
הדגלים – נגד עמודי העולם
מוֵֹעד  ְלאֶֹהל  ָסִביב  ִמנֶֶּגד  ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ ַיֲחנּו  ֲאבָֹתם  ְלֵבית  ְבאֹתֹת  ְגלוֹ  דִּ ַעל  "ִאיׁש 

ַיֲחנּו" )ב ב(

לאוהל  סביב  ישראל  שבטי  חניית  סדר  את  לתאר  התורה  מאריכה  בפרשתנו 
מועד, איש על מחנהו ואיש על דגלו. דברים נפלאים אודות סדר מיוחד זה מביא 
המדרש )במדב"ר ב ג( שכאשר נגלה הקב"ה על הר סיני, ירדו עמו מחנה של כ"ב 
רבבות מלאכים שכולם היו סדורים בסדר מיוחד. בני ישראל שראו זאת התפעלו 
הקב"ה  אמר  מיד  כמותם.  דגלים  נעשים  היינו  אנו  אף  הלוואי  ואמרו:  מאד  עד 
מן  ודרשו  במדרש  שם  הוסיפו  עוד  שנתאוו.  כמו  דגלים  אותם  עשה  לך  למשה: 
שעשאם  הקב"ה  חבבן  גדולה  כי "חיבה  אהבה"  עלי  ד(: "ודגלו  ב  )שה"ש  הפסוק 

דגלים".

למקרא הדברים האמורים, איש מאיתנו בודאי אינו מעלה בדעתו כי סדר מיוחד 
בביאור  הסברים  מעט  לא  אנו  מוצאים  המפרשים  בספרי  ואכן,  מקרי.  היה  זה 
גם  בחובם  הטומנים  הסברים  והמדויק,  המוגדר  במקומו  שבט  כל  חניית  סיבת 

סודות טמירים ונעלמים.

)בפרשתנו(  הקדוש  השל"ה  רבנו  מפרשים,  מאותם  אחד 
הדגלים  ארבעת  כי  הייחודית,  בדרכו  לבאר  מאריך 
עבודה  תורה,   - העולם  עמודי  שלשת  כנגד  סודרו 
וגמילות חסדים, אשר נוסף עליהם גם עמוד הצדקה.

ב  רבה  )במדבר  המדרש  דברי  את  השל"ה  מביא  עוד 
"ובשם  ו(:  )כ  בתהלים  הפסוק  לשון  בין  המקשר  ב(, 
"איש  בפרשתנו:  הפסוק  ללשון  נדגול",  אלוקינו 
אחד  אלו  פסוקים  של  שעניינם  באותות",  דגלו  על 
כנגד  מכוונים  היו  הדגלים  שארבעת  לכך  לרמוז   -

ארבעת אותיות שם הוי"ה. 

בדבריו הקדושים מאריך השל"ה הקדוש לבאר כיצד 
וכך  כולם,  הדגלים  בכל  הנזכרים  הדברים  מתפרשים 

מבאר הוא את עניינו של דגל מחנה אפרים:

חנו  ותחתיו  המשכן,  במערב  חנה  אפרים,  מחנה  דגל 
השבטים: אפרים, מנשה ובנימין. מבין ארבעת עמודי 
כנגד  במיוחד  מכוון  היה  זה  דגל  שהזכרנו,  העולם 
בשל  הראשונה,  לכך:  סיבות  ושתי  התפילה,  עמוד 

]כדברי  השכינה  מקום  שם   - מערב  בצד  עומד  היותו 
הגמרא )ב"ב כה ב([. ועוד, משום שעמד לצד קודש הקדשים, אליו נושאים כלל 

ישראל את עיניהם ולבם בעת תפילתם.

כיון שכך, מוסיף ומסיק השל"ה, את דגלו של אפרים ראוי יותר לשייך לאות ו' 
משם הוי"ה, שאות זו היא המכוונת כנגד התפילה, כיון שביסוד התפילה ישנם 
ששה  הם  מונים  ויחדיו  עניינים,  לשני  נחלק  מהם  אחד  שכל  עניינים  שלושה 

כגימטרייה של האות ו'.

חלקי התפילה
שלושת העניינים הכפולים הם אליהם מתייחס השל"ה בדבריו הם:

א. 'עין - ולב', כפי שאמרו חז"ל )יבמות קה ב( שהמתפלל צריך שייתן עיניו למטה 
שיתבונן   - למעלה  ולבו  עצמו,  בשפלות  שיתבונן   - למטה  עיניו  למעלה.  וליבו 
בניו,  מגדולי  שאחד  אפרים,  לשבט  במיוחד  מתאימה  זו  הנהגה  ה'.  בגדלות 
יהושע בן נון, גילם בדרכיו שני חלקים אלו. הן בכך שלבו היה מלא ברוח 
חכמה )דברים לד ט( והן משום שהיה רגיל ליפול על פניו לפני ה' )יהושע 

ה יד(., ונפילת אפים מעידה על הכנעה ושפלות. 

הייתה  ובקטורת  ב(,  קמא  )תהלים  קטורת  נקראת  התפילה  ומזכה':   - 'זוכה  ב. 
בה  הייתה  אך  טוב,  ריח  בעלי  מסממנים  מרובה  מורכבת  הייתה  היא  כפילות: 
'זוכה'  להיות  האדם  על  תחילה  בתפילה,  גם  כך  רע.  שריחה  ה'חלבנה'  את  גם 
- לתקן מעשיו קודם תפילתו כדי שריח ינדוף כקטורת, ואז יוכל גם לזכות את 
פושעי ישראל המכונים 'חלבנה' )כריתות ו ב(. עניין זה מתאים לשבט מנשה שחנה 
תחת דגל אפרים, שממנו יצא גדעון שהיה בבחינת 'זוכה ומזכה', כמובא בנביא 

)שופטים פ"ו( שהרס את מזבח הבעל והקים מזבח לה'.

לשני  נחלקת  זו  ועבודה  א(  ב  )תענית  'עבודה'  נקראת  התפילה  וחוץ:   - פנים  ג. 
חלקים: עבודת חוץ - הווידויים והדמעות, ועבודת פנים - השבח והרינון. עניין 
מקום  המקדש -  נבנה  ובחלקו  אפרים  דגל  תחת  שחנה  בנימין  לשבט  שייך  זה 

עבודת הקרבנות.

תכון תפילתי קטורת לפניך
בבואנו  לקטורת.  דימוייה  הוא  התפילה  את  המייחדים  הדברים  אחד  כאמור, 
להבין פשרו של דבר, נקדים ונאמר כי הקטורת הייתה העבודה החשובה ביותר 
לפני  קטורת  "חביבה  ח(:  יח  )במדב"ר  במדרש  כמפורש  הקרבנות,  עבודות  מבין 

הקב"ה מכל הקרבנות כולם". 

של  בתפילתו  אף  מתבטא  לקטורת  התפילה  דימוי 
קטורת  תפילתי  "תכון  ב(  קמא  )תהלים  המלך  דוד 
לפניך", בה בקש דוד מלפני ה' שכפי שהקטורת עולה 
לרצון אף שיש בה חלבנה שריחה רע, כך תתקבל אף 
בה  מעורבות  שלעתים  למרות  ישראל  של  תפילתם 
המפרשים(.  בשם  שם,  תהלים  לועז  )מעם  זרות.  מחשבות 
כן  ועל  במהרה  נשרפת  שהקטורת  שכפי  בקש,  עוד 
התפילה  גם  כך  הקרבנות,  מכל  המהיר  הוא  ריצויה 

תתקבל תיכף ומיד )רבינו בחיי שם(.

עוד כותב המלבי"ם, שבלשון 'תכון תפילתי' מונחת 
בקשה נוספת, שאף ההכנה לתפילה תחשב כקטורת 

המתקבלת!

הדברים המשותפים בין הקטורת והתפילה
לקטורת  דומה  שהתפילה  למדים,  אנו  חז"ל  מדברי 
התפילה  עבודת  בעצם  אף  אלא  בתוצאותיה,  רק  לא 
ישנם כמה וכמה פרטים השווים לקטורת. כפי שכותב 
רבה של קראקא ובנו של ה'חתם סופר', הגאון רבי שמעון סופר זצ"ל )שו"ת מכתב 

סופר תשובה א(: 

למתפלל  שאסור  ב(  כד  )ברכות  חז"ל  שאמרו  כפי  בחשאי,  נאמרת  התפילה  א. 
'דבר שבחשאי' )זבחים פח ב(, כיון  להגביה קולו בתפילתו, ואף הקטורת נקראת 

שהייתה נעשית בצניעות יתירה )ראה תמיד לג א(.

ב. המילה 'קטורת' ]בארמית[ היא לשון קישור וחיבור, ואף התפילה היא דבר 
אלוקים  "נפתולי  ח(  ל  )בראשית  הכתוב  כלשון  הוא,  ברוך  לקדוש  בינינו  המקשר 

נפתלתי", עליו פירש רש"י ש'פיתול' הוא לשון חיבור.

ג. הקטורת היא עבודה הנעשית בפנים, היינו בהיכל, ואף התפילה היא עבודת 
חיקור  מאמרות',  )'עשרה  הרמ"ע מפאנו  שכתב  וכפי  שבלב.  עבודה  כלומר   - פנים 
את  כך  יחידים,  ידי  ועל  בחשאי  הנעשית  עבודה  היא  שהקטורת  שכפי  ג(  ד  דין 

יש  יתירה  ומעלה  המחשבה,  ויחוד  הלב  כוונת  מתוך  לעשות  יש  התפילה 
למתבודדים בה.

)'פרי  ויטאל  חיים  רבנו  ]כדברי  בתפילה  מרכזי  יסוד  היא  השמחה  ד. 
עץ חיים', קרבנות פ"א(: "ואסור לאדם להתפלל לפני ה' בעצבות, רק 
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תפילה זכה – כקטורת
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אמן ותפילה בפרשה  בנתיבות אמונים

שערי גן עדן 

נפלא  רמז   אנו  מוצאים  בפרשתינו 
בפסוק  אמן.  עניית  של  למעלתה 
נאמר)א  הנשיאים  אודות  המדבר 
מטות  נשיאי  העדה  קרואי  "אלה  טז(: 
אבותם ראשי אלפי ישראל הם". ראשי 
הם  אבותם"  מטות  "נשיאי  התיבות 
אמן. רמז לדברי חז"ל )שבת קיט ב( אודות 
שכרו של העונה אמן, אשר פותחים לו 
במחיצת  לשהות  וזוכה  עדן  גן  שערי 

הצדיקים - ראשי אלפי ישראל.

עלון שבועי מבית "בני אמונים"



הפך  שלימים  מי  יוחאי,  היה  עמו  לכל  ונכבד  עשיר 
אשתו  אף  רשב"י.  האלוקי  התנא  של  אביו  להיות 
התורה  על  ופסקים'  'פירושים  בספר  )ראה  שרה  הצדקנית 
מבעלי  צדק   כהן  אביגדור  לרבינו  סב-סג[  פסק  ]בשלח 
היתה  'חמי'(  שמה  היה  יוחאי  רבי  שאשת  שמביא  התוספות, 
מגזע נשיאים, מצאצאיו של הלל הזקן. ביתו היה בית 
ועד לחכמים, כמו לגדולי המלכות שבאו ליהנות מזיו 
חכמתו ומאור פניו. מאום לא חסר בביתו, מלבד דבר 
להיפקד  זכתה  ולא  עקרה  היתה  אשתו  שרה   - אחד 

בזרע של קיימא.
טרם  ושרה  נישואיהם  מיום  שנים  שחלפו  לאחר 
נפקדה, החליט יוחאי להציב בפניה שתי אפשרויות: או 
שיגרשנה, או שיישא אחרת עליה. שדכן זריז אף הציע 
בפניו אשה הגונה בת טובים, אך חזקו עליו דבריה של 

שרה אשתו, אשר ביקשה ממנו להמתין עוד מעט.
לשפוך  שרה  החלה  שלאחריו  ובימים  היום,  באותו 
דמעותיה לפני ה', בכל שעות היום התבודדה בחדרה 
בצום, תפילה וצדקה. בדמעות שליש היא בקשה לפני 
ה' שיזכה אותה בבן, ובכך יצילנה מן הגורל המר הצפוי 

לה כגרושה, או כאישה שצרתה לצידה.
על  ישן  יוחאי  השנה,   ראש  ליל  ובא  אתא  היום,  ויהי 
יער  של  בטבורו  הוא  עומד  בחלומו  והנה  מיטתו, 
והנה חלק  וירא  ולרבבות.  אילנות לאלפים  גדול מלא 
מהאילנות רעננים ומלאי פירות, וחלקם יבשים לגמרי, 
וירא  עיניו  את  ויישא  יבש,  עץ  על  ונשען  עומד  והוא 
נושא על  נורא הוד,  גדול, בעל מראה  והנה איש אחד 
שכמו נאד מלא מים, ויעבור וישקה חלק מן האילנות 

היבשים, וחלקם הניח בעליבותם.
עליו,  נשען  שיוחאי  היבש  האילן  אל  האיש  הגיע  אז 
ויוצא מחיקו צלוחית קטנה מלאה מים חיים טהורים, 
במים  גם  שרתה  והברכה  ויברכהו,  האילן  את  וישקה 
שבצלוחית אשר גאו ורבו עד שהציפו את כל סביבות 
רעננים  ענפים  ולהעלות  לפרוח  האילן  ויחל  האילן, 
נפלאים שריחם  צמחו תפוחים  ועליהם  עלים,  שופעי 
החזק נדף למרחוק. בראותו זאת, שמח יוחאי עד מאד, 
ט(:   קיג  )תהילים  הפסוק  בפיו  עלה  ומיד  משנתו  וייקץ 

"מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה".
בבוקר סיפר יוחאי לאשתו את דבר החלום, ואת 
כיון  אולם  פשוט.  כה  היה  שנראה  פתרונו 
החליטו  להם  הובנו  לא  בחלום  שפרטים 
רבי  הקדוש  התנא  אל  יחדיו  ללכת 

עקיבא, שברוח קדשו בוודאי יוכל לפרש להם את דבר 
החלום כיאות.

החלום  את  להם  ויפתור  עקיבא,  לרבי  השנים  הגיעו 
כאשר פתר יוחאי לעצמו, וכה אמר התנא הקדוש: יער 
גדול זה הוא משל לעולם בו אנו חיים, העצים שבו הם 
עקרות.  וחלקן  פרי  נושאות  חלקן  אשר  לנשים  משל 
בין אותן עקרות ישנן כאלו המסוגלות להיפקד בדרך 

המלאך  השקה  אותן  הטבע, 
אולם  שכמו,  שעל  מהנאד 
ישנן כאלו - ואשתך ביניהן - 
אשר בדרך הטבע אינן יכולות 

להיפקד כלל.
צלוחית זו שראית, הוסיף רבי 
הייתה  מלאה  וביאר,  עקיבא 
אשתך  ששפכה  בדמעות 
אלו  ודמעות  בתפילותיה, 
הטבע  דרך  כנגד  שפעלו  הן 
בדבר  להיפקד  לה  וגרמו 

ישועה ורחמים.
שרה  אל  עקיבא  רבי  פנה  אז 
את  זו  בשנה  הנה  לה:  ואמר 
זכר  בבן  להיפקד  עתידה 
בחכמתו  ישראל  לכל  שיאיר 
שעה  כי  הגדולים,  ובמעשיו 
ה' אל תפילותייך ואל דמעתך 

לא החריש.
השבועות,  חג  בהגיע  ואכן, 
שרה  נפקדה  שנה  באותה 
רבי  אליהם  דבר  כאשר 
ובלידתו נמלא הבית  עקיבא, 
אורה מן ההוד וההדר שחפף 
רואיו  כל  ידעו  ובכך  עליו, 
בו.  ניתנה  מיוחדת  ברכה  כי 
ובהגיע עת מילתו עשה אביו 
ויקרא את שמו  משתה גדול, 
ה'  שמע  כי  שמעון,  בישראל 

לקול תפילת אמו ובכיותיה.
נתנו  ואילך  היום  אותו  למן 
הוריו עיניהם בו לשמרו מכל 
בקדושה  ולגדלו  טומאה 
לדבר  בהחילו  וטהרה. 
אך  מפיו  להוציא  הרגילוהו 

מסרוהו  שנים  חמש  בן  ובהיותו  שבקדושה,  דברים 
לישיבתו של רבן גמליאל בירושלים,

ברבות הימים גדל הילד והפך לתנא הקדוש רבי שמעון 
עולמנו מתורתו,  הזה מאיר  היום  ועד עצם  יוחאי,  בר 
כל זאת בזכות תפילתה של אמו שיצאה מעומק הלב 

ושדדה את מערכות הטבע.
)נחלת אבות  ח"ג עמ' לא(
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סיפור שבועי על אמן ותפילהמעשה אמונים

צלוחית של דמעות

כעבד המשמש את קונו בשמחה גדולה"[. ואף בקטורת נאמר 
לשון שמחה בפסוק )משלי כז ט(: "שמן וקטורת ישמח לב".

תפילה בציבור כקטורת
בהמשך דבריו כותב ה'מכתב סופר', כי עיקר שייכות התפילה לקטורת היא 
דווקא כאשר היא נאמרת בציבור, ומתוך כך יש לומר שאף העמוד שלפני שליח 
הציבור לא נועד רק כדי להניח עליו את הסידור והמחזור, אלא יש בו אף דוגמת 

מזבח הקטורת, שאף הוא עמד בהיכל ה' לצד ארון הקודש.

כעין זה מבואר בגמרא )תענית טו - טז( שבשעת התענית היו מוציאים את התיבה 
ונתבזה  לנו  היה  צנוע  ש'כלי  לרמז  כדי  אפר,  עליה  ונותנים  עיר  של  לרחובה 
שמלאכתה  הקטורת  מזבח  הוא  הגמרא  מדברת  עליו  הצנוע  הכלי  בעוונותנו'. 

נעשית בצניעות, ועבודתו בטלה מעת שחרב בית המקדש. 

הקול יפה לבשמים
ומן הראוי לציין כאן את אשר כתב רבינו יהונתן אייבשיץ )'יערות דבש' ח"ב דרוש ב( 
בדרך רמז, שדברי חז"ל על הקטורת 'שהקול יפה לבשמים', רומזים על התפילה 

שמוציא האדם בקולו, שהיא המסייעת לפעולת הבשמים של הקטורת.

עוד כותב רבי יהונתן בדרשה אחרת )ח"א דרוש ט( שכיון שהתפילה היא כקטורת, 
עיקר עבודתה היא בלב 'שממנו עולה הקיטור החיוני לראש'. ועוד, שעליה נאמר 
מנחה  לנו  ומה  טהורה",  מנחה  לשמי  מוגש  מוקטר  מקום  "בכל  יא(:  א  )מלאכי 
ונקיות  לב  בתום  זרה,  מחשבה  בלי  בכוונה,  הנעשית  התפילה  מן  יותר  טהורה 
כפיים. ומוסיף רבי יהונתן, שמאחר שהתפילה כקטורת, יש לבית הכנסת מעין 

קדושת ההיכל, מקום בה נעשתה עבודת הקטורת.

לבונה זכה ותפילה זכה
רמז נוסף לשייכותה של התפילה לקטורת, למדו בעלי התוספות )'תוספות השלם' 

פעמים  שלוש  בתנ"ך  מופיעה  'זכה'  שהתיבה  מכך  לד(  ל  שמות 

בלבד: שתים מהן בפרשות הקטורת, בהן נאמר "לבונה זכה" )שמות 
שם; ויקרא כד ז(, ופעם נוספת בתפילה, בה נאמר )איוב טז יז(: "ותפילתי 

זכה".

זה,  רמז  מביא  אדר'(  'עטרת  האדר"ת  של  ביאורו  פי  על  שם,  )שמות  בעל הטורים  אף 
ומוסיף את אשר יש לנו ללמוד ממנו למעשה, שהתפילה צריכה להיות זכה מכל 
וכשם  בתורה;  התפרש  שלא  זר  דבר  מכל  נקייה  שהקטורת  כשם  זרה,  מחשבה 
בתפילה  גם  כך  הדק',  היטב  היטב,  'הדק  הקטורת  במלאכת  לעוסק  שאומרים 
צריך האדם לדקדק היטב בדבריו, ואף ראוי לראשי הקהל לעורר את המתפללים 

על כך.

תשעים אמנים כקטורת
בפרשת נשא נאמר שאחד מן הדברים שהביאו הנשיאים היה "כף אחת עשרה 
זהב מלאה קטורת". המילים 'זהב מלאה' הינם בגימטרייה תשעים, רמז לחובת 
עניית תשעים אמנים ביום. מכך למד הגה"ק רבי יצחק אבוחצירא זצ"ל, שאדם 
העלה  כאילו  ה'  לפני  הדבר  לו  נחשב  יום,  בכל  אמנים  תשעים  לענות  המקפיד 

לפניו קטורת. )'תולדות יצחק - אלף המגן' עמ' נא( 

אמן בפרשת השבוע 

אודות  שנאמר  בפסוק  בפרשתנו,  למצוא  נוכל  אמן  עניית  של  למעלתה  רמז 
ישראל  אלפי  ראשי  אבותם  מטות  נשיאי  העדה  קרואי  "אלה  טז(:  )א  הנשיאים 
הם". ראשי התיבות "נשיאי מטות אבותם" הם אמן. רמז לדברי חז"ל )שבת קיט 
לשהות  וזוכה  עדן  גן  שערי  לו  פותחים  אשר  אמן,  העונה  של  שכרו  אודות  ב( 

במחיצת הצדיקים - ראשי אלפי ישראל. )'כרם דל' במדבר(

ניתן לשמוע שיעור זה מפי הרה"ג רבי ישראל מאיר שושן במוקד 'קול אמונים'03-9139191
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"ומפני 
שהאמונה 

יסוד כל התורה 
כולה תקנו לנו 
חז"ל בתפלה 

ובברכות לענות 
אמן, שהוא נגזר 
מלשון אמונה." 

)רבינו בחיי שמות יד לא(

)מתוך ההפטורה לפרשת השבוע(


