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ביאורים
התפילה מועילה לכל תחומי החיים. תמיד קיימת האפשרות להתפלל על כל דבר שמבקש 
מתפללים  אנו  ולִעתים  עוונות,  לנו  וישכח  ימחל  שהקב"ה  מתפללים  אנו  לִעתים  ִלבנו. 
יזכור לנו ברית אבות. אין בתפילה קיבעון, אלא יש בה דינמיות שמשתנה לפי  שהקב"ה 

נושא התפילה. 

רעיון זה מלמד אותנו שהתפילה מבטאת את הקשר שלנו לה'. לדוגמה, כאשר אדם מקבל 
מכה ברגל – אם יחשוב לעצמו שאין זה אלא מקרה, יש לו שתי אפשרויות: או להתעצבן 
מכך או להתעלם ולהמשיך כרגיל. אך אם ישים ִלבו לכך שיש בזה קריאה אלוהית אליו, או 
אז יפנה עיניו לשמים וישאל: מדוע זה קרה לי? כעת המכה ברגל קיבלה משמעות, היא 
הפכה להיות פוטנציאל לקשר בין האדם לה'. בין אם בתפילה ובין אם בשאלה – נוצר קשר 
חדש. לכן השכר על התפילה לא ממוקד וספציפי כמו שאר המצוות, אלא שכר הכולל את 

כל המעלות הטובות. 

ִתְהֶיה  ֹלא  ִמִּקְרֶּבָך:  ַמֲחָלה  ַוֲהִסֹרִתי  ֵמיֶמיָך  ְוֶאת  ַלְחְמָך  ֶאת  ּוֵבַרְך  ֱאֹלֵהיֶכם  ה'  ֵאת  "ַוֲעַבְדֶּתם 
נזכה  ה'  את  שנעבוד  העבודה  בעקבות  ֲאַמֵּלא".  ָיֶמיָך  ִמְסַּפר  ֶאת  ְּבַאְרֶצָך  ַוֲעָקָרה  ְמַׁשֵּכָלה 

לברכה בפרנסה, לבריאות, לפריון ולאריכות ימים. 

שהרי  שייך,  אינו  לכאורה  הקב"ה  כלפי  'עבודה'  הביטוי  לה'?  לעבוד  אפשר  עבודה  איזו 
מעסיק צריך פועלים, אך הקב"ה אינו זקוק לנו. נראה שהביטוי של עבודה לה' כוונתו היא 
עמנו",  יום  שבכל  ניסך  "על  מודים:  אנחנו  בתפילה  ומעביד.  עובד  כמו  בה',  תלוי  להיות 
על ניסים שאנחנו אפילו לא מודעים אליהם. אנחנו פונים לקב"ה שימלא משאלות ִלבנו 

לטובה. בכך אנחנו מבטאים את התלות הגמורה שלנו בה' בכל דבר ודבר. 

"איזו היא עבודה שבלב, הוי אומר זו תפילה". עבודת התפילה מכוונת כנגד הלב, החשוב 
שבאיברים. ללב אין תפקיד עצמי אלא תפקיד כללי, הוא מזרים דם לכל איבר ולכל תא 
בגוף בכל רגע. התפקיד הכללי מזכיר לנו את מנצח התזמורת: אין לו כלי נגינה ביד, אך 
בכל זאת ההרמוניה של המוזיקה תלויה בו. כך גם בתפילה יש היכולת לסייע ולרומם את 
כל רובדי החיים, ולכן מדמה רבי יוסף אלבו את התפילה לתרופה הגדולה שמרפאת את 

כל החוליים. התפילה שייכת לכל בני האדם, בכל המקומות בכל המצבים ובכל הזמנים.

הרחבות
התפשטות הגשמיות 	 

"צפצוף  אינה  ֶׁשַּבֵּלב. התפילה  ָהֲעבֹוָדה  ֶׁשִהיא  ַהְּתִפָּלה  ִהיא  ַהֹּזאת  ֶׁשָהֲעבֹוָדה  ֵּבֲארּו  ְלִפיָכְך 
על  בתפילה  כי  כותב  ערוך  השולחן  שבלב'.  'עבודה  אלא  כד[,  ב,  ]כוזרי  והתוכי"  הזרזיר 
הגופניים.  מצרכיו  שכחה  כלומר  צט[,  חיים  ]אורח  התפשטות הגשמיות  אל  לבוא  האדם 
מקור דבריו ברבנו יונה, המלמד כיצד יש לעמוד בתפילה: "צריך שיתן עיניו למטה וליבו 
למעלה, כלומר שיחשוב בליבו כאילו עומד בשמים ויסיר מליבו כל תענוגי העולם הזה וכל 
ולאחר  גופך מעל נשמתך.  פשוט  לכוין  וכענין שאמרו הקדמונים כשתרצה  הנאות הגוף, 
שיגיע לזו המחשבה יחשוב גם כן כאילו הוא עומד בבית המקדש שהוא למטה, מפני שעל 

ידי זה תהיה תפילתו רצויה יותר לפני המקום" ]פירוש על פסקי הרי"ף, ברכות כב:[. 

נוסח התפילה שלנו הפונה ישירות אל הקב"ה מלמד אותנו על הצורך של התפילה לנבוע 
ממקום פנימי, מהלב. אדם השוכח מכל צרכיו הגשמיים מתעלה מעל עצמו ונוגע בלבו, 

היינו ברצונו.

ר' צדוק מבאר כי מדרגה זו קרובה לנבואה, ולמרות שהנבואה בטלה ישנה אפשרות לזכות 
בכוח התורה למדרגה זו. כמו שאמרו בגמרא שהנבואה לא ניטלה מהחכמים ]בבא בתרא 

יב.[. ומסיים דבריו כי עיקר הדבקות בה' היא בכוח הדבקות בתורה ]צדקת הצדיק רי[.

הּוא מֹוִעיל ְלָכל ֶהֳחָלִיים ּוְלָכל ָהֲאָרִסים ֵהן ַחם ְוֵהן  ִרי� ַהּכֹוֵלל ׁשֶ מֹו ַהּצֳ ה ִהיא ּכְ ִפּלָ ן ַהּתְ ְוִאם ּכֵ
ְלַבד, ֵיׁש ֵמֶהם ְלֶאֶרס ַחם  ים ּבִ ָרִטּיִ ֵהם מֹוִעיִלים ָלֳחָלִאים ּפְ א"ק� ׁשֶ ִרּיַ ָאר ִמיֵני ַהּתְ ׁשְ ַקר, לֹא ּכִ
ים  ּיִ ר ְוָלֳחָלִיים ֶהְפּכִ ם ַהַחם ְוַהּקַ ְלַבד, ְולֹא ִנְמָצא ֶאָחד ֵמֶהם מֹוִעיל ַלּסַ ְוֵיׁש ֵמֶהם ְלֶאֶרס ַקר ּבִ
ים,  ּיִ ֶהְפּכִ ִלְדָבִרים  ַוֲאִפּלּו  ָבִרים  ַהּדְ ְלָכל  ּתֹוִעיל  ה  ִפּלָ ַהּתְ ְוֵכן  ְלַבד.  ּבִ דֹול  ַהּגָ א"ק  ִרּיַ ַהּתְ א  ֶאּלָ
ר ָלנּו  ְזּכָ תֹו: "ְזכֹר ְלַאְבָרָהם" וגו' ]שמות לב, יג[, ְוָאָסף ָאַמר: "ַאל ּתִ ְתִפּלָ ה ָאַמר ּבִ ֲהֵרי מֹׁשֶ ׁשֶ
ְכָחה, ְולֹא ִנְמָצא  ִ ִכיָרה ְוֶאל ַהּשׁ ּתֹוִעיל ֶאל ַהּזְ ֲעֹונֹות ִראׁשֹוִנים" וגו' ]תהלים עט, ח[, ִנְמָצא ׁשֶ
ֲארּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ]בבא  ּבֵ ֶ ה, ְוָלֶזה ַמה ּשׁ ִפּלָ א ַהּתְ ָבִרים ֶאּלָ ּתֹוִעיל ְלָכל ַהּדְ ִמְצָוה ׁשֶ
ָהֲעבֹוָדה  ם ֵאת ה' ֱאלֵֹהיֶכם" וגו' ]שמות כג, כה[, ׁשֶ תּוב: "ַוֲעַבְדּתֶ ּכָ ר ּבַ ְזּכַ ּנִ ֶ ה ּשׁ ּמַ קמא צב:[ ׁשֶ
ָכל ָמקֹום,  ִהיא ּבְ ָמקֹום ְמֻיָחד ֲאָבל� ִהיא� ֲעבֹוָדה ׁשֶ ִהיא ּבְ נֹות ׁשֶ ְרּבָ ַהִהיא ֵאיָנּה ֲעבֹוַדת ַהּקָ
ַרְך ֵאינֹו ִמְצָטֵרְך ֶאל ֲעבֹוַדת  ם ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת ָהֶעֶבד ָלָאדֹון, ׁשֶ ְהֶיה ּכַ ּתִ ן ׁשֶ ם ּכֵ ר ּגַ ְוִאי ֶאְפׁשָ
יר  ל ָמקֹום ּוַמּכִ ָבָחיו ׁשֶ יר ׁשְ ְהֶיה ָהָאָדם ַמְזּכִ ּיִ ֶהְכֵרַח� ׁשֶ ְהֶיה ָהֲעבֹוָדה ַהּזֹאת ּבְ זּוָלתֹו, ְוָלֶזה ּתִ
ְוסֹוֵמְך  ֵאין לֹו עֹוֵזר  ׁשֶ ּומֹוֶדה  ְלָפָניו  ן  ִמְתַחּנֵ ְהיֹותֹו  ּבִ ּנּו  ִמּמֶ ְצָרָכיו  ׁש  ּוְמַבּקֵ ֵמִאּתֹו  א  ּבָ ַהּכֹל  ׁשֶ

ְלָעָדיו, ְוזֹו ִהיא ָהֲעבֹוָדה ֵאָליו.  ִמּבַ

ה,  ִפּלָ ְיֵדי ַהּתְ ִגים ַעל  ּכֹוְלִלים ֻמּשָׂ ָעה ְדָבִרים  א ַאֲחָריו ַאְרּבָ ּוַבּבָ סּוק ַההּוא  ּפָ ּבַ ְצאּו  ּמָ ּוְלִפי ׁשֶ
ָהֲעבֹוָדה ַהּזֹאת  ֲארּו ׁשֶ ּתֹוִעיל ְלָכְך, ְלִפיָכְך ּבֵ ְצוֹות ּוִמן ָהֲעבֹודֹות ׁשֶ ְולֹא ִנְמָצא זּוָלָתּה ִמן ַהּמִ
ֶאת  "ּוֵבַרְך  ַהּזֹאת:  ֲעבֹוָדה  ּבַ ֱאַמר  ּנֶ ׁשֶ ִנְמָצא  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ב•,  ּלֵ ּבַ ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  ִהיא  ׁשֶ ה  ִפּלָ ַהּתְ ִהיא 
ָאַמְרנּו,  מֹו ׁשֶ הֹוִעיָלה ָלָרָעב ּכְ ִוד ׁשֶ יֵמי ּדָ ַלְחְמָך ְוֶאת ֵמיֶמיָך" וגו' ]שמות כג, כה[, ְוִנְמָצא ּבִ
ה, ְו"ֶאת  ַחּנָ ַאְרֶצָך" ּבְ ָלה ַוֲעָקָרה ּבְ ּכֵ ה, ְו"לֹא ִתְהֶיה ְמׁשַ ִחְזִקּיָ ָך" ּבְ ְרּבֶ ְוֵכן "ַוֲהִסירֹוִתי ַמֲחָלה ִמּקִ
ה ִעם  ִחְזִקּיָ ח ְלָפֶניָך" וגו' ּבְ ּלַ ֵעֶגל�, "ֶאת ֵאיָמִתי ֲאׁשַ ָרֵאל ּבָ הּו ּוְבִיׂשְ ִחְזִקּיָ א" ּבְ ר ָיֶמיָך ֲאַמּלֵ ִמְסּפָ
ת  ִפּלַ ְרֶאה ִמּתְ ּנִ מֹו ׁשֶ רֹות, ּכְ ה ְלָכל ַהּצָ ִפּלָ ן ּתֹוִעיל ַהּתְ ם ּכֵ ּור ּוַמֲחֵנהּו. ְוִנְמָצא ּגַ ַסְנֵחִריב ֶמֶלְך ַאּשׁ
ל ֶנַגע ְוָכל ַמֲחָלה" ]מלכים א ח,  ה ְוֵיָרקֹון ּכָ פֹון ַאְרּבֶ ּדָ י ִיְהֶיה, ׁשִ י ִיְהֶיה, ָרָעב ּכִ ֶבר ּכִ לֹמֹה: "ּדֶ ׁשְ
ַעל  ִמְצַרִים: "ְוִיְצָעקּו ַוּתַ ְהיֹוָתם ּבְ ָרֵאל ּבִ ִיׂשְ לּות, ֶנֱאַמר ּבְ ָרה ּוֵמַהּגָ ֵצל ִמּצָ ן ְלִהּנָ ם ּכֵ לז[. ְותֹוִעיל ּגַ
ַמע ֱאלִֹהים ֶאת ַנֲאָקָתם" וגו' ]שמות ב, כד[,  ׁשְ ְוָעָתם ֶאל ָהֱאלִֹהים" וגו' ]שמות ב, כג[, "ַוּיִ ׁשַ

לּות.  ָרֵאל ִמן ַהּגָ ָתם ָעלּו ִיׂשְ ְתִפּלָ אל ְוֶעְזָרא ּבִ ִנּיֵ ְוֵכן ּדָ

ֲחלּוִאים ּומֹוִעיל ְלָכל ַהּגּוִפים, ְוַעל  ל ִמיֵני ַהּתַ ִרי ַהּכֹוֵלל ּכָ מֹו ַהּצֳ ה ִהיא ּכְ ִפּלָ ַהּתְ ן ׁשֶ ִנְמָצא ִאם ּכֵ
ָרֵאל הּוא וגו'  ָך ִיׂשְ ר לֹא ֵמַעּמְ ְכִרי ֲאׁשֶ לֹמֹה: "ְוַגם ֶאל ַהּנָ ים, ָאַמר ׁשְ ן ּתֹוִעיל ְלָכל ִמיֵני ָהֲאָנׁשִ ּכֵ
ר  ְזּכַ ּנִ מֹו ׁשֶ מּוִרים, ּכְ ִעים ּגְ ן ֲאִפּלּו ִלְרׁשָ ם ּכֵ ל" וגו' ]מלכים א ח, מא-מג[. ְותֹוִעיל ּגַ ּלֵ ּוָבא ְוִהְתּפַ

ה: ֶ ת ְמַנּשׁ ִפּלַ ֲאָמר ֵמִעְנַין ּתְ ה ַהּמַ ר ִמּזֶ ה ָעׂשָ ָ ּשׁ ֶפֶרק ׁשִ ּבְ

ַהֳּצִרי – התרופה. ַהְּתִרַּיא"ק – מין ממיני התרופות. ֲאָבל – אלא. ִהיא – התפילה. ִּתְהֶיה ָהֲעבֹוָדה ַהֹּזאת 
– גזירת הכליה על  – מוכרחים להסביר שהעבודה המדוברת היא התפילה. ּוְבִיְׂשָרֵאל ָּבֵעֶגל  ְּבֶהְכֵרַח 

ישראל התבטלה באמצעות התפילה.

התפילה מועילה 

גם לדברים 

הפכיים

תועלת "ועבדתם 

את ה' אלוהיכם"

התפילה מועילה 
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