
תפילת צדיק עושה רושם
"ְוַאֲחָריו א ִיְהֶיה ֵּכן" (י יד)

שהתפלל  מאז  חננאל:  רבנו  בשם  הרמב"ן  הביא  נפלא  חידוש 
משה על הסרת הארבה ממצרים ועד עצם היום הזה – הארבה 

אינו מזיק בארץ מצרים.
הוסיף ואמר רבי חיים זייצ'יק מגדולי נובהרדוק:

תפילת  ובפרט  תפילה,  של  כוחה  גודל  על  ללמוד  נוכל  מכך 
הצדיק; הנה כי כן, על אף שמשה רבנו עליו השלום התפלל רק 
על אותה שעה, פעלה תפילתו לדורי דורות ורושמה ניכר בארץ 

'אור הנפש'מצרים עד עצם היום הזה.

תפילה הפועלת כפליים
"וְַהְעִּתירּו ַלה' ֱאקֵיֶכם ְוָיֵסר ֵמָעַלי ַרק ֶאת ַהָּמֶות ַהֶּזה" (י יז)

מה ביקש פרעה למעט בהדגישו: 'ַרק ֶאת ַהָּמֶות ַהֶּזה'?
תירץ רבנו יהונתן איבשיץ:

מעשר  אחת  כל  כי  ב)  י  (שמו"ר  גילו  לברכה  זיכרונם  חכמינו 
אמרו  והנה  דבר.  במכת  גם  לֻותה  המצרים  על  שבאו  המכות 
לעולם  באים  (דבר)  ומגפה  רעב  כאשר  כי  ב)  ח  (תענית  חכמים 
המגפה  תתבטל  וכך  הרעב,  הסרת  על  להתפלל  יש  כאחת, 
מאליה. שהרי כלל הוא בידינו כי אין הקדוש ברוך הוא מוריד 
(תהלים  ככתוב  בריותיו,  את  בו  להחיות  כדי  אלא  לעולם  שובע 

קמה טז): "ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶד ּוַמְׂשִּביַע ְלָכל ַחי".

'רק'  אלוקיכם  ה'  אל  העתירו  פרעה:  של  בקשתו  תובן  מעתה 
על מכת הארבה, וממילא תתבטל מכת הדבר שליוותה אותה.

'דברי יהונתן'

קרבנותיו של פרעה
"ַּגם ַאָּתה ִּתֵּתן ְּבָיֵדנּו ְזָבִחים ְועֹת ְוָעִׂשינּו ַלה' ֱאקֵינּו" (י כה)

דברי משה בוודאי לא נאמרו לבטלה (ראה רמב"ן). אם כן, היכן 
מצינו שנתן פרעה צאן ובקר לישראל כדי שיקריבום לה'?

פירש רבי יהודה אסאד:
במדרש (שמו"ר כא ה) דרשו חכמים מן הפסוק (להלן יד י): "ּוַפְרעֹה 
שרדפו  שכיוון  לתשובה...  ישראל  את  "שהקריב   – ִהְקִריב" 
ועשו  למרום  עיניהם  ותלו  מאד,  נתייראו  אותן  וראו  אחריהם 
תשובה והתפללו". והנה אמרו בגמרא (סוטה ה ב): "מי שדעתו 
כולם,  הקרבנות  כל  הקריב  כאילו  הכתוב  עליו  מעלה  שפלה, 

שנאמר (תהלים נא יט): 'ִזְבֵחי ֱאקִים רּוַח ִנְׁשָּבָרה'".
מעתה נוכל להבין את כוונת דברי משה לפרעה: "ַּגם ַאָּתה ִּתֵּתן 
ְּבָיֵדנּו ְזָבִחים ְועֹת" –ברדיפתך אחריהם עתיד אתה לשבור את 
זה,  לבם  ובשעבוד  שבשמים,  לאביהם  ולשעבדו  בקרבם  לִבם 

ייחשב להם כאילו הקריבו את כל הקרבנות כולם.
'דברי מהרי"א'

ברכת החודש כקבלת פני שכינה
"ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים" (יב ב) 

"כל המברך על החדש בזמנו – כאילו מקבל פני שכינה, כתיב 
ְוַאְנֵוהוּ'"  ֵא-ִלי  'ֶזה  ב):  טו  (להלן  התם  וכתיב  ַהֶּזה'  'ַהחֶֹדׁש  הכא: 

(סנהדרין מב א).

היכן מוצאים אנו בברכת החודש ביטוי לקבלת פני שכינה?

יישב זאת הרבי בעל 'באר משה' מאוז'רוב:

כאשר אנו אומרים בברכת הלבנה על צבא השמים: "חק וזמן 
הכרתנו  על  אנו  מעידים  תפקידם",  את  ישנו  שלא  להם  נתן 
כ'טבעיים', ובכללם  המוחלטת כי אף מהלכי הבריאה הנראים 
שליטתו  תחת  נתונים  בחודשו,  חודש  מדי  הלבנה  התחדשות 
רגע  בכל  שמפעילם  זה  והוא  הוא,  ברוך  הקדוש  של  המלאה 
פני  כקבלת  זו  ברכה  שקולה  כי  חכמים  אמרו  כן  ועל  ורגע. 
את  ישראל  ראו  עת  סוף,  ים  קריעת  במעמד  שהייתה  שכינה 
באצבעם  שהורו  עד  ביותר,  מוחשי  באופן  ה'  הנהגת  סתרי 

ואמרו: "ֶזה ֵא-ִלי ְוַאְנֵוהוּ".
'באר משה' פרשת בא עמ' רעא

סגולה לכאב ִשניים
('ברכת  ליעב"ץ  יעקב'  'בית  בסידור  עניין;  באותו  לעניין  מעניין 
ב'טעמי  הובא  (וכן  שניים  כאב  לריפוי  סגולה  הובאה  הלבנה') 
המנהגים' בהערה לאות תס, בשם רבי ישראל מרוז'ין): להוסיף בברכת 
הלבנה לאחר אמירת: "כך לא יוכלו כל אויבי לנגוע בי לרעה" – 

"ולא יהיה לי כאב שִניים".

בכל  כך  לומר  נהג  כי  העידו  זצ"ל  יעקב'  'קהילות  בעל  על  אף 
שליט"א  קנייבסקי  הגר"ח  ובנו  הלבנה,  ברכת  בשעת  חודש 
שניים,  מכאב  פעם  שסבלה  בעת  כי  ע"ה,  אמו  בשם  סיפר 
הזכירָהּ ה'קהילות יעקב' בשעת קידוש לבנה, ומיד כשסיים את 

הברכה חלפו כאבֶיהָ כלא היו.
'ארחות רבנו' ח"א עמ' רפט

אזור, נע"ל ומק"ל
ּוַמֶּקְלֶכם  ְּבַרְגֵליֶכם  ַנֲעֵליֶכם  ֲחֻגִרים  ָמְתֵניֶכם  אֹתֹו  ּתֹאְכלּו  "ְוָכָכה 

ְּבֶיְדֶכם" (יב יא)
ישראל  זכו  עת  מצרים,  יציאת  שעת  על  שנאמר  זה  בכתוב 
יסודות  שלושה  נרמזו  להם,  דומה  שאין  'אמונה'  לגילויי 

חשובים שיש בהם כדי להמשיך אמונה זו לכל אורך הדורות:
רמז לחיזוק האמונה שצריך ללוות את  ֲחֻגִרים" –  א. "ָמְתֵניֶכם 
האדם בכל רגע ורגע, ככתוב: "ְוָהָיה ֶצֶדק ֵאזֹור ָמְתָניו ְוָהֱאמּוָנה 

ֵאזֹור ֲחָלָציו" (ישעיהו יא ה).
נפלאות  'עושה  תיבות:  ראשי  'נעל'   – ְּבַרְגֵליֶכם"  "ַנֲעֵליֶכם  ב. 
לראות  עלינו  באמונה  לזכות  כדי  'הרגל';  מלשון  ו'רגל'  לבדו', 

עושה  של  כוחו  את  הטבעי  החיים  במהלך  ופרט  פרט  בכל 
נפלאות לבדו, ולא לתלות זאת בעובדה ש'הרגל נעשה טבע'.

