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   "ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו"

ה תפילות שאינות שבות "לפני הקב להתפלל המופלאה הדרך

  !ע מפרשתנו"זי" מאור ושמש"ק בעל ה"למד הרהאותה  – ריקם
ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן "

וישמע אלקים את . העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלקים מן העבודה
וירא  .נאקתם ויזכור אלקים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב

  )        כה-כג, ב" (אלקים את בני ישראל וידע אלקים
ק בעל "הרהשל המופלאים קדשו  תוכן דברינביא כאן בפניכם את 

דרך מיוחדת דנו ממלשמדקדק בפסוקים אלו ו ע"זי" באר מים חיים"ה
  :'על פי הזהר הק בעבודת התפילה

ולא נאמר " זעקה"למה בחרה התורה בלשון , דהנה יש לדקדק"
כן מעשרה לשונות של תפילה כנזכר במדרש הגם שהיא גם , "ויתפללו"
אף על פי כן צריכים להבין הטעם למה לא נאמר , )א, דברים רבה ב(
ותעל "נאמר על ה, עוד יש לדקדק. "זעקה ושועה"אלא לשון " ויתפללו"

, נראות מיותר" מן העבודה"תיבות  ,"מן העבודהשועתם אל האלהים 
עוד יש לדקדק ". מן העבודהויאנחו בני ישראל ", שכבר כתוב לפני כן

  .לכאורה אין לו ביאור, "וידע אלהים"מהלשון 
כי  – ע"זי" מאור ושמש"ק בעל ה"הרהתב כ – "אלא נראה לי לבאר"

גם . "יותר ממעשים טובים להגדולה תפ" :)ברכות לב(ידוע מהגמרא 
יש , אמנם. איתא במדרשים ובזוהר מעלת התפלה שהיא במקום עבודה

שאין התפלה יכולה לעלות למעלה מפני הקטרוגים  וזמנים עתים
כי עונותיכם ) "ב, ישעיהו נט(ב כמו שכתו, שמפסיקים כחומת ברזל

לזעוק מעומקא , :)ב סג"ח(והתקנה לזה מובא בזוהר הקדוש ". מבדילים
 "זעקה"והוא נקרא . נתו שהוא רק קול לבד בלא דיבורדליבא בכל כוו

ה בעצמו פונה לזעקה "הקברק  –ומזה אין המקטרגים יודעים " ועהש"ו
וזה חשוב יותר ויותר . ועונה לקוראיו, זו כשהיא באמת מעומקא דליבא

, מהתפלה שהיא בדיבור בחיתוך אותיות ותיבות שמבינים המלאכים
ת לבד "השי, ל בלא דיבור"לא כן בזעקה הנ, ויכול להיות קטרוג עליה

   .משאלות לבו לטובהוממלא  –קשו יודע מחשבותיו ומבו
שומע תפלה עדיך ") תהלים סה ג(על פסוק  ל"י ז"הארוכדאיתא בשם 
ת "שהלא השי, שפירש שמה שצריך להשמיע התפלה, "כל בשר יבואו

והיה די רק להרהר מגמותיו , יודע מחשבות ויודע כל בקשת כל אחד
למען ישמעו בני , "ועדיך כל בשר יבוא"הכתוב אמר  –וצרכיו במחשבה 

אכן . עיין שם באריכות, אדם שהצדיק מתפלל וילמדו גם הם להתפלל
, ל"התקנה הוא לצעוק בקול פשוט בלא דיבורים כנאזי  –כשיש קטרוג 

  .ת רצון יראיו יעשה"כי השי, ואז נשמע תפלתו
, פירוש" וימת מלך מצרים: "ועתה נבוא לביאור הפסוקים באופן נפלא

ועל ידי מה . כידוע" מיתה"שזה נקרא , מפלה ושפלות, השהיתה לו יריד
מלת , "ויאנחו בני ישראל מן העבודה"הכתוב אמר  –היתה שפלותו 

) הרגילה( שהניחו התפלהרצה לומר , "הנחה"פירוש לשון " ויאנחו"
היינו בקול  ויזעקורק , "עבודה"שהיא בחיתוך אותיות ותיבות שנקראת 

. העבודה שהיא תפלה בפהשהניחו  "מן העבודה"ויאנחו וזהו . לבד
 ,רצה לומר" ותעל שועתם אל האלהים מן העבודה"אז  –כשעשו כך 

, פירוש" נאקתם"וישמע אלקים את ואמר אחר כך . יותר מן העבודה
אף על פי כן נשמע , הגם שנאקה בחינתה קטנה מבחינת זעקה ושועה

