
ת ַמּטֹות ַמְסֵעי ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַהְזָּכַרת ֵׁשם ה‘ ְלַבָּטָלה
”ִאיׁש ִּכי ִיּדֹר ֶנֶדר ַלה ’“ (ל ג)

ַּבִּמְדָרׁש (א נֹוָדע ְמקֹורֹו) ִהְסִמיכּו ְלָפסּוק ֶזה ֶאת ְלׁשֹון ַהָּכתּוב 
ִּבְתִהִּלים (קמד ד): ”ָאָדם ַלֶהֶבל ָּדָמה ָיָמיו ְּכֵצל עֹוֵבר“.

ִיְצָחק  ֵלִוי  ַרֵּבנּו  ֵּבֵאר  ַהְּפסּוִקים  ֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ַמהּות  ֶאת 
ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב:

ְּבַמֶּסֶכת ְנָדִרים (י ב ע“פ ַהּמּוָבא ַּבְּׁשָל“ה ְּפָסִחים רנז) ִהְזִהירּו ֲחָכִמים 
ֶׁשִהיא:  ַהְּבֵהָמה  ַעל  יֹאַמר  ֶׁשֹּלא  ַלה‘  ָקְרָּבן  ַהַּמְקִּדיׁש  ֶאת 
”ַלה‘ ָקְרָּבן“, ֶאָּלא: ”ָקְרָּבן ַלה‘“, ֵמֲחָׁשׁש ֶׁשָּמא ָימּות ְּבֶאְמַצע 
ְוִנְמָצא  ַהַהְקָּדָׁשה,  ֻנַּסח  ֶאת  ְלַסֵּים  ַיְסִּפיק  ְּבֶטֶרם  ְּדָבָריו 

ַמְזִּכיר ֵׁשם ה‘ [’ַלה‘‘] ְלַבָּטָלה.
ְלָכ רֹוְמִזים ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש: ”ִאיׁש ִּכי ִיּדֹר“ – ָעָליו ְלַהְקִּפיד 
ָּדָמה  ַלֶהֶבל  ֶׁש: ”ָאָדם  ִמּׁשּום  ַלה‘“,  ֶזה: ”ֶנֶדר  לֹוַמר ְּבֵסֶדר 
ָיָמיו ְּכֵצל עֹוֵבר“, ְוִאם ָימּות ְּבֶפַתע ִּפְתאֹום ָעלּול ְלִהָּכֵׁשל 

ְּבַהְזָּכַרת ֵׁשם ָׁשַמִים ְלַבָּטָלה.
’ְקֻדַּׁשת ֵלִוי‘

‘ְלַקֵּים ֶאת ַהֶּנֱאָמר ְּב‘ִמי ֶׁשֵּבַר
”ִאיׁש ִּכי ִיּדֹר ֶנֶדר ַלה‘... א ַיֵחל ְּדָברֹו" (ל ג)

ֶאָחד  ִלְפִטיַרת  ַהִּׁשְבָעה  ְיֵמי  ִּבְמאת   ֶׁשֶּנֱעַר ַּבֶהְסֵּפד 
ְלַׁשַּמׁש  ִּדיְסִקין  ֵליּב  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָקָרא  ִמַּתְלִמיָדיו, 
ְמַצֵּין  ֶׁשהּוא   ּתֹו ֶּכֶסף,  ְסכּום  ְּבָיָדיו  ְוִהְפִקיד  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית 
ִּכי ַהֶּכֶסף ִנַּתן לֹו ְּבֵׁשם ָּכל ַהּנֹוְכִחים ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת ַהִּנְפָטר.
ְלַמְרֵאה ַהְּפִליָאה ַעל ְּפֵני ַהַּׁשָּמׁש ִהְסִּביר ַרִּבי ְיהֹוֻׁשַע ֵליּב:

”ִּבְׁשַעת ַהֶהְסֵּפד, ָאַמר ַהַחָּזן ֶאת ְּתִפַּלת ’ֵא-ל ָמֵלא ַרֲחִמים‘ 
ּוָבּה ִהְזִּכיר: ’ַּבֲעבּור ֶׁשָּכל ַהָּקָהל נֹוְדִרים ְצָדָקה ְּבַעד ַהְזָּכַרת 

ִנְׁשָמתֹו‘, ּוְכֵדי ֶׁשְּיֻקַּים ַהֶּנֶדר, נֹוֵדב ֲאִני ְצָדָקה ַּבֲעבּוָרם“.
’ַעּמּוֵדי ֵאׁש‘ עמ‘ קנה

א ִלְגרֹם ַלְּׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ’ְלַהְמִּתין‘
”א ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה“ (ל ג)

אֹוְסְטרֹוְבָצה  ֶׁשל  ַרָּבּה  ַהייֶנה  ְׁשַמְרָיהּו  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ָּכַתב 
ּוִמַּתְלִמיֵדי ַהַּמִּגיד ִמּקֹוְז‘ִניץ:

ְּבָפסּוק ֶזה ִנְרָמז ְׂשָכרֹו ֶׁשל ַהִּנְזָהר ְּבִדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ְּבָרכֹות ו ב): 
ָמָצא  ְוא  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ָּבא  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ”ְּבָׁשָעה 
’ַמּדּוַע  ב):  נ  (ְיַׁשְעָיה  ֶׁשֶּנֱאָמר  ּכֹוֵעס,  הּוא  ִמָּיד   – ֲעָׂשָרה  ָּבּה 

ָּבאִתי ְוֵאין ִאיׁש ָקָראִתי ְוֵאין עֹוֶנה‘“.
עֹוד  ”ַוָּיֶחל  י):  ח  (ְּבֵראִׁשית  ַּכָּכתּוב  ַהְמָּתָנה,  ְלׁשֹון  הּוא  ’ַיֵחל‘ 
(זַֹהר  ַהְּקדֹוָׁשה  ַלְּׁשִכיָנה  ִּכּנּוי  הּוא  ְו‘ָדָבר‘  ָיִמים“,  ִׁשְבַעת 
ִמי   – ְּדָברֹו“  ַיֵחל  ”א  ָּכאן:  ֶנֱאָמר  ֲאֶׁשר  ְוזֹאת  ב);  קצד  ִמֵּקץ 

ְלֵבית  ְלבֹואֹו  ’ְלַהְמִּתין‘  ַהְּקדֹוָׁשה  ַלְּׁשִכיָנה  ּגֹוֵרם  ֶׁשֵאינֹו 
ַהְּכֶנֶסת, ֶאָּלא ִמְזָּדֵרז ִלְהיֹות ֵמֲעָׂשָרה ִראׁשֹוִנים, ֻמְבָטח לֹו 

ֶׁשִּתְתַקֵּבל ְּתִפָּלתֹו – ”ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה“.
’ִזְכרֹון ְׁשמּוֵאל‘

ִׂשְנַאת ִחָּנם – ַהֲחמּוָרה ֶׁשְּבֻכָּלן
ֵּתָאֵסף  ַאַחר  ַהִּמְדָיִנים  ֵמֵאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִנְקַמת  ”ְנקֹם 

ֶאל ַעֶּמי“ (לא ב)
ֵמֲחַמת  ַלָּדָבר  ִנְכְנסּו  ֶׁשַהּמֹוָאִבים  ַהּמֹוָאִבים,  ֵמֵאת  ”ְוא 
ֲאָבל  אֹוָתם...  ׁשֹוְלִלים  ֶׁשִּיְהיּו  ֵמֶהם  ְיֵרִאים  ֶׁשָהיּו  ִיְרָאה, 

