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 חלק רפה –"לבניינה של תורה" 

 שיחה שנמסרה בביהמ"ד מפי מו"ר רה"י

ָכלֹּוְלָעְבדוֹ  " ֹ"ְלַבְבֶכםֹּבְ
 כוחה של תפילה –דרכה של הישיבה )ו( 

 

 "ַוֲעֵננּו ּבוֵרא עֹוָלם"

זמן רב עבר מאז החילונו לבקש את בקשת 

. אולם, עדיין ארץ "ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה"הגשמים: 

בעדנו,  יםרוסגשערי השמיים ישראל חסרה מים, ו

. ייתכן שאיננו חשים אשר זהו החיסרון העיקרי

זאת כל כך ואין הדבר מפריע 

לנו, הרי בברזינו זורמים מים 

. ונוח לנו במזג האוויר הנעים

הרבנות הראשית לישראל 

סיף בתפילה, הורתה השבוע להו

את  נו",מברכת "שמע קולכחלק 

. "ַוֲעֵננּו ּבוֵרא עֹוָלם"הבקשה 

בנויה בבסיסה על  תפילה זו

ברכת "ברך עלינו" בנוסחם של 

 . 1בני עדות המזרח

הבה נתבונן מעט בעניין זה. אולי נבחין בדברים 

ת באופן יותר שיעוררונו לעבוד את עבודה זא

ראוי. בפרט, שעבודה זו היא חלק מהנושא בו אנו 

עוסקים, והוא 'בנייתו של תלמיד חכם'. בשבועות 

האחרונים דיברנו אודות לימוד התורה, על 

על רצון ועל  שאיפות גדולות, על עמל תורה,

עבודה. חלק מהמהלך של בניית תלמיד החכם הוא 

 בנייתנו הרוחנית, עבודת ה' שלנו.

 "ָהֲאָדָמה ֶאת ַלֲעֹבד ַאִין ָאָדםו  "

 .דודבר מופלא מאבבפרשת בראשית  ניתן להבחין

ַמִים ַוְיֻכּלוּ " :2, כנאמרם סיום הבריאהע ָ  ְוָהָאֶרץ ַהש ּ

ה" :3פרשה נוספתבתורה  מתחילה ,"ְצָבָאם ְוָכל  ֵאּלֶ

                                                      
עיין טור, אורח חיים, סימן תקעט. עיין עוד ספר הסידור בהשתלשלותו  1

 )לר' שלמה טל(, עמוד נז.
 בראשית, פרק ב, פסוק א 2
 שם, פסוק ד 3

ַמִים תֹוְלדֹות ָ ְרָאם ְוָהָאֶרץ ַהש ּ ִהּבָ התורה . בפרשה זו "ּבְ

 ְוֹכל": 4התורה מספרת מפרטת את תהליך הבריאה.

