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  ""ואתחנןואתחנן""פרשת פרשת 

  .יסודות התפילהארבעת ]. כג, ג ["בעת ההיא לאמור' ואתחנן אל ה"
שצריכים להתקיים כדי שהתפילה , ה לימד אותנו ארבעה תנאים בהלכות תפילה"שמשה רבנו ע, הקדוש כתב" אור החיים"ה

  :שלפנינותנאים אלו מרוכזים בפסוק . תתקבל
  ".'תחנונים ידבר רש': כמו שנאמר, לל כעני הדופק על הפתחשיתפ ":התנאי הראשון

וכשאתה מתפלל אל תעש : "שנינו במשנה באבות. אלא בלשון תחנונים, אל לו לאדם להתפלל בלשון המשתמעת כתביעה
אימתי אפרק מעלי : ואומר, בר קבועד, כאדם שיש עליו חובה": ע מברטנורא"רש הריפ". תפילתך קבע אלא רחמים ותחנונים

  ".ואינו אומרה בלשון תחנונים, שאומר אותה בקריאה בעלמא,  כאדם שקבוע לו לקרוא פרק אחד או פרשה אחת',חוב זה
  .מבואר שתנאי הכרחי בתפילה הוא לאמרה בלשון תחנונים
: עשרה לשונות נקראת תפילה ואלו הן: "כך אמרו רבותינו במדרש. תפילה בלשון תחנונים היא המעולה ביותר מכל התפילות

  ".ומכולן לא נתפלל משה אלא בלשון תחנונים... פילול ותחנונים, ניפול, קריאה, צוריב, פגיעה, רינה, נאקה, צעקה, ועהוש
 –" וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם: "ה"שמשה רבנו למד זאת ממה שאמר לו הקב, המדרש מוסיף ואומר

  ". במידת רחמים אני עושה עימו–' וריחמתי'מי שיש לו בידי : ש ברוך הוא למשהכך אמר הקדו"
  .ולבקש בדרך ארץ ובלשון תחנונים, שומה על אדם להשפיל את עצמו, בתפילה
  .לשון תחנונים": ואתחנן"מרומז במילת , הקדוש" אור החיים"אומר ה, תנאי זה

  ".שיבקש ממקור הרחמים ":התנאי השני
אל לו להפנות  –כשאדם הולך להתפלל בקברי צדיקים . לבדו ולא לאיזשהו אמצעי' להיות מופנית בלתי לההתפילה צריכה 

אלא שניתן לבקש ממנו את הישועה בזכות הצדיק , ה"התפילה צריכה להיות מופנית אך ורק לקב! את התפילה אל הצדיק
  .והתפלל כל ימיו לישועת עם ישראל, שעבד אותו בלב שלם

אך יבקש מאת השם , אל ישים מגמתו נגד המתים השוכבים שם, והמשתטח על קברי הצדיקים ומתפלל: "ל"ריוכן כתב המה
  ".ה"יתברך שיתן אליו רחמים בזכות הצדיקים שוכני עפר תנצב

                       , כמה מילדיו חולים, אין לו פרנסה; לשכן שלי יש הרבה צרות: "ל ואמר לו"זצ" חפץ חיים"יהודי אחד הגיע אל ה
  ".ממני שאבוא אליך לבקש ממך שתתפלל עליווהוא ביקש 

וביקש ממנו שיפנה לקבצן שלישי שיאות ללכת , הרי זה דומה ממש לקבצן אחד שפנה לקבצן שני": חפץ חיים"אמר לו ה
ה "תאמר לשכנך שהקב! וכיםוללא מת, עדיף שהקבצן הראשון יפנה בעצמו לעשיר, במקום זאת... לעשיר לבקש ממנו כסף

  "...יכול הוא לפנות אליו ישירות, ה"שאני אפנה אל הקב, שתפנה אלי, ובמקום לפנות אליך, פהשומע תפילת כל 
  .מקור הרחמים": 'אל ה"מרומז במילים , הקדוש" אור החיים"אומר ה, תנאי זה

  ".עת רצון' ואני תפילתי לך ה: "מרווכדרך א, זמן התפילה ":התנאי השלישי
  .ם התפילה מתקבלת באופן מיוחדשבה, "עת רצון"ישנם זמנים הנחשבים ל

ל כותב "י זצ'רבנו חיים פאלאג. אין זמן מסוגל כמוהו לקבלת התפילה, תות הרצון האלו היא אחרי שיעור תורהיאחת מע
                     , לפני פסח" שבת הגדול", לפני פורים" שבת זכור", לפני יום הכיפורים" שבת שובה "–" בארבע שבתות השנה"ש
והלבבות נפתחים לאחר ששמעו , בהן כל אנשי העיר מתקבצים למקום אחד לשמוע את הדרשהש, לפני שבועות" שבת כלה"ו

