
 בס"ד 

 דזמרהפסוקי  – 14תפילה לאל חיי 

 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לב/א  

דרש רבי שמלאי לעולם יסדר אדם שבחו של הקדוש ברוך הוא ואחר כך יתפלל מנלן ממשה 

 דכתיב ואתחנן אל ה' בעת ההיא וכתיב ה' אלהים אתה החלות להראות את עבדך את גדלך

ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך וכתיב בתריה 

 אעברה נא ואראה את הארץ הטובה וגו':

 

 ספר בניהו בן יהוידע על ברכות דף לב/א  

נראה לי בס"ד הטעם בהקדים מה שכתוב במדרש ]תהילים י"ט י"ד[ נקיתי מפשע רב, אמר דוד 

לפני הקב"ה את אלוה רב, ואנא חובי רברבין, יאי לאלוה רב דשביק לחובין רברבין, ההא הוא 

דכתיב ]תהילים כ"ה י"א[ למען שמך ה' וסלחת לעוני כי רב הוא, ויש להקשות אדרבה נראה 

 וא אלוה רב, אז כל החוטא לו צריך שיהיה עונשו גדול ואין לו תקנה, להפך, כיון דה

אך פרשתי הענין על פי משל לאחד ששאל כלי מראה שעות חשוב מחבירו, ותיכף כאשר לקחו 

בידו הפילו לארץ ונתקלקל שאינו הולך כלל, הנה אם בעל הכלי הנזכר הוא אינו אומן שיודע 

נו, הא ודאי חשיב זה הפסד גמור דלא הדר, אך אם זה בעל לתקן הכלי, וגם אין אומן בעיר לתק

הכלי הוא אומן גדול שיכול לתקן תיכף, אף על פי שהכלי נתקלקל בנפילה קלקול גדול, אין זה 

חשיב קלקול, ואין זה הפסד גמור, מאחר דביד בעליו לתקנו תיכף והוה זה פסידא דהדר, וכן 

האדם בחטאיו מקלקל בעולמות למעלה, עם כל זה הענין בין האדם לבין קונו יתברך, אע"פ ש

אין זה חשוב קלקול והפסד לגביה דידיה יתברך, שבידו לתקן תיכף ברגע, ורק הוא מצפה 

למעשה ידיו של אדם שהוא יתעורר לתקן ואז הוא יתברך יגמור, וכמו שכתוב ]איוב י"ד ט"ו[ 

לו הדבר מתוקן, ועל כן לא יעניש למעשה ידיך תכסוף, וכיון שבידו יתברך לתקן ברגע, חשיב כא 

את האדם במיתה על עונו, אלא מאריך לו עד שישוב ויקבלהו בתשובה ויסלח לו, ועל זה אמר 

דוד המלך עליו השלום את אלוה רב, שתוכל לרפאת כל חלאי הנפש ברגע, ותתקן כל קלקול 

חשיב קלקול ופגם שעשה האדם בעולמו ברגע, ולכן קלקול האדם בעונותיו למעלה אין זה 

והפסד, מאחר כי הוא פסידא דהדר ברגע, ולכן יאה לאלוה רב למשבק חובין רברבין, דחשיבי כל 

הקלקולים לפניו כאלו הם מתוקנים משעת החטא, ולכן המתפלל יסדר שבחיו יתברך תחלה, 

יען כי איך יתפלל לפניו יתברך והנה הוא איש חוטא שעשה קלקול והפסד בעולמותיו יתברך, 

כן אחד יחריב ארמון המלך ויבקש טובה לעצמו מאת המלך, לכך יסדר שבחו יתברך כדי הית

שתהיה ביאתו בתפילתו בטענה זו שטען דוד המלך עליו השלום יאה לאלוה רב למשבק חובין 

 רברבין:

 

 

  עין איה ברכות א פרק חמישי עא. 

התפילה תצא נקי' מכל דרש ר"ש, לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואח"כ יתפלל כו'. צריך ש

רעיון המורה שינוי רצון והתפעלות בחק השם ית' לפי פשוטה. ובאשר זאת היא דעה כוזבת 

ומביאה ג"כ, כחק כל דעה כוזבת באלהות, להשחתת סדרי השלימות האנושי, גם לעומת זה ערך 

ותה התפילה ובטחון פעולתה בקיבוץ תנאיה, גם לבד פעולת השגת המבוקש, רוממות הנפש וזכ

 הבאה ע"י התפילה ההגונה היא פינה גדולה בהשלמה האנושית. 

ע"כ צריך שיבין כל מתפלל שהתפילה היא חק נפלא שחקק הקב"ה בעולמו להשלמת יצוריו 

בכל דרכי השלימות, לתכלית השלמתם המוסרית ביחוד הנצמח ממנה, ואינה בגדר ענין מוטבע 

לה תוקדם סיפור שבח, להורות שראוי לשבח בחוקו ית' חלילה לו. ע"כ ראוי שקודם כל תפי

הרבה על המצאתו חק התפילה שלא כפי הטבע המושג, בדרך השאלה בשם טבע באלהותו ית'. 



שלא יבא לחשוב צד והראי' ממשה חשובה מאד, שהוא ע"ה בהשגתו הגדולה הי' ודאי בטוח 

להורות מן הכח  רצון בחק השם ית' ע"י התפילה, מ"מ הרבה להקדים שבחוהתפעלות ושינוי 

אל הפועל אמתת הדעה הראויה להיות רשומה בלב ע"י התפילה. וק"ו כל האדם כוזב שאפשר 

 לו להיות טועה בדיעות כוזבות שראוי להקדים מה שירומם נפשו ויעמידה על הציור האמיתי. 

 

 דרוש לראש השנה  -ספר אור המאיר 

לעולם יסדר אדם שבחיו של הקדוש ברוך הוא, ואחר כך יתפלל, ולכאורה איה איפוא המקום 

לסדר את השבחים, וכי על קערות, ולהבין, כי ראוי לשום לב, איך סדרו לנו אנשי כנסת הגדולה 

י"ב אמצעות, לשאול רפואה ומזונא ומפלת שונאים וכדומה מצרכי המרובים, וכי יש שנוי רצון 

רך חס ושלום, חלילה וחלילה לומר על בורא עולם שנוי רצון, כתיב )מלאכי ג, ו( אני ה' לפניו יתב

לא שניתי, אמנם כבר נודע מספרים, שבאמת הכל תולה מצד המקבלים, ועתה תחזה, טרם כל, 

אנו אומרים פסוקי דזמרה, וחז"ל אמרו )שערי אורה שער א( למה נקרא פסוקי דזמרה, על שם 

ולכאורה, מי האיש שראה אפילו פעם אחת, קליפות מוטלים לארץ בבית  שמזמרים הקליפות,

 המדרש: 

אמנם הכונה שמזמר הקליפיות מקרב לבו ועצמותו, על דרך משל, באומרו גדול ה' ומהולל מאוד 

)תהלים קמה, ג(, מתחיל לשוב אליו יתברך, ונותן אל לבו האמנתי כי אדבר, גדול ה' ומלא כל 

ה עשיתי ככה, כזאת וכזאת עשיתי, כי ידע איניש בנפשיה גריעות ערכו, הארץ כבודו, אם כן למ

ומחשבותיו הפרטים שמושקע בהם תמיד, ואזי מתחיל להתחרט ולתהות על הראשונות, וכן 

באומרו טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו )שם, ט(, אזי ישיב אמריו אל לבו, אם כן למה גרע אני, 

חסרון בבחינת עצמו, שאינו כלי מוכן ומוכשר לקבל ההטבה, הלא גם אני אחת מהנה, ותולה ה

ומקבל על עצמו לקשוט מלא קומתו במדות טובות, ולהשליך מעליו כל מום ממגע נכרי, כי אם 

 מראש עד עקב ישרה אלהותו על כל פרטי האיברים והחושים, 

המגונות שמרגיש בעצמו, ואחר כך יתכן  וכמוהו מהזמירות, מזמר בקרבו את הקליפיות ממדות

לו להתפלל, משמעו לשון התחברות, לייחד פנימיות מחשבתו לרוממות אלהותו, וכשבא 

 לקריאת שמע נעשה אחדות אחד עם הבורא ברוך הוא, 

ואחר כך בהגיע לשמנה עשרה, וכבר קישט מלא קומתו ונעשה כלי מוכן ומוכשר לקבלה, כיון 

בפסוקי דזמרה, ובקריאת שמע נעשה אחדות אחד, ממילא נשפע עליו שזימר מעליו הקליפות 

המלך, ונמצא אין כאן שנוי רצון, רק אחר שזימר מעליו  שפע וברכה עליונה, כי כלום חסר מבית

הקליפות ונעשה כלי לקבלה, השנוי מצדו, ואם היה כלי מוכשר בתחלה, בודאי מדרכו הטוב 

 להטיב לנבראיו, 

לעולם יסדר אדם שבחיו של הקדוש ברוך הוא, כנזכר שבאמצעות השבחים  ולזה כיונו במאמרם,

שיכניס בקרבו, יראה ויבין פחיתות ערכו ומום הקבוע בו, וכל אשר בו מום לא יקרב )ויקרא כא, 

יח(, אינו יכול לקרב את עצמו אליו יתברך השלם בכל מיני שלימות, ואחר שמסדר השבחים 

מקרבו, ותוהה על הראשונות כנזכר, ונעשה שלם, ויכול לקרב בפסוקי דזמרא, ומזמר הקליפות 

 את עצמו אל הקדוש ברוך הוא, וזהו שאמרו ואחר כך יתפלל, לשון התחברות כמבואר:

 

 פרשת שופטים  -ספר אמרי אמת 

כי תצא למלחמה וגו' והיה כקרבכם אל המלחמה ונגש הכהן ודבר אל העם וגו' שמע ישראל 

וגו', המלחמה הזו ישנה לכל איש ישראל בכל יום ויום וע"ז נאמר  אתם קרבים היום למלחמה

שמע ישראל ואי' אפילו אין בכם זכות אלא ק"ש בלבד כדאי אתם שיושיע אתכם, שק"ש היא 

עדות וע"י העדות יכולים לנצח המלחמה, וזה ענין פסוקי דזמרא קודם התפלה שפסוקי דזמרא 

כדאי' בזוה"ק מאן דקטיל ההוא חויא וכו' יהבין  הם המלחמה ואח"כ יכולים להגיע אל התפלה

 וכו'.  ליה ברתא דמלכא דאיהו צלותא


