
ותעל שוועתם מן העבודה

ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים, וייאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו, 
ותעל שוועתם אל האלוקים מן העבודה )שמות ב כג(.

התורה  חוזרת  מדוע  המפרשים:  תמיהת  על  מאליו  עומד  זה  פסוק  הקורא  כל 
פעמיים על המילים "מן העבודה"?

זה  זו עמדו רבים ממפרשי התורה, ואף תרצוה באופנים שונים. במאמר  בשאלה 
נתמקד בתירוצו הייחודי של רבינו בחיי שכותב כך: "ללמדך שאין תפילתו של אדם 
והיא  מקובלת,  יותר  שהיא  והדוחק,  הצרה  מתוך  מתפלל  שהוא  כאותה  שלימה 
העולה לפניו יתברך". וכך היא משמעות הכתוב לדברי רבינו בחיי: "ותעל שועתם 
אל האלוקים", מפני מה? "מן העבודה" – משום שהייתה זו תפילה שנאמרה מתוך 

עומק הצער והכאב בו היו ישראל שרויים באותה שעה.

פסוקים  שני  ומביא  מוסיף  שאף  הקדוש,  החיים'  ה'אור  גם  מתרץ  דומה  בסגנון 
בתהלים  הראשון,  זו.  בדרך  הם  גם  המתפרשים  בתנ"ך 

במרחב  ענני  ]ולכן[  י-ה  קראתי  המצר  "מן  ה(:  )קיח 
י-ה", והשני ביונה )ב, ג(: "קראתי מצרה לי אל ה' ]ולכן[ 
בספרו  פלאג'י  חיים  רבינו  מביא  נוסף  פסוק  ויענני". 
'החיים יודוך' על תהלים )קכ א(: "שיר המעלות אל ד' 

בצרתה לי קראתי ]ולכן[ ויענני".

)דברים  הפסוק  לשון  את  זו  בדרך  תרגם  אונקלוס  אף 
אליו  קרובים  אלוקים  לו  אשר  גדול  גוי  מי  "כי  כז(:  ד 
לה  די  רב  "ארי מן עם   – כד' אלוקינו בכל קראנו אליו" 
]=לקבל  עקתא  בעידן  צלותה  לקבלא  לה  קריב  אלקא 
תפילתו בעת צרה[ כה' אלקנא בכל עידן דאנחנא מצלין 

קדמוהי".

ב  רבה  )דברים  חז"ל  בדברי  אף  נמצא  זה  לרעיון  ביטוי 
ג כג(: "ואתחנן אל ד' בעת ההיא  ו( על הפסוק )דברים 

לדורות  לאמר  עזריה:  רבי  אמר  לאמר?  מהו   - לאמר" 
שיהיו מתפללים בשעת הצרה כמשה, שאף על פי שנאמר לו )שם כז( "לא תעבור 
יז(  )בראשית כא  לזה מביא רש"י  ד'. בדומה  את הירדן הזה" התחיל מתחנן לפני 
את דברי חז"ל שיפה תפילת החולה על עצמו מתפילת אחרים עליו, והיא קודמת 

להתקבל לרצון לפני ד'.

הפרח שהחיה מתים

בספר 'חובת התלמידים' להרה"ק מפיאסצ'נה זצ"ל מביא )בפרק ד( מעשה נפלא 
בעניין זה: מעשה בסנדלר יהודי עני בארץ ישראל שדר על אם הדרך, ואת פרנסתו 
הדחוקה מצא מעוברי דרכים שחלפו על פניו ולעתים נזקקו לשירותיו. ויהי האיש 
ירא את ה' מאד, גם את בני ביתו לימד לבטוח בכל עת וזמן בישועת ה' אשר לא 

פוסק לרגע מהשגחתו על כל אחד מבאי העולם.

ויהי בראשית ימי מלחמת העולם הראשונה, כאשר המוות ארב ברחובות והדרכים 
ויומיים ולחם אין  יום  ויעברו  שבתו מאין עובר, נגדע לפתע מקור פרנסתו היחיד, 
לשרות  הרעב  החל  ימים  כמה  עוד  וכעבור  הקטנים,  וילדיו  אשתו  למזון  אף  בידו 
הביט  וכבר  לפיהם,  פת  באה  לא  ימים  ששלשה  כך  לידי  הדברים  הגיעו  בביתו, 
הסנדלר בעיניים כלות בבני ביתו העומדים לגווע ברעב ובוכים לפניו בדמעות שליש 

– אבא, אוכל!

גם גופו נחלש עד מאד מן הצום הממושך, אך ביודעו כי אין ברירה אחרת 
שם נפשו בכפו ויצא לדרך רבת הסכנות כדי לחפש מזון עבור בני ביתו 
הגוועים ברעב. וילך האיש הלוך ובכה, ויישא עיניו למרום וידבר לפני 
הקב"ה דברים נרגשים מעמקי נשמתו, בהם תיאר את עומק יגונו 

ואת המצב הנורא בו שרוי עם ישראל כולו, ובקש רחמים מלפני ד' יתברך שיושיעו 
מן הצרה.

ויהי כי הרבה לבכות ולהתפלל, החל לפתע להרגיש חולשה ותוך רגע נפל מתעלף. 
והנה מתוך עלפונו ראה לפניו פרח יפה עד מאד שריחו נדף למרחקים, הוא נטל את 
הפרח והריחו ומיד הרגיש כיצד נפשו שבה אליו. כמובן שהוא מיהר לרוץ לביתו 
כדי להחיות את נפש אשתו ובניו בפרח המופלא. אלא שבדרכו נעצרה לפניו לפתע 
מרכבה הדורה ובתוכה ישב איש אציל, שכאשר הבחין בפרח שבידו קרא לו ואמר 

בתמיהה: מה ענין לעני כמוך בפרח זה, תנהו לי ואשלם שכרך בנדיבות.

בחפץ לב הוא הושיט לו את הפרח וקיבל תמורתו כמה כיכרות לחם. ויהי בלילה 
לך,  דע  ליבו.  ובוכה ממר  זועק  בגדיו,  רואה את אביו בחלומו קורע את  הוא  והנה 
ויגון כה עמוק עשתה רעש  לו אביו, שתפילתך שהתפללת היום מתוך כאב  אמר 
גדול בשמיים, וכל מלאכי הרחמים יצאו לקבלה. ובזכות זאת כיוונו אותך למקום 
בו גדל העשב שבעזרתו עתידים המתים להחיות. אלא שהשטן לא יכול היה לראות 
בישועה הגדולה, ולכן שלח עבורך את אותו אציל שיבלבל דעתך ויגרום לך לאבד 

את הפרח המופלא.

מכאן נוכל ללמוד עד כמה גדול כוחה של תפילה בכוונה 
אגב,  ודרך  ד'.  לפני  היא  חשובה  כמה  ועד  צרה,  מתוך 
מכאן נוכל גם להבין את משמעות לשון תפילת 'נשמת': 

"מלך גואל ומושיע ...ועונה ...בכל עת צרה וצוקה".

טעם שתפילה בעת צרה מתקבלת

יש בנותן טעם להביא כאן את הסברו הנפלא בפשטותו 
חפץ  ישיבת  ראש  זצ"ל  ליבוביץ  אלתר  רבי  הגאון  של 
חיים בארה"ב )'חידושי הלב', ניצבים(: התפילה נקראת 
שקבלת  משום  ליבוביץ,  הרב  מסביר  שבלב',  'עבודה 
אם  נאמרת,  היא  שבה  הכוונה  בעומק  תלויה  התפילה 
כן, כיון שהסברא נותנת שתפילה שנאמרת בשעת צרה 
מה  מפני  להבין  בנקל  נוכל  יתירה,  בכוונה  נאמרת  בודאי 

סגולתה כה גדולה.

על פי יסוד זה  הוא מבאר  את החילוק בין מצות התשובה, בה ישנה מעלה יתירה 
הנאמרת  לזו  דווקא  מעלה  יש  שבה  לתפילה  יראה,  מתוך  ולא  אהבה  מתוך  לשב 
מתוך פחד ויראת הצרה. משום שבתפילה עיקר עניינה הוא אמירתה מתוך עומק 
הכוונה, וכאמור מתוך הצרה מכוון האדם דעתו יותר בתפילה, מה שאין כן בתשובה.

מחלוקת הראשונים במצוות התפילה

הרמב"ם  לדעת  מדאורייתא:  התפילה  במהות  והרמב"ן  הרמב"ם  מחלוקת  ידועה 
הרמב"ן  לדעת  אולם  התורה,  מן  חובה  היא  יום  בכל  התפילה  ה(  עשה  )סה"מ 
)בהשגותיו שם( מן התורה יש חיוב להתפלל ולזעוק להקב"ה דווקא בשעת הצרה, 
ככתוב )במדבר י ט(: "וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם ...ונזכרתם 

לפני ד' אלוקיכם ונושעתם מאויבכם".

לדעת  התורה  מן  חובה  היא  צרה  בעת  שתפילה  אלו  מדברים  למדנו  מקום,  מכל 
מי  הרמב"ן  שלדברי  כותב  תלג(  מצוה  )סוף  החינוך  ספר  שבעל  כך  כדי  עד  הכל, 
גדול מאד, מפני  ועונשו  ד' שיושיעו, ביטל מצות עשה  ולא קרא אל  שהיה בצרה 

שהוא כמסיר השגחת ד' מעליו.

עוד כתב מהר"י אלבו ב'ספר העיקרים', שבנקודה זו ניתן למצוא ביטוי לגדלות 
הקב"ה שאילו לגבי יפתח מצינו שאמר לאחיו לאחיו )שופטים יא ז(: "הלא 

הקב"ה,  אך  צר",  כאשר  עתה  אלי  באתם  ...ומדוע  אותי  שנאתם  אתם 
כאמור, אינו נוהג כך, אלא אדרבה, בשעת צרה קרוב הוא יותר לענות 

לקוראיו.
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תפילה מתוך צרה - מתקבלת
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

 "ותבואנה אל רעואל אביהן ויאמר 
מדוע מהרתן בא היום" )שמות ב יח(. 

תיבות  סופי  היום"  בא  "מהרתן 
אמן  לענות  יש  כי  רמז  'אמן'. 
במתינות וכפי שאמרו חז"ל )ברכות 
מאריכין  באמן  המאריך  "כל  א(  מז 

לו ימיו ושנותיו".
תורה מסיני שמות ב יח



מהי הגמרא אותה ביקש ריש לקיש בכבודו ובעצמו ללמוד ולשנן? כיצד נודע לנו 
הדבר? ומהי ההוכחה הנוראה שקיבל הדיין מווילנה שריש לקיש היה זה שדיבר 

אליו?
שח האדמו"ר מסלונים בעל 'ברכת אברהם' זצ"ל:

בווילנה התגורר יהודי צדיק, רבי שמעון שמו, שהיה ידוע כאדם קדוש שיראתו 
קודמת לחכמתו, הוא כיהן כדיין בבית הדין של העיר, ומנהג היה לו, ללכת בכל 

יום לבתי כנסיות ולבתי מדרשות ולהזהיר את העם על ענית 'אמן'.
פעם אחת נזדמן לווילנה אחד מגדולי הדור. שאל האורח את הצדיק רבי שמעון: 
עניית  על  יום-יום להזהיר  על ככה, שאתה משוטט בבתי הכנסיות  "מה ראית 

'אמן'?"
יומא דפגרא היה,  פתח רבי שמעון ואמר: "מעשה שהיה כך היה. פעם אחת, 
ולפניי  ועל העבודה,  על התורה  בביתי, ספון  הייתי  יושב  סגור.  היה  הדין  ובית 
מסכת שבת. כך ישבתי שעות רבות, גורס ושונה בתורתם של תנאים ואמוראים.
לפתע פתאום תקפה אותי תרדמה וראשי נשמט על דף הגמרא. והנה בחלומי 
נראה לפניי איש הדור פנים שפניו מפיקים זוהר עליון. האיש הלך וקרב אליי, 

עד שנגע בראשי, ולאחר מכן שאלני: 'מדוע אין אתה זהיר בדבריי?'
הזדעזעתי מן המראה, ובשארית כוחותיי שאלתיו: "מי אתה ומה הם 

דבריך?"

במקום להשיב על שאלתי, אמר לי האיש: "מבקש אני ממך, שמהיום והלאה 
תלך ותזהיר בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, שיהיו זהירים בדברי ריש לקיש, שכל 
העונה אמן בכל כוחו פותחין לו שערי גן עדן, ובזה תינצלו מכל הגזרות הנוראות 

המתרגשות עליכם ותזכו לברכת שמים ממרומים".
אך כילה האיש לדבר - פרח ונעלם.

לאחר מכן התעוררתי ונפעמתי מאוד. לא ידעתי את נפשי מגדל החיזיון הנורא 
וביקשתי  לה'  בתפילה  עמדתי  חלום.  אך  או  הוא  אמת  אם  ידעתי  לא  הזה. 
מלפניו שייתן בידי אות וסימן, למען אדע אם אמת הדבר או אך חלום הוא ככל 

החלומות, אשר שווא ידברון.
כל עת שהתפללתי הייתה אצבע ידי מונחת על דף הגמרא, וכשסיימתי ובקשתי 
להתחיל בלימודי, הבחנתי לתדהמתי כי אצבעי מורה על דברי ריש לקיש: "כל 
העונה אמן בכל כוחו פותחין לו שערי גן עדן" )שבת קיט ב(. היה זה עבורי אות 

מן השמים שהדבר שראיתי אמת הוא ולא חלום שווא.
של  בשליחותו  והלכתי  למקומה,  והחזרתיה  לה  נשקתי  הגמרא,  את  סגרתי 

מקום לקרוע גזר דינם של ישראל, להריק עליהם שפע ברכה ממרומים ולקיים 
צוואתו של רבי שמעון בן לקיש - להיזהר ולהזהיר את עם הקודש, שיהיו 

כוחו  בכל  אמן  העונה  שכל  בצדה,  ששכרה  'אמן',  בעניית  זהירים 
פותחין לפניו שערי גן עדן". 
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

החיזיון הנורא

אין חבוש מתיר עצמו

הבאנו אפוא את דברי הראשונים בהם נראה כי תפילת האדם בשעת צרה 
מועילה יותר, אולם רבינו יהונתן אייבשיץ בספרו 'יערות דבש' )ח"ב ט( מעיר, 
כי מדברי הגמרא בברכות )ה ב( נראה שסברה שתפילת החולה על עצמו אינה 

מועילה כתפילת אחרים עליו, שלא כדברי הראשונים שהבאנו.

שכן בגמרא שם מסופר על רבי יוחנן שחלה והתייסר על מיטתו, וכאשר בא רבי 
חנינא לבקרו שאלו: חביבין עליך ייסורין? אמר לו: לא הן ולא שכרן. אמר לו: הושט 
לי את ידך, הושיט לו את ידו והבריא. וביארה הגמרא שם שרבי יוחנן לא יכול היה 
להתפלל על עצמו, משום ש'אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים', כלומר, שמי 

שמדת הדין מתוחה עליו אין תפילתו על עצמו מועילה כל כך.

ו כב( דחה את הראיה מדברי הגמרא בברכות,  )'חומת אנך', אסתר  החיד"א  אכן 
וביאר שדברי הגמרא ש'אין חבוש מתיר עצמו' לא נאמרו אלא לגבי מקום שיש 
צורך בתפילה מיוחדת הכוללת כוונות של שמות הקודש, אך לגבי תפילה רגילה 
עיניים  ב'מאור  מובא  זה  ]וכעין  עצמו  על  יתפלל  החולה  שדווקא  ענין  יש  בוודאי 

פרשת חיי שרה[.

התפילה שהתקבלה

ומסופר על ראש ישיבת מיר הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל, שבאחת ההזדמנויות 
בהן בא להתפלל על קבר רחל אמנו ביום פטירתה, שמע מעבר למחיצה קול אשה 
עימם  הנורא  והצער  הקושי  את  יודעת  כמותך  מי  רחל!  אמא  בבכייה:  הזועקת 
מתמודדת אם חשוכת בנים בכל יום ויום, אנא הביטי אל דמעותיי, העתירי והמליצי 

טוב עלי לפני שוכן מרומים שאוכל להיפקד בזרע של קיימא.
רבי חיים ששמע זאת התרגש עד מאד ואמר לתלמידיו: דעו לכם כי 

כי  זו  לאשה  לה  ואמרו  צאו  בשמים,  מיד  ומתקבלת  עולה  זו  כמו  תפילה 
בשנה הבאה אי"ה מבקש אני להשתתף בשמחת הברית שתערך לבן הנולד.

אך חלפה לה שנה, ושליח מיוחד בא להזמין את רבי חיים לברית המילה לבנה של 
אותה אשה )גילו ברעדה עמ' תקלז(. 

בזכות עניית אמן

ואם עסקנו עד כה בסגולתה של תפילת האדם על עצמו בעת שבאה עליו חלילה 
צרה ראוי שנזכיר את דברי הזוהר )וילך רפה ב( שם נאמר שכשישראל עונים אמן 
בכוונה בעולם הזה נפתחים להם שערי ברכה מלמעלה, והרבה טובה נשפעת לכל 

העולמות, כמה שמחים כל צבא מעלה.
צער  להם  שיש  בשעה  לכך?  שגרמו  ישראל  של  שכרם  מה   - הזוהר  ומוסיף 
גוי  ויבוא  גדול בכל העולמות: "פתחו שערים  ומתפללים לפני הקב"ה, מכריז קול 
יפתחו להם  כך  – כשם שישראל פתחו שערי ברכה למטה,  צדיק שומר אמונים" 

שערי ברכה למעלה ותתקבל תפילתם להושיעם מצרותיהם.

אמן בפרשת השבוע

ליסוד נפלא זה יש גם רמז מפרשתנו: פרשתינו מתחילה בפסוק "ואלה שמות בני 
ישראל הבאים מצרימה", האותיות השניות במילים "ואלה שמות בני" הן 'אמן'. 
רמז לכך שאדם הנתון בצרה, בבחינת "הבאים מצרימה" יכול ל הינצל מכל צרה בה 

הוא נמצא בזכות עניית אמן )ראה בן לאשרי ויכהן פאר בפרשתינו( .

כבבת שמרם, ברכם, טהרם!
רוצים לזכות לשמירה שמימית ולברכה מיוחדת?

הצטרפו לרבבות המקפידים על עניית אמן
ע"י אמירת ברכות השחר ב'חברותא' מדי בוקר

ותזכו להבטחת הזהר הקדוש )פרשת וילך רפו א(
שכל העונה אמן בכוונה הקב"ה נוצרו ושומרו

ככתוב בתהלים )לא כד( "אמונים נוצר ד'"
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