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בס"ד

ֵמָאה ְּבָרכֹות ְמִגּנֹות 
”ָמה ֶאּקֹב א ַקּבֹה ֵא-ל“ (כג ח)

ָּדַרׁש ַרִּבי ַׁשְּבַתי ָאטּון רֹאׁש ְיִׁשיַבת ’ֵראִׁשית ָחְכָמה‘:
ִקְּדָׁשנּו  ֲאֶׁשר  ָהעֹוָלם   ֶמֶל” ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי   – ֶאּקֹב“  ”ָמה 
ְּבִמְצוֹוָתיו“. ָרְמָזה ַהּתֹוָרה ִּכי ּכַֹח ְזכּות ֲאִמיַרת ֵמָאה ְּבָרכֹות 
ּוַמֵּגָפה,  ְקָלָלה  ָּבֶהם  ִּתְׁשט  ְלַבל  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ָּתִמיד  ֵמֵגן 
ֵמִתים  ָהיּו  יֹום  ”ֶׁשְּבָכל  כא):  יח  (במד“ר  ֲחָז“ל  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכִפי 
ִמִּיְׂשָרֵאל ֵמָאה ֲאָנִׁשים, ָּבא ָּדִוד ְוִתֵּקן ָלֶהם ֵמָאה ְּבָרכֹות – 

ֵּכיָון ֶׁשִּתְּקָנם, ִנְתַעְּצָרה ַהַּמֵּגָפה“.
’רּוַח ָחְכָמה‘ עמ‘ נא

ֲחִמִּׁשים ַוֲחִמָּׁשה ְיֵמי ִהְתּבֹוְדדּות
”ֶהן ָעם ְלָבָדד ִיְׁשּכֹן“ (כג ט)

ָּדַרׁש ַרִּבי ָמְרְּדַכי ֶאְלַרְיי ַּתְלִמיד ַה‘ַּמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל‘:
ִלְקַראת ִסּיּוָמּה ֶׁשל ָׁשָנה, ֵמֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ְּבָאב ָוֵאיָל, ַעל 
 ֶׁשִּמּתֹו ְּכֵדי  ַנְפׁשֹו  ֶחְׁשּבֹון  ֶאת  ְלַחֵּׁשב  ְלַהְתִחיל  ָהָאָדם 
ִלְלֹמד  נּוַכל  ַלָּדָבר  ֶרֶמז  ֲעוֹונֹוָתיו.  ַעל  ִּבְתׁשּוָבה  ָיׁשּוב   ָּכ
ֶׁשל  ָהַאֲחרֹוִנים  ַהָּיִמים  ְּבנ“ה   – ”ֶה“ן“  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ֵמַהָּכתּוב 
ַהָּׁשָנה, ֵּבין ט“ּו ְּבָאב ְליֹום ַהִּכּפּוִרים, ”ָעם“ ִיְׂשָרֵאל ”ְלָבָדד 
ִיְׁשּכֹן“ – נֹוֲהִגים ְלִהְתּבֹוֵדד ִעם ַעְצָמם ִמֵּדי יֹום ְּכֵדי ְלַפְׁשֵּפׁש 

ְּבַמֲעֵׂשיֶהם ּוְלַתֵּקן ֶאת ֲאֶׁשר ִעְּותּו.
קֶֹבץ ’ִׂשְפֵתי ַצִּדיִקים‘ ד עמ‘ יט

ָלָבן ִנְכַׁשל ִּכי ’ִּבֵּקׁש ַלֲעקֹר ֶאת ַהּכֹל‘
”ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָּבָלק ְלָכה ָּנא ִאִּתי ֶאל ָמקֹום ַאֵחר... ֶאֶפס ָקֵצהּו 

ִתְרֶאה ְוֻכּלֹו א ִתְרֶאה ְוָקְבנֹו ִלי ִמָּׁשם" (כג יג) 
ֵיׁש ְלָהִבין: ֵאיזֹו ּתֹוֶעֶלת ִּתְצַמח ְלִבְלָעם ֵמֲהִליָכתֹו ְלָמקֹום 

ַאֵחר?
ֵּפֵרׁש ַהָּגאֹון ַרִּבי ָּברּו ְפֶרְנֶקל ְּתאֹוִמים ַּבַעל ’ָּברּו ַטַעם‘:

ְלַקֵּלל  ִּבְלָעם  ְּבַיד  עֹוָלה  ֶׁשֹּלא  ַהִּסָּבה  ֶׁשָּמא  ָּבָלק  ָחַׁשׁש 
ָהָעם  ָּכל  ֶאת  ַלֲעקֹר  ְּתִחָּלה  ֶׁשִּבֵּקׁש  ְלִפי  ִהיא  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאת 
ִמן ָהעֹוָלם. ַוֲהֵרי ְּבִרית ְּכרּוָתה ְלִיְׂשָרֵאל ֶׁשֹּלא ֵיָעְקרּו ֻּכָּלם 
ִמן ָהעֹוָלם, ַעל ֵּכן ִּבֵּקׁש ְלהֹוִבילֹו ְל‘ָמקֹום ַאֵחר‘ ֶׁשּבֹו יּוַכל 
ַרק  ְיַקֵּלל  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ְּבִתְקָוה  ָהָעם‘,  ’ְקֵצה  ֶאת  ַרק  ִלְראֹות 

ֵחֶלק ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַיְצִליַח ְלָהִפיק ֶאת ְזָממֹו ֶאל ַהּפַֹעל.
ַעל ָּכ ָאנּו אֹוְמִרים ְּבֵסֶדר ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח: ”ֵצא ּוְלַמד ָמה 
ִּבֵּקׁש ָלָבן ָהֲאַרִּמי ַלֲעׂשֹות ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו, ֶׁשַּפְרעֹה א ָּגַזר 
ְוִלְכאֹוָרה  ַהּכֹל“.  ֶאת  ַלֲעקֹר  ִּבֵּקׁש  ְוָלָבן  ַהְּזָכִרים,  ַעל  ֶאָּלא 
ֵיׁש ְלָהִבין, ַמִהי ַהּתֹוֶעֶלת ְבַּהְמָעַטת ֶעְרָּכם ָהַרע ֶׁשל ַמֲעֵׂשי 
ַהָּצָלֵתנּו  ֶאת  ְמַצְּיִנים  ָאנּו  ֶׁשּבֹו  ַלְיָלה  ְּבאֹותֹו  ַּדְוָקא  ַּפְרעֹה 

ִמֶּמּנּו?
 ְּבָכ ְלַהְגִּדיל  ַּכָּוָנֵתנּו  ַאְדַרָּבה,  ִּכי  מּוָבן,  ָהָאמּור  ְלִפי  אּוָלם 
ֶאת ַהֵּנס ְולֹוַמר ִּכי: ”ָלָבן ִּבֵּקׁש ַלֲעקֹר ֶאת ַהּכֹל“ – ְוַעל ֵּכן א 
ִהְצִליַח, ִּכי ָּכָאמּור א ִנָּתן ַלֲעקֹר ֻאָּמה ְׁשֵלָמה, ַא ַּפְרעֹה 
ִהְתַחֵּכם ְוא ָּגַזר ”ֶאָּלא ַעל ַהְּזָכִרים“, ְוִאְלָמֵלא ִהִּציָלנּו ה‘ 

ִמָּיָדיו, ָיכֹול ָהָיה ְלָהִפיק ֶאת ְזָממֹו ֶאל ַהּפַֹעל.
’ֲעֶטֶרת ֲחָכִמים‘ ִּבְתִחַּלת ַהֵּסֶפר

ְּתׁשּוָבה ְמַבֶּטֶלת ְּגַזר ִּדין
”א ִאיׁש ֵא-ל ִויַכֵּזב ּוֶבן ָאָדם ְוִיְתֶנָחם ַההּוא ָאַמר ְוא ַיֲעֶׂשה 

ְוִדֶּבר ְוא ְיִקיֶמָּנה“ (כג יט) 
ֵּפֵרׁש ַהְּמֻקָּבל ַרִּבי ֵמִאיר ִּביַקייַאם ֵמִאיְזִמיר:

ַּכֲאֶׁשר ּגֹוֵזר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא עֶֹנׁש ַעל ַהחֹוֵטא; ַאף ִּכי ”א 
ָמקֹום: ”ּוֶבן  ִמָּכל  ְלִהְתַקֵּים,  ְּגֵזָרתֹו  ְוסֹוף  ִויַכֵּזב“  ֵא-ל  ִאיׁש 
ָאָדם ְוִיְתֶנָחם“ – ַּכֲאֶׁשר ָׁשב ָהָאָדם ִּבְתׁשּוָבה ּוִמְתַנֵחם ַעל 
ֲחָטָאיו, ֲאַזי: ”ַההּוא ָאַמר ְוא ַיֲעֶׂשה ְוִדֶּבר ְוא ְיִקיֶמָּנה“. 
א,  ב  ַּתֲעִנית  (ְירּוַׁשְלִמי  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי 
ְלִהְתַּבֵּטל  ְיכֹוָלה  ָרָעה  ֶׁשְּנבּוָאה  ה)  י  ַהּתֹוָרה  ְיסֹוֵדי  ַרְמָּב“ם  ּוְרֵאה 

ְּבֶאְמָצעּות ְּתׁשּוָבה ּוְתִפָּלה.
לֹוִניִקי תקי“ב] ’ְמאֹוֵרי אֹור‘ [ֹשַ

ִמיהּו ָהָראּוי ְלַׁשֵּמׁש ְּכַחָּזן ּוְכַבַעל ּתֹוֵקַע?
ֱאקָיו  ה‘  ְּבִיְׂשָרֵאל  ָעָמל  ָרָאה  ְוא  ְּבַיֲעקֹב  ָאֶון  ִהִּביט  ”א 

ִעּמֹו ּוְתרּוַעת ֶמֶל ּבֹו" (כג כא)
”ְּכֶׁשֵהן עֹוְבִרין ַעל ְּדָבָריו ֵאין ְמַדְקֵּדק ַאֲחֵריֶהם...“ (ַרִׁש“י). 

ָּדַרׁש ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי מֶֹׁשה ְצִבי ִמַּסאווַראן:
ֵיׁש  ּתֹוֵקַע,  ַּבַעל  אֹו  ִצּבּור  ְׁשִליַח  ְלָמנֹות  ֶׁשְּמַבְּקִׁשים  ְּבֵעת 
רֹוֶאה  ְוֵאינֹו  ְזכּות  ְלַכף  זּוָלתֹו  ֶאת  ֶׁשָּדן  ָאָדם  ַאַחר  ְלַחֵּפׂש 

ֶחְסרֹונֹות ּוְפָגִמים ְּבזּוָלתֹו. ּוְכִפי ֶׁשִּנְרָמז ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו:
ָאָדם ַהְּמַקֵּים ְּבַעְצמֹו: ”א ִהִּביט ָאֶון ְּבַיֲעקֹב ְוא ָרָאה ָעָמל 
ְּבִיְׂשָרֵאל“, הּוא ָהָראּוי ֶׁשִּיְהֶיה ”ה‘ ֱאָקיו ִעּמֹו“ – ִּבְתִפּלֹוָתיו, 

 ּבֹו“ – ַאף ְּתִקיעֹוָתיו עֹולֹות ְלָרצֹון ִלְפֵני ֶמֶל ּוְתרּוַעת ֶמֶל”
’ְמַקֵּדׁש ַהַּׁשָּבת‘ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים.

ִלְׁשהֹות ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ְׁשִנּיֹות ִלְפֵני ַהִּקיָמה
”ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא“ (כג כד)

ְּכָלִביא  ִמְתַּגְּבִרין  ֵהן  ַׁשֲחִרית,  ִמְּׁשָנָתם  עֹוְמִדים  ”ְּכֶׁשֵהן 
ְוַכֲאִרי ַלֲחטֹף ֶאת ַהִּמְצוֹת“ (ַרִׁש“י). 

ָּפַסק  א)  א  (או“ח   ‘ָערּו ְּב‘ֻׁשְלָחן  ָהִראׁשֹון  ַלְּסִעיף  ְּבַהָּגָהתֹו 
ַלֲעבֹוַדת  ִּבְזִריזּות  ָיקּום  ִמְּׁשָנתֹו  ֶׁשֵּיעֹור  ”ּוִמָּיד  ָהַרָמּ“א: 
ח):  (ָׁשם  ְּברּוָרה‘  ַה‘ִּמְׁשָנה  ְוֵהִעיר  הֹוִסיף  ְּדָבָריו  ַעל  ּבֹוְראֹו“. 
”ִּבְזִריזּות – ָלאו ַּדְוָקא, ֶאָּלא ִיְׁשֶהה ְמַעט ְוא ַיֲעמֹד ִּפְתאֹום 
ְּבקּומֹו:  ֵּתֶכף  לֹוַמר  טֹוב  א].  ע  [ִּגִּטין  ְלגּוף  ַמִּזיק  ֶזה  ִּכי 
ִנְׁשָמִתי  ִּבי  ֶׁשֶהֱחַזְרָּת  ְוַקָּים  ַחי   ֶמֶל  ְלָפֶני ֲאִני  ’מֹוֶדה 

.“‘ְּבֶחְמָלה ַרָּבה ֱאמּוָנֶת
ַעל ִּפי ַהְּדָבִרים ַהָּללּו ֵּבֵאר ָהַרב ַהָּגאֹון ַרִּבי ִׁשְמעֹון ִהיְרְׁשֶלר 

ְׁשִליָט“א ִמּלֹוְנדֹון ֶאת ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו ְּבֹאֶפן ִנְפָלא: 
”ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום“ – ִמּתֹו ֶׁשָחִסים ֵהם ַעל ְּבִריאּוָתם, 
ְמַדְקְּדִקים ִיְׂשָרֵאל ָלקּום ִמְּׁשָנָתם ִּבְמִתינּות, ְּכגּוֵרי ֲאָריֹות 
ִהְתַחְּזקּו  ֶׁשֶּטֶרם  ו)]  א  יֹוֵאל  יֹוָנָתן  (ַּתְרּגּום  ’ָלִביא‘  [ַהְּמֻכִּנים 
ְּבכָֹחם, אּוָלם ְלַאַחר ִמֵּכן: ”ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא“ – ֵהם ִמְתַנְּׂשִאים 

ְּכַאְרֵיה ִּבְגבּוָרה ּוִבְזִריזּות ַלֲעבֹוַדת ּבֹוְרָאם.
 ֻעְבָּדה ְמַעְנֶיֶנת, ִהְתַרֲחָׁשה ְּבֶכֶנס נֹוְירֹולֹוִגים עֹוָלִמי ֶׁשֶּנֱעַר
ָּבִכיר  נֹוְירֹולֹוג  ַהּנֹוְכִחים,  ַאַחד  ַּכֲאֶׁשר  ָהַאֲחרֹונֹות,  ַּבָּׁשִנים 
ְּבַתְפִקידֹו, ִהִּציג ִּבְפֵני ַהִּמְׁשַּתְּתִפים ּתֹוְצאֹות ֶמְחָקר ַמִּקיף 
ֶׁשָעַר. ִּבְדָבָריו ָטַען ִּכי ְלַאַחר ַהִהְתעֹוְררּות ֵמַהֵּׁשָנה, ַהָּדם 
ַלּמַֹח,  ֵמָהַרְגַלִים  ְלַהִּגיַע  ְּכֵדי  ְׁשִנּיֹות  ֶעְׂשֵרה  ִלְׁשֵּתים  ָזקּוק 
ְוַעל ֵּכן ִקיָמה ֲחפּוָזה ֵמַהִּמָּטה ֲעלּוָלה ִלְגרֹם ְלִהְתַעְּלֻפּיֹות.

ְלֶׁשַמע ַהְּדָבִרים ִּבֵּקׁש נֹוְירֹולֹוג ַאֵחר, ְיהּוִדי ׁשֹוֵמר ִמְצוֹות, 
ֶאת ְרׁשּות ַהִּדּבּור ְוִהְפִעים ֶאת ַהּנֹוְכִחים ְּכֶׁשָאַמר:

ַהִּקיָמה  ִעם  ִמָּיד  לֹוַמר  ַעִּתיק  ִמְנָהג  ֵיׁש  ַהְּיהּוִדים  ”ֶאְצֵלנּו 
ַלּבֹוֵרא  מֹוִדים  ָאנּו  ֶׁשָּבּה  ֲאִני‘  ’מֹוֶדה  ְּתִפַּלת  ֶאת  ֵמַהֵּׁשָנה 
ָהעֹוָלם ַעל ֶׁשַּקְמנּו ְּבִריִאים ּוְׁשֵלִמים. ִּבְתִפָּלה זֹו ֵיׁש ְׁשֵּתים 
אֹוֶרֶכת  ּוְבַכָּוָנה,  ְלַאט  ָּכָראּוי,  ַוֲאִמיָרָתּה  ִמִּלים,  ֶעְׂשֵרה 

’ֶׂשה ַלָּבִית'; 'ִּדְבֵרי ִמיָכֵאל' ִּגִּטין עמ' קלהִּכְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ְׁשִנּיֹות“.

ִּבְרַּכת ’ַמה ּטֹבּו‘ ַקֶּיֶמת ְלעֹוָלם
”ַמה ּטֹבּו אָֹהֶלי ַיֲעקֹב ִמְׁשְּכנֶֹתי ִיְׂשָרֵאל“ (כד ה)

ַּבְּגָמָרא (ַסְנֶהְדִרין קה ב) ָאְמרּו ִּכי ָּכל ִּבְרכֹוָתיו ֶׁשל ִּבְלָעם ָחְזרּו 
זֹו  ְּבָרָכה  ִמְּלַבד  ִמְּתִחָּלה.  ַּכָּוָנתֹו  ֶׁשָהְיָתה  ְּכִפי  ִלְקָלָלה, 
ָהעֹוֶסֶקת ְּבָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות, ֶׁשֵאין ֵהם ֲעִתיִדים 

ְלִהָּפֵסק ִמִּיְׂשָרֵאל ְלעֹוָלם.
ַמּדּוַע ִנְׁשֲאָרה ַּדְוָקא ְּבָרָכה זֹו ִמָּכל ֶיֶתר ַהְּבָרכֹות?

ֵּפֵרׁש ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי יֹוֵאל ִמַּסאְטֶמר:
 אָֹהֶלי ּטֹבּו  ”ַמה  ִּבְרַּכת  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ִּביֵדיֶהם  ֵיׁש  ִאם 
ָאְמרּו  ֶׁשֲהֵרי  ַהְּקָללֹות,  ִמָּכל  מּוַגִּנים  ֵהם  ִמֵּמיָלא  ַיֲעקֹב“, 
ֶׁשל  ֶׁשּקֹולֹו  ”ִּבְזַמן  ִּכי  כ)  סה  (ב“ר  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 

ַיֲעקֹב ָמצּוי ְּבָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ֵאין ַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו“.
’ִּדְבֵרי יֹוֵאל‘ ַוִּיְקָרא

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם
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ַלֲחטֹף ָּכל ָאֵמן
”ֶהן ָעם ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִרי ִיְתַנָּׂשא“ (כג כד)

ִמְתַּגְּבִרין  ֵהן  ַׁשֲחִרית,  ִמְּׁשָנָתם  עֹוְמִדים  ”ְּכֶׁשֵהן 
ַטִּלית  ִלְלֹּבׁש  ַהִּמְצוֹת,  ֶאת  ַלֲחטֹף  ְוַכֲאִרי  ְּכָלִביא 

ִלְקרֹא ֶאת ְׁשַמע ּוְלַהִּניַח ְּתִפִּלין“ (ַרִׁש“י).
עֹוִׂשים  ִמְצוֹות  ְוִכי  ֵּבאּור:  ְצִריָכה  ’ַלֲחטֹף‘  ַהִּמָּלה 
ְזַמן  ְוָלבֹא  ְלַהְׁשִּכים  ֲחָכִמים  הֹורּונּו  ַוֲהא  ַּבֲחָטף, 
ָמה קֶֹדם ַהְּתִפָּלה ְּכֵדי ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצוֹות ִּבְמִתינּות 

ּוְבִיּׁשּוב ַהַּדַעת?
ֲעִנַּית  ִמְצַות  ַעל  ְּדָבָריו  ִּכֵּון  ֶׁשַרִשׁ“י  ְלָפֵרׁש  ְוֶאְפָׁשר 
ָּכל  ְלַנֵּצל  ָהָאָדם  ַעל  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ֶׁשְּבבֹואֹו  ָאֵמן, 
ִּבְבִחיַנת  ְוִלְהיֹות  ָאֵמן,  ַאַחר  ָאֵמן  ַלֲחטֹף  ְּכֵדי  ֶרַגע 
 ּוְלָכ ָאֵמן.  ְלָכל  ְוִיְצֶּפה  ֶׁשִּיְׁשמֹר   – ֱאמּוִנים‘  ’ׁשֹוֵמר 
ָעם  ”ֶהן  ְּכִדְלַהָּלן:  ּוְבָרכֹות,  ָאֵמן  ֶזה  ְּבָכתּוב  ִנְרְמזּו 
 – ָיקּום“  ְּכָלִביא  ”ָעם  ָאֵמן;  ֵּתבֹות  סֹוִפי   – ְּכָלִביא“ 

ָראֵׁשי ֵּתבֹות ְּבִגיַמְטִרָּיה ֵמָאה, ְּכֶנֶגד ֵמָאה ְּבָרכֹות.
’חֹק ַיֲעקֹב‘ ֵחֶלק א‘ עמ‘ כח

ָרֵזי ֱאמּוִנים ַעל 
ֹו

ְּבֶא

ָרֵזי
ּכל ָאֵמן ֹף

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ

ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר. ְּבקֹול, ְּבַכָּוָנה, ְּבַחְברּוָתא.

”ְּכָלִביא ָיקּום ְוַכֲאִר“י ִיְתַנָּׂשא“ (כג כד)
ָנָתם ַׁשֲחִרית, ֵהן ’ִמְתַּגְּבִרין ְּכָלִביא ְוַכֲאִרי ַלֲחטֹף ֶאת ַהִּמְצֹות‘“ (ַרִׁש“י). ”ְּכֶׁשֵהן עֹוְמִדים ִמּׁשְ

ְיהּוִדי ָיָקר!
ִאם ְרצֹוְנ ְלִהָּמנֹות ֵּבין ִּגּבֹוֵרי ַהַחִיל ַהִּמְתַּגְּבִרים ָּכֲאִרי ְּבָכל ּבֶֹקר 
ּוְלַהְמִׁשי ֶאת ִמְנַהג ָהֲאִר“י ֶׁשָהָיה עֹוֶנה ָאֵמן ַאַחר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר 

ֶׁשל ִמְתַּפְּלִלים ַרִּבים ְּבָכל יֹום, ְלִעִּתים ַאף ַאַחר ֵמָאה ְּבֵני ָאָדם.

ִהְצָטֵרף ָנא ַלַמֲּעָר ָהַאְרִצי ֶׁשל ְמַזֵּכי ָהַרִּבים, ’ַּגָּבֵאי ָאֵמן‘ ְּבָבֵּתי ַהְּכֶנֶסת.
ִלְפָרִטים ְוִהְצָטְרפּות ַחְּיגּו: 058-325-91-91

ִהְצָטֵר
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ִּבְמקֹום  ְלִמְׁשֵנהּו,  חֹוִלים  ִמֵּבית  ְלִהַּטְלֵטל  ֶנֱאֶלֶצת  ָהִאָּמא  ִליְצָּלן,  ַרֲחָמָנא  ֶׁשּבֹו,  ַּבִית  ַעל  ַלֲחׁשֹב  ּכֹוֵאב   ַּכָּמה 
ְלִהְתַנֵּתק  ַאַחת  ְּבַבת  ֶׁשֶּנֶאְלצּו  ְיָלִדים  ַעל  ַלֲחׁשֹב  ָקֶׁשה  ָוַנַחת.  ְּבׁשּוָבה  ְיָלֶדיָה  ְּבִגּדּול  ַּתְפִקיָדּה  ֶאת  ְלַמֵּלא 
ֵמעֹוָלָמם ַהָּטהֹור ְוַהָּתִמים ְוִלְחיֹות ִּבְמִציאּות ָקָׁשה ַּתַחת ִצּלֹו ֶׁשל ַמְלַא ַהָּמֶות. ַא ִמְסַּתֵּבר ִּכי ַּדְוָקא ִליָלִדים 
ֶׁשְּלָפֵנינּו. ַּבִּסּפּור  ְּכמֹו  ְלטֹוָבה,  ּגֹוָרלֹות  ַלֲחרֹץ  ְיכֹוָלה  ִמִּצָּדם  ְקַטָּנה  ִהְתעֹוְררּות  זֹו.  ְּבָׁשָעה  ָּגדֹול  ּכַֹח  ֵיׁש 

ֶלֱאִליֶעֶזר א ָהָיה ַקל ָלקּום ֵמַהִּמָּטה, ְוַלְמרֹות זֹאת 
הּוא ִהְתַּגֵּבר ְוִהְתִחיל ְּבֵסֶדר יֹומֹו.

ֶטֶרם  ַהְּמעֹוֵרר  ְוַהָּׁשעֹון  ֻמְקֶּדֶמת,  ָהְיָתה  ַהָּׁשָעה 
ֶׁשל  ַהַּמְכִריַע  ֻרָּבם  ִטְרטּוָריו.  ִסְדַרת  ֶאת  ִהְתִחיל 
ֲחֵבָריו ֲעַדִין ָנמּו ֶאת ְׁשָנָתם, אּוָלם ַהְּזִריִזים ֶׁשָּבֶהם 
ֶוֱאִליֶעֶזר,  ִלְתִפָּלה,  ַהֲהָכנֹות  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמן  ָהיּו  ְּכָבר 

ַעד ַּכָּמה ֶׁשָהָיה ֶזה מּוָזר, ָהָיה ֵּביֵניֶהם.
ָקֶׁשה  ַּכָּמה   ַא ֱאִליֶעֶזר,  ָיַדע  ָיקּום,  הּוא  ַהּבֶֹקר  ַּגם 
ְוַהִּבְלּבּול  ָהֶעֶצב  ַהַּמְחָׁשבֹות,  ַּכֲאֶׁשר  זֹאת  ַלֲעׂשֹות 

ׁשֹוֲאִבים אֹותֹו ְלתֹוָכם...
ַמָּצבֹו ַהְּכָלִלי, הּוא ָיַדע, ָרחֹוק ִמְּלַהְׁשִּביַע ַנַחת, ֲאָבל 
ָהָיה  ָיכֹול  א  הּוא  ִלְתִפָּלה  ַהֻּמְקֶּדֶמת  ַהִּקיָמה  ַעל 

ְלַוֵּתר!
 ָאִבי ’ִלְכבֹוד  ְּבתֹוכֹו,  ַהּקֹול  ָזַעק  ָּכֲאִרי!‘,  ’ִהְתַּגֵּבר 

ֶׁשַּבָּׁשַמִים!‘.
ֶאת  ֱאִליֶעֶזר  ִהְׁשִלים  ָּבָאֶרץ‘,  ֲאֶׁשר   ִאְּמ ’ּוְלַמַען 

ַהִּמְׁשָּפט, ְּבקֹול ֶׁשֶקט.
ִאָּמא חֹוָלה...

ֶׁשּנֹוְדָעה  ֵמָהֶרַגע  ָׁשבּועֹות  ַּכָּמה  ָעְברּו  ַהּכֹל   ְּבַס
ֶהָחִמים  ַהֵּקן  ֵאינֹו  ְּכָבר  ַהַּבִית  ַהָּקָׁשה.  ַהְּבׂשֹוָרה 

ֶׁשהּוא, ֶאָחיו ְוַאְחיֹוָתיו ִהְתַרְּגלּו ִלְחיֹות ּבֹו.
ֶהְחִליפֹו  ַהְּנִעיָמה,  ְוָהֲאִויָרה   ַהִחּיּו ַהַּׁשְלָוה,  ֶאת 

ֶמַתח, ֶעֶצב ַוֲעזּוָבה.
ִׂשיחֹות ֶטֶלפֹון ֲחִריִׁשּיֹות ִמְתַנֲהלֹות ְּבָפִנים ֲחרּוׁשֹות 
סֹוֵעד  ְוַאָּבא  ַהחֹוִלים,  ְּבֵבית  ִאָּמא  ֲעֵיפּות.  ִקְמֵטי 
אֹוָתּה ִּבְמִסירּות. ֵאין ָאַכל ַחם, ְוַהְּיָלִדים ִמְסּתֹוְבִבים  

ְּבָבֵּתי ַהְּׁשֵכִנים.
ֲחֵבָריו  ֶׁשָּכל  ְּבָׁשָעה  קֹוְדִמים,  ְּבֵלילֹות  ְּכמֹו  ֶאֶמׁש, 
ָאכּול  ְלַצד,  ִמַּצד  ְּבִמָּטתֹו  ֱאִליֶעֶזר   ִהְתַהֵּפ ָיְׁשנּו, 
ְּתַסֵּפר  ”אּוַלי  לֹו:  ָלַחׁש  ֶאָחד  קֹול   .ְוִדְכּדּו ְסֵפקֹות 

ְלרֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה אֹו ַלַּמְׁשִּגיַח?“
ָאסּור  סֹוד!  ְּבִבְטָחה, ”ֶזה  ַאֵחר  קֹול  לֹו  ָעָנה  ”א!“, 

.“...ֶׁשְּיַרֲחמּו ָעֶלי
ְוהּוא א ִסֵּפר. ַלִׁשּעּור הּוא ִהִּגיַע ְּבָכל יֹום ְמֻבְלָּבל 
ְּבַעד  ִּדְּברּו  ְוַהּתֹוָצאֹות  ְוָעֵיף,  ְמֻרָּכז  א  ּוְמֻנְמָנם, 
ַעְצָמן. רֹאׁשֹו א ָהָיה ֻמָּנח ַּבּסּוְגיֹות ַהִּנְלָמדֹות. הּוא 
ִהְׁשַּתֵּתף.  ְוא  ִהְתָעֵרב  א  ֵּתֵרץ,  ְוא  ִהְקָׁשה  א 

ְּבקִֹׁשי ִהְׁשִקיף ִמן ַהַּצד...
ַּגם ְּבִהְתַנֲהגּותֹו ַהְּכָלִלית ֶׁשל ֱאִליֶעֶזר ֶנְחְרצּו ֲחִריִצים 
ֲעֻמִּקים ֶׁשל ֶמַתח ְוִתְסּכּול. ֱאִליֶעֶזר, ֶׁשַעד א ִמְּכָבר 
ָהָיה ִמּטֹוֵבי ַהַּבחּוִרים ַּבְּיִׁשיָבה, ִהְתִחיל ֶׁשֹּלא ֵמְרצֹונֹו 
ַהּׂשֹוֶרֶרת  ָהְרִציִנית  ַהִּלּמּוד  ֲאִויַרת  ְקִרירּות.  ָלחּוׁש 
ִהְפִסיָקה   ,ָּכ ָּכל  אֹותֹו  ָסֲחָפה  ֶׁשָּתִמיד  זֹו  ִּביִׁשיָבה, 
ָהָיה  ֶׁשֱאִליֶעֶזר  ִמּׁשּום  ְוַדְוָקא  ֵאָליו,  ְלַדֵּבר  ִּפְתאֹום 

ָמֳעָר ָּכל ָּכ ַעל ְסִביָבתֹו, ַהָּדָבר ִהְׁשִּפיַע. ְוִהְפִריַע.
- - -

ְלָהִעיף  ֱאִליֶעֶזר  ִהְסִּפיק  עֹוד  ַהִּמְדָרׁש  ְלֵבית  ְּבַדְרּכֹו 
ַמָּבט ְּבמֹוָדעֹות ְמִאירֹות ָהֵעיַנִים ֶׁשֲעַדִין ָהיּו ְּתלּויֹות 

ָׁשם, ָסמּו ְוִנְרֶאה ַלֵהיָכל.
ַהַחְברּוָתא ִהְמִּתין לֹו ְּכמֹו ְּבָכל יֹום, ִּבְמקֹומֹו ַהָּקבּוַע, 

ְוֵהם ֵהֵחּלּו ַּבֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר.
רֹוֶוה  ָּבֶהם.  ְוָצָפה  ַהְּיִׁשיָבה  רֹאׁש  ָעַמד  ַהַּצד  ִמן 
ְמלֹוא ַהַּכף ַנַחת. ’ֵאּלּו ַּתְלִמיִדים. ֵאיזֹו ִיְרַאת ָׁשַמִים‘, 
ִּתְׁשחֶֹרת  ִלְבֵני  ָקֶׁשה  ַּכָּמה  ָיַדע  הּוא  ְּבאֶֹׁשר.  ִהְרֵהר 
ַמָּטָרה  ְלַמַען  ְועֹוד  ֻמְקָּדם,   ָּכ ָּכל  ָלקּום  ֶׁשְּכמֹוָתם 
ֶׁשֻּכָּלּה קֶֹדׁש: ְלהֹודֹות ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִּבְׁשֵלמּות!

- - -
ַהֶּפַתח.  ֶאל  ִמֵהר  ֶוֱאִליֶעֶזר  ִהְסַּתְּיָמה,  ַהְּתִפָּלה 
ִּתְקָוה.  ְמֵלאֹות  ְּבֵעיַנִים  ַּבּמֹוָדעֹות  ִהִּביט  הּוא  ׁשּוב 
ְלאֹוְמֵרי  ַהָחְדִׁשי  ַהִּמְבָצע  ַעל  ֻהְכַרז  ַּבּמֹוָדעֹות 
ֶרֶמז  הּוָבא  ּוְבׁשּוֵליֶהן  ְּבַחְברּוָתא‘,  ַהַּׁשַחר  ’ִּבְרכֹות 
ַהַּקְדמֹוִנים, ִּכי א ְלִחָּנם ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשַאַחר ָא‘ֵמ‘ן‘ ֵהן 

ַהְּמַבֵּטאת  זֹו  ִמָּלה  ְּכמֹו  ֵאין  ִּכי   ְלַלֶּמְד ֶאָּלא  ְּב‘ֵנ‘ס‘, 
ֶאת ִיחּוד ְׁשמֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְוֶאת ַהְּקִביָעה 
ִנִּסים  ְלחֹוֵלל  ְּכֵדי  ִמְּלַבּדֹו‘,  עֹוד  ’ֵאין  ִּכי  ַהֶּנְחֶרֶצת 

ְוִנְפָלאֹות ֵמַעל ְלֶדֶר ַהֶּטַבע.
ֶהֱחִליט  הּוא  ָׁשבּועֹות  ַּכָּמה  ִלְפֵני  ֵּכיַצד  ִנְזַּכר  הּוא 
 – ַהּזֹו  ַהְּמֻיֶחֶדת  ַּבִּמָּלה  ַהָּטמּון  ַהּכַֹח  אּוַלי  ְלַנּסֹות, 
ְלִאָּמא  ַהְּמֻיָחל  ַהָּמזֹור  ֶאת  ֶׁשָּיִביא  ֶזה  הּוא  ”ָאֵמן“, 

ַהִּמְתַיֶּסֶרת.
’ַעל ַהִּקיָמה ַהֻּמְקֶּדֶמת א ֲאַוֵּתר‘, ֶהֱחִליט, ’ַאְקִּדים 
ִּבְרכֹות  ַעל  ְּבַכָּוָנה  ָאֵמן  אַֹמר  ַהִּמְדָרׁש,  ְלֵבית  ְלבֹא 
ַעל  ָאֵמן  ַלֲענֹות  אֹוָתם  ַוֲאַזֶּכה  ֲחֵבַרי  ֶׁשל  ַהַּׁשַחר 
ִּבְרכֹוַתי. ְּבִלּבֹו ִהְקִּדיׁש ֶאת ְזֻכּיֹות ָּכל אֹוָתם ’ֲאֵמִנים‘ 
ִליׁשּוַעת ִאּמֹו ָהֲאהּוָבה ְוִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה ְּבתֹו ְׁשַאר 

חֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל.
ַהַּמְחָׁשבֹות ַעל ִאָּמא ְּבִריָאה ָׁשבּו ְוָנְסכּו ּבֹו ַרֲעָננּות 

ְוִצִּפָּיה.
- - -

ֶצֶות  ַיְחָּדו  ִהְתַכֵּּנס  חֶֹדׁש,  רֹאׁש  ְּכִמֵּדי  ּבֶֹקר,  ְּבאֹותֹו 
ַהֶּפֶרק,  ַעל  ָהעֹוְמִדים  ִעְנָיִנים  ְּבַכָּמה  ָלדּון  ַהְּיִׁשיָבה 
ֲאֶׁשר  ֶאת  ְּבתֹורֹו  ַמֲעֶלה  ֵמָהָרִמי“ם  ֶאָחד  ָּכל  ַּכֲאֶׁשר 
הּוא  ַהּדֹוְבִרים.  ֵּבין  ָהָיה  ַהַּמְׁשִּגיַח  ַּגם  ִלּבֹו.  ַעל 
ְמֻסָּים  ִׁשּנּוי  ָחל  ִּכי  ָאַמר,   ָּכ ָלַאֲחרֹוָנה,  ֵלב  ָׂשם 
 .ָּכ ָּכל  ַהֻּמְצָלח  ַהָּבחּור  ֱאִליֶעֶזר,  ֶׁשל  ְּבִהְתַנֲהגּותֹו 
ַהְּתחּוִמים  ְּבָכל  ִנֶּכֶרת  ַהְּיִריָדה  לֹו.  קֹוֶרה  ָמה  ”ָּדָבר 
ַחָּיִבים  ִּבְסִביָבתֹו.  ְקִרירּות  ְלַהְׁשרֹות  ַמְתִחיל  ְוהּוא 

ְלָבֵרר זֹאת ִלְפֵני ֶׁשִּיְהֶיה ְמֻאָחר“...
ָהָיה  ִנְרֶאה  ְּבַהְסָּכָמה.  ִהְנֲהנּו  ַהֶּצֶות  ֵמַאְנֵׁשי  ַּכָּמה 

ֶׁשַהּנֹוֵׂשא ֵאינֹו ֵמִעיק ַרק ַעל ַהַּמְׁשִּגיַח.
רֹאׁש  ֶׁשל  ַהַּסְמכּוִתי  קֹולֹו  ַהִּדּיּון  ֶאת   ָחַת ְלֶפַתע 
ַהְּיִׁשיָבה. ִנָּכר ָהָיה ִּכי ַהְּדָבִרים ָהיּו ְּתמּוִהים ְּבֵעיָניו: 
ָהַאֲחרֹוִנים  ַּבָּיִמים  ַּדְוָקא  ֲהא  ִיָּתֵכן!  א  ְיִריָדה?! 
ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ְלִקּיּום  ַנְפׁשֹו  מֹוֵסר  הּוא  ֵּכיַצד  ָרִאיִתי 
ְוֵכיַצד הּוא אֹוֵמר ֶאת ַהְּבָרכֹות ְּבקֹול ּוְבַכָּוָנה, ְּבֹאֶפן 

ַהְּמַבֵּטא ִיְרַאת ָׁשַמִים ֲאִמִּתית!
 .ְּבָכ ָּבטּוַח  ֲאִני  ָׁשַמִים,  ְּבַאֲהַבת  ּבֹוֶעֶרת  ”ְּפִניִמּיּותֹו 
ַאְחִליט  ְּבֶטֶרם  ְּפָרִטים  ֵאּלּו  ֵאי  ִעּמֹו  ְלָבֵרר  ָעַלי 

ְּבִעְנָינֹו“, ָחַתם רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ֶאת ַהִּדּיּון.
ָּבֶעֶרב ִנְקָרא ֱאִליֶעֶזר ְלַחְדרֹו ֶׁשל רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה.

ֶׁשל  ִּפיו  ְלמֹוָצא  ִצָּפה  הּוא  ֵעיָניו.  ִהְׁשִּפיל  ֱאִליֶעֶזר 
רֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה, ְורֹאׁש ַהְּיִׁשיָבה ִהְמִּתין ְלמֹוָצא ִּפיו...
ְלַבּסֹוף הּוא ִנְׁשַּבר ְוִסֵּפר ֶאת ַהּכֹל. הּוא א ֶהֱחִמיץ 

.ְּפָרט ְּבֵתאּור ַהּקִֹׁשי, ַהַּצַער, ַהִּבְלּבּול ְוַהִּדְכּדּו
ָׁשָעה   ֶמֶׁש ַהְּיִׁשיָבה.  רֹאׁש  ְּבֵעיֵני  ִנְקוּו  ְּדָמעֹות 
ְמעֹוְדדֹות  ְּבִמִּלים  ֱאִליֶעֶזר  ֶאת  ִנֵחם  הּוא  ֲאֻרָּכה 

ְוִהְדִריכּו ֵּכיַצד ְלִהְתמֹוֵדד ִעם ַהַּמָּצב ֶהָחָדׁש.
ַּגם ְלָמֳחָרת א ִהְרָּפה ֱאִליֶעֶזר ִמִּמְנָהגֹו, ְוַגם ַּבָּיִמים 
ִּבְקִביעּות,  ְלהֹוִפיַע  ִהְתִמיד  הּוא  ִמֵּכן.  ֶׁשְּלַאַחר 
ִהְקִּפיד ֶׁשֹּלא ְלַהְפִסיד ְולּו ’ָאֵמן‘ ַאַחת ְוַלֲעׂשֹות זֹאת 

ִּכְלׁשֹון ֲחָז“ל: ”ְּבָכל ּכֹחֹו ּוְבָכל ַּכָּוָנתֹו“.
ִהְתַּבֵּׂשר  ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב  ִמָּלבֹוא.  ִאֲחָרה  א  ַהְּיׁשּוָעה 
ֱאִליֶעֶזר ַעל ׁשּוָבּה ֶׁשל ִאָּמא ַהַּבְיָתה, ֲעַדִין ְּתׁשּוָׁשה, 
ַהֵּסֶדר  ַאָּבא,  ֶׁשל  ִלְלַחָּייו  ָחַזר  ַהֶּצַבע  ַמְחִליָמה.   ַא
ִמָּבֵּתי  ֶנֶאְספּו  ְוַהְּיָלִדים  ַהַּבִית,  ְלַחְדֵרי  ָלׁשּוב  ֵהֵחל 

ַהְּׁשֵכִנים...
ְּכִביָסה  ּוְמַקֶּפֶלת  יֹוֶׁשֶבת  ִאָּמא  ֶאת  ְּכֶׁשָרָאה  ָּבֶעֶרב, 
ִמָּזִוית  סֹוֶרֶרת  ִּדְמָעה  ֶלֱאִליֶעֶזר  ָזְלָגה  ַהַּסָּפה,  ַעל 

ָהַעִין.
 .ְּבָכ ָּבטּוַח  ָהָיה  הּוא   ַא ְלַהֲאִמין...  ִהְתַקָּׁשה  הּוא 

ַהּכֹל ְּבכָֹחּה ֶׁשל אֹוָתּה ִמָּלה – ’ָאֵמן‘.
ֶאת  ִהִּציָלה  ְּב‘ָאֵמן‘  ֶׁשִהְתַחְזקּותֹו  ָיַדע  הּוא  ֵהיֵטב 
ִהִּציָלה  ַּכָּמה  ַעד  ָיַדע  א  הּוא   ַא ִאָּמא,  ֶׁשל  ַחֶּייָה 

ִהיא ֶאת ֲעִתידֹו ֶׁשּלֹו...
ִמִּפי ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה

ְזִכיַרת ְיִציַאת ִמְצַרִים ְּבָכל יֹום 
ְקִריַאת  ְּבֵסֶדר  ַהְּׁשִליִׁשית  ַהָּפָרָׁשה 
ָּפָרָׁשה  ִציִצית‘.  ’ָּפָרַׁשת  ִהָּנּה  ְׁשַמע 
זֹו ָּבָאה ְּכַהְׁשָלָמה ִלְׁשֵּתי ַהָּפָרִׁשּיֹות 
ַהּקֹוְדמֹות, ֶׁשָּבֶהן ִקַּבְלנּו ָעֵלינּו עֹל 
זֹו  ּוְבָפָרָׁשה  ִמְצוֹות,  ְועֹל  ָׁשַמִים 
ּוַמהּוִתי  ָחׁשּוב  ְּפָרט  מֹוִסיִפים  ָאנּו 
ְמאֹד ְּבַחֵּיינּו ִּכיהּוִדים, ְוהּוא: ְזִכיַרת 

ְיִציַאת ִמְצַרִים.
ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ְזִכיַרת  ִמְצַות 
ַהָּכתּוב  ִּבְלׁשֹון  ַּבּתֹוָרה  ִהְתָּפְרָׁשה 
יֹום  ֶאת  ִּתְזּכֹר  ”ְלַמַען  ג):  טז  (ְּדָבִרים 

 ,“ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחֶּיי ֵצאְת
ב)  יב  (ְּבָרכֹות  ַּבִּמְׁשָנה  ָלְמדּו  ֶׁשִּמֶּמּנּו 
ְיִציַאת  ֶאת  ְלַהְזִּכיר  חֹוָבֵתנּו  ִּכי 
ַּבּבֶֹקר  יֹום,  ְּבָכל  ַּפֲעַמִים  ִמְצַרִים 
’ָּפָרַׁשת  ּוָבֶעֶרב, ְּבֶאְמָצעּות ְקִריַאת 
ֶזה  ִעְנָין  ֻהְזַּכר  ֶׁשְּבתֹוָכּה  ִציִצית‘ 
ֶאת  ָּדְרׁשּו  ג)  יג  (ְׁשמֹות  [ּוַבְּמִכיְלָּתא 
ִּתְזּכֹר“,  ִמ“ְלַמַען  ַּבָּיִמים  ְזִכיָרָתּה 
ֵמַהָּכתּוב  ַּבֵּלילֹות  ְזִכיָרָתּה  ְוֶאת 
ֲאֶׁשר  ַהֶּזה  ַהּיֹום  ֶאת  ”ָזכֹור  (ָׁשם): 

ְיָצאֶתם ִמִּמְצַרִים“].
ִמְצָוה זֹו, ְלַדַעת ֵחֶלק ֵמָהִראׁשֹוִנים 
ַרְמָּב“ם  (ְרֵאה  ַהּתֹוָרה  ִמן  חֹוָבה  ִהָּנּה 
ְוָאְמָנם  ְועֹוד),  קי  סמ“ק  ג;  א  ְׁשַמע  ְקִריַאת 

ַהִּמְצוֹות,  ְּבִמְנַין  ִנְמְנָתה  א  ִהיא 
ְּבִמְצַות  ְּכלּוָלה  ֶׁשִהיא  ִמּׁשּום 
[ְלר“י  ִיְצָחק‘  ’ֵּבית  (ׁשּו“ת  ְׁשַמע  ְקִריַאת 
ִמּׁשּום  ְוֵכן  ב),  אֹות  יב  או“ח  ְׁשֶמְלִקיס] 

(ְצַל“ח  ִצּוּוי  ִּבְלׁשֹון  ֶנֶאְמָרה  ֶׁשֹּלא 
ְּבָרכֹות יב ב).

ַּבֲחִמִּׁשים  ִנְזְּכָרה  ִמְצַרִים  ְיִציַאת 
ּוְׁשַנִים ְּפסּוִקים ַּבּתֹוָרה, ּוְבָכל זֹאת 
ְיִציַאת  ְזִכיַרת  ִמְצַות  ִקּיּום  ְלֵׁשם 
ָּפָרַׁשת  ַּדְוָקא  ִנְבֲחָרה  ִמְצַרִים 
ָּבּה  ֶׁשֻהְזְּכרּו  ִמּׁשּום  ְוזֹאת  ִציִצית, 
ּוְכִפי  נֹוָסִפים,  ֲחׁשּוִבים  ִעְנָיִנים 

ֶׁשֵּבֲאָרה ַהְּגָמָרא (ְּבָרכֹות יב ב):
”ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ַּבר ְזִביָדא: ִּבְּקׁשּו 
ִלְקּבַֹע ָּפָרַׁשת ָּבָלק ִּבְקִריַאת ְׁשַמע 
מֹוִציָאם  ”ֵא-ל  ֶנֱאָמר:  ָּבּה  [ֶׁשַאף 
ִמִּמְצָרִים“ (ַּבִּמְדָּבר כג כב)], ּוִמְּפֵני ָמה 
ִצּבּור...  טַֹרח  ִמּׁשּום  ְקָבעּוָה?  א 
ְקָבעּוָה?  ָמה  ִמְּפֵני  ִציִצית  ָּפָרַׁשת 
ְּדָבִרים:  ֲחִמָּׁשה  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ִמְּפֵני 
עֹל  ִמְצַרִים,  ְיִציַאת  ִציִצית,  ִמְצַות 
ִמְצוֹות ְוַדַעת ִמיִנים, ִהְרהּור ֲעֵבָרה 

ְוִהְרהּור ֲעבֹוָדה ָזָרה“.

ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ָּפָרַׁשת ִציִצית 
ִלְקִריַאת ְׁשַמע

ְּבֵבאּור ַהֶּקֶׁשר ֶׁשֵּבין ָּפָרַׁשת ִציִצית 
ָּכְתבּו  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ְלָפָרִׁשּיֹות 
ִּבְּקׁשּו)  ד“ה  ב  יב  (ְּבָרכֹות  ַהּתֹוְספֹות 
ְקִריַאת  ַּפְרִׁשּיֹות   ְּבתֹו ֶׁשְּקָבעּוָה 
ֶאת  ַמְׁשִליָמה  ֶׁשִהיא  ִמּׁשּום  ְׁשַמע 
ֶׁשֶחְלָקם  ַהִּדְּברֹות  ֲעֶׂשֶרת  ֵסֶדר 
ִנְרְמזּו ִּבְׁשֵּתי ַהָּפָרׁשֹות ָהִראׁשֹונֹות 
ְוֶחְלָקם ִנְרְמזּו ְּבָפָרָׁשה זֹו, ַּכְּמבָֹאר 
ֶׁשֲעֶׂשֶרת  ה)  א  (ְּבָרכֹות  ִּבירּוַׁשְלִמי 
ַּפְרִׁשּיֹות  ִּבְׁשלֹוׁש  ִנְרְמזּו  ַהִּדְּברֹות 

ְקִריַאת ְׁשַמע.
ַעל  ַהְּמָפְרִׁשים  זֹאת  ֵּבֲארּו  עֹוד 
ב)  מג  (ְמָנחֹות  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ִּפי 
ְלחֹוָתם  ַהִּציִצית  ֶאת  ֶׁשִהְמִׁשיָלה 
(ָׁשם  ַהּתֹוְספֹות  ּוֵבֲארּו  ִטיט.  ֶׁשל 
ַהִּטיט  ְּבחֹוַתם  ֶׁשְּמֻדָּבר  חֹוָתם)  ד“ה 

ְּכֵעדּות  ָלֵׂשאת  ָהֲעָבִדים  ֶׁשָּנֲהגּו 
ַהִּציִצית  ְוַאף  ַּבֲעֵליֶהם,  ִמיהּו 

ֶעֶבד  ֶׁשהּוא  נֹוְׂשָאּה  ַעל  ְמִעיָדה 
ַהְּספֹוְרנֹו  ָּכַתב  ֵּבאּור  ּוְבֶיֶתר  ה‘. 
ַהִּציִצית  ֶׁשחֹוַתם  לט)  טו  (ַּבִּמְדָּבר 

ֶׁשְּבֶאְמָצעּות  ַּבֲעבּוֵרנּו,  נֹוָעד 
ַהִּמְצוֹות  ֶאת  זֹוְכִרים  ָאנּו  ְרִאָּיָתּה 
ֶׁשִּצָּונּו ֲאדֹון ָהעֹוָלם, ּוִמּתֹו ָּכ ָאנּו 
ְּבָיֵדינּו  ְוֵאין  ֲעָבָדיו,  ֶׁשָאנּו  ְמִביִנים 
ַלֲעׂשֹות ְּכָכל ָהעֹוֶלה ַעל רּוֵחנּו אֹו 

ְלִהְתָּגאֹות ַעל זּוָלֵתנּו. 

ְלִפי ֶזה מּוָבן ִמְּפֵני ָמה ָקְבעּו ָּפָרָׁשה 
ֶׁשִעְנָיָנּה  ’ְוָהָיה‘  ָּפָרַׁשת  ַאַחר  זֹו 
ֻהְזְּכָרה  ֶׁשֵּכן  ִמְצוֹות,  עֹל  ַקָּבַלת 
ִהיא  ֶׁשַּתְכִליָתּה  ִציִצית,  ִמְצַות  ָּבּה 
ְזִכיַרת ַהִּמְצוֹות ְוַקָּבַלת עֹל ַמְלכּות 
אֹתֹו  ”ּוְרִאיֶתם  ַּכָּכתּוב:  ָׁשַמִים, 
ּוְזַכְרֶּתם ֶאת ָּכל ִמְצוֹת ה‘“, ְוַעל ֵּכן 
’ְוָהָיה‘  ָּפָרַׁשת  ַאַחר  ְלַהְזִּכיָרּה  ֵיׁש 
(’ִׂשְפֵתי  ִמְצוֹות  עֹל  ַקָּבַלת  ֶׁשִעְנָיָנּה 

ַחִּיים‘ ִרַּנת ַחִּיים).

ְזִכיַרת ְיִציַאת ִמְצַרִים ִּבְקִריַאת 
ְׁשַמע

חֹוַבת  ֶאת  ֶׁשָּקְבעּו  ַהַּטַעם  ַעל 
ֵסֶדר   ְּבתֹו ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ְזִכיַרת 
ַּפְרִׁשּיֹות ְקִריַאת ְׁשַמע, ָמִצינּו ַּכָּמה 

ֵּבאּוִרים:

ַּתַחת  ְּבָגלּות  ֶׁשְּבעֹוֵדנּו  ִמּׁשּום  א. 
ֶמְמֶׁשֶלת ָהֻאּמֹות, ֵאין ְּבָיֵדינּו ְלַקֵּבל 
ַעל  ִּבְׁשֵלמּות  ָׁשַמִים  ַמְלכּות  עֹל 
ֶׁשֵּכן  ְׁשַמע,  ְקִריַאת  ַּפְרִׁשּיֹות  ְיֵדי 
ָהִרְׁשָעה,  ְלַמְלכּות  ְּכפּוִפים  ִהְננּו 
ְוִאּלּו ְּבֶאְמָצעּות ְזִכיַרת ִנֵּסי ְיִציַאת 
ַמְלכּותֹו  ִהְתַּגְּלָתה  ֶׁשָּבֶהם  ִמְצַרִים 
ָאנּו  ְיכֹוִלים  ּכֹל,  ְלֵעיֵני   ִיְתָּבַר
ִּבְזַמן  ַּגם  ָׁשַמִים  ַמְלכּות  עֹל  ְלַקֵּבל 
ֶּפַסח  תרס“ד;  ָוֶאְתַחַּנן  ֱאֶמת‘  (’ְׂשַפת  ַהָּגלּות 

תרמ“ב).

ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  זֹאת  ֶׁשֵּבֲארּו  ֵיׁש  ב. 
ְּבנֹוֵגַע  כא)   ַהִחּנּו (ֵסֶפר  ָהִראׁשֹוִנים 
ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ְזִכיַרת  ְלִמְצַות 
ָחָזק  ְוַעּמּוד  ָּגדֹול  ”ְיסֹוד  ֶׁשִהיא 
ְוַתְכִליָתּה  ּוֶבֱאמּוָנֵתנּו“,  ְּבתֹוָרֵתנּו 
ַהִּנִּסים  ִזְכרֹון  ֶאת  ְּבִלֵּבנּו  ְלעֹוֵרר 
ְיִציַאת  ִּבְׁשַעת  ֶׁשָהיּו  ַהְּגדֹוִלים 
ַעם  ֳקָבל  הֹוִכיחּו  ֲאֶׁשר  ִמְצַרִים, 
 ,ְועֹוָלם ֶאת ְמִציאּותֹו ְוִיחּודֹו ִיְתָּבַר
ְוַעל ֵּכן ָקְבעּו ְלַהְזִּכיר זֹאת ִּבְקִריַאת 
ה‘,  ִיחּוד  הּוא  ִעְנָיָנּה  ֲאֶׁשר  ְׁשַמע 
ֶאָחד“  ה‘  ִיְׂשָרֵאל...  ַּכָּכתּוב: ”ְׁשַמע 
ַהּבֶֹׂשם‘  ’ֲערּוַגת  ְלַבַעל  ִנְרָצה‘  ’ַהֵּלל  (הגש“פ 

ִמָּפאָּפא, ֵסֶדר ַהִּקּדּוׁש).

ִמְּבִריְסק,  ַהְּגִרי“ז  ֵּבֵאר  עֹוד  ג. 
ִמְצַרִים  ְיִציַאת  ֶׁשַּתְכִלית  ֶׁשֵּכיָון 
עֹל  ַעְצֵמנּו  ַעל  ֶׁשְּנַקֵּבל  ְּכֵדי  ָהְיָתה 
 ,ִיְתָּבַר ְּבִיחּודֹו  ְוַנֲאִמין  ִמְצוֹות 
זֹו:  ְּבָפָרָׁשה  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו  ְּכִפי 
הֹוֵצאִתי  ֲאֶׁשר  ֱאֵקיֶכם  ה‘  ”ֲאִני 
ָלֶכם  ִלְהיֹות  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם 
ָּפָרָׁשה  ָקְבעּו  ֵּכן  ַעל  ֵלאִקים“, 
ְׁשַמע  ְקִריַאת  ַּפְרִׁשּיֹות  ְּבִסּיּום  זֹו 
ַמְלכּות  עֹל  ְמַקְּבִלים  ָאנּו  ֶׁשָּבֶהן 
ַהְּגִרי“ז  (ִחּדּוֵׁשי  ִמְצוֹות  ְועֹל  ָׁשַמִים 

[ְסֶטְנִסיל] עה“ת אֹות קמז).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
סֹוֵמ נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים... ’ָאֵמן‘

ע טטּתַ ּבָ ה ם  מַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
נֹופִלים 

ו סִספפּפּ ם
ָמה) ת ִציִצית (ַהְקּדָ ָרׁשַ ַמע – ּפָ ְקִריַאת ׁשְ

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ


