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 המדקה ,)קוק בר( היאר תלוע ,הלפת רדס .1
 תוחכ לכ לע טשפתהל יוליגה לא םלעהה ןמ תאצל דימת איה תצמאתמ המשנה לש תדמתמה הלפתה .)א(   

 לע התלועפ חכו התוהמ תא תולגל כ"ג תקקותשמ איהו ,הלוכ היוגה ייח תוחכ לכו שפנהו חורה לכ לש םייחה
  ... םלועה לכ לע ,הביבסה לכ
 ףגנ ינבא בלב םיצבקתמ ,הנוכב הלפת אלב םינשו םימי ורבעשכ .הדיקפת תא המשנהמ תשקבמ הלפתה .)ג(   

 םתוא םינפתמו הלפת לכב םיכלוה ... רזוח בוטה חורשכו ,תימינפ חור–תודבכ םדי לע םישיגרמש ,םיבר
 התוא םעו .סירסו םיכלוה ,הנוילעה םייחה תמשנ לש עבונה לחנב וצבקנ רשא ,םיברה םירוכיסהו ,םילושכמה
 ןורסח תא אפרמ רותב םיאב םיעודי םיזוחא ,הנמז ךרעל שחיב הלפת לכב הלוע איהש ,תיתמשנה הילעה
 תא הלגמו ךלוה הלפתה לש רהוצהו ,אלמתמו אוה ךלוה לבא ,ןורסחה הנמנ תחא תבב אל םנמא ;רבעה
 .ויתורוא
 
 
 ב ףיעס וק ןמיס ח׳׳וא ךורע ןחלש .2
 ... אמרג ןמזה אלש השע תוצמ איהש ינפמ הלפתב םיבייח עמש תאירקמ םירוטפש יפ לע ףא ... םישנ

 
 
 
 
 
 ד ןטק ףיעס וק ןמיס ח׳׳וא הרורב הנשמ .3
 ןמ איה הלפת תוצמ רקיע לבא םירפוס ירבדמ םה הלפתה ינמז קרש ם"במרה תעדל ז"כ - 'וכו ע"מ איהש
 ןמ עודי חסונ הל ןיאש אלא ,הלפת וז רמוא יוה בלב איהש הדובע וזיא םכבבל לכב ודבעלו רמאנש הרותה
 .הרותה ןמ ח"י אצי הלילב וא םויב א"פ ללפתהשמו הצריש תע לכבו הצריש חסונ לכב ללפתהל לוכיו הרותה
 רקובב דימ תורמואש יפל ברעו רחש תודימתב ח"י ןיללפתמ ןיאש םישנה בור וגהנ וז ארבס פ"עש א"מה בתכו

  .רתוי ובייח אל םימכח ףאש רשפאו ,הזב תואצוי הרותה ןמו השקב הזיא הליטנל ךומס
 

 רדסה לע תוכרב ח"י ונקיתש ג"הכ ישנא םהש םירפוס ירבדמ איה הלפת תוצמ רקיעש ן"במרה תעד לבא
 לכמ תורוטפ םישנהו אמרג ןמזהש ס"דמ ע"מ אוהש פ"עאו ,תושר תיברעו הבוח החנמו תירחש ןתוא ללפתהל
 םישנא ומכ החנמו תירחש תליפתב ןתוא ובייח כ"פעא ,הנבלה שודיק ןוגכ ס"דמ וליפא אמרג ןמזהש ע"מ
 .ח"י וללפתיש םישנל ריהזהל שי כ"ע ... םיקסופה בור תעד ןכ יכ רקיע ןכו ,םימחר תשקב איה הלפתו ליאוה
 כ"ג ורמאיו ,'ע ןמיסב אתיאדכ לארשי עמש פ"כע ורמאיש ונייהד םימש תוכלמ לוע ןהילע ולבקיש כ"ג ןוכנו
 .'ע ןמיסב א"מה בתכש ומכ הלפתל הלואג ךומסל ידכ ביציו תמא תכרב
 
 הבוחל לארשי לכ םהילע והולבק רבכ וישכעש פ"עא תושר אוהש תיברע תלפת לבא החנמו תירחש ןינעל ז"כו

 ןגמ רפסב לבא ,תורוטפד בתכ ח"לצב ןיפסומ תלפתו .תיברע ןיללפתמ ןיא ןבורו םהילע ולבק אל םישנה מ"מ
 :ש"יע תובייחד קספ םירובג
 
 
 ח:ל תישארב .4
 .יִלָּתְפַנ ,ֹומְׁש אָרְקִּתַו ;יִּתְלֹכָי-םַּג ,יִתֹחֲא-םִע יִּתְלַּתְפִנ םיִקPֱא יֵלּוּתְפַנ ,לֵחָר רֶמֹאּתַו
 
 
 
 
 

Guilt & Stress Free: 
Understanding and Connecting to the Basic Obligation of Tefillah 

And Rachel said, "[With] divine bonds I have been joined to my sister; I have also prevailed"; so she 
named him Naftali. 
 

Women … even though exempt from reciting Shema, are obligated in [the Amidah] prayer, because it 
is a positive mitzvah that is not limited by time. 
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 םש י׳׳שר .5
 תֹוּכְזִל יִתֹוחֲא םִע יִּתְרַּבַחְתִנ םֹוקָּמַה תֵאֵמ םיִרּוּבִח׳׳ ,ליִתָּפ דיִמָצ תֶרֶּבְחַמְּב ֹוׁשְרֵּפ קּורָס ןֶּב םֵחַנְמ :םיִקPֱא יֵלּוּתְפַנ
 ׳׳.םיִנָבְל
 
 
 
 
 
 ב תוא ן׳׳רה תוחיש .6
 יַנָּב לֶׁשְו יִּלֶׁש תֹועּונְּתַה לָּכ רֵסֹומ יִנֲא םֹוּיַה אָּבֶׁשְּכ ,יִּכְרַדְו .ויָלָע \ֹמְסִלְו \ַרָּבְתִי םֵּׁשַה לַע ֹומְצַע \יִלְׁשַהְל דֹאְמ בֹוט
 םִא' לָלְּכ בֹׁשְחַלְו גֹאְדִל \יִרָצ ןיֵא יַזֲא םַּג .דֹאְמ בֹוט הֶזְו ,\ַרָּבְתִי ֹונֹוצְרִּכ לֹּכַה הֶיְהִּיֶׁש \ַרָּבְתִי םֵּׁשַה לַע יִּב םיִיּולְּתַהְו

 גֵהַנְתִהְל הֶּצֻרְמ אּוה – רֵחַא ןָיְנִעְּב הֶצֹור \ַרָּבְתִי אּוה םִאְו .\ַרָּבְתִי ויָלָע \ֵמֹוּסֶׁש רַחַאֵמ ,'ואָל םִא יּואָרָּכ גֵהַנְתִמ
 .\ַרָּבְתִי ֹונֹוצְרִּכ רֵחַא ןָיְנִעְּב
 בֹוט־םֹוּיַה ֹוא תָּבַּׁשַה ֹותֹוא לֶׁש תֹועּונְּתַהְו םיִנָיְנִעָה לָכְו תּוגֲהַנְתִהַה לָּכ רֵסֹומ יִנֲא יַזֲא ,בֹוט־םֹוי ֹוא תָּבַׁש ַעיִּגַּמֶׁשְּכ ןֵכְו
 ... \ַרָּבְתִי ֹונֹוצְרִּכ לֹּכַה הֶיְהִּיֶׁש ,\ַרָּבְתִי םֵּׁשַהְל

 
 
 

Divine bonds: Menachem ben Saruk classified it in the grouping of Num. 19:15, “a cover bound ( ליִתָּפ ).” 
With bonds from Hashem, I have joined my sister to merit children. 
 

It is very good to throw oneself on Hashem and to rely on Him. As for me, my personal practice 
is to begin the day by declaring that I give over all of my actions – as well of those of my children and 
those who are dependent upon me – to Hashem. I ask that everything go in accordance with His will, 
and this is a very good practice. This way I need not worry or concern myself with whether things are 
“going well” or not, since, anyway, I am relaying completely on Hashem, blessed be He. If He would 
have wanted my day to proceed otherwise, He is certainly capable of acting in accordance with His 
will.  
 And similarly, when it comes to Shabbos or some other holidays, I declare that I am giving 
over all of my affairs and actions related to that Shabbos or holiday over to Hashem, blessed be He, and 
that everything should be in accordance with His will… 
 


