
זֹאת ּתֹוַרת ַהַחָּטאת ...ְוזֹאת ּתֹוַרת ָהָאָׁשם (ו יח;א ז)

את מקורו של מנהג קריאת סדר פרשת הקרבנות בכל יום ויום שהובא להלכה 
ב'טור' וב'שולחן ערוך' (או"ח סי' א), למדו חז"ל במסכת מנחות (קי א) מלשון הכתוב 
החטאת  תורת  "זאת  דכתיב:  מאי  יצחק,  רבי  "אמר  שם:  שהובא  כפי  בפרשתנו, 
וכל  חטאת,  הקריב  כאילו  חטאת  בתורת  העוסק  שכל  האשם"?  תורת  ...וזאת 

העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם".

עוד הביאו חז"ל במסכת מגילה (לא ב) שכאשר תהה אברהם אבינו בפני הקב"ה: 
בזמן שישראל חוטאים לפניך, אתה מכפר עוונותיהם בקרבן ובמנחה, אולם מה 
יהא עליהם בזמן שאין בית המקדש קיים? השיב לו הקב"ה: "כבר תיקנתי להם 
סדר קרבנות. בזמן שקוראים בהן לפני - מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לפני, 

ואני מוחל להם על כל עונותיהם".

משום גודל מעלת לימוד סדר פרשיות הקרבנות, תיקנו לנו מסדרי התפילה את 
אמירת פרשיות הקרבנות בכל יום לפני התפילה, ובהתאם לכך אף את נוסח 'יהי 
רצון' שאחריהן, בהם אנו מבקשים שתהא אמירת הקרבנות חשובה ומרוצה לפני 

לפניו.  הקרבן  אותו  את  בפועל  הקרבנו  כאילו  הקב"ה 
אמנם יש לציין כאן לדברי ה'של"ה' (מסכת תענית נר מצוה אות 
באמירתן  פועלת  אינה  הקרבנות  אמירת  סגולת  כי  לג) 
מן השפה ולחוץ, אלא חובה על הקורא להבין את אשר 
'כל העוסק' שהוא לשון  הוא קורא, כפי שמעיד לשון 

עסק והבנה.

'הליכות  בספר  המובא  לתיאור  הדברים  תואמים  ומה 
של  הקרבנות  אמירת  צורת  אודות  קסט)  (עמ'  חיים' 
הגה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זצ"ל: "כך הייתה דרכו 
רבה,  במתינות  אמרם  הקרבנות  סדר  שכל  רבינו,  של 
לא באמירה גרידא אלא כלימוד ממש, והיתה אמירתם 
כשרבינו  וקדשיו,  המקדש  בהלכות  כשיעור  נראית 
במשך  טעם  בטוב  ומבארה  ותיבה  תיבה  כל  מתרגם 
איזהו  של  המשניות  את  אומר  היה  כן  ארוכה.  שעה 
מקומן בניגון משניות כניגון הלימוד, ותקופה מסוימת 
היה נכנס אל התפילה עם כרך משניות בידו, ובו היה 

אומר את פרק איזהו מקומן".

קריאת הקרבנות מכפרת אף על המזיד
דיוק נפלא בדברי הגמרא בהם פתחנו, כתב הרה"ק בעל 'בני יששכר' זיע"א: הנה 
בתחילה חשש אברהם אבינו בשאלתו לאשר יקרה כשיהיו ישראל 'חוטאים' לפני 
הקרבנות  נועדו  כך  לשם  ואכן  בשוגג,  לעבירה  כינוי  הוא  'חטא'  כאשר  המקום, 
סדר  קריאת  ידי  על  כי  לו,  משיב  הקב"ה  ואולם  השגגות,  על  רק  המכפרים 
שמשמעותה  'עוון'  המילה  באה  וכאן  'עוונותיהם',  כל  את  מוחל  הוא  הקרבנות 
עבירה הנעשית במזיד. מכך נוכל ללמוד, כותב ה'בני יששכר', שיותר משגדולה 
מעלת הקרבת הקרבנות גופה, גדולה היא מעלת אמירת פרשתן המכפרת אף על 

המזיד ('דרך פיקודיך' הקדמה ה אות ח).

שמעלת  המדרש,  מדברי  קמו)  עמ'  (עה"ת  חיים'  ה'חפץ  מרן  למד  אף  גדול  חידוש 
בית  כשהיה  אף  אלא  החורבן,  לאחר  רק  התחדשה  לא  הקרבנות  פרשת  קריאת 
המקדש קיים היה על המקריב לקרוא את פרשת הקרבן אותו הקריב, וקריאה זו 

היתה חלק בלתי נפרד מסדר כפרתו.

יהי רצון שאחר פרשת החטאת
'יהי רצון כאילו הקרבתי...',  כאמור, אחר כל אחת מפרשיות הקרבנות יש לומר 
כך,  יאמר  לא  החטאת  פרשת  שאחר  שם)  ב"ח  וראה  א'  (סי'  ה'טור'  רבנו  כתב  אולם 
שהואיל ואין אדם יכול להביא קרבן חטאת מנדבת ליבו, אלא רק אם עבר עבירה 
המחייבת אותו להביא קרבן זה, לפיכך אינו יכול לומר אחר פרשת החטאת - 'יהי 
רצון כאילו הקרבתי חטאת', כי אם לא חטא - הרי זה דומה לאיסור הבאת חולין 

לעזרה.

ומרן ה'בית יוסף' הוסיף על כך, שאף שאין לומר את ה'יהי רצון', מכל מקום יש 
לומר את פרשת החטאת, כי גם בלא ה'יהי רצון' אמירתה מכפרת קצת.

א)  סי'  ח"א  או"ח  צבי  הר  (שו"ת  זצ"ל  פראנק  הגרצ"פ  תמה  אך 
אינה  עצמה  הפרשה  שקריאת  עולה  אלו  שמדברים 
עם  מתיישב  זה  ואין  רצון',  ה'יהי  אמירת  כמו  מכפרת 
דברי הגמרא שהבאנו בפתח המאמר, בהם מבואר שעל 

ידי הקריאה מכפר הקב"ה את עוונותיהם של ישראל.

וביאר זאת הגרצ"פ על פי יסוד נפלא המובא בספרים, 
בעיניו,  טוב  הנראה  דבר  על  הצדיק  מתפלל  שכאשר 
רעה  לו  תצמח  בפועל  אם  אף  לתפילתו  שומע  הקב"ה 
בלא  אף  מכפרת  הפרשה  שקריאת  נבין,  זה  ולפי  מזה. 
בקשת ה'יהי רצון', אך בעוד הקריאה בלבד אינה נחשבת 
האדם  נזקק  כאשר  רק  פועלת  היא  ולכן  כתפילה, 
שיכולה  כתפילה  נחשבת  רצון'  ה'יהי  אמירת  לכפרה, 
בקרבן,  חייב  האדם  אין  וכאשר  מקום,  מכל  לפעול 

עלולה היא לפעול לרעתו כהקרבת חולין בעזרה.

ידוע  לא  שאם  יח)  (א  ברורה'  ה'משנה  כתב  להלכה  ואכן 
יאמר  לא  חטאת  קרבן  המחייבת  עברה  שעבר  כלל  לו 
לו  יש  אם  אך  החטאת,  פרשת  קריאת  לאחר  רצון'  'יהי 
רצון',  ה'יהי  את  שיאמר  ראוי  בחטא,  שנכשל  סביר  חשש 

אך יקדים ויתנה שמבקש זאת רק אם באמת התחייב בקרבן חטאת. 

אמירת פרשת שלמים בזמן מלחמה
עת  שבכל  זצ"ל,  מקוריץ  פנחס  רבי  הרה"ק  על  המסופר  את  לציין  המקום  כאן 
השלמים,  פרשת  את  פעמים  מספר  לומר  נהג  בעולם  מלחמה  אווירת  ששרתה 
כל  אומר  יהודה  "רבי  פי"ג):  דנדבה  (דבורא  כהנים  התורת  דברי  פי  על  זאת  והטעים 
המביא שלמים מביא שלום לעולם", ומכאן נוכל ללמוד שאף אמירת סדר קרבן 
('אמרי פנחס' סדר היום אות  השלמים יכולה להביא שלום לעולם ולהשקיט המלחמות 

קלא).

פרשת צו

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  מעבנבנתיבות אמונים ם
קריאת סדר הקרבנות

כעולה שכולה כליל
ְוָכל ִמְנַחת ּכֵֹהן ָּכִליל ִּתְהֶיה א ֵתָאֵכל (ו טז)

עולה  הכולל]  [עם  'כליל'  המילה 
בכך,  התורה  לנו  ורמזה  אמן,  לגימטרייה 
בכל  אמן  עניית  ידי  על  הנעשה  שהייחוד 
כחו, דהיינו בכוונת צירוף שם ה' בכתיבתו 
עולה  כהקטרת  הוא  הרי  ובקריאתו, 
לאדם  קורעין  כך  ובגין  לה',  כליל  שכולה 

את גזר דינו של שבעים שנה.

'תולדות יצחק' עמ' קסח בהערה וראה 'ויקרא יעקב' פר' צו

בס"ד

מי זה קשה עורף לראות 
את דברי חז"ל 

בגודל מעלת עניית 'אמן'
ולא יהיה נמס ליבו 

להיזהר בעניית אמנים?!

זעקתו 
המהדהדת 
של בעל 
ה'שומר 
אמונים'

 בספרו הק' 
(מאמר פתחו שערים

 סוף פרק ג): 
נפטר ו' ניסן תש"ז 
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הרכב התנודד על כבישי הדרום המשובשים.
חטוטרת  נשואי  גמלים  נראו  ושם  פה  הראות.  מרחבי  את  מילא  הצחיח  הנוף 
מהלכים בצד הדרך, ונוודים בני קדר משתרכים אחריהם, כשהרוח המדברית 

המאובקת מנפנפת את הרעלה שעל ראשם.
ישראל  רבי  הצדיק  את  להסיע  זוכה  המסור  שהנהג  הראשונה  הפעם  לא  זו 
בקברי  להשתטח  הארץ  ברחבי  שונים  למקומות  סאלי  הבבא  אבוחצירה 

הצדיקים ולערוך תיקונים עלומים.
הצדיק ישב שקוע במחשבותיו.

טרטור מנוע של רכב כבד נשמע ברקע והתקרב בקול שאון אל עבר המכונית 
בארגזי  עמוסה  כבדה  משא  משאית  נראתה  לחלון  מעבר  הצדיק.  ישב  בה 

תפוזים טריים שזה עתה נקטפו והיו בדרכם אל השוק להנות בהם בני אדם...
"עצור"! הורה הצדיק לנהגו.

הנהג עצר את הרכב באחת, ונפנה לשמוע את בקשת הצדיק.
"פנה לנהג המשאית שלפנינו ובקש נא ממנו תפוז אחד בעבורי". ביקש הצדיק.
הנהג התפלא, הן ידוע ידע כי תאוות העולם הזה אינן תופסות מקום כלשהוא 
לנהג  לאותת  נחפז  הוא  אך  הצדיק,  של  והנעלם  הטמיר  המסוגף  בעולמו 

המשאית לעצור כי דבר לו אליו.
מן המשאית ירד צעיר חסון שזוף וחשוף.

"מה תרצה"? הרעים בקול גס.
אחד  תפוז  לו  לתת  אם תוכל  מבקש  הוא  גדול...  יושב צדיק  ברכב  "כאן איתי 

מהיבול שבמשאית"... אמר הנהג לגבר המגודל שלפניו.
"לא"! אמר נהג המשאית נחרצות. "אין אוכל חינם"!.... "מי שמשלם מקבל"!...

נהג המשאית טרק אחריו את הדלת הכבדה והתניע בשנית את המשאית.
נהגו של הצדיק שב אל הרכב שותק.

המכונית המשיכה לאיטה כשהמשאית מאיצה את מהירותה ונעלמת בעיקול 
הדרך הבא תוך שהיא מותירה אחריה שובל של אבק.

אחרי שעה קלה הגיעה מכוניתו של הצדיק לצומת הבאה, שוטרים עמדו שם 
חוסמים את הכניסה לצומת.

"מה קרה"? התעניין נהגו של הצדיק.
את  איבדה  היא  תפוזים,  עמוסה  משאית  הצומת  את  פרצה  דקות  כמה  "לפני 
וכעת  כליל  נמחץ  הנהג  תא  מרכזי,  חשמל  בעמוד  בעצמה  והתנגשה  הבלמים 

עמלים כוחות ההצלה לחלץ את גופתו מן התא המעוך"... הסביר השוטר.
הנהג היה המום. הוא פנה אל הצדיק וביקש הסבר למחזה לו היו עדים בשעה 

האחרונה.
פתח הצדיק ואמר: "כאשר חלפה המשאית על פנינו, ראיתי את מלאך המוות 
נהג  על  מתוחה  הדין  מידת  כי  הבנתי  המשאית,  מעל  שלופה  וחרבו  עומד 
המשאית והיא תובעת את נשמתו. רציתי להצילו, ולכן הוריתי לך לבקש ממנו 
תפוז אחד, כדי שאחר שאברך בכוונה ברכת 'בורא פרי העץ' יענה הנהג 'אמן' 

בכוונה, וזכות ענית אמן תעמוד לו להינצל מהדין המתוח עליו משמים".
"אך הנהג ההוא לא הסכים. הוא הפסיד את הזכות, וראה מה עלה בגורלו"... 

אמר הצדיק חרש.
שוב נוכח הנהג בקדושתו וצדקותו של רבו, אולם הפעם זכה גם להפנים את 
גודל מעלתה של עניית אמן וסגולתה העצומה להציל מכל צרה וגזירה. הוא 
למד מהצדיק שיעור נפלא בהכרת ערך עניית אמן, שיעור אותו לא ישכח כל 

ימי חייו.
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אשר קדשנו במצוותיו
זֹאת ּתֹוַרת ָהֹעָלה (ו ב)

ידועה היא התמיהה: מפני מה בכל ברכות המצוות אנו מבקשים בלשון 'אשר 
מצוה  לאותה  במיוחד  מתייחסים  ואיננו  רבים,  בלשון   - במצוותיו'  קדשנו 
הנעשית על ידינו. ויישב זאת המקובל רבי מרדכי הכהן מצפת, כי בכל מצוה 
נחשב  כראוי,  אחת  מצוה  ובעשיית  כולם,  המצוות  תרי"ג  כל  כלולים  ומצוה 

לאדם כאילו קיים את כל תרי"ג המצוות.
למרות   - העולה"  תורת  "זאת  שלפנינו:  הפסוק  מלשון  ללמוד  נוכל  לכך  רמז 
כל  מקום  מכל  המצוות,  מתרי"ג  אחת  רק  היא  עולה  קרבן  הקרבת  שמצות 

התורה כולה כלולה בה.
דרוש שמואל

תפילה ביקידת אש

ִהוא ָהֹעָלה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָּכל ַהַּלְיָלה ַעד ַהּבֶֹקר (ו ב)
הדשן  פרשת  פסוקי  בששת  כי  המעניינת  העובדה  על  עמד  ה'אברבנאל'  רבנו 

מזכירה התורה את עניין יקידת האש על המזבח לא פחות משלוש פעמים!
אנו  אותם  התפילות  שלושת  כנגד  הן  הללו  יקידות  שג'  האברבאל,  ובאר 

מתפללים בכל יום:

הפסוק הראשון (ב): "על מוקדה על המזבח כל הלילה עד הבוקר" – הוא כנגד 
תפילת ערבית שזמן חיובה בלילה.

הפסוק השני (ה): "והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה, ובער עליה הכהן עצים 
בבקר בבקר" – הוא כנגד תפילת שחרית שזמנה בבוקר. ואילו הפסוק השלישי: 
תורת  "וזאת  נאמר  לו  שבסמוך  תכבה"  לא  המזבח  על  תוקד  תמיד  "אש  (ו) 

המנחה" – הינו כנגד תפילת מנחה.
לקח נפלא באה התורה ללמדנו בזה - ממשיך האברבנאל וכותב - שלעולם אין 
יקידת  מתוך  אלא  מלומדה,  אנשים  כמצות  התפילות  את  חלילה  לעשות  לנו 

אש - אש של אהבה יוקדת לבורא כל עולמים.

כנגד תרומת הדשן אין תפילה

ְוֵהִרים ֶאת ַהֶּדֶׁשן ֲאֶׁשר ּתֹאַכל ָהֵאׁש (ו ג)

במסכת ברכות (ג א) מביאה הגמרא: "שלוש משמרות הוי הלילה, ועל כל משמר 
ומשמר יושב הקב"ה ושואג כארי ואומר: אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את 

ביתי ושרפתי את היכלי והגליתים לבין אומות העולם".
בטעם הדבר שדווקא בזמנים אלו אומר הקב"ה כך, ביאר ה'תוספות הרא"ש', 
שהוא משום שבזמנים אלו מצינו שתרמו את הדשן בזמן שהיה בית המקדש 
ביום  הגבר,  בקריאת  נעשית  הדשן  תרומת  היתה  יום  מדי  וכדלהלן:  קיים, 
הכיפורים בחצות, ובשלוש רגלים מסוף האשמורה הראשונה (יומא כ א), ועל כן 

בזמנים אלו מקונן הקב"ה על חורבן הבית.
אכן עדיין יש להבין, לכאורה, מדוע אין הוא מיצר ודואג גם ביום בשעת הקרבת 

שאר הקרבנות, שאף אותם חסרנו בעווננו, אחר שנחרב בית המקדש?
וביאר הגאון רבי מרדכי זק"ש זצ"ל רבה של שכונת 'זכרון משה', שהלא במקום 
כל קרבן תיקנו לנו תפילה: שחרית כנגד תמיד של שחר, מנחה כנגד תמיד של 
בין הערבים ותפילת המוספים כנגד קרבן מוסף, אולם כנגד תרומת הדשן לא 

נתקנה תפילה ועל כן דווקא בזמן עשייתה מצטער הקב"ה.
'מילי דמרדכי' עמ' תקכ"ו

וכל החיים

ִאם ַעל ּתֹוָדה ַיְקִריֶבּנּו (ז יב)

דבר  על  "אם  ב):  נד  (ברכות  הגמרא  דברי  פי  על  רש"י  באר  הכתוב  משמעות  את 
הודאה על נס שנעשה לו, כגון יורדי הים והולכי מדבריות וחבושי בית האסורים 

וחולה שנתרפא". 
ואכן, בזמן שבית המקדש היה קיים, היה מביא האדם תודה על כל אחד מניסים 
אלו שנעשו לו, אולם אף בזמן הזה כתבו הראשונים (רא"ש ברכות ט ג) שתקנו לנו 

לברך את 'ברכת הגומל' במקום קרבן תודה.
סימן לדבר נתנו הראשונים ממילות התפילה "וכל החיים יודוך סלה" - 'חיים' 

ר"ת חבוש יסורים ים מדבר.
טור או"ח ריט

ברכת הגומל

ובעצם הדבר תמה ה'בן איש חי': מדוע דוקא על ארבעה מקרים אלו התחייבנו 
לברך ולהודות באופן מיוחד?

בדרך  ישועתו  את  ולתלות  לטעות  האדם  עלול  אלו  מקרים  בארבעת  וביאר: 
בידי  המונהגת  בטוחה  ספינה  על  לעלות  השתדלות  עושים  הים  יורדי  הטבע: 
החולה  מוגנת,  בשיירה  ללכת  מתארגנים  מדבריות  הולכי  מיומן,  חובל  רב 
מתרפא בדרך כלל באמצעות רופאים ורפואות, וכן החבוש בבית האסורים יוצא 

בהשתדלות פרקליטים ועסקנים.
לפיכך, כדי שלא יתלו את הצלחתם בדרך הטבע תקנו להם חכמים לברך ברכת 

הגומל להודיע כי מאת ה' הייתה זאת וכך תשתרש האמונה בליבם.
'בן איש חי' הלכות פרשת עקב

סיפור שבועי על אמן ותפילה מאוצרות רבותינו על אמן ותפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים
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פנינים משולחנם של גדולי ישראל 
בשגב גדולתה של עניית אמן משולחן אמונים

מוות וחיים ביד ה'אמן'

מע פני
אשר קד

מאו סיפם ם
וחיים

 אמן - מבחן לטיב האמונה
חכמינו זיכרונם לברכה הפליגו מאוד בגודל מעלתה של עניית אמן, עד שהבטיחו 
אם   - נמצא  שנה.  של 70  דין  גזר  לו  קורעין  כוחו  בכל  אמן  שהעונה  א)  מ  (תיקו"ז 

בעת  ובפרט  חכמים.  בדברי  היהודי  של  לאמונתו  מבחן  היא  אמן  שעניית   - כן 
הזאת שמידת הדין מתוחה, המאמין בדברי חכמים בוודאי ייזהר להקפיד ביותר 
על עניית אמן, שהלא אין הדבר כרוך בטורח מיוחד או בהוצאה כספית גדולה, ואם 
אינו מקפיד על כך, הרי שאמונתו בדברי חכמים אינה מושלמת. ואפשר שלפיכך 

נקראת 'אמן' מלשון 'אמונה', כי היא המלמדת על טיב אמונתו של האדם.
                                        ע"פ מכתבו של המשגיח הגה"צ רבי אליהו לאפיאן זצ"ל, 

                                                  קונטרס 'שומר אמונים', ברוקלין תשי"ג

לא המדרש עיקר אלא המעשה 


