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להריון,  ראויה  שנהיתה  עד  שנים  י'  המתין  שיצחק  כו)  כה,  (תולדות  ברש"י  א. 
ועוד י' שנים צפה והמתין כמו אביו לשרה, כיון שלא נתעברה ידע שהיא עקרה 

והתפלל עליה, צ"ע למה שלא יתפלל קודם.

ב. בחולין (צא:), כשהגיע יעקב לחרן אמר אפשר שעברתי על מקום שהתפללו 
אבותי ולא התפללתי, כשנתן דעתו לחזור קפצה לו הארץ. הקשה זקני הג"ר טובי' 
ליסיצין ז"ל מעיקרא למה לא יהיב דעתיה להתפלל שם, והשיב שאין מתפללים 
זיווגו,  מציאת  על  להתפלל  הצורך  גודל  את  ראה  לחרן  כשהגיע  ורק  צורך  בלא 

עכ"ד, וצ"ב.

ג. בב"ר (סו"פ צא) ורש"י (מקץ מג, יג) שאמר יעקב לבניו הרי הכסף והרי הדורון 
וק'  עליכם  מתפלל  הריני  תפלה  אלא  כלום  חסרים  אינכם  מעתה  אחיכם,  והרי 
למה השאיר התפילה לאחרי הכל, ולא לפתוח בתפילה, על דרך שאסור להתעסק 

בצרכיו קודם התפילה.

ד. ברש"י (וירא יח, כג) ויגש אברהם, נכנס אברהם לדבר קשות ולפיוס ולתפלה, 
מדוע התפלה אחרונה.

ה. ביבמות (סד.) מפני מה היו אבותינו עקורים, שהקב"ה מתאוה לתפילתן של 
ג'  תקנו  האבות  הרי  מתפללים,  היו  לא  עקורים  היו  לא  אם  וכי  וצ"ב  צדיקים. 

התפלות.

ו. בקידושין (כט:) בבית מדרשו של אביי היה מזיק שגם כשנכנסו שנים וביום היו 
ניזוקים, כששמע אביי שרב אחא בר יעקב בא לעיר, אמר להם שלא יאכסנוהו 
ועל כרחו ילין בבהמ"ד ומתוך חסידותו יעשה לו נס ויהרוג את המזיק, ואכן לן שם 
ונגלה לו המזיק כתנין של ז' ראשים, והתפלל ובכל כריעה נפל ראש אחד, למחר 
א"ל אם לא איתרחיש ניסא סכנתם אותי. וקשה למה לא יכל אביי לבקש יפה 
מרב אחא בר יעקב שיתפלל להמית את המזיק, בלי למנוע מכולם מלאכסנו וכו'.

ורעב  הדבר,  על  רחמים  לבקש  סברו  ולכן  אתרתי,  מצלינן  דלא  (ח:)  בתענית  ז. 
מבקשים  תפילה  בכל  הרי  דברים,  ב'  על  לבקש  א"א  למה  צ"ב  ע"ש.  נסבול, 

באמצעיות על הרבה דברים, וכן בבהמ"ז.

מכל הנ"ל מבואר שהיות התפילה כקשת וכעתר להפוך את הגזירה, היא בדוקא 
ה')  מ"ע  לרמב"ם  סה"מ  (על  כברמב"ן  צרה,  מתוך  הלב  מעומק  בזעקה  כשבאה 
שנצטוינו שנתפלל אליו בעת הצרות. "צרה" הוא מלשון מקום צר אשר אין דרך 
לנטות ימין ושמאל (בלק כב, כו). ולכן היא דוקא כשמבקש לצורך הכרחי כמו 
לצורך חייו ממש ולא להרווחה. ודוקא כשמכיר שלא אמור להסתדר לפי הטבע, 
אלא רק ע"י רחמי השי"ת נגד הטבע. וביותר, כשאי אפשר לדחות את ההצלה, כי 
אם לא עכשיו אימתי. ולא סגי בהבנת השכל שצריך להתפלל לרחמי השי"ת, אלא 

תפלה היא עבודה שבלב, כפי מצוקת הלב.

דוקא  היתה  יד.)  (סוכה  הקב"ה  דעת  להפוך  כעתר  שהיה  יצחק  תפלת  ולכן 
כשהוברר לו שהיא עקרה, ואין למה לצפות שיולידו בדרך הטבע, וכן יעקב נתן 
עכשיו  לא  ואם  בפועל,  לבן  ולצרת  לשידוך  לחרן  מכשהגיע  רק  להתפלל  דעתו 
הצלה  שאין  כשהכירו  ההשתדלויות,  כלות  אחר  דוקא  התפלל  בניו  ועל  אימתי. 
המזיק  להרוג  בתפילתו  שהצליח  בראב"י  וכן  באאע"ה.  ועד"ז  התפילה,  בלי 
שתקנו  האבות  ואפי'  הוא.  יסתכן  יהרגנו  לא  שאם  צרתו  מתוך  כשהיתה  דוקא 
ג' התפלות, מתאוה הקב"ה ל"תפלתן של צדיקים" שהיא כזו מצרה דוקא. ולא 
מצלינן אתרתי, כי נחלשת הזעקה על כל א' מהב' כשמבקשים ב' דברים, כי הרי 

יתנחמו גם בא' מהם.

בתמורה (טז.) שהתפלל עתניאל אם ברך תברכני בתורה, והרבית גבולי בתלמידים, 
ולא ישתכח תלמודי מלבי ויזדמנו לי ריעים כמותי, ולא ישגבני יצה"ר מלשנות, 
אם אתה עושה כן מוטב, או אם לאו הריני הולך בנסיסי (-בעצבוני) לשאול, מיד 
ויבא אלקים את אשר שאל, ע"כ. - אע"פ שביקש הרבה בקשות, ודברים גדולים 
מעדיף  מהנה  אחת  שבהעדר  ממש,  חיוניים  אצלו  היו  שכולם  כיון  מ"מ  ביקש, 

למות, מיד נענה בכולם.

המקום  לפני  ותחנונים  רחמים  אלא  קבע  תפלתך  תעש  אל  מי"ג)  (פ"ח  באבות 
שנאמר כי קל חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה. ועי' רבנו יונה 

שם שגם כשהשעה משחקת לו שהבריאות והפרנסה וכו' נראים יציבים, 
מי יודע אם אי"ז הרגעים האחרונים שהקב"ה מאריך לו אפו, ולכך 

עליו להתחנן על כולנה כבעת צרה.

ערש"ק י"ז כסלו תש"ע

חולה בתוך ביתו

תפלה מתוך צרה

חולה בתוך ביתו
גליון
ע"א

פר' וישלח - בענין תפילה בעת צרה

תפילה דוקא מתוך צרה

מחלה,  באיזו  ר"ל  שחולה  ידיד,  או  משפחה,  קרוב  לאדם  יש  כאשר 
התפיסה הראשונה היא שצריך לעשות משהו כדי לעזור לו. וזה מתבטא 
לרפואתו,  התפילה  מלבד  לזכותו,  לעשות  שאפשר  דברים  מיני  בכל 
כמובן. אך אם כי בודאי שכל זכות מועילה לאין ערוך, מ"מ יל"ע מהי 

החובה המוטלת על האדם במצב זה. 

כך  צרתן  על  מתענים  שהציבור  כשם  ה"ט)  פ"א  (תעניות  ברמב"ם  עי' 
או  במדבר  תועה  או  חולה  לו  שהי'  הרי  כיצד  צרתו.  על  מתענה  היחיד 
בבית האסורין יש לו להתענות עליו ולבקש רחמים בתפילתו וכו' ע"ש. 

והמדייק ברמב"ם יראה שהדוגמאות שנקט לצרת יחיד אינם מי שחולה 
או תועה במדבר וכו' (ובאמת נראה פשוט שהם עצמם פטורים מתענית 
שעיקר חיובם לדאוג לחייהם ואכמ"ל בזה) אלא מי שהי' לו חולה וכו'. 
הרי לנו להדיא, שכאשר החולה קרוב לליבו באופן שנחשב שהי' לו חולה, 
נחשב שהוא בעצמו בצרה! ואין חובתו ומגמתו לדאוג לצרת החולה, אלא 

לעשות מה שמוטל על כל יהודי כשהוא בעצמו בצרה!

לציבור  שיש  שכשם  תקע"ח]  או"ח  בשו"ע  [וכ"פ  הרמב"ם  כת'  וע"ז 
הל'  בריש  כמש"כ  וכו'  ולזעוק  להתענות  מדינא  וחיוב  מיוחדת  הנהגה 

תעניות והוא מצות עשה כמבואר שם, כך הוא גם בצרת יחיד!

ועי' במגיד משנה שם בה"ט וז"ל, שכיון שהתענית הוא מדרכי התשובה 
והכניעה כל יחיד ויחיד מחוייב לחפש בדרכיו בעת צרתו ולשוב אל ה', 
שהוא  והב"ח  מהפמ"ג  והביא  דבריו  העתיק  תקע"ח  שם  ובמ"ב  עכ"ל. 

ממש חיוב מדינא!

ולפי"ז יש לנו הוראה ברורה שעד כמה שהאדם נכלל בהגדרה זו דהי' 
כצרה  לזה  להתייחס  שצריך  לו  שמורה  בשו"ע  סימן  עליו  יש  חולה,  לו 
אישית, ובצרה אישית יש חיוב מדינא לפשפש במעשיו ולעשות תשובה, 

ולהתענות ולהתפלל אל ה'! 

[והנה בפשוטו הי' לו חולה הכוונה מבני ביתו ממש כמש"כ בחיי אדם 
כלל קל"ב ס"א שהי' לו חולה בתוך ביתו. אבל זה ברור שגם אם אינו 
ההתייחסות  ג"כ,  עליו  נחתה  שהצרה  שמרגיש  כמה  עד  ממש,  מב"ב 

צריכה להיות בהתאם, וכמשנ"ת].

ובודאי שגם החולה נמצא בצרה, והוא צריך זכויות, וצריך לישא בעול 
עם חבירו, אבל קודם כל צריך לדעת מה החובה במצב כזה. וזה כתוב 
בכל  כמו  ותפילה  ותענית,  תשובה,  היא  השעה  שחובת  בשו"ע  להדיא 
צרה אישית. ומה שעושים ג"כ כל מיני חיזוקים להרבות זכויות לחולה, 
אם נעשים באופן של תשובה ותיקון הליקויים בעבודת ה', מה טוב. אבל 
אם אינם נעשים מתוך חיפוש בדרכיו כמש"כ המגיד משנה, אלא בתור 
"לשלוח משלוחים של זכויות" לחולה, אע"פ שזה ודאי דבר טוב ומועיל, 

מ"מ בודאי לא נחשב שיצאנו ידי חובתינו!

