
מצוות 'סיפור הנס' – רק ליתרו 
"ַוְיַסֵּפר מֶֹׁשה ְלחְֹתנֹו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה' ְלַפְרעֹה ּוְלִמְצַרִים" (יח ח)

אמר הגרי"ז הלוי זצ"ל: מלשון הכתוב 'ַוְיַסֵּפר' נוכל ללמוד כי יש 
דין מיוחד לספר את הנסים שעשה ה', ככתוב: "ִויַסְּפרּו ַמֲעָׂשיו 

ְּבִרָּנה" (תהלים קז כב).
מעתה נוכל לומר: עד שבא יתרו לא יכול היה משה לקיים דין 
זה, כיוון שכל עם ישראל ראו בעיניהם את כל הנסים, ולא היה 
ּוְלִמְצַרִים".  ְלַפְרעֹה  ה'  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָּכל  "ֵאת  להם:  לספר  טעם 
הנסים  של  התרחשותם  בשעת  נכח  שלא  יתרו  בא  כאשר  אך 
וממילא לא הכיר בכל מעשי גבורות ה', מיהר משה לקיים עמו 

את מצוות סיפור הנסים.
חידושי רבינו הגרי"ז (סֶטנִסיל) על התורה אות נז 

יתרו הודה על ִנָּסם של אחרים
"ַוּיֹאֶמר ִיְתרֹו ָּברּו ה' ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים ּוִמַּיד ַּפְרעֹה" (יח י)

שלא  לישראל  הוא  "גנאי  חז"ל:  אמרו  א)  (צד  סנהדרין  במסכת 
אמרו 'ברוך' עד שבא יתרו ואמר 'ברוך'".

ולכאורה תמוה: וכי מה רע בכך שבני ישראל לא אמרו 'ברוך', 
נס  אחר  מיד  שנשאו  והנשגבת  הארוכה  בשירה  די  לא  האם 

קריעת הים?
תירץ ה'כתב סופר': אמנם שירתם של בני ישראל גדולה הייתה 
עשרת מונים מאותו 'ברוך' שאמר יתרו, אך לא בכך התבטאה 
גדלותו של יתרו, כי אם בעובדה המיוחדת שבעוד כל אחד מבני 
ישראל בירך את ה' והודה רק על הנס שנעשה עמו, יתרו היה 
הראשון שבירך והודה אף על טובות שנעשו לאחרים, ככתוב: 

"ָּברּו ה' ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם".

מעלת ברכתו של יתרו
"ָּברּו ה' ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים" (יח י)

בתחילת פרק הרואה (ברכות נד א) הביאה הגמרא את דברי רבי 
ֶאְתֶכם",  ִהִּציל  ֲאֶׁשר  ה'   ָּברּו" יתרו:  של  מברכתו  שלמד  יוחנן 
נסים  בו  שנעשו  מקום  "הרואה  (שם):  המשנה  לדברי  מקור 

לישראל מברך: 'ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה'".
שאמר  זה  הוא  יוחנן  רבי  הלוא  שם):  (ח"א  המהרש"א  הקשה 
לשון  בה  נאמרה  שלא  ברכה  שכל  א)  (סב  המסכת  בהמשך 
מלכות ('מלך העולם') אינה נחשבת כברכה, וכיצד ייתכן שהביא 

את הודאת יתרו זו כמקור לברכה?
ותירץ שלשון ברכתו של יתרו: "ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים" 
הייתה במקום הזכרת 'מלכות'. שכן בעומק משמעותה מונחת 
וכי  הכול,  את  מקיפה  הוא  ברוך  הקדוש  של  ששליטתו  הכרה 
בעשרת  שהתבטאה  מציאות  הטבע.  כוחות  כל  על  הוא  מולך 

המכות.
*

בעניין ברכתו זו של יתרו סופר, כי פעם דיבר הגר"א על אודות 
כי  דעו  ואמר:  פוטוצקי  הגרף  הצדק  גר   - הקדוש  תלמידו 
בפרשת  מצינו  שכן  ישראל,  משל  גדולה  הגרים  של  מעלתם 
יתרו שהזכיר את שם ה' בברכתו לאחר תיבה אחת: "ברוך ה'", 
לעומת בני ישראל שניתנת להם הרשות להזכיר את ה' בברכה 

