
ית ֵראׁשִ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ָּבת 'ֶחְמַּדת ָיִמים'? ִמְּפֵני ָמה ִנְקֵראת ַהּׁשַ
ִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה" (ב ב) "ַוְיַכל ֱאִקים ַּבּיֹום ַהּׁשְ

ֶׁשַּבַּתְרּגּום  ֵהִביא  ַרִׁש"י  ֶׁשל  ַּתְלִמידֹו  ִמִּויְטִרי  ִׂשְמָחה  ַרִּבי 
ה'  ְּכלֹוַמר:  'ְוָחַמד',  ִמְּלׁשֹון  'ַוְיַכל'  ֵּתַבת  ֻּתְרְּגָמה  ְירּוַׁשְלִמי 
ִביִעי ִמָּכל ַהָּיִמים. ְּבַמְׁשָמעּות זֹו ֵּפֵרׁש  ָחַמד ֶאת ַהּיֹום ַהּׁשְ
ַנְפִׁשי"  ָּכְלָתה  ְוַגם  "ִנְכְסָפה  ַּבְּפסּוִקים:  ַאף  זֹו  ֵּתָבה  ַרִׁש"י 

(ְּתִהִּלים פד ג); "ָּכְלָתה ִלְתׁשּוָעְת ַנְפִׁשי" (ָׁשם קיט פא).

ְּבַׁשָּבת  ְּתִפָּלֵתנּו  ְלׁשֹון  ֶאת  ִמּוִיְטִרי  ִׂשְמָחה  ַרִּבי  ֵּבֵאר   ְּבָכ
קֶֹדׁש: "ֶחְמַּדת ָיִמים אֹותֹו ָקָראָת"; ֵהיָכן ָמִצינּו ֶׁשָחַמד ה' 

ָּבת? ַּבָּפסּוק ֶׁשְּלָפֵנינּו.  ֶאת ַהּׁשַ
ֵמַחְכֵמי  ִויַטאִלי  ַהּכֵֹהן  ִּבְנָיִמין  ַרִּבי  זֹאת  ֵּבֵאר  נֹוָסף  ְּבאֶֹפן 
ַמע ְּבֵׁשם ָהָרָמ"ק. ְּבֵעת  ַיֲהדּות ִאיַטְלָיה, ַעל ִּפי ִחּדּושׁ ֶׁשּׁשָ
ה ָיִמים ְּבֵני ֶעְׂשִרים  ַהְּבִריָאה ָהְיָתה ַּכּוַָנת ַהּבֹוֵרא ֶׁשִּיְהיּו ִׁשּׁשָ
 ָּברּו ֵמַהָּקדֹוׁש  ַהָּיִמים  ֵׁשֶׁשת  ִּבְּקׁשוּ  ִמּׁשֶ ָׁשעֹות.  ּוְׁשמֹוֶנה 
ָּכל  ִיֵּתן  ָלֶהם:  ָאַמר  ֵמֶהם,  ֶאָחד  ֶאת  ֲעֵליֶהם   ֶׁשַּיְמִלי הּוא 
עֹות  ּלֹו, ּוֵמֶעְׂשִרים ְוַאְרַּבע ַהּׁשָ ֶאָחד ִמֶּכם ַאְרַּבע ָׁשעֹות ִמּׁשֶ
ָּבת,  ֶׁשִּתְצַטֵּבְרָנה ֵּבין ֻּכְּלֶכם, אֹוִסיף יֹום נֹוָסף – ֶאת יֹום ַהּׁשַ

ְוהּוא ִיְמךְ ֲעֵליֶכם.
 – ָיִמים"  "ֶחְמַּדת  ַהּתַֹאר  ֶאת  ִּבְנָיִמין  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  ֶזה  ְלִפי 

ָּבת ֶׁשִּתְמךְ ֲעֵליֶהם. ֶׁשַה'ָּיִמים' ֵהם ֶׁשָחְמדּו ֶאת ַהּׁשַ
'ַמְחזֹור ִויְטִרי' ַׁשָּבת ב; 'ְּגבּול ִּבְנָיִמין' [ַאְמְׂשֶטְרַּדם תפ"ז] ח"ב ְּדרּוׁש ה

ָּבת ְמַקֶּיֶמת ֶאת ַהְּבִריָאה ְׁשִמיַרת ַהּׁשַ
ָׁשַבת  בֹו  ִּכי  אֹתֹו  ַוְיַקֵּדׁש  ִביִעי  ַהּׁשְ יֹום  ֶאת  ֱאִקים   ַוְיָבֶר"

ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאִקים ַלֲעׂשֹות" (ב ג)
 ֵּפֵרׁש ָה'אֹור ַהַחִּיים': ְּבֵעת ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ָנַתן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ּוְבָחְכָמתוֹ  ִּבְלַבד.  ָיִמים  ה  ִׁשּׁשָ ְלִהְתַקֵּים  ּכֹחַ  ַּבְּבִריָאה  הּוא 
ְׁשִמיָרתֹו  ֶׁשִּמּכֹחַ  ָּבת,  ַהּׁשַ יֹום   – נֹוָסף  יֹום  ָּבָרא   ִיְתָּבַר
ִנְמָצא  ֶׁשְּלַאֲחָריו.  ַהָּיִמים  ְלֵׁשֶׁשת  ַהִּקּיּום  ּכֹחַ  ִיְתַחֵּדׁש 
ֶׁשִּמִּבְלָעֶדיהָ  ָהעֹוָלם,  ְלִקּיּום  ֶהְכֵרִחית  ָּבת  ַהּׁשַ ִמיַרת  ֶׁשּׁשְ

א יּוַכל ָהעֹוָלם ְלִהְתַקֵּים. 
ַהִּמְתַּפֵּלל  ב): "ָּכל  קיט  (ַׁשָּבת  ֲחָכִמים  ַמֲאַמר  יּוַבן  ֶזה  ִּפי  ַעל 
ְּכִאּלּו  ַהָּכתּוב  ָעָליו  ַמֲעֶלה   – ַוְיֻכּלּו  ְואֹוֵמר  ַׁשָּבת  ְּבֶעֶרב 
ְּבֵראִׁשית".  ְּבַמֲעֵׂשה  הּוא   ָּברּו ְלַהָּקדֹושׁ  ֻׁשָּתף  ַנֲעֶׂשה 
ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית ִנְׁשַלם ְּכָבר ִלְפֵני ַאְלֵפי ָׁשִנים, אּוָלם ֵּכיָון 
ְּבֵראִׁשית'  ְל'ַמֲעֵׂשה  ּכֹחַ  ַהּנֹוֶתֶנת  ִהיא  ָּבת  ַהּׁשַ ִמיַרת  ֶׁשּׁשְ
ה ָיִמים נֹוָסִפים, ִנְמָצא ֶׁשָהאֹוֵמר ֶאת ָּפָרַׁשת  ְלִהְתַקֵּים ִׁשּׁשָ
ַנֲעֶׂשה  ְּכִהְלָכָתּה,  ָּבת  ַהּׁשַ ְׁשִמיַרת  ֶאת  ַהְּמַסֶּמֶלת  'ַוְיֻכּלּו' 
ֻׁשָּתף ֶׁשל ַמָּמׁש ְּבַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית, ֶׁשִאּלּוֵלי ְׁשִמיָרתֹו א 

ָהָיה ָהעֹוָלם ִמְתַקֵּים. 
ְּבָכ ֵּפֵרׁש ַה'ִּיְׂשַמח מֶֹׁשה' ַאף ֶאת ֲאֶׁשר ָאנּו אֹוְמִרים ַּבִּפּיּוט 
ֵהָּמה  ְוזֹוְכָריו  "ׁשֹוְמָריו  ַׁשָּבת:  ְּבֵליל  ְוִׂשְמָחה'  'ְמנּוָחה 
ַהַּפְיָטן:  ִּדֵּיק  ְועֹוְמִדים";  ְּברּוִאים  ָּכל  ה  ְלִׁשּׁשָ ִּכי  ְמִעיִדים 
ָּבת  ַהּׁשַ ִמיַרת  ֶׁשּׁשְ  ְלָכ ֶרֶמז   – ה"  "ְּבִׁשּׁשָ ְוא  ה"  "ְלִׁשּׁשָ
ה ָיִמים,  ְמִעיָדה ַעל ֱאמּוָנֵתנּו ֶׁשָהעֹוָלם ִנְבָרא ַרק ְלִׁשּׁשָ

ְלהֹוִסיף  ּכֹחַ  לֹו  ַמֲעִניָקה  ָׁשבּוַע  ִמֵּדי  ָּבת  ַהּׁשַ ּוְׁשִמיַרת 
'אֹור ַהַחִּיים'; 'ִיְׂשַמח מֶֹׁשה' ִיְתרֹוּוְלִהְתַקֵּים.

