
הגשה לתפילה כהגשה למלחמה

העלון מוקדש לזרע בר קיימא אליהו בן אדלה ורבקה בת מרים
ולרפואת ר’ יצחק בן חנה, פירחה בת רבקה, מרדכי בן רגינה, גרשון חי בן רחל רוחם

ַוֹּיאֶמר  ְיהּוָדה  ֵאָליו  "ַוִּיַּגׁש 
ָדָבר  ַעְבְּדָך  ָנא  ְיַדֶּבר  ֲאֹדִני  ִּבי 
ַאְּפָך  ִיַחר  ְוַאל  ֲאֹדִני  ְּבָאְזֵני 

ְּבַעְבֶּדָך ִּכי ָכמֹוָך ְּכַפְרֹעה" )בראשית מד, יח(.
דרשו רבותינו )בראשית רבה צג, ו( רבי יהודה אמר ניגש 
יֹוָאב  ַוִּיַּגׁש  יג(  י,  ב  )שמואל  שנאמר  למלחמה  יהודה 
ניגש  אמר  נחמיה  רבי  ַלִּמְלָחָמה.  ִעּמֹו  ֲאֶׁשר  ְוָהָעם 
ְיהּוָדה  ְבֵני  ַוִּיְגׁשּו  ו(:  יד,  )יהושע  שנאמר  לפיוס  יהודה 
לתפילה  יהודה  ניגש  אמרו  רבנן  ְלַפְייסֹו.  ְיהֹוֻׁשַע  ֶאל 
ַוֹּיאַמר ה'  ַהָּנִביא  ַוִּיַּגׁש ֵאִלָּיהּו  )מלאכים א יח, לו(  שנאמר 

ֱאֹלקי וגו'.
מפגשו  לקראת  דברים  לשלושה  עצמו  הכין  יהודה 
לפיוס  למלחמה  מצרים,  הצדיק-מושל  יוסף  עם 

ולתפילה. 
הלב  את  המרעידים  נוראים  דברים  מובא  במדרש 
ַהְּמָלִכים  ִהֵּנה  ִּכי  ויוסף,  יהודה  של  פגישתו  בעניין 
נֹוֲעדּו ָעְברּו ַיְחָּדו )תהלים מח, ה(, זה יהודה ויוסף, ָעְברּו 
התגוששות  זה,  על  זה  וכעס  ֶעְבָרה  ַיְחָּדו-שנתמלאו 
ליוסף  ונמשל  הבהמות  מלך  השור  והאריה,  השור 
יז(, ואריה  )דברים לג,  לֹו  ָהָדר  ְּבכֹור ׁשֹורֹו  וכמו שנאמר 
ַאְרֵיה  ּגּור  שנאמר  וכמו  ליהודה  ונמשל  החיות  מלך 

ְיהּוָדה )בראשית מט, ט(. 
ולספור  בזריזות  לרוץ  נפתלי  לאחיו  ציווה  יהודה 
שיש  ואמר  נפתלי  חזר  במצריים,  יש  שווקים  כמה 
את  יהרוג  אחד  כל  לאחיו  יהודה  אמר  שווקים,  י"ב 

את  נחריב  וכך  שלושה  אהרוג  ואני  שלו 
)בראשית רבה צג, ח(, שאג יהודה  כל מצרים! 
בקול גדול עד כדי כך שנשמע קולו בארץ 

כבד  שהיה  דן  בן  חושים  ואפילו  כנען, 
שמיעה שמע את צעקתו של יהודה )בראשית 
רבה צג, ז(. מאותה זעקה נפל פרעה מכסאו וכל 

העוברות של מצרים הפילו, ונשתברו שיני 
ְוִׁשֵּני  י(  ד,  )איוב  שנאמר  וכמו  מצרים,  שרי 
ג,  )תהילים  ִׁשַּבְרָּת  ְרָׁשִעים  ִׁשֵּני  ִנָּתעּו,  ְכִפיִרים 

ח(, משהו נורא ואיום.

ְיהּוָדה-  ֵאָליו  ַוִּיַּגׁש  הראשון  הפירוש  זה 
ניגש למלחמה.

פירושים  שני  עוד  מביא  המדרש  אולם 
לגישתו של יהודה, ניגש לתפילה ולפיוס, 

רבי  הגאון  שלי  הישיבה  מראשי  מאחד  ושמעתי 
מאיר",  "זכרון  ספר  בעל  זצוק"ל  רודמן  דב  מאיר 

יסוד נפלא בעניין זה:
ובאו  הללו  ההגשות  שלושת  את  משווים  רבותינו 
כמו  כי  התפילה,  בעניין  גדול  יסוד  בכך  ללמדנו 
אומץ,  הכנה,  צריכים  באויב  למלחמה  שלצאת 
וגבורה גופנית ונפשית, כך גם להתפלל ולשפוך שיח 
מאמץ,  הכנה,  צריך  מהלב  היוצאים  דברים  ה'  לפני 

גבורה נפשית וגם גופנית. 
בכעס  שהיה  אדם  לפייס  כדי  הפיוס,  בעניין  וכן 
ומאמץ  גדולה  הכנה  צריך  לאוהב  משונא  ולהופכו 



כביר כמו לקראת מלחמה, לא מספיק סתם לפייס 
אלא צריך לעשות זאת מכל הלב ובהתמצאות.

