
יְנָחס ת ּפִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּבָרָכה ִּבְמאֹור ָּפִנים
”ָלֵכן ֱאמֹר ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום“ (כה יב)

”ֶׁשְּתֵהא לֹו ִלְבִרית ָׁשלֹום, ְּכָאָדם ַהַּמֲחִזיק טֹוָבה ְוֵחנּו ת ְלִמי 
ֶׁשעֹוֶׂשה ִעּמֹו טֹוָבה“ (ַרִׁש“י).

ֶאת ַמְׁשָמעּוָתּה ֶׁשל ְּבָרָכה זֹו ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְצִבי ַאְרֵיה ְפרּוֶמר 
ִמּקֹוִז‘יְגלֹוב:

ֶאת  ְמָפְרִטים  ֶׁשָאנּו  ְלַאַחר  ָׁשלֹום‘,  ’ִׂשים  ִּבְרַּכת  ְּבִסּיּום 
מֹוִסיִפים  ָאנּו  ְוכּו‘,  ָוֶחֶסד“  ֵחן  ּוְבָרָכה,  ”טֹוָבה  ְצָרֵכינּו;  ָּכל 
ּוְמַבְּקִׁשים: ”ָּבְרֵכנּו ָאִבינּו ֻּכָּלנּו ְּכֶאָחד ְּבאֹור ָּפֶני“, ְּכלֹוַמר: 
ַאל ִּתֵּתן ָלנּו ֶאת ְמֻבָּקֵׁשנּו ְּבִבָּזיֹון ְּכִפי ֶׁשּנֹוֲהִגים ִעם ַטְרָדן 
ַהַּמְרֶּבה ְלַהְפִציר, ֶׁשְּמֻבָּקׁשֹו ִנָּתן לֹו ַרק ְּכֵדי ֶׁשְּיַסֵּים ְּדָבָריו 
ָּפִנים,  ִּבְמאֹור   טּוְב ִמֶּׁשַפע  ָעֵלינּו  ַהְׁשַּפע  ֶאָּלא   ,ְוֵיֵל
ִּכי   ָּפֶני ”ְואֹור  ד):  מד  (ְּתִהִּלים  ַּכָּכתּוב  ּוְבָרצֹון,  ְּבַרֲחִמים 

ְרִציָתם“.
”ְּבִרית  ֶאת  הּוא:   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְוָאַמר  ִהְקִּדים  ָּכאן,  ַאף 
ַהַּמֲחִזיק  ָּפִנים ”ְּכָאָדם  ִּבְמאֹור  ְלִפיְנָחס  ֶאֵּתן  עֹוָלם“  ְּכֻהַּנת 

’ֶאֶרץ ְצִבי‘טֹוָבה...“.

ִמְצָוה ְׁשֵלָמה ְּבא מּום
”ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת ְּבִריִתי ָׁשלֹום“ (כה יב)

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַיֲעקֹב קִַטיָנא ַרָּבּה ֶׁשל חּוְסט:
ַּכֲאֶׁשר זֹוֶכה ָהָאָדם ְלַקֵּים ִמְצָוה ִּבְׁשֵלמּות, ָעָליו ָלֵׂשאת ִמָּיד 
ְּבֶהְפֵסדֹו.  ְׂשָכרֹו  ֵיֵצא  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַּדְעּתֹו,  ָּתזּוַח  ְלַבל  ְּתִפָּלה 
ּוְכִפי  ַהּכֹל,  ֶאת  ְמַקְלֶקֶלת  ַהַּגֲאָוה  ֶׁשִּמַּדת  ִמּׁשּום  זֹאת 

ֶׁשָאְמרּו ֲחָז“ל (ְמִגָּלה כט א): ”ָמאן ְּדָיִהיר – ַּבַעל מּום הּוא“.
ִהְנִני  ֱאמֹר  ְלִפיְנָחס: ”ָלֵכן  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִהְבִטיַח   ְלָכ
ַהִּמְצָוה  ִּכי  ַלֲחׁשֹׁש  לֹו  ַאל   – ָׁשלֹום“  ְּבִריִתי  ֶאת  לֹו  נֵֹתן 
ַאף  ֶאָּלא  ַּגֲאָוה,  ְלִהְרהּוֵרי  לֹו  ִּתְגרֹם  ֶׁשָעָׂשה  ַהְּגדֹוָלה 

ְלַאֲחֶריָה הּוא ִיָּׁשֵאר ָׁשֵלם ְּבא מּום.
’ָקְרַּבן ֶהָעִני‘

ַהַּמֲחִזיר ְנָׁשמֹות ִלְפָגִרים ֵמִתים
”ִּכי ָאַמר ה‘ ָלֶהם מֹות ָיֻמתּו ַּבִּמְדָּבר ְוא נֹוַתר ֵמֶהם ִאיׁש ִּכי 

ִאם ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנה ִויהֹוֻׁשַע ִּבן נּון“ (כו סה)
ִסֵּפר ַהַּמִּגיד ַהְּירּוַׁשְלִמי ַהּנֹוָדע ַרִּבי ָׁשלֹום ְׁשַבְדרֹון:

ִמְּפֵאֵרי ּתֹוָׁשֶביָה ֶׁשל ְׁשכּוַנת ’ַׁשֲעֵרי ֶחֶסד‘ ַהַּמֲעִטיָרה ֲאֶׁשר 
ִּבירּוָׁשַלִים ֶׁשל ַמְעָלה ָהָיה ַרִּבי ָמְרְּדַכי ָקִמיֶנְצִקי. ַאף ֶׁשְּכָבר 
ָהָיה ָיִׂשיׂש ּוָבא ַּבָּיִמים, ָנַהג ַרִּבי ָמְרְּדַכי ְּבִמְנָהג ִיחּוִדי: ְּבָכל 
ֵעת ֶׁשָהָיה ִמְתעֹוֵרר ַּבַּלְיָלה, ַאף ִאם ָחְלָפה ַרק ָׁשָעה ַאַחת 
ְלֵבית  ּוַמְׁשִּכים  ָּכֲאִרי  ִמְתַּגֵּבר  ָהָיה  ְיצּועֹו,  ַעל  ֵמֲעלֹותֹו 

ַהְּכֶנֶסת ַלֲעבֹוַדת ּבֹוְראֹו.
ַּכֲאֶׁשר ִנְׁשַאל ְלֵפֶׁשר ִמְנָהגֹו ֶזה ִסֵּפר:

נֹוָאׁש  ָהרֹוְפִאים  ֶׁשָאְמרּו  ַעד  ֲאנּוׁשֹות  ָחִליִתי  ”ִּבְצִעירּוִתי 
ְלַאַחר  ְוִהְבֵראִתי.  ָעַלי  ִרֲחמּו  ַהָּׁשַמִים  ֶׁשִּמן  ֶאָּלא  ְלַחַּיי, 
ִהְתַחַּיְבִּתי  ְּבַוַּדאי  ֲהא  ְּבִלִּבי:  ִהְרַהְרִּתי  ֶׁשִהְבֵראִתי 
ִמיָתה, ְוִאְלָמֵלא ָחסּו ָעַלי ִמן ַהָּׁשַמִים, א ָהִייִתי נֹוַתר 

