
תפילה בשמות הפרשיות
”ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה“ (א א)

דרש  ג‘רזי  שבניו  פטרסון  של  רבה  הכהן  הירש  צבי  רבי 
דברים,  ספר  פרשיות  של  שמותיהן  את  רמז  בדרך 

במשמעות של תפילה שהתפלל משה על בני ישראל: 
’דברים ואתחנן‘ – את דברי התחנונים הללו התפלל משה 
לפני הקדוש ברוך הוא: ’עקב ראה‘ – הבט משמים וראה 
ישראל  שבני  הנוראיות  והגזירות  הקשות  הרדיפות  את 
’שופטים כי תצא כי  עתידים לעבור בעקבתא דמשיחא; 
תבא‘ – שופטים ומושלים יוצאים ובאים זה אחר זה ודבר 
ולהציק  להרע  העז  רצונם  והוא:  כולם,  את  מאחד  אחד 
הם  ’נצבים‘  זאת  כל  עם  ואולם,  הניתן.  ככל  לישראל 
איתנים כחלמיש באמונתם התמימה, ’וילך, האזינו‘ – ואף 
מקפידים במסירות נפש להשכים ולהעריב לבתי כנסיות 

ובתי מדרשות לשמוע קול תפילה ותורה.
אם כך הם פני הדברים, אזי בוודאי ראויים שתקוים בהם 

’וזאת הברכה‘.
’ליקוטי צבי‘

עשרה מקבלים שכר של אלף
”ה‘ ֱאקֵי ֲאבֹוֵתֶכם יֵֹסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים" (א יא)

פירש רבי שמעון דייטש מפרשבורג, תלמיד מרן ה‘חתם 
זיכרונם  חכמינו  אמרו  ב)  (מז  ברכות  במסכת  סופר‘: 
שיזכה  כדי  הכנסת,  לבית  אדם  ישכים  ”לעולם  לברכה: 
וימנה עם עשרה הראשונים, שאפילו מאה באים אחריו 

– קבל עליו שכר כולם“.
מאה  של  שכרם  מקבל  אחד  אם  חשבון:  בואו  עתה, 
המשכימים  הראשונים  שעשרת  הרי  אחריו,  הבאים 
ויש  מתפללים.  אלף  של  שכר  יחדיו  מקבלים  לתפילה, 
ֲאבֹוֵתֶכם  ֱאקֵי  ”ה‘  בברכתו:  משה  כיוון  לכך  כי  לומר 
בעבודת  רוח  ותעצומות  כוח  לכם  יוסיף   – ֲעֵליֶכם“  יֵֹסף 
מעשרת  ולהיות  הכנסת  לבית  להשכים  שתוכלו  כדי  ה‘ 
ֶאֶלף  ”ָּכֶכם  שכר:  לקבל  תזכו  כך  ומתוך  הראשונים, 

ְּפָעִמים“.
’אמרי שפר‘ ברכות מז ב

התולה בזכות אחרים תולין לו בזכות עצמו
 ִויָבֵר ְּפָעִמים  ֶאֶלף  ָּכֶכם  ֲעֵליֶכם  יֵֹסף  ֲאבֹוֵתֶכם  ֱאקֵי  ”ה‘ 

ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם" (א יא)
דרש האדמו“ר רבי יוסף דוד רובין מסאסוב:

אמרו חכמינו זיכרונם לברכה (ברכות י ב): ”כל התולה [את 
אחרים,  בזכות  לו  תולין   – עצמו  בזכות  תפילתו]  קבלת 

וכל התולה בזכות אחרים – תולין לו בזכות עצמו“.
”ה‘  לישראל:  כשאמר  משה  רמז  לכך  כי  לומר  ויש 
ֱאקֵי ֲאבֹוֵתֶכם“ – אם תתלו את קבלת תפילתכם בזכות 
 – ָלֶכם“  ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ָּכֶכם...  ֲעֵליֶכם  ”יֵֹסף  אזי:  אבותיכם, 

תיענו מן השמים בזכות עצמכם.
’עצי לבנון‘

ב‘עת רצון‘ יש להתפלל על העתיד
 ִויָבֵר ְּפָעִמים  ֶאֶלף  ָּכֶכם  ֲעֵליֶכם  יֵֹסף  ֲאבֹוֵתֶכם  ֱאקֵי  ”ה‘ 

ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם" (א יא)
אמר  לברכתינו?...  קצבה  נותן  אתה  משה  לו,  ”אמרו 
להם: ’זו משלי אבל הוא יברך אתכם כאשר דבר לכם‘“ 

(רש“י).

אליהם,  משה  תשובת  ואת  ישראל  בני  של  טענתם  את 
פירש רבי נתנאל פריד רבה של אויוואראש על פי המשל 

דלהלן:
יום  לרגל  כי  מפתיעה,  בהכרזה  שיצא  במלך  מעשה 
הולדתו נכון הוא למלא כל בקשה שתוגש לפניו. לשמע 
בית  באי  המלך ויתר  מיהרו ובאו מקורבי  המלך  הכרזת 
בקשתו.  את  איש  איש  שטחו  זה  אחר  ובזה  המלוכה, 

והמלך אכן לא אכזב – כל מה שביקשו הם קיבלו.
ורעו  ידידו  המלך  של  לחדרו  נכנס  היום  סוף  לקראת 
הקרוב ביותר. שמח המלך לקראתו וביקש מיד לשמוע 
הקרוב  מידידו  האיש  ביקש  אשר  וזאת  מבוקשו.  את 
בקשה  כל  ואילך,  זה  מיום  כי  אני  ”מבקש  המלך:   –
ומשאלה שאבקש מהמלך, בכל עת ובכל שעה, תתקבל 

לרצון לפניו...“.
את  לבאר  בבואו  החיד“א  ידי  על  הובא  זה  נפלא  משל 
ָרצֹון“  ֵעת  ה‘   ְל ְתִפָּלִתי  ”ַוֲאִני  יד):  (סט  בתהילים  הכתוב 
היה  רצון‘,  ’עת  המלך  דוד  לפני  שהזדמנה  פעם  בכל   –
ֶּבֱאֶמת  ֲעֵנִני   ַחְסֶּד ְּבָרב  ”ֱאקִים  ה‘:  מלפני  מיד  מבקש 

ייאלץ  כי  שיודע  למי  אף  מועילה  זו  ועצה   .“ִיְׁשֶע
להתפלל ביחידות: בשעה שמתפלל בציבור [שהיא ’עת 
רצון‘, כדברי הגמרא (ברכות ח א) ”אימתי עת רצון – בשעה 
לתפילתו  שיענה  ה‘  מלפני  יבקש  מתפללין“],  שהצבור 

גם כשמתפלל ביחידות.
רצון‘,  ’עת  הייתה  משה  פטירת  שקודם  כיוון  ולענייננו, 
ביקש הוא לברך כל אחד ואחד מישראל בברכה פרטית 
– ”יוסף עליכם ככם אלף פעמים“, אך בני ישראל טענו 
לברכה   – לברכתינו“  קצבה  נותן  ”אתה  כיצד  לעומתו: 
עת  ובכל  צרכינו  הם  מרובים  הרי  ומוגבלת,  פרטית 
הוסיף  כן  על  חדשים?  צרכים  ועוד  עוד  עליהם  נוספים 
’ויברך  הוא]  ברוך  [הקדוש  הוא  ”אבל  משה:  ובירכם 
זמן  ובכל  לכם  הנצרך  ככל   – לכם‘“  דבר  כאשר  אתכם 

ללא שום גבול ומידה.
’חומת אנך‘ תהילים סט יד; ’פני מבין‘

משה המשיך להתפלל אף לאחר פטירתו
”ְוַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִיְקֶׁשה ִמֶּכם ַּתְקִרבּון ֵאַלי ּוְׁשַמְעִּתיו“ (א יז)

אמר האדמו“ר רבי שלמה מרדומסק:
היה  עתיד  אשר  על  ישראל  לבני  משה  רמז  זה  בפסוק 
במדרש  שהובא  כפי  לבוא,  לעתיד  לבינם  בינו  לקרות 
(איכ“ר פתיחתא כד) שבעת שיצאו ישראל לגלות, עמד משה 

וזהו  ויגאלם,  שישוב  ה‘  לפני  רחמים  והעתיר  מקברו 
פטירתי  לאחר  אף   – ִמֶּכם“  ִיְקֶׁשה  ֲאֶׁשר  ”ְוַהָּדָבר  שאמר: 
כאשר יכבד עליכם עול הגלות, ”ַּתְקִרבּון ֵאַלי ּוְׁשַמְעִּתיו“ 

– הקריבו אותו לפניי ואני אתפלל להצלחתכם.
’תפארת שלמה‘

וידוי בלב שלם
ְוִנְלַחְמנּו;  ַנֲעֶלה  ֲאַנְחנּו  ַלה‘  ָחָטאנּו  ֵאַלי  ַוּתֹאְמרּו  ”ַוַּתֲענּו 
(א  ְּבִקְרְּבֶכם"  ֵאיֶנִּני  ִּכי  ִתָּלֲחמּו  ְוא  ַתֲעלּו  א  ה‘...  ַוּיֹאֶמר 

מא-מב)

הלוא  תשובתם,  התקבלה  לא  מדוע  ’חטאנו‘  אמרו  אם 
”כיון  ט):  חוקת  (תנחומא  לברכה  זיכרונם  חכמינו  אמרו 

שאמרו חטאנו מיד נתרצה להם“?
ביאר רבנו שלמה קלוגר:

לנבוע  הם  צריכים  יתקבלו,  והחרטה  שהווידוי  כדי 
שאינו  די  לא  ולחוץ,  השפה  מן  וידוי  הלב.  ממעמקי 
מתקבל, אלא הוא מבטא הוספת חטא על פשע, עד כדי 
’על חטא‘ הנאמר  כך שתיקנו על כך וידוי מיוחד בסדר 

ביום הכיפורים: ”על חטא שחטאנו לפניך בוידוי פה“.
וכך טען משה כלפי ישראל: 

מן  התוודיתם  בפניי   – ַלה‘“  ָחָטאנּו  ֵאַלי  ַוּתֹאְמרּו  ”ַוַּתֲענּו 
ולב  כליות  הבוחן   – ה‘“...  ”ַוּיֹאֶמר  כן  על  ולחוץ,  השפה 
ְוא  ַתֲעלּו  ולחוץ: ”א  השפה  מן  זאת  עשיתם  כי  ויודע 
ִתָּלֲחמּו“, ומדוע? ”ִּכי ֵאיֶנִּני ְּבִקְרְּבֶכם“ – וידויכם אינו נובע 

ממעמקי לבבכם אלא מן השפה ולחוץ.
’אמרי שפר‘

פרשת דברים

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

אלף זהובים – כיצד?
ְּפָעִמים  ֶאֶלף  ָּכֶכם  ֲעֵליֶכם  יֵֹסף  ֲאבֹוֵתֶכם  ֱאקֵי  ”ה‘ 

ִויָבֵר ֶאְתֶכם" (א יא)
’בעל  פירש  א)  (לג  הברכה  וזאת  פרשת  בתחילת 
הטורים‘ בדרך רמז, שבברכה זו הורה משה רבנו 
ומאחר  יום,  בכל  ברכות  מאה  ”ברכו  לישראל: 
ששכרה של כל ברכה הינו עשרה זהובים (חולין פז 

א) תזכו לקבל בשכר כולן אלף זהובים“.
שאף  ואמר,  הוסיף  יהושע‘  יעקב  ’נחלת  בספר 
כדי  יש  מאה,  בגימטרייה  היא  ש‘ככם‘  בעובדה 
מאה  אמירת  בשכר  עוסק  זה  שפסוק  ללמדנו 

ברכות.
יש להוסיף בזה עוד, כי ידועים דברי הש“ך (חו“מ 
עשרה  שווה  באמן  הנענית  ברכה  שרק  כ)  שפב 

שראשי  כאן,  בכתוב  נרמז  זה  דבר  ואף  זהובים. 
’עליכם ככם אלף‘ הם בגימטרייה  תיבות המילים 

צ“א כגימטרייה של אמן.

