
ְוָהָיה ִּכי ִיְצַעק ֵאַלי ְוָׁשַמְעִּתי ִּכי ַחּנּון ָאִני (כב כו)
אודות  ללמוד  נוכל  התפילות,  ובנוסחי  חז"ל  בדברי  בתנ"ך,  רבים  בפסוקים 
היחס המיוחד שנותן הקב"ה לזעקתם של עניים ודלים, בפרט כאשר צועקים 

הם מתוך ייסוריהם וכאבם.
האדם  בני  לרוב  שבניגוד  כב),  (כב  בפרשתנו  הרמב"ן  כותב  הדברים  בביאור 
המדמים שיש להם עוזרים וסומכים ואליהם הם פונים בעת צרתם, העני יודע 
ומכיר בכך שאין לו עוזר וסומך מלבד הקב"ה, לכן בכל עת שבאה עליו צרה 
הרי הוא תולה את כל בטחונו בתפילתו לקב"ה ומשום כך הקב"ה עומד לימינו 

ומושיעו.
כעין זה למד במדרש אותיות דרבי עקיבא (אות דל"ת) מלשונות הכתובים: אמר 
בלבד  אני  אלא  לדל  שאוהב  מי  ואין  לדל,  שונאים  אדם  שבני  מפני  הקב"ה, 
...לכן כשבא דל בתפילה לפני איני משיבו ריקם ...ואני מקרב שכינתי אצלו 

בני  מכל  יותר  דבריהם  קול  ה'  לפני  ...וערב  יום  בכל 
האדם שתחת השמים".

תפילת העני מעלה את כלל תפילות ישראל
הזוהר  בדברי  מצינו   העני  בתפילת  יתירה  מעלה 
הכתוב  לשון  על  כא)  תיקו"ז  וראה  א,  קצה  (בלק  הקדוש 
בתהלים (קב א) "תפילה לעני כי יעטוף", כי יש שלשה 
'תפילה  מיני תפילה, והגדולה והחשובה מכולן היא 
לעני', והטעם, משום שהוא שבור לב והקב"ה תמיד 

מקשיב לדבריו כפי שנאמר "קרוב ה' לנשברי לב".
מתפלל  שכאשר  נאמר,  שם  הזוהר  דברי  ובהמשך 
העני פותחת תפילתו את כל שערי הרקיע, ומקדימה 
העושות  ישראל  תפילות  יתר  כל  לפני  להתקבל 
העולם  תפילות  שכל  אלא  עוד,  ולא  למרום.  דרכן 
העני  תפילת  שתבוא  עד  מלהתקבל  מתאחרות 
לשון  שמעיד  כפי  השערים,  את  לפניהן  ותפתח 
הכתוב "תפילה לעני כי יעטוף" [-'יעטוף' הוא לשון 

איחור, כנאמר: "ּוְבַהֲעִטיף ַהּצֹאן" וגו' (בראשית ל מב)].
ומרן החיד"א (קונטרס 'שפ"ה אחת', בסופו) הוסיף ולמד עניין 
יצעק  צעק  בפרשתנו "אם  שנאמר  הלשון  מכפל  זה 
ממהר  שהקב"ה  ומכאן  צעקתו",  אשמע  שמוע  אלי 

לענות לתפילת העני קודם לאחרים.
תפילת העני על מטיבו

כפי  מטיבו,  על  העני  לתפילת  יש  מיוחדת  סגולה 
שנוכל ללמוד מן הפסוקים בפרשתנו העוסקים במצות השבת המשכון ללווה 
הנזקק לכך (כב כה-כו): "ִאם ָחבֹל ַּתְחּבֹל ַׂשְלַמת ֵרֶע ַעד ּבֹא ַהֶּׁשֶמׁש ְּתִׁשיֶבּנּו לֹו: 
ִּכי ִהוא ְכסּותֹו ְלַבָּדּה ִהוא ִׂשְמָלתֹו ְלעֹרֹו ַּבֶּמה ִיְׁשָּכב ְוָהָיה ִּכי ִיְצַעק ֵאַלי ְוָׁשַמְעִּתי 

