
”רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל - לפיכך ִהְרָּבה להם תורה ומצוות“ (מכות 
ג טו). דומה כי אין מי שאינו מכיר את דברי המשנה הללו, המבטאים יותר מכל את 
מהותן ואת נחיצותן של המצוות הרבות, הממלאות את סדר יומנו, מעצבות את 
מתנת  ובבא -  בזה  רב  בשכר  את נתיבותינו ומזכות אותנו  אורח חיינו, מיישרות 

חינם מידו המלאה והפתוחה של ריבון העולמים.
למצוות רבות ומגוונות זכינו מהבורא יתברך, אולם שש מצוות מהן התייחדו בכך 
שניתן לקיימן בכל רגע ורגע, אף מאות ואלפי פעמים בכל יום, כפי שלימדנו בעל 

ספר ’החינוך‘ בפתיחת ספרו הגדול:
”ששה מצוות אלו חיובן תמידי, לא ייפסק מעל האדם אפילו רגע בכל ימיו, ואלו 
ה.  אותו;  לאהבה  ד.  לייחדו;  ג.  לזולתו;  להאמין  שלא  ב.  בשם;  להאמין  א.  הם: 
ליראה אותו; ו. שלא לתור אחר מחשבת הלב וראיית העיניים. וסימנם - ”ֵׁשׁש ָעֵרי 

ִמְקָלט ִּתְהֶייָנה ָלֶכם“ (במדבר לה יג).
לשעבד מחשבותינו ותאוותינו

רבים תמהו מדוע השתמש  בעל ספר ’החינוך‘ דווקא 
המצוות  לשש  כרמז  בפרשתנו,  המופיע  זה,  בפסוק 
לפרשתנו  קודם  מופיעים  בתורה  והלוא  התמידיות, 

דברים נוספים שמניינם הוא שש. 
הנודעת  בהקדמתו  מגדים‘  ה‘פרי  בעל  זאת  וביאר 
לחיבורו על ’שולחן ערוך‘ אורח חיים: כפי שגואל הדם 
מורשה להרוג את הרוצח בשגגה, אלא אם כן הוא נמלט 
לעיר המקלט שמגנה עליו, כך היצר הרע ”מתגבר עליו 
(כדברי הגמרא בסוכה נב  (על האדם) בכל יום ומבקש להמיתו“ 
ב), ושש מצוות אלו הן כערי מקלט המוכנות ומזומנות 

תמיד להגן על האדם מפני יצרו הרע.
הרה“ק  רבו  על  משינאווא  הרה“ק  שסיפר  וכמעשה 
רבי צבי הירש מרימינוב זיע“א, שפעם בא לפניו אחד 
מחסידיו עם בנו שנעשה בר מצווה כדי שיניח לו הרב 

תפילין, כמנהג הנודע בישראל.
ה‘לשם יחוד‘  עם הנער את  החל רבי צבי הירש לומר 
שנהגו לומר קודם הנחת תפילין, וכאשר הגיעו למילים 
”לשעבד בזה תאוות ומחשבות לבנו לעבודתו יתברך“, 
לי  להסביר  תוכל  ”שמא  הנער:  את  ושאל  הרבי  נעצר 

את משמעות הדברים?...“
גמרא  ”הלא  במקומו:  השיב  והרבי  דום,  נאלם  הנער 

נכסיו  שעבד  הלווה  שאם  ההלכה,  את  אתה  יודע  בוודאי  כן  ואם  למדת,  בוודאי 
למלווה תחת חובו, אזי אין יכולת לאיש ליטול ממנו את הנכסים הללו, כיוון שהם 

כבר משועבדים לבעל החוב.
את  נשעבד  אנו  ”אם  אש,  בלהבת  הרבי  המשיך  הדברים“,  משמעות  אפוא  ”זו 
מחשבותינו ותאוותינו אך ורק לעבודתו יתברך, ממילא לא יוכל היצר הרע לחטוף 
ולו מחשבה או תאווה אחת מאתנו לצורך עברה, כי הלוא כבר שעבדנו את כולן 

לקדוש ברוך הוא!“ (’לאור באור החיים‘, כי תבוא תש“ע).
שויתי ה‘ לנגדי תמיד

בפתח  חיים‘  ה‘חפץ  מרן  בהרחבה  הביא  התמידיות  המצוות  שש  של  עניינם  את 
חיבורו ’ביאור הלכה‘, שם ליקט הוא ממרחבי ’החינוך‘ את עיקרי הפרטים הנחוצים 
להבנת מצוות אלו בשלמות, ואף הוסיף וכתב כי בקיום מצוות אלו כראוי מקיים 

האדם בהידור רב את דברי הרמ“א בתחילת חלק ’אורח חיים‘: ”‘ִׁשִּויִתי ה‘ ְלֶנְגִּדי 
ָתִמיד‘ - הוא כלל גדול בתורה ובמעלות הצדיקים אשר הולכים לפני האלוקים“.

לאור דברים אלו, לא ייפלא כי רבים מגדולי ישראל העידו על עצמם שהנהגה זו 
הייתה נר לרגלם בכל יום ויום:

הגאון הנודע רבי אברהם דאנציג זצ“ל, בעל ’חיי אדם‘, העיד על עצמו בהקדמה 
לספרו ’חכמת אדם‘ : ”אומר אני על עצמי: הגם שנסעתי למרחקים והייתי סוחר, 
אף חכמתי עמדה לי. כי בנסיעתי לדרך דעתי עליה, ובישיבתי בחנות דעתי עליה, 
בהרהור...  עליה  דעתי  היה  הרבה  פעמים  ומתן  משא  בשעת  שאפילו  לי  ותיתי 
’ַאל  בעצמי:  וקיימתי  א‘,  כלל  אדם‘  ב‘חיי  שכתבתי  עשה  מצוות  בששה  ובפרט 

ַּתַעְזֶבָה ְוִתְׁשְמֶרךָּ ֱאָהֶבָה ְוִתְּצֶרךָּ‘ (משלי ד ו)“.
רבי  הרה“ג  למקורבו  בשיחה  עצמו  על  העיד  זצ“ל  הלוי‘  ’שבט  בעל  מרן  כן  כמו 
שמואל דוד פריעדמאן שליט“א שזה למעלה משבעים שנה שאין לו יום שאינו 

מהרהר בהם, ואפילו יותר ממאה פעמים ביום! (’נטע בתוכנו‘ הקדמה).
לא יסורו ממנו

אם נתבונן במהותן של שש מצוות אלו, נמצא שעיקרן 
הוא אמונה תמימה בבורא יתברך ובהשגחתו על עולמו 

בכל עת.
וכבר היה ממשיל זאת הרה“ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב 
(שמות כה טו)  זיע“א לבדי הארון, שעליהם אמרה התורה: 

”ְּבַטְּבעֹת ָהָארֹן ִיְהיּו ַהַּבִּדים א ָיֻסרּו ִמֶּמּנּו“: 
האדם הוא כמשכן: כפי שכל אחד מרמ“ח אבריו ושס“ה 
כל  במשכן  כך  מסוימת,  למצווה  רומז  האדם  של  גידיו 

פרט וכל כלי שבו הינם כנגד מצווה ממצוות התורה.
מצוות  יש  וכליו  במשכן  שנרמזו  המצוות  בכלל  והנה, 
ידיעתן  אשר  מצוות  ויש  לפרקים,  הנוהגות  רבות 
הכרחית לאדם במיוחד משום שחובתו לזכור אותן בכל 

רגע, וביניהן שש מצוות תמידיות.
כן  ועל  האמונה,  ושורש  עיקר  הן  התמידיות,  המצוות 
”ְּבַטְּבעֹת  התורה:  כתבה  שעליו  הקודש,  בארון  נרמזו 
ָהָארֹן ִיְהיּו ַהַּבִּדים א ָיֻסרּו ִמֶּמּנּו“. ללמדנו כי לעולם אל 
לנו לחדול, ולו לרגע אחד מלהרהר במצוות אלו [ובכך 
גם לקיימן] כי בהן תלוי כל עיקר הדת והאמונה (’קדושת 

לוי‘ תרומה).

לקיים מצוות למאות בכל יום
מהותן  שכאמור,  אלו,  מצוות  משש  נפרד  בלתי  כחלק  כי  נזכיר  הגיליון  בשולי 
לקיימה  שבידינו  מיוחדת  מצווה  קיימת  ורגע,  רגע  בכל  לקיימן  וניתן  אמונה 
אהבתנו  אמונתנו,  את  מבטאת  היא  ואף  ויום,  יום  בכל  פעמים  ומאות  עשרות 

ודבקותנו בו יתברך - הלוא היא מצוות עניית אמן.
וכך כותב הגאון רבי אליהו דוד תאומים זצ“ל, האדר“ת על מצווה זו:

”מאוד מאוד הייתי נזהר בעניית אמן עוד מילדותי, ואני אוהב ורץ בחיבה יתירה 
השחר  לשמוע ברכות  יום  בכל  לי, שהורגלתי  הוא  כטבע  שכמעט  עד  זו,  למצוה 
ו‘אמן  אמן  עניית  לחבב  כן  לעשות  אותי  הרואה  כל  ילמדו  וממני  אנשים.  מכמה 
יהא שמיה רבא‘, אשר בתחילה היו מזלזלים בהם, ולא החשיבו את המצוה הזאת 
לכלום - ומי זוטר מה שהפליגו חז“ל בשבחה?! ובדרך קל כזה יוכל כל אחד לקנות 

לו עולם הבא, לקיים מצוות למאות בכל יום, בנקל ובלי ליאות“ (’נפש דוד‘ כג).

פרשת מטות מסעי

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  מעבנבנתיבות אמונים ם
שש מצוות תמידיות

לא נפקד ממנו איש
ֲאֶׁשר  ַהִּמְלָחָמה  ַאְנֵׁשי  רֹאׁש  ֶאת  ָנְׂשאּו   ֲעָבֶדי”

ְּבָיֵדנּו ְוא ִנְפַקד ִמֶּמּנּו ִאיׁש“ (לא מט)

ב‘תנא דבי אליהו‘ (רבא יא) מובא: ”בזכות מי נפרע 
העולם?  מאומות  לישראל  הוא  ברוך  הקדוש 
בזכות בני האדם שמשכימים ומעריבים לבית 
ומברכים  אמן,  ועונים  המדרש  ולבית  הכנסת 
הכתוב  עליהם  באמן,  הוא  ברוך  הקדוש  את 
אומר (תהלים נה יט): ’ָּפָדה ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי ִמְּקָרב ִלי 

ִּכי ְבַרִּבים ָהיּו ִעָּמִדי‘“.

’ְוא  התבות:  בראשי  למצוא  נוכל  לכך  רמז 
שבני  ומכאן  ’אמן‘,  שהם  ִאיׁש‘  ִמֶּמּנּו  ִנְפַקד 
אמן,  עניית  בזכות  במלחמתם  ניצחו  ישראל 

כדברי התנא דבי אליהו.
’אמונת יצחק‘ מטות

 לרגל יומא דהילולא קדישא של רבינו האר“י הקדוש 
 החל ביום שלישי ה‘ במנחם אב הבעל“ט, נקבל על עצמנו ללכת 

בדרכיו ולדבוק בהנהגתו זו המלמדת על החשיבות הגדולה של מצוות 
עניית אמן - בפרט אחר ברכות השחר.

נקפיד בכל יום לברך ברכות השחר איש באוזני רעהו, 
וכך נזכה את זולתנו בעניית אמן, ואף אנו נענה אמן אחר 
ברכותיו. ויהי רצון שבזכות כך ימליץ הצדיק טוב בעדנו 

להיוושע בדבר ישועה ורחמים
אמן ואמן!!!

”בשם האר“י הקדוש 
כתבו, שהיה נוהג 

לשמוע בכל בוקר את 
’ברכות השחר‘ מפי 
רבים, ואפילו היו הם 

מאה - היה מקפיד 
לענות אחריהם ’אמן‘“
’שערי תשובה‘ סי‘ ו‘ אות ו‘
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המחרידות  נביחותיהם  העבודה.  במחנה  שגרתית  בוקר  טרום  שעת  זו  הייתה 
של  הגסות  בצעקותיהם  נבללות  כשהן  להישמע,  החלו  כבר  הכלבים  של 

הקלגסים האכזריים.
רגעים  עוד  יגיעו  ’‘הם‘  הכחושות.  בארובותיהן  נפקחו  כבר  עיניים  זוגות  כמה 
שעלתה  הראשונה  המחשבה  את  האומללים  חשבו  שלנו‘,  לצריף  ספורים 
בראשם, כמידי בוקר. מחשבה מצמררת, משום שאיש מהם לא ידע מה יעלה 

בגורלו בשעה הקרובה או במחציתה. חייהם תלויים היו על חוט השערה.
הכוח  מן  רשעותם  את  להוציא  נוספת  הזדמנות  לנאצים  סיפק  הבוקר  מסדר 
לפועל. גם כך הייתה ידם קלה מאוד על ההדק, אולם במסדר הבוקר הספיקה 
לעתים מילה אחת שנאמרה לא במקום כדי לסיים חיים באבחה אחת, ולעתים 

גם מילה אחת לא נדרשה...
בבוקר זה כבכל הבקרים נשמעו הקולות המאיימים ממרחק, אולם למרות זאת 
היה הוא שונה מהבקרים שקדמוהו. בזאת חש כל אחד משוכני הצריף שפקחו 

עיניהם לאטם.
דבר מה חדש ריחף בחלל האוויר, מן משב רוח של תקווה שהתלבש בדמות 
הצריף  את  לסקור  עיניים  זוגות  למאות  וגרם  בעליל,  מוכר  בלתי  נוגה,  ניגון 

מקצה עד קצה בחיפוש אחר מקורו.
באווירו  ושייט  התקווה,  ָמֵלא  המרטיט,  הניגון  השתפך  ַאי“,  ַאי  ַאי  ַאי,  ַאי  ”ַאי 
לצעקות  או  הכלבים  לנביחות  ליבו  שם  לא  כבר  ואיש  הצריף,  של  הדחוס 

בעליהם על אף שהיו קרובים מאוד.
הכול הביטו בתדהמה בדמות הבלתי מוכרת שהילכה מדודות על רצפת העץ 

החורקת.
”דייר חדש...“, ”דייר חדש!“ התלחששו הקולות, והראשים נדו ברחמים. ”עוד 
להתארגנות  במהירות  ופנו  יבש  בקול  האנשים  פסקו  דעתו“,  שנתבלעה  אחד 

אחרונה בדרכם למסדר הבוקר.
כעבור דקות אחדות נכנסו השומרים בצעקות אימים והשכיחו חיש מהר את 

דבר המאורע מהיהודים למודי הסבל. עוד יום איום התחיל...
* * * * *

בימים הבאים ליווה הניגון את האסירים מבוקר עד ערב. הוא לא חדל להתנגן 
גם במהלך עבודות הפרך, לפני המסדרים ואחריהם, ובתור האין-סופי לקבלת 
מנת המזון היומית. הניגון הדביק את כולם, ומהרגע שנשמע הפך חיש מהר 

לזמזום חרישי שהפיח תקווה וזרח כקרן אור בוהקת בין קרעי עננים אפורים.
בין לבין כבר הספיקה דמותו הנלבבת של ר‘ שמחה, הדייר החדש, להתחבב 
שמחה  שיותר  כמה  סביבו  להשרות  דאג  הוא,  כן  כשמו  שמחה,  ר‘  כולם.  על 

ואושר, מצרכים נדירים עד מאוד באותם ימים אפלים.
הוא  מסוגל  כיצד  הקשות,  בשעותיו  אותו  שמחזק  הסוד  מהו  הבין  לא  איש 
משמעותו  ומהי  שכזו,  בשלווה  יום  יום  עיניו  שרואות  הזוועות  עם  להתמודד 

של ניגון ה“אַי אַי אַי“ שלא גמר להתפזם מפיו...
הם המתינו להזדמנות שיוכלו לשאול אותו לפשר מעשיו, וזו אכן הגיעה פרק 

זמן קצר לאחר מכן.
אין לדעת אם הייתה זו ההתקפה שבוצעה אמש באיזור המחנה, או שמא החזית 
השמירה  כוחות  למצבת  גרם  משהו  אולם  חדשים,  כוחות  שדרשה  המדממת 
במחנה להתדלדל. שמועה אמרה שהנאצים החלו לנחול תבוסה אחר תבוסה 
בכל החזיתות. אולם בפועל ניכרה התרופפות מה בשמירה הקשוחה שאפיינה 

את מחנות הזוועה והמוות.
מתי מעט נותרו לפלטה במחנה. למעשה דמו הם יותר לשלדים מהלכים, אולם 
נשמתם היהודית עדיין יקדה במעמקי הלב, וכשר‘ שמחה נעמד באחד הבקרים 

על דרגש והחל לשאת את דבריו, הכול כרו אוזניהם והקשיבו בדריכות.
”רבותי!“, פתח ר‘ שמחה ואמר, ”בטוח אני כי רבים מכם תמהים על פשר הניגון 

המוזר השגור בפי. הנה הגיעה העת להסביר לכם:
מצוות  כי  החינוך‘,  ’ספר  בעל  של  הידועים  דבריו  את  אתם  יודעים  ”בוודאי 
’שויתי ה‘ לנגדי תמיד‘ כוללת שש מצוות תמידיות הניתנות לקיום במחשבה 
בכל עת ובכל שעה, והן: להאמין בה‘, לא להאמין בזולתו, לייחדו, לירא ממנו, 

לאוהבו ולא לתור אחר מחשבת הלב ומראה העיניים“.
הנאספים בהו בו בתדהמה: על מה הוא מדבר?! אבל ר‘ שמחה המשיך:

”כבר באותו היום שגליתי לראשונה למחנות הריכוז הבנתי כי מצוות רבות לא 
באותן  נזכרתי  שאז  אלא  רב,  צער  לי  הסב  הדבר  הנוכחי.  במצבי  לקיים  אוכל 
שש מצוות שניתן לקיים בכל עת, בכל מקום ובכל שעה. הבנתי שהן תקוותי 
היחידה להישאר איתן ברוחי ודבוק בבוראי בשעות הקשות העתידות לעבור 

עליי, והחלטתי לדבוק בהן בכל מאודי“.
”אלא שכיון שפחדתי שאשכח אותן בצוק העתים, על כן החלטתי לעשות מיד 
סימן לעצמי להקל עליי את זכירתן ואת ההרהור התמידי בהן. חשבתי מעט עד 

שעלה בלבי רעיון פשוט:
”אי אי אי“, התחלתי מאז לשיר ללא הרף, כי בשלוש הברות אלו ניתן למצוא 

את כל שש המצוות:
ה‘אי‘ הראשונה - ’אנכי ה‘‘ ו‘לא יהיה לך אלהים אחרים‘; השנייה - ’אחדות ה‘‘ 

ו‘יראת ה‘‘; והשלישית - ’אהבת ה‘‘ ו‘ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם‘.
* * * * *

”תלאות רבות המשיכו לאפוף אותי מאז“, יספר לימים אחד הניצולים, ”אולם 
הדבר שחיזק אותי תמיד היה ניגונו של ר‘ שמחה שלא מש מפינו, ולא בכדי...“
 ’מורשת אבות‘ נצבים

ככל היוצא מפיו ֵיָעֶׂשה
”א ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה“ (ל ג)

אמר רבנו החיד“א שהנשמר שלא לחלל דברו - היינו שלא לדבר דברים בטלים 
תפילתו   - יעשה“  מפיו  היוצא  ש“ככל  לו  מובטח  אסורים,  דברים  שכן  ומכל 

תעלה לרצון ותעשה פירות.
’חומת אנך‘

לקיים את הקבלה
במסורה על לשון הכתוב: ”לא יחל דברו“, הובא הפסוק המקביל מספר תהילים 

(קל ז): ”ַיֵחל ִיְׂשָרֵאל ֶאל ה‘“.

שח הגאון רבי יצחק שוורץ מבערגסאז: 
שלמה  בתשובה  שב  הוא  הרי  לישועה  נזקק  שהוא  שבשעה  אדם  של  דרכו 
ומקבל על עצמו קבלות טובות, אלא שלדאבון לב, מיד אחר שנושע - שוכח 

הוא את קבלותיו והבטחותיו... 
ה‘  לישועת  מייחל  הנך  כאשר   - ה‘“  ֶאל  ִיְׂשָרֵאל  ”ַיֵחל  זו:  במסורה  הרמז  וזהו 
ומקבל על עצמך קבלות טובות, שים נא למול עיניך את הפסוק המקביל: ”א 
ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה“, ודאג לזכור ולקיים את קבלותיך בשעת צרה 

כמו בזמן רווחה.
’אמרי אש‘ – ’חומת אש‘ עמ‘ שלא

אלף למטה כנגד ’כוחי ועוצם ידי‘
”ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ֶאֶלף ַלַּמֶּטה ְלכֹל ַמּטֹות ִיְׂשָרֵאל“ (לא ד)

דבר פלא מצאנו בדברי חז“ל על פסוק זה (במ“ר כב ג): כנגד כל אלף שיצאו לשדה 
הקרב, היו אלף נוספים משמרים את הכלים, ואלף נוספים מתכנסים לתפילה!

לה  מקום  מה  להבין  יש  התפילה  בחשיבות  אנו  ומכירים  יודעים  כי  אף  והנה, 
שאף  ועוד,  בקרב?  ולהילחם  לצאת  במפורש  ישראל  הצטוו  שבו  זה  במקרה 
אם נצרכו להתפלל, מפני מה נזקקו למתפללים כה רבים - אחד כנגד כל יוצא 

למלחמה?
יסוד גדול למד מכך המשגיח הגה“צ רבי יחזקאל לוינשטיין: היה מקום לחשוש 
שמא תסנוור ההצלחה את עיני הלוחמים ובכך יקל על יצרם להסיתם לתלות 
את ניצחונם במחשבת ’כוחי ועוצם ידי‘, המפעמת בלב האדם בכל עת ובפרט 

בשעת ניצחון במלחמה.
יוד:  של  קוצו  עד  למתפללים  הלוחמים  בין  להשוות  משה  הורה  לפיכך 
זמן  כל  לאורך  וכך,  הקרב.  לשדה  יחדיו  יצאו  הלוחמים  כמו  המתפללים 
במלחמה,  לנצח  להם  עמד  כוחם  לא  כי  בעיניהם,  הלוחמים  יווכחו  המלחמה 

אלא דווקא התפילות שנשאו חבריהם בשעה שהם נלחמו.
’אור יחזקאל‘ - מכתבים רצג

חכמה חטופה אינה מתקיימת
”ְוֵאת ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ָהְרגּו ֶּבָחֶרב“ (לא ח) 

שנו רבותינו (במ“ר כב ז): ”שני חכמים עמדו בעולם אחד מישראל ואחד מאומות 
העולם; אחיתופל מישראל ובלעם מאומות העולם, ושניהם נאבדו מן העולם, 

למה? שלא היתה מתנתם מן הקדוש ברוך הוא אלא חוטפין אותה להם“.
ִיֵּתן  ה‘  ”ִּכי  ו):  ב  (משלי  כתוב  הלוא  חכמה,  לחטוף  אפשר  וכי  קשה,  ולכאורה 

ָחְכָמה“? 
ביאר זאת הגר“ח קניבסקי בספרו ”טעמא דקרא“: 

אך  לקנותה.  זוכה  בתורה  המתייגע  שכל  קדמוניות  משנים  היא  כרותה  ברית 
זאת יש לדעת, כי אם לומדה האדם בדרך שאין הקדוש ברוך הוא חפץ בה, כגון 
באמצע התפילה, בחזרת הש“ץ או בשעת הקדיש, נכנס הוא לגדר של ”חוטף 
חכמה“, וחזקה על תורתו זו שלא תתקיים, כי אינה מתנה מן הקדוש ברוך הוא 

אלא ’חטופה‘ היא בידו.

שעשה ניסים לאבותינו
”ַוִּיְכּתֹב מֶֹׁשה ֶאת מֹוָצֵאיֶהם ְלַמְסֵעיֶהם ַעל ִּפי ה‘“ (לג ב)

מדוע טרח משה להזכיר ולכתוב את כל המסעות? אלא כדי שאם יעבור אדם 
כפי  חז“ל,  לנו  שתיקנו  הברכה  את  לברך  יוכל  הנזכרים,  במקומות  מישראל 
’שעשה  אומר:  לישראל  ניסים  בו  שנעשו  מקום  ”הרואה  א):  נד  (ברכות  שאמרו 

ניסים לאבותינו במקום הזה‘“.
’מנחה בלולה‘

הקשר בין ערי מקלט לקריאת שמע
”ֵאת ֵׁשׁש ָעֵרי ַהִּמְקָלט ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו ָלֻנס ָׁשָּמה ָהֹרֵצַח ַוֲעֵליֶהם ִּתְּתנּו ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים 

ִעיר“ (לה ו)
כתב ה‘אוהב ישראל‘ מאפטא: שש ערי המקלט רומזות לשש המילים המרכיבות 
את הפסוק הראשון של קריאת שמע: ”שמע ישראל ה‘ אלוקינו ה‘ אחד“, שבהן 
יכול כל אדם למצוא מקלט בטוח בכל עת, לחזק אמונתו ולהתקשר עם בוראו.
הן  אף  עליהם,  הניתנות  הערים  ושתיים  ארבעים  ישראל‘:  ה‘אוהב  והוסיף 
של  המילים  ושתיים  לארבעים  רומזות  שהן  בכך  שמע,  לקריאת  קשורות 

הפרשה הראשונה שלה, פרשת ’ואהבת‘.
ראשי  הינה  ’שמע‘  תבת  זה:  עניין  על  רמז  הוסיף  ואתחנן)  (פר‘  הצבי‘  ’זר  ובספר 

התבות של – ”ֵׁשׁש ָעֵרי ִמְקָלט“.

סיפור שבועי על אמן ותפילה פניני אמן ותפילה בפרשת השבוע מעשה אמוניםפניני אמונים
ניגון של אמונה בעמק הבכא
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