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 בנות חטיבת חבד ובנות חבד היקרות.
זכינו ואנחנו פותחות במבצע ״מתחברות״ מיוחד, המשלב 

 בין שני הארגונים החשובים הנ״ל :(

 איך זה עובד?
כל אחת שמעוניינת להשתתף במבצע ונרשמה, תצוות 

לבת זוג- שתהווה לה חברותא. )בת מחטיבת חבד, תלמד 
עם בת מבנות חבד(.

בחוברת הזו, מובא לכן חומר לימוד בנושא תפילה, בכל 
 שבוע, עליכן לקבוע זמן עם בת הזוג שלכן וללמוד איתה.

לאחר שלמדתן, עליכן לדווח על כך בקישור שיישלח.

)שימי לב, לא מספיק שרק בת אחת מבנות הזוג תדווח, 
 אלא שתיהן!(

בסוף כל שבוע, ייערכו שלוש הגרלות, המקנות לזוכות 
 אפשרות לקבל ארוחה מפנקת הביתה!

 אז קדימה ללמוד!
אולי את הזוכה הראשונה??
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שימי לב, הלימוד יתחלק ל3 חלקים:

ובו נלמד הלכה הקשורה לתפילה.

ובו נצלול ללימוד בעיון על אחד הקטעים בתפילה.

סיפור חסידי שיחבר אותנו לתפילה.

כל יום ניקח טיפ קטן לתפילה- כי הרי אנחנו כאן בשביל להתחבר!

משמעות למנגינה, משמעות לכוונה

להתחבר, על הפרעות נתגבר

נשמה, אמונה תמימה

מאירה גאולה
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חייבות בתפילה?

לכל תפילה יש את הזמן המתאים לה; תפילת שחרית בשעות הבוקר, מנחה 
מחצות היום עד השקיעה וערבית לאחר צאת הכוכבים. 

כולנו יודעות בוודאי את הכלל שנשים פטורות מ'מצות עשה שהזמן גרמא', 
כלומר אינן חייבות לקיים את המצות התלויות בזמן מסוים. 

אם כן, האם אנו פטורות גם ממצות התפילה?!

אך לא, חכמים חייבו את הנשים בתפילות שחרית ומנחה, מפני שזמן התפילה 
מנוצל גם לבקשת רחמים מהקב"ה – וכמובן שגם הנשים צריכות לבקש עבור 

עצמן ובני ביתן.

העליה בסולם התפילה

על הסולם שראה יעקב בחלומו, כמסופר בתורה "והנה סולם מוצב ארצה 
וראשו מגיע השמימה" נאמר בזוהר "סולם דא צלותא" - סולם זו תפילה.

משמעותה של המילה תפילה היא חיבור, מלשון 'התופל )המחבר ומדביק( 
כלי חרס', 

'סולם  באמצעות  הקב"ה  עם  היהודי  את  לחבר  היא  התפילה  של  מהותה 

משמעות למנגינה, משמעות לכוונה

להתחבר, על הפרעות נתגבר

1
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התפילה' המוצב 'ארצה' ועולה ומגיע 'השמימה'. כשם שהסולם בנוי משלבים, 
כך התפילה מורכבת מארבעה שלבים כנגד ארבעת העולמות, שסדרן מלמטה 

למעלה הוא: עשיה, יצירה, בריאה ואצילות. 

בתחילת התפילה עומדים בעולם העשיה, ובמהלך התפילה מטפסים ועולים 
מגיעים  עשרה  שמונה  שבתפילת  עד  הסולם,  במעלה  למדרגה  ממדרגה 

לעולם האצילות.

חמש העליות בתפילה:

היא  הראשונה  העליה  עליות.  ישנן חמש  ארבעה שלבים,  יש  שבו  בסולם 
גם  כך  עצמו.  הסולם  בשלבי  עליות  ארבע  עוד  ואחריה  לסולם,  מהקרקע 

בסולם התפילה יש חמש עליות.

נלמד היום על חמש עליות אלו, והקשרן לארבעת העולמות.

עליה ראשונה – התנתקות מהקרקע

באופן טבעי ביותר, לפני התפילה שקועים בהמון דברים אחרים שלא ממש 
קשורים לגדולתו של הקב"ה. לדוגמא: בציונים האחרונים שחילקה המורה, 
במסיבה שתתקיים היום בערב, בבגדים שההיא קנתה ובדברים שזו אמרה... 
מוכר לכולנו. כשניגשים להתפלל הדבר הראשון שחשוב הוא להתנתק קצת 
והחומרי  הגשמי  מהסרט  לצאת  תמיד,  אותנו  שסובבת  הזו  הקלחת  מכל 
ולעבור אל העולם הרוחני. לכן חשוב מאוד ללמוד דבר חסידות קודם התפילה, 

כקפיצת מעבר מהעולם הגשמי אל העולם הרוחני.

הגברים חוגרים את הגארטל – האבנט לפני התפילה, הגארטל יוצר למעשה 
חציצה בין החלק העליון של הגוף לחלקו התחתון, זה משמש כסמל להפרדה 

בין העולם הגשמי לרוחני.

עליה שניה – תפילת 'הודו' כנגד עולם העשיה בשלב זה של התפילה היהודי 
עדיין אינו מרגיש ואינו מבין את הקב"ה, כמו בעולם העשיה – שהאלוקות 
והקדושה מוסתרות בהעלם הגשמי, אלא רק 'מודה' )לא מלשון הודיה, אלא 
מלשון הודאה. כמו הודאה באשמה( ומסכים עימו. ההודאה הזו מביאה את 
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היהודי לקיים את המצוות בפועל גם אם אינו מבין כרגע את הסיבות והטעמים 
שלהן.

עליה שלישית – פסוקי דזמרה שהם כנגד עולם היצירה.

בפרקי התהילים שקוראים ב'פסוקי דזמרה' – משבחים את הקב"ה ומתפעלים 
מבריאת העולם ומהטבע המיוחד והמופלא שהקב"ה ברא. כאשר מתבוננים 
והתלהבות  להתפעלות  והמידות  הרגש  את  מעוררים  שאומרים  מה  בכל 
מגדולת ה'. לכן שלב זה בתפילה מקביל לעולם היצירה – שהוא עולם המידות.

עליה רביעית – ברכות קריאת שמע וקריאת שמע שהן כנגד עולם הבריאה.

הפסוק המרכזי בברכות קריאת שמע ובקריאת שמע הוא "שמע ישראל" – 
משמעות השמיעה היא הבנה והשגה. כלומר, בשלב זה יש לקיים את מצוות 
אחדות ה', שהיא להתבונן ולהבין ש"ה' אלוקינו ה' אחד". לכן שלב זה בתפילה 

מקביל לעולם הבריאה שהוא עולם ההשגה.

עליה חמישית – תפילת שמונה עשרה- תפילת העמידה שהיא כנגד עולם 
האצילות.

ניכר בגילוי  'אצלו וסמוך' – כלומר, בעולם זה  המילה אצילות היא מלשון 
ולא מרגישים בו שום ישות עצמית אחרת. לכן  ויחיד,  שהקב"ה הוא אחד 
בתפילת שמונה עשרה אסור לזוז כלל מהמקום, וחוסר התזוזה מסמל ביטול 

עצום כלפי המלך שעומדים מולו.

אז נסכם, התפילה נמשלת לסולם עם ארבעה שלבים וכל שלב מקביל לאחד 
מארבעת העולמות. ממחר בעזרת ה', נלמד על תפילת שמונה עשרה – החלק 

העליון והנעלה ביותר שבתפילה.
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נשמה, אמונה תמימה

אדמו"ר המהרש באר פעם במאמר שר' אלעזר נתן פרוטה לעני ואחר כך 
התפלל. ואמר כי הרי התפילה צריכה להיות בחיות, וע"י שנותנים צדקה לעני 
קודם התפילה ומחיים אותו, ניתוסף חיות הרבה בתפילה. ונענע בידו ממטה 

למעלה לרמז שהריבוי הוא בהפלאה )גדול מאוד(. 

אדמו"ר הרש"ב למד מאביו והרבה פעמים קודם התפילה היה מחזר אחר עני 
לתן לו לאכול.

מאירה גאולה

התפילה אינה סתם רצף של מילים ומשפטים, אלא מכוונת גבוה גבוה –  אל 
עולמות טמירים...
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ניקיון הידיים

לפני התפילה חשוב להקפיד ליטול שוב את הידיים לסרוגין, מפני שאנחנו לא 
שמות לב במשך כל הזמן במה הידיים שלנו עסוקות, ואסור להתפלל כאשר 

הידיים אינן נקיות.

אם אין מים זמינים, אפשר לשפשף את הידיים בכל דבר אחר; בבגד, בטישו 
וכו' כדי לשמור על נקיונן.

"אלוקינו ואלוקי אבותינו אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב"

תפילת שמונה עשרה תיקנו אנשי כנסת הגדולה בסדר הבא: 

שלוש ברכות ראשונות – ברכות שבח, היהודי משבח את הקב"ה. כמו עבד 
שלפני שנכנס לרבו מסדר בפיו דברי שבח. 

שלוש עשרה ברכות אמצעיות– אלו הן ברכות שבהן היהודי מבקש מהקב"ה 
את כל צרכיו; דעת, רפואה, פרנסה, גאולה וכו'. 

שלוש הברכות האחרונות הן ברכות ההודיה – כמי שמודה לאחר שקבל את 
מבוקשו.

מפני   – אבות'  'ברכת  נקראת  עשרה  שמונה  בתפילת  הראשונה  הברכה 

משמעות למנגינה, משמעות לכוונה

להתחבר, על הפרעות נתגבר

2
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שמוזכרים בה שלושת האבות. כולנו ודאי יודעות עד כמה חשובה הכוונה 
בתפילה, אבל ישנה הלכה שהכוונה בברכה זו חשובה ביותר.

בנוסח של ברכה זו יש להבין: מדוע חוזרים ואומרים את שמו של הקב"ה 
פעמים רבות 'אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי 

יעקב' ומזכירים את שמו של הקב"ה על כל אחד מהאבות בנפרד?

והרי ישנו כלל "במקום שאמרו לקצר אינו ראשי להאריך" כלומר, אם יש 
אפשרות לכתוב בקצרה "אלוקי אבותינו אברהם, יצחק ויעקב" מדוע בנוסח 

התפילה נכתב שמו של הקב"ה על כל אחד מהאבות בנפרד?

ההסבר לשאלה נעוץ בהבחנה שקיימות שתי בחינות באמונת ה': 

האמונה שקיימת בכל יהודי שבאה בירושה מהאבות, והאמונה שבאה כתוצאה 
מהתבוננות שכלית אישית.

כדי להבחין ביתר בהירות בין שני סוגי האמונות נתבונן באמונה של האבות.

מסופר במדרש כי בנעוריו, אברהם אבינו לא היה שלם עם החינוך לכפירה 
ועבודה-זרה שקיבל בבית תרח אביו והחל לשוטט בדעתו ולחשוב ביום ובלילה 
כיצד העולם קיים, והרי לא יתכן שמערכת הגלגלים )שמש, ירח, כוכבים( 
מסתובבת מעצמה ללא מנהיג, וכך הרבה לחשוב ולהתבונן עד שהשיג את 
דרך האמת, והגיע למסקנה כי הקב"ה ברא את העולם והוא מנהיגו היחיד ואין 

זולתו, ומאז החל לפרסם אלוקות בכל מקום ובכל פינה.

לאחר שנולד יצחק, לימד אותו אביו וחינכו על יסודות האמונה שזכה להגיע 
אליה בעצמו. ומאחר ומידתו של יצחק היא מידת הגבורה, בשונה מאביו - 
אברהם, הוא לא הסתפק באמונה מבית אבא, אלא הוסיף לשוטט בדעתו 

ולהתבונן במחשבתו עד שהגיע בשכלו להכרה אמיתית בבורא העולם.

כשנולד יעקב, יצחק אביו גדלו וחינכו באמונה הטהורה בקב"ה. וגם יעקב 
)שנפשו ומידותיו היו שונות משל אביו( לא הסתפק בחינוך שספג בבית אביו, 
להכרה  בעצמו  עד שהגיע  העולם,  בבורא  ולהתבונן  להתייגע  הוסיף  אלא 

שכלית במציאותו של הקב"ה.
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גדל  היהודי  שעליה  בסיסית,  אמונה  שישנה  שלמרות  רואות  אנו  כן,  אם 
ומתחנך, אין להסתפק בחינוך! אלא צריך כל אחד בכוחותיו האישיים להוסיף 

ולהתבונן במציאותו של הקב"ה ובגדולתו האמיתית! 

לכן בברכה הראשונה שבתפילת שמונה עשרה, לא מספיק להזכיר את שמו 
של הקב"ה באופן כללי ולומר "אלוקי אבותינו", אלא יש לייחד את שמו על כל 
אחד מהאבות באופן פרטי ולומר "אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, ואלוקי יעקב". 
וכל זה על מנת שנזכור שהקב"ה אינו רק האלוקים שאנו ירשנו מאבותינו, 

אלא הוא האלוקים שעלינו גם להבין ולהשיג בכוחות עצמנו!

