
תפילתו של משה
ֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר" (ג כג). פרשתנו פותחת בתיאור תפילתו של  "ָוֶאְתַחנַּן ֶאל ה' בָּ
משה לפני ה', ורצונו העילאי להיכנס לארץ ישראל, למרות הגזירה שנגזרה עליו 
בחטא מי מריבה. בדברי חז"ל במדרשים מובא שרצונו של משה להיכנס לארץ 
היה כה עז, עד שהסכים שכניסתו לארץ תהיה אפילו כאחד מפשוטי העם, כחיית 
הפחות  לכל  שביקש  מובא  אחרים  במדרשים  מיתתו.  לאחר  אפילו  או  השדה, 
לרחף באוויר הארץ, או במחילות תחתיה (ראה ילק"ש תתקמב; 'מעם לועז' דברים לד 

ד).

כל כך הרבה הפציר משה בתפילתו, עד שחז"ל מספרים לנו במדרש (דברים רבה  
כמספר  פעמים,  עשר  וחמשה  מאות  חמש  לכדי  הגיע  תפילותיו  מניין  כי  י)  יא 
'ואתחנן'. [ה'חתם סופר' ('תורת משה') בפרשתינו  מוסיף וכותב  הגימטרייה של 
שכעין זה גם המילה 'תפלה' היא בגימטרייה 515]. למרות כל זאת נגזרה הגזירה 

ומשה לא נכנס לארץ. חשוב שנזכור כי מעובדה זו אף 
אנו הפסדנו, שאילו זכינו והיה משה נכנס לארץ ובונה 
את בית המקדש, הרי שלעולם לא היה הוא נחרב ולא 

היינו יוצאים לגלות (ראה 'אור החיים' דברים א לז).

מנהג אבותינו להפציר בתפילה
של  כוחה  סוד  על  לעמוד  ננסה  שלפנינו  במאמר 
קודם  עוד  משה  נהג  בה  הנהגה  בתפילה,  ההפצרה 
א)  לב  (ברכות  חז"ל  שאמרו  כפי  'ואתחנן',  להפצרת 
על דברי הקב"ה למשה אחר חטא העגל (שמות לב י): 
לי'  'הניחה  שלשון  בהם",  אפי  ויחר  לי  הניחה  "ועתה 
ואמר  בבגדו  להקב"ה  משה  תפסו  שכביכול  מלמדנו 
לו 'איני מניחך עד שתמחל ותסלח לבני ישראל'. וכפי 
מעמד  באותו  תפילתו  ריבוי  על  עצמו  משה  שהעיד 
יום וארבעים  ה' ארבעים  יח): "ואתנפל לפני  ט  (דברים 

לילה".

לא  בתפילה  וריבוי  הפצרה  של  זו  הנהגה  ובאמת, 
נהגו  לכן  קודם  עוד  אלא  משה,  בימי  רק  התחדשה 
ביצחק  נאמר  לדוגמא  כך  הקדושים.  האבות  אף  בה 
(בראשית כה כא): "ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו", ופירש 
אמרו חז"ל  רש"י "הרבה והפציר בתפילה", ועוד  שם 
שפך  שיצחק  מלמדנו  'ויעתר'  שלשון  סג)  תולדות  (ב"ר 
תפילות בעושר כדי לזכות לבן. בהקשר זה כותב ה'בן 

ו'רבקה'  'יצחק'  של  ששמותיהם  שם)  (בראשית  לאשרי' 
 515 התפללו  הם  שאף  לרמוז  כדי  בכך  ויש   ,515 לגימטרייה  יחדיו  מצטרפים 
תפילות, כמניין התפילות שהתפלל משה רבנו ע"ה, כדי לזכות בזרע של קיימא.

...גם  נפתלתי  אלוקים  "נפתולי  ח):  ל  (בראשית  עצמה  על  העידה  אמנו  רחל  אף 
יכולתי", ובאר רש"י: "נפתולי ...לשון עקש ופתלתול, נתעקשתי והפצרתי פצירות 
ונפתולים הרבה למקום...", וכן ב'תרגום יונתן' שם מפרש את המילה 'נפתולי' - 

דחקתי מאד לפני ה' בתפילה.

