
הקול קול יעקב
קדושים היו אבותינו, קדושה הייתה גם דרך חייהם הפלאית, כפי שהיא מצטיירת 
מבין פרקי חומש בראשית. כמגדלור זוהר מהווה היא לנו - בני הדור האחרון, 
לנו  שנותר  וכל  בעולמו,  הקב"ה  שהתקין  מאורות  מאותם  אור  שנות  הרחוקים 

הוא לייחל "אימתי יגיעו מעשי למעשי אבותי, אברהם יצחק ויעקב".

לרוב קדושתם של האבות, לא ייפלא כי כל הגה שיצא מפיהם נשקל בהערכה 
רבותינו  של  ואחריהם  לברכה,  זכרונם  חכמינו  של  הזהב  במשקל  עצומה 

הראשונים והאחרונים.

אבינו  יצחק  לדברי  חז"ל  של  התייחסותם  היא  זו  לעובדה  הדוגמאות  מן  אחת 
ליעקב בנו, כאשר בא לפניו במטרה ליטול את הברכות מעשיו, והנה הבחין יצחק 
בפליאה:  אמר  ואז  יעקב,  כשל  נעים  קולו  אולם  עשיו,  כשל  שעיר  ידיו  מגע  כי 

"הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו" (כז כב).

ילקוט  ב;  פרשה  בשלח  מכילתא  (ראה  לברכה  זיכרונם  חכמינו  למדו  דעתם  בעומק 
היו  לא  אלו  שדברים  טז)  כ  במדבר  ברש"י  הדברים  ומפורשים  קטו;  רמז  תולדות  שמעוני 
בגדר אמירה של מה בכך, אלא כברכה לדורות, שלעולם יהיה "הקול קול יעקב", 

כלומר, שכל תפילה שתצא מפי זרעו של יעקב - תיענה!

אין תפילה ההולכת לטמיון
ישאל השואל: הלא בכל יום ויום נושאים אנו תפילות 
כאשר  הגאולה,  על  ובפרט  רבים,  עניינים  על  רבות 

לדאבון לב איננו זוכים עדיין לראות בהתגשמותן?

מחשבות  גבהו  כן  מארץ  שמים  שכגבוה  אלא 
מדוע  להבין  מכדי  אנו  קטנים  ממחשבותינו,  הקב"ה 
נשאנו  אליה  הפעולה  את  אלו  תפילות  פועלות  לא 
ישועות  לאלו  לדעת  או  להבין  דרך  לנו  אין  כיסופנו, 
כן  וכמו  מנעה,  היא  צרות  כמה  או  התפילה  הביאה 
קביעה  על  אולם  תתגשם.  היא  אימתי  יודעים  איננו 
אחת ברורה בודאי יכולים אנו להסכים - אין תפילה 
של יהודי השבה ריקם! כל תפילה היוצאת ממעמקי 
גדולות  פעולות  העליונים  בעולמות  פועלת  הלב 

ונצורות אשר לא תמיד ניתן לראותם בעין בשר.

סדום,  אנשי  של  להצלתם  אבינו  אברהם  של  והפצרותיו  תפילתו  לדבר,  דוגמא 
אך  בשעתה,  התקבלה  לא  באמת  זו  שתפילה  כותבים  המפרשים  מן  רבים 
פעולתה העצומה המשיכה וממשיכה לפעול טוב בעדנו לאורך כל הדורות. וכפי 
שמובא בשם צדיקים שלמדו מן הפסוק (שם יח כב) "ואברהם עודנו עומד לפני 
ד'", שכביכול עד עצם היום הזה עומד אברהם אבינו ומעתיר בתפילה, ותפילתו 

עומדת לנו לאורך כל הדורות להינצל מכל צרה וצוקה (בית ישראל וירא תש"ל).