רק אחר שתי תיבות: "ברוך אתה".
'נחלת צבי'

צערם של ישראל נגע ללב משה
"ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְלחְֹתנֹו ִּכי ָיבֹא ֵאַלי ָהָעם ִלְדרֹׁש ֱאקִים; ִּכי ִיְהֶיה 

ָלֶהם ָּדָבר ָּבא ֵאַלי" (יח טו-טז)
את לשונו של משה: "ִלְדרֹׁש ֱאִקים" ביאר הרמב"ן: "להתפלל 

על חוליהם".
סופר':  ה'חתם  של  נכדו  עהֶרנפלד  שמואל  רבי  הגאון  הקשה 
היו  לא  וכי  למשה,  דווקא  לפנות  החולים  היו  זקוקים  מדוע 
לפני  חן  לשאת  יכלה  שתפילתם  מעלה  אנשי  עוד  בסביבתם 

המקום?
צדיקים  נמצאו  המדבר  דור  אנשי  שבין  וודאי  ודאי  וביאר: 
גדולים, אך משה רבנו התייחד בכך שצערו של כל יהודי נגע 
עד לעומק לבו, וכפי שנוכל לדייק מלשונו: "ִּכי ִיְהֶיה ָלֶהם ָּדָבר 
- ָּבא ֵאַלי", צערם של כלל ישראל נגע ללבי, כאילו היה צערם 
– צערי הפרטי. לפיכך מובן מפני מה באו דווקא אליי שאתפלל 

עליהם.
'חתן סופר'

התפילה כתנאי למצוות ביקור חולים
"ְוהֹוַדְעָּת ָלֶהם ֶאת ַהֶּדֶר ֵיְלכּו ָבּה" (יח כ)

למצוות  זה  מפסוק  אסמכתא  חכמים  הביאו  ב)  ל  (ב"מ  בגמרא 
'ביקור חולים', וביאר ה'פרישה' (יו"ד שלה ג) שדייקו זאת מלשון 
הכתוב 'ילכו בה', כי אין לך מצווה המתקיימת באמצעות הליכה 

יותר מביקור חולים.
כאן המקום להזכיר, כי אחד מטעמיה של מצוות ביקור חולים 
ויתעורר  יתחזק  החולה  של  בסבלו  המבקר  שכשיראה  הוא, 
להתפלל על רפואתו (ראה רמב"ם אבל יד ו), ולפיכך פסק הרמ"א 
(יו"ד שלה ד) שהמבקר את החולה, אם לא התפלל לרפואתו לא 

זכה לקיים מצוות ביקור חולים כתיקונה.

כמי ששמע עשרת הדיברות מפי הגבורה
"ַוְיַדֵּבר אֱקִים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאמֹר" (שמות כ א)

"כל  חז"ל:  מדברי  התוספות  בעלי  הביאו  זקנים'  'הדר  בספר 
שותף  שהיה  כמי  נעשה  מברך',  רבא  שמיה  יהא  'אמן  העונה 

עשרת  ששמע  וכמי  בראשית  במעשה  הוא  ברוך  לקדוש 
הדברות מפי הגבורה".

שמה  'יהא  שבמילים  מכך  התוספות  בעלי  דרשו  לדבר  רמז 
רבא מברך לעלם ולעלמי עלמיא' יש ז' מילים וכ"ח אותיות - 
"ְּבֵראִׁשית  בראשית:  מעשה  את  הפותח  לפסוק  זהים  מספרים 
ולפסוק  א),  א  (בראשית  ָהָאֶרץ"  ְוֵאת  ַהָּׁשַמִים  ֵאת  ֱאִקים  ָּבָרא 
ַהְּדָבִרים  ָּכל  ֵאת  ֱאִקים  "ַוְיַדֵּבר  הדיברות:  עשרת  את  הפותח 

ָהֵאֶּלה ֵלאמֹר" (שמות כ א).

מדוע לא נאמר 'אשר בראתיך'?
"ָאֹנִכי ה' ֱאקֶי ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים" (כ ב)

"בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא: 'ָאֹנִכי ה' ֱאֶקיךָ ֲאֶׁשר הֹוֵצא־

אלוקינו  ה'  אתה  'ברוך  ואמר:  משה  פתח  ִמְצַרִים',  ֵמֶאֶרץ   ִתי
מלך העולם שלא עשני גוי'" (מדרש פליאה).

את דברי המדרש התמוהים ביאר הגאון רבי יהודה אסאד, על פי 
הסברו של הט"ז (או"ח מו ב) על הסיבה שאנו מברכים בברכות 
השחר בלשון שלילה: 'שלא עשני גוי', ולא בלשון חיוב: 'שעשני 
ישראל', שהוא מפני שאמרו חז"ל (עירובין יג ב): "נוח לו לאדם 

שלא נברא יותר משנברא" ולכן אין לברך בלשון 'שעשני'.

קושיה  ליישב  חז"ל  כוונת  כי  המדרש,  דברי  יתבארו  זה  לפי 
העולה בכתוב שלפנינו: מדוע לא נאמר:  'אנכי ה' אלוקיך אשר 

בראתיך', הרי בריאת האדם קדמה ליציאת מצרים?

את התשובה לכך נוכל למצוא בתגובתו של משה: 'ברוך אתה... 
שלא עשני גוי' - כשם שבברכה זו איננו נוקטים לשון 'שעשני 
ישראל', כיוון ש'נוח לו לאדם שלא נברא', כך גם כאן לא נאמר 

'אשר בראתיך', כי נוח לו לאדם שלא נברא.
'דברי מהרי"א'

ראיית הקולות לעתיד לבוא
"ְוָכל ָהָעם רִֹאים ֶאת ַהּקֹות" (כ יד)

שאנו  הלשון  פשר  על  תמה  מסאטמאר  יואל  רבי  האדמו"ר 
לעיני  שנית  ברחמיו  ישמיענו  "והוא  'כתר':  בקדושת  מבקשים 
איננו  מדוע  כראשית" -  אחרית  אתכם  גאלתי  הן  לאמר  חי  כל 

מבקשים: "לאזני כל חי"?
הקולות  את  'לראות'  ישראל  זכו  סיני  הר  במעמד  וביאר: 
בעיניהם, כפי שדרשו חז"ל (מכילתא יתרו ט) מלשון הכתוב: "ְוָכל 
ָהָעם רִֹאים ֶאת ַהּקֹות", שכאשר היה הדיבור יוצא מפי הגבורה, 

הייתה בו ממשות שהייתה נראית בעיניים.
וכך גם מבקשים אנו בקדושת 'כתר': "והוא ישמיענו... לעיני כל 
חי... אחרית כראשית", שאף לעתיד לבוא נזכה כי את בשורת 
קול  את  לראות  שנזכה  כך  ממש,  הגבורה  מפי  נשמע  הגאולה 

המבשר בעינינו.
'דברי יואל' ואתחנן

תפילה בחיתוך אותיות
"ְוִאם ִמְזַּבח ֲאָבִנים ַּתֲעֶׂשה ִּלי א ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ָּגִזית ִּכי ַחְרְּב ֵהַנְפָּת 

ָעֶליָה ַוְּתַחְלֶלָה" (כ כא)
על תקופת הגלות, שבעוונותינו אין לנו בה בית מקדש דרשו 
חז"ל (במ"ר יח כא) מן הכתוב: "ּוְנַׁשְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתינּו" (הושע יד ג) 
כי פי האדם הוא כמזבח, והתפילות היוצאות ממנו הן כקרבנות. 
מפיו  התפילות  את  להוציא  האדם  על  לכך:  יש  שתנאי  אלא 
שבמקום  ייתכן  כן  לא  שאם  אותיות,  ובחיתוך  מילים  בדקדוק 
'בעל  יחליף  אם  כגון  כפירה,  דברי  חלילה  מפיו  יצאו  תפילה 

גבורות' ב'בל גבורות', וכהנה דוגמאות רבות.
ֲאָבִנים  ִמְזַּבח  "ְוִאם  כאן:  הכתוב  מלשון  ללמוד  נוכל  לכך  רמז 
ַּתֲעֶׂשה ִּלי א ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ָּגִזית, ִּכי ַחְרְּב ֵהַנְפָּת ָעֶליָה - ַוְּתַחְלֶלָה" 
אתה  יכול  כדין,  שלא  המילים  אחת  את  תחתוך  חלילה  אם   -

להביא לידי חילול שם שמים.
'בן איש חי' ש"א הקדמת יתרו

כאן המקום לציין לחומרה ַהְּיֵתָרה שהחמירו חז"ל (ברכות מז א 
ורש"י שם) במצוות עניית אמן, שלא לענותה 'חטופה' ו'קטופה' 

שמא  השמטת,  או  אותיות  בהבלעת  או  שגוי  בניקוד  היינו   -
חלילה תישמע היא ככפירה רח"ל (ראה רבנו בחיי לעיל יד לא).

פרשת יתרו

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה מאמאוצרות אמונים
תרו

פני ם

אחר הדיברות ענו העם: "אמן"
עשר פעמים נאמרה בפרשת יתרו המילה 'הא-להים', 
'אמן'  של  כגימטרייה  ואחת  תשעים  בגימטרייה  שהיא 
מעשרת  אחד  כל  שאחר  הקדמונים  לדברי  רמז   -
הברכות  אחר  שענו  כפי  אמן,  ישראל  ענו  הדיברות 

והקללות שנאמרו בהר גריזים ובהר עיבל.

'אמונת יצחק' פרק יז

קקקקקקהתחזקות ב'אמן' - התחזקות באמונה! ןןןןןןןן קקק

מלמד שאף מצווה זו נאמרה בסיני.
(פירוש רבנו יהודה בר יקר, מוסף שב"ק; 'מעט דבש' סי' מז אות ת)

יהודי יקר!
ממעמד הר סיני ועד עצם היום הזה, מצוות עניית אמן הינה בסיס איתן לאמונתנו.

באמצעות התחזקות בעניית אמן, ובפרט אחר ברכות השחר, 
יכולים אנו לחזק את האמונה בלִבנו, 

ובד בבד לזכות לברכות המופלאות שהבטיחו חז"ל לעוני אמן בכוונה.
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את הסיפור המעורר שלפנינו בחרנו להביא במסגרת זו לכבוד יומא דהילולא של אוהבן 
של ישראל, הרה"ק רבי יחיאל מאיר זיע"א - 'היהודי הטוב' מגוסטינין, נלב"ע בכ"א בשבט 

תרמ"ח.

שעת עלות השחר של בוקר יום השוק בעיירה גוסטינין. במבואות העיירה כבר חונות 
ביניהם  משוחחים  הדרכים  ובצדי  טוב,  בכל  הטעונות  התובלה  עגלות  ארוך  בטור 
העגלונים החסונים, ממתינים בקוצר רוח ובשעמום גובר לסוחרים שיבואו לפרוק את 

סחורתם.

יוכלו  סוף  וסוף  לרווחה  ייפתחו  השוק  שערי  תרועה.  קול  יישמע  קלה  שעה  בעוד 
העגלונים להתפנות לאכילת פת טרייה וחמה של שחרית ולשוב עם פדיון יומם לבתיהם.

כננס בין ענקים הצטופפה לה עגלתו הדלה של אברהמ'ל, בינות לעשרות עגלות גדולות 
וחזקות. כזה היה גם מראהו של סוסו הכחוש והדל, שליחך מעט מספוא מתוך הדלי 
המגיע  השכר  מן  מעט  אך  זהו  כי  אברהמ'ל  ידע  יפות.  פנים  בסבר  בעליו  לו  שהגיש 

לבהמתו על מאמציה העקשניים להוביל את עגלתו הרעועה.

'ברייה עלובה', מהרהר אברהמ'ל בעוד עיניו נעוצות בסוסו המעלה גרה, 'ברייה עלובה 
אך מקיימת בשלמות את רצון קונה. נוצרה כדי לעבוד - והיא עובדת...'

'ומה אתי?!', שוטפים ההרהורים הנוגים את מוחו, 'לשם מה נבראתי אני? האם עושה 
אני את תפקידי כראוי?!'

שם,  השוק.  אל  ופנה  לעגלתו  טיפס  הוא  מהרה  חיש  הרהוריו.  את  קטע  התרועה  קול 
ליד אחד הדוכנים פרק הוא את סחורתו ופנה כבקי ורגיל לעבר הדרך הראשית החוצה 

את העיירה לאורכה.

אברהמ'ל התחיל בנסיעה, אלא שהרהורי תשובה שבו ושטפו את מוחו. לבו כסף לבוראו 
והוא החליט לסוב על עקבותיו. לכל הפחות יפתח הוא את היום בתפילה ראויה לשמה.

ידוע ידע אברהמ'ל שכדי להתפלל תפילה ראויה זקוק הוא לטלית ולתפילין, והרהורים 
עגומים הציפוהו: 'מי זה שיאות להשאיל לאיש המוני ופשוט כמוני את טליתו ותפיליו'?

לפתע נזכר: 'הן 'היהודי הטוב', הצדיק רבי יחיאל מאיר מגוסטינין מתגורר כאן. בוודאי 
ישמח צדיק כמוהו לסייע לי בדבר זה'.

שנשמעה  הערבה  הלימוד  נעימת  הצדיק.  בית  לעבר  ופנה  צעדיו  את  אברהמ'ל  החיש 
בפתח  כבר  הצדיק.  של  חדרו  אל  אהבה  בעבותות  אותו  משכה  הבית,  ממדרגות  כבר 

הבחין בתלמידים הישובים סביב שולחנו של מורם ורבם הגדול, שקועים בלימודם.

הוא היסס מעט אם להיכנס ותהה כיצד יתקבל במראהו ההמוני והמרושל, אך עד מהרה 
לכד אותו מבטו הרחימאי של הרבי, ועיניו האוהבות הורו לו להיכנס פנימה.

אני  ותפילין  "טלית  השיב:  ואברהמ'ל  הרבי,  התעניין  יקר?",  יהודי  אתה,  מבקש  "מה 
מבקש. יואיל נא הרבי להשאיל לי את טליתו ותפיליו לדקות מספר. עז רצוני להתייחד 

עם קוני בתפילה".

לבקש  יהין  מישהו  כי  בדעתם  העלו  לא  מעולם  המומים.  בזה  זה  הביטו  התלמידים 
יקר!  יהודי  קורנות: "בשמחה,  בפנים  מיד  נענה  הרבי  אך  הקדוש,  מהרבי  שכזו  בקשה 

השתמש בהם כרצונך, והחזירם לי אימתי שתחפוץ".

לחלון  פנה  ואחר  בתפילין  התעטר  בטלית,  אברהמ'ל  התעטף  תודה  מביעות  כשפניו 
ומילה  הרטיט  גופו  ודברים.  אומר  בלא  נעמד  היקום  מרחבי  מול  שם,  החדר.  שבקצה 

לא הוציא הוא מפיו.

במבט שלא נעדר ממנו שמץ של גיחוך, התבוננו התלמידים בכפרי השותק. אינם שמים 
לב לרבם שהביט בו, לעומתם, בריכוז הולך וגובר. בין כך ובין כך סיים הלה את 'תפילתו', 

פשט את הטלית והגישה לרבי.

נטל הרבי את הטלית ומיששָּה בהתרגשות מהולה בחרדה. כמה מן התלמידים הושיטו 
אף הם יד רועדת, מיששו את הטלית הקדושה ונדהמו לגלות כי ספוגה היא כולה בזיעה, 

כאילו עלתה זה עתה מן המים.

