
לפרשא מלוי כדקא יאות
"הצילני נא מיד אחי מיד עשו, כי ירא אנוכי אותו פן יבוא וִהכני אם על בנים" 
(לב יב-יג). במילים פשוטות אלו נשא יעקב אבינו ע"ה את תפילתו לפני הקב"ה, 
כהכנה למפגשו עם עשו אחיו ועם ארבע מאות גיבוריו, מפגש גורלי אליו התכונן 

כידוע בדורון, תפילה ומלחמה.

'הקול קול יעקב', כיון שיעקב אבינו הוריש לבניו אחריו את כח התפילה, בודאי 
נכתבה  לא  שבודאי  יעקב  של  זו  מתפילה  ותג  אות  בכל  לדקדק  עלינו  שומה 

בתורה אלא בכדי ללמדנו לקח לדורות.

והנה, כל הקורא את הפסוקים האמורים בודאי ייפלא עד מאד: הלא אח אחד לו 
ליעקב, עשיו שמו, מדוע אפוא ראה יעקב לכפול לשונו ולפרט "מיד אחי - מיד 

עשיו"?

בפרשתנו  הקדוש  הזוהר  בדברי  כבר  אנו  מוצאים  זו  קושיה  של  יסודותיה  את 
(ח"א קסט א, וראה במשנה ברורה קיט ב) אשר מסיק מכוחה מסקנה ברורה להלכה: 
"מכאן דמאן דצלי צלותיה בעי לפרשא מלוי כדקא יאות". כלומר, אריכות לשון 

זו באה ללמדנו שהמתפלל תפילתו צריך לפרש דבריו כראוי.

בהמשך הדברים מפרש הזוהר את סדר תפילתו של יעקב בפרוטרוט: "הצילני 
נא" - שמא תאמר מיד לבן, תלמוד לומר "מיד אחי"; שמא תאמר מיד קרובים 

אחרים שאף הם מכונים 'אחים' - תלמוד לומר "מיד 
שסיבה  הזוהר,  כותב  הדברים  בהמשך  כן  כמו  עשיו". 
זו הביאה את יעקב להמשיך ולפרט לפני הקב"ה את 
והכני  יבוא  פן  אותו  אנכי  ירא  זו - "כי  בקשתו  סיבת 

אם על בנים".

כעין זה למד ה'אור החיים' הקדוש (דברים ג כג) מלשון 
לאמור",  ההיא  בעת  ה'  אל  "ואתחנן  (שם)  הכתוב 
שהמילה 'לאמור' רומזת לכך שמשה רבינו פירש את 
תפילתו כראוי שלא ישתמע מהם חלילה דבר שאינו 

הגון.

שמעוני  ילקוט   ) חז"ל  בדברי  מצאנו  נפלאים  ודברים 
(שם)  הכתוב  על  א)  כא  שם  רש"י  ראה  תשסד,  רמז  במדבר 
"וישמע הכנעני יושב הנגב": "יושב הנגב"- זה עמלק, 
שנאמר (במדבר יג כט) "עמלק יושב בארץ הנגב". ושינה 
עמלק את לשונו לדבר בלשון כנען, כדי שיהיו ישראל 
אינם  והם  בידם  כנענים  לתת  להקב"ה  מתפללים 
כנענים, וכיון שראו ישראל לבושיהם כלבושי עמלקים 
אם  שנאמר  סתם,  נתפלל  אמרו  כנען,  לשון  ולשונם 

נתון תתן את העם הזה בידי". 

ולעניין מעשה כתב ב'ספר חסידים' (תשפט) כתב: "אדם ששמע שבאו עליו בני 
אותה  מאנשי  הושיעני  העולמים  'ריבון  יאמר  אל  רעה,  לו  לעשות  פלונית  עיר 
העיר', אלא 'מאותן ומכל צוררי', שמא אחרים עמהם. שנאמר (במדבר כא ב): "אם 
נתן תתן את העם הזה בידי", שהיו ישראל מסתפקים אם כנענים הם או עמלקים 

ולכן אמרו בסתם את העם הזה".

ובספר 'זר זהב' (הנדפס בסוף סידור 'ישועות ישראל') הסיק: "לכן צריך מי שמתפלל 
השם  ואז ימלא  על איזה דבר, להיזהר לפרש היטב את בקשתו בלשון הקודש, 
יתברך את בקשתו ברחמיו ובחסדיו המרובים. כפי שראינו כמה פעמים בחוש 
שכשמפרש היטב את בקשתו מתקבלת התפילה, ובאיזה פעמים שאין התפילה 
מתקבל, אם מעיינים בלשון ומשנים קצת לפרש הדבר יותר, אזי תיכף מתמלאת 

הבקשה".

הככר שהפכה לכסף
לדברים,  נופך  מוסיף  ממודז'יץ  ישראל'  'דברי  בעל  האדמו"ר 

מהמעשה המובא במהרש"א (ח"א בבא בתרא כה ב) באותו אדם שאהבתו וכיסופיו 
לכסף לא ידעו גבולות, עד שבאחד הימים ביקש: "מי ייתן שכל דבר שאגע בו 
יהפוך מיד לכסף". זמן מה חלף והאיש הופתע לגלות כי מלא הקב"ה את שאלתו 

– כל חפץ שהיה נוגע בו היה הופך מיד לכסף!

בתחילה הכול נראה היה נפלא, אך עד מהרה החלו לצוץ הבעיות, כאשר בקש 
שבידו  הלחם  ככר  הופכת  כיצד  כלות  בעיניים  לראות  הופתע  לבו  את  לסעוד 
חייו  טעם,  וחסרת  קשה  למתכת  הפך  הוא  ואף  בפרי  לקנח  ביקש  כסף,  לככר 
הפכו לגיהנום והוא למד בדרך הקשה ש"אוהב כסף לא ישבע כסף" (קהלת ה ט).

ומוסיף ה'דברי ישראל' שלפיכך מוסיפים אנו בסיום תפילת שמונה עשרה את 
התפילה "יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך", שאם זכיתי לפרט בקשתי כראוי, 
אזי יהיו לרצון אמרי פי, אולם אם חלילה טעיתי, מבקש אני כי הגיון לבי הוא זה 

שיעלה לפניך לרצון ('דברי ישראל' תולדות).

האותיות הקדושות עולות למעלה
אכן באמת יש מקום לנסות ולהבין, וכי יעלה על הדעת חלילה שהקב"ה הבוחן 
כליות ולב אינו מבין את רצון בריותיו? מדוע חשוב כל כך לפרט את הבקשה ואין 

די בהזכרת עיקריה?

והשיב  לג)  אות  (וישלח  הקדוש  השל"ה  נדרש  זו  לשאלה 
של  התיבות  כי  לי,  "נראה  דרכו:  פי  על  בפשטות 
התפילה המתהוות מאותיות קדושות, עולות למעלה 
ובוקעות הרקיעים". כלומר: יש ענין להאריך בתפילה 
יש  תפילה  של  מילה  שלכל  כיון  הבקשה,  ולפרט 
היא  תפעל  אריכותה  ולרוב  במרום,  מיוחד  משקל 

יותר בשמים.

מהאדם  "כשמבקש  השל"ה:  כתב  אחר  ובמקום 
בדברים  בקשתו  יסדר  עניין,  איזה  יתברך  מהשם 
מבוררים. וכדמות שמצאנו באורים ותומים, שכשהיו 
שואלים בדברים סתומים באה התשובה סתומה (מס' 

תמיד, נר מצוה אות פט).

'שערים  בספרו  זצ"ל  פינקוס  שמשון  רבי  הגאון 
בתפילה', מוסיף ומטעים את הדברים במעשה נפלא 
שהיה  אדם  באותו  כד)  ז  רבה  (אסתר  במדרש  המובא 
והתמשכה,  הלכה  הדרך  היום,  לחום  בדרך  מהלך 
ולפתע נקע האיש את קרסולו וקרס תחתיו. עוד דרך 
מוחלט.  אונים  חוסר  חש  והוא  לפניו  הייתה  ארוכה 
נזרקה   - הגון'  חמור  איזה  כאן  ה'  לי  ויזמין  ייתן  'מי 
לפתע תפילה מפיו, והנה, תוך מספר דקות משאלתו 

התגשמה

באותה שעה ממש עבר במקום שר רומאי חשוב עם אתונו, ולפתע כרעה האתון 
ללדת. כעת היה השר צריך להמשיך ולעשות את דרכו עם אתון חולה ועייר קטן, 
היה זה לגמרי לא מתקבל על הדעת מבחינתו. הוא הביט סביבו והבחין פתאום 

בהלך התשוש שמצא לו מסתור תחת העץ.

אין מתאים ממנו לעשות בשבילי את העבודה - חשב השר, ומיד הורה למסכן 
עד  הדרך,  יתרת  את  כתפיו  על  אותו  ולשאת  הנולד  העייר  את  שכמו  על  ליטול 

לקסרקטין המרוחק.

בסיומו של היום המתיש שח האיש בכאב: אכן, בקשתי התקבלה, זכיתי לחמור - 
ממש כפי שביקשתי, אך כמה חבל שלא פירשתי את שיחתי וביקשתי מפורשות 

'חמור לרכב עליו'...

לקח חשוב ביקשו חז"ל ללמדנו בסיפור זה, אמר הרב פינקוס, התפילה 
אינה בגדר סגולה בעלמא, אלא היא השתדלות של ממש שיש בידה 

כוח לפעול באופן טבעי, כמו – להבדיל - הליכה לרופאים וכיוצא 
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

עניית אמן מצילה
אמן,  עניית  מעלת  לגודל  נפלא  רמז 
את  פתחנו  בו  הפסוק  מן  לומדים 
מיד  אחי  מיד  נא  "הצילני  מאמרנו 
אחי'  מיד  "נא  התיבות  ראשי  עשיו": 
עניית  שבזכות  לכך  רמז  'אמן',  הם 
הרע  היצר  הוא  מהשטן,  ניצולים  אמן 
וידיד,  כאח  לאדם  נדמה  שבתחילה 
לחטא,  מפתהו  הוא  מאוד  מהר  אולם 
ולסיום אף עומד לפני הקב"ה ומקטרג 
עליו, ועל ידי קדושתה של מצות עניית 

אמן ניצול האדם ממנו. 

('דברי שמואל' [סלונים] וישלח; עולת שלמה שם)

עלון שבועי מבית "בני אמונים"



סיפר הרה"ג רבי משה מאנדל שליט"א מברוקלין: היה 
קברי  על  להשתטח  נסעתי  תשנ"ט,   שנת  בשלהי  זה 
אבותי בבית הקברות הסמוך לעיר בודפסט שבמדינת 
רבי  הגדול  זקני  של  מנוחתו  מקום  שוכן  שם  הונגריה, 
ומנהיג  כרב  שכיהן  מי  זצ"ל,  מאנדל  הערש  קאפל 
בדיוק  חל  ימים  ובאותם  בבודפסט  החרדים  לקהילות 

היארצייט שלו.
משפחתי  קרוב  בביתי  ביקר  לכן  קודם  מה  תקופת 
האחרון  בביקורו  שצילם  תמונות  צרור  הביא  ובידיו 
בבית העלמין בבודפסט, בין התמונות הצלחתי להבחין 
שהייתה  זו  נרות,  להדלקת  המיועדת  הפח  קופסת  כי 
כפי  נעלמה,  הגדול  סבי  של  קברו  על  תמיד  מונחת 
הנראה יד נעלמה חמדה אותה. באותה שעה החלטתי 
בליבי כי בפעם הבאה שאסע להונגריה, אקנה קופסה 
אותה  להצמיד  אף  ואדאג  מקודמתה,  חזקה  חדשה, 
להעלים  זדים  יוכלו  לא  ששוב  כך  בחוזקה,  למצבה 

אותה.
האמורה  לנסיעה  יצאתי  ובטרם  הבטחתי,  את  זכרתי 
רכשתי  ובנוסף  לנרות,  מיוחדת  פח  קופסת  לי  רכשתי 
גם דבק חזק במיוחד באמצעותו תכננתי להדביק את 

הקופסא למצבה.
לקבר  פעמי  שמתי  הקברות  לבית  הגעתי  עם  מיד 
סבי, תחילה לכל הדבקתי את הקופסא היטב למצבה, 
ומתוך  נשמה  נרות  מספר  מתיקי  הוצאתי  מכן  ולאחר 
לסבי  רוח  נחת  לעשות  שזכיתי  על  סיפוק  תחושת 

הדגול התחלתי באמירת פרקי תהילים.
התהילים  אמירת  את  סיימתי  ארוכה  שעה  לאחר 
לעצמי  חשבתי  שאז  אלא  המקום.  את  לעזוב  ועמדתי 
כי ראוי שלא אעזוב את הקבר לפני שאבדוק שוב אם 

אכן הקופסה קבועה היטב במקומה.
בלי לחשוב פעמיים אחזתי את הקופסה בידי וניסיתי 
לטלטל אותה כדי לבדוק את מידת חוזקה, אלא שאז 
דעתי  נתתי  לא  בחפזי  כי  מסתבר  עז,  בכאב  חשתי 
קשות  נכוותה  וידי  לכן  קודם  שם  שהדלקתי  לנרות 

מהקופסה הלוהטת.
היא  כי  והבחנתי  בידי  הבטתי  הכאב  ייסורי  מתוך 
חשבתי  בקרבי,  נפל  לבי  אימה,  עד  התנפחה 
לבלות  אאלץ  אותן  הבאות  השעות  על 
בבית החולים, ועל המשך המסע שעלול 

להשתבש לחלוטין.

ולפתע בקעה תפילה מלבי. הפניתי את פני אל השמים 
וקראתי בקול רם ובהתרגשות: "זקני הקדוש הלא יודע 
אתה כי את קופסת הנרות הלזו טרחתי לשאת עד לכאן 
נרות  ציונך  על  להדליק  יוכלו  למען  לכבודך,  ורק  אך 
ומנוכרת  זרה  בארץ  אני  נמצא  כעת  נשמתך.  לעילוי 
ועליי להמשיך במסע, מבקש אני ממך שתמליץ יושר 

אלי לפני אבינו  ש בשמיים שתהיה לי ישועה!"
לשטוף  ניגשתי  מכן  לאחר 
זרם  תחת  הכואבת  ידי  את 
עליה  כרכתי  קרים,  מים 
והנה,  לדרכי.  ויצאתי  מטפחת 
התחלתי  דקות  מספר  תוך 
משמעותית,  בהקלה  לחוש 
כאשר  הנסיעה,  סיום  ועם 
מצב  את  לבדוק  התפניתי 
היד  הפתעה,  לי  ציפתה  היד 
הייתה נקייה לחלוטין, ללא כל 
סימן של פגיעה. הבטתי בידי 
ביניהן  החלפתי  אולי  השניה, 
הידיים  שתי  אולם  חשבתי,   -
היה  לא  לטובה,  שוות  היו 
התפילה  ביניהן.  הבדל  שום 

התקבלה בחסדי שמיים.
נוספים  ימים  מספר  לאחר 
אירופה,  אדמת  על  שעשיתי 
שבארצות  לביתי  לשוב  פניתי 
הביתה,  בואי  בבוקר  הברית. 
ידיי,  ליטול  הברז  אל  ניגשתי 
כי  לתדהמתי  הבחנתי  והנה 
ומלאה  נפוחה  השמאלית  ידי 
כפי  ממש  כוויה,  של  בבועות 
שבועיים  נראית  שהייתה 
סבי  של  ציונו  על  לכן,  קודם 

הדגול.
נבהלתי,  הראשון  ברגע 
נגעתי  אולי  לחשוב,  ניסיתי 
שאט  אלא  חם...  במשהו  שוב 
פשוט  ההבנה.  בי  חלחלה  אט 
סבי  של  קברו  על  מאוד, 
ציינתי  אולם  רפואה,  ביקשתי 
כי תכלית בקשתי היא רק כדי 

שאוכל להמשיך במסע המתוכנן ללא הפרעה.
אילו השכלתי הייתי מפרש בקשתי כיאות, ומבקש על 
זאת  עשיתי  שלא  כיון  אך  תנאי,  ללא  שלימה  רפואה 
כמתוכנן,  המשיך  המסע  במלואה,  תפילתי  התקבלה 

אולם מיד עם סיומו חזרה הכוויה להיות כבראשונה. 
('שמחים לשמרו' עמ' רנא)
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

התפילה שהביאה להקלה זמנית

בזה. אם כן, כפי שמדרך ההשתדלות הראויה ראוי לאדם ללכת 
להקב"ה  להתפלל  לו  ראוי  בתפילה  גם  כך  ביותר,  הטוב  לרופא 
בצורה הברורה ביותר, ובכך תגדל תועלתה והיא תתקבל לרצון לפני 

אדון כל.

ובאותו עניין מסופר כי שנים רבות אחר פטירתו של הגאון מבריסק מהרי"ל 
הבא:  הסתום  המשפט  רשום  היה  עליו  ישן  פתק  גנזיו  בין  נמצא  זצ"ל,  דיסקין 
"תפילה, בכוונה ובפירוש, עובדא דחמור". רבים וטובים ניסו לפענח את תוכנו 
הסתום של הפתק שנכתב כראשי פרקים לדרשת שבת שובה, אך לא עלה בידם. 
אשר  זצ"ל  קצנלנבוגן  הלוי  רפאל  רבי  הנודע  הגאון  לפני  הדברים  שהגיעו  עד 
חשיבות  על  הקהל  את  לעורר  המהרי"ל  ביקש  הנראה  כפי  כי  אתר,  על  פירש 
שהובא  המעשה  את  בפניהם  להביא  בחר  כך  ולצורך  ובפירוט,  בכוונה  התפילה 
כיאות  תפילתו  לפרש  השכיל  לא  אך  חמור  על  שהתפלל  הלך  באותו  במדרש, 

(הקדמה לספר 'אהלים).

ותגזור אומר ויקם לך

כך  כראוי.  התפילה  פירוט  לחשיבות  רבות  דוגמאות  למצוא  נוכל  חז"ל  בספרי 
לדוגמא מובא בירושלמי ברכות (פ"ג ה"א) שהטעם ששמואל הנביא חי חמישים 
תפילתה  בנוסח  מספיק  דקדקה  לא  אמו  שחנה  משום  הוא  בלבד,  שנה  ושתים 
ם עד עולם" (שמואל  ותחת לבקש על בנה שיאריך ימים, ביקשה בלשון "ְוָישַׁב שָׁ
חמישים  רק  הוא  לויים  של  ו'עולמם'  לוי,  משבט  היה  ששמואל  וכיון  כב),  א  א' 
שנה, כמבואר בפסוק "ומבן חמישים שנה ישוב מצבא העבודה" (במדבר ח כה), חי 
שמואל רק חמישים שנה, כפי שהתפללה עליו אמו [בתוספת שתי שנים שכבר 

עברו עליו בעת שאמו התפללה עליו].

כמו כן מצאנו בגמרא (בבא מציעא קו א וברש"י שם) שדנו החכמים במקרה שאדם 
וזרעה  השליח  הלך  זאת  ובמקום  בחיטים,  שדהו  את  לזרוע  שלוחו  את  שלח 

בשעורים. בתחילה צמחו השעורים כראוי, אולם לאחר זמן פגע 
בהם מכת שידפון והיבול כולו הלך לטמיון.

ואמרו שם בגמרא שהשליח חייב לשלם לבעל הבית, משום שיכול בעל 
הבית לטעון לו שכיון שבתחילת השנה ביקש בתפילתו מהקב"ה שיצליח 

את חיטיו ולא ביקש על השעורים, סמוך ובטוח הוא כי אילו היה השליח זורע 
לו חיטים לא היתה השדה נפגעת מן השידפון, כלשון הכתוב (איוב כב כח): "ותגזור 

אומר ויקם לך".

בתפילה על החולה
זצ"ל,  שטרן  בצלאל  רבי  הנודע  הפוסק  הביא  האמור,  מהיסוד  יוצא  כפועל 
'חכמת  בהגהות  זצ"ל [וראה  אברהם  רבי  אביו  בשם  החכמה',  'בצל  שו"ת  בעל 
החולה  על  שבתפילה  הסיבה  כי  זה],  כעין  שכתב  ב)  סו  (שבת  למהרש"ל  שלמה' 
באופן  התפילה  את  להתפלל  עניין  שיש  משום  היא  אמו,  בשם  להזכירו  נהוג 
על  ורק  אך  מתבססת  האב  זהות  קביעת  שכידוע  וכיון  ומפורט,  מדויק  היותר 
הכלל של 'הולכים אחר הרוב' [ראה חולין יא ב], ולעומת זאת קביעת זהות האם 
היא ודאית ומוחשית, עדיף להזכיר את החולה בשם אמו, כדי שלא יהיה כדובר 

שקרים לפני המקום חלילה. 

זכה - תאות לבו נתתה לו
אמנם זאת עלינו לדעת, כי אף אם לא זכה האדם לפרש תפילתו כיאות, בידו של 
הבורא הכל יכול למלאות את משאלות לבו, וכפי שלמד ה'בן איש חי' (בן יהוידע' 
שפתיו  וארשת  לו  נתתה  לבו  ג) "תאות  (כא  בתהלים  הכתוב  מלשון  א)  נד  עירובין 
יקבל  זכה,  אם  כראוי,  בקשתו  את  האדם  פירט  לא  אם  שאף  סלה",  מנעת  בל 
הקב"ה את תפילתו בבחינת "תאות לבו נתתה לו", ואם חלילה לא זכה יקוים בו 
"וארשת שפתיו בל מנעת סלה", כאותו מעשה שהובא לעיל באיש שביקש חמור 

ולא פירט 'לרכב עליו'.

ך.
תי

כו
בר

ר 
אח

מן 
א

ה 
ענ

ו י
שה

מי
ש

ג 
דא

ר 
שח

 ה
ות

רכ
 ב

רך
מב

ה 
ת

שא
 כ

ר!
יק

די 
הו

י

בס"ד

דברים נפלאים בגודל מעלת עניית אמן ובסגולתה להצילנו מן 
השעות הקשות, מובאים 

בספר "דברי שמואל" לאדמו"ר השני לבית סלונים 
הרה"ק רבי שמואל וינברג זצוק"ל

על לשון הכתוב בפרשתנו:
"ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי ִמַּיד ֵעָׂשו..."

וזה לשון קדשו:
"ענין עניית אמן .. .כי אינו דומה חץ זוטר 
שיורים בקשת, לפצצה המועפת בתותח 
גדול, אין דמיון בין תפילת יחיד לתפילת
             הרבים גם יחד, ועל ידי עניית 

                אמן נעשה גם היחיד
                          חלק מן הרבים" 

אמן, כי גם אני מאמין


