
  
 
 
 

 בס"ד

 בס"ד 
1451מספר , בפ"תש, וארא תרשפ

 

 הקדוש    " אור החיים " רוש  התפילה על פי פי 
   בפרשיות השעבוד והגאולה 

זנטל דורון אי 

החיים" אוה"ח(    "אור  בפירושו  מציב  הקדוש  )להלן 
תנאים  כג( ארבעה  :ג'  " )דבןּנ  ָוֶאְתח  לתחילת פרשת "

   התפילה:תתקבל מנת שנדרשים על ה

שית כענאחד  הדופלל  כדרך י  הפתח  על  פק 
)משאומ ֶּברכג(  :יח  'רו  ְיד  ֲחנּוִנים  ב' ָרׁש"  "ּת   .

רך  שיבקש ממקור הרחמים. ג' זמן התפלה, כד
ָרצֹון"  :אומרו ֵעת  ה'  ְלָך  ְתִפָּלִתי  ֲאִני  )תה'    "ו 
תפסט:יד( שתהיה  ד'  ולא י.  מפורשת  לתו 

מה   והוא  הגון...  בלתי  פירוש  סובלת  תהיה 
ןָוֶאְתח  "כאן  שנתכוון משה במאמרו   לשון    –  "ּנ 

ראשון.   תנאי  כנגד  זה    –''  'ה  ֶאל"תחנונים, 
שני. ישב תנאי  כנגד  זה  הרחמים,  ממקור  קש 
ִהואָּבֵעת  " לקבלת    –  "ה  הידועה  בעת  פירוש 

הרצון   יודע עת  מי  כי  רצון,  עת  שהיא  תפלה 
משה, ואפשר שזה היה בעת אשר אמר לו ה' כ
רש"כד(  :ב  שם) ועוג, "החל  סיחון  ארץ  וזה    , 

כבש דברי רבותינו ז"ל שאמרו לאחר שמכוון ל
וכו', ועוג  סיחון  שלישי.    ארץ  תנאי  כנגד  זה 

רך שלא ריו כמצטפירש אמ  :פירוש  –  "ֵלאֹמר"
תנאי  כנגד  זה  הגון,  בלתי  דבר  דבריו  יסבלו 

 1רביעי.

המתחיל במכות מצרים   ,תהליך גאולתם של ישראל
ה  "בית ספר" לאמונ  שמשמ  ,ונמשך אל תוך המדבר

נולד זה עתה. עקרון התפילה הוא יסוד  שעבור העם  
התפילה    דרכילכן  ו  ,לוהיו-לא  ובסיס לקשר בין העם

בתח  ותבא ביטוי  התקופהלידי  מרבה "ואוה  , ילת  ח 
  להדגישם בפירושו. נעיין בכמה דוגמאות.

"הכתוב    "שמות"בפרשת   ָיִמים  מספר:  ב  ְיִהי  ו 
ָיָמת ֶמֶלְך ִמְצר   ִּבים ָהֵהם ו  ֵיָאנְ ָהר  חּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ִמן  ִים ו 

ּת   ו  ִיְזָעקּו  ו  ְוָעָתםָהֲעֹבָדה  ׁש  ל  ָהא    ע  ִמן -ֶאל  ֹלִהים 
א    .ָהֲעֹבָדה ע  ִיְׁשמ  א  -ו  ִיְזֹכר  ו  ֲאָקָתם  נ  ֶאת  ֹלִהים  -ֹלִהים 

ֲעֹקבאֶ  -כג:)ב  "ת ְּבִריתֹו ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת י 
 מפרש: ואוה"ח  .כד(

הָ " לא  :פירוש   –"  ֹבָדהעֲ ִמן  שצעקו  ל  -לא 
שיושיעם, אלא צעקו מן הצער כאדם הצועק  

ומודיע הכתוב כי אותה צעקה עלתה    .מכאבו
ה' אומרו    ,לפני  ְוָעָתם"והוא   ִמן "  .וגו'  "ׁש 
פירוש  ָהֲעֹבָדה העבודה'"  ה'  '  '.מצער  וישמע 

 .הרמת קול כאבם :פירוש – 'את נאקתם
 
מ  * איזנטל,  דורון  בישיבת הרב  הביניים  חטיבת  נהל 

 דרכי נועם, פתח תקווה. 

לפסוק הראשון  זעקתם  שש  מפרהוא    בפירושו 
תפילתם  מאחר שאבל    ,ללא כתובת  ,הייתה סתמית
ו מצער  הפרמנבעה  עבודת  התקבלה  היא  ך,  לחץ 
הרי  שוהחל תהליך הגאולה טרם זמנו )  ,אצל הקב"ה

לאברהם   בנאמר  מאות  '  הבתריםן  יבברית  ארבע 
   :(זשמ' ג:)   כותב בהמשךאוה"ח  .('שנה

ֲעָקָתם    ְוֶאת" עְ ׁשָ צ  בא  ועוד    :פירוש  –  "יּתִ מ 
רע עד  קתם מצרה להם, כי הוסיפו להני צעלפ

ש וכמו  לב,  מכאב  צעקה  פירשנו  שצעקו 
לּת  ו  "בפסוק   וזה    ".ָהֲעֹבָדה  ִמן"וגו'    "ְוָעָתםׁש    ע 

שהוא  הזמן  קודם  לשליחותו  טעם  הקדמת 
בו   ישתעבדו  שלא  מעכשיו,  מצרה  להצילו 
מכות  מוכים  המצריים  שהיו  שנה  באותה 

שהתח  ,גדולות מיום  המכי  בילו    מצריםכות 
 .נסתלק השעבוד מישראל

 ": ָהֲעֹבָדה  ִמןש נוסף לביטוי "פירו

אומרו  דרך  על  ירצה  רּמֵ ה    ִמן"   :עוד  ָקָראִתי    צ 
ב    ּה -יָ  אחת ה(: קיח  ' תה)"  ּה-יָ   ְרָחבּמֶ ָעָנִני  כי   ,

תפימהתפ היא  המתקבלות  שמתוך  ילות  לה 
אומר הוא  וכן  מִ "  : צרה,    נה )יו"  הרָ ּצָ ָקָראִתי 

וג(:ב אומרו  ,  לּת  ו  " הוא  ִמן  "  .וגו'  "ְוָעָתםׁש    ע 
שהי  :פירוש  –"  ֹבָדהָהעֲ  מצרת  לצד  תה 

לה, וצעקה  יהעבודה, וכפי זה שועה זו היא תפ
באומרו   רמוזה  היא  הנה  הצרה,  מן 'כאב 

טעם    ',ויזעקו'  'העבודה נכון  על  ידויק  ובזה 
  ּו ְזָעק יִ ו  "  :שהתחיל לומר  . ששינה הכתוב לשונו

לּת  ו   לו    "ְוָעָתםׁש    ע  שהיה  ותעל  'לומר  וגו', 
נתכ  'זעקתם אלא  זעקו  וגו',  שהם  לומר  וין 
ש  מהצרה כאומרוו וי וגם  לה'  ל ּת  ו  "  :עו   ע 

זה    ".ְוָעָתםׁש   על  הוא  הכתוב  שיעור  זה  וכפי 
לּת  ו  "  :הדרך מן "להים  -ועו לאיו שש   "ְוָעָתםׁש    ע 

   ."העבודה

הראשון  ,כאן לפירוש  מבאר  אוה"ח    ,בניגוד 
העינוש בעקבות  היצעקתם  תפילה יי    , להצילם  תה 

  " = צעקה ּוְזָעקיִ ו  "  :ילותלכן הכפו  ,הממוענת לקב"ה
"מן   שיושיעם. ְוָעָתםׁש  הצרה,  לה'  תפילתם   =  "   

 : מוסיף אוה"ח

אומרו   אולי  ָהֲעֹבָדה"עוד  שלא    "ִמן  ירצה 
הש אלא ו הגיעה  אמצעי,  ע"י  ה'  לפני  ועה 

עלתה   ָהֲעֹבָדה"ביושר   "םֹלִהי-ָהא    ֶאל  ...ִמן 
ל 'שלא על ידי  ע  ִיםכְ ב   .  (כ:י ')קה 'ָברּדָ  ידּגֵ י   ָנפ 
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ך צרה, שאינה זקוקה לסיוע  מתו  זו כוחה של תפילה
ישירות ללא  בהבאתה אל כיסא הכבוד, אלא עולה 

 אמצעים לפני הקב"ה. 

קרון הרביעי  ילע  הדוגמ מביא  וה"ח  א  ,בפרשתנו
לאחר שפרעה   .הצורך לפרש את בקשת המתפלל  –
שייב ממשה  ממנו  קש  שיסיר  ה'  אל  את  תפלל 

ְוַאֲהֹרן  ֵיֵצא מׁשֶ ו  נעתר משה לבקשה: "  ,הצפרדעים ה 
ֶאל   מֶׁשה  ק  ִיְצע  ו  ְרֹעה  פ  ְרְּדִעים    ה'ֵמִעם  ְצפ  ה  ר  ְּדב  ל  ע 

ְרֹעה ְלפ  ָשם  ח:ח(  "ֲאֶׁשר  משה )שמ'  פירט  מדוע   .
מכאן שצריך  שמדובר בצפרדעים ששם ה' לפרעה? "