המהומה,  מתחוללת  מה  על  מבין  אינו  כי  היה  שנראה  לאורח  הרבי  פנה  יקר",  "יהודי 
דקות  תוך  הצלחת,  זה  כיצד  נא,  אמור  זו.  בטלית  אני  מתפלל  שנים  גבי  על  "שנים 

ספורות, להספיג את כולה בזיעה"?

אלא  בה,  להתפלל  ביקשתי  הכול  "בסך  אברהמ'ל,  התנצל  הרבי",  סליחת  את  "אבקש 
במגרש  שנערך  הצבאי  במסדר  לחלון  מבעד  לפתע  הבחנתי  להתפלל  שכשעמדתי 
הסמוך. ראיתי כיצד ממלאים החיילים אחר פקודות מפקדם בדייקנות זהירה, באימה 
וביראה ברתת ובזיע, ומיד נשאתי קל וחומר בנפשי: אם לפני בשר ודם עומדים הללו 

כך, לא כל שכן שעליי לעמוד כך לפני מלך מלכי המלכים.

כאשר הרהרתי בדברים נפלו עליי פחד ואימה. גופי נשטף בזיעה, ויותר לא הייתי מסוגל 
לומר מילה. ניסיתי למלמל את התפילה אך הדבר לא עלה בידי, לפיכך נאלצתי להשיב 

לרבי את הטלית כמות שהיא".

היא  שעות  כמה  תוך  הרבי,  ידאג  נא  בתמימות, "אל  אברהמ'ל  המשיך  לטלית",  "בנוגע 
תתייבש..."

מילותיו האחרונות של אברהמ'ל גרמו לרבי להתרומם ממקומו ולהכריז בהתרגשות:

הלוואי  לעולם!  זו  בזיעה  ספוגה  שתישאר  הלוואי  אדרבה,  חלילה!  הטלית?  "תתייבש 
צריכה  כיצד  ישראל,  כלל  ובעבור  בעבורי  נצח  כמזכרת  ברטיבותה,  לעולם  שתיוותר 

תפילתו של יהודי להיראות!"

'אל המקורות' ח"ג עמ' 46

"כל המכון באמירת הפיוט 'אדון עולם' מובטח לו שתפילתו נשמעת ואין השטן מקטרג עליה. ולא עוד, 
אלא שאויביו נופלים לפניו, ויש אומרים שאף היצר הרע משלים עמו".

הבטחה נפלאה זו הביא תלמיד המהרש"ל בספרו 'מטה משה' (ח"א סי' לא) בשם רבי יהודה החסיד 
שאמר זאת בשם רב שרירא גאון ובנו – רב האי גאון. ובאמת יש להבין: במה נבדל פיוט 'אדון עולם' 
כה  הבטחה  להבטיח  לנכון  ראו  עליון,  קדושי  הגאונים,  שרבותינו  כדי  עד  התפילה,  פיוטי  מכלל 

נשגבה למי שנזהר לאומרו בכוונה?
טרם נענה על כך, נקדים ונפתח בבירור מקורו של פיוט קדוש זה:

בספר 'ליקוטי מהרי"ח' (סדר הנהגת התפילה) הביא בשם 'סידורי אשכנז ישנים' שציטטו מדברי 'ספר 
התחיה', כי מחבר 'אדון עולם' הוא התנא הקדוש רבי יוחנן בן זכאי, אולם בסידור 'אוצר התפילות' 
('תיקון תפילה' עמ' נ) ובעוד ספרים ייחסוהו לפייטן הידוע רבי שלמה אבן גבירול זצ"ל שחי לפני כאלף 

שנים בערך בעיר ָמָלאָגה שבספרד.

