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לתפילה עצמו התקין

 

פירוש על דרך צחות לדברי נעים הטומן בכנפיו משל נפלא 

זיע"א  הרה"ק רבי דוד שלמה אייבשיץכתב זמירות ישראל, 

נראה בהגהה אותה הציב בשולי ספרו 'ערבי נחל' (פרשת וארא): 

לי בדרך משל, כי התינוק המתחטא לפני אביו, אם מפצירו הרבה, 

אי אפשר שיתאפק מלמלאות בקשתו. אכן לפעמים אביו נמנע 

מלמלא רצון התינוק בבקשתו כי יודע שייעף ויפסק מלהפצירו, 

בעיני בנו ולא יפציר בו יותר כי אין אותו המבוקש חביב כל כך 

מדאי. אבל באמת אם אחר כך התינוק מפציר הרבה ואינו פוסק 

מהפצרתו, מוכרח אביו למלאות בקשתו. ואירע שהתינוק היה 

חכם ומבין, ויהי בראותו בתחילת הבקשה שאביו נמנע מעשות 

רצונו, הבין כי אביו חושק שלא יפסק ברגע מלהפצירו, ואמר 

י שהדבר הזה שאני מבקש ממך אפצור בך עד לאביו: דע לך אב

ואם כן מה לך להניחני שאצטער  .מאד, כי יש לי צורך בזה מאד

ולזה אמר  .בהפצרה הרבה ואחר כך תתן לי, טוב תתן לי מיד

, רצה לומר, לא 'ִּכי ֵאֶלי ֶאְקָרא ָּכל ַהּיֹוםה' ָחֵּנִני '(תהלים פו ג): 

ולא איגע, ואזעק ואשווע כל היום, עד שבודאי תחנן אותי,  אייעף

 והוא דרך הלצי. .לכן חנני מיד

* * * 

וכך אכן הייתה דרכם של אבותינו, להרבות בתפילה 

ולהפציר, וכאותו פירוש נפלא אשר הגיד הרה"ק רבי ישכר דוב 

בעריש מוולאברוז זיע"א בשם הרה"ק רבי דוד מלעלוב זיע"א, על 

ַוִּיְפַּגע ַּבָּמקֹום ַוָּיֶלן ָׁשם ִּכי ָבא ַהֶּׁשֶמׁש 'שית כח יא): הפסוק (ברא

 – 'ַוִּיַּקח ֵמַאְבֵני ַהָּמקֹום ַוָּיֶׂשם ְמַרֲאׁשָֹתיו ַוִּיְׁשַּכב ַּבָּמקֹום ַההּוא

מען מיז זיך פעגין ביי אינזער " .אמר... 'ויפגע' הוא מלשון 'פגע'

להרבות בתפלה שומה על האדם  כלומר,". ליבען באשעפער

במפגיע עד אשר יזכה להיענות בתפלתו, ובטרם שנענה משמים 

 .(אהל ישכר עמוד צז)אל יפסיק מלהטריד כביכול את קונו. 

* * * 

ריבוי התפילה הוא סוד מעשה רב אותו מספרת אפשר כי 

הגמרא במסכת עירובין (נד:): רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא 

זימני וגמר. יומא חד בעיוה למלתא דהוה תני ליה ארבע מאה 

דמצוה, תנא ליה ולא גמר. אמר ליה: האידנא מאי שנא. אמר ליה: 

מדההיא שעתא דאמרו ליה למר איכא מילתא דמצוה אסחאי 

לדעתאי, וכל שעתא אמינא, השתא קאי מר, השתא קאי מר. אמר 

ליה: הב דעתיך ואתני ליך. הדר תנא ליה ארבע מאה זימני 

א בת קלא ואמרה ליה: ניחא ליך דליספו לך ארבע אחריני. נפק

מאה שני, או דתיזכו את ודרך לעלמא דאתי. אמר: דניזכו אנא 

ודריי לעלמא דאתי. אמר להן הקדוש ברוך הוא: תנו לו זו וזו. 

כל פירקא, מקמי דליגמר.  - 'ארבע מאה זימני'ופירש רש"י: 

 בילר - 'ואמרנפק בה קול 'פרידא למלתא דמצוה.  בילר - 'בעיוה'

 פרידא.

על פי פשוטם של דברים, דברי הגמרא טעונים הסבר: מה 

הוא זה שדווקא במניין זה של ארבע מאות פעמים היה אותו 

תלמיד מבין ומשכיל את משנתו, לא פחות ולא יותר. אולם ניתן 

לומר שהמספר ארבע מאות רומז לעניין התפילה, שהרי בפרשת 

התקין השבוע מצאנו על יעקב אבינו (רש"י בראשית לב ט): 

עצמו לשלשה דברים לדורון, לתפלה ולמלחמה. לדורון 'ותעבור 

המנחה על פניו'. לתפלה 'אלהי אבי אברהם'. למלחמה 'והיה 

. והמעיין יראה דבר פלא, שכל שלשת המחנה הנשאר לפליטה'

(בסוד יחידות עשרות ומאות: אי"ק  ארבעבשורש דברים אלו 

ר שבהם הוא לפי , ולא זו אף זו אלא שהסדבכ"ר גל"ש דמ"ת)

 המידה הנכונה שראוי לתפוס בהם.

הפחות שבכולם הוא: 'דורון' הפותח באות ד', אחריו הוא 

'מלחמה' הפותחת באות מ', שבה יש להרבות יותר מהדורון, 

ועולה כל כולנה הוא 'תפילה' הפותחת באות ת' שבה יש להפציר 

 ולהרבות כהנה וכהנה.

נגד יעקב וארבע מאות ולא לחינם הוא שמצאנו כי עשו בא כ

ַוָּיֻׁשבּו ַהַּמְלָאִכים ֶאל 'איש עמו, כמו שנאמר (בראשית לב ז): 

ַיֲעקֹב ֵלאמֹר ָּבאנּו ֶאל ָאִחי ֶאל ֵעָׂשו ְוַגם הֵֹל ִלְקָראְת ְוַאְרַּבע 

עשו והרגיש את כח התפילה, הרמוז ידע , כי אכן 'ֵמאֹות ִאיׁש ִעּמֹו

הביא מחיילותיו מכוחות הרע  במספר ארבע מאות, וכנגד זה

והטומאה, אלא שלא עלתה בידו, והתפילה נצחה והכריעה את 

 כוחות הסטרא אחרא.

שסוד לימודו של אותו תלמיד נעוץ היה יש לומר מעתה 

בעניין התפילה, שהיו הרב והתלמיד מרבים ומפצירים בתפילה 

מאוד שיזכו ללמוד וללמד, ובשל כך בא הרמז מהשמים שדווקא 

 מדו ארבע מאות פעמים היו זוכים להבין תלמודם.כשל

ויש להאריך טובא בסוד הארבע מאות הרומז על עניין 

ַוֲעָבדּום ְוִעּנּו אָֹתם ַאְרַּבע 'התפילה, כי גם גזירת (בראשית טו יג): 

באה לרמז כי על ידי התפילה, שעליה אמרו כי אין  ',ֵמאֹות ָׁשָנה

שליט"אמנחם מנדל פומרנץ רבי מאוצרו של הגאון 
ריש מתיבתא 'עוז והדר' וראש כולל 'באר ישראל' 
 



 
   

ת העבודה בארץ לא להם, עבודה אלא תפילה, יוכלו לבטל גזיר

, שבני ישראל זעקו מן העבודה ועל ידי זה הקדים הכפי שאכן הי

 ה' וגאלם, והוא סוד סמיכות גאולה לתפילה.

וכבר למדנו רבינו הרמב"ן (בראשית לב ד): ויש בה עוד רמז 

כי כל אשר אירע לאבינו עם עשו אחיו יארע לנו תמיד  ,לדורות

בדרכו של צדיק שנזמין עצמנו  זועם בני עשו, וראוי לנו לאח

לה ולדורון ולהצלה ילשלשת הדברים שהזמין הוא את עצמו, לתפ

עד כמה ראוי להרבות ע"כ. ולדרכנו למדנו  .בדרך מלחמה

בתפילה על כל דבר, וריבוי זה הא לאין ערוך ממה שיש לעשות 

 בדורון ובמלחמה.

* * * 

בבואו לבאר זיע"א דברי הרה"ק הכתב סופר המה נפלאים ו

ַוִּיְׁשַאל ַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר 'את האמור בפרשת השבוע (בראשית לב ל): 

, 'ַהִּגיָדה ָּנא ְׁשֶמ ַוּיֹאֶמר ָלָּמה ֶּזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמי ַוְיָבֶר אֹתֹו ָׁשם

שיעקב אבינו בא ללמד כי אין כוחנו אלא בפה, והעצה היעוצה 

חזקה: נראה לפרש על ביד ישראל הוא להתפלל ולקרוא אל ה' ב

דרך הרמז ומוסר, הלא ידוע כי התאבקות עם המלאך מרמז על 

יפים יהגלות, כמו שאמרו במדרש ורמב"ן. והנה בגולה ישראל מ

עצמם לפני אומות ושרים, ומכניעים עצמם כדי להקל עול 

הגלות, וכל זה לא יועיל אם ה' לא ירצה, ואנו אין לנו אלא 

שמו, שישגיח עלינו ויתן לנו חן  להתפלל לבעל הרחמים יתברך

אלא  'נא'וחסד. והיינו 'וישאל יעקב ויאמר הגידה נא שמך', אין 

לשון בקשה בכניעה ובשפלות ובקשה, 'ויאמר למה זה תשאל 

לשמי', אין בידי לעשות כלום הכל תלוי ברצון ה', 'ויברך אותו 

שם', היינו במקום שהוא שם במקום הגלות יהיה ברכת ה' מצויה 

ו, ותמיד עין השגחתו עלינו לטובה, עבדים אנחנו ובעבדותינו ל

לא עזבנו אלקינו, ויט עלינו חסד לפני מלך ושרים, יתברך שמו 

 ויתעלה זכרו לנצח.

* * * 

במדרש תנחומא בפרשת השבוע בהא דכתיב שדרשו וזהו 

ַוּיֹאֶמר ֱאִהים ֶאל ַיֲעקֹב קּום ֲעֵלה ֵבית ֵאל 'ג): -(בראשית לה א

ב ָׁשם ַוֲעֵׂשה ָׁשם ִמְזֵּבַח ָלֵאל ַהִּנְרֶאה ֵאֶלי ְּבָבְרֲח ִמְּפֵני ֵעָׂשו ְוֶׁש 

ָאִחי. ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ֵּביתֹו ְוֶאל ָּכל ֲאֶׁשר ִעּמֹו ָהִסרּו ֶאת ֱאֵהי 

ה ַהֵּנָכר ֲאֶׁשר ְּבתְֹכֶכם ְוִהַּטֲהרּו ְוַהֲחִליפּו ִׂשְמֵתיֶכם. ְוָנקּוָמה ְוַנֲעלֶ 

ֵּבית ֵאל ְוֶאֱעֶׂשה ָּׁשם ִמְזֵּבַח ָלֵאל ָהעֶֹנה אִֹתי ְּביֹום ָצָרִתי ַוְיִהי ִעָּמִדי 

 . 'ַּבֶּדֶר ֲאֶׁשר ָהָלְכִּתי

אמר רבי פנחס הכהן בר חמא: אין הקדוש ברוך הוא חפץ 

לחייב בריה, אלא מבקש שיתפללו בריות לפניו ויקבלם. אמר רבי 

א לא כהן לא קרבן לא מקדש לא יצחק: עכשיו אין לנו לא נבי

מזבח, מי מכפר עלינו, אף על פי שחרב בית המקדש לא נשתייר 

ונקומה ונעלה 'בידינו אלא התפלה הזו... לפיכך אמר יעקב לבניו 

, אמרו לו מה נעשה שם, אמר להן כך אמר לי הקדוש 'בית אל

 ברוך הוא קום עלה בית אל.

* * * 

רבינו בחיי (דברים תב אש שכ חוצבי להבות םדבריוהא לך 

יא יג): צריך אתה לדעת כי כח התפלה גדול אפילו לשנות הטבע 

, מיצחק, שנאמר לשנות הטבעולהנצל מן הסכנה ולבטל הנגזר. 

כח אשתו', ודרשו רז"ל: ו(בראשית כה כא) 'ויעתר יצחק לה' לנ

"ר ב לא) מפני מה נתעקרו האמהות, מפני שהקב"ה ש(שיה

ים. בארו לנו בכאן כי לא בא העקרות מתאוה לתפלתן של צדיק

לאמהות אלא מפני התפלה, וכשהתפללו בזה נשתנה בהן הטבע. 

, ממה שכתוב (תהלים קז כג) 'יורדי הים להנצל מן הסכנה

באניות' וגו', 'ויאמר ויעמד רוח סערה ותרומם גליו, יעלו שמים 

ירדו תהומות נפשם ברעה תתמוגג, ויצעקו אל ה' בצר להם', 

בתריה 'יקם סערה לדממה ויחשו גליהם', ומכאן שהתפלה וכתיב 

, מחזקיה שהוסיף לו הקדוש ברוך לבטל הנגזרמגינה על הסכנה. 

הוא חמש עשרה שנה בכח התפלה, שנאמר (ישעיה לח ה) 

'שמעתי את תפלתך ראיתי את דמעתך הנני יוסיף על ימיך חמש 

ר לאות שהיה זמנו קצוב ונגז - 'יוסיף'עשרה שנה', ומלת 

 "תוהועילה לו תפלתו לבטל הנגזר. ואפילו מה שגזר עליו השי

אפשר לו להתבטל בכח התפלה, שכן אמר לו חזקיה לישעיה בן 

, כך מקובלני מבית אבי אבא אפילו חרב 'כלה נבואתך וצא'אמוץ: 

מונחת על צוארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים, שנאמר 

דיענו בכאן שהתפלה (איוב יג טו) 'הן יקטלני לו איחל'. הו

למעלה מן הנבואה, כלומר מן המקום שמשם תוצאות הנבואה 

 לנביאים.

* * * 

ועוד זאת מעלה גדולה בריבוי התפילה, אשר היא מעלה 

נשגבה גם בלימוד תורה (שנרמז גם הוא באות ת'), לפי מאמר 

כי האיש הנלבב ועוסק  זיע"אהבעל שם טוב אור שבעת הימים 

אותן שיחות חולין שלו אשר הוא מדבר בתורה ובתפלה אזי 

לצרכי גופו, ואינם דברים בטלים, נעשים לבוש אל דיבורי קדושה 

שלו, כי הלא אלו ואלו הן אותיות, ואין כל העולמות תלויים רק 

ולכן דיבורי  ,בכ"ב אותיות התורה, רק שבצירופים יש שינויים

הקדושה מכריחים את דיבורי הרשות הללו, ומהפכים אותם 

 .ומשנים הצירופים, ונעשו מהם צירופי תורה שלמד האיש ההוא

אלא שמכל מקום אין מעלתם כמעלת דברי תורה ממש, ולכן הם 

לבוש עליהם, כמו שאנו רואים גוף האדם לבוש בבגדים, והאדם 

עצמו חשוב יותר ממלבושיו, כך הנשמה צריכה מלבוש, והמלבוש 

והם הם הדברי  אין ערכה כערך הנשמה עצמה רק גרוע ממנה,

תורה הנעשים מצירופי שיחות חולין שלו, ואם כן גם השיחות 

(ערבי נחל . חולין נעשו כתר להשם יתברך על ידי שנשתנו צירופיו

 ).ויקהל רשתפ


