אין שמוציא"קבלה בזה, המלים  לפשטי לב תשומת ללא המכוונים  כי ואמר .

תורה  סתרי היטב יודע האדם  שכאשר לי ואמר התפילה. חובת  ידי יצא שלא אפשר  מפיו,

ע סודיות  כוונות אצלו צפים מעצמם  זו, המלים."בהבנה פשוטי שאומר בעת  גם נמשל, פ 

לי. שאמר מה כאן רושם ואני דוגמאות, ממנו בקשתי

 הגרוכן של דורו  בן  אליהו , פנחס  הרב המקובל ב"כתב הברית"א, (חספר ""(320 עמ ' ה, פרק יב, מאמר ב
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והאריז מודים, ובברכת אבות  בברכת והזקיפה  הכריעה שהתפארת"בכוונת אמר ל

המלכות  את להרים כדי קפז-קפח)כורעת  עמ' הכוונות, "(שער היא המלכות  כי ישראל אמר  "כנסת 

עולם  רבון ועל בשפלות, ממצבה.(תפארת)הנמצאת אותה  ולהרים  לה 95להתכופף

בכוונת" גדול ברכת בשופר אריזתקע  בסידור שם אשר אשר)ל"" ר' לכוין (לפי אמר

חב אותיות ""בצירוף במלים  כנפותו מארבע  שיצאו"יחד הטיפות כל לשורשם להחזיר כדי ,

מהתפארת והשפע לארץ , בחוץ נמצאים ישראל שבני מה הוא שהנמשל הרב אמר לבטלה ,

" בחינת והוא למלכות מגיע וזהו"לבטלה אינו הקודש, לארץ ישובו שהיהודים להתפלל יש .

מהרה " ""וקבצנו  כי חוצה. שהתפזרו  מה על תיקון  "חבו, תיבות  ראשי הוא  ויקיאנו" בלע  "חיל

טו ) כ , אשר.(איוב ר' בסידור שם שכתב כמו 

אריז קבע  שם  אשר המינים , כילוי על הברכה הכוונות"(ל"בכוונת רלג )"שער  עמ' שהיא,

" ספירות קמץ,כתר לתיקון הוא זו שבברכה בהויה הניקוד גם ולכן בה, פגעו שהחיצונים "

הקב על האומרים המינים אבל מטה . בספירות  פוגם  בדיבור או  במעשה חוטא שכל ה "אמר

הוא" רשעי לא של השיא והם  במחשבה, הם  פוגמים """ [=גימטריא כי "כתר ם לבטל]. שבאו ,

זה] בנושא דביר, מהרב ששמעתי מה כאן [עד כלל. מצוה  שום  אין חלילה, אלוה  אין אם 

 בנוכחותם"הנ המקובלים, בסידור מחזיק האדם כאשר יוהרא, לשאלת בנוסף הוא ל

" כתב והרי כלום. בזה מבינים  שאין  אחרים  הלכה של או "(שו "ביאור ד"ע  רסב  סי ' סוף  בגדים"ח ה

לעשות"נאים) אדם רשאי ובביתו וכו'. יעשה לא כיוהרא מחזי אם  בשבת לבן בגדי ולבישת

רבים  בפני לא שירצה, "מה מגדים(בשם .)"פרי 

ע שהמכוין הוא במאמרנו כאן שהעלינו הביקורת  יכולת"עיקר לו  אין אם סוד, פ

תועלת כל אלא התפילה. חובת  ידי יצא שלא אפשר המלים, בפשוטי גם דיבורו  בשעת לכוין

דיבורו. בשעת ולא התפילה, למעשה האדם שנגש לפני רק  היא תורה  בסתרי הלימוד



חז דברי ידועים ""ח] וכשמתל בעזרו אברהם אלהי לתפילתו , מקום הקובע  כל

עניו הי חסיד הי  לו  ב)"אומרים  ו , "(ברכות אמרו  נופליםוכן  אויביו  לתפילתו, מקום הקובע כל

ב)"תחתיו ז, וידידיו96.(ברכות מביתו יוצא אינו  אבל, האדם  נעשה כאשר כי נהוג בימינו  אבל

ביחידות. יתפלל לא למען ביום, פעמים  שלש בביתו, המתפללים מנין לו  מארגנים  ושכניו

להמשיך או  האבל, עם  זה חסד לגמול עדיף? מה זה, למנין להצטרף אחר אדם  מן מבקשים אם 

 י עיין ביאור פרק מהר"לעיל בדברי  לזה קרוב הבאנו מודים . ברכת ברכות, פרק"ח  עבודה עולם , (נתיבות ל

י)

 זו ואנו בסגולה להשתמש עלינו מוטל  כמה להשמידנו , הרוצים צוררים גוים  המוקפים ישראל ארץ יושבי 

חז  לנו הודיעו  להזניחה."עליה  ואין  ל,
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ע זה חסד שיתקיים  שאפשר כיון שלו . הקבוע במקום  שאינו"ולהתפלל [אדם  שימצאו אחר י

להשלים אחר אדם  שיחפשו ממנו למבקשים לענות  לו יש שמא  קבוע] במקום להתפלל נוהג

המנין? את

שבבית למנין להצטרף כדי הקבוע, במקומו להתפלל שמפסיק במי יש חסרונות

האבל.

 הנ התועליות שתי מפסיד ""הוא של לתפילתול מקום ."הקובע 

" מקיים  הוא הכנסת  מלךבבית הדרת עם  פעמים"ברב חמש בתלמוד מוזכר זה יסוד .

ב) כז, מגילה ב; נב , סוכה א; ע , יומא א; כו, יומא ב; סז, למען (פסחים סגולה על מדובר לא כאן .

הקב של כבודו  למען אלא בשאלה] [כדלעיל, המתפלל שיש"האיש ככל מתרבה שכבודו ה,

ע אפילו אותו , העובדים ציבור להחמיר "יותר ראוי ולכאורה בלבד! אחד אדם של ריבוי י

הקב של לכבודו נוגע כי זו, הנהגה בקיום  ה!"מאד

ב תלמודית"בחפשי מלך)"אנצקלופדיה הדרת  עם ברב דיעות(ערך: חילוקי מצאתי

לקבוצות להתחלק להם  אין לזימון, המצטרפים  עשרה כשיש ודאי הזימון, בברכת הפוסקים . בין

" שם הזכרת  יפסידו  כשיתחלקואלהינוכי וגם מצטרפים, תשע עד ששה כשיש אבל בזימון. "

רמ להתחלק? להם אפשר האם  שלשה, של לזימון קבוצה לכל או א"יהיה משה, סי '"(דרכי  ח

לשו  בהגהותיו וכן  ב)"קצג, סעיף  שם "ע וכן אברהםאסר. ס "מגן סוף  ד)"(שם בתוספותק משמע  וכן .

ברכות  על החסיד יהודה ער' הראא)"(נ בתוספות  שם."וכן ש

ס ז"הט ג )"(קצג "ק להתחלק. ברורה מתיר "משנה הציון " גםשער כי מביא "

רבה " להחמיר אליהו עדיף לנהוג, מי כפי להחליט אנו  באים  כאשר ולכאורה כמותו . סבר "

לעיל שמנינו  כהרוב  מג "(רמ ולעשות ר"א תוספות הרא "א ותוספות החסיד  כדעתש)"י  להקל מאשר

.ז )"(הט היחיד

" הזימון. ברכת לבין כנסת  בית בין הנושאים, בין  להבדיל יש אברהםשמא (סי '"מגן

ס  טו )"צ ' הכנסתק לבית  שילך טוב יותר בעשרה, שם ומתפלל בביתו  מנין לו  שיש מי כי פוסק

קנד: סי' בסוף כתב וכן  מלך. הדרת  עם וברב אדם, בני הרבה שם  שמתאספים מפני להתפלל

הרא" נג )"(ח ם"מדברי אותםא מכילה הכנסת  בית דאם להיפרד (המתפללים)נראה להם אסור

" כתב וכן מנינים] שמואל [=לשני ממשפטי סי' הגר "" פסק כן פיינשטיין"א. משה ,ם (אגרות 

ח  דעה ס "יורה ד  סי ' ד)"ד .ק

רמב כי ברבים? תפילה לענין זימון של הנושאים  בין להבדיל שיש (שמותן"הצענו 

בא) פרשת סוף  כותב :יג ,

רוממות וכוונת ׁשּבראֹו. לאלהיו  ויודה האדם שידע מלבד בתחתונים חפץ  עליון ְֵֶֶָלאל

הכנסיות  בתי וכוונת בתפלות הקול  יתקבצו מקום  אדם  לבני שיהיה  זהו 
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במה  כוונתם  וזו  אנחנו !'. ּבריֹותי' לפניו : ויאמרו  זה ויפרסמו  והמציאם, שבראם לאל ְִֶויודו 

ז פל"שאמרו תענית ה "(ירושלמי  בחזקה 'א)"ב  אלהים  אל  ח)'ויקראו ג, למד (יונה אתה  מכאן ,

קול  צריכה ."שתפלה

" כי וההכרזה ובוראנו, יוצרנו  אל אנחנושהקריאה חיזוק בריותיך תוספת  מקבלת "

י"ע המזון על הודאה פרטי, דבר הוא הזימון ברכת  כן שאין מה בקשה ). (ולא

חיינּו" ובטובו  מׁשלֹו, שאכלנו  ."ברוך ִִֶָ

" להכריע שיש עםלהלכה בקריאתברב עשרה. בהם שיש נפרד מנין כשיש אפילו  "

לבית שילך המובחר מן מצוה אנשים, מאה יש תורה בו  שלומד בבית לו כשיש אפילו  מגילה,

" מפני הציבור עם לשמוע מלךהכנסת  הדרת עם  הרי"(ר"ברב  על  סוף"ן  בנדפס ג' דף מגילה, ף.

תרצ"ד סי' אברהם מגן בזמנה; מגילה רב אמר  ס "ה  כג )"ה .ק 

הזוהר בלשון לזה סמך ע"(ח מצאתי סוף קסד דף ע"ב וריש :ב)"א

בזמנא תו הוא. ארירי סק עלאה דמלכא איהו  הידורא מלך, הדרת עם  ברב דא

כנישתא לבי  אתי הוא בריך דקודשא     סק ליה ומשבחן ואודן ומצלאן ,

קדישא מלכא דא סתם דמלך איהו , דמלך הידורא כדין הוא, [עכ אריריך הזוהר "" מדוע ל].

" מלת  תהיה "כחדאמוסיף לא כלום  פסקי, פסקי השני, אחרי אחד המנין בני יבואו ואם  ?

מלך" "הדרת  מלת אלא שיתפללו? עת כולםכחדא" אלא שונים , למנינים  יתפלגו  שלא ענינה "

" וכדברי אותם, מכיל החדר אותו  אם  אחד, במקום רק יתאספו  אברהםכאחד לעיל מגן "".

"עולם של מלכו אחר.כבוד אדם  ויחפשו  לאבל, חסד גמילות של מהמצוה עדיף "

ט] בשאלה להלן דברינו  עיין [ועוד

,יותר טובה האדם כוונת כי האבל, שבבית למנין להצטרף אין מדוע  נוסף עיכוב

הערוכות הכסאות  הקודש, ארון לתפילה. שהתקדש בבנין מתפלל הוא כאשר יותר, מעולה

הידורים ועוד חזק, קול ובעל נעימה בעל הציבור שליח ההיכל, שבצדי הספרים  ארון סדר, לפי

דעת הסחת יש האבל, בבית כן שאין מה התפילה. כוונת  לתקנת  הם  חשובים לתפילה,

שעוברים [הילדים ] הבית לבני או הקיר, שעל לתמונות  או לריהוט, לב שם הוא כאשר המתפלל

במלים להתרכז וקושי המחשבה לבלבול גורמים אלו  חפוזה. היא והתפילה והנה, הנה לפניו 

התפילה. של



[מתפלליםט מנין לו שמארגנים  בזמנינו נוהגים מתו, על אבל שנעשה אדם 

הנמצא למנין האבל אותו שיצטרף לנהוג עדיף שמא לחקור מקום יש אבל בביתו . שיתפללו

לשם ? מביתו יצא והוא הכנסת, בבית
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ימים "חז שבעה משך  מביתו יוצא האבל שאין לימדו  א)ל כג, קטן  רמב(מועד ם".

זה דין פמביא אבל ה "(הל ' "ה )"ז של דברים עיקרי כאן ונביא השולחן. שצ"(יו ערוך סי ' ג "ד

א-ה ) :סעיפים

" של השולחן א ""ערוך ב[מסכת ]]: ולא בירושלמי ולא  בגמרא לא מצינו דלא  דע 

שהאבל דתניא שמחות והא שבעה. כל מביתו  כג )"(מו לצאת אינוק ראשונה שבת  'אבל

בדברינו להלן מבואר לזה [=הטעם הכנסת לבית  ליציאה אחר, ענין זה ביתו' מפתח יוצא

בברייתא וכן ב ']. כא)"(מו בסעיף היציאה ק כלל חשבה  לא  בהם אסור שהאבל דברים ששנינו

ושו בטור וכן ביתו . ש"מפתח סי' ברמב"ע  וכן כלל "פ  זה חשבו לא חמישי, פרק אבל הל' ם

ריב ובתשובות איסור]. ולא מנהג שזו  ומשמע  האיסורים , מנהג "[=בין הביא קנח סי' ש

המעתיק, [=הערת  הכנסת. בבית להתפלל אבל ימי  שבעה בכל יוצא היה שהאבל סרקוסטא

ה  יוסף "וגם הריבבית שהביא זו  הנהגה מביא ידיים]."" בשתי אותה דוחה ואינו ש,

" של השולחן ב ב"ערוך כן מצאתי ולהדיא הדשן "]: רץ)"תרומת לשונו :(סי' וזו

יראה  תשובה: השוק? מן רגל שכלה לאחר בלילה ביתו  מפתח  לצאת  מותר אבל אם  ֵֶָשאלה

כדי  הוא  ביתו  מפתח  יוצא שאינו מה דהטעם  הפסיד. לא הצורך, מפני גונא בכהאי שהמיקל

וכו'. אדם. בני אצל כשילך אבלותו ישכח שלא

" של השולחן ג כאשר "ערוך ביום] [=אפילו מביתו  לצאת  לאבל התיר ובמרדכי :[

ואע לו, קרא [הנכרי] וכו'."השר בא היה  לא אם עליו כועס היה לא שהשר פ

" של השולחן ד מהדברים"ערוך אינו ביתו מפתח שיציאה אלה מכל ולמדנו :[

יעשה  מה  ולטייל, ומתן ובמשא  במלאכה שאסור דכיון הוא, כן שממילא אלא באבל. האסורים

זה  ומטעם  אדם . בני אצל כשילך אבלותו ישכח ולא בביתו שיתבודד כדי ועוד לביתו ? חוץ

באמת אם ולכן הרבה. אדם  בני שם שיש משום  להתפלל, הכנסת  לבית בחול לילך  לו  אסור

ביום ולא בלילה, לצאת יכול יהיה אבלו בימי לו המותר לענין לצאת  לאבל צורך  איזה יש

עכ  מותר]. זה [=גם  ביום מוכרח  הדבר ואם אדם. בני תמיהת ""מפני השולחן ל ."ערוך

" דברי רבותיו , לפני הדן השולחן אני "ערוך תמוהים . בשמי " וגיורא בארעא יציבא

איסור97"שמיא ? ולא מנהג  רק זה כי מביתו , לצאת  לאבל לו מותר יהיה חולין (כפילצרכי

ורמב הגמרא, מדברי  הרב ושו "שהוכיח במנין ע)"ם להתפלל אבל חז , דברי לפי  ע"(אשר  ח בתענית א,"ל

נענות) שתפילותיו סגולה  לו  יש בציבור  והמתפלל בה, כיון אם תיבה כל  לו בודקים ביחידות המתפלל 

" אסור? כפונדקית ?יהיה כוהנת תהא 98"ולא

א"עמליצה ט , עירובין פ

א"עמליצה קכב, יבמות  פ
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הכנסת לבית לצאת לאבל המתירים דברי הרפנס,כאן ישראל הרב  מדברי רובם  (העתקנו

" ישראלבספר רטז-ריט)נשמת עמ' ":

צדק "(הגאונים ח שערי ב"" הובא וכן ב -ה, פסקאות  ד שער הגאונים"ג למו אוצר כ"" ג "ק

(36-37 עמ' "בנדפס שלום והרב גאון האי הרב הגאונים ארצותדברי ושאר שבבבל עיירות כל

הכנסת בבית  ."מתפללין

" הלכותכתב בטור]לקוטי מובא [זה נא עמ' אבל הל' גיאות, יצחק לר' "

מו א"הריטב כג )"(על דף בחול "ק אפילו  ז' כל הכנסת  לבית  לצאת  וכו ' נהגו ."ועתה 

שטז )הרוקח סי' אבלות (הל'

תשב"בשו מד)"(ח ץ"ת סי' ב 

גאגין טוב  יום טוב"(בדברי שם  תרנ כתר עמ' ג )""

" בספר חזן אליהו  שלוםהרב ד)"נוה מצרים (עמ' קהילות תרנ מנהגי שנת ד)"(נדפס

 לשותשובה ס ע"" סוף ג )"(שצג לביתק סמוך הוא  אם  הכנסת לבית  ללכת התיר

האבלות. מן דעתו  ויסיח בדרך אנשים שיפגוש חשש אין כי האבל,

שטרנבוך משה הרב זה והנהגות"(סמך ח "תשובות תרצז )", סי' יסעא שהאבל התיר

קרוב. כמקום  לו  נחשב  וזה  בדרך, אנשים לפגוש בלי  מיד לשם יגיע כי הכנסת , לבית  במכונית

" רווחת הלכה הרי אבל מחמירים, גם שיש באבלותמאליו המיקל כדברי "הלכה

א)"(מו  יח, שמנינו ?ק הגדולים  כדברי  יעשו  לא מדוע ולכן .

ומדוע"הריב כהוגן? שלא עושים שהם ציין לא מדוע סרקוסטא, בני מנהג  ראה ש

יוסף "ה  כהוגן?בית שלא שעשו  ולומר הסתייג  לא  זה מנהג שהביא "



שמיעת להפסיד רוצים  שאינם כיון [א ] האבל. בבית  מנין ארגון בענין בעיות  כמה 

האבל. בית עד הכנסת מבית תורה ספר מטלטלים  הם וה', ב' בימים תורה ספר קריאת 

בשו מרן קל"(או ע "לכאורה סי' ד)"ח סעיף  הרמה אבל זאת, לספר "אסר מכינים אם התיר שם  א 

קודם יומיים או יום ארון, כמו מכובד ס מקום שם ברורה משנה מט)"(עיין  דברי 99.ק כאן נביא

" בציבור הספר פוקסהתפילה יעקב יצחק הרב של קכג )" הערה ג ספר "(פרק טלטול שעצם  ודע 

" שכתב  פוסקים , כמה  דעת על מקובל אינו האבל, לבית החייםתורה  קל"כף עה )"(סי' אות  ה

ח ובזוהר עבדי. שפיר לאו וכו ' האבל לבית  תורה ספר שמוליכים ע"'הנוהגים עא דף ב"ג

 שו עיין (או "דברי שביעי  חלק אומר, יביע ב)"ת אות נו סי ' ח
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כולם הולכים  האבל בבית  התפילה שגומרין שאחר נוהגים  ועכשיו וכו '. וכו ' מאד החמיר

שד  סי' דעה ביורה שכתוב וכמו התורה קריאת  לשמוע  הכנסת לבית  האבל!] סעיף "[=כולל ם

[עכ יח """ ספר בציבור ל ]"תפילה

 הנ הבעיה על להתגבר שכדי אבלים ""ויש כדברי נוהגים  השולחן ל סי '"(או "ערוך ח

לב)"קל סעיף בזיון "ה  [=בזה] ואין קביעות, מקרי דזה פעמים, ג' בו  שיקראו  לדקדק והמנהג

בזיון, ויש ארעי לצורך טלטול [=נחשב] פעמים מג' בפחות  אבל הכנסת. מבית שטלטלוה במה

מקודם הביאוה אם ""אף כוונת  ושמא השולחן . החול,ערוך בימי נוסף, יום בעוד  בו שיקראו  "

" לך אין  שבת, ביום גם  מתפללים  של המנין לאסוף הם  זקוקים אם  כי בשבת . לא אבלותאבל

רגיל בפרהסיא והיה אחותו, שמתה תם ברבנו  ומעשה בשבת! האסור דבר שהוא מזה , יותר "

אבל, שהוא  ידע  כי לעלות לו  קרא לא והממונה שלישית. עלייה תורה לספר לעלות  שבת כל

" תהיה  שלא כדי לו, שיקראו בלי בעצמו תורה לספר תם רבנו  עלה בפרהסיאואז  "אבלות 

יו "(שו  א)"ע  סעיף  ת' סימן האבל?ד לבית  אדם בני עשרה  יבואו כאן וכיצד .

בשו הרי ישאל, שד "השואל סי' ""ע  כי מבואר יח סעיף העיר מ בני  כל שמת , נשיא 

שקורין  וחמישי ושני בשבת  התורה מקריאת חוץ בשבת, ובין בחול בין האבל בבית  מתפללים

הכנסת בימינו ?"בבית  גם אבל לכל גם  זאת נתיר לא  ולמה בשבת, האבל בבית  שהתפללו הרי .

נ  ""אלא וכדברי העם . לשאר נשיא בין לחלק שצריך השולחן ל אחרים)"ערוך  בסי'(לענינים

""שד  י-יא : סעיפים ספר מ לקריאת  ורק החיים. וכבוד כבודו מפני וכו ' חומר  עוד יש ובנשיא

ונ  הכנסת . בבית  קוראים  וה' ובב' בשבת הנשיא,"תורה בבית תורה ספר גם יש אם  אפילו ל

שייך ולא שנים  מאות  הרבה זה נשיא, אצלנו אין וכבר וכו' לגמרי. הכנסת בית לבטל לא כדי

זה  דין [עכ "עתה השולחן)". ערוך ל

 דצי טירחא של בעיה שלושיש פרטי, אדם של לביתו אנשים  לאסוף כשצריכים  בורא.

שכבר  ואלו מהמזומנים חלק רק לשם הגיעו  לפעמים ימים . ששה משך ויום , יום  בכל פעמים 

מתבזבז. שלהם והזמן ועשירי. תשיעי שמיני, יגיעו עד להמתין נאלצים  באו

שחז הקדמנו  ""הרי לכן קבוע, במקום יתפלל שהאדם הקפידו  בעזרול אברהם  "אלהי

ב) ו, "(ברכות  תחתיווגם נופלים ב)"אויביו  ז, בבית(ברכות  למנין להצטרף נאלץ  הוא וכאשר .

אלו. מעלות  מפסיד הוא האבל,



הש חזרת ובעת תורה, בן שהוא אדם שאלה: לו"י] וקשה ּבהקיץ הֹוזה הוא ְִֶָץ

הש לתפילת  ולהאזין הוא"להתרכז  ברכה איזו  על לב ׂשם אינו  יענה, אם  וגם אמן. ולענות  ָץ

" של חשש בזה ויש הקהל, עם יחד עונה אלא יתומה עונה בזה "אמן הכרוך העונש כל עם  ,

א) מז , אוזן (ברכות מטה הוא  ולפעמים  זה, עם זה מדברים סביבו אנשים  כשיש בעיה, תוספת .

הש חזרת בזמן קדוש בספר ילמד אם  לו ומועיל טוב יותר הרי ץ ?"לשיחתם,
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 יהודי היה ורשא בעיר כי לו  נודע  חיים. חפץ הרב אצל שהיה מעשה כאן נקדים 

ממסחרו רווחים  מספיק לו  שאין בפיו וטענה השבתות , בימי גם  עסקיו את לפתוח שהחליט

עסקיו לייעל כיצד שונות  עצות  לבו על דברו  המשתדלים בחנות . הוצאותיו  כל לשלם כדי

חיים החפץ  אל המשתדלים  באו לכן אותו . לשכנע  הועילו לא  אבל הוצאותיו, ולצמצם

חיים : החפץ להם  ענה השבת. מחלל את  לשכנע במה נכונה עצה להם  ימציא  גאון שבהיותו 

ולא לעניניו המומחה  הוא החנות בעל כסף, יותר להרויח כבר אם שנסיתם . במה טעיתם 

מה  לו להדגיש היא הנכונה הדרך אלא  עליה. חשב לא  בתחילה שהוא עצה למצוא תצליחו 

המסחור. בעית  על יתגבר בעצמו  הוא זאת, ידע  כאשר  השבת ! חשיבות  ענין

הש חזרת  של הש"בעניננו  חזרת  חשיבות  היא מה  לשואל לענות  עלינו  כדלהלן."ץ, ץ,

   קכד)"(או סימן  :ח

 ספרו"ה בתחלת אבודרהם דוד ז )ר ה (עמ' תפילות"בשם ששלש שושן ן' אברהם ר

י  אחת בכל יש יום, בכל מתפללים ז"שאנו  [=יחד] ועולים ברכות, כמה "ט  וראה ברכות . ן

כמתפלל  שכר לו  נחשב עמהם שמתפלל אחת  בתפילה כי הציבור. עם  המתפלל שכר גדול 

י  בלחש תפילתו כיצד? ביחיד. וצהרים  ובקר ששליח"ערב בעוד לדבר שלא אדם וחייב ט .

י  הרי כעונה, ושומע ברכותיה, לשמוע  ושיכוין התפילה מחזיר וחייב"ציבור אחרות . ברכות  ט 

ז ואמרו  וברכה. ברכה כל אחר 'אמן' לענות על"אדם  נג  מן ב)"(ברכות יותר אמן העונה 'גדול

י  בירך כאילו הרי כתיקונה "המברך '. הציבור עם אחת בתפילה כי נמצא  אחרות. ברכות ט 

ז שכר ברכות"נותנים  [עכ ן לעניננו]."" ל

 ש"הנ שכאשר הוא כאילו"ל הם מקשיבים , הכנסת  בית  ואנשי התפילה, על חוזר ץ 

ב מפורש כך נוספת . פעם מתפללים  עכשיו  ראש"גם לגר כתר ולוז'ין"" מ ח ראה "ה )"(פסקא אם

' ה' אל וקוה לבך, ויאמץ חזק ה', אל 'קוה  שנאמר  ויתפלל, יחזור נענה, ולא שהתפלל אדם 

ב) לב , הש(ברכות ובחזרת בלחש תפילות , ב ' סוד ץ ,"היינו    100

הגר  שכתב  המלים  ממש הם ""ואלו  בספרו הגר א אגדות"באור על ח)"א  פסקא ה, על (פרק

חז של זה ברכות."מאמר במסכת ל

 ר שאמר מה מאד מבואר ולוז'ין"זה כו )ח "(פסקא שמו[אמירת ] וברוך  הוא ברוך

הש סופה "בחזרת  עד מתחילתה הברכה כל על קאי ד'אמן' הפסק, הוי [עכ ץ  עניית"" ואם  ל].

"אמן " ענין  מה שומע, הוא ברכה באיזו  שידע  ורק אך  מחייבת היתה אלאהפסק " לכאן? "

כתב "השו ד)ע לשתוק"כשש"(קכד , להם יש הקהל התפילה, חוזר ץ  שמברך

[עכ  אמן' ולענות  כ "החזן בימינו והרי לברכות? לכוין למה  זה ל]. ודאי אלא בקיאים ? ולנו

הרמ גם  שוב. כאן מתפלל השומע  ד)א"כאילו  סעיף קכד "(סי' העםכתב שכל אומרים  יש

 להלן" מדוע ביותרנבאר התפילה מתקבל "שם 
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הש101יעמדו התפילה "כשחוזר הגר "ץ ובביאור שם". ה )"(ס א "ק חכמיםכתב  הטעם"כתקנת  .

הש דחזרת  בקיאים,"משום  שהכל הזה בזמן דגם  וכוונתו  בקי. שאינו מי להוציא נתקנה ץ

הש חזרת  עדיין עומדת . במקומה התקנה מקום ידי "מכל הציבור את מוציאה כאילו היא ץ

ע להפסיק אין כן ועל לעמוד, צריכים  כן ועל ""חובתם. אמירת שמוי וברוך הוא ."ברוך

המאירי בדברי יקרה פנינה עמצאתי כא ברכות בנדפס)"(על  74 דף "א, נוהגין : שאנו זה

שזה  לפרש יש נדבה? מתפללין צבור אין והרי התיבה, לפני עובר התפלל שכבר מי להיות

בקי, שאינו  את  להוציא  אלא נדבה תפילת  אינו     בראש או

הבקי  אף הכפורים  ויום [עכ "השנה יכולים". אינם  המתפללים  רוב לצערנו בימינו -אנו והרי ל].

עשרה שמונה שבתפילת ומלה מלה כל תרלכוין בתפילה יש הטור לפי נמצא "(הרי חשבונם מלים , ך

הגר ""בפירוש  בפרק להלן  הסיכום והבאנו עצמה. בפני  ברכה  כל תפילה, לסידור עמדין  במאמריי בירורים

על"חז  כט ברכות  על  – שם)"" עיין לתפילתא. לב בתשומת יקשיב שהאדם הדבר נחוץ כמה ולכן .

ש"הש שיש מדובר וכמובן השומע"ץ. את חובה  ידי להוציא לכוין שעליו  היודע חכם ץ 

הש חזרת בזמן הלומד אותו  מדוע ולכן זו ?"והמשמיע. יקרה מצוה יפסיד ץ

 תיקן עזרא  שבתחילה קוסמן אברהם  הרב של חידושו  הבאנו  החמישית, בשאלה

גם יתפלל ויחיד יחיד שכל נתקן גמליאל רבן בימי  כך, אחר רק הציבור. תפילת רק לישראל

בקול. התפילה כל קורא  שהחזן במה הציבור, תפילת הוא העיקר כלומר, עצמו. בפני בלחש כן

רמב כאשר והשמיט"לכן קיצר התפילה, בעת הכנסת  בבית מדברים שפשוטי -עם ראה ם

הש חזרת רק והשאיר הלחש תפילת ץ."אמירת

 לכן האחרונות . ספירות בשלוש מּתקנת לחש תפילת אלא  הסוד? פי על לזה ְֶֶַהטעם

הש חזרת  תפילת של הברכות  אבל המקטרגים. יקטרגו שמא  קול  להגביה  כבר "אסור הם  ץ 

האמצעיות, ספירות לשלוש  קבלת102עלו עיקר הרי שכך, כיון קול. להגביה אפשר כבר ושם

הש בחזרת דוקא  הוא כל "התפילות של התפילה מהות היא וגם  יותר, קדושה כמובן והיא ץ.

ביחד. 103הציבור

פ"רמבגם תפילה (הל' ה"ם  ""ט  פסק וברכהג) ברכה כל אחר אמן  ועונין ושומעים  עומדים  "והכל

הששער חזרת דרוש  ר"הכוונות, עמ' א ', דרוש  נ "ץ,

 משפחה)לכן קרוב איזה לו שנפטר פקודה (=יום  בעל-יאהרצייט שכל זמנינו מנהג על ביקורת למתוח  יש

" שהוא בטענה התיבה לפני לעבור בעל-יאהרצייט  אינו "חיובנגש השנה ימות שאר שכל אדם הוא  רבות ופעמים .

אומר או מפיו , שמוציא  במה מבין  ואינו עם-הארץ אדם  שהוא  מכך גרוע גם ונמצא  להתפלל. הכנסת  לבית  בא 

ובולע ממהר אלא  כתיקונן  האותיות את הוגה  אינו שהוא  מכך גרוע גם ונמצא תוכנן . הוא מה כלל לחשוב בלי

" לעשות שרוצים  מפני זה וכל בקולו . נעימה לו  שאין  או שאומר, ממה כך תיקון אותיות תפילתו וכאשר למת. "

לכל נתנו שלא שנה מאות  ארבע לפני (פולין) קראקא  מנהג אני  ומשבח  תיקון . בזה יש  אם  ספק מקולקלת,

ש להיות  התיבה לפני  לגשת ש"בעל-יאהרצייט היה אלא  שתקנו "ץ, כמו שאומר, במה  ומבין חכם תלמיד קבוע, ץ

בשו "חז  הוא  וכך א). (טו , תענית במסכת  כדלהלן:"ל ד) סעיף נג (סימן  ע
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הש חזרת  בעת תורה לומד זה שבן-תורה במה חסרונות  לענות"שני איסור יש [א] ץ.