סיבת הקדמתו לתפילה
דברי  פי  על  משה'  'מטה  בעל  ביאר  לתפילה,  עולם'  'אדון  אמירת  להקדים  שתיקנו  הסיבה  את 
הגאונים, כי באמירת 'אדון עולם' קיימת סגולה מיוחדת המועילה לקבלת התפילה ולמניעת קטרוג 

מצד השטן.
סיבה נוספת לכך הביא המגיד מָפּאָלאְצק בסידורו 'שער הרחמים - מגיד צדק', על פי דברי הגמרא 
(ברכות ז ב) שאברהם אבינו ע"ה היה הראשון שקרא לקדוש ברוך הוא 'אדון', ולפיכך, כדי להזכיר את 

זכותו לפני תפילת שחרית שאותה תיקן, מקדימים אנו את הפיוט 'אדון עולם'.
המגיד  שהוציא  החדש  הסידור  על  הגר"א  לרבנו  מוילנא  זלמל'ה  רבי  שסיפר  בעת  כי  סיפרו,  וכבר 
מפאלאצק, הביא לפניו כדוגמה את הפירוש הנזכר. כאשר שמע זאת הגאון התרגש עד מאוד, ואף 
התבטא כי בשביל פירוש זה בלבד כדאי לכל אחד לרכוש את הסידור (שו"ת 'כנפי יונה' בהקדמה; סידור 

'שיח יצחק - אשי ישראל').

כיוון  כי  עי"ש),  כט,  המנהגים'  ('טעמי  זצ"ל  מאפטא  ישראל'  'אוהב  בעל  הרה"ק  הסביר  אחרת  בדרך 
שבפיוט 'אדון עולם' נרמזו כל הכוונות שיש לכוון באמירת השמות הקדושים בתפילה [כ'אדון הכל', 
'היה הוה ויהיה' וכו'], מקדימים אנו את אמירתו לתפילה, כדי שישמש הדבר כעין 'גילוי דעת', שאף 
אם חלילה נשכח במהלך התפילה לכוון באחד השמות, הרי שכבר מעתה אנו מודיעים שעל דעת 

כוונות אלו אנו מזכירים את השמות.

אדון הטבע
כאמור, בגמרא מצינו כי חז"ל ציינו לשבח את אברהם אבינו ע"ה שהיה הראשון לכל הנבראים שקרא 
לבורא העולם 'אדון'. וביאר הנצי"ב מוולוז'ין ('העמק דבר' בראשית טו ח ב'הרחב דבר' אות א, וראה שו"ת 'נפש 
חיה' או"ח מו) כי מלבד שתואר 'אדון' מבטא ַּבֲעלּות, נותן הוא ביטוי מיוחד ליכולתו של הקדוש ברוך 

הוא לשנות את הבריאה בכל עת כרצונו.
בדרך משל ניתן לדמות זאת למדינה מתוקנת ככל המדינות, שיש בה חוקים קבועים המחייבים את 

כל האזרחים להישמע אליהם ולהתנהג על פיהם.
אם יבקש אזרח להשתמט מהחוק מסיבה מסוימת, מוצדקת ככל שתהא, איש אינו יכול להרשות לו 

זאת מלבד המלך בעצמו.
העולם,  כל  על  שליט  ובהיותו  הבורא  בגדלות  רבים  הכירו  אבינו  אברהם  שבא  עד  בענייננו:  גם  כך 
אולם בעוד הללו טעו וסברו כי את השגחתו בפועל מסר ביד שלוחים, חידש אברהם אבינו כי הקדוש 
ברוך הוא הינו 'אדון העולם' והוא המעניק בפועל ובכל רגע חיים לכל ברייה וברייה, ולפיכך יכולים 

אנו להתפלל לפניו אף על דברים שאינם בגדר הטבע.

והוא היה והוא הוה
יהיה  והוא  הוה  והוא  היה  "והוא  הפיוט:  דברי  בהמשך  לעינינו  מתגלה  השם  בגדלות  נוסף  נדבך 
בתפארה", כלומר, הקדוש ברוך הוא קיים בעבר, בהווה ובעתיד, ותמיד הוא באותה גדלות ותפארת.
משל למה הדבר דומה? למלך גדול שבנה לעצמו ארמון מפואר ומיוחד. בסיום הבנייה ביקש לפאר 
את ארמונו ביצירת פאר מיוחדת במינה, ולצורך כך ביקש משלישו לחפש בעבורו את הצייר הטוב 

ביותר בממלכה כדי שיצייר על קירותיו ציור מופלא ביותר, כזה שטרם נראה מאז ומעולם.
עד מהרה יצא הכרוז מלפני המלך, ומיד החלו טובי הציירים להתאסף ולבוא מכל קצוות הממלכה. 
כל אחד מהם הביא עמו את המיוחדת שביצירותיו כדי להוכיח כי דווקא הוא ראוי לתפקיד הנחשק.