תפ עלתוילפרש  פי  על  את  ק י".  להבין  ניתן  זה  רון 
ֹּתאֶמר"  :עסה של שרה על אברהםכ י ֶאל ַאְבָרם    ו  ָשר 
ִכי חֲ  ֵּתֶרא  ו  ְּבֵחיֶקָך  ִׁשְפָחִתי  ִּתי  ָנת  ָאֹנִכי  ָעֶליָך  ָמִסי 

ִיְׁשֹפט   ְּבֵעיֶניָה  ל  ָוֵאק  ּוֵביֶניָך  ה'ָהָרָתה  )ברֵּביִני   " ' 
 :  מבאר רש"י .ה(:טז

ָעֶליָך" מה  כשהתפ...  –  "ֲחָמִסי  להקב"ה  ללת 
הת לא  ערירי  הולך  ואנכי  לי  אלא תתן  פללת 

אני    ,יךעל והייתי  על שנינו  להתפלל  לך  והיה 
 . נפקדת עמך

שהבן   רצה  אברהם  יבוא שוכי  מתפלל  הוא  עליו 
רואה  ימא שרה  אופן  בכל  משרה?  ולא  אחרת  שה 
יהיה    עובדהב שהבן  בתפילתו  פירש  לא  שהוא 

הסיבה   את  ולה  לו  ולא  נפקשהגר  לכך  משותף  דה 
לאחר היא. כך גם נבין את נדרו המפורט של יעקב  

הסולםחלו ִיְהֶיה  "   :ם  ִאם  ֵלאֹמר  ֶנֶדר  י ֲעֹקב  ר  ִיּד  ו 
הֹוֵלְך  -א   ָאֹנִכי  ֲאֶׁשר  ֶזה  ה  ֶּדֶרְך  ּב  ִני  ּוְׁשָמר  ִעָּמִדי  ֹלִהים 

ִלְלֹּבׁש ּוֶבֶגד  ֹכל  ֶלא  ֶלֶחם  ִלי  ן  מדוע כ(:כח'  בר)  "ְוָנת   .
שהלחם יהיה לצורך    ,הברור מאליובר  רט יעקב דיפ

לצור והבגד  לבישה?אכילה  של שכן,    ך  דרכו  כך 
לפרט והבגד    :המתפלל  לאכילה  ראוי  יהיה  שהלחם 

נבין   כך  ללבישה.  בספר  גם  ראוי  נוספת.  פרשה 
ֶּנֶגב במדבר מסופר: " ֲעִני ֶמֶלְך ֲעָרד יֵׁשב ה  ְכנ  ע ה  ִיְׁשמ  ו 

ָהאֲ  ֶּדֶרְך  ִיְשָרֵאל  ָּבא  ִיְׁשְּב תָ ִכי  ו  ְּבִיְשָרֵאל  ִיָּלֶחם  ו  ִרים 
ר ִיְשָרֵאל ֶנֶדר ל    .ִביּנּו ׁשֶ ִמּמֶ  ִיּד  ר ִאם ָנֹתן ִּתֵּתן   ה'ו  ֹיאמ  ו 

ְמִּתי ֶאת ָעֵריֶהם ֲחר  ֶזה ְּבָיִדי ְוה   .ב(-א: )כא  "ֶאת ָהָעם ה 
   :מפרש רש"י

ֶּנֶגב" ה  שנאמר  ",יֵׁשב  עמלק  י"  :זה    ב ֹוׁשֵ ֲעָמֵלק 
את  יוש    ,(:כטיג  ')במ "  ֶגבּנֶ ה    ֶאֶרץּבְ  לשונו  נה 

י שיהיו ישראל מתפללים  לדבר בלשון כנען כד
בידם כנענים  לתת  אינם   ,להקב"ה  והם 

לבושיהם  .כנענים ישראל  כלבושי    ראו 
נתפלל  אמרו  כנען  לשון  ולשונם  עמלקים 

שנאמר ה    ֶאת  ןִּתּתֵ ָנֹתן    ִאם"  :סתם    ה זֶ ָהָעם 
 .  )במ' כא:ב( "ָיִדיּבְ 

שכוונת  למרו מאחר ישראל  ת  ברורה,  הייתה 
בפה  עיקרהש התפילה  העמל  , של  לגרום  רצו  קים 

וב  לחש טעו אותם  הו  ,לא תתקבלבנ"י    לכך שתפילת
אש התוקפים  אלו  הם  שראו   .תםוהכנענים  בנ"י 

והקול  בגדי    –שהבגדים     הכנענים קול    –עמלקים, 
 .  ו בסתם ללא ציון שם העםהתפלל

הרבות   נ שמהפעמים  בחוסר בהן  בנ"י  תקלו 
חש  לומד אוה"ח    במדבר,  מים לימוד  ה  יבותאת 
   :בתפילה שצורך ב

יז:ג(    "םׁשָ   ְצָמאיִ ו  " יוליד  )שמ'  הענין  הנה  וגו' 
הנ אל  ה'  יביאם  למה  הגדול  יהתימה,  סיון 

