
ְּבָפָרַׁשת ַאֲחֵרי-מֹות ָאנּו קֹוְרִאים ֲהָלכֹות ְמֻיָחדֹות ֶׁשִּנְצַטָּוה ָּבֶהן ֵׁשֶבט ַהְּכהּוָנה, ְלַאַחר ָהָאסֹון 
ַהּנֹוָרא ֶׁשֵאַרע ְּבִהְסַּתְּלקּוָתם ֶׁשל ָנָדב ַוֲאִביהּוא ְּבֵני ַאֲהרֹן ְּבָקְרָבָתם ִלְפֵני ה', ַּכֲאֶׁשר ָּבִראׁשֹוָנה 
ֶׁשָּבֶהן ִהְצַטָּוה ַאֲהרֹן ִּבְפִתיַחת ָּפָרָׁשֵתנּו (טז ב) "ְוַאל ָיבֹא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש ִמֵּבית ַלָּפרֶֹכת... 

ְוא ָימּות".

ָחִליָלה  ִיָּכְׁשלּו  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַהּקֶֹדׁש  ִמן  ְלַהְרִחיָקם  ְּבַמָּטָרה  ּוְלָבָניו  ְלַאֲהרֹן  ָאְמָנם  ִנָּתן  ֶזה  ִצּוּוי 
ַּבַּמֲאָמר  ְלִהָּוַכח  ֶׁשּנּוַכל  ְּכִפי  ֵמִאָּתנּו,  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל  נֹוֵגַע  הּוא  ְלַמֲעֶׂשה  אּוָלם  ּבֹו,  ְּבִזְלזּול 

ֶׁשְּלָפֵנינּו.

ִנְפָּתח ִּבְדָבָריו ֶׁשל ַרִׁש"י ְּבֵבאּור ַהִּצּוּוי ַהִּנְזָּכר: "ִּכי ָּתִמיד ֲאִני ִנְרֶאה ָׁשם ִעם ַעּמּוד ָעָנִני, ּוְלִפי 
ְּבקֶֹדׁש  ָּתִמיד  ְמצּוָיה  ה'  ֶׁשְּׁשִכיַנת  ֵּכיָון  ְּכלֹוַמר,  ָלבֹא".  ַיְרִּגיל  ֶׁשֹּלא  ִיָּזֵהר  ָׁשם  ְׁשִכיָנִתי  ֶׁשִּגּלּוי 

ַהָקָּדִׁשים, ַעל ֵּכן ֻהְזַהר ַאֲהרֹן ֶׁשֹּלא ָיבֹא ְלָׁשם ְּבָכל ֵעת, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ַיֲהפֹ ֶאְצלֹו ַהָּדָבר ְלֶהְרֵּגל.

ַעל ִּדְבֵרי ַרִׁש"י ֵאּלּו, ֵמִביא רֹאׁש ְיִׁשיַבת ִמיר, ַהָּגאֹון ַרִּבי ַחִּיים ְׁשמּוֵאֶלִביץ ָזָצ"ל ('ִׂשיחֹות מּוָסר' 
ַעל  ַּבֶהְסֵּבר  ד)  (א  ָאבֹות  ְלַמֶּסֶכת  ְּבֵפרּוׁשֹו  ַיֲעֵבץ  ֶהָחִסיד  ֶׁשל  ַהִּנְפָלִאים  ְּדָבָריו  ֶאת  סו)  ַמֲאָמר 

ַהָּפסּוק (ְיֶחְזֵקאל מו ט): "ּוְבבֹוא ַעם ָהָאֶרץ ִלְפֵני ה' ַּבּמֹוֲעִדים ַהָּבא ֶּדֶר ַׁשַער ָצפֹון ְלִהְׁשַּתֲחוֹת 
ֵיֵצא ֶּדֶר ַׁשַער ֶנֶגב ְוַהָּבא ֶּדֶר ַׁשַער ֶנֶגב ֵיֵצא ֶּדֶר ַׁשַער ָצפֹוָנה א 

ָיׁשּוב ֶּדֶר ַהַּׁשַער ֲאֶׁשר ָּבא בֹו ִּכי ִנְכחֹו ֵיֵצא".

ִיְרֶאה  ֶׁשֹּלא   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ִהְקִּפיד  "ִּכי  ַיֲעֵבץ:  ֶהָחִסיד  ּוֵבֵאר 
ַהַּׁשַער ְׁשֵּתי ְּפָעִמים, ֶּפן ִיְׁשֶוה ְּבֵעיָניו ְלַׁשַער ֵּביתֹו ְוִקירֹות ֵּביָתיו 
ְלִקירֹוָתיו... ְוִהֵּנה ֶזה ָהָיה ֲעוֹון ַמֲעֵׂשה ָהֵעֶגל, ֶׁשָהָיה אֶֹהל מֹוֵעד 
ְּבתֹוָכם ַעד ֶׁשָּמֲאסּו ּבֹו... ּומֶֹׁשה ַרֵּבנּו ע"ה ִהְרִּגיׁש ָּבֶזה ְוָלֵכן ָנָטה 

ַאַחר ָּכ ֶאת ָהאֶֹהל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ַהְרֵחק ִמן ַהַּמֲחֶנה".

ְּבָדָבר ֶזה נּוַכל ְלִהָּוַכח ָּבֻעְבָּדה ַהְּמַעְנֶיֶנת, ֶׁשָּכל עֹוד ֶׁשָהיּו ְּבֵני 
ָקָצה  "ְוַנְפֵׁשנּו  ַּכָּכתּוב  ַהָּמן,  ַּבֲאִכיַלת  ָקצּו   - ַּבִּמְדָּבר  ִיְׂשָרֵאל 
ּוָפַסק  ָלָאֶרץ  ֶׁשִּנְכְנסּו  ּוְבֶרַגע  ה),  כא  (ַּבִּמְדָּבר  ַהְּקֵקל"  ַּבֶּלֶחם 
ּוְלָאְכלֹו  ָלׁשּוב  ְוִהְׁשּתֹוְקקּו  ְּבַמֲעָלתֹו  ִהִּכירּו  ִמָּיד  ִמָּלֶרֶדת,  ַהָּמן 

ְּכָבִראׁשֹוָנה. (ְרֵאה ַרִׁש"י ְיהֹוֻׁשַע ה יא)