בינות להמון בלט בהליכתו הגאה והבוטחת צייר פלוני. היו לו סיבות טובות להסיק כי דווקא בו יבחר 
המלך, שכן אחז הוא בידו ציור מיוחד במינו, תמונת נוף מרהיבה שצוירה על גבי משטח אבן כדוגמת 

קירות הארמון, בטכניקה מיוחדת שהייתה ידועה רק לו.
לא היה לו ספק כי בו יבחר המלך, אילו רק תינתן לו ההזדמנות להיראות בפניו עם יצירתו. אלא 
יצירתו  ארצה.  אפים  והשתטח  באבן  המוכשר  הצייר  נתקל  הדרך  של  סופה  לקראת  שלפתע, 

המפוארת הפכה לערֵמת פיסות אבן זעירות, ותקוותו נגוזה.
הוא  נאלץ  נפולות  ובפנים  כושלות  בברכיים  תקוותיו.  כל  התנפצו  עמו  ויחד  התנפץ,  היקר  הציור 

לשוב לאחוריו. כי אף הצייר הגדול ביותר, אם אין בידו הוכחות לכשרונו, אין הוא שווה מאומה.
להבדיל אלף אלפי הבדלות מעידים אנו על הקדוש ברוך הוא, כי אותה תפארת שהייתה לו קודם 
בריאת העולם, המשיכה גם אחר בריאתו ותמשיך אף לעתיד לבוא. משום שמלך מלכי המלכים אינו 

זקוק ל'הוכחות' על גדלותו, ולעולם הוא עומד בתפארתו (סידור 'באר חיים').

והוא א-לי וחי גואלי
מפרנקפורט,  ברויאר  זלמן  שלמה  רבי  ידידו  את  מקראקא  סופר  שמעון  רבי  פגש  פעם  כי  מסופר 
וביקש לשמוע מפיו דבר חידוש בשם חותנו הגדול רש"ר הירש. נענה לו הגרש"ז: "זה מכבר התעורר 
מורי חמי בלשון הפיוט 'אדון עולם', אשר נגלה בו דבר פלא: מיד אחר שאנו מסיימים את קצה גבול 
'והוא  ואומרים  'יורדים'  אנו  וכבר  בתפארה',  יהיה  והוא  אחד...  'והוא  באומרנו:  ה',  בגדלות  השגתנו 
א-לי...'; כלומר, יחד עם היותו אדון העולם ושליטו, הרי הוא משגיח עליי, הקטן שבקטנים, באופן 

אישי, מקשיב לבקשותיי ומצילני מכל רע" ('טללי אורות', וראה ליקוטי מהרי"ח – הנהגת התפילה). 
השגחה מופלאה זו של הקדוש ברוך הוא ניכרת עלינו בכל מצב, הן בזמן שלווה ונחת, שאז הוא 
בבחינת 'וחי גואלי' – הוא המחיה והגואל אותי בכל רגע, וגם חלילה בשעת צרה שאז הוא 'וצור חבלי' 

– הרי הוא בעבורי כסלע איתן שלעולם לא ימוט ('אור החמה').
נסיים בשני 'בתים' לא ידועים של ייחול ותפילה שבהם מסתיים פיוט זה בכמה סידורים ישנים:

"במקדשו תגל נפשי, משיחנו ישלח מהרה – ואז נשיר בבית קדשי, אמן אמן שם הנורא".
אמן כן יהי רצון.

סיפור שבועי על אמן ותפילה הארות בסדר התפילה  מעשה אמוניםתענה אמונים 

טלית ספוגת זיעה

מעתע האר סססיפפפפום  ם

פוג

לא המדרש עיקר אלא המעשה 

הפיוט 'אדון עולם'