ַּבַחִּיים. ִאם ֵּכן, ַמָּצִבי ּדֹוֶמה ְלַאְנֵׁשי ּדֹור ַהִּמְדָּבר ֶׁשֶּנֶעְנׁשּו 
ְּבֵליל  ָׁשָנה  ְּבָכל   ּוְלִפיָכ ַהְּמַרְּגִלים,  ֵחְטא  ֵמֲחַמת  ְּבִמיָתה 
ְּבתֹוָכם  ְויֹוְׁשִבים  ּבֹורֹות  חֹוְפִרים  ֻּכָּלם  ָהיּו  ְּבָאב  ִּתְׁשָעה 
ַעד ַהּבֶֹקר, ְּכֶׁשֵהם ַמְמִּתיִנים ִלְראֹות ַהִאם ָימּותּו אֹו ֶׁשָּמא 
ִמי  ֵאי  ִהְתעֹוֵרר  ִאם  ְוִהֵּנה,  ב).  ל  ַּתֲעִנית  (ַרִׁש“י  ִלְחיֹות  ַיְמִׁשיכּו 
ֵמֶהם ְּבֶאְמַצע ַהַּלְיָלה ְוֵהִבין ֶׁשִּנְגַזר ָעָליו ְלַהְמִׁשי ִלְחיֹות, 

ֲהַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת ֶׁשַּיְמִׁשי ִלְׁשַּכב ְּבִקְברֹו ַעד ַהּבֶֹקר?!

ַּכֲאֶׁשר  ַלְיָלה,  ָּכל  אֹוִתי  אֹוֶפֶפת  ַהְרָּגָׁשה  אֹוָתּה  ֲאִני,  ַאף 
ְוָׂשֵמַח  ָׂשׂש  ֲהֵריִני  ַחי:  ֶׁשעֹוֶדִּני  ּוַמְרִּגיׁש  ִמְּׁשָנִתי  ֵנעֹור  ֲאִני 
ַעל ַהְּבׂשֹוָרה, ּוִמּתֹו ָּכ ֲאִני ָרץ ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ַלֲעבֹד ֶאת 

ּבֹוְרִאי“.
’ְׁשַאל ָאִבי ְוַיֵּגְד‘ ח“ב עמ‘ רצג

ְּתִפּלֹוָתיו ֶׁשל ְיהּוִדי – ְלֵׁשם ָׁשַמִים
”ַוַּיְקֵרב מֶֹׁשה ֶאת ִמְׁשָּפָטן ִלְפֵני ה‘; ֵּכן ְּבנֹות ְצָלְפָחד ּדְֹברֹת“ 

(כז ה-ז)

ָאַמר ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ַנחּום ִיְׂשָרֵאל ִמִּליְפָנא:

ִעְנָיָניו  ַעל  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל  ֵמַהַּצִּדיק  ְמַבֵּקׁש  ְיהּוִדי  ַּכֲאֶׁשר  ַאף 
ַהַּגְׁשִמִּיים, ַעל ַהַּצִּדיק ְלַלֵּמד ָעָליו ְזכּות ִּבְתִפָּלתֹו ִּכי ַּכָּוָנתֹו 
ָממֹונֹו  ֶׁשְּבֶאְמָצעּות  ְּכֵדי  זֹאת  ְמַבֵּקׁש  ְוהּוא  ָׁשַמִים,  ְלֵׁשם 
ָידּוַע  ְּכָבר  ַוֲהֵרי  טֹוִבים.  ּוַמֲעִׂשים  ִמְצוֹות  ְלַהְרּבֹות  יּוַכל 
ִנְסַחט  ִאם  ִּכי  ִמְּפִריִמיְשָלן,  ֵמִאיר  ַרִּבי  ֶׁשל  ַמֲאָמרֹו  הּוא 
ֶאת ְּתִפּלֹות רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְויֹום ַהִּכּפּוִרים, ִיָּׁשֵאר ְּבָיֵדינּו ַרק 
ֶּכֶסף... אּוָלם ַּכֲאֶׁשר ִנְסַחט ֶאת אֹותֹו ַהֶּכֶסף ְנַגֶּלה ִּכי נֹוַתר 

ִמֶּמּנּו ַרק ’ִייִדיְׁשַקְיט‘.

ַאף מֶֹׁשה ָהַל ְּבֶדֶר זֹו, ְוֶׁשְּכֶׁשִּבְּקׁשּו ְּבנֹות ְצָלְפָחד ַנֲחָלה 
ְזכּות  ֲעֵליֶהן  ִלֵּמד  ְּכלֹוַמר:  ה‘“,  ִלְפֵני  ִמְׁשָּפָטן  ”ֶאת  ִהְקִריב 
ֶׁשַּכָּוָנָתן ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ְּכֵדי ֶׁשְּבֶאְמָצעּות ַנֲחָלָתן יּוְכלּו ַלֲעבֹד 
ֶאת  ִאֵּׁשר  הּוא   ָּברּו ְוַהָּקדֹוׁש  ַהֶּנֶפׁש.  ִּבְמנּוַחת  ּבֹוְרָאן  ֶאת 
ְּדָבָריו ְוָאַמר: ”ֵּכן ְּבנֹות ְצָלְפָחד ּדְֹברֹת“ – ֵאיְנ ָצִרי ְלָפֵרׁש 
זֹאת ְּבתֹור ִלּמּוד ְזכּות, ִּכי ָּכ ֵהם ַהְּדָבִרים ֶּבֱאֶמת, ְוַכָּוָנָתן 

ָאֵכן ְלֵׁשם ָׁשַמִים.
’ִלּקּוֵטי ְיהּוָדה‘

ִמְּפֵני ָמה ֵאין אֹוְמִרים ’ִׁשיר ֶׁשל יֹום‘ ְּבִמְנָחה?
ַּתֲעֶׂשה  ַהֵּׁשִני  ַהֶּכֶבׂש  ְוֵאת  ַבּבֶֹקר  ַּתֲעֶׂשה  ֶאָחד  ַהֶּכֶבׂש  ”ֶאת 

ֵּבין ָהַעְרָּבִים“ (כח ד)
ְלַהְקָרַבת  ַהִּמְתַלָּוה  ַהַּיִין   ִנּסּו ִּבְׁשַעת  ָויֹום,  יֹום  ְּבָכל 
יֹום  ְלָכל  ָקבּוַע  ִמְזמֹור  ְמׁשֹוְרִרים  ַהְּלִוִּיים  ָהיּו  ַהָּתִמיד, 
יֹום  ִמֵּדי  לֹוַמר  ָאנּו  ַאף  נֹוֲהִגים  ֶׁשאֹותֹו  ַהָּׁשבּוַע,  ִמימֹות 
ְּבִסּיּוָמּה ֶׁשל ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית. ְוָכַתב ַהּטּור (או“ח קלג) ִּכי ֵּכיָון 
ַׁשַחר,  ֶׁשל  ָּתִמיד  ַאַחר  ַרק  מּוָׁשִרים  ָהיּו  ֵאּלּו  ֶׁשִּמְזמֹוִרים 

ְלִפיָכ ַאף ָאנּו אֹוְמִרים אֹוָתם ַרק ְּבַׁשֲחִרית ְוא ְּבִמְנָחה.
ְמפֶֹרֶׁשת  ִמְּגָמָרא  ט)  (ָׁשם  ַה‘ְּפִריָׁשה‘  ָּתַמּה  ַהּטּור  ִּדְבֵרי  ַעל 
ְּבַמֶּסֶכת רֹאׁש ַהָּׁשָנה (ל ב) ֶׁשָּבּה ְמבָֹאר ִּכי ַאף ַאַחר ָּתִמיד 
יֹום,  ֶׁשל  ִׁשיר  ְמׁשֹוְרִרים  ַהְּלִוִּיים  ָהיּו  ָהַעְרַּבִים  ֵּבין  ֶׁשל 

