
ת קַֹרח ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִמּתֹו ִּדְבֵרי קַֹרח ִהִּכיר מֶֹׁשה ְּבַגְדלּותֹו
”ַוִּיְׁשַמע מֶֹׁשה ַוִּיּפֹל ַעל ָּפָניו“ (טז ד)

ַרִּבי ֱאִליֶמֶל ִמִּליֶז‘ְנְסק ָהָיה ְמָפֵרׁש ָּפסּוק ֶזה ְּבֶדֶר ַצחּות:  
אי ִלּפֹל ַעל  ָאְמרּו ֲחָכִמים (ַּתֲעִנית יד ב): ”ֵאין ָאָדם ָחׁשּוב ַרּׁשַ
מֶֹׁשה,   ּוְלִפיָכ נּון“,  ִּבן  ִּכיהֹוֻׁשַע  ַנֲעָנה  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  ָּפָניו, 
ֶׁשָהָיה ָעָנו ִמָּכל ָאָדם, ִנְמַנע ַעד ַעָּתה ִמִּלּפֹל ַעל ָּפָניו. אּוָלם 
ַעל  ּבֹו  ִמְתַקְּנִאים  ַוֲעָדתֹו  ֶׁשּקַֹרח  מֶֹׁשה“  ”ַוִּיְׁשַמע  ַּכֲאֶׁשר: 
ֱהיֹותֹו ָנִׂשיא ְוָגדֹול ְּבִיְׂשָרֵאל, ִמָּיד ”ַוִּיּפֹל ַעל ָּפָניו“, ֶׁשִאם ּכֹה 

’נַֹעם ֱאִליֶמֶל‘ ָּגדֹול הּוא ְּבֵעיֵניֶהם – ְּבַוַּדאי ֵּתָעֶנה ְּתִפָּלתֹו.

ַּגם ְּתִפַּלת ָהְרָׁשִעים ִנְׁשַמַעת
”ַאל ֵּתֶפן ֶאל ִמְנָחָתם“ (טז טו)

”ַאל ֵּתֶפן ֶאל ָקְרָּבן ֶׁשַּיְקִריבּו ְלָפֶני ְוֶאל ְּתִפָּלה ֶׁשִּיְתַּפְּללּו 
ַּבָּכתּוב“  ’ִמְנָחה‘  ִיָּקְראּו  ַהְּתִפָּלה  ַּגם  ַהָּקְרָּבנֹות  ָּכל  ִּכי   ,ְל

(ַרְמָּב“ן). 

ֵיׁש ְלָהִבין: ֲהִיָּתֵכן ִּכי ָחַׁשׁש מֶֹׁשה ֶּפן ִּתְתַקֵּבל ְּתִפָּלָתם ֶׁשל 
קַֹרח ַוֲעָדתֹו?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ַאְבָרָהם ְמַנֵחם ַרַּפּפֹוְרט:
ֲחָכִמים  ֶׁשָּלְמדּו  ּוְכִפי  ִמְתַקֶּבֶלת,  ְרָׁשִעים  ְּתִפַּלת  ַאף  ָאֵכן, 
ַהֶחְלְּבָנה  ַאף  ִנְמְנָתה  ַהְּקטֶֹרת  ֶׁשְּבַסְמְמֵני   ִמָּכ ב)  ו  (ְּכִריתּות 
 – ִיְׂשָרֵאל  ִמּפֹוְׁשֵעי  ָּבּה  ֶׁשֵאין  ַּתֲעִנית  ֶׁש“ָּכל  ַרע,  ֶׁשֵריָחּה 

’ִמְנָחה ְּבלּוָלה‘ֵאיָנּה ַּתֲעִנית“.

ְּתִפַּלת ִמְנָחה ְמַכֶּפֶרת ַעל ָהְרָׁשִעים
”ַאל ֵּתֶפן ֶאל ִמְנָחָתם“ (טז טו)

ִמְּפֵני ָמה ִהְזִּכיר מֶֹׁשה ַּדְוָקא ֶאת ’ִמְנָחָתם‘ ְוא ’ָקְרָּבָנם‘?
ֵּפֵרׁש ַרֵּבנּו ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ:

ֶׁשָראּוי  ִמי  ַעל  ֶאָּלא  ְמַכֵּפר  ֶׁשֵאינֹו  ְּבֵהָמה  ִמָּקְרַּבן  ְּבׁשֹוֶנה 
ְלָכ, ָקְרַּבן ַהִּמְנָחה ְמַכֵּפר ַאף ַעל ָהְרָׁשִעים; ְוֵיׁש לֹוַמר ִּכי 
א ַרק ָקְרַּבן ִמְנָחה, ֶאָּלא ַאף ַהְּתִפָּלה ַהְּקרּוָיה ַעל ְׁשָמּה 
– ’ִמְנָחה‘, ִהיא ְלַבָּדּה ְיכֹוָלה ְלִהְתַקֵּבל ַאף ְּכֶׁשִהיא ֶנֱאֶמֶרת 
ִמִּפי ָרָׁשע. ֶׁשֲהֵרי ָאְמרּו ֲחָכִמים (ַׁשָּבת פט ב) ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹא, 
ֶׁשְּבֵניֶהם  ָהָאבֹות  ִלְׁשֶׁשת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ְּכֶׁשּיֹאַמר 
 ,“ְׁשֶמ ת  ְקֻדּׁשַ ַעל  ”ִיָּמחּו  ְוַיֲעקֹב:  ַאְבָרָהם  יֹאְמרּו  ָחְטאּו, 
ַהִּמְנָחה  ְּתִפַּלת  ַרק   ְלִפיָכ ַּבֲעָדם.  ַיֲעִתיר  ִיְצָחק  ְוִאּלּו 
ַהחֹוְטִאים.  ַעל  ַּגם  ְמַכֶּפֶרת  ב)  כו  (ְּבָרכֹות  ָידֹו  ַעל  ֶׁשִּנְתְקָנה 
ָזִהיר  ָאָדם  ְיֵהא  ”ְלעֹוָלם  ב):  ו  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ּוְכָבר 
ִּבְתִפַּלת ַהִּמְנָחה, ֶׁשֲהֵרי ֵאִלָּיהּו [ֶׁשִהְתַּפֵּלל ַעל ִרְׁשֵעי ּדֹורֹו] 

’ִּתְפֶאֶרת ְיהֹוָנָתן‘א ַנֲעָנה ֶאָּלא ִּבְתִפַּלת ַהִּמְנָחה“.

ְּתִפָּלָתם ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשל מֶֹׁשה ּוְׁשמּוֵאל
”א ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם ָנָׂשאִתי“ (טז טו)

א  ְּבָיָמיו,  ֶׁשָהְיָתה  ַהַּבּצֶֹרת  ַעל  ִיְרְמָיהּו  ֶׁשִהְתַּפֵּלל  ְּבֵעת 
מֶֹׁשה  ַיֲעמֹד  ַאף: ”ִאם  ִּכי  ְוָאַמר  ְּתִפָּלתֹו,  ֶאת  ה‘  ִקֵּבל 

ְוֵיׁש  א).  טו  (ִיְרְמָיהּו  ַהֶּזה“  ָהָעם  ֶאל  ַנְפִׁשי  ֵאין  ְלָפַני  ּוְׁשמּוֵאל 
ְלָהִבין, ְּבָמה ִהְתַיֲחָדה ְּתִפָּלָתם ֶׁשל מֶֹׁשה ּוְׁשמּוֵאל?

