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 "בירור המחשבות -תפילה " - ויגש פרשת
 

א: "יוסףיעקב על בנו ו של צער בפרשת השבוע יהודה מתאר את ִאִתי ָהֶאָחד ַויֵּצֵּ ֹלא ֹטָרף ָטרֹף ַאְך ָוֹאַמר מֵּ  ַעד ְרִאיִתיו ְו

שיוסף נטרף על ידי חיה אומר מצד אחד יעקב : בדברים אלה משתקפת סתירה מסוימת(. כח, ד"מ ראשיתב" )ֵהָנה

ו רצו לשכנע אותו על ידי צביעת כתונת הפסים בדם של שעיר עזים , רעה (. לא ואילך, ז"בראשית ל)כפי שהאחים בזמנ

ָנה ַעד ְרִאיִתיו ְוֹלא: "בסיפאכפי שמשתמע מהניסוח , הוא ביקש להאמין שעוד יוסף חי, מאידך גם בדיונים בין  ".הֵּ

ף"באופן סתמי יותר ולעתים  1,"מת"נאמר לפעמים שיוסף  –יעקב ואחים  יֶננּו יֹוסֵּ  2".אֵּ

הוא כש, יעקב בפרשה הבאהדברי ניתן להבין את , על מצבו של יוסף שאר ספק ותקווהנשבליבו של יעקב , הבנה זולפי 

ל ַויֹאֶמר: "יוסף רואה את בני ף ֶאל ִיְשָראֵּ ה ִפָלְלִתי ֹלא ָפֶניָך ְרֹאה יֹוסֵּ  בראשית" )ַזְרֶעָך ֶאת ַגם ֱאֹלִהים ֹאִתי ֶהְרָאה ְוִהנֵּ

 לשון 'ִפָלְלִתי; 'עוד פניך שאראה מחשבה לחשוב לבי נימלא לא": "ִפָלְלִתי"הקשה  י מפרש את המילה"רש. (יא, ח"מ

מצד אחד ניסו לשכנע את : מובנת תחושה זו, שנים שהצגנו למעלה 22של יעקב לאורך  האמביוולנטיותלאור ". מחשבה

ָנה ַעד ְרִאיִתיו ְוֹלא"דהיינו , ביקש לקוות שעוד יוסף חימאן להתנחם ואך מאידך הוא , שיוסף מת, יעקב " ִפָלְלִתי. ""הֵּ

" פלילים"השופטים נקראים גם . כי היה בלבול בליבי, לא הצלחתי לברר וללבן את המחשבות שלי, אם כן, פירושו

 3.כי הם אמורים לברר את הטענות של בעלי הדין ולבוא לידי מסקנה ברורה בפסיקת הדין שלהם, (כב, א"שמות כ)
 

נוצרו המלים " פלל"השורש מוהרי , מהות התפילהשורש והבנה על נוכל להגיע ל, על פי ניתוח לשוני ופרשני זה

, בעקבות כך. כביכול את עצמו "דן"הוא מסתכל על עצמו ו, המתפלל מברר את המחשבות שלו". להתפלל"ו, "תפילה"

 עלנפלא יש מבוא " אוצר התפילות"בסידור הנפלא . כי האדם דן כביכול את עצמו, פעולת התפילה היא בבנין התפעל

נצטט כאן כמה קטעים . מהות התפילהלעניין הבנת  'ִפָלְלִתי'הוא מנתח את ההקשר של המילה בו , מהות התפילה

בפירוש ; "בירור המחשבות העולות על הלב בערבוביא והבדלת מחשבה מבין חברותיה"התפילה היא : מפירושו הנפלא

אך לא ידע להכריע , תמיד בקרב ליבוהיו מתרוצצות  מחשבות שונות"ומסביר ש' ִפָלְלִתי'מהמילה שם הוא מוכיח 

, התפילה היא בירור המחשבות הממלאות ליבו של אדם: "בעקבות כך הוא מסיק שם ...."'ִפָלְלִתיולפיכך אמר לא 

וחסידים ראשונים , והיא עבודה גדולה למי שאינו רגיל בה, להים-הקדשתן ויחודן לא, הבדלת הטובות מבין הרעות

 כי המתפלל ... ולפיכך קראה הכתוב עבודה שבלב  , (ב"ע' ברכות ל)ין עליה שעה שלימה בטרם החילם להתפלל היו שוה

ומה שבא פעל התפילה תמיד בבניין ... מברר ומבדיל מחשבותיו הצרופות ומוציאן לפני בוראו 

 התפעל המורה על עשות הפעולה בעצמו לפי שהתפילה לא תרגום שינוי ותמורה ברצון השם

אלא שהיא פועלת שינוי ותמורה בנפשו של המתפלל ... יתברך לשנותו לטוב בעד המתפלל 

 ". במוסרו לבו ומחשבתו ליוצרו

 .ואת מהותה של התפילה, "פללתי"פירש בדרך זו את המושג  ל"זצהרב שמשון רפאל הירש גם 

  עם  תפישה  ל"על פי חז" שבלב' עבודת ה"בהסבר זה  הוא משלב למעשה  טעם מצוות תפילה כ

היא פניית הבורא לאדם , להתפלל' בכך מצוות ה; בה האדם עומד במרכז, פסיכולוגית מודרנית

 בבחינת  –כביכול בהתפתחות האדם " מתעניין"ה "והקב, להתבונן בעצמו מבחינת פסיכולוגית

שמשון רפאל הרב 
 ל"זצ הירש

(8181-8111) 

 4".זאת תורת האדם"

                                                                 
1
 .כ, ד"מ; לח, ב"מ בראשיתו רא  

2
 . לד.ל.כו, ד"מ; לב. ראו גם פסוק יג; לו, ב"מ בראשיתו רא  

3
; ג, ז"ישעיה ט; כה', ב' ראו גם שמואל א. כב, א"אשר מוכיח משמות כ, ק"והרד, (לא, ב"אשר מפנה לדברים ל)כך פירש אבן עזרא   

 .  כח.יא, א"איוב ל; ל, ו"תהלים ק; לב, ז"יחזקאל ט; ז, ח"כ
 ???בני להשלים ???  .הוא מרחיב את הדיבור בנושא זה" אגרות צפון"ל וגם ב"ראו פירושו על התורה למקומות הנ  4
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, נוכל להבין כמה פסוקים -ל "כלשון חז "עבודה שהיא בלב"דהיינו , כדיבור אל הלב ועם הלב התפילהשל לפי הבנה זו 

 : ביותר לנושא ונביא כאן רק שתי דוגמאות מעניינות

 ַע  ְמַדֶבֶרת ַעל ִלָבּהְוַחָנה ִהיא : "הפסוק אומר', לאחר שחנה התפללה אל ה " ...ַרק ְשָפֶתיָה ָנעֹות ְוקֹוָלּה ֹלא ִיָשמֵּ

ניתן לראות את תפילתה  .כדיבור אל הלבעיני רואיה ב, אם כן, פעולת התפילה מנוסחת(. יב-י', א' שמואל א)

  !או דיבור על לבה' תפילה אל ה: משתי זוויות

 אשר לא , אך כשהוא מתאר את הסיפור בפני בתואל ולבן, רבקהעם לפני פגישתו ' עבד אברהם מתפלל אל ה

ר : "הוא מוסיף שתי מילים ,ת של תפילהמבינים את המשמעות הדתי ה ִרְבָקה  ֶאל ִלִביֲאִני ֶטֶרם ֲאַכֶלה ְלַדבֵּ ְוִהנֵּ

את  את : "במקום התיאור של המקרא( מה, ד"בראשית כ... )יֹצֵּ ה ִרְבָקה יֹצֵּ ר ְוִהנֵּ ..." ַוְיִהי הּוא ֶטֶרם ִכָלה ְלַדבֵּ

 . (טו, ד"בראשית כ)
 

דהיינו על פי מה שאמרנו למעלה על המילה , שתפילה יכולה להתפרש כדיבור אל הלב ,אם כן, הדוגמאות מלמדותשתי 

 ".בירור המחשבות"כ, "פללתי"

יֶכם-אֱ ' ה ֶאת ְלַאֲהָבה( "יג, א"י)על הפסוק בדברים  :ל הידועה"מובנת דרשת חז, ל"על פי הנ " ְלַבְבֶכם ְבָכל ּוְלָעְבדוֹ ֹלהֵּ

ם לומד "הרמב". תפלה זו אומר הוי - בלב שהיא עבודה היא איזו(: "א"ע' ב)מסבירה הגמרא בתחילת מסכת תענית 

ן אמנם חולק על "הרמב. את מקור החיוב להתפלל מדאורייתא "הלכה למעשה"מדרשה זו בתחילת הלכות תפילה 

אך גם לדעתו הדרשה היא כאסמכתא שמסבירה את מהות  5,וסובר שחיוב התפילה הוא מדרבנן בלבד, ם"הרמב

עיקרה של תפילה היא : דרשה זו מובנת היטב, "בירור המחשבות"לפי הדברים שלנו על מהות התפילה כ. התפילה

. התפילהשהיא  בלבה שעבודיש גם  –של הקורבנות במקדש  'עבודת הוכשם שיש , ליבון המחשבות בלב האדם

. ות ישראלתפילוני הנפלא של עולם הרעיפי ה לעמגבש את מחשבותיו ואת דעותיו , התפילהתוכן המתפלל מתמודד עם 

 משמעותבעלת כי על ידי כך התפילה הקבועה והשגרתית נהפכת לחוויה , "עיון התפילה"ל שיבחו את "חזבעקבות כך 

 .עמוקה

 

אמור לתרום לנו לברר את  –התמודדות אישית עם סידור התפילה שלנו , תפילה על פי המקורותועיון לימוד 

 ,ביסודה התפילה הייתה תופעה ספונטאנית בחיי היומיום. ני בורא כל הנשמותלפ המחשבות שלנו באופן מתמיד

התפילה לשאוף שיש עדיין  אך, ל קבעו נוסח תפילה קבוע"חזהמשך רק ב; המבטאים את הרהורי ליבו של האדם

ת כדי להגשים בחיינו באופן משמעותי את מהות התפילה על פי המקורו, אישית של כל אדםה חוויה נשארת אות

 ". בירור המחשבות"בתורה של 

  

 .שבת שלום

                                                                 
 
 

5
 .ו באתר שיעור על מהות התפילהרא  


