
זכירת יציאת מצרים
בפרשת השבוע אנו קוראים על אחד המאורעות הגדולים שהתרחשו לעם ישראל 
מאז ומעולם, הלא הוא יציאת מצרים. יציאת מצרים מסמלת את הפיכת עם ישראל 
לעם ד', כמובא בפרשתנו )שמות יב לא( "ויקרא למשה ולאהרן לילה ויאמר קומו 
ולכו עבדו את ה' כדברכם". על ידי יציאת  צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל 
ושלש  ואת שש מאות  בו קבלנו את התורה  מצרים התאפשר מעמד מתן תורה, 

עשרה מצוותיה, ולאחר מכן התאפשרה הכניסה לארץ ובנין בית המקדש.
את יציאת מצרים אנו זוכרים על ידי מספר רב של מצוות. ביניהן ניתן למנות את 
השבת ואת המועדים כולם, כפי שאנו אומרים בנוסח התפילות והקידושים. ישנה 
גם מצוה מיוחדת לזכור את יציאת מצרים בכל יום, בוקר וערב, שנאמר )דברים טז 
ג(: "למען תזכור את יום צאתך ממצרים כל ימי חייך", ופעם אחת בשנה גם להקדיש 

לילה שלם לכך – ליל הסדר.

ברכת הגאולה
 - שמע  קריאת  אחר  בתפילה,  מיוחדת  ברכה  גם  לכך  מוקדשת  האמור,  מלבד 

'אמת  ברכת  ובערבית  ויציב,  'אמת  ברכת  בשחרית 
בשם  גם  חז"ל  בלשון  הנקראות  אלו,  בברכות  ואמונה'. 
ביציאת  ד'  ניסי  את  ומפרטים  מספרים  אנו  'גאולה', 
'גאל   – בהודאה  ומסיימים  סוף,  ים  ובקריעת  מצרים 

ישראל'.
הכנה  היא  זו  ברכה  שבתפילה,  הברכות  כשאר  שלא 
עד  אחריה,  שבאה  עשרה'  'שמונה  לתפילת  ישירה 
הבא?  עולם  בן  "איזהו  ב(:  ד  )ברכות  יוחנן  רבי  שאמר 
בתפילת  הפותח  כלומר,  לתפילה".  'גאולה'  הסומך  זה 
מפסיק  ואינו  הגאולה  ברכת  לאחר  מיד  עשרה  שמונה 

ביניהן – נחשב מיד ל'בן עולם הבא'.
רש"י )שם( מוסיף ומביא את דברי הירושלמי )ברכות 
א א( שחובת סמיכת גאולה לתפילה נלמדת מסמיכות 
"ד'  בו מסתיים במילים  י"ט  הפסוקים בתהלים, שפרק 
כ' שלאחריו פותח בפסוק  ופרק  ]=גאולה[  וגאלי"  צורי 

"יענך ה' ביום צרה" ]=תפילה[. עוד כתב המהרש"א )ח"א 
שם ט ב( שסמיכות זו תוכל להוות מקור גם לדברי חז"ל )שם( ש"כל הסומך גאולה 
לתפילה אינו ניזוק כל היום כולו", שלשון "יענך ד' ביום צרה" משמעו שינצל מכל 

צרה וצוקה שעלולים לפקדו באותו היום. 

בן העולם הבא
רבים כבר תמהו לפשר מעלתה הגדולה של סמיכת גאולה לתפילה, ומה ראו חז"ל 
להבטיח על כך עולם הבא? ובאר רבינו יונה )שם ב ב בדפי הרי"ף( שבכך שסומך 
אבותינו  את  שגאל  שכשם  בד'  בטחונו  את  הוא  מביע  לתפילתו,  גאולה  האדם 
את  וברצון  ברחמים  יקבל  כך  בו,  ביטחונם  בזכות  הטבע  כדרך  שלא  ממצרים 
לחיי  בכך  הוא  זוכה  האמונה  מצות  מעיקרי  הוא  בה'  שהביטחון  ומאחר  תפילתנו, 

העולם הבא. 
התפילה  מטרת  עיקר  תרמ"ז(:  )שמיני  אמת'  ה'שפת  בעל  כותב  נוספת  בדרך 
]'התפשטות  בבורא  וידבק  שבו  החומריות  הבחינות  מכל  האדם  שיתרומם  היא 
הכח  את  בהם  וטבע  ישראל  את  הקב"ה  רומם  מצרים  יציאת  בעת  הגשמיות'[. 
רגשות  באדם  מתעוררים  הגאולה  הזכרת  שבכח  ולפי  מהחומריות,  להתרומם 
קודש המסוגלות לשחרר עצמו מהשפלות החומרית ולהידבק בד', הסמיכו ברכה 

זו לתפילה. 

