
ת קַֹרח ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִׁשים ִּתְתַהָּלל
"ִּכי ָכל ָהֵעָדה ֻּכָּלם ְקדִֹׁשים ּוְבתֹוָכם ה'" (טז ג)

ְּבֻנַּסח ְּתִפַּלת ַהַּׁשֲחִרית ֶׁשל יֹום ַהַּׁשָּבת ָאנּו אֹוְמִרים: "ְּבִפי ְיָׁשִרים 
ִּתְתַקָּדׁש,  ֲחִסיִדים  ּוִבְלׁשֹון   ,ִּתְתָּבַר ַצִּדיִקים  ּוְבִׂשְפֵתי  ִּתְתרֹוָמם, 
ּוְבֶקֶרב ְקדֹוִׁשים ִּתְתַהָּלל", ֵּפֵרׁש ָהְרַה"ק ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֵמרֹוִז'ין ִזיָע"א 
ְּבֶפה  ִמְתַּפְּלִלים  ַה'ְּיָׁשִרים'  ה':  ְּבעֹוְבֵדי  ַמְדֵרגֹות  ַאְרַּבע  ֶׁשַּקָּימֹות 
ֵמֶהם,  ִנְסָּתִרים  ַה'ַּצִּדיִקים'  ַּדְרָּגָתם,  ֶאת  ַמְסִּתיִרים  ְוֵאיָנם  ָמֵלא 
ַמְסִּתיִרים  ַה'ֲחִסיִדים'  ְּבִׂשְפתֹוֵתיֶהם,  ַרק  ִנֶּכֶרת  ְּתִפָּלָתם  ַוֲעבֹוַדת 
ְּביֹוֵתר  ְוַהִּנְסֶּתֶרת  ִּבְלׁשֹוָנם,  ַרק  ִנֶּכֶרת  ְוַהְּתִפָּלה  יֹוֵתר  עֹוד  ַעְצָמם 
ְּכָלל,  ִנֶּכֶרת  ְוֵאיָנּה  ְּפִניִמית  ֶׁשֲעבֹוָדָתם  ַה'ְּקדֹוִׁשים'  ַמְדֵרַגת  ִהיא 

ּוַמְסִּתיִרים ֵהם אֹוָתּה ְּבִקְרָּבם.

ָכל  "ִּכי  מֶֹׁשה:  ְּכַלֵּפי  קַֹרח  ֶׁשָּטַען  ֶאת  ְלָפֵרׁש  נּוַכל  ְּדָבָריו  ִּפי  ַעל 
מֹוִכיָחה  ַהְּמִציאּות  ַמּדּוַע  ִּתְׁשָאֵלִני  ְוִאם  ְקדִֹׁשים",  ֻּכָּלם  ָהֵעָדה 
ְּכַמְדֵרַגת  ִהיא  ַמְדֵרָגָתם  ה'",  "ּוְבתֹוָכם   :ְל ָאִׁשיב  ָּכֵאּלּו,  ֶׁשֵאיָנם 
ִנֶּכֶרת  ֲעבֹוָדָתם  ְוֵאין  ִּבְפִניִמּיּוָתם,  ה'  ֶאת  ָהעֹוְבִדים  ַה'ְּקדֹוִׁשים' 

ְּכַלֵּפי חּוץ.
'ְרִבד ַהָּזָהב'

ָאָדם ִנָּכר ִּבְתִפָּלתֹו
"ּבֶֹקר ְויַֹדע ה' ֶאת ֲאֶׁשר לֹו" (טז ה)

ִנָּתן ִלְדרֹׁש ֶאת ְלׁשֹון ַהָּכתּוב ְּבֶדֶר מּוָסר: ְלִפי ְזַמן ִקיַמת ָהָאָדם 
ַּכָּמה  ַעד  ִלְבּדֹק  ִנָּתן  ּבֶֹקר,  ְּבָכל  ִּבְזַמָּנּה  ְּתִפָּלה  ַעל  ּוְבַהְקָּפָדתֹו 

ָקׁשּור הּוא ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְוַעד ַּכָּמה ָּדֵבק הּוא ִּבְדָרָכיו.

'ּוָמתֹוק ָהאֹור'

ַהַּכַעס מֹוֵנַע ֶאת ַהְּתִפָּלה
"ַוִּיַחר ְלמֶֹׁשה ְמאֹד" (טז טו)

"ִנְצַטֵער ַעד ִלְמאֹד" (ַרִׁש"י).

ַמְׁשָמעּוָתּה ַהְּפׁשּוָטה ֶׁשל ִמַּלת 'ַוִּיַחר' ִהיא 'ָּכַעס'. ִאם ֵּכן, ִמְּפֵני ָמה 
ִׁשָּנה ָּכאן ַרִׁש"י ּוֵפֵרׁש 'ִנְצַטֵער'?

א)  (סה  ֵערּוִבין  ְּבַמֶּסֶכת  ָזָצ"ל:  ְקלּוֶגר  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ֵּבֵאר 
ִּבְׁשַעת  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשֹּלא  ִהְקִּפיד  ֲחִניָנא  ֶׁשַרִּבי  ַהְּגָמָרא  אֹוֶמֶרת 
ַּכֲעסֹו, ֵּכיָון ֶׁשָּסַבר ֶׁשַהַּכַעס מֹוֵנַע ֵמָהָאָדם ְלִהְתַרֵּכז ַּבְּתִפָּלה ָּכָראּוי. 
ְוִהֵּנה, ְּבֶהְמֵׁש ָּפסּוק ֶזה ָּכתּוב ִּבְמפָֹרׁש ֶׁשּמֶֹׁשה ִהְתַּפֵּלל, ֶׁשֶּנֱאָמר: 
"ַוּיֹאֶמר ֶאל ה' ַאל ֵּתֶפן ֶאל ִמְנָחָתם", ְלִפיָכ ֻהְכַרח ְלָפֵרׁש ֶׁש'ַּוִּיַחר' 

ֵאינֹו ְלׁשֹון 'ָּכַעס' ֶאָּלא ְלׁשֹון 'ִנְצַטֵער'.

'ִאְמִרי ֶׁשֶפר'

ְּתׁשּוָבה ּגֹוֶבֶרת ַעל ְּתִפָּלה
"ַאל ֵּתֶפן ֶאל ִמְנָחָתם" (שם)

ָאַמר כ"ק ָהַאְדמֹו"ר ִמּגּור ְׁשִליָט"א: 

ִמָּפסּוק ֶזה נּוַכל ִלְלֹמד ַעל ּגֶֹדל ּכָֹחּה ֶׁשל ְּתׁשּוָבה, ֶׁשֲהֵרי ֶחְטָאם 
ֶׁשל קַֹרח ּוָבָניו ָהָיה ּכֹה ָחמּור, ַעד ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו 
ִהְתַּפֵּלל ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: "ַאל ֵּתֶפן ֶאל ִמְנָחָתם" – ֶׁשֹּלא 
ְיַקְּבֵלם ִּבְתׁשּוָבה (במ"ר יח י). ְוַאף ֶׁשֵעֶר ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ָּגדֹול 
ַעל  ְוִהְתָחְרטּו  ִּבְתׁשּוָבה  קַֹרח  ְּבֵני  ְּכֶׁשָּׁשבּו  ְמאֹד,  ַעד  ָהָיה 

ֲחָטֵאיֶהם ִהְתַקְּבָלה ְּתׁשּוָבָתם ְּבָרצֹון ִלְפֵני ה' (ְמִגָּלה יד א).

ִלְבֵני  ִמְזמֹור: "ַלְמַנֵּצַח  ֶאת  לֹוַמר  ַהָּקדֹוׁש  ָהֲאִר"י  ִּתֵּקן  ֶזה  ִמַּטַעם 
ְּתׁשּוָבה,  ְיֵמי  ַּבֲעֶׂשֶרת  ָהִראׁשֹון  ַהָּׁשָנה,  ְּברֹאׁש  מז)  (ְּתִהִּלים  קַֹרח" 
קֶֹדם ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר, ְּכֵדי ְלַהְזִּכיֵרנּו ּוְלַלְּמֵדנּו ִּכי ְּבָכל ַמָּצב ֶׁשהּוא 
ְיַקֵּבל   ִיְתָּבַר ְוַהּבֹוֵרא  ְׁשֵלָמה,  ִּבְתׁשּוָבה  ָלׁשּוב  ָאנּו  ְיכֹוִלים 

ְּתׁשּוָבֵתנּו ְלָרצֹון.
'אֹוַצר ֶאְפַרִים'

ְּבִנַּית ֵּבית ְּכֶנֶסת ִמְּתרּומֹות ְּכַלל ַהִּצּבּור
"א ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם ָנָׂשאִתי" (שם)

ַה'ָּמֵגן ַאְבָרָהם' (קנד כג) ֵהִביא ְּבֵׁשם ֵסֶפר ֲחִסיִדים (ִסיָמן תקג): "ֶאָחד 
ָּבָנה ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ְוָרצּו ַהָּקָהל ְלִהְׁשַּתֵּתף ִעּמֹו ְּבָמעֹות, ְוא ָרָצה – 

ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ּוְלַזְרעֹו ְלֵׁשם, ְוָכָלה ַזְרעֹו".

ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַּבָּכתּוב  ִנְרָמז  ֶזה  ֶׁשִעְנָין  סֹוֵפר'  ַה'ֲחַתם  ְוָכַתב  הֹוִסיף 
ְלצֶֹרְך  ְלָמעֹות  ָהִייִתי  ְּכֶׁשָּזקּוק   – ָנָׂשאִתי"  ֵמֶהם  ֶאָחד  ֲחמֹור  "א 
ְּדַבר ִמְצָוה, א ָנַטְלִּתי ַרק ָממֹון ֶׁשל ֶאָחד ֵמֶהם (ְרֵאה ַרִׁש"י), ֶאָּלא 

ִהְקַּפְדִּתי ְלַזּכֹות ְּבִמְצָוה ֶאת ְּכַלל ַהִּצּבּור.

'ֲחַתם סֹוֵפר ֶהָחָדׁש'

ְסֻגַּלת 'ִּבּקּור חֹוִלים' א ֵהֵגָּנה ַעל קַֹרח ַוֲעָדתֹו
"ִאם ְּכמֹות ָּכל ָהָאָדם ְיֻמתּון ֵאֶּלה ּוְפֻקַּדת ָּכל ָהָאָדם ִיָּפֵקד ֲעֵליֶהם 

א ה' ְׁשָלָחִני" (טז כט)

"ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש: ֶרֶמז ְלִבּקּור חֹוִלים ִמן ַהּתֹוָרה ִמַּנִין? ֶׁשֶּנֱאָמר: 

'ִאם ְּכמֹות ָּכל ָהָאָדם ְיֻמתּון ֵאֶּלה ּוְפֻקַּדת ָּכל ָהָאָדם ִיָּפֵקד ֲעֵליֶהם' 
'ִאם ְּכמֹות ָּכל ָהָאָדם ְיֻמתּון ֵאֶּלה'  ְוגֹו'. ַמאי ַמְׁשַמע? ָאַמר ַרָּבא: 
ִיָּפֵקד  ָהָאָדם  ָּכל  ['ּוְפֻקַּדת  ַּבֲעִריָסָתן,  ּומּוָטִלים  חֹוִלים  ֶׁשֵהן   –

ֲעֵליֶהם'] –ּוְבֵני ָאָדם ְמַבְּקִרים אֹוָתן" (ְנָדִרים לט ב). 

ֵּבֵאר ַה'ְּכִלי ָיָקר': ְּבָׁשָעה ֶׁשְּמַבֵּקר ָאָדם ֶאת ַהחֹוֶלה ּוִמּתֹו ֶׁשּנֹוָכח 

ְּבַמָּצבֹו ַהָּקֶׁשה הּוא ִמְתעֹוֵרר ִּבְתׁשּוָבה, ֵיׁש ְּבִהְתעֹוְררּות זֹו ְזכּות 
ְּגדֹוָלה ַלחֹוֶלה, ֶׁשְּבִגינֹו ִהְתָקְרבּו ֲאֵחִרים ַלּבֹוֵרא. ָלֵכן ָּפַסק מֶֹׁשה 
ַעל קַֹרח ַוֲעָדתֹו ֶׁשֹּלא ִיְזּכּו ְלַמָּצב ֶׁשל: "ּוְפֻקַּדת ָּכל ָהָאָדם ִיָּפֵקד 
ְלַבְּקָרם  ַיְסִּפיקּו  ְוא  ִּפְתאֹוִמית  ִּתְהֶיה  ִמיָתָתם  ֶאָּלא  ֲעֵליֶהם", 
ְּבָחְלָים. ָּכ ִּתָּמַנע ֵמֶהם ַהְּזכּות ָהֲאמּוָרה ְוא ָּתֵגן ֲעֵליֶהם ִמִּמַּדת 

ַהִּדין.

ְּבִסַּבת  ֶׁשִאם  חֹוִלים,  ִלְמַבְּקֵרי  מּוָסד  ְיסֹוד  ִנְלַמד  "ּוִמְּדָבָריו 
ֲהִליָכָתם ֶאל ַהחֹוֶלה ִיְתעֹוְררּו ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה, ַמְרִּבים ֵהם ְזֻכּיֹות 
ַלחֹוֶלה, ְויּוַכל ִלְזּכֹות ַעל ְיֵדי ֶזה ִלְרפּוָאה ְׁשֵלָמה. ּוְסֻגָּלה ִנְפָלָאה 

ִהיא ַעד ְמאֹד".

'ַטַעם ָוַדַעת'

'ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום ַהַּׁשָּבת' – ַעל קַֹרח ַוֲעָדתֹו
"ְוָכל ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ְסִביבֵֹתיֶהם ָנסּו ְלֹקָלם" (טז לד)

ָּדַרׁש ַהִחידָ"א ְּבִסְפרֹו 'ְּפֵני ָּדִוד': ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות: "ִמְזמֹור ִׁשיר ְליֹום 
ָעָליו  ַרֵּבנּו  ֶׁשּמֶֹׁשה  ְלַלְּמֵדנּו  'ְלמֶֹׁשה',  ֵהם  א)  צב  (ְּתִהִּלים  ַהַּׁשָּבת" 

ַהָּׁשלֹום הּוא ֶׁשִחֵּבר ִמְזמֹור ֶזה.

ְועֹוד הֹוִסיף ֶׁשֶאת סֹופֹו ֶׁשל ַהִּמְזמֹור ִנָּתן ִלְדרֹׁש ַעל ַמְחֶקת קַֹרח 
ַוֲעָדתֹו, ְוָכ הּוא ֵּפרּוָׁשם ֶׁשל ְּדָבִרים: "ַוַּתֵּבט ֵעיִני ְּבׁשּוָרי ַּבָּקִמים 
ָעַלי ְמֵרִעים ִּתְׁשַמְעָנה ָאְזָני" – ֵאּלּו ֶׁשִהִּביטּו ָעַלי ְּבַעִין ָרָעה ('ׁשּור' 
ִמְּלׁשֹון ְרִאָּיה) ְוָקמּו ְּכֶנְגִּדי, ָׁשְמעּו ָאְזַני ֶאת קֹול ְּבִליָעָתם ָּבֲאָדָמה. 

ַעל  ֶׁשִעְרֲערּו  ַאֲהרֹן   – ִיְׂשֶּגה"  ַּבְּלָבנֹון  ְּכֶאֶרז  ִיְפָרח  ַּכָּתָמר  "ַצִּדיק 
ָסָרה   ּוְבָכ ַמֵּטהּו  ֶאת  ִהְפִריַח  הּוא   ָּברּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ָזָכה  ְּכֻהָּנתוֹ, 
ַיְפִריחּו"  ֱאקֵינּו  ְּבַחְצרֹות  ה'  ְּבֵבית  "ְׁשתּוִלים  ֵמָעָליו.  ַהַּמְחֶקת 
– ְּבֵני קַֹרח ֶׁשָחְזרּו ִּבְתׁשּוָבה ְוִנְתַקְּבָלה ְּתִפָּלָתם, ָזכּו ֶׁשָּיָצא ֵמֶהם 

ְׁשמּוֵאל ַהָּנִביא ָעָליו ַהָּׁשלֹום ֶׁשָהָיה ָׁשתּול ְּבֵבית ה' ִמְּנעּוָריו.

ְּגדֹוָלה ְּתִפָּלה יֹוֵתר ִמן ַהְּקטֶֹרת
"ַוָּיָׁשב ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹׁשה ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד ְוַהַּמֵּגָפה ֶנֱעָצָרה" (יז טו)

ָּתַמּה ַּבַעל 'ַמְׂשִּכיל ְלָדִוד': ֲהֵרי ְּכָבר ֶנֱאָמר ְלֵעיל (פס' יג): "ְוַיֲעמֹד 
ַהּתֹוָרה  חֹוֶזֶרת  ּוַמּדּוַע  ַהַּמֵּגָפה"  ַוֵּתָעַצר  ַהַחִּיים  ּוֵבין  ַהֵּמִתים  ֵּבין 

ַּבֵּׁשִנית: "ְוַהַּמֵּגָפה ֶנֱעָצָרה"?

