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   .תפילהדיבור של לחשיבות כל נפלא חיזוק  – פרשת הקרבנות
אדם . 'קרבנות לפני היות להביא וכמה אפשרבפרשתנו אנו לומדים על 

אדם דל אמצעים מביא קרבן מנחה  ,מביא מן הצאן ומן הבקר, כולתעל יב
לאחד " כתר ראש"הובא בספר ( ע"א מוילנא זי"הגר ומכאן למד .מן הסולת

את חשיבותה של כל דיבור של  ,)אות כב, ע"ין זי'ח מוואלוז"מתלמיד הגר
 ו הידועים של דבריעל וזאת על פי ביאור נפלא שביאר , תפילה באשר היא

המכנה  )מאמר חיקור הדין חלק ג פרק יד, עשרה מאמרות( ע"ע מפאנו זי"הרמ
   ."כגוף בלי נשמה"את התפילה ללא כוונה 

כי בזמן הזה שאין בית המקדש קיים אפשר לעבוד עבודת עבודה על ידי 
.) ברכות כו(וכן אמרו , זה לימוד התורה" למה פרים שפתינוונש"

והנה בקרבנות יש מנחת סולת  .שהתפילות נתקנו כנגד קרבנות תמידין
שהעני מביא מנחה הבאה מסולת ושמן , ניהםוהחילוק בי, ויש קרבן בהמה

, ואילו העשיר מביא בעלי חיים, שהם דברים דוממים ואין בהם רוח חיים
האמירה , וכנגד זה נמי בזמן הזה .מן הבקר ומן הצאן יקריב את קרבנו

בפה היא הבאת הקרבן הגשמי בפועל ואילו הכוונה והמחשבה הן החיות 
גוף בלי "נה הרי זה דומה למביא ולכן המתפלל בלא כוו, של התפילה

ואילו הזוכה להתפלל בכוונה , זה קרבן מנחה שאין בו רוח חיים" נשמה
    .חשיב כמביא קרבן בהמה

שאף התפילה בלא . ומכאן למדים את חשיבותה של כל תפילה באשר היא
ובודאי , אלא שיש לה חשיבות כמו קרבן מנחה, כוונה אינה הולכת לאיבוד

 שחובת האדם להתאמץ כדי לכוון פירוש המילות שהוא מוציא מפיו
והוציא בשפתיו  נכשלואך גם אם לא הצליח , בעמדו לפני מלך הכבוד

 .כי הועילו מעשיו כקרבן מנחה, רוחובאל יפול , ללא כוונהתיבות התפילה 
  . הם חשובים ומקובלים לפני אדון הכל וגם

•   
הביא  ,שאף תפילה ללא כוונה אינה הולכת לאיבוד ראיה ברורה לכך

) ח סימן קיז סעיף ג"או(ע "ממה שנפסק בשו ל"צ רבי חיים ברים זצ"הגה
מבאר " בבית יוסף"ו, בימות החמה מחזירין אותו" ותן טל ומטר"שהאומר 

הרי זה  ,היינו שכאשר מביא גשמים בימות החמה, "דהוי מיקל"הטעם 
והלא רובא דרובא מן המקרים שאדם , ויש להתבונן בזה. סימן קללה

הרי זה בגלל שלא כוון באמצע ימות החמה " טל ומטר ותן"מבקש 
שוב מה ובשעת אמירת תיבות אלו לבו היה בל עמו לח, לבתפילתו כל

התעמק בתיבות התפילה הסיח דעתו לדברים ובמקום ל, הוא מוציא מפיו
כ איזו קללה "וא, וזה גרם לו לטעות כשגרת לשונו שלא כדין, אחרים

ל לזה "אך ממה שחששו חז, תיגרם מדבריו שנאמרו מן השפה ולחוץ
ח שגם תפילתו של יהודי בלא כוונה פועלת מוכ, וחייבו אותו לחזור לראש

   .ולכן עליו לחזור ולהתפלל כדי לבטל את קללתו שהביא לעולם, במרומים
 

עמוד  פורים( א"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"להגה "באר החיים"ובספר 
שכוונת כל איש יהודי כי האמת , ונראה הטעם בדרך הפשוט": מובא )נט

שהרי זו פנימיות רצונו , היא להתפלל כהוגן ובכוונה התפללבבואו ל
ובפרט בתפילה שחיי גופו ונפשו תלויין , ש"לעשות נחת רוח לבורא יתב

אך מה , במחשבתו מה שמוציא בשפתיושבודאי ברצונו לכוון בלבו ו, בה
ר מבלבל כוונתו ואינו נותן לו "יעשה בשר ודם כאשר השטן זה היצה

והגם שקודם התפילה צריך להתאמץ בכל הכח , להתבונן בתיבות התפילה
מיהו , והגבורה לדחות כל המחשבות זרות ולהתפלל בכוונה שלימה

ועל כן אל יזלזל , מרום ויזכור שגם תפילתו זו חשובה בשמידע בדיעבד יֵ 
  ."ש שהיא לא תגרום לו לבוא לידי עצבות ויאוש"בה וכ

    

 

  

  
 

 

 

 

 

 

  )א ,א(וידבר אליו ה׳ מאהל מועד לאמר ויקרא אל משה 
הגה״ק החיד״א כתב  -הסבר נשגב מדוע כתוב אל״ף זעירא במילה ״ויקרא״ 

פירשו כת הקודמין . ״ויקרא אל״ף זעירא: בספרו ״חומת אנך״ וזה לשונו הק׳זי״ע 
ולכן זה . ומשה רבינו ע״ה השיג רק מ״ט, דחמישים שערי בינה הם, ז״ל דרמז

, הגבוה ביותרוהגיע משה רבינו לדרגה , נרמז כאן בשעה שקרא לו הקב״ה
וזהו נרמז . אך לא הגיע לשער החמישים, שאמנם השיג את המ״ט שערים

  .שהיה חסר לו עוד שער אחד, באל״ף זעירא
ולפי מה שכתבו ז״ל דאל״ף זעירא רמז לשער : וממשיך החיד״א זי״ע וכותב

שיג יקיבא עבי רה ז: יש לרמוז כי ״זעירא״ ראשי תיבות, החמישים שלא השיגו
  .שכתב רבינו האר״י ז״ל שרבי עקיבא אכן השיג את שער החמישיםכמו , ותוא

ממטרסדורף זי״ע  "בית ישראל"הרה״ק בעל הועל פי הסבר החיד״א זי״ע פירש 

את דברי המדרש פליאה על תשובתו של משה אל הקב״ה אחרי ששלחו 
שלח  'ה״ויאמר בי  :)יג. שמות ד(למצרים לצוות את פרעה להוציאם ממצרים 

  . ביד רבי עקיבא -נא ביד תשלח״ 
כי הרי כל התכלית של יציאת מצרים היתה קבלת התורה בהר סיני כפי שאמר 

״בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים ) יב ,שמות ג(הקב״ה למשה 
מאחר שעיקר תכליתה של : וזהו שאמר משה בענותנותו להקב״ה. בהר הזה״

הרי מן הראוי שרבי עקיבא יגאל את ישראל  ,יציאת מצרים היא קבלת התורה
  ...ממצרים ועל ידו תינתן להם תורת אמת ומושלמת

  ) א ,א(ויקרא אל משה וידבר אליו ה׳ מאהל מועד לאמור 
 רביבספר ״יסוד צדיק״ להרה״ק מובא  -הסבר לאל״ף זעירא במילה ויקרא 

ר רבוש״ע ״דע: שפעם בשבת פרשת ויקרא קרא ואמר שלמה מזוועהיל זי״ע
כביכול הקב״ה (האט זיך קליין גימאכט און בעט פון אידישע קינדער קרבנות״ 

  ).מקטין עצמו ומבקש קרבנות מבני ישראל

שאלו מפני מה כתובה תיבת ויקרא הרה״ק רבי בונים מפשיסחא זי״ע את 
לצפור קטן שעלה לראש , משל למה הדבר דומה: נענה ואמר? באל״ף זעירא

  ...אך הציפור נשארת קטנה כמו שהיתה, הגג גבוה, הגג
, הקב״ה בכבודו ובעצמו קרא אליו, התורה העלתה אותו למרומים, כך גם משה

  ...זעיר מכולם, והוא נשאר בעיני עצמו קטן מאד
משום שבענותנותו הרבה לא רצה משה לכתוב אלא : כותב טעםהבעל הטורים 

כאילו לא , ם דבר בפיו״כפי שנאמר אצל בלעם ״ויקר ה׳ אל בלעם ויש, ״ויקר״
מפני שלשון , ואמר לו הקב״ה לכתוב באל״ף, נראה אליו ה׳ אלא במקרה

, על פנייה מכוונת מצד הקב״ה, ״ויקרא״ מראה על מדרגה גבוהה יותר בנבואה
  ...אבל מרוב ענוותנותו כתב אל״ף זעירא, נאלץ משה רבינו להסכים

בפרשת יתרו אנו מוצאים הרי גם הרה״ק רבי יצחק מוארקא זי״ע שאל על כך 
״ויקרא ה׳ למשה אל , )ג. יט(״ויקרא אליו ה׳ מן ההר״ , פעמיים שכתוב ״ויקרא״

, אלא הסביר ואמר? ומפני מה לא נכתבה אף שם א׳ זעירא). כ. יט(ראש ההר״ 
אבל עניוות ברבים זו ! כשאף אחד לא רואה, שלהיות עניו אפשר: מכאן רואים

  !...זו גאווה, לא עניוות
אלא , כאן בפרשתנו לא שמע איש את הקב״ה קורא אליו: משיך להסביר זאתוה

. וכל ישראל לא שומעין״, ״הקול הולך ומגיע לאוזניו: כדברי רש״י, משה לבדו
למעט את חשיבותה של הקריאה ולכתוב , מחמת ענוותנותו, ולפיכך רצה משה

ה במעמד באה הקריא, בפרשת יתרו, אולם שם. ״ויקר״ כפי שנאמר אצל בלעם
מתוך  -ואם יבוא עכשיו למעט את דמות עצמו , הכל שמעו אותה, כל ישראל

, אלא כגאוה, לא תיחשב זאת כענוה -התכחשות לדבר שהכל ראו ושמעו אותו 
   ... התענוות מתוך גאוה

  

  



 

  

  

מן הבהמה ומן ' דבר אל בני ישראל אדם כי יקריב מכם קרבן לה

           ) ב, א(הבקר ומן הצאן תקריבו את קרבנכם 
אם  –" אדם כי יקריב מכם: "הסביר  את הפסוק כך ע"ה הקדוש זי"השל

הרי  –' כליל קודש לעבודת ה, את האדם שבכם, מעצמכם, "מכם"תקריבו 
מן הבהמה ", אם תרצו לצאת ידי חובה בתמורה, אבל". 'קרבן לה"זה 
  !... 'אבל זה לא קרבן ה, אף זה קרבן". קרבנכם"אין זה אלא  –" 'וכו

     
 

כי הרי ידוע עד כמה : מסביר פירוש נפלאע "הקדוש זי "החייםאור "ה
והאדון ברוך , ה על כך שבניו נבדלים ומרוחקים מן השכינה"מקפיד הקב

וציווה להוכיח לכל , לקרב אותם אליו הויתאוו, הוא יקפיד כביכול על הדבר
מתי  –" אדם: "וזהו הפשט בדברי הפסוק. ולקרב את ליבו אליו, הרחוק

לקרב את , מלשון קירוב –" כי יקריב", קרא בשם החשוב של אדםתוכל לה
ונתרחקו ' אשר פשעו בה, מן הפחותים שישנם בכם –" מכם", הרחוקים

כי בזה אתה מקרב את ', זהו הקרבן לה –" 'קרבן לה", מדבקותו יתברך
  . נצר מטעיו לשורשו

ואדם כזה אין צריך להביא נדר ולא " :בהבטחה' הק "אור החיים"ומסיים ה
שהרי אמרו , וגם לא תהיה מציאות שיצטרך להביא חטאת ואשם, נדבה

  !....       אין חטא בא על ידו, כל המזכה את הרבים) 'ה' אבות פר(ל "חז
וכל קרבן . 'כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה

מנחתך במלח תמלח ולא תשבית מלח ברית אלוהיך מעל מנחתך 

  )יג- יא, ב(' וכו
שהבטחה היא מאת  –" ולא תשבית מלח ברית אלוהיך" :י"ומסביר רש

ה את המים על ידי "מאז שחילק הקב, ה למלח מששת ימי בראשית"הקב
, הרקיע להבדיל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע

וכן הובטחו  .מלח שמוציאם ממי היםי ה"ע ,מזבחהיות קרבים על הל
וכל זאת כדי , שיקיימו בהם מצוות ניסוך המים הנוהגת בחג הסוכות
  .לפייסם על שלא זכו כמים העליונים להיות קרובים ליוצרם

כי כל "את הקשר בין הפסוקים  ע"זי" חתם סופר"ק בעל ה"הגהומסביר 
וכל קרבן מנחתך במלח . 'שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אשה לה

הקנאה והתאוה והכבוד ) "חכ, אבות ד(על פי דברי המשנה ". תמלח
לכאורה משמע מדברי המשנה ששלשתן ד". מוציאין את האדם מן העולם

בעוד שהתאוה והכבוד אכן גרועים ש ,המתבונן יראה אך, גרועים מאד
שיש  כשמקנא ביראת שמים, למשל, טובה מאודשהקנאה פעמים יש , מאד

כל ' כי אם ביראת ה, אל יקנא לבך בחטאים: "שנאמרכפי , לאדם מסוים
קנאת : כרונם לברכהנו זיועל דרך זה אמרו רבותי). יז, משלי כג" (היום

ועוסק בתורה  כי אם יראה אדם שלומד, )א, ב כא"ב(כמה סופרים תרבה ח
 זה לומד כל היום: ייתפש קנאה בלבו ויאמר, מתוך שמחה והתלהבות

   .גם אני אעשה כן, ועושה נחת רוח ליוצרו
וראיתי אל כל עמל ואת כל ") ד, קהלת ד(ה "וכפי שאמר שלמה המלך ע

  . "כי היא קנאת איש מרעהו כשרון המעשה
כשאור שתופח , הרומז לגאוה –" כי כל שאור: "וזהו הקשר בין הפסוקים

לא תקריבו ממנו כלל . הרומז לתאוה –" וכל דבש. "ומגביה את עצמו
   .כי הם מוציאים את האדם מן העולם. אפילו אפס קצהו

יכולה , הקנאה": על כל קרבנך תקריב מלח: "אומרתאך ממשיכה התורה ו
כפי שנתקנאו , להיות לפעמים טובה כאשר היא מגיעה כקנאת סופרים
ה "והוצרך הקב, המים התחתונים במים העליונים שהם קרובים ליוצרם

.  י המלח שמגיע מהמים התחתונים"לפייסם ולהבטיחם שיועלו על המזבח ע
כי כל כשרון המעשה הוא קנאה איש : ה"שכבר אמר שלמה המלך ע כפי

   .וא לטובהמרעהו וה

  עמלקמחיית  –שבת זכור 
, מת הגוף גרידאעמלק לא בא להלחם בישראל מלח: ביאור קליפת עמלק
היה דגל הכפירה ונס המרד  הדגל שהוא נשא. אלא מלחמת הרוח
לצנן את  –מטרתו של עמלק במלחמה זו היתה . בהשגחה הפרטית

אמונה שהתעוררה בקרב עמי העולם , האמונה והמורא מבורא העולם
 . לנוכח ניסי יציאת מצרים וקריעת ים סוף

אל משה כתוב זאת זכרון ' ויאמר ה"ועל כן נאמר בסוף פרשת בשלח 
: ובהמשך, "כי מחה אמחה את זכר עמלק ,בספר ושים באזני יהושע

בעמלק מדור ' מלחמה לה" –לשון שבועה  –" ה-ויאמר כי יד על כס י"
,  לפני למעלה משלושת אלפי שנים, ה הכריז מלחמה על עמלק"הקב". דור

והיא אינה עתידה להסתיים עד אחרית , ועד עתה לא הסתיימה מלחמה זו
, ה"נשבע הקב: "י"שם ברש ל המובאים"כמו שעולה מדברי חז. הימים

וכשימחה , עד שימחה שמו של עמלק כולו, שאין שמו שלם ואין כסאו שלם
כל עוד מתנהלת המלחמה אין מקום ". שמו יהיה השם שלם והכסא שלם

  ".אחד ושמו אחד' ביום ההוא יהיה ה"לקיום הנבואה של 
המלחמה בכפירה בקיומה של ההשגחה הפרטית לא תמה עד עצם היום 

  אלא בדעות והמחשבות שהוא , המלחמה אינה דווקא בעם העמלקי. ההז
  

  
 

  
ועדיין לא , זרעי הכפירה שזרע עמלק צמחו וגדלו גם עשו פרי. הפיץ בעולם

  .נעקרו כל העשבים השוטים
וכפי , רק כאשר יאבד זכרו של עמלק מן העולם? אימתי תסתיים מלחמה זו

תיעקר עבודת אלילים בשעה ש –? אימתי יאבד שמם של אלו"שמבאר המדרש 
  .ותהא מלכותו לעולם ולעולמי עולמים, ויהיה המקום יחיד בעולם, ועובדיהם

אמן יהא שמיה רבא מבורך לעם "על כך אנו מבקשים בכל פעם שאנו אומרים 
יתמלא שמו  –" יהא שמיה רבא: "וכפי שמבואר בראשונים, "ולעלמי עלמיא
  .כשימחה זרעו של עמלק, ה"הגדול של הקב

•   
ַרע עמלק מחלחל גם בנואר האמונה בהשגחה הפרטית אינה . ס הכפירה ֶשזָּ

לא תמיד אנו מתנהגים באופן . מלוה אותנו בכל מעשינו ובכל מחשבותינו
  .ה מכוון את צעדינו"המוכיח שאנו מאמינים שהקב

ולעיתים , שהנחיל עמלק לעולם' דרך'הדבר מוכיח כי בכולנו דבק רבב מאותה 
שכל מקרנו ומעשינו "מבלי לזכור , "על פי דרך הטבע"צעדינו  אנו מחשבים את

  ".אלא הכל בגזירת עליון, אין בהם טבע ומנהגו של עולם
, אזי יימחה למעשה שמו של עמלק, של עמלק מן העולם' תורתו'כאשר תמחה 

  .ויהיה הכסא שלם ושמו יתברך שלם

•   
לך של המן היה כי כל המה, ולא בכדי נקבעה פרשת זכור לשבת שלפני פורים

אסתר רבה (כפי שמובא במדרש , שהכל דרך מקרה, בדיוק כדרכו של סביו עמלק
איך ששכנע המן הרשע את כל אומות העולם להצטרף לגזירה הנוראה של ) יג, ז

שאין מה לפחד מישראל ומכל , בטענתו, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים
הוא חוזר שוב ושוב על המילים כש –מכיון שהכל היה מקרים , מה שנעשה להם

כל אחד יכול לראות זאת באופן ברור בדברי (איך הם בדיוק אירעו " איני יודע"
  ). המדרש

שכל , בדרך הטבע, וכמו כן אף השתלשלות הנס של פורים כפי שמתואר במגילה
כי הרי כל השתלשלות ". סתם צירופי מקרים היו כאן"הרוצה יכול לומר עליו 

לכאורה ללא שום קשר בין , שנים 9מתפרסים במשך , רים שםהענינים המתוא
יד ההשגחה העליונה היא זאת שיצרה את , ל למדונו"אך כפי שחז. האירועים

כאשר מרדכי בדיוק שמע שבגתן ותרש רצו להרוג את , התרופה למכה
היה זה פתח לכל ההצלה של , י אסתר"וכשמרדכי הודיע זאת למלך ע, אחשורוש

יכול לראות , ועוד דברים מדהימים שכל הלומד את המגילה בעיוןוכן עוד . הנס
  .איך שהם מדוקדקים ומתחברים להפליא תחת יד ההשגחה העליונה

שכשהיה רוצה במשך ימות השנה להתחזק , אמר ע"שהגאון מוילנא זיוידוע מה 
ומתבונן " מגילת אסתר"הוא היה לומד את , ה"באמונה ולהרגיש בידיו של הקב

וכל צעד וכל מקרה שקורה אצל , ה מוליך את כל אחד מישראל בידיו"באיך שהק
  . האדם יש בו חשבון מדוקדק ונפלא

הקורא את המגילה "ל "על מאמר חז ע"ק מקוצק זי"הרה ואף ידוע מה שפירש
: אך הוא פירש. בפשטות הכוונה מהסוף להתחלה" למפרע". "למפרע לא יצא

הוא עדיין לא ! לא יצא –יום זה לא כך וה. מי שחושב שזה היה פעם –" למפרע"
אין מקרה . עלינו לדעת כי גם כיום זה כך. הגיע לעומק הבנת ארועי המגילה

  !הכל מתנהל על פי תכנון, בעולם

  ...אחשורוש ממשיך דרכו של עמלק
כי פעם , מסופר ע"זי' בוז'ק רבי ברוך ממעז"הרהמאת , "בוצינא דנהורא"בספר 

מה שישאלו אותו כל חללי דעלמא : ואמר, פוריםאחת היתה בדיחא דעתיה ב
ומה שייך למגילה , הלא כל המגילה היא לפרסומא ניסא: שאלו אותו. יאמר להם

? "וישם המלך מס על הארץ ואיי הים: "הפסוק שנכתב לקראת סיום המגילה
הוא נס  –המעשה של המן , שבעיני מרדכי ואסתר, שראה אחשורוש: והשיב

' ותכתוב אסתר המלכה וגו: כמו שכתוב, ו פורים לדורותוקבע, גדול בעיניהם
  . לקיים את ימי הפורים האלה בזמניהם', וישלח ספרים אל כל היהודים וגו

שהאותיות ) א, שבת קד(כדאיתא בגמרא , ס"והנה כל הנסים יסודם מאותיות מ
אבל המלך אחשורוש רצה להלביש את . ך שבלוחות בנס היו עומדים"ם וסמ"מ

רק הכל , שאין שום נס בעולם: כלומר, ה מרדכי והמן בדרך הטבעדבר מעש
ואחר כך הראה לו מרדכי ששני , שמתחילה אהב את המן, נעשה בדרך הטבע

, שהרי הצילו ממות, ונמצא שהיה מרדכי אוהב את המלך, הסריסים רצו להמיתו
בעבור זה השיב לו המלך גמולו , וכיון שהיה רוצה המן להמית את מרדכי

  .אבל אין זה שום נס. ו ותלה אותו על העץבראש
היינו מה שקראו  –על הארץ " מס"וישם המלך אחשורוש : "וזהו כוונת הכתוב

ם זאת המלך אחשורוש , )'וס' ששורשו מאותיות מ(מרדכי ואסתר נס  על "ׂשָ
רק הוא , לומר שאין זה נס, רוצה לומר שהלביש אותו בדרך הארציות, "הארץ

כיצד יתכן שאחשורוש יוכל לטעות עד כדי כך שעל : ר הכתובואמ. בדרך הטבע
הלא קריעת ים : כלומר, "ואיי הים: "לזה מסיים? נס כזה יאמר שהוא דבר טבעי

ויבוא עמלק וילחם עם ) "ח, שמות יז(ומכל מקום כתיב , סוף הוא נס גדול מזה
זה וכי איך מלאו לבו להלחם בישראל אחר שראה נס גדול כ, ישראל ברפידים

אלא על כרחך שהלביש עמלק ? ה להם את הים והעבירם ביבשה"שקרע הקב
אף כאן תבין שהלביש אחשורוש את מעשה , "בדרך הטבע"את קריעת ים סוף 

 ...  מרדכי ואסתר והמן בדרך הטבע