ואל נחשוב שאם נדאג לעצמינו ולצרה האישית שלנו יהיה זה על חשבון 
להרגיש  היא  להיות  שיכולה  גדולה  הכי  בעול  הנשיאה  שהרי  החולה. 
שצרת הזולת היא צרתי האישית. ואם מישהו תיקן עצמו וחזר בתשובה 
בגלל צרת החולה, וכי יש זכות גדולה מזו? ויתירה מזאת, כבר למדונו 
רבותינו שמשפטי ה' אמת צדקו יחדיו, ולא יתכן שיסורים יבואו על אחד, 
וע"י זה יסבול חבירו ויצטער, אא"כ גם לחבירו מגיע סבל וצער זה. וא"כ, 
הרי ע"י זה גופא שחבירו מפשפש במעשיו ומתקן עצמו, מסלק מעצמו 

החולה,  לריפוי  סיבה  עצמה  וזו  זה.  צער  לו  שגרמה  הסיבה  את 
שכבר לא מגיע  לחבירו צער.

הרב יצחק ליסיציןהרב צבי רבינוביץ

מהות התפילה

הערות

 שער הציון

שואל כענין ומשיב כהלכה
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מהות התפילה

התפיסה הפשוטה במהות התפילה היא, שכאשר הקב"ה גוזר ח"ו איזה צרה 
על האדם, עליו לדאוג על עצמו ולהתחנן לפניו שישנה את הגזירה ושיבטל 
להתרפאות.  לרופא  ללכת  ונשמרתם  מצות  מצד  להחיוב  בדומה  צרתו,  את 
של  ומהותה  יסודה  זה  שאין  לנו  יתבאר  זו,  גדולה  בסוגיא  העיון  אחר  אבל 

התפילה כלל.

רוצה  שהקב"ה  ידוע  התפילה.  בנושא  שיש  גדולות  תמיהות  מספר  נקדים 
טובתינו יותר מכל מי שאנו מכירים, ואם הקב"ה הביא עלינו ח"ו צרה, ע"כ 
שהקב"ה מבין שזה הכי טוב והכי מתאים לנו, ובדרך כלל הוא משום כפרת 
עוונות (עיין ברכות ה.), ואם אכן היסורים הם לטובתינו, איך שייך כלל לבקש 
מהקב"ה שיעשה לנו להיפך ממה שטוב לנו. וכן תמה בנפש החיים (ש"ב), 

והמשיל זאת למי שמתחנן לרופא שלא ירפאנו, ע"ש. 

עוד יש לתמוה, הרי תפילה מועילה אפילו לבטל גזר דין (עיין ר"ה טז., ברכות 
אע"ג  התפילה  בכח  הגזירה  ביטל  שהקב"ה  בפורים,  היה  וכן  יח:),  מו"ק  י:, 
שכבר היתה חתומה בטיט, ולפי ההבנה הפשוטה בתפילה קשה, שהרי הקב"ה 
אמר "אני ה' לא שניתי" (מלאכי ג, ו), וא"כ מדוע שיבטל את דעתו מפני רצונו 
של בשר ודם. ועיין בספר העיקרים (מאמר ד פי"ח) שכתב שמפאת קושיא זו 

באו אנשים לפקפק ולכפור בכח התפילה.

כוונתינו  אין  שבודאי  המוסר,  בעלי  בזה  והאריכו  הקדמונים,  לנו  יסדו  וכבר 
כי  לבטוח  עלינו  ויש  קיים,  שנגזר  ומה  הבורא,  גזירת  את  לשנות  ויכלתינו 
כל מה שעושה לנו הוא לטובה, ואנחנו לא נדע מה טוב לנו, ולכן אין תכלית 
התפילה כלל כדי שהקב"ה יענה לנו ושנשיג את התכלית המבוקש, וה' הטוב 

בעיניו יעשה אם לקבל תפילתינו אם היא הגונה אם לאו.

ותכלית התפילה היא מטרה בפני עצמה להתעלות על ידה באמונה, ומהלך 
האדם  על  נגזרה  העליונה  שהגזירה  משום  היא,  התפילה  ע"י  הגזירה  שינוי 
ומשתנה  באמונה  מתעלה  האדם  התפילה  וע"י  מסויימת,  במדריגה  בהיותו 
ממדריגתו, וכאשר תשתנה המדריגה ההיא תשתנה הגזירה בהכרח לטוב. וכך 
היתה כוונת הבורא מתחילה, שלא תחול עליו הגזירה אלא בהיותו במדריגה 

ההיא, (עיין בספר העיקרים שם, בית אלקים פ"ב, וספרי מוסר רבים).

מתעלה  האדם  אם  רק  גזירה  לבטל  יכולה  התפילה  שאין  מבואר  נמצא 
באמונה ע"י התפילה. ולפי זה עיקר הכוונה בכל התפילה אינה ביטול הצרה, 
אלא לבא לידי הכרה פנימית שהצרה מאתו יתברך ורק בכח הבורא לבטלה, 
ולהרגיש תלות גמורה בבורא בכל צרכינו. וכמה שיבא המתפלל יותר לידי 
מתבטלת  במדריגה  ובהתעלותו  במדריגה,  יותר  שנתעלה  נמצא  זו,  הכרה 

הצרה מעצמה.

לפ"ז ניתן להבין למה נקרא האדם "מתפלל" (כן הוא תמיד במקרא) בלשון 
מתפעל, הרי לפי הדקדוק היה נכון לומר "מפלל" וכמו שנאמר אצל פנחס 
מפני  אלא  זה  אין  ל).  קו,  (תהלים  המגיפה"  ותעצר  ויפלל  פנחס  "ויעמוד 
נקראת  ולכך  עצמו.  המתפלל  האדם  את  לשנות  התפילה  תכלית  שעיקר 
אמרו  (ה.)  דביבמות  רש"ז  באור  ותמה  ב.),  תענית  (עיין  "עבודה"  התפילה 
עבודה צורך גבוה היא, ואיזה צורך גבוה יש בתחנונינו לביטול הצרות, אלא 
ע"כ משום שהאדם עצמו מתעלה ע"י תפילתו, נמצא שיש בתפילתו עבודת 

ה'.

וראיה גדולה ליסוד זה הוא ממה שמצאנו בכמה מקומות שהקב"ה מביא צרה 
אך ורק כדי שיתפללו לפניו, ואמרו "מפני מה היו האבות עקורים, שהקב"ה 
מתאוה לתפילתן של צדיקים", (עיין יבמות סד., שמ"ר כא ד, שהש"ר ב לא). 
ויש להבין, דאם מהות התפילה אינה אלא לשנות את הגזירה הרעה, א"כ מה 
שע"י  יתברך  רצונו  ע"כ  אלא  לאבותינו.  עקרות  שהביא  במה  הקב"ה  הרויח 
התפילה יתעלה האדם במדריגה יותר ממה שהיה לפני הצרה, ובפרט בצרה 
אלא  להישען  ואין  מלבדו  עוד  שאין  הגמורה  ההכרה  לידי  בא  שאז  גדולה, 

עליו, וזהו כל מהותה של התפילה.

ואל יטעה האדם לומר, כיון שהצרה באה אך לטובתי, למה אטרח בתפילה 
היסורים  את  ואקבל  הבורא  גזירת  לקבל  לי  טוב  אדרבה  הגזירה,  לביטול 
לצערו,  כלל  חפץ  הקב"ה  שאין  יתכן  הרי  האמור  לפי  כי  ובאהבה.  בשמחה 
וכל הצרה באה רק כתביעה שיתעלה בתפילה, ואחר שנתעלה מיד תתבטל 
הגזירה, וא"כ בודאי אין לו מנוס מתביעה זו. ואף אם הצרה באה לכפר על 
עוונותיו והיא לטובתו, מ"מ הרי אין הקב"ה חפץ בצרת האדם, ובכל צרתם 
לו צר, ורצונו הוא שבמקום הצרה יתכפר עוונו ע"י תשובה, וע"כ מוטלת עליו 
[ועל  הצרה.  לביטול  ולהתפלל  טוב,  אך  לו  שיהא  הבורא  רצון  לקיים  חובה 
הצד [שלעולם לא נוכל לדעת] שהגזירה ח"ו קיימת ולא יקבל את התפילות, 
באמת אין מקום לתפילה, וכמו שאין להתפלל על נס]. ומה שמבואר בחז"ל 
שהתפילות  הצד  על  אלא  אינו  ובשמחה,  באהבה  היסורים  את  לקבל  שיש 

לא יתקבלו [או עד שיתקבלו], דכיון שבודאי גזר כן לטובתינו, יש לנו 
לשמוח בזה, ולברך על הרעה כשם שמברכים על הטובה.

הרב יצחק לוין

הערות

 בגדר עת צרה המחייבת תפילה
את  לפרש  זללה"השרצה  פינקוס  להגרש"ד  בתפילה  שערים  בספר  יעויין 
הנהגתו של מרן הגריז"ס זיע"א מבריסק, שבעת שיחה עם אנשים שהיו באים 
דאולי  שם  וכ'   ," ה'  קיויתי  "לישועתך  הפס'  לומר  רגיל  היה  עמו,  להתייעץ 
הוא משום שהרגיש עצמו בצרה גדולה אם יכשל, וא"כ הרי זו מצות עשה 
מדאורייתא לפי הרמב"ן, ולכן התפלל. ומשמעות הדברים בס' הנ"ל דכל כה"ג 

נחשב כצרה וכל צער הבא לאדם מחוייב להתפלל וכהנהגת הרב זללה"ה.

והנה בשו"ע תקעח כ' האופנים שחייב לזעוק כגון שהיה לו חולה או תועה 
להודות  שצריכים  מהארבעה  הם  אלו  וג'  האסורים,  בבית  חבוש  או  במדבר 
שכ' השו"ע בסי' ריט - יורדי הים והולכי מדבריות וחולה שנתרפא ומי שהיה 
חבוש בבית האסורים. ונראה מזה דדוקא באופנים שהם מחוייבים בהודאה 
כשניצלו, נחשב עת צרה. והיינו דענין "צרה" הוא כפשוטו מאויב ולסטים או 
מחלה קשה שאז זוהי עת צרה, דבזה להרמב"ן הוי מ"ע מדאורייתא להתפלל. 
משא"כ בקשיים למיניהם אף אם מוטרד מהם הרבה, מ"מ לא נראה לכאו' 
שייחשב בכה"ג עת צרה, ואף דבודאי יש תועלת בתפילה לעזר מאת השי"ת 

שלא יכשל ושלא יצטער, מ"מ לכאו' אינו בכלל החיוב והמצוה, ויעויין בזה.

הרב י. א. ברייזכר

גדר התפלה והתענית בצרת היחיד
ברמב"ם בפ"א מהל' תעניות ה"ט [ונפ' בשו"ע תקעח], כשם שהצבור מתענים 
ומתפללים על צרתם כך כל יחיד מתענה ומתפלל על צרתו, כיצד הרי שהיה 
לו חולה וכו' יש לו להתענות ולבקש רחמים בתעניתו, ואומר עננו בכל תפלה 

שמתפלל. 

נת'  רבים  צרת  לגבי  והנה  ובתפילה,  בתענית  מחוייבים  צרה  דבעת  ומבואר 
בריש הפרק שם דהתענית היא מדברי סופרים, והזעקה והתרועה היא מה"ת. 
אך לגבי החיוב דצרת יחיד נראה מלשון הר"מ דשאני דלא כ' כשם שהציבור 
לחלק  דשייך  ומשמע  מתענים  שהצבור  כשם  אלא  זועק  היחיד  כך  זועקים 
התענית, והיינו משום דהפס' כי תבאו מלחמה איירי בצרת רבים וליכא מקור 

לחיוב מדאורייתא ביחיד, אלא מצד דין התענית דהוא מד"ס.

והנה כ' הה"מ ע"ד הרמב"ם דאמנם אין לו מקור בגמ' אבל דברים הנראים 
הם כיון שתענית הוא מדרכי התשובה וכל יחיד מחוייב לחפש דרכיו בצרתו 
ולשוב אל ה'. ומשמע דס"ל דעיקר הדין הוא התענית, ולפי"ז י"ל דהתפילה 
וכו'  עננו  "ואומר  לזה  שסמך  הרמב"ם  בל'  וכדמשמע  התענית  מצורת  היא 
בכל תפלה שמתפלל", כלומר דמדיני התענית הוא שבתפילות יבקש רחמים 

ויאמר עננו.

אהרן  שבקש  וכמו  הוא  פשוט  דדבר  דינא,  האי  למקור  שכ'  בב"ח  עי'  אך 
אברהם  וגם  אבימלך  בעד  התפלל  ואברהם  מרים,  בעד  שיתפלל  ממש"ר 
הקדים תפלה לצרה וכו'. והנה שם ודאי דעיקר הענין היה התפילה, וגם לא 
מצאנו כלל שהתענו, ומוכח דהב"ח ס"ל דעיקר הדין שנאמר כאן הוא עצם 

התפילה, והתענית היא ההכשר לתפילה שתהא מקובלת.

הרב צבי יוספי

מי שנמצא במצוקה גדולה בשב"ק, יש לעיין אם יש לו להתפלל 
על זה, דמצד אחד הרי יש כאן חיוב מצד המצוה של תפילה בעת 
צרה, אך מאידך שבת לאו זמן צרה כדכ' הרמ"א בסי' קיא, והיינו 
שאף אם יש צרה מ"מ אין לנהוג בו הנהגה של צרה מפני כבוד 

השבת.
ויתירה מזו דהלא נפסק בשו"ע רפח סעי' י דמותר להתפלל רק 
על חולה שיש בו סכנה בו ביום, [עי' מ"ב סקכ"ח דלכן אומרים 
יום  באותו  סכנה  בו  שאין  חולה  אף  ולכאו'  מלזעוק],  היא  שבת 
תפילה  חיוב  מבטלים  והיאך  גדולה,  צרה  דהוא  יתכן  עדיין  מ"מ 

בעת צרה [דהיא מ"ע דאורייתא].
הרב ע. ד.

תשובות נא להעביר עד יום שלישי.
תשובות ל"איבעיא" דפר' ויצא, מופיעות בעמוד 4.

שואל כענין
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שער הציוןשער הציון

תפילת יעקב אבינו בעת צרה
כ' בסידור הרוקח (קכד) בתפלת עננו יש ס"ג תיבות, כמו"כ בתפלת יעקב 
מן "אלקי אבי אברהם ואלקי אבי יצחק" עד "לא יספר מרב". עי"ש. והכל 
בו בהל' תענית (סי' סא וכן בסי' קכה) כ' ובעננו יש ס"ג תיבות כנגד ס"ג 
מגרמייזא,  ר"ש  בסידור  וכ"כ  מאד".  יעקב  "ויירא  בפסוק  שיש  אותיות 

וסיים שם "וזהו שחותמין בא"י העונה בעת צרה".

השל"ה בפר' הביא זוהר עה"פ הצילני נא מיד אחי מיד עשו, "מכאן מאן 
דצלי צלותא דבעי לפרשא מלוי כדקא יאות, על כן פירש מיד אחי מיד 
מאותיות  המתהוות  התפלה  של  התיבות  כי  לי  נראה  והטעם  וכ'  עשו". 
קדושות עולות למעלה ובוקעות הרקיעים. עי' העמק דבר בפר' דמ"ש יעקב 

אלקי אבי אברהם וכו' היה מדין הקדמת שבח לתפילה.

ועי' חתן סופר או"ח ב' דכל תקנת יעקב בתפלת ערבית היא בגדר תפילה 
[וזש"נ  הצרה.  קודם  להתפלל  שעדיף  מכיון  רשות  היא  ולכן  צרה,  בעת 

"ישגבך שם אלקי יעקב" שהתפילה בצרה היא תקנת יעקב].

וע"ע בשל"ה שם (תורה אור בסופו) שפי' דורון תפלה ומלחמה בעבודת הבורא שהם 
צדקה תפלה ותשובה (מלחמה - כבישת היצר) וזכות ג' אלו עומדות לקיום הגולה עד 

שיקויים "אבוא אל אדוני שעירה" בימי המשיח ועלו מושיעים וכו'.

