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 | הרב אליעזר קשתיאל  ואתחנןשת רפ

 בירור עמדת התחנון לפני ד' בתפילה 

 ע.'כתוב בפרשה "ואתחנן אל ה' ", ומלמדנו את הכלל שיש להתפלל בתחנונים. כן נפסק בשו'1

 וכמו שהתפלל משה בלשון הגדול הגבורה והנורא גם אפשר להתפלל בתפילתנו.

 זו עמדת נפש המדוייקת שצריכה להיות לאדם כשמתפלל. כבן המתחנן בפני אביו. -תחנונים 

 אנו היום במצב שמה שנשאר לנו הוא התפילה )קורונה...(.

שאין לאדם מעצמו כלום. אמירה שהאדם  עמדה של תלות נפשית. -תחנונים המהר'ל בנתיב העבודה: 

 הוא עבד של הקב'ה. כן משה מזכיר: "עבדך".

 וכן בשו'ע שצריך לעמוד כעבדא קמי מרא.

 זו פגיעה אנושה באגו שלנו ובנטייתנו לחשוב ולומר שאנחנו מסתדרים לבד בכל דבר ולא זקוקים לטובות של אחרים...

השבוע התקשר תלמיד חריף לרב וביקש להיפגש עם הרב בערב ט באב. סיפר לרב שלפני שנה התמוטט 
ים חזר לעצמו. מרגיש כל יום כחרס הנשבר. נשבר לו  האגו. כחוט נפשית. איבד שפיותו. בניסי ניס

 הסערה לעבור ממלא אגו וחשיבות עצמית להרגשת כלום...

. לא ברור שה' ייתן לך. עליך לבד מהתבטלות, יש בתחנונים גם הבנה שאנחנו צריכים להצדיק את עצמנו

 להסביר למה מה שאתה מבקש הוא צודק ונכון.

יו: "ההר הטוב הזה והלבנון", אם אכנס לארץ ישראל אני אבנה את ביהמ'ק ואלבין כן משה מצדיק דבר
 חטאי ישראל. )מדרש(.

 "אני בצדק אחזה פניך".

 התחנונים דורשים מאיתנו בירור פנימי לתפילותינו. יוצא ש

 מדוע אתה רוצה שהמגיפה תעבור? האם כדי ששוב תוכל ללכת לתיאטרון...?!

 מתנת חינם מה'. חסד ה'.באמת לא מגיע לך. זו  חנינה.תחנונים לשון ונוסיף: 

רק גדולי גדולי ישראל, וכן משה רבנו כשהיו מתפללים על כלל ישראל כבר לא היו מתחננים... כחוני 

המעגל, שהיו באים בדרישות לקב'ה... ומספרים כן על ר' אברום שפירא שהיה ניגש כך לתפילה בסוף יום 

 כיפור.

 אנו נדרשים לתפילות. עלינו להעלות את עמדתנו ולרומם תפילותינו.אנחנו בתקופה בה 

 שנזכה... שבת שלום.
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 פנימי לא מוגהה – [התש"פק ואתחנן "שער] שיכתוב 


