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 ניצוצות
 אייר פב                                                                    למדניותהתפילות ה

וך יכולות לחולל פלאים לא תשוערנה, ולהפ ,ברעננות שמשתנותביהדות שונים  םענייניהסתכלותיות על  תזוויו

 מבהיקים באור יקרות מסנוור.נושאים הנראים באור מעומעם, ל

 רק מעט לסובב את העדשה. מאותו אור מדהיםם מיגעים זמן רב בשביל להנות ללמוד קורסי לא נדרש

 '.הגישה הלמדנית אל התפילה'היא החדשות אחת הזוויות 

נותרים בטווח  חלקנו/ור פסגות חדשות בתפילה, אלא תמיד אנחנואחת מהקשיים שאיננו מסוגלים לייצכלומר. 

אנחנו מציינים לעצמנו: , , והיה והגענו בזמן המוקדם יותר83, או 2דקות לפני 'ברכו' 5ההתמודדות אם הגענו 

אחרות בתפילה להם במקום לקבל רמות 'כל הכבוד', הגעתנו בזמן ודיינו. וכך  הנה התפללנו טוב''. 'הצלחנו'

 .עצמהים באיזור הנמוך ביותר של ההגעה אנחנו מדשדש, 4שליט"אאלו חכמינו ז"ל והגיעו 

בקריאה  לחזור על דף אחד' 'סוג של'היא בה, להתקדם  ןאין לאכמובן שחר יום, איום  זו אמירה של קבוצות מילים בזו אחרנתפסת כ'אם התפילה  ואכן.

 .5בכלל לביכהנ"ס דיינו שהגענוו', אה כזומתרגש מקרי אני'יאמר שמי רינו ובדשאין יום, כל ים בפעמ 3 יוחדתבלי הבנה מבעלמא 

ר כל יום את עולם התורה ברגשות מחודשים בכוחות רענננים לעוט אל הסוגיות הלמדניות כמוצאי מה מעורהלוא 

הידע ם, ניהכיוונים המגוו ,ם ההברקות החדשותהמרענניהחידושים גם הפסח, אלו  כאוכלי עוגה טריה אחר שלל

י סדרהמעורר של ' ואף                              ת מפתיעות שיכולות לצוץ בכל רגע, ואכן צצות.יוהתבוננוהחדש, 

כך שכל ח בנושאים לא מוכרים, תהידע המתפהחדשים שמתגלים בכל עמוד ועמוד,  םהענייני הוא 'הבקיאות

 שלא היו ביום האתמול. או נושאים חדשיםיים מחשבתיים גילוסדר מייצר 

או באשרי גולל אור מפני חושך ההוא' 'של המעריב הזה או ב 'ברכו'סדרי התפילה' נותרים הרחק מאחור. אין שום דבר חדש ב'ב'התמודדות הזו'  ואם כך 

שזה עתה  מדניראש לתפוס ך הוא ילחדש, איה'אשרי' כבר יכול מה , מרתקים 'ינפליםיא'דיונים מורכבים  ,של מנחה אחרי סדר א' עמוס וויכוחים סוערים

 .ידוע מראש, ץ ומוחלטחבקיצור בהפסד מוחיתות, נב ריכוז שכליור ליצ זו ל'התמודדות'מגיעה כך שהתפילה  ?פעל בשיא כוחווהתאמץ 

חידושים מפעימים' 'עם ' חדשה ציה מחשבתיתקשכל תפילה יכולה להיות 'אטרנתבונן ונפנים נגלה, אולם אם 

ל כל תפילה כאל עלעוט בעצמנו אף אנו אולי ננסה 'תחושות מעולם אחר' ' רעננותהתבוננויות 'גילוים מפתיעים' '

 . 6ז"ל נהגוגדולינו שכפי ו, זמן ילתסדר א' הראשן בתח

היא , ס'ואים ובעלי התהאמוראים והרבה לפני התנשנכתבו עשויה ממילים  אם התפילה .הלוא נתבונן רגע.