'ַהּמֹוִציא ֶלֶחם' ְוא 'ַהּמֹוִציא ָּדָגן' 
 ;...ְּבִעָּצבֹון ּתֹאֲכֶלָּנה ּכֹל ְיֵמי ַחֶּיי ֲארּוָרה ָהֲאָדָמה ַּבֲעבּוֶר"

 ְּבֵזַעת ַאֶּפי ּתֹאַכל ֶלֶחם" (ג יז; יט)
ֵיׁש ְלָהִבין ֶאת ֵּפֶׁשר ֻנַּסח ִּבְרַּכת 'ַהּמֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ'; 
 א ַּגְרִעיֵני ַהְּתבּוָאה – ַה'ָּדָגן' ֵהם ֶׁשּצֹוְמִחים ָּבָאֶרץ, ְוַאֲה
ְּבֵזַעת ַאַּפִים ּוְבטַֹרח ָּגדֹול ַמְצִליַח ָהָאָדם ְלָהִפיק ֵמֶהם ֶאת 

ַהֶּלֶחם?
ְלׁשֹון  ִּפי  ַעל  ִנְתָקן  ֶזה  ֶׁשֻּנָּסח  ֵּכיָון  ִּכי  ֵּבֵאר  ָה'ַאּבּוִדְרַהם' 
ַהָּכתּוב (ְּתִהִּלים קד יד): "ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ", ֵיׁש לֹוַמר 
ָמִצינּו  ֶׁשֲהֵרי  ַעְצמֹו.  ַהָּדָגן  ַעל  'ֶלֶחם'  ִּבְלׁשֹון  ֶׁשַּכָּוָנֵתנּו 
ְמזֹונֹות  ַאף  ְּכ'ֶלֶחם'  ְמַכֶּנה  ֶׁשַהָּכתּוב  ְמקֹומֹות  ְּבַכָּמה 
ֲאֵחִרים ֶׁשֵאיָנם 'ֶלֶחם' ַמָּמׁש. ָּכ ַה'ָּמן' ְמֻכֶּנה 'ֶלֶחם', ַּכָּכתּוב 
ָמִים", ַאף ַעל  (ְׁשמֹות טז ד): "ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהּׁשָ
ְוַהַחּיֹות  ַהְּבֵהמֹות  ַמֲאַכל  ְוַאף  ַמָּמׁש.  ֶלֶחם  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ִּפי 
ְמֻכֶּנה ֶלֶחם, ַּכָּכתּוב (ְּתִהִּלים קלו כה): "נֵֹתן ֶלֶחם ְלָכל ָּבָׂשר", 

ַעל ַאף ֶׁשֵאיָנן ִנּזֹונֹות ִמֶּלֶחם. 
ְלִפי  זֹו,  ָלׁשֹון  ֲחָכִמים  ָנְקטּו  ֵּבֵאר:  ִמְּפָראג  ַהַּמֲהָר"ל 
ַהַּדַעת  ְּבֵעץ  ָהָאָדם  ֶׁשָחָטא  ַעד  ַהְּבִריָאה,  ֶׁשְּבֵראִׁשית 
ָהְיָתה  ֶלֶחם",  ּתֹאַכל   ַאֶּפי "ְּבֵזַעת  ְּבִקְלַלת:  ְוִהְתַקֵּלל 
ֶׁשהּוא  ַהֶּלֶחם  ְוַגם  ְּכִתְקָנן,  ֵּפרֹוֶתיָה  ֶאת  מֹוִציָאה  ָהֲאָדָמה 

ִעַּקר ְמזֹונֹו ָהָיה יֹוֵצא ֵמָהֲאָדָמה ְּכֶׁשהּוא מּוָכן ַלֲאִכיָלה.
ָיׁשּוב  ַהַּדַעת,  ֵעץ  ֵחְטא  ְיֻתַּקן  ַּכֲאֶׁשר  ָלבֹא,  ֶלָעִתיד  ַאף 
ַהֶּלֶחם ָלֵצאת ִמן ָהֲאָדָמה ְּכִעַּקר ְּבִריָאתֹו, ְּכַמֲאַמר ֲחָכִמים 
(ַׁשָּבת ל ב) ַעל ְימֹות ַהָּמִׁשיַח: "ֲעִתיָדה ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשּתֹוִציא 

ְּגלּוְסָקאֹות [ַמֲאִפים מּוָכִנים ַלֲאִכיָלה]". 
'ַאּבּוִדְרַהם' ִּדיֵני ִּבְרַּכת ַהֶּלֶחם ְוִזּמּון; 'ְנִתיבֹות עֹוָלם' ְנִתיב ָהֲעבֹוָדה יז

ִמְּקָצת ַהּגּוף ְּכֻכּלֹו
"ִּכי ָעָפר ַאָּתה ְוֶאל ָעָפר ָּתׁשּוב" (ג יט)

ַיֲעקֹב  ְּכֻדְגַמת  ַלֲעָפָרם,  ָׁשבּו  ֶׁשֹּלא  ַצִּדיִקים  ָמִצינּו  ִהָּנּה 
ָאִבינּו ֶׁשֹּלא ֵמת (ַּתֲעִנית ה א) ְוֵכן ִׁשְבַעת ַהַּצִּדיִקים ֶׁשִּנְכְנסּו 
ָּבֵאּלּו  ִהְתַקְּיָמה  ֵּכיַצד  פ"ג).  סֹוף  ַרָּבִתי  (ַּכָלּה  ֵעֶדן  ְלַגן  ְּבַחֵּייֶהם 
ְקָלָלה  ִּכי  ַהִחידָ"א  ִחֵּדׁש  ָּתׁשּוב"?  ָעָפר  "ְוֶאל  ִקְלַלת: 
ֶאת  ָטְמנּו  אֹוָתם  ֶׁשָּמלּו  ֶׁשְּלַאַחר   ְּבָכ ָּבֶהם  ִהְתַקְּיָמה  זֹו 

ָעְרָלָתם ְּבָעָפר ַּכָּנהּוג. 
ַעל ִּפי ְּדָבָריו ֵּפֵרׁש ַה'ֵּלב ִׂשְמָחה' ֶאת ֻנַּסח ַהְּבָרָכה ַהֶּנֱאֶמֶרת 
קֶֹדׁש,  ְּבִרית  ְּבאֹות  ָחַתם  "ְוֶצֱאָצָאיו  ַהִּמיָלה:  ְּבִרית  ְלַאַחר 
ַחת";  ַעל ֵּכן ִּבְׂשַכר זֹאת... ִצּוָה ְלַהִּציל ְיִדידּות ְׁשֵאֵרנּו ִמּׁשַ
ְיִדידּות  ְלַהִּציל  "ִצּוָה  ַהְּבִרית  ָעְרַלת  ַהְטָמַנת   – "ִּבְׂשַכר" 
ָׁשֵלם,  'ְׁשֵאר']  [ַהְּמֻכֶּנה  ַהּגּוף  ֵאר  ֶׁשִּיּׁשָ  – ַחת"  ִמּׁשַ ְׁשֵאֵרנּו 

ֶׁשֵּכן ְּכָבר ִהְתַקְּיָמה ּבֹו ִקְלַלת: "ְוֶאל ָעָפר ָּתׁשּוב".
'ֵלב ִׂשְמָחה' ִלְבִרית ִמיָלה [ִנְדָּפס ְּבסֹוף ֵחֶלק ְּדָבִרים עמ' 451]

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ימים'? ת

(

ני ּפְ ם
ֵּבין 'ָאֵמן' ִלְׁשַאר ַהִּמְצוֹות

ְלָעְבָדּה  ֵעֶדן  ְבַגן  ַוַּיִּנֵחהּו  ָהָאָדם  ֶאת  ֱאִקים  ה'  "ַוִּיַּקח 
ּוְלָׁשְמָרּה" (ב טו)

ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת (קיט ב) מּוָבא: "ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש: ָּכל ָהעֹוֶנה 
'ְּבקֹול  ְלתֹוְספֹות:  ַּכּוָָנתוֹ',  'ְּבָכל  [ְלַרִׁש"י:  ּכֹחוֹ  ְּבָכל  ָאֵמן 
ָרם'] ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן, ֶׁשֶּנֱאָמר (ְיַׁשְעָיה כו ב): 'ִּפְתחּו 
'ׁשֹוֵמר  ִּתְקִרי  ַאל  ֱאֻמִנים'  ׁשֵֹמר  ַצִּדיק  גֹוי  ְוָיבֹא  ְׁשָעִרים 

ֱאֻמִנים' ֶאָּלא 'ֶׁשאֹוְמִרים ָאֵמן'".
ֵיׁש ְלָהִבין ֲהא ָּכל ָאָדם זֹוֶכה ְלֵחֶלק ְּבַגן ֵעֶדן ְלִפי ַמֲעָׂשיו, 
ּוְלא ָסֵפק ַּגם ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן נֹוֲחִלים ַּגן ֵעֶדן. ִאם ֵּכן, ַמִהי 
ַמְׁשָמעּוָתּה ֶׁשל ַהַהְבָטָחה ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשִּנְּתָנה ַלַּמְקִּפיד ַעל 

ֲעִנַּית ָאֵמן?
ָאָדם  ְמַקֵּבל  ֻּכָּלן  ַהִּמְצוֹות  ָּכל  ַעל  ָאֵכן  ֵּבֵאר:  ַהַּמַהְרשָׁ"א 
ָמדֹור ְּבַגן ֵעֶדן ְּבֶהְתֵאם ְלַמֲעָׂשיו ְוָׁשם ֶחְלקֹו ְוַנֲחָלתֹו. ּוְכִפי 
(ַׁשָּבת קנב א): "ָּכל ַצִּדיק ְוַצִּדיק נֹוְתִנים לֹו  ֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים 
ְּבָכל  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ִמְצַות  ַהְּמַקֵּים  ְואּוָלם  ְּכבֹודֹו".  ְלִפי  ָמדֹור 
ּכֹחוֹ – יֹוֵצא ִמן ַהְּכָלל: ְּבָפָניו ִנְפָּתִחים ַׁשֲעֵרי ָּכל ַהְמּדֹוִרים 
ִלְזּכֹות  ָאמּור  ָהָיה  א  ַּדְרָּגתֹו  ֶׁשְּלִפי  ֵאּלּו  ַאף  ֵעֶדן,  ְּבַגן 
ַהָּכתּוב:  ֶׁשָּנַקט   ִמָּכ ְמֻדָּיק  ַאף  ֶזה  ְיסֹוד  ָּבֶהם.  ְוִלְׁשהֹות 
ְלׁשֹון  ָנְקָטה  ַהְּגָמָרא  ְוַאף  ַרִּבים,  ִּבְלׁשֹון  ְׁשָעִרים"  "ִּפְתחּו 
ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ִּבְפֵני  ֶׁשֵּכן  ֵעֶדן.  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  לֹו  ּפֹוְתִחין   – ַרִּבים 
ִנְפָּתִחים ָּכל ַׁשֲעֵרי ַהְמּדֹוִרים ַהְּפִניִמִּיים ְּבַגן ֵעֶדן, ְוא ַרק 

ַׁשַער ַהָּמדֹור ַהַּמִּגיַע לֹו. 
עֹוד ֵּבֵאר ר' ְׁשמּוֵאל ַלִניָאדוֹ 'ַּבַעל ַהֵּכִלים': ִּבְּקׁשּו ֲחָכִמים 
ֶׁשֲאִפּלוּ  ַעד  ָאֵמן,  ֲעִנַּית  ִמְצַות  ִהיא  ְּגדֹוָלה  ֶׁשּכֹה  ְלַלְּמֵדנּו 
ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ֶאָּלא ְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחוֹ ִּבְלַבד, ִיְזֶּכה 
ֶׁשִּיָּפְתחּו ְּבָפָניו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן. ְלָכ ָנְקטּו ָלׁשֹון: "ָּכל ָהעֹוֶנה 
ָאֵמן..." – ְּתֵהא ַּדְרָּגתֹו ֲאֶׁשר ְּתֵהא. ַאף ַּבָּפסּוק ֶנֱאָמר "ּגֹוי 
ַצִּדיק", ֶרֶמז ְלָכ ֶׁשַּגם ִמי ֶׁשּנֹוֵהג ְּכ'גֹוי' ְּבָכל ֲהִליכֹוָתיו, ְוֵאין 
הּוא 'ַצִּדיק' ֶאָּלא ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, ּפֹוְתִחין ְּבָפָניו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן. 
ִמְצוֹות  ֶאת  ַהְּמַקֵּים  ַחי':  ִאיׁש  ַה'ֶּבן  ִהְסִּביר  נֹוָסף  ְּבאֶֹפן 
ַער  ַהּׁשַ ִיָּפַתח  ְוָאז  ֵעֶדן  ַּגן  ַׁשַער  ַעד  ְלַהִּגיַע  ָעָליו  ַהּתֹוָרה, 
ֶׁשִּמָּיד  זֹוֶכה  ּכֹחוֹ,  ְּבָכל  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  זֹאת  ְלֻעַּמת  ְּבָפָניו. 
ֵעֶדן  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  ֶאת  ִהיא  רֹוָאה  ִמּגּופֹו,  ִנְׁשָמתֹו  ְּכֶׁשּפֹוַרַחת 
ְּפתּוִחים ִלְקָראָתּה, ּוְבָכ ֶנְחָס ִמֶּמָּנה ַהַּמֲעָבר ֶּדֶר "ַלַהט 
ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת" ַהִּנְמָצא ִמחּוץ ְלַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן. ַּכָּכתּוב 
ְּבָפָרָׁשֵתנּו (ג כד): "ַוַּיְׁשֵּכן ִמֶּקֶדם ְלַגן ֵעֶדן ֶאת ַהְּכֻרִבים ְוֵאת 

ַלַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכת ִלְׁשמֹר ֶאת ֶּדֶר ֵעץ ַהַחִּיים".
ָרא"ד ְּבָלאךְ ַּבַעל 'ִציִצית ַהָּכָנף' ֵּבֵאר: ַהַּמְקִּפיד ַעל ִמְצַות 
ֲעִנַּית ָאֵמן, זֹוֶכה ֶׁשִּיָּפְתחּו ִלְכבֹודֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן, ְוָיבֹא ֶאל 
ֲעִנַּית  ִמְצַות  ַעל  ִהְקִּפיד  ֶׁשֹּלא  ִמי  אּוָלם  ְּבָכבֹוד.  ְמקֹומֹו 
ֵעֶדן  ְּבַגן  ּוְמקֹומֹו  טֹוִבים  ַמֲעִׂשים  ַּבַעל  ָהָיה  ִאם  ַּגם  ָאֵמן, 
 ִיְצָטֵר ֶאָּלא  ָעִרים,  ַהּׁשְ ִלְכבֹודֹו  ִיָּפְתחּו  א  לֹו,  ָׁשמּור 

