
"ַוֵּיָאְנחּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהֲעבָֹדה ַוִּיְזָעקּו ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאִקים ִמן ָהֲעבָֹדה: ַוִּיְׁשַמע 
ֱאִקים ֶאת ַנֲאָקָתם" (ב כג-כד)

כ"ו)  (פרק  ואתחנן  פרשת  על  ב'ספרי'  חז"ל  שליקטו  התפילה  לשונות  עשרת  בין 
בה  שגרתית  ובלתי  נדירה  לשון   - 'נאקה'  לשון  את  גם  הזכירו  התנ"ך,  ממרחבי 
מתארת התורה בפרשתנו את תפילתם של בני ישראל, כאמור: "וישמע אלוקים 

את נאקתם".

את משמעותה של נאקה זו מבאר רש"י בפרשתנו כמילה נרדפת לצעקה, ורבותינו 
באה  היא  הרי  'נאקה'  לשון  כותבת  התורה  שכאשר  וביארו  הוסיפו  המפרשים 
לתאר זעקה נואשת, מתוך כאב בלתי נתפס ובלתי ניתן להכלה, זעקה המבשרת 
לכל שומע כי אם לא תבוא הישועה עכשיו - אבדנו מארץ החיים ח"ו. ואכן, פירוש 
זה תואם ביותר למצבם של כלל ישראל באותה שעה, מצב נורא המתואר רבות 
בדברי חז"ל, כמו מעשה שחיטת פרעה רבבות ילדי ישראל ורחיצתו בדמם כדי 
להסיר הצרעת מבשרו, או שיקועם האכזרי של התינוקות בתוך אבני הבניין ועוד 

צרות קשות ביותר (ראה רש"ר הירש ומלבי"ם).

אנקה מתוך עומק הצער
רבי  הגאון  עומד  בתפילה'  'שערים  הנפלא  בספרו 
פסוק  למקרא  העולה  שאלה  על  זצ"ל  פינקוס  שמשון 
זה: כי הנה לכאורה הייתה צריכה התורה לכתוב תחילה 
"ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויאנקו", ורק לאחר מכן 
"וישמע אלוקים את נאקתם", ומהאופן בו נקט הכתוב 
עצמם,  לבין  בינם  'נאקו'  ישראל  שבני  לכאורה  משמע 
אלא שהקב"ה ברוב רחמיו הקשיב לאנקתם והושיעם.

לאור תמיהה זו מבאר הגר"ש פינקוס, ש'נאקה' בעיקרה 
אינה מבטאת תפילה, אלא מצב טבעי של גניחה וצעקה 
ייסורים  עליו  באים  שאם  האדם  כטבע  ייסורים,  מרוב 

וכאבים הרי הוא זועק ונאנח, ואפילו בינו לבין עצמו.

כאשר  נפלא:  יסוד  פינקוס  הרב  ומחדש  מוסיף  וכאן 
כאחת  ישראל  בני  של  'נאקתם'  את  חז"ל  פירשו 
מלשונות התפילה, באו הם ללמדנו, שאף שנאקה היא 
תגובה טבעית לכאב, מכל מקום אם יכוון האדם בשעה 
שהוא נאנק מתוך כאבו לתפילה ובקשה לפני ה', הרי 
שאין תפילה המתקבלת לפני ה' יותר מזו, לפי זה מובן 
זעקתם",  את  אלוקים  "וישמע  כאן  נאמר  לא  מדוע 

זו  היא  כאבם  נאקת  שדווקא  משום  נאקתם",  אלא "אל 
שהכריעה את הכף והחישה את גאולתם ממצרים.

לכוון הזעקה כלפי ה'
הנה כי כן רואים אנו את גודל רחמי ה' וחסדיו, שבחכמתו הגדולה הטביע בטבע 
הבריאה שכאשר חש האדם בכאב מיד הוא זועק, ובכך הוא גורם שיכמרו רחמי 
שכל  נבין  בדבר  נעמיק  שאם  אלא  מצרתו.  להצילו  יחושו  ומיד  אליו  השומעים 
בעצם  המכוונת  תפילה  של  פעולה  האמתית  במהותה  מבטאת  שבעולם  צעקה 

זעקה  שכל  כדוגמתו,  שאין  חסד  הוא  זה  ודבר  השומעים,  כלפי  ולא  ה'  כלפי 
שידע  בלא  אף  מה',  רחמים  ובקשת  לתפילה  מיד  הופכת  כאב,  מתוך  הנובעת 
האדם למי הוא צועק. אמנם באו חז"ל ללמדנו, שיש בכוח האדם להוסיף עוצמה 

לזעקתו, אם יכוון אותה בפועל כלפי ה' יתברך.

