
הכול זקוקים לתפילה
"ַוִּיְקָרא מֶֹׁשה ְלהֹוֵׁשַע ִּבן נּון ְיהֹוֻׁשַע" (יג טז)

"התפלל עליו: 'י-ה יושיעך מעצת מרגלים'" (רש"י).

של  הנבחר  תלמידו  היה  שיהושע  שאף  מבואר,  רש"י  בדברי 
היה  ומיועד  כולה,  התורה  כל  את  למד  שעמו  רבנו,  משה 
להמשיך את דרכו בקודש, בכל זאת הוצרך משה להתפלל עליו 

שלא יימשך אחר חטא המרגלים.

מדברים אלו למד הסבא מקלם לקח גדול: בכל הנוגע ליראת 
ולהיות  העכשווי  הרוחני  מצבו  על  לסמוך  לאדם  לו  אל  חטא, 
בגמרא  מצינו  שהרי  בחטא.  ייכשל  לא  כבר  שלעולם  בטוח 
שימש  שנה  שמונים  במשך  גדול  כהן  שיוחנן  א)  כט  (ברכות 
בכהונה גדולה ולבסוף נעשה צדוקי. לפיכך צריך האדם תמיד 
רוחנית,  מבחינה  'בטוח'  חש  כשהוא  ואף  המשמר,  על  לעמוד 
העולמים  ריבון  לפני  בתפילה  לבו  את  מלשפוך  יחדל  לא 

שיסייע בידיו להישמר מן החטא.
'חכמה ומוסר' ח"א מאמר רנז

יהושע התבייש לבקש מהאבות
בתרגום יונתן פירש על פסוק זה: "וכדי חמא משה ענוותנותיה 
את  משה  כשראה  כלומר:  יהושע",  נון  בר  להושע  משה  קרא 
ודברי  ל'יהושע',  שמו  את  שינה  נון',  בן  'הושע  של  ענוותנותו 

התרגום טעונים ביאור.

משה  ידע  ידוע  מטשרנוביל:  זוסיא  משולם  רבי  הרה"ק  ביאר 
כי הטוב ביותר היה אילו היה יהושע עצמו משתטח על קברי 
אבות ומבקש רחמים שלא ייכשל בחטא המרגלים, כפי שעשה 
כלב בן יפונה. כיון שהכיר משה בענוותנותו של יהושע וחשש 
פן תגרום לו לחוש שאין הוא ראוי להראות פניו בפני האבות 
זו  ובתפילה  בעבורו,  בעצמו  להתפלל  בחר  כן  על  הקדושים, 

שינה את שמו ליהושע.
'מסעיהם למוצאיהם' עמ' סז

אהרן נפל על פניו מחמת משה
"ַוִּיּפֹל מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ַעל ְּפֵניֶהם" (יד ה)

מפני מה לא נאמר 'ויפלו' בלשון רבים?

השיב המהרא"ל צינץ: 

רשאי  חשוב  אדם  אין  חז"ל:  הורו  רש"י)  ע"פ  ב  כב  (מגילה  בגמרא 
ליפול על פניו אלא אם כן הוא בטוח שייענה בתפילתו כיהושע 
שייענה  היה  בטוח  השלום  עליו  רבנו  משה  והנה,  נון.  בן 
לשון  על  ח)  ט  (לעיל  רש"י  שפירש  שמצינו  כפי  בתפילתו, 
מפי  לשמוע  המובטח  "כתלמיד   – ְוֶאְׁשְמָעה"  "ִעְמדּו  הפסוק: 
משום  רק  פניו  על  נפל  בכך  בטוח  היה  שלא  אהרן  אך  רבו". 
יחיד: "ַוִּיּפֹל  בלשון  נאמר  כן  על  משה,  של  לנפילתו  שהצטרף 

מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן".
'מלוא העומר'

סלחתי כדברך – הבטחה לעתיד
"ַוּיֹאֶמר ה' ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר" (יד כ)

"בשביל מה שאמרת פן יאמרו מבלתי יכולת ה'" (רש"י).

במילה  קאשוי:  של  רבה  בראך  שאול  רבי  הגאון  ביאר 

טענתו  את  קיבל  כי  למשה  הוא  ברוך  הקדוש  בישר   "ִּכְדָבֶר"
לסלוח לעם ישראל כדי שלא יתחלל שם שמים באמור הגויים: 
"ִמִּבְלִּתי ְיכֶֹלת ה'"... (לעיל יד טז), ולכן לא גזר כליה על ישראל, 

לא רק עתה אלא אף כשיחטאו בדורות הבאים. 

יום  של  ערבית  תפילת  קודם  לומר  אנו  מקדימים  זה  מטעם 
הכיפורים את הפסוק: "ַוּיֹאֶמר ה' ָסַלְחִּתי ִּכְדָבֶר", כדי להזכיר 
את ההבטחה הנצחית של הקדוש ברוך הוא למשה, שלעולם 
לא יעשה כלה בישראל ויענישם, כדי שלא ייגרם מכך חילול ה'.

'בהיֹת הבוקר'

גודל הסליחה לפי ריבוי הבקשה

ככל   –  "ִּכְדָבֶר  – "ָסַלְחִּתי  ממז'יבוז':  ברוך  רבי  הצדיק  דרש 
שאדם מרבה בדיבורי בקשה והתעוררות, כך תרבה סליחתו.

כב): "ְיִהי  לג  (תהילים  הפסוק  לשון  את  אף  לדרוש  ניתן  זה  כעין 
ייחלנו  שבה  מידה  באותה   –  "ָל ִיַחְלנּו  ַּכֲאֶׁשר  ָעֵלינּו  ה'   ַחְסְּד

לקדוש ברוך הוא, כן יגדיל חסדיו עלינו.

'להתענג'

גם 'עדה רעה' נחשבת כ'עדה'
"ַעד ָמַתי ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאת" (יד כז)

מפסוק זה למדו חז"ל (סנהדרין ב א): "מכאן לעדה שהיא עשרה". 

ויש להבין, מדוע בחרה התורה ללמדנו עובדה זו דווקא מפסוק 
זה?

יסוד גדול למד מכאן הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל: לאמירת 
יהודים  במניין  היינו  רעה',  ב'עדה  גם  די  שבקדושה  דברים 
המוגדרים בפינו כרשעים. בהתבסס על דברי הנביא שלא "ִיַּדח 
נקודה  חבויה  יהודי  כל  של  בלבו  יד):  יד  ב  (שמואל  ִנָּדח"  ִמֶּמּנּו 
הוא  זכאי  זו  קדֻשּׁה  נקודת  של  ומכוחה  קדושה,  של  נסתרת 

שתשרה עליו השכינה.

'סוכת דוד'

תפילה מעומק הלב מתקבלת
"ּוִפְגֵריֶכם ַאֶּתם ִיְּפלּו ַּבִּמְדָּבר ַהֶּזה" (יד לב)

הרשב"ם  הביא  שכלו)  ד"ה  א  (קפא  בתרא  בבא  למסכת  בפירושו 
במדבר,  ישראל  שהיו  השנים  ארבעים  במהלך  המדרש:  בשם 
לחפור  ייצאו  "הכול  והכריז:  הכרוז  יצא  באב  תשעה  ערב  בכל 
קברים!" מיד היו כולם חופרים קברים באדמה וישנים בתוכם 
מן  החיים  "ייבדלו  הכרוז:  הכריז  שוב  בבוקר  הלילה.  אותו  כל 

המתים!" והיו החיים קמים.

בדרך זו חסרו מישראל בכל שנה ושנה חמשה עשר אלף איש, 
עד שבשנת הארבעים נותרו רק חמשה עשר אלף איש בחיים. 
בהאיר  אך  למותם,  וציפו  שכבו  הם  אף  הכרוז  שמיעת  לאחר 
הבוקר גילו כי נותרו בחיים. החלו לחשוש שמא טעו בחשבון 
הימים, ולכן שבו וקברו עצמם בימים שלאחר מכן, עד שהגיע 
טעות  זו  שאין  הבינו  אזי  במלואו.  נראה  והירח  באב  ט"ו  ליל 
אותו  את  ועשו  מעליהם,  הגזֵרה  סרה  אלא  התאריך  בחישוב 

היום משתה ויום טוב.

ותמה הרשב"ם מפני מה זכו דווקא חמשה עשר אלף האחרונים 
שייעשה להם נס, ומדוע לא סלח הקדוש ברוך הוא אף ליתר 

החוטאים?

טרם  שנה  בכל  נד):  עמ'  הסליחות  (סדר  פז'  'עטרת  בספר  ביאר 
עתידים  מהם  אלף  עשר  שחמשה  ישראל  ידעו  לקבר  כניסתם 
בין  יימנה  שלא  תפילה  אחד  כל  נשא  ולפיכך  לקום,  שלא 
המתים. אך כיוון שקיים היה סיכוי סביר למותם, לכן לא נבעה 

התפילה מעומק הלב כראוי.

על  מונחת  שחרב  הנותרים  חשו  כאשר  האחרונה,  בשנה  רק 
צווארם, נבעה תפילתם מעומק לִבם. ותפילה זו שנבעה מעומק 

הלב, התקבלה לרצון לפניו יתברך.

לאכול כדי להתחייב בברכה
"ְוָהָיה ַּבֲאָכְלֶכם ִמֶּלֶחם ָהָאֶרץ ָּתִרימּו ְתרּוָמה ַלה'" (טו יט)

יהודי  הזדמן  מגור  ישראל'  'בית  בעל  האדמו"ר  של  ביתו  אל 
לו  והתעורר  לאכול  מה  דבר  לו  הוגש  כאשר  שמים.  ירא 
ולפטור  עליו  לברך  כדי  נוסף  מאכל  דבר  ביקש  בברכה,  ספק 

באמצעותו את הספק.

ומה  "אשריך  בחביבות:  לו  ואמר  חפצו  את  למלא  הרבי  מיהר 
טוב חלקך שזוכה עתה לאכול לשם שמים – כדי לזכות לברך 
כאותם  אתה  הרי  מהאוכל.  ליהנות  כדי  רק  ולא  בוראך  את 
עובדי ה' שהיו לפנים בישראל, שכל אכילותיהם היו רק לצורך 

הברכה, כלומר: אכלו כדי שיצטרכו לברך..."

ַּבֲאָכְלֶכם  "ְוָהָיה  שלפנינו:  הכתוב  בלשון  ודורש  מוסיף  והיה 
ִמֶּלֶחם ָהָאֶרץ" – אף כאשר הנכם נצרכים לאכול כדי לקיים את 
גופכם הארצי, "ָּתִרימּו ְתרּוָמה ַלה'" – תכוונו לעשות זאת לשם 

ה', כדי לזכות לברכו ולהודות לו.

'פאר ישראל' עמ' תה

פרשת שלח

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

מחילת עוונות בזכות אמן 
"ְסַלח ָנא ַלֲעוֹן ָהָעם ַהֶּזה ְּכגֶֹדל ַחְסֶּד" (יד יט)

"ָנא ַלֲעֹון ָהָעם" – סופי תיבות 'אמן'; ללמדנו שבזכות 
עניית אמן נמחלים עוונותיו של אדם.

'ברכת אברהם' עמ' עה

עניית אמן – ביסוס האמונה
"ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאִקים ֲאִני ה' ֱאֵקיֶכם" (טו מא)

מניינם  ֲאִני"  ֵלאִקים  ָלֶכם  "ִלְהיֹות  התיבות:  ראשי   
מכאן  אמן.  של  כגימטרייה  ואחת  תשעים  בגימטרייה 
לביסוס  אמן  עניית  של  חשיבותה  על  ללמוד  נוכל 

האמונה בקדוש ברוך הוא.

'עדות ביהוסף' תהלים פרק צא

בשב"ק פרשת שלח, י"ט בסיון (תשל"ז) יחול יום היארצייט של הצדיק המופלא, 
הגאון רבי שמואל הומינר זצ"ל, מיקירי קרתא דירושלים, מחבר ספרי 'עבד המלך' ועוד.

בספריו הגדולים הרבה הגר"ש זצ"ל להזכיר את גודל מעלת עניית אמן וחשיבותה, 
ובין דבריו חידש על פי דברי הרמב"ן וה'צדה לדרך' כי:

"על כל ברכה שאנו עונים אמן, מקיימים בזה מצוות עשה מן התורה. אף שהברכה מדרבנן, 
מכל מקום אחרי שזכינו שתיקנו חכמים לברך, ומתקיים בזה:  'ִכּי ֵׁשם ה' ֶאְקָרא ָהבוּ גֶֹדל ֵלאֵקינוּ'

 (דברים לב ג), שפיר קאי על זה ציווי: 'ָהבוּ גֶֹדל ֵלאֵקינוּ'" ('עבד המלך' האזינו, וכן כתב בספר 'ואמרו אמן' אות ע').

בני אמונים. לא מוותרים על אמן אחת!

היהיאאר ייויוםםם יחוחולל (((תשתתשללל"זז) ןוןון בבבסיסי ט"ט"ט י שלשלחח פפרשרשתתת בשבשב""ק"ק

אמן – מדאורייתאאמן – מדאורייתא
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זצ"ל.  הומינר  שמואל  רבי  הצדיק  מפי  שבדרון  יצחק  ר'  הגאון  שמע  שלפנינו  הסיפור  את 
אביו, רבי אברהם זצ"ל, העיד בפניו על אמִתותו וביקש ממנו להפיצו בישראל, למען ידעו 

ויכירו הכול את גודל כוחה של תפילה. 
זיע"א  איגר  עקיבא  רבנו  הדורות,  גאון  של  לימודו  בחדר  תדיר  ששרתה  הקודש  דממת 
הופרה בבת אחת לקול חריקתה הפתאומית של דלת הבית הנפתחת. הרב שהיה בעיצומה 
של כתיבת אחת מתשובותיו הגאוניות, הרים את עיניו מן הספר, הרפה ידו מן הקולמוס 

ופנה לראות מי הוא הנכנס.
הושיבו,  הרב  ודאגה.  ממתח  אפורות  כשפניו  הקהילה  מנכבדי  אדם  עמד  הבית  בפתח 

הרגיעו ופנה לשמוע את אשר בפיו:
"הלכתי  המר,  בתיאורו  היהודי  החל  שונים",  במיחושים  חש  שאני  ארוכה  תקופה  "כבר 
לטובים שברופאים, אולם אלו נלאו מלהבין את הגורם לכאביי. בתקופה האחרונה התגברו 
מכאוביי ללא נשוא, על כן שמתי פעמיי לעיר הבירה, למרפאתו של רופא מפורסם ביותר.
לאחר שעברתי אצל הרופא בדיקה מקיפה, נאלץ הוא לבשר לי כי מחלה אנושה ביותר 

מקננת בגופי, ולרוב צערו אין הוא מכיר תרופה שעשויה להועיל לה.
'איני יודע כמה זמן עוד נותר לך לחיות', אמר לי הרופא ברחמנות, 'אולם בכל מקרה אין 

מדובר ביותר משבועות ספורים'.
שבור ורצוץ יצאתי ממרפאתו. קשה היה לי לעכל את הידיעה שנפלה עליי כרעם ביום 
בהיר, ובעת שעשיתי את דרכי חזרה לביתי, כבר השלמתי בלבי עם העובדה שתוך ימים 
או שבועות עומדים בניי הקטנים לצעוד אחר מיטתי בבכי, ללא משען ומשענה. אלא שאז 
עלו לפניי דברי חז"ל במסכת ברכות (י א): 'אפילו חרב חדה מונחת על צוארו של אדם 
אל ימנע עצמו מן הרחמים'. החלטתי לפנות לביתו של גדול הדור, אולי יפעל במרומים 

ישועה בעבורי".
"אנא!", סיים האיש את דבריו כשדמעות בעיניו, "יעתיר נא רבנו שאזכה לרפואה וישועה 

מעל לדרך הטבע, כי קצרה יד הרופאים מלהושיע לי".
דבריו של האיש הכאיבו מאוד ללִבו הרחום של הרב, "אעתיר בעדך בכל כוחי", הוא אמר, 
"אך בד בבד אנסה גם להשתדל בדרכי הטבע. כי מי יודע, אולי התרופה לחולייך נמצאת 

במקום מסוים שטרם הגעת אליו?!"
בעדו  הרב  יעתיר  דשמיא  בסייעתא  כי  היה  ובטוח  סמוך  הבית,  מן  האיש  יצא  מעודד 

בתפילותיו וימשוך עליו ישועה בברכותיו, ומשמים יסייעו ויחישו לו רפואה ומזור. 
*

והנה,  החולה.  בעד  ולהשתדל  מלהתפלל  הגאון  הרפה  לא  שבמהלכם  ימים  כמה  עברו 
מסעותיו  במסגרת  כי  פוזנא,  העיר  בני  בקרב  המפתיעה  השמועה  נפוצה  בהיר  בבוקר 

בחוצות הממלכה מתעתד המלך לבקר בעירם.
השמועה גרמה להתרגשות רבה בקרב התושבים. הרשויות מצִדן פתחו במבצע תברואה 
זריז שכלל ניקיון וצחצוח של רחובות העיר, נטיעת עצים ושיפוץ גינות הנוי. המקהלה 

המקומית פצחה בסדרת חזרות מהירות, והכול היו דרוכים לקראת הרגע ההיסטורי.
מה רבה הייתה הפליאה כשהבחינו כמה ממתפללי בית הכנסת בגאון ישראל, רבנו עקיבא 
איגר, המתעניין אצל מקורביו על סדרי המסע, על הרכֵּב הפמליה ועל עוד אי אלו עניינים 

הקשורים בהגעת המלך. "ממתי מתעניין גדול הדור בנושאים שכאלו?", תהו בקול.
אומלל.  יהודי  לאותו  לסייע  העז  אלא  רצונו  שעניינוהו,  הן  החגיגות  לא  כי  ידע,  לא  איש 
המלך  של  האישי  רופאו  כי  לגלות  איגר  עקיבא  רבי  הצליח  נמרצים,  בירורים  לאחר  כך, 

מתלווה אף הוא למסע.
בתורת  הרבה  ומומחיותו  חכמתו  שמלבד  רופא  זה  היה  בכך,  מה  של  רופא  זה  היה  לא 
הרפואה, כרופאו האישי של המלך, היה בעל גישה בלתי מוגבלת לכל ספרי הרפואה, ואל 
לשכתו הגיעו מדי יום כל חידושי הרפואה שהתחדשו בממלכה. אשר על כן הוא האדם 

הראוי לשאול את פיו האם קיימת תרופה למחלה הנדירה.
*

העיר.  בשערי  המלך  של  מרכבתו  נכנסה  חצוצרות  תרועת  לקול  הגדול.  היום  ובא  אתא 
המונים נדחקו בצִדי הרחוב כדי לזכות לשזוף עין בשיירת המרכבות ההדורה, ואולי אף 

לראות את פני המלך.
המרכבה  אחר  בעיניו  תר  כשהוא  איגר,  עקיבא  רבנו  פוזנא,  של  רבה  נדחק  להמון  בינות 
שבתוכה ישב הרופא הדגול. משהבחין בה, מיהר לאותת לרָּכב כי דבר לו אליו. המרכבה 

נעצרה, והרב מיהר לעלות עליה.
הרופא הקשיב בהדרת כבוד לרב נשוא הפנים, אולם נאלץ להשיב את פניו ריקם. גם הוא 

תר רבות אחר תרופה למחלה זו, אולם העלה חרס בידו.
"ואם המלך בכבודו ובעצמו יחלה חלילה במחלה זו?", הפתיע הגאון את הרופא המהולל 
"אומַר  ואמר:  מהרהוריו  התנער  בודדות  דקות  לאחר  בהרהורים.  שקע  והרופא  בשאלה, 
דרך  ואין  כמעט  אולם  זו,  למחלה  ויעילה  בדוקה  אחת  רפואה  קיימת  האמת,  את  לרב 

להשיגה. 
בעומק המדבר, מצויה ציפור נדירה ביותר, שבשָׂרָהּ משמש רפואה למחלה זו. דא עקא 
כי קשה עד מאוד לתופסה; בדרך למקום גידולה אורבת סכנת מוות, וכדי להתגבר עליה 
נדרש ליווי של פלוגת חיילים מאומנת. אילו חלילה זקוק היה המלך לתרופה, בוודאי לא 
היה מונע מעצמו כל הוצאה וטרחה עד שהיה משיגה, אך לאדם מן השורה אין כל סיכוי 

להגיע אל הציפור. לפיכך מתחילה לא ראיתי לנכון לספר לך על רפואה זו".
מנקודת מבטו של גוי, חכם ככל שיהיה, הייתה זו מסקנה נכונה. אולם רבי עקיבא איגר 
את  להשיג  אפשרות  יש  ודם  בשר  למלך  אם  בעצמו:  וחומר  קל  נשא  היוקדת  באמונתו 

הציפור, על אחת כמה וכמה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
נפרד הרב מן הרופא בברכה ומיהר מיד להסתגר בחדרו. ספון בין הכתלים ספוגי התורה 
והחסד עמד והתפלל בדמעות שליש לבורא העולם כי יועיל לשלוח רפואה לחולה פלוני 

בן פלונית.
*

זמן מה לאחר מכן נשמע לפתע קול חבטה מגג הבית. בני הבית עלו בבהלה אל הגג, ולנגד 
יכולת  ונעדר  פצוע  היה  העוף  מעולם.  ראו  לא  שכמוהו  ומשונה  גדול  עוף  נגלה  עיניהם 

תעופה. בכוחות משותפים הורידוהו אל הבית.
הרב ששמע על העניין לא היה מופתע. על אף שלא ידע בבירור כי לעוף זה התכוון הרופא, 
סמך ובטח בכוחה של תפילה. הוא הורה לבני ביתו לבשל את העוף במרק ולתת ממנו 
לחולה קמעא קמעא. תוך כמה ימים החל מצבו של החולה להשתפר בהדרגה, וכעבור 

זמן לא רב שב לאיתנו, ויהי לפלא.
בציוויו של רבי עקיבא איגר גנזו בני ביתו את נוצות העוף למשמרת, וכעבור כמה שנים 
כששוב חלף במקום רופאו האישי של המלך, והנוצות הוצגו לפניו, צנח הלה תחתיו כלא 

מאמין, ואישר שאכן, אלו הן נוצותיו של אותו עוף נדיר.
שבו וסיפרו זאת לרב בהתפעלות, אך הרב לא התפעל כלל ועיקר, ואמר: "לא למטרה זו 
הוריתי לכם לשומרן, כי אם למען ידעו דורותיכם ויכירו בגודל כוחה של תפילה שנובעת 

ממעמקי הלב".
'אוצר הסיפורים' יז; מוסף שב"ק שלח ס"ו

מקורו של מנהג קריאת סדר פרשת הקרבנות בכל יום ויום שהובא להלכה ב'שולחן ערוך' (או"ח א 
ה), נלמד מדברי חז"ל במסכת מנחות (קי א): "אמר רבי יצחק, מאי דכתיב (ויקרא ו יח; ז א): 'זֹאת ּתֹוַרת 
ַהַחָּטאת...; ְוזֹאת ּתֹוַרת ָהָאָׁשם'? כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, וכל העוסק בתורת 

אשם כאילו הקריב אשם".

עוד הביאו חכמינו במסכת מגילה (לא ב) ששאל אברהם אבינו את הקדוש ברוך הוא: "ריבונו של 
עולם! שמא חס ושלום ישראל חוטאים לפניך ואתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה?", השיב 
לו הקדוש ברוך הוא: "יבואו הקרבנות ויכפרו עליהם". כאשר שב ותהה אברהם: "בזמן שאין בית 
המקדש קיים מה תהא עליהם?" אמר לו הקדוש ברוך הוא: "כבר תיקנתי להם סדר קרבנות. בזמן 
שקוראים בהם לפניי – מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לפניי, ואני מוחל להם על כל עוונותיהם".

הסיבה להקדמת הקרבנות לתפילה
על  מוולוז'ין  הנצי"ב  של  ביאורו  פי  על  להבין  נוכל  לתפילה  הקרבנות  פרשת  הקדמת  סיבת  את 
הפסוק (שה"ש א ח): "ִאם א ֵתְדִעי ָל ַהָּיָפה ַּבָּנִׁשים ְצִאי ָל ְּבִעְקֵבי ַהּצֹאן ּוְרִעי ֶאת ְּגִדּיַֹתִיְך ַעל ִמְׁשְּכנֹות 
ָהרִֹעים"; "ִאם א ֵתְדִעי ָל" – אם תבקשו לדעת איזו זכות תעמוד לכם בגלות במקום הקרבנות, 
"ְצִאי ָל ְּבִעְקֵבי ַהּצֹאן" – תנו דעתכם לעיקר תכלית הקרבנות, שהוא כדי שתתקבל התפילה באותה 
ִמְנָחתֹו" – הקדוש ברוך  ֶהֶבל ְוֶאל  ה' ֶאל  שעה. כפי שנאמר בקרבנו של הבל (בראשית ד ד): "ַוִּיַׁשע 

הוא האזין לתפילתו בזכות מנחתו. וכן מצינו בעוד מקומות שהתפילה נשמעת בזכות הקרבנות.

והטעם לדבר הוא, שהעוונות יוצרים מחיצה המפסיקה בין האדם לבין קונו, וכפרת הקרבן מסירה 
מחיצה זו ומביאה לקבלת התפילה. מלבד זאת היה הקרבן מביא את האדם לדבֵקות בה' יתברך, 
מפני שבעת הקרבתו היה על המקריב להרגיש כאילו הקריב את עצמו לפני ה' וכל עבודות הקרבן 

נעשו בגופו ממש (ראה רמב"ן ויקרא א ט). דבֵקות זו חיונית עד מאוד לעבודה שבלב – זו תפילה.

לפיכך תיקנו רבותינו לומר את פרשיות הקרבנות קודם התפילה, כי אמירתן השקולה כנגד הקרבת 
הקרבנות תסלק את המחיצות שנגרמו בעוונותינו ותסייע בידינו להידבק בבורא יתברך, וכך תקובל 

תפילתנו לרצון לפני אדון כול ('טללי אורות').

הקריאה מכפרת אף על המזיד 
הקדוש  יכפר  כיצד  אבינו  אברהם  תמה  הראשונה  בשאלתו  כי  נמצא  הגמרא,  בדברי  נדקדק  אם 
ברוך הוא לבני ישראל כאשר הם 'חוטאים' (בשוגג) לפניו, ונענה כי הקרבנות יכפרו עליהם – ואכן 
הקרבנות אינם מכפרים אלא על השוגג. אך לעומת זאת, על שאלתו השנייה: מה יהיה לאחר חורבן 
בית המקדש? השיב לו הקדוש ברוך הוא, כי באמצעות קריאתם לפניו את סדר הקרבנות הוא מוחל 

לישראל על כל 'עוונותיהם' (במזיד).

גדולה  הקרבנות  אמירת  של  השפעתה  זיע"א:  יששכר'  'בני  בעל  הרה"ק  מכך  דרש  נפלא  חידוש 
אף יותר מהשפעת הקרבנות בעצמם. כי הקרבנות אינם מכפרים אלא על השוגג, ואמירת פרשת 

הקרבנות מכפרת אף על המזיד ('דרך פיקודיך' הקדמה ה אות ח).

דברים אלו תואמים לחידושו של מרן ה'חפץ חיים' (עה"ת עמ' קמו) על פי דברי המדרש, כי אף בזמן 
זו  וקריאה  הקריב,  שאותו  הקרבן  פרשת  את  לקרוא  המקריב  על  היה  קיים,  היה  המקדש  שבית 

הייתה חלק בלתי נפרד מסדר כפרתו.

הועילה  הקרבן  הקרבת  עצם  קיים,  היה  המקדש  שבית  בזמן  שאף  יבואר,  יששכר'  ה'בני  ולדברי 
לחלק השוגג שבעבֵרה, אך לכפרת חלק המזיד שבעבֵרה הוצרך המקריב לקרוא את פרשת הקרבן.

חשיבות האמירה בכוונה
מלשון חז"ל 'כל העוסק' למד השל"ה (מסכת תענית נר מצוה אות לג) כי סגולתה של פרשת הקרבנות 

אינה פועלת באמירתה מן השפה ולחוץ, כי אם באמצעות ההתעסקות בה והכוונה בכל פרטיה.

וכן כתב בפירוש רבנו בחיי (ויקרא ז לז): "והענין, שהוא מתבונן בבאור הפרשה אל איזה ענין היא 
רומזת, כי מתוך כך יתגלו עיני שכלו ויבינו נפלאות מתורת הקרבנות.

ובזה ישתדל יותר בקיום התורה והמצות ויהיו עונותיו נמחלין לו כאלו הקריב קרבן, כי אין לומר 
שתהיה הכוונה שיהגה ויגרוס לשון הפרשה בפסוקיה הערומים בלבד מבלי שיתבונן בפירושם".  

כעין זה משמע מדברי הזוהר הקדוש (ח"א דף ק א) שהקורא ומזכיר בפיו בבית הכנסת את פרשיות 
תמיד  עליו  לקטרג  העומדים  רעים  שהמלאכים  היא  כרותה  ברית  בלבו,  בהם  ומכוון  הקרבנות 

ולהזכיר עוונותיו, אינם יכולים לעשות לו רעה, אלא טובה בלבד.

האדמו"ר  היה  רגיל  זצ"ל:  מצאנז  חיים'  'שפע  בעל  הגה"ק  של  הנהגתו  הייתה  מופלאה  זה  בעניין 
שעה  במשך  ממש.  כלימוד  אלא  גרידא  כאמירה  לא  רבה,  במתינות  הקרבנות  סדר  כל  את  לומר 
שלעומדים  עד  היטב,  הדק  ולבארה  המדוברת,  לשפה  ומילה  מילה  כל  לתרגם  טורח  היה  ארוכה 
מן הצד היה נראה כביכול מוסר הוא עתה שיעור עמוק בהלכות המקדש וקודשיו. את פרק 'איזהו 
מקומן' היה קורא בניגון הידוע של לימוד המשניות, ובתקופה מסוימת הגדיל לעשות כשהיה נכנס 

אל התפילה כשספר משניות בידו, שממנו קרא את פרק 'איזהו מקומן' ('הליכות חיים' עמ' קסט).

נס הצלתו של המשגיח
על מעלתה של אמירת הקרבנות נוכל ללמוד גם מהמעשה הבא: מעשה זה אירע בדורנו, לאחד 
מגדולי המשפיעים בארצות הברית, הלוא הוא המשגיח הגאון הצדיק רבי משה וולפסון שליט"א, 

רב קהל 'אמונת ישראל' בבורו פארק:

באחת מאסֵפוֹת החיזוק שנערכו בקרב בני קהילתו, הנהיג המשגיח כי מיום זה ואילך יחלו לומר 
בבית מדרשו את סדר הקרבנות בציבור כיתר חלקי התפילה. זמן מה לאחר מכן חש המשגיח בלִבו 
והוצרך לעבור ניתוח דחוף שהיה כרוך בסכנת חיים. המשגיח כדרכו התחזק בביטחונו בה' כי לא 

יאונה לו כל רע וכי בחסדי שמים יעבור את הניתוח בשלום.

ביום המיוחל הוכנס לחדר הניתוח והורדם. והנה ראה בחלומו איש זקן בעל הדרת פנים שאמר לו: 
"יכול אתה להיות רגוע ושליו. בעזרת ה', הניתוח יעבור בשלום ותהיה לך רפואה שלֵמה, וכל זאת 
משום שבשמים שמחים מאוד בהנהגה שהנהגת בבית מדרשך לומר את הקרבנות בציבור, שזהו 

דבר גדול מאוד".

כשבחסדי שמים קם המשגיח מחוליו, מיהר לאסוף את בני הקהילה, שח בפניהם את דבר המעשה 
ועוררם כי מעתה ואילך יש להתחזק בהנהגה שקיבלו על עצמם יותר, שהרי משמים הסכימו כי 

דבר גדול וחשוב הוא ('בפקודיך אשיחה' ח"ג שער התפילה מאמר ה).

סיפור שבועי על אמן ותפילה הארות בסדר התפילה  מעשה אמוניםתענה אמונים 

קול השמים הוליך את העוף

מעתע האר סססיפפפפם  ם

ולי

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

הקדמה לפרשיות הקרבנות