ּוַמּדּוַע ָאֵכן ֵאיֶנּנּו אֹוְמִרים אֹוָתם ַּגם ְלַאַחר ִמְנָחה?
ֵּתֵרץ ָמָרן ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘:

ֵּבין  ֶׁשל  ָּתִמיד  ַאַחר  ַאף  יֹום  ֶׁשל  ִׁשיר  ַהְּלִוִּיים  ָאְמרּו  ָאֵכן 
ָהַעְרַּבִים, ֶאָּלא ֶׁשָהיּו ֵאּלּו ִמְזמֹוִרים ֲאֵחִרים ְוא אֹוָתם ֵאּלּו 
ד)  ז  (ָּתִמיד  ַּבִּמְׁשָנה  ִּכי  לֹוַמר,  ַהּטּור  ְוַכָּוַנת  ַּבּבֶֹקר.  ֶׁשֶּנֶאְמרּו 
ּפְֹרטּו ַרק אֹוָתם ִמְזמֹוִרים ֶׁשֶּנֶאְמרּו ַאַחר ָּתִמיד ֶׁשל ַׁשַחר, 
ְוִאּלּו ַהִּמְזמֹוִרים ֶׁשֶּנֶאְמרּו ַאַחר ָּתִמיד ֶׁשל ֵּבין ָהַעְרַּבִים א 
ְלַאַחר  יֹום  ֶׁשל  ִׁשיר  לֹוַמר  ֵמִאָּתנּו  ִנְבָצר   ּוְלִפיָכ ּפְֹרטּו, 
ְּבֵבית  אֹוְמִרים  ֶׁשַהְלִוִּים  ”ַהִּׁשיר  נֹאַמר:   ֵאי ִּכי  ִמְנָחה, 

ַהִּמְקָּדׁש...“ ְוֵאיֶנּנּו יֹוְדִעים ַמהּו?
’ֲחַתם סֹוֵפר‘ ֵּביָצה ה א

ָמקֹור ִלְתִקיַעת ׁשֹוָפר ְּבחֶֹדׁש ֱאלּול
”יֹום ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם“ (כט א)

ִמָּפסּוק ֶזה ֵהִביא ַרִּבי ַחִּיים ִּפיְנָחס לּוְרָיא ֵמַרָּבֵני לֹוְדז‘ ְרָאָיה 
ֵהֵחל  ַׁשֲחִרית  ְּתִפַּלת  ַאַחר  ְּבׁשֹוָפר  ִלְתקַֹע  ִיְׂשָרֵאל  ְלִמְנַהג 
תקפא  או“ח  (ַרָּמ“א  ַהָּׁשָנה  רֹאׁש  ֶעֶרב  ְוַעד  ֱאלּול  חֶֹדׁש  ֵמרֹאׁש 

א), ּוְכִדְלַהָּלן: 
ַּבְּגָמָרא (ַסְנֶהְדִרין כב ב) מּוָבא ֶׁשַהּנֹוֵדר ַעל ַעְצמֹו ְנִזירּות ְּבא 
 ְלֶמֶׁש ְנִזירּות  ִלְנהֹג  ַחָּיב  ְנִזירּות‘],  [’ְסָתם  ְזַמן  ַהְגָּבַלת 
ְׁשלֹוִׁשים יֹום ִּבְלַבד. ְוָלְמדּו ִמְּלׁשֹון ַהָּפסּוק (ְלֵעיל ו ה): ”ָקדֹׁש 
ִיְהֶיה ַּגֵּדל ֶּפַרע ְׂשַער רֹאׁשֹו“ – ’ִיְהֶיה‘ ְּבִגיַמְטִרָּיה ְׁשלֹוִׁשים, 

ּוִמָּכאן ֶׁש“ְּסָתם ְנִזירּות ְׁשִׁשים יֹום“.
”יֹום   :ָּכ ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהָּכתּוב  ֶאת  ַאף  ִלְדרֹׁש  נּוַכל  ֶזה  ְלִפי 
ְּתרּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם“ – ִּתְקעּו ַּבּׁשֹוָפר ְּבֶמֶׁש ְׁשלֹוִׁשים ָיִמים 

ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ’ִיְהֶיה‘.
’ְקִהַּלת ַחִּיים‘ עמ‘ 163

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם
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ִּפיְנָחס – ַמְלָא – ָאֵמן
ֲחָמִתי  ֶאת  ֵהִׁשיב  ַהּכֵֹהן  ַאֲהרֹן  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ֶּבן  ”ִּפיְנָחס 

ֵמַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“ (כה יא)

ַהּכֵֹהן‘  ַאֲהרֹן  ֶּבן  ֶאְלָעָזר  ֶּבן  ’ִּפיְנָחס  ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי 
ִּפיְנָחס  ’ָאֵמן‘.  ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה  צ“א  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהָּנם 
ָסַתם ֶאת ִּפּיֹות ַהְּמַקְטְרִגים ְוֵהִׁשיב ֲחרֹון ַאף ה‘ ֵמַעל 
ִיְׂשָרֵאל ְּבכַֹח ַהִּיחּוד ַהָּקדֹוׁש ַהָּטמּון ְּבאֹוִתּיֹות ’ָאֵמן‘. 
א):  מ  (תיקו“ז  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכִפי 
ֶׁשל  ִּדין  ְּגַזר  לֹו  קֹוְרִעין  ּכֹחֹו  ְּבָכל  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ”ָּכל 

ִׁשְבִעים ָׁשָנה“.

ְּבנֹוָסף, ָזָכה ִּפיְנָחס ְּבַאֲחִרית ָיָמיו ְלִהְתַעּלֹות ְוִלְהיֹות 
ַמְלַא ה‘, ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ַּבּזַֹהר (ִּכי ִתָּׂשא קצ א): ”ִּפיְנָחס 

ֶזה ֵאִלָּיהּו“, ַוֲהֵרי ’ַמְלָא‘ ְּבִגיַמְטִרָּיה ’ָאֵמן‘. 
’ֶּבן ְלָאְׁשִרי‘ ָּבָלק; ’ַוְיַלֵּקט יֹוֵסף‘ ַמֲעֶרֶכת פ‘

ָרֵזי ֱאמּוִנים
,
ִּכי

ָרֵזירית
מְלָא – ָא

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ

ְּבֶעֶרב ש“ק פר‘ ִּפיְנָחס, כ“ג ְּבַתּמּוז, ָיחּול יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ַהָּגאֹון ַהָּקדֹוׁש 
ַהְּמֻקָּבל ַרִּבי מֶֹׁשה קֹוְרדֹוֵבירֹו ִזיָע“א. ְּבִסְפרֹו ’ֵסֶפר ֵּגרּוִׁשין‘ (אֹות כב) 
ַמִים: ֵהִביא ֶאת ֶׁשִהְתַחֵּדׁש לֹו ְּבִלּמּודֹו ִעם ’ַמִּגיד‘ ֶׁשִּנְׁשַלח ֵאָליו ִמן ַהּׁשָ

ָאְמרּו ֲחָז“ל: ”ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ֵמַהְּמָבֵר“. ְוַאף ִּכי ְלֵעיֵנינּו 
ַהְּבָרָכה  ַהּסֹוד  ִּפי  ַעל  ִּכי  ַּדע   ,ַלְּמָבֵר ָטֵפל  ָאֵמן  ֶׁשָהעֹוֶנה  ִנְרֶאה 
ָאֵמן  ְוָהעֹוֶנה  ָּכָראּוי.  ְלַמְעָלה  ַלֲעלֹות  ְיכֹוָלה  ֵאיָנּה  ַעְצָמּה  ִּבְפֵני 
ַלֲעלֹות  ִהיא  ְיכֹוָלה  ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו  ַהּכַֹח  ֶאת  ָּבּה  ֶׁשּנֹוֵתן  הּוא 

ְלַמְעָלה ּוְלִהְתַקֵּבל ְלָרצֹון ִלְפֵני ַהּבֹוֵרא ָּברּו הּוא.

