
ת קַֹרח ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
ַהֵאי ִמְתַקֶּבֶלת ְּתִפַּלת ָהְרָׁשִעים?

ַהְּגַה“צ ַהְּמֻקָּבל ַרִּבי ַחִּיים מֶֹׁשה ֶמְנֶדל (נפ' ד' ְּבַתּמּוז תשנ"ו) הֹוָרה ְלַפְרֵסם ָּבַרִּבים:
"ָּכל ֲעִנַּית ָאֵמן ְמָקֶרֶבת ֶאת ַהְּגֻאָּלה ּופֹוֶעֶלת ְּגדֹולֹות ּוְנצּורֹות ְּבָכל ָהעֹוָלמֹות, ְוִאם ָּכ, ֲחִׁשיבּוָתּה ְּגֵדָלה ִׁשְבָעַתִים ִּבְבָרכֹות ַהְּמֻיָחדֹות 

ַעל ַהְּגֻאָּלה ְוַעל ַהְחָזַרת ַהְּׁשִכיָנה ְלִיְׂשָרֵאל. ּוָמה ִיְדַאב ַהֵּלב ַעל ִּכי ְלִעִּתים ַּדְוָקא ַאַחר ִּבְרַּכת 'ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון', 
ֲעִנַּית 'ָאֵמן' ִנְׁשַּכַחת אֹו א ֶנֱאֶמֶרת ָּכָראּוי ַעל ְיֵדי ַהִּצּבּור ַהֶּנְחָּפז לֹוַמר 'מֹוִדים ְּדַרָּבָנן'.

ּוְכָבר ֵהִביא ְּבֵסֶפר ַה'ַּגן ָוֶדֶר מֶֹׁשה' (ַלּיֹום יא) ִּכי ִנְתַּגָּלה ַּבֲחלֹום ְלָחִסיד ֶאָחד
 ֶׁשחֶֹסר ַהְּזִהירּות ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַאַחר ִּבְרַּכת 'ַהַּמֲחִזיר' ּגֹוֵרם ַלֲאִריכּות ַהָּגלּות.

ְלִפיָכ ֵיׁש ְלָהִעיר ַלָּש"ץ ֶׁשַּיְמִּתין ְמַעט ֵּבין ִּבְרַּכת 'ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון' ְלִבְרַּכת 'מֹוִדים',
 ְוָכ ָיִׂשים ַהִּצּבּור ֶאל ִלּבֹו ְוִיְזּכֹר ַלֲענֹות ָאֵמן ַאַחר ַהְּבָרָכה".

'קֶֹבץ צַֹהר' (ח"ו עמ' שצח)

ְמקָֹרָביו ְמַסְּפִרים ִּכי ִיֵעץ ַּפַעם ְלָאָדם ֶׁשָהָיה ָצִרי ְיׁשּוָעה - ְלַפְרֵסם ָּבַרִּבים ַעל ֲחִׁשיבּות ֲעִנַּית ’ָאֵמן‘ 
ַאַחר ִּבְרַּכת ’ַהַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון‘. ְוָאֵכן ַאַחר ֶׁשָּׁשַמע אֹותֹו ָאָדם ַלֲעָצתֹו, נֹוַׁשע ִּבְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים.

’נֹוְטֵרי ָאֵמן‘ (ח“ב עמ‘ רסו)

ְּפָעִמים ְספּורֹות ְמָתֶאֶרת ַהּתֹוָרה ֶאת ַמַעְלֵליֶהם ֶׁשל ָּדָתן ַוֲאִביָרם, אֹוָתם ְׁשֵני ְרָׁשִעים 
ֶׁשְּכָבר ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהְתַּגָּלה ַּפְרצּוָפם ָהֲאִמִּתי ְוֵהם נֹוְדעּו ְּכַבֲעֵלי ַמְחֶקת ִמן ַהּׁשּוָרה 
ָּבֲחרּו  ַּפַעם  ַאַחר  ַּפַעם  ַּכֲאֶׁשר  ִרְׁשָעָתם  ַעל  ִרְׁשָעה  הֹוִסיפּו  ַּבִּמְדָּבר  אּוָלם  ָהִראׁשֹוָנה. 

ְלַהְמרֹות ֶאת ִּפי ה‘ ּוְלָהִסית ֶאת ָהֵעָדה ַעל ה‘ ְוַעל ְמִׁשיחֹו.
ִהְתַנֲהגּוָתם ַהְּקלֹוֶקֶלת ִהִּגיָעה ְלִׂשיא ְּבֵעת ַמֲחֶקת קַֹרח ַוֲעָדתֹו, ַּכֲאֶׁשר ַעל ַאף ֶׁשֹּלא ָהיּו 
ִמְּבֵני ֵׁשֶבט ֵלִוי ְוַהַּמְחֶקת א ָנְגָעה ָלֶהם ְּכָלל ְוִעָּקר, ָּבֲחרּו ַהָּללּו ְלִהְצָטֵרף ַלֲעַדת קַֹרח 

ְוַלֲחק ַעל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהָּׁשלֹום.
ִמן  ִלְפרֹׁש  ִלָּבם  ַעל  ְלַדֵּבר  ְּכֵדי  ְלַהְזִמיָנם  ָאָדם  ִמָּכל  ֶהָעָנו  ִמּמֶֹׁשה  ָמַנע  א  זֹאת  ָּכל 
ַהַּמְחֶקת ּוְלַהְׁשִלים ִעּמֹו. ֶאָּלא ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִהִּגיעּו ְׁשִליֵחי מֶֹׁשה ֲאֵליֶהם ָענּו ַהָּללּו ְּבֻחְצָּפה 
ְוַעּזּות ֵמַצח: ”א ַנֲעֶלה!... א ַנֲעֶלה!“ (טז יב; יד) ְוַאף הֹוִסיפּו ְלַדֵּבר ָסָרה ְּבמֶֹׁשה ְוִלְכּפֹר 

ְּבטֹוָבתֹו ֶׁשל ָמקֹום.
אֹו ָאז ָנָׂשא מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֶאת ֵעיָניו ַלָּמרֹום ִּבְתִפָּלה ּוִבֵּקׁש ֵמַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא (טז טו): ”ַאל 
 ,ֵּתֶפן ֶאל ִמְנָחָתם...“ - ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַאל ִּתְׁשֶעה ַלָּקְרָּבן ֶׁשַּיְקִריבּו ְרָׁשִעים ֵאּלּו ְלָפֶני

ְוַאף א ַלְּתִפָּלה ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ֵאֶלי! (ַרְמַּב“ן טז טו).
ְוִהֵּנה ִלְכאֹוָרה ִיָּפֵלא ְמאֹד; ֲהֵכיַצד ַיֲעֶלה ַעל ַהַּדַעת ֶׁשְּתִפָּלָתם ֶׁשל ְׁשֵפִלים ֵאּלּו ִּתְתַקֵּבל 
ְּבָרצֹון ְּכֶנֶגד ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ִמְבַחר ַהִּמין ָהֱאנֹוִׁשי? ּוִבְפָרט ָּתמּוַּה ַהָּדָבר, ִּכי ֲהא 
ִאם ָהְיָתה ִמְתַקֶּבֶלת ְּתִפָּלָתם זֹו ָהיּו ֲעלּוִלים ַהָּללּו ִלְכּפֹר ְּבמֶֹׁשה ֱאֶמת ּוְבתֹוָרתֹו ֱאֶמת, 

ּוַמּדּוַע ָהָיה ַעל מֶֹׁשה ַלֲחׁשֹׁש ֶּפן ִּתְתַקֵּבל?!
ַעל  ַהּמּוָבִאים  ַהִּמְדָרׁש  ִּדְבֵרי  ַעל  ַּגם  ִלְתמַֹּה  ֵיׁש  ֶזה  ְּכֵעין 
ַּבּבֶֹקר  ַהְׁשֵּכם  מֶֹׁשה  ֶאל  ה‘  ”ַוּיֹאֶמר  טז):  ח  (ְׁשמֹות  ַהָּפסּוק 
ְוִהְתַיֵּצב ִלְפֵני ַפְרעֹה“ – ”ָהָיה ַּפְרעֹה רֹוֶצה ָלֵצאת ְוַלֲעסֹק 
ִּבְתִפָּלה, ְוָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלמֶֹׁשה: ’ַעד ֶׁשֹּלא ֵיֵצא, 
ֵל ְוִהְתַיֵּצב ְלָפָניו ְוַהְקֵּדם ְּתִפָּלְת ִלְתִפָּלתֹו‘“, (ְׁשמֹות ַרָּבה יא 
א) ֶׁשַאף ָּכאן רֹוִאים ָאנּו ֶׁשֲאִפּלּו ַּפְרעֹה ָהָרָׁשע ֶׁשָּבְרָׁשִעים 
- ִאם ַא ָהָיה עֹוֶלה ְּבָידֹו ְלִהְתַּפֵּלל ָהָיה ִנּצֹול, ְוַעל ֵּכן ָהָיה 

.מֶֹׁשה ְלַהְפִריעֹו ּוְלָמְנעֹו ִמָּכ ָצִרי
ֶעֶצם ִקּיּום ִמְצַות ַהְּתִפָּלה מֹוִעיל ָלְרָׁשִעים

ַנְיָמן  ַאְרֵיה  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֵּבֵאר  ֶזה  ְּבִעְנָין  ִנְפָלא  ְיסֹוד 
ּוְמַיְּסָדּה,  ִּתְקָוה  ְּבֶפַתח  ִיְׂשָרֵאל‘  ’אֹור  ְיִׁשיַבת  רֹאׁש  ָזָצ“ל, 

ְּבֵׁשם ַרּבֹו ַהַּסָּבא ִמֶּקֶלם:
ַמֲאִמין  הּוא  ֶׁשָּבֶהם  ַּבַּמָּצִבים  ְּביֹוֵתר,  ַהָּגדֹול  ָהָרָׁשע  ַאף 

ְּבכַֹח ַהְּתִפָּלה ְותֹוֶלה ָּבּה ֶאת ָּכל ְיָהבֹו, ְּכגֹון ַּכֲאֶׁשר הּוא נֹוָאׁש 
ִמְתעֹוְרִרים  ַהָּׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ְקרֹובֹו,  ַעל  אֹו  ָעָליו  ֶׁשָּבָאה  ְלָצָרה  ַּגְׁשִמי  ִּפְתרֹון  ִמְּמִציַאת 
ְּבִלּבֹו ִרְגׁשֹות ֱאמּוָנה ֲחבּוִיים, ַהּגֹוְרִמים לֹו ִלְצעֹק ֶאל ה‘ ְּבָכל ְלָבבֹו ְוַנְפׁשֹו, ּומֹוִעיִלים 

ִלְתִפָּלתֹו ֶׁשֵּתָעֶנה.
ְּדָבִרים ֵאּלּו הֹוְלִמים ֶאת ְּדָבָריו ֶׁשל ָמָרן ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘ (’ְּתִפָּלה ְלמֶֹׁשה‘ פ“ב) ַעל ִיּׁשּוב ְׁשֵאָלתֹו 
ַהְּידּוָעה ֶׁשל ַּבַעל ’חֹוַבת ַהְּלָבבֹות‘ (ַׁשַער ֲעבֹוַדת ָהֱאִקים פ“ג): ֲהא  ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵדַע 
ָּכל ַמֲחסֹוֵרנּו ּוְרצֹונֹו ְלֵהיִטיב ִעָּמנּו, ְוִאם ֵּכן ַמּדּוַע ְצִריִכים ָאנּו ְלִהְתַּפֵּלל ְלָפָניו ְוִכְבָיכֹול 
לֹו  ֶׁשֵּייִטיב  ָראּוי  ֶׁשֵאינֹו  ֶׁשְּלחֹוֵטא  סֹוֵפר‘:  ַה‘ֲחַתם  ּוֵבֵאר  ִעָּמנּו?  ְלֵהיִטיב  לֹו‘  ’ְלַהְזִּכיר 
ֶׁשהּוא  ָהֻעְבָּדה  ֶעֶצם  ִּכי  ַהְּתִפָּלה,  ְנחּוָצה  ְּבַוַּדאי   - ֲחָטָאיו  ֵמֲחַמת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
עֹוֵמד ּוַמִּפיל ְּתִחָּנתֹו ִלְפֵני ַהֵּׁשם, ְמִביָאה אֹותֹו ְלַהְכִניַע ֶאת ַעְצמֹו ְלָפָניו ִיְתָּבַר, ּוְפֻעַּלת 
ַהַהְכָנָעה מֹוִעיָלה ֶׁשִּיְתַּכְּפרּו ֲעוֹונֹוָתיו, ּוִמֵּמיָלא ַּגם ְלָכ ֶׁשֵּייִטיב ִעּמֹו ה‘ ִויַקֵּבל ְּתִפָּלתֹו.