ְזַמִּני  ְּבֹאֶפן  ַהַּמֵּגָפה  ֶאת  ַלֲעצֹר  ָהָיה  ַהְּקטֶֹרת  ֶׁשל  ּכָֹחּה  ּוֵבֵאר: 
ִּבְלַבד, ַעד ֶׁשִּיְתַחְּזקּו ַאֲהרֹן ּומֶֹׁשה ִּבְתִפָּלה, ְוַרק ְלַאַחר ֶׁשִהְתַּפְּללּו 
הֹוִדיָענּו  ֶׁשְּלֵעיל  ְלָהִבין,  נּוַכל   ְלִפיָכ ְלַגְמֵרי.  ַהַּמֵּגָפה  ֶנֶעְצָרה 
(ְּכִפי  ְזַמִּני  ְּבֹאֶפן  ַהַּמֵּגָפה  ֶאת  ַאֲהרֹן  ָעַצר  ַהְּקטֶֹרת  ֶׁשְּבכֹחַ  ַהָּכתּוב 
ָּכאן  אּוָלם  ָּכְרחוֹ"),  ַעל  ְוֶהֱעִמידֹו   ַהַּמְלָא ֶאת  "ָאַחז  ָׁשם:  ַרִׁש"י  ֶׁשֵּפֵרׁש 

ִּדֵּבר ַהָּכתּוב ְלַאַחר ֶׁשְּכָבר ִהְתַּפְּללּו ַאֲהרֹן ּומֶֹׁשה ַעל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ַּכָּכתּוב: "ַוָּיָׁשב ַאֲהרֹן ֶאל מֶֹׁשה ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד", ֶׁשָאז ֶנֶעְצָרה 

ַהַּמֵּגָפה ַלֲחלּוִטין.

ְואּוָלם ַהַּמְלִּבי"ם ֵּבֵאר: ַלְּקטֶֹרת ָהָיה ָאְמָנם ּכֹחַ ַלֲעצֹר ֶאת ַהַּמְׁשִחית 
 ַא ְּבָחְלָים.  נֹוְתרּו  ִנְפְּגעּו  ֶׁשְּכָבר  ֵאּלּו   ַא ּוְלַהּכֹות,   ִמְּלַהְמִׁשי

ַעָּתה, ַּכֲאֶׁשר ָׁשב ַאֲהרֹן ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד ְוָעַמד ִעם מֶֹׁשה ִּבְתִפָּלה, 
ָחְדָלה ַהַּמֵּגָפה ְלַגְמֵרי ְּבָכ ֶׁשַּגם ֵאּלּו ֶׁשְּכָבר ָחלּו ִהְבִריאּו.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ניֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים ּפְ ם

ִאיׁש ֱאמּונֹות
ְּבָרכֹות  ַרב  ֱאמּונֹות  "ִאיׁש  כ):  כח  (ִמְׁשֵלי  ַהָּפסּוק  ַעל 
ְוָאץ ְלַהֲעִׁשיר א ִיָּנֶקה", ָּדְרׁשּו ֲחָז"ל (שמו"ר נא א): 
ֶנֱאָמר  ֶׁשָעָליו  מֶֹׁשה,  ֶזהּו   – ְּבָרכֹות"  ַרב  ֱאמּונֹות  "ִאיׁש 
ֶׁשִּתְׁשֶרה  ְוָזָכה  הּוא"  ֶנֱאָמן  ֵּביִתי  "ְּבָכל  ז):  יב  (ְלֵעיל 
 – ִיָּנֶקה"  א  ְלַהֲעִׁשיר  "ְוָאץ  ָיָדיו;  ַמֲעֵׂשי  ְּבָכל  ַהְּבָרָכה 
ַהְּלִוִּיים  ֶאָחיו  ִעם  ְוָעַבד  ָעִׁשיר  ֶׁשָהָיה  ֶׁשַעל  קַֹרח,  ֶזהּו 
ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש, ִּבֵּקׁש ְלַעְצמֹו יֹוֵתר, ּוְלַבּסֹוף ִנְבַלע ִעם 

ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ַּבֲאָדָמה.

הֹוִסיף ּוֵבֵאר ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ִמּקּוזְ'ִמיר: מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ֻהְגַּדר 
ִּבֵּקׁש  א  ֶׁשְּבַעְנְוָתנּותוֹ  ֵּכיָון  ֱאמּונֹות',  ְּכ'ִאישׁ  ַּבָּכתּוב 
ִלְהיֹות ִמן ַהּכֲֹהִנים ַהְּמָבְרִכים, ֶאָּלא ִמן ַהְּלִוִּיים ָהעֹוִנים 
ָאֵמן ַאֲחֵריֶהם, ְוֵכיָון ֶׁשָאְמרּו ֲחָז"ל: "ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן 
יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר" (ְּבָרכֹות נג ב), ָזָכה ֶׁשִהְתַקֵּים ּבֹו: 'ַרב 
ְּבָרכֹות'. אּוָלם קַֹרח ִּבֵּקׁש ִלּטֹל ְלַעְצמֹו ְּכֻהָּנה ְּגדֹוָלה, 

ּוְבָכ ִלְהיֹות 'ְמָבֵר', ְוֵכיָון ֶׁשָּכ ָיַרׁש ֵּגיִהּנֹום.

'ֶנְחָמד ִמָּזָהב' ְּפקּוֵדי

ִלְכבֹוד יֹום ְּפִטיָרתֹו ֶׁשל יֹוֵסף ַהַּצִּדיק,
ֶהָחל ְּבַתֲאִרי א' ְּבַתּמּוז, ִמן ָהָראּוי ְלִהְתּבֹוֵנן ִּבְדָבָריו ַהִּנְׂשָּגִבים 

ֶׁשל ַּבַעל 'ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות' (פר' ַוֵּיֶׁשב) ְּבִעְנַין ְקֻדָּׁשתֹו ֶׁשל יֹוֵסף:

"'ֶּבן ְזֻקִנים הּוא' (ְּבֵראִׁשית לז ג) – סֹוֵפי ֵּתבֹות 'ָאֵמן'. ָלֵכן ָהָיה 
ַיֲעקֹב ֶּבן צ"א, ִמְנַין ָאֵמן, ְּכֶׁשָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַיֲעקֹב ֵצא 
ִמן ֵּבית ָלָבן. ָאז ָהָיה ֶּבן צ"א ְוָאז ָיְלָדה לֹו ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף ְוִגָּלה 
לֹו סֹוד ָאֵמן ִּכי ֶזה ַׁשַער ַהָּׁשַמִים... ְויֹוֵסף הּוא ׁשֹוֵמר ַהַּׁשַער 
ְוַהְּׁשָעִרים ִנְפָּתִחים ְּבָאֵמן, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב (ְיַׁשְעָיה כו ב): 'ִּפְתחּו 

ְׁשָעִרים ְוָיבֹא גֹוי ַצִּדיק ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים...'".

ם.
ָעִרי

ֲעִנַּית ָאֵמן ּפֹוַתַחת ְׁש
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ה נֹוָרא ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ְּכֵדי ְלַלְּמֵדנּו מּוַסר ַהְׂשֵּכל ַעל ּגֶֹדל ֲחִׁשיבּות ֲאִמיַרת ַהָּקְרָּבנֹות ֵאַרע ִעם ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל  ַמֲעֹשֶ
ָמָרן ַה'ַּבַעל ֵׁשם טֹוב' ִזיָע"א.

ִּבְתקּוָפתֹו ֶׁשל ָמָרן ַה'ַּבַעל ֵׁשם טֹוב' ִהְתַרּבּו ַהְּגֵזרֹות ַעל ִיְׂשָרֵאל ְּבָכל ְמקֹומֹות מֹוְׁשבֹוֵתיֶהם. ָּכ ִמַּפַעם 
ְלַפַעם ָהיּו ּפֹוְקִדים ִמְׁשְלחֹות ֶׁשל ַרָּבִנים ְוַעְסָקִנים ֶאת ַּדְלּתֹו ְּבַבָּקׁשֹות ִנְרָּגׁשֹות ֶׁשִּיְפַעל ְיׁשּוָעה ַּבֲעָדם.

ַּגם ְּבאֹותֹו ַהּיֹום, ְּבֶפַתח ְמעֹון ָקְדׁשֹו ֶׁשל ַה'ַּבַעל ֵׁשם טֹוב' ָעְמָדה ְקבּוַצת ְיהּוִדים ְּבָפִנים ְנפּולֹות ּוְבִפיֶהם 
ְּבׂשֹוָרה ּכֹוֶאֶבת: ְּבֶׁשל ִסָּבה ֶׁשֵאיָנּה ְּברּוָרה ֵּדי ַהּצֶֹרְך, ָּגַזר מֹוֵׁשל ַהָּמחֹוז ַעל ָּכל ִרְבבֹות ַהְּיהּוִדים ֶׁשָהיּו 

ַּתַחת ֲחסּותֹו, ֶלֱארֹז ֶאת ִמַּטְלְטֵליֶהם ּוְבתֹו חֶֹדׁש ָיִמים ַלֲעקֹר ִמָּבֵּתיֶהם ֶאל ַיַעד ִּבְלִּתי ָידּוַע.

ְּבָיִמים ְּכִתּקּוָנם ִנָּתן ָהָיה ְלַבֵּטל ְּגֵזָרה ֶׁשָּכזֹו ְּבֶאְמָצעּות ׁשַֹחד ְוַׁשְלמֹוִנים, ֶׁשְּבֵצרּוף ִלְׁשַתְדָלנּות ִנְמֶרֶצת 
ַּבְּדָרִכים  ִלְפעֹל  ַהְּיהּוִדים  ִנּסּו  ַהַּפַעם  ַּגם  ַהְּגֵזָרה.  רַֹע  ֶאת  ְלַהֲעִביר  ְּבכָֹחם  ָהָיה  ֵׁשם  ְידּוֵעי  ַעְסָקִנים  ֶׁשל 
ַהְּמֻקָּבלֹות, אּוָלם ְלַמְרֵּבה ַהַהְפָּתָעה ֶהֱעלּו ֶחֶרס ְּבָיָדם. ַהּמֹוֵׁשל ָאַטם ָאְזָניו ְוָנַעל ֶאת ַׁשֲעֵרי ַאְרמֹונֹו ִּבְפֵני 

ָּכל ִמְׁשַלַחת ֶׁשִהיא. ַּגם ַהָּצעֹות ׁשַֹחד ְנִדיבֹות ְּביֹוֵתר ִנְדחּו ְּבָידֹו ַעל ַהַּסף.

ֵּכיָון ֶׁשָרָאה זֹאת ַה'ַּבַעל ֵׁשם טֹוב', ָׁשַלח ִלְקרֹא ְלַכָּמה ִמַּתְלִמיָדיו ְוהֹוָרה ָלֶהם: "ְסעּו ָנא ִמָּיד ְלִעיר ְּפלֹוִנית 
ְוַחְּפׂשּו ָׁשם ָאָדם ְּבֵׁשם ַזְלָמן ב"ר ַיֲעקֹב. ַּכֲאֶׁשר ַּתִּגיעּו ֵאָליו ִּתְדְרׁשּו ִמֶּמּנּו ֶׁשּיֹאַמר ְּבֶפה ָמֵלא: 'ְיִהי ָרצֹון 

ֶׁשַהְּגֵזָרה ֶׁשִּנְגְזָרה ַעל יֹוְׁשֵבי ָמחֹוז ְּפלֹוִני ִּתְתַּבֵּטל'".

ֲאמּוִנים ַעל ִמְצַות ַרָּבם ִהִּגיעּו ַהֲחִסיִדים ְלאֹוָתּה ָהִעיר ְוֵהֵחּלּו ְלַחֵּפׂש ֶאת ַרִּבי ַזְלָמן ב"ר ַיֲעקֹב. ְּבטּוִחים 
ָהיּו ִּכי ְמֻדָּבר ְּבַצִּדיק ָקדֹוׁש ּוְמֻפְרָסם ֶׁשָּכל ַּדְרַּדק ָּבִעיר ַיִּכיֶרּנּו, ֶאָּלא ֶׁשַעד ְמֵהָרה ֻהְבַרר ָלֶהם ִּכי ַהְּמִׂשיָמה 

ָהעֹוֶמֶדת ִּבְפֵניֶהם ָקָׁשה ִמְּנׂשֹא; ְּבָכל ָהִעיר ֻּכָּלּה א ִנְמָצא ָאָדם ֶׁשִהִּכיר ַצִּדיק ְּבֵׁשם ֶזה.

ִנּסּו ַהַּתְלִמיִדים ַלֲעבֹר ְּבַעְצָמם ִמַּבִית ְלַבִית ְוִלְבּדֹק ֵהיָכן ִנְמָצא ַהַּצִּדיק ַהְּמֻדָּבר, ַא ָחְזרּו ִּכְלֻעַּמת ֶׁשָּבאּו, 
ְוַאף ְלַאַחר ִטְרָחה ְמֻרָּבה ְּביֹוֵתר א ָמְצאּו ַאף ָאָדם ֶׁשּנֹוַדע ְּבֵׁשם ֶזה.

ְלַמְרֵּבה  ְוִהֵּנה,  ַהֵּׁשם,  ֶאת  ְמַעט  ְוִעְּותוּ  ַרִּבי  ַהּתַֹאר  ֶאת  ִהְׁשִמיטּו  ְׁשמֹו,  ֶאת  ְמַעט  ְלַׁשּנֹות  ִנּסּו  ָלֶהם  ַּבַּצר 
ַהֶּפֶלא, ּתֹו ַּדּקֹות ְספּורֹות ָּפַתר ָלֶהם ֶאָחד ִמַּיְלֵדי ָהִעיר ֶאת ְּבָעָיָתם.

"ָאה, ַּכָּוַנְתֶכם ְלַזְלָמן ַהִּׁשּכֹור?! אֹותֹו ְמַחְּפִׂשים ַאֶּתם...?", ֻהְפַּתע ַהֶּיֶלד ֲעֻמּקֹות.

"ר' ַזְלָמן ַהִּׁשּכֹור? ָהֵכיַצד ֶזה ִיָּתֵכן?!", ָּתְמהּו ַהֲחִסיִדים, "ֲהתּוַכל ְלַהְראֹות ָלנּו ֵהיָכן הּוא ִמְתּגֹוֵרר ְוִנְבּדֹק 
ַהִאם ֶזה ָהִאיׁש ֶׁשאֹותֹו ִחַּפְׂשנּו?"

ּתֹו ַּדּקֹות ִמְסָּפר הּוְבלּו ַהַּתְלִמיִדים ֶאל ַּפֲאֵתי ָהִעיר. ָׁשם,  הֹוָרה ַהֶּיֶלד ְּבֶאְצָּבעֹו ַעל ִּבְקָּתה ַמֵּטה ִלְנּפֹל, 
ַעד  ָהְרעּוָעה.  ַּבֶּדֶלת  ַּבֲעִדינּות  ְוִהִּקיׁשּו  ַהַּבִית  ֶאל  ַהֲחִסיִדים  ָהְלכּו  ְמֻבַּקְׁשֶכם.  ֶאת  ִּתְמְצאּו  ָּבּה  ְּכאֹוֵמר, 
ְמֵהָרה ִנְפְּתָחה ַהֶּדֶלת ִּביֵדי ַּבֲעַלת ַהַּבִית ֶׁשֻהְפְּתָעה ַלֲחלּוִטין ְלַמְרֵאה ַהֲחִסיִדים. ִהיא ָׁשֲאָלה ִלְמֻבָּקָׁשם, 

ְוֵהם ָענּו ְלֻתָּמם ִּכי ַרָּבם ַה'ַּבַעל ֵׁשם טֹוב' הֹוָרה ָלֶהם ְלַבֵּקׁש ְּבָרָכה ִמַּזְלָמן ב"ר ַיֲעקֹב ַהָּדר ַּבַּבִית ַהֶּזה.

ָהִאָׁשּה, ֶׁשִּׁשְמעֹו ֶׁשל ַה'ַּבַעל ֵׁשם טֹוב' ִהִּגיַע ְלָאְזֶניָה, ִנְּסָתה ְלַהְסִּביר ַלֲחִסיִדים ַהְּנבֹוִכים ִּכי ְּכָכל ַהִּנְרֶאה 
ִמֶּמּנּו  ְלַבֵּקׁש  ַהַּמְתִאים  ָהָאָדם  הּוא  ֶׁשֵאין  ְלָהִבין  ְּכֵדי  ַּבֲעָלּה  ֶאת  ְמַעט   ַא ַיִּכירּו  ִאם  ְוַדי  ַּבְּכֹתֶבת,  ָטעּו 

ְּבָרכֹות, ּוְבַוַּדאי ֶׁשֹּלא ַעל ְּגֵזָרה ָקָׁשה ֶׁשָּכזֹו.