ֲעִנַּית
ָאֵמן
ַמֲעָלה
ֶאת
ַהְּבָרָכה

ִּבְבָרָכה ְׁשֵלָמה - ְונֹאַמר ָאֵמן! 
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ַהִּסּפּור ַהְּמַחֵּזק ֶׁשְּלָפֵנינּו, ֻסַּפר ִלְפֵני ָׁשִנים ִמְסָּפר ִמִּפי ָר“מ ְּבַאַחת ַהְּיִׁשיבֹות ַהֲחׁשּובֹות ְּבֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש, ֵמָהִראׁשֹונֹות 
ֶׁשִהְצָטְרפּו ְלַמְהֵּפַכת ’ְּבֵני ֱאמּוִנים‘ ְּבֵהיְכֵלי ַהְּיִׁשיבֹות. ֶזהּו ִסּפּור ֻמְפָלא ַעל ּכָֹחּה ֶׁשל ַקָּבָלה ְקַטָּנה, ִּבְפָרט ְּבִעְנְיֵני ’ָאֵמן‘, 

ִלְפּתַֹח ְׁשָעִרים ָּבעֹוָלמֹות ָהֶעְליֹוִנים ּוְלַהְׁשִּפיַע ְיׁשּועֹות ֻמְפָלאֹות ַלִּמְתַחְּזִקים ָּבּה. 

ֶאת ְמקֹומֹו ְּב‘כֶֹתל ַהִּמְזָרח‘ ֶׁשל ַהְּיִׁשיָבה ַהְּקדֹוָׁשה ָקָנה 
ָקֶׁשה  ְּבֶחֶסד.  ְוא  ִּבְזכּות  ַזְלָמן  ְׁשמֹה  ֶהָחׁשּוב  ַהָּבחּור 
ְלַהְחִליט ִעם ָקָנה זֹאת ִּבְזכּות ַהְתָמָדתֹו ַהִּבְלִּתי ְמצּוָיה, 
ִּבְרבֹות  ָמקֹום,  ִמָּכל  ַהְּיֵתָרה.  ַלְמָדנּותֹו  ְּבכַֹח  ֶׁשָּמא  אֹו 
ֵּבית  ִמּנֹוף  ִנְפָרד  ִּבְלִּתי  ּוְלֵחֶלק  ְלֵסֶמל  הּוא   ָהַפ ַהָּׁשִנים 
ַהִּמְדָרׁש. ִמּבֶֹקר ַעד ֶעֶרב ָהָיה יֹוֵׁשב ַעל ְמקֹומֹו, ִמְתנֹוֵעַע 
ָּבאֹוִתּיֹות  ְׁשקּועֹות  ְוֵעיָניו  מּולֹו,  ַהְּפתּוָחה  ַהְּגָמָרא  מּול 
ֶׁשַּתְפִקידֹו  ֶזה  הּוא  ִּכי  ִּבְׁשִנינּות  ֶׁשָּטֲענּו  ָהיּו  ַהְּקדֹוׁשֹות. 

ְלַכּבֹות ֶאת ָהאֹור ַּבַּלְיָלה, ְוהּוא ֶׁשַּמְדִליקֹו ַּבּיֹום.
ְּכַאַחד  ַזְלָמן  ְׁשמֹה  ֶׁשל  ְׁשמֹו  ָיָצא  ְּכָבר  ֶעְׂשִרים  ְּבִגיל 
ְּכָבר  ַּבְּיִׁשיָבה,  ָׁשִנים  ַאְרַּבע  ְלַאַחר  ַהְּיִׁשיָבה.  ִמְּבִחיֵרי 
ְלִהְצַטֵּין  ְּבתֹוָרה,  מֹחֹו  ֶאת  ְוִלְגדֹּׁש  ְלַמֵּלא  הּוא  ִהְסִּפיק 
ְוֻדְגָמה  ֵסֶמל  ּוְלַׁשֵּמׁש  טֹובֹות  ּוְבִמּדֹות  ָׁשַמִים  ְּבִיְרַאת 

ְּבנַֹעם ֲהִליכֹוָתיו.
ְּבָעָיה ַאַחת ֵהִעיָבה ַעל ְּדמּותֹו ֶׁשל ְׁשמֹה ַזְלָמן: הּוא ָהָיה 
ֻמְפָנם ְּבֹאֶפן ִקיצֹוִני. ְלַמֲעֶׂשה, עֹוד ְּבֶטֶרם ִנְכַנס ַלְּיִׁשיָבה 
ַהְּגדֹוָלה ִּדְּוחּו ַעל ָּכ ַרָּבֵני ַהְּיִׁשיָבה ַהְּקַטָּנה ֶׁשָּבּה ָלַמד. 
ַהְּגדֹוָלה ִּתָּפֵתר ְּבָעָיתֹו,  ִעם ְּכִניָסתֹו ַלְּיִׁשיָבה  ֵהם ִקּוּו ִּכי 
ַרק  ַהְּבָעָיה  ִּכי  ִלְראֹות  נֹוְכחּו  ַהָּׁשִנים  ֶׁשִּבְרבֹות  ֶאָּלא 
ֶאת  ָּפָצה  א  ֵמעֹוָלם  ַזְלָמן  ְׁשמֹה  ְוִהְתַעְּצָמה.  ָהְלָכה 
 א ְּכֶׁשָהַפ א ִּבְהיֹותֹו ִּביִׁשיָבה ְקַטָּנה, ְוַאף ,ִּפיו ָּבַרִּבים

ְלֶאָחד ִמֻּמְפְלֵגי ַהְּיִׁשיָבה ַהְּגדֹוָלה.
’ַחּבּורֹות‘  ֶנֶאְמרּו  ְלַפַעם  ִמַּפַעם  ִּכי  ַּבְּיִׁשיָבה  ָהָיה  ִמְנָהג 
ִמֶּטַבע  ַהִּנְלֶמֶדת.  ַּבּסּוְגָיה  ַהְּיִׁשיָבה  ְּבֵני  ִמִּפי  ְּבתֹוָרנּות 
ֵמָראֵׁשי  ִלְהיֹות  ַזְלָמן  ְׁשמֹה  ָהָיה  ָאמּור  ַהְּדָבִרים 
ַהְּמַדְּבִרים, ִּבְפָרט ְלאֹור ְיִדיעֹוָתיו ְוַלְמָדנּותֹו, ֶאָּלא ֶׁשהּוא 

ֵסֵרב ְּבתֶֹקף ְלָכל ַהָּצָעה ֶׁשָּכזֹו.
ֶאָּלא  ָוׁשּוב,  ׁשּוב  ְלַׁשְכְנעֹו  ְוַרּבֹוָתיו  ֲחֵבָריו  ִנּסּו  ִּבְתִחָּלה 
ְלַהְרּפֹות;  ֲעֵליֶהם  ִּכי  ְמֵהָרה  ַעד  ֵהִבינּו  ַאְכָזָבָתם  ֶׁשְּלגֶֹדל 
ְׁשמֹה ַזְלָמן א ָהָיה ְמֻסָּגל ְּבׁשּום אֶֹפן ִלְפצֹות ֶאת ִּפיו 

