
רּוָמה ת ּתְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַהְזָּכַרת ֵׁשם ָׁשַמִים ַּבִּמְׁשָּכן
”ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה“ (כה ב)

"'ִלי' – ִלְׁשִמי" (ַרִׁש"י).
ַּבַעל  ַאְיֶזְנְׁשַטט  ֵמִאיר  ַרֵּבנּו  ִהְסִּביר  ַרִׁש“י  ְּבִדְבֵרי  ִנְפָלא  ֵּבאּור 

’ָּפִנים ְמִאירֹות‘:
ַּבְּגָמָרא (סֹוָטה לח א) ְמבָֹאר ֶׁשְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהיּו הֹוִגים ֶאת ֵׁשם 
ֲהָוָי“ה ִּכְכִתיָבתֹו, ְוא ְּכִפי ֶׁשָאנּו הֹוִגים אֹותֹו ַּכּיֹום: ’ֲאדֹנָ“י‘. ְוזֹו 
ַמְׁשָמעּות ְלׁשֹון: ”‘ְוִיְקחוּ ִלי‘ – ִלְׁשִמי“, ֶׁשֵּכן ַרק ְלַאַחר ֶׁשִּיְבנּו 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהִּמְׁשָּכן יּוְכלּו ֵהם ְלַהְזִּכיר ֶאת ֵׁשם ה‘ ִּבְׁשֵלמּות 

ִּכְכִתיָבתֹו.
הֹוִסיף ְוָאַמר ַרִּבי ִׁשְמעֹון ְּבַצְלֵאל ַנְיָמן ַּבַעל ’ֵמִׁשיב ָנֶפׁש‘ ִּכי ַעל 

ָּכ ָרַמז ַאף ָּדִוד ַהֶּמֶל ִּבְתִהִּלים (קל א):
”ִמַּמֲעַמִּקים ְקָראִתיךָ הוי“ה, ֲאֹדָנ-י ִׁשְמָעה ְבקֹוִלי“ – ַּבְּזַמן ַהֶּזה 
ְמַכֵּון ֲאִני ְּבֵׁשם ֲהָוָי“ה ַרק ְּבַמֲעַמֵּקי ַהֵּלב (ִּכְפַסק ַה‘ֻּׁשְלָחן ָערּו‘ או“ח 
ה א), ְוִאּלּו ְּבקֹוִלי ֲאִני ַמְזִּכיר ’ֲאדֹנָ“י‘. ”ִקִּויִתי הוי“ה ִקְּוָתה ַנְפִׁשי 

ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶׁשִּיָּבֶנה  ּוְמַיֵחל  ֲאִני  ְמַקֶּוה   – הֹוָחְלִּתי“  ְוִלְדָברֹו 
ִּבְמֵהָרה ְוָאז אּוַכל ’לִדְבָרוֹ ‘ ִּכְכִתיָבתֹו (ֲהָוָי“ה) ַאף ְּבִפי.

’ָּכְתנֹות אֹור‘; ’ְּפִניִנים ְיָקִרים‘

ָׁשֵמם  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵּבית  ֶזה  ִּבְזַמן  ַאף  ִּכי  ְלַצֵּין  ַהָּמקֹום  ָּכאן 
ְּבַכָּוָנה.  ’ָאֵמן‘  ַּבֲעִנַּית  ֶחְסרֹוֵננּו  ְלַמֵּלא  ָאנּו  ְיכֹוִלים  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו 
”ָּגדֹול  ֶׁש:  ֶׁשַהַּטַעם  ב)  כד  (ְּדָבִרים  ַהּטּוִרים‘  ’ַּבַעל  ֶׁשָּכַתב  ּוְכִפי 
ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ֵמַהְּמָבֵרְך“ (ְּבָרכֹות נג ב), הּוא ִמּׁשּום ֶׁשָהעֹוֶנה 
’ָאֵמן‘ ּכֹוֵלל ֶאת ֵׁשם ה‘ ִּבְכִתיָבתֹו ּוַבֲהִגָּיתוֹ (’ָאֵמן‘ ְּבִגיַמְטִרָּיה ’ֲהָוָי“ה 

ֲאדֹנָ“י‘), ְלֻעַּמת ַהְּמָבֵר ֶׁשַּמְזִּכירֹו ַרק ַּכֲהִגָּיתוֹ (’ֲאדֹנָ“י‘).

* * * *
 – ְלִויְנזֹון  ְׁשמֹה  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ָאַמר  ַרִׁש“י  ִּדְבֵרי  ַעל  נֹוָסף  ֵּבאּור 

ַהָּגאֹון ִמַּפְרצֹוָבה:
ֲהָלָכה ְמפֶֹרֶׁשת ִהיא ַּבְּגָמָרא (ְנָדִרים י א, ע“פ ְׁשָל“ה ְּפָסִחים רנז) ִּכי 
”ַלה‘  ְוא:  ַלה‘“  ”ָקְרָּבן  לֹוַמר:   ָצִרי ְלָקְרָּבן  ְּבֵהָמה  ַהַּמְקִּדיׁש 
ֵׁשם  ַמְזִּכיר  ְוִנְמָצא  ”ַלה‘“,  ֶׁשַּיְזִּכיר  ְלַאַחר  ָימּות  ֶׁשָּמא  ָקְרָּבן“, 
ָׁשַמִים ְלַבָּטָלה. ְוֵיׁש ְלָפֵרׁש ֶאת ִּדְבֵרי ַרִׁש“י ִּכי ָּבא ְלַלְּמֵדנּו ֶאת 
ַהֻּנָּסח ָהָראּוי ְּבַהְקָּדַׁשת ְּתרּוָמה ַלִּמְׁשָּכן: ְּתִחָּלה – ”ְוִיְקחוּ ִלי“ 

(ֶהְקֵּדׁש) ּוְלַאַחר ִמֵּכן: ”ִלְׁשִמי“ (ַלה‘).
ׁשּו“ת ’ֵחֶׁשק ְׁשמֹה‘ – ְּדרּוִׁשים, עמ‘ קסג

חֹוַבת ַהֻּׁשָּתפּות ְּבִבְנַין ֵּבית ַהְּכֶנֶסת
”ֵמֵאת ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְּדֶבּנּו ִלּבֹו ִּתְקחּו ֶאת ְּתרּוָמִתי“ (כה ב)

סֹוֵפר‘,  ַה‘ֲחַתם  ַּתְלִמיד  ִליְטׁש-רֹוֶזְנּבֹוים  ֵליּב  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ָּדַרׁש 
ִמַּדָּיֵני ְּפֶרְׁשּבּוְרג:

הֹוָצאֹות  ְּבָכל  ָלֵׂשאת  ֶׁשָּיְכלּו  ֲאָנִׁשים  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבֵני  ָהיּו  ְּבַוַּדאי 
ִּבְנַין ַהִּמְׁשָּכן, ְּבֶׁשל אֹוְצרֹות ַהֶּכֶסף ְוַהָּזָהב ֶׁשָּנְטלּו ִמִּבַּזת ִמְצַרִים. 
ַלְמרֹות זֹאת ִּדְקְּדָקה ַהּתֹוָרה ְוָכְתָבה ִּכי א ִּתָּנֵתן ַהְּזכּות ִליִחיִדים, 
ֶׁשהּוָבא  ְוַכַּמֲעֶׂשה  ְּתרּוָמִתי“.  ֶאת  ִּתְקחוּ  ִאיׁש...  ָּכל  ”ֵמֵאת  ֶאָּלא: 
ַלֲהָלָכה ְּב‘ֵסֶפר ֲחִסיִדים‘ (תקג): ”ֶאָחד ָהָיה ּבֹוֶנה ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ָיֶפה, 
ְּכֵדי  ָרָצה  ְוא  ְּבָמעֹות.  ִעּמֹו  ּוְלִהְׁשַּתֵּתף  ִעּמֹו  ָלֵתת  ַהָּקָהל  ְוָרצּו 

ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ּוְלַזְרעֹו ְלֵזֶכר ּוְלֵׁשם, ְוָכָלה ַזְרעֹו“.
’ִאְמרֹות ה‘‘

’ְוַהְרֵאנּו ְּבִבְנָינֹו – ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבִתּקּונֹו‘
”ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם“ (כה ח)

 ֶׁשת ָהְרָגִלים ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: ”ְּבֵנה ֵביְתִּבְתִפַּלת מּוָסף ֶׁשל ְׁש
ֵיׁש  ְוִלְכאֹוָרה  ְּבִתּקּונוֹ“.  ְוַׂשְּמֵחנּו  ְּבִבְנָינֹו  ְוַהְרֵאנּו  ְּכַבְּתִחָּלה... 
ְלָהִבין, ֲהא ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַהְּׁשִליִׁשי ָעִתיד ָלֶרֶדת ִמן ַהָּׁשַמִים 
ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ּוַמּדּוַע  א)  מא  ֻסָּכה  (ַרִׁש“י  ּוְמֻתָּקן  ָּבנּוי  ְּכֶׁשהּוא 

”ְוַׂשְּמֵחנּו ְּבִתּקּונוֹ“?

ֵּבֵאר ַמֲהִרי“ל ִּדיְסִקין:

(סה“מ  ֲעֵׂשה  ִמִּמְצוֹות  ַאַחת  ִהיא  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶׁשְּבִנַּית  ֵּכיָון 
ָלַרְמָּב“ם מ“ע כ) ְּבַוַּדאי ּתּוַכל ִמְצָוה זֹו ְלִהְתַקֵּים ַאף ֶלָעִתיד ָלבֹא; 

ְוֵכיַצד? ַּבְּגָמָרא ְמבָֹאר (סֹוָטה ט א, ע“פ ַרִׁש“י ָׁשם) ִּכי ְזַמן ָמה קֶֹדם 
ַהֻחְרָּבן ָׁשְקעּו ַּדְלתֹות ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ְוִנְגְנזּו ְּבַמֲעַמֵּקי ָהֲאָדָמה. 
ַהְּׁשִליִׁשי,  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֶׁשֵּיֵרד  ְלַאַחר  ִּכי  לֹוַמר  ֵיׁש  ֵּכן  ְוִאם 
ִיְתַּגּלּו ְׁשָעִרים ֵאּלּו ְלֵעיֵנינּו. ּוְבָכ ֶׁשָאנּו ִנְקַּבע אֹוָתם ִּבְמקֹוָמם, 
ֵיָחֵׁשב ָלנּו ְּכִאּלּו ָּבִנינּו ֶאת ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ֻּכּלֹו. ַּכְּמבָֹאר ַּבְּגָמָרא 

(ב“ב נג ב) ֶׁשַהּקֹוֵבַע ְּדָלתֹות ְּבַבִית ֶׁשל ֶהְפֵקר – ְקָנאֹו.

ַהִּמְקָּדׁש:  ֵּבית  ִּבְנַין  ַעל  ַּבְּתִפָּלה  ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  ֲאֶׁשר  זֹאת 
”ְוַׂשְּמֵחנּו  ַהָּׁשַמִים,  ִמן  ָּבנּוי  ִּביִריָדתֹו   – ְּבִבְנָינֹו“  ”ַהְרֵאנּו 
“ – ַזֵּכנּו ִלְקּבַֹע ּבֹו ֶאת ַּדְלתֹוָתיו, ֶׁשָּכ ֵיָחֵׁשב ָלנּו ְּכִאּלּו  ְּבִתּקּונוֹ

ָּבִנינּו אֹותֹו ְּבַעְצֵמנּו. 
ְתַמֲהִרי“ל ִּדיְסִקין עה“ת, ְּבַהֲע

ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵּבְרכּו ַעל ְּתרּוָמָתם ַלִּמְׁשָּכן
”ְוזֹאת ַהְּתרּוָמה ֲאֶׁשר ִּתְקחּו ֵמִאָּתם ָזָהב ָוֶכֶסף ּוְנחֶֹׁשת" (כה ג)

ָּכתּוב ְמפָֹרׁש הּוא: ”ִלי ַהֶּכֶסף ְוִלי ַהָּזָהב ְנֻאם ה‘ ְצָבאֹות“ (ַחַּגי ב 
ח), ְוֵכיַצד ֶנֱאָמר ָּכאן: ”ֲאֶׁשר ִּתְקחוּ ֵמִאָּתם“?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ַּפַצנֹוְבְסִקי ִמּלֹוְדז‘: 

ִמְּלׁשֹונֹות  ַהְּגָמָרא  ָּדְרָׁשה  ָׁשם)  ַרִׁש“י  ע“פ  א  (לה  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ֶׁשָאסּור  ְּכֶהְקֵּדׁש  ַהַּמֲאָכל  ֶנְחָׁשב  ַהְּבָרָכה  קֶֹדם  ִּכי  ַהְּפסּוִקים, 
ָלָאָדם ֵלָהנֹות ִמֶּמּנּו, ְוַרק ְלַאַחר ַהְּבָרָכה עֹוֵבר ַהַּמֲאָכל ִלְרׁשּותֹו 
ֶׁשל ַהְּמָבֵר. ְוִהֵּנה, ֵּבֵאר ָהַרְׁשבָּ“א ֶׁשַעל ִמְצַות ַהְּצָדָקה ֵאיֶנּנּו 
ְּבִנְדָבֵתנּו  ַהְּמַקֵּבל  ַיְחּפֹץ  א  ֶׁשָּמא  ַלֲחׁשֹׁש  ֵיׁש  ִּכי  ְמָבְרִכים, 

(ׁשּו“ת, א יח). ְלאֹור ְּדָבָריו, ֵמַאַחר ֶׁשִּבְתרּוַמת ַהִּמְׁשָּכן א ָהָיה 

ִנְדָבָתם.  ְנִתיַנת  ֶטֶרם  ִיְׂשָרֵאל  ֵּבְרכּו  ְּבַוַּדאי  ֶזה,  ֲחָׁשׁש  ַׁשָּיְך 
ִּבְרָכָתם ָהְפָכה ֶאת ַהְּנָדָבה ִלְהיֹות ִּבְרׁשּוָתם (ַּכְּמבָֹאר ַּבְּגָמָרא ָׁשם), 
ּוְלִפיָכ ִּדְקְּדָקה ַהּתֹוָרה ְוָכְתָבה ְלַגֶּביָה: ”ֲאֶׁשר ִּתְקחוּ ֵמִאָּתם“.
’ַּפְרֵּדס יֹוֵסף‘

ִׁשּמּוׁש ְּבֶמִׁשי ְלָפרֹוכֹות ֵּבית ַהְּכֶנֶסת
”ּוְתֵכֶלת ְוַאְרָּגָמן ְותֹוַלַעת ָׁשִני“ (כה ד)

ִמּגּוף  יֹוֵצא  ֶׁשהּוא  ְלִפי  ַהִּמְׁשָּכן,  ְּבִנְדַבת  ֶמִׁשי  ָמִצינּו  ”ְוא 
ַהֶּׁשֶרץ ֶׁשהּוא ַהּתֹוַלַעת, ְוא ֻהְכַׁשר ִלְמֶלאֶכת ָׁשַמִים ֶאָּלא ָּדָבר 
 ָטהֹור... ְוֶצַבע ּתֹוַלַעת ַהָּׁשִני ֵאינֹו ִמּגּוף ַהּתֹוַלַעת ֶאָּלא ִמּתֹו

ַּגְרְּגִרים ֶׁשַהּתֹוַלַעת ְּבתֹוָכם“ (ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי, ְלֵעיל פס‘ ג).

