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הקה"ג ק' בנחס בקידמאן שליט"א
בקשת ערפ תשע"ד

בפרשתנו פרשת עקב מגלה לנו משה רבינו נותן 

התורה את הפרשה השניה של קריאת שמע )דברים יא-

יג(: "והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי", אחרי שכבר 

גילה לנו בפרשה הקודמת פרשת ואתחנן את הפרשה 

הראשונה של קריאת שמע )דברים ו-ד(: "שמע ישראל 

ה' אלקינו ה' אחד, ואהבת את ה' אלקיך".

בקריאת  קוראים  שאנו  הללו  פרשיות  שתי 

להן  יש  וערבית,  שחרית  באהבה  פעמים  שמע 

כל  ה'  לעבודת  היסוד  בהנחת  גדולה  משמעות 

רבי  "אמר  יג.(:  )ברכות  במשנה  ששנינו  כמו  היום, 

יהושע בן קרחה, למה קדמה פרשת שמע לוהיה אם 

שמוע, כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחילה, 

כי  מבואר  הרי  מצוות".  עול  עליו  מקבל  כך  ואחר 

פרשיות  שתי  את  שמע  בקריאת  קוראים  כשאנו 

הללו שחרית וערבית, מוטלת עלינו החובה לקבל 

עלינו עול מלכות שמים ועול המצוות.

 "איזו היא עפודה שהיא פלפ,
הוי אומק זו תבלה"

במאמר זה ברצוננו להתבונן על מצוה חשובה 

שאנו  התפלה  מצות  היא  הלא  השבוע,  בפרשת 

למדים מהפסוק הראשון של הפרשה השניה של 

קריאת שמע )דברים יא-יג(:

"והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנכי 

מצוה אתכם היום, לאהבה את ה' אלקיכם ולעבדו 

בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתי מטר ארצכם בעתו 

יורה ומלקוש ואספת דגנך ותירשך ויצהרך, ונתתי 

עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת".

שנינו על כך בגמרא )תענית ב.( כי ממה שכתוב 

בפסוק זה: "ולעבדו בכל לבבכם", אנו למדים שצריך 

דתניא  בתפלה,  לן  "ומנא  הגשמים:  על  להתפלל 

לאהבה את ה' אלקיכם ולעבדו בכל לבבכם, איזו היא 

עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפלה, וכתיב בתריה 

ונתתי מטר ארצכם בעתו יורה ומלקוש".

אך לפי זה יש לתמוה על הרמב"ם שהביא מקור 

למצות תפלה מפסוק אחר בפרשת משפטים )שמות 

לחמך  את  וברך  אלקיכם  ה'  את  "ועבדתם  כג-כה(: 

ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך". וכך הם דבריו 

)הלכות תפלה פ"א ה"א(: "מצות עשה להתפלל בכל יום 

שנאמר ועבדתם את ה' אלקיכם, מפי השמועה למדו 

שעבודה זו היא תפלה, שנאמר ולעבדו בכל לבבכם, 

אמרו חכמים אי זו היא עבודה שבלב זו תפלה".

א',  קושיא  הרמב"ם,  על  קושיות  שתי  כאן  יש 

מאחר שבגמרא מבואר בפירוש שאנו למדים מצות 

ראה  מה  לבבכם",  בכל  "ולעבדו  מהפסוק:  תפלה 

מהפסוק:  זו  למצוה  אחר  מקור  להביא  הרמב"ם 

"ועבדתם את ה' אלקיכם". קושיא ב', מאחר שלא 

"ועבדתם  שכתוב:  מה  כי  הוכחה  לרמב"ם  היתה 

את ה' אלקיכם", היא על מצות תפלה, כי אם ממה 

לבבכם, מפי השמועה למדו  בכל  "ולעבדו  שכתוב: 

המקור  הביא  לא  מדוע  תפלה",  היא  זו  שעבודה 

למצות תפלה מהפסוק: "ולעבדו בכל לבבכם".

הרגיש בכך ה"כסף משנה" על הרמב"ם, ותירץ 

בטוב טעם ודעת, כי מהפסוק הנאמר בקריאת שמע 

מספר  הכתוב  שהרי  מצוה,  שזו  ללמוד  אפשר  אי 

סיפור דברים: "והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי... 

לאהבה את ה' אלקיכם ולעבדו בכל לבבכם", כי אז 

תקבלו שכר, "ונתתי מטר ארצכם בעתו".

לכן מביא הרמב"ם המקור לכך בפסוק שהוא 

לנו  מנין  אך  אלקיכם",  ה'  את  "ועבדתם  ציווי: 

שהכוונה על עבודת התפלה, על זה מביא הרמב"ם 

הוכחה ממה שכתוב לשון עבודה בפסוק: "ולעבדו 

שעבודה  למדנו  השמועה  ומפי  לבבכם",  בכל 

"עבודה"  לשון  כי  למדנו  ומזה  תפלה,  היא  שבלב 

ה'  את  "ועבדתם  שכתוב:  מה  כן  אם  תפלה,  היא 

אלקיכם", היא מצות עשה להתפלל לה'.

שנתייגעו  במה  להתבונן  ראוי  שעתה  אלא 

הראשונים והאחרונים, מדוע מכל תרי"ג המצוות 

בלב",  שהיא  "עבודה  מוגדרת:  תפלה  מצות  רק 

הנביא  שאמר  כמו  בזה  הכוונה  הפשט  ובדרך 

ניגש העם הזה  כי  יען  "ויאמר אדני  )ישעיה כט-יג(: 

בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני, ותהי יראתם 

אותי מצות אנשים מלומדה, לכן הנני יוסף להפליא 

חכמיו  חכמת  ואבדה  ופלא  הפלא  הזה  העם  את 

ובינת נבוניו תסתתר".

הכוונה  הוא  התפלה  שורש  כי  מבואר  הרי 

שבלב, שלא נהיה ח"ו בכלל: "בפיו ובשפתיו כבדוני 

ולבו רחק ממני", לכן מגדיר הכתוב את התפלה לה': 

"ולעבדו בכל לבבכם - עבודה שהיא בלב", ללמדנו 

כי עיקר עבודת התפלה היא הכוונה שבלב. אולם 

עדיין מקום יש בראש לבאר ביתר עמקות ההגדרה 

של תפלה: "עבודה שהיא בלב".

עוד ראוי לבאר מה שרבים שואלים ומשתוקקים 

לדעת, מדוע התפלה חשובה כל כך בעיני ה', כמו 

)תהלים  שכתוב  מקרא  ו:(  )ברכות  בגמרא  שדרשו 

יב-ט(: "כרום זלות לבני אדם, אלו דברים שעומדים 

ברומו של עולם ובני אדם מזלזלין בהן". ולמה צריך 

מנחה  שחרית  פעמים  שלוש  יום  כל  לה'  להתפלל 

ערבית. והרי ברור כי אם נשכיל להבין אפילו כטיפה 

מן הים על המשמעות של תפלה לה', נוכל להתפלל 

ב-יט(:  )איכה  בבחינת  והתלהבות  חמימות  ביתר 

"שפכי כמים לבך נוכח פני ה'", ולא בבחינת: "מצות 

אנשים מלומדה". 

 "נעשה אדם" - כל הפקיאה
השתתבה פפקיאת האדם

פתח דברינו יאיר ליישב כל זה על פי הקדמה 

במשנתו  האדם  בריאת  תכלית  בענין  נפלאה 

הטהורה של רבינו האריז"ל ב"לקוטי תורה" )פרשת 

כי תשא ד"ה ועתה הורד עדיך(, לפרש מקרא שכתוב 

"ויאמר אלקים נעשה אדם", וכבר  )בראשית א-כו(: 

דקדקו חכמינו ז"ל על לשון "נעשה" בלשון רבים, 

ראוי  והיה  ומיוחד  יחיד  אחד  הוא  הקב"ה  שהרי 

כך  על  נפלא  ביאור  ומצינו  אדם".  "אעשה  לומר: 

בזוהר הקדוש )פרשת פנחס רלח:(:

דאשלימו  בתר  אדם.  נעשה  אלקים  "ויאמר 

קוב"ה,  לון  אמר  ואומן,  אומן  כל  לעבידתייהו 

אומנותא חדא אית לי למעבד דיהא שותפא דכלנא, 

ואחד  אחד  כל  ביה  למעבד  כחדא  כלכו  אתחברו 

“ולעפדו פכל לפפכם – זו תבלה”

 אדם צקיך להתבלל כשליח ציפוק
עפוק כל חלרי הפקיאה הכלולים פו
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ליה  למיהב  עמכון  אשתתף  ואנא  דיליה,  מחולקא 

מחולקא דילי, והיינו נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, 

ואוקמוה רבנן )יבמות סא.( דלית אדם אלא ישראל, 

צאן  צאני  ואתן  לד-לא(  )יחזקאל  דכתיב  הוא  הדא 

מרעיתי אדם אתם, אתם אדם ולא גוים, ובגין דא 

)תהלים קמט-ב( ישמח ישראל בעושיו".

ובתרגום ללשון הקודש:

שהשלימו  אחרי  אדם.  נעשה  אלקים  "ויאמר 

עבודתם כל אומן ואומן, אמר להם הקב"ה, אומנות 

כולם,  של  בשיתוף  שתהא  לעשות  לי  יש  אחת 

ואחד  אחד  כל  בו  לעשות  יחד  כולכם  התחברו 

מחלק  לו  לתת  עמכם  אשתתף  ואני  שלו,  מחלק 

שלי, והיינו נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, ופירשוהו 

הכתוב  שאמר  זהו  ישראל,  אלא  אדם  שאין  רבנן 

ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם, אתם אדם ולא 

גוים, ולכן ישמח ישראל בעושיו".

האדם  כי  הזוהר,  כוונת  )שם(  האריז"ל  ומבאר 

הוא עולם קטן הכלול מכל העולמות ומכל מלאכי 

מעלה, וכאשר הוא מתקן את עצמו בעסק התורה 

חלקי  כל  את  גם  מתקן  הוא  הרי  טובים,  ומעשים 

את  ח"ו  מקלקל  הוא  ואם  בו,  הכלולים  הבריאה 

דרכיו הרי הוא מקלקל עמו גם את כל חלקי הבריאה 

הכלולים בו, ועל ידי זה יתפללו עליו שיצליח דרכו 

בעבודת ה', כדי שעל ידי זה יתקן גם את כל חלקי 

הבריאה הכלולים בו, ובלשון קדשו:

רבים,  בלשון  נעשה  נאמר  בבריאת האדם  "והנה 

ולא עשה כן בכל השאר, אלא יהי אור, יהי רקיע, לשון 

יחיד, אלא המאציל העליון ברא הבריאה, ואין בעולם 

נקודה  ולא  לבד  מדרגתה  אלא  להשיג  כח  הבריאה 

]משום[  האדם,  אל  כן  עשה  ולא  למעלה,  אחרת 

שרצה שישיג כל העולמות ויקשור את כולם.

ונמצא שרצה המאציל שיתנו כל עולם ועולם 

יחטא  ואם  עליו,  ירחמו  שכולם  כדי  ברצונם  חלק 

יפגום בכל העולם וכולם יבקשו רחמים עליו, ואם 

לו  שיתנו  רצה  ולכן  כולם,  בו  וישמחו  יגילו  יזכה 

חלקם... ועל כן אמר נעשה בלשון רבים, שנתייעץ 

כולם  שיתנו  ותחתונים  עליונים  שלו  בפמליא 

חלקם ברצונם בו, וכן היה והשיג חלקו מכולם".

"פצלם אלרים פקא אותו"

מוולאזין  חיים  רבי  להגה"ק  החיים"  ב"נפש 

זי"ע )שער א פרקים א-ג( מאריך לבאר על פי הקדמה 

זו מקרא שכתוב )בראשית א-כז(: "ויברא אלקים את 

ונתייגעו  אותו".  ברא  אלקים  בצלם  בצלמו  האדם 

המפרשים לבאר מהו המושג של "בצלם אלקים", 

ומבאר  דמות.  ולא  צלם  לא  להקב"ה  אין  שהרי 

ערוך"  וה"שלחן  פי מה שכתבו ה"טור"  על  הענין 

תקיף  שהוא  יכוין  אלקים  "בהזכירו  ה(:  סימן  )או"ח 

בעל היכולת ובעל הכוחות כולם".

בעולם  שישנם  הכוחות  שכל  בזה,  והכוונה 

שלהם  הכח  את  שואבים  הכלל  מן  יוצא  בלי 

ובכל  שמו,  יתברך  הבורא  שהוא  חיותם  ממקור 

רגע תלויים כל הנבראים בשפע של כח שהקב"ה 

רגע בשפע  כל  ומאחר שהם תלויים  מספק להם, 

של חיות שהקב"ה משפיע להם, נמצא כי הקב"ה 

"בעל  הוא:  שהרי  היכולת",  ובעל  "תקיף  הוא 

הכוחות כולם".

כל  את  בתוכו  כולל  שהאדם  מאחר  והנה 

הבחינה  מעין  כביכול  הוא  שגם  נמצא  העולמות, 

הוא  האדם  שהרי  כולם",  הכוחות  "בעל  של: 

כל  של  שלימותם  מצב  תלוי  שבו  הבריאה  מרכז 

כראוי,  ומתנהג  ה'  את  עובד  הוא  אם  העולמות, 

אותם  ומעלה  הבריאה  כל  את  מתקן  הוא  הרי 

ח"ו  חוטא  הוא  אם  זה  לעומת  שלימות,  לתכלית 

חלקי  כל  את  עמו  מוריד  הוא  הרי  למטה,  ויורד 

הבריאה לתחתית השפלות.

את  אלקים  "ויברא  הכתוב:  פירוש  וזהו 

כמו  כי  אותו",  ברא  אלקים  בצלם  בצלמו  האדם 

הנמצאים  הכוחות  בעל  האלקים  הוא  שהקב"ה 

רגע  כל  ומנהיגם  ומסדרם  כולם,  העולמות  בכל 

כרצונו, כן השליט רצונו יתברך את האדם שיהא 

הוא הפותח והסוגר של כמה אלפי רבבות כוחות 

בכל  הנהגותיו  סדרי  פרטי  כל  פי  על  ועולמות, 

עניניו בכל עת ורגע ממש, כפי שרשו העליון של 

מעשיו ודבוריו ומחשבותיו, כאלו הוא גם כן בעל 

הכח שלהם כביכול.

יומתק להבין בזה מאמר המדרש )קהלת רבה( על 

הפסוק )שם ז-יג(: "ראה את מעשה האלקים כי מי יוכל 

לתקן את אשר עוותו. בשעה שברא הקב"ה את אדם 

הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, 

ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן, וכל מה שבראתי 

בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את 

עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך".

הקב"ה  לו  שגילה  בזה,  הביאור  האמור  לפי 

לתת  צריך  הוא  ולכן  הבריאה,  מכל  כלול  שהוא 

ויגרום להחריב את  יקלקל את מעשיו  דעתו שלא 

מעץ  ואכל  שחטא  אחרי  כן  ואמנם  הבריאה,  כל 

נאמר  זה  ועל  העולמות,  בכל  קלקול  גרם  הדעת 

)בראשית ג-יז(: "ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך 

ותאכל מן העץ אשר צויתיך לאמר לא תאכל ממנו, 

ארורה האדמה בעבורך בעצבון תאכלנה כל ימי חייך, 

וקוץ ודרדר תצמיח לך ואכלת את עשב השדה".

 כ"פ אותיות התוקה
כ"פ צינוקות השבע

זו במסילה נעלה לבאר עבודת התפלה  בדרך 

העומדת ברומו של עולם, על פי הידוע שהקב"ה 

ונרמז  בתורה,  שהסתכל  ידי  על  העולם  את  ברא 

א-א(:  )בראשית  בתורה  הראשון  בפסוק  הדבר 

הארץ".  ואת  השמים  את  אלקים  ברא  "בראשית 

ומפרש במדרש )ב"ר א-א(:

של  אומנתו  כלי  הייתי  אני  אומרת  "התורה 

הקב"ה. בנוהג שבעולם מלך בשר ודם בונה פלטין, 

אומן,  מדעת  אלא  עצמו  מדעת  אותה  בונה  אינו 

והאומן אינו בונה אותה מדעת עצמו אלא דיפתראות 

לו, לדעת היאך הוא עושה חדרים,  יש  ופינקסאות 

מביט  הקב"ה  היה  כך  פשפשין.  עושה  הוא  היאך 

בראשית  אמרה  והתורה  העולם,  את  ובורא  בתורה 

כמה  היאך  תורה,  אלא  ראשית  ואין  אלקים,  ברא 

דאת אמר )משלי ח-כב( ה' קנני ראשית דרכו".

נמצינו למדים מזה שהקב"ה ברא את העולם 

ספר  מבוסס  זה  ועל  התורה,  אותיות  כ"ב  ידי  על 

נבראו  הדברים  כל  איך  לפרט  ככולו  רובו  יצירה 

בכ"ב האותיות, שהם בעצם כ"ב צינורות שהקב"ה 

שכתב  כמו  בעולם,  השפע  את  ידיהם  על  מוריד 

וישכב  הפסוק  על  ויצא  )פרשת  עמוקות"  ה"מגלה 

במקום ההוא(: "שנברא האדם בכ"ב אותיות התורה, 

והן הן כ"ב צינורות היורדים לעולם, בסוד )בראשית 

מח-כ( ב"ך יברך ישראל, כי כל אות הוא צינור מיוחד 

לבוא השפע לזה העולם".

 שוקש מצות תבלה ממרקא שכתופ: "ולעפדו פכל לפפכם,
איזו היא עפודה שהיא פלפ, הוי אומק זו תבלה"

 הרפ"ה פקא את העולם פכ"פ אותיות התוקה,
שהן כ"פ צינוקות שבע להשביע חיות כללית לכל הפקיאה

 פן איש חי: תכלית התבלה פכ"פ האותיות,
לייצק כ"פ צינוקות שיוכל המתבלל לרפל את צקכיו הבקטיים

 קאשית חכמה: תכלית הוידוי "אשמנו פגדנו"
לבי סדק האל"ף פי"ת, לתרן כ"פ אותיות שנבגמו פחטאים
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ואתחנן  על  עמוקות"  ב"מגלה  עוד  כתב  וכן 

"כ"ב אותיות התורה מא' ועד ת', שכנגדן  )אופן נ(: 

האותיות  מן  אות  שכל  בעולם,  צינורות  כ"ב  יש 

סוד  והוא  לעולם,  השפע  יורד  שמשם  אחד  צינור 

כ"ב אותיות התורה  לומר  רצונו  ישראל,  יברך  ב"ך 

יורדין כ"ב צינורות לעולם".

הרבי  דברי  עם  להפליא  מתאים  זה  ענין 

אלימלך"  ב"נועם  זי"ע  מליז'ענסק  אלימלך  ר' 

)פרשת וירא ד"ה או יאמר וירא הב'( בשם רבו המגיד 

ממעזריטש זי"ע, הטעם שהקב"ה נקרא "כביכול" 

כי הוא אותיות כ"ב יכול, כלומר על ידי כ"ב אותיות 

והנה  הזה,  בעולם  שפע  להשפיע  הקב"ה  יכול 

הדברים בלשון קדשו:

"דהנה כשעלה ברצונו יתברך לברוא את העולם 

ולהיכן  עצמו,  את  הקב"ה  צמצם  לברואיו,  להטיב 

שצמצם  ז"ל  מורי  מפי  שמעתי  עצמו,  את  צמצם 

העולם,  ברא  שבהם  התורה  האותיות  בתוך  עצמו 

)עירובין כב., יומא  ואמר שזה הפירוש שאמרו חז"ל 

ג:, מגילה כא., חגיגה יג: על הקב"ה( כביכו"ל ברוך הוא, 

רצונו לומר על ידי כ"ב אתוון יכול הקב"ה להיות בזה 

בקדושה,  לשמה  בתורה  העוסק  והצדיק  העולם, 

בתוך  ויתעלה  הוא  ברוך  הבורא  את  ממשיך  הוא 

האותיות של התורה כמו בשעת הבריאה".

 כ"פ אותיות התבלות
לרפל השבע מכ"פ צינוקות

אמת  הן  כי  גדול,  יסוד  לדעת  ראוי  אמנם 

שהקב"ה משפיע את השפע בעולם הזה על ידי כ"ב 

כללי  באופן  רק  הוא  זה  כל  אולם  התורה,  אותיות 

להחיות העולמות, אבל כדי שיקבל כל נברא בפרט 

להתפלל  הוא  צריך  לו,  המיוחד  הפרטי  השפע  את 

לקבל  צינורות  כ"ב  מהם  לעשות  כדי  אותיות  בכ"ב 

את השפע שלו. משל למה הדבר דומה למלך טוב 

טוב,  מכל  מדינתו  לבני  לחלק  שרוצה  חסד  בעל 

כדי  שלו  הכלים  עם  יבוא  מהם  אחד  שכל  ומבקש 

לקבל בהם את צרכיו הפרטיים. דבר זה אנו למדים 

ממקרא שכתוב במעשה בראשית )בראשית ב-ה(:

עשב  וכל  בארץ  יהיה  טרם  השדה  שיח  "וכל 

השדה טרם יצמח, כי לא המטיר ה' אלקים על הארץ, 

ואדם אין לעבוד את האדמה". ופירש רש"י: "כי לא 

אין  שאדם  לפי  המטיר,  לא  טעמא  ומאי  המטיר, 

לעבוד את האדמה, ואין מכיר בטובתן של גשמים, 

וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם, התפלל עליהם 

וירדו וצמחו האילנות והדשאים".

הקב"ה  שברא  אף  כי  ברורים  דברים  לנו  הרי 

את העולם בששת ימי מעשה בראשית על ידי כ"ב 

אותיות התורה, עם כל זאת לא היה אדם הראשון 

יכול לאכול מהצמחים רק אחרי שהתפלל עליהם, 

והיינו כאמור שעל ידי התפלה בכ"ב אותיות יצר כ"ב 

צינורות כדי שיזכה לקבל את השפע המגיע לו.

ממשנתו  למדנו  זה  ביאור  כי  וראה  בא  ועתה 

הטהורה של ה"בן איש חי" דרושים )פרשת נשא על 

הפסוק כה תברכו(:

שהוצרכו  הטעם  בס"ד  לפרש  נראה  "ועוד 

יותר  האדם  חסרון  יודע  הקב"ה  והלא  התפילות, 

ממה שהאדם יודע בעצמו, ולמה יצטרך להתפלל. 

והם  וכלים,  צינורות  צריך  לכל שפע  כי  אך הטעם 

הם  אותיות  כל  כי  התפלה,  מאותיות  נעשים 

ממנו  להביאם  האדם  צריך  וזה  כנודע.  כלים  סוד 

תבשיל  המבקש  עני  ]היא[  הדרך  כי  ]מעצמו[, 

ותבשיל,  כלי  לו  שיתן  לו  יאמר  לא  הבית,  מבעל 

אלא יביא כלי מאצלו ויניח לו בו תבשיל, וכן השפע 

שמקבל האדם מהקב"ה בתורת צדקה, צריך שיביא 

כלים ויניח לו בתוכם השפע.

מיהו מזדמן שהעני נושא חן בעיני בעל הבית 

נשיאות  יזדמן  בנמשל  וגם  גם את הכלי,  לו  שיתן 

והיה  סה-כד(  )ישעיה  דכתיב  ישראל,  אצל  כזו  חן 

טרם יקראו ואני אענה. נמצא נותן להם שפע טרם 

שיביאו הכלים הנעשים מכח דיבורי התפלה. אך על 

הרוב צריכין הם להכין הכלים, לכך יתפללו קודם כדי 

ולכן  וכלים מן אותיות התפלה,  צינורות  שיתהווה 

שירבו  כדי  צדיקים  של  לתפלתם  יתאווה  הקב"ה 

העולמות,  בכל  השפע  יתרבה  וממילא  הכלים, 

דהא כתיב )מלכים ב ד-ו( ויאמר אין עוד כלי ויעמוד 

השמן, ובריבוי הכלים נתרבה השמן".

נשכיל להבין לפי זה מה ששנינו בגמרא )שבת י.(: 

"רבא חזייה לרב המנונא דקא מאריך בצלותיה, אמר 

מניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, והוא סבר זמן 

תפלה לחוד וזמן תורה לחוד". הביאור בזה, כי רבא 

אמר: "מניחין חיי עולם", מניחים את התורה שהיא 

חיי עולם, כי על ידי כ"ב אותיותיה ממשיכים חיים 

בתפלה  שעה",  בחיי  "ועוסקים  העולם,  לכל  כללי 

לקבל  המתפלל,  לאדם  פרטי  שפע  שממשיכים 

דברים הנצרכים לו שזהו בבחינת חיי שעה.

ומפרש הגמרא טעמו של רב המנונא שהאריך 

תורה  וזמן  לחוד  תפלה  זמן  סבר  "והוא  בתפלתו: 

את  מורידים  אנו  תורה"  "זמן  ידי  על  כי  לחוד", 

אותיות  צינורות  מכ"ב  העולם  לכל  הכללי  השפע 

התורה, ואילו על ידי "זמן תפלה" אנו מורידים את 

השפע הפרטי בכ"ב צינורות אותיות התפלה, לא 

גדול  חסד  בזה  שיש  נברא  לכל  אלא  לעצמנו  רק 

להחיות נפש כל חי. 

 כ"פ אותיות התבלה לתרן
הבגם פכ"פ אותיות התוקה

החשיבות  להבנת  יקרה  נקודה  להוסיף  ויש 

המבואר  פי  על  התפלה,  עבודת  של  הגדולה 

בספרים הקדושים כי הפוגם ח"ו במצוות התורה, 

ניתנו  שבהן  התורה  אותיות  בכ"ב  פוגם  הוא  הרי 

כ"ב  את  ח"ו  מקלקל  הוא  זה  ידי  ועל  המצוות, 

טוב  רב  שפע  הקב"ה  משפיע  שבהם  צינורות 

בעולם הזה, ומונע בכך מהשפע שלא יוכל לרדת 

בעולם הזה מאחר שהצינורות נתקלקלו.

שנתפלל  התפלה,  מצות  הקב"ה  לנו  נתן  לכן 

שנברא  האותיות  כ"ב  עם  הקודש  בלשון  ה'  לפני 

כ"ב  את  התפלה  ידי  על  שנתקן  כדי  העולם,  בהן 

ישפיע  זה  ידי  ועל  בהן,  שפגמנו  התורה  אותיות 

הקב"ה שוב שפע רב טוב דרך כ"ב אותיות הללו 

בבחינת: "ב"ך יברך ישראל". והנה הוא המקור לכך 

בדברי ה"ערבי נחל" )פרשת תולדות דרוש ב(:

ומאתו  ולטובים,  לרעים  ומטיב  טוב  השי"ת  "כי 

נשפע לעולם כל טוב, רק השינוי הוא לפי המקבלים, 

כי בכדי שיהיה שכר ועונש ברא השי"ת כמה עולמות, 

ובכולם יש בתי דין ממונים על השפע ההיא שנשפע 

והאדם בחטאו  צינורות שהם אותיות קדושים,  דרך 

פוגם באותיות הללו, והיינו קלקול הצינורות, ועל ידי 

שפגם  העולם  לאותו  בבואו  ההוא  שפע  מתעכב  זה 

של  התפלה  אותיות  אזי  האדם,  מתפלל  וכאשר  בו, 

המבוקש ההוא אשר מבקש, הן הנה אותיות הצינורות 

התפלה  ידי  על  וניתקנו  המבוקש,  ההוא  שפע  של 

הצינורות האלה, ומיד בא אליו השפע מעצמו".

לפי האמור נשכיל להבין מה שכתב ב"ראשית 

שצריך  הטעם  ה(  פרק  התשובה  )שער  חכמה" 

 זוהק הרדוש: "ויאמק אלרים נעשה אדם".
הרפ"ה פירש מכל חלרי הפקיאה שכל אחד יתן מחלרו פאדם

 קפינו האקיז"ל: אדם החוטא מרלרל את כל הפקיאה
הכלולה פתוכו, ואם הוא מתרן הקי הוא מתרנם

 האדם הוא שליח ציפוק עפוק כל חלרי הפקיאה
הכלולים פו, שאינם יכולים להתבלל פאותיות הדיפוק

 אדם האומק בקר שיקה הוא פפחינת בה,
עפוק כל פעלי חיים שאין להם כח הדיפוק של כ"פ האותיות
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להתוודות בסדר האל"ף בי"ת: "א'שמנו ב'גדנו ג'זלנו 

ד'ברנו ד'ופי" וכו', כדי לתקן את כ"ב אותיות התורה 

שפגמנו בהן בעוונותינו הרבים, ובלשון קדשו:

שנאמר  עוונו,  על  להתוודות  לשב  עשה  "מצות 

)במדבר ה-ז( והתוודו את חטאתם אשר עשו. וסדר הוידוי 

באלפא  להתוודות  ונהגו  פשעתי...  עויתי  חטאתי  הוא 

נבראו כל העולמות  ידי כ"ב אותיות  ביתא, מפני שעל 

העולמות  כל  העוון  ידי  ועל  יצירה,  בספר  כדפירש 

נפגמים, ולכן ראוי להתוודות באלפא ביתא".

 האדם הוא שליח של כל
חלרי הפקיאה להתבלל פמרומם 

על  חדש  מושג  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

כי מאחר שאי  העבודה הנשגבה של התפלה לה', 

כ"ב  בלי  שפע  לקבל  בעולם  נברא  לשום  אפשר 

הלא  אולם  התפלה,  אותיות  של  השפע  צינורות 

הדיבור  כח  להם  אין  האדם  מלבד  הנבראים  כל 

כמו  העולם,  בהן  שנברא  אותיות  בכ"ב  להתפלל 

האדם  את  אלקים  ה'  "וייצר  ב-ז(:  )בראשית  שכתוב 

עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם 

לנפש חיה". ומפרש בתרגום אונקלוס: "והות באדם 

לרוח ממללא". ופירש רש"י: "אף בהמה וחיה נקראו 

נפש חיה, אך זו של אדם חיה שבכולן, שניתוסף בו 

את  הנבראים  כל  יקבלו  איך  כן  אם  ודיבור".  דעה 

שפעם הפרטי בלי כ"ב צינורות התפלה.

התשובה על כך היא, שהקב"ה הטיל על האדם 

עבודת הקודש, שהוא יהיה שליח ציבור להתפלל 

עבור כל חלקי הבריאה הכלולים בו, כי מאחר כפי 

כולל  האריז"ל  ורבינו  הקדוש  מהזוהר  שלמדנו 

האדם בתוכו את כל חלקי הבריאה, נמצא שכאשר 

הוא מתפלל ושופך את לבו בפני ה', מתפללים עמו 

יחד כל חלקי הבריאה הכלולים בו, ועל ידי זה כאשר 

לקבל  התפלה  מאותיות  צינורות  כ"ב  מייצר  הוא 

את השפע, הרי יחד עמו מקבלים כל הנבראים את 

השפע דרך צינורות הללו.

ואם כדי לקבל שפע יום יום כך, על אחת כמה 

הצינורות  כ"ב  את  וקלקל  האדם  חטא  אם  וכמה 

של כ"ב אותיות התורה, הרי גרם בכך פגם לא רק 

בו,  הכלולים  הבריאה  חלקי  לכל  גם  אלא  לעצמו 

נמצא שהוא צריך להתפלל לא רק על עצמו אלא 

לתקן  כדי  בו,  הכלולים  הבריאה  חלקי  כל  על  גם 

ידי  ועל  התורה,  אותיות  של  צינורות  בכ"ב  הפגם 

זה יוכלו כל חלקי הבריאה לקבל את שפעם.

כי האדם הוא שליח ציבור של  זה  נמצא לפי 

בתפלתו  ולמליץ  לפה  להיות  כולה,  הבריאה  כל 

עבורם בפני מלך מלכי המלכים הקב"ה, כדי לייצר 

אותיות  כ"ב  של  השפע  צינורות  כ"ב  את  עבורם 

התפלה, שיוכלו לקבל את חיותם ואת שפעם כל 

שירה:  בפרק  ששנינו  הענין  וזהו  צרכו.  כפי  אחד 

כל העוסק בפרק  רבי אליעזר הגדול אומר,  "תניא 

שירה זה בכל יום, מעיד אני עליו שהוא בן העולם 

הבא". כי השירה של כל בעלי חיים היא רק בדרך 

רמז בלי הברת כ"ב אותיות התפלה, והאדם הכולל 

בתוכו את כל הבריאה הוא הפה שלהם.

על פי האמור נשכיל להבין מה ששנינו בגמרא 

שירה  אומרים  השרת  מלאכי  "אין  צא:(:  )חולין 

לומר  ויש  למטה".  ישראל  שיאמרו  עד  למעלה, 

הביאור בזה, כי מאחר שישראל כוללים בתוכם את 

כל הבריאה כולה אפילו את מלאכי השרת, נמצא 

כל  של  שלוחיהם  הם  הרי  שירה  אומרים  כשהם 

הבריאה כולה, שאומרים שירה על ידי כ"ב אותיות 

התפלה היוצאות מפיהם, לכן הם קודמים למלאכי 

השרת שאינם יכולים לומר רק שירה מצד עצמם, 

מאחר שאינם כוללים בתוכם את כל הבריאה. 

 "הללוהו שמש ויקח,
הללוהו כל כוכפי אוק"

ומצינו מקור לרעיון זה ממשנתו הטהורה של 

בזה  שהאריך  ה(  ענף  ה  )שער  שבת"  של  ה"סידורו 

קדשו  מדברות  מעט  נביא  הענין  ולתועלת  מאד, 

השייך לעניננו:

"ענף ה ידבר איך שאנו נכללין מכל העולמות עליונים 

ותחתונים, בכח גופינו שהוא מן הארץ ונשמותינו שהוא 

מן השמים, ולכן כאשר אנחנו מעוררים עצמינו להודות 

ידי שורשם שבנו  לשם ה', גם המה כולם יתעוררו על 

לפני  כל העולם  ואנחנו מקרבים את  לה',  ולהלל  לברך 

צור העולמים ברוך הוא".

בהמשך הדברים הוא כותב:

"ונשאר לבאר עוד, איך שגם ענין התקרבותם 

אל אור פני מלך חיים, וגם חובת השירה שהוקצב 

שירתו  לשיר  והתחתונים  העליונים  הנבראים  לכל 

שירה  בפרק  וכאמור  המלאכים,  כשירת  יום,  בכל 

שיסד התנא רבי אליעזר הגדול, הכל הוא על ידינו, 

ועלינו לעוררם ולפקדם ולציותם ולקרבם אל מלך 

חי עולמים, ואין להם כח לומר שירתם אלא בפינו, 

כשאנו אומרים ומסדרים שבחו יתברך, יתעוררו גם 

המה כפי חיות של כל אלד להלל לבוראו".

זו הוא מפרש המשמעות העמוקה של  בדרך 

תהלים  בספר  ישראל  זמירות  נעים  המלך  דוד 

השמים,  מן  ה'  את  הללו  "הללויה  )קמח-א(: 

כל  הללוהו  מלאכיו  כל  הללוהו  במרומים,  הללוהו 

וירח, הללוהו כל כוכבי אור,  צבאיו, הללוהו שמש 

והמים אשר מעל השמים".  הללוהו שמי השמים 

הבריאה  כל  את  הכולל  האדם  כי  בזה  הביאור 

כח  נותן  הוא  הרי  לה',  ותשבחות  שירות  באומרו 

ולכן  שירה,  לומר  בתוכו  הכלולים  הנבראים  לכל 

מי כמוהו אשר לו נאה לומר לכל הבריאה כולה: 

הללוהו  צבאיו,  כל  הללוהו  מלאכיו,  כל  "הללוהו 

שמש וירח, הללוהו כל כוכבי אור".

מה  להבין  פתח  לנו  יפתח  האמור  פי  על 

לבבכם,  בכל  "ולעבדו  לומר:  ז"ל  חכמינו  שדקדקו 

איזו היא עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפלה". כי 

כל הדמים  הלב הוא מקור החיות שנאספים שם 

שבגוף, ומאחר שהאדם כולל בתוכו את כל חלקי 

מרוכזים  שבו  המקום  הוא  הלב  הרי  הבריאה, 

אדם  וכאשר  הבריאה,  כל  של  החיות  שורש 

מתפלל בכוונת הלב הרי הוא מייצר כ"ב צינורות 

השפע לכל חלקי הבריאה הכלולים בתוך הלב, לכן 

"עבודה שהיא  בצדק הגדירו את עבודת התפלה: 

בלב", כי עבודת התפלה היא בתוך הלב פנימה.

לנו  שגילה  מה  להבין  לנו  ירווח  כן  כי  הנה 

של  שניה  בפרשה  התפלה  עבודת  על  הקב"ה 

קריאת שמע בפסוקים: "והיה אם שמוע תשמעו 

היום, לאהבה  אל מצוותי אשר אנכי מצוה אתכם 

נפשכם,  ובכל  ולעבדו בכל לבבכם  ה' אלקיכם  את 

ואספת  ומלקוש  יורה  בעתו  ארצכם  מטר  ונתתי 

דגנך ותירשך ויצהרך, ונתתי עשב בשדך לבהמתך 

ואכלת ושבעת". ביקש הקב"ה ללמדנו בכך, כי על 

ידי התפלה בכוונת הלב, אנו מייצרים כ"ב צינורות 

רב  שפע  ידם  על  מקבלים  הנבראים  שכל  השפע 

טוב, השמים מורידים גשמים, והארץ מצמיחה כל 

מיני צמחים לאדם ולבהמה לאכול ולשבוע.

ציבור  שליח  הוא  אדם  כי  זה  מכל  לנו  היוצא 

של כל חלקי הבריאה הכלולים בו, ולפי זה נשכיל 

להבין הטעם שצריך להתפלל כל יום, שהרי הקב"ה 

)ברכת  שתיקנו  כמו  הבריאה,  את  יום  בכל  מחדש 

מעשה  תמיד  יום  בכל  בטובו  "המחדש  אור(:  יוצר 

לייצר  כדי  יום  כל  להתפלל  צריך  לכן  בראשית". 

טוב  רב  שפע  בהם  לקבל  האותיות,  צינורות  כ"ב 

לכל הבריאה, וגורם בכך נחת רוח גדולה להקב"ה, 

אשר חפצו ורצונו להשפיע שפע רב טוב לנבראיו 

וגם  הוא".  "כי חפץ חסד  ז-יח(:  )מיכה  כמו שכתוב 

בו  הכלולים  הבריאה  חלקי  כל  עם  חסד  עושה 

הרבה  שכרו  זה  ידי  ועל  ידו,  על  שפע  המקבלים 

מאד לקבל ממיטב השפע שהוריד בעולם.
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