ַהֲחִסיִדים ִמִּצָּדם ִהְסִּבירּו ִּכי ֵאין ָלֶהם ָּכל ָסֵפק ִּכי ַּבֲעָלּה הּוא ָהִאיׁש ַהְּמֻדָּבר, ְוָאז ָאְמָרה ָלֶהם ָהִאָׁשּה 
ְלַאַחר  ֶׁשִּמָּיד  ֶאָּלא  ְלִהְתַּפֵּלל,  ּוְלַהְתִחיל  ַהּבֶֹקר  ְּבַאְׁשמֶֹרת  ְלַהְׁשִּכים  ַּבֲעִלי  ֶׁשל  ִמְנָהגֹו  ִּכי  "ְּדעּו  ְּבַצַער: 
ֲאִמיַרת ַה'ָּקְרָּבנֹות' הּוא ָעָׂשה ְלַעְצמֹו ִמְנָהג ֶׁשל ֶקַבע ִלְׁשּתֹות ּכֹוס ַמְׁשֶקה, ְלַאֲחֶריָה ּכֹוס נֹוֶסֶפת ּוִמָּיד 

ְלַאֲחֶריָה עֹוד ַּכָּמה ּכֹוסֹות ַעד ֶׁשהּוא ִמְׂשַּתֵּכר ַּכּלֹוט ְוהֹוֵל ִליׁשֹן ַעד ַאְׁשמֹוֶרת ַהּבֶֹקר ַהָּבא.

ִנִּסיִתי ְּכָכל ְיָכְלִּתי ְלָהִניאוֹ ִמִּמְנָהגֹו ָהַרע", ִהְתַנְּצָלה ָהִאָׁשּה ְּבֶעֶצב, "ַא א ִהְצַלְחִּתי. ִאם ְרצֹוְנֶכם ְלַקֵּבל 
ִמֶּמּנּו ְּבָרָכה ְּכִמְצַות ַרְּבֶכם, ִיְהֶיה ֲעֵליֶכם ָלׁשּוב ְלָכאן ְּבַאְׁשמֶֹרת ַהּבֶֹקר ְּכֵדי ֶׁשעֹוד ְּבֶטֶרם יֹוִריק ֶאת ּכֹוס 

ַהַּיִין ֶאל ְּגרֹונֹו, ּתּוְכלּו ְלַדֵּבר ִעּמֹו ְּכֶחְפְצֶכם".

ִהְתִחיל  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ּוִמָּיד  ִלְטּבֹל   ָהַל ִמֵּיינֹו,  ְוָצלּול  ֵעָרִני  ִמִּמְׁשָּכבֹו  ָקם  ָהִאיׁש  ַהּבֶֹקר.  ְּבַאְׁשמֶֹרת  ַוְּיִהי 
ַּבֲאִמיַרת ֵסֶדר ַהְּבָרכֹות ְוַהָּקְרָּבנֹות ְּבַכָּוָנה. ְּכֶׁשִּסֵּים ִנַּגׁש ְלַמֵּלא ֶאת ּכֹוסֹו ְּכִמְנָהגֹו ִמָּיִמים ָיִמיָמה. ֶאָּלא ֶׁשָאז 

הֹוִפיעּו ַהֲחִסיִדים ְּכמֹו ֵמֵאי ָׁשם, ֲעָצרּוהּו ְוָאְמרּו לֹו ִּכי ָּדָבר ָלֶהם ֵאָליו.

ֻמְפָּתע ְלַמַּדי ִהְקִׁשיב ָהִאיׁש ְלִדְבֵריֶהם, ּוִמֶּׁשִסְּימוּ ָּפַרץ ִּבְצחֹוק ְוָאַמר ָלֶהם: "ְוִכי ֲעַדִין א ֻהְבַרר ָלֶכם ִּכי 
ָטָעה ַרְּבֶכם ְּכֶׁשָּבַחר ִּבי? ֲהלֹוא ֵעיֵניֶכם ָהרֹואֹות ֶאת ַמָּצִבי: ָרחֹוק ֲאִני ַעד ְמאֹד ִמִּלְהיֹות ַצִּדיק אֹו ּפֹוֵעל 

ְיׁשּועֹות!"

ַהֲחִסיִדים ִהְתַעְּקׁשּו, ְוָהִאיׁש ִהְסִּכים ְּבֵלית ְּבֵרָרה, ִהְקִׁשיב ִלְדַבר ַהְּגֵזָרה ּוִמָּיד ֵּבֵר: "ַהֵּׁשם ַיֲעזֹר ֶׁשַהְּגֵזָרה 
ִּתְתַּבֵּטל!" ְוִנַּגׁש ִלְׁשּתֹות ֶאת ַהּכֹוס ָהִראׁשֹוָנה ְּכֶׁשַּבת ְׂשחֹוק ֲעַדִין ְׁשפּוָכה ַעל ָּפָניו.

ַּגם ַהֲחִסיִדים ִמֲהרּו ְלִהְׁשַּתֵּמט ִמֵּביתֹו. ַּכָּמה ָיִמים ְלַאַחר ִמֵּכן הֹוִפיעּו ְּבֵבית ַרָּבם ְוִסְּפרּו לֹו ֶאת קֹורֹוֵתיֶהם. 
ָׂשַמח ָהַרִּבי ְוָאַמר: "ִאם ָּכ, ָּברּו ה' ִהְתַּבְּטָלה ַהְּגֵזָרה!"

ֶאָּלא ֶׁשֵּיֶצר ַהַּסְקָרנּות ֶׁשָּבַער ְּבִלָּבם ָּדַחק ַּבֲחִסיִדים ְלִהְתַעְנֵין; ָמה ָרָאה ַרָּבם ְלׁשֹוְלָחם ְלִהְתָּבֵר ַּדְוָקא 
ֵאֶצל ְיהּוִדי ָּפחּות ֶׁשָּכֶזה, ָּבֶמה ָּגדֹול ּכֹחוֹ?

ִהְסִּביר ָלֶהם ַה'ַּבַעל ֵׁשם טֹוב': "ְּדעּו ִּכי ִאיׁש ֶזה הּוא ִּגְלּגּול ֶׁשל ְנָׁשָמה ִמּדֹורֹות קֹוְדִמים. ְּבִגְלּגּולֹו ָהִראׁשֹון 
 ָהָיה ַצִּדיק ְוָחִסיד ַהְּמַדְקֵּדק ְּבַקָּלה ְּכַבֲחמּוָרה, הֹוֶגה ַּבּתֹוָרה ְּבָכל ּכֹחוֹ ּוְמַרֶּבה ְלֵהיִטיב ְלָכל ַמִּכיָריו. ַא
ִחָּסרֹון ֶאָחד ָהָיה לֹו: ְּבֶמֶׁש ַחָּייו הּוא ִזְלֵזל ַּבֲאִמיַרת ַהָּקְרָּבנֹות, ִהְרָׁשה ְלַעְצמֹו ְלַדֵּלג ַעל ֲאִמיָרָתם, ְוַאף 

ְּכֶׁשֲאָמָרם ָעָׂשה זֹאת ְּבא ַּכָּוָנה.

ָעָליו  ְלַקְטֵרג  ַהְּמַקְטְרִגים  ֵהֵחּלּו  ֶׁשָאז  ֶאָּלא  ַמֲעָלתֹו,  רּום  ְּכִפי  ֵעֶדן  ְלַגן  ְלַהֲעלֹותֹו  ִּבְּקׁשּו  ְּפִטיָרתֹו  ְלַאַחר 
 ְּבאֹוְמָרם ִּכי ֵאין ָראּוי ֶׁשִּיָּכֵנס ְלַגן ֵעֶדן ְיהּוִדי ֶׁשעֹוֵבר ִּבְׁשַאט ֶנֶפׁש ַעל ַּתָּקַנת ֲאִמיַרת ַהָּקְרָּבנֹות. ְלִפיָכ
ָּפְסקּו ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ִּכי ֵיֵרד ָהִאיׁש ׁשּוב ָלעֹוָלם ַהֶּזה ִויַתֵּקן ֶאת ֲאֶׁשר ִעֵּות, ְּבָכ ֶׁשְּיַדְקֵּדק ְמאֹד 

ַּבֲאִמיַרת ַהָּקְרָּבנֹות.

ֶאָּלא ֶׁשְּבֶטֶרם ָיְרָדה ַהְּנָׁשָמה ְלגּופֹו ֶׁשל ַזְלָמן ְמֻיָּדֵענוּ, ֵהֵחָּלה ִלְבּכֹות ִלְפֵני ּבֹוְרָאּה, ֶׁשְּכָבר ָזְכָתה ְלַתֵּקן ֶאת 
ַמֲעֶׂשיָה, ְוִהיא חֹוֶׁשֶׁשת ֶׁשְּבִגְלּגּול ֶזה ִהיא ִּתְפּגֹם ָּבֶהם. ְלִפיָכ ֶהְחִליטּו ְּבֵבית ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ֶׁשַּזְלָמן ֶזה 
ִיְׁשֶּתה ְלָׁשְכָרה ְּבָכל יֹום ְלַאַחר ֲאִמיַרת ַהָּקְרָּבנֹות ְוִייַׁשן ִמָּיד ְלַאֲחֵריֶהם ַעד אֹור ַהּבֶֹקר. ְוָכ ֵמַחד ִיְתַּכֵּפר 

ֶחְטאֹו, ּוֵמִאיָד א ַיְסִּפיק ְלַעֵּות ֶאת ֶׁשְּכָבר ִּתֵּקן ְּבִגְלּגּולֹו ַהּקֹוֵדם.

ִמָּכל ָמקֹום", ָחַתם ַה'ַּבַעל ֵׁשם טֹוב' ֶאת ְּדָבָריו, "ֵּכיָון ֶׁשְּבׁשֶֹרׁש ִנְׁשָמתֹו ַצִּדיק ָּגמּור הּוא ַזְלָמן ֶזה ְוֵאין 
ַהָּקָׁשה  ַהְּגֵזָרה  ֶאת  ְלַבֵּטל  יּוַכל  ֶׁשָּכֶזה  ַצִּדיק  ַרק  ִּכי  ָיַדְעִּתי  ִּכי  ֵאָליו,  ְׁשַלְחִתיֶכם   ְלִפיָכ ְּבדֹוֵרנּו,  ָּכמֹוהּו 

ֶׁשִרֲחָפה ֵמָעֵלינּו".

מּוַסר ַהְׂשֵּכל ְוֶלַקח נֹוֵקב ְלדֹורֹות ָלְמדּו ִמָּכ ַהֲחִסיִדים: ַעד ַּכָּמה ְּגדֹוָלה ַמֲעָלָתּה ַוֲחִׁשיבּוָתּה ֶׁשל ֲאִמיַרת 
ַהָּקְרָּבנֹות. ִהֵּנה ִּכי ֵכן, ַצִּדיק ָּגדֹול ֶׁשָּכֶזה, ַּבַעל ַמְדֵרָגה נֹוָרָאה ֶׁשַאף ַה'ַּבַעל ֵׁשם טֹוב' ַהָּקדֹוׁש ֻהְצַרְך לֹו 
ְּכֵדי ְלַבֵּטל ֶאת ַהְּגֵזָרה, א הֹוִעילּו לֹו ָּכל ְזֻכּיֹוָתיו, ְוהּוא ֻהְצַרְך ָלֶרֶדת ָלעֹוָלם ַהֶּזה ְוִלְחיֹות ְּבֶמֶׁש ִׁשְבִעים 
ָׁשָנה ְּכִׁשּכֹור, ְלא ּתֹוָרה ּוְלא ְּתִפָּלה ְראּוָיה ִלְׁשָמּה, ַרק ְּכֵדי ְלַתֵּקן ֶאת ֲאֶׁשר ִעֵּות ְּבָכ ֶׁשִּזְלֵזל ַּבֲאִמיַרת 

ַהָּקְרָּבנֹות.
'ְּבִפּקּוֶדי ָאִׂשיָחה' ַח"ג ַׁשַער ַהְּתִפָּלה ַמֲאָמר ה

ָּתִמיד;  ְּבַמֶּסֶכת  ַהְּמבָֹאר  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ֲעבֹודֹות  ְּכֵסֶדר  ִהּנֹו  ִּבְתִפָּלֵתנּו  ַהֶּנֱאָמר  ַהָּקְרָּבנֹות  ַּפְרִׁשּיֹות  ֵסֶדר 
ַהִּכּיֹור  ַּפְרִׁשּיֹות  ַעל  ַנֲעמֹד  ֶזה  ְּבַמֲאָמֵרנּו  ְוַהְּקטֶֹרת.  ַהָּתִמיד  ָּפָרַׁשת  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ַהִּכּיֹור,  ָּפָרַׁשת  ְּתִחָּלה 

ְוַהָּתִמיד ּוַמְׁשָמעּוָתן.
ָּפָרַׁשת ַהִּכּיֹור

ַהָּקְרָּבנֹות  ַּפְרִׁשּיֹות  ֲאִמיַרת  ֶאת  ּפֹוְתִחים  ָאנּו  ַּגם  ֵּכן  ַהִּמְקָּדׁש,  ְּבֵבית  ַלֲעבֹד  ְּבבָֹאם  ַהִּמַּטֲהִרים  ְּככֲֹהִנים 
ַהָּׁשלֹום:  ָעָליו  ַרֵּבנּו  ְלמֶֹׁשה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ִצּוּויֹו  ֶאת  קֹוְרִאים  ָאנּו  זֹו  ְּבָפָרָׁשה  ַהִּכּיֹור.  ְּבָפָרַׁשת 
"ְוָעִׂשיָת ִּכּיֹור ְנחֶֹׁשת...; ְוָרֲחצּו ַאֲהרֹן ּוָבָניו ִמֶּמּנּו ֶאת ְיֵדיֶהם, ְוֶאת ַרְגֵליֶהם; ְוָרֲחצּו ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ְוא 

ָיֻמתּו ְוָהְיָתה ָלֶהם ָחק עֹוָלם לֹו ּוְלַזְרעֹו ְלדֹרָֹתם".

ָסח ָהְרַה"ק ַרִּבי ָמְרְּדַכי יֹוֵסף ֵמִאיְזִביצָ'ה ַּבַעל 'ֵמי ַהִּׁשַח': ַהּכֵֹהן ִנְצָר ְלַקֵּדׁש ָיַדִים ְוַרְגַלִים ְּבֶטֶרם ַיֲעבֹד, 
ֶׁשָּבּה,  ַהָּטֳהָרה  ִעְנַין  ִמְּלַבד  ִּכי  פ"א),  ָּתִמיד  (ְרֵאה  ְּגמּוָרה  ְּבָטֳהָרה  ָלֵכן  קֶֹדם  ְוִנְטַהר  ִהְתַקֵּדׁש  ֶׁשְּכָבר  ַאף 
ֲערּוָפה  ֶעְגָלה  ְּבָפָרַׁשת  ֶׁשָּמִצינוּ  (ְּכִפי  ַהּכֵֹהן  ַּבֲעבֹוַדת  ִאיִׁשית  ְנִגיָעה  ָּכל  ֲהָסַרת  ַהָּיַדִים  ְרִחיַצת  ְמַסֶּמֶלת 
(ְּדָבִרים כא ז) ֶׁשִּזְקֵני ָהִעיר רֹוֲחִצים ֶאת ְיֵדיֶהם ַּבַּנַחל ְואֹוְמִרים: "ָיֵדינּו א ָׁשְפכּו ֶאת ַהָּדם ַהֶּזה ְוֵעיֵנינּו א 
ָראּו", ְּכלֹוַמר: ֵאין ָלנּו ָּכל ְנִגיָעה ְוֵחֶלק ְּבַמֲעֶׂשה ֶזה). ְלִפיָכ ָצִרי ַהּכֵֹהן ְלַטֵהר ֶאת ָיָדיו קֶֹדם ָהֲעבֹוָדה, 

.ְּכאֹוֵמר: ֵאין ְּבִלִּבי ְנִגיָעה ִאיִׁשית ַּבֲעבֹוָדה זֹו, ְוָכל ַּכָּוָנִתי ָּבּה הּוא ַרק ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ַלּבֹוֵרא ִיְתָּבַר

ִמִּסָּבה זֹו ַאף ָאנּו ַמְקִּדיִמים ֶאת ָּפָרַׁשת ַהִּכּיֹור ַלְּתִפָּלה, ְלהֹוִדיַע ִּכי ַאף ֶׁשְּבתֹו ַהְּתִפָּלה ְנַבֵּקׁש ַעל ְּדָבִרים 
 ִאיִׁשִּיים ַהְּנחּוִצים ָלנּו, ְּבָכל זֹאת ֵאיֶנּנּו עֹוִׂשים זֹאת ֶאָּלא ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ְּכֵדי ֶׁשּנּוַכל ַלֲעבֹד ֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַר
ְוִלְׁשמֹר ּתֹוָרתֹו ּוִמְצוֹוָתיו, ְוִאם א ַיְחּפֹץ ה' ְּבָכ – א ִיְתַקֵּים ַהָּדָבר ('ֵּבית ַיֲעקֹב' ְּתַצֶּוה; 'ֵמי ַהִּׁשַח' ִּכי ִּתָּׂשא).

ִלְרחֹץ ֶאת ַהַּמִים
 ה ּוָבא ֶהָחִסיד ַרִּבי ַפייֶּבל ַסִּגי-ְנהֹור ִלְפֵני ַרִּבי ַאְבָרָהם ִמַּקאִליְסק ְוִהְתַחֵּנן ְּבָפָניו: "ַרִּבי, הֹוֵריִני ֶּדֶר ַמֲעֹשֶ
ְּתׁשּוָבה!" ָאַמר לֹו ָהַרִּבי: "ְּבָפָרַׁשת ַהִּכּיֹור ֶנֱאָמר: 'ְּבבָֹאם ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד... ִיְרֲחצּו ַמִים', ְוַהְּׁשֵאָלה עֹוָלה 
ְוָאַמר, "ֶרֶמז  ָהַרִּבי  ֵהִׁשיב  ֶאָּלא",  ְּבַמִים'?  'ִיְרֲחצּו  ֶנֱאָמר:  א  ַמּדּוַע  ַהַּמִים?  ֶאת  ִלְרחֹץ  ֵיׁש  ְוִכי  ְּכֵמֵאֶליהָ: 
ָּגדֹול ֵיׁש ָּכאן ְלִעְנַין ַהְּתׁשּוָבה: ַּכֲאֶׁשר ָׁשב ָהָאָדם ִּבְתׁשּוָבה, עֹוֵמד הּוא ְּבַתֲחנּוִנים ִלְפֵני ּבֹוְראֹו ְּכֶׁשִּלּבֹו 
ָנֵמס ַּכַּמִים ְוֵעיָניו ַמִּגירֹות ְּדָמעֹות ַּכַּמִים, אּוָלם ַהּתֹוָרה מֹוָרה לֹו: 'ְּבבָֹאם ֶאל אֶֹהל מֹוֵעד' – ְּבֶטֶרם ַּתֲעמֹד 
ִּבְתִפָּלה ִלְפֵני ה' ֶׁשְּיַקֵּבל ְּתׁשּוָבְת, 'ִיְרֲחצּו ַמִים' – ָעֶלי ִלְרחֹץ ְוִלְבּדֹק ֵהיֵטב ַהִאם ְּתׁשּוָבְת ֵּכָנה, ֲעֻמָּקה 
 ,["ְרֵאה ַיְלקּוט ִׁשְמעֹוִני (ְּבֵראִׁשית ד): ְּתׁשּוָבה ִנְמְׁשָלה ְלַמִים, ֶׁשֶּנֱאָמר: "ִׁשְפִכי ַכַּמִים ִלֵּב] ּוְפִניִמית ִּכְדָבֵעי

ְוַרק ָאז ָלֶגֶׁשת ִלְתִפָּלה" ('ְיסֹוד ַהַּמֲעָלה' ח"א עמ' עג).

ָּפָרַׁשת ַהָּתִמיד
ְלַאַחר ָטֳהַרת ַהִּכּיֹור ַמְמִׁשיִכים ָאנּו ַּבֲאִמיַרת ָּפָרַׁשת ַהָּתִמיד. ְּבָפָרָׁשה זֹו ָאנּו קֹוְרִאים ֶאת ֵסֶדר ַהְקָרַבת 
אֹותֹו  ַמְקִריִבים  ָהיּו  ְויֹום  יֹום  ּוְבָכל  ַהִּמְקָּדׁש,  ְּבֵבית  ֶׁשֻהְקְרבוּ  ַהָּקְרָּבנֹות  ִמָּכל  ָהִראׁשֹון  ֶׁשָהָיה  ַהָּתִמיד, 

ַּפֲעַמִים, ַּבּבֶֹקר ּוָבֶעֶרב.

ְּבִנּגּוד ִלְׁשַאר ָקְרָּבנֹות ַהְּמֻכִּנים 'ָקְרַּבְנֶכם' אֹו 'ָקְרָּבנֹו', ָקְרַּבן ַהָּתִמיד ְמֻכֶּנה ַּבּתֹוָרה 'ָקְרָּבִני', ִמּׁשּום ֶׁשָּכל 
 ַא ה',  ַחְסֵדי  ַעל  ְּכתֹוָדה  אֹו  ֲחָטָאיו  ַעל  ְלַכֵּפר  ְוַתְחּבּולֹוָתיו:  ָהָאָדם  ִמַּמֲעֵׂשי  ְּכתֹוָצָאה  ָּבִאים  ַהָּקְרָּבנֹות 
הּוא  ִנְקָרא  ְוָלֵכן  ַהְּמֻקָּבִלים,  ְּבִסְפֵרי  ַּכְּמבָֹאר  ִמְּלַמְעָלה,  ֶעְליֹון  ֶׁשַפע  ְלַהְׁשִּפיַע  ְּכֵדי  נֹוָעד  ַהָּתִמיד  ָקְרַּבן 
אֹוַצר  ִסּדּור   ְּבתֹו ָׁשלֹום'  ('ּדֹוֵבר  טֹוָבה  רֹב  ְּבֶׁשַפע  ִיְׂשָרֵאל  ֻמְׁשָּפע  ֶׁשְּבֶאְמָצעּותֹו  ה'  ָקְרַּבן  ֶׁשֶּזהּו   – 'ָקְרָּבִני' 

ַהְּתִפּלֹות).

ָּכַתב ַרִּבי ֵמִאיר ִאְּבן ַּגַּבאי (ִמְּגדֹוֵלי ַהְּמֻקָּבִלים ִּבְתקּוַפת ֵּגרּוׁש ְסָפַרד) ְּבִסְפרֹו 'ּתֹוַלַעת ַיֲעקֹב' (סֹוד ַהָּקְרָּבנֹות): 
"ְואֹוֵמר ָּפָרַׁשת ַהָּתִמיד ֶׁשַמְזִּכיר ָּבּה ְׁשֵני ְּכָבִׂשים ַהְּקֵרִבים ְּבָכל יֹום, ֶאָחד ַּבּבֶֹקר ְּכֶנֶגד ִמַּדת ַרֲחִמים, ְוֶאָחד 
ָּבֶעֶרב ְּכֶנֶגד ִמַּדת ַהִּדין, ְוַאַחר ָּכ אֹוֵמר ֶּפֶרק ֵאיֶזהּו ְמקֹוָמן. ְוִתְּקנּו ִלְקרֹות ְּבִעְנַין ַהָּקְרָּבנֹות ְלִפי ֶׁשָּכל 
ַהְּמַכֵּון ָּבֶהם ְּכִאּלּו ַמְקִריָבן, ְוָאנּו קֹוִרין ַּבּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב ְוׁשֹוִנין ַּבּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ְלַחֵּבר ֶאת ָהאֶֹהל ִלְהיֹות 

ֶאָחד, ְוֵכן ָראּוי ַלֲעׂשֹות ֶׁשֹּלא ְלַהְפִריד ֵּביֵניֶהם".

ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ַמְקִריב ְּבָכל יֹום
ָּכַתב ָהָרַמ"ע ִמָּפאנוֹ ְּבִסְפרֹו 'ֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות' ('ֵאם ָּכל ַחי' ג כג, ּוְרֵאה 'ַמֲעלֹות ַהִּמּדֹות' ְלַרִּבי ְיִחיֵאל ב"ר ִּבְנָיִמין 
ָהרֹוֵפא): ַאף ִּבְזַמן ַהָּגלּות ְּכֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָׁשֵמם, ְּבָכל יֹום ָויֹום עֹוֵמד ֵאִלָּיהּו ַהָּנִביא ָזכּור ַלּטֹוב ּוַמְקִריב 
ּבֹו ֶאת ָקְרְּבנֹות ַהָּתִמיד. ּוֵמעֹורֹות ַהֳּקָדִׁשים (ַהַּׁשָּיִכים ַלּכֵֹהן ַּכָּכתּוב (ַוִּיְקָרא ז ח): "עֹור ָהֹעָלה ֲאֶׁשר ִהְקִריב 

ַלּכֵֹהן לֹו ִיְהֶיה") הּוא עֹוֶׂשה ְמִגּלֹות ְוכֹוֵתב ָּבֶהם ְזֻכּיֹוֵתיֶהם ֶׁשל ַעם ִיְׂשָרֵאל".

ַעל ֻעְבָּדה ֻמְפָלָאה ִסֵּפר ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל 'ִייַטב ֵלב' ִזיָע"א (פר' ֱאמֹר): "ּוְמֻקְּבָלִני ִמּמֹוִרי ְזֵקִני ַזְלָה"ה ַּבַעל 
ַהְּמַחֵּבר ֵסֶפר 'ִיְׂשַמח מֶֹׁשה' ּוְתׁשּובֹות 'ֵהִׁשיב מֶֹׁשה', ִּכי ַּפַעם ַאַחת ַאַחר ֶׁשִּסֵּים ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, 
ְוֶאְזֶּכה  ַׁשְעָּתא  ִלי  ַקָּיָמא  'אּוַלי  ָאַמר:  ְלָבבֹו  ְוִעם  ְלַמְעָלה,  ַהִּנְזָּכר  ַהָּדָבר  ִלְראֹות  ְלִהְתַּפֵּלל  ְּבִלּבֹו  ָעָלה 
ִלְראֹותֹו'. ְוֵתֶכף ִהְתַּפֵּלל ַעל ֶזה, ּוִמֵּלא ה' ְׁשֵאָלתֹו, ְוָרָאה ַעִין ְּבַעִין ֶאת ֵאִלָּיהּו ְמֻלָּבׁש ְּבִבְגֵדי ְּכֻהָּנה, עֹוֵמד 

ּוַמְקִריב ַהָּתִמיד ְּכִסְדרֹו. ּוְדָבָריו ַהָּללּו נֹוְדעּו ָלַרִּבים".

ְוהֹוִסיף ִנינוֹ ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי יֹוֵאל ִמַּסאְטֵמאר ִזיָע"א: "ְוֶאְפָׁשר ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְמָצֵרף ֲאִמיָרֵתנּו 
ְּכִאּלּו  ָלנּו  ְוֶנְחַׁשב  ְּבפַֹעל,  ְּכִסְדָרן  ְּתִמיִדין  ַמְקִריב  ֶׁשֵאִלָּיהּו  ָמה  ִעם  ַהָּקְרָּבנֹות,  ְּבָפָרַׁשת  עֹוְסִקים  ֶׁשָאנּו 

ִהְקַרְבנּו ְּבפַֹעל ַמָּמׁש" ('ִמּתֹוָרתֹו ֶׁשל ַרֵּבנּו' ח"א ֵעֶר ֵאִלָּיהּו).

ַמּדּוַע א ִנְתְקָנה ָּפָרַׁשת ַהָּתִמיד ְּכֵחֶלק ִמְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה?
ְּבׁשוּ"ת 'נֹוַדע ִּביהּוָדה' ִנְׁשַאל ַהְּמַחֵּבר: ַמּדּוַע א ָקְבעּו ֶאת ָּפָרַׁשת ַהָּתִמיד ִּבְתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ֶׁשל 

ַׁשֲחִרית ּוִמְנָחה ְּבָכל יֹום, ְּכִפי ֶׁשָּקְבעּו ֶאת ָקְרְּבנֹות ַהּמּוָסִפים ִּבְתִפַּלת ַהּמֹוֲעִדים?

ִּבְתׁשּוָבתֹו ִהְקִּדים ְוָכַתב ַה'ּנֹוַדע ִּביהּוָדה': "ִהֵּנה ְּבָדָבר ֶזה ָהָיה ִלי ִלָּמַנע ִמְּלָהִׁשיב, ִּכי ִמי הּוא ְוֵאיֶזה הּוא 
ֶׁשּיֹאַמר ִמִּלּבֹו ַטַעם ַעל ְּדָבִרים ָהעֹוְמִדים ְּברּומֹו ֶׁשל עֹוָלם. ְוַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה ָלֶהם ְלַבָּדם ִנְפְּתחּו 
ַׁשֲעֵרי ָׁשַמִים ְוָקְבעּו ַהּכֹל ְּבַטַעם ָידּוַע ָלֶהם, ְוֵאין ִאָּתנּו יֹוֵדַע ַעד ָמה". אּוָלם ְּבֶדֶר ְּפׁשּוָטן ֶׁשל ְּדָבִרים 
ֵהִׁשיב: "ָאְמרּו ֲחָז"ל (ְּבָרכֹות כא א, ּוְרֵאה שו"ע או"ח ִסיָמן קז): 'ּוְלַואי ֶׁשִּיְתַּפֵּלל ָאָדם ָּכל ַהּיֹום ֻּכּלֹו', ְּכלֹוַמר 
ֶׁשֵּמִעַּקר ַהִּדין ָיכֹול ָאָדם ַלֲחזֹר ּוְלִהְתַּפֵּלל ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ִאם ִהְתַחֵּדׁש לֹו צֶֹר ְּבַבָּקָׁשה ָּכל ֶׁשִהיא, ְוִאּלּו 
ָהְיָתה ָּפָרַׁשת ַהָּתִמיד ִנְקַּבַעת ְּבתֹו ְּתִפַּלת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ִאי ֶאְפָׁשר ָהָיה ְלָאְמָרּה ֶאָּלא ַּפַעם ַאַחת ַּבּבֶֹקר 
ּוַפַעם ַאַחת ָּבֶעֶרב, ֶׁשֲהֵרי ָקְרַּבן ַהָּתִמיד ֵאינֹו ָּבא ֶאָּלא ִּבְזַמּנֹו, ְוִאי ֶאְפָׁשר ְלָהִביאֹו ִּבְנָדָבה, ּוְלָכ ִהְקִּדימּו 

ֶאת ָּפָרַׁשת ַהָּתִמיד ִּכְתִפָּלה ִּבְפֵני ַעְצָמּה".

"ְוָׁשַחט אֹותֹו"
ְּכִפי ַהְּמבָֹאר ַּב'ֻּׁשְלָחן ָערּו' (או"ח א ח; משנ"ב ָׁשם יט) ְלַאַחר ָּפָרַׁשת ַהָּתִמיד מֹוִסיִפים ָאנּו ָּפסּוק ִמָּפָרַׁשת 

ָהעֹוָלה (ַוִּיְקָרא א יא): "ְוָׁשַחט אֹתֹו ַעל ֶיֶר ַהִּמְזֵּבַח ָצפָֹנה ִלְפֵני ה'".

ָמקֹור ְוַטַעם ַלֲאִמיַרת ָּפסּוק ֶזה נּוַכל ִלְמצֹא ְּבִדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש (ויק"ר ב יא, וכעי"ז בתנד"א ַרָּבה ז): "ְּבָׁשָעה 
ֶׁשָעַקד ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת ִיְצָחק ְּבנֹו ִהְתִקין ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְׁשֵני ְּכָבִׂשים; ֶאָחד ֶׁשל ַׁשֲחִרית ְוֶאָחד ֶׁשל 
ַעְרִבית. ְוָכל ָּכ ָלָּמה? ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשָהיּו ִיְׂשָרֵאל ַמְקִריִבין ָּתִמיד ַעל ַּגֵּבי ַהִּמְזֵּבַח, ְוקֹוִרין ֶאת ַהִּמְקָרא ַהֶּזה: 
'ָצפָֹנה ִלְפֵני ה'', זֹוֵכר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֲעֵקַדת ִיְצָחק". ּומֹוִסיף ַהִּמְדָרׁש: "ְמִעיַדִני ָעַלי ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת 
ָהָאֶרץ, ֵּבין ּגֹוי ֵּבין ִיְׂשָרֵאל, ֵּבין ִאיׁש ֵּבין ִאָּׁשה, ֵּבין ֶעֶבד ֵּבין ָאָמה קֹוִרין ֶאת ַהִּמְקָרא ַהֶּזה: 'ָצפָֹנה ִלְפֵני ה'', 

זֹוֵכר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֲעֵקַדת ִיְצָחק, ֶׁשֶּנֱאָמר: 'ָצפָֹנה ִלְפֵני ה''".

ִּבְׁשַעת  ֵהיֵטב  ְלַכֵּון  ֵיׁש   ּוְלִפיָכ ַהָּקְרָּבנֹות,  ֲאִמיַרת  ַאַחר  ֶזה  ָּפסּוק  לֹוַמר  ִּתְּקנּו  ַהִּמְדָרׁש  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל 
ֲאִמיָרתֹו ְלִזְכרֹון ֲעֵקַדת ִיְצָחק ְּכֵדי ֶׁשַּיֲעֶלה ִזְכרֹון ָהֲעֵקָדה ְלטֹוָבה ִלְפֵני ה' (ֵּבית יֹוֵסף או"ח א ח; ֵאִלָּיה ַרָּבה 

א יד).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ה  ַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ה ֱאמּוִניםּתַ ַמֲעׂשֵ
ַהַּצִּדיק ֶׁשִהְתַּגְלֵּגל ְּבִׁשּכֹור

ע ַמעּתַ ט בבּבָּ ססִספפּפום  ממַמַ ם
ׁשהתּגְלּג ִמיד ת ַהּתָ ּיֹור ּוָפָרׁשַ ת ַהּכִ ָרׁשַ ּפָ

"ן) ֶרת ָהַרְמּבָ מֹו. (ִאּגֶ ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ


