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מרגשים ומעוררים אותנו לתשובה. 
למרות זאת, שני קשיים מלווים את רובנו בזמנים האלה: 
לא תמיד אנחנו מבינים את פירוש המילים שבתפילה. וגם 
אם כבר הצלחנו להבין את המילים, חלקי התפילה נתפסים 
בעינינו לפעמים כ’הדבקת’ חלקים שונים למקום אחד. קשה 
לנו לראות את ההיגיון שבו בנו את התפילה שלב אחרי שלב 

מתוך סדר ומחשבה.  
כדי לתת מענה לשני הקשיים האלה הבאנו לפניכם את 
הביאור לעיקר תפילת העמידה – התפילה המרכזית שמלווה 
אותנו בימי התשובה.  בביאור הזה ביקשנו לפתור את שתי 
הבעיות שהזכרנו: גם לבאר את מילות התפילה, כדי שנוכל 
להבין אותן ולהתחבר אליהן יותר, וגם להבין את הרצף 

והסדר של התפילה. 
אנו מקווים שעל ידי הביאור הזה נוכל לקיים את דבריו של 
ה’בעל שם טוב’: “צהר תעשה לתיבה” – שמילות התפילה 

יאירו לנו, ונאמר אותן בכוונה ובשמחה אמתית.     

 שלוש הברכות הראשונות:
תיאור שבח ה’ וגדולתו, ללא בקשות אישיות

ֲאדָֹני, אדון הכל, שאני מרגיש כמו עבד שלך, את ְשָׂפַתי, 
יד רק  ח. ּוִפי ַיִגּ ְפָתּ שהן הפתח לכל הדיבורים שלי, אתה ִתּ
ֶתָך, ולא אשתמש בדיבור שלי לדברים שליליים  ִהָלּ את ְתּ

שהם נגד רצונך:
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להאיר את התפילה

ָבה” )בראשית ו, טז( ה ַלּתֵ ֲעׂשֶ “צַֹהר ּתַ
“שתהיה התיבה ]מילה שאדם מדבר בתורה ובתפילה[ 

מצהיר]מאיר[...” )הבעל שם טוב על פרשת נח(
ימי התשובה עוברים עלינו בעיקר בעבודת התפילה. 
התפילות המיוחדות, הפיוטים והמנגינות נוגעים בלב, 
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ששיבחנו אותך. ּגוֵֹמל ֲחָסִדים שהם תמיד טוִֹבים, גם אם 
לא תמיד אנחנו מסוגלים לראות עכשיו את טובתם, ְוקֵֹנה 
ל; כולנו שייכים אליך – אנחנו הקניינים שלך. ְוזוֵֹכר ַחְסֵדי  ַהכֹּ
ָאבוֹת – אתה מחבר את מעשי האבות אלינו, ובזכותם אתה 
עושה גם לנו נסים ומושיע אותנו, ּובכך אתה ֵמִביא ּגוֵֹאל 
מוֹ, כדי לגלות לנו את  שמושיע ִלְבֵני ְבֵניֶהם – לנו – ְלַמַען ְשׁ
הדרך הטובה שבה אתה מנהיג את העולם ומשגיח עליו. ואף 
על פי שאתה גואל רחוקים כמונו בזכות אבותינו, בכל זאת 
ַאֲהָבה וברחמים, ולא רק כדי לפרוע את  אתה גואל אותנו ְבּ

החוב לאבותינו.
אתה הֶמֶלְך שלנו, ומוֹלך עלינו, וזה מרחיק ומפחיד לעמוד 
מולך, ובכל זאת אתה עוֵֹזר, שולח ברכה למעשים שלנו, 
יַע – מסייע במה שאיננו יכולים לעשות בעצמנו,  ּומוִֹשׁ
רּוְך – המקור  ּוָמֵגן עלינו מנזקים לפני שהם קורים לנו. ָבּ
ה קרוב אלינו, נוכח,  שממנו מגיע אלינו השפע והברכה. ַאָתּ
ומקשיב לכל תפילותינו. ְיָי, לא תלוי בזמן – היה, הווה 

ויהיה, ָמֵגן ַאְבָרָהם.

ברכת גבורות – שבח על יכולתו הבלתי מוגבלת של ה’

ּבוֹר, יכול בכוחך להשפיל את מי שהגביה את עצמו,  ה ִגּ ַאָתּ
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 ברכת אבות –
שבח לה’ על מורשת האבות שמוטבעת בנו

רּוְך – אתה הוא המקור שממנו מגיעים אלינו הברכה והשפע,  ָבּ
ה קרוב אליי, נוכח, ומקשיב לכל תפילותיי. ְיָי, היה, הווה  ַאָתּ
ויהיה – לא כפוף לזמן. ֱאלֵֹהינּו, הקשר שלנו אתך מתחיל 
מהידיעה ומהחוויה האישית, בהשגחה שלך עלינו בכל יום 
ובדאגה שלך לכל צרכינו. ואחר כך אנחנו מסתמכים גם 
על המסורת, שבה אתה מופיע אלינו כאלֵֹהי ֲאבוֵֹתינּו. גם 
כשלפעמים אנחנו לא עושים את רצונך, אתה ממשיך לאהוב 

אותנו, להתגלות ולהתייחס אלינו כמו לאבותינו.
אתה ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם, שדרכו טבעת בתוכנו את מידת האהבה 
– אליך ולכל הבריות שבראת בעולמך. ֱאלֵֹהי ִיְצָחק, שדרכו 
טבעת בנו את מידת היראה ממך, והמסירות לעשות את 
רצונך בכל מצב, גם כשזה קשה מאוד. ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב, שדרכו 
קיבלנו את מידת האמת, לאהוב באמת ולהיות יראים באמת. 
בטובך הגדול טבעת בנו את שלוש המידות הטובות האלה, 

שחיוניות כל כך לעבודתך.
דוֹל )גדולתו של ה’ היא מידת   התהילה והשבח לך, ָהֵאל ַהָגּ
החסד שלו(, שחסדך מתגלה עוד יותר כאשר אתה גומל 
ּבוֹר – אתה  מחסדך עלינו, למרות שלא תמיד מגיע לנו. ַהִגּ
מתגבר וכובש את כעסך עלינו, ומרחם – גם על מי שהתרחק 
ממך. ְוַהּנוָֹרא – היחס האוהב שלך גם לפחותים ולרחוקים 
מגלה את ענוותך הגדולה, וזה רק מעצים את היראה ממך. 
אתה ֵאל ֶעְליוֹן, מעבר לכל מה שהשכל שלנו תופס בשבחים 
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קדושת השם – שבח על רוממות ה’ ונבדלותו מאתנו

ה ָקדוֹׁש, נעלה ומרומם מעל כל מושג גשמי וחומרי  ַאָתּ
ְמָך, שמתבטא בדרכים שבהן  שאנחנו מכירים,     ְואפילו ִשׁ
אתה מתגלה ומנהיג את העולם, ָקדוֹׁש, מרומם ונעלה 
ָכל יוֹם  ים – עם ישראל והמלאכים, ְבּ מעל השגתנו. ּוְקדוִֹשׁ
ָלה, כל היום, תמיד,  ְיַהְללּוָך – מהללים ומשבחים אותך, ֶסּ
דוֹל מעבר לכל מה שאנחנו מסוגלים להשיג,  י ֵאל ֶמֶלְך ָגּ ִכּ

ה: ְועל כן ָקדוֹׁש, ָאָתּ

השלבים בתיקון העולם בקבלת מלכות ה’:

ְלדוֹר ְודוֹר –לכל דור יעבור התפקיד שניתן לנו, שהוא ַהְמִליכּו 
י רק הּוא ְלַבּדוֹ ָמרוֹם מעל כל הנברא, ְולכן ָקדוֹׁש. ָלֵאל, ִכּ

שלב ראשון: גילוי מלכות ה’ בעולם על ידי עם ישראל

ּוְבֵכן, דווקא מפני שאתה קדוש ומרומם מעל כל מה שאנחנו 
ְמָך, שתוכר מלכותך  ׁש ִשׁ משיגים, אנו מבקשים שִיְתַקֵדּ
ותתקבל הנהגתך את העולם ועליונותך, ְיָי ֱאלֵֹהינּו, ַעל כל 
ָך. כולל כל רודפי הדת והדתיים, וכולל כל אלה  יְשָׂרֵאל ַעֶמּ
שלא זכו עדיין לטעום מטעם החג ולכן לא שומרים אותו, 
וכל יהודי מתבולל בכל פינה בעולם. ְושמלכותך תשלוט 
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ה ֵמִתים, עוזר לעניים  ולחזור להגביהו. ְלעוָֹלם ֲאדָֹני, ְמַחֵיּ
יַע, אתה מושיע אותנו פעמים  ה, ַרב ְלהוִֹשׁ והנזקקים ַאָתּ

ל.  רבות ובמצבים שונים. מוִֹריד ַהָטּ
ֶחֶסד.  ים ְבּ ל – דואג לכל אחד מאתנו ומעניק לנו ַחִיּ ְמַכְלֵכּ
ים.  ַרֲחִמים ַרִבּ ה ֵמִתים, מסכנים הזקוקים לישועות ְבּ ְמַחֵיּ
סוֵֹמְך נוְֹפִלים, אתה מסייע ועוזר למי שנופל ומתרחק ממך 
יר ֲאסּוִרים,  לקום מחדש על הרגליים, ְורוֵֹפא חוִֹלים. ּוַמִתּ
מחלץ את מי שמרגיש תקוע ואינו מצליח להיחלץ ממצבו. 
ֵני ָעָפר, למי  ם ֱאמּוָנתוֹ, מחזיר את האמונה והתקווה ִליֵשׁ ּוְמַקֵיּ
שהתייאש עד שהוא מרגיש כאילו אין בו יותר רוחניות והוא 
בּורוֹת – השגחה  ַעל ְגּ מחובר רק לגוף ולחומר. ִמי, אין ָכמוָֹך ַבּ
מדויקת ומתאימה לפי צרכי המקבל, ּוִמי, אין ּדוֶֹמה ָלְך. ֶמֶלְך 
ה את החולה הנחשב כמת, ּוַמְצִמיַח בהדרגה  ֵמִמית ּוְמַחֶיּ

את הְיׁשּוָעה כדי שנוכל לקבל אותה, ולהיוושע.

כמו  עלינו  מרחם  אתה  ָהַרֲחִמים,  ָאב  ָכמוָֹך  אין  ִמי, 
יוצר  כל  וכמו  ראוי,  אינו  כשהבן  גם   – בנו  על  אב 
ַרֲחִמים, בזמן הדין. ְבּ ים  ְלַחִיּ ְיצּוָריו,  זוֵֹכר אותנו,   אתה 
ה, אנו מאמינים בהבטחתך ְלַהֲחיוֹת ֵמִתים לעתיד  ְוֶנֱאָמן ַאָתּ

ִתים. ה ַהֵמּ ה ְיָי, ְמַחֵיּ רּוְך ַאָתּ לבוא. ָבּ



  157

קדושת השם – שבח על רוממות ה’ ונבדלותו מאתנו
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י רק הּוא ְלַבּדוֹ ָמרוֹם מעל כל הנברא, ְולכן ָקדוֹׁש. ָלֵאל, ִכּ

שלב ראשון: גילוי מלכות ה’ בעולם על ידי עם ישראל

ּוְבֵכן, דווקא מפני שאתה קדוש ומרומם מעל כל מה שאנחנו 
ְמָך, שתוכר מלכותך  ׁש ִשׁ משיגים, אנו מבקשים שִיְתַקֵדּ
ותתקבל הנהגתך את העולם ועליונותך, ְיָי ֱאלֵֹהינּו, ַעל כל 
ָך. כולל כל רודפי הדת והדתיים, וכולל כל אלה  יְשָׂרֵאל ַעֶמּ
שלא זכו עדיין לטעום מטעם החג ולכן לא שומרים אותו, 
וכל יהודי מתבולל בכל פינה בעולם. ְושמלכותך תשלוט 
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ֵלם,  ֵלָבב ָשׁ בשאיפה לעשות את רצונך, שאותו הם יעשו ְבּ
ַדְענּו,  ָיּ מוֹ( ֶשׁ ברצון הלב, בכל הכוחות שקיימים באדם. )ְכּ
ְלָטן, השילטון, מוכן ומונח ְלָפֶניָך, ללא כל  ַהָשּׁ ְיָי ֱאלֵֹהינּו, ֶשׁ
צורך להשתלט מבחוץ. נשגבות מבינתנו דרכי הנהגתך – עֹז 
ָיְדָך – הדרך שבה אתה מנהיג את העולם על ידי כוחות  ְבּ
יִמיֶנָך שבה אתה  הטבע שבתוכם אתה מסתתר, ּוְגבּוָרה ִבּ
ְמָך בלבד,  מחולל נסים הגוברים על חוקי הטבע. ְואפילו ִשׁ
ל ַמה  הנהגתך את העולם – נוָֹרא. על כן נופלת יראה ַעל ָכּ

ָראָת. ָבּ ֶשּׁ

שלב רביעי: כבוד ה’ על ידי כבוד עם ישראל

ָך, לעם שלך,  בוֹד, הערכה מכל העמים, ְיָי, ְלַעֶמּ ן ָכּ ּוְבֵכן, ֵתּ
לעובדיך שכבודם הוא הכבוד שלך. שייתנו כל העמים שבח 
יָך, המקווים ודורשים  ה ִליֵרֶאיָך, ְוִתְקָוה טוָֹבה ְלדוְֹרֶשׁ ִהָלּ וְתּ
ה שיוכל  שמלכותך תתגלה ותתקבל על כל העמים, ּוִפְתחוֹן ֶפּ
עם ישראל לפתוח פיו ולהפיץ בין העמים את מלכותך. כיום, 
כיוון שמלכותך נעלמת, אין פתחון פה ַלְמַיֲחִלים ָלְך. ִשְׂמָחה 
ְלַאְרֶצָך, ארץ ישראל שהיא ארץ ה’ המושגחת באופן מיוחד. 
ְוָשׂׂשוֹן, המשך קבוע של אותה שמחה גלויה ושלמה ְלִעיֶרָך. 
ּוְצִמיַחת, התפתחות הדרגתית הדרושה לחיזוק וקיום נצחי 
ָך, ַוֲעִריַכת – הכנת ֵנר, האור  של ֶקֶרן המלכות ְלָדִוד ַעְבֶדּ
יֶחָך, משיח בן דוד, ושכל זה יהיה  י ְמִשׁ הרוחני שיזרח ְלֶבן ִיַשׁ

ְמֵהָרה ועוד ְבָיֵמינּו. ִבּ
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ַלִים ִעיֶרָך, העיר המיוחדת לך, ְוַעל ִצּיוֹן,  ותתגלה ַעל ְירּוָשׁ
בוֶֹדָך, ְוַעל  ן ְכּ ַכּ הגרעין הרוחני והקדוש של ירושלים, ִמְשׁ
יֶחָך, מנהיג מבית דוד, המשיח, שיפיץ  ית דוד ְמִשׁ ַמְלכּות ֵבּ
בתוכנו את הכרת מלכותך, שתופיע ְוַעל ְמכוָֹנְך, בית המקדש 

ְוֵהיָכָלְך, הקודש וקודש הקודשים:

שלב שני: הכרת כל האומות במלכות ה’

ּוְבֵכן, למרות שאנחנו לא ראויים לכך, אנו מבקשים ממך, 
ָך, תחושה טבעית  ְחְדּ ן כמתנה למי שאינו ראוי, את ַפּ ֵתּ
ל ַמֲעֶשׂיָך, על כל עמי  של פחד ויראה ממך, ְיָי ֱאלֵֹהינּו, ַעל ָכּ
העולם. ְוֵאיָמְתָך, רמה גבוהה יותר של הכרה בגדולת ה’, 
ָראָת, שרי האומות – המלאכים שממונים  ָבּ ל ַמה ֶשּׁ ַעל ָכּ
ֲעִשׂים, כל  ל ַהַמּ על כל אומה. ומהפחד והאימה ִייָראּוָך ָכּ
ֲחוּו בביטול מוחלט של  ַתּ עמי תבל, וברמה גבוהה יותר ִיְשׁ
רּוִאים, השרים – הכוחות הרוחניים  ל ַהְבּ ישותם ְלָפֶניָך ָכּ

שממונים על האומות. 

 שלב שלישי: התאחדות כל העמים
תחת הנהגת עם ישראל

ם, העמים השונים זה מזה, כל עם  וכתוצאה מכך, ֵיָעׂשּו ֻכָלּ
ה ֶאָחת, ואז גם הם יזכו ַלֲעׂשוֹת  על פי דרכו הייחודית, ֲאֻגָדּ
ְרצוְֹנָך ולכוון את הרצונות האישיים והשכל האנושי, ולהתמקד 
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ֵלם,  ֵלָבב ָשׁ בשאיפה לעשות את רצונך, שאותו הם יעשו ְבּ
ַדְענּו,  ָיּ מוֹ( ֶשׁ ברצון הלב, בכל הכוחות שקיימים באדם. )ְכּ
ְלָטן, השילטון, מוכן ומונח ְלָפֶניָך, ללא כל  ַהָשּׁ ְיָי ֱאלֵֹהינּו, ֶשׁ
צורך להשתלט מבחוץ. נשגבות מבינתנו דרכי הנהגתך – עֹז 
ָיְדָך – הדרך שבה אתה מנהיג את העולם על ידי כוחות  ְבּ
יִמיֶנָך שבה אתה  הטבע שבתוכם אתה מסתתר, ּוְגבּוָרה ִבּ
ְמָך בלבד,  מחולל נסים הגוברים על חוקי הטבע. ְואפילו ִשׁ
ל ַמה  הנהגתך את העולם – נוָֹרא. על כן נופלת יראה ַעל ָכּ

ָראָת. ָבּ ֶשּׁ

שלב רביעי: כבוד ה’ על ידי כבוד עם ישראל

ָך, לעם שלך,  בוֹד, הערכה מכל העמים, ְיָי, ְלַעֶמּ ן ָכּ ּוְבֵכן, ֵתּ
לעובדיך שכבודם הוא הכבוד שלך. שייתנו כל העמים שבח 
יָך, המקווים ודורשים  ה ִליֵרֶאיָך, ְוִתְקָוה טוָֹבה ְלדוְֹרֶשׁ ִהָלּ וְתּ
ה שיוכל  שמלכותך תתגלה ותתקבל על כל העמים, ּוִפְתחוֹן ֶפּ
עם ישראל לפתוח פיו ולהפיץ בין העמים את מלכותך. כיום, 
כיוון שמלכותך נעלמת, אין פתחון פה ַלְמַיֲחִלים ָלְך. ִשְׂמָחה 
ְלַאְרֶצָך, ארץ ישראל שהיא ארץ ה’ המושגחת באופן מיוחד. 
ְוָשׂׂשוֹן, המשך קבוע של אותה שמחה גלויה ושלמה ְלִעיֶרָך. 
ּוְצִמיַחת, התפתחות הדרגתית הדרושה לחיזוק וקיום נצחי 
ָך, ַוֲעִריַכת – הכנת ֵנר, האור  של ֶקֶרן המלכות ְלָדִוד ַעְבֶדּ
יֶחָך, משיח בן דוד, ושכל זה יהיה  י ְמִשׁ הרוחני שיזרח ְלֶבן ִיַשׁ

ְמֵהָרה ועוד ְבָיֵמינּו. ִבּ
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חתימת ברכת קדושת השם:
ֶמָך,  ה עצמך. ְונוָֹרא גם ְשׁ ָקדוֹׁש, עליון מכל השגתנו, ַאָתּ
הדרכים שבהן אתה מנהיג את העולם, גם הן מטילות עלינו 
, עוד  יראה בגלל חוסר יכולתנו להבינן לגמרי. ְוֵאין ֱאלוַֹהּ
ְלֲעֶדיָך. כל הפועלים בעולם מקבלים  כוח, היכול לפעול ִמַבּ
ּה, עליונותך מתגדלת  ְגַבּ תּוב: ַוִיּ ָכּ את כוח פעולתם ממך. ַכּ
כשאתה מפעיל את מידת הרחמים שלך, ְיָי ְצָבאוֹת, גם 
ט ודן את ברואיך, ְוָהֵאל החזק  ָפּ ְשׁ בזמן שבו אתה עומד ּבִמּ
ׁש עוד יותר  דוֹׁש העליון מכל השגתנו, ִנְקַדּ והתקיף, ַהָקּ
רּוְך – מקור השפע  ְצָדָקה, בצדקות שאתה עושה אתנו. ָבּ ִבּ
ה, קרוב אלינו, נוכח, ומקשיב לכל תפילותינו,  והברכה ַאָתּ
ֶלְך הנשגב מאתנו ומולך עלינו, ועל  ְיי – היה הווה ויהיה, ַהֶמּ

דוֹׁש, מרומם מעל כל השגותינו. כן ַהָקּ

 בחירת ישראל –
שבח על ייחוד הקשר בין עם ישראל לה’

ים ביציאת מצרים – למרות שלא  ל ָהַעִמּ נּו ִמָכּ ה ְבַחְרָתּ ַאָתּ
היינו ראויים לכך אז מצד מעשינו, ָאַהְבָתּ אוָֹתנּו ואהבתך 
התגלתה אלינו במתן תורה. במעמד עליון זה הענקת לנו את 
המתנה הגדולה ביותר שהייתה גנוזה אצלך – התורה, ְוָרִציָת 
נּו  נּו למרות שחטאנו בחטא העגל – סלחת לנו, ְואז רוַֹמְמָתּ ָבּ
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שלב חמישי: המצב בימות המשיח
ּוְבֵכן, כשכל העמים יכבדו את עם ישראל והמשיח יהיה 
יִקים הלוחמים  המנהיג, אז כל אחד ישמח כדרגתו: ַצִדּ
ביצרם ומנצחים אותו – ִיְראּו בהתגשמות כל מה שהזכרנו; 
ִרים הטובים  כבוד לעמך, שמחה לארצך וכו’ ְוִיְשָׂמחּו. ִויָשׁ
בטבעם – ַיֲעלֹזּו, יצאו בריקוד. ַוֲחִסיִדים שהגיעו למדרגת 
ה  ִרָנּ הדבקות בה’ – יבטאו את שמחתם המתפרצת בפה: ְבּ
ָיִגילּו. ומתוך השמחה הגדולה על גילוי מלכות ה’, עוָֹלָתּה, 
יָה, ייסתם פי אנשי הרשע ולא  ץ ִפּ ְקָפּ עושי העוולה בעולם, ִתּ
ָעה, מקור הרוע  יוכלו עוד להסית ולהשפיע לרעה. ְוָכל ָהִרְשׁ
י – כל זה  ְכֶלה. ִכּ ן ִתּ ָעָשׁ ּה וְכּ ָלּ והרשעות, תתפוגג ותעלם ֻכּ
ֶלת ָזדוֹן, כוחות הרוע שאינם מכירים  יקרה כי ַתֲעִביר ֶמְמֶשׁ

במלכות ה’ – עמלק, ִמן ָהָאֶרץ:

שלב שישי: שלטון ה’ בהסכמת כל העמים

ְואז, כשישראל ישלטו בעולם, ִתְמלְֹך בהסכמת כל העמים, 
לא כמו המצב כיום שאתה ‘מושל בגויים’ בלא הסכמתם. 
ל ַמֲעֶשׂיָך, גם על העמים  ה הּוא ְיָי ֱאלֵֹהינּו ְמֵהָרה ַעל ָכּ ַאָתּ
בוֶֹדָך, הופעת שכינתך.  ן ְכּ ַכּ ַהר ִצּיוֹן שבו ייראה ִמְשׁ האחרים. ְבּ
ָך: ִיְמלְֹך ְיָי ְלעוָֹלם.  ִדְבֵרי ָקְדֶשׁ תּוב ְבּ ָכּ ָך, ַכּ ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ ּוִבירּוָשׁ
מלכותך תהיה מוכרת לנצח ולכל העולם, אך גם אז יודו שה’ 
עדיין בעיקר ֱאלַהִיְך ִצּיוֹן, אלוהי ישראל, ועד אז – ְלדֹר ָודֹר 
התפקיד שלנו: ַהְללּוָיּה, להלל את ה’ עד לגאולה השלמה.
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חתימת ברכת קדושת השם:
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התגלתה אלינו במתן תורה. במעמד עליון זה הענקת לנו את 
המתנה הגדולה ביותר שהייתה גנוזה אצלך – התורה, ְוָרִציָת 
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ומנהיגות
תשובה הלשון שמירת

להזמנות:

בשביל הנשמה
עומק האמונה בשפה שלך!

אמונהתפילה

מסילת ישרים
אורות התשובה

למשנה הקדמות הרמב”ם

חוברות לימוד יומי באמונה בשביל הנשמה: 
עמוק, נוגע, רלוונטי ואטרקטיבי.

לחוברת ₪15 רק

 גילאים
13-22

 גילאים
15+

הנחות למזמינים 30 עותקים ומעלה!

 חוברות נוספות שאפשר להזמין: כוזרי, תפארת ישראל, דרשות הר"ן,  חובות הלבבות, 
נצח ישראל, פרקי אמונה במשנה תורה,  ספר העיקרים, ספר האמונות והדעות, גבורות השם

 בדוא"ל
b.haneshama@gmail.com


 צלצלו עכשיו:

052-6218767  )חגי(  

הראי”ה מבוא למשנת

 רק

₪10 
וברת

לח

  

מסביב למדורה

138

מהי תורת הסוד?

תורת הסוד, אותה גילה רבי שמעון בר יוחאי 
בספר הזוהר, היא נשמת התורה. הנשמה היא 
הכוח הפנימי שמחייה את כל הגוף. הרעיון 

שעומד מאחורי כל הפרטים והדקדוקים. 
רבי שמעון בר יוחאי, שבעצמו היה אחד מחמשת 
תלמידיו של רבי עקיבא שהוסמכו לאחר מיתת 
24,000 תלמידיו הראשונים, מסתלק מן העולם 
ביום זה, ל”ג בעומר. המילה הסתלקות בארמית 
פירושה התעלות. רשב”י מתעלה לעולם העליון 
ומגלה לתלמידיו לפני פטירתו סודות עליונים. 
אלה סודות נשמת התורה. סודות חכמת הקבלה. 
דווקא בתקופה הקשה שבה חי רשב”י, תקופת 
השלטון הרומאי האכזר ששלט בארץ, דווקא 
בעומק החושך, הוא מעניק לנו את המפתח 
לגאולה. הוא מעניק לנו עיניים פנימיות יותר 
כדי להבין את מה שמתרחש סביבנו. הוא מלמד 
אותנו מה משמעותה של סגולת ישראל, מעלתה 
של ארץ ישראל. הוא מלמד על דרכי השגחת ה’ 
בעולם ועל הדרכים שבהן ה’ מתגלה. זהו הזוהר, 

אור שמאיר את המקומות החשוכים ביותר.  
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ׁשוֹנוֹת. אין שום ביטוי, בכל שפה ולשון, שיוכל  ל ַהְלּ ִמָכּ
לתאר את רוממותנו. כי אהבתך אלינו היא אהבה הנעלה 
אמצעות ִמְצוֶֹתיָך,  נּו ְבּ ָתּ ְשׁ מכל אפשרות תיאור בלשון. ְוִקַדּ
נּו אליך, וזיכית אותנו להיות  נּו ַמְלֵכּ ְועל ידי קדושה זו ֵקַרְבָתּ
דוֹׁש רק ָעֵלינּו ָקָראָת,  דוֹל ְוַהָקּ ְמָך ַהָגּ ראויים ַלֲעבוָֹדֶתָך, ְוִשׁ
ובכך אנו עמך – עם ה’, קרויים בשמך ונקראים למלא את 

התפקיד שהטלת עלינו – לקדש את שמך בעולם.
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