
"ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ִּבְנָעֵרינּו ּוִבְזֵקֵנינּו ֵנֵל: ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ...א ֵכן ְלכּו ָנא ַהְּגָבִרים ְוִעְבדּו 
ֶאת ה'" (י ט-יא)

ויכוח נוקב ניטש לפנינו בין פרעה הרשע, ראש ממלכת הטומאה, לבין - להבדיל 
אלף אלפי הבדלות - משה רבנו ע"ה, סמל הטהרה והקדושה: מחד, טען פרעה, 
מסכים אנוכי לשלח את בני ישראל לעבודתם במדבר, יעשו שם כל אשר יחפצו, 
אך מדוע עליי לשלוח את כולם, וכי אין די בגברים לעבודת ה' זו? הלוא עבודת ה' 

דינה להיעשות בהסתתרות ובהתבודדות, מבלי שתופרע על ידי ההמון! 

הפילוסופים  גדולי  כל  אף  פרעה,  של  נחלתו  רק  הייתה  לא  זו  עולם  השקפת 
שקמו לאומות העולם רגילים היו לעשות עבודתם בהתבודדות, לברוח ליערות 

כהבנתם  האלוקים  את  לעבוד  כדי  במערות  ולהתחבא 
ללא הפרעות ועיכובים.

לא כן היא השקפת תורתנו הקדושה, אלא אדרבה, ככל 
כבודו  ויתרומם  יגדל  כן  ה'  בעבודת  העוסקים  שירבו 
שאינה  ח)  כו  בחוקותי  (תו"כ  חז"ל  שאמרו  וכפי  בעולם, 
דומה מצוה הנעשית על ידי יחיד למצוה הנעשית על 
ובזקננו  "בנערינו  לפרעה:  משה  ענה  לכן  רבים.  ידי 
גם  ילכו  עימם  יחד  אלא  ילכו,  הגברים  רק  לא   - נלך!" 
לעבוד  נוכל  כך  רק  כי  והנשים  הטף  הנערים  הזקנים, 
פסחים  סופר'  ('חתם  מלך!  הדרת  עם  ברוב  כיאות,  ה'  את 

עא ב ד"ה ובזה י"ל).

הקב"ה חפץ בתפילת הרבים
של  הידועים  לדבריו  מאוד  עד  תואמים  אלו  דברים 
הרמב"ן בשלהי פרשתנו (יג טז): "...ואין א-ל עליון חפץ 
שבראו,  לאלוקיו  ויודה  האדם  שידע  מלבד  בתחתונים 
הכנסיות  בתי  וכוונת  בתפלות  הקול  רוממות  וכוונת 
וזכות תפלת הרבים, זהו שיהיה לבני אדם מקום יתקבצו 
לפניו  ויאמרו  זה  ויפרסמו  והמציאם  שבראם  לאל  ויודו 

בריותיך אנחנו".

בין  ישנו  עצום  הבדל  כי  ללמוד  נוכל  הרמב"ן  מדברי 
לכזו  מצומצם,  במניין  אף  או  בצנעה  הנאמרת  תפילה 
בה  יש  כתפילה  מעלתה  שמלבד  בפרהסיה,  הנעשית 
וכפי  ברבים,  שמים  שם  קידוש  של  נוספת  מעלה  אף 
ההתקבצות  עבודתנו,  עיקר  שזהו  הרמב"ן,  שכותב 
ועדה:  עם  קבל  וניצחת  ברורה  הכרזה  מתוך  בציבור 

"בריותיך אנחנו!". ('מחשבת מוסר' ח"א עמ' תסד)

וכעין זה כותב המבי"ט בספרו 'בית אלוקים' (שער התפילה 
פי"א): "נראה שיש מעלה יותר בתפילת מאה המקובצים 
כל  כי  אחד,  במקום  המתפללים  מעשרה  אחד  במקום 

אחד מהמאה יש מעלה בתפילתו שמצטרפת לתפילת מאה שאצלו, ואילו אחד מן 
העשרה לא נצטרפה תפילתו כי אם לעשרה, ורק לעניין עניית דברים שבקדושה 
אין חילוק בין עשרה לעשרה ריבוא, אולם לעניין קבלת התפילה, תפילת הרבים 

מקובלת יותר כי ברוב עם הדרת מלך".

