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 "לבניינה של תורה"
 לחלק ש - א"הרב ברוך וידר שליט י"ר רה"ד מפי מו"שיחה שנמסרה בביהמ

י ַתֲערֹוג" י ֵאֶליָך ַנְפש ִּ  "כ ִּ
 (ב)שיחות בענייני תפילה 

 

ֵאל יך  ק  ֱאלֹ  ִלְקַראת ִהּכֹון" ר   "ִיש ְ

 .תפילההשבוע שעבר התחלנו לעסוק בנושא ב

קושי עתיק הנמשך עד , להתפלל שיוקב   עסקנו 

א דעקבתא חוצפ בו קיימת גם ,דורנוב. לדורנו

אפילו אנשים מצבים בהם  יתכנו אףי, דמשיחא

 . מתפללים אינם

גם מבני  ,בחורים מספרלאחר השיחה ניגשו אלי 

וגם מבני  הארץ

וביקשו , ל"חו

ממני המלצות 

. ללימוד בנושא זה

בשבוע שעבר 

דיברנו על כך 

שאחד מחידושיו 

של מרן הגדולים 

הוא  ל"הרב זצ

כעין זו ה שבקש

. "הדור"ר כמבואר במאמ, נובעת ממקום גבוה

נשמות  נןיש זה דורב .ודורנו שונה מקודמי

לעיתים בעלי  .מבקשות דברים עליוניםה, גדולות

והם  ,לחפש היכןיודעים נשמות גדולות אינם 

הן  לוא .אחרים מקומותב או מחפשים בהודו

 ,תשובות גדולותבצות החפשמות גדולות נ

להן לתת  יש, יון שכןכ! ות דברים גדוליםהמבקש

מפני שתשובות קטנות לא , גדולותתשובות 

 'זה ככה' :יםמשיב והי בעבר .ןתַספקנה אות

 קיום המצוות נעשהכתוצאה מכך ו ,מהוכדו

ים ִמְצַות'כ ש ִ ה ֲאנ  ד  , זה צריך תיקוןדבר  .1'ְמֻלמ  

 .עלינו ללמוד את עניין התפילהכן  לעו

                                                      
 יש כי" :שם ,ם"עיין מלבי; פסוק יג, פרק כט, על פי ישעיהו 1

 מבלי, עליהם והונהג מנעוריו הורגל שכן מצד רק המצות יעשה

 וברצוני ,חשבתיו זו בדקתיבעקבות שאלה 

מעוניין לעלות במעלות התפילה הלהציע לציבור 

ספרי ללמוד את  ניתן. דרך מעשית בלימוד

ספרי ו, ספר העיקריםכ, העוסקים בכך הראשונים

ועוד כהנה  ,'שער בבנפש החיים כ, אחרונים

מופיע בלוח כ, להציע לציבור ברצוני .וכהנה

של מורינו המצוין את הספר ללמוד , המודעות

וקמן רהרב ד

צמאה " ,א"שליט

הכתוב  ,"נפשי

בשפת ימינו ועוסק 

בשאלות המהותיות 

 .תפילההשל 

ת" ק   ַעל ִמְתַרּפ 

הּ   "ּדֹוד 

 במבוא, ל"הרב זצ

 לתפילה וביאורל

: 2מגדיר את מהותה של התפילה ,"עולת ראיה"

הבנת התפילה אין , "באה כתיקונה התפילהאין "

מתוך  -" מחשבהכי אם מתוך ה"נובעת  האמיתית

הלוא  .תמיד מתפללתשבאמת הנשמה " –הבנה ה

על  - מתרפקת על דודהו עפה –הנשמה  – היא

בשעת ש אלא. בלא שום הפסק כלל - ע "רבש

כשמתפללים בפועל ואומרים  ,"התפלה המעשית

הרי התפילה הנשמתית התדירית היא ", את המילים

יוצאת מן הפוטנציאל הרוחני , "מתגלה בפועל

                                                                                       

 יעשום לא הם אבל .'ה מצות שהם יודע ז"ובכ, ומחשבה כונה
 וגם, ואבותיהם הוריהם צוום שכן מפני רק כלל' ה שצום מפני
 ".וההרגל הלימוד מצד רק להמצוה טעם איזה דעת מבלי זאת

 אות ב, פרק א 2

 

 מטרת החסרונות שריבונו של עולם ָטַבע בבריאה 

 , היא שנגיע אל הטוב שברצונו להטיב לנו

 והוא האפשרות להתקשר אליו

 
 



