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 חלק שכט  -א "הרב ברוך וידר שליט י"ר רה"ד מפי מו"שיחה שנמסרה בביהמ

ֹּךְ ' ה ְוִלְפֵני " פ  יחוֹּ  ִיש ְ  "ש ִ
 (א)שיחות בענייני תפילה 

 

 "עולם של ברומו שעומדים דברים"

 'זמן קיץ'בבכוונתו לעסוק אמרנו שהקודם  'זמן'ב

 :1ישנו פסוק קשה בספר תהילים .בנושא התפילה

ֻרם" ו ת כ ְּ ֵני זֻל  ל במסכת "אומרים עליו חז ."ָאָדם ִלבְּ

 ובני עולם של ברומו שעומדים דברים אלו": 2ברכות

ֻרם" ."בהן מזלזלין אדם היינו  –" כ ְּ

ו ת", דברים גבוהים מלשון " ֻזל 

 ןבני אדם מזלזליש"פי ל, זיל

: במקום מסבירי "רש ."ןבה

היא תפילה ה ."תפילה :כגון"

 .ברומו של עולם

יומא , ג בעומר"השבוע יחול ל

 בי שמעון בר יוחאיר .י"דרשב

כדי לגלות את  נשלח משמיא

את החלק הפנימי , תורת הסוד

שערים "ראיתי בספר  .של התורה

, 3ל"זצ של הרב פינקוס" בתפילה

רבי היינו  ,ו"ם מהרחבששמקובל 

תלמידו של  -חיים ויטאל 

 :דבר מופלא - י"של רשב ממשיכו ,ל"זהארי

. קבתא דמשיחא עיקר העבודה היא התפילהבע

סיון ינ ואהדור הגאולה  העומד לפניסיון ינה

 . זוחשובה ' ברצוננו לעסוק בעבודת הו, התפילה

של אחד מרבני  הצעהבזמן האחרון התפרסמה 

שקיים שהוא מרגיש  המתארהקיבוצים הדתיים 

 אליהבהגעה , תפילהנוגע לקושי גדול ב בציבור

שבימינו הצעה  הוא מעלהבמאמרו . כלפיהביחס ו

                                                      
 פסוק ט, פרק יב 1
 עמוד ב, דף ו 2
 העבודה ועיקר" :עיין עוד קונטרס אחרון לתניא. י-עמודים ט 3

ץ חיים ופרי בע ל"ז ו"הרח ש"כמ ,להיהתפ היא משיחא בעקבות
 ". עץ חיים

ים מבחיננו כול .התפילהסדר לקצר את נכון  

רואים יהודים לעיתים  .קושי הגדול הזהב

ייתכן שבמהלך  - שבתהים לתפילת המגיע

השבוע אינם מגיעים כלל לבית הכנסת ואולי אף 

 ובמשך התפילה הם  -אינם מתפללים כלל 

ניסיון זה . השבת לוניעעסוקים ב

 –קיים גם עבור תלמידי חכמים 

ללמוד גם בזמן  רוציםהם 

מכיר את כל אחד . התפילה

ישנם סגנונות  .כפי נפשו רהדב

יש  :ורמות שונות לקושי זה

, לקום לתפילה המתקשים

, אריכות התפילה לאחרים קָשה

לעיתים בא . ובפרט בישיבה

הרי  -הדבר מתוך כוונות טובות 

 ,ניינים זריזיםמלהתפלל ב ניתן

 . וללמוד יותר

אני מקווה שהדברים שבהם 

זו  סדרת שיעוריםנעסוק ב

יח ש, בקרב כל אחד מאיתנויעוררו שיח פנימי 

ושיח עם  -' סדר'בו בחדר האוכל -בין החברים 

  .מים"הר

 .הלוא עבודת התפילה היא מיסודותיה של ישיבה

 .4"בו תורה ותפילה ןבית שמגדלי" ישיבה היא

ישיבה , 'מכון גבוה ללימודי תורה' אינהישיבה 

עומדת על תורה ה', מקום של עבודת ה היא

  .בגדלות –" מקום שמגדלים בו" בבחינת, תפילהו
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יש צורך בעבודה 

 גדולה ועמוקה 

 , של לימוד התפילה

 .מהותה וגודל עניינה

 על ידי כך ניקשר אליה

 
 



