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הורוביץצוריאל

^hןחוביותו,לותוהבסיהזזשונש.המצוותאחתהיאהתפילה raiקשה

בנזניץתפילההאבוש.פענזיםשלושנננלןן₪guושל71נשבטחליישומ,

נזקפידהציבורנמהעןניחקזת?להתפלליכולאזםשנלאוהלכתית,חובההיא

להתפללמחרבות,0פונשתהתפילהאיפהוגסבמניין?להתפלל

הוחבץצוריאלdpiשלושימני?



הקושיבבוקר.לקוםליהודיםקשההיהומעולםמאז

אלפיכברבסביבהנמצאבמנייןשחריתלהתפלל

תיכוניסטיםשלגחמהרקלאבהחלטוהואשנים,

הלימודים.שנתשלהראשוניםבימיםעצלנים

עבורהשינהשעותשמציבותלאתגרמעבראבל

קשייםבפנינומציבההתפילההגילאים,כלבני

מהר,דילשעמםעלולהשלההמונוטוניותנוספים:

לאאותנומשאירההמנייןשארשללקצבההיצמדות

רושםבנומותירותלעתיםשלהוהמיליםמסונכרנים,

חוסר-רלוונטיות.של

עלעתה?//armהתפילה

שליהרוחנייםהצונימ

לבדאלאבמניין,שחריתמתפללאינניהחול״בימות

ובוגרמירושליםסטודנטאבישי,לזרעיםאומרבבית״,

נובע״זהבמערכת(.שמורהמלא)השםהסדרישיבת

מטעמיםגםאלאזמן,חוסרשלמטעמיםרקלא

בציבור,אוביחידתפילה,שלצורהבכליותר.עמוקים

להפוךלהתנתק,להתכוון,להצליחפשוט:לאאתגריש

שארלביןהתפילהביןולחברלמשמעותיותהמיליםאת

לאבציבורשהתפילההזמןעםגיליתיאבלהיום.אירועי

היחיד,שבתפילתמזהויותרהזה;האתגרעלמקלה

להתכווןמצליחאניבאמת,להתפללמצליחכשאני

שאניהמיליםשלהתפילה,שלהמשמעותעלולהרהר

שהפסקתיהסיבהזואלוהים.עםהקשרושלאומר

שהתפילהמחכהעצמיאתמצאתילמניין:ללכת

בביתזרוקיםשהיובעלוניםאובספריםמעייןתיגמר,

משמעותי.לאירועאותהלהפוךמסוגללאהכנסת,

טוב״.יותרעובדזהעובד,כשזהבבית,

אךמדוברת,לאאולימתארשאבישיהמציאות

להניחסבירבראשו.שעיניומילכלמוכרתהיא

הגבריםשרובתגלואקראיסקרתערכושאם

השבוע,באמצעבמנייןמתפלליםאינםהעובדים

וביןלמשאלהמשיביםרובשביןלהניחאפשראבל

רואיםשרובנובעודמשמעותי:פערישנואבישי

מציגאבישיכטעות,אוכפספוסהיחידתפילתאת

לתפילהבקשרערוךהשולחן"לשוןכאידיאל:אותה

ערוךהשולחןלפיגםכלומר,'ישתדל׳היאבמניין

אוהשתדלותלשוןהיאאלאמוחלטת,איננההחובה

'ישתדל׳שלהזוהקביעהמולשאלחושבאניהמלצה.

צורךלאיזהיותר:בסיסיותשאלותלשאולצריך

להתפללעבוריהנכונההדרךמהיהתפילה,נועדה

במסגרתאלוהיםעםהקשראתמממשאניוכיצד

זמןלפנותהיאהתפילהשלהמטרהאםהתפילה.

השאלהאתו,זיקהוליצורלאלוהיםלהתקרבכדי

לעשותניתןכיצדהיאלהישאלשצריכההמרכזית

התשובהולכןביותר.הטובהבצורההזההדבראת

מדובראצליאינדיבידואלית.היאהזולשאלה

הצרכיםעלעונהלאבמנייןשהתפילהבתחושה

מצליחואניעבורי,משמעותיתואיננהשליהרוחניים

יחיד".בתפילתדווקאלהתפלל

במניין״,תפילהשלהמסגרתעללרגענחשוב״אם

מתרכזממנהמעטשרק"נביןאבישי,ממשיך

בתפילתרקאוליאלוהים:עםהמפגשבחוויית

משמעותי.באופןלהתכווןממשאפשרעשרהשמונה

הסחותמילים,שלמהירמרדףמיןהואהזמןשאר

שניבגללקורהזהפטפוטים.שיטוטים,דעת,

דווקאפרדוקסלי,באופןהזמן.משךהאחדדברים:

מרגישאנייותר,ממוקדתיותר,קצרהכשהתפילה

היאכשתפילהיותר.בהלהתרכזמצליחשאני

כולנולאיבודהולכותהמחשבותדקות,ארבעים

דקות.ארבעיםבמשךלהתרכזמאודשקשהיודעים

יותר,מרוכזתהיאשעה,רבעהיאכשתפילהאבל

טובהגםעבוריולכןיותר,תמציתיתיותר,ממוקדת

מהאיןהחברתי.המפגשעצםהואהשניהדבריותר.

יותרמוסחתדעתנואנשיםבחברתכשאנחנולעשות:

שיושבזהעלחושביםאנחנולבד.כשאנחנומאשר

מהעלמילהמגניביםלחבר,בעיןקורציםלפנינו,

וזהבעיניי,תפילהלאזובחדשות.אתמולשהיה

ביתלהקיםנחליטאםגםלפתוראפשרשאימשהו

השהייהשעצםמכיווןבכלל:מדבריםלאשבוכנסת

למחשבותאותנומושכתנוספיםאנשיםבחברת

ופשוט.קליותרהרבהזהלבדכשאנחנוואילוזרות,

באופןמגשימהה׳לבדשתחושתמרגישאנילכן

התפילה״.שלהמטרהאתיותראמתי

להתמודד,מסוגללאחלש,שאתהעליךלגלדו

תענה?מה׳דתי-לליט׳,

גדולחלקמושלמת:תמונהלצייררוצהלא״אני

מתפילותרגליהםאתמדיריםשאנשיםמהסיבה

כוח,להםשאיןהיאלפעמיםאני,כוללבמניין

נכון.זהלהם.באשלאלהם,חשובמספיקלאשזה

לאאלהכול,קודםדברים:שנילומרחשובאבל

היאהסיבהאםגםשנית,כאמור.היחידות,הסיבות

לפטוראפשראיכוח,ושאיןחשובמספיקלאשזה

הסיבותמהלהביןחשובאלאוזהו,כילייטיודדזהאת

אנשיםהרבהאםכך.להרגישלאנשיםשגורמות

אצלם,שהבעיהייתכןלמניין,ללכתשלאבוחרים

התפילהבמוסדגםהיאשהבעיהמאודייתכןאבל

עצמו״.במניין

הלכתיתחובהאין

אוליהתנועה,בוגראבישי,שלהמוצקההעמדה

מכיווןחיזוקמקבלתהיאאבלהדתי,בנוףחריגה

הקיבוץרבלשעברפיקאר,אריאלד״רהרבמוסמך:

מנהלוהיוםמעלה-גלבועבישיבתור״משלוחות

חובה״איןבירושלים.הרטמןשלוםבמכוןחינוכי

הריאיון.אתפיקארפותחבמניין״,להתפללהלכתית

התפילהענייןברמב״םמופיעאיפההדוגמה:״לצורך

לאזהח.פרקתפילהבהלכותמופיעזהבמניין?

אתמנסחלאהואשםהלכתית.חובהשלניסוח

שלהתפללכאמירהאלאהלכתית,כחובההדרישה

הלכתי.ניסוחלאשזהברורטובי.'דברזהבציבור

מסוימותשבתקופותלחושעלוליםאנשיםהרבה

כשהםיותרמתפלליםהםמסוימיםובמצבים

טובמתפללשהואמרגישאדםאםלבדם.מתפללים

הדתיתשזכותוהרמב״םלפיברוראזבמניין,לאיותר

גםהרמב״םמשהו.פהמפספסלאהואזאת.לעשות

מנייןהתפילה.אתשמעכביםדבריםחמישהמונה

מהם״.אחדלאהוא



dmפיקאו:אריאל

שהואמתישאךמ

ישוטובמתפלל

בווובתנ״לא

שזכותוהומב׳׳םלפי

זאת״לעשותהדתית

״מעולםסגרון:אפוח

חניכיםהנוחםלא

ולאלתפילהלהימס

העיסהאתהתנינו

בהשתתפותלפעולה

ובאמת,בתפילה.

נכנסוהםלרוב

בלילתפילה

אותם״שהנחש

היאבמנייןלהתפללהדתיתהחובהזאת,בכל

שמתירהרבניתאמירההקם.הדתיבעולםקונצנזוס

במחוזותינו.נדירדברהיאבמנייןתפילהעלויתור

אתהאםבציבורלהתפלללך"כדאיממשיך:ןארפי

נסיעהעסקית,פגישהבאמצעאתהאםאבליכול,

סביבהיוםכלאתלארגןצריךלאדומה,משהואו

נתןלאבכוונההרמב״םבציבור.להתפללשתוכלזה

סומךהואכי'יכול;שלהגדרלגבימדויקותהגדרות

דעתם.בשיקולדעת.שיקוללהםשישאדםבניעל

המרכזיתהמטרהדתי:בענייןגםשמדוברכמובן

עומדשהואמרגישאדםאםה׳.לפנילעמודהיא

שיתפללאזביחיד,מתפללכשהואה'מוליותרטוב

עלשמושתתתחובהזובתורה:קריאהכמוביחיד.

הקריאהאת'להשלים׳צורךאיןתקנה.הציבור,

כתבושלי,חידושלאזההתפספסה.שזובמקרה

לפניי".זהאת

עבודהכולקודםהיאהתפילה

פיקאר,הרבושלאבישישלאלוכמואמירותלמרות

ההלכתיבעולםאבן-יסודעדייןהיאבמנייןתפילה

שבותאלוןשלרבהרימון,צבייוסףהרבהמקובל.

הקשייםעםלהתמודדכיצדכליםלתתמנסהדרום,

שלושהקבועה,״התפילההמתפלל.בפניהעומדים

חברעםמדברכשאדםקושי.יוצרתביום,פעמים

כשהואאבלאומר,שהואהמיליםעלחושבהואשלו

לבשםהואתמידלאהואברוךהקדושעםמדבר

שלנוהבעיההיתוספההאחרונותבשניםלדברים.

פחותמרגישיםשאנחנושפע,שלבמציאותכחיים

לאכברלבנוקירותהוא.ברוךבקדושהתלותאת

גשםירדלאשאםשמביןאדםאצלכמומזדעזעים

לאכול".מהשלוולמשפחהלויהיהלא

להתפלללהצליחכדילעשותאפשרמהאז

בכוונה?

להחליטלמשל,אפשר,טובות.עצותכמה״יש

ולהוסיףשבועמדיבתפילהמסויםקטעלקחת

עליו,יחשובהקטע,אתילמדהאדםכוונה.בו

הכולייקחאםאליו.ויתחברבמתינותאותויגיד

לעלותשינסהכדאילהתייאש.עלולהואביחד

לחשובהיאנוספתעצהשבוע.כלבהדרגתיות

עשרה.שמונהבתפילההברכהשלהכותרתעל

אבלעבדך;דודצמחליאתמתחבריםכולםלא

אפשרמשיח!בסידורהכותרתאתכשרואים

ולחשובהזהבמושגלהרהרשניות,לארבעלעצור

אתלהעציםיכולזהעבורי.שלוהמשמעותמה

שלמנגנוןבתפילהישמשהוועודמאוד.התפילה

במטרהלתפילהמגיעשאדםככלהפוך-על-הפוך.

חוסר-טעםבהירגישהואכךוזהו,אותהלסיים

לרומםמשתדלאדםאםעליו.קשהתהיהוהיא

מרןעצמו',אתנושאליהחיזוכההואהתפילה,את

ישתמיד.מתפללתשהנשמהאומרזצ״לקוקהרב

צריכיםלאאנחנולתפילה.שזועקפנימימשהובנו

נביןאםבתוכנו.זהאותו.לחשוףרקאותו,להמציא

אור״.בנותוסיףהתפילהזה,את

בר-ולמדעיםלאמנויותהישיבהראשפרל,בניהרב

לנושאלהתייחסותאחרהיבטמציעבתל-אביב,אילן

לעשותה;שישמצווההיאבעיני!התפילההתפילה.

כיצדלחשובאפשרעשייתהאחרישרקחובה

אליה.להתחבר

בישיבהשלומדשאדםהיאשלנוהברורה״האמירה

בכוונה.יהיהשזהלהשתדלואפילולהתפלל,צריך

ורקעבודה,כולקודםשבלבעבודההיאהתפילה

אםביןהמצוותאתלקייםצריךאדםבלב.כךאחר

מקבלבמחויבות,חיאדםלא.אםוביןבהןמכווןהוא

אםאחדאףמענייןלאשמים.מלכותעולעצמועל

אפשרזה,אתשעושיםאחרילא.אומתחברהוא

המילים״.עםלהיפגשנוספת,קומהולבנותלנסות

גםבמניין,לתפילההבלתי-מתפשרתהדרישה

קיצונית?קצתלאהיאהרגש,עלויתורשלבמחיר

סמים.שייקחלחוויות,להגיעהואאדםשלהיעד״אם

שלפעמיםשידעה;אתלעבודהיאשלוהמטרהאם

בסדרוזהלא,ולפעמיםחוויותאתהמביאהה'עבודת

מושגישעצמו.אתעובדחוויותשמחפשאדםגמור.

יותר,הגבוהותבכיתותבישיבה,עליומדבריםשאנחנו

באאנישכאשראומרתזאתהעצמי','ביטולשנקרא

עיקראונים.חסרשאניבכךמודהאנימשהוומבקש

חוויהבקשה.מולידוהחיסרוןהבקשה,הואהתפילה

זהמחלישה.לאמעצימה,חוויההיאחוסר-אוניםשל

האוניםחוסרעובד.זהאבללאינסטינקט,מנוגדאכן

וזההוא,ברוךבקדושלחלוטיןתלוילהיותליגורםשלי

קשיים".אומשבריםעםלהתמודדכוחותלימעניק

שלבמצבהמצויאדםשלנותן,שאתההתיאור

בדורהעכשווי.הרוחהלךאתנוגדחוסר-אונים,

להשיגמסוגלהוארוצהשאדםמהכלשבו

פאסה?לאזהחוסר-אוניםכפתור,בלחיצת

שלנו.בדורלתפיסהקשהבהחלטהזו״האמונה

אשליהלךמכניסיםבעצמך.להאמיןאותךמלמדים

ולהסדירלנהליכולשהואחושבאדםשהכולבשליטה.

שמחרהיאהאמתיתההבנהטועה.הואאבלח״את

מקוםאתלאבדאובריאותיתמבעיהלסבולעלולאני

בחיים״.שליטהעלאשליותבליפרנסתי,

להתפלללבחוו

אתלהביןקלהבנים,אצלהמצבאתשמביניםאחרי

ההלכתית,המחויבותבליהבנות.אצלהמורכבות

בכלל.להתפלללאבוחרותרבותבנות

מחויבותפחותשבנותבסביבהתחושהיש״באמת

לחינוךסטודנטיתסגרון,אפרתמשתפתלתפילה״,

במדרשתמשולבבמסלולהלומדתאפרתהבמכללת

נגוהותסניףקומונריתלשעברבירושלים,הרובע

מתפללותשלימהחברות״חלקבתנועה.ופעילה

ברכותבקושיממלמלותאחרותביום,אחתתפילה

מרגישהלאשאתברגעלא.זהגםולפעמיםהשחר,

מתמסמסתהתפילהשלך,ללו״זנכנסלאוזהמחויבת

העיקרתפילה,איזומשנהשלאההבנהגםמהר.די
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