נשמה, אמונה תמימה

לעתיד לבוא נראה

פעם שאל החסיד ר' נחמיה מדובראוונא את הרבי הצמח צדק מה יתרחש 
לעתיד לבוא, הלא גם כעת אנו לומדים בחסידות את האמת של הקב"ה? 
השיב לו הרבי שהחידוש יהיה ב'הו': כאשר נראה )לא רק נלמד( את האמת 

במוחש, נגיד לעצמנו, 'הו זה מה שלמדנו בחסידות'.

מאירה גאולה

יש בקרבי אמונה טהורה, שקבלתי בירושה מאבות האומה. אך זוכרת תמיד 
גם לי משימה, להתבונן ובכוחות עצמי להגיע לאמונה.



 מתאחדות • לומדות • עובדות  11

מקום התפילה

לפני שאני מתחילה להתפלל עלי לשים לב היטב למקום שסביבי: אסור 
להתפלל מול מראה )כן, גם בעצימת עיניים...(, ועדיף שלא להתפלל מול 
תמונה או ציור שתלויים על הקיר מפני שיכולים להסיח בקלות את הדעת 

מהכוונה בתפילה.

"אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה"

את  וסוגרת  עשרה  שמונה  בתפילת  השלישית  הברכה  היא  קדושה  ברכת 
שלושת הברכות הראשונות – ברכות השבח לה'.

בנוסח הברכה אומרים "אתה קדוש ושמך קדוש", ושואלים: מדוע כופלים 
ואומרים "אתה קדוש" ו"שמך קדוש" ולא כוללים את שתי הקדושות ביחד – 

"אתה ושמך קדושים"?

כדי לענות על השאלה נבין תחילה את ההבדל בין שני הכינויים של הקב"ה 
"אתה" ו"שמך".

"אתה" – עצמות, "שמך" – אור אין סוף כשאנו אומרים בתפילה "שמך" – אנו 
מתכוונים לשמו של הקב"ה. כמו שאצל כל אדם שמו אינו נועד בשביל האדם 

בעצמו, שכלל אינו זקוק לשם, אלא רק בשביל הזולת.

נדמיין לרגע אדם שחי על אי בודד, ללא כל חברה ומשפחה, אין לו צורך בשם. 
מפני שאף אחד אינו מחפש אותו, פונה אליו או מבקש לקרוא לו. אם כך, השם 

משמעות למנגינה, משמעות לכוונה

להתחבר, על הפרעות נתגבר

3
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של האדם אינו מתייחס לאדם בעצמו אלא לגילוי שלו כלפי הזולת.

כך גם השם של הקב"ה, זו איננה המהות העצמית של הקב"ה, אלא גילוי 
והתפשטות של הקב"ה שדרכם הנבראים יכולים לתפוס אותו. גילוי זה נקרא 
של  לעצמות  מתייחסים   – קדוש"  "אתה  כשאומרים  ואילו  'אור-אין-סוף'. 

הקב"ה שאינה מתגלה כלל לנבראים.

נמחיש את ההבדל בין שתי הקדושות של הקב"ה על ידי הדוגמא הבאה:

נדמיין לרגע שעומד מולנו שולחן באורך של מטר אחד, ולידו שולחן עצום 
העצום  בהבדל  להבחין  יכולות  אנו  בקלות  )נדמיין...כן?(,  סופי  אין  באורך 
וביחס האין סופי בין שני השולחנות. שהרי האחד קצר וקטן, והשני עצום 
ובלתי מוגבל. זה למעשה ההבדל האין סופי בין הנבראים לגילוי של הקב"ה 
כפי שהוא מציג את עצמו כלפי הנבראים. הבדל שאנו מצליחות להבין שהוא 

עצום, נשגב ובלתי נתפס!

וזהו משל שניתן להבין על ידו את היחס, יותר נכון – החוסר יחס, בין הנבראים 
לעצמותו של הקב"ה! אין שום מכנה משותף שיוכל למדוד את היחס בין 
בורא לנברא... ומאחר וקיים הבדל כל כך משמעותי בין הקדושה וההבדלה 
של עצמותו של הקב"ה )"אתה"(, לבין הקדושה וההבדלה של 'אור-אין-סוף' 

)"קדוש"(, שני הדברים אינם מופיעים יחד, אלא בשתי אמירות נפרדות.

כשלא מזכירים את שם ה' – חיסרון או מעלה?!

ניתן לראות את ההבדל בין "אתה" לבין "שמך" גם באמירת "מודה אני".

ידועה השאלה: כיצד ניתן לומר "מודה אני" לפני נטילת ידיים, כאשר עדיין 
טמאים? 

וידועה גם התשובה שמכיון שב"מודה אני" לא מוזכר שם ה', ניתן לאומרו גם 
בידיים טמאות. בהסתכלות שטחית נראה שהעובדה ולא מוזכר שם ה' – זה 

חיסרון.

אולם בתורת החסידות מוסבר שאדרבה, ב"מודה אני" לא מוזכר שמו של 
הקב"ה – מפני שזו דרגה גבוהה הרבה יותר! לא מדובר בקב"ה כפי שהוא 
מלובש בשמות, אלא בעצמותו ממש! ולכן אומרים "מודה אני" גם בידיים 
טמאות, כי הקב"ה )בעצמותו – "אתה"( נמצא במקום הטומאה באותה מידה 

שהוא נמצא במקום הקדושה.
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נשמה, אמונה תמימה

מהי תפילה של חסידים

מסופר על החסיד הרשב"ץ )רבי שמואל בצלאל(, שלימים היה המלמד של 
הרבי הריי"צ בילדותו, כשהוא מספר כיצד ראה לראשונה חסידים מתפללים:

יום אחד, עוד לפני שנהיה חסיד חב"ד, הלך לבקר את המניין של החסידים. 
הוא עמד מאחורי הדלת כדי לשמוע איך הם מתפללים.

אחד החלונות היה פתוח ולכן הוא היה בטוח כי בוודאי ישמע את התפילה. 
הוא עמד שם במשך שעה שלמה או יותר וליבו נמס בקרבו, משום שתפילת 
החסידים היתה בהתלהבות גדולה, בצעקות ובבכיות עד אשר לא התאפק 
ונכנס פנימה. הוא ראה אשר אחדים מהחסידים היו בעת תפילתם מופשטים 
מכל ענין גשמי וחומרי, ולא ידעו היכן הם נמצאים. ההתלהבות בבית הכנסת 
גברה עוד יותר כאשר הגיעו לברכות קריאת שמע. אך בשלב זה של התפילה 
בבית  הביקור  על  משפחתו  בני  ידעו  שמא  מהמקום  להתרחק  נאלץ  הוא 
הכנסת של החסידים. מאותו יום, כאילו רוח אחרת נכנסה בו, והוא התחיל 
לעיין מעט בתפילה ולשמוע את פירוש המילות מהתפילה שהוא מתפלל. הוא 
גם הבחין כי בבית הכנסת שהוא נוהג להתפלל, כמה מנכבדי העיר הלמדנים 
והנחשבים ליראי שמים, כשבאים מאוחר לבית הכנסת, מתחילים להתפלל 
היכן שהציבור אוחז ולא מתחילים את התפילה מתחילתה. התנהגות שונה 

בתכלית מהתפילה בעיון שראה אצל מנין החסידים.

התפילה במניין החסידים היתה נקודת ההתחלה בהתקרבותו לעדת החסידים.

מאירה גאולה

וואו! כשמבינים שיש דרגות של שמות וכינויים, ויש דרגות שאל העצמות
מכוונים – אני כבר נרגשת לקראת המפגש עם מלך מלכי המלכים...
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תפילה מתוך הסידור

הלכה בשולחן ערוך: "יש הנוהגים להתפלל מתוך הספר.." )שו"ע סימן צג 
סעיף א(. כחסידות חב"ד אנחנו ראינו את ההקפדה המיוחדת של הרבי לא 
להרים עיניים מהסידור. ואפילו לברכה קצרה, כמו 'ברכה מעין שלוש', הרבי 

היה פותח את הסידור ומברך מילה במילה.

בהתוועדות אמר הרבי "כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר )הרבי הריי"צ( נהג 
להתפלל את כל התפילות מתוך הסידור – אף על פי שבוודאי ידע את כל 
התפילות בעל פה. וכך נוהג גם אני – כפי שראיתי את הנהגתו של כבוד קדושת 
מורי וחמי אדמו"ר )הרבי הריי"צ(" )ספר ההתוועדויות תשמ"ג חלק א' עמוד 

)145

וכמובן שגם אנו, בנות של הרבי, נשתדל מאוד להתפלל רק מתוך הסידור!

"השיבנו אבינו לתורתך...והחזירנו בתשובה שלימה לפניך"

בברכה זו מבקשים מהקב"ה שייתן לנו כח לעשות תשובה, יקבל את תשובתנו 
ויחזיר אותנו ללימוד תורה ולעבודת ה' בשלימות.

ברכה זו נמצאת בדיוק במקום המתאים לה, לאחר בקשת השכל )בברכה 
הקודמת "אתה חונן לאדם דעת"( ולפני הברכות הבאות. כי לאחר שיש לאדם 
שכל – חכמה, בינה ודעת – הוא עורך חשבון נפש על מעשיו ועושה תשובה 

משמעות למנגינה, משמעות לכוונה

להתחבר, על הפרעות נתגבר

4
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על עוונותיו. כמו כן, לפני שאדם מבקש את כל מחסורו: גאולה, רפואה, פרנסה 
וכו', הוא דואג לתקן את דרכו ולהטיב את מעשיו, כדי להיות רצוי בפני הקב"ה.

תשובה – עכשיו?!

אולם, אם נתבונן במבט מעמיק יותר, מתעוררת על ברכה זו שאלה עצומה. 
היהודי מתחיל את התפילה מאמירת "מודה אני", אח"כ סדר ברכות השחר, 
אמירת קורבנות, הודו, פסוקי דזמרה, ברכות קריאת שמע וקריאת שמע – 

לאחר שהיהודי עלה והתעלה בכל שלבי סולם התפילה,

ועומד כעת לפני המלך בביטול מוחלט, עכשיו הוא נזכר שעליו לשוב בתשובה 
שלימה?!

יהודי שיודע שעליו לתקן את דרכיו, עליו לעשות זאת עוד לפני התפילה, 
שהרי ברור שעוד לפני שניגשים למלך צריכים לעבור תיקון וטיהור עצמי. 

איזה מקום יש לחזרה בתשובה בתוך תפילת שמונה עשרה?

תשובה עילאה

חטאיו  על  תשובה  עורך  היהודי  עשרה  שמונה  שבתפילת  יתכן  לא  אכן, 
ועוונותיו – 'תשובה תתאה' )תשובה תחתונה(, אין ספק שיש לערוך אותה 
לפני התפילה. בתפילת שמונה עשרה היהודי כבר נקי מחטאים, נפשו טהורה 
ושלמה, אך למרות זאת עליו לשוב בתשובה. איזו? 'תשובה עילאה' )תשובה 

עליונה(.

כדי להבין היטב מהי 'תשובה עילאה', ועל מה יש לשוב אם אנו כבר נקיים 
מחטאים, נתבונן במשל הבא:

היו היה בן מלך שהתגורר עם אביו בארמון המלוכה וחי חיי מלכות. ופתאום 
ביום אחד, שולח אותו אביו המלך, להתגורר בכפר נידח שחיים בו איכרים 
פשוטים ומגושמים. כמובן, שחייו השתנו מן הקצה אל הקצה ביחס לרמת 
ואיכות החיים שהיו לו בבית אביו המלך, וכעת נעשה מצבו בלתי נסבל. אך בן 
המלך אינו מסתפק בעובדה כי גם במרחקים הוא נשאר נאמן לאביו, ממלא 
את רצונו ואינו נגרר אחרי הפיתויים של האיכרים בסביבה, אלא הוא שואף 
ניתן להבין את תחושתה של  כך  כל הזמן לחזור לביתו האמיתי, לארמון. 
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הנשמה כשהיא מתלבשת בגוף, גם כשהיהודי אינו עובר עברות ונפשו טהורה 
מחטאים, הנשמה עדיין מתמידה לשאוף לצאת מהגלות בתוך הגוף ולחזור 

ולהתאחד עם ה', כפי שהיתה בטרם ירידתה לעולם הזה.

התשוקה של הנשמה לחזור למקורה, נקראת 'תשובה עילאה' – תשובה בדרגה 
נעלית שאיננה תשובה על חטאים, אלא רצון ותשוקה לשוב ולהתקרב לה'.

נשמה, אמונה תמימה

כאבים פיזיים מפריעים לעבודת התפילה

מסופר על חסיד שאדמו"ר הצמח צדק נהג לכנות אותו "דער פעטער )הדוד( 
יוסלה" שהיה חסיד בעל מדרגה גבוהה. מנהגו ביום כיפור היה להתבונן כל 
תוך  היום,  וידויי  את  לומר  להתפלל  הקדוש,  היום  ובעת  בחסידות  היממה 
עמידה בראש מורכן, כשרגלו אחת על הרצפה והשניה על הספסל כך עמד 
כל משך המעת- לעת של יום כיפור, מבין הערביים של ערב יום כיפור, עד 

סיום הצום.

פעם קרה שהיתה לו מורסה )מוגלה( באצבעו, שהציקה והפריעה לו בתפילתו. 
באמצע התפילה נקש באצבעו, תוך כדי דיבור לעצמו: 'אצבע, אצבע – מדוע 
את מפריעה להתפלל'? בתוך כך התפוצצה המוגלה, הכאב חלף והוא המשיך 

להתפלל.

מאירה גאולה

יש בקרבי נשמה, שמתגעגעת תמיד לקב"ה – "חלק אלוקה". וכשאני על 
ההלכות מקפידה, עוזרת לה לשוב בתשובה. 
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כמה הלכות חשובות באמירת הפסוק "שמע ישראל"

• כאשר אומרים "שמע ישראל" יש להפסיק בין המילה "ישראל" למילה "ה'" 
ובין המילה "אלוקינו" למילים "ה' אחד". מדוע?

כדי שנבין את הכוונה שבפסוק זה: שמע ישראל – הקשב והבן יהודי – כי ה' 
שהוא אלוקינו, הוא ה' אחד!

• יש להמתין מעט בין פסוק "שמע" לפסוק "ברוך שם", מפני שעיקר קבלת 
עול מלכות שמים היא בפסוק הראשון.

• באמירת "שמע ישראל" יש להשמיע לאוזן את המילים שאומרים בפה, 
שהרי אומרים "שמע" – צריך לשמוע ממש!

"סלח לנו אבינו כי חטאנו, מחול לנו מלכנו כי פשענו"

בתחילת הברכה אנחנו מבקשים סליחה על ה'חטאים', אלו עברות שנעשו 
בשוגג )בלי כוונה(, אשר למרות שנעשו בשגגה יש לבקש סליחה. כי כשיהודי 
עובר עברה, לא משנה האם הוא התכוון או לא, נוצר פגם בנשמתו, ועל הפגם 

הזה יש לבקש סליחה. 

בזדון  שנעשו  עברות  אלו  ה'פשעים',  על  מחילה  מבקשים  אנחנו  כך  אחר 
)בכוונה( מתוך מרידה בקב"ה, ואנו מבקשים שהקב"ה יואיל לסלוח גם עליהן.

מדוע כשמבקשים סליחה על החטאים מזכירים את הקב"ה בכינוי "אבינו"? 
ואילו כשמבקשים מחילה על הפשעים מזכרים את הקב"ה בכינוי "מלכנו"?

משמעות למנגינה, משמעות לכוונה

להתחבר, על הפרעות נתגבר
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מפני שעל עברה בשוגג, טעות שלא בכוונה – "חטא" – מתאים לבקש סליחה 
מאבא, בן יכול שלא לשמוע בקול אביו בשוגג. אבל על עברה במזיד, מתוך 
קיימת  שכלפיו  ממלך,  סליחה  לבקש  מתאים   – "פשע"   – בקב"ה  מרידה 

האפשרות של מרידה במלכות.

כאשר חוטאים למלך בשר ודם פעם אחת ומבקשים סליחה הוא מוכן לסלוח, 
וגם בפעם השניה הוא מתרצה לסלוח, אך בפעם השלישית הוא כבר אינו מוכן 
לוותר ואינו סולח על העוונות. אך הקב"ה מוכן לסלוח ליהודי אפילו שלוש 

פעמים ביום, לכן חותמים בסיום הברכה "חנון המרבה לסלוח".

פניה לקב"ה בגלל ש'חטאנו' ו'פשענו' 

מהנוסח של הברכה מובן שהנימוק וההסבר לבקשת הסליחה והמחילה הוא: 
"כי חטאנו...כי פשענו". אם כן נשאלת מיד השאלה: האמנם העובדה שחטאנו 
ופשענו מהווה עילה וסיבה לסליחה ולמחילה? לכאורה הסיבה לסליחה היא 

שאנחנו מצטערים, מתנצלים ומחליטים שלא לחטא שוב!

היה נכון יותר לומר: "סלח לנו על אשר חטאנו ופשענו" או לבקש "סלח לנו כי 
אנו מתחרטים ומתנצלים"?!

אינן מהוות סיבה  כי פשענו"  "כי חטאנו..  כך: המילים  זו  מסבירים שאלה 
לבקשת הסליחה, כפי שניתן לחשוב בקריאה ראשונה, אלא הן סיבה לשאלה 

אחרת: 

מדוע אנחנו מפנים את בקשת הסליחה לקב"ה בעצמו ולא ל'מערכת המשפט' 
שהקב"ה קבע בעולם?

אלא שעל פי שורת הדין, מה יעשה יהודי שחטא והתרחק מהקב"ה?

אמרו חז"ל: "שאלו לחכמה – חוטא מה עונשו? אמרה להם: "חטאים תרדוף 
"יביא  התורה אמרה:  היא תמות";  החוטאת  "הנפש  הנבואה אמרה:  רעה"; 
אשם ויתכפר"". החכמה, הנבואה והתורה הם דרגות במערכת שקבע הקב"ה 

בעולמות שנקראת 'סדר ההשתלשלות'. מערכת זו פועלת על פי

חוקים, הקובעים כי החוטא יוכל לבוא על תיקונו על ידי עונש או מיתה או 
גרמו.  ומנקות את הפגמים שהעוונות  לפחות קורבן, פעולות אלו מתקנות 

בדומה למערכת של חוקי מדינה עם בתי משפט וכללים של שכר ועונש.
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נשמה, אמונה תמימה

אך קיים גם מסלול נוסף: מי שזוכה ליצור קשר קרוב עם המלך עצמו, הנעלה 
והמרומם ממערכת החוקים והמשפט, יכול לזכות למחילה וסליחה וכפרה 

ולהיפטר מעונש. כששאלו את הקב"ה בעצמו "חוטא מה עונשו"?

אמר להם: "יעשה תשובה ויתכפר לו". כי הקב"ה יכול להסתפק בתשובה, 
לסלוח על העברות ולקבל את היהודי חזרה לדרך התורה והמצוות.

לכן דווקא מפני שחטאנו ופשענו, ואנו יודעים שעל פי דין מגיע לנו עונש 
כדי להתכפר מהחטא, את בקשת הסליחה אנו מפנים לקב"ה בעצמו, לאבינו 
מלכנו. שימחל ויכפר גם ללא עונשים וייסורים ח"ו. רק הקב"ה יכול לתקן את 

הפשעים ולסלוח עליהם תוך 'עקיפה' של מידת הדין המחייבת ענישה.

מאירה גאולה

התפילה מחדירה את האמונה

כאשר היו הרבי הרש"ב ואחיו הרז"א )הרב זלמן אהרון( ילדים קטנים, ניסה 
הרז"א, שהיה בקיא בדקדוק, להתגורות באחיו, הרבי הרש"ב ושאלו: הנוסח 
כן, מדוע ישנה  'מודה אני...בחמלה. רבה אמונתך". אם  של מודה אני הוא 

נקודה אחרי המילה בחמלה?

ענה לו הרבי הרש"ב: כל הרעיון של "מודה אני" טמון בנקודה הזו.

הנקודה הזו רומזת על נקודת האמונה הנמצאת בכל יהודי בקומו משנתו. 
על היהודי בזמן התפילה להפוך את האמונה מנקודה קטנה ל'רבה' וגדולה 

החודרת ומשפיעה על היום כולו.

לכולנו יש קשר ישיר ומהיר, העוקף מערכת של חוקים וכללים. עלינו לנצל 
אותו באופן זהיר, ולשוב ולהתחרט על כל הפגמים.
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בזמן תפילת שמונה עשרה:

• אסור לגהק ולפהק בזמן תפילת שמונה עשרה, אם זה ממש בלתי נשלט 
צריך להניח את היד על הפה כדי שלא תיראה פתיחת הפה.

• אסור להניח את הידיים על המותניים בזמן תפילת שמונה עשרה, מפני שזו 
עמידה שמשדרת גאווה. אסור גם להניח את היד על הסנטר, מכיוון שזו הבעה 

של גסות רוח.

• בזמן תפילת שמונה עשרה עדיף שלא להחזיק שום דבר בידיים כדי שלא 
להתעסק באותו הדבר שמחזיקים, כמו שכתוב: "אלא יהיו ידיו כפותות כעומד 
לפני המלך". אבל כמובן שמותר להחזיק את הסידור מפני שהסידור עוזר 

לכוונה בתפילה ולא מפריע.

"ראה נא בענינו, וריבה ריבנו...גואל ישראל"

הברכה הבאה בסדר תפילת שמונה עשרה היא ברכת הגאולה. 

בנוסח הברכה אנו אומרים "וגאלנו מהרה למען שמך", נשאלת השאלה: למה 
בקשת הגאולה היא 'למען שמך', הרי ישנן סיבות רבות לרצון שלנו לזכות 

לגאולה?

אלא, מילים אלו באות ללמד אותנו, שאפילו אם עם ישראל אינו ראוי ח"ו 
לגאולה, יש לנו סיבה טובה ומוצדקת לדרוש גאולה. ומהי? - "למען שמך". 

משמעות למנגינה, משמעות לכוונה

להתחבר, על הפרעות נתגבר

6
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כשעם ישראל נמצא בגלות – גם הקב"ה שוכן עימהם, כידוע ש"גלו ישראל 
שכינה עימהם" ו"שכינתא בגלותא", וגם הקב"ה כביכול סובל את קושי הגלות. 
כי העובדה שהקב"ה נמצא בגלות מהווה חילול ה' גדול, ומחייבת את הקב"ה, 

כביכול, לגאול אותנו במהרה.

"וריבה ריבנו" – מדוע?

בברכה זו אנחנו מוסיפים ומבקשים מהקב"ה "וריבה ריבנו", כלומר שיריב את 
הריב שלנו עם אומות העולם. עונש הגלות והעינוי תחת אומות העולם – הם 
גזרות משמים המוטלות על בני ישראל. ולכאורה מדוע יש לנו רשות לבוא 
ולטעון את טענותינו כלפי הגויים, שהרי הם ממלאים את התפקיד שהוטל 

עליהם מאת הקב"ה?!

אך למרות זאת קיימת טענה כלפי הגויים. והיא: מדוע הם מבצעים את הגזירה 
משמים בהידור רב ובהנאה גדולה? מדוע הם משעבדים את ישראל יותר ממה 
שקבע הקב"ה? עם טענות אלו אנו באים אל הקב"ה, ומבקשים שיריב את 

ריבנו וינקם משונאינו.

"גואל ישראל" – עכשיו!

בסיום הברכה אנחנו חותמים "ברוך אתה ה' גואל ישראל" – בהווה.

בשונה מהחתימה של ברכות קריאת שמע "ברוך אתה ה' גאל ישראל" – בעבר. 
מדוע השינוי?

בברכות קריאת שמע מדובר על הגאולה והיציאה ממצרים, כמו שאומרים 
קצת קודם "שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך הגדול על שפת הים". ואילו 
בטוחים  העתידה, שאנו  הגאולה  על  היא  הבקשה  בתפילת שמונה עשרה 

שתבוא ממש ברגע זה, לא בעתיד אלא – בהווה!

ישנו כלל הלכתי שעל ספק בברכה לא מזכירים את שם ה' – אמירת ברכה 
ללא חתימת שם ומלכות. תחושת הביטחון האיתנה בגאולה הקרובה ממש, 
נותנת לנו את המקום לומר "גואל ישראל" בשם ומלכות! מפני שאנו מלאי 

בטחון שהקב"ה ישמע ויקבל את בקשתנו ויגאל אותנו תיכף ומיד.

ואילו היה לנו ספק בכך, הרי זה ספק ברכה לבטלה, ואסור היה לברך את 
הברכה בשם ומלכות. אך למעשה, אנחנו לא רואים את הגאולה בפועל ממש 
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בכל תפילה.

ישראל', מתקיימת  'גואל  בכל פעם שאנו מברכים  כי  הזקן מבאר  אדמו"ר 
גאולה רוחנית מסוימת, וכל הגאולות הקטנות הללו מצטרפות יחד לגאולה 
כללית ושלימה. ועם זאת, "אין מקרא יוצא מידי פשוטו", ואנו נמשיך לבקש 
בכל התוקף את בואה של הגאולה השלימה תיכף ומיד ממש ללא כל עיכוב!

גואל ישראל – עכשיו! בהווה!

לא התפללתי

נשמה, אמונה תמימה

וביקש לשמוע דא"ח )מאמר חסידות(  פעם הגיע חסיד לרבי הצמח-צדק 
בטענה: רבי, איך האב שוין דריי חודשים נישט געדאווענט – רבי, מזה שלושה 

חודשים שלא התפללתי כראוי...

מיד חגר הרבי את הגארטל והתחיל לומר חסידות.

החסיד שמע ושמע, עד שלפתע קרא: רבי, גענוג! – רבי, מספיק!

מלימוד החסידות החסיד כבר הרגיש שהוא התעורר לתפילה בכוונה...

עם אמונה פשוטה בבורא העולם, נמשיך ונבקש בביטחון מושלם. גאולה 

מאירה גאולה

כללית בפועל ממש, לזכות לגילוי אלוקות בבית המקדש!



 מתאחדות • לומדות • עובדות  23

תפילת עלינו לשבח

את תפילת "עלינו לשבח" צריך לומר בעמידה ובכוונה גדולה )אפילו שזה כבר 
סוף התפילה...( מפני שהקב"ה וכל צבא השמים עונים אחרי תפילה זו "אשרי 

העם שככה לו אשרי העם שה' אלוקיו".

נשים לב למשהו מעניין: 

תפילת "עלינו לשבח" פותחת באות ע' ומסתיימת "מתחת אין עוד" – באות ד'. 

הקטע הבא "ועל כן נקוה לך" פותח גם באות ע' )האות ו' משמשת כ-ו' החיבור 
בלבד( ומסתיים – "ושמו אחד" – באות ד'. 

נרכיב מאותיות אלו את המילים עד ועד. שני קטעים אלו שבסיום התפילה 
הם כמו שני עדים המעידים על התפילה שלנו. לכן נזכור תמיד להתכוון בהם 

במיוחד!

"השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה"

זוהי ברכת הסנהדרין, בה אנחנו מבקשים "השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו 
כבתחילה". 

הגאולה:  ייעודי  את  מתאר  כשהוא  ישעיהו  נבואת  על  מבוססת  זו  ברכה 
"ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחילה".

נבואת ישעיהו שונה מעט מהציווי בתורה "שופטים ושוטרים תתן לך בכל 
שערך". בציווי התורה מדובר על שופטים ושוטרים, ואילו בנבואת ישעיהו 

מדובר על שופטים ויועצים.

משמעות למנגינה, משמעות לכוונה

להתחבר, על הפרעות נתגבר
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יש להבין מה תפקידם של השופטים, השוטרים והיועצים? ומדוע כיום, בזמן 
הזה, יש צורך בשוטרים, ואילו לעתיד לבוא הם יוחלפו ביועצים?

השופטים – תפקידם לפסוק את הדין, הן בנושאים שבין אדם לחברו, לדוגמא 
כשיש ויכוח על ענייני כספים, והן בנושאים של בין אדם למקום, לדוגמא 

בדינים של איסור והיתר.

ולמרות  מסוים,  דין  פסק  והשופט  הדין,  בבית  להישפט  הלך  יהודי  כאשר 
שהיהודי יודע כי פסיקת הדין צודקת, עדיין אין הכרח שהיהודי יקיים את פסק 
הדין במלואו. מפני שהיצר-הרע עלול למנוע ממנו לקיים את פסק הדין, והוא 

עשוי למצוא נימוקים שונים מדוע לא לקיים את פסק הדין של השופטים.

השוטרים – מוצבים לשם הבטחת קיום פסק הדין, ובמידת הצורך תפקידם 
הוא לכפות ולהכריח את היהודי לקיים את פסק הדין, גם בדברים שבין אדם 

למקום וגם בדברים שבין אדם לחברו.

לעתיד לבוא, כשתבוא הגאולה השלימה, נאמר: "ואת רוח הטומאה אעביר 
מן הארץ", וכך יצר-הרע לא יוכל לשכנע את היהודי להתעלם או להתכחש 
לפסק הדין של השופטים. לכן לא יהיה צורך בשוטרים שייכפו את קיום פסק 

הדין. ברגע שהיהודי ישמע מהשופט את ההלכה הפסוקה,

הוא יקיים את ההוראה מיד – ללא כל התנגדות!

היועצים – השופט פוסק את הדין וקובע את ההלכה, יש להישמע להוראותיו 
אפילו כשאינו מסביר ומנמק את פסק הדין, וגם כאשר משוכנעים לחלוטין 
כי זו אינה האמת. עבודת השופט היא מלמעלה למטה– תפקידו להחליט 
ולקבוע מבלי להתייחס ולהסביר ליהודי שבא לדין. ואילו היועץ פועל בדרך 
הפוכה, מלמטה למעלה – הוא מסביר ליהודי את פסק ההלכה בצורה הגיונית 

ומשכנע אותו שכדאי לו להישמע להוראות השופטים.

שופטים ויועצים בעבודת ה'

שני התפקידים הללו מסמלים שתי דרכים בעבודת ה' – מלמעלה למטה כמו 
שופט, ומלמטה למעלה כמו יועץ.

בשלב הראשון יש לקיים את ציווי התורה באופן של גזירה וקבלת עול, אפילו 
אם לא מבינים את הדברים. גם הקב"ה מסייע ליהודי, נותן לו כח ומעורר אותו 
מלמעלה למטה לקיים את המצוות. אך עבודת ה' באופן כזה אינה חודרת 
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נשמה, אמונה תמימה

ביהודי עצמו, אינה הופכת להיות חלק מהותי מחייו של האדם.

הפנימית  המשמעות  את  המסביר  ביועץ,  השני,  בשלב  צורך  יש  כך  לשם 
והחשיבות של קיום המצוות, והופך אותן למהות הפנימית של היהודי העובד 
את ה'. בצורה כזו היהודי מקיים את המצוות מתוך תחושה שאלה הם חייו, 

ובלעדי המצוות אין לו חיים! קיום התורה והמצוות חדור בו כל

כך עד שמקיים אותם עם כל הרגש, החיות והכוונה, עם כל הכוחות!

מאירה גאולה

בערב פסח לאחר חצות היום, שלח ר' לוי יצחק מברדיטשוב את משמשו 
לחפש עבורו חתיכת לחם או חמץ אצל אחד היהודים.

סבב המשרת בין כל בתי היהודים בעיר – ולא מצא. שלח אותו ר' לוי יצחק 
שוב להסתובב בעיר, ולחפש הפעם סוג מסוים של טבק שמצד השלטונות 

אסור היה לסחור בו, והעובר על חוק זה צפוי

לעונשים כבדים. לאחר שעה קלה חזר המשמש כשהוא מביא את חתיכת 
הטבק.

אז פנה ר' לוי יצחק לקב"ה "את חוקיך הקדושים מקיימים בניך, על אף שאינם 
רואים למול עיניהם את העונש הצפוי לעובר עליהם. לעומת זאת על חוקי 

המדינה, כשנענשים עליהם על אתר, אנשים עוברים ללא מורא"

זה המצב שיהיה לעתיד לבוא אצל כל בני ישראל, בכל מקום, לגבי כל המצוות 
– קיום המצוות יהיה כל כך מוחדר ומובן מאליו עד שלא יהיה צורך בשוטרים.

נזכור תמיד, יש שני שלבים בעבודה: הראשון, קבלת עול מתוך משמעת 
וגזירה, והשני, מתוך רגש, חדווה ושמחה...
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תפילה על גלגלים...

מה קורה כאשר אני נמצאת בנסיעה והגיע הזמן להתפלל?

כלל ראשון הוא שצריך כמובן להתפלל לפני הנסיעה, לא לצאת לדרך לפני 
שמסיימים תפילת שמונה עשרה בעמידה!

הכלל השני הוא שאם אפשר להמתין עם התפילה עד אחרי הנסיעה )ועדיין 
לא יחלוף הזמן-כמובן( אז עדיף להתפלל לאחר הנסיעה בנחת ובכובד ראש.

בנסיעה; אם אפשר להתפלל בעמידה ללא  אבל כשקיים הכרח להתפלל 
טרדה והפרעה – עדיף להתפלל בעמידה. ואם יש חשש לנפילה או להפרעה 
לנוסעים האחרים במעבר וכדומה – יש להתפלל בישיבה ליישר את הרגליים, 

לפסוע שלוש פסיעות ולהשתדל לעמוד בשעת הכריעות.

"אלוקי נצור לשוני מרע"

לאחר תפילת שמונה עשרה אומרים את הקטע "אלוקי נצור", שהוא תפילת 
תחנונים שאינה חלק מתפילת שמונה עשרה, אלא הוספה מאוחרת יותר מימי 

הגמרא.

התפילה נפתחת בבקשה מה' שישמור אותנו מאמירת לשון-הרע ומדיבורי 
שקר – "אלוקי נצור לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה".

משמעות למנגינה, משמעות לכוונה

להתחבר, על הפרעות נתגבר

8
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ולכאורה לא מובן: כיצד יתכן שבסיום תפילת שמונה עשרה, התפילה הנעלית 
האצילות,  עולם  כנגד  שמכוונת  התפילה  עליה,  למדנו  הרבה  שכה  ביותר 
ובמהלכה היהודי עומד לפני הקב"ה כעבד העומד לפני המלך, דווקא אז הוא 

יחוש צורך לבקש ולהתחנן שלא להיכשל בדיבורי לשון הרע ומרמה?!

באופן פשוט אפשר להסביר כי התפילה הזו נקבעה לאחר סיום תפילת שמונה 
עשרה, בעקבות דברי חז"ל שהמספר לשון הרע אין תפילתו מתקבלת. ולכן 
סיום התפילה הוא העיתוי המתאים לבקש מהקב"ה שישמור אותנו מאמירת 

לשון הרע.

אך כמובן שישנו הסבר עמוק ופנימי יותר, ניתן לומר כי תפילה זו נקבעה כאן 
מפני שיהודי החי את חייו השגרתיים, לפני שהוא מתעלה לדרגות נעלות, 
נראה לו כי הנהגתו צודקת וראויה, הוא מרגיש טוב עם עצמו ומעשיו ולא 
עומד  הוא  כאשר  דווקא  אך  מהקב"ה.  רוחנית  עזרה  לבקש  צורך  מרגיש 
בתפילה לפני המלך, מתברר לו עד כמה הנהגתו אינה ראויה ועליו לתקן את 
מעשיו, וזה בדיוק הרגע בו הוא מבחין כי הוא זקוק לעזרה וסיוע כדי להיזהר 

מלדבר לשון הרע.

דוגמא לכך, כתם, ולו הקטן ביותר, ניכר ובולט הרבה יותר על בגד לבן ונקי, 
מאשר על בגד כהה ולא נקי. כך דוקא בשעת התפילה, כשיהודי מתעלה, מזכך 
ומנקה את עצמו ועומד לפני הקב"ה כשהוא צחור ונקי, הוא מבחין בעבירות 

שקודם לכן לא היה מבחין בהם.

נפלאות  דרגות  שהשיג  לאחר  להתפלל,  מסיים  כשהיהודי  נוסף:  הסבר 
באלוקות, הוא בעצמו בטל לקב"ה. אך כשהוא יוצא לעולם, הוא יכול לחשוב 
שכלפי אחרים רשאי לנהוג בחוסר כבוד ובזלזול ולדבר עליהם לשון הרע 

ושקרים... כפי שהוא בטל לקב"ה, הוא יכול לבטל את הזולת...

מבקשים  העולם,  לענייני  בחזרה  הירידה  לפני  התפילה,  בסוף  דווקא  לכן 
מהקב"ה שתחושת הביטול לא תגרום לבטל את הזולת, אלא להתבטל בפניו 
– "ונפשי כעפר לכל תהיה" – ולכבדו באופן המתאים. ושהקב"ה יסייע להימנע 

מלשון הרע, שקר ומרמה.
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נשמה, אמונה תמימה

לגמול לחייבים טובות

בתפילת אלוקי נצור אנו מבקשים: "ולמקללי נפשי תידום" – לדעת כיצד 
בנו. בהקשר לזה  להתמודד כראוי עם הזולת שרוצה להרע לנו או לפגוע 

הסיפור הבא:

ר' סענדר משקלוב, מחסידיו של אדמו"ר הזקן, היה עשיר גדול ובעירו גר 
יהודי שהלשין עליו לשלטונות, ובעקבות ההלשנה התדרדרו עסקיו עד שירד 

מנכסיו. כעבור שנים הוא הצליח להשתקם וחזר להיות עשיר.

לימים, חלה אותו מלשין במחלה סופנית והיה מרותק למיטת חוליו. ר' סענדר 
שמע זאת והלך לבקר ואתו. כולם סברו שבוודאי הוא הולך להוכיח אותו על 
הצרות שעשה לו שבגללן הוא חולה במחלה נוראה. אך ר' סענדר הגיע לביתו, 
שוחח ועודד אותו, ולפני שהלך הניח לו מתחת הכרית ארבע מאות רובל, 

סכום עתק באותם הימים, לצרכי רפואתו.

המאורע התפרסם וכאשר אדמו"ר הזקן שמע על כך, הוא הגיב שלכך התכוון 
לו כפועלו חס ושלום, אלא  י"ב בתניא: "שלא לשלם  כשכתב בסיום פרק 

אדרבה לגמול לחייבים טובות, כמו שכתוב בזוהר ללמוד מיוסף עם אחיו"!

כשם שיוסף הצדיק לא נקם באחיו על כך שהתעללו בו ומכרו אותו, על אף 
שנגרם לו סבל רב בגללם, אלא אדרבה, עזר וסייע להם ככל יכולתו,

כך נלמד גם אנו, להתגבר על מידותינו ולהתייחס בצורה מכבדת ואוהדת גם 
כלפי אלו שרצו להרע לנו.

מאירה גאולה

מהיום גם אני מתעלה על עצמי, ולא 'מחזירה' למי שפגעה בי. וקבלת כוח 
לכזאת הנהגה, אני מבקשת מה' בסוף התפילה.