ִּכי ַחּנּון ָאִני".
שפירשו  יש  זו.  צעקה  של  משמעותה  על  המפרשים  רבותינו  עמדו  וכבר 
את  לו  משיב  שאינו  העשיר  על  התמרמרותו  מתוך  נובעת  העני  שצעקת 
העבוט בעת שנזקק הוא לו, וכלשון חכמינו ז"ל (תנחומא משפטים יז): " שהוא קורא 
תגר לפני ואומר, רבון העולם, אני אדם והוא אדם , הוא שוכב על מטתו  ואני 

במה אשכב ?".
לאמור  דווקא  מתייחסת  זו  שצעקה  התוספות,  בעלי  פירשו  זאת  לעומת 
אכן  שאם  התורה,  ומשמיעתנו  לו",  תשיבנו  השמש  בוא  הקודם "עד  בפסוק 
יחוס העשיר על העני וישיב לו את המשכון בעת שיזדקק לו, אזי מתוך שיכיר 
העני בטובות שהרעיף עליו העשיר, יצעק לפני ה' ויבקש ממנו שישיב טובה 
למטיבו, ומבשרנו הכתוב שהקב"ה אכן ישמע לצעקתו, וכשם שהוא חס על 
רעהו והשיב לו את משכונו לפני משורת הדין, כך יחוס עליו הקב"ה ויברכנו 

בכל מעשי ידיו ('דעת זקנים').
חובת מקבל הטובה להתפלל על הנותן

מעלה  ישנה  מטיבו  על  העני  לתפילת  כי  מסתבר 
מלשון  רעז)  פ'  דברים  (ספרי  חז"ל  שלמדו  עד  גדולה,  כה 
הכתוב בפרשת כי תצא (דברים כד יג): "ושכב בשלמתו 
כך  על  העשיר  את  לברך  העני  על  שמצוה  וברכך", 
בבוא  העבוט  את  לו  והשיב  חסדו  מטוב  אותו  שחנן 

השמש לפנים משורת הדין.
כותב:  החסיד  יהודה  רבי  כותב  חסידים  בספר  אף 
שנאמר  עליהם,  להתפלל  צריך  החיים  מן  "הנהנה 
(תהלים עב טו): "ְוִיֶּתן לֹו ִמְּזַהב ְׁשָבא ְוִיְתַּפֵּלל ַּבֲעדֹו ָתִמיד 

ָּכל ַהּיֹום ְיָבֲרֶכְנהּו", וכתיב "ושכב בשלמתו וברכך"".
ובביאור דברי חז"ל (ויק"ר לד ח): "יותר ממה שבעל הבית 
עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית, כותב רבי 
חיים ב"ר בצלאל, אחי המהר"ל מפראג, ב'ספר החיים' 
(פ"ה) שטובת העני עם העשיר מתבטאת בשני דברים: 

מן החלק שהיה אמור  הראשון בכך שהעשיר נהנה 
להגיע לעני בעולם הזה, וכביכול נטל הקב"ה מהעני 

את חלקו והעבירו לעשיר.
העשיר  עם  העני  מטיב  חיים,  רבי  כותב  זאת,  מלבד 
בכך שהוא מתפלל לפני הקב"ה על הצלחת העשיר, 
שפע  הקב"ה  עליו  משפיע  אכן  שבזכותה  תפילה 
תתן  "נתון  י):  טו  (דברים  התורה  שמעידה  כפי  ברכה, 
לו ...כי בגלל הדבר הזה יברכך ה' אלוקיך בכל מעשך 
ט):  טו  (שם  נאמר  הצדקה  מן  ידו  הקופץ  על  זאת,  ולעומת  ידך",  משלח  ובכל 
"השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך ...ורעה עיניך באחיך האביון ולא תתן לו, 

וקרא עליך אל ה'".

פרשת משפטים

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  מעבנבנתיבות אמונים ם
צעקת הדל תקשיב ותושיע

זכות עניית אמן
ִאם ְּבַגּפֹו ָיבֹא ְּבַגּפֹו ֵיֵצא (כא ג)

'אמן',  של  כגימטרייה  צ"א  בגימטרייה  'בגפו' 
אדם  שגם  עט)  בראשית  (אגדת  חז"ל  לדברי  רמז 
יזכה  לבדה,  אמן  עניית  זכות  רק  בידו  שיש 
לכך  ורמז  שמים,  מדין  להינצל  זאת  בשכר 
לבדה,  אמן  עניית  בזכות   - בגפו'  'אם  הכתוב: 
'יבא' - לדין, 'בגפו' - בזכות האמן, 'יצא' - זכאי 

מן הדין.

'ליקוטים מפרדס' עמ' שלא

אמן יתומה
ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום א ְתַעּנּון (כב כא)

רמז  'אמן',  תיבות  סופי   - תענון"  לא  "ויתום 
להשתהות  דהיינו  יתומה,  אמן  עניית  לאיסור 
מפי  הברכה  שכלתה  לאחר  אמן  בעניית 

המברך.

פרפראות לתורה פרשת משפטים (מובא מכת"י ישן בקובץ 
פעמי יעקב נב)

אני מאמין באמונה שלימה...
הידעת?!

עניית אמן הינה חלק בלתי נפרד מהברכה, 
לפיכך עליה להיענות מיד אחר סיום הברכה.

מהלכות 'אמן יתומה':
• לא יענה אמן אם אינו יודע איזו ברכה סיים כעת המברך.
• לא יענה אמן אם עבר זמן 'תוך כדי דיבור' מסיום הברכה.

                                               (שו"ע ורמ"א או"ח קכד ח).

ה, 
כהה..

המהמהמהמהמהמבברברברךך.ך.
הההבהבהבהברכרכרככהה.ה.ה

דדדדדד חח ח חח)).).).

'אמן יתומה'.חלילה באיסור מושלמת, ולא תיכשל כך תזכה לענות אמן לענות 'אמן' מיד בסיומה,הטה אוזנך היטב והקפדכאשר הינך שומע ברכה,יהודי יקר!
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לעבודתם  היער  אל  דרכם  עושים  חנינא  רבי  תלמידי  שני  היו  בוקר  בכל 
בעיר.  ולמכרם  לאגדם  זעירות,  לפיסות  לחותכם  עצים,  לחטוב  המפרכת, 
כדאי  היה  מאמץ  כל  אולם  בצידה,  מועט  ששכר  קשה  עבודה  זו  הייתה 
ושותים  יושבים  היו  בהן  מכן,  לאחר  שבאו  היפות  השעות  בשביל  עבורם 

בשקיקה מתורת רבם הגדול, אשר הייתה כמים שאין להם סוף.

גם בבוקר הזה עשו השנים את דרכם כבכל יום. בצקלונם הדל צרורה הייתה 
כיכר לחם אשר נועדה לכלכל אותם בצמצום למשך שעות העבודה הבאות, 

ופיהם היה ממלל בדברי תורה מחיי לב ונפש.

אחריהם.  שעקבו  רושפות  לעיניים  לב  ששמו  בלא  העיר,  מן  השניים  יצאו 
קודם  מה  שזמן  המקומי,  הכוכבים  חוזה   - האסטרולוג  של  עיניו  אלו  היו 
לכן ירה באזני חבר מרעיו את התחזית הקודרת שצפה לצמד חוטבי העצים 

הצדיקים: "כחיים יצאו הם מן העיר - כמתים עתידים הם לשוב אליה".

והנה  צווארם,  על  המונפת  החרב  על  שידעו  בלא  בדרכם  השניים  המשיכו 
הבחינו בזקן המתגולל בבגדיו הקרועים בצד הדרך כשעיניו זועקות לעזרה. 
כאשר ניגשו אליו בחרדה הופתעו לשמוע כי מזה שלושה ימים לא בא אוכל 

לפיו...

לשניים  חילקוה  מצקלונם,  הלחם  ככר  את  הוציאו  פעמיים  לחשוב  מבלי 
ונתנו מחצית ממנה לעני שמיהר לסעוד בה את ליבו. היום ייאלצו להסתפק 

יחדיו במחצית הנותרת.

כיון שאכל העני ושבע אורו עיניו, והוא נשא עיניו השמימה בתפילה מעומק 
לב על מטיביו, וכה הייתה תפילתו של ההלך: יהי רצון שתחי נפשכם ביום 

זה, כשם שהחייתם את נפשי ביום זה.

האסטרולוג,  של  מושבם  מקום  ליד  שוב  השניים  עברו  יום  של  בסיומו 
ומרעיו שהופתעו עד מאוד לראותם בריאים ושלמים הטיחו בו: שקרן אתה! 

וכי לא אמרת לנו הבוקר שלא ישובו חוטבי העצים לביתם בחיים?!

'אין לי תשובה!' - נאלץ האסטרולוג להודות, 'אם אכן טעיתי באבחנתי, הריני 
להודות כי כל חכמת האסטרולוגיה היא שקר, אולם נסו נא בבקשה לבדוק 

בכליהם, אולי תמצאו דבר מה שיסביר את התעלומה'.

לגלות  נחרדו  והנה  עימם,  שנשאו  העצים  בצרור  והפכו  התלמידים  ניגשו 
וחציו  זה  של  בחבילתו  חציו  חלקים,  לשני  המבותר  ומסוכן  ארסי  נחש 

בחבילתו של זה...

או אז גוללו חוטבי העצים הנרגשים באוזני האסטרולוג את אשר ארע עימם 
הבוקר. הקשיב הלה ואמר בהשלמה: "אכן, למיתה ודאית היו הם צפויים, 

אולם מה אעשה לו לאלוקיהם שהתפייס להם במחצית ככר לחם...".
ירושלמי שבת ו ט

הדרך להגיע לאהבת ה'

ְוִאם ָאמֹר יֹאַמר ָהֶעֶבד ָאַהְבִּתי ֶאת ֲאֹדִני ...ַוֲעָבדֹו ְלֹעָלם (כא ה-ו)

לימוד נפלא למד ה'שפת אמת' מפרשה זו: אם בעבדות לבשר ודם יכול העבד 
אחת  על  אדוני';  את  'אהבתי  מצהיר:  רק  אם  לעולם'  'ועבדו  של  למצב  להגיע 
כמה וכמה בעבודת הבורא, המכריז בכל יום את פרשת "ואהבת את ה' אלוקיך" 

בכל ליבו, בוודאי יסייע לו הדבר להתקשר לבוראו בקשר עולם. 

('שפת אמת' תרמ"ה)

אין לרופא רשות לייאש

ַרק ִׁשְבּתֹו ִיֵּתן ְוַרּפֹא ְיַרֵּפא (כא יט)

לרפאות",  לרופא  רשות  שניתנה  מכאן   - ירפא  "ורפא  א):  ס  (ברכות  חז"ל  דרשו 
ואמר על כך הרה"ק מלובלין זצ"ל: לא אחת מוצא אדם את עצמו עומד מול 
למחלתו  תרופה  הטבע  בדרך  אין  כי  בטענם   , מחייו  שנואשים  רופאים  עדת 

רח"ל. 

אולם זאת עליו לדייק מדברי חז"ל: לרופא ניתנה רשות לרפאות - לא לייאש! 
הרחמים,  מן  יתייאש  אל  צווארו,  על  חדה  חרב  מונחת  חלילה  אם  אפילו  לכן 

אלא ירבה בבקשה לפני הקב"ה, כי רק בידיו ניתנו החיים.
אבני זכרון עמ' קפח

תפילת יום או יומיים

ַא ִאם יֹום אֹו יֹוַמִים ַיֲעמֹד א ֻיַּקם ִּכי ַכְסּפֹו הּוא (כא כא)

השנה  ימות  כל  במשך  אם  ביהודה':  ה'נודע  של  חתנו  מפוזנא  יוסף  רבי  שח 
מתפלל אדם במהירות ובחטיפה, אזי אף "אם יום או יומיים יעמוד" בתפילה 
כראוי - ביום הכיפורים ובשני ימי ראש השנה, "לא יקם" - לא יהא לתפילתו 
קיום, "כי כספו הוא" - שכן במעשיו הוכיח כי אף אז אינו מתכוון למען כבוד 

שמים, אלא לכבוד עצמו, למען הרבות כספו וזהבו.
'נחל קדומים' [לחיד"א]

תפילת העני מתקבלת לרעה

ַאִּפי  ְוָחָרה  ַצֲעָקתֹו.  ֶאְׁשַמע  ָׁשמַֹע  ֵאַלי  ִיְצַעק  ָצעֹק  ִאם  ִּכי  אֹתֹו  ְתַעֶּנה  ַעֵּנה  ִאם 
ְוָהַרְגִּתי ֶאְתֶכם... (כב כב-כג)

נתון  הציבור  והיה  העיר  יהודי  על  כבד  מס  ירושלים  שליטי  והטילו  מעשה 
במצוקה נוראה בשל כך. אחד מחברי הקהילה יעץ לראשי הקהל לחדול מתת 
ליתומים ולאלמנות את קצבתם כדי שיצעקו אל ה' בצר להם, ובתפילתם יזכו 
כולם לישועה. מתוך חוסר שיקול דעת קיבלו ראשי הקהל את עצתו, אולם לא 

די שלא נושעו בכך אלא אף פרצה ביניהם מגיפה גדולה.

או אז עמד רבי שמואל יהודה פרימו מחכמי טורקיה ודרש את הפסוק שלפנינו 
כך: "אם ענה תענה אתו" לפי שברצונך ש"צעק יצעק אלי", דע לך כי "שמע 
אתכם  והרגתי  אפי  ב"וחרה  ותיענש  אותו,  מענה  שאתה  על  צעקתו"  אשמע 

בחרב" רח"ל.
(שער בת רבים)

ביאור השינוי מיחיד לרבים

ַוֲעַבְדֶּתם ֵאת ה' ֱאֵקיֶכם ּוֵבַר ֶאת ַלְחְמ ְוֶאת ֵמיֶמי ַוֲהִסרִֹתי ַמֲחָלה ִמִּקְרֶּב (כג 
כה)

פתח הכתוב בלשון רבים- "ועבדתם", וסיים בלשון יחיד- "לחמך", מדוע?

על  ללמדנו  כדי  רבים  בלשון  התורה  שפתחה  מפרש,  צהלון  טוב  יום  רבי  א. 
חובת התפילה במניין [כפי שכתב בעל הטורים כאן], וסיימה בלשון יחיד כדי 
להודיענו שאף כאשר לא מצא מניין ובשל כך מתפלל ביחידות, יקבל הקב"ה 

את תפילתו ('מגן אבות' על אדר"נ).

ב. עוד מפרש החיד"א בשם רבי שמואל די אוזידה שאמנם התפילה רצויה יותר 
ברבים, אך כיון שתפילת כל יחיד ויחיד נמדדת לפי טוהר ליבו וכוונתו, לפיכך 

נכתב השכר בלשון יחיד ('יוסף תהלות' תהלים קלד).

ג. בדרך נוספת יש שפירשו זאת ע"פ מאמר חז"ל (ב"ק צב א): "כל המבקש רחמים 
על חברו והוא צריך לאותו דבר - הוא נענה תחילה", ולכך פתח הכתוב בלשון 
רבים "ועבדתם" - כלומר שתתפללו אף על זולתכם, וסיים בלשון יחיד ללמדך 

כי בשכר זאת "וברך את לחמך"- תיענה תפילתך קודם ('תפוחי חיים').

איסור אכילה קודם התפילה

ַוֲעַבְדֶּתם ֵאת ה' ֱאֵקיֶכם ּוֵבַר ֶאת ַלְחְמ (כג כה)

כ)  (אות  התשובה'  ב'אגרת  יונה  רבנו  למד  התפילה  קודם  אכילה  לאיסור  רמז 
מכן  לאחר  ורק  ה'",  את  "ועבדתם  לקיים  יש  שתחילה  נאמר  בו  זה,  מפסוק 

"וברך את לחמך".

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

התפילה שקרעה את רוע הגזירה

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

ובלעדיו אף לא הייתה כלל עניית אמן?

מע פני
הדרך לה

מאו סיפם ם
קרעה

השבוע נביא את הסברו של רבי צבי אלימלך מדינוב לשאלה זו: 

'נדר  נו"ן] עולה בגימטרייה 297, כמניין  מ"ם  'אמן' במילואו [=אל"ף 
'ברוך הוי"ה' הם בגימטרייה 254 כמניין  גדול', ואילו לשון הברכה - 
'נדר' [מילת 'אתה' אינה חלק מגוף הברכה, כי אם צורת דיבור]. נמצא 
בלשון  הנרמז  וזהו  'גדול',  בגימטרייה   -  43 הוא  ביניהם  שההפרש 
'גדול' היא ההפרש בין  'גדול העונה אמן יותר מן המברך', שהמילה 

עניית אמן לברכה.
                    'רגל ישרה' [לרצ"א מדינוב] מערכת א אות צח


