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ביטול התמיד

הקריאה בתורה מעוררת את עניין הזמן בו נקראת, וממילא 
המצרים.  בין  לימי  פנחס  פרשת  קריאת  נקבעה  לחינם  לא 
היא באה לעורר את הלב על החסרון הגדול שבשריפת בית 
ולכמיהה  מועדיו,  וקרבנות  תמידיו  זבחי  בהעדר  אלהינו, 

מעומק הלב להשבת סדר העבודה לירושלים הבנויה. 

קרבן  הוא  הקרבנות  בפרשת  קודש  למקראי  הראשון 
התמיד- "את קרבני לחמי לאשי ריח ניחחי תשמרו להקריב 
אבלות  נקבעה  חסרונו  על  ב).  כח  (במדבר  במועדו"  לי 
מיוחדת, שכן הוא מהדברים שקבעו את צום י"ז בתמוז, היום 
חכמים  כדברי  המצרים,  בין  ימי  את  הפותח  והנמהר  המר 
אבותינו  את  אירעו  דברים  "חמשה  ו):  ד  (תענית  במשנה 
עשר  בשבעה  באב.  בתשעה  וחמשה  בתמוז  עשר  בשבעה 
מקומות  בכמה  התמיד...".  ובטל  הלוחות,  נשתברו  בתמוז 
יש  כאן  גם  כך  לי?",  "מניינא למה  בש"ס מצינו את השאלה 
צורך להבין מדוע ציינו חכמים בפתיחת המשנה את המניין - 
חמישה דברים אירעו בכל אחד מן הצומות. עוד יש להבין מה 
השתנה ביטול קרבן התמיד מכל המצוות האמורות בתורה 
הדברים  שאר  צום.  ליום  היום  לקביעות  לסיבה  שהפך  עד 
ושרף  העיר,  הובקעה  הלוחות,  "נשתברו  במשנה  המצוינים 
עניינים  הם  בהיכל"  צלם  והעמיד  התורה,  את  אפוסטמוס 
מצות  לעומתם  הישראלית.  האומה  בחיי  ועקרוניים  כלליים 
התורה  מצוות  מכלל  אחת  עוד  לכאורה  היא  התמיד  קרבן 
שבהן התחייבנו. בעקבות שריפת בית אלהינו הרבה מצוות 
לו ביטול התמיד מעמד  יש להתבונן במה קובע  ולכן  בטלו, 
עשר  בשבעה  שאירעו  המצערים  הדברים  בין  מיוחד  כה 
בתמוז, בשונה משאר מצוות התורה שבטלו שלא קבעו להן 

מעמד שכזה. 

מנלן?  בהיכל  צלם  "העמיד  מובא:  כח:)  (תענית  בגמרא 
דכתיב "ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שמם". ומסביר רש"י 
במקום: "ומעת הוסר התמיד לתת שקוץ שומם וגו' - דבעת 
שהוסר ונתבטל התמיד - באותו היום נתן שקוץ שומם, דהיינו 
בהיכל  צלם  העמדת  בין  השוואה  יש  בהיכל".  צלם  הועמד 
כותב  בתמוז  עשר  לשבעה  בסליחות  גם  התמיד.  לקרבן 
וכלה  מחתן  ונטל  המשמיד,  צר  במקדשנו  "טפש  הפייטן: 
עשר  בשעה  כי  להשמיד,  נתנו  כעסנוך  יען  וצמיד,  אצעדה 
בתמוז בטל התמיד", והחרוז הבא מסתיים "כי בשבעה עשר 
בתמוז בטלו עולה וזבח", כלומר בטלו ביום זה גם כל שאר 
חז"ל  בדברי  מפורש  מקור  מצאנו  לא  אמנם  הקרבנות. 
להקדים  אין  דין  פי  על  אבל  זה,  ביום  הקרבנות  כל  שבטלו 
אין  אם  וממילא  נח:),  (פסחים  קרבן  שום  שחר  של  לתמיד 
הקרבת קרבן התמיד אין הקרבה של שאר הקרבנות. הפייטן 
דברי  על  וכוונתו  וצמיד",  אצעדה  וכלה  מחתן  "ונטלו  אומר: 
על  גזרו  אספסיינוס  של  "בפולמוס  יד):  ט  (סוטה  המשנה 