ְלַהְמִּתין ְלֵעת ָרצֹון ְּכֵדי ְלִהָּכֵנס ִלְמקֹומֹו ְּבַגן ֵעֶדן. 
ַמַהְרָׁש"א ח"א ַׁשָּבת קיט ב; 'ְּכִלי ָּפז' ְיַׁשְעָיה כו ב; 'ֶּבן ְיהֹוָיָדע' ַׁשָּבת ָׁשם; 
'ִציִצית ַהָּכָנף' [ִויְלָנא תרס"ט] ַּדף כ

ית ֵראׁשִ ת ּבְ ָרׁשַ 352ּפָ תשפ"א

"ַוִּיַּקח ה' ֱאִקים ֶאת ָהָאָדם ַוַּיִּנֵחהּו ְבַגן ֵעֶדן" (ב טו)
"ְּכֶׁשָאְמרּו ֲחָכִמים (ַׁשָּבת קיט ב): 'ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחוֹ ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן', 
ָנְתנּו ָלנּו ָּדָבר ִנְפָלא ְּבַפְׁשטּותֹו, ֶׁשִאם ָהָאָדם ִמְתַמֵּסר ְלָדָבר ָיָקר ַּכֲעִנַּית ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחוֹ, 
ֶׁשהּוא ָּדָבר ַקל ְוָקרֹוב ְמאֹד ְלִקּיּום ֵאֶצל ָהָאָדם, ִמָּיד ִיְזֶּכה ֶׁשִּיָּפְתחּו ְלָפָניו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן.

ְּבִחיַנת  ֶׁשהּוא  ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ַּגם  ֵעֶדן  ַּגן  ַׁשֲעֵרי  ְלָפָניו  ֶׁשִּיָּפְתחּו  לֹוַמר  ֵיׁש  ְואּוַלי 
ַהּטֹוב ַהָּגנּוז ֶׁשְּבָכל יֹום, ּוִבְזכּות ֶזה ַיְתִחיל ְלַהְרִּגיׁש ַטַעם ַּבֲעבֹוַדת ה', ְוַעל ְיֵדי 

ֶזה ִיְזֶּכה ְלִהָּכֵנס ִּבְׁשָעִרים ַהְרֵּבה, ַׁשֲעֵרי ִצּיֹון ַהְּמֻצָּיִנים ַּבֲהָלָכה, ֶׁשֵהם ַׁשֲעֵרי ַּגן 
ֵעֶדן, ְוִיְזֶּכה ְלַהְרֵּבה טֹוב ְוַלֲאִריכּות ָיִמים".

עּוֵרי הגרי"מ ֶׁשְכֶטר] ח"ב עמ' ערה 'ְוִנְכָּתב ַּבֵּסֶפר' [ִמּׁשִ

ן    'ּגַ
ֵעֶדן' 
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ִלְפֵניֶכם ִסּפּור ֶׁשִהִּגיַע ְלָיֵדינּו ָלַאֲחרֹוָנה 
'ְּבֵני  ֵמִרְבבֹות  ֶאָחד  ְיֵדי  ַעל  ְוֻסַּפר 
ִלְהיֹות  ֶׁשָּזָכה  ָיָקר  ְיהּוִדי  ֱאמּוִנים', 
ים ְלַמַען ֲעִנַּית ָאֵמן.  ֵמָהעֹוִׂשים ְוַהְּמַעּׂשִ

ְוָכ הּוא ְמַסֵּפר:
ַרק ַּכּיֹום, ְלַאַחר ֶׁשָעְברּו ַעְׂשרֹות ָׁשִנים 
ֵמָהֵארּועַ ּוְלַאַחר ֶׁשְּבַחְסֵדי ָׁשַמִים ָזִכיִתי 
ְלַמַען  ים  ְוַהְּמַעּׂשִ ֵמָהעֹוִׂשים  ִלְהיֹות 
ַהאי ִמְצָוה ַרָּבה ְּדֲעִנַּית ָאֵמן, ֲאִני מּוָדע 
ֶׁשֵהִביָאה  ַהְּפָרִטית  ַהַהְׁשָּגָחה  ְלגֶֹדל 

אֹוִתי ַעד ֲהלֹום.
ָאז  ְׁשָנַתִים,  ְּכֵבן  ָקָטן  ָּפעֹוט  ָהִייִתי 
ְּבאֹוָתם ָיִמים ְרחֹוִקים, ֵּבן ְזקּוִנים ְלהֹוַרי 
ּוְמִסירּות,  ְּבַאֲהָבה  ֶׁשִּגְּדלּוִני  ַהְּיָקִרים 

ְוָאח ָקָטן ְלַאַחי ּוְלַאֲחיֹוַתי ַהְּגדֹוִלים.
ְּבִבְנָין  ָהְרִביִעית  ַּבּקֹוָמה  ָּדרּו  הֹוַרי 
ְירּוָׁשַלִים.  כּונֹות  ִמּׁשְ ְּבַאַחת  ְמֻׁשָּתף 
ְּבאֹוָתם ָיִמים ֶטֶרם ָהְיָתה מּוָדעּות ְּכמֹו 
סֹוָרִגים  ַהְתָקַנת  ֶׁשל  ַלֲחִׁשיבּות  ַהּיֹום 
ָהְיָתה  זֹו  ּוְלֻעְבָּדה  ַהַּבִית,  ַחּלֹונֹות  ַעל 
ַּבל   ַא ַּבֲעבּוִרי,  ְקִריִטית  ַמְׁשָמעּות 

ַנְקִּדים ֶאת ַהְּמֻאָחר...
ְּבֵבית הֹוַרי ִהְקִּפידּו ְמאֹד ַעל ֲעִנַּית ָאֵמן. 
ִאִּמי ֶׁשִּתְחֶיה ִקְּבָלה ַהְנָהָגה זֹו ֵמהֹוֶריָה, 
ְּבֵני ַהּדֹור ַהּקֹוֵדם, ְּכָמסֶֹרת ַרַּבת ּדֹורֹות, 
ְוִהיא ִהְנִחיָלה זֹאת ָלנּו, ְיָלֶדיָה, ְּבָכל ֵעת 
ְמצֹא. ְּכָבר ִּבְהיֹוֵתנּו ְּבִגיל ַיְנקּות ַמָּמׁש, 
ָּכל  ַעל  ָאֵמן  ַלֲענֹות  ְוִהְתַחַּנְכנּו  ֻהְרַּגְלנּו 

ְּבָרָכה ֶׁשָהְיָתה ִנְׁשַמַעת ְסִביֵבנּו.
ִלְנָכֶדיָה  ָוׁשּוב  ׁשּוב  ְלַסֵּפר  ֶנֱהֵנית  ִאִּמי 
ַאַחת  ִּכי  ִיְרּבּו,  ֵּכן  ָהַרִּבים  ּוְלִניֶניהָ 
ָלְמדּו  ֶׁשהֹוֵריֶהם  ָהִראׁשֹונֹות  ֵמַהִּמִּלים 
ְלַבֵּטא ְּבַחֵּייֶהם, ָהְיָתה ַהִּמָּלה 'ָאֵמן'. ַּגם 
ַוֲאִני   ,ָּכ ִהְתַחַּנְכִּתי  ַהְּזקּוִנים,  ֵּבן  ֲאִני, 
ָהְלָאה  ַהָּמסֶֹרת  ֶאת  ְלַהֲעִביר  ִמְׁשַּתֵּדל 

ִליָלַדי ֶׁשִּיְחיּו.
ְּכֵבן ְׁשָנַתִים ָהִייִתי ָאז, ֵּבן ְזקּוִנים ְמֻפָּנק 
ִטְּפסּו  ַהְּקַטּנֹות  ַרְגַלי  ִּבְמֻיָחד...  ְוׁשֹוָבב 
ְּבַקּלּות ַעל ַמֲעֵקה ַהּלּול, ִקְּפצּו ְלִרְצַּפת 

