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  ד"בס
    ירושלי�
ישיבת ה�ֹתל  

  א"שיחת הגאו� הרב אביגדֹר הלוי נבנצל שליט
  ו"לפרשת חיי שרה תשס

  הערות בעני� עבודת התפילה
  

  על תפילתו של אליעזר עבד אברה�
ויאמר אברה� אל עבדו : "התורה מספרת בפרשתנו

, ִ)י� נא יד& תחת ירכי: ְזַק# ֵ"ית! ַה�ֵֹ�ל בכל אשר לו
ולקחת אשה , כי ֶאל ארצי ְוֶאל מולדתי תל&... ואשביע&

שנשלח אל , מי היה עבד זה. )דב, בראשית כד(" לבני ליצחק
ל אומרי� "חז? אר� נהרי� להביא אשה ליצחק אבינו

הלא הוא עבדו של אברה� שנזכר , שעבד זה היה אליעזר
מני# . )ב, ש� טו(בברית בי# הבתרי� בפרשת ל& ל& , לעיל
אמנ� עברו רק שבוַעִי� ?  היה אליעזרל שעבד זה"לחז

אבל האמת היא שעשרות , מאז שקראנו את פרשת ל& ל&
שכ# ברית בי# [שני� מבדילות בי# פרשת ל& ל& לפרשתנו 

י "רש' עי(הבתרי� נכרתה כשאברה� היה ב# שבעי� שנה 

וב# מאה שנה היה אברה� כשנולד , )מ, # שמות יב"ורמב
עי� שנה היה יצחק כשנשא וב# ארב, )ה, בראשית כא(יצחק 

בזמ# כזה עשויי� בעלי תפקידי� ]. )כ, ש� כה(את רבקה 
אפילו ראש ממשלה עלול להתחל2 . להתחל2 כמה פעמי�

שבפרשתנו הוא " עבדו ְזַק# ֵ"יתו"כ מני# ש"וא... בזמ# כזה
שלא , אלא ש3ְלל הוא? אותו עבד שנזכר בפרשת ל& ל&

, )לד, וש� כא, כה, יי ש� "רש(בא הכתוב לסתו� אלא לפרש 
וא� התורה אמרה במקו� אחד שב# משק ביתו של 

שהוא הדולה , )ב, בראשית טו(אברה� הוא דמשק אליעזר 
ממילא , )ה דמשק"י ש� ד"רש(ומשקה מתורת רבו לאחרי� 

עבדו ְזַק# ֵ"יתו ַה�ֵֹ�ל בכל "כשהתורה מדברת על , ג� כא#
ראשית רמז ש ב"ילק(" מושל בתורת רבו"שהיה , "אשר לו

, הרי שהתורה מתכוונת לאותו עבד שנזכר כבר לעיל, )ד"ק
  .הלא הוא אליעזר

' הוא מתפלל לה, כשאליעזר מגיע אל אר� נהרי�
: י הסימ# הבא"שישלח לו את האשה המתאימה ליצחק ע

ואמרה , והיה ַה7ֲַעָר אשר אַֹמר אליה הטי נא כד& ואשתה"
" 9ָ לעבד& ליצחקאָֹת8 הַֹכְח, ְ�ֵתה וג� גמלי& אשקה

אינני יודע א� אברה� הוא שהדרי& את . )יד, בראשית כד(
והתורה קיצרה (סימ# כזה ' אליעזר להתפלל ולבקש מה

בשעת , כ"כיו# שהדברי� שנתפרטו אח, ולא כתבה זאת
שהרי היה , או שאליעזר עשה כ# מדעת עצמו, )מעשה

ולא היה זקוק לכאורה , )ל"כנ(גברא רבה בפני עצמו 
כ "יתכ# א. ראות מפורטות מאברה� כיצד לפעוללהו

: כ"לכ# כתוב אח. [שהחליט בעצמו לפעול באופ# זה
, )סו, ש�(" ויספר העבד ליצחק את כל הדברי� אשר עשה"

ולכ# הוא מספר , כי יצחק לא ידע מה עתיד אליעזר לעשות
, אי& עמדה רבקה בנסיו#, ליצחק אי& השתלשלו הדברי�

  ].הביאו לו את האשה המתאימהכדי שיצחק יהיה בטוח ש
ובי# א� , בי# א� נניח שאליעזר התפלל מעצמו, והנה