 לבניינה של תורה
 

 ב

ֲחנּוִנים" ר ּתַּ ּבֶּ  "ָרש   ְידַּ

יותר קל לנו  אבל, גדול ענייןאכן היא תפילה 

 הצד .תורהלימוד האת הגודל שב חושל

אדם  .שבתורה מהנה את האדם אינטלקטואליה

 ,מוצלחאדם נהנה משיעור  ;עיוןלימוד בנהנה מ

 .יגרהברקה של רבי עקיבא אמ או חריפהמסברה 

בתורה ישנו  .שמח על ידעו אדם נהנה מעומק

 ,בשכל' ה העבוד היאתורה צד זה של הנאה כי 

הרבה יותר עבורנו  קשהתפילה הת דעבואבל 

מגדירים ל "חזכך  ".לבה שבעבוד" משום שהיא

דו  '": 5אותה ָעבְּ ָכל ו לְּ ֶכם  ב ְּ ַבבְּ  עבודה היא איזו - 6'לְּ

הלב הרבה את  ."תפלה זו אומר הוי ?בלב שהיא

  .לעוררו יותר קשה להניע

את  לעורראבל , קל לדבר על רעיונות גדולים

לעמוד  לנו כמה קשהעד . קשה לנו הלב

לא רק לעמוד  !עולםהבתפילה מול בורא 

לא רק להגיד את המילים , באופן פיזי בתפילה

מכיר כבר אני ורבות  שכבר אמרתי אותן פעמים

להתרכז  ,תפילהמילות הלהתרכז באלא , אותן

אם הייתי מדבר  הרי. מלך מלכי המלכים לפני

אם  עם ראש הממשלה הייתי חושב על כל מילה

באיזה ונימה ו באיז ,היא ראויה להיאמר וכיצד

מלך מלכי  בתפילה אנו ניצבים לפני לואוה, קול

  !המלכים

העושה תפילתו קבע " :7ל"אומרים חז, לעומת זאת

ו היא תאם תפיל ."ו תחנוניםאין תפילת -

ים לעשותו חייבש, כדבר של קבע, 8ויאכמש

הרי , 9י"מפרש רשכפי ש, מכביד כעת הואו

משמע שעניינה של  .'תחנונים'אינה התפילה ש

שפיכת הלב בפני , תחנונים הואהתפילה 

 .10ע"רבש
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 עמוד ב, דף כט, ברכות 8
 לצאת אני וצריך ,להתפלל עלי הוא קבוע חוק: "ה כמשוי"ד 9

 ".חובתי ידי
 התפלה שיאמר: "משנה יג, פרק ב, אבות, עיין רבנו יונה 10

 ".רש ידבר תחנונים כי. צריך שהוא דבר ושואל המתחנן כעני

שיעורים לזכר "ספרו ב ,ל"זצ יק'ציהרב סולובי

בעניין זה ניתן להבחין אומר ש ,11"ריאבא מ

  .בהבחנה מהותית

מצוות " .הבדל בין מצוות לבין תפילה קיים

בעת עשיית מצווה יש לכוון  ,12"צריכות כוונה

את  להוסיף לדבריוניתן ] .מצווהקיום לשם 

בין החילוק ש בעניין 13"נפש החיים"בהמבואר 

 פירוש מובא" נפש החיים"ב .מצוותתורה ל

 לשם דברים עשה" :14על דברי הגמרא ש"הרא

 כאשר מקיימים מצוות - "לשמם בהם ודבר פעלם

ואילו כלפי לימוד , "עלםולשם פ" יש לעשותן

ה ציוונו "הקב ".ודבר בהם לשמם" :נאמרה רתו

 [.ואלמלא כן לא היינו עושים כך, להניח תפילין

אומר הרב  .'תחנונים' היאתפילה , לעומת זאת

קיום לשם רק מתפלל  אדם יק שאם'ציסולובי

על  .תפילה פסולה הרי שזוהיפילה תמצוות 

, כדי להתחנן - תפילה להיות לשם תחנוניםה

מהות  יהוז .ה"כדי להרגיש שמבקשים מהקב

העושה תפילתו קבע אין "לפיכך  .15תפילהה

 ".תפילתו תחנונים

 בויל את שיפנה ?הכוונה היא כיצד" :16ם"תב הרמבכ

 לפני עומד הוא כאלו עצמו ויראה המחשבות מכל

 כדי התפלה קודם מעט לישב צריך לפיכך, השכינה

 ולא ובתחנונים בנחת יתפלל כך ואחר לבו את לכוין

 והולך ומשליכו משאוי נושא שהיה כמי תפלתו יעשה

 לפיכך". אפילו אם כוונתו לשוב ללימודו, "לו

  ."יפטר כך ואחר התפלה אחר מעט לישב צריך

 דרך יתפלל": 17"שולחן ערוך"ב גםפסק נכך 

 תראה ושלא, ובנחת, בפתח המבקש כרש, תחנונים

אין הבדל בשל  ."ממנה ליפטר ומבקש כמשא עליו
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 ג 

 בין אם רצונו -" ליפטר ממנה"איזו סיבה מבקש 

 .תורה ללמוד ובין אם כוונתו להרוויח עוד ממון

בין כך שהרי , תפילהעניין האחת היא ביחס ל

  .'תחנונים' כך היא אינה בבחינתובין 

 האדם צריך מאוד מה" :כותב שם "ביאור הלכה"ה

 לחזור המצריכין פוסקים כמה יש כי בזה ליזהר

ת כדעפוסקים  איןש למרות ."זה מחמת ולהתפלל

כמה עד  מכל מקום יש ללמוד ,פוסקים אלו

  .תחנוניםבתהיה  תנותפיליזהר שצריך לה

 "הרשות נתונה"

אף על פי  ,ד לכולנווקשה מאהדבר  וזה, אמנם

הסיבה  יש להבין את .מהות התפילה שזוהי

  .המביאה לכך על מנת שנוכל לתקן

לצוות על אנשים היה מספיק  הקודמיםבדורות 

כך . לבצע דבר מה והם היו מקיימים את הציווי

וַכֵלה  ספרהבית החל מ, בכל תחומי החייםהיה 

בעולם של ימינו הבחירה נתונה , אולם .בצבא

ים את שואל, למשל, םכיו .כל אחד יביד

 הם מעדיפיםבה  לצבא על היחידההמתגייסים 

בישיבה גם  .דבר שלא נעשה בעבר, לשרת

האדם נשאל על הלימוד אותו הוא מעוניין 

העולם רוב אנשי . ללמוד בקבוצה או בחברותא

 .מהם יםמרוצ םדברים שהדווקא  יםהרחב עוש

 יש כיום נטייה ימרוצה אז מישהו אינואם 

אף  נםיש, הרב את או חליף את השיעורלה

גם את . רחמנא ליצלן, מחליפים את האישהה

  .העבודה מקובל כיום להחליף לעיתים קרובות

ישנם כאלה  -' כך הדבר גם בענייני עבודת ה

בנוסח קרליבך שרים בקבלת שבת  כאשרש

 כאשר ישאבל  ,לתפילה 'יםמתחבר' הם ושמחים

' שמונה עשרה'לעמוד באימה וביראה בתפילת 

להם ומטרתם היא לסיים ' מתחשק'הדבר פחות 

  .את התפילה במהירות

דברים  כיום ישנה נטייה לעשות דווקא

 .זה הולך ומתעצםתהליך ו, אליהם 'מתחברים'ש

אם יש  יש לדון .יש להתבונן בקושי מהותי זה

 קלקול ועומק או שזה ישנה משמעותזה לתהליך 

ע הולך ומתקן את "ודאי שרבש, אכן .בלבד

 ,יד-עולם במלכות שאת המתקן ולך וה ,מועול

בין שנכדי  ,ואלבנקודות ן התבונל לכן יש לנוו

  .לתקןאת הנצרך 

מצד אחד  .דורחבה מא לכךנראה לי שהתשובה 

רבים לתחומים  אלה זו נוגעתשאנו רואים ש

גיסא מחד הלוא  .מצוותלתורה ולודאי ביחס ו

ני בכמה נפלא לראות ש -ייה עצומה רואים על

שאינם רגילים , יפהמח "אליירבית הספר ה"

 היו עימנו כאן בישיבה, לעולמה של ישיבה

הרב כפי ש ',יצאו מכאן באורות'ו בשבת האחרונה

וחלילה , רביםאנשים  ,מצד שני .גדי אמר לי

נשחקים  ,בישיבה מבין אלה שגדלואפילו 

תפילה הנשחקת ו' עבודת ה .בגלגלי האקדמיה

 יםיותר בתוך ֵמרוץ החי מקבלת מקום צדדי

 .עמוסהעולם וה

 

ל ָהבוּ "  "ינוּ קֵ ֵלאלֹ  ֹגדֶּ

ולא  ,דלותלעניות דעתי שורש הדברים הוא בג

  .בקטנות

 היו אנשים גדולים בעברש חושביםרבים 

כבר הגמרא אך  .ותפילתם הייתה לאין ערוך

כפי שהגמרא , ל"אומרת שהיה קושי גם בימי חז

גדולים שבני הדברים מציינת שהתפילה היא מה

 .מזלזלים בהםאדם 

לפני  "הדור"היסודי  ומאמרל כתב את "הרב זצ

הוא מאבחן את שורש במאמר זה  .יםכמאה שנ

 :18בנושא של תורה ומצוות תהכללי חולשהה

 חלק גדול מהדור הצעיר אינו חש כל כבוד לכל מה"

הרגילו אותו הלוא כבר מגיל הגן  - "שהורגל

פלה אולא מפני ש" ,להתפלללבוא לבית הכנסת ו

לא מפני " ,ו אפלהלא בגלל שנפש - "נפשו

 אלא, שהוא במצב שפללא מתוך  – "...שנשפל

 תתנוע, שינוי תעובר תנועכולו משום שהעולם 

עד שנדמה לו שהכל "הדור התרומם . התקדמות

ואין  כאשר אין צייתנות ."הוא שפל הרבה מערכו

, בעברפי שהיה כ ,מרבנים או מהוריםחוששים 

קלקול ל וגם סיכוןיקון מגמה של ת יש בזאת

לבוא לידי עשיית דברים הדרך  זוהי, אכן .גדול
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, מפני שהם שלמים, מפני שהם אמיתייםדווקא 

  .מפני שהם גדולים

ברומו של "עומדת תפילה ה .מהות התפילה זוהי

באמירת המילים תפילה אין עניינה ב ".עולם

 אינהזו  ,19"צפצוף הזרזיר"רק מעין  וזה .גרידא

לא יצא ידי חובה  "עושה תפילתו קבע"ה .תפילה

. "אין תפילתו תחנונים"לפי ש, מעיקר הדין

 .תפילה דורשת חיבור פנימי אליהה

דור בעל רוח ": 20"הדור"ל במאמר "זצהרב  ממשיך

בכל מקום שהוא פונה  ,ומוכרח לחפוץ ,גדול חפץ

" צריך להתפלל"הטיעון ש ."לשמוע דברים גדולים

גם אמירות  .י דורנואת בנכנע מש אינו, ותו לא

צריך להתפלל "או  "צריך להתפלל במניין"כמו 

מתוך  ,דורנו-בני לאת כ ותמשכנע אינן "בישיבה

 .לעומקם את הדברים נולא יבי אם , םגודל נפש

לשמוע "רוצים ל שבני דורנו "זצאומר הרב 

, ברורהומסודרת , בשפה פשוטה "דברים גדולים

  .כדי שלא יקוצו בדברים

עמוקה של לימוד ו דורש עבודה גדולה זהדבר 

של הבנת מילות וגודל עניינה ומהותה , התפילה

 כאשר משקיעים בו, כבכל דבר בעולם .התפילה

כאשר אנו ניגשים  אך. קשרים אל הדבראזי נ

 ךבלבד כושטחית בהתייחסות חיצונית  מה-לדבר

עניינים לעסוק ב עלינו .אכן יישאר יחסנו אליו

מתוך כך ו, ובדעה צלולהבלימוד , בעיון אלו

סוד  וזה .נזכה להתקרב לבורא עולם 'רת הבעז

 ל ידיע ,התפילה ל ידיועניין התגלות השכינה ע

 .מפסיקהאין דבר  שבו, ע"הקשר הישיר עם רבש

 בשולי הדברים

בעניינים שונים שעמדו על מתחילת הזמן עסקנו 

 נו ביכולתוהיום זו הפעם הראשונה ש ,הפרק

  .הזה 'זמן'הלעסוק בענייני 

ברצוני לחזק את לימוד מסכת כעת , על כן

חודש או לפנינו . המסכת הנלמדת בישיבה, מכות
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 המנהג ל דרךע בתפילתו יבטא ולא, עליו יוסיף לא המחשבה
 וכונה מחשבה - להימ כל עם אלא והבבגא הזרזיר כמו והטבע
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עמל גדול בעיון  עלינו להשקיע חודשיים שבהם

מסכת  - שהיא מסכת מכות, הישיבתית המסכת

לחזק  ברצוני .ותה ורבת איכות בעיוןכמקצרה ב

ובודאי את , כל אחד ואחד מבית המדרש

ראוי ונכון ש, עיון את מסכת מכותהלומדים ב

שכל אחד מבני בית המדרש ימצא את הזמן 

להגיע לסוף ו ומסכת זמידי יום את ללמוד 

כל מסכת מכות לפחות שסיים את  אחר 'זמן'ה

יש  .ים ושלוש וארבעיפעמאפילו ו ,פעם אחת

לסיים  יש .והזדמנויות לצורך כך' סדרים'ספיק מ

, תענית כעתאין סיבה ללמוד  !את המסכת הזו

דווקא אלא  ,בעולם הישיבות פי שיש הנוהגיםכ

גם אברך יכול להחליט  .המסכת הישיבתית את

 . את הזמן ללמוד את המסכת הישיבתית ולמצוא

כותל 'עניין התפילה בברצוני לחזק גם את 

 ,מקיימתל שהישיבה ודבר עצום וגד וזה. 'הקטן

 יםוציאמאנו  .'הכותל'ישיבת בהתאם לייחודה כ

בכל יום מניין לחזק את אחיזתם של ישראל 

 בחלקו הקרוב עוד , בכותל המערביו  בירושלים

  .משמעות עצומה כךיש ל .יותר לקודש הקודשים