מעלת התפלה בצרה
כתב רבנו בחיי בפר' שמות (ב,כג) "ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה 
- ללמדך שאין תפלתו של אדם שלמה כאותה שהוא מתפלל מתוך הצרה 
והדוחק, שהיא יותר מקובלת והיא העולה לפניו יתברך..." ופי' בזה הפס' 
אל  תפלתי  אליך  ותבוא  זכרתי  ה'  את  נפשי  עלי  (ב,ח) "בהתעטף  ביונה 
היכל קדשך, - הבטיח הנביא שהתפלה שהיא מתוך הצער ועטיפת הנפש 

היא הנכנסת לפניו אל היכל קדשו יתברך". 

 - הנער  קול  את  אלקים  וישמע  מהמדרש,  כ'  (כא,יז)  לך  לך  בפר'  רש"י 
מכאן שיפה תפלת החולה מתפלת אחרים עליו, והיא ממהרת להתקבל. 

ופי' היפה תואר משום דקרוב ה' לנשברי לב.

ותי'  האסורים,  מבית  עצמו  מתיר  חבוש  דאין  ה:  מברכות  החזקוני  והק' 
וכ"כ  עדיפא,  תפלתו  לכוון  כשיכול  אבל  מכוון  מצי  דלא  משום  דהוא 

הרא"ם. ועי' גור"א מ"ש. 

ועי' יערות דבש (דרוש טו) שכשאדם צועק לה' מתוך צרה, נשמע ביותר 
כמ"ש מן המיצר קראתי, משום דקרוב ה' לנשברי לב. וביאר שם דאע"פ 
מקבל  הקב"ה  מ"מ  מיושבת,  דעתו  שאין  כיון  כראוי  לכוון  יכול  שאין 
תפלתו. ועי' כת"ס בהעלתך (ד"ה ויצעק) דהצעקה בעת צרה היא משום 
שא"א לכוון כראוי, [ונחלקו בזה דהמבי"ט (ש"א ספ"ו) כ' שבעת צרה צועקים, וכ"כ 

הח"ח פר' כי תבא, וד' החיד"א דגם בזה צריך להתפלל בלחש, הובא בשע"ת קא,ו.]

מאידך מצינו מעלה לתפילה קודם הצרה, עי' סנהדרין מד: לעולם יקדים 
אדם תפלה לצרה וכו', ובשבת לב. לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה. 
ועי' בתנחומא מקץ (י)  עד שלא תבא לך הצרה הוי מקדים ומתפלל. וכ' 
בבית אלקים (ש"א פי"ב) הטעם דתפילה שלא בזמן הצרה חשובה יותר 
שמורה על הכרתו בהשי"ת, אבל בזמן צרה נראה שאם לא היתה באה 
לא היה מתפלל, שהיא רק לאהבת המועיל. ועי"ש עוד טעם. ועי' פנים יפות 

שמות ב,כג דקודם הצרה התפילה נשמעת יותר.

תפילה על חברו
ברמב"ם (תעניות א,ט) ובטוש"ע לגבי תפילה בצרת יחיד מבואר דהתפילה 

היא על חברו, וכן מבואר בב"ח דמייתי ממש"ר שהתפלל על מרים.

וכ' בס' חסידים (תשנג) מפני שישראל ערבים זל"ז לכך כשצער בא על 
שק,  לבושי  בחלותם  ואני  שנא'  ולהתפלל  להצטער  כולם  חייבים  אחד 
וכתיב (שם) ותפלתי על חיקי תשוב. ועי"ש בסי' תקנג דחיוב התפילה על חברו 
מדכתיב ואהבת לרעך כמוך, וכ"כ הפלא יועץ ע' אהבת רעים. ועי' אפיקי ים (בסוה"ס) 

פניני ים ז' דמקיים מ"ע דאהבת כשמתפלל על חולה והוא עיקר ענין ביקו"ח.

מבקש  ואינו  חברו  על  רחמים  לבקש  לו  שאפשר  דכל  יב:  בברכות  ואי' 
נקרא חוטא. [ובס' אומר השכחה כט כ' דאפשר הכוונה לצדיק גדול בדורו שתפלתו 
נשמעת. ולכן לא הביאוהו הפוס']. ועי' אהבת חסד ח"ג פ"ח דהוא מעניני חסד 

בדיבור להתפלל על החולה, והוא בכלל ביקור חולים. 

וכ' בבית אלקים שער התפלה פי"ב שהמתפלל על אחרים מעלתו גדולה 
ומכיר  שמודיע  אלא  המושג,  לתועלת  וכוונתו  הכנעתו  שאין  כיון  יותר 

שהכל תלוי בו ית', וה"ז תפלה לשמה. [ולכן הוא נענה תחילה].

אדם  של  חברו  "שתפלת  על)  (ד"ה  סד.  ביבמות  המהרש"א  כ'  וכעי"ז 
אין  מ"ש  עפ"י  עצמו"  מתפלת  בה  נענה  האדם  להיות  מקובלת  יותר 

חבוש וכו' ועי"ש שביאר בזה הא דרחל ביקשה מיעקב ושרה מאברהם, ולא 
התפללו בעצמן. 

מצות התפילה בעת צרה 
נחלקו הרמב"ם והרמב"ן בגדר מצות התפילה דהר"מ כ' במ"ע ה' לעבדו זו 
תפילה, והרמב"ן השיג שתפילה מדרבנן. ובסוף ההשגה כתב וז"ל ואם אולי 
ונאמר  הרב  של  במנינו  אותו  נמנה  התורה  מן  עיקר  בתפלה  מדרשם  יהיה 
והוא  תפלה  שומע  ויתעלה  יתברך  שהוא  שנאמין  הצרות  לעת  מצוה  שהיא 

המציל מן הצרות בתפלה וזעקה.

