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 פרשת פנחס 

 ונשלמה פרים שפתינו

למהדורא  מצינו שינוי בין מהדורא קמא -בדברי רבינו הזקן בנוגע לאמירת פרשת הקרבנות קודם התפלה 

 :בתרא

כאילו  כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה, וכל העוסק בתורת חטאת 2אמרו חכמים" :1במהדורא קמא

 '",ם פרשת העולה ומנחה ושלמים ותודה וחטאת ואשם וכוהקריב חטאת, לפיכך טוב לומר בכל יו

ונשלמה פרים שפתינו, וכמו  4ה שכתוב"טוב מאד לומר פרשת הקרבנות . . לקיים מ: 3ובמהדורא בתרא

 '".זאת התורה לעולה למנחה ולחטאת וגו', כל העוסק בתורת עולה כו 5שאמרו חכמים על פסוק

אינו להביא  -הן במהדורא קמא והן במהדורא בתרא  - לחן ערוךקן בשוענינו של רבינו הז :ולכאורה אינו מובן

לאמירת פרשת  ן דידן: הטעםמילי דאמר קרא", שהרי אין זה שייך לטעם הדבר. ובנדו , "מנא הניהראי

העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה", ואילו המקור שממנו למדים זאת, אינו  הקרבנות הוא לפי ש"כל

תמצית פירוש דברי התנאים והאמוראים כו', שהרי בענין זה אין חילוקי דעות,  , וגם אינושייך לטעם הדבר

 .וכולם למדים מאותו פסוק

 , מדוע מביא רבינו הזקן במהדורא בתרא את הפסוק "זאת התורה לעולה וגו'" שעליו אמרו "כל העוסקם כןוא

 "?בתורת עולה כאילו הקריב עולה
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 הפסוק "ונשלמה פרים שפתינו", אף שבגמרא הובא רק הפסוק "זאת התורהשמביא גם את  -ויתירה מזה 

 ?"'לעולה וגו

 , שניתוסף בזה איזה עניןל כן צריך לומר, עלחן ערוךוכיון שרבינו הזקן הביא זאת במהדורא בתרא של השו

על ידם טעם הדין, כמו בכל פרטי הענינים שניתוספו במהדורא בתרא לגבי מהדורא קמא, ש בנוגע לדין או

 .בנגלה, בטעמי הדינים וכו', או בפנימיות הענינים ,ניתוסף איזה ענין

 לדינא מאיזה פסוק למדים ש"כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה", ומדועא מינא ולכאורה: למאי נפק

 ?לא מסתפק רבינו הזקן בפסוק אחד, אלא מביא שני פסוקים

 כמים "כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה", הרי עדייןשאמרו ח אף על פי: 6ויש לומר הביאור בזה

הפירוש הפשוט ב"כל  :כי -ש"לפיכך טוב לומר בכל יום פרשת העולה וכו'"  אינו ברור כיצד למדים מזה

פרטי הדינים. ומה גם שבקדשים בפרט נוגע הדיוק בכוונת כל  שלומד ויודע העוסק בתורת עולה כו'" הוא

לשם  ,לשם אישים ,לשם השם ,לשם זובח ,לשם ששה דברים הזבח נשחט, לשם זבח" 7הפרטים, כפי ששנינו

עלו לבעלים לשם  לשם ניחוח" )"והחטאת . . לשם חטא"(, ו"כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן . . לא ,ריח

 .8חובה", או שהן פסולים לגמרי, כמו בחטאת

שזהו להיפך  - 9"מע גם כמו "מתעסק בעלמאכלומר: גם אם תמצי לומר שהלשון "כל העוסק כו'" יכול להשת]

לגמרי  לגמרי מהפירוש ד"כל העוסק" מתוך כוונה מיוחדת ועמוקה, שהרי "מתעסק בעלמא" פירושו שחסר

בנדון  הרי זה שייך רק בשאר המצוות שבהם ענין הכוונה אינו העיקר, אבל קשה לומר זאת -ענין הכוונה 

 ].10ברעותא דלבא תליא מילתא -וונה היא ענין עיקרי דידן, כשמדובר בנוגע לקרבנות, שבהם הכ

 פרשת הקרבנות כפי אמירת ועל פי זה, מי שלא לומד ויודע כל פרטי הענין, אלא רק כללות הענין כו', וכמו

העוסק  לכאורה לא שייך לומר על זה "כל -שנקבע בסידור, ו"מעשה רב", שכל אחד מישראל אומרה בכל יום 
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הפרטים, לא  בתורת עולה כאילו הקריב עולה", שהרי גם אם הקריב עולה באופן כזה, ללא ידיעה וכוונה בכל

 .יצא ידי חובתו

מהדורא  מוסיף רבינו הזקן במהדורא בתרא )שבה באים כמה ענינים בתוספת ביאור לגבי -וכדי להבהיר זאת 

ולחטאת  לעולה למנחהעל פסוק זאת התורה  קמא( "טוב מאד לומר פרשת הקרבנות . . כמו שאמרו חכמים

 '":וגו', כל העוסק בתורת עולה וכו

 "זאת -הלימוד ש"כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה" הוא מהפסוק "זאת התורה לעולה וגו'" 

 .אלא "תורה" בלבדה" גֶיהֶ  "בתורתו 11דייקא, לא "לימוד", "ֵעֶסק", או כלשון הכתוב בתנ"ךהתורה" 

לא  אפילו אם (אמירת הפסוקים בלבד ן, שגם אם רק אומרים פרשת קרבן עולה כפי שכתובה בתורהומזה מוב

 לעולה" )פרשת עולה כפי שכתובה התורה שענין זה הוא בכלל "זאת -יאמר לאחרי זה פרק "איזהו מקומן"( 

 עולה כאילו הנה על זה אמרו ש"כל העוסק בתורת -, שצריכים לברך על זה ברכת התורה הבתורה(, והראי

 ".הקריב עולה

 תורת העולה בעיון, לידע שלומד והיינו, ש"כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה" נאמר לא רק על מי

, פסוקי התורה בפרשת העולה קודם התפלהקורא  ולברר פרטי הדינים וטעמיהם כו', אלא גם על מי שרק

התפלה )מלבד פסוק ראשון דקריאת שמע וברכה כפי שמתפלל שאר התפלה... והרי בשאר כמתעסק בעלמא, 

ועל אחת כמה וכמה בנוגע לענינים שמוסיפים , 12גם אם לא כיון לבו, אינו חוזר (,ראשונה דשמונה עשרה

 .קודם התפלה, שבודאי אינו חוזר בשביל שלא כיון

 ":"לקיים מה שכתוב ונשלמה פרים שפתינו -ומוסיף רבינו הזקן ומקדים 

 למוצאיהם, "בדיבור רה לעולה גו'", אין הוכחה שיש צורך באמירת פרשת הקרבנותמהפסוק "זאת התו

 '".בענין פרשת הקרבנות היא בכלל "זאת התורה לעולה וגו המחשבה דוקא, אלא יכול להיות שגם 13בפה"
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זכר ואדרבה: עיקר ענין התורה הוא הבנה והשגה, ובפרט בנוגע לקרבנות, שצריכה להיות כוונה דוקא, כנ

 שצריך לכוין "לשם ששה דברים", והרי לא מצינו שהכהן צריך לאמרם בפה דוקא, אלא בודאי יכול 14יללע

אבל לא בנוגע , 15כוונה במחשבה; אמירה בפה מצינו בנוגע לחלות קדושת הקרבן ידי חובה על ידילצאת 

 .זכרים לעיללשם ששה דברים הנ להקרבה

 –שפתינו"  רבנות . . לקיים מה שכתוב ונשלמה פריםפרשת הק לומר ולכן כותב רבינו הזקן "טוב מאד

 .דייקא, שמזה מוכח שצריך להיות אמירה בדיבור דוקא "שפתינו"

 קטע משיחת יו"ד שבט, רשימת השומעים בלתי מוגה.
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