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מחשבות זרות בתפילה
תניא	לקוטי	אמרים	|	פרק	כח

מלחמה בשעת התפילה
בפרק הקודם למדנו על ההתמודדות עם רגשות העצב והתסכול מהמאבק החוזר ונשנה עם תאוות 

מעצמנו  שלנו  האכזבה  התפילה,  בשעת  אותנו  תוקפים  הרעים  ההרהורים  כאשר  רעים.  והרהורים 

עלולה להיות קשה עוד יותר. כאשר עולה בנו הרהור רע תוך כדי התפילה, אנחנו נאלצים להתמודד 

גם עם אותו הרהור, וגם עם התחושה שעבודת התפילה שלנו חסרה ופגומה אם עולים בנו כאלה 

הרהורים במהלכה.

המחשבה שאם נתפלל מספיק בכוונה לא יתעוררו בנו הרהורים רעים, מבוססת על ההנחה שהנפש 

שלנו היא יחידה אחת, הרמונית, שיכולה לנטות בכל פעם לכיוון חיובי או לכיוון שלילי, אך לעולם לא 

תפנה לשני כיוונים מנוגדים בו זמנית. לכן, אם הנפש עסוקה כולה בתפילה לא ייתכן שיעלו הרהורים 

זרים, ומכך שעלו הרהורים רעים אפשר להבין שהתפילה הייתה בעצם מן השפה ולחוץ.

אולם מבנה הנפש שלנו שונה בתכלית. בתוך האישיות שלנו מתרוצצות שתי נפשות, שכל אחת מהן 

הפוכה מחברתה, והן נלחמות בכל רגע על השלטון באישיות כולה ויחד איתה באיברי הגוף. היחס בין 

הנפשות הוא יחס של התלבשות: הנפש האלוקית מעניקה לאדם את חיותו והנפש הבהמית עוטפת 

אותה, מלבישה אותה ומקשרת בינה ובין הגוף הגשמי. הנפש האלוקית שואפת לדבוק בה', לקיים את 

תורתו ומצוותיו, ואילו הנפש הבהמית מנסה לחסום את השאיפות הללו ומושכת את האדם לענייני 

העולם הזה.

כאשר אנו עומדים בתפילה ובוחרים בשלטונה של הנפש האלוקית, הנפש הבהמית מתקוממת על 

כך ומנסה להפיל אותנו, להסיח את דעתנו ולשלוט בנו. המחשבות הזרות בשעת התפילה אינן באות 

היא שגורמת לנפש  בעקבות חולשה בעבודת התפילה, אלא להפך: העוצמה שבעבודת התפילה 

הבהמית להשיב מלחמה ולנסות בכל כוחה לגבור על הנפש האלוקית. 

תזריע 
מצורע
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להתעלם
ההרהורים בשעת התפילה דומים לאדם שעומד לידנו ומנסה להפריע לנו להתפלל. הדרך הטובה 

ביותר להתמודד איתו היא בהתעלמות מוחלטת. כל ניסיון להתווכח או להתנצח איתו ימלא את רצונו, 

משום שכך מוסחת דעתנו מן התפילה.

הידיעה הפנימית שכל מחשבה זרה באה רק כתגובה לדבקות האלוקית העליונה שבתפילה שלנו, 

נוסכת בנו חיות וכוח שלא להיכנע לנפש הבהמית, ולהמשיך להתפלל בכוונה מתוך שמחה בה'.

אך לעיתים קורה שהמחשבות הזרות תוקפות אותנו בעקשנות, עד שאיננו מצליחים להסיח דעתנו 

מהן. אז עלינו לפנות אל ה' ולבקש שיושיע אותנו וייתן בנו כוח למלא את רצונו.

ואפילו אם נופלים לו הרהורי תאוות ושאר מחשבות זרות בשעת העבודה 
בתורה או בתפלה בכוונה אל ישית לב אליהן אלא יסיח דעתו מהן כרגע...

אך אף על פי כן אל יפול לבו בקרבו להיות מזה עצב נבזה בשעת העבודה 
שצריך להיות בשמחה רבה 

אלא אדרבה יתחזק יותר ויוסיף אומץ בכל כחו בכוונת התפלה בחדוה 
ושמחה יתירה 

בשומו אל לבו כי נפילת המחשבה זרה היא מהקליפה שבחלל השמאלי 
]הנפש הבהמית, שמקורה בקליפה ואשר שוכנת בחלל השמאלי שבלב[ העושה מלחמה בבינוני עם 

נפש אלהית שבו. 

ונודע דרך הנלחמים וכן הנאבקים יחד כשאחד מתגבר אזי השני מתאמץ 
להתגבר גם כן בכל מאמצי כחו. 

הקליפה  גם  אזי  להתפלל  ומתגברת  מתאמצת  האלהית  כשנפש  ולכן 
מתגברת כנגדה לבלבלה ולהפילה במחשבה זרה שלה 

ולא כטעות העולם שטועים להוכיח מנפילת המחשבה זרה מכלל שאין 
תפלתם כלום שאילו התפלל כראוי ונכון לא היו נופלים לו מחשבות זרות. 

והאמת היה כדבריהם אם היתה נפש אחת לבדה היא המתפללת והיא 
המחשבת ומהרהרת המחשבות זרות. 

אבל באמת לאמיתו הן שתי נפשות הנלחמות זו עם זו במוחו של אדם כל 
אחת חפצה ורצונה למשול בו ולהיות המוח ממולא ממנה לבדה. 

וכל הרהורי תורה ויראת שמים מנפש הא-להית וכל מילי דעלמא מנפש 
הבהמית רק שהא-להית מלובשת בה. 
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והוא כמשל אדם המתפלל בכוונה ועומד לנגדו עובד גילולים רשע ומשיח 
ומדבר עמו כדי לבלבלו שזאת עצתו בודאי שלא להשיב לו מטוב ועד רע 

ולעשות עצמו כחרש לא ישמע 

ולקיים מה שכתוב "אל תען כסיל באולתו פן תשוה לו גם אתה" כך אל 
ישיב מאומה ושום טענה ומענה נגד המחשבה זרה 

כי המתאבק עם מנוול מתנוול גם כן 

רק יעשה עצמו כלא יודע ולא שומע ההרהורים שנפלו לו ויסירם מדעתו 
ויוסיף אומץ בכח כוונתו 

ואם יקשה לו להסירם מדעתו מפני שטורדים דעתו מאד בחזקה אזי ישפיל 
נפשו לה' ויתחנן לו ית' במחשבתו לרחם עליו ברחמיו המרובים כרחם אב 

על בנים 

וככה ירחם ה' על נפשו הנמשכת מאתו ית' להצילה ממים הזדונים 

ולמענו יעשה כי חלק ה' ממש עמו.

שאלות לסיכום ולחזרה:
מדוע הרהורים זרים בשעת התפילה מעציבים אותנו?  .1

מה הסיבה האמיתית לבואם של הרהורים כאלו?  .2

מה הדרך להתמודד איתם?  .3
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