
ת קַֹרח ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ַעל ָמה ִהְתַּפֵּלל ַיֲעקֹב?
"ַוִּיַּקח קַֹרח ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ְקָהת ֶּבן ֵלִוי" (טז א)

ַעְצמֹו  ַעל  ַרֲחִמים  ֶׁשִּבֵּקׁש  ַיֲעקֹב',  'ֶּבן  ִהְזִּכיר:  "ְוא 
ֶׁשֹּלא ִיָּזֵכר ְׁשמֹו ַעל ַמֲחָלְקָּתם" (ַרִׁש"י, ע"פ ַּתְנחּוָמא ד).

ֵיׁש ְלָהִבין: ֲהא ַהּכֹל יֹוְדִעים ֶׁשֵּלִוי הּוא ֶּבן ַיֲעקֹב, ּוָמה 
הֹוִעיָלה ְּתִפַּלת ַיֲעקֹב ֶׁשֹּלא ִיָּזֵכר ְׁשמֹו?

ֵּבֵאר ַרִּבי ַזְלָמן סֹורֹוְצִקין:
ֶאת  ַּתֲעִלים  ֶׁשַהּתֹוָרה  ְלַבֵּקׁש  ַיֲעקֹב  ִהְתַּכּוֵן  א  ָאֵכן, 
א  ֶׁשּקַֹרח  ֶאָּלא  ִמֶּצֱאָצָאיו,  הּוא  ֶׁשּקַֹרח  ָהֻעְבָּדה 
ַּבָּקַׁשת  ִאְלָמֵלא  ַמֲאָויו;  ְלִמּלּוי  ִּכְכִלי  ִּבְׁשמֹו  ִיְׁשַּתֵּמׁש 
ַיֲעקֹב ָיכֹול ָהָיה קַֹרח ִלְטעֹן ְּבָעְרָמה ִּכי ְּבַמְחָלְקּתֹו ִעם 
ַאף  ֶׁשֲהֵרי  ָסבֹו,  ַיֲעקֹב  ֶׁשל  ְּבַדְרּכֹו  הּוא   הֹוֵל מֶֹׁשה 
ֶׁשָחַפץ  ֵּכיָון  ַהְּבכֹוָרה  ַעל  ָאִחיו  ֵעָׂשו  ִעם  ֶנֱחַלק  הּוא 
ָהְיָתה  ַהִּמְׁשָּכן  הּוַקם  ֶׁשֹּלא  ֶׁשַעד  ַהְּכֻהָּנה,  ַּבֲעבֹוַדת 
ַיֲעקֹב  ֶׁשָחַׁשׁש   ִמּתֹו יג).  סג  (ב"ר  ַלְּבכֹוִרים  ַׁשֶּיֶכת 
ֶׁשָּמא ִמּכֹחַ ַטֲעָנה זֹו ַיְצִליַח קַֹרח ִלְסחֹף ַאֲחָריו ַרִּבים 

ִמִּיְׂשָרֵאל, ִּבֵּקׁש "ֶׁשֹּלא ִיָּזֵכר ְׁשמֹו ַעל ַמֲחָלְקָּתם".
'ָאְזַנִים ַלּתֹוָרה' 

ֵאין ְלַהִּסיַח ַּדַעת ִמְּתִפָּלה ַעל ַהְּגֻאָּלה
"ּוִבַּקְׁשֶּתם ַּגם ְּכֻהָּנה" (טז י)

ֵּתַבת "ּוִבַּקְׁשֶּתם" מֹוִפיָעה ַּבָתָּנ" ָׁשלֹוׁש ְּפָעִמים: א. 
כט):  ד  (ְּדָבִרים  ָוֶאְתַחַּנן  ְּבָפָרַׁשת  ב.  ֶׁשְּלָפֵנינּו.  ַּבָּפסּוק 
ִתְדְרֶׁשּנּו  ִּכי  ּוָמָצאָת  ֱאקֶיךָ  ה'  ֶאת  ם  ִמּׁשָ "ּוִבַּקְׁשֶּתם 
(ִיְרְמָיהּו  ַהָּנִביא  ְּבִדְבֵרי  ג.   ."ַנְפֶׁש ּוְבָכל   ְלָבְב ְּבָכל 
ְּבָכל  ִתְדְרֻׁשִני  ִּכי  ּוְמָצאֶתם  אִֹתי  "ּוִבַּקְׁשֶּתם  יג):  כט 
ְׁשלֹוָׁשה  ֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ֶאת  ַהּטּוִרים').  'ַּבַעל  (ְרֵאה  ְלַבְבֶכם" 
רֹוֶזְנּבֹוים  ִליְטׁש  ֵליּב  מֶֹׁשה  ַרִּבי  ֵּבֵאר  ֵאֶּלה  ְּפסּוִקים 

 :ִמַּדָּיֵני ְּפֶרְׁשּבּוְרג ָּכ
ּוָמָצאָת..."  ֱאקֶיךָ  ה'  ֶאת  ם  ִמּׁשָ "ּוִבַּקְׁשֶּתם  ַהָּפסּוק: 
ָהֻאּמֹות,  ֵּבין  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ֶׁשִּיְגלּו  ַהְּתקּוָפה  ַעל  ְמַדֵּבר 
ִלְמצֹא  ְלֵעת  ֵמֵעת  ִיְזּכּו  ְּבַמֲהָלָכּה  ֶׁשַאף  ְּתקּוָפה 
ְמנּוָחה ִמָּצרֹוֵתיֶהם. ְּבַרם, ֵּכיָון ֶׁשֶּטַבע ָהָאָדם ִלְׁשּכֹחַ 
ַהָּכתּוב:  ַמְזִהיָרם  ֵּכן  ַעל  טֹוָבה,  רֹב   ִמּתֹו ּבֹוְראֹו  ֶאת 
"ּוִבַּקְׁשֶּתם אִֹתי" ֶׁשַאף ִּבְתקּוָפה זֹו א ִיְׁשְּכחּו ָחִליָלה 
זֹאת:  ּוִמְּלַבד  ַחִיל.  ַלֲעׂשֹות  ּכֹחַ  ָלֶהם  ַהּנֹוֵתן  ה'  ֶאת 
ִמֵּבית  ַּדַעת  ַיִּסיחּו  ֶׁשֹּלא   – ְּכֻהָּנה"  ַּגם  "ּוִבַּקְׁשֶּתם 
ֶאָּלא  ַהּכֲֹהִנים,  ֵמֲעבֹוַדת  ְוׁשֹוֵמם  ֶהָחֵרב  ַהִּמְקָּדׁש 
ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ִּבְנַין  ַעל  ִיְתַּפְּללּו  ָׁשָעה  ּוְבָכל  ֵעת  ְּבָכל 

ַוֲהָׁשַבת ַהּכֲֹהִנים ַלֲעבֹוָדָתם. 
'ִאְמרֹות ה''

ֲעבֹוַדת ַהְּכֻהָּנה ְּבָכל ָאָדם
"ּוִבַּקְׁשֶּתם ַּגם ְּכֻהָּנה" (טז י)

ֶׁשּקַֹרח  ַהִּסָּבה  ִּכי  ֵּפֵרׁש  ִמְּפִׁשיְסָחה  ּבּוִנם  ר'  ָהַרִּבי 
ְּככֵֹהן  ְלִהְתַמּנֹות  ְוָדַרׁש  מֶֹׁשה  ִעם  ְּבַמֲחֶקת  ָּפַתח 
ְּבקֶֹדׁש  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשִהְׁשּתֹוֵקק  ִמּשּׁום  ָהְיָתה  ָּגדֹול 
ַהָקָּדִׁשים. ֶאָּלא ֶׁשֶּנֱעַלם ִמֶּמּנּו ִּכי ַאף ִמי ֶׁשֵאינֹו ּכֵֹהן 
ָּגדֹול ָיכֹול ְלִהְתַעּלֹות ִּבְתִפָּלתֹו ְּבָכל ָמקֹום ְלַמְדֵרָגָתּה 
ּוִמֵּמיָלא  ַהֳּקָדִׁשים,  ְּבקֶֹדׁש  ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ְּתִפַּלת  ֶׁשל 

ֵאין ָּכל ּתֹוֶעֶלת ְּבַמְחָלְקּתֹו. 
ְּבִעְנָין ֶזה ָידּוַע ֵּפרּוׁשֹו ֶׁשל ַהַּמִּגיד ִמּקֹוזְ'ִניץ ַלַּמֲעֶׂשה 
ַהָּגדֹול  ַהּכֵֹהן  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ב)  עא  (יֹוָמא  ַּבָּבָרְיָתא  ֶׁשהּוָבא 
ֵּמׁש ִּביֵמי ְׁשַמְעָיה ְוַאְבַטְליֹון ִקֵּנא ַּבָּכבֹוד ַהָּגדֹול  ֶׁשּׁשִ
[ְּבֵני  ֲעָמִמין"  "ְּבֵני  ְּגַנאי:  ְּבִכּנּוי  אֹוָתם  ְוִכָּנה  לֹו  ֶׁשָּזכּו 
ְׁשַמְעָיה  לֹו  ֵהִׁשיבּו  ֵּגִרים,  ְּבֵני  ִּבְהיֹוָתם  ָהֻאּמֹות], 
ִלְׁשָלם  ֲעָמִמין  ְּבֵני  [ָיבֹואּו]  "ֵייתּון  ְוַאְבַטְליֹון: 
ַמֲעֵׂשה]  [ֶׁשעֹוִׂשים  עוּבְָדא  ְּדָעְבִדין  [ְלָׁשלֹום], 
ֶׁשַאל  לֹו  לֹוַמר  ִכּּוְנּו  ֶׁשֵהם  ַהַּמִּגיד  ּוֵפֵרׁש  ְּדַאֲהרֹן". 
"ְּבֵני  אֹוָתם  ֶׁשֵּכן  ָּגדֹול,  ּכֵֹהן  ִּבְהיֹותֹו  ְלִהְתָּגאֹות  לֹו 
ֲעָמִמין" ֵהם ֵאּלּו "ְּדָעְבִדין עוּבְָדא ְּדַאֲהרֹן" – ֶׁשָּפֲעלּו 

ֶׁשּתּוַכל  ְלַמְדֵרָגה  ְּתִפָּלתֹו  ֶאת  ְלַהֲעלֹות  ַּבֲעבֹוָדָתם 
ְלִהְתַקֵּבל ְּבקֶֹדׁש ַהָקָּדִׁשים.

'ִׂשְפֵתי ַצִּדיק' אֹות ח; 'ֲעבֹוַדת ִיְׂשָרֵאל יֹום ַהִּכּפּוִרים'

מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ִהְתַּפְּללּו ְּבֶרַגע ַהַּכַעס
 ִמּתֹו ִהָּבְדלּו  ֵלאמֹר;  ַאֲהרֹן  ְוֶאל  מֶֹׁשה  ֶאל  ה'  "ַוְיַדֵּבר 
ְּפֵניֶהם  ַעל  ַוִּיְּפלּו  ְּכָרַגע;  אָֹתם  ַוֲאַכֶּלה  ַהּזֹאת  ָהֵעָדה 

ַוּיֹאְמרּו..." (טז כ-כב)
ֵלאמֹר"  ה'...  "ַוְיַדֵּבר  ְלׁשֹון  ְּכָלל   ְּבֶדֶר ְלָהִבין,  ֵיׁש 
לֹוַמר  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ְּבַיד  ֶׁשִּנָּתן  ַלִּצּוּוי  ְּכַהְקָּדָמה  ָּבָאה 
ְלִיְׂשָרֵאל. ָּכאן ִלְכאֹוָרה א ִנְצַטּוּו לֹוַמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ְּכלּום, ּוְכַלֵּפי ָמה ָנַקט ַהָּכתּוב ָלׁשֹון זֹו? 
ֵּבֵאר ַמַהְרָא"ל ִציְנץ:

ּכֹוֵעס  ָויֹום  יֹום  ְּבָכל  ִּכי  א)  ז  (ְּבָרכֹות  ָאְמרּו  ֲחָכִמים 
ִצּוָה  ֵּכן  ַעל  ֶאָחד.  'ֶרַגע'   ְּבֶמֶׁש הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ֵזרּוז:  ִּבְלׁשֹון  ְוַאֲהרֹן  מֶֹׁשה  ֶאת  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
"ֵלאמֹר"; ְּכלֹוַמר, ִאם ְרצֹוְנֶכם ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ִיְׂשָרֵאל, 
ִמְתַעֵּתד  ה'  ּכֹוֵעס  ֶׁשּבֹו  ָהֶרַגע  ֶׁשֵּכן  ִמָּיד,  זֹאת  ָעׂשּו 
ְלַהִּגיַע ִמָּיד, ְוִאם א ִּתְתַּפְּללּו ְּבַמֲהָלכֹו, ֲאַזי: "ַוֲאַכֶּלה 
אָֹתם ְּכָרַגע" ָחִליָלה. ְוָאֵכן, ָׁשְמעּו מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ְּבקֹול 
ה' ּוִמָּיד ָנְפלּו ַעל ְּפֵניֶהם ִּבְתִפָּלה, ּוִמּתֹו ֶׁשִהְתַּפְּללּו 

'ְמא ָהעֶֹמר' ְּבֶרַגע ַהַּכַעס נֹוְׁשעּו ִיְׂשָרֵאל ִמְּכָלָיה. 

ֲאִמיַרת ַהְּקטֶֹרת ִנְפַּתַחת ְּבהֹוָדָאה
"ַוִּיֵּתן ֶאת ַהְּקטֶֹרת ַוְיַכֵּפר ַעל ָהָעם; ַוַּיֲעמֹד ֵּבין ַהֵּמִתים 

ּוֵבין ַהַחִּיים ַוֵּתָעַצר ַהַּמֵּגָפה" (יז יב-יג)
ּוְמַרְּנִנים  ַמִּליִזין  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו  ְלִפי  ַּבְּקטֶֹרת?  "ָלָּמה 
ֵמתּו  ָידֹו  ַעל  הּוא;  ַהָּמֶות  ַסם  לֹוַמר,  ַהְּקטֶֹרת,  ַאַחר 
ים ּוָמאַתִים ִאיׁש.  ָנָדב ַוֲאִביהּוא, ַעל ָידֹו ִנְׂשְרפּו ֲחִמּׁשִ
הּוא,  ַמֵּגָפה  ֶׁשעֹוֵצר  ִּתְראּו  הּוא:   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר 

ְוַהֵחְטא הּוא ַהֵּמִמית" (ַרִׁש"י, ע"פ ְמִכיְלָתא מס' ְּדַוִּיַּסע ז).
ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַרִׁש"י ֵאּלּו ֵּבֵאר ַרִּבי ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַשׁיין 
ָר"מ ְמִתיְבָתא 'ִּתְפֶאֶרת ְירּוָׁשַלִים' ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשָּקְבעּו 
לֹוַמר ֶאת ַהִּפּיּוט 'ֵאין ֵּכאֵקינוּ' ִלְפֵני ֲאִמיַרת ָּפָרַׁשת 
ַהְּקטֶֹרת ְּדַׁשֲחִרית: ֵּכיָון ֶׁשֲאבֹוֵתינּו ִרְּננּו ַאַחר ַהְּקטֶֹרת 
ֵלאמֹר: "ַסם ַהָּמֶות ִהיא", ַעל ֵּכן ִּתְּקנּו ָלנּו ַהַּקְדמֹוִנים 
ֵּכאֵקינוּ'  'ֵאין  ַהִּפּיּוט  ֶאת  ֲאִמיָרָתּה  ִלְפֵני  לֹוַמר 
ֶׁשַּמהּותֹו הֹוָדָאה, ְּכֵדי ְלַהְראֹות ְּבָכ ֶׁשֹּלא ַרק ֶׁשָאנּו 
ַמֲאִמיִנים ֶׁשֵאין ַּבְּקטֶֹרת ַסָּכָנה, ֶאָּלא ָאנּו ַאף מֹוִדים 
"ְלַהְקִטיר  ֲאבֹוֵתינּו:  ֶאת  ֶׁשִּזָּכה  הּוא   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש 

'ִּבְרַּכת ִאיׁש' ְלָפֶני ֶאת ְקטֶֹרת ַהַּסִּמים". 

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

ני ּפְ ם
ֶחֶסד ְוָאֵמן ִנְפְּגׁשּו

ְּבֵני  ָּכל  ֶאל  ה'  ִמִּלְפֵני  ַהַּמּטֹת  ָּכל  ֶאת  מֶֹׁשה  "ַוּיֵֹצא 
ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְראּו ַוִּיְקחוּ ִאיׁש ַמֵּטהּו" (יז ַּכד)

ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ִלְכּתֹב  ַהּתֹוָרה  ֻהְצְרָכה  ָמה  ְלֵׁשם 
ֵמַהְּנִׂשיִאים ָׁשב ְוָנַטל ֶאת ַמֵּטהּו?