ָּבַרִּבים.
ִנָּתן  ַּפַעם  א  ֵמעֹוָלם.  קֹולֹו  ִנְׁשַמע  א  ַּבִּׁשעּוִרים  ַאף 
ָהָיה ְלַהְבִחין ַעל ָּפָניו ִּכי ֵיׁש לֹו ְּדַבר ָמה ְלָהִעיר ַעל ִּדְבֵרי 
ַמִּגיד ַהִׁשּעּור, ַא הּוא ּכֹוֵבׁש ֶאת ִּפיו ְּבַמֲאָמץ ְוכֹוֵלא ֶאת 

ַהְּדָבִרים ְּבַמֲעַמֵּקי ִלּבֹו.
ַזְלָמן  ְׁשמֹה  ִנַּגׁש  א  ֵמעֹוָלם  ָנִעים,  ְּבקֹול  ֵנַחן  ִּכי  ַאף 
ִהְצִליַח  ַלּתֹוָרה  ַלֲעלֹות  ּוְכֶׁשִּנְקָרא  ִצּבּור,  ִּכְׁשִליַח  ַלֲעמֹד 
א  הּוא  ְּבַׁשָּבתֹות  ִּבְרכֹוֶתיָה.  ֶאת  ַלֲהגֹות  ַרב  ְּבקִֹׁשי   ַא
ׁשֹוֵרר ֶאת ְזִמירֹות ַהַּׁשָּבת ִעם ְּכַלל ְּבֵני ַהְּיִׁשיָבה, ּוְכֶׁשֻּכַּבד 

ְּב‘ִזּמּון‘ ֵסֵרב ְּבַבְיָׁשנּות.
ְׁשמֹה ַזְלָמן ָהָיה ַׁשְתָקן ּוֻמְפָנם ְּבֹאֶפן ִקיצֹוִני. ְּבִׂשיחֹות 
 ַא זֹו,  ֵמֻעְבָּדה  רּוחֹו  מֹוַרת  ֶאת  ַּפַעם  א  ִהִּביַע  ִאיִׁשּיֹות 
ַלְמרֹות ַמֲאַמָּציו ּוַמֲאַמֵּצי הֹוָריו ְוַרּבֹוָתיו, הּוא א ִהְצִליַח 
ְלפֹוְתָרּה, ַּגם א ְּבֶעְזַרת ְׁשַלל ֵעצֹות ּוְסֻגּלֹות ֶׁשהּוְצעּו לֹו 

ְּבַמֲהַל ַהָּׁשִנים.
ַזְלָמן  ְׁשמֹה   ֶׁשָעַר ִסּיּום  ִּבְמִסַּבת  ָהְיָתה  ִמְפֶנה  ְנֻקַּדת 
זֹו  ָהְיָתה  ַהּטֹוב.  ֲחֵברֹו  ִעם  ַיַחד  ַּבְתָרא  ָּבָבא  ַמֶּסֶכת  ַעל 
ָיָדם  ַעל  ִנְלְמָדה  ֶׁשַהַּמֶּסֶכת  ֱהיֹות  ְמֻיֶחֶדת,  ִסּיּום  ְמִסַּבת 
ְּגָמָרא,  ַהְּסָדִרים.  ֵּבין  ִּבְׁשעֹות  ְרצּופֹות,  ִּכְׁשָנַתִים   ְּבֶמֶׁש

ַרִׁש“י ְותֹוְספֹות ְּבִעּיּון.
ַלַחץ  ָעָליו  ְלַהְפִעיל  ֵמֲחֵבָריו  ַּכָּמה  ֶהְחִליטּו  ָמה  ִמּׁשּום 
ְּבַמֲעָמד  ְּדָבִרים  ְוִיָּׂשא  ְׁשִתיָקתֹו  ֶאת  ֶׁשִּיְׁשּבֹר  ְּכֵדי  ָּכֵבד 
ַהּלֹוֲחִצים...  ְלַמְקֵהַלת  ִהְצָטֵרף  ֲחֵברֹו  ַאף  ֶזה.  ְמֻיָחד 

ּוְׁשמֹה ַזְלָמן א ָיכֹול ָהָיה ַהַּפַעם ְלָסֵרב.
ּבֹו  ִנְנֲעצּו  ֵעיַנִים  זּוגֹות  ְוַעְׂשרֹות  ְמקֹומֹו  ַעל  ֶנֱעַמד  הּוא 
ּגּופֹו  ִּפיו.  ֶאת  ֶׁשָּפָצה  ַעד  ָחְלָפה  ֲאֻרָּכה  ַּדָּקה  ְּבִצִּפָּיה. 

ִנְרָעד, ְוַהִּמִּלים ַהּבֹוְדדֹות ָיְצאּו ִמִּפיו ְּבקִֹׁשי ַרב...
ַעל  ָקַרס  ּוְכָבר  ִמְׁשָּפט,  ְלַהְׁשִלים  ִהְסִּפיק  ְּבקִֹׁשי   ַא
רֹוֵעד  ְוגּופֹו  ַּכִּסיד,  ִחְּורֹות  ָּפָניו  אֹוִנים.  ְּבחֶֹסר  ְמקֹומֹו 
ַּבֲעִוית. הּוא ִהְׁשִּפיל ֶאת ֵעיָניו ְּבבּוָׁשה, ְוִנְרֶאה ָהָיה ְּכִמי 

ֶׁשַּמְמִּתין ֶׁשָהֲאָדָמה ִּתְבָלֵענּו.
ְּכֶׁשִּלָּבם  ַהְּיִׁשיָבה  ֵמַרָּבֵני  ְוַכָּמה  ַהַּבחּוִרים  ָעְמדּו   ַּבָּתֶו
ָיְדעּו  א   ַא לֹו,  ְלַסֵּיַע  חֹוָבה  ָחׁשּו  ֵהם  ֵמַרֲחִמים.  ִנְכַמר 

ֵּכיַצד ַלֲעׂשֹות זֹאת.
ַהְּיׁשּוָעה ִהִּגיָעה ִמִּכּוּון ִּבְלִּתי ָצפּוי ַלֲחלּוִטין – 

’ַׁשַחר  ֵמיָזם  ִלְפִעילּות  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבְּתקּוָפה  ֶזה  ָהָיה 
ֶׁשִּנְתְלָתה  ְקַטָּנה  מֹוָדָעה  ַהְּיִׁשיבֹות;  ְּבֵהיְכֵלי   ‘ֲאַקֶּדְמ
הֹוִדיָעה  ַזְלָמן  ְׁשמֹה  ֶׁשל  ִּביִׁשיָבתֹו  ָהֹאֶכל  ֲחַדר  ְּבֶפַתח 
ְּבַמָּטָרה  ֱאמּוִנים‘,  ’ְּבֵני  ִמַּטַעם   ַהֶּנֱעָר ָחָדׁש  ֵמיָזם  ַעל 

