
  

  

  

  

  

  
    

  ת הלבוומשאל קטיף התפילה
פפא שזרע זרעים  בר נחמן על רב מסופר) ב, ס( חולין במסכת
', עקב כך התפלל רב נחמן לה. ולא עשו פירות ולא צמחו, בגינתו

עד , ובא הגשם והשקה את הזרעים, ואכן תפילתו עשתה פירות
ְּכָלל תלה את סיבת הדבר ב, כשראה זאת רב נחמן. שצמחו כראוי
   .והאילנות ענין בריאת הדשאיםבפרשתנו מקורו בגדול וחשוב ש

) יב, א בראשית(כי הנה לכאורה כבר ביום השלישי לבריאה נאמר 

 אשר פרי עושה ועץ למינהו זרע מזריע עשב דשא הארץ ותוצא"
 וכל") ה, ב בראשית(מדוע נאמר ביום הששי  ןכם וא, "למינהו בו זרעו
 טרם השדה עשב וכל ,בארץ יהיה טרם ]אילנות[ השדה שיח
 את לעבוד אין ואדם הארץ על אלהים' ה המטיר לא כי ,יצמח

לא נבראו עד היום והאילנות שמכך משמע שהדשאים , "האדמה
  .ולא היו קיימים כלל ביום השלישי, הששי

 שיצאו מלמד") י בפרשתנו"והובא ברש, שם( על שאלה זו תירץ רב אסי
 קשיוב הראשון אדם שבא עד קרקע פתח על ועמדו דשאים
שבאמת , י"רשופירש  ".וצמחו גשמים וירדו רחמים עליהם

אך לא יצאו מפתח , ביום השלישיוהאילנות נבראו הדשאים 
, הקרקע היות ועדיין לא נברא האדם שאמור לעבוד את האדמה

 גשמיםה לובחשיבותם ש םבטובתולא היה בעולם מי שמכיר 
לא יצאו מפתח הקרקע  הדשאים והאילנות שבגן עדןואפילו [ לעולם

הדשאים והאילנות היו ו]. )ב"פ( ם"בראכמבואר  ,עד בריאת האדם
שבו ום הששי עד לי, עומדים ומתאווים לגשמים כטבע בריאתם

עמד ו, יש צורך בגשמים לקיום העולםש ידעש נברא האדם
  . והדשאים האילנות וצמחו ,גשמים ירדועד ש תפללוה
י שכל הבריאה "לשיטת רשש) א חולין שם"ח( א"מהרשהביאר ו[

אלא שסידורה על מתכונתה התפרס על פני , נבראה ביום הראשון
הדשאים והאילנות נבראו ביום לומר שצריך , ששת ימי הבריאה

עד , וביום השלישי יצאו מעט, הראשון ועמדו על פתח הקרקע
  ]. ביום הששיבמלואם וצמחו , שביקש האדם רחמים

  ים לאדם שום דבר ללא תפילהאין נותנ

שמן , ביאר) 'טז' א עמ"ח( ל"ירוחם ממיר זצ' לר" דעת תורה"וב
שאין נותנים  ,והוא', יסוד גדול בעבודת ההדברים הללו למדנו 

כי אף שנבראו דשאים ואילנות , לאדם שום דבר ללא תפילה
ללא  ליהנות מהםו" קוטפם"לא היה האדם זוכה ל, בעולם
ומי שמתבונן מעט , שיסוד זה איננו בגדר סוד, והוסיף. תפילה

בענינם של גדולי ', מוצא אותו שוב ושוב בכל רחבי התורה הקד
אף שהיו להם זכויות , האומה שלא השיגו מאומה ללא תפילה

  .רבות שיעמדו בעבורם
שרי "ו, "מה תתן לי ואנכי הולך ערירי"הנה אברהם אמר ש

וכן ביצחק . אלא בתפילה ולא ניתן לה, "עקרה אין לה ולד
וכן  .והפציר בתפילה ִהְרָּבהש "ויעתר יצחק לנוכח אשתו", ורבקה

ורחל , כי שנואה לאה ויפתח את רחמה' וירא ה"בלאה ורחל 
וכן  ].בכח התפילה" [הבה לי בנים"עד שאמרה ליעקב , "עקרה

ובצרת יוסף , בצרת עשו ושכם, תפילה בכל עניניוביעקב מצינו 
נצרכו להרבות בתפילה , שכל ענקי הרוח הללו, ונמצא .ובנימין

ולא . על אף שהיו בידם כל הזכויות שבעולם, חפצםכדי להשיג 
שללא תפילה לא יוכל  לדורות אירע להם כן אלא כדי ללמד

