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  תפילהשתי בחינות בעבודת ה / ֱאֹלִקים ַנְפּתּוֵלי

 

עמדנו על הלימוד המיוחד לפרשיות האבות, כאשר התורה רומזת לנו  בפתיחת המאמר לפרשת נח

)בראשית רבה, פרשה וכדברי המדרש  עמוקים בשמות האנשים האמורים בהן.עניינים רמים וסודות 

'. המאורע לשם )=קוראים בשם( מוציאין היו, הקודש ברוח משתמשין שהיו ידי על הראשונים' :לז(

ִליהשבטים, ', המוזכרים בפרשתנו בברכת י בן יעקבנפתלנעיין נא בעומק שמו של  ה ַנְפתָּ ה ַאיָּלָּ  ְשֻלחָּ

ֶפר ִאְמֵרי ַהנֵֹּתן  , ונבקש לשלות את הפנינים הגנוזים בו.)מט, כא(' שָּ

קראה את שמו נפתלי, היא נימקה זאת  בפרשת ויצא, כאשר נולד לבלהה בנה השני, ורחל גבירתה

כְֹּלִתי ַגם ,ֲאחִֹּתי ִעם ִנְפַתְלִתי יםִק ֱאֹל ַנְפתּוֵלי' )לעיל ל, ח(באמרה  מה הם נפתולים אלו? רש"י מביא '. יָּ

 שלושה פירושים, הנדמים כנבדלים ורחוקים זה מזה:

ִמיד' במחברת פירשו סרוק בן מנחם ִתיל צָּ  רים.חיבו, (טו יט במדבר) 'פָּ

 .לבנים לזכות אחותי עם נתחברתי המקום מאת

 והפצרתי נתעקשתי, ה( לב דברים)' ּוְפַתְלתֹּל ִעֵקש' לשון מפרשו ואני

 הסכים - יכלתי לאחותי, גם שוה להיות למקום הרבה ונפתולים פצירות

 .ידי על

 בקשות נתפללתי, אלהים נפתולי כמו, תפילה לשון תרגם ואונקלוס

 .כאחותי ונעתרתי נתקבלתי, לפניו החביבות

 האמנם שלשה מהלכים נפרדים המה, או שמא נקודה פנימית משותפת לשלושתם?
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 : )ברכות כו, ב(חז"ל כי יעקב חידש את תפילת ערבית לימדונו 

קֹום ַוִיְפַגע' )בראשית כח, יא( שנאמר - ערבית תפלת קןית יעקב ֶלן ַבמָּ  ַויָּ

ם ה' )ירמיהו ז, טז( שנאמר, תפלה אלא פגיעה ואין '.שָּ  ְבַעד ִתְתַפֵלל ַאל ְוַאתָּ

ם עָּ א ְוַאל ַהֶזה הָּ ם ִתשָּ ה ַבֲעדָּ ה ִרנָּ  .'ִבי ִתְפַגע ְוַאל ּוְתִפלָּ

 שני לימודים גדולים על עניינה של התפילה. טמוניםבגמרא קצרה זו 

 יהעל ,על מהותה הפנימית של תפילת ערבית )פרשת וישב ופרשת ויגש(במאמרים קודמים עמדנו 

, פסוק 'ַבֵלילֹות ֶוֱאמּוָנְתָך ַחְסֶדָך ַבבֶֹּקר ְלַהִגיד' )תהלים צב, ג(את הפסוק  )ברכות יב, א(הסמיכו חכמים 

נדרש  )אבות דרבי נתן פרק א; מכילתא בשלח, מסכתא ויהי פרשה ו; תנחומא בשלח י ועוד(שבמקומות אחרים 

כמתייחס לכלל חיי העולם הזה. משמעותה של תקנתו זו של יעקב אינה מצטמצמת רק ללילה 

הממשי שבו אנו מתפללים ערבית, אלא גם למשמעות הרחבה יותר של לילה, זמן שלטונם של 

 להאמין ,הגלות צרת ובעוד - בלילות ואמונתךהחשיכה והמזיקים, וכדברי רש"י בתהילים שם: '

  .'הבטחתך שתשמור בך

יכולת זו להתפלל אל ה' גם בשעה שהחושך יכסה ארץ, נרמז בכינוי התפילה פגיעה, שהוא לשון 

 עומדה וסמיכות לה', 'בירקב עומדמתעלה מעל המציאות הקשה ו האדם המתפללפגישה וקירבה. 

ובאותה שעה הוא דבק בו דביקות שאינה מתפרדת. כלשונו  ,)ברכות לג, ב(' המלכים מלכי מלך לפני

  :ג(-)דרך ה', חלק ד פרק ה, אהבהירה של הרמח"ל 

, הוא העליונה החכמה שסידרה הסדרים מן הנה כי, הוא התפילה ענין

 אליו הם שיתעוררו צריך, ברךית ממנו שפע מקבלים הנבראים שלהיות

 מקום לאדם לתת יתברך ומחסד היה פניו... והנה ויבקשו לו ויתקרבו

 האור מן רחוק נמצא הטבעי מצבו שכפי ף על פיא, יתברך לו שיתקרב

 ואז, בשמו ויקרא לפניו שיעמוד רשות לו שנתן והיינו. בחשך ומשוקע

 לפניו מקורב וימצא, שעה לפי, בחוקו לו אשר השפלות מן יתעלה

 להפסיק שאסור, התפלה חומר זה והנה כמו שכתבנו. יהבו עליו ומשליך

 .יתברך אליו גדולה רבהבקי האדם בה היות מפני, כלל בה

, והיא אף מכונה 'עבודה' סתם. כי כל )תענית ב, א(זוהי הסיבה שיוחד לתפילה הכינוי עבודה שבלב 

ולקשר עימו, והתפילה היא  מצוות ה' ולימוד התורה תכליתם אחת, הבאת האדם לדביקות בה'

לט בלשון הרמב"ם בספר המצוות, בקובעו כי חיוב תפילה הוא דביקות זו עצמה. הדבר בו

 ", וכפי שהוא מביא בהמשך מהספרילעבדו שצונו היא החמישית והמצוהדאורייתא, שפותח "

 חסד ממדותהחולק שם, מסביר כי התפילה היא " ואף הרמב"ן .'תפילה זו ולעבדו: ')פרשת עקב, מא(

", כלומר שה' בחסדו טבע כך במציאות, אליו קראינו בכל ועונה ששומע ,עלינו יתברך הבורא

פגישה, ודברי המתפלל נשמעים על ידי ה' כבן המתחטא -שבשעה שהאדם מתפלל מתחוללת פגיעה

 בשעת  צרה וחשיכה, אף הרמב"ן מודה שהחיוב נעשה דאורייתא.לפני אביו. 



 
 
 

דֹול גֹוי ִמי ִכי' יו ְקרִֹּבים יםֱאֹלִק  לֹו ֲאֶשר גָּ  ברוך הקדוש. ..ז( ,ד יםדבר)' ֵאלָּ

 מהלך לרקיע ועד מהארץ לוי דאמר. ממנו קרוב ואין ,רחוק נראה הוא

. שנה ק"ת רקיע של ועביו שנה ק"ת מהלך לרקיע ומרקיע שנה מאות' ה

 אף סמוקה אבא' ר בשם חלבו ורבי ברכיה' ר ואמר ,ורקיע רקיע לכל וכן

 כמה ראה. ישרה מנין עשרה וחמש שנה מאות' ה מהלך החיות טלפי

 העמוד אחורי ועומד ,הכנסת לבית נכנס ואדם !מעולמו גבוה הוא

 באוזן המשיח כאדם ...תפלתו את מאזין ה"והקב ,בלחישה ומתפלל

 לבריותיו קרוב שהוא ,מזה קרוב אלוה לך יש וכי. שומע והוא חבירו

 .)ירושלמי ברכות פ"ט ה"א(? לאוזן כפה
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חלק מאופי התפילה הוא שהשני שיש ללמוד מן הגמרא המכנה את התפילה פגיעה, הוא  הענין

ְזֵבְך ִבי ִתְפְגִעי ַאל'' )א, טז(בקשה והפצרה שוב ושוב. וכפי שפירש רש"י ברות באופן של   אל -'ְלעָּ

 )ילקוט שמעוניהרבה להתפלל ולבקש שוב ושוב, כדברי המדרש ש ''. וכשם שמצאנו במשהבי רייתפצ

ֶאְתַחַנן שנאמר ,פעמים ו"תקט משה שהתפלל'וִמַנִין  וילך, רמז תתקמ(  הכי ן"ואתחנ ןיַ מנְ  ה', ֶאל וָּ