יתומה " ""אמן עונה הוא  ברכה איזה  על יודע  אינו שהעונה כלומר 'מאמין"אמן , לחשוב (=וצריך

בזה ') בהאני מחויב האדם  שאין בברכה גם אמור זה אם דעות  חילוקי כאן יש אמנם ע"(שו .

ח)"או  סעיף  קכד  הרמח אבל ומגן ". הלבוש , והנה בה. מחויב  האדם שאין בברכה גם  מחמיר א 

הב וכן הש"אברהם חזרת על אמן עניית  כי הם  סבורים מחויב"ח אדם שכל ברכות הם  ץ

חז שכך כיון תקנו"בהן, ס ל קכד סי ' ברורה, במשנה לג )"(מובא שהאדםק לכתחילה לזה לחוש ויש .

ר  מרן דעת לפי אפילו  יתומה, אמן בעניית קארו."חוטא י

הש חזרת  בעת  הלומדים אותם ""ועל כתב  ברורה ץ ס "משנה יז )"(קכד  על ק בהערה

השו ""דברי  ולכוין ע לשתוק להם  ""יש לשון זו  ברורה , :"משנה

הש חזרת בעת ללמוד או תחנונים מלומר ליזהר יש לסוף "כן מכוונים אם ואפילו ץ.

ברכה  איזה על יודע כן שהוא [=כלומר יתומה' 'אמן תהיה שלא כראוי אמן לענות  הברכה

ג  שיתבאר, כמו הבנה] ובלי אוטומטי, באופן ממלמל רק  ואינו 'אמן', אומר יפה "הוא לא כ

לש להאזין שלא מהן ילמדו  עמי -הארץ  ללימודם יפנו  הלומדים  שאם עושים . ויעסקו"הם  ץ

ח בטילה הרבים"בשיחה את מחטיאין חכמים] תלמידי [=אותם  נמצאו עכ ו. 104ל.""



 ה מעדות בחור שאלה: עמידה,יא] תפילת בסוף תחנון ליפול לא נהוג אצלם  מזרח ,

ע כך שהוא ליפול "וטוענים  כן נוהגים והם  אשכנזים  של בישיבה לומד והוא תורה, סתרי פ

יעשה. כיצד שואל תחנון,

 מוזכר לא תחנון אמירת בעת הפנים על הנפילה מניעת כי נודיע דבר ראשית

באריז ולא קדמונים."בזוהר, מקובלים  שאר או ל

" בספרו מבבל חיים  יוסף הרב  כותב כך  אלא זו? במניעה התחילו חי כיצד איש "בן

תשא כי פרשת ראשונה, שנה יג )הלכות :(פסקא

.'והושיענו עלינו  רחם  לפניך, חטאנו  וחנון 'רחום  מעומד יאמרו מידות שלש-עשרה

דעיקרו אפים , נפילת  זה מזמור ונקרא מיושב. אשא ' נפשי ה' אליך לדוד 'מזמור כך  ואחר

פניו ישים  שלא להזהר וצריך השמאלי. זרועו על פניו שיפיל אפים, בנפילת לאומרו  נתקן

עניו ץ"ש" ושיהיה בילדותו; אפילו רע שם  עליו יצא ושלא  מעבירות; ריקן שיהא הגון ? ואיזהו הגון . שיהיה ָָצריך 

וכתובים נביאים  תורה לקרות ורגיל ערב; וקולו  נעימה; לו ויש  לעם ; ."ומרוצה

"העיר ברורהשם  (סמשנה  """ יב) חז ק ואמרו  שנאתיה' כן על בקולה עלי 'נתנה דכתיב - ש"צריך זה שאינו "ל ץ

ש הממנים גנות בגודל מאד האריכו והספרים עי "הגון . מונעים כי  הגון שאינו מישראל"ץ טוב ."ז ַ

 תוכמובן מפ"אותם במצוה שזלזל אחר אדם כל על  נוסף בעונש  ייענשו התח  אצל שראה רעה"ני דוגמא ח
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חתוך סכנה דיש על"השמאלית, פניו ישים אלא  בטלית.ו , פניו  ויכסה השמאלית ,

במנחה. בין בשחרית בין אפים , בנפילת להזהר וצריך

לאריז=] הכוונות' ב 'ספר וכתוב שמוסר "הרב]: אפים , בנפילת  עמוקות כוונות ל]

משם שיוציא ולכוין הקליפות , שהם המיתה מקום  עד נפשו  להוריד שמכוין למיתה, עצמו

לפניו. נופלים  ואויביו  גדול, שכרו  כתיקונה אפים  נפילת לעשות  והזוכה וכו '. הבירורים  אותם 

לכך. כח בנו  ואין  זה, בדבר יודע  אתנו אין הרבים , בעונות אך

 הן כלל, זרועם  על  פניהם  להשים נוהגים אין אמן, עליון  יכוננה בגדאד, עירנו פה

השם קדוש על נפשו למסור מכוין אחד  שום אין וגם פשוט, הן חכם הן קטן, הן גדול אדם 

הרבה, בזה ומפחדים  ׁשיראים  ומה בלחש. הזה המזמור אומרים רק אלא  אחרת , כונה  ְִֵֶולא

הקדוש הזוהר דברי  אל חוששים כי קכ -קכא)"(ח הוא עמ' 'אליךג דאמר למאן ליה 'וי שאמר

בר  בעי  דא ועל וכו ', ברעותא ולא רחיקא בליבא אלא  וכו', מלוהי כל ולאו אשא', נפשי ה'

שקרים 'דובר דכתיב כדיבא, במילא לגביה ייתי ולא  במאריה, ורעותיה נפשיה  לאדבקא נש

שם. עיין וכו ', עיני' לנגד יכון לא

שמוציא מה  יבין ובלבבו בנחת, זה מזמור לומר להזהר האדם צריך עירנו  למנהג  גם

הרה  לידידנו  וכתבתי מהר "בשפתיו . החסיד נר "ג  מני בבית"א חסידים  קהל מנהג  להודיעני ו ,

יכב ת"אל בירושלים זרועם,"ץ על פניהם  מניחים  אין  לי וכתב זרועם, על פניהם מניחים אם  ו ,

התפלה. משאר משנים ואין

להביט ומוכרחים  פה , על אפשר ולא ארוכות , אפים נפילת  דכוונות  לפי טעם , נותנים

הנפש ירידת  על מורה עצמה היא  הזרוע, על הראש דהטיית  אומרים  ויש שבידם . בסידור

להוריד  מתפחדים  דאנחנו ומאחר לברר. כדי הקליפות  לעמקי נפשו  להוריד ולכוין הדין, במקום

הירידה? של זה דבר על להורות  שמאל צד על להטות לנו למה כן אם הקליפות, למקום הנפש

נר  דבריו  כאן יעשה "עד ולא זרועו על פניו ישים  שלא עצמו ימנע אדם  שכל דטוב  ובודאי ו .

כלל  שנוי [עכ שום """ חי ל איש ]."בן

במלים העונש  איום  יש מהזוהר שהביא טכסט  אותו בתוך [א] אלו . דברים  על לתמוה 

בזמנא" יומוי, מטון לא  עד  מעלמא לאסתלקא עליה גרם הא רחיקא , בלבא אלא מלוי כל ולאו

דינא למעבד בעלמא אתער אילנא על "דהאי  נופלים  אשכנז קהילות כל שבני למרות  ובאמת .

שאינם העדות  אצל מאשר יותר אצלם מצויה מיתה שכיחות אין תחנון, באמירת זרועותיהם

העמוקות הכוונות שיודע מי כך כל מצוי שאין הוא  לזה והטעם זרועותיהם . על נופלים  אומרים

" של עבירה כאן אין ולכן תחנון , למאריה של ולמפלח ליה למפתי דידע  נש בר הוא ַזכאה 

כמה  ברעותא, ולא  רחיקא בלבא למאריה למפתי דאתי למאן ליה ווי דלבא. ובכוונא ַברעותא

אמר לו )דאת  עח, [=האומר (תהלים הוא עמו'. נכון לא ולבם  לו, יכזבו ובלשונם בפיהם 'ויפתוהו 
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אומר א)תחינה] כה  יהו(שם רחיקא"אליך בלבא  אלא מלוי כל ולאו  אשא, נפשי אין "ה ולכן .

בכך. סכנה שום  כאן

רמב לתמוה. יש פם "עוד תפילה , ה "(הל' "א)"ה  דברים קובע  שמונה   

 או נאנס  או דחוק היה עמידה ואם  הן ואלו  מעכבין. אין אותן עשה ולא שעבר 

והכריעה הקול והשויית  המקום ותקון המלבושים  ותקון הגוף ותקון המקדש .ונוכח

התפילה?"[עכ  ממצות מהותי חלק שהוא  קבוע , דין מישראל לעקור אפשר וכיצד 105ל]

עצמו ספרד וגם תימן מורוקו, אלג'יר, מצרים , מתורכיה, ספרד, קהילות  כל כמעט

מהירידה  שפחדו בגדאד, אנשי מנהג מפני כלום הדורות . בכל אפים נפילת נהגו כולם  ויון,

עתיק-היומין? מנהגם  את יׁשנּו ְַלקליפות,

" בספרו סופר, חיים יעקב הרב הגדול המקובל החייםוהנה או "כף קל"(על סי ' אות"ח א

היה א)"ל לא  ושמא מבבל. בא עצמו שהוא אף פניהם, על מליפול הנמנעים  נגד חוצץ יצא 

" לשונו : כך בגדאד. לאריזמעיר הכוונות  'מי "בשער שכתב ב' דרוש אפים  נפילת  בדרושי ל

צריך משם, לברר הקליפות בתוך להורידה כדי למיתה עצמו  שימסור אפים בנפילת  שיכוין

ח לא ואם סופה, ועד מתחילתה ההיא בתפילה שיכוין לפחות  או  גמור, צדיק שימשך"להיות ו 

מהרח לשון [כך  מזה' נזק בסידור "לו  הכתובים  הכוונות  בסדר שיכוין היינו שכתב מה ו ].

ז"הרש יש"ש  כי לברר, הקליפות  בתוך נפשו להוריד יכוין  לא  בזה, מכוין שאינו  מי אבל ל.

פחד  אין בזה  כי והמצוות , התורה קיום על למיתה עצמו למסור יכוין רק וכו' כנזכר פחד

הכוונות בשער שכתב  כמו  הקליפות  בתוך נפשו להוריד יכוין אם פחד רק כי [והאריךלכוין. "

לפחד ]. ממה  שאין לבאר שם 

,אפים נפילת בעת כך מכוונים  אינם ישראל בני כל שכמעט ידע  לא ומדוע106מי

דברים  בהמשך שם  והנה זו? יקרה ממצוה טוב לב -לג )"(ס ימנעו  "ק החייםכתב  גדולי כף בשם "

עדן, בגן הצדיקים  עם לׁשבת וזוכים רגלינו, תחת אויבינו מפילים אפים נפילת  ידי שעל ֶֶָעולם 

ונותנים בתורה, להבין ׂשכל תוספת ומקבלים הרע, יצר נגד להלחם  ותעצומות עוז ֵֶומקבלים

שם]. [עיין תועליות  ועוד ידו על בא חטא ואין לשכינה, טוב שפע 

" כדברי לנהוג שאין חי ברור איש רמב"בן דברי אל לחזור אלא ושו", ולקיים"ם ע 

זו. יקרה מצוה

השולחן "אמנם (ומביאערוך חובה  ולא רשות  היא  אפים שנפילת גאון נטרונאי ר' המביא  מהטור מביא  "

ע נט מציעא  בבבא  מהמעשה ""סמך אבל השולחן ב) "ערוך מסיים עלייהו " שוינהו  בזה, נהגו ישראל שכל עכשיו 

גדול כוחה כי אפים , נפילת על עונים השמים  שמן מאד גדול ענינה כי  בגמרא  מצינו וגם [עככחובה. ובמיוחד"" ל].

רמב פסקו  ושו "שכך נקל?"ם כיצד והא ע,

 אדמו וכן ("כתב ממונקאטש אלעזר חיים  ר' תורה"ר חדברי למכוונים"" רק היא הסכנה  כי  פג) פסקא ג

" העמוקות  זההכוונות  שייך לא  בעניותן, אנן כן שאין ."מה



התפילה  אוצרות 86

ימים תחנון אמירת  לדלג הנוהגים  אשכנז מקהילות  החסידים  לקהילות  נשמעת הערה

כאלו ויש התאריך , באותו  שנים  לפני שנפטר צדיק איזה של יאהרצייט מפני  בשנה רבים 

לחזור  עליהם השנה, ימות  בכל מנחה, תפילת בשום כלל תחנון אומרים שאינם  המגזימים

חז שתקנו כמו  התפילה ל."לתיקון

 הנ מנהגים אדמו"שני דברי להודיע יש ממונקאטש"ל אלעזר חיים  ר' שו ר ת"(בעל

אלעזר) "מנחת  בספרו  הכותב בקבלה , וגם בהלכה גם  גדול מומחה שהיה חיים, אורח "נימוקי 

קל סי ' בסוף "א)"(סוף  היה אפילו  צדיק, של יאהרצייט על תחנון להחסיר הנוהגים  קצת נגד

דאם וקלות , שטות  של מנהג והוא שחר, להם  ואין שיעור להם שאין מהדברים והוא העולם .

מגאונים הרבה יאהרצייט  כרחנו  בעל בו שיש ויום יום לך אין כי לעולם! תחנון  יאמרו לא כן

החכמים וכל ואמוראים  תנאים הנביאים  המה ידועים , ושאינם הידועים  ורבותינו, וקדושים 

תחנון  בטל נמצא  ויום . יום בכל שלהם  ויאהרצייט ולרבבות, לאלפים הדורות  בכל והצדיקים

קל  של זה  סימן כל ושיחסר ח"מעיקרו  ערוך ?"א מהשולחן "ו

" תורה האחר פג )"(ח "דברי פסקא סוף  חסידיםג קהילות  מדוע  והסביר בזה, האריך

" כלל מנחה אחרי תחנון לומר נוהגים  ומעריבאינם מנחה שמתפללים  משום הטעם  כנראה 

בודאי  כשהוא ערבית  של שמע  קריאת  שיתפללו כדי השמשות  בין כבר הוא והמנחה ביחד,

[עכ לילה  ל ].""

אהבו ."והשלום



 השומרים"י יהודים כמה עוד שם  ויש ותעשיה, ייצור בחברת  העובד אדם  ב]

במפעל. הצהריים סעודת  אחרי מיד המנחה , לתפילת  מנין להם  לארגן רוצה והוא  מצוות,

הש חזרת ינהג שאם  שואל ושמא"הוא נוספות , דקות  חמש תיארך התפילה הברכות, לכל ץ

שה  הליטאיות, בישיבות  כמו לנהוג מותר ושמא משתתפים. פחות בתפילתיבואו  מתחיל חזן

" אמירת וכולל "קדושה עמידה, ברכת סיום אחרי ומיד הקדוש" השהאל בלחש,"" ממשיך ץ 

שהש זמן מרויחים  ובכך שלהם. לחש בתפילת מתחילים  הציבור שאר בקול "וכל אומר אינו  ץ

הנותרות. ברכות  שש-עשרה

רוב לבטל הזה המנהג כל הרי לתמוה. לנו יש ליטאיות ישיבות  אותן על גם 

הש מצות"ברכות לקיים יוכלו  ולא מתקרב שקיעת-חמה שזמן שחוששים  במצב רק נאמר ץ

השו כתב המקורות . נציע  כתיקונה. מנחה א)ע "תפילת סעיף  :(רלב

 ויענה ומחיה, מגן, ציבור: שליח  יאמר כך ואחר בלחש יתפללו  דחוקה, השעה

י  לגמור ביום שהות  אין אם  ממשיך] [=ואינו  הקדוש האל ומסיים: [=כלומר "קדושה, ברכות: ח
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אח ורק כולם , של לחש תפלת  יש תחילה מרן הש"לדעת ורק "כ אך ואומר בקול מתחיל  ץ

ברכות]. 107ג'

רמ נוהגין "[=של וכן רם, בקול הקהל עם צבור השליח שיתפלל אומרים  ויש – ."א]

הש התפילה."כלומר כל במלה מלה אתו יחד כולם  אומרים הציבור ושאר רם בקול ץ

 הנ הסדר את  להפוך לישיבות  והש"המקור אח"ל, ורק בקול, ברכות ג' אותן אומר כ "ץ

ב הוא המקור לחש? בתפילת  הציבור שאר הלקט"פותחים  בשבלי המובא חמודות"" "דברי

הרא  ט "(שעל פסקא ד  פרק ברכות "ו )"ש, והרב השולחן . רלב"ערוך בסי ' ושוב  ז ; סעיף קכד, סי' (על

ו ) להתפלל.סעיף  יוכלו  ולא עובר תפילה שזמן שרואים הדחק בשעת המנהג כך כי מאשר

" כותב: ו ' סעיף בסוף האריזשם  מאד "אמנם הקפיד יתפללו108ל שהציבור וציוה

הש עם  ואח"כדרכן בלחש הש"ץ  יתפלל לאחר "כ שיהיה  ואף התפילות, כבכל רם, בקול ץ 

החמה, שקיעת    

 הנ בישיבות."המקורות כנהוג גדולה במנחה  גדול, היום בעוד  כך שינהגו  סיבה אין ל,

החמה. לשקיעת סמוך היה אם  אפילו  הזה המנהג על גם  חלק אויערבך זלמן שלמה הרב ַָוהנה

" ישראל בספר פפויפראישי ישעיה אברהם הרב של קכב*" הערה כז, פרק קובץ)(סוף  עיין כותב:

תשנ  סיון תורה, הגרש"מבקשי  בשם  עא אות קסו סי' חזרת"ה כל עם מנחה  להתפלל דעדיף ז

הש"הש שחזרת ואף [עכ "ץ , זה . באופן  להתפלל מאשר החמה , שקיעת  אחרי תהיה ל ]."ץ

הנ  השולחן ערוך דברי על סמך ל."כנראה

 ל בהערותיו  זילבר, בנימין התשובה "הרב יונהאגרת  רבינו  של  יח)" למנהג (אות התנגד

זה  למנהג זכות המליץ  ימיו בסוף אמנם  י"(שו הישיבות . חלק נדברו, אז כג )"ת סי ' בדורותינוב  כי

" של חשש בזה שיש אישית  הרב אמר ולי אמן. לעניית כראוי מכוין אינו ציבור אמן רוב

בכך"יתומה  הכרוך העונש עם א), מז , .(ברכות

בחו בישיבות  זה מנהג ולוז 'ין)ל"התחילו גדולים(כמו מתמידים  היו  הם  כי

ערבית שעת  עד משחרית רצוף ולמדו  בלילה )בלימודיהם, עשר בשעה הוא הצפון  וגם(באיזורי

קיצור  ענין השוו ולכן התולדות . בספרי שמובא כמו שעה, לכחצי רק הפסיקו צהריים  לאכילת 

אבל  לבוא. קרובה החמה שקיעת כי מנחה תפילת זמן הפסד של הדחק לשעת  לימודם זמן

זה? במנהג להמשיך טעם מה  הזו, העצומה מההתמדה רחוק בישיבות  שהמצב  בזמנינו ,

הנצי מקור בדברי  נמצא  זה למנהג ס"מעניין סוף כב, שאילתא  גאון, אחרי לדר' לשאילתות דף"ב ד' ק

ע ב"קלו 

 הכוונות"עיין שלשער עמ' סוף ב, דרוש המנחה, תפילת (ענין  ד"" וכו ')"ה בתכלית מאד נזהר היה גם  ה

" החמהושם: לשקיעת  ש"סמוך אז  גם כלומר י ". כל בקול אמר הברכות"ץ ט
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חז בתקנת שמדובר שכיון אומר הש"אני חזרת לנהוג  ויש כלל לשנותה אין ץ"ל,

אריז שלפי שכן כל הש"מלאה . חזרת  של התיקון מתפילת"ל יותר  ומועילה יותר גבוהה ץ

הש חזרת  כל לשמוע  שיישארו  עשרה יש ואם  הממהרים"הלחש. מן חלק אם לנו  איכפת  לא ץ,

" שבעבור יבינו  שבהם  החכמים אבל קדושה. שמיעת אחרי מיד זמן,חסכון יעזבו  דקות  חמש "

הש עם ויישארו במצוה, לקצר טעם כמאמרה."אין מצוה לקיים ץ 



 בי יש שכלל כיון "יג] לטבדינו  רחמנא , דעביד ע"כל סוף ס, הנמצאב)"(ברכות  אדם 

הקב הרי יתפלל? מה משום והוא"בצרה  לו. לתת שאפשר המירבי  הטוב  הוא מה לו קבע  ה

ה'! של ההטבה על להוסיף מה אין המצב? את  לשנות  רוצה

" מלת  ביאור על רשתפלה בפרק  דברי הבאנו האדם"" התפילה בעת  כי הירש ר

במצב אמנם לכן מגרעותיו . ומתקן עצמו את משפר בתפילה, עיונו  עת האדם, עצמו. את  דן

מגרעותיו, ותקן בתשובה, שחזר כעת אבל וכך. כך ועונש שכר מצב לו הגיע החטא, לפני שהיה

המתוקן. מצבו  לפי הטבה לו  ומגיעה אחר לאדם נהיה הוא

' ה אל פנייתו עצם  עבור הרוחנית, דרגתו  את  תיקן לא  האדם  משום -מה אם

הקודם. ממצבו  שיפור לו מגיע  לבד זה ועל ומעלה. זכות לו נוספת כבר בתפילה



רבות תפילות  שלמרות רואים  כי מהתפילה מתייאשים רבים אנשים  יד]

מתעצלים כך אחר הם זה ומפני לשוא. התפילות היו  כאילו נענות , בקשותיהם אין ומאומצות,

בתפילות. מלכוין

" חסידיםכתב רי"ספר אלוח)"(פסקא תפילות אבל נושע , לא עכשיו אמנם  כי

מדובנא המגיד בשם  כתבו וכן לזרעו. יועילו או  אחר, לענין בעתיד לו לך יועילו  יעקב, (אהל 

ד 66)"לך, עמ' סוף פרעה , עליו  ויצו בימי ה  יפעל זה אבל ישועות , פעל לא המתפלל בימי שאם

" מהפסוק סמך  והביא  קדםצאצאיו . בימי בימיהם  פעלת ב)"פועל מד , .(תהלים 

טראני משה בט)"(המביר' זו  שאלה אלהים"שאל יז )"בית  פרק התפילה, וענה (שער 

" [א] תשובות. תפילתשלש ומועילה ואחרונים. ראשונים דורות בתפילה, להרבות צריך

יותר  והעתר הפצר צריכים  הם  הגאולה זמן  מן הרחוקים כי האחרונים . לתפילת הראשונים

ר  לדבר תפילתם תלשתקובל הרחוקים  מאותם מהזמן, שנים  אלף שאינם"חוק ואותם  שנה. ק

תפילתם. שתקובל להם נקל יותר הוא שנים כמאה  אלא הגאולה מזמן רחוקי

 שתקובל כדי דור, אחר דור תפילות , רבוי צריך  גדול-הערך הענין להיות כי ב ' טעם

תקובל  ההוא בדור אז ית ', לו  וידועות הצריכות תפילות  נשלמות  ובהיות הגאולה, תפילת
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הצריכות, התפילות  סכום  שנשלם ובעת  מקובלת . היתה לא  הקודמים בזמנים כי גם  תפילתם ,

התפילה. תקובל

 המבי ממשיך אחר, בענין ""אריכות  ג'] מענה כל ט תפילת נשמעת  זה כל ומלבד

ית הוא שגואלם  הגאולה  בענין ודור דור בכל שוביהם,"ישראל כל בעיני לחסד ונותנם  ש,

שאמרו וכמו הגאולה. הבטחות קצת  בהם ומתקיימים  ולכבוד, א)למעלה יט, הונא(זבחים  על

אומניך' מלכים  'והיו  בו  שנתקיים נתן כג )בר מט, בא(ישעיה שאין הדורות מן דור לך ואין .

ית הוא צרה , איזו  להעמיד "עליו צרה, בלי ואף מהם. חזק  מיד וגואלם אותם מושיע ש

ית הוא כי הגאולה. על תפילתם  מצד הוא  האומות כל בין ולקיימם ומשגיח"אותם רואה ש

ודור  דור בכל גאולה כעין הוא הרי כן ואם  אותם . עונה  יקראו וטרם  [עכ בענינם , המבי "" ט"ל

לעניננו ]

צאצאים להוליד זכה שלא שאדם איזה] זוכר אינני [וכעת  הספרים באחד ראיתי זכרוני

פותח בתפילתו  הוא אבל הועילו, שהתפילות  ראה לא זאת  ובכל צאצאים  לידת  עבור ומתפלל

הקב אין דורו. בני עבור זה מלהתחנן "שער יחדול שאז  ה' יודע כי תלד שאשתו  אותו מברך ה

והקב זה, שער פתיחת המשך שבדור."על  מחוסרי-צאצאים  שאר עבור בתפילותיו משתמש ה 

ע הנושעים  הם  אחרים רבים  אבל נענה , אינו עצמו  זה איש זכות"לכן לו ויש תפילותיו . י

ההם ! הצאצאים  בכל



 תפילה שכר עדיין הרי המתפלל, של לבו משאלות  ממלא  אינו ה' סבה איזו משום אם

תולדות  בפרשת יונה רבינו כתב כן "בידו . התורה (בספרו  על גירונדי יונה רבנו ופירושי  ,"דרשות

תש שנת  וגשל , נא)"הוצ' עמ' וסבלו"מ לאלוהיו , התפללו על שכר לו  יהיה ייענה, לא אם  ואפילו 

הוא ההיא בשעה והנה עליהם. התפלל אשר ההם בתפילה היסורין בכוונו  לאלהיו  ."מתקרב

עהמאירי כח ברכות שהוא"ב)"(על דבר כל על תפילה לחדש צריך שאדם בזה הורה

פירוד  באין השם בעבודת  מחשבתו יתמיד ואז  אלוהים. לעזר בו צריך שהוא בעצמו  "רואה

בהקב"[עכ  מחשבה דבקות להשיג כדי  היא התפילה  תפקיד כלומר ה."ל].



עונה הכהן ברכה ,צדוק הר ובמהד ' ;3 עמ' א, מאמר שבת, קדושת א, חלק תחילת צדיק, (פרי 

(266 עמ' מאמרים, :לקוטי

ח לו  לרע שהוא שאפשר דבר יבקש שלא בתפלתו מוגדר להיות ליזהר צריך ו,"האדם 

ח ישראל לכל דבר "או  על שמבקש ויש עולם . חיי ומרויח מׂשּתּכר במה יודע אדם אין  כי ְִֵַו .
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ח להיפך  להיות  ויוכל עולם חיי לו יהיה שבזה ז"שחושב רבותינו אמרו  כן ועל דשלמה "ו . ל

ע [מהקב"המלך ביקש לו"ה שטוב כשידוע  רק יענם, שלא ישראל גבי 109."ה]

,הצרה לבטל כדי רק  מצטמצם תפילה של תפקידה שאין זו , לשאלה מענה למצוא

עם האדם  של דבקותו  היא התפילה ענין  יתפלל. שהאדם  כדי נבראה הצרה אדרבה, אלא 

במדרש אמרו  ולכן תפקידה. עיקר היא וזו ה )בוראו , פסקה כא פרשה רבה :(שמות 

;המדבר מן והחיֹות  רודף, והשונא סוגר, הים  רוחות , מג' מוקפין שהיו ישראל ַשראו

להקב וצעקו שבשמים  לאביהם עיניהם ולמה "תלו ה''. אל ישראל בני 'ויצעקו שנאמר ה

הקב הקב"עשה שהיה אלא כך? להם  למה "ה לוי, בן יהושע  ר' אמר לתפילתן. מתאוה ְַה 

מיד  הצילני ממך! 'בבקשה לו צועקת בת -מלכים והיתה  בדרך בא שהיה למלך דומה? הדבר

שתדבר  מתאוה  היה לאשה , אותה לישא ביקש ימים  לאחר והצילה. המלך שמע הלסטים !'.

כיון  המלך. וישמע  שתצעוק כדי הלסטים  בה גירה המלך? עשה מה רוצה. היתה ולא עמו,

עלי  לשמועשבאו מתאוה, הייתי 'לכך המלך: לה אמר למלך. צועקת התחילה הלסטים ה

עיניהם ותולין צועקים התחילו  בהם , משעבדים והיו במצרים  כשהיו  ישראל כך קולך'.

שנאמר"להקב ב)ה בני (שמות את אלהים  'וירא מיד ויזעקו ' וגו ' ההם  הרבים  בימים 'ויהי

הקב התחיל הקב"ישראל'. והיה נטויה. ובזרוע חזקה  ביד משם  מוציאן לשמוע"ה מבקש ה

'ופרעה  שנאמר אחריהם  לרדוף לפרעה גירה עשה? מה רוצין. היו ולא אחרת , פעם קולם את 

הקב אמר שעה באותה .' ה' אל ישראל בני 'ויצעקו  מיד מבקש,"הקריב ', הייתי 'לכך ה:

שנאמר קולכם ' ב)לשמוע  השירים אלא(שיר אומר, אינו  קול' 'השמיעני הסלע '. בחגוי 'יונתי

קולך'. את  'השמיעני כתיב  לכך במצרים . שמעתי שכבר הקול אותו  קולך', את 'השמיעני

ל]"[עכ 

    (כא כה, :(בראשית

 ותהי' ולומר להקדים  ראוי היה הכתוב  היא'. עקרה כי אשתו לנוכח לה' יצחק

לומר  יתכן התפילה  שהקדים ומה היא'. עקרה כי לה' יצחק 'ויעתר כך  ואחר עקרה' רבקה

עיקר  הסיבה  כן שאם התפילה סיבת  העקרות שתהיה הכוונה שאין ולמדנו העיקר. שהקדים

שלא לך ולומר העקרות, סיבת  התפילה כי הכתוב בלשון הכוונה אבל לה. טפל והתפילה

והסיבה  העיקר שהיא  התפילה הקדים לפיכך הדבר. על שניהם שיתפללו  כדי אלא  נתעקרה

ז שדרשו וזהו אמנו, לרבקה העקרות באה שבשבילה ד)ל"הראשונה מה, רבה מפני (בראשית 

שהקב מפני האמהות? נתעקרו  עוד "מה ללמוד יש ומכאן צדיקים. של לתפילתן מתאוה ה

הטבע לשנות ואפילו  מאד גדולה שהיא התפילה ."כח

עוד" בפרק להלן הבאנו  זה בנושא  דברים עבירוריםעיין  נה ברכות  על שם"" הביאור סוף א ,
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להקב מתפילותינו  דוגמא רבים"לכאן דורות הנה ישראל. עם גאולת את  להחיש ה

" כך על מבאר נענו . ולא כך , על התפללו  וקדושים חסידים צדיקים, ישריםשל (סוף"מסילת

יט) :פרק

 מי' אדם  יאמר ואם  לעילוי. שמים כבוד והׁשבת ישראל בני גאולת על תמיד ְַַָ

הגליות יכנסו תפלתי המפני וכו ', ירושלים ? ועל הגלות על שאתפלל ספון אני ומה  אני?

ששנינו כאותה בצדו , תשובתו הישועה ?'. א)ותצמח  לז, כדי 'לפיכ (סנהדרין  יחידי, אדם נברא ך

מבקשים בניו  שיהיו  יתברך לפניו  הוא רוח נחת וכבר העולם '. נברא בשבילי יאמר אחד שכל

זאת, על ומתפללים       ,שיהיה טעם מאיזה או  

והקב שלהם, את עשו  הם בזה "הנה שמח עכ ה ל.""

חז בדברי אמונתו האדם  יתמוך יב)ל"זאת , פסקה ב  פרשה רבה דברים :(מדרש

אלהים לו אשר גדול גוי מי 'כי דכתיב לעולם ננעלים  אינן תפלה  שערי אף ענן רב

אליו ' קראנו בכל אלהינו כה' אליו  ז )קרובים ד, שנאמר (דברים  כענין תפלה אלא קריאה ואין .

סה,כד) א(ישעיה אענה'. ואני יקראו טרם  כתיב"'והיה רבה  חייא יד)ר כז, ה '(תהלים אל 'קוה

לך שיתנו  שעה  ויש ומתפלל וחוזר מתפלל הוי ' ה' אל וקוה לבך, ויאמץ ."חזק



 בקשה שם  מצאנו  לא מה מפני עמידה , בתפילת הוזכרו האדם צרכי שכל כיון  טו ]

צאצאים ? לידת עבור

" בנים  על התפללה חנה  כי התפללתי מצאנו  הזה הנער כז )"אל א, .(שמואל-א

" בתפילת  אלא עמידה? בתפילת הוזכר זה מה רפאינווהיכן על פרט כל להזכיר לאדם  יש "

אשתו. אצל או אצלו  הרפואית  הבעיה אם  בין לו , שחסר

 כשייסד המלך שלמה דברי מפני והוא נענית. אינה זה בענין האדם שתפילת יש

" המקדש: בית יודעאת  ואתה בנים תובע  הוא אם  הזה, בבית לפניך  מתפלל הוא אם  ישראל,

לו תתן אל לפניך , מכעיסין ט)"שיהיו תרומה, הקב(תנחומא, הרי מאות". חמש  נח את  עצר ה

באבדונם  צער ממנו למנוע כדי שהוליד לפני יב)שנה  א, תהלים הקב(מדרש כאשר וכן ה ".

רעות לו  יסבו שהתפלל לזה לו שיוולדו  שהבנים מראש הקבצופה  מעינֹו"רבות, סותם ְַָה

טובתו. למען

רמב דברי ידועים  הועילו. כן שתפילותיו  להיות אפשר ""באמת לבניך,ם  ושננתם

התלמידים פ"אלו תורה תלמוד  ה "(הל' תומךב)"א הוא או  לאחרים, מלמד בעצמו האדם  אם  .

ידיהם שעל ספרים להדפיס מהונו נותן שהוא או  תלמידים, מלמדים  שהם באנשים כספית
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" הם גם הרי  תורה, התלמידים תפילותיו"צאצאיולומדים צאצאים , על מתפלל הוא  וכאשר .

הנ  באופנים שיצליח 110ל."נענות 



 על המתפללים  שמוסיפים ההוספות  בענין הגבלות כמה בפוסקים  מצאנו  טז ]

החיד  כתב ראשית: עשרה. שבשמונה או א"הברכות יוסף, ס "(ברכי קיט סי ' ""ח ספר  בשם ד ברכתק 

לראברהם ס "" דף ברודו, אנשים"ו )"א זרע  כמו כוללת  אחת  רק שאלות , להרבות  שלא ."יזהר

" חנה דברי מפני כן גבוהה דרש גבוהה תדברו  תרבו  ."אל

ס ז "הט קכב  ב)"(סי' לאק אבל שצריך, מה שעה לפי דוקא  להוסיף שמותר אומר

יום. בכל ברכה בכל קביעות בזה לעשות 

"החיים ס "כף קיט ח)"(סי ' ה ק  מליםלבוש"בשם  לברכה להוסיף שאין מלמד "

" חזרבות, שתקנו  הברכה כי נכון אינו  לגבה "וזה טפלים וצרכיו עיקר, היא ישראל לכל ."ל

העיקר. מן מרובה התוספת תהיה שלא במלים , יצמצם כלומר

הוא עשרה, שמונה  של הקבוע לנוסח כתוספת בקשות  להוסיף להיתר המקור

ע עז "במסכת כדלהלן.א)"(ח לשאול, יש יותר חזקה קושיא אבל הללו . למיגבלות  רמז  אין ושם

 פ תפלה  ה "(הלכות  :ד)"א

להם ונולדו האומות ושאר ויון  בפרס נתערבו הרשע  נבוכדנצר בימי ישראל שגלו

מעורבת ואחד אחד כל שפת והיתה  שפתם  נתבלבלו הבנים  ואותן הגוים . בארצות  בנים 

שנאמר מלשונות בשיבוש אלא אחת בלשון צורכו כל לדבר יכול אינו  מדבר שהיה  וכיון  הרבה,

ועם' עם וכלשון יהודית  לדבר מכירים ואינם  וגו' אשדודית מדבר חצי כד)'ובניהם יג, .(נחמיה

הקב שבח  להגיד או  חפציו , לשאול לשונו תקצר מתפלל, מהן אחד כשהיה זה בלשון "ומפני ה

להם ותקנו  עמדו כך דינו  ובית עזרא שראה וכיון אחרות. לשונות עמה שיערבו  עד הקודש

ואמצעיות הודיה, אחרונות  ושלש לה' שבח ראשונות  שלש  הסדר, על ברכות  עשרה שמונה

כדי  כולן, הציבור ולצרכי ואיש איש חפצי לכל אבות  כמו שהן הדברים, כל שאלת בהן  יש

 החידכאן שהודיע סוד, לגלות מעשה"המקום שגם יד) (כתב הזוהר בשם ד) פסקא  ז' מערכת קדמות , (מדבר א

רשב כי לבטלה. אינו עקרים , היא  או הוא  אם  לאשה , איש  בין  לבוא"הזיווג ולעתיד  שמורות, ההן שהנשמות אומר י 

" אמם . ומי אביהם מי  ויכירו גוף, מהן ואחד אחד לכל שכולהיהיה ואני אלה? את לי ילד  מי  בלבך, תאמרי  ואז

[עכתוגמודה לאיבוד שהולכים חושב שהייתי ב"" זה רעיון  תורף החיים"ד].ומצאתי י אור תחילת (ויקרא  וכן "" ב ).

רמ ל"דברי  שער רמונים , (פרדס ""ק וכן ט) פרק עמוקותא רממגלה וכן  ויצא ) (פרשת מאמרות,"" (עשרה מפאנו ע

ח חי, כל (דפו "אם בראשית על זכות, משה ר' וכן יב). פרק  ערך:"ג האותיות, (שער הברית, לוחות  שני  וכן  רנז ) דף ח 

רמב תפילת לפני תנט  עמ ' הגר"קדושה, בביאור וכן  ""ן ). שאלה חנה לא) (דף ברכות  על ולאא למה? אלו  שדים 

" על "שאלה וכן  למה?). זה חי רחם יוסף נד).עוד עמ ' וירא , סוף הדרוש , (חלק מבבל חיים יוסף לר' "

עומעל קסח  שלח (פרשת בזוהר מצאנו להתגייר."לכל, העתידים לגרים נשמות  מולידים  שלהם הזדווגות  שבכל א )
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בעלי  כתפלת  שלימה, תפלה העלגים אלו  תפלת  ותהיה אותן וילמדו הכל בפי ערוכות שיהיו 

שיהא כדי ישראל כל בפי מסודרות  והתפלות הברכות כל תקנו  זה ענין ומפני הצחה. הלשון

העלג  בפי ערוך  ברכה כל [עכ "ענין רמב". ם]."ל

לדעת לו לעזור עליו , להקל באו  אלא  הבנתו , כפי להתפלל האדם  על לאסור באו לא

שלא פרטיות בקשות לו יש אם נמי, הכי אין אבל צחה . בעברית  ידבר וכיצד לומר מה

רמב לדעת  הקבוע , הנוסח בלשון תפלה "מפורשות  בהל' מלשונו  לכך ראיה להוסיף. לו  מותר ם

ב-ג )"(פ הלכות "ו  מוסיף.... הברכה מעין האמצעיות  מן וברכה ברכה בכל להוסיף רצה  אם וכן

חולים, בברכת  רחמים עליו  מבקש חולה לו  היה כיצד?  ,לפרנסה צריך היה .

צרכיו כל לשאול רצה ואם  מהן. אחת  בכל זה דרך ועל השנים . בברכת ובקשה תחינה  מוסיף

אחרונות בשלש ולא ראשונות בשלש לא ישאל לא  אבל שואל, תפלה ."בשומע 

רמב דברי הנ "לפי הפוסקים  שלשה של לחומרות מקור אין מה "ם  על כאן ונחזור ל.

י  בשאלה ד:"שהבאנו 

עהמאירי כח ברכות שהוא"ב)"(על דבר כל על תפילה לחדש צריך שאדם בזה הורה

פירוד  באין השם בעבודת  מחשבתו יתמיד ואז  אלוהים. לעזר בו צריך שהוא בעצמו  "רואה

בהקב"[עכ  מחשבה דבקות  להשיג כדי היא התפילה תפקיד כלומר ע"ל]. וגם  שהאדם"ה. י

יותר  שאומר הקבוע הנוסח למרות  שאומר, במלים לכוון זוכה הוא בתפילתו לחדש טורח

ותחנונים רחמים  אלא קבע אינה שתפילתו שזוכה ועוד השנה. ימי 365 משך פעמים מאלף

דבר בה שמחדש המקום, עלפני כט "ב)"(ברכות לשון חסידים. מאות"ספר שמונה לפני  (שנכתב 

"שנה ) קנח: מכיניםבסי' הם  ביותר כי  לצרכיך, מענינה וברכה ברכה כל על תוסיף וכשתפלל,

הלב ."את 

 מה ולא  ברגשיות , משאלותיו  מביע  שהאדם  והמקורית הטבעית היא האמתית

" לנו כדי "סטנדרטי שקבעו  הטבעית התפילה את  נמנע  כיצד והא הדורות. חולשת מפני , ְְְִַַ

הקבוע ? בנוסח נעולים להיות

 אמרו מהתלמוד. ראיה א)להביא  נה, "(ברכות על בתפילתושבחים המאריך ."כל

" ביארו הסוגיא  ברחמי ובסוף אנשים"דמפיש מאשר יותר  מאריך זה איש כיצד כלומר .

וע בפיו . השגורה  התפילה על מלים  שמוסיף במה הוא אתו? יחד מהר "הנמצאים  ביאור ל "פ

צג ) עמ' ו, פרק עבודה עולם , חז(נתיבות  כוונת בין "אין שמפסיק ולא התיבות, באמירת שמושך ל

מותר. שזה  כדברינו והוא בקשות. מוסיף  הזה שהאדם אלא לתיבה, תיבה

הט החיד "דברי קבוע , באופן בקשה להוסיף שאין או א"ז יוסף , ס "(ברכי סוף  קכב  ק "ח

"ב) וכותב מחוור חולק ."אינו 
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,שחרית שלשה, או כנסת בתי בשני נמצא הוא יום בכל לתפילתו , מקום הקובע  יז ]

גדולה  מנחה להתפלל ורצונו  אחד. במנין ותיקין מתפלל הוא לדוגמא, וערבית. (כמו מנחה

רביעית) בשאלה לעיל  גדולה.שבארנו  מנחה בעת  מנין להם אין ותיקין עמהם שמתפלל אלו  אבל

התפלל  שם  למקום  לחזור יכול ואינו  עבודתו, למקום הקרוב במקום  מתפלל הוא וערבית

היום ? של ותפילה  תפילה לכל שונה מקום בקביעת  לו  די האם מנחה. או  שחרית 

הרא בדברי לזה פתרון בברכות "מצאנו הסוגיא על עש מקוםב)"(ו הקובע 

" בעי לתפילתו באחתלא מתפלל הוא אם  אבל אחת, הכנסת בבית  להתפלל רגיל שיהא למימר

דמי (בשני) שפיר מקומות , פעם"[משני] ובכל שלשה] [או  מקומות בשני רגיל הוא כלומר .

הקבוע. במקומו עומד הוא  להתפלל לשם נכנס שהוא



בתחילת המתפלל אדם  מלך ? הדרת  עם ברוב  או מקדימין זריזין עדיף? מה  יח]

אנשים רבוי שבו אחר מנין ימצא  ימתין, ואם מצומצם . מנין מוצא ההיא התפילה זמן

יבחר? במה המתפללים.

במשנה עמצאנו לב השנה  :ב)"(ראש 

ש=] השני השנה, ראש של טוב ביום התיבה ובשעת"לפני מתקיע. מוסף] של ץ

[=ש הראשון חגים ] ושאר סוכות  [=של מאי "ההלל גמרא: ההלל: את  מקרא שחרית] של ְֵַץ 

הקדים הציבור כל לא בזמנם  כי מזה  [=מובן מלך'. הדרת עם ד'ברוב  משום מתקיע? שני שנא

נימא נמי הלל הכי, אי מוסף]. לתפילת  כשהגיעו  רק היה  עם ' 'ברוב ותיקין. לתפילת לבוא

מקדימין  ד'זריזין משום דבראשון, הלל שנא מאי אלא  מלך'? הדרת עם ד'ברוב משום  בשני,

בשעת יוחנן רבי אמר למצוות '? מקדימין ד'זריזין משום בראשון נעביד נמי, תקיעה למצוות'.

שנו המלכות  [עכ גזרת ל ].""

(שם)ע הירושלמי:"מסבירים פ

ע=] לתקוע  שנתאספו האויבים שדימו שם  דמפרש טפי ניחא י "הירושלמי

חזו דכי במוסף, וברכות  תקיעות  תקנו ולכך והרגום. עליהם ועמדו מלחמה, תרועת  השופר]

בנימוסייהו אמרי ותוקעין, ומתפללין וחוזרין בתורה וקורין ומתפללין שמע  בקריאת  דקרו 

ובתורתם בחוקיהם כלומר עסקין ."אינון

לקיים שחרית, בתפילת  קובעים היינו  שופר תקיעת גם  מהגוים, הפחד לא  שאם 

ל  זוכים  היינו  חכינו שאילו למרות  למצוות , מקדימים מלך"זריזין הדרת  עם  111."ברוב

 דאורייתאעיין חיוב  שזה הסוברים מקורות  כמה הביאו  22 הערה זריזין , ערך: תלמודית , אנצקלופדיה
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.ההידור מאשר עדיף מהרגע, בחלק ולהקדים להזדרז שאפילו  נוספת , ראיה להביא

ברכות  במסכת עכך נג :ב)"(דף 

.'ובריך 'חטוף בריה לרבה הונא רב אמר וכן ובריך'. 'חטוף ברי בריה לחייא רב ליה 

מן  יותר אמן העונה גדול אומר: יוסי רבי והתניא 'אמן'? דעני ממאן עדיף דמברך  למימרא 

[במלחמה] ומתגרין יורדין גוליירין שהרי תדע  הוא. כן השמים ! נהוראי: רבי ליה אמר המברך!

אלא במשמע  אמן העונה ואחד המברך אחד דתניא היא תנאי ומנצחין. יורדין וגבורים 

    .

שהמברך כיון אבל שמברך. מי ממעלת יותר 'אמן' שעונה מי מעלת גדולה  ודאי

המצוה. אל להזדרז  יש שלו, במצוה מקדים

.הזמן שמגיע  מיד להתפלל מחייבת ההלכה  כך, על

ב)ח"או סעיף נח, :(סימן 

 במהרה לקרותה  להקדים  לו  יש החמה הנץ  קודם  שמע] [=קריאת  אותה קרא לא

שיוכל  מה [עכ כל """ שם  וכתב  ברורה ל] בענין משנה וגם שמאחרים. לאלו מגולה תוכחת  "

בשו נפסק עמידה, ג )ע "תפילת  סעיף  פט :(סימן

 י תפלת  שיתפלל עד לדרך, לילך או  בצרכיו, להתעסק השו ח."לו ויש"(הערת ע :

בזה ) להחמיר וטוב שאמר , ברוך שאמרו  קודם  ברכות, מקצת שאמרו לאחר ולאמקילין, לאכול ולא .

וי  בשבת ובין בחול בין  תפלה, קודם לשתות  מותר מים אבל ומשקין "לשתות , אוכלים וכן ט.

מותר  ."לרפואה ,

 גאון סעדיה רבי בסידור ומפרש רביעית . בשאלה לעיל שבארנו כמו  מנחה, לענין

" מנחה תפלת למצוותלענין מקדימין ."זריזין

  או "(שו ג )"ע  סעיף  רלה, סימן  :ח

 ק לקרות הכוכבים"צריך בצאת מיד ""ש שם כתב ברורה . "משנה  דזריזין "

למ ."צוותמקדימין
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פילה ית ינ בענ ז"ל  ח רי אמ במ ם בירורי תפילה  לעניני התלמוד בסוגיות 112בירורים

  

   צ חז"– משתמשים  מתי ""ע בביטוי ומתי שכינה ל "

" לכך"ה "הקבבביטוי קוראים  ישראל, בעם השרוי הקודש של בקשר מדובר כאשר אלא ?

בביטוי "שכינה " משתמשים ישראל, לעם  יחס  בלי כשלעצמה, אלוהות על מדובר כאשר אבל .

הוא" ברוך  מתפללים,"הקדוש מנין שם אין כאשר אפילו כנסת בית קדושת על מדובר כאן .

בו  ולומדים  היושבים שם עואין כט במגילה בזמן א)"(כמו או  החמה בזמן שם להכנס אין ולכן .

עהגשמים  כח "ב)"(מגילה שם לבוא אין ריקנית. הקבביאה כי שם."" מצוי ה

      –ע מעיר איגר עקיבא ר' התוספות"(גליון פ 

הציבור) עם שם שמתפלל  למי וצשהכוונה המתפלל ". צדיק שאפילו ששוללת המוחלטת הלשון ע

ברמב היא  זו שאלה תשובת  ושמא  נשמעת ! תפלתו אין פם"בביתו  תפלה  ה "(הל ' שמדובר א)"ח

מאליו מובן ינצל. הציבור עם  מתפלל בהיותו  רק ולכן עליו , המקטרגים חטאים  בו שיש

" והנה מביתו. יוצא  איננו  ולכן חוליו מחמת  אנוס כשהוא אפילו להתפלל חייב חכמתשהאדם

אחתמנוח תפילה להתפלל יזכה כאשר אבל נשמעת, תפילתו  אין עכשיו  שאמנם  מפרש "

על  מבוסס וזה  נידחות. שהיו  הקודמות התפילות שאר לשמים תעלה ההיא התפילה כהוגן,

הזוהר ע"(ח מאמר נה דף  ""ג דברו א בא עת .)"עד 

  

   מהר פירש פל"– העבודה , נתיב עולם , אין ד)"(נתיבות שבכך 

להתפלל  מנהגו איתן הזה האדם אלא הזמן, שיאפשר וכפי ההזדמנות לפי מקרה, כמו  ֵָתפילתו 

ע שהתקדש מקום דוקא, מסוים במקום  פעם המקום."כל באותו שהיו  הרבות תפילותיו י

" אומרים  עניוכשמת  הי חסיד ""הי מפרש יהוידע, על בן יושב הוא האדם של בצעירותו  כי "

אח אותו  משנה איננו  שם מקומו  שקבע ומחמת האחוריים, אע"הספסלים  ועלה "כ  שהזדקן פ

ועניו. לחסיד נחשב הוא ובזה בחכמה.

   

  לתורתו )"(וי נ ג ."" נוסח עדיף כי ממנולתפילתול בפסוק כי "

המקדש בבית מדובר ראיה י)"(שמו הביאו  ז', "ב הוא כאן ולכן מעט, הכנסת)"מקדש .(בית

חלק" שלי  מהספרים לקוחים  כאן  התורהמהמאמרים (חאוצרות  """ תחילת וכן  ואילך), 912 עמ' לקטב

התורה ""מהגיוני  בתוכנה נמצאים  שניהם החכמה, נוספים."אוצר מאמרים הרבה כאן והוספתי .
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  ונ "צ בקרא? נרמז זה  כיצד ""ע  הלשון: כפילות  מן נותשם...ל הנני

יהודה  בית ""ואת לציין  בא כי ודאי יהודה, לבני הכי בלאו היו  ירמיה דברי שכל וכיון בני .

בניהם."ביתם כלומר ,

    

            

               

                

             

פם"הרמב תפלה ה "(הל' מניין ג )"ח זו  המפרשים, והקשו עשרה. במנין רק נאמר שזה

בברכות הרי כי להקשות והוסיפו ל :)לו? "(דף שהתפללו אסי ורב  אמי רב מנהג ביני הובא

גרסי  דהוה היכא נגדו !עמודא ראיה לכאורה וזו ביחידות, המוספים תפילת  על שם ומדובר "

של"שהרמב הדין את למד "ם עשרה צורך  "מנין בסוגיתנו  מהסגנון עמודי " לא"ביני .

רש וכדברי בנין, של בגג התומכים עמודים  אלא פתוח, בשטח סרק עמודי על כאן "מדובר י

עמודי)"(ד עמודיםה  ללא בגג לתמוך לקירות  כח די שאין רחב-ממדים  בשטח שמדובר וכיון  .

מעל  המוגבה לבנין שמתחת  עמודי-בנין לפרש אפשר ואי הלומדים . ציבור שם  מצוי  נוספים,

הקרקע  שבעידננו )פני מבנים כמה הם(כמנהג כזאת. בנייה היתה  לא הקדמונית בתקופה כי ְִִ

אמי  רב של רב ממעשה ובכן רחב . בגג  תמוך למען רק בעמודים  והשתמשו  הקרקע , את  ניצלו

" יש אסי בידינו,רובורב בטוח אינו  אביי של מעשהו וגם אביי. של מעשהו נגד שנים  של "

במגילה חז(כט.)כי הכנסת"ציינו  בבית ללמוד שהקפיד אביי של מעשהו על להיפך בדיוק ל

ר לכך הש"(ציין בגליון  פיק שמאס)"י  אביי. של המעשה מסורת על לסמוך אין זה קושי מחמת .

הרמב גם ועי "לכן כאביי. פסק לא רב"ם של הנוסף המעשה  הביאה הגמרא מדוע מיושב ז

" אביי, כמו  נהגו  שהם לומר כפילות שוב  זהו אם  כי אסי, ורב גברא ?אמי למימני "רבותא

אמי  כרב אלא  ביחידות, שהתפלל כאן שמשמע  אביי כמו שלא חידוש, כאן שיש ודאי אלא

במנין שהתפללו אסי, "ורב בלי מלך (אמנם הדרת עם  .)"ברב 

 הזו "נ הסוגיא  כי לפרש לימודו )ל במקום להתפלל  "(שעדיף מול כלל דן תפילה איננו

ביחידותבעשרה  הכנסת בבית  תפילה מול אלא להתפלל)" גמרו  כבר  שהציבור עדיף (אחרי שהוא 

אדם של בביתו ט')"(או מהתפילה סעיף סוף צ ' סי ' עדיפאח כי אמרו ביחוד, זו מעלה וכלפי .

הלכה " של אמות הכנסתד' לבית  עד ללכת חובה ואין אביי)" נהג תפילה (וכך מעלת  לענין  אבל .

לפנינו יש הרי לכך, ראיה להביא  ויש לימודו. במקום התפילה להעדיף שאין פשיטא בציבור,

ע ח' הלכות,"בדף שלש עשרה (א)א במנין להתפלל ממנו(ב)שיש נבצר שזה אונס שמי (מחמת 

וכדומה ) לביתו ומרותק חולה  בשהוא יתפלל הפחות לכל רצון ", מתפללים,עת  שהציבור מתי "

אלא(ג ) שהוא, מקום  בכל יתפלל לא התפלל, כבר והציבור הכנסת לבית להגיע  שאיחר ומי
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אע מקודש, מקום  לאותו להגיע עצמו את ""יטריח מנין אז  לו  שאין מההלכות"עשרה פ שתים .

ע הוזכרו  ע"הללו  סוף ז' בדף נחמן לרב יצחק ר' של ביקורתו נפסקו"י ההלכות  ושלש ב,

ט–יא)"(או ע "בשו סעיפים  צ' סי ' ח

חז של המאמרים בסדר ע"נעיין ח ' דף בברכות  זירוז"ל מאמרי ב' הביאו בתחילה א.

" "בענין רצון בעשרה"אח(ב).עת המתפלל מעלת בענין מאמרים ב' כביר"(כ אל ו הן  פדה ""

הכנסת "אח(ג ).)"בשלום בבית להתפלל השלישי לדין עברו  "כ לקיש , ריש  לו (דברי  שיש  מי כל

בעירו  כנסת .)"בית 

" יוחנן ר' מאמר בבבל בא סבי השכינה "איכא במקום הדבקות  חובת מחמת  זאת (ואף

מהר עיין  הכנסת. בית ""והוא עולםל, ה ')"נתיבות פרק עבודה, ואח, ."" מאמר דלתותי כ על לשקוד

יום ה ')"יום בית  דלתות  המקום, קדושת מחמת  הובא זה ואח(שאף  ."" מאמר גררא אגב  בא לעתכ

"מצוא פסוק כי כאן הובא וזה דלתותי " ל על פסוק  ח' במשלי הוא  """ פסוק אבל מוצאי ד. כי

חיים ""מצא  לענין  תורה (המובא זו  מצוא ל )"לעת  פסוק ח' במשלי סמיכות"הוא  ומחמת  ה,

יחד המאמרים את התלמידים  ׁשננ ּו פה )הפסוקים  בעל  לזכור ואח(כדי לדון ". הגמרא חוזרת כ ְִ

" כך על שעדיפים הכנסת , בית  קדושת ההלכה בענין של אמות  האדםד' אמנם שאם כלומר, "

העשרה לתפילת  לבוא "איחר היו לא מנין,שטיבלעך (ובימיהם  אחרי מנין היום כל  מתפללים  שם "

ותפילה ) תפילה  לכל אחת התקבצות רק היתה לו אלא השוועדיף ולא לימודו . במקום להתפלל

חז מתפללים !"כאן עשרה עם  יחד תפילה מול הלימוד במקום  תפילה  של הנושאים בין  כלל ל

הרמב לקח  ""ומזאת דינו הציבור ם תפילת  שם שיתפלל קודש."והוא  ונצדק ,



  

           צ ע"-

" לשון היא גםמואסמה  כי מדובר ודאי אלא בהם ? ה' ימאס כך שמשום  רע  עשו מה כאן? "

הקב אין רבים שהם כיון אבל  במדותיהם , או  במעשיהם פגומים  הם מתפללים  של זה  ה "במניין

בהם. מואס

              -

גורם שכינה, שם שתשכון לתפילתו מקום קובע שאינו כיון לו . מודדין מודד, שהאדם  במדה

במקצת החוטא שיעורים , לפי שהעונש מאליו מובן ונד . נע  להיות לעצמו  לפעמים)גם  (רק

לפעמים אחרת, לדירה מדירה לדור שעוברים התופעה ולכן יותר. יותר ואם במקצת, נענש

הנ  על עונש ל."הוא 

             

            כתב –
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נתנזאהן שאול יוסף שאול"(ר' ")"דברי  הביטוי אלאמקדמי כי שחרית שמתפללים רק לא  הוא "

שמא ומצפה חנינה, ממנו לבקש השר של לפתחו  הבא עני אדם כמו  לבוא, מקדימים שהם 

של  סוג הם  לתפילה  והגעגועים החשק  כאן כך חסד. ממנו  לבקש ויקדים מפתחו  השר יצא

ונ  ותיקין? תפילת על כאן מדובר שמא חיים. הגורמים  והם  וחסידות, על "אהבה  להוסיף ל

" לפרש יענה מה תפילת"מחשכי דבריו, זמן מתחיל ממתי וחכמים  יהודה ר' מחלוקת יש אלא ?

עערבית כו וא)"(ברכות פלג -המנחה. מזמן הוא  יהודה ר' היה ולדעת הגאונים בתקופת לכן ַ

אח וחוזר ערבית , מקדים ממתין "הציבור האמיתי החסיד וכאן  בזמנה. שמע קריאת לקרוא כ

" עד ערבית תפילת  מקדים)"מחשכי ומשהה שהציבור  רמב(למרות ולפי פם". תרומות ה "(הל' ב,"ז

הגר קאפח)"מהד ' "י החמה. שקיעת אחרי שעה כשליש טובהוא מה ּבעּתֹו כג )"ודבר טו, .(משלי ְִ



  

             

    ( לה קד, –(תהלים כתיב חּטאים  'חוטאים'? כתיב מי .ִַָ

בזוהר ע"(ח אמנם קה דף  "א)"א העולם,אמרו  מן שיסתלקו הרשעים על להתפלל לאדם  לו  אסור

הקב סלקו ע"שאלמלא עובד כשהיה העולם  מן לתרח  וכו'"ה לעולם אבינו אברהם בא לא ז 

ניתנה  לא ""והתורה מחבר כתב אבל יששכר . "בני לזהר בהערותיו מהרצ" (שנדפס "א"חידושי

" ספרו  מהרצבסוף בנדפס)"א "לקוטי קב  עמ' והאפיקורסים"נ ", והמוסרים המינים  זה  בכלל שאין ל

ע שדינם מעלין"כיון ולא מורידין התורה ע"(עפ כו שהשב)"ז להתפלל שמותר שכן מכל י ".

חמד  הכרם  מן הקוצים עכ יבער """ כתב וכן סופר ל. חתם ג )"דרשות  טור קלח להתפלל (דף

השלם  עמרם ר' בסידור הוא  וכן שימותו. הרבים , את המחטיאים  האלף)"(ח על במגן קכז דף  א

ב [מובא  והמדיחים . המסיתים תפלה "על חשומע בראווער, ישעיה להרב  קסז]."" עמ' ב

  אח מצאתי  דלהלן  לחידוש  מסוים רמ "(בסיס בדברי לרמח "כ חבר  תלמיד וואלי , ל,"ד 

" פסוק על  רפג, דף לג, פרק ישעיה חטאיםעל  בציון ""פחדו בארו יט, פרק אליעזר, דר ' בפרקי ועוד  "יתמו .

ביאור עם מהד' חדש, זהר בתקוני הוא וכן  י '. פסקא צב , מזמור תהלים, במדרש  הוא וכן  השמדה. לשון

73)"הגר עמ' א

חז"" אבינו אברהם  מעלת על רשעל ותשנא צדק ח)"אהבת מה, חז(תהלים ל "דרשו

לחייבם" מאנת בריותי את  לצדק ט)"אהבת מט, רבה חז"וצ(בראשית  מדוע פשט"ע מן שינו ל

" כי אלא קמץ)"רשעהפסוק? ולא סגול  מנוקדת  המלה לשנוא(כי יש האיש. ולא החפצא הוא

אותה המבצע  את  ולא הרשעות לאת  פרק תניא, בספר מובא זה  עיון ב)"(יסוד  צריך זה לפי אבל .

בתהלים  הרשעים  נגד הנמרצות הקללות של ו -כ)פשט קט, בפרק וכן כג-כט ונ (סט, לחלק ". ל

" רשעיםבין חסדסתם  מניעת  ורק אך היא נגדם  התביעה כל אשר סדום  אנשי כמו (יחזקאל"

עיי מח והמלבי"טז , מצודות "ם)"ש גמוריםלבין ומסכניםרשעים הבריות  את רודפים שהם "
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דוד את להרוג שאול את שהסיתו אלו  כמו  רדאותם, ס "(דברי בפרק ""ק וכן עניט, איש וירדוף 

טז )ואביון (קט, "" לשנוא אין רשעים. "סתם  אבל מעשיהם. את  אלא מוחלטים" הרודפיםרשעים "

מעשיהם. את רק ולא אותם  לשנוא יש ודאי ישראל, חיי ומסכנים 

" כאן כתיבאמרה 'חטאים ' 'חוטאים '? כתיב הוא"מי  לכאורה הפשוט הפירוש  .

א אבל החוטאים. לאנשים ולא החטא , מעשה רש"לעצם למה תמוה תהלים "כ לספר (קד,י

"לה ) כך: לגמרא)"חוטאיםפירש רק (בניגוד החוטא אדם בין הבדל שיש היא  האמת  אלא  .

" הנקרא ""חוטאלפרקים שנקרא הרבה לחטוא  רגיל שהוא לאדם  י,"חּטא, ט, בעמוס הוא (כן  ַָ

ט) כה, "תהלים משקל על בכך)"גנבוהוא "(רגיל "(חד-פעמי)"גונבולא אמנם צירי)"חטא. (בניקוד ְֵ

" בריבוי ועחטאיםהוא בח '. חטף-פתח לנקדו יש אז אבל רש"" על "ע  יג יג, בראשית  הירש, ר ֲִָ

" בין אחטאההבדל א , תהלים  על יונה רבנו וכן המעשה. או  האיש ב" מעט "(מובא עלמקדש "

"תהלים) מנוקדת המלה בפסוקנו וכאן פשוטפתח. י)" ט, בעמוס רש(כמו עשה טוב (עלי"ובכן

"תהלים) כשגרת  נטעה ולא ממש בחוטאים  שמדובר האמת במעשיםהעולםשהודיע שמדובר "

" מקלל הפסוק שלנו, בסוגיא מאיר לר' ברוריה אמרה וכך באישים . חטאיםולא כלומר יתמו "

לשנוא הדבר נכון ובאמת לפרקים. רק שחוטאים בריונים  סתם  לא אבל המוחלטים, הרשעים

רש וכן ברוריה , התכוונה ולזאת  המוחלטים, הרשעים את  לתהלים."בחריצות י

 הנ ""הדברים הפסוק פשט מובן ישובול אליך וח ּטאים דרכיך , פושעים  "אלמדה ִַָ

טו ) נא, צ(תהלים ואח". פשע, כלומר החמּור את  דוד הזכיר כיצד הקל"ע את אלא(חטא)כ ? ָ

רש שם פירש כך חמור. באמת הוא  ולכן  בכך, הרגיל על מדובר דקרא וכן "בסיפא הירש. ר

" הסוגיא חּטאה פשט העגלה ע"וכעבותות  נב ].א)"(סוכה ַָָ

" רבנו  משה של לשונו על החכמים לשאלת  מאיר, ר' יענה  מה ופשעיוסבר עון נושא

ז )"וחּטאה  לד , "(שמות על ושאלו  ּומתודה חוזר המרדים, ועל הזדונות על ׁשהתודה ומאחר ְְִִֶֶַַַָָָ

ע"השגגות ? לו "ב)"(יומא באמת  כי מאיר ר' יענה ולאחּטאה . בכך , ורגיל המּועד על הוא " ַָָָ

" מלתחטאכתוב  כי ימצא בקונקורדנציה, והבודק ביותר. החמור הוא ודאי ולכן פשוט , "

ביותר.וחטאה " החמור על תמיד היא "

  

   צ -"" המלים תוספת  טעם מה לוע יעקב,?"שאפשר (עיון

שתירץ)"עיי מה "ש  אלא שפתים, דיבור רק התפילה שאין ונראה  לבבכם. בכל ואם"ולעובדו  ,

" בסוג זה אין בלבו, מתחמם  ואינו  בשפתיו רחמיםיבטא ""בקשת נקרא וזה לו, אפשר ."לא 

  סופר חתם פירש או "(שו - קסו )"ת סי ' כאילוח עצמו את  שיראה

לה'. מתחנן היה  כיצד חולה, הוא  גם היה
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     ע טז  בדף שוב מופיע  זה יחודי ולענין "ביטוי א.

ע לא בדף אבות"תפלה  ברכת בענין ושוב  עא. לד "ב)"(ברכות ובענין ואחד . המרבה אחד

ע"הממעיט קי .א)"(מנחות

" דוקא  מדוע  ויראה "לבולדייק אהבה של והרגשות  במוח. הם  ומחשבה  ׂשכל אלא ?ֵֶ

בלב. אלו )הם  רגשות מחמת הדם, ומזרימת הדופק, ממהירות  אסור (כידוע  אלא מי? את מכוין ומי .

ע נשלט להיות  לאדם  יוליכו"לו אז כי המוח. מחשבות  את  להם  הקדים  לא אם רגשותיו י 

שולל. אותו

" מלת כאן ""אתיש שהמלה  מופעל יכוין , הלב  עומד. פועל ולא יוצא, פועל הוא "

האדם."ע של מקדימה  מחשבה י



  

        

חז כידוע אלא התפלאו? שמזה הנפלא הדבר רגע"מה אף להפסיד לא  זהירים היו ל

" אבל התורה. שמעמלימוד משמעותקריאת  כך  בעיון. התורה מלימוד פחותה  דרגא היא "

21)המאירי דף  בנדפס י : דף  יש"(ברכות בתורה ... העוסק מן בעונתה שמע  קריאת הקורא  גדול

גדולה  ודאי בעונתה מצוה קיום  בה וכשיש בתורה קריאה היא אף שהרי פשיטא! שואלים

ומתכוין  קורא לומר רצה השונה, מן  אף שפירושו בה  ותירצו  הוצרכה? ומה מקריאה, היא

" לשון וזהו  אומנותעוסק בפירושה, שתורתו למי מינה ונפקא יוחאי " בן שמעון כר' ודלא ו ...

המערב פבתלמוד ה "(ירושלמי, לק "א מפסיק היה שלא עש)"ב, שמעון ר' חדד"... שהיה (ולפנינו י

" עליו )"תדירהגירסא חביבה אינה תורה, תורה ש)"(ק בדברי מדברי עכ יותר ובירושלמי "" ל.

פ ה "(שבת סוף מפני "ב)"א שינון מבטלין ואין שינון, וזה שינון  זה יוחי, בר שמעון דר' טעמיה 

""שינון  שם והעיר משה . רשב"פני כתבי": כל בפרק לקמן כדעתיה, פט י שבת  ה "(ירושלמי  א)"ז 

רשב" שכר."דתני ממנה שנוטלין מדה במשנה העוסק מדה . שאינה  מדה במקרא  העוסק י

מזו גדולה מדה לך אין בתלמוד נחשב"העוסק במקרא, לעסוק  כדי תלמודו  מן להפסיק ולכן, .

רשב"לרשב כמו  אומנותו תורתו  שאין למי מחייבים  אנו  ואמנם להפסד. אבל "י להפסיק , י,

הלימוד. באיכות הפסד זאת בכל  לו  יש 

שמו לא  תורתם במחשבות שקועים  שהיו מפני לפעמים כאשר אסי, ורב אמי רב 

בפנימיות עיונו  מרוב חייא שר' מצאנו  וכך בשניה. או  שמע של ראשונה בפרשה  היו  אם לב

העמידה ברכות בסדר נמצא הוא איפה שוכח  היה  פהדברים ברכות  ה "(ירושלמי, סוף וכךד)"ב  .

בשבת  לתחום חוץ ויצא ושכח  שגג בלימודו , מאד שקוע  שהיה לקיש פריש ברכות ה "(ירושלמי 
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ה  בא)"סוף  פתח שאם  יוחנן ר' של חידושו שמעו אסי ורב אמי רב כאשר ירבו". הרי למען "

ואתי " נקט זמן "סירכיה ריווח להם ויש ראשונה, לפרשה לחזור חייבים שאינן הרויחו  ובזה ,

על  ב ' הזמן, כמות  על א' שמחות : ב' כאן ויש שמחו . התורה, עיון להמשך  מחשבתם להפנות

הלימוד, ב"(ועאיכות  עולם"ע  למהרנתיבות """ כי  ט': פרק תחילת עבודה, העיקרל , היא ולא "קריאתו  ,

בו ) העיון



  

 ( ה סג, בשו(תהלים אמנם  - תפילה  ג )"(או ע "זו  צה, סי' "ח מניחנפסק

השמאלית על הימנית  כפותים, לבו על "."ידיו בספר ט "חרדיםאבל  ס "(פרק עג )"ז בשל ק ה,"וכן

הברית  לוחות  דשני קדושה, האותיות, כ"(שער  מאיר הרב  מהד' טוב ; ועשה ידים, ח "ה רעא,"ץ , דף א

לא) בי פסקא אבל אחרונות, וג' ראשונות  ברכות  בג' רק נאמר שזה  אמצעיות"כתבו  ברכות  ג 

" ובספר מעלה . לקראת זקופות  ידיו השםיהיו לעובדי ר המספיק כתב הרמב"" בן ראיה "א ם

" אבינו  מאברהם  ידי לכך כב)"הרימותי יד, "(בראשית שלמה השמימה וכן כפיו  ב"(דהי"ויפרוש

יג ) "ו, בסוגיא כאן הנאמר כפי וזהו ""אשא בספר אבל שבע. ע"באר סי ' בהגהתה )"(סוף  וכן

לאו איגר עקיבא  פח"ר' סי' אתט)"(תחילת לחקות לא כדי כך עושים לא הזה שבזמן נמקו

ר  ובהקדמת  לסידורו "הנוצרים . עמדין ה ')"(ס י טעם.ק עוד כתב 



   

              

              עמוס)

יב) "ד , פסוק] [ועוד האלהים. בית אל תלך כאשר רגלך יז )"שמור ד, אשי(קהלת רב  (אמר).

לפני  בתפילה עומד שאתה בשעה  נקביך עכ שמור הגמרא."" ל

חז צריכים  מה הגמרא"משום  פשטות  אלא שונים ? פסוקים  שני זה לדין  להביא  ל

שו מרן פסק וכן תפילה, לעניני  רק א)"(או ע "שמדובר סעיף צב  סי ' רמח ""ורק הוסיף אסור א

תורה  בדברי ""אפילו הוסיף: שם ברורה ומשנה ברכות. ושאר שמע בקריאת שכן וצ"וכל ע".

מקורו "מה החיים(עיין  ס כף  שם, """ בשם ו' תמידק רמ)"עולת של מקורו מיימוניות". בהגהות  הוא א

פ תפלה  ס "(הל ' י)"ד  "ק לענין הגמרא על להוסיף להם מניין  אבל ?"ברכות.

חסידים תתפה )בספר "(סי' ה 'כתב: את להזכיר ייתכן לא לנקביו, צריך "וכשהאדם

בה  יש כי ברכה  לברך  שאין מדבריו  ברור ברכה , אינה ומלכות שם  בה שאין ברכה שכל וכיון

שמים. שם  הזכרת 
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" שבסוגיא. הפסוקים שני הם  האלהיםאלו בית אל תלך כאשר רגלך כלומר "שמור ,

" אבל שוהכון תפילה. הנה  תפילה. ללא אפילו שמים , שם מזכיר האדם כאשר הוא  הרב"" ע 

תניא עד)"(או בעל סי ' שהקבח בקרבנו"העיר שורה ח ה מהזוהר מקור  לו להביא עו "(ויש דף  א

"א)"ע הוא אדם  וכנו )"כן . כיור כמו "(בסיס, להיות עצמו  את מכין האדם וזהוכן לשכינה. "

""הכון " ענינו אם  כי חירקהכנה . ניקוד טעם  מה לבד, "" ?)"נפעל(לשון

אריז בכתבי ידוע  ההכנה ? הכוונות"(ל"היא ג )"שער עמ' ," של בבוקר תיקון ,"יפנה שיש

סט של חלקו מקרבו יסלק ב"כלומר ומבואר הכוונות"א. ובדפוס "שער  לג, דף  חדש דפוס (שבת,

סג ) דף הקליפות"ישן  מזון שהוא לחוץ, רגליים  מי ""ולדחות היא  זאת ולכן למה "הכון . אבל .

עיי  מיל? ד' של ההליכה כמו לשהות יכול אם  שיעור לזה ""נתנו  בפירוש שעה ש שהקליפותיפה "

ועולם  עולם  אביבכל "ע)"(של יושבים  שלה הם  מקיף אור לבין הנוק' של דיושר הפנימיות בין

ובליעתו"דיושר  לעיסתו בזמן אוכל, שהאדם המאכל נבאר : נמשל בלשון מיל. ד' הם אלו ובכן .

של  לחלקו  ומתבררת הפסולת  מופרשת  הבירור במלאכת  אבל בקודש. הם  המזון חלקי כל

לסט"סט לפסולת מזון מן ליהפך  זו, פעילות זמן עולמות"א. ד ' מול מיל, ד' הילוך כדי הוא א,

האדם"אבי  מכיר כי לפסולת, נהפך  לא עוד והמזון קודש, שמות  מבטא האדם עוד כל ע .

להוצאתו  עד מיל ד' הילוך של ושהות  פנאי עדיין שיש אביבעצמו  לתחום  נכנס טרם ע"(כלומר ,

סט  הפסולת,א)"של להוציא כרחו  בעל מוכרח ויהיה מזה זמן פחות  יש כבר אם אבל טוב . הרי

אסור  הוא  ולכן מזה, למעלה אפילו או העשייה  עולם לתחום  השלילי נכנס שכבר הוא סימן

"בתפילה בתרא, פסוק רגלך (לפי וברכות )"שמור בתורה או  ," קמא, פסוק  .)"הכון(לפי 



  

   " על בפרק הזכרנו  בתפילה – חשבון כוונה יש  עמידה  שבתפילת  "

יש סדר איזה ולפי להשתמש יש מלים באלו גדול עיון יש  וכן וברכה, ברכה  בכל מדוקדק

הטור של לשונו  כך ההם . המלים  את קיג )"(או לערוך סי ' סוף  חסידי "ח הם רשומות דורשי

נתקנו מה כנגד והברכות התפילת תיבות מניין מספר וסופרין שוקלין היו  אשר ומשם"אשכנז .

קי  סימן ""ועד רבנו על  לתמוה ויש בזה. דוגמאות כמה מביא יוסף ט קי"בית  סי' ג )"(בסוף 

בישראל  וקהילה קהילה שבכל כיון אלו, בדברים  שפקפק אבודרהם  דוד הרב דברי שהביא 

חז בימי נהוג שהיה למה  מכך  ההוכחה מה  שבתפילה. המלים  של אחר נוסח הרב"יש והנה ל?

עמדין לסידור)יעקב תר (בפירושו  בדיוק שהם  ומצא בתפילה המלים וספר כת"מנה חשבון ר "ך,

חיים) ארח על הטור  דברי לפי  ערוך ר'113.(וחשבונו של ספרו מנפלאות  דוגמא הראות  ולמען

הנ  הרוקח ""אלעזר מזמור על מדבריו אחד עמוד כאן נעתיק דזמרה אשרי ל, בפסוקי  הנאמר "

באו טיפה ראו אלו , סודות בענין  הטורים בעל שקיבל ממה הים  קיח"מן קיג, סימנים  ח 
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לרוקח "( התפילה סידור  תשנ "פירושי ירושלים הרשלר, הרב מכון מהד ' ח ", קלו-קלז )"ב, עמ' ספק א ואין

להלן  שנמצא מה [וכל מרובים ? כה ענינים הקיף כיצד זה  בלי כי הקודש, ברוח נכתבו  שדבריו 

המעתיקים]. של תוספת  הוא בסוגריים ,

החסיד רבנו וכתב  דרך' תמימי 'אשר לומר צרפת אנשי מגרמייזא)נהגו  אלעזר  (ר'

" מן כי ובשמאלם. בימינם  הוא גדול כבוד דטעות "יהי עד לדוד " י תהלה תמצא אזכרות"" ט

" אלהיוואחד  י "שה' תמצא וכן ב". אזכרות ישיר')"ויושע"ט 'אז לעולם(לפני ימלוך ה' כשכופלין

באל  כתוב ידיך ] [כוננו  אדני ' 'מקדש ואחד דל "ועד, וכן "ף יט]. טו , ועד ל יד, שמות [מן  ת 

י  ואמן אמן לעולם  ה' בברוך  ערבית י "בתפילת  תמצא וכן אמת'. 'אל ואחד אזכרות, ט"ט ֵ

י  תמצא וכן שמות, ואלה בפרשת  ""אלוקים  בפרשת אלוקים יתרוט י "וישמע  תמצא וכן ט".

עי  [צ"[אות] בראשית השישי יום בפרשת ויכולו"ן פרשת סוף ועד בראשית מתחילת  (בראשיתל

ג ) י ב , תמצא וכן שהקב"]. פעמים וי "ט 'אב', נקרא לבד "ה בחומש , 'סליחה' [לשון] פעמים ט

" לומאחד סלוח השם  יאבה יט)"לא כט, יסלח].(דברים שלא  הוא שם כי המעתיק, [=אמר

י  תמצא ""וכן בפסוק תיבות אותי ט ליראה להם זה לבבם והיה יתן כו )"מי ה, וכן (דברים ,

י  ""תמצא אפיאמרותט בתמניא  קי" וי ט)"(תהלים  וזמרה ", שיר כשתחשוב בישתבח שבחות  ט

וי  ""לאחד, י למצריםט תמצא וכן יחזקאל. בספר בפורענותם ראשון "" בספר במשלי אזכרות  ט

י  תמצא  וכן משלי], של ט' פרק סוף עד מיחלים,"[=כלומר כגון תהלים , בספר 'ייחול' לשון ט

י  תמצא וכן אותם]. מפרט הרשלר הרב מהד' בספר [=הערה: הוחלנו  'קיווי'"יחלנו, לשון ט

אותם]. מפרט הרשלר הרב מהד' בספר [=הערה: בהן וכיוצא קויתי קוה, כגון תהלים בספר

י  תמצא הרב"וכן מהד' בספר [=הערה : כסדר ויעקב יצחק אברהם שבהם  בחומש פסוקים ט

י  תמצא וכן אותם ]. מפרט מ"הרשלר עקב  והיה בפרשת ברכות לך"ט  אלוקיך ה' עד ושמר "

העמים" כל את יב-יט)"ואכלת  ז , י (דברים תמצא וכן שניות", בדברות  כף [אות] ואתחנן)ט ,(פרשת

י  תמצא ""וכן ישראל נקראו פעמים  ו"בניםט  לבד מומם", בניו  ה )"לא  לב, פשוט(דברים [=וזה .

" שלילה: לומר בא בניוכי הרבה."לא עוד וכן ,[

 י י "אלו מאד "ט הרבה וסודות  טעמים בהם ויש  ובלולאות, בקרסים  יחד מחוברים ט

הצרפתים דברי אל ישמע לא השם  ירא כל כן על גדולים , קונטרסים משמונה יותר מחזיקים

" פסוק דרךהמוסיפים  תמימי מאחד "אשרי לבד אזכרות  כ' תמצא טעותם תוספת לפי כי ,

" מן ועוד גדול. טעות  וזהו  אלוקיו', כבוד 'שה' "יהי עד אלקיו" שה' העם קנ אשרי תמצא ב""

" תוסיף ואם  דרךתיבות, תמימי קנ אשרי תמצא גם"" כי רוח, ורעות הבל זה גם  תיבות . ח 

קנ  יש למה גדול וטעם גדול סוד ""זה מן תיבות  כבוד ב "יהי עד אלוקיו" יכיל "שה' לא אבל ,

ארכו. גומד אם  גויל, אפילו ] אלו [=סודות

" שמוסיפים צרפתים  דרךלדברי תמימי דרך,אשרי תמימי אשרי אשרי, ד' תמצא "

אשרי, ג' אם  כי תמצא  לא  שהרי גדול, ושקר טעות  וזהו העם , אשרי העם , אשרי יושבי, אשרי

בחומש ישראל אלוקי ה' ג ' וכנגד טז] כה, וכן כז-כח; כג, [ויקרא בחומש הכיפורים יום ג ' כנגד
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מה, [בראשית  כתיב חלפת ו '] [אות  חסרים  'חליפת' ג' וכנגד כג], לד, כז; לב, א; ה, [שמות

הגר  ביאר לזה וההסבר המעתק: [=הערת  יב. יד, שופטים  וכן פעמיים , הליקוטים,"כב בסוף א 

" אליהובקובץ  לחליפה שנות  שוות היו  בנימין של חליפות  חמש כל כי זרעים. משניות  שבסוף "

הנצי  וביאר אחיו. שאר של ""אחת  כתוב לכן כי אברהםחליפותב אלוקי ה' ג' וכנגד חסר]. "

[מל  וישראל דהי "יצחק  לו ; יח, דהי "א יח; כט, בתהלים"א ישראל' אלוהי 'ה ' ג' וכנגד ו], ל, ב 

וכן  א; יב , [ויקרא  תזריע' כי 'אשה בפרשת ה' [שם] ג' וכנגד מח ], קו , וכן יח; עז , וכן יד; [מא,

" ג' וכנגד א], יג, וכן ז ; ישראל יב, בתהלים קדוש  "" ג ' וכנגד יט], פט, וכן  מא; עח, וכן  כב; אלוקי(עז,

ישראל אלוקי  פסוקיםצבאות [ז, בדניאל  עליונין' 'קדישי  ג' וכנגד  ז], מד , וכן  יז ; לח, יז; [לה, בירמיהו "

פ רבה השירים שיר  שלמה, [של  לכסא מעלות ג' וכנגד  כז], כב, מאד '"יח, וגבה ונשא 'ירום  ג' וכנגד  י ], א

ע ל [תמיד  המנורה לפני מעלות  ג' וכנגד ט], (בראשית בנח 'קשת ' ג' וכנגד  יג]. נב, ג'"[ישעיה וכנגד ב],

[מל בשלמה פעמים)"'כסא' (ב' כו א, [יחזקאל הכסא' 'דמות ג' וכנגד יט], י , [שמות ]א ג ' וכנגד א ], י, וכן

[יחזקאל  הספיר לבנת  ספיר, אבן ספיר, אבן כמראה ג' וכנגד ד], ו, [דברים  אחד ה' אלוקינו  ה'

[יחזקאל  החשמלה כעין חשמל, כעין החשמל, כעין ג' וכנגד י], כד, שמות  וכן א; י, וכן כו; א,

א, יחזקאל כא; ד, [דברים ומתוכה האש, מתוך ומתוכה, ג ' וכנגד ב ], ח, וכן כז; ד, פסוקים  א

תפלות ג' וכנגד  יא-טז ], כא, [בראשית ההוא במקום  המקום, במקום, ויפגע ג ' וכנגד ד-ה],

לוי  כהן ג' וכנגד בתורה, שקורין בשבוע ימים ג' וכנגד ערבית, מנחה שחרית ובלילה, ביום

'ה ' ג ' וכנגד קמה], מזמור [תהלים  העולמים כל מלכות מלכותך, מלכותו, וכנגד וישראל,

ה ' 'אני ג ' וכנגד לז]. ב, דברים וכן כה; י, וכן יח ; ג , [שמות פסוק בסוף בחומש אלוקינו'

ישראל' אלוקי ה' אל ג' וכנגד ל ], ד, ב, פסוקים  יח [ויקרא פסוק בסוף בחומש אלוקיכם'

ק  ג' וכנגד אלהים', 'ויברך ג' וכנגד יג], לו, הימים -ב דברי מא; יד, שמואל-א כג ; כד, ז"[יהושע

'צור' ג' וכנגד בנביאים, מלאים 'שלום ' ג ' וכנגד נפשי, ברכי במזמור ז ' ו' ג' וכנגד בהלל,

" ג' וכנגד לא], [לב , 'צורם ' וב' ד] [לב, 'הצור' וא ' לז] יח, טו , פסוקים  לב [דברים אוהבי בהאזינו 

ב ;שמו סו , וכן  ב ; כט, [תהלים שמו' 'כבוד ג' וכנגד קלב], קיט, לז; סט, וכן יב; [ה , בתהלים  "

[מל  שלמה  בתפלת השמים' 'ושמעת ג' וכנגד ח], צו , ג '"וכן וכנגד מט], מה, פסוקים  ח א 

הקב שנקרא  אם"פעמים  ב 'והיה ח ' [אות ] ג' וכנגד ז], נ, וכן יג; יז , וכן ח; יד, [ירמיה 'מקוה' ה

נקנית שהאשה דרכים  ג ' וכנגד יג-כא], יא , [דברים בתהליםשמוע ' לבי ' 'בכל  ג' וכנגד  א], ב , (קידושין 

אשה' 'ילוד  ג' וכנגד יז] יג, יא, פסוקים (קל בתהלים יראיו' 'על ג' וכנגד  א], קלח, וכן  י ; קיט וכן  ב ; [ט,

בקרסים יחד  מחוברים  אלו כל  ביום. קדיש שמסיימים  פעמים ג' וכנגד ד ] כה, וכן יד ; טו, וכן  א; [יד , באיוב

קונטרסים וכמה  כמה המחזיקים  ועצומים גדולים סודות ועליהם ."ובלולאות ,

 הנ מהספר הנ "כאן בסגנון רבים  קבצים  ההוא בספר ויש היו"ל שלא לזכור ויש ל.

אין  ממרומים, ששרתה הקודש רוח ובלי החיפוש. על להקל קונקורדנציה ספרי בידיהם 

ולוז'ין חיים  ר' בדברי נסיים כאלו. חשבונות  לערוך אנושית החיים"(אפשרות ב '"נפש  שער ,

יג ) שנתגלה "פרק מה גם זכי הראשונים מרבותינו  התפילה כוונות  קצת עליונין,"לנו  קדישי ל

האריז נורא אלוקים איש הקדוש הרב  אחרון נפלאים,"ועד כוונות לעשות  הגדיל הפליא אשר ל,
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מּתקני  הגדולה כנסת אנשי כוונת עומק פנימיות  נגד כלל הים מן כטיפה אף בערך ְֵַאינם 

על  אינש איתי  דלא יבין מבין וכל נביאים . כמה ובהם  זקנים  ועשרים מאה שהיו התפילה,

בנוסח וסדורה קבועה תפלה במטבע  ולגנוז  לכלול כזה ונורא  נפלא תיקון לתקן שיוכל יבשתא

המרכבה  פרקי וסדרי ותחתונים  עליונים  העולמות כל של תיקונים עיי אחד, שהאריך."" ש

" הקטן שמואל עיין שעותבודאי וג' ב' בה  אחתוהשקיף ברכה על אפילו לחזור כדי "

כשלעצמה.

יעקב ר' אותן שפירט לפי וברכה, ברכה בכל שיש המלים  מספר של טבלא  לוח

הטור. בדברי הוא שלו  הבסיס  מכוונותיהן. מקצת  וביאר לסידור, בפירושו עמדין

א 

א 

א 

התיבותמגן התיבותברכהמספר ברכהמספר
-49 בקיץ – מתים47 קולנו 35מחיה אברהם42שמע

בחורףרצה(עבודה)34אתהקדוש 14הודאה86חונןהדעת17שלום53השיבנו15תוספת–
פי10גאולה27 אמרי לרצון  תפתח6סליחה20יהיו שפתי 

"כתר"פרנסה28 מליםגימטריא 620 – רפואה27בקיץ

שסנדלפון מה "בכתר", מליםגימטריא 622 – בחורף
מגישלהקב"הע"יהתפילות(הבאנומקורלזהלעילבפרק"רוממותהתפילה",



    
 35 שמע קולנו 42 מגן אברהם
 34 )עבודה(רצה  בחורף -49בקיץ  – 47 מחיה מתים
 86 הודאה 14 אתה קדוש
 53 שלום 17 חונן הדעת

 6 שפתי תפתח –תוספת  15 השיבנו
 10 יהיו לרצון אמרי פי 20 סליחה
   27 גאולה

  

 גימטריא "כתר" מלים 620 –בקיץ  27 רפואה
  28 פרנסה

 
גימטריא "בכתר", מה  מלים 622 –בחורף 

שסנדלפון מגיש 
להקב"ה ע"י התפילות 

הבאנו מקור לזה (
לעיל בפרק "רוממות 

התפילה", וכן ע"פ 
 )שמות רבה כא, ד

   20 קבוץ גליות
  כל אלו לפי הטור 25 שופטים
וכן לפי סידור ר' יעקב  28 המינים

 עמדין
 

   42 על הצדיקים
   24 ירושלים
   20 צמח דוד
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 ביותר הראויה  בשעה להשתמש נלחץ הוא לישועה , מתחנן והוא בעיה לו  שיש

בירושלמי שאמר וכיון תפילותיו . ברכות)לקבלת  "(ריש  כותיקין המתפלל כל כי  ניזוק אינו  ַ

היום הרי "אותו  זאת, אפשרות מזניח ואם אז . דוקא יתפלל אלא השעה את  יחמיץ לא ודאי ,

" רק הן בלבד."קבעתפילותיו חובה ידי לצאת כלומר ,

             

הדף)א"הגר  על מפני (בהגהותיו אם  אבל התוספתא. גירסת  מפני וזאת ראשונה פסקא מחק

ע ליישב אפשר המלבי "הכפילות, דברי כג )ם "פ סוף ב ', לישועה,שועה "(שמות  קריאה היא "

" והנצי צעקה אבל וישועה. עזרה לקבל פנייה דוקא לאו  קולנית, זעקה  היא דבר"(ב"" ,"העמק

מה ) א, "דברים תפלתוכתב : לסדר יכול  שאינו  מי אחד, ה'. לפני מתקבלים  תפלה אופני ב'

הקב במרירות, לב מנהמת שצועק כיון מקום מכל אבל המלך , לפני כמדבר צח שומע"בלשון ה

הצעת בלי לבד הקול פירוש תחנוני', קולי את  ה' ישמע  כי 'אהבתי כתיב  זה ועל תפלתו .

תחנוני  המה עכ דברים, ל "" מענה לקבל פונה יהושע  שר' לעומת ובכן ר'אלעזר "שועה "ל. ,

" על אף יענה שה' בלבד.צעקה מבקש "



  

      

" עד תתחונן נחיצותם את  ויראה מבקש הוא עליהם  בדברים האדם  שיתבונן ענינו "

" עליהם  ויתחנן רגשותיו מאריה שיכמרו  קמא ""כעבדא אבל "יתחולל . מלשון הוא וריק " "חלל

מבקש. שהוא במה ורק אך שיתרכז עד מדעתו, אחרת  מחשבה  כל שיפנה



  

           

            

     

א)בגמרא לג , פוסק "(דף  עקרב אבל נחש. אלא שנו לא ששת, רב והדבר "אמר .

עקבו ? על כרוך  נחש כאשר בתפילתו  לכוין הזה  האדם  יוכל כיצד הא תמוה,
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ברמב מצאנו ט)ם "לכך הלכה ו  פרק תפלה  :(הלכות

 שואל ישראל מלך ואפילו בלבד נפשות  סכנת מפני אלא תפלתו מפסיק  המתפלל

נחשים ראה אם וכן וכו'. יהרגנו . שמא כוכבים עובד למלך הוא פוסק אבל ישיבנו. לא בשלומו 

אליו, הגיעו  אם כנגדו, באים ועקרבים     .ובורח פוסק

     פוסק ."אינו

שרמב הזה המצויים"הצמצום הנחשים  של דרכם אם  תלוי שזה הגמרא, על הוסיף ם

" מרגולין יהושע  של בספרו מדעי. ביסוס יש להמית , המאוחד"זואולוגיה שם הקיבוץ "(הוצ '

תשכ 217)"שנת עמ' "ד , רק כתוב : ל-2,000, מגיע שמספרם  כיום, הידועים הנחשים מיני מכל

,75 באפריקה  מינים, 8 באירופה הטרופיות. בארצות חיים  רובם גמורים. ארסיים מהם 250

מהם מינים , 7 נמצאים ישראל בארץ ,80 באוסטרליה ,91 הדרומית  באמריקה ,165 באסיה

הצפע הוא  ביותר עכ הנפוץ  ל.""

ואמנם ביותר. מועט מספרם  אבל נחשים יש אמנם שם ישראל, בארץ נכתבה המשנה

" שפסקו  ממה להקשות  יש שבארץלכאורה ונחש שבחדייב עקרב בשבת , נהרגין חמשה

ב)"ישראל  קכא, "(שבת מסבירה הגמרא ששם אלא הכל . ודברי אחריו  החשש"ברצו  מפני ולכן .

בשבת. אפילו להורגם התירו  להזיק, ומבקשים כעוסים שהם

רמב שינה  מה מפני לדון ""עלינו הגמרא , מלשון עקבום  על הרב"כרוך כך על ענה ?

לרמב בביאורו קאפח, ""יוסף עצמו,ם : סביב הנחש 'כרוך' מפרש הנחשים114רבנו  כדרך

ובתוך סביבתו , את בדק ולא להתפלל עמד שהאדם  הדבר ופירוש נחים . כשהם שנכרכים

אינך אם  הנחשים, רוב כי יפסיק . לא המתפלל, לרגלי סמוך ונח  כרוך שנחש גילה תפלתו 

פוגע אינו  בו  ."מתגרה

בשו גם  מובא  קד)"(או ע "זה סי ' שפירא ח אלעזר חיים ממונקאטש)"(אדמו והרב  בספרור

חיים" אורח ק "נימוקי סי' חזד)"(על שבתקופת ידידותיים"מבאר ביתיים , נחשים היו (כמו ל

פ תרומות בירושלמי ה "שמפורש  ארסי"ח נחש  ובא ׁשחּוק, – ימנית –ש' שום  שעשה באחד מעשה על ָג 

הבית) בעל  את  להציל כדי  השום  על עפר לזרוק הבית  נחש והתחיל  ראה, הבית ונחש ממנו . והואואכל  .