, האם עולה ,7להיות בהםכמה עומק אמור  ,, ואף מהקב"ה בעצמוואף קודם, תקופת הנביאיםבנכתבה כבר 

 ?מיצינו את העומק הגדול ביותר שקיים בהםכבר בדעתינו ש

אמורים לשאת כל המילים וכל תפילה,  ,של התפילה המיליםשבכך  או שנתאמן על כך ונחוש אכןכלומר. אם נבין 

להבדיל או  'דולי פנינים'ם כונחשוק לדלות אות אינסופייםותחושה מעמקי מחשבה ואין ספור הבנות  בקרבם

, אזי כל תפילה תהיה אתגרית לא פחות מסדרי העיון 'מלשונות רש"י או רמב"םמרעישים ים שחידומגלי כ'

                                                           
 0548454992טעונות/תאונתיות יתקבלו בברכה הערות  1
 אין חלקים אחרים בתפילה?...'למה 'הזמן אצלכם זה 'הברכו' מה,  : ילדים[היינו בה כישרות ש - ' ]תמימות'בעל תשובה אחד שאל אותי ב 2
, כמה 10דקות לפני או  2אם אגיע  שלי  עד היום זה החיזוק המקסימאלי בתפילהראה. 'תבצער אחד מחבריי שכבר חיתן/מחתן את צאצאיו אמר לי כפי  3

 ...רציתי להתרומם בו' שכה חבל שלא התקדמתי בנושא החשב הזה
ה ואח'כ ]בשעת "הברכות שבתורה וכל הדביקות בהקב התפילה היא מעמודי היום היא פותחת לנו את השער לכל' קי דורינו:כפי שהתבטא אחד מצדי 4

 הלימוד[ מגיעים לדביקות בהקב"ה בעצמה.
בתפילה, טעם תראה הרי אין להם שום  פילה אף בשעות מאוחרות. הוא אמר לות על מי שמגיע לתוצדיק אחד לימוד זכבשם מישהוא ואכן אמר לי פעם  5

 טעם בתפילה כלל, היית בכל זאת מגיע?...האם אתה בטוח שאם היית במצבם בלי  העיקר להגיע, ,םאולם הם לא מוותרי
רתו וכך מעידים בני אדונינו הגר"א ז"ל )בהקדמתם על ביאור הגר"א על השו"ע(: "בכל עת רבים מעדת ה' עם תורתו בלבבם היו באים לחסות בצל קו 6

נתווסף מדע ואהבת ה' בכל  בהביטם כל תיבה יוצאת מפיו, נראית כאילו. לראות תהילת ה' בפיו. המה ראו כן תמהו איך יגיע איש אל אהבת ה' כמוהו
 כל היום התאוו תאוה ללכת בדרכיו" .  מילה בלשונו.

פותח את ידיך החשובות שבמלים עמוקה ורחבה יותר על כוונה שנה  60כבר יותר ויותר ובד עאני ' : למשל  ש וולבה זצוק"לעצמו הגר" העיד עלוכפי ש 7

 מידו הגר"א וינקלר שליט"א[לביע לכל חי רצון' ועוד לא סיימתי. ]מתאת ידיך ומש



כאחר סדר לאחריהן נוכל לחוש ואם נזכה אכן להגיע אליהם, ].וני מחשבה מיוחדים., למצוא בהם את אותם מעמקים וגוסועריםה

 [לסדר א' כסדר ב' של העיון העמוק שהתחלנו בו עם תפילין. לגשת נוכל ,תחושות, או אזשבעי  ואמיתיים, םמענייניחידושים בעמוס 

העיון בדברי הגמ' ואף מתפלה יכולה להיות לא פחות תיבות ההשקיעות של העיון בנצא בנקודת הנחה שאם 

ניגש אליה כמו אזי  לכך, נגש אליה בכוחות רעננים שכליים מוכנים לאתגר. הגיעוישנם שכבר בדורינו  , ואף8יותר

  '.ן 'מראי מקומותיייהפכו למה יכל מילותתהיה מוסבת התפילה, או אז  להכין סוגיא או נושא עליהם

שהוא רוצה למשל להתחזק על ידי  [?'הרי בין כה וכה הוא מגיע לתפילה שלפחות ימצא בה ענין חדש'ולו בגלל ש] כלומר. אדם יחליט 

 סיבות לכך, לפתע הוא ימצאומקורות הוא יצטרך לשם כך להביא , 9שיפנים ויחוש את אהבתו ית'באופן התפילה 

הנה                                        יות וסוגיות מפורשות העוסקות בכך, בכל סדר התפילה.ראכל עבר יצוצו שמ

ג כגוי, ההייתי מתנחלילה ו אהבוקר גוי קם הייתי ה לי לו קור מה היה'. 'שלא עשני גויבברכת 'למשל. יתחיל הוא 

אוזר ישראל ' .וסיבהעוד ראיה טער' יווהנה סיבה לאהבה גדולה לה' ששם חלקי יהודי חרדי בן תורה. ', 'ה"י

. תראה איזה טובות 'גומל חסדים טובים לעמו ישראל'או  נותן לי כח לשמור עינים להימנע מעבירות. - 'רהובגב

