
"ְוָעִׂשיָת אָֹתּה ְקטֶֹרת רַֹקח ַמֲעֵׂשה רֹוֵקַח ְמֻמָּלח ָטהֹור קֶֹדׁש" (ל לה)
"ָאַמר  טו):  ְּתַצֶּוה  (ַּתְנחּוָמא  ֲחָז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ּוְכִפי  ַהְּקטֶֹרת,  ֲעבֹוַדת  ְמאֹד  ַעד  ִהיא  ֲחִביָבה 
ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: ִמָּכל ָקְרָּבנֹות ֶׁשַאֶּתם ַמְקִריִבים, ֵאין ָחִביב ָעַלי ַּכְּקטֶֹרת... ֶׁשָּכל 
ַהָּקְרָּבנֹות ֻּכָּלן ְלָצְרֵכיֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל... ֲאָבל ַהְּקטֶֹרת ֵאיָנּה ָּבָאה א ַעל ַהֵחְטא, ְוא 

ַעל ָעוֹון ְוא ַעל ָהָאָׁשם, ֶאָּלא ַעל ַהִּׂשְמָחה."
ֲעַדִין  ְּבָיֵדינּו  נֹוְתָרה  ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו,  ָחֵרב  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ַּכֲאֶׁשר  ַהֶּזה,  ַּבְּזַמן  ֶׁשַאף  ְּכֵׁשם 
ב)  כז  (ַּתֲעִנית  ֲחָז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ְּכִפי  ַהָּקְרָּבנֹות,  ֵסֶדר  ַּבֲאִמיַרת  ְלַכָּפָרה  ִלְזּכֹות  ָהֶאְפָׁשרּות 
ֶׁשַאף ִּבְזַמן ֶׁשֵאין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַקָּים, ִּבְזַמן ֶׁשּקֹוְרִאים ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָּפָרִׁשּיֹות ַהָּקְרָּבנֹות, 
ַמֲעֶלה ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֲעֵליֶהם ְּכִאּלּו ִהְקִריבּום ְלָפָניו ּומֹוֵחל ָלֶהם ַעל ֲעוֹונֹוֵתיֶהם, 
ְמאֹד,  ַעד  ֲחָז"ל  ִהְפִליגּו  ֲאִמיָרָתּה  ַמֲעַלת  ֶׁשִּבְסֻגַּלת  ַהְּקטֶֹרת,  ַּבֲעבֹוַדת  ֶׁשֵּכן  ָּכל  א 

ּוִבְפָרט ֶהֱאִרי ָּבֶזה ֵסֶפר ַהּזַֹהר, ּוְלַהָּלן ָנִביא ִמְּקָצת ִמְּדָבָריו.
ְוָכ ּכֹוֵתב ַהּזַֹהר ְּבָפָרַׁשת ַוַּיְקֵהל (ריח ב): "ְּגֵזָרה ִהיא ִמִּלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשָּכל ִמי 
ֶׁשְּמַעֵּין ְוקֹוֵרא ְּבָכל יֹום ְּבָפָרַׁשת ַמֲעֵׂשה ַהְּקטֶֹרת, ִיָּנֵצל ִמָּכל ַהְּדָבִרים ָהָרִעים ּוִמָּכל 
ִלְׁשט  ָיכֹול  ַאֲחָרא  ַהִּסְטָרא  ֵאין  ִּכי  ַהּיֹום,  אֹותֹו  ָּכל  ִיָּנֵזק  ְוא  ֶׁשָּבעֹוָלם,  ַהְּכָׁשִפים 

ָעָליו."
ַּבֲאִמיָרתֹו  ְלַכֵּון   ֶׁשָּצִרי ַהּזַֹהר  ַמְדִּגיׁש  ַהְּדָבִרים   ְּבֶהְמֵׁש
ַעד ְמאֹד ְמאֹד, ּומֹוִסיף ֶׁשִאם ָהיּו ְּבֵני ָאָדם יֹוְדִעים ַּכָּמה 
ֲחׁשּוָבה ַהְּקטֶֹרת ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ָהיּו לֹוְקִחים ָּכל 
ִמָּלה ּוִמָּלה ִמָּפָרַׁשת ַהְּקטֶֹרת ּוַמֲעִלים אֹוָתּה ַעל רֹאָׁשם 
ְלֵחֶלק  זֹוֶכה  יֹום  ְּבָכל  ָּבּה  ַהְּמַכֵּון  ְוָלֵכן  ָזָהב,  ֶׁשל  ְּכֶכֶתר 
ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא, ּוִמיָתה ִמְסַּתֶּלֶקת ִמֶּמּנּו, ְוִנָּצל 
ִמָּכל ִּדיִנים ָרִעים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוָבעֹוָלם ַהָּבא, ּוֵמִאיָד, ִמי 
ֶהְפֵסִדים  ְלַעְצמֹו  ּגֹוֵרם  יֹום,  ְּבָכל   ָּכ ַעל  ַמְקִּפיד  ֶׁשֵאינֹו 

ְּגדֹוִלים, ְוִדיִנים ּוַמֵּגפֹות ׁשֹוִרים ָעָליו ַרח"ל.
(ל  ְּתַצֶּוה  ְּבָפָרַׁשת  ַהָּכתּוב  ִמְּלׁשֹון  ַהּזַֹהר  ָׁשם  לֹוֵמד  עֹוד 
ֶׁשַהְּקטֶֹרת  ֶׁשֵּכיָון  ְלדֹרֵֹתיֶכם"  ה'  ִלְפֵני  ָּתִמיד  "ְקטֶֹרת  ח): 
עֹוֶמֶדת  ֵּכן  ַעל  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני   ָּכ ָּכל  ֲחִביָבה 
ִהיא ָּתִמיד ְלָפָניו, ְוַאף ֶׁשַהְּתִפָּלה ֲחׁשּוָבה ְּביֹוֵתר, ַמֲעֵׂשה 

ַהְּקטֶֹרת ָיָקר ְוָחׁשּוב ִמֶּמָּנה.

ְסֻגּלֹות ַהְּקטֶֹרת
יֹום  ְּבָכל  "אֹוְמִרים  ֱאִקים':  'ֵּבית  ְּבִסְפרֹו  ַהַּמִּבי"ט  ּכֹוֵתב 
ִּפּטּום ַהְּקטֶֹרת ּבֶֹקר ְוָצֳהַרִים, ִּכי הּוא ְמֻסָּגל ְלִעְנַין ַהֶּדֶבר 

ֶאָחד  ָּכל  ַלָּמרֹום  מֶֹׁשה  ֶׁשְּכֶׁשָעָלה  ֶׁשָּמִצינּו  ּוְכִפי  [ַמֵּגָפה], 
יב)  יז  (ַּבִּמְדָּבר  ֶׁשֶּנֱאָמר  ָּדָבר,  לֹו  ָמַסר  ַהָּמֶות   ַמְלַא ְוַאף  ָּדָבר...  לֹו  ָמַסר  ֵמַהַּמְלָאִכים 
'ַוִּיֵּתן ֶאת ַהְּקטֶֹרת ַוְיַכֵּפר ַעל ָהָעם'... ְוֵכיָון ֶׁשַהְּקטֶֹרת ְמַכֶּפֶרת ִּבְזַמן ַהַּמֵּגָפה, ְּכמֹו ֵכן 

ְקִריָאָתּה ּתֹוִעיל, ְּכִעְנָין ֶׁשֶּנֱאָמר (הֹוֵׁשַע יד ג) 'ּוְנַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתינּו'."
ּומֹוִסיף ַהַּמִּבי"ט: "ְוֵיׁש ְּבָכ ֶרֶמז, ְּבִעְנַין ַהֶחְלְּבָנה ַהְּמעֶֹרֶבת ִּבְׁשַאר ֲעֶׂשֶרת ַהַּסְמָמִנים, 
ִעם ֱהיֹות ֵריָחּה ַרע ּוְׁשַאר ַהַּסְמָמִנים ֵריָחם טֹוב, ְוֵיׁש ַּבֶּטַבע ְנִדיַפת ֵריָחם ְלַבֵּׂשם ֵריַח 
ָהַרע ֶׁשַּבֶחְלְּבָנה ַעד ֶׁשְּיֵהא ֵריחֹו טֹוב ְּכמֹוָתם. ְוֶזה ֶרֶמז ְלַמְלַא ַהָּמֶות ֶׁשהּוא ִּדְמיֹון 
ַהֶחְלְּבָנה ְוהּוא ִמְתָעֵרב ַּבָּקָהל ֶׁשֵּיׁש ֵּביֵניֶהם ָּדָבר ֶׁשל ְקֻדָּׁשה ְלַהִּזיָקם, ּוְכֶׁשֵהם טֹוִבים 
ִויָׁשִרים ְּבִלָּבם ְוָׁשִבים ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, ֵאין ַמְלַא ַהָּמֶות ָיכֹול ִלְׁשט ָּבֶהם, ֶאָּלא 

ֵהם  ׁשֹוְלִטים ּבֹו ַעד ֶׁשַּמְלָא ָהַרע ְּבַעל ָּכְרחֹו עֹוֶנה ָאֵמן".

עֹוד ֵמִביא ִּב'יסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה' (ַׁשַער ָהַאְׁשמֶֹרת פי"א) ְּבֵׁשם ָהֲאִריָז"ל ֶׁשֲאִמיַרת ָּפָרַׁשת 
ַהְּקטֶֹרת ִהיא ְסֻגָּלה ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה. ּוְב'ַכף ַהַחִּיים' (או"ח קלב כג) מּוָבא ֶׁשֲאִמיַרת 
ְּבעֶֹׁשר   ִלְזּכֹות  ְסֻגָּלה  ִהיא  ּתֹוָרה  ֵסֶפר  ִּכְכִתיַבת  ַאּׁשּוִרית  ִמְּכַתב  ַהְּקטֶֹרת  ִּפּטּום 
ְסֻגָּלה,  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ֶׁשַאף  ֶׁשִהְדִּגיׁש  יח  ְּבס"ק  ָׁשם  ְרֵאה  אּוָלם  ֲעָסָקיו.  ְּבָכל  ּוְלַהְצִליַח 
ַאל ָלָאָדם לֹוַמר ֶאת ַהְּקטֶֹרת ַלֲהָנָאתֹו, ִּכי ִאם ַלֲעׂשֹות ַנַחת ְליֹוְצרֹו, ֶׁשֵּכן ֵיׁש ָּבּה ַנַחת 

רּוַח ְמֻיֶחֶדת.

ֲאִמיָרָתּה ִמּתֹו ַהְּכָתב
ָּכַתב ָהַרָמּ"א (או"ח קלב ב): "ֵיׁש ֶׁשָּכְתבּו ְלִהָּזֵהר לֹוַמר ִּפּטּום ַהְּקטֶֹרת ִמּתֹו ַהְּכָתב ְוא 
ְּבַעל ֶּפה, ֶׁשָהֲאִמיָרה ִּבְמקֹום ַהַהְקָטָרה, ְוַחְייִׁשיָנן ֶׁשָּמא ְיַדֵּלג ֶאָחד ִמַּסְמָמֶניָה, ַוֲהא 

ִאם ִחַּסר ַאַחת ִמַּסְמָמֶניָה ַחָּיב ִמיָתה."

ַאף ַה'ֵּבית יֹוֵסף' (ָׁשם) ֵהִביא זֹאת ְּבֵׁשם ָהִראׁשֹוִנים, ְוהֹוִסיף ֶׁשְּבִמְקָצת ְמקֹומֹות ָנֲהגּו 
ֶׁשִחְּיבּו  ֶׁשָּמה  ְוָכַתב  זֹאת  ָּדָחה  ְּדָבָריו   ְּבֶהְמֵׁש אּוָלם  ֶזה.  ֵמֲחָׁשׁש  ְלָאְמָרּה  ֶׁשֹּלא 
 ִמיָתה ַלְּמַחֵּסר ִמִּסיָמֶניָה, ֵאין זֹאת ַעל ֶעֶצם ֶזה ֶׁשִחֵּסר, ֶאָּלא ַעל ֶׁשִּנְכַנס ֶׁשֹּלא ְלצֶֹר
ַלִּמְקָּדׁש, ְועֹוד, ֶׁשַאף ִאם נֹאַמר ְּכִדְבֵרי ָהִראׁשֹוִנים ַהָּנ"ל, ֵאין 
ְלִהָּמַנע ְּבֶׁשל ָּכ ִמְּלָאְמָרּה, ֵּכיָון ֶׁשְּבַקּלּות ֶאְפָׁשר ְלִהָּזֵהר 

ֶׁשֹּלא ְלַחֵּסר ֶאָחד ֵמַהַּסְמָמִנים ַּבֲאִמיָרָתּה.

ְלַהְרֵהר ִּבְתׁשּוָבה קֶֹדם ֲאִמיָרָתּה
ֲאִמיַרת  קֶֹדם  ִּבְתׁשּוָבה  ְלַהְרֵהר  ֶׁשֵּיׁש  ָהִראׁשֹוִנים  ָּכְתבּו 
ַחְכֵמי  ִמְּגדֹוֵלי   ַׁשְנּדֹו (ְלַמַהַר"ש  ְלָאָסף'  'ִמְזמֹור  ּוְבֵסֶפר  ַהְּקטֶֹרת, 
 ָמָׁשל ִנְפָלא ְלֶמֶל ַּבְגָּדד, מּוָסר ְלָפָרַׁשת ַהָּקְרָּבנֹות) ְמֻסָּפר ַעל ָּכ

ְוא  ֲעִנִּיים  ָהיּו  ֶׁשֶחְלָקם  ְוֵכיָון  ֲעָבָדיו,  ַעל  ַמס  ֶׁשִהִּטיל 
ִהִּׂשיָגה ָיָדם ְלַׁשֵּלם ֶאת ַהַּמס ַהֻּמָּטל ֲעֵליֶהם, ַעל ֵּכן ֵהִביאּו 
ַּתַחת זֹאת ִמְנָחה ְּפׁשּוָטה ְּכִפי ֶׁשִהִּׂשיָגה ָיָדם, ְנָתנּוָה ִּבְכִלי 
ָּפׁשּוט ַא ָנִקי, ְוִהִּגיׁשּוָה ִלְפֵני ַהֶּמֶל ְּבבֶֹׁשת ָּפִנים, ְּבִקיָדה 

ּוְבִהְׁשַּתֲחָוָיה.

ְּבָכל  ִמְׁשּתֹוְקִקים  ֶׁשֵהם  ָּבם  ָעְנָתה  ְּפֵניֶהם  ֶׁשַהָּכַרת  ֵּכיָון 
ֶאָּלא   ,ַהֶּמֶל ִלְכבֹוד  ְּגדֹולֹות  ַמָּתנֹות  ְלָהִביא  ְמאֹוָדם 
ֵּכן  ַעל  זֹאת,  ַלֲעׂשֹות  ְּבָיָדם  ָעָלה  א  ֲעִנּיּוָתם  ֶׁשֵּמֲחַמת 

ָמַחל ָלֶהם ַהֶּמֶל ְוִהְתַרָּצה ְּבַמְּתָנָתם.

ַמְּתָנָתם  ֶאת  ׁשֹוְלִחים  ָהיּו  ִאּלּו  ְלַעְצֵמנּו,  ַנְחׁשֹב  אּוָלם 
ַהַּדָּלה ִּבְכִלי ְמֻלְכָל ּוְבצּוָרה ְּבזּוָיה, ְּבא ַלֲחק ַלֶּמֶל ֶאת 

ְּכבֹודֹו ָהָראּוי, ֲהא ְּבַוַּדאי ָהָיה ַהֶּמֶל קֹוֵצף ֲעֵליֶהם ּוַמֲעִניָׁשם.

ֵּכן ַהָּדָבר ְּבַיַחס ַלֲאִמיַרת ָּפָרַׁשת ַהָּקְרָּבנֹות: ַאף ָאנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ַעְבֵדי ַהֶּמֶל - ַמְלּכֹו 
ֶׁשל עֹוָלם – ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים ָהִיינּו ַּכֲעִׁשיִרים ְוָהָיה ְּבָיֵדינּו ְלַהִּגיׁש ְלָפָניו 
ִמְנָחה ְמֻכֶּבֶדת ְּכַהְקָטַרת ַהְּקטֶֹרת. אּוָלם ִּבְזַמן ַהֶּזה, ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו, ִהֵּננּו ַּכֲעִנִּיים ֶׁשֵאין 
ְּבָיֵדינּו ֶאָּלא ְלַהִּגיׁש ְלָפָניו ִמְנָחה ְּפׁשּוָטה ְּבֶאְמָצעּות ֲאִמיַרת ָּפָרָׁשָתּה. ִאם ֵּכן, ְּבַוַּדאי 
ֶׁשְּלָכל ַהָּפחֹות ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות זֹאת ַּבּצּוָרה ַהְּמֻכֶּבֶדת ְּביֹוֵתר, ְוַעל ֵּכן חֹוָבה ָעֵלינּו ָלׁשּוב 

ִּבְתׁשּוָבה ּוְלַתֵּקן ַמֲעֵׂשינּו ִלְפֵני ֵכן, ְוָכ ִּתְתַקֵּבל ִמְנָחֵתנּו ְלָרצֹון ִלְפֵני ֲאדֹון ּכֹל.

א  ּשָׂ י ּתִ ת  ּכִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ּבִ

הֹו

ֵמע ם 
ּגֶֹדל ַמֲעַלת ֲאִמיַרת ָּפָרַׁשת ַהְּקטֶֹרת

ְלַהְׁשִלים ֶאת ְׁשמֹו ִיְתָּבַר
"ִּכי ִּתָּׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (ְׁשמֹות ל יב)

ְוֵכיַצד  ֲא-דָֹני'.  ֵׁשם  'ִתְׁשמֹר  ָר"ת   - 'ִּתָּׂשא' 
ָאֵמן  ֲעִנַּית  ְּבֶאְמָצעּות  ה'?  ֵׁשם  ֶאת  ִנְׁשמֹר 
ַאַחר ַהְּבָרָכה! ִּכי ְּבֵעת ַהְּבָרָכה ָאנּו ַמְזִּכיִרים 
ֲאֹדָנ-י,   – ִּכְקִריָאתֹו  ַרק   ִיְתָּבַר ְׁשמֹו  ֶאת 
אּוָלם ַּבֲעִנַּית 'ָאֵמן' ֶׁשִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיה ֲהָוָי"ה 
ֶאת  ּוַמְׁשִליִמים  ׁשֹוְמִרים  ָאנּו  ַיַחד,  ְוַאְדנּות 

ֵׁשם ַהֵּׁשם. 
'ּתֹוְספֹות ַהָּׁשֵלם' ְׁשמֹות ל יב 

ְוֵיׁש ְלהֹוִסיף ְּבֶזה: 'ִּתָּׂשא' ָר"ת 'ִּתְׁשמֹר ֶׁשַּיֲענּו 
ָאֵמן' ְוֵכן רֹוֵמז ְלִמְצַות 'ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים'.

"ַוְיִהי  ִלְרמֹז  ְוֵיׁש  ז).  ב  (ֶאְסֵּתר  ּדֹדֹו"  ַּבת   ֶאְסֵּתר  ִהיא  ֲהַדָּסה  ֶאת  אֵֹמן  "ַוְיִהי  ֶנֱאָמר:  ַּבָּפסּוק 
ֲהַדָּסה',  ִּתָּגֵאל  ֲאַזי  ָאֵמן  ַיְחָּדיו  ַהָּקָהל  ַיֲענּו  'ְוַכֲאֶׁשר  נֹוְטִריקֹון:   - ֲהַדָּסה"  ֶאת  אֵֹמן 
ֲחָכֵמינּו  ֶׁשָּכְתבּו  ְלָמה  ֶרֶמז  ִמָּכאן  ַלֲהַדס,  ֶׁשִּנְמְׁשָלה  ִיְׂשָרֵאל  ִלְכֶנֶסת  ִּכּנּוי  ִהיא  'ֲהַדָּסה' 
ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִּכי ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן זֹוִכים ִיְׂשָרֵאל ִלְגֻאָּלה ְׁשֵלָמה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמנּו ָאֵמן.

אֹוָרה ְוִׂשְמָחה עמ' 47 ְּבֵׁשם ֵסֶפר ְיֵמי ַהּפּוִרים

ְּתׁשּוָעָתם ָהִייָת ָלֶנַצח ְוִתְקָוָתם ְּבָכל ּדֹור ָודֹור

ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ְּבַכָּוָנה, ְנָקֵרב ֶאת ַהְּגֻאָּלה  

בס"ד
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ְוִהְתָאֵרַח  ַטְרָׁשא  ִלְכָפר  ַהָּיִמים  ִמן  ְּביֹום  ֶׁשִהְזַּדֵּמן  ָאָחא,  ַרב  ַּבַּתָנּא  ָהָיה  ַמֲעֶׂשה 
ָׁשם ֵאֶצל ַּבַעל ַּבִית ֶאָחד. ְּבֶמֶׁש ִׁשְבַעת ַהָּיִמים ֶׁשָּקְדמּו ְלִבּקּורֹו ִהְׁשּתֹוְלָלה ָּבִעיר 
ֶׁשָאָדם  ָהִעיר  ְּבֵני  ָׁשְמעּו  ְוַכֲאֶׁשר  ּתֹוָׁשֶביָה,  ְּבֶקֶרב  ַׁשּמֹות  ֶׁשָעְׂשָתה  ָקָׁשה  ַמֵּגָפה 
ִמֶּמּנּו  ּוְנַבֵּקׁש  ֵאָליו   ֵנֵל "ָהָבה  ָלֶזה:  ֶזה  ָאְמרּו  ִלְמקֹוָמם,  ִהִּגיַע  ָאָחא  ְּכַרב  ָּגדֹול 

ַּתָּקָנה ְלָצָרֵתנּו."

ַרֵּבנּו   ְל "ַּדע  לֹו:  ְוָאְמרּו  ָאָחא  ַרב  ִהְתָאֵרַח  ֶׁשּבֹו  ַלַּבִית  ָהִעיר  ְּבֵני  ּוָבאּו  ִהְתַקְּבצּו 
ִהיא  הֹוֶלֶכת  ְליֹום  ּוִמּיֹום  ָקָׁשה,  ַמֵּגָפה  ָּבִעיר  ִמְׁשּתֹוֶלֶלת  ָיִמים  ִׁשְבָעה  ֶׁשִּמֶּזה 

ּוִמְתַּגֶּבֶרת ּוְכָבר ִהִּפיָלה ֲחָלִלים ַרִּבים, ֲאָנִׁשים, ָנִׁשים ָוַטף."

ִּבְתִחָּלה ָאַמר ָלֶהם ַרב ָאָחא: "ּבֹאּו ְוִנְתַּכֵּנס ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוְנַבֵּקׁש ַרֲחִמים ִמִּלְפֵני 
ה'", אּוָלם ַעד ֶׁשִהְתִחילּו ְלִהְתַּכֵּנס ֵהִבין ַרב ָאָחא ֶׁשַהֻּפְרָענּות ָקָׁשה ְוַהְּזַמן ּדֹוֵחק, 
ָחַזר ְוָאַמר ָלֶהם: "א ַנֲעמֹד ַעָּתה ְלִהְתַּפֵּלל, ֶאָּלא ָעׂשּו ַּכֲאֶׁשר ֲאִני ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם: 
ָּבֲחרּו ָלֶכם ַאְרָּבִעים ֲאָנִׁשים, ִמן ַהֻּמְבָחִרים ְּביֹוֵתר ֶׁשְּבִעיְרֶכם, ָּכֵאּלּו ֶׁשַאֶּתם ַמִּכיִרים 

אֹוָתם ִּכיֵרֵאי ָׁשַמִים ְּבַתְכִלית, ְוַאף ֲאִני ֶאָּמֶנה ֵּביֵניֶהם."

ַעד ְמֵהָרה ִהְתַאְּספּו ָהֲאָנִׁשים, ְוָאז ָיָצא ִעָּמם ַרב ָאָחא ֶאל ִמחּוץ ָלִעיר ְוהֹוָרה ָלֶהם 
ְלִהְתַחֵּלק ְלַאְרַּבע ְקבּוצֹות, ַּכֲאֶׁשר ָּכל ֲעָׂשָרה ֲאָנִׁשים ֵיְלכּו ַלַּצד ַאֵחר ֶׁשל ָהִעיר, 
ְויֹאְמרּו ָׁשם ג' ְּפָעִמים ְּבַכָּוָנה ֲעצּוָמה ֶאת ָּפָרַׁשת ִּפּטּום ַהְּקטֶֹרת ּוָפָרַׁשת ַהָּקְרָּבנֹות.

ִמֲהרּו ָהֲאָנִׁשים ַלֲעׂשֹות ִּכְדָבָריו, ּוִמֶּׁשָּׁשבּו ָאַמר ָלֶהם ַרב ָאָחא: "ַעָּתה ָּבֲחרּו ַּכָּמה 
ֲאָנִׁשים ִמֵּביֵניֶכם ֲאֶׁשר ֵיְלכּו ַלֲעבֹר ֵּבין ַהָּבִּתים ֶׁשָּבֶהם ׁשֹוְכִבים ַהחֹוִלים ַהָּקִׁשים, 
ְויֹאְמרּו ִלְפֵניֶהם ֶאת ִּפּטּום ַהְּקטֶֹרת, ּוְלַאַחר ִמֵּכן יֹאְמרּו ג' ְּפָעִמים ֶאת ַהְּפסּוִקים 
ַהָּבִאים ִמָּפָרַׁשת קַֹרח (ַּבִּמְדָּבר יז יא-יג): "ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ַאֲהרֹן ַקח ֶאת ַהַּמְחָּתה ְוֶתן 
ָעֶליָה ֵאׁש ֵמַעל ַהִּמְזֵּבַח ְוִׂשים ְקטֶֹרת ְוהֹוֵל ְמֵהָרה ֶאל ָהֵעָדה ְוַכֵּפר ֲעֵליֶהם ִּכי ָיָצא 
ַהֶּקֶצף ִמִּלְפֵני ה' ֵהֵחל ַהָּנֶגף. ַוִּיַּקח ַאֲהרֹן ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר מֶֹׁשה ַוָּיָרץ ֶאל ּתֹו ַהָּקָהל 
ְוִהֵּנה ֵהֵחל ַהֶּנֶגף ָּבָעם ַוִּיֵּתן ֶאת ַהְּקטֶֹרת ַוְיַכֵּפר ַעל ָהָעם. ַוַּיֲעמֹד ֵּבין ַהֵּמִתים ּוֵבין 

ַהַחִּיים ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה".

ָהאֹוֶמֶרת  קֹול  ַּבת  ִנְׁשְמָעה  ֶׁשִּסְּימּו  ַאַחר  ּוִמָּיד  ִּכְדָבָריו,  ְוָעׂשּו  ָהֲאָנִׁשים  ָהְלכּו 
ַלַּמִּזיִקים: "ֵהָעְצרּו ְלַמְעָלה ְוַאל ֵּתְרדּו ְלַמָּטה ַלֲעׂשֹות ׁשּום ֵנֶזק ְּבִעיר זֹו, ְלִפי ֶׁשִּדין 
ַמְעָלה ֵאינֹו ׁשֹוֵלט ָּבּה יֹוֵתר." ּוִמָּכאן ָוֵאיָל ֶנֶעְצָרה ַהַּמֵּגָפה ּוָבְטָלה ֵמאֹותֹו ָמקֹום 

ְלַגְמֵרי, ְוַאף אֹוָתם ּגֹוְסִסים ֶׁשָהיּו ְקרֹוִבים ְלִמיָתה ִנְרְּפאּו.

אֹו ָאז ִנְרַּדם ַרב ָאָחא ְּבֻחְלָׁשתֹו ְוָׁשַמע ֶׁשאֹוְמִרים לֹו ַּבֲחלֹומֹו: "ָּכֵעת ֶׁשִּבַּטְלָּת ִמן 
ָהִעיר ֶאת ַהַּמֵּגָפה, ָעֶלי ְלַהְמִׁשי ְוִלְפעֹל ְלַהֲחִזיָרם ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה, ֶׁשֵּכן זֹו ְּבא 
זֹו ֵאיָנּה מֹוִעיָלה ְּכלּום, ֵּכיָון ֶׁשְּגֵזַרת ַהַּמֵּגָפה ָּבָאה ֲעֵליֶהם ִּבְהיֹוָתם ֲאָנִׁשים ָרִעים."

ִמָּיד ָקם ַרב ָאָחא ְוֵהֵחל ִלְפעֹל ְּבֶקֶרב ַאְנֵׁשי ָהִעיר ְלַהֲחִזיָרם ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְוַאף 
ַרב  ִׁשָּנה  ְּבנֹוָסף  ֵמַהּתֹוָרה.  ְלעֹוָלם  ִיְתַּבְּטלּו  ֶׁשֹּלא  ַעְצָמם  ַעל  ֶׁשְּיַקְּבלּו  ֵמֶהם  ָּדַרׁש 
ָאָחא ֶאת ֵׁשם ָהִעיר ִמ'ַּטְרָׁשא' ְל'ָמָתא ְמַחְסָיא' - ַהְינּו ִעיר ָהַרֲחִמים, ַעל ֵׁשם ֶׁשִרֵחם 

ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ָהִעיר ַהּזֹו ּוִבֵּטל ִמֶּמָּנה ֶאת ַהְּגֵזָרה ָהָרָעה.

(זַֹהר ִמְדָרׁש ַהֶּנֱעָלם ַוֵּיָרא קא א).

ּכֶֹפר ֶנֶפׁש
"ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו ַלה'" (ל יב)

ָאְמרּו ֲחָז"ל (ַׁשָּבת קיט ב) "ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא ְּבָכל ּכֹחֹו קֹוְרִעין לֹו ְּגַזר ִּדינֹו".

"ְוָנְתנּו  ֶזה:  ִמָּכתּוב  ִזי"ַע  ֵמאֹוְסְטֶרָהא  יֹוֵסף  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָהְרַה"ק  ָלַמד   ְלָכ ִנְפָלא  ֶרֶמז 
ִאי"ׁש" - ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמיּה ַרָּבא, ֲהֵרי ָנַתן ְּבָכ ֶאת "ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו ַלה'", ּוָפָדה ֶאת 

ַנְפׁשֹו ִמְּגַזר ִּדינֹו ַהָּקֶׁשה.
ַרב ֵיֵּבי

ַמְׁשִליִמים ֶזה ֶאת ֶזה
"ֶזה ִיְּתנּו ָּכל ָהֹעֵבר ַעל ַהְּפֻקִדים ַמֲחִצית ַהֶּׁשֶקל ְּבֶׁשֶקל ַהּקֶֹדׁש" (ל יג)

ְּבֶדֶר ְּדָרׁש ָאַמר ַרִּבי ְׁשֵלָמה ֶאְלָקֵבץ, ַּבַעל ַה'ְּלָכה ּדֹוִדי':

ְּכֵדי  ֶאָּלא  ָׁשֵלם,  ֶׁשֶקל  ְוא  ַהֶּׁשֶקל  ַמֲחִצית  ָלֵתת  ַהּתֹוָרה  אֹוָתנּו  ְמַצָּוה  ְלִחָּנם  א 
ְלַלְּמֵדנּו ַעל ַמֲעַלת ַאְחדּות ִיְׂשָרֵאל, ִּכי ְּכֵׁשם ֶׁשְּבִמְצָוה זֹו א ַנֲעָׂשה ַהֶּׁשֶקל ָׁשֵלם ֶאָּלא 
ְּבִהְצָטְרפּות ְׁשֵני ֲאָנִׁשים ַיְחָּדיו, ָּכ ְּבָכל ָּדָבר ְוִעְנָין - ִּבְהיֹות ָּכל ִאיׁש ִמִּיְׂשָרֵאל ְלַבּדֹו 

ֶנְחָׁשב הּוא ַרק ַּכ'ֲחִצי', ְוַרק ְּבִהְצָטְרפֹו ְלזּוָלתֹו ֶנֱהָפ ְלָאָדם ֻמְׁשָלם.

'ּתֹוַרת מֶֹׁשה' - ַאְלֵׁשי, ּוְרֵאה ְּכֵעין ֶזה ְּבזַֹהר ָחָדׁש ִּכי ִּתָּׂשא עג א

ֵיׁש ְלַצֵּין, ֶׁשִעְנָין ֶזה נֹוֵגַע ִּבְמֻיָחד ַלֲאִמיַרת ַהְּבָרכֹות ַוֲעִנַּית ָאֵמן. ִּכי ֲהא ָידּוַע ֶׁש'ָאֵמן' 
ִהיא ֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפָרד ֵמַהְּבָרָכה (ַּכְּמבָֹאר ַּבֻּׁשְלָחן ָערּו או"ח קטז ב; ִמְׁשַנ"ְּב ָׁשם כ), ְועֹוד ָאְמרּו ִּכי 
"ְּבָרָכה ְּבא ָאֵמן ְּכֶפֶלג ּגּוָפא ַּדְמָיא" (ְּפִרי קֶֹדׁש ִהּלּוִלים ג א). ִאם ֵּכן נּוַכל לֹוַמר, ֶׁשַאף ָּכל 

ְיהּוִדי ַהְּמָבֵר ְּבָרָכה ִהּנֹו ַּכ'ֲחִצי', ַעד ֶׁשָּיבֹא ֲחֵברֹו ְוַיְׁשִלים ֶאת ִּבְרָכתֹו ַּבֲעִנַּית ָאֵמן.

ָעְצָמָתּה ֶׁשל ְּתִפָּלה
"ְוַעָּתה ַהִּניָחה ִּלי..." (לב י)

ִאי  ָּכתּוב  ִמְקָרא  ִאְלָמֵלא  ַאָּבהּו:  ַרִּבי  "ָאַמר  ֲחָז"ל:   ָּכ ַעל  ָּדְרׁשּו  א)  לב  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא 
ֲחֵברֹו  ֶאת  ֶׁשּתֹוֵפס  ְּכָאָדם  הּוא  ָּברּוך  ַלָּקדֹוׁש  מֶֹׁשה  ֶׁשְּתָפסֹו  ְמַלֵּמד  ְלָאְמרֹו,  ֶאְפָׁשר 

ְּבִבְגּדֹו, ְוָאַמר ְלָפָניו: 'ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֵאין ֲאִני ַמִּניֲח ַעד ֶׁשִּתְמחֹל ְוִתְסַלח ָלֶהם'." 

(ְּבָרכֹות לב א). 
ָׂשח ַהָּגאֹון ַרִּבי ָׁשלֹום ְׁשַבְדרֹון:

ַמֲחֶזה ִּפְלִאי ְוִנְׂשָּגב ִנְרָאה ָּכאן ְלֵעיֵנינּו, מֶֹׁשה עֹוֵמד ּוִמְתַחֵּנן ַעל ַנְפָׁשם ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא אֹוֵמר לֹו "ַהִּניָחה ִלי"!

ְמֻדָּבר  ִּכי  ְוַאף  ַהְּתִפָּלה,  ּכַֹח  הּוא  ָּגדֹול  ַּכָּמה  ַעד  ְלַלְּמֵדנּו  ֶאָּלא  ָּבא  א  ֶזה  ּוַמֲעֵׂשה 
ִּבְתִפָּלתֹו ֶׁשל ִאיׁש ָהֱאִקים, אּוָלם ַעל ָּכל ָּפִנים ָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו, ְלִפי ַּדְרָּגתֹו, יּוַכל 

ִלְלֹמד ִמָּכאן ֶהְרֵּגׁש ָּגדֹול ְּבכָֹחּה ְוָעְצָמָתּה ֶׁשל ְּתִפָּלה.
'ַׁשֲעֵרי ְּתִפָּלה' עמ' קלב 

ְוָכתּוב ָּבֶהם ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת
"ַוַּיְׁשֵל ִמָּיָדיו ֶאת ַהֻּלחֹת ַוְיַׁשֵּבר אָֹתם ַּתַחת ָהָהר" (לב יט)

ַּבִּמְדָרׁש (שמו"ר מו א) מּוָבא ֶׁשּמֶֹׁשה ָרָאה ֵּכיַצד ּפֹוֵרַח ַהְּכָתב ִמן ַהּלּוחֹות ּוְלִפיָכ ְׁשָבָרם. 
ִמן  ָהאֹוִתּיֹות  ֶׁשָּפְרחּו  ְּבָׁשָעה  ַאף  ִּכי  ֱאֶמת',  ַה'ְּׂשַפת  ַּבַעל  ָּכאן  אֹוֵמר  ָהָיה  ֶּפֶלא  ְוָדָבר 

ַהּלּוחֹות נֹוְתרּו ָהאֹוִתּיֹות ֶׁשל ִּדֵּבר ַהַּׁשָּבת ַעל ַמְתָּכְנָתן ְוא ָּפְרחּו.

ֶׁשָּגַרם  ָהֵעֶגל  ְּבֵחְטא  ֱאֶמת':  ָה'ִאְמֵרי  ַּבַעל  ְּבנֹו,  ּוַמְסִּביר   ַמְמִׁשי ַהָּדָבר  ַטַעם  ֶאת 
ִלְׁשִביַרת ַהּלּוחֹות ִקְלְקלּו ִיְׂשָרֵאל ֶאת ָמה ֶׁשִהְצַטּוּו ְּבִסיַני, אּוָלם ַעל ִמְצַות ַׁשָּבת ְּכָבר 

ִנְצַטּוּו קֶֹדם ָלֵכן, ְּבָמָרה, ּוְלִפיָכ אֹוִתּיֹות ֵאּלּו נֹוְתרּו ַעל ְמכֹוָנן.

ְּבָכ נּוַכל ְלָהִבין ֶאת נַֹסח ְּתִפיַלת ַׁשֲחִרית ֶׁשל ַׁשָּבת: "ִיְׂשַמח מֶֹׁשה ְּבַמְּתַנת ֶחְלקֹו... 
ּוְׁשֵני לּוחֹות ֲאָבִנים הֹוִריד ְּבָידֹו ְוָכתּוב ָּבֶהם ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת", ְוִהֵּנה ִלְכאֹוָרה ָהָיה ָמקֹום 
ִלְתמַֹּה: ְוִכי ַרק 'ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת' ָהְיָתה ְּכתּוָבה ַּבּלּוחֹות? ֶאָּלא ֶׁשָאֵכן ְלַאַחר ֵחְטא ָהֵעֶגל 

ָּפְרחּו ָּכל ָהאֹוִתּיֹות ֵמַהּלּוחֹות ְונֹוְתָרה ַרק ִמְצַות ְׁשִמיַרת ַׁשָּבת.

('ִאְמֵרי ֱאֶמת' תרצ"ב; 'ִלּקּוֵטי ְיהּוָדה')

ֶׁשֹּלא ִיְתַרּפּו ִיְׂשָרֵאל ִמן ַהְּתִפָּלה
"ְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְר ֲאֶׁשר ָּכָתְבָּת" (לב לב)

ְּבַטַעם ַּבָּקָׁשתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה 'ְמֵחִני ָנא' ֵּבֵאר ַרִׁש"י: "ֶׁשֹּלא יֹאְמרּו ָעַלי ֶׁשֹּלא ָהִייִתי ְּכַדאי 
ְלַבֵּקׁש ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים".

ּוִבְפַׁשט ַהְּדָבִרים ֵיׁש ִלְתמַֹּה; ְוִכי ֶאְפָׁשר לֹוַמר ֶׁשֶּזהּו ַהָּדָבר ֶׁשִהְפִריַע ְלמֶֹׁשה ַרֵּבנּו - 
ֶהָעָניו ִמָּכל ָהָאָדם?!

א  ִאם  ֶּפן  מֶֹׁשה  ֶׁשָחַׁשׁש  ֶאְפָׁשר  ִמּגּוְסִטיִנין,  ֵמִאיר  ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ָהְרַה"ק  ֵּבֵאר  ְּבָרם, 
ַהְּתִפָּלה,  ַּבֲעבֹוַדת  ִיְׂשָרֵאל  ְלדֹורֹות  ָיַדִים  ְלִרְפיֹון  ִלְגרֹם  ַהָּדָבר  ָעלּול  ַּבָּקָׁשתֹו,  ֵּתָעֶנה 
א  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  "ִאם  ְויֹאְמרּו:  ְּבַעְצָמם  ָוחֶֹמר  ַקל  ִיְּׂשאּו  זֹו,  ָּפָרָׁשה  ֶׁשִּיְקְראּו  ֶׁשְּלַאַחר 

ַנֲעָנה ִּבְתִפָּלתֹו, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ָאנּו ַהְּקַטִּנים..."

ְלִפיָכ ִּבֵּקׁש מֶֹׁשה ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֶׁשַּיֲעֶנה ִלְתִפָּלתֹו, ְוִאם ַאִין, ְלָכל ַהָּפחֹות 'ְמֵחִני 
ָנא ִמִּסְפְר' – 'ַאל ִּתְכּתֹב זֹאת ַּבּתֹוָרה, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְגרֹם ַהָּדָבר ִרְפיֹון ְלדֹורֹות.'

'ְּפִניֵני ַהֲחִסידּות'

ה  ה ֵמאֹוְצרֹות ַרּבֹוֵתינּו ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ

ָרֵאל דֹוֵלי ִיׂשְ ל ּגְ ְלָחָנם ׁשֶ ֻ ִניִנים ִמׁשּ ּפְ
ת ָאֵמן  ל ֲעִנּיַ ָתּה ׁשֶ ֻדּלָ ֶגב ּגְ ׂשֶ ּבְ ְלַחן ֱאמּוִנים ֻ ִמּשׁ

ַהַּמֵּגָפה ֶׁשֶּנֶעְצָרה

ני ַמעּפְ
ֹּכפ

ֵמאֹו ִסּפום ם
הּמּגפה ׁש

ָּכְתבּו ַחְכֵמי ֱאֶמת, ֶׁשְּלָעִתיד ָלבֹא ִיָּׁשֵאל ָּכל ָאָדם ִאם ָהָיה "ַצִּדיק", ְּדַהְינּו 
ָּבאֹוִתּיֹות  ָהְרמּוִזים  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה  ַהְּדָבִרים  ִמְכַסת  ֶאת  יֹום  ְּבָכל  ִקֵּים  ִאם 
ַצִּדי"ק: - צ' ֲאֵמִנים ד' ְקֻדּׁשֹות, י' ַקִּדיִׁשים, ק' ְּבָרכֹות, ְּדֵאין ָהָאָדם ִנְקָרא 

.ַצִּדיק ֶאָּלא ִאם ֵּכן ִהְקִּפיד ַעל ָּכ
ֵסֶפר ֶּדֶר מֶֹׁשה ַלּיֹום ֶאָחד ָעָׂשר

ְוִיְהֶיה  ַהִּצּבּור  ִעם  ַּדְוָקא  ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְלִהְתַּפֵּלל  ָאָדם  ִיְׁשַּתֵּדל  ֵּכן  ַעל 
ֻמְבָטח ַּגם ֵּכן ֶׁשַּיֲעֶנה ַהִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים, ִויֻקַּים ּבֹו "ַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה" 
ִּכְפׁשּוטֹו - ֶׁשִּבְזכּות ַהּצ' ֲאֵמִנים ִיְזֶּכה ְלַחִּיים טֹוִבים ַוֲאֻרִּכים ָּבֶזה ּוָבָבא, 
ַחִּיים,  ְקרּוִיים  ֵהם  ְּבִמיָתָתן  ַאף  ֲאֶׁשר  ַהַּצִּדיִקים  ִּבְמדֹור  ְלַמְעָלה  ְוֵליֵׁשב 

ְוִיְחֶיה ַחִּיים ִנְצִחִּיים.
ְוִאְמרּו ָאֵמן ח"ב אֹות כח, ְּבֵׁשם ֵסֶפר ַקְדמֹון

"ַּכף ַאַחת ֲעָׂשָרה ָזָהב ְמֵלָאה ְקטֶֹרת" (במדבר ז יד) 
ְלִתְׁשִעים  ָהרֹוֵמז  'ַצִּדיק'  ֶׁשל  צ'  ְּכֶנֶגד  ִּתְׁשִעים  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ְמֵלָאה"  "ָזָהב 
ֲאֵמִנים. ָלַמְדנּו ִמָּכ, ֶׁשֵּכיָון ֶׁשַּיֲעֶנה ָאָדם ִּתְׁשִעים ֲאֵמִנים ְּבָכל יֹום, ֲהֵרי 

ְּתִפָּלתֹו ֶנְחֶׁשֶבת ְלָפָניו ִיְתָּבַר ְּכמֹו ְקטֶֹרת.

ּתֹוְלדֹות ִיְצָחק - ֶאֶלף ַהָּמֵגן [ְלַרִּבי ִיְצָחק ַאּבּוֲחִציָרא] ַעּמּוד נ