והחינוך (תלג) הביא את מחלוקתם וכ' בשי' הרמב"ן שיאמר כמספק שהמצוה 
היא להתפלל ולזעוק לפני ה' בעת הצרה. ובסו"ד כ' ועובר על זה ועמד יום 
ולילה בלא תפלה כלל ביטל עשה זה כדעת הרמב"ם ז"ל, ומי שצר לו ולא 
מאוד  גדול  ועונשו  ז"ל,  הרמב"ן  כדעת  זה  עשה  ביטל  להושיעו  ה'  אל  קרא 

שהוא כמסיר השגחת ה' מעליו.

וכ"ד הסמ"ק (יא) שכ' להתפלל בכונה... פי' אע"פ שעקר תפלות דרבנן, מ"מ 
יש תפלה שהיא מן התורה דכתיב ובקשתם משם את ה' אלקיך ומצאת וכו'.

אכן בד' הרמב"ן י"א שאינו מ"ע גמורה, כיון שבמנין המצוות שלו בסוף סה"מ 
חשבה בכלל מה שסלק לד' הרמב"ם אלא כ' דבריו בדרך ספק (וכל' החינוך 
הנ"ל). וכן נקט המנ"ח שם דהרמב"ן מסתפק. וכן נראה ברשב"ץ (זוהר הרקיע 
מצוה א אות יב) דס"ל בדעת הרמב"ן דאינו מה"ת, וכ"מ במהר"ם שיק (מצוה 
תלד). וכ"כ להדיא המג"א (קו סק"ב) דלהר"מ מדאורייתא פעם אחת ביום, 
בעת  להתפלל  שמצוה  כ'  והסמ"ק  הפוס',  רוב  וכ"ד  דרבנן  תפלה  ולרמב"ן 
צרה. עכ"ד. ולפי"ז שי' הראשונים הוא להיפך דתפילה בעת צרה לרמב"ם הוא מ"ע 
מדאורייתא, [דלא גרע מתפילה שבכל יום], וכן לסמ"ק, אבל לפי הרמב"ן אינו מ"ע. 

ועי' אג"מ (או"ח ב סי' כה) שחובת התפלה כשיש לו צורך מיוחד היא מעיקר 
האמונה בהשי"ת, [ולכן אף ב"נ מחוייב בה], וביאר כן בכוונת הרמב"ן דיהיה 
ע"ז עוד עשה מלבד החיוב מצד עיקרי האמונה. ובצביון העמודים על הסמ"ק 
בל'  כ"מ  ובאמת  אלקיך.  ה'  אנכי  במצות  נכלל  לכאו'  הרמב"ן  דלשי'  נקט 
הרמב"ן בהשגות שם שלא כ' שהיא מצוה להתפלל אלא "מצוה לעת הצרות 

שנאמין  שהוא ית' שומע תפלה".

כ' בארחות חיים לר"א מלוניל בהל' תענית (ב) מהא דאי' כל היושב בתענית 
נקרא קדוש ושמואל אמר נקרא חוטא וכו' נלמוד מזה שצריך היחיד להתענות 
על קורותיו כגון אם היה לו חולה בבית או אסור בבית האסורין או איזה צער 

שיהיה לו, יש לו להתענות ולבקש רחמים בתפלתו.

מקור הדין
תפלה,  זו  ולעבדו  (בספרי)  דהדרשה  מבואר  שם)  (בהשגות  הרמב"ן  בדברי 
היא לומר שמכלל העבודה שנתפלל אליו בעת הצרות וכו', [ולכאו' כ"ש לד' 
הרמב"ם שהוא בכלל מצות התפלה], אכן כבר מצינו כמה מקורות מפורשים 

על חובת התפילה בעת צרה דוקא.

במדרש דב"ר (ב,ו) בפס' ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר, מהו לאמר, אמר ר' 
עזריה לאמר לדורות שיהיו מתפללין בשעת הצרה, שהרי משה אע"פ שנאמר 
לו לא תעבור את הירדן הזה, התחיל מתחנן. ועי' במפר' שם דאע"פ שנגזרה 

גזירה אל ימנע עצמו מהרחמים.

כה'  לו אלקים קרובים אליו  אשר  גדול  גוי  מי  כי  בפר' ואתחנן (ד,ז)  וכתיב 
לקבלא  ליה  קריב  אלקא  ליה  די  אונקלוס  ותרגם  אליו.  קראנו  בכל  אלקינו 
צלותיה בעידן עקתיה... (ועי' ר"ה יח. דילפי' מהכא לקריעת גז"ד של ציבור).

ה'  את  משם  ובקשתם  (ד,כט-ל)  שם  שנא'  מהפס'  הביא  (הנ"ל)  ובסמ"ק 
אלקיך... בצר לך ומצאוך. והיינו דס"ל שהוא ציווי ולא רק הבטחה. [ועי' רבנו 
ובכל  לבבו  בכל  כשידרשנו  ידרש  ליחיד  שגם  להורות  יחיד  בלשון  דנכתב  שם  בחיי 

נפשו].

והרמב"ן בהשגות שם הביא הפס' מתפילת שלמה (במל"א ח,לג-לט) בהעצר 
שמים ולא יהיה מטר... רעב כי יהיה בארץ... כל נגע כל מחלה... ופרש כפיו 

אל הבית הזה. 

