
ב"ה

העולם,  לבורא  פונים  אנו  התפילה  במהלך 
בריאות,  חיים,  צרכינו:  כל  את  ממנו  ומבקשים 
שלוש  מנדנדים  אנו  מדוע  אך  הלאה.  וכן  פרנסה 
פעמים ביום? פעם ביום לא תספיק? ובכלל, מה 
אם יש לי כבר כל מה שאני צריך, על מה אני אמור 

להתפלל?!

כמה כבר אפשר לבקש?
>>

ב"ה

חוברת למרצה

פרשת ויקרא

לעילוי נשמת
הרה"ח ר' מרדכי ב"ר מרדכי ע"ה גורארי׳

רב קהילת חברת ש"ס – בית מרדכי, קראון הייטס
נלב"ע ג' ניסן ה‘תש"פ

נתרם ע"י משפחתו שיחיו
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הקדמה

על  ללמדנו  יכולים  הם  ומה   - תמיד  וקרבן  עולה  קרבן  של  במשמעות  מתמקד  השבוע  השיעור 
המקבילות שלהם, תפילות שחרית, מנחה )וערבית(.

מושג התפילה נתפס בדרך כלל כהזדמנות לבקש בקשות מה'. זה מעורר את השאלה, מדוע אנו 
מבקשים כל כך הרבה? למה שלש פעמים ביום? בשיחה זו מסביר הרבי שהמשמעות האמיתית 
של התפילה היא להתחבר אליו. התפילה אינה רק הגשת רשימת בקשות וצרכים,  אלא היא יצירת 

קשר  רוחני עם הקב״ה.

השיעור מתחיל ברקע על הקרבנות והמקבילות שלהם, וממשיך בשיחת הרבי, שמתמקדת בקרבן 
עולה ותמיד.
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בימינו אין לנו בית מקדש או קרבנות. כיצד נודה לה' או נכפר על חטאינו? לכל קרבן יש מקבילה 

5(, וצדקה היא במקום  נוהגים כיום. סעודת הודאה הינה במקום קרבן השלמים )מקור  אותה 

קרבן החטאת )מקור 6(. כמו כן,  התפילה היומית היא במקום קרבן התמיד )מקור 7(.

בשיחה, הרבי מסביר את הקשר בין תפילה לבין קרבן התמיד. במבט ראשון, תפילה – בקשת 

צרכינו – אינה דומה לקרבן עולה שהיה כולו לה׳. עם זאת, תפילה היא למעשה התקרבות לה'. 

אנחנו  אם  גם   – הקב"ה  עם  שלנו  מהקשר  לקבל  יכולים  אנחנו  מה  רק  אינה  התפילה  מהות 

מקבלים די הרבה; מהות התפילה היא קשר.

במקור 8, מבטא הרמב"ם נקודה זו בצורה תמציתית; צדיקים עובדים את ה' כדי להידבק בו, לא 

כדי להפיק תועלת.

.

ג. בחושך ובאור...................................................................................................................................10

בקטע האחרון של השיחה, מסביר הרבי את הקשר עוד יותר. כשם שקרבן התמיד הוקרב בבוקר 

ובערב, כך גם הקשר שלנו לה' לא יכול להיות רק ב"בוקר" – כאשר אנו עוברים זמנים טובים. גם 

ב"ערב" – כשהחיים קשים, עדיין עלינו לחפש את הקשר הזה.

לסיום, סיפור מר' שמואל מונקס שמבטא את הרעיון בצורה יפה. 



5 4

כל מי ששם לב לקריאת התורה לאורך השנה, יבחין במרכזיותו של בית המקדש והעבודה בו לחיים 
היהודיים. לפני מספר שבועות קראנו בתורה כיצד הקב"ה ציווה על משה לבנות לו בית - משכן, 

בו תשרה שכינתו. זה המקום בו יש לנו אפשרות להתחבר עם הקב"ה.

וקרבנות  חג,  קרבנות  יומיים,  קרבנות  היו  הקרבנות.  הקרבת  הייתה  במשכן  העיקרית  העבודה 
נראה שהיה קרבן לכל  יש תפילה לכל אירוע,  ביהדות  בדיוק כמו שכיום  או פרטיים.  ציבוריים 

אירוע. מערכת זו הייתה קיימת במשך למעלה מאלף שנה.

