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  תקיעת השופר כתפילה

השבוע ב"ה זכינו לפתוח את זמן אלול בלימוד מסכת ראש השנה. המשנה בדף לב, א מציינת את סדר הברכות של 
תפילת מוסף של ראש השנה: "סדר ברכות: אומר אבות, גבורות וקדושת ה'", ומביאה המשנה מחלוקת בין ר' יוחנן בן 

קדושת היום, וממילא נפקא מינה גם לעניין זמן נורי לר' עקיבא האם כוללים את ברכת "מלכויות" בקדושת ה' או ב
  האם תוקעים במלכויות או לא.  –תקיעת השופר 

מוסכם על כל השיטות שתקיעות השופר דמעומד קשורות ומחוברות בטבורם אל תפילת העמידה. ביטוי עז לקשר זה 
  .1יות למה הוא מזכיר?""אמר לו רבי עקיבא אם אינו תוקע למלכ (שם): ניתן לשמוע בדברי רבי עקיבא במשנה

א מופיע הרעיון הזה  "האחרונים, ובעיקר אחרוני בית בריסק, גם הגרי"ד מבוסטון וגם בשם הגרי"ז, וכן בבית ישי יבלח
עומק פשט המשנה  ,אם כן שתקיעת שופר היא למעשה סוג של תפילה, שהיא כאחת הברכות בתפילת שמונה עשרה.

התקיעות בחדא מחתא היא שתקיעת שופר עצמה היא תפילה. האחרונים שכורכת את ברכות תפילת העמידה ואת 
  נציין כמה מהם:  ,איות להוכחת הטענה הנ"למביאים הרבה ר

שומע קול  ה ה' ואין דומה לך, ברוך את שומע קול שופר ומאזין תרועה כי אתהבחתימת ברכת שופרות אנו אומרים: "

תקיעת השופר היא אמירה שעולה לפני כסא הכבוד ואנו מקווים שבורא עולם  ,אם כן, "ברחמים תרועת עמו ישראל
  ממש כמו בתפילה.  ןנו ומאזין לתוכן העולה מהיתושומע את תקיע

ח "ל בהלכות שופר בסימן תקפ"בשולחן ערוך מובאים דיני התפילה, שאדם צריך להיות נקי כדי שיוכל להתפלל, והבה
לאור היסוד הנ"ל ההסבר  .והוא תמהה "היכן מצינו שמצוות צריכות גוף נקי?" ,אומר שהוא הדין גם בתקיעת שופר

ברור. כנ"ל לגבי הדינים המיוחדים של שליח הציבור בתפילה, ששליח הציבור של תפילות הימים הנוראים צריך הכנה 
וותו בכפוף וכמו כן , וכל אותם דינים מופיעים גם לגבי בעל התוקע. ניתן לראות דמיון נוסף בהלכה ששופר מצ'וכו

  בתפילה אדם צריך להיות כפוף.

רבים דנו בשאלה למה אין בעיה של בל תוסיף בתקיעת מאה קולות, אחד מהראשונים מבאר שכמו שבריבוי תפילות 
  .לתפילה שוב אנו רואים השוואה בין תקיעת שופר 2.דבר הוא גם בתקיעת שופרהאין איסור בל תוסיף אותו 

קשרה בין  רבות שמראות שתקיעת שופר היא למעשה תפילה, ולכן המשנה בה אנו עוסקים, אם כן, מצינו ראיות
בנוסח ספרד המקורי נהגו שתוקעים באמצע תפילת לחש, שוב רואים שהתפילות והתקיעות משולבים  ואכן השניים.

ויחד עם  "מונה עשרהש"אחד בשני. למעשה כיום  במקומות רבים כבר לא נוהג מנהג זה  כי יש קושי לכוון בתפילת 
", לאור תתקבל צלותהון ובעותהוןזה להיות קשוב. כמו כן יש מנהג נוסף שתוקעים באמצע הקדיש האחרון, לפני "

היסוד הנ"ל זה מאוד מסתדר שלאחר התקיעות אנו מתפללים שתתקבל זו התפילה שלנו, וכוללים בזה גם את 
  התקיעות.  

צוני בשיחה זו לדבר על נושא התפילה שאני חושב שהוא מאוד מיוחד בזמן חודש אלול הוא זמן מיוחד לתפילה, ובר
    הזה ושזה נושא שתמיד צריך חיזוק.

  הביטוי הפנימי ביותר

התפילה שרבי יצחק הוטנר אומר (פחד יצחק מאמר לג) שכל מי שיצא מכלל תינוק שנשבה מרגיש שבתקופת אלול 
"דרשו ה' בהימצאו",  - הרגשה זו לקרבת ה' הכללית ששורה בעולםהיא שונה משאר השנה. הוא אומר שניתן לייחס 

שתפילה פועלת תשובה והיא תפילה שונה   ,חודית לתפילה בימים הללויאבל הוא מוכיח שזה יותר מכך שיש משמעות י
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  .דברים אלו מפשוטם המוציא ראגמהלמרות ש   
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 "ז.הריאהשלטי גיבורים במסכת ראש השנה בדף ט' עמוד ב מדפי הריף מצטט את    
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ימים ה להתעטף כש"ץ ולהראות למשה סדר תפילה המיוחד ל"ולכן היה צריך הקב מתפילות כל השנה על בני חיי ומזוני
  אלו.

המבעה. בגמרא  והמשנה הראשונה במסכת בבא קמא מפרטת את ארבעת אבות נזיקין. אחד מארבעת אבות הנזיקין זה
מובאת מחלוקת לגבי השאלה מה הוא המבעה, שמואל אומר מבעה זה שן ורב אומר מבעה זה אדם, ומביא ראייה 

איך פסוק זה מוכיח שמבעה זה  –" (ישעיה כא, יב) ָלְיָלה ִאם ִּתְבָעיּון ְּבָעיּו בֶֹקר ְוַגםָאַמר ׁשֵֹמר ָאָתא מפסוק בישעיה: "
אם תשבו בתשובה ותתפללו תבוא  –א לעם "אם תבעיון בעיו" אדם? הפסוק מדבר על הגאולה, והנביא שם קור

הגאולה. אם כן, מהו האדם על פי זה? האדם הוא המבקש, הוא היציר שיכול לעמוד בתפילה. על פי זה התפילה היא 
לא רק איזשהו צורך של האדם, אלא היא המגדירה את האדם. ישנן תכונות רבות המשותפות לאדם ולבעלי החיים, 

כולת לעמוד ולבקש היא המבדילה את האדם ומגדירה אותו כאדם. בדר"כ אומרים שמה שמבדיל את האדם מן אבל הי
" (בראשית ב, ז) ובתרגום "נפש ממללא", אבל יש דיבור נמוך ויש ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש ַחָּיה" –החי זוהי יכולת הדיבור 

  דיבור גבוה וזוהי התפילה.

תקיעת שופר לבין תפילה. גם תקיעת שופר וגם תפילה זה משהו שבדיבור. דיבור נובע  כאמור, יש חיבור מהותי בין
מהבל פיו של האדם, ותקיעת שופר גם היא יוצאת מתוך הבל הפה, אלו דברים שבאים מבפנים, מהלב. יש ביטוי כזה 

ם. נפש החיים, כשהוא שאומרים שאדם "מוציא משהו מהלב", כשאדם נושף אז יש כאן ביטוי לדבר הכי פנימי של האד
מדבר על הנשמה, מסביר שהסיבה שהיא נקראת "נשמה" זה בגלל שהיא כמו נשימה, נשיפה של ריבונו של עולם, כמו 
הבל פה. באופן פשוט גם בתפילה וגם בתקיעת השופר האדם מוציא משהו מתוכו, אין אלו דברים שבאים מהצדדים 

יים בו. אין תקיעת שופר בלא הבל היוצא מליבו של אדם ואין תפילה המוחצנים של האדם, אלא הם הדברים הכי פנימ
   י בלא הבל היוצא מליבו של אדם דרך פיו. המשותף הוא שזו עבודה שבלב.הלו-דיבור אל הא -