וגמר אומר  ."יזכור אלהים את בריתו"וועל ידי זה , גם כן אחר כך
שלא ידע מחמת  –שמפני זה נשמע צעקתם , רצה לומר "וידע אלהים"

    . ל"כנ, ת לבדו ועל כן לא היה עליה שום קטרוג"ממנה כי אם השי

  
  

מפני  אך, גאליראוים להעם ישראל ן שהגם שלא היו "דברי הרמב

  !הצעקה קיבל תפלתם ברחמיו
, ות רבות בגאולתםוהאריך הכתוב להזכיר טענ: "ן"לשונו של הרמבזה 

, "וירא אלוהים", "ויזכור אלוהים את בריתו" ,"וישמע אלוהים את נאקתם"
 ,פ שנשלם הזמן שנגזר עליהם"כי אע ,"כי ידעתי את מכאוביו", "וידע אלוהים"

אלא מפני , )יחזקאל כ ח(כמו שמפורש על ידי יחזקאל , לא היו ראויים להיגאל

ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך " כפי שכתוב !בל תפלתם ברחמיויהצעקה ק
ויאנחו בני ישראל מן העבודה ויזעקו ותעל שועתם אל האלוקים מן מצרים 

  ."העבודה

•   
שעם ישראל  ,ל"הנ" המאור ושמש"ן ו"היוצא לנו מדברי הרמב: אמר הכותב

אך מפני שזעקו , מצריםגלות למרות שלא היו ראויים לפי מעשיהם להגאל מ
גאלם שי ה"הקבלפני  אך מעומקא דליבא ובכוונה, זעקות ללא קול וצעקו

הם זכו שהגיע נאקתם ללא מניעות , ומגלות לגאולה ויוציאם מאפילה לאורה
  .ה ששלח להם את משה רבנו לגאלם גאולה אמיתית"וקטרוגים ישר אל הקב
כפי תהיה שהגאולה האחרונה  ,ניבא לנוגילה ו )טו, ו( והיות שהנביא מיכה

תך מארץ מצרים כימי צא"כדכתיב  ,גאולת מצריםהמאורעות שהיו בעת 
אומנות אבותינו של צעקה וזעקה אותה את נקח  גם אנואז , "אראנו נפלאות

דנו קרוב בעומגם היום  !ובכך נצליח להבקיע את כל הרקיעים, ללא קול
קולות טהורות , ינואלוקי אבות' נצעק אל ה ,יים שנות גלות בצר ובמצוקאלפל

גאולת עולם שיגאלנו  ,ממעמקי הלב שיגיעו ישירות אל מלך מלכי המלכים
, אך רק מפני הצעקה יקבל את תפילתנו ברחמיםש, אם איננו ראוייםאפילו 

     .ר"אכי

•   
ק רבי יוסף יצחק "הרהשהיו בליל הסדר אצל רבם מספרים חסידים ש ראו מה

שאין , דהנה העולם טועים וסוברים, שבתוך הדברים אמר, ע"מליובאוויטש זי
שבימיהם זכו , דאלא משה רבינו בלב ,בין דור היוצאים ממצרים לדורינו אנו

ואילו , לגאולה מפני שהיה משה רעיא מהימנא עמהם והוציאם ממצרים
בזמנינו לא זכינו למנהיג כמשה רבינו ולכן עדיין לא נושענו ולא נגאלנו מן 

אלא מה שחסר לנו הוא החלק של  ,אך האמת אינה כן .הגלות המרה הזאת
ינו להושיעם כי אם זכו שנשלח משה רבולא , "אלוקי אבותינו' ונצעק אל ה"

" ונצעק"אם נקיים כראוי , והכי נמי בימינו אלה ,ש"בזכות הצעקה אליו יתב
  .וויבוא משיח צדקנו לגאלנ, אזי מיד בא יבוא ברנה

•   

  ם"ימי השובבירמז נפלא ל
 ,והטהרה הקדושהבמעלות התורה  התעלותרמז נפלא על הזמן המסוגל ל

נו חכמי הקבלה יכפי שגילו לנו קדמונ "ם"שובבי"פרשיות ה ם הללו שלבימי
שלמה זלמן בוים הרב  – "ביתר עלית" רח בעי"התשלח לנו אחד מ, ע"זי

   :א"שליט
 360וההפרש ביניהם הוא  , = 504שדֶ קֹ ואילו המילה 44= חול דהנה המילה

 אנו צריכים ,חול לקודשהאדם מאת  עלותכלומר בכדי ל ".ם"שובבי"כמנין 
דרכם אנו יכולים לעשות  ,360שמספרם " ם"שובבי"של ה' להגיע לימים הק

