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ת לֶּ ַפלֶּ ִמיד ִמתְּ ה תָׁ מָׁ שָׁ  ַהנְּ

 

ת  .א לֶּ ַפלֶּ ִמיד ִמתְּ ה תָׁ מָׁ שָׁ ּה, ִכי - ַהנְּ ִתּקּונָׁ ה כְּ אָׁ ה בָׁ ִפלָׁ ת -ֵאין ַהתְּ ֱאמֶּ בֶּ ה, שֶּ בָׁ ִאם ִמתֹוְך ַהַמֲחשָׁ

ת. לֶּ ַפלֶּ ִמיד ִמתְּ ה ִהיא תָׁ מָׁ שָׁ ל,  ]תנועה נשמתית[  ַהנְּ לָׁ ֵסק כְּ פְּ לֹא שּום הֶּ ּה בְּ ת ַעל ּדֹודָׁ קֶּ ַרפֶּ ה ּוִמתְּ פָׁ ִהיא עָׁ

ה ַהַמֲעִשית ִמתְּ  ִפלָׁ ַעת ַהתְּ ִבשְּ א שֶּ לָׁ ִדיִרית.אֶּ ִתית ַהתְּ מָׁ ה ַהִנשְּ ִפלָׁ ֹפַעל ַהתְּ ה בְּ  ]מנכיח את ההשתוקקות[ ַגלָׁ

ה, ִפלָׁ ל ַהתְּ ּה, שֶּ תָׁ ַארְּ ִתפְּ ּה וְּ רָׁ ּה, ֲהדָׁ ִענּוגָׁ ּה וְּ הּו ִעּדּונָׁ זֶּ ה  ]שבאה מרצון ולא מכפיה[ וְּ שֹוַשנָׁ ה לְּ ַּדמָׁ ִהיא ִמתְּ שֶּ

ֵכן לָׁ ּה, וְּ אֹורָׁ יהָׁ בְּ לֶּ ש ַהמֹוִפיִעים עָׁ מֶּ ֵני ַהשֶּ ַראת ַהַטל, אֹו ֹנַכח ַקרְּ ִאים ִלקְּ יהָׁ ַהנָׁ לֶּ ת עָׁ )ברכות  ,ַהפֹוַתַחת אֶּ

ל ַהיֹום כֻּלֹו"   כא, א(. ם כָׁ דָׁ ַפֵלל אָׁ ִיתְּ ַואי שֶּ  )עולת ראיה א, ענייני תפלה("ּולְּ

 

 

 

ה  .ב מָׁ שָׁ ל ַהנְּ ת שֶּ דֶּ מֶּ ה ַהַמתְּ ִפלָׁ ת - ַהתְּ צֶּ ַאמֶּ ה, ִמתְּ מָׁ שָׁ ל ַהנְּ ת שֶּ דֶּ מֶּ ה ַהַמתְּ ִפלָׁ  ]הרצון הבוער[ ַהתְּ

רּוַח  ל הָׁ ל כָׁ ל ֹכחֹות ַהַחִיים שֶּ ַפֵשט ַעל כָׁ ִהתְּ ל ַהִגלּוי, לְּ ֵלם אֶּ עְּ ֵצאת ִמן ַההֶּ ִמיד לָׁ ש]מחשבות[ ִהיא תָׁ פֶּ ַהנֶּ  וְּ

ּה  ]רגש[ ִויָׁה כֻּלָׁ ל ֹכחֹות ַחֵיי ַהגְּ כָׁ ּה ]מעשים[  וְּ תָׁ עֻּלָׁ ֹכַח פְּ ּה וְּ ת ַמהּותָׁ ַגלֹות אֶּ ת ַגם ֵכן לְּ קֶּ תֹוקֶּ ִהיא ִמשְּ , וְּ

בֹונֹו שְּ חֶּ נּו לְּ ִריִכים אָׁ ְך צְּ ֵשם כָׁ ַהַחִיים, ּולְּ ם וְּ עֹולָׁ ל הָׁ ה, ַעל כָׁ ִביבָׁ ל ַהסְּ ל-ַעל כָׁ דֵ -שֶּ א ַעל יְּ בָׁ ם שֶּ ה עֹולָׁ י תֹורָׁ

ל  ה שֶּ ִמידָׁ ּה ַהַמתְּ ַגלּותָׁ ּה ִהיא ִהתְּ תָׁ מָׁ כְּ ל חָׁ כָׁ ּה וְּ ה כֻּלָׁ ֲעבֹוַדת ַהתֹורָׁ ְך, שֶּ א ִמתֹוְך כָׁ צָׁ ִנמְּ ה. וְּ מָׁ כְּ חָׁ ּה וְּ תָׁ ִפלָׁ תְּ

ה  מָׁ שָׁ ל ַהנְּ ה שֶּ מּוסָׁ ָך ד' ֱאֹלֵהינּו" –ַהכְּ ת ִשמְּ ֵרְך אֶּ בָׁ ל ַחי תְּ ַמת כָׁ  (שם) .בת()מתוך תפילת שחרית לש  "ִנשְּ

 

 

ה, .ג נָׁ ַכּוָׁ ה בְּ ִפלָׁ לֹא תְּ ִנים בְּ שָׁ רּו יִָׁמים וְּ בְּ עָׁ שֶּ ּה. כְּ ִקידָׁ ת ַתפְּ ה אֶּ מָׁ שָׁ ת ֵמַהנְּ שֶּ ַבּקֶּ ה מְּ ִפלָׁ ]מחוברת לרצון  ַהתְּ

ֵניהנשמה[  ִצים ַבֵלב ַאבְּ ַקבְּ ֵבדּות-ִמתְּ ם כְּ ִגיִשים ַעל יָׁדָׁ ַמרְּ ף ַרִבים, שֶּ גֶּ ִניִמית. -נֶּ ]כעסים, יאוש[ רּוַח פְּ

ם  ַפִנים אֹותָׁ ה ּוִמתְּ ִפלָׁ ל תְּ כָׁ ִכים בְּ רֹוִמים, הֹולְּ ת ִממְּ נֶּ ה ִנתֶּ ִפלָׁ ַנת ַהתְּ רּוַח ַהטֹוב חֹוֵזר, ּוַמתְּ שֶּ ּוכְּ

ה יֹונָׁ לְּ עֶּ ַמת ַהַחִיים הָׁ ל ִנשְּ צּו ַבַנַחל ַהנֹוֵבַע שֶּ בְּ ר ִנקְּ ַרִבים, ֲאשֶּ ַהִסכּוִרים הָׁ שֹוִלים, וְּ ִרים. ַהִמכְּ סָׁ ִכים וְּ , הֹולְּ

ִתית, מָׁ ֲעִליָׁה ַהִנשְּ ּה הָׁ ִעם אֹותָׁ ה  ]כוחות הנשמה הולכים ומופעים הלוך וגבור[ וְּ ִפלָׁ ל תְּ כָׁ ה בְּ ִהיא עֹולָׁ שֶּ

ר; בָׁ עָׁ רֹון הֶּ סְּ ת חֶּ ֵפא אֶּ תֹור ַמרְּ ִאים בְּ דּוִעים בָׁ ּה, ֲאחּוִזים יְּ ַמנָׁ ְך זְּ רֶּ עֶּ ַיַחש לְּ  ]פותחים את הצינורות[ בְּ

האָׁ  נֶּ ַבת ַאַחת ִנמְּ ם לֹא בְּ נָׁ ה הֹוֵלְך  }מושלם[ מְּ ִפלָׁ ל ַהתְּ ַהֹצַהר שֶּ ַמֵלא, וְּ ל הֹוֵלְך הּוא ּוִמתְּ רֹון, ֲאבָׁ ַהִחסָׁ

יו. ת אֹורֹותָׁ ה אֶּ ַגלֶּ  )שם( ּומְּ

 

 

 

 