דפיקה על חדרו של המלך
לתפילה  גאולה  סמיכת  חשיבות  את  המחישו  א(  א  )ברכות  בירושלמי 

באמצעות משל: 
היה  נצרך  אדם  אותו  המלך.  על  מאוד  אהוב  שהיה  באדם  מעשה 
בה  הבירה,  עיר  אל  הגיע  כך  לשם  המלך,  מאת  מסוימת  לטובה 

מתגורר המלך בארמונו. הנסיעה הייתה ארוכה, מייגעת ומתישה, אך לבסוף הוא 
הגיע. מאחר שהיה ממקורבי המלך המובהקים, נתנו לו השומרים להיכנס פנימה עד 
לפתח חדרו המיוחד של המלך. ליד הדלת הוא עמד בנשימה עצורה, יישר כל קמט 
בלתי נראה בבגדיו, חזר לעצמו שוב מה הוא מבקש ודפק בזהירות על הדלת. המלך 
כבר קם לפתוח את הדלת, אבל... בדיוק כאן אחזה אותו רוח שטות, ולאחר שדפק 
שתים ושלש דפיקות, הוא פסע לאחור ו...הלך! כאשר פתח המלך את הדלת ולא 

מצא מאחוריה דבר, הוא סגר אותה בחזרה. לצמיתות. 
שוטה שבעולם! הגעת סוף סוף לפתח המלך, כעת אתה הולך... לא חבל?!

אף האומר את ברכת אמת ויציב, מזכיר את יציאת מצרים וחותם 'ברוך אתה ה' גאל 
ישראל', הרי הוא כדופק על פתח המלך. ברכת הגאולה מקרבת אותו אל מלך מלכי 
המלכים, הקב"ה, הפותח את הדלת ומזומן לשמוע את בקשותיו. נותר לו רק לבקש 
בתפילה. אם במקום לנצל את ההזדמנות הוא שוהה בין 'גאולה' לתפילה – הרי הוא 

כאותו שוטה, שאחר שכבר הגיע לדלתו של המלך ונקש עליה, הוא פונה והולך... 
רבי שמשון פינקוס  )נפש שמשון על סידור התפילה עמ'  זו לומד הגאון  מגמרא 
שעו( שישנם שלשה שלבים בכניסה אל המלך: א. דפיקה על פתח חדרו של המלך. 
ג. הפגישה עם המלך.  יציאת המלך לקראת הדופק.  ב. 
מפתח  המלך  ביציאת  תיכף  להיות  צריכה  הפגישה 
בברכת  להמתין.  המלכות  מכבוד  זה  אין  שכן  החדר, 
הגאולה אנו דופקים על דלתו של המלך, בסיומה פותח 
לנו המלך את הדלת, ומיד לאחר מכן זוכים אנו להיוועד 

עם המלך בתפילת שמונה עשרה. 

אמן אחר 'גאל ישראל' 
נחלקו  ישראל'  'גאל  ברכת  אחר  אמן  עניית  בעניין 
ז(: לדעת המחבר אין  והרמ"א )שו"ע או"ח סו  המחבר 
ולדעת  לתפילה,  גאולה  בין  להפסיק  לא  כדי  לענותה 
יש  ולכך  הגאולה  מברכת  לחלק  נחשבת  היא  הרמ"א 
לצאת  שכדי  לד(  )ס"ק  ברורה  המשנה  וכתב  לענותה. 
ידי כל השיטות ראוי לסיים ברכת גאל ישראל יחד עם 
תפתח..."  שפתי  "ד'  הפסוק  את  להתחיל  או  הש"ץ, 
מעט לפני הש"ץ, כך נמצא שכבר התחיל 'שמונה עשרה' 

ואינו יכול לענות אמן.
דבר נפלא כתב ב'ספר זכירה' )עמ' ז( בענין זה: סופי התיבות של הברכה "ברוך אתה 
"א-דני שפתי תפתח"  ויחד עם האלף של  צ',  בגימטרייה  ישראל" הם  גאל  א-דני 