על  גזרו  טיטוס  של  בפולמוס  האירוס,  ועל  חתנים  עטרות 
עטרות כלות", אמנם המשנה דיברה אחר החרבן ולא על י"ז 
בתמוז וכיצד קשר הפייטן עניין זה לי"ז בתמוז, ומהו הקשר 
בין נטילת האצעדה והצמיד דווקא לעניינו של קרבן התמיד.

בפיוט נוסף בסליחות אומר הפייטן: "כי נוקשתי ככלה עלובה 
ונשתברו  שש  המתנתי  לא  לרועי  והצלחות,  שלוה  בחפת 
ביום  נגרות  וצמיד,  אצעדה  וכתם  חלי  עדיתי  מידו  הלוחות. 
אפו כחשתי דרכי להשמיד. סדר עבודתו וקיץ מזבחו קצתי 
להעמיד, על כן מלשכת הטלאים בטל התמיד". מכאן משמע 
עדי  איזה  אלא  כלות,  תכשיטי  אינם  וצמיד  אצעדה  שאותם 

ותכשיט שכנסת ישראל התקשטה בהם מידיו של הקב"ה. 

מהות הקרבנות

עניין התמיד  ואת  עניין הקרבנות בכלל  הרמב"ן מסביר את 
בפרט (ויקרא א ט): "יותר ראוי לשמוע הטעם שאומרים בהם, 
ובדבור  במחשבה  נגמרים  אדם  בני  שמעשי  בעבור  כי 
ידיו  יסמוך  קרבן,  יביא  יחטא  כאשר  כי  השם  צוה  ובמעשה, 
וישרוף באש  כנגד הדבור,  בפיו  ויתודה  כנגד המעשה,  עליו 
הקרב והכליות שהם כלי המחשבה והתאוה, והכרעים כנגד 
על  הדם  ויזרוק  מלאכתו,  כל  העושים  אדם  של  ורגליו  ידיו 
המזבח כנגד דמו בנפשו, כדי שיחשוב אדם בעשותו כל אלה 
וישרף  דמו  שישפך  לו  וראוי  ובנפשו,  בגופו  לאלהיו  חטא  כי 
גופו לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה וכפר הקרבן הזה 
הקרבן  אברי  וראשי  נפש,  תחת  נפש  דמו,  תחת  דמו  שיהא 
כנגד ראשי אבריו, והמנות להחיות בהן מורי התורה שיתפללו 
עליו. וקרבן התמיד, בעבור שלא ינצלו הרבים מחטוא תמיד". 

