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לכוון את התפילין
את  הבחינות  על  המפקח  שאל  עושה?"  אתה  "מה 
סימון  כל  לפני  לאוויר  מטבע  שהטיל  הצעיר  הסטודנט 

תשובה. 
"אני מנחש איזו מתוך שלוש האפשרויות נכונה", הסביר 

הצעיר.
הלאה.  והמשיך  בכתפיו  משך  הבוחן 
את  רואה  הוא  המבחן  כשנגמר  אבל 
מטבע  מטיל  המבחן  טופס  עם  הצעיר 
בשנית. הוא ניגש ושואל: "ועכשיו מה?" 
את  לבדוק  צריך  שאני  לך  נראה  "לא   -

התשובות?!"...
 ***

למחייתם  עמלו  התנאים  מבין  רבים 
הזקן  הלל  ביניהם  כפיהם.  מיגיע  ונהנו 
הבניין,  במלאכת  עוסק  שהיה  ושמאי 
המעגל  חוני  של  נכדו  חלקיה  אבא  וגם 
בעל  אצל  בשכירות  אדמה  עובד  שהיה 

השדה. 
(השער  הלבבות"  "חובות  בספר 

שמותיהם  את  מביא  ה')  פרק  הפרישות,  שער  התשיעי, 
ומבאר שמי שצריך לעסוק בענייני העולם הזה למחייתו, 
להתעלות  לשאיפתו  סתירה  בכך  לראות  צריך  אינו 
לאחוז  ניתן  מדוע  טעם  מביא  והוא  הפרישות.  במעלות 
גם בענייני העולם וגם בפרישות: "מפני שאתה מכוון בו 

לעבודת האלוקים".
ולכאורה, כמעט כל יהודי שטעם רוחניות ועמל לפרנסתו, 
יודע לומר שהוא עושה זאת בשביל "עבודת האלוקים". 
מכוונים  הללו  האנשים  ככל  רוב  מדוע  אפוא,  להבין  יש 

של  דרגות  בהם  רואים  לא  ועדיין  האלוקים  לעבודת 
פרישות.

וידוע שממחיש את  נציין מעשה מוכר  נענה על כך,  טרם 
חיים  רבינו  עסק  למחייתו  הלבבות":  "חובות  בעל  דברי 
טעמו  הצורפות.  בעסק  הקדוש,  החיים"  "אור  עטר,  בן 
המשובחים  מן  היה  ועיצובם  זהב  בכלי 
עד  הגיע  יצירותיו  ושמע  כולה,  במרוקו 

לאוזני מלך מרוקו. 
המלך שעמד לפני חתונת אחד מצאצאיו, 
שלח אל ה"אור החיים" לאמור: חפץ אני 
ייצור התכשיטים  שתיקח על עצמך את 
לבית המלוכה עד המועד הנקוב. שכרך 
יודע אני להעריך את  הרבה מאוד, שכן 

עבודתך האיכותית.
ה"אור  סירב  הרבה  להפתעתו  אולם 
בעצמו:  ָגַדר  ֶּגֶדר  בעדינות.  החיים" 
שיכול  סכום  לו  נכנס  כאשר  שבוע  מדי 
כלי  את  נוטש  הריהו  ממנו,  לחיות  הוא 
אומנותו, סוגר את חנותו ופונה לעבודת 
השם בכל רגע פנוי. אין הוא זקוק כרגע 
לכסף, משכך אינו מוכן הוא לשעבד את 
עצמו למלך מרוקו, תחת השתעבדות למלך מלכי המלכים 

ותורתו הקדושה. 
וחמת המלך בערה. כזאת עוד לא שמע. 

הוא ציווה להשליך את רבינו חיים בן עטר לגוב האריות 
יומיים  משך  אוכל  מהם  שימנעו  לאחר  זאת  שבחצרו, 
החיים"  וה"אור  הבור.  אל  ישלשלוהו  השלישי  וביום 
עוסק  והוא  הועם  לא  פניו  סבר  בשלווה,  שומע  הקדוש, 

בתורתו ובתפילתו כמקדם.

לשם ייחוד 
בדרך לעבודה

חובות הלבבות: 
גם וגם



ביום השלישי זרקוהו עבדי המלך פנימה, אך תחת לשמוע 
אוזני  צללו  לטרף,  המשוועים  הכפירים  מפי  שאגות 
האריות  את  וראו  פנימה  הציצו  הם  בדממה.  העבדים 
בו  נועצים  תמימות,  ְּכֵׂשיֹות  במעגל  הצדיק  את  סובבים 
מבטי הערצה כשהוא הוגה בתורת השם כאילו יושב הוא 

בבית מדרשו.
קדוש  באדם  שפגע  הבין  שהמלך  כמובן 
סליחתו  את  ביקש  להוציאו,  מיד  וציווה 
ונשבע בהן צדקו שלא ישוב עוד לאיוולת 

ובלבד שלא יענישנו איש האלוקים.
בפרשתנו  בתפילין.  ישנן  פרשיות  ד' 
מופיעות שתיים מהן, אולם בפרשת "קדש 
לי כל בכור" (בחומש שמות), נוסף נימוק 

על הציווי להניח תפילין מדי יום "למען תהיה תורת השם 
בפיך". 

הנחת  שקודם  ייחוד"  ב"לשם  אומרים  אנו  כן,  כמו 
התפילין, שהקב"ה ציוונו להניח תפילין על הזרוע והראש 

כדי לשעבד תאוות ומחשבות לבנו לעבודתו. 
אין שום ספק בכך שכל הנחת תפילין פועלת את פעולתה. 

אולם מדוע לא תמיד רואים אנו שינוי לטובה? 

שורה קטנה בדברי ה"משנה ברורה" (סימן כ"ה סקט"ו), 
העומק  על  גדול  אור  שופכת  הב"ח,  ישראל  גאון  בשם 
הטמון כאן: "יורה כי עיקר המצוה וקיומה, תלויה בכוונה 

שיכוון בשעת קיום המצוה". 
דהיינו, כאשר יהודי מניח תפילין עליו לכוון שהוא מניחן 
ויוכל  שבו  היצר  כוח  שייחלש  כך  לשם 

לעבוד את השם בזיכוך רב יותר. 
 ***

העיסוק בצרכי העולם הזה הוא מתבקש 
ונצרך, שכן מלאכים יש לו להשם יתברך 
שנעבוד  דווקא  רוצה  הוא  מספר.  לאין 

אותו מתוך קשיי העולם הזה. 
לסימון  מטבע  צריכים  לא  למבחן  מתכוננים  כאשר 
התשובות ובוודאי שלא לבדיקתן בצורה מפוקפקת שכזו. 
כאשר יהודי יוצא לעמל יומו מתוך כוונה ברורה שעבודתו 
היא "לעבודת האלוקים", והוא מכוון בה ממש כפי שהוא 
החיובית  שההשפעה  הרי  בתפילה,  או  בקידוש  'מכוון' 

תורגש בו ביתר שיעור. 

"כי תוליד בנים ובני בנים" (ד, כה) 

מלך  מנשה  על  זה  פסוק  נדרש  כ)  ב,  רבה  (דברים  במדרש 
בידי מלך אשור שהענישו  ונשבה  רבות  יהודה שעבר עבירות 
בתוך דוד רותח. מנשה הציב תנאי לקב"ה: אם אינך מצילני, 

סימן שאין בך הכח לכך ח"ו. 

אותך,  אענה  שלא  הוא  בדין  רשע,  הא  הקב"ה:  לו  "אמר 
שהכעסת אותי. אלא שלא לנעול דלת לפני השבים, שלא יהו 
אומרים הרי מנשה ביקש לעשות תשובה ולא נתקבל, לפיכך 

הריני עונה אותך".

להיענות  שלא   - הדין  משורת  אמת":  ה"שפת  כך  על  מקשה 
רחמים,  נתמלא  שהקב"ה  אחרי  אולם  מנשה.  של  לתשובתו 
ומה  לנעול דלת לפני השבים"?  נענה רק בשביל "שלא  מדוע 
בדבר תשובתו של מנשה עצמו, הרי גם הוא בעל תשובה כעת. 

תירוצו הוא מפעים ומפליא: הקב"ה ריחם על מנשה וקיבל את 
תשובתו על מנת "שלא לנעול דלת לפני השבים". יוצא אם כן 
שמנשה הוא "מזכה הרבים", שכן בזכותו נתקבלה תשובתם...

שלא  כדי  מתקבל  תשובה  בעל  שכל  אמת"  ה"שפת  ומסיים 
אחד  ברגע  הופך  הוא  וכך  אחריו,  השבים  בפני  דלת  לנעול 

למזכה הרבים!

"ובכל מאודך" (ו, ה)

הייתה לסובב בערים  נחום מטשערנוביל  רבי  דרכו של הרה"ק 
ובכפרים, במסעיו אלו חיזק יהודים שבורים, בירך ועודד, עסק 

בפדיון שבויים, בבניית מקוואות ובמעשי חסד רבים. 

שיש  מטשערנוביל  הרה"ק  החליט  הקטנים  הכפרים  באחד 
למה  התקרב  לא  והסכום  רבו  העלויות  אך  מקווה,  להקים 
שצריך. אחד העשירים ששהה שם ניגש לרבי ובפיו הצעה: הוא 
מוכן לממן את הקמת המקווה, תפעולו השוטף, חימומו - הוא 

ישלם הכל בכל מכל. 

הרה"ק  של  חלקו  את  זאת  תמורת  רוצה  הוא  אחד:  בתנאי 
מטשערנוביל לעולם הבא.

הרבי הבטיח...

לתמיהת החסידים היאך עושים כזה 'עסק', נענה הרבי: בקריאת 
שמע אנו מצווים "ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך 

ובכל מאודך", "בכל מאודך", מפרשים חז"ל "בכל ממונך". 

ה'?  את  יעבוד  במה  מעות,  בידו  שאין  כמוני,  יהודי  עושה  ומה 
ומוכן  גביר  אותו  בעיני  משהו  שווה  הבא  לעולם  שחלקי  אלא 
הוא להוזיל על כך הון רב. אמכרנו לו ואתן זאת להקמת מקווה 

טהרה למען שמו יתברך. כך אקיים "ובכל מאודך - ממונך"...

כוונתי 
בכל אלה



עבדך"  את  להראות  החילות  "אתה 
(ג, כד)

וברש"י: "החילות להראות את עבדך 
- פתח להיות עומד ומתפלל, אף על 

פי שנגזרה גזירה".
מדקדק הרה"ק רבי בן ציון מבאבוב: 
נגזרה  כאשר  להתפלל  טעם  מה  א. 
בביטולה  הקב"ה  חפץ  אם  ב.  גזירה. 
רבינו  למשה  פתח  ולכן  גזירה  של 

פתח להתפלל, מפני מה גזר אותה.
 ***

אחד מחסידיו של הרה"ק ה"קדושת 
אב)  ד'  פטירתו  (יום  מבאבוב  ציון" 
נקלע למצב קשה, בהיותו חייב לאוצר 
הממונה  הגיע  כסף,  סכום  המדינה 
ביתו.  מרהיטי  לעקל  והחל  המס  על 
התפירה  מכונת  את  נטל  היתר  בין 
שמכוסה הייתה במפה גדולה שעליה 

רקום ציור של נשר. 
נפלה  המכונה,  תזוזת  כדי  תוך 
כאוב  שעמד  והיהודי  ארצה  המפה 
זאת  ראה  כאשר  בשוגג.  עליה  דרך 
"מה  בכעס:  אישוניו  ניצתו  הממונה 
סמל  את  לבזות  העזת  היאך  עשית? 
המדינה?" (שכן הנשר היה סמלה של 
את  עזב  זעם  בחמת  פולין).  מלכות 

ביתו של החסיד ויצא. 
מבית  להזמנה  חיכה  לא  החסיד 
המשפט שבוודאי תגיע, הוא הקדים 
רבי  הרה"ק  רבו  אל  ואץ  הנולד  את 
ציון"  ה"קדושת  מבאבוב.  ציון  בן 
יעץ  מכן  ולאחר  שרעפים  תפוס  ישב 
עמך  קח  המשפט  לבית  "בבואך  לו: 
פלונית  מתוצרת  גפרורים  קופסת 
הנשר.  המדינה,  סמל  מוטבע  עליה 
אחד  גפרור  שיהיה  תדאג  בקופסה 

השופטים  אחד  יבקש  כאשר  בלבד. 
ובה  הקופסה  את  לו  תושיט  לעשן, 

הגפרור.
השופט  יסיים  שכאשר  הסתם  "מן 
משום  הקופסה  את  ישליך  לעשן, 
שאין בה עוד שימוש. בשלב זה תוכל 
יעלה על הדעת שהשופט  לומר שלא 
ביזה את סמל המדינה. על ידי טיעון 

לזכות  מוכרחים  יהיו  זה,  הגיוני 
אותך". 

הוא  עליו.  קל  ולבו  יצא  החסיד 
וכשהגיעה  לבאות  היטב  התכונן 
לעתיד  מוכן  כשהוא  פסע  ההזמנה 
לא   - הרבי  שאמר  וכפי  להתרחש. 
השופטים  אחד  ארצה.  צרור  נפל 
רצה לעשן והיהודי הושיט לו קופסה 
נזרקה  מכן  לאחר  אחד,  גפרור  ובה 
ששמע  את  טען  והיהודי  הקופסה 

מרבו וקיבל זיכוי מוחלט. 
של  לביתו  החסיד  שב  כאשר 
סיפורו  את  סיפר  ציון",  ה"קדושת 
עצה  השם,  "ברוך  שהפטיר:  לרבי 

נפלאה עלתה במוחי". 
נרעשו:  זאת  ששמעו  החסידים  אבל 
מי אמר שהשופט ירצה לעשן במשפט, 
ואם מעשן הוא - אמור להיות שיישא 
עמו אש. ואף אם יבקש אש, מי אמר 
שדווקא היהודי הוא זה שייתן, שמא 

יבקש מאחד השופטים.
מהיהודי,  יקבל  שאכן  נניח  אם  ואף 
על  לנו שיזרוק את הקופסה  מי ערב 
את  יזרוק  ואם  מכן.  לאחר  הרצפה 
שיקבלו  יתקע  לידינו  מי  הקופסה, 

השופטים את הטענה...
הרי לכם מופת מוסתר בהסוואה של 

"עצה נפלאה". 
 ***

ניתנה ראש ונשובה לדברי ה"קדושת 
וכך  והתפילות,  הגזירה  בעניין  ציון" 
הוא תורף דבריו: כאשר נגזרת גזירה 
להרבות  רק  היא  תכליתה  בשמים, 
שיתפללו  בכך  שכן  שמים.  כבוד 
וידעו  שיכירו  הרי  ויבטלוה,  ישראל 
כל יושבי תבל שהבורא יתברך לבדו 

הוא עושה לכל המעשים.
כפי עצתו הנאמנה של הרבי מבאבוב 
כמופת  דבר  של  בסופו  שהתגלתה 
מוסתר. כך פועלת כל גזירה היורדת 
לעולם: יש צורך לגזור גזירה תחילה, 
להראות כמה גדול הוא כוח התפילה. 
העיקר:  את  משיגים  התפילה  ובכח 

ריבוי כבוד שמים בעולם.  

"בקופסה תדאג שיהיה 
גפרור אחד בלבד. 
כאשר יבקש אחד 

השופטים לעשן, תושיט 
לו את הקופסה ובה 
הגפרור. מן הסתם 

שכאשר יסיים השופט 
לעשן, ישליך את 

הקופסה משום שאין 
בה עוד שימוש"

ותגזר אומר ויקם
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


