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  (רש"י) שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו - (ברכות לב:) ארבעה צריכים חיזוק 

  ותשע" עקבפרשת   ● שליט"אאדלשטיין  גרשוןמרן הגאון רבי מ השיח

ולעבדו בכל לבבכם

  תפילה חובת

מצות עשה להתפלל בכל יום  ה"א)הלכות תפילה (פ"א מכתב הרמב"ם 
שנאמר ועבדתם את השם אלוקיכם. מפי השמועה אמרו שעבודה זו היא 

אמרו חכמים איזו היא עבודה שבלב זו  ,תפילה שנאמר ולעבדו בכל לבבכם
תפילה, ואין מנין התפילות מן התורה, ואין משנה התפילה הזאת מן 

  . כהתורה, ואין לתפילה זמן קבוע מן התורה, ע"

ו שדעת הרמב"ם שתפילה היא מצות עשה דאורייתא, ויש חיוב מן היינ
התורה להתפלל לכל הפחות פעם אחת בכל יום, שבח בקשה והודאה,     

אבל מנין התפילות, היינו מה שמתפללים שלוש תפילות ביום, זה מתקנת 
חכמים ולא מן התורה, וכן משנה התפילה, היינו נוסח התפילה והברכות, 

  ת, הם רק מדרבנן ולא דאורייתא. וזמני התפילו

התפילה מן חיוב והרבה ראשונים חולקים על הרמב"ם וסוברים שאין 
ומצות העבודה שבלב אינה מצוה מיוחדת על תפילה, אלא היא התורה, 

כל חובות בכלל זה גם מצוה כללית בכל המצוות, לעשותם עם כוונת הלב, ו
  . מחשבות הלב שהתורה מחייבתהיינו הלבבות, 

וכתב בחידושי רבינו חיים הלוי שגם לדעת הראשונים החולקים על 
התפילה מן התורה, מכל מקום קיומה ועניינה הוא חיוב הרמב"ם שאין 

, אבל יש בזה מצוה "חיובית"לכולי עלמא מדברי תורה, היינו שאין זו מצוה 
  כשמתפללים מקיימים מצות עבודה שבלב. ו, "קיומית"

אחת וכן לדעת הרמב"ם שיש חיוב מן התורה להתפלל לכל הפחות פעם 
ביום, גם התפילות הנוספות הם מצוה דאורייתא, אלא שאין זו מצוה 

מצוה קיומית, וכל מה שמתפללים, גם התפילות יש בזה חיובית, אבל 
  חכמים, הם מצוה דאורייתא של עבודה שבלב.  שתיקנו

  שבח, בקשה, והודאה

והנה תפילה כוללת שלושה חלקים, שבח, בקשה והודאה, בתפילת 
שמונה עשרה, שלוש ברכות ראשונות הם שבחו של מקום, ואחר כך יש 

שהיא עבודה שבלב. התפילה בקשות, ואחר כך יש הודאה, והכל בכלל מצות 
כשהוא משבח להבין את  .א להבין את מה שמדברווענין העבודה שבלב ה

להבין את מה שמבקש, וכשמודה להבין את מה  מה שמשבח, וכשמבקש
ואם אינו מכוון וחושב על המילים שמוציא מפיו, זו לא עבודה  .שמודה

  שבלב, אלא עבודת השפתיים, או שאין זו עבודה כלל. 

ונתבונן על מה יותר קל לכוון בתפילה, האם שבח, בקשה, או הודאה? 
 כגון כשחסר ו, צרכיובדרך כלל הכוונה הכי פשוטה היא בקשה, לבקש על 

לבקש ברפאנו, או  ,רפואהזקוק ללבקש על זה בברך עלינו, ואם  ,פרנסה
זה הכי קל,  .בשמע קולנו, ובשאר ברכות התפילהלבקש  ,דברים אחרים

  להרגיש את מה שחסר לו, ולבקש על זה בכוונה. 