  ...מעלות מן הקצה לקצה 360סיבוב חד של 
, כלומר, "לחול חטאותינו הוא ימחול שדֶ קֹהמבדיל בין " :במילים נרמזואף זאת 
שהוא בגימטריא  ,"שדֶ קֹ"" חול" של המיליםשיוצא מההפרש ההבדל 

  . למחילת עוונות להביאטהר את הנשמה ול םבכוח ,"ם"שובבי"
   ...ברי פי חכם חןוד



  

 

  
  

  )כא ,א(לדות את האלקים ויעש להם בתים ויהי כי יראו המי
בתי כהונה  -הקב״ה נתן להם שכר : מסביר רש״י את הפירוש ״בתים״

  .ומלכות ממרים, כהונה ולויה מיוכבד. "בתים" ולויה ומלכות שקרויין
 אלא? מה הטעם שזכו דווקא לשכר זה, ע"ל דיסקין זי"הגה״ק מהרישאל 

, :)סוטה ט(ידוע שהקב״ה משלם מידה כנגד מידה כדאיתא  :הסביר
ואילו שמעו המילדות למלך מצרים להרוג את הבנים ולהשאיר את 

הרי להלכה גוי שנשא בת ש ,היה עם ישראל בכל זאת מתרבה, הבנות
ובלי , ברם הוא פגום לכהונה, כי הולכים אחר האם, ולד יהודיוישראל ה

ובמצב כזה לא היו יכולים להיות כהנים לויים ומלכים בעם . יחוס
ורק על ידי מסירות נפשן של המיילדות לקיום הבנים הזכרים . ישראל

ן בתי כהונה לפיכך זכו להעמיד מה, נשאר הכהונה והייחוס בעם ישראל
  ...מידה כנגד מידה -לויה ומלכות 

  

 "טור"רבנו בחיי וה, ם"הרשבאך מעניין הוא הפשט של הראשונים 
שהיות , ״ויעש להם בתים״ דהכוונה על פרעה -שהסבירו את הכתוב 

כמין  -להם בתים״  לכן ״ויעש, שראה ״כי יראו המילדות את האלוקים״
או שבנה להם בתים על יד , בתי מעצר לבל ילכו לילד את העבריות

  ... שומריו שיוכלו לעקוב אחר מעשיהן
אף מוסיף ודורש מדכתיב ויעש ״להם״ בתים  "לקח טוב"ובמדרש 
משמע שהכוונה שתיקן , ולא נכתב ״להן״ בלשון נקבה, בלשון זכר

כיון שראה פרעה ": זה לשונוו. פרעה למצרים בתים בין בתי ישראל
עמד ותיקן בתים למצרים להיות , שהיו המילדות חומלות על בני ישראל

שהרי , כיון שנולד בן לישראל הן מרגישים בהם. שכנים לישראל
כיון שהתינוק בוכה תינוק של מצרי , וכדרכם של תינוקות, התינוק בוכה

  ... ליאור והן מרגישין ונוטלין אותו וזורקין אותו, שכנו בוכה
 

״ויעש להם : אמר בדרך צחותע "מגור זי "לב שמחה"ק בעל ה"הרה
לכן הטיל , הרי כוונתו של פרעה היתה כדי למעט את העם -בתים״ 

על ידי דאגות אלו . בתים לילדיהם -עליהם את העול של קניית דירות 
  ... ו"ח ממילא יתמעטו

 

 )ב ,ב( וכו׳ הוא טוב כי אותו ותרא

 זי״ע ממטרסדורף טויסיג יחזקאל רבי להגה״ק "יחזקאל תפארת" בספר

 הק׳ החיים האור דברי בהקדם: הנ״ל הכתוב לדברי נפלא הסבר מובא

 את תצוה ״ואתה הפסוק על, )כ .כז שמות תצוה פרשת( הידועים זי״ע
 לומר צריך היה למה: שואל ושם, וכו׳״ זית שמן אליך ויקחו ישראל בני

 וכן? מדבר היה עמו הרי, ישראל בני אל תצוה ״ואתה״ למשה הקב״ה
  ? ״צו״ ולא ״תצוה״ הלשון מהו

 של גליות ד׳ כי, )ח׳ בראשית( "חדש זהר" בספר הובא כי, ומסביר
 נגאלו הראשון גלות, אחד בזכות ממנו נגאלו מהם אחד כל ישראל
 בזכות ג׳, ״יצחק״ בזכות נגאלו ב׳, השלום עליו אבינו״ ״אברהם בזכות
  . ״משה״ בזכות תלוי והד׳, ״יעקב״
 עוד כל כי, הגלות נתארך ״ולזה: כך ומתבטא הק׳ החיים האור ממשיך