ַרִּבי ַאְבָרָהם ָּברּו טֹוִליַדנוֹ ִמַּדָּיֵני ֶמְקָנס ֶׁשְּבָמרֹוקֹו 
ֶאת  ַלֶׁשַּבח  ְלַצֵּין  ַהּתֹוָרה  ִּבְּקָׁשה   ְּבָכ ִּכי  ֵּפֵרׁש 
ֶׁשַאֲהרֹן  ָקְבעּו  ַמִים  ַהּׁשָ ֶׁשִּמן  ֶׁשְּלַאַחר  ַהְּנִׂשיִאים, 
ִנְבַחר ִלְכֻהָּנה ִקְּבלּו ֵהם ֶאת ַהִּדין ְּבַאֲהָבה. ְוַעל ֵּכן 
ָנְטלּו ִאיׁש ַמֵּטהּו, ְלהֹורֹות ִּכי א ָּבֶהם ָּבַחר ה' ִּכי 

ִאם ְּבַאֲהרֹן.
ָאָדם  ָּכל  ַעל  ַאף  ְלֵהָאֵמר  ִנָּתן  ֶזה  ֶׁשַבח  ְוהֹוִסיף: 
ָהעֹוֶנה ָאֵמן ַאַחר ִּבְרַּכת ֲחֵברֹו, ֶׁשֵּכן ַאף הּוא ַמְרֶאה 
ְּבַמֲעֵׂשהּו ֶזה ִּכי הּוא ַמֲאִמין ֶׁשִּבְרַּכת ֲחֵברֹו ֶנֶאְמָרה 
ֵּפרֹות.  ַלֲעׂשֹות  ּוְראּוָיה  ֲחׁשּוָבה  ְוִהיא  ְוַכִּדין  ַּכָּדת 
ָהעֹוֶנה  "ָּגדֹול  ב):  נג  (ְּבָרכֹות  ֲחָכִמים  ָאְמרּו   ְלִפיָכ
ְׂשַכר  ֶאת  ַרק  ֵיׁש   ַלְּמָבֵר  ;"ַהְּמָבֵר ִמן  יֹוֵתר  ָאֵמן 
ְׂשַכר  ִמְּלַבד  ָאֵמן,  ָהעֹוֶנה  אּוָלם  ַהְּבָרָכה,  ֲאִמיַרת 
ָה'ָאֵמן' ֶׁשְּבָיָדיו, זֹוֶכה ְלָׂשָכר ַאף ַעל ָּכ ֶׁשֶהְחִׁשיב 

'ִאְמֵרי ָּברּו' ְוִהְגִּדיל ֶאת זּוָלתֹו. 

ת קַֹרח ָרׁשַ 386ּפָ תשפ"א

ְּביֹום ד' ז' ְּבַתּמּוז (תשנ"ד) ָיחּול יֹוָמא ְּדִהּלּוָלא ֶׁשל ָהַרִּבי ַּבַעל 'ֵלב ִׂשְמָחה' ִמּגּור ִזי"ַע. 
ְּבִסְפרֹו 'ֵלב ִׂשְמָחה' (פר' ִּכי ָתבֹא) עֹוֵרר ְלִהְתַחֵּזק ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, ְוֵאּלּו ְּדָבָריו: 

"ִאיָתא ַּבִּמְדָרׁש (ְּדָבִרים ַרָּבה ז א): 'ֵאין ָּגדֹול ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא יֹוֵתר 
ֵמָאֵמן ֶׁשִּיְׂשָרֵאל עֹוִנים'; אּוַלי ָצִרי ָהעֹוָלם ְלִהְתעֹוֵרר יֹוֵתר, ְוֵליַדע ּגֶֹדל 
ֲחִׁשיבּות ּוַמֲעַלת ֲעִנַּית ָאֵמן, ֵאין יֹוְדִעים ְּבָמה ָזכּו [ָוואס ְמ'ַפארָמאְגט], 

ָּדָבר ָּגדֹול ָּכֶזה ַּכֲעִנַּית ָאֵמן..."

"ָצִרי ָהעֹוָלם ְלִהְתעֹוֵרר יֹוֵתר..."

ְּבֵני ֱאמּוִנים. ִמְתעֹוְרִרים ַלֲעִנַּית ָאֵמן.
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ַהִּסּפּור ֶׁשְּלָפֵנינּו ֻּפְרַסם ִּביֵדי ֵאם ְּבִיְׂשָרֵאל ֶׁשָּזְכָתה ַלֲחוֹות 
ְּגֵזרֹות  ִלְקרַֹע  ַהְּתִפָּלה  ֶׁשל  ַהְּמֻיָחד  ּכָֹחּה  ֶאת  ֻמְפָלא  ְּבאֶֹפן 
ְוַלֲהפֹ ֶאת ִמַּדת ַהִּדין. ִהֵּנה הּוא ִלְפֵניֶכם, ִקְראּו ְוִהְתַחְּזקּו:

"ָהָיה ֶזה ְּבִעּצּומוֹ ֶׁשל חֶֹדׁש ֱאלּול. ְּבִני ַּגְבִריֵאל, ֶׁשְּמֻכֶּנה ְּבִפי 
ּכֹל 'ַּגִּבי', ֶיֶלד ִחּיּוִני ְותֹוֵסס, ָחַזר ִמַּתְלמּוד ַהּתֹוָרה ְוִהְתלֹוֵנן 

ֶׁשּכֹוֶאֶבת לֹו ַהֶּבֶטן.
'ָמה ָאַכְלָּת?' ָׁשַאְלִּתי אֹותֹו ְסּפֹוְנָטִנית. 

'ׁשּום ָּדָבר ְמֻיָחד', ֵהִׁשיב. 
הּו ְּבַתְלמּוד ַהּתֹוָרה?' ִהְמַׁשְכִּתי ִלְׁשאֹל,  'אּוַלי ָקָרה ְל ַמּׁשֶ

ְוהּוא ִּכְמַעט ִנְפַּגע; 'א ְּכלּום, ָּפׁשּוט ּכֹוֶאֶבת ִלי ַהֶּבֶטן'.
ִהְתִחילּו  ֶאְתמֹול  ַּבֲאִדיׁשּות.  ָקַבְעִּתי  ְּבֶמַתח',  ַאָּתה  'ֶּבַטח 
ֶׁשַהֶּמַתח  ְוָחַׁשְבִּתי  ַהְּיִׁשיבֹות,  נֹוֵׂשא  ַעל  ְלַדֵּבר  ַּבִּכָּתה 
ִהְׁשִּפיַע ָעָליו. ֶאָּלא ֶׁשַהַּפַעם ַּגִּבי ַמָּמׁש ִנְפַּגע; 'ִאָּמא, ֲאִני א 
ְּבֶמַתח ְוא ְּכלּום, ֲאִני א זֹוֵכר ַאף ַּפַעם ֶׁשַהֶּבֶטן ָּכֲאָבה ִלי 
ָּכ!' ָאַמר, ְותֹו ְּכֵדי ִּדּבּור ָצַנח ַעל ַהַּסָּפה ְּבחֶֹסר אֹוִנים. ַרק 
ָאז ִנְפֵניִתי ְלַהִּביט ּבֹו. ִחּוָרֹון ַעז ִּכָּסה ֶאת ָּפָניו ּוְנִׁשימֹוָתיו 

ָהיּו ְּכֵבדֹות. ַהֶּיֶלד ָצַדק. הּוא ָהָיה ִנְרֶאה נֹוָרא.
ַּגִּבי ִנְרַּדם ַעל ַהַּסָּפה, ַוֲאִני ִהְרַגְעִּתי ֶאת ַעְצִמי ֶׁשְּבַוַּדאי ְמֻדָּבר 
ְּבִוירּוס ָקָטן ֶׁשִּבְמֵהָרה ַיֲחף. ֶאָּלא ֶׁשַּבַּלְיָלה ִהְתעֹוֵרר ַּגִּבי 
ְּכֶׁשֻּכּלֹו קֹוֵדַח ֵמחֹם. ִהַּצְעִּתי לֹו ְמַׁשֵּכ ְּכֵאִבים. ַהְּכֵאב ִנְרַּגע, 

אּוָלם ַעד ְמֵהָרה ִהְתַחֵּדׁש ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת.
ַּגִּבי  ָהָיה  א  ֶׁשְּבַמֲהָלָכם  ְּכיֹוַמִים  'ִהְתַּגְלַּגְלנּו'  ֶזה  ְּבַמָּצב 
ִליִׁשי ִהְתִחיל  ְמֻסָּגל ֶלֱאכֹל, ְוִכְמַעט ֶׁשֹּלא ִלְׁשּתֹות. ַּבּיֹום ַהּׁשְ
ְלֻקַּפת  ִאּתֹו  ַרְצִּתי  ְלִהָּלֵחץ.  ִהְתַחְלנּו  ַוֲאַנְחנּו  ָּדם,  ְלָהִקיא 
ַהחֹוִלים, ְוָלרֹוֵפא ַהּתֹוָרן ִהְסִּפיקּו ְׁשֵּתי ַּדּקֹות ְּכֵדי ְלַהְדִּפיס 