ְלַחֵּזק ֶאת ֲאִמיַרת ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ְּבַחְברּוָתא.
ַּבּמֹוָדָעה  ִמָּיד  ִנְתְקלּו  ַזְלָמן  ְׁשמֹה  ֶׁשל  ַהַחּדֹות  ֵעיָניו 
ֵסֶדר  ְּבִמְסֶּגֶרת  ִנְתַקל  ִמְּכָבר  ֶזה  ִלּבֹו.  ֶאת  ָׁשָבה  ְוָתְכָנּה 
 ‘ָערּו ַה‘ֻּׁשְלָחן  ְּבִדְבֵרי  ְּברּוָרה‘  ַּב‘ִּמְׁשָנה  ַהּיֹוִמי  ַהִּלּמּוד 
ַּבּנֹוֵׂשא. ִּבְפָרט עֹוְרָרה אֹותֹו ֵעדּותֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו ַחִּיים ִויַטל 
ַהּמּוֵבאת ְּב‘ַׁשֲעֵרי ְּתׁשּוָבה‘ ַעל אֹודֹות ַרּבֹו ָהֲאִר“י ַהָּקדֹוׁש 
ִּכי ָהָיה עֹוֶנה ְּבָכל יֹום ’ָאֵמן‘ ַאַחר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר, ְלִעִּתים 

ַאף ַאַחר ֵמָאה ֲאָנִׁשים.
ַהָּיָקר  ִמְּזַמּנֹו   ָּכ ְלֵׁשם  ִהְׁשִקיַע  ַהָּקדֹוׁש  ָהֲאִר“י  ִאם 
ַזְלָמן  ְׁשמֹה  ָהָיה  ַּבָּדָבר,  ָּגדֹול  ִעְנָין  ֵיׁש  ְּבַוַּדאי  ְוַהָּמדּוד, 

ָּבטּוַח.
ֵאָליו  ִנְׁשְלָחה  ְּכִאּלּו  ָחׁש  ַּבּמֹוָדָעה  ְּכֶׁשִּנְתַקל  ַעָּתה, 
ַהְּתחּוָׁשה  ַעל  ֵהִעיָבה  ְּכֵבָדה  ֶׁשֲעָנָנה  ֶאָּלא  ִמָּׁשַמִים. 
ַהְּמרֹוֶמֶמת; לֹוַמר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר ִּבְפֵני ֶאָחד ֵמֲחֵבָריו ָהָיה 

ָקֶׁשה ַּבֲעבּורֹו ִּכְקִריַעת ַים סּוף.
ּוְבָכל זֹאת, הּוא ָחׁש ֶׁשַהַּפַעם ָעָליו ְלִהְׁשַּתֵּדל.

ְלֶפַתע ָחׁש ְטִפיָחה ֲעִדיָנה ַעל ִׁשְכמֹו. הּוא ִהִּביט ְלָאחֹור, 
ִהִּכיר  א  ַזְלָמן  ְׁשמֹה  א‘.  ִמִּׁשעּור  ָחָדׁש  ָּבחּור  ֶזה  ָהָיה 
ַאף ֶאת ְׁשמֹו, ְוהּוא ֻהְפַּתע עֹוד יֹוֵתר ְּכֶׁשַהָּבחּור ָּפָנה ֵאָליו 
ֶׁשִּלי  ַה‘ַחְברּוָתא‘  ִלְהיֹות  ַּתְסִּכים  ”אּוַלי  ַּבֲעִדינּות:  ְוָׁשַאל 

ְלִבְרכֹות ַהַּׁשַחר?“.
ְׁשמֹה ַזְלָמן א ֶהֱאִמין. ֵאיזֹו ְּתעּוָזה... ָּבחּור ָצִעיר ָקָטן 
ַּכִּנְרֶאה   ,ָּכ ֵאָליו  ִלְפנֹות  אֶֹמץ  אֹוֵזר  ָׁשִנים  ְּבַכָּמה  ִמֶּמּנּו 

ְמֻדָּבר ְּבִטּפּוס ְמֻיָחד... ַהַּבָּקָׁשה ִהְקִסיָמה אֹותֹו ְּביֹוֵתר.
ַהְסָּכָמה  ִמַּלת  ְלֶפַתע  ִנְפְלָטה  ְּכֶׁשִּמִּפיו  ֶהֱאִמין  א  הּוא 
ְליֹוֵתר  ָזקּוק  ָהָיה  א  ַהָּבחּור  ”ֵּכן!“.  ְוַתְכִליִתית:  ְקָצָרה 

ִמָּכ. הּוא ֶנֱעַלם ֵמַהָּמקֹום – ְוָׁשב ְלָמֳחָרת ַּבּבֶֹקר! 
ַהָּבחּור  ִהְתַיֵּצב  ַׁשֲחִרית  ְּתִחַּלת  ִלְפֵני  ְספּורֹות  ַּדּקֹות 
ַהָּצִעיר ְלַצד ְמקֹומֹו ֶׁשל ְׁשמֹה ַזְלָמן ְוֵהֵחל לֹוַמר ְּבָפָניו 
ְׁשמֹה  ֶׁשל  ְּבֵעיָניו  ִהִּביט  ִלְכֶׁשִּסֵּים,  ַהַּׁשַחר.  ִּבְרכֹות  ֶאת 

ַזְלָמן ְּבִצִּפָּיה...
ְּתִחָּלה  ַהְּבָרכֹות.  ֶאת  לֹוַמר  הּוא  ַאף  ֵהֵחל  ַזְלָמן  ְׁשמֹה 
ְּבֶׁשֶקט ּוְבִהּסּוס, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ְּבקֹול ֶׁשָהַל ְוַנֲעָׂשה ַיִּציב 

ּובֹוֵטַח.
ַלְּמִציאּות  ִהְתַרֵּגל  ַזְלָמן  ְׁשמֹה   .ָּכ ָחְלפּו  ִמְסָּפר  ָיִמים 
ְלִצּדֹו  ַהָּצִעיר  ַהָּבחּור  ִנַּצב  ְּביֹומֹו  יֹום  ִמֵּדי  ַהֲחָדָׁשה; 
ָצלּול,   ַא ִאִּטי  ְּבקֹול  ִמִּפיו  ֶׁשֶּנֶאְמרּו  ַלְּבָרכֹות  ְוִהְקִׁשיב 
ִהְקִׁשיב  הּוא  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָמעֹות.  ְּכמֹוֶנה  ְּבִמָּלה  ִמָּלה 

ְלִבְרכֹות ַהָּבחּור ַהָּצִעיר.
ְּבַאַחד ַהְּבָקִרים, ַּבֶּדֶר ַלֲחַדר ָהֹאֶכל, ִנַּגׁש ַהָּבחּור ַהָּצִעיר 
ְלַהְסִּתיר  ִמְתַקֶּׁשה  ֶׁשהּוא   ּתֹו לֹו,  ְוָאַמר  ַזְלָמן  ִלְׁשמֹה 

ֶאת ִהְתַּפֲעלּותֹו:
 אֹוְת ׁשֹוֵמַע  ְּכֶׁשֲאִני   ַא ָׁשִנים,  ְּבַכָּמה   ִמְּמ ָצִעיר  ”ֲאִני 
ַהְּבָרָכה  ִמּלֹות  יֹום,  ְּבָכל  ַהַּׁשַחר  ִּבְרכֹות  ֶאת  אֹוֵמר 
ַאָּתה  ִמִּלים  ְּבִלי  ַאֶחֶרת.  ַמְׁשָמעּות  ִּפְתאֹום  ְמַקְּבלֹות 
ַהְּבָרכֹות  ֶׁשל  ַה‘ְּפָׁשט‘  ֶאת  יֹום  ְּבָכל  ִלי  ְלַהְסִּביר  ַמְצִליַח 