ָּתַמּה ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘: ִמִּדְבֵרי ָהַרמָּ“א (או“ח קנג כא) ַמְׁשָמע ֶׁשָּכל 
חֶֹמר ָהָאסּור ְּבִׁשּמּושׁ ַּבִּמְׁשָּכן ּוַבִּמְקָּדׁש – ָאסּור ְּבִׁשּמּושׁ ַאף 
ְּבֶמִׁשי  ְלִהְׁשַּתֵּמׁש  ְּבָיֵמינּו  נֹוֲהִגים  ֵאפֹוא  ֵּכיַצד  ַהְּכֶנֶסת;  ְּבֵבית 

ִלְצָרָכיו ֶׁשל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ִּכְמִעיִלים, ָּפרֹוכֹות ְוַכּיֹוֵצא ָּבֵאּלּו?

ִחּלּוק ִנְפָלא ַעל ִעְנָין ֶזה ָּכַתב ַרִּבי ָּברּו ֶאְּפְׁשֵטין ִמִּפיְנְסק:

ִּכיִריעֹות  ְּבִקּיּוָמן,  ְּתַנאי  הּוא  ַהַחי  ַּבּתֹוָצר  ֶׁשַהִּׁשּמּושׁ  ִמְצוֹות 
ַהִּמְׁשָּכן, ׁשֹוָפר, ְּתִפִּלין ְוַכּדֹוֶמה – ֵיׁש ְלַהְקִּפיד ַלֲעׂשֹוָתן ַּדְוָקא 
ִמִּמין ָטהֹור. ַא ִמְצָוה ֶׁשִּנָּתן ְלַקְּיָמּה ַאף ְּביֹוֵצא ִמן ַהּצֹוֵמַח אֹו 
ִמן ַהּדֹוֵמם, ִאם ָּבַחר ָהָאָדם ְלַקְּיָמּה ְּביֹוֵצא ִמן ַהַחי – ָיכֹול הּוא 

ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ַּבֲעבּוָרּה ַאף ְּבִמין ָטֵמא.
ׁשּו“ת ’ֲחַתם סֹוֵפר‘ או“ח לט; ’ּתֹוָרה ְּתִמיָמה‘

’ְיַגֵּלה ָלן ַטֲעֵמי ְּדִבְתֵריַסר ַנֲהֵמי‘
”ְוָנַתָּת ַעל ַהֻּׁשְלָחן ֶלֶחם ָּפִנים ְלָפַני ָּתִמיד" (כה ל)

ַהַּנֲעֵׂשית  ָהֲעבֹוָדה  ִהְתָּפְרָׁשה  א  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ֲהא  ְלָהִבין:  ֵיׁש 
ֶׁשָּיְצָאה  ַהִּסָּבה  ַמִהי  ְיִציָרָתם.  אֶֹפן  ִאם  ִּכי  ַהִּמְקָּדׁש,  ִּבְכֵלי 
ָמה  ִמְּפֵני  ְלָהִבין,  ֵיׁש  ְועֹוד  ַהְּכָלל?  ִמן  ַהָּפִנים  ֶלֶחם  ֲעבֹוַדת 
ַהֻּׁשְלָחן  ַעל  ֻמָּנח  ִיְהֶיה  ַהָּפִנים  ֶלֶחם  ִּכי  ַהּתֹוָרה  ִהְקִּפיָדה 

’ָּתִמיד‘, ְּכלֹוַמר: ְלא ֶהְפֵסק ֶׁשל ֶרַגע (ְמָנחֹות צט ב)?

ּגּוֶרִביץ  ִאיִתיֵאל  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  הֹוִכיַח  ֵאּלּו  ְּתִמיהֹות   ִמּתֹו
מֶֹׁשה:  ַרִּבי  ֵמָאִביו  ֶׁשָּׁשַמע  ַהְּמֻחָּדׁש  ַהְּיסֹוד  ֶאת  ְׁשִליָט“א 
’ֶלֶחם ַהָּפִנים‘ ֵאינֹו ֻמְגָּדר ַּכ‘ֲעבֹוָדה ַהַּנֲעֵׂשית ִּבְכִלי‘, ֶאָּלא ִּכְכִלי 
ִהְתָּפְרָׁשה  ַמּדּוַע  ֵהיֵטב  ַמְסִּביר  ֶזה  ְיסֹוד  ַעְצמֹו.  (ַהֻּׁשְלָחן) 
ֲעבֹוַדת ֶלֶחם ַהָּפִנים ְּבתֹו ָּפָרַׁשת ֲעִׂשַּית ַהֵּכִלים, ְוֵכן ִמְּפֵני ָמה 

ָעָליו ִלְהיֹות ֻמָּנח ַעל ַהֻּׁשְלָחן ’ָּתִמיד‘.

ְיסֹוד ֶזה ַמְסִּביר ַאף ֶאת ַּבָּקַׁשת ָהֲאִר“י ַהָּקדֹוׁש ַּבִּפּיּוט ’ֲאַסֵּדר 
ְּדִבְתֵריַסר  ַטֲעֵמי  ָלן  ”ְיַגֵּלה   – ְּדַׁשְּבָתא‘  ְּבַצְפָרא  ִלְסעּוָדָתא 
ְמפָֹרׁש  ַהָּפִנים  ֶלֶחם  ִמְצַות  ֶׁשל  ַטֲעָמּה  ִלְכאֹוָרה  ֲהֵרי  ַנֲהֵמי“; 
ְלי“ב  ֶׁשַפע  ִנְׁשַּפע  ֵמַהֻּׁשְלָחן  כד):  פס‘  ְלֵעיל  ַרְמָּב“ן  (ְרֵאה  ְוָידּוַע 
ֵריָקן,  ְּכֵלי  ַעל  ׁשֹוָרה  ַהְּבָרָכה  ֶׁשֵאין  ְוֵכיָון  ִיְׂשָרֵאל,  ִׁשְבֵטי 
ָלנּו  ֶׁשִּתְתַּגֶּלה  ִהיא  ָהֲאִר“י  ַּבָּקַׁשת  ְלָחִמים.  י“ב  ָעָליו  ֶהֱעִמידּו 
ְּכֵלי  ִמֶּיֶתר  ְּבׁשֹוֶנה  ֵהם,  ַחד   – ַהָּפִנים  ְוֶלֶחם  ֶׁשַהֻּׁשְלָחן  ַהִּסָּבה 

ַהִּמְקָּדׁש.
’אֹור ַאְבָרָהם‘

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם

'ֵמָאה ְּבָרכֹות' ִּבְׁשַנִים
”ְוִיְקחּו ִלי ְּתרּוָמה" (כה ב)

ְטמּונֹות  ’ְּתרּוָמה‘  ַּבִּמָּלה  ִּכי  ְמבָֹאר  א)  ד  (ַוַּיְקֵהל  ַּבּזַֹהר 
ְּבקֹוְבָעם  ֲחָכִמים  ָסְמכּו   ּוִמָּכ ִמֵּמָאה‘,  ’ְּתֵרי  ָהאֹוִתּיֹות 
ֶאָחד   – ֵּבינֹוִנית‘  ְל‘ַעִין  ְּגדֹוָלה‘  ’ְּתרּוָמה  ִׁשעּור  ֶאת 

ֵמֲחִמִּׁשים.

