
 'אחי"א בשלח שיחה לקוטי שיחות  קיצור"ד. בס
 

התפילה היא אומנות שלהם, שהיו עושים אותה בכל עת לא רק בעת צרה. שלכן  -"תפסו אומנות אבותם" 
 התפללו אף שהיה להם הבטחה מהקב"ה. 

אומר אל המקום אשר עמד שם ביצחק לשוח ברש"י )יד, י(: "ויצעקו: תפסו אומנות אבותם, באברהם הוא 
 בשדה ביעקב ויפגע במקום".

וצריך להבין מהו הקושי בפסוק שרש"י צריך לבארו? ומדוע מביא פסוקים אלו שבהם ענין התפילה הוא ברמז 
 ולא פסוקים שבהם התפילה היא בפירוש בהם?

צלו מפרעה, וא"כ אם הם מאמינים והביאור: לרש"י קשה מהו ענין התפילה פה, הרי הקב"ה הבטיח להם שינ
למה צריך להתפלל הרי יש להם הבטחה? וע"ז מפרש רש"י "תפסו אומנות  –שלכן מתפללים  –ביכולת ה' 

אבותם", דענין התפילה היא אומנות שלהם, שהיו עושים אותה בכל עת לא רק בעת צרה. ולראי' מביא רש"י 
 מיוחדת אלא מפני שזהו האומנות שלהם.פסוקים שבהם התפללו האבות לא עבור צורך וסיבה 

 וההוראה: התפילה ולימוד התורה צריך להיות אומנות, שאין זה לתכלית מסוימת אלא זהו כל ענינו.
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Rashi (Exodus 14:10): cried out: They seized the craft of their ancestors [i.e., they prayed]. 

Concerning Abraham, Scripture says: “to the place where he had stood before the Lord”. 2 
Concerning Isaac, it says, “to pray in the field.” Concerning Jacob, “And he entreated the 
Omnipresent”.  

 

Questions:  

What question does Rashi seek to explain? Why does Rashi quote verses that allude only to 

the prayer of the Patriarchs, instead of quoting verses that state explicitly that they prayed?  

 

Explanation: 

Rashi is bothered by the following question: What was the purpose of their prayer? Hashem 

had already assured the Jewish people that they would be saved? If they believed in Hashem, 

which is why they were praying in the first place; why pray if they had already received Hashem’s promise? To answer this question Rashi says, “they seized the craft of their ancestors.” A craft is something a person engages in continuously. Prayer was their “craft” 
for they would continuously pray, not only when they were in a difficult situation. To prove 

this point, Rashi cites verses that show that the Patriarchs prayed when there was no specific 

purpose, but only because it was their craft.  

 

Lesson:  prayer and Torah study should be our “craft”: we need to engage in prayer and Torah study 

not to attain a specific purpose but because it is our craft and our very identity. 

 


