
ובקרב קדושים תתהלל
"ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים ּוְבתֹוָכם ה'" (טז ג)

בנוסח תפילת השחרית של יום השבת אנו אומרים: "בפי ישרים 
תתקדש,  חסידים  ובלשון  תתברך,  צדיקים  ובשפתי  תתרומם, 
מרוז'ין  ישראל  רבי  הרה"ק  פירש  תתהלל",  קדושים  ובקרב 
זיע"א שקיימות ארבע מדרגות בעובדי ה': ה'ישרים' מתפללים 
בפה מלא ואינם מסתירים את דרגתם, ה'צדיקים' נסתרים מהם, 
ועבודת תפילתם ניכרת רק בשפתותיהם, ה'חסידים' מסתירים 
עצמם עוד יותר והתפילה ניכרת רק בלשונם, והנסתרת ביותר 
כלל,  ניכרת  ואינה  פנימית  שעבודתם  ה'קדושים'  מדרגת  היא 

ומסתירים הם אותה בקרבם.

ָכל  משה: "ִּכי  כלפי  קורח  שטען  את  לפרש  נוכל  דבריו  פי  על 
מוכיחה  המציאות  מדוע  תשאלני  ואם  ְקדִֹׁשים",  ֻּכָּלם  ָהֵעָדה 
כמדרגת  היא  מדרגתם  ה'",  "ּוְבתֹוָכם  לך:  אשיב  כאלו,  שאינם 
ניכרת  עבודתם  ואין  בפנימיותם,  ה'  את  העובדים  ה'קדושים' 

כלפי חוץ.

'רביד הזהב'

אדם ניכר בתפילתו
"ּבֶֹקר ְויַֹדע ה' ֶאת ֲאֶׁשר לֹו" (טז ה)

ניתן לדרוש את לשון הכתוב בדרך מוסר: לפי זמן קימת האדם 
ובהקפדתו על תפילה בזמנה בכל בוקר, ניתן לבדוק עד כמה 

קשור הוא לקדוש ברוך הוא ועד כמה דבק הוא בדרכיו.

'ומתוק האור'

הכעס מונע את התפילה
"ַוִּיַחר ְלמֶֹׁשה ְמאֹד" (טז טו)

"נצטער עד למאוד" (רש"י).

'כעס'. אם כן, מפני  'ויחר' היא  משמעותה הפשוטה של מילת 
מה שינה כאן רש"י ופירש 'נצטער'?

א)  (סה  עירובין  במסכת  זצ"ל:  קלוגר  שלמה  רבי  הגאון  ביאר 
בשעת  להתפלל  שלא  הקפיד  חנינא  שרבי  הגמרא  אומרת 
בתפילה  להתרכז  מהאדם  מונע  שהכעס  שסבר  כיוון  כעסו, 
כראוי. והנה, בהמשך פסוק זה כתוב במפורש שמשה התפלל, 
הוכרח  לפיכך  ִמְנָחָתם",  ֶאל  ֵּתֶפן  ַאל  ה'  ֶאל  "ַוּיֹאֶמר  שנאמר: 

לפרש ש'ויחר' אינו לשון 'כעס' אלא לשון 'נצטער'.

'אמרי שפר'

תשובה גוברת על תפילה
"ַאל ֵּתֶפן ֶאל ִמְנָחָתם" (שם)

אמר כ"ק האדמו"ר מגור שליט"א: 

מפסוק זה נוכל ללמוד על גודל כוחה של תשובה, שהרי חטאם 
של קורח ובניו היה כה חמור, עד שמשה רבנו בכבודו ובעצמו 
התפלל לפני הקדוש ברוך הוא: "ַאל ֵּתֶפן ֶאל ִמְנָחָתם" – שלא 
יקבלם בתשובה (במ"ר יח י). ואף שעֵרֶךְ תפילתו של משה גדול 
על  והתחרטו  בתשובה  קורח  בני  כששבו  מאוד,  עד  היה 

חטאיהם התקבלה תשובתם ברצון לפני ה' (מגילה יד א).

מטעם זה תיקן האר"י הקדוש לומר את מזמור: "ַלְמַנֵּצַח ִלְבֵני 
תשובה,  ימי  בעשרת  הראשון  השנה,  בראש  מז)  (תהלים  קַֹרח" 
מצב  בכל  כי  וללמדנו  להזכירנו  כדי  שופר,  תקיעת  קודם 
שהוא יכולים אנו לשוב בתשובה שלמה, והבורא יתברך יקבל 

תשובתנו לרצון.
'אוצר אפרים'

בניית בית כנסת מתרומות כלל הציבור
"א ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם ָנָׂשאִתי" (שם)

ה'מגן אברהם' (קנד כג) הביא בשם ספר חסידים (סי' תקג): "אחד 
בנה בית הכנסת, ורצו הקהל להשתתף עמו במעות, ולא רצה – 

כדי שיהיה לו ולזרעו ְלֵׁשם, וכלה זרעו".

שלפנינו:  בכתוב  נרמז  זה  שעניין  סופר'  ה'חתם  וכתב  הוסיף 
"א ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם ָנָׂשאִתי" – כשזקוק הייתי למעות לצורך 
דבר מצווה, לא נטלתי רק ממון של אחד מהם (ראה רש"י), אלא 

הקפדתי לזַכות במצווה את כלל הציבור.

'חתם סופר החדש'

סגולת 'ביקור חולים' לא הגנה על קרח ועדתו
"ִאם ְּכמֹות ָּכל ָהָאָדם ְיֻמתּון ֵאֶּלה ּוְפֻקַּדת ָּכל ָהָאָדם ִיָּפֵקד ֲעֵליֶהם 

א ה' ְׁשָלָחִני" (טז כט)

"אמר ריש לקיש: רמז לביקור חולים מן התורה מנין? שנאמר: 

'ִאם ְּכמֹות ָּכל ָהָאָדם ְיֻמתּון ֵאֶּלה ּוְפֻקַּדת ָּכל ָהָאָדם ִיָּפֵקד ֲעֵליֶהם' 
'ִאם ְּכמֹות ָּכל ָהָאָדם ְיֻמתּון ֵאֶּלה'  וגו'. מאי משמע? אמר רבא: 
ִיָּפֵקד  ָהָאָדם  ָּכל  ['ּוְפֻקַּדת  בעריסתן,  ומוטלים  חולים  שהן   –

ֲעֵליֶהם'] –ובני אדם מבקרים אותן" (נדרים לט ב). 

ביאר ה'כלי יקר': בשעה שמבקר אדם את החולה ומתוך שנוכח 
במצבו הקשה הוא מתעורר בתשובה, יש בהתעוררות זו זכות 

גדולה לחולה, שבגינו התקרבו אחרים לבורא. לכן פסק משה 
על קורח ועדתו שלא יזכו למצב של: "ּוְפֻקַּדת ָּכל ָהָאָדם ִיָּפֵקד 
לבקרם  יספיקו  ולא  פתאומית  תהיה  מיתתם  אלא  ֲעֵליֶהם", 
עליהם  תגן  ולא  האמורה  הזכות  מהם  תימנע  כך  בחוליים. 

ממידת הדין.

בסיבת  שאם  חולים,  למבקרי  מוסד  יסוד  נלמד  "ומדבריו 
הליכתם אל החולה יתעוררו לשוב בתשובה, מרבים הם זכויות 
לחולה, ויוכל לזכות על ידי זה לרפואה שלימה. וסגולה נפלאה 

היא עד מאוד".

'טעם ודעת'

'מזמור שיר ליום השבת' – על קורח ועדתו
"ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְסִביבֵֹתיֶהם ָנסּו ְלֹקָלם" (טז לד)

דרש החיד"א בספרו 'פני דוד': ראשי התיבות: "ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום 
עליו  רבנו  שמשה  ללמדנו  'למשה',  הם  א)  צב  (תהלים  ַהַּׁשָּבת" 

השלום הוא שחיבר מזמור זה.

על מחלוקת  של המזמור ניתן לדרוש  שאת סופו  ועוד הוסיף 
קורח ועדתו, וכך הוא פירושם של דברים: "ַוַּתֵּבט ֵעיִני ְּבׁשּוָרי 
בעין  עליי  שהביטו  אלו   – ָאְזָני"  ִּתְׁשַמְעָנה  ְמֵרִעים  ָעַלי  ַּבָּקִמים 
קול  את  אוזניי  שמעו  כנגדי,  וקמו  ראייה)  מלשון  ('ׁשּור'  רעה 
 – ִיְׂשֶּגה"  ַּבְּלָבנֹון  ְּכֶאֶרז  ִיְפָרח  ַּכָּתָמר  "ַצִּדיק  באדמה.  בליעתם 
אהרן שערערו על כהונתו, זכה שהקדוש ברוך הוא הפריח את 
מטהו ובכך סרה המחלוקת מעליו. "שְׁתּוִלים ְּבֵבית ה' ְּבַחְצרֹות 
ֱאקֵינּו ַיְפִריחּו" – בני קורח שחזרו בתשובה ונתקבלה תפילתם, 
זכו שיצא מהם שמואל הנביא עליו השלום שהיה שתול בבית 

ה' מנעוריו.

גדולה תפילה יותר מן הקטורת
"ַוָּיָׁשב ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹׁשה ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ְוַהַּמֵּגָפה ֶנֱעָצָרה" (יז טו)

תמה בעל 'משכיל לדוד': הרי כבר נאמר לעיל (פס' יג): "ַוַּיֲעמֹד 
התורה  חוזרת  ומדוע  ַהַּמֵּגָפה"  ַוֵּתָעַצר  ַהַחִּיים  ּוֵבין  ַהֵּמִתים  ֵּבין 

בשנית: "ְוַהַּמֵּגָפה ֶנֱעָצָרה"?

וביאר: כוחה של הקטורת היה לעצור את המגפה באופן זמני 
בלבד, עד שיתחזקו אהרן ומשה בתפילה, ורק לאחר שהתפללו 
הודיענו  שלעיל  להבין,  נוכל  לפיכך  לגמרי.  המגֵפה  נעצרה 
זמני  באופן  המגפה  את  אהרן  עצר  הקטורת  שבכוח  הכתוב 
(כפי שפירש רש"י שם: "אחז את המלאך והעמידו על כרחו"), אולם כאן 

דיבר הכתוב לאחר שכבר התפללו אהרן ומשה על בני ישראל 
ככתוב: "ַוָּיָׁשב ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹׁשה ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד", שאז נעצרה 

המגפה לחלוטין.

את  לעצור  כוח  אמנם  היה  לקטורת  ביאר:  המלבי"ם  ואולם 
נותרו  נפגעו  שכבר  אלו  אך  ולהכות,  מלהמשיך  המשחית 
בחוליים. אך עתה, כאשר שב אהרן אל אוהל מועד ועמד עם 

שכבר  אלו  שגם  בכך  לגמרי  המגפה  חדלה  בתפילה,  משה 
חלו הבריאו.

פרשת קרח

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

איש אמונות 
ְוָאץ  ְּבָרכֹות  ַרב  ֱאמּונֹות  כ): "ִאיׁש  כח  (משלי  הפסוק  על 
"ִאיׁש  א):  נא  (שמו"ר  חז"ל  דרשו  ִיָּנֶקה",  א  ְלַהֲעִׁשיר 
ֱאמּונֹות ַרב ְּבָרכֹות" – זהו משה, שעליו נאמר (לעיל יב ז): 
"ְּבָכל ֵּביִתי ֶנֱאָמן הּוא" וזכה שתשרה הברכה בכל מעשי 
ידיו; "ְוָאץ ְלַהֲעִׁשיר א ִיָּנֶקה" – זהו קורח, שעל שהיה 
ביקש  המקדש,  בבית  הלויים  אחיו  עם  ועבד  עשיר 

לעצמו יותר, ולבסוף נבלע עם כל אשר לו באדמה.

הוסיף וביאר רבי יחזקאל מקוז'מיר: משה רבנו הוגדר 
ביקש  לא  שבענוותנותו  כיוון  אמונות',  כ'איש  בכתוב 
העונים  הלויים  מן  אלא  המברכים,  הכהנים  מן  להיות 
אמן  העונה  "גדול  חז"ל:  שאמרו  וכיוון  אחריהם,  אמן 
'רב  בו:  שהתקיים  זכה  ב),  נג  (ברכות  המברך"  מן  יותר 
ברכות'. אולם קורח ביקש ליטול לעצמו כהונה גדולה, 

ובכך להיות 'מברך', וכיוון שכך ירש גיהינום.

