
קּוֵדי ְקֵהל ּפְ ת ַוּיַ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ְׁשַבע ֵמאֹות ְּבָרכֹות ְּבָכל ָׁשבּוַע
ִביִעי ִיְהֶיה ָלֶכם  "ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהּׁשְ

קֶֹדׁש ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ַלה'" (לה ב)
כא):  אֹות  ַׁשָּבת  (ִעְנְיֵני  ֶהָחָדׁש'  'ַמְטַעִּמים  ַּבֵּסֶפר  ָּכתּוב 
ִלְצּבֹר  זֹוֶכה  ְּבָרכֹות,  ֵמָאה  יֹום  ִמֵּדי   ְלָבֵר ַהַּמְקִּפיד 
 בּוַע ְׁשַבע ֵמאֹות ְּבָרכֹות. ְלָכ ְּבֶמֶׁש ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהּׁשָ
ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי   – 'ַׁשָּבת'  ָּבת;  ַהּׁשַ יֹום  ֶׁשל  ְׁשמֹו  רֹוֵמז 

'ת"ש [ְׂשַבע ֵמאֹות] ְּבָרכֹות' ַהִּנְׁשָלמֹות ְּביֹום ֶזה. 
ַרִּבי ִיְצָחק ַאְבָרָהם ְׁשמֹה ְמַג'ֶלד ֵמַחְכֵמי ַּבְגָּדד הֹוִסיף 
ִּכי ִנָּתן ִלְמצֹא ְלָכ ֶרֶמז ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו: "ֵׁשֶׁשת ָיִמים 
ִביִעי..." – 'ָיִמים' ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֵּתָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהּׁשְ
'ֵמָאה'; ִאם ְּתָבְרכּו ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבֵׁשֶׁשת ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה 
ַׁשָּבתֹון  ַׁשַּב"ת  קֶֹדׁש  ָלֶכם  "ִיְהֶיה  ֲאַזי  ָּבת,  ַהּׁשַ ּוְביֹום 
בּוַע ִיְהיּו ִּביֵדיֶכם  ָּבת ַהחֹוֵתם ֶאת ַהּׁשָ ַלה'" – ְּביֹום ַהּׁשַ

ת"ש ְּבָרכֹות. 
'ְצַלח ְרַכב' 

ְּתִפָּלה ְלא ֲחַׁשׁש ַּגֲאָוה
אָֹתּה  ַלֲעׂשֹות  ַהְּמָלאָכה  ְלָכל  ַדָּים  ָהְיָתה  "ְוַהְּמָלאָכה 

ְוהֹוֵתר" (לו ז) 
ְידּוָעה ַהְּתִמיָהה ִּכי ִלְכאֹוָרה ַהָּכתּוב סֹוֵתר ֶאת ַעְצמֹו; 
ֵמַחד ָּכתּוב: "ְוַהְּמָלאָכה ָהְיָתה ַדָּים" – ֶׁשהּוָבא ְּבִדּיּוק 
ְלָמה  ֵמֵעֶבר  ֶׁשּנֹוַתר   – "ְוהֹוֵתר"   :ּוֵמִאיָד  ,ַהּצֶֹר ְּכִפי 

ֶׁשָהָיה ָצִרי ִלְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן? 
ְצִבי  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר   ִמָּכ ָלַמד  ִנְפָלא  ְיסֹוד 

ִמּפֹוִריסֹוב: 
ְלַׁשֵּמׁש  ְּכֵדי  ָהְיָתה  ַהִּמְׁשָּכן  ְּבִנַּית  ֶׁשַּתְכִלית  ֵּכיָון 
 ְּבָכ ַּדי  ָהָיה  א  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ִכיָנה  ַהּׁשְ ְלַהְׁשָרַאת  ָמעֹון 
ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ִיְבנּוהּו ְּכִתּקּונוֹ, ֶאָּלא ָהָיה ֲעֵליֶהם ְלַאְפֵׁשר 
ַּבֲעָנָוה  ֶׁשֵּיְלכּו   ְּבָכ ְּבתֹוָכם  ִכיָנה  ַהּׁשְ ַהְׁשָרַאת  ֶאת 
ּוִבְנִמיכּות ֵלב. ֶׁשֵּכן ַהִּמְתָּגֶאה – ְּכִאּלּו ּדֹוֵחק ֶאת ַרְגֵלי 
 ִסֵּבב ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ִכיָנה (ְרֵאה ְּבָרכֹות מג ב). ְלִפיָכ ַהּׁשְ
 ְוָכ ,הּוא ֶׁשָּיִביאּו ִיְׂשָרֵאל ַלִּמְׁשָּכן יֹוֵתר ִמְּכִפי ַהּצֶֹר
ֶאָחד  ֶׁשָּכל  ִמְּפֵני  ֵלב,  ְּבִׁשְברֹון  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ִהְתַהְּלכּו 
ֵמֶהם ָחַׁשׁש ֶׁשָּמא ֵמֲחַמת ִרּבּוי ַהְּתרּומֹות א ִיְזַּדְּקקּו 
ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ִּבְתרּוָמתֹו ִלְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן ְוא ִּתְהֶיה לֹו 

ֻׁשָּתפּות ַּבִּמְׁשָּכן.
ֶזהּו ֶׁשָאַמר ַהָּכתּוב: "ְוַהְּמָלאָכה ָהְיָתה ַדָּים" – ֶנֶעְׂשָתה 
ִלְׁשרֹות  ִכיָנה  ַהּׁשְ ָהְיָתה  ֶׁשְּיכֹוָלה  ְּבאֶֹפן  ִּבְׁשֵלמּות 
ַּבִּמְׁשָּכן, ַרק ֵמֲחַמת "ְוהֹוֵתר" – ֶׁשֵהִביאּו ִיְׂשָרֵאל ֶיֶתר 
ַעל ַהִּמָּדה, ֶׁשִּמּתֹו ָּכ ִנְכַנע ִלָּבם ִויכֹוָלה ָהְיָתה 

ִכיָנה ִלְׁשרֹות ּבֹו. ַהּׁשְ
ְּבֶהְקֵׁשר ִליסֹוד ֶזה הּוְבָאה ַהְנָהָגתֹו ֶׁשל ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי 
ִמְנַין  ֶלֱאסֹף  ה  ֶׁשִהְתַקּׁשָ ְּבֵעת  ֶׁשַאף  ֵמאֹוְּפֶלא,  ִיְרְמָיה 
ֲאָנִׁשים ְּכֵדי ְלִהְתַּפֵּלל ַּבִּצּבּור, ָעַמד ַעל ָּכ ֶׁשִּיְתַאְּספּו 
ַאַחד ָעָׂשר ֲאָנִׁשים ְוא ִהְסַּתֵּפק ַּבֲעָׂשָרה, ְּבַהְסִּבירֹו: 
ֲעָׂשָרה  ִּבי  'ָּכל  א):  לט  (ַסְנֶהְדִרין  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  "ֲהא 
ֵמַהִּמְתַּפְּלִלים  ִמי  ֶׁשֵאי  רֹוֶצה  ְוֵאיִני  ַׁשְרָיא',  ְׁשִכיְנָתא 
ִכיָנה,  ִיְתָּגֶאה ְּבִלּבוֹ ְּבָכ ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵחֶלק ְּבַהְׁשָרַאת ַהּׁשְ

ִכיָנה".  ֶׁשֵּכן ַהַּגֲאָוה ּפֹוֶגֶמת ְּבַהְׁשָרַאת ַהּׁשְ
'ֲעָטָרה ְלרֹאׁש ַצִּדיק'; 'ִמִּפי סֹוְפִרים ּוְסָפִרים' 

ֵאיָמַתי ָיִׁשיב ָלנּו ה' ֶאת ַהַּמְׁשּכֹון? 
"ֵאֶּלה ְפקּוֵדי ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת" (לח כא)

ַרִׁש"י ֵּבֵאר ִּכי ַהִּסָּבה ֶׁשָּכְפָלה ַהּתֹוָרה 'ַהִּמְׁשָּכן ִמְׁשַּכן' 
ְּכַמְׁשּכֹון  ֶׁשִּנְלַקח  ַהִּמְקָּדׁש  ְלֵבית  ִלְרמֹז  ְּכֵדי  ִהיא 
ַּפֲעַמִים, ְּבַבִית ִראׁשֹון ּוְבַבִית ֵׁשִני, ֵמֲחַמת ֲעוֹונֹוֵתיֶהם 

ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל.
ָהֵכיַצד  ָּתַמּה:  ֵמאֹוְסְטרֹוָבה  ְיהֹוֻׁשַע  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר 
ֵּבית  ֶאת  ְּפָׁשֵעינּו  ְּבֶׁשל  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִמְׁשֵּכן 
ַחֵּיינּו  ֶׁשָּכל  ַאֵּפינּו  ְורּוַח  ַנְפֵׁשנּו  ַמְחַמד  ַהִּמְקָּדׁש, 
ִמן  ֲהא  ּבֹו?  ְּתלּוִיים  ַּבֶּנֶפׁש  ְוֵהן  ַּבּגּוף  ֵהן  ְוטֹובֹוֵתינּו 

ֶנֶפׁש  ִּכי  ָוָרֶכב  ֵרַחִים  ַיֲחבֹל  "א  ו):  כד  (ְּדָבִרים  ַהָּפסּוק 
ְּכַמְׁשּכֹון  ִלּטֹל  ַלַּמְלֶוה  ָאסּור  ִּכי  ָלַמְדנּו  חֵֹבל"  הּוא 
(ְרֵאה ַרִׁש"י ָׁשם)?  'אֶֹכל ֶנֶפׁש'  ְּדָבִרים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ִמּשּׁום 
ּוְביֹוֵתר ָקֶׁשה: ָהֵכיַצד ַמְׁשּכֹון ֶזה ֵאין ִּדינֹו ְלָכל ַהָּפחֹות 
ַלֲהִׁשיבֹו  ַהַּמְלֶוה   ֶׁשָּצִרי ְּכַמְׁשּכֹון  ֶׁשִּנְלַקח  ְּכַמְלּבּוׁש 
ַּתְחּבֹל  ָחבֹל  "ִאם  כה):  כב  (ְׁשמֹות  ַּכָּכתּוב  ּבֶֹקר,  ְּבָכל 

ֶמׁש ְּתִׁשיֶבּנּו לֹו"?  ַׂשְלַמת ֵרֶע ַעד ּבֹא ַהּׁשֶ
ְואּוָלם, ַעל ִּפי ַהַּטַעם ֶׁשָּנְתָנה ַהּתֹוָרה ְלִחּיּוב ֲהָׁשַבת 
ְכסּותֹה  ִהוא  "ִּכי  כו):  (ָׁשם  ְּכַמְׁשּכֹון  ֶׁשִּנְלַקח  ַמְלּבּוׁש 
ְלַבָּדּה ִהוא ִׂשְמָלתֹו ְלעֹרוֹ ַּבֶּמה ִיְׁשָּכב" – ֵּכיָון ֶׁשַהּלֹוֶוה 
ָזקּוק ְלַמְׁשּכֹון ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלִהְסַּתֵּדר ִּבְלָעָדיו – "ְוָהָיה 
ִבים  ְמֻיּׁשָ ָאִני",  ַחּנּון  ִּכי  ְוָׁשַמְעִּתי  ֵאַלי  ִיְצַעק  ִּכי 
ֶׁשְּבֵהָעֵדר  ַמְרִּגיִׁשים  ָהִיינּו  ָאֵכן  ִאּלּו  ֵהיֵטב:  ַהְּדָבִרים 
ַהָּקדֹוׁש  ָהָיה  ְּבַוַּדאי  ַחִּיים,  ֵאיָנם  ַחֵּיינּו  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית 
ְּבכֹחַ  ַהַּמְׁשּכֹון  ֶאת  ָלנּו  ְלָהִׁשיב  ְמַמֵהר  הּוא   ָּברּו
ַהְּגֻאָּלה  ַעל  ֶׁשְּתִפּלֹוֵתינוּ  ָהֻעְבָּדה   ַא ְּתִפּלֹוֵתינוּ. 
ִּכי  מֹוִכיָחה  ַהֵּלב  ְּבַכּוַָנת  ֶׁשֹּלא  ֶנֱאָמרֹות  ֵלָמה  ַהּׁשְ
ּוִמֵּמיָלא  ֵמִאָּתנּו,  ֶנֱעֶדֶרת  ַהִּנְדֶרֶׁשת  ַהִחָּסרֹון  ַהְרָּגַׁשת 

ַאף ַהְּגֻאָּלה ִמְתַעֶּכֶבת.
ְוִנְצַעק  ַהִחָּסרֹון  ְּתחּוַׁשת  ֶאת  ְּבִקְרֵּבנּו  ֶׁשַּנֲעִמיק  ְּכָכל 
 ִמִּקירֹות ִלֵּבנּו ֶׁשָּיִׁשיב ה' ְׁשִכיָנתֹו ְלִצּיֹון ְּבַרֲחִמים, ָּכ
ָיחּוס ה' ָעֵלינּו ִויַמֵהר ְלָהִׁשיב ָלנּו ֶאת ַהַּמְׁשּכֹון ֶׁשָּנַטל 

ֵמִאָּתנּו ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו.
'ּתֹוְלדֹות ָאָדם' 

ִכיָנה ֲאִמיַרת 'ִויִהי נַֹעם' ַּכֲהָכָנה ְלַהְׁשָרַאת ַהּׁשְ
"ַוְיָבֶר אָֹתם מֶֹׁשה" (לט מג)

ְּבַמֲעֵׂשה  ְׁשִכיָנה  ֶׁשִּתְׁשֶרה  ָרצֹון  'ְיִהי  ָלֶהם:  "ָאַמר 
יז)"  צ  (ְּתִהִּלים  ָעֵלינּו...'  ֱאֵקינוּ  ה'  נַֹעם  'ִויִהי  ְיֵדיֶכם', 

(ַרִׁש"י).

ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַרִׁש"י ֵּבֵאר ַהָּט"ז ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ַּבָּקַׁשת 
'ְוַאָּתה ָקדֹוׁש' ַהֶּנֱאֶמֶרת ְלַאֲחֶריָה  'ִויִהי נַֹעם' ִלְתִפַּלת 
ְּבמֹוָצֵאי ַׁשָּבת: ְּכִפי ֶׁשִּבְגַמר ְמֶלאֶכת ַהִּמְׁשָּכן ָׁשְרָתה 
ִכיָנה ְלַאַחר ֶׁשֵּבֵר מֶֹׁשה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּב'ִויִהי נַֹעם',  ַהּׁשְ
ַהְזָּכַרת  ִלְפֵני  נַֹעם'  'ִויִהי  לֹוַמר  ַמְקִּדיִמים  ָאנּו   ָּכ
ַהָּפסּוק "ְוַאָּתה ָקדֹוׁש יֹוֵׁשב ְּתִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל" ַהְּמָתֵאר 
ֶאת ַהְׁשָרַאת ְׁשִכיָנתֹו ִיְתָּבַר ַעל ַעּמֹו ִיְׂשָרֵאל. ִמִּסָּבה 
זֹו  ְּתלּויֹות  ָקדֹוׁש'  ּו'ְוַאָּתה  נַֹעם'  'ִויִהי  ְּתִפּלֹות  זֹו 
ֵאין  ַׁשָּבת  ְּבמֹוָצֵאי  נַֹעם'  'ִויִהי  אֹוְמִרים  ּוְכֶׁשֵאין  ָּבזֹו, 

אֹוְמִרים ַאף 'ְוַאָּתה ָקדֹוׁש'.
ָט"ז או"ח רצה ג

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

ל

ני ּפְ ם
ַׁשָּבת ְו'ָאֵמן' ְמִביאֹות ִלְגֻאָּלה

"ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִצָּוה ה' ַלֲעׂשֹת אָֹתם" (לה א)
ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (נג ב) ָאְמרּו ֲחָכִמים: "ָּגדֹול ָהעֹוֶנה 
ֵּכיָון   :ָּכ זֹאת  ְלָפֵרׁש  ְוֵיׁש   ,"ַהְּמָבֵר ִמן  יֹוֵתר  ָאֵמן 
(ַׁשָּבת  ֶנֱאָמן'   ֶמֶל 'ֵא-ל  ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי  ִהיא  ֶׁש'ָאֵמן' 
'ֵא- ֶאת:  ַרק  ַמְזִּכיר   ַהְּמָבֵר ֶׁשְּבעֹוד  ִנְמָצא  ב),  קיט 
ַאף  מֹוִסיף  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ַהְּבָרָכה],  [ְּבֻנַּסח   'ֶמֶל ל 
ה'  ָעֵלינּו  ֶנֱאָמן   – ֶׁשַּמְׁשָמעּותֹו  'ֶנֱאָמן'  ַהּתַֹאר  ֶאת 
ֶׁשִּיְגֲאֵלנּו ְמֵהָרה ְּכַהְבָטָחתֹו, ּוְבָכ ְּגֵדָלה ַמֲעָלתֹו ַעל 

.ַמֲעַלת ַהְּמָבֵר
ָּבת ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו,  ַּכֲאֶׁשר ִהְצַטּוּו ִיְׂשָרֵאל ַעל ַהּׁשַ
 – ַהְּגֻאָּלה  ְּבִביַאת  ְלַהֲאִמין  ִחּיּוָבם  ֶזה  ְּבִצּוּוי  ִנְכָלל 
יֹום ֶׁשֻּכּלֹו ַׁשָּבת. ּוְלָכ ִנְרְמָזה ְּבָפסּוק ֶזה ַאף ֲעִנַּית 
ָאֵמן ֶׁשָּכָאמּור ְמַסֶּמֶלת ֶאת ֱאמּוַנת ַהְּגֻאָּלה, ַּבֵּתבֹות 
ִּתְׁשִעים  ָמאַתִים  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֶׁשֵהן  ַהְּדָבִרים"  "ֵאֶּלה 
'ָאֵמן' ְּבִמּלּוָאּה [ָאֶל"ף  ְוֶׁשַבע ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ֵּתַבת 

ֵמ"ם נּו"ן].
'ַּבת ַעִין'

קּוֵדי ְקֵהל ּפְ ת ַוּיַ ָרׁשַ 374ּפָ תשפ"א
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ָלַאֲחרֹוָנה   ַא ֵאֵלינּו  ֶׁשִּנְׁשַלח  ִמְכָּתב  ִלְפֵניֶכם 
ֵמֵאת ַאְבֵר ִנְכָּבד ְוָיָקר ַהִּמְתּגֹוֵרר ְּבֶמְרַּכז ָהָאֶרץ. 
ַהִהְׁשַּתְלְׁשלּות  ֶאת   ָהַאְבֵר ְמָתֵאר  ְּבִמְכָּתבֹו 
ְלֵביתֹו  ַמְפִּתיָעה  ְיׁשּוָעה  ֶׁשֵהִביָאה  ַהֻּמְפָלָאה 
ֶׁשהּוא  ָלֻעְבָּדה  אֹוָתּה  ְוזֹוֵקף   – ַמְׁשָמע  ַּתְרֵּתי   –
ֲאִמיַרת  ֶׁשל  ַהָּקדּום  ַּבִּמְנָהג  ְלַהֲחִזיק   ִהְמִׁשי
ֶׁשָּבּה  ַּבְּתקּוָפה  ַאף  ְּבַחְברּוָתא,  ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות 
ִנְׁשַמע  ַהְּתִפָּלה  ְוקֹול  ַהְּכֶנֶסת  ָּבֵּתי  ִנְסְּגרּו 
ְּבִׁשּנּוֵיי  ִלְפֵניֶכם  ַהִּמְכָּתב  ֲהֵרי  ה''.  ֵּבית  'ַּבֲחֵצרֹות 

ֲעִריָכה ִמְתַּבְּקִׁשים:
ְׁשִליָט"א  ַמְרמֹוְרְשֵׁטיין  ּדֹב  ַיֲעקֹב  ָהַרב  ִלְכבֹוד 

ְוֶצֶות 'ְּבֵני ֱאמּוִנים',
ִּבְדִחילּו  ֶזה  ַהִּמְכָּתב  ֶאת  ֲאֵליֶכם  ׁשֹוֵלַח  ֲאִני 
 ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ּוְבהֹוָדָאה  ְּבִהְתַרְּגׁשּות  ּוְרִחימּו, 
ְׁשלּוָחיו  ֲאֵליֶכם,  ְמֻיֶחֶדת  ַהּטֹוב  ּוְבַהָּכַרת  הּוא, 
ְמֻיֶחֶדת,  ִליׁשּוָעה  ָזִכיִתי  ִּבְזכּוְתֶכם  ַהִּנְפָלִאים. 
ֶאל  ְוִהַּגְעִּתי  ַלֶּמְרָחב  ַהֵּמַצר  ִמן  ָיָצאִתי  ַּכֲאֶׁשר 
ֶׁשל  ַרּבֹות  ָׁשִנים  ְלַאַחר  ַהַּנֲחָלה  ְוֶאל  ַהְּמנּוָחה 

ִצִּפָּיה.
ּוִמְׁשַּפְחִּתי  ֲאִני  ָזִכינּו  ּוֻמְצַלַחת  טֹוָבה  ְּבָׁשָעה 
ּפּוץ  ְּבָיִמים ֵאּלּו ְלָבֵר ַעל ַהֻּמְגָמר, ִעם ִסּיּום ַהּׁשִ
ַלה'  ּתֹוָדה  ְּברֹב  ַעָּתה  ִּדיָרֵתנּו.  ֶׁשל  ְוַהַהְרָחָבה 
ִלְׁשמֹוַנת  ְמֻרּוָח  ִליָנה  ְמקֹום  ְּבֵביֵתנּו  ֵיׁש   ִיְתָּבַר
א  ִּבְתָנִאים  ּבֹו  ִהְצטֹוְפפּו  ַעָּתה  ֶׁשַעד  ְיָלֵדינּו 

ְּתָנִאים.
ְלַאַחר  ֶׁשָרַכְׁשנּו  ַּבִּדיָרה  ָּדִרים  ָאנּו  ֲחֻתָּנֵתנוּ  ֵמָאז 
ְמגּוֵרינּו.  ְלִעיר  ְוָאְפָיִנית  ְקַטָּנה  ִּדיָרה  ַהִּנּשּׂוִאין, 
ִהְתַרֲחָבה,  ּוִמְׁשַּפְחֵּתנּו  ָזִכינּו  ִנים  ַהּׁשָ  ְּבַמֲהַל
ִּבְתִחָּלה,  ֶׁשִהְסִּפיָקה  ַהְּקַטָּנה  ַּבִּדיָרה  ְוַהְּמגּוִרים 

ֶכת. ָהְלכּו ְוָהְפכּו ִלְמצּוָקה ִמְתַמּׁשֶ
ֵמַהְּסִביָבה  ְמאֹד  ְמֻרִּצים  ְוָאנּו  ֶׁשִהְתַרַּגְלנּו  ֵּכיָון 
ָלגּור  ַלֲעבֹר  ָרִצינּו  א  ִמְתּגֹוְרִרים,  ָאנּו  ֶׁשָּבּה 
ָלנּו  ֶׁשֻהַּצע  ְּכִפי  ְמֻרּוַַחת  ּוְבִדיָרה  ְמֻרָחק  ְּבָמקֹום 
ֶׁשל  ֶאְפָׁשרּות  ַעל  ַלֲחׁשֹב  ְוֶהֱעַדְפנּו  ַרִּבים,  ִמִּפי 

ַהְרָחַבת ַהִּדיָרה ַהַּקֶּיֶמת.
ַּבַּמָּסע  ְלַהְתִחיל  ֶנֱאַלְצנּו  ָׁשִנים  ְּכָשלֹוׁש  ִלְפֵני 
ֶׁשְּמַבֵּקׁש  ִמי  ְלָכל  ַהֻּמָּכר  ַהְּמַיֵּגַע  ַהִּבירֹוְקָרִטי 
ַרָּבה  ַהְׁשָקָעה  ּוְלַאַחר  ְּבִדיָרתֹו,  ִׁשּנּוִיים   ַֹלֲער
ָלב ֶזה. ַעָּתה ָהָיה  ּוַמֲאָמץ ָזִכינּו ְלַהְׁשִלים ֶאת ַהּׁשָ
ָסַבְרנּו  ֶׁשִּמְּלַכְּתִחָּלה  נֹוָסף  ָׁשָלב  ַלֲעבֹר  ָעֵלינּו 
ֶאת  ְלַבֵּקׁש  ְוהּוא,  ְּביֹוֵתר,  ַהַּקל  ָלב  ַהּׁשָ ֶׁשִּיְהֶיה 

רּו ֶאת ָּתְכִנּיֹות ַהְּבִנָּיה. ֵכִנים ֶׁשְּיַאּׁשְ ְרׁשּות ַהּׁשְ
ְלָׁשלֹום  ֵסֶמל  ֶנְחָׁשב  ִמְתּגֹוְרִרים  ָאנּו  ֶׁשּבֹו  ַהִּבְנָין 
ְּבִׂשְמָחה,  ִהְסִּכימּו  ֻּכָּלם  ַהַּדָּיִרים  ֲהָדִדי.  ּוְלִפְרּגּון 
ַהִּמְתּגֹוֵרר  ֵכן  ַהּׁשָ ַּדְוָקא  ֶזה  ָהָיה  ֶאָחד;  ִמְּלַבד 
ֶאת  ֶׁשִחֵּתן  ְוִנְכָּבד  ְמֻבָּגר  ְיהּוִדי  ֶׁשֵּמָעַלי,  ַּבִּדיָרה 
ְלַהְרָחַבת  ָהָיה ָזקּוק  ָּכ א  ּוִמּשּׁום  ָּכל ֶצֱאָצָאיו 
ִּדיָרִתי  ַהְרָחַבת  ִּכי  ְּבתֶֹקף  ָטַען  ֶזה  ָׁשֵכן  ִּדיָרתֹו. 
הּוא   ָּכ ּוִמּשּׁום  ַחָּייו,  ְלֵאיכּות  ְלַהְפִריַע  ֲעׂשּוָיה 

ִמְתַנֵּגד ָלּה.
ַעד  ִנְזַהְרִּתי  אּוָלם  ִמֵּסרּובוֹ,  ַלֲחלּוִטין  ֻהְפַּתְעִּתי 
אֹותֹו  ְלַׁשְכֵנַע  ִנִּסיִתי  ִּבְתִחָּלה  ִּבְכבֹודֹו.  ְמאֹד 
ּוְלַהְסִּביר לֹו ַעד ַּכָּמה ַהַהְרָחָבה ְנחּוָצה ִלי, אּוָלם 
ְּבֵסרּובוֹ.  ֵאיָתן  נֹוַתר  ָהִאיׁש  הֹוִעיל.  א  ְמאּום 
ִלי  ְלַסֵּיַע  ֵלב  ְּבטּוב  ֵהם  ַאף  ִנּסּו  ֻּכָּלם  ֵכִנים  ַהּׁשְ
ְכנּוִעים, אּוָלם ָהִאיׁש נֹוַתר ְּבִעְקׁשּותוֹ;  ְּבַמַּסע ַהּׁשִ
ַּתֲעבֹר   – יֹוֵתר  ְמֻרּוַַחת  ִּדיָרה  רֹוֶצה  ַאָּתה  "ִאם 

ְלִדיָרה ַאֶחֶרת", ָחַזר ַעל ְּתׁשּוָבתֹו ַהֶּנְחֶרֶצת.
ַלֲעבֹר  ְסִביָרה  ֶאְפָׁשרּות  ְּבָיִדי  ָהְיָתה  ֶׁשֹּלא  ֵּכיָון 
ִמְּבִלי  ְּבִנָּיה  ֶׁשל  ָהֶאְפָׁשרּות  ְוַאף  ַאֶחֶרת,  ְלִדיָרה 
ְּפסּוָלה  ָהְיָתה  ֵכן  ַהּׁשָ ֶׁשל  ְּבַדְעּתֹו  ב  ְלִהְתַחּׁשֵ
ִלְפֵני  ְּתִפָּלה  ְלַהְרּבֹות  ֶאָּלא  ִלי  נֹוַתר  א  ְּבֵעיַני, 
ֵכִני ִיְתַרֵּכ ְוַיְסִּכים ַלְּבִנָּיה. ַהחֹוֵנן ָלָאָדם ַּדַעת ֶׁשּׁשְ
ּוִמֶּטַבע  ְּביֹומֹו,  יֹום  ִמֵּדי   ָּכ ַעל  ִהְתַּפַּלְלִּתי 
ַה'ְּיִהי  ְּבַבָּקַׁשת  ִּבְמֻיָחד   ָּכ ַעל  ִּכּוְַנִּתי  ַהְּדָבִרים 
ַהּיֹום  "ֶׁשַּתִּציֵלנּו  ַחר:  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֶׁשְּלַאַחר  ָרצֹון' 
ֶהְחַׁשְבִּתי  ֶׁשֹּלא  ַּכּמּוָבן  ָרע".  ֵכן  ִמּׁשָ יֹום...  ּוְבָכל 
ֶאת ְׁשֵכִני ַהִּנְכָּבד ְל'ָׁשֵכן ָרע' ָחִליָלה, אּוָלם ֵּתבֹות 
ֵאּלּו 'ֵהִאירּו ִלי' ְלַבֵּקׁש ָּבֶהן ֶׁשִּייַטב ִלּבֹו ֶׁשל ְׁשֵכִני 
ֶאת  ְלַהְרִחיב  ִלי  ּוְלַאְפֵׁשר  ֶחֶסד  ִעִּמי  ַלֲעׂשֹות 

ִּדיָרִתי.
ֵּבין ָּכ ּוֵבין ָּכ ָּבָאה ְלעֹוָלם ְּתקּוַפת ְנִגיף קֹורֹוָנה. 
ָּבִהיר  ְּביֹום  ָהְפָכה  ִמְתּגֹוֵרר  ֲאִני  ֶׁשּבֹו  ַהִּבְנָין  ֲחַצר 
ְוַהְּסִביָבה,  ַהִּבְנָין  ַּדָּיֵרי  ְוָאנּו,  ה'',  ֵּבית  ְל'ַחְצרֹות 

ִהְתַחְלנּו ְלִהְתַּפֵּלל ָּבּה ָׁשלֹוׁש ְּתִפּלֹות ְּבָכל יֹום.
ְוֵכיָון  ִעָּמנּו,  ִהְתַּפֵּלל  ַהְּמֻבָּגר  ֵכן  ַהּׁשָ ְמֻיָּדֵענוּ  ַּגם 
ִהְתעֹוַרְרִּתי  ֱאמּוִנים'  'ְּבֵני  ְּפִעילּות  ֶׁשְּבִעְקבֹות 
ֲאִמיַרת  ַעל  ּבֶֹקר  ִמֵּדי  ְלַהְקִּפיד  ַרב  ְזַמן  ִמִּלְפֵני 
ַחר ְּבַחְברּוָתא ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשּבֹו ֲאִני  ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ִלְתקּוָפה  ָחָדׁש  'ַחְברּוָתא'  ַאַחר  ַּתְרִּתי  ִמְתַּפֵּלל, 
ָהַרְעיֹון  ֶאת  ְלַהִּציַע  ְּבִהּסּוס  ִנִּסיִתי  זֹו.  ְמֻיֶחֶדת 
ַנֲעָנה  הּוא  ַּכֲאֶׁשר  ְוָׂשַמְחִּתי  ָׁשֵכן,  אֹותֹו  ִלְפֵני 

ְּבִהְתַלֲהבּות ָלַרְעיֹון.
ַחר  ַהּׁשַ ִּבְרכֹות  ֶאת  ּבֶֹקר  ְּבָכל  לֹוַמר  ִהְתַחְלנּו 
 ִמּתֹו ֵּביֵנינּו.  ֵקְרָבה  ַהּזֹו  ְוַהַחְברּוָתא  ְּבַצְוָּתא, 
ּפֹה  ְלׂשֹוֵחַח  ַאף  ִהְתַחְלנּו  ַהְּלָבבֹות  ֶׁשִהְתָקְרבּו 
ַּבְּתקּוָפה  ְוַאף  ַוֲאֵחִרים,  ָּכֵאּלּו  ִעְנָיִנים  ַעל  ְוָׁשם 
ֶׁשֹּלא  ָהרֹוְפִאים  ַּבֲעַצת  ֶהֱחִליט  ָׁשֵכן  ֶׁשאֹותֹו 
ָלֵצאת ִמָּכְתֵלי ֵּביתֹו, הּוא ִּבֵּקׁש ֶׁשָאבֹוא ִמֵּדי ּבֶֹקר 
ִמִּצִּדי  ֲאִני  ֵמר.  ִּתּׁשָ ֶׁשַהַחְברּוָתא  ְּכֵדי  ַּדְלּתֹו  ִלְפֵני 
לֹו  ּוְלַהִּציַע  ִּבְׁשלֹומֹו  ִלְדרֹׁש  יֹום  ְּבָכל  ִהְקַּפְדִּתי 
ֵּביִתי  ִּבְבֵני  ֶנֱעַזר  הּוא  ְלַפַעם  ִמַּפַעם  ֶעְזָרִתי.  ֶאת 

ִלְקִנּיֹות ְוִלְׁשִליֻחּיֹות ׁשֹונֹות.
ָנה, ֻהְפַּתְעִּתי ְלִמְׁשַמע ְנִקיׁשֹות  ִלְפֵני ְּכַמֲחִצית ַהּׁשָ
ַעל ֶּדֶלת ֵּביִתי ִּבְׁשַעת ּבֶֹקר ֻמְקֶּדֶמת. ַּבֶּפַתח ָעַמד 
ִּבְרכֹות  ֶאת  ַיַחד  ֶׁשָאַמְרנּו  ּוְלַאַחר  ַהְּמֻבָּגר,  ְׁשֵכִני 
ַחר ְּכִמְנָהֵגנּו, הּוא ִהְסִּביר ִלי ֶאת ֵּפֶׁשר ִּבּקּורֹו: ַהּׁשַ
"ְּכָבר ְזַמן ַרב ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים ְּבָכל יֹום ֶאת ִּבְרכֹות 
 ָּכ ֶׁשְּבִעְקבֹות  לֹוַמר  ֶאְפָׁשר  ְּבַצְוָּתא.  ַחר  ַהּׁשַ
ִהַּכְרִּתי  ֵּביֵנינּו  ֶׁשָעַרְכנּו  יחֹות  ַהּׂשִ ּוְבִעְקבֹות 
ּוְכַלֵּפי   ְּכַלֶּפי ַהֲעָרָכה  ָמֵלא  ַוֲאִני  ֵמָחָדׁש,   אֹוְת
ֲאִני  ַּכֲאֶׁשר  ָלַאֲחרֹוָנה,  ִּכי   ְל ֲאַגֶּלה   .ִמְׁשַּפְחְּת
ָּכל  ִלי  'ֶׁשָעָׂשה  ִּבְרַּכת  ַאַחר  ָאֵמן  ְועֹוֶנה  ַמְקִׁשיב 
ָצְרִּכי' ַהּיֹוֵצאת ִמִּפי, ֲאִני ַמְרִּגיׁש ֶׁשֹּלא ְּבנֹוַח; ֵהן 
 ִמי ָּכמֹוִני יֹוֵדַע ַעד ַּכָּמה ָקָׁשה ַהְּצִפיפּות ְּבֵביְת

ַהָּקָטן ְל ּוְלִמְׁשַּפְחְּת ַהְּברּוָכה.
ַרּבֹות  ֶׁשִהְתַלַּבְטִּתי  ְלַאַחר   ֵאֶלי ָּבא  ֲאִני  ָּכֵעת 
ַאַחת  ְּבֵעָצה  ִּכי  ָׁשֵלם  ְּבֵלב   ְל לֹוַמר  ְּכֵדי  ַּבָּדָבר, 
ִהְתַנְּגדּוֵתנּו  ֶאת  ְלָהִסיר  ֶהְחַלְטנּו  ֵּביִתי  ְּבֵני  ִעם 
ָקֶׁשה  ַּכָּמה  ַעד  יֹוֵדַע  ֶׁשֲאִני  ֵּכיָון  ְּבנֹוָסף,  ַלְּבִנָּיה. 
ֶהְחַלְטנּו  ַהְּבִנָּיה,  ֶאת  ְלַבֵּצַע  ַּכְסִּפית  ִמְּבִחיָנה   ְל

ְלִהְׁשַּתֵּתף ִאְּת ִּבְמַעט ִמן ַההֹוָצאֹות".
ַמֲעָטָפה  ֵכן  ַהּׁשָ ְלָיִדי  הֹוִׁשיט  ְּדָבָריו  ֶאת  ִּסֵּים  ִמּׁשֶ
ַאְלֵפי  ַּכָּמה  ֶׁשל  ִנְכָּבד  ְסכּום  ּוְבתֹוָכּה  ָעָבה 
ִלי  ְלַסֵּיַע  ְּכֵדי  ּבֹו  ָהָיה  ֶׁשְּבַוַּדאי  ְסכּום  ְׁשָקִלים, 

ַּבהֹוָצאֹות ַהְּמֻרּבֹות ֶׁשָעְמדּו ְלָפַני.
ִמחּוץ  ַהִּמָּדה  ַעל  ֶיֶתר  ְלִהְתַעֵּכב  ָרָצה  א  ֵכן  ַהּׁשָ
 ֵמַהַּמְהָּפ ָהמּום  ֶׁשָהִייִתי  ֵמרֹב  ַוֲאִני  ְלֵביתֹו, 
ֶׁשִהְתחֹוֵלל ְלֶנֶגד ֵעיַני, ְּבקִֹׁשי ִהְצַלְחִּתי ְלַסֵּנן ִמֵּבין 
ְׂשָפַתי ֶאת ַהִּמָּלה 'ּתֹוָדה', ִלְפֵני ֶׁשְּדמּותֹו ֶנֶעְלָמה 

ְּבֶגֶרם ַהַּמְדֵרגֹות.
ֻמְפָלָאה;  ְּפָרִטית  ַהְׁשָּגָחה  ָרִאיִתי  ֵעיַני  ְלֶנֶגד 
ִנְכָּבד  ְלֻׁשָּתף  ְׁשֵכִני   ָהַפ ַלְּבִנָּיה,  ֶנֱחָרץ  ִמִּמְתַנֵּגד 
ָּבּה. ְּביֹום ָּבִהיר ִהְתַקְּבָלה ַהְּתִפָּלה ֶׁשָאַמְרִּתי ְּבָכל 
ְל'ָׁשֵכן  ְוָזִכיִתי  ַּבַחְברּוָתא,  ַחר  ַהּׁשַ ְּבִבְרכֹות  יֹום 

טֹוב'.
ַהֻּמְרֶּכֶבת  ַהְּמָלאָכה  ֶׁשָּכְלָתה  ְלַאַחר  ַעָּתה, 
ְלִהְתַרּוֵחַ  סֹוף  סֹוף  זֹוִכים  ְוָאנּו  ְוַהַּמִּתיָׁשה 
ְּבִדיָרֵתנּו ַהֲחָדָׁשה, ִהְתַּפּנּו ִעּתֹוַתי ִלְׁשַח ֲאֵליֶכם 
ַהָּכַרת  ֶאת  ִּבְפֵניֶכם  ּוְלַהִּביַע  ֶזה  ִמְתַּבֵּקׁש  ִמְכָּתב 
ַהּטֹוב ֶׁשֲאִני ָחׁש ְּכַלֵּפיֶכם ַעל ֶׁשֱהִייֶתם ְׁשִליִחים 
ַעד  ְׁשֵכִני  ְלֵבין  ֵּביִני  ְלָקֵרב  ַמִים  ִמּׁשָ טֹוִבים 

ַלְּיׁשּוָעה ַהֻּמְפָלָאה.
ִּבְרַּכת  ַּבֲאִמיַרת  ִמְתעֹוֵרר  ֲאִני  ָׁשָנה  ְּבָכל  ִאם 
ַהַּנֲעַלִים  ַעל  ָלֶכם  ְלהֹודֹות  ָצְרִּכי'  ָּכל  ִלי  'ֶׁשָעָׂשה 
ַעָּתה  ֶּפַסח,  ְּבֶעֶרב  ָׁשָנה  ִמֵּדי  ְמַחְּלִקים  ֶׁשַאֶּתם 
נֹוְסָפה ָלּה הֹוָדָיה ְמֻיֶחֶדת ִּבְבָרָכה זֹו – ִּבְזכּוְתֶכם!

ְּבהֹוָקָרה ּוְבִרְגׁשֹות ַהָּכַרת ַהּטֹוב, 
ש. א.

ְׁשִמיָרה ְיֵתָרה 'ֵמָאָדם ָרע'
ְּבֶהְמֵׁש ַּבָּקַׁשת ַה'ְּיִהי ָרצֹון' ֶׁשַאַחר ִּבְרכֹות 
 ַחר ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ֶׁשַּיִּציֵלנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו ַהּׁשַ
ָרע  ֵמָחֵבר  ָרע],  [ִמֵּיֶצר  ָרע,  "ֵמָאָדם  הּוא: 
ֵכן ָרע". ָאנּו ְמַבְּקִׁשים זֹאת ַאף ֶׁשְּכָבר  ּוִמּׁשָ
"ְוַהְרִחיֵקנּו  ַהּקֹוֵדם:  ָרצֹון'  ַבּ'ְּיִהי  ִּבַּקְׁשנּו 
ָרצֹון'  ֶׁשַּב'ְּיִהי  ְלִפי  ָרע",  ּוֵמָחֵבר  ָרע  ֵמָאָדם 
ֶׁשֹּלא  ֶׁשַּבֶּנֶפׁש  ִעְנָיִנים  ַעל  ִּבַּקְׁשנּו  ַהּקֹוֵדם 
ִנָּגֵרר ַאַחר חֹוְטִאים, ְוִאּלּו ָּכאן ְמַבְּקִׁשים ָאנּו 
ַעל ִעְנָיִנים ֶׁשַּבּגּוף, ֶׁשֹּלא ָיֵסּבּו 'ָאָדם ָרע' אֹו 
ִלְרכּוֵׁשנּו  אֹו  ְלגּוֵפנּו  ֶהֵּזק  ׁשּום  ָרע',  'ָחֵבר 

(ִסּדּור 'ְצלֹוָתא ְּדַאְבָרָהם' עמ' סד).

ֶׁשַּב'ְּיִהי  ֵּפֵרׁש  ִמֶּבעְלז  ַאֲהרֹן  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר 
ֶׁשִּנָּתן  ֵאּלּו  ַעל  ִהְתַּפַּלְלנּו  ַהּקֹוֵדם  ָרצֹון' 
ִמְּלׁשֹון  ֶׁשּמּוָכח  ְּכִפי  ְּבָרָעָתם,  ְלַהְבִחין 
 ְוַא ָּבֶהם,  ַמִּכיִרים  ֶׁשָאנּו   – "ְוַהְרִחיֵקנּו" 
ְלִהְתַרֵחק  ַּבֲעֵדנּו  ֶׁשְּיַסֵּיַע  ֵמה'  ְמַבְּקִׁשים 
ּוְמַבְּקִׁשים  מֹוִסיִפים  ָאנּו  ָּכאן  אּוָלם  ֵמֶהם. 
ַרב  ֵּכן  ְוַעל  ִנֶּכֶרת,  ֵאיָנּה  ֶׁשָרָעָתם  ֵאּלּו  ַעל 
ַהִּסּכּון ֶׁשִּנְתָקֵרב ֲאֵליֶהם ְוִנְלַמד ִמַּמֲעֵׂשיֶהם, 
ֶׁשַּיִּציֵלנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ֵמֶהם ('ְּפָׁשט ְוִעּיּון' 

ְּבָרכֹות טז ב).

ַרִּבי ַחִּיים ַּפַלאִג'י ָּכַתב ֶׁשְּבַבָּקַׁשת 'ְוַהִּציֵלנּו... 
ִמיֵני  ִמָּכל  ֶׁשִּנָּנֵצל  ַאף  ְלַכּוֵן  ֵיׁש  ָרע'  ֵמָאָדם 
ָהֲעִנּיּות ֶׁשָּבעֹוָלם. ֶׁשֵּכן ֵּתבֹות 'ֵמָאָדם רָע' ֵהן 
ָראֵׁשי ֵּתבֹות ֶׁשל ֵׁשֶׁשת ְׁשמֹוָתיו ֶׁשל ֶהָעִני: 
'ִמְסֵּכן, ֶאְביֹון, ַּדל, ָמ, ָרׁש, ָעִני' ('ָיֶפה ַלֵּלב' ח"ב 

מו ח ּוְרֵאה ויק"ר לד ו). 

אֹוי ָלָרָׁשע – אֹוי ִלְׁשֵכנֹו
ִלְּמדּונּו  ְּכָבר  ָרע'  'ָׁשֵכן  ֶׁשל  ְּפִחיתּותֹו  ַעל 
ָהַאְרֵּבִלי  "ִנַּתאי  ז):  א  (ָאבֹות  ַהִּמְׁשָנה  ַחְכֵמי 
ֵכן ָרע". חֹוָבֵתנּו ְלִהְתַרֵחק  אֹוֵמר ַהְרֵחק ִמּׁשָ
ִנְלַמד  ֶׁשָּמא  ֵמֲחָׁשׁש  ַרק  ֵאיָנּה  ָרע'  ֵכן  ִמ'ּׁשָ
ִמַּמֲעָׂשיו, ֶאָּלא ַאף ֵמֲחָׁשׁש ֶּפן ֵנָעֵנׁש ְּבֶחְטאֹו, 
ֶׁשּסֹוְתִרים  ְנָגִעים  ְּבִהְלכֹות  ֶׁשָּמָצאנּו  ְּכִפי 
ִני  ִקיר ְּבַבִית ַהְּמֻנָּגע ַאף ַּכֲאֶׁשר ֵמֶעְברֹו ַהּׁשֵ
ִמְתּגֹוֵרר ָאָדם ַצִּדיק, ֶׁשֵּכן "אֹוי ָלָרָׁשע – אֹוי 
ָׁשם).  ָאבֹות  רע"ב  א;  ט  ָנָתן'  ְּדַרִּבי  ('ָאבֹות  ִלְׁשֵכנֹו" 
ְלִפיָכ, ְמַיֲחִדים ָאנּו ַּבָּקָׁשה ְמֻיֶחֶדת ְלִהָּנֵצל 

ַחר).  ֵכן ָרע' ('ַאּבּוִדְרַהם' ִּבְרכֹות ַהּׁשַ ִמ'ּׁשָ
ְּבאֶֹפן נֹוָסף ֵּבֵאר זֹאת ַרִּבי ַאֲהרֹן ֵלִוין ֵמֵריָׁשא 
ַעל ִּפי ַהּמּוָבא ַּבִּמְׁשָנה (ַׁשָּבת נד ב): "ָּפָרתֹו ֶׁשל 
ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֵּבן ֲעַזְרָיה ָהְיָתה יֹוְצָאה ִּבְרצּוָעה 
ֶׁשֵּבין ַקְרֶניָה ֶׁשֹּלא ִּבְרצֹון ֲחָכִמים" [ֶׁשָּסְברּו 
ּוַבְּגָמָרא  אּוי].  ְּכַמּׂשְ ֶנֱחֶׁשֶבת  ֶׁשָהְרצּוָעה 
(ָׁשם) ְמבָֹאר ֶׁשְּבַוַּדאי ֶׁשַרִּבי ֱאִליֶעֶזר א ָעַבר 
ֶׁשל  ָהְיָתה  זֹו  ָּפָרה  ֶאָּלא  ֲחָכִמים  ְרצֹון  ַעל 
ִנְקֵראת   – ָּבּה  ִמָחה  ֶׁשֹּלא   ּוִמּתֹו" ְׁשֶכְנּתֹו, 
 ָּכ ַעל  ֶׁשַאף  לֹוַמר  ֵיׁש  ֶזה  ְלִפי  ְׁשמֹו".  ַעל 
ֵכן  ִמּׁשָ "ְוַהִּציֵלנּו...  ְּבַבָּקַׁשת:  ָאנּו  ְמַכּוְִנים 
ָרע", ֶׁשַּכֲאֶׁשר ְׁשֵכֵנינּו עֹוִׂשים ַמֲעִׂשים ָרִעים 
ֲעלּוִלים ֲאֵחִרים ִלְסּבֹר ֶׁשִּכְבָיכֹול ַמְסִּכיִמים 
ָאנּו ְלַדְעָּתם ְוַיֲאִׁשימּו אֹוָתנּו ַּבֲעוֹוָנם ('ִּבְרַּכת 

ַאֲהרֹן' ְּבָרכֹות פ"ב ַמֲאָמר קכח).

'ָׁשֵכן ָרע' ָיכֹול ְלֵהָהֵפ ְל'ָׁשֵכן טֹוב'
ִנָּתן  ָרע'  ּומֵ'ָחֵבר  ָרע'  ֶׁשמֵּ'ָאָדם  ְּבעֹוד 
ֵכן ָהַרע ָּדר ָּתִמיד  ְלִהְתַרֵחק ּוְלִהְתַנֵּתק, ַהּׁשָ
ְלִצֵּדנוּ ְוַעל ֵּכן ְזקּוִקים ָאנּו ְלַבָּקָׁשה ְמֻיֶחֶדת 

ֶׁשִּנָּנֵצל ִמֶּמּנּו ('ְּבָרָכה ְוָׁשלֹום' ח יג).
ְּבַרִּבי  ה  ַמֲעֹשֶ הּוָבא  א)  (י  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ֶׁשִהְרּבּו  ִּבְריֹוִנים  ָּדרּו  ֶׁשִּבְׁשֵכנּותֹו  ֵמִאיר 
ֵמֶהם  ְלִהָּנֵצל  ֶׁשָרָצה   ּוִמּתֹו לֹו,  ְלָהִציק 
לֹו  ָאְמָרה  ֶׁשָּימּותּו.  ֲעֵליֶהם  ִהְתַּפֵּלל 
ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשַאָּתה  "ַעד  ִאְׁשּתֹו:  ְּברּוְרָיה 

ֶׁשָּיׁשּובּו  ֲעֵליֶהם  ִהְתַּפֵּלל  ֶׁשָּימּותּו,  ֲעֵליֶהם 
ִּבְתׁשּוָבה".

ֵּבֵאר ַרִּבי ַנְפָּתִלי ַּכ"ץ ַּבַעל 'ְסִמיַכת ֲחָכִמים' 
ִהְתַּפֵּלל  א  ֵמִאיר  ֶׁשַרִּבי  ָׁשם)  ּוְבָרָכה'  ה  ('ְקֻדּׁשָ
ִהְתַּפֵּלל  ֶאָּלא  ְׁשֵכָניו,  ֶׁשָּימּותּו  ִּבְמפָֹרׁש 
ֵכן  ִמּׁשָ "ֶׁשַּתִּציֵלִני...  זֹו:  ְּתִפָּלה  ֲעֵליֶהם 
זֹו  ֶׁשְּתִפָּלה  ָסבּור  ָהָיה  ֵמִאיר  ַרִּבי  ָרע". 
ְזַמן  ָּכל  ַרק  ְרִגיָלה   ְּבֶדֶר ְלהֹוִעיל  ְיכֹוָלה 
ִּבְׁשֵכנּותֹו,  ָלגּור  ָּבא  ֶטֶרם  ָרע'  ֵכן  ֶׁשַה'ּׁשָ
ִּבְׁשֵכנּותֹו  ָּדִרים  ֶׁשְּכָבר  ֵאּלּו  ִּבְריֹוִנים  אּוָלם 
ֵמֶהם  ְלִהָּנֵצל   ֶּדֶר ֵאין  ְלָרָעה,  ּבֹו  ּופֹוְגִעים 
ִחְּדָׁשה  ִאְׁשּתֹו  ְּברּוְרָיה   ַא ְּבִמיָתָתם.  ֶאָּלא 
ָלגּור  ָּבא  ָרע'  ֵכן  ֶׁשַה'ּׁשָ ְלַאַחר  ֶׁשַאף  לֹו 
ֶׁשֵּיָהֵפְך  ָעָליו  ְלִהְתַּפֵּלל  ִנָּתן  ִּבְׁשֵכנּותֹו, 

ְל'ָׁשֵכן טֹוב', ְּבָכ ֶׁשָּיׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה.

ַהִּציֵלנּו ִמֶּפַגע ָרע
ַחר) ְמָפֵרׁש ֶׁשַהַּבָּקָׁשה  ָה'ַאּבּוִדְרַהם' (ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ְלִהָּנֵצל 'ִמֶּפַגע רָע' ְמֻכּוֶֶנת ְּכַלֵּפי ִּפְגֵעי ַהְּזַמן, 
 ֶׁשֵהם ַּתָּקלֹות ָהֲעלּולֹות ְלִהְתַרֵחׁש ְּבַמֲהַל
ַהּיֹום, ַּכָּכתּוב (ִמְׁשֵלי כז א): "ִּכי א ֵתַדע ַמה 
ֵּיֶלד יֹום". אּוָלם ֵיׁש ִמי ֶׁשֵּפֵרׁש ֶׁשַּבָּקָׁשה זֹו 
ְמֻכּוֶֶנת ְּכַלֵּפי ַמִּזיק ֶׁשֹּלא ִנָּתן ְלתֹוְבעֹו ְּבִדין 
א): "ֵחֵרׁש,  ָּפז  (ב"ק  ִנינּו  ֶׁשּׁשָ ָמה  ְּכֵעין  ּתֹוָרה, 
 – ָּבֶהן  ַהחֹוֵבל  ָרָעה,  ְּפִגיָעָתן  ְוָקָטן  ׁשֹוֶטה 
ַחָּיב, ְוֵהם ֶׁשִחְּבלּו ַּבֲאֵחִרים – ְּפטּוִרין" (ִסּדּור 

'ְצלֹוָתא ְּדַאְבָרָהם' ָׁשם).

עֹוד ֵיׁש ִמי ֶׁשֵּפֵרׁש ֶׁשַּבָּקָׁשה זֹו ְמֻכּוֶֶנת ְּכַלֵּפי 
ַהֵּיֶצר ָהַרע, ַעל ִּפי ַמֲאַמר ֲחָכִמים (ֻסָּכה נב ב): 
"ַּתָּנא ְּדֵבי ַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל: ִאם ָּפַגע ְּב ְמֻנּוָל 
זֹו  'ְּפִגיָעה'  ַהִּמְדָרׁש".  ְלֵבית  ָמְׁשֵכהּו   – ֶזה 
ִהיא ְּתִחַּלת ִהְתעֹוְררּות ָהֲעֵבָרה, ּוַמְעִּתיִרים 
(ִסּדּור  ֵמַהֵּיֶצר  ִנָּנֵצל  ֶזה  ְּבָׁשָלב  ֶׁשְּכָבר  ָאנּו 

'ִּבְרַּכת ָאבֹות' עמ' יד). 

ה ָּבַרִּבי ַּבַעל 'ֶׁשַפע ַחִּיים' ִמַּצאְנז: ָהָיה  ַמֲעֹשֶ
ְלַאַחר  ִמירֹון,  ַקִּדיָׁשא  ֵמַאְתָרא  ְּבׁשּובֹו  ֶזה 
ָּכל   ְּבֶמֶׁש ִּבְתִפָּלה  ִלּבֹו  ֶאת  ָׁשם   ַפ ֶׁשּׁשָ
ֶׁשּבֹו  ָהֶרֶכב  ָעַמד  ַהּבֶֹקר  ְּבַאְׁשמֶֹרת  ַהַּלְיָלה. 
'ָהִעיר  ֶׁשל  ִּבְמבֹואֹוֶתיָה  ּוְמַלּוָיו  ָהַרִּבי  ָנְסעּו 
ָיִמים  ְּבאֹוָתם  ֶׁשּנֹוְדָעה  ֵחיָפה,   – ָהֲאֻדָּמה' 

מֹאל ַהְּמֻרָחק ֵמַהָּדת. ְּכָמעֹז ַמֲחֵנה ַהּׂשְ
ִלְמַלּוָיו:  ָהַרִּבי  ָאַמר  ָלִעיר  ְּכִניָסָתם  ֶטֶרם 
ִלְראֹות  ָּתִמיד  ַעְצמֹו  ְלַהְרִּגיל  ָהָאָדם  "ַעל 
ַהּטֹוב  ֵחֶלק  ֶאת  ְוַרק   ַא ְוִעְנָין  ָּדָבר  ְּבָכל 
 :ֶׁשּבֹו. ְוַאף ִּתְּקנּו ָלנּו ְּתִפָּלה ְמֻיֶחֶדת ַעל ָּכ
'ֶׁשַּתִּציֵלנּו... ִמֶּפַגע ָרע', ֶׁשְּלעֹוָלם א ִנְפּגֹׁש 
ְוִנְפַּגע ַּבֵחֶלק ָהַרע, ֶאָּלא ִנְרֶאה ֶאת ַהְּדָבִרים 

ַהּטֹוִבים ִּבְלַבד".
ִּדְבֵרי ָהַרִּבי ֶׁשָהיּו ִנְרִאים ִּבְתִחָּלה ִּכְסתּוִמים, 
ְּבִנּגּוד  ַּכֲאֶׁשר  ְמֵהָרה,  ַעד  ָלֶהם  ִהְתָּבְררּו 
ֵחיָפה  ָהִעיר  ּתֹוְכֵכי  ֶאל  ְּבִהָּכְנָסם  ַלְּמֻצֶּפה, 
ַהָּדת,  ַלֲעִזיַבת  ְּכֵסֶמל  נֹוְדָעה  ֶׁשָּכָאמּור 
ָהָיה  ְלֵעיֵניֶהם  ֶׁשִּנְגָלה  ָהִראׁשֹון  ַהַּמֲחֶזה 
ַמְׁשִּכיֵמי  ּוְׁשֵלִמים,  ְיֵרִאים  ְיהּוִדים  ְׁשלֹוָׁשה 
קּום, ַהְּמִחיִׁשים ַצֲעֵדיֶהם ִּבְרחֹוָבּה ֶׁשל ִעיר, 
ְּכֶׁשַּנְרִּתיק ַטִּלית ּוְתִפיִלין ַּתַחת ֵּבית ֶׁשְחָים. 
ִלְתִפַּלת  ִמֲהרּו  לֹוָׁשה  ֶׁשַהּׁשְ ָהָיה  ִנְרֶאה 

ַׁשֲחִרית ִעם ָהֵנץ ַהַחָּמה.
ִּבְראֹותֹו זֹאת ָקָרא ָהַרִּבי ְּבִׂשְמָחה ִלְמקָֹרָביו: 
"ִהֵּנה ְרִאיֶתם; ַּכֲאֶׁשר ָאָדם רֹוֶצה ִלְראֹות ַרק 
ֶאת  ֶׁשִּיְרֶאה  ּדֹוֲאִגים  ַמִים  ִמּׁשָ ַהּטֹוב,  ֶאת 
ח"ב  ָהֵאׁש'  ('ַלִּפיד  ְלֶפֶלא"  ַוְיִהי  ִּבְלַבד...  ַהּטֹוב 

עמ' תרנא).

ִּדיָרה ֶׁשֻהְרֲחָבה ְּבַחְברּוָתא

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ּדירה ֶׁשֻהר

סִסּפּו
עלַ
ִ ם

ַחר (ב) ַ ְרכֹות ַהּשׁ ַאַחר ּבִ 'ְיִהי ָרצֹון' ׁשֶ

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
ׁשַאַחר ֹון'

נִניִניי ְ פּפּ ם 

ֵכן ָרע  ֵמָאָדם ָרע, [ִמֵּיֶצר ָרע], ֵמָחֵבר ָרע ָהֲעלּוִלים ְלַהִּזיק ִלי ְּבגּוִפי אֹו ְּבָממֹוִני ּוִמּׁשָ
– ֶׁשֹּלא ֵאָעֵנׁש ִעּמֹו ַעל ֲעוֹונֹוָתיו ּוִמֶּפַגע ָרע – ִמ'ִּפְגֵעי ַהְּזַמן', ְּדַהְינוּ ַּתָּקלֹות ָהֲעלּולֹות 

ְלִהְתַחֵּדׁש ְּבַמֲהַל ַהּיֹום. 