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ָּדִוד ֶטעֶּבִלי ִמּפֹוְזָנא ְּבֵׁשם ’ָחָכם ֶאָחד‘:
ִמִּדְבֵרי ֲחָכִמים (קה“ר ג טו) ַמְׁשָמע ֶׁשַרק ִמי ֶׁשִּנְמָנע ִמֵּלָהנֹות 
ֶׁשָּכל  ַהְּמפָֹרׁש,  ם  ַהּׁשֵ ֶׁשל  ְלִגּלּוי  זֹוֶכה  ָוָדם  ָּבָׂשר  ִמַּמְּתַנת 
מֶֹׁשה  ֵריָקם.  חֹוֶזֶרת  ְּתִפָּלתֹו  ֵאין  ִּבְתִפָּלתֹו  ַהַּמְזִּכירֹו 
ּוְׁשמּוֵאל ִהְתַיֲחדּו ְּבָכ ֶׁשֹּלא ֶנֱהנּו ִמּזּוָלָתם: מֶֹׁשה ָאַמר ”א 
ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם ָנָׂשאִתי“, ְוִאּלּו ְׁשמּוֵאל ָאַמר (ְׁשמּוֵאל א‘ יב 
ֶׁשַרק  ִנְמָצא  ָלַקְחִּתי“.  ִמי  ַוֲחמֹור  ָלַקְחִּתי  ִמי  ׁשֹור  ג): ”ֶאת 
ְּתִפָּלָתם   ּוְלִפיָכ ִּבְתִפָּלָתם,  ַהְּמפָֹרׁש  ֵׁשם  ְלַהְזִּכיר  ָזכּו  ֵהם 

א ָׁשָבה ֵריָקם. 
’ָמסֶֹרת ַהְּבִרית‘ [ְלר“ד ֶטעֶּבִלי ִמּפֹוְזָנא – ַהְמּבּוְרג ָּתָע“ה] ַוִּיְׁשַלח

ְקטֶֹרת ַעל ִּפי ָנִביא
”ּוְקחּו ִאיׁש ַמְחָּתתֹו ּוְנַתֶּתם ֲעֵליֶהם ְקטֶֹרת ְוִהְקַרְבֶּתם ִלְפֵני 

ה‘“ (טז יז)
’ְקטֶֹרת‘ ִהיא ַהָּקְרָּבן ַהָּיִחיד ֶׁשְּלעֹוָלם ֵאינֹו ָּבא ִּבְנָדָבה, ֵּבין 
 ְּבִצּבּור ּוֵבין ְּבָיִחיד (ְמָנחֹות נ א), ֶאָּלא ִאם ֵּכן ָּבא ַהִּצּוּוי ַעל ָּכ

ִמִּפי ָנִביא, ְּכִפי ֶׁשִהְתַרֵחׁש ָּכאן.
ַהִּסָּבה  ֶאת  ְׁשִליָט“א,  ַקְנֶיְבְסִקי  ַהְּגַר“ח  ֵּפֵרׁש  ֶזה  ִּפי  ַעל 
ֶׁשָאנּו ַמְקִּדיִמים לֹוַמר ִלְפֵני ֲאִמיַרת ָּפָרַׁשת ַהְּקטֶֹרת ְּבֵסֶדר 
ֶׁשִהְקִטירּו  ֱאֵקינּו  ה‘  הּוא  ”ַאָּתה  ְּבַׁשֲחִרית:  ַהָּקְרָּבנֹות 

ֲאבֹוֵתינּו ְלָפֶני ֶאת ְקטֶֹרת ַהַּסִּמים... ַּכֲאֶׁשר ִצּוִיָת אֹוָתם ַעל 
ְיֵדי מֶֹׁשה ְנִביֶא ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרֶת“; ַמּדּוַע ֻהְזַּכר ָּכאן ”מֶֹׁשה 
ְנִביֶא“ ְוא ”מֶֹׁשה ַעְבְּד“ ְּכִבְׁשַאר ְמקֹומֹות? ְּכֵדי ְלַהְדִּגיׁש 
ַאר ַהָּקְרָּבנֹות, ֶאת ַהְּקטֶֹרת ַמְקִריִבים ַרק ַעל  ִּכי ְּבׁשֹוֶנה ִמּׁשְ

’ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי‘ עמ‘ נה ִּפי ִּדין ְמפָֹרׁש ַּבּתֹוָרה אֹו ַעל ִּפי ָנִביא.

’ִהָּבְדלּו‘ ְוִעְמדּו ִּבְתִפָּלה
ַעל  ַוִּיְּפלּו  ְּכָרַגע;  אָֹתם  ַוֲאַכֶּלה  ַהּזֹאת  ָהֵעָדה   ִמּתֹו ”ִהָּבְדלּו 

ְּפֵניֶהם...“ (טז כא–כב)
מֶֹׁשה  ָהיּו  א  ִאם  ִּכי  ֲהִיָּתֵכן  ַהָּקדֹוׁש:  ַהַחִּיים‘  ָה‘אֹור  ָּתַמּה 
ְוַאֲהרֹן ְּבֵדִלים ִמּתֹו ָהֵעָדה ָהְיָתה ּפֹוַגַעת ָּבֶהם ִמַּדת ַהִּדין?
ֶׁשְּבִדְבֵרי  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  א)  (לב  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת  ְוֵתֵרץ: 
ט  (ְּדָבִרים  ָהֵעֶגל  ֵחְטא  ְלַאַחר  ְלמֶֹׁשה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ֶאת  ְלַבֵּטל  ֶׁשְּבָידֹו  לֹו  ָרַמז  ְוַאְׁשִמיֵדם“,  ִמֶּמִּני  ”ֶהֶרף  יד): 
ַהֻּפְרָענּות, ְוָלֵכן ִמָּיד ָעַמד מֶֹׁשה ְוִהְתַחֵּזק ִּבְתִפָּלה. ַאף ָּכאן 
ֵיׁש לֹוַמר ֶׁשֹּלא ָאַמר ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ”ִהָּבְדלּו“ ֶאָּלא 
ְּכֵדי ֶׁשָּיִבינּו ִּכי ְּבָיָדם ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ִּבּטּול ַהְּגֵזָרה, ְוָאֵכן, ִמָּיד: 

’אֹור ַהַחִּיים‘; ’ַׁשַער ַּבת ַרִּבים‘”ַוִּיְּפלּו ַעל ְּפֵניֶהם“.

’ַעל ַהִּנִּסים‘ ֶׁשְּכָבר ָהיּו ָאנּו ְמַבְּקִׁשים
”ְוִאם ְּבִריָאה ִיְבָרא ה‘ ּוָפְצָתה ָהֲאָדָמה ֶאת ִּפיָה ּוָבְלָעה אָֹתם 

ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָלֶהם“ (טז ל)
ִמְּפֵני ָמה ָּכְפָלה ַהּתֹוָרה: ”ְוִאם ְּבִריָאה ִיְבָרא ה‘“, ְוא ָּכְתָבה 

ִּבְפִׁשיטּות: ”ְוִאם ִיְבָרא ה‘“?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְנַתְנֵאל ַהּכֵֹהן ְפִריד ַרָּבּה ֶׁשל אֹויַוַרׁש:

ַהִּנִּסים  ַעל  לֹוַמר  ַכח  ֶׁשּׁשָ ִמי  ִּכי  ד),  קפז  (או“ח  ָהַרָמּ“א  ָּפַסק 
ַיֲעֶׂשה  הּוא  ”ָהַרֲחָמן  ְּב‘ָהַרֲחָמן‘:  יֹאַמר  ּוְבפּוִרים  ַּבֲחֻנָּכה 
ָהֵהם  ַּבָּיִמים  ַלֲאבֹוֵתינּו  ֶׁשָעִׂשיָת  ְּכֵׁשם  ְוִנְפָלאֹות  ִנִּסים  ָלנּו 
ֵּכיַצד  ָהַאֲחרֹוִנים:  ְוָתְמהּו  ”ִּביֵמי...“.   :ְוַיְמִׁשי ַהֶּזה“  ַּבְּזַמן 
ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ַוֲהא  ִנִּסים,  ָלנּו  ֶׁשֵּיָעׂשּו  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו 
ֶׁשְּלַאַחר  ּוֵבֲארּו  ַהֵּנס.  ַעל  ִמְתַּפְּלִלים  ֶׁשֵאין  א)  ס  (ְּבָרכות 
ַער ַלּדֹורֹות ַהָּבִאים  ֶׁשְּכָבר ַנֲעָׂשה ַּפַעם ַאַחת ֵנס, ִנְפַּתח ַהּׁשַ
ֵמָחָדׁש.  ֶׁשִּיְתעֹוֵרר  ְלִהְתַּפֵּלל  ֻמָּתר   ּוְלָכ ּוְלעֹוְררֹו,  ָלׁשּוב 
ּוְכִפי ֶׁשָאנּו ְמַדְּיִקים ְּבֻנַּסח ַהְּתִפָּלה: ”הּוא ַיֲעֶׂשה ָלנּו ִנִּסים 

ְוִנְפָלאֹות ְּכֵׁשם ֶׁשָעִׂשיָת ַלֲאבֹוֵתינּו“. 
ְּבִריָאה  ֶׁשִּיְבָרא  ֵמה‘  מֶֹׁשה  ִּבֵּקׁש  ֵּכיַצד  ִלְתמַֹּה  ֵיׁש  ָּכאן  ַאף 
ְמֻיֶחֶדת ֶׁשִּתְבַלע ֶאת קַֹרח, ֲהא ֵאין ְמַבְּקִׁשים ַעל ַמֲעֵׂשה 
ִנִּסים? ְוַעל ִּפי ָהָאמּור ֵיׁש לֹוַמר ִּכי זֹאת ַהִּסָּבה ֶׁשִהְדִּגיׁש: 
”ְוִאם ְּבִריָאה“ ֶׁשְּכָבר ָהְיָתה קֶֹדם ”ִיְבָרא ה‘“, ֶׁשֵּכן ֵנס ְּפִתיַחת 
ָהָאֶרץ ְּכָבר ַנֲעָׂשה ְׁשֵּתי ְּפָעִמים קֶֹדם: א. ְּכֶׁשָּבְלָעה ֶאת ָּדמֹו 
ָּפְצָתה  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ”ִמן  יא):  ד  (ְּבֵראִׁשית  ַּכָּכתּוב  ֶהֶבל,  ֶׁשל 
ֶאת ִּפיָה“ (ַסְנֶהְדִרין לז ב). ב. ְּכֶׁשָּבְלָעה ֶאת ַהִּמְצִרים ֶׁשָּטְבעּו 
ְּבַים סּוף, ַּכָּכתּוב (ְׁשמֹות טו יב): ”ָנִטיָת ְיִמיְנ ִּתְבָלֵעמֹו ָאֶרץ“ 

(איכ“ר א לז). 
’ְּפֵני ֵמִבין‘ 

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
גדלּותֹו

ני ּפְ ם

’ִּכי א ִיּטֹׁש‘ ִּבְזכּות ָאֵמן
”ִּכי א ִיּטֹׁש ה‘ ֶאת ַעּמֹו ַּבֲעבּור ְׁשמֹו ַהָּגדֹול ִּכי הֹוִאיל 

ה‘ ַלֲעׂשֹות ֶאְתֶכם לֹו ְלָעם“ (שמואל א‘ יב כב)
ְּבִיְׂשָרֵאל  ְּפָרעֹות  ”ִּבְפרַֹע  ב):  ה  (ׁשֹוְפִטים  ַהָּפסּוק  ַעל 
ְּבִהְתַנֵּדב ָעם ָּבֲרכּו ה‘“, ָּדְרׁשּו ֲחָכִמים (תנד“א ַרָּבה יא): 
ָאְמָרה   ָּכ ֶאָּלא  ְלִיְׂשָרֵאל?  ְּדבֹוָרה  ִנְתַנְּבָאה  ”ָמה 
ָלֶהם: ’ְּבִמי ִנְפַרע ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלִיְׂשָרֵאל 
ֵמֻאּמֹות ָהעֹוָלם? ִּבְבֵני ָאָדם ֶׁשַּמְׁשִּכיִמים ּוַמֲעִריִבים 
ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ּוְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ְועֹוִנים ָאֵמן ּוְמָבְרִכים 

ֶאת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבָאֵמן...‘“ 
ִיּטֹׁש  ”א  ָמה  ִּבְזכּות  ֶׁשְּלָפֵנינּו:  ַהָּכתּוב  ָרַמז   ְלָכ
ֲעִנַּית  ְּדַהְינּו  ַהָּגדֹול“,  ְׁשמֹו  ”ַּבֲעבּור  ַעּמֹו“?  ֶאת  ה‘ 
ְוַאְדנּות  ֲהָוָי“ה  ֵׁשם  ֶׁשל  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֶׁשִהיא  ’ָאֵמן‘ 
ַיְחָּדו. ְוִנְפָלא ַהָּדָבר, ִּכי ַאף ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ֶׁשל ִסּיּום 
ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֵהם  ְלָעם“  לֹו  ֶאְתֶכם  ”ַלֲעׂשֹות  ַהָּפסּוק: 

’ְּגבּול ִּבְנָיִמין‘ ְׁשמּוֵאל א‘ יב כב ’ָאֵמן‘.

ת קַֹרח ָרׁשַ 285ּפָ תשע"ט

ִרְמֵזי ָאֵמן 
ַהְפָטָרה ּבַ ָרֵזי ֱאמּוִנים

ּללּו 
תּוב“ 

ׁשל
ָרז

ֹּטׁש‘ ִּבְזכּות ָאמ
ׁשמֹו

רִִרמממְמזֵזֵזי
בבַּבההַהפ

ְ ים
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ְיִׁשיָבה  ֵמַרָּבֵני  ֶאָחד  ִמִּפי  ִנְׁשַמע  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהִּסּפּור 
ְמֻפְרֶסֶמת ְלַבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה, ִּבְסִניף ְּדרֹום ַאְפִריָקה, 
ַּבַעל  ִמִּפי  ַהְּמֻדָּיִקים  ִּבְפָרָטיו  אֹותֹו  ָׁשַמע  ֲאֶׁשר 
ְּפִעילּותֹו  ְּבִמְסֶּגֶרת  ִנְפַּגׁש  ֶׁשִעּמֹו  ַעְצמֹו,  ַהַּמֲעֶׂשה 

ָהֲעֵנָפה ְלָהִׁשיב ֵלב ָּבִנים ַעל ֲאבֹוָתם.
ַהְּמַעִּטים,  ָהְרחֹוב  ָּפָנֵסי  ֶׁשל  ַהָּקלּוׁש  אֹוָרם 
ְרָרה  ֶׁשּׂשָ ַהֲחֵׁשָכה  ֶאת  ְלָגֵרׁש  ְּבקִֹׁשי   ַא ִהְצִליַח 
ָהִעיר  ְּבַפֲאֵתי  ָׁשם  ֵאי  ָיֵרַח,  ְנטּול  ַלְיָלה  ְּבאֹותֹו 
ָיָקר  ְיהּוִדי  מֶֹׁשה,  ַאְפִריָקה.  ֶׁשבְִּדרֹום  ֵקיְּפָטאּון 
ָהִראׁשֹוִנים  ְצָעָדיו  ֶאת  ָיִמים  ְּבאֹוָתם  ֶׁשָעָׂשה 
ְלַצד  ּוְמֻפָחד  ְמֻתְסָּכל  ָעַמד  ַהְּתׁשּוָבה,  ְּבעֹוַלם 

ִרְכּבֹו ְוִהְמִּתין ְלֵנס.
 הּוא ִנָּסה ְלַׁשְחֵזר ֵּכיַצד ִנְקַלע ְלָמקֹום ּכֹה ָחׁשּו
ּוַמְפִחיד ִּבְׁשַעת ֶעֶרב ְמֻאֶחֶרת זֹאת; ְלֵאזֹור ֶזה ֶׁשל 
ֵקיְּפָטאּון ִהִּגיַע ְלצֶֹר ִסּדּור ִעְנָין ִרְׁשִמי ָּכְלֶׁשִהי, 
ַהַּתֲעִׂשָּיה  ֵאזֹור   ֶּדֶר ֲחזֹר  ַּדְרּכֹו  ֶאת  ְלַקֵּצר  ִנָּסה 
ֶׁשּלֹו  ָהֶרֶכב  ְמנֹוַע  ָּבַחר  ָׁשם  ַּדְוָקא  ְוֵכן,  ַהּשֹׁוֵמם, 

ִלְׁשּבֹק ַחִּיים.
ָמנּוי  ָהָיה  ֶׁשִּבְרׁשּותֹו  ַהִּבּטּוַח  ִמּפֹוִליַסת  ְּכֵחֶלק 
ר  ִהְתַקּׁשֵ הּוא  ְּגִריָרה.  ֵׁשרּוֵתי  ֶׁשִּסְּפָקה  ַלֶחְבָרה 
ְוַהָּללּו ִהְבִטיחּו ָלבֹא ְּבָקרֹוב, ֶאָּלא ֶׁשְּכָכל ֶׁשָּנְקפּו 
ַעל   ִֹיְסמ ֶׁשֹּלא  לֹו  ֻמְמָלץ  ִּכי  ֵהִבין  ַהַּדּקֹות 
ְמֵהיָמנּוָתּה ֶׁשל ֶחְבָרה זֹו, ְוִכי ָעָליו ְלַמֵהר ַלֲעזֹב 
ֶאת ַהָּמקֹום ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ֻמְקָּדם, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיּפֹל 
ְרצּו ְּבֵאזֹור ֶזה  ִליֵדיֶהם ֶׁשל ְּפָרִאים ְצֵמֵאי ָּדם ֶׁשּׁשָ
ְּפָעִמים  ְמאֹות  ְלהֹוִכיַח  ִהְסִּפיקּו  ּוְכָבר  ַּבֵּלילֹות 
ֶאת ַאְכָזִרּיּוָתם, ְּבִמְסַּפר ַרב ֶׁשל ַמֲעֵׂשי ׁשֹד ֶׁשָּגבּו 

ָקְרָּבנֹות ַחִּפים ִמֶּפַׁשע.
ֶׁשּבֹו  ַהָּמקֹום  ֵּבין  ִהְפִריָדה  ֲהִליָכה  ְׁשַעת  ֶרַבע 
ִקּוָה  ֶׁשּבֹו  ָהָראִׁשי,  ַהְּכִביׁש  ְלֵבין  ָעַמד  הּוא 
ְמגּוָריו.  ִלְמקֹום  ֶׁשּיֹוִבילּו  ָלאֹוטֹוּבּוס  ַלֲעלֹות 
ִנָּיה  ַהֶּדֶר ָהְיָתה ַמְפִחיָדה, אּוָלם ָהֶאְפָׁשרּות ַהּׁשְ
ָהְיָתה ַמְפִחיָדה עֹוד יֹוֵתר. ָנַעל ֵאפֹוא ָהִאיׁש ֶאת 
ַהּשֹׁוֵמם.  ַּבְּכִביׁש  ִּבְמִהירּות  צֹוֵעד  ְוֵהֵחל  ִרְכּבֹו 
ם ָּפָנה ָיִמיָנה ְלִסְמָטה ֲחׁשּוָכה, ָצָרה ַוֲאֻרָּכה,  ִמּׁשָ
ָּגדֹול,  ִצּבּוִרי  ַּגן   ֶּדֶר ַלֲעבֹר  ָעָליו  ָהָיה  ֶׁשְּבסֹוָפּה 
ַעד  מּוָאר  ִּבְכִביׁש   ֶּדֶר ִּכְבַרת  ִלְצעֹד  ם  ּוִמּׁשָ

ִלְמחֹוז ֶחְפצֹו.
ׁשֹוֵלַח  ַהֲחׁשּוָכה,  ַּבִּסְמָטה  ִּבְמִהירּות  ָצַעד  הּוא 
ַמָּבִטים ְמֻפָחִדים ְלָיִמין ְוִלְׂשמֹאל. ִּכְמַעט ְוִהִּגיַע 
ֵמָהֵעֶבר  ָעְמּדֹו;  ַעל  ָקָפא  ּוְלֶפַתע  ַהִּצּבּוִרי  ַלַּגן 
ָאָדם  ְנִפיִלים,  ְּדמּות  ֵהִגיָחה  ַהִּסְמָטה  ֶׁשל  ִני  ַהּׁשֵ
ָּגבֹוַּה ּוְרַחב ֶּגֶרם ֲאֶׁשר ְצָעָדיו ַהִּמְתנֹוְדִדים הֹוִכיחּו 