אדם   ישער  השכל  וכפי  בצמא,  למות  הזה, 
תגדל   ועוד  הכפירה,  תוליד  וכדומה  זה  שדבר 

משה,  על  חלציו  שב  הקושיא  שיאזור  מקום 
ובתפל ה'  ה  לפני  בטענה  בא    ד ֹו ע"בתחנונים, 
שי)שם:ד(  וגו'  "טְמע   על ,  חשש  לא  כי    ראה 

ישראל בצמא בני  ועל מות  ונראה   ...צמאונם 
ניסה ה'  עיניהם  אותם,    כי  לשאת  להדריכם 

ה' לפני  זה  ולהתפלל  כי  באמונה  ,  גדול  עיקר 
הנפש  על ,  ובהשלמת  ה'  שנתחכם  ותמצא 

דבר  לא  תן להם מן יום לחודש, אא נהדבר, ול
עד  הנס,  מהם  מנע  כן  על  ואשר  ביומו,  יום 

וישמע צעקתם  שיתחננו למול ומודיע    .קונם, 
לה' היו מריבין עם  הכתוב כי במקום שיצעקו  

 " ְצָמאיִ ו  "לזה סדר הכתוב סדר המעשה    ...משה
  . וגו', לומר שלא עשו דבר זולת זה   "ֶלןיָ ו  "וגו'  

צעק כי לא  העיד הכתוב  ו להא למדת  וכן  ה', 
 "ָאִין  ִאם  ּונּבֵ ִקְר ּבְ ה'    ׁשֲהיֵ "וגו'    "ָתם ּסֹ נ  "על  

הא)שם:ז( מצדיקים    ,  היו  לא  כי  למדת 
והן האדון ברוך הוא היה מכריחם  בההשגחה,  

אליו הרעה    לצעוק  המחשבה  ולהסיר 
הצ  תוקף  השכיל    .מאוןיבאמצעות  זה  וכל 

ה', אל  התפלל  לא  ולזה  משה,  והיה   והבין 
לתקו מהםת  ומצפה  ג  . האדון  כי  דל  וכשראה 

  –"  הזֶ ָלָעם ה    השֶ ָמה ֶאע  "  :הכאב, אמר לפני ה'
תלונתם   :פירוש להרחיק  להם  אעשה  מה 

דבר  אין  כי  הרגיש משה  כי  ומזה תדע  מעלי, 
בתפילה תלוי  היה    )שלו(,  זה  כן  לא  שאם 

עד שיענהו ה',    ...מתפלל כמו שעשה על הים,
ט  דֹוע"וטען עוד לפני ה'   אם    :ירושפ  ,וגו'  "ְמע 
תולדות הדבר שתצא  ,מעטוד תוסיף לצערם ע

היא   שאתה  שמהם  יהיה  ולו  תוסיף  יסקלונו, 
ותצא   רבה  בבכיה  לפניך  שיצעקו  עד  לצערם 

וראיתי לתת לב איך עם ה'    ...כוונת ה' לפועל
הרואים דברים המופלאים והנוראים, במצרים 
ועל הים ובמדבר, יטעו בדבר, ולא יצעקו אל  

הם    .ה' כי  מכירים  הוהלא  הצעקה,  תועלת 
במצריםמש נאקתם  את  דעתם  ?  !ע  כי  ואולי 

 כי אחר  ...על הדבר,    היה שאין צורך לתפילה
אלא   הביאם  שלא  פשיטא  למדבר  שהביאם 
 ,לספק צורכם, שאם לא כן הלא המה אבודים
ה'   שאין  אלא  זה  ואין  לתפילה,  יצטרכו  ולא 

הנ והוא  שאמרו  יבקרבם,  ה'    ׁשֲהיֵ 'סיון 
 . וגו' 'ּונּבֵ ִקְר ּבְ 

גם אם נדמה   ";אור החיים" דברי  מלקח גדול למדנו  
)טענ לנו    , ..(.ה שיש לפקפק בהלנו שהקב"ה מחויב 

  , ואם לא נבקש  .כל רצונו הוא שנפנה אליו בתפילה
 גם את המובן מאליו לא נזכה לקבל.

 
 מופץ בסיוע קרן הנשיא  הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-בר אוניברסיטת
ac.il/parasha2http://www1.biu. 

  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע  

 בדוא"ל.  
 בר אילן וניברסיטתא -הדף השבועי   

 יש לשמור על קדושת העלון 
 
 

 עורך: ד"ר צבי שמעון  
 רחל הכהן שיף : עורכת לשון 

http://www1.biu.ac.il/parasha2
mailto:dafshv@mail.biu.ac.il
https://www.facebook.com/DafShevui/?hc_ref=SEARCH&fref=nf