יחַ  ֶדה ש ִ ָ ב ְוָכל ָבָאֶרץ ִיְהֶיה ֶטֶרם ַהש ּ ֶדה ֵעש ֶ ָ  ֶטֶרם ַהש ּ

ן יעדי ךא אמנם הסתיים תהליך הבריאה, – "ִיְצָמח

ממשיך הפסוק: ? מדוע .צמחווהצמחים לא עלו 

י"  ַעל יםקִ לֹ -א  ' ה ִהְמִטיר ֹלא ּכִ

מטיר הקב"ה עוד לא ה - "ָהָאֶרץ

את  שבכוחו להצמיח גשם

ממשיכה המצפים לו. צמחים ה

 ְוָאָדם" :הקדושה ואומרת התורה

 , כלומר:"ָהֲאָדָמה ֶאת ַלֲעֹבד ַאִין

ד עב   שיהאדם  לא נבראעדיין 

  .את האדמה

על  רש"י ?לעניין נוגעזה פרט מה יש לשאול ב

מלמדנו  ,5אתר, בדבריו המבוססים על דברי חז"ל

 . מסביר רש"י שביחס לשלב בודבר נפלא

 ם נבראבטר ,שישייום הבריאת העולם ב הסתיימה

ב ְוָכל"נאמר:  ,האדם ֶדה ֵעש ֶ ָ ין יעד" – "ִיְצָמח ֶטֶרם ַהש ּ

הרי  - "'ָהָאֶרץ ַוּתֹוֵצא' :6שכתוב ,ובשלישי .לא צמח

', ואם כן ותוצא הארץכבר נאמר: 'שלישי יום הב

אלא מבאר רש"י  ? כבר יצאו שהצמחים שמעמ

על פתח קרקע "אלא  ,לא יצאושהצמחים עדיין 

היו ניכרים על פני הם  - "עמדו עד יום שישי

ומה טעם  .על פתח הקרקע מתינוה ולםא הקרקע,

י'"אירע כך? ממשיך רש"י:  ומה  - 'ִהְמִטיר ֹלא ּכִ

 ֶאת ַלֲעֹבד ַאִין ְוָאָדם'לפי ש 'כי לא המטיר' ?עםט

היה מושך על ידי עבודתו וכי האדם  ."'ָהֲאָדָמה

 ַאִין ְוָאָדם" :רש"י את הצמחים החוצה?! ממשיך
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לפתוח מלנו  מתיןמ הקב"ה

  ם,יאת שערי השמי

שנצטער לכך  הוא ממתין

 ציבור בצער ה

 נתאמץ בתפילהו



 לבניינהֹשלֹתורה
 

ֹב

ובדה אין מי שיעריך את הע ,"ָהֲאָדָמה ֶאת ַלֲעֹבד

"וכשבא אדם וידע שהם  ממטירים גשם.ם ישהשמי

גם אנו יכולים להבין ותבונתו, ח וכב צורך לעולם"

בשכלנו את הבעייתיות בחסרון המים על אף 

"התפלל עליהם וירדו וצמחו  -שאיננו חשים זאת 

 ובזכות זאת תפללוהבא אדם  ,האילנות והדשאים"

שהסיבה ל "נו חזאם כן, מלמדים אות .ד גשםיר

כדי היא לא ניתן גשם והצמחים לא יצאו לכך ש

בדברים אלו מונחים  .ו גשמיםרדאדם יתפלל ויהש

 יסודות גדולים.

ָעָמל ָאָדם" ד ל   "יּוּלָ

שהינם לו שני יסודות אנדמה לי שיש בדברים 

. לם הזהבעבודת ה' שלנו בעוו מרכזיים בחיינו

את  אופן שנוכל ללמוד ממנוב הבריאה נבראה

 .התפילה  ואת יסודהעבודה יסוד 

על מנת האדם נברא  ראשית, מונח בזה כי

 לא יזכה לגשם וללא זאתרוחנית,  עבודה שיעבוד

 יחת שערי, לא יזכה לפתה אחרתטוב או לכל

הטוב. הרמח"ל השפעת מבטאים את ה ,יםישמ

מבאר את הדברים בעומק בספר החשוב כדרכו 

, שאנו ממליצים בישיבה לעסוק בו "דעת תבונות"

 הראשי ל שהיסוד"מבאר הרמח .בשיעורים הגבוהים

שם לעולם לשהאדם בא עליו עומד העולם הוא 

 הרצון. עבודה שהטיל עליו בורא עולםמילוי ה

ישלים את עצמו, ובזה שהוא  העליון רצה שהאדם

כשם  .7יעבוד וישלים את עצמו הוא יזכה לטוב

שעל האדם לעבוד לצורך השגת פרנסה, כתוצאה 

לעבוד  כן עליו גם, שקולל אדם הראשון קללהמה

יתי שהקב"ה עבודה רוחנית כדי לזכות בטוב האמ

עולם  לפיכך, העולם הזה הוא .ברא בעולם השכר

  .עולם השכר נוישבנוסף לו ו ,העבודה

 ,ההטבה הטבה שלמהתהיה "כדי ש :8הרמח"לזו לשון 

 - "בחכמתו הנשגבה שראוי שיהיו המקבלים אותה ידע

מקבלים אותה " – הבריאה, בני האדםבני אנחנו 

ולא  ,כי אז יהיו הם בעלי הטוב ההוא ,ביגיע כפם

                                                      
שרצה עיין דעת תבונות, סעיף יד, עמוד ג )במהדורת הרב פרידלנדר(: " 7

הרצון העליון שיהיה האדם משלים את עצמו ואת כל הנברא בשבילו, וזה 

 ."עצמו יהיה זכותו ושכרו
 שם, סעיף יח, עמוד ה 8

, כמי שמקבל יישאר להם בושת פנים בקבלם הטוב

לקבל צדקה הוא דבר לא נעים, אך  .צדקה מאחר"