ַעל ִׁשְכרּותֹו. 
ָׁשָעה,  ְּבאֹוָתּה  ְוֵריָקה  ֲחׁשּוָכה  ָהְיָתה  ַהִּסְמָטה 
ּוְבִדְמיֹונֹו ֶׁשל מֶֹׁשה ְּכָבר ֵהֵחּלּו ַלֲחף ַמְחָׁשבֹות 
ְלָאחֹור  ְּבִריָחה  לֹו.  ַהָּצפּוי  ַהּגֹוָרל  ַעל  ִּבעּוִתים 
ְמָפֵרׁש  ָהָיה  מּולֹו  ַהָּבא  ַהּגֹוי  ְּבֶחְׁשּבֹון;  ָּבָאה  א 
יגֹו. ְּבֵלית  זֹאת ִמַּיד ְּכִגּלּוי ַּפַחד, ּוִבן ֶרַגע ָהָיה ַמּׂשִ
ְּבֵרָרה ּוְבֵלב רֹוֵעד הּוא ֶהֱחִליט ְלַהְמִׁשי ְּבַדְרּכֹו 

ּתֹו ַּפַחד נֹוָרא.
ְמַעט  ֶאת  ְמַמְלֵמל  ְּכֶׁשִּפיו  ֲחִריִׁשית,  ָצַעד  הּוא 
”ֵמַאִין  ְלַהִּכיר;  ִהְסִּפיק  ֶׁשְּכָבר  ַהְּתִהִּלים  ִּפְרֵקי 
 ...ַאל ָינּום ׁשְֹמֶר ָיבֹא ֶעְזִרי... ַאל ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶל
 ּובֹוֶא  ֵצאְת ִיְׁשָמר  ה‘   ...ְיִמיֶנ ַיד  ַעל   ִצְּל ה‘ 

ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם“.
ִהְבִחין  ֶטֶרם   ַא יֹוֵתר,  עֹוד  ָקַרב  ַהְּמַאֵּים  ַהּגֹוי 
ֶּפֶרק  ֶאת  ּוִמְלֵמל  ֵעיָניו  ֶאת  ִהְׁשִּפיל  ּומֶֹׁשה  ּבֹו, 
 צ“א ִמְּתִהִּלים, ִׁשיר ֶׁשל ְּפָגִעים: ”ִּכי הּוא ַיִּציְל
ִמַּפח ָיקּוׁש... א ִתיָרא ִמַּפַחד ָלְיָלה... ֵאֶלי א 
ּגֹוי,  אֹותֹו  ּבֹו  ִהְבִחין  ֶרַגע  ְּבאֹותֹו  ְּבִדּיּוק  ִיָּגׁש...“; 
ָנַעץ ּבֹו ֵעיַנִים ּבֹוֲערֹות ְּתֵאבֹות ֶרַצח ְוֵהֵחל חֹוֶצה 

ֶאת ַהְּכִביׁש ְלִכּוּונֹו.
רֹוַתַחת  ְּתִפָּלה  ַהְּיהּוִדי  ָנָׂשא  עֹוָלם“,  ֶׁשל  ”ִרּבֹונֹו 
ֵמִאיׁש  ”ַהִּציֵלִני  לֹו,  ֶׁשּנֹוְתרּו  ַהְּספּורֹות  ִנּיֹות  ַּבּׁשְ
ָאָּנא  ְּבָׁשלֹום.  ּוִליָלַדי  ְלֵביִתי  ֲהִׁשיֵבִני  ַהָּדִמים, 

ַאָּבא...“
ַהְּתִפָּלה ִהְתַקְּבָלה. ְּכמֹו ִקֵּבל ִּפְתאֹום ַּפַחד ִּבְלִּתי 
ְּבַדְרּכֹו,   ְוִהְמִׁשי ֲעֵקָביו  ַעל  ַהּגֹוי  ַסב  ֻמְסָּבר, 

ִמְתנֹוֵדד. ִּכְבָיכֹול א ֵאַרע ָּדָבר.
ְוִלְפסַֹע   ְלַהְמִׁשי מֶֹׁשה  ִהְצִליַח  ְּבקִֹׁשי   ַא
ְּבַיִּציבּות ַעד ְקֵצה ַהִּסְמָטה ִמְּבִלי ִלְמׁשֹ ְּתשֹּוַמת 
ֵלב, ּוִמָּיד ְּכֶׁשִהִּגיַע ְלסֹוָפּה ֵהֵחל ָלרּוץ ִּבְמִהירּות 
ם  ּוִמּׁשָ ַלְּכִביׁש,  ֶׁשֵּמֵעֶבר  ַהַּגן  ְלֵעֶבר  ֲעצּוָמה 
ַלְּכִביׁש ָהָראִׁשי. הּוא ָעָׂשה ַהּכֹל ִלְברַֹח ֵמָהֵאזֹור 

ַהְּמֻסָּכן ַּכָּמה ֶׁשּיֹוֵתר ַמֵהר.
 ְּבתֹו ָיׁשּוב  ָהָיה  ְּכָבר  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ִמְסָּפר  ַּדּקֹות 
ֲעַדִין  ְׂשָפָתיו  ְלֵביתֹו.  ַּדְרּכֹו  ֶאת  עֹוֶׂשה  מֹוִנית, 
ְּתִפַּלת  זֹו  ָהְיָתה  ֶׁשַהַּפַעם  ֶאָּלא  ְּתִפָּלה,  ָרֲחׁשּו 
הֹוָדָיה. ֵהן ִּבְמִחי ָיד ָהָיה ַהְּמטָֹרף ְמֻסָּגל ַלֲעׂשֹות 

ּבֹו ְּכָכל ָהעֹוֶלה ַעל רּוחֹו.
ְלֵביתֹו ִהִּגיַע ִנְרָּגׁש ְוִחּוֵר ַּכִּסיד. ַא ְּבקִֹׁשי ִהְצִליַח 
ְלַסֵּפר ִלְבֵני ִמְׁשַּפְחּתֹו ַעל ַהֲחָוָיה ַהָּקָׁשה ֶׁשָעַבר 
ּוְלָצְרָפם ְלִׁשיַרת ַההֹוָדָיה ֶׁשִהְתַּפְּזָמה ַעל ְׂשָפָתיו; 

”ַאָּתה ֵסֶתר ִלי, ִמַּצר ִּתְּצֵרִני...“
ְוָדמֹו  ָהִעּתֹון  ֶאת  מֶֹׁשה  ָּפַתח  ֶׁשְּלָמֳחַרת  ַּבּבֶֹקר 
ֶׁשל  לֹוגֹו  ַּתַחת  ִרְׁשִמית,  ִמְסֶּגֶרת   ְּבתֹו ָקָפא; 
ֻמָּכרֹות  ָּפִנים  ֵאָליו  ִנְּבטּו  ַהְּמקֹוִמית,  ַהִּמְׁשָטָרה 

ַעד ֵאיָמה.
ְּבַמַּתן  ַהִּצּבּור  ֶעְזַרת  ֶאת  ְמַבֶּקֶׁשת  ַהִּמְׁשָטָרה 
ֶאֶמׁש,  ְּבֵליל  ֶׁשִּנְלַּכד  ַהּפֹוֵׁשַע  אֹודֹות  ַעל  ֵעדּות 
ּגֹוי  ָּתִמים,  אַֹרח  עֹוֵבר  ִנְרַצח  ֶׁשּבֹו  ֵארּוַע  ְלַאַחר 
ַּכָּמה  ָהִעיר.  ֶׁשְּבַפֲאֵתי  ַהַּתֲעִׂשָּיה  ְּבֵאזֹור  ְמקֹוִמי, 
ָהִאיׁש  ַּכֲאֶׁשר  ָהֶרַצח,  ְלַאַחר  ֶנֶעְצרּו  ֲחׁשּוִדים 
ַהִּמְׁשָטָרה  ַהֶּמְרָּכִזי.  ֶהָחׁשּוד  הּוא  ֶׁשַּבְּתמּוָנה 
ָלבֹא  ַהְּמֻדָּבר,  ָּבֵאזֹור  ּבֹו  ֶׁשִהְבִחין  ִמִּמי  ְמַבֶּקֶׁשת 

ּוְלָהִעיד ְּכֵדי ְלַמּצֹות ִעּמֹו ֶאת ַהִּדין.
ֶׁשִהְּלָכה  ַהֶּטֶרף  ַחַּית  זֹו  ָהְיָתה  ָסֵפק  ְלא  ֵּכן. 
ֶׁשְּבַפֲאֵתי  ַהַּתֲעִׂשָּיה  ְּבֵאזֹור  ְלִצּדֹו  ַמָּמׁש  ֶאֶמׁש, 
רֹוֵצַח,  ָהָיה  ָהִאיׁש  ִהְתַאְּמתּו.  ֲחָׁשׁשֹוָתיו  ָהִעיר. 

ּוִמּשּׁום ָמה ָּבַחר ְלִהְתַעֵּלם ִמֶּמּנּו...
ְּבַתֲחַנת  ַרְגָליו  ָעְמדּו  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ָׁשעֹות  ַּכָּמה 
ֶׁשָּתִביא  ֵעדּות  ִלְמסֹר  ָׂשַמח  הּוא  ַהִּמְׁשָטָרה. 
ְלָכ ֶׁשָהרֹוֵצַח ִיְמָצא ַעְצמֹו ְמַבֶּלה ֵמֲאחֹוֵרי סֹוָרג 

ּוְבִריַח ַעד סֹוף ָיָמיו.
ַעל  רֶֹׁשם  ְוהֹוִתיָרה  ַרב  ְּבֶקֶׁשב  ִנְׁשְמָעה  ֵעדּותֹו 
ַּבָּמקֹום  ִנַּצב  ֶׁשֲעַדִין  ַהָּתקּול  ְוִרְכּבֹו  ַהחֹוְקִרים, 
ִלְמֵהיָמנּוָתּה.  ִּכְרָאָיה  ִׁשֵּמׁש  ֶאֶמׁש  ֱהִניחֹו  ֶׁשּבֹו 
ָהִאיׁש  ֶׁשל  ִזהּויֹו  ְלַגֵּבי  ַהחֹוְקִרים  ֶׁשל  ַהַהְׁשָעָרה 

ְּכרֹוֵצַח ִהְתַאְּמָתה ַעָּתה ֵמַעל ְלָכל ָסֵפק.
ְלֵעֶבר  ַהחֹוְקִרים  ַאַחד  הֹוִבילֹו  סֹוִפי  ִזהּוי   ְלצֶֹר
ָּתאֹו ֶׁשל ָהרֹוֵצַח, ּומֶֹׁשה ִנֵּצל ֶאת ַהִהְזַּדְּמנּות ְּכֵדי 

ְלָהִבין ַעד ַּכָּמה ָּגדֹול ַהֵּנס ֶׁשִהְתַרֵחׁש ִעּמֹו.
ִאיׁש  ”ַהִאם  ַהּפֹוֵׁשַע,  ַעל  ַהחֹוֵקר  ִצּוָה  ”ַהֵּבט“, 
ֶזה ֻמָּכר ְל?“ ַּכָּמה ְׁשִנּיֹות ָאְרכּו לֹו ְּכֵדי ְלִהָּזֵכר; 
 ָאֵכן ֵּכן, ִהְבַחְנִּתי ּבֹו ְּבֵליל ֶאֶמׁש ָּבְרחֹוב ַהָּסמּו”

ְלִזיַרת ָהֶרַצח“, ֵהִׁשיב ַהּפֹוֵׁשַע ַּבֲאִדיׁשּות.
ַהחֹוֵקר  ָהָיה  ָיכֹול  א  ּבֹו?“,  ָּפַגְעָּת  א  ”ּוַמּדּוַע 
א  ַמּדּוַע?“  ַהֵּפרּוׁש  ”ָמה  ַסְקָרנּותֹו.  ֶאת  ִלְכּבֹׁש 
ֵאָלה, ”ִאּלּו ָהָיה ְלַבּדֹו ְּבַוַּדאי  ֵהִבין ָהרֹוֵצַח ֶאת ַהּׁשְ
ְּבֶרַגע  ֶאֱעֶׂשה?!  ָמה  אּוָלם  ַּבְּיהּוִדי,  ּפֹוֵגַע  ָהִייִתי 
ֶׁשָּצֲעדּו  ַהֲחמּוִׁשים  ַהּשֹׁוְמִרים  ִּבְׁשֵני  ֶׁשִהְבַחְנִּתי 
ַרְגַלִים  ָנָׂשאִתי  ִמָּיד  ְצָעָדיו,  ֶאת  ְוָׁשְמרּו  ְלִצּדֹו 
ִהְׁשִּפיעּו  ַּכָּמה  ַעד  ְלָהִבין  ִמְּבִלי  ִסֵּים,  ּוָבַרְחִּתי“, 

ְּדָבָריו ַעל ִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ַהְּיהּוִדי ֶׁשְּלָפָניו.
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סֹוד ַהְצָלַחת ַחֵּיי ַהְּיהּוִדי
ַּכֲאֶׁשר  ְּבֶחְלֵקנּו,  ָנְפָלה  ְּגדֹוָלה  ְזכּות 
ָאֶרץ  ּגֹוֵיי  ִמיְלַיאְרֵדי   ִמּתֹו ִנְבַחְרנּו 
ִלְהיֹות ִמְבַחר ַהִּמין ָהֱאנֹוִׁשי. ִנְמִנים ָאנּו 
ַהּזֹוִכים  ְוַיֲעקֹב,  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם  ְּבֵני  ַעל 
ְלִהָּדֵבק ְּבקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְׁשִכיְנֵּתיּה 
ָויֹום  יֹום  ְּבָכל   ִיְתָּבַר ְלָפָניו  ְוַלֲעמֹד 
ּוְלַבֵּקׁש  ַּדֲאגֹוֵתינּו  ֶאת  ְּבָפָניו  ְלָהִׂשיַח 

ֵמִאּתֹו ַעל ְצָרֵכינּו ְּבָׁשלֹוׁש ְּתִפּלֹות.
ְלַהְלִהיב  ְּכֵדי  ָּבֶהם  ֶׁשֵּיׁש  ְּדָבִרים 
ַהְּתִפָּלה  ֲעבֹוַדת  ְלרֹוְממּות  ַהְּלָבבֹות 
ְׁשמֹה  ָּדִוד  ַרִּבי  ָהְרַה“ק  ָּכַתב 
ֶׁשל  ַהֻּמְבָהק  ַּתְלִמידֹו  ִמּטּוְלְטִׁשין, 
ִסְפרֹו  ְּברֹאׁש  ִמְּמִז‘יּבּוז‘,   ָּברּו ַרִּבי 

’ִהְתעֹוְררּות ַהְּתִפָּלה‘:
ִהיא  ָהֲעבֹוָדה  ְוַעּמּוד  ַהְּיסֹודֹות  ”ְיסֹוד 
ַּבֶּצֶדק  ְוָחְקקּו  ִאְּזנּו  ֲאֶׁשר  ַהְּתִפָּלה 
ָלנּו  ְוִסְּדרּו  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ֲאבֹוֵתינּו 
ּוִמי  ַהֵּסֶדר.  ַעל  ַהְּגדֹוָלה  ְּכֶנֶסת  ַאְנֵׁשי 
ָקֶצה  ֶאֶפס  ְיַסֵּפר  ּוִמי  ְיַׁשֵער  ּוִמי  ְיָפֵאר 
ָהעֹוְמִדים  ְּדָבִרים  ֵהם  ִּכי  ִמַּמֲעָלָתּה, 
ַאְרָצה  ֻמָּצב  ֻסָּלם  עֹוָלם,  ֶׁשל  ְּברּומֹו 
הֹוָראֹות  ְוָכל  ָמְיָמה,  ַהּׁשָ ַמִּגיַע  ְורֹאׁשֹו 
ָּבֵהָּמה...  ָּתלּוי  ָהָאָדם  ּוְמזֹוֵני  ַחֵּיי  ְּבֵני 
ְּבֵעת  ָּתלּוי  הּוא  ֻּכּלֹו  ַהּיֹום  ֶׁשָּכל  ְוַדע 
ִהָּדְבקּותֹו  ָּגְדָלה  ְוִאם  ַהְּתִפָּלה. 
ְּבֵעת   ִיְתָּבַר ם  ְלַהּׁשֵ רּותֹו  ְוִהְתַקּׁשְ
ַהְּתִפָּלה, ִהֵּנה ֲהַגם ַאַחר ְּכלֹות ְּתִפָּלתֹו. 
ַרק  ַהּיֹום  ָּכל  ָלָאָדם  ֶאְפָׁשר  ִאי  ִּכי 
ְרִׁשיַמת  ֶאְצלֹו  ֵאר  ִיּׁשָ ִּכי  ְלִהְתַּפֵּלל... 
ַיֲעֶׂשה  ֲאֶׁשר  ְוָכל  ְלַהּבֹוֵרא,  ַאֲהָבה 
ִמְּדֵבקּות  ְוִיְתַנֵּתק  ִיָּפֵרד  ְוא  ַיְצִליַח, 

ַהּבֹוֵרא ּוִמִּיְרָאתֹו“.

’ַוֲאִני ִקְרַבת ֱאִקים ִלי טֹוב‘
ָלנּו  ַהְּסלּוָלה   ַהֶּדֶר ִהיא  ַהְּתִפָּלה 
נּוַכל  ֶׁשְּבֶאְמָצעּוָתּה  ֵמֲאבֹוֵתינּו 
ְלִהְתָקֵרב ַלה‘, ְוַכְּמפָֹרׁש ִּבְלׁשֹון ַהָּכתּוב 
לֹו  ֲאֶׁשר  ָּגדֹול  גֹוי  ִמי  ”ִּכי  ז):  ד  (ְּדָבִרים 

ְּבָכל  ֱאקֵינּו  ַּכה‘  ֵאָליו  ְקרִֹבים  ֱאִהים 
ָקְרֵאנּו ֵאָליו“.

ֶזה:  ָּפסּוק  ַעל  הּוָבא  י)  ב  (דב“ר  ַּבִּמְדָרׁש 
”ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה ַּבר ִסימֹון: ִמָּכאן ְוַעד 
ָלָרִקיַע ַמֲהַל ת“ק ָׁשָנה – ֲהֵרי ’ָרחֹוק‘, 
ּוִמְתַּפֵּלל  עֹוֵמד  ֶׁשָאָדם  ִמַּנִין?  ְו‘ָקרֹוב‘ 
ַהָּקדֹוׁש  ְוָקרֹוב  ִלּבֹו,   ְּבתֹו ּוְמַהְרֵהר 
ָאַמר  ְּתִפָּלתֹו...  ֶאת  ִלְׁשמַֹע  הּוא   ָּברּו
’ִרּבֹונֹו  הּוא:   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ָּדִוד 
 ֶאְצְל קֹוְרִאין  ְּכֶׁשִּיְׂשָרֵאל  עֹוָלם...  ֶׁשל 
(ְּתִהִּלים  ֶׁשֶּנֱאָמר  ְּתִפָּלֵתנּו  ָׁשַמע  ִמָּיד   –
ָאַמר  ִצְדִקי‘‘.  ֱאקֵי  ֲעֵנִני  ’ְּבָקְרִאי  ב):  ד 

ָאַמְרָּת?  ’ָמה  הּוא:   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  לֹו 
’ְּבָקְרִאי ֲעֵנִני‘; ַחֶּיי, ַעד ֶׁשֹּלא ִּתְקְרֵאִני 
ֲאִני ַאֲעֶנה ֶאְתֶכם, ֶׁשֶּנֱאָמר (ְיַׁשְעָיה סה כד): 
’ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה‘, ֶׁשֵאין ִלי ֻאָּמה 

ַאֶחֶרת ֶאָּלא ַאֶּתם...‘“ (דב“ר ב י).
עֹוד ָאְמרּו ַּבְּגָמָרא (ְיָבמֹות סד א): ”ַהָּקדֹוׁש 
ֶׁשל  ִלְתִפָּלָתן  ִמְתַאּוֶה  הּוא   ָּברּו
ח“ד  ה‘‘   ֶּדֶר’) ָהַרְמַח“ל  ּוֵבֵאר  ַצִּדיִקים“, 
פ“ה), ֶׁשֵּכיָון ֶׁשֶּדֶר ַהּטֹוב ְלֵהיִטיב, ָחֵפץ 

ִלְבִרּיֹוָתיו,  ְלֵהיִטיב  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ַעל ֵּכן הּוא ִמְתַאּוֶה ִלְתִפָּלָתן, ִּכי ַעל ְיֵדי 
ְּבֶאְמָצעּות  טּובֹו  ְלַקָּבַלת  ִהְתעֹוְררּוֵתנּו 

ַפע ִמֶּמּנּו ֵאֵלינּו. ַהְּתִפָּלה, יֹוֵרד ַהּׁשֶ

חֹוָבה ֶׁשִהיא עֶֹנג
 ְלרֹב ַאֲהָבתֹו ֵאֵלינּו ָקַבע ָלנּו ה‘ ִיְתָּבַר
ְּבָכל  ְּפָעִמים  ָׁשלֹוׁש  ְקבּוִעים,  מֹוֲעִדים 
ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ַמְמִּתין  הּוא  ֶׁשָּבֶהן  יֹום, 
”ָצָפה  ַהִּמְדָרׁש:  ּוְכִדְבֵרי  ְּתִפּלֹוֵתינּו, 
ֵלָחֵרב,  ָעִתיד  ַהִּמְקָּדׁש  ֶׁשֵּבית  מֶֹׁשה 
ְוִהְתִקין  ָעַמד  ִלְפסֹק,  ֲעִתיִדין  ּוִבּכּוִרים 
ָׁשׁש  ִמְתַּפְּלִלין  ֶׁשְּיהּו  ְלִיְׂשָרֵאל  ָלֶהם 
ְּפָעִמים ְּבָכל יֹום, ֶׁשֲחִביָבה ְּתִפָּלה ִלְפֵני 
ַמֲעִׂשים  ִמֵּמָאה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 

טֹוִבים“ (ִמְדַרׁש ַּתְנחּוָמא ִּכי ָתבֹא א).

ְּכחֹוָבה  ָלנּו  ִנְקְּבָעה  ַהְּתִפָּלה  ְוָאְמָנם, 
אּוָלם  ְּתִפָּלה),  ִהְלכֹות  ְּבֵריׁש  ָהַרְמָּב“ם  (ְּכִדְבֵרי 

ְּבַוַּדאי  ָהֲאמּוָרה  ַהְּיִדיָעה  ֶאת  ַהַּמְפִנים 
אּוי  ַמּׂשְ ִּכְפִריַקת  ַלְּתִפָּלה  ִיַּגׁש  א 
ִּכְזכּות  ֶאָּלא  ְּבָעְלָמא,  חֹוָבה  ּוְכִמּלּוי 
 ,ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  ִמיֵדי  ְּבָיָדיו  ֶׁשִּנְּתָנה 
ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ֵאָליו,  ְלִהְתָקֵרב  ֶהָחֵפץ 
ְוִכְלׁשֹון  ְמֻבָּקׁשֹו.  ֶאת  ּוְלַמֵּלא  קֹולֹו 
ָמָרן ֶה‘ָחזֹון ִאיׁש‘ ְּבִאַּגְרּתֹו (ח“א ִאֶּגֶרת ב): 
ָאָדם,  ָּכל  ְּבַיד  עֹז  ַמֵּטה  ִהיא  ”ַהְּתִפָּלה 
 ,ְוכֹל ֶׁשָּיִׂשים ָהָאָדם ִמְבָטחֹו ּבֹו ִיְתָּבַר

ֵּכן ַיֲעֶלה ְוֵכן ַיְצִליַח“.

ַרִׁש“י  ע“פ  ב  ו  (ְּבָרכֹות  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ּוְכָבר 
ְּדָבִרים  ”ֵאּלּו  ַהְּתִפָּלה:  ְּבִעְנַין  ָׁשם) 

ֶׁשעֹוְמִדים ְּברּומֹו ֶׁשל עֹוָלם ּוְבֵני ָאָדם 
ְמַזְלְזִלין ָּבֶהן“. ְוֵכן ָאְמרּו (ְּבָרכֹות לב ב) ִּכי 
ַהְּדָבִרים  ֵמַאְרַּבַעת  ַאַחד  ִהיא  ַהְּתִפָּלה 

ַהְּצִריִכים ִחּזּוק.

ְּבֶדֶר ַצחּות ָהָיה אֹוֵמר ַה‘ּתֹוַרת ַחִּיים‘ 
 “ִמְּלָפֶני ְוַהָּכבֹוד  ”ְוָהעֶֹׁשר  ִמּקֹוסֹוב: 
ֲהִכי  ְוַהָּכבֹוד  ָהֲעִׁשירּות   – יב)  כט  (דה“א 

ֵהם  ָלָאָדם,  ִלְהיֹות  ֶׁשְּיכֹוִלים  ְּגדֹוִלים 
ה‘  ִלְפֵני  ַלֲעמֹד  ֶׁשּלֹו  ַהְּזכּות  ֵמֶעֶצם 

ִּבְתִפָּלה (’ַׂשְרֵפי קֶֹדׁש‘ עמ‘ תרמז).

ַּבַעל  ָּכַתב  ֶזה  ְּבִעְנָין  ְמפָֹרִׁשים  ְּדָבִרים 
’ֵסֶפר ָהִעָּקִרים‘ (ַמֲאָמר ד פ“כ):

ִמִּמְצֹות  ִמְצָוה  ֶׁשַהְּתִפָּלה  ִּפי  ַעל  ”ַאף 
ֶׁשִּמְצַות  אֹוֵמר  ֲאִני  ֵּכן  ְוַעל  ַהּתֹוָרה... 
ִמִּמְצֹות  ַאַחת  ֱהיֹוָתּה  ִעם  ַהְּתִפָּלה 
ַהּתֹוָרה ְוָראּוי ֶׁשְּיֻקַּבל ָעֶליָה ָׂשָכר ּכֹוֵלל 
ַעְצָמּה  ִמַּצד  ִהֵּנה  ֵמֶהן,  ַאַחת  ָּכל  ְּכַעל 
ֵמֶהן.  ַאַחת  ָּכל  ַעל  ָּגדֹול  ִיְתרֹון  ָלּה  ֵיׁש 
ְוֶזה ֶׁשָּכל ִמְצָוה ִמַּצד ַעְצָמּה ִּתֵּתן ָׂשָכר 
ַהֵּקן  ְּבִׁשּלּוַח  ֶׁשִּתְמָצא  ְּכמֹו  ְמֻיָחד, 
ְלַמַען ִייַטב ָל ְוַהֲאַרְכָּת ָיִמים, ּוִבְצָדָקה 
 ְּתבּוָאְת ְּבכֹל   ֶהיֱא ה‘   ְיָבֶרְכ ְלַמַען 
ַהְּתִפָּלה  ּוִמְצַות   ,ָיֶדי ַמֲעֵׂשה  ּוְבכֹל 
ַהְּסֻגָּלה ַהְּמֻיֶחֶדת ֲאֶׁשר ָלּה ִמַּצד ַעְצָמּה 
ְלָכל  ּתֹוִעיל  ֶׁשִהיא  ּכֹוֵלל  ִעְנָין  הּוא 
ֶׁשּתֹוִעיל  אֹוָתּה  ִנְמָצא  ֶׁשֲהֵרי  ַהְּדָבִרים, 
ְלַהִּציל  ְותֹוִעיל  ַהחֹוִלים...  ְלַרְּפאֹות 
ֲעָקרֹות...  ִלְפקֹד  ְותֹוִעיל  ִמָּמֶות... 
ְלִמְלָחָמה...  ְותֹוִעיל  ְלָרָעב...  ְותֹוִעיל 
ְוִאם ֵּכן ַהְּתִפָּלה ִהיא ְּכמֹו ַהֳּצִרי ַהּכֹוֵלל 
ֵּכן  ַּגם  ְותֹוִעיל  ַלּכֹל...  מֹוִעיל  ֶׁשהּוא 

ֲאִפּלּו ִלְרָׁשִעים ְּגמּוִרים“.

ְדָרׁש' ית ַהּמִ ַמת ּבֵ ּכָ ל 'ַהׁשְ ט ְלַמֲעָלָתּה ׁשֶ ַמּבָ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ
ִּכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָּל

ע טטּתַ מַמַַמּבָ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמֲעׂשֵ ַמעָרׁש'
ַמְלא ּכי

ּור ססִספּפּ ם
ל ֶמֶלְך  (א) ֵהיָכלֹו ׁשֶ ּבְ

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