ם ִהִּגיעּו ְלָכל ָמקֹום... ַהֶחֶדר, ּוִמּׁשָ
רֹאׁש'  'ְּכֵאב  ֵהֵסָּבה  זֹו  'ֶנְחָמָדה'  ֻעְבָּדה 
ַאַחי  ַהִּנְרֶאה,  ְּכִפי  ְלהֹוַרי.  ַמָּמׁש  ֶׁשל 
 ָּכ ֵאַלי,  ְּבַיַחס  'ְרגּוִעים'  ָהיּו  ֶׁשֵּמָעַלי 
א  ֵהם  ָּכָאמּור,  ֵעת,  ְלאֹוָתּה  ֶׁשַעד 
ַעל  סֹוָרִגים  ְּבַהְתָקַנת  ְמֻיָחד   צֶֹר ָראּו 
ַּכָּמה  ֶׁשְּלַאַחר  ֶאָּלא  ַהַחּלֹונֹות.  ַּגֵּבי 
ֵכִנים  ְּפָעִמים ֶׁשָּבֶהן ִקְּבלּו ֶטֶלפֹוִנים ִמּׁשְ
ֲאֶׁשר  ְסמּוִכים,  ִּבְנָיִנים  ַּדָּיֵרי  ְמבֲֹעִתים, 
ּוַמִּביט  ַלַחּלֹון  ְמַטֵּפס  ִלְראֹוֵתִני  ֶנְחְרדּו 
ַּבֲעדֹו ֶאל ָהְרחֹוב ַההֹוֶמה, ְּבגַֹבּה ַאְרַּבע 
קֹומֹות – ֵּבין ָׁשַמִים ָלָאֶרץ, זֹאת ִמְּלַבד 
ַהְּפָעִמים ֶׁשּנֹוְכחּו ִלְראֹות זֹאת ְּבַעְצָמם, 
ְלַהְזִמין  ֶאָּלא  ְּבֵרָרה  ְּבָיָדם  ָהְיָתה  א 
ַמְסֵּגר ֶׁשַּיְתִקין סֹוָרִגים ַעל ָּכל ַחּלֹונֹות 

ַהַּבִית. 
ֲהָכַנת  ְמֶלאֶכת  ֶׁשֻּתְׁשַלם  ַעד  ֵּביְנַתִים, 
ֲעֵליֶהם  ָהָיה  ְוַהְרָּכָבָתם,  ַהּסֹוָרִגים 
 ּוֵמִאיָד ּכָֹחם,  ְּבָכל  ָעַלי  ִלְׁשמֹר 
ְלִהְׁשַּתֵּדל ִלְׁשמֹר ַעל ַהַחּלֹונֹות ְסגּוִרים 
ֶׁשָּבֶהן  עֹות  ַהּׁשָ ָּכל   ְּבֶמֶׁש ַוֲאטּוִמים 
ְלַאַחר  ּבֶֹקר,  ִמֵּדי  ַּבַּבִית.  ֵער  ָהִייִתי 
אֹוִתי  ָלְקחּו  ַאְחיֹוַתי  אֹו  ֵמַאַחי  ֶׁשֶאָחד 
ִנְפָּתִחים  ַהַחּלֹונֹות  ָהיּו  ַהְּיָלִדים,  ְלַגן 
ִלְרָוָחה, ְוַהַּבִית ָהָיה זֹוֶכה ְלִאְורּור ָנִעים.
ַהִּסּפּור  ִהְתַרֵחׁש  ֶׁשּבֹו  ַהּיֹום  אֹותֹו  ֶאת 
ַּכּיֹום,  ְוַגם  ְלעֹוָלם,  ִּתְׁשַּכח  א  ִאִּמי 
ִהיא  ֲעַדִין  ֵמָאז,  ָׁשִנים  ַעְׂשרֹות  ַּכֲחף 

ִּבְדַבר  ִנְזֶּכֶרת  ִהיא  ַּכֲאֶׁשר  ִנְרֶעֶדת 
ַהַּמֲעֶׂשה.

ְּבאֹותֹו ּבֶֹקר ַהּתֹוָרנּות ַהְּקבּוָעה ֶׁשָהְיָתה 
ֵּבין ַאַחי, ִמי ִיַּקח אֹוִתי ְלַגן, ִהְׁשַּתְּבָׁשה. 
אֹוִתי,  ָלַקַחת  ֲאמּוָרה  ָהְיָתה  ֲאחֹוִתי 
ְוָחְׁשָבה  ָטֲעָתה  ִהיא  ָמה  ִמּשּׁום  אּוָלם 
ֶׁשֲאמּוָרה  זֹו  ִהיא  ָהַאֶחֶרת  ֲאחֹוִתי  ִּכי 
ָהֻעְבָּדה   ָּכ ַעל  נֹוְסָפה  אֹוִתי.  ָלַקַחת 
ָלקּום.  ַהַּבִית  ְּבֵני  ָּכל  ִאֲחרּו  ֶזה  ֶׁשְּביֹום 
ְוָכ ָיָצא, ֶׁשַּבַּלַהט ְוַהֶּבָהָלה ַהְּמַאְפְיִנים 
ְלִמְסְּגרֹות  יֹוִמית  ַהּיֹום  ַהְּיִציָאה  ֶאת 
ַהִחּנּו, נֹוַתְרִּתי ָיֵׁשן ְּבַׁשְלָוה ַעל ִמָּטִתי.

ָיְצאּו  ְוַאְחיֹוַתי  ַאַחי  ֶׁשָּכל  ְלַאַחר 
ִלְפֵני  א  ִלּמּוֵדיֶהם,  ִלְמקֹומֹות 
ַחּלֹונֹות  ֶאת  ָּפְתחּו  ֵהם  ֶׁשְּכֶהְרֵּגָלם 
א  ְּכָלל  ֶׁשַּכּמּוָבן  ִאִּמי,  ִלְרָוָחה.  ַהַּבִית 
ָיֵׁשן  ֶׁשּנֹוַתְרִּתי  ָלֻעְבָּדה  מּוַדַעת  ָהְיָתה 
ְלַבד ְּבַחְדִרי, ִמֲהָרה ַּגם ִהיא ְלַאְרֵּגן ֶאת 

ִּתיָקּה ְוָלֵצאת ֵמַהַּבִית.
ְּבֶפַתח  ָעְמָדה  ְּכָבר  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ֶאָּלא 
ָּבּה  ִהְתעֹוֵרר  ָׁשַמִים  ְּבַחְסֵדי  ַהֶּדֶלת, 
ִעְקבֹוֶתיָה,  ַעל  ָׁשָבה  ִהיא  ָצָמא.  ְלֶפַתע 
ְוֵהֵחָּלה  ְצלּוִלים  ְּבַמִים  ּכֹוס  ִמְּלָאה 
ֱאֵקינוּ  ה'  ַאָּתה   ָּברּו" ְּבַכּוָָנה:   ְלָבֵר

ֶמֶל ָהעֹוָלם ֶׁשַהּכֹל ִנְהֶיה ִּבְדָברֹו".
ַהּכֹוס  ֶאת  ְלָקֵרב  ִהְסִּפיָקה  ְּבקִֹׁשי 
ִמְּקֵצה  ׁשֹוַמַעת  ִהיא  ְוִהֵּנה  ִלְׂשָפֶתיָה, 
ַאֲחֶריָה:  ָהעֹוֶנה  ַּדִּקיק  קֹול  ַהַּבִית 

'ָאֵמן...!'
ַּדּקֹות  ְּבאֹוָתן  ְּבִדּיּוק  ִּכי  ִמְסַּתֵּבר 
ָׁשַמְעִּתי  ְוַכֲאֶׁשר  ָנִתי,  ִמּׁשְ ִהְתעֹוַרְרִּתי 
ֶאת ִּבְרָכָתּה ֶׁשל ִאִּמי, ָעִניִתי ִמָּיד 'ָאֵמן', 

ְּבִדּיּוק ְּכִפי ֶׁשִהְרִּגיָלה אֹוִתי ִמַּיְנקּוִתי.
ְּבֶבָהָלה,  ִנְתְקָפה  ִהיא  ָהִראׁשֹון  ָּבֶרַגע 
ְלַבד  ֶׁשּנֹוַתְרִּתי  ְלֶרַגע  ָחְלָמה  א  ִהיא 
ַּבַּבִית, אּוָלם ַמֵהר ְמאֹד ִחְלֲחָלה ְּבִלָּבּה 
ֶׁשָּלּה,  מֹוְיָׁשֶל'ה   – ַהְּמַזְעַזַעת  ָהֻעְבָּדה 
ִּכְמַעט  ָנַתִים,  ַהּׁשְ ֶּבן  ַהָּקָטן  מֹוְיָׁשֶל'ה 

ְונֹוָתר ְלַבּדֹו ַּבַּבִית!
ִהיא ִמֲהָרה ָלרּוץ ְלַחְדִרי ּוְלַאֵּמץ אֹוִתי 
ֲהָקָלה  ֶׁשל  ְּכֶׁשְּדָמעֹות  ְּבחֹם,  ְלֵחיָקּה 

ׁשֹוְטפֹות ֶאת ֵעיֶניָה.
ָהָיה  ֶׁשָּיכֹול  ָמה  ַעל  ַהַּמֲחָׁשָבה  ַרק 
ִלְקרֹות ִאְלָמֵלא... עֹוְרָרה ָּבּה ַחְלָחָלה; 
ִּבְמֻיָחד  ֶׁשְּמַחֵּבב  ְוׁשֹוָבב  ָקָטן  ֶיֶלד 
ְלַטֵּפס ּוְלַהְׁשִקיף ָלְרחֹוב ִמַּבַעד ַלַחּלֹון, 
ּוְכָבר 'ִנְתָּפס ַעל ַחם' א ְמַעט ְּפָעִמים. 
ֶיֶלד ֶזה נֹוַתר ַּבַּבִית ְלַבּדֹו ְלֶמֶׁש ָׁשעֹות 
ֲאֻרּכֹות, ַּכֲאֶׁשר ַחּלֹונֹות ַהַּבִית ְּפתּוִחים 
ִּכְמַעט  ַמְתּכֹון  ֶזהּו  ְמסָֹרִגים,  ּוִבְלִּתי 

ָּבטּוַח ְלָאסֹון, ַרֲחָמָנא ִליְצָּלן.
ִלְקרֹות  ָיכֹול  ָהָיה  ָמה  ְלַׁשֵער  ָנֵקל 
ָה'ָאֵמן'  ֶאת  ׁשֹוַמַעת  ָהְיָתה  ִאְלָמֵלא 
ִמִּפי. ָנֵקל ְלַׁשֵער ָמה ָהָיה ָיכֹול ִלְקרֹות 
ֶאת  ְּבֵביֵתנּו  ַמְׁשִריָׁשה  ָהְיָתה  ִאְלָמֵלא 
ָהַרמָּ"א  ְּבִדְבֵרי  ַהְּמפֶֹרֶׁשת  ַהֲהָלָכה 
ַהְּקַטִּנים  ָּבָניו  "ִויַלֵּמד  ז):  קכד  (או"ח 
עֹוֶנה  ֶׁשַהִּתינֹוק  ִמָּיד  ִּכי  ָאֵמן,  ֶׁשַּיֲענּו 

ָאֵמן ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא".
ַמְלֲאֵכי 'ָאֵמן' ֶׁשִרֲחפּו ְּבֵביֵתנּו ֶּדֶר ֶקַבע 
ֵהֵגּנּו ָעַלי ֵמָהָאסֹון, ְוָכ נֹוַתְרִּתי ְּבַחְסֵדי 
ָׁשַמִים ָּבִריא ְוָׁשֵלם, ְּכֶׁשָה'ָאֵמן' ֲחרּוָתה 
ַהּיֹום  ֶעֶצם  ַעד  ַמְׁשָמע,  ַּתְרֵּתי  ְּבָדִמי, 

'ַהְׁשָּגָחה ְּפָרִטית' ְרֵאהַהֶּזה.

ְמקֹורֹו ּוַמֲעָלתֹו ֶׁשל ִּפּיּוט 'ֲאדֹון עֹוָלם' 
ְּפִניָנה ְיָקָרה ּוְמֻיֶחֶדת ְטמּוָנה ָלנּו ְּבִסּדּור ַהְּתִפָּלה, 
ֲהא הּוא ַהִּפּיּוט ַהֻּמְפָלא 'ֲאדֹון עֹוָלם', ֲאֶׁשר ִמֶּזה 
ּדֹוֵרי ּדֹורֹות ֶנֱאָמר ְּבֶקֶרב ְקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל, ִמֵּדי יֹום, 
ֵהן ְּבֵראִׁשית ַהּיֹום קֶֹדם ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית, ְוֵהן ְּבסֹופֹו 
ֶטֶרם  ַהִּמָּטה',  ֶׁשַעל  ְׁשַמע  'ְקִריַאת  ֵסֶדר  ְּבִסּיּום 
ַהְחָזַרת ַהְּנָׁשָמה ְליֹוְצָרּה. ֻעְבָּדה ַהּמֹוֵצאת ִּבּטּוי ַאף 
ִנְזָּכרֹות  ָנה  ַהּׁשֵ ְׁשַעת  ְוֵהן  ַהִּקיָמה  ְׁשַעת  ֶׁשֵהן   ְּבָכ
ְּבִסּיּומֹו ֶׁשל ַהִּפּיּוט: "ְּבָידֹו ַאְפִקיד רּוִחי ְּבֵעת ִאיַׁשן 

ְוָאִעיָרה" ('ַמֵּטה מֶֹׁשה' ח"א סי' לא וח"ד סי' שב). 
ְּדָבִרים ֻמְפָלִאים ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ְּכֵדי ָלֵתת ֵמַמד ְמֻיָחד 
ַהַּמַהְרשָׁ"ל,  ֶׁשל  ַהּנֹוָדע  ַּתְלִמידֹו  ָּכַתב  זֹו,  ִלְתִפָּלה 
ָּכתּוב:  לא): "ּוָמָצאִתי  ִסיָמן  (ח"א  מֶֹׁשה'  ַה'ַּמֵּטה  ַּבַעל 
ָּכל ִמי ֶׁשְּמַכּוֵן ְּבֵעת ַהְתָחַלת 'ֲאדֹון עֹוָלם', ָּכַתב ַרִּבי 
יּוָדא ֶהָחִסיד ְוַרב ַהאי ָּגאֹון ְוַרב ְׁשִריָרא ָּגאֹון – ָעֵרב 
ֲאִני ַּבָּדָבר ֶׁשְּתִפָּלתֹו ִנְׁשַמַעת, ְוֵאין ָׂשָטן ְמַקְטֵרג ַעל 
ָנה ּוְביֹום  ְּתִפָּלתֹו. ְוֵאין לֹו ָׂשָטן ּוֶפַגע ַרע ְּברֹאׁש ַהּׁשָ
ְוֵיׁש  ְלָפָניו,  נֹוְפִלים  ְואֹוְיָביו  ִּבְתִפָּלתֹו,  ַהִּכּפּוִרים 
ָאַמר  ְוָעָליו  ִאּתֹו.  ַמְׁשִלים  ָהַרע  ֵיֶצר  ַאף  אֹוְמִרים 
לֹום (ִמְׁשֵלי טז ז): 'ִּבְרצֹות ה'  ְׁשמֹה ַהֶּמֶל ָעָליו ַהּׁשָ

ַּדְרֵכי ִאיׁש ַּגם אֹוְיָביו ַיְׁשִלם ִאּתֹו'". 
ֶזהּות ְמַחֵּבר ַהִּפּיּוט 'ֲאדֹון עֹוָלם' ֵאיָנּה ְּברּוָרה. ֵיׁש 
ֶׁשִּיֲחסּוהּו ַלַּתָּנא ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי (ְּב'ִלּקּוֵטי 
ַמֲהִרי"ח' ֵסֶדר ַהְנָהַגת ַהְּתִפָּלה ָּכַתב ֶׁשֵּכן ָרָאה ְּבִסּדּוֵרי ַאְׁשְּכַנז ְיָׁשִנים 
ָלַרב  ֶׁשִּיֲחסּוהּו  ֵיׁש  זֹאת  ְלֻעַּמת  ַהְּתִחָּיה').  'ֵסֶפר  ְּבֵׁשם 
ַהאי ָּגאֹון ('ִאְמֵרי ִּפיְנָחס' ַׁשַער ַהְּתִפָּלה אֹות נז) ְוֵיׁש ֶׁשָּכַתב 
ֶׁשִחְּברֹו ַהַּפְיָטן ַהּנֹוָדע ַרִּבי ְׁשמֹה ִאְּבן ְּגִבירֹול (ִסּדּור 

'אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות', ִּתּקּון ְּתִפָּלה, ַּדף נ).

ְלַהְזִּכיר ְזכּות ַאְבָרָהם 
ַּבְּגָמָרא (ְּבָרכֹות ז ב) ָּדְרׁשּו ֲחָכִמים: "ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן 
הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשָּבָרא  'ִמּיֹום  ַרְׁשִּב"י:  ִמּשּׁום 
 ָּברּו ַלָּקדֹוׁש  ֶׁשְּקָראֹו  ָאָדם  ָהָיה  א  ָהעֹוָלם  ֶאת 
הּוא 'ָאדֹון' ַעד ֶׁשָּבא ַאְבָרָהם ָאִבינּו ּוְקָראֹו 'ָאדֹון'", 
'ַוּיֹאַמר ֲא-דָֹני ֱאִקים ַּבָּמה  ֶׁשֶּנֱאָמר (ְּבֵראִׁשית טו ח): 

ֵאַדע ִּכי ִאיָרֶׁשָּנה'". 
ַהַּמִּגיד  ִּפיְנָחס  ַרִּבי  ֵּבֵאר  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל 
ִמָפּאָלאְצק ְּבִסּדּורוֹ – ִסּדּור 'ַׁשַער ָהַרֲחִמים' (ַּבֵּפרּוׁש 
ִלְתִפַּלת  ַמְקִּדיִמים  ֶׁשָאנּו  ַהַּטַעם  ֶאת  ֶצֶדק')  'ַמִּגיד 
ֶׁשְּכִפי  עֹוָלם';  'ֲאדֹון  ַהִּפּיּוט  ֲאִמיַרת  ֶאת  ַׁשֲחִרית 
ֵסֶדר  ְּתִחַּלת  ֶטֶרם  ַהִּכּפּוִרים,  ֶׁשְּביֹום  ֶׁשָּמִצינוּ 
ֲעבֹוַדת ַהָּתִמיד ְּבֵבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַהְּמֻמֶּנה ׁשֹוֵאל: 
"ֵהִאיר ְּפֵני ָּכל ַהִּמְזָרח ַעד ֶׁשְּבֶחְברֹון" ְּכֵדי ְלַהְזִּכיר 
מ"ג;  פג  (יֹוָמא  ְּבֶחְברֹון  ַהְּקבּוִרים  ָהָאבֹות  ְזכּות  ֶאת 
ְירּוַׁשְלִמי ָׁשם). ָּכ ִּתְּקנּו ָלנּו ִלְפּתַֹח ֶאת ֵסֶדר ְּתִפּלֹות 
ְזכּותֹו  ְּבַהְזָּכַרת  ַהָּתִמיד,  ִּבְמקֹום  ֶׁשִּנְתְקנּו  ַהּיֹום 
ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶׁשָהָיה ָהִראׁשֹון ֶׁשָּקָרא ַלָּקדֹוׁש 

ָּברּו הּוא 'ֲאדֹון עֹוָלם'. 
ַהָּגאֹון  ַרּבֹו  ִלְפֵני  ֶהָחָדׁש  ַהִּסּדּור  הּוָבא  ַּכֲאֶׁשר 
ִמִּויְלָנא, ִהְתּבֹוֵנן ַהָּגאֹון ְּבָתְכנֹו, ּוְכֶׁשִהְבִחין ַּבֵּפרּוׁש 
יֹוֵצא  ָהָיה  "ִאּלּו  ְּבִהְתַּפֲעלּות:  ִהְפִטיר  ָהָאמּור, 
ַּדֵּינּו!"   – ֶזה  ֵּפרּוׁש  ְלַגּלֹות  ְּכֵדי  ַרק  ָלאֹור  ַהִּסּדּור 

(ׁשּו"ת 'ַּכְנֵפי יֹוָנה' [ִויְלָנא תרל"ו] ַהְקָּדָמה). 

מֹות  ֶרֶמז ְלַכָּוַנת ַהּׁשֵ
 ְלָכ נֹוֶסֶפת  ִסָּבה  ִּגָּלה  ֵמַאְּפָטא  ִיְׂשָרֵאל'  ָה'אֹוֵהב 
ַהְּתִפָּלה:  ִלְפֵני  עֹוָלם'  'ֲאדֹון  לֹוַמר  ֶׁשַּמְקִּדיִמים 
ם,  ַהּׁשֵ "ְּכֶׁשַּיְזִּכיר  ִנְפָסק:  א)  ה  (או"ח   'ָערּו ְלָחן  ַּב'ּׁשֻ
ְיַכּוֵן ֵּפרּוׁש ְקִריָאתֹו ְּבַאְדנּות ֶׁשהּוא ֲאדֹון ַהּכֹל, ִויַכּוֵן 
ִּבְכִתיָבתֹו ְּביֹו"ד ֵה"א ֶׁשָהָיה ְוהֶֹוה ְוִיְהֶיה, ּוְבַהְזִּכירֹו 
ּוַבַעל  ַהְּיכֶֹלת  ַּבַעל  ַּתִּקיף  ֶׁשהּוא  ְיַכּוֵן:  ֱאִקים 

ַהּכֹחֹות ֻּכָּלם".
ְלַכּוֵן  ֶׁשֵּיׁש  ַהַּכּוָנֹות  ָּכל  ִנְרְמזּו  עֹוָלם'  'ֲאדֹון  ַּבִּפּיּוט 
ֵׁשם  ַּכּוַָנת  ַּבְּתִפָּלה;  ַהְּקדֹוִׁשים  מֹות  ַהּׁשֵ ַּבֲאִמיַרת 
ַאְדנּות: 'ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶׁשר ָמַל...", ַּכּוַָנת ֵׁשם ֲהָוָי"ה: 
"ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא הֶֹוה ְוהּוא ִיְהֶיה ְּבִתְפָאָרה", ַּכּוַָנת 
ָהעוֹ ז  ְולֹו  ַּתְכִלית  ְּבִלי  ֵראִׁשית  'ֱאִקים': "ְּבִלי  ֵׁשם 
ְוַהִּמְׂשָרה". ָלֵכן, ַמְקִּדיִמים ָאנּו לֹוַמר 'ֲאדֹון עֹוָלם' 
ַּדְעֵּתנּו,  ּוְמַגִּלים  ַמְכִריִזים  ָאנּו   ְּבָכ ַהְּתִפָּלה.  ִלְפֵני 
ֶאת  ְוֵׁשם  ֵׁשם  ְּבָכל  ְלַכּוֵן  ִלְזּכֹר  ָלנּו  ֶׁשָּקֶׁשה  ֶׁשֵּכיָון 
ְלַכּוֵן  ְוִנְׁשַּכח  ֶׁשִּנְטֶעה  ְמאֹד  ְוִיָּתֵכן  ַהְּנכֹוָנה,  ַהַּכָּוָנה 
ִּבְזַמן ָהֲאִמיָרה, ְלִפיָכ ְּכָבר ֵמַעְכָׁשו ָאנּו מֹוִדיִעים 
מֹות ַעל ַּדַעת ַּכּוָנֹות  ֶׁשֲאַנְחנּו ַמְזִּכיִרים ֶאת ָּכל ַהּׁשֵ
ְלָכל  ִלְזּכֹר  ָעֵלינּו   ְלִפיָכ ַּבִּפּיּוט.  ֶׁשִּנְרְמזּו  ֵאּלּו 
ָּכָראּוי  ַהֵּלב  ְּבַכּוַָנת  ֶזה  ָקדֹוׁש  ִּפּיּוט  לֹוַמר  ַהָּפחֹות 

('ַטֲעֵמי ַהִּמְנָהִגים' אֹות כט). 

 ֲאדֹון עֹוָלם ֲאֶׁשר ָמַל
ִּפּיּוט ֶזה ְמַבֵּטא ִמַּצד ֶאָחד ֶאת רֹוְממּות ה' ְוַגְדלּותֹו, 
ּוֵמִאיָד ֶאת ִקְרָבתֹו ָהַרָּבה ֵאֵלינּו ַוֲעִמיָדתֹו ִליִמיֵננּו 
ְּבֵעת ָצָרה. ָּדָבר ֶזה ָּבא ִליֵדי ִּבּטּוי ַאף ִּבְׁשֵני ַהְּתָאִרים 
ֶׁשָּבֶהם ָאנּו ְמָתֲאִרים אֹותֹו ִיְתָּבַר ִּבְפִתיַחת ַהִּפּיּוט 
 'ֶמֶל' הּוא  ֶאָחד  ִמַּצד   ."ָמַל ֲאֶׁשר  עֹוָלם  "ֲאדֹון   –
א, ּוֵמִאיָד הּוא 'ָאדֹון' ַהַּמֲחִזיק ֶקֶׁשר ִאיִׁשי  ָרם ְוִנּׂשָ

ִעם ָּכל ֶאָחד ִמְּנִתיָניו ('ָיֵחל ִיְׂשָרֵאל' עמ' סד-סה). 
ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא   ,'ֶמֶל' ִנְקָרא  ֵאינֹו  ָוָדם  ָּבָׂשר   ֶמֶל
ְּבֶכֶתר  ּוְלַעְּטרֹו  ֵאָליו  ְלִהְׁשַּתְעֵּבד  ְנִתיָניו  ַמְסִּכיִמים 
ִיָּקֵרא  א  ֵאָליו  ֶׁשִּיְׁשַּתְעֵּבד  ִמי  ֵאין  ְוִאם  ְמלּוָכה, 
ְּבֵראִׁשית  ַּבְחֵיי'  ('ַרֵּבנּו  ַעם'  ְּבא   ֶמֶל 'ֵאין  ֶׁשֲהא   ,ֶמֶל
 'הּוא; ִנְקָרא הּוא 'ֶמֶל א ֵּכן ַהָּקדֹוׁש ָּברּו .(לח א
ְיִציר  ָּכל  "ְּבֶטֶרם  ַאף   ָמַל ֶׁשֲהא  ַעְצמֹו,  ִמַּצד 
ָהעֹוָלם  ֶאת  ֶׁשָּבָרא  ֶׁשּקֶֹדם  ְּבעֹוד  אּוָלם  ִנְבָרא". 
ַנֲעָׂשה  "ְלֵעת  ְּבַמְלכּותֹו,  ֶׁשִהִּכירּו  ִנְבָרִאים  ָהיּו  א 
ְבֶחְפצֹו ּכֹל ֲאַזי ֶמֶל ְׁשמֹו ִנְקָרא". ִנְמָצא ֶׁשְּבִריַאת 
 ,'ֶמֶל' ֱהיֹותֹו  ְּבֶעֶצם  ְמאּוָמה  ִׁשְּנָתה  א  ָהעֹוָלם 
ֵּכן  ְוַעל   ,'ֶמֶל' ִיְקָראּוהּו  ֶׁשְּברּוָאיו  ָּגְרָמה  ַרק  ֶאָּלא 
ָאנּו ַמְמִׁשיִכים ְואֹוְמִרים, ִּכי ַּגם "ַאֲחֵרי ִּכְכלֹות ַהּכֹל, 

ְלַבּדֹו ִיְמךְ נֹוָרא" ('ַעְרֵבי ַנַחל' ָּבָלק ְּדרּוׁש ג). 
ַּבֵּתבֹות  ִּכי  ָּכַתב  ד)  (עמ'  ַהְּתִפָּלה'  'ֶהָאַרת  ַּבֵּסֶפר 
ִנְקָרא",  ְׁשמֹו   ֶמֶל ֲאַזי  ּכֹל  ְבֶחְפצֹו  ַנֲעָׂשה  "ְלֵעת 
ָטמּון ַרְעיֹון מּוָסִרי ָעמֹק: ְּכֵדי ְלַהְמִלי ֶאת ַהּבֹוֵרא 
ֵאין ַּדי ְּבַהְכָרַזת "ֶמֶל ָהעֹוָלם" ֵמָאה ְּפָעִמים ְּביֹום, 
ַלִּמְצוֹות  ְוִהְתַּבְּטלּות  ִצּיּות   ְלָכ ְלַלּוֹות  ֵמחֹוָבֵתנּו 
רֹוְמִזים  ָאנּו   ּוְלָכ ַהְּקדֹוָׁשה.  ְּבתֹוָרתֹו  ֶׁשִּצּוָנוּ 
 ַּבֲאִמיָרֵתנּו: ַּכֲאֶׁשר "ַנֲעָׂשה ְבֶחְפצֹו ּכֹל" – "ֲאַזי ֶמֶל

ְׁשמֹו ִנְקָרא".

ַאְזָעָקה ָׁשל 'ָאֵמן' ֶׁשִהִּציָלה ֵמָאסֹון

בּוִעי ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

'אמן' ֶׁשה ל

ּו ססִספווּ
עעעלַ
ִ ם

'ֲאדֹון עֹוָלם' (א)

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 נִנינניּתַ פּפְְ ם 

ֱאָמִנים  ִבים ִמּקֹוְרֵאינּו ַהּנֶ ִמְכּתָ ֵבי ֱאמּוִנים  מִמכ ִמכ ִמְכּתְ ם 
ְלַמֲעֶרֶכת 'ְוכֹל ַמֲאִמיִנים',

ָאְמָנם ְקָצת ְּבִאחּור, ֲאָבל ִנְרֶאה ָהָיה ִלי ִלְׁשַח ֶרֶמז ֶׁשָעָלה ְּבַדְעִּתי ְּבֵעת לֹוְמִדי ֶאת ַהִּמְׁשָנה ְּבַמֶּסֶכת 
ְּבָרכֹות (לה א): "ֵּכיַצד ְמָבְרִכין ַעל ַהֵּפרֹות? ַעל ֵּפרֹות ָהִאיָלן הּוא אֹוֵמר: ּבֹוֵרא ְּפִרי ָהֵעץ". ְוִלְכאֹוָרה 
ַמּדּוַע נֹוֵקט ַהַּתָּנא "ִאיָלן", ְוא "ֵעץ" ְּכֻנַּסח ַהְּבָרָכה? ֶאָּלא ֶׁש"ִאיָלן" ְּבִגיַמְטִרָּיה ָאֵמן, ְוִלְרמֹז ָּבא: ֶׁשֵאין 

ַּדי ַּבְּבָרָכה ִּבְלַבד, ֶאָּלא ֶׁשֵּיׁש ְלַהְׁשִליָמּה ַּבֲעִנַּית ָאֵמן.
ָהַרב א.צ.מ - ְּבֵני ְּבַרק

ַּבִּנְבָרִאים.  ְּתלּוָיה  ַמְלכּותֹו  ֶׁשֵאין  ִנְבָרא  ְיִציר  ָּכל  ְּבֶטֶרם  עֹוד   ָמַל ֲאֶׁשר  עֹוָלם  ֲאדֹון 
ְלֵעת ַנֲעָׂשה ְבֶחְפצֹו ָּכל, ֲאַזי ֶמֶל ְׁשמֹו ִנְקָרא ַעל ְיֵדי ְּברּוֵאי ֵּתֵבל. אּוָלם ַּגם ְוַאֲחֵרי 
ִּכְכלֹות ַהּכֹל – ְלַבּדֹו ִיְמלֹו נֹוָרא ְלִפי ֶׁשָּכָאמּור ֶעֶצם ַמְלכּותֹו ֵאיָנּה ְּתלּוָיה ַּבִּנְבָרִאים.


