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 עמוד העבודה שבלב – 3תפילה לאל חיי 

 משנה מסכת אבות פרק א 

ים ָהעֹוָלם עֹוֵמד, ַעל ְשָיֵרי ְכֶנֶסת ַהְגדֹוָלה. הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ַעל ְשלָשה ְדָברִׁ יק ָהָיה מִׁ ְמעֹון ַהַצדִׁ ַהּתֹוָרה ְוַעל ָהֲעבֹוָדה  )ב( שִׁ

ילּות  ים:ְוַעל ְגמִׁ  ֲחָסדִׁ

 דרך חיים למהר"ל

ויש לשאול על זה שאמר על ג' דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, למה על אלו דברים 

 ולא על כמה דברים אחרים שראוי שיהיה העולם עומד עליו. 

א היה בנמצאים הטוב והצעה של פירוש המשנה זאת יש לך לפרש, כי הנבראים נבראו בשביל שיש בהם הטוב ואם ל

לא היו נבראים, כי הדבר שאינו טוב בעצמו אין ראוי שיהיה לו המציאות, ויותר ראוי שיהיה נעדר ולא יהיה לו 

 המציאות, אבל מציאותו בשביל הטוב שיש בו 

ה וכמו שבריאתו הוא בשביל הטוב, מכ"ש קיום העולם ועמידת כל הנבראים הוא מפני שנמצא בהם הטוב, ואם לא הי

 נמצא בנבראים הטוב לא היה ראוי להם הקיום, רק מצד הטוב שנמצא בכל אחד יש לו קיום, 

ומפני זה חתם בכל בריאה ובריאה במעשה בראשית )בראשית כ'( וירא אלהים כי טוב, וזהו בפרט כל בריאה ובריאה 

  בפני עצמה, וכן בכלל כל הבריאה וירא אלהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד.

שר התבאר לך דבר זה יש לך לדעת כי הנבראים כולם תלוים באדם שהם נבראים בשביל האדם, ואם אין האדם וכא

כמו שראוי להיות הנה הכל בטל, וכמו שכתוב בדור המבול ויאמר ה' אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה 

, וכאשר אין ראוי לאדם הבריאה הכל מאדם ועד בהמה עד עוף השמים וגו'. הרי כי הנבראים כולם הם בשביל האדם

 בטל ואין ראוי הקיום לעולם, ודבר זה אמרו ז"ל בכל מקום כי הכל נברא בשביל האדם. 

וכאשר התבאר לך כי כל העולם הוא קיים בשביל האדם, א"כ האדם צריך שיהיה בו הטוב ואז ראוי אליו הקיום, 

 תלוי באדם, ולפיכך צריך האדם לקנות מעלת הטוב. וכאשר ראוי אליו הקיום ראוי לכל העולם הקיום שהכל 

ומה שהאדם הוא טוב עד שאומרים עליו כמה בריאה זו טובה, היינו כשהוא טוב בעצמו ור"ל בצד בחינת עצמו יש בו 

 הטוב, וזהו בחינה אחת שאומרים עליו הבריאה הזאת יש לה מעלה והיא טובה מצד עצמה, 

 הבחינה השנית שראוי שיהיה טוב לשמים הוא הש"י אשר ברא את האדם ויהיה עובד אליו עושה רצונו, 

הג' שראוי שיהיה טוב אל זולתו מבני אדם אשר הם נמצאים עמו, כי אין האדם נמצא בלבד רק הוא נמצא עם בני 

בר צריך שיהיה טוב כאשר יבחן בכל אדם זולתו, וצריך שיהיה האדם טוב בכל מיני בחינות אשר יבחן האדם, כלל הד

 החלקים כי אין זה כזה.

ולכך התחיל התנא הזה דבריו לומר על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. כי 

כאשר יש באדם התורה הוא נחשב בריאה טובה בעצמו כאשר יש בו התורה השכלית, אבל אם אין בו התורה אין 

נחשב טוב כי חסר ממנו התורה שהיא השלמת האדם במה שהוא אדם והוא נמשל כבהמה נדמה ואין האדם בעצמו 

זה נחשב בריאה ואין ראוי לו המציאות, ואין דבר בעולם שעל ידו נחשב האדם עצמו בעל מעלה רק בתורה והוא 

התורה היא משלמת מבואר, ולפיכך אמר התנא האלהי, כי זה עמוד אחד שהעולם עומד עליו הוא התורה, מה ש

 האדם עד שהוא בריאה שלימה מצד עצמו. 

ואח"כ אמר על העבודה, והעבודה שהיא עבודה בעצם ובראשונה היא העבודה בקרבנות, ואין דבר יותר ראשון מזה, 

וכל שאר הדברים שהם עשיית המצות לעשות רצון הש"י נכללים תחת העבודה, רק העבודה היא ראשון וקודם אל 

ך העבודה היא עמוד אל העולם שמזה יחשוב האדם שלם וטוב אל מי שבראו כאשר הוא עובד לו, וצריך הכל, ולפיכ

 שיהיה האדם שלם וטוב לבוראו. 

וכנגד הג' שצריך שיהיה האדם שלם וטוב עם זולתו, וזהו על ידי גמילות חסדים, כאשר הוא עושה לזולתו חסד חנם 

 לזולתו, ואין דבר יותר טוב מזה כאשר עושה טוב לזולתו בחנם ואז הוא טוב לגמרי:הנה אין ספק שבזה הוא טוב 

ומן הדברים אשר בארנו יש לך להבין מה שאמרו ז"ל )סנהדרין ע"ד ע"א( כי כל העבירות שבתורה יעבור ואל יהרג 

ם עומד עליהם, כי אין חוץ מע"ז ג"ע ושפיכות דמים, טעם דבר זה, כי אלו ג' עבירות הם הפך אלו ג' דברים שהעול

ספק כי ע"ז הפך העבודה שהיא אל הש"י, ושפיכות דמים היא הפך גמילות חסדים, כי זה מטיב לאחר ועושה לו דבר 

 שאין צריך לעשות, ושפיכות דמים מאבדו לגמרי, וגלוי עריות הוא הפך התורה כי כבר בארנו למעלה כי מעלת התורה 
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י, ואין דבר שעל ידו האדם נבדל מן החמרי רק ע"י התורה השכלית ואין צריך לזה שהיא השכל נבדל מן חמרי לגמר

 ראיה. 

ותדע כי אלו שלשה דברים שהם התורה והעבודה וגמילת חסדים, כמו שהיו אלו ג' דברים ג' עמודי עולם, נתנו לג' 

לו ג' דברים שהם יסודות אבות שהם אברהם יצחק ויעקב שהם ג"כ יסודות ואבות העולם, ולכך ראוי שיהיה להם א

ועמודים לעולם. וזה כי תמצא גמילת חסדים שהיה מדת אברהם. כמו שמבואר בכתוב שהיה זריז בכל גמילת חסדים, 

דהיינו קבלת אורחים וכו'. יצחק זכה במדת העבודה שהרי הקריב עצמו על גבי מזבח. יעקב היה לו מדת התורה כמו 

ב אוהלים, וכמו שרמזו חכמינו ז"ל במדרש אם לבן גרתי ואחר עד עתה אף שאמר )בראשית כ"ה( יעקב איש תם יוש

 על פי כן תרי"ג מצות שמרתי, הרי לך כי יעקב היה לו מדת התורה.

 ב' עמוד א' מסכת תענית

ָלה ָלה, ַאָּתה אֹוֵמר, זֹו ְּתפִׁ , אֹו ֵאינֹו ֶאָלא ֲעבֹוָדה? ַּתְלמּוד ְדַתְנָיא, )דברים יא( "ְלַאֲהָבה ֶאת ה' ֱאֹלֵהיֶכם ּוְלָעְבדֹו", זֹו ְּתפִׁ

ָלה. יא ֲעבֹוָדה ֶשַבֵלב? ֱהֵוי אֹוֵמר, זֹו ְּתפִׁ  לֹוַמר, "ְבָכל ְלַבְבֶכם" ֵאי זֹו הִׁ

 / הרב קוק עין איה ברכות א פרק חמישי עח

ל אל ד', וכתיב א"ר חנן א"ר חנינא, כל המאריך בתפילתו אין תפילתו חוזרת ריקם, מנ"ל ממשה רבינו שנאמר ואתפל

איני, והאמר ר"ח ב"א א"ר יוחנן, כל המאריך בתפילתו ומעיין בה בא לידי כאב לב, וישמע ד' אלי גם בפעם ההיא. 

שנאמר תוחלת ממושכה מחלה לב, מאי תקנתיה יעסוק בתורה, שנאמר ועץ חיים תאוה באה, ואין עץ חיים אלא 

 לא מעיין. תורה כו' לא קשיא הא דמאריך ומעיין הא דמאריך ו

התפילה היא תולדות ההרגשה הנפשית שבעומק טבע הנפש, והשכל ראוי לשמש לה רק בהקדמה, שכל שיהי' שכלו 

זך ביותר ומעשיו יותר מכוונים לתכלית השלימות יתרומם טבע נפשו יותר ויגדל כחה עת אשר תשפך שיחה לפני 

 קונה. 

, כי סגולתה ותכליתה אינן כ"א מהתגלות פילהחשבון בתפילה אין זה מגדר התאבל לערב פעולות שכליות של עומק 

עצם טבע עומק הנפש הזכה בגעגועיה לאלהי ישעה. ע"כ כל מה שלא יתערב כח אחר בחלק התרגשות הנפש ויניחה 

בטבעה הטהור ולשאוף על מטרת פעולתה יותר יגדל כח התפילה. כי באמת חק התפילה בעקרו אינו כ"א מפני שכך 

 קישור שכלי הגיוני שבא בחשבון כ"א באמת למעלה ממנו. נוסד טבע הנפש ולא מצד 

ע"כ המאריך בתפילתו ומעיין בה ומכניס בה שימושים שכליים הוא בא לידי כאב לב, כי דרכי הרגשות הנפש בפנימיות 

טבעה לא יושג לעולם בדרכי השכל, ע"כ יהיו מנועים ממנו לעולם כשירצה לתן לרגשות הנפש דרכים שכליים ולא יבא 

 לתכליתו. 

אלא אם ערגה נפשו להשתלמות שכלית, גם שיהיו הרגשותיו יותר בהירות ומסכימות לשכל, ע"ז לא נברא שימוש 

התפילה כ"א ישיג בתורה. וכל שיתחכם יותר בתורה ויזך שכלו, אז יפעל השכל על כחות ההרגשות והמדמה שיהיו 

 בהירים ביותר. 

המאריך להוציא מן הכח אל הפועל את טבע הטהור של הנפש וגעגועיה אל  ע"כ המאריך ומעיין בא לידי כאב לב, אבל

הדבר הנשגב, שרק קרבת אלהים תמלא צמאונה לכל צדדי ההרגש, שהוא גדול ונשגב ונהדר עד אין חקר, זהו 

 מאריך ואינו מעיין שתפילה כזאת אינה חוזרת ריקם. 

כפי גודל מדת החכמה כן יקר יותר מדת ההרגש ובכללה ג"כ המכין השכל בהוספת חכמה לפני שעת התפילה ש

באיכות נשגב. כאריכות של משרע"ה שהיתה מחוברת לשכל המוקדם בעת שימושו, שהרי עקר העסק הי' בתורה, 

תפלה כזאת אינה  -כדמשמע מדברי חז"ל, אלא שהיתה ג"כ בתור הכנה נשגבה לתפילה כפי ערך מעלתו הנשגבה

 . חוזרת ריקם
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