
 בס"ד 

 הכנה לתפילת שמונה עשרה – 16תפילה לאל חיי 

 סדר יוצר דשחרית:   -סדור תפלה נוסח ספרד  

ִהּלֹות  רּו  תְּ ָאמְּ ָחה ַרָבה. וְּ מְּ ֹשִ ָך ָענּו ִשיָרה בְּ ָרֵאל לְּ ֵני ִיֹשְּ ֹבָרְך. מֶשה ּובְּ יֹון ּגֹוֲאָלם. ָברּוְך הּוא ּומְּ ֵאל ֶעלְּ  ֻכָּלם:  לְּ

ה ֶפֶלא: ה'ִמי ָכֹמָכה ָבֵאִלים.  ִהֹּלת. ֹעֹשֵ ָדר ַבֹקֶדש. נֹוָרא תְּ  . ִמי ָכֹמָכה ֶנאְּ

חּו גְּ  ָאָמרּו: ִשיָרה ֲחָדָשה ִשבְּ ִליכּו וְּ ִהמְּ ַפת ַהָים. ַיַחד ֻכָּלם הֹודּו וְּ ָך ַהָּגדֹול ַעל ֹשְּ ִשמְּ  אּוִלים לְּ

עֹוָלם ָוֶעד:  ֹלְך לְּ ֹהָוה ִימְּ  יְּ

ָבאֹו ֹהָוה צְּ ֶנֱאַמר. ֹּגֲאֵלנּו יְּ ָרֵאל. וְּ ִיֹשְּ הּוָדה וְּ ֻאֶמָך יְּ ֵדה ִכנְּ ָרֵאל. ּופְּ ַרת ִיֹשְּ ֶעזְּ ָרֵאל. קּוָמה בְּ דֹוש  ת שְּ צּור ִיֹשְּ מֹו קְּ

ָרֵאל:   ִיֹשְּ

ֵאל: רָּ ַאל ִיֹשְ ה ְיֹהוָּה. גָּ רּוְך ַאתָּ  בָּ

ֶתָך:  ח ּוִפי ַיִגיד ְתִהלָּ ַתי ִתְפתָּ פָּ י ֹשְ  ֲאֹדנָּ

 

 

 תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ט/ב  

העיד רבי יוסי בן אליקים משום קהלא קדישא דבירושלים כל הסומך גאולה לתפלה אינו נזוק כל היום  

אמר ליה רבי אלעא לעולא כי עיילת להתם שאיל בשלמא דרב ברונא אחי במעמד כל החבורה    וכו'.  כולו  

 : דאדם גדול הוא ושמח במצות זימנא חדא סמך גאולה לתפלה ולא פסיק חוכא מפומיה כוליה יומא 

 

 

   הרב קוקיט.   סעיף  פרק ראשון עין איה ברכות א 

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

ם נתון בצרה ויגון. כמש"כ  דואורה, וערבית וחושך על הזמן שהאמורה על זמן שהאדם בהצלחה 

 בשמואל: "וילך שאול ואנשיו לילה", ודרשו חז"ל שחשך להם כלילה.  

דם תהי' למען כבוד השי"ת והתיקון הכללי, כדברי תנא דבי אלי'  והנה בא ללמדנו שעיקר עבודת הא

 הנודעים, כל ת"ח כו' ומתאנח על כבודו של הקב"ה וכבודן של ישראל.  

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

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

 כל דבר נחשב אצלו לעומת כבודו של הקב"ה.  

ע"כ אמר איזהו בן עוה"ב זה הסומך גאולה לתפילה של ערבית, שרמז, שאפי' בשעה שחושך לו מצדו,  

מ"מ תהי' תפילתו סמוכה לענין הגאולה, שהיא עוסקת בתשועת הכלל שהוא כבודו של הקב"ה וכבודן  

 ל ישראל.  ש

 

 

   / מהר"ל  פרק ו  - נתיב העבודה  -נתיבות עולם א  

והעלול מקבל מן העלה עד כי נפשו   משלימות העבודה הזאת שיהיה מכיר ויודע כי הוא יתברך עלתו

 . תולה בעלה הוא השם יתברך וממנו יתברך חיותו וכל אשר צריך אליו 

ולפיכך אמרו בפ"ק דברכות )שם י' ע"ב( א"ר יוסי בר חנינא משום ר"א בן יעקב אל יעמוד אדם במקום  

גב שהכתוב הזה   גבוה ויתפלל שנאמר ממעמקים קראתיך ה' וכתיב תפלה לעני כי יעטוף וגו'. ואף על 

נאמר על עומק הלב כלומר שישפיל דעתו ומחשבתו מלפני השם יתברך, לא עומק המקום מכל מקום  

אי אפשר דבר זה משום צד כאשר יש לאדם גובה מקום שאין לו גובה הדעת גם כן. וכמו אם האדם  

אף אם אין לו  יושב על כסא יש לו קצת גבהות, ואף אם יהיה דבר מועט מכל מקום יש כאן גבהות, ו

גבהות הדעת מכל מקום האדם צריך שיהיה לו מלפני השם יתברך השפלות, ולכך לא יעמוד במקום  

גבוה ויתפלל כי התפלה היא שהאדם הוא העלול והשם יתברך הוא העלה והעלה יש לו מעלה וגבהות,  

 והעלול הוא תחת העלה, ולכך אין שייך גבהות כאן כלל.  

ב תפלה לעני כי יעטוף וגו', כי העני הוא השפל והוא המקבל ולא שייך אל  וזה שמביא ראיה עוד דכתי

 המקבל מן האחר גבהות כי הוא מקבל מן אשר עליו: 

 

 

 



 שנת תרע"ו   - פרשת תבוא   -ספר שם משמואל  

, עיניו הן המוח כמו שסנהדרין נקראין  )יבמות ק"ה ע"ב( המתפלל צריך שיתן עיניו למטה ולבו למעלה 

עיני העדה, צריך להיות למטה היפוך דלת סתימת המוח שהיא מלשון הגבהה, אלא יהיו למטה כמו כלי  

חרס ששבירתן מטהרתן, ולבו למעלה בהתלהבות כרשפי אש העולה היא למעלה היפוך דלת סתימת  

 הלב שהוא מלשון השפלה: 

 

 

 מהר"ל  / פרק ו  - בודה נתיב הע - ספר נתיבות עולם א 

ובפרק כ"ג )סנהדרין כ"ב ע"א( אמר ר' שמעון חסידא המתפלל צריך שיראה עצמו כאלו שכינה כנגדו  

שנאמר שויתי ה' לנגדי תמיד. וזה כי התפלה הוא התחברות העלול עם העלה, ולכך יראה עצמו כאלו  

כת יומא )נ"ד ע"א( אמרו כשהיו  שכינה כנגדו. ודבר זה נרמז בכרובים שהיו פניהם זה כנגד זה, דבמס

בת זכר לנקבה וזהו  יעולים לירושלים היו מגביהים להם הפרוכת ואמרו ראו חבתכם לפני המקום כח 

 החבוב הגמור.  

וידוע כי הזכר פונה אל הנקבה להשפיע לה והנקבה פונה אל הזכר לקבל ממנו, ולפיכך ענין התפלה  

ו מה שמתפלל. כי אין ענין התפלה רק התחברות  כאלו השי"ת נגדו ומבקש האדם ממנו להשפיע ל

האדם שהוא העלול בעלתו יתברך, והתחברות העלול עם העלה הוא זה נגד זה ולפיכך צריך שתהיה  

 התפלה בענין זה גם כן: 

 

 פרק יט   -ספר מסילת ישרים  

ָוה, ִכי ִלפְּ  ה ִמצְּ ַפֵּלל אֹו עֹוֹשֶ עֹודֹו ִמתְּ ֹשב בְּ ה  ֶשָצִריְך ָהָאָדם ַלחְּ ַפֵּלל אֹו עֹוֹשֶ ָלִכים הּוא ִמתְּ ֵכי ַהמְּ ֵני ֶמֶלְך ַמלְּ

ֵני ִמי ַאָתה   ַפֵּלל, ַדע ִלפְּ ֶשַאָתה ִמתְּ ִהיר ַהַתָנא )ראה ברכות כח(, "ּוכְּ ה ַההּוא. וְּהּוא ַמה ֶשִהזְּ ַהַמֲעֹשֶ

ַתֵכל ָהָאָדם ָבִרים ָצִריְך ֶשִיסְּ ֹלָשה דְּ ִהֵנה שְּ ַפֵּלל". וְּ ָאה, ָהֶאָחד,   ִמתְּ ֵדי ֶשַיִּגיַע ֶאל זֹאת ַהִירְּ בֹוֵנן ֵהיֵטב כְּ ִיתְּ וְּ

נֹוֵתן ִעמֹו, ַאף ַעל ִפי ֶשֵאין ֵעינֹו ֶשל ָאדָ  א וְּ נֹוֹשֵ מֹו, וְּ ָבֵרְך שְּ ֵני ַהבֹוֵרא ִיתְּ ֶאה  ֶשהּוא עֹוֵמד ַמָמש ִלפְּ ִתרְּ ם רֹוָאהּו. וְּ

ָנם ִמי ֶשהּוא  ִכי ֶזה הּוא ַהיֹוֵתר ָקֶשה ֶשיִ  ָלל, ָאמְּ ֵלב ָהָאָדם ִציּור ֲאִמִתי, ַיַען ֵאין ַהחּוש עֹוֵזר ָלֶזה כְּ ַטֵיר בְּ צְּ

נ ִלבֹו ֲאִמַתת ַהָדָבר, ֵאיְך הּוא ָבא וְּ ֹבַע בְּ יַמת ֵלב יּוַכל ִלקְּ ֹשִ נּות וְּ בֹונְּ ַעט ִהתְּ ֶכל ָנכֹון, ִבמְּ נֹוֵתן  ַבַעל ֹשֵ א וְּ ֹוֹשֵ

ָברָ ַמָמש ִעמֹו  ִשיב ִלדְּ מֹו ַמֲאִזין ּוַמקְּ ָבֵרְך שְּ ַבֵקש, וְּהּוא ִיתְּ ַחֵנן, ּוֵמִאתֹו הּוא מְּ ָפָניו הּוא ִמתְּ ָבֵרְך, ּולְּ יו, ַכֲאֶשר   ִיתְּ

תֹו ָצִריְך ֶשיִ  ַדעְּ ַבע ֶזה בְּ ַאַחר ֶשִיקְּ שֹוֵמַע ֵאָליו. וְּ ִשיב וְּ ֵרֵעהּו ַמקְּ ַדֵבר ִאיש ֶאל ֵרֵעהּו, וְּ מּותֹו  יְּ בֹוֵנן ַעל רֹומְּ תְּ

תֵ  ֵלימּות ֶשתּוַכל ַמֲחַשבְּ ִהָּלה, ַעל ָכל ִמיֵני שְּ ָרָכה ּותְּ ָּגב ַעל ָכל בְּ ִנֹשְּ רֹוָמם וְּ ָבֵרְך ֲאֶשר הּוא מְּ ַדמֹות  ִיתְּ נּו לְּ

ָהִבין:   ּולְּ

 

 נתיב העבודה פרק ו' / מהר"ל  – נתיבות עולם א' 

בתפלה ההשפלה לגמרי עד שיחשב עצמו שאינו בריה כלל לגמרי. וזה אמרם בפ"ק   ומשלמות הכונה

דסוטה )ה' ע"א( אמר ר' חזקיה אין תפלתו של אדם נשמעת אלא אם כן משים עצמו כבשר שנאמר  

 והיה מדי חודש בחדשו וגו' יבא כל בשר וגו' עד כאן.  

ותולה בעלה המשלים אותו כמו   ודבר זה, כי עיקר התפלה אל השם יתברך מצד שהאדם הוא עלול

שבארנו, ולפיכך כל שאין משים עצמו כבשר, ופירש שכבר הלכה הצורה ממנו והוא כבשר שהלכה  

הצורה ממנו ובזה האדם עלול מקבל לגמרי שסר צורתו שע"י צורתו האדם הוא מה שהוא, וכאשר  

ו נשמעת. אבל אם מחשב  האדם עושה עצמו כבשר שהלכה הצורה ממנו נחשב כאלו אינו כלל ואז תפלת

עצמו מה אף אם מחשיב עצמו כמו עשב, סוף סוף יש לו צורה ומצד הצורה כל נמצא הוא דבר בפני  

עצמו מה שהוא ואין זה עלול גמור כאשר הוא בריה בפני עצמו. ולפיכך אמר אין תפלתו של אדם נשמעת  

 קבל מן העלה: אלא אם כן יראה עצמו כבשר ואז ראוי לקבל כמשפט העלול אשר הוא מ 

 

ומשלמות התפלה עוד שתהיה בלשון תחנונים. ודבר זה התבאר בפרק רבי אומר )אבות פ"ב( אצל שאל  

יעשה תפלתו קבע אלא תחנונים כמו העבד שהוא מתחנן אל האדון שלו, כי אם לא כן נראה כאלו חושב  

 וכו'.  כי בדין יש לו ואין זה כן 

 

)ברכות ל"ב ע"ב( אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל המאריך בתפלתו אין תפלתו    ובפרק אין עומדין

חוזרת ריקם מנא לן ממשה שנאמר ואתפלל אל ה' וגו' וכתיב וישמע ה' אלי גם בפעם ההיא וגו' והאמר  

ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן כל המאריך בתפלתו ומעיין בה סוף בא לידי כאב לב שנאמר תוחלת  

שכה מחלת לב מה תקנתיה יעסוק בתורה שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה לא קשיא הא דמאריך  ממו

 ומעיין בה והא דמאריך ולא מעיין עד כאן. 