 '.הוו

)בראשית כה, מצינו ורבקה הנהגה זו של ריבוי תפילות והפצרות אינו חידושה של רחל. כבר ביצחק 

ק ַוֶיְעַתר' כא( . ובגמרא מצאנו שאין זו 'בתפלה והפציר הרבה' :' ופירש רש"יִאְשתֹו ְלנַֹּכח ַלה' ִיְצחָּ

 אדם ראה אם" -מידה המסורה ליחידי סגולה בלבד, אלא הנהגה זו ראויה היא לכל אדם 

 .)ברכות לב, א(" ויתפלל יחזור נענה ולא שהתפלל

אחר שעלו בידינו שני חידושים אלו במהות התפילה, נמצא דבר נפלא. בניגוד לנראה במבט ראשון, 

לשלושת הפירושים המובאים ברש"י למושג 'נפתולי אלוקים', יש גרעין יסודי משותף. עניין 

עקשות , וגם ההפצרה והכפירושו של מנחם בן סרוקוהדביקות,  חיבורהתפילה. שכן גם ענין ה

  הינם פרטים וחלקים השייכים לתפילה, שהיא פירושו של אונקלוס.  -ש"י עצמו כפירוש ר
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לא רק שמו של נפתלי נקרא על שם התפילה, אלא גם בברכת יעקב לו אנו מוצאים שוב את הזיקה 

 העמוקה שלו לתפילה.

ִלי' ה ַנְפתָּ ה ַאיָּלָּ ֶפר ִאְמֵרי ַהנֵֹּתן ְשֻלחָּ  )מט, כא(' שָּ

 :)שוחר טוב כב, יד(כך אמרו במדרש ז"ל לא פעם כמשל לתפילה. האילה מופיעה בח



 
 
 

 כל וכשצמאות .בניה על מרובין ורחמיה, שבחיות חסידה היא זואילה 

 שתתלה כדי, חסידים שמעשיה יודעות שהן, אצלה מתכנסות החיות

 חופרת, עושה היא ומה. עליהם מרחם דוש ברוך הואוהק .למרום עיניה

 שנאמר, מים לה מעלה והתהום, וגועה לתוכה קרניה ומכנסת גומא

ִים ֲאִפיֵקי ַעל ַתֲערֹּג ְכַאיָּל' )תהלים מב, ב(  '.מָּ

 )שם מב, א(. אבל המדרש )בבא בתרא טז, ב(גם לידתה של האילה נעשית בנס, כפי שמספרת הגמרא 

 מוסיף פרט שאינו מופיע בגמרא, כי נס זה בא לאחר תפילותיה: 

, ה"להקב ועורגת מצטערה היא המשבר על יושבת כשהיא ,הזו האיילה

 .אליה עונה והוא

על עניין ריבוי התפילה  -למדו מטבע גופה של האיילה  )יומא כט, א(וודאי לא מקרה הוא, שבגמרא 

 וההפצרה האמור לעיל:

 של תפלתן נמשלו למה ,אלעזר רבי אמר יפת בר בנימין רבי דאמר

 קרניה שמגדלת זמן כל זו אילה מה: לך לומר ?כאילת צדיקים

 .נשמעת תפלתן בתפלה שמרבין זמן כל - צדיקים אף, מפצילות

חלקה השני של ברכת יעקב,  כך לתפילה, לתפילת שבח והודיה. ןת הושאר ברכות נפתלי שייכגם 

ֶפר ִאְמֵרי ַהנֵֹּתן'  ומברכין מודן יהון ,פירין מעבדא תהי ואחסנתיהכפי שתרגם אונקלוס ' - 'שָּ

ִלי' )דברים לג, כג(ברכת משה כך ו '.ושבח נאים אמרים חלקו על יודה והוא' וברש"י 'עליהון  ְשַבע ַנְפתָּ

צֹון ֵלא רָּ  פירותיו ורואה נפתלי לארץ הבא שכל' ה'' כפי שפירשו שם בעלי התוספות ִבְרַכת ּומָּ

 .''שפר אמרי הנותן' יעקב אמר וכן .החדש על' ה את ומברך משבח ,מלבלבין ואילנות מבוכרין
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ַתִתי ַוֲאִני: ')מח, כב(לאחר שברך יעקב את בני יוסף, אמר לו  ַקְחִתי ֲאֶשר ַאֶחיָך ַעל ַאַחד ְשֶכם ְלָך נָּ  לָּ

ִרי ִמַיד ֱאמֹּ  : )בבא בתרא קכג, א; והוא ממכילתא בשלח, ויהי, פרשה ב('. הקשו על כך חז"ל ּוְבַקְשִּתי ְבַחְרִבי הָּ

ֹּא ִכי': )תהילים מד, ז( נאמר כבר והלא? לקח ובקשתו בחרבו וכי  ל

ח ְבַקְשִתי ֹּא ְוַחְרִבי ֶאְבטָּ  זו - קשתי, תפלה זו - חרבי, אלא '?תֹוִשיֵעִני ל

 .בקשה

אמרה רק 'בחרבי ובקשתי אלו תפילה ובקשה', נראה כי שתי בחינות נפרדות מלשון הגמרא, שלא 

 אמורות כאן, ויש להבין מה הן, וכיצד כל אחת מהן דומה לפרט המקביל לה במשל.

, זכאי בן יוחנן רבי אצל תורה ללמוד שהלך דוסא בן חנינא ברבי מעשה

 רחמים ליוע בקש, בני חנינא: לו אמר. זכאי בן יוחנן רבי של בנו וחלה

 יוחנן רבי אמר. וחיה - רחמים עליו ובקש ברכיו בין ראשו הניח. ויחיה

 לא - כולו היום כל ברכיו בין ראשו את זכאי בן הטיח אלמלי: זכאי בן



 
 
 

: לה אמר? ממך גדול חנינא וכי: אשתו לו אמרה. עליו משגיחים היו

 שלא ויוצא נכנס, בית )רש"י: בן המלך לפני כעבד דומה הוא אלא, לאו

  .לפניו( לבא רגיל )שאינו המלך לפני כשר דומה ואני, ברשות(

נראה כי כוונת רבי יוחנן בן זכאי להצביע על שתי דרכים שמחמתן מתקבלת התפילה. ישנו עבד 

המלך, שהוא קרוב ודבק במלך תדיר. הן חיצונית, מהיותו נכנס ויוצא בבית המלך תמידים 

ימית, שבהיותו עבד נאמן כל רצונו הוא בהתקיימות רצון המלך, כסדרם, ויותר מזה בבחינה הפנ

 וכולו מחובר וקשור בו. קירבה זו כוחה גדול להביא את המלך להענות לו.

אמנם יש . היא מעמדו הנכבד שונה ממנו כוחו של השר, שהסיבה שתישמע בקשתו לפני המלך

ולעיתים מפני שהמלך מעוניין  ויצטרך השר לבקש שוב ושוב, אם מפאת שכך היא הנהגת המלכות,

 בבקשתו.

מופיע מעשה דומה לזה, שארע ברבי עקיבא ורבי אליעזר,  )פרשת שמות טו, א(]בספר הזוהר 

 וכד יתיר ליה דרחים דמלכא לרחימא דמי אליעזר רביוהתקבלה תפילת רבי עקיבא. ושם נאמר '

 דניחא מניה ליתפרש דלא היכי כי בבהילו בעותיה ליה למתן בעי ולא ליה ניחא מלכא קמי עאל

)=רבי אליעזר דומה לאהוב המלך, שאוהב אותו יותר, וכשבא לפני המלך הוא מרוצה ולא  בהדיה דלישתעי ליה

 '.[רוצה לתת לו בקשתו במהירות, כדי שלא יתפרש ממנו, שרצונו שישאר איתו(

לת בכח החיבור היא התפילה הפוע החרבאם כן הם החרב והקשת בהם לקח יעקב את שכם. אלו 

ופוגע עימה בגופו של האחר. זוהי הפגיעה במובן והדבקות בה', כחרב זו שהנלחם בה מחזיקה בידו 

היא הבקשה החוזרת ונשנית,  הקשתשל 'ויפגע במקום', לשון פגישה וקשר, כצמיד פתיל. 

ו של ההפצרה שוב ושוב, כחץ הנורה מן הקשת, אשר מרחק תעופתו ועוצמתה תלויים בכוחו ותוקפ

 היורה. 

 - אבינו יעקב, והם רמוזים בשמו של נפתלי, על שלוש המשמעויות שבולנו חרב וקשת אלו הוריש 

 שלוש שהן אחת. לשון תפילה, לשון דבקות וקשר, ולשון עקשות והפצרה.

   

 