ְרָׁשִעים  ”ֶזַבח  כז)  (כא  ְּבִמְׁשֵלי  ַלָּפסּוק  ְּבֵפרּוׁשֹו  ַהְגָּר“א  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְלָהִביא  ַהָּמקֹום  ְוָכאן 
ּתֹוֵעָבה“, ֶׁשְּכִפי ֶׁשִעַּקר ַהַּמָּטָרה ַּבֲהָבַאת ַהָּקְרָּבן הּוא ְּכֵדי ְלַהְכִניַע ְוִלְׁשּבֹר ֶאת ַּגֲאַות 

ַהחֹוֵטא, ְוִאם ֵאינֹו ַמְכִניַע ֶאת ִלּבֹו ֲהֵרי ְּתִפָּלתֹו ּתֹוֵעָבה; ָּכ ַּגם ִּבְתִפָּלה ֶׁשִּנְתְקָנה ִּבְמקֹום 
ִּבְתִפָּלה  ַיֲחׁשֹב  ִאם  ֶׁשֵּכן  ּוִמּכֹל  ה‘,  ִלְפֵני  רּוחֹו  ֶאת  ָהָרָׁשע  ַיְכִניַע  א  עֹוד  ָּכל  ַהָּקְרָּבן, 
ַּתֲעֶלה  ְוא  ּתֹוֵעָבה  ִּתְהֶיה  ְּתִפָּלתֹו  ֲאַזי  ְוִהְתַנְּׂשאּות,  ַּגֲאָוה  ֶׁשַּתְכִליָתן  ָזרֹות  ַמְחָׁשבֹות 

ְלָרצֹון. 
ְּתִפַּלת ָהְרָׁשִעים עֹוָלה ִעם ְּתִפַּלת ַהַּצִּדיִקים

עֹוד ֵיׁש ְלָבֵאר זֹאת ַעל ִּפי ָמה ֶׁשהֹוִסיף ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘ (ָׁשם) ַעל ִיּׁשּוב ֻקְׁשָיתֹו ֶׁשל ’חֹוַבת 
ַהְּלָבבֹות‘ ַהּמּוֵבאת ְלֵעיל, ֶׁשַּגם ַלַּצִּדיִקים ַהְּתִפָּלה ִנְצֶרֶכת ְּכֵדי ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה ִּתְתַקֵּבל 
ְּתִפַּלת ָהְרָׁשִעים. ִּכי ָלְרָׁשִעים ֵאין ִנְפָּתִחים ַׁשֲעֵרי ַהְּתִפָּלה ֶאָּלא ְּבקִֹׁשי ָּגדֹול, ַא ַּכֲאֶׁשר 

ַהַּצִּדיִקים ִמְתַּפְּלִלים ִמָּיד ִנְפָּתִחים ַהְּׁשָעִרים, ְוָאז עֹולֹות ַּגם ְּתִפּלֹות ָהְרָׁשִעים ִעָּמֶהם.
ַצִּדיִקים  ֶאל  ה‘  ”ֵעיֵני  טז-יח):  לד  (ְּתִהִּלים  ַהְּמִליָצה:   ְּבֶדֶר סֹוֵפר‘  ַה‘ֲחַתם   ָּכ ַעל  ְוהֹוִסיף 
ּוִמָּכל  ָׁשֵמַע  ַוה‘  ָצֲעקּו  ִזְכָרם;  ֵמֶאֶרץ  ְלַהְכִרית  ָרע  ְּבעֵֹׂשי  ה‘  ְּפֵני  ַׁשְוָעָתם;  ֶאל  ְוָאְזָניו 
ִמָּכל  ַמְחסֹוָרם,  ָּכל  ֶאת  ָּתִמיד  ְלַמֵּלא   - ַצִּדיִקים“  ֶאל  ה‘  ֶׁש“ֵעיֵני  ַאף  ִהִּציָלם“:  ָצרֹוָתם 
ָמקֹום ”ָאְזָניו ֶאל ַׁשְוָעָתם“ - ְצִריִכים ֵהם ְלִהְתַּפֵּלל, ְוזֹאת ֵּכיָון ֶׁש“ְּפֵני ה‘ ְּבעֵֹׂשי ָרע...“ 
–ְּתִפַּלת ָהְרָׁשִעים ְלַבָּדּה ֵאיָנּה ִנְׁשַמַעת, ְוַרק ְּכֶׁש“ָּצֲעקּו“ - ַהַּצִּדיִקים, ֲאַזי ”ַוה‘ ָׁשֵמַע“ - 

ַאף ִלְתִפַּלת ָהְרָׁשִעים.
ֵּפרּוׁש ּדֹוֶמה ֵהִביא ַּבַעל ’ִמְנָחה ְּבלּוָלה‘ ְּבֵבאּורֹו ְלָפָרָׁשֵתנּו ַעל ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא ִּבְכֵרתֹות (ו 
ב): ”ָּכל ַּתֲעִנית ֶׁשֵאין ָּבּה ִמּפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל ֵאיָנּה ַּתֲעִנית. ֶׁשֲהֵרי ֶחְלְּבָנה ֵריָחּה ַרע, ּוְמָנָאּה 
ַהָּכתּוב ִעם ַסְמְמֵני ַהְּקטֶֹרת“, ּוְלאֹור זֹאת ֵּבֵאר ִּכי ָחַׁשׁש מֶֹׁשה ֶּפן ַּתֲעֶלה ְּתִפָּלָתם ֶׁשל 
ְלָרצֹון,  ְוִתְתַקֵּבל  ַהִּצּבּור  ְּתִפּלֹות  ָּכל  ִעם  ַיַחד  ְרָׁשִעים  אֹוָתם 
ְׁשַאר  ִעם  ַיַחד  ְלָרצֹון  ִמְתַקֶּבֶלת  ֶׁשַּבְּקטֶֹרת  ֶׁשַהֶחְלְּבָנה  ְּכִפי 
קַֹרח  ֶׁשל  ֶׁשְּתִפָּלָתם  ה‘  ִלְפֵני  ִהְתַּפֵּלל   ּוְלִפיָכ ַהַּסְמָמִנים, 

ַוֲעָדתֹו א ְּתֻקַּבל.

