
  ה"בע

  תפילה כשער לתשובה

   המלך בשדה–הקדמה 
קרובה ומזמינה ' הנוכחות של ה). ישעיה נה" (בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב' דרשו ה". "המל בשדה", בחדש אלול

  . אתנו ליצור קשר ומפגש מחודש

אי חוזרי� , ממה היא מורכבת  ,מהי תשובה. לחזור בתשובה". תשובה"אנו קוראי� ' , לחידוש פני הקשר ע� ה

  . ננסה לגעת בשבועות הקרובי�' בכל זאת בעזרת ה, בתשובה 

שהרי התפילה היא התנועה הפנימית שבעזרתה יכול להתהוות . נבקש לעסוק בתפילה" תשובה"ולפני שנדבר במושג 

פילה היא הת. ג� על התשובה, על כל דבר צרי להתפלל". אבקש' את פני ה", "  ודודי לי�אני לדודי. "'הקשר ע� ה

יפעלו על התשובה ' שבעזרת ה ,בימי� אלו אנו מרבי� בתפילות ובתחנוני�.  החוליה הראשונה שממנה הכל מתחיל

מקו� ' על התזוזה הפנימית מהשקיעה בתו עצמינו אל עבר החבור ע� הנוכחות האלקית והנכונות לעשות לה. שלנו

  ).דבור ומעשה ,מה שמחייב שינויי� במחשבה. (בחיינו

  ?עכשיו כשהוא כא ' , על מה נדבר ע� ה. מזמינה אותנו לקשר מחודש' בת הקר

, הא� זה הזמ  לשלוח לבורא עול� רשימה מפורטת של בקשות לשפע? כיצד אנו תופסי� את ההזדמנות הזאת

או שזה זמ  להרהורי תשובה נוקבי� ובושת פני� מול בורא עול� על  כ ששקענו את נשמתינו ? בריאות והצלחה

  ?קדושה בהיכלות הסטרא אחרא והרצו  להשיבה אל היכלות הקדשה

�  ?  או הא� כדוד ואהוב, הא� כמל, הא� כאבא? כיצד אנו ג� תופסי� אותו, השאלה היא ג

  אלקיך' תמים תהיה עם ה
הא� תמי� הכוונה תגיד לו ? תמי�מה זה ". אלקי' תמי� תהיה ע� ה: "נאמר) שופטי�(בפרשת השבוע האחרונה 

, בפשטות, ועל כ , אל תנסה להשיג אצל כל מיני אובות וידעוני� את הפתרונות לחיי. טות מה שיש ל בלבבפש

תמי� זה ג� להיות ישר וכ  ולהודות על כ שמה שמעני  אותי באמת זה . על כל מצוקותי ומשאלותי' תדבר ע� ה

  )אבינו: כנגד  (.ולא כל כ מענינת אותי השכינה בגלותה, הפרנסה שלי והבריאות שלי

א� זה  .'ללא סטיה מה, ללא חטא ועוו  � תעבוד ע� עצמ על כ שתהיה תמי��"תהיהתמי�  "� או שהכוונה

לגבי ,צרי להשקיע קוד� כל בעריכת חשבו  נפש מדוקדק ' את הזמ  הזה המיוחד לתפילה ולהתקרבות לה, הפירוש

. יעזור לי להיות תמימה'  זה יהיה על כ שה�לל על משהווא� אני אתפ. אופ  קיו� המצוות שלי וטיב המידות שלי

  )מלכנו: כנגד) (תשובה תתאה. (נקיה מחטא ועוו 

, בהארת התורה , פני� בפני�', להיות תמי� זה להיות של� ע� ה, "אלקי
' ע� ה, תמי� תהיה "–או שהכוונה 

תשובה . ( וישפיע עלי את אורו הטוביפתח את היכלות הבינה והדעת' והתפילה היא על כ שה. בחבור לפנימיות

  )דודנו:כנגד) (עילאה

  

  

  

  



  

  סיפורים
  סיפורי� הממחישי� את התפיסות השונות

קוד	 תקיעת , שמילקא מניקלשבורג לבית הכנסת' ביו	 ראשו� של ראש השנה נכנס פע	 הרב הקדוש ר
  :ואמר, כשהוא מתמרמר בבכייה, השופר

מבקשי	 "? על מה ה	 בוכי	, אוי ואבוי, אבל, הל בוכה ומתחנ� ונאנחכל הק, )יא, איכה א(" כל עמה נאנחי	"
  :ואמר, נכנס שוב קוד	 תקיעת השופר בבכייה גדולה, ביו	 שני של ראש השנה,  ולמחרתו)ש	("... לח	

ג	 תמול ג	 היו	 אל "מפני כי ? למה מתמהמה משיח ב� דוד לבוא ?)כז, שמואל א כ(" מדוע לא בא ב� ישי"
  ,)ש	("הלח	

  .ולא על גלות השכינה, ה	 מתפללי	 רק אל הלח	, וג	 היו	, ביו	 ראשו� של ראש השנה , ג	 אתמול 

  סיפורי חסידי	 על המועדי	!מתו  זוי�(

  

. שיתקע בבית מדרשו, לוי יצחק מברדיטשב אחר בעל תוקע הגו� וראוי' לפני ראש השנה חזר פע	 הצדיק ר
כל אחד מה	 הראה כחו בידיעת כוונות וסודות .  בזכייה זונכנסו אליו הרבה בעלי תקיעה ורצו לזכות

  . התקיעה לפי הקבלה וא$ אחד מה	 לא מצא ח� בעיני הצדיק

יהודי ! רבנו: נענה האיש ואמר. והצדיק שאלו מה הוא מכוי� בשעת התקיעות, יו	 אחד בא בעל תוקע לפניו
! רבונו של עול	: ואני מתכוי� בתקיעות, ק�ארבע בנות יש לי שהגיעו לפר. פשוט אני ואי� לי עסק בנסתרות

  .א$ אתה עשה רצוני ותעזור לי להשיא את בנותי, מקיי	 מצות  ותוקע בשופר, הריני עושה רצונ 

  .אתה תתקע בבית מדרשי: לוי יצחק ואמר'  עמד ר

  )סיפורי חסידי	 על המועדי	!מתו  זוי�(

  

  התבוננות
  :לגבי שני הצדיקי� נית  להקשות

ה "והרי הקב. מבטאת את החבור של אב ובני�, מתו כאב�'  המציאות שע� ישראל בוכי� אל ה–מילקא ש' לגבי ר

מה מעכב . איפה החסרו , א� כ . נת  לנו בעול� הזה מכאובי� ומחסורי� על מנת שאלה יעוררו אותנו לתפילה

 הכאב האישי מעיד על הפג� ואדרבה? י לתפילות על החסרו  והכאב האישי"מבחינתו את הגאולה בהצמדות� של בנ

  . ומתו עומק הכאב נית  יהיה להתפלל ביתר כוונה ג� על הגאולה, בגאולה

מדוע קבל רק את ,  מדוע בעלי התקיעות המכווני� כוונות כלליות לא קנו את אמונו–ב 'לוי יצחק מברדיצ' לגבי ר

אול� איזה מקו� יש . היא בודאי ברורההעובדה שחסרו  פרטי מעורר לתפילה בכוונה . התוקע בעל החסרו  הפרטי

'  נית  להבי  כדרשו את ה�"בהמצאו' דרשו ה. "בעצמו' איזה מקו� יש לדרישת ה. ומציאות השכינה ' להתבוננות בה

  ?באיזה אופ  מבי  רבי לוי יצחק את גלות השכינה... בהיותו קרוב' בעצמו ונית  להבי  כדרשו מה

  הרחב פי
 ואמלאהו

כאשר אנו , השיחה הזאת נכונה ותקפה לכל ימות השנה . עושה לנו מעט סדר בבלאג  , רשת בלק בשיחה לפ, הרבי

  .'באי� בתפילה אל ה

   :א "נאמר בתהילי� פ

  אהו3ֶהי, ַה2ַַעְל, ֵמֶאֶר0 ִמְצָרִי� ַהְרֶחב ִ-י, ַוֲאַמְל� ֱא' 'ֹנִכי ה) יא (

   :י במקו�"מפרש רשכ . ליבנו בהרחבהמזמי  אותנו לבקש כל משאלות ' ל ניכר שה"מהפסוק הנ

  . אמלא ככל אשר תשאל�ואמלאהו .  לשאול ממני כל תאות לב�הרחב פי ) יא(



  

א ג� יכולה לבטא סוג של חוצפה כלפי , יכולה לבטא קרבה גדולה, של� ומדויק, שאילת הצרכי� באופ  מורחב

אלמלא חוני אתה גוזרני עלי "עו  ב  שטח ששאמר עליו שמ, המורכבות הזאת עלתה בסיפורו של חוני . שמיא

ומש� מש את , מעל לכל הדיני� והגזירות' , חש את רחמיו העצומי� של ה, חוני הרגיש קרבה כב  בית." נידוי

 �  "גשמי ברכה ונדבה"הבטחו  לשאול ביתר תקיפות את צרכי הע

  :ל מעלה שתי שאלות"הפסוק הנ

 מה הקשר בי  שני החלקי� של הפסוק .1

2.  �  ?ג� צרכי� רוחניי� וג� צרכי� גשמיי�, ההזמנה היא לבקש בהרחבה בכל תחו�הא

  

  : במסכת ברכות דנה בשאלה הזו במהל דיו  בי  החכמי� על טיב הזימו  לפני ברכת המזו הגמרא

  

   א/תלמוד בבלי מסכת ברכות ד� נ

   ? כיצד.ומברכותיו של אד� ניכר א� תלמיד חכ� הוא א� לאו

דמשמע דבר , שממעט בתגמוליו של מקו�: י"רש [רי זה תלמיד חכ� ומטובו הרי זה בוררבי אומר ובטובו ה
�   ]מועט כדי חיי

  !" בית עבד לעול�) את( ומברכת יבר :"אמר ליה אביי לרב דימי והכתיב

  ]שאינו מרי� ראש לשאול שאלה גדולה, שהשואל שואל כעני על פתח: י"רש [בשאלה שאני

  ]לשאול כל תאות: י"רש[ "פי ואמלאהוהרחב "בשאלה נמי הכתיב 

  .ההוא בדברי תורה כתיב

  

כמי , עליו לעשות זאת כעני בפתח ובבושת פני�, הגמרא בעצ� מניחה שכאשר אד� בא לשאול שאלה ולבקש בקשה

�אול� כאשר מדובר על דברי . זה אמור לגבי בקשת צרכי� גשמיי� ומשאלות לב שונות. שבא לבקש נדבה בחסד חינ

  .שיאיר את ענינו בתורתו ויקרבנו לעבודתו' יש להרחיב את השאלה והבקשה מה, תורה

נאמר בסמיכות ליציאת מצרי� לומר ל שלא תחשוב שלא אוכל למלא כל : הרבי מזכיר את דברי הצמח צדק 

כמו . שהרי ראית את יכולתי להוציא אות ממצרי� ומכא  שאוכל למלא כל משאלותי בדברי תורה, משאלת

כ אוכל ג� להוציא אות מהמסכי� שאתה , וצאתי את ישראל ממט שערי טומאה במצרי� והבאתי אות� לסינישה

  .שרוי בה� ולגלות ל כל סתרי התורה שתבקש

  ".ובדעת חדרי� ימלאו  כל הו  יקר ונעי�: " לשו ,"ואמלאהו"ו

  .  בהרחבה גדולה�צרכי� רוחניי�ו,  יש לבקש בזהירות ובצמצו�–צרכי� גשמיי� . התשובה היא פשוטה, לכאורה

 כיצד �השניה. י במקו�" כיצד דברי הגמרא מתיישבי� ע� פירושו של רש�האחת: קושיותשתי וכא  מתעוררות 

  :פסיקת� של חכמי� במסכת ברכות מתיישבת ע� דבריו של ריש לקיש במסכת תענית בירושלמי

  

  ב /תלמוד ירושלמי מסכת תענית ד� טו

  מלאהו אמר א� סדרתה תפילה לא תהא מיצר פי אלא הרחב פי ואורבי שמעו  ב  לקיש

  !וכוונת הדברי� היא לבקש בבאור יפה וברור את כל צרכ

  

  

  

  



  

  התירו�

  :ההסבר של הרבי מרתק ומדויק להפליא

�. כ יתפלל"ואח' אלא שהסדר הוא שלעול� קוד� יסדר השבח של ה.  ענינה של התפילה הוא בקשת צרכיו של האד

כל� יודו שכשיהודי , י כ ג� בקרב הנחלקי� כמה פעמי� אד� צרי להתפלל ביו� מ  התורה או מדרבנ ועד כד

  .'מרגיש בחסרו  אזי ישנה מצוות עשה מ  התורה לבקש אותו מה

עצ� החוויה הפנימית של חסרו  מרובה ". דעתו קצרה"הסיבה לכ היא ש, כאשר יהודי מרגיש שחסר לו הרבה 

' ככל שהדעת בגדלות ובהרחבה יש לאד� עונג פנימי ומלאות פנימית מהיחוד ע� ה? למה . קצרהמלמד על כ שהדעת

זושא והיסורי� יכול להמחיש ' הספור על ר. (וכ פחות מרגיש את החסרו  הגשמי, וההתבוננות בתורה ובדר האמת

  ). את זה

�חיבור לדר , של הבנת התכלית, ותשל משמע, תחושה של פשר, כאשר יש שמחה פנימית, נית  לראות זאת בחיי

ודעתו של האד� תפוסה , כאשר המקו� הרוחני רדו�. יש שמחה של הנשמה והצער הגשמי פוחת, ולמהל של תקו 

בבקשה שימלא , ורק אליו. 'במצב כזה חובה על האד� לפנות אל ה. אזי כל המחסורי� דוחקי� ולוחצי�, בגשמיותו

  . כל צרכיו

   

  :מכמה סיבות, וזאת

 שלא יבקש צרכיו ממישהו אחר .1

 "כוחי ועוצ� ידי"ויפול לאשליה של , שלא יטעה לחשוב שיכול להשיג צרכיו בעצמו  .2

  .ה בעצמו"שידע שהמקו� היחידי לפנות אליו ולהתמ על ידו הוא הקב .3

זה ובמצב כ. מצב שבו האד� שקוע במציאותו ובהוויתו הקיומית. 'הרבי בעצ� מתאר מצב שבו יש פירוד ורחוק מה

  .'את עצמו כמו שהוא ולהביא את עצמו למגע ישיר ובלתי אמצעי ע� ה" שדר"האד� מזומ  ל

  

"
  ' למבקשי ה� "הרחב פי

  : הרבי מסביר? )בבלי(עוסק רק בצרכי� רוחניי� " הרחב פי ואמלאהו"כיצד נית  לומר ש, וא� כ 

�' שהרי לא יתכ  שה. הרי זה בגלל חסרו  דעתו, המפתח להבנה היא ההנחה שהנחנו שא� מרגיש שצרכיו מרובי

הרחב "מכא  מתחייב הפירוש של הגמרא שהציווי .  שיצווה רק לקצרי הדעת� "הרחב פי ואמלאהו:"יצווה עלינו 

תבוננות וההשתוקקות לגלות את סודות ציווי על כ שנעמיק את הה.  מדבר על ארוכי הדעת ועל דברי תורה�"פי

  .התורה והחיבורי� לפנימיותה

�יהיה לו רגש של בושה טבעית , בחייו' כאשר הוא מודע לנוכחות של ה, הגמרא מניחה שבמצב סביר של האד

סדר : ובלשו  הרבי. ויבוא בזהירות ויראה בכל מה שנוגע לצרכיו הגשמיי�, כל מיני בקשות לעצמו' מלדרוש מה

שהרי יודע את מיעוט זכויותיו  שאי  לו , "השואל שואל כעני על הפתח"פ מידות טובות וישרות  ש"� הוא עהעול

ועל כ  מה שיתנו לו יהיה , בתורת צדקה וחסד חינ�' אלא צרי לבקש מה. את צרכיו בזרוע' באמת זכות לדרוש מה

  .סיוע' ולדרוש מה כא  מצווה האד� לרצות יותר �אול� בכל מה שקשור לרוח. שמח בחלקו

  

  

  



  

  

   לא תהא מיצר פי
–א� סדרת תפילה 

". א� סדרתה תפילה לא תהא מיצר פי "–מה שנאמר בש� ריש לקיש . הגמרא בירושלמי מוסיפה לנו נדב נוס:

הכוונה למה שנאמר על החסידי� הראשוני� שהיו שוהי  שעה אחת ומתפללי  " סדרת תפילה"הצמח צדק מסביר ש

הזמ  שבו נית  להרחיב את הדעת . השהיה שלפני התפילה בעצ� מההוה את ההכנה אליה. ספתושוהי  שעה נו

על רצוננו הפנימי ביותר , מאתנו' על רצו  ה, להתבונ  ביתר עמקות על הנסיונות שעומדי� בפנינו. וההסתכלות

 כאשר �חר שהיה שכזולא.   ואמיתותו וחסידותו' שהיה המאפשרת התבוננות בגדלות ה. להתקשר ע� הרצו  האלקי

שהרי צרכיו הגשמיי� אינ� עוד דבר העומד . מצווה האד� להרחיב פיו ברוחניות ובגשמיות ג� יחד', נקשר באמת לה

יש עניי  לבקש בהידור ובמצב כזה . דירה בתחתוני� וכלי לאלוקות' לאפשר לו לעשות לה–ועניינ� הוא , בפני עצמו 

�  .ובהרחבה על הצרכי� הגשמיי

 הכוונה היא � " דירה נאה ואשה נאה וכלי� נאי�: אלו ה , שלשה מרחיבי  דעתו של אד�:"ל"� תוכ  מאמר חזוזהו ג

ומי שרוצה להביא ". אדמה לעליו "כל עניני העול� הזה נבראו על מנת להשלי� את קומת האד� מלשו  . כפשוטו

�  . ות בגשמיותאסור לו לוותר על השלימ, ולבקר בהיכלו' ולחזות בנע� ה, שכינה לעול

". עתיד אד� לית  די  וחשבו  על כל שראת עינו ולא אכל:"הרבי מביא מאמר נוס: מהירושלמי בסו: קידושי 

, וכל עניניו ה� לש� מצוה, כדבעי"אד� "אלא שכאשר האד� הוא ? היתכ  שהגמרא מטיפה לליבוי התאוות, לכאורה

  .כל דבר שנוגע בו במציאות שלו מתקדש ומתעלה

  

  : הרבי בעצ� מתאר שלשה מצבי� נפשיי�,כו�ילס

לא במצב של חשבו  . חש את מצוקותיו וחסרונותיו הגשמיי� בלבד, האד� בקטנות מוחי : המצב הראשו  .1

. לתשובה שהוא מזומ  לעשות מתו ייסוריו, לא במצב של מודעות להשגחה המקיפה אותו. נפש והתבוננות

  )הכנעה(. 'כל צרכיו ורק מה'  יש לשאול מה� במצב כזה

א מודע לכ שמה שיש לו תוא� כנראה את ,  האד� סובל מחסרונותיו�מתואר בגמרא בבבלי: המצב השני .2

ומבי  שעקר העני  הוא לבקש על , מודע לנוכחות האלקית ובדחילו ורחימו מבקש על חסרונותיו. מעשיו

. יי  אי  בו גאולה שלימההמצב הזה יותר מתוק  מהמצב הקוד� אול� עד. ולתורתו'  על החיבור לה�השורש

  )הבדלה. (יש בו סוג של גלות ופיצול בי  רוח לחומר

מתו הכאב שלו יוצא .  מצב שבו האד� מסדר בתפילתו�מתואר בגמרא בירושלמי: המצב השלישי .3

התעוררות זאת גורמת לו לרצות לקדש את חייו ולעשות� בית . להתבוננות ומתעורר לתקו  ולרצו  בגאולה

ורוצה להביא שפע אלקי , בכל דרכיו' ומתו שרוצה לדעת את ה. '� את כל כוחותיו לעבודת הלרתו.לשכינה

� נית  לפעול �כשהכלי� רחבי�. מתפלל בהרחבה על הרחבת הכלי� שלו ג� ברוחניות וג� בגשמיות, לעול

 ) המתקה.(בגדלות

  

  תמי�  אבינו  הכנעה  קוצר דעת. 1

  תהיה  מלכנו  הבדלה  כעני בפתח. 2

  אלקי' ע� ה  דודנו  המתקה  תה תפלתסדר. 3

  



  

�א� החויה הפנימית היא שאני שקועה .'בדר אל ה. א ג� שלבי� בדר, המצבי� הללו יכולי� לתאר טיפוסי

�  .' צרי בתמימות לבכות עליה� ולבקש אות� מה�במכאובי הפרטיי

ומה שעובר עליו אולי מגיע . א לא לבדואז האד� ייזכר בעצ� שהו, תחזיר לנפש הד ואור, בדר כלל תפילה מכל הלב 

הנפש נפתחת  ',מהרגע שיוצאי� מהבועה ונזכרי� בגדלות ה. מ שיתעורר מבחינה רוחנית"לו בהשגחה פרטית ע

הא� אני גור� המעכב את השפע  ,מה מגיע לי, עולה הבושה והשאלה הא� מגיע לי בכלל. ומתחילה תזוזה פנימית

לבקש מצטמצ� מפני חווית הבושה והיראה וההזכרות הפנימית שהאמת היא החפש הפנימי . בחיי ובאיזה אופ 

ובמקו� הזה יש לעשות תשובה  .ועל כ יש לבקש בהרחבה', שמקור החיות האמיתי הוא התורה והחיבור לה

  ...ביראה ובאהבה, בענווה, להתחזקות באמונה, לתקו  המידות.'ולשאו: ולייחל לסיוע מה

ומתו כ הבקשות . לה מעורר את הרצו  לדבוק בה ולממש אותה בגדול בעול� הזהעצ� החבור לתורה ולקס� ש

  . ולהמשיכו לעול�'  להתחבר ע� אור ה�שלי בגשמיות כבר לא מנותקות יותר מהמשאלה היסודית ביותר

 .רנוביל על מנת שית  לו תקנה לרשימה גדולה של חטאי� שחטא'יש סיפור על אד� חוטא אחד שפנה אל המגיד מצ

ינר והוא ית  ל 'פנה אל הרוז. ואי  לי כוחות לתק  בעל תשובה במצב כה קשה, אני כבר זקנתי:אמר לו המגיד

ואמר לאותו חוטא שראשית כל יזהר שכל , קרא הרבי את הרשימה של כל החטאי�. י 'נסע אותו חוטא לרוז. תקנה

ובנו של . ה  בתפילה וה  בברכות,פ "ר בעושו� מילה לא יאמ, דיבור ודיבור שבקדושה יאמר דוקא מתו הסידור

לכאורה התשובה שסידר לו אבא היתה קלה . יני סיפר שבעל התשובה הזה הפ לאד� גדול ובעל מדרגות'הרוז

ועשה , ידע אחר כ ממילא לעשות כל מה שצרי לעשות, הרוזינר, העני  הוא שכשעשה כל שציוה לו אבי. ופשוטה

  .ר ודבראחר כ תשובה נכונה על כל דב

ומתו כ תסלל הדר להתפתחות . על כל דבר קט  וגדול, היא בפניה אליו ורק אליו'  השיבה הראשונה אל ה:כלומר

  . ותוכל להתקיי� ג� שיבה במובני� נעלי� וגבוהי� יותר. 'השיחה והקשר ע� ה

  :דוגמאות

מבי  עד כמה רחוק ', בהא מתו כ שנזכר , ל" אד� יכול לבקש נטו על הנ�.קושי בפרנסה או בריאות •

ושכל . מנהל עולמו בטובו' שאולי כל היסורי� באי� מהנסיו  לשלוט ומהשכחה שה. מאמונה בו

. שהוא עונג רוחני, לגלות את הענג האמיתי בעול�' או הזמנה מה, ההתמודדות היא בעצ� נסיו  באמונה

אול� בהמש יבי  . להשרדות, ייתוושיהיה לו כדי מח, מתפלל שיזכה לחוש את הענג הרוחני, בשלב ראשו 

ועל כ  יתפלל ביתר תוק: על הבריאות , וללמוד תורה בנחת וברחבות' שכל חפצו האמיתי זה לדעת את ה

וכדי לממש את העני  , ללמוד על מהות הצדקה: למשל. מ שיוכל לממש את חשקו הטוב"ע, והפרנסה

עלי הצדקה  ובכלל להיות מסוגל להיות להתפלל על כ שיהיו המשאבי� הנדרשי� להקמת מפ, בגדלות

� .מהנדיבי� והתורמי

, שיהיה ע� מי לדבר. ל מהרצו  הפשוט לא להיות לבד ולא לשקוע בעצב" תפילה על הנ�קושי במציאת ב  זוג •

אולי אני מצד עצמי שקועה בתו עצמי  .מדוע מתעכבת מציאתי: ומפה מתפתחת התבוננות. שתהיה משפחה

�' למה ה, רוצה ממני בעול� הזה' א מה ה.  מישהו נחמד רק כדי להחזיק מעמדמבקשת.ועסוקה בהבלי

התעוררות נמרצת : ומתו כ .ותפילה על הרחבת הדעת בעני  הזה. מה פשר סוד הנישואי , רוצה שאתחת  

 .בעול� הזה' לתפילה על שות: לדר של בניית בית נאמ  לה



  

 

לנצח , להיות אהוב, ו הרצו  לשמר את הכבוד האבוד אפשר להתפלל על כ מת. סכסוכי� ע� הבריות •

ומתו . ומהות המידות המתוקנות, ואפשר להכנס למקו� של תחינה ללמוד על מהות השלו�. 'וכ. במחלוקת

ואהבת לרע "על ' יעשה שיהיה לי שלו� ע� כל סובבי ואזכה להגשי� את החזו  של ה' כ להתפלל שה

ושכל מהות היחסי� שלי ע� הסביבה תגל� ' ג מידות הרחמי� של ה"ת ישאזכה לממש א .'ווכ' ווכ" כמו

 .רחמנות ושלו�, אהבה

מתו התפילה על כ . בטחו , מקו�, שקט, הבקשה הפשוטה מהרצו  שיהיה לי טוב . תפילה על בית ודירה •

  בית פרטי מה היחס בי, מה זה בית לפי התורה , למה אני צריכה בית, מה זה בית: התעוררות לשכלול הכלי

תתעורר , )תו הסתפקות בינתיי� בבית מועט וקט (ומתו התפילה להרחבת הדעת בנושא ', לבית לה

 �כחלק מהרצו  הכולל להדמות לעליו  ולממש בשלימות את הח  , תפילה לבית נאה המרחיב דעתו של אד

  .גנז בתוככי נשמותינו לכבודו' והיופי שה

  חזרה לשני הסיפוריםוב
ה� לא . חש את עומק הגלות בעצ� הבקשה . מניקלשבורג חש את הקטנות מוחי  שבה הע� היה שרוישמילקא ' ר

על האפשרות של גאולה רוחנית שממילא , לא התפללו על מזו  רוחני, התפללו על פדות נפש� מהעצבות הקיומית

  .תאפשר לכל הטוב להגיע

הוא לא התרש� שה� . יעה מכווני הכוונותרבי לוי יצחק לא אהב את המוחצנות של בעלי התק, לעומת זאת

ואת כאבו על הקליפות שמכסות על ', מי שבאמת מרגיש את עוצ� רחוקו מה. מחוברי� לצער גלות השכינה באמת

דוקא התוקע הפשוט חש את עוצ� התחנוני� והרצו  . לא עסוק בלהרשי� ולהחצי  את ידיעותיו', החיבור בינו ובי  ה

מצאה " אני עושה רצונ ואתה תעשה רצוני"התפיסה ההדדית של . מתו שישיא בנותיולהביא את העול� לתקונו 

ולבקש ממנו ' ומוכנות לתקוע בתמימות ולהתקשר ע� ה, היה כא  קשר ומודעות לרצו  האלקי. ח  בעיני רבי לוי

, מח ונאמ  וחי וקיי�שיהיה לו ע� ש, שהיה מחובר כל כ לרצו  האלקי, נית  לומר שחוני המעגל .צור חיוני כל כ

ומשקפת את רחמיו ' כיו  שידע שבקשתו משרתת את רצו  ה, הרשה לעצמו לבקש את הבקשה בכזאת תקיפות

 .מש� נית  לבקש ביתר הרחבה על הגשמיות,  ככל שמחוברי� יותר למהות�כלומר. ואהבתו לעמו


