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 תפילות אבות תיקנו�''

שרה פותחת בפטירת שרה וחותמת בפטירת אברה	  פרשת חיי

עוסקת בהקמת הבית הבא, של יצחק ורבקה. מק� היא ובתוו� 

המפגש שבי�  –סיפור השידו� הארו� אנחנו מגיעי	 לשיא 

  יצחק ורבקה: 

ַוְיִבֶאָה ִיְצָחק ָהֹאֱהָלה ָ�ָרה ִא�ֹו ַוִ�ַ�ח ֶאת ִרְבָקה ַוְ�ִהי לֹו ְלִאָ�ה 

ַוֶ�ֱאָהֶבָה ַוִ�ָ�ֵח� ִיְצָחק �ֲחֵרי ִא�וֹ 
1   

חז"ל במסכת ברכות לומדי	 מהפסוק הזה על תיקו� תפילת 

  מנחה:

רבי יוסי ברבי חנינא אמר תפלות אבות תקנו�... תניא כוותיה:... 

'וישכ� אברה� בבקר אל המקו�  אברה� תק) תפלת שחרית שנא':

אשר עמד ש�' ואי) עמידה אלא תפלה, שנאמר: 'ויעמד פינחס 

ויפלל'. יצחק תק) תפלת מנחה שנאמר: 'ויצא יצחק לשוח בשדה 

לפנות ערב' ואי) שיחה אלא תפלה שנאמר:  'תפלה לעני כי יעט, 

רבית, שנאמר: 'ויפגע ולפני ה' ישפו. שיחו'. יעקב תק) תפלת ע

במקו� ויל) ש� ואי) פגיעה אלא תפלה, שנאמר: 'ואתה אל תתפלל 

 בעד הע� הזה ואל תשא בעד� רנה ותפלה ואל תפגע בי'
 2  

את התפילות, פירוש כשאנחנו אומרי	 שהאבות שלנו תיקנו 

, כל העניקו לנו ארגז כלי�קנו עבורנו כלי	, הדבר שה	 ג	 תי

כדי שנוכל ג	 אנחנו להידבק,  אחד בתפילתו ובבחינתו,

להתפלל ולמשו� את הכוח. כ� אנחנו מתחילי	 את תפילת 

'ברו� אתה ה' אלו' ואלו' אבותינו', לא אלו'  –העמידה 

'אלו'  –אלא כל אחד לפי מידתו יחד, אברה	, יצחק ויעקב 

 �אברה	, אלו' יצחק ואלו' יעקב'. כל אחד מהאבות תיק

  להידבק בה' יתבר�.תפילה והעניק לנו כוח מיוחד 

בהמש� מביאה הגמרא דעה שהתפילות תוקנו כנגד הקרבנות, 

א� מסקנת הגמרא היא שלכולי עלמא תפילות אבות תיקנו	 

  כ�  –וחכמי	 רק הסמיכו את זמניה	 על פי זמני הקרבנות 

  

  

                                                           
1
  בראשית כ"ד ס"ז 
2
 ברכות כו: 

תפילת השחר תהיה עד ארבע שעות שהוא זמ� תמיד של שחר 

אי שהתפילות קשורות וכ� תפילת המוספי� וכו'. כלומר, וד

  קשר הדוק לתקנת האבות. 

אני רוצה להיכנס אל סוגיית תפילות האבות ולהתחיל בה 

  מפרשתנו, מתפילת המנחה של יצחק.

  'ויצא יצחק לשוח'

אליעזר מסתיי	. 'יפה שיחת� של עבדי סיפורו הגדול של 

. במש� למעלה משישי	 פסוקי	 מתוארי	 אירועי	 3אבות'

מופלאי	 שהביאו לחתונה הגדולה של יצחק ורבקה. שיירת 

הגמלי	 ובראשה אליעזר ורבקה הכלה יוצאת מחר� לעבר אר� 

 �   –כנע

�ַוֵ�ַלְכָנה �ֲחֵרי ָהִאי4 ַוִ�ַ�ח  ַוָ�ָק� ִרְבָקה ְוַנֲעֹרֶתיָה ַוִ�ְר3ְַבָנה ַעל ַה2ְַמ1ִי

ָהֶעֶבד ֶאת ִרְבָקה ַוֵ�ַל5
4  

הגמלי	 לא חדשי	 לנו. התורה חוזרת פעמי	 רבות כל כ� 

במהל� הסיפור על דבר היות	 של הגמלי	. ה	 ג	 ממלאי	 

תפקיד חשוב במעשי החסד של רבקה, כשהיא משקה את כל 

להדגיש את גמליו של אליעזר. אבל כנראה ששוב צרי� 

  הגמלי	, ותכ& נראה עד כמה...

  ְוִיְצָחק 7ָא ִמ7ֹוא 7ְֵאר ַלַחי ֹרִאי ְוה8א יֹו4ֵב 7ְֶאֶר6 ַהֶ�ֶגב

הפסוק מאד מוב� בהקשר שלו. רבקה באה לראות את יצחק 

ואתנו מעניי� מאד היכ� נמצא יצחק באותו זמ� ומאי� הגיע 

א ניכנס אליו, לש	. הביטוי 'בא מבוא' הוא יחידני במקרא ול

אבל באופ� פשוט הוא מבטא מימוש מטרה גדולה, כפי שרש"י 

רואה כא� בפשט אי� יצחק הול� למקומה של הגר ומחזירה 

  לאביו. אבל הפסוק הבא מצרי� הבנה:

 �ַוֵ�ֵצא ִיְצָחק ָל�8ַח 9ָ7ֶַדה ִלְפנֹות ָעֶרב ַו9ָ�ִא ֵעיָניו ַוַ�ְרא ְוִהֵ�ה ְגַמ1ִי

�7ִָאי
5  

                                                           
3
 בראשית רבה ס' 
4
 בראשית כ"ד ס"א 
5
 ש	 ש	 ס"א 

 בס"ד

   לעניתפילה 
  לפרשת חיי שרה

  הרב מרדכי ֵאלון שליט"א
  נערך על ידי תלמידים
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הפסוק מאד יפה ומרגש, והצלילי	 שעולי	 ממנו אולי  האמת?

אפילו 'רומנטיי	', אבל למה הוא נצר�? ומה היה קורה א	 לא 

יצא לשוח? מה זה משנה בכלל באמצע מה י יודע שיצחק היית

הוא היה? וא	 הוא היה באמצע ארוחת בוקר זה משנה 

  לסיפור? 

  לשאת עיניי� ולראות גמלי�...

	 ואה גמלי	? התרגלנו לנשיאות עיניעיניו ו... רהוא נושא את 

, 'והנה 6שמביאות אית� מסר גדול. 'וירא את המקו	 מרחוק'

. והנה גמלי	 באי	?? הרי את זה 7איל אחר נאחז בסב�'

שמדובר פה על גמלי	 כבר אי אפשר לשכוח אחרי הפרק 

הגדוש בה	. רבקה נושאת את עיניה ורואה את יצחק, זה 

  עושה? לש	 מה חשובה הראיה שלו כא�? הואמוב�. אבל מה 

רש"י, שבסיעתא דשמיא אנו רואי	 פע	 אחר פע	 כיצד הוא 

קורא את הפשט בצורה הכי פשוטה ועמוקה שלו בוחר מיד 

  להביא את דברי חז"ל על הפסוק:

   8 לשו) תפלה כמו 'ישפו. שיחו' ;לשוח" "

רש"י לא הביא את הדברי	 מפני שזהו הפשט היחיד, אלא 

  פני שזהו הפשט המוכרח.מ

לא פירש כמו הרשב"	 הוא שואלי	 מדוע  מפרשי רש"י

 –ואחרי	 שפשט המילה לשוח הוא לטייל. התשובה ברורה 

א	 לשוח כא� פירושו לטייל, מה זה מעניי� אותנו? הרי אנחנו 

כבר יודעי	 היכ� הוא נמצא ומאי� הוא בא. מה זה בכלל 

בשביל ההקשר רלוונטי מה הוא כרגע עושה? כנראה ש

מוכרחי	 לפרש כ� את הפשט. א	 זהו הפשט, אני מבי� לגמרי 

מה רואה רבקה, ממה היא כנראה כל כ� מתפעלת, היא רואה 

את מה  –טהרה וקדושה אדירות. אבל עדיי� השאלה עומדת 

  הוא רואה כאשר הוא נושא את עיניו? 

האמת היא שכשמסתכלי	 עוד טיפה בפסוק הבא, מגלי	 שיש 

, ותגובתה רואה, רבקה רואהכא� תפקיד חשוב. הוא  לראייה

   –הכמעט אוטומטית 

ַוִ�ַ�ח ַהָ>ִעי, ַוִ�ְת3ָס
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היא שמה מג� לראייה. משהו כא� מסנוור. ה	 נפגשי	, יצחק 

  לוקח את רבקה האהלה,

                                                           
6
  ש	 כ"ב ד' 
7
  ש	 ש	 י"ג 
8
  רש"י ש	 ש	 ס"ג 
9
 בראשית כ"ד ס"ה 

ַוִ�ָ�ֵח� ִיְצָחק �ֲחֵרי ִא�וֹ 
 10  

  ראייה וכיסוי

למדנו פעמי	 רבות ראיית המכלול כא� היא חשובה מאד. 

ו י הוא כאשר פושטי	 את הפסוקי	, כמשלימוד 'פשט' אמית

לומדי	 ומאירי	 את כל  –שפושטי	 עור וכשהכל פרוס 

שלושה פסוקי	 לאחור זה לא יעזור . המילי	. א	 נל� שניי	

לנו. הסיפור הקוד	 הסתיי	 בפסוק ס"א, כשאחיה ואמה של 

ת יצחק, רבקה מברכי	 אותה ומשלחי	 אותה לדרכה. א

  פסוקי	. 67לעומת זאת, אנחנו לא פוגשי	 במש� 

הפע	 האחרונה שבה פגשנו את יצחק, בסו& סיפור העקידה, 

דומה באופ� מפליא לפרשייתנו. ש	 אמנ	 לא מופיע יצחק 

בפירוש כ'נושא עיניי	' אבל חז"ל ראו בו שות& מלא לכל 

  ראיותיו של אברה	, הממלאות את סיפור העקידה.

בסו& ימיו יכהו עיניו. יצחק, שעל פי חז"ל אליו זהו יצחק ש

, 11עיניי	'כסות התכוו� אבימל� כשאמר לשרה 'הנה הוא ל� 

  את כל כולה מפני ראייתו של יצחק.שמכסה נפגש ע	 רבקה 

אנחנו נבקש להיכנס אל סוגיית התפילה והראייה של יצחק 

ונתחיל את עיוננו דווקא מ� התפילה הראשונה הנלמדת 

  ילתו של אברה	 אבינו.במדרש, תפ

  תפילת לוט

פרק י"ט עוסק מתחילתו בסדו	 וחטאיה. הקב"ה מגלה 

לאברה	 את החלטתו, אברה	 מבקש לערער על גזירתו, 

המלאכי	 מגיעי	 לשער סדו	, לוט מכניס אות	 הביתה 

וכשאנשי סדו	 צרי	 על הבית הלי� ההפיכה מתחיל. התורה 

  מו� של כל המאורע:מתארת לנו במדויק את ה'טיימינג' והתז

ַוָ�ִאיצ8 ַהַ�ְל<ִכי� 7ְלֹוט ֵלאֹמר ק8� ַקח ֶאת ִא4ְְ�= 8ְכמֹו ַהַ�ַחר ָעָלה 8ְכמֹו ַהַ�ַחר ָעָלה 8ְכמֹו ַהַ�ַחר ָעָלה 8ְכמֹו ַהַ�ַחר ָעָלה 

ַוִ�ְתַמְהָמA ַוַ�ֲחִזק8   .ָהִעיר ֹ) ְוֶאת 4ְֵ�י ְבֹנֶתי= ַהִ�ְמָצֹאת ֶ@) ִ�ָ?ֶפה 7ֲַעו

ה8 ָהֲאָנ4ִי� 7ְָידֹו 8ְבַיד ִא4ְ�ֹו 8ְבַיד  B4ְֵ�י ְבֹנָתיו 7ְֶחְמַלת ְיהָוה ָעָליו ַוֹ�ִצא

ה8 ִמח68 ָלִעיר. Bח�ַוְיִהי ְכהֹוִצי<� ֹאָת� ַהח8ָצה ַוֹ�אֶמר ִהָ�ֵלט ַעל  ַוַ�ִ

ַנְפ4ֶ= �ל ַ�7ִיט �ֲחֶרי= ְו�ל ַ�ֲעֹמד 7ְָכל ַה3ָ3ִר ָהָהָרה ִהָ�ֵלט ֶ@) ִ�ָ?ֶפה 
12   

   –לצאת הכוכבי	 מתחנ� לוט על נפשו בי� עלות השחר 

                                                           
10
 ש	 ש	 ס"ו 
11
 בראשית כ' ט"ז 
12
 י"ז.בראשית י"ט ט"ו 
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�ל ָנא ֲאֹדָני �ִהֵ�ה ָנא ָמָצא ַעְבCְ= ֵח) 7ְֵעיֶני= ַוַ�ְגCֵל   .ַוֹ�אֶמר לֹוט ֲאֵלֶה

ַחְסCְ= ֲא4ֶר ָעִ�יָת ִעָ�ִדי ְלַהֲחיֹות ֶאת ַנְפ4ִי ְו<ֹנִכי Dא א8ַכל ְלִהָ�ֵלט 

ִהֵ�ה ָנא ָהִעיר ַהEֹאת ְקֹרָבה ָלנ8ס 4ָָ�ה   .ָוַמִ�יָהָהָרה ֶ@) ִ�ְד7ַָקִני ָהָרָעה 

ַוֹ�אֶמר ֵאָליו  .ְוִהיא ִמְצָער ִאָ�ְלָטה ָ�א 4ָָ�ה ֲהDא ִמְצָער ִהוא 8ְתִחי ַנְפ4ִי

ִהֵ�ה ָנָ�אִתי ָפֶני= 2ַ� ַלCָָבר ַהEֶה ְלִבְלִ�י ָהְפ3ִי ֶאת ָהִעיר ֲא4ֶר 

ִהָ�ֵלט 4ָָ�ה 3ִי Dא א8ַכל ַלֲע�ֹות Cָָבר ַעד 7ֲֹא= 4ָָ�ה ַעל 3ֵ)  ַמֵהר  .7ַCְִר�ָ 

.ָקָרא 4ֵ� ָהִעיר צֹוַער
 13  

לוט לא רוצה, אולי מפחד, ללכת לכיוונו של אברה	. אגב, 

אברה	 עמד במש� שעות ארוכות וביקש מה'  –נקודה מעניינת 

, אדמה 	סדו	, עמורה, צבוי –ש ערי הכיכר לחמול על חמ

הוא לא נענה. לוט מבקש לבד להציל את צוער  .צוערובלע היא 

   עבורו ומקבל...

  וישכ� אברה� בבוקר

   –ע	 הזריחה מתחילה מהפכת סדו	 

ַויהָוה ִהְמִטיר ַעל ְסֹד� ְוַעל   .ְולֹוט 7ָא ֹצֲעָרה ַהֶ�ֶמ4 ָיָצא ַעל ָה<ֶר6ַהֶ�ֶמ4 ָיָצא ַעל ָה<ֶר6ַהֶ�ֶמ4 ָיָצא ַעל ָה<ֶר6ַהֶ�ֶמ4 ָיָצא ַעל ָה<ֶר6

�ַוַ�ֲהֹפ5 ֶאת ֶהָעִרי� ָהֵאל ְוֵאת   .ֲעֹמָרה 2ְָפִרית ָוֵא4 ֵמֵאת ְיהָוה ִמ) ַהָ�ָמִי

ַוַ�7ֵט ִא4ְ�ֹו ֵמ�ֲחָריו   .3ָל ַה3ָ3ִר ְוֵאת 3ָל ֹי4ְֵבי ֶהָעִרי� ְוֶצַמח ָהֲאָדָמה

.ַוְ�ִהי ְנִציב ֶמַלח
 14  

ה היה מוסרט, ברגע הזה היה שקט מחריש ולאחריו זהו. א	 ז

מוזיקה שקטה ועצובה של חורב�. הרחק מש	, במרחק ראייה, 

   –מפציע אברה	 אבינו 

�ְבָרָה� 7ֹ7ֶַקר ֶאל ַהָ�קֹו� ֲא4ֶר ָעַמד 4ָ� ֶאת ְ@ֵני ה' �ַו3ֵ4ְ�ַ
 15   

תחפשו, רש"י לא אומר מילה על תפילת שחרית. בשונה 

ק, כא� אי� שו	 קושי במילה, אי� שו	 בעיה מתפילת יצח

מה ל –שהוא חוזר לעמוד במקו	 שעמד. הקושי כא� הוא אחר 

�שו	 המש�, ודאי לא המש� שלא  אותי? אי� למתואר זה מעניי

כל להיכתב ללא הפסוק הזה. אגב, בדיוק כמו בפסוק וי

 ,�התפילה של יצחק, שג	 בלעדיו היינו מסתדרי	 לא רע... ובכ

. ואצל וירא –ה ליצחק כשהוא יוצא לשוח בשדה? מה קור

  אברה	? 

ַו4ְ�ֵַק, ַעל ְ@ֵני ְסֹד� ַוֲעֹמָרה ְוַעל 3ָל ְ@ֵני ֶאֶר6 ַה3ָ3ִר ַוַ�ְרא ְוִהֵ�ה ָעָלה 

ִקיֹטר ָה<ֶר6 3ְִקיֹטר ַה3ְִב4ָ)
16   

                                                           
13
 כ"ב.ש	 ש	 י"ח 
14
  כ"ו.ש	 ש	 כ"ג 
15
 ש	 ש	 כ"ז 
16
  ש	 ש	 כ"ח 

זה ג	 לא חידוש, שאחרי מהפכה של אש וגופרית עולה קיטור 

לא חידוש בדיוק כמו שהגמלי	 של רבקה עד לב השמי	. זה 

ואליעזר ה	 לא בדיוק חידוש... תפילה, ראייה ואי� שו	 

  חידושי	...

  לראייה � מתפילה 

אברה	 משכי	 אל המקו	 שש	 עמד,  . ועכשיו שאלה נוספת 

   –והנה פסוק שלחלוטי� הגיע ממקו	 אחר  ,משקי&, רואה

ר ַוִ�ְז3ֹר ֱאDִהי� ֶאת �ְבָרָה� ַוְי1ַ4ַח ַוְיִהי 4ַ7ְֵחת ֱאDִהי� ֶאת ָעֵרי ַה33ִָ 

ֶאת לֹוט ִמ�ֹו5 ַהֲהֵפָכה 7ֲַהֹפ5 ֶאת ֶהָעִרי� ֲא4ֶר ָי4ַב 7ֵָה) לֹוט
 17  

עכשיו נזכרנו?? תכ& יתחיל הסיפור הגדול על לוט ושתי בנותיו 

במערה, א� ההצלה כבר קרתה לפני כמה וכמה פסוקי	. 

מגיע באיחור של כמה שעות למעשה הפס' הזה  –כרונולוגית 

ההצלה, ההצלה התרחשה כשהשמש יצא על האר�, מדוע רק 

אברה	 הקב"ה את כרונו של יעכשיו מספרת לנו התורה שבז

  ניצל לוט? 

דפוס תפילות האבות התמוה חוזר ג	 אצל יעקב. את תפילת 

ערבית, לפי חז"ל, תיק� יעקב כשפגע במקו	 ול� שמה. ומה 

   –וא עושה? הפעולה הבאה שה

ָ>ב �ְרָצה Bמ �1ָ Bה ס�� ְוִהֵDַוַ�ֲח
 18    

שוב ראייה. תפילות אבות תיקנו	 ואנו מבקשי	 ללמוד על 

  תיקו� תפילותיה	. 

  עמידת אברה� היוצא, 

  יציאת יצחק העומד

  

א	 נלמד נכו� את סיפורי התפילות של אבותינו נראה תופעה 

ר מידת	 פלאית. התזמו� של התפילה שלה	, מגיע כאש

  באה לידי ביטוי. לא הרגילה, הבולטת, דווקא 

נסביר: יצחק הוא עולה תמימה. מעול	 לא יצא מהאר�. 'גור 

באר� הזאת ואהיה עמ�'. הוא הקבוע. אברה	 ויעקב לא 

מפסיקי	 לצאת ולהסתובב, א� דווקא אצל יצחק מגיעה 

  התפילה כאשר הוא 'יוצא לשוח בשדה לפנות ערב'. 

, 20ל�'. וסופו ב'ל� 19ל�'.אברה	 שתחילתו ב'ל�אברה	 הנודד, 

 –מלמד אותנו את תפילתו דווקא במצב נפשי הפו� למידתו 

  כשהוא עומד, כשהוא ניצב במקומו. עד שלמדו חז"ל:

                                                           
17
  ש	 ש	 כ"ט 
18
 ש	 כ"ח י"ב 
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להי אברה� בעזרו;א לתפילתו מקו� הקובע כל
 21  

יצחק העומד מלמדנו תפילת היוצאי	. אברה	 היוצא מלמדנו 

  את תפילת העומדי	.

   –את קיטור האר� לראות 

  כקיטור הכבש�

  

קיטור  –מה ראה אברה	 כשהוא ק	 בבוקר? קיטור? שאלנו 

זה לא חידוש, ודאי שהאר� שרופה. כנראה שבראייתו מתחדש 

מפיח תקווה באדמה  ורק הואמשהו, אולי משהו שהוא 

  החרוכה שפרושה נגד עיניו הרואות, המתפללות.

לרב חרל"פ ישנה הערה מדהימה על הראייה הזו. אינני יודע 

מתי בדיוק כתה הרב חרל"פ את ההארה הזו, א� תחושתי היא 

שהוא כותב את זה בשני	 שאחרי שריפת יהדות אירופה 

בשואה. אני לא בטוח בזה, א� נדמה לי שרק מי שראה אדמה 

שרופה, שראה מה נכנס לכבש� ומה הוא פולט ממנו מבי� כ� 

  את הדברי	. 

שני כבשני	 מכיר אברה	 בחייו, כ� מסביר הרב חרל"פ. את 

הכבש� הפרטי שלו, באור כשדי	 של נמרוד ואת כבשנ	 של 

 �אנשי סדו	 המיתמר מכיכר הירד�. ההבדל הוא קט�: בכבש

� הנוכחינכנס גדול המאמיני	 של העול	. בכבש�  הראשו

לה'.  אדהפכה התכלה הרשע שברשע, סדו	 הרעה והחטאה 

כשמאיר השחר על חברו�, בדיוק באותה שעה שסדו	 עולה 

באש, הוא מצליח לראות מבעד לעש�, לראות שקיטור האר� 

  .�  הוא בדיוק כמו קיטור הכבש

את	 מביני	 את גודל השבר? אתמול הוא עמד כא�, כיכר 

הירד� ירוקה ומלבלבת פרוסה מתחתיו והוא דרש מהקב"ה 

י� צדיק בסדו	. הוא התחיל שיעשה משפט, שלא ייתכ� שא

מניי� לכל עיר, המשי� לארבעי	 וחמישה וביקש  –מחמישי	 

מהקב"ה שישלי	 הוא עשירי למניי�, הוא לא הניח ולא הרפה, 

אבל השבר לא מבריח אותו למקו	 אחר. הוא חוזר לעמוד 

ניצב בדיוק באותו מקו	, ובטח מישהו לוחש לו באוז� 'נו, 

  איפה התפילות של�???'...

  השקיפה ממעו� קדש  ובר 

   –על פני אר� הכיכר  משקי!הוא 

                                                                                                  
19
 'אל האר� אשר ארא�' 
20
 'אל אר� המוריה והעלהו ש	 לעולה' 
21
 ברכות ו: 

אתה מוצא כל מקו� שכתוב בתורה השקיפה לשו) צער הוא
 22  

'וירא והנה עלה קיטור  –אבל מיד הופ� את זה לראייה 

  האר�'...

  חו6 מזו: 'השקיפה ממעו) קדש. מ) השמי� ובר....'

עכשיו מקיטור הכבש� יצא אברה	 אבינו. מקיטור האר� ייצא 

משיח ב� דוד. מהשריפה תבוא רות המואביה. קיטור האר� 

עולה בדיוק כמו קיטור הכבש�. רק הקב"ה יודע להשקי& 

לטוב. הקב"ה, ואברה	, רגל במרכבה. אחרי שהכהני	 

 –מברכי	 בכל יו	 את עמו ישראל ה	 מבקשי	 מהקב"ה 

'השקיפה ממעו� קדש� מ� השמי	 ובר� את עמ� את ישראל'. 

  עיניי	 לראות.ת� לנו 

לראייה הזו מגיע אברה	 מכוח תפילה, מכוח העמידה, והוא 

  תיק� לנו תפילת שחרית שנדע לראות כ� לדורות.

  להאיר את סדו� בלהבת משיח

  מה זו עמידה? אונקלוס מתרג	 על הפסוק:

עלויהו) משמשמשמשמשמשמשמשוהוא 
 23  

. כא� שני הפירושי	 זקיפות. עמידה היא ג	 שימושעמידה זהו 

איזו עמידה צרי� מול נו& הכבש� על הבוקר. באי	 יחד. 

, בדיוק כמו ותיקי� של באותו מקו�אברה	 חוזר ומשמש 

  אתמול, א� לאיזו עמידה הוא נדרש הבוקר...

אני ק	 בבוקר אחרי סדו	 ועמורה פרטיי	 שלי. החוש� 

והלילה שלי מבקשי	 לקו	 לבוקר חדש ועכשיו אני צרי� 

עיניי	, להשקי& ולראות. אי�? לקבל כוחות לעמוד, לפקוח 

  מאיפה? בא אברה	 אבינו ותיק� תפילת שחרית.

שחרית על ש	 השחר, כמוב�. א� שחרית היא ג	 לשחר. לשחר 

לת לשחר זה לבקש ולא לקבל את זה שהד זה לא סת	 לבקש.

תישאר סגורה, לדפוק עד שייפתח. לשחר את פני המל�. מתו� 

ר� הרעה הזו עולה תפילת שחרית רואה אברה	 שקיטור הא

כמו קיטור הכבש� ההוא, הקדוש. משניה	 עולה להבה אדירה 

  של אמונה ומשיח.

  התפשטות. גשמיות.

העמדה הנפשית בה צרי� להיות בשעת התפילה מופיעה 

  כהלכה פסוקה:

                                                           
22
 שמות רבה מ"א 
23
 תרגו	 אונקלוס ש	 
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 יחשוב כאלו שכינה כנגדו ... עד שהיו מגיעי� להתפשטות הגשמיות
 

24  

זו הלכה, לא זוהר... שאלתי את עצמי פע	, הרי לכאורה עמדה 

שבה אני מתעסק בגדלות הבורא ומפשט את הגשמיות עומדת 

בסתירה למשמעות הפשוטה והמובנת של התפילה. חלקה 

רפאנו. ת�  של תפילת העמידה היא בקשת הצרכי	:המרכזי 

לנו דעת. כשאני אומר רפאנו אני מתכוו� לבט�... התפשטות 

  שמיות?הג

זוהי עבודת התפילה. להביא את שתי העמדות הללו, ההפוכות 

לעמדה אחת. אתה רואה עול	, אתה לחלוטי� חי כא�, יודע  –

היטב מה מצב הבט� ומה מצבה של סדו	. מי כאברה	 יודע 

סדומית. הוא לפרטי פרטי	 מה מצבו הגשמי של כל סדומי ו

	 הנעלייהרי שחרר אות	 מכדרלעומר, הוא החזיר לה	 את 

 �שלה	, הוא יודע כמה מה	 רעבי	 לפת לח	. הוא לחלוטי

 –אית	, א� הוא רואה דבר עליו� הרבה יותר. א	 אי� גשמיות 

  אי אפשר להגיע להתפשטות הגשמיות... 

ישנה הלכה מדהימה, ידועה, שצרי� לתת צדקה לפני התפילה. 

  מני� למדו זאת חז"ל?

(נת) פרוטה לעני ואח"כ  רבי אלעזר יהיב פרוטה לעני והדר מצלי

'אני בצדק אחזה פני.''אני בצדק אחזה פני.''אני בצדק אחזה פני.''אני בצדק אחזה פני.'התפלל). אמר, דכתיב: 
 25  

חו� מהמילי	, לא הבנתי שו	 דבר... הפסוק הזה בכלל לא 

מדבר על תפילה. קריאה פשוטה בפרק מלמדת שהוא מדבר על 

הוא נות� צדקה. מה זה מתנבא נבואה ומתאר כיצד לפני שהוא 

  שיי� לתפילה שלי? 

ומלמד אותי כיצד תהפו� תפילתי לנבואה ממש. ר' אלעזר בא 

אי� נחזה פני אלו'. ת� צדקה, תתמלא ברחמי	 על כל 

הקשיי	, על כל האתגרי	 הכי גשמיי	 שמזמ� העול	 הזה ורק 

אז תיגש להתפלל. כי כ� בנויה התפילה, משני כוחות שוני	 

דע מאי� באת, דע היכ� אתה עומד א� תבי� עד  –שמתמזגי	 

  העלות הכל ולש	 אתה הול�.כמה נית� ל

  להפ  די� לרחמי� גדולי�

�שעה אחת קוד� תפילה כדי שיכוונו  היו שוהי) הראשוני� חסידי

�לב� למקו
 26   

                                                           
24
 שו"ע או"ח צ"א א' 
25
  בבא בתרא י. 
26
 ברכות לב: 

החידוש של המשנה הוא לא שצרי� לשהות, החידוש הוא רק 

על מש� הזמ�. את זה שצרי� לשהות זה בכלל לא חידוש. זה 

תנו. כל אחד מאור וזו חובה הלכתית על כל כ� פשוט ובר

השהייה לפני התפילה מאפשרת לי לאסו& את כל המעשי	, 

לראות את כל הקשיי	 ולבוא בצדק לחזות פני אלו', לומר 

  לקב"ה שהצדק הוא להיטיב ע	 ברואיו וע	 עולמו.

הפסוק 'ויהי בשחת אלו' את ערי הכיכר ויזכור אלו' את 

י� אברה	 וישלח את לוט' נראה לא קשור כא�, הוא היה צר

זה מוב�. שמת	 לב פע	  ש	להיות צמוד להצלת לוט מסדו	. 

שלאור� כל פרשת ההפיכה הקשה הזו הש	 שפועל הוא ש	 

ה, מידת רחמי	? זה משונה, כי לכאורה זו מידת הדי� "הוי

נה שבה מופיע ש	 אלוקות היא דווקא שובשיאה. הפע	 הרא

  '. מדוע?הי�� אלו... ויזכור הי��אלו'בשחת  –בפסוק הזה 

 ח ראינו את זה. דווקא בש	 אלו' זכר ה' את נוח ואתג	 אצל נ

הסביר   27תו והעביר רוח נחמה על האר�. ש	כל החיה אשר א

ת רחמי	. סיפור רש"י שבכוחו של הצדיק להפ� מידת די� למיד

לתפילה  עד חלק ראשו�חלק לשני חלקי	: סדו	 והצלת לוט נ

עד  –עמוק ממנה והלאה. זה כל כ� , וחלק שני של אברה	

לתפילה של אברה	 מידת הרחמי	 מתגלגלת על לוט ומצילה 

אותו. מתפילתו של אברה	 אלו רחמי	 גדולי	 הרבה יותר, 

אלו רחמי	 שבאי� מתו� היפו� הדי�. מידת הרחמי	 הראשונה 

הצילה את לוט, מידת הרחמי	 השנייה הפציעה אורו של 

  משיח.

  פסח היה

ה של הגאולה מרמז על כ� סיפור הפיכת סדו	, שנהפ� לסיפור

  כבר מתחילתו. נזכיר כיצד הסיפור מתחיל:

ַוָ�ֹבא8 4ְֵני ַהַ�ְל<ִכי� ְסֹדָמה 7ֶָעֶרב ְולֹוט ֹי4ֵב 4ַ7ְַער ְסֹד� ַוַ�ְרא לֹוט 

ַוֹ�אֶמר ִהֶ�ה ָ�א ֲאֹדַני ס8ר8 ָנא   .ַוָ�ָק� ִלְקָראָת� ַו4ְ�ִַ�ח8 ַאַ@ִי� <ְרָצה

ית ַעְבCְֶכ� ְוִלינ8 ְוַרֲחצ8 ַרְגֵליֶכ� ְוִה3ַ4ְְמֶ�� ַוֲהַלְכֶ�� ְלַדְר3ְֶכ� ֶאל 7ֵ 

ר8 ֵאָליו ַוָ�ֹבא8 ֶאל 7ֵיתֹו   .ַוֹ�אְמרH 8א 3ִי ָבְרחֹוב ָנִלי) Bְמֹאד ַוָ�ס �ַוִ�ְפַצר 7ָ

.ַוַ�ַע� ָלֶה� ִמ4ְֶ�ה 8ַמ>ֹות <ָפה ַוֹ�אֵכל8
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משל אברה	. במגרשו  יותרל לוט קשה, אולי קשה ניסיו� שה

הנורמה היא חסד כל היו	. במגרשו של  ,הביתי של אברה	

ה אנושה בסדר החברתי. הוא מבקש זוהי פגיע .  , בסדו	לוט

עקמו את הדר�, שא& אחד לא יתפוס אות	, הוא מצליח שי

  להביא	 לביתו ומגיש לה	 מצות.
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  רש"י על בראשית ח' א' 
28
  ג'.בראשית י"ט א' 
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פסח היה "- ומצות אפה"
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 – 'איתא במדרש', שו	 דבר לארבותינו דרשו', אומר 'רש"י לא 

. פסח?? עכשיו?? מה זה בכלל נות� זה הפשט הפשוט. פסח היה

  לי, הא	 זה עקרוני לסיפור? 

מוד ל שקבע הגר"א: בכל פע	 שרוצי	 ללדיברנו לא פע	 על כל

מוד את הפע	 הראשונה עומקה מילה בלשו� הקודש, צרי� ללל

  חיל סוד המצות. בה היא מופיעה. כא� הת

 , א�שכול	 אומרי	 תשובה אחת בפסח? מדוע אוכלי	 מצות

כי בחיפזו� יצאנו מאר� מצרי	. אבל התשובה  –חלקית  היא

ה לאכול את קרב� הפסח על וככה. כי ה' ציו –היא  האמיתית

משפחתו  שעוד כשישבו איש ע	מצות. ההוכחה לכ� היא 

ני החיפזו� ו'קומו , הרבה לפבר"ח ניס� קרב� הפסח ונצטוו על

מצות... רק אחר כ�,  נאמר לנו שנאכלצאו מתו� עמי', כבר 

ה נשרפת והצ'ולנט נשפ� בכל והפלט(כשהמצרי	 מלחיצי	 

  נוס& ג	 הטע	 של החיפזו�.המטבח) 

  מצה של חיפזו� ומצה של חמלה

עכשיו אני ב� חמש למקרא ולומד את הסיפור של לוט. מדוע 

א יודע שכל שניה ל לא שאלה. הוהוא נות� לה	 מצות? זו בכל

לה. אי� ל� חיפזו� גדול מזה... הוא אפילו שעוברת הסכנה גד

 –לא מציע שקוד	 ישטפו את הרגליי	 כפי שמקובל, אלא 

'לינו ורחצו רגליכ	'. אז ב� חמש מבי� שהסיבה למצות היא 

החיפזו�. בא רש"י ואומר: נייט. הוא הכי� מצות כי פסח, לא 

   –את הפרשה מתחילתה  כי חיפזו�. תראו

) נסבו על "מצרי�כג� ה' כאר� "אנשי סדו	 (שהיא, אגב, 

, האנשי	 פתח הבית, לוט יוצא אל הלילההבית, באמצע 

בסנוורי	...  מוכהשולחי	 את יד	 וכל מי שמחו� לדלת הבית 

  ממש כמו במצרי	.התסריט מוכר?? 

לוט מציע את שתי בנותיו שלא ידעו איש. מחריד. כמה מידת 

הרחמי	 צרי� כדי להציל אותו. המלאכי	 מודיעי	 לו שה	 

   –כא� כדי להצילו 

 �ֶאת ַהָ�קֹו� ַהEֶה 3ִי ָגְדָלה ַצֲעָקָת� ֶאת ְ@ֵני ְיהָוה  ֲאַנְחנ8ֲאַנְחנ8ֲאַנְחנ8ֲאַנְחנ3ִ8י ַמ4ְִחִתי

ְל4ֲַחָתA ַוְי1ְ4ֵַחנ8 ה'ַוְי1ְ4ֵַחנ8 ה'ַוְי1ְ4ֵַחנ8 ה'ַוְי1ְ4ֵַחנ8 ה'
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   –נע את חתניו הוא מפציר בה	 א� כשלוט משכ

 ק8מ8 ְ>א8 ִמ) ַהָ�קֹו� ַהEֶה 3ִי ַמ4ְִחית ה' ֶאת ָהִעיר
 31  
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המלאכי	 אמרו שה	 משחיתי	! לוט יודע, כשמלאכי	 

משחיתי	 א& אחד לא ניצל, כשהקב"ה משחית יש סיכוי... 

ק מוריד ה' גפרית כמו במכת בכורות, בטיימינג מדוי וממש

 מחריבה. ואש על סדו	 ו

  .פסח היה

 –ת� שני הסברי	 למילה פסח רש"י, בפרק י"ב בספר שמות נו

לשו� חמלה. עד לתפילתו של האחת לשו� דילוג, השניה היא 

אברה	 זו הייתה גאולה של 'כי בחיפזו�'. מאותו רגע זו 

  נהייתה גאולה שלימה. פסח היה, של חמלה וחסד.

ד תפילה ומה הפ� הכל? סת	, תפילת שחרית. צנטר. עו

  'משעממת' הפכה את העול	.

בעלות המנחה, יוצא יצחק לשוח בשדה. הוא מתפלל, ומתו� 

התפילה הוא עולה לראייה, לראייה של גאולה שתבוא דר� 

שרבקה צריכה יצחק ורבקה, ראייה טהורה וקדשוה כל כ�, עד 

  �, שיישאר טהור.לכסות כדי שלא יתלכל

  בעלות המנחה

ת, ובעיוננו זה עסקנו בעיקר אבותינו תיקנו את התפילו

בתפילתו של אברה	. מתו� הפרשה הבאה דווקא נזכה 

 להיכנס לעומק תפילתו של יצחק בעלות המנחה.

 –ז הכלי	 שתוק� לנו כל תפילותיה	 של האבות, וכ� ג	 בארג

ה. ראייה של נביא, ראייה של מי שדבק בבוראו. מביאות לראי

כ� קרא אברה	 ראיה שמהפכת הכל ומשנה את המציאות. 

  להר ההוא:

ה' ִיְרֶאה ֲא4ֶר ֵי<ֵמר ַה�ֹו� 7ְַהר ה' ֵיָרֶאה
 32  

המעט .פירוש: מהבית הזה, מהעבודה של המקדש ומקדש

יזכה העול	 ויראה אותו ה', ישקי& ממעו� קדשו ויבר�, ויזכה 

העול	 ובהר ה' ייראה, הכל ייראה אחרת, נקבל עיניי	 לראות 

  ה את הכל.ולב להבי� ולשו� להפ� ב
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