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      ז" טבת תשס                         ד"בס
              

  וגאולה תפילה, צרה
   ) פ שיעורו של הרב אביחי קצין"ע(פרשת שמות 

  
  .הפעם נרצה לעסוק בשלושה פסוקים המתארים את המהפך שקרה אחרי מותו של פרעה מלך מצרים

  .אולה ותפילהבעקבות שלושת הפסוקים הללו נרצה לעסוק במהות גאולת מצרים וכן ביחס שבין ג
  
  'שמות פרק א. 1
  :ַוָּיָמת יֹוֵסף ְוָכל ֶאָחיו ְוכֹל ַהּדֹור ַההּוא) ו(
  :ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּפרּו ַוִּיְׁשְרצּו ַוִּיְרּבּו ַוַּיַעְצמּו ִּבְמאֹד ְמאֹד ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ אָֹתם) ז(
  : יֹוֵסףַוָּיָקם ֶמֶלְך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים ֲאֶׁשר לֹא ָיַדע ֶאת) ח(
  :ַוּיֹאֶמר ֶאל ַעּמֹו ִהֵּנה ַעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַרב ְוָעצּום ִמֶּמּנּו) ט(
  :ָהָבה ִּנְתַחְּכָמה לֹו ֶּפן ִיְרֶּבה ְוָהָיה ִּכי ִתְקֶראָנה ִמְלָחָמה ְונֹוַסף ַּגם הּוא ַעל ׂשְנֵאינּו ְוִנְלַחם ָּבנּו ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץ) י(
  :יו ָׂשֵרי ִמִּסים ְלַמַען ַעּנֹתֹו ְּבִסְבלָֹתם ַוִּיֶבן ָעֵרי ִמְסְּכנֹות ְלַפְרעֹה ֶאת ִּפתֹם ְוֶאת ַרַעְמֵססַוָּיִׂשימּו ָעלָ ) יא(
  :ְוַכֲאֶׁשר ְיַעּנּו אֹתֹו ֵּכן ִיְרֶּבה ְוֵכן ִיְפרֹץ ַוָּיֻקצּו ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל) יב(
   :ָרֵאל ְּבָפֶרְך ַוַּיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ְּבֵני ִיְׂש ) יג(
  
  אור החיים על שמות פרק א פסוק ו. 2

 שהיו מעולים יותר ממצריים ונעשו שוים במיתת יוסף ירדו מגדולתם כי כי היו הדרגות בדברואולי כי יכוין הכתוב לומר 
ובמיתת כל הדור ,  שהיו בעיניהם נבזים אבל לא היו משתעבדים בהםובמיתת האחים ירדו למטה ממדרגתם, להם

  : באמצעות קנאתם אשר ראו הפלגת ריבוים של ישראל שנתמלאת ארץ מצרים בהםהתחילו להשתעבד
 דע כי דבר זה לא -ולדברינו אפילו מן השבעים ', ל לא אמרו אלא כל זמן שאחד מן השבטים כו" ואם תאמר והלא רז

אין שעבוד יותר , ו שנה"קיאל ממצרים משמת לוי עד שיצאו ישר) ג(ל בסדר עולם "ל רבותינו ז"וז, ל"הוחלט לרבותינו ז
כ הרי כי אין הכרעה לדבר שמשמת לוי שהוא אחרון "ו לשנותיה של מרים שנקראת על שם המרור ע"ולא פחות מפעליו 

  .שבשבטים התחיל השעבוד
  
  'שמות פרק א. 3
  :ָרה ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית ּפּוָעהַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלְמַיְּלדֹת ָהִעְבִרּיֹת ֲאֶׁשר ֵׁשם ָהַאַחת ִׁשפְ ) טו(
  :ַוּיֹאֶמר ְּבַיֶּלְדֶכן ֶאת ָהִעְבִרּיֹות ּוְרִאיֶתן ַעל ָהָאְבָנִים ִאם ֵּבן הּוא ַוֲהִמֶּתן אֹתֹו ְוִאם ַּבת ִהוא ָוָחָיה) טז(

  'שמות פרק ב
  :ַוֵּיֶלְך ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִוי ַוִּיַּקח ֶאת ַּבת ֵלִוי) א(
  : ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוֵּתֶרא אֹתֹו ִּכי טֹוב הּוא ַוִּתְצְּפֵנהּו ְׁשלָׁשה ְיָרִחיםַוַּתַהר ָהִאָּׁשה) ב(
  
