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 להיות אדם כללי – 6תפילה לאל חיי 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כט/ב 

מאי תפלת הדרך יהי רצון מלפניך ה' אלהי  .אמר רב חסדא כל היוצא לדרך צריך להתפלל תפלת הדרך

לשלום ותצילני מכף כל אויב ואורב בדרך ותשלח ברכה במעשי  שתוליכני לשלום ותצעידני לשלום ותסמכני

לישתף  אמר אביי לעולם .ידי ותתנני לחן לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי ברוך אתה ה' שומע תפלה

 איניש נפשיה בהדי צבורא היכי נימא יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתוליכנו לשלום וכו

 

 רש"י ברכות דף ל/א 

 אל יתפלל תפלה קצרה בלשון יחיד אלא בלשון רבים, שמתוך כך תפלתו נשמעת: -יה לישתף נפש

 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ח/א 

רבי יוסי ברבי חנינא אמר  .אימתי עת רצון בשעה שהצבור מתפללין 'ואני תפלתי לך ה' עת רצון'מאי דכתיב 

פדה 'וכתיב  'הן אל כביר ולא ימאס'מהכא רבי אחא ברבי חנינא אמר  'כה אמר ה' בעת רצון עניתיך'מהכא 

תניא נמי הכי רבי נתן אומר מנין שאין הקדוש ברוך הוא מואס  'בשלום נפשי מקרב לי כי ברבים היו עמדי

פדה בשלום נפשי מקרב לי וגו' אמר הקדוש ברוך 'וכתיב  'הן אל כביר ולא ימאס'בתפלתן של רבים שנאמר 

הוא כל העוסק בתורה ובגמילות חסדים ומתפלל עם הצבור מעלה אני עליו כאילו פדאני לי ולבני מבין אומות 

 :העולם

 

  / מהר"ל פרק ב משנה ד -ספר דרך חיים 

צבור מתפללין, הרי לך אמרו בפ"ק דברכות )ח', א'( ואני תפלתי לך ה' עת רצון אימתי עת רצון בשעה שה

מבואר שהש"י רצונו בצבור דוקא ורצונו הוא כאשר מתפללין על צרכיהם מה שצריך להם. ולפיכך אמר כאן 

עשה רצונו וכו' שיהיה עוסק עם הצבור מפני כי הצבור הוא רצונו של הב"ה, ודבר זה ענין עמוק כי אין 

אין חטא כי החטא הוא בפרטים אבל בכללי לא מקטרג לצבור במה שהם צבור יש להם כח כללי ובצד הכלל 

שייך חטא וקטרוג, לכך הקטרוג לצבור מצד הפרט בלבד דהיינו מה שעשו היחידים, אבל מצד הכלל אין 

קטרוג, ותפלת הצבור בבית הכנסת הוא מצד הצבור ולפיכך הוא שעת רצון, וגם דבר זה ידוע לנבונים, 

 שר ידוע:ועכ"פ הצבור הם דבוקים ברצונו יתברך כא

 

 ברכות א' נו / הרב קוקעין איה 

כל המתפלל אחורי ביהכ"נ נקרא רשע, אמר אביי ול"א אלא דלא מהדר אפי' לבי כנישתא אבל מהדר אפי' '

. ביהכ"נ הוא מקום הקיבוץ הציבורי לעבודת השי"ת. והנה הכלל הוא שהאדם אף שיהי' 'לבי כנישתא ל"ל בה

רשום במעלה, מאד צריך שישתף נפשי' בהרי' ציבורא, אז הוא נהנה מן הציבור והציבור נהנה ממנו. אבל 

 אם יבור לעצמו דרך, אפי' בעבודת ד', לפרש מדרכי הציבור, אז לא ירצה, וילך מדחי אל דחיי. 

הו נרמז ג"כ שלא יתפלל אחורי ביהכ"נ, כאילו הוא ראוי לבנות במה לעצמו אפי' לשם עבודת ד'. ול"א אלא וז

דלא מהדר אפי' לבי כנשיתא. גם בזה יש רמז, שהכלל הוא נכון רק אם הכוונה של אותו הפורש לפרש מן 

 הציבור לחלוטין, ולדרוך בעצמו בדרך עבודה כפי 

 חזיון לבבו, אז אפי' יהי' גדול שבגדולים הוא בכלל הרשעים, אבל אם מגמת פניו הוא 

 אלא שלפעמים צריך ללכת בדרכי עבודה לפי ערכו להיות נכלל ומשתתף עם הציבור.

   ומצבו, לית לן בה. 

 

 שער התפילה  -על מועדים  -ספר תפארת שלמה 

טז, לד(. הנה עיקר ההודאה והשבח הוא בשביל כללות  הודו לד' כי טוב כי לעולם חסדו )דברי הימים א

ישראל. כי אם האדם נותן הודאה על עצמו. חוץ דהוא גריעות בנפש שאינו שמח בישועת בנ"י אך הוא ג"כ 

גרעון בהודאה עצמה. וז"פ הכ' הודו לד' כי טוב כי לעולם חסדו. לא תהללו בשביל עצמיכם רק כל אחד יהלל 

 עשה עמהם חסד. לד' עבור כל העולם שנ
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וז"פ הכ' )קהלת ג, יא( גם את העולם נתן בלבם. כדי להודות ולהלל להקב"ה על כל הטובות ולהתפלל 

עליהם. וז"פ הכ' )ישעיהו לה, י( ופדויי ד' ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם שהשמחה לא תהי' 

ת כל העולם. ובזה תגדל השמחה על כל העולם על כל אחד לעצמו רק כ"א יהי' שמח בשמחת חבירו ובשמח

 ועל הצדיקים עד מאד. ובזה יהי' ששון ושמחה ישיגו. 

אך לזה צריך להיות לו טהרת הנשמה והנפש לקיים )ויקרא יט, יח( ואהבת לרעך כמוך. וז"פ בידיד נפש כו' 

לאדם אם יש לו  בהראות לה נועם זיווך אז תתחזק ותתרפא והיתה לה שמחת עולם. עיקר הרפואה הוא

 שמחת עולם מכלל ישראל לראות בישועתם וגדולתם. 

וז"פ )תהלים ד, ז( רבים אומרים לנפשי מי יראנו טוב נסה עלינו אור פניך כו' היינו שהם מבקשים עבור 

עצמם. אבל אני איני כן. )שם ד, ח( נתת שמחה בלבי מעת דגנם ותירושם רבו. וז"פ )שם מ, יא( צדקתך לא 

וך לבי היינו בעת שהתפללתי והי' עת רצון לא המשכתי את הישועה לעצמי רק נחלק בשוה עם כל כסיתי בת

העולם. וזהו )שם מ, יא יב( לא כחדתי חסדך ואמתך לקהל רב ובזה )שם( אתה ד' לא תכלא רחמיך ממני. 

אם אחד יש לו היינו )בבא קמא צב, א( כל המבקש על חבירו והוא צריך לאותו דבר הוא נענה תחלה דהיינו 

פרנסה ממסחר התבואה ומתפלל על הגשמים ובשעת הזול אין לו פרנסה. וז"פ והוא צריך לאותו הדבר 

 שיהי' ח"ו יוקר. אז הוא נענה תחלה. 

 

  / הרב קוק עין איה / ברכות א / פרק רביעי

המהלך במקום סכנה מתפלל תפילה קצרה ואומר, הושע ד' את עמך את שארית ישראל. מתוך שהתקבלות 

התפילה היא בשיתוף נפשו בהדי' ציבורא, וראוי לשתף כפי היכולת גם איכות המעמד שישוה לכלל הציבור. 

ג"כ עומדים  ע"כ בהיותו עומד במקום סכנה מזכיר, כי שארית ישראל בכלל צריכין לתשועה כזאת, שהם

 במקום סכנה, כבשה אחת בין שבעים זאבים, ובישועת הכלל יושע הפרט ג"כ. 

  

 הרב קוק /יט.  עין איה ברכות א פרק ראש

דא"ר יוחנן איזהו בן עוה"ב זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית. יש בה רמז, כי שחרית ואור היום מורה על 

זמן שהארם נתון בצרה ויגון. כמש"כ בשמואל: "וילך שאול זמן שהאדם בהצלחה ואורה, וערבית וחושך על ה

ואנשיו לילה", ודרשו חז"ל שחשך להם כלילה. והנה בא ללמדנו שעיקר עבודת האדם תהי' למען כבוד 

השי"ת והתיקון הכללי, כדברי תנא דבי אלי' הנודעים, כל ת"ח כו' ומתאנח על כבודו של הקב"ה וכבודן של 

אין חסר לו דבר, לאיש כזה אין כבד כ"כ שתהי' עיקר תפילתו לכבוד השי"ת, מה ישראל. והנה מי שמצדו 

שא"כ בשעת דחקו של אדם, אז הוא צריך התחזקות, שאע"פ שחסרים לו הרבה עניניו הפרטים, מ"מ לא 

יהי' כל דבר נחשב אצלו לעומת כבודו של הקב"ה. ע"כ אמר איזהו בן עוה"ב זה הסומך גאולה לתפילה של 

שרמז, שאפי' בשעה שחושך לו מצדו, מ"מ תהי' תפילתו סמוכה לענין הגאולה, שהיא עוסקת  ערבית,

 בתשועת הכלל שהוא כבודו של הקב"ה וכבודן של ישראל. 

אלא כיון דתקינו רבנן ד' שפתי תפתח כתפילה אריכתא דמיא, ה"נ כיון דתקינו רבנן השכיבנו כגאולה 

ך האדם שישים כל מעייניו על ישועת הכלל, מ"מ צריך הוא להיות אריכתא דמיא. יש בזה הערה, כי אף שצרי

עסוק ג"כ בשלמותו הפרטי, אלא שצריך שתהי' כוונתו להאחד ע"י שלמותו אל הכלל, ובזה אינינו נפרד 

מהכלל גם בהיותו עסוק בשלמותו הפרטי. ע"כ על סמיכות הגאולה לתפילה, שמורה שתהי' כל פנייתו 

סק, אלא שאינו הפסק גמור, כ"א כתוספת מכשרת לענין הסמיכות הזה, להוציא לטובת הכלל, יש בהם הפ

 מדעת הסוברים כי ירצו לבקש רק שלמות הכלל, ומצד עצמם ילכו בשרירות לבם. 

 


