
  הכוונה בתפלה

 דברים פרק יא פסוק יג  .1
ְלַאֲהָבה ֶאת ְיקָֹוק  ְוָהָיה ִאם ָׁשמַֹע ִּתְׁשְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום"

 ". ֱאלֵֹהיֶכם ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְׁשֶכם
  תלמוד בבלי מסכת תענית דף ב עמוד א  .2

  "הוי אומר זו תפלה - שהיא בלב  איזו היא עבודה"

 א"ה/סכת ברכות פרק ד דף ז טור א תלמוד ירושלמי מ .3
אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם וכי יש עבודה בלב ואי זו ' כתיב לאהבה את ה

יזבינך וכי יש פולחן בבבל זו תפילה וכן הוא אומר אלהך די אנת פלח ליה בתדירא הוא יש

יכול יהא מגביה קולו ומתפלל פירש בחנה וחנה היא מדברת על . .......זו תפילה? ואי זו

אמר רבי  .מרחיש בשפתותיו ?ל רק שפתיה נעות הא כיצד"לבה יכול יהא מהרהר בלב ת

  יוסי בר חנינא מן הפסוק הזה את למד ארבעה דברים 

 כונה ' וחנה היא מדברת על לבה מיכן שהתפילה צריכ. א
 ריך להרחיש בשפתותיו נעות מיכן שהוא צ' רק שפתי. ב
 וקולה לא ישמע מיכן שלא יהא אדם מגביה את קולו ויתפלל . ג
 .  ויחשבה עלי לשכורה מיכן שהשכור אסור להתפלל. ד

 ]מאמר האותיות דרבי המנונא סבא[הקדמה דף ב עמוד ב  - זוהר  .4
א כד בעא קודשא בריך הוא למעבד עלמא כל אתוון הוו סתימין ותרין אלפין שנין עד דל

כד בעא למברי עלמא אתו , ברא עלמא הוה מסתכל קודשא בריך הוא ואשתעשע בהו

 ,כל אתוון קמיה מסופא ארישייהו) ה ב"ויגש ר, ד א"מקץ ר(
 הקדמה דף ג עמוד ב  - זוהר  .5

ת "ת בי"ובגין כך בי, ועבד קודשא בריך הוא אתוון עלאין רברבן ואתוון תתאין זעירין

וכלהו כחדא הוו , אתוון מלעילא ואתוון מתתא, אתף אלהים "ף אל"בראשית ברא אל

 . מעלמא עלאה ומעלמא תתאה
 . רפב', קובץ א, בציםקה שמונ ל"ה זצ"הראי .6

הראשונה . והשיטה הרציונלית, השיטה המיסטית, שתי שיטות הן לערכה של התפילה"

שהבעת הרצון , ומראה בעליל, מבארת את קשר העולם עם האדם ועם תנועותיו כולן

השיטה הרציונלית אינה ... הרי היא פועלת ויוצרת, בהתדבקו באלהים, שי של האדםהנפ

והיא מכנסת את התפילה כולה לתוך המערכה , מכרת את הסתרים הנפלאים הללו

מדותיו , נפשו תזדכך, ילתוהאדם יתרומם על ידי ציורי תפ. הפיוטית, הפסיכית, המוסרית

 ."יתעלו
 ב"ז ע"תלמוד בבלי ברכות כ .7

תפלות : רבי יהושע בן לוי אמר; תפלות אבות תקנום: רבי יוסי ברבי חנינא אמר, מראית"

תפלות : רבי יוסי ברבי חנינא אמר, איתמר" - השיטה הרציונאלית [. "כנגד תמידין תקנום

  .]"תפלות כנגד תמידין תקנום: רבי יהושע בן לוי אמר - השיטה המיסטית  " אבות תקנום

  

 



 .א, הלכות תפילה אם "רמב .8
מפי השמועה למדו ". אלקיכם' ועבדתם את ה"מצות עשה להתפלל בכל יום שנאמר "

אמרו חכמים אי זו היא עבודה . שעבודה זו היא תפילה שנאמר ולעבדו בכל לבבכם

) לשון התפילה(=ואין משנה התפילה . ואין מנין התפילות מן התורה. זו תפילה? שבלב

 " ן התורהואין לתפילה זמן קבוע מ. הזאת מן התורה
  .ן עשין ה"השגות הרמב .9

מצוות עשה שתהיה כל עבודתינו לאל יתעלה בכל ', ולעבדו בכל לבבכם'ועיקר הכתוב "

לא שנעשה המצוות בלי כונה , לבבנו כלומר בכוונה רצויה שלמה לשמו ובאין הרהור רע

ובכל  אלקיך בכל לבבך ובכל נפשך' ואהבת את ה'כענין , או על הספק אולי יש בהן תועלת

 ."בכל לב ולב ושנסתכן בנפשנו ובממוננו' שהמצוה היא לאהוב את ה', מאדך
  ג"פרק י' נפש החיים שער ב .10