  :ַוִּיְגַּדל ַהֶּיֶלד ַוְּתִבֵאהּו ְלַבת ַּפְרעֹה ַוְיִהי ָלּה ְלֵבן ַוִּתְקָרא ְׁשמֹו מֶׁשה ַוּתֹאֶמר ִּכי ִמן ַהַּמִים ְמִׁשיִתהּו) י(
  :ל מֶׁשה ַוֵּיֵצא ֶאל ֶאָחיו ַוַּיְרא ְּבִסְבלָֹתם ַוַּיְרא ִאיׁש ִמְצִרי ַמֶּכה ִאיׁש ִעְבִרי ֵמֶאָחיוַוְיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוִּיְגּדַ ) יא(
   :ַוִּיֶפן ּכֹה ָוכֹה ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש ַוַּיְך ֶאת ַהִּמְצִרי ַוִּיְטְמֵנהּו ַּבחֹול) יב(
   :ֵּקׁש ַלֲהרֹג ֶאת מֶׁשה ַוִּיְבַרח מֶׁשה ִמְּפֵני ַפְרעֹה ַוֵּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ ִמְדָין ַוֵּיֶׁשב ַעל ַהְּבֵארַוִּיְׁשַמע ַּפְרעֹה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ַוְיבַ ) טו(
  :ַוּיֹוֶאל מֶׁשה ָלֶׁשֶבת ֶאת ָהִאיׁש ַוִּיֵּתן ֶאת ִצּפָֹרה ִבּתֹו ְלמֶׁשה) כא(
  :ר ָהִייִתי ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיהַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵּגְרׁשֹם ִּכי ָאַמר ּגֵ ) כב(
  
  ספר שמות פרק ב  .4
ִמן  ֶאל ָהֱאלִֹהים ַׁשְוָעָתם ַוַּתַעל ַוִּיְזָעקּו ִמן ָהֲעבָֹדה ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיָאְנחּוַוְיִהי ַבָּיִמים ָהַרִּבים ָהֵהם ַוָּיָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים ) כג(

  :ָהֲעבָֹדה
  : ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעקֹבַוִּיְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ְּבִריתֹוֲאָקָתם  ֶאת נַ ַוִּיְׁשַמע ֱאלִֹהים) כד(
   :ַוֵּיַדע ֱאלִֹהים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיְרא ֱאלִֹהים) כה(
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  'שמות פרק ג. 5
  :ַחר ַהִּמְדָּבר ַוָּיבֹא ֶאל ַהר ָהֱאלִֹהים חֵֹרָבהּומֶׁשה ָהָיה רֶֹעה ֶאת צֹאן ִיְתרֹו חְֹתנֹו ּכֵֹהן ִמְדָין ַוִּיְנַהג ֶאת ַהּצֹאן ַא) א(
  :ַוֵּיָרא ַמְלַאְך ְיהָֹוה ֵאָליו ְּבַלַּבת ֵאׁש ִמּתֹוְך ַהְּסֶנה ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ַהְּסֶנה ּבֵֹער ָּבֵאׁש ְוַהְּסֶנה ֵאיֶנּנּו ֻאָּכל) ב(
  :דֹל ַהֶּזה ַמּדּוַע לֹא ִיְבַער ַהְּסֶנהַוּיֹאֶמר מֶׁשה ָאֻסָרה ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ַהַּמְרֶאה ַהּגָ ) ג(
  

אלא את ) או לא רק( אינו מתאר בדווקא את כמות או ימים "ימים רבים"התיאור החזקוני אומר ש
  .בזמן צרה הימים נראים רבים, התחושה הנפשית

  
  חזקוני על שמות פרק ב פסוק כג  .6

 באהבתו  ויהיו בעיניו כימים אחדיםכדכתיב. טיםשמחה נקראים מעובעת , בעת צרה נקראים רבים -הרבים ההם 
  .אותה

  
  ?מה קרה פתאום,    "זועקים", "נאנחים"י "פתאום בנ, לאחר כמאה שנות שעבוד, אבל

  ...ויאנחו מן העבודה: כך מסביר רבנו בחיי את תחושתם של ישראל
   . שנה הם מאז ברית בין הבתרים ולא ידעו שמזמן הולדת יצחק400הם חשבו ש 

. אפשרות אחרת לכך שנאנחו עכשיו היא שכל זמן שפרעה היה חי היו בטוחים שבמותו הכל יסתדר (
  )ואם הצרות ממשיכות אחרי מותו התייאשו שאין כבר סיכוי

  
  חזקוני על שמות פרק ב פסוק כג  .7
ם שעבר קץ וכסבורי מזמן ברית בין הבתרים מאות שנה' שעברו ד כשארכו הימים -ויהי בימים הרבים ההם ) כג(