עולה 91 כגימטריה של 'אמן', נמצא שבאמירה זו יוצאים ידי חובת עניית אמן.
שחרית  של  הגאולה  ברכת  בתחילת  שגם  ב(  )פג  חדש'  זהר  ב'תיקוני  מובא  עוד 
נרמזת עניית אמן, הכיצד?! ברכה זו פותחת במילה 'אמת' ולאחריה יש חמש עשרה 
וחביב  ואהוב  ונאמן  וישר  וקיים  ונכון  'ויציב  ו':  באות  המתחילות  רצופות  מילים 
ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקובל וטוב ויפה'. חמש עשרה פעמים ו' עולה 
למניין 90 ובתוספת א' שבראש המילה אמת יש בידינו 91 = אמן. כהמשך לדברים 
מביא שם הזהר את ההלכה הידועה, שכל אדם חייב לענות בכל יום תשעים אמנים, 
ו'  באות  המתחילות  אלו  תיבות  עשרה  בחמש  לכוון  יכול  הדבר  ממנו  שנבצר  ומי 

וייחשב לו כאילו ענה תשעים אמנים. 

המורה שלא דיבר... 
מאחורי מסך הברזל, ברוסיה הקפואה שלא נתנה לשביב של אש דת לבעור בה, חי 
יהודי מופלא, רבי יצחק זילבר שמו. איש זה, אשר לבו בער באהבת השם יתברך, 
קיים את המצוות ונותר דבוק באלוקיו למרות משטר הכפירה ששרר בחוצות. את 

הסיפור דלהלן מצאנו בספר 'להישאר יהודי' )עמ' 158(:
ביום מן הימים נכנס ר' יצחק - שעבד לפרנסתו כמורה בכיתה של גויים ברוסיה 

- לכיתה, ופנה לתלמידים ב... תנועות ידים! הוא פתח את ספר החשבון בו 
הלוח,  על  הצביע  היום,  לפתור  עליהם  תרגילים  אלו  להם  והראה  למדו 

ענה  התרגילים,  את  לפתור  ולנסות  לגשת  פלוני  לתלמיד  סימן 
לשאלותיהם בסימנים שעשה באצבעותיו, ובצורה מוזרה זו ניהל 

 פרשת בא
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

חדשים  ראש  לכם  הזה  החדש 
השנה"  לחדשי  לכם  הוא  ראשון 

)שמות יב ב(. 

תיבות  סופי  לכם"  הוא  "ראשון 
בחודש  המושפעת  הברכה  אמן. 
השנה,  לחודשי  ראשון  שהוא  ניסן 
מותנית בכך שבני ישראל יענו עליה 

אמן, כלומר שיצפו לקבלה.
תורת אמת פרשת החודש תרל"א



כולנו מודעים לחשיבות העצומה של עניית "אמן". אך מה אם הברכה נשמעת כבלתי 
הגיונית, והסיכוי שתתקיים – קלוש, האם גם אז ראוי לענות אמן?! על כך ועוד בסיפור 

שלפניכם:
כו' בסיון תרע"ז. בבית־הכנסת הווינאי הנודע, ה"שיפ-שוהל", מכניסים  שבת קדש, 
את ספר התורה לארון הקודש, ורגש התחדשות של שבת מברכין עומד באוויר. החזן 
הוותיק,  הגבאי  גולדשמידט,  תמוז. הר'  חודש  את  לברך  ומתחיל  הבימה  עומד על 
בדיוק.  בלילה  אחת  בשעה  רביעי,  ליום  אור  שיחול  המולד  שעת  על  כנהוג  מכריז 
הקהל אומר בהתרגשות את ה"יהי רצון" ומתפלל בכל לב לחודש טוב ומבורך, מלא 

בבשורות טובות.
היה  למקומם.  הסידורים  את  להחזיר  החלו  הכנסת  בית  ואנשי  הסתיימה,  התפילה 
זה שוב הרב גולדשמידט, הגבאי המסור שביקש מהקהל להישאר מספר דקות כדי 

לומר דבר מה.
רחש של סקרנות עבר בין המתפללים, מה בפיו של גולדשמידט? 

"יודעים אתם", פתח, "שהמולד של חודש זה, מולד מיוחד הוא, ויוצא בשעה עגולה 
בדיוק!"

"וכי אין זה קורה פעמים רבות?" התפלא אחד המתפללים שניחון בראש חריף, וכבר 
החל משחזר במוחו מתי היה המולד הקודם, ומתי זה שלפניו...

"מולד שכזה הוא מולד נדיר ביותר, ויוצא אחת לשמונים ושבע שנים בלבד!", קטע 
קולו של הגבאי את פתיל מחשבותיו, "בהזדמנות נדירה זו, רוצה אני לאחל לכל אחד 
ואחד מהמתפללים כאן, שתזכו לחיות בטוב ובנעימים ולזכות לברך את החודש הבא 
שבו יוצא מולד שכזה, בעוד שמונים ושבע שנה!!" גיחוך קל וחיוכים עדינים נצפו על 

פניהם של המתפללים.
"עוד שמונים ושבע שנה? נו, נו..."

"והרי דוד המלך אומר: "ימי שנותינו בהם שבעים שנה, ואם בגבורות שמונים", ואני 
כבר בן ל"ח שנים", הכריז אברך גבוה.

ששער  מבוגר,  יהודי  בחיוך  אמר  אנחנו?"...  אבל  לכך,  יזכו  שלנו  והנכדים  "הלוואי 
שיבה החל להיזרק בזקנו.

על יד הבימה, עמד נער צעיר ורזה כבן חמש עשרה, מפליטי פולין. הוא, לשם שינוי, 
לא גיחך ולא ביטל. כבר בהיותו ילד רך, שיננה אמו באוזניו: "ילדי, לעולם אל תחמיץ 
ברכה שמברכים אותך! על ברכות יש לענות אמן!"  לכן, גם עתה כתמיד הוא ענה 
החודש  את  לקדש  יזכה  והוא  ׁשנותיו  ה'  שיאריך  וייחל  והרצינות,  הכוונה  בכל  אמן 

בעוד שמונים ושבע שנה.
בשעה  בקהל  השתרר  שקט  התשס"ה.  ירושלים,  חשוון.  חודש  של  מברכין   שבת 
בדיוק.  בלילה  שתים  בשעה  ה',  ליום  אור  שיחול  המולד  על  הגבאי  שהכריז 
מספר  בית־הכנסת.  בצד  שנשמעה  חלושה  יבבה  לשמוע  היה  נתן  שנוצר,  בשקט 
החביב  הקשיש  יאשע,  ר'  לראות את  הספיקו  בסקרנות,  שהסתובבו  ראשים 

והשתקן, כשמעיניו מתגלגלות כמה דמעות אושר שהסגירו את סערת נפשו.
לכשהסתיימה התפילה ופנו הכל לבתיהם, ניגש גדליה שטיין, אחד מאלו שהבחינו 
של הישיש, וביקש לשמוע מפיו את סיבת הבכי, משהו מעניין  קודם בדמעותיו 
הפעם  זו  קורן.  בחיוך  למענה  כשזכה  הופתע  ולא  בטוח,  היה  הוא  כאן,  מונח 
בדיוק,  עגולה  בשעה  יוצא  שלו  שהמולד  חודש  מברך  שאני  בחיי  השנייה 
עשרה...",  חמש  בן  נער  הייתי  קרה,  שזה  הקודמת  בפעם  הזקן,  סיפר 
וכאן הוא גולל לפניו את פרטי המקרה שאירע בבית הכנסת בווינה, 

כיצד ענה אמן ברצינות ובריכוז על ברכת הגבאי, כשמסביבו חייכו המתפללים כולם, 
ואף הוסיפו אי אלו משפטים מבטלים.

לך  ממליץ  "אני  מעיניו,  ניבט  עדיין  כשהאושר  הזקן  סיים  צעיר",  איש  עדיין  "אתה 
שתתרגל גם אתה ואף תלמד את הילדים שלך את מה שאמא שלי, עליה השלום, 
לימדה אותי: אין לזלזל בשום ברכה, ועל כל ברכה – יש לענות אמן בכוונה רבה! ואני 
מברך אותך, שתזכה גם אתה לחיות במולד הבא שיוצא בשעה עגולה, בעוד שמונים 

ושבע שנים בדיוק – בחודש תשרי תתמ"ח, אי"ה בבריאות ובאושר".
"אמן!", ענה גדליה בכוונה גדולה מאי־פעם...