צה שנקריב גם רו ית'הוא הנה ד ממשיך להתרכז בסוגיית האהבה. תמי אח"כ בקרבןו. 10לכל מי מאיתנו הוא עושה

 עשה ויעשה לנו ניסים למכביר. , הוא עושה11הוא מגן עלינו מאויבינו הנההתפילה , ובהמשך לפניו קרבן עם יין

אי שם עקרוני ידע ישן איזשהוא לא ], ים הולכת ונבנית תובנה עמוקה חיה ותוססתמכל המשפטים הללו ואחר

תו באני עומד ליד מי שאין קץ לאההנה , הוב שליית הנה האועכשותובנה תחושתית , אלא נוצרת [מוחבמעמקי ה

מלבד . 12ליום יהודי עמוס מעשים טובים ברכות ותלמוד תורה ומעשי חסדך שהעיר אותי הבוקר ולו בכ אותי, 

היכנס לסוגית לצריך  .לא קורית מאליה היא צריכה נתוניםהזו התחושה , 13דברים מיוחדים שעשה לי אישית

צרים ומכל הגלויות ועד ראיות מיציאת מוו נבתהאהבת עולם/אהבה רבה אדברת על כך 'מה לשהתפיהאהבה. 

כל התפילה מלאה בכך כך פתאום הוא עושה וו ומה כיום מצופות לנבעתיד , אילו הבטחות וכנ"ל היום ולכל אחד

 יכול וחכם עד בלי די. בן אהוב לאב אוהב עשירשל עם תחושה ומודעות שכזו לה הנה יוצא מתפיו

הוא יתחיל לחפש . ת ה' בעולםת אבתפילה אחרת יחפש סוגיא של לחיו אותו אדםאו אחד אחר או למשל. 

, 'מחיה מתים' 'מלך חי וקיים' :נה הוא מוצאוה עולם.הת אשמחיה כחי, את הקב"ה  ,בתפילה ובעולם במקביל

עורים  פוקחהוא ל גוף כמקום ב לפועל בכהוא למשל הנה  והנה עוד אחד. מוצא 'מראה מקום' לזה.הוא הנה 

אכן  . והנה לאט לאט נוצר'ואתה מחיה את כולם' 'ראיה שאין לה תשובה'מתיר אסורים זוקף כפופים ואח"כ 

 ם בכל עת על ידי בורא חי העולמים, וכיו"ב רבים.י חי מונשההבנה התחושתית שאכן העולם כמו בבל

, ומק העיון שבכךאין סוף לעהרי ש 14את גדולת ה' האינסופיתיותר ות ולחוש הכניס למודענחפוץ יום אחד לאם או 

 מגיעים התפילהכל מ'והנה שוב , יתרורעננות כדי לעובדו בשמחת וזאת  ,ש בכךחונמהתבוננות להתבוננות ו

 וכו'. 'וגדולתך אספרנה', 'ספרו בגוים כבודו כי גדול ה' ומהולל מאוד'גדול ה' ומהולל מאוד' ' :'מקורות

סוגיא הפך לילה תיפאזי כל הת ,בתפילהם ונמצא, עצם בהם במהלך היוםרצה להתשנ שנמצא נושאים ככלכך ש

התפילה במהלך שהרבה דעת והבנה  היסושה"ע מה שחש בעל וש מעטואולי אף אנו נח ערוכה של כל נושא אהוב,

'ואיך לא יהיה האדם כמעט בטל  ממציאותו הגשמי : 'שיבה' תתהלל נפבמילים 'תחושה שהגיע לעד בשבחי ה' 

 .'..., אכי"רמרוב החדוה והשמחה בלבו מגדל ההתפארות בבורא יתברך ויתעלה

                                                           
זצ"ל נמן ר' שמואל גריגם  רוכפי שתיא, . ואכן ניכר עליו כך בתפילתו'הרבה יותר יגעתי בתפילה מאשר בתורה' :וכפי שכבר העיד על עצמו החזו"א זצ"ל 8

שקוע בתפילתו. עד שלקח את גופו לנפש ולא הועיל, הוא המשיך  פיקוחדחופה בענין  שיש לו שאלה רם, ואף בקולבשעת התפילה ללחוש  ה פעםשניס
שהעיד ואף את שקיעותו הרבה בהן שעות  10ו  9לעיתים הארוכות תפילותיו  שידועים מטבריה ף ר' דב קוק שליט"א. ואהתעורר'ש והטה אותו עד שקדוה

