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  רן כליליהרב 
  

ה "הגענו למחלוקת על הוספת תארים לקב, ה" תאריו של הקבנושאמתוך המחלוקת שראינו ב

 ראינו את המחלוקת על .מתגלה אלינו' שבה ה" צורה" לבין החילקנו בין העצמות: בתפילה

אסור לתת תארים : ם אומר שאלו בכלל תארי שלילה" שהרמב,"גדול גיבור ונורא"התארים 

 או,  להבין אותם כתארי שלילה ישולכן,  בגלל שחכמים תיקנו לאומרםאבל חייבים, חיוביים

  .ה בעולם"תארים של דרכי פעולתו של הקבכ

  .ילהפ ת–בשיעור היום נעסוק בנושא הקשור לכך 

  

  ?האם יש מצווה להתפלל. א

ועל המזון מברך לאחריו ולא . בעל קרי מהרהר בליבו ואינו מברך לא לפניה ולא לאחריה"

טעמא .  לא יפסיק אלא יקצר–היה עומד בתפילה ונזכר שהוא בעל קרי : תנן... לפניו

ותפילה קריאת שמע וברכת המזון דאורייתא !...  לא יתחיל–הא לא אתחיל , דאתחיל

 –ספק התפלל ספק לא התפלל . ש" חוזר וקורא ק–ש ספק לא קרא "ספק קרא ק.... דרבנן

  ".אינו חוזר ומתפלל
  ).א"ת כברכו(

  :ם"בניגוד לרמב –דרבנן ילה היא מיוצא מכאן שתפ

: אמר, והמצווה החמישית היא שציוונו לעובדו יתעלה וכבר נכפל ציווי זה פעמים"

: ואמר" ואותו תעבוד: "ואמר" ואותו תעבודו: "ואמר" להיכם-' ועבדתם את ה"

 כמו שביארנו בשורש הכולליםפ שזה הציווי הוא גם כן מן הציוויים "ואע". ולעובדו"

. הנה יש בו ייחוד שהוא ציווה בתפילה, )כ אין לכאורה למנותו בכלל מניין המצוות"וא(הרביעי 

ובמשנתו של ".  זה תלמוד–ולעבדו : "ם כןואמרו ג"  זו תפילה–ולעבדו : "ספריולשון 

להיך תירא -' את ה: מהכא? מניין לעיקר תפילה בתוך המצוות: "ג אמרו"א בנו של ריה"ר

כלומר ללכת שם להתפלל בו ". עבדהו בתורתו עבדהו במקדשו: "ואמרו" ואותו תעבוד

  ".כמו שביאר שלמה עליו השלום, ונגדו
  )שיתחמיהם בספר המצוות מצווה "הרמב(

ם במצווה החמישית "מביא הרמב', ולאהוב אותו וכו' לדעת את ה: לאחר ארבעת המצוות היסודיות

ועל כן הוא לא היה , בשורשיםהוא כבר הביא ' ם מסביר שאת עבודת ה"הרמב. ' האת עבודת

יין אותה במניין המצוות ומביא דוגמאות  אבל הוא עדיין מצ–צריך להביא אותה גם במניין המצוות 

  .בית המקדש, תלמוד,  תפילה–  שנחשבות מצוות"'עבודת ה"רבים ל

באמת לא היה צריך לכותבה במניין , אם זו מצווה כוללת. במקום זהם מאוד לא ברור "הרמב

ם הביא דוגמאות " אז למה הרמב– לדוגמא  להתפלל–מצווה פרטנית ואם זו הייתה , המצוות

  ?אחרות
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ם כותב " הרמברור שבסופו של דבר ב. בהמשךה וננסה לבאר,ם עמומה"ל הרמבהגדרתו ש

  :שהתפילה היא מצווה

מפי השמועה אמרו , "כםלהי-'  את הועבדתם: "שנאמר, וות עשה להתפלל בכל יוםמצ"

איזו היא עבודה :  אמרו חכמים–" ולעובדו בכל לבבכם: "ונאמר .שעבודה זו היא תפילה

התפילה הזאת מן ) עוקבנוסח (=ואין מניין התפילות מן התורה ואין משנה  .זו תפילה? שבלב

