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 הריני, מה טובו, אדון עולם  –מתכוננים לתפילה 

תפלת שחרית מתחילה ב'הודו', אך לפני כן נמצא חלק חשוב של הכנה לתפילה בו אנו אומרים פסוקים 
 –המזכירים את הזכויות של עם ישראל )כדי שהתפילה תשמע ותתקבל(, ומכינים את האדם לתפילה 

 א קטן מול גדלותו העצומה של הקדוש ברוך הוא.מעוררים אותו להתבונן ולזכר עד כמה הו

  "הריני מקבל עלי"-  

 –על כך בלב  לת התפילה, אנחנו מקבלים על עצמנו את מצות אהבת ישראל כהכנה לתפילה, ולא רק חושבים ילפני תח
עשה של ואהבת לרעך מצות – על עצמי למשך כל היום כולומקבל  –מקבל עלי  אני.הרי  –"הריני  אלא גם אומרים זאת בפה.

 כמוך".
  מדוע אנו מקבלים על עצמנו בדבור לפני התפילה את מצות אהבת ישראל?

יש בתוכו גם את החבר שלו, ואת כל  בכל יהודי יש חלק מכל הנשמות של עם ישראל! אם כן, מסביר אדמו"ר הצמח צדק:
זו  -לנו קשורים אחד עם השני.   בתפילה, אנחנו אומרים "שמע ישראל" וכי כ -היהודים. זהו הפרוש של המלה "כמוך" 

אומרים "שמע ישראל" ומכונים מכל הלב למסור ההתעוררות שלנו, עם ישראל, לפני תפלת שמונה עשרה. כאשר אנחנו 
שההתעוררות  ההתעוררות שלנו מלמטה. אבל, בכדי שפע עלינו שפע מיוחד שהגיע רק בזכותומ את הנפש לה', מלמעלה

 הייכה להיות שלמה ובריאה. כלומר, העלה צרייהעלי -שלנו תעלה למעלה לה' ולא תשאר למטה בעולם הזה הגשמי 
האישית של כל יהודי צריכה להיות כחלק בלתי נפרד מכל הנשמות האחרות של עם ישראל. כאשר היהודי אוהב את השני, 

אם הוא שונא חס ושלום יהודי בלבו, הוא מפריד כמו איברים של גוף אחד, תפלתו יכולה לעלות לרצון לפני ה'. מה שאין כן 
 ה' לא יוכל לקבל את תפילתו החסרה.מעצמו את החלק של השני שנמצא בתוכו, וממילא 

 "מה טובו" -  

א את ההודאה של היהודי לקב"ה "ואני ברב חסדך" מבט הפס' "מה טובו" עוסק במעלת בתי כנסת ובתי מדרש, הפסוק
ן ויענו על יתקבלו ברצוקשה כללית לפני התפילה, שכל התפילות אני תפילתי" הוא בושזכה אותו להתפלל אליו, והפסוק "

 ידי הקב"ה. 
המיוחד במקום  -כאשר אנחנו מגיעים לבית הכנסת, אנו מרגישים את המעלה המיוחדת שנבחרנו על ידי ה' להיות יהודים 

עת רצון" אצל השם, והתחנונים שלנו ל שתהיה "כל הלב, וזה פוענו מתפללים מושה. אנחשה' משכין בו את השכינה הקד
                                                                                              ולברכה.לטובה  -שנגזרו עלינו טובים  -הופכים את כל הדברים הלא 

 "אדון עולם" -  

העולם, והוא השולט על כל ני בריאת על כך שהקדוש ברוך הוא הוא המציאות הראשונה שקימת, עוד לפ הפיוט מדבר
 היחיד שהיהודי פונה אליו בעת צרה, והוא זה שיוציא את היהודי מכל הצרות שיש לו. הוא  – ממילאהעולם, ו

ת אדון בעת התחל שמכוןכתב: "כל מי  ,ישראל בבבל לאחר תקופת הגמראיגי עם כבר בימי רב שרירא גאון, שהיה ממנה
יש אומרים אף שיצר הרע משלים אתו ובאותו היום נשמעת ואין שטן מקטרג על תפלתו. ו אני בדבר שתפלתוערב  -עולם 

 הוא ישלוט על היצר הרע.
 

 עני על השאלות הבאות:

 משפטהדגישי בצבע צהוב את הו אדון עולם""מה טובו", ו"יני", הרעיון את המידע על הקטעים "ראי בק .1
 העיקרי של כל קטע. 

הסבירי מדוע רק אם יהודי אוהב את השני "כמוך", התעוררות ליבו בתפילה הינה בשלימות ואז יכולה  .2
 לעלות למעלה לפני ה' ולהתקבל.

איזו הרגשה אנו צריכים לעורר בכניסה לבית כנסת וכיצד הרגשה זו פועל שתהיה עת רצון לקבלת  .3
 הבקשות שלנו?

 ? כוונה זובור מי שמכוון איזו סגולה מיוחדת ע"אדון עולם" ושל הקטע תוכן המה  .4

 עבודה נעימה!!

 


