
ספר בראשית שאנו עומדים עתה בפתחו, נקרא בפי חז“ל גם ’ספר הישר‘ - על שם 
חייהם  בסיפור  אנו  שמעיינים  עת  שבכל  אף  ועל  א).  כה  (ע“ז  ישרים  שנקראו  האבות 
הדבר  אין  ענק,  בפני  המביט  לננס  אנו  דומים  בראשית  חומש  פרשיות  מבין  העולה 
פוטרנו מלנסות להבין את מהלך דרכיהם ולדבוק בהנהגתם, בהתבסס על הסבריהם 

של חז“ל ושל רבותינו הראשונים. 

שקבעו  כפי  התפילה.  עבודת  הוא  אבותינו  של  בחייהם  המרכזיים  היסודות  מן  אחד 
חז“ל (ברכות כו ב): ”תפילות אבות תיקנום“. יסוד התפילה שזור כחוט השני לאורך כל 
הקדוש  מתאווה  כי  עקרים  נולדו  שהאבות  חז“ל  דברי  לאור  במיוחד  בראשית,  ספר 

ברוך לתפילתם של צדיקים (יבמות סד א).

על אף שהיו האבות עתירי זכויות, לישועה מעל לדרך הטבע זכו רק אחר שהתפללו 
’גדולה תפילה  מקירות לבם, כעין מה שאמרו בגמרא (ברכות לב ב): ”אמר רבי אלעזר: 
יותר ממעשים טובים, שאין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבנו, ואף על פי כן 

לא נענה אלא בתפילה‘“.

אם נעמיק להתבונן, נגלה כי כבר משעת בריאת העולם הייתה התפילה חלק מרכזי 
ֶטֶרם  ַהָּׂשֶדה  ִׂשיַח  ”ְוכֹל  ה):  (ב  הפסוק  לשון  את  רש“י  שביאר  כפי  הבריאה,  במערכת 
ִיְהֶיה ָבָאֶרץ ְוָכל ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְצָמח... ְוָאָדם ַאִין ַלֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה“, שאף שהעצים 
והעשבים נבראו כבר ביום השלישי, מכל מקום כל זמן שלא נברא האדם עמדו הללו 
והתפלל  האדם  שנברא  אחר  השישי  ביום  ורק  מלצאת,  והתמהמהו  הקרקע  בפתח 

עליהם, אזי יצאו וצמחו על פני האדמה.

הרי לנו כי כבר מששת ימי בראשית נחקקה עובדה זו בטבע הבריאה: התפילה היא 
בעבורו  ומזומן  מוכן  שיהיה  יכול  בעולם!  האדם  קיום  יסוד 

בטוב  לזכות  יתפלל  שלא  זמן  כל  אך  הבריאה,  טוב  מכל 
המוכן לו- לא יקבלו!

(’דעת  ליבוביץ  הלוי  ירוחם  רבי  המשגיח  זאת  הגדיר  וכך 
תורה‘): ”כי כך הוחקקה כל הבריאה מעיקר יצירתה, שהכל 
לא  כלום,  יינתן  ולא  יצמח  ולא  יעמוד,  הקרקע  פתח  על 
הישג של גשמיות ולא הישג של רוחניות עד יבוא האדם 
והוא מפתח הקרקע יקחם, ובמה הוא לוקחם? הלא הוא 

בתפילה!“

תפילה פותחת שערים

שטען  שלאחר  יא)  (ד  שמות  בפרשת  מצינו  לכך  בדומה 
עם  לדבר  יכול  אינו  שהוא  הוא  ברוך  הקדוש  לפני  משה 
”ִמי  הוא:  ברוך  הקדוש  לו  ענה  פיו,  כבדות  מחמת  פרעה 

ָׂשם ֶּפה ָלָאָדם אֹו ִמי ָיׂשּום ִאֵּלם אֹו ֵחֵרׁש אֹו ִפֵּקַח אֹו ִעֵּור ֲהא 
ָאֹנִכי ה‘“, וביאר הרמב“ן: שהלוא ידע משה כי בידי ה‘ הכוח לרפאו, ”ועתה כיון שלא 
תרצה ברפואתך ולא התפללת לפני על זה, לך אל אשר אני מצוה לך ואנכי אהיה עם 

פיך ואצליח שליחותי“.

אף מעובדה זו נלמד היסוד האמור: פעמים רבות במשך חייו נזקק האדם לסייעתא 
לו,  לעזור  מוכנים  שמשמים  ולהפנים  לדעת  עליו  שונים;  בעניינים  דחופה  דשמיא 
על  התפלל  שלא  משום  היא  בפועל,  דשמיא  בסייעתא  מרגיש  אינו  שעדיין  והסיבה 
כך כראוי, שכן בכוח התפילה יכול האדם לזכות לשפע אף אם אינו ראוי לכך. אולם 

אם לא יתפלל כראוי, אפשר שגם את המגיע לו לא יקבל (’עם לבבי אשיחה‘ ח“ב מאמר יז).

כדרכו המתיק הגאון רבי שמשון פינקוס זצ“ל את הדברים בתיאור ממציאות החיים: 
פלוני, סוחר ותיק וממולח, זקוק היה לסחורה באופן דחוף; לשם כך התקשר לבית 
את  והעביר  בחיוב  משנענה  ברשותם.  קיימת  שרצה  הסחורה  אם  והתעניין  חרושת 
הטעינוה  שם  החרושת,  בית  אל  משאיתו  את  שלח  ותקילין,  טבין  במזומן  התשלום 
לדרך,  לצאת  ותכנן  התניע  המשאית  נהג  והמוכנה.  הארוזה  בסחורה  המקום  עובדי 

אלא שכאשר הגיע אל שער בית החרושת מצאוֹ סגור על מנעול ובריח.

הנה כי כן, אמר הרב פינקוס, הסחורה כבר נמצאה באמתחתו של איש זה, אולם כל 
דרך  בכל  ממנה  ליהנות  יוכל  לא  השער  את  בפניו  לפתוח  הממונה  יואיל  שלא  עוד 

שהיא“.

אף בעניין התפילה: הקדוש ברוך הוא הכין בעבורנו את כל הטוב, אולם כל עוד לא 
נפתח בפניו את השער, לא נזכה בו. וכיצד נפתח בפניו את השער?! על ידי התפילה!

התפילה היא המפתח שדרכו נפתחים שערי שמים לקבל את השפע המוכן לנו, וכל 
עוד לא נשתמש בה לא נוכל ליהנות מהטובה המזומנת לנו (’תפארת שמשון‘ בראשית).

רבי  נשאל  שכאשר  ב)  ע  (נדה  הגמרא  בדברי  אנו  רואים  זה  בעניין  מפורשים  דברים 
יהושע: ”מה יעשה האדם ויחכם?“, השיב בתחילה: ”ירבה בישיבה וימעט בסחורה!“ 
אולם אחר שאמרו לו: ”הרבה עשו כן ולא הועיל להם!“, שב ואמר להם: ”אלא, יבקשו 
רחמים ממי שהחכמה שלו“. כעין זה השיב להם בהמשך כאשר שאלוהו בדבר העושר 

והבנים. כי אחר כל ההשתדלות והטרחה, ללא התפילה – אי אפשר להשיג דבר!

סיבת קביעות התפילה בכל יום

התפילה  ”עניין  פ“ה):  (ח“ד  ה‘‘  ’דרך  בספרו  הרמח“ל  כתב  כך 
העליונה  החכמה  שסדרה  הסדרים  מן  הנה  כי  הוא, 
יתברך,  ממנו  שפע  מקבלים  הנבראים  שלהיות  הוא, 
וכפי  פניו.  ויבקשו  לו  ויתקרבו  אליו  הם  שיתעוררו  צריך 
יתעוררו  לא  ואם  שפע,  אליהם  ימשך  כן  לו,  התעוררותם 
לא ימשך להם. והנה האדון ברוך הוא חפץ ורוצה שתרבה 
יום  דבר  זו  עבודה  להם  והכין  זמניהם,  בכל  ברואיו  טובת 
ביומו, שעל ידה ימשך להם שפע ההצלחה והברכה כפי 
שם  העולם“ [וראה  בזה  זה  מצבם  לפי  צריכים  שהם  מה 

שהרחיב עוד בזה העניין].

מדוע לא התפללת?!

האדם  יכול  לעתים  שכן  מאוד,  עד  אותנו  מחייב  זה  יסוד 
עלה  לא  כי  שביטל,  רבות  ולמצוות  לתורה  בנוגע  לטעון 
הפרנסה  טרדות  מחמת  אנוס  שהיה  משום  לקיימן  בידו 
הרי  התפללת?  לא  מדוע  נגדית:  טענה  גם  קיימת  כי  לדעת  עליו  אולם  בזה.  וכיוצא 
ייתכן שכל הטרדות הללו היו סרות ממך אם היית מתפלל כראוי, שהרי הקדוש ברוך 

הוא אינו חפץ ברעת האדם חלילה, אלא חפצו שיתפלל אליו ויבקש ממנו שיושיעו!

מעשה ידוע הוא על אותו הרופא ששימש כאחראי משמרת בחדר מיון. באחד הלילות 
איתרע מזלו והגיעו בבת אחת חולים רבים במצב קשה. על אף שהתאמץ הרופא בכל 
כוחותיו, לא הצליח לטפל בכולם וכמה מהם מצאו את מותם במשך הלילה. הבוקר 
הגיע והוא נקרא לשימוע בחדר המנהל שביקש להבין מה אירע; וכאשר טען להגנתו: 
”וכי מה אעשה? השתדלתי כל כך...“ הטיח בו המנהל: ”אין לי טענות על שלא הצלחת 

לטפל בכולם, אך טענה אחת לי עליך: מדוע לא זעקת לעזרה?!“ (’טיב האמונה‘ עמ‘ רכז)

פרשת בראשית

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  מעבנבנתיבות אמונים ם
התפילה כתנאי לקבלת השפע

ברכה בקול
”ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאקִים ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ“ 

(בראשית א א)

התיבות  ראשי  קדומים‘:  ב‘נחל  החיד“א  כתב 
תמיד‘,  יי  שם  אברך  רם  ’בקול  הם:  ’בראשית‘ 
מכאן רמז לחובת האדם לומר ברכותיו בקול 

רם כדי שיענו אחריהן אמן.

ואפשר להוסיף בזה נופך, כי המילה ’ברא‘ היא 
בראשי תיבות: ’בקול רם אמן‘.

שנה חדשה, התחלה חדשה 
זהו הזמן להצטרף למהפכת האמונה ולקרב את הגאולה:

בקול רם אברך שם יי תמיד  -  בקול רם אמן
(ע“פ ’נחל קדומים‘ לחיד“א)

גם בשנת תשע“ו הבעל“ט כולנו מתחזקים באמירת ברכות השחר בחברותא:
נפתח את היום בהצהרת אמונה במלכותו יתברך ובהשגחתו הפרטית על כל נברא

ובכך נזכה בברכות הנפלאות שהבטיחו חז“ל למקפידים על עניית אמן. 
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סיפור מרטיט ומאלף, המלמד על חובתנו להתחזק תמיד בתפילה על כל פרט 
רבי  הגדול  הגאון  סיפר  מאליהם,  כמובנים  לנו  הנראים  דברים  על  אף  בחיינו, 

יצחק זילברשטיין שליט“א:
שבת  במוצאי  שהתרחש  הנורא  בפיגוע  האחד  בנו  את  שיכל  נחמד  עזרא  ר‘ 
קודש, י“ח באדר ה‘תשס“ב בשכונת בית ישראל בירושלים. לאחר כמה חודשים 

נפטר, רחמנא ליצלן, גם בנו השני שנפצע אנושות באותו הפיגוע.
מבני  היו  הדמים,  במרחץ  נגדעו  שחייהם  הנרצחים  עשר  אחד  מתוך  שמונה 
משפחת נחמד. שנים מהם היו בניו של ר‘ עזרא, בחורי ישיבות משכמם ומעלה.
מחבל מתאבד ימ“ש פוצץ עצמו ברחבה שליד האולם, בדיוק בעת שהתארגנו 
בני משפחת נחמד המורחבת לשוב לביתם משמחת בר המצווה המשפחתית 
הצדקת,  הסבתא  של  התמימה  אמונתה  את  זוכרים  הכול  השתתפו.  שבה 
שבשבת עוד חגגה את בר המצווה של נכדה, ובמוצאי שבת קודש כבר הובילה 

שבעה מצאצאיה למנוחת עולמים.
בתקופה זו קידשה משפחת נחמד את שם ה‘ בקבלת ייסורים באהבה ובאמונתה 
הנטועה בשורשים איתנים. נסתרות המה דרכי ה‘, איש לא יוכל להבין מדוע 
נבחרה משפחה זו לכפר על כלל ישראל כקורבן, אך ספק אם משפחה אחרת 
הייתה מסוגלת לעמוד בניסיון כה נורא. הפיגוע הנורא הותיר אותם כה שבורים 
ורצוצים, עד שהעידה הסבתא: ”אלמלא האמונה הנטועה בנו, אמונה תמימה 

שאת הכול עושה הקדוש ברוך הוא לטובה - מזמן היינו נשברים“.
אותה סבתא צדקת, זו שאיבדה את חמשת נכדיה, את בנה ואת כלתה בערב 
אחד, הייתה גם זו שקידשה שם שמים לעיני מיליונים, כאשר זעקה בהלוויה 

קורעת הלב ששודרה לכל העולם: ”יהודים, חזרו בתשובה!“
בישראל,  קדושות  אימהות  ואלפי  למאות  זאת  צדקנית  הצטרפה  בקריאתה 
אמונה  הדורות.  כל  לאורך  עמנו  את  שהחזיקה  לאמונה  אות  היו  שבהנהגתן 
גדול  אב  לנו  ושיש  תשובה,  קיימת   - שאלה  שלכל  בעובדה  פנימית  והכרה 
ראוי  ליצלן,  רחמנא  ומתי,  שנרקוד,  ראוי  מתי  מכולנו  טוב  היודע  במרומים 

שנספוד.
* * *

ועל  מבית  לו  שזכו  הטוב  החינוך  על  העידו  הקדושים  בניו  שני  של  חבריהם 
שהיו בעלי מידות טובות לתפארת, מתמידים בלימודיהם ומסבים נחת וקורת 
לציון  בראשון  סוקולוב  שברחוב  השקט  בבניין  השכנים  אף  למחנכיהם.  רוח 
העידו על מידת הקדמת השלום שהייתה נחלתם של השניים, על הזוך והטוהר 
’בין  בימי  בפרט  סובביהם,  כל  עם  שגמלו  הרב  החסד  ועל  מפניהם  שקרנו 

הזמנים‘ בעת ששהו בביתם.
”ניתן לומר כי הם קידשו שם שמים בחייהם כמו במותם“, קבע כל מי שזכה 

להכירם.
בקרב  רטט  שהעבירה  עדות  דומעות,  בעיניים  עזרא  ר‘  העיד  ”השתדלתי“, 
ה‘  וברוך  יכולתי,  ככל  האהובים  בניי  את  לחנך  מאוד  ”השתדלתי  שומעיה, 
וזכיתי  התחומים,  בכל  למענם  התאמצתי  הטובות.  בתוצאות  לראות  שזיכני 

לראותם נכנסים לישיבה טובה ועושים חיל בלימודם“.
השכול  האב  המשיך  האחרון“,  אלול  לחודש  שקדמו  הערבים  באחד  זה  ”היה 
ה‘.  בתורת  יחדיו  שעסקו  בניי  בשני  בסיפוק  והתבוננתי  ”ישבתי  וסיפר, 
באותה שעה צפו ועלו בזיכרוני כל אותן שיחות מתוקות שבהן זכיתי לשמוע 
מרבותיהם, מוריהם וחבריהם על תכונותיהם הטובות ועל הצלחתם בלימודים.
הטורח  מכל  מעט  לנוח  הזמן  הגיע  שאולי  המחשבה  בלבי  עלתה  פתאום 
לעצמי  מקום  יותר  קצת  לפנות  לי  מותר  ושאולי  חינוכם,  סביב  וההתעסקות 

ולהפסיק להעמיד את בניי במרכז סדר יומי...
לי  חלילה  הנימה;  כמלוא  אפילו  חינוכם  את  להזניח  לרגע  שחשבתי  לא 
ה‘,  ברוך  מנוחות,  מי  על  הדברים  מתנהלים  כיצד  כשרואים  אך  כן.  מלעשות 
עלולה לעלות בראשו של כל אדם מחשבה שכזו, והוא מתלבט שמא יכול הוא 

להרפות ממאמציו ולנוח על זרי הדפנה...
הנדרש  כפי  לחנכם  המשכתי  כי  מעולם,  מומשה  לא  זאת  שמחשבתי  אף  על 
ולא הזנחתי את חינוכם של בניי, ה‘ יקום דמם, אף לרגע, בכל זאת אני מרגיש 

שהתרופפתי בתחום אחד:
יותר  רב  מקום  הקדשתי  הזמן  ומאותו  תפילותיי,  במרכז  בניי  עמדו  אז  עד 
היה  בניי.  על  פחות  והתפללתי  עליהם,  להתפלל  שנזקקתי  אחרים  לדברים 
הם  כי  שלי,  לתפילה  זקוקים  פחות  שהם  לחשוב  אותי  שהסית  קול  בתוכי 
צועדים זה מכבר בדרך הנכונה, לומדים במקומות טובים, ועז חשקם לרכוש 

עוד ועוד אוצרות של תורה ודעת.
באותה שעה לא הבנתי, אוי לי כי לא הבנתי, עד כמה טעיתי במחשבתי זו.

כעת, ריבונו של עולם, הבנתי! הבנתי עד כמה עצום הוא כוחה של התפילה, 
ועד כמה לא ניתן להשיג דבר בלעדיה“.

במילים נוקבות אלו סיים האב השכול את מוסרו הנוקב, מוסר שחדר עמוק אל 
תוך נבכי לבבם של השומעים.

’אור דניאל‘ ואתחנן

שבת בראשית
התורה  חומשי  חמשת  את  הפותחת  שהשבת  הטעם  משינאווא:  יחזקאל  רבי  הרה“ק  אמר 
מכונה בפינו בחביבות מיוחדת: ’שבת בראשית‘, אינו רק על שם הפרשה הנקראת בה, אלא 

שהיא משמשת כתזכורת לכל אחד מאתנו:
כעת, לאחר שעברנו את הימים הנוראים שבהם עלינו בדרגה, שבנו בתשובה שלמה וקיבלנו 
על עצמנו הנהגות טובות לעתיד – ’שבת בראשית‘ היא הזדמנות נפלאה בעבורנו להתחיל 
הכול מ‘בראשית‘ ומכאן ואילך להפוך לאדם חדש, בעל דרגה גבוהה יותר - בתורה, בתפילה 

’דברי יחזקאל‘ובמעשים טובים! 

ברצונה נתנה לנו
”ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאקים ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ“ (א א)

שלא  כדי  היא  ב‘בראשית‘,  הקדושה  התורה  את  הוא  ברוך  הקדוש  פתח  שבגינה  הסיבה 
יבואו אומות העולם בטענה לישראל על שכבשו את ארץ כנען מידי שבעת העמים, כי אז 
יוכלו ישראל לענות להם: כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר 

בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו (רש“י).
את תפילת ’עלינו לשבח‘ תיקן יהושע בעת כיבוש העיר הראשונה בארץ ישראל – יריחו. 
לאור דברים אלו נוכל להבין מפני מה קבע בה יהושע את נוסח השבח: ”לתת גדולה ליוצר 

בראשית“, משום שמכוח ’יוצר בראשית‘ יכולים היו בני ישראל לכבוש את ערי הכנענים.
’ברכת איש‘ 

יהי אור - ויהי אור!
”ַוּיֹאֶמר ֱאקים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור“ (א ג)

הקדוש  לפני  ומתחנן  רוחנית  בחשכה  נמצא  יהודי  כאשר  מלכוביץ:  נח  רבי  הרה“ק  דרש 
ברוך הוא: ”ויאמר: אלוקים, יהי אור“! - עד מתי אהיה שקוע בחשכה, האר לי את דרכי! אזי 

מובטח לו ש“ויהי אור“ - הקדוש ברוך הוא יעזור לו מיד ויאיר את דרכו.
’נתיבות שלום‘ בראשית עמ‘ כב

שותפות עם הקדוש ברוך הוא
”ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם“ (ב א)

סיפר רבי אפרים זלמן היילפרין זצ“ל: היה זה באחד מערבי השבתות, בזמן מלחמת העולם 
השנייה; מפציצים גרמנים הגיחו בפתע פתאום בשמי תל אביב והמטירו פצצות על בתיה. 
היה זה איתות ברור מכיוונם כי בדעתם לכבוש את הארץ והדבר זרע פחד נורא בלבם של 

התושבים.
בבוקר יום השבת, כאשר הלך ר‘ אפרים זלמן מבוהל לבית האדמו“ר הקדוש רבי שלומק‘ה 
מזוועהיל זצ“ל ויידע אותו בבשורה הרעה, השיבו הרבי בנחת: ”מעצם העניין אל לך לדאוג, 
’א ָיֵרעּו ְוא ַיְׁשִחיתּו ְּבָכל ַהר ָקְדִׁשי‘. אך  כי הלוא כבר הובטחנו מפי הנביא (ישעיהו יא ט): 
אמרו  הרי  ’ויכולו‘?  שאמרתי  בעת  אמש  זאת  הודעתני  לא  מדוע  אתה,  דואג  זאת  בכל  אם 
חז“ל (שבת קיט ב) שהאומר ’ויכולו‘ נעשה שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. ומדרך 

השותפות שטרם שמבצעים שינוי בדבר המשותף צריך לקבל הסכמת כל השותפים...“
’מעדני יוסף‘ עמ‘ קכה

חמדת ימים אותו קראת
ֲאֶׁשר  ְמַלאְכּתֹו  ִמָּכל  ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום  ַוִּיְׁשּבֹת  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ְמַלאְכּתֹו  ַהְּׁשִביִעי  ַּבּיֹום  ֱאקִים  ”ַוְיַכל 

ָעָׂשה“ (ב ב)
’בעל הטורים‘ הביא בשם התרגום ירושלמי שתיבת ’ויכל‘ היא מלשון ’וחמד‘ [וכעין זה מצינו 
במדרש רבה (י א) שאמרו: ”אין ’ַוְיֻכּלּו‘ אלא לשון תאווה, שנאמר (תהלים פד ג): ’ִנְכְסָפה ְוַגם 

ָּכְלָתה ַנְפִׁשי‘“].
קראת“ -  אותו  ימים  קודש: ”חמדת  בשבת  לשון תפילתנו  את  הטורים‘  ’בעל  ביאר  ובזאת 

היכן מצינו שהקדוש ברוך הוא קרא לשבת ’חמדת ימים‘? ב‘ויכל אלוקים‘!

שש פעמים אמת
ֱאקים  ָּבָרא  ֲאֶׁשר  ְמַלאְכּתֹו  ִמָּכל  ָׁשַבת  בֹו  ִּכי  אֹתֹו  ַוְיַקֵּדׁש  ַהְּׁשִביִעי  יֹום  ֶאת  ֱאקים   ַוְיָבֶר”

ַלֲעׂשֹות“ (ב ג) 
כתב הגאון רבי יצחק אבוהב: ”וסדרו לומר ב‘אמת ויציב‘ שש פעמים ’אמת‘, לפי שבהם אנו 
מודים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בששת ימי בראשית וכונן אותו על מדת האמת“.
כנגד זה רמזה התורה בששה מקומות במעשה בראשית את המילה ’אמת‘ [בסופי תיבות] 
ואלו הם: א. ”ָּבָרא ֱאקִים ֵאת ַהָּׁשַמִים“ (א א) ב. ”ַוַּיְרא ֱאקִים ֶאת ָהאֹור“ (א ד) ג. ”ַוִּיְבָרא ֱאקִים 
ֶאת ַהַּתִּניִנם“ (א כא) ד. ”ַוִּיְבָרא אֱקִים ֶאת ָהָאָדם“ (א כז) ה. ”ַוַּיְרא ֱאקִים ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה“ (א 

לא) ו. ”ָּבָרא ֱאקִים ַלֲעׂשֹות“ (ב ג).
מנורת המאור‘ ג ג א ט

תפילתם של אדם הראשון ובניו
”ַוְיִהי ִמֵּקץ ָיִמים ַוָּיֵבא ַקִין ִמְּפִרי ָהֲאָדָמה ִמְנָחה ַלה‘“ (ד ג)

כתב ה‘אבן עזרא‘: ”ויהי מקץ ימים - שעבד קין את האדמה, הביא את המנחה אל המקום 
שקבע לתפילתו“.

מדברי ה‘אבן עזרא‘ למד המשגיח הגה“צ רבי גדליה אייזמן, כי כבר מתקופת בריאת העולם 
פרטיה  בכל  זאת  עשו  שהם  אלא  עוד  ולא  האנושות,  מחיי  מהותי  חלק  התפילה  הייתה 

ודקדוקיה - עד להלכה של ’קביעת מקום לתפילתו‘ (’לתתך עליון‘).
מעניין לצטט כאן את דבריו של הרב חיד“א בספרו ’מדבר קדמות‘ (מערכת ת אות ד), שהסיבה 
שחז“ל החשיבו כל כך את תפילת המנחה (ראה ברכות ו ב), היא משום שהתפילה הראשונה 
שנאמרה בעולם הייתה תפילת המנחה. שהרי אדם הראשון נוצר בערב שבת בין השמשות, 

ונמצא שמיד עם בריאתו התפלל תפילת מנחה של ערב שבת.

תפילה עושה מחצה
”ִּכי ַתֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה א תֵֹסף ֵּתת ּכָֹחּה ָל ָנע ָוָנד ִּתְהֶיה ָבָאֶרץ“ (ד יב)

בעל  זאת  הסביר  מחצה‘.  עושה  ש‘תפילה  זה  מפסוק  חז“ל  למדו  א)  ח  (דברים  רבה  במדרש 
’תרומת הכרי‘ (פתח השער ג) באופן נפלא: בספרים מבואר כי בכל תפילה יש שני חלקים - 
חלק הגוף וחלק הנפש, ואף כאשר נדמה לאדם שתפילתו לא הועילה לגוף, עליו לדעת כי 

בוודאי פעלה היא בנפשו.
קין  על  נגזר  בתחילה  כי  זה,  מפסוק  דווקא  מחצה‘  עושה  ש‘תפילה  חז“ל  שלמדו  הסיבה 
שיהיה ’נד‘ בעולם הזה ו‘נע‘ בכף הקלע בעולם הבא, ולאחר שהודה בחטאו והתפלל עשתה 
תפילתו מחצה: הוא ניצול מכף הקלע בעולם הבא, ונותר רק ’נד‘ בעולם הזה ככתוב (ד טז):  

”ַוֵּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ נֹוד“.

סיפור שבועי על אמן ותפילה פניני אמן ותפילה בפרשת השבוע מעשה אמוניםפניני אמונים
כרחם אב על בנים

מעעפני
שבת

פנינ סיפם ם
אב רחם

לא המדרש עיקר אלא המעשה 