ְּתִפַּלת ָהְרָׁשִעים מּוְפֵנית ַלִּסְטָרא ַאֲחָרא
ַהָּגאֹון  ָאַמר  ַהִּנְזָּכִרים,  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ְלאֹור  ִיחּוִדי,  ֵּבאּור 
ָּדָבר  ֶׁשְּבָכל  הּוא,  ָידּוַע  ְּכָלל  ִּבְדָרׁשֹוָתיו:  ִציְנץ  ַהַּמַהְרָא“ל 
נּוַכל  ֶזה  ְלִפי  ַאֲחָרא.  ַלִּסְטָרא  ֵחֶלק  ָלֵתת  ֵיׁש  ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה 
ָלֵתת  ְּכֵדי  ַהֶחְלְּבָנה  ֶאת  ְמָעְרִבים  ֶׁשַּבְּקטֶֹרת  ֶׁשְּכִפי  ְלָהִבין, 
ֵחֶלק ַלִּסְטָרא ַאֲחָרא ֶׁשֹּלא ְיַקְטֵרג, ָּכ ַּגם ִּבְתִפָּלה - ְּתִפַּלת 
ַלִּסְטָרא  ִמָּיד  ֻמְׁשֶלֶכת   ַא ַהְּתִפּלֹות,  ֶיֶתר  ִעם  עֹוָלה  ָהָרָׁשע 

ַאֲחָרא ְּכֵדי ֶׁשהּוא א ְיַקְטֵרג ַעל ַהְּתִפּלֹות ַהְּכֵׁשרֹות.
ֶרֶמז ְלָכ ֵהִביא ַהַּמַהְרָא“ל ִציְנץ ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב (ְּתִהִּלים קב יח): 
”ָּפָנה ֶאל ְּתִפַּלת ָהַעְרָער ְוא ָבָזה ֶאת ְּתִפָּלָתם“, ַהְינּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ּפֹוֶנה ְלַקֵּבל 
ְּתִפַּלת  ֶאת  ּוְלַהְרִחיק  ְלַבּזֹות  ַהְּמַקְטְרִגים  יּוְכלּו  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַרק  ָהְרָׁשִעים,  ְּתִפַּלת  ֶאת 

.(ְתִׁשּיּוֵרי קֶֹמץ ַהִּמְנָחה‘ ְּבַהֲע’) ַהַּצִּדיִקים
ִלְפֵני ִסּיּום ַמֲאָמֵרנּו, ְנַצֵּטט ֶאת ִּדְבֵרי ֲחָז“ל (ֵאִלָּיהּו זּוָטא פ“כ) ַהְּמָתֲאִרים ֶאת ֶׁשִּיְהֶיה ְּבַאֲחִרית 
ַהַּצִּדיִקים  ְועֹוִנין  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ַאָּגָדה  ֶׁשל]  [ַקִּדיׁש  ָּדִוד  ”...ְואֹוֵמר  ַהָּיִמים: 
ְיֵהא ְׁשמֹו ַהָּגדֹול ְמבָֹר ְלעֹוָלם ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים ְּבַגן ֵעֶדן, ּופֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל עֹוִנין ָאֵמן 
 הּוא ַלַּמְלָאִכים: ’ִמי ֵהן ַהָּללּו ֶׁשעֹוִנין ָאֵמן ִמּתֹו ֵּגיִהּנֹם... אֹוֵמר ָלֶהן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ִמּתֹו
ֵּגיִהּנֹם?‘ אֹוְמִרים ְלָפָניו: ’ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַהָּללּו ּפֹוְׁשֵעי ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵהן ַּבֵּגיִהּנֹם 

ְּבָעָקה [-ָצָרה] ְּגדֹוָלה, ִמְתַחְּזִקים ְואֹוְמִרים ְלָפֶני ָאֵמן!‘
ִמָּיד אֹוֵמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת: ’ִּפְתחּו ָלֶהן ַּגן ֵעֶדן ְוָיבֹאּו ִויַזְּמרּו ְלָפַני‘, 
ֱאמּוִנים  ִּתְקִרי  ַאל   - ב)  כו  (ְיַׁשְעָיה  ֱאֻמִנים‘  ׁשֵֹמר  ַצִּדיק  גֹוי  ְוָיבֹא  ְׁשָעִרים  ’ִּפְתחּו  ֶׁשֶּנֱאָמר: 

ֶאָּלא ֶׁשאֹוְמִרים ָאֵמן“.

ְּפִתיַחת ְׁשָעִרים 
”ְוָעַבד ַהֵּלִוי הּוא ֶאת ֲעבַֹדת אֶֹהל מֹוֵעד“ (יח כג)

ְּבִגיַמְטִרָּיה   - ’ַהְּלִוִים‘  ָאְמרּו:  ְרׁשּומֹות  ּדֹוְרֵׁשי 
ֵמֲעבֹודֹות  ֶׁשַאַחת  ְּכֵׁשם  ִּכי   ,ְלָכ ֶרֶמז  ’ָאֵמן‘, 
(ְרֵאה  ַהִּמְקָּדׁש  ַׁשֲעֵרי  ֶאת  ִלְפּתַֹח  ָהְיָתה  ַהְּלִוִּיים 
ַרְמָּב“ם ’ְּכֵלי ַהִּמְקָּדׁש‘ ג ב), ָּכ ְּגדֹוָלה ְזכּוָתּה ֶׁשל ֲעִנַּית 

ָאֵמן ִלְפּתַֹח ָלָאָדם ֶאת ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן.

’ַּבת ַעִין‘ פר‘ ְּפקּוֵדי; ’ֱאמּוַנת ִיְצָחק‘ אֹות א



ים
וב

יצ
 ע

sh
ay

"בני אמונים" ת.ד. 102 בני ברק  |  פקס. 08-9746102  |  מייל.  gmail.com@9139191 |  ניתן לקבל עלון זה במייל מידי שבוע

ִצּבּור ַהִּמְתַּפְּלִלים ְּבֵבית ִמְדָרׁשֹו ֶׁשל ַה‘ַּבַעל ֵׁשם טֹוב‘ ַהָּקדֹוׁש, ִהְמִּתין ְּבֹקֶצר רּוַח ָלַרִּבי 
ֶׁשְּיַסֵּים ַאְּת ְּתִפָּלתֹו. אֹותֹות ַהּצֹום ְּכָבר ִנְּכרּו ֵהיֵטב ִּבְפֵניֶהם ַהִחְּורֹות, ֵמֵעיֶהם ְּכָבר ָהמּו 
ֵמָרָעב, אּוָלם ִאיׁש ֵמֶהם א ָחַׁשב ַלֲעזֹב ֶאת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ִלְפֵני ֶׁשַּיְבִּדיל ָהַרִּבי ַעל ַהּכֹוס.

ְוָהַרִּבי ֶטֶרם ִהְבִּדיל. הּוא א ִהְתַּפֵּלל ֲעַדִין ְּתִפַּלת ַעְרִבית, ּוְלֲאִמּתֹו ֶׁשל ָּדָבר ַאף א 
ִסֵּים ֶאת ְּתִפַּלת ְנִעיָלה.

נּוֶגה,  ְּבאֹור  ָּבֲהקּו  ָּפָניו  ַהֲחִריִׁשית,  ִּבְתִפָּלתֹו  ַהָּקדֹוׁש  טֹוב‘  ֵׁשם  ַה‘ַּבַעל  ָהָיה  ָׁשקּוַע 
ּוִמַּפַעם ְלַפַעם ָרַטט ֵּגוֹו ַהָּטהֹור ְּבִהְתַרְּגׁשּות ִּבְלִּתי ֻמְסֶּבֶרת.

ַּדּקֹות ָחְלפּו ְוַגם ָׁשעֹות. ֵמֶרַגע ְלֶרַגע ָעְמָדה ַסְבָלנּוָתם ֶׁשל ַהִּמְתַּפְּלִלים, ְלָפחֹות ֶׁשל 
ָהַרִּבי  ִסֵּים  ָאז  ְּבִדּיּוק  ַעְרִבית,  ִּבְתִפַּלת  ְלַהְתִחיל  ְּכֶׁשֶהְחִליטּו  ְלַבּסֹוף,  ִלְפקַֹע.  ֶחְלָקם, 

ֶאת ְּתִפָּלתֹו.
ָּפַסע ַה‘ַּבַעל ֵׁשם טֹוב‘ ָׁשלֹוׁש ְּפִסיעֹות ְלָאחֹור, ָׁשב ִלְמקֹומֹו ּוָפַתח ִמָּיד ִּבְתִפַּלת ַעְרִבית. 
ַהְּתִפָּלה ִהְסַּתְּיָמה ִּבְמִהירּות, ַה‘ַּבַעל ֵׁשם טֹוב‘ ִהְבִּדיל ַעל ַהּכֹוס, ֵּבֵר ֶאת ַהָּקָהל ְּבָפִנים

ְמִאירֹות ּוָפָנה ְלַהְמִׁשי ַּבֲעבֹוַדת ָקְדׁשֹו.
ַרק ִמְסָּפר ְמֻצְמָצם ֶׁשל ַּתְלִמיִדים ְקרֹוִבים נֹוְתרּו ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת. ָידַֹע ָיְדעּו ִּכי ֵאֶצל ַרָּבם 
ַהָּקדֹוׁש ֵאין ָּדָבר ֶׁשַּנֲעָׂשה ַלָּׁשְוא. ָּברּור ָהָיה ָלֶהם ֶׁשַּטַעם ָּכמּוס ָטמּון ְּבִסַּבת ֲאִריכּות 

ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי, ְוֵהם ִּבְּקׁשּו ְלָהִבין.
ֶזה  ַמּדּוַע  ְּתִמיָהָתם:  ֶאת  ְוִהִּביעּו  טֹוב‘  ֵׁשם  ַל‘ַּבַעל  ַהֲחבּוָרה  ְּבֵני  ִנְּגׁשּו  קֶֹדׁש  ְּבֶחְרַּדת 

ִהְפִליג ָהַרִּבי יֹוֵתר ֵמֶהְרֵּגלֹו ִּבְתִפַּלת ְנִעיָלה?
”ֶזהּו ִסּפּור ָארֹ“, ִחֵּי ָהַרִּבי, ְוכֹה ִסֵּפר:

ִמֶּזַרע  ֲאָדמֹות.  ֲעֵלי  ְּביֹוֵתר  ַהָּגדֹול  אּוַלי  ָּגדֹול,  ָרָׁשע  ִהְתּגֹוֵרר  ִיְׂשָרֵאל  ֵמָעֵרי  ”ְּבַאַחת 
 ,ִיְׂשָרֵאל ָהָיה, אּוָלם ִמֶּזה ָׁשִנים ַרּבֹות ֶׁשְּכָבר ָחַדל ֵׁשם ָׁשַמִים ַלֲעלֹות ַעל ִּפיו. ָּגרּוַע ִמָּכ
ָרָׁשע ֶזה א ֵהִניַח ְולּו ֲעֵבָרה ַאַחת ֶׁשֹּלא ָעַבר. ֶאָחיו ַהְּיהּוִדים ְּכָבר ִמְּזַמן ָׁשְכחּו ִמִּקּיּומֹו, 

ְוַאף הּוא ִּכְמַעט ָׁשַכח ִמַּיֲהדּותֹו.
ַהָּקדֹוׁש,  ַהּיֹום  ְּבִהְתַקֵּדׁש  ֶׁשֶאְתמֹול,  ֶאָּלא  ָיִמים,   ְלאֶֹר  ָּכ  ְלִהָּמֵׁש ַהַּמָּצב  ָהָיה  ָיכֹול 
ְלבּוֵׁשי  ְיהּוִדים  ֲהמֹוֵני  ֵעיָניו  ְלמּול  ִנְגלּו  ְוִהֵּנה  ַהְּיהּוִדים,  ִלְרחֹובֹות  ָרָׁשע  אֹותֹו  ִהְזַּדֵּמן 

ַטִּליתֹות ַהֶּנְחָּפִזים ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת.
ֵעת  ְּבַיְלּדּותֹו,  ִנְזַּכר  ְוהּוא  ְּבִקְרּבֹו,  ַהְּיהּוִדי  ַהִּניצֹוץ  ִנְדַלק  ְלֶפַתע   ַא ַמּדּוַע,  ָלַדַעת  ֵאין 
צֹוֵעד ָהָיה ְלַצד ָאִביו ְּבַדְרּכֹו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִלְתִפַּלת ’ָּכל ִנְדֵרי‘. ’ֲהא ְיהּוִדי ֲאִני‘, ִהְרֵהר 

ָהִאיׁש ְּבִלּבֹו, ’ַמּדּוַע ֵאיִני צֹוֵעד ָּכ ְּבַיַחד ִעם ָּכל ַהְּיהּוִדים?!‘
ֶאָּלא ֶׁשֵּיֶצר ֵלב ָהָאָדם ַרע ִמְּנעּוָריו. ִטְבָעּה ֶׁשל ַמְחָׁשָבה ֶׁשִהיא ְמַפָּנה ַעד ְמֵהָרה ֶאת 
ְמקֹוָמּה ַלֲחֶבְרָּתּה, ְוַאף ְמֻיָּדֵענּו ָׁשַכח ּתֹו ַּדּקֹות ְספּורֹות ִמָּכל ָהִעְנָין. הּוא ָׁשב ְלֵביתֹו 

ְוִהְמִׁשי ְּבֵסֶדר יֹומֹו ָּכָרִגיל...
 א ָיַדע ְלַהְסִּביר ְלַעְצמֹו ַמּדּוַע ְלָמֳחָרת ְמָׁשכּוהּו ַרְגָליו ֵׁשִנית ָלרַֹבע ַהְּיהּוִדי, ַא הּוא
ְּבפַֹעל ָמָצא ַעְצמֹו ִּבְׁשַעת ּבֶֹקר ֻמְקֶּדֶמת עֹוֵמד ָׁשם ְּבִפָּנה ִנְסֶּתֶרת, ְּכֶׁשהּוא צֹוֶפה ִּבְזֵקִנים 

ִעם ְנָעִרים ַהְּמִחיִׁשים ַצֲעֵדיֶהם ִלְתִפַּלת ַׁשֲחִרית ֶׁשל ַהּיֹום ַהָּקדֹוׁש ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת.
ׁשּוב ָחְדָרה אֹוָתּה ַמְחָׁשָבה ּוָפְצָעה ֶאת ִלּבֹו, ְוַהַּפַעם ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת: ’ָמה ַהַּתְכִלית ַּבַחִּיים 

ֵריָקִנים ְּכֶׁשִּלי? ַהִאם אּוַכל ְלַהְמִׁשי ָּכ ְלאֶֹר ָיִמים?!‘
אּוָלם ַּגם ְּבַפַעם זֹאת ְּכמֹו ַּבַּפַעם ַהּקֹוֶדֶמת ָלּה, ַּכֲעבֹר ַּדּקֹות ִמְסָּפר ָעַזב ֶאת ַהָּמקֹום 

ּוָפָנה ַלֲעָסָקיו.
ְלֶפַתח  ְוַהַּפַעם  ֶקֶסם,  ְּכַבֲעבֹותֹות   ִנְמַׁש ָהִאיׁש  ַעְצמֹו  ָמָצא  ְוׁשּוב  ָעְברּו,  ָׁשעֹות  ַּכָּמה 
ִלְזג  ֵהֵחּלּו  ּוֵמֵעיָניו  ְלִקיר,  ִמִּקיר  ַהֵהיָכל  ֶאת  ֶׁשָּגְדׁשּו  ַּבְּיהּוִדים  ִהִּביט  ַהְּכֶנֶסת...  ֵּבית 

ְּדָמעֹות רֹוְתחֹות.
ַהַּפַעם ְּכָבר א ָיכֹול ָהָיה ַלֲעזֹב ֶאת ַהָּמקֹום:

ִמִּלים,  ְׁשָבֵבי  ִלְקט  ִנּסּו  ָאְזָניו  ַהִּמְתַּפְּלִלים,  ֲהמֹוֵני  ֵּבין  הּוא  ַאף  ִנְדַחק  ֵמִׂשים  ִמְּבִלי 
ְלָהִבין ֵהיָכן אֹוֲחִזים... ָמה אֹוְמִרים?! אּוָלם ַהָּׁשִנים ָהַרּבֹות ֶׁשָעְברּו ִהְּכהּו ֶאת ַהִּזְכרֹונֹות, 

ְוהּוא א ָיַדע ִמיִמינֹו ִלְׂשמֹאלֹו.
ִרְגׁשֹות ּבּוָׁשה ֵהִציפּוהּו: ’ִהֵּנה ֲאִני, ְיהּוִדי ְּכמֹו ֻּכָּלם, אּוָלם ַּכָּמה ִהְתַרַחְקִּתי... ֻּכָּלם ָצִמים 

ְוָאֹנִכי - ָׂשֵבַע, ֻּכָּלם ִמְתַּפְּלִלים ְּבַכָּוָנה, ַוֲאִני - ְּכִתינֹוק ֶׁשֶּטֶרם ָלַמד ְקרֹא ּוְכתֹב...‘
ָּכ ָעַמד ָהִאיׁש ְּבִפַּנת ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ָׁשקּוַע ְּבִהְרהּוֵרי ֲחָרָטה נֹוְקִבים ַעד ַמֲעַמֵּקי ַהֶּנֶפׁש; 
’ַּכָּמה ִהְתַרַחְקִּתי‘, ָּכַאב ְלַעְצמֹו, ’ַּכָּמה ִהְכַעְסִּתי ֶאת ּבֹוְרִאי, ֲהא א ִהַּנְחִּתי ְּבַחַּיי ַאף 

ֲעֵבָרה ַאַחת ֶׁשֹּלא ָעַבְרִּתי, ֵּכיַצד אּוַכל ִלְזּכֹות ַלֲחָרָטה...‘
ַהִּסּדּור  ֶאת  ָנַטל  הּוא  ֱאָקיו.  ִעם  ָׁשֵלם  ִלּבֹו  ָהָיה  ְּכָבר  ַהְּנִעיָלה  ְּתִפַּלת  ְׁשַעת  ְּבַהִּגיַע 
ּוִבֵּקׁש ְלַהְתִחיל ֶאת ַהְּתִפָּלה ִעם ַהִּצּבּור, ֶאָּלא ֶׁשָאז ָׁשבּו ִרְגׁשֹות ַהֲחָרָטה ְוֵהִציפּוהּו. 
ֶּבִכי ַמר ָּפַרץ ִמְּגרֹונֹו, ּוַמֲעָׂשיו ָהָרִעים ֲאֶׁשר ָעַבר ִּביֵמי ֶחְלּדֹו ָעְברּו ְלָפָניו ִּכְבֶסֶרט ָנע, 

ּתֹו ֶׁשהּוא ּבֹוֵחן ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם ּוִמְתָחֵרט ֲעֵליֶהם ֵמעֶֹמק ְלָבבֹו.
ָׁשקּוַע ָהָיה ָהִאיׁש ִּבְמִרירּות ָוַצַער, ְוא ָׁשם ִלּבֹו ִלְבֵני ַהְּקִהָּלה ֶׁשְּכָבר ִהְסִּפיקּו ְלֵביְנַתִים 
ְזִריִזים  ִמיֵדי  ִנְׁשְמעּו  ַהַּפִּטיִׁשים  ְּכֶׁשַהְלמּות  ֲחֵׁשָכה,  ְלֵעת  ַרק  ַהְּתִפָּלה.  ֶאת  ְלַסֵּים 
ַהַּמְקִּדיִמים ְלִמְצַות ֻסָּכה, ִהְתָנֵער ָהִאיׁש ִמְּיגֹונֹו, ִהְתַחֵּזק ּוָפָנה ִלְתִפַּלת ְנִעיָלה ֲאפּוַפת 

ֲאָנָחה ּוְדָמעֹות.“
ִסֵּים ַה‘ַּבַעל ֵׁשם טֹוב‘ ַהָּקדֹוׁש ְוָאַמר: ”ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ָרָׁשע ֶזה ֶׁשִּׁשָּנה ַמֲעָׂשיו ִמן ַהָּקֶצה 
ַלָּקֶצה ְוָׁשב ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה עֹוְרָרה ַרַעׁש ּכֹה ָּגדֹול ַּבָּׁשַמִים, ַעד ֶׁשֵּמאֹות ְוַאְלֵפי ְּתִפּלֹות 
ִנָּדחֹות ֶׁשֹּלא ָעלּו ְלָרצֹון ֶמֶׁש ָׁשִנים ַרּבֹות ִנְתְקנּו ְוִנְתַעּלּו ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה. ַאף ֲאִני ָרִציִתי 
ְלַנֵּצל ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות ּוְלַהֲעלֹות ֶאת ְּתִפָּלִתי ִעם אֹוָתּה ְּתִפָּלה ַזָּכה, ּוְלִפיָכ ִהְתַאַחְרִּתי 
ָּכל ָּכ ִּבְתִפַּלת ַהְּנִעיָלה. ַרק ְּכֶׁשִּסֵּים אֹותֹו ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ֶאת ְּתִפָּלתֹו, ִהְרֵׁשיִתי ְלַעְצִמי 

ְלַסֵּים, ִמּתֹו ִּבָּטחֹון ֶׁשַּבַּפַעם ַהּזֹו ְּבַוַּדאי א ָּתׁשּוב ְּתִפָּלִתי ֵריָקם“.

’ָעִלים ִלְתרּוָפה‘ ָוֵיֶׁשב תשס“ז 

מֶֹׁשה א ִהְתַּפֵּלל ַעל ַהְּכֻהָּנה

א  ִּכי  ָהֵאֶּלה  ַהַּמֲעִׂשים  ָּכל  ֵאת  ַלֲעׂשֹות  ְׁשָלַחִני  ה‘  ִּכי  ֵּתְדעּון  ְּבזֹאת  מֶֹׁשה  ”ַוּיֹאֶמר 
ִמִּלִּבי“ (טז כח)

ִלְכאֹוָרה, ִאם ְּכָבר ָאַמר מֶֹׁשה: ”ִּכי ה‘ ְׁשָלַחִני ַלֲעׂשֹות...“, ַמּדּוַע ָהָיה ָעָליו ְלהֹוִסיף 
ְוִלְכּפֹל: ”ִּכי א ִמִּלִּבי“?

מֶֹׁשה  ְּכֶנֶגד  קַֹרח  ֶׁשל  ַהֶּׁשֶקר  ִמַּטֲענֹות  ַאַחת  ַׁשִּליָט“א:  ַקְנֵיְבְסִקי  ַהְּגַר“ח  זֹאת  ֵּבֵאר 
ָהְיָתה, ֶׁשַאף ִאם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא הּוא ֶזה ֶׁשָחַלק לֹו ּוְלַאֲהרֹן ָאִחיו ֶאת ַהְּכֻהָּנה, 
ִמָּכל ָמקֹום ָהָיה ֶזה ִמּׁשּום ֶׁשּמֶֹׁשה ִהְתַּפֵּלל ְוִהְפִציר ַעל ָּכ ְמאֹד, ַעד ֶׁשִהְתַרָּצה ה‘ 

ִלְדָבָריו. ְוִאם ֵּכן ָראּוי ָהָיה ֶׁשְּיַבֵּקׁש זֹאת ַאף ַּבֲעבּור קַֹרח.

ְלִפיָכ ָּכַפל מֶֹׁשה ְלׁשֹונֹו ְוהֹוִסיף, ִּכי ִמְּלַבד ֶׁש“ה‘ ְׁשָלַחִני ַלֲעׂשֹות ֵאת ָּכל ַהַּמֲעִׂשים 
ָהֵאֶּלה“, ַאף ”ִּכי א ִמִּלִּבי“ - ַאף א ִהְׁשַּתַּדְלִּתי ְּבִעְנָין ֶזה ְּבֶאְמָצעּות ֲעבֹוָדה ֶׁשַּבֵּלב, 

ְּכלֹוַמר ִּבְתִפָּלה.
 ’ַטֲעָמא ִּדְקָרא‘

ִמַּנִין ָלַמד ֵאִלָּיהּו ְלַהֲחיֹות ֵמִתים?

”ְוִאם ְּבִריָאה ִיְבָרא ה‘ ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת ִּפיָה...“ (טז ל)

ֵאִלָּיהּו  ָׁשַאב  ֶזה  ִמָּפסּוק  ִזי“ַע:  ִמְּפִׁשיְסָחא  ּבּוִנים  ִׂשְמָחה  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב  ָאַמר 
ַהָּנִביא ֶאת ַהּכַֹח ְלִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ה‘ ֶׁשְּיַׁשֵּדד ֶאת ַמַעְרכֹות ַהֶּטַבע ִויַחֶּיה ֶאת ֶּבן ָהִאָׁשּה 

ַהָּצְרָפִתית (ְמָלִכים א‘ יז כא).

ְוָכ ָּדַרׁש ֵאִלָּיהּו: ’ִאם הֹוִעיָלה ְּתִפַּלת ַהַּצִּדיק [מֶֹׁשה] ְלַׁשּנֹות ֶאת ַהֶּטַבע ּוְלַאֵּבד ֶאת 
קַֹרח ַוֲעָדתֹו ִמן ָהעֹוָלם ְּבעֹוָדם ְּבַחֵּייֶהם, ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ֶׁשִּמַּצד ’ִמָּדה טֹוָבה 
ַהָּצְרָפִתית  ֶּבן  ֶאת  ּוְלַהֲחיֹות  ַחִּיים  ְלהֹוִסיף  ְּתִפָּלִתי  ּתֹוִעיל  ֻּפְרָענּות‘,  ִמִּמַּדת  ְמֻרָּבה 

ֶׁשֹּלא ְּכֶדֶר ַהְּבִריָאה‘.
’קֹול ִׂשְמָחה‘

קַֹרח ִנְבַלע ְּבַחָּייו ְלטֹוָבתֹו

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

ֵּבֵאר ַה‘ְּׁשָל“ה‘ ַהָּקדֹוׁש: ַהָּכתּוב אֹוֵמר ַעל קַֹרח: ”ה‘ ֵמִמית ּוְמַחֶּיה מֹוִריד ְׁשאֹול ַוָּיַעל“ 
(ְׁשמּוֵאל א‘ ב ו), ְלַלְּמֵדנּו ִּכי קַֹרח ֶׁשהּוַרד ְׁשאֹוָלה ָעִתיד ָלׁשּוב ְוִלְחיֹות ֶלָעִתיד ָלבֹא.

