
ָבִרים ת ּדְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְּתִפָּלה ִּבְׁשמֹות ַהָּפָרִׁשּיֹות
”ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה“ (א א)

ָּדַרׁש  ֶג‘ְרִזי  ֶׁשִּבְניּו  ּפֶֶטְרסֹון  ֶׁשל  ַרָּבּה  ַהּכֵֹהן  ִהיְרׁש  ְצִבי  ַרִּבי 
ְּדָבִרים,  ֵסֶפר  ַּפְרִׁשּיֹות  ֶׁשל  ְׁשמֹוֵתיֶהן  ֶאת  ֶרֶמז   ְּבֶדֶר

ְּבַמְׁשָמעּות ֶׁשל ְּתִפָּלה ֶׁשִהְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל: 
’ְּדָבִרים ָוֶאְתַחַּנן‘ – ֶאת ִּדְבֵרי ַהַּתֲחנּוִנים ַהָּללּו ִהְתַּפֵּלל מֶֹׁשה 
ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: ’ֵעֶקב ְרֵאה‘ – ַהֵּבט ִמָּׁשַמִים ּוְרֵאה 
ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשְּבֵני  ַהּנֹוָרִאּיֹות  ְוַהְּגֵזרֹות  ַהָּקׁשֹות  ָהְרִדיפֹות  ֶאת 
ִּכי  ֵתֵצא  ִּכי  ’ׁשֹוְפִטים  ִּדְמִׁשיָחא;  ְּבִעְקְבָתא  ַלֲעבֹר  ֲעִתיִדים 
ָתבֹא‘ – ׁשֹוְפִטים ּומֹוְׁשִלים יֹוְצִאים ּוָבִאים ֶזה ַאַחר ֶזה ְוָדָבר 
ּוְלַהִּציק  ְלָהַרע  ָהַעז  ְרצֹוָנם  ְוהּוא:  ֻּכָּלם,  ֶאת  ְמַאֵחד  ֶאָחד 
ֵהם  ’ִנָּצִבים‘  זֹאת  ָּכל  ִעם  ְואּוָלם,  ַהִּנָּתן.  ְּכָכל  ְלִיְׂשָרֵאל 
ֵאיָתִנים ְּכַחָּלִמיׁש ֶּבֱאמּוָנָתם ַהְּתִמיָמה, ’ַוֵּיֶל, ַהֲאִזינּו‘ – ְוַאף 
ַמְקִּפיִדים ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ְלַהְׁשִּכים ּוְלַהֲעִריב ְלָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות 

ּוָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות ִלְׁשמַֹע קֹול ְּתִפָּלה ְותֹוָרה.
ִאם ָּכ ֵהם ְּפֵני ַהְּדָבִרים, ֲאַזי ְּבַוַּדאי ְראּוִיים ֶׁשְּתֻקַּים ָּבֶהם 

’ְוזֹאת ַהְּבָרָכה‘.
’ִלּקּוֵטי ְצִבי‘

ֲעָׂשָרה ְמַקְּבִלים ָׂשָכר ֶׁשל ֶאֶלף
”ה‘ ֱאקֵי ֲאבֹוֵתֶכם יֵֹסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים" (א יא)

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּדייְטׁש ִמְּפֶרְׁשּבּוְרג, ַּתְלִמיד ָמָרן ַה‘ֲחַתם 
סֹוֵפר‘: ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (מז ב) ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 
”ְלעֹוָלם ַיְׁשִּכים ָאָדם ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְּכֵדי ֶׁשִּיְזֶּכה ְוִיָּמֶנה ִעם 
ֲעָׂשָרה ָהִראׁשֹוִנים, ֶׁשֲאִפּלּו ֵמָאה ָּבִאים ַאֲחָריו – ִקֵּבל ָעָליו 

ְׂשַכר ֻּכָּלם“.
ַעָּתה, ּבֹאּו ֶחְׁשּבֹון: ִאם ֶאָחד ְמַקֵּבל ְׂשָכָרם ֶׁשל ֵמָאה ַהָּבִאים 
ַלְּתִפָּלה,  ַהַּמְׁשִּכיִמים  ָהִראׁשֹוִנים  ֶׁשֲעֶׂשֶרת  ֲהֵרי  ַאֲחָריו, 
 ְמַקְּבִלים ַיְחָּדו ָׂשָכר ֶׁשל ֶאֶלף ִמְתַּפְּלִלים. ְוֵיׁש לֹוַמר ִּכי ְלָכ
ִּכֵּון מֶֹׁשה ְּבִבְרָכתֹו: ”ה‘ ֱאקֵי ֲאבֹוֵתֶכם יֵֹסף ֲעֵליֶכם“ – יֹוִסיף 
ָלֶכם ּכַֹח ְוַתֲעצּומֹות רּוַח ַּבֲעבֹוַדת ה‘ ְּכֵדי ֶׁשּתּוְכלּו ְלַהְׁשִּכים 
ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ְוִלְהיֹות ֵמֲעֶׂשֶרת ָהִראׁשֹוִנים, ּוִמּתֹו ָּכ ִּתְזּכּו 

ְלַקֵּבל ָׂשָכר: ”ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים“.
’ִאְמֵרי ֶׁשֶפר‘ ְּבָרכֹות מז ב

ַהּתֹוֶלה ִּבְזכּות ֲאֵחִרים ּתֹוִלין לֹו ִּבְזכּות ַעְצמֹו
 ִויָבֵר ְּפָעִמים  ֶאֶלף  ָּכֶכם  ֲעֵליֶכם  יֵֹסף  ֲאבֹוֵתֶכם  ֱאקֵי  ”ה‘ 

ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם" (א יא)
ָּדַרׁש ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי יֹוֵסף ָּדִוד רּוִּבין ִמַּסאסֹוב:

ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (ְּבָרכֹות י ב): ”ָּכל ַהּתֹוֶלה [ֶאת 
ַקָּבַלת ְּתִפָּלתֹו] ִּבְזכּות ַעְצמֹו – ּתֹוִלין לֹו ִּבְזכּות ֲאֵחִרים, ְוכֹל 

ַהּתֹוֶלה ִּבְזכּות ֲאֵחִרים – ּתֹוִלין לֹו ִּבְזכּות ַעְצמֹו“.
”ה‘  ְלִיְׂשָרֵאל:  ְּכֶׁשָאַמר  מֶֹׁשה  ָרַמז   ְלָכ ִּכי  לֹוַמר  ְוֵיׁש 
ִּבְזכּות  ְּתִפַּלְתֶכם  ַקָּבַלת  ֶאת  ִּתְתלּו  ִאם   – ֲאבֹוֵתֶכם“  ֱאקֵי 
 – ָלֶכם“  ִּדֶּבר  ַּכֲאֶׁשר  ָּכֶכם...  ֲעֵליֶכם  ”יֵֹסף  ֲאַזי:  ֲאבֹוֵתיֶכם, 

ֵּתָענּו ִמן ַהָּׁשַמִים ִּבְזכּות ַעְצְמֶכם.
’ֲעֵצי ְלָבנֹון‘

ְּב‘ֵעת ָרצֹון‘ ֵיׁש ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ֶהָעִתיד
 ִויָבֵר ְּפָעִמים  ֶאֶלף  ָּכֶכם  ֲעֵליֶכם  יֵֹסף  ֲאבֹוֵתֶכם  ֱאקֵי  ”ה‘ 

ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם" (א יא)
ָאַמר  ְלִבְרכֹוֵתינּו?...  ִקְצָּבה  נֹוֵתן  ַאָּתה  מֶֹׁשה  לֹו,  ”ָאְמרּו 
ָלֶהם: ’זֹו ִמֶּׁשִּלי ֲאָבל הּוא ְיָבֵר ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר ָלֶכם‘“ 

(ַרִׁש“י).

ֲאֵליֶהם,  מֶֹׁשה  ְּתׁשּוַבת  ְוֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶׁשל  ַטֲעָנָתם  ֶאת 
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְנַתְנֵאל ְפִריד ַרָּבּה ֶׁשל אֹויַוואַראׁש ַעל ִּפי ַהָּמָׁשל 

ִּדְלַהָּלן:
יֹום  ְלֶרֶגל  ִּכי  ַמְפִּתיָעה,  ְּבַהְכָרָזה  ֶׁשָּיָצא   ְּבֶמֶל ה  ַמֲעֹשֶ
ֻהַלְּדּתֹו ָנכֹון הּוא ְלַמֵּלא ָּכל ַּבָּקָׁשה ֶׁשֻּתַּגׁש ְלָפָניו. ְלֶׁשַמע 
ֵּבית  ָּבֵאי  ְוֶיֶתר   ַהֶּמֶל ְמקְֹרֵבי  ּוָבאּו  ִמֲהרּו   ַהֶּמֶל ַהְכָרַזת 
ַּבָּקָׁשתֹו.  ֶאת  ִאיׁש  ִאיׁש  ָׁשְטחּו  ֶזה  ַאַחר  ּוָבֶזה  ַהְּמלּוָכה, 

ְוַהֶּמֶל ָאֵכן א ִאְכֵזב – ָּכל ָמה ֶׁשִּבְּקׁשּו ֵהם ִקְּבלּו.
ְוֵרעֹו  ְיִדידֹו   ַהֶּמֶל ֶׁשל  ְלַחְדרֹו  ִנְכַנס  ַהּיֹום  סֹוף  ִלְקַראת 
ִלְׁשמַֹע  ִמָּיד  ּוִבֵּקׁש  ִלְקָראתֹו   ַהֶּמֶל ָׂשַמח  ְּביֹוֵתר.  ַהָּקרֹוב 
ַהָּקרֹוב  ִמיִדידֹו  ָהִאיׁש  ִּבֵּקׁש  ֲאֶׁשר  ְוזֹאת  ְמֻבָּקׁשֹו.  ֶאת 
ַּבָּקָׁשה  ָּכל   ,ָוֵאיָל ֶזה  ִמּיֹום  ִּכי  ֲאִני  ”ְמַבֵּקׁש   :ַהֶּמֶל  –
ּוִמְׁשָאָלה ֶׁשֲאַבֵּקׁש ֵמַהֶּמֶל, ְּבָכל ֵעת ּוְבָכל ָׁשָעה, ִּתְתַקֵּבל 

ְלָרצֹון ְלָפָניו...“.
ֶאת  ְלָבֵאר  ְּבבֹואֹו  ַהִחיָד“א  ְיֵדי  ַעל  הּוָבא  ֶזה  ִנְפָלא  ָמָׁשל 
ָרצֹון“  ֵעת  ה‘   ְל ְתִפָּלִתי  ”ַוֲאִני  יד):  (סט  ִּבְתִהִּלים  ַהָּכתּוב 
ָהָיה  ָרצֹון‘,  ’ֵעת   ַהֶּמֶל ָּדִוד  ִלְפֵני  ֶׁשִהְזַּדְּמָנה  ַּפַעם  ְּבָכל   –

ֶּבֱאֶמת  ֲעֵנִני   ַחְסֶּד ְּבָרב  ”ֱאִקים  ה‘:  ִמִּלְפֵני  ִמָּיד  ְמַבֵּקׁש 
ֵיָאֵלץ  ִּכי  ֶׁשּיֹוֵדַע  ְלִמי  ַאף  מֹוִעיָלה  זֹו  ְוֵעָצה   .“ִיְׁשֶע
’ֵעת  ְלִהְתַּפֵּלל ִּביִחידּות: ְּבָׁשָעה ֶׁשִּמְתַּפֵּלל ַּבִּצּבּור [ֶׁשִהיא 
ָרצֹון‘, ְּכִדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ְּבָרכֹות ח א) ”ֵאיָמַתי ֵעת ָרצֹון – ְּבָׁשָעה 
ֶׁשַהִּצּבּור ִמְתַּפְּלִלין“], ְיַבֵּקׁש ִמִּלְפֵני ה‘ ֶׁשַּיֲעֶנה ִלְתִפָּלתֹו ַּגם 

ְּכֶׁשִּמְתַּפֵּלל ִּביִחידּות.
ּוְלִעְנָיֵננּו, ֵּכיָון ֶׁשּקֶֹדם ְּפִטיַרת מֶֹׁשה ָהְיָתה ’ֵעת ָרצֹון‘, ִּבֵּקׁש 
הּוא ְלָבֵר ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל ִּבְבָרָכה ְּפָרִטית – ”יֵֹסף 
ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים“, ַא ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָטֲענּו ְלֻעָּמתֹו: 
ְּפָרִטית  ִלְבָרָכה   – ְלִבְרכֹוֵתינּו“  ִקְצָּבה  נֹוֵתן  ”ַאָּתה  ֵּכיַצד 
ּוֻמְגֶּבֶלת, ֲהֵרי ְמֻרִּבים ֵהם ְצָרֵכינּו ּוְבָכל ֵעת נֹוָסִפים ֲעֵליֶהם 
מֶֹׁשה:  ּוֵבְרָכם  הֹוִסיף  ֵּכן  ַעל  ֲחָדִׁשים?  ְצָרִכים  ָועֹוד  עֹוד 
”ֲאָבל הּוא [ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא] ’ִויָבֵר ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר 
ָלֶכם‘“ – ְּכָכל ַהִּנְצָר ָלֶכם ּוְבָכל ְזַמן ְלא ׁשּום ְּגבּול ּוִמָּדה.
’חֹוַמת ֲאָנ‘ ְּתִהִּלים סט יד; ’ְּפֵני ֵמִבין‘

מֶֹׁשה ִהְמִׁשי ְלִהְתַּפֵּלל ַאף ְלַאַחר ְּפִטיָרתֹו
”ְוַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִיְקֶׁשה ִמֶּכם ַּתְקִרבּון ֵאַלי ּוְׁשַמְעִּתיו“ (א יז)

ָאַמר ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ְׁשמֹה ֵמַרדֹוְמְסק:
ָהָיה  ָעִתיד  ֲאֶׁשר  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  מֶֹׁשה  ָרַמז  ֶזה  ְּבָפסּוק 
ַּבִּמְדָרׁש  ֶׁשהּוָבא  ְּכִפי  ְלבֹא,  ֶלָעִתיד  ְלֵביָנם  ֵּבינֹו  ִלְקרֹות 
(איכ“ר ְּפִתיְחָתא כד) ֶׁשְּבֵעת ֶׁשָּיְצאּו ִיְׂשָרֵאל ַלָּגלּות, ָעַמד מֶֹׁשה 

ְוֶזהּו  ְוִיְגֲאֵלם,  ֶׁשָּיׁשּוב  ה‘  ִלְפֵני  ַרֲחִמים  ְוֶהְעִּתיר  ִמִּקְברֹו 
ְּפִטיָרִתי  ְלַאַחר  ַאף   – ִמֶּכם“  ִיְקֶׁשה  ֲאֶׁשר  ”ְוַהָּדָבר  ֶׁשָאַמר: 
ַּכֲאֶׁשר ִיְכַּבד ֲעֵליֶכם עֹל ַהָּגלּות, ”ַּתְקִרבּון ֵאַלי ּוְׁשַמְעִּתיו“ – 

ַהְקִריבּו אֹותֹו ְלָפַני ַוֲאִני ֶאְתַּפֵּלל ְלַהְצָלַחְתֶכם.
’ִּתְפֶאֶרת ְׁשמֹה‘

ִוּדּוי ְּבֵלב ָׁשֵלם
ְוִנְלַחְמנּו;  ַנֲעֶלה  ֲאַנְחנּו  ַלה‘  ָחָטאנּו  ֵאַלי  ַוּתֹאְמרּו  ”ַוַּתֲענּו 
(א  ְּבִקְרְּבֶכם"  ֵאיֶנִּני  ִּכי  ִתָּלֲחמּו  ְוא  ַתֲעלּו  א  ה'...  ַוּיֹאֶמר 

מא-מב)

ֲהא  ְּתׁשּוָבָתם,  ִהְתַקְּבָלה  א  ַמּדּוַע  ’ָחָטאנּו‘  ָאְמרּו  ִאם 
ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (ַּתְנחּוָמא ֻחַּקת ט): ”ֵּכיָון ֶׁשָאְמרּו 

ָחָטאנּו ִמָּיד ִנְתַרָּצה ָלֶהם“?
ֵּבֵאר ַרֵּבנּו ְׁשמֹה ְקלּוֶגר:

ְּכֵדי ֶׁשַהִּוּדּוי ְוַהֲחָרָטה ִיְתַקְּבלּו, ְצִריִכים ֵהם ִלְנּבַֹע ִמַּמֲעַמֵּקי 
ַהֵּלב. ִוּדּוי ִמן ַהָּׂשָפה ְוַלחּוץ, א ַּדי ֶׁשֵאינֹו ִמְתַקֵּבל, ֶאָּלא 
הּוא ְמַבֵּטא הֹוָסַפת ֵחְטא ַעל ֶּפַׁשע, ַעד ְּכֵדי ָּכ ֶׁשִּתְּקנּו ַעל 
ַהִּכּפּוִרים:  ְּביֹום  ַהֶּנֱאָמר  ֵחְטא‘  ’ַעל  ְּבֵסֶדר  ְמֻיָחד  ִוּדּוי   ָּכ

”ַעל ֵחְטא ֶׁשָחָטאנּו ְלָפֶני ְּבִוּדּוי ֶּפה“.
ְוָכ ָטַען מֶֹׁשה ְּכַלֵּפי ִיְׂשָרֵאל: 

ִמן  ִהְתַוֵּדיֶתם  ְּבָפַני   – ַלה‘“  ָחָטאנּו  ֵאַלי  ְותֹאְמרּו  ”ַוַּתֲענּו 
ָוֵלב  ְּכָליֹות  ַהּבֹוֵחן   – ה‘“...  ”ַוּיֹאֶמר  ֵּכן  ַעל  ְוַלחּוץ,  ַהָּׂשָפה 
ְוא  ַתֲעלּו  ְוַלחּוץ: ”א  ַהָּׂשָפה  ִמן  זֹאת  ֲעִׂשיֶתם  ִּכי  ְויֹוֵדַע 
ִתָּלֲחמּו“, ּוַמּדּוַע? ”ִּכי ֵאיֶנִּני ְּבִקְרְּבֶכם“ – ִוּדּוְיֶכם ֵאינֹו נֹוֵבַע 

ִמַּמֲעַמֵּקי ְלַבְבֶכם ֶאָּלא ִמן ַהָּׂשָפה ְוַלחּוץ.
’ִאְמֵרי ֶׁשֶפר‘

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם
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ֶאֶלף ְזהּוִבים – ֵּכיַצד?
ְּפָעִמים  ֶאֶלף  ָּכֶכם  ֲעֵליֶכם  יֵֹסף  ֲאבֹוֵתֶכם  ֱאֵקי  ”ה‘ 

ִויָבֵר ֶאְתֶכם“ (א יא)

’ַּבַעל  ֵּפֵרׁש  א)  (לג  ַהְּבָרָכה  ְוזֹאת  ָּפָרַׁשת  ִּבְתִחַּלת 
ַהּטּוִרים‘ ְּבֶדֶר ֶרֶמז, ֶׁשִּבְבָרָכה זֹו הֹוָרה מֶֹׁשה ַרֵּבנּו 
ּוֵמַאַחר  יֹום,  ְּבָכל  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ”ָּבְרכּו  ְלִיְׂשָרֵאל: 
פז  (ֻחִּלין  ְזהּוִבים  ֲעָׂשָרה  ִהּנֹו  ְּבָרָכה  ָּכל  ֶׁשל  ֶׁשְּׂשָכָרּה 

א) ִּתְזּכּו ְלַקֵּבל ִּבְׂשַכר ֻּכָּלן ֶאֶלף ְזהּוִבים“.

ֶׁשַאף  ְוָאַמר,  הֹוִסיף  ְיהֹוֻׁשַע‘  ַיֲעקֹב  ’ַנֲחַלת  ְּבֵסֶפר 
ְּכֵדי  ֵיׁש  ֵמָאה,  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהיא  ֶׁש‘ָּכֶכם‘  ָּבֻעְבָּדה 
ֵמָאה  ֲאִמיַרת  ִּבְׂשַכר  עֹוֵסק  ֶזה  ֶׁשָּפסּוק  ְלַלְּמֵדנּו 

ְּבָרכֹות.

ֵיׁש ְלהֹוִסיף ָּבֶזה עֹוד, ִּכי ְידּוִעים ִּדְבֵרי ַהָּׁש“ך (חו“מ 
ֲעָׂשָרה  ָׁשָוה  ְּבָאֵמן  ַהַּנֲעֵנית  ְּבָרָכה  ֶׁשַרק  כ)  שפב 

ֶׁשָראֵׁשי  ָּכאן,  ַּבָּכתּוב  ִנְרָמז  ֶזה  ָּדָבר  ְוַאף  ְזהּוִבים. 
ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֵהם  ֶאֶלף‘  ָּכֶכם  ’ֲעֵליֶכם  ַהִּמִּלים  ֵּתבֹות 

צ“א ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ָאֵמן.

ָרֵזי ֱאמּוִנים
:
עם
ָליו 

ְּבָכל –

ָרֵזי
ֵ

בים – ֵּכיַצ

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ

ִהּלּוָלא  ֲעָל“ט, י“ג ְלֹחֶדׁש ְמַנֵחם ָאב, ָיחּול יוָֹמא ּדְ יוֹם ְרִביִעי ַהּבַ ּבְ
י ַיֲעקֹב: נוֹ ַרּבִ ַעל אוֹדוָֹתיו ֵהִעיד ּבְ ֶנעט ְזצּוָק“ל, ׁשֶ ַכי ּבַ נּו ָמְרּדְ ָרֵאל ַרּבֵ ל ִישְׂ ן ׁשֶ ַרּבָ

ַחְברּוָתא! ָנה, ּבְ ַכּוָ קוֹל, ּבְ ַחר – ּבְ ַ ְרכוֹת ַהׁשּ אאאאאאא!!!!!!!ּבִ תתתתתתתתתָתָ רררררררררוווווּוּּ בבבבבבבבבבבבְבְ חחחחחחחחחחחַחַ ההההההההההה,,,,, בבבבבבבבבבבבבבבבבבבּבְְּּ ננננננננננָנָ וווווווווווווּוָָָָּּּ ככככככככַכַ קקקקקקקקקקקקקקקקוווווווֹֹֹֹלללללללללללל,,,,,, בבבבבבבבבבבבבּבְְְ רררררררררררר –––– בבבבבבבבבבבבבבבבּבְְְ חחחחחחחחחחחחַחַַַַַ ַַַַַ ּּּ שששששששששששׁשׁ כככככככככוווווווווווווֹֹֹֹתתתתתתתתתתתתת ההההההההההההההַהַַַ ררררררְרְְְ בבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבבּבִִִִִִּ
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’ְּבֵני  ְּבַמֲעֶרֶכת  ַעָּתה  ֶזה  ִהְתַקֵּבל  ֶׁשִּלְפֵניֶכם  ַהִּסּפּור 
ָיָקר  ָּבחּור  ְיֵדי  ַעל  ֶׁשִּנְׁשַלח  ְמַרֵּגׁש  ְּבִמְכָּתב  ֱאמּוִנים‘ 
ִלְפֵניֶכם  הּוא  ִהֵּנה  ֱאמּוִנים‘,  ’ְּבֵני  ִּבְפִעילּות  ַהִּמְׁשַּתֵּתף 

ְּבִׁשּנּוי ְּפָרִטים ִמְתַּבֵּקׁש.

ַרִּבי יֹוֵסף ִהּנֹו ִמָּוִתיֵקי ָהָרִמי“ם ִּביִׁשיַבת ’ֶנַצח ַהַּתְלמּוד‘. 
ְׁשָמּה ֶׁשל ְיִׁשיָבה זֹו ָהַל ְלָפֶניָה ְוָיָצא ְלֶמְרַחִּקים, ַרּבֹות 
ַרִּבי  ֱהיֹות  ִמְּלַבד  ִּבְכִדי;  ְוא  ָהָר“מ,  יֹוֵסף  ַרִּבי  ִּבְזכּות 
יֹוֵסף ֶּפָדגֹוג ֻאָּמן ֲאֶׁשר ָיַדע ָלַגַעת ְּבֶנֶפׁש ַּתְלִמיָדיו, נֹוַדע 
הּוא ַּגם ְּכַתְלִמיד ָחָכם ִמִּׁשְכמֹו ָוַמְעָלה, ֲאֶׁשר ִׁשעּוָריו 

ַהְּבִהיִרים ִׁשְּלבּו ְּבתֹוָכם ַלְמָדנּות ּוְבִקיאּות ְּכֶאָחד.

ְּפִרי  ֶאָּלא  מּוָלדֹות,  ְּתכּונֹות  ָהיּו  א  ֵאּלּו  ַמֲעלֹוָתיו 
ְוֶׁשל  ַּבּתֹוָרה  ִויִגיָעה  ָעָמל  ֶׁשל  ָׁשִנים  ְמֻרַּבת  ַהְׁשָקָעה 
ְוַתְלִמיד  ַּתְלִמיד  ָּכל  ְלֶנֶפׁש  ְלָהִבין  ַּדְקְּדָקִנית   ַמֲחָׁשָבה 
ְלִכְׁשרֹונֹוָתיו  ְּבֶהְתֵאם  רּוחֹו,  ְלִפי  ִעּמֹו  ָלֶלֶכת  ְּכֵדי 

ְוִליכֹולֹוָתיו.

ַּכֲאֶׁשר  ַהִּׁשעּוִרים,  ַּבֲהָכַנת  ִּבְמֻיָחד  ִהְׁשִקיַע  יֹוֵסף  ַרִּבי 
ַהִּנְלֶמֶדת  ַהּסּוְגָיה  ֶאת  ֶעֶרב  ְּבָכל  ִלְלֹמד  ָהְיָתה  ַּדְרּכֹו 
ַרִׁש“י  ֵּפרּוֵׁשי  ִּפי  ַעל  ַהְּפָׁשט  ְּבעֶֹמק  ְּתִחָּלה  ַרב.  ְּבִעּיּון 
ָהִראׁשֹוִנים  ִּדְבֵרי  ְּבִלּמּוד  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ְותֹוְספֹות, 
ְוָהַאֲחרֹוִנים ַעל ַהַּדף ְּבֶזה ַאַחר ֶזה, ְּכָכל ֶׁשהֹוִתיר ַהְּזַמן.

ֶאת  ְּבַמְחַּבְרּתֹו  יֹוֵסף  ַרִּבי  ָהָיה  רֹוֵׁשם  ִלּמּודֹו  ְּכֵדי   ּתֹו
ִלְמִסיָרה  ְּכַמְתִאיִמים  ָרָאה  ֶׁשאֹוָתם  ַהְּמָפְרִׁשים  ִּדְבֵרי 
ַּבֵּׁשִנית  ַמֲעִתיָקם  ָהָיה  ִסּיּום  ְוִלְקַראת  ְלַתְלִמיִדים, 
ְּכֵדי   ּתֹו לֹו  ֶׁשָעלּו  ַהַּמְסָקנֹות  ְּבִׁשּלּוב  ַמְתִאים,  ְּבֵסֶדר 

ִעּיּונֹו.

ַהָּׁשעֹות  ַעד  ְלִעִּתים   ִנְמָׁש ֶזה  ַקְּפָדִני  ִלּמּוד  ֵסֶדר 
ּפֹוֵרׁש  ָהָיה  א  יֹוֵסף  ַרִּבי   ַא ַהַּלְיָלה,  ֶׁשל  ַהְּקַטּנֹות 
ְלֵׁשָנה ְּבֶטֶרם ִהְׁשִלים ֶאת ֲהָכַנת ַהִׁשּעּור. ְוִעם ַהְׁשָקָעה 
ַרִּבי  ֶׁשל  ְלִׁשעּוָריו  ִּכי  ַהֶּפֶלא  ִמן  ֶזה  ֵאין  ֶׁשָּכזֹו,  ְמֻרָּבה 
יֹוֵסף ָיָצא ֵׁשם טֹוב ְוִכי ַּתְלִמיָדיו ָהיּו ׁשֹוִתים ֶאת ְּדָבָריו 

ִּבְׁשִקיָקה.

ְּבִמְׁשַּפְחּתֹו  ֲחֻתָּנה  ִׂשְמַחת  ִהְתַקְּיָמה  ַהֵּלילֹות  ְּבַאַחד 
ְּבֶאָחד  ֶנֶעְרָכה  ַהֲחֻתָּנה  יֹוֵסף.  ַרִּבי  ֶׁשל  ַהֻּמְרֶחֶבת 
ַהְּמֻמָּקם  ָּבאּוָלם  ְמגּוָריו,  ִעיר  ִּבירּוָׁשַלִים,  ֵמָהאּוָלמֹות 
ַהֻחָּפה  ִסּיּום  ְלַאַחר  ָמה  ְזַמן  ְׁשֵקָטה.  ְצָדִדית  ִּבְׁשכּוָנה 
ִנְפַרד  יֹוֵסף  ַרִּבי  ַּכֲאֶׁשר  ַהִּמְׁשָּפָחה  ְּבֵני  ֻהְפְּתעּו  א 
הּוא  ְּבָידֹו,  ַהּתֹוָרה  ִחּדּוֵׁשי  ְּכֶׁשַּמְחֶּבֶרת  ְלָׁשלֹום.  ֵמֶהם 
ָׂשם ְּפָעָמיו ָלתּור ַאַחר ֵּבית ְּכֶנֶסת ְּבִקְרַבת ָמקֹום ְּכֵדי 

ְלַהְׁשִלים ֶאת ֲהָכַנת ַהִׁשּעּור ֶׁשל יֹום ַהָּמֳחָרת.

ַעד  ַהְּׁשכּוָנה,  ִּבְרחֹובֹות  ָוָאָנה  ָאָנה  סֹוֵבב  יֹוֵסף  ַרִּבי 
ָיד  ַעל  ִהְתַיֵּׁשב  הּוא  ָּפתּוַח.  ְּכֶנֶסת  ֵּבית  ְלַבּסֹוף  ֶׁשִאֵּתר 
ַאַחד ַהֻּׁשְלָחנֹות ְוֵהֵחל ִלְכּתֹב ֶאת ַהִׁשּעּור. ְּבאֹותֹו ֶעֶרב 
ֶאָּלא  ָחְלָפה  א  ְמֻיֶחֶדת;  ִדְׁשַמָּיא  ִסַּיְעָּתא  לֹו  ָהְיָתה 
ַהִׁשּעּור  ְּכִתיַבת  ֶאת  הּוא  ִהְׁשִלים  ּוְכָבר  ַקָּלה,  ָׁשָעה 

ּוָפָנה ָלׁשּוב ְלֵעֶבר ָהאּוָלם.

ִּכי  ִלּבֹו  יֹוֵסף  ַרִּבי  ָׂשם  א  ַלֲחֻתָּנה,  ָלׁשּוב  ְּבֶחְפזֹונֹו 
ַעל  ֵמָאחֹור,  נֹוְתָרה  ַהְּיָקִרים  ְּכָתָביו  ֶׁשָּבּה  ַהַּׂשִּקית 

ַהַּסְפָסל ֶׁשּבֹו ָיַׁשב ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת. 

ְּבָׁשָעה ְמֻאֶחֶרת ִהְסַּתְּיָמה ַהֲחֻתָּנה. ַרִּבי יֹוֵסף ּוִמְׁשַּפְחּתֹו 
ֶׁשִעם  ֶאָּלא  ְלֵביָתם.  ָלׁשּוב  ּוָפנּו  ִמְּקרֹוֵביֶהם  ִנְפְרדּו 
ְּכִניָסָתם ַלַּבִית ִהָּכה ְלֶפַתע ַהִּזָּכרֹון ְּבמֹחֹו ֶׁשל ַרִּבי יֹוֵסף 
– ַהַּׂשִּקית ַהְּיָקָרה ֶׁשָּבּה ַהַּדִּפים ֶׁשֵהִכין ַלִׁשּעּור ֵאיֶנָּנה!

ֶאת  ָׁשַכח  הּוא  ֵהיָכן  ְלִהָּזֵכר  ִהְצִליַח  א  יֹוֵסף  ַרִּבי 
ֶׁשּבֹו  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ֶׁשָּמא  אֹו  ָּבאּוָלם,  ַהִאם  ַהַּׂשִּקית, 
טֹוַבת  ָּבאֹוטֹוּבּוס...  ָנְפָלה  ִּבְכָלל  ִהיא  ְואּוַלי  ָלַמד, 
ֶׁשְּבֶהְעֵּדר  ְוֵכיָון  ֵעיָניו,  ְלֶנֶגד  ָּתִמיד  ָעְמָדה  ַהַּתְלִמיִדים 
ַהַּדִּפים א ָיכֹול ָהָיה ִלְמסֹר ֶאת ַהִׁשּעּור, הּוא א ָחס 

ַעל ּכֹחֹוָתיו. ִהְזִמין ַרִּבי יֹוֵסף מֹוִנית ְוָיָצא ֵמַהַּבִית.

ְּתִחָּלה ִהְפָנה ֶאת ַהַּנָהג ְלאּוַלם ַהְּׂשָמחֹות ֶׁשּבֹו ֶנֶעְרָכה 
ַהֲחֻתָּנה, ֶמְרַחק ְנִסיָעה ֶׁשל ְּכֶרַבע ָׁשָעה ִמֵּביתֹו. ַהַּנָהג 
ֶׁשֹּלא ָהָיה ִמְּבֵני ְּבִרית, ִהְתַעְנֵין ְלֵפֶׁשר ַהְּנִסיָעה ַהֵּליִלית 
ַהּמּוָזָרה; ְוִכי ָמה ֵיׁש ִליהּוִדי ְנׂשּוא ָּפִנים ְלַחֵּפׂש ְּבָׁשָעה 

ְׁשַּתִים ַּבַּלְיָלה ְּבאּוָלם ָחׁשּו ּוְצָדִדי...

 ַא ָיָקר,  ָמה  ְּדַבר  ִאֵּבד  ִּכי  לֹו  ְלַהְסִּביר  ִנָּסה  יֹוֵסף  ַרִּבי 
ַהַּנָהג ָטַען ְּכַלָּפיו ִּכי הּוא ְמַאֵּבד ֶאת ַּכְסּפֹו ָלִריק, ֶׁשֵּכן 
ְּבָׁשָעה ְמֻאֶחֶרת ֶׁשָּכזֹו ְּבַוַּדאי ָהאּוָלם ָסגּור, ְוַאף ִאם הּוא 
ָּכל  ַהִּנָּקיֹון  עֹוְבֵדי  ִמֶּמּנּו  ִּפּנּו  ְּכָבר  ְּבַוַּדאי  ָּפתּוַח,  ֲעַדִין 

...ָּדָבר ַּבַעל ֵעֶר

”א ְמֻדָּבר ִּבְכִלי אֹו ְּבַתְכִׁשיט ָיָקר“, ִהְסִּביר ַרִּבי יֹוֵסף 
ֶׁשָּבּה  ְּבַׂשִּקית  ַהּכֹל   ְּבַס ”ְמֻדָּבר  ְּבַסְבָלנּות,  ַלַּנָהג 
ַמְחֶּבֶרת ִחּדּוֵׁשי ּתֹוָרה, ֲאֶׁשר ַּבֲעבּוִרי ִהיא ְיָקָרה ַהְרֵּבה 
ִצֵּית   ַא ֵהִבין,  א  ַהַּנָהג  ַּתְכִׁשיט“.  אֹו  ְּכִלי  ִמָּכל  יֹוֵתר 

ִּבְדָמָמה.

ַהְּמַנִּקים  ְלֶמֱחָצה.   ָחׁשּו ְּכָבר  ָהאּוָלם  ָהָיה  ַּכְּמֻצֶּפה, 
ֶאת  ִלְמנַֹע  ִנּסּו  ַהִּנָּקיֹון  ֲעבֹוַדת  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמּה  ֶׁשָהיּו 
ִּבְפֵניֶהם  ִהְתַחֵּנן  ֶׁשהּוא  ְלַאַחר   ַא ִמְּלִהָּכֵנס,  יֹוֵסף  ַרִּבי 
ִחּפּוׂש  ָהַאְכָזָבה,  ֶׁשְּלַמְרֵּבה  ֶאָּלא  ְלַהְכִניסֹו,  ִהְסִּכימּו 
ְמֻדְקָּדק ְּבָכל ִּפּנֹות ָהאּוָלם ֶהֱעָלה ֶחֶרס ְּבָידֹו. ַהַּׂשִּקית 

ַהְּיָקָרה א ִנְמְצָאה.

ַרִּבי יֹוֵסף א ִהְתָיֵאׁש. הּוא ָׁשב ַלּמֹוִנית ְּכֶׁשַהַּפַעם הּוא 
ָׁשעֹות  ֶׁשָעַזב  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ְלֵעֶבר  ִלְנסַֹע  ַלַּנָהג  מֹוֶרה 
 ,ֲאָחדֹות קֶֹדם ָלֵכן. ַּגם ַהַּפַעם ִנָּסה ַהַּנָהג ְלָהִניאֹו ִמָּכ
ַמְסֵּגר  ַעל  ָנעּול  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ְּבַוַּדאי  זֹו  ְּבָׁשָעה  ֶׁשֲהא 

ּוְבִריַח, ַא ַרִּבי יֹוֵסף ָאַחז ַּבִּתְקָוה ְוא ִוֵּתר.

ַהַּמְדֵרגֹות  ְּבֶגֶרם  ִטֵּפס  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  יֹוֵסף  ַרִּבי  ִהִּגיַע 
ֶׁשהֹוִביל ֵאָליו, ְוַעד ְמֵהָרה ִהְתָּבֵרר לֹו ִּכי ַהַּנָהג ָצַדק... 
ַמְסֵּגר  ַעל  ְנעּולֹות  ְוַדְלתֹוָתיו   ,ָחׁשּו ָהָיה  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית 
 ַא ַהַחּלֹון,   ֶּדֶר ְלִהָּכֵנס  מּוָכן  ָהָיה  יֹוֵסף  ַרִּבי  ּוְבִריַח. 
ַמָּבט ַקל ְלֶעְברֹו, ִהְסִּפיק לֹו ְּכֵדי ְלָהִבין ִּכי ְמֻדָּבר ְּבִסּכּון 

ַמָּמִׁשי.

”ַהִאם  ְּבָעְגָמה,  יֹוֵסף  ַרִּבי  ִהְרֵהר  ַעְכָׁשו“,  ֶאֱעֶׂשה  ”ָמה 
ַמֲאַמִּצים  ֶׁשָעִׂשיִתי  ְלַאַחר  ֵריקֹות  ְּבָיַדִים  ְלֵביִתי  ָאׁשּוב 

ּכֹה ַרִּבים?!“.

ָׁשָבה  ֶׁשָאז  ֶאָּלא  ַהַּמר,  ַהּגֹוָרל  ִעם  ְוִהְׁשִלים  ִּכְמַעט 
ַהּכֹל?!  ָעִׂשיִתי  ָאֵכן  ”ַהִאם  ְּבִלּבֹו:  ַהַּמֲחָׁשָבה  ְוִהְּכָתה 
ְּבמֹוִנית,  ְנִסיָעה  ַעל  ְמֻבָּטל  א  ְסכּום  הֹוֵצאִתי  ֱאֶמת, 
ֵׂשַרְכִּתי ֶאת ַרְגַלי ָהֲעֵיפֹות ִּבְׁשַעת ַלְיָלה ְמֻאֶחֶרת ֵמָהָכא 
ֶטֶרם  ְּביֹוֵתר  ַהְּגדֹוָלה  ַהִהְׁשַּתְּדלּות  ֶאת   ַא ְלָהָתם, 
ְּבָיִדי  ֶׁשְּיַסֵּיַע  ה‘  ִלְפֵני  ִהְתַּפַּלְלִּתי  א  ֲעַדִין   – ָעִׂשיִתי 

ִלְמצֹא ֶאת ָהֲאֵבָדה!“.

ַרִּבי יֹוֵסף ִנְזַּכר ְּבִדְבֵרי ְזֵקנֹו ָמָרן ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘ (פר‘ נַֹח) ִּכי 
ַּכֲאֶׁשר ִמְתַּפֵּלל ָהָאָדם ִמִּקירֹות ִלּבֹו ִלְפֵני ה‘ ֶׁשַּיֲעזֹר לֹו 
ְלַמַען ּתֹוָרתֹו, ֲאַזי זֹוֶכה הּוא ְלִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא ְמֻיֶחֶדת. 
ַעל  רֹאׁשֹו  ֶאת  יֹוֵסף  ַרִּבי  ִהְׁשִעין  ְלַמֲעֶׂשה,  ּוִמַּמְחָׁשָבה 
ִלּבֹו:  ִמִּקירֹות  ָּפְרָצה  ַחָּמה  ּוְתִפָּלה  ַהְּכֶנֶסת,  ֵּבית  ִקיר 
”ָאָּנא ה‘ ֻמְכָרח ֲאִני ָמָחר ִלְמסֹר ֶאת ַהִׁשּעּור, א אּוַכל 
ָּבֶהם  ֶׁשִהְׁשַקְעִּתי  ַהְּיָקִרים  ַהַּדִּפים  ְּבא  זֹאת  ַלֲעׂשֹות 
ָעָמל ּכֹה ַרב. ָאָּנא, ֲעֵׂשה ְלַמַען ּתֹוָרֶת, ֲעמֹד ָנא ִליִמיִני 
ְוַסֵּיַע ְּבָיִדי ִלְמצֹא ֶאת ֲאֵבָדִתי, ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל ִלְמסֹר ָמָחר 

ֶאת ַהִׁשּעּור ָּכָרִגיל“.

ִסֵּים ַרִּבי יֹוֵסף ֶאת ְּתִפָּלתֹו ַהְּקָצָרה, ּוִמְּבִלי ְלָהִבין ֵּכיַצד 
ֶּדֶלת  ֶאת  ִלְפּתַֹח  ְלַנּסֹות  ֶהֱחִליט  ְּבִלּבֹו,  ָהַרְעיֹון  ָעָלה 
ֶׁשָהָיה  ַמְפֵּתַח  ֵמֵאָליו  ְּכמֹו  ָׁשַלף  הּוא  ַהְּכֶנֶסת...  ֵּבית 
ָטמּון ְּבִכיסֹו. ָהָיה ֶזה ַמְפֵּתַח ֶּדֶלת ַהְּכִניָסה ֶׁשל ַהּכֹוֵלל 
ֶאת  ָּתַחב  יֹוֵסף  ַרִּבי  ַהָּצֳהַרִים,  ַאַחר  ִּבְׁשעֹות  ָלַמד  ֶׁשּבֹו 

ַהַּמְפֵּתַח ְלחֹור ַהַּמְנעּול, ִנָּסה ְלסֹוְבבֹו, ּוְראּו ֶזה ֶּפֶלא...

ַהַּמְפֵּתַח ִהְתִאים!

ֶאת  ָּפַתח  ְלַגְמֵרי,  ַאַחר  ָּבֵאזֹור  ֶׁשָּׁשַכן  ַהּכֹוֵלל  ַמְפֵּתַח 
ֶּדֶלת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְּכִאּלּו יּוַצר ִּבְמֻיָחד ַּבֲעבּורֹו!

ְּבעֹוד ִּפיו ְמַמֵּלל ִמּלֹות הֹוָדָאה ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ָלַחץ 
ַרִּבי יֹוֵסף ַעל ֶמֶתג ַהַחְׁשַמל, ּוֵבית ַהְּכֶנֶסת הּוַצף ְּבאֹור 
ֻמַּנַחת  ַהְּמֻבֶּקֶׁשת  ַהַּׂשִּקית  ִהְתַּגְּלָתה  ֶרַגע  ִּבן  ְיָקרֹות. 
ְּבִבְטָחה ַעל ַאַחד ַהַּסְפָסִלים, ְוַרִּבי יֹוֵסף ִמֵהר ְלַאְמָּצּה 

ֶאל ֵחיקֹו ְּבִהְתַרְּגׁשּות.

רֹוֲעדֹות  ְּבָיַדִים  ַהֶּדֶלת  ֶאת  ָנַעל  ָהאֹור,  ֶאת  ִּכָּבה  הּוא 
ּוָפָנה ָלׁשּוב ְלֵביתֹו, ְּכֶׁשהּוא ִנְרָעׁש ֵמַהֵּנס ַהָּגלּוי ֶׁשָּזָכה 

ִלְהיֹות ֻׁשָּתף לֹו.

יֹוֵסף  ַרִּבי  ִסֵּפר  ַהִּׁשעּור,  ְּתִחַּלת  ֶטֶרם  ַּבּבֶֹקר,  ְלָמֳחָרת 
ַהַּתְלִמיִדים  ֶאֶמׁש.  ֶׁשָחָוה  ַהָּגדֹול  ַהֵּנס  ֶאת  ְלַתְלִמיָדיו 
ֶהֱאִזינּו ְּבִהְתַרְּגׁשּות, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ָּפָנה ַרִּבי יֹוֵסף ִלְמסֹר 
ֶׁשָּקְלחּו  ַהִּנְפָלִאים  ַהּתֹוָרה  ְּכֶׁשִּדְבֵרי  ַהִׁשּעּור,  ֶאת 
ִמִּפיו, ָהיּו ְלאֹות ּוְלֵעדּות ַעל ּכָֹחּה ַהֻּמְפָלא ֶׁשל ְּתִפָּלה 
ַהּיֹוֵצאת ִמַּמֲעַמֵּקי ַהֵּלב, ְּתִפָּלה ֶׁשְּבכָֹחּה ִלְבקַֹע ֶאת ָּכל 

ַהְּׁשָעִרים.
ִמִּפי ֶאָחד ִמַּתְלִמיֵדי ַּבַעל ַהַּמֲעֶׂשה

’ְלדֹרָֹתם‘ – ְלדֹור ַּתם
ְּבֵבאּור ַהַּטַעם ֶׁשָּכְתָבה ַהּתֹוָרה ִּבְמֻיָחד ְּבנֹוֵגַע ְלִמְצַות ִציִצית ִּכי ִהיא נֹוֶהֶגת: 

”ַעל ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם“, הּוָבא ַּבִּמְדָרׁש (תנד“א ַרָּבא כו):
”ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלמֶֹׁשה: ֵצא ּוְברֹר ָלֶהם ִמְצָוה ַאַחת ֶׁשִּיְהיּו נֹוֲהִגים 
ִבְגֵדיֶהם  ַּכְנֵפי  ’ַעל  ֶׁשֶּנֱאָמר:  ִציִצית,  ִמְצַות  ֶזה  טֹוִבים,  ּוְבָיִמים  ְּבַׁשָּבתֹות  ָּבּה 
ֶׁשֶּנֱאָמר:  ַיֲעקֹב,  ֶאָּלא  ַּתם  ְוֵאין  ַּתם‘,  ’ְלדֹור  ֶאָּלא  ’ְלדֹרָֹתם‘  ְוֵאין  ְוגֹו‘  ְלדֹרָֹתם‘ 

’ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ָּתם‘ – ַּתם ִמֶּגֶזל, ַּתם ִמִּגּלּוי ֲעָריֹות, ַּתם ִמְּׁשִפיכּות ָּדִמים...“.
ְלמֶֹׁשה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר  ֵאּלּו  ְּדָבִרים  ִּכי  ְמבָֹאר  ָׁשם  ַהִּמְדָרׁש  ְּבִדְבֵרי 
ִּכְתׁשּוָבה ְלַטֲעָנָתם ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַאַחר ַמֲעֵׂשה ַהְּמקֹוֵׁשׁש, ִּכי ִּבימֹות ַהחֹל 
 ַא ַהִּמְצוֹות,  ִקּיּום  חֹוַבת  ֶאת  ָלֶהם  ֶׁשַּמְזִּכיָרה  ַהְּתִפִּלין  ִמְצַות  ֶאת  ָלֶהם  ֵיׁש 
ְּבַׁשָּבת ֶׁשֵאין ַמִּניִחים ְּתִפִּלין, ֲעלּוִלים ֵהם ִלְׁשּכַֹח ּוְלִהָּכֵׁשל ָחִליָלה ַּבֲעֵברֹות, 
ְּכִפי ֶׁשִּנְכַׁשל ַהְּמקֹוֵׁשׁש, ְוַעל ֵּכן ָנַתן ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶאת ִמְצַות ִציִצית.
הֹוִסיף ּוֵבֵאר ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש ִמִּליְסָקא: ָׁשְרָׁשן ֶׁשל ְׁשלֹוׁש ָהֲעֵברֹות ֶׁשהּוְבאּו 
ְּכֵדי  ְוִאיׁש  ִאיׁש  ְלָכל  ָלֵתת  ה‘  ְּבַהְׁשָּגַחת  ֶּבֱאמּוָנה  ַהִחָּסרֹון  ִהּנֹו  ַּבִּמְדָרׁש, 
ִלּטֹל  לֹו,  ְראּוִיים  ֶׁשֵאיָנם  ִלְדָבִרים  ְלִהְתַאּוֹות  ָלָאָדם  ַהּגֹוֵרם  ִחָּסרֹון  ַמְחסֹורֹו. 
ַּתְכִלית  זֹאת,  ְלֻעַּמת  ָּדִמים.  ְׁשִפיכּות  ְּכֵדי  ַעד  ְלַהִּגיַע  ְוַאף  ֶׁשּלֹו  ֶׁשֵאינֹו  ָממֹון 
ִמְצַות ַהִּציִצית ִהיא ְלעֹוֵרר ִלְמִציאּות ה‘ ּוְלַׁשְעֵּבד ֶאת ַנְפֵׁשנּו ְלִקּיּום ִמְצוֹוָתיו, 
ְוִנְמָצא ִּכי ִמְצָוה זֹו ִהָּנּה ְּתרּוָפה ְּכֶנֶגד ֲעֵברֹות ֵאּלּו. ְלִפיָכ ָּדְרׁשּו ֲחָכִמים ֶאת 

ֵּתַבת ’ְלדֹרָֹתם‘ – ְלדֹור ֶׁשהּוא ַּתם ֵמֲעֵברֹות ֵאּלּו (’ַא ְּפִרי ְּתבּוָאה‘ ְׁשַלח).
ַרק ַהָּלָבן נֹוֵהג ’ְלדֹרָֹתם‘

ֳאָפִנים  ְוַכָּמה  ’ְלדֹרָֹתם‘,  ְלֵתַבת  נֹוָסִפים  ֵּפרּוִׁשים  ָמָצאנּו  ַהְּמָפְרִׁשים  ְּבִסְפֵרי 
ֶנֶאְמרּו ָּבֶהם:

א. ָה‘אֹור ַהַחִּיים‘ ַהָּקדֹוׁש (ַּבִּמְדָּבר טו לח) ֵּבֵאר ִּכי ֵּכיָון ֶׁשַּתְכִלית ִמְצַות ַהִּציִצית 
ָקדֹוׁש  ּדֹור  ָיבֹא  ִאם  ִּכי  ְולֹוַמר  ִלְטעֹות  ָמקֹום  ָהָיה  ַהִּמְצוֹות,  ֶאת  ִלְזּכֹר  הּוא 
ֶׁשֹּלא ִיְהיּו ְזקּוִקים ְלִתְזּכֶֹרת ַעל ִקּיּום ַהִּמְצוֹות, א ִיְהֶיה ֲעֵליֶהם ְלַקֵּים ִמְצָוה 

זֹו, ַעל ֵּכן ִּדְקְּדָקה ַהּתֹוָרה ִלְכּתֹב: ’ְלדֹרָֹתם‘.
ב. עֹוד ִּדְקֵּדק ָה‘אֹור ַהַחִּיים‘ (ָׁשם), ִּכי ְלִפיָכ ָנְתָנה ַהּתֹוָרה ֶאת ֵּתַבת ’ְלדֹרָֹתם‘ 
’ִציִצית‘ ִל‘ְתֵכֶלת‘, ַּכָּכתּוב: ”ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם  ֵּבין 
ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת ַהָּכָנף ְּפִתיל ְּתֵכֶלת“, ֶׁשַרק ַה‘ִּציִצית‘, ְּדַהְינּו חּוֵטי ַהָּלָבן ִיְנֲהגּו 
’ְלדֹרָֹתם‘, אּוָלם ַהְּתֵכֶלת ֵאינֹו ְמַעֵּכב ְּבָכל ַהּדֹורֹות. ְוַכְּמבָֹאר ַּבִּמְדָרׁש (במד“ר 
יז ה) ֶׁשְּבַמֲהַל ַהּדֹורֹות ִנְגַנז ַהְּתֵכֶלת, ּוְכֵדי ֶׁשֹּלא ִנְטֶעה ִלְסּבֹר ֶׁשִּמְצַות ִציִצית 

א ִּתְנַהג ְּבדֹורֹות ֵאּלּו ְּכָלל, ָּכְתָבה ַהּתֹוָרה ’ְלדֹרָֹתם‘ ֵּבין ’ִציִצית‘ ִל‘ְתֵכֶלת‘.
ַלֲעׂשֹות ִציִצּיֹות ְּבֶבֶגד ַהֵּמִתים

ַהחֹוָבה  ַעל  ָלנּו  ִלְרמֹז  ַהּתֹוָרה  ִּכְּוָנה  ִּכי  ֵּבֵאר,  ִמִּדינֹוב   ֱאִליֶמֶל ְצִבי  ַרִּבי  ג. 
ִמן  ָחְפִׁשי  ַנֲעֶׂשה  ָאָדם  ֶׁשֵּמת  ֶׁש“ֵּכיָון  ֲהַגם  ִּכי  ַהֵּמת,  ְּבֶבֶגד  ִציִצּיֹות  ַלֲעׂשֹות 
ַהַּצִּדיִקים  ֶׁשֲעִתיִדים  ֵּכיָון  ָמקֹום,  ִמָּכל  א),  ל  (ַׁשָּבת  ַהִּמְצוֹות“  ּוִמן  ַהּתֹוָרה 
ִציִצית  ַלֲעׂשֹות  ָעֵלינּו  ִמְצָוה  א),  קיא  (ְּכֻתּבֹות  ַהֵּמִתים  ִלְתִחַּית  ְּבִבְגֵדיֶהם  ָלקּום 
ַּכְנֵפי  ַעל  ”ִציִצת  ַהֵּתבֹות:  ֶׁשּסֹוֵפי   ְּבָכ ַאף  ַהּתֹוָרה  זֹאת  ְוָרְמָזה  ְּבִבְגֵדיֶהם. 

ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם“ ִהָּנם: ”ַלֵּמִתים“.
ְלאֹור זֹאת מּוָבן ַמּדּוַע חֹוֵזר ַהָּכתּוב ְואֹוֵמר: ”ְוָהָיה ָלֶכם“ – ַלַחִּיים, ”ְלִציִצת, 
ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוְזַכְרֶּתם...“, ֶׁשֵּכן ִעְנַין ָהְרִאָּיה ְוַהְּזִכיָרה ְּבַוַּדאי ֵאינֹו ַׁשָּי ַּבֵּמִתים 

(’ַאְגָרא ְּדַכָּלה‘ ְׁשַלח).

ְּגֻאַּלת ִמְצַרִים ִּבְזכּות ’ְלדֹרָֹתם‘
מֶֹׁשה  ַרִּבי  ְּבֵׁשם  ַרִׁש“י  ָּכַתב  ִבְגֵדיֶהם“  ַּכְנֵפי  ”ַעל  ַלָּפסּוק  ַהֵּׁשִני  ְּבֵפרּוׁשֹו  ד. 
ַהַּדְרָׁשן, ֶׁשָּלׁשֹון זֹו ִהיא ְּכֶנֶגד ַהָּפסּוק ”ָוֶאָּׂשא ֶאְתֶכם ַעל ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים‘“ (ְׁשמֹות 

יט ד).

ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָּיְצאּו  ְּבָׁשָעה  ּדּוִׁשיְנְסִקי:  ַמֲהִרי“ץ  ֵּפֵרׁש  ַהְּדָבִרים  ֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ֶאת 
ִמִּמְצַרִים ָהיּו ֵהם ְׁשֵפִלים ַּבֲהִליכֹות ְוֵריָקִנים ִמן ַהִּמְצוֹות, ּוְבָכל זֹאת ְּגָאָלם ה‘ 
 ִּבְזכּות ַהָּבִנים ֶׁשָהיּו ֲעִתיִדים ְלִהָּוֵלד ֵמֶהם ְוַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה ּוַבִּמְצוֹות. ְלִפיָכ
ִּדָּמה ַהָּפסּוק ֶאת ְּגֻאָּלָתם ְלֶנֶׁשר ַהּנֹוֵׂשא ֶאת ָּבָניו: ”ַעל ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים“, ֶׁשְּכִפי 
ִּבְזכּות  ִנְגֲאלּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני   ָּכ ְּכָנָפיו,  ַעל  ְונֹוְׂשָאם  ָּבָניו  ַעל  ְמַרֵחם  ֶׁשַהֶּנֶׁשר 

ֶׁשִּגְּדלּו ֶאת ְּבֵניֶהם ַלּתֹוָרה.
ַאף ָּכאן ֵּכיָון ְלָכ ַרִׁש“י ְּכֶׁשִהְסִמי ֶאת ְלׁשֹון ַהָּכתּוב: ”ַעל ַּכְנֵפי... ְלדֹרָֹתם“, 
ִּכי  ָלנּו  רֹוֵמז  ֶזה  ָּפסּוק  ֵלאמֹר:  ְנָׁשִרים“,  ַּכְנֵפי  ַעל  ֶאְתֶכם  ”ָוֶאָּׂשא  ַלָּכתּוב: 
ְּגֻאָּלָתם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ’ַעל ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים‘ ָהְיָתה ִּבְזכּות ’ְלדֹרָֹתם‘ – ַהּדֹורֹות ֲאֶׁשר 

ָיְצאּו ֵמַחְלֵציֶהם (’ּתֹוַרת ַמֲהִרי“ץ‘ ְׁשַלח).
’ְלדֹרָֹתם‘ – ְסֻגָּלה ְלָבִנים

ָּכאן ַהָּמקֹום ְלַצֵּין ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה ַהִּנְפָלא ֶׁשהּוָבא ְּבֵסֶפר ’ֶּכֶרם ֶחֶמד‘ (ְׁשַלח) ְּבֵׁשם 
ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִיְצָחק ַרִייְזָמן ָזָצ“ל ָאָב“ד ְירּוָׁשַלִים:

ְלַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ִיְצָחק ָהְיָתה ָאחֹות ֶׁשֹּלא ָזְכָתה ְלִהָּפֵקד ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים. 
ַּבַּצר ָלּה ָהְלָכה ִהיא ְלֵביתֹו ֶׁשל ַהָּגאֹון ַהֻּמְפָלא ַרִּבי ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ְפַרְדִקין ַּבַעל 
’ּתֹוַרת ֶחֶסד‘ ְּכֵדי ִלְׁשאֹל ַּבֲעָצתֹו ּוְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ָעֶליָה. ֵּבֵר ַהְּגָרָׁש“ז 
ֶאת ָהִאָׁשּה, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ָנַתן ָלּה ְסֻגָּלה, ֶׁשִּתְתּפֹר ַטִּלית ְּגדֹוָלה ְוַהַּבַעל ִיְתֶלה 

ָּבּה ֶאת ַהִּציִצּיֹות, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ִּתֵּתן לֹו ֶאת ַהַּטִּלית ְּבַמָּתָנה.
ַּכֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ָהִאָׁשּה ְּכִדְבֵרי ָהַרב, ָזְכָתה ְוִלְתקּוַפת ַהָּׁשָנה נֹוַלד ָלּה ֵּבן.

ְּכָמקֹור ִלְסֻגָּלה זֹו ֵהִביא ַה‘ֶּכֶרם ֶחֶמד‘ ֶאת ְלׁשֹון ַהָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: ”ַעל ַּכְנֵפי 
ִיְזּכּו  ִּבְגֵדיֶהם,  ַּכְנֵפי  ַעל  ַהִּציִצית  ְנִתיַנת  ִּבְזכּות  ֵלאמֹר:  ְלדֹרָֹתם“,   – ִבְגֵדיֶהם 
ֶׁשַהַּכָּלה  ַהִּמְנָהג  ְמקֹור  ֶׁשֶּזהּו  ֶׁשִּיָּתֵכן  ְוָכַתב,  ְוהֹוִסיף  ְלֶצֱאָצִאים.   – ’ְלדֹרָֹתם‘ 

ׁשֹוַלַחת ַטִּלית ֶלָחָתן, ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ִמּׁשּום ַהְּסֻגָּלה ָהֲאמּוָרה.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ְּתִפָּלה ֶׁשָּפְתָחה ְׁשָעִרים

ע טטּתַ ּבָ ה ם  ממַמַַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ּתפָּלה

סִספפּפו ם
ת ִציִצית (ג‘) ָ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