יציר לו , שבעת שהאדם מוציא מפיו כל תיבה מהתפילה, אלא העיקר בעבודת התפילה"

אז במחשבתו אותה התיבה באותיותיה כצורתה ולכון להוסיף על ידה כח הקדושה 

 ."להרבות קדושתם ואורם עלהשיעשה פרי למ
   ד"שם שער ב פרק י .11

ולכן עיקר הכפרה היה תלוי , וכמו שעניין הקורבן היה להעלות נפש הבהמה למעלה"

כן עקר , וכן הקטרת האימורים עיקרם היה לכונת העלאת הנפש, בזריקת הדם הוא הנפש

  . ..."סור ולדבק נפשו למעלהלהעלות ולמ, ענין התפילה הוא

 –הכוונה בתפלה . ב, לא; א, רכות כטבתלמוד בבלי  .12
יעקב בר אידי כל ' אמר ר? מאי קבע. אין תפילתו תחנונים, תפילתו קבע העושה"

רבה ורב . ורבנן אמרי כל מי שאינו אומרה בלשון תחנונים. שתפילתו דומה עליו כמשוי

  " מיםהמתפלל צריך שיכוין ליבו לש... יוסף דאמרי תרוויהו כל שאינו יכול לחדש בה דבר

 ז"ו ט"הלכות ט –ם הלכות תפלה פרק ד "רמב .13
ואם התפלל בלא כוונה חוזר . כל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה? כוונת הלב כיצד"

... אסור לו להתפלל עד שתיישב דעתו, מצא דעתו משובשת ולבו טרוד. ומתפלל בכוונה

וא עומד לפני כיצד היא הכוונה שיפנה את ליבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאילו ה

לפיכך צריך ליישב מעט קודם התפילה כדי לכוון ליבו ואחר כך יתפלל בנחת . השכינה

  ). טז- טו, ד..." (ובתחנונים ולא יעשה תפילתו כמי שהיה נושא משוי ומשליכו והולך לו

 ח א "ח צ"טור או .14
פירוש שיכוין פירוש המלות שמוציא ". המתפלל צריך שיכוין לבו שנאמר תכין לבם"

ויעיר הכוונה ויסיר כל . לנגדי תמיד' ויחשוב כאילו שכינה כנגדו שנאמר שויתי ה, בשפתיו

  ).א, ח צח"או" (המחשבות הטורדות אותו עד שתשאר מחשבתו וכוונתו זכה בתפלתו

  .תורה מט, ן קמא"ליקוטי מוהר .15
דהיינו שיקשר מחשבות הלב היטב , שישים כל ליבו עליה, עיקר התפילה תלוי בלב

  ...."רק שישמע היטב מה שהוא מדבר, שלא יהיה ליבו רחוק מהדיבורים, בורי התפילהלדי

  

  



 חאות > הוספות > כתר שם טוב > ספרי הבעל שם טוב  .16
ל "דאמר רבינו ז, ]אונקלוס[ וזהו צהר אור תעביד לתיבותא" .צהר תעשה לתבה: טז, נח ו

כים לעשות ט דתיבה הם אותיות התפלה וצהר תעשה לתיבה שצרי"בשם הבעש

 ניןע והיינו כאשר הם באים בהרגש פנימי ובהתבוננות דזהו, מאירים' שהאותיות יהי

 .....    לטישת האבנים שיאירו
 טאות > הוספות > כתר שם טוב > ספרי הבעל שם טוב  .17

ושלשה אותיות בונות ששה בתים כמו אותיות . . .  .בא אתה וכל ביתך אל התבה. . 

 ע דבצירוף זה"ט נ"פים וידוע בקבלה רבי מפי רבי ממורנו הבעששיש לו ששה צירו, ר"הצ

ע "ט נ"ואמר מורנו הבעש. צהר, רצה, העקרים הם הצר .מסתעפים' עקרים וג' הרי יש בו ג

דתיבה הם אותיות התורה , בא אל התיבה עניןעא י האותיות דתורה ותפלה שהו"דע

לערנען מיט ַא , רה ותפלהוהתפלה ובא אל התיבה הוא הכניסה בתוך האותיות של תו

ז "הנה עי, ע רצה"דהחיות מורה על פנימיות הרצון שהו. חיות און דַאוונען מיט ַא חיות

ד "וע. ר"לצה, ל"ר הצורר ר"ה של הצ"דבכח זה מהפכים את הצר, ר לתיבה"נעשה צה

אלא עוד כי , דלא זו בלבד שיפטר מן הצרה "וממנה יושע, ועת צרה היא ליעקב"דכתיב 

, צהר שמאיר אור רב ניןעא הוה דז. דמן הצרה ההיא תצא לו עוד ישועה, ה יושעוממנ

  .וכמו בצהרים שהוא תוקף זריחת השמש כן כתיב ואוהביו כצאת השמש בגבורתו

 ב , קהלת א .18
  "הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל"

  פרשת שמות דף י עמוד ב ) שמות(זוהר כרך ב  .19

קים ליה על שבעה הבלים דעלמא קיימא עלייהו ואינון שלמה מלכא עבד ספרא דא ואו"

, ם"שחקי, ע"רקי, ן"שבעה עמודין סמכין דעלמא לקבל שבעה רקיעים ואלין אינון וילו

 .... בלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבלולקבלייהו הבל ה, ת"ערבו, ן"מכו, ן"מעו, ל"זבו
  פרשת בא דף לט עמוד א ) שמות(זוהר כרך ב  .20

והוא הבל דנפיק מפומא ורזא דהבל דנפיק מפומא קלא , בל יקירא הואאלא רזא דה"

 ..."אתעביד מניה
 ג,ב"דניאל י .21

 "ְלעֹוָלם ָוֶעד, ַּכּכֹוָכִבים, ָהַרִּבים, ּוַמְצִּדיֵקי; ְּכזַֹהר ָהָרִקיעַ , ַיְזִהרּו-- ְוַהַּמְׂשִּכִלים"
 תיקוני זוהר הקדמה דף יג עמוד ב  .22

ת "ק דטלנ"ף גיכ"ע בומ"בהון ושפתותינו שבח ובהון אחהוהמשכילים אלין שפוון דאתמר 

 מ אתוון ובהון חתוך דבורא דצלותא לשבחא למלכא"ץ דמשמשין בפומא בכ"זסשר
 : ענין התפלה :הקדמה - שער התפלה ו "פרי עץ חיים למוהרח .23

והיא . ש תפלה לעני כי יעטוף"כמ. הנה כל תפילה היא בעולם העשייה מלכות דעשייה

, וסימן ואני תפלה. שיתן לה חסרונה, א בעלה"ועניה ששואלת ומתפללת מזהמלכות דלה 

שהיא או , ולכן כל לשון תפילה שבתורה נזכר בלשון שפיכת נפש. כי אני היא המלכות

ש הכתוב ואשפוך את "וז. כי שניהם נקראים נפש, מלכות שבאצילות או עולם עשיה' בחי

דכתיב תפלה לעני , ה נקראת בלשון שיחהא לכן התפיל"ס. (ורבים כמוהו' נפשי לפני ה

דהיינו ' ולפני ה. לעני דלית לה מגרמא כלום, המלכות' כי תפלה היא בחי, ישפוך שיחו' וכו



כי כל , וזהו נאמר בין במלכות דעשיה בין במלכות דיצירה, שואלת צרכיה, י"א הנקרא י"ז

  ): אחת שואלת ממה שלמעלה ממנה

  ע"א השער השביעי שער סדר אבישער מז פרק ו "עץ חיים למוהרח .24

עולמות ' ס להאציל ולברוא ולצור ולעשות עולמו כלול מד"דע כי כאשר עלה בחפץ הא "

  ] אצילות בריאה יצירה עשיה[ ע"אבי

  ספר יצירה פרק א ] מיוחס לאברהם אבינו[ספר יצירה  .25

ה צבאות את עולמו בשלשה "ה יהו"בשלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה חקק י) א(

אלהי ישראל אלהים חיים ומלך עולם אל רחום  - נוסח אחר (ספרים בספר ספר וספור 

  ): וחנון שוכן עד וקדוש שמו

עשר ספירות בלי מה במספר עשר אצבעות חמש כנגד חמש וברית יחוד מכוונת ) ב(

כתר חכמה בינה חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד . [באמצע במלת לשון ובמלת המעור

  ] )צ.נ( –מלכות 

 ן לספר יצירה"פירוש הרמב .26
על כן אינם , ך צופים אמרום"ומנצפ. ב אותיות"הן עשר ספירות וכ - ' ב נתיבות וכו"בל) א(

כי הם , ואף על פי שאמרנו שהעשר ספירות בכלל האותיות אינם האותיות. ב"בחשבון הל

ת ויוצאות עמהם בשביל אחד בהעלמה אח, והם דבר נעלם נכללות באותיות, פנימיותם

היש לבבך ישר עם ", כענין שנאמר, ולב הוא רצון, וכוונת החשבון הזה ללב. ברוח בגוף

כי קיום כל דבר הוא בעוד הרצון בו ויהיה בל בהתהפך , "לבבי כאשר לבבי עם לבבך

ת "וסופה ביוכן התחלת התורה . הרצון להשיב כל הדברים להוייתן כמושך את רוחו אליו

   )]צ.נ( ב"אותיות ל[ ...." ד דישראל"בראשית ולמ

 'אשער  - שער התפלה  - פרי עץ חיים  .27
והיא . ש תפלה לעני כי יעטוף"כמ. הנה כל תפילה היא בעולם העשייה מלכות דעשייה

, וסימן ואני תפלה. שיתן לה חסרונה, א בעלה"המלכות דלה ועניה ששואלת ומתפללת מז

שהיא או , שון שפיכת נפשולכן כל לשון תפילה שבתורה נזכר בל. כי אני היא המלכות

ש הכתוב ואשפוך את "וז. כי שניהם נקראים נפש, מלכות שבאצילות או עולם עשיה' בחי

דכתיב תפלה לעני , א לכן התפילה נקראת בלשון שיחה"ס. (ורבים כמוהו' נפשי לפני ה

ו דהיינ' ולפני ה. לעני דלית לה מגרמא כלום, המלכות' כי תפלה היא בחי, ישפוך שיחו' וכו

כי כל , וזהו נאמר בין במלכות דעשיה בין במלכות דיצירה, שואלת צרכיה, י"א הנקרא י"ז

  ): אחת שואלת ממה שלמעלה ממנה

 ] במהשך[שם  .28
. ה"הויבכח שם , ומעלה אותה למעלה בעת ההיא. ממונה על התפילה' כי יש מלאך א, דע

ובעת אחד מהלך , ק שנה"ולכל עולם ועולם מהלך ת. ה את העולמים"שעמו בנה הקב

. ה"ק י"הוא ת, כי אותיות ישרה, ורגליהם רגל ישרה, והנה על אלו המלאכים נאמר. אותם

ל כי בעת ההיא "ר, בעת ההיא' וזהו רמז משה ואתחנן אל ה. והנה תפילה כמנין ישרה

  .ל"לרמוז כל הנ', ה ואתחנן מנין אלכן ישרה תפל, ק שנה הליכה"מעלין התפילה ת, ל"כנ

 פלה פרק אשם שער הת .29
שהוא כללות , הוא ענין חיצונית', הא - בחינות ' יש ב, ע"עולמות אבי' כי בכל ד, דע

שהם נפשות , הנשמות' הוא ענין פנימיות העולמות שהוא בחי', הב. העולמות בחיצונותם



' וכנגדם יש ב. )ק"נשמה בבריאה חיה באצילות יחידה בא( 'ורוחין ביצירה וכו, בעשיה

  . 'נחלקות לד', מאלו הב' וכל בחי. וסדר התפלה בעצמה, המעשה - והן  .... בתפלה' בחי

  והם ', כי המעשה נחלק לד

  , יפנה ויבדוק נקביו. א

  ,כ תפלה של יד"ואח. ג, כ ענין הציצית"ואח. ב

  . ואחר כך תפלה של ראש. ד

   –והם , חלקי סדר התפלה' וכנגדן ד

 .א  . עד ברוך שאמר, הקרבנות שהוא מתחלת כל הברכות 
 .ב  . עד סוף ישתבח, ש"שהם מתחלת ב, כ הזמירות"ואח 
 .ג  . עד העמידה, ש"וכל ברכת ק, כ יוצר"ואח 
 .ד  .י ברכות"של ח, הכ העמידה עצמ"ואח 

  : התפלה עצמה' חלקי בחי' וד, המעשה' חלקי בחי' הרי נתבאר ד

וכל זה . ל"חיצונותם כנ' בבחי, ע"עולמות אבי' הם כדי לתקן ד, חלקי המעשה' ואמנם ד

ולכללם עולם , כדי להעלותם הוא, חלקי התפלה' וד. אלא כדי לתקן מקומם למטה אינו

  ...... בעולם

 ] ש"סידור הרש[י של שחרית "כוונת נט .30
  



 

 
 

 



  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
  

  

  

  

  

  



 
  

  

  

  

  

  



 
 ולסיכום

והענין שעבודת התפלה היא במקום עבודת הקרבן וכמו שענין הקרבן 

הדם ' היה תלוי בזריק' וכל עיקר הכפר. ה למעלההיה להעלות נפש הבהמ

כן . וכן הקטרת הא מורים עיקרם היה לכוונת העלאת הנפש. הוא הנפש

כי כח . להעלות ולמסור ולדבק נפשו למעלה. עיקר ענין התפלה הוא

א לרוח "ש ויהי האדם לנפש חיה ות"הדבור של האדם נקרא נפש כמ

יוצא מפיו רוח . ם מוציא מפיווכן נראה לעין שבכל דבור שהאד. ממללא

. והדבור הוא עיקר נפש האדם שזה יתרון האדם מן הבהמה. והבל הלב

 :כ כל תיבה היוצאת מפי האדם היא כח וחלק מנפשו"א
 ]נפש החיים שער ב פרק יד[

  



 