 ..הבוקר המתקדמותשעות עד  על עצמו שלולי הקשות מכסי התפילין של האנשים המגיעים לנץ הוא היה ממשיך את התפילה
ליראה את השם לותא, חד בצואינון שית פקודין ' :[יקהלו]צוות.... מה מעצמה נמצאים בה עוד כבה תילה מעבר למצופשבכל ת כפי שמובא בזוהר,ו 9

 . וכו'.לדעת הבה"ג הובא בגר"א, אמרי נועםלהללו  -' הוא תהילתך'מצות . ו'וכו' הנכבד והנורא, תניינא לאהבה אותו, תליתאה לברכו, רביעה ליחדו,
לות מאוד. הוא פנה ןעוד בעיות גדו ומלווה גדול הוא מפסיד תורם נכבד ,ש"ח למישהוא שאם לא 250.000ב החודש להשיג כ יסיפר לי חבר הוא היה חי 10

לאנשים שעזרו לו בעבר, ולשווא. והנה דווקא אחד שהוא כבר חייב לו סכום כזה ואף רוטן עליו פעמים רבות ודורש את כספו, דווקא ממנו  'מיילים'בכמה 
ר גופה למדע לאחת שהיתה מאירה פנים בשכונה לכל מסכן וילדיה רצו למסו או הלוות לו עוד סכום כזה'...פתע להוציא הבורא ית' ישועה והוא הסכים ל

 שאירם אצלו'...וא ההיו אצל הועד בית החרדי שהעבירה לו אותם יחד עם מסמכי הועד בית בטעות והעל כך המסמכים אולם 
הצילום של אחד מבתי החולים הפלסטיניים שקבלו  מכונתמקום בו מאוחסנים הצילומים של כוחות הביטחון להגיע לבמוחות של איך נתן חכמה מופלאה  11

ניהול העולם בחכמה אין קץ, המתחזק תחושת למישרוצה ל]מלבד החיזוק  הסיר האשמה מישראלנסות ל.. ולולנתח מי פגע בו. ד מהרוגי הערביםאח
כולם המילים מתחזק גם מוכאילו שופך במשפך שכל בכל גולגולות מי יותר ומי פחות,  .מחלק חכמה לכל מוח הבעל החכמ -חונן לאדם דעת  הבמילים את

 'בתבונה משנה עיתים וכו'. חכמה פותח שערים'ב' ו'בתבונהעושה השמים ' 'הבחכמ
את בו והוא הוא מחבק  .רבלאחר זמן  חוזר מחו"לוכיו"ב  תארו לכם אבא אהובת' וענה: ?הרבה זמן.בתפילה כה אלו את ר' דב קוק מה הוא עושה ש 12

 ...האוהב?!אתנתק מהחיבוק אשים לב לשעון, וואני אותו איך  ימחבק אות הוא ית'בתפילה  כךבבוקר.  4ולא ישימו לב והנה ר לדב ביםאותו ויוש
פות ישנות בדרך לגניזה. דים בו לומד. הוציאו משם ספרים ישנים מחברות ודפדכו של פנוי של אחד מחדרי מוסד הלימולסיפר לי חבר שהשבוע היה במה 13

הלוא בישיבה  הוא התפלאם. א פותח את אחת המחברות ובאמצעה חידושיו לעת מצוא. והנה הושנות שיהיה להוא לקח לעצמו כמה דפדפות ומחברות יו
שכה המחברת  זו': ה לו בתדהמהעונהלה החידושים הללו? ר מתגיד בשיבה לא לומדים משהוא אח'שואל איזה בחור  לומדים מסכת אחרת. הואמעל 

 ם הללו?...ישהמוצא התפלא וישאל בדיוק את על המחברת והחידושלארגן  כמה פלאים וטובה עשה כאן הבורא ית'... 'חיפשתי'
, אז השמש היה בגודל של כדור ימים מכיל יבשות וכל מה ה"א ום כדוא , ולשם השואה.ולו רק בשביל יצירתו כוכבים נוראים בגודלם ובעוצמת להבותיהם 14

ארבעה הרי אוורסט כגדול מבנה הכזה לעומת שהיא בנין ביחס לכוכבים האימתניים הללו עדיין אולם  ...קומות 7בגודל של בניין בן לעומתו ולהבותיה 
 .הללוהו כוכבי אור'' ...ק"מ לשניה 1600 מניע אותם ב כ ית' והוא פי מיליארדממנה  יםוכבדלהבות  לםוכו [ב עצומים יותר.ואורך ורוח ,גובה מ' 8500]


