
מאה ברכות מגינות 
”ָמה ֶאּקֹב א ַקּבֹה ֵא-ל“ (כג ח)

דרש רבי שבתי אטון ראש ישיבת ’ראשית חכמה‘:
קדשנו  אשר  העולם  ”מלך  תיבות:  ראשי   – ֶאּקֹב“  ”ָמה 
מאה  אמירת  זכות  כוח  כי  התורה  רמזה  במצוותיו“. 
קללה  בהם  תשלוט  לבל  ישראל  על  תמיד  מגן  ברכות 
(במד“ר יח כא): ”שבכל יום היו  ומגיפה, וכפי שאמרו חז“ל 
מאה  להם  ותקן  דוד  בא  אנשים,  מאה  מישראל  מתים 

ברכות – כיון שתקנם, נתעצרה המגיפה“.
’רוח חכמה‘ עמ‘ נא

חמישים וחמישה ימי התבודדות
”ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיְׁשּכֹן“ (כג ט)

דרש רבי מרדכי אלרייך תלמיד ה‘מחצית השקל‘:
ואילך,  באב  עשר  מחמישה  שנה,  של  סיומה  לקראת 
על האדם להתחיל לחשב את חשבון נפשו כדי שמתוך 
ללמוד  נוכל  לדבר  רמז  עוונותיו.  על  בתשובה  ישוב  כך 
של  האחרונים  הימים  בנ“ה   – ”ֶה“ן“  שלפנינו:  מהכתוב 
השנה, בין ט“ו באב ליום הכיפורים, ”ָעם“ ישראל ”ְלָבָדד 
ִיְׁשּכֹן“ – נוהגים להתבודד עם עצמם מדי יום כדי לפשפש 

במעשיהם ולתקן את אשר עיוותו.
קובץ ’שפתי צדיקים‘ ד עמ‘ יט

לבן נכשל כי ’ביקש לעקור את הכל‘
”ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָּבָלק ְלָכה ָּנא ִאִּתי ֶאל ָמקֹום ַאֵחר... ֶאֶפס ָקֵצהּו 

ִתְרֶאה ְוֻכּלֹו א ִתְרֶאה ְוָקְבנֹו ִלי ִמָּׁשם" (כג יג) 
יש להבין: איזו תועלת תצמח לבלעם מהליכתו למקום 

אחר?
פירש הגאון רבי ברוך פרנקל תאומים בעל ’ברוך טעם‘:

חשש בלק שמא הסיבה שלא עולה ביד בלעם לקלל את 
ישראל, היא לפי שביקש תחילה לעקור את כל העם מן 
כולם  ייעקרו  שלא  לישראל  כרותה  ברית  והרי  העולם. 
מן העולם, על כן ביקש להובילו ל‘מקום אחר‘ שבו יוכל 
רק  יקלל  שכאשר  בתקווה  העם‘,  ’קצה  את  רק  לראות 

חלק מבני ישראל יצליח להפיק את זממו אל הפועל.
על כך אנו אומרים בסדר הגדה של פסח: ”צא ולמד מה 
בקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, שפרעה לא גזר 
אלא על הזכרים, ולבן ביקש לעקור את הכל“. ולכאורה 
יש להבין, מהי התועלת בהמעטת ערכם הרע של מעשי 
פרעה דווקא באותו לילה שבו אנו מציינים את הצלתנו 

ממנו?
אולם לפי האמור מובן, כי אדרבה, כוונתנו להגדיל בכך 
ועל   – הכל“  את  לעקור  ביקש  ”לבן  כי:  ולומר  הנס  את 
כן לא הצליח, כי כאמור לא ניתן לעקור אומה שלימה, 
ואלמלא  הזכרים“,  על  גזר ”אלא  ולא  התחכם  פרעה  אך 
הצילנו ה‘ מידיו, יכול היה להפיק את זממו אל הפועל.
’עטרת חכמים‘ בתחילת הספר

תשובה מבטלת גזר דין
”א ִאיׁש ֵא-ל ִויַכֵּזב ּוֶבן ָאָדם ְוִיְתֶנָחם ַההּוא ָאַמר ְוא ַיֲעֶׂשה 

ְוִדֶּבר ְוא ְיִקיֶמָּנה“ (כג יט) 
פירש המקובל רבי מאיר בִּיקַייאַם מאיזמיר:

כי  אף  החוטא;  על  עונש  הוא  ברוך  הקדוש  גוזר  כאשר 
”א ִאיׁש ֵא-ל ִויַכֵּזב“ וסוף גזירתו להתקיים, מכל מקום: 
”ּוֶבן ָאָדם ְוִיְתֶנָחם“ – כאשר שב האדם בתשובה ומתנחם 
ְוא  ְוִדֶּבר  ַיֲעֶׂשה  ְוא  ָאַמר  ”ַההּוא  אזי:  חטאיו,  על 
(ירושלמי  לברכה  זיכרונם  חכמינו  שאמרו  כפי  ְיִקיֶמָּנה“. 
יכולה  רעה  שנבואה  ה)  י  התורה  יסודי  רמב“ם  וראה  א,  ב  תענית 

להתבטל באמצעות תשובה ותפילה.
’מאורי אור‘ [שלוניקי תקי“ב]

מיהו הראוי לשמש כחזן וכבעל תוקע?
ֱאקָיו  ה‘  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָעָמל  ָרָאה  ְוא  ְּבַיֲעקֹב  ָאֶון  ִהִּביט  ”א 

ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶל ּבֹו" (כג כא)
”כשהן עוברין על דבריו אין מדקדק אחריהם...“ (רש“י). 

דרש האדמו“ר רבי משה צבי מסאווראן:
בעת שמבקשים למנות שליח ציבור או בעל תוקע, יש 
רואה  ואינו  זכות  לכף  זולתו  את  שדן  אדם  אחר  לחפש 

חסרונות ופגמים בזולתו. וכפי שנרמז בפסוק שלפנינו:
ָרָאה  ְוא  ְּבַיֲעקֹב  ָאֶון  ִהִּביט  ”א  בעצמו:  המקיים  אדם 
 – ִעּמֹו“  ֱאקָיו  ”ה‘  שיהיה  הראוי  הוא  ְּבִיְׂשָרֵאל“,  ָעָמל 

עולות  תקיעותיו  אף   – ּבֹו“   ֶמֶל ”ּוְתרּוַעת  בתפילותיו, 
’מקדש השבת‘לרצון לפני מלך מלכי המלכים.

לשהות שתים עשרה שניות לפני הקימה
”ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא“ (כג כד)

כלביא  מתגברין  הן  שחרית,  משנתם  עומדים  ”כשהן 
וכארי לחטוף את המצות“ (רש“י). 

פסק  א)  א  (או“ח  ערוך‘  ב‘שולחן  הראשון  לסעיף  בהגהתו 
לעבודת  בזריזות  יקום  משנתו  שיעור  ”ומיד  הרמ“א: 
(שם  ברורה‘  ה‘משנה  והעיר  הוסיף  דבריו  על  בוראו“. 
יעמוד  ולא  מעט  ישהה  אלא  דוקא,  לאו   – ”בזריזות  ח): 
תיכף  לומר  טוב  א].  ע  [גיטין  לגוף  מזיק  זה  כי  פתאום 
בי  שהחזרת  וקיים  חי  מלך  לפניך  אני  ’מודה  בקומו: 

נשמתי בחמלה רבה אמונתך‘“.
הירשלר  שמעון  רבי  הרה“ג  ביאר  הללו  הדברים  פי  על 

שליט“א מלונדון את הפסוק שלפנינו באופן נפלא: 
”ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום“ – מתוך שחסים הם על בריאותם, 
מדקדקים ישראל לקום משנתם במתינות, כגורי אריות 
התחזקו  שטרם  ו)]  א  יואל  יונתן  (תרגום  ’לביא‘  [המכונים 
בכוחם, אולם לאחר מכן: ”ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא“ – הם מתנשאים 

כאריה בגבורה ובזריזות לעבודת בוראם.
עולמי  נוירולוגים  בכנס  התרחשה  מעניינת,  עובדה 
הנוכחים,  אחד  כאשר  האחרונות,  בשנים  שנערך 
נוירולוג בכיר בתפקידו, הציג בפני המשתתפים תוצאות 
ההתעוררות  לאחר  כי  טען  בדבריו  שערך.  מקיף  מחקר 
להגיע  כדי  שניות  עשרה  לשתים  זקוק  הדם  מהשינה, 
עלולה  מהמיטה  חפוזה  קימה  כן  ועל  למוח,  מהרגלים 

לגרום להתעלפויות.
לשמע הדברים ביקש נוירולוג אחר, יהודי שומר מצוות, 

את רשות הדיבור והפעים את הנוכחים כשאמר:
הקימה  עם  מיד  לומר  עתיק  מנהג  יש  היהודים  ”אצלנו 
’מודה אני‘ שבה אנו מודים לבורא  מהשינה את תפילת 
יש  זו  בתפילה  ושלימים.  בריאים  שקמנו  על  העולם 
ובכוונה,  לאט  כראוי,  ואמירתה  מילים,  עשרה  שתים 

אורכת כשתים עשרה שניות“.
’שה לבית‘; ’דברי מיכאל‘ גיטין עמ‘ קלה

ברכת ’מה טבו‘ קיימת לעולם
”ַמה ּטֹבּו אָֹהֶלי ַיֲעקֹב ִמְׁשְּכנֶֹתי ִיְׂשָרֵאל“ (כד ה)

בגמרא (סנהדרין קה ב) אמרו כי כל ברכותיו של בלעם חזרו 
זו  ברכה  מלבד  מתחילה.  כוונתו  שהייתה  כפי  לקללה, 
העוסקת בבתי כנסיות ובתי מדרשות, שאין הם עתידים 

להיפסק מישראל לעולם.
מדוע נשארה דווקא ברכה זו מכל יתר הברכות?

פירש האדמו“ר רבי יואל מסאטמר:
 אָֹהֶלי ּטֹבּו  ”ַמה  ברכת  את  ישראל  של  בידיהם  יש  אם 
אמרו  שהרי  הקללות,  מכל  מוגנים  הם  ממילא  ַיֲעקֹב“, 
של  שקולו  ”בזמן  כי  כ)  סה  (ב“ר  לברכה  זיכרונם  חכמינו 

יעקב מצוי בבתי כנסיות אין הידים ידי עשיו“.
’דברי יואל‘ ויקרא

פרשת בלק

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

לחטוף כל אמן
”ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא“ (כג כד)

מתגברין  הן  שחרית,  משנתם  עומדים  ”כשהן 
טלית  ללבוש  המצות,  את  לחטוף  וכארי  כלביא 

לקרוא את שמע ולהניח תפילין“ (רש“י). 
עושים  מצוות  וכי  ביאור:  צריכה  ’לחטוף‘  המילה 
ולבוא  להשכים  חכמים  הורונו  והלוא  בחטף, 
המצוות  את  לקיים  כדי  התפילה  קודם  מה  זמן 

במתינות וביישוב הדעת?
ואפשר לפרש שרש“י כיוון דבריו על מצוות עניית 
כל  לנצל  האדם  על  הכנסת  לבית  שבבואו  אמן, 
בבחינת  ולהיות  אמן,  אחר  אמן  לחטוף  כדי  רגע 
’שומר אמונים‘ – שישמור ויצפה לכל אמן. ולכך 
ָעם  ”ֶהן  כדלהלן:  וברכות,  אמן  זה  בכתוב  נרמזו 
 – ָיקּום“  ְּכָלִביא  ”ָעם  אמן;  תיבות  סופי   – ְּכָלִביא“ 

ראשי תיבות בגימטרייה מאה, כנגד מאה ברכות.
’חק יעקב‘ ח“א עמ‘ כח
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מרמזי אמןם 
בפרשה

ברכות השחר. בקול, בכוונה, בחברותא.

”ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִר“י ִיְתַנָּׂשא“ (כג כד)
”כשהן עומדים משנתם שחרית, הן ’מתגברין כלביא וכארי לחטוף את המצות‘“ (רש“י).

יהודי יקר!
אם רצונך להימנות בין גיבורי החיל המתגברים כארי בכל בוקר 
ולהמשיך את מנהג האר“י שהיה עונה אמן אחר ברכות השחר 

של מתפללים רבים בכל יום, לעתים אף אחר מאה בני אדם.
הצטרף נא למערך הארצי של מזכי הרבים, ’גבאי אמן‘ בבתי הכנסת.

לפרטים והצטרפות חייגו: 058-325-91-91
הצטר
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וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

במקום  למשנהו,  חולים  מבית  להיטלטל  נאלצת  האמא  ליצלן,  רחמנא  שבו,  בית  על  לחשוב  כואב   כמה 
להתנתק  אחת  בבת  שנאלצו  ילדים  על  לחשוב  קשה  ונחת.  בשובה  ילדיה  בגידול  תפקידה  את  למלא 
מעולמם הטהור והתמים ולחיות במציאות קשה תחת צילו של מלאך המוות. אך מסתבר כי דווקא לילדים 

יש כוח גדול בשעה זו. התעוררות קטנה מצידם יכולה לחרוץ גורלות לטובה, כמו בסיפור שלפנינו.

לאליעזר לא היה קל לקום מהמיטה, ולמרות זאת 
הוא התגבר והתחיל בסדר יומו.

טרם  המעורר  והשעון  מוקדמת,  הייתה  השעה 
של  המכריע  רובם  טרטוריו.  סדרת  את  התחיל 
שבהם  הזריזים  אולם  שנתם,  את  נמו  עדיין  חבריו 
ואליעזר,  לתפילה,  ההכנות  של  בעיצומן  היו  כבר 

עד כמה שהיה זה מוזר, היה ביניהם.
קשה  כמה  אך  אליעזר,  ידע  יקום,  הוא  הבוקר  גם 
והבלבול  העצב  המחשבות,  כאשר  זאת  לעשות 

שואבים אותו לתוכם...
מצבו הכללי, הוא ידע, רחוק מלהשביע נחת, אבל 
היה  יכול  לא  הוא  לתפילה  המוקדמת  הקימה  על 

לוותר!
אביך  ’לכבוד  בתוכו,  הקול  זעק  כארי!‘,  ’התגבר 

שבשמים!‘.
את  אליעזר  השלים  בארץ‘,  אשר  אמך  ’ולמען 

המשפט, בקול שקט.
אמא חולה...

שנודעה  מהרגע  שבועות  כמה  עברו  הכול  בסך 
הבשורה הקשה. הבית כבר אינו הקן החמים שהוא, 

אחיו ואחיותיו התרגלו לחיות בו.
החליפו  הנעימה,  והאווירה  החיוך  השלווה,  את 

מתח, עצב ועזובה.
חרושות  בפנים  מתנהלות  חרישיות  טלפון  שיחות 
סועד  ואבא  החולים,  בבית  אמא  עייפות.  קמטי 
אותה במסירות. אין אוכל חם, והילדים מסתובבים 

בבתי השכנים.
חבריו  שכל  בשעה  קודמים,  בלילות  כמו  אמש, 
אכול  לצד,  מצד  במיטתו  אליעזר  התהפך  ישנו, 
תספר  ”אולי  לו:  לחש  אחד  קול  ודכדוך.  ספקות 

לראש הישיבה או למשגיח?“
אסור  סוד!  ”זה  בבטחה,  אחר  קול  לו  ענה  ”לא!“, 

שירחמו עליך...“.
והוא לא סיפר. לשיעור הוא הגיע בכל יום מבולבל 
בעד  דיברו  והתוצאות  ועייף,  מרוכז  לא  ומנומנם, 
עצמן. ראשו לא היה מונח בסוגיות הנלמדות. הוא 
השתתף.  ולא  התערב  לא  תירץ,  ולא  הקשה  לא 

בקושי השקיף מן הצד...
גם בהתנהגותו הכללית של אליעזר נחרצו חריצים 
עמוקים של מתח ותסכול. אליעזר, שעד לא מכבר 
היה מטובי הבחורים בישיבה, התחיל שלא מרצונו 
השוררת  הרצינית  הלימוד  אווירת  קרירות.  לחוש 
הפסיקה  כך,  כל  אותו  סחפה  שתמיד  זו  בישיבה, 
היה  שאליעזר  משום  ודווקא  אליו,  לדבר  פתאום 

מוערך כל כך על סביבתו, הדבר השפיע. והפריע.
- - -

להעיף  אליעזר  הספיק  עוד  המדרש  לבית  בדרכו 
מבט במודעות מאירות העיניים שעדיין היו תלויות 

שם, סמוך ונראה להיכל.
החברותא המתין לו כמו בכל יום, במקומו הקבוע, 

והם החלו באמירת ברכות השחר.
רווה  בהם.  וצפה  הישיבה  ראש  עמד  הצד  מן 
מלוא הכף נחת. ’אלו תלמידים. איזו יראת שמים‘, 
תשחורת  לבני  קשה  כמה  ידע  הוא  באושר.  הרהר 
מטרה  למען  ועוד  מוקדם,  כך  כל  לקום  שכמותם 
שכולה קודש: להודות לקדוש ברוך הוא בשלימות!

- - -
הפתח.  אל  מיהר  ואליעזר  הסתיימה,  התפילה 
תקווה.  מלאות  בעיניים  במודעות  הביט  הוא  שוב 
לאומרי  החודשי  המבצע  על  הוכרז  במודעות 
רמז  הובא  ובשוליהן  בחברותא‘,  השחר  ’ברכות 
הקדמונים, כי לא לחינם האותיות שאחר א‘מ‘ן‘ הן 

המבטאת  זו  מילה  כמו  אין  כי  ללמדך  אלא  ב‘נ‘ס‘, 
את ייחוד שמו של הקדוש ברוך הוא ואת הקביעה 
ניסים  לחולל  כדי  מלבדו‘,  עוד  ’אין  כי  הנחרצת 

ונפלאות מעל לדרך הטבע.
החליט  הוא  שבועות  כמה  לפני  כיצד  נזכר  הוא 
 – הזו  המיוחדת  במילה  הטמון  הכוח  אולי  לנסות, 
לאמא  המיוחל  המזור  את  שיביא  זה  הוא  ”אמן“, 

המתייסרת.
’על הקימה המוקדמת לא אוותר‘, החליט, ’אקדים 
ברכות  על  בכוונה  אמן  אומר  המדרש,  לבית  לבוא 
על  אמן  לענות  אותם  ואזכה  חבריי  של  השחר 
אותם  כל  זכויות  את  הקדיש  בליבו  ברכותיי‘. 
שלמה  ולרפואה  האהובה  אמו  לישועת  ’אמנים‘ 

בתוך שאר חולי ישראל.
רעננות  בו  ונסכו  שבו  בריאה  אמא  על  המחשבות 

וציפייה.
- - -

באותו בוקר, כמדי ראש חודש, התכנס יחדיו צוות 
הפרק,  על  העומדים  עניינים  בכמה  לדון  הישיבה 
כאשר כל אחד מהרמי“ם מעלה בתורו את אשר על 
לב  שם  הוא  הדוברים.  בין  היה  המשגיח  גם  ליבו. 
לאחרונה, כך אמר, כי חל שינוי מסוים בהתנהגותו 
של אליעזר, הבחור המוצלח כל כך. ”דבר מה קורה 
מתחיל  והוא  התחומים  בכל  ניכרת  הירידה  לו. 
להשרות קרירות בסביבתו. חייבים לברר זאת לפני 

שיהיה מאוחר“...
היה  נראה  בהסכמה.  הנהנו  הצוות  מאנשי  כמה 

שהנושא אינו מעיק רק על המשגיח.
ראש  של  הסמכותי  קולו  הדיון  את  חתך  לפתע 
הישיבה. ניכר היה כי הדברים היו תמוהים בעיניו: 
האחרונים  בימים  דווקא  הלוא  ייתכן!  לא  ירידה?! 
אמן,  עניית  לקיום  נפשו  מוסר  הוא  כיצד  ראיתי 
וכיצד הוא אומר את הברכות בקול ובכוונה, באופן 

המבטא יראת שמים אמיתית!
בכך.  בטוח  אני  שמים,  באהבת  בוערת  ”פנימיותו 
אחליט  בטרם  פרטים  אלו  אי  עמו  לברר  עליי 

בעניינו“, חתם ראש הישיבה את הדיון.
בערב נקרא אליעזר לחדרו של ראש הישיבה.

של  פיו  למוצא  ציפה  הוא  עיניו.  השפיל  אליעזר 
ראש הישיבה, וראש הישיבה המתין למוצא פיו...

לבסוף הוא נשבר וסיפר את הכול. הוא לא החמיץ 
פרט בתיאור הקושי, הצער, הבלבול והדכדוך.

דמעות נקוו בעיני ראש הישיבה. משך שעה ארוכה 
והדריכו  מעודדות  במילים  אליעזר  את  ניחם  הוא 

כיצד להתמודד עם המצב החדש.
בימים  וגם  ממנהגו,  אליעזר  הרפה  לא  למחרת  גם 
שלאחר מכן. הוא התמיד להופיע בקביעות, הקפיד 
כלשון  זאת  ולעשות  אחת  ’אמן‘  ולו  להפסיד  שלא 

חז“ל: ”בכל כוחו ובכל כוונתו“.
התבשר  שבת  בערב  מלבוא.  איחרה  לא  הישועה 
אליעזר על שובה של אמא הביתה, עדיין תשושה, 
הסדר  אבא,  של  ללחייו  חזר  הצבע  מחלימה.  אך 
מבתי  נאספו  והילדים  הבית,  לחדרי  לשוב  החל 

השכנים...
בערב, כשראה את אמא יושבת ומקפלת כביסה על 

הספה, זלגה לאליעזר דמעה סוררת מזווית העין.
בכך.  בטוח  היה  הוא  אך  להאמין...  התקשה  הוא 

הכול בכוחה של אותה מילה – ’אמן‘.
היטב הוא ידע שהתחזקותו ב‘אמן‘ הצילה את חייה 
של אמא, אך הוא לא ידע עד כמה הצילה היא את 

עתידו שלו...
’מפי בעל המעשה‘

זכירת יציאת מצרים בכל 
יום 

הפרשה השלישית בסדר קריאת 
ציצית‘.  ’פרשת  הינה  שמע 
לשתי  כהשלמה  באה  זו  פרשה 
שבהן  הקודמות,  הפרשיות 
ועול  שמים  עול  עלינו  קיבלנו 
מצוות, ובפרשה זו אנו מוסיפים 
פרט חשוב ומהותי מאוד בחיינו 
יציאת  זכירת  והוא:  כיהודים, 

מצרים.
מצרים  יציאת  זכירת  מצוות 
הכתוב  בלשון  בתורה  התפרשה 
יום  את  תזכר  ”למען  ג):  טז  (דברים 

ימי  כל  מצרים  מארץ  צאתך 
במשנה  למדו  שממנו  חייך“, 
(ברכות יב ב) כי חובתנו להזכיר את 

יום,  בכל  פעמיים  מצרים  יציאת 
בבוקר ובערב, באמצעות קריאת 
הוזכר  שבתוכה  ציצית‘  ’פרשת 
ג)  יג  (שמות  [ובמכילתא  זה  עניין 
דרשו את זכירתה בימים מ“למען 
בלילות  זכירתה  ואת  תזכר“, 
היום  את  ”זכור  (שם):  מהכתוב 

הזה אשר יצאתם ממצרים“].
חלק  לדעת  זו,  מצווה 
מן  חובה  הינה  מהראשונים 
א  שמע  קריאת  רמב“ם  (ראה  התורה 
לא  היא  ואמנם  ועוד),  קי  סמ“ק  ג; 

משום  המצוות,  במניין  נמנתה 
קריאת  במצוות  כלולה  שהיא 
שמלקיס]  יצחק‘ [לר“י  ’בית  (שו“ת  שמע 
שלא  משום  וכן  ב),  אות  יב  או“ח 

ברכות  (צל“ח  ציווי  בלשון  נאמרה 
יב ב).

בחמישים  נזכרה  מצרים  יציאת 
ובכל  בתורה,  פסוקים  ושניים 
זכירת  מצוות  קיום  לשם  זאת 
דווקא  נבחרה  מצרים  יציאת 
משום  וזאת  ציצית,  פרשת 
חשובים  עניינים  בה  שהוזכרו 
הגמרא  שביארה  וכפי  נוספים, 

(ברכות יב ב):

זבידא:  בר  יהודה  רבי  ”אמר 
בלק  פרשת  לקבוע  בקשו 
נאמר:  בה  [שאף  שמע  בקריאת 
(במדבר  ממצרים“  מוציאם  ”א-ל 
קבעוה?  לא  מה  ומפני  כב)],  כג 

פרשת  צבור...  טורח  משום 
מפני  קבעוה?  מה  מפני  ציצית 
מצות  דברים:  חמשה  בה  שיש 
עול  מצרים,  יציאת  ציצית, 
הרהור  מינים,  ודעת  מצוות 

עבירה והרהור עבודה זרה“.

הקשר בין פרשת 
ציצית לקריאת שמע

פרשת  שבין  הקשר  בביאור 
שמע  קריאת  לפרשיות  ציצית 
ד“ה  ב  יב  (ברכות  התוספות  כתבו 
פרשיות  בתוך  שקבעוה  בקשו) 

שהיא  משום  שמע  קריאת 
עשרת  סדר  את  משלימה 
בשתי  נרמזו  שחלקם  הדיברות 
וחלקם  הראשונות  הפרשות 
כמבואר  זו,  בפרשה  נרמזו 
שעשרת  ה)  א  (ברכות  בירושלמי 
פרשיות  בשלוש  נרמזו  הדברות 

קריאת שמע.
על  המפרשים  זאת  ביארו  עוד 

ב)  מג  (מנחות  הגמרא  דברי  פי 
לחותם  הציצית  את  שהמשילה 
(שם  התוספות  וביארו  טיט.  של 
ד“ה חותם) שמדובר בחותם הטיט 

כעדות  לשאת  העבדים  שנהגו 
הציצית  ואף  בעליהם,  מיהו 
עבד  שהוא  נושאה  על  מעידה 
הספורנו  כתב  ביאור  וביתר  ה‘. 
הציצית  שחותם  לט)  טו  (במדבר 

שבאמצעות  בעבורנו,  נועד 
המצוות  את  זוכרים  אנו  ראייתה 
כך  ומתוך  העולם,  אדון  שציוונו 
ואין  עבדיו,  שאנו  מבינים  אנו 
על  העולה  ככל  לעשות  בידינו 

רוחנו או להתגאות על זולתנו.
קבעו  מה  מפני  מובן  זה  לפי 
’והיה‘  פרשת  אחר  זו  פרשה 
מצוות,  עול  קבלת  שעניינה 
ציצית,  מצוות  בה  הוזכרה  שכן 
המצוות  זכירת  היא  שתכליתה 
שמים,  מלכות  עול  וקבלת 
וזכרתם  אתו  ”וראיתם  ככתוב: 
יש  כן  ועל  ה‘“,  מצות  כל  את 
’והיה‘  פרשת  אחר  להזכירה 
שעניינה קבלת עול מצוות (’שפתי 

חיים‘ רינת חיים).

זכירת יציאת מצרים
 בקריאת שמע

חובת  את  שקבעו  הטעם  על 
סדר  בתוך  מצרים  יציאת  זכירת 
מצינו  שמע,  קריאת  פרשיות 

כמה ביאורים:
בגלות  שבעודנו  משום  א. 
אין  האומות,  ממשלת  תחת 
שמים  מלכות  עול  לקבל  בידינו 
בשלימות על ידי פרשיות קריאת 
שמע, שכן הננו כפופים למלכות 
הרשעה, ואילו באמצעות זכירת 
שבהם  מצרים  יציאת  ניסי 
לעיני  יתברך  מלכותו  התגלתה 
עול  לקבל  אנו  יכולים  כול, 
הגלות  בזמן  גם  שמים  מלכות 
(’שפת אמת‘ ואתחנן תרס“ד; פסח תרמ“ב).

דברי  פי  על  זאת  שביארו  יש  ב. 
בנוגע  כא)  החינוך  (ספר  הראשונים 
מצרים  יציאת  זכירת  למצוות 
חזק  ועמוד  גדול  ”יסוד  שהיא 
ותכליתה  ובאמונתנו“,  בתורתנו 
לעורר בליבנו את זיכרון הניסים 
יציאת  בשעת  שהיו  הגדולים 
עם  קבל  הוכיחו  אשר  מצרים, 
ויחודו  מציאותו  את  ועולם 
להזכיר  קבעו  כן  ועל  יתברך, 
עניינה  אשר  שמע  בקריאת  זאת 
”שמע  ככתוב:  ה‘,  ייחוד  הוא 
’הלל  (הגש“פ  אחד“  ה‘  ישראל... 
סדר  מפאפא,  הבושם‘  ’ערוגת  לבעל  נרצה‘ 

הקידוש).

מבריסק,  הגרי“ז  ביאר  עוד  ג. 
מצרים  יציאת  שתכלית  שכיוון 
עצמנו  על  שנקבל  כדי  הייתה 
בייחודו  ונאמין  מצוות  עול 
אומרים  שאנו  כפי  יתברך, 
בפרשה זו: ”אני ה‘ אלקיכם אשר 
מצרים  מארץ  אתכם  הוצאתי 
כן  על  לאלקים“,  לכם  להיות 
פרשיות  בסיום  זו  פרשה  קבעו 
קריאת שמע שבהן אנו מקבלים 
מצוות  ועול  שמים  מלכות  עול 
(חידושי הגרי“ז [סטנסיל] עה“ת אות קמז).

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  מעשה אמונים סססימעיללה  ם
סומך נופלים ורופא חולים... ’אמן‘קריאת שמע – פרשת ציצית (הקדמה)


