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פתיחה
למדנו פעמים רבות על כך שלכל סיפור או הלכה בתורה יש משמעות פשוטה, אך גם משמעות 

עמוקה יותר. 

בין מנהיגי העם בירושלים, שעל פניו  בוויכוח שהובא בתלמוד, שנערך  זה נתמקד  בשיעור 

נראה כקטנוני ופוגעני, אך באמצעות הסברו של הרבי נלמד את המשמעות העמוקה שטמונה 

בו.

משיחת שבת פרשת שמיני, ה׳תשכ״ח
רשימת השומעים בלתי מוגה

תורת מנחם כרך נ״ב עמוד 353 ואילך.

השיעור לפרשת אחרי מות
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א. ריב במוצאי יום כיפור? 

מקור 1  ויקרא, פרק ט״ז, פסוק ג׳
בפרשתנו אנו קוראים על עבודת הכהן הגדול.

את ְוַאִיל ְלעָֹלה. ָקר ְלַחטָּ ן־בָּ ַפר בֶּ ֶדׁש בְּ זֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן ֶאל־ַהקֹּ בְּ

רש״י

רש״י מסביר שמדובר בעבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים.

ה  ָרשָׁ ַהפָּ סוֹף  פָֹרׁש בְּ מְּ מוֹ שֶׁ ּפּוִרים, כְּ ַהכִּ יוֹם  י ִאם בְּ כִּ ְבָכל ֵעת,  לֹא  זוֹ  ְוַאף 
ָעשׂוֹר ַלחֶֹדׁש״. ִביִעי בֶּ חֶֹדׁש ַהשְּׁ ״בַּ

מקור 2  משנה מסכת יומא, פרק ז׳, משנה ד׳
המשנה מספרת לנו מה אירע לאחר סיום עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים. 

ֶדׁש. לוֹם ִמן ַהקֹּ ָצא ְבשָׁ יָּ ָעה שֶׁ שָׁ יתוֹ. ְויוֹם טוֹב ָהָיה עוֹשֶׂה ְלאוֲֹהָביו בְּ ין אוֹתוֹ ַעד בֵּ ּוְמַלוִּ

מקור 3  
לפנינו עדות מעניינת מהקונסול הרומי, מרקוס, ששהה בירושלים בסוף תקופת 
בית שני ונכח בטקסי יום הכיפורים. העדות הובאה לראשונה בספר ״שבט יהודה״ 
מאת שלמה אבן וירגה )1460– 1554(, כהעתק ממכתב שנשלח מירושלים לרומא.

עוְֹבִרים  ָהיּו  ם  לִַ ירּושָׁ בִּ ר  ֲאשֶׁ ָהָעם  ל  כָּ י  כִּ ְפַלִים,  כִּ בוֹד  ַהכָּ ָהָיה  ֵצאתוֹ  בְּ ֲאָבל 
ָלָבן,  ְגֵדי  בִּ ים  לוְֹבשִׁ ם  ְוֻכלָּ ּדוְֹלקוֹת,  ְלָבָנה  ֲעָוה  שַׁ ל  שֶׁ ֲאבּוקוֹת  בַּ ם  ְוֻרבָּ ְלָפָניו, 
ה  ַהְרבֵּ י  כִּ ֲהִנים,  ַהכֹּ ִלי  רּו  ְוִספְּ ֵנרוֹת,  ּוְמֵלִאים  ִרְקָמה  בְּ ִרים  ְמֻעטָּ ַהַחּלוֹנוֹת  ְוָכל 
ַחק  ֵני דֹּ ְיָלה ִמפְּ יַע ְלֵביתוֹ קֶֹדם ֲחצוֹת ַהלַּ דוֹל ָיכוֹל ְלַהגִּ ֵהן גָּ ִנים לֹא ָהָיה כֹּ ֵמַהשָּׁ
ים, לֹא ָהיּו הוְֹלִכים  ם ִמְתַענִּ לָּ ָהיּו כֻּ י שֶׁ ַאף ַעל פִּ דוֹל, שֶׁ ָהָעם ָהעוֵֹבר ְוִרּבּוי ַהגָּ

דוֹל. ֵהן ַהגָּ ק ְיֵדי ַהכֹּ יַע ְלַנשֵּׁ יֶהם ַעד ִיְראּו ִאם יּוְכלּו ְלַהגִּ ְלָבתֵּ

ן ְלאוֲֹהָביו ּוְקרוָֹביו, ְויוֹם טוֹב  דוָֹלה, ּוְמַזמֵּ ַאֲחָריו ָהָיה עוֹשֶׂה ְסעּוָדה גְּ ּוַבּיוֹם שֶׁ
ֲעשֶׂה  יַּ ה ְלצוֵֹרף שֶׁ ׁש, ַאַחר ֶזה ָהָיה ְמַצוֶּ ְקדָּ לוֹם ִמן ַהמִּ שָׁ ָצא בְּ יָּ ָהָיה עוֹשֶׂה ְלִפי שֶׁ
דוֹל,  גָּ ֵהן  ַהכֹּ לוִֹני  פְּ ן  בֶּ דוֹל  גָּ ֵהן  כֹּ לוִֹני  פְּ ֲאִני  ׁשוֹן:  ַהלָּ זוֹ  ּה  בָּ ח  ְוִיְפתַּ ָהב  ִמזָּ לּוַח 
ם,  שָׁ מוֹ  שְׁ ן  כֵּ שִּׁ שֶׁ ִמי  ַלֲעבוַֹדת  דוֹׁש  ְוַהקָּ דוֹל  ַהגָּ ִית  בַּ בַּ דוָֹלה  גְּ ה  ְכֻהנָּ בִּ י  תִּ שְׁ מַּ שִׁ
ַני ַאֲחַרי ַלֲעמֹד  ה בָּ ֲעבוָֹדה זוֹ הּוא ְיַזכֶּ ִני בַּ כַּ זִּ ִציָרה, ִמי שֶׁ ְך ְוָכְך ַליְּ ַנת כָּ ְוָהָיה ֶזה שְׁ

ֵרת ִלְפֵני ה'! ְלשָׁ

שלמה אבן וירגה 

ספרדי  יהודי  ורופא  היסטוריון 
הספר  מחבר  ספרד,  גירוש  בדור 
ההיסטוריוגרפי "שבט יהודה". נולד 

בספרד למשפחת חכמים מכובדת. 

לפורטוגל  עבר  ספרד  גירוש  בזמן 
מה  זמן  ולאחר  כאנוס  חי  שם 
נס  בהמשך  לאיטליה.  ממנה  עבר 
לאדירנה,  הנראה  ככל  לטורקיה, 

שם חזר בגלוי ליהדות.
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<< הרבי 
מסופר בגמרא1: 

מעשה בכהן גדול אחד שיצא מבית המקדש והיו הולכים הכל אחריו, כיון שראו את 
שמעיה ואבטליון ראשי הסנהדרין שהם הולכים, עזבו אותו )את הכהן הגדול( והלכו 
אחר שמעיה ואבטליון לחלוק להם כבוד. לבסוף באו שמעיה ואבטליון להיפרד מן הכהן 
גדול טרם הליכתם לביתם. אמר להן: יבואו בני העמים לשלום )כי שמעיה ואבטליון 
הגויים2(.  מבני  להם שהם  להזכיר  רצה  ולכן  סנחריב,  בניו של  מבני   – היו  גרים  מבני 
אמרו לו: יבואו בני העמים לשלום, שעושים מעשה של אהרן )שהיה אוהב שלום ורודף 
שלום(, ואל יבוא בן אהרן לשלום שאינו עושה מעשה של אהרן ומקניט שלא כדין את 
הגר. )שהוניתנו אונאת דברים, ואמר מר3... אם היה בן גרים – לא יאמר לו זכור מעשה 

אבותיך(.

ֵגרים  אחרת  )לדעה  סנחריב  של  בניו  מבני  ֵגרים  צאצאי  היו  ואבטליון,  שמעיה  הסנהדרין,  ראשי 
הנשיא  היה  שמעיה  הדור.  את  ניהלו  הדור  גדולי  שני  כאשר  ה״זוגות״,  בתקופת  חיו  הם  בעצמם(. 

ואבטליון היה אב בית הדין.

