
 קרוב ה' לכל קוראיו...
 . תפילותיו לא נענו תקט"ו תפילות.  העתיר  ש  אומרים. חז"ל  להיכנס לארץ ישראל  מתחנן  ,להקב"המשה רבינו מתפלל  

רבינו   שהביאלקבל את שש הסיבות אינן בשלים דיים  תפילותיהם נענות. הצעירים    כאשר איןם תוהים  ילדים ונערי
מיעוט כוונה, ריחוק מתורה, אוטם לב מול עניים, עושק    שהן: )אות תרי"ב(  מ'ספר חסידים'  )ווי העמודים פ"י(  השל"ה הק'  

"התפללתי עליו וכשהוא  נפטר 'בגללו',  ז"ל  , שסבו  מא וריבוי עוונות. קשה לילד להכיל, לדוגוגזל, חוסר בנקיות וטהרה,  
 ה!משתפילות  לגבי    שייכותאינן    אלושסיבות    וברור  .מספיק ולא התכוונו"  התפללנו נפטר אמר לי אבא שכנראה לא  

, לבקוע שעריםתפילה  בכוח האכן  :  רבינו 'בעל טורים' מתוך הדברים שכתב בפרשתנו    ולסבר אזנם  ילדים  לחזקחשוב  
'קדומות'  יש  אך   ועוד,  הרבות  למרות התפילות,  לביטול  ותניתנ  שאינןגזירות  רבות הנשגבות   'תוכניות'להקב"ה  . 

ן כי הוא  – כעת מבוקשנו מקבל  הוא לאמבינתנו, לפעמים   . )כדברי רש"י עה"פ רב לך(הרבה יותר טוב   משהו עבורנוְמַזמֵּ

ת משה  ורנ"ב ביאורים על 'ואתחנן', תפיל  ובו   מיוחדכתב חיבור    ,ה'מגלה עמוקות', בעל  הגה"ק רבי נתן נטע שפירא
 . ומטרתה חשיבות התפילה מן השמים עכבוהו. להלן סיפור מחזק על אך ביקש לכתוב אלף 'אופנים', כי מובא רבינו. 

פותח   התובעיום.  - אברך ת"ח קשהלדין  יהודי עשיר תובע    :שניים התייצבו ל'דין תורה' אצל בעל ה'מגלה עמוקות'
טריים'   ם'כעכים' שאפה בביתו, הוא מכריז 'כעכי  ומוכרבשוק    ניצבמדי יום אברך זה  רגיל הייתי לראות  "ומספר לרב:  

נחמץ   ולביחוטפים מבלי לשלם... אני רואה  שראיתי גם 'שקצים'  בקיץ ובחורף.  שעות ארוכות  .  ופרנסתו דחוקה
 יקר מפז, שמור בקדושה, נאלץ לעמוד ולמכור בשוק העירוני, ומרוויח פרוטות...". ,תורה מובהק-! אברך בןבקרבי

לתמוך בו בסכום זבולון'!  -לערוך אתו הסכם 'יששכר  ממשיך העשיר ומספר: "פניתי לאברך בהצעת 'זהב'. ברצוני  
לתורה ועבודה ללא דאגת פרנסה, ואילו אני אזכה להיות שותף בשכרו העצום.   ו. הוא יקדיש את ימיי מכובדשבוע

 חשב על הדברים, וכעבור מספר ימים חתמנו על 'חוזה' לבסס את ה'שותפות' בינינו". העשיר מציג את השטר.   האברך

  .ברווח, ואף יכול לגנוז חלק לנשואי ילדיו  'כדי חיותובה 'יש  ש"יצאנו לדרך. נתתי לו 'תמיכה השבועית' המכובדת,  
תורה ועבודת ה'. והנה, עברו כשבועיים, והאברך הוא הפסיק להתבזות במכירת כעכים, והחל לקבוע את כל יומו ל

ר! אינני מוכן להפסיק  מביע רצון לבטל את ה'שותפות'  להמשיך במצוה!".  מתעקש! לא ניתן לבטל חוזה! אני  זה  ֶהְסדֵּ

ִנים  הרב "  ומושפלות. שואל  םבעינייות חן  ומביט ורואה את האברך עומד בענ  הרב 'התובע' העשיר?" האברך   דבריַהכֵּ
על 'פגם'   נודע לך  אולי אין הסכום מספק את צורכי ביתך? שמאמהנהן בראשו. "ומדוע הנך מושך ידך מן ההסכם?  

דופי בכשרות ממונו?". האברך משיב "לפני שחתמתי שמעתי כי האיש ישר והגון, ומשאו ומתנו באמונה. ובאיש זה, 
 דעתך?" שואל הרב.  ה"ובמה לא נח ".ולעסקיוך אין לזה כל קשר לאיש היקר  בהמשך השותפות, א מעונייןאינני אכן 

פתח בפני ליבו וכיסו, איני טרוד במחיה וכלכלה,   היקר  רי, "בשבועיים האחרונים, מאז העששקטבקול  האברך ממשיך  
בצק    ַלְשִתי,  בעבר  מהקב"ה!  שהתרחקתי אך אני מרגיש  פרנסה,  ל  לדאוגמבלי  ומתעלה בתלמודי,    בשלוה  אני יושב

ושפתותי   לראותתפילה    יובלבבבלילה,    מאוחרתבשעה   התנור  הסקתי את  כראוי...  יתפח  בעמלי, שהבצק  ברכה 
ים, מפזר מלח וזרעים, כשאני מתחנן כערכתי את הבצק לכעבלילה  במידה הנכונה... בהמשך    יֵַּחםהתנור  שתחינה לה'  

את הכעכים לשוק כשעיני וליבי למרומים   הוצאתיטעימים... בבוקר מוקדם    ויצאו  בדייקנותלבורא יתב"ש שהם ייאפו  
שלא ירדו  ו יגנבו כעכים מהמגש או פרוטות מהקופה,    שגוים לאמהר מבלי התמהמהות יתירה,  ולסיים  למכור הכל    –

קרבתו. בבכל שלב ושלב, כמו 'קטן הצריך לאמו' בטחתי בו וראיתי    גשתי קרוב להקב"ה הר ...  גשמים בעת המכירה
אני חש רחוק מהשי"ת! אני שוכח אותו! אינני רוצה בהסכם אך ה'משכורת' נתונה באדיבות,  -כיום, תודה לאיש זה  

 שומע, קרוב הוא לכל קוראיו!".אני מדבר והוא  שהוא לידי,    , בתפילותיי הקבועות הרגשתיקרבת אלוקים לי טובזה!  

ִשים כדברי רבינו החזו"א באגרתו ",  להתקרב לה'  עבורנו  'זכות'התפילה היא   ל ֶשיָּ ם, ְוכָּ ל ָאדָּ ה ֹעז ְבַיד כָּ ה ִהיא ַמטֵּ ַהְתִפלָּ
ַרְך   חֹו בֹו ִיְתבָּ ם ִמְבטָּ ָאדָּ ן ַיְצִליחַ   - הָּ ן ַיֲעֶשה ְוכֵּ ,  יהלהכיר את המבנה, ביאורי מילות   :נעזור לילדינו 'להתחבר' לתפילה".  כֵּ

 יש בתפילה 'מטרה בפני עצמה' ולא 'אמצעי' בלבד. מאמרי חיזוק אודותיה.נלמד סיפורי צדיקים על תפילה, נרחיב ב

ֶאְתַחַנן ֶאל ' ת ַהִהוא לֵּאֹמר  ה'וָּ עֵּ  להתפלל! , לֵּאֹמר: התחננתי לה' שאזכה רבינו ה'קדושת לוי' '? כתב לֵּאֹמר '. מהו 'בָּ
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