מלחמה  בזמן  הזעקה  מצות  בתורה  נתפרשה  הציבור  על  הבאה  צרה  ולגבי 
ובעת צרה לציבור דכתיב והרעתם בחצוצרות ונזכרתם וכו', וכ' הרמב"ם בריש 
הל' תעניות שמכאן למדנו מ"ע לזעוק לפני ה' בכל עת צרה גדולה שלא תבא 
על הצבור. ועי' בסה"מ עשה נט ובמ"מ שם. ובספרי אי' (עו) א"ר עקיבא אין 
לי אלא מלחמה, שדפון וירקון ואשה מקשה לילד וספינה המטרפת בים מנין, 
ת"ל על הצר הצורר אתכם, על כל צרה שלא תבא על הציבור. ולכאו' אשה 

מקשה לילד הוא צרת יחיד וא"כ הוי מקור גם לזה, ויל"ע.

כמו  הוא  בצרתו  ליחיד  תפילה  לדין  דהמקור  שכ'  תקעח  באו"ח  ב"ח  ועי' 
שבקש אהרן ממשה רבנו שיתפלל בעד מרים, ואברהם התפלל בעד אבימלך 
וגם אברהם הקדים תפלה לצרה וכו'. ומה שלא הביא מיעקב, צ"ל דל"ח צרת 

יחיד אלא צרת רבים.
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גליון ע"ב
אשר יצא לאור בס"ד

לש"ק פר' וישב - א' דחנוכה
יוקדש כולו 

להערות קצרות
בעניני חנוכה

נא לשלוח בקצרה [עד 200 מילים]
עד יום ראשון י"ט בכסלו

ד"ת מתאימים [עד 700 מילים] אפשר להניח בצירוף שם מלא וטל', 
בתיבת "עומקא דפרשה" בפתח אוצה"ס בית יוסף רח' שדי חמד.

או לשלוח בדוא"ל הנ"ל.
חומר יתקבל בכל שבוע עד יום שלישי בערב [ד"ת בכת"י עד יום א'].

אין המערכת אחראית להחזיר כתבים או דיסקים.

נושאי הפרשיות הבאות

וישב - הערות בעניני חנוכה
מקץ - תפילת הדרך (מב,לח)

ויגש - ערבות (מד,לב)
ויחי - יששכר וזבולון (מט,יג)

גליון זה מוקדש 
להצלחת התורם וב"ב

יישר כוחו וחילו

תשובות לאיבעיא פר' ויצא בענין מעשר כספים וצדקה ע"י קטן:

א. יעוי' שו"ע חו"מ סי' רלה ס"א שקטן מבן שש היודע בטיב מו"מ, 
ומבן עשר כל שאינו שוטה, מקחו מקח ומתנתו קיימת במטלטלין, 
ולפי זה אם נותן צדקה משלו נקנה הכסף לעני או לקופת הצדקה 

בלי שום פקפוק.

ב. אף שאינו נוגע לדינא וכנ"ל, נראה שכל הנותן משלו בהסכמתו 
אף באופן שלא חל הקנין, כגון שהקנה מטבע בסודר, או קטן פחות 
מהשיעור הנ"ל, אע"פ שיכול לחזור בו, מ"מ כל זמן שלא חזר בו אין 
כאן איסור גזילה ושאלה שלא מדעת כיון שנותן מדעתו (אא"כ אינו 
בר דעת כלל), וכגון קטן המחלק לאחיו ממתק שקיבל. ונמצא שאף 
אם לא היתה מתנת הקטן נקנית לקופת הצדקה, כל זמן שדעתו 
שיהיה להם, הרשות בידם לתת לעניים אף אם לא יהיה של העני, 
ועד כאן לא אמרו בלולב אלא דלא הוי "לכם", אבל לא דהוי לולב 

הגזול אם הקטן נותן לו מדעתו.

שלום בלוי

אולי  קיימת,  מתנתו  מו"מ  בטיב  היודע  שקטן  רלה  בשו"ע  ממ"ש 
יש לחלק קצת, כיון שהיא תקנה מיוחדת למשא ומתן כדי שיוכל 
להתפרנס דמשו"כ גם מתנתו קיימת כדי שיחזיקו לו טובה כדאי' 
בפוס' שם. אבל בצדקה שאינו מועיל לפרנסתו, מאן יימר לן דגם 
למצוות  ל"מ  ולכאו'  מדרבנן  קנין  הוא  [וגם  קנין.  לו  תיקנו  בזה 
צדקה  מצות  דהוי  י"ל  אך  בלולב,  מועיל  שלא  כשם  דאורייתא 

מדרבנן, א"נ אף דאורייתא דא"צ כאן לכם וסו"ס העני נהנה]. 

נ. ש. פ.

מהנשים  מקבלין  אין  צדקה  גבאי  ס"ד  רמ"ח  יו"ד  בשו"ע  מפורש 
גדול  דבר  לא  אבל  מועט,  דבר  אלא  ומהתינוקות  ומהעבדים 
שחזקתו גזול או גנוב משל אחרים. אמנם אין לומר דמה שמקבלין 
מהתינוקות הוא מדין דקטן היודע בטיב מו"מ שיכול להקנות כמ"ש 
בחו"מ רלה ס"א, דמבו' שם בס"ב (ובנתיה"מ שם) דזהו דוקא בקטן 
שאין סמוך על שלחן אביו ושאין לו אפוטרופוס, והכא ביו"ד איירי 
כשסמוך על שלחן גדול. [אגב יש לציין למ"ש בס' חנוך לנער פ"ב 

כדי  לקטן  המעות  להקנות  צריך  לצדקה  חינוך  דמדין  יב  הע' 
שיחלק לצדקה]. 

צ. ג.

משיב כהלכה


