
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

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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מקור 1  חומש ויקרא פרק א' פסוקים א'-ג', ט'
ֵני ִישְָׂרֵאל  ר ֶאל־בְּ בֵּ ר ה' ֵאָליו ֵמאֶֹהל מוֵֹעד ֵלאמֹר׃ דַּ ה ַוְיַדבֵּ ְקָרא ֶאל־מֹשֶׁ ַויִּ
ָקר  ִמן־ַהבָּ ֵהָמה  ִמן־ַהבְּ ַלה'  ן  ָקְרבָּ ם  ִמכֶּ י־ַיְקִריב  כִּ ָאָדם  ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרתָּ 
ִמים  תָּ ָזָכר  ָקר  ִמן־ַהבָּ נוֹ  ָקְרבָּ ִאם־עָֹלה  ְנֶכם׃  ֶאת־ָקְרבַּ ְקִריבּו  תַּ אן  ּוִמן־ַהצֹּ

ַתח אֶֹהל מוֵֹעד ַיְקִריב אֹתוֹ ִלְרצֹנוֹ ִלְפֵני ה'׃ ַיְקִריֶבּנּו ֶאל־פֶּ

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

מקור 2  חומש במדבר פרק כ"ח פסוקים ב'-ד'
ִניחִֹחי  ֵריַח  י  ְלִאשַּׁ ַלְחִמי  ִני  ֶאת־ָקְרבָּ ֲאֵלֶהם  ְוָאַמְרתָּ  ִישְָׂרֵאל  ֵני  ֶאת־בְּ ַצו 
ְקִריבּו ַלה’  ר תַּ ה ֲאשֶׁ מוֲֹעדוֹ׃ ְוָאַמְרתָּ ָלֶהם ֶזה ָהִאשֶּׁ ְמרּו ְלַהְקִריב ִלי בְּ שְׁ תִּ
ֲעשֶׂה  ֶבשׂ ֶאָחד תַּ ַנִים ַלּיוֹם עָֹלה ָתִמיד׃ ֶאת־ַהכֶּ ָנה ְתִמיִמם שְׁ ֵני־שָׁ ָבִשׂים בְּ כְּ

ִים׃  ין ָהַעְרבָּ ֲעשֶׂה בֵּ ִני תַּ ֶבשׂ ַהשֵּׁ ֶקר ְוֵאת ַהכֶּ ַבבֹּ

 

מקור 3  חומש ויקרא פרק ג' פסוק א'
ְנֵקָבה  ִאם  ָזָכר  ִאם  ַמְקִריב  הּוא  ָקר  ַהבָּ ִמן  ִאם  נוֹ  ָקְרבָּ ָלִמים  ֶזַבח שְׁ ְוִאם 

ִמים ַיְקִריֶבּנּו ִלְפֵני ה’. תָּ

מקור 4  חומש ויקרא פרק ד' פסוקים א'-ב'
ֶתֱחָטא  י  כִּ ֶנֶפׁש  ֵלאמֹר  ִישְָׂרֵאל  ֵני  בְּ ֶאל  ר  בֵּ דַּ אמֹר.  לֵּ ה  מֹשֶׁ ֶאל  ה’  ר  ַוְיַדבֵּ

ה. ר לֹא ֵתָעֶשׂיָנה ְוָעשָׂה ֵמַאַחת ֵמֵהנָּ ל ִמְצוֹ ת ה’ ֲאשֶׁ ָגָגה ִמכֹּ ִבשְׁ

א. קרבנות: סקירה כללית
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מקור 5  פסקי תשובות, סימן רי"ט  
כתבו האחרונים מי שנעשה לו נס... וראוי לומר פרשת תודה... ונוהגים 
לעשות סעודה לאוהביו ומקורביו ולתלמידי חכמים ועניים בני טובים, 
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  
ֵרְך,  ִיְתבָּ ְבּתוֹ  ְלשִׁ ָמכוֹן  ִיְהֶיה  ן,  ּוַמתָּ א  ַמשָּׂ בְּ עוֵֹסק  שֶׁ ּכּוּלוֹ,  ַהּיוֹם  ָאר  שְׁ ַגם 
ֲהֵרי  חוֶֹמׁש,  א  ֶאלָּ נוֵֹתן  ֵאינוֹ  שֶׁ ִמיִגיעוֹ...ְוַאף  ן  תֵּ יִּ שֶׁ ָדָקה  ַהצְּ ְנִתיַנת  בִּ
ֵרְך  ִיְתבָּ ְבּתוֹ  ְלשִׁ ָמכוֹן  ִלְהיוֹת  ַלה',  ָידוֹת  ע  ָהַאְרבַּ ל  כָּ ִעּמוֹ  ַמֲעֶלה  ַהחוֶֹמׁש 
ל  כָּ ֶנֶגד  כְּ קּוָלה  שְׁ ְצָדָקה  ְצַות  מִּ שֶׁ ַרּבוֵֹתינּו־ִזְכרוָֹנם־ִלְבָרָכה  ַמֲאַמר  ּנוָֹדע  כַּ
ְוָכל  ַאַחת,  ֵהָמה  בְּ ְיֵדי  ַעל  ַלה'  עוֶֹלה  ַהַחי  ל  כָּ ָהָיה  נוֹת  ּוְבָקְרבָּ נוֹת,  ְרבָּ ַהקָּ

ֶמן כּו'. שֶּׁ לּול בַּ רוֹן סֶֹלת ֶאָחד בָּ ַהּצוֵֹמַח ַעל ְיֵדי ִעשָּׂ

מקור 7  אדמו"ר הזקן, שולחן ערוך, אורח חיים סימן פ"ט סעיף א'  
י"ח  יום שלשה תפלות של  בכל  הגדולה תיקנו להתפלל  כנסת  אנשי 
ברכות שהתפללו האבות וקבעו שתים מהן חובה שהן שחרית ומנחה 
כנגד  רשות  תקנו  ערבית  ושל  יום  בכל  חובה  שהן  תמידין  ב'  כנגד 
איברים ופדרים שאם לא נתעכלו מבעוד יום הם קרבים והולכים כל 
הלילה אבל עכשיו כבר קבלוהו כל ישראל עליהם לחובה כמו שיתבאר 

במקומה. 

ב. הקרבנות בימינו
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<< הרבי 

תפילה אמיתית היא קשר

אמרו חז"ל: "תפלות כנגד תמידין תקנום", כלומר, בזמן שאין בית-המקדש 
התפלה  ענין  את  תיקנו   - קרבנות  להקריב  ואסור  אי-אפשר  שאז  קיים, 
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 להקב"ה. 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 להקב"ה באופן נעלה יותר מכמו שהיה לפני כן )ע"י התפלה 

דאתמול(.

כולו  עולה,  קרבן  הוא  כנגדו(  שתיקנו  התפלות  )וכן  התמיד  קרבן  והנה, 
לה': קירוב אמיתי להקב"ה שייך כאשר העבודה היא "שלא על מנת לקבל 
פרס", כי אם כדי להתקרב להקב"ה - 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'.

דוגמא לדבר: קירוב בין אדם-לחבירו כדי שתצמח לו תועלת מסויימת, 
בעניני 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, 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 911 

שנה... כי אם קירוב עצמי, שאוהבו כנפשו!

ועד"ז מובן בנוגע לעבודה הרוחנית דקרבן תמיד - שהקירוב להקב"ה צריך 
להיות באופן של קרבן עולה, היינו, שאינו חושב אודות התועלת שתצמח 
להתקרב  ומשתוקק  חפץ  הוא  אלא  והמצוות,  התורה  מקיום  כתוצאה  לו 

להקב"ה בקירוב עצמי.

אמנם, ע"י התפלה נמשכת ברכתו של הקב"ה בכל המצטרך לו, אבל אף-
על-פי-כן, עצם התפלה להקב"ה אינה אלא מפני שחפץ להתקרב להקב"ה, 

בדוגמת קרבן עולה - כולו לה'.



5

מקור 8  רמב"ם הלכות תשובה, פרק י' הלכה ד'  
ֶאְהֶיה  ִביל שֶׁ שְׁ אַמר ֲהֵריִני ָלֵמד ּתוָֹרה בִּ א תֹּ מָּ ָאְמרּו ֲחָכִמים ָהִראׁשוִֹנים שֶׁ
ְלמּוד  תַּ א.  ַהבָּ עוָֹלם  בָּ ל שָָׂכר  ֲאַקבֵּ ִביל שֶׁ שְׁ בִּ י  ַרבִּ ֶאְקָרא  ִביל שֶׁ שְׁ בִּ יר  ָעשִׁ
ֲעשּׂו  ם עוִֹשׂים לֹא תַּ ַאתֶּ ל ַמה שֶּׁ לוַֹמר )דברים יא יג( "ְלַאֲהָבה ֶאת ה'". כָּ

א ֵמַאֲהָבה.  ֶאלָּ

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

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

לוַֹמר ִעְבדּו ֵמַאֲהָבה: ׁשוֹ כְּ מְּ ְלשַׁ
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ג. בחושך ובאור

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

יהודי יכול לחשוב שהעבודה דקרבן עולה, להתקרב להקב"ה 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 
ולכן,  חס-ושלום,  צער  לו  שאין  ועל-אחת-כמה-וכמה  דאגות,  לו  שאין 
במעמד ומצב כזה יכול הוא להחליט - מתוך ישוב הדעת, שמחה וטוב לבב 

– להתקרב להקב"ה, עד לקירוב בדוגמת קרבן עולה, שכולו לה'.

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

לחשוב )מתוך ישוב הדעת( אודות הקירוב להקב"ה.

הנה על זה באה ההוראה והלימוד מפרשת היום -- שהחיוב דקרבן תמיד 
הוא הן 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'.

י"ב תמוז תשד"מ
תורת מנחם תשד"מ חלק ד' עמ' 1180

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

שלוחי הרבי במומבאי, הודו 6


