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‡ ÁÙÒ� :˘Í¯„ÂÓ ÔÂÈÓ„· ˘ÂÓÈ 

¯ Ï˘ Â˙¯Â˙ ¯Â‡Ï 'ÒÂÓ�ÂÏ˜ 

‰Ó„˜‰ 

והוא , קלונמוס אינה תאורטית אלא מעשית' תורתו של ר, כפי שנוכחנו

בפרק זה נציג כמה הדרכות . 'נות� לנו עצות שונות להתקדמות בעבודת ה

 .בשימוש בדמיו�

הדמיו� המודר� . כוח הדמיו� הוא כלי רב עצמה המצוי אצל כל אד�

. ה הפועלת על ידי יצירה מודעת של דימויי� למטרות שונותהוא שיט

 1,רפואיי�, פסיכולוגיי� – הדמיו� המודר� יכול לסייע בתחומי� רבי�

ולמעשה בכל תחו� בו דרוש שינוי יזו� של התודעה או  – 2חינוכיי�

עיקרו� , שכ�. שינוי פסיכוסומטי באמצעות השפעת התודעה על הגו�

, דוגמה פשוטה לכ�. י� בי� תודעה למציאותהגו� לא מבח: חשוב הוא

לתהלי� . עיניו ידמעו – א� אד� יראה סרט שיגרו� לו התרגשות רבה

או שהוא רק ' אמתי'ייצור הדמעות לא חשוב א� גור� ההתרגשות 

 .העובדה היא שהגו� הגיב בהורדת דמעות, בדמיונו של הצופה

ת רק ההנחיה ופה ניתנ, הנושאי� ורקע� התאורטי לובנו בתו� הספר

ההדרכות בה� נעסוק כא� ה� רק בתחו� העבודה החינוכית . המעשית

הדרכות אלו נוסו במסגרות חינוכיות שונות ותועלת� רבה א� . והרוחנית

א� כי ג� מסע ארו� מתחיל , פעמי�ה� נעשות בתדירות ולא באופ� חד

 . בצעד ראשו�

הפגת 'משל ל(יש תרגילי� המיועדי� ליחיד ובה� אי� צור� במדרי� 

א� יש תרגילי� המתאימי� ג� לקבוצה ואז כדאי , )'יו� הולדת', 'כעס

 ).'מסע לבית המקדש'למשל (שהמדרי� יית� הוראות לכלל הקבוצה 

או שנית� להקליט� , את ההנחיות נית� לקרוא בקול למתרגלי� אחרי�

 .ולשמוע לאחר מכ� את ההקלטה

 :כמה כללי� למדרי�

כדאי לומר למתרגלי� כמה . עה לתרגיליש לקבוע מסגרת זמ� קבו �

 .זמ� יאר� התרגיל

ולאבד ' להיגרר'שכ� קל מאוד , רצוי לעמוד במסגרת הזמ� שנקבע �

 .את גדרי הזמ�
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 .כדאי להתחיל בהרפיה קצרה �

 .לא מהירי�, רצוי לדבר בטו� ובקצב קבועי� �

 .כדאי להשתמש בשפה פשוטה ובדימויי� פשוטי� �

ולא ' אתה יכול לראות'(הצעות רצוי לא להשתמש בהוראות אלא ב �

 ).'אתה רואה'

צרי� להשאיר למונחה אפשרות למלא את החלל שבי� ההנחיות  �

 (...).הפוגות אלו סומנו בתו� ההנחיות בשלוש נקודות . בדמיונו

טע� וחוש , ריח, שמיעה, ראייה(כדאי להנחות את כל החושי�  �

 ...).אתה יכול לחוש: כדוגמה, המישוש

 .טויי� חיוביי�רצוי להשתמש בבי �

בסו� התהלי� יש להחזיר את המונחה בהדרגה למקו� ממנו יצאנו  �

 .'מסע'ל

קלונמוס מלמדנו שהנשימה ' ר. כמה מילי� על ההרפיה שלפני התרגילי�

 מודעות לנשימה היא מודעות לנשמה שנופחה בנו 3.היא גילוי הנשמה

יה לתהלי� הנשימה ער� רב בגלל תפקידה בתהלי� ההרפ. 'על ידי ה

כמו כ� מסייעת הנשימה , המאפשרת מבחינה מוחית לחשוב בדימויי�

קלונמוס אי� תרגילי הרפיה נשימתיי� א� יש ' אצל ר. למקד את התודעה

עניי� 'תרגילי הרפיה המתמקדי� באובייקט מסוי� כפי שמופיע למשל ב

 . אנו נשלב הרפיה ג� באמצעות הנשימה4.'ההשקטה

ˆÓÓ ‡ˆÈ ÂÏÈ‡Î ÂÓˆÚ ˙‡ ˙Â‡¯ÏÌÈ¯ 

˙ÂÏÈÚÙ‰ ¯Â‡È˙ : שונות מיציאת ' תמונות'תרגיל המשלב הדמיה של

� "הדמיה בעת לימוד תנ'פרק , שער ה, מבוסס על האמור לעיל. מצרי�

 . 'ואגדה

‰¯ˆ˜ ‰Ó„˜‰:שפרטי� רבי� בסיפור המקראי על , קלונמוס כותב'  ר

למשל כיצד הגיבו בבתי ישראל על הגעת� , יציאת מצרי� אינ� מפורטי�

וכיוו� שאי� לכ� , שה ואהר� אל ישראל ע� בשורת הגאולהשל מ

כפי דעת� בעניי� ... אתה מצייר במחשבת� ודמיונ�"התייחסות בפסוקי� 

5".זה
 

‰¯ËÓ‰:בכל דור ודור חייב אד� לראות את עצמו "ל " יישו� דברי חז

6).ה"י מ"פסחי� פ" (כאילו הוא יצא ממצרי�
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˙Â¯Ú‰ :לימוד של פרקי יציאת מתאי� ליישו� בליל הסדר או בכל 

נית� לבצע ". תמונה אחת בסיפור יציאת מצרי�"ההדמיה היא על . מצרי�

על פי עצתו של , כמו כ� נית� כמוב�. הדמיה על כל אחד משלבי הסיפור

לייש� את התרגיל על כל אחד מסיפורי המקרא ומסיפורי , קלונמוס' ר

 . ל"חז

˙ÂÈÁ�‰ :גב זקו�, שב בצורה נוחה . 

 .עיני�עצו� את 

מקד את תשומת לב� באוויר היוצא ונכנס מבעד . הייה קשוב לנשימת�

 . לאפ�

 .תוכל להיווכח שקצב הנשימה נרגע ונכנס לקצב מתו� ושלו

בעת . נשו� עמוק שלוש פעמי� ונשו� לאט לאט את האוויר החוצה

את הכעס ואת הפסולת שב� יוצאי� , נשיפת האוויר דמיי� את המתח

 ...לתוכ� אוויר צח וטהורהחוצה ואתה שוא� 

 .לרגע מיוחד ביותר, אנו מציעי� ל� להצטר� אל בני ישראל במצרי�

ה� , אתה רואה את משה ואהר� עומדי� לדבר ע� בני ישראל במצרי�

תוכל לחוש את ... ניצבי� על תל גבוה וכל הקהל סביב� שותק בציפייה

סה הקהל מה... פה וש� נשמעי� קולות מחאה... ההתרגשות בקהל

תוכל לדמיי� את ... משה אומר שבקרוב תהיה הגאולה... אות�

אנשי� נחפזי� לבית� כדי לבשר לבני בית� ... ההתרגשות האוחזת בקהל

תוכל ... הורי� מספרי� לילדיה� מה משמעות הבשורה... על הבשורה

 שעד לפני כמה דקות היה עבד מותש –לראות את אחד העבדי� העבריי� 

תוכל , מה עובר עליו כעת. ללא בשורה, תקווהללא , מעבודת הפר�

מה� ... למה הוא מצפה... להיכנס לתו� דמותו ולחוש את תקוותיו

 ...כיצד הוא מקבל את בשורת משה... שאיפותיו

שבו היינו , אנו חוזרי� למקומנו הרגיל... סיימנו את הביקור במצרי�

 .נפקח את עיננו... ננשו� נשימה ארוכה... בתחילת התרגיל

לשת� בסיפור� את חברי , כא� יכול המנחה לבקש מ� המשתתפי�

 .הקבוצה
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ÒÚÎ ˙‚Ù‰ 

˙ÂÏÈÚÙ‰ ¯Â‡È˙ :התרגיל מבוסס על מה . תרגיל המשלב כתיבה והדמיה

שימוש בדמיו� בהתפתחות אישית ותיקו� 'פרק , שער ה, שראינו לעיל

 . 'המידות

‰¯ËÓ‰ :קרוב או רחוק, הפגת כעס המופנה לאד� מסוי�. 

˙Â¯Ú‰:כדאי להשתמש בתרגיל זה כשהכעס מעיק וקשה להסירו  . 

˙ÂÈÁ�‰ :פרט במכתב את כל הסיבות לכעס . קח ד� נייר וכתוב לו מכתב

 . של� כלפיו וכ� את כל הרגשות שמתגלי� ב� כעת

 .הנח אותו במקו� סגור. סיי� לכתוב את המכתב א� אל תשלח אותו

 .קרא את המכתב בקול, לאחר כמה ימי�

צייר את דמותו והבעות פניו שהוא ... יונ� שאד� זה עומד מול�צייר בדמ

אתה מטיח ... ראה את עצמ� עומד מולו... צייר את לבושו... מתבונ� ב�

 ...בו את כל כעס� ותלונותי�

 .א� אד� זה יודע על כעס� עליו תוכל ללכת לפייסו

 ).נית� לחזור על הדמיה זו כמה פעמי�, א� לא התפוגג הכעס(

ÏÂ‰ ÌÂÈ˙„ 

˙ÂÏÈÚÙ‰ ¯Â‡È˙ :מבוסס על . הדמיה של עצמ� ביו� ההולדת בכל שנה

שימוש בדמיו� בהתפתחות אישית ותיקו� 'פרק , שער ה, האמור לעיל

 . 'המידות

‰¯ËÓ‰ :עליו , כדי שאד� יתקד� בחייו. הצבת יעדי� וחשבו� נפש

 .להציב לעצמו מטרות ולבחו� לאחר זמ� א� הגשי� אות�

˙Â¯Ú‰ :א� כי יכול , ת ההדמיה ביו� ההולדת בכל שנהכדאי לעשות א

נית� כמו . הדבר להיעשות ג� ביו� קבוע אחר בשנה למשל בראש השנה

 .למשל בכל שלושה חודשי�, כ� להחליט על מועדי� קצרי� יותר

˙ÂÈÁ�‰ :בו תעשה את התרגיל הבא , רצוי ביו� ההולדת, קבע יו� בשנה

 . מדי שנה

 .עצו� את עיני�

מקד את תשומת לב� באוויר היוצא ונכנס מבעד . ימת�הייה קשוב לנש

 .לאפ�

 .תוכל להיווכח שקצב הנשימה נרגע ונכנס לקצב מתו� ושלו
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בעת . נשו� עמוק שלוש פעמי� ונשו� לאט לאט את האוויר החוצה

את הכעס ואת הפסולת שב� , נשיפת האוויר החוצה דמיי� את המתח

 ...וטהוריוצאי� החוצה ואתה שוא� לתוכ� אוויר צח 

תוכל לצייר ... אתה יכול לדמיי� את עצמ� עומד לפני הראי בעוד שנה

אתה יכול ... אתה יכול לצייר מה אתה לובש... בדמיונ� כיצד נראות פני�

... אתה יכול לצייר ל� מה יהיה אופיי�... לצייר מה יהיה אז מצב רוח�

... אהתוכל לצייר ל� אלו מידות היית רוצה שיהיו לדמות� בשנה הב

הא� .... הא� תפסיק להתנהג במידת הכעס: פרט דוגמות הקרובות ללב�(

הא� ... הא� תתנהג בחריצות רבה יותר... תפסיק להתנהג במידת הגאווה

 ...).תהיה נדיב יותר בצדקה

צייר מה יהיו השגותי� ... צייר מה היית רוצה שיהיו ידיעותי� בתורה

 ...בנושאי� אחרי�

 ...דמות� של�,  בדמות זוצייר את כל שאיפותי�

 .חזור על תרגיל זה כמה פעמי� עד שתכיר היטב את דמות� העתידית

, תעלה שוב את דמות� בדמיו�, )אולי בכול ראש חודש(בכל זמ� קצוב 

 . כ� יקל ל� לצייר אותה בדמיונ�, ככול שתעשה זאת יותר

בכל זמ� קצוב שהחלטת עליו ערו� השוואה בי� דמות� הנוכחית לבי� 

על מה , מה שיפרת, שי� לב מה היחס בי� שתי הדמויות. דמות� העתידית

 .אתה עדיי� צרי� לעבוד

ÌÈÏÏÙ˙Ó „ˆÈÎ? 

גדולה היא העבודה והתפילה ולא קל : "קלונמוס' כפי שהעיד בפנינו ר

לא נמנה כא� את כול .  לרבי� תפילה היא דבר קשה7".כל כ� לבוא אליה

י א� נאמר שלבהות בדפי ד, הקשיי� שמתעוררי� במהל� התפילה

הסידור הארוכי� שחוזרי� על עצמ� במש� שעות מדי יו� במש� שנות 

בעיקר אצל נערי� שטר� מצאו , זה דבר שאינו קל עבור רבי�, חיי�

פטפוטי� בזמ� התפילה ה� תופעה נפוצה במקומות . משמעות בתפילה

 ג� במקומות בה� לא. לתפילה' מחוברי�'בה� מצויי� אנשי� שאינ� 

משמעית שכול� שקועי� בתוכ� התפילה �אי� בכ� ראיה חד, מפטפטי�

שכ� ייתכ� שה� פשוט מקפידי� יותר על הלכות כבוד בית , ובדבקות

בגיל הילדות , הורי� ומחנכי� שעוסקי� בחינו� לתפילה. הכנסת

 ?כיצד מחנכי� לתפילה: בוודאי שואלי� עצמ�, והנערות
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 8.ודד ע� סוגיה נכבדה זוישנ� פתרונות רבי� שהוצעו כדי להתמ

א� ההורה . דוגמה אישית של ההורה ושל המחנ� היא בוודאי דבר מרכזי

 ?ממי ילמד ילדו או תלמידו, או המחנ� אינו מתפלל כראוי

, קלונמוס ובדרכה של החסידות' אנו מבקשי� ללכת בדרכו של ר

ה� , ה� לתלמידי�, יש מה ללמוד: ולהסיק את המסקנה העיקרית והיא

 .ÂÓÈÏ ÍÈ¯ˆ˘ ¯·„ ‡Â‰ ‰ÏÈÙ˙‰ ‰˘ÚÓ„, שכ�, ה� למבוגרי�, רכי�לאב

לא די בדרשות א� . אינו רק עניי� תאורטי' אי� מתפללי�'הנושא של 

א� , או ללמוד את הלכותיה', אבות'או כנגד ' קרבנות'תפילה היא כנגד 

לא די ללמוד ביאורי מילי� של . אפשר כמוב� בלעדי זאת�כי אי

צרי� ללמוד . חשיבות רבה להבי� את תוכ� התפילהא� כי יש , התפילות

מה עושי� בזמ� שהמחשבות טורדות את ראש� בזמ� : אי� מתפללי�

כיצד מעוררי� את הרגש ואת הלב שמזמ� כבר נרד� ; התפילה ללא הפסק

אי� הופכי� את פסוקי דזמרא לדבר ; בכל עת שמגיע זמ� תפילה

גיש בזמ� התפילה מה צרי� להר; משמעותי ולא רק למלמול בעלמא

או ' עבודה שבלב'וכיצד אני יודע א� אני מתקד� ב, ובעקבות התפילה

שהרי נית� להגיע , זו את המרב' עבודה'כיצד להפיק מ? נשאר במקומי

קלונמוס שטע� '  על כ� נל� בעקבות ר9".קרוב למעלת הנבואה"בתפילה 

 .שצרי� ללמוד להתפלל ויש לפתח מיומנויות לכ�

הדגמות .  דוגמות לשיעורי� וסדנאות בנושא התפילהלהל� נית� כמה

 . לעיל, אלו נספחות לפרקי שער ו

‰ÏÈÙ˙‰ ˙„Â·Ú ‡È‰ ‰˘˜... 

˙ÂÏÈÚÙ‰ ˙¯ËÓ : לשמוע מהמשתתפי� ע� אלו קשיי� מתמודדי� ה�

 .לעיל' שער התפילה, 'מבוסס על שער ו. בעת התפילה

˙Â¯Ú‰:רק אצלו שלא , כדי שידע המשתת�, חשוב להציג את הקשיי�.  א

את הפעילות נית� . ב; ג� חבריו מתמודדי� ע� דברי� דומי�, יש קושי

 .להתאי� לגילאי� שוני�

˙ÂÏÈÚÙ‰ ¯Â‡È˙ : יש לשאול את חברי הקבוצה ע� אלו קשיי� ה�

 . מתמודדי� בזמ� התפילה

יש הפרעות '; 'לא יכול להתרכז כל כ� הרבה זמ�': תשובות צפויות

לא מבי� למה צרי� תפילה כל כ� '; 'פילהלא מבי� את תוכ� הת'; 'שונות
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'; עדי� לי להתפלל ביחיד; '''מדוע לא לדבר ישירות ע� ה'; 'ארוכה

 .'...שיתפלל א� הוא רוצה, למה לחייב את האד� להתפלל'

קלונמוס ולדו� ' נית� לקרוא ביחד את הפסקה הבאה מדבריו של ר

 :בתוכנה

‡ ‡Â·Ï ÍÎ ÏÎ Ï˜ ‡ÏÂ ‰ÏÈÙ˙‰Â ‰„Â·Ú‰ ‡È‰ ‰˘˜‰ÈÏ , ואי� זה

הלא , תחשוב אתה שכבר הנ� חסיד וכבר אתה מתפלל בהתלהבות

לא נדבר עתה . ובפני עצמ� אל תתבייש, עתה אי� רואה אות� אבר�

מהתפילות המתות שאי� עתה מתכוו� בה� מאומה מכל מה שפי� 

קורא אותו ', א� לא תזכור שעומד אתה בשעה זו לפני ה, מדבר

מהתפילות . ולב� רחוק ממנו א� ממ�, יתבר� ואומר דברי תחנוני�

אשר כמעט מראשית� ועד אחרית� תחשוב רק מחשבות הדיוטות 

10.ולפעמי� ג� מחשבה מאוסה נגררת עמ�, זולות והבלות
 

 :המסקנות העיקריות מקריאה זו ה�

 . תפילה היא עבודה קשה, אכ� .א

צרי� לעסוק בתיקו� עבודת , קלונמוס סבור שג� אבר� חסידי' ר .ב

 .תפילה שלוה

 .ייתכ� שהלב לא ירגיש דבר מיוחד בתפילה .ג

 .בזמ� התפילה מתעוררות מחשבות זרות .ד

זה יבוא לאחר , בשלב זה אי� לגשת מיד להתמודדות ע� פתרונות לקשיי�

לאחר שתלמד . 'ערכה של התפילה'תחילה מומל� להתייחס לנושא . מכ�

 לעבודה הנקראת תתעורר המוטיבציה להיות שות�, הקבוצה אודות כ�

 .ותהיה פתיחות לדו� בפתרונות', תפילה'

, קלונמוס מקורות רבי� בנושא התפילה' נית� לבחור מספריו של ר

 בחרנו כא� 11.כמוב� שיש מקורות רבי� עוד יותר בספרות החסידית

 :להציג שתי תורות נבחרות

על צרכיו וחושב ' כשמתפלל לה, אפילו איש הפשוט, כ� איש ישראל

אשר בידו כל חיות ',  חזקה אי� שעומד הוא עתה לפני הבמחשבה

וכל , ולו הכוח והממשלה להושיע בכל צרכיו בגו� ונפש, העולמות

חיותו וחיות בני ביתו וחיות כל ישראל וכל שאר צרכיה� תלויי� על 
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עד ' אז נפשו משתפכת כל כ� לה. 'שעה זו שמתפלל ומתחנ� לפני ה

 .'בדי� ומתבטלי� להוכל כוחותיו משתע, שמתפעל כולו

האיש שיש לו לב ומוח להתפעל ג� בשעה שאינו מבקש , ומכל שכ�

וכשמתבונ� כמה , בלבד' רק בשעה שאומר ברו� אתה ה, את צרכיו

ונדמה לו . עד שאומר אליו בלשו� נוכח אתה, עתה' קרוב אני לה

שדר� כל העולמות מסכי� ומחיצות המפסיקות נפר� לו פתח ישר 

מד עתה לפני הדר קדושתו ונוראת מלכותו ואומר אליו והוא עו' אל ה

כל כוחות גופו בטלי� , כמה מתלהב ומתפעל הוא מזה. ברו�' אתה ה

12.ונכנע כולו אליו יתבר� מאור קדושתו ששורה עליו
 

 :מסקנות ממקור זה

 .'תפילה היא עמידה לפני ה .א

 .ללהוא מל� העול� ובידו להושיע בכל עניי� את הפרט ואת הכ' ה .ב

 .'כשאד� עומד בתפילה צרי� הוא להיבטל לפני ה .ג

 .שורה על האד�' בזמ� התפילה אור קדושת ה .ד

 :קלונמוס' תורה נוספת מר

והתלהבויות , כי אי אפשר לזה בלא זה, במקו� רנה ש� תהא תפילה

כי כל , והרגשיות שונות צרי� האיש ישראל להרגיש בתורתו ותפילתו

רגיש איש ישראל מי� הרגשת עונג ג� עד� התלהבות ועונג רוחני שמ

13...הוא
 

 :מסקנות ממקור זה

 .בהתלהבות, התפילה צריכה להיות ברגש .א

 . טע� ג� עד�–בתפילה אד� יכול לחוש עונג עצו�  .ב

היא תפילה ראויה , שתפילה הכוללת רגש עמוק וג� עונג, נראה .ג

 .ומתקבלת

˙Â¯Ê ˙Â·˘ÁÓ ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰Â ‰ÏÈÙ˙Ï ‰�Î‰ 

Â‡È˙¯ :מבוסס על . שימוש בשיטות ריכוז והדמיה להשקטת התודעה

 .'השקטת המחשבות הזרות'פרק , שער ו, האמור לעיל

‰¯ËÓ‰ :הכנה לתפילה והתמודדות ע� מחשבות זרות בעת התפילה. 
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˙ÂÏÈÚÙ‰ ÍÏ‰Ó: 

לא לחשוב על דובי� 'לומר למשתתפי� לעצו� עיניי� לדקה ו .א

המשתתפי� לפקוח את לאחר כשתי דקות יש לבקש מ. 'לבני�

יש להניח שרוב� יאמרו שלא הצליחו . העיניי� ולשמוע מה חוו

 מסתבר –' לא לחשוב על דובי� לבני�'כי כשמצווי� אד� , במשימה

 .שהוא דווקא כ� חושב על דובי� לבני�

', דובי� לבני�'כדי להסיח דעתנו ממחשבה על : מסקנה מתרגיל זה .ב

א� . 'דובי� שחורי�'של על למ, רצוי לחשוב על אובייקט אחר

נתרג� את הדברי� לסוגיית המחשבות הזרות המציקות לנו בעת 

אל תחשוב ': אזי ברור הוא שלא כדאי לומר לעצמ�, התפילה

אלא עדי� להפנות את , שכ� זה נדו� לכישלו�', מחשבות זרות

' קלונמוס בש� ר' כפי שמציע ר, התודעה למעשה התפילה עצמו

רק יראה להכניס את עצמו , יבקש התלהבותלא : "אהר� מקרלי�

14".בהדיבורי� ובעבדות וההתלהבות תבוא ממילא
 

כמוב� שהדבר דורש מאמ� ואולי בשל כ� מכונה התפילה בש�  .ג

למשל , שכ� א� אותו פרק תפילה נוגע בצור� קיומי לאד�. 'עבודה'

יש להניח שמחשבתו לא , א� מתפלל הוא על רפואתו של אד� קרוב

הקושי קיי� בדר� . זמ� שיתפלל מעומק הלב על בריאתותוטרד ב

, כלל בתפילות שגרתיות שהאד� לא מרגיש זיקה אישית לתוכנ�

שהרי לא בכל רגע נתו� אד� מרגיש הזדהות אישית ע� כל אחד 

עצות למצבי� אלו נביא . מהנושאי� המופיעי� בכל אחת מהתפילות

 . בהמש�

מהירה של המתפלל לתהלי� ה' כניסתו, 'בעיה מוכרת נוספת היא .ד

הוא יוצא ממכוניתו . קושי זה רווח אצל המתפלל המאחר. התפילה

, נכנס בשערי בית הכנסת, לאחר שסגר את הרדיו בזמ� חדשות הבוקר

א� א� יגיע מעט . ע� המתפללי� בתפילתו' משתלב'והנה הוא כבר 

 . יוכל לבצע את התרגיל הבא, קוד� תחילת התפילה

נשתמש בשיטתו של . התודעה' ניקיו�' את התפילה במומל� להתחיל .ה

 . המתאימה ג� כהכנה לתפילה', השקטה'קלונמוס הנקראת ' ר

 ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ˙‡ ‰Á�Ó ÍÈ¯„Ó‰ :הייה קשוב . עצו� את עיני�

מקד למספר דקות את תשומת לב� באוויר היוצא ונכנס . לנשימת�

 מתו� תוכל להיווכח שקצב הנשימה נרגע ונכנס לקצב. מבעד לאפ�



 שער י  |  294

, נשו� עמוק שלוש פעמי� ונשו� לאט לאט את האוויר החוצה. ושלו

את הכעס ואת הפסולת , בעת נשיפת האוויר החוצה דמיי� את המתח

בדקות ... שב� יוצאי� החוצה ואתה שוא� לתוכ� אוויר צח וטהור

... לא נשפוט אות� רק נתבונ�... הקרובות נתבונ� במחשבות שלנו

א� נשארות ... א� ארוכות ה� או קצרות... תנשי� לב לאופי המחשבו

לאט לאט תוכל להבחי� שהמחשבות מתפוגגות ... ה� או חולפות

תוכל להמשי� בהתבוננות במחשבות שבתוכ� ... ומאטות את מרוצת�

תוכל לצייר ... עד שתרגיש שראש� מתרוק� והמחשבות עפות לה�

 תוכל כעת... המחשבות עפות... למחשבות העפות כנפיי� זעירות

חזור על כ� כמה פעמי� בשקט "... אלוהי� אמת' ה", לומר

... אתה מרגיש תשוקה להתפלל... אתה כעת מרגיש שלו... ובמתינות

... לאט לאט תוכל לפקוח את עיני�... אתה מרגיש מוכ� לתפילה

 ...תוכל לגשת לעבודת התפילה

˘„˜Ó‰ ˙È·Ï ÚÒÓ 

˙ÂÏÈÚÙ‰ ¯Â‡È˙ :התרגיל מבוסס על . הדמיה של תפילה בבית המקדש

 .'הדמיית המקדש'פרק , שער ה, האמור לעיל

‰¯ËÓ‰ :נית� לעשות זאת לפני התפילה או . מועיל לכוונה בעת התפילה

 . נסק ממלי� לעשות זאת בעת התפילה'אלימל� מליז' ר. בתוכה

˙Â¯Ú‰ :מספר או , נית� להראות לפני התרגיל תמונות של המקדש. א

בתרגיל זה יש . ב;  העיקרי של המקדשכדי להכיר את המבנה, במצגת

נית� להשמיט תיאורי� או להוסי� לפי . 'מסע'פרטי� רבי� בגלל אופי ה

בדמיו� נית� לדלג על שלבי� ולכ� . ג; רמת הניסיו� של הקבוצה בהדמיה

א� כי עדי� לעשות זאת בהדרגה כמו , ישירות למקדש' היכנס'נית� ל

ל� יכול המתפלל לבחור את לאחר התנסות במסע הש. ד; בתרגיל המלא

יוכל הוא להעלות את התמונה , א� הוא מנוסה בהדמיה. אור� המסלול

� .הרצויה בעיני רוחו בעת שיחפו

˙ÂÈÁ�‰:גב זקו�,  שב בצורה נוחה . 

 .עצו� את עיני�

מקד את תשומת לב� באוויר היוצא ונכנס מבעד . הייה קשוב לנשימת�

 . לאפ�

 .גע ונכנס לקצב מתו� ושלותוכל להיווכח שקצב הנשימה נר
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בעת , נשו� עמוק שלוש פעמי� ונשו� לאט לאט את האוויר החוצה

את הכעס ואת הפסולת שב� , נשיפת האוויר החוצה דמיי� את המתח

 ...יוצאי� החוצה ואתה שוא� לתוכ� אוויר צח וטהור

 .אנו מציעי� ל� להצטר� לתפילה במקדש

אתה עומד על . ה אל הר הביתנתחיל את הביקור שלנו בהר הזיתי� הצופ

אתה עומד מול שער ... ההר ויכול לראות את המקדש עומד על מכונו

 ...שוש� ממנו נכנסי� להר הבית ממזרח

עד לשער , הוא הר הזיתי�, אתה פוסע על הכבש המחבר את הר המשחה

מש� אתה יכול ... מש� אתה מתקד� אל עבר שער עזרת הנשי�... שוש�

השער (פוסע ונעמד מול שער ניקנור , הקודשלהמשי� להתקרב אל 

 )...שבמזרח העזרה

עליה� עומדי� הלוויי� ואומרי� ... לשער זה מובילות חמש עשרה מעלות

... אתה יכול לראות את הלוויי� בשירת�... שירה בשמחת בית השואבה

 ... אתה יכול להריח את מתנות המזבח... אתה יכול לשמוע את נגינת�

 ...אתה יכול להצי� פנימה לעבר העזרה הפנימית, תוחכששער ניקנור פ

המעלה הראשונה ... אתה נעצר ליד הדוכ� שהיה בנוי מארבע מעלות

שלוש המעלות . שימשה להבדיל בי� עזרת הכוהני� לעזרת ישראל

 מקו� עמידת הלוויי� בשעה שאומרי� שירה –העליונות שימשו כדוכ� 

מזבח העולה ואת הכוהני� אתה יכול לראות מכא� את ... על הקרב�

 ...בעבודת�

מול� אתה יכול לראות את האול� ואת פתחו המובילי� להיכל ולקודש 

 ...הקודשי�

 ... אתה יכול להתפעל מ� ההוד וההדר השורי� על המקו�

 ... אתה יכול לעמוד בעזרת ישראל ולשאת תפילה

י� אשא עיני אל ההרי� מא... אתה יכול לבחור את אחד משירי המעלות

 ...יבוא עזרי

עומדות . נל�' שיר המעלות שמחתי באומרי� לי בית ה, אתה יכול לומר

 ...היו רגלינו בשערי� ירושלי�

 ...אתה יכול לשאת תפילה אישית

 ...כיוונת לב� לבית קודש הקודשי�
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אתה חוזר ... אתה פונה ויוצא לאחור בדר� בה נכנסת. סיימת את תפילת�

לציי� את המקו� בו התקיי� התרגיל ... (זר למש� אתה חו... להר הזיתי�

 ). לדוגמה בכיתה במקו� פלוני–

‡¯ÓÊ„ È˜ÂÒÙ Ï˘ ‰ÈÓ„‰ 

¯Â‡È˙ :מבוסס על . דרכי� בהתמודדות ע� הקושי באמירת פסוקי דזמרא

 .'הדמיה בעת התפילה'פרק , שער ו, האמור לעיל

‰¯ËÓ‰ :כהכנה לעיקר התפילה, הצעה לכוונה באמירת פסוקי דזמרא. 

˜‰‰Ó„ :הבדחני� . לא כל כ� ברור מה תפקיד� של פסוקי דזמרא

אומרי� שטוב שיש פסוקי דזמרא אחרת היו מפסידי� תמיד את עיקר 

 או מנצלי� את זמ� 15,רבי� אומרי� פסוקי דזמרא במרוצה. התפילה

החשובות 'להתכונ� לקראת התפילות ', התארגנות'אמירת� כעת ל

מאמר חסידי של .  שמונה עשרהקריאת שמע וברכותיה ותפילת: 'באמת

 :יטומיר מאיר את תפקיד� של פסוקי דזמרא באור חדש'זאב וול� מז' ר

בכדי , העיקר העבודה בשירות ותשבחות שאנו אומרי� פסוקי דזמר

ברכות (ל "מאמר� ז... כמבואר, לזמר הקליפות השוכ� בקרב כל איש

אחר כ� ו, לעול� יסדר אד� שבחיו של הקדוש ברו� הוא' :)א"עלב 

 .'יתפלל

, אשר באמצעות השבחי� מזמר הקליפות של עצמו, ותוכ� הדברי�

לבלתי יעלה , ותוהה על הראשונות להשלי� מעליו מידותיו המגונות

ת שאנו מזמרי� ע� פסוקי יפו הקלירתזהו עיקר זמ, על הלב לעול�

 ...דזמרה

קליפות מוטלי� לאר� , מי האיש שראה אפילו פע� אחת, ולכאורה

 ? המדרשבבית

, על דר� משל. ת מקרב לבו ועצמותופואמנ� הכוונה שמזמר הקלי

מתחיל לשוב , )ג, ה"לי� קמיתה ('ומהולל מאוד' גדול ה'באומרו 

ומלא כל האר� ' גדול ה, ונות� אל לבו האמנתי כי אדבר, אליו יתבר�

כי ידע איניש , כזאת וכזאת עשיתי, א� כ� למה עשיתי ככה, כבודו

, ומחשבותיו הפרטי� שמושקע בה� תמיד,  ערכובנפשיה גריעות

' טוב ה'וכ� באומרו , ואזי מתחיל להתחרט ולתהות על הראשונות

א� כ� , אזי ישיב אמריו אל לבו, )ט, ש� ('ל ורחמיו על כל מעשיולכֹ
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ותולה החסרו� בבחינת , הלא ג� אני אחת מהנה, ע אניולמה גר

ומקבל על עצמו , שאינו כלי מוכ� ומוכשר לקבל ההטבה, עצמו

ולהשלי� מעליו כל מו� ממגע , לקשוט מלא קומתו במידות טובות

כי א� מראש עד עקב ישרה אלהותו על כל פרטי האיברי� , נכרי

ת ממידות יפומזמר בקרבו את הקל, וכמוהו מהזמירות, והחושי�

משמעו לשו� , ואחר כ� יתכ� לו להתפלל, המגונות שמרגיש בעצמו

16.יות מחשבתו לרוממות אלהותולייחד פנימ, התחברות
 

 :המסקנות מ� הדברי� ה�

 .את פסוקי דזמרא צרי� לראות כשלב הכנה לתפילה .א

 ה� המידות –בתהלי� זה אנחנו מסירי� מעלינו את הקליפות  .ב

 .המקולקלות שבנו

תהלי� התיקו� מתרחש בעת שהמתפלל מתבונ� במילות המזמורי�  .ג

מה שמעורר בקרבו את , עת בה�המוב' ובוח� עצמו ביחס לגדלות ה

 . ה� למלכותו וה� לטובתו, הרצו� להיות ראוי

לתק� את , מקבל המתפלל על עצמו, תו� כדי ההתבוננות בכ� .ד

 .הנדרש

. זוהי דוגמה לפעילות שעשויה להתרחש בעת אמירת פסוקי דזמרא

הבאנו מאמר זה כדי לראות כיצד ראו בראשית החסידות את תפקיד� של 

 .מראפסוקי דז

לפסוקי דזמרא באופ� ' להתחבר'קלונמוס ' נעסוק כעת בהצעתו של ר

 :אלה ה� דבריו. אחר

‰ ˙‡ ÂÏÏ‰ ¯ÓÂ‡ ‡Â‰˘Î ˙ÂÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ˙ÂÏÓ‰ ˘Â¯ÈÙ ¯˜ÈÚ 'ÂÎÂ '– 

‰ ˙‡ ÏÏ‰Ï Â˙Â‡ ‰ÂˆÓÂ ÌÏÂÚ‰ Ï‡ ‰˙Ú ¯·„Ó ‡Â‰˘ ÔÈÂÂÎÈ'. הוא 

 ובכוחו להכריז, שר העול� הוא, כיוו� שישראל הוא, הקרו� מחומר

מ� מלאכי מעלה עד רמש , לעליוני� ותחתוני�, ולצוות לכל העול�

והללוהו ' ÂÏÏ‰ 'ÂÎÂ ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ‡˙ ‰ועד עשב האר� לאמור לה� 

ואז מזה יתעורר ', כל כוכבי אור וכ� כל כוונת פירוש המלות וכו

17.ויתלהב
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˙ÂÏÈÚÙ‰ ÍÏ‰Ó: 

ÏÏÙ˙ÓÏ ˙ÂÈÁ�‰: אתה עומד לומר את המזמור הבא של פסוקי דזמרא 

 :תפילת השחרב

� .ַהְלל!ה! ַ/ְ-ר+ִמי�.  ִמ� ַהָ*ַמִי�'הַהְלל! ֶאת . ַהְלל!ָי

 .ַהְלל!ה! 1ָל ְצָב0יו. ַהְלל!ה! 1ָל ַמְל0ָכיו

 .ַהְלל!ה! 1ָל 1+ְכֵבי א+ר. ַהְלל!ה! 3ֶֶמ3 ְוָיֵרַח

 .ָמִי�ְוַהַ-ִי� ֲא3ֶר ֵמַעל ַהָ*. ַהְלל!ה! 3ְֵמי ַהָ*ָמִי�

 .1ִי ה!א ִצָ!ה ְוִנְבָרא!. 'הְיַהְלל! ֶאת �3ֵ 

 .ָחק ָנַת� ְולֹא ַיֲעב+ר. ַו5ֲַעִמיֵד� ָלַעד ְלע+ָל�

 .7ִ6ַיִני� ְוָכל 6ְהֹמ+ת.  ִמ� ָה0ֶר�'הַהְלל! ֶאת 

 .ר!ַח ְסָעָרה ע8ָֹה ְדָבר+. ֵא3 !ָבָרד 3ֶֶלג ְוִקיט+ר

 .ֵע� 9ְִרי ְוָכל ֲאָרִזי�. ע+תֶהָהִרי� ְוָכל ְגָב

 .ֶרֶמ8 ְוִצ9+ר 1ָָנ�. ַהַח5ָה ְוָכל ְ/ֵהָמה

ִ-י�  .8ִָרי� ְוָכל 3ְֹפֵטי 0ֶר�. ַמְלֵכי ֶאֶר� ְוָכל ְלא>

 .ְזֵקִני� ִע� ְנָעִרי�. ַ/ח!ִרי� ְוַג� ְ/ת!ל+ת

 . ַעל ֶאֶר� ְו3ָָמִי�ה+ד+. 1ִי ִנ8ְָ<ב 3ְמ+ ְלַב=+. 'הְיַהְלל! ֶאת �3ֵ 

  ַהְלל!ָי�. ִלְבֵני ִי8ְָרֵאל ַע� ְקרֹב+. 6ְִהָ@ה ְלָכל ֲחִסיָדיו. ַו5ֶָר� ֶקֶר� ְלַע-+

18).יד�א, ח"תהילי� קמ( 
 

... עצו� את עיני�... קח פסק זמ� קצר, קוד� שתתחיל לומר את המזמור

 ל� מהרי ישראל א� יש הר המוכר... צייר ל� את עצמ� עומד על הר גבוה

אתה יכול לראות את ... תוכל לחזור לש� בדמיונ�, ש� צפית בנו� הנשק�

השדות ... הציפורי� דואות לפני�... השמי� בהירי�... קו האופק מרחוק

תוכל ... אתה יכול לשמוע את הצלילי�... הירוקי� נשקפי� מ� העמק

נות ההזדמ... אתה מבקש להשתת� בסימפוניה... להריח את הריחות

בכל ביטוי במזמור תמצא את אחד מ� הברואי� המבקש ג� הוא ... בידי�

צווה ... 'צווה עליו להלל את ה, כא� היכנס לתפקיד� כפוקד. 'להלל את ה

וכ� הלאה לפי ... (צווה על השמש... צווה על המלאכי�... על השמי�

 ‰Â‰ÂÏÏ.  מ� השמי�'ה את ‰ÂÏÏ. הללויה...) "המזמור על שאר הברואי�

.  שמש וירח‰Â‰ÂÏÏ.  כל צבאיו‰Â‰ÂÏÏ ... כל מלאכיו‰Â‰ÂÏÏ... במרומי�

Â‰ÂÏÏ‰כל כוכבי אור  ...Â‰ÂÏÏ‰והמי� אשר מעל השמי�.  שמי השמי� ...

חק נת� ולא . ויעמיד� לעד לעול�... כי הוא צוה ונבראו. 'היהללו את ש� 
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ג אש וברד של... מותתניני� וכל תהֹ.  מ� האר�'ה את ‰ÂÏÏ... יעבור

 ... ע� פרי וכל ארזי�. ההרי� וכל גבעות... רוח סערה עשה דברו. וקיטור

 ... רמש וצפור כנ�. החיה וכל בהמה

או את ... על פי פקודת� את כלל הברואי�, תוכל לשת� כרצונ�

תרגיש את ... הנ� שות� לתזמורת הבריאה המהללת את בוראה... חלק�

 ... אתה בנו של המל�שהרי... החופש לצוות ג� על ברואי� נשגבי�

˙Â¯Ú‰ :קל יותר הדבר א� , רצוי לומר את המזמור בעיניי� עצומות

, נית� לפקוח מעט את העיניי�, א� ג� א� לא. יודעי� את המזמור על פה

 . 'תמונה'להצי� בסידור ולחזור ל

המתפללי� , הרי א� אעשה תהלי� ארו� כל כ�, 'כא� יישאל השואל

 ... 'ה עדיי� בפסוקי דזמראיסיימו את התפילה ואני אהי

ולומר את פסוקי , כדאי לפיכ� להקדי� מעט את בוא� לתפילה

, התהלי� לוקח זמ�, בתחילה. דבר אפשרי הלכתית, דזמרא קוד� לציבור

. יהיה מהיר יותר' הכניסה לתמונה'תהלי� , אבל לאחר התנסות יומיומית

שאז אכ� קשה , ולא מהיר ביותר' מתו�'כדאי לעשות זאת במניי� , כמו כ�

בבית , להתנסות בתהלי� שלא בזמ� התפילה, עצה נוספת היא. לעשות כ�

נית� לומר , שהרי את פרק התהילי� הזה, כנסת או במקו� מתאי� אחר

 .בכל יו� ולאו דווקא בתפילה

כמוב� שבדר� זו נית� לשלב את ההדמיות ג� על פרקי� ופסוקי� 

 .מתאימה ביותר לכ�, ללמש', נשמת כל חי'תפילת . אחרי� בתפילה