שיהא אדם : אלא חיוב המצווה כך הוא...  מן התורהואין לתפילה זמן קבוע, התורה

 ואחר כך צרכין שהוא צריך להן בבקשה, ה"מתפלל ומתחנן בכל יום ומגיד שבחו של הקב

כפי ) אומר (כל אחד ואחד .על הטובה שהשפיע לו' יה להואחר כך נותן שבח והוד, ובתחינה

וכן היה הדבר תמיד . .. יש שמתפלל פעם אחת ביום ויש שמתפלל פעמים הרבה...כוחו

  ".ממשה רבנו עד עזרא
  )ג-א,ם בהלכות תפילה א"הרמב(

ושבתפילה ייכללו שלושת , ה בכל יום" המצווה מן התורה היא להתפלל לקבם"לפי הרמב

  . הוספות של חכמים–ם "אליבא דרמב כל השאר. בקשה והודאה, שבח: נטיםהאלמ

  :ם"על הרמבן חולק "הרמב

וכבר ראינו לו בהלכות "... תפילה דרבנן"שכבר ביארו החכמים בגמרא , ואין הסכמה בזה"

אלא שאין מניין התפילות ולא , התורה בתפילה בכל יוםתפילה שאמר שחייב אדם מן 

שהרי בעל קרי מברך על המזון , נכון בעיניוגם זה איננו ... משנה התפילה מן התורה

  ! מפני שהוא מן התורה ואינו מתפלל עד שיטבול אפילו עמד כמה ימים בקריו–לאחריו 

 עלינו ' יתממידות חסד הבוראאבל הוא , כל עניין התפילה אינו חובה כללאלא וודאי 

, או לומר. היאאסמכתא " זו תפילה"ומה שדרשו בספרי ... ששומע ועונה בכל קוראנו אליו

שנלמד תורה ונתפלל אליו בעת הצרות ותהיינה עינינו ולבינו אליו , שמכלל העבודה

  ... לבדו

נמנה אותו במניינו של הרב ונאמר שהיא , תורה יהיה מדרשם בתפילה עיקר מה1ואם אולי

מצווה לעת הצרות שנאמין שהוא יתברך ויתעלה שומע תפילה והוא המציל מן הצרות 

  ".קהבתפילה וזע
  )ותוצהמן בספר "השגת הרמב(

  

מדוע היא לא נכתבה במניין ספר המצוות של , אם עצם התפילה הוא מדאורייתאן "הרמבלפי 

מכליל את התפילה בכל שאר  ו–שכל עצם התפילה הוא מדרבנן , ן"עונה הרמב, אלא? ם"הרמב

של " ספר המצוות"רה בעקבות אלתנו שהתעורן על ש"וכך עונה הרמב.  כתלמוד תורההעבודות

  .ם"הרמב

 שתוכן מצוות התפילה ן מבין"הרמב. רק בעת צרהאבל אך ו,  שיש מצווה להתפללן"מוסיף הרמב

במה זה בא .  השגחה–שומע את צרות האדם ועוזר לו , ה הוא בעל חסד" שהקבנו לחנך אותואה

כנראה שהוא לא מאמין , ה" והוא לא מתפלל לקבאם האדם בצרות. בעת צרה? י ביטויליד

שאומר שהמצווה , ם"שלא כמו הרמב. (מצווה להתפלל בעת צרה, ן"לפי הרמב, כןל. 'בהשגחת ה

  ).היא להתפלל בכל יום
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  . ן שלעולם תפילה היא מדרבנן"ונראה שלהלכה דעת הרמב, ובסוף הספר סילק מצווה זו מן המניין, "אולי"כתב כן בגדר  
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  ?מה תכלית התפילה. ב

  :ם"באת הרמ" קנאת סופרים"מסביר ה

 לומר כי התפילה שמתפללים )ן"אצל הרמב(ואני בעוניי לא זכיתי להבין איך יתכן אצלו "