על פי לוח דבר בעתו כ"ט בתשרי תשס"ה
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

אמן לא מחמיצים

שיעור שלם...
בהיותם  לו?  קרה  מה  התפלאו:  התלמידים  ולכן  אילם,  היה  לא  הוא 
בטוחים כי הוא כועס עליהם, ועל כן בחר להפגין את כעסו באופן משונה 
זה, נגשו אליו בחרדה: המורה יצחק! מה קרה? מדוע אינך מדבר? האם הנך 

כועס עלינו? מה עשינו? אם יש משהו שעלינו לתקן – אמור נא ונתקן!
הם לא זכו לתשובה, רק בתנועות ימינה ושמאלה, למעלה ולמטה... לא ברור.

עמד  פשוט  הוא  כי  לגלות  נוכל  הקוראים  לכם  יצחק?  לר'  לו,  אירע  באמת  מה 
באמצע התפילה, או ליתר דיוק - בין גאולה לתפילה.

הוא הקפיד להתפלל מדי יום, אך ברוסיה של פעם, בה אסור היה ללמוד ולהתפלל, 
אוי ואבוי אם היה נתפס במעשים 'אסורים' שכאלו! מאידך, גם האפשרות לוותר, 
הדלתות  כי  ומצא  מוחו  את  הוגיע  לכן  דעתו.  על  עלתה  לא  אחת,  תפילה  על  ולו 
הגדולות של בית הספר בו לימד, יוצרות מאחוריהן גומחה קטנה בהיפתחן לרווחה, 

משכך, בעת ההפסקות שבין השיעורים, היה חומק לשם חרש ומתפלל בדביקות.
אותו יום, ככל הנראה, התארכה תפילתו, וכאשר סיים 'גאל ישראל' ועמד להתחיל 
בתפילת שמונה עשרה, צלצל הצלצול המורה על סיום ההפסקה, וכאילו לא די בכך 
מישהו גם חיפש אחריו וקרא את שמו בקול גדול... מה עושים עתה? בלית ברירה 
יצא ממקום מסתורו ופנה לכיתתו, אבל – אז אסור היה אסור עליו לדבר, הן אמרו 

חז"ל שאין להפסיק בשום דבר בין 'גאולה' לתפילה, ואחריהם אין 
להשיב! 

כך ניהל את השיעור המוזר מתחילתו ועד סופו בתנועות ידיים וסימנים, 
מול עיניהם המשתאות של תלמידיו.

בהפסקה הבאה הצליח לשוב אל הגומחה ולעמוד בתפילת שמונה עשרה, אחר 
כך יכל לשוב ולדבר... בסייעתא דשמיא הוא מצא 'תירוץ' לתלמידיו הגויים: בשבוע 
שעבר היו מכם שהחסירו בשיעור בשביל ללכת לבילויים! לכן הענשתי אתכם לבל 

אדבר עמכם שיעור שלם...
התירוץ התקבל על דעתם, והוא הודה לה' בליבו, על שזיכה אותו אף הפעם לסמוך 

גאולה לתפילה ולקיים את דברי חז"ל...

אמן בפרשה 
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יהודי יקר!
בבואך לברך ברכות השחר, 

שים נא נגד עיניך את דברי הזוהר הקדוש 
)עקב רעא א(:

לפתוח את היום 
במתנה
גם אתה יכול!!!מושלמת למלך העולם?!

הברכות  אלו  כשעולות  תרגום: 
מלמטה, אין שום פתח ופתח למעלה, 
כל  פותח  שאינו  למעלה  ממונה  ואין 
אלו הפתחים, ומכריזים ואומרים בכל 
פלוני  ששלח  הדורון  זהו  הרקיעים: 
למלך, זהו דורון שניתן בקיום ושלימות 
ברכה  היא  ואיזו  להיות.  שראוי  כפי 
הברכה  היא  זו  כראוי?  בשלימותה 
שענו  ברכה  כל  כי  אמן.  אחריה  שענו 
במעמדה  ברכה  היא  זו  אמן,  אחריה 

ובשלימותה, כפי שראוי להיות.

"כד סלקין אינון ברכאן מתתא, 
לעילא,  ופתחא  פתחא  לית 
דלא  לעילא  ממנא  ולית 
ומכרזי  פתחין.  אינון  כל  פתח 
דא  רקיעין:  אינון  בכל  ואמרי 
דשדר  דמלכא  דורונא  איהו 
בקיומא  דורונא  הוא  דא  פלוני, 
איהו, ברכה  ומאן  יאות.  כדקא 
ברכה  דכל  אמן.  עליה  דאתיבו 
איהו  דא  אמן,  עליה  דאתיבו 

בקיומא כדקא יאות".