                .כדי שלא יאבדו את האמונה,  באותה עת ראוי שהרב יעתיר בעד הציבור ויזכיר את ביאת המשיח–דברי חיזוק ומוסר 
, דעתו לעשות איזשהו מעשה טובשאדם שעלה ב, "ימצא חיים"עוד כתב בספרו  .לאחר שיעור תורה זהו זמן המסוגל לתפילה

. לקבלת התפילה" זמן מסוגל"זהו ! ' באותו זמן יתפלל לה–התיישב ללמוד תורה או קיים מצווה : וממחשבה למעשה
ולכן כדאי להתפלל ... אותו" עזב"מוכיחה שבאותו זמן הוא , העובדה שיצר הרע לא מנע ממנו ללמוד או לקיים את המצווה

  . תורה או כשמסיימים לקיים מצווהלאחר לימוד , בזמן כזה
  :ישנם זמנים נוספים הנחשבים כשעת רצון

ת על "זוהי עת רצון לבקש מהשי, לאחר שאדם בכה על החורבן ועל צער השכינה". תיקון חצות"בחצות לילה לאחר   .א
זמן  בלהתפללותב שבאופן מיוחד ראוי וכ ,זוהר הקדוש מפליג בזמן עלות השחרה .ועל כל צרכיו, ישועתו הפרטית

  .הזה על בריאות הילדים ועל שילכו בדרך התורה
                      הוא כותב שעל הזמן הזה נאמר הפסוק בתהילים . מפליג הזוהר במעלת שעת תפילת מנחה בשבת, כמו כן  .ב

 ".ב חסדך ענני באמת ישעךועת רצון אלוקים בר' ואני תפילתי לך ה"
ום שהשטן עומד נפעם מול ההבדל הגדול שיש מש, שזמן המנחה בשבת הוא זמן המסוגל, במדרש תהילים מבואר  .ג

 –בני ישראל , משתכרים ונופלים על מטותיהם, בעוד הגויים ביום חגם אוכלים ושותים. בין ישראל לאומות העולם
הם קמים ובאים שוב לבית הכנסת לתפילת מנחה , לאחר שאכלו ושתו ונחו,  בשבת–להבדיל אלף אלפי הבדלות 

 .ולקריאת התורה
 ".יום כיפור קטן"משום כך מתפללים בו את תפילת . ערב ראש חודש גם הוא זמן של עת רצון  .ד

  ".בעת ההיא: "מרומז במילים, הקדוש" אור החיים"אומר ה, תנאי זה
                    , שעה קבועה לתפילת שחרית. שתהיה לאדם שעה קבועה ביום לכל התפילות: אור נוסף במילים אלויאפשר לבאר ב
                       . יש מלאכים הממונים על הזמן הזה, לכל דקה ביום, לכך היא משום שלכל שעה ביוםהסיבה . מנחה וערבית

נא לשמור על קדושת העלון                                           
   .אין לקרוא בשעת התפילה

 !מומלץ לקרוא בשולחן שבת
  

 יה'ורג'עובדיה יוסף בן ג' ר רבנו הגאוןונ מורנו "לע



. למלא את מבוקשו ,כביכול ממתינים לתפילתו,  המלאכים הממונים על אותה שעה–מי שמתפלל באופן קבוע באותה שעה 
  ...ממלאכים אלו" שרות אישי"האדם זוכה ל

  .ברורה ומובנת ושתהיה תפילתו מפורשת  ":התנאי הרביעי
                      ". עבודת הקודש"א בספר "שחיברה הרב חיד, יום הכיפורים אנו אומרים תפילה על הפרנסהבתפילת ראש השנה ו

                       : אלא מפרטים ומבהירים איזו פרנסה אנחנו מבקשים, "פרנסה טובה וכלכלה"בנוסח התפילה לא מבקשים רק 
                  , בשלווה והשקט ובטח, רחוולא בעמל וט, בצערבנחת ולא , בהיתר ולא באיסור, פרנסה טובה וכלכלה במילוי וברווח"

                         , "תזכה לשנים רבות"לא יסתפק במילים , כשאדם מברך את חברו, משום כך ..".שלא יהיה בה שום בושה וכלימה
  ".נעימות וטובות, תזכה לשנים רבות: "ויאמר, אלא יוסיף ויפרש אילו שנים רבות הוא מאחל

  .ובהירה ך בצורה ברורהיפרש דבריו כמו שצרי": "לאמור: "במילהמרומז , הקדוש" אור החיים"אומר ה, תנאי זה
אלא תחשוב גם על ,  אל תתפלל רק בעד עצמך–כשאתה מתפלל . פירושו לומר לאחרים" לאמור: "באור נוסף במילה זו

  . ותתפלל למענם,כלל ישראל ,צרכיהם של אחרים
                               , בסופו של דבר,  אם משה רבנו–יה נראה להוסיף ולומר שעל פי דברי האור החיים האלו מתיישבת קוש

רב לך אל תוסף דבר : "ורק לאחריהן אמר לו, תפילות] 515[ו "ה להתפלל תקט"הקב" נתן לו"מדוע , לא נכנס לארץ ישראל
  ?מדוע לא אמר לו זאת מיד כשהתחיל להתפלל? "אלי עוד בדבר הזה

                                , ה בלבד"לפנות לקב,  לשון תחנונים:בתפילות אלו לימד אותנו משה רבנו את ארבעת יסודות התפילה, אלא
  .)דורש ציון( ולבטא את התפילה בשלמות, להתפלל בעת רצון

  ].כה, ג ["אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון"
  !הלא אם יעבור וודאי שגם יראה'? ואראה'מפני מה מדגיש משה רבנו את הבקשה המיוחדת 

  :ישראלשיש ארבע מדרגות בקדושת ארץ , ק"מבאר הרמ
  .למות בה ולהיקבר בה, לחיות בתוכה, במדרגה המעולה מכולם נמצא מי שזכה להיוולד בה -
במדרגה זו היה . מת בה ונקבר בה, חי בה, זכה ועלה לארץ ישראל, במדרגה השנייה נמצא מי שנולד בארץ אחרת -

 .ונפטר ונקבר בה, עלה לארץ ישראל, שנולד בבבל, אברהם אבינו
, אבל במהלך חייו היה בארץ, ולא למות או להיקבר בארץ ישראל, צא אדם שלא זכה להיוולדבמדרגה השלישית נמ -

 .והלך בה ארבע אמות
 .אבל ראה אותה מרחוק,  מי שלא זכה להיכנס אליה–המדרגה הרביעית היא  -

 שמשם יוכלו זוהי הסיבה לכך שחכמים בירושלים נהגו לעלות למקומות !כי עצם ראית הארץ יש בה מעלה, נמצאנו למדים
                       ,  היו עומדים ומתבוננים בהר הביתומשם, ארמון הנציב ועוד, הר הצופים, כמו הר הזיתים, להשקיף על הר הבית

ומשם כל האור , אשר משם חצובות נשמותינו, ובפרט בהר הבית, הראיה משפיעה על האדם. שאנו מנועים להיכנס אליו היום
 היא הבית שמשם מקור –" רחם על ציון כי היא בית חיינו: "כות ההפטרהברבכפי שאנו אומרים , והשפע בשורש נשמתנו

  .החיים שלנו
צריכים לראות את ', ראית ארץ ישראל'כדי להשיג את המעלה של . שאין הכוונה לראות בארץ ישראל הרים ונוף, מובן

 –את ההר הטוב , "אהואר"ואם לא לפחות ,  תן לי להיכנס–" אעברה נא: "לכן מבקש משה !השכינה שבארץ ישראל
  . שהוא בית המקדש–ואת הלבנון , ירושלים

עלה ראש הפסגה ושא עיניך ימה וצפונה ותימנה ומזרחה וראה בעיניך כי לא תעבור את : "כפי שאמר לו, ה"לכך הסכים הקב
  ...".הארץאת כל ' ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו ראש הפסגה אשר על פני ירחו ויראהו ה", אמנם". הירדן הזה

אלא מספיק לו רק , ואינו רוצה להיות שייך להנהגה כלל, שמשה אמר שאינו רוצה להיות מנהיג בארץ ישראל, עוד מפרשים
עתניאל בן קנז או כל מנהיג אחר , כלב בן יפנה, הוא מוכן שאת בית המקדש יבנה יהושע בן נון. להיכנס ולראות אותה

  .)דורש ציון( לאהוא רוצה רק לראות ותו . ה יבחר"שהקב

  ].טז, ה[ "כבד את אביך ואת אמך"
  : לפנינו שאלה מעניינת שהתעוררה אצל בן תורה יקר שכה סיפר

הבחנתי שהוא מלא במוזמנים שישבו , מיד בהיכנסי לאולם השמחות. באחד הערבים הגעתי לשמחת נישואי אחד מידידיי
ורק לאחר דקות ארוכות הצלחתי למצוא כסא ריק בשולחן , חיפשתי מקום ישיבה פנוי . חנותוסעדו את ליבם סביב השול

והנה הבחנתי במלצר המתקדם , רוח והמתנתי למלצר שיגיש לפני את המנה-התרווחתי על מושבי בקורת. שבקצה האולם
  !אבי שיחיה... לא אחר מאשר היה ואה. כמעט שנפלתי מהכסא, כשזיהיתי את המלצר. לכיוון השולחן עם המגש בידו

                                        , האם אקום ואשוב מיד לביתי, מה עלי לעשות כעת; לא ידעתי להשית עצות בנפשי, נתקפתי בבהלה ומבוכה
               ,אולי בכל זאת אוכל להישאר במקומי, אך מאידך! ?ואבא יעמוד וישרת אותי, כי איך יתכן שאני אשב ואסעד בעונג וכבוד

  ?...א מועסק אצל בעל האולם להגיש מנות לאורחי האירועאל, כי אבא לא עובד דווקא בשבילי
אם האב רוצה לשרת את  ":)ה"כ' מ סעי"ר' ד סי"יור (לחן ערוךנפסק בשו) א :א"ר הגאון יצחק זילברשטיין שליט"מוהשיב 

, ]כבודו מחול, אב שמחל על כבודו, וכידוע. שכן רצונו של אדם זהו כבודו, כאשר האב עושה כן מרצונו[מותר לקבל ממנו , הבן
  .]שאז אין לקבל ממנו שירות[" ורהאלא אם כן האב בן ת

 יהמסתבר שהאב לא יה,  והוא ממתין לסעוד את ליבו, הבן כבר הגיע לאולם והתיישב במקומו הנה-אשר לשאלתנו וב) ב
  ). ובפרט אם הבן כבר שלשל מעטפה עם כסף לתיבת המתנות (,מרוצה אם יראה שרק בגללו הבן עוזב את האולם וחוזר לביתו

שלא הזמינו [מסתבר שרשאי הבן , הב את בנו ורוצה שישב וישתתף בסעודת המצוה ובשמחת נישואי חבירוומכיון שהאב או
 ,וממה שהאב מגיש לשולחן עבור כל המסובים, את מנתו האישית ייטול בעצמו מהמגש.  להישאר לשבת בשולחן]כלל לשרתו

בן שבמקרה שימצא הבן מקום פנוי בשולחן אחר בו וכמו (.גם הבן רשאי ליהנות, ולא נגרמת לו כל תוספת טרחה בגלל בנו
  ).עליו לשבת שם, ישנו מלצר אחר

אם רואה הבן שהאב יותר שמח שיאמר לו הבן תעשה דבר ): "ב"תקס' סי" (ספר חסידים"מעניין לציין בעניין זה לדברי ה) ג
             אזי יאמר הבן לאביו ', תלך עמי'וישמח אם יאמר לו הבן ,  על כךמצטערוהאב , כגון אם הבן הולך יחידי בלילה, זה

ואם רוצה האב . שלא יאמרו הבן משעבד את אביו, ובלבד שלא יאמר לאביו בפני העולם. וכל כיוצא בו', אם תחפוץ תלך עמי'
  "!רצון אביו יעשה, שיאמר לו בפני העולם

  .הבן רשאי להישאר ולשבת סביב השולחן שאביו משמש כמלצרו :לסיכום
 ,ל"ז מרת פארי בת מונירה נ"לע ,ל"ז מרת מונירה חזני בת כורשיד נ"לע ,ל"זנוריאל חזני בן מרים ויעקב ' ר: זכות הלימוד בעלון זה תהיה לעילוי נשמות

 ,ל"ז ניסן בן ננה נ"לע ,ל"ז יצחק בן ליבה נ"לע ,ל"ז ליהו בן שלוםא נ"לע, ל"ז דוד בן כורשיד נ"לע, ל"ז מרת מנסורה בת כשוור נ"לע, ל"ז עזיזולה בן שרה' ר נ"לע
 , ל"נ משה בן כורשיד ז"לע, ל" זנימין בן רחלבנ "לע, ל"נ דוד חבסוב בן רבקה ז"לע, ל"נ ענייט בצלאל בן כשוור  ז"לע, ל"נ יהודה בן מרים ז"לע, ל"נ מרים בת גוהר ז"לע, ל"נ דוד בן שרה ז"לע

  .נ כל נפטרי עם ישראל"ולע, ל"נ אליהו בן מרים ז"לע, ל"נ רבקה בת שרה ז"לע, ל"נ לי כהן בת פולין ז"לע, ל"נ יונה בן אסתר ז"לע, ל"נ אברהם בן סולטנה ז"לע, ל"ל בן מזל זנ יחזקא"       לע
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