קוה אל ה' ...וקוה אל ה'
דברים נשגבים בשבח ההפצרה בתפילה, מוצאים אנו רבות בדברי חז"ל בגמרא 
ובמדרשים. כך לדוגמא ב'מדרש רבה' בפרשתינו (דב"ר ואתחנן ב יב) מובא: "אמר 
רבי חייא רבה: כתיב (תהלים כז יד): "קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'", 
הוי מתפלל וחוזר ומתפלל, ויש שעה שיתנו לך. כלומר, פסוק זה מלמדנו 
ה',  אל  ולקוות  לחזור  עליו  אלא  התפילה,  מן  להתייאש  לאדם  לו  שאל 

להתפלל עוד ועוד, עד שייתנו לו את מבוקשו.

כעין זה למדו בירושלמי ברכות (פ"ד ה"א) מן הכתוב (ישעיה א טו): "גם כי תרבו 
בחנה  שנאמר  הפסוק  מן  שם  למדו  ועוד  נענה;  בתפלה  המרבה  שכל  תפלה...", 
(שמואל א' א יב): "והיה כי הרבתה להתפלל לפני ה'", שככל שהאדם מרבה יותר 

בתפלה, כך הוא נענה.

ובבבלי (בבא קמא פ ב) אמרו עוד: "דלת הננעלת לא במהרה תפתח", ובאר רש"י 
שם, שכוונת חז"ל לומר, שדלת הננעלת על האדם מלהיות מצליח, לא במהרה 

תפתח, ועל יש לו להרבות בבקשת רחמים, עד שתשוב הדלת ותפתח.

הפצרה כתנאי לקבלת התפילה
נוסף על עצם המעלה בריבוי התפילה, לעתים גם נדרשת ההפצרה כתנאי הכרחי 
לקבלת התפילה בפועל, וכפי שכתב בעל 'ספר חסידים' (קל): "יש אדם שאינו 
ודמעות  תחנונים  תוקף  בעבור  אלא  תפילתו,  הוא  ברוך  המקום  שיקבל  זכאי 
שאין  פי  על  אף  שאז,  ומתחנן,  בוכה  תמיד  אשר  עיניו 
תפילתו  הקב"ה  מקבל  טובים,  ומעשים  זכות  בידו 

ועושה חפצו".

בדומה לכך, על דברי הגמרא (יומא כט א): "למה נמשלה 
אילה  מה  לך:  לומר  ַאיֶֶּלת?  כְּ צדיקים  של  תפילתן 
צדיקים  אף  מפצילות,  קרניה   - שמגדלת  זמן  כל  זו, 
כתב  נשמעת",  תפילתם  בתפילה  שמרבים  זמן  כל   -
כאשר  שאף  שם)  לב  (ישמח  עינים'  'מאור  בעל  הרה"ק 
יתייאש  אל  נענה,  ולא  רבות  פעמים  האדם  מתפלל 
כי  כלום,  הועילה  לא  שתפילתו  ויסבור  הרחמים  מן 
בודאי כל תפילה ותפילה עולה למעלה ופועלת. אלא 
של  ברומו  ועומדת  תלויה  הישועה  שלעתים  שכיון 
הזה  לעולם  ולרדת  להשתלשל  שתוכל  ובכדי  עולם, 
נצרך  ומקטרגים,  דינים  וכמה  כמה  על  לגבור  עליה 
האדם להסירם ע"י ריבוי תפילה, עד שלבסוף תמשך 

הישועה למטה.

יש תפילות הנענות רק אחר שנים רבות
למנות  חז"ל  מאריכים  (פ"ד)  שמואל'  ב'מדרש 
עד  לעבור  שיכול  הזמן  למשך  דוגמאות  וכמה  כמה 
תפילה  "יש  הרבה:  ואם  מעט  אם  נענית,  שהתפילה 
שנאמר   - מאברהם  שנה,  למאה  נענית  שהיא 
תפילה  יש  ה);  כא  (בראשית  שנה..."  מאת  בן  "ואברהם 
"ואם  שנאמר:  משרה,   - שנה  לתשעים  נענית  שהיא 
שרה הבת תשעים שנה תלד" (שם יז יז); יש תפילה שהיא 

נענית לשמונים שנה - ממשה..." וכו'.

וכתב על כך מרן הסטייפלר זצ"ל ('חיי עולם' פכ"ח): "ואפילו אם יעברו כמה ימים 
ושנים אשר ידמה לו שלא הועילה תפילתו כלום, אל יניח מלהתפלל, וסוף סוף 
נענה  שאינו  לו  שנדמה  מה  ...ובעיקר  מאד  לו  הועילה  שתפילתו  בעיניו  יראה 
בתפילתו אף על פי שהתפלל על זה זמן רב, אינו נכון כלל, שהרי אי אפשר לדעת 
ושלום  חס  היה  תפילתו  לולא  שאולי  התפלל,  לא  אילו  אצלו  המצב  היה  האיך 

המצב גרוע יותר ויותר...".

עד  נצרך  שבאשר  זצ"ל,  מגוסטינין  יחיאל  רבי  הצדיק  עצמו  על  שהעיד  וכפי 
שנה!  עשרה  חמש  במשך  ושוב  שוב  כך  על  והתפלל  הפציר  ישועה,  לאיזו  מאד 
שכן  בכך,  המתבונן  לכל  הם  פשוטים  אלו  דברים  ובאמת  נענה.  שלבסוף  עד 

כפי שאנו עצמנו מעידים על הקב"ה בתפילת שמונה עשרה 'כי אתה שומע 
תפילת כל פה', הלא בודאי שאין תפילה שהולכת ריקם, אלא כל תפילה 

ותפילה פועלת משהו, עד שלבסוף מגיעה הישועה ('נטעי אשל' ויצא).

 פרשת ואתחנן
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

 אין עוד מלבדו
במסכת שבת (קיט ב) דנה הגמרא: מאי אמן? 
נאמן'.  מלך  'א-ל  חנינא:  רבי  אמר  ומבארת: 
ובאר רש"י שם, שכוונת הגמרא הייתה לשאול 
מלכות  עול  קבלת  מסמלת  אמן  עניית  כיצד 
שמים, ועל כך הסביר רבי חנינא ש'אמן' היא 
והיינו  נאמן',  מלך  'א-ל  של  התיבות  ראשי 
שעל ידי עניית אמן מאמין האדם ומעיד על 

בוראו שהוא מלך נאמן.

עול  קבלת  מסמלת  אמן  שעניית  לכך  רמז 
מלכות שמים, נוכל למצוא בפרשתנו, בפסוק 
אותו אומרים אנו בשעת הוצאת ספר התורה 
מההיכל (ד לה): "אתה הראת לדעת כי ה' הוא 

האלקים אין עוד מלבדו", וכדלהלן:

'אמן',  הם  אין',  האלקים  'הוא  התיבות  סופי 
עוד  'אין   - שאחריהן  לתיבות  ומסמיכותן 
מקבל  אמן  שבעניית  ללמוד  נוכל  מלבדו' 
ומעיד  שמים,  מלכות  עול  עצמו  על  האדם 

בנפשו כי אין עוד מבלעדי ה'.

 ('ויעתר יצחק' שבת קיט ב) 

עלון שבועי מבית "בני אמונים"



את הסיפור המופלא שלפנינו, סיפר רבה הבלתי נשכח 
זצ"ל,  פינקוס  דוד  שמשון  רבי  הגאון  אופקים,  של 

באחת מן השיחות הרבות שמסר בענייני תפילה:

מעשה בבני זוג בגיל העמידה אשר מעולם לא השתייכו 
אליו  'סמינר'  שבעקבות  עד  המצוות,  שומרי  למחנה 
ברבות  שלימה.  בתשובה  שבו  מכרים,  ידי  על  נשלחו 
הימים הלך ביתם והתחזק, הילדים נשלחו לחינוך חרדי 
מובהק והפכו לבני ישיבות מן המניין, גם ביתם וחתנם 
שנישאו עוד קודם לחזרתם בתשובה, החליטו להצטרף 

לדרך, והבית כולו הפך לחרדי לכל דבר.

שאב  פינקוס  הרב  מבחין  והנה,  שנים,  מספר  עוד  חלפו 
אף  הכנסת,  בבית  ויותר  יותר  להופיע  החל  המשפחה 
בימות החול ובשעות שעד אז היו קודש לעבודתו. מיום 
ליום התרחבו השעות, עד שתוך זמן לא רב קבע האיש 
כולו,  היום  כל  משך  הכנסת  בית  כתלי  בין  מקומו  את 
לימוד  לטובת  לחלוטין  עבודתו  את  נוטש  הוא  כאשר 

בהתמדה ובחשק רב.

הדברים נפלאו ביותר בעיני, מספר הרב פינקוס, הכרתי 
יהודי  אך  ללמוד,  והתחילו  הכל  שעזבו  צעירים  הרבה 
ומכניסה  מכובדת  משרה  עוזב  ומעלה  חמישים  שבגיל 
ומתחיל ללמוד במשך יום שלם כאברך צעיר, מעולם לא 

ראיתי.

העניין,  לפשר  ושאלתיו  המשפחה  מבני  לאחד  ניגשתי 
וההסבר שהוא נתן לי המם אותי בפשטותו ובתמימותו: 
אשתו של אותו אדם, אף היא חוזרת בתשובה, סיפר לי 
קראה  היא  האחרונה.  בשנה  יותר  עוד  התחזקה  האיש, 
התורה,  לימוד  ערך  גודל  על  מרבנים  ושמעה  בספרים 
רבי  אשת  רחל  על  הסיפור  בעיניה  חן  מצא  במיוחד 
עקיבא, והיא החליטה - גם אני רוצה להיות אשת חבר! 
בעלי הולך עכשיו להתחיל ללמוד בכולל, כל היום כולו, 

ממש כמו רבי עקיבא בשעתו...

רחוק  הדבר  כי  לה  והסביר  חייך  כך  על  ששמע  בעלה 
ביותר מן המציאות, בלתי מתקבל על הדעת שבגיל כה 
מבוגר יעזוב הוא את משרתו הרמה ויתחיל בדרך חדשה 
ובלתי מוכרת, ובכלל, כיצד יהא הוא מסוגל להתרגל 
הכי.  בלאו  עליו  הקשה  הגמרא  לשפת  פתאום 
בראש  עמד  לא  עדיין  עצמו  הלימוד  נושא  גם 

מעייניו.

הבינה  היא  מרובות  הפצרות  לאחר 

שמוטב שלא תדבר אתו על כך, שכן הוא לא היה מסוגל 
אך  כך,  על  מלדבר  חדלה  היא  כלל.  הרעיון  את  לקבל 
ערב  בכל  הרף,  וללא  בעקשנות  להתפלל,  החלה  מאידך 
שבת בהדלקת הנרות היו עיניה זולגות דמעות בבקשה 

תפילה  בכל  גם  כך  בעלה,  על 
להזכיר  הקפידה  ותפילה 
משתדלת  הייתה  ובנוסף  זאת, 
התהלים  ספר  את  לסיים 

מפעם לפעם.

אט אט החל השינוי לקרום עור 
הבעל  החליט  בתחילה  וגידים. 
חברותא  לקבוע  מיוזמתו 
בכל  השעה  מחצית  למשך 
ומעט  הלכה  ללימוד  יום, 
התרחבה  מכן  לאחר  מוסר. 
שעה  למחצית  החברותא 
נוספו  לזמן  מזמן  וכך  נוספת, 
נוספות  ושעות  חברותות,  עוד 
'נגזלו' מהעבודה לטובת לימוד 

התורה.

עד  מעטות,  שנים  אך  חלפו 
להיות  האיש  הפך  שכאמור, 
בים  השוחה  המניין,  מן  אברך 
מבלי  ורגיל,  כבקי  התלמוד 
הראשונים,  ספרי  על  לפסוח 
והפוסקים,  האחרונים 
למצוא  שקשה  בהתמדה 
ללא  ארוכות  שעות  דוגמתה, 

הפסקה של רגע.

זה,  למעשה  עד  בהיותי 
נפתח  פינקוס,  הרב  אמר 
בתפילה,  חדש  שער  בפני 
בשפת  הדבר  שמכונה  וכפי 
היינו  'אויסבעטען',  האידיש 
הפסק  ללא  בתפילה  להרבות 
דבר  המטרה.  להשגת  עד 
אדם  לכל  למעשה  נוגע  זה 
שמבקש איזה דבר, כמו לראות 
ילדיו  בהצלחת  או  בהצלחתו 
או  שמים,  וביראת  בתורה 
העצה  ולפרנסה.  לבנים  לזכות 

יומם  תפילה,  של  במלחמתה  להיכנס  פשוט  היא  לכך 
מן  עליו  שירחמו  עד  להרפות,  ולא  לעזוב  לא  ולילה, 

השמים וישיג את מבוקשו.
('שערים בתפילה' עמ' עא)
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

התפילה שחוללה את השינוי

כיצד היא הדרך הראויה להפציר בתפילה?
בתפילה'  'שערים  בספרו  משווה  זצ"ל  פינקוס  שמשון  רבי  הגאון 
(שער הפגיעה) את עניין ההפצרה למלחמה, שכשם שבמלחמה אי אפשר 
לנצח על ידי זריקת חיצים לכל עבר, אלא יש לרכז את כל הכוחות למטרה 
אותה מבקשים לכבוש, כך גם בתפילה, הרוצה להיענות בתפילתו עליו לרכז 
את כל מאמציו בתפילה על הדבר שמבקש, עד שירחמו עליו מן השמים וישיג 

את מבוקשו.

כך נהגו הלכה למעשה בכל הדורות, ועד עצם היום הזה, שכאשר נגזרה חלילה 
'הופכים  היו  העם  וכלשון  תפילה'  'מבצעי  עושים  היו  הציבור,  על  גזירה  איזו 

עולמות' עד אשר תבוא הישועה.

להפציר  שלא  להיזהר  יש  זה  באופן  בתפילה  גם  פינקוס,  הרב  ממשיך  אולם, 
הרבה על דבר מסוים, אלא רק לבקש באופן כללי שהקב"ה ישפיע עלינו טובה 
כרצונו. וכגון בתפילה על פרנסה, אל לו לאדם לבקש מהקב"ה שיזמן לו דווקא 
יתברך  שהוא  בדרך  פרנסתו  לו  שיזמין  רק  יבקש  אלא  וכיו"ב,  מסוימת  משרה 

יודע שהיא הטובה ביותר עבורו, ושחלילה לא יעכבו חטאיו מהדבר להתקיים.

בנוסף, אף אם חלילה הבקשה לא נענית, אל לו לאדם לבוא בטענה כלפי הקב"ה, 
ראית",  ולא  ג): "למה צמנו  נח  לשון הכתוב (ישעיה  כעין  קיבל בקשתו,  לא  מדוע 
אלא ראש לכל דבר עליו להאמין ש'כל מאן דעביד רחמנא - לטב עביד', שכן רק 
הקב"ה הצופה נסתרות ולפניו נגלו כל תעלומות יודע באמת מה טוב עבורו, ואם 

לא קיבל בקשתו, ודאי היו לכך את הסיבות המתאימות.