ְּבצּוָרה ִנְפָלָאה“.
ַמְסִּביר  ַאָּתה   ָּכ ”ֶׁשִאם  ַהָּבחּור,  הֹוִסיף  ָּבטּוַח“,  ”ֲאִני 
נֹוֲהִרים  ְּבַוַּדאי  ַּבְּיִׁשיָבה   ֶׁשְּל ַל‘ַחּבּורֹות‘  ִמִּלים,  ְּבִלי 
הּוא  ִּבְתִמימּות.  ַהְּדָבִרים  ֶאת  ָאַמר  ַהָּבחּור  ֲעָׂשרֹות...“. 
א ָהָיה מּוָדע ְלָכ ֶׁשַהָּבחּור ַהְּמֻבָּגר ֶׁשָהַפ ִליִדידֹו א 

ָּפָצה ֶאת ִּפיו ָּבַרִּבים ֵמעֹוָלם...
ֶנֶפׁש  ַעל  ָקִרים  ְּכַמִים  ַזְלָמן  ְׁשמֹה  ַּבֲעבּור  ָהיּו  ַהְּדָבִרים 
ֲעֵיָפה. ַהַּמְחָמָאה ֶׁשֶּנֶאְמָרה ְּבֵכנּות ּכֹה ּבֹוֶלֶטת, ָחְדָרה ֶאל 

ַמֲעַמֵּקי ִלּבֹו ֶׁשל ְׁשמֹה ַזְלָמן, ְוהּוא ֶהֱחִליט ְלַנּסֹות.
זֹאת א ָהְיָתה ְמִׂשיָמה ַקָּלה ַּבֲעבּורֹו, ַא ְּבאֹותֹו ָׁשבּוַע 
’ַחּבּוָרה‘  ָהִראׁשֹוָנה.  ַה‘ַחּבּוָרה‘  ֶאת  ָאַמר  ְּכָבר  הּוא 
ַזְלָמן  ְׁשמֹה  ֶאת  ֶׁשעֹוְדדּו  ּוְׁשָבִחים,  ַמְחָמאֹות  ֶׁשָּקְצָרה 

ְלַנּסֹות ׁשּוב ָוׁשּוב.
ָּגבֹוַּה   – ּבֹוֵלט  הּוא  ֶזה  ְּבנֹוֵׂשא  ֶׁשַּגם  לֹוַמר  ֶאְפָׁשר  ַּכּיֹום 

ֵמַעל ֻּכָּלם!

’ַוּיֹאֶמר‘ – ְּבָלׁשֹון ַרָּכה

ָקָׁשה,  ָלׁשֹון  ְמַסֵּמל  ַהּתֹוָרה  ְּבָכל  ’ִּדּבּור‘  ִּכי  הּוא  ָידּוַע  ְּכָלל 
ִציִצית  ְּבָפָרַׁשת  ְוִהֵּנה,  א).  יא  (ַמּכֹות  ַרָּכה  ָלׁשֹון  ְמַסֵּמל  ַו‘ֲאִמיָרה‘ 
ֵּלאמֹר“,  מֶֹׁשה  ֶאל  ה‘  ”ַוּיֹאֶמר  ַרָּכה:  ִּבְלׁשֹון  ַהּתֹוָרה  ָּפְתָחה 
ִסְּיָמה  ְוׁשּוב  ִיְׂשָרֵאל“,  ְּבֵני  ֶאל  ”ַּדֵּבר  ָקָׁשה:  ְּבָלׁשֹון  ִהְמִׁשיָכה 
ְּבָלׁשֹון ַרָּכה: ”ְוָאַמְרָּת אֲֵליֶהם“, ְוַרִּבים ִהְתַקּׁשּו ְּבֵפֶׁשר ַהְּדָבִרים.

ַּכָּמה ִיּׁשּוִבים ָמָצאנּו ִלְנִקיַטת ָלׁשֹון זֹאת:

ַהּתֹוָרה  ָּפְתָחה  לז):  טו  (ַּבִּמְדָּבר  ַהָּקדֹוׁש  ַהַחִּיים‘  ָה‘אֹור  ֵּבֵאר  א. 
ְלָפָרַׁשת   ְּכֶהְמֵׁש ֶנֶאְמָרה  זֹו  ֶׁשָּפָרָׁשה  ֵּכיָון  ’ַוּיֹאֶמר‘,  ִּבְלׁשֹון 
ַהְּמקֹוֵׁשׁש ֶׁשָּקְדָמה ָלּה; ְלַאַחר ֶׁשִּנְכַׁשל ַהְּמקֹוֵׁשׁש ְּבִחּלּול ַׁשָּבת 
ָּפנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְוָאְמרּו: ”ִּביֵמי חֹול ָנַתָּת ָלנּו 
ַּבַּׁשָּבת  ַנֲעֶׂשה  ָמה   ַא ַהִּמְצוֹות,  ִלְׁשִמיַרת  ְּכאֹות  ַהְּתִפִּלין  ֶאת 
ֶׁשֵאיֶנּנּו ַמִּניִחים אֹוָתן?“ ְלִפיָכ ִנְּתָנה ָלֶהם ִמְצַות ִציִצית, ֶׁשַאף 
ֶׁשֲחִביָבה  ּוְלִפי  ַהִּמְצוֹות.  ִלְׁשִמיַרת  ’אֹות‘  ָלֶהם  ִיְהֶיה  ְּבַׁשָּבת 
ִנְפְּתָחה  ִהיא   ְלִפיָכ הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  זֹו  ַּבָּקָׁשה  ָהְיָתה 

ִּבְלׁשֹון ’ַוּיֹאֶמר‘ ַהְּמַסֶּמֶלת ֲחִביבּות.

ְואּוָלם ַּבֶהְמֵׁש ְּכֶׁשִּדְּבָרה ַעל ְּפָרֵטי ַהִּמְצָוה ַהּכֹוְלִלים ֶאת ֶעֶצם 
ְּבָלׁשֹון  ַהּתֹוָרה  ָנְקָטה  ִמֶּמָּנה,  ַהִּנְפָעלֹות  ַהַּמֲעלֹות  ְוֶאת  ִחּיּוָבּה 

ָקָׁשה – ַעל ַהִחּיּוב, ּוְבָלׁשֹון ַרָּכה – ַעל ַמֲעלֹות ַהִּמְצָוה.

ְלִאָּׁשה  לֹוַמר  ָהִאיׁש  ֶׁשָּיכֹול  ָּפַסק  א)  יא  (או“ח   ‘ָערּו ַּב‘ֻּׁשְלָחן  ב. 
ֵּבֵאר  ֶזה  ְלִפי  ִלְׁשָמּה.  זֹאת  ֶׁשַּתֲעֶׂשה  ּוִבְלַבד  ִציִצית‘  ִלי  ’ְטִוי 
ְּבַהָּגהֹות ַרִּבי ֲעִקיָבא ֵאיֶגר (ָׁשם) ְּבֵׁשם ’ִּדְבֵרי ְׁשמֹה‘, ֶׁשְּלָכ ִׁשָּנה 
ַהָּכתּוב ְלׁשֹונֹו. ִּבְתִחָּלה: ”ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“ – ְּבָלׁשֹון ָקָׁשה 
ַהּתֹוָרה  ּוְכֶׁשהֹוִסיָפה  ִלְגָבִרים,  ֶׁשּנֹוֲעָדה  ִציִצית  ִמְצַות  ִעַּקר  ַעל 
ָנְקָטה  ִאָּׁשה  ְיֵדי  ַעל  ְלִהְתַקֵּים  ֶׁשְּיכֹוָלה  ַהִּציִצית  ֲעִׂשַּית  ְלַגֵּבי 
ְלׁשֹון ֲאִמיָרה: ”ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת“ (ְרֵאה ַרִׁש“י ְׁשמֹות 

יט ג).

ִמְצַות  ִהיא  ֶׁשִּציִצית  ֵּכיָון  ֵּפֵרׁש:  ִמִּדינֹוב  ִיָּׂששָכר‘  ’ְּבֵני  ַּבַעל  ג. 
ַהָּכתּוב  ָּפַתח  ֵּכן  ַעל  ְּבִקּיּוָמּה,  ְלַזְלֵזל  ָאָדם  ְּבֵני  ֲעלּוִלים  ֲעֵׂשה 
ִּכי  א)  מא  (ְמָנחֹות  ַּבְּגָמָרא  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכִפי  ’ַּדֵּבר‘.  ָקָׁשה:  ְּבָלׁשֹון 
ְּבָׁשָעה ֶׁשִּמַּדת ַהִּדין ׁשֹוֶלֶטת ֶנֱעָנִׁשים ַאף ַעל ִּבּטּול ֲעֵׂשה, אּוָלם 
 ֹהֹוִסיָפה ַהּתֹוָרה ”ְוָאַמְרָּת“ – ְּבָלׁשֹון ַרָּכה, ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ֵאין ֲער
ּוְכִפי  ַהָּבא,  ּוָבעֹוָלם  ַהֶּזה  ָּבעֹוָלם  ִציִצית  ִמְצַות  ֶׁשל  ִלְׂשָכָרּה 
ְּבִמְצַות  ַהָּזִהיר  ְׂשַכר  ָּגדֹול  ַּכָּמה  ַעד  א)  מד  (ָׁשם  ַּבְּגָמָרא  ֶׁשָּמִצינּו 

ִציִצית ָּבעֹוָלם ַהֶּזה (’ַאְגָרא ְּדַכָּלה‘ סו“פ ְׁשַלח).

ֵּכיָון  ּוְתִפָּלה):  (ק“ש  לֵבָב‘  ’ֲעבֹוַדת  ַּבֵּסֶפר  ֵּבֵאר  ִנְפָלא  ְּבֹאֶפן  ד. 
ַאְרַּבע  ּובֹו  ֶּבֶגד  ַהּלֹוֵבׁש  ִּכי  ְּבֻכָּלם,  ָׁשָוה  ֵאיָנּה  ַהִּציִצית  ֶׁשחֹוַבת 
ְּבֶבֶגד  ָלבּוׁש  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  אּוָלם  ִציִצית,  ּבֹו  ְלָהִטיל  ַחָּיב  ַּכְנפֹות 
ּבֹו  ְלָהִטיל  ַּכְנפֹות,  ַאְרַּבע  ַּבַעל  ֶּבֶגד  ְלַהִּׂשיג  ָעָליו  ִמְצָוה  ֶׁשָּכֶזה, 
ְלִמי   – ָקָׁשה  ָלׁשֹון  ֵמַחד  ַהּתֹוָרה  ָּכְתָבה  ָלֵכן  ּוְללֹוְבׁשֹו.  ִציִצּיֹות 
ְלִמי  ַרָּכה  ְּבָלׁשֹון  ְוִסְּיָמה  ַּכְנפֹות,  ַאְרַּבע  ַּבַעל  ְּבֶבֶגד  ֶׁשָּלבּוׁש 

ֶׁשֵאינֹו ָלבּוׁש, ֶׁשִּמְצָוה ָעָליו ְלַהִּׂשיגֹו.

ִמְּלׁשֹון ִנְסָּתר ִלְלׁשֹון נֹוֵכַח

ִנְסָּתר:  ִּבְלׁשֹון  ָּכאן  ֶנֱאָמר  ָמה  ִמְּפֵני  ַהְּמָפְרִׁשים:  ָּתְמהּו  עֹוד 
ָלֶכם  ”ְוָהָיה  נֹוֵכַח:  ִּבְלׁשֹון  ֶנֱאָמר   ַּבֶהְמֵׁש ְוִאּלּו  ָלֶהם“,  ”ְוָעׂשּו 

ְלִציִצת“, ְוִיְּׁשבּו ְּבַכָּמה ֳאָפִנים:

א. ַמַהְרָא“ל ִציְנץ ֵּבֵאר: ִמְצַות ִציִצית ְׁשקּוָלה ְּכֶנֶגד ָּכל ַהִּמְצוֹות 
ַהּתֹוָרה  ָּכל  ִקֵּים  ְּכִאּלּו  ִציִצית  ִמְצַות  ַהְּמַקֵּים  ְוָכל  א),  כה  (ְנָדִרים 

(ִסְפִרי ַּבִּמְדָּבר קטו). ְוִהֵּנה, ֵּבין ַּתְרָי“ג ִמְצוֹות ֵיׁש ִמְצוֹות ֶׁשְּבָיֵמינּו ֵהן 

ִנְסָּתרֹות, ְּכגֹון ַהְקָרַבת ָקְרָּבנֹות ְועֹוד, ְוַאף אֹוָתן ֶנְחָׁשב ָלנּו ְּכִאּלּו 
ּוִבְתִחָּלה  ַהּתֹוָרה   ְלָכ ָרְמָזה   ְלִפיָכ ַהִּציִצית.  ְיֵדי  ַעל  ִקַּיְמנּו 
’ִנְסָּתרֹות‘,  ִמְצוֹות  אֹוָתן  ְּכֶנֶגד   – ’ָלֶהם‘  ִנְסָּתר:  ְלׁשֹון  ָנְקָטה 
(’ְּדָרׁשֹות  ’ָלֶכם‘, ְּכֶנֶגד ַהִּמְצוֹות ַהְּגלּויֹות  ּוַבֶהְמֵׁש ִּבְלׁשֹון נֹוֵכַח – 

ַמַהְרָא“ל‘ ח“ד ְּדרּוׁש ְלִמְצַות ִציִצית).

ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  זֹאת  ִהְסִּביר  ַקֶרִליְנְׁשֵטיין  ְראּוֵבן  ַרִּבי  ַהַּמִּגיד  ב. 
ַהְּגָמָרא ִּבְמָנחֹות (מג א) ֶׁשָּכל ַהָּזִהיר ְּבִמְצַות ִציִצית זֹוֶכה ּוְמַקֵּבל 
ַהִּציִצית  ֲעִׂשַּית  ַעל  ִּדְּברּו  ִּבְתִחָּלה  מּוָבן:  ֶזה  ְלִפי  ְׁשִכיָנה.  ְּפֵני 
ַעל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִּדֵּבר  ָלֵכן  ְּבפַֹעל,  ַהִּמְצָוה  ִקּיּום  ֶטֶרם 
ִיְׂשָרֵאל ִּבְלׁשֹון ִנְסָּתר, אּוָלם ַּבֶהְמֵׁש ֶׁשִּדְּברּו ַעל ִקּיּום ַהִּמְצָוה 
ֶׁשִּקּיּום  ֵּכיָון  ְלִציִצת“,  ָלֶכם  ”ְוָהָיה  נֹוֵכַח  ְלׁשֹון  ָנְקטּו  ְּבפַֹעל 

ַהִּמְצָוה ֵמִביא ְלַקָּבַלת ְּפֵני ְׁשִכיָנה (’ֻחָּמׁש ַהַּמִּגיִדים‘ ְׁשַלח).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ָּפַתח ִּפיו ְּבָאֵמן

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

סִספפּפו ם
ת ִציִצית (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


