
 
 1   פרקי תפילה 

 

מפי כהן             

 

 ראשי פרקים:

 ידיעה –תורה ותפילה   חיי עולם וחיי שעה  זמן תפילה לחוד, וזמן תורה לחוד

מסיר אזנו   הצדיק שולט על כוחות נפשו  חנה מדברת על ליבה  והפנמה

 הגם תפילה צריכה הכוונ  משנתוהמהלך בדרך ושונה ומפסיק מ  משמוע תורה

 ?האם להתנענע בתפילה 

 

 זמן תפילה לחוד, וזמן תורה לחוד

הגמרא  ה'תורה' וה'תפילה'. -שתי תנועות הן בנפש האדם 

רב המנונא מאריך בתפילתו, מספרת, שכשראה רבא את  1בשבת

  אמר: 

 ".מניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעה!"

 והגמרא ממשיכה ומבארת:

 ."לה לחוד, וזמן תורה לחודין תפוהוא סבר: זמ"

עולם הבא שהם נצחיים, ואילו לחיי  ה את האדםהתורה מביא

 , כגון רפואה ושלום ומזונות.'חיי שעהשל 'לה היא צורך יהתפ

ואין  ,תורהללימוד לה וזמן יתפלזמן לכן אנו נדרשים לייחד 

 לה בשביל תלמוד תורה.ילקצר מהזמן הראוי לתפ

 

 עולם וחיי שעהחיי 

" מופיע בסוגיה ולם ועוסקים בחיי שעהחיי ע םמניחיהביטוי "

 :2בברכות הגמרא נוספת, וכך אומרת

לפי שנאמר: 'לא  -"תנו רבנן: 'ואספת דגנך', מה תלמוד לומר 
ימוש ספר התורה הזה מפיך', יכול דברים ככתבן? תלמוד לומר: 

 הנהג בהן מנהג דרך ארץ, דברי רבי ישמעאל.  -'ואספת דגנך' 

ר: אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע רבי שמעון בן יוחי אומ
בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, וזורה 

 בשעת הרוח, תורה מה תהא עליה? 

מלאכתן נעשית על  -אלא: בזמן שישראל עושין רצונו של מקום 
ידי אחרים, שנאמר: 'ועמדו זרים ורעו צאנכם' וגו'. ובזמן שאין 

מלאכתן נעשית על ידי עצמן,  -ישראל עושין רצונו של מקום 
 שנאמר: 'ואספת דגנך'".

לפי רשב"י, כשאדם עושה רצון ה' באמת, משמים דואגים 

בעצמו לפרנסתו, ואם איננו עושה את רצון ה', עליו לדאוג 

לפרנסתו. ולפי רבי ישמעאל, יש לנהוג מנהג דרך ארץ, ולכן כל 
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 שבת י ע"א. 

2
 "ב.ברכות לה ע 

'הרבה ש, רמבוא 3ב"נפש החיים" אחד מצווה לדאוג לפרנסתו.

עשו כרשב"י' ולכן לא עלתה בידם, אבל אם מעט אנשים היו 

 נוהגים כרשב"י, היה עולה בידם.

זקוק לאותם יחידי העולם דרכו של רשב"י מתאימה ליחידים. 

 איןו הגדול אידיאלשלהם עסוק במחשבה ה סגולה שכל עולם

 ותומורכבכל  לעולם הזה, עבזה יאחושום שייכות  הםל

 .ווסיבוכי

 

 והפנמהידיעה  -ותפילה תורה 

בין את היחס הראוי בין 'תפילה' ל'תורה', עלינו להעמיק כדי לה

מרן הרב לשם כך נראה את דברי יותר בהבנת שני המושגים. 

 , וכה דבריו:4"עין איה"בספרו  קוק

"התורה תיתן לאדם מדעים חדשים בכל עת, הנובעים ממקור 
 האמת שהיא חיי עולם, כי כן האמתיות מתקיימות לעד. 

ויה על יסוד הודעת ידיעות חדשות להעשיר אמנם התפילה אינה בנ
את שכל האדם באמתות, כי אם תעסוק בחלק מהידיעות הידועות 
מכבר להשתמש בהן על פי כח הרגש רק כדי להעמיק את הרושם 
של הידיעות המוסריות על כוחות הנפש. על כן אין לתפילה ענין 
 עם משפט האמת מצד עצמה, כי אם כפי אותו הכוח שירגיש יותר

הרגש האנושי את הרושם של האמתיות שהן כבר צפויות וגלויות 
 . "בשכל איך יתפעל מהן ברגש נפשי

ים מתעל בכל לימוד אנומעיין המתגבר. כ יאהתורה ה

התורה מחברת . ינוידיעותמרחיבים ומעמיקים את  ומתרוממים,

ומפגישה אותנו עם השורש והיסוד  ,נצח חיי ',חיי עולםאותנו ל'

 אסתכל עלמא, הוא בריך קודשא ברא "כדכולה,  לכל הבריאה

 , הקדוש5עלמא" אתברי ובאורייתא עלמא, וברא באורייתא בה

 .העולם את וברא בתורה הסתכל ברוך הוא
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 נפש החיים שער א, פרק ח. 

4
 עין איה ברכות ח"א אות ו. 

5
 זוהר ח"ב קסא ע"א. 

 6גליון מספר   –ב"ה כסלו התשע"ח                                                            

 
 

 שיעורו השבועי של                        

 מו"ר הרב שמעון כהן שליט"א

 

 

 



 
 2   פרקי תפילה 

 
 שכליותהבהכרות  כשאדם מישראל עוסק בתורה, הוא עסוק

איזו " ,לבהרגש הגבוהות ביותר. התפילה לעומת זאת שייכת ל

 .6"להיוי אומר זו תפה -היא עבודה שהיא בלב 

הלומד . , אלא להפנמהשל האדם 'ידיעהאיננה שייכת ל'התפילה 

והופך אותם נים, ותמעבד את הנרוכש ידיעות שכליות, הוא 

 להיות עצם מעצמיו.

ולפעמים דווקא הציור הבלתי מזוכך כל כך ילהיב את הרגש "
מפני שהוא יליד החומר, על כן הותרו בתפילה תארים לשם יתברך 

פי הכרת רושם הרגש. והנה השכל אינו צריך מצד עצמו ל
להשתדלות הזאת של העמקת הרושם, שמצד עצמו ומצבו הנצחי 

 די לו בהרחבת הדעת עצמה. 

אמנם מצד כבדות כלי הגוף המכבידים על תעופת השכל, צריך 
 סיוע מהעמקת הרושם. 

אם כן התפילה, תכנה הוא לא מצד אמתת השכל הנצחי עצמו 
יי עולם', כי אם מצד מקרי הגוף ומשיגיו, שהם 'חיי שהוא 'ח

 שעה', אם כן לא יתכן לעזוב חיי עולם מצד חיי שעה. 

אמנם הוא סבר 'זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד', כאשר בכלל 
פרטי עניני תורה יש כלל מונח: 'לעולם ילמד אדם ממה שלבו 

, וכיון חפץ', כי הנטייה הפנימית תנחה את האדם בדרך המישרים
שנטייתו לזה החלק נמשכת, היא אות שאותו החלק יהיה נאות 

 ."יותר להיות לו לעזר רוחני לפי מצב נפשו

האל בנוסח התפילה אנו משתמשים בתארים אלקיים שונים, "

קונה הכל ומל חסדים טובים וגאל עליון  הגדול הגיבור והנורא

ו תפיסה ...". אין לנזוכר חסדי אבות מביא גואל לבני בניהםו

ובכל זאת אנו משתמשים בכינויים שונים , במושגים האלקיים

 כדי להרגיש את קרבתנו לריבונו של עולם.

תוך האלקות ח"ו ל להכניס את יננו רשאים ואיננו יכוליםא

השמות האלקיים לא נועדו לצמצם ח"ו בכהוא זה את תבניות. 

 האלקות לגדרים האנושיים, אלא רק לסבר את האוזן האנושית

ולתת לה מושג בגדרי ההנהגה האלקית כדי לקרב את האדם 

 לאלקיו.

 אומרת הגמרא:  7ברכות במקום אחר במסכת

"ההוא דנחית קמיה דרבי חנינא, אמר: האל הגדול הגבור והנורא 
 .והאדיר והעזוז והיראוי, החזק והאמיץ והודאי והנכבד

שבחי המתין לו עד דסיים, כי סיים אמר ליה: סיימתינהו לכולהו 
אי לאו  -דמרך? למה לי כולי האי? אנן הני תלת דאמרינן 

דאמרינהו משה רבינו באורייתא, ואתו אנשי כנסת הגדולה 
לא הוינן יכולין למימר להו, ואת אמרת כולי  -ותקנינהו בתפילה 

  ".האי ואזלת!

משה רבנו קבע לדורות עולם מהן מילות השבח שאנו רשאים 

שאמר בפרשת ואתחנן,  משה רבנו לולא. לכנות בהן את הבורא

ֹבר ַהָגֹדל "ָהֵאל 8ְוַהּנֹוָרא" ַהגִּ
היה אסור לנו לומר זאת, כי היה , 

 בכך משום צמצום האלקות ח"ו.

כדי לקרב את האדם אל בוראו, וזה גם  ונועדהאלקיים  כינוייםה

נצח, עניינה של התפילה. התפילה מחברת אותנו אל ה

  ו קרובים לה'.ומאפשרת לנו לחוש עד כמה אנ
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 תענית ב ע"א. 

7
 ברכות לג ע"ב. 

8
 דברים י, יז. 

כן הוא גם כן בענין התורה והתפילה, השפיטה השכלית לא תוכל "
כל כך לתן גבולות כמה צריך האדם להיות מתפרנס פרנסתו 
הרוחנית מעמקי התורה ותנובת השכל, וכמה הוא צריך לצרף עמו 
תבלין של הרגש. על כן גם בזה הנטייה הפנימית תנחה את הישר 

בהיותו לפי מצב נפשו נוטה לחמדת  שבאדם בדרך ישרה, לזאת
עסק התורה הוא זמן תורה, והוא העיקרי שבהשלמת האדם הפרטי 
והכלל כולו. אמנם בהיותו מרגיש בעצמו בזמן מן הזמנים שהוא 
נוטה לחפץ הגעגועים ההרגשיים להרחבת התפילה ושפיכת נפשו 
לפני ה' על פי מידת ההרגש, הוא אות שלפי מצב נפשו, אותה 

ה נחוצה לו אז יותר מהשלמה אחרת, אף על פי שהיא רמה התכונ
ממנה במעלה. 'זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד', אלא שהזמנים 
הקבועים נקבעו על פי מידת הכלל, שראוי להיות נוטה בהם 

 לתפילה".

אדם נותן טעם לחיים. אם ה ואהשל האדם,  'תבלין'ה ואההרגש 

ם. בזכות הרגש אנו ו היו יבשיהחיים של ,שכליכולו  היה

, לצחוק, או להיפך, להצטער חושמל ,תרשםמסוגלים לה

ולבכות. הרגש איננו עיקר החיים, אבל הוא נותן לנו להרגיש 

את החיים. כשם שאדם לא מעלה על דעתו לאכול תבלינים 

ללא מאכל, כך לא יעלה על הדעת עולם שכולו רגש. התבלין 

הרגש מקבל משמעות נותן טעם כשהוא נתון בתוך מאכל, וכן 

 בעלת ערך רק כשהוא בא על גבי השכל.

 העיקר יאההתורה תבלין של התורה. ה התפילה היאבדומה לזה 

את הקשר שבינינו לבין ריבונו מאפשרת לנו להרגיש והתפילה 

 של עולם.

וכל אדם רשאי להאריך ולקצר לפי  ,חז"ל קבעו זמני תפילה

התורה  ,ות בנפששני כוח ןהתפילה ההתורה ונטיית ליבו. 

לנו  ומסייעתהתפילה אחריה באה ו ,יוצרת מציאותו מחדשת

 . תלמודנואת  םפנילה

 נמצאבו במקום הרוחני שואיכותה תלויה תפילה מעלת ה

שהוא ספוג בתורה ויראת שמים, מעלת תפילתו אדם . האדם

 גדולה יותר.

 

 מדברת על ליבהחנה 

 9בברכותהזכרנו את רב המנונא שהיה מאריך בתפילתו. הגמרא 

ה בשמו מימרא הנוגעת לכוונה הנדרשת בתפילה, וזו לשון מביא

 הגמרא: 

מכאן למתפלל  -"אמר רב המנונא: ...'וחנה היא מדברת על לבה' 
 צריך שיכוין ליבו".

 , וכן נאמר 'על לבה' ולא 'אל ה'',מתפללת נאמר 'מדברת' ולא

מרן הרב . בתפילה ליבו כווןצריך לאדם מכאן לומדים חז"ל שו

 מבאר: 10ו לסידורבפירוש קוק

"הדיבור מיוחס לשכל, ובתפילה צריך שלבד עצם הכוונה 
השכלית שבה, יתעורר ההרגש שבלב, ואמנם התעוררות ההרגש 
גם כן צריכה להיות מכוונת על פי פעולת השכל. על כן אמר, 
שהיא 'מדברת', בשכלה, שהוא עיקר כח הדיבור, 'על לבה', 

לל שצריך שיכוין את להפעיל את רגשותיה שבלב. מכאן למתפ
ליבו. הכיוון הוא מיוחד אל השכל, שעל ידו בא דיוק הכוונה 
לתכליתה, ובהיותו פועל על ההרגש הוא מדויק בלשון 'שיכוין את 
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 ברכות לא ע"א. 

10
 עולת ראיה ח"א עמ' רסג. 
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לבו', ולא סתם 'שצריך כונה' או 'שיתכוין', שלא היינו למדים עוד 
בזה את חיבור השכל עם ההרגש ופעולתו עליו, עד שלמדנו 

 דא מקרא ד'חנה מדברת על לבה'".הלכתא גברתא 

י של האדם, לפני שאדם מוציא מילה שכלצד השייך ל 'דיבור'ה

מפיו הוא חושב מה הוא רוצה לבטא. לכן הציווי על תלמוד 

ַבְרָת ָבםתורה נאמר בלשון 'דיבור', " התכונה . ולמעשה 11"ְודִּ

 הדיבור, יאהלמדרגת בעלי החיים האדם שמבדילה בין מדרגת 

ורש"י  .13ממללא" לרוח באדם "והות - 12ַחָיה" ְלֶנֶפׁש ָהָאָדם י"ַוְיהִּ 

 הכוח המייחד הוא ודיבור". הדיבור דעה בו שם מבאר: "שנתוסף

, וכשאדם נושא תפילה, עליו להשתמש מלבד השכל האדם את

 גם בלב, עליו לכוון ליבו בתפילה.

חנה 'מדברת על ליבה', היא משתמשת בשכל וברגש כאחד, 

 יההשגותלקחת את ' וב'לב', ובכך היא מבקשת ב'דיבור

 . לשיחת הלב ןתולהפוך אהרוחניות ו

', משמעות הדבר איננה נוגעת כוון לדעת גדולים'מ כשאדם

באופן  אל המטרה ןמכוו לחלק הרגש של האדם אלא לכך שהוא 

 . מדויק

, תחילה הוא מעלה סברות לכאן לומד סוגיה עיוניתכשאדם 

מצמצם ומדייק עד שהוא מגיע אל הסברא ולכאן, ואחר כך הוא 

 הנכונה.

 

 ונפשכוחות  שולט על הצדיק

כשהרגש איננו מכוון כראוי, הוא עלול לנטות מן הדרך ולהיגרר 

על נקודת עומדים חז"ל  14במדרש רבהלמקומות שאינם ראויים. 

 בין הצדיקים לרשעים, וזו לשונם:ההבדל ש

'אמר נבל בלבו'  -"'ויאמר ה' אל לבו', הרשעים הן ברשות לבן 
יד, א(, 'ויאמר עשו בלבו' )בראשית כז, כא(, 'ויאמר  )תהלים

 ירבעם בלבו' )מלכים א' יב, מו(, 'ויאמר המן בלבו' )אסתר ו, ו(. 

'וחנה היא מדברת על לבה' )שמואל  -אבל הצדיקים לבן ברשותן 
א' א, יג(, 'ויאמר דוד אל לבו' )שמואל א' כז, א(, 'וישם דניאל על 

 לבו' )דניאל א, ח(".

הוא  ,לא נותן לרגש להתפרץו ונפשכוחות  שולט על הצדיק

 מכוון את הרגש למקומות הנכונים ומשתמש בו במידה הראויה.

יש סייג וגדר  ה'מידה' כשמה כן היא, לכל מידה ומידה

 שכשעוברים אותו מגיעים לידי קלקול ונפילה.

 

 אזנו משמוע תורהסיר מ

הזכרנו את דברי הגמרא בשבת אודות רב המנונא שהיה מאריך 

 מסופר: 15הגמרא שםמשך בתפילתו. בה

"רבי ירמיה הוה יתיב קמיה דרבי זירא, והוו עסקי בשמעתא. נגה 
מסיר 'לצלויי, והוה קא מסרהב רבי ירמיה, קרי עליה רבי זירא: 

 ".'אזנו משמע תורה גם תפלתו תועבה
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 דברים ו, ז. 

12
 בראשית ב, ז. 

13
 תרגום אונקלוס שם. 

14
 בראשית רבה לד, י. 

15
 שבת י ע"א. 

בתורה עד שנתאחר סק ועו רב זירא לפניב ושי הירבי ירמיה ה

הלימוד את הפסיק הזדרז לרבי ירמיה  היום והגיע זמן תפילה.

על אף שהיתה עוד שהות עד סוף זמן  הליתפהתכונן לול

ְשֹמַע תוֹ " ואמר:רבי זירא ראה  .16תפילה יר ָאְזנֹו מִּ ָרה ַגם ֵמסִּ

ָלתֹו תֹוֵעָבה  התורהקול מפסיק את 'תורתו אמנותו' ומי ש !17"ְתפִּ

גם התפילה שלו , על אף שיש עוד שהות עד סוף זמן תפילה

  עבה'. 'תו

 

 המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו

המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו : "אומרת 18באבותהמשנה 

ה עליו הכתוב מעל ',מה נאה אילן זה ומה נאה ניר זה' :ואומר

 ".כאילו מתחייב בנפשו

אדם שמנצל את הדרך ללימוד תורה ומסיח לרגע את דעתו 

 ננואיומתפעל מנפלאות הבריאה, הוא 'כאילו מתחייב בנפשו'. 

ב"אורות ' ולעסוק ב'חיי שעה'. י עולםחי'לעזוב  רשאים

 מבאר מרן הרב קוק את דברי המשנה, וזו לשונו: 19התורה"

ות וההרגשות כולן, שכל העולם כולו, וכל המחשב יפל עף א"
' וקודש של החיים העליונים, אצל ישרי לב מלאים הם אור ה

' ומבקרים בהיכלו תמיד, מכל מקום מעין המתענגים על נועם ה
 ודית הרי הוא גנוז בתורה...אורה היסה

סוף כל סוף מכל העולם אור חיים זורח הוא, אבל מן התורה שופע 
אור חיים דחיים, ואין עוזבים קדושה חמורה מקורית ותופסים 

 ."במקומה קדושה קלה מעותקת

 

 תפילה צריכה הכוונהגם 

מעין זה אנו אומרים גם כלפי מי ש'תורתו אמנותו' ומפסיק 

וכך ף זמן תפילה. תלמודו לתפילה בזמן שיש עוד שהות עד סו

 :20"עין איה"בספרו  מרן הרב קוקמבאר 

"האדם הוא פונה מטבע נפשו אל רגשי קודש, שלהשקיטם 
ולהשלימם, להוציאם מן הכח אל הפועל מעמקי נפשו החוצה, 
דרושה לו התפילה. אמנם יוכל האדם בזה לטעות בדבר אחד 
כללי, שהרי כשם שיש לו נטיות רוחניות מצד טבע נפשו 

לת, כן יש לו גם כן המון רגשות שונים לכמה חפצים המשכ
ורצונות חומריים. והנה זה ישכיל כל אדם, שהרחבת הרגשות 
הסוערים בלבב האדם אל הענינים החומריים וכל השייך להם, אין 
טוב לאדם כי אם כשיהיו מודרכים על פי משפט דעת התורה, 

 וישרה.  הנותנת צדק בכל ארחותיה ומדרכת את האדם בדרך טובה

אמנם בהעזב נפש האדם לשאיפותיה הטבעיות החומריות וכל 
התלוי בהן בלא מסורת התורה, הלא יפול בנופלים וידרך דרך 

 ת. ואבדון ומו

' וההתענג איפות הרוחניות, שכללן הוא אהבת האמנם בנוגע לש
על טובו והוד כבודו, והמון הסעיפים המסתעפים ממעמקי אלה 

האדם  לחשוב שבנוגע לאלה הנטיות איןההרגשות, יוכל האדם 
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 בפירוש השני. –ות שם יא ע"א ד"ה כגון ראה תוספ 

17
 משלי כח, ט. 

18
 אבות פ"ג, מ"ז. 

19
 אורות התורה ח, ז. 

20
 עין איה שבת ח"א פרק ראשון אות ז. 



 
 4   פרקי תפילה 

 
בבא עת תפילה ראוי למהר  ןכעל  צריך לפלש להן נתיב לימודי...

 ."ד התורי למען הקם עולה של תפילהלעזוב הלימו

ים שונים, מצד אחד הוא יכול הרגש פועל על נפש האדם מכיוונ

להתמלא ברגשי קודש ומצד שני הוא יכול להתמלא בהרגשות 

 נמוכות, גשמיות.

והאדם איננו שולט בהם, עלולה אדם ב ולטיםהרגשות שכש

התורה להיות מפלה גדולה. הרגשות זקוקים להכוונה של תורה. 

באיזה אופן ובאיזו  את האדםמדריכה וכוחות הרגש  נת אתממת

מידה לתת ביטוי לרגשותיו, באופן שיוסיפו קדושה על קדושתו 

 לא יגררו אותו חלילה לחטא ועוון.ו

אמנם לא כן ילמדנו בזה החכם מכל אדם, שבאמת האדם צריך "
לתן לכל דבר משקל, ולא מבעי לשאיפותיו החומריות שמצדן 

 םאי צריך לסייג תורי להן להגבילן ולסדרן, כלבהמה נדמה, שהוא 
גם לשאיפותיו הרמות, יסודי וענפי התפילה, גם להן צריך האדם 

 להגבלה והערכה תורית לבל יעברו גבולות. 

אין ראוי לאדם למהר לעזוב תורה מפני התפילה, כדי שיחוק  ןכעל 
בלבבו שגם לצד המעלה שבו, לצד הרגש הקדוש והנשגב 

תו, צריך הוא לשאוב ממעיני התורה שיעוריו שהתפילה תוצא
והגבלותיו, לדעת כל משפטו איך לישרו עם דרך החיים הטובים 

 העולה למעלה למשכיל. 

, לא זו שהמון רגשותיו החומריים 'ע תורהומסיר אזנו משמ' ןכל ע
 םאי יהפכו לתועבה באין מורה דרך ומנהיגם בנתיב חיים ואורה, כ

קום באין הדרכה מא פונה למעלה, מכל ישה יפל עף גם תפילתו, א
הפך לרועץ וקלקול, ולא תתן יית שכלית המגבילתה, תוכל להאלק

 .'"גם תפילתו תועבה'את הפרי הטוב הרצוי, 

 וגם התפילה של ,ב את התורהזועתפילה ו לש המקע בעולושה

כשהרגשות מתפרצים ללא . ותופיל אלה כי סופה ,תועבה אהי

 הכוונה של תורה, אין מנוס מנפילה וקלקול.

כים צריאדם ה להרגשות הקטנים ש ניתן היה לחשוב שרק

תפילה, רגש הגם הרגש העליון של האדם, ולא היא, , הכוונה

 . זקוק להכוונה

הגדולה ואת קרבת רגשות תהה את הביעל וןמרוב רצלפעמים 

הדת את כל חומות  וץרפהוא מסוגל ל ה' שהאדם חש בליבו,

 שכולו טוב אדםאפילו כשאין עוגן של תורה, ההלכה. וגדרי 

 . ליפול במלכודת היצר עלולדבקות בהקב"ה, ו כולו שמחהו

 

 ?להתנענע בתפילההאם 

 -בהלכות תפילה אנו מוצאים גדרים מפורטים כיצד יש להתפלל 

, "צריך וכו' קום התפילה, ההכנות לתפילה, צורת העמידהמ

שו מעט, שיהיו עיניו למטה לארץ ויחשוב כאילו הוא שיכוף רא

עומד בבית המקדש, ובליבו יכוון למעלה לשמים... ועומד כעבד 

 .21"לפני רבו באימה ביראה ובפחד...

 22א"הרמ .אם טוב להתנענע בתפילה או לא בפוסקים, דיון קיים

  :כותב בהלכות ברכות

ונהגו המדקדקים להתנועע בשעה שקורין בתורה, דוגמת התורה "
, על שם 'כל עצמותי וכן בשעה שמתפלליםשניתנה ברתת, 

 . "'תאמרנה ה' מי כמוך

  :כתב 23"מגן אברהם"בו

מ"ע הר) י דזמרה, אבל בתפילה אין להתנועעבפסוקהיינו  -להתנועע "

ח"א  יחל כם אאמר מ אמרותמעשרה  פרובס ,גקי מןסי בהבתשומפאנו 

שקצת פרושים נהגו להתנועע בנחת בחתימות הברכות  ,כתב (גל מןסי

מתנועע  השהי ,ובמהרי"ל כתוב '.מפני שמי ניחת הוא'לקיים  ,בלבד

כתב  שהמרכי ובד .םשיין ע .בתפילה מלפניו לאחריו ומאחריו לפניו

ן וכ ה.ליתפקבלה להתנועע ב רךדל נתן טעם ע (יתרו רשתפ) יטשהרקנ

 .24"ןוובלבד שיכו ,ודעביד כמר עביד וכמר עביד .עכ"ל .בזוהר תובכ

היא מדודה שמתגלה בתפילה איננה משוחררת, גש הרעוצמת 

, ומתוך כך סת על אדני התורה וגדרי ההלכהושקולה ומבוס

ומשלים ומעמיק את קומת  הרגש מתגלה בקדושה ובטהרה

 .התורה שנקנתה בעמל ויגיעה
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 ג.-שולחן ערוך או"ח סימן צה, ב 

22
 ח סימן מח."ערוך אושולחן א, "רמ 

23
 ד."אברהם שם סקמגן  

24
ז כתב בסתם בשם הפרי חדש "צה, סקמשנה ברורה שם. ובסימן ראה  

לרבי יעקב שערי תפילה ובספר ים, שיש להתנועע בתפילה. והמגן גיבור

 .הביא מקורות רבים המורים כי אין להתנועע בתפילה רקח עמ' טו