כאשר בני האדם נשכרים בכוח מעשיהם אזי לא 

 שהריקי, האלהשכר את  יבושו בהיותם מקבלים

בחינת ב שכרהיהיה לא לא ם. ממינו אותו בעמלק

 רמח"לה לחם של בושה. – 9"נהמא דכיסופא"

 ההירושלמי שכדאי לראות דבריראיה מ כךמביא ל

 .שם

לם בעוושליחותו האדם של  ניינופירוש הדבר שע

לטובה  יזכהכך  ועמל רוחניים. עבודה הם הזה

אף  ,כןלה חפץ להשפיע עליו. "האלקית שהקב

 האדםמעשי פי לתפילת האדם,  מכוחה הגשם ירד

 בכוח יםשפע האלקיולטוב לוהאנושות, וכך נזכה 

עולה מתוך ההיסוד הראשון  ו. זהאנו עבודתנו

 .אלו רש"ידברי 

יעַ " ּבִ ָכל ּוַמש    "ָרצֹון ַחי ל 

 .הוא יסוד שעמדו עליו בעלי העבודה השני היסוד

ב טוהמפתח לקבלת השלפיו  בבריאה נחקק חוק,

השערים . התפילהו לקי הוא הבקשה-והשפע הא

אם נבקש שהם ייפתחו, הטוב  אלא ייפתחו אל

אמנם,  .10אחר שנבקשורק להאלוקי יבוא אלינו 

משפיע באופן של חסד הקב"ה בהם מצבים  נםיש

ואינו מחשב האם האדם ראוי לשפע המושפע 

היא בכך  דרך כללעולם בת ההנהג ולם, אעליו

' לנו היכולת להשתתף בהשפעה שה ניתנהש

כולת את הי לעולם, והוא רצה ונתן לנו משפיע

 . 11על ידי שנתפלל לפניו השערים לפתוח את

הורים  .בהתבוננות האנושית הבחין בכך גםל ניתן

יתנו לילדיהם את הטוב, ככל   בעלי מבט חינוכי

יקפידו לתת את הטוב  ולם, אאחרים הורים

 .ם בטובתיכולת הכרלילדיהם דווקא בהתאם ל

                                                      
על פי מגיד מישרים, פרשת בראשית, ד"ה "אור ליום שבת יד לטבת".  9

 .4מובא בהערת הרב פרידלנדר לדעת תבונות שם, הערה 
" ֶאֱענֶה ַוֲאנִי יְִקָראּו ֶטֶרם ְוָהיָהאף האמור )ישעיהו,פרק ס, פסוק כד(: " 10

 מתייחס למצב בו בכוונתם לקרוא לה' )עיין שם במפרשים(. 
 מן יעלה ואד' :ל"רז עוד אמרו ובחוליןשם: " ,בראשיתרקנאטי עיין  11

 ענין .צדיקים של לתפילתן מתאוה הוא ברוך שהקדוש מלמד -' הארץ

 כאשר ,לתחתונים בקיומם צריכין העליונים הדברים כל כי בעבור :אחר

 למטה פועל צריך ענין לכל כי. 'הארץ מן יעלה ואד' :אמר כן על, רמזנו

 גודל תבין ומכאן ...למעלה נעשה כך מטה של ההתעוררות וכפי...תחלה

 ".המעשיות מצות חיוב



ָכלֹּוְלָעְבדוֹ " ֹ"ְלַבְבֶכםֹּבְ

 

ֹג 

 מפני שאם לא יעשו כך עלול הדבר להיות

ַמןַוי   "בבחינת  ן ש ְׁ רו  ֻׁ ש  ָעט יְׁ בְׁ   .12"ַוי  

ר הרב "מו פעמים רבות מפיאת יסוד זה למדנו 

לפרשיות  "שפת אמת"מדנו יכשל ,הדרי שליט"א

ן" :13יעקב אבינו מתברך .השבוע  יםקִ לֹ -ָהא   ְלךָ  ְוִיּתֶ

ל ַמִים ִמּטַ ָ י ַהש ּ ַמּנֵ דוע מ :נשאלת השאלה "ָהָאֶרץ ּוִמש ְ

לכאורה היה צריך , "ויתןנקטה התורה בלשון "

 ?משפט תחילת וזהשהלוא , 'יתן לךלהיאמר '

פעמים רבות  ."יתןיתן ויחזור וי"י :י"רש מפרש

" בפרשת שפת אמת"שמענו את דברי ה

, פעם אחת מני רבות בהם הם חוזר 14"תולדות"

 כדי בהשפעתו ם יתברךהש רצון כי" על יסוד זה:

 שיוכל ל ידיע ם יתברךלהש נחת רוח מזה להעלות

 עושהלעבוד אותו כשיהיו לו צרכיו... וכשהאדם  האדם

. "התחדשות ומביא ם יתברךלהש ההשפעה חוזרת רצונו

ויחזור 'ל 'יתן'הראשונה של ה ינו בין הנתינהיה

זו נוצרת על ו' החיבור  .ו' החיבור נהיש 'ויתן

העבודה, כשאנו נבקש  בעולםפעל כשאנו נ ידינו.

ההורים נותנים בתחילה  .ייתן לנו עוד פעם 'ה

ים כאשר שואפ ולםא לילדיהם מבלי שיבקשו,

להרגיל את הילד להבין את הצורך  יש לחנך

 . במובן זה כולנו ילדים .לבקש

: 15, בה נאמרביציאת מצרים יסוד זה ניכר גם

ָרֵאל ְבֵני ַויֵָּאְנחוּ " ְזָעקוּ  ָהֲעֹבָדה ִמן ִיש ְ ַעל ַויִּ ְוָעָתם ַוּתַ  ֶאל ש ַ

ַמע. ָהֲעֹבָדה ִמן יםקִ לֹ -ָהא   ש ְ ְזּכֹר ַנֲאָקָתם ֶאת יםקִ לֹ -א   ַויִּ  ַויִּ

ִריתוֹ  ֶאת יםקִ לֹ -א   . ַיֲעֹקב ְוֶאת ִיְצָחק ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ּבְ

ְרא ֵני ֶאת יםקִ לֹ -א   ַויַּ ָרֵאל ּבְ נשאלת  ."יםקִ לֹ -א   ַויֵַּדע ִיש ְ

 שעם ישראל סובלידע וכי רבש"ע לא השאלה: 

יתפללו ך שורהיה צשאלא ? עוד בטרם זעקו אליו

בה מתנהל  ם, זו הדרךיפתחו שערי השמייכדי שיב

טיפסו לא כולם  ,16אכן, מעירים המפרשים העולם.

אלא זעקו רק של תפילה,  עליונות למדרגות

היה עליהם  ולם על כל פנים, אמחמת הקושי

 השמימה.ם היניעצורך ולשאת את להכיר ב

                                                      
 פסוק טו דברים, פרק א, 12
 בראשית, פרק כז, פסוק כח 13
 שנת תרל"א, ד"ה ברש"י 14
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 ,מהות הקדושותיהאעיקרון זה מצוי גם לגבי 

תאווה לתפילתן ולכן הוא פוקד אותן השהקב"ה 

  .17רק אחרי תפילה

 יסוד זה של השפעה לאחר תפילה ובקשה, מבואר

מה יעשה אדם כדי שיזכה  :18שואלתהבגמרא 

כי כדי הגמרא  משיבה ?םיבבנ ואבעושר , בחכמה

בקש רחמים אלו עליו ל שת דבריםושלב לזכות

 בנוסףהעושר והבנים שלו,  ,ממי שהחכמה

 .הרצוי ענייןל הנדרשתהשתדלות ל

המפתח לקבלת השפע בעולם הוא ש עולה מכך,

אמיתי שלנו כבני  באה ממקום של צורךהבקשה 

מובא בספרים בשם ר' חיים בנוסף לכך,  .19אדם

י הקדוש "הגדול של רבינו הארו תלמיד ,לאויט

תורתו, שבעקבתא דמשיחא עיקר העבודה  עבירומ

  .20היא התפילה

 בדורנו זהו אף עיקר העבודה.ו ,המפתח וזה

 "עבודה שהיא בלב"

 מכונה לפיכך ,ומאמץ עבודה מצריכהתפילה 

 קריאת אינה רקתפילה  .'עבודה שבלב': 21היא

 - יש שכרשגם על כך ודאי על אף  - מילים

תפילה שכזו, שהינה ש האומריםיש פוסקים אדרבה 

 .23תפילה ת כללנקראאינה  ,22רק כ'צפצוף הזרזיר'

  .עבודה שבלב היאתפילה מהותה של 

                                                      
 עיין יבמות, דף סד, עמוד א 17
 נדה, דף ע, עמוד א 18
 את להשלים היא להיהתפ כיעיין נתיבות עולם, נתיב העבודה, פרק ו: " 19

 כאשר, ובקשתו תפלתו שומע יתברך השם ואז סרח שהוא מה האדם

"; עוד שם, פרקים ג, ז; עיין עוד טללי השלמה אל וצריך חסר הוא האדם

 .צז-עמודים צה תפילה, –חיים 
 משיחא בעקבות העבודה ועיקרעיין תניא, קונטרס אחרון, ד"ה הנה: " 20

 פרי עץ חיים". מובאו ייםחץ בע ל"ז ו"הרח כמו שכתב ,להיהתפ היא

בפסקי תשובות, חלק א, סימן פט, אות א. עיין ביאור לכך בנתיבות שלום, 

 חלק א, נתיבי התפילה, מאמר ג.
ב"ם, הלכות תענית, דף ב, עמוד א; רש"י דברים, פרק יא, פסוק יג; רמ 21

 תפילה, פרק א, הלכה א
 ויהיהעל פי הכוזרי, מאמר ב, אות כד; עיין עוד שם מאמר ג, אות ה: " 22

 רךדל ע בתפילתו יבטא ולא, עליו יוסיף לא המחשבה עם מסכים הלשון

 ".בה וכונה מחשבה מלה כל עם אלא ,והבבגא הזרזיר כמו והטבע המנהג
 שאינה להיתפ כלטו: "עיין רמב"ם, הלכות תפילה, פרק ד, הלכה  23

עיין  ";בכוונה ומתפלל חוזר - כוונה בלא התפלל ואם, להיתפ אינה בכוונה

חידושי הגר"ח על הרמב"ם, הלכות תפילה, פרק ד, הלכה א. עיין עוד 

, בלשונו המתפלל וכשיתפללחובות הלבבות, שער חשבון הנפש, פרק ג: "

 בלא וקליפה רוח בלא גוף לתויתפ תהיה, להיהתפ ענין בזולת טרוד ולבו

 ".לב



 לבניינהֹשלֹתורה
 

ֹד

בחור ש פיתפלל כצליח להשילד י יתכןלא י

בחור בשיעור מצופה מ ומאידך מתפלל, 'בשיעור א

תפלל ירוחנית ועבודתו הבתורה וב שיגדל 'ד

באופן יותר עמוק מזה שהתפלל בו בשיעור א'. 

תורה מספר שנים רב יותר בעמקה של  המצוי

בעבודת ה' גם להתגדל  עליו גדל בה עוד ועודו

אינו רק אמירת תפילה עניין ה .24ותבתפילו שלו

שכאשר מסיימים , המילים הכתובות בסידור

תפילה לאומרן ניתן ללכת הביתה כלעומת שבאנו. 