ְוֵיׁש ְלהֹוִסיף ִּכי ֶרֶמז נֹוָסף ָטמּון ָּכאן: ’ְּתֵרי ִמֵּמָאה‘ – ָּכל 
ַאַחת ִמֵּמָאה ַהְּבָרכֹות ַהֶּנֱאָמרֹות ְּביֹום, ְצִריָכה ְלֵהָאֵמר 
ִּבְׁשַנִים: ָהֶאָחד ְמָבֵר ּוִמְׁשֵנהּו עֹוֶנה ָאֵמן, ֶׁשָּכ ַהְּבָרָכה 

ֶנֱחֶׁשֶבת ִלְבָרָכה ְּכִהְלָכָתּה.
’ְּפִניִנים ְיָקִרים ֶהָחָדׁש‘

ָאֵמן ְּבַכָּוָנה ְלָכל ְּבָרָכה.

ַּתָּקָנה ְּגדֹוָלה
ְל‘ָאֵמן‘ ְּבַכָּוָנה

בשב“ק ב‘ ַּבֲאָדר ָיחּול יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ַהְּמֻקָּבל 
ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֵמִאיר ַהּכֵֹהן ַּפאִּפיָרׁש ִזיָע“א 
ִמּגּוֵרי ָהֲאִר“י ַהָּקדֹוׁש, ּוַבַעל ’אֹור ַצִּדיִקים‘. 

ִּבְסָפָריו ַהְּקדֹוִׁשים עֹוֵרר ַרּבֹות ַעל אֹודֹות ִחּיּוב 
ַהַּכָּוָנה ַּבֲעִנַּית ’ָאֵמן‘.

ְּבִסְפרֹו ’אֹור ַצִּדיִקים‘ (ֲאֶׁשר ָיַצר ב) ַאף ִהִּציַע ַּתָּקָנה 
ְּגדֹוָלה ֶׁשֵּיׁש ָּבּה ְּכֵדי ְלהֹוִעיל ַלָּדָבר, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו:

”ָּכל ָאָדם ִיְהֶיה לֹו ֶזה ַהְּכָתב ְּבתֹו ִסּדּור ֶׁשּלֹו 
אֹו ַעל ַהּכֶֹתל ִּבְׁשַעת ַהְּתִפָּלה, ְוָכ יֹאַמר 

ְּבָׁשָעה ֶׁשַּמְתִחיל ְלִהְתַּפֵּלל: 

ְלָפֶניָך  ְוָידּוַע  לּוי  ּגָ עֹוָלם,  ל  ׁשֶ ’ִרּבֹונֹו 

ן  ְלַכּוֵ ּכַֹח  י  ּבִ ְוֵאין  ָוָדם,  ר  ׂשָ ּבָ ֲאִני  ׁשֶ

ָרצֹון  ְיִהי  ּוְבֵכן  ָראּוי.  ּכָ ָאֵמן  ַנת  ּוָ ּכַ

י  ּלִ ַנת ָאֵמן ׁשֶ ּוָ ֵהא עֹוָלה ּכַ ּתְ ָפֶניָך ׁשֶ ִמּלְ

ִריִדים  ַהּשְׂ ֵמאֹוָתם  ָאֵמן  ַנת  ּוָ ּכַ ִעם 

ָראּוי‘“. ּכָ ָאֵמן  ת  ֲעִנּיַ ן  ְלַכּוֵ ַהּיֹוְדִעים 
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ִמְּגדֹוֵלי ַהַּצִּדיִקים ְוַהְּמֻקָּבִלים ְּבדֹורֹו ָהָיה ַהַּמִּגיד ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ִליֶּבר ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב ִזי“ַע. ַרִּבי 
ֶנֶכד  ָהָיה  ַאְׁשְּכָנִזי  ְׁשמּוֵאל  ב“ר  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ָאִביו  ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל.  ַהְּמֻיָחסֹות  ַהִּמְׁשָּפחֹות  ְלַאַחת  נֹוַלד  ִליֶּבר 
ְּגֵזרֹות  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמן  ה‘  ִקּדּוׁש  ַעל  ֶנֱעַקד  ֲאֶׁשר  ִזי“ַע,  ֵמאֹוְסְטרֹוּפֹוִלי  ִׁשְמׁשֹון  ַרִּבי  ָהֱאִקי  ַהְּמֻקָּבל  ַהְּגַה“ק 
ָּת“ח ְוָת“ט, ְוִאּמֹו ָהְיָתה ֶנְכַּדת ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְיִחיֵאל ִמֶּנִמירֹוב ֲאֶׁשר ַאף הּוא ֶנֱעַקד ַעל ִקּדּוׁש ה‘ ִּבְגֵזרֹות ָּת“ח 

ְותָ“ט, הי“ד.

ִבּיְסְטַרִייךְ  ָּבֲעָיָרה  ְוִהְתַיֵּׁשב  מֹוַלְדּתֹו,  ִעיר   – ִמְּקָראָקא  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ָּגָלה  ָקׁשֹות  ְּגֵזרֹות  אֹוָתן  ְּבִעְקבֹות 
ַהְּסמּוָכה ְלַבְּרִדיְטׁשֹוב, ָׁשם נֹוַלד לֹו ְלֵעת ִזְקָנתֹו ְּבנֹו ַרִּבי ִליֶּבר. ְּבֵראִׁשית ְׁשנֹות ַיְלדּותֹו ִהְתַיֵּתם ַרִּבי ִליֶּבר 

ֵמָאִביו, ֲאֶׁשר הֹוִריׁש לֹו ְסכּום ֶּכֶסף ַרב ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו ִהְרָּבה ַלֲעׂשֹות ְצָדקֹות ַוֲחָסִדים ַעד ְּבִלי ִמְסָּפר.

ִמַּׁשַחר ַטל ֲעלּוָמיו ָהָיה ַרִּבי ִליֶּבר עֹוֵבד ֶאת ה‘ ִּבְתִמימּות ֻמְפֶלֶגת. ְּבֶמֶׁש רֹב ְׁשעֹות ַהּיֹום ִנָּתן ָהָיה ִלְראֹותֹו 
ׁשֹוֶהה ַּבַּיַער ַהָּסמּו ְלִבּיְסְטַרִייךְ, עֹוֵסק ִּבְדֵבקּות ּוְבֵחֶׁשק ַּבּתֹוָרה ּוַבֲעבֹוַדת ה‘, ּתֹו ֶׁשהּוא ִמְתּבֹוֵדד ְוִנְסָּתר 

ֵמָהעֹוָלם ּוִמְּבִרּיֹוָתיו.

ַּבֲערֹב ָיָמיו ֶׁשל ַרִּבי ִליֶּבר ִהִּכירּו ַרִּבים ְּבַגְדלּותֹו, ְוֵהֵחּלּו ּפֹוְקִדים ֶאת ֲחֵצרֹו ְלִהְתַּבֵּׂשם ִמּנַֹעם ִזיו ִאְמרֹוָתיו 
ְוָׁשלֹוׁש  ֵמָאה  ֶּבן  ְוִנְפַטר  ֻמְפֶלֶגת,  ָיִמים  ַלֲאִריכּות  ָזָכה  ִליֶּבר  ַרִּבי  ְוַרֲחִמים.  ְיׁשּוָעה  ִּבְדַבר  ִמִּפיו  ּוְלִהָּוַשׁע 

ָׁשִנים.

ִנְמַסר  ַאף  ִסּפּור נֹוָרא הֹוד  ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב‘.  ַהָּגדֹול  ְּכ‘ַרִּבי ִליֶּבר  ַרִּבי ִליֶּבר נֹוַדע ְלדֹורֹות  ֶׁשל  ְׁשמֹו  ָּכָאמּור, 
ְּבֶהְקֵׁשר ְלִכּנּוי ֶזה, ְוָכ ְמַסֵּפר ֶנְכּדֹו, ַהְּמַלֵּקט ַהּנֹוָדע ַרִּבי ַחִּיים ִליֶּבְרזֹון ְּבִסְפרֹו ’ֶאֶרץ ַהַחִּיים‘ (עמ‘ לג):

ְּבָׁשָעה ֶׁשִהְתַיֵּׁשב ַרִּבי ַאְבָרָהם ָאִביו ֶׁשל ַרִּבי ִליֶּבר ָּבֲעָיָרה ִבּיְסְטַרִייךְ, ֲעַדִין א ָהְיָתה ָהֲעָיָרה ַּבְרִדיְטׁשֹוב 
ַקֶּיֶמת ַעל ַהַּמָּפה. ִהיא נֹוְסָדה ָׁשִנים ַרּבֹות ְלַאַחר ִמֵּכן, ֵמֵעֶבר ַלָּנָהר ַהָּסמּו ְלִבּיְסְטַרִייךְ, ְּבֶׁשַטח ַהַּיַער ֶׁשּבֹו 

ָנַהג ַרִּבי ִליֶּבר ְלִהְתּבֹוֵדד ֵמָאז ְיֵמי ְנעּוָריו.

ַיַער ָּגדֹול ְוָרָחב ֶזה ָהָיה ַרק ֶאָחד ִמְּנָכָסיו ָהַרִּבים ְוָהֲעצּוִמים ֶׁשל ַהֻּדָּכס ִמִּביְסְטַרִייךְ, ָּפִריץ ָרָׁשע ְוׂשֹוֵנא 
ִיְׂשָרֵאל, ֲאֶׁשר ְנָכָסיו ָהַרִּבים ֵהִניבּו לֹו ְרָוִחים ֲעצּוִמים ְוֶהֱעִצימּו ֶאת ַּגֲאָותֹו ַעד ְּבִלי ִׁשעּור.

ְּביֹום ִמן ַהָּיִמים ָיָצא ַהֻּדָּכס ִמִּביְסְטַרִייךְ ְלִסּיּור ַמִּקיף ְּבִׁשְטֵחי ֲאֻחּזֹוָתיו ְּכֶׁשהּוא ְמֻלֶּוה ְּבֶחֶבר ֵמֵרָעיו, ְּפֻלַּגת 
קֹוָזִקים ֲחמּוִׁשים ִמַּכף ַרְגָלם ְוַעד ָקְדקֹוָדם, ַאף ֵהם ׂשֹוְנֵאי ִיְׂשָרֵאל ְּכמֹותֹו.

ְועֹוֵסק  ּוְתִפָּליו  ְּבַטִּליתֹו  ְמֻכָּתר  ְּכֶׁשהּוא  ִליֶּבר,  ַרִּבי  ָעַמד  ֶׁשָּבּה  ַהַּיַער  ְלָקַרַחת   ָסמּו ַהֲחבּוָרה  ִהִּגיָעה 
ַּבְּקֻדָּׁשה  ָחׁשּו  ַהֻּדָּכס  ֶׁשל  סּוָסיו   ָּכ ֲאדֹוָניו,  ָרָאה  ֶׁשֹּלא  ָמה  ֶׁשָרָאה  ִּבְלָעם  ֶׁשל  ַּכֲחמֹורֹו  ְוִהֵּנה,  ִּבְתִפָּלתֹו. 
ַהחֹוֶפֶפת ַעל ַהָּמקֹום, ּוִמָּיד ָנַסּבּו ְלָאחֹור ּוִבְּקׁשּו ְלִהָּמֵלט, ּתֹו ֶׁשֵהם ְמַטְלְטִלים ֶאת ֶעְגָלתֹו ֶׁשל ַהֻּדָּכס ְוֶאת 

ְּתֻכָּלָתּה ָהֱאנֹוִׁשית ַעד ֶׁשִּכְמַעט ִהְתָּפְרקּו ַעְצמֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַהּנֹוְסִעים.

ְּבקִֹׁשי ָּגדֹול ִהְצִליחּו ַהּקֹוָזִקים ַלֲעצֹר ְּבַעד ַהּסּוִסים ִמְּמנּוָסָתם ַהְּמבֶֹהֶלת. ַהֻּדָּכס ָיָצא ִמן ָהֲעָגָלה ְּכֶׁשהּוא 
רֹוֵעד ֻּכּלֹו ֵמַהֲחָוָיה ’ַהְּמַטְלֶטֶלת‘, ּוִמָּיד ָּפַקד ַעל ֶחֶבר ֵמֵרָעיו ִלְראֹות ַעל ָמה ָיָצא ִקְצָּפם ֶׁשל ַהּסּוִסים. ַעד 
ְמֵהָרה ָׁשבּו ַהָּללּו ְּכֶׁשַהְּתׁשּוָבה ְּבִפיֶהם; ְיהּוִדי ַּבַעל ַמְרֶאה ָקדֹוׁש ְונֹוָרא עֹוֵמד ְּבתֹו ַהַּיַער ָעטּוף ְּבַבד ָלָבן, 

ְלא ִניַע ּוְלא ִזיַע. ַמְרֵאהּו ַהּנֹוָרא הּוא ַּכִּנְרֶאה ַהּגֹוֵרם ִלְבָהַלת ַהָּמֶות ֶׁשָאֲחָזה ַּבּסּוִסים.

ִליֶּבר  ַרִּבי  ֶאת  ְלַהּכֹות  ַהּקֹוָזִקים  ֲחבּוַרת  ַעל  ִמָּיד  ָּפַקד  ְוהּוא  ְלַהְׁשִחית,  ַעד  ּבֹו  ָּבֲעָרה  ַהֻּדָּכס  ֶׁשל  ֲחָמתֹו 
ְּבׁשֹוֵטיֶהם ַעד ָמֶות. ַהּקֹוָזִקים ִמֲהרּו ַלֲעׂשֹות ִּכְדָבָריו, ְוִהּכּו ְּבַרִּבי ִליֶּבר ֶׁשָעַמד ִּבְתִפָּלתֹו ַמָּכה ַאַחר ַמָּכה, 

ַעד ֶׁשָּדם ַרב ֵהֵחל ׁשֹוֵתת ִמּגּופֹו, ְוַטִּליתֹו ַהְּצחֹוָרה ֶהֱאִדיָמה ֻּכָּלּה.

ְלֶפֶלא ָהָיה ְּבֵעיֵני ַהּקֹוָזִקים, ִּכי ָּכל אֹוָתּה ֵעת א ָמׁש ַרִּבי ִליֶּבר ִמְּתִפָּלתֹו. הּוא נֹוַתר ָנטּוַע ִּבְמקֹומֹו, סֹוֵפג 
ֶאת ַהַּמּכֹות ְלא ִניַע, ְוַאף ֶהֶגה א ִנְפַלט ִמִּפיו. ַּגם ְּכֶׁשָּדם ַרב ָׁשַתת ִמֶּמּנּו, א ִהְׁשִמיַע ְולּו ֲאָנָחה ַקָּלה.

ַהָּדָבר ָהַמם אֹוָתם ָּכל ָּכ, ַעד ֶׁשֵהם ָחְדלּו ִמַּמּכֹוֵתיֶהם, ָּפנּו ַלֻּדָּכס ּוְׁשָאלּוהּו: ”ָהֵכיַצד ִיָּתֵכן ֶׁשָאנּו ִהִּכינּוהּו 
ֱאִקים   ַמְלַא ִמּגּופֹו, ְוהּוא ׁשֹוֵתק? ֵאין זֹאת ֶאָּלא ִּכי  ָׁשַתת  ֶׁשָּדם ַרב  ַעד   ַמּכֹות ַרּבֹות ְוִנְמָרצֹות ָּכל ָּכ

הּוא“.

ַהֻּדָּכס ִּבֵּטל ֶאת ִּדְבֵריֶהם ְּבחֶֹסר ֵאמּון, ַא ִמֵהר ְלִהְסַּתֵּלק ֵמַהָּמקֹום. ֵּבין ָּכ ּוֵבין ָּכ ִסֵּים ַרִּבי ִליֶּבר ֶאת 
ְּתִפָּלתֹו, ְוַרק ָאז ָחׁש ַּבְּכֵאִבים ָהֲעצּוִמים ֶׁשֵהֵסּבּו לֹו ְּפָצָעיו. ְּבקִֹׁשי ַרב הּוא ָׁשב ְלֵביתֹו, ּוְזַמן ַרב ָאַר ַעד 

ֶׁשֶהְחִלים.

ַאף ַהֻּדָּכס ִהִּגיַע ְלִטיָרתֹו, ֶאָּלא ֶׁשְּבעֹוד ַרִּבי ִליֶּבר ַמְחִלים ִמַּמּכֹוָתיו, ַהֻּדָּכס ָהַל ְוֶנֱחָלה. ִּבְתִחָּלה א ָיכֹול 
ָהָיה ְלָהִניַע ֶאת ָידֹו ַהְּיָמִנית, ְלַאַחר ִמֵּכן ִהְתַּפֵּׁשט ַהִּׁשּתּוק ַאף ְלָידֹו ַהְּׂשָמאִלית, ִמָּׁשם ְלֶרֶגל ָיִמין ּוְלַאַחר 

ִמֵּכן ְלֶרֶגל ְׂשמֹאל, ַעד ֶׁשָהַפ ַהֻּדָּכס ְּכֶאֶבן ּדּוָמם, מּוָטל ַעל ִמָּטתוֹ ְלא ְיכֶֹלת ְלָהִניַע ֵאיָבר.

ְּבִכיֵרי ָהרֹוְפִאים ִנְקְראּו ְלִמָּטתוֹ ְוִנּסּו ִלְרקֹחַ לֹו ֶמְרָקחֹות ׁשֹונֹות, אּוָלם ַמָּצבֹו ָהַל ְוֶהְחִמיר. ְלַבּסֹוף ִנְקָרא 
ְלִמָּטתוֹ רֹוֵפא ְיהּוִדי ֲאֶׁשר ְּבִדיָקה ַקָּלה ִהְסִּפיָקה ַּבֲעבּורֹו ְּכֵדי ְלָהִבין ִּכי ֵאין זֹו ַמֲחָלה ְּכָכל ַהַּמֲחלֹות, ִּכי ִאם 

עֶֹנׁש ֶׁשִּנְׁשַלח ַלֻּדָּכס ַעל ַמֲעָׂשיו.

הּוא ֵּבֵרר ֵאֶצל ְמקְֹרֵבי ַהֻּדָּכס ַעל קֹורֹוָתיו ֶׁשל ַהֻּדָּכס ְּבאֹותֹו יֹום ֶׁשּבֹו ָלָקה ְּבַמֲחָלתֹו, ְוַעד ְמֵהָרה ָׁשַמע 
ֵמַהּקֹוָזִקים ֶאת ֲאֶׁשר ֵאַרע.

ָקדֹוׁש  ִּביהּוִדי  ְּפַגְעֶּתם  ֲהא  ֲעִׂשיֶתם?  זֹאת  ”ָמה  ַהּקֹוָזִקים:  ְלֵעֶבר  ְוָזַעק  ָהרֹוֵפא  ֶנֱחַרד  ַהִּסּפּור  ְלֶׁשַמע 
ְוִנְׂשָּגב. ֲעוֹוְנֶכם  ָּגדֹול ִמְּנׂשֹא, ְלכּו ֵאָליו ְוַהֲעִתירּו ְלָפָניו, אּוַלי ִיְמַחל ָלֶכם“.

ַהֻּדָּכס ֶׁשָּׁשַמע ֶאת ַהְּדָבִרים א ִאֵחר ְלַקְּיָמם. הּוא ָׁשַלח ִמָּיד ֶאת רֹוְפאֹו ְלֵביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ִליֶּבר ְּכֵדי ֶׁשְּיַרְּפאֹו 
ִמַּמֲחָלתֹו, ּוַבד ְּבַבד ָׁשַלח ֵאָליו ְׁשִליִחים ֶׁשְּיַבְּקׁשּו ִמֶּמּנּו ֶׁשִּיְמַחל לֹו ַעל ֶחְטאֹו.

ַרִּבי ִליֶּבר ִהְבִהיר ִלְׁשִליֵחי ַהֻּדָּכס, ִּכי א ִיְמַחל ַלֲאדֹוָנם, ֶאָּלא ִאם ִיְתַחֵּיב ִלְבנֹות ֵּבית ְּכֶנֶסת ְּבָמקֹום ֶׁשּבֹו 
ָרִגיל ָהָיה ַלֲעמֹד ּוְלִהְתַּפֵּלל ַּבַּיַער.

ֵּבית  ִּבְבִנַּית  ְלַהְתִחיל  ּפֹוֲעָליו  ֶאת  ָׁשַלח  ַהּיֹום  ְּבאֹותֹו  ְועֹוד  ִליֶּבר,  ַרִּבי  ֶׁשל  ְלַבָּקָׁשתֹו  ִמָּיד  ִהְסִּכים  ַהֻּדָּכס 
ַהְּכֶנֶסת. ְוִהֵּנה ֶזה ֶּפֶלא, ְּכָכל ֶׁשִהְתַקְּדָמה ַהְּבִנָּיה, ָּכ ָהַל ַהֻּדָּכס ְוֶהְחִלים ִמִׁשּּתּוקוֹ. ְּכֶׁשִהְסַּתְּיָמה ַהְּבִנָּיה, 

ּוֵבית ַהְּכֶנֶסת ָהֲעָנק ְוַהְּמפָֹאר ָעַמד ַעל ַּכּנֹו, ַאף ַהֻּדָּכס ָׁשב ְלֵאיָתנֹו ְּכַבְּתִחָּלה.

ִׂשְנָאתֹו ֶׁשל ַהֻּדָּכס ְלָכל ְיהּוִדי, ִהְתַחְּלָפה ִמִּני ָאז ְלַאֲהָבה ּוְלַהֲעָרָצה. ְזַמן ָמה ְלַאַחר ֶׁשִהְסַּתְּיָמה ְּבִנַּית ֵּבית 
ַהְּכֶנֶסת ִּבֵּקר ַהֻּדָּכס ְּבֵביתֹו ֶׁשל ַרִּבי ִליֶּבר, ּוְבַמֲהַל ַהְּפִגיָׁשה ְׁשָאלֹו ָמה עֹוד יּוַכל ַלֲעׂשֹות ְלַמֲענֹו.

זֹו  ְלַבָּקָׁשה  ַאף  ְיהּוִדים.  ָידּורּו  ֶׁשָּבֶהם  ָּבִּתים  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ְסִביב  ֶׁשִּיְבנּו  הּוא  ְמַבֵּקׁש  ִּכי  ֵהִׁשיב  ִליֶּבר  ַרִּבי 
ִיְצָחק  ֵלִוי  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ְלָיִמים  ָּדר  ֶׁשָּבּה  ַּבְרִדיְטׁשֹוב,  ָהֲעָיָרה  ַאט  ַאט  ָלּה  ָקָמה   ְוָכ ַהֻּדָּכס,  ַנֲעָנה 
ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב. ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ָּבַחר ִלְבנֹות ֶאת ֵּבית ִמְדָרׁשֹו ָסמּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשל ַרִּבי ִליֶּבר, ְּבאֹוְמרֹו ִּכי 

ְמֻכָּון הּוא ְּכֶנֶגד ַׁשַער ַהָּׁשַמִים.
’ֶאֶרץ ַהַחִּיים‘ (ִליֶּבְרזֹון) עמ‘ לג

ֲחִׁשיבּות ַהַּכָּוָנה ְּבִמְצַות ַהְּתִפִּלין
ְמאֹד  ַעד  ֲחָכִמים  ִּדְקְּדקּו  ַהְּתִפִּלין,  ִמְצַות  ֶׁשל  ּוֵמֲחִׁשיבּוָתּה  ִמְּגֻדָּלָתּה  ְּכֵחֶלק 
”ְיַכֵּון  ה):  (כה   ‘ָערּו ַּב‘ֻּׁשְלָחן  ָמָרן  ֶׁשָּפַסק  ְּכִפי  ְּבַהָּנָחָתן.  ַהִּנְדֶרֶׁשת  ַּבַּכָּוָנה 
ָּבֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ֵאּלּו  ַּפְרִׁשּיֹות  ַאְרַּבע  ְלַהִּניַח  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִּצָּונוּ  ְּבַהָּנָחָתם 
ִיחּוד ְׁשמֹו ִויִציַאת ִמְצַרִים. ַעל ַהְּזרֹוַע ְּכֶנֶגד ַהֵּלב, ְוַעל ָהרֹאׁש ְּכֶנֶגד ַהּמַֹח, ְּכֵדי 
ֶׁשִּנְזֹּכר ִנִּסים ְוִנְפָלאֹות ֶׁשָעָׂשה ִעָּמנּו, ֶׁשֵהם מֹוִרים ַעל ִיחּודֹו, ַוֲאֶׁשר לֹו ַהּכֹחַ 
ְלַהָּקדֹושׁ  ִויַׁשְעֵּבד  ִּכְרצֹונֹו.  ָּבֶהם  ַלֲעׂשֹות  ּוַבַּתְחּתֹוִנים  ָּבֶעְליֹוִנים  ְוַהֶּמְמָׁשָלה 
ְוַהַּמְחָׁשבֹות,  ַהַּתֲאוֹות  ִעַּקר  ֶׁשהּוא  ַהֵּלב  ְוַגם  ַּבּמַֹח,  ֶׁשִהיא  ַהְּנָׁשָמה  הּוא   ָּברּו

ּוָבֶזה ִיְזּכֹר ַהּבֹוֵרא ְוַיְמִעיט ֲהָנאֹוָתיו“.

’ְמַלֵּמד  ְּבִסְפרֹו  ָהִראׁשֹוִנים  ִמן  ַאְנטּוִלי  ַיֲעקֹב  ַרִּבי   ָּכ ַעל  ָּכַתב  נֹוֵקב  מּוָסר 
ַהַּתְלִמיִדים‘ (ָוֶאְתַחַּנן): ”ַוֲאִני רֹוֶאה ַּכָּמה ֲאָנִׁשים ַמִּניִחין ְּתִפִּלין... ְוא ַיֲעלּו ַעל 
ְוֵאין  ָּבם,  ָהִראׁשֹוָנה  ַּבַּכָּוָנה  ַמְרִּגיִׁשים  ֶׁשֵאיָנם  ֶׁשֵּכן  ָּכל  ָּבם.  ֶׁשָּכתּוב  ָמה  ִלָּבם 
ְלָכל  ְוָהָראּוי  ֶהֶבל.  ֶׁשְּפֻעָּלָתם  ֲחגֹוָרָתם...  ַהְּמַגְלְּגִלים  ְּכִמְתַעְּסִקים  ֶאָּלא  ֵאֶּלה 
ְוֵכן  ַמְחֶׁשֶבת...  ְמֶלאֶכת  ַּבַעל  ָּכל   ְּכֶדֶר ִלּבֹו  ְּבָכל  ַהִּמְצָוה  ֶׁשַּיֲעֶׂשה  ַמְׂשִּכיל 
ַהְּמַקֵּים ִמְצַות ְּתִפִּלין ּוְמזּוָזה, ְּתִחָּלה ֵיׁש לֹו ָלַדַעת ָמה ֶׁשָּכתּוב ּבֹו ְוַאֲחָריו ֵיַדע 

ְוִיְתּבֹוֵנן ִּכי ֵהם ְלאֹות ּוְלִזָּכרֹון“.

ִקְׁשֵרי ַהְּתִפִּלין ְלִזְכרֹון ַהִּמְצוֹות
מֶֹׁשה  ַרֵּבנּו  ָּכַתב  ה‘,  ִמְצוֹות  ֶאת  ְלַהְזִּכיֵרנּו  ֶׁשַּתְפִקיָדם  ַהִּציִצית  ִקְׁשֵרי  ְלַגֵּבי 
ִּכֵּון  א  ִאם  ָּדָבר  ָלָאָדם  ַיְזִּכיר  א  ֶׁשַהֶּקֶׁשר  ְּכִפי  ִּכי  לט)  טו  (ַּבִּמְדָּבר   ַאְלִׁשי
ִּבְקִׁשיָרתֹו ְלִזְכרֹון אֹותֹו ַהָּדָבר, ָּכ ִקְׁשֵרי ַהִּציִצית א יֹוִעילּו ְלִמי ֶׁשֵאינֹו ְמַכֵּון 
ַאף  ָנַתְנזֹון  ָׁשאּול  יֹוֵסף  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  ִעְנָין  ְּבאֹותֹו  ה‘.  ִמְצוֹות  ְלִזְכרֹון  ִּבְלִביָׁשָתּה 
ְּבנֹוֵגַע ְלִמְצַות ַהְּתִפִּלין, ִאם ְּתַקֵּים: ”ּוְקַׁשְרָּתם ְלאֹות ַעל ָיֶד“ – ֶׁשִּתְקְׁשֵרן ַעל 
ָיְד ְּבַכָּוָנה ֶׁשִּתְהֶייָנה ְל ְל‘אֹות‘, ֲאַזי ”ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת ֵּבין ֵעיֶני“ – ַיֲעמֹד ַהִּזָּכרֹון 
ָּתִמיד מּול ֵעיֶני. ַא ִאם א ְּתַכֵּון ְּבַהָּנָחָתן, א ַתְּזֵכְּרָנה ְל ַהְּתִפִּלין ָּדָבר (’ִּדְבֵרי 

ָׁשאּול‘ ֵעֶקב).

’אֹור  ֻעְבָּדה ֻמְפָלָאה ֵהִביא ַהְּמֻקָּבל ַרִּבי ֵמִאיר ַּפאִּפיָרׁש ִמּגּוֵרי ָהֲאִר“י ְּבִסְפרֹו 
ַצִּדיִקים‘ (ִּתּקּון ַהְּתִפָּלה ו): ֶאָחד ִמַּתְלִמיֵדי ַרֵּבנּו ָהֲאִר“י ִנְפַטר ְלעֹוָלמֹו ְּבִגיל ָצִעיר. 
ְלַאַחר ַּכָּמה ָׁשִנים ִהְתַּגָּלה ְלַרּבֹו ַּבֲחלֹום, ּוְכֶׁשְּׁשָאלֹו ַרּבֹו ַעל ַמֲעָמדֹו ְּבַגן ֵעֶדן 
ֵהִׁשיב ִּכי ַמָּצבֹו טֹוב ְמאֹד, ַא ַעל ִעְנָין ֶאָחד ִּדְקְּדקּו ִעּמֹו ַּבָּׁשַמִים: ַעל ֶׁשְּכֶׁשָהָיה 
ַמִּגיַע ִּבְתִפַּלת ַׁשֲחִרית ַלֵּתבֹות: ”ְלַמַען א ִניַגע ָלִריק ְוא ֵנֵלד ַלֶּבָהָלה“ ָרִגיל 
ָהָיה ְלַכֵּון ָּבֶהן ְמאֹד, ִּכי ְּתִפָּלה ְקדֹוָׁשה ְוִנְׂשָּגָבה ִהיא, ּוִמּתֹו ַּכָּוָנתוֹ ָהַרָּבה ָהָיה 

ַמִּסיַח ַּדְעּתֹו ִמן ַהְּתִפִּלין ֶׁשְּברֹאׁשֹו.

ִמַּמֲעֶׂשה ֶזה נּוַכל ְלַקֵּבל ֻמָּׂשג ַעל ֲחִׁשיבּות ַהַּכָּוָנה ַּבְּתִפִּלין, ִּכי ִאם ָקדֹוׁש ֶׁשָּכֶזה 
ִנְתַּבע ַעל ֶׁשִהִּסיַח ַּדְעּתֹו ַאף ֶׁשָחַׁשב ַמְחְׁשבֹות ְקֻדָּׁשה ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, ַעל ַאַחת 

ַּכָּמה ְוַכָּמה ַהַּמִּסיַח ַּדְעּתֹו ְלַמְחָׁשבֹות ָזרֹות.

ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ֶאת  (ִמְׁשָּפִטים)  ַחִּיים‘  ַמִים  ’ֵּבֵאר  ַּבַעל  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ֵּבֵאר  ּוָבזֹאת 
ְּבִפְתחֹו  ּוְמזּוָזה  ְּבִבְגּדֹו,  ְּתִפִּלין ְּברֹאׁשֹו, ִציִצית  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ָּכל  ִּכי  ב)  מג  (ְמָנחֹות 

ֻמְבָטח לֹו ֶׁשֹּלא ֶיֱחָטא. ֶׁשִהֵּנה ִלְכאֹוָרה ֲהא רֹוִאים ָאנּו ַרִּבים ֶׁשָּנֲהגּו ֵּכן, ְוא 
’ַעל  ְוא  ’ְּברֹאׁשֹו‘  ִלְכּתֹב  ַהְּגָמָרא  ִּדְקְּדָקה   ְלִפיָכ ֶאָּלא,  ַהֵחְטא?  ִמן  ִנְׁשְמרּו 
ָּבֶהן  ְלַכֵּון  ֵיׁש  ֶאָּלא  ִּבְלַבד,  רֹאׁשֹו‘  ’ַעל  ְּבַהָּנָחָתן  ַטַעם  ֵאין  ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו  רֹאׁשֹו‘, 

ָּכָראּוי, ’ְּברֹאׁשֹו‘.

ְלִהָּׁשֵמר ִמָּלׂשּוַח ִׂשיַחת ֻחִּלין ִּבְתִפִּלין
ְּכֵדי  ָּבחּור  ְלָפָניו  ָּבא  ַּפַעם  ִּכי  ִמֶּבעְלְזא,  ָׁשלֹום‘  ַה‘ַּׂשר  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ַעל  ֻסַּפר 
ֻחִּלין  ִּדְבֵרי  ְיַדֵּבר  ֶׁשֹּלא  ַיְבִטיַח  ִּכי  ִּבְּקׁשֹו   ַרֵּבנּו  ָלִראׁשֹוָנה.  ְּתִפִּלין  לֹו  ֶׁשַּיִּניַח 
ּוֵמעֹוָלם  ַהְבָטָחתֹו  ֶאת  ָׁשַמר  ְוָאֵכן  ַלַּבָּקָׁשה,  ַהָּבחּור  ַנֲעָנה  ָיָמיו.  ָּכל  ִּבְתִפִּלין 
א ָׂשח ִׂשיַחת ֻחִּלין ִּבְתִפִּלין. ֶטֶרם ֲחֻתָּנתוֹ ִהִּגיַע ַּבֵּׁשִנית ָלַרִּבי, ּוַבַּפַעם ַהּזֹאת 
ִּבְּקׁשֹו ָהַרִּבי ִּכי ְּכֵׁשם ֶׁשִּנְזַהר ַעד ַעָּתה ִמִּׂשיַחת ֻחִּלין ִּבְתִפִּלין, ֵּכן יֹוִסיף ְוַיְבִטיַח 
ְלִהָּׁשֵמר ִמִּׂשיָחה ֶׁשָּכזֹאת ַאף ִּבְהיֹותֹו ְמֻעָּטף ְּבַטִּלית. ַאף ְלזֹאת ִהְסִּכים ַהָּבחּור, 

ְוָכל ָיָמיו ִנְׁשַמר ֶׁשֹּלא ְלׂשֹוֵחַח ִׂשיַחת ֻחִּלין ְּבַטִּלית ּוִבְתִפִּלין.

ַעל סֹופֹו ַהֻּמְפָלא ֶׁשל ַהִּסּפּור ֵהִעידּו ַצִּדיֵקי ֱאֶמת: ְּכֶׁשִהְסַּתֵּלק אֹותֹו ָאָדם ְלֵבית 
ַמֲעָׂשיו,  ַעל  ְלִדין  ִנְקָרא  ַּכֲאֶׁשר  ְוִהֵּנה  ַּכָּנהּוג.  ְּבַטִּלית  ְמֻעָּטף  ְקָברּוהּו  עֹוָלמֹו 
א ָאָבה ְלַדֵּבר ִּכי ֲהֵרי ְמֻעָּטף ָהָיה ְּבַטִּלית. ַרַעׁש ָּגדֹול ַנֲעָׂשה ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל 
ַמְעָלה, ֶׁשֲהֵרי א ִנָּתן ָהָיה ְלדּונוֹ ְּבא ֶׁשִּיְטַען ַטֲענֹוָתיו... ְלַבּסֹוף ָיָצא ַהְּפָסק 
ִּכי ֵיׁש ִלְבּדֹק ִאם ָאֵכן ָׁשַמר ָּתִמיד ֶאת ַהְבָטָחתֹו זֹו. ִמֶּׁשִהְתַּגָּלה ִּכי ָּכ ָאֵכן ָהָיה, 

ְּפָטרּוהּו ִמן ַהִּדין (’ְזכּות ָאבֹות‘ עמ‘ שסז).

ְוָכ ָּדַרׁש ָהַרב ַהַּצִּדיק ַרִּבי ְרָפֵאל ִזְלֶּבר ִמְּפַרְייָמאן ֶאת ְלׁשֹון ַהָּפסּוק ִּבְתִהִּלים 
(קיט ט): ”ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַּנַער ֶאת ָאְרחֹו ִלְׁשמֹר ִּכְדָבֶר“ – ַּבֶּמה ְיַזֶּכה ַנַער ַּבר  ַהִּמְצָוה 

 –  ‘ִּכְדָבֶר ’ִלְׁשמֹר  ְלִמְצוֹות?  ְּבַהִּגיעֹו  ֵאָליו  ַהָּבא  ַהּטֹוב  ַהֵּיֶצר  ’אֹוְרחֹו‘,  ֶאת 
ֶׁשִּיְׁשמֹר ִּדּבּורֹו ֶׁשֹּלא ְלַדֵּבר ִּדְבֵרי ֻחִּלין ְּבעֹוד ַהְּתִפִּלין ָעָליו (’ָנַטע ְּבתֹוֵכנּו‘ עמ‘ קעה).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ַהְּתִפָּלה ֶׁשִּיְּסָדה ֶאת ַּבְרִדיְטׁשֹוב

ע טטּתַ בּבָָּ ה ם  ממַמַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ֶׁשּי פּלה

סִספפּפו ם
‘ (ט) ת ’ְוָאַהְבּתָ ָ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