יש לאדם את מה שהוא צריך, ולא חסר לו כלום, אבל הוא לא פעמים לו
  ש שזה חסדי שמים שצריך להודות עליהם. מרגי

כתוב בחובות הלבבות (שער עבודת האלוקים פ"ו)  ,ואפילו כשהוא מודה
ת מבקש, שהוא כוונתו היא כוונו ,לשון הודאהבפיו  שלפעמים אדם מזכיר

מודה להקב"ה מפני שרוצה לקבל עוד טובות ממנו, ולא מפני שמרגיש 
באמת הוא שקר, שאינו מרגיש  באמת את חיוב ההודאה, ולשון ההודאה

  שמים ולא בדרך הטבע. בחסדי הם  ושכל הטובות שיש ל

נו, וראה נס למקום שהיו מתפללים אבינו מלכומעשה שהיה באדם שנכ
שהם אומרים בכוונה ובהתרגשות גדולה החזירנו בתשובה שלמה לפניך, 

והתפעל קשו בהתרגשות כל כך, יואילו כשהגיעו לפרנסה וכלכלה לא ב
מדרגתם שהתשובה חשובה להם יותר מן הפרנסה, עד שבא אחד שהכיר מ

לא מבקשים בהתרגשות מפני שהם על פרנסה הם כי והסביר אותם 
וסבורים כי כשם שהייתה פרנסתם מצויה מרגישים בטוחים בפרנסתם, 

ברווח בשנה שעברה כך גם יהיה לשנה הבאה, אבל על תשובה הם יודעים 

ומה שאינם מבקשים  ,לחזור בתשובה עליהםשיש להם חטאים שצריכים 
באמונה, שאינם מרגישים שכל מה נובע מחסרונם על פרנסה בהתרגשות 

  שיש להם הוא מן השמים וצריכים לבקש על זה. 

מרגיש שכל מה שיש לו ומי שהוא בעל אמונה מבקש עם כל הלב, אמנם 
   .סדי שמים, ואם לא יבקש לא יתנו לוהוא בח

, אבל שבח והודאה יותר קשה, לכוון ולבקש מכל הלבובבקשה יותר קל 
כגון ברכי נפשי, להתפעל מגדולת השם וגבורותיו, זוהי דרגה יותר גבוהה, 

יתכן שההודאה יותר קלה  .וכן בהודאה להרגיש כראוי את חיוב ההודאה
מאשר שבח, ויתכן להיפך, על כל פנים הדרגה הקלה ביותר בעבודה שבלב 

  . הצרכים, שהוא מרגיש שחסר לו היא לבקש בכוונה על

  , "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה"ומי שאינו בעל אמונה חושב 
גם ברוחניות לפעמים אדם מרגיש אני למדן או צדיק בכוחי ועוצם ידי, 

אינו  ,וכאילו שאינו זקוק לסייעתא דשמיא, וכיון שהוא בטוח בעצמו
הרי הוא מבין שהכל בידי שמים, גם  ,מבקש, אבל מי שהוא בעל אמונה

הגשמיות וגם הרוחניות, וממילא הוא מרגיש שחסר לו, כי אם לא יתנו לו 
  מן השמים לא יהיה לו, והוא מבקש באמת עם כל הלב. 

  תורה מאהבה, עבודה מיראה

והנה בבקשות על רוחניות יש שלושה חלקים עיקריים, תורה, עבודה, 
"השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו מלכנו בשמונה עשרה וחסד, ומבקשים 

ויש להבין מדוע על תורה מבקשים בלשון אבינו, ועל עבודה  לעבודתך",
) כי אבינו היינו מאהבה אב, אבות ברוח חיים (בזה וביאר  .בלשון מלכנו

  כמו אב ובן, ומלכנו היינו מיראה כמו מלך ועבדים. 