ְוַהִּסָּבה ַלָּדָבר ִהיא ִּכי עֹוֵנׁש ֶזה ֶׁשִּנְגַזר ַעל קַֹרח, ֶׁשֵּיֵרד ַחִּיים ְׁשאֹוָלה, א ָהָיה ֶאָּלא 
ְלטֹוָבתֹו. ִּכי ִאּלּו ָהָיה ֵמת ְּכָכל ָהָאָדם, ֲהֵרי א ָהָיה ַמְסִּפיק ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה, ִּכי ֵאין 
ְּתׁשּוָבה ְלַאַחר ִמיָתה. ּוְבָכ ֶׁשִּנְבַלע ְּבַחָּייו ָזָכה ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה, ְּכִפי ֶׁשָאְמרּו ֲחָז“ל 
(ב“ב עד א) ֶׁשְּבָכל יֹום ְויֹום ִמְתַוִּדים ְּבלּוֵעי קַֹרח ּוַמְכִריִזים: ”מֶֹׁשה ֱאֶמת ְותֹוָרתֹו ֱאֶמת“.

מֶֹׁשה ֱאֶמת ְותֹוָרתֹו ֱאֶמת

ָאְמרּו ֲחָז“ל (ב“ב עד א) ִּכי ְּבָכל יֹום עֹוְמִדים ְּבלּוֵעי קַֹרח ַעל ִּפְתחֹו ֶׁשל ֵּגיִהּנֹום ּוַמְכִריִזים 
ְואֹוְמִרים: ”מֶֹׁשה ֱאֶמת ְותֹוָרתֹו ֱאֶמת!“, ְוֵיׁש ְלָהִבין ֶאת ִּפְׁשָרּה ֶׁשל ַהְכָרָזה זֹו.

ֵּבֵאר זֹאת ָמָרן ַהְּגִרי“ז ַהֵּלִוי ִמְּבִריְסק ָזָצ“ל, ַעל ִּפי ָהעֹוֶלה ִמִּדְבֵרי ַהְּירּוַׁשְלִמי (ַסְנֶהְדִרין 
ֶׁשִּסֵּדר  ָהֱאמּוָנה  ִעְּקֵרי  ִמי“ג  ִּבְׁשַנִים  ֶׁשָּכַפר   ְּבָכ ָהָיה,  ֶאִּפיקֹוֶרס  קַֹרח  ִּכי  ה“ה)  פ“ח 

ְּבַהְכָרָזָתם: ”מֶֹׁשה  ִּכי  מּוָבן,  ֶזה  ּוְלִפי  מֶֹׁשה.  ּוְנבּוַאת  ַהָּׁשַמִים  ִמן  ּתֹוָרה   - ָהַרְמָּב“ם 
ְׁשֵני  ֶׁשל  ַּבֲאִמּתּוָתם  ּומֹוִדים  ֲעוֹוָנם,  ַעל  ַוֲעָדתֹו  קַֹרח  ָׁשִבים  ֱאֶמת“  ְותֹוָרתֹו  ֱאֶמת 

ִעָּקִרים ֵאּלּו.
’ַיְלקּוט ֶלַקח טֹוב‘ קַֹרח עמ‘ קסד

ְּתִפָּלה ֵּבין ַהֵּמִתים ּוֵבין ַהַחִּיים

”ַוַּיֲעמֹד ֵּבין ַהֵּמִתים ּוֵבין ַהַחִּיים ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה“ (יז יג)

עֹוֵרר  מֶֹׁשה  ֶזה:  ָּפסּוק  ָזָצ“ל  ָסאִלי‘  ַה‘ָּבָבא   – ַאּבּוֲחִציָרא  ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ֵּפֵרׁש 
ַרֲחִמים ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבָכ ֶׁשִהְזִּכיר ִּבְתִפָּלתֹו ֶאת ַהֶהְבֵּדל: ”ֵּבין ַהֵּמִתים ּוֵבין ַהַחִּיים“, 
ְוָכ ָאַמר: ”ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֲהא ַהֵּמִתים ְּכָבר ֵמתּו ְוֵאיָנם ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה, 
 ,א ָחֵפץ ַאָּתה ִּבְתׁשּוַבת ַהָּׁשִבים, ָמה ְלְוִאּלּו ַהַחִּיים ֲעַדִין ְיכֹוִלים ָלׁשּוב. ְוִהֵּנה, ֲה

.“ֵאפֹוא, ַלֲהִמיָתם?! הֹוֵתר אֹוָתם ַּבַחִּיים ְוָיׁשּובּו ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶני

ְוָאֵכן, ִמָּיד ָׁשַמע ה‘ ְלקֹול ְּתִפָּלתֹו, ֶׁשֶּנֱאָמר: ”ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה“.
’ַהַּסָּבא ַקִּדיָׁשא ַּבָּבא ָסאִלי‘ ח“א עמ‘ שטז

ַהַּמֵּגָפה ֶנֶעְצָרה ְּבאֶֹפן ֻמְחָלט

”ַוָּיָׁשב ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹׁשה ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ְוַהַּמֵּגָפה ֶנֱעָצָרה“ (יז טו)

ַוֲהא ְּכָבר ֶנֱאָמר (ְלֵעיל יג): ”ַוַּיֲעמֹד ֵּבין ַהֵּמִתים ּוֵבין ַהַחִּיים ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה“ ּוַמּדּוַע 
ֶנֱאָמר ָּכאן ׁשּוב: ”ְוַהַּמֵּגָפה ֶנֱעָצָרה“?

ֵּבֵאר ַהַּמְלִּבי“ם: ְּכֶׁשָעַמד ַאֲהרֹן ִעם ַהְּקטֶֹרת ֶנֶעְצָרה ַהַּמֵּגָפה ְּבֹאֶפן ֶׁשַהַּמְׁשִחית א 
ִהָּכה יֹוֵתר, ֲאָבל ֵאּלּו ֶׁשְּכָבר ִנְפְּגעּו נֹוְתרּו ְּבָחְלָים. אּוָלם ְּכֶׁשָּׁשב ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹׁשה ְוׁשּוב 

ָעְמדּו ְׁשֵניֶהם ִּבְתִפָּלה, ֶנֶעְצָרה ַהַּמֵּגָפה ֲעִציָרה ֻמְחֶלֶטת ְוַהחֹוִלים ִהְבִריאּו.

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
ַמּדּוַע ִהְתַאֲחָרה ְּתִפַּלת ַהְּנִעיָלה?

ני ַמעּפְ
א ה ׁשה

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
ּת תאחָרה

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