ברור שלא יתכ# , נניח שעשה כ# על פי הוראתו של אברה�

תפילה . שאליעזר יתפלל בלא להזדהות ע� תוכ# התפלה
והמתפלל בלא להזדהות , הרי צריכה לבוא מעומק הלב

פתי� אי# זו תפילה אלא עקימת ש, ע� תוכ# התפלה
ַ"לוח יכול להיות כתוב שאומרי� היו� פיוט זה . בעלמא

, מעצמיות�אבל האמירה צריכה לבוא , או פיוט אחר
לא מפני שכתוב בסידור או בלוח לומר מעמוד שלוש 

א� אליעזר , ממילא. עשרה עד עמוד תשעי� ושבע
ולא רק שומע את תפלתו , שומע את תפילתו' מתפלל וה

, ישעיה סה(" � יקראו ואני אענהוהיה טר"אלא מקיי� בו 

שטר� כילה להתפלל וכבר רבקה מזדמנת לפניו , )כד
 הרי זה סימ# שתפילתו אכ# היתה תפילה  )טו, בראשית כד(

: א� התורה כותבת, כמו כ#! שלמה שנבעה מעומק הלב
אלקי אדִני ' ברו& ה: ויאמר', ַוִ>;ֹד האיש וישתחו לה"

, ש�(' וכו" ו מע� אדִניאשר לא עזב חסדו ואִמת, אברה�

 סימ# שאליעזר באמת הזדהה ע� מה שביקש ,)כזכו
  .על שנענה לבקשתו' ולכ# הודה לה, בתפלתו

שתפלה זו היתה נסיו# קשה מאד עבור , וצרי& להבי#
שהרי אליעזר לא רצה כלל שיצחק ישא את . אליעזר

ורצה שיצחק יקח , שכ# בת היתה לו לאליעזר, רבקה
וא� . )לט, י ש�"רש' עי( ולא אשה אחרת לאשה את בתו שלו
) מדעת עצמו או בציווי של אברה�(' אליעזר מתפלל לה

שיסייע לו למצוא אשה ליצחק מבית אברה� באר� 
! הרי שהוא מתפלל תפלה שהיא נגד רצו# עצמו, נהרי�

 כפי שראינו  מעומק הלבוא� הוא מתפלל תפלה זו 
שלמרות :  הרי שהוא מגלה בכ& גדלות מיוחדתלעיל 

 שמשפחת אברה� תסרב לתת את שהיה רוצה את ההפ& 
 הוא מבטל את וממילא ישא יצחק את בתו שלו , רבקה

ששלל את האפשרות להשיא , דעתו מפני דעת אדונו
ומתפלל , )י ש�"רש' עי(ליצחק את בתו של אליעזר 

ישלח ליצחק אשה אחרת שכ# '  שהמעומק לבו
, מה של אליעזרזוהי גדלות נפש עצו! מתאימה לו

שמבטל דעתו ורצונו לחלוטי# לדעת אדונו בעני# שודאי 
  . נישואי בתו ליצחקהיה יקר בעיניו מאד מאד 

  פיצול נשמות בעול� הבא
, למרות גדלות הנפש שמוכיח אליעזר במעשה זה

מצינו מדרשי� הנראי� כסותרי� בנוגע להערכת אישיותו 
 אחד אליעזר היה, לפי אחד המדרשי�. של אליעזר

ש בראשית רמז "ילק(מתשעה אנשי� שנכנסו חיי� לג# עד# 

ז באופ# מושל� "הוא מילא את תפקידו בעוה, כלומר. )עו
שהיא (והוא לא נזקק למיתה , עד שג� גופו הזדכ&, כל כ&

. אלא נכנס ע� גופו לג# עד#, )ִהָ=רדות הנשמה מ# הגו2
שדבר זה אירע מיד לאחר סיו� , )ש�(ומבואר במדרש 
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אולי בגלל . כשהביא את רבקה אל יצחק, שה זהמע
שבמעשה זה התגבר על רצונו באופ# מופלא כל כ& וביטל 

בכ& השלי� , את כל רצונותיו לרצונו של אברה� אבינו
  .ונכנס חי לג# עד#, ז"את תפקידו בעוה

אליעזר הוא עוג מל& ולפיו , אבל יש ג� מדרש אחר
� במשה שיצא להלח, )ש חוקת רמז תשסה"ילק(הבש# 

ונהרג במלחמה עמ� , ובישראל בדרכ� לאר? ישראל
מפשוטו של מקרא יש קצת ראיה ג� . )להלג, במדבר כא(

כשישראל רוצי� : שאליעזר הוא עוג מל& הבש#לכ& 
משה שולח , לעבור דר& אר? אדו� בדרכ� לאר? ישראל

יד, במדבר כ(שלוחי� לבקש רשות מאדו� לעבור בארצ� 

שופטי� ' עי(לחי� אחר כ& ג� למואב שלוחי� כאלו נש. )יז

י ש� "רש' ועי. כב, במדבר כא(ולסיחו# מל& האמורי , )יז, יא

כשרוצי� ישראל לעבור דר& , לעומת זאת. )כד, ובדברי� ב
. לא נשלחי� כל שלוחי� אל עוג מל& הבש#, אר? הבש#

 בלי בקשת רשות  )לג, במדבר כא(" ויפנו ויעלו דר& הבש#"
קשו ישראל רשות לעבור בארצו של מדוע לא ב. מעבר

מה יש בכלל לישראל לחפש באר? : ועוד קשה? עוג
, יהושע ג(הרי ישראל עוברי� את הירד# מול יריחו ? בש#

אר? עוג . לא מול אר? עוג, יריחו היא מול אר? סיחו#. )טז
כ "מה מחפשי� א. נמצאת במרחק רב מצפו# ליריחו

 א� ? נהבשביל מה העליה הזאת צפו? ישראל בבש#
אליעזר הוא עבד : הכל מיושב, נאמר שעוג הוא אליעזר

והבש# שיי& ,  מה שקנה עבד קנה רבווא� כ# , אברה�
ישראל לא צריכי� אפוא לבקש רשות . א� כ# לישראל

  ...כי ארצו שייכת בעצ� לה�, מעוג לעבור בארצו
הא� המדרשי� חלוקי� ביניה� לגבי הערכת אישיותו 

צ "אבל מורי ורבי הגה. ומר שכ#אפשר ל? של אליעזר
לא שיי& מחלוקת אלא בדבר "ש, ל אמר"א דסלר זצ"רא

אבל בעצ� תוכ# העני# , וג� זה רק בנוגע למעשה, הלכה
אלו ואלו ': )ב, ערובי# יג(ל "כאמר� ז, לא שיי& מחלוקת
 שני מבטי� דשתי הדעות , פירוש', דברי אלקי� חיי�

ועל כ# , )353' ג עמ"מכתב מאליהו ח(" ושניה� אמת, אמת
שהרי אי# , )ש�(" בעניני אגדה וקבלה לא שיי& מחלוקת"

אי# זו , וא� מצאנו מחלוקת באגדה, כא# עני# למעשה
אלא , כי שני הצדדי� אמת, מחלוקת במובנה הרגיל"

לפי . )173' ב עמ"ש� ח(" שמלמדי� לנו בחינות שונות בעני#
ר ה� ששני המדרשי� בנוגע לאליעז, זה צריכי� לומר

שנשמתו של , אולי מותר לומר? כיצד יתכ# הדבר. אמת
חלק מנשמתו הגיע : אליעזר התחלקה לכמה חלקי�

וחלק ממנה , באמת לתיקו# מושל� ונכנס בחיי� לג# עד#
אני . כ במשה ובבני ישראל"ז ונלח� אח"נשאר בעוה

. אינני יודע א� ה� נכוני�, אומר את הדברי� בהסתייגות
אולי אצל כל אחד . יוחד לאליעזראולי אי# זה דבר מ

, אחרי מאה ועשרי� שנה הנשמה מתחלקת, מאיתנו
והחלקי� שפגומי� , החלקי� הטובי� נכנסי� לג# עד#
  .בנשמה יצטרכו לעבור תיקו# בגיהנ�

אשה שהיתה נשואה לכמה : יש שאלה שדנו בה
ת רב פעלי� לבעל "שו' עי(? ע� מי היא תשב בג# עד#, אנשי�

, לפי דרכנו אפשר לומר. )'ב' סוד ישרי� סי, ב"ח" ב# איש חי"ה

שחלק מנשמתה ישב ע� בעל זה וחלק מנשמתה ישב ע� 
י המצוות שעשתה משנת "החלק שתוק# ע. הבעל האחר

והחלק , כ ישב ע� הבעל הראשו#"ש עד שנת תש"ת
א עד שנת "י המצוות שעשתה משנת תשכ"שתוק# ע

אד� לא מוכרח שנשמת ה. ס ישב ע� הבעל השני"תש
, אני מסופק א� הדברי� נכוני�. נכנסת כולה למקו� אחד
  .אבל יכול להיות שזה כ&

  י תיקו� המידות" רק ע
קליטת האור האלקי 
ודאי שתפקידנו הוא לתק# את כל , על כל פני�

צרי& . לא מספיק שהרוב יהיה בסדר. החלקי� של נשמתנו
אשה אחת בקשה ממני . שכל חלקי נשמתנו יהיו בסדר

היא רצתה הכשר . תת הכשר למוצרי� שהיא מוכרתפע� ל
אבל אגודת ישראל התנו את ההכשר , של אגודת ישראל

.  בהכשר שליכלומר , שלה� בהכשר הרב המקומי
והיא , שאלתי אותה א� כל המוצרי� שלה באמת כשרי�

תשעי� אחוז לא "... תשעי� אחוז מה� כשרי�: "אמרה לי
הוא לא . ה"ג� הקבכ& . הספיק לי בשביל לתת לה הכשר

. לנשמה א� היא איננה מאה אחוז בסדר" הכשר"נות# 
אבל החלק שאינו , החלק שמתוק# יושב אמנ� בג# עד#

עד שיוכל לשבת , מתוק# מוכרח עוד לעבור בכור המצר2
  .ג� הוא בג# עד#

.  לא די בתיקו# המעשי�? כיצד מתקני� את הנפש
. )ג"ז ה"תשובה פ' � הלכ"רמב' עי(צרי& לתק# ג� את המידות 

חושבני שהסיבה לזה ? למה צרי& לתק# ג� את המידות
מפני שהנשמה צריכה להיות כלי קיבול לאור , היא

לעלות , ב אור בלי סו2"ה נות# בעוה"הקב. האלקי
אבל הנשמה צרי& שיהיה לה כלי קיבול , ממדרגה למדרגה

האור אינו יכול , א� הנשמה פגומה. לקבל את האור הזה
וכדי להפו& את הנשמה לכלי קיבול שיוכל . להקלט בה

על האד� להיות בעל מידות , לקלוט את האור האלוקי
ל אמרו שאי# דברי תורה מתקיימי� אלא "כשחז. טובות

ו "הרי אי# הכוונה ח, )ב, ברכות סג(במי שממית עצמו עליה 
אלא הכוונה להתגבר על היצרי� , ממית את עצמו ממש

כי אחרת ה� יביאו אותו , ועל הרצונות הרעי� שב, שבו
והתורה שלו , הוא יפסוק פסקי� שאינ� נכוני�, לטעויות

  .לא תהיה תורת אמת
וג� , אברה� אבינו השיג את כל התורה כולה מעצמו

וכ& ג� יצחק , )א, קדושי# פב(קיי� את כולה עד שלא ניתנה 
מני# ידע אברה� אבינו את כל התורה . אבינו ויעקב אבינו

נעשו שתי כליותיו כשתי 3ַדי� של ": ל"זאמרו ח? כולה
? מה הפשט בזה. )ג, ר צה"ב(" מי� והיו נובעות תורה

שרצו# התורה היה רצונו הטבעי של אברה� , הפשט הוא
כיו# שהאד� הוא צל� אלקי� והתורה היא . מעצ� בריאתו
, דומה למקור" צל�"על כ# עד כמה שה, חכמת אלקי�

קלוט את חכמת הגשמי ל" צל�"ועד כמה שמסוגל ה
ה� כחכמתו ורצונו " צל�"חכמתו ורצונו של ה, האלקי�

, אברה� אבינו שהוא צל� אלקי�, ועל כ#. של האלקי�
  .מתו& עצ� נשמתו, יכול להשיג את התורה מעצמו
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איננו מדוע אנו  ?כ&" עובד"מדוע אצלנו זה לא 
הרי ג� אנו נבראנו בצל� ? יודעי� את התורה מעצמנו

אשר עשה אלקי� את  "שאלה זו היא התשובה ל! אלקי�
. )כט, קהלת ז(" והמה בקשו ִחשבֹנות רבי�, האד� ישר

וא� היה נשאר , ה ברא את האד� כשהוא ישר"הקב
האבות . היה מגיע באמת מעצמו לידיעת התורה, בישרותו

כי שמרו על ישרות� , )א, ז כה"ע(הקדושי� נקראו ישרי� 
תורה מעצמ� ומתו& ועל כ# השיגו את ה, לאור& כל חייה�

אבל שאר בני אד� . בלי צור& לקְ"לה מ# החו?, עצמ�
אבל אחר , שאר בני אד� נבראי� אמנ� ישרי�. אינ� כ&

ה� אינ� מחפשי� ". ִחשבֹנות רבי�"כ& ה� כבר מבקשי� 
אלא מחפשי� מה כדאי לי ומה ', בישרות מהו רצו# ה

מספרי� ששאלו .  מגיעי� לאמתולכ# ה� אינ�, נעי� לי
: ענה הסוחר? כמה ה� שני� כפול שני�: פע� סוחר אחד

!... א� אני מוכר זה חמש, א� אני קונה זה שלוש, תלוי
מתו& כוונה מראש להגיע , כשעושי� חשבו# בצורה כזו

אי אפשר כמוב# להגיע לתוצאת אמת , לתוצאה שנוחה לי
המידות משפיעות אצלנו מה . להשיג את האור האלקיו

.  משיגי� מעצמנו את התורה האמיתיתולכ# איננו, לפסוק
וג� ', אנו זקוקי� למשה רבנו שיאמר לנו מהו רצו# ה

צרי& עדי# לעבוד הרבה כדי , אחרי שמשה רבנו אמר לנו
ל משבחי� כל "שזהו מה שחז, חשבתי. לקבל את התורה

מה המעלה . כ& את ישראל על שהקדימו נעשה לנשמע
, ט הואאולי הפש? הגדולה לומר נעשה לפני נשמע

, רצוננו להיות בדרגת אבותינו: שישראל רצו לומר בזה
בלי שמיעה , מעצמנולדעת ולקיי� את התורה 

ורק מה שלא נוכל להשיג מעצמנו מפני "). נעשה("
י שמיעה "נקבל ע, שאיננו במדרגת אברה� יצחק ויעקב

נשתדל , אבל עד כמה שנוכל"). נשמע("ממשה רבינו 
הי המעלה של הקדמת זו. להשיג את התורה מעצמנו

להיות ישרי� , שרצו להגיע למדרגה הזאת, נעשה לנשמע
  .מעצמ�' ולהבי# את רצו# ה

  להתפלל על צער השכינה
הרי מצד , כשאנו דני� על תפילה. נשוב לעני# התפלה

אנו צריכי� דעת : אחד אנו צריכי� להתפלל עבור עצמנו
, ")הרוצה בתשובה("אנו צריכי� תשובה , ")חונ# הדעת("

אנו צריכי� , )'וכו" רופא חולי("אנו צריכי� רפואה 
אבל מצד . וג� דברי� נוספי�, ")מבר& השני�("פרנסה 

התפילה . שני עלינו להשתדל להתפלל לא רק עבור עצמנו
וא� ', ועבודה פירושה לעבוד את ה, הרי נקראת עבודה

הרי שמבחינה מסויימת היא , התפלה היא רק עבור עצמנו
כ נהפו& את התפלה "כיצד א. 'ולא עבודת העבודת עצמנו 

אבל בכוונה , את צרכינו' נמשי& לבקש מה'? לעבודת ה
, שאיננו מבקשי� דעת, הכוונה צריכה להיות. שונה

בריאות ופרנסה רק מפני שאנו זקוקי� לה� עבור , תשובה
, רוצה שיהיו לנו הדברי� האלו' אלא ג� מפני שה, עצמנו

, בעול�'  שיתמלא רצו# הכ אנו מבקשי� ומתפללי�"וא
וטוב בעיני& לבר& את : "כמו שאומרי� בסו2 התפילה

כ אנו "וא, אתה הרי רוצה לבר& אותנו, "עמ& ישראל

, כשהתפלה היא באופ# זה. רוצי� שיתמלא רצונ& בעול�
  .לא עבודת עצמנו', זוהי עבודת ה

כל המשת2 ש� שמי� בצערו כופלי� לו : "ל אמרו"חז
משת2 ש� שמי� "מה פירוש . )א, ברכות סג(" פרנסתו
שלא יתפלל רק , נראה שהפשט הוא כפי שדברנו? "בצערו
 שהשכינהאלא ג� מפני ,  מצטערשהואמפני 

ג� השכינה , שהרי כשאד� מישראל מצטער. מצטערת
א� אד� לא רק אומר זאת . )א, מו' משנה סנה' עי(מצטערת 

 אלא באמת מבי# זאת וכואב לו שהשכינה, מהשפה ולחו?
  .הרי הוא משת2 ש� שמי� בצערו, מצטערת

הוא מתפלל , כשהוא מתפלל על ישראל, ג� משה רבנו
אלא ג� מפני שכבוד , לא רק מפני שהוא אוהב ישראל

ואמרו , וֵהַמ9ָה את הע� הזה כאיש אחד: "שמי� מתחלל
להביא את הע� הזה אל האר? ' מבלתי ְיכֶֹלת ה... הגוי�

הרי שהוא מתפלל , )טזטו, במדבר יד(" אשר נשבע לה�
. ישמיד את ישראל' שלא יתחלל חלילה ש� שמי� א� ה

, הוא דואג ג� לכבוד שמי�, כ& ג� בעגל ובשאר המקומות
  .לא רק לטובת ישראל

  'ב כעבודת ה"בקשת חיי עוה
שנשמור חוקי& ... יהי רצו#: "אנו מבקשי� בכל יו�

י ונזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה לשנ, בעול� הזה
ג� . ")ובא לציו#"מתו& (" ימות המשיח ולחיי העול� הבא

הרחמ# הוא יזכנו לימות : "בברכת המזו# אנו מבקשי�
אל ", הרי המשנה אומרת: וקשה". ב"המשיח ולחיי העוה

אלא , תהיו כעבדי� המשמשי# את הרב על מנת לקבל פרס
" הוו כעבדי� המשמשי� את הרב שלא על מנת לקבל פרס

? כיצד א� כ# מבקשי� אנו בקשות כאלו. )ג"א מ"אבות פ(
  ?עבור עבודתנו' הא� אי# זו בקשת פרס מה

שכתבו , יש שהסבירו את הדבר על פי דברי התוספות
על '  שכל האיסור לעבוד את ה)ה על מנת"א ד, עבודה זרה יט(

: הוא רק א� מתֶנה בלבו כעי# תנאי כפול, מנת לקבל פרס
הריני מתחרט , קבלוא� לא א;  מה טובא� אקבל פרס 

� "סברו כהרמב' כנראה שהתוס[על כל המצוות שאעשה 
משמעו תנאי " על מנת"שלשו# , )ז"ו הי"אישות פ' הלכ(

וג� על הצד שלא , אבל א� אינו עושה תנאי כזה]. כפול
, יקבל פרס הוא אינו מתחרט על המעשי� הטובי� שיעשה

אי# זה , אלא שמכל מקו� הוא עובד כדי לזכות בפרס
אל תהיו כעבדי� המשמשי# את הרב על מנת לקבל "כלל ב

ונזכה "לפי שיטה זו ניחא מה שאנו מתפללי� ". פרס
שא� לא , שהרי איננו עושי� תנאי, "ב"לחיי העוה... ונחיה

טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי נזכה חלילה ל
אנו רק . ו על כל הנעשה"אנו מתחרטי� ח, העול� הבא

י עבודתנו "רוצי� אנו לזכות עשלכתחילה , מתפללי�
  .ב"לחיי העוה

: אולי מותר לומר ג� הסבר אחר, אבל לפי מה שדברנו
9ָ9ִכננה שתי סיבות מדוע ארצה , א� מישהו נות# לי מתנה

המתנה מוצאת ח# בעיני ואני מעוני# בה ) 'א: לקבלה ממנו
ג� אני רוצה , היות שהנות# מעוני# לכבדני) 'ב, לעצמי

כי א� לא אקבל , & שאקח מידו את מתנתולכבד אותו בכ
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בעוד שבאופ# הראשו# אינני אלא , והנה. ֵיעלב, את מתנתו
, "נות#"אלא " לוקח"הרי שבאופ# השני אינני , "לוקח"

אלא להעניק נחת רוח , שהרי כל כוונתי איננה לקבל מתנה
שלמרות , )א, קדושי# ז(' כדר& שאמרו בגמ[וכבוד לנות# המתנה 

וא� נתנה ,  צרי& שהכס2 ינֵת# מהאיש לאשה ולא להפ&שבקדושי אשה

, אינה מקודשת' ֵהא ל& מנה ואתקדש ל&'אשה לאיש ָמֶנה ואמרה לו 

דבההיא הנאה דקא מקבל מתנה מינה ",  מקודשתאבל באד� חשוב  

בזה שקיבל אותו אד� חשוב : כלומר". גמרה ומקניא ליה נפשה

שוב הסכי� לקבל ממנה שאד� ח, גר� לה להנאה, מהאשה את מתנתה

  .]ובהנאה זו שקבלה ממנו יכולה להתקדש לו, מתנה
כל בריאתו . ה הרי רוצה להעניק לנו טובה"הקב, והנה

והטובה הגדולה , אותנו הרי אינה אלא כדי להיטיב עמנו
חו? מ# (ב "ביותר שהוא רוצה לתת לנו היא חיי עוה

, כ"וא). ז"הטובות הרבות שהוא מעניק לנו ג� כא# בעוה
הרי מתפללי� אנו , ב"א� מתפללי� אנו שנזכה לחיי העוה

שהרי הוא רוצה להיטיב , ה"בזה שיתמלא רצונו של הקב
שרצונו לזכות לחיי , א� אד� מכוי# בתפלתו, כ"וא. לנו

ז "ב לא רק עבור עצמו אלא ג� כדי שתתגש� עי"העוה
כעבדי� המשמשי� את "אי# זה , כוונת הבורא בבריאה

אלא כעבדי� המבקשי� פרס , "בל פרסהרב על מנת לק
זוהי אפוא . שתתמלא כוונתו בבריאה, כדי לשמש את הרב

ונירש טובה וברכה לשני ימות ... שנזכה"כונת בקשתנו 
אלא , לא בקשת שכר יש כא#". ב"המשיח ולחיי העוה

בקשה למילוי רצונו של הבורא : צרופה' עבודת ה
 על ימות אני מוותר: "א� מישהו באמת יאמר. בבריאה
הרי הוא , "עול� הבא אינו מעניי# אותי: "או, "המשיח

זוהי פגיעה . זה ודאי אסור. נת# לו' בועט במתנה שה
כשאנו מבקשי� ימות המשיח וחיי , ממילא. בכבוד המל&

, אנו מבקשי� בעצ� שיתרבה כבוד שמי�, עול� הבא
שברא את העול� כדי , ה"שתתקיי� שאיפתו של הקב

אנו מתפללי� . ב"ות אותנו בחיי עוהלַזכ, להטיב לנו
  .ב"שנהיה ראויי� באמת לקבל עוה, שיתמלא רצונו

להתפלל רק כדי , אבל ג� מי שאיננו במדרגה הזאת
אלא מתפלל להיות בריא כי הוא , בעול�' שיתמלא רצו# ה

ומתפלל על פרנסה כי הוא צרי& , רוצה להיות בריא
ת הוא מכיר לפחו. במידה מסוימת' ג� זו עבודת ה, פרנסה

שאי# א2 גור� שיכול לתת לו רפואה ', בכ& שהכל מאת ה
ושאי# א2 אחד שיכול לתת לו פרנסה אלא , ה"אלא הקב

. 'כול� רק מאת ה, וכ# חכמה וכל שאר הדברי�, ה"הקב
, לא מדרגה עליונה כל כ&. 'ג� זו מדרגה של עבודת ה

א� הוא מגיע להכרה ברורה . אבל בכל זאת מדרגה
ית# חכמה מפיו דעת ' כי ה"', ק מאת השחכמה יש ר

ומגיע להכרה שג� בשביל תשובה , )ו, משלי ב(" ותבונה
כי יצרו של אד� מתגבר עליו בכל , צרי& סיעתא דשמיא

