
אין אומרים שירה על ניסי חוץ לארץ
ֱאקִים  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת  מֶֹׁשה  חֵֹתן  ִמְדָין  כֵֹהן  ִיְתרֹו  ”ַוִּיְׁשַמע 

ְלמֶֹׁשה ּוְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו ִּכי הֹוִציא ה‘ ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים" (יח א)

מאחר שכבר כלל הכתוב: ”ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֱאקִים...“, מדוע 
שָנה ופירט ”ִּכי הֹוִציא ה‘ ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים“?

פירש רבי שלמה בוכנר רבה של פינטשוב: 

בגמרא (ערכין י ב) אמרו כי ”אין אומרים שירה על נס שבחוצה 
לארץ“, ופירש המהרש“א (ח“א שם): בארץ ישראל הניסים באים 
מאיתו יתברך בכבודו ובעצמו (דברים יא יב), ולפיכך ראוי לומר 
ידי  על  אלא  נעשים  הם  אין  הארצות  בשאר  אך  הלל,  עליהם 

שליח או מלאך.

שנעשו  הניסים  על  שירה  לומר  יתרו  שביקש  כיוון  כאן,  אף 
לישראל בחוץ לארץ, ככתוב (להלן פס‘ י): ”ָּברּו ה‘ ֲאֶׁשר ִהִּציל 
ִמַּתַחת  ָהָעם  ֶאת  ִהִּציל  ֲאֶׁשר  ַּפְרעֹה  ּוִמַּיד  ִמְצַרִים  ִמַּיד  ֶאְתֶכם 
ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ה‘  הֹוִציא  ”ִּכי  והדגיש:  הוסיף  כן  על  ִמְצָרִים...“,  ַיד 
ִמִּמְצָרִים“ – הקדוש ברוך הוא בעצמו חולל את הניסים לישראל, 

והרי הם כניסים שבארץ ישראל שאומרים עליהם שירה.
’יקהל שלמה‘

’ועונה לעמו ישראל בעת שועם אליו‘
”ַוְיַסֵּפר מֶֹׁשה ְלחְֹתנֹו... ֵאת ָּכל ַהְּתָלָאה ֲאֶׁשר ְמָצָאַתם ַּבֶּדֶר ַוַּיִּצֵלם 

ה‘; ַוּיֹאֶמר ִיְתרֹו ָּברּו ה‘ ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים" (יח ח; י)

יש להבין: אחר שכבר שמע יתרו על ניסי מצרים (לעיל פס‘ א‘), 
מפני מה לא הודה עליהם עד ששב משה ותיארם באוזניו? 

ביאר ה‘חתם סופר‘:

ונענה  הצרה  על  המתפלל  כי  מבואר,  ב)  (כה  תענית  במסכת 
חביבותו,  מתוך  אלא  הצרה  עליו  באה  שלא  היא  אות  מיד, 
מפני שהתאווה הקדוש ברוך הוא לתפילתו. אף כאן, גם לאחר 
ממצרים,  ביציאתם  לישראל  שאירעו  הניסים  על  יתרו  ששמע 
של  היתירה  חביבותם  את  בפניו  ולתאר  להוסיף  משה  ביקש 
ישראל לפני הקדוש ברוך הוא. על כן סיפר לו את: ”ָּכל ַהְּתָלָאה 
שחפץ  משום  עליהם  באה  לא  שבוודאי   ,“ַּבֶּדֶר ְמָצָאַתם  ֲאֶׁשר 
ה‘ להענישם, אלא מתוך שהתאווה לתפילתם. והראיה מכך ש: 
”ַמה  טו)  יד  (לעיל  ככתוב  להתפלל,  כשסיימו  מיד   – ה‘“  ”ַוַּיִּצֵלם 
ִּתְצַעק ֵאָלי ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעּו“. שבח גדול שכזה, הוא 

שגרם ליתרו לקום ולהודות לה‘.

נס  תיאור  אחר  שחרית,  בתפילת  אנו  שמשבחים  את  נבין  בכך 
קריעת ים סוף: ”ועונה לעמו ישראל בעת שועם אליו“, כלומר, 
אהבת ה‘ לישראל התגלתה בשעת קריעת ים סוף, בכך שענה 

להם ה‘ מיד ”בעת שועם אליו“. 
’חתם סופר‘

’אשר בחר בנו מכל העמים‘
”ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל ָהַעִּמים“ (יט ה)

ונתן  העמים  מכל  בנו  בחר  ”אשר  משבחים:  אנו  בוקר  בכל 
מבואר  ב)  ב  (ע“ז  בגמרא  שהרי  להבין,  יש  אך  תורתו“,  את  לנו 
לקבל  האומות  לכל  הוא  ברוך  הקדוש  הציע  בתחילה  כי 
בחר  בנו  לא  כי  לכאורה  מוכיחה  זו  ועובדה  התורה,  את 

מלכתחילה, אלא בהן.

פירש סנגורם של ישראל רבי לוי יצחק מברדיטשוב:

לכל  התורה  את  הוא  ברוך  הקדוש  שהציע  מהאופן  אדרבה, 
דברים  (ילק“ש  במדרש  שהרי  בנו,  דווקא  שבחר  מוכח  האומות, 
המצווה  את  דווקא  אומה  לכל  ה‘  שגילה  מבואר  תתקנא)  רמז 
כדי  רוממותה  גודל  את  גילה  לנו  ורק  לאופייה,  המנוגדת 
שנקבלה באהבה. הרי שהתורה הוצעה לאומות העולם רק כדי 

שלא יתקנאו בנו על זכייתנו. 
’קדושת לוי‘ אבות ב ו 

מקור למינוי ’מקריא‘ בתקיעות
ַיֲעֶנּנּו  ְוָהֱאקִים  ְיַדֵּבר  מֶֹׁשה  ְמאֹד  ְוָחֵזק   הֹוֵל ַהֹּׁשָפר  קֹול  ”ַוְיִהי 

ְבקֹול" (יט יט)

מפסוק זה הביא רבי שלמה קלוגר רמז לדברי הרמ“א בהלכות 
לפני  שיקריא  אדם  למנות  יש  כי  ד)  תקפה  (או“ח  השנה  ראש 
גאון  סעדיה  רבנו  דברי  ידועים  התקיעות;  סדר  את  התוקע 
לזכר  הן  השנה,  בראש  שהתקיעות  התקיעות)  טעמי  (’אבודרהם‘, 
מעמד הר סיני שלווה בתקיעת שופר, כדי שנתעורר ביום הדין 
וכשם  ונשמע“.  ”נעשה  אבותינו:  הכרזת  את  עצמנו  על  לקבל 
שבמעמד הר סיני שיתף הקדוש ברוך הוא את משה בתקיעתו, 
ככתוב: ”מֶֹׁשה ְיַדֵּבר“ – ומקריא את התקיעות, ”ְוָהֱאקִים ַיֲעֶנּנּו 
ְבקֹול“, כך גם אנו, כדי שתעלה תקיעתנו לרצון, עלינו לעשותה 

בשניים – ה‘מקריא‘ ידבר, והתוקע יענה אחריו בקול השופר.
’חכמת שלמה‘ או“ח תקפה ד

ריצה ביציאה מבית הכנסת
יּוַכל  א  ה‘  ֶאל  מֶֹׁשה  ַוּיֹאֶמר  ָּבָעם;  ָהֵעד  ֵרד  מֶֹׁשה  ֶאל  ה‘  ”ַוּיֹאֶמר 
ָהָעם ַלֲעת... ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ה‘ ֶל ֵרד ְוָעִליָת... ַוֵּיֶרד מֶֹׁשה" (יט כא; 

כג-כה)

פעם  כך  על  שהצטווה  עד  ההר  מן  משה  ירד  לא  מה  מפני 
נוספת?

פירש המקובל רבי שמשון חיים נחמני ממודינה:

הכנסת...  לבית  לרוץ  ”מצוה  נפסק:  יב)  צ  (או“ח  ערוך‘  ב‘שלחן 
אבל כשיוצא מבית הכנסת אסור לרוץ“. ומוסיף ה‘מגן אברהם‘ 
(ס“ק כו): ”אבל אם יוצא על מנת לחזור מצוה לרוץ כדי שיחזור 

מהר“.

שמא  לרדת,  משה  חשש  הראשון  הציווי  אחר  מובן:  זה  לפי 
לא  הכנסת,  מבית  היוצא  כדין  במתינות  ללכת  שעליו  מתוך 
שהצטווה  לאחר  רק  התורה.  קבלת  עת  עד  להר  לשוב  יספיק 
בשנית: ”ֵרד ְוָעִליָת“, נעשה דינו כיוצא על מנת לחזור שמותר לו 

לרוץ ביציאתו, ולכן שוב לא חשש פן יתעכב מלשוב.
’זרע שמשון‘

’ברוך שלא עשני גוי‘ בעשרת הדברות
”ָאֹנִכי ה‘ ֱאקֶי" (כ ב)

מדרש פליאה ידוע הוא: ”בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא ’אנכי 
נביא  להלן  גוי‘“.  עשני  שלא  ’ברוך  משה:  אמר  מיד  אלקיך‘  ה‘ 

שלושה הסברים שנאמרו על מדרש זה:

א. רבי יהודה אסאד פירש זאת על פי הסברו של הט“ז (או“ח מו 
’שלא  ב) לסיבה שאנו מברכים בברכות השחר בלשון שלילה: 
לו  ש: ”נוח  כיוון  ישראל‘,  ’שעשני  חיוב:  בלשון  ולא  גוי‘,  עשני 
ראוי  לא  לפיכך  ב)  יג  (עירובין  משנברא“  יותר  נברא  שלא  לאדם 

לברך בלשון ’שעשני‘.

לפי זה נבין אף לענייננו, כי חכמי המדרש כיוונו ליישב תמיהה 
העולה בכתוב שלפנינו, ולבאר מדוע לא נאמר: ”אנכי ה‘ אלקיך 
אשר בראתיך“, שהרי בריאת האדם קדמה ליציאת מצרים. על 
כן הביאו את מאמר משה: ’ברוך שלא עשני גוי‘ – וכפי שבברכה 
זו נמנעים אנו מלברך ’שעשני‘ כיוון ש‘נוח לו לאדם שלא נברא‘, 

כך בפסוק זה לא נאמר ’אשר בראתיך‘.

ב. רבי שמחה בונם סופר, רבה של פרשבורג, פירש זאת על 
מג  (שמו“ר  המדרש  בשם  שלפנינו  בפסוק  רש“י  שהביא  מה  פי 
ה), כי בשעה שעשו ישראל את העגל ביקש הקדוש ברוך הוא 
ַאִּפי  ְוִיַחר  ִּלי  ַהִּניָחה  ”ְוַעָּתה  י):  לב  (שמות  למשה  ואמר  לכלותם 
עליהם  לימד  משה  אך  ָּגדֹול“,  ְלגֹוי   אֹוְת ְוֶאֱעֶׂשה  ַוֲאַכֵּלם  ָבֶהם 
זכות ואמר: צווית בתורתך ”ָאֹנִכי ה‘ ֱאקֶי" – בלשון יחיד, "לא 

להם צוית... אלא לי לבדי".

ה'  "ָאֹנִכי  ישראל  שהצטוו  משה  שמע  המדרש:  רמז  לזאת 
על  זכות  ללמד  בידו  יהיה  שבכך  ושמח  יחיד,  בלשון   "קֶיֱא
שאלמד  שבכך  גוי‘,  עשני  שלא  'ברוך  מיד:  אמר  לכן  ישראל. 

זכות על ישראל לא יתקיים בי: ”ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְת ְלגֹוי ָּגדֹול“.

ג. רבי צבי הירש מייזליש רב דקהילת ’שארית ישראל‘ בשיקגו, 
פירש זאת בדרך צחות על פי מעשה: בעת שהסתופף רבי משה 
רעו  את  פעם  פגש  ממזריטש,  המגיד  של  בצילו  מסאסוב  ליב 
לחינם  ”לא  לו:  ואמר  וחלש,  כחוש  שהיה  לוי‘  ’קדושת  בעל 
אומר אני את ברכת ’שלא עשני גוי‘ בשמחה ובהתלהבות יותר 
ממר, שכן אילו אני הייתי גוי, אזי הייתי גוי בריא וגבה קומה. 
לעומת זאת מר, גם אילו היה גוי, הלוא היה זה גוי כחוש ודל...“

כיוון שבמתן תורה התרפאו כל החולים (במדב“ר ז א) מיד עמד 
שכן  גוי‘,  עשני  ’שלא  יתירה:  בשמחה  ישראל  עם  ובירך  משה 
אינה דומה ברכת ’שלא עשני גוי‘ של חולה, לזו של אדם בריא.

’דברי מהרי“א‘; ’חשב סופר‘ שבועות ; שו“ת ’מקדשי השם‘ ח“ב, ’זר זהב‘ 
עמ‘ עא

פרשת יתרו

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
לארץ

אק

פני ם

עניית ’אמן‘ – המלכת ה‘
”ַוַּיֲענּו ָכל ָהָעם ַיְחָּדו ַוּיֹאְמרּו ּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה‘ ַנֲעֶׂשה“ (יט ח)

הם  ַנֲעֶׂשה“  יי  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ֹּכל  ”ַוּיֹאְמרּו  התיבות:  ראשי 
בגימטרייה צ“א כגימטרייה של ’אמן‘. כפי שבשעת מתן 
עול  בקבלת  עלינו  הוא  ברוך  הקדוש  את  המלכנו  תורה 
מצוותיו, כך בעניית אמן אנו ממליכים את הקדוש ברוך 
רבי  אמר  ’אמן‘?  ”מאי  ב):  קיט  (שבת  הגמרא  כדברי  הוא, 
חנינא: ’א-ל מלך נאמן‘“, ופירש רש“י (שם): ”כך מעיד על 

בוראו שהוא א-ל מלך נאמן“.
’שמן המאור‘; ’בינת נבונים‘

ביום ראשון י"ט בשבט, יחול יומא דהילולא של 
האדמו"ר רבי שמואל  מסלונים,

 וכך כתב על כוחה של עניית אמן בספרו 'דברי שמואל' (וישלח):

"העונה אמן בכל כוחו הרי זה חשוב מאוד, עד שקורעין 
שיורים  זוטר  חץ  דומה  אינו  כי  ב)  קיט  (שבת  דינו  גזר 

בקשת לפצצה המועפת בתותח גדול".

ל ל ל ל "
עוצמתה של עניית אמן 

ברכות השחר! בקול! בכוונה! בחברותא!
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וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

מפארי גידולי ירושלים היה הרב החסיד רבי נתנאל הלוי רייזמאן זצ“ל, אביו של האי גאון וצדיק, רבי 
עיר  בירושלים  החרדית  העדה  של  הבד“ץ  כחבר  לימים  ששימש  מי  זצ“ל,  רייזמאן  הלוי  יצחק  ישראל 

הקודש.

רבי נתנאל ששימש בבחרותו את מרן הרה“ק בעל חידושי הרי“ם זי“ע וזכה לקנות ממנו תורה ודעת, 
נמנה בהמשך בין גדולי חסידיו של נכדו הרה“ק בעל ’שפת אמת‘ זי“ע. בצעירותו התגורר בוורשא הבירה, 

שם קנה לו שם כאחד מחשובי החסידים, ורבים היו משתעשעים עמו בדברי תורה וחסידות.

מוות.  שערי  עד  והגיעה  נתנאל  רבי  של  אשתו  חלתה  הרי“ם‘,  ’חידושי  בעל  רבו  פטירת  לאחר  מה  זמן 
כחסיד נאמן הלך רבי נתנאל לשאול בעצת רבו הגדול ה‘שפת אמת‘, והרבי הורה לו כי עליו לעלות לארץ 

הקודש. שם, כך הבטיח, יבוא מזורה.

זוגתו  עם  יחד  הקודש  לארץ  ולעלות  מטלטליו  את  לארוז  מיהר  הוא  רגע,  אף  המתין  לא  נתנאל  רבי 
הצעירה והחולה ובתו הרכה בשנים. בארץ הקודש אכן הבריאה אשתו ואף האריכה ימים.

באותם ימים היו תנאי החיים בירושלים קשים מנשוא. איש לא הכיר את רבי נתנאל בעת עלותו, ואף 
הדירה שיועדה לו למגורים לא הייתה אלא מרתף קטן, חשוך וטחוב ששכן מתחת לפני הקרקע.

למרות הרעב והמחסור ששכנו בביתו, גדול היה אושרו של רבי נתנאל על שזכה לדור בפלטרין של מלך, 
וכל מעייניו נתונים היו אך ורק בתורה ובעבודה. מדי שבוע בבוקרו של יום ראשון היה יוצא רבי נתנאל 
מביתו ושם פעמיו לעבר בית הכנסת ששכן ברחוב הסמוך, שם עבד את בוראו במשך כל ימות השבוע, 

ולא שב לביתו עד חצות יום השישי, כאשר אשתו הצדקת מוליכה אליו את ארוחתו הדלה, אחת ליום.

חבר נעורים קרוב היה לרבי נתנאל ושמו רבי ישעיה פריבאס. בעודם דרים בוורשא, רגילים היו השניים 
להשתעשע יחד בדברי תורה וחסידות, וטרם נפרדו זה מזה לפני עלייתו של רבי נתנאל לארץ הקודש, 

ביקשו ר‘ ישעיה כי יואיל לשלוח לו בהקדם מכתב שבו יתאר לו את חייו בארץ האבות.

הגיע  מכן  לאחר  מספר  שבועות  המכתב.  את  לכתוב  נתנאל  רבי  התפנה  עלותו  לאחר  השנה  כמחצית 
המכתב לביתו של רבי ישעיה. רבי ישעיה שהמתין לו בציפייה דרוכה החל מיד לקוראו בשקיקה.

במכתבו הארוך תיאר רבי נתנאל בציוריות את החיים היפים שנפלו בחלקו מאז עלה לארץ, את התפילות 
ואת  בתורה  הוא  עוסק  שבהן  הרבות  השעות  את  קודש,  ברגש  להתפלל  הוא  זוכה  שאותן  המיוחדות 
האנשים הגדולים שזכה להכיר. בשולי המכתב הוסיף אי אלו חידושי תורה שהתחדשו לו בעת האחרונה.

השורות  את  וקרא  שב  הוא  נוחות.  בחוסר  מקומו  על  לזוע  ישעיה  לרבי  גרם  המכתב  בתוך  אחד  פרט 
פעמיים ושלוש והתקשה להאמין.

”דירתי בירושלים“, כתב רבי נתנאל, ”הינה גדולה ורחבת ידיים. שני חדרים מרווחים לה, תקרתה גבוהה 
ומעוטרת בציצים ובפרחים, ואף תריסר חלונות גדולים, כשלושה מטרים גובהם קבועים בכתליה. דרכם 

נכנס אור ואוויר צח, ובעדם נשקף נופה הנפלא של ירושלים – הרים סביב לה...“.

בוורשא  אף  להאמין.  מאוד  עד  התקשה  בירושלים,  הקשים  החיים  תנאי  על  שמע  שהיטב  ישעיה  רבי 
עיר מכורתו לא היו מצויים תנאים שכאלו אלא בבתיהם של עשירים ושועי ארץ, על אחת כמה וכמה 

בירושלים...

רק  הוא  בשקר.  חשדו  לא  ושלם,  כירא  רעהו  את  בהכירו  זאת,  כל  עם  אך  בעיניו,  לחידה  היו  הדברים 
ציפה בכיליון עיניים לרגע שבו יתאפשר לו לעלות לירושלים ולבקר בה, כדי לחזות בדירה המתוארת 
לדור  משפחתי  עם  אני  אף  אעלה  בהמשך  ”אולי  בחלום,  ישעיה  רבי  השתעשע  יודע“,  ”מי  עיניו.  במו 

בירושלים“.

כרטיס  מיד  רכש  הדרוש,  הסכום  בידו  וכשהצטבר  מכספו,  ישעיה  רבי  חסך  הקרובה  התקופה  במשך 
הפלגה, ארז את מטלטליו ויצא לדרך.

השמש קפחה מעל ראשו כאשר עמדו רגליו בפתח העיר העתיקה. גופו הדואב מטלטולי הדרך הקשה 
והארוכה שיווע למנוחה. הוא קיווה כי ימצא במהרה את ביתו הנאה של ידידו, שם לבטח ימצא מיטה 

מוצעת וסעודה הגונה...

טהור  ירושלמי  לילד  ישעיה  רבי  פנה  רייזמאן?“,  נתנאל  רבי  של  לביתו  הדרך  את  לי  להראות  ”התוכל 
בשמחה  נענה  צדעיו,  בשני  מתבדרות  ופאותיו  צחורה  בירמולקה  חבוש  הילד,  בדרכו.  שנקלע  עיניים 
לבקשתו של רבי ישעיה ורץ לפניו בין הסמטאות, עד שהצביע לעבר גרם מדרגות צר ותלול שבסופו 
על  הילד  הצביע  נתנאל“,  רבי  של  ביתו  שוכן  למטה,  הדלת  מאחורי  ”שם,  רעועה;  דלת  קבועה  הייתה 

תחתית גרם המדרגות, וחיש מהר נעלם מן השטח.

השבורות.  במדרגות  ירד  כושלות  וברגליים  שולל,   הּוַל כי  הבין  הוא  בקרבו.  קפא  ישעיה  ר‘  של  לבו 
משהגיע לתחתיתן הקיש על הדלת. היא נפתחה בידי בתו הפעוטה של רבי נתנאל, הלבושה בבגדים 

בלויים.

”היכן רבי נתנאל?“, שאל ר‘ ישעיה, והקטנה השיבה מיד: ”מה הפירוש היכן? בבית הכנסת!“.

הדלת נסגרה, ורבי ישעיה שם פניו אל עבר בית הכנסת. בליבו רגז על רעהו, וכבר תכנן מה יאמר לו בעת 
שיפגשנו, אך כשהתקרב לבית הכנסת וקול תפילתו המתוק והמוכר של רבי נתנאל הדהד באוזניו, נרגע 

מעט מכעסו. בטוח היה כי בפיו יימצא הסבר המניח את הדעת.

רבי נתנאל האריך בתפילתו עוד דקות ארוכות, ור‘ ישעיה המתין מן הצד בסבלנות. אחר שסיים ניגש 
אליו והניח יד רכה על כתפו.

רבי נתנאל ננער והסב את עיניו, ומשהבחין ברעהו משכבר הימים לא יכול היה לכלוא את התרגשותו; 
”ברוך... מחיה המתים“ – בירך בהתלהבות כדת וכדין. אחר יצא מבית הכנסת ופנה להחליף דברים עם 

ידידו הטוב.

קצרה.  דקה  לאחר  משים  מבלי  ישעיה  ר‘  של  מפיו  השאלה  נפלטה  רימיתני?“,  מדוע  נתנאל,  ”רבי 
”רימיתיך?“, התימהון ניכר בעיניו של רבי נתנאל, ”כלום זוכר אתה אי פעם שרימיתיך?“, תהה. ר‘ ישעיה 
מיהר לתאר לו את הציפיות הגדולות שהיו לו בעקבות מכתבו, ואת האכזבה הגדולה שנחל כאשר חזה 

בביתו המט לנפול.

אינה  שראית  הדלה  הדירה  ”הלוא  פניו,  על  שחוק  כשבת  נתנאל  רבי  הגיב  מבין...“,  אינך  ישעיה,  ”ר‘ 
מוגדרת כביתי כלל וכלל. ביתי הוא כאן, בבית הכנסת! פה נמצא אני משך כל ימות החול, שקוע בעולמה 
של תורה ותפילה, שוקד על התורה ועל העבודה. היכנס נא, ר‘ ישעיה, החזק בידך סרט מידה ובדוק: 
אינה  האם  היא?  נמוכה  האם  התקרה,  אל  עיניך  נא  שא  מטרים?  לכשלושה  נישא  החלונות  גובה  האין 

מעוטרת בציצים ובפרחים...?!“.

רבי ישעיה שנפעם מן האמת הזכה והנוקבת שיצאה מפיו של רבי נתנאל, הנהן במנוד ראש של הסכמה.

”אחת שאלתי מאת ה‘, שבתי בבית ה‘ כל ימי חיי... לחזות בנעם ה‘ ולבקר בהיכלו“.
’אוצרותיהם אמלא‘ וישלח; ’אוצרות ירושלים‘ ח“ו עמ‘ תתקז; ’דורות‘ תרומה תש“ע

חיזוק יסודות האמונה
והתחייבנו  שמע  קריאת  בפרשיות  שמים  מלכות  עול  עצמנו  על  שקיבלנו  אחר 
התורה  אותנו  מצווה  מאודנו,  ובכל  נפשנו  בכל  לבבנו,  בכל  יתברך  לה'  להשתעבד 
מזוזה,  ומצוות  ראש  ושל  יד  של  תפילין  מצוות  באמצעות  זו  לקבלה  שמירה  להוסיף 
אלו  מצוות  אף  שמים;  לשם  מעשינו  בכל  ונכוון  מהעבירות  נתרחק  שבאמצעותן  כדי 
הינן בכלל 'קבלת עול מלכות שמים' ('שערי תשובה' ש"ג אות כב), שכן באמצעות מצוות 
'בכל נפשך', בתפילין של ראש  תפילין של יד אנו משעבדים את תאוות הגוף – כנגד 
את המחשבות – כנגד 'בכל לבבך' ובמזוזה את ממוננו וקנייננו – כנגד 'ובכל מאדך' (עפ"י 

מלבי"ם דברים ו ח).

מהות מצוות התפילין
להניח  נצטווינו  התפילין  בתי  בתוך  התפילין.  מצוות  היא  אלו  מצוות  בין  הראשונה 
את שתי פרשיות קריאת שמע המבטאות את האמונה באחדותו וקבלת עולו יתברך, 
ובנוסף את שתי פרשיות: ’קדש‘ ’והיה כי יביאך‘ (שמות יג א-טז) המבטאות את האמונה 

ביציאת מצרים מעבדות פרעה לעבדות ה‘. 

ועל  היד  על  קשירתן  כולה.  התורה  מושתתת  שעליהן  היסודות  הן  אלו  אמונות  שתי 
הראש, כנגד שני מרכזי המחשבה – המוח והלב, הינה ’אות‘ שבאמצעותו נזכור תמיד 
ולהתרחק  ומחשבותינו  מעשינו  בכל  לו  להשתעבד  ה‘,  מצוות  את  ולקיים  לשמור 

מהעבירות (ע“פ רמב“ן ור“י בכור שור שמות יג טז; ספר החינוך תכא-תכב).

וכך מבטא זאת הרמב“ם ב‘יד החזקה‘ (תפילין ד כה): ”תפילין קדושתן גדולה היא, שכל 
בשחוק  נמשך  ואינו  שמים,  וירא  עניו  הוא  זרועו,  ועל  אדם  של  בראשו  שהתפילין  זמן 
והצדק.  האמת  בדברי  לבו  מפנה  אלא  רעות,  מחשבות  מהרהר  ואינו  בטילה,  ובשיחה 

לפיכך צריך אדם להשתדל להיותן עליו כל היום, שמצותן כך היא“.

אחר  תדיר  הוא  נמשך  כן  ועל  מטבעו  חומרי  הינו  האדם  ביאר:  (תכא)  החינוך  בספר 
התאוות. לשם כך נטע בו ה‘ את הנפש הרוחנית כדי שתמנענו מלהיגרר אחר תאוותיו 
כסוס וכפרד. אלא שעניין זה תלוי בכוחה של הנפש הרוחנית כפי עבודת האדם. לפיכך 
והתפילין,  הציצית  התורה,  הן  אלו  שיחזקוה,  שומרים  להעמיד  יתברך  הבורא  ציוונו 

שעל ידן עולה זיכרון הבורא על לב האדם בכל עת.

 קשירתן כאות על ידינו ובין עינינו
במדרש (דב“ר [ליברמן] ואתחנן) מבוטאת מהותה של מצוות הקשירה בדרך משל: אדם 
היוצא לדרך וסחורה בידו, מתיירא תמיד מהמוכסים שמא יתפסוהו וייטלו ממנו מס 
לא  איש  שכן  מהם,  ירא  אינו  סחורתו,  על  מוטבע  המלך  שחותם  מי  אך  למלך.  גבוה 
יגבה מס מהמלך. כך אף אנו, כל זמן שהתפילין עלינו, איננו יראים מהמקטרגים, שכן 

התפילין הינן כחותם המלך המוכיח שכל מעשינו לשם שמים.

ביטוי לדבר אנו נותנים אף בנוסח ה‘יהי רצון‘ הקודם להנחת תפילין: ”ומשפע מצות 
תפילין יתמשך עלי להיות לי חיים ארוכים ושפע קודש ומחשבות קדושות בלי הרהור 
עם  ה‘ כאשר  הרע ויניחנו לעבוד את  בנו יצר  חטא ועון כלל ושלא יפתנו ולא יתגרה 

לבבנו“.

האברבנאל (ואתחנן) הוסיף וביאר כי קשר התפילין אינו עניין סגולי גרידא, אלא משול 
הוא לסימון שעושה אדם שחייו תלויים בנטילת תרופות מסוימות, כדי שיזכור לבולען. 
מפתח  הן  אליו יתברך  אהבתו והשתעבדותו  הבורא,  כי ידיעת  המבין ויודע  האדם  כך 

הצלחת כל חייו הרוחניים, קושר קשרים על ידיו ועל ראשו כדי שיזכור זאת בכל עת.

שאנו  לרמוז  ידינו  על  התפילין  אנו  קושרים  צ):  שער  (ואתחנן  העקידה‘  ’בעל  כתב  וכך 
אסורים וקשורים תחת ממשלת ה‘ יתברך ומצוותיו, ואל לנו להניע יד ורגל אלא רק 

לעשיית מצוות, וחלילה לא לדבר עבירה.

מעלת התפילין וקדושתה
מה רבה היא קדושת התפילין עד שאמרו בגמרא (ברכות ו א) שכביכול אף הקדוש ברוך 
הוא מניחן, כסמל לקשר המיוחד שבינו ובין כנסת ישראל. אף לאחר חטא העגל הראה 
הקדוש ברוך הוא למשה את קשר התפילין שלו, להורות לו כי הקשר בינו לבין ישראל 

אינו בר ניתוק (ראה ’ראשית חכמה‘, שער הקדושה פ“ו אות מט; ’תורת משה‘ לחת“ס פר‘ בא).

התפילין הינן פאר לישראל, כפי שדרשו בגמרא (ברכות יא א) מן הפסוק (יחזקאל כד יז): 
”ְּפֵאְר ֲחבֹוׁש ָעֶלי“. אף שמן: ’טוטפת‘ – לשון תכשיט (שבת נז א) מלמד על כך, שהן 

כתכשיט לישראל (’הכתב והקבלה‘ שמות לג).

עובדה זו אמורה לגרום לנו שמחה עצומה בהנחתן, וכבר סיפרו על הגה“ק רבי אברהם 
מטשכנוב, כי פעם נשאל מפי ידידו הקרוב, תלמיד חכם מופלג: ”הלוא שנינו עובדים 
את ה‘ והוגים בתורתו ללא עת, מדוע זכית דווקא אתה שיתפרסם שמך כ‘רבי‘?“ במקום 
תשובה שאלו רבי אברהם: ”האם יכול אתה להיזכר במאורע המשמח ביותר בחייך?“ 
אלפים  עשרת  פעם  כשהרווחתי  זה  היה  כן,  ”אכן  בכנות:  אמר  ולבסוף  הידיד  הרהר 
רובל בבת אחת“. ”דע לך“, גילה רבי אברהם בהתרגשות, ”כי בכל יום, עת פושט אני 
זרועי להנחת התפילין ומהרהר בגודל הזכות שיש בכך, עוד בטרם הנחתין אופפת אותי 
זה  ומיום  התשובה,  את  הידיד  הבין  שתיארת...“.  מהשמחה  אלף  פי  הגדולה  שמחה 

ואילך אף הוא קראוֹ  ”רבי“... (’בישישים חכמה‘ עמ‘ לה).

’בעל תשובה‘ שהתחזק בכל  מעשה נוסף ברבי יחזקאל אברמסקי: פעם נכנס לחדרו 
המצוות, אך התקשה לקיים את מצוות התפילין משום שלא הבין את טעמה. בקשתו 
הייתה כי יבאר לו הרב את טעמה. אמר לו הרב: ”לא אוכל לבאר לך את הטעם בטרם 
תניחן במשך חודש...“ הסכים הבחור, אך כעבור חודש לא חזר אל הרב. לימים נפגש 
שוב עם ר‘ יחזקאל. אמר הבחור: ”אחרי חודש של עונג עילאי כבר לא נותרו לי יותר 

שאלות...“ (’מלך ביפיו‘ עמ‘ 309).

הארות בסדר התפילה  האאארתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  סססימעמעשה אמונים ם
כי ביתי – בית תפילה ייקרא קריאת שמע – פרשה ראשונה (ז)


