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   ז" טבת תשס                                     ד"בס
                

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

  'שמות פרק א. 1
  :ַוָּיָמת יֹוֵסף ְוָכל ֶאָחיו ְוכֹל ַהּדֹור ַההּוא) ו(
  :אֹד ְמאֹד ַוִּתָּמֵלא ָהָאֶרץ אָֹתםּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּפרּו ַוִּיְׁשְרצּו ַוִּיְרּבּו ַוַּיַעְצמּו ִּבְמ ) ז(
  :ַוָּיָקם ֶמֶלְך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים ֲאֶׁשר לֹא ָיַדע ֶאת יֹוֵסף) ח(
  :ַוּיֹאֶמר ֶאל ַעּמֹו ִהֵּנה ַעם ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַרב ְוָעצּום ִמֶּמּנּו) ט(
  :ָחָמה ְונֹוַסף ַּגם הּוא ַעל ׂשְנֵאינּו ְוִנְלַחם ָּבנּו ְוָעָלה ִמן ָהָאֶרץָהָבה ִּנְתַחְּכָמה לֹו ֶּפן ִיְרֶּבה ְוָהָיה ִּכי ִתְקֶראָנה ִמלְ ) י(
  :ַוָּיִׂשימּו ָעָליו ָׂשֵרי ִמִּסים ְלַמַען ַעּנֹתֹו ְּבִסְבלָֹתם ַוִּיֶבן ָעֵרי ִמְסְּכנֹות ְלַפְרעֹה ֶאת ִּפתֹם ְוֶאת ַרַעְמֵסס) יא(
  :ה ְוֵכן ִיְפרֹץ ַוָּיֻקצּו ִמְּפֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלְוַכֲאֶׁשר ְיַעּנּו אֹתֹו ֵּכן ִיְרּבֶ ) יב(
   :ַוַּיֲעִבדּו ִמְצַרִים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבָפֶרְך ) יג(
  
  אור החיים על שמות פרק א פסוק ו. 2

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

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

אין שעבוד , ו שנה"קימשמת לוי עד שיצאו ישראל ממצרים ) ג(ל בסדר עולם "ל רבותינו ז"וז, ל"הוחלט לרבותינו ז
כ הרי כי אין הכרעה לדבר שמשמת לוי "ו לשנותיה של מרים שנקראת על שם המרור ע"ולא פחות מפיותר עליו 

  .שהוא אחרון שבשבטים התחיל השעבוד
  
  'שמות פרק א. 3
  :ַוּיֹאֶמר ֶמֶלְך ִמְצַרִים ַלְמַיְּלדֹת ָהִעְבִרּיֹת ֲאֶׁשר ֵׁשם ָהַאַחת ִׁשְפָרה ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית ּפּוָעה) טו(
  :ָיהַוּיֹאֶמר ְּבַיֶּלְדֶכן ֶאת ָהִעְבִרּיֹות ּוְרִאיֶתן ַעל ָהָאְבָנִים ִאם ֵּבן הּוא ַוֲהִמֶּתן אֹתֹו ְוִאם ַּבת ִהוא ָוָח ) טז(

  'שמות פרק ב
  :ַוֵּיֶלְך ִאיׁש ִמֵּבית ֵלִוי ַוִּיַּקח ֶאת ַּבת ֵלִוי) א(
  :ַוַּתַהר ָהִאָּׁשה ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוֵּתֶרא אֹתֹו ִּכי טֹוב הּוא ַוִּתְצְּפֵנהּו ְׁשלָׁשה ְיָרִחים) ב(
  