לך';  קוינו  'מעולם  תיבות:  ראשי  'מקל'   – ְּבֶיְדֶכם"  "ּוַמֶּקְלֶכם  ג. 
אחר כל ההשתדלויות, מפתח ההצלחה תלוי במטה התפילה. 
עלינו לאחוז במק"ל זה בכל כוחנו ולא להרפות את ידינו ממנו.
'ומתוק האור'

מקדש ישראל והזמנים
"ַהּיֹום ַאֶּתם יְֹצִאים ְּבחֶֹדׁש ָהָאִביב" (יג ד) 

המועדים  זמן  את  תלתה  הקדושה  תורתנו  בחיי:  רבנו  כתב 
ה'קציר'  בזמן  שבועות  ה'אביב',  בזמן  הפסח  חג  השנה;  בעונות 
וסוכות בזמן ה'אסיף'. לפיכך תיקנו חז"ל בנוסח ברכת הקידוש 
"מקדש  ולא  והזמנים",  ישראל  "מקדש  המועדים:  ותפילת 
האביב,  בזמן  תלוי  המועדים  קיום  שהרי  והמועדים",  ישראל 

הקציר והאסיף.

אכילה לשם ברכה
"ִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹת; ַמּצֹות ֵיָאֵכל ֵאת ִׁשְבַעת ַהָּיִמים" (יג ו-ז)

מעשה בחסיד שנסע עם בנו לשבות במחיצת רבו, כדי לחזות 
קודש  שבת  ליל  בסעודת  מהנהגותיו.  וללמוד  פניו  זיו  בנועם 
לעיניים,  תאווה  אדמדם,  תפוח  בידו  האוחז  ברבי  הילד  הבחין 

מברך עליו בדבקות ואוכלו.
"עד  אביו:  באוזני  תמיהתו  את  הבן  הביע  לאכסניה  בשובם 
יותר  אוכל  ואינו  העולם  מתאוות  מתנזר  הרבי  כי  סברתי  עתה 
נהנה  שהוא  ראיתי  ועתה  גופו,  לקיום  חלה  של  אחת  מפרוסה 
מאכילת תפוחים, ממש כמוני...", דחה אביו מיד את דבריו של 
בנו והסביר לו: "הבדל גדול קיים בינך לבין הרבי; אתה ראית 
תפוח נאה על גבי השולחן והתאווית לאוכלו, אך כיוון שאסור 
לעומת  קודם.  עליו  לברך  נאלצת  ברכה  בלא  מהעולם  ליהנות 
אך  יתברך,  הבורא  את  לברך  גדולה  תאווה  התאווה  הרבי  זאת 
כיוון שאסור לומר ברכה לבטלה, נאלץ הוא לאכול תפוח כדי 

שיהיה לו על מה לברך..."
הכפילות  את  קליבלנד  ישיבת  ראש  ָאְזַּבְנד,  אייזיק  רבי  ביאר 
הפסוק  ֵיָאֵכל":  "ַמּצֹות   – ַמּצֹת"  "ּתֹאַכל  הכתוב:  לשון  ושינוי 
להשקיט  כדי  הפסח  בימי  מצה  שאוכל  למי  מתייחס  הראשון 
הפסוק  אך  ל'מצות'.  'תאכל'  התורה  הקדימה  לגביו  רעבונו; 
לאכול  חפצו  וכל  יותר,  גבוהה  שדרגתו  אדם  על  מדבר  השני 
מצה הוא רק כדי שיוכל לקיים את מצוות ה', ולגביו הקדימה 

'לקח דעת'התורה 'מצות' ל'ֵיָאֵכל'.

ברכת 'להניח תפלין'
"ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה ּוְלטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעיֶני" (יג טז)

בנוסח ברכת התפילין תיקנו לנו לברך: "להניח תפלין", כלשון 
התרגום על פסוק זה – "ולתפלין בין עינך"; מדוע איננו מברכים 

'להניח טוטפות' כלשון הכתוב?

ביאר רבי יעקב צבי מקלינבורג בעל 'הכתב והקבלה':

של  מטרתה  כי  להזכירנו  הגדולה  כנסת  אנשי  שביקשו  כיוון 
ולשעבד  העולם  מפיתויי  ולהבדילנו  להפרישנו  היא  זו  מצווה 
את לִבנו אך ורק לעשיית רצון ה', לפיכך תיקנו לנו לברך בלשון 

'תפלין' שמשמעותה הפלייה והבדלה, כלשון הכתוב (תהלים ד 
'עיון תפילה' ברכת התפיליןד): "ִּכי ִהְפָלה ה' ָחִסיד לֹו". 

פרשת בא

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

סודה של עניית אמן יתגלה בעולם העליון
"ַוֲאַנְחנּו א ֵנַדע ַמה ַּנֲעבֹד ֶאת ה' ַעד ּבֵֹאנּו ָׁשָּמה" (י כו)

קלה  כמצווה  עם  לפשוטי  נראית  אמן  עניית  מצוות 
במעלתה  הכול  יכירו  לבוא  לעתיד  אך  ופחותה, 
לברכה  זיכרונם  חכמינו  שהבטיחו  וכפי  ובחשיבותה, 
 (שבת קיט ב) שהעונה אמן בכל כוחו יזכה וייפתחו בפניו 

שערי גן עדן. 

"ַוֲאַנְחנּו"  שלפנינו:  בפסוק  למצוא  נוכל  לדברים  רמז 
איננו   – ה'"  ֶאת  ַּנֲעבֹד  ַמה  ֵנַדע  "א  העם,  פשוטי   –
מצוות  של  משמעותה  עומק  את  הזה  בעולם  מבינים 
'אמן' (ראשי התיבות: 'ַמה ַּנֲעבֹד ֶאת'), "ַעד ּבֵֹאנּו ָׁשָּמה" 
בפנינו  עדן  גן  שערי  ייפתחו  כאשר  העליון,  לעולם   –

ונזכה לראות את גודל שכרה.
ראה 'ברכת יצחק' (מעליץ) פר' עקב

'אמן' – לצאת מאפלה לאורה.

ֵאַלי  ֵאֶּלה   ֲעָבֶדי ָכל  "ְוָיְרדּו  ח):  יא  (שמות  נאמר  חושך  מכת  אמן, כי בזכות עניית אמן בכוונה, זוכים ישראל להיפדות מחושך ואפלה.ְוִהְׁשַּתֲחוּו ִלי ֵלאמֹר ֵצא ַאָּתה ְוָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ְּבַרְגֶלי" – 'צא' בגימטרייה לאחר 
'אמרי נועם' בפרשתנו

'צא' בגימטרייה אמן
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שעת בוקר מוקדמת באחת משכונותיה הצפוניות של ירושלים. חלונות הבתים שהיו 
מגג  שבקעו  מנעו מהקריאות הקצובות  בחוץ  ששרר  העז  הקור  עקב  היטב  מוגפים 
בית משפחת מ. לחדור לתוכם. איש לא הבחין בסכנה האיומה שריחפה על ראשו 

של אבריימי הקטן והשובב.

כי  היה  דומה  אולם  חיונית,  ובשובבות  במרץ  התאפיינו  בכללותם  מ.  משפחת  ילדי 
אבריימי זה עלה על כולם. בני המשפחה רגילים היו להתרחשויות מפתיעות כאלו 
ואחרות שסיפק להם בנם הקטן ברוחב לב מפעם לפעם, אך מה שעולל באותו בוקר 

היה מעל ומעבר לכל דמיון.

מבצע  מ.  משפחת  של  הגדולה  בתם  לומדת  שבו  בסמינר  נערך  לכן  קודם  מה  זמן 
חיזוק בנושא הברכות, שבמסגרתו התבקשו הבנות לקבל על עצמן להתחזק בפרט 

הטעון חיזוק בנושא הברכות והלכותיהן.

על  קיבלה  מהן  אחת  כל  ובשמחה.  בהתלהבות  הבשורה  את  הבנות  קיבלו  כצפוי 
כמה  לעשות  הגדילו  כאשר  בו,  להתחזק  צורך  שראתה  מסוים  בפרט  קבלה  עצמה 
בנות וביניהן הבת המדוברת, אשר קיבלו על עצמן קבלה מיוחדת: לא לברך ברכה 
אלא רק כאשר יש מי שיענה אמן אחריה. טרם קיבלה זאת הבת על עצמה שקלה 
פשוטה  לא  בקבלה  מדובר  כי  ידעה  היא  הוריה.  עם  התייעצה  ואף  הדבר  את  היטב 
ליישום, אך בכל זאת היא החליטה לקבלָהּ על עצמה, והוריה סמכו ידם על ההחלטה.

קבלתה  את  ליישם  הניתן  ככל  בידה  לסייע  הבית  בני  כל  נרתמו  הבאים  בימים 
בהצלחה. במשך רוב שעות היום עלה הדבר בידה בקלות יחסית, אולם בבוקר עמד 
לצאת  עליה  היה  ירושלים,  במרכז  שכן  למדה  שבו  שהסמינר  כיוון  אתגר;  בפניה 

מוקדם מן הבית, לעתים בשעה שבני הבית עדיין נמו את שנתם.

דווקא אז עמדה שובבותו של אבריימי לעזר בעבורה. אבריימי הקטן רגיל היה משום 
מה להשכים קום בכל בוקר, וכאשר שמע מאחותו את בקשתה התמלא לבו בגאווה, 

והוא הסכים בשמחה להצעתה לענות אמן לברכותיה.

ממתין  אבריימי  היה  ביותר  מוקדמת  בשעה  בוקר  בכל  קבע.  לנוהל  הפך  הדבר 
במטבח בסבלנות לאחותו עד שתכין לעצמה כוס שתייה חמה, מקשיב בכובד ראש 

לברכה, עונה אמן בשמחה וממשיך למשחקיו.

באותו בוקר השכים אבריימי לקום בשעה מוקדמת מהרגלו. בני הבית עדיין נמו את 
שם לב לילד הקטן שחמק ויצא אל הגג דרך חלון  בשארית שנתם, ואיש מהם לא 

חדרו ששכן בקומה השנייה של ביתם.

בזריזות  התארגנה  ומיד  משנתה  הבכורה  הבת  התעוררה  מכן  לאחר  ספורות  דקות 
לקראת יציאתה לסמינר. משנכנסה למטבח הופתעה במקצת שלא למצוא שם את 

אחיה. היא הכינה לעצמה שתייה, וטרם בירכה עליה פנתה לחפש את אבריימי.

היא קיוותה לראותו יושב בפינת הסלון, עסוק במשחקיו, אולם למרבה הפלא הוא 
לא נראה שם. "אולי הוא ישן עדיין", הרהרה האחות לעצמה, אולם גם במיטתו הוא 

לא נמצא.

כאשר גם בסיבוב הקצר שערכה בין חדרי הבית לא נמצאה האבדה, החלה הדאגה 
לכרסם בלבה. היא מיהרה לרדת לחצר הבניין, שם שהה לעתים קרובות, אך גם שם 

לא נמצא הילד.

עכשיו כבר החלה לדאוג באמת. מי יודע היכן הוא הקטן?

ולפתע היא נזכרה: הגג! היא כבר שמה לב לא פעם ששטחו הריק של הגג הסמוך 
בערב  אתמול  כבר  הקטן.  אחיה  בעיני  ועניין  חן  מוצא  דירתם  של  השנייה  לקומה 
הספיקה אמה למשוך אותו מחלון חדרו אחר שהספיק לחמוק דרך שם באין רואים...

מחשבות אימים החלו מתרוצצות במוחה כשמיהרה לצאת מבעד לחלון אל הגג. היא 
הביטה סביבה, וכשלא הבחינה באחיה החלה לקרוא בקול מבוהל: "אבריימי, איפה 

אתה??", ולפתע שמעה קול עמום מפינת הגג: "אני כאן!"

כל עוד נפשה בה, רצה בבעתה לעבר הקול והבחינה לחרדתה בזוג ידיים מבצבצות 
מעבר למעקה.

מעבר  עמד  הקטן  אבריימי  שלפניה;  הסכנה  את  להבין  כדי  לה  הספיק  קל  מבט 
למעקה הגג, אוחז בו שארית כוחותיו, כשרגליו נשענות אך בקושי על זיז קטן שבלט 

מתחתית מעקה המרפסת ועיניו פעורות באימה.

מעבר  אל  ידיה  את  הושיטה  היא  לכך,  הכוחות  את  שואבת  היא  מהיכן  לדעת  מבלי 
למעקה ומשכה בכוח את הקטן אל קרקעית הגג. רק כשרגליו עמדו על קרקע יציבה 

התפנתה להרהר באשר עבר עליה.

דקות ארוכות חלפו עד שהצליחה להתאושש מהבהלה שאחזה בה. היא התקשתה 
לחשוב מה היה קורה אילו הייתה מגיעה שנייה אחת מאוחר יותר. מן הצד עמד אחיה 
כשורה,  שלא  התנהג  כי  חש  הוא  מושפלות.  בעיניים  באחותו  מביט  כשהוא  הקטן 
ולִבו התמלא בחרטה. כיוון שהבין כי עליו לפצותה על הבהלה שגרם לה, מיהר וירד 

אל הבית.

אמר  אמן",  אענה  ואני  תברכי  "קחי.  בידו.  חמה  שתייה  כשכוס  שב  הוא  מהרה  עד 
ושמח לראות חיוך לאה הפושט על פניה של אחותו הגדולה.

עתה  קיבלה  הברכה  בדברו",  נהיה  שהכל  העולם  מלך  אלוקינו  ה'  אתה  "ברוך 
משמעות מיוחדת, ואבריימי הקטן ענה אחריה 'אמן' בדבקות.

(נשמע מפי בעלי המעשה).

אמירת שירת הים בכל יום
מן  ד)  ה  סוטה  (ירושלמי  לברכה  זיכרונם  חכמינו  בדרשת  הינו  יום  בכל  הים  שירת  את  לומר  מנהגנו  מקור 
הפסוק שנאמר בפתיחת השירה: "ַוּיֹאְמרּו ֵלאמֹר"; "'ֵלאמֹר' – לדורות", וב'קרבן העדה' שם פירש: "שיזכירו 

תמיד השירה הזאת".

בימי קדם לא נהגו לומר את השירה בתוך התפילה, כפי שהעיד הרוקח (פירוש התפילה, ויברך דוד): "בימים 
קדמונים כשהיו מגיעים עד 'לשם תפארתך', היה שליח ציבור עומד ומתחיל לאלתר 'ישתבח שמך'. וכשבא 
הגאון רבנא משה מלוקא בן רבנא קלונימוס בימי המלך קרלו למדינת מגנצא היה מנהיג את בני דורו לומר 

מכאן ואילך עד 'ושמו אחד', כי גדול היה ואין כל דבר נעלם ממנו".

סיבת סידורה לפני 'ישתבח'
בטעם שסידרו הקדמונים לומר את פסוקי שירת הים אחר פסוקי דזמרה וקודם 'ישתבח' ביארו הראשונים 
(טור או"ח סי' נא) שהוא משום שאת כל חמש עשרה לשונות השבח המוזכרות בברכת 'ישתבח' למדו חכמים 
מתוך שירת הים ופסוקי 'ויברך דוד'. והיינו שמהלשונות שבהן השתמשו בני ישראל בשירת הים, למדו 
כדי  אלו  פסוקים  הזכרת  בכוח  יש  כן  ועל  הוא,  ברוך  הקדוש  את  ולשבח  להלל  הראויה  הדרך  את  חז"ל 

לעורר את לִבנו לשבח ולפאר את הבורא יתברך כיאות.

עוד אמר האדמו"ר בעל 'שפת אמת' מגור (אחרי תרנ"ד) שאמירת שירת הים אחר פסוקי דזמרה היא שלב 
נוסף בהכנה לקראת העמידה לפני מלך העולם בתפילה, שכפי שבני ישראל טיהרו עצמם באמירת השירה 
ולכן זכו שהתקיים בהם: "ַוִּייְראּו ָהָעם ֶאת ה' ַוַּיֲאִמינּו ַּבה'", כך גם אנו מטהרים את לבנו באמירת השירה 

קודם שנעמוד בתפילה לפני קוננו.

סגולה למחילת עוונות
כתב רבי אלעזר אזכרי בספר 'חרדים' (עג):

"יכוון בשירת הים שאומרים בכל יום, לאומרה בקול ובשמחה רבה כאילו אותה שעה יצא ממצרים. שהרי 
אמרו במדרש (ילקוט שמעוני בשלח רנד): 'ַוַּיַּסע מֶֹׁשה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמַּים סּוף' (שמות טו כב) – שהסיעם מעוונותיהם 

שנמחלו על ידי השירה שאמרו, שכל מי שנעשה לו נס ואומר שירה מוחלין לו על כל עוונותיו". 

את דברי ה'חרדים' הביא ה'משנה ברורה' להלכה (נא יז) בלשון זו: "ויאמר שירת הים בשמחה וידמה בדעתו 
כאלו באותו היום עבר בים והאומר בשמחה מוחלין לו עונותיו".

'חרדים' נראה כי למחילת העוונות זוכה  הוסיף ואמר המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין: מדברי בעל ספר 
האדם דווקא אם שם לבו למילים שאומר ומתבונן בהשגחת ה' המתבטאת בכל פרט ופרט בנִסי קריעת הים 
שהיו ההפך הגמור מדרך הטבע, כביכול אף הוא עבר את הים עם ישראל; כדוגמת העובדה שהתהומות 
קפאו ונותרו בקרקעית הים, אף שדרך הקרח לצוף כלפי מעלה, וכן שחלק מהמצרים טבעו כאבן, על אף 
שבדרך כלל בני אדם אינם טובעים מיד אלא צפים. אם אדם יאמר את השירה באופן שכזה בוודאי תידבק 

נפשו בה' עד שיימחלו כל עוונותיו ('תפילת חנה').

כוח  לרשע?  צדיק  בין  "מה  לומר:  רגיל  שהיה  מקלם,  הסבא  רבו,  למשנת  מאוד  עד  תאמו  אלו  דברים 
הציור!". וכבר מפורסמת עדותו של אחד מתלמידי המשגיח זצ"ל אשר פעם נכנס בשעת בוקר מוקדמת 
לחדרו של המשגיח, אחר ששמע משם קולות גרירת חפצים. והנה הוא רואה את המשגיח הישיש מסדר 
שתי שורות של כיסאות ועובר ביניהן. לתמיהתו הסביר המשגיח כי עשה זאת כדי להכין עצמו לאמירת 

שירת הים מתוך הרגשה כאילו הוא עצמו עבר את הים ('שערי דרך' אחרי מות). 

מניקלשבורג  שמעלקא  רבי  של  מדרשו  לבית  שהזדמן  מליז'ענסק  אלימלך  רבי  הרה"ק  על  מסופר  עוד 
וכובד לגשת לפני העמוד. כאשר הגיע לאמירת שירת הים אמָרָהּ בהתעוררות ובהתלהבות כה גדולה, עד 
שולי  הגביהו  הים  לתוך  ממש  הם  באים  כאילו  שחשו  ומרוב  אחריו,  הם  אף  התרוממו  המתפללים  שכל 

בגדיהם שלא יירטבו...

כאילו  חשים  באמת  הם  היו  "אילו  הפטיר:  הדברים  את  חיים'  'דברי  לבעל  סיפרו  כאשר  התפילה,  לאחר 
עוברים הם עם בני ישראל בתוך הים, הרי שלא היה פנוי מוחם כדי לתת דעת על בגדיהם שלא יירטבו..." 

('תולדות שמואל' עמ' 48 ובהערה שם).

שבח ראשון במעלה
עצומה  לדרגה  ישראל  התעלו  הים  שירת  באמירת  כי  מוצאים  אנו  לברכה  זיכרונם  חכמינו  בדברי  ואכן, 

בקרבת ה', כזו שלא זכו לה אף גדולים וקדושים לפניהם, וכפי שאמרו במדרש (שמו"ר כג ד):

שירה  שאמר  אדם  מצינו  לא  הים,  על  ישראל  שעמדו  ועד  העולם  את  הוא  ברוך  הקדוש  שברא  "מיום 
ומן  האש  מכבשן  אברהם  הציל  שירה,  אמר  ולא  הראשון  אדם  ברא  ישראל;  אלא  הוא,  ברוך  להקדוש 

המלכים ולא אמר שירה... כיוון שבאו ישראל לים ונקרע להם מיד אמרו שירה לפני הקדוש ברוך הוא".

שירה קודם הישועה

ומרוממים  מפארים  תהיו  'אתם  להם:  אמר  לעשות?'  עלינו  'מה  למשה:  ישראל  אמרו  ָלֶכם'...  ִיָּלֵחם  "'ה' 
ונותנים שיר למי שהמלחמות שלו'... באותה שעה פתחו ישראל פיהם ואמרו שירה" (מכילתא כי תשא סוף 

פ"ב).

מאיר  רבי  הגאון  לישועה.  זכו  בטרם  עוד  השירה  את  אמרו  ישראל  שבני  מבואר  המכילתא  מדברי 
סולובייצ'יק זצ"ל הקשה לפני אביו הגרי"ז מדברי המכילתא על דעת סבו הגר"ח שלמד מהפסוק (תהלים יג 
ו): "ַוֲאִני ְּבַחְסְּד ָבַטְחִּתי ָיֵגל ִלִּבי ִּביׁשּוָעֶת, ָאִׁשיָרה ַלה'..." – שהשירה נאמרת רק לאחר הנס, ואיך אמרוה 

ישראל בטרם נושעו?

יישב לו הגרי"ז: דברי הגר"ח אינם אמורים אלא במי שבוטח שה' יעשה לו נס מכוח מידת הביטחון, אבל 
כשהובטח לו באמצעות נביא כמשה שכך ייעשה לו, יכול לומר שירה קודם שנעשה הנס.

'רנה'  טו),  קיח  (תהלים  ַצִּדיִקים"  ְּבָאֳהֵלי  ִויׁשּוָעה  ִרָּנה  "קֹול  מהפסוק:  למד  להגש"פ  בפירושו  הגר"א  ואמנם 
את  ליישב  ניתן  אך  שנושע.  קודם  עוד  ולשבח  לרנן  יכול  ה'  בישועת  הבטוח  שאדם  ל'ישועה',  קודמת 
הדברים על פי דברי ה'חזון איש' ב'אמונה ובטחון' (פ"ב): "יש עוד ממדת הבטחון כי על הבוטח שורה רוח 
ורוב  הבוטח  מעלת  לפי  מתחלף  ענין  וזה  ה'...  יעזרהו  אמנם  כי  המבשרו  עוז  רוח  עמו  ומתלוה  הקודש 

קדשו". מדבריו מבואר שאכן יש מדרגת בעלי ביטחון שיכולים לומר שירה קודם הנס.

ונראה שיש ללמוד סמך לחילוק זה מדברי תרגום שיר השירים (א ט) שצדיקי הדור הם שאמרו את השירה. 
מבואר שרק הצדיקים שהגיעו למעלת ביטחון גבוהה יכולים היו לומר שירה קודם שנעשה הנס, ושאר 

העם אמרו את השירה לאחר שיצאו מן הים בשלום ('רנת יצחק' ביאורי תפילה).

הארות בסדר התפילה  ההאאארתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  ססייפפמעמעשה אמונים ם
שירת הים 

וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

'אמן' תלויה באוויר...