כי אליך אקרא כל היום
אליך  כי  ה'  "חנני  ג):  (פו  בתהלים  הפסוק  את  נחל'  ה'ערבי  פירש  צחות  בדרך 
אקרא כל היום", על פי משל, לילד שכדרכם של ילדים רגיל היה להפציר באביו 

בכל יום שיקנה לו חפץ פלוני וימלא לו משאלה פלונית. בדרך כלל 
הילד  היה  פעם  לא  אולם  הילד,  של  הפצרותיו  מול  עומד  האב  היה 

מרבה להפציר עוד ועוד, עד שבלית ברירה היה אביו נענה לו.

פעם אחת הוצרך הילד מאוד לאיזה דבר, אך משהחל להפציר באביו על 
כך, הבחין מסבר פניו של אביו שהפעם לא ימהר להיענות לבקשתו. לכן פנה 

אליו ואמר לו: דע לך אבי, כי הדבר שאותו אני מבקש הפעם נחוץ לי עד מאד, 
ועל כן מוטב שתענה לי עוד בטרם אפציר.

על פי משל זהו נוכל לבאר, שבפסוק "חנני ה' כי אליך אקרא כל היום", כביכול 
אומר דוד להקב"ה, שכיון בבקשתו זו אין הוא מתכוון להרפות, ועתיד הוא לקרוא 
אליו כל היום עד שייענה, על כן מבקש הוא ממנו שיחון אותו כבר מעכשיו.('ערבי 

נחל' וארא דרוש א בהגה"ה).

אמן בפרשה
במסכת שבת (קיט ב) דנה הגמרא: מאי אמן? ומבארת: אמר רבי חנינא: 'א-ל מלך 
נאמן'. ובאר רש"י שם, שכוונת הגמרא הייתה לשאול כיצד עניית אמן מסמלת 
קבלת עול מלכות שמים, ועל כך הסביר רבי חנינא ש'אמן' היא ראשי התיבות 
של 'א-ל מלך נאמן', והיינו שעל ידי עניית אמן מאמין האדם ומעיד על בוראו 

שהוא מלך נאמן.

רמז לכך שעניית אמן מסמלת קבלת עול מלכות שמים, נוכל למצוא בפרשתנו, 
"אתה  לה):  (ד  מההיכל  התורה  ספר  הוצאת  בשעת  אנו  אומרים  אותו  בפסוק 

הראת לדעת כי ה' הוא האלקים אין עוד מלבדו", וכדלהלן:

סופי התיבות 'הוא האלקים אין', הם 'אמן', ומסמיכותן לתיבות שאחריהן - 'אין 
עוד מלבדו' נוכל ללמוד שבעניית אמן מקבל האדם על עצמו עול מלכות שמים, 

ומעיד בנפשו כי אין עוד מבלעדי ה' ('ויעתר יצחק' שבת קיט ב). 
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כולנו מברכים ברכות השחר בחברותא  

בשב"ק פרשת ואתחנן (י"ג אב)
חל יומא דהילולא

של האי חסידא ופרישא הגה"ק
בעל 'מגלה עמוקות'

על ציון קדשו נחרת:
"פה נטמן איש קדוש מן הקדמונים

מגלה עמוקות רזין ומטמונים
הוא שאומרים עליו שדיבר עם 

אליהו פנים אל פנים"

להלן כמה רזים ומטמונים 
מספרו הקדוש אודות מעלת עניית אמן:

את  משתיקה  אמן  עניית 
המקטרגים. הכוחות  כל 
(פרשת וישב)

תלויה  האמונה  "עיקר 
בעניית אמן".

(שם פרשת האזינו)

ברכות"  רב  אמונות  "איש   

 - אמונות"  "איש  כ).  כח  (משלי 

ברכות"  "רב  אמן;  העונה  זה 
רבה  שמעלתו  ללמדנו   –
חז"ל  שאמרו  כפי  מהמברך, 
(ברכות נג ב): "גדול העונה אמן 

יותר מן המברך".
(פרשת ויגש)

אב) (י"ג ואתחנן פרשת בשב"ק

מגלה עמוקות