א ְלַהְרּבֹות ַּבֲהִליָכה ַלְּמקֹומֹות ַהְּקדֹוִׁשים
"ַהֶהְרֵּגל הּוא ָהאֹוֵיב ַהָּגדֹול ֶׁשל ָּכל ֶרֶגׁש ְקֻדָּׁשה ְוִהְתרֹוְממּות. 
ּוְבַנְפׁשֹו  ְוַהִּנְׂשָּגב,  ַהַּנֲעֶלה  מּול  ֶאל  ָהָאָדם  ֶׁשִּנָּצב  ְּבָׁשָעה 
ִמְתנֹוְצִצים ִזיִקים ֶׁשל ֵאׁש קֶֹדׁש, ָּבא ַהֶהְרֵּגל ּוְמַכֶּבה אֹוָתם ְּבזֹו 

ַאַחר זֹו, ַעד ִּכי ִּתְדַע ָהֵאׁש ָּכִליל". ('ִׂשיחֹות מּוָסר' ָׁשם)

ְוָנִאים ַהְּדָבִרים ְלִמי ֶׁשֲאָמָרם, ֶׁשֵּכן ַּכָּידּוַע ֶהְחִׁשיב ַהְּגַר"ח ָזָצ"ל ַעד ְמאֹד ֶאת ַהְּתִפָּלה ַּבּכֶֹתל 
ַהַּמֲעָרִבי, ּוְבָכל ֵעת ֶׁשָהָיה ָּבא ְלָׁשם ָהיּו ִמְתַקְּבִצים ְסִביבֹו ַרִּבים ְּכֵדי ַלֲחזֹות ִּבְתִפָּלתֹו ַהִּנְרֶּגֶׁשת 
ִליׁשּוַעת ַהְּכָלל ְוַהְּפָרט. אּוָלם ַלְמרֹות זֹאת ָהָיה ָרִגיל ָּתִמיד ְלַהְזִהיר ֶאת ַּתְלִמיָדיו ֶׁשֹּלא ָיבֹואּו 
ִלְלֹמד  ִנָּתן  ֶׁשֵּמֶהם  ַהַּנ"ל,  ַיֲעֵבץ  ֶהָחִסיד  ִּדְבֵרי  ֶאת  ִלְפֵניֶהם  ְּבַהְזִּכירֹו  ְּתכּופֹות,  ְלִעִּתים  ְלָׁשם 
ּוְלַזְלֵזל  ָּבֶהם,  ָלקּוץ  ַּדְוָקא  ְלָאָדם  ִלְגרֹם  ָעלּול  ֶׁשָּכֵאּלּו,  ְקדֹוִׁשים  ִלְמקֹומֹות  ַהֲהִליָכה  ִרּבּוי  ִּכי 

ָחִליָלה ִּבְכבֹוָדם. ('ִּבְׁשִביֵלי ַהִּמְנָהג' ח"ב עמ' שיא)

ִהְתַחְּדׁשּות יֹום-יֹוִמית
ַעל ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי יֹוֵאל ִמַּסאְטֵמאר ָזָצ"ל ִסְּפרּו, ִּכי ִּבְׁשהּותֹו ַּפַעם ְּבִׂשְמַחת ִנּׂשּוִאין, ִּבֵּקׁש 
ֵהִׁשיב  ַּכֲאֶׁשר  ְוַכָּלה.  ָחָתן  ִׂשְמַחת  ַהְרּבֹות  ְלַמַען  ַהִּצּבּור  ִּבְפֵני  ְלַחּקֹותֹו  ְרׁשּות  ַה'ַּבְדָחן'  ִמֶּמּנּו 
ְּבַעְנְוָתנּותֹו ְּבִחּיּוב, ָעָלה ָהִאיׁש ֶאל ַהָּבָמה ְוֵהֵחל ְלַחּקֹות ֶאת ָהַאְדמֹו"ר ְּכַיד ִּכְׁשרֹונֹו ַהּטֹוָבה 
ָעָליו, ֶאת ְּתִפּלֹוָתיו ּוְדָרׁשֹוָתיו ְוכּו'. ְלֶפַתע ִהְבִחין ְלֶחְרָדתֹו ִּכי ָהַאְדמֹו"ר ֵהֵחל ְלָמֵרר ִּבְבִכי. 

ְלֻתּמֹו ָסַבר ִּכי ִהְרִחיק ֶלֶכת ּוָפַגע ָּבַאְדמֹו"ר, ַעל ֵּכן ָיַרד ִמָּיד ִמן ַהָּבָמה ּוָפָנה ְלַחּלֹות ֶאת ְּפֵני 
ָהַרִּבי ּוְלַבֵּקׁש ְסִליָחתֹו, ּתֹו ֶׁשהּוא ְמַמְלֵמל: "ַוֲהא ִקַּבְלִּתי ְרׁשּות..."

אּוָלם ָהַרִּבי ֵהִניַח ָיד ַמְרִּגיָעה ַעל ְּכֵתפֹו ְוִהְסִּביר לֹו ְּבנַֹעם: "ַאל ְל ַלֲחׁשֹׁש. א ָּבִכיִתי ִמּׁשּום 
ּכֹה  ְּבֹאֶפן  ה'  ַוֲעבֹוַדת  ִּבְתִפָּלה  ְּתנּועֹוַתי  ֶאת  ַאָּתה  ְמַחֶּקה  ֵּכיַצד  ֶׁשִּבְראֹוִתי  ֶאָּלא  ִּבי,  ֶׁשָּפַגְעָּת 
ְמֻדָּיק, ָעְלָתה ְּבִלִּבי ַהְּתִמיָהה: אּוַלי ַאף ֲאִני ְמַחֶּקה ֶאת ַעְצִמי... אּוַלי ְּכָבר ֵאיֶנִּני עֹוֵבד ֶאת ה' 
ִמּתֹו ִהְתַחְּדׁשּות יֹום-יֹוִמית, ֶאָּלא ְּכַחְקָין ָהעֹוָׂשה זֹאת ִמן ַהָּׂשָפה ְוָלחּוץ - ְוַעל ָּכ ָּבִכיִתי". 

('ַיְלקּוט ֶלַקח טֹוב' – 'ַחִּיים ֶׁשל ּתֹוָרה' ח"ב עמ' צו)

ַהֶּכֶלב א ִייַרׁש ַּגן ֵעֶדן
ִלְדָבִרים  ַהּנֹוֵגַע  ְּבָכל  ַה'ְּמֻלָּמָדה'  ְּגנּות  ַעל  ִלְלֹמד  נּוַכל  ֶׁשִּמֶּמּנּו  ֵלב,  ַחְדֵרי  ְונֹוֵקב  ִנְפָלא  ָמָׁשל 
ֶׁשִּבְקֻדָּׁשה, ִסֵּפר ַהַּמְׁשִּגיַח ַהְּגַה"צ ַרִּבי ֵאִלָּיהּו לּוְּפָיאן ָזָצ"ל ְּבִׂשיָחתֹו ְלַתְלִמיָדיו, ְוַנְתִאימֹו ִלְלׁשֹון 

ְזַמֵּננּו:

ְּבֵני  ֶׁשל  ַרּבֹות  ֲעָׂשרֹות  ַחִּיים.  ׁשֹוֶקֶקת  ָהִעיר  ִמן  ַּבְּיִציָאה  ַהּׁשֹוֶכֶנת  ַהַּתֲחָנה  ָהְיָתה  ּבֶֹקר  ִּכְבָכל 
ִלְמחֹוז  ֶׁשַּיִּסיָעם  ָלאֹוטֹוּבּוס  ִּבְדִריכּות  ָּבּה  ְוִהְמִּתינּו  ָעְמדּו  ָאָדם 
ֶחְפָצם. ַעל ְּפֵני ַרִּבים ֵמֶהם ִנְּכָרה ֲאֶרֶׁשת ֶׁשל קֶֹצר רּוַח - ִמי א 

ְמַמֵהר ְּבָׁשָעה ְלחּוָצה ֶׁשָּכזֹו...

ּוִפְתאֹום, ְנִביחֹות ַמְבִעיתֹות ָחְתכּו ֶאת ֲאִויר ַהּבֶֹקר, ַּכֲאֶׁשר ִמָּיד 
ַאֲחֵריֶהן ִנְׁשְמָעה ְצָעָקה ְמבֶֹהֶלת: "ַמֵהר, ְלִהְתַרֵחק!!"

ַּבֲאִויַרת ַהַּפַחד ֶׁשָּׂשְרָרה ְּבאֹוָתם ָיִמים ָּבָאֶרץ, ָהיּו ָהֲאָנִׁשים ְּכָבר 
ֶׁשִּיְתָּבֵרר  ָחׁשּוד  ֵחֶפץ  ֶׁשִּנְמָצא  'ַּכִּנְרֶאה  ֶׁשָּכֶזה.  ְלַמָּצב  ְמֻתְרָּגִלים 
ַמֵהר ְמאֹד ַּכֲחִביָלה ֲאבּוָדה ֶׁשָּׁשַכח ָּכאן ֶאָחד ַהּנֹוְסִעים', ִהְרֲהרּו 
ְּבַבד  ּוַבד  ַהְּמֻיָּתר  ָהִעּכּוב  ַעל  רֹוְטִנים  ְּכֶׁשֵהם  ְלַעְצָמם,  ָהֲאָנִׁשים 

ִמְתַרֲחִקים ִּבְמִהירּות ִמן ַהַּתֲחָנה.

ִּבְמֻיָחד  ֶׁשֻאַּלף  ֶּכֶלב  ְּכֶׁשְּלָידֹו  ַהִּבָּטחֹון,  ִאיׁש  ַרק  נֹוַתר  ַּבַּתֲחָנה 
ָחַדל  ְוא  ַעְצָּבנּות  אֹותֹות  ֶהְרָאה  ַהֶּכֶלב  ֶנֶפץ.  ָחְמֵרי  ְלִגּלּוי 
ֵמַהָּמקֹום  ְלִהְתַרֵחק  ְּבָעָליו  ֶהְחִליט   ּוְלִפיָכ ִמְּנִביחֹוָתיו, 

ּוְלִהְצָטֵרף ְלֶיֶתר ַהּנֹוְסִעים ֶׁשִהְמִּתינּו ְּבֶמְרָחק ָּבטּוַח.

ּוְמַהְדֵהד.  ַעז  ֶנֶפץ  קֹול  ִנְׁשַמע  ְוִהֵּנה  ַהַּדָּקה  ַמֲחִצית  ָחְלָפה  א 
ָסֵפק  ְלָכל  ֵמַעל  ִהְבִהירּו  ֵעֶבר,  ְלָכל  ֶׁשִהְתעֹוְפפּו  ַהַּתֲחָנה  ְרִסיֵסי 
ִּכי ַהַּפַעם ְמֻדָּבר ָהָיה ְּבִעְנָין ְרִציִני - ֵנס ָּגלּוי ֶׁשֵאינֹו ִנָּתן ְלִעְרעּור.

ְּברֹב  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ָׁשַלח  ִאּלּוֵלא  קֹוֶרה  ָהָיה  ָמה  יֹוֵדַע  'ִמי 
ַהּנֹוְכִחים  ָּכל  ָחְׁשבּו  ַהָּנכֹון...'  ָּבֶרַגע  ְּבִדּיּוק  ְלִהְתַרֵחׁש  ָהעֹוֵמד  ֶאת  ֶׁשִּגָּלה  ַהֶּכֶלב  ֶאת  ַרֲחָמיו 

ְּבִהְׁשָּתאּות.

"ָּכל ַהַּמִּציל ֶנֶפׁש ַאַחת ִמִּיְׂשָרֵאל ְּכִאּלּו ִקֵּים עֹוָלם ָמֵלא", ָזַעק ַרִּבי ֵאִלָּיהּו ְלַאַחר ֶׁשִּסֵּים ְלַסֵּפר 
ֶאת ַהָּמָׁשל, "ַהִאם ַּגם ֶּכֶלב ֶזה ִיְזֶּכה ְלִהָּכֵנס ְלַגן ֵעֶדן?!" ָּתָהה ְּבָאְזֵני ַהּׁשֹוְמִעים.

"ַמּדּוַע א?!" ִהְסִּביר ַהַּמְׁשִּגיַח ִמָּיד, "ִמּׁשּום ֶׁשהּוא ְּבֶעֶצם א ָעָׂשה ָּדָבר! הּוא ְּבַס ַהּכֹל ֻאַּלף 
ְלָהִריַח ּוְלַגּלֹות ָחְמֵרי ֶנֶפץ, ּוְכִפי ֶׁשִאְּלפּוהּו ָעָׂשה.

"ַאף ָאנּו" ִסֵּים ַהַּצִּדיק ַּבִּנְמָׁשל, "ַּכֲאֶׁשר ָאנּו חֹוְׁשִבים ַעל ַהָּׂשָכר ַהְּמַצֶּפה ָלנּו ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון, 
ָעֵלינּו ְלִהְתּבֹוֵנן ְוַלֲחקֹר ַהִאם ָאנּו עֹוִׂשים ֶאת ַהִּמְצוֹות ִמּתֹו ֶרֶגׁש ַוֲהָבָנה ְּפִניִמית, אֹו ָחִליָלה 
ְּכִמְצַות ֲאָנִׁשים ְמֻלָּמָדה, ִּכְבָיכֹול ֻאַּלְפנּו ַלֲעׂשֹות ֵּכן. ֵּכיָון ֶׁשַּלֲעבֹוָדה ֶׁשָּכזֹו ֵאין ֵעֶר ַּבָּׁשַמִים, 
ָראּוי ְלָכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ַלֲעׂשֹות ָּכל ַטְצְּדֵקי ְּכֵדי ְלִהְתַאֵּמץ ַּבֲעִׂשַּית ַהִּמְצוֹות ִמּתֹו ֶרֶגׁש ַוֲהָבָנה 

ְוא ִּכ'ְמֻלָּמָדה'". ('ִניצֹוצֹות' ְּבֵראִׁשית עמ' מב)

ים ת ַאֲחֵרי ְקדֹוׁשִ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ּבִ

ט

ֵמע ם 
"ְוַאל ָיבֹא ְבָכל ֵעת ֶאל ַהּקֶֹדׁש" (טז ב)

ן ̇ ָ‡מ≈ כּו ז¿ ƒָך ּב ∆‡ י י'י רֹופ¿ ƒנ‡ֲ
ה  ּיָ ƒר יַמט¿ ƒ‚ ן" [-ּב¿ ים "ָ‡מ≈ ƒעֹונ ָרכֹו˙ ו¿ ˙ ַהּב¿ ים ‡∆ ƒע ֹומ¿ ׁ̆ ל  ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒּי ∆ ׁ̆  ˙ ע≈ י ּב¿ ƒרּו ּכ ׁ̆ ָ‡מ¿ „ֹו ָּ̃ זַֹּהר ַה ּבַ
י  ≈„ ה ּכ¿ ָ ׁ̆ „ֹו ¿ּ̃ יָנה ַה ƒכ ¿ ׁ ּ̆ ם ַה ָ ׁ̆ ˙ ל¿ נ∆ ּמ∆ ַ„ּ ז¿ ƒמ „ ּיָ ƒם ה' ַעל ָיָ„ם, ּומ ≈ ׁ̆  „ ַיח≈ ¿̇ ƒי מ ֲהָוָי"ה ‡„נ"י] ֲהר≈
ם  ƒַמי ָ ׁ ּ̆ ן ַה ƒל מ ָר‡≈ ¿ׂ̆ ƒי ַלַח˙ ל¿ ¿ ׁ̆ ƒנ ן ו¿ ∆„ ן ע≈ י ּ‚ַ ֲער≈ ַ ׁ̆ ים  ƒח ָּ̇ פ¿ ƒָכך¿ נ ה, ּוב¿ חּו„ ַהּנֹוָר‡ ַהזּ∆ ƒַהּי ָהנֹו˙ מ≈ ל≈

פּוַ‡˙ ַהּ‚ּוף. ׁ̆ ּור¿ פ∆ פּוַ‡˙ ַהּנ∆ ר¿
י" -  ƒי ֲ‡נ ƒָך" – "ּכ ∆‡ י ה' רֹופ¿ ƒי ֲ‡נ ƒּוב "ּכ˙ ֹון ַהּכָ ׁ̆ ּל¿ ƒמֹ„ מ ל¿ ƒָכך¿ נּוַכל ל ז ל¿ מ∆ ר∆

ָך'".  ∆‡ 'ה' רֹופ¿ ים ל¿ ƒּה זֹוכ ָ̇ ּיָ ƒי ֲענ ≈„ ַעל י¿ ∆ ׁ̆ ָך  ¿„ ַלּמ∆ ן" ל¿ ה "ָ‡מ≈ ּיָ ƒר יַמט¿ ƒ‚ ּב¿
י"ַע ƒים" ז ƒמּונ ר ‡¡ ֹומ≈ ׁ ּ̆ ַעל ַה" י ַ‡ֲהרֹן רֹ‡ָטה ּבַ ƒַה"˜ ַרּב ַהּ‚¿ י ַ‡ֲהרֹן" ל¿ ר≈ מ¿ ƒ‡"

ַהְׁשָלַמת ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּבֶאְמָצעּות ָאֵמן
ַנְפׁשֵֹתיֶכם  ֶאת  ְוִעִּניֶתם  ָלֶכם  ִהיא  ַׁשָּבתֹון  "ַׁשַּבת 

ֻחַּקת עֹוָלם" (טז לא)

'ָאֵמן'.  ֵהם  ָלֶכם'  ִהיא  'ַׁשָּבתֹון  ַהֵּתבֹות  סֹוֵפי 
כד)  פ"ט  (ְּבָרכֹות  ָהרֹא"ׁש  ְלִׁשיַטת  ֶרֶמז  ִמָּכאן 
'ַׁשָּבתֹון']  [ַהְּמֻכִּנים  טֹוִבים  ּוְבָיִמים  ֶׁשְּבַׁשָּבתֹות 
ְלַהְׁשָלַמת  ְּבָרכֹות  ְוַכָּמה  ַּכָּמה  ֲחֵסרֹות  ֶׁשָּבֶהם 
[ּוִבְפָרט  ְּביֹום  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  ֲאִמיַרת  חֹוַבת 
ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים, ֶׁשֵאָליו ִמְתַיֵחס ָּפסּוק ֶזה, ֶׁשּבֹו 
נּוַכל  ח)]  מז  ַאְבָרָהם'  'ָמֵגן  (ְרֵאה  ְּבָרכֹות   47 ֲחֵסרֹות 
ָאֵמן  ֲעִנַּית  ְּבֶאְמָצעּות  ְּבָרכֹות  ְלֵמָאה  ְלַהְׁשִלים 
ַעל ִּבְרכֹוֵתיֶהם ֶׁשל ָהעֹוִלים ַלּתֹוָרה ְוַעל ִּבְרכֹות 

ַהַהְפָטָרה, ַּכְּמבָֹאר ְּבִסְפֵרי ַהּפֹוְסִקים.

'ְּפִרי ִיְצָחק' ַמֲעֶרֶכת א
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"א ַתֲעׂשּו ָעֶול ַּבִּמְׁשָּפט ַּבִּמָּדה ַּבִּמְׁשָקל ּוַבְּמׂשּוָרה; ֹמאְזֵני ֶצֶדק ַאְבֵני ֶצֶדק ֵאיַפת 
ֶצֶדק ְוִהין ֶצֶדק ִיְהֶיה ָלֶכם" (יט לה לו)

ִהְתַהְּלכּו  ְּכָבר  ַּבּׁשּוק  ַהְּבִרּיֹות  ִמְּלַהִּגיַע,  ּבֹוֵׁשׁש  ֶׁשַהֶּגֶׁשם  ִמְסָּפר  ֳחָדִׁשים  ְּכָבר 
ְקדֹוַרִּנית ְּכֶׁשֵהם ִמְתַקִּׁשים ַלֲהגֹות ֶאת ַהִּמָּלה 'ַּבּצֶֹרת' ַעל ַּדל ִׂשְפֵתיֶהם ַהֲחֵרבֹות. 
עֹוָלִלים ָׁשֲאלּו ֵמִאּמֹוֵתיֶהם ַמִים - ָוַאִין, ְמִחירֹו ֶׁשל ַהֶּלֶחם ָנַסק ִלְגָבִהים ְוַהָּׂשדֹות 

ְמֻכִּסים ָהיּו ְּבַמְרָבד ָצהֹב ָקֵמל.
ֶטֶרם ִהִּגיַע ַהֵּסֶבל ִלְקֵצה ְּגבּול ַהְּיֹכֶלת, ּוְכָבר ָעְמדּו ַחְכֵמי ָהִעיר ְוָגְזרּו ַּתֲעִנית ַעל 
ַהְּגָׁשִמים. ָצמּו ֵׁשִני, ֲחִמִּׁשי ְוֵׁשִני - ְוא ַנֲענּו. ָחְזרּו ֵׁשִנית ַעל ֶזה ַהֵּסֶדר, אּוָלם ַׁשֲעֵרי 

ָׁשַמִים נֹוְתרּו ְסגּוִרים.
ַּבַּצר לֹו ָעַמד ַרב ָהִעיר ִּבְתִחָּנה ִלְפֵני ה' ּוִבֵּקׁש ִמְּלָפָניו ֶׁשּיֹוֶרה אֹותֹו ֶאת ַהַּמֲעֶׂשה 
ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה - ֵּכיַצד יּוַכל ְלָהֵקל ְולּו ִּבְמַעט ַעל ִסְבָלם ֶׁשל ּתֹוָׁשֵבי ָהִעיר ַהְּנֵמִקים 

ָּבָרָעב.
ַּבַּלְיָלה ֻהְפַּתע ָהַרב ַּכֲאֶׁשר ִּגּלּו לֹו ַּבֲחלֹום: "ַּדע ְל ִּכי א ֵיְרדּו ַהְּגָׁשִמים, ַעד ֶׁשָּיבֹא 
ֶחְנָוִני ְּפלֹוִני ְוַיֲעבֹר ִלְפֵני ַהֵּתָבה ִּבְתִפָּלה ַעל ַהַּמָּצב". ָהַרב ִהְתעֹוֵרר ִמָּיד ִמְּׁשָנתֹו, 
ֶׁשּנֹוַדע  ֶזה  ֶׁשֶחְנָוִני  ִיָּתֵכן  ֵּכיַצד  ֶׁשֲהא  ַהֲחלֹום,  ִּבְדַבר  ְלַפְקֵּפק  ֵהֵחל  ִלּבֹו  אּוָלם 
ּוְגדֹוִלים  ַרִּבים  ִהְצִליחּו  ֶׁשֹּלא  ָמה  ִּבְתִפָּלתֹו  ִלְפעֹל  ַיְצִליַח  ַוֲהמֹוִני,  ָּפׁשּוט  ְּכָאָדם 

ִמֶּמּנּו?!
א ָחַלף ְזַמן ַרב ֵמֵעת ֶׁשָחַזר ָהַרב ָלנּום ֶאת ְׁשָנתֹו, ְוִהֵּנה ִנְגָלה ֵאָליו ַהֲחלֹום ַּבַּפַעם 
ַהְּׁשִנָּיה, ְוׁשּוב הֹורּוהּו ְלַבֵּקׁש ִמן ַהֶחְנָוִני ֶׁשַּיֲעבֹר ִלְפֵני ַהֵּתָבה ּוְבָכ ֶּתְחַּדל ַהַּבּצֶֹרת.
ְוַהָּקָהל  ָהַרב,  ְלֵבית  ִמָּיד  ִנְקָרא  ַהֶחְנָוִני  ְלִפְקּפּוק.  ָמקֹום  ָהָיה  א  ְּכָבר  ַהַּפַעם 
ִהְתַּבֵּקׁש ְלִהְתַאֵּסף ׁשּוב ַלֲעֶצֶרת ְּתִפָּלה ּוְזָעָקה. "ִמי ַיֲעבֹר ַהַּפַעם ִלְפֵני ַהֵּתָבה?", 
ָהָיה ִמי ֶׁשָּׁשַאל, אּוָלם ָהַרב א ֵהִׁשיב. ָחַׁשׁש הּוא ֶׁשִאם ֵיְדעּו ֶאת ִמי הּוא עֹוֵמד 
יֹוֵדַע  ֶׁשֵאינֹו  ְּכִמי  ֻמָּכר  ָהָיה  ַהֶחְנָוִני  ֶׁשֵּכן  זֹאת,  ַלֲעׂשֹות  ַיִּניחּוהּו  א  ְלַחָּזן,  ְלַמּנֹות 

צּוַרת אֹות, ְוֵכיַצד יּוַכל ֵאפֹוא ַלֲעבֹר ִלְפֵני ַהֵּתָבה.
ְמֻלֶּוה  ָהַרב  ִנְכַנס  ֶּפה,  ֶאל  ִמֶּפה  ָמֵלא  ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ְוָהָיה  ָהָעם  ָּכל  ֶנֶאְספּו  ַּכֲאֶׁשר 
ָּבֶחְנָוִני ְוהֹוָרה לֹו ָלֶגֶׁשת ָלַעּמּוד. ָראֵׁשי ַהָּקָהל א ָיְכלּו ִלְכא ֶאת ְּפִליָאָתם, ְוֵהם 
ִנְּגׁשּו ִמָּיד ֶאל ָהַרב ְוָאְמרּו: "ְוִכי א ָיכֹול ָהָיה ַמר ִלְמצֹא ָאָדם ָראּוי ִמֶּמּנּו?! ֲהא 

ְקִהיָלֵתנּו ִהְתָּבְרָכה ַּבֲאָנִׁשים ְּגדֹוִלים ּוַבֲעֵלי ֵׁשם!"
ְוַאף  אֹות,  צּוַרת  יֹוֵדַע  ֵאיִני  "ֲהא  ְוָטַען:  ַהֵּתָבה  ִלְפֵני  ַלֲעבֹר  ָאָבה  א  ַהֶחְנָוִני  ַּגם 
ִלְהיֹות  אּוַכל  ְוֵכיַצד  ָּכָראּוי,  ַלֲהגֹות  יֹוֵדַע  ֵאיִני  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֶׁשל  ִראׁשֹוָנה  ָּפָרָׁשה 

ָלֶכם ִלְׁשִליַח ִצּבּור?"
אּוָלם ָהַרב ָהָיה ֶנְחָרץ ְּבַדְעּתֹו ְוהֹוָרה לֹו: "ַּגׁש ֶאל ָהַעּמּוד ְוִהְתַּפֵּלל ְּכִפי ְיָכְלְּת, ִּכי 

ֵאין ָלנּו ֶּדֶר ַאֶחֶרת ְלִהָּוַשׁע!"
ָׁשַמע זֹאת ַהֶחְנָוִני, ּוְבֶטֶרם ִהְסִּפיק ֵאי-ִמי ִלְפצֹות ֶאת ִּפיו, ָנָׂשא ַרְגָליו ּוָבַרח ִמֵּבית 

ַהְּכֶנֶסת.
"ּוָמה ַנֲעֶׂשה ַעְכָׁשו?" ָּתְמהּו ָראֵׁשי ַהָּקָהל. "ַנְמִּתין ְמַעט ְוִנְרָאה ֵּכיַצד ִיּפֹל ָּדָבר", 

ֵהִׁשיב ָהַרב ְּבַנַחת.
ֶנֱאָמָנה  אֹותֹו  ֶׁשִׁשְּמׁשּו  ַהֹּמאְזַנִים  ְּכֶׁשְּבָיָדיו  ַהֶחְנָוִני  ָׁשב  ַּדּקֹות  ַּכָּמה  ְלַאַחר 
ִּבְמַלאְכּתֹו. ִהִּביטּו ּבֹו ַהּכֹל ְּתֵמִהים ְוהּוא ָּפַתח ְוָאַמר: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִהֵּנה ְׁשֵּתי 
ַּכּפֹות מֹאְזַנִים ֵאּלּו ְּכֶנֶגד ְׁשֵּתי אֹוִתּיֹות ה' ֶׁשְּבֵׁשם ֲהָוָי"ה. ַהּמֹוט ֶׁשְּבֶאְמַצע הּוא ְּכֶנֶגד 

ו' ֶׁשּבֹו, ְוַהַּטַּבַעת ֶׁשְּברֹאׁשֹו ְּכֶנֶגד ָהאֹות י'.
"ַעָּתה, ָהֵעד ָנא ִּבי, ָאִבי ֶׁשַּבָּׁשַמִים, ֳקָבל ַעם ְוֵעָדה: ְוִכי ֵאי-ַּפַעם ָעִׂשיִתי ָעֶול ְּבַכּפֹות 
לֹו?!  ַהַּמִּגיַע  ִמן  ָּפחֹות  ִמָּלקֹוחֹוַתי  ְלַאַחד  ָּבֶהם  ָׁשַקְלִּתי  ַּפַעם  ַהִאם  ֵאּלּו,  מֹאְזַנִים 
ִאם ֵּכן - ֵּתֵרד ָנא ֵאׁש ִמן ַהָּׁשַמִים ְוִתְׂשְרֵפִני ַעל ָעְמִדי. אּוָלם ִאם א ָעִׂשיִתי ָּבֶהם 
ָעֶול, ֲהֵריִני ְמַחֶּלה ָּפֶני ִּבְתִפָּלה: ָאָּנא, הֹוֵרד ִמָּיד ִּגְׁשֵמי ְּבָרָכה ּוְנָדָבה ִלְקַהל ַעם 

ְמַבְקֶּׁשי, ִּבְזכּות ֶׁשִּקַּיְמִּתי ָּכָראּוי ֶאת ִמְצָוְת זֹאת!"
ֶטֶרם ִסֵּים ַהֶחְנָוִני ֶאת ְּדָבָריו ַהִּנְרָּגִׁשים, ּוְכָבר נֹוְכחּו ַהּכֹל ִלְראֹות ֵּכיַצד ִמְתַקְּׁשִרים 
ַהָּׁשַמִים ֶּבָעִבים ְוִגְׁשֵמי עֹז ֵהֵחּלּו ָלֶרֶדת, ַעד ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ָהָיה ָלֵצאת ִמֵּבית ַהְּכֶנֶסת 

ֶאל ָהְרחֹוב.
ְמַעְּוֵתי  ֶׁשל  ָעְנָׁשם  ָמה ָּגדֹול  ּוְראּו  ְוָאַמר: "ּבֹואֹו  ִּבְדָבַרי ִּכּבּוִׁשין  ָהַרב  ָּפַתח  ָאז  אֹו 
ַהִּמּדֹות ְוַהִּמְׁשקֹולֹות, ּוָמה ָּגדֹול ְׂשָכָרם ֶׁשל ַהְּזִהיִרים ֶׁשָּבֶהם; ֶׁשֲהֵרי ַּכָּמה ְּגדֹוִלים 
ְוַצִּדיִקים ִהְתַּפְּללּו ָּכאן ְוא ַנֲענּו, ְוִהֵּנה ָּבא ֶחְנָוִני ֶזה, ּוִבְתִפָּלתֹו ַהְּפׁשּוָטה הֹוִריד 

ֶאת ַהֶּגֶׁשם".

('ַיְלקּוט ֵמַעם לֹוֵעז' ַוִּיְקָרא יט לה)

ְּתׁשּוָבה, ְּתִפָּלה ּוְצָדָקה

"ְּבזֹאת ָיבֹא ַאֲהרֹן ֶאל ַהּקֶֹדׁש" (טז ג)

ְׁשלֹוָׁשה ְּדָבִרים ְיכֹוִלים ְלַסֵּיַע ְלִבּטּול ַהְּגֵזָרה, ָּכ ָקְבעּו ָלנּו ֲחָכִמים (ְירּוַׁשְלִמי ַּתֲעִנית ב א): 
קֹול (-ְּתִפָּלה), צֹום (-ְּתׁשּוָבה) ּוָממֹון (-ְצָדָקה). ְוִהֵּנה ַהִּמְתּבֹוֵנן ִיְרֶאה ִּכי ַהִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ָּכל 
ֶאָחד ִמְּׁשלֹוָׁשה ְּדָבִרים ֵאּלּו הּוא 136 ְוַיְחָּדיו ֵהם עֹוִלים ְלִגיַמְטִרָּיה 308 ְּכִמְנַין 'זֹאת'.

ְלִפי ֶזה נּוַכל ְלָפֵרׁש ֶאת ַהָּכתּוב ְּבֶדֶר ֶרֶמז: "ְּב'זֹאת' ָיבֹא ַאֲהרֹן ֶאל ַהּקֶֹדׁש" - ְּבכַֹח 
ְׁשלֹוֶׁשת ַהְּדָבִרים ַהִּנְרָמִזים ַּבִּמָּלה 'זֹאת' יּוַכל ַאֲהרֹן ָלבֹא ֶאל ַהּקֶֹדׁש ּוְלַכֵּפר ַעל ְּבֵני 

ִיְׂשָרֵאל ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים.
'ַנַחל ְקדּוִמים'; 'חֹוַמת ֲאָנ' ַלִחיָד"א

א ֶנְחַּתם ְּגַזר ִּדיָנם ֶאָּלא ַעל ַהֶּגֶזל

"א ִּתְגנֹבּו" (יט יא)

ַרִּבים ָּתְמהּו ַעל ָהֻעְבָּדה ִּכי ַּדְוָקא ַּבָּׁשָעה ַהְּמרֹוֶמֶמת ְוַהַּנֲעָלה ְּביֹוֵתר ַּבָּׁשָנה - ְּבֵעת 
ַרִּבים  ֲחָטִאים  ֵיׁש  ֲהא  ָיֵדינּו",  ֵמעֶֹׁשק  ֶנְחָּדל  "ְלַמַען  ְמַבְּקִׁשים  ָאנּו  ְנִעיָלה,  ְּתִפַּלת 

ִמְּספֹר ֶׁשֵּיׁש ְלַבֵּקׁש ֲעֵליֶהם ְמִחיָלה, ּוַמּדּוַע ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ַּדְוָקא ַעל ֵחְטא ֶזה?

ְלֵבאּור ַהְּדָבִרים ֵהִביא ַהַּמֲהַר"ם ִׁשיף ֶאת ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ַסְנֶהְדִרין קח א) ֶׁשֹּלא ֶנְחַּתם ְּגַזר 
ִּדיָנם ֶׁשל ַאְנֵׁשי ּדֹור ַהַּמּבּול, ֶאָּלא ַעל ֶׁשָּפְׁשטּו ְיֵדיֶהם ַּבֶּגֶזל, ּוְלִפי ֶזה נּוַכל ְלָהִבין ַאף 
ְּבִעְנָיֵננּו ֶׁשַּדְוָקא ִּבְׁשַעת ַהְּנִעיָלה, ֵעת ַהִחּתּום, ֶזהּו ַהְּזַמן ָהָראּוי ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ַהֶּגֶזל, 

ֶׁשָחִליָלה א ֵיָחֵתם ְּגַזר ִּדיֵננּו ְלָרָעה ֵמֲחָמתֹו.
'ַמֲהָר"ם ִׁשיף' ְּבסֹוף ב"ק

ֲחֵבִרים ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְונֹאַמר ָאֵמן

"ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו" (יט יח)

ֶׁשָּבֶהן  ַהְּמֻיָחדֹות  ַאַחת  ַרּבֹות.  ִּבְדָרִכים  ְלַקֵּים  ִנָּתן   'ָּכמֹו  ְלֵרֲע 'ְוָאַהְבָּת  ִמְצַות  ֶאת 
ִהָּנּה ְּתִפָּלה ַּבֲעבּור ָאָדם ַהָּׁשרּוי ָחִליָלה ְּבַצַער אֹו ְּבָצָרה, ַּכְּמבָֹאר ְּב'ֵסֶפר ֲחִסיִדים'. 

(תקנג)

ְּבִעְנַין ֶזה מֹוִסיף ּוַמְזִּכיר ַּבַעל 'ָערּו ַהֻּׁשְלָחן' (או"ח רטו א) ִּכי א ַרק ַהִּמְתַּפֵּלל ְּבפַֹעל 
ַעל ֲחֵברֹו ְמַקֵּים ִמְצַות 'ְוָאַהְבָּת ְלֵרֲע ָּכמֹו', ֶאָּלא ַאף ָהעֹוֶנה ָאֵמן ַאַחר ִּבְרַּכת 'ִמי 

ֶׁשֵּבַר' ֶׁשאֹוֵמר ַהַחָּזן ַלֲחֵברֹו, ְמַקֵּים ְּבָכ ִמְצַות ֲעֵׂשה זֹו.

ַהַּתְלִמיד א ִהְצִליַח ְלַכֵּון ִּבְתִפָּלתֹו

"ּוֶבֶגד ִּכְלַאִים ַׁשַעְטֵנז א ַיֲעֶלה ָעֶלי" (יט יט)

ִּבְתִפָּלתֹו,  ַׁשַעְטֵנז  "ַהּלֹוֵבׁש  ַקְדמֹוִנים:  ְּבֵׁשם  ִצּיֹוִני  ַהַּמֲהָר"ם  ֵהִביא  ֶזה  ָּפסּוק  ַעל 
סנדלפו"ן ַהַּמְלָא ַהּקֹוֵׁשר ְקָׁשִרים ְלקֹונֹו ֵאינֹו ְמַקֵּבל ְּתִפָּלתֹו ִעם ְׁשַאר ַהְּתִפּלֹות, 
ֶׁשִּנְרֶאה לֹו ְּכעֹוֵבד ֲעבֹוָדה ָזָרה ְּבָכ ֶׁשּנֹוֵתן ּכַֹח ְלרּוַח ַהֻּטְמָאה ַהִּנְקֵראת ַׁשַעְטֵנ"ז..."

ִסּפּור ְמַעְנֵין ֵאַרע ִּביִׁשיַבת ִמיר ִּבְׁשהּוָתּה ְּבָגלּות ַיָּפן ִּבְׁשנֹות ַהַּזַעם: ְּבִעּצּומֹו ֶׁשל יֹום 
ַהִּכּפּוִרים ִנְרֶאה ֶאָחד ֵמֲחׁשּוֵבי ַהַּתְלִמיִדים חֹוֵמק ְלֶפַתע ִמֵּבית ַהִּמְדָרׁש, ְוַאַחר ַּכָּמה 

ַּדּקֹות ָׁשב ֵאָליו ְּכֶׁשהּוא ָלבּוׁש ַּבֲחִליַפת יֹום חֹול ְּפׁשּוָטה ּוְדהּוָיה.

ֶׁשֵאין  ְלֶפַתע  ַחְׁשִּתי  ַהְּתִפָּלה  "ְּבֶאְמַצע  ַהָּדגּול:  ַהַּתְלִמיד  ִסֵּפר  ֲחֵבָריו  ִלְתִמיַהת 
ַהְּתִפָּלה ְׁשגּוָרה ְּבִפי ְּכִמָּיִמים ָיִמיָמה. ִנִּסיִתי ְלִהְתַרֵּכז יֹוֵתר, ִׁשִּניִתי ֶאת ְמקֹוִמי, ִעַּיְנִּתי 

ְּבֵסֶפר מּוָסר - אּוָלם ָּדָבר א הֹוִעיל.

ְלֵבית  ִמחּוץ  ָיָצאִתי  ֵעיַני;  אֹורּו  ּוִמָּיד  ָהֲאמּוִרים  ַה'ִּצּיֹוִני'  ְּבִדְבֵרי  ִנְזַּכְרִּתי  ִּפְתאֹום 
ַהְּבדּוָקה  ַהחֹול  ַהַּׁשָּבת ְוַתְחֶּתיָה ָלַבְׁשִּתי ֶאת ֲחִליַפת  ַהְּכֶנֶסת, ָּפַׁשְטִּתי ֶאת ֲחִליַפת 
ֵאַלי  ָׁשָבה  רּוִחי  ֵּכיַצד  ִהְרַּגְׁשִּתי  ּוִמָּיד  ַהְּכֶנֶסת,  ְלֵבית  ַׁשְבִּתי  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ִמַּׁשַעְטֵנז. 

ּוְתִפָּלִתי יֹוֵצאת ִמִּפי ַּכהֶֹגן ְּכִמָּיִמים ָיִמיָמה".

ָּבּה  ִנְמָצא  ְוָאֵכן  ֻמְמֶחה  ִלְבִדיַקת  ַהּסֹוֶרֶרת  ַהֲחִליָפה  ִנְׁשְלָחה  ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ְלַאַחר 
ַׁשַעְטֵנז, ַוְּיִהי ְלֶפֶלא.

'ֵנס ַהַהָּצָלה ֶׁשל ְיִׁשיַבת ִמיר' ֶּפֶרק כח

ְלַהְבִּדיל ֵּבין 'ָּדם' ְל'ָאָדם'

"א תֹאְכלּו ַעל ַהָּדם" (יט כו)

ְּבַמֶּסֶכת ְּבָרכֹות (י ב) ָּדְרׁשּו ֲחָכִמים ַעל ָּכתּוב ֶזה: "א ּתֹאְכלּו קֶֹדם ֶׁשִּתְתַּפְּללּו ַעל 
ִּדְמֶכם". ְוִהֵּנה ֵיׁש ְלָהִבין ֵהיָכן ֻמְזֶּכֶרת ַהְּתִפָּלה ִּבְלׁשֹון ַהָּכתּוב?

ְמָבֵאר ַהַּמִּגיד ִמֶּמעְזִריְטׁש: ִהֵּנה ָהָאָדם ִנְקָרא ִּבְׁשמֹו ְּכֵדי ְלַהְזִּכיר ִּכי ַה'ָּדם' הּוא ְמקֹור 
 ַחּיּותֹו, ְוָאֵכן ָהָיה ָעָליו ְלִהָּקֵרא 'ָּדם', ֶאָּלא ֶׁשַּכֲאֶׁשר הּוא ִמְתַּפֵּלל ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא ֶׁשהּוא ַאּלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם, נֹוֶסֶפת ָהאֹות ָאֶל"ף ִלְׁשמֹו ּוִמָּכאן ָוֵאיָל ִנְקָרא 'ָאָדם', 

ַא ִאם ָחִליָלה ֵאינֹו ִמְתַּפֵּלל, ָעָליו ְלִהָּקֵרא ִּבְׁשמֹו ָהָראּוי 'ָּדם'.

קֶֹדם  ּתֹאְכלּו  ַאל   - ַה'ָּדם'"  ַעל  תֹאְכלּו  "א  ַהָּכתּוב:  ְלׁשֹון  ֶאת  ְלָבֵאר  נּוַכל  ֵמָעָּתה 
ָיכֹול  הּוא  ֶׁשָאז  ַהְּתִפָּלה,  ַאַחר  ַרק  ֶאָּלא  'ָּדם',  ִנְקָרא  ֲעַדִין  ֶׁשָהָאָדם  ְּבֵעת  ַהְּתִפָּלה, 

ְלִהָּקֵרא ָאָדם.

'ַּפְרֵּדס יֹוֵסף'

בּוַע ָ ת ַהּשׁ ָפָרׁשַ ה ּבְ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּפְ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
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ָרֵאל דֹוֵלי ִיׂשְ ל ּגְ ְלָחָנם ׁשֶ ֻ ִניִנים ִמׁשּ ּפְ
ת ָאֵמן  ל ֲעִנּיַ ָתּה ׁשֶ ֻדּלָ ֶגב ּגְ ׂשֶ ּבְ ְלַחן ֱאמּוִנים ֻ ִמּשׁ

ַהֹּמאְזַנִים ֶׁשהֹוִרידּו ְּגָׁשִמים

ני ַמעּפְ
ּתׁשּוָבה

ִנינ ּפְ ִסּפום ם
זנים ֶׁשהֹו

ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן ָּבעֹוָלם ַהֶּזה
ָאְמרּו ֲחָז"ל: "ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחֹו ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן". (ַׁשָּבת קיט ב) 
ַּכֲאִמיַרת  ָּכֶזה,  ָיָקר  ְלָדָבר  ִמְתַמֵּסר  ָהָאָדם  ֶׁשִאם  ְּבַפְׁשטּותֹו,  ִנְפָלא  ָּדָבר  ָלנּו  ַוֲהֵרי 
ָאֵמן, ְּבָכל ּכֹחֹו, ֶׁשהּוא ָּדָבר ַקל ְוָקרֹוב ֶאל ָהָאָדם ְמאֹד, ֲהֵרי ִיְזֶּכה ֶׁשִּיְפְּתחּו ְלָפָניו 
ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן. ְואּוַלי ֵיׁש לֹוַמר ֶׁשִּיְפְּתחּו ְלָפָניו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן ַּגם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֶׁשהּוא 
ְּבִחיַנת ַהּטֹוב ַהָּגנּוז ֶׁשְּבָכל יֹום. ּוִבְזכּות ָּכ ַיְתִחיל ְלַהְרִּגיׁש ַטַעם ַּבֲעבֹוַדת ה', ְוַעל 
ְיֵדי ֶזה ִיְזֶּכה ְלִהָּכֵנס ִּבְׁשָעִרים ַהְרֵּבה: ַׁשֲעֵרי ִצּיֹון ַהְּמֻצָּיִנים ַּבֲהָלָכה, ֶׁשֵהם ַׁשֲעֵרי ַּגן 

ֵעֶדן, ְוִיְזֶּכה ְלטֹוב ַרב ְוַלֲאִריכּות ָיִמים.
'ְוִנְכַּתב ַּבֵּסֶפר' [ִמִּׁשעּוֵרי ַהְּגַה"צ רי"מ ֶׁשְכֶטר] ֵחֶלק ב ַעּמּוד ערה

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ


