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 ד"בס

 תפילה יש בכוחה לבקוע רקיעיםה

 !האדם אינו סומך אך ורק על הקב"הכאשר 
 

 משה רבינו חשש מכח תפילתם של דתן ואבירם!« 

אל תפן אל ’ אל ה ויחר למשה מאד ויאמר" טו(, )טז בפרשתינוכתוב 
ופירש"י , "לא חמור אחד מהם נשאתי ולא הרעותי את אחד מהם, מנחתם

לפי פשוטו הקטורת שהם מקריבים לפניך מחר אל  ,אל תפן אל מנחתם"
 ".תפן אליהם

ואינו נכון בעיני שיהיה על " בזה"ל: כתב להקשות על פירש"יוהרמב"ן 
ו על דבריהם והם לא הקטרת לפי שעל דתן ואבירם הוא אומר כן שחרה ל

אבל פשוטו כי בעבור שהיו אלה  ,היו בתוך העדה הנועדים להקטיר קטרת
אל תפן אל מנחתם" אל תפן אל ים בכהונה להקריב קרבן אמר משה "רוצ

קרבן שיקריבו לפניך ואל תפלה שיתפללו לך כי כל הקרבנות גם התפלה 
 .ל"כע, "קראו מנחה בכתובי

יוצא כי הנה עדת קרח מפורש  ,הרמב"ןלמדנו בדברי נורא ודבר 
, "וידעתם כי נאצו האנשים האלה את ה'" )טז, לט( עדותו של מקרא עליהם

כי מרע"ה היה שליח השי"ת , כי נלחמו נגד הקב"ה בכבודו ובעצמור"ל, 
עכ"ז חשש משה רבינו שתפלתם תתקבל אצל ו, למנות את אהרן לכה"ג

הא חשוב ומרוצה ה שלא יהקב"ה והיה צריך להקדים ולהתפלל להקב"
לפניו תפילתם כקרבן, הרי לנו כמה גדול וחזק כוחה של תפלה של כל 

 אדם באשר הוא.

ויאמר  )שמות ח, טז(עה"פ  )שמו"ר פי"א א(במדרש , זה ממש מצינו עודוכענין 
ואמרו , אל משה השכם בבוקר והתיצב לפני פרעה הנה יוצא המימה’ ה

פלה ואמר הקב"ה למשה עד שלא היה פרעה רוצה לעסוק בת"במדרש 
כי אם , והיינו שמרע"ה יפריענו שלא יוכל להתפלל, "לך והתיצב לפניו ,יצא

, אף שהוא רשע גמור ומגיע לו עונש נורא של כל המכות, פרעה יתפלל
וכל וצריך להפריעו שלא י, א"ע מ"מ ע"י תפילה יכול הוא להועיל ולהציל

 תפלל.לה

אימותיהן של האומרת ש" )דף יא.(הנה ידוע המשנה במכות כמו"כ, 
כדי שלא יתפללו על  ,מחיה וכסות להרוצחים בשוגג(-) מספקות להןהיו כהנים 

גם כאן אנו , ו"מפני שרק במיתתם הם מותרים לצאת מהעיר מקלט(-) בניהם שימותו
 המתפללים על כהנים גדולים אף שמיירי בתפילתם של רוצחים,רואים ש

שימותו, יש חשש שאכן תפילתם  - שמבין כלל ישראל יםמובחרה -
 . יא להן מזון וכסות שלא יתפללו כןולכן הוצרכו האמהות להביתקבלו, 

להתבונן בדבר זה, היאך יתכן שתפילת רשע יתקבל ויועיל וצריך 
 .אחרי שהוא כופר בתורת ה' ובמשה עבדו

 !יםכשסומכים 'אך ורק' על הקב"ה, התפלה בוקעת רקיע« 

הידועים את דברי הרמב"ם  לבארר יחזקאל סרנא זצ"ל כתב הגאון 
וצריך , "אבל אם לא יזעקו הרי זו דרך אכזריות" )הל' תענית פ"א הל"ג(שאומר 

 .ריות'אכז'אלא  'רשעות' התבטא הרמב"ם במלתשלא בזה התבונן ל

רואים אנו בחוש, כי כשהאדם עומד בצרה לבאר בזה"ל: "וכתב 
שאינו רואה דרכי הצלה בדרך הטבע, ומרגיש שאין לו  קרובה, ובמקום

להשען אלא על אביו שבשמים, גם אם אינו ירא וחרד כ"כ, בכל זאת בשעה 
, כי אז 'זו שהצרה נוגעת לעצמו או לקרובו ואהוב נפשו הוא צועק לה

בכל לבבו  'יתעורר אצלו רגשי אמונתו הכהים בלבבו, והוא צועק לה
 "ונפשו.

צרה על הציבור, אם היה כל יחיד ויחיד מרגיש בצרת זה כשבאה לפי "
הציבור והיה כועב בכאבם, כמו שהוא מרגיש בצרתו הוא כשהוא קרובה 

ולא היה הולך בקרי, ‘ אליו ואין לו מנוס ממנה, אז בודאי היה צועק לה
 וא"כ אבל אם באה צרה ולא זועקים, ע"כ שאינם מרגישים בה כראוי,

 ת צרת הציבור, ובקשיחות לב עומדמרגיש א ושאין לב ,אכזריות יש כאן
 " עכ"ל.ם, וזהו שכתוב הרמב"ם הרי זו דרך אכזריות.ועל דם רעיה

 )דף פט:(שבת  מבאר בנו של הסבא מקלם את דברי הגמ' במסכתועפי"ז 
לעתיד לבא יאמר להם הקב"ה לישראל, לכו נא אצל אבותיכם " שאי':

עולם אצל מי נלך, אצל אברהם ויוכיחו אתכם, ויאמרו לפניו רבונו של 
שאמרת לו ידוע תדע ולא ביקש רחמים עלינו, אצל יצחק שבירך את עשו 
והיה כאשר תריד ולא ביקש רחמים עלינו, אצל יעקב שאמרת לו אנכי 
ארד עמך מצרימה ולא ביקש רחמים עלינו, אצל מי נלך עכשיו וכו', א"ל 

, "כשנים כשלג ילבינוהקב"ה הואיל ותליתם עצמכם בי אם יהיו חטאיכם 
 ל."כע

שבא לגביר גדול, ’ ע"ד משל, לעני א ובנו של הסבא מקלם לבארואמר 
, אמר לו העני, הלא שמעתי עליך שכשבא עני לשלום ונתן לו נדבה ופטרו

לפניך אתה נותן לו כל צרכו, ענה לו הגביר, אתה מחזר על הפתחים, אני 
יתן לך עוד וכו', ומבין כולם  אתן לך סך קטן, והשני יתן לך עוד, והשלישי

יחד יהא לך הסכום הנצרך לך, אבל כשבא אדם נכבד וכו', ומתבייש מאוד 
לחזר על הפתחים, וימות מבושה ולא יחזר על הפתחים, וא"כ אני נותן לו 

 .כל צרכו וסיפוקו

הוא גם אצל הקב"ה, כל זמן שהאדם מרגיש שיש לו עצה אחרת וכן 
ו כל כך, אבל כשמרגיש שאין לו שום עצה אחרת, וכו', אזי אין הקב"ה עוזר

ואין לנו על מי להשען, אזי הקב"ה אומר הואיל ותליתם עצמכם בי, והוא 
 מושיע אותנו.

כתב וז"ל: וראוי לך אחי  )שער חשבון הנפש פ"ג חשבון הט'( בבותלהבת ובחו
שתדע כי כוונתנו בתפלה אינה כי אם כלות הנפש אל האלוקים וכניעתה 

מו, והשלכת כל יהביה , עם רוממותה לבוראה ושבחה והודאתה לשלפניו
 .עליו, עכ"ל

שאין העיקר להודיע לפניו הבקשות כי הוא יודע הכל, רק עיקר  והיינו
התפילה הוא הכניעה לפניו והשלכת יהבינו עליו, שנדע שאין לנו כלום 

נו ממ שמיאדתא עיימבלעדיו, והכל תלוי בו וממנו, ועי"ז זוכין לשפע וס
ית"ש, וא"כ נמצא ששלימות דרגת התפילה הוא כשיש שלימות בענין זה 

 .נו עליו, וכלות הנפש אל האלוקיםת יהבישל השלכ

הרגו שכי אלו הרוצחים , )הנ"ל(הגמרא במכות היטב דברי מובן ולפי"ז 
שאין להם שום עצה לצאת מן  טוב טוב, בשוגג יודעיםנפש ישראלית 
הכה"ג, וא"כ נמצא שתפילתן על זה הוא תפילה מיתת ע"י הגלות הזה רק 

בכוונה מעומק הלב, ובהרגשה אמיתית ועמוקה שאין עצה אחרת, ומקוה 
ומייחל להקב"ה באמת שימות הכה"ג, ובאופן זה אזי תפילתן מתקבלת 

 .יותר

רש"ק פרשתע

 שנת תשע"ז סיון טכ"
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 למה דוקא הט"ו אלף היהודים האחרונים לא מתו?« 

ארבעים שנה שהיו  כלש )איכה פתחיתא ל"ג(במדרש  הק' מתארים חז"ל
בכל ערב תשעה באב כרוז יוצא ואומר צאו היה במדבר, כלל ישראל 

לחפור, והיה כל אחד ואחד יוצא וחופר לו קבר, וישן בו, שמא ימות קודם 
שיחפור, ולמחר הכרוז יוצא וקורא יבדלו חיים מן המתים, וכל שהיתה בו 

ה מספר המתים בכל והנרוח חיים היה עומד ויוצא, וכל שנה היו עושין כן, 
ביא את מ )בב"ב קכ"א. ד"ה יום שכולו( 'תוסו, שנה עלה לכדי קצת יותר מט"ו אלף

קב"ה על כך שכל יכול נשבע הבשאף שנגזרה הגזירה וכ ,שיטת רבינו תם
מכל מקום בשנה האחרונה בטלה הגזירה ולא מתו ט"ו  דור המדבר ימותו,

 אלף האחרונים.

לבאר שיטת ר"ת הזו,  שליט"א כותברבי אלימלך בידרמן הגה"צ 
הרי זה ש ,בקשר ישיר למה שנתבאר כאן ומצביע על נקודה מעניינת מאד

וודאי שאין לתאר ואין לשער היאך התפללו בני ישראל בכל ליל תשעה 
שוב ו )אבות ב, י(שאמרו  באב, בהשתפכות הנפש מתוך חזרה בתשובה, וכמו

ממש, ואעפ"כ בכל שנה מתו  יום אחד לפני מיתתך, כ"ש באותו פרק זמן
כי אחרי כל המורא הגדול עדיין היה  ,ט"ו אלף, ומדוע

עולה בדעת כל יחיד ויחיד מאן יימר שאף אני בכלל 
המתים בשנה זו, הרי לא ימותו אלא ט"ו אלף מתוך 
רבבות מה לי לחשוש שאני בכלל המתים, תפילה כזו לא 

רים ותתבטל את הגזירה, אבל בשנה האחרונה ידעו הנ
שללא כל ספק הרי הם בכלל המתים שהרי לא נשארו 
אלא ט"ו אלף מתוך כל בני דור המדבר, ומתוך כך 

ח את ועומק לבם, ותפילה כזאת בכוחה לפתהתפללו מ
כל השערים, הרי לך שעל ידי תפילה מעומק הלב אפשר 

 .'ועת הבקוע אפילו גזר דין שנחתם בשבל

 נחלת אינוהזו כח התפילה זה אנו רואים שמכל ו
 צדיקים בלבד, אלא אפילו פשוטי עם, ואפילו רשעים

תפילתן מתקבלת ומועלת, ואדרבה לפעמים  ורוצחים
 .תפילתן הוא מתוך שפלות הנפש וקרובה להתקבל

כתב וז"ל:  )פרשת נצבים אות י"ז(צדיק למוהרצ"ה ובפרי  
ודייקא ע"י שיכיר את שפל ערכו וישפוך את נפשו לפני 

וב מאוד לפניו ית"ש, כמו שנאמר תפילה השי"ת, הוא חש
לעני כי יעטוף, שהוא עוטף את כל התפילות שבעולם 
מפני שתפילתו מקובלת לפניו יתברך, כמו שמצינו 
במנשה מלך יהודה שהוא היה בין הנמנים שאין להם 

)שוח"ט ק"ב, ויר"א חלק לעוה"ב, ועכ"ז דרשו עליו במדרש 

של מנשה מלך  פנה אל תפלת הערער זה תפלתו פ"ל,ג(
יהודה שהיה ערער ממעשים טובים, ולא בזה את תפלתם 

)ילקוט זו תפלתו ותפלת אבותיו, וגם דרשו זאת במדרש 

על הדור הזה שהוא ערער ממעש"ט, ואין  ויקרא רמז תרנ"א(
לנו על מה להשען, ולא נשאר לנו רק התפילה, ועכ"ז ולא 
בזה את תפילתם, שכל פרט נפש מישראל איך שהוא 

ומד תפילתו מקובלת לפניו ית"ש להוושע בכל ענייניו, ע
 עכ"ל הנפלא.

 יסוד התפלה הוא לחזק בתוכינו האמונה בהשי"ת!« 

דהנה באמת קשה להבין מטרת , מקעלם ביאר ביסוד התפילההסבא 
הוא בקשת צרכי האדם, ולכאורה הא כל הרי התפילה, שהרי יסוד התפילה 

ייב אדם לברך על הטובה כן צריך מה דעביד רחמנא לטב עביד, וכשם שח
לברך על הרעה, שאין דבר רע יוצא מאת הקב"ה, ונמצא שאף הצרות 
והרעות הפוקדות אותנו נעשו לטובתינו, ומעתה היאך יבקש לשנות רצון 

 הקב"ה, והלא הכל נעשה לטובתינו ואין זה רע אלא טוב.

את  מכליותר מדוע הוצרך לבקש זאת, וכי אין השי"ת יודע וביותר 
אשר פוקדנו, וכבר הזכרנו שהרי בריאת העולם הוא יש מאין והכל נעשה 
ע"י רצונו השי"ת, המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית, בכל יום ויום 
מחדש הקב"ה את הבריאה, וכשם שבראשית הבריאה הכל נברא מאין, 

לא נברא העולם, כן אף עתה בכל שעה ושעה אין כוח כלל  ’וללא רצונו ית
ללא רצון הבורא, ואף הטוב והרע הנמצא בעולם אינו טוב ורע רק  בעולם

 .'רצונו ית

שכבר הורנו מרן הסבא זצ"ל, דיסוד התפילה הוא לחזק בלבותינו אלא 
יסודות האמונה וההשגחה, שהאמונה בהשגחה היא יסודו של כל איש 

ת אין לו חלק בתורת משה רבינו ע"ה, מישראל, ומי שאינו מאמין בזא
שאין זה מהדברים הקלים להגיע לכך, לכן ניתנה לנו התפילה כעצה  ומפני

להתחזקות באמונה, וכבר אמרו כי התפילה היא כלימוד המוסר, וכשם 
שמוסר מטרתו לקרב את האדם לאמת, כן מטרת התפילה לקבוע בלב 

 האדם יסוד זה שאין שום מקרה בעולם.

מה שאדם מקבל הוא רק מגזירת הבורא ית"ש, שהוא לבדו עשה וכל 
עושה ויעשה לכל המעשים, ומכיון שטבע האדם מנוגד לאמונה בהשגחה, 
שתולה הכל במראה עיניו שכוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, לכן 

קראו חז"ל כך קשה מאוד העבודה בהשרשת יסודות האמונה, משום 
ודה רבה היא עבודת התפילה, להשריש בלב לתפילה עבודות הלב, כי עב

 .ומה והכל בגזירת עליוןאהאמונה שאין מעשיו פועלים מ

במדרש מצינו 'דרכי מוסר' מבאר ע"פ דרך זו, מה שמצינו בספר 
 'בלע אותו דג זכר, ולא התפלל אל ה ,כשהשליכו את יונה הנביא הימהש

לדג ופלט אותו  'מפני שהיה לו שם מקום מרווח, רמז ה
ובלעה אותו דג נקבה, והיה לו צר ואז התחיל להתפלל 

ואפשר לומר טעם על יונה הנביא למה וכותב: " ,'אל ה
באמת לא התפלל קודם, כי לפי הכרתו במלך מלכי 
המלכים לא הרהיב בנפשו עוז לערוך תפילה לפניו, ועוד 
שהתבייש מלפניו אחרי שברח מהקב"ה, לכן התחזק 

נה והבטחון שהיה בוטח בה שיוציאו מן הדג, במדת האמו
אבל הקב"ה מתאווה לתפילתן של צדיקים ולא מסתפק 

 ."במדת הבטחון של הצדיק

יצחק בלאזר זצ"ל את  'שמבאר מרן הגאון רכמו "ו
לקויו, יכול לכל ת"ל לנפש תדרשינו,  'הגמרא טוב ה

הלא כתוב מפורש  'יכול לכל'וקשה האיך הייתי אומר 
כי כוונת הגמרא הייתי אומר כי  ,אמר על זה, ו'לקויו'

מספיק מה שמקוים להקב"ה, ת"ל לנפש תדרשנו 
 עכ"ל. ",כים דוקא תפילה ולא מספיק בטחון לבדישצר

מה שבארנו דיסוד התפילה הוא לחזק ולפי 
בלבותינו יסודות האמונה וההשגחה, שפיר מבואר למה 

 לא מספיקאכן לא מספיק בטחון וצריכים תפילה, כי 
כי הקב"ה רוצה שנתפלל אליו  ,בטחוןלהאדם שיש לו 

של האמונה וההשגחה כדי שנחזק בלבינו היטב את 
 תפילה.הרק על ידי בא זה הקב"ה, ש

אלוקים להמבי"ט כתב )שער התפילה פ"ב( ובבית 
שבזה יתורץ דבר קשה בענין התפלה, כי במלך בשר ודם 

ל פעמים או שלש, יחר אפו ע’ אם יבקשו ממנו דבר א
השואל, כי אם היה המלך רוצה לקבל בקשתו, היה מקבל 
בפעם הראשונה או השניה, וא"כ איך אנחנו מתפללים 
בכל יום ערב ובקר וצהרים אותה תפלה, ואע"פ שכמה מן 

ם, ואנו חוזרים ומבקשים בכל הבקשות אין אנחנו נעני
 .יום

, שעיקר כוונת וענין בחובת הלבבותשהביאור הוא כמ"ש וכתב 
התפלה היא להכיר ולהורות כי אין בעולם למי שראוי להתפלל רק לפניו 
ית"ש, שהוא אדון העולם, ואנו מזכירים בקשותינו לפניו, כדי שנכיר שאין 
מי שיכול לספק צרכינו ולהצילנו מכל צרותינו, כי אם הקב"ה ועליו אנו 

 משליכים יהבנו, ובזכות האמונה בו הוא מקבל תפילותינו.

-) המתפללוז"ל: על ענין התפלה,  אות כ'(’ )מאמר גכוזרי כותב הזו וברוח 

להדבק באור האלוקי ולראות את האור הזה בעיניו, ואין לו לאדם  צריך(
 .מזו, ע"כ קרבת אלוקים גדולה

שבעת התפילה האדם נדמה לרוחני, ומתרחק מן " אות ג'( )שםעוד וכתב 
הוא עיקר הזמן, וכל  הגשמיות והבהמיות, ולכן זמן התפילה אצל החסיד

שאר השעות הוא כדרכים המוליכות אל שעה זו, ולבואה הוא מצפה 
, "ומייחל, וכל היום הוא טפל אצל החסיד, ועיקר הויתו הוא בשעת התפלה

 .ע"ש

אבל בשנה "...

האחרונה ידעו 

הנותרים שללא כל 

ספק הרי הם בכלל 

המתים שהרי לא 

נשארו אלא ט"ו אלף 

מתוך כל בני דור 

המדבר, ומתוך כך 

התפללו מעומק לבם, 

ותפילה כזאת בכוחה 

לפתוח את כל 

השערים, הרי לך שעל 

ידי תפילה מעומק 

הלב אפשר לבקוע 

אפילו גזר דין שנחתם 

 ..."בשבועת ה'