תפילת הרבים
התפילה,  לעבודת  הנוגע  בכל  מיוחדת  משמעות  ישנה  הרבים  לכוח  כי  מסתבר 
בחינה  מכל  ועצום  גדול  הוא  יחידים  לתפילת  רבים  תפילת  בין  ההבדל  שכן 
שהיא, וכפי שכותב הזוהר הקדוש (וישלח קסז ב): אמר רבי שמעון: תפילת הרבים 
זו,  בתפילה  הוא  ומתעטר  הוא,  ברוך  הקדוש  לפני  עולה 
מכמה  ונכללת  אופנים,  בכמה  לפניו  עולה  שהיא  כיון 
צדדים, ומשום כך נעשית עטרה ומונחת על ראש צדיק 
- חי העולמים, אבל תפילת יחיד אינה כוללת אלא אופן 

אחד, ועל כן אינה מוכנה להתקבל כתפילת רבים.

אדם  לבני  משל,  כך  על  מובא  פ"ג)  רבה  (איכה  ובמדרש 
הדל  חלקו  את  ונתן  אחד  עני  בא  למלך,  עטרה  שעשו 
איני  זה  עני  של  חלקו  בשביל  המלך:  אמר  בתוכה, 
אף  הדבר  כן  בראשו.  ונתנה  קיבלה  ומיד  מקבלה?! 
וביניהם  בתפילה  ציבור  עומדים  אם  התפילה,  בעניין 
הקב"ה  יימנע  בשבילו  האם  רשע,  אדם  אף  עומד 

מלקבל את התפילה?!

רבבות  "ובמקהלות  אומרים:  אנו  נשמת  בתפילת  אף 
דור  בכל  מלכנו  שמך  יתפאר  ברנה  ישראל,  בית  עמך 
ודור, שכן חובת כל היצורים לפניך ה' אלוקינו ואלוקי 
אבותינו...", וביאר המשגיח רבי ירוחם הלוי ממיר זצ"ל, 
שמעלת התפילה ברבים אינה מתבטאת רק בכך שהיא 
אף  אלא  חיצוני,  רגש  לידי  המתפללים  את  מביאה 
בפנימיות הנפש היא מעלה את האדם בדרגתו הרוחנית 
(דעת  ה'  במלכות  באמת  ולהכריז  להכיר  אותו  ומביאה 

חכמה ומוסר ח"א מאמר לח).

ד):  (ב  באבות  המשנה  דברי  את  יונה  רבינו  שבאר  וכפי 
עוסקים  שהציבור  "בשעה  הציבור":  מן  תפרוש  "אל 
כל  וכבוד  העולמים  כל  כתר  הוא  ובמצוות  בתורה 
הדר  מצוותו  לקיים  הנאספים  עם  ברוב  כי  ממשלתו, 

מלך הוא".

תפילה ברבים כדרך להשגת אמונה
עניין נוסף ומיוחד שיש בתפילת הרבים מוסיף המהר"ם 
שיק זצ"ל: כאשר היחיד עומד להתפלל לא תמיד עושה 
הוא זאת בלב שלם, ובפרט אם מכיר ויודע בעצמו כי 
ורתיעה,  בושה  לידי  המביאו  דבר  בחטאים,  מלא  הוא 

פרשת בא

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  בנבנתיבות אמונים

ם

מע ם
ברוב עם הדרת מלך

משה לקח עמו את כוחות הקדושה
"ַוִּיֶפן ַוֵּיֵצא ֵמִעם ַּפְרעֹה" (י ו)

מכאן  אמן.  תיבות  סופי   - מעם'  ויצא  'ויפן 
שבצאת משה מבית פרעה לקח עמו ממצרים 
בתיבת  נרמזו  אשר  הקדושה  כוחות  כל  את 

'אמן' שהיא בגימטרייה הוי"ה אדנות.

 ('לב שמח' פר' בא; 'ויקח משה' שם; 'יושיע ציון' פר' וארא)

ניצולים מחושך ואפילה
"ֵצא ַאָּתה ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ְּבַרְגֶלי" (יא ח)

ואפשר  'אמן',  בגימטרייה  היא  'צא'  המילה 
שפסוק זה נאמר אחר מכת חושך כדי לרמוז, 
האדם  ניצול  בכוונה  אמן  עניית  ידי  שעל 
מהאופל והחושך שבהם נידון המזלזל בעניית 
ב–רפו  רפה  וילך  (פר'  הקדוש  בזוהר  כמובא  אמן, 

א) ובספר 'פרי עץ חיים' (שער כוונת אמן פ"ג)

 ('אמרי נועם')

הברכה מותנית בעניית אמן
"ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם 

ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנה" (יב ב)

'אמן',  הם  לכם'  הוא  'ראשון  התיבות  סופי 
ניסן  בחודש  המושפעת  הברכה  כי  ללמדנו 
בכך  מותנית  השנה,  לחודשי  ראשון  שהוא 
שבני ישראל יענו עליה אמן ובכך יגלו דעתם 

כי רצונם לקבלה.
 ('תורת אמת' פר' החודש תרל"א)

המשך בעמוד 2

ביום ראשון ה' בשבט יחול היארצייט 

של מרן ה'שפת אמת' זי"ע :

דברים בשבח עניית אמן כתב בספרו לפרשת כי תבוא (תרמ"א):
מדורי  בקרבנו  הנטועה  אמונה  העולמים,  בריבון  שלימה  אמונה  מבטאת  אמן  עניית 
דורות ואינה מוגבלת להשגת שכל האדם כלל. אמונה שכזו היא החביבה ביותר לפני 
צדיק   - אחת  על  והעמידן  חבקוק  "בא  א):  כד  (מכות  חז"ל  שאמרו  כפי  יתברך,  השם 

באמונתו יחיה" ומכאן גדולתה של עניית אמן. 

י‰ו„ים י˜רים! מ‡מינים בני מ‡מינים ‡נו! 
בכל שעה מזדמנת לידינו אפשרות להתחבר לשרשרת הדורות המתחילה 

באבותינו - קדושי עליון, על ידי עניית אמן, 
האם נרשה לעצמנו להחמיץ ולו הזדמנות אחת שכזו?!

אמן
הצהרת 

אמונה 
שאין 

דוגמתה
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במהלך  רבות  שנים  לפני  נשמע  הרבים  תפילת  של  כוחה  על  מרטיט  סיפור 
ימי השבעה לפטירתו של יהודי יקר תושב בני ברק, תלמיד חכם ובר אוריין 
בשם הרב עזריאל ד. שעסק רבות בקירוב ילדי ישראל לתורה ונפטר בקיצור 

ימים ושנים.

והוטס  קשה  לב  בהתקף  אבינו  לקה  האבלים,  סיפרו  השנה,  כמחצית  לפני 
דא  חייו.  את  להציל  היה  שעשוי  מסובך  לניתוח  הברית  לארצות  בדחיפות 
עקא, ולאחר הניתוח לקה בהתקף חמור נוסף שדרדר את מצבו לשפל, עד 

שנואשו הרופאים מחייו.

משך כמה ימים היה מוטל אבינו בין חיים למוות, כאשר בינתיים בבני ברק 
הנס,  ארע  והנה  לישועתו,  משתתפים  רבות  תפילות  הכנסיות  בבתי  נערכו 
שלא כדרך הטבע ובניגוד לכל תחזיות הרופאים, חל לפתע שיפור ניכר במצב 

החולה ומצבו החל להשתפר.

מיד כשפקח את עיניו נשמעה מפיו זעקה: 'לא אמות כי אחיה!', ואז סיפר לבני 
משפחתו שסבבו את מיטתו בדאגה את אשר עבר עליו באותן שעות שהיה 

נתון במצב קריטי ביותר, שהיו מהרופאים שאף הגדירוהו כ'מוות קליני':

תחילה, סיפר רבי עזריאל, חשתי באור גדול ונעים העוטף אותי, סיפר, ולאחר 
מכן הרגשתי כיצד יוצאת נשמתי מגופי כאשר אני מביט מלמעלה על גופי 
המוטל על שולחן הניתוחים ועליכם - בני משפחתי - שסבבתם אותי בחרדה.

נשאלתי  שם  מעלה,  של  דין  בית  בפני  עומד  עצמי  את  מצאתי  מכן  לאחר 
שאלות נוקבות על מעשיי בעולם הזה. ביקשתי שיחוסו על נשמתי ועל אשתי 
וילדי הקטנים העומדים להינטש לאנחות, אך נעניתי בשלילה. חשתי כי כלו 

כל הקיצין.

בשלב מסוים הודיעוני במרומים כי בשעות אלו ממש מתפללים עלי מאות 
והבטחתי  שוב,  לנסות  החלטתי  השם.  את  לי  שינו  ואף  הזה,  בעולם  אנשים 
ולעשות  שמים  ויראת  תורה  להפצת  יותר  לפעול  מעלה  של  דין  בית  לפני 
כל אשר ביכולתי למען האדרת כבוד שמו יתברך בעולם, ולפתע יצא הפסק 
חיים,  של  זמן  פסק  עוד  לי  יינתן  הבטחתי  ובזכות  הרבים  תפילת  בזכות  כי 
אז פקחתי את עיני וזעקתי בשמחה רבה 'לא אמות כי אחיה' כאשר ראיתם 

בעיניכם.

בשובו ארצה קיים האיש את התחייבותו והעלה את סיפור על איגרת אותה 
הפיץ למען זיכוי הרבים, איגרת שאכן גרמה לחיזוק גדול בקרב שכניו וידידיו 

וזיכתה אותו בעוד זמן של חיים. 

('לשכנו תדרשו' ח"א עמ' מט; 'האיגוד' שנה י"ב גיליון 23)

תפילה בקול

ַּדֶּבר ָנא ְּבָאְזֵני ָהָעם (יא ב)
הנה ידוע כמה הפליגו חכמים במעלת התפילה בקול רם, ואף בתפילת הלחש אמרו 
שצריך להשמיע תפילתו לאזניו. רמז לכך נוכל ללמוד מן הפסוק שלפנינו: "דבר 
נא" - כאשר אתה מדבר ב'נא' - אין 'נא' אלא תפילה, הקפד שיהיה זאת "באזני העם', 

בכך שתשמיע לאזנך את מילות התפילה. 
('דעת משה', לאדמו"ר רמא"ב  מקוז'ניץ )

תפילה בחמימות ובאש קודש

"ַאל ּתֹאְכלּו ִמֶּמּנּו ָנא ...ִּכי ִאם ְצִלי ֵאׁש" (שמות יב ט)
צלותהון",  "תתקבל  בקדיש:  אומרים  שאנו  כפי  בארמית,  תפילה  לשון  הוא  'צלי' 
ובדרך רמז אפשר לומר שפסוק זה הוא הוראה כיצד צריכה התפילה להיות - לא 

ביובש אלא באש להבה. 
 ('נועם אלימלך')

שאף  ללמדך  אמן,  של  כגימטרייה  צ"א  ר"ת   - אש'  'צלי  נופך:  בזה  שהוסיפו  ויש 
עניית אמן צריכה להיעשות בהתעוררות והתגברות כחלק מהתפילה, כפי שאמרו 

חז"ל: "כל העונה אמן בכל כוחו פותחים לו שערי גן עדן".
ֵאׁש  ְצִלי  ְוָׁשַמן,  ְוטֹוב   ַר" עזרא:  אבן  מר"א  חנוכה  לשבת  הזמר  בלשון  לכך  ורמז 

ּוַמּצֹות, ֲענּו ְוִאְמרּו ָאֵמן ְוִאְכלּו ְּבִדיצֹות".

המשכה של ברכת הגאולה

"ְוא ִיֵּתן ַהַּמְׁשִחית ָלבֹא ֶאל ָּבֵּתיֶכם ִלְנּגֹף" (יב כג)
הסומך  זה  הבא,  העולם  בן  "איזהו  יוחנן:  רבי  דברי  מובאים  ב)  (ד  ברכות  במסכת 
להפסיק  התפילה  מסדרי  תיקנו  מדוע  כן,  אם  הגמרא:  ותמהה  לתפילה",  גאולה 
בין ברכת 'גאל ישראל' לתפילה על ידי ברכת 'השכיבנו'? ותירצה: ברכת השכיבנו 

נחשבת כהמשך ישיר לברכת הגאולה, ועל כן אינה מפסקת בין גאולה לתפילה.
בביאור הקשר שבין ברכת השכיבנו לגאולה אמר רבינו יונה (ברכות שם): בליל ט"ו 
בניסן, עת היכה הקב"ה כל בכור בארץ מצרים, למרות שבני ישראל הובטחו מפי 
יגרום  שמא  חששו  עדיין  לנגוף",  בתיכם  אל  לבוא  המשחית  ייתן  "ולא  הגבורה: 
החטא והמשחית לא יפסח על בתיהם, לכן עמדו בתפילה מלפני ה' שיצילם מכל 
רע בזה הלילה. כנגד תפילה זו נתקנה ברכת 'השכיבנו' שבה אנו מתפללים לקב"ה 
'גאל  מברכת  נפרד  בלתי  כחלק  נחשבת  היא  כן  ועל  וצוקה,  צרה  מכל  שיצילנו 

ישראל'.

להודות בתפילה אף על הניסים הנסתרים

"ַוֲאַמְרֶּתם ֶזַבח ֶּפַסח הּוא ַלה' ...ַוִּיּקֹד ָהָעם ַוִּיְׁשַּתֲחוּו" (יב כז)
בביאור סיבת השתחוותם כתב רש"י: "על בשורת הגאולה, על בשורת הארץ ועל 
בשורת  על  כעת  דווקא  להודות  מקום  מה  להבין,  יש  ולכאורה  הבנים".  בשורת 
הבנים, ובפרט שכבר במצרים שרתה על ישראל ברכת הבנים, כאשר היו נשותיהם 

יולדות ששה בכרס אחת?
טבע האדם  'תורה אור':  דב אלטוסקי זצ"ל, מראשי ישיבת  וביאר הגאון רבי חיים 
הוא, שאינו מבחין בניסים 'הנסתרים' המתחוללים עמו בכל רגע ורגע, אלא כשקורה 
איזה מקרה מיוחד שמעורר את תשומת לבו. אף כאן, כשראו ישראל את הניסים 
נס  על  להודות  הדבר  אותם  עורר  מצרים,  יציאת  בעת  ה'  עימם  שעשה  הגלויים 

ברכת הבנים אשר התרחש עימם בכל תקופת היותם במצרים.
סיפור נפלא סיפר המשגיח רבי זיידל אפשטיין זצ"ל אודות שנות לימודיו בישיבת 
מיר: ארע פעם שאחד הבחורים לקה בסתימת מעיים קשה ובשל כך נאלצו להחישו 
לוורשא הבירה כדי לנתחו באופן דחוף. לאחר זמן מה הגיע לישיבה מברק בן ארבע 
מילים: "ברוך השם, הניתוח הצליח!". מששמע זאת המשגיח רבי ירוחם הלוי זי"ע, 
אמר בהתעוררות: אילו היינו משכילים להבין את עומק הנס הנעשה עמנו בכל יום 
במערכות גופנו, הלא שכל ברכת 'אשר יצר' הייתה נאמרת על ידינו בשמחה עצומה 

ובהתרגשות שאינה פחותה מאותו מכתב בהול שנשלח אלינו מוורשא...
 ('לתתך עליון').

סיפור שבועי על אמן ותפילה מאוצרות רבותינו על אמן ותפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים

פנינים משולחנם של גדולי ישראל 
בשגב גדולתה של עניית אמן משולחן אמונים

עדות משמים על כח תפילת הרבים

אמרו חז"ל (ברכות נג ב): "גדול העונה אמן יותר מן המברך", ותמהו 
מהברכה  יותר  תגדל  אמן  עניית  שזכות  ייתכן  הכיצד  המפרשים, 
המעשה,  עיקר  את  שעושה  הוא  המברך  לכאורה  הלא  עצמה, 

ובלעדיו אף לא הייתה כלל עניית אמן?

השבוע נביא את ביאוריהם של בעל הטורים והמבי"ט:

'אמן היא בגימטרייה צ"א כגימטרייה של שם הוי"ה בכתיבתו ובאמירתו 
[=הוי"ה אדנ-י], אולם הברכה כוללת רק לשון אדנות [כקריאתו], לפיכך 

גדול העונה מהמברך.
בעל הטורים דברים כז כו

העונה  מעלת  גדלה  אזי  חובה,  ידי  להוציאו  מתכוון  שהמברך  באופן 
כי  ממנו,  הוא  גדול  אף  כעונה',  ש'שומע  כיון  כמברך  שהוא  שמלבד 
עונה  אף  השומע  ולעומתו  ברכתו,  אחר  אמן  לענות  יכול  אינו  המברך 

אמן.
שו"ת המבי"ט ח"א סי' קיז

מע פני
תפי

מאו סיפם ם
על ם

אולם כאשר רבים מתאספים יחדיו מתוך הסכמה ורצון לעשות טוב ולברך את 
ה' בכל לבבם, ממילא יביאם הדבר לאהבה ואחווה, ותפילתם שתהיה בלב שלם 

תביאם לאמונה בה' ולפרישה מן הרע.

ברכת  על  איש  אמן  הם  שעונים  בכך  הרבים  תפילת  כוח  גדול  זאת  מלבד 
אמונה  פרסום  נעשה  כך  ידי  שעל  שמים,  כבוד  יותר  עוד  מתרבה  וכך  רעהו, 
לאחרים (דרשות מהר"ם שיק ח"ב דרוש קמג). הדברים אמורים בכלל התפילה, אולם 
בפרט שייכים הם בברכות השחר בהן אנו פותחים את היום בהכרזת 'בריותיך 
אנחנו!', על ידי הודאה מפורטת על כל הטובות שזכינו להם ממתת ידו המלאה 
כמנהג  אמן  אחריהן  שיענו  באופן  ברבים  נאמרם  שאם  הקב"ה,  של  והפתוחה 

גדולי ישראל מקדמת דנא, כמה יתגדל ויתרומם שם שמים על ידינו.

המשך בנתיבות אמונים


