
מצוות פרה – יסוד לכל המצוות
"זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ֵלאמֹר" (יט ב)

רבים תמהו: מדוע פרשה זו העוסקת במצוות פרה אדומה לא 
נפתחת במילים: 'זאת חוקת הפרה' כפי שנאמר במצוות הפסח 

(שמות יב מג): 'זֹאת ֻחַּקת ַהָּפַסח'?

פירש ה'אור החיים' הקדוש:
משום  רק  הבורא  מצוות  את  לקיים  היא  האדם  חובת  עיקר 
מחמת  רק  מצווה  מקיים  אם  הגבורה.  מפי  עליהן  שנצטווה 

הבנת ההיגיון שבה, אין זה נחשב שקיים את המצווה כראוי.
לפיכך, בנוגע למצוות פרה אדומה שהיא כחוק בלא טעם כתבה 
התורה: "זֹאת ֻחַּקת ַהּתֹוָרה", ללמדך כי המקיים את מצוות פרה, 
אף שאינו מבין את טעמה, מעלה עליו הכתוב כאילו קיים את 
כל התורה כולה, כי במעשהו זה מוכיח שכוונתו בקיום כל שאר 

המצוות היא לעשות רק את רצון ה'.
אדלר  חיים  רבי  הגאון  ביאר  החיים'  ה'אור  דברי  פי  על 
'אלוקי  תפילת  נוסח  את  חיים'  'החפץ  בספרו  מסטרימטרה 
ואחרי  בתורתך  לבי  פתח  תהיה,  לכל  כעפר  "ונפשי  נצור': 
הוא  ברוך  מהקדוש  אנו  מבקשים   – נפשי"  תרדוף  מצוותיך 
שבזכות רצוננו ('נפש' – לשון רצון) לקיים את המצוות שאין בהן 
כל  קיימנו  כאילו  הדבר  לנו  ייחשב  אדומה',  פרה  כ'אפר  טעם 

תרי"ג מצוותיו, אף אלו שאינן נוהגות בזמן הזה.

תורה – תשובה, תפילה וצדקה
כך דרש הרה"ק ה'אמרי חיים' מויז'ניץ את לשון הכתוב: "זֹאת 
[תשובה,  ממון'  קול  'צום  בגימטרייה  'זאת'   – ַהּתֹוָרה"  ֻחַּקת 
תפילה וצדקה]. הכתוב מלמדנו שכדי להגיע להשגות גבוהות 
בלימוד התורה, יש לשלב את לימודה יחד עם 'זאת', היינו עם 

תשובה, תפילה וצדקה.

חומרא כנגד קולא
"ְוִהָּזה ַהָּטהֹר ַעל ַהָּטֵמא" (יט יט)

הפרה  שטהרת  זה  מפסוק  חכמים  דרשו  ב)  (מג  יומא  במסכת 
שטבל  (אדם  יום'  'טבול  ידי  על  גם  להיעשות  יכולה  האדומה 
מטומאתו אך טרם נשלמה טהרתו). ולא זו בלבד, אלא שכדי להפריך 
את דעתם המעוותת של הצדוקים שאסרו את הדבר (כיוון שאינם 
תיעשה  שהפרה  ז)  ג  (פרה  חכמים  ציוו  חז"ל),  בדרשות  מאמינים 

בדווקא על ידי טבול יום.

חכמים  החמירו  זו  קולא  שכנגד  א)  ב  (יומא  בגמרא  מבואר  עוד 
בפרטים רבים אחרים בסדר עשייתה: היו מגדלים בבית מיוחד 
שלא  משמר  מכל  עליהם  ושומרים  לידתם  מרגע  תינוקות 
ייטמאו, ועוד כהנה וכהנה חומרות נוספות המבוארות במשנה 

(שם א-ב) כדי למנוע זלזול במצווה חשובה זו.