ִמְדָיִנים ִנְתַעְּברּו ַעל ִריב א ָלֶהם“ (ַרִׁש“י).
ַעל ֶהָאָרה ֲחׁשּוָבה ָעַמד ַרִּבי ּדֹב ֵמִאיר רוְּבָמן רֹאׁש ְיִׁשיַבת 

’ִּתְפֶאֶרת ִיְׂשָרֵאל‘ ְּבֵחיָפה:
ִחָּנם,  ִׂשְנַאת  ֲעוֹון  ֻחְמַרת  ַעל  אֹוָתנּו  ְמַלֶּמֶדת  זֹו  ָּפָרָׁשה 
ְלִהְתַנֵּקם  ֶׁשִהְצַטֵּוינּו  ֶׁשַהִּסָּבה  ַרִׁש“י  ְּבִדְבֵרי  ְמבָֹאר  ֶׁשֲהֵרי 
’ִׂשְנַאת  ֵמֲחַמת  ָהְיָתה  ֵמַהּמֹוָאִבים  ְוא  ֵמַהִּמְדָיִנים  ַּדְוָקא 

ִחָּנם‘ ֶׁשָהְיָתה ָּבֶהם, ֶׁשִהְתַעְּברּו ַעל ִריב א ָלֶהם.
ַהָּיִמים  ְּתִפּלֹות  ִמּנַֹסח  ַאף  ֶזה  ָעוֹון  ֻחְמַרת  ַעל  ִלְלֹמד  ִנָּתן 

ַהָּׁש“ץ  ַּבֲחָזַרת  מֹוִסיִפים  ָאנּו  ְּבֶחְלָקן  ֲאֶׁשר  ַהּנֹוָרִאים, 
 ַּכַעְס ּוְכבֹׁש   ַרֲחֶמי ְזכֹר  ַמְלֵּכנּו,  ”ָאִבינּו  מֹוִדים:  ְּבִבְרַּכת 
ְוַכֵּלה ֶדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ּוְׁשִבי ּוַמְׁשִחית ְוָעוֹן ּוַמֵּגָפה ּוֶפַגע ַרע 
ְוָכל ַמֲחָלה ְוָכל ַּתָּקָלה ְוָכל ְקָטָטה ְוָכל ִמיֵני ֻפְרָעֻנּיֹות ְוָכל 
ְּגֵזָרה ָרָעה ְוִׂשְנַאת ִחָּנם ֵמָעֵלינּו ּוֵמַעל ָּכל ְּבֵני ְבִריֶת“ – ֲהֵרי 
ָלנּו ַּבָּקׁשֹות ּכֹה ֻמְפָלאֹות ֶׁשְּכַדְרָּכּה ֶׁשל ְּתִפָּלה ֵהן הֹוְלכֹות 
ָהַאֲחרֹוָנה  ּוַמִהי  ב),  ח  ב“ב  (ְרֵאה  ַהֲחמּוָרה  ֶאל  ַהַּקָּלה  ִמן 

ֶׁשָּבֶהן? ’ִׂשְנַאת ִחָּנם‘!
’ִזְכרֹון ֵמִאיר‘

ָלָבן – הּוא ִּבְלָעם, ִּבֵּקׁש ַלֲעקֹר ֶאת ַהּכֹל
”ְוֵאת ִּבְלָעם ֶּבן ְּבעֹור ָהְרגּו ֶּבָחֶרב“ (לא ח)

ִּפיְנָחס  ָהַרג  ֶׁשְּבֶטֶרם  מּוָבא  ֶזה  ָּפסּוק  ַעל  יֹוָנָתן‘  ְּב‘ַתְרּגּום 
ֶאת ִּבְלָעם ָאַמר לֹו: ”ֲהא ַאָּתה הּוא ָלָבן ָהֲאַרִּמי ֶׁשָרִציָת 
ֶאת  ְלַאֵּבד  ְּכֵדי  ְלִמְצַרִים  ְוָיַרְדָּת  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ֶאת  ְלַהְכִרית 

ַזְרעֹו...“.
ְּבָידֹו  ָהְיָתה  ֶׁשַּקָּבָלה  ַמְׁשָמע  יֹוָנָתן‘  ַה‘ַּתְרּגּום  ִמִּדְבֵרי 
ֱאִליֶעֶזר  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  ֶזה  ִּפי  ַעל  ָהֲאַרִּמי.  ָלָבן  הּוא  ֶׁשִּבְלָעם 
ְּבֻנַּסח  ִנְפָלא  ֵּבאּור  ֱאִליֶעֶזר‘  ’ִציץ  ַּבַעל  ַוְלֶדְנֶּבְרג  ְיהּוָדה 
ַהָּגָדה ֶׁשל ֶּפַסח: ”ֵצא ּוְלַמד ַמה ִּבֵּקׁש ָלָבן ָהֲאַרִּמי ַלֲעׂשֹות 

ְלַיֲעקֹב ָאִבינּו, ֶׁשַּפְרעֹה א ָּגַזר ֶאָּלא ַעל ַהְּזָכִרים ְוָלָבן ִּבֵּקׁש 
ַלֲעקֹר ֶאת ַהּכֹל, ֶׁשֶּנֱאָמר (ְּדָבִרים כו ה): ’ֲאַרִּמי אֵֹבד ָאִבי ַוֵּיֶרד 
ִמְצַרְיָמה‘“; ְוַרִּבים ָּתְמהּו, ֵּכיַצד ִהִּגיַע ’ָלָבן ָהֲאַרִּמי‘ ַלַהָּגָדה 

ֶׁשל ֶּפַסח ֶׁשִעְנָיָנּה ִסּפּור ְיִציַאת ִמְצַרִים?!
ִּבְלָעם,  הּוא  ֶׁשָּלָבן  ָסַבר  ַהַהָּגָדה  ַּבַעל  ֶׁשַאף  לֹוַמר  ְוֵיׁש 
ָאִבינּו,  ַיֲעקֹב  ֶאת  ְלַאֵּבד  ְּבָידֹו  ָעָלה  א  ִּכי  ִּבְראֹותֹו  ֲאֶׁשר 
ְּבֵעת  ֵּכן  ַעל  ֶצֱאָצָאיו.  ֶאת  ְלַאֵּבד  ָהַרָּבה  ְּבִרְׁשעּותֹו  ִנָּסה 
ְלִמְצַרִים  ַאֲחֵריֶהם  ָיַרד  ְּבִיְׂשָרֵאל  ַהִּמְצִרים  ֶׁשִהְׁשַּתְעְּבדּו 
ְוָיַעץ ְלַפְרעֹה (ְרֵאה סֹוָטה יא א) ִלְגזֹר ְלַהְׁשִמיד ַּבְּיאֹור ֶאת ָּכל 
ֵחֶלק  ַרק  ִקֵּבל  ֶׁשַּפְרעֹה  ֶאָּלא  ּוָבנֹות,  ָּבִנים  ִיְׂשָרֵאל:  ַיְלֵדי 

ֵמֲעָצתֹו ְוא ָּגַזר ֶאָּלא ַעל ַהְּזָכִרים.
ָעָלה  ּוִמֶּׁשֹּלא  ָאִבי“,  אֵֹבד  ”ֲאַרִּמי  ַהַהָּגָדה:  ַּבַעל  ָאַמר   ְוָכ
ַהָּדָבר ְּבָידֹו: ”ַוֵּיֶרד ִמְצַרְיָמה“ ַאֲחֵרי ֶצֱאָצָאיו ְּכֵדי ”ַלֲעקֹר ֶאת 
א  ”ַּפְרעֹה  ֶׁשְּלַאְכָזָבתֹו  ֶאָּלא  ְּכֶאָחד,  ּוָבנֹות  ָּבִנים   – ַהּכֹל“ 

ָּגַזר ֶאָּלא ַעל ַהְּזָכִרים...“.
ׁשּו“ת ’ִציץ ֱאִליֶעֶזר‘ ֵחֶלק יז ִסיָמן כד

ַהחֹוֶנה ’ֵמֲחָרָדה‘ – ְיָבֵר ’ְּבַמְקֵהת‘
”ַוִּיְסעּו ֵמֲחָרָדה ַוַּיֲחנּו ְּבַמְקֵהת“ (לג כה)

ַרָּבֵני  ִמְּגדֹוֵלי  ַשִׁלי,  ַמִקיַקץ  ָׁשאּול  ַרִּבי  ָלַמד  ֶזה  ִמָּפסּוק 
ְלהֹודֹות   ָצִרי ָמֶהן  ֶׁשַהִּנּצֹול  ַהַּסָּכנֹות  ְלַאְרַּבע  ֶרֶמז  ֶג‘ְרָּבה, 
ֵהן:  ְוֵאּלּו  ב),  נד  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא  ַּכְּמבָֹאר  ’ַהּגֹוֵמל‘,  ְּבִבְרַּכת 
יֹוְרֵדי ַהָּים ֶׁשָעלּו ַלַּיָּבָׁשה, הֹוְלֵכי ִמְדָּבִרּיֹות ֶׁשִהִּגיעּו ִלְמקֹום 

ִיּׁשּוב, חֹוֶלה ֶׁשִהְתַרֵּפא ְוָאִסיר ֶׁשִהְׁשַּתְחֵרר.
ַה‘ֲחָרָד“ה‘  ֵמַעל  ַהַּסָּכָנה  ְּכֶׁשחֹוֶלֶפת   – ֵמֲחָרָדה“  ”ַוִּיְסעּו 
[’ְׁשִכיב  ָרָעה  ָהֲאסּוִרים],  [ְּבֵבית  ָחבּוׁש  ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי   –
ֲאַזי: ”ַוַּיֲחנּו  ַהָּים,   [ֶּדֶר ֶּדֶר, [ְוַהּנֹוֵסַע  ַּב]   ֵמַרע‘], [ַההֹוֵל

ְּבַמְקֵהת“ – ָעָליו ְלָבֵר ַעל ָּכ ְּבַמְקֵהלֹות ַעם.
’ִמְדָרׁשֹו ֶׁשל ֵׁשם‘ ח“ג עמ‘ קיט

‘ְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבֹוָדה – ִלְדִביר ֵּביֶת’
ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ַנֲחָלה  ִתּסֹב  ְוא  ּדְֹבִרים;  יֹוֵסף  ְבֵני  ַמֵּטה  ”ֵּכן 

ִמַּמֶּטה ֶאל ַמֶּטה" (לו ה; ז)
ָּדַרׁש ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ְׁשמֹה ֵמַרדֹוְמְסק:

ִמּכַֹח  ַרק  ִהְתַחֵּדׁש  ַנֲחָלה“,  ִתּסֹב  ”ְוא  ֶׁשַהִּצּוּוי:  ְּכֵׁשם 
ַנֲחָלָתם  ֶחְלֵקי  ְּבָכל  ִלְזּכֹות  יֹוֵסף  ְּבֵני  ֶׁשל  ָהַעָּזה  ְּתׁשּוָקָתם 
ְּבִלֵּבנּו  ִמֶּׁשִּתְגַּבר  ָאנּו;  ַאף   ָּכ ּוִבְקֻדָּׁשָתּה,  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֶאֶרץ 
ִלֵּבנּו  ֵמעֶֹמק  ּוְנַכֵּון  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ְלִבְנַין  ִלְזּכֹות  ַהְּתׁשּוָקה 
 ְּבָכ ִנְפַעל  ָּתׁשּוב“,  ְּבַרֲחִמים   ִעיְר ”ְוִלירּוָׁשַלִים  ְּבַבָּקַׁשת: 
ִּבְמֵהָרה  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ְוִיָּבֶנה  ֵמִעָּמנּו  ַנֲחָלֵתנּו  ִּתּסֹב  ֶׁשֹּלא 

ְּבָיֵמינּו.
ַעל ָּכ ַאף ָרַמז ַהָּכתּוב (ְּדָבִרים יב ה) ְּבאֹוְמרֹו: ”ְלִׁשְכנֹו ִתְדְרׁשּו 
ּוָבאָת ָּׁשָּמה“ – ַּכֲאֶׁשר ִּתְדְרׁשּו ֶאת ִמְׁשַּכן ה‘ ְּבָכל ְמאְֹדֶכם, 
ֲאַזי ִּתְזּכּו ִלְראֹות ְּבִבְנָינֹו. ּוִמַּטַעם ֶזה ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ִּבְתִפַּלת 
’ְּדִביר‘   –  “ֵּביֶת ִלְדִביר  ָהֲעבֹוָדה  ֶאת  ”ְוָהֵׁשב  ְּבֻנַּסח:  ’ְרֵצה‘ 
ִמְּלׁשֹון ִּדּבּור, ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשְּכָכל ֶׁשַּנְרֶּבה ְלַדֵּבר ּוְלִהְתַּפֵּלל ַעל 

ָּכ, ֵּכן ְיָזֵרז ה‘ ֶאת ׁשּוב ָהֲעבֹוָדה ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים.
’ִּתְפֶאֶרת ְׁשמֹה‘

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם
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ֲעִנַּית ָאֵמן ִמְּכַלל ַהְּבָרָכה
”ִּכי א ִמְלאּו ַאֲחָרי“ (לב יא)

ִהָּנם   – ַאֲחָרי“  ִמְלאּו  א  ”ִּכי  ַהֵּתבֹות:  ָראֵׁשי 
ִּכי   ְלַלֶּמְד ’ָאֵמן‘,  ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה  צ“א  ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ַהְּבָרָכה.  ֶאת  ּוַמְׁשִליָמה  ַהְּמַמֵּלאת  ִהיא  ’ָאֵמן‘  ֵּתַבת 
”ֶׁשֲעִנַּית  כ):  קסז  (או“ח  ְּברּוָרה‘  ַה‘ִּמְׁשָנה  ֶׁשָּכַתב  ּוְכִפי 

ָאֵמן ִהיא ַּגם ֵּכן ִמְּכַלל ַהְּבָרָכה“.
יֹו“ר ’ְּבֵני ֱאמּוִנים‘, ָהַרב ַיֲעקֹב ּדֹב ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין ְׁשִליָט“א

ָרֵזי ֱאמּוִנים
ד
מה
ֵׁשל 

ִנָּתן

ָרֵזי
מְּכַלל ַהְּב

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ

ָאֵמן. עֹוִנים ְוִנְגָאִלים.

אֹוְמִרים  ָרֵאל ׁשֶ ִתים‘, ּוֶבֱאמּוָנה עֹוִנין ָאֵמן, ” ֱאמּוִנים ֹנֵצר ה‘‘ – ֵאּלּו ִיׂשְ ה ַהּמֵ רּוְך ְמַחּיֵ ִתים“ ’ּבָ ה ַהּמֵ ַחּיֶ ּמְ רּוְך הּוא ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ּקָ ָחם ּבַ ָכל ּכֹ ֲאִמיִנים ּבְ ּמַ ים ִמְזמֹור לא).ׁשֶ ִהּלִ ת (ִמְדַרׁש ּתְ ֲעִנּיַ ק ּבַ ֵלָמה, ִנְתַחּזֵ ְ ה ַהּשׁ ֻאּלָ ֵתנּו ַלּגְ ּיָ ָיִמים ֵאּלּו ֵעת ּגֹוֶבֶרת ִצּפִ סּוק: ”ֱאמּוִנים ֹנֵצר ה‘“.ּבְ נּו ַהּפָ ם ּבָ ֻקּיַ ּיְ ה ׁשֶ ָנה ְוִנְזּכֶ ַכּוָ ָאֵמן ּבְ
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ַמֵּקל  ֶאת  ְלַפַעם  ִמַּפַעם  ִלּטֹל  ל.  ָהַרב  הּוא  ָרִגיל 
ַהְּנדּוִדים ְוָלֵצאת ֶאל ֵמֵעֶבר ַלָּים ְלָצְרֵכי ְצָדָקה ֶׁשהּוא 
ַאף  ְלִעִּתים  ִמְתָאֶרֶכת  ְּבחּו“ל  ְׁשהּותֹו  ָּבֶהם.  ְמעָֹרב 
ְלַכָּמה ָׁשבּועֹות, ְּבעֹוד ְּבֵני ֵּביתֹו נֹוָתִרים ַּבַּבִית ְּכֶׁשִּלָּבם 

הֹוֶמה ִמַּגְעּגּוִעים.
הּוא  ֶחֶסד  ֶׁשל  ִאיׁש  ֲאִביֶהם,  ִּכי  ָּבֻעְבָּדה  ֵהם  ַמִּכיִרים 
ְוַנֲעֵלית.  ְקדֹוָׁשה  ְנִסיעֹוָתיו  ַמְּטַרת  ְוִכי  ְמאֹודֹו,  ְּבָכל 
ֶׁשָּלֶהם  ֶאת  עֹוִׂשים  ְוַהַּגְעּגּוִעים  ַהּקִֹׁשי  זֹאת  ַלְמרֹות 
ְּבִׂשיחֹות  ָלאֹוְקָינֹוס,  ֵמֵעֶבר  ַּגם  ֵהיֵטב  ּוִמְתַּבְּטִאים 
ַהֶּטֶלפֹון ָהַרּבֹות ָהעֹוׂשֹות ֶאת ַּדְרָּכן ֵמָהָכא ְלָהָתם ְּדַבר 

יֹום ְּביֹומֹו.
ְמַעט  ְלָהֵקל  ְּבִנָּסיֹון  מֹחֹו  ֶאת  ל.  ָהַרב  ִיֵּגַע  ַרב  ְזַמן 

ִמְּכֵאָבם ֶׁשל ְיָלָדיו ָהַרִּכים, ּוְלַבּסֹוף ָעָלה ְּבִלּבֹו ַרְעיֹון:
ָּכל  ֶאת  יֹום  ְּבָכל  ֶלֱאסֹף  ַהְּגדֹוָלה  ְלִבּתֹו  ִהִּציַע  הּוא 
ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ַלֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ּוְלַאַחר ִמֵּכן ִלְתִפָּלה 
ְמֻׁשֶּתֶפת ֶׁשִּתְהֶיה קֶֹדׁש ְלַמַען ַהְצָלָחתֹו ְּבִכּתּות ַרְגָליו 
ְּבֶאֶרץ ֵנָכר. ֶאת ִרְגׁשֹות ִלָּבם ַההֹוֶמה ִמַּגְעּגּוִעים ְיַתֲעלּו 
ַהְּיָלִדים ַלֲאִמיַרת ַהְּפָרִקים ַהְּקדֹוִׁשים, ְוָכ ִיְרַוח ָלֶהם 

ְמַעט ִּביִדיָעה ִּכי ִהָּנם ֻׁשָּתִפים ְמֵלִאים ַלַּמָּסע.
ְּתִפָּלה  ָּכל  ְנחּוָצה  ַּכָּמה  ַעד  ֵהיֵטב  ָיַדע  ל.  ָהַרב 
ָּכל  ֵמֵאֶליָה.  מּוֶבֶנת  ָהְיָתה  א  ֶׁשֵּמעֹוָלם  ְלַהְצָלָחתֹו 
ָהֻעְבָּדה  ִעם  ַיְסִּכים  ֶׁשָּכֶזה  ַמָּסע  ַּפַעם  ֵאי   ֶׁשָעַר ִמי 
 צֶֹר ֵיׁש  ְוִכי  ַּבֲעִליל,  ְצפּויֹות  ִּבְלִּתי  ִהָּנן  ּתֹוְצאֹוָתיו  ִּכי 
ַּבַּיַעד  ַלֲעמֹד  ְּכֵדי  ּפֹוֶסֶקת  ִּבְלִּתי  ִדְׁשַמָּיא  ְּבִסַּיְעָּתא 
ּוְלַהְצִליַח ְלַגֵּיס ְסכּום ְמֻכָּבד ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְּכֵדי ְלַהִּניַח ֶאת 

ַהַּדַעת.
ָּכ ִהְרִויַח ָהַרב ל. ְׁשֵּתי ִצּפֹוִרים ְּבַמָּכה ַאַחת: ְּבֵני ֵּביתֹו 
ָיחּוׁשּו ֻׁשָּתפּות ְוַׁשָּיכּות ְלַמָּסעֹו, ּוְתִפּלֹות ַרּבֹות ִיָּזְקפּו 

ִלְזכּותֹו.
ִמַּמְחָׁשָבה ְלַמֲעֶׂשה: ֶטֶרם ְנִסיָעתֹו ַהָּבָאה ְלחּו“ל ָרַכׁש 
ְוִחְּלָקן  ַהְּמֻחָּלק  ַהְּתִהִּלים  ֵסֶפר  חֹוְברֹות  ֶאת  ל.  ָהַרב 
ֵּבין ְּבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ַהְּברּוָכה, ְוַאף הּוא ָלַקח ִעּמֹו ַּכָּמה 
יֹום  ְּבָכל  ְלַסֵּים  ָלֶהם  ְּתַאְפֵׁשר  זֹאת  ֲחֻלָּקה  ִסְפרֹוִנים. 

ָויֹום ֶאת ָּכל ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים – ְלַהְצָלַחת אֹותֹו ַהּיֹום.
ָלחּוׁש  ֵהֵחל  ל.  ָהַרב  ַמְדִהים.  ָהָיה  ַהִּׁשּנּוי  ַּכְּמֻצֶּפה, 
ְּבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ֻמְפָלָאה ַהְּמַלָּוה אֹותֹו ּוַמְצִליָחה ֶאת 
ֶּבָעָבר  ֶׁשָהיּו  ְּדָלתֹות  ִהִּכיר;  א  ֶׁשֵּמעֹוָלם  ְּבֹאֶפן  ַּדְרּכֹו 
ְסגּורֹות – ִנְפְּתחּו ַעָּתה ְלָפָניו, ּוְדָבָריו ֵהֵחּלּו ָלֵׂשאת ֵחן 
ְּבָאְזֵני ׁשֹוֵעי ָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּפְתחּו ֶאת ִלָּבם ְוִכיָסם ְוֶהֱעִניקּו 

לֹו ְּברַֹחב ֵלב ִמַּמַּתת ָיָדם.
ֶׁשל  ַהַהְצָלָחה  ִמִּסּפּוֵרי  ֶׁשִהְתעֹוְדדּו  ַהְּיָלִדים   – ּוַבַּבִית 
ִלְנִסיָעתֹו.  ְמֵלִאים  ְּכֻׁשָּתִפים  ִּפְתאֹום  ָחׁשּו  ֲאִביֶהם, 
ִלְהיֹות  ַּגֲאָוה  ְוָחׁשּו  ַהְּקדֹוָׁשה  ַמְטָּרָתּה  ֶאת  ֵהִבינּו  ֵהם 
ִרְגׁשֹות  ֶאת  ֵמֲעֵליֶהם  ֶׁשֵהֵקל  ָּדָבר   – ָּבּה  ֻׁשָּתִפים 

ַהַּגֲעגּוִעים.
ָויֹום  יֹום  ְּבָכל  ְלֶהְרֵּגל;  ַהָּדָבר   ָהַפ ִלְנִסיָעה  ִמְּנִסיָעה 
ל.  ִמְׁשַּפַחת  ְּבֵני  ִמְתַּכְּנִסים  ַהָּׁשבּוַע,  ְיֵמי  ִמִּׁשְבַעת 
ִאָּתם  ֻׁשָּתף  ְּכֶׁשֲאִביֶהם  ְמֻׁשֶּתֶפת,  ְּתִהִּלים  ַלֲאִמיַרת 
ִמֶּמְרַחִּקים, ּוְבַצְוָּתא ֲחָדא ַמְׁשִליִמים ֵהם ְקִריַאת ֵסֶפר 

ְּתִהִּלים ָׁשֵלם.
ַאַחת  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמּה  קֶֹדׁש,  ַׁשָּבת  יֹום  ְּבבֶֹקר  ֶזה  ָהָיה 
ֵמַהְּנִסיעֹות ֶׁשָּבאּו ְלַאַחר ִמֵּכן. ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ִהְתַּכְּנסּו 
ְלֶפַתע  ַּכֲאֶׁשר  ַהְּקבּוָעה,  ַהְּתִהִּלים  ַלֲאִמיַרת  ְּכֶהְרֵּגָלם 
ַלֲאחֹותֹו  ְוִחָנִּני  ִּכְׁשרֹוִני  ֶיֶלד  ֵמַהְּקַטִּנים,  ֶאָחד  ָּפָנה 
ַהְּגדֹוָלה, ּוְׁשֵאָלתֹו ְּבִפיו: ”ֲהא ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש ַאָּבא ָנח 
ְוֵאינֹו ִמְתַעֵּסק ְּבִגּיּוס ְּכָסִפים ְּכָלל. ַמּדּוַע ְצִריִכים ָאנּו 

ֵאפֹוא ְלִהְתַאֵּמץ ְולֹוַמר ְּתִהִּלים ִלְזכּותֹו ְּביֹום ֶזה?!“.
ַהְּׁשֵאָלה ַהְּתִמיָמה עֹוְרָרה ִּדּיּון סֹוֵער ֵּבין ַהְּיָלִדים. ָהיּו 
ֶׁשִּצְּדדּו ְלָכאן ְוָהיּו ֶׁשִּצְּדדּו ְלָכאן; ֶחְלָקם ִהְצִּדיקּו ֶאת 
ַהַּטֲעָנה ְוָאְמרּו ִּכי ָאֵכן ֵאין צֶֹר ִלְטרַֹח לֹוַמר ְּתִהִּלים 
ְּביֹום ֶזה, ּוְלֻעָּמָתם ָאְמרּו ֲאֵחִרים ִּכי ַאף ְּבַׁשָּבת ָזקּוק 

ַאָּבא ְלִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ְוִלְנִׂשיאּות ֵחן.
ַּבֲאחֹוָתם  ֵעיֵניֶהם  ֶאת  ַהּכֹל  ָּתלּו  ַהִוּכּוַח  ֵהֵדי   ְּכׁשֹו

ַהְּגדֹוָלה, ְּבִצִּפָּיה ֶׁשַּתְכִריַע ֶאת ַהִּדּיּון ַהּנֹוֵקב.
”ְּבַׁשָּבת  ָּפְסָקה:  ּוְלַבּסֹוף  ְּבַדְעָּתּה,  ָחְכָכה  ָהָאחֹות 
ְלַגֵּבי  ְוִאּלּו  ָּכָרִגיל,  ְּתִהִּלים  לֹוַמר   ָצִרי ְּבַוַּדאי  זֹו, 

ַהָּׁשבּועֹות ַהָּבִאים, ִנְתַיֵעץ ִעם ַאָּבא!“.
ֶׁשְּבַאְרצֹות  מֹוְנִסי  ָּבִעיר  ַׁשָּבת,  ֵליל  ְּבִאיׁשֹון  ּוֵביְנַתִים, 

ְּבֵבית  ִמְׁשָּכבֹו  ַעל  ל.  ָהַרב   ִהְתַהֵּפ ָהְרחֹוָקה,  ַהְּבִרית 
ַּבְּמאָֹרע  ִנְזַּכר  הּוא  ְלֵהָרֵדם.  ִהְצִליַח  ְוא  ְמָאְרָחיו 

ֶׁשֵאַרע ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת, ְוִלּבֹו ָהָמה ִמְּדָאָגה.

ָלׁשּוב  ָעֵלינּו  ל.,  ָהַרב  ָּדַאג  ְוָלָּמה  ָמה  ַעל  ְלָהִבין  ְּכֵדי 
ֲאחֹוָרה ְׁשעֹות ִמְסָּפר:

ְּבֶמֶׁש ְימֹות ַהָּׁשבּוַע ִהְתָאֵרַח ָהַרב ל. ְּבֵבית ִמְׁשָּפָחה 
ַּבֲעַלת ֶחֶסד ִמַּמָּכָריו ֶׁשִהְתּגֹוְרָרה ִּבְקֵצה ָהִעיר מֹוְנִסי, 
ּוְלַׁשָּבת קֶֹדׁש ֻהְזַמן ְלִהְתָאֵרַח ְּבֵבית ִמְׁשָּפָחה ַאֶחֶרת, 

ִּבְׁשכּוָנה ְמֻרֶחֶקת.

ֶאת  ל.  ָהַרב  ָאַרז  ַּכֲאֶׁשר  ִׁשִּׁשי,  יֹום  ְּבָצֳהֵרי  ְוִהֵּנה, 
ַהִּמְזָוָדה ַהְּקַטָּנה ֶׁשִּבֵּקׁש ִלּטֹל ִעּמֹו ַלַּבִית ֶׁשּבֹו ָעִתיד 
ָהָיה ְלִהְתָאֵרַח ְּבַׁשָּבת קֶֹדׁש, ִנְקְרָעה ְלֶפַתע ַהִּמְזָוָדה, 
ֶׁשָראּו  ַהֵּלב  ְנִדיֵבי  ְמָאְרָחיו  ַאְרָצה.  ִנְׁשְּפָכה  ּוְתכּוָלָתּה 
ְּבָצָרתֹו, ִמֲהרּו ִלְׁשף ַּבֲעבּורֹו ִמְזָוָדה ֲחָדָׁשה ֶׁשָהְיָתה 

ִּבְרׁשּוָתם ּוְלַהֲעִניק לֹו אֹוָתּה ְּבַמָּתָנה.

ַהַּנָהג  ָּדֲחָקה,  ַהָּׁשָעה  ִלּבֹו.  ְּבָכל  ָלֶהם  הֹוָדה  ל.  ָהַרב 
ֶאת  ְלַהֲעִביר  ִמֵהר  ְוהּוא  רּוַח,  ְּבֹקֶצר  ַּבחּוץ  ִהְמִּתין 
ְלִהְתַאְרֵּגן  ִמֶּׁשִּסֵּים  ַהֲחָדָׁשה.  ַלִּמְזָוָדה  ַוֲחָפָציו  ְּבָגָדיו 
ֶאת  ַאֲחָריו  ּגֹוֵרר  ֶׁשהּוא   ּתֹו ַהַּבִית,  ִמן  ָלֵצאת  ָּפָנה 

ַהִּמְזָוָדה ַהֲחִדיָׁשה ּופֹוֶנה ְלֵעֶבר ָהֶרֶכב.

ַּבֶּדֶר ִצְלֵצל ַהֶּטֶלפֹון ְּבִכיסֹו. ָהָיה ֶזה ַּבַעל ַהַּבִית ֶׁשּבֹו 
ֶאת   ֵמֲאחֹוֶרי ”ִהְׁשַאְרָּת  ַהָּׁשבּוַע;  ִּבימֹות  ִהְתָאֵרַח 
ָלַאְׁשָּפה?“,  ְלַהְׁשִליָכּה  נּוַכל  ַהִאם  ַהְּקרּוָעה.  ַהִּמְזָוָדה 
ֵאין  ”ְסִליָחה...  ְוָעָנה:  ַּפֲעַמִים  ָחַׁשב  א  ל.  ָהַרב 
ְּבֶהְחֵלט  ְוִנָּתן  ְלִתּקּון  ִנֶּתֶנת  א  ַהִּמְזָוָדה  ְּבָעָיה.  ׁשּום 

ְלַהְׁשִליָכּה ַלַּפח... ּתֹוָדה ְוַׁשָּבת ָׁשלֹום!“.

ה  ַמֲעֹשֶ ְּבאֹותֹו  ל.  ָהַרב  ִנְזַּכר  ָּכָאמּור,  ַׁשָּבת,  ְּבֵליל 
ְוֶנֱחַרד; הּוא ִנְזַּכר ְּבַזֲעזּוַע ִּכי ַּבִּכיס ַהְּפִניִמי ֶׁשל אֹוָתּה 
ִמְזָוָדה ְׁשמּוָרה ָהְיָתה ַמֲעָטָפה ָעָבה ִויָקָרה, ֶׁשְּבתֹוָכּה 
ַאְלֵפי  ַעְׂשרֹות  ַּבת  ְׁשָטרֹות  ֲחִביַלת  ָלֶבַטח  ָׁשְכָנה 
ַהָּׁשבּועֹות  ִּבְׁשֶׁשת  ִויִגיָעתֹו  ֲעבֹוָדתֹו  ְּפִרי  ּדֹוָלִרים, 
ַהִּויָזה  ּובֹו  ַהַּדְרּכֹון  נֹוָסף:  ָחׁשּוב  ְוָדָבר  ָהַאֲחרֹוִנים, 

ַהַּמִּתיָרה ֶאת ְׁשהּותֹו ְּבַאְרצֹות ַהְּבִרית.

ַהִּמְזָוָדה ּוְתכּוָלָתּה ַהְּיָקָרה ְּבַוַּדאי ֻמָּנִחים ַעָּתה ָּבְרחֹוב 
ִּכי  ִיָּמֵלט  ְוא  ּבֹו,  עֹוְבִרים  ּגֹוִיים  ַאְלֵפי  ֲאֶׁשר  ַהּסֹוֵאן, 
ֶׁשָּמָחר  ַּגם  ִיָּתֵכן  ְלַעְצמֹו.  ַהֶּכֶסף  ֶאת  ִיּטֹל  ֵמֶהם  ֶאָחד 
ַּבּבֶֹקר ִּתָּלַקח ַהִּמְזָוָדה ַעל ְיֵדי ַמָּׂשִאית ָהַאְׁשָּפה... ָּכל 
ְּבֶהְחֵלט  ְוֶהְגיֹוִנית  ְסִביָרה  ָהְיָתה  ֵמָהֶאְפָׁשֻרּיֹות  ַאַחת 
ְוִהְסִּפיָקה ְּבִנְפָרד ְּכֵדי ִלְטרֹד ֶאת ְמנּוָחתֹו ֶׁשל ָהַרב ל.

ִמָּכל ָמקֹום א ָהָיה ְּבָיָדיו ַלֲעׂשֹות ַעָּתה ְמאּוָמה. ָהַרב 
ל. ִהְתַחֵּזק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִּכי ּבֹוֵרא ָהעֹוָלם ַהּכֹל ָיכֹול ְּבַוַּדאי 
ְלַבּסֹוף  ִנְרַּדם  זֹו  ַמֲחָׁשָבה   ּוִמּתֹו ֶהְפֵסד,  ִמֶּמּנּו  ִיְמַנע 

ְּבקִֹׁשי ַרב.

ְּבֶמֶׁש ַהַּׁשָּבת ָצפּו ְוָעלּו ְּבִלּבֹו ִמַּפַעם ְלַפַעם ַמְחָׁשבֹות 
ַמְדִאיגֹות, ַא ָהַרב ל. ִהְדִחיָקן ִמְּפֵני ְּכבֹוד ַהַּׁשָּבת.

ָהַרב  ִנְפַרד  ְמֻאֶחֶרת,  ַלְיָלה  ִּבְׁשַעת  ַהַּׁשָּבת  ְּבמֹוָצֵאי 
 ְּבֶמֶׁש ִהְתָאֵרַח  ֶׁשּבֹו  ִמְּמָאְרָחיו ּוָפָנה ָלׁשּוב ַלַּבִית  ל. 
ּוִמָּיד  ִמְּנׂשֹא,  ָקֶׁשה  ָהָיה  ְּבִלּבֹו  ַהֶּמַתח  ַהָּׁשבּוַע.  ְימֹות 
ִּבְדָאָגה  ָרץ  ְמָאְרָחיו,  ֵּבית  ְלֶפַתח  ָהֶרֶכב  ְּכֶׁשִהִּגיַע 

ּוִבְנִׁשיָמה ֲעצּוָרה ִלְבּדֹק ָמה ָעָלה ְּבגֹוַרל ִמְזַוְדּתֹו.

ְוִהֵּנה, ַהִּמְזָוָדה ָעְמָדה ָלּה ְּבֶאְמַצע ַהִּמְדָרָכה ַהּסֹוֶאֶנת, 
ְקרּוָעה ּוְׁשסּוָעה. ָהַרב ל. ִמֵהר ְלַמֵּׁשׁש ִּבְקָרֶביָה ְוָקָפא 
ֲחִביָלה  ָלּה  ָׁשְכָנה  ַהְּפִניִמי  ַהִּכיס   ְּבתֹו ְמקֹומֹו...  ַעל 
ַהַּדְרּכֹון  ִעם  ַיַחד  ְּבגּוִמָּיה,  ְּכרּוָכה  ְׁשָטרֹות,  ֶׁשל  ָעָבה 
ֶהָחׁשּוב. ַמָּמׁש ְּכִפי ֶׁשהֹוִתיָרּה ִלְפֵני ִּכְׁשלֹוִׁשים ָׁשעֹות.

ְּכִמְנָהגֹו  ְלֵביתֹו,  ְלִהְתַקֵּׁשר  ִמֵהר  ַהִּנְרָּגׁש  ל.  ָהַרב 
ָהְיָתה  ְּכָבר  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ָּבָאֶרץ  ַׁשָּבת.  מֹוָצֵאי  ְּבָכל 
ְׁשַעת ּבֶֹקר ֻמְקֶּדֶמת, ּוְבֵני ַהַּבִית ֶׁשֶּזה ַעָּתה ִהְתעֹוְררּו 

ִמְּׁשָנָתם ִנְדֲהמּו ְלֶׁשַמע ַהִּסּפּור ַהַּמְפִעים.

קֹוָלּה  ֶאת  ְלַקו  ֵמֵעֶבר  ל.  ָהַרב  ָׁשַמע  ָלֶכם“,  ”ָאַמְרִּתי 
 ָצִרי ְּבַׁשָּבת  ֶׁשַּגם  ָלֶכם  ”ָאַמְרִּתי  ַהּבֹוֶגֶרת,  ִּבּתֹו  ֶׁשל 
ִאְלָמֵלא  ָלָּמה;  ַעָּתה  ֶזה  ְרִאיֶתם  ִהֵּנה  ְּתִהִּלים.  לֹוַמר 

ַהְּתִהִּלים, ִמי יֹוֵדַע ֶמה ָהָיה עֹוֶלה ְּבגֹוַרל ַהִּמְזָוָדה“.
ִמִּפי ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה

ַצִּדיק ַיְפִריד ִציִצּיֹוָתיו ָּתִמיד
ְּבֵבאּור ַמְׁשָמעּות ְלׁשֹון ִציִצית ָּכַתב ַרִׁש“י (ְמָנחֹות מא ב) ֶׁש‘ִּציִצית‘ הּוא 
ְלׁשֹון  ֶאת  א)  מב  (ָׁשם  ַּבְּגָמָרא   ְלָכ ֶׁשָּסְמכּו  ּוְכִפי  ְויֹוֵצא.  ַהָּתלּוי  ָּדָבר 
ַהָּכתּוב (ְיֶחְזֵקאל ח ג): ”ַוִּיָּקֵחִני ְּבִציִצת רֹאִׁשי“. ְוֵכן ָּכַתב ָהַרְמָּב“ם (ִציִצית 
’ִציִצית‘,  א): ”ָעָנף ֶׁשעֹוִׂשים ַעל ְּכַנף ַהֶּבֶגד ִמִּמין ַהֶּבֶגד הּוא ַהִּנְקָרא 

ִמְּפֵני ֶׁשהּוא ּדֹוֶמה ְלִציִצית ֶׁשל רֹאׁש“.
ֲהָלָכה ְלַמֲעֶׂשה ָלְמדּו ִמֵּפרּוׁש ֶזה ַּבְּגָמָרא ָׁשם, ִּכי ְלִפיָכ ֵיׁש ְלַהְקִּפיד 
ֶׁשל  (ְּבלֹוִרית  ַּדֲאַרָּמֵאי‘  ְּכ‘צּוִציָתא  ֶׁשִּיְהיּו  ַהִּציִצית  חּוֵטי  ֶאת  ְלַהְפִריד 
ָהֲאִר“י:  ְּבֵׁשם   ְלָכ ִסיָמן  ֵהִביא  ַאף  יח)  (ח  ְּברּוָרה‘  ּוַב‘ִּמְׁשָנה  ָנְכִרים ), 

’ִציִצית‘ ָראֵׁשי ֵּתבֹות: ”ַצִּדיק ַיְפִריד ִציִצּיֹוָתיו ָּתִמיד“.
ַּדְוָקא  ָהִעְנָין  ֶאת  ִׁשְּיכּו   ֶׁשְּלָכ ֵּבֵאר  ְׁשַלח)  (פר‘  ְמָגִדים‘  ’נַֹעם  ְּבֵסֶפר 
ַל‘ַּצִּדיק‘, ַאף ֶׁשהּוא נֹוֵגַע ְלָכל ִאיׁש ִמִּיְׂשָרֵאל, ִמּׁשּום ֶׁשַה‘ָּמֵגן ַאְבָרָהם‘ 
(או“ח ח י) ֵּבֵאר ֶׁשַהַּטַעם ֶׁשֵאין סֹוְמִכים ִּבְבִדיַקת ַהִּציִצּיֹות ַעל ַהֲחָזָקה, 

ֶאת  ְלָבֵרר  ֶׁשֶאְפָׁשר  ָמקֹום  ֶׁשְּבָכל  ְּבָיֵדינּו  הּוא  ֶׁשְּכָלל  ִמּׁשּום  הּוא 
ַהָּדָבר ֵאין סֹוְמִכים ַעל ֲחָזָקה. ָאְמָנם ָּכַתב ֶׁשְּלִפיָכ ִאם יֹוֵדַע ֶׁשַעל 

ְיֵדי ַהִהְתַעְּסקּות ַּבְּבִדיָקה ִיְתַאֵחר ְוַיְפִסיד ְּתִפָּלה ַּבִּצּבּור, א ִיְבּדֹק.
ְוִהֵּנה ָידּוַע ִּכי ַּבּתַֹאר ’ַצִּדיק‘ ִנָּתן ְלַכּנֹות ֶאת ִמי ֶׁשַּמְקִּפיד ָּתִמיד ִלְהיֹות 
ֵמֲעָׂשָרה ִראׁשֹוִנים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ּוְלִפי ֶזה מּוָבן ַהּנֹוְטִריקֹון: ”ַצִּדיק 
ַיְפִריד ִציִצּיֹוָתיו ָּתִמיד“ – ַרק ַצִּדיק ָיכֹול ְלַקֵּים ִמְנָהג ֶזה ָּתִמיד ְּבא 
ֵמֲעָׂשָרה  ִלְהיֹות  ַמְקִּפיד  ָּתִמיד  ֶׁשהּוא  ִמְּפֵני  ֶאָחד,  יֹום  ֶׁשל  ֶהְפֵסד 

ִראׁשֹוִנים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת.

ִציִצית – ִּתְזּכֶֹרת ָלָאָדם ַלֲעׂשֹות ִמְצוֹות 
ַהַּמֲהָר“ל ֵּבֵאר ִּכי ָלׁשֹון זֹו ִנְנְקָטה ְלַגֵּבי ִמְצַות ִציִצית, ִּכי ֶּבֶגד ַהִּציִצית 
ָעָפר  ֶׁשִהּנֹו  ָהָאָדם  ְלגּוף  ֵסֶמל  ִהּנֹו  ּגּופֹו,  ֶאת  ָהָאָדם  עֹוֵטף  ֶׁשּבֹו 
ַהּיֹוֵצא  [ֵעֶׂשב]  ַהָּׂשֶדה‘  ְּכ‘ִציץ  ִמֶּמּנּו  ַהּיֹוְצאֹות  ְוַהִּציִצּיֹות  ֵמָהֲאָדָמה, 

ֵמָהֲאָדָמה, ְמַסְּמלֹות ֶאת ַמֲעָׂשיו ַהּטֹוִבים ּוְפֻעּלֹוָתיו.
ַמְזִּכירֹות  ִמֶּמּנּו,  ַהּיֹוְצאֹות  ַהִּציִצּיֹות  ּוְרִאַּית  ַהִּציִצית  ֶּבֶגד  ְלִביַׁשת 
ִהיא  ְּבִריָאתֹו  ַּתְכִלית   ְוָכ ֵמָהֲאָדָמה,  ָעָפר  ֶאָּלא  ֵאינֹו  ּגּופֹו  ִּכי  ָלָאָדם 
ְמַמֵּמׁש  ַּבֲעִׂשָּיָתם  ַרק  ֶׁשֵּכן  טֹוִבים,  ּוַמֲעִׂשים  ִמְצוֹות  ֲעִׂשַּית  ְלֵׁשם 
ָהָאָדם ֶאת ַּתְכִלית ְּבִריָאתֹו ִמן ַהּכַֹח ֶאל ַהּפַֹעל (’ְנִתיבֹות עֹוָלם‘ ְנִתיב ָהֲעבֹוָדה 

טו).
ָּכַתב ַּבַעל ַה‘ִּצּיֹוִני‘ (פר‘ ְׁשַלח) ִּכי ְּבָכל חּוט ְוחּוט ִמחּוֵטי ַהִּציִצית ְיַכֵּון 

ַּכָּוָנה ִנְפֶרֶדת ְּבִזְכרֹון ִמְצוֹות ה‘: 
ַּבחּוט ָהִראׁשֹון – ִיְזּכֹר ִמְצוֹות ֲעֵׂשה ְוא ַּתֲעֶׂשה ַהְּתלּויֹות ָּבַעִין, ַּבחּוט 
ַהֵּׁשִני – ֶאת ַהִּמְצוֹות ַהְּתלּויֹות ַּבֶּפה, ַּבְּׁשִליִׁשי – ֶאת ַהִּמְצוֹות ַהְּתלּויֹות 
ִּבְבִליַעת ַהֵּוֶׁשט, ָּבְרִביִעי – ֶאת ַהִּמְצוֹות ַהְּתלּויֹות ָּבָאְזַנִים, ַּבֲחִמיִׁשי – 
ֶאת ַהִּמְצוֹות ַהְּתלּויֹות ָּבַאף [ֶׁשֵהן: ֵריַח ָוַכַעס], ַּבִּׁשִּׁשי – ֶאת ַהִּמְצוֹות 
ַהְּתלּויֹות ַּבָּיַדִים, ַּבְּׁשִביִעי – ֶאת ַהִּמְצוֹות ַהְּתלּויֹות ָּבַרְגַלִים, ַּבְּׁשִמיִני 
– ֶאת ַהִּמְצוֹות ַהּנֹוְגעֹות ְלִעְנְיֵני ַהַּתֲאוֹות ַהּגּוָפִנּיֹות ּוַבֲאֻגָּדה ֶׁשְּלַמְעָלה 

ֶׁשִהיא ְּכֶנֶגד ַהֵּלב – ֶאת ָּכל ַהִּמְצוֹות ַהְּתלּויֹות ַּבֵּלב.

’ְלָהִציץ‘ ֶּדֶר ַהִּציִצית
ַרִּבים ֵמַהְּמָפְרִׁשים ֵּפְרׁשּו ִּכי ְלׁשֹון ִציִצית ְמַסֶּמֶלת ֲהָצָצה ּוְרִאָּיה, ֶׁשּזֹו 
ַמְּטַרת ַהִּציִצית – ִלְראֹוָתּה, ְוַעל ְיֵדי ָּכ ִלְזּכֹר ֶאת ִמְצוֹות ה‘. ֵּכן ֵּפֵרׁש 
סי‘  ח“ז  (ׁשּו“ת,  ָהַרְׁשָּב“א  ָּכַתב  ְוֵכן  לח),  טו  (ַּבִּמְדָּבר  ְׁשַלח  ְּבָפָרַׁשת  ַרִׁש“י 
תקלח), ֶׁשִעְנַין ַהִּציִצית הּוא ’ַהָּבָטה‘, ִּכְלׁשֹון ַהָּכתּוב (שה“ש ב ט): ”ֵמִציץ 

ִמן ַהֲחַרִּכים“.
ְוָכַתב ָהַרִּבי, ר‘ ְמַנֵחם ֶמְנֶּדל ֵמִריָמנֹוב, ִּכי ָלׁשֹון זֹו ְמַסֶּמֶלת ֶאת ְסֻגַּלת 
ִמְצָוה זֹו: ”ְלָהִסיר ַמֲעֵבה ַמֲחַׁשֵּכי ֵעיֵני ַהַּגְׁשִמּיּות ְוֵעיֵנינּו ֶאל ְקדֹוׁש 
ִיְׂשָרֵאל ִּתְרֶאיָנה“, ְוִסֵּים: ”ְוַעל ֵּכן ָצִרי ְלִהָּזֵהר ְמאֹד ְּבִמְצָוה זֹו“ (’ְמַנֵחם 

ִצּיֹון‘ ְּבֵראִׁשית).

ּוַבַעל ’ְּבֵאר מֶֹׁשה‘ ִמּקֹוְז‘ִניץ‘ ֵהִביא ְּבֵׁשם ַרּבֹו ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי זּוָׁשא 
ַהּבֶֹקר  ְּבַהְׁשָּכַמת  ֵּתֶכף  ”ְּבִני,  ַהָּלׁשֹון:  ְּבזֹאת  לֹו  ֶׁשָאַמר  ֵמֲאִניּפֹוִלי 
ַּבֲהִקיְצ ִמְּׁשָנְת ַקח ְּבָיְד ַהִּציִצית ַהְּקדֹוִׁשים, ְוֵתן ִלְּב ְוַדְעְּת ְלַעֵּין 
ָיֵרא  ּוְתֵהא  ְׁשמֹו,   ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  ּוְגֻדַּלת  רֹוְממּות  ְּבגֶֹדל  ּוְלִהְסַּתֵּכל 

ִמָּפָניו... ִיְרַאת ָהרֹוְממּות, ְוא ְּכִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה“.
ְּבחּוט  ַהַהָּבָטה  ְיֵדי  ַעל  ִּכי  עח),  ַׁשַער  (ַּבִּמְדָּבר  ָה‘ֲעֵקָדה‘  ַּבַעל  ָּכַתב  עֹוד 
ַהְּתֵכֶלת ֶׁשהּוא ָּגֶון ְמֻמָּצע ֵּבין ַהָּׁשחֹר ַלָּלָבן, ִיְתּבֹוֵנן ָהָאָדם ְלַהְׁשִקיף 
ָהַרְמָּב“ם  ֶׁשָּכַתב  ּוְכִפי  ַהְּמֻמָּצע.   ַלֶּדֶר ּוְלַיְּׁשָרם  ַמֲעָׂשיו  ַעל  ָּתִמיד 
ֵאיָנן  ְוֵדָעה  ֵּדָעה  ֶׁשְּבָכל  ִמּזֹו  זֹו  ָהְרחֹוקֹות  ְקָצוֹות  ”ְׁשֵּתי  ג):  א  (ֵּדעֹות 

ֶּדֶר טֹוָבה, ְוֵאין ָראּוי לֹו ָלָאָדם ָלֶלֶכת ָּבֶהן ְוא ְלַלְּמָדן ְלַעְצמֹו. ְוִאם 
ָלַמד  ֶׁשְּכָבר  אֹו  ֵמֶהן  ְלַאַחת  מּוָכן  אֹו  ֵמֶהן  ְלַאַחת  נֹוֶטה  ִטְבעֹו  ָמָצא 
ַאַחת ֵמֶהן ְוָנַהג ָּבּה ַיֲחִזיר ַעְצמֹו ַלּמּוָטב... ִהיא ִמָּדה ֵּבינֹוִנית ֶׁשְּבָכל 
ֵּדָעה ְוֵדָעה ִמָּכל ַהֵּדעֹות ֶׁשֵּיׁש לֹו ָלָאָדם, ְוִהיא ַהֵּדָעה ֶׁשִהיא ְרחֹוָקה 
ִמְּׁשֵּתי ַהְּקָצוֹות ִרחּוק ָׁשֶוה ְוֵאיָנּה ְקרֹוָבה א ְלזֹו ְוא ְלזֹו, ְלִפיָכ ִצּוּו 
אֹוָתם  ּוְמַכֵּון  אֹוָתם  ּוְמַׁשֵער  ָּתִמיד  ֵּדעֹוָתיו  ָׁשם  ָאָדם  ֶׁשְּיֵהא  ֲחָכִמים 

ַּבֶּדֶר ָהֶאְמָצִעית ְּכֵדי ֶׁשְּיֵהא ָׁשֵלם ְּבגּופֹו...“.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ִּפְרֵקי ַהְּתִהִּלים א ֶנֶאְמרּו ָלִריק...

ע טטּתַ ּבָ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
הּתִהּל קי

ו סִספפּפּ ם
ת ִציִצית (ב‘) ָ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