  :ְקָרא ְׁשמֹו מֶׁשה ַוּתֹאֶמר ִּכי ִמן ַהַּמִים ְמִׁשיִתהּוַוִּיְגַּדל ַהֶּיֶלד ַוְּתִבֵאהּו ְלַבת ַּפְרעֹה ַוְיִהי ָלּה ְלֵבן ַוִּת ) י(
  :ַוְיִהי ַּבָּיִמים ָהֵהם ַוִּיְגַּדל מֶׁשה ַוֵּיֵצא ֶאל ֶאָחיו ַוַּיְרא ְּבִסְבלָֹתם ַוַּיְרא ִאיׁש ִמְצִרי ַמֶּכה ִאיׁש ִעְבִרי ֵמֶאָחיו) יא(
   :ַּיְך ֶאת ַהִּמְצִרי ַוִּיְטְמֵנהּו ַּבחֹולַוִּיֶפן ּכֹה ָוכֹה ַוַּיְרא ִּכי ֵאין ִאיׁש וַ ) יב(
   :ַוִּיְׁשַמע ַּפְרעֹה ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ַוְיַבֵּקׁש ַלֲהרֹג ֶאת מֶׁשה ַוִּיְבַרח מֶׁשה ִמְּפֵני ַפְרעֹה ַוֵּיֶׁשב ְּבֶאֶרץ ִמְדָין ַוֵּיֶׁשב ַעל ַהְּבֵאר) טו(
  :ֵּתן ֶאת ִצּפָֹרה ִבּתֹו ְלמֶׁשהַוּיֹוֶאל מֶׁשה ָלֶׁשֶבת ֶאת ָהִאיׁש ַוּיִ ) כא(
  :ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵּגְרׁשֹם ִּכי ָאַמר ֵּגר ָהִייִתי ְּבֶאֶרץ ָנְכִרָּיה) כב(

  
  ספר שמות פרק ב  .4
ִמן  ֶאל ָהֱאלִֹהים ַׁשְוָעָתם ַוַּתַעל ַוִּיְזָעקּו ָדהִמן ָהֲעבֹ ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיָאְנחּוַוְיִהי ַבָּיִמים ָהַרִּבים ָהֵהם ַוָּיָמת ֶמֶלְך ִמְצַרִים ) כג(

  :ָהֲעבָֹדה
  : ֶאת ַאְבָרָהם ֶאת ִיְצָחק ְוֶאת ַיֲעקֹבַוִּיְזּכֹר ֱאלִֹהים ֶאת ְּבִריתֹו ֶאת ַנֲאָקָתם ַוִּיְׁשַמע ֱאלִֹהים) כד(
  :ַוֵּיַדע ֱאלִֹהים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיְרא ֱאלִֹהים) כה(
  
  'פרק גשמות . 5
  :ּומֶׁשה ָהָיה רֶֹעה ֶאת צֹאן ִיְתרֹו חְֹתנֹו ּכֵֹהן ִמְדָין ַוִּיְנַהג ֶאת ַהּצֹאן ַאַחר ַהִּמְדָּבר ַוָּיבֹא ֶאל ַהר ָהֱאלִֹהים חֵֹרָבה) א(
  :ֵאׁש ְוַהְּסֶנה ֵאיֶנּנּו ֻאָּכלַוֵּיָרא ַמְלַאְך ְיהָֹוה ֵאָליו ְּבַלַּבת ֵאׁש ִמּתֹוְך ַהְּסֶנה ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ַהְּסֶנה ּבֵֹער ּבָ ) ב(
  :ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ָאֻסָרה ָּנא ְוֶאְרֶאה ֶאת ַהַּמְרֶאה ַהָּגדֹל ַהֶּזה ַמּדּוַע לֹא ִיְבַער ַהְּסֶנה) ג(
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  חזקוני על שמות פרק ב פסוק כג  .6
 באהבתו אחדים ויהיו בעיניו כימים כדכתיב. שמחה נקראים מעטיםובעת , בעת צרה נקראים רבים -הרבים ההם 

  .אותה

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

  .השעבוד
 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, ועל ידי כך מהרו בני אפרים לצאתלפיכך ויאנחו ו
 שכן מנהג כשמלך מת מיד מתירים שמא כשימות זה יתבטלו גזרותיו מעלינוא כל זמן שאותו מלך חי היו מצפין "ד

  . ויאנחווכשמת זה לא נתבטלו גזרותיו אמרו מעתה אין לדבר סוף לפיכךכל החבושים שבכל עיר ועיר 
  
  רבינו בחיי על שמות פרק ב פסוק כג  .8

כבר לא היו ראוים לגאולה אלא מרוב שצעקו אל פ שהגיע הקץ "כי אע - ואמר ותעל שועתם אל האלהים מן העבודה 
   ,מן העבודה קבל תפלתם' ה

אולת מצרים  כי כן בגהפרשה הזאת היא רמז לגאולתנו זאת העתידה שהיא תלויה בתשובה ובתפלהואפשר לומר כי 
ועל כן סמך לו ומשה לרמוז , ונתקבלה תפלתם ובא להם הגואל מיד, העונה בעת צרה' חזרו בתשובה והתפללו אל ה

  :כי ביאת הגואל תלויה בתשובה ובתפלה
  
  כלי יקר על שמות פרק ב פסוק כג  .9

ונראה , ני ישראל מן העבודה בויאנחו ויזעקוקשה לערבינהו ולתנינהו קצת . ויזעקו בני ישראל מן העבודה ויאנחו
שראוין המה להגאל חשבו  לא תלו ישראל בעבודה כי המה הזעקה אמנם מחמת העבודה והיתה שאנחה היא בלב

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

  :שעזרו לרעה כאמור מן העבודהותעל שועתם 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'אך שזעקו כקוראי תגר על ה', לא התפללו אל ה שבהם הפחותים
 מדבר בפחותים -ויזעקו , כי עיקר התפלה בלב' שנאמר ויאנחו בני ישראל מן העבודה הם הטובים שהתפללו אל ה

 עלתה מן הכיתות אשר שועו אל אלהים מחמת העבודהותעל שועתם אל האלהים שזעקו כקוראי תגר לכך נאמר 
  .ים בלא תפילהשועה אבל לא מן כת הזועק

האנחה בלב מן אבל , 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 העבודה כי העבודה

  

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

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

הבטיח הנביא שהתפלה שהיא מתוך הצער ועטיפת הנפש היא הנכנסת לפניו אל היכל קדשו ,  אל היכל קדשךתפלתי
  :יתברך

  
   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 הואלהגיד ויראה כי בא 
כי לפעמים ,  שדבר שהוא צועק עליו הוא באמת קשה וראוי לזעוק עליווהשני, על זה ונחשב לו לצערמצטער הרבה 

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

כי אם השם יתברך שונאו אף אם צועק בצרה גדולה אין הדבר נחשב בעיני אליו בעבור שהוא מרוחק מן השם יתברך 
והוא אינו , והדבר שהוא צועק עליו קשה, וא מצטער על הדבר וצועק על זהוכאשר יש שלשתן הצועק ה, השם יתברך

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

רק , שהזכיר בלשון פועלן לא הוזכר בלשון פועל כמו ויזעקו וכא,  אל האלהים מן העבודהותעל שועתם נאמר מאוד
ותעל שועתם אל ,  שהיו צועקים עליו לכך הזכיר הדבר שהיו צועקים עליוהענין לפי שהוא נאמר על ותעל שועתם

שלא היה הצועק מרוחק  אלהים את נאקתם הוא מצד שהיה שומע את נאקתם וישמעאמנם , האלהים מן העבודה
הן ישראל אשר היו נאנחים וצועקים מאוד והן מצד הדבר , והיה כאן שלשה דברים אשר אמרנו,  יתברךמן השם

ולפי שיש . שהיו צועקים עליו היה קשה שראוי לזעוק והן מצד הקדוש ברוך הוא כדכתיב וישמע אלהים את נאקתם
ל הזועקים לשון בפני אצ, כאן שלשה דברים שאין האחד כמו השני הזכיר שלש שמות מחולקים זעקה שועה נאקה

  :ואצל הקדוש ברוך הוא המקבל לשון בפני עצמו, ואצל הדבר שהיו זועקין עליו לשון בפני עצמו, עצמו



  3

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

  ' שמות ב–אברבנאל  .13
כי הידיעה האלקית והשגחתו בעמו הוא דבר ? וידע אלקים את בני ישראל וירא אלקיםמה ענין אמרו  –' השאלה הז