237 תשע"ח

רזי אמונים 
ו

אה 
ם

מבקש

רזי
בים – כיצ

ק

מרמזי אמןם 
בפרשה

ביום רביעי הבעל“ט, י“ג לחודש מנחם אב, יחול יומא דהילולא
רבן של ישראל רבנו מרדכי בנעט זצוק“ל, ש על אודותיו העיד בנו רבי יעקב:
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וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

הסיפור שלפניכם התקבל זה עתה במערכת ’בני 
בחור  ידי  על  שנשלח  מרגש  במכתב  אמונים‘ 
’בני אמונים‘, הנה הוא  יקר המשתתף בפעילות 

לפניכם בשינוי פרטים מתבקש.
’נצח  בישיבת  הרמי“ם  מוותיקי  הינו  יוסף  רבי 
ויצא  לפניה  הלך  זו  ישיבה  של  שמה  התלמוד‘. 
ולא  הר“מ,  יוסף  רבי  בזכות  רבות  למרחקים, 
אשר  אמן  פדגוג  יוסף  רבי  היות  מלבד  בכדי; 
ידע לגעת בנפש תלמידיו, נודע הוא גם כתלמיד 
הבהירים  שיעוריו  אשר  ומעלה,  משכמו  חכם 

שילבו בתוכם למדנות ובקיאות כאחד.
מעלותיו אלו לא היו תכונות מולדות, אלא פרי 
בתורה  ויגיעה  עמל  של  שנים  מרובת  השקעה 
ושל  מחשבה דקדקנית להבין לנפש כל תלמיד 
בהתאם  רוחו,  לפי  עימו  ללכת  כדי  ותלמיד 

לכישרונותיו וליכולותיו.
השיעורים,  בהכנת  במיוחד  השקיע  יוסף  רבי 
כאשר דרכו הייתה ללמוד בכל ערב את הסוגיה 
על  הפשט  בעומק  תחילה  רב.  בעיון  הנלמדת 
בלימוד  מכן  ולאחר  ותוספות,  רש“י  פירושי  פי 
אחר  בזה  הדף  על  והאחרונים  הראשונים  דברי 

זה, ככל שהותיר הזמן.
תוך כדי לימודו רושם היה רבי יוסף במחברתו 
כמתאימים  ראה  שאותם  המפרשים  דברי  את 
למסירה לתלמידים, ולקראת סיום היה מעתיקם 
בשנית בסדר מתאים, בשילוב המסקנות שעלו 

לו תוך כדי עיונו.
סדר לימוד קפדני זה נמשך לעיתים עד השעות 
הקטנות של הלילה, אך רבי יוסף לא היה פורש 
ועם  השיעור.  הכנת  את  השלים  בטרם  לשינה 
כי  הפלא  מן  זה  אין  שכזו,  מרובה  השקעה 
לשיעוריו של רבי יוסף יצא שם טוב וכי תלמידיו 

היו שותים את דבריו בשקיקה.
חתונה  שמחת  התקיימה  הלילות  באחד 
החתונה  יוסף.  רבי  של  המורחבת  במשפחתו 
נערכה באחד מהאולמות בירושלים, עיר מגוריו, 
באולם הממוקם בשכונה צדדית שקטה. זמן מה 
המשפחה  בני  הופתעו  לא  החופה  סיום  לאחר 
כאשר רבי יוסף נפרד מהם לשלום. כשמחברת 
חידושי התורה בידו, הוא שם פעמיו לתור אחר 
בית כנסת בקרבת מקום כדי להשלים את הכנת 

השיעור של יום המחרת.
רבי יוסף סובב אנה ואנה ברחובות השכונה, עד 
התיישב  הוא  פתוח.  כנסת  בית  לבסוף  שאיתר 
על יד אחד השולחנות והחל לכתוב את השיעור. 
באותו ערב הייתה לו סייעתא דשמיא מיוחדת; 
לא חלפה אלא שעה קלה, וכבר השלים הוא את 

כתיבת השיעור ופנה לשוב לעבר האולם.
בחפזונו לשוב לחתונה, לא שם רבי יוסף ליבו כי 
השקית שבה כתביו היקרים נותרה מאחור, על 

הספסל שבו ישב בבית הכנסת. 
יוסף  רבי  החתונה.  הסתיימה  מאוחרת  בשעה 
ומשפחתו נפרדו מקרוביהם ופנו לשוב לביתם. 
הזיכרון  לפתע  היכה  לבית  כניסתם  שעם  אלא 
שבה  היקרה  השקית   – יוסף  רבי  של  במוחו 

הדפים שהכין לשיעור איננה!
רבי יוסף לא הצליח להיזכר היכן הוא שכח את 
הכנסת  בבית  שמא  או  באולם,  האם  השקית, 
באוטובוס...  נפלה  בכלל  היא  ואולי  למד,  שבו 
עיניו,  לנגד  תמיד  עמדה  התלמידים  טובת 
וכיוון שבהעדר הדפים לא יכול היה למסור את 
השיעור, הוא לא חס על כוחותיו. הזמין ר‘ יוסף 

מונית ויצא מהבית.
שבו  השמחות  לאולם  הנהג  את  הפנה  תחילה 
שעה  כרבע  של  נסיעה  מרחק  החתונה,  נערכה 
התעניין  ברית,  מבני  היה  שלא  הנהג  מביתו. 
יש  מה  וכי  המוזרה;  הלילית  הנסיעה  לפשר 
ליהודי נשוא פנים לחפש בשעה שתיים בלילה 

באולם חשוך וצדדי...
רבי יוסף ניסה להסביר לו כי איבד דבר מה יקר, 
כספו  את  מאבד  הוא  כי  כלפיו  טען  הנהג  אך 
לריק, שכן בשעה מאוחרת שכזו בוודאי האולם 
סגור, ואף אם הוא עדיין פתוח, בוודאי כבר פינו 

ממנו עובדי הניקיון כל דבר בעל ערך...
”לא מדובר בכלי או בתכשיט יקר“, הסביר רבי 

יוסף לנהג בסבלנות, ”מדובר בסך הכול בשקית 
היא  בעבורי  אשר  תורה,  חידושי  מחברת  שבה 
יקרה הרבה יותר מכל כלי או תכשיט“. הנהג לא 

הבין, אך ציית בדממה.
למחצה.  חשוך  כבר  האולם  היה  כמצופה, 
המנקים שהיו בעיצומה של עבודת הניקיון ניסו 
למנוע את רבי יוסף מלהיכנס, אך לאחר שהוא 
התחנן בפניהם הסכימו להכניסו, אלא שלמרבה 
האולם  פינות  בכל  מדוקדק  חיפוש  האכזבה, 

העלה חרס בידו. השקית היקרה לא נמצאה.
רבי יוסף לא התייאש. הוא שב למונית כשהפעם 
הוא מורה לנהג לנסוע לעבר בית הכנסת שעזב 
הנהג  ניסה  הפעם  גם  לכן.  קודם  אחדות  שעות 
בית  בוודאי  זו  בשעה  שהלוא  מכך,  להניאו 
הכנסת נעול על מסגר ובריח, אך רבי יוסף אחז 

בתקווה ולא וויתר.
בגרם  טיפס  הכנסת,  לבית  יוסף  רבי  הגיע 
המדרגות שהוביל אליו, ועד מהרה התברר לו כי 
ודלתותיו  חשוך,  היה  הכנסת  בית  צדק...  הנהג 
מוכן  היה  יוסף  רבי  ובריח.  מסגר  על  נעולות 
להיכנס דרך החלון, אך מבט קל לעברו, הספיק 

לו כדי להבין כי מדובר בסיכון ממשי.
בעגמה,  יוסף  רבי  הרהר  עכשיו“,  אעשה  ”מה 
”האם אשוב לביתי בידיים ריקות לאחר שעשיתי 

מאמצים כה רבים?!“.
כמעט והשלים עם הגורל המר, אלא שאז שבה 
עשיתי  אכן  ”האם  בליבו:  המחשבה  והיכתה 
על  מבוטל  לא  סכום  הוצאתי  אמת,  הכול?! 
העייפות  רגליי  את  שירכתי  במונית,  נסיעה 
את  אך  להתם,  מהכא  מאוחרת  לילה  בשעת 
ההשתדלות הגדולה ביותר טרם עשיתי – עדיין 
את  למצוא  בידי  שיסייע  ה‘  לפני  התפללתי  לא 

האבידה!“.
סופר‘  ה‘חתם  מרן  זקנו  בדברי  נזכר  יוסף  רבי 
(פר‘ נח) כי כאשר מתפלל האדם מקירות ליבו 
הוא  זוכה  אזי  תורתו,  למען  לו  שיעזור  ה‘  לפני 
לסייעתא דשמיא מיוחדת. וממחשבה למעשה, 
השעין רבי יוסף את ראשו על קיר בית הכנסת, 
ה‘  ”אנא  ליבו:  מקירות  פרצה  חמה  ותפילה 
אוכל  לא  השיעור,  את  למסור  מחר  אני  מוכרח 
שהשקעתי  היקרים  הדפים  בלא  זאת  לעשות 
בהם עמל כה רב. אנא, עשה למען תורתך, עמוד 
כדי  אבידתי,  את  למצוא  בידי  וסייע  לימיני  נא 

שאוכל למסור מחר את השיעור כרגיל“.
ומבלי  הקצרה,  תפילתו  את  יוסף  רבי  סיים 
לנסות  החליט  בליבו,  הרעיון  עלה  כיצד  להבין 
כמו  שלף  הוא  הכנסת...  בית  דלת  את  לפתוח 
מאליו מפתח שהיה טמון בכיסו. היה זה מפתח 
דלת הכניסה של הכולל שבו למד בשעות אחר 
לחור  המפתח  את  תחב  יוסף  רבי  הצהריים, 

המנעול, ניסה לסובבו, וראו זה פלא...
המפתח התאים!

פתח  לגמרי,  אחר  באיזור  ששכן  הכולל  מפתח 
את דלת בית הכנסת כאילו יוצר במיוחד בעבורו!
בעוד פיו ממלל מילות הודאה לקדוש ברוך הוא, 
הכנסת  ובית  החשמל,  מתג  על  יוסף  רבי  לחץ 
השקית  התגלתה  רגע  בין  יקרות.  באור  הוצף 
הספסלים,  אחד  על  בבטחה  מונחת  המבוקשת 

ורבי יוסף מיהר לאמצה אל חיקו בהתרגשות.
בידיים  הדלת  את  נעל  האור,  את  כיבה  הוא 
רועדות ופנה לשוב לביתו, כשהוא נרעש מהנס 

הגלוי שזכה להיות שותף לו.
למחרת בבוקר, טרם תחילת השיעור, סיפר רבי 
אמש.  שחווה  הגדול  הנס  את  לתלמידיו  יוסף 
התלמידים האזינו בהתרגשות, ולאחר מכן פנה 
התורה  כשדברי  השיעור,  את  למסור  יוסף  רבי 
על  ולעדות  לאות  היו  מפיו,  שקלחו  הנפלאים 
ממעמקי  היוצאת  תפילה  של  המופלא  כוחה 

הלב, תפילה שבכוחה לבקוע את כל השערים.
מפי אחד מתלמידי בעל המעשה

’לדרתם‘ – לדור תם
היא  כי  ציצית  למצוות  בנוגע  במיוחד  התורה  שכתבה  הטעם  בביאור 

נוהגת: ”על כנפי בגדיהם לדרתם“, הובא במדרש (תנד“א רבא כו):
”אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: צא וברור להם מצוה אחת שיהיו נוהגים 
בה בשבתות ובימים טובים, זה מצוות ציצית, שנאמר: ’על כנפי בגדיהם 
שנאמר:  יעקב,  אלא  תם  ואין  תם‘,  ’לדור  אלא  ’לדרתם‘  ואין  וגו‘  לדרתם‘ 

’ויעקב איש תם‘ – תם מגזל, תם מגלוי עריות, תם משפיכות דמים...“.
בדברי המדרש שם מבואר כי דברים אלו אמר הקדוש ברוך הוא למשה 
בימות  כי  המקושש,  מעשה  לאחר  ישראל  בני  של  לטענתם  כתשובה 
החול יש להם את מצוות התפילין שמזכירה להם את חובת קיום המצוות, 
חלילה  ולהיכשל  לשכוח  הם  עלולים  תפילין,  מניחים  שאין  בשבת  אך 
בעבירות, כפי שנכשל המקושש, ועל כן נתן להם הקדוש ברוך הוא את 

מצוות ציצית.
הוסיף וביאר רבי צבי הירש מליסקא: שורשן של שלוש העבירות שהובאו 
כדי  ואיש  איש  לכל  לתת  ה‘  בהשגחת  באמונה  החיסרון  הינו  במדרש, 
מחסורו. חיסרון הגורם לאדם להתאוות לדברים שאינם ראויים לו, ליטול 
ממון שאינו שלו ואף להגיע עד כדי שפיכות דמים. לעומת זאת, תכלית 
מצוות הציצית היא לעורר למציאות ה‘ ולשעבד את נפשנו לקיום מצוותיו, 
ונמצא כי מצווה זו הינה תרופה כנגד עבירות אלו. לפיכך דרשו חכמים את 

תיבת ’לדרתם‘ – לדור שהוא תם מעבירות אלו (’אך פרי תבואה‘ שלח).

רק הלבן נוהג ’לדרתם‘
בספרי המפרשים מצאנו פירושים נוספים לתיבת ’לדרתם‘, וכמה אופנים 

נאמרו בהם:
מצוות  שתכלית  כיוון  כי  ביאר  לח)  טו  (במדבר  הקדוש  החיים‘  ה‘אור  א. 
יבוא  אם  כי  ולומר  לטעות  מקום  היה  המצוות,  את  לזכור  הוא  הציצית 
דור קדוש שלא יהיו זקוקים לתזכורת על קיום המצוות, לא יהיה עליהם 

לקיים מצווה זו, על כן דקדקה התורה לכתוב: ’לדרתם‘.
ב. עוד דקדק ה‘אור החיים‘ (שם), כי לפיכך נתנה התורה את תיבת ’לדרתם‘ 
בין ’ציצית‘ ל‘תכלת‘, ככתוב: ”ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדרתם 
ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת“, שרק ה‘ציצית‘, דהיינו חוטי הלבן ינהגו 
’לדרתם‘, אולם התכלת אינו מעכב בכל הדורות. וכמבואר במדרש (במד“ר יז 
ה) שבמהלך הדורות נגנז התכלת, וכדי שלא נטעה לסבור שמצוות ציצית 

לא תנהג בדורות אלו כלל, כתבה התורה ’לדרתם‘ בין ’ציצית‘ ל‘תכלת‘.

לעשות ציציות בבגד המתים
ג. רבי צבי אלימלך מדינוב ביאר, כי כיוונה התורה לרמוז לנו על החובה 
מן  חפשי  נעשה  אדם  שמת  ש“כיון  הגם  כי  המת,  בבגד  ציציות  לעשות 
הצדיקים  שעתידים  כיוון  מקום,  מכל  א),  ל  (שבת  המצוות“  ומן  התורה 
לקום בבגדיהם לתחיית המתים (כתובות קיא א), מצווה עלינו לעשות ציצית 
כנפי  על  ”ציצית  התיבות:  שסופי  בכך  אף  התורה  זאת  ורמזה  בבגדיהם. 

בגדיהם לדרתם“ הינם: ”למתים“.
לאור זאת מובן מדוע חוזר הכתוב ואומר: ”והיה לכם“ – לחיים, ”לציצית, 
שייך  אינו  בוודאי  והזכירה  הראייה  עניין  שכן  וזכרתם...“,  אותו  וראיתם 

במתים (’אגרא דכלה‘ שלח).

גאולת מצרים בזכות ’לדרתם‘
משה  רבי  בשם  רש“י  כתב  בגדיהם“  כנפי  ”על  לפסוק  השני  בפירושו  ד. 
הדרשן, שלשון זו היא כנגד הפסוק ”ואשא אתכם על כנפי נשרים‘“ (שמות 

יט ד).

ישראל  שיצאו  בשעה  דושינסקי:  מהרי“ץ  פירש  הדברים  בין  הקשר  את 
ממצרים היו הם שפלים בהליכות וריקנים מן המצוות, ובכל זאת גאלם ה‘ 
בזכות הבנים שהיו עתידים להיוולד מהם ולעסוק בתורה ובמצוות. לפיכך 
דימה הפסוק את גאולתם לנשר הנושא את בניו: ”על כנפי נשרים“, שכפי 
בזכות  נגאלו  ישראל  בני  כך  כנפיו,  על  ונושאם  בניו  על  מרחם  שהנשר 

שגידלו את בניהם לתורה.
אף כאן כיוון לכך רש“י כשהסמיך את לשון הכתוב: ”על כנפי... לדרתם“, 
כי  לנו  רומז  זה  פסוק  לאמור:  נשרים“,  כנפי  על  אתכם  ”ואשא  לכתוב: 
הדורות   – ’לדרתם‘  בזכות  הייתה  נשרים‘  כנפי  ’על  ישראל  של  גאולתם 

אשר יצאו מחלציהם (’תורת מהרי“ץ‘ שלח).

’לדרתם‘ – סגולה לבנים
(שלח)  חמד‘  ’כרם  בספר  שהובא  הנפלא  המעשה  את  לציין  המקום  כאן 

בשם הגאון רבי ישראל יצחק רייזמן זצ“ל אב“ד ירושלים:
ישועה  בדבר  להיפקד  זכתה  שלא  אחות  הייתה  יצחק  ישראל  לרבי 
ורחמים. בצר לה הלכה היא לביתו של הגאון המופלא רבי שניאור זלמן 
פרדקין בעל ’תורת חסד‘ כדי לשאול בעצתו ולבקש ממנו שיתפלל עליה. 
ברך הגרש“ז את האישה, ולאחר מכן נתן לה סגולה, שתתפור טלית גדולה 

והבעל יתלה בה את הציציות, ולאחר מכן תיתן לו את הטלית במתנה.
כאשר עשתה האישה כדברי הרב, זכתה ולתקופת השנה נולד לה בן.

כמקור לסגולה זו הביא ה‘כרם חמד‘ את לשון הפסוק שלפנינו: ”על כנפי 
יזכו  בגדיהם,  כנפי  על  הציצית  נתינת  בזכות  לאמור:  לדרתם“,  בגדיהם – 
שהכלה  המנהג  מקור  שזהו  שייתכן  וכתב,  והוסיף  לצאצאים.  ’לדרתם‘ – 

שולחת טלית לחתן, שיש בו משום הסגולה האמורה.

הארות בסדר התפילה  האאררתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  מעשה אמונים סססימעיללה  ם
תפילה שפתחה שעריםקריאת שמע – פרשת ציצית (ג‘)