ַהְפָנָיה ּוְלָהִריץ אֹוָתנּו ִּבְבִהילּות ַלֲחַדר ַהִּמּיּון.
ְּכֶׁשַּגִּבי ָיָצא ֵמַהִּמְרָּפָאה ְּכָבר ֶנֱאַלְצִּתי ִלְתמֹ ּבֹו ֶׁשֹּלא ִיּפֹל. 
ְלֵבית  ְוַטְסנּו  מֹוִנית  ָעַצְרנּו  אֹותֹוָתיו.  ֶאת  ּבֹו  ָנַתן  ַהַּלַחץ 
ְרִּתי ַלְּיִׁשיָבה ֶׁשָּבּה ְמַלֵּמד ַּבֲעִלי  ַהחֹוִלים ְּכֶׁשַּבֶּדֶר ִהְתַקּׁשַ

ְוִהְזַעְקִּתי אֹותֹו ִּבְבִהילּות ֶׁשָּיבֹא ַאֲחֵרינּו.
ַעד  ְלַדּדֹות  ַּגִּבי  ִהְצִליַח  ְּבקִֹׁשי  ַהחֹוִלים,  ְלֵבית  ְּבַהִּגיֵענּו 
ַעל  ָצַנח  ִאיׁש  ִלְׁשאֹל  ּוִמְּבִלי  ַהְּקרֹוָבה,  ַהְּפנּוָיה  ַהִּמָּטה 
ַּגֶּביָה ֻמָּתׁש. ַּבֲחַדר ַהִּמּיּון, ַּכָּידּוַע, ַהְּזַמן ְּכמֹו עֹוֵצר ִמֶּלֶכת; 
ָעה ָהִראׁשֹוָנה ָהֳעַסְקנּו ְּבִמּלּוי ַאַחר ָּכל  ִּבְׁשֶׁשת ִרְבֵעי ַהּׁשָ
ְלַאַחר  ַרק  ְלֶעְבֵרנּו.  ִהִּביט  א  ְוִאיׁש  ַהִּבירֹוְקַרְטָיה,  ְּכָלֵלי 
ִלְזעֹק  ֵהֵחל  ֶׁשַּגִּבי  ְלַאַחר  ַלָּמקֹום,  ַהִּגיֵענּו  ֵמֵעת  ְּכָׁשָעה 

ִמְּכֵאִבים, ִהְתַּפָּנה ֶאָחד ֵמָהרֹוְפִאים ְלַהִּביט ּבֹו.
ְּבִדיקֹות  ְלִסְדַרת  ַּגִּבי  ִנְׁשַלח  ִחיצֹוִנית  ְּבִדיָקה  ְלַאַחר 
ְוִצּלּוִמים. ָעַבר ָעֵלינּו יֹום ַמִּתיׁש, ּוָבֶעֶרב ֲעַדִין א ִהְצִליחּו 
ְלַמְחָלָקה  ֻהְפָנה  ַּגִּבי  ְּברּוָרה.  ַאְבָחָנה  ִלְקּבַֹע  ָהרֹוְפִאים 
ְּפִניִמית ְּבַהְמָּתָנה ִלְבִדיקֹות נֹוָספֹות ֶׁשֵּתָעַרְכָנה ָמָחר, ְוָאנּו 
ְּבִדיקֹות  ֶנֶעְרכּו  ַּבּבֶֹקר  ְלִצּדֹו.  ַהַּלְיָלה  ֶאת  ַלֲעבֹר  ֶנֱאַלְצנּו 
ַּכָּמה   ְּבֶמֶׁש ְלַהְמִּתין  ָעֵלינּו  ָהָיה  ֶׁשְּלתֹוְצאֹוֵתיֶהן  נֹוָספֹות 

ָיִמים, ְוַעד ְלִסּיּוָמן ָהָיה ַעל ַּגִּבי ִלְהיֹות ְמֻאְׁשָּפז ַּבַּמְחָלָקה.
ִלְבֵני  ָנַסע  ַּבֲעִלי  ַהְּסִליחֹות.  ְיֵמי  ֶׁשל  ְּבִעּצּוָמם  ֶזה  ָהָיה 
ַהּדֹור.  ְוַצִּדיֵקי  ִמְּגאֹוֵני  ְוַרּבֹו,  מֹורֹו  ִּבְרַּכת  ֶאת  ְלַבֵּקׁש  ְּבַרק 
ַּגִּבי,  ֶׁשל  ִלְרפּוָאתֹו  ְּתִהִּלים  לֹוַמר  ֵהֵחּלּו  ַהּתֹוָרה  ְּבַתְלמּוד 
ְוִאּלּו ֲאִני א ָהִייִתי ְּפנּוָיה ֲאִפּלוּ ַלֲחׁשֹב ַעל ַהֲהָכנֹות ַלַחג 
ַהָּקֵרב ּוָבא. ִהְתַמַּסְרִּתי ַא ְוַרק ְלַמָּטָרה ַאַחת – ְלָהֵקל ַעל 

ִסְבלֹו ֶׁשל ַהֶּיֶלד.
ֶׁשל  ִמָּטתוֹ  ְלַצד  ִלְׁשהֹות  ַּבֲעִלי  ִהְתַנֵּדב  ִליִׁשי  ַהּׁשְ ַּבַּלְיָלה 
ְּכֵדי  ַהַּבְיָתה  ַׁשְבִּתי  ַלַּבִית  ִמחּוץ  ָיִמים  ַאְרָּבָעה  ְלַאַחר  ַּגִּבי. 
ַהְּיָלִדים  ֶאת  ַלְחִּתי  ֶׁשּׁשָ ְלַאַחר  ַּבּבֶֹקר,  ּכֹחֹות.  ְלַהֲחִליף 
ּוְלַהְתִחיל  ַהַּבִית  ֶאת  ְלַסֵּדר  ָּפִניִתי  ַהִּלּמּוד,  ְלמֹוְסדֹות 
ְּבִבׁשּּוִלים ַלַחג, ְוַרק ָאז ִהְתַּפֵניִתי ַלֲעׂשֹות ֶאת ָמה ֶׁשְּיהּוִדי 
 ּתֹו ִהְתַּפַּלְלִּתי  ְלִהְתַּפֵּלל.   – ֶׁשָּכֶזה  ְּבַמָּצב  ַלֲעׂשֹות   ָצִרי
ַהַּבִית,  ֶאת  ַטְפִּתי  ֶׁשּׁשָ ְּכֵדי   ּתֹו ִהְתַּפַּלְלִּתי  ֶׁשִּסַּדְרִּתי,  ְּכֵדי 
ְלִּתי.  ִהְתַּפַּלְלִּתי ּתֹו ְּכֵדי ֶׁשִּקַּלְפִּתי ְיָרקֹות ְותֹו ְּכֵדי ֶׁשִּבּׁשַ
ָחַזְרִּתי ׁשּוב ָוׁשּוב ַעל ִּפְרֵקי ַהְּתִהִּלים ֶׁשָּזַכְרִּתי ְּכֶׁשֵּבין ְלֵבין 

ֲאִני מֹוִסיָפה ִמִּלים ִאיִׁשּיֹות ֶׁשל ְּתִפָּלה.
ֶאת  ִלְׁשמַֹע  ְּכֵדי  ַהחֹוִלים  ְלֵבית  ַׁשְבִּתי  ַהָּצֳהַרִים  ַאַחר 
ְוָלרֹוְפִאים  ָּדָבר,  ֶהֱעלּו  א  ַהּתֹוָצאֹות  ַהְּבִדיקֹות.  ּתֹוְצאֹות 
ַּבֵּמַעִים.  ִּביֹוְּפְסָיה  ִלְבִדיַקת  אֹוָתנּו  ְלַהְפנֹות  ֶאָּלא  נֹוַתר  א 
ִהיא  ִּביֹוְּפְסָיה  ַהּזֹו.  ַהִּמָּלה  ֶאת  ִמִּלְׁשמֹעַ  ַרק  ִהְצַטְמַרְרִּתי 
ְרָקמֹות  ִנְלָקחֹות  ֶׁשְּבַמֲהָלָכּה  ְוכֹוֶאֶבת  ּפֹוְלָׁשִנית  ְּבִדיָקה 
ִמּגּוף ַהִּנְבָּדק. ַּבִּמְקֶרה ֶׁשָּלנּו ָּברּור ָהָיה ִּכי ֻהְפֵנינּו ִלְבִדיָקה 

זֹו ִמּשּׁום ֶׁשָהרֹוְפִאים חֹוְׁשִׁשים ֵמַהָּגרּוַע ִמּכֹל.
ַּבּבֶֹקר ֶׁשּבֹו ָהְיָתה ֲאמּוָרה ְלִהְתַּבֵּצַע ַהְּבִדיָקה ִהְׁשַּכְמִּתי קּום 
ְוָיַרְדִּתי ְלֶעְזַרת ַהָּנִׁשים ֶׁשל ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ַלֲאִמיַרת ְסִליחֹות 
ַּבִּצּבּור. ַהִּמְנָין ֻהְרַּכב ֵמחֹוִלים, רֹוְפִאים ּוְבֵני ִמְׁשָּפָחה, ִאיׁש 
ַהְּתִפָּלה   ְּבַמֲהַל ַּבֶהְתֵאם.  ָהְיָתה  ְוָהֲאִויָרה  ּוְבָעיֹוָתיו,  ִאיׁש 

ָּבִכיִתי ְּכִפי ֶׁשֹּלא ָּבִכיִתי ֵמעֹוִדי.