וצריך להבין: 

כהן גדול בצאתו בשלום מן הקודש, לאחרי שנתקבלה תפילתו ופעל כפרה לכל בני 
היו  כשר,  היה  שלא  גדול  כהן  )שהרי  ביותר  נעלית  בדרגה  בוודאי  היה   – כו׳  ישראל 
צריכים להוציא אותו מן הקודש כו׳4, ומזה מובן גודל מעלת כהן גדול שעבד עבודתו 

כדבעי, עד ליציאתו מן הקודש בשלום(.

מקור 4  משנה, מסכת יומא, פרק ה׳, משנה א׳
א ְלַהְבִעית ֶאת ִישְָׂרֵאל. לֹּ תוֹ, שֶׁ ְתִפלָּ ִית ַהִחיצוֹן, ְולֹא ָהָיה ַמֲאִריְך בִּ בַּ ה ְקָצָרה בַּ ִפלָּ ל תְּ לֵּ ּוִמְתפַּ

פירוש המשניות להרמב״ם

א ֵאְרעוֹ  מָּ ִאּלּו ָהָיה ִמְתַאֵחר, ָהיּו ְמַפֲחִדין שֶׁ א ְלַהְפִחיד. ְלִפי שֶׁ לֹּ לוַֹמר שֶׁ א ְלַהְבִעית ֶאת ִישְָׂרֵאל: כְּ לֹּ שֶׁ
ָבר  ה דָּ נֶּ ים ִאם לֹא ָהיּו ְראּוִיים, אוֹ ִאם ְישַׁ ָדשִׁ קֶֹדׁש ַהקָּ דוִֹלים ָהיּו ֵמִתים בְּ ֲהִנים גְּ ה כֹּ י ַהְרבֵּ ִמיָתה, כִּ

טֶֹרת. ַמֲעשֵׂה ַהקְּ בְּ

1( יומא עא, ריש ע״ב )ובפירש״י(.
2( גיטין נז, ב.

3( ב״מ נח, ב.
4( ראה משנה יומא פ״ה מ״א )נב, ב(, ובפיהמ״ש והרע״ב. זח״ג קב, א.
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<< הרבי
ומה גם שמצד גודל מעלת יום הכיפורים, שבו אין שליטה לשטן כו׳5, הנה אפילו איש 
פשוט עומד בדרגה נעלית במשך כל היום, ובפרט בסיומו, בזמן תפלת נעילה, וברור 
הדבר שהתכפרו לו כל העניינים, וכפי שמצינו שאפילו בבא בן בוטא ש״היה מתנדב 
אשם תלוי בכל יום״ )דאיכא למיחש בספק שמא חטא כו׳(, לא היה מביאו ״אחר יום 

כיפורים יום אחד״ )דליכא למיחש, דהא כיפר יום הכיפורים(6.

ואם כך, איך יתכן שהכהן גדול יקפיד ויתרעם על הפגיעה בכבודו, שבמקום שכל העם 
שמעיה  אודות  שמדובר  גם  ומה  אחרים?!  ללוות  הלכו  ללוותו,  אחריו  לילך  ימשיך 

ואבטליון – נשיא ואב בית-דין, שהכל חייבים לכבדם. 

 

.

5( יומא כ, רע״א. וש״נ.
6( כריתות כה, א )ובפירש״י(.
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ב. תורה או תפילה – מה יותר חשוב?

<< הרבי 
ויש לומר הביאור בזה:

כהן גדול – ענינו תפילה, ובפרט לאחרי יום הכיפורים שבו מתפללים חמש תפילות7, 
ולדעתו, צריך להיות עיקר העבודה בתפילה ולא בתורה; ואילו שמעיה ואבטליון – 
עניינם תורה, ולדעתם, ָגדָלה מעלת התורה על התפילה. ועל דרך פלוגתת האמוראים 

במסכת שבת8 בנוגע לחשיבות של תורה ותפילה.

מקור 5  מסכת שבת, דף יו״ד עמוד א׳ )מתורגם ומבואר עם ביאור אבן ישראל(
י  יִחין ַחיֵּ תוֹ. ָאַמר ָעָליו: ַמנִּ ְתִפלָּ הּוא ַמֲאִריְך בִּ ָרָאה ָרָבא ֶאת ַרב ַהְמנּוָנא שֶׁ שֶׁ כְּ
ּה  ׁש בָּ יֵּ ה )שֶׁ ְתִפלָּ ָעה – בִּ י שָׁ ַחיֵּ ִלּמּוד ַהּתוָֹרה, ְועוְֹסִקים בְּ עוָֹלם – ֶאת ָהִעּסּוק בְּ
ְזַמן  י  כִּ ָהָיה  ָסבּור  ַהְמנּוָנא,  ַרב  ְוהּוא,  יִרים:  ּוַמְסבִּ יוֹם(.  יוֹם  ָצְרֵכי  ַעל  ה  שָׁ קָּ בַּ
ְזַמן  בִּ ַמֲחִסיר  כְּ ב  ֶנֱחשָׁ ֵאינוֹ  ל  לֵּ ִמְתפַּ ָאָדם  ּוְכשֶׁ ְלחּוד,  ּתוָֹרה  ּוְזַמן  ְלחּוד  ה  ִפלָּ תְּ

ַהּתוָֹרה.

ֲהָלָכה.  ְוָהיּו עוְֹסִקים בַּ ֵזיָרא  ִלְפֵני ר'  ב  ָהָיה יוֹשֵׁ ִיְרְמָיה  י ר'  ר, כִּ ֵמֵעין ֶזה ְמֻספָּ
ֵדי  ָעְסקּו ּבוֹ כְּ ם ֶאת ַהּנוֹשֵׂא שֶׁ ה ְוָהָיה ְמַמֵהר ר' ִיְרְמָיה ְלַסיֵּ ַמן ִלְתִפלָּ ִנְתַאֵחר ַהזְּ
תוֹ  ִפלָּ ם תְּ מַֹע ּתוָֹרה, גַּ סּוק ֶזה: "ֵמִסיר ָאְזנוֹ ִמשְּׁ ל. ָקָרא ָעָליו ר' ֵזיָרא פָּ לֵּ ְלִהְתפַּ

ּתוֵֹעָבה" )משלי כח, ט(.

<< הרבי 
הכהן הגדול – התפילה חשובה יותר

ולכן, כאשר הכהן גדול ראה שהולכים ללוות את שמעיה ואבטליון – היה אכפת לו 
)לא כבוד עצמו חס ושלום, אלא( כבוד התפילה, שמחשיבים את מעלת התורה יותר 

ממעלת התפילה.

ולכן ״אמר להם יבואו בני העמים כו׳״:

החילוק בין תפילה לתורה הוא – שהתפילה הוא ענין של התקשרות שבאה על ידי 
האבות, כפי שאומרים בתחילת התפילה: ״אלוקי אברהם וכו׳״. – עיקר ענין התפילה 
מובן,  ומזה  אבות.  זכות  להזכיר  צריך  לראש  לכל  אבל  צרכיו,  בקשת  אמנם  הוא 

7( ראה לקו״ת ס״פ פינחס.
8( יו״ד, א.
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גרים,  דווקא. מה-שאין-כן  ויעקב  יצחק  אברהם  לבני  שייך  ענין התפילה  שעיקר 
לענין  בנוגע  ואילו  ״לאבותינו״9,  לומר  יכולים  אם  לביכורים  בנוגע  מחלוקת  שיש 
התורה – שווים גרים לבני אברהם יצחק ויעקב, כפי שמובא במדרש10 שבמתן תורה 
היו נוכחים כל בני ישראל, ״את אשר ישנו פה גו׳ ואת אשר איננו פה״11, כולל גם 

גרים.

וזהו שאמר הכהן גדול לשמעיה ואבטליון ״יבואו בני העמים כו׳״ – לא כדי לגנותם 
חס ושלום, אלא להסביר להם, שהסיבה לכך שעיקר עניינם תורה )ולא תפילה( היא 
להיותם גרים )״בני העמים״(, ואילו אצל בני אברהם יצחק ויעקב – עיקר המעלה היא 

בענין התפילה.

הכהן הגדול מסמל את חשיבות התפילה, ואילו נשיא הישיבה ואב בית הדין מסמלים את חשיבות 
התורה. כשהכהן הגדול ראה שהעם הפסיק ללכת מאחוריו וללוותו, ועבר ללכת מאחורי שמעיה 
ואבטליון, ראה בכך סימן שהעם מחשיב את גדלות התורה יותר מאשר גדלות התפילה. הוא חשב 
שזו טעות, וראה צורך להעמיד דברים על דיוקם ולעשות זאת מיד. כאשר שמעיה ואבטליון באו 

להיפרד ממנו, הוא נתן להם שלום בצורה שרומזת להם שהם בני גרים. 

איך זה קשור? 

ענין התפילה הוא התקשרות פנימית עם הקב״ה שבאה לנו על ידי זכות האבות, ולכן אנו מזכירים 
שהם  לכך  שהסיבה  להם,  אמר  הגדול   הכהן  שמונה-עשרה.  תפילת  כל  בתחילת  אבות  זכות 
עוסקים בעיקר בתורה, אך אולי לא רואים כל כך את העומק והחשיבות שבתפילה, היא היותם 

בני גרים. 

ידוע, שבנוגע ללימוד התורה נחשבים הגרים כשווים לבני ישראל, משום שנשמותיהם עמדו בהר 
סיני יחד עם כל היהודים, אך בקשר לתפילה – שיש בה משהו מיוחד משלושת האבות – יש בזה 

חיבור מיוחד דווקא לבני אברהם יצחק ויעקב. ולכן אצלם התפילה אמורה להיות עיקר.

שמעיה ואבטליון – רק כשזה בא עם שלום – תורה

ועל זה השיבו לו, ״יבואו בני העמים לשלום שעושים מעשה של אהרן )שהיה ״אוהב 
שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות כו׳״12(, ואל יבוא בן אהרן לשלום שאינו עושה 

מעשה של אהרן״.

שמעיה ואבטליון לא התכוונו לקלל חס ושלום את הכהן גדול, ומה גם שהכהן גדול 
 – התורה  מעלת  את  להדגיש  הייתה  כוונתם  כו׳;  טובה  שנה  עבורם  ופעל  התפלל 
שאפילו אהרן, שושבינא דמטרוניתא13, שענינו היה לקרב ולהעלות את בני ישראל 
עליה  התורה,  ענין  שזהו  השלום,  בענין  אצלו  חדור  היה  זה  הרי  למעלה,  מלמטה 
נאמר14 ״דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום״, ו״ניתנה15 לעשות שלום בעולם״16 

]ובגלל זה היתה ההעלאה באופן שעל ידה נפעל הענין ד״מקרבן לתורה״[.

9( ירושלמי ביכורים פ״א ה״ד.
10( פרדר״א פמ״א. שמו״ר פכ״ח, ו. תנחומא יתרו יא. זח״א צא, א.

11( נצבים כט, יד.
12( אבות שם מי״ב.

13( זהר ח״א רסו, ב. ח״ב מט, ב. ח״ג כ, א )ברע״מ(. נג, ב. ערה, ב.

14( משלי ג, יז.
15( רמב״ם הל׳ חנוכה בסופן.

16( בענין זה נזכר גם פירוש רש״י )ויקרא ג, א( בנוגע לקרבן ״שלמים״, 
ש״מטילים שלום בעולם״.
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וזהו שאמרו ״ואל יבוא בן אהרן לשלום כו׳״ – שלמרות גודל מעלת ענין התפילה, 
זמן  כל  הנה  יתברך,  עצמותו  לבחינת  עד  וההתקשרות  נעשית ההעלאה  ידה  שעל 
]והעדר  שלום  שעניינה  התורה  התכללות  ללא  התפילה,  בקו  רק  היא  שעבודתו 
התכללות ענין השלום היה עד כדי כך, שהעליב אותם באמרו ״יבואו בני העמים״[, 

אזי חסר אצלו ענין השלום )״ואל יבוא . . לשלום״(.

שמעיה ואבטליון לא נפגעו אישית מדבריו, אלא רצו להדגיש את מעלת לימוד התורה. לכן אמרו 
לו: הרי בוודאי שהכהן הגדול ביותר, שנשא את התפילה הנעלית ביותר, היה סב סבך – אהרן 
הכהן, והוא התעסק כל חייו בשלום – שהוא גם ענין התורה שניתנה לעשות שלום בעולם. אם 
אתה מתעסק כל ימיך בתפילה, אך לא מתעסק בתורה שעניינה שלום, יש בזה חיסרון. כפי שקרה 

בדיוק עכשיו, שהדרך בה בחרת להדגיש את מעלת התפילה, היתה דרך שאיננה שלום.

