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 פרשת ואתחנן

 תפילה בתחנונים 

 "ָוֶאְתַחַנן ֶאל ה' ָבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר" 

עתירה.   והן תחינה.  יש שפירושם תפילה,  לשונות  וכמה  לשון תפילה.  והוא  וצליתי,  אונקלוס  ותרגם 

ודלים דפקנו    כרשיםכמו שנאמר "בתחנונים,    לשון תפילה פגיעה וכו'. ומכאן אתה למד ש"צלי", הוא  

                ולא מלשון פלילים שהוא כמו טוען להשי"ת על מה שמגיע לו.                      " דלתך.

 ( ' דיוקים במקרא ודברי חכמת חייםדברי תורה') 

 

 "כי הם חיינו"  
 המיזם לחיזוק לימוד ההלכה  

 " תפארת שלמה "שע"י 
   מתוך הספר "עריכת שולחן ילקוט חיים" למרן שר התורה פוסק הדור רבנו שלמה קורח זצוק"ל 

סביב מעגל השנה חגים ומועדים מתוך הספר  לשוחרי התורה  בעז"ה נערכים מבחנים 

בסדר לימוד זה יסודר לפניך כל ההלכות הנוגעות    קיצור עריכת שולחן ילקוט חיים""

למעשה לכל חג ומועד, לנוהגים כהרמב"ם והמהרי"ץ, ולנוהגים כשולחן ערוך והשתילי  

 . בתוספת כל המנהגים וחידושי הלכות אקטואליות עד זמנינו לאור פסקי רבותינו זתים

הלכות ימים נוראים   ילקוט חיים"  –ההספק הבא מתוך הספר "קיצור עריכת שולחן 

רנ"ב.   –דרי הלכות סוכה מעמ' רמ"ב  גר"ט. והלכות הושענא רבה ו –מעמ' קס"ז 

זצוק"ל דברי מוסר ויראת ה' על  לתשומת לב הלומדים בסוף הספר הובאו מספרי מרן

 כל חג ומועד.
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 תפילה   –הלכה והנהגה  

 'עריכת שולחן ילקוט חיים' 
 בתפילה העיקר כוונת הלב 

בכל תחנוני האדם, איכות הכוונה היא העיקר. ועל כן עדיף להתפלל מעט תחנונים בכוונה, מהרבות    .א

 סעיף יא(  ח"א סימן א)                                                                                    תחנונים בלא כוונה.

 )שם סעיף יג(                                          מהרי"ק(. )מו"ז  . אין הדיבור והקול אלא כלי להשלמת הלב  .ב

תפלל  יו  ועלי  ו להתמהמה מעט עד שתתיישב דעת  ך עמוד להתפלל אלא באימה והכנעה וצריילא    .ג

 צג סעיף ב(  )שם סימן                                                                                                      בכוונה.

  ו , עד שתישאר מחשבתו סיר כל המחשבות הטורדות אותי, ו ו לחשוב כאילו שכינה כנגד  ך המתפלל צרי  ד.

בהם יפה,    ן ומכוו  ו מסדר דברי ה  חשוב כי אילו היה מדבר לפני מלך בשר ודם, היי. ווזכה בתפילת   ו וכוונת

  ך שהוא חוקר כל המחשבות שצרייכשל, קל וחומר לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא,  ילבל  

 . ו לכוין את מחשבת

 תפלל בנחת ובתחנונים. י, אלא  ו עול מעלי בחופזה כפורק  ו לפיכך לא תהא תפילת

 )שם סימן צח סעיפים ה, טו(

חשוב בדברים שיש בהם  ילאבינו שבשמים, ולא    ו חשוב בדברים המכניעים הלב ומכוונים אות יצריך ש  . ה

 )שם סעיף ו(                                                                                                            קלות ראש. 

סיר כל תענוגי  יל יתעלה, ועל שפלות האדם ו -  קודם התפילה על רוממות  הא  ו להכין מחשבת  ך צרי  .ו

 )שם סעיף ח'(                                                                                                   .   יבוִמלהאדם 

דבר ובא לבקשו מלפני המלך,    ךא כמי שצרי וחשוב שהיחייב להתפלל בלשון תחנונים וכעני בפתח, ו  .ז

 )שם סימן צח סעיף טז(                                          ולא רק כדי לצאת ידי חובה.                              

, שאלמלא רוב חסדיו ורחמיו של  וחשוב בדעת י, אלא  ושתתקבל תפילת   ו יזהר שלא לבטוח בזכיותי  .ח

מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא על בריותיו לא היתה זכות לבשר ודם דל ונבזה לבקש דבר מאת  

 )שם סעיף יח(                                                                                        מלכו של עולם.            

 

 

 

 

 



 



 


