
תפילה באחדות מוחלטת
ַאֶּתם  אָֹתם;  ַוֲעִׂשיֶתם  ַהּזֹאת  ַהְּבִרית  ִּדְבֵרי  ֶאת  ”ּוְׁשַמְרֶּתם 

ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ה'" (כט ח-ט)

רבי  פירש  ונצבים  כי-תבא  פרשיות  של  סמיכותן  את 
רבי דוד  של  פי ביאורו  על  ָמאד,  של  רבה  נפתלי שורץ, 
ב'יוצר'  הפייטן  דברי  על  מיכלדורף  של  רבה  ביסטריץ 
קול  לשמוע  ולשון,  בפה  "אהלל  סוכות:  של  שני  ליום 

ַלחשֹון, ְּכָנם ולקחתם ביום הראשון":

הרי  ולשון",  "בפה  להלל  עליי  מה  מפני  הפייטן:  תמה 
הקדוש ברוך הוא יודע מחשבות – "שומע קול לחשון"? 
והרי  דרגתו,  לפי  מהלל  אחד  כל  במחשבה  ומסביר: 
ביום  לכם  "ולקחתם  ציווה:   – "נם"  הוא  ברוך  הקדוש 
המינים  שארבעת  יב)  ל  (ויק"ר  חכמים  ודרשו  הראשון", 
מסמלים ארבע קבוצות בעם ישראל, ונצטווינו לאוגדם 
אגודה  יבואו  הוא,  ברוך  הקדוש  "אמר  ש:  לפי  יחדיו, 
לפיכך  עוונותיהם".  כל  על  להם  מוחל  ואני  לפני,  אחת 
הכול  זה  באופן  שרק  ולשון",  "בפה  אותו  מהללים  אנו 
מתאחדים  ישראל  שכלל  ונמצא  בשווה,  אותו  מהללים 

בתפילתם כרצון ה'.

ֶאת  "ּוְׁשַמְרֶּתם  הפרשיות:  בסמיכות  אף  נרמז  זה  עניין 
ולא  במעשה   – אָֹתם"  ַוֲעִׂשיֶתם  ַהּזֹאת  ַהְּבִרית  ִּדְבֵרי 
במחשבה, ובכך נמצא ש: "ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני 

ה‘“ – באחדות ובשוויון.
בית נפתלי'

להתפלל בלשון שאינה משתמעת לרעה
”ַאֶּתם ִנָּצִבים ַהּיֹום ֻּכְּלֶכם ִלְפֵני ה' ֱאקֵיֶכם" (כט ט)

על הפסוק (איוב א ו): "ַוְיִהי ַהּיֹום ַוָּיבֹאּו ְּבֵני ָהֱאקִים ְלִהְתַיֵּצב 
ַעל ה'“, פירש רש“י (שם): ”אותו יום שהיה ראש השנה“. 
מדברי רש“י משמע שלשון ’היום‘ מתייחס לראש השנה, 
נצבים...  ”אתם  לגבי  אף  רש“י  כך  פירש  לא  מה  ומפני 

היום“?

פירש רבנו יחזקאל לנדא ה'נודע ביהודה':

בעשרת  לומר  שיש  כתב  ב)  תקפב  (או"ח  אברהם'  ב'מגן 
כללי  לפי  וביאר:  [בשו"א],  ְלחיים'  'זכרנו  תשובה:  ימי 
שלשון  כיוון  אך  [בפת"ח],  'ַלחיים'  לגרוס  יש  הדקדוק 
זו יכולה להישמע אף כ'א-חיים', יש להעדיף להתפלל 

בראש השנה בלשון שאינה משתמעת לשני פנים.

