
ְוָעִׂשיָת אָֹתּה ְקטֶֹרת רַֹקח ַמֲעֵׂשה רֹוֵקַח ְמֻמָּלח ָטהֹור קֶֹדׁש (ל לה)
"אמר  טו):  תצוה  (תנחומא  חז"ל  שאמרו  וכפי  הקטורת,  עבודת  היא  מאוד  עד  חביבה 
הקב"ה: מכל קרבנות שאתם מקריבים, אין חביב עלי כקטורת ...שכל הקרבנות 
כולן לצרכיהם של ישראל ...אבל הקטורת אינה באה לא על החטא, ולא על עוון 

ולא על האשם, אלא על השמחה".

כשם שאף בזמן הזה, כאשר בית המקדש נחרב בעוונותינו, נותרה בידינו עדיין 
שאף  ב)  כז  (תענית  חז"ל  שאמרו  כפי  הקרבנות,  סדר  באמירת  להתכפר  האפשרות 
הקרבנות,  פרשיות  את  ישראל  שקוראים  בזמן  קיים,  המקדש  בית  שאין  בזמן 
מעלה הקב"ה עליהם כאילו הקריבום לפניו ומוחל להם על עוונותיהם, כן הדבר 
עד  חז"ל  הפליגו  אמירתה  מעלת  סגולת  שעל  הקטורת,  לעבודת  בנוגע  במיוחד 

מאוד, ובפרט האריך בזה בספר הזוהר, ולהלן נביא מקצת מתוך דבריו.

כך כותב הזוהר בפרשת ויקהל (ריח ב): גזירה היא מלפני הקב"ה שכל מי שמעיין 
וקורא בכל יום בפרשת מעשה הקטורת, ינצל מכל הדברים הרעים ומכל הכשפים 

שבעולם, ולא יינזק כל אותו היום, כי אין הסטרא אחרא 
יכול לשלוט עליו.

בהמשך הדברים מדגיש הזוהר שצריך לכוון עד מאוד 
מאוד באמירתו, ומוסיף, שאם היו בני אדם יודעים כמה 
מילה  כל  לוקחים  היו  הקב"ה,  לפני  הקטורת  חשובה 
ראשם  על  אותה  ומעלים  הקטורת  מפרשת  ומילה 
לחלק  זוכה  יום  בכל  בה  המכוון  ולכן  זהב,  של  ככתר 
בעולם הזה ובעולם הבא, ומיתה מסתלקת ממנו, וניצל 
מכל דינים רעים בעולם הזה ובעולם הבא, ומאידך, מי 
הפסדים  לעצמו  גורם  יום,  בכל  כך  על  מקפיד  שאינו 

גדולים, ודינים ומגיפות שורים עליו רח"ל.

עוד לומד הזוהר שם מלשון הכתוב בפרשת תצווה (ל 
שהקטורת  שכיון  ְלדֹרֵֹתיֶכם"  ה'  ִלְפֵני  ָּתִמיד  ח): "ְקטֶֹרת 
תמיד  היא  עומדת  כן  על  הקב"ה,  לפני  כך  כל  חביבה 
מעשה  ביותר,  חשובה  היא  שהתפילה  ואף  לפניו, 

הקטורת יקר וחשוב ממנה.

סגולות הקטורת
יום  בכל  "אומרים  אלקים':  'בית  בספרו  המבי"ט  כותב 

פיטום הקטורת בוקר וצהרים, כי הוא מסוגל לעניין ַהֶדֶּבר 
[=מגיפה], וכפי שמצינו שכשעלה משה למרום כל אחד מהמלאכים מסר לו ָדָבר 
...ואף מלאך המוות מסר לו ָדָבר, שנאמר (במדבר יז יב) "ויתן את הקטורת ויכפר על 
כעניין  תועיל,  קריאתה  כן  כמו  המגיפה,  בזמן  מכפרת  שהקטורת  ...וכיון  העם" 

שנאמר (הושע יד ג) "ונשלמה פרים שפתינו".

עשרת  בשאר  המעורבת  ה'חלבנה'  בעניין  רמז,  בכך  "ויש  המבי"ט:  ומוסיף 
הסממנים, עם היות ריחה רע ושאר הסממנים ריחם טוב, ויש בטבע נדיפת ריחם 
המוות  למלאך  רמז  וזה  כמותם,  טוב  ריחו  שיהא  עד  שבחלבנה  הרע  ריח  לבסם 
שהוא דמיון החלבנה והוא מתערב בקהל שיש ביניהם דבר של קדושה להזיקם, 

יכול  המוות  מלאך  אין  שלימה,  בתשובה  ושבים  בליבם  וישרים  טובים  וכשהם 
לשלוט בהם, אלא הם שולטים בו עד שמלאך הרע בעל כרחו עונה אמן".

עוד מביא ב'יסוד ושורש העבודה' (שער האשמורת פי"א) בשם האריז"ל שאמירת פרשת 
כותב  כג)  קלב  (או"ח  החיים'  וב'כף  שלימה.  בתשובה  לשוב  סגולה  היא  הקטורת 
שאמירת פיטום הקטורת מכתב אשורית ככתיבת ספר תורה היא סגולה לזכות 
בעושר, ולהצליח בכל עסקיו. אולם ראה שם בס"ק יח שהדגיש שאף שיש בה 
סגולה, אל לאדם לומר את הקטורת להנאתו, כי אם לעשות נחת ליוצרו, שכן יש 

בה נחת רוח מיוחדת.

אמירתה מתוך הכתב
כתב הרמ"א (או"ח קלב ב): יש שכתבו להיזהר לומר פיטום הקטורת מתוך הכתב ולא 
בעל פה, שהאמירה במקום ההקטרה, וחיישינן שמא ידלג אחד מסממניה, והלוא 

אם חסר אחת מסממניה חייב מיתה.

נהגו  מקומות  שבמקצת  והוסיף  הראשונים,  בשם  זאת  יוסף'(שם)הביא  ה'בית  אף 
דחה  דבריו  בהמשך  אולם  זה.  מחשש  לאומרה  שלא 
אין  מסימניה,  למחסר  מיתה  שחייבו  שמה  וכתב  זאת 
זאת על עצם זה שחיסר, אלא על שנכנס שלא לצורך 
למקדש, ועוד, שאף אם נאמר כדברי הראשונים הנ"ל, 
אפשר  שבקלות  כיון  מלאומרה,  כך  בשל  להימנע  אין 

להיזהר שלא לחסר אחד מהסממנים באמירתו.

להרהר בתשובה קודם אמירתה
אמירת  קודם  בתשובה  להרהר  שיש  הראשונים  כתבו 
מגדולי  שנדוך  (למהר"ש  לאסף'  'מזמור  ובספר  הקטורת, 
נפלא  משל  כך  על  אמר  הקרבנות)  לפרשת  מוסר  בגדד,  חכמי 

עניים  היו  שחלקם  וכיון  עבדיו,  על  מס  שהטיל  למלך 
על  עליהם,  המוטל  המס  את  לשלם  ידם  השיגה  ולא 
ידם,  שהשיגה  כפי  פשוטה  מנחה  זאת  תחת  הביאו  כן 
נתנוה בכלי פשוט אך נקי, והגישוה לפני המלך בבושת 

פנים, בקידה ובהשתחוויה.
משתוקקים  שהם  בהם  ענתה  פניהם  שהכרת  כיון 
בכל מאודם להביא מתנות גדולות לכבוד המלך, אלא 
כן  על  זאת,  לעשות  בידם  עלה  לא  עניותם  שמחמת 

מחל להם המלך והתרצה במתנתם.
אולם נחשוב לעצמנו, אילו היו שולחים את מתנתם הדלה בכלי מלוכלך ובצורה 
בזויה, בלא לחלוק למלך את כבודו הראוי, הלא בוודאי היה המלך קוצף עליהם 

ומענישם.
כן הדבר ביחס לאמירת פרשת הקרבנות: אף אנו בני ישראל, עבדי המלך - מלכו 
של עולם, בזמן שבית המקדש היה קיים היינו כעשירים והיה בידינו להגיש לפניו 
מנחה מכובדת כהקטרת הקטורת, אולם בזמן הזה, בעוונתינו, הננו כעניים שאין 
בודאי  כן,  אם  פרשתה.  אמירת  ידי  על  פשוטה  מנחה  לפניו  להגיש  אלא  בידינו 
שלכל הפחות עלינו לעשות זאת בצורה המכובדת ביותר, ועל כן חובה עלינו לשוב 

בתשובה ולתקן מעשינו לפני כן, וכך תתקבל מנחתינו לרצון לפני אדון כל.

פרשת כי תשא

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  בנבנתיבות אמונים

ֹו

מע ם
גודל מעלת אמירת פרשת הקטורת

להשלים את שמו יתברך
ִּכי ִתָּׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל (שמות ל יב)

וכיצד  א-דני'.  שם  'תשמור  ר"ת   - 'תשא' 
אחר  אמן  עניית  ע"י  ה'?  שם  את  נשמור 
הברכה! כי בעת הברכה אנו מזכירים את 
אולם  אדנ-י,   – כקריאתו  רק  יתברך  שמו 
הוי"ה  בגימטרייה  שהיא  'אמן'  בענייית 
את  ומשלימים  שומרים  אנו  יחד,  ואדנות 

שם השם. 

'תוספות השלם' שמות ל יב 

ויש להוסיף בזה עוד: 'תשא' הוא גם ר"ת 
למצות  רומז  וכן  אמן'  שיענו  'תשמור 

'תשעים אמנים'.

במגילה  נאמר: "ַוְיִהי אֵֹמן ֶאת ֲהַדָּסה ִהיא ֶאְסֵּתר ַּבת ּדֹדֹו" (אסתר ב ז). ויש לרמוז 'ויהי 
הדסה',  תגאל  אזי  אמן  יחדיו  הקהל  יענו  'וכאשר  נוטריקון:   - הדסה'  את  אמן 
חכמינו  שכתבו  למה  רמז  מכאן  להדס,  שנמשלה  ישראל  לכנסת  כינוי  הוא  'הדסה' 
זכרונם לברכה כי בזכות עניית אמן זוכים ישראל לגאולה שלימה במהרה בימינו אמן.

אורה ושמחה עמ' 47 

תשועתם היית לנצח ותקוותם בכל דור ודור

בעניית אמן בכוונה, נקרב את הגאולה 

בס"ד
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והתארח  טרשא  לכפר  הימים  מן  ביום  שהזדמן  אחא,  רב  בתנא  היה  מעשה 
השתוללה  לביקורו  שקדמו  הימים  שבעת  במשך  אחד.  בית  בעל  אצל  שם 
העיר  בני  שמעו  וכאשר  תושביה,  בקרב  שמות  שעשתה  קשה  מגיפה  בעיר 
ונבקש  אליו  נלך  הבה  לזה:  זה  אמרו  למקומם,  הגיע  אחא  כרב  גדול  שאדם 

ממנו תקנה לצרתנו.
רבינו  לך  דע  לו:  ואמרו  אחא  רב  התארח  בו  לבית  העיר  בני  ובאו  התקבצו 
היא  הולכת  ליום  ומיום  קשה,  מגיפה  בעיר  משתוללת  ימים  שבעה  שמזה 

ומתגברת וכבר הפילה חללים רבים, אנשים נשים וטף.
בתחילה אמר להם רב אחא, בואו ונתכנס בבית הכנסת ונבקש רחמים מלפני 
ה', אולם עד שהתחילו להתכנס הבין רב אחא שהפורענות קשה והזמן דוחק, 
חזר ואמר להם: לא נעמוד עתה להתפלל, אלא עשו כאשר אני מצוה אתכם: 
שאתם  כאלו  שבעירכם,  ביותר  המובחרים  מן  אנשים,  ארבעים  לכם  בחרו 

מכירים אותם כיראי שמים בתכלית, ואף אני אמנה ביניהם.
והורה  לעיר  מחוץ  אל  אחא  רב  עימם  יצא  ואז  האנשים,  התאספו  מהרה  עד 
להם להתחלק לארבע קבוצות, כאשר כל עשרה אנשים ילכו לצד אחד של 
הקטורת  פיטום  פרשת  את  עצומה,  בכוונה  פעמים,  ג'  שם  ויאמרו  העיר, 

ופרשת הקרבנות.
בחרו  עתה  אחא:  רב  להם  אמר  ומששבו  כדבריו,  לעשות  האנשים  מיהרו 
כמה אנשים מביניכם אשר ילכו לעבר הבתים בהם שוכבים החולים הקשים, 
שם ישובו תחילה ויאמרו לפניהם את פיטום הקטורת, ולאחר מכן יאמרו ג' 
פעמים את הפסוקים הבאים מפרשת קרח (במדבר יז יא-יג): "ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל 
ַאֲהרֹן ַקח ֶאת  ַהַּמְחָּתה ְוֶתן ָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ְוִׂשים ְקטֶֹרת ְוהֹוֵל ְמֵהָרה 
ֶאל ָהֵעָדה ְוַכֵּפר ֲעֵליֶהם ִּכי ָיָצא ַהֶּקֶצף ִמִּלְפֵני ה' ֵהֵחל ַהָּנֶגף. ַוִּיַּקח ַאֲהרֹן ַּכֲאֶׁשר 
ִּדֶּבר מֶֹׁשה ַוָּיָרץ ֶאל ּתֹו ַהָּקָהל ְוִהֵּנה ֵהֵחל ַהֶּנֶגף ָּבָעם ַוִּיֵּתן ֶאת ַהְּקטֶֹרת ַוְיַכֵּפר 

ַעל ָהָעם. ַוַּיֲעמֹד ֵּבין ַהֵּמִתים ּוֵבין ַהַחִּיים ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה".
האומרת  קול  בת  נשמעה  שסיימו  אחר  ומיד  כדבריו,  ועשו  האנשים  הלכו 
לפי  זו,  בעיר  נזק  שום  לעשות  למטה  תרדו  ואל  למעלה  היעצרו  למזיקים: 
שדין מעלה אינו שולט בה יותר, ומכאן ואילך נעצרה המגיפה ובטלה מאותו 

מקום לגמרי, ואף אותם גוססים שהיו קרובים למיתה נרפאו.
או אז נרדם רב אחא בחולשתו ושמע שאומרים לו בחלומו: כעת שביטלת מן 
העיר את המגיפה, עליך להמשיך ולפעול להחזירם בתשובה שלימה, שכן זו 
בלא זו אינה מועילה כלום, כיון שגזירת המגיפה באה עליהם בהיותם אנשים 

רעים.
מיד קם רב אחא והחל לפעול בקרב אנשי העיר להחזירם בתשובה שלימה 
ואף דרש מהם שיקבלו על עצמם שלא יתבטלו לעולם מהתורה בנוסף שינה 
רב אחא את שם העיר מ'טרשא' ל'מתא מחסיא' - היינו עיר הרחמים, על שם 

שריחם הקב"ה על העיר הזו וביטל ממנה את הגזירה הרעה.
(זוהר מדרש הנעלם וירא קא א).

כופר נפש
ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו ַלה' (ל יב)

אמרו חז"ל (שבת קיט ב) "כל העונה אמן יהא שמיה רבא בכל כוחו קורעין לו גזר 
דינו".

רמז נפלא לכך למד הרה"ק רבי יעקב יוסף מאוסטרהא זי"ע מכתוב זה: "ונתנו 
אי"ש" - העונה אמן יהא שמיה רבא, הרי נתן בכך את "כופר נפשו לה'", ופדה 

את נפשו מגזר דינו הקשה.
'רב ייבי'

משלימים זה את זה
ֶזה ִיְּתנּו ָּכל ָהֹעֵבר ַעל ַהְּפֻקִדים ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש (ל יג)

בדרך דרש אמר רבי שלמה אלקבץ, בעל ה'לכה דודי':
לא לחינם מצוה אותנו התורה לתת מחצית השקל ולא שקל שלם, אלא כדי 
ללמדנו על מעלת אחדות ישראל, כי כשם שבמצוה זו לא נעשה שקל שלם 
אלא בהצטרפות שני אנשים יחדיו, כך בכל דבר ועניין - בהיות כל איש מישראל 

לבדו נחשב הוא רק כ'חצי', ורק בהצטרפו לזולתו נהפך לאדם מושלם.
'תורת משה' - אלשיך, וראה כעין זה בזוהר חדש כי תשא עג א

יש לציין, שנקודה זו ניכרת במיוחד באמירת הברכות ועניית אמן. כי הלא ידוע 
ועוד  כ),  שם  משנ"ב  ב;  קטז  או"ח  בשו"ע  (כמבואר  מהברכה  נפרד  בלתי  חלק  היא  ש'אמן' 
אמרו כי "ברכה בלא אמן כפלג גופא דמיא" (פרי קודש הלולים ג א). אם כן נוכל לומר, 
שאף כל יהודי המברך ברכה הינו כ'חצי', עד שיבוא חברו וישלים את ברכתו 

בעניית אמן.

עוצמתה של תפילה
ְוַעָּתה ַהִּניָחה ִּלי... (לב י)

מקרא  מקרא  אלמלא  אבהו:  רבי  אמר  חז"ל:  כך  על  דרשו  א)  לב  (ברכות  בגמרא 
כתוב אי אפשר לאומרו, מלמד שתפסו משה לקב"ה כאדם שתופס את חברו 

בבגדו, ואמר לפניו: רבש"ע אין אני מניחך עד שתמחול ותסלח להם" (ברכות לב א). 
שח הגאון רבי שלום שבדרון:

בני  של  נפשם  על  ומתחנן  עומד  משה  לעינינו,  כאן  נראה  ונשגב  פלאי  מחזה 
ישראל והקב"ה אומר לו "הניחה לי"!

לא נצרכה אלא ללמדנו עד כמה גדול הוא כוח התפילה, ואף אמנם כי מדובר 
כאן בתפילתו של איש האלוקים, אולם על כל פנים כל אחד מאתנו, לפי דרגתו, 

יוכל ללמוד מכאן הרגש גדול בכוחה ועוצמתה של תפילה.
'שערי תפילה' עמ' קלב 

וכתוב בהם שמירת שבת
ַוַּיְׁשֵל ִמָּיָדיו ֶאת ַהֻּלחֹת ַוְיַׁשֵּבר אָֹתם ַּתַחת ָהָהר (לב יט)

ולפיכך  הלוחות  מן  הכתב  פורח  כיצד  ראה  שמשה  מובא  א)  מו  (שמו"ר  במדרש 
שפרחו  בשעה  אף  כי  אמת',  ה'שפת  בעל  כאן  אומר  היה  פלא  ודבר  שברן. 
האותיות מן הלוחות נותרו האותיות של דברת השבת על מתכונתן ולא פרחו.

שגרם  העגל  בחטא  אמת':  ה'אמרי  בעל  בנו,  ומסביר  ממשיך  הדבר  טעם  את 
לשבירת הלוחות קלקלו ישראל את מה שהצטוו בסיני, אולם על מצוות שבת 

כבר נצטוו קודם לכן, במרה, ולפיכך אותיות אלו נותרו על מכונם.
במתנת  משה  "ישמח  שבתות:  של  שחרית  תפילת  נוסח  את  להבין  נוכל  בכך 
חלקו... ושני לוחות אבנים הוריד בידו וכתוב בהם שמירת שבת", והנה לכאורה 
היה מקום לתמוה: וכי רק 'שמירת שבת' הייתה כתובה בלוחות? אכן להאמור 
מצות  רק  ונותרה  מהלוחות  האותיות  כל  פרחו  העגל  חטא  לאחר  שכן  ניחא, 

שמירת שבת.
('אמרי אמת' תרצ"ב; 'ליקוטי יהודה')

שלא יתרפו ישראל מן התפילה
ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְר ֲאֶׁשר ָּכָתְבָּת (לב לב)

הייתי  שלא  עלי  יאמרו  "שלא  רש"י:  באר  נא'  'מחני  משה  של  בקשתו  בטעם 
כדאי לבקש עליהם רחמים".

ובפשט הדברים יש לתמוה, וכי ניתן לומר שזהו הדבר שהפריע למשה רבינו 
- העניו מכל האדם?!

אם  פן  משה  שחשש  אפשר  מגוסטינין,  מאיר  יחיאל  רבי  הרה"ק  ביאר  ברם, 
בעבודת  ישראל  לדורות  ידיים  לרפיון  לגרום  הדבר  עלול  בקשתו,  תיענה  לא 
התפילה, שלאחר שיקראו פרשה זו, ישאו קל וחומר בעצמם ויאמרו: אם משה 

רבנו לא נענה בתפילתו, על אחת כמה וכמה אנו הקטנים...
לפיכך בקש משה מהקב"ה שיענה לתפילתו, "ואם אין", לכל הפחות "מחני נא 

מספרך" - אל תכתוב זאת בתורה, כדי שלא יגרום הדבר רפיון לדורות.
'פניני החסידות'

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

המגיפה שנעצרה

מע פני
כו

מאו סיפם ם
גיפה

כתבו חכמי אמת, שלעתיד לבוא ישאל כל אדם אם היה "צדיק", 
דהיינו אם קיים בכל יום את מכסת הדברים שבקדושה הרמוזים 
ברכות,  ק'  קדישים,  י'  קדושות,  ד'  אמנים  צ'   - צדי"ק:  באותיות 

דאין האדם נקרא צדיק אלא אם כן הקפיד על כך..
ספר דרך משה ליום אחד עשר

על כן ישתדל אדם להתפלל בבית הכנסת דוקא עם הציבור ויהיה 
מובטח גם כן שיענה התשעים אמנים, ויקויים בו "צדיק באמונתו 
יחיה" כפשוטו - שבזכות הצ' אמנים יזכה לחיים טובים וארוכים 
בזה ובבא, ולישב למעלה במדור הצדיקים אשר אף במיתתן הם 

קרויים חיים, ויחיה חיים נצחיים.
ואמרו אמן ח"ב אות כח, בשם ספר קדמון"

מלאה"  זהב   " יא).  ז  (במדבר  קטורת"  מלאה  זהב  עשרה  אחת  כף 
אמנים.  לתשעים  הרומז  'צדיק'  של  צ'  כנגד  תשעים  בגימטריה 
הרי  יום,  בכל  אמנים  תשעים  אדם  שיענה  שכיון  מכך,  למדנו 

תפילתו נחשבת לפניו יתברך כמו קטורת.
תולדות יצחק - אלף המגן [לרבי יצחק אבוחצירא] עמוד נ