 לבניינה של תורה
 

 ב

ו בש ,דיבוראל ה: כלומר ,שלה אל צד מעשי

 .3מהות האדם ומהגל

ֵתנוּ " ִפּל  ַמע ּתְ נּו ַוֲעֵננּו ּוש ְ ּנֵ  "ח 

 אך ,להסביר את הדברים בצורה פשוטה ברצוני

ביארנו שמהות בשבוע שעבר  .ועמוקה גדולה

העושה ": 4כדברי המשנה, התפילה היא תחנונים

גם כך  ".אין תפילתו תחנונים -תפילתו קבע 

  .6'שלחן ערוך'וה 5ם"רמבפוסקים למעשה ה

 .למושגינו' תחנונים'המונח  אתלתרגם  ננסה

 ,רשכ לבקשו להתחנן -ו פירוש 'תחנונים'

ֲחנּוִנים" :7בבחינת ר ּתַּ ּבֶּ העני עומד בפתח . "ָרש   ְידַּ

  .תנו לו את מבוקשויומפציר שי

עניינה של כל ש לכאורהה זו עולה רמהגד

, מבוקשינושהיא האמצעי לקבל את א והתפילה ה

הרי ודאי חסר משהו לכל  .לנו היינו את החסר

 אה עם חסרונותברנכל המציאות  ,אחד מאיתנו

 .המיוחדים לוסיונות יניש את הלכל אחד ו

אנו יודעים  .על כך התפילה היא הדרך לבקש

כך מתוך ו, 'על הביתב'הוא  יבונו של עולםשר

תן לנו גאולה , לנו רפואהתן  :מבקשים אנו

נפלא דבר  וזה. 8לפי עניינוכל אחד  ,ועוד

מתוך  ה"דבר עם הקבול זובמדרגה  להיות

 ,לעניות דעתי .הרגשה ממשית שמבקשים ממנו

רק אומרים את המילים ו רבים אינם במדרגה זו

ובאמת תפילה שכזו  ,צריכים להתפללשי מפנ

  .9"צפצוף הזרזיר" הינה רק כעין

 
                                                      

ה ְלֶנֶפש   ָהָאָדם ַוְיִהי: "פסוק ז, פרק ב, עיין בראשית 3  אף" –" ַחי ָ
, שבכולן חיה אדם של זו אך, חיה נפש נקראו וחיה בהמה

 (.י"רש" )ודבור דעה בו שנתוסף
 משנה ד, פרק ד, ברכות 4
 הלכה טז, פרק ד, הלכות תפילה, אהבה, משנה תורה 5
 סעיף ג, סימן צח, אורח חיים 6
 פסוק כג, פרק יח, משלי 7
ניין התפילה שכל ע: "פרק ג, נתיב העבודה, נתיבות עולם עיין 8

יתברך ' יתברך לפי שהוא צריך אל ה' שהוא מתפלל אל ה
ולכך מתפלל אליו על כל ... נתלה בו יתברך ואין לו קיום בעצמו

 ."צרכו
 עם מסכים הלשון ויהיה: "אות ה, מאמר ג, עיין הכוזרי 9

 המנהג ל דרךע בתפילתו יבטא ולא, עליו יוסיף לא המחשבה
 וכונה מחשבה - להימ כל עם אלא והבבגא הזרזיר כמו והטבע

 ".בה

ג"  "'ה ַעל ְוִהְתַעּנַ

זהו אינו , של התפילה הזוהי אינה אמיתות, אמנם

: 10דוד המלך אומר בתהילים. עומקה של התפילה

ח" טַּ ה ּבְ ה' ּבַּ ֲעש ֵׂ ָכן טֹוב וַּ ץ ש ְ רֶּ ה אֶּ ג .ֱאמּוָנה ּוְרעֵׂ ּנַּ  ְוִהְתעַּ

ל ן' ה עַּ ֲאֹלת ְלךָ  ְוִיּתֶּ ךָ  ִמש ְ ח" :כלומר ."ִלּבֶּ טַּ ה ּבְ ' ּבַּ

ה ֲעש ֵׂ ן"' ובקש מה "טֹוב וַּ ֲאֹלת ְלךָ  ְוִיּתֶּ ךָ  ִמש ְ הרי  ."ִלּבֶּ

  .הוא הנותן, 'הכתובת'הוא ' ה

ג": מהי כוונת הפסוק במילים ּנַּ ל ְוִהְתעַּ  ?"'ה עַּ

עניין  בה טמוןד יסודית וומא לכךהתשובה 

הגדולות של  יונשמותהנקודה ש יהוז .התפילה

הגדולות המצויות יום הנשמות כ .הדור מחפשות

 כיום אינןהנשמות  .מחפשות עונג בדור זה

, משמעותו תוכן ללאמילים באמירת ות מסתפק

. אחרות הרגשות או צים להרגיש עונגכיום חפ  

 - נפתחים מעינות הרגשפשר העניין שכש וזה

 - בקבלת השבתקרליבך ניגוני שרים כש :למשל

  .שמחים ומתרוממים, מרגישיםלם וכ

צּון יםקִ ֱאלֹ  ִקְרַבת" ְחּפ   "י 

רק  אינההתפילה . את דברייותר ר ילהסב ברצוני

התפילה היא  .לקבל את מבוקשינואמצעי 

ראשית הבריאה מלמדת תיאור בכבר  !המטרה

יחַּ  ְוֹכל" :11אותנו התורה ה ש ִ דֶּ ָ ש ּ ם הַּ רֶּ ץ ִיְהיֶּה טֶּ  ָבָארֶּ

ב ְוָכל ש ֶּ ה עֵׂ דֶּ ָ ש ּ ם הַּ רֶּ י ִיְצָמח טֶּ  יםקִ ֱאלֹ ' ה ִהְמִטיר ֹלא ּכִ

ל ץ עַּ ִין ְוָאָדם" -? משום מה, "ָהָארֶּ ֲעֹבד אַּ ת לַּ  אֶּ

 ה לא רצה למלא"הקבשי "מסביר רש ."ָהֲאָדָמה

, גשם זה שבעולם על ידי המטרתסרון יחאת 

 ,האדם שהמתין עד ליום השיש בו ייבראי מפנ

על  .12ה"מהקבזאת רך גשם ויבקש וציש יבין שש

 .בין האנושות לבין הבוראקשר הייפתח  ידי כך

, אנו מעוניינים להיות קשורים לריבון העולם

ַזב"שלא כפילוסופים שאמרו  ֶרץ ֶאת' ה ע  א   .13"ה 

דבר זה , ה"התורה רוצה שנהיה מחוברים לקבגם 

                                                      
 ד-פסוקים ג, פרק לז 10
 פסוק ה. בראשית פרק ב 11
 ותוצא': כתיב, רמי אסי רב: "דף סף עמוד ב, עיין חולין 12

 יהיה טרם השדה שיח וכל' :וכתיב, בשבתא בתלת 'דשא הארץ
 פתח על ועמדו דשאים שיצאו מלמד! שבתא במעלי 'בארץ
 וירדו, רחמים עליהם ובקש הראשון אדם שבא עד, קרקע
 ".צדיקים של לתפלתן מתאוה ה"שהקב: ללמדך; וצמחו גשמים

 פסוק ט, פרק ט, יחזקאל 13



י ַתֲערֹוג" י ֵאֶליָך ַנְפש ִּ  "כ ִּ

 

 ג 

ן עקרותשהסיבה ל 14אומרים ל"חז! נפלא כל כך

נה תפללהן תש ה רצה"שהקב של האימהות היא

 אין כי" :15'כד הקמח'נו בחיי באומר רב .כךעל 

 העקרות בא ולא ,להיהתפ אלא בהיהס עיקר העקרות

תכלית הדברים היא  ."להיהתפ אושתב בשביל אלא

  .16להביאנו להתפלל

ה "הקב. דודבר מופלא מא הגמרא ביומא מלמדת

הנהגה ב ונהג עימם נעתר לבקשת בני ישראל

ְמִטיר ִהְנִני" :17וניסית נפלאה ם מַּ ם ָלכֶּ חֶּ  ִמן לֶּ

ָמִים ָ ש ּ  ים לקבל פרנסהשמחכולנו היינו הלוא  ."הַּ

שאלו ש 18מספרת הגמרא, אולם .יםימהשישירה מ

מדוע היה את רבם  בי שמעון בר יוחאיר תלמידי

ה להמטיר מן מידי יום ולא הסתפק "על הקב

רבי שמעון השיב להם ? בהמטרתו פעם בשנה

נו בחיי רב .במשל לאב החפץ בקשר עם בנו

 ומן": 19ביטוי חריף 'כד הקמח'ב מוסיף על כך

 לא ,ביומו יום דבר לישראל יורד המן היה הזה הטעם

 חסרי עצמן שימצאו כדי ,לשנים ולא אחד דשולח

, בערב ."שבשמים לאביהם תמיד עיניהם שאויוי מזון

ה "היה עליהם להתפלל לקב, כאשר נגמרה פיתם

מתוך ביטחון שאכן כך , שייתן להם את ארוחתם

  .יעשה

                                                      
 אבותינו היו מה מפני: יצחק מר רביא: "עמוד א, דף סד, יומא 14

   ".צדיקים של לתפלתן מתאוה ה"שהקב מפני? עקורים
 ערך תפילה 15
 שהרי: "ת האו, פרק ד, ענייני תפילה -ה "עיין מאורות הראי 16

 תכלית עיקר וזהו, ת"השי לפני הנפש שפיכות היא התפילה ענין
 נפשו לשפך האדם שיזכה סיבובים מסבב ה"והקב, התפילה

  ."התכלית עיקר והוא, לפניו

 פסוק ד, פרק טז, שמות 17
 בן שמעון רבי את תלמידיו שאלו: "עמוד א, דף עו, יומא 18
 אמר? בשנה אחת פעם מן לישראל להם ירד לא מה מפני: יוחי
 שיש ודם בשר למלך ?דומה הדבר למה: משל לכם אמשול: להם
 מקביל היה ולא, בשנה אחת פעם מזונותיו לו פסק. אחד בן לו
, יום בכל מזונותיו ופסק עמד. בשנה אחת פעם אלא אביו פני

 ארבעה לו שיש מי - ישראל אף. יום כל אביו פני מקביל והיה
 ונמצאו למחר מן ירד לא שמא: ואומר דואג היה בנים שהיוחמ
 לאביהן לבם את מכוונים כולן נמצאו .ברעב מתים כולן

 ".שבשמים

 ערך ביטחון 19

יבונו של קשר עם ר ליצוריכולת הילה היא התפ

  .20עולם

י" ץ ַנְפש ִ ר  א  ה ּכְ  "ְלך   ֲעֵיפ 

על מנת  .יותר מעטעוד להעמיק  ברצוני

 בעלינו להיות עלי יתקיים ויתפתח שהעולם הזה

, 'גאווה'בעלי קצת עלינו להיות  .םיכוחות חי

כדי שנוכל , נויאמונה בכוחות שתהיה לנוצריך 

זה , זה בתורה, זה בצבא - לפעול בעולם

אוהב  אינוטבעו מאדם ה. בחינוך וזה במדע

 .היעזר באחריםל וללא נעים  ,להיות קבצן

לבין לא כך הם הדברים במישור שבינינו , אמנם

מסילת 'אומר ה, הנשמה .ריבונו של עולם

היא , היא בת מלך, ה"קשורה לקב, 21'ישרים

אומר  22'תניא'בספר ה .גדולה מהמלאכים

 .ממעל שהנשמה היא חלק אלוקר הזקן "האדמו

 :23הוא מביא את דברי הזוהר הקדוש על הפסוק

ח" ּפַּ יִּ יו וַּ ּפָ אַּ תִנש ְ  ּבְ ים מַּ יִּ יה תוכמאן דנפח מ" - "חַּ

מתוכיותו  :פירוש" :'תניא'בעל ה מסביר ."נפח

 לע .נוע שוכן בתוכ"כביכול רבש ,"ומפנימיותו

מתרפקת על , עפה"הנשמה  :אומר הרב קוק ,ןכ

בת , נשמהה .כמו מגנט ,"דודה בלא שום הפסק

תענוגי עולם לה ול מה .'שואפת לקרבת ה ,המלך

החושק בתענוגות , בגוף שוכנתהיא , מנםא? הזה

 הביטוי הנפלא של היאהתפילה  .עולם הזה

  .של כיסופי הנשמה ליוצרה, התפילה הנשמתית

                                                      

לה שעיקרה יבענין התפ: "פרק טו, שער ב, עיין נפש החיים 20
 ".בכל תיבה' שפיכת הנפש לדבקה לו יתב

, הזה העולם לצורך היה האדם בריאת תכלית שאם: "פרק א 21
 ועליונה חשובה כך כל נשמה בו שתנופח זה מפני צריך היה לא

 אינה שהיא שכן כל, עצמם המלאכים מן יותר גדולה שתהיה
 שלמדונו מה והוא. העולם זה עינוגי בכל רוח נחת שום מוצאה
 וגם'(: ו רבה קהלת) לשונם זו, קהלת במדרש לברכה זכרונם
 בת שנשא לעירוני ?דומה הדבר למה משל -' תמלא לא הנפש
, כלום לה חשובים אינם, שבעולם מה כל לה יביא אם, מלך

, עולם מעדני כל לה הבאת אילו, הנפש כך - מלך בת שהיא
 ."העליונים מן שהיא למה, לה כלום אינם

 ,ממש ממעל אלוה חלק היא בישראל השנית ונפש: "פרק ב 22
 ש"וכמ ',בי נפחת ואתה' ',חיים נשמת באפיו ויפח' :ש"כמ

 ,ומפנימיותו מתוכיותו רושפי -' נפח מתוכיה דנפח מאן' :בזוהר
  ".בכח בנפיחתו מוציא שבאדם החיות ופנימיות שתוכיות

 פסוק ז, פרק ב, בראשית 23



 לבניינה של תורה
 

 ד

דוד התכוון  זהעונג ל -התחדש לי פשט נפלא 

ג" :באומרו המלך ּנַּ ל ְוִהְתעַּ ן' ה עַּ ֲאֹלת ְלךָ  ְוִיּתֶּ  ִמש ְ

ךָ  התחנן אליו כילד  .24'תענג על הה, שק  ב ַ  ,"ִלּבֶּ

על אף . 25ואביו מייחל לבקשתו, המבקש מאביו

הוא , שריבונו של עולם אינו זקוק לתפילותינו

 נושיתברר ויתאמת אצלוהיא , חפץ בטובתנו

 לם הזהעוכל ה .26'שהאדם נברא להתענג על ה

משך בהיא ש ותכליתו ם גדולהיניהוא אחיזת עי

עד  ,נתרפק על מקורנו הזמן הקצוב לחיינו

מניעה ההנשמה היא  .תשנשוב אליו בבוא הע

יבונו של החסרונות שרמטרת לפיכך ו, אותנו

ַבע עולם טוב היא שנגיע אל ה בבריאה ט 

האפשרות להתקשר והוא , להטיב לנו ברצונוש

  .אליו

ה "ה ירגיש שהקב"הקב לפני מתחנן באמתה

צד השני 'שיש ב הוא ירגיש בחוש גמור. איתנו

צריך  לשם כך .27עונהקשוב ומי ש 'של הקו

ג" :טבועה בנוההגאווה את לבטל ו  לבקש ּנַּ  ְוִהְתעַּ

ל ן' ה עַּ ֲאֹלת ְלךָ  ְוִיּתֶּ ךָ  ִמש ְ  ."ִלּבֶּ

 

 

  

                                                      

 שיהיה - הוא האהבה ענין: "פרק יט, עיין מסילת ישרים 24
 אחר ורודף יתברך קרבתו אל ממש ומתאוה חושק האדם

 עד, עזה חמדה ממנו הנחמד אחר איש ירדוף כאשר, קדושתו
 בדברי והעסק בתהלותיו ודבור יתברך שמו הזכרת לו שיהיה
 את שאוהב כמי ממש ועונג שעשוע, יתברך ואלהותו תורתו
 בם הדיבור אפילו אשר, חזקה אהבה יחידו בנו או נעוריו אשת
 ".ותענוג לנחת לו יהיה

 ".פעלו הויקו כשכיר צרכיך שתבקש: "שם, אבן עזרא 25

 שיבין צריך: "אות עא, פרק ה, חלק א, ברכות, עיין עין איה 26
 בעולמו ה"הקב שחקק נפלא חוק היא שהתפילה מתפלל כל

 השלמתם לתכלית, השלימות דרכי בכל יצוריו להשלמת
 בחוקו מוטבע ענין בגדר ואינה, ממנה הנצמחת ביחוד המוסרית

 ."לו חלילה' ית

, נכון שכל בעל שהוא מי: "פרק יט, עיין מסילת ישרים 27
, הדבר אמיתת בלבו לקבוע יוכל, לב ושימת התבוננות במעט
 מתחנן הוא ולפניו, יתברך עמו ממש ונותן ונושא בא הוא איך

, לדבריו מקשיב לו מאזין שמו יתברך והוא, מבקש הוא ומאתו
  ".אליו שומע מקשיב ורעהו רעהו אל איש ידבר כאשר

 


