
 
 ב"ה

 

 מהות התפילה
 

 השלימי את הטבלה:

 בכניסה למלך בתפילה
  מודה אני/הודו
  פסוקי דזימרה

  ברכות קריאת שמע
  קריאת שמע
  שמונה עשרה

 

 
 פרק מ"א

 

ברם, צריך להיות לזיכרון תמיד ראשית העבודה ועיקרה 
ה ושרשה. והוא: כי אף שהיראה היא שורש לסור מרע והאהב

לועשה טוב, אף על פי כן לא די לעורר האהבה לבדה לועשה 
טוב ולפחות, צריך לעורר תחילה היראה הטבעית המסותרת 

בלב כל ישראל, שלא למרוד במלך מלכי המלכים הקב"ה 
כנ"ל. שתהא בהתגלות ליבו, או מוחו על כל פנים, דהיינו 

להתבונן במחשבתו על כל פנים, גדולת אין סוף ברוך הוא 
לכותו אשר היא מלכות כל עולמים, עליונים ותחתונים... ומ

והוא גם הוא מקבל עליו מלכותו להיות מלך עליו, ולעבדו, 
ולעשות רצונו בכל מיני עבודת עבד. והנה ה' ניצב עליו ומלאו 
כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי. 

 עומד לפני המלך.ועל כן צריך לעבוד לפניו באימה וביראה כ

עפ"י פרק מ"א בתניא ניתן לעורר 
 יראת ה' על ידי:

 _______לה:____________הפעו

 ________המקום:____________

 מה:_______________________

__________________________ 

 ופרק מ"
 

 מאוד מאוד הדבר וקרוב נפש לכל שווה איש לפני ישר דרך ויש
 להיות בלבו ומסותרת התקועה האהבה אור ולהאיר לעורר
 כמים: הכתוב שאמר מה ליבו אל ישים כאשר והיא.... מאירה

 וצורת שכדמות כמו, פירוש, האדם אל האדם לב כן לפנים הפנים
 צורה תהאו במים שם לו נראה כן במים מראה שהאדם הפנים

 הרי אחר לאיש באהבתו הנאמן האדם לב ממש ככה, עצמה
 אוהבים להיות, כן גם אליו חבירו בלב אהבה מעוררת זו האהבה

 וכמה כמה אחת ועל. ... אליו בירו אהבה כשרואה בפרט לזה זה
 הדיוט לאיש והעצומה הגדולה אהבתו מראה ורב גדול מלך אם

 ממקום אליו ויורד, באשפה המוטל ומנוול אנשים ושפל ונבזה
 להיכלו ומכניסו מאשפתו ומרימו ומקימו יחדיו שריו כל עם כבודו

 אהבה ממילא שתתעורר וכמה כמה אחת על... המלך היכל –
 ...המלך נפש אל הזה אנשים ושפל ההדיוט בלב ומכופלת כפולה

בתניא ניתן לעורר  ועפ"י פרק מ"
 ה' על ידי: אהבת

 _______לה:____________הפעו

 ________:____________פסוקה

 :_____________________המשל

__________________________ 

 :____________________משלנה

__________________________ 