שלפנינו  הפסוק  על  זוטרתא  בפסיקתא  לענייננו,  אף 
הצבה  ויש  לטובה  הצבה  יש   – נצבים'  "'אתם  דרשו: 
ראש  היינו  ש'היום'  רש"י  פירש  לא  ולפיכך  לרעה...", 
השנה, שכן משה בוודאי לא היה משתמש בראש השנה 

בלשון המשתמעת אף לרעה.
'נודע ביהודה' עה"ת

מלכות המתבטאת בשלמות
ָראֵׁשיֶכם  ֱאקֵיֶכם  ה'  ִלְפֵני  ֻּכְּלֶכם  ַהּיֹום  ִנָּצִבים  ”ַאֶּתם 

ִׁשְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם ְוׁשְֹטֵריֶכם ּכֹל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל" (כט ט)

את פשר כפילות הלשון: 'ֻּכְּלֶכם... ּכֹל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל" פירש 
הגאב"ד רבי יוסף צבי דושינסקי, כי כוונת התורה בתיבת 
מן  לא  ה'';  'לפני  ישראל  התייצבות  את  לתאר  'כלכם' 
השפה ולחוץ, אלא 'כלכם' – 'בכל לבבכם ובכל מאדכם'.

ראש  בתפילת  בקשתנו  את  הגאב"ד  פירש  בכך 
כאן  שאף  בכבודך",  כולו  העולם  כל  על  "מלוך  השנה: 
כי  לפרש  ויש  לכאורה.  לשון  ככפל  הדברים  נראים 
רק  תתבטא  לא  העולם  על  ה'  שמלכות  לבקש  כוונתנו 
בחיצוניותם של היצורים, אלא תהא זו מלכות מושלמת 

המתבטאת בכל מהותם. 
'תורת מהרי"ץ'

להתוודות בלשון רבים
ָראֵׁשיֶכם  ֱאקֵיֶכם  ה'  ִלְפֵני  ֻּכְּלֶכם  ַהּיֹום  ִנָּצִבים  ”ַאֶּתם 

ִׁשְבֵטיֶכם ִזְקֵניֶכם ְוׁשְֹטֵריֶכם ּכֹל ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל" (כט ט)

"כולכם ערבים זה בזה. אפילו צדיק אחד ביניכם, כולכם 
לוקה"  הדור  כל  חוטא  מכם  וכשאחד  בזכותו...  עומדין 

(תנחומא ב).

בכך מיישב האר"י הקדוש את מנהגנו לומר את הווידוי 
עליהם  עברנו  שלא  חטאים  אף  בו  ולפרט  רבים  בלשון 
מעולם. כיוון שכל ישראל ערבים זה בזה, כל אחד חייב 
הוא  היחיד  חטא  שכן  הציבור,  חטאי  על  אף  להתוודות 

חטא הציבור.
'ליקוטי תורה' קדשים

פסוקי התהילים שגיירו את חוטב העצים
”ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ְּבֶקֶרב ַמֲחֶני ֵמחֵֹטב ֵעֶצי" (כט י)

מעשה בחוטב עצים נוכרי שהזדמן לו לעשות מלאכתו 
סמוך לחדרו של רבנו ה'נודע ביהודה'. באותה שעה היה 
נלהבת  תהילים  אמירת  של  בעיצומה  ביהודה'  ה'נודע 
שנאמרו  התהילים  פסוקי  וקדושת  הנפש,  בהשתפכות 
בשלהבת קודש חדרה לליבו של חוטב העצים, עד כדי 

כך שגרמה לו להתגייר.

רמז לסיפור מופלא זה למד רבי מנחם מנדל שפירא רבה 
של דרגומירשט מן הפסוק שלפנינו: "ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ְּבֶקֶרב 
שהתגייר  העצים‘  ל‘חוטב  רמז   –  “ֵעֶצי ֵמחֵֹטב   ַמֲחֶני

מחמת שהותו סמוך לחלון חדרו של ה‘נודע ביהודה‘...
'מאזני צדק'

האדם נמצא במקום שמחשבותיו נמצאות
”ִּכי ֶאת ֲאֶׁשר ֶיְׁשנֹו ּפֹה ִעָּמנּו עֵֹמד ַהּיֹום ִלְפֵני ה‘ ֱאֵהינוּ ְוֵאת 

ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו ּפֹה ִעָּמנּו ַהּיֹום" (כט יד)

חסידים מספרים כי פעם ניגש רבי לוי יצחק מברדיטשוב 
בברכת  וקידמו  עשרה  שמונה  תפילת  שסיים  לאדם 
'שלום עליכם'. תמה הלה: "מאנשי המקום אני. אמירת 

שלום זו, מה טיבה?"