דקלם'  התלמוד  ב'בית  מקלם  הסבא  הנהיג  זה  יסוד  פי  על 
וברכות  דזמרה  פסוקי  את  למהר  שהוצרכו  הקיץ  שבימות 
יאריכו  מאידך  שמע,  קריאת  זמן  הקדמת  מפאת  שמע  קריאת 
כדי  ובכוונה,  בדקדוק  לאומרה  ויציב'  'אמת  באמירת  מאוד 

'תפילת חנה' עמ' סא להראות שהתפילה אינה קלה בעינינו.

אין להתפלל בשטח פתוח
 ֵנֵל ַהֶּמֶל א ַנֲעבֹר ְּבָׂשֶדה ּוְבֶכֶרם... ֶּדֶר ַנְעְּבָרה ָּנא ְבַאְרֶצ"

א ִנֶּטה ָיִמין ּוְׂשמֹאול ַעד ֲאֶׁשר ַנֲעבֹר ְּגֻבֶלָך" (כ יז)

פירש הגאון רבי יהונתן אייבשיץ:

משה רבנו הבין כי כיון שבני אדום מכירים בעובדה שאין כוחם 
שישראל  בזמן  שמא  הללו  חוששים  בפיהם,  אלא  ישראל  של 
"א  להם:  הבטיח  ולפיכך  מפלתם,  על  יתפללו  בארצם  יעברו 
להתפלל  שניתן  מוצנעים  במקומות   – ּוְבֶכֶרם"  ְּבָׂשֶדה  ַנֲעבֹר 
בהם, אלא "ֶּדֶר ַהֶּמֶל ֵנֵל" – במקום פתוח שאין לו מחיצות, 
בשו"ע  (כמבואר  בו  בעוברנו  למפלתכם  להתפלל  נוכל  לא  ולכן 

'תפארת יהונתן'או"ח צ ה).

אמת מוחלטת כתנאי לקבלת התפילה
"ַוּיֹאַמר ִאם ָנתֹן ִּתֵּתן ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְּבָיִדי" (כא ב)

כנען,  בלשון  לדבר  לשונו  את  ושנה  הנגב.  בארץ  יושב  "עמלק 
כנענים  לתת  הוא  ברוך  לקדוש  מתפללים  ישראל  שיהיו  כדי 
בידם והם אינם כנענים. ראו ישראל לבושיהם כלבושי עמלקים 
תתן  נתון  'אם  שנאמר:  סתם,  נתפלל  אמרו  כנען,  לשון  ולשונם 

את העם הזה בידי'" (רש"י).

יש להבין: הרי הקדוש ברוך הוא יודע תעלומות בני אדם ובוחן 
כליות ולב, וכי אילו היו טועים ישראל ומתפללים לפניו שייתן 

את הכנענים בידם, לא היה מושיעם מהעמלקים?

יסוד גדול על כוחן של המילים היוצאות מפינו בפרט בעבודת 

'לב  בעל  הי"ד  ַּבְקְשׁט  אהרן  רבי  הגאון  מכך  למד  התפילה, 
אהרן': אם אין התפילה עולה בקנה אחד עם האמת המוחלטת, 
בתהלים  בפסוק  גם  נרמז  זה  דבר  להתקבל!  שלא  היא  עלולה 
(קמה יח): "ָקרֹוב ה' ְלָכל קְֹרָאיו ְלכֹל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת" – ככל 
שהתפילה קרובה יותר למידת האמת, כך קרוב ה' לענות לה 

ולקבלה לרצון.
'מעלות התפילה'

הסיבה לקבלת תפילותינו
"ַעל ֵּכן ֵיָאַמר ְּבֵסֶפר ִמְלֲחמֹת ה'" (כא יד)

בוא  על  הרבות  תפילותינו  לב  לדאבון  מקוז'ניץ:  המגיד  אמר 
הגאולה טרם נענו לטובה, אך מכל מקום פועלות הן גם בזמן 
הזה, בכך שבאמצעותן מתקבלות כל התפילות האחרות. ורמז 
יש לכך בכתוב (מלכים א' ח מח): "ְוִהְתַּפְללּו ֵאֶלי ֶּדֶר ַאְרָצם" – 
על  התפילות  דרך   – ארצם'  'דרך  'אליך',  מגיעות  התפילות  כל 

גאולת ארצנו.

תפילותינו   – ֵּכן"  "ַעל  שלפנינו:  הכתוב  את  המגיד  דרש  וכך 
הנאמרות בזמן שאנו מפוזרים בין שבעים אומות [בגימטרייה 
'ֵּכן'], "ֵיָאַמר ְּבֵסֶפר" – נזכרות הן בספר הרחמים, בזכות "ִמְלֲחמֹת 
והתגלות  שמים  כבוד  על  'נלחמים'  אנו  שבהן  התפילות   – ה'" 

השכינה שתהיה בבוא הגאולה השלֵמה במהרה בימינו אמן.

'ילקוט עבודת ישראל'

הזכרת ִנסי ארנון בתפילה
"ֶאת ָוֵהב ְּבסּוָפה ְוֶאת ַהְּנָחִלים ַאְרנֹון" (שם)

ארנון,  נחלי  בנסי  לספר  יש  כך  סוף  ים  בנסי  שמספרים  "כשם 
שאף כאן נעשו נסים גדולים" (רש"י).

איננו  מדוע  השאלה:  כמאליה  ועולה  צפה  רש"י  דברי  לאור 
יציאת  בנִסי  אנו  שמספרים  כפי  ארנון  נחל  בנִסי  מספרים 

מצרים?

שתי תשובות נאמרו בדבר:

א. בשירת 'אז ישיר' שאנו אומרים בכל יום, נאמר (שמות טו טז): 
"ַעד ַיֲעבֹר ַעְּמ ה' ַעד ַיֲעבֹר ַעם זּו ָקִניָת", ופירש אונקלוס: 'עד 
'עד יעבור' – את הירדן בכניסתו  יעבור' – עמך את נחל ארנון, 
בשירת  יום  בכל  ארנון  נחל  נס  את  מזכירים  שאנו  הרי  לארץ. 

הים ('ומתוק האור').

ב. במסכת ברכות (נח א) דרש רב שילא את הפסוק (דה"י א' כט 
יא): "ְל ה' ַהְּגֻדָּלה ְוַהְּגבּוָרה ְוַהִּתְפֶאֶרת ְוַהֵּנַצח ְוַההֹוד"; "ַהְּגֻדָּלה" 
– זהו מעשה בראשית, 'והגבורה' – זו יציאת מצרים, 'והתפארת' 
מפלתה  זו   – 'והנצח'  ליהושע,  שעמדו  ולבנה  חמה  הן  אלו   –
של רומי, 'וההוד' – זו מלחמת נחלי ארנון. הרי שבכל יום אנו 
מזכירים בתפילת 'ויברך דוד' את נִסי נחל ארנון (קובץ 'בית אהרן 

וישראל' מט קלא).

תפילה על עין המים
"ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו ָלּה" (כא יז)

שפך  מקום  ז):  טז  ובבראשית  (כאן  הטורים  בעל  יעקב  רבנו  כתב 
מצינו  וכן  ולהודאה.  לשירה  לתפילה,  הוא  מסוגל  המים 
טז  (בראשית  ַהַּמִים"  ֵעין  "ַעל  בנה  ישמעאל  על  הגר  שהתפללה 
ז), ואף אליעזר התפלל על זיווגו של יצחק "ַעל ֵעין ַהָּמִים" (שם 

כד יג).

תשליך  אמירת  למנהג  מקור  הטורים'  'בעל  מדברי  שלמדו  יש 
בראש השנה דווקא על שפת הנהר, ואף הסמיכו לכך את לשון 

הכתוב בתהלים (כט ג): "קֹול ה' ַעל ַהָּמִים".

הגהות 'שוהם יקר' על בעה"ט שם

פרשת חקת

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
ות

פני ם

אמן – מקור מים חיים
"ַמִים ַחִּיים ֶאל ֶּכִלי" (יט יז)

ב  (ירמיה  הפסוק  את  דרשו  א)  רפה  (וילך  הקדוש  בזוהר 
יג): "אִֹתי ָעְזבּו ְמקֹור ַמִים ַחִּיים" – זהו מי שאינו רוצה 

לקדש את שם הקדוש ברוך הוא בעניית אמן.

רמז לדברים נוכל למצוא בפסוק שלפנינו: "ַמִים ַחִּיים 
ֶאל ֶּכִלי" – 'אל כלי' בגימטרייה אמן.

'אמונת יצחק' ח"א עמ' קצא 

עניית אמן מצילה מצרה
"ַוִּיְׁשַלח ַמְלָא ַוּיִֹצֵאנּו ִמִּמְצָרִים" (כ טז)

אמן  עניית  שבכוח  הובא  א)  רפה  (וילך  הקדוש  בזוהר 
בכוונה ניצלים ישראל מן הצרות.

 "ניתן למצוא לכך רמז בפסוק שלפנינו: "ַוִּיְׁשַלח ַמְלָא
"ַוּיִֹצֵאנּו  'מלאך'],  [בגימטרייה  אמן  עניית  בכוח   –

ִמִּמְצָרִים" – מוציא אותנו ה' מן המצרים.
'ספר הגימטריאות' פר' בלק 

בתאריך ז' בתמוז יחול יום פטירתו של
הגאון רבי ברוך פרנקל תאומים בעל 'ברוך טעם' שעליו סופר:

מעשה ופעם ישב בסעודת ברית, ולפתע עלה חיוך על פניו. שאלו אחד המסובים: "על מה ולמה 
שחק רבנו"? והשיב: "ראיתי דבר מה בגן עדן העליון, על כן שחקתי". חזר ושאלו: "וכיצד זוכים 
לזה?" השיבו ה'ברוך טעם': "הן אמרו חז"ל (שבת קיט ב) כי כל העונה אמן פותחים לו שערי גן 
עדן. נאמר 'פותחין' לשון הווה, שבעודו חי זוכה לראות. אם תקפיד גם אתה לענות 'אמן' בכל 

כוחך, בטוחני שגם אתה תראה!"
'אהל ברוך' אות מז

 כל העונה אמן בכל כוחו, פותחין לו שערי גן עדן.
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בית  הוא  הלא  הברית,  בארצות  ביותר  המוכר  הכנסת  בית  על  שמע  שלא  מי  אין  כי  דומה 
הכנסת 'שומרי שבת' השוכן בשדרה השלוש עשרה, מרכזה התוסס של שכונת בורו פארק 

אשר בברוקלין שבניו יורק.
ארץ  בני  משולחים  עולם,  שועי  לצד  ודלים  אביונים  זה,  לצד  זה  מתפללים  זה  כנסת  בבית 
ישראל, לצד אנשי גולת אמריקה. הכול מתקבלים בשעריו במאור פנים. מתקיימים בו מנייני 
תפילה עשרים וארבע שעות ביממה, ותמיד יכול כל רעב למצוא בו מאכל ומשקה להשיב 

בו את נפשו.
ניו  גביר  ערבית,  לתפילת  יחד  בו  המתינו  הלילות  באחד  כאשר  הפלא  מן  אפוא  זה  היה  לא 
יורקי עתיר נכסים ויהודי בעל חזות ירושלמית חסידית, שחוט של חן נסוך על פניו, אך העוני 

ניכר בבגדיו הבלים.
כבר בתחילת התפילה הספיק הגביר להבחין כי שכנו לספסל שרוי במצוקה קשה. מראהו 
המרושל ומבטו המוטרד עוררו את רחמיו, ותפילתו שנאמרה בדמעות ובהשתפכות הנפש 

הסבה את תשומת לבו.
ברחמים,  הגביר  הרהר  הקודש',  שבעיר  בביתו  המורחבת  משפחתו  את  המסכן  עזב  'בוודאי 
'והוא טרח והגיע עד ברוקלין הרחוקה כדי למצוא טרף לביתו, אך חזותו מוכיחה עליו שעומד 
המשיך  הדבר...',  ומדכא  מייאש  כמה  ריקות.  בידיים  האמצעים  דלת  למשפחתו  לחזור  הוא 

הגביר להפליג בדמיונו.
ההרהורים ששטפו את מוחו לא נתנו לו מרגוע, ובטרם החל בתפילה פנה אל היושב לצדו 

והתעניין במאור פנים: 'האם מארץ ישראל אתם? בוודאי באתם לכאן כדי לגייס כסף'... 
נאלץ  והגביר  כעת,  לשוחח  יכול  אינו  כי  בידו  סימן  מיד  אך  לרגע,  משרעפיו  ננער  היהודי 

להמתין בסבלנות עד סיום התפילה.
אלא שגם כאשר סיים החזן את התפילה לא היה סיפק ביד הגביר להתעניין במשולח, משום 
תוך  ברגש,  עשרה  שמונה  ברכות  באמירת  והתרכז  טמירים,  בעולמות  שקוע  היה  שהאיש 

התעלמות מוחלטת מהסובב אותו.
זמנו של הגביר היה מוגבל, ולכן לא חשב פעמיים. האיש עשה עליו רושם בל יתואר, והוא 
הוציא מכיסו את פנקס ההמחאות, רשם המחאה על סכום עצום, גם במושגיו שלו, הניחה 

תחת סידורו של רעהו ומיהר לנסוע לדרכו.
בדרך החלו לפקוד אותו הרהורי חרטה: בצדקה, כמו בעסקים, הוא לא אהב ליטול סיכונים 
מיותרים, ומי יודע אולי אדם זה אינו אלא מתחזה לנצרך, או שאינו חפץ לקבל צדקה. כיצד 

נהג הוא בניגוד לטבעו בפזיזות שכזו ונתן סכום כה גדול לאיש שאינו מכיר כלל ועיקר?
'לכל הפחות התכוונתי למצווה', הרגיע את עצמו לבסוף, 'ומחשבה טובה הקדוש ברוך הוא 

מצרפה למעשה'.
*

מכבר  זה  נשכח  שבת'  ב'שומרי  ההוא  הלילה  של  זכרו  וחודשים.  שבועות  ימים,  מאז  חלפו 
מלב הגביר. והנה, בעיצומה של השעה הקבועה שבה קיבל קהל לבקשות עזרה וחסד, נכנסו 
לחדרו שני משולחים מוכרים. לאחר מילות הברכה המקובלות הפתיעו אותו בשאלה: "שמא 

מכיר אתה את מיודענו ר' פלוני ב"ר פלוני מירושלים עיר הקודש?"
הגביר הרים את עיניו מפנקס ההמחאות שלפניו, הסיט את משקפי הקריאה אל קצה אפו 

ומשך בכתפיו כלא מבין. 
"מאין אמור אני להכירו?!", תמה באוזניהם תוך שהוא מגיש לידיהם את ההמחאה החתומה.

"לפי התיאור שהוא מסר לנו חשבנו שאתה מכירו, אך כפי הנראה טעינו", התנצלו השניים 
ופנו לעזוב את החדר.

"המתינו לרגע", ניצת פתאום זיק התעניינות בעיני הגביר, "התוכלו לספר לי מיהו האיש ומה 
מעשיו?"

השניים הבינו כי לפניהם הזדמנות פז לקשור שיחה עם הנדיב הדגול, ומשכך החליטו לשתפו 
בסיפורם: "לפני כעשרה חודשים פגשנו את ידידנו ר' פלוני הנ"ל, והסיפור שבפיו היה לא-

מארצות  שב  עתה  זה  כי  לנו  סיפר  האיש  כמונו;  ותיקים  משולחים  של  במושגים  גם  ייאמן 
הברית לאחר שהייה של כמה שבועות במטרה לקבץ סכום שיוכל לחלץ אותו מבוץ החובות 

שבו שקע עד צוואר, לאחר שזכה לחתן כמה מצאצאיו.
איש צדיק ואציל נפש הוא מיודענו זה, והייתה זו לו הפעם הראשונה שנאלץ מתוקף הנסיבות 
לבקש עזרה מבשר ודם. אולם עדינותו ואופיו השקט עמדו לו דווקא לרועץ, והוא מצא את 
עצמו יום לפני שובו ארצה, כשבידיו סכום זעום המכסה אך בקושי את דמי הנסיעה, ואין בו 

כדי לכסות ולּו את הקטן שבחובותיו הרבים.
היום  את  כי  בלבי  ההחלטה  גמלה  'אך  האיש,  לנו  סיפר  היום',  באותו  הייתי  ורצוץ  'שבור 
האחרון לא אבזבז בשיטוטים חסרי תוחלת בין כתובת זו לאחרת, אלא בפנייה לכתובת האחת 

והיחידה, למי שהעושר והנכסים שלו, למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא'.
בשעת בוקר מוקדמת נכנס האיש לבית הכנסת 'שומרי שבת' שָהמה מתפללים, עלה לאחת 

הקומות העליונות והחל בהכנות לתפילת שחרית.
לאחר תפילה נרגשת ורוויית דמעות סעד פת שחרית, ומיד פנה לאמירת תהלים רצופה עד 
תפילת מנחה. גם תפילת המנחה עברה עליו בהתרוממות נפש בלתי מצויה, ולאחריה המשיך 

האיש באמירת תהלותיו של דוד בן ישי, כבן המתחטא לפני אביו.
בהגיע זמן תפילת ערבית התנתק האיש כמעט לחלוטין מן העולם החומרני שבחוץ, ובסערת 
תפילתו, לא שם לִבו אף למתפללים שישבו לצִדו. אלא שלפתע, דווקא בעיצומה של ברכת 

'אהבת עולם' המרטיטה, הופרע מכיסופיו כשחש טפיחה על שכמו.
'והנה הבחנתי ביהודי שמראהו החיצוני העיד  'הרמתי את עיניי מהסידור', סיפר לנו האיש, 
ברורות כי שייך הוא לצד 'הנותנים'. האיש פנה אליי באדיבות והתעניין: 'האם מארץ ישראל 

אתם? האם באתם לאסוף כסף כאן, בארצות הברית?'
לרגע קצר חככתי בדעתי אם לענות לו, אלא שאז נזכרתי כי נתון אני בעיצומה של שיחה ערה 

עם 'הגביר' הגדול ביותר, וכיצד זה אוכל להסיח דעתי כדי לענות לגביר בשר ודם?!
החלטתי להתעלם מהשאלה ולהמשיך בתפילה. הייתה זו הקרבה גדולה מצדי, כי נראה היה 
את  לשלוח  ה'  יכול  בוודאי  כי  בהנחה  התחזקתי  אולם  לעזרה,  נכונות  היו  האיש  של  שפניו 

ישועתו אליי גם לאחר התפילה...'"
בשטף  אורחיו  את  לפתע  הגביר  הפתיע  במקומכם?",  הסיפור  את  להמשיך  אוכל  "האם 
דיבורם, ומבלי לחכות לאישורם המשיך: "בוודאי כבר הבנתם כי אני הוא האיש שהנחתי את 
ההמחאה תחת סידורו של ידידכם, ואני מודה לכם על שהורדתם ממני משא כבד. שכן מאז 
אותו היום מתהלך אני ברגשי חרטה, תוך שספק מנקר בלבי האם ההמחאה המכובדת שנתתי 

הגיעה לידיו של אדם שלא נזקק לה כלל.
עתה הבנתי כי זכיתי לשמש שליח ממרום להושיע יהודי שהבין מהי הכתובת הטובה ביותר 

לישועה ולהצלחה".
במילים אלו נפרדו השניים מן הגביר, כשההמחאה המכובדת שבידם הייתה חיוורת לעומת 

המסר העוצמתי שנטלו אתם כצידה נצחית לחיים.
'בפקודיך אשיחה' ח"ג עמ' שצה

מעלת אמירת פרשת הקטורת
חביבה עד מאוד היא עבודת הקטורת, כפי שאמרו חז"ל (תנחומא תצוה טו): "אמר הקדוש ברוך 
הוא: מכל קרבנות שאתם מקריבים, אין חביב עלי כקטורת... שכל הקרבנות כולן לצרכיהם 
על  אלא  האשם,  על  ולא  עוון  על  ולא  החטא  על  לא  באה  אינה  אבל הקטורת  של ישראל... 

השמחה".

אנו  יכולים  שבאמצעותה  ב)  כז  (תענית  חז"ל  אמרו  הקרבנות  פרשיות  לאמירת  שבנוגע  כפי 
לעבודת  בנוגע  חז"ל  הפליגו  כך  ממש,  של  קרבנות  לנו  כשאין  הגלות  בזמן  אף  להתכפר 
הקטורת שמגינה בעדנו מכל צרה אף בזמן שאין לנו עבודת הקטורת שנעשתה בבית המקדש.

שמעיין  מי  שכל  הוא  ברוך  הקדוש  מלפני  היא  גזֵרה  ב):  (ריח  ויקהל  בפרשת  הזוהר  כותב  כך 
וקורא בכל יום בפרשת מעשה הקטורת, יינצל 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 באמירתה, ומוסיף, שאם היו בני אדם 
יודעים כמה חשובה הקטורת לפני הקדוש ברוך הוא, היו לוקחים כל מילה ומילה מפרשת 
הקטורת ומעלים אותה על ראשם ככתר של זהב. לכן המכוון בה בכל יום זוכה לחלק בעולם 
הבא.  ובעולם  הזה  בעולם  רעים  דינים  מכל  וניצל  ממנו,  מסתלקת  מיתה  הבא,  ובעולם  הזה 
ומאידך, מי שאינו מקפיד על כך בכל יום, גורם לעצמו הפסדים גדולים, ודינים ומגֵפות שורים 

עליו, רחמנא ליצלן.

עוד לומד הזוהר שם מלשון הכתוב בפרשת תצווה (שמות ל ח): "ְקטֶֹרת ָּתִמיד ִלְפֵני ה' ְלדֹרֵֹתיֶכם" 
– כיוון שהקטורת חביבה כל כך לפני הקדוש ברוך הוא, על כן עומדת היא תמיד לפניו. ואף 

שהתפילה חשובה ביותר, מעשה הקטורת יקר וחשוב ממנה.

סגולות הקטורת
כתב המבי"ט בספרו 'בית אלקים' (שער התפילה פרק טז): "אומרים בכל יום פטום הקטורת בוקר 
אחד  כל  למרום  משה  שכשעלה  שמצינו  וכפי  (מגפה),  ַהֶדֶּבר  לעניין  מסוגל  הוא  כי  וצהרים, 
ֶאת  'ַוִּיֵּתן  יב):  יז  (במדבר  שנאמר  ָדָּבר,  לו  מסר  המוות  מלאך  ואף  ָדָּבר...  לו  מסר  מהמלאכים 
תועיל,  קריאתה  כן  כמו  המגיפה,  בזמן  מכפרת  שהקטורת  וכיון  ָהָעם'...  ַעל  ַוְיַכֵּפר  ַהְּקטֶֹרת 

כעניין שנאמר (הושע יד ג): 'ּוְנַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתינּו'".

ומוסיף המבי"ט: "ויש בכך רמז, בעניין החלבנה המעורבת בשאר עשרת הסממנים, עם היות 
ריחה רע ושאר הסממנים ריחם טוב. ויש בטבע נדיפת ריחם לבסם ריח הרע שבחלבנה עד 
בקהל  מתערב  והוא  החלבנה  דמיון  שהוא  המוות  למלאך  רמז  וזה  כמותם,  טוב  ריחו  שיהא 
שיש ביניהם דבר של קדושה להזיקם, וכשהם טובים וישרים בליבם ושבים בתשובה שלימה, 
עונה  כרחו  בעל  הרע  שמלאך  עד  בו  שולטים  הם  אלא  בהם,  לשלוט  יכול  המות  מלאך  אין 

אמן".

עוד הביא ב'יסוד ושורש העבודה' (שער האשמורת פי"א) בשם האריז"ל שאמירת פרשת הקטורת 
פיטום  פרשת  שקריאת  כתב  כג)  קלב  (או"ח  החיים'  וב'כף  שלֵמה.  בתשובה  לשוב  סגולה  היא 
בעושר  לזכות  סגולה  היא  התורה,  ספר  כתוב  שבו  הכתב  אשורית,  בכתב  הכתובה  הקטורת 
ולהצליח בכל עסקיו. אולם ראה שם בס"ק יח שהדגיש שאף שיש בה סגולה, אל לו לאדם 
לכוון באמירת הקטורת להנאתו, כי אם לעשות נחת ליוצרו, שכן אמירתה גורמת נחת רוח 

מיוחדת לפניו יתברך.

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 מסימניה, ואמרינן שהוא חייב מיתה 

אם חיסר אחת מסממניה".

אף ה'בית יוסף' (שם) הביא זאת בשם הראשונים, והוסיף שבמקצת מקומות נהגו שלא לאומרה 
מחשש זה. אולם בהמשך דבריו דחה זאת וכתב שהסיבה שאמרו שהמחסר אחת מסממניה 
חייב מיתה, אינו נענש על עצם העובדה שמחסר, אלא על כך שנכנס שלא לצורך למקדש, 
וכיוצא בזה. והוסיף, שאף אם נאמר כדברי הראשונים הנ"ל, אין להימנע בשל כך מלאומרה, 

מפני שבשימת לב ובהקפדה אפשר להיזהר שלא לחסר אמירת אחד מהסממנים.

להרהר בתשובה קודם אמירתה
הקטורת,  אמירת  קודם  ורכילות  הרע  לשון  עוון  על  בתשובה  להרהר  שיש  בספרים  כתבו 
כפי שאמרו חז"ל (פסחים פב ב) שהקטורת מכפרת על עוון לשון הרע שבסתר. בספר 'מזמור 
לאסף' (למהר"ש שנדוך מגדולי חכמי בגדד, מוסר לפרשת הקרבנות) ביאר זאת במשל נפלא: מעשה במלך 
שהטיל מס על עבדיו, שהיו עניים ולא השיגה ידם לשלם את המס המוטל עליהם. מה עשו? 
הביאו תחת המס מנחה פשוטה כפי שהשיגה ידם, נתנוה בכלי פשוט אך מצוחצח, והגישוה 

לפני המלך בבושת פנים, בקידה ובהשתחוויה.

הטובה  את  המלך  לפני  להגיש  העזה  השתוקקותם  על  העידו  ומעשיהם  פניהם  הכרת 
שבמתנות, ושהדבר נמנע מהם רק מחמת עניותם. לפיכך מחל להם המלך והתרצה במתנתם.

את  למלך  לחלוק  מבלי  ובזוי,  מלוכלך  בכלי  הדלה  מתנתם  את  שולחים  הללו  היו  אילו  אך 
הכבוד הראוי, הלוא בוודאי היה המלך קוצף עליהם ומענישם. שהרי היה עליהם לעשות את 

המירב שבידם כדי לגרום הנאה למלך.

והיה  כעשירים  היינו  קיים  היה  המקדש  שבית  בזמן  עולם;  של  מלכו   – המלך  עבדי  אנו  אף 
בידינו להגיש לפניו מנחה מכובדת כהקטרת הקטורת, אולם אף בזמן הזה שבעוונותינו הננו 
כעניים ואין בידינו אלא לומר את פרשתה, לכל הפחות עלינו להגיש את מתנתנו בכלי מכובד. 
לפני  לרצון  מנחתנו  תתקבל  ובכך  הלשון  חטאי  על  שלֵמה  בתשובה  לשוב  עלינו  כך  לצורך 

אדון כול. 

סיפור שבועי על אמן ותפילה הארות בסדר התפילה  מעשה אמוניםתענה אמונים 

ישועה מפתיעה ב'שומרי שבת'

מעתע האר סססיפפפם  ם

ב'ש

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

פרשת הקטורת


