
ּכֹה תֹאַמר ְלֵבית ַיֲעקֹב ְוַתֵּגיד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל (יט ג)

ידועה היא דרשת חז"ל על פסוק זה שנאמר כהקדמה למעמד קבלת התורה (שמו"ר 
כח ב): "כה תאמר לבית יעקב - אלו הנשים ...ותגיד לבני ישראל - אלו האנשים". 

והנה, רבים מגדולי המפרשים עמדו על תמיהה העולה למקרא דברי חז"ל אלו, 
הלא לכאורה מצות לימוד התורה ניתנה בעיקר לאנשים, ומפני מה אפוא הקדים 

הכתוב את הנשים לאנשים?

לתמיהה זו נדרש אף רבנו בחיי, ובאר בדרכו המיוחדת, כי כיון שהאשה היא זו 
שמביאה את בנה לבית המדרש, לפי שהיא מצויה תמיד בבית והיא מרעיפה עליו 
חסד ורחמים כדי למשוך לבו אחר לימוד התורה עד שגם כי יזקין לא יסור ממנה, 

לפיכך ראוי להקדימה לאנשים בקבלת התורה.

מעין דבריו מצינו בדברי חז"ל הנודעים (ברכות יז א) שהנשים זוכות לחיי העולם הבא 
והוגים  המדרש  בבית  היושבים  ובניהן  לבעליהן  ומסייעות  טורחות  שהן  בשכר 

בתורה.

ובדרך דרוש מוסיף ומבאר רבנו המהרש"א (ח"א סוטה כא א), שלשון הכתוב "ְוַתֵּגיד" 
לתחילת  כהסבר  הוא  'ְוַתִגּיד',  נסתר  בלשון  לקרוא  גם  ניתן  אותו  ישראל",  לבני 
הנשים  הוקדמו  מה  מפני  אדם  ישאלך  שאם  יעקב".  לבית  תאמר  "כה  הפסוק 

במעמד קבלת התורה, ֲעֵנה לו: משום שהן מקיימות בנפשן 
לבניהן  שמסייעות  שבכך  היינו  ישראל",  לבני  "ותגיד 
ולבעליהן ללמוד תורה, הרי זה כאילו הן עצמן מלמדות 

אותם את התורה.

וזכני לגדל...
ומרכזי  נוסף  לחלק  בחיי  רבנו  מתייחס  דבריו  בהמשך 
חלק   - בניהן  של  התורה  בלימוד  ישראל  לנשות  שיש 
התפילה - וכך כותב: "לכך ראויה האשה להתפלל לשם 
מצוה  שהיא   - שבת  של  הנר  הדלקת  בשעת  יתברך 
המוטלת עליה - שיתן לה ה' בנים מאירים בתורה. כי 
ובזכות  המצוה,  עשיית  בשעת  נשמעת  יותר  התפילה 
נר שבת שהוא אור, תזכה לבנים בעלי תורה הנקראת 
וכן  אור",  ותורה  מצוה  נר  "כי  כג):  ו  (משלי  שנאמר  אור, 
דרשו חז"ל (שבת כג ב) כי הרגיל בנר זוכה לבנים תלמידי 

חכמים".

את דברי רבנו בחיי הללו מביא המגן אברהם (רסג יא) להלכה, כמקור למנהג תפילת 
ברגש  הנאמרת  תפילה  בתורה,  בניה  הצלחת  על  הנרות  הדלקת  בשעת  האשה 
"ְיִהי  וטהורות:  זכות  ומילותיה  הדורות,  בכל  הכשרות  ישראל  נשות  מפי  קודש 
ָרצֹון ִמְּלָפֶני ֶׁשְּתחֹוֵנן אֹוִתי ְוֶאת ִאיִׁשי ְוֶאת ָּבַני ...ְוַזֵּכִני ְלַגֵּדל ָּבִנים ּוְבֵני ָבִנים ֲחָכִמים 
ֶאת  ּוְמִאיִרים  ְּדֵבִקים,  ַּבה'  קֶֹדׁש,  ֶזַרע  ֱאֶמת,  ַאְנֵׁשי  ֱאִהים,  ִיְרֵאי  ה'  אֹוֲהֵבי  ּוְנבֹוִנים 

ָהעֹוָלם ְּבתֹוָרה ּוְבַמֲעִׂשים טֹוִבים ּוְבָכל ְמֶלאֶכת ֲעבֹוַדת ַהּבֹוֵרא...". 