 מן בטלנים עם לגאול חפץ משה אין ובמצוות בתורה עוסקים שאין
  !... התורה״

 תמלוך, משה אתה - תצוה״ ״ואתה: למשה הקב״ה דברי מובן זה ולפי
 הוא זה דבר אך, הגאולה על ותצווהו לבוא לעתיד ישראל עם על

 ״ויקחו: ואומר הכתוב שממשיך מה וזהו! בתורה ישראל שיעסקו, בתנאי
 התורה את ישראל בני שיקחו הוא שהתנאי ירמוז - זך״ זית שמן אליך

  ! התורה כך, לעולם מאיר השמן מה, לשמן שנמשלה
  . הק׳ דבריו תוכן ןאכ עד

 ה-י כס על יד כי) משה( ״ויאמר: כתיב) טז. יז( בשלח פרשת בסוף והנה
 נאמר ולא ׳כס׳ מהו: רש״י שם מסביר - דור״ מדור בעמלק לה׳ מלחמה

 שמו שאין הקב״ה נשבע אלא? ׳יה׳ - לחציו נחלק השם מה ומפני, ׳כסא׳

 יהיה, שמו וכשימחה, עמלק של שמו שימחה עד שלם כסאו ואין, שלם
  . עיי״ש הגאולה ותבוא שלם והכסא שלם השם

 עלינו ימלוך, החיים באור שהובא הק׳ הזוהר דברי לפי הרי, והשתא
 ועל, שלם והכסא שלם השם שיהיה הדבר יתקיים ואז לבוא לעתיד משה

 ותפארתו שטובתו ראתה -  ״הוא טוב כי אותו ״ותרא: הכתוב אמר כן
' הא דהיינו, למקומם ״הוא״ האותיות יחזרו ידו שעל, בזה ביותר תתגלה
 ״י״ה״ לתיבת יוחזרו 'ה' ו והאותיות, א״כס״ ויהא ״כס״ לתיבת תחזור
 הוא ע״ה רבינו משה - ״הוא טוב ״כי: וזהו, שלם ״הוי״ה״ השם ויהיה
 םלש והכסא שלם השם שיהיה למקומם להחזירם, ״הוא״ לאותיות טוב
  ... לגאלנו משה כשיבא אז

ויאמר אל תקרב הלם  'ווירא ה׳ כי סר לראות ויקרא אליו וכ
  )ה-ד ,ג(של נעליך 

, ביקש משה מלכות ולא נתנו לו, ״אמר עולא.) זבחים קב(מובא בגמרא 
' שנאמר מי אנכי ה, ואין הלם אלא מלכות, אל תקרב הלם דכתיב

  .כי הבאתני עד הלם״' אלקים וגו
  
  

  
  

האם משה רבנו לא מצא זמן , ויש להבין -הגה״ק מהרי״ל דיסקין זי״ע שאל 
איך זה מתאים למשה שעליו מעידה , ובכלל? מתאים יותר לבקש מלכות

  ?התורה ״והאיש משה עניו מאד״
המילים ״כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת  על: אלא תירץ בגאונותו

אך בכל זאת , שאמנם משה היה רחוק מן הסנה, הרמב״ןאומר , קודש הוא״
כפי שהיה , כי כל ההר נתקדש כאשר השכינה ירדה עליו? מדוע -' הזהירו ה

כי כל מקום שהשכינה , ולכן היה על משה לחלוץ את נעליו. בשעת מתן תורה
  . ולכן הכהנים לא נעלו נעליים בבית המקדש, ת הסנדלאסור בנעיל, נגלית בו

  . כי להר סיני היתה קדושה כקדושת העזרה, היוצא לנו מכך
כי אדם בגיל , וזאת ידוע. באותה העת היה משה רבנו בן שמונים שנה, והנה

שיכול , שהרי סימן לילדות הוא. שמונים אינו מסוגל לחלוץ נעליים מבלי לשבת
אבל זקנים אינם יכולים לחלוץ , :)חולין כד(לחלוץ נעלו בעמידה על רגל אחת 

  . ועליהם לשבת, מנעלם בעמידה
יומא (ה שבבית המקדש אלא למלכי בית דוד בלבד והיות שאין ישיבה בעזר