 וירא עודקים  אל האלותעל שועתם אלקים את נאקתם ואמר וישמע שאמר אחריומה צורך לכתוב כאן , אמונה
  !?ש בזה"והוא כבר נכלל במ,  אלקיםוידעאלקים את בני ישראל 

  
  ' שמות ב–אברבנאל  .41

את ' זכר הועם זה , ושמע נאקתם שהיא היוצאת מן הלב מתוך הצער והמצוקההנה עלתה שועתם אל האלקים .. 
שבני ישראל מצד עצמם ם היות  וע,לתםווראה שהגיע קץ וזמן גא,  אשר כרת את אברהם את יצחק ואת יעקבבריתו

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

ראה  ומצד אחר,  שמע נאקתם וזכר את בריתושמצד אחדל " ר– אלקים וידע אלקים את בני ישראל ויראוזה פירוש 
וידע השם אותם ורחם , ז הכריע כף הזכות"ועכ, ז שלהם" בעשראל שהיו עושים כמעשה ארץ מצריםאת בני י

  . להיות החסד והרחמים נמשכין לידיעההרחמים תיפול על ידיעהכי לשון , עליהם לגאלם
  
  דברי הימים ב פרק לג .51
  : מפני בני ישראללעשות רע מן הגוים אשר השמיד ידוד ויתע 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 האלהיםתחנתוויתפלל אליו ויעתר לו וישמע ) יג(

  
  ב"ה/תלמוד ירושלמי מסכת סנהדרין פרק י דף כח עמוד ג  .61

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

' אלהיך ושמעת בקולו כי אל רחום יי' בצר לך ומצאוך כל הדברים הדברים האלה באחרית הימים ושבת עד ייהכנסת 
להם הרי אני קורא אותו אם עונה אותי מוטב אלהיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך אשר נשבע 

 ה"מלאכי השרת מסתמין את החלונות שלא תעלה תפילתו של מנשה לפני הקבוהיו  לאו הא כל אפיא שוין ואם
ה רבונו של עולם אדם שעבד עבודה זרה והעמיד צלם בהיכל אתה מקבלו "והיו מלאכי השרת אומרים לפני הקב

חתר ה "מה עשה לו הקבובה להן אם איני מקבלו בתשובה הרי אני נועל את הדלת בפני כל בעלי תש אמר בתשובה
 הדא היא דכתיב ויתפלל אליו ויעתר לו וישמע תחינתו וישיביהו לו חתירה מתחת כסא הכבוד שלו ושמע תחינתו

  .ירושלם למלכותו
  
  תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ז עמוד א .71

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

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

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

  . שלא תהא ברכת הדיוט קלה בעיניךוקמשמע לן .  ונענע לי בראשו,רת הדיןלהם לפנים משו
  
  ל" הרב קוק זצ–ה "עין אי .81

היא להתרוממות הנפש שתהיה מוכנה להנהג במעלה תכלית התפילה אצלנו  , ציור הדבר –ה מתפלל "מנין שהקב
ראוי הוא למילוי , ותו מעולה יותרשבהי, כ על השגת המבוקש"פועלת התפילה גכ " ע,יותר רוממה משהיא מתנהגת

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

שיתעלו המקבלים להיות ראויים לקבל ' יתים בהנהגתו ששם דרכ, סוד מטוב ההנהגה האלוקיתאמנם ביארו כאן 
שהם דומים ממש לתכלית שאנו , ואותן הדרכים שמובילים לכך בההנהגה הכוללת. רב טוב יותר מכפי מידתם

  .ה מתפלל"שהקבדבר זה נקרא , י התפילה"משיגים ע
  
   סדר עמידה -סדור תפלה  .91

. ָהֵאל ַהָּגדֹול ַהִּגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון. ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב. ֱאלֵֹהי ִיְצָחק. ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם. ֵתינּו ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹו'הָּברּוְך ַאָּתה 
  ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמֹו ְּבַאֲהָבה. ְוזֹוֵכר ַחְסֵּדי ָאבֹות. ְוקֹוֵנה ַהּכֹל. ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים


