
"ַוּיֹאֶמר ֵאָליו מֶֹׁשה ְּכֵצאִתי ֶאת ָהִעיר ֶאְפרֹׂש ֶאת ַּכַּפי ֶאל ה'" (שמות ט כט)

עבורו  להתפלל  רבנו  ממשה  פרעה  ביקש  כאשר  ברד,  מכת  של  סיומה  לקראת 
ועבור עמו, להסיר את המכה הקשה שהרגה רבים מהם ומאחרים מנעה מלצאת 
את פתח ביתם, בחר משה שלא להתפלל על כך בתוך העיר, אלא לצאת מחוצה 

לה ושם להתפלל, ככתוב: "כצאתי את העיר אפרוש את כפי אל ה'".
לצאת  משה  שהוצרך  הטעם  בביאור  דרכים  וכמה  כמה  מצינו  המפרשים  בדברי 
מחוץ לעיר כדי להתפלל, את ההסבר הרווח לכך כותב רש"י הקדוש על פי דברי 
המדרש (שמו"ר יב ה), שמשה לא רצה להתפלל בתוך מצרים, כיון שהייתה אפופה 

בטומאת גילולים, ובמקום טמא שכזה אין התפילה מתקבלת.
ואמנם תמהו המפרשים, שהלוא גם במכת צפרדע ומכת ערוב התפלל משה לפני 

ה', ושם לא נאמר שיצא מן העיר. ויש שביארו שבזמן 
בעבודה  מתמיד  יותר  מלאה  מצרים  הייתה  ברד  מכת 
ה'"  דבר  את  "הירא  בכתוב  המכונים  שאלו  כיון  זרה, 
הכניסו את צאנם - שהיה העבודה זרה של מצרים - מן 

השדות אל הבתים (פנים יפות שם).
ערוב  ומכת  צפרדע  שבמכת  ביאר,  מוולוז'ין'  והנצי"ב 
התפלל משה בבית כנסת מיוחד שהיה לו בתוך מצרים 
על  בתפילה  אולם  העיר,  מן  לצאת  הוצרך  לא  כן  ועל 
כפיו  את  לשאת  כדי  בחוץ  לעמוד  שהוצרך  ברד  מכת 
היה  יכול  לא  ה'",  אל  כפי  "אפרוש  כאמור:  לשמים 
להתפלל בבית הכנסת, ולכן הוצרך לצאת מחוץ לעיר 

(ברכת הנצי"ב הקדמה למכילתא בא).

תפילה במקום מינות ואפיקורסות
נפסקה  גילולים  במקום  להתפלל  שלא  זו  הלכה 
שם כט) ומקורה בדברי  במ"ב  ט, וראה  הרמ"א (או"ח צד  בדברי 
ה'תרומת הדשן' (סי' ו) הדן במי שנמצא בדרך ומסתפק 
אם יעמוד להתפלל במקומו תוך חשש שמא יפריעוהו 
עוברי דרכים, או שמא ימתין עד שייכנס לעיר סמוכה 
שרובה נכרים ושם יוכל להתפלל בנחת במלון. ומכריע, 

הפרעה,  חשש  שאין  במקום  בדרך  להתפלל  יכול  שאם 
עדיף שיתפלל בדרך משיתפלל במלון, שכן אם יתפלל במלון, קרוב הדבר שיהיו 
סביבו גילולים וצלמים, ופעמים שגם ציורים טמאים על הכתלים, ודבר זה עשוי 
לעכב את התפילה מלהתקבל. כראיה לדבריו הביא ה'תרומת הדשן' את הפסוק 

בו פתחנו את מאמרנו, ממנו נראה שמשה יצא מחוץ לעיר כדי להתפלל.
כיוצא בזה כתבו האחרונים שיש להיזהר שלא להתפלל במקום בו מצויים ספרי 
את  מעכב  שהדבר  משום  וכדומה,  זוהמה  ספרי  שאר  או  ואפיקורסות  מינות 
'דרך  בספר  כתב  עוד  פד).  ח"ב  החכמה  בצל  שו"ת  עד;  קנד  או"ח  החיים  (כף  מלעלות  התפילה 

עליון,  מקדושי  בידיו  שקבלה  יא)  (ל"ת  מדינוב  אלימלך  צבי  רבי  להרה"ק  פקודיך' 
שכשיש בבית איזה ספר מספרי המינים אסור להתפלל ולספר שם בדברי תורה, 

כי הוא כעבודה זרה ממש.