את דברים אלה מסביר המהר"ל מפראג (נתיב העבודה פרק 
א) שאינם רק בעניין המחשבה בלבד, אלא בפועל הוא כך, 
ממש:  שלו  נפשו  את  מסר  כאילו  ממונו  את  המוסר  שאדם 
אליו  שמקריב  שלו  ממון  רק  אליו  נפשו  מוסר  אין  אם  "ואף 
קרבן, מכל מקום גם זה נקרא שמוסר עצמו אל השם יתברך 
כאשר מקריב אליו ממון שלו". וממשיך המהר"ל ומבאר את 
"וזה מורה גם כן על שהוא יתברך אחד  עמקם של דברים: 
ואין זולתו יתברך, כי כאשר מקריבין אליו קרבן מורה זה כי 
הכל שלו וכאשר הכל הוא שלו אם כן אין זולתו והוא יתברך 
אבל  זולתו  יש  כי  לומר  אפשר  היה  זה  היה  לא  ואם  אחד, 
ובזה  ואין זולתו,  בהקרבה שמקריבין אליו מורה שהוא הכל 
הש"י אחד". יש כאן נקודה עמוקה מאד- "אתה הוא עד שלא 
משנברא  הוא  "אתה  ממש  מידה  ובאותה  העולם"  נברא 
העולם". כלומר באותה המידה ממש שקודם בריאת העולם 
לא היה שום נברא אחר, כך גם אחרי בריאת העולם אליבא 
דאמת הכל אפס ואין זולת הקב"ה, ואפילו ד' היסודות- אש, 
הכח  זולת  דבר  אינם  העולם  נברא  שבהם  ועפר  מים  רוח, 
האלהי המחיה אותם- "ואתה מחיה את כולם". כפי שאומר 
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רכה  דף  פנחס  פרשת  מהימנא  (רעיא  פרשתנו  על  הזהר 
כל  ממלא  איהו  לבר  מרשותיה  דנפיק  מאן  "ולית  א):  עמוד 
הקדוש  השל"ה  מבאר  וכן  לון".  ממלא  אוחרא  ולית  עלמין 
האמיתית  האמונה  "כי  הבחירה):  בית  אדם  (תולדות 
המוחלטת היא, כי 'בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד' 
(דברים ד, לט). ואין פירוש הפסוק מה שכתוב 'אין עוד' שאין 
עוד אלהים אחר, רק הוא יתברך, כי זה כבר ידענו 'ה' אלהינו 
ו, ד). אלא הפירוש הוא שאין עוד בעולם שום  ה' אחד' (שם 
מה  יהיה  בעולם  דבר  שאין  לומר  רצוני  אלהותו,  רק  ענין 
שלא  הדומם,  וגם  ותנועה,  וכח  חיות  איזו  לו  שיהיה  שיהיה, 
ישתלשל ממנו יתברך. כענין 'ואתה מחיה את כלם' (נחמיה 
ט, ו), הוא יתברך היוה את כולם ומחייה, הוא יתברך, אותם, 
(ליקוטי  התניא  האריך  וכן  במציאות".  היו  לא  כן  לא  דאם 
אמרים פרק כ). וזוהי בעצם עבודת האמונה שציווה הקב"ה 
בשמים  האלהים  הוא  ה'  כי  לבבך  אל  והשבת  היום  "וידעת 

ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד" (דברים ד לט).

כשאדם מביא קרבן מן הבקר או מן הצאן והוא נשרף והופך 
לה'  שבקרבן  היסודות  ד'  כל  את  בזה  מבטל  הוא  לאפר 
יתברך. כך כותב המהר"ל בפירוש בספרו 'גבורות ה'' (פרק 
ענין  אין  הקרבן  עיקר  על  לעמוד  רוצה  אתה  "וכאשר  סט): 
הקרבן רק דבר זה כי כאשר העלול נמצא מן העלה יתברך כן 
בלא  קיום  להם  אין  הנמצאים  כי  לומר  רוצה  עלתו,  אל  שב 
ולפיכך  וזהו השבת העלול אל העלה,  והם תלוים בו  העלה 
הקרבת הקרבן אליו יתברך לפי שהוא יתברך עלת הכל ואליו 
ישוב הכל... כי הקרבנות כמו שהם להורות על אחדותו שכל 
והכל  הנמצאים במדריגת רוממותו ומעלתו נחשבים לאפס 
באמתת  אבל  ה',  מחסדי  זולת  נמצא  דבר  שאין  אליו  שב 
שלימותו  וזהו  כלל,  בריאה  כאן  ואין  אליו  שב  הכל  מציאותו 
אליהו  הרב  זה  עניין  ומסכם  זולתו".  מציאות  שאין  יתברך 
"הנה גדר הקרבן היא שחיטת  דסלר (מכתב מאליהו ח"ב): 
הבע"ח והקטרתם על גבי המזבח ובטולם הגמור. עומק גדר 
כלפי  הנבראים  ישות  ביטול  את  לנו  להראות  היא  הקרבן 

מציאותו יתברך הבלתי בעל תכלית". 

זו הסיבה שבקרבנות נזכר רק שם הוי"ה, כהסברו המהר"ל 
בנתיב העבודה (שם): "ולכך אצל כל הקרבנות לא נזכר רק 
זה  וכל  המיוחד,  שם  רק  אחר  שם  ולא  בלבד  המיוחד  שם 
מפני שעל ידי העבודה נראה כי הוא יתברך אחד ואין זולתו". 
וכן בגבורות ה' (שם): "ולפיכך כל ענין הקרבנות להורות כי 
השם יתברך יחיד בעולם ואפס זולתו, ולכך לא תמצא בכל 
כי הקרבנות  ולא אלהיך רק שם המיוחד,  הקרבנות לא אל 
במדריגת  הנמצאים  שכל  אחדותו  על  להורות  שהם  כמו 
כל  אליו...".  שב  והכל  לאפס  נחשבים  ומעלתו  רוממותו 
השמות שייך לאמרם בלשון רבים מלבד שם המיוחד, כלומר  
אלא  הפרטית,  נפשו  את  למסור  רק  אינה  הקרבן  עבודת 
לברר שכל הבריאה כולה כאין וכאפס, ומתוך מה שמכיר את 

ביטולו ואפסיותו הוא מוסר את כל מאודו לקונו.

קרבני לחמי

זה מה שנרמז בכתוב בתחילת פרשת הקרבנות "צו את בני 
ישראל ואמרת אלהם את קרבני לחמי לאשי" (במדבר כח ב). 
לחם אינו במובן שאנו רגילים לו, שכן גם הקב"ה אומר למשה 
"הנני ממטיר לכם לחם מן השמים" (שמות טז ד), ובוודאי אין 
'לחם'.  לקראו  רגילים  שאנו  המאפה  אותו  את  בשמיים 
המדרש רבה (ויקרא פרשה ג) אומר על הפסוק "וישוב אל ה' 
נסרים  שתי  מלחים  שהוא  "כאדם  ז)  נה  (ישעיה  וירחמהו" 
זה לאדם... כאדם שהוא מלחים שתי כרעי המטה  ומדביקן 
ומדביקן זה לזה". כלומר המדרש מבין ש'ירחמהו' הוא כמו 
'ילחמהו'. אומר הערוך: "מדבק בסבר פנים ואהבה קשורה, 
בפירוש  המהרז"ו  כותב  וכן  יינתקו".  שלא  נסרים  שני  כמו 
המדרש: "דמשמע דיבוק נפש בנפש, וזה נכלל יותר בתיבת 
דבר  (העמק  הנצי"ב  מבאר  אלו  דברים  פי  על  וילחמהו". 
החיבור  פעולת  משמעו  לחם  "שם  ב):  כח  במדבר 
בהתקשרות אמיץ ומדובק, כלשון מדרש ויקרא רבה פ"ג על 
הפסוק וישוב אל ה' וירחמהו, כאדם שהוא מלחים שני נסרים 
ומדביקן, ופירושו דטבע ידוע כשמחליקין נסרים ומדביקן עד 
שרוח אויר לא יבא ביניהם, אז אי אפשר להפרידם זה מזה 
בשום אופן, וזה החיבור נקרא מלחים, ומזה הפעולה בא שם 
לחם שמחבר הגוף עם הנפש באופן חזק. והנה קרא הקדוש 
את  כביכול  מחבר  שהוא  לחמי,  בכלל  קרבנות  הוא  ברוך 
הקדוש ברוך הוא לישראל, וכן נקרא התלמוד לחמי כדאיתא 
בחגיגה (דף י"ד) לכו לחמו בלחמי זה תלמוד, ואין לך מחבר 
ומקרב את ישראל לאביהם שבשמים כמו תלמוד וקרבנות, 
והנה לפי זה מתפרש לחמי לאשי חיבור שלי לאשי"- כלומר 
שלי,  האנשים  לאנשיי,  והלחמתי  חיבורי  הוא  לאשי"  "לחמי 
לעם ישראל. גם לשון 'מלחמה' היא מלשון 'לחם', כי המאבק 
בין אנשים נובע מחיבור שלהם, שכל אחד רוצה להכניס את 
(רעיא  הזוהר  אומר  לכן  ושליטתו.  לרשותו  לו  המתנגד 
מהימנא פרשת עקב דף רעב עמוד א): "שעת אכילה שעת 
מלחמה". וכן האריכו ר' נפתלי מרופשיץ (זרע קודש לפסח) 
ושר בית הזהר ר' צבי הירש מזידיטשוב (עטרת צבי, פירוש 
ללמדנו  מלחמה,  מלשון  שהלחם  להסביר  ח"א)  ריש  הזהר 
להתגבר על תאות האכילה, "סעודתך שהנאתך ממנה משוך 

ידך הימנה" (גיטין ע.).

הקרבן והלחם הם בעצם לשונות של קירבה וחיבור. זהו סוד 
ר'  יתברך.  אחדותו  והודעת  במציאות  ביטול  הקרבן-  עניין 
היסוד  הוא  שהחטא  מסביר  תורה'  'דעת  בספרו  ירוחם 
המפריד ואילו התשובה היסוד המקרב והמחבר. לכן מביאים 
את הקרבן ככפרה על חטא, שאחרי שנפרד בחטאו הוא שב 
הפסוק  על  רש"י  כדברי  המכפר.  הקרבן  בהבאת  להתאחד 
"אכפרה בעד חטאתכם" (שמות לב ל) – "אשים כופר וקנוח 

וסתימה לנגד חטאתכם, להבדיל ביניכם ובין החטא". 
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רכה  דף  פנחס  פרשת  מהימנא  (רעיא  פרשתנו  על  הזהר 
כל  ממלא  איהו  לבר  מרשותיה  דנפיק  מאן  "ולית  א):  עמוד 
הקדוש  השל"ה  מבאר  וכן  לון".  ממלא  אוחרא  ולית  עלמין 
האמיתית  האמונה  "כי  הבחירה):  בית  אדם  (תולדות 
המוחלטת היא, כי 'בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד' 
(דברים ד, לט). ואין פירוש הפסוק מה שכתוב 'אין עוד' שאין 
עוד אלהים אחר, רק הוא יתברך, כי זה כבר ידענו 'ה' אלהינו 
ו, ד). אלא הפירוש הוא שאין עוד בעולם שום  ה' אחד' (שם 
מה  יהיה  בעולם  דבר  שאין  לומר  רצוני  אלהותו,  רק  ענין 
שלא  הדומם,  וגם  ותנועה,  וכח  חיות  איזו  לו  שיהיה  שיהיה, 
ישתלשל ממנו יתברך. כענין 'ואתה מחיה את כלם' (נחמיה 
ט, ו), הוא יתברך היוה את כולם ומחייה, הוא יתברך, אותם, 
(ליקוטי  התניא  האריך  וכן  במציאות".  היו  לא  כן  לא  דאם 
אמרים פרק כ). וזוהי בעצם עבודת האמונה שציווה הקב"ה 
בשמים  האלהים  הוא  ה'  כי  לבבך  אל  והשבת  היום  "וידעת 

ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד" (דברים ד לט).

כשאדם מביא קרבן מן הבקר או מן הצאן והוא נשרף והופך 
לה'  שבקרבן  היסודות  ד'  כל  את  בזה  מבטל  הוא  לאפר 
יתברך. כך כותב המהר"ל בפירוש בספרו 'גבורות ה'' (פרק 
ענין  אין  הקרבן  עיקר  על  לעמוד  רוצה  אתה  "וכאשר  סט): 
הקרבן רק דבר זה כי כאשר העלול נמצא מן העלה יתברך כן 
בלא  קיום  להם  אין  הנמצאים  כי  לומר  רוצה  עלתו,  אל  שב 
ולפיכך  וזהו השבת העלול אל העלה,  והם תלוים בו  העלה 
הקרבת הקרבן אליו יתברך לפי שהוא יתברך עלת הכל ואליו 
ישוב הכל... כי הקרבנות כמו שהם להורות על אחדותו שכל 
והכל  הנמצאים במדריגת רוממותו ומעלתו נחשבים לאפס 
באמתת  אבל  ה',  מחסדי  זולת  נמצא  דבר  שאין  אליו  שב 
שלימותו  וזהו  כלל,  בריאה  כאן  ואין  אליו  שב  הכל  מציאותו 
אליהו  הרב  זה  עניין  ומסכם  זולתו".  מציאות  שאין  יתברך 
"הנה גדר הקרבן היא שחיטת  דסלר (מכתב מאליהו ח"ב): 
הבע"ח והקטרתם על גבי המזבח ובטולם הגמור. עומק גדר 
כלפי  הנבראים  ישות  ביטול  את  לנו  להראות  היא  הקרבן 

מציאותו יתברך הבלתי בעל תכלית". 

זו הסיבה שבקרבנות נזכר רק שם הוי"ה, כהסברו המהר"ל 
בנתיב העבודה (שם): "ולכך אצל כל הקרבנות לא נזכר רק 
זה  וכל  המיוחד,  שם  רק  אחר  שם  ולא  בלבד  המיוחד  שם 
מפני שעל ידי העבודה נראה כי הוא יתברך אחד ואין זולתו". 
וכן בגבורות ה' (שם): "ולפיכך כל ענין הקרבנות להורות כי 
השם יתברך יחיד בעולם ואפס זולתו, ולכך לא תמצא בכל 
כי הקרבנות  ולא אלהיך רק שם המיוחד,  הקרבנות לא אל 
במדריגת  הנמצאים  שכל  אחדותו  על  להורות  שהם  כמו 
כל  אליו...".  שב  והכל  לאפס  נחשבים  ומעלתו  רוממותו 
השמות שייך לאמרם בלשון רבים מלבד שם המיוחד, כלומר  
אלא  הפרטית,  נפשו  את  למסור  רק  אינה  הקרבן  עבודת 
לברר שכל הבריאה כולה כאין וכאפס, ומתוך מה שמכיר את 

ביטולו ואפסיותו הוא מוסר את כל מאודו לקונו.

מקום  ירושלים,  מעלת  את  להבין  ניתן  אלו  דברים  פי  על 
הקרבת הקרבנות. ירושלים היא משוש כל הארץ שמשמחת 
'לבנון'-  נקרא  שבתוכה  המקדש  ובית  ואנשים,  אלקים 
(יומא לט:), ו"מעולם לא היה  "שמלבין עוונותיהן של ישראל 
אדם בירושלים ובידו עוון" (במדבר רבה פרשה כא אות כא). 
ביום  המשתלח  השעיר  כפרת  את  צריך  מדוע  זה  לפי 
הכיפורים? מסביר הפנים יפות שהיו בירושלים נקיים דווקא 
מחיובי עשה ולא מעבירות. אמנם בפשטות הכוונה היא שהיו 

באמת נקיים מכל עוון. 

אצעדה וצמיד

הפסקת התמיד היא הפסקת כל המעלה הזו. מרגע הפסקת 
התמיד נותר הפירוד והרגשת העצמיות של החטא, לא ניתן 
והביטול כמו בזמן שבית המקדש  עוד להשיג את הדבקות 
השירים  בשיר  נמשל  לקב"ה  ישראל  בין  החיבור  קיים.  היה 
בשם  מכונה  הגשמי  שהחיבור  שכשם  וכלה,  חתן  כיחוד 
ויאכל  לו  "קראן  ו),  לט  (בראשית  אוכל"  הוא  אשר  "הלחם 
בשם  נקרא  השמים  עם  החיבור  כך  כ),  ב  (שמות  לחם" 
"קרבני לחמי". זוהי כוונת הפייטן "ונטל מחתן וכלה אצעדה 
וצמיד", צמיד הוא מלשון צמד והתחברות, כפי שראינו בסוף 
הפרשה האחרונה "הנצמדים לבעל פעור" (במדבר כה ה). 
נטילת הצמיד הוא התרופפות החיבור שבין החתן – הקב"ה 

והכלה – ישראל.

אליעזר  שנתן  הצמיד  הוא  בתורה  שנזכר  הראשון  הצמיד 
לוחות  לשני  רמז  שהוא  חז"ל  ומסבירים  אמנו,  לרבקה 
הוא  שבשמים  לאביה  וחיבורה  האומה  בנין  יסוד  מצומדות. 
התורה  לכן  הלוחות.  שעל  הדברות  בעשרת  תורה,  במתן 
ה),  ט  (משלי  בלחמי"  לחמו  "לכו  ללחם  היא  אף  נמשלת 
בשני  נתנו  הדברות  לכן  לקונו.  ישראל  עם  בין  שמלחימה 
למקום  אדם  שבין  המצוות  את  מבטא  שהימני  לוחות, 
ספר  עם  ייצמדו  ויחד  לחברו,  אדם  שבין  אלו  את  והשמאלי 
התמיד  ביטול  בין  הסמיכות  זוהי  הברית.  שבארון  התורה 

לשבירת הלוחות שבי"ז בתמוז. 

תיקון חסרון התמיד

את  משאירות  והתמידים  הקרבנות  כנגד  שתוקנו  התפילות 
של  (סידורו  הקדושים  מהספרים  שידוע  והדבקות,  החיבור 
אם  ממילא  פתיל".  "צמיד  מלשון  שהתפילה  ועוד)  שבת 
נקפיד ונתמיד להתפלל כדת ישובו אלינו האצעדה והצמיד, 
כז:):  (תענית  הגמרא  כלשון  מאיתנו.  שניטל  החיבור  אותו 
"אמר אברהם: רבונו של עולם! שמא ישראל חוטאין לפניך 
אתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה? אמר ליה: לאו. 
אמר לפניו: רבונו של עולם, הודיעני, במה אירשנה? אמר ליה: 
וגו'. אמר לפניו: רבונו  ועז משלשת  לי עגלה משלשת  קחה 
בית  שאין  בזמן  קיים,  המקדש  שבית  בזמן  תינח  עולם,  של 

המקדש קיים מה תהא עליהם? - אמר לו: כבר תקנתי להם 
עליהם  אני  מעלה   - לפני  בהן  שקוראין  בזמן  קרבנות,  סדר 
כאילו הקריבום לפני, ואני מוחל להם על כל עונותיהם", וכן 
אמרו (מנחות קי.): "אמר רבי יצחק, מאי דכתיב: זאת תורת 
החטאת וזאת תורת האשם? כל העוסק בתורת חטאת כאילו 
הקריב חטאת, וכל העוסק בתורת אשם כאילו הקריב אשם". 

התורה הקפידה שלא יחסר התמיד דבר יום ביומו, וכן כותב 
בעל הטורים (במדבר כח ג) "תמימים שנים ליום. ראשי תבות 
תש"ל- שכל כך תמידין קרבין לשנה", כלומר פעמיים שס"ה. 
מכאן אנו למדים כמה עלינו להקפיד לשלמה פרים שפתינו 
להשלים חסרון גדול זה, ולומר מדי יום בשחרית ומנחה את 
ולכוון לתוכן הדברים כדי להיחשב  ולהבין  פרשת הקרבנות 
כעוסקים בתורת התמיד. ובמיוחד בימים אלה ראוי להקפיד 
אומרים  שאנו  רצון"  ה"יהי  בלשון  כוונה  ולהעמיק  בדבר, 

ָרצֹון  ְיִהי  "ָלֵכן   - להשלמתו  ולהתפלל  חסרונו  את  ולהרגיש 

ְפתֹוֵתינּו  ִשׂ יַח  ִשׂ ֵהא  ְיּ ֶשׁ ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ה'  ָפֶניָך.  ִמְלּ
ִמיד  ַהָתּ ן  ָקְרַבּ ִהְקַרְבנּו  ִאּלּו  ְכּ ְלָפֶניָך  ה  ּוְמֻרֶצּ ל  ּוְמֻקָבּ ָחׁשּוב 

מֹוֲעדֹו ְוָעַמְדנּו ַעל ַמֲעָמדֹו".  ְבּ
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