
 

  תיכון תפילתי 

' ץ י ב ו נ מ ל  א ו י ב  ר ה י  " ה   ר

  חנוך לנער 

". בהמשך הגמרא מובאת מימרא אחרת בשם רבי בנים מתים -ון נדרים ובעהגמרא בשבת (לב, ב) מביאה בשם רבי ש"
לכאורה יש כאן סתירה, שכן רבי  –בנים מתים. מקשה הגמרא קושייה מתבקשת  –יהודה הנשיא שבעוון ביטול תורה 

נדרים או  –ורבי יהודה הנשיא זה אותו אדם, אז אם כן, מהי דעתו האמתית? בגלל איזה עוון בניו של אדם מתים 
  מתרצת שרבי חזר בו. ביטול תורה? הגמרא

בעין איה על המקום מבאר הרב זצ"ל את עומק הגמרא הזו, ולבסוף הוא אף מיישב את הקושייה שהזכרנו; מסביר הרב 
שתורה היא הבסיס למציאות שלנו, היא המשקפיים דרכם צריך להתבונן על המציאות. כל פעולה שלנו צריכה לנבוע 

הבנים, ואם חלילה לאדם אין את המשקפיים האלה של התורה, אם אין לו  מתוך התורה. התורה היא הבסיס של חינוך 
את הבסיס הזה, אז כביכול אין לו כל הצדקה לחנך ולגדל בנים. זה עניינה של האמירה שבעוון ביטול תורה בנים  

רה ויוצר מתים. ההצדקה והיכולת לגדל בנים כמו שצריך מתחילות מהשנים האלה שהאדם רוכש קניין תורה, עומל בתו
לעצמו חיבור עמוק ומשמעותי אליה. השנים בהן אדם יושב ולומד תורה בישיבה לא בהכרח יתנו לו את כל 
האינפורמציה ההלכתית או ההגותית אליה הוא יזדקק במהלך חייו, אבל הן כן נותנות לו הזדמנות לשקוע בתורה, 

ומקנה לו את המבט הראוי של תורה לכל  , חייולהתמסר אליה, וההתמסרות הזאת משפיעה על אותו אדם לאורך כל 
חייו, רק עם חיבור שכזה הוא יכול לחנך את בניו. ואם חלילה הוא לא עומל בתורה, הוא מבטל תורה, בעוון זה, 

  אומרת הגמרא, בניו מתים.

דם שנודר מה הכוונה שבעוון נדרים, בניו של אדם מתים? א –ממשיך הרב זצ"ל ומבאר גם את חלקה השני של הגמרא 
נדר זה אדם שיש לו ערנות רוחנית, עולם רגשי מפותח; אם אדם נקלע למצב של צרה, אם יש איזה דבר שטורד אותו, 
אז הוא מחבר את המצב הזה אל הקב"ה, הוא נושא עיניו למרום ושואל את עצמו איזה קבלה טובה הוא יכול לקבל על 

ה אם ה' יעזור לו לצאת מהמצב הזה. אם מושפע על אותו אדם  עצמו כתוצאה מהמצב הזה, הוא מתחייב לעשות דבר מ
חסד, אז הוא יודע לחבר את החסד הזה לה', הוא מכיר בטוב שמורעף עליו. אדם שנודר נדר מרגיש שמה שקורה לו 
במציאות מחובר לעניינים שמתרחשים למעלה. אדם שחי בעולם של נדרים זה אדם שיודע להוציא בפיו את הדברים 

ים אותו. הוא חי, הוא תוסס, הוא חווה את המציאות והופך אותה לעניין רוחני. מתוך מה שקורה לו במציאות, שמפעיל
  הוא מקבל על עצמו נדר ומחבר את המציאות לעניינים הרוחניים.

  אם כן, תורה מבטא את הקליטה השכלית של העולם, ונדרים מבטאים את הקליטה הרגשית של העולם.

רבי אומר שבעוון נדרים בניו של אדם מתים, ואילו רבי יהודה הנשיא אומר  –רא נותרת קשה בסופו של דבר הגמ
שבעוון ביטול תורה זה קורה, והרי הם שניהם אותו האדם! מסביר הרב זצ"ל שבאמת אין פה סתירה. רבי יהודה הנשיא 

ה שהתורה היא לא המשקפיים כמו שהזכרנו, בחור ישיב –אמר את שני הדברים, והם משלימים זה את זה. כלומר 
שדרכם הוא רואה את העולם אז הוא לא באמת בחור ישיבה, כל עוד הראייה שלו היא לא ראייה של תורה אז הוא לא 
יכול לגדל בנים. זה הבסיס להכל. אך עם זאת, אם אותו בחור ישיבה כן חובש את משקפי התורה על עיניו, אך בסופו 

חלישה, שממיתה את האנרגיות הטבעיות שלו, את התחושות שלו, את היכולת של דבר התורה שלו היא תורה שמ
לשמוע את קול ה' כשהוא מתפעל או כשהוא חרד, אז משהו חסר בתורה הזאת. משהו לא נכון פה. קיימת השלמה בין 

. אומר הרב שאם עוון נדרים לבין עוון ביטול תורה. כמו שתורה היא יסוד בחינוך הבנים, כך גם נדרים הם יסוד בחינוך
אדם לא יודע לחנך את בניו לקלוט את המציאות כמציאות חיה ותוססת, אם הוא לא יודע להביא את העולם הרגשי, 

אז בניו מתים. גם במצב כזה שאין חיבור רגשי אל הקודש אין כל  –החוויתי שלהם לידי ביטוי ולהתחבר אל הקודש 
  הצדקה לבנים. 

    רה שהיא שכל, וצריך עולם חוויתי רגשי.צריך את שני הדברים. צריך תו

  

 שופטים פרשת  טהתשע" ב' אלולבס"ד  



 

  לאדם מערכי לב

בחור ישיבה נבחן בשני הדברים האלה. מחד העיסוק בעמל התורה שדורש מאמץ ושיעבוד מוחלט של שכלו של האדם 
"תן בלבנו בינה להבין להשכיל לשמוע ללמוד וללמד". מאידך היהודי נדרש גם להיות "עובד" וכשחז"ל מדברים על 
עבודה הם מתכוונים לעמל ויגיעת הנפש. לעיתים עלול בחור לשקוע במאמץ אינטלקטואלי מנותק מעולמו הפנימי 

ולהשאיר את העולם החווייתי בחוץ, כאילו הוא שייך לעולם אחר. אבל  והחוויתי והרגשי, לשבת ללמוד תורה עם עצמ
לם מתוך חיבור לקודש. לא רק לחשוב חשבונות העולם הזה של עמל תורה חייב לבוא עם עמל הנפש, לחוות את העו

שכליים של קודש, ולכבות את שאר הרגשות שלנו, אלא ממש לחיות את העולם כמחובר לקודש. ישיבה צריכה לפתח 
  גם את העולם הזה של הרגש.

שא הזה, בזמן קיץ שעבר זכינו ב"ה לעסוק בפרק שישי בברכות, עסקנו בדיני הברכות ונכנסנו לעובי הקורה של הנו
ובאלול בעז"ה נמשיך במסכת בברכות ונעסוק בעניינים של תפילת השחר. זו הזדמנות אדירה לעסוק בענייני תפילה 
ולהתכונן לקראת הימים הנוראים, אך אם רק נלמד בעיון את הסוגיות של תפילת השחר, ונדע את שיטות הראשונים 

כמצות אנשים מלומדה, אם אחרי כל הידע הזה אנחנו לא בשאלת תפילה דאורייתא או מדרבנן, אבל נמשיך להתפלל 
אז העיקר חסר מן הספר. לעסוק בעניינים האלה  –ניקח את העבודה של התפילה, ונחזק את התפילה שלנו בפועל 

  בשכל זה הרבה מאוד, אבל אנחנו מוכרחים לקשר גם את העולם הנפשי שלנו. 

ה, לא רק כדי לדעת יותר את הנושא הזה, אלא גם בשביל להתכונן בחרנו ללמוד באלול דווקא את הסוגיות של התפיל
עם הפרק הזה לקראת הימים הנוראים, בשביל לחזק את התפילות שלנו, את החיבור שלנו לתפילות. ברור שכאשר 
אנחנו לומדים ומתפלפלים בסוגיות, אנחנו לומדים את זה בעיון בשכל שלנו, יש לידיעת התורה השפעה עצומה עלינו 
אנחנו מושפעים וגדלים, אבל אנחנו חייבים לחבר גם את עולם הנדרים, לחבר את הצד הרגשי, החווייתי. בסופו של 

  דבר, אחרי כל הפרטי הדינים, תפילה חייבת כוונה. ללא כוונה אין תפילה.

ש מתכוון למה ממש כמו בנדרים, כאשר האדם חווה דבר מה, ומבטא את זה בפיו, אז לדיבור שלו יש משמעות, הוא ממ
שהוא אומר, המילים שהוא הוציא הן אינן סתם מילים, כך גם תפילה צריכה להיות. המילים שאדם מוציא בתפילתו 

התפילה צריכה להוציא את הצדדים האמתיים שלנו, את הצדדים שאנחנו לא  –צריכות להנכיח את הנשמה, כלומר 
  אז היא לא באמת תפילה.  –נחנו מעניקים למילים שלנו תמיד מופיעים ביום יום שלנו. תפילה בלי המשמעות שא

זאת אולי, יותר מכל, העבודה המיוחדת שאנחנו צריכים לעשות בחודש הזה. "לאדם מערכי לב". אנחנו צריכים להוציא 
את כל העולמות הפנימיים שלנו, להוציא את מערכי הלב שלנו החוצה. צריך שהלב ינכח בתפילה שלנו, לא להוציא  

   ם בעלמא בלי כל משמעות.מילי

  תפילה של הרב

ג' באלול, יום השנה של הרב זצ"ל. הרב עסק הרבה בעניין הזה של כוונה וחוויה, וישנן פסקאות רבות של  שבוע חלה 
הרב שמדברות על הנושא הזה. אך ברצוני דווקא לא ללמוד דברים של הרב, אלא לראות פסקאות שמדברות על הרב, 

  של הרב, עוד לפני שהוא היה רב.  על איך נראית תפילה 

הלך הרב ללמוד בישיבה גבוהה בעיירה לוצין, ואיתו למד חבר. אותו החבר הוא הרב אברהם שוער, אשר  14בגיל 
  מתאר את המפגש עם הרב, ואת התפילה המיוחדת שלו:

תחנונים, בכוונת הלב והבנת במניין השני של הרב היו המתפללים כולם בעלי תורה. תפילתם לא הייתה קבע, אלא רחמים ו
הוא  –התפילה. אולם אפילו במניין זה, הצטיינה מאוד תפילתו של הנער. הצטיינה בקולו הנעים ובהתלהבותו, ויותר מזה 

דקדק אפילו במלעיל ומלרע, ואפילו בדגשים היה מדייק והיה חותך את המילים כמרצה דינרים. ואני שומע "כולם  
ם גיבורים, וכולם עושים באימה וביראה רצון קונם..." והמילים הללו השגורות אצלי והשגורות  אהובים, כולם ברורים, כול

בפיותיהם של המתפללים, יוצאות מפיו של הנער הזה כעין שירה, כעין המנון למלך מלכי המלכים. ואני מביט תמה  
  ות...ומשתומם על הנער, ואני רואה אותו עומד וידו אוחזת בסידור ועיניו מלאות דמע

! איך כל מילה שהרב הוציא מפיו 14מדהים לראות כמה התפילה הייתה משמעותית לרב עוד בהיותו נער צעיר בן 
  הייתה מלאת משמעות, איך כל הלב שלו בא לידי ביטוי בתפילה.

הרב איסר יש תיאור נוסף של תפילו של הרב, אותו מתאר הרב יצחק אפשטיין, תלמידו ובן ביתו של בעל אבן האזל, 
זלמן מלצר, אשר היה זקן ראשי הישיבה בארץ ישראל בזמן הרב זצ"ל, ואשר העריך עד מאוד את הרב. וכך מספר הרב 

  יצחק אפשטיין:



 

בעיצומו של הקיץ, שעלה הרב לנפוש על הר הכרמל, הגיע שם הגאון רב איסר זלמן מלצר לנפוש בקיץ, והתארח במלון  
בית הכנסת הקרוב לבית מלונו של הגאון רב איסר זלמן היה מניין רק בתפילת שחרית, פנסיון בסביבה הקרוה. והואיל וב

לא רצה הגאון רב איסר זלמן להטריח אותי לאסוף לו מניין למחנה, והציע ללכת לבית מלונו של הרב ששם היה מניין גם  
מתן של הלכה. הידידים הוותיקים במנחה ובמעריב. בהפסקה שבין מנחה לערבית, התיישבו זה ליד זה ושקעו מיד במשא ו

מישיבת וולוז'ין חידשו ימיהם כקדם, והייתה חדוותא דאורייתא ביניהם כבימי הנעורים במתיבתא רבה בהנהגת הגאון  
הנצי"ב ז"ל. בשובנו התחיל הגאון רב איסר זלמן לדבר בשבחו של הרב ולהפליג בגדולת תורתו ויראתו, והוסיף הגאון 

רוב ענוותנותו: "ולוואי והייתי מתפלל מנחה בערב יום הכיפורים כמו שהרב הזה מתפלל מנחה ביום הצדיק בתומת ישרתו ו
  חול רגיל".

של הרב הנזיר תלמידו המובהק, שמתאר את המפגש הראשון שחיבר  בתחילת אורות הקודש וכמובן התיאור המפורסם
הסיפורים האלה יכולנו לשער כמה גדול היה  את התלמיד והרב כשהרב הנזיר שומע את קול תפילתו של הרב. גם ללא

ערך התפילה עבור הרב, אבל הסיפורים האלה, העדויות האלו מעצימים אצלנו את חשיבות התפילה. אנחנו שמחזיקים  
בשיפולי גלימתו של הרב, וחפצים להמשיך את תורתו הגדולה שנגעה בהמון תחומים, צריכים לשים דגש חזק על 

  הרב היה יחיד ומיוחד בכל וגם בנושא הזה, ואנחנו צריכים ללכת בדרכו וללמוד ממנו את זה.  הנושא הזה של התפילה.

  אני מבקש להביא ציטוט נוסף של אחד מגדולי ישראל בדורנו מובא בדברי הגות וההערכה של הרב סולובייצ'יק:

תה מתפילתו אינה ידועה לו לאדם לדאבוני, היהודי המודרני איננו יודע כיצד להתפלל. חווייתו של האדם אשר שב הבי
המודרני... זוכרני בעודי ליד, גלדתי בעיר חב"דית, מקום בו שכן בית כנסת שכונה בשם "אל תכסי דשול". המסורת סיפרה 
כי בבית הכנסת הזה התפלל בשעתו בעל התניא, ואמנם מושב אחד בבית הכנסת גדור היה לבל ישב בו איש, במקום זה 

עיר עם הצבא הרוסי הנרדף על ידי נפוליאון. אוכלוסיי העיר היו עניים, רובם ככולם עובדי עבודת ישב הרבי בהגיעו ל
כפיים, סוחרים, רוכלים שנהגו לסייר בכפרים במהלך כחמישה עשר מילין סביב העיר. יקשה עליכם לצייר בדמיונכם באילו  

וחמש שנה. אולם לאחר ששהו במשך שבוע שלם   חמישים –תנאים פרימיטיביים התקיימו איכרים רוסיים לפני חמישים 
בבקתות הפרימיטיביות, שבים היו היהודים לבתיהם בכל ערב שבת. כילד, נוהג הייתי להתבונן ביהודים הנאספים לבית  
הכנסת. בזה אחר זה, מים מנצנצים מפאותיהם ומזקניהם לאחר טבילתם במקווה. עודני נושא עימי עד היום את הנעימה בה 

ֲאֶׁשר   ה'יֹאְמרּו ְּגאּוֵלי  .ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹוה' ֹהדּו לַ היו מיד עם כניסתם לבית הכנסת באמירת תהילים קז: " פותחים

יתם ..", שיר הודיה לה' שרו על תשועתם משעבוד, על פדי.ּוֵמֲאָרצֹות ִקְּבָצם ִמִּמְזָרח ּוִמַּמֲעָרב ִמָּצפֹון ּוִמָּים  .ְּגָאָלם ִמַּיד ָצר

ממאסר, על חירותם. הם דבקו בה', הם שבו הביתה, אף שידעו היטב כי למחרת היום אחר השקיעה נידונו לחזור לכפרים 
  הפרימיטיביים. 

אני קורא את הקטע הזה שכתב הרב סולובייצ'יק, ובכל פעם מחדש זה מעורר בי פליאה גדולה! הם, אותם אנשים 
לא ראו את ביתם, לא נחו לרגע, חיים בגולה, מתפללים ככה בדבקות, מסכנים שעבדו סביב השעון במהלך השבוע, 

מכניסים את השבת בהודיה גדולה, מודים לקב"ה על מה שיש להם, אומרים בכוונה גדולה "הודו לה' כי טוב... מארצות 
ם", איך זה  קיבצם". ואנחנו מה? אנחנו שזכינו לשפע, לחירות אמיתית, אנחנו שבאמת יכולים לראות ש"מארצות קיבצ

  שאנחנו לא יודעים להתפלל כך?! 

דווקא אנחנו שזוכים לכל כך הרבה שפע, לכל כך הרבה טוב ושמחה, צריכים להסתכל על המילים האלו של הרב 
סולובייצ'יק ולהתחזק מהן, אנחנו צריכים לרומם את השבת, את הכניסה של השבת, על ידי תפילה מרוממת. כל תפילה 

בשבת , התפילות הן צריכות לעמוד במרכז  -בל יש עבודה מיוחדת של תפילה ושירה בלב השבוע כמובן היא חשובה, א
  .השבת, לעצב את צביונה של השבת

  כמה נקודות על תפילה 

כמו שהזכרתי בהתחלה, במהלך החודש הזה אנחנו נעסוק בעז"ה בנושא התפילה, לקראת הימים הנוראים. ברצוני לגעת 
  מעשיות בנוגע לנושא הזה.בכמה נקודות 

אחד האתגרים הגדולים ביותר ביום, במיוחד לחבר'ה צעירים בגילאי בחורי ישיבה, זה הקימה בבוקר. כל מי שנמצא 
בישיבה, וזה ממש לא משנה באיזה שיעור הוא, צריך לקבל על עצמו שהוא קם לתפילה בישיבה, ויושב במקומו הקבוע 

חשיבה  לקחת חלק בסדר היום של הישיבה, הקביעות והסדר יוצרות חיים מאורגנים, בבית המדרש. צריך להתאמץ 
  ולימוד שיטתיים ומסודרים.

כמו כן, את התפילה ראוי להגיד בקול. לא רק "להתפלל בעיניים", אלא ממש להגיד את המילים באופן ברור, לחתוך 
מש אומר את המילים אז ממילא התפילה שלו בשפתינו את התפילה. לא חלילה לרפרף על הדפים שבסידור. אדם שמ

  הרבה יותר מדויקת ומאפשרת לתת את הדעת ולכוון למילים.



 

מנהג הישיבה הוא שאת חתימת ברכת "אהבה" שלפני קריאת שמע, את "ברוך אתה ה' הבוחר בעמו ישראל באהבה"  
הזה גם פותר בעיה הלכתית לגבי  בשחרית  ואת "ברוך אתה ה' אוהב עמו ישראל" בערבית אומרים כולם ביחד. המנהג

ין התכוננות משותפת ועוצמתית לקראת קריאת שמע. גם את קריאת שמע עעניית "אמן" לפני קריאת שמע, וגם יוצר מ
אנחנו קוראים כולם יחד בקול רם, דבר שמחזק ומרומם את המעמד. כמו שאדם נודר נדר הוא עושה זאת בפיו, זה 

  להיות גם במעמד קריאת שמע. מעיד על חיים ותסיסה, כך ראוי

המנהג בישיבת בכלל, וגם בישיבתנו, שכולם עומדים בחזרת הש"ץ. זה מסייע לריכוז ומעצים את החשיבות שבחזרת 
  הש"ץ.

מנהג נוסף בישיבה זה להוסיף פרק תהלים לאחר תפילת שחרית. אנחנו מרגישים חלק מכלל ישראל ורוצים להתפלל 
ם את רב אברום שפירא זצ"ל על העניין של המנהג הזה להוסיף פרק תהלים לאחר עבור כל עם ישראל. שאלתי פע

התפילה, הרי בשלב מסוים זה כבר נהיה הרגל שגרתי, ולא חשים בהרגשה מיוחדת בעת קריאת הפרק. ענה לי רב 
פילה. ב"ה  הייתי מודע לכל הצרות והקשיים שיש בעם ישראל, הייתי אומר ספר תהלים שלם בסיום כל ת אברום שלּו

  תמיד יש על מה להתפלל, והוספת פרק תהלים אחרי התפילה היא משמעותית מאוד.

לאחר תפילת שחרית אנחנו מקיימים בישיבה סדר הלכה קצר. בזכות חברותא כזאת בהלכה מרוויחים עולמות כי פרוטה 
  מצטרפת לפרוטה ואחר תקופה אדם מגלה שהוא צבר הון רב.

זה השירה. שירה זה תפילה מיוחדת. כשאנחנו שרים בשבת "אנעים זמירות" או זמירות  עניין נוסף שנובע מהתפילה 
שבת, אנחנו צריכים להתכוון במילים שאנחנו אומרים. לא צריך לרוץ בשירה, צריך להוריד הילוך, לשיר בנועם, להבין 

  את מה שאנחנו אומרים. אין למה לרוץ כששרים.

  להרגיש את האחר 

" (דברים יג, יח), חז"ל מסבירים שכאשר אדם עומד ְוָנַתן ְלָך ַרֲחִמים ְוִרַחְמךָ אנו השבת את הפסוק: "תפילה זה רחמים. קר 
 –ומתפלל ברחמים, אז הקב"ה שומע את תפילתו ומרחם עליו, וחז"ל מוסיפים ואומרים שכל המרחם על הבריות 

להבין אותו ואת צרכיו ולדאוג לו. האדם  מרחמים עליו. יש עניין גדול מאוד לרחם על אחרים, להרגיש את האחר, 
צריך לפתח רגישות לסביבה שלו. אנחנו עומדים בתחילתה של שנה, וזו הזדמנות אדירה לפתח את הרגישות שלנו 
כלפי הזולת. אני לא מדבר בהכרח על לעשות מבצע הירואי של חסד, אלא על רגישות פשוטה, לדעת איך להעלות 

ות קשוב לחבר ולהבין אם יש דבר מה שמפריע לו או משהו שחסר לו. אנחנו בישיבת חיוך לחבר שנמצא סביבי, להי
הגולן מיוחדים ב"ה בביחד שלנו, בצד האנושי, החברתי שלנו. זה נקודה שקיימת בנו מאוד, ואני רק בא ומחזק אותה. 

ם של חבר שזקוק ליחס אתם לא מבינים איזה עולמות אפשר לבנות בזכות הלבנת שיניים, חיוך, טפיחה קלה על השח 
  הזה. לכל אחד מאיתנו יש הזדמנות גדולה שבזכות מעשה שנראה קטן הוא יוכל להשפיע המון.

   בעז"ה שיהיה לנו אלול מרומם ומצמיח. בתורה שלנו, בתפילה שלנו, בשירה וביחסי האנוש שלנו. בעבודת ה' שלנו.

  

  

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

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

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