  לעורר את הרגש

אין ספק בדבר שבית המדרש הוא מקום שמרכזו היא עבודה של ׂשכל, לא של הלב. בית המדרש עניינו הוא הלימוד 
היוצא מהמוח. אך אין גם ספק שאם אנו נשארים עם המוח בלבד ומחסירים את הלב אז אנו נשארים בנכות מסוימת, יש 
חיסרון בעבודה כזאת. אני מבקש לקרוא פסקה חשובה מאוד של הרב שמדברת על העניין הזה של עבודת התפילה 

  צים א, לג):והצורך שהאדם יבוא אליה ממקום אחר שהוא ניגש ללימוד (שמונה קב

בתוך עצמיות הנפש טמון וספון כל הנטיות היותר טובות. אמנם צריך להוציאן אל הפועל, והפועל היותר טוב הוא הדיבור, 
הפועל על הרעיון והציור. ע"כ נכבדה היא מאד התפילה במה שעל ידה יוצאים אל הפועל רגשי לב היותר נעלים, 

  בתם היא אחרת, לא כאותה הדרך של ההקשבה ההגיונית. והתפילה היא עשויה בצורה המתאמת לרגשי הלב, שדרך הקש

אומר הרב שכל אחד מאתנו מלא בדברים טובים, בעולמות טובים, ברצונות טובים, רצונות של גדלות, של ישרות 
ומוסר, רצונות של לעשות טוב, אבל דברים אלה עצורים בתוכנו, הם לא מתפרצים מתוכנו, משהו חוסם אותם. היכולת 

ותם לפועל היא הדיבור. כשאתה עומד מול בורא עולם ואומר את אשר על ליבך באמת זהו רגע שאתה להוציא א
הרב  .רק אתה ובורא עולם. אדם יכול לחשוף את כל הטוב שבו תחשוף, אתה אמיתי. ברגע הזה זה של התייחדו

  ממשיך:

ת כלל מפני הסתירות ההגיוניות, כי אמנם כשהנפש הפרטית והלאומית בריאה, יודעת היא יפה את חילה ואינה מתפחד
היא יודעת ששונות הן דרכי ההרצאה של ההגיון ושל ההרגשה הנשמתית. וכשהמצב הוא כן, התפילה הולכת ופורחת, 
עולה היא כשלהבת העולה מאליה, בלא שום מחשבות זרות ובלא שום עצבון רוח. אבל ע"י דלדול האומה נתמעט כח 

  .ק ההגיוןהרגש הלאומי, ותחתיו נשאר ר

לו היינו חיים במצב הנורמלי שלנו, אז אדם היה באופן טבעי מרגיש צורך לעמוד בתפילה. בהקדמה של הרב לעולת 
ראיה, מכנה הרב את התפילה כעונג היותר גדול לאדם. האדם הנורמלי זקוק להגיד את האמת שלו, להוציא את הטוב 

שמה שלו הוא צריך לדבר, לא עם אדם אחר אלא עם בורא שלו ואת הרגשות הנשמתיים שלו, ובשביל לבטא את הנ
התפילה היא צורך פנימי שמרוממת את האדם ויוצרת לו תענוג  ;עולם. התפילה היא לא בקשת צרכים, היא עצמה צורך

רוחני, "התענוג הכשר שבכשרים", אומר הרב בעולת ראיה. לו חיינו במצב נורמלי היינו מרגישים ככה בטבעיות והיינו 
צים לתפילה, היינו חיים מתפילה לתפילה כמו שאומר הכוזרי שהתפילה היא לב היום במצב כזה לא היינו צריכים ר

  ללמוד תפילה, היינו צריכים רק לתת לה לזרום מתוכנו, רק לאפשר לה לבקוע מפנימיותנו. 

ת היה צריך באמת לשים אבל מה לעשות, לצערינו הגלות חסמה אותנו והעכירה את הרגשות הטבעיים שלנו, ובגלו
איזשהו שומר שלא ניפול. כי אם היינו ממשיכים ללכת בעקבות הרגשות הטבעיים שלנו היינו מגיעים למקומות שהם 



 

לא טובים. אז השכל וההיגיון התעצמו כדי לשמור עלינו, עולם ההלכה והתורה התמקדו בפינה הזאת של השכל. 
  ממשיך הרב בדבריו ואומר:

שעם כל לקותו הוא מסעד את הרגש. אבל , אומה נתמעט כח הרגש הלאומי, ותחתיו נשאר רק ההגיוןאבל ע"י דלדול ה
בכל זאת, כיון שהרגש הנשמתי במצב החולשה שלו, צריך הוא להיות סמוך על שולחן אחר ואינינו מתפרנס מתוכו, 

התפילה אובדת את ערכה הגדול, הסתירות מתגלות, והמלחמה מתעוררת בכל עת תפילה, המחשבות הולכות ומתטרפות, ו
להחיות את הנשמה בעצם, וממילא הכונה מתחלשת ונשארת היא מצות אנשים מלומדה. ומתוך שאינה מפרנסת יפה את 
הרגש, כשם שאינה מתפרנסת יפה ממנו, הולכת היא לנוע על אהלי השכל והחשבון. וכשהשכל מטפל הוא בידיו הקרות 

  .וא מאבד את חילה וממעט ג"כ את אורו הבהיר והקר, ונעשו שניהם יחד לקוייםבתפילה החמה, בת האש השמימית, ה

השכל  התרחב ותפס גם את מקומו של הרגש כדי לשמור עלינו בגלות, אך ממילא הרגש נחלש ומאז כל תפילה, 
וג של שהייתה אמורה להיות התענוג הכשר שבכשרים, הופכת להיות מלחמה, נעשית היא "מצוות אנשים מלומדה", ס

התפילה צריכה להיות חמה, שכי זה חלק מהלו"ז. התשוקה הפנימית כבתה. הרב אומר  15:15הרגל. אז באים למנחה ב
  .בכל רגעאש, לוהטת, היא צריכה להיות אירוע שאנו מצפים לו 

ריך בכלל בתור בני ישיבה עלינו לפתח גם את עולם הרגש שלנו. כאמור, ברור שהישיבה זה עולם של שכל, אבל צ
להכניס בו גם להט, צריך לפתח עולם של דבקות, של הזדהות, עולם של לב. השכל הקר הוא לא מספיק לבדו, הוא 
אולי היה נחוץ לעמוד לבדו בתקופה מסוימת, אבל בסופו של דבר הוא סירס אותנו מהרגש. יש המון סיבות פרקטיות 

 אנחנו צריכים להתגעגע לתפילה, א דבר אינטואיטיבי,תפילה הי –למה צריך להתפלל, אך אומר הרב שלא זה העניין 
  זה הדבר הכי פשוט, הכי טבעי, צורך פנימי, האדם צריך לחכות מתפילה לתפילה.

  להוסיף קומה בעבודת התפילה

אני חושב שחלק גדול מהעבודה של הזמן המיוחד הזה, של החודש הזה, כהכנה לימים הנוראים, הוא הנושא של 
שאנו לומדים בעיון את הלכות שופר והלכות תפילה, שכמו שאמרנו שניהם בוקעים מתוכנו, מהבל התפילה. זה נפלא 

אם אדם יהיה  ;פינו, יוצאים מהלב שלנו ומביאים את עצמיותנו. עיקר העבודה של התפילה היא התודעה של האדם

ל התורה ועל העבודה ועל "על ג' דברים העולם עומד ע :בתודעה שתפילה זו עבודה, שהרי כך היא נקראת במשנה
אם אדם יהיה בתודעה שהתפילה היא חלק מהותי מהיום ושאנו צריכים לתת לה מקום  (אבות א, ב), גמילות חסדים"

מצוות אנשים "מקום בנפש שלנו, ולא להתייחס אליה כאל פינה קטנה וצדדית ביום, וכעול ההופך אותה ל מרכזי,
  .ונחוש השתוקקות לעמוד לפני ה' מבחינתנום מלומדה", אז באמת התפילה תהיה פרי היו

אני מבקש שנקבל על עצמנו בחודש אלול הזה גם לתקן ולהוסיף קומה בעניין התפילה בישיבה, ובאמת יש לנו עניינים 
אחרים! וכמובן שבזמן תפילה לא שייך  םולא במנייני, להתפלל בישיבהיש רבים בתפילה שעלינו לתקן. ראשית 

א במקומות בהם יש איסור מפורש להפסיק בדיבור, אך גם במקומות שהלכתית כביכול אין בעיה  ודאי של ,דיבורים
שאין לו מקום בשום בית תפילה ובוודאי שבישיבה  לא נדבר. אין דיבורים בתפילה כלל, זהו דבר בסיסי –לדבר בהם 

  היה ראוי שלא לדבר עליו כלל.

מונה, וביום ראשון בבוקר ביקשתי ממנו שיפנה אותי למניין שחרית בבין הזמנים יצא לי להתארח בשבת אצל גיסי בדי
מהיר. הוא לקח אותי למניין מוקדם של בעלי בתים שממהרים לעבודה, אך בתפילה שלהם הם מתפללים במתינות 
וברוגע, אנשים פשוטים שחלקם הגדול וודאי שלא יודע ללמוד גמרא, אך התפילה שלהם הייתה כל כך פשוטה 

לציון", ואפילו לא  אכל אחד שם מבטא את המילים בפה כמונה מרגליות. אף אחד שם לא מקפל תפילין ב"וב ונינוחה,
תוך כדי "עלינו לשבח", הם גומרים להתפלל בנחת. וכמובן את כל התפילה הם אומרים בקול, הם לא "מתפללים 

  לה. תענוג. בעיניים", מרפרפים במהירות על המילים. אומרים מילה מילה, ככה כל התפי

  עלינו לאמץ את זה ולהשתדל שהתפילה שלנו תהיה מלאה, ראשית להגיד את המילים במלואם, בלי למהר לשום מקום.  

כמו כן, בתפילה על כל אחד צריך לקבוע לו מקום, אדם צריך לקבוע מקום לתפילתו ולא להסתובב ברחבי בית 
כולנו  ן של ספרי עיון אבל אלו לא מקומות לתפילה.המדרש. ברוך ה' בבית מדרשנו יש מובלעות ומפלס תחתו

  ביחד ברוב עם בתוך בית המדרש.מתפללים 

המנהג בישיבה הוא שאנחנו אומרים את חתימת ברכת "אהבת עולם", הברכה שלפני קריאת שמע, גם בשחרית וגם 
נות בסוף ברכה זו אמן או בערבית, כולם יחד בקול רם וברוב ַעם יחד ִעם החזן. ישנה שאלה הלכתית האם אפשר לע

שנה. מתוך זה שכולם עונים ביחד  40לא, ואמירת החתימה ביחד פותרת את הספק, וכך הוא מנהג הישיבה דומני כבר כ
זה מכניס אותנו לביחד של קריאת שמע, שגם היא צריכה להישמע יחד בקול רם. קבלת עול מלכות שמים שלנו צריכה 

  להיות חיה ולהרטיט לנו את הלב.



 

  .מנהגנו בישיבה כמנהג הישיבות שנהגו לעמוד כולם גם בחזרת הש"ץ

בכל יום לאחר תפילת שחרית, מנהג הישיבה הוא לקיים סדר הלכה קצר. לא רצים מהתפילה ישר לארוחת  -עניין נוסף 
  הבוקר, אלא יושבים ולומדים הלכה. בעשר דקות לימוד יומי אפשר לקנות עולמות.

  החיפזון מהשטן

האלשיך הקדוש מביא מדרש (בראשית רבה לו) שאומר ככה: "בשעה שהיה הולך [נח]  –ברצוני לסיים בעניין נוסף 
ליטע כרם, אפגע ביה שידא שמדון. אמר ליה: שותפי עמך", בא אל נוח שד והציע לו לנטוע יחד כרם, והאלשיך מוסיף 

נך שניטענה יחד אני ואתה? אמר לו הן. מיד הביא ומביא מדרש נוסף: "ויטע כרם, בא לקראתו השטן ואמר לו: רצו
  רחלה אחת ושחטה על הגפן, ואח"כ הביא אריה אחד ושחטו על הגפן, ואחר כך חזיר אחד ושחטו על אותה הגפן".

 " (בראשית כא, לג), האשל הזה, אומרים חז"ל, זה הישיבה של אברהםַוִּיַּטע ֶאֶׁשל ִּבְבֵאר ָׁשַבעכתוב על אברהם אבינו: "
אבינו. מה, אם כן, קרה אצל נוח שהנטיעה שלו, במקום שהיא תהיה כנטיעת האשל של אברהם אבינו היא הפכה 

עשה עצמו  –" (שם ט, כ) "ויחל ַוָּיֶחל ֹנַח ִאיׁש ָהֲאָדָמה ַוִּיַּטע ָּכֶרםלהיות כל כך שלילית, כמו שאומרים על הפסוק "
בית המדרש של אברהם אבינו? אומר המדרש שההבדל הוא שאצל חולין". מה ההבדל שהביא את נוח לחולין לעומת 

  נטיעת נוח התערב גם השטן, ועל זה מסביר האלשיך כך (תורת משה בראשית ט, פרשת נח):

הנה אמרו רבותינו ז"ל בבראשית רבה, בו ביום נטע, בו ביום שתה, עד כאן. ואיך יתכן יצאת נטיעה ביום אחד? על כן 
נח לשתות יין, לבלתי המתין שנה או שנתיים לעשות פרי ולשתות יין, על כן אמר לו השטן:  אחשוב, כי להיות נחוץ

  "רצונך שנטענה יחד", באופן תמהר לעשות פרי? אז אמר לו "הן", ועל כן בו ביום שנטע, בו ביום שתה.

להשתתף בנטיעת מסביר האלשיך הקדוש שהשטן הבחין בלהט של נוח לשתות יין וניצל זאת. הציע לו השטן לנוח 
הכרם, והבטיח לו שהוא יזרז את תהליך גדילת הפירות, ובגלל להיטותו לשתות, נוח לא חשב פעמיים על ההצעה הזו 

  ונענה לה, ועל זה בסופו של דבר יצא שנוח בו ביום נטע, בו ביום שתה ובו ביום חטא. 

העולם אומרים "החיפזון מהשטן", אומר סבורני שזה אלשיך נפלא לפתוח איתו את הזמן, לפתוח איתו את השנה. 
אם אתה רוצה גם לנטוע וגם ליהנות מהנטיעות בו ביום, בסופו של דבר יגיע השטן. בישיבה אנחנו  –האלשיך הקדוש 

זה תהליך ארוך. אלו לא דברים עבודה איטית, זו  עובדים על תפילה ותורה וגמילות חסדים. עובדים עבודה רוחנית,
ין פה "כאן ועכשיו". אין אפשרות אחרת בעבודה רוחנית. אנחנו חיים בעולם שהכל מהיר, שבאים ביום אחד, א

אינפורמציה יכולה לעבור מקצה אחד של העולם לקצהו השני בשבריר שנייה, הכל נמצא אצלנו בכל מקום ובכל רגע. 
כם". הגמרא מספרת על אך עולם בית המדרש הוא אחר, הרב צבי יהודה היה אומר שאין דבר כזה "כישוף תלמיד ח

  שנים רצופות, כך גם תלמיד חכם, אשר נבנה בתוך שנים רבות של אש ולהט.  7הסלמנדרה שנוצרת מתוך אש שדלקה 

אני אומר את זה כמובן לכולנו, אך בעיקר מכוון לתלמידי שיעור א', הימים הראשונים הם לעיתים קשים, מרגישים 
המקום חדש, האנשים חדשים, הרבנים חדשים, המסגרת והאווירה חדשים. לוקח זמן להתרגל. עלינו  –זרים. הכל חדש 

לזכור שהחיפזון הוא מהשטן. שום דבר לא מהר. צריכים לדעת שברוחניות אין אתה בן חורין להיבטל ממנה, אבל לא 
עוד קומה ומתוך העבודה שלנו עליך המלאכה לגמור. לאט לאט, בהליכה מדורגת בעז"ה נעלה קומה ועוד קומה ו

  גמילות חסד גדולה עם כנסת ישראל. בעשייתנובעמודי התורה והתפילה יבנה העמוד השלישי 

  

  

  העוסקת בתורת המידות ובנפש האדם, חיזוק בלימוד תורה ועבודת ה'.  ,מידי שבוע ביום שני מתקיימת בביהמ"ד של "ישיבת הגולן" שיחה כללית

  העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו הינה בעלת גוון מוסרי, ועניינה בהדרכות רוחניות,  להבדיל משיעורי האמונה

  הנגזרות מן המבט האמוני, ושופכות אור על דרכו הרוחנית של בן תורה בדורנו.
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