א-לי א-לי למה עזבתני
הצלמים  לבית  שנכנסה  שבשעה  ב)  טו  (מגילה  בגמרא  מובא  המלכה  אסתר  על  אף 
של אחשוורוש מיד הסתלקה ממנה שכינה ככתוב (תהילים כב ב) "א-לי א-לי למה 
עזבתני", וכיון שכך לא יכלה לבקש מאחשוורוש שיבטל את הגזירה הקשה, כיון 

שלדבר זה נצרך היה נס גלוי שיכול להתרחש רק במקום השראת השכינה.
שכן  למשתה,  ביתה  אל  לבוא  מאחשוורוש  ביקשה  שלפיכך  המפרשים  וביארו 
ביתה היה נקי מעבודה זרה וממילא סברה ששם תתקבל 
בקשתה, אלא שבמשתה הראשון נכזבה תוחלתה כיון 
הסתלקה  ושוב  צווארו  על  כשצלם  לשם  הגיע  שהמן 
ממנה השכינה, ורק במשתה השני לאחר שהמן הסיר 
הסוס,  על  מרדכי  את  להוביל  כדי  מצווארו  הצלם  את 
לרצון  התקבלה  ובקשתה  בביתה  השכינה  שרתה  אזי 

('יערות דבש' ח"א דרוש יז).

מקום הראוי להשראת השכינה
מקום  של  סגולתו  גדולה  כמה  עד  מצינו  מאידך 
שהתקדש בקדושה יתירה, וכפי שאמר הרבי ר' אלימלך 
מתוך  להתפלל  האדם  שזוכה  שבעת  זי"ע  מליז'נסק 
טובה  יחזיק  לא  בפיו,  שגורה  ותפילתו  הלב  עמקות 
לנפשו, אלא יאמר כי בוודאי ישב במקום זה קודם איזה 
נשאר  שרושמו  ומתוך  בקדושה,  שהתפלל  צדיק  איש 
על  יחזקאל'  ('פניני  כדבעי  להתפלל  אני  גם  זכיתי  במקום 

הגש"פ עמ' תצג).

שכאשר  משה',  ה'ישמח  בעל  הרה"ק  על  ומסופר 
כדי  נקי  מקום  אחר  ותר  הכפרים  באחד  פעם  התארח 
לביתו.  הסמוכה  לגורן  הבית  בעל  הפנהו  בו,  להתפלל 
אולם  כהרגלו,  בכוונה  שם  להתפלל  נעמד  משה  רבי 
הרגיש שהפעם תפילתו הייתה בהתעוררות גדולה מתמיד. כשסיים שאל את בעל 

הבית בהתרגשות: האם כבר התפלל מישהו במקום הזה בעבר?
משענה לו בעל הבית שלפני שנים רבות התפלל שם הרבי ר' אלימלך מליז'עסק, 
אמר הצדיק מיד: אכן, חשתי כאן בקדושה מיוחדת, משום שבמקום בו התפלל 

הצדיק נותר רושם קדושה לאורך שנים ('הרבי ר' אלימלך' עמ' סז).
עוד ידוע מה שאמר המשגיח הגה"צ רבי אלי' לופיאן בשם רבינו הגר"א, שלו יצויר 
ויבנו בית כנסת בחומרי בנייה שכולם נעשו לשם קדושת בית כנסת, ומלבד זאת 
אף מלאכת הבנייה תיעשה כולה על ידי אנשים כשרים מתוך כוונה טהורה לשם 

פרשת וארא

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  בנבנתיבות אמונים

ּפי

מע ם
מקום הראוי לתפילה

מתוך דבריו הקדושים של הגאון המהר"ם שיק זי"ע 
שיום ההילולא שלו חל בא' לחודש שבט:

עניית אמן מהווה אות לאהבת ה' ולאהבת ישראל; לאהבת ה' - מתוך שמודה לו אף 
חברו  ולאהבת  לאחרים;  בה'  אמונתו  מפרסם  אף  ובכך  בברכה,  נתחייב  שלא  פי  על 
ומצפה  לשומר  לכן  ברכתו.  את  להשלים  ומבקש  חברו  בשמחת  שמח  שהוא  בזה 
ה'  שאהבת  משום  עדן,  גן  שערי  לו  שיפתחו  חז"ל  הבטיחו  כוחו,  בכל  אמן  לענות 
לנצבים) קמג-קמד  ובדרוש  תצא  כי  עה"ת  שיק  (מהר"ם  עדן.  בגן  לזכות  המפתחות  הם  ישראל  ואהבת 

גאולה שלימה
"ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ָּכֵבד ֵלב ַּפְרעֹה ֵמֵאן ְלַׁשַּלח 

ָהָעם" (ז יד)

שכתב  למה  רמז  מכאן  'אמן',  אותיות  'מאן' 
שהגאולה  יא)  (ליום  משה'  'דרך  הקדמון  בספר 
לפי  לחרות,  משלחנו  הקב"ה  ואין  מתארכת, 
שאין העולם נזהרים בעניית אמן אחר ברכות 
('יושיע ציון' פר' וארא כו) הגאולה שבתפילה.  

לבסס האמונה
"ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ְנֵטה ֶאת  ָיְד ַעל ַהָּׁשַמִים" 

(ט כב)

"אל משה נטה" - ראשי תיבות אמן. לרמז כי 
לבסס  כדי  הייתה  מצרים  מכות  של  תכליתן 
בחתימת  שכתוב  כפי  ישראל,  בלב  האמונה 
הניסים (שמות יד לא): "ויאמינו בה' במשה עבדו". 

('נפלאות מתורתך' ערך אמן)
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בעלותו   - הבעש"ט  תלמיד   - מהורדנקא  נחמן  רבי  החסיד  היה  מופלג  ישיש 
עם בני חבורתו לארץ הקודש. הוא בחר להתיישב בעיר טבריה, שם קיבלוהו 
בני עדת הספרדים בראשות רבי חיים אבולעפיה בסבר פנים יפות וסייעו להם 

בהתאקלמותם.

אלא שבעיני כמה מאנשיו של מושל טבריה דאז, הנודע בשם דאהר אלעומר, 
הייתה התיישבותם בעיר לצנינים, במיוחד הכעיס אותם לראות את התלהבותם 
היתירה בכל עת עומדם בתפילה ובעבודת ה', והם ביקשו אחר תואנה לסלקם 

מן העיר.

הארץ  מכבר,  זה  עברו  הארץ, חשוון וכסלו  בכל  שנה היכתה הבצורת  באותה 
הייתה חרבה כמדבר ושיוועה למים, והישועה לא נראתה באופק. כאשר הגיעה 
עצה  לטכס  במטרה  מקורביו  את  טבריה  מושל  כינס  נפש  עד  המים  מצוקת 

שתחלץ את עירם מן המצב הקשה.

לטעון  שהחלו  המושל  מקורבי  של  בקרבם  ישראל  שנאת  התעוררה  אז  או 
כלפיו: הנה, זה מכבר קבלנו בפניך על אודות החסידים שהגיעו לגור בעירנו, 
מנהגיהם המשונים מעידים על כך כי נותנים הם את ידם בכשפים, ובטוחים אנו 

כי בשנאתם לבני עמנו כישפו את העיר ומנעו מרדת בה טל ומטר.

למשמע דבריהם בערה חמת המושל עד להשחית, והוא שלח את שלוחו לראש 
מהיהודים  תבע  באמצעותו  מהורדנקא,  נחמן  רבי  הצדיק   - החסידים  קהילת 
איום,  הוסיף  ואף  טבריה,  העיר  מעל  הכשפים  את  ימים  שלושה  בתוך  להסיר 

שאם לא יעשו כן יגזור לגרש על אתר את כל יהודי העיר.

רבי נחמן לא נרתע, הוא הרגיע את השליח וביקשו למסור למושל כי חלילה 
זקוקים  לו  הגשם  על  להתפלל  הוא  מוכן  אולם  בכשפים,  מלעסוק  ליהודים 

כולם - יהודים כערבים, ובחסדי ה' מקווה הוא לישועה.

החסידים  מחשובי  כמה  עמו  לאסוף  למשמשו  הרב  הורה  דיבור  כדי  תוך 
שילבשו בגדי חורף מחממים, ויחדיו יצאו הללו מן העיר בשמש היוקדת אל 

עבר מערת רבי חייא ובניו.

במשך שעות ארוכות התכנסו בני החבורה הקדושה בתוך המערה, אולם לעת 
צחיחים  נותרו  השמים  כי  לראות  נחרדו  המערה  מן  לצאת  עמדו  כאשר  ערב, 
ההר  במורד  לרדת  החלו  והם  בה',  ביטחונם  נפל  לא  זאת  למרות  כשהיו. 

כששירת "בך בטחו אבותינו" על שפתותיהם.

טרם הגיעו לחצי הדרך וכבר החלה הרוח לנשב בעוז, ועד מהרה החל הגשם 
ופמלייתו  המושל  להם  המתינו  כבר  העיר  בשער  האדמה.  פני  את  לשטוף 
והכניסום  כפים  על  נשאום  אחר  פנים,  בבושת  מחילה  מהם  מבקשים  כשהם 

לעיר בכבוד גדול.

אמרו, מאותו היום ואילך שוב לא העז אדם להצר את רגליהם של בני קהילת 
החסידים בטבריה, שהלכה וגדלה עד עצם היום הזה (ירחון 'בית יעקב' 42).

להתפלל היום שיסורו למחר

"ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְלַפְרעֹה ... ְלָמַתי ַאְעִּתיר ְל ...ַוּיֹאֶמר ְלָמָחר ַוּיֹאֶמר ִּכְדָבְר ְלַמַען 
ֵּתַדע ִּכי ֵאין ַּכה' ֱאֵקינּו" (ח ה-ו)

יש להבין מדוע ביקש פרעה ממשה שיתפלל כבר היום כדי שיסורו הצפרדעים 
למחר? וביאר ה'אור החיים' הקדוש, שפרעה רצה לנסות בזה את ה', שכן הוא 
שהאמין בעבודת כוכבים ראה כדבר בלתי אפשרי להעמיד תנאי בתפילה שלא 
כה'  אין  כי  תדע  למען  לו: "כדברך,  השיב  אכן  ומשה  זמן.  לאחר  אלא  תתקבל 

אלוקינו".

חצי תפילה אינה מתקבלת
"ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ה' ַעל ְּדַבר ַהְצַפְרְּדִעים ֲאֶׁשר ָׂשם ְלַפְרעֹה" (ח ח)

מפני מה הוצרך משה כאן לצעקה מיוחדת? כיון שבתפילתו ביקש שרק אותם 
צפרדעים שהזיקו בבתי המצרים יסורו מהם, אולם הצפרדעים המתות שבארץ 
יישארו כדי שתעלה צחנתם בכל ארץ מצרים, וכן יישארו הצפרדעים שביאור 
כדי שימשיכו להזיק שם לדורות. וכיון שבדרך כלל חצי תפילה אינה מתקבלת 
רק  תתקבל  הזו  שבפעם  כדי  ה'  אל  לצעוק  משה  הוצרך  ב],  סט  יומא  [ראה 

מחצית תפילתו (ספורנו).

משמים נותנים ולא מחזירים

"ַוֵּיֵצא מֶֹׁשה ֵמִעם ַּפְרעֹה ַוֶּיְעַּתר ֶאל ה'" (ח כו) 

את לשון הכתוב 'ויעתר' ביאר רש"י שהוא מלמד על כך שמשה התאמץ במיוחד 
כותבת  ארבה  מכת  לגבי  יח)  (י  להלן  אף  לכך  בדומה  ערוב.  מכת  על  בתפילתו 
התורה שמשה העתיר אל ה', ויש להבין מדוע דווקא במכת ערוב וארבה הוצרך 

משה להתאמץ בתפילה.

וביאר רבינו עובדיה מברטנורא שכיון שבגמרא בתענית (כה א) אמרו חז"ל שאי 
כדי  בתפילתו  להתאמץ  משה  הוצרך  השמים,  מן  הניתן  דבר  להחזיר  אפשר 
שגויות החיות שהיו במכת ערוב, וכן החגבים שמלחו המצרים למאכלם יילקחו 
מן המצרים למרות שניתנו קודם מן השמים, וכך לא יוכלו רשעים אלו ליהנות 

ולו קמעא מהמכות שהונחתו עליהם (פירוש רע"ב על התורה).

בית המיוחד לתפילה והתבודדות

"ְּכֵצאִתי ֶאת ָהִעיר" (ט כט)

"האמת  האברבנאל:  ביאר  ברד?  במכת  דווקא  העיר  מן  משה  יצא  מה  מפני 
וגם  מוכן לתפלתו והתבודדותו,  אחד  בית  חוץ למצרים  רבינו  למשה  ...שהיה 
היום הבית ההוא קיים ועומד במצרים, והוא בית קדוש, וחוגגים שם היהודים 
אפרוש  העיר  את  כצאתי  משה  אומר  היה  זה  ועל  ההם...  הארצות  בכל  אשר 

כפי אל ה'".

תפילה במקום הצרה מתקבלת יותר
מכת  על  להתפלל  כדי  השדה  אל  העיר  מן  יצא  שמשה  ביאר,  יקר'  'כלי  בעל 
ברד, משום שמכה זו לא הייתה שולטת בבתים אלא בשדות, ככתוב: "כל האדם 
לכן  ומתו",  הברד  עליהם  וירד  הביתה  יאסף  ולא  בשדה  ימצא  אשר  והבהמה 
יצא משה לשדה - מקום בו המכה שרתה, כיון ששם התפילה מתקבלת יותר.

המלך  חיילי  הגיעו  שפעם  א)  מו  (חולין  בגמרא  שהובא  במעשה  מצינו  זה  כעין 
לעיר פומבדיתא כדי לעשות שמות ביושביה, וכשנוכחו בכך האמוראים רבה 
"ערוקאי,  להם:  ואמר  זירא  רבי  פגשם  בדרכם  העיר.  מן  מיד  ברחו  יוסף  ורב 
כזית שאמרו במקום מרה". וביארו המפרשים שרבי זירא התכוון להוכיחם על 
שברחו מהעיר בשעת הצרה [='כזית', רמז לצדיק; 'מרה', רמז לצרה] שאילו היו 
נשארים במקום הצרה היו יכולים להגן על המקום בתפילתם, משום שסבר רבי 

זירא שתפילה במקום הצרה מתקבלת יותר (בעל 'חתם סופר', ספר זכרון עמ' 27).

סיפור שבועי על אמן ותפילה מאוצרות רבותינו על אמן ותפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים

פנינים משולחנם של גדולי ישראל 
בשגב גדולתה של עניית אמן משולחן אמונים

תפילתם של חסידי טבריה

המברך",  מן  יותר  אמן  העונה  "גדול  ב):  נג  (ברכות  חז"ל  אמרו 
יותר  תגדל  אמן  עניית  שזכות  ייתכן  הכיצד  המפרשים,  ותמהו 
עיקר  את  שעושה  הוא  המברך  לכאורה  הלא  עצמה,  מהברכה 

המעשה, ובלעדיו אף לא הייתה כלל עניית אמן?

השבוע נביא את יישובם של המאירי ורבנו בחיי לשאלה זו:

ברוב  הברכה,  כל  את  בעצמו  שברך  כמי  הוא  הרי  אמן  שהעונה  מלבד 
הפעמים כוונת המטה אוזן לשמוע גדולה מכוונת המדבר, ועל כן מעלת 

השומע את הברכה ועונה אמן גדולה מן המברך.
בית הבחירה למאירי נזיר סו ב

המברך אמנם מעיד בברכתו שהקב"ה הוא מקור הברכה, אולם אינו אלא 
עדים,  כשני  יחדיו  נעשים  עמו  מצטרף  אמן  העונה  וכאשר  אחד,  כעד 
וכשם שאין השטר מתקיים אלא על ידי שני עדים, כך גם כאן, העונה 

אמן הוא המקיים את עדות הראשון המברך, ולכך גדול הוא ממנו.
רבינו בחיי שמות יד א

מע פני
ה לל

מאו סיפם ם
של

בכוונה  תהיינה  זה  כנסת  בבית  שיתפללו  התפילות  כל  כי  ספק  אין  קדושה, 
שלימה ותתקבלנה לרצון ('לקח טוב' - חיים של תורה, ח"א עמ' ק).

ומכאן נבוא לדברי ה'זוהר' הקדוש (ראה באריכות פר' תזריע נא ב) המבאר מדוע בכניסת 
בני ישראל לארץ היו רבים שהוצרכו לנתוץ בתיהם מפני טומאת הצרעת, כיון 
הקדושה  אם  ואמנם  טומאה,  במקום  לשרות  יכולה  הקדושה  אין  שלעולם 
אם  מאידך  אך  זה,  במקום  להיכנס  יכולה  אינה  הטומאה  אזי  לטומאה,  קדמה 
הטומאה קדמה אין הקדושה יכולה לשרות במקומה. לכן בבתים שבהם קדמה 
טומאת הכנענים לשרות, סובבה ההשגחה שיצטרכו בעליהם לנתצם, וכך יכלה 

השכינה לשרות בבתיהם.

המשך בנתיבות אמונים