אם הקרבנות היו כה מרכזיים בקשר שלנו לה', כיצד אנו מתחברים לה' בימינו?

השיעור של היום מתמקד על הרעיונות הללו. מה היו הקרבנות, מדוע הם היו משמעותיים, ומה 
התחליף להם בימינו?

פתיחה
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א. קרבנות: סקירה כללית

מקור 1  חומש ויקרא פרק א' פסוקים א'-ג', ט'
בפרשת השבוע אנו לומדים על "קרבנות". קראנו סיפורים על קרבנות בקטעים מוקדמים יותר 
בתורה, אך בפרסת השבוע – ובחלק גדול של חומש ויקרא – התורה כותבת את הכללים והתקנות 

להקרבת הקרבנות בבית המקדש. פסוקי הפתיחה מדברים על קרבן עולה.

ִישְָׂרֵאל  ֵני  ֶאל־בְּ ר  בֵּ דַּ ֵלאמֹר׃  מוֵֹעד  ֵמאֶֹהל  ֵאָליו  ה'  ר  ַוְיַדבֵּ ה  ֶאל־מֹשֶׁ ְקָרא  ַויִּ
אן  ָקר ּוִמן־ַהצֹּ ֵהָמה ִמן־ַהבָּ ן ַלה' ִמן־ַהבְּ ם ָקְרבָּ י־ַיְקִריב ִמכֶּ ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ָאָדם כִּ
ַתח  ִמים ַיְקִריֶבּנּו ֶאל־פֶּ ָקר ָזָכר תָּ נוֹ ִמן־ַהבָּ ְנֶכם׃ ִאם־עָֹלה ָקְרבָּ ְקִריבּו ֶאת־ָקְרבַּ תַּ

אֶֹהל מוֵֹעד ַיְקִריב אֹתוֹ ִלְרצֹנוֹ ִלְפֵני ה'׃

ה ֵריַח־ִניחוַֹח ַלה'׃ ָחה עָֹלה ִאשֵּׁ ְזבֵּ ל ַהמִּ ֵהן ֶאת־ַהכֹּ ְוִהְקִטיר ַהכֹּ

)בניגוד  המזבח  גבי  שעל  האש  על  כולו   – בשמו  ביטוי  לידי  שבא  כפי   - ֻהֲעָלה  העולה,  קרבן 
לקרבנות אחרים, כפי שנסביר בהמשך(.

מקור 2  חומש במדבר פרק כ"ח פסוקים ב'-ד'
הקרבן העולה החושב ביותר שהוקרב בבית המקדש היה קרבן התמיד. הוא הוקרב בכל בוקר ובין 

הערביים בשם עם ישראל כולו, כפי שהקב"ה מורה לנו בפסוקים הבאים.

ְמרּו  שְׁ י ֵריַח ִניחִֹחי תִּ ִני ַלְחִמי ְלִאשַּׁ ֵני ִישְָׂרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵלֶהם ֶאת־ָקְרבָּ ַצו ֶאת־בְּ
ֵני־ ָבִשׂים בְּ ְקִריבּו ַלה' כְּ ר תַּ ה ֲאשֶׁ ְוָאַמְרתָּ ָלֶהם ֶזה ָהִאשֶּׁ מוֲֹעדוֹ׃  ְלַהְקִריב ִלי בְּ
ֶבשׂ  ֶקר ְוֵאת ַהכֶּ ֲעשֶׂה ַבבֹּ ֶבשׂ ֶאָחד תַּ ַנִים ַלּיוֹם עָֹלה ָתִמיד׃ ֶאת־ַהכֶּ ָנה ְתִמיִמם שְׁ שָׁ

ִים׃ ין ָהַעְרבָּ ֲעשֶׂה בֵּ ִני תַּ ַהשֵּׁ

ראוי לציין שלא היה זה קרבן רגיל. קרבן התמיד היה משמעותי מאוד. בו 
ידי  על  לקורבנות שהובאו  בניגוד  אותה.  חתמו  ובו  היום  עבודת  את  החלו 
יחידים, קרבנות אלה ייצגו את עם ישראל כולו. גם בתקופות של מלחמות 
במהלך  המזבח.  גבי  על  זה  קרבן  להקריב  מאוד  התאמצו  היהודים  ורעב, 
י"ז בתמוז, כאשר כבר לא היו בנמצא  המצור על ירושלים, הוא הוקרב עד 
הכבשים הדרושים. הפסקת הקרבתו הייתה כה הרסנית שזו אחת הסיבות 

שאנו צמים ביום זה. 
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מקור 3  חומש ויקרא פרק ג' פסוק א'
סוג קרבן נוסף היה קרבן השלמים, כפי שרואים מהפסוק הבא: 

ִמים  ָקר הּוא ַמְקִריב ִאם ָזָכר ִאם ְנֵקָבה תָּ נוֹ ִאם ִמן ַהבָּ ָלִמים ָקְרבָּ ְוִאם ֶזַבח שְׁ
ַיְקִריֶבּנּו ִלְפֵני ה'.

צורה נפוצה של הקרבת קרבן זה הייתה כהודאה לקב"ה. אם אדם חווה נס  או התאושש ממחלה, 
הוא היה מביא קרבן תודה לבית המקדש. עם זאת, רק חלק קטן מהבהמה הוקרב על גבי המזבח. 

חלקו הלך לכוהנים וחלקו חזר לבעלים אותו הם חילקו ואכלו במסיבת הודאה בירושלים.

מקור 4  חומש ויקרא פרק ד' פסוקים א'-ב'
הסוג השלישי של הקרבנות היה קרבנות חטאת ואשם. גם אלה מוזכרים בפרשתנו: 

ָגָגה  י ֶתֱחָטא ִבשְׁ ֵני ִישְָׂרֵאל ֵלאמֹר ֶנֶפׁש כִּ ר ֶאל בְּ בֵּ אמֹר. דַּ ה לֵּ ר ה' ֶאל מֹשֶׁ ַוְיַדבֵּ
ה. ר לֹא ֵתָעֶשׂיָנה ְוָעשָׂה ֵמַאַחת ֵמֵהנָּ ל ִמְצוֹ ת ה' ֲאשֶׁ ִמכֹּ

הועלו  לא  אלו  קרבנות  בשוגג.  או  במתכוון  חטא  אם  הקריב  שאדם  סליחה  קרבנות  היו  אלה 
בשלימותם על המזבח, אך גם לא נאכלו על ידי המקריב. חלקם נאכל על ידי הכהנים.
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בימינו אין לנו עוד בית מקדש או יכולת להקריב קרבנות. עם זאת, הקרבנות היו מרכיב מרכזי 
נוכל להשיג את הקשר הזה בלי  כיצד  ַעם ישראל.  ִעם  וחלק מרכזי בקשר של הקב"ה  ביהדות 

להקריב קרבנות?

הללו.  לקרבנות  סמלי  וכתחליף  כזכר  שנקבעו  יהודיים  מנהגים  מגוון  שישנם  היא  התשובה 
המקורות הבאים הם דוגמאות למנהגים שמסמלים את קרבן השלמים והחטאת. 

מקור 5  פסקי תשובות, סימן רי"ט  
כפי שמוסבר במקור הבא, זו מסורת יהודית לערוך סעודת הודאה בכל פעם שחווים נס. זה דומה 
מסיבה  עורכים  בשעתו,  השלמים  בקרבן  כמו  כתודה.  מקריבים  היו  שיהודים  השלמים  לקרבן 

גדולה ומשתפים את השמחה עם כולם.  

ונוהגים  תודה...  פרשת  לומר  וראוי  נס...  לו  שנעשה  מי  האחרונים  כתבו 
טובים,  בני  ועניים  חכמים  ולתלמידי  ומקורביו  לאוהביו  סעודה  לעשות 
ולספר הנס ולהודות להשי"ת בשעת הסעודה על חסדיו... ונאמר אודה ה' 

בכל לבב בסוד ישרים ועדה.

מקור 6  אדמו"ר הזקן, תניא פרק ל"ד  
כאשר אדם חוטא, הוא לא יכול להקריב קרבן חטאת בבית המקדש, אבל הוא יכול לתת צדקה. 
ִצְדָקה ְפֻרק" )=פדה חטאך בצדקה. דניאל ד, כד(.  כפי שאמר דניאל לנבוכדנצר, "וחטיך ]ַוֲחָטָאְך[ בְּ

בקטע זה, אדמו"ר הזקן משווה בין הצדקה לקרבנות.  

ְנִתיַנת  ֵרְך, בִּ ְבּתוֹ ִיְתבָּ ן, ִיְהֶיה ָמכוֹן ְלשִׁ א ּוַמתָּ ַמשָּׂ עוֵֹסק בְּ ָאר ַהּיוֹם ּכּוּלוֹ, שֶׁ ַגם שְׁ
א חוֶֹמׁש, ֲהֵרי ַהחוֶֹמׁש ַמֲעֶלה ִעּמוֹ  ֵאינוֹ נוֵֹתן ֶאלָּ ן ִמיִגיעוֹ...ְוַאף שֶׁ תֵּ יִּ ָדָקה שֶׁ ַהצְּ
ַרּבוֵֹתינּו־ ַמֲאַמר  ּנוָֹדע  כַּ ֵרְך,  ִיְתבָּ ְבּתוֹ  ְלשִׁ ָמכוֹן  ִלְהיוֹת  ַלה',  ָידוֹת  ע  ָהַאְרבַּ ל  כָּ
ָהָיה  נוֹת  ּוְבָקְרבָּ נוֹת,  ְרבָּ ַהקָּ ל  כָּ ֶנֶגד  כְּ קּוָלה  שְׁ ְצָדָקה  ְצַות  מִּ שֶׁ ִזְכרוָֹנם־ִלְבָרָכה, 
רוֹן סֶֹלת ֶאָחד  ֵהָמה ַאַחת, ְוָכל ַהּצוֵֹמַח ַעל ְיֵדי ִעשָּׂ ל ַהַחי עוֶֹלה ַלה' ַעל ְיֵדי בְּ כָּ

ֶמן כּו'. שֶּׁ לּול בַּ בָּ

לצדקה יש דמיון בולט לקרבן החטאת – בדיוק כמו שאדם נתן את בשר הקרבן לכהנים, צדקה 
שעושים  כפי  ב"חגיגה"  להשתתף  ומבלי  לאדם  ישירה  תועלת  ללא  לאחרים,  כסף  מתן  היא 

בסעודות הודאה.

ב. הקרבנות בימינו
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מקור 7  אדמו"ר הזקן, שולחן ערוך, אורח חיים סימן פ"ט סעיף א'  
וכמו כן, במום קרבן העולה, או ליתר דיוק - קרבן התמיד, יש לנו את התפילות היומיות שלנו.  

אנשי כנסת הגדולה תיקנו להתפלל בכל יום שלשה תפלות של י"ח ברכות 
ב'  כנגד  ומנחה,  וקבעו שתים מהן חובה שהן שחרית  שהתפללו האבות*, 
תמידין שהן חובה בכל יום. ושל ערבית תקנו רשות, כנגד איברים ופדרים, 
שאם לא נתעכלו מבעוד יום הם קרבים והולכים כל הלילה. אבל עכשיו כבר 

קבלוהו כל ישראל עליהם לחובה כמו שיתבאר במקומה. 

<< הרבי 

תפילה אמיתית היא קשר

האמור לעיל מוביל אותנו לשיחה של הרבי. שני הקרבנות הראשונים נראים די דומים למנהגם 
עבור  מהקב"ה  בקשות  הן  התפילות  עולה?  קרבן  לבין  תפילה  בין  יש  קשר  איזה  אך  המקביל, 
צרכינו, בעוד שבקרבן העולה לא נשאר דבר עבור הבעלים. נראה ששני הדברים מנוגדים זה לזה.

אמרו חכמינו זכרונם לברכה: "תפלות כנגד תמידין תקנום", כלומר, בזמן שאין בית-
התפלה  ענין  את  תיקנו   - קרבנות  להקריב  ואסור  אי-אפשר  שאז  קיים,  המקדש 
כנגד תמידין, תפלת שחרית כנגד תמיד של שחר, ותפלת מנחה כנגד תמיד של בין 

הערביים.

ומזה מובן, שיש קשר ושייכות בין תוכן ענין הקרבן לתוכן ענין התפלה: "קרבן" הוא 
מלשון קירוב, היינו, קירוב האדם לקדוש-ברוך-הוא. וזהו גם תוכן ענין התפלה - 
שמלבד הענין דבקשת צרכיו, "חננו מאתך חכמה בינה ודעת", "רפאנו כו'", "ברך 
עלינו כו'", הרי תכליתה ועיקרה של התפלה - שעל ידה מתקרב האדם לקדוש-

ברוך-הוא באופן נעלה יותר מכמו שהיה לפני כן )על ידי התפלה דאתמול(.

והנה, קרבן התמיד )וכן התפלות שתיקנו כנגדו( הוא קרבן עולה, כולו לה': קירוב 
פרס",  לקבל  מנת  על  "שלא  היא  העבודה  כאשר  שייך  לקדוש-ברוך-הוא  אמיתי 
כי אם כדי להתקרב לקדוש-ברוך-הוא - בדוגמת קרבן עולה, שאין לבעלים חלק 
באכילת הקרבן, וגם לא לכהנים - שאז יש לבעלים טובת-הנאה, שכן, על-ידם זכה 

הכהן באכילת הקרבן, אלא כולו לה'.

בעניני  מסויימת,  תועלת  לו  שתצמח  כדי  אדם-לחבירו  בין  קירוב  לדבר:  דוגמא 
ממון, כבוד, וכיוצא בזה - אין זה קירוב אמיתי, שהרי כוונתו לטובת עצמו, ולא עוד 
אלא שמנצל את חבירו )להתקרב אליו כו'( עבור התועלת שלו. קירוב אמיתי שייך, 

 * ברכות כו, ב. ועי' פס"ד צ"צ שמא, ב אם התפללו האבות בכל יום, ואם עיקר התקנה ע"י האבות או כנגד הקרבנות. וראה העו"ב ריא ע' יב.
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איפוא, כאשר אינו חושב אודות התועלת האישית שתצמח לו מכך, כי אם שחפץ 
להתקרב אליו, כמו: קירוב האב לבן, שאין זה כדי שהבן יכבד אותו, או כדי שיתמוך 

בו ויפרנס אותו כאשר יהי' בן 119 שנה... כי אם קירוב עצמי, שאוהבו כנפשו!

ועל דרך זה מובן בנוגע לעבודה הרוחנית דקרבן תמיד - שהקירוב לקדוש-ברוך-
הוא צריך להיות באופן של קרבן עולה, היינו, שאינו חושב אודות התועלת שתצמח 
והמצוות, אלא הוא חפץ ומשתוקק להתקרב לקדוש- לו כתוצאה מקיום התורה 

ברוך-הוא בקירוב עצמי.

אמנם, על ידי התפלה נמשכת ברכתו של הקדוש-ברוך-הוא בכל המצטרך לו, אבל 
אינה אלא מפני שחפץ להתקרב  אף-על-פי-כן, עצם התפלה לקדוש-ברוך-הוא 

לקדוש-ברוך-הוא, בדוגמת קרבן עולה - כולו לה'.

מקור 8  רמב"ם הלכות תשובה, פרק י' הלכה ד'  
הקטע הבא מהרמב"ם מסכם את המושג – לא רק לגבי תפילה אלא גם לגבי שאר המרכיבים של 

עבודת ה' – בצורה תמציתית למדי:  

יר  ֶאְהֶיה ָעשִׁ ִביל שֶׁ שְׁ אַמר ֲהֵריִני ָלֵמד ּתוָֹרה בִּ א תֹּ מָּ ָאְמרּו ֲחָכִמים ָהִראׁשוִֹנים שֶׁ
ְלמּוד לוַֹמר )דברים  א. תַּ עוָֹלם ַהבָּ ל שָָׂכר בָּ ֲאַקבֵּ ִביל שֶׁ שְׁ י בִּ ֶאְקָרא ַרבִּ ִביל שֶׁ שְׁ בִּ

א ֵמַאֲהָבה.  ֲעשּׂו ֶאלָּ ם עוִֹשׂים לֹא תַּ ַאתֶּ ל ַמה שֶּׁ יא יג( "ְלַאֲהָבה ֶאת ה'". כָּ

שְַׂכר ִמְצוָֹתיו.  ִמְצוָֹתיו ָחֵפץ ְמאֹד ְולֹא בִּ ְועוֹד ָאְמרּו ֲחָכִמים בְּ

ַאל  ִיחּוד  בְּ יֵליֶהם  ּוַמשְׂכִּ ְלִמיֵדיֶהם  תַּ ִלְנבוֵֹני  ים  ְמַצוִּ ַהֲחָכִמים  דוֵֹלי  גְּ ָהיּו  ְוֵכן 
ׁשוֹ  מְּ הּוא ָהַרב ָראּוי ְלשַׁ ֵני שֶׁ א ִמפְּ ים ֶאת ָהַרב ְוכּו' ֶאלָּ שִׁ מְּ ֲעָבִדים ַהְמשַׁ ְהיּו כַּ תִּ

לוַֹמר ִעְבדּו ֵמַאֲהָבה: כְּ

הנקודה של הרבי ברורה. ברמה הבסיסית נראה שהתפילה נוגעת לבקשות פשוטות, אבל זהו 
רק ברמה השטחית. תכליתה של התפילה הוא - התקרבות לקב"ה. כמו בקשר משפחתי, אנחנו 
לא מדברים עם בן/בת הזוג רק כי אנחנו זקוקים למשהו. אנו מדברים עמם כי יש לנו קשר פנימי 
למשהו  זקוקים  שאנו  משום  רק  להתפלל  במקום  הקב״ה,  עם  ביחסינו  גם  כך  איתם.  ואמיתי 

מסוים. עלינו להושיט יד באופן קבוע, לרומם את עצמנו לדבוק במשהו נעלה יותר.  
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ג. בחושך ובאור

<< הרבי
זה רלוונטי גם בזמנים קשים

יש אנשים שרואים בקשר עמוק עם הקב"ה מותרות. אחרי שארוויח מספיק כסף, אסדר את כל 
ענייני, אסיים את האימון הגופני ואעשה יוגה, יהיה לי זמן לחפש קשר עם הקב"ה. בחלק הבא 
דוחה הרבי את התפיסה הזו. קשר עם הקב"ה הוא דבר תמידי, בתקופות טובות וגם בתקופות 

לא-טובות. 

"את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים":

יהודי יכול לחשוב שהעבודה דקרבן עולה, להתקרב לקדוש-ברוך-הוא באופן דכולו 
לה' - שייכת רק "בבוקר", כאשר נמצא במעמד ומצב של אור, הן ברוחניות - "נר 
מצוה ותורה אור", והן בגשמיות - שחייו הם באופן של אור, מפני שאין לו דאגות, 
ועל-אחת-כמה-וכמה שאין לו צער חס-ושלום, ולכן, במעמד ומצב כזה יכול הוא 
להחליט - מתוך ישוב הדעת, שמחה וטוב לבב - להתקרב לקדוש-ברוך-הוא, עד 

לקירוב בדוגמת קרבן עולה, שכולו לה'.

אמנם, כאשר נמצא במעמד ומצב ד"בין הערביים", היינו, שנדמה לו שמצבו אינו 
יכול להתפלל  ויתכן שכן הוא באמת - כיצד  )כפי שצריך להיות(,  באופן של אור 
כדי  אם  כי  פרס,  לקבל  מנת  על  שלא  עולה,  קרבן  של  באופן  לקדוש-ברוך-הוא 
וילדיו,  לאשתו  לעצמו,  לדאוג  עליו  כל  קודם  הרי  לקדוש-ברוך-הוא,  להתקרב 
לספק להם את צרכיהם, ורק אחר כך יוכל להתפנות כדי לחשוב )מתוך ישוב הדעת( 

אודות הקירוב לקדוש-ברוך-הוא.

הן  הוא  - שהחיוב דקרבן תמיד  היום  והלימוד מפרשת  זה באה ההוראה  על  הנה 
בבוקר והן בין הערביים: "את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין 
הערביים", כלומר, עבודה זו צריכה להיות באופן תמידי, "עולת תמיד", בכל מעמד 

ומצב, הן במצב של בוקר ואור, והן במצב של בין הערביים כו'.

משיחת י"ב תמוז ה׳תשד"מ, בלתי מוגה
תורת מנחם תשד"מ חלק ד' עמ' 1180
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מקור 9  "מה הן סליחות"? - סיפור
שמואל  ר'  היה  הראשונים  חב"ד  חסידי  בקרב  המקוריים  הטיפוסים  אחד 
מונקס, מגדולי חסידיו של רבנו הזקן. הוא היה חסיד 'שובב', שלצד גדולתו 

בתורה ובחסידות גם הצטיין במעשי 'משובה' ובאמירות שנונות.

פעם אחת נקלע לכפר קטן ב'שבת סליחות' והתאכסן אצל משפחה כפרית 
לבית-הכנסת  לצאת  התכוננו  שהכול  בשעה  במוצאי-השבת,  פשוטה. 
לאמירת 'סליחות', עלה ר' שמואל על מיטתו ושם עצמו ישן. הוא שמע את 
ניגש אליו  ל'סליחות'.  האישה אומרת לבעלה שצריכים להעיר את האורח 
הבעל וקרא: "ר' יהודי, קום-נא, צריכים לומר עכשיו סליחות". החסיד פקח 

עין מנומנמת ובקול עייף שאל: "מה?! סליחות?! מה זה סליחות?!".

מוזר",  דבר  "איזה  ושניהם תמהים.  בו,  והיא  באשתו  הביט  הפשוט  היהודי 
הן  מה  יודע  ואינו  'מלמד'  או  תלמיד-חכם  שנראה  "יהודי  האישה,  קראה 
גערה  יהודי!",  ר'  לך,  "מה  לשנתו.  וחזר  עיניו  את  החסיד  עצם  סליחות!". 
בו האישה. "הכול הולכים לומר סליחות ואתה ישן בשלווה?!". "אבל מה זה 

סליחות?", התעקש החסיד.

"אינך יודע מה הן סליחות?", איבדה הכפרית את סבלנותה. "סליחות פירושן, 
שאנחנו הולכים באמצע הלילה לבקש מהקב"ה שהפרה תניב חלב, שהגינה 

תצמיח ירקות טובים, שיהיה לנו במשך השנה פרנסה ומזון בשפע". 

"פוי!", עיווה ר' שמואל את פניו. "אנשים זקנים, באים בימים, קמים באמצע 
הלילה לבקש אוכל?!"…

אמירת  של  משמעותה  עומק  את  להם  והסביר  שמואל  ר'  עמם  ישב  ואז 
הסליחות.

להיות  צריכה  תפילה  מבוגרים,  עבור  חלב.  תיתן  שהפרה  בקשה  מאשר  יותר  הרבה  היא  תפילה 
הזדמנות רוחנית, זמן לחיבור משמעותי שחורג מעבר לצרכים ורצונות גשמיים. סיפור זה מלמד 

אותנו שהתפילה צריכה להתמקד בצמיחה רוחנית ולא רק בצרכים חומריים.

*

מן הצד השני, ״תלמיד ממולח״ יכול לשאול: מדוע אם כן, נוסח התפילה מלא בבקשת צרכי האדם?

)ובאריכות בשיחת ראש השנה תשל״ו, בנוגע לתפילה חנה(  הרבי דיבר על זה בכמה הזדמנויות 
ואין כך המקום להאריך בזה. נקודת ההסבר היא, שהמטרה הסופית של בריאת העולמות, ומטרת 
הזה  לעולם  האלוקות  את  להביא   - בתחתונים״  ״דירה  היא  הזה,  בעולם  היהודי  של  השליחות 
בלתי  חלק  היא  החומריים  צרכינו  בקשת  לכן,  ברוחניות.  מלאים  יהיו  ושהם  החומריים,  ולחיינו 
נפרד מהקשר הרוחני שלנו עם הקדוש ברוך הוא. במטאפורה של הנישואין, אנו עשויים לשאוף 
לקשר עמוק יותר עם בן/בת הזוג, אך מובן שהקשר העמוק בין בני הזוג משפיע גם על הדאגה 
של השותפים זה לזה גם בצורה פרקטית. ההדגשה בשיחה היא שהפוקוס צריך להיות על הדבר 

העיקרי - הקשר הרוחני, ולא על פרט קטן ממנו, הצרכים הגשמיים.

מיזם של "משרד השלוחים"
 נוסד בימי השבעה לזכרון ולע"נ הרב גבריאל נח וזוגתו רבקה הי"ד

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 11


