
רשעים  שני  אותם  ואבירם,  דתן  של  מעלליהם  את  התורה  מתארת  פעמים  מספר 
שכבר בארץ מצריים התגלה פרצופם האמתי והם נודעו כבעלי מחלוקת מן השורה 
בחרו  פעם  אחר  פעם  כאשר  רשעתם  על  רשעה  הוסיפו  במדבר  אולם  הראשונה. 

להמרות את פי ה‘ ולהסית את העדה על ה‘ ועל משיחו.
התנהגותם הקלוקלת הגיעה לשיא בעת מחלוקת קורח ועדתו, כאשר על אף שלא 
היו מבני שבט לוי והמחלוקת לא נגעה להם כלל ועיקר, בחרו הללו להצטרף לעדת 

קורח ולחלוק על משה רבנו ע“ה.
כל זאת לא מנע ממשה רבינו העניו מכל אדם להזמינם כדי לדבר על ליבם לפרוש 
ענו  אליהם  משה  של  שליחיו  הגיעו  שכאשר  אלא  עמו.  ולהשלים  המחלוקת  מן 
הללו בחוצפה ועזות מצח: ”א ַנֲעֶלה!... א ַנֲעֶלה!“ (טז יב; יד) ואף הוסיפו לדבר 

סרה במשה ולכפור בטובתו של מקום.
או אז נשא משה רבנו את עיניו למרום בתפילה וביקש מהקדוש ברוך הוא (טז טו): 
”ַאל ֵּתֶפן ֶאל ִמְנָחָתם...“ - ריבונו של עולם, אל תשעה לקרבן שיקריבו רשעים אלו 

לפניך, ואף לא לתפילה שיתפללו אליך! (רמב“ן טז טו).
אלו  שפלים  של  שתפילתם  הדעת  על  יעלה  הכיצד  מאוד;  ייפלא  לכאורה  והנה 
תמוה  ובפרט  האנושי?  המין  מבחר  רבנו,  משה  של  תפילתו  כנגד  ברצון  תתקבל 
הדבר, כי הלא בכוח תפילה זו עמדו הללו לכפור במשה אמת ובתורתו אמת, ומדוע 

היה על משה לחשוש פן תתקבל?!
על  המובאים  המדרש  דברי  על  גם  לתמוה  יש  זה  כעין 

הפסוק (שמות ח טז): ”ַוּיֹאֶמר ה‘ ֶאל מֶֹׁשה ַהְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר 
ְוִהְתַיֵּצב ִלְפֵני ַפְרעֹה“ – ”היה פרעה רוצה לצאת ולעסוק 
בתפילה, ואמר הקדוש ברוך הוא למשה: ’עד שלא יצא, 
לך והתייצב לפניו והקדם תפילתך לתפילתו‘“, (שמו“ר 
הרשע  פרעה  שאפילו  אנו  רואים  כאן  שאף  א)  יא 
שברשעים - אם אך היה עולה בידו להתפלל היה ניצול, 

ועל כן היה צריך משה להפריעו ולמונעו מכך.

עצם קיום מצוות התפילה מועיל לרשעים
יסוד נפלא בעניין זה ביאר הגאון רבי יעקב אריה ניימן 
זצ“ל, ראש ישיבת ’אור ישראל‘ בפתח תקווה ומייסדה, 

בשם רבו הסבא מקלם:
מאמין  הוא  שבהם  במצבים  ביותר,  הגדול  הרשע  אף 
הוא  כאשר  כגון  יהבו,  כל  את  בה  ותולה  התפילה  בכוח 

נואש ממציאת פתרון גשמי לצרה שבאה עליו או על קרובו, 
ה‘  אל  לצעוק  לו  הגורמים  חבויים,  אמונה  רגשות  בלבו  מתעוררים  השעה  באותה 

בכל לבבו ונפשו, ומועילים לתפילתו שתיענה.
דברים אלו מקבילים לדבריו של מרן ה‘חתם סופר‘ (’תפילה למשה‘ פ“ב) ביישוב 
הלא   פ“ג):  ריש  האלוקים  עבודת  (שער  הלבבות‘  ’חובת  בעל  של  הידועה  שאלתו 
הקדוש ברוך הוא יודע כל מחסורנו ורצונו להיטיב עמנו, ואם כן מדוע צריכים אנו 
להתפלל לפניו וכביכול ’להזכיר לו‘ להיטיב עמנו? וביאר ה‘חתם סופר‘: שלחוטא 
שאינו ראוי שייטיב לו הקדוש ברוך הוא מחמת חטאיו - בוודאי נחוצה התפילה, 
כי עצם העובדה שהוא עומד ומפיל תחינתו לפני השם, מביאה אותו להכניע את 
עצמו לפניו יתברך, ופעולת ההכנעה מועילה שיתכפרו עוונותיו, וממילא גם לכך 

שייטיב עמו ה‘ ויקבל תפילתו.
”ֶזַבח  כז)  (כא  במשלי  לפסוק  בפירושו  הגר“א  דברי  את  להביא  המקום  וכאן 
ְרָׁשִעים ּתֹוֵעָבה“, שכפי שעיקר המטרה בהבאת הקרבן הוא כדי להכניע ולשבור 

בתפילה  גם  כך  תועבה;  תפילתו  הרי  לבו  את  מכניע  אינו  ואם  החוטא,  גאוות  את 
שכן  ומכול  ה‘,  לפני  רוחו  את  הרשע  יכניע  לא  עוד  כל  הקרבן,  במקום  שנתקנה 
אם יחשוב בתפילה מחשבות זרות שתכליתן גאווה והתנשאות, אזי תפילתו תהיה 

תועבה ולא תעלה לרצון. 
תפילת הרשעים עולה עם תפילת הצדיקים

’חובת  קושיית  בישוב  (שם)  סופר‘  ה‘חתם  שהוסיף  מה  פי  על  זאת  לבאר  יש  עוד 
הלבבות‘ המובאת לעיל; שגם לצדיקים התפילה נצרכת כדי שבאמצעותה תתקבל 
אך  גדול,  בקושי  אלא  התפילה  שערי  נפתחים  אין  לרשעים  כי  הרשעים.  תפילת 
כאשר הצדיקים מתפללים מיד נפתחים השערים, ואז עולות גם תפילות הרשעים 

עמהם.
והוסיף על כך ה‘חתם סופר‘ בדרך המליצה (תהלים לד טז-יח): ”ֵעיֵני ה‘ ֶאל ַצִּדיִקים 
ּוִמָּכל  ָׁשֵמַע  ַוה‘  ָצֲעקּו  ִזְכָרם;  ֵמֶאֶרץ  ְלַהְכִרית  ָרע  ְּבעֵֹׂשי  ה‘  ְּפֵני  ַׁשְוָעָתם;  ֶאל  ְוָאְזָניו 
מכל  מחסורם,  כל  את  תמיד  למלא  ַצִּדיִקים“ -  ֶאל  ה‘  ש“ֵעיֵני  אף  ִהִּציָלם“:  ָצרֹוָתם 
מקום ”ָאְזָניו ֶאל ַׁשְוָעָתם“ - צריכים הם להתפלל, וזאת כיון ש“ְּפֵני ה‘ ְּבעֵֹׂשי ָרע...“ 
– תפילת הרשעים לבדה אינה נשמעת, ורק כש“ָצֲעקּו“ - הצדיקים, אזי ”ַוה‘ ָׁשֵמַע“ 

- אף לתפילת הרשעים.
פירוש דומה הביא בעל ’מנחה בלולה‘ בביאורו לפרשתנו על דברי הגמרא בכריתות 
(ו ב): ”כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית. שהרי חלבנה ריחה רע, 
תעלה  פן  משה  חשש  כי  ביאר  זאת  ולאור  הקטורת“,  סממני  עם  הכתוב  ומנאה 
הציבור  תפילות  כל  עם  יחד  רשעים  אותם  של  תפילתם 
מתקבלת  שבקטורת  שהחלבנה  כפי  לרצון,  ותתקבל 
ה‘  לפני  התפלל  ולפיכך  הסממנים,  שאר  עם  יחד  לרצון 

שתפילתם של קורח ועדתו לא תקובל.

תפילת הרשעים מופנית לסטרא אחרא
הגאון  אמר  הנזכרים,  הגמרא  דברי  לאור  ייחודי,  ביאור 
דבר  שבכל  הוא,  ידוע  כלל  בדרשותיו:  צינץ  המהרא“ל 
נוכל  זה  לפי  אחרא.  לסטרא  חלק  לתת  יש  שבקדושה 
להבין, שכפי שבקטורת מערבים את החלבנה כדי לתת 
חלק לסטרא אחרא שלא יקטרג, כך גם בתפילה - תפילת 
הרשע עולה עם יתר התפילות, אך מושלכת מיד לסטרא 

אחרא כדי שהוא לא יקטרג על התפילות הכשרות.
רמז לכך הביא המהרא“ל צינץ מלשון הכתוב (תהלים קב 
יח): ”ָּפָנה ֶאל ְּתִפַּלת ָהַעְרָער ְוא ָבָזה ֶאת ְּתִפָּלָתם“, היינו שהקדוש ברוך הוא פונה 
את  ולהרחיק  לבזות  המקטרגים  יוכלו  שלא  כדי  רק  הרשעים,  תפילת  את  לקבל 

תפילת הצדיקים (’שיורי קומץ המנחה‘ בהעלותך).
טרם סיום מאמרנו, נצטט את דברי חז“ל (אליהו זוטא פ“כ) המתארים את שיהיה 
ועונין  הוא,  ברוך  הקדוש  לפני  אגדה  של]  [קדיש  דוד  ”...ואומר  הימים:  באחרית 
הצדיקים יהא שמו הגדול מבורך לעולם ולעולמי עולמים בגן עדן, ופושעי ישראל 
עונין אמן מתוך גיהנם... אומר להן הקדוש ברוך הוא למלאכים: ’מי הן הללו שעונין 
אמן מתוך גיהנם?‘ אומרים לפניו: ’ריבונו של עולם הללו פושעי ישראל שאף על פי 

שהן בגיהנם בעקה [-צרה] גדולה, מתחזקים ואומרים לפניך אמן!‘
מיד אומר הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת: ’פתחו להן גן עדן ויבואו ויזמרו לפני‘, 
שנאמר: ’ִּפְתחּו ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים‘ (ישעיה כו ב) - אל תקרי אמונים 

אלא שאומרים אמן“.

פרשת קורח

בס"ד

מעומקה של פרשה בענייני אמן ותפילה  בנבנתיבות אמונים

ל

מע ם
האיך מתקבלת תפילת הרשעים?

פתיחת שערים 
”ְוָעַבד ַהֵּלִוי הּוא ֶאת ֲעבַֹדת אֶֹהל מֹוֵעד“ (יח כג)

בגימטרייה   - ’הלוים‘  אמרו:  רשומות  דורשי 
מעבודות  שאחת  כשם  כי  לכך,  רמז  ’אמן‘, 
(ראה  המקדש  שערי  את  לפתוח  הייתה  הלוים 
רמב“ם ’כלי המקדש‘ ג ב), כך גדולה זכותה של עניית 

אמן לפתוח לאדם את שערי גן עדן.

’בת עין‘ פר‘ פקודי; ’אמונת יצחק‘ אות א

הגה“צ המקובל רבי חיים משה מנדל (נפ‘ ד‘ בתמוז תשנ“ו) הורה לפרסם ברבים:
”כל עניית אמן מקרבת את הגאולה ופועלת גדולות ונצורות בכל העולמות, ואם כך, חשיבותה גדלה שבעתיים בברכות 

המיוחדות על הגאולה ועל החזרת השכינה לישראל. ומה ידאב הלב על כי לעתים דווקא אחר ברכת
 ’המחזיר שכינתו לציון‘, עניית ’אמן‘ נשכחת או לא נאמרת כראוי על ידי הציבור הנחפז לומר ’מודים דרבנן‘.

וכבר הביא בספר ה‘גן ודרך משה‘ (ליום יא) כי נתגלה בחלום לחסיד אחד
 שחוסר הזהירות בעניית אמן אחר ברכת ’המחזיר‘ גורם לאריכות הגלות.

לפיכך יש להעיר לש“ץ שימתין מעט בין ברכת ’המחזיר שכינתו לציון‘ לברכת ’מודים‘,
 וכך ישים הציבור אל לבו ויזכור לענות אמן אחר הברכה“.

’קובץ צוהר‘ (ח“ו עמ‘ שצח)

מקורביו מספרים כי ייעץ פעם לאדם שהיה צריך ישועה - לפרסם ברבים על חשיבות עניית ’אמן‘ אחר ברכת 
’המחזיר שכינתו לציון‘. ואכן אחר ששמע אותו אדם לעצתו, נושע בדבר ישועה ורחמים.

’נוטרי אמן‘ (ח“ב עמ‘ רסו)
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ציבור המתפללים בבית מדרשו של ה‘בעל שם טוב‘ הקדוש, המתין בקוצר רוח 
החיוורות,  בפניהם  היטב  ניכרו  כבר  הצום  אותות  תפילתו.  את  שיסיים  לרבי 
לפני  הכנסת  בית  את  לעזוב  חשב  לא  מהם  איש  אולם  מרעב,  המו  כבר  מעיהם 

שיבדיל הרבי על הכוס.
והרבי טרם הבדיל. למעשה, הוא לא התפלל עדיין תפילת ערבית, ולאמיתו של 

דבר אף לא סיים את תפילת נעילה.
נוגה,  באור  בהקו  פניו  החרישית,  בתפילתו  הקדוש  טוב‘  שם  ה‘בעל  היה  שקוע 

ומפעם לפעם רטט גוו הטהור בהתרגשות בלתי מוסברת.
דקות חלפו וגם שעות. מרגע לרגע עמדה סבלנותם של המתפללים, לפחות של 
סיים  אז  בדיוק  ערבית,  בתפילת  להתחיל  כשהחליטו  ולבסוף,  לפקוע.  חלקם, 

הרבי את תפילתו.
בתפילת  מיד  ופתח  למקומו  שב  לאחור,  פסיעות  שלוש  טוב‘  שם  ה‘בעל  פסע 
ערבית. התפילה הסתיימה במהירות, ה‘בעל שם טוב‘ הבדיל על הכוס, בירך את 

הקהל בפנים מאירות ופנה להמשיך בעבודת קדשו.
רק מספר מצומצם של תלמידים קרובים נותרו בבית הכנסת. ידוע ידעו כי אצל 
רבם הקדוש אין דבר שנעשה לשווא. ברור היה להם שטעם כמוס טמון בסיבת 

אריכות תפילתו של הרבי, והם ביקשו להבין.
בחרדת קודש ניגשו בני החבורה ל‘בעל שם טוב‘ והביעו את תמיהתם: מדוע זה 

הפליג הרבי יותר מהרגלו בתפילת נעילה?
”זהו סיפור ארוך“, חייך הרבי, וכה סיפר:

מזרע  אדמות.  עלי  ביותר  הגדול  אולי  גדול,  רשע  התגורר  ישראל  מערי  ”באחת 
ישראל היה, אולם מזה שנים רבות שכבר חדל שם שמיים לעלות על פיו. גרוע 
מכך, רשע זה לא הניח ולו עברה אחת שלא עבר. אחיו היהודים כבר מזמן שכחו 

מקיומו, ואף הוא כמעט שכח מיהדותו.
יכול היה המצב להימשך כך לאורך ימים, אלא שאתמול, בהתקדש היום הקדוש, 
הזדמן אותו רשע לרחובות היהודים, והנה נגלו למול עיניו המוני יהודים לבושי 

טליתות הנחפזים לבית הכנסת.
אין לדעת מדוע, אך לפתע נדלק הניצוץ היהודי בקרבו, והוא נזכר בילדותו, עת 
צועד היה לצד אביו בדרכו לבית הכנסת לתפילת ’כל נדרי‘. ’הלא יהודי אני‘, הרהר 

האיש בלבו, ’מדוע איני צועד כך ביחד עם כל היהודים?!‘
אלא שיצר לב האדם רע מנעוריו. טבעה של מחשבה שהיא מפנה עד מהרה את 
שב  הוא  העניין.  מכל  ספורות  דקות  תוך  שכח  מיודענו  ואף  לחברתה,  מקומה 

לביתו והמשיך בסדר יומו כרגיל...
הוא לא ידע להסביר לעצמו מדוע למחרת משכוהו רגליו שנית לרובע היהודי, 
כשהוא  נסתרת,  בפינה  שם  עומד  מוקדמת  בוקר  בשעת  עצמו  מצא  בפועל  אך 
הקדוש  היום  של  שחרית  לתפילת  צעדיהם  המחישים  נערים  עם  בזקנים  צופה 

בבית הכנסת.
שוב חדרה אותה מחשבה ופצעה את לבו, והפעם ביתר שאת: ’מה התכלית בחיים 

ריקניים כשלי? האם אוכל להמשיך כך לאורך ימים?!‘
אולם גם בפעם זאת כמו בפעם הקודמת לה, כעבור דקות מספר עזב את המקום 

ופנה לעסקיו.
כמה שעות עברו, ושוב מצא עצמו האיש נמשך כבעבותות קסם, והפעם לפתח 
בית הכנסת... הביט ביהודים שגדשו את ההיכל מקיר לקיר, ומעיניו החלו לזלוג 

דמעות רותחות.
הפעם כבר לא יכול היה לעזוב את המקום:

מבלי משים נדחק אף הוא בין המוני המתפללים, אוזניו ניסו לקלוט שבבי מילים, 
להבין היכן אוחזים... מה אומרים?! אולם השנים הרבות שעברו הכהו את הזיכ־

רונות, והוא לא ידע מימינו לשמאלו.
רגשות בושה הציפוהו: ’הנה אני, יהודי כמו כולם, אולם כמה התרחקתי... כולם 
קרוא  למד  שטרם  כתינוק   - ואני  בכוונה,  מתפללים  כולם  שבע,   - ואנוכי  צמים 

וכתוב...‘
מעמקי  עד  נוקבים  חרטה  בהרהורי  שקוע  הכנסת,  בית  בפינת  האיש  עמד  כך 
הנפש; ’כמה התרחקתי‘, כאב לעצמו, ’כמה הכעסתי את בוראי, הלא לא הנחתי 

בחיי אף עברה אחת שלא עברתי, כיצד אוכל לזכות לחרטה...‘
בהגיע שעת תפילת הנעילה כבר היה לבו שלם עם אלוקיו. הוא נטל את הסידור 
והצי־ החרטה  רגשות  שבו  שאז  אלא  הציבור,  עם  התפילה  את  להתחיל  וביקש 
פוהו. בכי מר פרץ מגרונו, ומעשיו הרעים אשר עבר בימי חלדו עברו לפניו כבס־

רט נע, תוך שהוא בוחן כל אחד מהם ומתחרט עליהם מעומק לבבו.
בינתיים  הספיקו  שכבר  לקהל  ליבו  שם  ולא  וצער,  במרירות  האיש  היה  שקוע 
זריזים  מידי  נשמעו  הפטישים  כשהלמות  חשכה,  לעת  רק  התפילה.  את  לסיים 
נעילה  לתפילת  ופנה  התחזק  מיגונו,  האיש  התנער  סוכה,  למצוות  המקדימים 

אפופת אנחה ודמעות.“
מן  מעשיו  ששינה  זה  רשע  של  ”תפילתו  ואמר:  הקדוש  טוב‘  שם  ה‘בעל  סיים 
שמאות  עד  בשמיים,  גדול  כה  רעש  עוררה  שלמה  בתשובה  ושב  לקצה  הקצה 
באותה  ונתעלו  נתקנו  רבות  שנים  משך  לרצון  עלו  שלא  נידחות  תפילות  ואלפי 
שעה. אף אני רציתי לנצל את ההזדמנות ולהעלות את תפילתי עם אותה תפילה 
זכה, ולפיכך התאחרתי כל כך בתפילת הנעילה. רק כשסיים אותו בעל תשובה 
את תפילתו, הרשיתי לעצמי לסיים, מתוך ביטחון שבפעם הזו בוודאי לא תשוב 

תפילתי ריקם“.
’עלים לתרופה‘ וישב תשס“ז 

משה לא התפלל על הכהונה
א  ִּכי  ָהֵאֶּלה  ַהַּמֲעִׂשים  ָּכל  ֵאת  ַלֲעׂשֹות  ְׁשָלַחִני  ה‘  ִּכי  ֵּתְדעּון  ְּבזֹאת  מֶֹׁשה  ”ַוּיֹאֶמר 

ִמִּלִּבי“ (טז כח)
לכאורה, אם כבר אמר משה: ”ִּכי ה‘ ְׁשָלַחִני ַלֲעׂשֹות...“, מדוע היה עליו להוסיף 

ולכפול: ”ִּכי א ִמִּלִּבי“?
ביאר זאת הגר“ח קנייבסקי שליט“א: אחת מטענות השקר של קורח כנגד משה 
הייתה, שאף אם הקדוש ברוך הוא הוא זה שחלק לו ולאהרן אחיו את הכהונה, 
מכל מקום היה זה משום שמשה התפלל והפציר על כך מאוד, עד שהתרצה ה‘ 

לדבריו. ואם כן ראוי היה שיבקש זאת אף בעבור קורח.
לפיכך כפל משה לשונו והוסיף, כי מלבד ש“ה‘ ְׁשָלַחִני ַלֲעׂשֹות ֵאת ָּכל ַהַּמֲעִׂשים 
עבודה  באמצעות  זה  בעניין  השתדלתי  לא  אף   - ִמִּלִּבי“  א  ”ִּכי  אף  ָהֵאֶּלה“, 

שבלב, כלומר בתפילה.
 ’טעמא דקרא‘

מניין למד אליהו להחיות מתים?
”ְוִאם ְּבִריָאה ִיְבָרא ה‘ ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת ִּפיָה...“ (טז ל)

אמר הרה“ק רבי שמחה בונים מפשיסחא זי“ע: מפסוק זה שאב אליהו הנביא 
האישה  בן  את  ויחיה  הטבע  מערכות  את  שישדד  ה‘  לפני  להתפלל  הכוח  את 

הצרפתית (מלכים א‘ יז כא).
וכך דרש אליהו: ’אם הועילה תפילת הצדיק [משה] לשנות את הטבע ולאבד 
את קורח ועדתו מן העולם בעודם בחייהם, על אחת כמה וכמה שמצד ’מדה 
בן  את  ולהחיות  חיים  להוסיף  תפילתי  תועיל  פורענות‘,  ממדת  מרובה  טובה 

הצרפתית שלא כדרך הבריאה‘.
’קול שמחה‘

קורח נבלע בחייו לטובתו
”ַוֵּיְרדּו ֵהם ְוָכל ֲאֶׁשר ָלֶהם ַחִּיים ְׁשֹאָלה ַוְּתַכס ֲעֵליֶהם ָהָאֶרץ“ (טז לג)

ְׁשאֹול  מֹוִריד  ּוְמַחֶּיה  ֵמִמית  קרח: ”ה‘  על  אומר  הכתוב  הקדוש:  ה‘של“ה‘  ביאר 
ַוָּיַעל“ (שמואל א‘ ב ו), ללמדנו כי קורח שהורד שאולה עתיד לשוב ולחיות לעתיד 

לבוא.
היה  לא  שאולה,  חיים  שירד  קורח,  על  שנגזר  זה  עונש  כי  היא  לדבר  והסיבה 
אלא לטובתו. כי אילו היה מת ככל האדם, הרי לא היה מספיק לעשות תשובה, 
כפי  תשובה,  לעשות  זכה  בחייו  שנבלע  ובכך  מיתה.  לאחר  תשובה  אין  כי 
שאמרו חז“ל (ב“ב עד א) שבכל יום ויום מתוודים בלועי קורח ומכריזים: ”משה 

אמת ותורתו אמת“.

משה אמת ותורתו אמת
גיהנום  של  פתחו  על  קורח  בלועי  עומדים  יום  בכל  כי  א)  עד  (ב“ב  חז“ל  אמרו 
של  פשרה  את  להבין  ויש  אמת!“,  ותורתו  אמת  ”משה  ואומרים:  ומכריזים 

הכרזה זו.
הירושלמי  מדברי  העולה  פי  על  זצ“ל,  מבריסק  הלוי  הגרי“ז  מרן  זאת  ביאר 
(סנהדרין פ“ח ה“ה) כי קורח אפיקורס היה, בכך שכפר בשניים מי“ג עיקרי האמונה 

שסידר הרמב“ם - תורה מן השמיים ונבואת משה. ולפי זה מובן, כי בהכרזתם: 
”משה אמת ותורתו אמת“ שבים קורח ועדתו על עוונם, ומודים באמתותם של 

שני עיקרים אלו.
’ילקוט לקח טוב‘ קורח עמ‘ קסד

תפילה בין המתים ובין החיים
”ַוַּיֲעמֹד ֵּבין ַהֵּמִתים ּוֵבין ַהַחִּיים ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה“ (יז יג)

פירש הצדיק רבי ישראל אבוחצירא – ה‘בבא סאלי‘ זצ“ל פסוק זה: משה עורר 
רחמים על ישראל בכך שהזכיר בתפילתו את ההבדל: ”ֵּבין ַהֵּמִתים ּוֵבין ַהַחִּיים“, 
וכך אמר: ”ריבונו של עולם, הלא המתים כבר מתו ואינם יכולים לעשות תשובה, 
ואילו החיים עדיין יכולים לשוב. והנה, הלא חפץ אתה בתשובת השבים, מה 

לך, אפוא, להמיתם?! הותר אותם בחיים וישובו בתשובה שלמה לפניך“.
ואכן, מיד שמע ה‘ לקול תפילתו, שנאמר: ”ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה“.

’הסבא קדישא בבא סאלי‘ ח“א עמ‘ שטז

המגפה נעצרה - באופן מוחלט
”ַוָּיָׁשב ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹׁשה ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ְוַהַּמֵּגָפה ֶנֱעָצָרה“ (יז טו)

והלא כבר נאמר (לעיל יג): ”ַוַּיֲעמֹד ֵּבין ַהֵּמִתים ּוֵבין ַהַחִּיים ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה“ ומדוע 
נאמר כאן שוב: ”ְוַהַּמֵּגָפה ֶנֱעָצָרה“?

ביאר המלבי“ם: כשעמד אהרן עם הקטורת נעצרה המגפה באופן שהמשחית 
לא היכה יותר, אבל אלו שכבר נפגעו נותרו בחוליים. אולם כששב אהרן אל 
והחולים  מוחלטת  עצירה  המגפה  נעצרה  בתפילה,  שניהם  עמדו  ושוב  משה 

הבריאו.

סיפור שבועי על אמן ותפילה פניני אמן ותפילה בפרשת השבוע מעשה אמוניםפניני אמונים
מדוע התאחרה תפילת הנעילה?

מעעפני
הת לא שה

פנינ סיפם ם
ת אחרה

לא המדרש עיקר אלא המעשה 