  .השעבוד
 ולפיכך מאות שנה אבל סבורים היו שהתחילו מברית בן הבתרים' יודעים היו שהוטל עליהם שעבוד של ד - י "ויאנחו בנ

  . והם לא התחילו אלא משנולד יצחק,  בני אפרים לצאת ועל ידי כך מהרוויאנחו 
 שכן מנהג כשמלך מת מיד מתירים כל  מעלינושמא כשימות זה יתבטלו גזרותיוא כל זמן שאותו מלך חי היו מצפין "ד

  .וכשמת זה לא נתבטלו גזרותיו אמרו מעתה אין לדבר סוף לפיכך ויאנחוהחבושים שבכל עיר ועיר 
  

  :שאלות עקרוניות' קיימות מס, בכל המהלך של גזירת שעבוד ישראל במצרים
  
  ?גזירת ברית בין הבתרים נכתבה בתורה לא ברורהמדוע . א

  ?תחילים אותם ארבע מאות שנה מתי מ    
  

ואכן אנו ( כדי שמימושה יהיה תלוי בדרגתם הרוחנית בכוונה בצורה בלתי ברורההגזירה נאמרה אולי 
  )210 שנה אלא רק 400רואים שלא היו במצרים 

  
ה שמע את תפילתם של "בפסוקים משמע שהקב? מה מקומה של התפילה בתהליך הגאולה. ב

  ). שנה400ומר שנסתיימו כל(. ישראל ונזכר בבריתו
ודור ... כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם: "והדברים הללו אינם מובנים הלא הגזירה היתה ברורה

וכי אם לא היו מתפללים לא היתה . שבכל מקרה יגאלו ישראלואם כך משמע ". רביעי ישובו הנה
  ?ממומשת הגזירה

עובדי עבודה זרה והלל ) מצרים(הללו : "לל מצאנו הגדרה לגבי מצבם הרוחני של ישרא"בדברי חז. ב
  ? האם שבו ישראל בתשובה קודם שנגאלו. "עובדי עבודה זרה) ישראל(

 או שלא היו ראויים "גאולה בזכות" להיגאל והיתה גאולתם ראויים ישראלבמילים אחרות האם היו 
  ".גאולה בחסד"והיתה זו . מצד מדרגתם

  
  . אך הם חזרו בתשובה, להם להגאל הגיע לאמצד מעשיהם רבנו בחיי טוען ש

  ". שמא יגרום החטא: "ל למדו אותנו"ואם כן שוב אנו מוצאים יסוד שחז
אחרי חלומו ..." אם יהיה אלוקים עמדי: "לכן יעקב אומר. כל הבטחה מותנית ברמה רוחנית נאותה

  ..."הנה אנכי עמך: ה הבטיח לו"למרות שהקב
  
  ג רבינו בחיי על שמות פרק ב פסוק כ .8

' כבר לא היו ראוים לגאולה אלא מרוב שצעקו אל הפ שהגיע הקץ "כי אע -ואמר ותעל שועתם אל האלהים מן העבודה 
   ,מן העבודה קבל תפלתם
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 כי כן בגאולת מצרים הפרשה הזאת היא רמז לגאולתנו זאת העתידה שהיא תלויה בתשובה ובתפלהואפשר לומר כי 
ועל כן סמך לו ומשה לרמוז כי , ונתקבלה תפלתם ובא להם הגואל מיד, עת צרההעונה ב' חזרו בתשובה והתפללו אל ה

  :ביאת הגואל תלויה בתשובה ובתפלה
  
  .מסכים לכך שישראל לא היו ראויים לגאולה, "כלי יקר"ה

  .למשוואה" אנחה"מחלק אחרת את הפסוק ומוסיף גם את ההוא 
ויאנחו ויזעקו בני ישראל מן "לא כתוב למה " ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו"מדוע כתוב 

  !?"העבודה 
היתה כי היו ) התפילה(אולם הזעקה . היתה מן העבודה) שבלב( היא שהאנחה תשובה ראשונה

שידע שמצד מעשיהם '  אך ה.גם אם לא היו משועבדים, שמגיע להם להגאל מצד מעשיהםבטוחים 
  ).השעבוד(מתוך שריחם עליהם בגלל העבודה הושיעם , לא מגיע להם

   .כאלו שהתפללו וכאלו שלא:  שהיו שני סוגים של יהודים):ברמת הפשט(שניה תשובה 
  .על מות פרעה" כאילו",  הזעקה היתה בנגלה):ברמת הפשט(תשובה שלישית 

  
  כלי יקר על שמות פרק ב פסוק כג  .9

ונראה ,  בני ישראל מן העבודהזעקוויאנחו וי לערבינהו ולתנינהו :קשהקצת . ויזעקו בני ישראל מן העבודה ויאנחו
שראוין המה להגאל מצד חשבו  לא תלו ישראל בעבודה כי המה הזעקה אמנם מחמת העבודה והיתה שאנחה היא בלב

י היו רעים וחטאים ובלתי ראויים להגאל כי אם מצד "אמנם בעיני הש,  אף אם לא היו בעבודה קשה זומעשיהם
נאמר ותעל לכך .  גדול אני קוצף על הגוים אשר קצפתי מעט והמה עזרו לרעהכי קצף) זכריה א טו(ש " כמ,העבודה

  :שעזרו לרעה כאמור מן העבודהשועתם אל האלהים 
אבל ,  שיצילם מן כובד העבודהצעקו והתפללו אל אלהים שבהם הטובים, שהיו שני כיתות בישראלגם יש לפרש 

ולכך לא כללם יחד כי מה ,  וכנגדם אמר ויזעקו' על האך שזעקו כקוראי תגר', לא התפללו אל ה שבהם הפחותים
 מדבר בפחותים -ויזעקו , כי עיקר התפלה בלב' שנאמר ויאנחו בני ישראל מן העבודה הם הטובים שהתפללו אל ה

שועה  עלתה מן הכיתות אשר שועו אל אלהים מחמת העבודהותעל שועתם אל האלהים  לכך נאמר .שזעקו כקוראי תגר
  .ת הזועקים בלא תפילהאבל לא מן כ
 האנחה בלב מן העבודהאבל , שזעקה זו בנגלה אמרו בפני המצרים שהיא על מיתת המלך כמתאבלים עליו, ויש אומרים

  : ולכך לא ערבינהו,מיראה לא היו רשאים לומר בפני המצרים שהם זועקים מחמת העבודהכי 
  
  

  .  והחזרה בתשובה בעולמה של התפילהדיוןנעמיק ב
  .מתארת התורה את העובדה שהתפילה היתה מתוך העבודהפעמיים 
תפילה הבאה מתוך צרה יוצאת מתוך חדרי . טוען רבנו בחיי בא להדגיש את מעלת התפילה, דבר זה

  .הלב
  

  רבינו בחיי על שמות פרק ב פסוק כג  .10
שאין  ללמדך ,העבודההאלהים מן  ותעל שועתם אל מן העבודהויאנחו בני ישראל , והזכיר שני פעמים מן העבודה

וכן , תפלתו של אדם שלמה כאותה שהוא מתפלל מתוך הצרה והדוחק שהיא יותר מקובלת והיא העולה לפניו יתברך
 אל ותבא אליך תפלתיזכרתי '  את הבהתעטף עלי נפשי) יונה ב(ה שבאר הענין הזה הוא שאמר "תמצא ביונה הנביא ע

  : הצער ועטיפת הנפש היא הנכנסת לפניו אל היכל קדשו יתברךהבטיח הנביא שהתפלה שהיא מתוך, היכל קדשך
  

  :נענה לתפילה' מתי ה, ל לומד מהפסוקים"המהר
  

  .אם נתבונן היטב בפסוקים נגלה שתיאור התפילה מופיע בארבעה פעלים או תיאורים שונים
  .נאקתםאת ... וישמע, שועתםותעל , ויזעקו: מתוארת התפילה. אנחהלאחר התיאור על ה

  ?י המשמעות והסיב ה של החזרה המשולשתמה
  

  :יותר מזה כל אחד מהביטויים מתייחסים לנושא אחר
  )ישראל(ויזעקו : הראשון את פעולתם של ישראל

  .ותעל שועתם: השני את התפילה עצמה 
  .וישמע אלוקים את נאקתם: ה"השלישי מזוית הראיה של הקב

  
  . בעולמה של התפילהשלושה קריטריוניםהיא כדי לתאר , ל"לדברי המהר, המשמעות של הדבר
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  : בשלושה קריטריוניםדעל מנת שתפילה תתממש היא צריכה לעמו
   .שהמתפלל אמיתי וכנה ומתפלל מתוככי לבו. א

   .כשלעצמה" מוצדקת"שנבקשה שלו . ב  
שכן יתכן אדם המבקש מחדרי לבו אך אינו ראוי מצד . שהמתפלל ראוי מצד מדרגתו הרוחנית. ג

   .שבקשתו תיענה, מדרגתו
  

  :זה פשר החזרה המשולשת
  . כי הדבר באמת העיק אליהם–" זעקו"הם 

 ".ותעל שועתם: "לכן הנושא הוא השועה". עלתה"הבקשה עצמה היתה מוצדקת לכן 
 .כיוון שהם לא היו רחוקים, ה את בקשתם" לכן שמע הקבהם היו ראויים

  
  .זו הסיבה שהתורה משתמשת בשלושה ביטויים שונים

  
   פרק נד -ספר גבורות השם  .11

למה שנה ויש לדקדק בלשונות האלו , נאקתם אל האלהים וישמע שועתם ותעל ויזעקו שלשה לשונותהנה תמצא 
  . הלשון

שהצועק  הראשון, לך כי שלשה דברים גורמים שהתפלה והשועה נכנס לפני הקדוש ברוך הואויראה כי בא להגיד 
כי לפעמים ,  שדבר שהוא צועק עליו הוא באמת קשה וראוי לזעוק עליווהשני, רעל זה ונחשב לו לצעמצטער הרבה 

ולפעמים להפך הדבר הוא , הצועק מצטער הרבה על דבר אחד ואין הדבר ההוא ראוי להצטער עליו ואין הצער שלו נחשב
ולפעמים יש שניהם ואין הקדוש ברוך הוא פונה אליו , קשה וראוי להצטער עליו מאוד אלא שאין האדם מצטער עליו

כי אם השם יתברך שונאו אף אם צועק בצרה גדולה אין הדבר נחשב בעיני השם בעבור שהוא מרוחק מן השם יתברך 
והוא אינו מרוחק , והדבר שהוא צועק עליו קשה,  הצועק הוא מצטער על הדבר וצועק על זה:וכאשר יש שלשתן, יתברך

  ,  ונעשה בקשתוהתפלה מקובלת' יתמן השם 
וכנגד הדבר שהיו צועקים עליו שהיה דבר קשה ,  כי זעקה נאמר על הזועק מכח צערנגד הראשון ויזעקוולפיכך אמר 

רק ותעל , שהזכיר בלשון פועלוכאן לא הוזכר בלשון פועל כמו ויזעקו ,  אל האלהים מן העבודהותעל שועתם נאמר מאוד
ותעל שועתם אל האלהים מן ,  שהיו צועקים עליו לכך הזכיר הדבר שהיו צועקים עליוהענין על  לפי שהוא נאמרשועתם
,  יתברךשלא היה הצועק מרוחק מן השם אלהים את נאקתם הוא מצד שהיה שומע את נאקתם וישמעאמנם , העבודה

דבר שהיו צועקים עליו היה הן ישראל אשר היו נאנחים וצועקים מאוד והן מצד ה, והיה כאן שלשה דברים אשר אמרנו
ולפי שיש כאן שלשה דברים שאין . קשה שראוי לזעוק והן מצד הקדוש ברוך הוא כדכתיב וישמע אלהים את נאקתם

ואצל הדבר שהיו , אצל הזועקים לשון בפני עצמו, האחד כמו השני הזכיר שלש שמות מחולקים זעקה שועה נאקה
  : ברוך הוא המקבל לשון בפני עצמוואצל הקדוש, זועקין עליו לשון בפני עצמו

  
  .לפירוש הזה משמעות בשני היבטים

  . האחד במשמעות של הגאולה
 הפסוק מתאר תהליך כנראהו. שהם היו ראויים לגאולההמסקנה הראשונה היוצאת מפירוש זה היא 

  .חזרה בתשובהשל 
  

  :קצת" הדמפחי"ל "המסקנה השניה העולה מהגישה שהציג המהר
 הבודקת אותנו בשלושה רבדים "ועדת קריטריונים"ת שתפילתנו תתקבל עלינו לעבוד כי יוצא שעל מנ

  .לא תתקבל התפילה, ואם נפסלנו באחד מהם
  

  .אותנו קצת הוא האברבנאל" מרגיע"מי ש
על : אבל דווקא על המחצית השניה, גם הוא מתייחס לאריכות הנדמית כמיותרת בפסוקים הללו

  :פילהה לת"של הקב" היענות"תיאור ה
  

  ספר שמות פרק ב  .12
  : ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעקֹבַוִּיְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ְּבִריתֹו ֶאת ַנֲאָקָתם ַוִּיְׁשַמע ֱאלִֹהים) כד(
  :ַוֵּיַדע ֱאלִֹהים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיְרא ֱאלִֹהים) כה(
  

  ?וידע, וירא, ויזכור, וישמע: מדוע החזרה המרובעת
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  ' שמות ב–אברבנאל  .13
כי הידיעה האלקית והשגחתו בעמו הוא דבר ? וידע אלקים את בני ישראל וירא אלקיםמה ענין אמרו  –' השאלה הז

 אלקים וירא עוד אל האלקים ותעל שועתם אלקים את נאקתם ואמר וישמע שאמר אחריומה צורך לכתוב כאן , אמונה
  !?ש בזה"כלל במוהוא כבר נ,  אלקיםוידעאת בני ישראל 

  
  ".ועדה לקבלת התפילה"עיינו תשובתו שהפסוקים הללו מתארים לנו את השיקולים של ה

 :שכן יש שיקולים בעד
  . והם בקשו מעומק לבם–ה שמע "הקב. א
  ) שנה400 עברו –וראה שהגיע זמנה  (ה זכר את בריתו"הקב. ב
  

  :אולם מצד שני יש גם שיקול נגד
  .ו ראויםה ראה אותם והם לא הי"הקב

  
  :ולמרות זאת המסקנה היא

  .וידע אלוקים
  )איני יודע את מקורו לכך(משמעו ריחם עליהם " וידע"לטענת האברבנאל הביטוי 

  
  ' שמות ב–אברבנאל  .41

 את בריתו' זכר הועם זה , ושמע נאקתם שהיא היוצאת מן הלב מתוך הצער והמצוקההנה עלתה שועתם אל האלקים .. 
שבני ישראל מצד עצמם היו רעים  ועם היות ,לתםווראה שהגיע קץ וזמן גא,  את יצחק ואת יעקבאשר כרת את אברהם

השם ברחמיו וברוב חסדיו רחם עליהם הנה . כמו שזכר הנביא יחזקאלז במצרים "כי היו עובדים ע מאד' וחטאים לה
  .ועבר על פשעם

ראה את  ומצד אחר,  שמע נאקתם וזכר את בריתודשמצד אחל " ר– אלקים וידע אלקים את בני ישראל ויראוזה פירוש 
וידע השם אותם ורחם עליהם , ז הכריע כף הזכות"ועכ, ז שלהם" בעבני ישראל שהיו עושים כמעשה ארץ מצרים

  . להיות החסד והרחמים נמשכין לידיעההרחמים תיפול על ידיעהכי לשון , לגאלם
  

  .ני המישוריםואם כן המסקנה מפירושו של האברבנאל היא הפוכה בש
  .גאולה של זכות ולא היו בני ישראל ראויםלגבי הגאולה יוצא שהיתה גאולת מצרים 

  ).הם לא חזרו בתשובה, כלומר(
קבלתה של התפילה שכן כאן אנו מוצאים . אותנו" מרגיע"לגבי עולמה של התפילה הוא , מצד שני

  .י ראוים"למרות שלא היו בנ
  

  :ילה נגדיר אולי את שתי התפילות הללו ונאמראם לסכם את שתי הגישות לגבי התפ
  )שהאדם ראוי לקבלת התפילה (תפילה של דיןיש 

  )שמתקבלת אף על פי שהאדם אינו ראוי (תפילה של חסדויש 
  

  :לגבי מנשה שהיה רשע גמור, נראה דוגמה של תפילה של חסד
  
  דברי הימים ב פרק לג.51
  :  רע מן הגוים אשר השמיד ידוד מפני בני ישראללעשותויתע מנשה את יהודה וישבי ירושלם )  ט(
  :וידבר ידוד אל מנשה ואל עמו ולא הקשיבו)  י(
  :וילכדו את מנשה בחחים ויאסרהו בנחשתים ויוליכהו בבלהויבא ידוד עליהם את שרי הצבא אשר למלך אשור ) יא(
  :ויכנע מאד מלפני אלהי אבתיווכהצר לו חלה את פני ידוד אלהיו ) יב(
  : וישיבהו ירושלם למלכותו וידע מנשה כי ידוד הוא האלהיםויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחנתו )יג(

  
  
  

  :הירושלמי מתאר כך את תפילתו של מנשה
  
  ב"ה/תלמוד ירושלמי מסכת סנהדרין פרק י דף כח עמוד ג .61

לא הניח עבודה אה שצרתו צרה  כיון שרמולא של נחושת עשו לו ונתנו אותו בתוכה והיו מסיקין תחתיואמר רבי לוי 
זכור אני שהיה אבי מקרא אותי את הפסוק הזה בבית הכנסת ' אמ שלא הועיל לו כלום כיון זרה בעולם שלא הזכירה

אלהיך לא ' אלהיך ושמעת בקולו כי אל רחום יי' בצר לך ומצאוך כל הדברים הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד יי
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להם הרי אני קורא אותו אם עונה אותי מוטב ואם לאו הא כל ת ברית אבותיך אשר נשבע ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח א
 והיו מלאכי השרת ה"מלאכי השרת מסתמין את החלונות שלא תעלה תפילתו של מנשה לפני הקבוהיו אפיא שוין 

להן אם  אמר ה רבונו של עולם אדם שעבד עבודה זרה והעמיד צלם בהיכל אתה מקבלו בתשובה"אומרים לפני הקב
חתר לו חתירה מתחת כסא ה "מה עשה לו הקבאיני מקבלו בתשובה הרי אני נועל את הדלת בפני כל בעלי תשובה 

  . הדא היא דכתיב ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחינתו וישיביהו ירושלם למלכותוהכבוד שלו ושמע תחינתו
  

כדי שלא לנעול , ה כאן היא חיצוניתהסיב( ולא בזכות אין ספק שתפילה כזאת היא תפילה של חסד
  )דלת בפני בעלי תשובה

  
  ":מוזר"כדי לנסות להגדיר את היחס בין שתי התפילות הללו נרצה לעיין בקטע גמרא 

  
  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ז עמוד א.71

 הר קדשי והביאותים אל+ ו"ישעיהו נ+ שנאמר ?מנין שהקדוש ברוך הוא מתפלל: אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי
 אמר רב זוטרא בר ?מאי מצלי. מכאן שהקדוש ברוך הוא מתפלל, תפלתי לא נאמר אלא תפלתם, תפלתיבבית ושמחתים 

ואכנס , ואתנהג עם בני במדת רחמים, ויגולו רחמי על מדותי, יהי רצון מלפני שיכבשו רחמי את כעסי: טוביה אמר רב
וראיתי , פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים: ן אלישעאמר רבי ישמעאל ב, תניא. להם לפנים משורת הדין

יהי רצון מלפניך :  אמרתי לו-! ברכני, ישמעאל בני: צבאות שהוא יושב על כסא רם ונשא ואמר לי' אכתריאל יה ה
 ,שיכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מדותיך ותתנהג עם בניך במדת הרחמים ותכנס להם לפנים משורת הדין

  . שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניךוקמשמע לן . ונענע לי בראשו
  

  :ה מתפלל הן שתיים"שתי השאלות המתעוררות אל מול הקביעה שהקב
  )מהגמרא משמע שאל עצמו(אל מי הוא מתפלל . א
  ? מהו תוכנה. ב

  .ה"אולם עדיין לא ברור לנו מה משמעות תפילתו של הקב, לכאורה הגמרא השיבה על שתי השאלות
  

  .הסביר את הדברים" ה"עין אי"הרב קוק בפירוש 
לא כמו שאנו חושבים בתפיסה (ה " ולקרב אותנו לקבלרומם אותנותכליתה של התפילה היא .א

  )כדי לבקש משהוהעממית 
שכן אם האדם מתעלה למדרגה . היא תוצר לוואיבעקבות זאת ") השגת המבוקש ("קבלת דברים. ב

  .ראוי שבקשתו תתקבלגבוהה יותר בעקבות התפילה 
אולם כך הוא יצר את מערכת ...) והנה לפני אין מעצור("ה יכול לתת לנו הכל גם בלי שנתעלה "הקב. ג

  .היחסים ביננו לבינו באמצעות התפילה
אדם : נסביר בעזרת משל (יכול אדם לחשוב שבקשתו תתקבל רק אם יעבור את הרף המינימלי. ד

ת כרטיס האשראי שלו יכול לזכות במסגרת המבצע בסוף שבוע הצובר מספר נקודות מסוים באמצעו
יכולנו לחשוב שכך הדבר בעולמה של . אולם אם חסרות לו כמה נקודות ספורות לא יוכל לזכות. במלון

שאם חסר באה הגמרא ומלמדת אותנו ) תפילה אם התעליתי על ידי התפילה אבל לא ברמה מספיקה
  .הוא יתפלל עבורנו: ה" והוא הקבמיולנו מעט יש מי שישלים לנו זאת ברח

הוא עושה בדיוק את אותה פעולה שאנו עושים : ה מתפלל"וזוהי המשמעות של הקביעה שהקב
גם הוא מסייע בידינו . אנו מרוממים את עצמנו ומאפשרים לנו לקבל את השפע האלוקי. בתפילה

י המשמעות של הקביעה וזוה, להשלים את מה שלא הצלחנו בתפילת הדין על ידי תפילה של חסד
  .ה מתפלל"שהקב

  .שינהג כלפינו במידת הרחמים ולא רק במידת הדין ה היא"לכן גם תוכן תפילתו של הקב
  
  
  ל" הרב קוק זצ–ה "עין אי.81

היא להתרוממות הנפש שתהיה מוכנה להנהג במעלה יותר תכלית התפילה אצלנו  , ציור הדבר –ה מתפלל "מנין שהקב
. ראוי הוא למילוי חסרונו, שבהיותו מעולה יותר, כ על השגת המבוקש"פועלת התפילה גכ " ע,תרוממה משהיא מתנהג

וכל ההנהגה המסודרת בתורה , אבל צריך שיהיו המקבלים מוכנים, והנה לפניו יתברך אין מעצור להשפיע רב טוב
  . היא רק להכשיר את המקבלים לקבל הטוב המתוקן להם, ומצוות וכל מידה נכונה

רב שיתעלו המקבלים להיות ראויים לקבל ' יתששם דרכים בהנהגתו , סוד מטוב ההנהגה האלוקיתם ביארו כאן אמנ
י "שהם דומים ממש לתכלית שאנו משיגים ע, ואותן הדרכים שמובילים לכך בההנהגה הכוללת. טוב יותר מכפי מידתם

  .ה מתפלל"שהקבדבר זה נקרא , התפילה
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  .ר את היחס שבין תפילת הדין ותפילת החסדעל פי דברים אלו נוכל להגדי
  :אבל נוסיף עוד הסבר אחד של הרב קוק על קטע בתפילה

  
  
   סדר עמידה - סדור תפלה .91

. ָרא ֵאל ֶעְליֹוןָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹו. ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב. ֱאלֵֹהי ִיְצָחק. ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם.  ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו'הָּברּוְך ַאָּתה 
  ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה. ְוזֹוֵכר ַחְסֵּדי ָאבֹות. ְוקֹוֵנה ַהּכֹל. ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים

  
  ?"גומל חסדים טובים"מה משמעות הביטוי 

  !? מגיע זו נתינה למי שלא–ואלו חסד .  זו תמורה למי שמגיע–גמול : הרי יש בו סתירה
 !?וכי יש חסדים רעים? מה הם חסדים טובים

  
  :נענה שוב בעזרת משל

 והוא מבטיח לו שבמידה ויגמור את שיעורי פעמים רוצה הורה לעודד את ילדו לעשות שיעורי בית
  .הבית יקבל סוכריה

. ברור שבמקרה כזה לא יתן לו סוכריה. ההורה שב לאחר כמה שעות ומגלה שבנו לא עשה מאומה
  ".חסד רע" יתן לו יהיה זה שיעור חינוכי שלילי או ואם

לעומת זאת אם למחרת שבו על אותו ההסכם והילד התאמץ במשך זמן רב אך לא עלה בידו להשלים 
במקרה כזה אפשר להפעיל את מידת החסד למרות שעל פי דין הוא לא סיים את כל , את השיעורים

  .השיעורים
  :ההגדרה תהיה ההגדרה הבא

  .הוא חסד רע) היינו שלא מגיע לך לפחות חלק על פי דין(אינו מחובר עם עולם הגמול כל חסד ש
אזי השלמה על פי מידת החסד תהיה חסד , חסד טוב הוא חסד כזה שמשהו מגיע לך גם על פי דין

  .טוב
  ".גומל חסדים טובים: "זוהי המשמעות של הביטוי

  
  .כך גם בעולם התפילה והגאולה

  .ה מתפלל"תפילה שבה רק הקב. יה לנו תפילה או גאולה שכולה חסדאם אנחנו מצפים שתה
  .שכן חסד במקרה כזה יהיה חסד רע, דבר כזה אינו קורה

במצב כזה , רק שלא הגענו עדיין אל המצב האופטימלי, במקרה שבו אנחנו משתדלים ומשהו מגיע לנו
  .סדה מתפלל עבורנו ותפילה וגאולה יכולים להגיע גם במידת הח"גם הקב

  
  :לסיכום

  
  .י ישועבדו במצרים" השנים בהם בנ400במכוון את הזמן בו התחילו " עירפל"ה "הקב

  . כנראה בגלל זכויות האבות– שנה בלבד 100 –ראינו שהשעבוד האמיתי ארך כ 
  ,לפחות חלקית,  כלומר יחזרו בתשובה–אליו " יזעקו"או " יאנחו"י "ה חיכה שבנ"הקב

  .שעבודואז הוא גאלם וסיים את ה