ביתי. בנחש מדובר שלנו שבסוגיא  מתרץ



  

           צ"עכ ע"ל.

בגמרא)להלן  זה עמוד "(סוף  לבה הביאו  על מדברת  היא "וחנה שיכוין " צריך למתפלל מכאן

" זנבו "עקבו סביב  כרוך אלא ביושר, משתרע איננו הנחש, של  הוא



תפילה  בעניני  חז"ל במאמרי 109בירורים

לשם"לבו כוונה [א] בין להבחין שיש אלא ההלכה? אותה עבור ראיות  שתי  מה מפני נשאל .

המלים  בפירוש כוונה [ב ] ולבין המצווה, "קיום לדברי  ברורה (בדומה ס')משנה  לסי' זה " חילוק .

ע גם הגר "מוזכר לרמב"י בביאורו מבריסק, הרמב"ח הזכיר מדוע  בביאורו  תפילה, הל' ם"ם 

פ תפילה בהל' פ"כוונה בתחילת כוונה הזכיר ושוב ""ד במאמרנו  כי הלשון מדויק כעת יכוון י.

לשמים השנה"לבו לראש  בתוספתא  מפורש וזה המצוה, לשם כלומר ה "(פ, הביאוח)"ג שם

לברכות  בהקדמתו  המאירי וכדברי זה, יח–יט)פסוק עמ' ובכן (בנדפס כללית . כוונה  זו  הרי ,

פרטית. כוונה והיא המלים, בפירוש כוונה לגבי היא חנה מן  זה עמוד בסוף שהביאו הראיה



  

            

           ( ז א, (יהושע 

וקוה  לבך  ויאמץ חזק ה' אל 'קוה שנאמר מנין? תפלה טובים . במעשים ו 'אמץ' בתורה 'חזק'

ה'.' יד)אל  כז, אלהינו'(תהלים  ערי ובעד עמנו בעד ונתחזק 'חזק שנאמר מנין? ארץ  דרך ."

יב) י, .(שמואל-ב

 מול יעקב [א] אותם . שייסדו העולם  ואבות המרכבה, פינות ארבע נגד הם  אלו 

יתורה למד  ועבר)"(הוא שם של מדרש  בבית שנה טוביםד במעשים אברהם [ב ] חסדים,. (גמילות 

אחריו" ביתו ואת בניו את יצוה  אשר למען  ידעתיו כי יט).ומשפט יח, בראשית – "

" תפלה מסמל דוד תפלה [ג] –ואני  ד)" קט, לו(תהלים  שאמר כמו  ארץ  בדרך עסק יצחק [ד] .

""הקב נציבה הוי זורע  הוי נוטע  הוי ישראל, בארץ שכונה עשה  בארץ , בראשית"שכון (מדרש

ג ) סד , "רבה  שערים. מאה ההיא בשנה וימצא ההיא בארץ  יצחק יב)"ויזרע כו , .(בראשית

חז נקטו  מדוע ביאור זה?"צריך  סדר ארץ)ל דרך תפלה, טובים, מעשים לפי (תורה, שלא

מעשים לקיים  כיצד ידע לא תורה, לימוד יקדים שהאדם  שבלי הוא פשוט אלא האבות? סדר

טובים. מעשים קיום  לפני תורה ללמוד יש לכן וכו'. מהוגנים  לבלתי לסייע  שיטעה כמו  טובים .

תפלה  לכן דשמיא. בסייעתא בו  שיצליח תפלה לכך להקדים  חייב ארץ , בדרך העוסק וכן

ארץ. דרך לפני הוזכרה



  

             

 עכ"" פירוש מה . תפלה ל רש"עיון כותב  ?"" בקשתוי: שתיעשה בלבו  אומר בה. מעיין

בכונה  שהתפלל רש"לי דברי ביאר דביר שמואל הרב  [=מורי שהקב". האדם יאמין ודאי כי ה "י,

שלו לבבית תפילה  שבזכות יאמין  לא התאמצותו, בזכות  הדבר יתלה לא אבל בקשתו , יעשה
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אחר לענין בקשר המאירי מבאר שכך ומצאתי העליונה. הגזירה את  עשינה  י ברכות :ב)"(על 

עצמו" יחזיק אלא  עצמו. בשביל  בקשתו שיתלה עד כך כל בחסיד עצמו  יחזיק אל המתפלל

אבות בזכות או השם  ברחמי בקשתו  ויתלה אחר ]."כחוטא, מענה ניתן ולהלן .

       

הקב לו שישלם  בלבו  דן שהתפלל, שלאחר מפרשין יש - ויעשה "תפלה שכרו ה

בכוונה "הקב שהתפלל לפי תפלתו , וישמע צרכיו ."ה

" התפילה. בעת  לבכות  אפילו  נצטוינו הרי גדול. עיון תפילה "ואעצריך ששערי פ

ננעלו לא דמעות שערי ב)"ננעלו , לב , שבוכה!(ברכות ממי יותר בתפילה מתאמץ  לך ואין .

" דבריםבמדרש: .ואין  עונותיכם כל על מוחל ואני ה', אל ושובו דברים עמכם קחו 

שנאמר תורה דברי א)אלא יודעין.(דברים אנו אין לו: אמרו  משה'. דבר אשר הדברים 'אלה

להם  אמר !מקבל ואני ד)לפני פסקה לח פרשה שמות רבה .(מדרש 

 רש"נ בכוונת הדבר יישוב והתוספות"ל ב)י  טז, השנה להתאמץ(ראש לאדם לו  שאין ,

שהקב עד כך להקב"כל יש שמא כי  שבקש. מה לו לתת  לו ייענה יתן "ה  שאם  אחר, חשבון ה

שמא בנים, לידת  על ומתפלל עקר הוא אם למשל, לרעתו . זה יהיה עליו, שהתפלל מה ָָלו 

בנים."הקב ממנו מונע  ולכן  ולאמו, לאביו רבות צרות ויעשה רשע, יהיה שהבן מראש צופה ה

והקב ועושר, כסף שמבקש יתקנאו"או שאחרים  או המצוות, קיום  יעזוב עושרו שמפני יודע  ה

" בבחינת צרות, לו ויעשו  לרעתובו  לבעליו שמור 115."עושר

רש כתב הגאולה, על בקשותינו  בענין מצאנו  וכן המדה. על יתר אדם יתאמץ י "לא

א) קיא, דף :(כתובות 

 ל בעונם. – הקץ את  בתחנונים"ירחקו ירבו שלא דוחק לשון גרסינן, ידחקו שלא א

מדאי  יותר כך ""על גאולת  על אפילו  כלומר ישראל . מליוני "כלל המקיף עצום צורך והוא  ,

המדה. על יתר להתאמץ אין אנשים ,

?כיצד הא לבכות? לו  טוב אבל בתפילתו  יעיין אל סתירה. לכאורה כאן יש זאת ,

מהר  דברי כאן להזכיר טוב  עולם"(ל"אלא  צג )"נתיבות עמ' ששי , פרק  העבודה נתיב  מבאר , שם 

הנ  בברכות מהר "הסוגיא שיטת  לפי שאלתנו  ונתרץ אלא"ל. אמר שהוא  מהטעם לא אבל ל,

שונה: טעם  מפני

רשראה דברי ""סוף מג) ח , מלכים -א  (על רואהי אתה אם  ישראל, אבל הנכרי. אליך יקרא אשר ככל ועשית

לו  תתן  אל חבירו , את  בממונו  משחית וחז "שיהיה ל". בפסוק הנאמר מפני כך דרשו ""ל ישראל: על לאישט ונתת

לבבו  את תדע אשר דרכיו  המתפלל."ככל של  בקשתו ממילוי תקלה איזו לצאת עתיד אם מראש יודע  ה' כלומר .
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 מחלה ממושכה 'תוחלת  שנאמר לב  כאב לידי בא סוף בה ומעיין בתפלתו  המאריך

תפלה  ועיון נטוי קיר הן, ואלו אדם  של עונותיו מזכירים דברים  שלשה יצחק: רבי ואמר לב'.

עביד? והיכי בה. מעיין דלא הא בה , דמעיין הא קשיא . לא הא לשמים. חבירו  על דין ומוסר

ברחמי  ."דמפיש

 

,'בתפלה המאריך אדם , של ימיו מאריכין דברים 'שלשה דאמר הא המקשה סבור

מקשה  ולפיכך  בתפלה , מעיין יהיה שלא אפשר ואי במלות . ומושך  שוהה שהוא כן גם  היינו

בה. ומעיין דמאריך  הא  עיין, ולא בה דמאריך הא ומתרץ  וכו'. היא? דמעליותא למימרא 

'דמפיש וקאמר עיון! בלא אפשר אי בה מאריך שהוא כל דהא כו ', דמי היכי מפרש והשתא

אדם של עונותיו שמזכיר דקאמר תפלה' ו'עיון וכו '. וכו' המלות . מושך אינו אבל ברחמי'

המלות אל שמכוין מי כי מוציא. שהוא  המלות  על בתפלתו שמעיין גוונא בהאי נמי היינו

כי  והטעם כך. רק הסוגיא לפרש אפשר אי כי כלל, הגון זה דבר שאין יראה מוציא ֵֶָשהוא

[=היא] ממושך שהוא והתוחלת  שמבקש, מה אל ומייחל מקוה שהוא תוחלת  הוא  ְֶַהתפלה

הי  והתוחלת בפעל, האדם  את שמשים  החיים  ׁשם הלב כי לב . בפעל.מחלת שאינו  התקוה א  ָ

ותוחלת אדם ; של החיות היא והתפלה לב'. מחלת  היא ממושכה 'תוחלת  כי  אמר זה ועל

הלשון  להמשיך עיון ידי על להאריך והגון ראוי ואין לב . מחלת  שהוא זה היפך היא ממושכה

דמפיש היכא רק כלל, חכמים רצו לא זה שדבר כונה, משום  למלה מלה בין  להפסיק או 

וטוב הגון בודאי זה שדבר [עכ "ברחמים מהר ". ל]"ל

 תיבה בין מפסיק  או התיבות  מושך שהאדם לא אבל טובה, היא הבכיה  אחרות,

בקשתו לקיים הבורא  את  לכוף כביכול ומתאמץ נפשו , כחות  בכל מעיין הוא אז כי לתיבה,

ע מלים  בתוספת אבל המתפלל. על "של חוזר ואינו שונים, ענינים מפרט [וכנראה המתפלל י

כ  המלים  בוכה."סגולה "אותן שהוא אף ונאה, טוב  זה [

" רק כביכול בעלמא, אמירה כונה, בלי מלים  לבטא לא ביניים. דרגת  כאן לצאתיש

חובתו בתפילה"ידי להאריך יש אלא שעה "(, מתפללים היו הראשונים עחסידים ל ברכות - .ב)""

סוף, כל סוף כי יתירה. בהתאמצות לשקוע לא  המדה, על יתר לעיין אין גיסא לאידך אבל

""הקב היא התפילה  ענין וכל לאדם. לו  טוב  מה המחליט  הוא  שהקב"חידושה  מה מתיר ", ה

ית אליו לפנות להתפלל, לאדם האדם."לו  של דעתו לפי צרכיו מה ולבקש ש

רש"ע דברי גם  נתרץ זה הוא"י המלים , אמירת  למשוך מתאמץ האדם  כאשר י.

כך. לחשוב לו  ואסור תיעשה . שבקשתו  בלבו בטוח
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 השואל כל יוחנן רבי ואמר ארמי. בלשון צרכיו אדם ישאל אל לעולם  יהודה  רב

ארמי  בלשון מכירין השרת  מלאכי שאין לו נזקקין השרת מלאכי  אין ארמי בלשון ."צרכיו 

ד)"(או ע "שו סעיף קא רמבח כן  לא אבל זה. דין מדוע ?"הביא והשמיט. ם ,

"הגאונים לוין)"אוצר בנימין  ר' י (ליקט דף שבת מהתלמוד "על הוכחות כאן מביא ב 

חז מאמר על חולקים  אמוראים ר'"שהרבה אבל בארמית . להתפלל ומתירים  שבסוגייתנו  ל

שאול דברי נתנזאהן, שאול קלט)יוסף עמ' בליקוטים ספרו, אמור (בסוף בבבלי המאמר כי  כותב

ע"בחו שם  עולות שהתפילות בא"ל, אבל המלאכים. סיוע ש"י בה "י אלהיך ה' בהשגחה עיני "

" ובספר הקודש . בלשון  גם  מותר וממילא למלאכים , צריכים אין חכמיםישירה , על כבוד "

פהירושלמי השנה ה "(ראש "ב)"א מאמר מבבל על עמהם העלו  מלאכים הופסקה "שמות  כי ,

יושר. למליצי צריכים  והיו עולמים , לאדון ישיר קשר מהם

במשנה לכן להוסיף: א)לי  משנה ז פרק וכו'(סוטה , ושמע וקריאת  תפלה כי מפורש

בא מדובר שם אלא רבים. לבין יחיד בין חילקו ולא לשון. בכל באמירה שם"מותרים  כי י

הנ  ובגמרא המשנה. בבבל."נכתבה מדובר ל

הראב חשובה . קפד)"(שו ד"ידיעה סי ' דעים, תמים  ודאי ת יקר: בן יהודה ר' בשם  כותב 

חז חששו  אלא ארמית , המלאכים ""מבינים  יתירול אם  הקודש, לשון המתפללים יניחו שלא

הקודש] לשון יודעים  שלא [מתוך בישראל הארץ עמי ירבו  וגם  [=בארמית]. בו להתפלל להם 

[ואח לשון. בכל להתפלל שיוכלו  מאחר ללמוד ישגיחו  המתפללות"שלא הנשים  כי  אומר כ

ביכוון  מתפללות  אם ביחידות] כשהן גם  אבל בציבור. שמתפללות עת  רק נשמעות  בארמית,

נשמעות הן צרה, מתוך המלאכים,"גדול התנגדות שלמרות  חזקיה, בן  ממנשה ראיה [והביא .

תפילתו]. נשמעה צרה מתוך

     

            

      (י לה , אנא(ישעיה לששון: שמחה  ליה אמר .

ליהודים' וששון 'שמחה דכתיב מינך יז )עדיפנא ח, יומא(אסתר  חד לשמחה: ששון ליה אמר .

תצאו' בשמחה 'כי דכתיב פרוונקא ושויוך יב)שבקוך נה , חד (ישעיה  לששון: שמחה ליה אמר .

בששון' מים 'ושאבתם דכתיב  מיא בך ומלו שבקוך ג )יומא יב , ."(ישעיה

הנ "רש מהויכוח מקצת ל:"י

 ששון קמיה לשמחה קרא אקדים - וששון קודם ]:שמחה חשוב החשוב [כלומר "

" כתב: המיםועוד מעברות ויעבור הדרכים יראה שהוא - תצאו ."בשמחה ְֶַ
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 ואקוה לתורה, פנים  שבעים אבל זו . סתומה  חידה לבאר דבריהם אמרו גדולי-עולם

שמים. מן שחנני מה להוסיף השם בעזרת

הכהן צדוק צדיק "(ר' יד)"פרי אות  - עקב  פרשת ,:

 דקאי שאמרנו  כמו תורה על מרמז 'ששון' בה'. ימצא ושמחה ששון וגו ' ציון ה' ִָנחם

תפלתי' בבית  'וׂשמחתים דכתיב תפלה נגד ו 'שמחה' פה. שבעל תורה ז )על נו, וכמו(ישעיה  . ִ

זצלה  אלימלך ר' הרבי רבינו בשם  לו"דאיתא שבא ממה מקובלת  שתפלתו לאדם  שסימן ה

ושמחה  רצון לו  שולח יתברך שהשם  בלב, ."שמחה

עליו הקשה בתפלה, המנונא רב האריך כאשר צודקות . הדיעות שתי כיצד מבואר

" שעה?רבא בחיי ועוסקין עולם  חיי ע"מניחין י וזמן "א)"(שבת לחוד תפלה זמן סבור והוא

לחוד  ""תורה באה אז בתפילה, חשיבות יש כלומר תורה,שמחה . להחשיב יש אבל בלב. "

" מעשה הנ "ששון והוא בחידה לכן חז". של ""ל מליצה נקטו  מיני ל שונים."תרי סוגים  שני ,

" שאמרו  כמו המתפלל, של בלבו הוא לבבכם 'תפילה  בכל יג )ולעבדו יא, איזו(דברים  , ָ

תפילה  זו  אומר הוי שבלב ? עבודה א)"היא ב, "(תענית  נאמר ומפורש אזניך. תקשיב  לבם, "תכין

רד וכפירוש יז, י, שם)"(תהלים רמבק  פסק ולכן פם". תפלה, ה "(הל' הלב,א)"ד  כוונת  חסרה שאם

" ובכן ויתפלל. ויחזור חובתו , ידי המתפלל אותו יצא "שמחה לא כמפורש בלב , היא  וראך"

בלבו יד)"ושמח ד, בלבי נ "(שמות שמחה ח)"תתה  ד, לבי "(תהלים שמח  ט)"לכן טז, .(תהלים 

" מעשהששון הוא וריקוד)" כפים  המלבי (מחייאת י.ם"כדברי א, פסוקים  לה, (ישעיה 

המלות) "ביאור גם  "דיבור . מעשה. הוא מעשה " הוי שפתיו א)"עקימת  סה , עיקר (סנהדרין  בודאי .

" כדכתיב בפה, היא תורה בםלימוד בשוודברת ונפסק ד)"(או ע"" סעיף  מז סי ' שהמהרהר ח

מהר  וכדברי התורה. ברכת יברך לא תורה פל"בדברי אבות, ד"(על  דברי"ג ביניהם ואין  וכו' שנים ה

וכו ') "תורה רק והוא  נחשב , דיבורו  אין גלמוד, בתורה שהלומד "עוסק ולא תורה " ."בדברי

תורה כי רבא, כדעת סבור הראשון אבל )"ששון"(עיקר? נצח. חיי הוא שהרי עיקר,

לתפילה חשוב  זמן להקציב ויש מרובין, ישראל עמך צורכי טען, השמחה  .)"שמחה "(בעל

תהלים הוא תורה ללימוד המיוחד בפרק מפורש מצאתי בקונקורדנציה, בדקתי

קי  ללימודה )ט"פרק אזכור יש  ופסוק  פסוק "(שבכל  שורש רק  הקודש ברוח ""ששון כתוב בדרך.

ׂשׂשּתי  יד)"עדותיך קיט, המה "(תהלים לבי ששון קיא)"כי קיט, אמרתיך"(שם על אנכי "ׂשׂש ְִַָ

קסב) קיט, "(שם זה בפרק אחת פעם  אף ואין ."שמחה .

 הנ ההצעה לנגד ""עומד פסוק לבל משמחי ישרים  ה' ט)"פקודי יט, אמנם(תהלים  .

רד  א)ק"בפירוש קיט, תהלים ר (על  וכן אלשיך", ט)מ יט, המצוות,(על  קיום על זה פסוק מפרשים

הלימוד. על ולא
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 הנ חידה ביאור המשך ""כאן ושויוךל. שבקוך יומא חד לשמחה : ששון ליה אמר

תצאו' בשמחה  'כי דכתיב  יב)פרוונקא נה, שבקוך(ישעיה יומא  חד לששון: שמחה ליה אמר .

בששון' מים 'ושאבתם דכתיב  מיא בך ג )ומלו יב , ."(ישעיה

" בגדר הכל סך  אתה התפילה: בעל נגד התורה בעל ההולךרץטען [פשוט] "

התורה! לימוד הוא הכל העיקר אבל הזה. עולם  מצרות אותם להוציא המחנה, לפני

" לו, והודה התפילה בעל מיםלו בך למלאות כלי רק תורה אתה אלא  מים ואין "

א) יז , קמא הקב(בבא אל וההתקשרות הדבקות  בעל אני, אבל אני ". אלא כלי, רק לא אני ה,

מהר  כדברי עולם, בורא אל ו )ל"בטל פרק העבודה, ב(נתיב פרק שם ועיין יתרה. דרגא  ובזו

שמאל) טור פא, ""שע(עמ' להיות מגיעים תפילה הנעלמתי העליונה במדריגה  ל"(=נ "דבקים

כתר) .היא

" צדוק הצדיק ר ' רי:"צדקת  אות ,

 אפשר אי זה הנוכח בהכרת  יתברך בהשם  דביקות ידי על הגשמיות התפשטות כי

שאמרו וכמו  בתמידות להיות א)כלל לא, לומר(ברכות תלמוד כולו ? היום כל יתפלל (דניאל'יכול

י [עכ א)"ו ' וגו' תלתא השם"וזימנין לפני בתפילה היום  כל להיות  כלל אפשר אי שזה הגמרא ] ל 

כלל  שבגוף אדם בכח ואינו עכ יתברך, """ צדוק : ר' והמשיך ומייגעתל. שבלב  עבודה נקרא זה כי

ידי  על לאדם  קיום  הנותנת שהיא חיים , ועץ ומזון לחם  נקרא  התורה כן שאין מה האדם .

בה  נאמר ולכן בחכמתו. ח)שמחתו  א, שיכול (יהושע  וגו ' מפיך'] הזה התורה  [ספר ימוש 'לא

אחד  רגע אפילו  יתבטל שלא בה דבוק עכ להיות לבין "" אלישע דרגת  בין ההבדל זה [ובאמת  ל.

אליהו  של הצדיק "(דרגתו  ע"צדקת אות  אלישע ב)", אליהו והרי מאשר שנים  פי .](שם)פעל

" כי נאמר איצטריכי בסיכום  חז"תרוייהו דברי מעין ל:",

' ומשה אהרן 'הוא אומר הוא אחד ובמקום לאהרן, משה מקדים [=בתורה] מקום

כו ) ו, כזה (שמות זה שקולים ששניהם ע"מלמד הובא ד, רמז א, בראשית  שמעוני, רש"(ילקוט י"י 

כו ) ו, שמות חזעל של שבחידה המינים  שני  ושמחה ". 'ששון פעם שכתוב המקראות  טועים. ל

וגו' י)ישיגו' לה, ליהודים'(ישעיה וששון 'שמחה  להיפך הוא הסדר יז )ופעם ח, מלמדים(אסתר

כזה. זה שקולים ששניהם 

'

    

" דכתיב אתרתי? מצלינן זאתדלא על מאלהינו ונבקשה כג )"ונצומה ח, מכלל (עזרא .

" מהכא חגי דרבי משמיה אמרי במערבא אחריתי. שמיאדאיכא אלּה קדם  מן למבעא  ֱָורחמין

דנה  רזא יח)"על ב , אחריתי.(דניאל  דאיכא מכלל
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שהרמב מעשה "הוא שם עשו  וכן מחלוקת . ללא בבבלי הנמצא זה, דין פסק לא ם 

בשו והנה טו )"(או ע "רב. סעיף תקעו  הגר ח בביאור ושם זה דין פסק לירושלמי"כן ציין (תעניתא

ה "פ על ג )"ד  מבקשים שכן וסבור חולק זעירא שר' בירושלמי שם  מצאנו  והנה  חגי. ר' דברי

רמב פסק ולמה פלוגתא, הוי זאת ובכל בירושלמי"שנים . שם  אלא זעירא? כר' ה "(פם  ז )"א

רמב פסק ולכן אחד נגד אמוראים  שני והרי שתים . על שמבקשים  סבור אבא בר חייא ר' ם"גם 

זה. בענין הבבלי לדברי לחשוש שאין



    

" שנאמר כנגדו שכינה כאילו עצמו שיראה צריך המתפלל חסידא, שמעון שויתי רבי

תמיד  לנגדי ח)"ה' טז , .(תהלים

להקב שבח נתן המלך דוד ""הרי לחשוב שזכה הטוב מצבו  על בנוכחותותמיד ה "

הקב מתפלל?"של שהאדם  בעת  רק  כך  לחשוב הענין את  מצמצם חסידא שמעון ר' וכאן ה,

" נקרא זה ?"תמיד כלום 

חז מחלוקת על"מצאנו צט "ב)"(מנחות  מלת ביאור ."תמיד בענין

" במקדש ] השולחן שעל הפנים הישנה לחם  את סילק אפילו  אומר יוסי רבי תניא

" מקיים אני מה אלא כלום. בכך אין ערבית, החדשה  את וסידר תמיד שחרית  שלא"לפני  ?

נלמוד יוסי ר' של מדבריו  אמי ר' אמר לחם. בלא שולחן ילין     

        (את)מפיך הזה התורה .ספר "

רש"" בשולחן,י: מעט שחרית  הישן דעמד משום דאמר - יוסי רבי של מדבריו

" ליה קרי מעט, ערבית אחד "תמיד והחדש פרק אלא אדם שנה לא אפילו  מינה שמע  וכו':. "

רש"עכ  י."ל

קבועות בעתים מסויים דבר לעשות שהקביעות  וערבית)מכאן גם(שחרית יום יום

" נקרא ""תמיד הוא בענין ולכן תמיד . לנגדי ה' גמורה שויתי חסידות  אמנם  כי יוסי, ר' אמר "

שאר  לכל אבל היום . שעות כל בדעתו  זו מחשבה קובע שהיה המלך, דוד של מצבו היא

" יקיימו  בכך גם  התפילה, בעת כך יחשבו  הפחות  לכל  אם גם  שחרית"תמיד ישראל, הם  והרי .

"ומנחה. תפילת קדם)ערבית(כי בימי רשות היתה ".

" בדברי סמך מצאנו  זה ישריםחידוש יט)"מסילת מדת(פרק להשיג כיצד בביאורו 

בהקב ה:"הדביקות 

.שעה ובכל עת בכל בוראו  אל כך מתדבק האדם להיות הוא הזאת  המדה תכלית

לו  שיהיה ודאי  בוראו את הוא אוהב אם עבודה בשעת לפחות הזה אמנם עכ הדביקות  ל.""
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לרמח יש בגמרא"סמך  על כב  קיוםא)"(סנהדרין  להשיג אפשרות יש יהודי לכל כי ֶֶ

תמיד " לנגדי ה' לפניו.שויתי שמתפלל בעת "



וברכות  תפילה בעניני קונטרס
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שהחיינו 116............................................................................................................................................................ברכת 
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בתפילה  מעכבים אינם דברים 130.................................................................................................................אלו 
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גדול  חכם  ראיית על 134..................................................................................................................................ברכה

שהחיינו ברכת

" הזה לזמן והגיענו וקיימנו  הללו ?"שהחיינו הרצופים  הפעלים שלשת  פירוש מה .

"שהקבשהחיינו בעבר, שאירע  מה  על מסּפר אלא הוה, פועל אינו לנו"" הביא  ה ְֵַ

שנולדנו. במה חיים

,נפל מיתת מתנּו פעילות116שלא בעורקינו , דם זרימת  בפינו , אויר נשימת אלא ְֵֶַ

והחיצוניים. הפנימיים  האברים 

.בזאת שמחים  ואנו זו , מצוה לקיום  הגענו  הברכה  אמירת  של הזה שברגע  עד

כל" נחשב ללידתו, יום שלושים  תוך שמת עליו נפלתינוק מתאבלים ואין  "
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" לדברי טעם  אין זה, פירוש חסידיםלפי בשו "ספר להלכה או "(שהובאו  תקנ "ע  סי ' א)"ח

" בימי זו ברכה לברך המצריםשאין למרות"בין ההם , הימים  על שמברכים  פירושו  אין כי .

להקב ברכה מבטאות  הללו  המלים אלא צער, ימי בנוסף "שהם  [וזה  זו. מצוה לקיים  שהגענו ה

הגר  של דחיה  השו"לדברי של לפסקו  באו"א עיי "ע  יז , סעיף תקנא  סי' בר "ח משנה ורה ].ש



קדיש 

    

 שמיה 'יהא ועונין מדרשות  ולבתי כנסיות לבתי נכנסין שישראל בשעה  אלא בלבד זו

כך. בביתו אותו  שמקלסין המלך  אשרי ואומר ראשו  מנענע הוא ברוך הקדוש מבורך' הגדול

אביהם : שולחן מעל שגלו  לבנים  להם  ואוי בניו ? את  שהגלה לאב לו מה

" אומרים: אנו ויתרומםשבחים ויתפאר וישתבח יתברך וכו ' מברך רבה שמיה  יהא

ויתהלל  ויתעלה ויתהדר מהם ?"ויתנשא ואחד אחד כל פירוש  מה .

" בין ההבדל ל יתברךכי "ישתבח"" ואיכות . כמות  בין הוא מים,יתברך" בריכת כמו  "

" שביאר כמו  רבים , לפרטים ויתמשך החייםיתרבה ב)"נפש פרק  ב "(שער  מלת  שבכל ברוךעל "

וברכה. ברכה

"ענינו.ישתבח הבנת  מצד הנושא  משביח  האיכות. בטיב הוא "

 אל המתלוים  נוספים  ענינים כמו האילן. פארות כמו ענפים , לחדש שיוסיף

"העיקר. הספירה שם של  המובן הוא .)"תפארת(וכן 

" ויתרומםבין המלבי יתנשא"" לפי הוא  הכרמל)ם "" הכי רם"(ספר  נקודה הוא "

" אבל מסוים. שבעצם  בענין נשאגבוהה כתב כך העצמים . משאר ונבדל שנעתק  הוא פירושו "

ונשא" רם ."כסא

החיצוני הלבוש הנ "(מלביהוא הכרמל)"ם ספר  לנמצאיםל, כבודו שיתגלה  כמו 

ית ממנו ש"חוץ

" כדברי יותר, עוד הגבוהה  מעלה אל ממעלה יגיע  נבוכיםכלומר ח"מורה א",

עשירי. פרק סוף

" כולל שהוא  השבחים, מכל יותר שבח  לשון יחד הוא ושבח גירסת"שיר (לפי

ע קיז בפסחים  הברייתא על  תהלים , ספר  תחילת המכירי , ""ילקוט [ואצלנו: גירסתו  לפי  ושבח א, ],"שם

ב נרדפים"והובא שמות לרשביאור  הלל)"" (ערך: ורטהיימר , שד א לדברי מתאים  וזה האוצר"(ל". )"בית 

" אותיות היגוי הוא הלל לה כי לה מלים.לה בלי לבבית , במנגינה " ַַַ
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ושירתא ברכתא כל מן לעילא הוא, בריך דקודשא  שמיה וכו' ויתפאר וישתבח

בעלמאתושבחתא ."דאמירן

" כאן  פירוש מה ונ "נחמתאשואלים , כמו"? צרה, האדם  על באה כאשר כי לפרש ל

שבכל  ולהראות האבל של רוחו  את  להרגיע ומשתדלים המנחמים באים  מקרוביו , אחד מיתת

קשים ייסורין בעל שהיה לדוגמא: עליו. שמתאבלים זה של במיתתו  הטבה איזו  היתה  זאת

חשובות פעולות שפעל או  צאצאיו, כל והשיא ארוכות שנים שהשלים  או  הפסיקם, והמיתה

טוב. שם  אחריו והשאיר חייו  שנות  במשך

,אצלו מר טעם עדיין יש זאת  בכל להאבל, ומסבירים שמבארים  הנחמות  כל ְַלמרֹות

הקב כאשר זאת, לעומת  המיתה. מעשה  קורה היה שלא  מעדיף היה הטעם"כי את לנו  יבאר ה 

דוקא צמחו  נפלאות טובות וכמה שבעולם , הצרות הנמנעלכל מן ושהיה האלו, הצרות

צלול  בׂשכל ישמע  האדם  כאשר הקודמים, היסורין אותם ללא  עצומות ברכות אותן ֵֶלהביא

" אלו , "נחמותהסּברים יהיו אלו בעלמא" דאמירן נחמתא מכל אותם"לעילא  לומר  (הנהוגים ְִֵֶ

"בעולם) בבחינת  תהיה לא זו נחמה הטובות . את גרמו  עצמם שהם  יכיר כי אלאבדיעבד . "

" שאירע.לכתחילה לגמרי במה וישמח כה, עד סובל שהיה מי על ומוסכם  "



שלוש  מעין ברכה
חז"" דוד ל: בית ומלכות  הארץ, בברכת ורחבה טובה חמדה ארץ  אמר  שלא כל

חובתו ידי יצא לא ירושלים ב)."בבונה מח, (ברכות

: שם קבע אחר דאמר

ב ותורה ברית  אומר הארץ"שאינו ב"ברכת דוד בית  ומלכות ירושלים", לאבונה "

חובתו ידי א)"יצא מט, .(ברכות 

הראשון כמאן-דאמר הגרפסק דברי זה )"(עיין מדוע  מבאר קאפח, פסק "והשוי  ע

" הזכרת גם  בזה וכלל השני, טובה כמאן-דאמר חמדה הראשון)"ארץ מאן-דאמר  .(של 

ומלכות תורה ברית, ארץ, אלו : ארבע כל הוזכרו  האם שלש, מעין בברכת לשאול:

בלבד! הארץ אלא שם  הוזכרה לא הרי דוד? מד)בית  "(ברכות תלמודיתעיין ,"אנציקלופדיה

ער  עמ ' ד והראבי "כרך זרוע  ואור הרוקח כי ,109 ציון שלש"ה, מעין בברכת מוסיפים היו ה

ומזון " חיים ותורה ברית ורחבה טובה חמדה ארץ [אבל ועל דוד. בית מלכות  הוסיפו ולא "

בימינו.] ישראל מנהג  כן אין

רמב בדברי בברכת"נעיין להזכיר שאין פסק והוא זו, לתעלומה פתרון  נמצא  ם

לשונו : זו כי ברור. זה בלבד, ישראל ארץ רק אלא שלוש ג )מעין הלכה ב  פרק  ברכות :(הלכות
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 להזכיר וצריך חובתו , ידי יצא לא הארץ בברכת ורחבה טובה חמדה  ארץ  אמר שלא

לתורה  ברית  ולהקדים ותורה ברית  עכ בה  [אני "" לעיכובא. הארץ  ברכת רק כי שפוסק הרי ל.

" הוא במקרא הפסוק כי עצמי, סברת אלהיךמוסיף ה' את  וברכת  ושבעת  ואכלת 

לך נתן גם"אשר לכן לעיכובא .]. הארץ  רק כי הרי ותורה. ברית  שם הוזכרו ולא .

חז שלוש מעין המזון."בברכת מברכת  לקוחה קיצור רק היא כי ותורה, ברית הוסיפו לא ל

רמב לשיטת נוספת ראיה  הנ "וזו  ל."ם

" הוזכרה לא דוד מדוע  בית נ מלכות לעיכובא? היא גם והרי שלוש, מעין בברכה ל ""

ע זאת רמב"לבאר לשון  המזון."פ ברכת  לענין עצמו  ד)ם הלכה ב  פרק ברכות :(הלכות

 הברכה ענין שהיא מפני חובתו  ידי יצא לא זו בברכה דוד בית  מלכות  אמר שלא מי

נחמה דוד שאין בית  מלכות  בחזרת ""אלא שהוזכרה  כיון ובכן וציון . בברכתירושלים  "

" ענין  חובתנו . ידי יצאנו  כבר שלש, דוד מעין בית  "מלכות  למען  הוא  גמורה " וכיון נחמה "

" רק היא  זו מקוצרת שלוששברכה "מעין נחמה בה  להשלים  צורך אין ."גמורה "



התיכון? הים ראיית  על לברך  יש  ברכה איזו 
" ברוךקבעו : אומר המדברות  ועל הנהרות ועל הימים  ועל הגבעות ועל ההרים על

הגדול  הים  את שעשה ברוך אומר הגדול הים  את  הרואה אומר יהודה רבי בראשית . "עושה 

א) נד, .(ברכות

לברך יש הגדול הים  שעל קמא תנא דעת כלומר קמא ? תנא על חולק  יהודה ר'

בראשית'? מעשה 'עושה

פ ברכות הט "(הל' כלשונו :ו )"י זה דין העתיק

 מהן אחת ראה  אם הנהרות  ועל המדברות  ועל הימים על הגבעות  ועל ההרים

יום משלושים  הגדול הים את הרואה בראשית'. 'עושה מברך יום לשלושים  יום משלושים

הגדול  הים  את  שעשה העולם מלך אלהינו יי' אתה ברוך מברך יותר או  יום עכ לשלושים  ל.""

ד)ש"הרא סי ' ד, "(כלל כי יהודה, ור' קמא תנא בין מחלוקת כאן שאין יםפירש

"הגדול  במלת  נכלל אינו  רמבהימים" מדוע  מובן זה ולפי קמא. תנא שבדברי כדברי "" פסק ם  ַ

אחר. בענין הראשונים  בין כאן יש מחלוקת  נקודת אבל לו. יסכים קמא  תנא גם כי יהודה ר'

""הרא כי סבור התיכון ש ישראל"ים  לארץ ב)"(הסמוך נכלל הגדול "איננו  ים"ים כדבריו שהוא  ,ַ

האטלנטי)האוקיינוס ורמב(הים ."" כי הסבירו ] [כך  סבור התיכון ם  הגדול.ים בים נכלל כן "
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בשו א)"(או ע "ההלכה? סעיף  רכח סי' מהר ח קארו :"פסק י

בא אומר : ומדברות , וגבעות הרים ונהרות, אמ"ימים  בראשית."י מעשה עושה  ה

,הגדול הים       ' ה אתה ברוך אומרים :

עכ "אמ הגדול הים  עושה ל."ה

רמב בדעת הבין הוא ואע"כך ר "ם. שידע  הרא"פ מדברי קארו דבריו ש"י הביא (והוא

משנה "ב הרמבכסף שעל  דבריו )"" את ודחה דלעיל , שרמם הדבר, ומעניין  ומשמע". כאן, שותק א

" שעל מסכים הוא ולמצריםשגם ישראל לארץ בו שעוברים "הים  מברכים הגדול " הים ."עושה

יוסף עובדיה הרב  בזה עובדיה "(והאריך ט "חזון  על  תסח)", עמ' ברכות, בשבט, דרכוו  כך כי ומסביר

מהר  כהרמב"של לפסוק קארו  שהרמב"י ובמיוחד ""ם , ישראל ם ארץ של דאתרא מרא הוא

המערב הגדולה "("וארצות או כנסת  על  תצ"" סי ' בשוה )"ח, רשב"וכמבואר רנג )"(ח א"ת  סי' .א

אברהם ס המגן רכח, א)"(סי ' כהראק ""הכריע  התיכון הים על לברך שיש עושה ש,

בראשית ברורה "מעשה המשנה אחריו  נמשך סברו . שכך  פוסקים סיעת והביא ב)"(ס , שגםק

" לברך בראשיתפסק  מעשה ""עושה וכן החיים. עמדין כף יעקב הרב לעומתם אמנם ועוד. "

רכח) סי' וקציעה, רמב(מור  של פסקו  לבסס החיד "הרחיב עשה וכן עובדיה "ם. הרב  בימינו  וכן א.

"יוסף עובדיה (בספרו דלעיל)"חזון ,.

עצמם. חז"ל  מדברי ואף המקרא  מדברי רמב"ם  לדעת סימוכין  להביא  נ "ל 

 שהגר ב"מפרשים  אליהו"א המשנה )"שנות הרא(על אחרי זו"נטה ברכה  לברך שיש ש

הגדול"( מלים :)"הים שלש כתב הכל סך כי ברור, זה אין  אבל התיכון. ים  על ולא האוקיינוס על

ים" הוא  הגדול: הים ""אוקיינוסעל המלים של משמעות  לבאר בא שרק ואפשר הגדול . "הים

יהודה. ר' לדברי מסכים  קמא ותנא דבריו על מוסיף אלא קמא, התנא על חולק יהודה ר' שאין

הגר  ובביאור לא. או  זה בכלל נכלל התיכון ים אם  לנושא התייחסות  כאן לשו"ואין ח "(או ע "א

רכח) מהר סי ' של פסקו  מנמק ""הוא  מהפסוק  קארו וגבול י הגדול הים  לכם והיה ים "וגבול

ו ) לד, "(במדבר  כבר הוא זה ישראל ארץ ים  לחוף שסמוך-ונראה מכאן הרי דבריו ]. כאן הים[עד

הנ "הגדול  הפסוק על בתרגום  מפורש וזה זו. ראיה בהבאת פקפוק  מביא ואינו  ,"" ותחוםל

בראשית מי הינון ותחומיה אוקיינוס רבא ימא לכון ויהוי וכו'.מערבא "

חז הביאו  מקומות בשבעה אלא בזה , ארץ"די של הגבול שהוא להודיע  זה, פסוק ל

" ונקרא  הגדול ישראל ע"הים ח פ"(גיטין  שביעית ירושלמי ה "א, סוף  פ"ו חלה ה "א, תוספתא "ד  ד ,

פ הי"תרומות נ "ב  פסקא עקב ספרי, חלה, סוף ושם צ"א, פרשה סוף רבה, בראשית במדרש וכן הרי ו )"א, .

" בברכות  שהמלים ללמד באו  אלו  הגדול כל ארץהים על הגובל התיכון הים כוללות הן "

השו לפרשנות גדול בסיס ובזה רמב"ישראל. בדברי  ם."ע
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חז אמרו  נוספת. ראיה על"להביא עד דף בתרא בבא סובביםב)"(מסכת  יּמים  שבעה ִַכי

ישראל. ארץ את

" יכוננה דכתיב נהרות ועל יסדה, ימים על הוא  ב)"כי כד, ימים(תהלים  שבעה אלו 

של  וימה טבריא, של ימה ימים : שבעה הן ואלו  ישראל. ארץ  את  שמקיפין נהרות ַַוארבעה

אספמיא, וים סיבכי, של וימה חילתא, של וימה  חילת , של וימה סדום ,  הן ואלו  ַַַַ

ופיגה  וקירומיון וירמוך ירדן  נהרות  עכ ארבעה ה "" כי מפורש הרי הגדול "ל. בסיסים  הוא "

וגבולו. תחומו  והוא  ישראל לארץ ויסוד

"עינים המסכת)"יפה בסוף בבבלי (הנדפס זה  מקור שבין השמות  בחילופי דן

פלירושלמי ה "(כלאים סוף .ג )"ט

ב צרכם  די מבוארים הם הרי אלו, מקומות  זיהוי היטב השלם"להבין (ערך:"ערוך

לבארם ים) האריך  קאהוט דר. תהליםׁשם  מדרש  על  באבר , שלמה ר' בדברי נמצא מדבריו  (וקיצור ָ

כ "ד)"מזמור שהשם מדבריו  [ומבואר וכן אספמיא. שבסוריא. יּמה היא  אלא ספרד, ים  אינה  "ַָ

ר  גליון ע"כתב  עד בתרא בבא על עמדין מוקפים"י גדולים, אגמים  שהם ברובם המשותף ב].

" החדשה בעברית שנקרא מה ל "י ּמה יבשה, פרט הגדול ". יםים לכן ביותר, ידים  רחב שהוא " ַָ

" נקרא הגדול תיכון היּמֹות."ים  לאותן יחסי באופן ,ַ

הרא שכתב ""מה לשונו: וזו  הימים , על לברך קמא, תנא שדברי קמאש דתנא

בעולם ישנם  גדולים  יּמים  דכמה  היּמים, כל בשאר עכ איירי ישראל ],"" מארץ חוץ [כלומר ל ִִַַ

חז דברי פשט  זה  אין ליּמים"לכאורה התכוונו ישראל] בארץ שנתייסדה [במשנה הם כי כאן. ַל

להסביר  וצריכים  גבוליה. ועל ישראל ארץ בתוך הנמצאים היּמים הם ארצנו , לתושבי ִַָהמּוּכרים

ועוד  לימינו. עד הדורות  במשך שהתייבשו גדולים, אגמים כמה בארצנו  היו ההם  ָשבימים

עת"צ תבל, בקצוי  הרחוקים היּמים  את הכירו  המשנה שבימי התנאים כלום  דבריו, על ַע

האנושות אוכלוסיות רבוי שהתקיים  לפני שמא וגם אליהם? הגיעו  לא כלל אז  של שהנוסעים 

שם ? גם לדּור כלל תושבים  הגיעו  לא ָעדיין

 בעניני בחקירותיו  לתהלה הנודע  זה. מאמר הלומד את  בזה לשתף שרצוני יפה חידוש

" בספרו  שווארץ, יוסף הרב ישראל, הארץארץ ע"תבואת כח "א)"(דף ספריו : מערכת דברי [תוך

תר "יוסף  שנת ירושלים , ,"" מזהה חילתה] שצים [דלעיל ] """ אילתל ח'"ים אות  כידוע  כי .

ומצאנו ישראל. ארץ של הדרומי הגבול הוא  שהוא סבור הוא ובזה א'. לאות  דומה בכתב

עמדין יעקב  ר' להגאון חבר שבזה סי' סוף  וקציעה , על ו )"(מור הגובל האדום , שהים  הקובע

המובטחת. ישראל ארץ של ביותר הדרומי הגבול הוא  אילת,

רמב של בנו  כאן . נמסור א"חידוש הרב "ם , ההלכות , שעל בחלק  בספרו  המספיק ברהם ,

השם ל')"לעובדי פרק 249 עמ' אילן, בר  "(מהד ' עליהםפוסק: לברך מחויב  וכו ' והנהרות  ִַהיּמים
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בראשית" [מעשה] עםעושה המתקשר וים-סוף המערב', 'ים והוא  הגדול המלוח הים ועל "ַָ

בא יום ל' לאחר אותו  בראותו  עליו מברך והודו, אמ"תימן הגדול "י הים את העושה עכ ה  ל.""

המוביל  השני האוקיינוס  בראותו  באילת, להנמצא ברכה  חיוב גם כך לברך בזה הוסיף הרי

ואח ההודי מהים"לים שלוחה זרוע הוא לאילת, הנושק הים כלומר השקט. לאוקיינוס כ

" הגדול, מהאוקיינוס שלוח זרוע  הוא התיכון הים לכך, בדומה והרי חד הגדול. דארעא סדנא

"הוא הזרוע על גם  לברך ויש הגדול " הים  ."עושה

רמב דברי פשט על לסמוך שיש פשוט והשו"נראה הרמ"ם, הסכמת  [כולל וכן "ע  א],

שו וכן הלבוש, הנ "דעת במאמרו יוסף עובדיה הרב שהזכיר רבים  [ועוד יעקב משכנות ל]"ת

המקרא מדברי שהבאנו הסיוע  לפי ו )וגם לד , חז(במדבר מדברי סוףל"וגם עד  דף  בתרא (בבא

ימים.ב)"ע שבעה ַבענין

עזרא אבן אברהם ר' בדברי יט)כאן פסוק י פרק שמות  :(על 

 ועובר מספרד היוצא הגדול הים בעבור הקדש בלשון 'ים ' מערב נקרא - ים  רוח ה'

ירשו לא ישראל כי אוקינוס . ים  ואיננו  מערב. לפאת והוא ישראל. ארץ  אל מצרים  ארץ ָעל

שבארץ הימים ושאר פרסאות . מאות  ג' שרחב ֹו בעבור הגדול הים  ספרד ים ונקרא כך. ָָכל

פרסה  שלשים  רחב שיהיה  בהם אין המלח, וים כנרת, וים סוף , כים [עכ ישראל ל]:""



הכפורים ויום השנה  ראש תפילת
שבראת מה כל על ואימתך  מעשיך, כל על אלהינו  ה' פחדך  –תן "

 והיסור מהצרות  בהוא  הנמצאים  אלו  עשיה "ין. יראת"עולם מתוך ה' את  עובדים ,

עליהם. אנו  מבקשים  העונש,

 ל לבוא הבריאה "הזוכים ""עולם  שם  יש הרוממות , יראת שם  כי אימה , מכירים  כי " ֵ

באפסיותו מתבטל הנברא ובזה בלבד. מוחלטת  אחת מציאות ורק  אך ויש בטל, בעולם אשר כל

אימה. עליו ויש

-

לך למיחלים  פה ופתחון לדורשיך, טובה ותקוה ליראיך, תהלה לעמך, כבוד ."תן

" הכלל. מעלת ישראל, עם הוא ביותר הנפלא בודאי. כאן? דירוג לעמךיש "כבוד 

שהם הלמדנים , על עדיפים אמנם  והם  שמים, יראת  בעלי היחידים  הם מזה פחות  לכל. קודם 

" ""(ר"דורשיךרק בסידורו קורדוברו למשה מ "תפלה זו מלה פירש  התורה )דורשיך " לומדי  על  וראיה " .

שבת  במסכת  יש זו עלעדיפות  לא רשב)"(דף שם  ""עיין בשבחו !י מיעטת  חשוב"אתה ופחות  .
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להקב מייחלים  הם אבל תורה, לימוד בעלי לא וגם יראה , בעלי שאינם אלו  הם ה "מכולם

אותם. להושיע 

לעירך וששון ."לארצך,

ו בלב, מעשההיא כפים)בחיצוניות  ומחייאת (רקוד

" המלך. בהיכל הם במלכם !ציון יגילו  ציון בני [=אבל] בעושיו , ישראל "ישמח

ב) קמט, "(תהלים אצלם יש ."ששון ולכן

-

 דיר יש הבאה למעלה.בפסקא  מלמטה בכיוון אבל וג,

יגילו ברנה וחסידים יעלוזו , וישרים וישמחו, יראו  ."צדיקים

בלב רק בלבי"(היא שמחה  ח)נתתה ד , תהלים – "" אבל השמחה עלזה . התפרצות היא " ְֶָ

כפים"ע ומחייאת ריקוד המלביי עלזה )"(לפי  ערך: הכרמל, ספר המשורריםם , אלו הם מזה  יותר .

" ""רנה בפה, וישועה . רנה  טו )"קול קיח, .(תהלים 

" מן עולה  ל "צדיקיםכאן ועד הגר"ישרים", לפי עדיפים , משלי)"(שהם על  ומעל א

" ."חסידיםלכל:

-

בכבודך כולו  העולם כל על

ביקרך הארץ  כל על 

ארצך תבל יושבי כל על עוזך  גאון "בהדר

.כן לא  אבל כפילות ? לכאורה כאן

.להם יארע מה עתידם , מה להם ולקבוע עליהם לשלוט  הכוונה

"מתנשאת,הנׂשא מלכותו  בכך מלך , עליהם  שיש מכירים הבריות כאשר " ִֵָ

ורוממה. מכובדת 

" על היא גאון-עוזו הופעת  הקודשתבל עיקר לארץ כינוי והוא  על" ואלי , דוד  משה (ר'

א) כד, "תהלים  ניכר אז  עוזך. גאון ."הדר

-

,פעלתו אתה כי ּפע ּול כל ָ

יצרתו אתה  כי יצור ."כל
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" כי כפילות . נעשה ּפע ּול כאן שזה יכירו [בודדת ], ופעולה  פעולה  כל על הכוונה " ָ

פרטית. בהשגחה

"יצרתו יוםאתה ועד לידתו  מיום הנברא, אותו  של מציאותו  שכל ההכרה היא "

הקב של ידיו מעשה פרי היא ברישא."מותו, כמו בודדת  פעולה איזו רק  ולא ה .

-

ב חלקנו  ותן "תורתךבמצוותיך 

שהאדם בלי שהרי מצוות ? לפני תורה להיפך , מנוסח לא מה מדוע  ידע לא ילמד,

המצוות ? אותן קיום של ההלכות הן

עבקידושין לידי ב)"(מ' מביאה היא כי התורה  תפקיד וכל עיקר, מעשה כי  החליטו 

העיקר. את כאן הקדימו לכן מעשה.

-

נשמת תפילת 
ברחמים ובריותיו  בחסד "עולמו  

" "חסד משפיע להם שאין למרות [=עולמו ], היצור לכל בחירה זכות" להם  אין כי "

הבריות  אבל טובים . במעשים לבחור ,(האנשים)חופשית מנהג להם"ברחמים"ה ' יש כי , ְֵַ

ואע הקב"עבירות, כן עליהם."פ חס ה



תפילין  הנחת על ברכה 
" מלת לנקד יש כיצד תפילין, הנחת בפתח ?"להניחברכת או  בקמץ ,

מברכים ולכן פתח, להברת  קמץ הברת  בין מבחינים אינם הקודש ארץ  אנשי רוב כי

בשולהניח" אמנם בפתח . ז )"(או ע "" סעיף  כה  סי ' "ח הה פסק תחת בקמץ  להניח ולא"יברך א, ַָ

ובדגש "117."ב ּפּתח  ברורה העיר כד)"(ס "משנה "ק  כמו: הנחה לשון שהוא - בקמץ  להניח ַַ

ביתך' אל ברכה 'להניח ל)שכתוב מד , בפת(יחזקאל ולא שכתוב". כמו עזיבה  לשון שהוא  ח ְִַָ

אתי' הּניחּו האחד לג )'אחיכם  מב, -(בראשית ס "(ט [אחרונים ו )"ז ]:ק ִַ

נו דגש ן "באות
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    ( לז אות תפילין  (הל' 

" המלה לבטא שיש הסבורים המדקדקים , גדולי על מקובלת  זו  דעה כי "להּניחאין . ְִַַ

שרוצים מה מקלקלים  ובזה בפתח, והשניה  בקמץ האחת  המלים, בין שונה משמעות יש

בעבודתנ  לדייק רוצים  כולנו שאנו  וכיון זו . בברכה זו.להגיד הלכה ונברר הבה בוראנו, את ו 

רבים פרטים  לונזאנו . די מנחם רבי דברי על מבוססת בפתח, לבטא שיש הנגדית,

" בספר יש האמת בחיפוש דעתו  ותקיפות  גדולתו  ישראל על ארץ חכמי לתולדות "אנצקלופדיה

רסו-רסז ) עמ' ב' כרך קוק, הרב מוסד  הוצאת גליס, יעקב  הרב  להביא(בעריכת כאן דיינּו שם. ֵַעיין

החיד  ""דברי עליו: מהרחא בזמן בתורה והרמ"אביר ומוהרנא"ו שנת"ע  עבודה ' 'ספר חיבר ח.

עצום"של  ומדקדק גדול משורר והיה תורה'... 'אור בספר לעשות והפליא הגדולים"("ב, ,"שם 

לונזאנו ) די מנחם  המחברים , שעשמות בשנת נפטר מנחם הרב נוסיף: .(1611)א".

" לספר ביאורים  הוסיף מרומי)"הערוךמנחם  נתן ר ' "(של הנקרא ושם"מעריךבחיבור .

" "תפילין ערך: כתב: בנו" תפילין' 'להניח לברך העולם כי "נהגו דגושה ] בלתי [כלומר רפה ן

ערוך. בשולחן כתב וכן אחריו, לבדוק  חשש ולא יוסף' 'בית דבריו והביא ה'אגור'. כתב כן

בנו 'להניח' כי הוא . שטעות אומר לתת "ואני לומר רצה רפה בליל ן שאומרים  כמו 

ביתך' אל ברכה 'להניח וכן להם '. להניח רצה  בם  'כי ל)שבת  מד , שלא(יחזקאל לומר רצה 

בנו תפילין' 'להניח לומר צריך כאן אבל וקיימת. נחה אלא עוברת ברכה ורצה "תהא דגושה ן

כן לומר חקרנוה זאת הנה וכו '. ביתו פתח על להניח מצוה חנוכה, נר כמו  תפילין,

ישמע והשומע האמת , וזהו עכ הוא. ל.""

 ב"מהר הובאו  לונזאנו היטב"ם  השובאר על ס ע"" ו )"(כה גםק הסכים  וכך ובשמו .

מגדים" ס "פרי זהב , ו )"(משבצות "ק לבוש: ז )"(ס עיין להניחק אמת  ואמר: יוסף הבית  על השיג 

בנו דגש ואין העין, מנחי 'נוח', שורש אז דווקא, הה "בקמץ בפתח  ולהניח ונו"ן. דגושה,"א  118ן

ועזיבה  הנחה מלשון 'ינח' [עכ "שורש לבוש]". הנקרא119ל הוא נתיב' במאיר ועיינתי

על  להניח שפיר, טפי הנחה  ולכאורה עזיבה. לא הנחה, [כתב] 'ינח' בשורש קונקורדנסיוס,

להלביש. ושלא במקומן מנוחה משמע מנוחה, 'נוח' כן שאין מה  הראש. ועל מד,זרוע  (יחזקאל

ברכה'.ל') 'להניח זה פסוק "120הוא לשון כאן מגדים[עד פסקופרי את מצדיק שהוא ומשמע  "

מהר  לונזאנו]."של ם 

 נו מכאן באות דגש  יש  מדוע יו "הסבר אות  שהחסרנו  מפני  מהשורש"ן , ד

לשורשכלומר 'נוח ' השורש  משמעות בין  מחלק זאת בכל אבל  האגור, של פסקו  עם  להלכה מסכים  הלבוש

כאילו  'עזיבה', גם  במשמעותו  יש  כי פתח, עם לשימוש  מתנגד אלא ׂשימה . והשני מנוחה, הוא  שהראשון ִָ'ינח '.

             

שימה !הערת ולא מנוחה, הוא ביחזקאל  צוריאל,
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קרובים והם  דורות, דורי אבותיהם, ממנהג לשנות לא  מאד מדייקים שהתימנים

חז למנהגי תכלאל"מאד ובסידור שצב)ל. מא, מהר (עמ' דברי כמו להּניח."כתבו  לונזאנו, ְִַַם 

" בספרו שפירא, נתן הרב הגדול שימוריםהמקובל בשנת"מצת לראשונה נדפס (הספר 

תשס "ת שנת הספרים , ירידי מהד' עיין ,1660 שיד)"כ עמ' מהר 121א, לדעת  לונזאנו."מסכים ם

" ישראל הסידור באערעבודת  יצחק הרב המפורסם המדקדק של "" סידור(הנקרא

תרכ"רדלהיים שנת  גרמניה , "ח)", בעד בנולהּניחמצדד ודגש פתח עם  הוא"" נימוקיו. שם עיין ן. ִַ

" כי "להניחהביא כמו  מנוחה הוא בקמץ יניח" אשר כ)"עד ג , ידו"(דברים יניח (שמות"וכאשר ִָָ

יא) "יז, כן שאין מה "להּניח. ּפּתח, עם  אהרן " לג )"ויּניחהּו טז, עדן "(שמות בגן (בראשית"ויּניחהו ִֵַַַַַ

טו ) בגדו"ב , טז )"וּתּנח  לט, חז(שם  דברו כך בגמרא וגם בשבועות". תפילין. הנחת של במלה ל ַַ

" ג: פרק היוםסוף תפילין הנחּתי ובמנחות "ולא ב). בראש"(לז, תפילין הּנח ביד, תפילין ."הּנח ְִִַַַַַ

=]" משרש אלו "ינחכל ספר לידי בא  ועתה ׂשימה]. כלומר יוסף " לר דברי שווארץ"" 122י ִָ

" שהנכון ודעת במועצות הוא  גם [עכ להּניחשהוכיח """ ישראל ל ]"עבודת  ְִַַ

ע הועתקו לנדא"מדבריו חיים  מנדל מנחם ר' הגדול מדקדק "י ברכה (בספר ,"עמק

" לסידור  דאברהםהמצורף אבצלותא לנדא אברהם רבי הגאון  של כז -כח)"" עמ' טשעכענאוו, ושםד .

הרמ דברי אותם על להלן."הקשה שנביא 123ז 

בקונקורדנציה המלים  ברשימות מעיינים אנו 728-729)כאשר עמ' של (מנדלקורן,

[ה להניח" בהפעיל """ בשורש נפרדות . רשימות  שתי מוצאים אנו המלה] בתחילת לשון נוחא "

" קמץ להניחמנוחה, מנוקדת  מל" ;1 ז , שמואל -ב  ,1 כג, ;4 כב , יהושע  ;10 יב  דהי"(דברים 18 ה א "א ְִַָ

דהי ;25 5)"כג  יד  מעצבך"ב  לך ה' הניח 3)"ביום יד  מנוחה.(ישעיה בלשון מקראות  ששה  ועוד

מקומות. 14 הכל סך

"שימה,ינח או עזיבה  של השני  במובן כמו " והיפוכו , מושג  שהם  שרשים  אותם (כמו

ולשרש" ""להשריש  ולסקל; ""לסקול ולקלס ; "לעלה מול  ולקלס " אות)"ללעג תחת ּפּתח יש כאשר ֲֵֵֶֶַַַ

הנכון שם המבטא בנושא זה מאמר על שלי  ההערה בקצרה מודפסת 

הוא" של השמשהמחבר  ו תבואות הארץ"" בח"תבואות כאן  (ומדובר תרכא -תרכב)". בירושלים, שנדפס  ג

 זו" הרמלשונו : רבנו  על נפלאתי שהנחה"ונוראות  אלה  כדברים כתב איך הקודש , בלשון  גדול בקי  שהיה ז

שענינו  טו ) לב, (במדבר במדבר' להניחו  עוד 'ויסף מלא מקרא והרי  ועראי . לשעה  שימה רק היא שימה בגדר

" וכן בקביעות . שם  וכן שישארו לג-לד). טז , (שמות למשמרת' העדות לפני אהרן  ויניחהו  וכו' ה' לפני אותו והנח

" וכן לג) מב, (בראשית  אתי' הניחו האחד הה'אחיכם  ובכולם  ח) ג, (אסתר להניחם ' שוה  אין פתוחה"ולמלך א

וקיימת"והנו  קבועה הנחה וענינם  דגושה, [עכן ב]"" לז, במנחות התלמוד  מלשון ההוכחה הביא  הוא  [וגם  ל].

""שהרמובענין  לענין המברכים  יכוונו  שמא חשש  "עזיבהז כתוב כבר אם  הרי  לתמוה, יש  על" לאות  וקשרתם

שלידיך  רובו ועוד, ההנחה! שענינו  כולם  שיבינו פשיטה אלא  האות ? את לעזוב אדם  בן שום יטעה כיצד הא "

" הוא  המלה "שימהשימוש ולא  ."עזיבה"
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בנו"ה  ודגש ""א של מאד רבים ועוד הפעיל, של דוגמאות 37 מצאנו  ""עזיבה ן: או  גםשימה , "

זו. מלה של שימושה רוב לפי ולהחליט לשקול אנו  צריכים  לכן הפעיל. לשון בלי

" "המעריךדברי של ענין שום אין כי צודקים . אין מנוחה " [כי התפילין בהנחת "

" של אלא החיים ], בעלי כמו הרגשה  בעלי האדם,שימה התפילין של  העליון בזרוע מקומם על "

לכתף. הסמוך החצי

" כי המושגים, "(מנוחה )"הנחה בין אבל הטלטול. אחרי לקבועשימה הוא הוא "

מקום. לו 

– קמץ  עם "להניח " מלת לבטא  הטוענים של  דעתם ¨בירור 

 הטאגור "ה וכן """ מהמקרא הביאו אחרונים ועוד ברורה המשנה וכן ברכה ז ָלהניח

ביתך ל)"אל מד , הוא :(יחזקאל  המלא המקרא  .

ערסֹותיכם וראׁשית  יהיה לּכהנים  ּתרּומ ֹותיכם  מּכל ּכל ּתרּומת וכל כל ּבּכּורי ּכל ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹ

ּבית אל ּברכה להניח  לּכהן ."ּתּתנ ּו ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ

,בביתך קבועה תהיה  בביתך, תשכון הברכה התורה, כדיני כהונה, מתנות תתן אם 

" ולשון שימה. לשון ואינה מנוחה ללשון קרובה והיא ביתך, את  תיטוש ולא תעזוב  מצודותולא 

"דוד  זה פסוק  על יהיה " זה  כי לכהנים , אלה  כל בתת  לבבכם ירע  אל כאומר: – ברכה ֵַלהניח

סיבה         עכ] שימה ". לשון אינה כלומר ל]

ללמוד  מה מהפסוק ואין כהונה ! לשבט שנתת  מה מפני עושרך יחסר  שלא מנוחה, לשון אלא 

רש לפי [אמנם התפילין. ברכת  'שימה ']."לענין  לשון ולפרש לדחוק אפשר שם , י

: שהביאו הנגדיי

'אתי הּניחּו לג )האחד מב, "(בראשית לשון הוא כאן עזיבה "שימה דוקא לשון או , ִַ

ברכת לשלול ראיה משם  ואין והנחה. מנוחה לשון ואינה יוסף, של בביתו  אותו להשאיר

" מלת כשניקוד ה להניחתפילין באות בפתח הוא בנון."" ודגש א

 החיד ברכה "(א"כתב או "מחזיק  ס ", כה סי' ז )"ח הרמ"124:ק בהשגות  ראיתי הלום ז"הגם 

זכות) משה שורש(ר ' ודגש פתח  כי זה בדקדוק לי נח 'לא וכו ': שימורים ' 'מצת ספר על כתב-יד

ור  ג "'ינח' נחה "ל התפילה שתהיה  שפירושו ניחא ברכה להניח מלשון יהיה ואם לעזוב . כ

ואע וכה. כה תנוד שלא  הקשר בקיום  כמ"ומונחת  'שימה ' לשון  הוא בּפּתח שגם  'והנחתו"פ  ש ַַ

החידיש כי  כאן  ב"להודיע שהביא מה כל לא כי כותב עצמו יוסף"א ו ברכי ברכה"" שהואמחזיק ממה  הוא "

(שו  תורה ללומדי  להועיל כדי בקיאות  ציין רק אלא למעשה. הלכה  אליו ח"מסכים שאל, חיים סי'"ת  תחילת א 

חיד דעת  מה מכאן לדעת  אין  ולכן עצמו."ח) א
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נמי  דמשמע  כיון מקום  מכל אלוהיך', ה' לשון לפני דאפילו ועוד לאומרו . יכון לא  'עזיבה',

שר  שפיר אתי בקמץ אבל וארעי. לרגע גרידא שימה  דמשמע  שפיר, אתי  לא שתהיה "'שימה' ל

ואנה  אנה תנוד ושלא וקביעות במנוחה עכ שם הרמ"" 125ז."ל

 הגר דברי על שהתבססו  לשו"יש שבביאורו כע "א, ס "(סי' כ')"ה לדברי ק מקור הביא

השו"השו לפסק מסכים בזה ולכאורה האגור, מדברי ישראל "ע ר' כי לדחות  יש זה על ע?

הגר  של המובהקים מתלמידיו ""משקלאו , כותב: כתב,א, לדינא  לא בביאורו, רבינו  שכתב ומה

הר  דברי העתיק  המתנות,"רק נתינת על לברך והנהיג  נהג למעשה והלכה סידר, פלאט בן י

עיקר  השולחן"("וכן ס "פאת  ג סי ' לט)", הגר ק של המובהק תלמידו ולוז'ין, חיים רבי דעת  וכן א,".

שהגר  מה כי לשו"הסבור בביאורו  רשם הכרעתו,"א  מה להביע  ולא מקורות , לציין רק הוא ע

" המלים יוסיף כן אם עיקר אלא  [וכן מוילנא"" החסיד שיג,"הגאון עמ ' לנדוי, בצלאל של ,

" בשם שטז  אליהוועמ' ב)"עליות הגר (כב , נהג כיצד ידיעה לנו אין לכן א."].

- סיכום

" לונזאנו: די מנחם אני "אעהרב מקום מכל עליהם , שחלקתי מי בכבוד חייב שאני פ

האמת בכבוד חייבים ""והם בספר  ישראל(מובא ארץ  חכמי  לתולדות ח "אנצקלופדיה רסו )", עמ' .ב 

" ברכת לברך שיש לי הה להּניחנראה בפתח דוקא בנו"" ודגש ריבוי "א מפני זאת ן. ִַַ

המקרא  בספרי זה באופן בקונקורדנציה )השימוש מפני (כדלעיל  וגם בתלמוד, המלה שימוש וגם  ,

" שהיא הראויה ההבנה  "שימה עצם ולא גם"מנוחה " אלא כך, ינהגו  ספרד יוצאי רק ולא .

אשכנז. יוצאי



שחרית של שמע קריאת ברכות יוצר, תפילת

" המלאכים על אומרים אנו שמע, קריאת  לפני בשחרית  באימה שאומרים עונים 

כבודו ! הארץ כל מלוא צבאות , ה' קדוש קדוש קדוש ביראה : "ואומרים 

?יראה וגם  אימה גם  לשונו , כפל מדוע [א] שאלות. בשתי כאן לעיין

" הפועל כאן ביניהם, הפריד "עוניםוגם  הפועל וכאן ?"ואומרים"

הם הגדולה כנסת שאנשי להניח יש הדברים, ניסח  כך  בסידורו גאון עמרם  שרבי

כך  הדברים  רמבשסגננו פ"(עיין  תפילה הל ' ""ם, – ה הלכה סוף  וביתא [=עזרא תקנו  זה ענין  ומפני

ישראל כל  בפי מסודרות והתפילות הברכות  כל  .)"דינו]

 הרמעיין דברי  על להקשות  שיש  מה  הבאנו  ,123 הערה בהערות  ז "לעיל
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 מהר בדברי נשתמש כך על מענה במ"לשם שמבאר נקנית"ל, שהתורה דברים  ח

ז )בהם  ברייתא ו, פרק :(אבות,

 אימה יש זה ומפני רבו של גדולתו  יראה כאשר האימה כי ו 'יראה', 'אימה' בין

להתירא לאדם יש גדול הוא אשר מי כי ירא. הוא ושפלותו  קטנותו  מביט  כאשר והיראה עליו;

גדול  שאינו  ממי אף מתירא קטן שהוא ומי הגדול. מפני  ירא  הוא קטן  שאינו  מי אף מלפניו 

וגם רבו , גדולות רוממות ערך מכיר שיהיה  וביראה, באימה לישב לתלמיד יש ולפיכך מאוד.

ערכו. קטנות יכיר

הש מן ויראה אימה לו שיהיה וביראה', 'באימה  לפרש ערך"יש מכיר שיהיה י

הש אצל "רוממות  אמרו וכן וביראה'. 'באימה וזהו ערכו , שפלות כן גם  ויכיר יתברך. וגדולתו  י

שיהיה  צריך  כי וביראה. באימה בכאן פירושו  וכן קונם, רצון וביראה באימה שעושין המלאכים 

אין  מעלה, ובעל חשוב בעיניו שהוא מי אבל עלול, נחשב הוא כאשר וזה לקבל מוכן האדם 

כלל  לקבל הכנה [עכ לו מהר "" ל ]."ל

הקב את  להגדיר אפשר שאי בהחלט שיודעים היא המלאכים  של כי "אימה ה,

כבודו" מקום  עליהם"איה נופלת לכן הכרה. של ביטוי מכל ומנושא  מרומם  נשגב, והוא ?

ובצוותא. מקהלה כמו ובשווה ביחד  עונים כולם  בכולם , שוה זה שמושג כיון גדולה. אימה 

ע מח סוטה ענייה, ""(לשון נשיא ועני  גבי ")"זמרי בענין אבל דרגתיראה . את יכיר אחד שכל "

הכבוד. לכסא מתחת  השרת  מלאכי הגבוהים , יש למלאך. מלאך בין משתנה זה הרי עצמו,

רמב שסידר דרגות  עשר וככל שרפים , ויש אופנים ויש הקודש חיות התורה ם"ויש יסודי  (הלכות

ז ) הלכה ב  לשונו :פרק  זו

 למעלה והם  הקדש חיות  נקראים  ולפיכך הוא. מעלתם שם על המלאכים  שמות

ואישים. וכרובים  אלהים ובני ואלהים ומלאכים  ושרפים וחשמלים ואראלים  ואופנים  הכל מן

הן  שלהן מעלות  עשר שם על המלאכים  בהן שנקראו  השמות  עשרה אלו ."כל

" מהם  אחד "כל רק זה כי בנפרד, " מול יראה אומר עצמו , שפלות הכרת  בבחינת  "

הוא. ברוך יוצר-כל



" שחרית , של קריאת עולםשלפני ""אהבת בקשה ישנה לאהבת, לבבינו ויחד 

שמך את הקב"וליראה  את עבודתו  מתחיל אדם  כלל בדרך כי תמוה הסדר היראה ". במדת  ה ֵֶ

ח  ע"(זהר  ז "ב)"א תחילה כתובה כאן ולמה ?"אהבה ,

" דברי ישריםכפי כד)"מסילת יראת(פרק ויש העונש, יראת  יש יראה. אופני שני יש

יסורין  יסבול לבל עצמו, לטובת  דואג האדם  אלא ה' יראת  באמת  אינה הראשונה הרוממות .

ושאפס הבורא, נפלאות להכיר היא באמת  השם  יראת  אבל כהתחלה . טובה היא  אמנם  וצער.
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הקב והיא אחת , מוחלטת  מציאות  רק  יש כי ותפל, שוא העולם וכל הל '"(רמבה"זולתו, ם,

פ התורה  א-ד)"יסודי  הלכות  "א עם  ומאוחדת  דבוקה היא זו  יראה שהאדם"אהבה . מרוב כי .

הקב עם דבקות מלחשוב"רוצה או  דיבור, שום מלדבר או  פעולה, שום מלעשות  ירא  הוא ה,

" זו  רוממה בדרגא ובכן הזאת. והדבקות הזה הקשר את  יפסיק שחלילה מחשבה  "אהבה שום

" לפני אליה.יראה באה  סיבה היא כי "

" אמירת לסדר מאד יחוד מתאים "לשם שרעבי. שלום הרב שהנחילנו יחוד " לשם

ובדחילו וברחימו וברחימו, בדחילו  הוא בריך  הפיענוח"קודשא ." "וברחימו(מלכות)בדחילו כך:

כך(תפארת) אחר הבא]. בעולם  ובין הזה בעולם בין השכר, ותקות העונש יראת [=שניהם

" יותר. עוד הרוממות.(חכמה )"ובדחילו(בינה )ברחימועולים יראת השם . יראת  חכמה ראשית

" מתאים לבבינוושם אהבה.ויחד עם יחוד אין  תתאה , ביראה כי "



התפילה מעכבים אינם  דברים אלו 

      

אע התפלה  את  מעכבין וטהרת"דברים  הערוה, וכיסוי ידים, טהרת זמנה שהגיע  פ 

הלב וכוונת  אותו, החופזים  ודברים תפלה, ."מקום

: זאת

      

 שעבר או  נאנס או דחוק  היה ואם ולעשותן. בהן להזהר המתפלל צריך דברים

המלבושים, ותקון הגוף, ותקון המקדש, ונוכח עמידה, הן ואלו מעכבין. אין אותן, עשה  ולא

והשתחויה  והכריעה, הקול, והשויית  המקום, ."ותקון

; שוב להתפלל עליהם  העובר וצריך מעכבים , רביעי פרק של דברים  חמשה מדוע לעיין

רמב סמך מה  על מעכבים ? אינם  חמישי שבפרק דברים  כך ?"ושמונה  לחלק ם

התבטאו ולא ועשה, קום הם חמישי פרק של הדברים  כל כי לתרץ שאפשר לי

חז ""בענינם אחרתל יעשה פרק "אל של דברים חמשה אבל מעכבים . אינם בדיעבד ולכן .

" מלת מהם  אחד בכל כתוב "לארביעי או פרטיהם :"תועבה " והנה לעיכובא. זה ואז ,

" הרי ערוה, האישכיסוי לא אבל ערומה, כשהיא חלתה קוצה א)"האשה כד , (ברכות 

" במלת : והתבטאו שכן. כל לא בתפילה בברכות, הדין כן ואם גלויה. שערותו מפני ."לאוזאת  ֶָ

 תועבה תפילתו  במקומו , צואה ומצא ב)התפלל כב , ודאי (ברכות תועבה, היא ואם 

שוב. להתפלל עליו 
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יתפלל לא לנקביו , א)הנצרך כג, "(ברכות  זה אותווהרי החופזים ""דברים ואמרו: ."לא.

יתפלל לא  עליו , מיושבת  דעתו  שאין מי א)כל סה , (עירובין 

 וידידי חברי לי ענה פסולה. תפילתו  ידים , מנטילת הנמנע  מדוע יישוב בלי רק נותר

מאמרם  הוא המקור שמא כי פילר אשר עהרב טו דף  :א)"(ברכות

 בעפר ידיו מקנח ידיו , לרחוץ מים לו  שאין  מי ואמר: ממערבא  דאתא מרבנן צורבא

מידי  כל כתיב 'בנקיון' במים'? 'ארחץ כתיב  מי קאמר. שפיר ליה: אמר ובקסמית. ובצרור

אבל  שמע, לקריאת  מילי והני צלותא. בעידן אמיא דמהדר אמאן לייט חסדא רב  דהא דמנקי.

חוזר. אינו מיל אפילו לאחוריה אבל לקמיה מילי והני פרסה. עד כמה ? ועד מהדר. לתפלה

חוזר  ממיל פחות הא חוזר דאינו  הוא מיל [רמב"[ומינה] פרק ". תפילה בהל' זה דין הביא ם

ב-ג] הלכות ד,

 עד תפילתו  להשהות  האדם  שהטריחו  עד ידים , טהרת ענין על מאד שהקפידו אנו

הילוך מיל, כמהלך ילך אחורה, לחזור ואם בדרכו . לפניו מצוים  המים אם  דקות, 72 הילוך זמן

למקומו חזרה מיל ועוד דקות דקות)18 18 "(שוב  נקיון יפסיד כלומר קיום למען דקות  36 "

ע ידיו לנקות  עליו מבוקשו , ימצא לא בזה שגם מי וגם [אבל "ידיו. בצרור. או  בעפר שפשוף י

ומכאן  בצרור]. או  בעפר זה בשפשוף להסתפק לו  התירו  לא מים , להשיג אפשרות  לו יש אם 

חמור. הוא שהענין

חז בתקופת לדבריו. חליפת"תבלין למדוד קשה והיה שעוני-יד, לאנשים היו לא ל

הזמן בהערכת  שעה בחצי טועים שאנשים שאמרו  עד ב)הזמן. יא, עסוקים(פסחים שאנו  כיון .

שעות ארבע  בתחילת כאן מדובר ולא בלבד, שעות  ארבע עד רק וזמנה תפילה, זמן בענין

" לייט חסדא רב ולכן יותר, מאוחר צלותאאלא  "בעידן מלת לבירור [הוסיף שמא"בעידן " [

פרסה מהלך לפי  לשער לנו  הורו  חוטא, האדם  ונמצא  הזמן דקות)יחלוף 72 בזמנם(מהלך שידעו 

שהענין  ברור מכאן ידיו . טהרת  העדר מפני כך, כדי עד תפילתו  לעכב כלומר המרחקים. למדוד

שרמב דברים  לשמונה דומה ואינו  חמור שום"הוא מצינו שלא חמישי, פרק בתחילת  הזכיר ם 

בענינם. מיוחדת  החמרה



       

שלש הסדר. על ברכות עשרה שמנה להם ותקנו  עמדו כך דינו  ובית עזרא שראה 

לה', שבח ראשונות  כמו שהן הדברים  כל שאלת  בהן יש אמצעיות

כולן  הציבור ולצרכי ואיש איש חפצי לכל [עכ אבות  לעניננו ]"" ל
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" אחרונות בשלוש רואים כיצד ""הודיה לשאול, ברכת החזרתרצה ? על בקשה היא "

" וברכת המקדש. בית שלוםעבודת  שהקבשים  בקשה היא וכיצד "" השלום. עם  יברכנו ה

הודיה? כאן רואים

הלקט"ב כח)"שבלי ר (סי' אבודרהם "וכן ו )ד מדוע(דף אחרת. שאלה על ענו 

רמב דברי הסבר על ענו לא אבל רבים. צרכי  הם כי וענו בקשות. אלו בברכות  ם"מזכירים

" ב"הודיה שהם ובחיפושי החכמה ". זה.אוצר על שענה מהם מי הספרים מכל מצאתי לא "

 חשיבי כחדא אחרונות  ברכות ששלוש אחרי כי לומר דלי קכו סי' על  יוסף ה "(בית

מברכתודע) להתפלל ולהתחיל לחזור צריך הודיה ברכת והשמיט שטעה  מי כי הוא  והדין

""רצה " וברכת אחת כברכה שעיקרה להחשיב יש לכן בסופה,מודים. [וכן ההודאה היא היא "

להודות" נאה ולך שמך כאחת,"הטוב חשובות  התפילה של ראשונות  הברכות  ששלוש וכמו  .[

אחרונות. ברכות  בשלוש גם  כך לאבות , חוזר מהן, באחת והטועה

" ברכת של חשיבותה וסוף מודיםרואים תחילה ה' לפני משתחוה  שהאדם  ממה  "

" בברכת וכן  אבות, וסוף.מודיםשל תחילה  לה' משתחוה "

" כי ק לבנענה האמצעית]. [=הברכה ההודאה ברכת היא הזו  החטיבה לה " ידומת

" ""רצה היא היא לה  והסיומת שלום, הודאה."שים  האמצעית , הברכה  היא עיקרה אבל .

" ברכת "רצה פרפרת. עצמה היא ההתבטלות"הודאה " היא הקרבן של מהותה כי .

מהר  בהרחבה שביאר וכמו  ה', לפני השם"(ל"שלנו שטז )"גבורות עמ' סט, פרק  תחילת עת, כי

מאת היא  לנו שיש מה שכל מביעים  ואנו עצמאותנו , אפסיות  מבינים אנו הקרבן הקרבת 

מזו !"הקב גדולה הודאה לך ואין ה,

הגמרא בדברי  נכלל א)זה יח, מיד (מגילה  וענו  כהנים , ברכת לברך יש מתי דנו עת 

" מובא במקרא הרי ושאלו , הודאה. מעשותאחרי וירד ויברכם, העם  אל ידיו את אהרן וישא

והשלמים והעולה  כב)"החטאת ט, עבודה (ויקרא אחרי מיד כהנים  ברכת לקבוע  עדיף ולכאורה

" אח)"רצה (והיא והמשיכו ?"" לומר היאכ מילתא חדא  והודאה עבודה רש"מסתברא ופירש י:".

הוא" מקום של עבודה הודאה אף היא. מילתא  עכ חדא זה."" עם זה זהים  הם כלומר, ל.

" שלוםהדין ""שים הקב. מצא השלום"לא אלא לישראל ברכה מחזיק  כלי (עוקצין"ה

יב)"פ משנה "ג אמירתנו  ולכן שלום. שהקבשים הודאה  אלא בקשה, סתם אינה לנו"" קבע ה 

שהקב השלום  מעלת גדולת  של ההכרה והיא הברכה, את לנו."בכך קובע ה 



       

שצויתנו זו  ברכה שתהיה אלהינו  יי' מלפניך רצון יהי אומר לעלות  רגליו עוקר

עולם ועד מעתה ועון מכשול בה יהי ואל ׁשלמה, ברכה ישראל עמך את ."לברך ְֵָ
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אנשים יש בנכסים, מבורך שהוא שהאדם  מכשול, [א] יהיה  שלא היא זאת בקשתו  כי

שהוא מפני חוטא שהאדם לפעמים  שיש עון, [ב ] רע. לו לעשות  ושואפים בו  המתקנאים 

בלי מדאי, יותר אלו.מאושר אפשרויות  שתי על לבקש הכהן צריך לכן בעיות .



    

( שיתפלל,ה עד להזיע אפילו  למרחץ יכנס לא [1] גדולה מנחה זמן שהגיע  כיון

[3] באכילה ימשך שמא עראי, אכילת אפילו לאכול ולא [2] התפלה מן ויבטל יתעלף שמא 

לפני  ישב לא וכן [4] התפלה מן ויבטל וימשך הדין יסתר שמא דין, בגמר אפילו לדון ולא

לבורסקי  ליכנס ולא [5] הזוג ישבר שמא שיתפלל, עד הדיוט תספורת  אפילו לספור הספר

ואם התפלה . מן ויתעכב  בה ויתעסק  במלאכתו הפסד יראה שמא  שיתפלל, עד למנחה סמוך

ואח גומר אלא יפסיק לא מאלו באחת מנחה:"התחיל תפלת  מתפלל כ

( ומאימתי ו [2] ברכיו על ספרין של מעפורת  משיניח  תספורת? התחלת  [1] מאימתי

משיקשור  הבורסקי? התחלת  ומאימתי [3] לבשרו הסמוך הבגד משיפשוט  מרחץ? התחלת

משיטול  ישראל ארץ לבני אכילה ? התחלת ומאימתי [4] עושין שהאומנין כמו  כתפיו  בין בגד

ואם וישבו . הדיינים משיתעטפו  הדין? התחלת ומאימתי [5] חגורו  משיתיר בבל ולבני ידיו ,

עכ  לטעון דינין בעלי משיתחילו  יושבין רמב"היו  ם."ל

 עונה אני זה על ה '? בסעיף שיש סדר אותו  ו ' בסעיף אין מדוע ראשית שאלות .

חז שנקטו סדר אותו הוא ' ו במשנה"שסעיף "ל ע  ט שם.ב)(שבת עיין

רמב מה מפני שניה, שאלה על  לענות שונה "צריכים  סדר עם ה' סעיף פתח ם 

ונ  יותר."מהגמרא ? ששכיח  מה לפי שדיבר ל 

" במקרא שכתוב  כמו  אלא צהרים , סעודת אוכלים  היו  לא ידוד הקדומה ְְֵָֹּבתת

לׂשּבע ּבּבקר ולחם לאכל ּבׂשר ּבערב ח)"לכם טז , שלישית,(שמות סעודה מוסיפים בׁשּבת  ולכן . ְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

בשעה  לישון שהולכים מפני ביום, סעודות  שלש ויום  יום בכל אוכלים כבר ובימינו  כתענוג .

ברמב מפורש וכן יותר. תפלה "מאוחרת  הלכות  יד)ם  הלכה ז  סעודות(פרק  שתי רק שאוכלים 

אופן  בכל בצהרים. שאכלו  נראה לא ולכן באמצעביום. למרחץ  שנכנסים יותר נפוץ היה

זה  כי שכיח פחות  זה הדיינים, על השלישי, האיסור הצהרים . סעודת  אוכלים מאשר היום

דין  והאחרון בחודש. פעם רק כך לעשות  שהמנהג תספורת, דין מזה פחות  לדיינים . רק שייך

והרמב שבאוכלוסיה . קטן למיעוט מקצוע  זה  יותר "בורסקי, שנחוץ  מה ברשימתו הקדים  ם 

אנשים. ליותר נוגע  כי להודיע,

חז שבחרו  הסדר מה ולנמק לענות הנ "צורך במשנה עודד "ל הרב כך על ענה ל?

הרמב דבריו :"אלון: בסוף כותב  שם  המשנה בפירוש ם 



התפילה  אוצרות 134

החייט יצא לא על אלו את  הקדים למה      

 מפני הוא עצמה המשנה בתוך הקדימות של הסדר שגם  לומר אפשר לכאורה זה

הגזרות. סדר היה שזה



(א נח, דף  ברכות :(מסכת

ברוך אומר ישראל חכמי הרואה כוכביםרבנן עובדי חכמי ליראיו ; מחכמתו

[הגר  לבריותיו  מחכמתו שנתן ברוך ""אומר לגרוס תיקן ודםא ברי "לבשר כמו  ף ].",

ברוך אומר ישראל ברוךמלכי אומר כוכבים  עובדי מלכי ליראיו; מכבודו

[הגר  לבריותיו  מכבודו ""שנתן לגרוס תיקן ודםא ברי "לבשר כמו  ף ].",

פסק"הרמב וכך ׁשינה . הים י  פרק  ברכות :א)"(הלכות  ִָ

מחכמתו שנתן העולם מלך אלהינו  יי' אתה ברוך אומר העולם אומות  מחכמי

מברך ישראל חכמי ודם . אומרלבשר ישראל מלכי ליראיו . מכבודומחכמתו 

לבשר  מכבודו  שנתן מברך העולם  אומות  מלכי ליראיו. ודם :ומגבורתו 

שהרמב כתוב."לסבור היה כך שבגירסתו להניח יש אלא  עצמו , דעת על שינה ם

ב לזה זכר  מצאנו לא סופרים"[ואמנם  לתלמוד דקדוקי  במכון לשאול צריכים  אבל "

שלרמב ראיה וקצת  כתבי-יד]. של רב אוסף להם  שיש וגן, בבית השלם , ם"הארצ -ישראלי

חז בדברי אחרת  גירסא לפני "היתה ישראל חכמי ענין מובא בגמרא הסדר. את  הפך שהרי ל,

הרמב ואצל העולם, שמצא."אומות בגירסא  הסדר היה שכך ואפשר להיפך. הוא הסדר ם

מהרמב נעלם שהרי "לא אצלנו בגמרא שנדפסה  כמו  גירסא שיש ם

גאון סעדיה ר' סידור העתיק צב)כך  .(עמ'

 הרי העתיק כך ף,"[ב]

" העתיק  האשכול [ג] ח"ספר י ", פסקא 51 הראבד"א של חותנו הוא בשנת"(הרי  ונפטר  ד ,

והרמב"תתקי תתקס "ט, בשנת נפטר  רמב"ם שכתבי  וכמו ""ד . בעל  של לחתנו הגיעו הראב"האשכולם ד",

רמב של  לידיעתו גם  הגיע  האשכול  ספר  כי אפשרות יש השגותיו , עליו  וכתב .ם)"בצרפת 

רמב העדיף מה מפני לשאול, ""יש לגרוס מחכמתום  נתן ואשר מכבודו"" נתן "אשר 

" מחכמתוולא חלק  "אשר גירסת דחה וכן  מכבודו" חלק  ."אשר

 יוסף "ה או "בית רכד)"(על סי' "ח מלת חלק נימק :"אשר

שהוא נראה 'שנתן', אומר העולם  אומות ובחכמי 'שחלק', אומר ישראל שבחכמי 

אומות נפשות אבל מהשם. כחלק הם  הרי הכבוד, כסא מתחת חצובות ישראל שנפשות  מפני
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והר  ממנו . חלק שאינם מנכסיו  מתנה  שנותן כמי והם  יתברך ממנו  רחוקים אבודרהם"העולם  ד

שמב) להרחיבו(עמ' שאפשר הנהר מן הנמשך הצינור כמו  הוא שהחלק מפני שהטעם  כתב

כתיב ובישראל ופסוקה. תלושה כי במתנה כן שאין מה ולחסרו, לקצרו ואפשר ַַולהגדילו 

ט) לב  ומתמעט(דברים מתרבה זכותם  ולפי עמו', ה' חלק עכ 'כי יוסף:"" הבית ל

"מגדים או "פרי זהב , תחילת"(משבצות רכד)ח הבסי' דברי דברי "העתיק עליו  והוסיף י

והט"הב הלבוש, ""ח, לשון לבאר חלק ז  ."אשר

רמב שיטת לבאר הגון טעם יש עצמו יוסף הבית  המבין "מדברי כי זה. נוסח לדחות ם

ית יוצר-כל של הנבדלּות  לנברא,"לאשורו  בורא בין שיש שיעור אין עד הרב המרחק  את  ש, ְִַָ

יוצר-כל. של וכבודו  חכמתו  מעניני שיחלק שאפשר הדעת על להעלות כלל יכול לא

" "חלק המלה דבר-מה . ביניהם מחלקים אנשים שכמה להגדיר בא  אמנם ועליהם" ַָ

לאחיהם יג )"לחלוק יג, "(נחמיה  ה '. חלק אשר הכוכבים ... ואת הירח ואת  השמש את וראית

העמים לכל אותם  יט)"אלהיך ד , הרב"(דברים  מוסד מהד' ראה היענה, [=אל לה חלק ולא

בבינה  יז )"קוק] לט, הקב(איוב  אלו  בכל הוא". זה המקבלים. קבוצת  בין ההם הדברים חילק ה

" בה "חלק פירוש דנים  שאנו  בברכה אבל המקבלים . לבין הנותן בין השתתפות  בזה אין אבל .

שהקב מדובר ובלתי "כעת , ומרומם נשגב שהוא במה לו , שיש ממה יתחלק כיצד כל, על רם ה ,

הנברא? עם  בזה ישתתף כיצד נברא, שום  של בׂשכל שלנתפש ו' אות עם מחכמתו, (מכבודו, ֵֶ

" שמחלק מדובר  ולא ו כבודשייכות, סתם סתם)חכמה "" הקב" של כבודו  באמת הוא מה  והמבין ה,".

הקב של חכמתו  היא בקיצור,"ומה נברא. שום  עם בזה להתחלק שאפשר דעתו  על יעלה לא ה ,

נתן " "אשר אבל שותפות . מבטא אינו חלק " חלילה.אשר שותפות  מבטא "

 יוסף "ה והקבבית  ממעל , אלוה  ניצוץ הוא  שהיהודי המקובלים, של בדרכם  הלך ה ""

נפח מדיליה דנפח ומאן נשמה, בקרבו רמבנפח זה "(כלשון  רעיון העתיק  והוא ז, ב , בראשית על ן

הבהיר"מ  הרמב)"ספר  אבל חז". של הנגלה ספרי על השקפותיו  מבסס  סוד."ם ספרי על ולא ל,

" כתוב שם  משובשת. כנראה היא בגמרא הנמצאת  הגירסא שגם אבל לבריותיושכן "

שצ"ברי  כתבו  ועוד ""ף ודםל בהחלטיות"לבשר לסמוך ואין היא משבשתא הזו  הברייתא כלומר .

סגנונה. על

רמב לדברי הסמ"חבר כי רמבג"ם, אחרי  שנה  56 כלומר כ', בשנת העתיק ם)"(שנפטר 

רמב כגירסת ש"(סמ ם "הברכה שנת מהד' עשה, מצוות והבקשה )"ג, ההודאה ברכות קיד , עמ' .ז
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תתקבל  לא שהתפילה שח"ו  גורמים דברים אלו 

תועבה תפילתו  התפלל ואם יתפלל, אל א)לנקביו כג , .(ברכות

אע וחטא והואיל במקומו... צואה  ומצא תועבה"מתפלל תפילתו  שהתפלל, (ברכותפ

ב) .כב ,

תפלה עיון אדם : של עונותיו מזכירין א)דברים נה, רש(ברכות ""ופירש אומר י

בכונה  שהתפלל לפי בקשתו שתיעשה ענוה]"בלבו חוסר  כאן יש [כלומר .

 תועבה תפילתו גם  תורה , משמוע  א)"אזנו  י, משלי126(שבת כובמדרש ח)"(פרק 

" יותר: חריפה אף הלשון עליו , חביב ואינו שלומד אף תורה , דברי עליו  חביבין שאין מי כל

תועבה) ."תפילתו 

להקב קורא  הוא בגזל מלוכלכות שידיו  בעבירה "מי שתפילתו  למה? אותו , עונה ואינו ה

ד) כב , רבה, .(שמות

לשמים עולה תפילתו אין בחפניו, מעשרותיו  מחלק יב)שאינו רבה מוטל (במדבר כלומר

בהרחבה. שיחלק עליו

 הרע ח לשון נג.)"(זהר  דף  .ג

 אחד עני בא למלך. עטרה שעשו  אדם לבני דומה? הוא למה הציבור עם המתפלל

איני  עני זה בשביל אומר? המלך  מה בתוכה. חלקו ונותנה 127ונתן המלך מקבל מיד מקבלה?

הקב מה ביניהם . עומד ורשע  בתפלה, עומדים צדיקים עשרה היו  אם  כך אומר?"בראשו. ה

ומגיע לתפילה [=המאחר הציבור אחר בא  אמרין: ורבנן תפלתם ? מקבל איני  זה רשע  בשביל

דומה? הוא  למה אחריהם]. [=בודקים נפרטין מעשיו  תפילתם] את סיימו שהציבור אחרי ְַלשם 

המלך : אמר מלבוא]. [=איחר באחרונה  אחד בא  לכבדו . ביתו ובני אריסיו שנכנסו  למלך

המתפלל  כל כך באחרונה. שבא הרי לו? גרם  ומי כלום!]. לו  תתנו אל [=כלומר, חביתו תיסתם 

ׂשתם ואׁשוע , אזעק כי  'גם נאמר לכך נפרטין. מעשיו הציבור כתיב.128לאחר 'שתם' תפלתי'. ְֲֵַַַָ

תפלתהון  הציבור ׁשּתמּו ג )"לפי ג, רבה איכה (מדרש ֶַ

המפורש שם של סוד יודעין שאינם מפני נענין? ואינן מתפללין ישראל (פסקתא מה

כ "ב)"רבתי, בספר ביאורו  עיין יששכר . ס "בני א', חדש  י"(ראש .א)"ק 

במהרביאור כך ב"על פרק תחילת  עבודה, עולם, נתיבות ל,

 רדכך דלהלן "הגיה רשע הוא בו שהנמשל נכון וזה המדרש. על ל

 ַָסתםקרי
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 תועבה תפילתו  גם תורה, משמוע ט)"אזנו  כח, "(משלי  לשון נאמר מדוע "שמיעה –

" אזנוולא  איננו"התורה מסיר אלא אותו, ויודע זה דבר למד כבר שהאדם יש אלא ?

חז כאן מחנכים שוב. לשמוע להקב"רוצה לו ולמה אתמול, תפילתו התפלל הרי כן שכמו  ה "ל

מדה. כנגד מדה שוב? הגרלשמוע  בשם לקוטי , בתר ע"(לקוטי שבתי על  .א)"א

אשתמע לא צלותיה בצלותיה, קליה ח דאשתמע  ע"(זהר  סוף רט דף וח "א ע"ב , רב א,"ב 

ע"וח  רל  דף  לשו"והגר ב)"ג בביארו  או"א ק "ע  סי' בח"ח מהזוהר דייק לשונו"א כי  רב, דף ב

לאחרא" אשתמע הגמרא."דלא כפשט  ישמיע, ודאי עצמו  לאזני אבל .

 שאלתון להון יהיב מלכא בחשאי, בעותהון מניה ושאלין בחשאי מלכא קדם דממללין

תיקון זהר , לג )"י(תקוני דף .ח,

 תקיפא בחילא אלא  קדישא מלכא  קמי  עאל לא ח דיחיד ע"(זהר  רלד דף  וכן"א א

א) ח, בתענית  .הוא

בכפו נפשו משים  כן אם  אלא נשמעת  אדם של עיי129תפילתו  א ח, שבכל"(תענית ש

" בצבור מתפלל אם אוןזאת , יכפר  רחום .)"והוא

 כל וכו'. רצויה אינה והתפלה בטילה התורה  טובים , מעשים  בהם  שאין ותפלה תורה

רצויה אינה כפוף, וראש נשבר לב בה שאין בספרתפלה התגין, על  יוסף  בן  עקיבא רבי  (מדרש 

מדרשות" רשבתי בעריכת ח "" ורטהיימר , תעו )"א עמ' .ב

לעילא פרחית  לא ורחימו דחילו  י')בלא תיקון זהר, .(תקוני 



גאון סעדיה  רבי שנתן עצות  ודעות"(רשימת  בתרגום"אמונות  ו' פסקא חמישי , מאמר  ,

רס "הגר של ההוכחות  את ונדלג קאפח, המקרא)"י מן  :ג 

 דין שנגזר אחר התפללת  אם [א] שבעה. הם עמהם מתקבלת  התפילה אין אשר

תורה  לדברי אוזנו מטה שאינו מי וכו '.[ג] כוונה בלי התפילה [ב] וכו '. דבר באיזה  האדם  על

בלי  שמתפלל מי [ו] באיסור ממון שלוקח מי [ה] וכו '. העניים  מבקשת  שמתעלם מי [ד] וכו'.

פשעיו130טהרה  שרבו  מי [ז ] מלאו ' דמים ידיכם שומע , אנני תפילה תרבו  כי 'גם כאומרו

וכו'. תשובה  בלי מתפלל והוא

קד)הרוקח עמ' ריו , רס(פסקא דברי [ח]"העתיק סיבות. שתי עוד עליהם  והוסיף ג 

זרה. בעבודה הנכשל [ט] לתוכחות  שומע  שאיננו מי

רשפירש"" בכפו י : מכוונת  נ "שנפשו בלבלול". בלי ומסודרות מכוונות שמחשבותיו פירושו ל

 שהביאכוונתו מהמקרא כמבואר בחטא , עוסקים  שלא ידים 
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תתקבל  שהתפילה גורמים דברים אלו

 הכנסת בבית אלא נשמעת  אדם  של ו.)תפלה (ברכות 

בעזרו אברהם אלהי לתפילתו מקום ב)הקובע ו, תחתיו(ברכות  נופלים  (ברכותואויביו

ב) ז,

מתפללין שהצבור בשעה רצון? א)עת  ח, הקב(ברכות שאין מנין בתפילתן ". מואס ה

רבים ? א)של ח, .(ברכות 

ואח הקב"המתפלל לדרך , יוצא חפציו "כ לו  עושה א)ה יד, .(ברכות 

לתפלה גאולה ותיקין)הסומך כמו התוספות: כולו(לפי היום כל ניזוק (ברכות131אינו

ב) ט,

ויתפלל יחזור נענה , ולא שהתפלל אדם  ב)רואה לב, שעליו(ברכות פירושו  וביארו

הש חזרת בכוונה שוב"לשמוע  התפלל כאילו  וזה דץ  בנדפס 74 דף לברכות , שאנו "(מאירי  זה  ה

" וכן התשובה נותנין , ס אגרת יונה לרבנו הגר"" וכן  ט', ב"ק ע"א לברכות סוד"ביאור  וכן"פ  זה, במאמר  ,

ראש" לגרכתר  ס "" ולוז'ין , מ "ח .ח)"ק

 ריקם חוזרת תפילתו  אין בתפילתו  ב)המאריך לב , (ברכות

בתפלתו לענות כדאי אדם  אין ואפילו הקרבנות . מן גדולה [=התפילה] שהיא

עמו  חסד עושה אני בתחנונים ומרבה שמתפלל כיון עמו , חסד א)ולעשות  וירא, (תנחומא,

'וכו בתפילתו  המאריך אדם. של ושנותו ימיו לו  מאריכין בהם  המאריך כל דברים

ב) נד, רש(ברכות עיין אבל נח.)י". מוצלחת(דף שתפילתו לחשוב בה עיין לא אם  רק  שזה הכותב

מבוקשו. 132וישיג

 היום אותו מקטרג השטן אין לתפלה גאולה תוכף  שהוא פמי ברכות ה "(ירושלמי  .א)"א

 להתפלל [=חנה ] הרבתה נענה"כי בתפלה המרבה שכל מכאן ," ברכות  ד"פ(ירושלמי 

א)"ה  כט, יומא וכן א,

 תענית צריך נענה , פולא ברכות ה "(ירושלמי תחילת ג )"ד 

ברזל של חומה  מקיפו  כאילו ביתו פבתוך ברכות ה "(ירושלמי עיי"ה ""א משה ש  "פני

ביחיד)"ד כאן  .ה

סמשנה נח (סי' זו "ברורה סגולה  הביא  ח) ק

עניו זאת אדם  שיהיה כדי ָָכנראה
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תפילתך שנשמעה מבושר תהא בתפלה, לבך את פכיוונת  ברכות ה "(ירושלמי וכן"ה ד,

א) יח, השנה ראש  .בבבלי 

 תפילתו שנשמעה  מבושר יהא תנובה, אדם  של שפתותיו  פעשו  ברכות  ה "(ירושלמי 

133.ד)"ה 

 רחמים עליו  יבקשו  ורבים  לרבים , צערו ב)להודיע  קנא, (שבת 

 כבשר לבו  משים כן אם אלא נשמעת אדם  של א)134תפילתו  ה , (סוטה

 תבזה לא אלהים נשברונדכה 'לב שנאמר נמאסת , תפילתו  אין שפלה, (סנהדרין"שדעתו 

ב) מג,

תחלה נענה הוא דבר, לאותו  צריך  והוא חברו  על רחמים  א)המבקש צב, קמא (בבא

" דכתיב מצלי והדר לעני פרוטה ביהיב פניךאני אחזה א)"צדק  י, בתרא (בבא

בתפלה עליו וירבה שבדור חסיד אצל ילך נענה, ולא א)לחש ח, (תענית 

 רחמים עליו ויבקש חכם  אצל ילך ביתו  בתוך חולה  לו שיש עיימי קטז . בתרא ש"(בבא

להתפלל) כיצד  אותו שילמד המאירי, פירוש

מכל יותר עצמו  על החולה נ תפילת רבה 135ג )"(בראשית 

צרים לו  אין מלמטה בתפלה עצמו  ב)מלמעלה136המאמץ מד , (סנהדרין 

צרים לו  יהיו ואל כחו את מאמצין מעלה] [=מלאכי הכל שיהיו  רחמים  אדם  יבקש

מלמעלה ב)[=מקטרגים ] מד , (סנהדרין 

בשעת לעני סלע והמלוה אחותו, בת את והנושא קרוביו , את  והמקרב  שכניו , את

" בו] [=יתקיים יענה דחקו, וה' תקרא  ב)"אז  עו, סנהדרין  ב ; סב, (יבמות

 ועקרה עקר בך יד)"יהיה ז, אימתי?(דברים המקום, לפני עקרה תפילתך תהא שלא .

כבהמה  עצמך משים  שאתה ב)137בזמן מד, כמי (בכורות עצמו משים התוספות, פירשו  .

[=ענוה] שאינו .

 וכן" חנינא מטורףר' שהוא אני יודע לאו, ואם מקובל; שהוא  אני  יודע בפי , תפלתי שגורה אם  להם : "אמר 

ב) לד, ברכות  (בבלי ,

קשה"רשפירש שהוא  כאבן  ולא  רך, שהוא י :

מה" א ) (קטז , בתרא בבבא  אשאמרו חכםילך ואינו צל הדעת  צלילות  מחוסר הוא שהחולה מדובר שם "

" שם נאמר לכן בתפילתו , לכוון  ביתו יכול בתוך חולה לו החולה,יש ולא מהחכם , המבקש  הוא  אחר אדם לכן "

לדבר. או ללכת מסוגל אינו הוא כי 

מקטרגים

 לזהרמז" עמך במקרא  הייתי  בהמות אדע, ולא  בער כב)ואני עג, (תהלים  "



התפילה  אוצרות 140

 נשמעת שתפילתו מובטח יהיה מיד, ומתפלל שמע  קריאת ב')קרא רבה, .(דברים

 ריקם לעולם חוזרת  אינה צבור ב')של רבה, .(דברים

תפילתך"הקב שומע  אני אף למצוותי , שמעת  אם  ב')ה רבה, .(דברים

 תפילותיכם ושומע  מקשיב הייתי בה עוסקים  שאתם ט התורה אמור, .ז )"(תנחומא,

 אלא"רנתי מרמה, שפתי מתוך ולא בטלה  דבר מתוך  לא  בתפלה עמדנו לא ,

טובים  ומעשים  ומצוות  תורה מ מתוך רבתי , .א)"(פסקתא

העיר"הקב אותה כנגד לפני מתפללין תהיו השמים(=ירושלים)ה מן אשמע ואני

ארצכם  את ט')וארפא וישלח, (תנחומא,

שם שמים ששער הכבוד, כסא לפני התפלל כאילו  בירושלים זה במקום המתפלל

שנאמר תפילה, לשמוע  פתוח ופתח יז )הוא, כח, השמים"(בראשית שער אליעזר,"וזה דרבי  (פרקי

ל תהליםה )"פרק ובמדרש צ. "א)"(פרק המלים הזה מושמטות ברמבבמקום  וכן כן"" ח)"(בראשית

המערבי. הכותל ליד דוקא ולאו  ירושלים , העיר בכל ומשמע

עליה מתערין מתין  כולהון קברי, על רחמי נשא  בני ובעאן בצערא  ח עלמא א "(זוהר 

רכ .ח)"דף 

לאתקנא ורעיונוי אנפוי יכוין עצמו ], [=על עלוי רחמי למיבעי ובעי חובא ביה דאית

צלותא ליבעי ולבתר חובא, מההוא ח גרמיה ב)"(זהר  רכח, דף א

 ננעלו לא  דמעה שערי ננעלו, ח השערים  ב)"(זהר  לב , בברכות הוא וכן ב; רמח, דף  ב 

שלימתא צלותא הוי צלותא האי בשפוותיה , למרחש יכיל דלא  עד וצעיק  דצלי מאן

ריקניא הדרא  לא ולעולם בלבא, ח דהיא א)"(זהר  כ, דף ב

אתעבד ורעותיה במאריה, אתדבק כנישתא, כי לגו פתחים  ב' שיעור ח דעאל ג "(זהר 

א) קסד, 138.דף

סלקא צלותא כמסכנא, תדיר רעותיה ושוי גרמיה נש בר ח עביד א)"(זהר  קצה , דף .ג

בשע אותיות "ניתן שוע (בגימטריא)ו תפילתו(=שועה ), אין שלום הרודף שכל מלמד

ריקם  ג ')חוזרת רבתי , .(כלה

 מצוה מממונו ועשה ""(עאדם  כהונה פ  צדקה )"מתנות זו  לא: ואם בו , ונענה התפלל ,

צדקה ) ומקטרגו (נתן  בו עונה א')הוא  רבה .(קהלת

במהרעוד וביאורו א . ח, בברכות  זה מאמר חמישי "עיין  פרק תחילת עבודה, עולם , נתיבות  ל,
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באגודה "הקב יחד לפני יעמדו בעונותיהן, ישראל על באות שהצרות בשעה לדוד: ה

וכו' ויעבור אותם , אענה ואני סליחה, סדר לפני ויאמרו לפני, עונותיהם  על ויתוודו  אחת

כ זוטא, אליהו דבי  תנא ו ; לד , .ג )"(שמות

-

נשמעת תפילתו שתהא  מבושר  יהא  חסדים  גומל  שהוא  ד)מי סה, תהלים, .(מדרש

 )"הכוונות ב)שער דף – ":

עליו שיקבל צריך  ואילך  העקידה מּפרׁשת  הכנסת  בבית  תפילתו יסדר ְִַַשהאדם 

ע כי כנפשו  ישראל מבני אחד כל לאהוב ויכוין כמוך'. לרעך 'ואהבת  תפילתו"מצות תעלה זה י

ישראל תפילות  מכל כלולה    העוסקים החברים  אהבת  ובפרט .

החבר  מן אחד אבר הוא כאלו  עצמו  לכלול ואחד אחד כל צריך ביחד שלובתורה ."ים

שואברהם על או"" מ"ע סי' בתחילת  זאת הזכיר ו."ח

" ברבים  בלשון הן התפילות  שכל לב ציבוראלשים  בהדי נפשיה איניש לישתף "לעולם

א) ל, רש(ברכות ע"וכתב ל' לברכות ""י נשמעתא תפילתו כך הט ."שמתוך זאת לשו "(והעתיק ע"ז

ס "או  קי  ג )"ח .ק



נשלם ולא  תם
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התפילה  עניני המבארים ספרים כמה של חלקית רשימה

החכמה" "אוצר תוכנה ע"י  "נסתייעתי  הנושא תחת  15 בעניני)"תפלה (גירסא ספרים 350 יש  שם

תפילה  של הנושא על  כללי באופן  מדברים רובם כי ומצאתי מהירה בסקירה עברתי  תפילה.

התפילה  של המלים פירושי פשט שמבארים מאלו חלק  רק מהם בחרתי לכן

שם  שאינם ספרים כמה גם והוספתי

תשכ  ירושלים, מהד' [קדמון], - דוד ר' ג "אבודרהם,

התפילות  כרכים)אוצר תרע(ב' וילנא גורדון , ליב אריה ר' בעריכת ה "–

למשה תפלה התפלות , על ראשונים פירושי כרכים)אוצר לופיאנסקי,(ג ' שרגא  אריה ר' –

א"תשס

המלך אלוקי כרכים)ארוממך מנדלבוים(ב' אלכסנדר ר' –

" כולל עטר, בן יעקב ר' – יעקב אלהי שכינה בית תרפ"מחנה ירושלים , ד ",

יעקב כרכים)בית  עמדין (ב' יעקב ר' סידור –

תרפ לודז , גליקסמן, בנדיט ברוך  ר' – תפלה ח"בית 

אפשטיין הלוי ברוך ר' - שאמר "ברוך תמימה (מחבר )"תורה 

נתנזון צבי ר' – התפלה ט)"(תשמ ברכת 

ואברהם  יצחק יוסף האחים  – ישראל ג )"(תשס ברכת

הגר "גר  סידור נגלה )"(עא"א, הגר פ דברי ליקוטי עם ,"" אליהוא ו"אבני יצחק ", ר שיח  של י ""

מאלצאן 

הלר יהושע ר' – יהושע  ב)"(תרדברי

שבלב שם (ליקוט)העבודה בעילום  תשמ – ח)"(ירושלים,

אורות  כרכים)טללי רובין(שבעה  יששכר ר' ג )"(תשס –

גרינבוים  נפתלי ר' – התפלה על הגרילקוט בן  אברהם ר' פירושי כה-ס)"(כולל בעמ' ו )"(תשמ א

דרך ציוני כרכים)ילקוט רובין(ששה  שאול ר' ג )"(תשל–

קלוגר שלמה ר' – שלמה עט)"(תקפיריעות  מחדש גורביץ"ונערך ראובן  ר' ט)"(תשנ י

רוזנבוים  חיים משה ר' – רב תרפלחם  ב)"(קלינוארדין,

– תפלה שם)מאיר תשס (בעילום ז )"(ירושלים,

- אליהו הגרמנחת מביאורי  ע"(ליקוט נכדו )"א תרפי ח)"(ירושלים,

קאגאן לוי ר' – גאולה ח)"(תשס מתפלה 

אהבתך חולת כרכים)נפשי הרבסט(ב' חיים  ר' תש– ס)"(ירושלים,

בינה כרכים)נתיב יעקבסון(ה ' יששכר ר' תשמ - סיני , א)"(הוצ'

רש של תפילה -"סידור הירש קוק )ר הרב (מוסד 

רש תפלת  מדבריו )י"סידור משי-זהב(ליקוטים אברהם  ר' תשמ – ברק, א)"(בני

ה' את -עבדו סופר)בשמחה וחתם איגר  עקיבא ר' מדברי ב)"(תשס -(לקט
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בער יצחק  ר' - ישראל תרכעבודת תשי"(רדלהייים, צילום  ובמהד' ז )"ח,

התפילות  כרכים)עולם  מונק(ב' אליהו  ר' קוק )– הרב (מוסד 

תשל  ירושלים, הומינר, שמואל ר' – תמיד ד "עולת 

מקלנבורג צבי יעקב ר' – תפילה "עיון והקבלה (מחבר קוק )"הכתב  הרב מוסד  מהד ' ,

העבודה  ושרש יסוד דבש, יערות היום , סדר לדרך, צדה  דברי: כולל – התפילה עמוד

מונק שמואל ר' – השדה ח)"(תשס פאת

דורון פנחס יהושע ר' – פנחס ז )"(תשס (שפלטר)פילולי

הגר  בן אברהם ר' – התפלה תשמ א"פירוש ירושלים חדשה, ט)"(מהד'

עשרה שמונה תפלת  ואשכנז )פירוש ספרד כרכים, גליק(ב ' שלמה יוסף ר' ד)"(תשע–

הורביץ פנחס ר' – התפלה  על יפות "פנים ספר תשס )"הפלאה (מחבר ז )"(נדפס

התפלה משי-זהב(ליקוטים)פרדס אברהם  ר' תשל– ברק , א)"(בני 

רז  שלמה ר' - המבואר שמים שערי ט)"(תשס פתח

דאברהם  כרכים)צלותא  לנדא(ב' חיים מנדל מנחם  ר' תשכ (פולין)– מהד' ג "–

למשכיל למעלה כרכים)קונטרס סרי(ב' יורם ר' א)"(תשע–

תשס שם , בעילום  – ערב קולך ח"קונטרס  ֵָ

ניימאן יונה ר ' – צדיקים  תרס שועת ה )"(פיעטרקוב ,

תש ברק, בני רוט, יוסף ר' – יום  ס"שיח

תרנ  פיעטרקוב, נאנמן, יצחק חיים ר' – יצחק א"שיח

פרבר הירש צבי ר' – צבי תשישיח  לונדון, העיר  ד)"(רב 

מאיר ישראל ר' – המבואר עשרה תשעשמונה ברק, ג )"(בני 

חיים  כרכים)שפתי פרידלנדר(ג ' חיים ר' ג )"(תשע–

ע ביאורים – גנוט זאב הגר "תפלת  ע"פ מלוקט גנוט"א , ברוך  שמואל ר' י

פרידנר יהודה אריה ר' – לב כל ה )"(תשעתפלת 

ע התמיד, וקרבן עשרה שמונה רש"תפלת  ע"פ מתורגם  – הירש אפרתי "ר יהושע  אברהם  י

א)"(תשס 
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זה  בספר שהוזכרו  מחברים של לרובם מפתחות לוח
הרב את וזוכר זה , בספר לומד  אדם לפעמים  כי זו , רשימה  לחיבור נימוקי

ימצא זו , רשימה  וע "י שוב . למצוא  מקומו  זוכר  ואינו מסוים , החידוש שחידש

דוד  ר' 81.........................................אבודרהם, ,22

עזרא אבן אברהם  122........................................ר'

רמב בן  אברהם  121.......................................ם"ר'

שלמה  הרב 60............................................אוירבך,

יהונתן  ר' 22.............................................אייבשיץ,

103......................................ל "אריז ,56, 48-49 ,11

בחיי  רבנו  90....................................................בחיי,

חי  איש 83-84.........................................בן ,73-74

36............................................................................א"גר 

שמואל  הרב 109.............................דביר, ,74-75

רפאל  שמשון  ר' 66....................הירש, ,37 ,33

חיים ר' 81.........................ולוז'ין, ,71-72 ,35 ,8

רש 34..................................................א"ורטהיימר ,

77........................................זהר  ,67 ,38 ,24 ,9-10

בנימין  הרב 87...............................................זילבר,

אברהם יחיאל הרב 66..............................זילבר,

אייזק  יצחק  ר' 70-71....................................חבר,

127.......................................................................א"חיד 

אדם 72............................................................חיי ,46

ויטאל  חיים 38-39................................................ר'

ולוז 'ין  חיים 81..........................ר' ,71-72 ,35 ,8

החינוך ספר 16-17.......................................חינוך,

חסידים ספר 102...............................חסידים , ,8

חיים חפץ 81.............................................רבנו ,47

הטורים בעל 55...........................................טורים,

אומר  61...............................................................יביע

לייבוביץ ירוחם  24...............................................ר'

28.............................................................כוזרי  ,20 ,2

89.................................................................מאירי  ,60

89..........................................................ט"מבי  ,53-54

ר  מישרים , קארו"מגיד 62..................................י

אברהם 76.............................................................מגן

51-53,.....ל "מהר  ,46-47 ,28-30 ,19 ,12-15 ,7

.....................................................................111 ,58-59

אלע חיים ר' 86..............................זר מונקאטש,

55..............................................................ם"מלבי  ,21

לונזנו די מנחם 128..................................ר' ,125

ישרים 129........................מסילת ,91 ,42-43 ,4

(רמ זכות משה 126.........................................ז )"ר'

ברורה  73.........................................משנה ,64 ,60

107...............................................................ב"נצי  ,33

שפירא נתן  44........................................................ר'

גאון  סעדיה  137.....................................................ר'

יוסף  עובדיה 61.....................................................ר'

יעקב ר' 20.....................................................עמדין,

השולחן  85.................................................ערוך ,78

הכהן  צדוק 113-114.....................ר' ,89-90 ,34

יוסף  הרב 62.................................................קאפח,

אברהם הרב 82...................................קוסמן, ,68

דוד  הרב 55...............................................קרונגלס,

112......................................................................ד "ראב

64-65.....................................................................ק "רד 

אלעזר  הרב  103-105...........................רוקח , ,55

97,....ם"רמב ,92-93 ,63 ,59 ,57 ,42 ,25 ,16

..............................................................133 ,130 ,108

76..........................................................ן "רמב ,16-18

35-36.................................................................א"רשב

16.......................................................................ץ"רשב

45..........................................................................ה "של 

(קלם ) זיסל שמחה 23........................................ר'
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שבספר  מהענינים למקצת מפתחות
להתפלל  כדי הכנסת  לבית  ללכת  לו  מותר אם  77-80........................................................................אבל, ֵָ

שבביתו למנין להצטרף לאחרים  ראוי אם 76-77.................................................................................אבל, ְִֵָָ

מהם אחד כל של ייחודו ויעקב, יצחק  19.........................................................................................אברהם

התפילה  לקבלת כסגולה ישראל, 141......................................................................................................אהבת

יום בכל אותנו , צוררים  הם  תמיד 22-23.............................................................................................אומות,

שמים שם הזכרת אמירת  בעת לכוין  מה 36-37...............................................................................אזכרה ,

המוצא ארץ  לפי הלכה , בפסקי דיעות  חילוקי 24..........................................................................אחדות, ָ

שמע קריאת בעת ויראה 9.............................................................................................................................אימה

בארמית להתפלל אין מדוע  112..............................................................................................................ארמית ,

המלה  פירוש 35-36..............................................................................................................................................ברוך,

פחות ומה  בה עיקר מה שלוש, מעין 118-119.....................................................................................ברכה

הודיה  הן עמידה, של אחרונות 131-132...............................................................................................ברכות 

" וכוונתה "ולמיניםברכת ענינה ,................................................................................................99-100 ,25-27

הקב על הנאמר ונורא, גיבור 19...............................................................................................................ה "גדול

האדם תפילת בעת  נחיצותה 21...................................................................................................................דעת,

כך על מלהתפלל שנמנע למי עוזר אינו 18..................................................................................................ה'

האזכרה "הקב אמירת  בעת לכוון מה 36-37...................................................................................................ה,

הקב"הקב עם  כעת מדבר ממש כי לחוש האדם  על 43......................................................ה "ה, ,36 ,4

הקב לפני והתבטלות 50...........................................................................................................ה "הכנעה  ,12-15

כקׁשת עצמו  יעשה 57.............................................................................................................................השתחויה, ֶֶ

לבטלה  פעם  אף ואינו  נשמות מוליד תמיד האדם, 92......................................................................זיווג

אחר  בדבר לעסוק  אין תפילה זמן כשמגיע  99................................................................................זמן, ,95

תפילתו לפני עסק בשום לעסוק לא הבוקר בהשכמת  15.........................................................זריזות,

עדיף? מה  עם, ברב  או  מקדימין 94...........................................................................................................זריזין

בחטא הקבועים או הארעיים  וחטאים , 100.....................................................................................חוטאים 

נכר  בארצות נמצאים  שישראל במה השם , 25...................................................................................חילול ֵָ

ראייתם על ברכה ישראל, 134-135.............................................................................................................חכמי

ברכות עשרה ושמונה חנה תפילת  31-32..................................................................................................חנה,

שמו להתפלל לא כנסת"חתונות , בבית אלא שם , 47...............................................................................ע 

להתפלל? יש מדוע  לטובה, הכל אם  88.................................................................................................טובה,

ש להיות  אחד לכל לתת ראוי  אם 82.......................................................................................ץ"יאהרצייט,

ישועות רואים  שלא למרות להתפלל 88-91..........................................................................................יאוש,
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מעלה  כלפי פרושות 102...................................................................................................................................ידיים

ביאורים כמה שחרית , של 128-130..............................................................................................................יוצר

ראייתו ? על מברכים  מה התיכון, 119-122...................................................................................................ים

בעת  ורננה יראה שמחה וכן האדם , 10................................................................................................תפילת 

כך על לבקש אפשר אם  שמים, 21.............................................................................................................יראת 

מעלתה  28........................................................................................................................................................ירושלים,

ירושלים מול תפילה 48............................................................................................................................ירושלים,

העמים בין קיומו נצחיות של נפלא נס 20........................................................................................ישראל,

למלים וכונה המצוה, עצם על בתפילה 108-109.................................................................................כונה

העליונה  לספירה עד מגעת האדם  תפילת  7...........................................................................................כתר,

99-100.........................................................................................................................................................מינים ,25-27

עדיף? מה  קטנה , מנחה או גדולה 63-66.................................................................................................מנחה 

קבוצות לשתי להתחלק מותר אם מתפללים, 76-77...........................................................................מנין ְִָ

וברכה  ברכה שבכל מלים  103-106............................................................................................................מספר 

לתפילה  קבוע 96........................................................................................................................מקום  ,94, ,54-55

עקבו על כרוך 108.................................................................................................................................................נחש

התפילה  בעת תורה, סתרי של 75..............................................................................................................נמשל

בעל-פה  ולא ממנו  להתפלל 46-47.............................................................................................................סידור,

והמנהג  ההלכה אחדות  למען הקמתו  25.........................................................................................סנהדרין,

התפילה  בעת בהם  לכוין אם תורה, 70-75.............................................................................................סתרי

עונותיו מזכיר ובזה  שלילי, שהוא תפילה 109-111...............................................................................עיון

התפילה  בעת אסורה היא 50............................................................................................................עצבות, ,11

לבטלה  פעם  אף ואינו  נשמות מוליד זיווג כל 92.............................................................................עקרה,

ביניהם פסיקה להבדלי סיבה בארצות , ישראל 24.............................................................................פיזור

הציבור  עם  להתפלל כדי לדלג  אם דזמרה , 62-63.............................................................................פסוקי

בשמונה-עשרה?צא זו  בקשה אין מה משום 91.................................................................................צאים,

ביניהם ההבדל מה וחסיד, 9...........................................................................................................................צדיק

בציבור  תפילה 67................................................................................................................................ציבור, ,52-54

זו למלה יש מובנים  כמה 29-30......................................................................................................................ציון,

להתפלל  האדם את להביא כדי נועדו  90..........................................................................צרות  ,50 ,23 ,5

לתפילה  מקום-קבוע 96..........................................................................................................קביעת  ,94 ,54-55

ראוי  זה אם קבלה, לפי בתפילה המכוונים  70-75.............................................................................קבלה,

ע חובה ידי לצאת אם  ""קדושה, כעונה י 61-62................................................................................"שומע

במלותיו ביאורים 117.......................................................................................................................................קדיש,
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ה ' לפני ההתבטלות היא התפילה מעמד 12-15..............................................................................קרבנות ,

במקומם היא תפילה 29.............................................................................................................................קרבנות,

תפילה  ביאורי קצת  כפור, ויום  השנה 122-124.....................................................................................ראש

התפילה  בעת כיוונם  וידיים, 51................................................................................................................רגליים

התפילה "רמב מעכבים שאינם לדברים נימוקים 130-131.....................................................................ם ,

מדאורייתא"רמב היא  שתפילה יודה הוא גם  16-18...................................................................................ן ,

ע הגיעה בין ההבדל ע"רפואה, או ודם בשר רופא  ה '"י 23....................................................................י

ש"ש להיות  בעל-יאהרצייט לכל ראוי אם  82..........................................................................................ץ"ץ,

ש"ש חזרת  עדיף?"ץ , מה  לחש, תפילת  או  68-70.........................................................................................ץ 

מקוצרת ?"ש תפילה או שלימה, תפילה יערוך 86-88................................................................................ץ ,

שהחיינו ברכת  116.......................................................................................................................................שהחיינו ,

והקב המושגים"שכינה ביאור 96........................................................................................................................ה,

מותר? או  לבקש, אין עליהם  דברים , 114-115........................................................................................שני

ושמחה  112-114....................................................................................................................................................ששון

בתפילה  להוסיף ראוי אם  בקשות, 92-93............................................................................................תוספת

מתפלל  שהוא עת  בתורה ההרהור להרחיק 8......................................................................................תורה,

כוונות חמש המתים , 20................................................................................................................................תחיית

לדלג  ראוי אם  83-86.........................................................................................................................................תחנון,

תחנונים של במנגינה להתפלל יש 49...............................................................................................תחנונים ,

הש חזרת בעת ילמד אם  חכם, 80-83................................................................................................ץ"תלמיד

הפסולות התפילות שאר תעלה כהוגן, אחת  96...............................................................................תפילה

לה  לצפות יש היום וכל הזמן, וגרעין עיקר היא 2..........................................................................תפילה

לזו זו  הדומות תפילות שתי שום  אין 44............................................................................................תפילה,

הקב לפני טפל להיות 34........................................................................................................................ה "תפילה ,

תפילין  הנחת ברכת 124-128......................................................................................................................תפילין,
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