עובדה נפלאה מביא ה'דעת משה' (פר' תרומה) בשם אביו המגיד הקדוש מקוז'ניץ: 
צדיקים  בנים  על  להתפלל  צריכה  שבת,  לכבוד  נרות  מדלקת  שהאשה  "בעת 
תלמידי חכמים, והשעה מסוגלת לכך ...וזאת סיפר לי אאמו"ר זצלה"ה על אמו 

של הגה"ק רבי שמואל קאיידנובר זצ"ל, בעל ה'תפארת שמואל' על הש"ס, שלא 
התפללה  שבת  של  נרות  הדלקת  בשעת  אולם  כלום,  להתפלל  יודעת  הייתה 

במילותיה בשפה הרוסית: יהי רצון שיהא בני שמואל תלמיד חכם...".

תפילתה של לאה אמנו ע"ה
לתמיהה  שהתייחסו  מצינו  לפרשתנו  זקנים'  ב'מושב  התוספות  בעלי  בדברי  אף 
בה פתחנו, וכך כתבו ביישוב הדברים: "מי יגלה עפר מעיני רבנו משה מנרבונא 
זצ"ל שהיה רגיל לדרוש: בזכותה של לאה זכו הנשים להזכר תחילה בדיבור זה, 
משה  לנו  צוה  "תורה  חקוק  ובה  זהב  של  [טס]  נוכלא  לבה  על  נותנת  שהייתה 
לאה  "ועיני  הכתוב  אמר  לכן  ולילה.  יום  בו  הוגה  והייתה  יעקב",  קהלת  מורשה 

רכות" - מזהרורית [=סינוור] של זהב, ולפיכך זכו צאצאיה בתורה מקודם.

היינו, לאה אמנו ע"ה, מי שזכתה להיות אימם של מחצית משבטי י-ה, משחר טל 
כאן  הקדים  לפיכך  בתורה,  לחלק  שיזכו  צאצאיה  על  ובקשה  התפללה  ילדותה 

הכתוב נשים לאנשים ולכך אף זכתה שצאצאיה זכו בתורה קודם לאחרים.

דברי בעלי התוספות מקבלים משמעות מיוחדת לאור דברי הקדוש רבי אברהם 
סבע זי"ע, מראשי גולת ספרד וסבו של מרן ה'בית יוסף', בביאור הטעם שזכתה 
התורה  ללומדי  כסמל  השנים  ברבות  שהפך  מי  כיששכר,  לבן  ע"ה  אמנו  לאה 
מקצת  אך  להביא  נוכל  הגיליון  ומקוצר  הדורות,  שבכל 
המור'  'צרור  בספרו  כתב  אשר  הנשגבים  הדברים  מן 

לפרשת ויצא:

".....שבתחילה כשילדה את יהודה שהוא מלך, חשבה 
ובהם  בנים  ארבעה  לה  שהיו  אחר  מאושרת,  עצמה 
היה המלכות ...אחר כך חשבה מחשבה אחרת וראתה 
בעיניה  ותקטן  דבר,  השיגה  לא  כאלו  חסרה  בעצמה 
דבר המלוכה אחר שידעה שהמלך נושע בה' ובתורתו 
להתחנן  הראשון,  משמרתה  על  לעמוד  חזרה  ...ולכן 
עוסק  בן  לה  שיתן  מלפניו  לבקש  המלך  אל  ולבא 
אלקים  'וישמע  יז)  ל  (בראשית  הכתוב  שאמר  וזהו  בתורה, 
אל לאה ותהר ותלד ליעקב בן חמישי' - עוסק בחמשה 

חומשי התורה".

לאחותה  לאה  אמרה  "לכן  המור':  'צרור  בעל  וממשיך 
"המעט קחתך את אישי", כי אחר שאין לי בן בעל תורה 
השם  ...וכשהשלים  מעולם  ילדתי  לא  כאלו  חסרה  הריני 
חפצה וזכתה בבן בעל תורה [=יששכר], אמרה 'נתן אלקים שכרי', כי זהו השכר 

האמתי...".

זכו  אשר  בישראל,  צדקניות  אימהות  של  תפילותיהן  בתיאור  להאריך  יש  הרבה 
בכוח תפילתן דורות של תלמידי חכמים, אולם לא נוכל לסיים בלא שנביא את 
"אשרי  ח)  ב  (אבות  יהושע  רבי  של  אמו  על  המשנה  דברי  בטעם  רש"י  של  הסברו 
יולדתו": "לפי שאמו גרמה לו שיהיה חכם, שכל הימים שהייתה מעוברת הייתה 
מכם,  בבקשה  להם:  ואומרת  בעיר,  שהיו  מדרשות  בתי  כל  על  יום  בכל  מחזרת 

בקשו רחמים על העובר הזה שיהיה חכם".

פרשת יתרו

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  מעבנבנתיבות אמונים ם
אל תיטוש תורת אמך

אחר הדברות ענו אמן
יתרו  בפרשת  נאמרה  פעמים  עשרה 
בגימטרייה  שהיא  'הא-להים',  המילה 
לדברי  רמז  'אמן',  של  כגימטרייה   91
מעשרת  אחת  כל  שאחר  המפרשים 
אחר  שענו  כפי  אמן,  ישראל  ענו  הדברות 
גריזים  בהר  שנאמרו  והקללות  הברכות 

והר עיבל.
'אמונת יצחק' פרק יז

אמן. כי גם אני מאמין.

אז מסיני נצטוו = אמן
(פירוש התפילות לר"י בר יקר)

שורשיה של עניית אמן נטועות במצוות האמונה 
עליה הצטווינו במעמד הר סיני – בעשרת הדברות. 

וכאז כן היום... נקפיד כולנו על עניית צ' אמנים בכל יום 
כתקנת הזוהר (ראה משנ"ב ו יג) וכך נזכה לבסס את האמונה בליבנו לנצח.
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רבם  נדיר.  למחזה  עדים  להיות  חיים  החפץ  מרן  של  ביתו  באי  זכו  יום  באותו 
הגדול, גאון הדור והדרו, יושב היה על יד שולחנו וממרר בבכי, תוך שהוא מדפדף 

הנה והנה בספר תהלים בלוי המונח לפניו ומעיניו נושרות דמעות רותחות.

היה זה בשנת תרפ"ד, כשלושים שנה לאחר פטירת אמו הצדקנית מרת דברושה 
ע"ה. רבי מרדכי דב, חתן-אחותו, גילה את ספר התהלים העתיק ממש באקראי 

בבית חמותו והביאו אל בית הדוד.

ישן ובלה היה הספר, כל דף מדפיו היה מעוטר בכתמים חומים, עדות לדמעות 
שנשפכו עליו משך שנים רבות בהן היה בשימוש תדיר בבית אמו של רבי ישראל 

מאיר הכהן, ענק התורה והמוסר.

הוא  למתרחש,  לבו  הצדיק  שם  ובינתיים  במחזה,  לצפות  הבית  בני  ובאו  נאספו 
להתרגש  לו  גרם  מה  לנוכחים  להסביר  וביקש  בערגה  לו  ונשק  הספר  את  סגר 

כל כך.

הכתמים  על  והצביע  חיים  החפץ  אמר  ע"ה,  לאמי  היה  שייך  זה  תהלים  ספר 
הרבות  לדמעות  אילמת  עדות  הם  אלו  כתמים  מנומר.  הספר  היה  בהם  החומים 

ששפכה אמי זכרונה לברכה בקוראה בו.

לעולם לא אשכח כיצד בכל יום, עוד בטרם האיר השחר, כבר היו קולחים מזמורי 
התהלים מפיה בניגון עתיק ומשתפך, כשלאחריהם נישאת הייתה תפילה מפיה 
עלי, בנה היחיד: יהי רצון שיגדל ישראל מאיר שלי בתורה, שיהיה יהודי ישר וטוב 

וימצא חן בעיני אלוקים ואדם.

התהלים,  בספר  ושורה  שורה  כל  שהכתימו  בדמעותיה  אני  מבחין  כאשר  כעת, 
האם אוכל להתאפק מלבכות?!

*

עת  ע"ה,  סבתי  של  ימיה  באחרית  וסיפרה:  מרן  של  בתו  הוסיפה  מעמד  באותו 
כבר יצא שמו של בנה ברחבי העולם היהודי, ניגשו אליה כמה ממקורביה ובקשו 

להתעניין, במה זכית לבן גדול שכזה.

סבתא שמעה את השאלה, אולם בענוותנותה ניסתה תחילה להתחמק מתשובה. 
אבו  לא  הללו  אולם  אמרה.   - זאת'  להסביר  שיוכל  מיוחד  מה  דבר  זוכרת  'אינני 

לוותר והפצירו: 'שמא בכל זאת תיזכרי במשהו, אפילו מעשה קטן...

לבסוף נעתרה וסיפרה: לפני חתונתי ניגשה אלי אמי ע"ה והשמיעה באוזני מילים 
קצרות: בתי יקירתי, הקשיבי נא לאשר אומר לך בעת גדולה זו: תפקידנו הגדול 
לך  טלי  שמים,  וביראת  בתורה  יגדלו  שבנינו  לכך  לדאוג  הוא  יהודיות  כאימהות 
אפוא כמתנת כלולות את ספר התהלים הלזה, ובכל יום העתירי בו תפילה לפני 

בורא עולמים שתזכי לגדל את בנייך לתורה וליראה.

אל תשכחי להוזיל דמעות בעת תפילתך, הוסיפה אמי וקראה תוך שהיא תוקעת 
בידי ספר תהלים חדש, בעל כריכה בוהקת.

כל ימיי שמרתי על דברת אמי. בכל דקה פנויה שהייתה לי, אם בסיום עבודות 
הבית, או אף כשהמתנתי לסיר תפוחי-האדמה שירתח, נוטלת הייתי את הספר 
שלי  מאירק'ה  ישראל  על  דומעת  תפילה  בו  ונושאת  מאמי,  שקבלתי  הקדוש 

שיגדל כתלמיד חכם וירא שמים.

שמא מעשה זו הוא שזיכני לכך, סיימה סבתי ע"ה את מילותיה המדודות, מילים 
שיצאו מלב של אמא ולא הותירו ספק באוזני השומעים.

(החפץ חיים חייו ופעל ח"א עמ' כו; אוצרות התורה פר' יתרו)

תפילה על עניינים גשמיים

"ַוּיֹאֶמר ה' ...ִהֵּנה ָאֹנִכי ָּבא ֵאֶלי ְּבַעב ֶהָעָנן" (יט ט)

אמר הרה"ק רבי ירחמיאל מאוסטרובצה: לרוב פשטותו וקוצר השגתו, לעתים 
מוצא האדם את עצמו מתפלל על דברים גשמיים ביותר. נדמה היה כי תפילה 
שכזו אינה ראויה שתישמע, אולם הקב"ה מבטיחו ואומר: "הנה אנוכי בא אליך 
ואאזין  ארד  וגשמי,  עב  דבר  על  בתפילתך  תבקש  אם  שאף  היינו,  הענן",  בעב 

'אמרי שפר'לה ואמלא מבוקשך.

עשרת הדברות בקריאת שמע

"ִהֵּנה ָאֹנִכי ָּבא ֵאֶלי ְּבַעב ֶהָעָנן" (יט ט)

רמוזות  בפרשתנו  הכתובות  הדברות  שעשרת  הובא  פ"א)  סוף  (ברכות  בירושלמי 
זאת  לכוון  שיש  פסק  ב)  (סא  ברורה  ובמשנה  שמע,  קריאת  פרשיות  בשלוש 
ודברה  דברה  כל  נרמזת  כיצד  שם  הביא  ואף  שמע,  קריאת  אמירת  בשעת 

במילות קריאת שמע. 

המתחילות  הדברות  עשרת   - אנכי"  "הנה  זה:  בפסוק  למצוא  נוכל  לכך  רמז 
פרשת  של  תיבות   [72] בע"ב   - הענן"  "בעב  לך,  נרמזו   - אליך"  "בא  ב'אנכי', 

'ויאמר', ובענ"ן [170] תיבות של פרשת 'שמע' ו'והיה אם שמוע".

'אמרי נועם' לר"מ מדזיקוב

ופתחו וענו - אמן

"ַוְיַדֵּבר ֱאִקים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאמֹר" (כ א)

הן  הן  על  עונים  שהיו  רש"י: "מלמד  מפרש  'לאמור'  הלשון  כפילות  פשר  את 
ועל לאו לאו". והנה במדרש (ילק"ש ירמיה רסו) נאמר ש'אנכי ולא יהיה לך בדיבור 
אחד נאמרו', ולדברי רש"י יש להבין מה ענו ישראל על דיבור זה שיש בו הן 

ולאו כאחד?

ויש לומר שבני ישראל לא ענו במפורש על הדברות 'הן' או 'לאו', אלא ענו 'אמן' 
שמשמעותה הסכמה לדברים ובכך נחשב להם כאילו ענו 'על הן הן ועל לאו 

לאו', ואף על 'אנכי ולא יהיה לך' ענו אמן.

מצאה':  'יונה  בפיוטו  הלוי  יהודה  רבי  של  לשונו  את  להבין  גם  נוכל  זה  לפי 
"ופתחו וענו ה' אחד', שלכאורה היכן מצינו שענו ישראל 'ה' אחד', אולם לאמור 
בגימטרייה  שהיא  בכך  ה'  אחדות  את  מסמלת  אמן  שעניית  שכיון  יובן,  לעיל 
צ"א כגימטרייה של שמות הוי"ה ואדנות כאחד, לפיכך נחשב להם כאילו ענו 

'בית אברהם' [סלונים] מכתבי קודש יב'ה' אחד'.

הקב"ה עונה לכל תפילה

"א ִיְהֶיה ְל ֱאִהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָני" (כ ג)

לעובדיהם,  אחרים  "שהם  רש"י:  פירש  אחרים'  'אלהים  הכינוי  משמעות  את 
צועקים אליהם ואינן עונים אותם, ודומה כאילו הוא אחר שאינו מכירו מעולם".

אם   - הן  שומע  אתה  לאו  מכלל  זי"ע:  אמת'  ה'אמרי  האדמו"ר  כך  על  ואמר 
להם,  עונה  ואינו  לעובדיו  זר  שהוא  בכך  מתאפיין  כוכבים  עובדי  של  אלהיהם 
להבדיל אלף-אלפי הבדלות נוכל לדעת עד כמה מתייחד אלוקינו, בכך שאין 
כלפיו מציאות של צעקה הנותרת ללא מענה, וכפי שאמרו חז"ל (דב"ר ב יב): "הוי 

מתפלל וחוזר ומתפלל ויש שעה שיתנו לך".
'אמרי אמת' שבועות תרע"ו

כסף וזהב בשעת התפילה

"א ַתֲעׂשּון ִאִּתי ֱאֵהי ֶכֶסף ֵואֵהי ָזָהב א ַתֲעׂשּו ָלֶכם" (כ כ)

"יש לפרש: "לא תעשון אתי" - כשאתם עומדים בתפלה אתי לא תחשבו בכסף 
כסף  אלהי  עשיתם  כאלו  עליכם  אני  מעלה  כן  תעשו  שאם  עמכם,  אשר  וזהב 

ואלהי זהב".
רבנו בחיי

פה המקצר לא יונף על המאריך

"ִּכי ַחְרְּב ֵהַנְפָּת ָעֶליָה ַוְּתַחְלֶלָה" (כ כב)

נברא  רש"י: "שהמזבח  פירש  המזבח?  על  ברזל  להניף  תורה  אסרה  מה  מפני 
שיונף  בדין  זה  אין  אדם,  של  ימיו  לקצר  נברא  והברזל  אדם  של  ימיו  להאריך 

המקצר על המאריך".

והיה דורש המשגיח הגה"צ  רבי אלי' לופיאן, כי באותה מדה נוכל לומר בנוגע 
הרע  בלשון  המדבר  פה  קרבנות:  במקום  לנו  נתקנה  הזה  בזמן  אשר  לתפילה 
ורכילות, כמוהו כברזל המקצר ימיו של אדם, וכיצד אפוא יוכל האדם להוציא 

בו דברי תפילה המאריכה ימיו של אדם?!
לב אליהו ח"א עמ' רלד

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

ספר תהלים ספוג בדמעות

ותמהו  המברך",  מן  יותר  אמן  העונה  "גדול  ב):  נג  (ברכות  חז"ל  אמרו 
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 הסברו של רבנו מנחם ריקנאטי לשאלה זו:

אמן  שהעונה  נמצא  אחד',  ויהיה  והוה  'היה  בגימטרייה  הכולל)  (עם  'אמן 
מעיד על ייחוד ה', על חידוש העולם, על קיום העולם ועל מציאות ה' בו 
לעולמי עולמים, ולכך גדול הוא מהמברך שאינו כולל בברכתו יסודות 

אלו.
ריקנאטי פר' בשלח

מע פני
תפילה על

מאו סיפם ם
הלים ס