 משיחת שבת פרשת שמיני, ה'תשכ"ח
 רשימת השומעים בלתי מוגה
תורת מנחם, כרך נ״ב עמוד 353 ואילך

סיפור  על פרשת דרכים

ביום רביעי, ח"י אלול תק"ה )5471( נולד רבי שניאור זלמן בעיירה ליאזני שברוסיה 
)כיום בלארוס(. הוריו, רבי ברוך והרבנית רבקה, העניקו לו חינוך ליראת שמיים, 

ללימוד התורה ולמידות טובות.

והן  התורה  בלימוד  הן  מופלג,  כעילוי  זלמן  שניאור  רבי  התפרסם  בצעירותו  כבר 
בחכמות העולם. בגיל צעיר הוא רכש ידע של ממש באסטרונומיה, ובגיל עשר הוא 

הכין לוח שנה עברי לחמש עשרה שנה

בגיל תשע-עשרה, ביקש רבי שניאור זלמן להמשיך את לימודיו. בפניו עמדו שתי 
מווילנה,  הגאון  אליהו,  רבי  התפרסם  שם  וילנה,  העיר  אל  לנסוע  האחת  ברירות: 
כתלמיד חכם מופלג. האפשרות השנייה הייתה לנסוע לעיירה מעזריטש, שם הפיץ 

רבי דובער - המגיד ממעזריטש, את תורתו של הבעל שם טוב.

לומדים  שבוילנה  שמע  הוא  התלבטות.  אותה  על  סיפר  עצמו  זלמן  שניאור  רבי 
מעט,  ידעתי   – "ללמוד  'להתפלל'.  כיצד  לומדים  במעזריטש  ואילו  'ללמוד',  כיצד 
אך להתפלל – לא ידעתי כלל" ולפיכך, בהסכמתו הנדיבה של אשתו, החליט לנסוע 

למעזריטש.

סיפור זה, שהתרחש כ 1800 שנים  לאחר הוויכוח בין הכהן הגדול לשמעיה ואבטליון, מממחיש 
חשיבות  הדגשת  לבין  התורה,  לימוד  חשיבות  של  ההדגשה  בין  המתח  את  נקודה.  אותה  את 

התפילה.
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ג. מהותה של התפילה 

ובין שמעיה ואבטליון, ואת הסברו של הרבי שלא היה  למדנו על הוויכוח שנערך בין הכהן הגדול 
ויכוח רעיוני על חשיבות התפילה והתורה. אך לא הסברנו את תוכן  זה ריב קטנוני על כבוד, אלא 

הוויכוח. מדוע התפילה חשובה יותר או מדוע התורה חשובה יותר?

הרבי הקודם הקדיש מאמר שלם ממש לנושא הזה – מעלת התפילה ומעלת התורה. 

המאמר פותח בדברים שלמדנו לעיל )מקור 5(, שכאשר רבא ראה את רב המנונא מאריך בתפילה, 
התבטא באופן מעניין.

"רבא ראה את רב המנונא שהוא מאריך בתפילתו. אמר מניחים חיי עולם ועוסקים 
בחיי שעה" )שבת דף י' עמוד א'(. להבין זאת על פי תורת החסידות – מה אמר רבא 
כל  את  ומשקיעים  העולם  חיי  את  המזניחים  כאלה  שישנם  שאמר,  במה  והתכוון 

עמלם בחיי שעה.

. . . ואת זאת מספרת לנו הגמרא, סיפור של הדרכה, כיצד רבא הדריך את תלמידיו.

רב המנונא היה חסיד, ומהחסידים הראשונים, שהחסידים הראשונים היו מקדישים 
כל יום תשע שעות עבור תפילה, כפי שהגמרא מספרת במסכת ברכות דף ל"ב עמוד 
ב', "חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים שעה אחת וחוזרין ושוהין 
שעות  תשע  נמשכו  וערבית,  מנחה  שחרית,  התפילות,  ששלוש  הרי  אחת",  שעה 

ביממה. 

כאשר רבא ראה שרב המנונא מאריך בתפילה, הוא הבין שאצל תלמידיו תתעורר 
שאלה. הרי זה ביטול תורה, שכן בינתיים הרי הם לא לומדים, כפי שהגמרא )ברכות 
שם( שואלת, מכיון שהם מתפללים תשע שעות ביום, מתי לומדים הם, וכיצד זוכרים 
הם את מה שלמדו, וכיצד ומתי הם עובדים לפרנסתם. עונה הגמרא, מכיון שהם נהגו 

בדרכי החסידות, לימודם היה שלם ובפרנסתם שרתה ברכה.

שהם  ידע  הוא  ביום,  שעות  תשע  שמתפלל  המנונא  רב  על  מסתכלים  שתלמידיו  ראה  רבא  כאשר 
שואלים את עצמם, "מתי יש לו זמן ללמוד? מתי יש לו זמן להתפרנס?" ולכן חשב רבא, שכעת זה 

הזמן להסביר לתלמידיו, מהו ענינה האמיתי והעמוק של תפילה ומהו ענין לימוד התורה.

כך הסביר רבא לתלמידיו מהי עבודת התפילה, שתפילה אינה, כפי שהעולם חושב, 
לומר את מילות התפילה, לשמוע מה שאומרים, ולדעת את פירוש המילים, אלא 
הכוונה האמיתית בתפילה היא ההתאחדות, כביכול, עם ה' יתברך, דהיינו להתמסר 

בעבודת הבורא יתברך בעבודת התפילה.
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. . . וזהו מה שרבא הסביר לתלמידיו, שבעבודת הבורא יתברך ישנם שני אופנים: א( 
עבודת התורה. ב( עבודת התפילה, ואמר שהעבודה בתורה היא חיי עולם והעבודה 

בתפילה היא חיי שעה.

. . . עבודת התפילה נקראת חיי שעה, פירוש המילה 'שעה' היא פניה. כמו שכתוב 
"וישע ה' אל הבל ואל מנחתו", מפרש רש"י ז"ל "וישע, ויפן", ה' ברוך הוא פנה אליו, 
"ואל קין ואל מנחתו לא שעה" – ואילו אל קין ואל קרבנו ה' לא פנה. 'שעה' פירושה 

פניה. תפילה נקראת חיי שעה, אלו החיים של פניה אל ה' ברוך הוא.

עבודת  ממנו.  לנעלה  התמסרות  של  רוחניות,  של  חיים  הרי  היא  התפילה  עבודת 
התורה היא הרי מה שהאדם נוטל משהו עבור עצמו. זהו הרי ענין הלימוד. להבין 

ולהסיק את מה שהוא מסיק ממה שהוא לומד.

בלימוד – התמסרותו היא ללימוד, דהיינו לדבר שהוא רוצה להבין ומבין, אך בתפילה, 
ההתמסרות היא למה שנעלה מהבנה. דהיינו לא למה שהוא מבין, אלא לרמה בלתי 

מוגבלת הנעלית מהבנה, והשוֹרה ברגש של אמונה.

בלימוד תורה חש יהודי כתלמיד אצל רבו. בתפילה חש יהודי כבן אצל אבא.

התפילה היא נחמתו. אלו חייו הפנימיים. היא תופסת את כל רגשותיו, וזה מעניק לו 
את הטּוב הטוֹב ביותר.

בתפילה יהודי נהיה שמח, הוא מקבל דרבון, מתחזקת בו התקווה, הוא חש את עצמו 
חזק יותר.

בתפילה מתגבשת בו החלטה איתנה, שמעתה ואילך ]הוא[ יהיה שונה בהכל: עניניו 
הן  הרע,  ולשון  רכילות  שקר,  שנאה,  קנאה,  של  הרעות  המידות  הן  הלא-טובים, 
הנהגות שליליות של קרירות לזולת וגסות, להשליך מעצמו, והוא יראה רק דברים 

טובים, ומקווה לה' יתברך שהוא ישתפר בכל עניניו. 

ואלו הם שני האופנים בעבודת הבורא יתברך. א( עבודת התורה היא עבודה שיוצרת 
חיי עולם, בוראת חיים; ב( עבודת התפילה היא עבודה שיוצרת חיי שעה, כיצד נפנה 

אל ה' יתברך.

 מספר המאמרים קונטרסים, חלק א׳, עמוד ק״ח ואילך
)מתורגם על ידי הרב מאיר מארק. ועל כך נתונה לו תודת המערכת(


