
ְוָנַתָּת ֶאת ַהִּכּיֹר ֵּבין אֶֹהל מֹוֵעד ּוֵבין ַהִּמְזֵּבַח ְוָנַתָּת ָׁשם ָמִים (מ ז)
בסופה של פרשת פקודי, כאשר מסכמת התורה את כלל מלאכות המשכן, 

מזכירה היא ביניהם אף את מלאכת הכיור.
במשכן ובבית המקדש נועד הכיור לצורך קידוש ידי ורגלי הכהנים טרם 
יתחילו בעבודת הקודש, אולם גם בזמן הזה מוצאים אנו דוגמא לעבודת 

הכיור בהלכה הנוגעת להלכות תפילה:
הזו  "הרחיצה  בכיור:  הכהנים  רחיצת  בביאור  יט)  ל  (לעיל  הרמב"ן  כותב  כך 
דרך כבוד של מעלה, כי כל הקרב לשולחן המלכים לשרת וליגע בפת בג 

המלך וביין משתיו רוחץ ידיו בעבור היות הידיים 
נטילת  רבותינו  תקנו  הזה  הענין  ...ומן  עסקניות 
ידיים לתפלה, שיתכוון לזה, כטעם נשיאות כפים". 
אף הרמב"ם ב'יד החזקה' (תפילה ד א) אחר שמונה את 
וביניהם  התפילה,  את  המעכבים  הדברים  חמשת 
ב):  (ה  דבריו  בהמשך  הוא  כותב  הידיים,  טהרת 
הפרק  עד  במים  ידיו  רוחץ  כיצד?  ידיים  "טהרת 
ואחר כך יתפלל", ומוסיף הרמב"ם כי אף המהלך 
בדרך והגיע זמן תפילה, חובה עליו ללכת למקום 
שיש בו מים כדי שיטול ידיו קודם התפילה, אלא 
משמונת  יותר  המים  מקום  לבין  בינו  היה  כן  אם 
אלפים אמה, שאז רשאי לקנח בצרור או בכל דבר 

המנקה ולהתפלל.
מלכות שמים שלימה

כמקור לדברי הרמב"ם הביאו המפרשים את דברי 
הרוצה  יוחנן:  רבי  "אמר  א):  (טו  בברכות  הגמרא 
שיקבל עליו עול מלכות שמים שלימה, יפנה ויטול 
ידיו, ויניח תפילין ויקרא קריאת שמע ויתפלל, וזו 

היא מלכות שמים שלמה". 
ואכן, לרוב חשיבותה של מצות נטילת ידים קודם 
התפילה, תיקנו לנו מסדרי התפילה להקדים את 
כך   - השחר  ברכות  לכל  ידים'  נטילת  'על  ברכת 
מביא  דבריו  ובהמשך  בסידורו,  הראב"ן  כותב 

שלשה דרכים בביאור טעמה של מצוה זו:
ישראל"  אלוקיך  לקראת  "ִהּכֹון  חובת  משום  א. 

קרבן  כנגד  נתקנו  שהתפילות  משום  ב.  יב);  ד  (עמוס 

יש  כך  לעבודתו,  ידים  קידוש  הקדימו  התמיד  שבקרבן  וכשם  התמיד, 
טו  (ברכות  חז"ל  שאמרו  משום  ג.  התפילה;  לעבודת  ידים  נטילת  להקדים 
עליו  מעלה  ומתפלל,  שמע  קריאת  וקורא  ידיו  ונוטל  הנפנה  ש"כל  א) 

הכתוב כאילו הקריב קרבן, שנאמר (תהלים כו ו): "ארחץ בנקיון כפי ואסובבה 
את מזבחך ה'".