ֲאמּוָרה  ָהְיָתה  ֶׁשּבֹו  ַלָּמקֹום  ַיַחד  ָיָצאנּו  ַהְּתִפָּלה  ִסּיּום  ִעם 
ַהְּבִדיָקה ְלֵהָעֵרְך. ַּגִּבי ֻהְרַּדם ְוָהרֹוֵפא הֹוִציא ִמֵּמָעיו ְּדִגיַמת 
ָלנּו  נֹוַתר  א  ֵמַעָּתה  ְמֻיָחד.  ִמְכׁשּור  ְּבֶאְמָצעּות  ְרָקמֹות 

ֶאָּלא ְלַהְמִּתין ְּבקֶֹצר רּוַח ְלתֹוְצאֹות ַהְּבִדיָקה.
ַהָּלה  ָהרֹוֵפא.  ֶׁשל  ְלַחְדרֹו  ִנְקֵראנּו  ָנה  ַהּׁשָ רֹאׁש  ְּבֶעֶרב 
ֵהַבְנִּתי  ְּכָבר  ְּבִלִּבי  אּוָלם  ֲחתּומֹות,  ָּפִנים  ַעל  ִלְׁשמֹר  ִנָּסה 
ַהַּגס',  ַּבְּמִעי  ִּגּדּול  ֵיׁש  'ְלַגִּבי  ְּבִפיו.  ֵאין   – טֹוָבה  ֶׁשְּבׂשֹוָרה 
ָאַמר ָהרֹוֵפא ְּבֵעיַנִים ֻמְׁשָּפלֹות, ַוֲאִני ִהְרַּגְׁשִּתי ִּכי ָּכל ַהֶחֶדר 
ִמְסּתֹוֵבב ְסִביִבי. ֶאת ֶהְמֵׁש ִּדְבֵרי ָהרֹוֵפא ְּכָבר א ָיכְֹלִּתי 

ִלְׁשמַֹע. ַחְׁשִּתי ִּכי עֹוָלִמי ָחַרב ָעַלי.
ָיָצאנּו ֵמַהֶחֶדר ִּבְפִסיעֹות ּכֹוְׁשלֹות. ִמחּוץ ַלֶחֶדר ִנָּסה ַּבֲעִלי 
ַהְּפָרִטים  ֶאת  ִלי  מֹוִסיף  ֶׁשהּוא   ּתֹו ֶּבֱאמּוָנה,  אֹוִתי  ְלַחֵּזק 
ֶׁשֹּלא ָיַדְעִּתי: 'ָהרֹוֵפא ָאַמר ֶׁשְּלַמָּזֵלנּו ַהִּגּדּול ִהְתַּגָּלה ְּבָׁשָלב 

ֵּדי ֻמְקָּדם, ּוִמּשּׁום ָּכ ִסּכּוֵיי ַהַהְחָלָמה ְּגבֹוִהים'.
ַרק  ְלִהְתַּפֵּלץ  ָיכְֹלִּתי  רּוִחי.  ֶאת  ִהְרִּגיעּו  א  ַהְּדָבִרים 
ָעֵלינּו  ֶׁשִּיְהֶיה  ְוַהָּקָׁשה  ָהֲאֻרָּכה   ַהֶּדֶר ַעל  ֵמַהַּמֲחָׁשָבה 
ַלֲעבֹר ַעד ַלַהְחָלָמה ֶׁשָּתבֹוא ְּבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא. ָּבִכיִתי ְּבִלי 

ֲהפּוָגה.
 ָמָחר יֹום ַהִּדין', ִהְזִּכיר ִלי ַּבֲעִלי, 'ָמָחר ִיְקַּבע ַהָּקדֹוׁש ָּברּו'
ָמה  ֶאת  ְּבתֹוָכם.  ְוַגִּבי  עֹוָלם  ָּבֵאי  ָּכל  ֶׁשל  ּגֹוָרָלם  ֶאת  הּוא 
ָעֵלינּו  יֹוֵדַע.  ֵאינֹו  ְּביֹוֵתר  ַהָּגדֹול  ָהרֹוֵפא  ַּגם  ַיְחִליט  ֶׁשהּוא 
ְלִהְתַחֵּזק ּוְלִהְתַּפֵּלל, ּוַבד ְּבַבד ְלַהֲאִמין ְּבָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן 

ֶׁשַּיֲעֶׂשה ֶאת ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר ַּבֲעבּוֵרנּו'.
ֶאת  ִּפַּזְרנּו  ַהחֹוִלים.  ְּבֵבית  ָעִׂשינּו  ָנה  ַהּׁשָ רֹאׁש  ְיֵמי  ֶאת 
ְיֵמי  ְלַאַחר  ֶׁשַעד  ֶהְחַלְטנּו  ַהִּמְׁשָּפָחה.  ְקרֹוֵבי  ֵּבין  ַהְּיָלִדים 
ֶׁשָּנֲחָתה  ַהָּקָׁשה  ַּבְּבׂשֹוָרה  ֶאָחד  ַאף  ְנַׁשֵּתף  א  ַהַחִּגים 
ָעֵלינּו. ַהֵּסֶבל ֶׁשָאנּו עֹוְבִרים הּוא ַּדי ְוהֹוֵתר, ּוַמּדּוַע ַנְׁשִּבית 

ֶאת ִׂשְמָחָתם ֶׁשל ֲאֵחִרים.
ֵּבינֹוִנים  ְּכאֹוָתם  ַמָּמׁש  ִהְרַּגְׁשִּתי  ְּתׁשּוָבה  ְיֵמי  ַּבֲעֶׂשֶרת 
ָנה ְליֹום ַהִּכּפּוִרים.  ֶׁשַחֵּייֶהם ְּתלּוִיים ְועֹוְמִדים ֵּבין רֹאׁש ַהּׁשָ
ִנַּצְלִּתי ָּכל ֶרַגע ִלְתִפָּלה ּוְלִהְתַחְּזקּות. ִּבַּקְׁשִּתי ַּגם ִמֶּיֶתר ְּבֵני 
ַהִּמְׁשָּפָחה ֶׁשִּיְתַּפְּללּו ִויַקְּבלּו ַעל ַעְצָמם ַקָּבלֹות ִלְרפּוָאתֹו 

ֶׁשל ַּגִּבי.
ָהרֹוֵפא.  ֶׁשל  ְלַחְדרֹו  ׁשּוב  ִנְקֵראנּו  'ׁשּוָבה'  ַׁשָּבת  ְּבמֹוָצֵאי 
ֶׁשְּכָבר  ַהִּטּפּול  ָּתְכִנית  ֶאת  ְּבָפֵנינּו  ָהרֹוֵפא  ָּפַרׂש  ְּתִחָּלה 
אֹוָתנּו  ִׁשֵּתף  ּוְלַבּסֹוף  ַהְּקרֹוִבים,  ַלֳחָדִׁשים  ְלָהִכין  ִהְסִּפיק 
ְּבַמְחְׁשבֹוָתיו: 'ִהְתעֹוְררּו ִלי ֵאי ֵאּלּו ְסֵפקֹות ְּבנֹוֵגַע ַלְּבִדיָקה 
ְּבָעיֹות  ֶׁשְּבֶׁשל  קֹוֶרה  ְנִדירֹות  ְלִעִּתים  ְלִבְנֶכם.  ֶׁשֶּנֶעְרָכה 
ִלְפֵני  ַהְּמִציאּות.  ֶאת  ְמַׁשֶּקֶפת  ֵאיָנּה  ַהְּבִדיָקה  ֶטְכִנּיֹות 
חֹוֶזֶרת  ְּבִדיָקה   ֶֹׁשַּנֲער ַמִּציַע  ֲאִני  ַּבִּטּפּול  ְּבפַֹעל  ֶׁשַּנְתִחיל 

ר את ַהְּבִדיָקה ַהּקֹוֶדֶמת'. ֶׁשִּתְׁשל אֹו ְּתַאּׁשֵ
ר ְלַרּבֹו, ְוָהַרב ִהְסִּכים ְלַדַעת ָהרֹוֵפא. ַהְּבִדיָקה  ַּבֲעִלי ִהְתַקּׁשֵ
ָלנּו  ֶׁשִּנְּתָנה  ִהְרַּגְׁשנּו  ְוָאנּו  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ְלָמֳחָרת  ֻּתְכְנָנה 
ִהְזַּדְּמנּות נֹוֶסֶפת. ׁשּוב ִהְׁשַקְענּו ֶאת ָּכל ּכֹחֹוֵתינוּ ִּבְתִפָּלה. 
רַֹע  ֶאת  ה'  ֶׁשִּיְקַרע  ְוִהְתַּפַּלְלנּו  ָּבִכינּו  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּיֹום  ִּבְפָרט 

ַהְּגֵזָרה ֵמָעֵלינּו.
קֹוֶרה;  טֹוב  הּו  ַמּׁשֶ ִּכי  ִהְרַּגְׁשִּתי  ְלֻסּכֹות  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ֵּבין 
ְלַגִּבי ָיַרד ַהחֹם ּוְכֵאֵבי ַהֶּבֶטן ֶנְחְלׁשּו. ָהרֹוְפִאים ְלֻעָּמִתי א 
ְלתֹוְצאֹות  ִצּפּו  ֵהם  ְלאֹוְּפִטיִמּיּות.  ְמֻיָחד  ִסיָמן   ְּבָכ ָראּו 

ַהְּבִדיָקה.
יֹוַמִים ְלַאַחר יֹום ַהִּכּפּוִרים ִנְמַנְמִּתי ַעל ַהֻּכְרָסה ְלַצד ִמָּטתוֹ 
ֶׁשל ַּגִּבי, ּוְלֶפַתע ִנְכַנס ָהרֹוֵפא ַלֶחֶדר ּוִבֵּקׁש ִמֶּמִּני ְלַהְזִעיק 
ָׁשקּוַע  ַּבֲעִלי  ָהָיה  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ִּבְדִחיפּות.  ַּבֲעִלי  ֶאת 
ְּבֶבָהָלה,  אֹותֹו  ִהְזַעְקִּתי   .ַהָּסמּו ַהְּכֶנֶסת  ְּבֵבית  ְּבִלּמּודוֹ 

ְוִנְכַנְסנּו ַיַחד ַלֲחַדר ָהרֹוֵפא.
ָהרֹוֵפא ֶׁשִהְבִחין ְּבֶבָהָלֵתנּו א ִהְמִּתין ְלֶרַגע, ּוְכמֹו ָיָרה ֶאת 
ִמּלֹוָתיו ָּבזֹו ַאַחר זֹו: 'ְּכָבר ִלְפֵני יֹוַמִים ֵהַבּנּו ֶׁשּזֹו ַהְּתׁשּוָבה, 
ּתֹוָצאֹות  ְּבָיֵדינּו  ִיְהיּו  ְּבֶטֶרם  ָלֶכם  ר  ְלַבּׂשֵ ָרִצינּו  א  אּוָלם 
סֹוִפּיֹות ּוְברּורֹות. ְמִציאּות ָּכזֹאת א קֹוֵרית ְּפָעִמים ַרּבֹות 
ַּבִּמְקצֹוַע ֶׁשָּלנּו, אּוָלם ַהַּפַעם ִהיא ָקְרָתה; ַהְּבִדיָקה ַהחֹוֶזֶרת 
ָּגַרם  ָמה  ג  ֻמּׂשָ ָלנּו  ֵאין  ִּגּדּול.  ׁשּום  ַלֶּיֶלד  ֵאין  ִּכי  ַמְרָאה 
ַלָּטעּות ֶׁשָּלנּו ּוָמה ֶּבֱאֶמת ֵיׁש ַלֶּיֶלד, אּוָלם ְּבפַֹעל ַּבְּבִדיָקה 

ַהחֹוֶזֶרת ַהִּגּדּול ֶנֱעַלם. ְזִכיֶתם ְּבֶיֶלד ָחָדׁש ְּבַמָּתָנה...'
ַוֲאֵחִרים  ָּכֵאּלּו  ֶהְסֵּבִרים  ֶׁשָּכְללּו  ָהרֹוֵפא  ִּדְבֵרי   ֶהְמֵׁש ֶאת 
ֵמֲחַדר  ָיָצאנּו  ָׁשַמְענּו.  א  ְּכָבר  ַלָּטעּות,  ֶׁשָּגַרם  ָמה  ַעל 
א  ָהרֹוֵפא ְּכֶׁשָאנּו ַמְרִּגיִׁשים ִפיִזית ְּכִאּלּו ָיַרד ֵמַעל ַּגֵּבנּו ַמּׂשָ
 ֶׁשל טֹונֹות. ָהָיה ֶזה ֵנס ֶׁשל ַמָּמׁש. ִהְרַּגְׁשנּו ֶׁשַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ַלְּקִריָאה  ְלַהֲאִזין  ּוְכֶׁשָּזִכינּו  ֵאָליו,  ֶׁשִּנְתָקֵרב  ָלנּו  ָקָרא  הּוא 
ַהָּצָרה  ָסָרה  טֹוִבים,  ּוְבַמֲעִׂשים  ִּבְתִפּלֹות  ֵאָליו  ּוְלִהְתָקֵרב 

ֵמָעֵלינּו".
'ִּדְבֵרי ְיׁשּוָעה ְוֶנָחָמה' עמ' לו

ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה 
ִנְּתָנה ָלנּו ִמִּפי ַהְּגבּוָרה

ַלּתֹוָרה  ַהִּמְתַיֵחס  ִמיִני  ַהּׁשְ ָהִעָּקר 
 ְּכֶהְמֵׁש ָּבא  מֶֹׁשה,  ָלנּו  ִצּוָה  ֶׁשאֹוָתּה 
ָלִעָּקר ַהּקֹוֵדם ֶׁשָעַסק ְּברֹוְממּות ַמְדֵרַגת 
ַהְּנִביִאים.  ֲאִבי  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ֶׁשל  ְנבּוָאתֹו 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשרֹוֵמם  ַהִּסָּבה  ֶׁשֵּכן 
ֶאת מֶֹׁשה ְלַמְדֵרָגתֹו ַהִּנְׂשָּגָבה ָהְיָתה ְּכֵדי 
ְּכִפי  ְלִיְׂשָרֵאל.  ַהּתֹוָרה  ִּתָּמֵסר  ָידֹו  ֶׁשַעל 
ֶׁשְּכֶׁשָעָלה  ב)  פח  (ַׁשָּבת  ַּבְּגָמָרא  ֶׁשהּוָבא 
"ָמה  ַהַּמְלָאִכים:  ָׁשֲאלּו  ַלָּמרֹום  מֶֹׁשה 
ָמה  ִמְּפֵני  ְּכלֹוַמר:  ֵּביֵנינּו?"  ה  ִאּׁשָ ִלילּוד 
זֹו?  ְלַמְדֵרָגה  ְלַהִּגיַע  ה  ִאּׁשָ ְילּוד  ָזָכה 
ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵהִׁשיב ָלֶהם: "ְלַקֵּבל 

ּתֹוָרה ָּבא" (ִסּדּור 'ּדֹוֵבר ָׁשלֹום' עמ' כ). 
חֹוָבֵתנּו  ַעל  ְלַלְּמֵדנּו  ָּבא  ִמיִני  ַהּׁשְ ָהִעָּקר 
ְלַהֲאִמין ֶׁשָּכל ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ַהְּמצּוָיה 
ַרֵּבנּו,  מֶֹׁשה  ְיֵדי  ַעל  ָלנּו  ִנְמְסָרה  ְּבָיֵדינּו 
ְוִהיא ֶנֶאְמָרה לֹו ִמִּפי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ְּבִדּיּוק ְּבאֹוָתּה ַהָּלׁשֹון ֶׁשִהיא ְמצּוָיה ַעָּתה 
ְולּו  ִׁשָּנה  א  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ֶׁשֵּכן  ְּבָיֵדינּו. 
ַמע  ֶׁשּׁשָ ֵמַהְּדָבִרים  ַאַחת  אֹות  אֹו  ְּבִמָּלה 
ְלַהֲאִמין  ָעֵלינּו  ֵכן  ְּכמֹו  ַהְּגבּוָרה.  ִמִּפי 
ַהְּמַצּוִים  ַהּתֹוָרה  ְּפסּוֵקי  ַרק  ֶׁשֹּלא 
ָלנּו  ִנְמְסרּו  ַהִּמְצוֹות  ַּתְרָי"ג  ַעל  אֹוָתנּו 
ֶׁשֶּנֶאְמרּו  ְּכִפי  ְּבִדּיּוק  ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ְּבַיד 
ֶׁשֵאין  ַהְּפסּוִקים  ַאף  ֶאָּלא  ַהְּגבּוָרה,  ִמִּפי 
ִסּפּוִרים  ִאם  ִּכי  ַמֲעִׂשּיֹות  הֹוָראֹות  ָּבֶהם 
ִנְמְסרּו  ֻּכָּלם   – ׁשֹוִנים  ְמאָֹרעֹות  ְוֵתאּוֵרי 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִמִּפי  ֶׁשֶּנֶאְמרּו  ְּכִפי  ְּבִדּיּוק 
הּוא, ּומֶֹׁשה א ִׁשָּנה ָּבֶהם ְולּו ִׁשּנּוי ַקל. 
ְוָכ ְמָתֵאר זֹאת ָהַרְמָּב"ם (פיה"מ ַסְנֶהְדִרין 
ָהָיה  ַרֵּבנּו]  "הּוא [מֶֹׁשה  י):  ְלֶפֶרק  ַהְקָּדָמה 
ְּכמֹו סֹוֵפר, ֶׁשּקֹוְרִאים לֹו, ְוהּוא ּכֹוֵתב ָּכל 

ְמאְֹרעֹות ַהָּיִמים, ַהִּסּפּוִרים ְוַהִּמְצוֹות". 
ִמּלֹות  ַרק  א  ִּכי  ְלַהֲאִמין  ָעֵלינּו  עֹוד 
ַאף  ֶאָּלא  ְּבִסיַני,  ְלמֶֹׁשה  ִנְמְסרּו  ַהּתֹוָרה 
ַהְּמֻדָּיק  ְּכִתיָבָתן  אֶֹפן  ְּכלֹוַמר  ַה'ָּמסֹוָרה', 
ַעל  ָחֵסר.  ִּבְכִתיב  אֹו  ָמֵלא  ִּבְכִתיב   –
ַמִים,  ַהּׁשָ ִמן  ֻּכָּלּה  ֶׁשַהּתֹוָרה  ַהַּמֲאִמין 
ָּבּה  ְלַיֵּתר  אֹו  ְלַחֵּסר  ֵיׁש  ִּכי  טֹוֵען  אּוָלם 
(ַסְנֶהְדִרין  ֲחָכִמים  ֵהִביאּו  ַאַחת,  אֹות  ְולּו 
"ִּכי  לא):  טו  (ַּבִּמְדָּבר  ַהָּפסּוק  ֶאת  א)  צט 
ִהָּכֵרת  ֵהַפר  ִמְצָותוֹ  ְוֶאת  ָּבָזה  ה'  ְדַבר 
ִּתָּכֵרת ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ֲעֹוָנה ָבּה". ַהַּמֲהָר"ל 
ֶׁשֵּסֶפר  ֶׁשֵּכיָון  ְמָבֵאר  ָׁשם)  ַאָּגדֹות'  ('ִחּדּוֵׁשי 
ּתֹוָרה ֶׁשֶּנְחְסָרה ּבֹו אֹות ַאַחת אֹו ִנְכְּתָבה 
ֶׁשָאָדם  ִנְמָצא  ָּפסּול,   – ְמֻיֶּתֶרת  אֹות  ּבֹו 
ַּבּתֹוָרה  ַאַחת  אֹות  ַמְחִסיר  אֹו  ַהּמֹוִסיף 

ְמַבֶּזה ֶאת ָּכל ַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה. 

ַאף ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה
 ִנְמְסָרה ִמִּפי ַהְּגבּוָרה

ִנְמְסָרה  ֶׁשִּבְכָתב  ַהּתֹוָרה  ַרק  א 
ֶׁשְּבַעל  ַהּתֹוָרה  ַאף  ֶאָּלא  ְּבִסיַני,  ְלמֶֹׁשה 
ּוְלָפְרָׁשּה.  ְלָבֲאָרּה  ְּכֵדי  ֶׁשּנֹוֲעָדה  ֶּפה 
ד):  ב  ֵּפָאה  (ְירּוַׁשְלִמי  ֲחָכִמים  ָאְמרּו   ָּכ
ֲאִפּלוּ  ַאָּגָדה,  ַּתְלמּוד,  ִמְׁשָנה,  "ִמְקָרא, 
ְלהֹורֹות  ָעִתיד  ָוִתיק  ֶׁשַּתְלִמיד  ָמה 
ְּבִסיַני".  ְלמֶֹׁשה  ֶנֱאָמר  ְּכָבר   – ַרּבֹו  ִלְפֵני 
ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה ִהיא ֵחֶלק ִּבְלִּתי ִנְפָרד 
ֵאין  ִּבְלָעֶדיָה  ֶׁשֵּכן  ֶׁשִּבְכָתב,  ֵמַהּתֹוָרה 
ׁשּום ֶאְפָׁשרּות ָלַדַעת ֵּכיַצד ֵיׁש ְלַקֵּים ֶאת 

ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה. 
ָהֱאמּוָנה  ִעְּקֵרי  ְמַסֵּדר  ִהְתַּכּוֵן  ְלזֹאת 
ֶזה  ִעָּקר  ְּבכֹוְתבֹו  ַמֲאִמין'  'ֲאִני  ְּבֻנַּסח 
ְשֵׁלָמה,  ֶבֱּאמּוָנה  ַמֲאִמין  "ֲאִני  ַּבָּלׁשֹון: 
ִהיא  ְבָיֵדינּו  ַעָתּה  ַהְמּצּוָיה  ַהּתֹוָרה  ֶשָׁכּל 
ַהָשּׁלֹום".  ָעָליו  ַרֵבּנּו  ְלמֶֹשׁה  ַהְנּתּוָנה 
ְלַהְדִּגיׁש  ִּבֵּקׁש  ַהּתֹוָרה"  "ֶׁשָּכל  ַּבִּמִּלים 

ֵהן  ְּבִסיַני,  ְלמֶֹׁשה  ִנְּתָנה  ֻּכָּלּה  ֶׁשַהּתֹוָרה 
ֶׁשִּנְמַסר  ַהֵחֶלק  ְוֵהן  ִּבְכָתב  ֶׁשִּנַּתן  ַהֵחֶלק 
ְּבַעל ֶּפה ('ַמִּגיד ֶצֶדק' ַּבִּסּדּור 'ַׁשַער ָהַרֲחִמים'). 
ִנְמַסר  ֵמַהּתֹוָרה  ֶׁשֵחֶלק   ְלָכ ַהִּסָּבה  ֶאת 
ֵּבֲארּו  ֶּפה,  ְּבַעל  ַאֵחר  ְוֵחֶלק  ִּבְכָתב  ָלנּו 
ֶׁשִּנְגָלה  "ְּבָׁשָעה  א):  מז  (שמו"ר  ֲחָכִמים 
ּתֹוָרה  ִלֵּתן  ְּבִסיַני  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש 
ַהֵּסֶדר:  ַעל  ְלמֶֹׁשה  ֲאָמָרּה  ְלִיְׂשָרֵאל, 
ָאַמר  ְוַאָּגָדה...  ַּתְלמּוד  ּוִמְׁשָנה,  ִמְקָרא 
אֹוָתּה  ֶאְכּתֹב  עֹוָלם,  ֶׁשל  ִרּבֹונוֹ  ְלָפָניו: 
ָלֶהם  ִלְּתָנּה  ְמַבֵּקׁש  ֵאיִני  לֹו  ָאַמר  ָלֶהם. 
ֶׁשעֹוְבֵדי  ְלָפַני  ֶׁשָּגלּוי  ִמְּפֵני  ִּבְכָתב, 
ְוִלּטֹל  ָּבֶהם,  ִלְׁשט  ֲעִתיִדים  ּכֹוָכִבים 
נֹוֵתן  ֲאִני  ַהִּמְקָרא  ֶאָּלא  ֵמֶהם...  אֹוָתּה 
ְוַהַּתְלמּוד  ְוַהִּמְׁשָנה  ְּבִמְכָּתב,  ָלֶהם 
ֶׁשִאם  ֶּפה,  ַעל  ָלֶהם  נֹוֵתן  ֲאִני  ְוָהַאָּגָדה 
ָּבֶהם  ְוִיְׁשַּתְעְּבדּו  ּכֹוָכִבים  עֹוְבֵדי  ָיבֹואּו 

ִיְהיּו ֻמְבָּדִלים ֵמֶהם". 
רֹוִאים  ֲחָכִמים  ִּדְבֵרי  מּות  ִהְתַּגּׁשְ ֶאת 
ֶׁשִּבְכָתב  ַהּתֹוָרה  ַּכֲאֶׁשר  ְּבָיֵמינּו,  ָאנּו 
אּוָלם  ּכֹוָכִבים.  עֹוְבֵדי  ִּביֵדי  ַאף  ִנְמֵצאת 
ָהֶאְפָׁשרּות ְלָהִביָנּה ְּכִהְלָכָתּה נֹוְתָרה ְּבַיד 
ַהּתֹוָרה  ְּבֶאְמָצעּות  ְוזֹאת  ְלַבָּדם,  ִיְׂשָרֵאל 
ְוֵאיָנּה  ְלדֹור  ִמּדֹור  ַהָּמֳעֶבֶרת  ֶּפה  ֶׁשְּבַעל 
ִנְמֵצאת ֶאָּלא ְּבֶקֶרב ִיְׂשָרֵאל. ְלזֹאת ְמַרֵּמז 
ֶאת   – ֱאֶמת"  "ּתֹוַרת  ְּבאֹוְמרֹו:  ַהְּמׁשֹוֵרר 
ֶׁשִּנְּתָנה  ַהּתֹוָרה  ְוִעָּמּה  ֶׁשִּבְכָתב  ַהּתֹוָרה 
ְלַעּמֹו  "ָנַתן  ָּבּה:  ֶׁשְּיֻקַּים  ְּכֵדי  ֶּפה,  ְּבַעל 
ֵחֶלק  ָהעֹוָלם  ְלֻאּמֹות  ִּתְהֶיה  ְוא  ֵא-ל", 

ְוַנֲחָלה ָּבּה (ָׁשם). 

ְמקֹורֹו ֶׁשל ִעָּקר ֶזה
מֶֹׁשה  ֶׁשָאַמר  ֵמַהָּפסּוק  ִנְלָמד  ֶזה  ִעָּקר 
(ַּבִּמְדָּבר  ְנבּוָאתֹו  ַעל  ַלֲחק  ְּבבֹואֹו  ְלקַֹרח 
טז כח): "ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְּבזֹאת ֵּתְדעּון ִּכי ה' 
ְׁשָלַחִני ַלֲעׂשֹות ֵאת ָּכל ַהַּמֲעִׂשים ָהֵאֶּלה 

ִּכי א ִמִּלִּבי" (ַרְמָּב"ם ָׁשם). 
הֹוִסיף  ִמְּבִריְסק  סֹולֹוֵביצִ'יק  ַהְּגִרי"ז 
ִביִעי  ּוֵבֵאר: ִמְּלַבד ֶׁשָּכַפר קַֹרח ָּבִעָּקר ַהּׁשְ
ִמּי"ג ִעְּקֵרי ָהֱאמּוָנה – ֶׁשּמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָהָיה 
ְוַלָּבִאים  ְלָפָניו  ַלּקֹוְדִמים  ַלְּנִביִאים  ָאב 
ָכל  "ִּכי  ג):  טז  (ַּבִּמְדָּבר  ְּבאֹוְמרֹו   – ַאֲחָריו 
אּו  ִּתְתַנּׂשְ ּוַמּדּוַע  ְקדִֹׁשים...  ֻּכָּלם  ָהֵעָדה 
ָּבִעָּקר  ַאף  ְוָכַפר  הֹוִסיף  ה'",  ְקַהל  ַעל 
ִהיא  ְּבָיֵדינּו  ַהְּמצּוָיה  ֶׁשַהּתֹוָרה  ִמיִני,  ַהּׁשְ
לֹום. ּוְכִפי  ַהְּנתּוָנה ְלמֶֹׁשה ַרֵּבנּו ָעָליו ַהּׁשָ
א):  י  ַסְנֶהְדִרין  (ְירּוַׁשְלִמי  ֲחָכִמים  ֶׁשֵּתֲארוּ 
ָעַמד  ָעָׂשה?  ֶמה  ָהָיה.  ֶאִּפיקֹוֶרס  "קַֹרח 
ַּגֵּבי  ָאָתא  ְּתֵכֶלת,  ֶׁשֻּכָּלן  ַטִּלית  ְוָעָׂשה 
מֶֹׁשה ָאַמר ֵליּה: מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ַטִּלית ֶׁשֻּכָּלּה 
ְּתֵכֶלת ָמה ֶׁשְּתֵהא ַחֶּיֶבת ְּבִציִצית? ָאַמר 
ְסָפִרים,  ָמֵלא  ֶׁשהּוא  ַּבִית  ַחֶּיֶבת...  לֹו: 
ַחָּיב  לֹו:  ָאַמר  ִּבְמזּוָזה?  ַחָּיב  ֶׁשְּיֵהא  ַמהּו 
ֵאין  קַֹרח  ָאַמר  ָׁשָעה  ְּבאֹותֹו  ִּבְמזּוָזה... 
ְוא  ָנִביא  מֶֹׁשה  ְוא  ַמִים  ַהּׁשָ ִמן  ּתֹוָרה 

ַאֲהרֹן ּכֵֹהן ָּגדֹול".
ְּכֶנֶגד  ִּכּוֵן  ְלקַֹרח  ִּבְתׁשּוָבתֹו  מֶֹׁשה  ַאף 
ֶׁשל  ִלְכִפיָרתֹו  ְּבַיַחס  ֵאּלּו;  ְּכִפירֹות  ְׁשֵּתי 
ה'  "ִּכי  לֹו:  ָאַמר  מֶֹׁשה',  ִּב'ְנבּוַאת  קַֹרח 
ִמן  ְּב'תֹוָרה  ִלְכִפיָרתֹו  ּוְבַיַחס  ְׁשָלַחִני", 
ַמִים' הֹוִסיף ְוָאַמר לֹו: "ִּכי א ִמִּלִּבי".  ַהּׁשָ
ִּדְבֵרי  ִנְפָלא  ְּבאֶֹפן  ִמְתָּבֲאִרים  ַאף   ְּבָכ
עֹוְמִדים  יֹום  ֶׁשְּבָכל  א)  עד  (ב"ב  ֲחָכִמים 
ֵּגיִהּנֹם  ֶׁשל  ִּפְתחֹו  ַעל  קַֹרח  ְּבלּוֵעי 
ֱאֶמת",  ְותֹוָרתֹו  ֱאֶמת  "מֶֹׁשה  ּוַמְכִריִזים: 
ַּבֲאִמּתּוָתם  ֵהם  מֹוִדים  זֹו  ְּבַהְכָרָזה  ֶׁשֵּכן 
ֶׁשל ְׁשֵני ָהִעָּקִרים ֶׁשָּבֶהם ָּכְפרּו ֲאבֹוֵתיֶהם 

('ְיֻׁשרּון' ֶּכֶר י עמ' רחצ). 

ְּנָתה ּתֹוָצאֹות ְּתִפָּלה ֶׁשּׁשִ ַמִים ָ ִמיִני – ּתֹוָרה ִמן ַהּשׁ ְ ר ַהּשׁ ל' (ט): ָהִעּקָ 'ִיְגּדַ

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

ה ִפָלּ ֵסֶדר ַהְתּ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ּבְ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  עּתַ ּתַ
ִמינ הּשׁ ר

ים נִניננִנִ פּפְ ם 

ּתֹוַרת ֱאֶמת – ַהּתֹוָרה ֶׁשִּבְכָתב, ְוִעָּמּה ַהּתֹוָרה ֶׁשְּבַעל ֶּפה אֹוָתּה ָנַתן [ַרק] ְלַעּמֹו 
ְוֵאין ְלֻאּמֹות ָהעֹוָלם ַׁשָּיכּות ִויִדיָעה ָּבּה, ֻּכָּלן ִנְּתנּו ֵמֵאת ָהֵא-ל ְלִיְׂשָרֵאל ַעּמֹו, 

ַעל ַיד ְנִביאֹו ֶנֱאַמן ֵּביתֹו – מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ֶׁשֹּלא הֹוִסיף ֲעֵליֶהן ְמאּוָמה ִמַּדְעּתֹו.

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ּתִפָּלה

ִספּפּו
ל עלַ

ִ ם