'נחמד מזהב' פקודי

לכבוד יום פטירתו של יוסף הצדיק,
החל בתאריך א' בתמוז,

מן הראוי להתבונן בדבריו הנשגבים של 
בעל 'מגלה עמוקות' (פר' וישב) בעניין קדושתו של יוסף:

"'ֶבן ְזֻקִנים הּוא' (בראשית לז ג) – סופי תיבות 'אמן'. לכן היה 
יעקב בן צ"א, מניין אמן, כשאמר הקדוש ברוך הוא ליעקב 
צא מן בית לבן. אז היה בן צ"א ואז ילדה לו רחל את יוסף 
וגילה לו סוד אמן כי זה שער השמים... ויוסף הוא שומר 
ב):  כו  (ישעיה  שכתוב  כמו  באמן,  נפתחים  והשערים  השער 

'ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים...'".
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מעשה נורא שיש בו כדי ללמדנו מוסר השכל על גודל חשיבות אמירת הקרבנות אירע עם 
קדוש ישראל מרן ה'בעל שם טוב' זיע"א.

בתקופתו של מרן ה'בעל שם טוב' התרבו הגזֵרות על ישראל בכל מקומות מושבותיהם. 
נרגשות  בבקשות  דלתו  את  ועסקנים  רבנים  של  משלחות  פוקדים  היו  לפעם  מפעם  כך 

שיפעל ישועה בעדם.
בפנים  יהודים  קבוצת  עמדה  טוב'  שם  ה'בעל  של  קדשו  מעון  בפתח  היום,  באותו  גם 
נפולות ובפיהם בשורה כואבת: בשל סיבה שאינה ברורה די הצורך, גזר מושל המחוז על 
כל רבבות היהודים שהיו תחת חסותו, לארוז את מיטלטליהם ובתוך חודש ימים לעקור 

מבתיהם אל יעד בלתי ידוע.
שבצירוף  ושלמונים,  שוחד  באמצעות  שכזו  גזֵרה  לבטל  היה  ניתן  כתיקונם  בימים 
לשתדלנות נמרצת של עסקנים ידועי שם היה בכוחם להעביר את רוע הגזֵרה. גם הפעם 
ניסו היהודים לפעול בדרכים המקובלות, אולם למרבה ההפתעה העלו חרס בידם. המושל 
אטם אוזניו ונעל את שערי ארמונו בפני כל משלחת שהיא. גם הצעות שוחד נדיבות ביותר 

נדחו בידו על הסף.
נא  "סעו  להם:  והורה  מתלמידיו  לכמה  לקרוא  שלח  טוב',  שם  ה'בעל  זאת  שראה  כיוון 
מיד לעיר פלונית וחפשו שם אדם בשם זלמן ב"ר יעקב. כאשר תגיעו אליו תדרשו ממנו 

שיאמר בפה מלא: 'יהי רצון שהגזֵרה שנגזרה על יושבי מחוז פלוני תתבטל'".
אמונים על מצוות רבם הגיעו החסידים לאותה העיר והחלו לחפש את רבי זלמן ב"ר יעקב. 
בטוחים היו כי מדובר בצדיק קדוש ומפורסם שכל דרדק בעיר יכירנו, אלא שעד מהרה 
הוברר להם כי המשימה העומדת בפניהם קשה מנשוא; בכל העיר כולה לא נמצא אדם 

שהכיר צדיק בשם זה.
ניסו התלמידים לעבור בעצמם מבית לבית ולבדוק היכן נמצא הצדיק המדובר, אך חזרו 

כלעומת שבאו, ואף לאחר טרחה מרובה ביותר לא מצאו אף אדם שנודע בשם זה.
בצר להם ניסו לשנות מעט את שמו, השמיטו את התואר רבי ועיוותו מעט את השם, והנה, 

למרבה הפלא, תוך דקות ספורות פתר להם אחד מילדי העיר את בעייתם.
"אה, כוונתכם לזלמן השיכור?! אותו מחפשים אתם...?", הופתע הילד עמוקות.

הוא  היכן  לנו  להראות  "התוכל  החסידים,  תמהו  ייתכן?!",  זה  הכיצד  השיכור?  זלמן  "ר' 
מתגורר ונבדוק האם זה האיש שאותו חיפשנו?"

תוך דקות מספר הובלו התלמידים אל פאתי העיר. שם, הורה הילד באצבעו על בקתה 
מטה לנפול, כאומר, בה תמצאו את מבוקשכם. הלכו החסידים אל הבית והקישו בעדינות 
למראה  לחלוטין  שהופתעה  הבית  בעלת  בידי  הדלת  נפתחה  מהרה  עד  הרעועה.  בדלת 
להם  הורה  טוב'  שם  ה'בעל  רבם  כי  לתומם  ענו  והם  למבוקשם,  שאלה  היא  החסידים. 

לבקש ברכה מזלמן ב"ר יעקב הדר בבית הזה.
האישה, ששמעו של ה'בעל שם טוב' הגיע לאוזניה, ניסתה להסביר לחסידים הנבוכים כי 
ככל הנראה טעו בכתובת, ודי אם יכירו אך מעט את בעלה כדי להבין שאין הוא האדם 

המתאים לבקש ממנו ברכות, ובוודאי שלא על גזֵרה קשה שכזו.
החסידים מצִדם הסבירו כי אין להם כל ספק כי בעלה הוא האיש המדובר, ואז אמרה להם 
להתפלל,  ולהתחיל  הבוקר  באשמורת  להשכים  בעלי  של  מנהגו  כי  בצער: "דעו  האישה 
אלא שמיד לאחר אמירת ה'קרבנות' הוא עשה לעצמו מנהג של קבע לשתות כוס משקה, 
לאחריה כוס נוספת ומיד לאחריה עוד כמה כוסות עד שהוא משתכר כלוט והולך לישון 

עד אשמורת הבוקר הבא.
ניסיתי ככל יכולתי להניאו ממנהגו הרע", התנצלה האישה בעצב, "אך לא הצלחתי. אם 
רצונכם לקבל ממנו ברכה כמצוות רבכם, יהיה עליכם לשוב לכאן באשמורת הבוקר כדי 

שעוד בטרם יוריק את כוס היין אל גרונו, תוכלו לדבר עמו כחפצכם".
ויהי באשמורת הבוקר. האיש קם ממשכבו ערני וצלול מיינו, הלך לטבול ומיד לאחר מכן 
כמנהגו  כוסו  את  למלא  ניגש  כשסיים  בכוונה.  והקרבנות  הברכות  סדר  באמירת  התחיל 
מימים ימימה. אלא שאז הופיעו החסידים כמו מאי שם, עצרוהו ואמרו לו כי דבר להם 

אליו.
מופתע למדי הקשיב האיש לדבריהם, ומשסיימו פרץ בצחוק ואמר להם: "וכי עדיין לא 
הוברר לכם כי טעה רבכם כשבחר בי? הלוא עיניכם הרואות את מצבי: רחוק אני עד מאוד 

מלהיות צדיק או פועל ישועות!"
"השם  בירך:  ומיד  הגזֵרה  לדבר  הקשיב  ברֵרה,  בלית  הסכים  והאיש  התעקשו,  החסידים 
שפוכה  עדיין  שחוק  כשבת  הראשונה  הכוס  את  לשתות  וניגש  תתבטל!"  שהגזרה  יעזור 

על פניו.
גם החסידים מיהרו להשתמט מביתו. כמה ימים לאחר מכן הופיעו בבית רבם וסיפרו לו 

את קורותיהם. שמח הרבי ואמר: "אם כך, ברוך ה' התבטלה הגזרה!"
לשולחם  רבם  ראה  מה  להתעניין;  בחסידים  דחק  בלבם  שבער  הסקרנות  שיצר  אלא 

להתברך דווקא אצל יהודי פחות שכזה, במה גדול כוחו?
קודמים.  מדורות  נשמה  של  גלגול  הוא  זה  איש  כי  "דעו  טוב':  שם  ה'בעל  להם  הסביר 
כוחו  בכל  בתורה  הוגה  כבחמורה,  בקלה  המדקדק  וחסיד  צדיק  היה  הראשון  בגלגולו 
באמירת  זלזל  הוא  חייו  במשך  לו:  היה  אחד  חיסרון  אך  מכיריו.  לכל  להיטיב  ומרבה 

הקרבנות, הרשה לעצמו לדלג על אמירתם, ואף כשאמרם עשה זאת בלא כוונה.
המקטרגים  החלו  שאז  אלא  מעלתו,  רום  כפי  עדן  לגן  להעלותו  ביקשו  פטירתו  לאחר 
תקנת  על  נפש  בשאט  שעובר  יהודי  עדן  לגן  שייכנס  ראוי  אין  כי  באומרם  עליו  לקטרג 
אמירת הקרבנות. לפיכך פסקו בבית דין של מעלה כי יֵרד האיש שוב לעולם הזה ויתקן 

את אשר עיוות, בכך שידקדק מאוד באמירת הקרבנות.
שכבר  בוראה,  לפני  לבכות  החלה  מיודענו,  זלמן  של  לגופו  הנשמה  ירדה  שבטרם  אלא 
החליטו  לפיכך  בהם.  תפגום  היא  זה  שבגלגול  חוששת  והיא  מעשיה,  את  לתקן  זכתה 
בבית דין של מעלה שזלמן זה ישתה לשכרה בכל יום לאחר אמירת הקרבנות ויישן מיד 
שכבר  את  לעוות  יספיק  לא  ומאידך  חטאו,  יתכפר  מחד  וכך  הבוקר.  אור  עד  לאחריהם 

תיקן בגלגולו הקודם.
מכל מקום", חתם ה'בעל שם טוב' את דבריו, "כיוון שבשורש נשמתו צדיק גמור הוא זלמן 
זה ואין כמוהו בדורנו, לפיכך שלחתיכם אליו, כי ידעתי כי רק צדיק שכזה יוכל לבטל את 

הגזרה הקשה שריחפה מעלינו".
מוסר השכל ולקח נוקב לדורות למדו מכך החסידים: עד כמה גדולה מעלתה וחשיבותה 
של אמירת הקרבנות. הנה כי כן, צדיק גדול שכזה, בעל מדרגה נוראה שאף ה'בעל שם 
טוב' הקדוש הוצרך לו כדי לבטל את הגזרה, לא הועילו לו כל זכויותיו, והוא הוצרך לרדת 
לעולם הזה ולחיות במשך שבעים שנה כשיכור, ללא תורה וללא תפילה ראויה לשמה, רק 

כדי לתקן את אשר עיוות בכך שזלזל באמירת הקרבנות.
'בפקודיך אשיחה' ח"ג שער התפילה מאמר ה

סדר פרשיות הקרבנות הנאמר בתפילתנו הינו כסדר עבודות בית המקדש המבואר במסכת תמיד; 
תחילה פרשת הכיור, ולאחר מכן פרשת התמיד והקטורת. במאמרנו זה נעמוד על פרשיות הכיור 

והתמיד ומשמעותן.
פרשת הכיור

ככוהנים המיטהרים בבואם לעבוד בבית המקדש, כן גם אנו פותחים את אמירת פרשיות הקרבנות 
בפרשת הכיור. בפרשה זו אנו קוראים את ציוויו של הקדוש ברוך הוא למשה רבנו עליו השלום: 
"ְוָעִׂשיָת ִּכּיֹור ְנחֶֹׁשת...; ְוָרֲחצּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ִמֶּמּנּו ֶאת ְיֵדיֶהם, ְוֶאת ַרְגֵליֶהם; ְוָרֲחצּו ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ְוא 

ָיֻמתּו ְוָהְיָתה ָלֶהם ָחק עֹוָלם לֹו ּוְלַזְרעֹו ְלדֹרָֹתם".
סח הרה"ק רבי מרדכי יוסף מאיזביצ'ה בעל 'מי השילוח': הכהן נצרך לקדש ידיים ורגליים בטרם 
יעבוד, אף שכבר התקדש ונטהר קודם לכן בטהרה גמורה (ראה תמיד פ"א), כי מלבד עניין הטהרה 
שבה, מסמלת רחיצת הידיים הסרת כל נגיעה אישית בעבודת הכהן (כפי שמצינו בפרשת עגלה 
ערופה (דברים כא ז) שזקני העיר רוחצים את ידיהם בנחל ואומרים: "ָיֵדינּו א ָׁשְפכּו ֶאת ַהָּדם ַהֶּזה 
ידיו  את  לטהר  הכהן  צריך  לפיכך  זה).  במעשה  וחלק  נגיעה  כל  לנו  אין  כלומר:  ָראּו",  א  ְוֵעיֵנינּו 
קודם העבודה, כאומר: אין בלבי נגיעה אישית בעבודה זו, וכל כוונתי בה הוא רק לעשות נחת רוח 

לבורא יתברך.
מסיבה זו אף אנו מקדימים את פרשת הכיור לתפילה, להודיע כי אף שבתוך התפילה נבקש על 
דברים אישיים הנחוצים לנו, בכל זאת איננו עושים זאת אלא לשם שמים, כדי שנוכל לעבוד עבודתו 
יתברך ולשמור תורתו ומצוותיו, ואם לא יחפוץ ה' בכך – לא יתקיים הדבר ('בית יעקב' תצוה; 'מי השלוח' 

כי תשא).

לרחוץ את המים
מעשה ובא החסיד רבי פייבל סגי-נהור לפני רבי אברהם מקאליסק והתחנן בפניו: "רבי, הוריני דרך 
תשובה!" אמר לו הרבי: "בפרשת הכיור נאמר: 'ְּבבָֹאם ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד... ִיְרֲחצּו ַמִים', והשאלה עולה 
כמאליה: וכי יש לרחוץ את המים? מדוע לא נאמר: 'ירחצו במים'? אלא", השיב הרבי ואמר, "רמז 
גדול יש כאן לעניין התשובה: כאשר שב האדם בתשובה, עומד הוא בתחנונים לפני בוראו כשלִבו 
נמס כמים ועיניו מגירות דמעות כמים, אולם התורה מורה לו: 'ְּבבָֹאם ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד' – בטרם תעמוד 
כנה,  תשובתך  האם  היטב  ולבדוק  לרחוץ  עליך  ַמִים' –  'ִיְרֲחצּו  תשובתך,  שיקבל  ה'  לפני  בתפילה 
"ִׁשְפִכי  שנאמר:  למים,  נמשלה  תשובה  ד):  (בראשית  שמעוני  ילקוט  [ראה  כדבעי  ופנימית  עמוקה 

ַכַּמִים ִלֵּב"], ורק אז לגשת לתפילה" ('יסוד המעלה' ח"א עמ' עג).
פרשת התמיד

לאחר טהרת הכיור ממשיכים אנו באמירת פרשת התמיד. בפרשה זו אנו קוראים את סדר הקרבת 
התמיד, שהיה הראשון מכל הקרבנות שהוקרבו בבית המקדש, ובכל יום ויום היו מקריבים אותו 

פעמיים, בבוקר ובערב.
משום  'ָקְרָּבִני',  בתורה  מכונה  התמיד  קרבן  'קרָבּנֹו',  או  'קרבנכם'  המכונים  קרבנות  לשאר  בניגוד 
שכל הקרבנות באים כתוצאה ממעשי האדם ותחבולותיו: לכפר על חטאיו או כתודה על חסדי ה', 
אך קרבן התמיד נועד כדי להשפיע שפע עליון מלמעלה, כמבואר בספרי המקובלים, ולכן נקרא 
הוא 'קרבני' – שזהו קרבן ה' שבאמצעותו מושפע ישראל בשפע רוב טובה ('דובר שלום' בתוך סידור 

אוצר התפילות).

כתב רבי מאיר ִאְּבן גבאי (מגדולי המקובלים בתקופת גירוש ספרד) בספרו 'תולעת יעקב' (סוד הקרבנות): 
"ואומר פרשת התמיד שמזכיר בה שני כבשים הקרבים בכל יום, אחד בבוקר כנגד מידת רחמים, 
ואחד בערב כנגד מידת הדין, ואחר כך אומר פרק איזהו מקומן. ותקנו לקרות בעניין הקרבנות לפי 
את  לחבר  פה  שבעל  בתורה  ושונין  שבכתב  בתורה  קורין  ואנו  מקריבן,  כאילו  בהם  המכוון  שכל 

האהל להיות אחד, וכן ראוי לעשות שלא להפריד ביניהם".
אליהו הנביא מקריב בכל יום

כתב הרמ"ע מפאנו בספרו 'עשרה מאמרות' ('אם כל חי' ג כג, וראה 'מעלות המידות' לרבי יחיאל ב"ר בנימין 
הרופא): אף בזמן הגלות כשבית המקדש שמם, בכל יום ויום עומד אליהו הנביא זכור לטוב ומקריב 
ֲאֶׁשר  ָהֹעָלה  "עֹור  ח):  ז  (ויקרא  ככתוב  לכהן  (השייכים  הקדשים  ומעורות  התמיד.  קרבנות  את  בו 

ִהְקִריב ַלּכֵֹהן לֹו ִיְהֶיה") הוא עושה מגילות וכותב בהם זכויותיהם של עם ישראל".
על עובדה מופלאה סיפר הרה"ק בעל 'ייטב לב' זיע"א (פר' אמור): "ומקובלני ממורי זקני זלה"ה בעל 
המחבר ספר 'ישמח משה' ותשובות 'השיב משה', כי פעם אחת אחר שסיים תפילת שמונה עשרה, 
לראותו'.  ואזכה  שעתא  לי  קיימא  'אולי  אמר:  לבבו  ועם  הנ"ל,  הדבר  לראות  להתפלל  בליבו  עלה 
עומד  כהונה,  בבגדי  מלובש  אליהו  את  בעין  עין  וראה  שאלתו,  ה'  ומילא  זה,  על  התפלל  ותיכף 

ומקריב התמיד כסדרו. ודבריו הללו נודעו לרבים".
והוסיף נינו הרה"ק רבי יואל מסאטמאר זיע"א: "ואפשר שהקדוש ברוך הוא מצרף אמירתנו שאנו 
עוסקים בפרשת הקרבנות, עם מה שאליהו מקריב תמידין כסדרן בפועל, ונחשב לנו כאילו הקרבנו 

בפועל ממש" ('מתורתו של רבנו' ח"א ערך אליהו).
מדוע לא נתקנה פרשת התמיד כחלק מתפילת שמונה עשרה?

בשו"ת 'נודע ביהודה' נשאל המחבר: מדוע לא קבעו את פרשת התמיד בתפילת שמונה עשרה של 
שחרית ומנחה בכל יום, כפי שקבעו את קרבנות המוספים בתפילת המועדים?

בתשובתו הקדים וכתב ה'נודע ביהודה': "הנה בדבר זה היה לי למנוע מלהשיב, כי מי הוא ואיזה הוא 
שיאמר מלבו טעם על דברים העומדים ברומו של עולם. ואנשי כנסת הגדולה להם לבדם נפתחו 
שערי שמים וקבעו הכל בטעם ידוע להם, ואין אתנו יודע עד מה". אולם בדרך פשוטן של דברים 
השיב: "אמרו חז"ל (ברכות כא א, וראה שו"ע או"ח סימן קז): 'ולוואי שיתפלל אדם כל היום כולו', כלומר 
שמעיקר הדין יכול אדם לחזור ולהתפלל שמונה עשרה אם התחדש לו צורך בבקשה כל שהיא, 
ואילו הייתה פרשת התמיד נקבעת בתוך תפילת שמונה עשרה, אי אפשר היה לאומרה אלא פעם 
אחת בבוקר ופעם אחת בערב, שהרי קרבן התמיד אינו בא אלא בזמנו, ואי אפשר להביאו בנדבה, 

ולכך הקדימו את פרשת התמיד כתפילה בפני עצמה".
"ושחט אותו"

כפי המבואר ב'שולחן ערוך'  (או"ח א ח; משנ"ב שם יט) לאחר פרשת התמיד מוסיפים אנו פסוק מפרשת 
העולה (ויקרא א יא): "ְוָׁשַחט אֹתֹו ַעל ֶיֶר ַהִּמְזֵּבַח ָצפָֹנה ִלְפֵני ה'".

מקור וטעם לאמירת פסוק זה נוכל למצוא בדברי המדרש (ויק"ר ב יא, וכעי"ז בתנד"א רבה ז): "בשעה 
שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו התקין הקדוש ברוך הוא שני כבשים; אחד של שחרית ואחד של 
ערבית. וכל כך למה? שבשעה שהיו ישראל מקריבין תמיד על גבי המזבח, וקורין את המקרא הזה: 
'ָצפָֹנה ִלְפֵני ה'', זוכר הקדוש ברוך הוא עקידת יצחק". ומוסיף המדרש: "מעידני עליי את השמים 
ואת הארץ, בין גוי בין ישראל, בין איש בין אשה, בין עבד בין אמה קורין את המקרא הזה: 'ָצפָֹנה 

ִלְפֵני ה'', זוכר הקדוש ברוך הוא עקֵדת יצחק, שנאמר: 'ָצפָֹנה ִלְפֵני ה''".
על פי דברי המדרש תיקנו לומר פסוק זה אחר אמירת הקרבנות, ולפיכך יש לכוון היטב בשעת 
אמירתו לזיכרון עקדת יצחק כדי שיעלה זיכרון העקדה לטובה לפני ה' (בית יוסף או"ח א ח; אליה רבה 

א יד).

סיפור שבועי על אמן ותפילה הארות בסדר התפילה  מעשה אמוניםתענה אמונים 

הצדיק שהתגלגל בשיכור

מעתע האר סססיפפפפם  ם

גלג

וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

פרשת הכיור ופרשת התמיד