אל  "קוה  יד):  כז  (תהלים  הכתוב  על  יב)  פ"ב  ואתחנן  (דב"ר  במדרש  חז"ל  אמרו  וכך 
ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'" - "הוי מתפלל וחוזר ומתפלל ויש שעה שיתנו 
לך". כלומר, אל לאדם להתייאש מן התפילה כאשר הוא רואה שאינה מתקבלת, 

משום שלעתים דרושות כמה וכמה תפילות לכך.

ואמר על כך הגה"צ רבי חיים עזרא ברזל זצ"ל: אם התפלל אדם ולא נענה, סימן 
הדבר שהיה לו חסרון ב'קוה אל ה'', בטחונו בתפילה לא היה מושלם ולא אל ה' 
יגדל  כך  ועוד,  עוד  ויתפלל  אדם  אותו  שיחזור  ככל  יהבו.  את  הוא  השליך  לבדו 
בטחונו בכוח התפילה ובישועת ה', וכאשר יבטח בה' לבדו - אזי תבוא ישועתו. 

ד  ב'  מלכים  רד"ק  (ראה  חז"ל  למדו  לגביה  עובדיה  אשת  אצל  מצאנו  זה  וכעין 
אלישע",  אל  צעקה  הנביאים  בני  מנשי  אחת  "ואשה  (שם):  הכתוב  מן  א) 
שהתפללה מאתיים ששים וחמש תפילות לפני אלישע כמניין 'צעק"ה' 

ורק אז נענתה (קונטרס 'מספד גדול' עמ' מ).

אצל  יחדיו  העומדים  וצעיר,  זקן  אנשים,  לשני  זאת  המשיל  מדובנא'  ה'מגיד 
חליפה  כל  ובודק  מתלבט  הזקן  בעוד  והנה,  חליפה,  לרכוש  ומבקשים  החייט 
בדקדוק רב שתתאים למידותיו, שהצבע יתאים וכו', הצעיר נוטל מספר חליפות, 

מודד אותן בחטף וממהר לשלם.

הסיבה להבדל שבין שני אנשים אלו, אמר ה'מגיד מדובנא', טמונה בגילם. האיש 
עצמו  משלה  הוא  אין  אף  ובגילו  בלבד,  עבורו  מיועדת  זו  שחליפה  יודע  הזקן 
שמידותיו ישתנו... אי לכך אין הוא נחפז לסיים את הקניה, בודק הוא היטב אם 

החליפה תתאים למידותיו ולטעמו, שאם לא כן הלא תרד כל השקעתו לטמיון.

כיום, עתידה  לא תתאים למידותיו  אם החליפה  שגם  יודע  לעומת זאת הצעיר 
החליפה  אם  ואף  לגילו.  בהתאם  יגדלו  מידותיו  כאשר  בעתיד  לו  להתאים  היא 
תהיה קטנה מדי, הלא בע"ה עתיד הוא להתחתן ולהוליד ילדים ולהם החליפה 

בודאי תתאים, על כן מרשה הוא לעצמו לערוך את הקנייה בחיפזון.

שתפילתו  רואה  שאינו  מכך  מתייאש  אינו  החכם  התפילה,  בעניין  גם  כך 
מתקבלת, שכן בהיותו סמוך ובטוח שתפילה לעולם אינה שבה ריקם, ואף אם 
לא תועיל למטרה זו, תועיל לו לעתיד לעוד דברים רבים שיזדקק בעתיד, על כן 
חוזר הוא ומתפלל שוב ושוב וליבו ממשיך להיות סמוך ובטוח בה'. לעומת זאת 
מי שאמונתו רופפת, מתייאש חיש מהר מן התפילה, וכך מפסיד הוא בזה ובבא.

על פי זה נוכל גם להבין מדוע לא מנע הקב"ה מאברהם 
להתפלל עוד ועוד להצלתה של סדום, למרות שגלוי 
משום  להיחרב;  עתידה  שסדום  לפניו  היה  וידוע 
עתיד   - ועצום..."  גדול  לגוי  יהיה  היו  ש"ואברהם 
אברהם להעמיד אומה גדולה שבמהלך השנים בודאי 
יעמדו לזכותם תפילותיו  ואז  בניה לישועות,  יזדקקו 
יוושעו  הם  ובזכותן  אביהם  אבי  אברהם  של  הזכות 

(נפש שמשון תהלים עמ' כה).

תפילה הנענית למאה שנה
כך כותב מרן הסטייפלר זצ"ל בספרו 'חיי עולם' (פרק 
ידמה  אשר  ושנים  ימים  כמה  יעברו  אם  "ואף  כח): 
מלהתפלל,  יניח  אל  כלום,  תפילתו  הועילה  שלא  לו 
ובסופו של דבר יראה בעיניו שתפילתו הועילה לו  עד 
תפילה  שיש  ד)  שמואל  (מדרש  חז"ל  שאמרו  וכפי  מאד. 

שהיא נענית אפילו לאחר מאה שנה...".

יום  דלתותי  על  לשקוד  לי  שומע  אדם  "אשרי  נאמר:  לד)  (ח  משלי  בספר  ואף 
כי  זה הובטחנו  שבפסוק  תרמ"א)  תבוא  כי  (פרשת  אמת'  ה'שפת  בעל  וכתב  יום" - 
תפילתנו לעולם לא תשוב ריקם, אולם לצורך כך עלינו לצפות תמיד לישועת ד', 
וכלשון הפסוק "לשקוד על דלתותי", עלינו לעמוד תמיד 'על הפתח' ולא להסיח 
דעת מהקב"ה אף לרגע קט, כדי שכשתגיע שעת הישועה וייפתחו שערי תפילה 

לפנינו, נוכל מיד לקבל את השפע שנשלח אלינו ממרום.

וכבר סיפרו על מרן ה'חזון איש', שבערוב ימיו, במסגרת מאבקו חסר הפשרות 
כנגד מה שכונה 'גזרת גיוס הבנות', נערכו ברחבי הארץ עצרות תפילה המוניות, 
עברה  לב  למגינת  וכאשר  המערכה.  הצלחת  למען  רבות  דמעות  נשפכו  בהן 
בפני  תמיהתו  את  איש  החזון  של  ביתו  מבאי  אחד  העלה  החוק,  הצעת  לבסוף 
רבו, כיצד זה קרה שתפילות ודמעות כה רבות הושבו ריקם? ענה לו החזון איש 
על אתר: בספרים נאמר שאין תפילה השבה ריקם, אם כן חזקה אף על תפילות 
אלו, שגם אם לא נענו מיד בודאי תימשך השפעתן לאורך ימים ('מעשה איש' ח"א 

עמ' רמג).

סיפור נוסף סיפר הגר"י זילברשטיין שליט"א על מרן הסטייפלר זצ"ל: 
היה זה באחד הימים בהם שהיתי לצד חדרו מרן זצ"ל, לפתע נכנס אל 

נוראות,  להתייפח  החל  ומיד  מאד,  חולה  היה  שנראה  אדם  החדר 

פרשת תולדות
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

אמן בפרשה
לך  "ויתן  נאמר:  ליעקב  יצחק  של  בברכתו 
הארץ,  ומשמני  השמים  מטל  האלוקים 

יעבדוך עמים" ( בראשית כז כח-כט).

מטל  האלוקים  'לך  התיבות  ראשי 
השמים ומשמני הארץ' עולים לגימטרייה 
יורד  אמן  עניית  בזכות  כי  ללמדנו  'אמן', 
כנאמר  תחתיו,  נופלים  ואויביו  לאדם  שפע 

בסמוך "יעבדוך עמים". 

 'ככר זהב' מערכה ב 

עלון שבועי מבית "בני אמונים"



סיפור נפלא שיש בו כדי ללמדנו מה גדול כוחה של 
משפחה  על  סופר  הלב,  ממעמקי  היוצאת  תפילה 
חשובה שהפכה כבר מזמן לשם דבר בהיכלי התורה 
את  מפארים  היקרים  בניה  הקודש,  עיר  בירושלים 
כותל המזרח בהיכלי הישיבות והכוללים, שקועים 
פניהם  על  נסוכה  חן  והדרת  ובחכמתה  בתורה 

הטהורות.

שיש  סיפור  לדור  מדור  עובר  המשפחה  בני  בקרב 
ושקיעותם  הצלחתם  סוד  על  אור  לשפוך  כדי  בו 

בתורה:

היה זה בשנות הקמת המדינה, טשטוש הדעת שרר 
אז בכל ונדרשה בינה יתירה כדי להבחין בין הטמא 
לטהור. רבים וטובים שקעו במצולות התהייה והפכו 
עוד  הייתה  ימים  שבאותם  מערכת  מאותה  לחלק 

נקראת בשם 'ציונות'.

וכאשר נפתחו השערים ואשד בלתי פוסק של עולים 
מן הגולה שטף את מבואות הארץ, כאשר רבים מהם 
עוזבים בתים מלאים כל טוב בארץ מולדתם ובאים 
כמעט בחוסר כל אל הארץ הקדושה, מתוך כמיהה 
רבת שנים לחון את עפרה. לדאבון לב רבים מאותם 
יהודים תמימים נטמעו במערכת החילונית שרמסה 
עזבו  אף  ובניהם  והיקר,  הקדוש  כל  את  גסה  ברגל 
את הדת כאשר עיני הוריהם שומרי המסורת רואות 

וכלות. 

שנים  אשר  בודדה,  אשה  אז  עלתה  רוסיה  מגולת 
רבות של ניתוק מיהדות תחת שלטונם של סטאלין 
כמעט  היא  אותותיהם.  את  בה  נתנו  וקודמיו  ימ"ש 
עובדת  מלבד  משפחתה,  של  ְמַעֲבַרה  דבר  זכרה  לא 
מבית  בידה  שהשתמר  נוסף  אחד  ומנהג  יהדותה, 
תפילה  בליווי  שבת,  בערב  נרות  הדלקת   - אמה 

חרישית להצלחת הילדים.

אשה זו השתלבה חיש מהר בחיי הארץ, היא שוכנה 
מכל  המנותקים  הצפון  מקיבוצי  באחד  כבוד  אחר 
ואף  בית  הקימה  שם  לו,  יהדות  שריח  דבר 

ילדים נולדו לה.

יהדות,  מסממני  נקי  היה  החדש  ביתה 
מבית  שקיבלה  מנהג  אותו  מלבד 

בחשכת  גם  ולשמור  להמשיך  הקפידה  אותו  אמה, 
תרה  כאשר  רבה,  כי  בתמימותה  אולם  הקיבוץ.  חיי 
את  לראות  חפצה  שכמותה  יהודית  דמות  אחר 
מראש  יותר  ראויה  דמות  מצאה  לא  גדלים,  ילדיה 
חלק  לחובתו  שזקף  מי  ימים,  אותם  של  הממשלה 
גדול מן ההתדרדרות הרוחנית שהייתה מנת חלקם 
הזכירה  היא  בתפילותיה  החדשים.  העולים  של 

הייתה  ובדביקות  שמו,  את 
מבקשת מבורא העולם שכה 

יגדלו ילדיה.

הגיע  מהרה  שעד  אלא 
תמימה  ידיעה  המהפך, 
באחד  עיניה  את  שצדה 
על  לה  סיפרה  העיתונים 
ראש  שערך  ממלכתי  ביקור 
ובעצמו,  בכבודו  הממשלה 
הגאונים,  גאון  של  במעונו 

מרן החזון איש זיע"א.

הכיצד ייתכן - תמהה האשה 
הממשלה,  שראש   - בלבה 
יטריח  הערצתה,  מושא 
עצמו וייסע לבקר אצל ישיש  
אלמוני שלא נודע אף בשמו, 
'חזון  ספרו  בשם  אם  כי 
משום  אם  כי  זה  אין  איש'?! 
שהוא עצמו יודע שיהודי  זה 

מוצלח יותר ממנו...

האשה  שינתה  יום  מאותו 
את טעמה, ובתפילה שנשאה 
החלה  הנרות  הדלקת  אחר 
להתפלל שבניה ייצאו כמו... 

מרן החזון איש!

התברר  אחר  שנים  עשרות 
לכל עד כמה פעלה התפילה 
כאשר  פעולתה,  את 
בתשובה  שבו  מצאצאיה 
שלימה והפכו להיות תלמידי 

חכמים גדולים, יהודים בכל מהותם.

יהודית  תפילה  של  כוחה  גדולה  כמה  עד  ללמדך 
תמימה  אמונה  תוך  הלב,  ממעמקי  שנאמרה 

ומוחלטת. תפילה שכזו לעולם לא תשוב ריקם.

'טיב הקהילה' פרשת שופטים
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

וזכני לגדל בנים

היה  ניכר  לרפואתו.  שיתפלל  מרן  בפני  והתחנן  הפציר  הוא 
של  ללבם  נגעה  ישירה  כך  הכל  ובקשתו  רב,  סבל  עובר  שהאיש 

הנוכחים שעקבו בדריכות וציפו לתגובתו של הסטייפלר.

לו  ואמר  החולה  לעבר  הרחמים  מלאות  עיניו  את  הסטייפלר  נשא  והנה 
של  ממראשותיו  למעלה  עומדת  ששכינה  חז"ל  קבעו  כבר  הלא  ברגישות: 
איפוא,  לך  אני  מציע  מכל.  יותר  נשמעת  עצמו  על  החולה  של  ותפילתו  חולה, 
תשוב  לא  שתפלתך  ומובטחני  עצמך,  על  להתפלל  בכדי  אלו  דמעותיך  שתנצל 
תחינה  אין  מועילה,  שאינה  תפילה  אין  ואמר,  הסטייפלר  הוסיף  לך,  דע  ריקם. 
שאינה פועלת, לעיתים רק למחצה לשליש ולרביע (ראה ויקרא רבה י), ויש מקרים 
או  חודש  שבועיים,  או  שבוע  לאחר  רק  פועלת  שהתפילה   – ואמר  הוסיף   –

חודשיים, שנה או שנתיים, ולפעמים אחרי 5 או 10 שנים. 

המשיך הרב זילברשטיין: עקבתי אחר אותו אדם וראיתי כי אכן, מיום זה החל 
זה  וראה  תמנו,  לא  כי  ד'  בחסדי  ומאמין  מקווה  כשהוא  כוונה,  ביתר  להתפלל 
נרפא  מכן  לאחר  שנים  עשר  הרופאים,  של  הקודרות  תחזיותיהם  למרות  פלא, 
האיש ממחלתו כליל, חדל להיות תלוי בכדורים והיה כאחד האדם ('עלינו לשבח' 

חלק א עמוד שכז).

הכל לטובה
עניין  על  האדם  מבקש  לעתים  אם  אף  כי  ונפנים  שנזכור  ראוי  זאת,  כל  אחר 

מסוים ולא נענה, עליו לדעת שהכל לטובה. ואף לכך יש סמך מפרשתנו:

בנו  ליעקב  נפלאות  כך  הכל  ברכותיו  את  יצחק  פותח  מדוע  להבין,  יש  שהנה 
מדת  את  המסמל  שם  הוא  'אלוקים'  הלא  כח),  (כז  האלוקים"  לך  "ויתן  במילים 

הדין, ולכאורה היה לו לפתוח בשם הוי"ה הרומז למדת הרחמים?

את התשובה לכך עונה רש"י על המקום: הבדל יש בין יהודי לגוי, ליהודי הקב"ה 

נותן רק לפי מדת הדין, אם ראוי הוא לכך - יקבל, ואם לאו - לא 
את  לכן  למעשיו.  קשר  ללא  נותן  הקב"ה  לגוי  זאת  לעומת  יקבל, 

עשו ברך יצחק בברכת "משמני הארץ יהיה מושבך" - בין אם תהיה 
במעשיו.  תלה  יעקב  של  ברכתו  את  זאת  ולעומת  רשע,  אם  ובין  צדיק 

לפניו  יתפלל  נכרי  שכאשר  לט)  ח  א'  (מלכים  מהקב"ה  בקש  המלך  שלמה  וכן 
יבקש  יהודי  כאשר  זאת  ולעומת  מעשיו,  את  לבדוק  בלי  תפילתו  את  ישמע   -

ממנו - יתן לו רק לפי מעשיו.

אינה  בקשתו  וכאשר  אמונה,  בעל  הוא  היהודי  כי  רש"י,  מבאר  הדבר  ובטעם 
הגוי  אך  חלילה.  בקונו  מבעט  ואינו  הדין  את  עליו  מצדיק  הוא  הרי  מתקבלת, 
ממלא  כן  על  יבעט,  מיד  מבוקשו  את  יקבל  לא  אם  מהאמונה,  מנותק  בהיותו 

הקב"ה את בקשתו.

עניית אמן מסייעת לקבלת התפילה
יש  בודאי  כך  לצורך  אך  מיד,  תיענה  שתפילתו  בודאי  מצפה  מאיתנו  אחד  כל 
ב)  רפה  (וילך  הקדוש  הזוהר  בלשון  מעט  נביט  אם  מסויימת.  השתדלות  לעשות 

נראה כי יש לכך סגולה קלה עד מאד לביצוע, וכך כותב הזהר:

למעלה,  נפתחים  ברכה  פתחי  כמה  הזה,  בעולם  בכוונה  אמן  עונים  "כשישראל 
כמה טובות נשפעות לכל העולמות, כמה שמחים בכך כל צבא מעלה. ומה שכרם 
של ישראל שגרמו לכך? בעולם הזה: בשעה שיש צער לישראל ומתפללים לפני 
אמנים.  שומר  צדיק  גוי  ויבוא  שערים  פתחו   - העולמות  בכל  הקול  מכריז  ד', 
פתחו שערים, כשם שישראל פתחו שערי ברכה [בעניית אמן], כך עתה יפתחו 
כשעולה  הבא:  ובעולם  מצרתם.  להושיעם  תפילתם  ותתקבל  לפניהם  השערים 
נשמתו לעולם הבא מכריזים לפניה - פתחו שערים לפניו כשם שהיה פותח הוא 

בכל יום כשהיה שומר אמנים".
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ביום ב' בכסלו חל יום היארצייט 
של המשגיח מלייקווד 

רבי נתן מאיר וואכטפויגל זצ"ל

הבה נקפיד אף אנו על אמירת ברכות 
השחר בקול באזני מי שיענה אחריהן 
אמן, וכך נזכה להודות לפני ה' יתברך 

על כל הטוב שגמלנו - בשלימות.

"זהיר היה המשגיח מאוד 
בענייני ברכות ... במיוחד 
הקפיד באמירת ברכות 
השחר לאומרם בקול 
ובכוונה, ואף דאג לכך 
שתמיד יימצא בקרבתו 
מישהו שיענה אמן אחריהן. 
את ברכת 'הגומל חסדים טובים 
לעמו ישראל' היה מסיים 
בקול רם ובהתרגשות יתירה, 
ופעם כשנשאל על כך הסביר: 
'ברכה זו היא כוללת הכל!'.
'לקט רשימות' בענייני תפילה עמ' רה