אלא שלא . הורה לו לחלוץ את מנעליו' לא רצה משה רבנו לשבת כשה, :)כה
יוכל  ואז, לכן ביקש שיתן לו מלוכה. שהרי היה זקן, יכול היה לחלוץ בעמידה

כשם שמלכי בית דוד מותרים , לשבת אף שקדושת המקום כקדושת העזרה
  ...אל תקרב הלם״: "'בו הועל כך השי. בישיבה

  )ט ,ה(תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה ואל ישעו בדברי שקר 
מלמד שהיו בידם , ״תכבד העבודה על האנשים״): יח. ה(מובא במדרש רבה 

לפי שהיו , מגילות שהיו משתעשעין בהם משבת לשבת לומר שהקב״ה גואלן
״תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה ואל : אמר להן פרעה, נחין בשבת

  . אל יהיו משתעשעין ואל יהיו נפישין ביום השבת״, ישעו
על עם : הגה״ק מאוסטרובצא זי״עלו הסביר בטוב טעם את דברי המדרש הל

והנה אחרי . ישראל נגזרה גזירה שישתעבדו במצרים ארבע מאות שנה
אמר לו . מאתיים ועשר שנות עבדות מגיע משה רבנו ומבקש מפרעה לשלחם

  .״יש להם עוד זמן״: פרעה
״נאמר בברית בית הבתרים שעשה הקב״ה לאברהם : ענה לו משה רבנו

: טען פרעה. ומכאן שהשעבוד התחיל מלידת יצחק״', כי גר יהיה זרעך' אבינו
  ״!כי באותן שנים התגוררתם בארץ ישראל, ״והרי לא הייתם גרים

שהרי ישנה הלכה , ״אך באותו זמן הארץ לא היתה שלנו, אמר משה, ״נכון״
ומאחר ', העכו״ם אינו קונה בחזקה'): רמב״ם בהלכות מכירה פ״א הלכה י״ז(

ממילא , הרי שלא קנה את הארץ בחזקה, חק אבינו היה דין של בן נחשליצ
  .בניו היו בגדר גרים בארץ״

שהרי גוי , מעתה איני מרשה לכם לשמור את השבת, ״אם כך: אמר לו פרעה
נמצא , אם רצונכם לשמור את השבת: וממה נפשך. ששבת חייב מיתה

. דות נוספות אצליואז מחויבים אתם במאה ותשעים שנות עב, שהנכם יהודים
כי גוי ששבת חייב , נאסר עליכם לשמור את השבת -ואם הנכם בני נח 

  ... ״'אל יהי נפישין ביום השבת, 'על כן. מיתה
  )כב ,ה(למה הרעתה לעם הזה למה זה שלחתני 

בשם פניני קדם״ "אלא מובא בספר ? מדוע נכפלה המילה ״למה״ בפסוק זה
שמשה רבנו הקשה כאן לקב״ה בתורת ממה ע "הגאון רבי דוד מילדולה זי

  .נפשך
״מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו .) נדרים לב( אמרו חז״ל, שכן

בתלמידי ) השתמש(מפני שעשה אנרגיא ? במצרים מאתיים ועשר שנים
  .״וירק את חניכיו ילידי ביתו״: שנאמר, חכמים
משום שלא דרש כדברי רבי ? מדוע עשה כך אברהם אבינו ע״ה, ובאמת

לרבות  -לקיך תירא א' עקיבא את כל ה״אתים״ שבתורה ובתוכם ״את״ ה
  .)פסחים כב(תלמידי חכמים״ 

צריכים לדרוש , נמצינו למדים שכדי שישראל יהיו ראויים להשתעבד במצרים
: הרי שישנה דרשה נוספת, אם דורשים אותםאך , את ה״אתים״ שבתורה

פסיקתא (שגם אותו יש לכבד , לרבות האח הבכור, אביך ואת אמך״את ״כבד 
  ).יב. זוטרתא שמות כ

, אם לא דורשים את כל ה״אתים״ שבתורה, ממה נפשך: שאמר משה זהו
שהרי אברהם לא חטא במה , ״למה הרעתה לעם הזה״, אם כן, כרבי עקיבא

״למה זה  -ואם כן דורשים ״אתים״ . שעשה אנרגיא בתלמידי חכמים
מחמת הרבוי , הרי צריך לכבד את האח הבכור, שלחתני״ ולא את אהרן

  ...״את״ אביך
  
  
  
  
   
  

  

  !גליון זה מגיע לרבבות אנשים בארץ ובעולם
י החזקת הוצאת גליון "היו שותפים להפצת התורה ע

  !זה שמופץ באלפי עותקים בארץ ובעולם
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