תר ללמוד מאהבה, ועל תורה מבקשים בלשון אבינו, מפני שתורה קל יו
(עיין  כי בתורה יש מתיקות, והלימוד מעניין ומושך, וזה נקרא תורה לשמה

והנאה ללמוד מתוך שמחה שכך היא מצות תלמוד תורה , נפש החיים ד, ג)
  . מאהבה , וזה נקרא תורהכמו שכתב האגלי טל בהקדמתו

ובמסילת ישרים פרק י"ט כתב שהשמחה בתורה היא ענף מאהבת השם, 
היינו שבכל אדם יש טבע של אהבת השם, וכפי שביארנו במקום אחר שאם 
התורה ציוותה "ואהבת" בהכרח שכל אחד יש בו הטבע הזה, אלא 

וכשעוסק בתורה  ואינה יוצאת לפועל,בתוכו שלפעמים האהבה כבושה 
קיימת בתוכו, כי התורה היא שבע מאהבת השם , זה נושמחההנאה ומתוך 

לומד תורה רק מפני שנהנה מי ש מנםא .תורת השם, ולכן הוא לומד אותה
ומרגיש טעם מיוחד בדברי תורה, ואינו עוסק בה מפני שהיא תורת השם, 

  . רק כלימוד שאר חכמות, זה לא שייך לאהבת השם

אלו שעוסקים ואמנם כל לימוד תורה מקדש את האדם, כפי ששמעתי מ
בקירוב רחוקים שיש הרבה חילונים שמבקשים ללמוד גמרא, ואינם 
מתכוונים לחזור בתשובה, רק הלימוד מעניין ומושך אותם, ובמשך הזמן 

בתשובה, כי המאור שבתורה ומתעוררים מעצמם לחזור זה משפיע עליהם, 
בתנאי שאין עם התורה מידות רעות, או דברים  וזהאך  .מחזירן למוטב

(ירושלמי סוף ברכות) אם תעזבני יום אחרים אסורים, שעל זה אמרו 
 כשהמוח והלב מרוכזים בתורה,  . זהו כוח קדושת התורה!יומיים אעזבך

  זה מקדש את האדם, ומעורר להרגיש את האמונה. 

כי  זה הטעם שמבקשים על תורה בלשון אבינו,שוביאר ברוח חיים 
דרגה גבוהה היא תורה מאהבה, אבל עבודה מאהבה ללמוד בתורה יותר קל 

  . יותר, וקשה להרגיש טעם ומתיקות בעבודה

ומדרגת הצדיקים הממוצעים היא להיות בתורה כבן ובעבודה כעבד, לכן 
מו לכל הפחות כמו עבדים, ולא כשנהיה מבקשים על עבודה בלשון מלכנו, 

שזו אינה עבדות כלל, אלא  –משמשים את הרב על מנת לקבל פרס שעבדים 
כמו עבד שמרגיש שהוא חייב ויודע שאם לא יעבוד האדון יעניש אותו, זוהי 

  . "וקרבנו מלכנו לעבודתך"עבודה מיראה, ועל זה מבקשים 

  

 בס"ד
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  תפילה מזון הנפשה

והנה בספר הכוזרי ביאר ענין התפילה, שכמו שהגוף זקוק למזון גשמי, 
  כך הנפש הרוחנית זקוקה למזון רוחני, ומזון הנפש הוא התפילה. 

וכמו שבמזון הגוף, אדם אוכל, ולאחר כמה שעות הגוף נחלש ומרגיש 
שברא את  קב"הה חסד הזוהרעב הוא סימן שצריך שוב לאכול [ורעב, 

יידע שצריך לאכול ולא ייחלש], וכך האדם באופן כזה שירגיש שהוא רעב, 
נחלשת  ,גם בתפילה שהיא מזון הנפש, ככל שעובר זמן מהתפילה ןכ

  הנפש. את השפעתה, וצריך שוב להתפלל לחזק 

ה בכוונה משפיעה חיזוק הנפש צריכה קדושה וקרבת אלוקים, וכל תפיל
האמונה, כמו שכתב הרמב"ם (אבות ד, טו) לענין צדקה, שעדיף לתת אלף 
פעמים זוז אחד לצדקה, מאשר לתת אלף זוז בפעם אחת, כי אמנם גם 

נחלשת ועוברת כשנותן אלף זוז זה משפיע עליו אהבת חסד, אבל ההשפעה 
הרבה פעולות של  , ואילו כשנותן אלף פעמים אפילו זוז אחד, יש כאןמהר

עוד צדקה, וכל פעולה ופעולה שאדם עושה מתוך אהבת חסד משפיעה עליו 
  שאיפה לחסד ומחזקת בו את טבע אהבת החסד. 

בכוונה משפיעה חיזוק שאדם מתפלל וכך גם בתפילה, כל תפילה 
כי ככל שעובר האמונה, והנפש צריכה את החיזוק הזה שלוש פעמים ביום, 

זהו , וצריך שוב חיזוק האמונה, נחלשת האמונה ,זמן מהתפילה הקודמת
הטבע שהאמונה נחלשת, יש אנשים פשוטים מאד בדרגה גבוהה של אמונה, 
ומאידך יש כאלה שעוסקים בתורה ואף על פי כן אינם בעלי דרגה גבוהה 

ם מיבאמונה, כי האמונה אינה תלויה רק בחכמה, אלא בלב, עד כמה מקיי
בהתבוננות וברציפות המחשבה, וכמה זה "שויתי השם לנגדי תמיד", 

  מושרש עמוק בלב, ותלוי גם בחינוך ובעוד דברים. 

וזהו ענין התפילה, כמו שבמידות טובות, ככל שאדם עושה יותר מעשים 
זה מחזק בו את טבע המידות הטובות, כך גם  ,טובים מתוך מידות טובות

משפיע יותר זה  ,בתפילה ואמונה, ככל שעושים יותר מעשים עם אמונה
ותיקנו חכמים חיזוק האמונה, וכל תפילה מוסיפה עוד חיזוק באמונה, 

שלוש תפילות ביום, שזהו ההכרח לחיזוק הנפש, שכל תפילה מטהרת את 
  הנפש מכל מה שהיצר הרע מפתה ומטמא את הנפש. 

שאמרו (מנחות מג, ב) חייב אדם לברך מאה ברכות ביום וזה גם הענין 
מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה, ופירש שנאמר ועתה ישראל 

וצריך ביאור מה הקשר בין מאה ברכות  .רש"י אל תיקרי מה אלא מאה
  ליראת שמים, ומדוע נאמר על זה "כי אם ליראה". 

שאדם שמברך ובספר שפתי חיים להגר"ח פרידלנדר זצ"ל ביאר בזה, 
ציא מפיו, זה מאה ברכות ביום, ובכל פעם מתבונן וחושב על הברכה שמו

לחם מן  משפיע עליו יראת שמים וחיזוק האמונה, וכגון כשמברך המוציא
הארץ, ומתבונן בזה, שלא בעל התבואה, האופה או המוכר, הביאו את 

הרי  ,הלחם, אלא הקב"ה הוא שמוציא הלחם מהארץ, וכן כל ברכה וברכה
  זה מעשה נוסף המשפיע חיזוק האמונה ויראת שמים. 

יש חיוב להוסיף יראת שמים בכל יום, כמו שכתב בשערי תשובה בכמה 
כיצד מוסיפים יראה? על ידי זכירת  .(עיין ש"א יז, שם כ, ש"ג טו)מקומות 

על ידי שמברכים מאה ברכות ביום, וכגון השם יתברך הרבה פעמים, 
ושומעים את פירוש המילים הפשוט, זה מעורר ומשפיע חיזוק האמונה 

  זהו הענין של תפילה וברכות.  ם.ויראת שמי

  כוונת התפילה

והנה עיקר התפילה היא הכוונה בלב, ובשולחן ערוך הלכות תפילה (צח, 
א) כתב: המתפלל צריך שיכוון בלבו פירוש המילות שמוציא בשפתיו, 
ויחשוב כאילו שכינה כנגדו, ויסיר כל המחשבות הטורדות אותו עד 

אילו היה מדבר לפני י בתפילתו, ויחשוב כשתישאר מחשבתו וכוונתו זכה 
  מלך בשר ודם היה מסדר דבריו ומכוון בהם יפה לבל ייכשל, קל וחומר 

   לכים הקב"ה שהוא חוקר כל המחשבות.לפני מלך מלכי המ

בשם פני יהושע, שכל אלו הכוונות המוזכרות שם הביא משנה ברורה וב
, רק קודם התפילה, בשולחן ערוך, אי אפשר לכוון אותם בשעת התפילה

ובשעת התפילה עצמה יש לכוון רק פירוש המילים הפשוט, ועל ידי זה 
  ממילא יתעורר להרגיש שהוא עומד לפני המלך. 

ואמרו חז"ל (ברכות ל, ב) חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת קודם 
תפילתם ואחר כך מתפללים כדי שיכוונו את לבם למקום, וביאר המסילת 

, "להתמלא ביראה ואהבה הצריכה"י"ז שהיו עושים כן כדי ישרים פרק 
היינו שהיו עוסקים לפני התפילה במחשבות של חיזוק האמונה, שזה מעורר 

  את היראה ואת האהבה הנצרכים לתפילה. 

ואמנם זוהי מדרגת חסידים הראשונים, ואין אנו בעלי מדרגה כזאת, 
"וכך היו עושים אבל בשולחן ערוך שם הביא ענין זה להלכה, וכתב: 

, היינו שהיו חסידים ואנשי מעשה שהיו מתבודדים ומכוונים בתפילתם"
היא מתבודדים לפני התפילה לחשוב מחשבות של אמונה ולהתבונן שכך 

בשעת  מנםת, ועל ידי זה היו מכוונים יותר בתפילתם, אהמציאות האמיתי
  כיוונו רק פירוש המילים הפשוט. עצמה התפילה 

על ידי תפילתם  ,כי אותם חסידים ואנשי מעשה ,וכתב בשולחן ערוך שם
להתפשטות הגשמות ולהתגברות כוח השכלי, עד שהיו מגיעים היו מגיעים "

עם  ,היינו על ידי התפילה בכוונת פירוש המילות ."קרוב למעלת הנבואה
כל מילה ומילה שמבינים את מה שאומרים, זה מעורר ההכנה הקודמת, 

חובות הלבבות וב[שאינו מרגיש כלל שיש לו גוף  להתפשטות הגשמיות!
, ועוד זוכים גם ]בכמה מקומות הזכיר ענין זה של התפשטות הגשמיות

ת הנבואה, היינו דרגות גבוהות של רוח להתגברות כוח השכלי וקרוב למעל
   !, כל זה מכוח התפילההקודש הקרובות לנבואה

ולזכות  ,מבואר שעל ידי התפילה אפשר להפוך את הגשמיות לרוחניות
(ג, יז) כתב כי לרבינו יונה ובשערי תשובה  .לקרבת אלוקים שאין לשער

   .ההאמונה והיראה הם מהמעלות העליונות, שאין סוף למדרגות בז

לכן כתוב בספרים שכל מעשה הקטן ביותר הוא תוספת דרגה, כל מצוה 
  שעושים, כל מילה וכל פעולה, אין לשער ערכה ומעלתה. 

שכדאי לאדם לבוא לעולם הזה בשביל לזכות וידוע מבעלי המוסר, 
בעניית אמן אחד, ואמרו שאם אדם היה יודע המעלה של עניית אמן, אין 

כל עניית אלא  לא רק אמן יהא שמיה רבא,לשער השמחה שהיה שמח בזה, 
זה אמונה ובקשה שיתקיימו הדברים, וכשאדם עונה אמן עם כוונה,  ,אמן

  מתקדש בזה! עם העבודה שבלב, אין לשער כמה ש

  תורה ותפילה

והנה תורה היא יותר מתפילה, והתורה היא המקשרת בין כלל ישראל 
להקב"ה, כמאמרם קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל חד הוא, ואמרו 
באבות פ"ו על העוסק בתורה לשמה ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים, 

ריך בזה בנפש ופירש שם ברוח חיים שהתורה גדולה יותר מכל המצוות, והא
ואמנם התורה מחייבת תפילה ותרי"ג מצוות, אבל יש  .החיים שער ד' פ"ל

שיעור כמה חייבים, ובשאר הזמן יש לעסוק בתורה, וכשעוסקים בתורה זה 
  מקדש יותר מתפילה ויותר מכל המעשים הטובים! 

זהו בתנאי שעסק התורה הוא ברציפות, וכפי שהזכרנו בענין האמונה אך 
ציפות של מאה ברכות והתבוננות בענייני האמונה, כך גם בתורה שצריכים ר
  . יפות בלי היסח הדעת מדברי תורהצריכים רצ

מסיחים דעת מהתורה, כי התורה מעניינת  שלאהנני מכיר צעירים כאלו 
נזהרים שלא אותם, ויחד עם זה יודעים גם שיש איסור ביטול תורה, ו

, באופן כזה הדבקות בתורה נמשכת להיגרר אחרי דברים אחרים שמושכים
  כל הזמן, והדרגה הזאת היא יותר מתפילה וממעשים טובים. 

ואם על ידי תפילה שייך התפשטות הגשמיות והתגברות הכוח השכלי 
כבר נתבאר כי וקרוב למעלת הנבואה, כל שכן שזה שייך על ידי תורה, ו

  קל לזכות לדרגת תורה מאהבה. בתורה זה גם יותר 

י התורה גם התפילה היא אחרת, כמו שהביא השל"ה בשם ספר ועל יד
שהתורה עסק התורה, כי העצה הראשונה לכוונה בתפילה היא דרך חיים 

ולא רק תורה שלומד בעצמו,  .את לבו לאמונה תאת האדם ומקרבמקדשת 
אלא גם מה שמלמד לאחרים, אפילו תלמידים חלשים, כמו שאמרו (ב"מ 

, שהיה רבי חייא מלמד חומש ומשניות לילדים אגדולים מעשי חיי פה, ב)
קטנים, גם זה מקדש את האדם בקדושת התורה, ואפילו יותר ממה שלומד 

  לעצמו, כי הוא מזכה את הרבים ומשפיע תורה. 

ב) מה  כמו שאמרו (נדה ע, ,גם לתורה אי אפשר לזכות בלי תפילהומאידך 
מי שהחכמה שלו, יעשה אדם ויחכם ירבה בישיבה וכו' ויבקש רחמים מ
רק באו לחדש שלא ומבואר שם בגמרא וברש"י שזה פשוט שצריך תפילה, 

אבל זה ודאי שלא שייך וצריך גם להרבות בישיבה,  ,מספיק תפילה לבד
לבקש , וכך גם בכל העניינים ברוחניות צריכים תפילהבתורה בלי הצלחה 
  , על תורה ועל עבודה ועל מידות טובות. רחמים

יד) מכתב על מידות טובות כתב רבי ישראל סלנטר (אור ישראל  םואמנ
 גם ללמוד מוסר לידע את הדרכים כיםשלא מספיק תפילה לבד, וצרי

ומי שמתפלל על תיקון המידות בלי , הטבעיות המועילות לתיקון המידות
שיודע את הדרכים לזה, הרי הוא כמו שמתפלל לראות בלי עיניים, שזה לא 

על ידי שוהתפילה יכולה להועיל שיבין שצריך ללמוד מוסר, שייך במציאות, 
   זה יחד עם התפילה יוכל לזכות לתיקון המידות.

  