הגאון מוילנא ('אמרי נועם' ברכות טו א) סמך על נטילה זו את לשון הפסוק "ַלְחּתֹות 
רמז   - ו'  בגימטרייה  הוא  'גבא'  יד),  ל  (ישעיהו  ִמֶּגֶבא"  ַמִים  ְוַלְחׂשֹף  ִמָּיקּוד  ֵאׁש 
לשש הנטילות שהן חובה על האדם: ג' תפילות, ב' סעודות ומים אחרונים 
'תשובות והנהגות' ח"א סי' עב). ועוד הביא הגר"א רמז לכך מן הפסוק "ְוִׁשֹּבֶלת  (ראה 

ְׁשָטָפְתִני" (תהלים סט ג), המילה 'שטפת-ני' היא ראשי התיבות: 'קריאת שמע 
(ראה רמב"ם שם), דבר שטיבולו במשקה, פת, תפילה - שלכל אלו צריך נטילת 

ידים.
חובת ההקפדה על נטילה זו

וכפי  זו,  בנטילה  מאוד  עד  הקפיד  הגר"א  רבנו 
ידים  נטילת  ג): "עיקר  (ברכה"ש  רב'  ב'מעשה  שהובא 
[כמנהג  ולברך  ליטול  יש  ולכן  נתקן,  לתפלה 
הרמב"ם ברכות ו ב] לכל תפלה, ויקפיד לכתחילה 
לסמוך  יש  ובשחרית  לאכילה.  כמו  בכלי  ליטול 
אותו  יאמר  ולא  לתפלה,  ידים  נטילת  על  ברכת 
ובלבד  מיד,  להתפלל  דעתו  כשאין  כשקם  תיכף 

שלא ישכח [-לברך]".

תמה  באמת  עב)  סי'  (ח"א  והנהגות'  'תשובות  ובספר 
על כך שיש שמזלזלים כהיום בחיוב נטילת ידים 
קודם התפילה, ואף כשנוטלים עושים זאת כלאחר 
שמדעת  למרות  וזאת  האצבעות,  ובקצות  יד 
הרמב"ם נראה שיש ליטול לתפילה כמו לאכילה, 
ליטול  צריך  שלכתחילה  ללמוד  אנו  יכולים  ומכך 
ידים  נטילת  דיני  ככל  ובכלי  ברביעית  לתפילה 

לסעודה.

וכבר סיפרו על כ"ק האדמו"ר רבי אהרן מבעלזא 
זצ"ל, שכאשר בא לפניו אחד מחסידיו שהתחבט 
בין כמה בחורים שהוצעו כשידוך לבתו, הורה לו 
הרבי ִלְבחֹור דווקא בזה שמקפיד ליטול ידיו לפני 

התפילה! ('תפארת בנים' עמ' 102).

היא  גדולה  כמה  עד  זו  מהלכה  למדנו  מקום  מכל 
קדושת התפילה, שהיא מן הדברים העומדים ברומו של עולם, ועל כן יש 
להיזהר עד מאוד לעשותה בתכלית הנקיות וכך תתקבל היא לרצון לפני 

אדון כל עולמים. אמן.

פרשת ויקהל-פקודי

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  מעבנבנתיבות אמונים ם
חובת נטילת הידים לתפילה

מאמן נברא מלאך
"ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר 

(לה ד)

עולים  עדת"  כל  "אל  התיבות  ראשי 
הינה  'לאמר'  והמילה  'אמן',  לגימטרייה 
ראשי התיבות 'לגבריאל, אוריאל, מיכאל, 

רפאל', כשמות ארבעת מלאכי השרת.
לרמז  מאוד  עד  תואמים  אלו  דברים 
'מלאך'  בגימטרייה  ש'אמן'  הקדמונים 

ללמדך שמכל אמן נברא מלאך. 
ראה 'נחלי יעקב' פר' ויקהל ופר' בשלח

עבודת הלויים
ֲאֶׁשר  ָהֵעֻדת  ִמְׁשַּכן  ַהִּמְׁשָּכן  ְפקּוֵדי  "ֵאֶּלה 
ֻּפַּקד ַעל ִּפי מֶֹׁשה ֲעבַֹדת ַהְלִוִּים ְּבַיד ִאיָתָמר 

ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן" (שמות לח כא).
של  כגימטרייה  צ"א  בגימטרייה  'הלוים' 
היתה  הלוים'  ש'עבודת  לומר  ויש  'אמן', 
מעין עבודת הייחוד של שמות הוי"ה וא-
בגימטרייה  כלולים  יחד  גם  ששניהם  דני 

של 'אמן'. 
'בת עין' פר' פקודי

"ֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד" (לט כא)
אמר הרה"ק רבי שמעלקא מניקלשבורג זי"ע:

'אפוד' - בגימטרייה 'אמן', ומלשון  הכתוב 'חשב האפוד' יש ללמוד שעל 
האדם להקדיש מחשבה יתירה לעניית אמן, לענותה בכוונה כהלכתה.

הוהוהוהוההההוה'דברי שמואל' פר' תצווה תתתתתתתת תתתצצוצצוצצצוצוצצוצוצוצו פפפפ פפפפפפ פרררררררר דדדדדדבברבבבברברברברבר  ששמשמששמששמשמשמשממשמואאואואווואואאואלללללללללל

נאה דורש ונאה מקיים

נאה דורש ונאה מקיים היה הרבי ר' שמעלקא זי"ע שהקפיד בכל מאודו 
על עניית אמן בכוונה, ואף דאג שתמיד יהיה מי שיענה אמן אחר ברכותיו.
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מעשה נורא שיוכל להמחיש לנו את כח תפילתם של יהודים פשוטים ותמימים באשר 
חגיז  מהר"ם  ע"י  והובא  זי"ע,  האריז"ל  רבנו  של  בשנותיו  צפת  הקודש  בעיר  ארע  הם, 

בספרו 'משנת חכמים' (המעלה הה' אות רכ).

מנהג היה באחד מבתי כנסיותיה של צפת, שבכל שבת אחר הצהרים היה רב המקום 
באחת  והנה  דיומא.  וענייני  השבוע  מפרשת  מוסר  בדברי  עדתו  קהל  בפני  דורש 
הרב  פורטוגל.  ממדינת  לצפת  שגלה  האנוסים  מן  אחד  איש  למקום  הזדמן  השבתות 
כדי  תוך  כאשר  הפנים,  לחם  של  סודו  אודות  נלהבת  דרשה  של  בעיצומה  אז  עמד 
דבריו נאנח הרב אנחה עמוקה והפטיר במרירות- אוי לנו שבעוונותינו איבדנו את לחם 

הפנים, ועל כן חסרנו את השפע הגדול שהיה לישראל שבאותו הדור בזכותו!

אשתו  על  וציוה  לביתו  שב  לבבו  בתום  מעשה.  לעשות  והחליט  האנוס  זאת  שמע 
שמכאן ואילך בכל יום שישי תאפה בעבורו שתי ככרות לחם שייעשו ככל דיני לחם 
הפנים- הקמח ינופה י"ג פעמים, הבצק יהא נילוש בטהרה, צורתו תהיה יפה במיוחד 

ואפייתו תיעשה בתנור מיוחד... הכל כדי לדמותו ככל הניתן ללחם הפנים המקורי.

כאשר בקש כן עשתה לו אשתו, וכך בכל יום שישי, שעה קלה לפני כניסת השבת היה 
בדחילו  מניחם  היה  הקודש  לארון  סמוך  שם,  הכנסת,  לבית  לחמיו  את  מוליך  האיש 
ורחימו, ומתפלל ומתחנן לפני ה' במילותיו הפשוטות, כבן המתחטא לפני אביו, שיקבל 

מנחתו לרצון כעולה וכקרבן וישיב במהרה את סדר העבודה לירושלים.

אתא ובאה שעת הדלקת הנרות, וכאשר נכנס השמש לבית הכנסת כמנהגו מדי ערב 
שבת, הופתע למצוא זוג חלות מהודרות המונחים סמוך לארון הקודש. 'בודאי מישהו 
ריחם עלי וראה בעניי' - הרהר השמש, וממחשבה למעשה - נטל את החלות לביתו כדי 

לענג בהם את השבת כדת וכדין.

טרם תפילת ערבית שב האנוס לבית הכנסת, וכאשר גילה כי החלות נעלמו ממקומן 
ה'  שמע  כי  בהתרגשות  לה  וסיפר  לאשתו  רץ  ומיד  ועצומה  גדולה  שמחה  שמח 
לתפילתו ורצה במנחתו. מכאן ואילך, הוסיף ואמר לאשתו, היזהרי עוד יותר באפיית 

הלחמים, כי הנה ראית כי ה' רוצה בהם.

כך המשיך הדבר משך כמה וכמה שבתות, עד שבאחד מימי השישי נקלע למקום רב 
בית הכנסת בדיוק באותה שעה שהיה האנוס מסדר את חלותיו.

בתחילה עמד הרב מן הצד מחריש, מנסה להבין את שרואות עיניו... אולם כאשר שמע 
את המילים הפשוטות שיצאו מפי האנוס, דברים שהיו נראים לו כחוצפה כלפי שמיא, 
לא יכול היה לחשות. בזעזוע עמוק ניגש לארון הקודש וגער באיש: שוטה אתה, אולם 
עוונך גדול מתמימותך, כי תדמה את אלוקינו לבשר ודם האוכל מלחמיך, ובכך הנך 

כופר ביסוד האמונה שהקב"ה אינו דמות ולא ישיגוהו משיגי הגוף...

כה דיבר הרב באזני האיש, עד שבא השמש כמנהגו ליטול את לחמיו. כאשר ראהו הרב 
הבין את התמונה במלואה ודרש ממנו בתקיפות: תן הודאה בפני האיש כי אתה הוא זה 
שנטלת את לחמיו בכל יום שישי! גם השמש הופתע לגלות מי הוא האלמוני שההנה 

אותו בשבועות האחרונים, ומיד הודה בקול רועד כי אכן כך היו פני הדברים.

בין כך ובין כך הלכו פני האנוס והחווירו, תקוותו ואמונתו קרסו באחת והוא פרץ בבכי 
מר תוך שהוא מנסה להסביר לרב שטעה בדרשתו והבין כי מצוה גדולה הוא עושה, 

חלילה לא התכוון לעבירה חמורה שכזו, מבקש הוא מחילה...

מתלמידי  אחד  עמד  בפתח  הנפתחת.  הדלת  חריקת  לקול  באחת  נקטעה  השיחה 
לדרוש  רגיל  שהיית  בשעה  למחר  כי  לביתך,  צו  רבו:  בשליחות  לרב  שאמר  האריז"ל 

בכל שבת - מות תמות, וכבר יצא הכרוז על כך משמים.

האר"י  אולם  הגזירה,  רוע  את  לבטל  לנסות  כדי  האריז"ל  לבית  מיד  והלך  הרב  נרעש 
הייתה  לא  המקדש  בית  שחרב  מיום  כי  כי  לך  דע  לו:  ואמר  ריקם  פניו  להשיב  נאלץ 
לפני הקב"ה נחת רוח כאותה שעה שהיה האנוס מביא את שתי הלחם בתמימות ליבו 

ומקריבם לפניו תוך שהוא נושא תפילה מקירות לבו.

כל זמן שהיה הוא סבור שהקב"ה קיבל את מנחתו, הייתה נחת רוח זו לפניו, ומאותה 
שעה שביטלת זאת נגזרה עליך מיתה, ואין לך שום פתח הצלה. בראש מושפל הלך 
הרב לביתו, ובדיוק כפי שצפה האר"י הקדוש, בשבת אחר הצהרים נפטר הרב לבית 

עולמו ויהי לפלא. 

ישמח משה במתנת חלקו
ַוַּיְקֵהל מֶֹׁשה ֶאת ָּכל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ...ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה 

ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם קֶֹדׁש (לה א-ב) 
במסכת שבת (פח א) אמרו חז"ל כי אחר חטא העגל נלקחו מישראל שני הכתרים 
שקיבלו במעמד הר סיני, כאשר הכריזו 'נעשה ונשמע', והועברו למשה רבינו.

ידיעה מעניינת מביא החיד"א בספרו 'פני דוד' בשם המקובלים: אף שניטלו אז 
הכתרים מישראל, מדי שבת מחזירם משה לבני ישראל, וזוהי הנשמה היתירה 
הנכנסת בכל איש מישראל בשבתות. ולכך אף רומז הפסוק שלפנינו: "ויקהל 
משה את כל עדת בני ישראל"- 'עדת' הוא רמז לכתרים שניטלו מישראל בחטא 
וכביכול  חורב",  מהר  עדים  את  ישראל  בני  ו) "ויתנצלו  (לג  לעיל  כנאמר  העגל, 
אומר משה לישראל כי אמנם במשך "ששת ימים" יהיו הכתרים בידי, אך "ביום 

השביעי יהיה לכם קודש".
לפי זה מוסיף ומביא החיד"א מתבארת הפיסקה הנאמרת בשחרית של שבת: 
"ישמח משה במתנת חלקו ...כליל תפארת בראשו נתת בעמדו לפניך על הר 
סיני", שבשבת שמח משה במיוחד, כיון שאז נהנה רק "במתנת חלקו", היינו 
בני  של  מחלקם  לו  שניתנו  באלו  ולא  עצמו,  בזכות  בחלקו  שנפלו  בכתרים 

ישראל.

שבת של מי?!
ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם קֶֹדׁש (לה ב)

מצוות  כיתר  שלא  בדרשתו:  אייבשיץ  יונתן  רבינו  העיר  מיוחדת  עובדה  על 
התורה אשר מקצת מהן נשמרות בפועל בידי אומות העולם על פי דתם, שונה 
היא מצות השבת, שאף שלכל אומה ולשון ישנו יום המיוחד למנוחה, רק בני 

ישראל בחרו לכך את היום השביעי.
והנה לכאורה הדבר נוגד את ההיגיון, שכן זהו היום המתאים ביותר למנוחה, הן 
מתוך שהוא האחרון לימי המעשה והן מתוך שהקב"ה שבת בו בבריאת העולם 

ואף קידשו וברכו מכל הימים.
אם כך, בודאי יש לנו לומר, שרצון ה' הוא שסובב זאת, כדי שלא יהיה לגוים כל 
חלק ביום קדוש זה, ולפי זה נוכל לבאר את אריכות הלשון הנאמרת על ידינו 
מלכנו  הנחלתו  ולא  הארצות,  לגויי  אלקינו  ה'  נתתו  השבת: "ולא  יום  בתפלת 
לעובדי פסילים, וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים, כי לישראל עמך נתתו באהבה 
- לזרע יעקב אשר בם בחרת", כי בכך אנו מודים לה' שלא די שלא הנחיל יום 

זה ליתר העמים, אלא אף פעל שלא יבחרו בו מעצמם.
'יערות דבש' ב ג

היכן נרמז שמה של רחל
ַוָּיבֹאּו ָהֲאָנִׁשים ַעל ַהָּנִׁשים ּכֹל ְנִדיב ֵלב ֵהִביאּו ָחח ָוֶנֶזם ְוַטַּבַעת ְוכּוָמז (לה כב)

כתבו בעלי התוספות ('דעת זקנים' כאן) שבשכר שנמנעו הנשים מלתת תכשיטיהן 
ראש  להם  שניתן  זכו  לפיכך  בשמחה,  נתנו  המשכן  למלאכת  ומאידך  לעגל 
כמה  לעשות  שלא  הנשים  שנהגו  תיז)  (או"ח  בשו"ע  [כמובא  טוב  כיום  חודש 

מהמלאכות בראש חודש].
בעניין זה כתב החיד"א בשם הראשונים, כי את תפילת מוסף של ראש חודש 
תיקנה רחל אמנו, לפי שראתה ברוח קדשה שמועד זה יינתן לנשים שבכל דור, 

ועל כן אף רמזה את שמה בפתח הברכה: "ראשי חדשים לעמך נתת...".
ברכי יוסף או"ח תכג ב

מאה ברכות כנגד מאת האדנים
ְוֵאת ַאְדֵני ַהָּפֹרֶכת ְמַאת ֲאָדִנים (לח כז)

מפסוק זה למד 'בעל הטורים' רמז על חובת אמירת מאה ברכות בכל יום. ובאר 
'אדון  הוא  שהקב"ה  על  מורה  שהיא  לברכה  רומז  'אדן'  כי  הרי"ם',  ה'חידושי 
הכל', וכשם שהאדנים חיזקו את המשכן, כך מאה ברכות מחזקות את האמונה 

השוכנת בלב האדם.
'אמרי הרי"ם' 

י"ח ברכות כנגד מה?
ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ִּבְגֵדי ַהּקֶֹדׁש ֲאֶׁשר ְלַאֲהרֹן ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֶאת מֶֹׁשה (לט א)

אמרו חז"ל (ירושלמי ברכות ד ג) כי תפילת 'שמונה עשרה' תוקנה לנו על ידי אנשי 
כנסת הגדולה, כנגד שמונה עשרה הפעמים שהזכירה התורה במלאכת המשכן 

"כאשר צוה ה' את משה".
והנה יש להבין, הלא את פרשת מלאכת המשכן הקדימה התורה לכתוב כבר 
שבפרשת  זו  כנגד  דווקא  ברכות  י"ח  לנו  תיקנו  אפוא  ומדוע  תרומה,  בפרשת 

ויקהל?
חיו  הגדולה  כנסת  שאנשי  כיון  גרסינן):  ד"ה  התפילות  (תיקון  ה'אבודרהם'  זאת  באר 
בתקופת הבית השני, לפיכך תיקנו הם את תפילת שמונה עשרה דווקא כנגד 

הפרשה השנייה של מלאכת המשכן, הרומזת לבית השני.

סיפור שבועי על אמן ותפילה מאוצרות רבותינו על אמן ותפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים

פנינים משולחנם של גדולי ישראל 
בשגב גדולתה של עניית אמן משולחן אמונים

לחם פנים לנחת רוח

מע פני
מש שמח

מאו סיפם ם
פנים ם

גורם קדושה למעלה
הזוהר,  של  חיים  מים  מבאר  השואבים  המקובלים  בספרי  מבואר  וכן 
בכלל,  והתחתונים  העליונים  כי  וכתבו  ואותיותיו,  אמן  תיבת  בסוד 

תלויין במלת אמן, והוא עיקר ושורש ויסוד מוסד לכל העולמות 

ומי שמכוין לכל ברכה וברכה היוצאת מפי המברך ועונה אמן בכוונה 
וכדינו, גורם למעלה קדושה הרבה מאוד, ושפע רב טוב לכל העולמות, 
המעיין  שפותח  כמו  חיים,  מים  מקור  העליון  המקור  פותח  הוא  כי 
ומודיע  ממעל,  בשמים  יורד  והקול  השקאה,  הצריכים  לכל  להשקות 

שכל זה הטוב והשמחה גרם פלוני זה עבד המלך הקדוש. .
של"ה מסכת תמיד אות פ

לא המדרש עיקר אלא המעשה 