תוך  כי  להבחין  "נוכחתי  ואמר:  יצחק  לוי  רבי  נתחייך 
עסק  ואף  ובשווקים,  בערים  כבודו  שוטט  התפילה  כדי 
ב'שלום  פניו  אקבל  שבשובו  הדין  מן  לפיכך  במסחר, 

עליכם'".

וכך יש לפרש את הפסוק שלפנינו:

כאלו  ישנם  לפניו  העומדים  בין  שמא  משה  חשש 
ומכיוון  אחר,  במקום  משוטטות  שמחשבותיהם 
דבריו  להפנות  דקדק  האדם,  שם  המחשבה –  שבמקום 

אף ל: "אשר איננו פה עמנו היום".
'חסידים מספרים' ח"א עמ' 94; 'אמרות חכמה'

"ותשובה ותפלה וצדקה" בחודש אלול
”ּוָמל ה‘ ֱאֶהיךָ ֶאת ְלָבְב ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶע" (ל ו)

רבי אפרים זלמן מרגליות מבראד הביא שלושה פסוקים 
בפסוק  א.  תיבות:  בראשי  אלול  חודש  נרמז  שבהם 
שלפנינו: "ֶאת ְלָבְב ְוֶאת ְלַבב", ב. "ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי" 

(שה"ש ו ג), ג. "ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים" (אסתר ט כב).

'ונתנה  בתפילת  רומזים  אנו  אלו  פסוקים  לשלושת 
תוקף': "ותשובה ותפלה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה"; 
'ותפלה' – "אני לדודי  'ותשובה' – "את לבבך ואת לבב", 
לאביונים",  ומתנות  לרעהו  "איש   – 'וצדקה'  לי",  ודודי 

"מעבירין את רוע הגזרה", בחודש אלול.
'אלף למטה' על 'מטה אפרים' תקפא א

פרשת נצבים

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים

א

פני ם

אמן לאריכות ימים
”ְרֵאה ָנַתִּתי ְלָפֶני ַהּיֹום ֶאת ַהַחִּיים ְוֶאת ַהּטֹוב“ (ל טו) 

המאריך  חכמים: "כל  אמרו  א)  (מז  ברכות  במסכת 
באמן – מאריכין לו ימיו ושנותיו", ובירושלמי (שם 
ח ח) הוסיפו: "העונה אמן... ארוכה מאריכין לו ימיו 

ושנותיו בטובה". דברי הבבלי והירושלמי רמוזים 
 ְלָפֶני "ָנַתִּתי  התיבות:  ראשי  שלפנינו:  בפסוק 
ללמדך  'אמן'.  הינם בגימטרייה  ַהַחִּיים",  ֶאת  ַהּיֹום 
שהעונה 'אמן' יזכה לקבל "את החיים ואת הטוב".
'מסוד חכמים' אות כב
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לאריכות ימי

מרמזי אמןם 
בפרשה

פפתתח,  ̆˘ממיםם  """̆˘עררריי 
וו‡‡ווˆררררך ‰‰טטובב לננו ̇˙פ̇˙ח"

יהודי יקר!
̆˘נ‰‰חח„̆˘‰ ̃˜רב‰ וב‡‰‰,

 ז‰‰ ‰זמממןלפפ˙ווח ˘עערל‰̇˙חל‰‰ ח„̆˘‰.

‰י„ע˙? בי„ך ‰מפ˙ח 
˘פו˙ח ‡˙ כל ‰˘ערים!

בזו‰ר ‰˜„ו˘ (וילך רפ‰ ב) נ‡מר כי כל 
˘מ˜פי„  מי  בפני  נפ˙חים  ‰˘ערים 
עˆמך  על  ˜בל  בכוונ‰.  ‡מן  לענו˙ 
ל˘מוע ברכו˙ ‰˘חר מפי חברך מי„י 
וכל  בעניי˙ ‡מן  יומך  פ˙ח ‡˙  בו˜ר, 

‰˘ערים יפ˙חו בפניך...
""פפ˙ח לנו ‰'' ‡‡ל˜יננוֈֈ̆˘ערי ‡‡ור‰ֈ ˘ערי בברכ‰ֈֈ ˘ערי 
˘ערי   ֈ‰סלליח ˘עערי  ֈטוביםם חייים ̆̆˘עערי  ֈ‰לחˆ̂‰‰
̆˘מועו˙  ̆˘ערי   ֈ‰לממ˘ ררפו‡‰‰ ̆˘עררי ֈֈ‰‰טובב פפררנס‰‰ 

"ֈֈ‰ערי ̇˙˘וב˘̆ ˙פפל‰‰. טטוובו̇˙ֈ ˘עעעררי
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וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

לתפילות הימים הנוראים בישיבת חברון, יסכימו כל 
בוגריה, היה טעם מיוחד שאין לו תחליף. טעם שנותר 
בתפילות  בהן,  נמזגו  הזה.  היום  עצם  עד  בפיהם 
את  כלל  אשר  במינו,  מיוחד  קהל  של  שילוב  אלו, 
יחד  ומגאוניה,  ירושלים  מזקני  שבחבורה,  האריות 
עם חזנים מופלאים, תלמידי חכמים מובהקים. יותר 
משהנעימו החזנים לאוזניים בקולם הערב, הרטיטו 
בעומדם  הגבוהה  נפשם  בהשתפך  הלבבות  את  הם 
על יד עמוד התפילה, וסחפו אחריהם את הקהל כולו 

במעלות קדושים וטהורים.
נודעת במיוחד הייתה תפילתו של המגיד הירושלמי, 
’נוסח‘  זצ“ל.  שבדרון  שלום  רבי  המובהק  הגאון 
מיוחד היה לו, נוסח שהעתיק מכמה מבעלי תפילות 
והוסיף  שכללו  אף  ובהמשך  הקודמים,  בדורות 
בקולו  להפיק  השכיל  שלום  ר‘  ופרחים.  ציצים  לו 
שנחרתה  מיוחדת  תפילה  הלבבות,  חוצב  האדיר 
במעמקי הלב והעמידה אחריה דור שלם של ’בעלי 
תפילה‘ המשמשים בקודש בעולם הישיבות עד עצם 

היום הזה.
קשה לתאר במילים את תפילתו של ר‘ שלום. אפשר 
את  להבין  לעולם  יוכל  לא  בה,  נוכח  היה  שלא  שמי 
משמעותה. ר‘ שלום הצליח בגאונות מיוחדת לאחד 
עצמו עם הניגון ועם מילות התפילה כמקשה אחת, 
ייחודית  ופרשנות  משמעות  מקבלת  תיבה  כשכל 
ובניגון  קולו  בסלסול  פניו,  בהבעת  שהתבטאה 
שליווהו. באופן שכזה, תיבות ”וחיל ורעדה“ נאמרו 
בחיל ורעדה, תיבות ”וקול דממה דקה“ נאמרו בקול 
דממה דקה, ובהכרזת ”ותשובה ותפלה...“ לא נמצא 

בקהל איש שלא התעורר לתשובה ולתפילה.
לאלפי  ולהמחיש  להנחיל  השכיל  שלום  ר‘ 
ייחלו  שהם  מה  כל  את  שהקיפוהו  המתפללים 
האושר  את  הכיסופין,  את  הנעימות,  את  בתפילתם; 
נסחפו  והללו  שבמלכות,  התפארת  ואת  שבקדושה 

אחריו כצבא אחר מצביאו הדגול.
זכו  לא  שבה  שנה  באותה  דווקא  עוסק  סיפורנו 
ר'  של  האדיר  הקול  את  לשמוע  חברון  ישיבת  בני 
שלום. באותו ראש השנה הוכרח ר' שלום לשהות 
בקרב  הרחוקה,  שוויץ  במדינת  קודש  בשליחות 

קהל זר, בעל אופי וסגנון שונה ובלתי מוכר.
לא  כי  מששמעו  רבים  התאכזבו  הקודש  בארץ 
אך  שלום',  'ר'  של  תפילתו  את  לשמוע  השנה  יזכו 
שלום,  ר'  בציפייה.  הרוחות  סערו  בשוויץ  מאידך, 
היה  עתיד  האגדי  והמגיד  המופלא  התפילה  בעל 
לעשות את תפילותיו בהיכל הישיבה הגדולה בעיר 
שבה התאכסן. אלו מבני הישיבה שזכו בצעירותם 
לשומעו, הלהיבו את חבריהם בתיאורים מפעימים, 
ורבים מהם בחרו לעשות את תפילות ראש השנה 
לגשת  ייעתר  כי  בתקווה  שלום,  ר'  של  במחיצתו 

לעמוד ולעורר את הקהל השוויצרי בתפילותיו.
של  התמירה  דמותו  כשנראתה  השנה.  ראש  ליל 
זוגות  מאות  בה  ננעצו  הישיבה,  בפתח  שלום  ר' 
רציניות  בפנים  עניין.  ומלאות  סקרניות  עיניים 

בין  לאיטו  שלום  ר'  פסע 
והמתפללים  המעברים, 
לעברו  פניהם  צידדו 
בברכת  ראשם  וכופפו 
שנענתה  טוב'  יום  'גוט 

במנוד ראשו.
החלה  מעריב  תפילת 
בניגון  שהושר  ב'ברכו' 
נדד  שלום  ור'  מסורתי, 
אל  באחת  במחשבותיו 
שבו  מרטיט  ניגון  אותו 
הראשון  'ברכו'  את  ליווה 
הרחק  השנה,  ראש  של 
בארץ  שם  אי  הרחק, 
גרם  הזיכרון  הקודש. 
ר'  אך  רגשות,  לפרץ  לו 
והתכנס  הדחיקו  שלום 
התפילה,  מילות  אל  מיד 

כשהוא מכריז בנעימה: "כי הם חיינו... ואהבתך אל 
תסיר ממנו לעולמים...".

כוותיקין,  שלום  ר'  התפלל  שחרית  תפילת  את 
שב  וניגון  ניגון  כל  כאשר  ימימה,  מימים  כהרגלו 
והזכיר לו את התפילה הירושלמית שאין לה תחליף, 

והעצים בליבו את תחושת ה'גלות' וייסוריה.

ראשי  ניגשו  למוסף  שחרית  שבין  הקלה  בהפסקה 
הישיבה אל ר' שלום והפצירו בו בתחנונים כי יואיל 
ר'  המוסף.  לתפילת  העמוד  לפני  ולעבור  לכבדם 
בקרב  וההתרגשות  נעתר,  ולבסוף  התלבט  שלום 
בעיניכם,  היא  הקלה  לשיא;  גאתה  המתפללים 

להשתתף בתפילתו של בעל תפילה כה מופלא...

בתים'  'בעלי   – כולו  והקהל  'אשרי',  הכריז  החזן 
יראים ושלמים, לצד צעירי הצאן ותלמידי הישיבה, 
החליט  שלום  ר'  קודש.  ברגשות  אחריו  נסחפו 
שבו  התפילה  מנוסח  אחד  תג  על  אף  לוותר  שלא 
היה רגיל, והקהל, על אף שלא הורגל בתפילה כה 
הזמן  על  לרגע  אף  הצטער  לא  ומסולסלת,  ארוכה 

ההולך ומתארך.

'חזרת הש"ץ' החל ר' שלום בקול נמוך שהלך  את 
וגבר, הלך וסער ככל שקרב אל ה'קדושה'. וכשהחל 
אמות  את  להרעיד  הוא  הצליח  'קדושה'  באמירת 
מנער  כולו,  הקהל  ב'חברון',  כמו  ממש  הסיפים. 
ועד זקן נענו אחריו בקריאה אדירה: "קדוש, קדוש 

קדוש... ברוך כבוד ה' ממקומו".

ואלוקי  "אלוקינו  תפילתו:  בלהט  המשיך  שלום  ר' 
אבותינו היה עם פיפיות... העומדים לבקש תפילה 

ותחנונים...", כשלפתע נרתע לאחוריו.

מבעד  לפתע  חדר  ומנוכר,  זר  פעמונים,  צלצול 
טומאה  של  צלילים  המדרש.  בית  לחלונות 
הזך  תפילתו  לניגון  הפריעו  הסמוכה,  מהכנסייה 
בקרבו  נשבר  הגדול  ליבו  שלום.  ר'  של  והטהור 

לרסיסים, והוא לא יכול היה להמשיך.

רגשותיהם  בהשתוממות.  לעברו  הביט  הקהל 
כלל  חשו  לא  והם  מכבר,  זה  קהו  המתפללים  של 
בצלילים הטמאים, אולם אוזנו של ר' שלום רגישה 
ולכבוש  להתעלות  הצליח  רב  בקושי  אך  הייתה. 
המשיך  וכשהוא  בלבבו,  שהתחוללה  הסערה  את 
לשכך  באימה,  הקודש  ארון  מול  "גשים  ב:  לבסוף 
חדשה,  בנעימה  מפיו  המילים  פרצו  וחימה",  כעס 

אשר שילבה בתוכה שלווה ופחד, יראה ומלכות.

לימים, כאשר שב רבי שלום לירושלים, שילב את 
שהיה  חש  הוא  מאמינים'.  'וכל  בפיוט  המנגינה 
בכך כעין 'תשובת המשקל' לאותה הפרעה צורמת 
תחת  נכר.  בארץ  שעשה  המוסף  בתפילת  שחווה 
אמונה  של  ניגון  שלום  רבי  ניגן  הכפירה,  צלצולי 

תמימה, "וכל מאמינים שהוא לבדו הוא...".
'שיח שמואל' עובדות והנהגות עמ' תקכו

זכירת יציאת מצרים
בהזכרת  מסתיימת  ’ויאמר‘  פרשת 
ה‘  ”ֲאִני  בפסוק:  מצרים,  יציאת 
ֶאְתֶכם  הֹוֵצאִתי  ֲאֶׁשר  ֱאקֵיֶכם 
ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאקִים 
ֲאִני ה' ֱאקֵיֶכם“. בכך מקיימים אנו 
הזכרת  חובת  את  ב)  יב  ברכות  (ע“פ 

השנה,  ימות  בכל  מצרים  יציאת 
ִּתְזּכֹר  ”ְלַמַען  הפסוק:  מן  הנלמדת 
ֶאת יֹום ֵצאְת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי 
הצטווינו  ואכן,  ג).  טז  (דברים   “ַחֶּיי
במצוות רבות בתורה כזכר ליציאת 

מצרים.
מצרים  יציאת  של  ייחודיותה 
הניסים  ידי  שעל  בכך,  הייתה 
והמופתים  האותות  המופלאים, 
אלפי  לעיני  במהלכה  שנעשו 
יוצאי  אבותינו  מישראל,  אלפים 
מצרים, התברר באופן ברור ביותר 
לבדו  והוא  האלוקים,  הוא  ה‘  כי 
שלא  עד  ומנהיגו.  העולם  בורא 
ועד  העולם  מקצה  אדם  נותר 
ידי  ועל  בכך,  הודה  שלא  סופו 
היהודית  האומה  בלב  נקבעה  כך 
במציאותו  החושית  האמונה  כולה 
(’ספר  תימוט  שלא  כיתד  יתברך, 

החינוך‘ מצווה כא). 

העברת לפיד האמונה מדור לדור
מצרים,  יציאת  זכירת  באמצעות 
האמונה  לפיד  את  אנו  מעבירים 
הדורות  אל  מאבותינו  שקיבלנו 
הבאים אחרינו. וכדבריו הידועים של 

הרמב“ן בפירושו לתורה (שמות יג ח):
הוא  ברוך  הקדוש  כי  ”ובעבור 
דור,  בכל  ומופת  אות  יעשה  לא 
יצוה  כופר,  או  רשע  כל  לעיני 
ואות  זכרון  תמיד  שנעשה  אותנו 
הדבר  ונעתיק  עינינו,  ראו  לאשר 
ובניהם  לבניהם  ובניהם  בנינו,  אל 
לדור אחרון... ומן הנסים הגדולים 
בנסים  מודה  אדם  המפורסמים 
התורה  יסוד  שהם  הנסתרים, 
בתורת  חלק  לאדם  שאין  כולה. 
דברינו  בכל  שנאמין  עד  משה, 
בהם  אין  נסים  שכולם  ומקרינו, 

טבע ומנהגו של עולם...“.
זכירת יציאת מצרים נוסכת בליבנו 
בדורות  שאף  וביטחון,  אמונה  אף 
אלו יריב ה‘ את ריבנו ויצילנו מידי 
בכל  עלינו  הקמים  העולם  אומות 
לכלותנו  תדיר  ומבקשים  ויום  יום 

(’ספר הכוזרי‘ [המפורש] מאמר ג).

זיכוך השכל בדרך לאמונה
פ“ג):  ה‘‘  (’גבורות  המהר“ל  כתב  וכך 
יסוד  מצרים  יציאת  התורה  ”שמה 
היסודות ושורש הכל, ומצות הרבה 
באו בשביל היציאה שעל ידם יהיה 
בל  ומאצלנו  הזה  יסוד  לעינינו 
יציאת  כי  מורה  זה  שכל  ימוט... 
מצרים... הוא יסוד האמונה שעליו 
ונפלאות  נסים  כי  אף  הכל.  נבנה 
אין מספר עשה הקדוש ברוך הוא 
עם ישראל, לא שמה התורה לזכור 
אם  כי  להם  זכר  ולעשות  אותם 
ליציאת מצרים... כי יציאת מצרים 

בעצמו שקולה כנגד כל הניסים“.
בונים  ר‘  ברבי  מעשה  היה  כך 
את  פעם  שאל  כאשר  מפשיסחא: 
הרה“ק רמ“מ מקוצק מהיכן וכיצד 

הגבוהה  למדרגתו  להגיע  הצליח 
לו  השיב  ה‘,  ובעבודת  באמונה 
”ְׂשאּו  כו):  מ  (ישעיה  הכתוב  בלשון 
ֵאֶּלה“,  ָבָרא  ִמי  ּוְראּו  ֵעיֵניֶכם  ָמרֹום 
את  לקבל  סירב  בונים  רבי  אך 
יציאת  שאחרי  לו  ו אמר  הדברים 
מצרים אין שום מקור אחר לאמונה 

מלבד זכירת יציאת מצרים.

נכדו של הרבי מקוצק, בעל ה‘שם 
תמה:  מסוכטשוב  משמואל‘ 
ב  (יסוה“ת  הרמב“ם  בדברי  לכאורה, 
הרבי  כתשובת  להדיא  מבואר  ב) 
לאמונה  שההתעוררות  מקוצק 
צריכה לבוא דרך התבוננות בסדרי 
אחר  רק  אכן,  ותירץ:  הבריאה? 
יציאת  בזיכרון  השכל  שהזדכך 
להתעורר  אדם  כל  יכול  מצרים, 
לאמונה מהתבוננות בבריאה, וזוהי 
שדיבר  המצויה  האמונה  צורת 
קודם  ולפיכך  הרמב“ם.  עליה 
האמונה  הייתה  מצרים  יציאת 
נחלתם של יחידי סגולה בלבד, כי 
זו  התעוררות  להם  הייתה  חסרה 

(’שם משמואל‘ ואתחנן).

בין יציאת מצרים לפרשת ציצית
רבים תמהו, מה עניינה של הזכרת 
ציצית?  לפרשת  מצרים  יציאת 
שאלה זו נשאלה לראשונה בגמרא 
הוא  ”אני  תירצה:  אשר  ב),  סא  (ב“מ 

של  טפה  בין  במצרים  שהבחנתי 
בכור לטפה שאינה של בכור – אני 
הוא שעתיד ליפרע... ממי שתולה 
לצבע  הדומה  [צבע  אילן  קלא 
התכלת המופק מן החילזון] בבגדו 

ואומר תכלת הוא“.

יציאת  בין  לקשר  נוספים  הסברים 
כתבו  ציצית  למצוות  מצרים 

רבותינו:

א. רש“י (במדבר טו מא) הביא ארבעה 
הציצית  דומה  שבהם  עניינים 
ניתנת  הציצית  א.  מצרים:  ליציאת 
ֶאְתֶכם  ”ָוֶאָּׂשא  כנגד  הבגד  כנף  על 
ב.  ד),  יט  (שמות  ְנָׁשִרים“  ַּכְנֵפי  ַעל 
כנגד  הן  הציצית  כנפות  ארבע 
ג.  גאולה.  של  לשונות  ארבע 
מכת  כנגד  ’שיכול‘,  מלשון  תכלת 
שיכול הבכורות שבה יצאו ישראל 
הציצית  חוטי  שמונה  ד.  ממצרים. 
מיציאת  שהיו  ימים  שמונה  כנגד 

מצרים עד קריעת ים סוף.

יז  (סוטה  מקובצת‘  ב‘שיטה  אף  ב. 
המדמים  עניינים  כמה  הביא  א) 
כאשר  מצרים,  ליציאת  ציצית  בין 
אחד מהם הינו על פי דברי הגמרא 
דומה...  ”תכלת  ב):  מג  (מנחות 

יציאת  הזכרת  ולפיכך  לרקיע“. 
ציצית,  בפרשת  מופיעה  מצרים 
ברוך  הקדוש  כי  שנזכור  כדי 
הוא  הכבוד  כיסא  על  היושב  הוא 

שעשה לנו את הניסים על הים.

סי‘  עה“ת  (סטנסיל  מבריסק  הגרי“ז  ג. 
רטו) כתב שקבעו את זיכרון יציאת 

שמהותה  ציצית  בפרשת  מצרים 
ללמדך  שמים,  מלכות  עול  קבלת 
מצרים  יציאת  של  עיקרה  כל  כי 
ישראל  שיקבלו  כדי  הייתה 
הפסוק:  וכנוסח  יתברך,  מלכותו 
”אשר הוצאתי אתכם... להיות לכם 

לאלקים“.

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  מעשה אמונים סססימעלה  ם
וכל מאמינים שהוא לבדו הואקריאת שמע – פרשת ’ויאמר‘ (י‘)

יהודי יקר!
בראש השנה הבא עלינו לטובה, 

כאשר תעמוד להתברך
 מפי חבריך

בברכתבברכת
’לשנה טובה’לשנה טובה

תכתב ותחתם‘,תכתב ותחתם‘,
הקפד לענות
אחריהם אמן,
ורק אחר כך להשיב
להם באותו מטבע

שבירכוך.

ביום הדין הגדול,
שבו כל ברכה היוצאת

מפי יהודי היא
כפרקליט בעבורנו,

זכור נא
כי עניית 'אמן'
היא אות לקיום

הברכה ולקבלתה, 
ובלעדיה אין
הברכה

מושלמת.


