
#15 Ki Tisa 5782 Achievable Aspiration (?)

 שמות (פרשת כי תשא) פרק לג פסוק יא
 וְִדּבֶ֨ר יְֹקוָ֤ק אֶל־מֹׁשֶה֙ ּפָנִ֣ים אֶל־ּפָנִ֔ים ּכַאֲׁשֶ֛ר יְַדּבֵ֥ר אִ֖יׁש אֶל־ֵרעֵ֑הּו וְׁשָב֙ אֶל־הַּֽמַחֲנֶ֔ה


 ּומְׁשְָ֨רתֹ֜ו יְהֹוׁשֻ֤עַ ּבִן־נּון֙ נַ֔עַר ֹל֥א יָמִ֖יׁש מִּתֹ֥וְ הָאֹֽהֶל

 דברים (פרשת וזאת הברכה) פרק לד פסוק י

 :וְֹלֽא־ָק֨ם נָבִ֥יא עֹ֛וד ּבְיִׂשְָראֵ֖ל ּכְמֹׁשֶ֑ה אֲׁשֶר֙ יְָדעֹ֣ו יְֹקוָ֔ק ּפָנִ֖ים אֶל־ּפָנִֽים

Desire came from Moshe

 אבן עזרא הפירוש הקצר שמות (פרשת כי תשא) פרק לג פסוק יא


(יא) ופי' פנים אל פנים - בפסוק הראני נא את כבודך )יח(:

Achievable

 ספר מסילת ישרים פרק יט

 הנה עיקר היראה היא יראת הרוממות שצריך האדם לחשוב בעודו מתפלל או עושה
 מצוה, כי לפני מלך מלכי המלכים הוא מתפלל או עושה המעשה ההוא, והוא מה

 שהזהיר התנא (אבות פ"ב): וכשאתה מתפלל דע לפני מי אתה מתפלל, והנה ג' דברים
 צריך שיסתכל האדם ויתבונן היטב, כדי שיגיע אל זאת היראה: האחד שהוא עומד

 ממש לפני הבורא יתברך שמו ונושא ונותן עמו, אף על פי שאין עינו של אדם רואהו,
 ותראה כי זה הוא היותר קשה שיצטייר בלב האדם ציור אמיתי, יען אין החוש עוזר לזה
 כלל, אמנם מי שהוא בעל שכל נכון, במעט התבוננות ושימת לב, יוכל לקבוע בלבו
 אמיתת הדבר, איך הוא בא ונושא ונותן ממש עמו יתברך, ולפניו הוא מתחנן ומאתו
 הוא מבקש, והוא יתברך שמו מאזין לו מקשיב לדבריו, כאשר ידבר איש אל רעהו

 ורעהו מקשיב שומע אליו. ואחר שיקבע זה בדעתו, צריך שיתבונן על רוממותו יתברך,
 אשר הוא מרומם ונשגב על כל ברכה ותהלה, על כל מיני שלימות שתוכל מחשבתנו


 .לדמות ולהבין

Preparation

 אור החיים שמות (פרשת כי תשא) פרק לג פסוק יא

 ודבר ה' וגו' פנים אל פנים. הכוונה בזה הוא כפי שיעור ההכנה שהיה עושה (יא)
 משה להקבלת פני שכינה לאותו שיעור תהיה ההשגה מפנים העליונים כי כפי אשר
 יכין אדם עצמו להשפעת הקדושה ישיג, ואומרו כאשר ידבר איש אל רעהו, יתבאר
 לדרכנו על דרך אומרו (משלי כ"ז) כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם פירוש כי

 הלבבות ישכילו בנעלם אם לאהוב אם לשנוא כי כפי אשר יכין האדם לבו לאהוב חבירו
 כמו כן יתבונן לב חברו לאהוב אותו, והוא אומרו כאשר ידבר איש אל רעהו שלא

 יאהבהו אם לא יכין לבו להיות גם הוא רעהו כמו כן דבר ה' פנים אל פנים, ומעתה
 יבחין אדם מה הוא עם קונו אם לבבו יתאוה ויחשוק בה' ובעבודתו הנה זה סימן כי ה'


 :אהבו
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Hilchot Kii Tisa 
 שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפילה סימן צח הקדמה - סעיף א

 א') א) המתפלל צריך שיכוין א'} בלבו א] (א) פירוש המלות שמוציא בשפתיו; ב] ('א)
 ויחשוב כאלו שכינה (ב') כנגדו; ויסיר כל המחשבות הטורדות אותו עד שתשאר

 מחשבתו וכוונתו זכה בתפלתו; א'> ויחשוב כאלו היה מדבר לפני מלך בשר ודם היה
 מסדר דבריו ומכוין בהם יפה לבל יכשל, ק"ו =קל וחומר= לפני ממ"ה הקדוש ברוך הוא
 שהוא חוקר כל המחשבות. וכך היו עושים חסידים ואנשי מעשה, שהיו מתבודדים
 ומכוונין בתפלתם עד שהיו מגיעים להתפשטות הגשמות ולהתגברות כח השכלי, עד
 שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. ואם תבא לו מחשבה אחרת בתוך התפלה, (ב)
 ישתוק עד שתתבטל המחשבה. (ג') וצריך שיחשוב בדברים המכניעים הלב ומכוונים
 אותו לאביו שבשמים, ולא יחשוב בדברים שיש בהם קלות ראש. הגה: ויחשוב קודם
 התפלה מרוממות האל יתעלה ובשפלות האדם, ויסיר כל תענוגי האדם מלבו (הר"י
 ריש פרק אין עומדין). ואסור לאדם לנשק א ג] (ג) בניו ב'} הקטנים בבהכ"נ, כדי לקבוע

 בלבו שאין אהבה כאהבת המקום (בנימין זאב סי' קס"ג ואגודה פ' כיצד מברכין

 מחצית השקל אורח חיים סימן צח הקדמה
 כתב בספר הגן כו'. ואינו נראה לי לעשות זה בתוך תפלת שמונה עשרה כו'. (הקדמה)

 ובספר אליה רבה [ס"ק א] הביא בשם קיצור של"ה [סוף עניני תפילה ד"ה שמעתי] וז"ל,
 סגולה (בכונה) [בחונה] להעביר מחשבת חוץ, שקודם תפלה יעבור ימינו ג' פעמים
 על מצחו ויאמר בכל פעם לב טהור ברא לי אלקים ורוח נכון חדש בקרבי [תהילים
 נא, יב]. וכן אם בא לו מחשבת חוץ בתוך התפלה, ישתוק מעט ויעבור ימינו על מצחו


:ויהרהר פסוק הנ"ל, עכ"ל

R. Shmuel b. R. Natan Nata haLevi Kelin was born in 1724 in Köln, Germany, 
and was a scion of R. Nathan Shapiro of Cracow, author of Megaleh Amukot. He 

was a child prodigy, and went to study in the yeshiva in Boskoviz, Czechia, 
where he lived his entire life, learning and teaching. Among his students was the 

young Moshe Sofer (Hatam Sofer).