וכ# , )ב, סוכה נב(ה שעוזר לו אי# יכול לו "יו� ואלמלא הקב
וכ# גאולה לא תבוא , ה יכול לתת לו"סליחה רק הקב

וכ# , ה"אלא רק מהקב, העבודהכמוב# לא מהליכוד ולא מ
א� ', רפואה ופרנסה וכל שאר הדברי� כול� רק מאת ה

במידה ' ג� זו עבודת ה, הוא מחדיר את כל זאת ללבו
  .מסוימת

ג� ִלתפלה צרי� סיעתא דשמיא שתהיה 
  כהלכתה

שפתי תפתח ופי יגיד ' ה: "אנו אומרי� לפני התפילה
ר פסוק זה ל לומ"למה תקנו חז. )יז, תהלי� נא(" תהלת&

כדי להראות שלא רק הדברי� שאנו ? לפני התפילה
אלא ג� התפילה ', מבקשי� עליה� בתפילה ה� מאת ה

". שפתי תפתח ופי יגיד תהלת&' ה! "'עצמה היא מאת ה
  .ג� להתפלל לא אוכל, א� לא תפתח את שפתי

אצלו צרי& באמת רק . פסוק זה ֲאָמר! דוד המל&, והנה
שכ# הלב שלו , לה כבר תצאוהתפ, לפתוח את השפתי�

נכו# : "כפי שדוד אומר על עצמו, כבר מוכ# וערו& לתפלה
הלב שלי . )ח, ש� נז(" נכו# לבי אשירה ואזמרה, לבי אלקי�

צרי& רק שתפתח את , מוכ# וערו& תמיד לשיר ולזמר ל&
פירשו , )ד, ש� קט(" ואני תִפלה. "ופי יגיד תהלת&, שפַתי

ל מהותו של דוד המל& היא כ. אני איש תפילה: המפרשי�
ִמEֵי לילה הוא מקדיש חצי מ# . ה"שירות ותשבחות לקב

. )ב, ברכות ג(ה "הלילה לערו& שירות ותשבחות לקב
  .ממילא כל מה שחסר לו זו רק פתיחת השפתי�

אנו צריכי� הרבה סיעתא . אבל אנו במצב אחר לגמרי
שהמחשבות והלב שלנו יהיו , דשמיא ג� על המחשבות

' Fֵמה, לאד� מערֵכי לב: " אמנ� שלמה המל& אומר.בסדר
שעל האד� עצמו לסדר את , )א, משלי טז(" מענה לשו#

ורק ההצלחה לבטא את הדברי� בפה , מחשבות לבו
אבל כמוב# שג� לערו& את , זקוקה לסיעתא דשמיא

זהו אולי . מחשבות הלב אי אפשר בלי סיעתא דשמיא
.  ע� התפילהשהלב יהיה, החלק הקשה ביותר בתפילה

שהיה גדול אחד , ל סיפר"ז אויערבא& זצ"ר הגרש"מו
שאמר לתלמידיו שמי שיבוא ויאמר לו שהתפלל תפילה 

בא אחר כ& תלמיד . ית# לו מעיל במתנה, שלמה בכוונה
אבל רק עד , אחד ואמר שהצליח להתפלל בכוונה

לא ... כבר חשב על המעיל, "מודי�"כשהגיע ל". מודי�"
אבל החפ? חיי� אמר . ה שלמה בכוונהקל להתפלל תפיל

באו . על אשה שעמדה בשוק ומכרה 3ְעכי�, על זה משל
עמד . עמדה וצווחה בקול גדול. שודדי� וחטפו את כעכיה

במקו� לצווח ִחטפי את : "ש� פיקח אחד ואמר לה
כ& ג� ". מה שתצליחי לחטו2 יהיה של&. הכעכי� בחזרה

 מאיתנו חלק "חוט2"ג� א� היצר הרע . בעני# התפלה
, צרי& לנסות לחטו2 את הברכות הנשארות, מהברכות

  .לפחות בה# לכוו# עד כמה שאפשר
ימלא , ה שומע תפילה ישמע את כל תפילותינו"הקב

ונזכה לראות , את כל צרכינו וצרכי עמו בית ישראל
  .אמ#, בביאת המשיח במהרה בימינו