  . האדם לזכות לשפע אף אם הוא מגיע לו מצד זכויותיו הרבות

על זה ' ונשבע ה, כבר הובטחו עליהשואפילו גאולת מצרים 
ובלא תפילה לא , "וישמע אלהים את נאקתם"בה נאמר , לאבות

שהכל , כי כך נחקק ביסוד הבריאה מעיקר יצירתה. היו נגאלים
לא הישג של , כלום ִיָּנֶתןולא יצמח ולא , יעמוד" פתח הקרקע"על 

את  "טוףיק"עד שיבוא האדם ו, רוחניות ולא הישג של גשמיות
ואף שכל . [בתפילה -  ?קוטפוובמה הוא ". פתח הקרקע"השפע מ

כל מקום מ, ועומדת ברשותו, הבריאה נבראה לצורך האדם
, שהאדם מכיר בצרכיו בעניני הבריאה ל ידיהסדר הוא שע

, ניתנים לו צרכיוי זה "עורק , ממילא מתעורר הוא לבקש עליהם
  ].ובלעדי התפילה לא ינתן לו שום דבר

ובאושרה , תפילההיתבונן נא האדם בהכרח של " ,וסיים שם
  ".אותיהצב תוכי מובטח הוא ודאי בטּו, הגדול

האדם בתפילותיו את " קוטף"במשך השנה 
  בימים הנוראים האוצרות שנקצבו לו 

 ,כתב) 'סו אות( מלובליןבי צדוק הכהן לר" הצדיק צדקת"וב
והביא ראיה  ".ת"ימהש שנגזר פי על אף דבר לכל צריך תפילה"

שדינו של האדם נגזר עליו ) א, טזה "רפ "ע(כי הנה ידוע , נפלאה לכך
 הגדולה כנסת אנשיתקנו לשם מה כ "וא, כ"ויוה השנה בראש

והרי כל מה שמגיע לאדם קצוב , מימות השנה יום בכללהתפלל 
  . ומה יוסיף בתפילתו, מראשית השנהכבר וקבוע לו 

שגם אם גזרו בימי הדין ליתן לאדם , ועל כרחך אתה אומר
אוצרות אלו עומדים כל מקום מ, אוצרות גדולים ושפע רב אדם

לקטוף והאדם צריך , כמו הדשאים והאילנות" פתח הקרקע"על 
לא  "התפילה קטיף"וללא , שך ימות השנהאותם בתפילותיו במ
כמו שלא יוכל האדם ליהנות מפירות שדהו , יוכל ליהנות מהם

וכנראה שלא די בתפילה [. עלה אותם על שולחנוויללא שיקטוף 
את כדי להמשיך , ויש להתפלל ערב בוקר וצהרים, אחת לזמן קבוע

    ].ולכך תקנו לעשות כן, השפע הנקצב בכל עת עת

אדם לואפילו דבר שהובטח , הכל תלוי בתפילה
  ורשבמפ' מאת ה

' ה לו שאמרה היא מאליהו הנביא "ראיה נוספת שהביא הרצ
למרות זאת ו, "מטר ואתנה אחאב אל לך ֵהָרֵאה") א יח ',א מלכים(

 ארצהַוִּיְגַהר " הכרמל לראש עלהאליהו ש) מב 'פסשם ( כך אחר נאמר
ולא , גשםה שבא עד בתפילה ִהְרָּבהו, "ברכיו בין פניו וישם

, כי הכל תלוי בתפילה, הגשם הובטח על ירידתהסתפק בכך ש
   .ורשבמפ' מאת האדם לואפילו דבר שהובטח 

הכתוב את דברי ) כב, ל בראשית( 'האור החיים הקדביאר וכן 
לא כי משמע ש, "אלהים אליה וישמע ,רחל את אלהים רוויזכ"

שגם  ,והטעם הוא כאמור .תפילותיהתה ללא זכירעצם היה די ב
, ליתן לו רוב טובה' וחפץ ה', אם עולה זכרון האדם לטובה לפני ה

  .פלל וישפוך שיחו על כךתלא יקבל אותה האדם בפועל אם לא שי
שהטעם ) י, ד שמות( על התורה ן"בפירוש הרמבוכן מצאנו 

הוא משום שמשה לא , ה לא ריפא את משה מכובד לשונו"שהקב
  . התפלל וביקש על כך לפניו
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ה "אין הקב טובה על מתפלל שאינו מי - ל "המהר
  נותנה לו

 זקנך"את דברי רחל ליעקב ) ג, א ל"גו( ל"המהרובדרך זו ביאר 
היינו שטענה [" ?שרה כנגד מתניו וחגר, מהגר בנים לו היו אברהם

ולכאורה קשה שלא ]. שאברהם התפלל רבות על שרה שתפקדלו 
, על פקידת שרה' מצינו במקראות שאברהם אבינו התפלל לה

והתפלל רבות על פקידת " חגר מתניו" ומנין ידעה רחל שאברהם
 אברהם שהיה קראמב מצינו לאש אף"ל "ותירץ המהר. שרה

 למה כן לא שאם, עליה מתפלל היה בודאימ "מ, שרה על מתפלל
, זה מהגר אברהם לתיתפ בודאי, ]לפקדה בבן[ זה על' ה הבטיחו

ת "יוהש ,ה נותנה לו"ן הקבאי טובה על מתפלל שאינו מי כי
 וחפץ מתפלל היה לא ואם ,"תלד אשתך שרה אבל"הבטיחו 

   ."הבטיחו למה - מאוד
אלא , וללדת כי שמא אף עליה נגזר להפקד, וזהו שטענה רחל

חגר זקנך "וכלשונה [ שיעקב לא התפלל עליה במידה הראויה
את אוצר הישועה המוכן " לקטוף"שיהא בה די כדי  "]מתניו

   .בעבורה

 יראיו רצון כי, תפילתו הוא -  רוצה שהוא מה"
  "יעשה

, ל"נתבאר פן עמוק יותר בהיסוד הנ, שם ל"המהרבדברי , ברם
ל "תירץ המהר כי על הקושיה מנין שאברהם התפלל על שרה

 יראיו רצון כי, תפילתו הוא -  רוצה שהוא מה כי"תירוץ נוסף 
שאברהם הרבה והפציר  והיינו שאף שלא מצינו בפירוש ."יעשה

, ודאי שהיה רוצה בזה בכל מאדובמ "מ, בתפילה לפקידת שרה
ת "אצל השי יםונענ יםהצדיק מתקבלשל  נורצומשאלת ליבו וו

שיעקב אבינו איננו  ז טענת רחל היתה"ולפ[. ונחשב לו כאילו התפלל
היות וכבר יש לו בנים מנשותיו , משתוקק דיו שיהיו לו בנים ממנה

     ].האחרות
שאין בזה סתירה לכלל שאין אדם נושע  ,היא ל"כוונת המהרו

משאלת כי , וממתינה לו נגזרה עליוהישועה ללא תפילה אף אם 
 מה כי" וזהו שכתב .ת"כתפילה לפני השי תהצדיק נחשבלבו של 
   ."תפילתו הוא -רוצה שהוא

רצון יראיו "ל מהפסוק "וזהו ביאור עומק הראיה שהביא המהר
, מסמל משאלת לב ללא תפילה" רצון"כי לכאורה , "יעשה
כיצד עולה דבר  ם כןוא, ה עושה את רצון הצדיק"כ הקב"ואעפ

ה בבריאה שאדם לא "שהטביע הקב זה בקנה אחד עם החק
ועל כרחך שמשאלת לבו של הצדיק ? מקבל שפע בלא תפילה

  .כמוה כתפילה

  בדברי תורה "הוואמלא פיך הרחב"

שהן הן הדברים בהשפעת הארת  ,כתב) ג"סוכות תרמ( והשפת אמת
גם אם , בינה והשכלכי החונן דעת אינו משפיע , התורה לאדם

  .קק וחפץ בהםאם אין הוא משתו, המגיע לוהאדם ראוי להם לפי 
, "הוואמלא פיך הרחב") יא, פא תהילים(ונראה שזוהי כוונת הכתוב 

היינו " הרחב פיך"מבואר ש) י שם"ראה רש. א, נ(בברכות ' כי בגמ
ולדברינו . ת שיאיר עיניו בתורה"שהאדם שואל ומבקש מהשי

שרק אם  ,תנאיהוא , "הרחב פיך ואמלאהו"במאמר זה יבואר ש
אך ללא , יזכה לכך, ויבקש להתעלות בתורה" ירחיב פיו"האדם 

אין האדם  כי, "אמלאהו"לא יזכה ל, "הרחבת פה"משאלת לב ו
   .מקבל את השפע המוכן לו ללא השתוקקות ובקשה

 וחפצים דבקים שאתם הבנתי הזה היום"
  "במקום

בסוף פרשת  י"רש דברינראה להוסיף בזה נקודה נפלאה לאור ו
 ספראת  משה שנתן היום שאותו שמעתי") ג ,כט דברים(כי תבא 
 ,"]לוי בני הכהנים אל ויתנה") ט, לא שם( שכתוב כמו[ לוי לבני התורה
 בסיני עמדנו אנו אף רבינו משה ,לו ואמרוו לפני ישראל כל באו
, עליה שבטך בני את משליט אתה עודומ, התורה את בלנויוק

, הדבר על משה ושמח. נתנה לנו, נתנה לכם לא מחר לנו ויאמרו
 הבנתי הזה היום -"לעם נהיית הזה היום" להם אמר אתז ועל

  ."במקום וחפצים דבקים שאתם
 שבתחילה רק שבט לוי קיבלרואים אנו שמהלך הדברים היה 

לאחר אך שאר השבטים לא קיבלוהו אלא , את ספר התורה
אדם זוכה האין ש נוודבר זה בא ללמד .לקבלושתבעו וביקשו 

 הויתכן שזוהי הסיב. ללא הכנה ובקשה מצידו קבל את התורהל
, לכל השבטים ת"ולא נתן מתחילה את הס, ה רבינו נהג כןששמ

 הבנתי הזה היום"וזהו שאמר להם [ .כי רצה ללמדם כלל זה
הוא ' דת הוכי החפץ והרצון לעב, "במקום וחפצים דבקים שאתם

  ]. המשפיע לאדם את הכלים הרוחניים הדרושים לו לכך

  דהיבמ ירושלים את לתתה "בהק קשיב

 ,פפא בר חנינא רבי אמר") ב, עה( בתרא בבא במסכתוהנה דרשו 
 שנאמר ]קטנה לעשותה[ דהיבמ ירושלים את לתתה "בהק קשיב

 ,ירושלים את דלמּו אלי ויאמר ,הולך אתה אנה ָואֹוַמר") ב"פ זכריה(
, ולפני השרת מלאכי אמרו ".ארכה וכמה רחבה כמה לראות
 נתת ולא העולם לאומות בעולמך בראת כרכים הרבה ,ע"רבש
 בתוכה ומקדשך בתוכה ששמך ירושלים ,רחבן ומדת ארכן מדת

 ַּדֵּבר רוץ אליו ויאמר" מיד .?דהימ בה נותן אתה בתוכה וצדיקים
 ובהמה אדם מרוב םיירושל תשב פרזות לאמר הלז הנער אל

 ישובן בבנין שיעור להן אין הללו פרזות מה", ם"רשבפירש [ "בתוכה
  "].כן ירושלים אף ,םבוני םשרוצי כמה אלא

עד  ה"מדוע חיכה הקבה רכי לכאו ,דרשה זו טעונה ביאור
עד  ומדוע נתן מתחילה מידה, שהמלאכים העירו את פליאתם
  .שטענו המלאכים לפניו את טענתם

, ה בעולם"הנהגתו של הקב זוהיש, "אור חדש"וביאר בספר 
. י תביעתםלפי קול היצורים ולפ היצירהמידת שהוא מתווה את 

עגועים רבים להיות גומחכה היא ב, מלאה וגדושה' כי ברכת ה
היא ממתינה ומחכה אך , מושפעת לעולם בלא גבול ובלא מידה

 ואז נפתחים שערי הברכה, והשפע לקול שיבקש את הברכה
ה לטענה פה מצ"הקב .ומשפיעים ויורדים בלי מידה ומנין

ואעניק לו בלי , אן דהוא ויפצה פההלואי ויבוא מ", ולתביעה זו
הרחבה  ע הקול המבקשמששלאחר שנ, יםלשוכך היה בירו. "גבול
 תשב פרזות"' אמר ה ,"בלא מידה לנו ירושליםתן " ושפע
      ."בתוכה ובהמה אדם מרוב םיירושל

  
  
  
  
  
  





 להצלחת

  . חק ודייזי רבקה קקון וילדיהםיצ' ר 
  .ו"ולרפואת ברוך בן אליס הי 

 . 'יהודה דגגה ומש'להצלחת ר
  .ה"נ אבלין בת איבון ע"ולע
  .ל"ומאור בן צביה ז 

  נ  "לע
  ל"בנימין בן משה זצ' ר

  ה"ע בת רחמה) שרה( וסרח

 ל"אהרן בן יחיא מעברי זנ"לע
  ה"ומרת רחל בת סאלחה ע

    ה"ה ע'ה בת תאג'ומרת נאז