והלא ? לאפוקי אותה התדירה שמתפללים בכל יום, בעת הצרות לבד היא מצווה מהתורה

ו אשר יחסר לנו מצרכי בני לבקש מדי יום ביומו מאת הבורא די מחסורנהמכוון בה גם כן 

ובזאת התפילה עינינו מייחלות לרחמיו ? אשר בלעדם אי אפשר להתקיים, אדם התמידיות

ועם זה , ושהוא נותן לחם לכל בשר על צד החסד, ונאמין שהכל מושגח מאיתו יתברך' ית

ן וזוהי העבודה האמיתית דאילו אפשר לן אי. כ ישברו שייתן אוכלנו בעתו"עינינו אליו ג

לפי שנודה " עבודה"ועל זאת הכוונה התפילה נקראת . לנו לזוז מינה אפילו רגע כמימריה

  "...בה על יכולתו והשגחתו
   )ם"דעת הרמבר  בהסב-"  קנאת סופרים"חנניה קזיס ב' ר(

ה תמיד משגיח על האדם ומרעיף "והרי הקב!  יש צורך בהשגחה רק בעיתות צרהן"לפי הרמב

ולא רק ',  השגחת הלכן האדם צריך לחיות כל הזמן בתודעה של ,ו עליו ומחיה אותומחסדו וטוב

ם "ן והרמב"ה לפי הרמבתוכן מצוות התפיל, כלומר. ן יש צורך בתפילה יומיתולכ, בעיתות צרה

,  המצווההו זמןולכן ז, ן סובר שרק בעתות צרה"הרמב. ' חינוך ואמונה בהשגחת ה– דומה

  . להתפלל בכל יוםלשיטתו היאהמצווה הגדרת ולכן , בכל יוםם סובר ש"והרמב

  :ם"כך גם ספר החינוך מבין את הרמב

ופתח להם פתח באשר ישיגו כל ... אדון הכל בראם חפץ בטובתם:... משרשי המצווה"

שר בידו ההסתפקות והיכולת כל  שיבקשו ממנו ברוך הוא אוהוא, משאלותיהם לטוב

ומלבד ההודאה להם בזאת . חסרונן כי הוא יענה את השמים לכל אשר יקראוהו באמת

ומלבד השגת , ציוום שישתמשו בה ויבקשו תמיד כל צרכיהם וכל חפצת ליבם, המידה

יש לנו זכות בדבר בהתעורר רוחנו וקבענו כל מחשבתנו כי הוא האדון הטוב , חפצי ליבנו

  "...ובכל עת ובכל רגע ישמע זעקתנו אליו, וכי עיניו פקוחות על כל דרכינו, ב לנווהמטי

  )א"מצווה תל ,2החינוך(

  

כשאנחנו אומרים . ההמושג ברכה משמעותו שבח ותהיל, בפשטות? "ברוך"מהי משמעות המילה 

 נפש החיים.  שאנו מתפללים עליוה על אותו עניין" אנו מבקשים לשבח את הקבבברכות" ברוך"

  :מסביר אחרת

שהרי כשאמר . כמו ששומה בפי ההמון, תהילה ושבחאינו לשון " ברוך"כי מלת , והעניין"

תפילה א אל, לא אמר שם שום שבח בברכתו" ברכני, ישמעאל בני: "לרבי ישמעאל

כך נא את " כעניין ,פירושו לשון תוספת וריבוי" ברוך"אבל האמת כי ... ובקשת רחמים

שאי אפשר לפרשם , והרבה כיוצא במקרא" וברך פרי בטנך" "וברך את לחמך" "ברכתי

אין , אמנם עניין הברכה לו יתברך שמו. אלא לשון תוספת וריבוי, לשון תהילה ושבח

אלא ... כי הוא מרומם מעל כל ברכה, חלילה וחלילה, ה"בהכוונה לעצמות אדון יחיד 

שכל כוונת ליבנו בכל הברכות והתפילות צריך שתהיה לעצמות אין סוף ברוך הוא מצד 
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 .  הקנאת סופריםיוברור שסבר כדבר. ן"ם והרמב"כ הביא החינוך את המחלוקת של הרמב"אח 
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, שמצידם הם כל התארים והשמות המתחלפים, התחברו כרצונו יתברך אל העולמות

ברכה לו יתברך זהו עניין ה... לפעול ולהמשיך בהם שפעת אור קדושה מעצמותו יתברך

שזהו רצונו . ל"תוספת וריבוי ממש כמשמעו כנ: שפירושו הוא, בכל הברכות והתפילות

שנתקן ונייחד על ידי הברכות והתפילות הכוחות , יתברך מטעם כמוס איתו יתברך

ולהמשיך , שיהיו מוכנים וראויים לקבל שפעת קדושת אור עליון, והעולמות העליונים

  "...מעצמותו יתברך המתחבר אליהם ומתפשט בתוכם,  ברכותולהוסיף בהם האור ורוב
   ) ד-ב , ב"שח "נפה(

אלא מלשון בקשה , ותהילהאינה נופלת על שבח " ברכה"שון אנו מוצאים מקורות אחרים שהל

 כלומר להרחיב, "להבריך"שמעות של  במך.ר.ב שורשבעוד מקום אנו מוצאים את ה. ורחמים

ים כי אז אנו אומרים שאנו מגדיל, זה בטוח לא משמעות הברכות . לשון תוספת וריבוי,ולהגדיל

  ...ה"ומרחיבים את הקב

שהוא כוח ,  הדיבורל ידיע .פועל בעולם הוא כשאדם מתפלל ומברך. ה פעוליא שהתפילה האלא

להמשיך שפע של ברכה באותו עניין בכל ,  משמע–אפשר לו להבריך תמ ', לאדם מהןהנית

יושבים על "ישראל עם , כלומר. 'גאולה וכו, הרפוא, דעת, מזון: כל ברכה לפי עניינה, העולמות

  . תפילותיהם הם פותחים את ברזי השפע לעולמנוברכותיהם וובעצם , "השיבר

הוא לא , "חונן הדעת' ברוך אתה ה"כשאדם אומר . התפילה והברכות אינם שבחיםש משמע

א  הויםאלא בזה שהוא אומר את המיל, ה על כך שהוא יצר בני אדם חכמים"משבח את הקב

  .עולםלמשפיע את השפע של הדעת והחכמה 

 המשיך את השפע לעולם באופן תמידי כדי ל- )ם"רמב(מצוות התפילה היא כל יום  ברור מדוע לכן

  ).ן"רמב(ולא רק בעיתות צרה 

שאותם אמו צריכים ,  השפעת השפע– מרכז התפילה הוא הבקשות לפי הקנאת סופרים שהזכרנו

הקנאת . עותו מטב אלו שני צדדים של אפש החייםנהקנאת סופרים ודעות  כך למעשה. בכל יום

ואילו נפש החיים , הרפואה והגאולה, ה את הדעת"צריך לבקש מהקבסופרים מדבר על כך ש

  . ופועל בעולמות האדם משפיע בעצמו–מדבר על המושג המורכב יותר כפי שהוא מוזכר בקבלה 

  

  ?עתוד למהי מטרת התפילה? ם בכל הסיפור"ב איפה הרמ:עולה השאלה

, אינו כולל עניין נוסף על מה שנכלל בפרקי ספר זה, שאותו אנו מביאים עכשיו, פרק זה"

אחרי  –אלה הוא מעין חתימה המבהירה גם את העבודה המיוחדת למשיג האמיתות 

  ...זאת אשר היא תכלית האדם עבודהאותו להשגת  מדריכה – מה הוא יתעלה שהשיג

 –אולם מעולם לא ראו את בית המלך , אלה הפונים אל בית המלך ומתכוונים להיכנס אליו

  . העוסקים במצוותכלומר עמי הארץ , הם המון בני התורה

 המאמינים בדעות נכונות שקיבלום חכמי ההלכה הם –המגיעים אל הבית וסובבים סביבו 

וכלל לא חקרו , ואינם בקיאים בעיון בעקרונות הדת, דנים בהלכות הפולחניות, במסורת

  . לאמת אמונה

האנשים שם ללא ספק בדרגות .  נכנסו בפרוזדורים–אלה שהעמיקו לעיין בעקרונות הדת 

מי שיש לו הוכחה מופתית לכל מה שהוכח הוכחה מופתית ויודע ידיעה ודאית את . שונות

והוא קרוב לוודאות במה שבו , יםלהי-ה ודאית מהדברים הכל מה שאפשר לדעת ידיע

  .  הוא עם המלך בתוך הבית–אפשר רק להתקרב לוודאות 
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ונוטים כל כולם , בידיעת האלוהות, לאחר שהגיעו לשלמות, המפעילים את מחשבתם

ומפנים כל פעולות שכלם להתבונן , ונמנעים ממה שזולתו, כלפי האל יתגדל ויתרומם

זאת ... יא ראיות עליו יתעלה כדי שידעו את הנהגתו אותם בכל אופן אפשריבנמצאים להב

יש מהם מי שמגיע מתוך השגתו הגדולה והימנעותו מכל מה שזולת . היא דרגת הנביאים

מדבר ודיבור מופנה ,  שואל ונענה–" 'ויהי שם עם ה"האל יתעלה לידי כך שנאמר עליו 

שכן " לחם לא אכל ומים לא שתה"שהשיג מרוב שמחתו במה . אליו באותו מעמד קדוש

  ...כלומר מיני חוש המישוש, השכל התחזק עד כדי שהושבת כל כוח גס שבגוף

לאחר השגת , הפעלת המחשבה על האל לבדונחזור נא אל מטרת הפרק והיא הדגשת 

וככל שהם .  המיוחדת למשיגי האמיתותהעבודהזאת . כמו שהבהרנו, הידיעה אותו

התורה הבהירה שהעבודה ... הם מרבים לעבוד אותו, ו ולשהות אצלומרבים לחשוב עלי

הוא . האחרונה הזאת שהסבנו את תשומת הלב אליה בפרק זה לא תהיה אלא אחרי ההשגה

וכבר הבהרנו כמה ". להיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם-' לאהבה את ה: "אמר

ל "שגם החכמים ז, בודהאחרי האהבה תבוא אותה הע. פעמים שהאהבה לפי מידת ההשגה

הפעלת המחשבה על המושכל , לדעתי, והיא" זו היא עבודה שבלב"העירו עליה ואמרו 

 התברר אפוא שלאחר ההשגה הכוונה ...הראשון וההתבודדות לשם זאת מידת היכולת

  ".מידתהיא להתייחד עמו יתעלה ולהפעיל את המחשבה השכלית לחשוק בו 
  )א"נ, ג"ח נבוכיםמורה (

 ההתעסקות במדע –הפעלת המחשבה על המושכל הראשון ? ם"בודה לפי הרמבמהי הע

העיסוק במחשבה על . ם קורא לזה" כמו שהרמב"'להיות עם ה", "השכל וידוע אותי ",האלוהות

 עוברת הזו' הדרך להגיע לרמת עבודת ה .וזו העבודה שבלב, ם" זו העבודה לפי הרמבל-הא

  .בתפילה

  

 שבהם האדם פשוט ,'קריאת שמע וכו,  לימוד תורה,'ר דרכי עבודת האנו מוצאים חילוק בין שא

עמידה אלא ה', עניינה הוא לא רק עבודת ה - מיוחדת בדבר אחדש התפילה לעומת ,'עובד את ה

בכל הלכות . ם בהלכות תפילה" אומר הרמב"את עצמו כאילו עומד לפני השכינהיראה  ".'לפני ה

   .'ני התפילה מתבטא העקרון של העמידה לפ

  

התפילה ועשיית שאר , כגון קריאת התורה', דע שכל המעשים האלה של עבודת ה"

ולא תעסוק בענייני העולם , ו יתעלההמצוות אין מטרתם אלא שתרגיל עצמך לעסוק בציווי

כשאתה מתפלל בהנעת שפתיך בפנותך אל . כאילו אתה עוסק בו יתעלה ולא בזולתו, הזה

וקורא בתורה בלשונך כשלבך נתון לבניין ביתך , הקיר וחושב על מה שאתה קונה ומוכר

וכן כל אימת שאתה עושה מצווה אתה עושה אותה , מבלי שתתבונן במה שאתה קורא

יבריך כמי שחופר חפירה בארץ או חוטב עצי הסקה מן היער מבלי להתבונן במשמעות בא

 אזי אל תחשוב –המעשה הזה ולא במי שיצאה המצווה ולא מה תכליתו של המעשה 

קרוב אתה בפיהם ורחוק : "אלא תהיה אז קרוב למי שנאמר עליהם, שהגעת אל התכלית

  ".מכליותיהם

. כדי שתשיג את התכלית הגדולה הזאת, ת התרגולמכאן ואילך אחל להדריכך אל צור

הוא שתרוקן את מחשבתך מכל דבר בשעה שאתה קורא הדבר הראשון שתשתדל לעשותו 
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ש בפסוק ראשון ומן התפילה בברכה " אל תסתפק בכוונה בק3.קריאת שמע ומתפלל

השתדל לאחר מכן שכל אימת שאתה , במשך שניםכאשר זה יעלה בידך וישתרש . ראשונה

אל תחדל מלפנות כל כולך ובכל מחשבתך להתבונן במה , ורא בתורה או שומע אותהק

השתדל בכל מה שאתה , במשך תקופהוכאשר גם זה ישתרש לך . שאתה שומע או קורא

בכל אפילו ). מהרהור בעניין אחר( תהיה מחשבתך נקייה דברי הנביאיםקורא מכל 

השתדל לאחר ...  מה משמעותו תתכוון להתבונן במה שאתה מבטא ולשים לבהברכות

ובכלל תפעיל את מחשבתך במילי , מכן להעסיק את מחשבתך בצרכיך או במותרות חייך

או בשעה שאתה שח עם , או שאתה בבית הכיסא, דעלמא בשעה שאתה אוכל או שותה

בשעה שאתה לבדך בלי אף ... אשתך או בניך הקטנים או בשעה שאתה שח עם המון העם

 היזהר מאוד מאוד מלהפעיל את המחשבה – מתעורר על מיטתךאחד ובשעה שאתה 

זאת . ב אל האלַרְקוהיא ִל, בשעות יקרות אלה בדבר אחר מלבד אותה עבודת האל השכלית

   ".לובעיני התכלית שעשוי להשיג אותה חכם שהכשיר עצמו לה בדרך זאת של תרג
  )א"נ, ג"ח, נבוכיםמורה (

. ל- להיות כל הזמן עם הא בתרגול ארוך במשך שניםהעבודה היא להרגיל את המחשבה

 עד שהאדם יגיע למצב של משה רבנו ,ואז גם בברכות, ואז בקריאה בתורה, בהתחלה בתפילה

ו הנביאים אפיל. כל הזמן איתו, ל-אותם ארבעה שכל הזמן היו במצב של הידבקות בא, והאבות

  .אלא רק משה רבנו והאבות, הגדולים לא הגיעו לרמה הזו

 תהיה ל-לפחות בעמידה מול הא.  תהיה איתואתה מדבר אליוש –בתפילה , שמה זה מתחיל

  .איתו

  

הוא פשוט העתיק את . ם בצורה לא נכונה"הסביר את הרמב" קנאת סופרים"אנו מוצאים שה

ם " משנתו של הרמב.ם" והדביק אותה על הרמב,שהתפילה היא בקשת הצרכים, ן"שיטת הרמב

  ".השכל וידוע אותי", ל-היא העיסוק בא –שונה לגמרי 

 הן לא קשורות בכלל למטרת לכאורה? מה משמעות הבקשות בתפילה ם"לפי שיטת הרמב

 ?זאתמדוע יש גם לבקש ממנו , ן הדעתה חונ"דע שהקבם העיקר שהאדם י" לפי הרמב?התפילה

  .לא לבקש ממנוו 'לדעת את ה רקא עניין התפילה הוהרי 

 תהיה ההשגחה –כי כבר הסברנו בפרקי ההשגחה שלפי מידת שכלו של כל בעל שכל "

תהיה ההשגחה עליו , ששכלו ממשיך להיות עם האל תמיד, לכן האדם שהשגתו שלמה, בו
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 –פ שהיו להם בעירם בתי כנסיות הרבה "אע, וחכמים גדולים, בית מדרש גדול מבית כנסת: "ג, ם הלכות תפילה ח"רמב 

  .) א, שם ה; ב, ת ד"ע הלכות ת"וע".  מתפללין אלא במקום שהיו עוסקין שם בתורהלא היו

  ". והכל מתפללים לנוכח המקדש בכל מקום שיהיה): "ג, א(תפילה ' הל

  ". שיפנה לבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאילו עומד לפני שכינה? כיצד היא הכוונה: "ז"ט, הלכות תפילה פרק ד

, ותיקון המלבוש, ותיקון הגוף, ונוכח המקדש, עמידה...: שמונה דברים צריך המתפלל להיזהר בהן ולעשותן: "הלכות תפילה פרק ה

 מחזיר פניו נוכח ארץ –היה עומד בחוצה לארץ ? נוכח המקדש כיצד... יהווההשתחו, והכריעה, והשווית הקול, ותיקון המקום

ונותן עיניו למטה , כשהוא עומד בתפילה צריך לכוון רגליו זו בצד זו? יצדתיקון הגוף כ. יכוון לבו כנגד השכינה ויתפלל... ישראל

ועומד כעבד ומניח ידיו על לבו כפותין הימנית על השמאלית , ויהיה לבו פנוי למעלה כאילו הוא עומד בשמים, כאילו מביט לארץ

, ברכה ראשונה בתחילה ובסוף ב–ותפילה המתפלל כורע חמש כריעות בכל תפילה ? כריעה כיצד... לפני רבו באימה ויראה ופחד

כ "ונותן שלום משמאל עצמו ואח, וכשגומר התפילה כורע ופוסע שלוש פסיעות לאחריו כשהוא כורע, יה בתחילה ובסוףובהוד

 כלומר שהוא עומד לפני המלך נותן שלום –מפני ששמאלו היא ימין שכנגד פניו ? ולמה נותן שלום לשמאלו תחילה... מימין עצמו

  "...וקבעו שיפטר מן התפילה כמו שיהיו נפטרין מלפני המלך. כ לשמאל המלך"לימין המלך ואח
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ההשגחה , לקנה מחשבתו מהאאך האדם שהשגתו שלמה שבמשך זמן מה התרו. תמיד

אבל אין היא . ותסור ממנו בשעה שהוא עסוק, עליו תהיה רק בשעה שהוא חושב על האל

לכן ... אלא ההשגחה עליו מתמעטת, סרה ממנו כמו שהיא סרה ממי שלא השכיל מעולם

נראה לי שכל מי מבין הנביאים או מהמעולים השלמים שפגעה בו רעה מרעות העולם הזה 

ולפי מידת אורך אותה הסחת . ה בו אותה רעה אלא בשעת הסחת הדעת ההיא לא פגע–

השגתו , כאשר מחשבתו של אדם... יהיה גודל הצרה, או שפלות הדבר שבו התעסק, הדעת

לא יתכן כלל , תֹוּכ כולן ַז–את האל יתעלה בדרכים האמיתיות ושמחתו במה שהשיג 

   ".האל והאל עמוכי הוא עם , שיפגע באדם ההוא מין ממיני הרעות
  )א" נ,ג"נ ח"מו(

  

כשהוא ?  נופלםאדמתי ה. ה איתו" הקב-ה "כשאדם מתעסק בקב: ללקובע לנו כם "אן הרמבכ

? דברים' דם הזדמנות לבקש מהמתי יש לא, משמע. כשהוא מפסיק לעסוק בו, ה"מתנתק מהקב

הבקשות הן ! ה"רק כשהאדם עוסק בקב! נמצא איתו' וה' שבה הוא נמצא עם ה, רק בתפילה

  .אך אינם מטרת התפילה, 'ה לעובדה שהאדם כעת נמצא עם, או תוצר, תוצאה

  

  