 ! 25ע"היא קשר עם רבש

הקדוש כבר ראה  י"שהארהדבר לא סוד הוא 

שזו נקודה קשה  דברואמר לתלמידו, לא סוד ה

 .עקבתא דמשיחאותא דגאולה אתחל, דור בדורנו

כמה קשה לקום בוקר ולהתפלל עד נו יודעים א

. ידוע גם שקשה ובזמן תפילה מעשריאת בזמן ק

להקפיד על תפילה במניין, ובפרט על תפילה 

ך קביעות הלימוד, אשר יש בכמקום בישיבה, 

 כפיעבודה גדולה, הי זו .26מעלה גבוהה יותר

 הרצון הוא, אשר עיקרה לאחיים ויט בישאמר ר

  והקשר עימו. ה לרבש"עיהפניו

 "ולעורר ליבי בעבודתך"

רבש"ע עוצר את ש ראות עינינו,נראה לפי 

. כדי הגשמים כדי שנשים לב, נבקש ונתעורר

לנו  מתיןהוא מ .אדם הראשוןשנלך בדרכיו של 

לכך  הוא ממתין ם,ילפתוח את שערי השמימ

 ,לכן .נתאמץ בתפילהו שנצטער בצער העולם

מנחה זו נקיים את פסק תפילת החל מ רת ה',בעז

תחיל להוסיף בתפילה את נהרבנות הראשית ו

", ועננו בורא עולם במידת הרחמים" :הבקשה

. בקשות נפלאות הכוללת ,תפילה נפלאה שהיא

 "ברך עלינו"על נוסח  תמבוססתפילה זו 

שאומרים בני ספרד בחורף, ולכן נראה שבני 

 הם רגילים בו.בנוסח ש נו בבקשתםוספרד יכו

                                                      
עיין מוסך אביך, הקדמה, אות ג: והנה התפילה היא בדיקה גדולה לאדם  24

אם הוא מטהר נפשו באמת כרצון יוצרו ית', ואם הוא קרוב לעשות רצונו 

 כרצון קונו".
 בתפלה כוונתנו כיעיין חובות הלבבות, שער חשבון הנפש, פרק ג: " 25

 לבוראה רוממותה עם לפניו וכניעתה יםקלהא אל הנפש כלות אם כי אינה

 ."ועלי יהביה כל והשלכת לשמו והודאתה ושבחה
עיין ברכות, דף ח, עמוד א; דף ל, עמוד ב; רמב"ם, הלכות תפילה, פרק  26

 ח, הלכה ג.

 "שמע קולנו"שירצה להוסיף ב מבינכםמי  ולם,א

את תפילה זו בשל הבקשות האחרות הנפלאות 

טוב להוסיף  הרי .הכלולות בה, תבוא עליו ברכה

תא ימשום שעיקר התפילה מדאוריבתפילה, בקשות 

רגיש י, שאדם על צרכיו בקשישאדם  הוא

 . 27היא רבש"עלבקשותיו שהכתובת 

נבנצל אביגדר  הרבמורינו  תאתי שאלאמש 

, היה לו פשוט שיש קודם כל .זהבעניין שליט"א 

 ,דבר שני .הרבנות הראשיתכפי שמורה  לנהוג

שאף אם נזכה ולמחרת ירד גשם, כפי לי,  חידש

גשמים בסר וחהעצם  שחוזים החזאים, מכל מקום

 רדו מעט.י  אכן , אף אם לתפילהסיבה  הוא

בארץ ישראל, מים  דוהרבה מאים חסר ,כידוע

אלא  ,שאיננו חקלאים -עבורנו שחשבתי  ולכן

להוסיף לא מספיק רק להתחיל  -עוסקים בתורה 

עורר לוראיתי לנכון לדבר  .כמה מילים בתפילה

ח ויותר את כ מעטנבין ש , כדיזה ענייןעל 

בידיו של  -בין שהקב"ה נתן בידינו , נהתפילה

את המפתח לגשמים ולשפע  -כל אחד מאיתנו 

 בעזרת ה', !תינוובל נזלזל בתפיל. קי בעולםלהא

ה יפתח "הקבו ,ם לברכה האלקיתינזכה בחסדי שמי

 עם ישראל,ברכה לכל הים ושערי יהשמי ראת שע

 ולנו בתוכם. 

 ואילך ומכאן ",שיר המעלות" נתפלל עכשיו יחד

את תפילה זו, השליח ציבור יוסיף בתפילות 

שנוכל  בעזרת ה', ,נזכה. על ידי זה בעזרת ה'

 הנאמרתלברך כאן במעמד גדול גם את הברכה 

 השפע בעת השפעת ,28בעת ירידת הגשמים

 .לעולם

 

                                                      
 עיין השגות הרמב"ן לספר המצוות, מצווה ה 27
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