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 תפילת הצדיק על החולה–" אּפֵ רַ א יְ ּפֹורַ "  *

  

 "ַרק ִׁשְבּתֹו ִיֵּתן ְוַרּפֹא ְיַרֵּפא: "בפרשתנו לכתובל " בדרשת חזויהיסוד ההלכתי למקצוע הרפואה מצ
מתוך כך כתב החזון  ).א"בבא קמא פה ע("  מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות–ורפא ירפא : ")יט:כא(

  ): ו"אגרת קל, חלק א(באגרותיו איש 
 למצוה וחובה וכאחת –הנני חושב את ההשתדלות הטבעיות במה שנוגע לבריאות , וכשאני לעצמי

שהלכו , ומצינו מאמוראים. ה במטבע עולמו"אשר הטביע היוצר ב, החובות להשלמת צורת האדם
והרבה מן הצמחים ובעלי חיים ומוצקים שנבראו ,  ומינים להתרפאאצל רופאים מאומות העולם

  .וגם נבראו שערי חכמה שניתן לכל להתבונן ולחשוב ולדעת. לצורך רפואה
): א"בבא בתרא קטז ע(ל העוסק בהשתדלות נוספת שיש על החולה לעשות "על רקע זה נבחן מאמר חז

חמת מלך : שנאמר, צל חכם ויבקש עליו רחמיםילך א, כל שיש לו חולה בתוך ביתו: דרש רמי בר חמא"
המקור לדרשתו הוא פסוק הנוגע למלך שכאשר עולה )". יד:משלי טז(מלאכי מות ואיש חכם יכפרנה 

ורק איש חכם היודע לרצותו , חמתו תוצאותיה יכולות להיות שליחת מלאכי מוות להמית את מרגיזו
, המכוון לפי פשוטו למלך בשר ודם, פסוק זה. לךולפייסו יכול לכפר על האיש ולבטל את כעסו של המ

שאם באה על אדם ֵחמה מאת המקום והוא , ה"פנחס בר חמא כלפי מלך מלכי המלכים הקב' נדרש אצל ר
  .איש חכם יכול לכפר עליו, חולה שנוטה למות
,  כבר בראשית ימיה של האומהמופיעהההליכה אל החכם כדי שיתפלל על החולה , ן"לדברי הרמב

  ): טו:שמות יח(כך הוא מסביר את דברי משה אל יתרו . חר יציאת מצריםלא
כי , השיב משה לחותנו צריכים הם שיעמדו עלי זמן גדול מן היום. לִֹהים-ָיבֹא ֵאַלי ָהָעם ִלְדרֹׁש אֱ -ִּכי

כי יבא אלי העם לדרוש אלקים להתפלל על חוליהם ולהודיעם מה , לדברים רבים באים לפני
  .  זה יקרא דרישת אלקיםשיאבד להם כי

  :ן ואומר שגם אל שאר הנביאים היו פונים לשם כך"וממשיך רמב
ָאַמר ָהִאיׁש ְּבֶלְכּתֹו ִלְדרֹוׁש ֱאלִֹהים ְלכּו -  ְּבִיְׂשָרֵאל ּכֹהְלָפִנים"כמו שאמר , וכן יעשו עם הנביאים

" ֵמאֹותֹו ֵלאמֹר ַהֶאְחֶיה ֵמֳחִלי ֶזה' ה-ֶאתלִֹהים ְוָדַרְׁשָּת -ָהאֱ "וכן , )ט:א ט"שמו( "ָהרֶֹאה-ְוֵנְלָכה ַעד
כמו ) כב:כה' בר" ('ותלך לדרוש את ה"וכן , שיתפלל עליו ויודיעו אם נשמעה תפלתו, )ח:ב ח"מל(

  .שפירשתי שם
   ):א"ברכות לד ע(דוגמה לכך היא הסיפור בתלמוד . נהגו כן, אצל גדולי החכמים ביבנה, גם בזמן התנאים

                                                 
במעלתם של תלמידי , ה"שאמונתו בקב, ניצול שואה, הריני כפרת משכבו, ל"ישראל שטאובר ז' נ אבי מורי ר"לע   *

  . ה"תנצב. ע"נפטר בראש חודש אדר תש. ממנוחכמים ובכוחה של התפילה היו אבני יסוד בחינוך שזכיתי לקבל 
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וחלה בנו של רבי , ינא בן דוסא שהלך ללמוד תורה אצל רבי יוחנן בן זכאיושוב מעשה ברבי חנ
הניח ראשו בין ברכיו ובקש עליו . בקש עליו רחמים ויחיה, חנינא בני: אמר לו. יוחנן בן זכאי

 –אלמלי הטיח בן זכאי את ראשו בין ברכיו כל היום כולו : אמר רבי יוחנן בן זכאי.  וחיה–רחמים 
אלא הוא דומה כעבד , לאו: אמר לה? וכי חנינא גדול ממך: אמרה לו אשתו.  עליולא היו משגיחים

  .ואני דומה כשר לפני המלך, לפני המלך
יוסף בן ' ר(ף כותב בעל נימוקי יוסף "בפירושו על הרי. גם בדורות מאוחרים אנו שומעים על מנהג זה

כל מי שיש לו חולה , ה בצרפתדמנהג ז): "ו"המאה הט, ן"תלמידו המפורסם של הר, חביבא מספרד
, שלה, ד"יו(א להלכה בשולחן ערוך "ועל פי זה כתב הרמ". מבקש פני הרב התופס ישיבה שיברך אותו

  ".יש אומרים שמי שיש לו חולה בביתו ילך אצל חכם שבעיר שיבקש עליו רחמים): "י
כרך ח , "רות משהאג"דברים אלו מתבטאים יפה באחת מתשובותיו של הרב משה פיינשטיין בספרו 

  :בתחילתה של התשובה הוא מספר על עצמו). ד חלק ד סימן נא"יו(
ת על "הנה באתי לבאר הענין מה שזה הרבה שנים שבאים אינשי אלי לבקש שאתפלל עליהם להשי

ת "בין שיברך השי,  בין בבריאות הגוף–ושאברכם לכל דבר הצריכים , ו"כל צרה שלא תבוא ח
. ובכל משאלות האדם, בין בהצלחה בתורה ובעניני הגוף והנפש, ן בפרנסהבי, אותם בבנים ובנות

שים אף שידוע לי מך ערכי וקטנותי בתורה ובמע, ואני עושה רצונם ומברך אותם ומתפלל בעדם
וגם ידוע מכמה גדולי תורה שהם אמרו . שודאי תמיהי על זה אינשי המכירים אותי, וביםט

. אלא ילכו לבקש זה מאחרים שעוסקים בכך, לא ראוייםלהמבקשים מהם לברך ולהתפלל שהם 
  .שצריך טעם, ואני לא דחיתי אותם ולשלחם לאחרים

בחלק הראשון הוא מבאר שתפילת כל אדם ראויה היא : את תשובתו מחלק הרב פיינשטיין לשני חלקים
  :ולאחר שהוא מוכיח את דבריו מכמה מקורות הוא מסכם. שתתקבל ותישמע
מי שהוא אף אדם פשוט ואף אינו נזהר במצוות כל כך ואף עוד , שמבקש מחברוז שמי "נמצא לפ

צריך , בין שביקשו בעל פה בין שביקשו בכתב, ת"אם אך הוא מאמין בהשי, גרועים מאלול
כי הוא יודע וזוכר , ת יחוש לתפילתו ולברכתו מאיזה טעם"דאפשר שהשי. ת"להתפלל עבורו להשי

ת תפילתו בשביל "ואפשר שיש לו איזה זכות שיקבל השי, כל מעשה ומחשבה של כל איש ואיש
הוא , שמקיים בזה מצות ואהבת לרעך, שמצטער בצערו של חברו ורוצה בטובתווגם זה גופא . זה

  .ת תפילתו"זכות ששייך שיקבל השי
עובר הרב פיינשטיין לדבר על , שבהם הסביר את חובתו של כל אדם להתפלל על חברו, לאחר דברים אלו

   :פנחס בר חמא הוא לומד' ממאמרו של ר. מעלתה של תפילת החכם
אך . ת תפילתו"וגם הוא בחזקה שיקבל השי, ת לתפילתו יותר מלסתם אינשי"השידלכל חכם חש 

 מצד גודל איכות חכמתו ומעשיו וכמות –שאיכא מדרגות בין החכמים ליותר עדיפות וברירות 
מחוייב , וממילא פשוט וברור שהחכם שמבקש מי שהוא מישראל ממנו שיתפלל עבורו. המעשים

פנחס ' ופשוט שאף שר. ת תפילתו"דהא יותר אפשר שיקבל השי, ש דכל אדם להתפלל עבורו"מכ
לענין פרנסה , ה על כל צער אחר שלא תבוא"ה, בר חמא אמר על מי שיש לו חולה בתוך ביתו

  .ת"דהרי הכל תלוי בהשי, דמאי שנא, ולזכות לבנים וכדומה
נים ותקפים רק פנחס בר חמא נכו' הוא מוסיף שמצד סברה היה מקום לומר שדברי ר בסוף תשובתו

אלא יסוד זה ,  אולם לא כן הוא.לחכמים שהיו בדורות התנאים והאמוראים אבל לא בדורות שאחריהם
  .נכון לחכמים בכל הדורות

פנחס בר חמא על תפילת החכם יכול לשמש הסבר למהותה של התפילה שנהגו לומר ' מאמרו של ר
סימן , ח"או(מקום אחד הוא בשולחן ערוך . םא כמה פעמי"מנהג זה נזכר ברמ. עבור החולה בבית הכנסת

, שהביא דעה המתירה להפסיק בין ישתבח ליוצר בשביל צורכי ציבור, על דברי המחבר). נד סעיף ב
בין ישתבח ליוצר דכל זה מיקרי ... מזה נתפשט מה שנהגו בהרבה מקומות לברך חולה: "א"מוסיף הרמ
  ".לצורך מצוה
פנחס בר חמא ודברי בעל נימוקי יוסף ' לאחר הבאת דברי ר, ) ב,שלה, ד"יו" (דרכי משה"ובספרו 
  ".כ ולבקש עליו רחמים"ונראה שמזה נהגו בכל המדינות לברך החולה בביה: "הוא כותב, שנזכרו לעיל

סימן , ה רמת רחל"ח" (ציץ אליעזר"א הסביר הרב אליעזר יהודה וולדינברג בספרו "לאור דברי הרמ
  :ומות רבים לברך את החולה בזמן קריאת התורהאת המנהג המקובל במק) יז

ל " בכתבו בלשון של שמזה נהגו דרשהמרכי ז בדעתי לומר דאולי הכוונה של הד"ועולה לפי
לכן היות שלא כל , דמכיון דשמעינן דנכון הדבר לילך אצל חכם שבעיר שיבקש על החולה רחמים

וגם ובעיקר בכדי שלא יטרידו , ות בכך לילך אצל החכם מסיבות שונצמועת אדם יכול להנהיג א
משום כך הנהיגו שבמקום ההליכה , את החכם הטרוד בלימודו וכל צרכי העיר מוטלים עליו
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נ בשעת קריאת התורה שאז הוא שעת רחמים וגם "התמידית אצל החכם יברכו את החולה בביהכ
ויעלה זה להם , נמצאים שם כרגיל כל פני העיר והחכם בתוכם אשר מצטרפים לבקשה ועונים אמן

דמכיון שנמצאים באותה שעה עדת מתפללים וספר התורה מונחת , וביותר. כאילו דרשו פני החכם
כי הרי המטרה , לפני הקהל הרי מעמד קדש זה כשלעצמו נחשב לא פחות מהדרישה לפני החכם

היא הדרישה לפני אלקים באמצעות הנביא או החכם המופשט יותר מן הגשמיות ומקיים ביתר 
כ "לכן גם הדרישה במעמד קדש זה אשר השכינה שרוי בו נחשב ג. "בֹו- ּוְלָדְבָקה"שאת ויתר עז ה

  .דרישת אלקים ויוצאים בכך כדרישה באמצעות החכם
עם כל חשיבותה , ההסתמכות על תפילתו של חכם וצדיק: על כל הנאמר עד כה יש להוסיף עניין חשוב

הידיעה . ה ושתפילתו תתקבל" יכולתו שלו להתפלל לקבאסור לה שתחליש את תחושתו של האדם בדבר
על מעלת תפילתו של הצדיק אסור לה שתבוא על חשבון המאמץ וההשתדלות העצמיים הנדרשים כדי 

בית "על רקע זה ניתן אולי להבין את פירושו המחודש של המאירי לדרשה זו בספרו . להתקרב אל אלוקים
  ": הבחירה

ומי שיש לו צער , ח שהתפלה שהיא נעשית כתקנה מבטלת את הגזרהלעולם יהא לבו של אדם בטו
ילך אצל חכם וילמוד הימנו דרכי התפילות ויבקש או חולה בתוך ביתו או אחד ממיני הצרות 

  . רחמים
אלא ללמד את הפונה אליו להתפלל בעצמו ולבקש , אין תפקידו של החכם להתפלל על החולה, לדעתו

  .ה"רחמים מהקב
 גלוי –איש ההלכה "בספר " (איש ההלכה"יק במאמרו 'הרב יוסף דב הלוי סולובייצדברים שכתב 

  : יפים הם להשלים עניין זה,)45 עמוד ,ט"ירושלים תשמ, "ונסתר
ונעשית חלקם של , כיתה או סיעה, ההלכה אומרת כי כל דתיות המצטמצמת בקרן זוית של חבורה

גיה הדתית הקובעת תחומים והמציבה האידאולו.  שכרה יוצא בהפסדה–אנשי סגולה בלבד 
כי האלקים קרוב , אם הדת אומרת. קוצצת בנטיעות, גבולות בין בני אדם ביחסם אל האלקים

אין אדם . הרי היא מתחייבת בנפשה, ורחוק מאלמוני) 'כהונתו וכו, אומנותו, בשל יחוסו(לפלוני 
לשלוחים , יושר ומבקשי רחמיםזקוק לעזרת אחרים כדי לגשת אל האלקים ואין הוא צריך למליצי 

  .יזדקקו לו, כל זמן שידפוק על שערי שמים. וסנגורים
  הרב שלמה שפר
  רב הקמפוס
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