רבותינו אומרים )סנהדרין כב ע"א( המתפלל צריך שיראה 
עצמו כאילו שכינה כנגדו, ולשם כך צריך הכנה ואומץ 
המתפלל  ע"ב(  לב  )ברכות  שאמרו  וכפי  נפשית  וגבורה 
צריך שישהה שעה אחת קודם תפילתו שנאמר )תהילים 
תקשיב  ואז  ליבם  תכין  ָאְזֶנָך,  ַּתְקִׁשיב  ִלָּבם  ָּתִכין  יז(  י, 

אוזנך, אם אדם מכין את עצמו לפני התפילה הקב"ה 
יאזין לתפילתו ויקבלה ברחמים וברצון. 

זה  אלא  מהפה,  מילים  הוצאת  סתם  לא  זה  התפילה 
)דברים  דבר שצריך לצאת מהלב,  ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם 
יא, יג(, איזוהי עבודה שבלב  הוי אומר זו תפילה )תענית 

ב ע"א(. 

ְּבִפיו  נעות,  רק  כששפתותיו  להתפלל  יכול  לא  אדם 
יג(,  כט,  )ישעיה  ִמֶּמִּני  ִרַחק  ְוִלּבֹו  ִּכְּבדּוִני  ּוִבְׂשָפָתיו 
אא"כ  נשמעת  אדם  של  תפילתו  אין  הלב,  זה  העיקר 
)תענית ח ע"א(, ותפילה בלא כוונה  משים את ליבו בכפו 
ענין חנוכה  )של"ה, מסכת תמיד עמוד התפילה  כגוף בלא נשמה 

רמט:(.

להתפלל  עומדים  אין  ע"ב(  ל  )ברכות  רבותינו  אמרו  וכן 
אלא מתוך כובד ראש, דהיינו שצריך האדם לשים את 
יסיח  שלא  כדי  משם,  להזיזו  ולא  הסידור  בתוך  עיניו 
דעתו מהתפילה, ולשם כך ודאי שדרושה הכנה גדולה, 

שמתכוננים  מהכנה  פחות  לא 
לקראת מלחמה. 

שהיה  קדוש  אדמו"ר  על  מסופר 
לאחר  לחסידיו  לגשת  רגיל 

שסיימו להתפלל ולומר להם: "שלום עליכם, ברוכים 
שהרי  הרב,  כוונת  את  מבינים  היו  לא  הם  הבאים", 
הם לא הלכו לשום מקום אלא נשארו כל הזמן בבית 
בבית  גופם  שאמנם  הרב  להם  השיב  אך  הכנסת, 

הכנסת, אך מחשבתם מטיילת בכל רחבי העולם..
ועל זה אמרו החכמים בדרך צחות שמה שהאדם לא 
מצליח לעשות כל החיים הוא מצליח לעשות בתפילה 
ולקנדה,  לארה"ב  ולצרפת,  להון-קונג  נוסע  אחת, 
את  מעביר  האדם  שמתפלל.  ספורות  בדקות  זה  וכל 
ָּפָניו  ַעל  ַהִּמְנָחה  ַוַּתֲעֹבר  כוונה ומחשבה,  תפילתו ללא 

)בראשית לב, כב(, בדיל ויעבור..

דעת  להסיח  שלא  להשתדל  היא  עבודתנו  אולם 
הלב  מעומק  להתפלל  אלא  מהתפילה,  ומחשבה 
לאבינו שבשמים שישמע תפילתנו, דע לפני מי אתה 

עומד, לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה )ברכות כח ע"ב(.
בקרוב  ונראה  הלב  מעומק  להתפלל  שנזכה  רצון  יהי 

בישועת ישראל השלימה, אמן.

שבת שלום לכל בית ישראל

ניתן לצפות בשיעוריו של מרן ראש הישיבה שליט”א   בימי שלישי וחמישי בשעה 21:00
orhachaim.org ”בשידור חי באתר  ישיבת “אור החיים

כמו כן ניתן להאזין בשידור חי גם דרך הטלפון: 02-6400000  )שלוחה 9(

                         העלון מוקדש לזיווג הגון
אלעד בן אילנה, רבקה בת תקוה

בגדים  לעצמו  הקונה  א. 
מן  שהיה  פי  על  אף  חדשים, 

מכל  שהחיינו,  הקניה  בשעת  לברך  הדין 
מקום מנהג העולם לברך שהחיינו בשעה 

שלובש אותם.
מברך  לעצמו,  חדשים  כלים  הקונה  ב. 

שהחיינו, ואם הוא ובני ביתו משתמשים 
לאשתו  וזהב  כסף  תכשיטי  וכן  בכלים, 
הטוב  אמ"ה  בא"י  מברך  ולבנותיו, 
עליהם.  לברך  נהגו  לא  וכיום  והמטיב. 

ויברך בלי שם ומלכות.

המשך דיני ברכות שונות

העלון מוקדש לעילוי נשמת: אור אורי בן ירדנה  ז׳׳ל, מרים בת רחל ז׳׳ל, יעקב בן רחל ז׳׳ל, ר' יגאל בן מלכה ז׳׳ל,  רגינה בת צילה ז׳׳ל ,
שמואל גד בן מיסה ז׳׳ל,  אליעזר בן רגינה ז׳׳ל ,  אברהם בן חאקי קלרה ז׳׳ל,  רבקה בת אסתר ז׳׳ל ,  רבקה בת תאג'י רחל ז׳׳ל