ילד  שבהיותו  מקמניץ,  זצ"ל  ליבוביץ  בער  ברוך  רבי  הגאון  מרן  על  סיפרו  וכבר 
צערו.  מרוב  לבכות  והחל  שעשה  ילדות  משובת  איזו  על  מאביו  מכה  פעם  ספג 
והנה מבחין אביו שמתוך בכייתו נוטל הילד סידור מהארון ופותח בתפילת מנחה.

"מדוע דווקא עכשיו?" - שאל האב את בנו הקטן, והוא משיב בתמימות טהורה: 
מתוך  לתפילה  הזו  ההזדמנות  את  אנצל  שלא  מדוע  בוכה,  אני  וכה  כה  בין  "אם 

בכייה...?!" (שערים בתפילה עמ' מד).

זעקה החותרת תחת כסא הכבוד
והובל  בבל  מלך  בידי  שנתפס  יהודה  מלך  מנשה  על  חז"ל  מספרים  זה  ומעין 
של  גדול  בדוד  הונח  הוא  ביותר,  אכזרי  באופן  להריגה 
איומים,  היו  הייסורים  מתחתיו,  הוצתה  ואש  נחושת 
תחילה  אלא  ה',  אל  לקרוא  מיד  מיהר  לא  הוא  אולם 
ורק  שהכיר,  העבודות-זרות  כל  של  בשמותיהם  קרא 
משלא נענה נזכר בפסוק "בצר לך ומצאוך כל הדברים 

האלה ...ושבת עד ה' אלוקיך" (דברים ד ל).

תפילתו, כפי שהיא מתוארת בדברי חז"ל (ירושלמי סנהדרין 
מלבד  וכלל,  כלל  הולמת  שאינה  בלשון  נאמרה  ב)  י 

את  והזכירו  עליו  לקטרג  עמדו  מרום  צבא  כל  גם  זאת 
ברוך  הקדוש  חתר  זאת  למרות  אולם  הרעים,  מעשיו 
הוא חתירה תחת כסא כבודו וקיבלה. את ההסבר לכך 
ביארו המפרשים, שכיון שהוא זעק מתוך כאב וייסורים, 
לא הועילו כל הקטרוגים כנגדו, משום שזוהי עוצמתם 
של רחמי השי"ת, שכאשר רואה הוא את בנו מתייסר - 

מיד הוא מושיט לו את ידו.

פתק  כשבידו  הספר  מבית  החוזר  ילד  לעצמנו  נדמיין 
מרבו, פתק המעיד על כך שהוא נשלח הביתה מוקדם 
בעוד  אולם  ראויה.  שאינה  בצורה  שהתנהג  משום 
נטרקת  להענישו,  בדעתם  וחוככים  כועסים  ההורים 
מעומק  לזעוק  מתחיל  והוא  אצבעו  על  הבית  דלת 
הלב... הלא ברור שמיד תהפוך עליו מדת הדין למדת-

רחמים.

כך גם הקב"ה ביחס לבניו אהוביו, כאשר הוא רואה בכאבם ובייסוריהם אין הוא 
עומד מנגד ומיד הוא מושיעם (שיחות רש"ד פינקוס ימים נוראים עמ' קלג).

הגורמים  עמוק  וצער  כאב  של  כאלו  רגעים  מעט  לא  בחיים  מזדמנים  אדם  לכל 
לו לזעוק ממעמקי הלב. לזעקה זו, כפי שלמדנו, ישנו כוח עצום! אם רק נשכיל 
בלבנו לנצל עת רצון זו ולהפנות את הכאב כלפי הקב"ה כתפילה ובקשה, הרי אין 

כל ספק שהוא יחיש את ישועתנו ויאמר לצרותנו די.

פרשת שמות

הצלה מצרה בזכות אמן
"ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַהָּבִאים ִמְצָרְיָמה" (א א)

צירוף האותיות השניות בפסוק "ואלה שמות 
צרה  מכל  כי  ללמדך  ל'אמן'.  עולה  בני" 
הפוקדת את האדם [='הבאים מצרימה' מלשון 
עניית  בזכות  להינצל  הוא  יכול  מיצר-צרה] 

אמן.
ראה: 'יכהן פאר' ו'בן לאשרי' פר' שמות כד.

אמן במתינות
"ַוָּתבֹאָנה ֶאל ְרעּוֵאל ֲאִביֶהן ַוּיֹאֶמר ַמּדּוַע ִמַהְרֶּתן 

ּבֹא ַהּיֹום" (ב יח)

רמז  'אמן'.  תיבות  סופי  היום"  בא  "מהרתן   
כי יש לענות אמן במתינות וכפי שאמרו חז"ל 
(ברכות מז א) "כל המאריך באמן מאריכין לו ימיו 

ושנותיו".
תורה מסיני שמות ב יח.

ביום א' כ' בטבת ימלאו קל"ה שנים לפטירתו של 
מרן ה'אביר יעקב' רבי יעקב אבוחצירה זי"ע. 

בספריו הקדושים הרבה ה'אביר יעקב' להאדיר ולרומם את מצות עניית אמן.
וכך כתב על הפסוק "חונה מלאך ה' סביב ליראיו ויחלצם" (תהלים לד ח)

"אמן" בגימטרייה מלאך, ורמז הכתוב כי על ידי שיראי ה' מקפידים לענות אמן, שורה סביבם שכינת ה' 
ומגוננת עליהם לשמרם ולהצילם מכל צרה וצוקה בעולם הזה ובעולם הבא ('אלף בינה' תהילים  לד ח).

בס"ד

אמן - סגולה לשמירה

נתחזק כולנו בעניית אמן וכך נזכה לשמירה מכל צרה

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  בנבנתיבות אמונים

תם

מע ם
להפוך כל צעקה לתפילה
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גדולתו וקדושתו של רבינו האר"י ז"ל נודעה בשער בת רבים, בעיניו הצופיות 
למרחוק תר היה כל העת אחר נשמות ישראל המצפות לתיקון, וברוח קדשו 
הרגיש בכל צרה העומדת לבוא על צאן עדת מרעיתו, הבין את סיבתה ופעל 

לביטולה.

פעם ישב האר"י עם תלמידיו הקדושים בשדה הסמוכה לעיר צפת, סמוך ונראה 
לקברו של הנביא הושע בן בארי, שם הגו יחדיו בסתרי התורה. והנה, פתאום 
ננער מלימודו, וכשפניו מביעות רגש וחרדה פנה לתלמידיו והורה להם: עמדו 
מיד מלימודכם וחושו לקבץ ביניכם סכום גדול לצדקה. את הכסף תעבירו ללא 
יושב  וכעת  העיר  שבקצה  בבקתה  המתגורר  אלטרוץ  יעקב  רבי  לעני  שהות 

ובוכה על מר גורלו.

מעומק צערו  כי בכייתו הנובעת  את תלמידיו,  האר"י  זאת, זירז  מהרו לעשות 
כבר הרעישה עולמות ובקעה רקיעים, והתביעה מוטלת לפתחם של בני העיר 
עתה  זה  האר"י,  הוסיף  הנה,  דוחקו.  בעת  אחיהם  לימין  לעמוד  השכילו  שלא 
שמעתי בת קול המכריזה ואומרת, כי נחיל גדול של ארבה עומד לפשוט על 

העיר צפת ולהכרית את כל תבואתה מגדיש עד קמה ועד כרם זית.

אמונים על מצות רבם מיהרו התלמידים לעשות כדבריו. חיש מהר הם ערכו 
פרוטה  לקבוץ  העיר,  בתי  בין  לסובב  פעמיהם  החישו  אחר  ביניהם,  מגבית 

לפרוטה למען המטרה הנשגבה.

זמן לא רב חלף וכבר שבו החברים אל מקום לימודם, כאשר אחד מהם, רבי 
והלך  נאה  סכום  לכדי  שהתקבצו  הנדבות  את  מכולם  אסף  שמו,  הכהן  יצחק 
אל הבקתה הדלה שבקצה העיר, מקום מגוריו של רבי יעקב אלטרוץ. בפתח 
הבית הוא כבר הבחין בעני היושב וזועק מרה על רוע מצבו, בדיוק כפי שתיאר 

האר"י.

טרם הוציא את צרור הכסף התעניין רבי יצחק בעדינות, וביקש לשמוע מפי 
על  העומדת  המים  חבית  סיפר:  והוא  שכזה,  נורא  צער  לכדי  הביאו  מה  העני 
הגג ומספקת זה שנים שתייה לי ולילדי הרכים, נבקעה בפתע פתאום, המים 
אף פרוטה לפורטה  היקרים הלכו לאבדון, ואם לא דיי בכך, הרי שאין בכיסי 
כדי לקנות אחרת תחתיה, עתה עומדים אני ובני ביתי לגווע בצמא, ומאין יבוא 

עזרי?!

שמע רבי יצחק ומיד העביר את הכסף לידי העני ששמח שמחה גדולה והעתיר 
עליו ברכות מעומק ליבו, משם פנה לחזור לרבו האר"י ולהודיעו כי קיים את 

מצוותו.

השמים  כיצד  לראות  הכל  הופתעו  פיו  לפתוח  הספיק  בטרם  שעוד  אלא 
נושאת  היא  כאשר  לנשב,  החלה  חזקה  רוח  פתאום,  בפתע  פניהם  מקדירים 

עמה נחיל עצום של ארבה, ממש מעל ראשם.

רבי, קיימתי את שליחותי! זעק רבי יצחק בקול לא לו, אך האר"י הרגיעו במאור 
פנים והורה לו וליתר החברים להביט שוב למעלה.

שבו ונשאו התלמידים את עיניהם למרום, והנה הם מבחינים בלהקות הארבה 
השבות על עקבותיהם אל הים הגדול שם טבעו כולן למוות ולא נותר מהן עד 

אחד. 
('קב הישר' פ"ט)

תפילתן של המילדות
"ַוִּתיֶראןָ ַהְמַיְּלדֹת ֶאת ָהֱאִקים ְוא ָעׂשּו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֲאֵליֶהן ֶמֶל ִמְצָרִים ַוְּתַחֶּייןָ 

ֶאת ַהְיָלִדים" (א יח)

לומר  התורה  הוצרכה  למה  חז"ל:  תמהו  הילדים"  את  "ותחיין  הכתוב  בלשון 
כאשר  עשו  לא  שהמילדות  לכן  קודם  אמרה  כבר  הלא  הילדים",  את  "ותחיין 

דבר עליהן מלך מצרים?

וביארו, שיש בכך קילוס בתוך קילוס שלא די שלא קיימו את דברי פרעה, אלא 
או  חגרים  לצאת  שראויים  מהם  כיצד: "יש  טובות,  עמהם  לעשות  הוסיפו  אף 
סומים או בעלי מומים, ומה היו עושות המילדות? עומדות בתפילה ואומרות 
אנו  דבריך  פרעה,  של  דבריו  קיימנו  שלא  יודע  אתה  הוא:  ברוך  הקדוש  לפני 
מבקשות לקיים! ריבון העולם, ֵיֵצא ַהְוָלד לשלום, שלא ימצאו ישראל ידיהם 
להשיח עלינו ולומר: הרי יצאו בעלי מומים מתוך שבקשו להרוג אותם. ומיד 

היה הקדוש ברוך הוא שומע קולן ויוצאים שלמים".

מן  "יש  מכך:  יותר  עשו  שעוד  לוי  רבי  ואומר  מוסיף  המדרש  דברי  בהמשך 
שראויים למות בשעת יציאתם, או לסכן את אימן שתמות אחר יציאתם, והיו 
להם  ְּתֵלה  עולם  של  ריבונו  הוא:  ברוך  לקדוש  ואומרות  בתפילה  עומדות 
עכשיו ותן להם נפשותיהם, שלא יאמרו ישראל הן הרגו אותם. והקדוש ברוך 
האמהות,  אלו  "ותחיין"   - הילדים"  את  "ותחיין  שנאמר:  תפילתן,  עושה  הוא 

"הילדים" - הילדים ממש. (שמות רבה א טו) 

תפילה מתוך הצרה נשמעת
"ַוַּתַעל ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאִקים ִמן ָהֲעבָֹדה" (ב כג)

יש להבין מדוע חוזרת התורה על המילים "מן העבודה" אחר שכבר נאמר קודם 
תפילה  שאין  ללמדנו  התורה  שבאה  ונראה  העבודה".  מן  ישראל  בני  "ויאנחו 
שלימה ומקובלת לפני הקב"ה, יותר מאותה תפילה שהוא מתפלל מתוך עומק 
הצרה והדוחק הבאים עליו. ולפי זה ביאור הכתוב כך הוא: "ותעל שועתם אל 
האלוקים" מפני מה? "מן העבודה" – משום שהייתה זו תפילה שנאמרה מתוך 

עומק הצער והכאב בו היו ישראל שרויים באותה שעה. (רבנו בחיי)

עיקר צער בני ישראל על גלות השכינה
בדרך נוספת יש לבאר, שבאה התורה להגיד שבחם של ישראל במצרים, שאף 
ועיקר  עצמם,  צרת  על  השגיחו  לא  מקום  מכל  מאוד,  עד  גדולה  בצרה  שהיו 
"ותעל  שאמר:  וזהו  השכינה.  גלות  על   - האלוקים"  "אל  היה  וזעקתם  צערם 
שועתם אל האלוקים" שתפילתם הייתה יותר על צער האלוקים, ממה שצעקו 
בשביל עצמם "מן העבודה" הקשה עליהם. ('דברי שמואל' [להרר"ש מניקלשבורג] ליקוטים)

כוחה של צעקה
"ַוַּיְרא ֱאִקים ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֵּיַדע ֱאֽקים" (ב כה)

ישראל,  של  גאולתם  בזכות  רבים  טעמים  להזכיר  האריך  הכתוב  כי  לומר  יש 
כגון האמור בפסוק זה: "וישמע אלוקים את נאקתם, ויזכור אלוקים את בריתו 
בני ישראל וידע אלוקים",  את  יעקב וירא אלוקים  ואת  את יצחק  אברהם  את 
ראויים  היו  לא  עדיין  מעשיהם  שמצד  שאף  ללמדנו  להלן,  בפסוקים  עוד  וכן 
ישראל להיגאל, מכל מקום קיבל הקב"ה את תפילתם ברחמים מחמת הצעקה 

שצעקו. (רמב"ן)

קבלת התפילה - ראיה שיש אלוקים בישראל
"ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ָהֱאִקים ִהֵּנה ָאֹנִכי ָבא ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ...ְוָאְמרּו ִלי ַמה ְּׁשמֹו ָמה 

אַֹמר ֲאֵלֶהם. ַוּיֹאֶמר ֱאִקים ֶאל מֶֹׁשה ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה" (ג יג-יד)

יש לבאר את שאלתו של משה: "ואמרו לי מה שמו", שכוונתו הייתה לבקש 
מהקב"ה בשם בני ישראל, שיראה להם איזה אות ומופת על כך שהוא נמצא 
ומשגיח עליהם תמיד, והקב"ה השיב לו: "אהיה אשר אהיה", כלומר: אין להם 
צורך בשום ַרֲאָיה על כך, כי עצם העובדה שבכל דור ודור כשהם קוראים אליי 
מתוך צרתם מיד אני עונה להם, זו הראיה הגדולה ביותר שיש אלוקים בישראל 

וקרוב הוא אלינו ברחמיו בכל קראנו אליו. (רמב"ן)

משה לא התפלל על רפואתו
"ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ה' ...א ִאיׁש ְּדָבִרים ָאֹנִכי ...ַּגם ֵמָאז ַּדֶּבְר ֶאל ַעְבֶּד ִּכי ְכַבד ֶּפה 

ּוְכַבד ָלׁשֹון ָאֹנִכי. ַוּיֹאֶמר ה' ֵאָליו ִמי ָׂשם ֶּפה ָלָאָדם ...ֲהא ָאֹנִכי ה'" (ד י-יא)

יש לפרש בלשון הכתוב שטען משה לפני ה': אילו הייתי ראוי שתשלחני לפני 
עמו.  לדבר  שאוכל  כדי  פי  כבדות  את  לכן  קודם  לרפא  עליך  היה  הלא  פרעה, 
שהסיבה  כלומר,  ה'",  אנוכי  ...הלא  לאדם  פה  שם  "מי  הייתה  הקב"ה  ותשובת 
שלא ריפאתי אותך היא משום שהיה עליך להתפלל על כך ולא התפללת. (רמב"ן)

סיפור שבועי על אמן ותפילה מאוצרות רבותינו על אמן ותפילה 

פנינים משולחנם של גדולי ישראל 
בשגב גדולתה של עניית אמן

מעשה אמוניםפניני אמונים

משולחן אמונים

הצדקה שהניסה את הארבה

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

הייתה כלל עניית אמן?

בעלונים הבאים נביא אי"ה מתוך התירוצים הרבים שנאמרו על שאלה זו 
בדברי הראשונים והאחרונים, בעלי המוסר וספרי חסידות:

הרא"ש פירש זאת על פי דברי חז"ל (תנחומא עקב ו): "אמר רבי יוחנן, 
כל מי שהתחיל במצוה ואחר כך בא אחר וגמרה, נקראת על שם גומרה", 
גדול  לפיכך  הברכה,  והשלמת  גמר  היא  אמן  שעניית  כיון  ולענייננו, 
והעונה  במצוה  התחיל  רק  שהמברך  כיון  המברך,  מן  יותר  אמן  העונה 

אמן הוא שהשלימה.
'תוספות הרא"ש' ברכות נג ב

מע פני
תפילתן
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