
Tefilla 5781 #4 Best Yichut for Tefilla  תולדות תשפ’'א

בראשית פרשת תולדות פרק כה פסוק כא
ֹקוָ֔ק וַּתַ֖הַר ִרבְָק֥ה אִׁשְּתֹֽו:  וַּיֶעְּתַ֨ר יִצְחָ֤ק לַֽיֹקוָק֙ לְנֹ֣כַח אִׁשְּתֹ֔ו ּכִ֥י עֲָקָר֖ה הִ֑וא וַּיֵעָ֤תֶר לֹו֙ יְ

רש"י בראשית פרשת תולדות פרק כה פסוק כא
ויעתר לו - לו ולא לה, שאין דומה תפלת צדיק בן צדיק לתפלת צדיק בן רשע לפיכך 

לו ולא לה: 

A) Is this Fair or Accurate?
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לד עמוד ב

 דאמר רבי אבהו: מקום שבעלי תשובה עומדין - צדיקים גמורים אינם עומדין

The Intensity of Yitzchak’s Tefilla was more unexpected - Freshness & 
Effort (Obviously both “heard”)

מכתב מאליהו:3  124-125

Chassidic Sources- Not Coming to me
I too have to work at prayer- (דרך אמונתך תולדות 
First Karviner Rebbe (תשפא
רבי משה מקוברין

B) Halachic Applications 

However- Halachic Application
(Reacts to next Source)ים של שלמה מסכת חולין פרק א סימן מח
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 אבל בשוין פשיטא שהמיוחס הוא קודם, שאינו דומה תפילת בן צדיק לתפילת צדיק
 ,בן רשע, כמו שדרז"ל (יבמות ס"ד ע"א) בפסוק (בראשית כ"ה, כ"א) ויעתר לו ולא לה

 Ideally Find a Rivka Type to lead-
שו"ת הרא"ש כלל ד סימן כב 

אבל לא נתרעמתי על שלך, שתלית הדבר ביחס המשפחה, ואינו כן בעיני המקום, 
אם הוא מיוחס ורשע, מה תועלת לפני המקום ביחס שלו? ואם הוא ממשפחה 

נכריה (בזויה) וצדיק, שלום שלום לקרוב מזרע רחוקים. אבל נתרעמתי כי חזני הארץ 
הזאת הם להנאתם, לשמוע קול ערב, ואפילו הוא רשע גמור אינן חוששין, רק שיהיה 

נעים זמירות; והקב"ה אומר: נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה. 

Heart Matters- Value of the Journey
ט"ז אורח חיים סימן נג 

ולעד"נ מדכתב הרא"ש טוב לקרב מזרע רחוקים ש"מ שיש כאן עוד אחר מזרע שאינם 
רחוקים דלשון טוב לקרב משמע שיש ברירה ואפ"ה טוב לקרב זה שהוא אינו מיוחס 

כדי לקרבו לאותו זרע לשכינה דרחמנא לבא בעי ותהיה תפלתו נשמעת יותר 
מצדיק בן צדיק וזה נלמד מפסוק לרחוק ולקרוב כנ"ל:

Private vs Inspiring the Tzibur
שו"ת מהרש"ל סימן כ ד"ה ועוד אומר 

 ואינו כן בעיני המקום אם הוא מיוחס ורשע מה תועלת לפני המקום ביחס שלו ואם 
הוא משפחה בזוייה וצדיק טוב לקרב מזרע רחוקים כו' עד כאן ויש להשיב על דברי 
הרב הלא מצינו בדברי רבותינו ויעתר לו ולא לה לפי שאינה דומה תפלת צדיק בן 

צדיק לתפלת /צדיק/ בן רשע אלא צריך אתה לומר שאין חילוק לבן צדיק אלא 
אתפלת עצמו שזכות אבות יסייעיה אבל המתפלל בעבור העם ואין בו עולה ומרמה 
אדרבה חשובה היא לפני המקום שמניח מעלה אבותיו והולך בדרכי הש"י עליו ג"כ 

שלום לרחוק ולקרוב שהוא מזרע רחוקים ונתקרב ק"ו בעל תשובה עצמו המודה על 
עונותיו ורוצה להסגף בתשובה שעליו נאמר שלום לרחוק ולקרוב ואם תאמר שאין לו 

תשובה עד שיל 

Humility as the Key

שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן נג 
 סעיף ז

ראוי לש"ץ שיכנס לבית הכנסת ראשון ויצא אחרון וטוב לחזור אחר ש"ץ בן צדיק כי אינו דומה 
תפלת צדיק בן צדיק כו' ויש אומרים שצדיק בן רשע תפלתו על הצבור יותר נשמעת מתפלת בן 

צדיק לפי שמתוך שאין לו זכות אבות הוא שפל רוח בתפלתו שאין בוטח בתפלתו על 
מעשה אבותיו כמו בן צדיק כי אם על חסדו של הקדוש ברוך הוא (ולענין מעשה הכל לפי 

ענין שפלות רוח של זה וצדקת אבותיו של זה): 


