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 הנחמה של תפילה
 

 ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמרא[ 

 

עם פרשת ואתחנן אנו קורין ההפטרה "נחמו נחמו עמי  ביחד

יאמר אלקיכם" )ישעיה מ', א'(. והוא התחלת התקופת    

של נחמה על חורבן ביהמ"ק, וכמש"כ הטור )סי' תכ"ח( עפ"י 

מבראשית עד י"ז בתמוז מגילה )לא:( ד"ה ראש, ש 'התוס

מפטירין מענין הפרשיות ומשם ואילך לפי הזמן ולפי המאורע 

א. אך מכיון שתמיד מתחילין תלתא דפורענותא ושבע דנחמת

השב דנחמתא והתקופה של נחמה עם קריאת פרשת ואתחנן, 

מסתמא יש ענין ומושג של נחמה גם בקריאת התורה עצמה של 

אתחנן ולא רק בההפטרה. אמנם פרשת ואתחנן מתחיל, פרשת ו

" )דברים ג', כ"ג(, ואיתא ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר"

 וכיון שראה משה שנחתם עליו גזר דיןבמדרש רבה )י"א, י'(, 

מה עשה הקב"ה וכו', ועמד בתפלה ובתחנונים  וכו'לבש שק וכו' 

יעלו אותה  שלא יקבל תפלתו של משה ולאוכו' באותה שעה הכריז 

ומנין שהתפלל משה באותו וכו',  לפניו מפני שנחתם עליו גזר דין

הפרק חמש מאות וחמשה עשר פעמים שנאמר ואתחנן אל ה' 

וכו' ע"כ. הרי  בעת ההיא לאמר ואתחנן בגימטריא הכי הוי

שאע"ג שמרע"ה הפציר והתחנן להקב"ה והתפלל תקט"ו 

ישראל, מכ"מ סתם כדי שיכנס לארץ  תפילות, בגימ' "ואתחנן",

הקב"ה את תפילתו, ולא הפך או שינה את הגזר דין כנגדו. 

וכנראה שאין בזה ענין ומושג של נחמה כלל אלא המשך 

הטרדגיה ואבילות על חורבן ביהמ"ק. שקראנו בט' באב הא 

דכתיב "גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי" )איכה ג', ח'(, וחזינן 

ת המרות של חורבן מכאן שאחד מהתוצאות הרעות וההשלכו

ביהמ"ק הוא במה שהקב"ה דוחה את תפילתנו ואינו רוצה 

מיום שחרב בית המקדש לקבלם. וכדאיתא בגמ' ברכות )לב:( 

. ומשמע לכאורה שממשיכין בנושא הזאת ג"כ ננעלו שערי תפלה

 בתחילת פרשת ואתחנן, ואיפה אנו מוציאין בזה ענין של נחמה.

 

 שלא נתקבל ואתחנן( שאע"גגור, בס' בית ישראל )וביאר 

תפילותיו של מרע"ה מכ"מ לא התייאש מרע"ה ולא  

הפסיק מלהתפלל עוד הפעם ועוד הפעם עד שהתפלל תקט"ו 

תפילות. וזהו מפני שמרע"ה האמין שאע"פ שלא נענה תפילתו 

מיד ואולי לא יקבל בדיוק מה שביקש מאת הקב"ה, מכ"מ לא 

לת מתפילתו, אך אולי במקום יחזור תפילתו ריקם, ושיהיה תוע

אחר ובענין אחרת. וכן מצינו בתחילת פר' ואתחנן, שביקש 

אעברה נא מרע"ה מאת הקב"ה ליכנס לארץ ישראל וכדכתיב "

וגו'" )דברים ג', כ"ה(. אך הקב"ה לא ואראה את הארץ הטובה 

ויתעבר ה' בי " עצמו העיד מרע"השקיבל את תפילתו וכמו 

אמר ה' אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד למענכם ולא שמע אלי וי

" )ג', כ"ו(. אך מכ"מ מחמת תפילתו זכה מרע"ה בדבר הזה

עלה ראש לכה"פ לראות את ארץ ישראל וכדכתיב בתריה "

" הפסגה ושא עיניך ימה וצפנה ותימנה ומזרחה וראה בעיניך

גדולה תפלה יותר )ג', כ"ז(, ואיתא בגמ' ברכות )לב:(, 

ן לך גדול במעשים טובים יותר ממשה ממעשים טובים שאי

רבינו, אף על פי כן לא נענה אלא בתפלה, שנאמר אל תוסף דבר 

וכו' ע"כ. הרי שאע"ג  אלי וסמיך ליה עלה ראש הפסגה

שמרע"ה לא השיג לגמרי מה שביקש, שלא זכה ליכנס לארץ 

ישראל, מכ"מ הועיל תפילתו עכ"פ במקצת, שמחמת תפילתו 

ארץ ישראל. וגם פי' בס' מי השלוח )פר' זכה לכה"פ לראות את 

ואתחנן( הא דכתיב "ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר", שלא 

הפסיק מרע"ה מלהתפלל להקב"ה גם "בעת ההיא", כלומר 

אפילו לאחר שנשבע הקב"ה שלא יכנס לארץ ישראל, מכ"מ לא 

התייאש ולא מנע את עצמו מלהתפלל. כי גם כשאינו נראה לעין 

מיד, מכ"מ ידע מרע"ה שלא יחזור תפילתו הישועה בהדיא 

ריקם, ויועיל תפילתו לאחר זמן. וזהו נחמה גדולה אצלינו, 

שאע"ג שאנו מתפללים תמיד, בכל שנה ושנה, לראות שיבת ציון 

, ועדיין לא נענה תפילתנו בשלמותה, למקומהוהחזרת ביהמ"ק 

מכ"מ אין לנו להתייאש מלהתפלל, אלא יש לנו ללמוד ממרע"ה 

שבודאי תהיה תועלת ולדעת תפלל עוד הפעם ועוד הפעם, לה

מכל התפילות שלנו לאחר זמן. ועצם כח התפילה לפעול בכל עת 

 ובכל מצב, הוא יסוד ומהות הנחמה של פרשת ואתחנן.

 

 שערי תפלה פעמים פתוחים ופעמים נעוליםב[ 

 

 תשע"ט ואתחנןפרשת 



 

 ב

רבי יש לפרש דברי המדרש רבה )ואתחנן ב', י"ב(,  ועפי"ז

חנינא בר פפא שאל לרבי שמואל בר נחמן מהו דכתיב  

אמר לו שערי  ," )תהלים ס"ט, י"ד(ואני תפלתי לך ה' עת רצון"

אמר רב ענן אף וכו',  תפלה פעמים פתוחים פעמים נעולים

ינו בכל קראנו קכה' אל"שערי תפלה אינן ננעלים לעולם דכתיב 

קוה אל ה' ""ר חייא רבה כתיב א " )דברים ד', ז'( וכו',ו'גואליו 

הוי מתפלל  " )תהלים כ"ז, י"ד(,חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'

וכו' ע"כ. הרי שדעת רבי  וחוזר ומתפלל ויש שעה שיתנו לך

שמואל בר נחמן ששערי תפילה פעמים פתוחים ופעמים 

אך כל  .פילה אינן ננעלים לעולםנעולים, ורב ענן חולק ששערי ת

רבי חייא רבה כתוב  ולכן הביא .מביא מקור נאמן מן הכתוב תנא

השלישי המכריע ביניהם, שיתפלל ויחזור ויתפלל ויש שעה 

שיתנו לך. כלומר שבאמת שערי תפילה פעמים פתוחים ופעמים 

נעולים, אך היינו רק לענין שאולי לא יראה האדם את התועלת 

אבל אם אינו מייאש מלהתפלל, אלא מתפלל  .דמתפילתו מי

וחוזר ומתפלל הרבה פעמים ובמשך כמה שנים, בודאי שיש שעה 

שיתנו לך, כלומר שלא יחזור תפילתו ריקם, ובענין זה אין שערי 

תפילה ננעלים לעולם שבודאי יפעול ויועיל תפילתו לבסוף. וגם 

תשובה מטו משמיה דהחזו"א ז"ל שמה שראינו בימינו תנועת ה

שכמהו לא נהיתה, היינו מכח התפילות של הדור שלפנינו 

שהתפללו על אותם שנפגעו ונמשכו אחר תנועת ההשכלה, 

שיחזרו בתשובה וימצאו עוד הפעם את הדרך של תורה ויראה. 

מיד באותו הדור ולדאבונינו הרבה  בקשתם נענהואע"פ שלא 

קם אלא נאבדו מדרך ישראל סבא, מכ"מ לא חזרו תפילותיהם רי

בדרכי שלנו פעלו והועילו בדור שלנו להאיר ולעורר את הדור 

 התשובה.   

 

 ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערבג[ 
 

רע"י תפילות כאלו ובצורת הזאת יבוא הגאולה ויחזו ורק

. דכתיב "ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות למקומה הביהמ"ק 

)כו:( דאין ערב" )בראשית כ"ד, ס"ג(, ואיתא בגמ' ברכות 

על חורבן  יצחק התפללבאותה שעה שיחה אלא תפילה. ו

ביהמ"ק, דאיתא בגמ' פסחים )פח.( שיצחק קרא לביהמ"ק 

וכדכתיב "ציון שדה תחרש" )ירמיה כ"ו, י"ח(. וביאר  "שדה"

בס' אוהב ישראל )פר' חיי שרה ד"ה ויצא יצחק( שיצחק לימד לנו 

חנו שגם "לפנות ערב", כלומר בשעה שנראה לנו כחשך, ואין אנ

היאך תהליך הגאולה נמשכת, מכ"מ אין לנו  אותרל יכולים

יצחק נקראת להתייאש מלהתפלל על בנין ביהמ"ק. ולכן תפילת 

הוא שי"ח, א' למעלה מ"יאוש" שהוא  אבלשון "שיח" שבגימטרי

 התגברות על תאותבגימ' שי"ז. שרק ע"י תפילות בכל מצב ו

שבילי פנחס ובס' . למקומהאת הביהמ"ק הקב"ה יאוש יחזיר ה

בתפילתו של דוד  יש רמז לענין זהגם )לך לך תש"ע( העיר ש

. רפאני ה' כי נבהלו עצמיחנני ה' כי אמלל אני המלך ע"ה, "

שובה ה' חלצה נפשי  .ונפשי נבהלה מאד ואת ואתה ה' עד מתי

ה'(. כי כאשר הרגיש דוד -" )תהלים ו', ג'הושיעני למען חסדך

ה' כדי להמלך שהוא נמצא בסכנת נפשות נתחזק מאד בתפלתו 

על כן התפלל "ש'ובה י' ח'לצה" שהוא  .שלא יפול לבירא של יאוש

כדי להתגבר על הכח  אחד למעלה משי"ז, שי"ח,בראשי תיבות 

של יאוש שהוא בגימ' שי"ז. וזה היתה נמי מהות התפילות של 

מרע"ה, שאע"ג שלא נענה מרע"ה מיד לא התייאש ולא הפסיק 

מלהתפלל עד שהתפלל תקט"ו תפילות בגימ' "ואתחנן", 

שהאמין מרע"ה שתפילה פועל ומועיל בכל מצב. ושמעתי 

ידול בנים" נמי הוי בגימ' תקט"ו, גימ' להוסיף ש"צער ג

"ואתחנן". וזה מלמד לנו שאנחנו רק יזכו להצלחה בגידול הבנים 

תפילה, דומיא לתפילת מרע"ה שהתפלל תקט"ו כח הע"י 

לפעמים אין אנו רואים את התועלת  הבניםגם בגידול ו תפילות.

 מיד, מכ"מ בשום פנים ואופן אין לנו להתייאש תנושל תפיל

האפשרות בכח התפילה וב האמיןהתחזק ולשיש לנו ל ,ללמלהתפ

 שלבסוף יהיה תועלת מכל התפילות שלנו.ולדעת  ,של כל ילד וילד

 

 ויעתר יצחקד[ 
 

ומועיל בכל עת ובכל ל שיסוד הענין הזאת, שתפילה פוע ונראה

מצב, באמת יורד לעומק הבנת כח התפילה בכלל.  

ששאל בס' העיקרים )מאמר ד' פרק י"ח( שאלה יסודית בכל 

אין וכו' אם שנגזר מהשם טוב מה על איש הענין של תפילה וז"ל, 

צריך תפלה, ואם לא נגזר איך תועיל התפלה לשנות רצון השם 

אל לא  לגזור עליו טוב אחר שלא נגזר, שלא ישתנה השם מן הרצון

ולפי זה נאמר שכשנגזר על האדם  וכו'. רצון ולא מלא רצון אל רצון

טוב מה הנה הוא נגזר עליו במדרגה ידועה מכשרון המעשה, 

וזה כלל יעודי התורה, וכן כשנגזר עליו רע מה הנה הוא נגזר 

בהיותו במדרגה ידועה מהרוע או בהכנה ידועה, וכשתשתנה 

נה הגזרה בהכרח לטוב או המדרגה ההיא או ההכנה ההיא תשת

ומזה הצד הוא שתועיל התשובה לרשע, שעל ידי וכו',  לרע

 התשובה הוא כאלו נהפך לאיש אחר שלא נגזרה עליו אותה גזרה

ועל זה הדרך הוא מבואר שתועיל התפלה או כשרון המעשה  וכו'

אל שיוכן המתפלל לקבל שפע הטוב או לבטל ממנו הרע הנגזר 

וכו' עכ"ל. הרי  ממדרגת הרוע שיהיה בהעליו, להיותו משתנה 

שתמה הס' העיקרים על מהות פעולת התפילה בכלל, שאם נגזר 



 

 ג

על האדם איזה דבר טוב או היפוכו, היאך ישתנה מחשבתו ודינו 

של הקב"ה ע"י בקשת האדם גרידא, אע"פ שהוא בנאימות 

יתירה. ותי' שכל גזירה שחל על האדם, חל עליו בהיותו באותה 

כשהאדם משנה את מדריגתו הרוחנית  ,ולכן בהכרח מדריגה,

תשתנה הגזירה ממילא. וכמו שיש בכח התשובה לשנות את 

 נזגר עליוש עליו הגזירה חלהאדם ולהפכו לאיש אחר שלא 

, ה"ה שע"י תפילה בכונה אמיתית, יכול האדם לשנות מקודם

מדריגתו הרוחנית ולהפך את עצמו לאיש אחר לגמרי, וממילא 

כח התפילה יש ביד האדם להפקיע מעצמו כל גזירה גם ע"י 

. אבל א"כ מדת פעולת התפילה תלוי לפני כן רעה שיצא כנגדו

האדם, ואם לא נשתנה ה הרוחנית של לגמרי בשינוי מדריג

ג"כ לא יועיל  ואין לו זכותים מצד עצמו, האדם במשך תפילתו,

 תפילתו.      

 

 נאטאנזאהן ז"ל שאול יוסף, להג"ר בס' דברי שאול אמנם

הזאת וז"ל, דהנה  ( כתב בענין"ת)ואתחנן מהדו 

העקרים כתב הספק גדול בענין התפילה וכו' דהשינוי יבוא 

מפאת המקבל שע"י תפילתו ותשובתו נעשה זכאי לקבל טוב וכו' 

כל זה דעת החוקרים. אבל המקובלים דעתם שהתפילה יש לה כח 

כלומר שהמקובלים לשנות מדת הדין לרחמים וכו' עכ"ל. 

חולקים על הס' העיקרים וס"ל שתפילה בעצמותה פועל ומועיל 

אפילו , ואפילו אם לא נשתנה מדריגת האדם כלל במשך תפילתו

. וקבע שיטתו עפ"י משמעות הגמ' אין לו זכותים מצד עצמו

ויעתר יצחק לה' לנכח אשתו כי עקרה סוכה )יד.( אהא דכתיב "

 ." )בראשיתת כ"ה, כ"א(רבקה אשתוהוא ויעתר לו ה' ותהר 

לומר לך, מה  ,למה נמשלה תפלתן של צדיקים כעתרואיתא בגמ', 

עתר זה מהפך את התבואה בגורן ממקום למקום, אף תפלתן של 

ממדת אכזריות למדת  ב"הצדיקים מהפכת דעתו של הק

וכו' ע"כ. הרי שיסד הקב"ה חק ומציאות בעולמו,  רחמנות

כן יש במציאות, בואה ממקום למקום שכמו שעתר מהפך את הת

 דיןמדת המ מדתו של הקב"ה לשנות אפשרמציאות בהעולם ש

. וכיון שתפילה הוא מציאות ע"י כח התפילה יםלמדת הרחמ

שהטמין הקב"ה בעולמו, הרי יש תועלת בכל תפילה  וטבע

כלל, ואין לו זכותים ותפילה אע"פ שלא נשתנה מדריגת האדם 

  מצד עצמו.

 

 התפלל מרע"ה תפילה אחר תפילה עד שהתפלל ומה"ט

יש כח ותועלת בכל תפילה ידע מרע"ה שש תקט"ו 

. ולמדנו יסוד זה בכח מציאות וחקי הטבעכללי העפ"י  ותפילה

ריבוי התפילות מתפילותיהם של יצחק ורבקה, ומה"ט מצינו 

, שהוא גימ' "ואתחנן" ,ש"יצחק רבקה" הוי נמי בגימ' תקט"ו

. וגם איתא רבות בתפילהל היאך לדורות הבאיםלימדו שהם 

בגמ' סנהדרין )קח.( אף על נח נחתך גזר דין אלא שמצא חן בעיני 

ד' וכו' ע"כ. ונשתנה דינו של נח על ידי כח התפילה, דכתיב 

זה ח', א'(, ופרש"י וז"ל, בראשית "ויזכור אלקים את נח וגו'" )

ל ידי תפלת השם מדת הדין הוא ונהפכה למדת רחמים ע

( וירא ה' כי רבה רעת האדם וגו' 'ה ',שנאמר )ו וכו' הצדיקים

גם נח זכה נראה שעכ"ל. ו ויאמר ה' אמחה והוא שם מדת רחמים

בריבוי התפילות כמו יצחק ורבקה ומרע"ה, שהרי לשנות דינו 

גימ' שהוא  נח נקרא "איש צדיק" שהוא נמי בגימ' תקט"ו

תקט"ו תפילות כדי להיות ניצול התפלל גם נח , ש"ואתחנן"

אצלו נשתנה גזירת הקב"ה  מגזר דינם של דור המבול, ועי"ז

 למדת הרחמים.ממדת הדין 

 
 נא ב' פעמים ה[

 

בעולמו  שקבע הקב"ה טבעי שפעולת התפילה הוא חקהרי 

, וכל המרבה להתפלל ובכל אדם בכל עת בכל מצב שיועיל 

האפשרות לישועה  ריבוי תפילות נתגדל הרי זה משובח, וע"י

ויאמר יש להבין עומק הא דכתיב "ולפי"ז  .וגאולה במשך הזמן

וגו'" )דברים ג',  ה' אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה

כ"ו(. ובס' פנינים משלחן הגר"א )עמ' רצ"ט( הביא וז"ל, 

יבואר על פי מה דאיתא בזוה"ק שמשה רבנו ע"ה היתה לו קבלה 

על תפילה שאם יאמר שתי פעמים "נא" בודאי תקובל תפילתו 

וכו'. לכך לגבי מרים כתיב "קל נא רפא נא לה" )במדבר י"ב, 

י"ג(, שאמר שתי פעמים "נא" ולפיכך נתקבל תפילתו. ולכך 

כאשר רצה משה רבנו ע"ה לכנוס לארץ ישראל אמר אעברה 

, ואם "נא", ורצה לומר פעם נוספת "נא", היינו "ואראה נא"

אל  רב לך היה אומר היתה תפילתו מתקבלת לכך "ויאמר ה' אלי

תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה", "דבר הזה" היינו, תיבת "נא", 

שלא תוסף לדבר אלי עוד בפעם שנית, לכן נאמר "עוד" בדבר 

הזה. וזהו דהטעם על "נא" שם הוא אתנחתא שהוא לשון פסיק, 

ת וכו' עכ"ל. הרי שאילו שלא היה יכול לומר "נא" רק פעם אח

היה מרע"ה מזכיר "נא" ב' פעמים בתפילתו, בודאי היה זוכה 

להכנס לארץ ישראל, שקבלה היתה ביד מרע"ה שאם יאמר שתי 

פעמים "נא" בודאי תקובל תפילתו. ולכן כדי לקיים את הגזירה 

כנגדו, היה מוכרח הקב"ה להפסיק מרע"ה באמצע תפילתו, 

לי עוד בדבר הזה". ומבואר מכאן שכח ולצותו "אל תוסף דבר א

עד שהיה  של הקב"ה ל כרחוהתפילה פועל כביכול אפילו בע

מוכרח הקב"ה להפסיק מרע"ה באמצע תפילתו ובקשתו, שאילו 



 

 ד

היה מרע"ה ממשיך להתפלל ולומר "ואראה נא" היה מוכרח 

 הקב"ה להיעתר לבקשתו ולהרשותו ליכנס לארץ ישראל. 

 מושג זה תמוה ומושלל הבנה, דהלא אם היה מרצון ולכאורה

תסגי בתפילה של  ,שיתן להאדם את המבוקש השי"ת 

"נא" אחת, ואם אינו מרצון השי"ת מאי שנא אם יאמר "נא" שתי 

 נאמן פעמים. אך י"ל שכיון שכח התפילה הוא מציאות וחק

ולשנות את לפעול יכול תפילה ע"י , שבעולמו הקב"השהטמין 

מדת הדין למדת הרחמים, ממילא גם  הפוךלגם , והמציאות

של  כנגד רצונואפשר לפעול ע"י כח התפילה אפילו כביכול 

 ראויזכאי והיכא שאין האדם להמציא את הנדרש גם ו ,הקב"ה

אע"ג שמרע"ה לא היה ראוי ולכן . מצד עצמו את המבוקש להשיג

היה מוכרח הקב"ה מצד עצמו לזכות ליכנס לארץ ישראל, 

את כדי לקיים  יק מרע"ה באמצע תפילתו ולהשקיט אותולהפס

מצינו שהיה  מה"ט נמיו .הגזירה כנגדו שלא יכנס לארץ ישראל

מוכרח מרע"ה להתפלל להקב"ה שלא יקבל תפלותיהם 

 אל תפן אל מנחתםקרח ועדתו וכדכתיב "כוקרבנותיהם של 

 טבעיתפילה הוא חק כיון שש .וגו'" )במדבר ט"ז, ט"ו(

בשביל רשעים  בשוה אצל כל אדם גם עלופ, הרי הוא עולםהב

עמ' ס"ט( במדבר . ובס' דרכי מוסר )קרח ועדתומו גמורים כ

מכאן עד כמה גדול כח  למדהביא בשם הסבא זצ"ל מקלם ש

התפלה אפילו במי שאין לו זכותים מצד עצמו. שמרע"ה היה 

 צריך להתפלל תפלה מיוחדת שהקב"ה לא יקבל את התפילות של

, אף שאם חסו"ש היו מתקבלות התפלות שלהם ועדתו קרח

בכל זאת פחד משה והתפלל  ,כולה התורההיתה מבטלת כל 

 להקב"ה שלא יקבל תפלתם. 

 

 גדולה תפלה יותר ממעשים טוביםו[ 
 

גדולה תפלה יותר ממעשים קיי"ל בגמ' ברכות )לב:(,  ומה"ט

מכאן כמה גדול כח התפילה, ולמדנו וכו' ע"כ.  טובים 

שידוע שכח התורה אין לה שיעור, כי תלמוד תורה כנגד כולם, 

ואין להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה, ואעפ"כ התורה 

אינה יכולה לבטל גזירות כמו התפילה. ששאני התפילה שהוא 

לשנות מדת הדין מו, שיש בכחה עולב הקב"הקבע טבעי שחק 

עם ישראל נהגו   דמה"ט בעת צרה רח"ללמדת הרחמים. ונראה 

יש  תפילהשלימוד התורה, מ יותרלפרקי תהלים ותפילה  ותפנל

ועל  תלמוד תורה.מ אפילו יותר רעה גזירה בטלללה כח מיוחדת 

דכתיב "ויפגע יעקב אבינו, נתעורר  בתפילה אתזה בחינה

במקום" )בראשית כ"ח, י"א( וקיי"ל בגמ' ברכות )כו:( שאין 

ויחלם והנה וגו' וייקץ "כתיב אח"כ, אך  .א תפילהפגיעה אל

" יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי וגו'

ז( ט" אות ט"ספר' בראשית ) רבה איתא במדרשו .)כ"ח, ט"ז(

וביאר בס' מאור כלומר מתלמודו.  וכו' וייקץ יעקב ממשנתו

שנתעורר על ידי התפלה הזאת, והבין שלא בא ושמש )שם( וז"ל, 

לתכלית ההשגה על ידי התורה לחוד. ואמר, אכן יש ה' במקום 

הזה רצה לומר, על ידי התפלה הזאת יוכל להבין יותר התגלות 

אלקות ממה שהשיג עד עתה על ידי התורה לחוד, ואנכי לא 

את  רי שעד כאן רק הכיר יעקב אבינווכו' עכ"ל. ה ידעתי סוד זה

בכח התורה, ופתאום הרתיע מכח התפילה שיכול  הקב"ה

לפעול יותר בכח התפילה אפילו מתלמוד תורה שכח התפילה 

 אפשר שהטמין הקב"ה בהבריאה. ותפילהטבעי מציאות וחק 

. וזהו לפעול בכל אופן ובכל מצב, אפילו יותר מתלמוד תורה

שאע"פ שלא זכינו עדיין  תחנן,של פרשת וא הנחמה גופא

אלא להמשיך להתפלל,  ,לביהמ"ק השלישי, אין לנו להתייאש

, במשך השנים ולדעת שיש תועלת וקיום בכל התפילות שלנו

.הגאולה במהרהבוא התפילות שלנו יע"י ריבוי ואי"ה 
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