
ית ֵראׁשִ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּבָרכֹות ְוָאֵמן ִנְרְמזּו ִּבְבֵראִׁשית
”ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאִקים ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ“ (א א)

ִעָּמנּוֵאל  ֵאִלָּיהּו‘ [ְלַרִּבי  ’ַאֶּדֶרת  (ְרֵאה  ַהְּמֻקָּבִלים  ִּדְבֵרי  ֵהָּמה  ְידּוִעים 
 – ַּבּתֹוָרה  ָהִראׁשֹוָנה  ֶׁשַּבִּמָּלה  מו)  אֹות  ֲעָנִבים  סֹוֵפי  ִריִקי]  ַחי 

ִמן  ַּכָּמה  יּוְבאּו  ְלַהָּלן  ֻּכָּלן.  ַהִּמְצוֹות  ָּכל  ִנְרְמזּו  ”ְּבֵראִׁשית“ 
ָהְרָמִזים ֶׁשָּכְתבּו ַרּבֹוֵתינּו ְּבִמָּלה זֹו ְּבִעְנְיֵני ְּתִפָּלה ְוָאֵמן:

א. ”ְּבֵראִׁשית“ ָראֵׁשי ֵּתבֹות: ”ְּבקֹול ָרם ֲאָבֵר ֵׁשם יי ָּתִמיד“; 
”ָּבָרא“ – ָראֵׁשי ֵּתבֹות: ”ְּבָרכֹות ָרם ֱאמֹר“.

’ּתֹוְספֹות ַהָּׁשֵלם‘; ’ַנַחל ְקדּוִמים‘ 

ֱאִקים  ָרָאה  ”ָּבִראׁשֹוָנה  ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי  ”ְּבֵראִׁשית“  ב. 
ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ִיְׂשָרֵאל ְּתִפּלֹות“.

’ֲעבֹוַדת ִיְצָחק‘

ג. ”ְּבֵראִׁשית“ ָראֵׁשי ֵּתבֹות: ”ַּתֲעֶנה ְּבַכָּוָנה ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמּה 
ַרָּבה“.

’ַאְגָרא ְּדַכָּלה‘ 

ד. ”ְּבֵראִׁשית“ ָראֵׁשי ֵּתבֹות: ”ָּתִמיד ְיָבֵר ְּבקֹול ָרם ֶׁשַּיֲענּו 
ָאֵמן“. 

’ַחְסֵדי ָּדִוד‘

ְיֵמי ְקִריַאת ַהּתֹוָרה – ֵסֶמל ְלחֹוַבת ִעּסּוֵקנּו ָּבּה
”ַוִּיְקָרא ֱאִקים ָלָרִקיַע ָׁשָמִים ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ֵׁשִני“ 

(א ח)

ִלְקרֹא  ַהְּנִביִאים  ֶׁשִּתְּקנּו  ֶׁשַהַּטַעם  הּוָבא  א)  פב  (ב“ק  ַּבְּגָמָרא 
ְּכֵדי  הּוא  ְּבַׁשָּבת),  ַהְּקִריָאה  ַּתָּקַנת  (ִמְּלַבד  ַוֲחִמִּׁשי  ְּבֵׁשִני  ַּבּתֹוָרה 
ֶׁשֹּלא ַיַעְברּו ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ְלא ּתֹוָרה. ֶאָּלא ֶׁשִּלְכאֹוָרה ֵיׁש 
ְּבָיִמים  ֶׁשִּיְקְראּו  יֹוֵתר  ַמְתִאים  ֶזה  ִמַּטַעם  ֲהא  ִּכי  ְלָהִבין, 
ִלְקִריָאה  ְקִריָאה  ֵּבין  ֶׁשַהַהְפָסקֹות  ְּכֵדי  ּוְרִביִעי,  ְׁשִליִׁשי 
ַהְפָסָקה.   – ְוֵׁשִני  ִראׁשֹון  קֹוְרִאים,   – ַׁשָּבת  ָׁשוֹות:  ִּתְהֶייָנה 

ְׁשִליִׁשי ּוְרִביִעי – קֹוְרִאים, ֲחִמִּׁשי ְוִׁשִּׁשי – ַהְפָסָקה?

ֵּפֵרׁש ַרֵּבנּו יֹוֵסף ַחִּיים ִמַּבְגָּדד:

ְלִפיָכ ִּתְּקנּו ִלְקרֹא ַּדְוָקא ְּבֵׁשִני ַוֲחִמִּׁשי, ְלִפי ֶׁשְּבָיִמים ֵאּלּו 
ִנְבְראּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוַהָּדִגים, ַהְּמעֹוְרִרים ֶאת ֵלב ָהָאָדם 
ַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה: ’ָׁשַמִים ָוָאֶרץ‘ ֶׁשאֹוָתם ֶהֱעִמיד מֶֹׁשה ְלָהִעיד 
ְו‘ָדִגים‘  יט),  ל  (ְּדָבִרים  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ְמַקְּיִמים  ִאם  ִיְׂשָרֵאל  ַעל 
ַּבּתֹוָרה,  ַהְּתִמיִדי  ָהִעּסּוק  חֹוַבת  ַעל  ִלְלֹמד  ָעֵלינּו  ֶׁשֵּמֶהם 
ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשַהָּדִגים ֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְפרֹׁש ֵמַהַּמִים, ָּכ ִיְׂשָרֵאל 

ֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְפרֹׁש ֵמַהּתֹוָרה (ְּבָרכֹות סא ב).
’ֶּבן ְיהֹוָיָדע‘ ב“ק פב א 

’ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש‘ – ִּבְׁשלֹוָׁשה ִעָּקִרים
”ַוּיֹאֶמר ֱאקִים ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו" (א כו)

ַטַעם ִנְפָלא ְלָכ ֶׁשִּנְקָרא ָהָאָדם ָהִראׁשֹון ְּבֵׁשם ’ָאָדם‘, ָאַמר 
ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ַּבֲאָב“ד ַרָּבּה ֶׁשל ַטְרנֹוּפֹול: 

ִמֵּבין י“ג ִעְּקֵרי ָהֱאמּוָנה ֶׁשָּקַבע ָהַרְמָּב“ם (ֵּפרּוׁש ַהִּמְׁשָנה, ַסְנֶהְדִרין 
פ“י) ֶיְׁשָנם ְׁשלֹוָׁשה ִעָּקִרים ְיסֹוִדִּיים ַהּנֹוְגִעים ֶאל ַהָּקדֹוׁש 
ָּברּו הּוא ַעְצמֹו: א. ַאְחדּותֹו – ֶׁשהּוא ָיִחיד ְּבעֹוָלמֹו; ב. 

ְּדמּותֹו – ֶׁשֵאין לֹו ְּדמּות ַהּגּוף; ג. ְמִציאּותֹו – ֶׁשהּוא ָּבָרא 
ֶאת ָהעֹוָלם ּוַמְנִהיגֹו ֲעֵדי ַעד. ֵּכיָון ֶׁשִּבְׁשַעת ְּבִריַאת ָהָאָדם 
יֹוֵתר  ַהִּמְתַּבְּטִאים  ֵאּלּו  ִעָּקִרים  ְׁשלֹוָׁשה  ְוִנְקְּבעּו  ִנְׁשְלמּו 
’ָאָד“ם‘   – ִּבְׁשמֹו  ְרָמָזם  ִלְברּוָאיו,  ַהּבֹוֵרא  ֵּבין  ַּבֶהְבֵּדל  ִמּכֹל 

ֶׁשהּוא ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ְׁשלֹוָׁשה ִעָּקִרים ֵאּלּו.

’ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש  ִמִּסָּבה זֹו ַאף ִּתְּקנּו ָלנּו ְלַׁשֵּלׁש ִּב‘ְקֻדָּׁשה‘ – 
ָקדֹוׁש‘, ֶׁשֵּכן ’ָקדֹוׁש‘ ַמְׁשָמעּותֹו ’ֻמְבָּדל ּוֻמְפָרׁש‘ (ַרִׁש“י ַוִּיְקָרא 
ֻמְבָּדל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִּכי  ָאנּו  ַמְצִהיִרים   ּוְבָכ ב),  יט 

ֵמִאָּתנּו ִּבְׁשלֹוָׁשה ִעָּקִרים ֶמְרָּכִזִּיים: ִּבְהיֹותֹו ּבֹוֵרא ּוַמְנִהיג, 
ִּבְהיֹותֹו ָיִחיד ּוְבָכ ֶׁשֵאין לֹו ְּדמּות ַהּגּוף.

ׁשּו“ת ’ֵסֶפר ְיהֹוֻׁשַע‘ ַּבַהְקָּדָמה 

ַטַעם ֲאִמיַרת ’ַוְיֻכּלּו‘ ב‘ ְּפָעִמים
”ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ְצָבָאם“ (ב א)

ַמְלֲאֵכי  ְׁשֵני  ’ַוְיֻכּלּו‘,  ְואֹוֵמר  ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב  ַהִּמְתַּפֵּלל  ”ָּכל 
ַהָּׁשֵרת ַהְּמַלִּוין לֹו ָלָאָדם ַמִּניִחין ְיֵדיֶהן ַעל רֹאׁשֹו ְואֹוְמִרים 

ר‘“ (ַׁשָּבת קיט ב).  לֹו (ְיַׁשְעָיהּו ו ז): ’ְוָסר ֲעֹוֶנ ְוַחָּטאְת ְּתֻכּפָֽ

ֶׁשָאנּו  ַהִּסָּבה  ֶאת  ִמִּויְלָנא  ַהּכֵֹהן  ְּבַצְלֵאל  ַרִּבי  ֵּבֵאר   ְּבָכ
’ַוְיֻכּלּו‘ ַּפֲעַמִים – ִּבְתִפַּלת  אֹוְמִרים ְּבֵליל ַׁשָּבת ֶאת ָּפָרַׁשת 

ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ּוְלַאֲחֶריָה:

ָהעֹוָלם,  ְּבִריַאת  ַעל  ֵעדּות  ִּכְמִסיַרת  ִהָּנּה  ’ַוְיֻכּלּו‘  ֲאִמיַרת 
”ָּכל  טו):  י  ְּפָסִחים  ָהרֹא“ׁש  ִּגְרַסת  ִּפי  ַעל  ָׁשם,  (ַׁשָּבת  ַהְּגָמָרא  ְּכִדְבֵרי 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַעל  ֵמִעיד  ְּכִאּלּו  ַׁשָּבת,  ְּבֶעֶרב  ַוְיֻכּלּו  ָהאֹוֵמר 
ַהְּׁשִביִעי“.  ַּבּיֹום  ְוָׁשַבת  ָיִמים,  ְּבִׁשָּׁשה  עֹוָלמֹו  ֶׁשָּבָרא  הּוא 
לֹוַמר  ָאנּו  ַמְקִּדיִמים  ְלֵעדּות,  ָּפסּול  ֶׁשָרָׁשע  ֵּכיָון  ָאְמָנם, 
’ַוְיֻכּלּו‘ ִּבְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ְּכֵדי ֶׁשְּבָכ ִיָּמֲחלּו ֲעוֹונֹוֵתינּו (ָּכָאמּור) 
ָלׁשּוב  ָאנּו  ְיכֹוִלים  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ְוַרק  ִּכְרָׁשִעים,  ֵנָחֵׁשב  ְוא 

ְולֹוַמר ַּפַעם נֹוֶסֶפת ’ַוְיֻכּלּו‘ ְּכֵעדּות. 
’ְמַנֵחם ִצּיֹון‘ ַּדף ח

ִמְּפֵני ָמה ֵאיֶנּנּו ְמָבְרִכים ַעל חּוׁש ַהְּׁשִמיָעה?
”ּוְלָאָדם ָאַמר ִּכי ָׁשַמְעָּת ְלקֹול ִאְׁשֶּת ַוּתֹאַכל ִמן ָהֵעץ ֲאֶׁשר 

ִצִּויִתי ֵלאמֹר א תֹאַכל ִמֶּמּנּו“ (ג יז)

ַהַּׁשַחר,  ִּבְרכֹות   ְּבתֹו ִּתְּקנּו  א  ָמה  ִמְּפֵני  ָּתְמהּו:  ַרִּבים 
ֶׁשָּבֶהן ָאנּו מֹוִדים ַלה‘ ַעל ַהּטֹובֹות ָהַרּבֹות ֶׁשַּמְרִעיף ָעֵלינּו, 
חּוׁש  ַעל  ֶׁשִּתְּקנּו  ְּכִפי  ַהְּׁשִמיָעה,  חּוׁש  ַעל  ְמֻיֶחֶדת  ְּבָרָכה 

ָהְרִאָּיה?

ָּפסּוק  ִּפי  ַעל  זֹאת  ְמָפֵרׁש  ִמּבּוְטְשַׁאְטׁש,  ָּדִוד  ַאְבָרָהם  ַרִּבי 
ֶזה:

ָהִראׁשֹון  ָאָדם  ֵחְטא  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָּתָלה  ֵּכיָון 
 ְלִפיָכ ,“ִּבְׁשִמיָעתֹו ְלקֹול ִאְׁשּתֹו: ”ִּכי ָׁשַמְעָּת ְלקֹול ִאְׁשֶּת
א ִּתְּקנּו ָלנּו ְלָבֵר ַעל ַהחּוׁש ֶׁשָּגַרם ַלֵחְטא ֶׁשהֹוִריד ֶאת 
 ּוְבָכ ה‘  ִמַּנֲחַלת  ֵּגְרׁשֹו  ַהַּנֲעֶלה,  ִמַּמֲעָמדֹו  ָהִראׁשֹון  ָאָדם 

ִהְׁשִּפיַע ַעל ָּכל ַהּדֹורֹות ֶׁשְּלַאֲחָריו. 
’ַמֲחֵזה ַאְבָרָהם‘ 

ִּבְרַּכת ֶׁשֶהֱחָינּו ַעל ִּבְגֵדי עֹור
”ַוַּיַעׂש ה‘ ֱאקִים ְלָאָדם ּוְלִאְׁשּתֹו ָּכְתנֹות עֹור ַוַּיְלִּבֵׁשם" (ג כא)

ַמּדּוַע ַּדְוָקא ”ָּכְתנֹות עֹור“?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ַאְׁשְּכַנִּזי ַהַּמִּגיד ִמְּפֶרִמיְׁשָלא:

’ֶׁשֶהֱחָינּו‘   ְלָבֵר  ָצִרי ָחָדׁש  ֶּבֶגד  ֶׁשַהּלֹוֵבׁש  ַהֲהָלָכה  ְלִפי 
ָלֶהם  זֹו  ֶׁשָהְיָתה  ְוַחָּוה  ָאָדם  ַאף  ְּבַוַּדאי  ג),  רכג  או“ח  (שו“ע 

ַהַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ֶׁשָּבּה ָלְבׁשּו ֶּבֶגד, ְצִריִכים ָהיּו ְלָבֵר, ֶאָּלא 
ג).  רו  (ָׁשם  ֲעֻרִּמים  ֶׁשָהיּו  ְזַמן  ָּכל  זֹאת  ַלֲעׂשֹות  ָיְכלּו  ֶׁשֹּלא 
ֶׁשַעל  עֹור“,  הּוא ”ָּכְתנֹות   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָלֶהם  ֵהִכין   ְלִפיָכ
ְלִביָׁשָתן ֵאין ְמָבְרִכים ֶׁשֶהֱחָינּו (ְרֵאה ָׁשם רכג ו), ְלִפי ֶׁשֲהָכָנָתן 
ְּכרּוָכה ַּבֲהָמַתת ַּבַעל ַחי, ַוֲהֵרי ֶנֱאָמר (ְּתִהִּלים קמה ט): ”ְוַרֲחָמיו 

ַעל ָּכל ַמֲעָׂשֽיו“. 

ִּביסֹוד ֶזה ַאף ֵּבֵאר ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ּפֹוֵסק ַרָּבּה ֶׁשל ְזַלטֹוּפֹוִלי ֶאת 
ַהִּסָּבה ֶׁשֵאיֶנּנּו ְמָבְרִכים ֶׁשֶהֱחָינּו ְּבִסּיּום ְּכִתיַבת ֵסֶפר ּתֹוָרה 
ָהֲעׂשּוִיים  ְּבָגִדים  ַעל  ’ֶׁשֶהֱחָינּו‘  ְמָבְרִכים  ֶׁשֵאין  ְּכִפי  ָחָדׁש; 
ֲעׂשּויֹות  ֶׁשְּיִריעֹוָתיו  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ַעל  ְמָבְרִכים  ֵאין   ָּכ עֹור, 

עֹור.
’ָצְפַנת ַּפְעֵנַח ֶהָחָדׁש‘ (ְפַרְנְקפּוְרט תנ“ד) ֵריׁש ֵעֶר ָאָדם ְוַחָּוה; ’מֹר ַוֲאָהלֹות‘ 
אֶֹהל ְּבָרכֹות ְוהֹוָדאֹות סי‘ כד

א ְלַבֵּקׁש ְנָקָמה ִמיֵדי ה‘
ָאָדם ְלֹעלָ֔ם ְּבַׁשַּגם הּוא ָבָׂשר" (ו ג) ”ַוּיֹאֶמר ה‘ א ָידֹון רּוִחי בָֽ

ֵּפֵרׁש ַרֵּבנּו ְיהּוָדה ֶהָחִסיד:

ַהּצֹוֵעק ּוְמַבֵּקׁש ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשִּיְנקֹם ִנְקָמתֹו ִמיֵדי 
ַהחֹוְמִסים אֹותֹו, ָעָליו אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: ”א ָידֹון 
הּוא  ”ְּבַׁשַּגם  ֶזה,  חֹוֵמס  ְוַאֲעִניׁש  ָאדּון  א   – ָבָֽאָדם“  רּוִחי 
ָבָׂשר“ – ֶׁשֵּכן ַאף ַהּצֹוֵעק ִהּנֹו ’ָּבָׂשר ָוָדם‘ ְוֵאינֹו ִנְמַנע ִמַלֲחמֹס 
ֲאֵחִרים, ְוַאף ֵהם ְמַבְּקִׁשים ֶׁשִּיָּנְקמּו ִמֶּמּנּו. ַעל ֵּכן סֹוָפּה ֶׁשל 
ְּתִפָּלה ֶׁשָּכזֹו ֶׁשֹּלא ְלֵהָענֹות, ְוא עֹוד, ֶאָּלא ֶׁשָהעֹוִׂשים ֵּכן 

”ְּגֵזרֹות ֶׁשל ְּכָלָיה ָּבאֹות ֲעֵליֶהן“ ַרֲחָמָנא ִליְצָּלן.
’ֵסֶפר ֲחִסיִדים‘ תקמ

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ת
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ַמְּטַרת ַהֵּפרֹות ְּכֵדי ֶׁשְּיָבְרכּו ְוַיֲענּו ָאֵמן
”ִּכי טֹוב ָהֵעץ ְלַמֲאָכל“ (ג ו)

ִּכי  ַהּתֹוָרה  ָּכאן  ָרְמָזה  ’ָאֵמן‘.  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ’ַמֲאָכל‘ 
ֲעֵליֶהם  ֶׁשְּיָבְרכּו  ְּכֵדי  ִהיא  ַהֵּפרֹות  ְּבִריַאת  ַמְּטַרת 
ֶׁשל  ָהִעְנָין  ַמֲעַלת  ֶאת  ָּכאן  ָרְמָזה  ְועֹוד  ָאֵמן.  ְוַיֲענּו 
ִּבְרַּכת ַהֵּפרֹות ַוֲעִנַּית ָאֵמן ְּבט“ּו ִּבְׁשָבט, רֹאׁש ַהָּׁשָנה 

ָלִאיָלן, ֶׁשֵּכן ’טֹוב‘ הּוא ָראֵׁשי ֵּתבֹות: ט“ּו ִּבְׁשָבט. 
’ְלבּוׁש יֹוֵסף‘ מֹוֲעִדים עמ‘ שכז

ָרֵזי ֱאמּוִנים
ָחק‘

ֵמּה 

ה‘

ִ

ָרֵזי
די ֶׁשְּיָבְרכּו

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ

ְּכָבר ַּבִּמָּלה ָהִראׁשֹוָנה ַּבּתֹוָרה ָנְתנּו ַרּבֹוֵתינּו ַּבֲעֵלי ַהּתֹוְספֹות ֶרֶמז 
ְלחֹוַבת ֲאִמיַרת ַהְּבָרכֹות ְּבקֹול ְּכֵדי ֶׁשַּיֲענּו ֲעֵליֶהן ָאֵמן:

ר“ת:  ’ָּבָרא‘  ָּתִמיד‘.  יי  ֵׁשם   ֲאָבֵר ָרם  ’ְּבקֹול  ר“ת:  ’ְּבֵראִׁשית‘ 
’ְּבָרכֹות ָרם ֱאמֹר‘ (’ּתֹוְספֹות ַהָּׁשֵלם‘ ְּבֵראִׁשית).

ּוְכָבר ָּכַתב ַרֵּבנּו ְיהּוָדה ֶהָחִסיד: 
”ָהאֹוֵמר ְּבַלַחׁש ְּבָרכֹות ּגֹוֵזל ֶאת ַהִּמְצוֹות“ (ֵסֶפר ֲחִסיִדים רנד).

ֶזהּו ַהְּזַמן ְלַהְתִחיל 
ִמְּבֵראִׁשי“ת ְוִלְפֹּתַח 
ֶאת יֹוֵמנּו ַּבֲאִמיַרת 
ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר 
ְּבַחְברּוָתא.
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ּבֹוְדִדים  ְׂשִריִדים  ְוִׁשְמעֹון.  ַנְפָּתִלי  ָהיּו  ַאִחים  ְׁשֵני 
ַצְלָמֶות  ְּבֵגיא  ַהָּבָכא.  ְּבֵעֶמק  ֶׁשִּנְסְּפָתה  ְלִמְׁשַּפְחָּתם 
ְּבָכל  ֵהם  ִהְׁשַּתְּדלּו  ַהּנֹוָרא,  ַהֶּגטֹו  ֶחְׁשַכת   ְּבתֹו
ְמאֹוָדם ְלִהָּׁשֵאר ֶנֱאָמִנים ְלַיֲהדּוָתם, ֵחֵרף ַהַּמֲאַמִּצים 

.ַהַּכִּביִרים ֶׁשָהיּו ְּכרּוִכים ְּבָכ
ִמּיֹום ְליֹום ָהְפכּו ַהַחִּיים ַּבֶּגטֹו ִלְהיֹות ָקִׁשים ִמְּנׂשֹא. 
 ָהַל ַהְּיהּוִדי,  ַלֶּגטֹו  ִּבְתִחָּלה  ֶׁשֻהְקָצה  ַהֶּׁשַטח 
ְוִהְצַטְמֵצם ָּכל ָהֵעת. ִמַּפַעם ְלַפַעם ֶנֶעְרכּו ’ַאְקְציֹות‘ 
ִויָלִדים  ִמַּבֲעֵליֶהן  ָנִׁשים  ֻהְפְרדּו  ֶׁשָּבֶהן  ַאְכָזִרּיֹות, 
ֶאל  ְוִנְׁשְלחּו  ְלָתֲאָרּה,  ֶׁשֵאין  ְּבַאְכָזִרּיּות  ֵמהֹוֵריֶהם 
ַמֲחנֹות ַהָּמֶות. ְּבצּוָרה ֲאֻיָּמה זֹו ִצְמְצמּו ַהֶּגְרָמִנים ֶאת 
ֶׁשֻהְקָצה  ַהֶּׁשַטח  ֶאת  ַּגם  ְּבַבד  ּוַבד  ַהֶּגטֹו,  ֻאְכלּוִסַּית 

לֹו.
ִּבְמֻיָחד,  ַאְכָזִרית  ’ַאְקְצָיה‘  ֶנֶעְרָכה  ַהָּיִמים,  ְּבַאַחד 
ֶׁשְּבַמֲהָלָכּה ִנְׁשְלחּו עֹוד ַּכָּמה ַאְלֵפי ְיהּוִדים ְלֵהָעֵקד 
ִּכי  ְוִׁשְמעֹון  ַנְפָּתִלי  ָחׁשּו  ְלַאֲחֶריָה  ַהֵּׁשם.  ִקּדּוׁש  ַעל 
ָהֲאָדָמה ּבֹוֶעֶרת ִמַּתַחת ַרְגֵליֶהם, ְוִכי ֲעֵליֶהם ְלִהָּמֵלט 
ּגֹוָרָלם  ֵיָחֵרץ  ְּבֶטֶרם  ָהֶאְפָׁשִרי,  ַּבֶהְקֵּדם  ֵמַהֶּגטֹו 

ְלִמיָתה ְּכִרְבבֹות ֲאֵחיֶהם.
’ַּפְרִטיָזִנים‘  ְּפֻלּגֹות  ִּכי  ַהְּׁשמּוָעה  ֻּגְּנָבה  ְלָאְזֵניֶהם 
ַלֶּגטֹו,  ֶׁשִּמָּסִביב  ַּבְּיָערֹות  ִמְתַאְרְגנֹות  ְיהּוִדִּיים 
ָהָיה  ַנְפָּתִלי  ַחִּיים.  ִּתְקַות  ְּבִלָּבם  ֵהִפיָחה  ְוַהְּיִדיָעה 
ַהִּנְלָהב ִמֵּבין ַהְּׁשַנִים, ְוהּוא ִׁשְכֵנַע ֶאת ָאִחיו ְּבַלַהט ִּכי 
ַלַּפְרִטיָזִנים.  ּוְלִהְצָטֵרף  ִלְברַֹח  ֶׁשְּיַמֲהרּו  ָלֶהם  מּוָטב 
ְּכרּוָכה  ַהְּבִריָחה  ִּכי  ְּבַטֲעָנה  ִהֵּסס,  ְלֻעָּמתֹו  ִׁשְמעֹון 
ְלִהְצָטֵרף  ֶהֱחִליט  ְלַבּסֹוף  אּוָלם  ּוִמָּיִדי,  ַרב  ְּבִסּכּון 

ַּבֲחָׁשׁש ְלַהְחָלַטת ָאִחיו.
ָּכֵעת ָהָיה ֲעֵליֶהם ִלְׁשקֹד ַעל ֲהָכַנת ָּתְכִנית ַהְּבִריָחה. 
ַהְּבִריָחה ֶּדֶר חֹומֹות ַהֶּגטֹו ָהְיָתה ְּכרּוָכה ְּבִסּכּון ַרב, 
ִמְׁשָמרֹות  ְוַאף  ּוְגבֹוהֹות,  ֲחָזקֹות  ָהיּו  ַהְּגֵדרֹות  ֶׁשֵּכן 
ֶׁשל ֶּגְרָמִנים ִּפְטְרלּו ִמְּסִביָבן ְּבֶמֶׁש ֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע 
מּוָטב  ִּכי  ַהְּׁשַנִים  ֶהְחִליטּו  ֵּכן  ַעל  ִּביָמָמה.  ָׁשעֹות 
 ְּבתֹו ַהֶּגטֹו,  ְלחֹומֹות  ִמחּוץ  ִּבְהיֹוָתם  ֶׁשִּיְבְרחּו  ָלֶהם 

ַהִּמְפָעל ֶׁשּבֹו ָעְבדּו ִּבְכִפָּיה.
ְּבֶמֶׁש ָׁשעֹות ָיְׁשבּו ַהְּׁשַנִים ְלַתְכֵנן ֶאת ַהְּבִריָחה, ַעד 

ֲאֶׁשר ָעָלה ְּבִלָּבם ַרְעיֹון ָראּוי ִלְׁשמֹו.
ִנְּגׁשּו  ַהִּמְפָעל,  ַּבֲחַצר  ִּבְהיֹוָתם  ֶׁשְּלָמֳחַרת  ַּבּבֶֹקר 
ֵמַהֶּגטֹו  אֹוָתם  ֶׁשהֹוִביל  ַהַּמָּׂשִאית  ְלַנַהג  ַהְּׁשַנִים 
 ְלַׁשֲעֵרי ַהִּמְפָעל. ָהָיה ֶזה ּגֹוי ’ָהגּון‘ ֶׁשִהִּכירּו ְּבַמֲהַל
ְּתמּוַרת  ָהגּון  ְסכּום  לֹו  ִהִּציעּו  ְוֵהם  ֲעבֹוָדָתם,  ְיֵמי 

ִסּיּועֹו ִלְבִריָחָתם.
ְיִריַדת  ִעם  ִמָּיד  ַהְּׁשַנִים,  ָהיּו  ֲאמּוִרים  ַהָּתְכִנית  ְלִפי 
ּוִמָּׁשם  ַהַּמָּׂשִאית,   ּתֹו ֶאל  ְוַלֲחמֹק  ָלׁשּוב  ַהּנֹוְסִעים 
ַּכְפִרי  ּגֹוי  ֶׁשל  ְלֵביתֹו  ְלהֹוִביָלם  ַהַּנָהג  ָאמּור  ָהָיה 
ִסְּכמּו  ֵהם  ָהִעיר.  ִּבְקֵצה  ָׁשַכן  ֲאֶׁשר  ִמַּמִּכיֵריֶהם 
ֶרֶדת  ַעד  ְּבֵביתֹו  ָללּון  ָלֶהם  ְיַאְפֵׁשר  ִּכי  ֵמרֹאׁש  ִעּמֹו 
ַהֲחֵׁשָכה, ְוָאז יֹוִאיל ְּתמּוַרת ְסכּום א ְמֻבָּטל ְלַכְּוָנם 
ְלִהְצָטֵרף  ִּתְכְננּו  ֶׁשּבֹו  ַהַּיַער  ֶאל  ַהּמֹוִביָלה   ַלֶּדֶר

ִלְפלּוגֹות ַהַּפְרִטיָזִנים ַהְּיהּוִדים.
ְּבַחְסֵדי ָׁשַמִים ַהָּתְכִנית ִהְתַקְּדָמה ְּבַהְצָלָחה ַּכְּמֻצֶּפה; 
ְּתִפִּלין  ֲהָנַחת  ְלַאַחר  ִמֵּכן,  ֶׁשְּלַאַחר  ַּבּבֶֹקר  ַהְׁשֵּכם 
 ַּבֶּדֶר ְלַהְצָלָחה  ְּדָמעֹות  ּוְרוּוַית  ְקָצָרה  ּוְתִפָּלה 
ַיַחד  ַהַּמָּׂשִאית,  ַעל  ַלֲעלֹות  ַהְּׁשַנִים  ִמֲהרּו  ַהְּמֻסֶּכֶנת, 
ְקִריָצה  ֶׁשִהְגִניבּו  ִלְפֵני  א  ַהְּכִפָּיה.  עֹוְבֵדי  ֶיֶתר  ִעם 
ֶׁשֵהִׁשיב  ַהַּנָהג  ֶׁשל  מֹוָׁשבֹו  ְלֵעֶבר  ַמְׁשָמעּות  ַרַּבת 

ָלֶהם ִּבְקִריָצה ִמֶּׁשּלֹו.
ַהּנֹוְסִעים  ִמֲהרּו  ַהַּמֲחֶנה,  ְלַׁשַער  ַהַּמָּׂשִאית  ְּבַהִּגיַע 
ָלֶרֶדת ּוְלַחֵּלץ ֶאת ַעְצמֹוֵתיֶהם ַהּדֹוֲאבֹות ֵמָהֲעִמיָדה 
ַהִּמְפָקד,  ֶׁשַטח  ְלֵעֶבר  ְּבֶבָהָלה  ְוָלרּוץ  ַהְּצפּוָפה, 
ֶׁשּבֹו ָהיּו ִנְמִנים ָהֲאִסיִרים ִמֵּדי ּבֶֹקר. ֶאת אֹותֹו ֶרַגע 
ֶאל  ׁשּוב  ַלֲחמֹק  ְּכֵדי  ָהַאִחים  ִנְּצלּו  ֲהֻמָּלה  ֶׁשל  ָקָצר 
ָׁשְכחּו  ְּכִאּלּו  ָּפִנים  ַמֲעִמיִדים  ֶׁשֵהם   ּתֹו ַהַּמָּׂשִאית, 
ְלֶרַגע,  ַאף  ַהַּנָהג  ִהְמִּתין  א  ְּכִניָסָתם,  ִעם  ָמה.  ְּדַבר 

ּוִמֵהר ִלְדהֹר ִמחּוץ ְלֶׁשַטח ַהִּמְפָעל.
ְלַיד ֵּביתֹו ֶׁשל ַהַּכְפִרי ִנַּגׁש ַהַּנָהג ֶאל ַאְרַּגז ַהַּמָּׂשִאית 
ִסֵּיַע  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  לֹו,  ֶׁשֻהְבַטח  ַהֶּכֶסף  ֶאת  ִלּטֹל 
ָלַאִחים ָלֶרֶדת ּוְלֵהָעֵלם ֶאל ּתֹו ֲחַצר ַהַּכְפִרי, ִמְּבִלי 

ֶׁשַּיְבִחינּו ָּבֶהם עֹוְבִרים ְוָׁשִבים.
ְּבַמֲהַל ַהָּׁשעֹות ֶׁשּנֹוְתרּו ַעד ֶרֶדת ַהֲחֵׁשָכה ִהְׁשַּתְּדלּו 
ִמַּפַחד  ַהָּנְכִרי,  ֶׁשל  ְּבֵביתֹו  ַעְצָמם  ְלַהְסִּתיר  ָהַאִחים 
ְּפֻלּגֹות ַהַּמַחץ ֶׁשל ַהֶּגְרָמִנים ֶׁשִּפְטְרלּו ְּבאַֹרח ֶקַבע ֵּבין 
ּפֹוֶטְנְצָיאִלִּיים.  ּבֹוְרִחים  ְלַאֵּתר  ְמַנת  ַעל  ַהּגֹוִיים  ָּבֵּתי 
ַּבַּלְיָלה ִלָּוה ַהַּכְפִרי ֶאת ָהַאִחים ֶאל ַּפֲאֵתי ַהַּיַער מּול 
ָׁשם  ַהַּפְרִטיָזִנים.  ְּפֻלּגֹות  ָחנּו  ֶׁשּבֹו  ַהְּמׁשָֹער  ַהָּמקֹום 
ִנְפַרד ֵמֶהם ְלָׁשלֹום, א ִלְפֵני ֶׁשִּקֵּבל ְלָיָדיו ַמַּתת ָיד 

ְמֻכֶּבֶדת.

ַעד  ַהְּסִמיָכה  ָּבֲעָלָטה  ִּבְזִהירּות  ִהְתַקְּדמּו  ָהַאִחים 
הֹוִציאּו  ֵהם  ְוָלנּוַח.  ַלֲעצֹר  ַּדָּים  ְּבטּוִחים  ֶׁשָחׁשּו 
ָהָאֶרץ  ַעל  אֹוָתּה  ּוָפְרסּו  ַּדָּקה  ְׂשִמיָכה  ִמַּתְרִמיָלם 
ְוִתְכְננּו ִלְתּפֹס ְּתנּוָמה ַעד אֹור ַהּבֶֹקר ְּבֶטֶרם ַיְמִׁשיכּו 

ְּבַדְרָּכם.
ְּבַלַהט  ָחׁשּוב.  ָמה  ִּבְדַבר  ִׁשְמעֹון  ִנְזַּכר  ֶׁשָאז  ֶאָּלא 
ֶאת  ֵהם ִלּטֹל  ָׁשְכחּו  ַהִּמְפָעל,  ְיִציָאָתם ַּבּבֶֹקר ְלֵעֶבר 
זּוג ַהְּתִפִּלין ַהָּיִחיד ֶׁשָהָיה ִּבְרׁשּוָתם, ֶׁשאֹוָתן ִהְקִּפידּו 

ְלַהִּניַח ַּבָּׁשִנים ָהַאֲחרֹונֹות ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש.
ְּבַוַּדאי  ִּכי  ְּבאֹוְמרֹו  ָאִחיו  ֶאת  ְלַהְרִּגיַע  ִנָּסה  ַנְפָּתִלי 
ֵּבין  ֲחָדׁשֹות  ְּתִפִּלין  זּוג  ַיִּׂשיגּו  ַהְּקרֹוִבים  ַּבָּיִמים 
”ֲאִני  ִנְרַּגע;  א  ִׁשְמעֹון   ַא ַהְיּהּוִדִּיים,  ַהַּפְרִטיָזִנים 
ִּבְתִפַּלת  ֶׁשְּכָבר  רֹוֶצה  ֲאִני  ַהֶּגטֹו.  ֶאל  ִמָּיד  חֹוֵזר 

ַהַּׁשֲחִרית ַהְּקרֹוָבה ִיְהיּו ַהְּתִפִּלין ָעַלי!“, ָּפַסק. 
ַנְפָּתִלי ִנָּסה ִלְמנַֹע זֹאת ִמֶּמּנּו, ּתֹו ֶׁשהּוא ַמְזִּכיר לֹו 
ֶאת ַהִּסּכּון ָהַרב ֶׁשָּכרּו ַּבָּדָבר, ַא ִׁשְמעֹון ִהְתַעֵּקׁש, 

ְוַנְפָּתִלי א ָיכֹול ָהָיה ַלֲעצֹר ַּבֲעדֹו.
ֲחָזָרה  ִלְצעֹד  ִׁשְמעֹון  ִמֵהר  ְּבֵעיָניו  ָנחּוׁש  ְּכֶׁשַּמָּבט 
ַנְפָּתִלי  נֹוַתר  ֵּביְנַתִים  ַּכֲאֶׁשר  ִהִּגיעּו,  ֶׁשִּמֶּמּנּו  ַּבְּׁשִביל 
ּפֹוְסקֹות  ֵאיָנן  ְּכֶׁשְּׂשָפָתיו  ַהַּיַער,  ֲעֵצי  ֵּבין  ְלַבּדֹו 
ּוְלׁשּובֹו  ַהָּנחּוׁש  ָאִחיו  ְלַהְצָלַחת  ְּתִפּלֹות  ִמְּלַמְלֵמל 

ְלָׁשלֹום ֵמַהַּמָּסע ַהְּמֻסָּכן.
ִׁשְמעֹון ָּפַסע ִּבְצָעִדים ְמִהיִרים ְלֵעֶבר ַהֶּגטֹו. הּוא ָזַכר 
ַּבָּגֵדר,  ְקַטָּנה  ִּפְרָצה  ַקֶּיֶמת  ָהְיָתה  ְמֻסֶּיֶמת  ְּבִפָּנה  ִּכי 
ֶׁשַּדְרָּכּה ִהְבִריחּו ַיְלֵדי ַהֶּגטֹו ִּדְבֵרי ַמֲאָכל, ְוהּוא ִקָּוה 

ַלְחּדֹר ַּדְרָּכּה.
ְלַאַחר ַמֲאַמִּצים ְמֻרִּבים הּוא ִהְבִחין ַּבִּפְרָצה ֵמָרחֹוק. 
ַהְּמַפְטֵרל  ַהֶּגְרָמִני  ַּבָּזִקיף  ִהְבִחין  הּוא  ֵעיָניו  ִמָּזִוית 
ַהֶּגְרָמִני  ָהָיה  ֶׁשּבֹו  ּוְבֶרַגע  ַהָּגֵדר,   ְלאֶֹר ָוׁשֹוב   ָהלֹו

ָרחֹוק ַּדּיֹו ֵמַהִּפְרָצה, ִמֵהר ִׁשְמעֹון ְלַזֵּנק ְלֶעְבָרּה.
ְּבקִֹׁשי ַרב ִהְצִליַח ִׁשְמעֹון ִלְדחֹק ַעְצמֹו ְלתֹו ַהִּפְרָצה 
ְזַמן  ְוָאְרָכה  ְּבַמֲאָמץ  ָהְיָתה  ֶׁשְּכרּוָכה  ְּפֻעָּלה  ַהָּצָרה, 
ִנְׁשְמעּו  ֶׁשָּבּה  ַּבְּׁשִנָּיה  ֵמַהִּפְרָצה  ֶנֱחַלץ  ִׁשְמעֹון  ָיָקר. 

ְצָעָדיו ַהְּכֵבִדים ֶׁשל ַהֶּגְרָמִני ְקֵרִבים ּוָבִאים.
הּוא ִהְסַּתֵּתר ֵמֲאחֹוֵרי ִׂשיַח ָנמּו ַעד ֶׁשֶּנֱעַלם ַהֶּגְרָמִני 
ַּבֵּׁשִנית, ְוָאז ִמֵהר ְלֵעֶבר ַהֶחֶדר ֶׁשּבֹו ָּדרּו הּוא ְוָאִחיו 
ֶאת  ִלְפּתַֹח  ָעַמד  ִׁשְמעֹון  ַּבֶּגטֹו.  ָהַאֲחרֹון  ֵליָלם  ַעד 
ִּביֵדי  נֹוַתר  ַהַּמְפֵּתַח  ְנעּוָלה.  ָהְיָתה  זֹו   ַא ַהֶּדֶלת, 
 ַא אֹוָתּה,  ִלְפרֹץ  לֹו  ָקֶׁשה  ָהָיה  א  ָאִחיו.  ַנְפָּתִלי 
ִויעֹוֵרר  ַהְּׁשֵכִנים  ֶאת  ָיִעיר  ָהַרַעׁש  ֶׁשָּמא  ָחַׁשׁש  הּוא 
ּוְלַטֵּפס  ִסּכּון  ִלּטֹל  ֶהֱחִליט  ֵּכן  ַעל  ְמֻסֶּכֶנת,  ְמהּוָמה 

ֶאל ַהֶחֶדר ֶּדֶר ַהַחּלֹון ַהָּפתּוַח.
ֶׁשהּוא   ּתֹו ַהַחּלֹון,  ֶאל  ִׁשְמעֹון  ִטֵּפס  ֶחֶרׁש  ֶחֶרׁש 
ְמֵהָרה  ְוַעד  ֵמַהִּקיר,  ֶׁשָּבְלטּו  ִזיִזים  ֵאּלּו  ְּבֵאי  ֶנֱאַחז 

ִהְצִליַח ְלִהָּכֵנס ְּפִניָמה.
ַהְּקדֹוׁשֹות  ַהְּתִפִּלין  ֶאת  ָנַטל  ָלָארֹון,  ִנַּגׁש  הּוא 
ִּכיסֹו.  ְּבַמֲעַמֵּקי  ּוְתָחָבן  ְּבִחָּבה  ָלֶהן  ָנַׁשק  ִמַּמְחּבֹוָאן, 
ֶאת  ְוָלֵׂשאת  ַּבֵּׁשִנית,  ֵמַהַחּלֹון  ָלֶרֶדת  ָּפָנה  ִמָּיד 
ְּבֶמְרַחק  ִהְסַּתֵּתר  ׁשּוב  ַהֶּגטֹו.  חֹוַמת  ְלֵעֶבר  ַרְגָליו 
ַּדּיֹו,  ָרחֹוק  ַהֶּגְרָמִני  ַהָּזִקיף  ּוְכֶׁשָהָיה  ֵמַהִּפְרָצה,  ָמה 
ְּכִפי  יֹוֵתר,  ַקל  ַהַּמֲעָבר  ָהָיה  ַהַּפַעם  ְלֶעְבָרּה.  ִזֵּנק 
ַּבַּפַעם  ָּבּה  ְּכֶׁשָעַבר  ְמַעט  ַהִּפְרָצה  ִהְתַרֲחָבה  ַהִּנְרֶאה 

ַהּקֹוֶדֶמת.
ִׁשְמעֹון ִמֵהר ְלִהָּמֵלט ֶאל ְׂשֵדה ַהִחָּטה ַהָּסמּו, ֶאָּלא 
ְּבִריָחתֹו   ְּבַמֲהַל ְצפּוָיה.  ִּבְלִּתי  ַּתָּקָלה  ֵאְרָעה  ֶׁשָאז 
ָּדַר ְּבָטעּות ַעל ֵקן ֶׁשל ִצּפֹוִרים, ְוֵאּלּו ִמֲהרּו ְלִהָּמֵלט 
ִמָּיד,  ֻהְדְלקּו  ָעְצָמה  ַרֵּבי  ַזְרקֹוִרים  ִּבְצָוָחה.  ִמֶּמּנּו 
ְוַהֶּגְרָמִנים ַהְּלחּוִצים ֵהֵחּלּו ִלירֹות ְּבֶבָהָלה ְלָכל ֵעֶבר.
ִׁשְמעֹון ִהְסַּתֵּתר ְּבֵלב ּפֹוֵעם ֵּבין ַהִׁשּּבֹוִלים ַהְּגבֹוהֹות, 
ָׁשב  ְוַהֶּׁשֶקט  ַהְּמהּוָמה  ָׁשְכָכה  ִמְסָּפר  ַּדּקֹות   ְותֹו
ִלְׂשרֹר. אֹו ָאז ִמֵהר ָלרּוץ ְלֵעֶבר ַהַּיַער. ְזַמן ַרב ָעַבר 
ַעד ֶׁשָּמָצא ַּבֲחֵׁשָכה ֶאת ַהְּׁשִביל ֶׁשִּמֶּמּנּו ִנְכַנס. ַהַּׁשַחר 
ְּכָבר ָעָלה ְּכֶׁשִּׁשְמעֹון ִהְבִחין ְּבָאִחיו ַהּיֹוֵׁשב ַעל ָהָאֶרץ 

ְּכֶׁשִּסּדּור ְּבָידֹו ְוהּוא ִמְתַּפֵּלל ְּבֶרֶגׁש ְלַהְצָלַחת ָאִחיו.
ַהְּפִגיָׁשה ֵּבין ַהְּׁשַנִים ָהְיָתה ְמַרֶּגֶׁשת. ִנְרֶאה ָהָיה ְּכִאּלּו 
ִמֵהר  ִׁשְמעֹון  ֶזה.  ִעם  ֶזה  ִנְפְּגׁשּו  ֶׁשֹּלא  ַרב  ְזַמן  ִמֶּזה 

ְלהֹוִציא ֶאת ַהְּתִפִּלין ּוְללֹוְבָׁשן.
ְּתִפַּלת ַהַּׁשֲחִרית ֶׁשָּנְׂשאּו ַהְּׁשַנִים ְלַאַחר ִמֵּכן, ָּבְקָעה 
ֶׁשִּבְּטאּו  ְּדָמעֹות  ְּדָמעֹות.  ְרוּוַית  ְּכֶׁשִהיא  ִמִּפיֶהם 
אֶֹׁשר ַעד ֵאין ֵקץ ִמן ַהִּמְצָוה ֶׁשָּזכּו ְלַקֵּים ִּבְמִסירּות 
ֶנֶפׁש, ְמהּולֹות ְּבִתְקָוה ַעָּזה ְלַהְצָלָחה ְּבֶהְמֵׁש ַּדְרָּכם 

ַהְּמֻסֶּכֶנת.
’ְלַמְעָלה ִמן ַהֶּׁשֶמׁש‘ קֶֹבץ טו עמ‘ 65

ִמְּפֵני ָמה ִנְכָּפל ’ֲאִני ה‘ 
ֱאֵקיֶכם‘?

ה‘  ”ֲאִני  ַהְכָרַזת:  ְּכִפילּות  ֵּפֶׁשר  ֶאת 
ֱאֵקיֶכם“ ְּבִסּיּום ָּפָרַׁשת ְקִריַאת ְׁשַמע 
ֵּבֵאר ַרִׁש“י ַעל ִּפי ַהִּמְדָרׁש: ”ְּכֵדי ֶׁשֹּלא 
יֹאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ִמְּפֵני ָמה ָאַמר ַהָּמקֹום 
ְוִנּטֹל  ֶׁשַּנֲעֶׂשה  א  ִמְצוֹוָתיו],  [ְלַקֵּים 
נֹוְטִלים  ְוא  עֹוִׂשים  א  ָאנּו  ָׂשָכר? 
ְואֹוֵמר:  ַהָּכתּוב  חֹוֵזר  ֵּכן  ַעל  ָׂשָכר!“. 
ֲאִני  ָּכְרֲחֶכם  ֱאֵקיֶכם“ – ”ַעל  ה‘  ”ֲאִני 

ַמְלְּכֶכם“.
ַהְּמָפְרִׁשים  ָּכְתבּו  נֹוָסִפים  ֵּבאּוִרים 

ִלְכִפילּות זֹו:
א. ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘ (’ּתֹוַרת מֶֹׁשה‘, סו“פ ְׁשַלח) 

ֵּבֵאר:
ָאנּו  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ָּפָרַׁשת  ִּבְתִחַּלת 
ֱאֵקינּו“,  ה‘  ִיְׂשָרֵאל  ”ְׁשַמע  קֹוְרִאים: 
הּוא  ה‘  ִּכי  ִמְתָּפֲאִרים  ָאנּו   ּוְבָכ
ְׁשַמע,  ְקִריַאת  ְּבסֹוף  אּוַלם  ֱאֵקינּו. 
עֹל  ַעְצֵמנּו  ַעל  ֶׁשִּקַּבְלנּו  ְלַאַחר 
ִמְצוֹות, ִהְתַעַּטְפנּו ַּבִּציִצית ְוִהְתַעַּטְרנּו 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֲאַזי  ַּבְּתִפִּלין, 
ה‘  ”ֲאִני  ַמְכִריז:  ּוְבַעְצמֹו  ִּבְכבֹודֹו 
ָּבנּו,  הּוא  ִמְתָּפֵאר  ְּכלֹוַמר,  ֱאֵקיֶכם“, 
ֶאְתָּפָאר“   ְּב ֲאֶׁשר  ”ִיְׂשָרֵאל  ַּכָּכתּוב: 

(ְיַׁשְעָיהּו מט ג).

הֹוִסיף ּוֵבֵאר ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘: ִמִּסָּבה זֹו, 
ַּבּתֹוָרה ֶׁשָּבּה ִנְצַטֵּוינּו ַעל ַהִּמְצוֹות א 
ֻׁשְּלָבה ֵּתַבת ’ֱאֶמת‘, אּוָלם ִּבְקִריָאֵתנּו 
זֹאת ְּבפַֹעל, ַאַחר ֶׁשִּקַּבְלנּו ַעל ַעְצֵמנּו 
עֹל ַמְלכּותֹו, ְּכֶׁשָאנּו ְמֻעָּטִרים ְּבִמְצַות 
ַטִּלית ּוְבִמְצַות ְּתִפִּלין, ָאנּו ַמְסִמיִכים 
ֱאֶמת“,   – ֱאֵקיֶכם  ה‘  ”ֲאִני  ֵמַעְצֵמנּו: 
ֶׁשה‘  ָהֱאֶמת  הּוא   ֶׁשָּכ ִּכְמִעיִדים 
ִמְצוֹוָתיו  ֶאת  ְּבִקּיּוֵמנּו  ָּבנּו  ִמְתָּפֵאר 

ְּבפַֹעל.
ב. עֹוד ֵּבֵאר ַהַּמְלִּבי“ם (ַּבִּמְדָּבר טו מא):

ֱאֵקיֶכם“,  ה‘  ”ֲאִני  ַהּתֹוָרה  ָּכְפָלה 
ה‘  ”ֲאִני  ִּכי  ִּתְסְּברּו  ַאל  ֵלאמֹר: 
ֱאֵקיֶכם“ הּוא ַרק ָּכל ְזַמן ֶׁשִּמְתַקֵּים: 
ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם  הֹוֵצאִתי  ”ֲאֶׁשר 
ְּבֵני  ֶׁשָהִיינּו  ַּבְּתקּוָפה   – ִמְצָרִים“ 
ַּתַחת  ְלִהְׁשַּתְעֵּבד  ַׁשְבנּו  ְּבֶטֶרם  חֹוִרין 
ֶׁשָּגִלינּו  ְלַאַחר  אּוָלם  ַהּגֹוִיים,  עֹל 
עֹל  ַּתַחת  ְוִהְׁשַּתְעַּבְדנּו  ֵמַאְרֵצנּו 
”ֲאִני  ֶאָּלא  ה‘.  ְזָנָחנּו  ָחִליָלה  ַמְלֻכּיֹות, 
ֶׁשִּתְגלּו  ְלַאַחר  ַאף   – ֱאֵקיֶכם“  ה‘ 
ָהֻאּמֹות  ָּבֶכם  ְוִיְׁשַּתְעְּבדּו  ִמְּמקֹוְמֶכם 

ֵׁשִנית.
ג. הג“ר ִׁשְמעֹון ְׁשוֹואְּב ַרב ’ְקַהל ֲעַדת 

ְיֻׁשרּון ְניּו יֹוְרק‘ ֵּבֵאר:
ְלֵעיֵנינּו  ְלֵהָראֹות  ה‘  ַהְנָהַגת  ְיכֹוָלה 
ִּבְׁשֵני ָּפִנים: ְלִעִּתים ִהיא ְּגלּוָיה ְוִנֶּכֶרת 
ְלֵעין  ַהְּמֻפְרָסִמים  ּוְבמֹוְפִתים  ְּבִנִּסים 
ּכֹל, ּוְלִעִּתים ִהיא ִנְסֶּתֶרת, ְּכֶׁשָהעֹוָלם 
ׁשֹוְלִטים  ַהֶּטַבע  ְוֻחֵּקי  נֹוֵהג  ְּכִמְנָהגֹו 
ֵלאמֹר:  ַהָּכתּוב  ָּכַפל   ְלִפיָכ ַּבִּכָּפה. 
הֹוֵצאִתי  ֲאֶׁשר  ֱאֵקיֶכם  ה‘  ”ֲאִני 
ָלֶכם  ִלְהיֹות  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ  ֶאְתֶכם 
ַהְׁשָּגָחה  אֹוָתּה  ִּכי   ְלַלֶּמְד ֵלאִקים“, 
ֶׁשִּנְגְלָתה ְלֵעין ּכֹל ָּבאֹותֹות ּוַבּמֹוְפִתים 
ַעד  ִמְצַרִים  ִמיִציַאת  ֶׁשִהְתַרֲחׁשּו 
ַהַּקֶּיֶמת  ַהַהְׁשָּגָחה  ִהיא  ּתֹוָרה,  ַמַּתן 
ְוַגם  ָּפִנים,  ְוֶהְסֵּתר  ִׁשְגָרה  ְּבַמְּצֵבי  ַאף 
ֱאֵקיֶכם“  ה‘  ”ֲאִני  ֵאּלּו:  ִּבְתקּופֹות 

(’אֶֹהל מֶֹׁשה‘ סו“פ ְׁשַלח).

ֱאֵקיֶכם  ’ה‘  ַהִּצּבּור:  ְׁשִליַח  ֲחִתיַמת 
ֱאֶמת‘

ָּפַסק:  ג)  סא  (או“ח   ‘ָערּו ַּב‘ֻּׁשְלָחן 

ֵּתבֹות,  ָרָמ“ה  ֵיׁש  ְׁשַמע  ”ִּבְקִריַאת 
ּוְכֵדי ְלַהְׁשִלים ָרָמ“ח ְּכֶנֶגד ֵאיָבָריו ֶׁשל 
[ְלַעְצמֹו]:  ִצּבּור  ְׁשִליַח  ְמַסֵּים  ָאָדם, 
ְואֹוֵמר  ְוחֹוֵזר  ֱאֶמת‘,  ֱאֵקיֶכם  ’ה‘ 

ְּבקֹול ָרם: ’ה‘ ֱאֵקיֶכם ֱאֶמת‘“.
ַהּפֹוְסִקים  ֵהִביאּו  זֹו  ַלֲהָלָכה  ְּכָמקֹור 
ל  ַּדף  ב   ֶּכֶר רּות  (זוה“ח  ַהּזַֹהר  ִּדְבֵרי  ֶאת 
ב) ְּבֵׁשם ַרִּבי ְנהֹוַראי: ”ִּבְקִריַאת ְׁשַמע 
ֵאָבִרים  ָרָמ“ח  ְּכִמְנַין  ֵּתבֹות  ָרָמ“ח  ֵיׁש 
ְׁשַמע  ְקִריַאת  ְוַהּקֹוֵרא  ָאָדם,  ֶׁשל 
ֵּתָבה  נֹוֵטל  ְוֵאָבר  ֵאָבר  ָּכל  ְּכִתּקּוָנּה 
ִאיהּו  ְוָדא  ּבֹו,  ּוִמְתַרֵּפא  ְלַעְצמֹו  ַאַחת 
(ִמְׁשֵלי ג ח): ’ִרְפאּות ְּתִהי ְלָׁשֶּר ְוִׁשּקּוי 

.“‘ְלַעְצמֹוֶתי
ִּכי  הּוָבא  ָׁשם  ַהּזַֹהר  ִּדְבֵרי   ְּבֶהְמֵׁש
ִהְזַּדֵּמן  ֶזה,  ָּדָבר  ְנהֹוַראי  ַרִּבי  ְּכֶׁשָאַמר 
ָצִעיר]  [ֶיֶלד  ’ַיּנּוָקא‘  אֹותֹו  ְלָפָניו 
ְוָׁשַאל: ”ַוֲהא ִּבְקִריַאת ְׁשַמע ֵאין ָׁשם 
ֶאָּלא ָרָמ“ה ֵּתבֹות?“, ּוִמָּיד ִהְסִּביר ֶאת 
ֶׁשָּׁשַמע ֵמָאִביו ְּבִעְנָין ֶזה, ִּכי ְלָכ ִּתְּקנּו 
”ה‘  ֵּתבֹות  ַעל  חֹוֵזר  ַהִּצּבּור  ֶׁשְּׁשִליַח 
ָרָמ“ח  ְלַהְׁשִלים  ְּכֵדי  ֱאֶמת“  ֱאֵקיֶכם 

ֵּתבֹות ַּבֲעבּור ַהָּקָהל ֻּכּלֹו.
ֶׁשהֹוִסיף  ֶאת  ַּבּזַֹהר  ָׁשם  הּוָבא  עֹוד 
ֲחִסיִדים  ֶזה:  ְּבִעְנָין  ֲעִקיָבא  ַרִּבי 
ָהֲעִמיָדה  ִּבְתִפַּלת  ִּתְּקנּו  ָהִראׁשֹוִנים 
ְוַלְחּתֹם  ִראׁשֹונֹות  ְּבָרכֹות  ְּבג‘  ִלְפּתַֹח 
ִעְנָין  ְּבאֹותֹו  ַאֲחרֹונֹות.  ְּבָרכֹות  ְּבג‘ 
ַאף ְקִריַאת ְׁשַמע ִנְפַּתַחת ְּבג‘ ְׁשמֹות: 
ְלחֹוְתָמּה  ַאף  ְוִתְּקנּו  ה‘“,  ֱאֵקינּו  ”ה‘ 
ִּבְׁשלֹוָׁשה ְׁשמֹות: ”ה‘ ֱאֵקיֶכם ֱאֶמת“. 
ְוָכל ַהּקֹוֵרא ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבֹאֶפן ַהֶּזה, 

ְּבָידּוַע ֶׁשֵאינֹו ִנּזֹוק ְּבאֹותֹו ַהּיֹום.
ַה‘ֻּׁשְלָחן  ִּדְבֵרי  ְלֻעַּמת  ִּכי  ְלַצֵּין  ֵיׁש 
ֶׁשֵהִביאּו  ֵמָהִראׁשֹוִנים  ֵיׁש   ,‘ָערּו
ֵּתבֹות  ְלָרָמ“ח  ְלַהְׁשִלים  ֶׁשְּכֵדי 
ֶאת  ִלְפּתַֹח  ִּתְּקנּו  ְׁשַמע,  ִּבְקִריַאת 
ַהֵּתבֹות:  ג‘  ִּבְקִריַאת  ְׁשַמע  ְקִריַאת 
ֵּתיבֹוֵתיֶהן  ֶׁשָראֵׁשי  ֶנֱאָמן‘,   ֶמֶל ’ֵא-ל 
ִּבְמקֹום  ַאף  ְמַׁשֶּמֶׁשת  ְוִהיא  ’ָאֵמן‘, 
ֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ’ַהּבֹוֵחר ְּבַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל 

ְּבַאֲהָבה‘ (ְרֵאה ׁשּו“ת ָהַרְׁשָּב“א ח“ז סי‘ תז).

ְלַהְדִּביק ’ה‘ ֱאֵקיֶכם‘ ֶל‘ֱאֶמת‘
ָּכַתב ַה‘ָּפִנים ָיפֹות‘ ַעל ַהָּפסּוק (ְּדָבִרים 
ֱאקֵיֶכם  ַּבה‘  ַהְּדֵבִקים  ”ְוַאֶּתם  ד):  ד 

ְלָפֵרׁש  ”וְָׁשַמְעִּתי  ַהּיֹום“:  ֻּכְּלֶכם  ַחִּיים 
’ֱאֶמת‘.  אֹוִתּיֹות  ’ַאֶּתם‘  ִּכי  ֶרֶמז   ֶּדֶר
ְוָאְמרּו (שו“ע או“ח סי‘ סא ג) ֶׁשֵּיׁש ְלהֹוִסיף 
ֱאֵקיֶכם  ’ה‘  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ְּבסֹוף 
ֱאֶמת‘ ְּכֵדי ְלַהְׁשִלים ָרָמ“ח ֵּתבֹות ְּכֶנֶגד 
ֲעֵׂשה.  ִמְצוֹות  ְוָרָמ“ח  ֵאָבִרים  ָרָמ“ח 
ַּבה‘  ַהְּדֵבִקים  ”ְוַאֶּתם  ֶׁשָאַמר:  ְוֶזהּו 
’ֱאֶמת‘  ִמַּלת  ְּכֶׁשַּמְדִּביִקין  ֱאֵקיֶכם“ – 
ֻּכְּלֶכם  ”ַחִּיים  ֲאַזי:  ֱאֵקיֶכם“,  ְל‘ה‘ 
ְלָכל  ַחִּיים  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ֵּפרּוׁש:  ַהּיֹום“, 

ָרָמ“ח ָהֵאיָבִרים...“. 
ה ּוַפַעם ָׁשַאל ’ַּבַעל ַהַּתְנָיא‘ ָּגאֹון  ַמֲעֹשֶ
”ֵאיֶזהּו  ִּבְמִחָּצתֹו:  ֶׁשִהְתָאֵרַח  ֶאָחד 
ּוִמְסַּתֵּים  ַהַּמְתִחיל  ַּבּתֹוָרה  ַהָּפסּוק 
ָּגאֹון  אֹותֹו  ֵּתבֹות?“  ָׁשלֹוׁש  ְּבאֹוָתן 
ַהַּתְנָיא‘  ּו‘ַבַעל  ִמְּלָהִׁשיב,  ִהְתַמְהֵמַּה 
ָאַמר לֹו ְּבֶדֶר ִחּדּוד: ”ֵהן ֶזהּו ַהָּפסּוק 
ֱאֶמת...“  ָאַמר  א  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ֶׁשּבֹו 
ַהַּתְנָיא‘  ’ַּבַעל  ְוָהַרב  ַהָּגאֹון,  ִהְׁשּתֹוֵמם 
ַלָּפסּוק  ָהְיָתה  ַּכָּוָנתֹו  ִּכי  ִהְסִּביר 
ה‘  ”ֲאִני  ִציִצית:  ָּפָרַׁשת  ֶאת  ַהְּמַסֵּים 
ֱאֵקיֶכם“,  ה‘  ֲאִני  ֲאֶׁשר...  ֱאֵקיֶכם 
ָאנּו ְמַסְּיִמים אֹותֹו ֶּב‘ֱאֶמת‘, ַא מֶֹׁשה 
א ִסֵּים אֹותֹו ַּבּתֹוָרה ֶּב‘ֱאֶמת‘... (’ַּדַעת 

ְזֵקִנים‘ – ִׂשיַחת ֻחִּלין פ“א)

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְּתִפִּלין ְּבֵלב ַהַּיַער

ע טּתַ בּבָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ּתִפּל

סִספפּפו ם
ת ’ַוּיֹאֶמר‘ (י“א) ָ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


