
ת ִיְתרֹו  ָרׁשַ ּפָ

בס"ד

ִמְצַות 'ִסּפּור ַהֵּנס' – ַרק ְלִיְתרֹו 
"ַוְיַסֵּפר מֶֹׁשה ְלחְֹתנֹו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה' ְלַפְרעֹה ּוְלִמְצַרִים" (יח ח)
ָאַמר ַהְּגִרי"ז ַהֵּלִוי ָזָצ"ל: ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב 'ַוְיַסֵּפר' נּוַכל ִלְלֹמד ִּכי ֵיׁש 
ִּדין ְמֻיָחד ְלַסֵּפר ֶאת ַהִּנִּסים ֶׁשָעָׂשה ה', ַּכָּכתּוב: "ִויַסְּפרּו ַמֲעָׂשיו 

ְּבִרָּנה" (ְּתִהִּלים קז כב).
ֵמַעָּתה נּוַכל לֹוַמר: ַעד ֶׁשָּבא ִיְתרֹו א ָיכֹול ָהָיה מֶֹׁשה ְלַקֵּים ִּדין 
ֶזה, ֵּכיָון ֶׁשָּכל ַעם ִיְׂשָרֵאל ָראּו ְּבֵעיֵניֶהם ֶאת ָּכל ַהִּנִּסים, ְוא ָהָיה 
ּוְלִמְצַרִים".  ְלַפְרעֹה  ה'  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָּכל  "ֵאת  ָלֶהם:  ְלַסֵּפר  ַטַעם 
ַהִּנִּסים  ֶׁשל  ִהְתַרֲחׁשּוָתם  ִּבְׁשַעת  ָנַכח  ֶׁשֹּלא  ִיְתרֹו  ָּבא  ַּכֲאֶׁשר   ַא
ּוִמֵּמיָלא א ִהִּכיר ְּבָכל ַמֲעֵׂשי ְּגבּורֹות ה', ִמֵהר מֶֹׁשה ְלַקֵּים ִעּמֹו 

ִחּדּוֵׁשי ַרֵּבנּו ַהְּגִרי"ז (ְסֶטְנִסיל) ַעל ַהּתֹוָרה אֹות נז ֶאת ִמְצַות ִסּפּור ַהִּנִּסים.

ִיְתרֹו הֹוָדה ַעל ִנָּסם ֶׁשל ֲאֵחִרים
"ַוּיֹאֶמר ִיְתרֹו ָּברּו ה' ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים ּוִמַּיד ַּפְרעֹה" (יח י)
ֶׁשֹּלא  ְלִיְׂשָרֵאל  הּוא  "ְּגַנאי  ֲחָז"ל:  ָאְמרּו  א)  (ַצד  ַסְנֶהְדִרין  ְּבַמֶּסֶכת 

."'ַעד ֶׁשָּבא ִיְתרֹו ְוָאַמר 'ָּברּו 'ָאְמרּו 'ָּברּו
 ,'א ָאְמרּו 'ָּברּו ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִלְכאֹוָרה ָּתמּוַּה: ְוִכי ָמה ַרע ְּבָכ
ֵנס  ַאַחר  ִמָּיד  ֶׁשָּנְׂשאּו  ְוַהִּנְׂשֶּגֶבת  ָהֲאֻרָּכה  ַּבִּׁשיָרה  ַּדי  א  ַהִאם 

ְקִריַעת ַהָּים?
ֵּתֵרץ ַה'ְּכַתב סֹוֵפר': ָאְמָנם ִׁשיָרָתם ֶׁשל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּגדֹוָלה ָהְיָתה 
ֲעֶׂשֶרת מֹוִנים ֵמאֹותֹו 'ָּברּו' ֶׁשָאַמר ִיְתרֹו, ַא א ְּבָכ ִהְתַּבְּטָאה 
ַּגְדלּותֹו ֶׁשל ִיְתרֹו, ִּכי ִאם ָּבֻעְבָּדה ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשְּבעֹוד ָּכל ֶאָחד ִמְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל ֵּבֵר ֶאת ה' ְוהֹוָדה ַרק ַעל ַהֵּנס ֶׁשַּנֲעָׂשה ִעּמֹו, ִיְתרֹו ָהָיה 
ַּכָּכתּוב:  ַלֲאֵחִרים,  ֶׁשַּנֲעׂשּו  טֹובֹות  ַעל  ַאף  ְוהֹוָדה   ֶׁשֵּבֵר ָהִראׁשֹון 

"ָּברּו ה' ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם".

ַמֲעַלת ִּבְרָכתֹו ֶׁשל ִיְתרֹו
"ָּברּו ה' ֲאֶׁשר ִהִּציל ֶאְתֶכם ִמַּיד ִמְצַרִים" (יח י)

ִּבְתִחַּלת ֶּפֶרק ָהרֹוֶאה (ְּבָרכֹות נד א) ֵהִביָאה ַהְּגָמָרא ֶאת ִּדְבֵרי ַרִּבי 
ֶאְתֶכם",  ִהִּציל  ֲאֶׁשר  ה'   ָּברּו" ִיְתרֹו:  ֶׁשל  ִמִּבְרָכתֹו  ֶׁשָּלַמד  יֹוָחָנן 
ִנִּסים  ּבֹו  ֶׁשַּנֲעׂשּו  ָמקֹום  "ָהרֹוֶאה  (ָׁשם):  ַהִּמְׁשָנה  ְלִדְבֵרי  ָמקֹור 

ְלִיְׂשָרֵאל ְמָבֵר: 'ָּברּו ֶׁשָעָׂשה ִנִּסים ַלֲאבֹוֵתינּו ַּבָּמקֹום ַהֶּזה'".
ֶׁשָאַמר  ֶזה  הּוא  יֹוָחָנן  ַרִּבי  ֲהלֹוא  ָׁשם):  (ח"א  ַהַּמַהְרשָׁ"א  ִהְקָׁשה 
ְלׁשֹון  ָּבּה  ֶנֶאְמָרה  ֶׁשֹּלא  ְּבָרָכה  ֶׁשָּכל  א)  (סב  ַהַּמֶּסֶכת   ְּבֶהְמֵׁש
ֶׁשֵהִביא  ִיָּתֵכן  ְוֵכיַצד  ִּכְבָרָכה,  ֶנְחֶׁשֶבת  ֵאיָנּה  ָהעֹוָלם')   ֶמֶל') ַמְלכּות 

ֶאת הֹוָדַאת ִיְתרֹו זֹו ְּכָמקֹור ַלְּבָרָכה?
ִמְצַרִים"  ִמַּיד  ֶאְתֶכם  ִהִּציל  "ֲאֶׁשר  ִיְתרֹו:  ֶׁשל  ִּבְרָכתֹו  ֶׁשְּלׁשֹון  ְוֵתֵרץ 
ָהְיָתה ִּבְמקֹום ַהְזָּכַרת 'ַמְלכּות'. ֶׁשֵּכן ְּבעֶֹמק ַמְׁשָמעּוָתּה ֻמַּנַחת ַהָּכָרה 
ֶׁשְּׁשִליָטתֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמִּקיָפה ֶאת ַהּכֹל, ְוִכי מֹוֵל הּוא 

ַעל ָּכל ּכֹחֹות ַהֶּטַבע. ְמִציאּות ֶׁשִהְתַּבְּטָאה ַּבֲעֶׂשֶרת ַהַּמּכֹות.
*

אֹודֹות  ַעל  ַהְגָּר"א  ִּדֵּבר  ַּפַעם  ִּכי  ֻסַּפר,  ִיְתרֹו  ֶׁשל  זֹו  ִּבְרָכתֹו  ְּבִעְנַין 
ִּכי  ְּדעּו  ְוָאַמר:  ּפֹוטֹוְצִקי  ַהְּגָרף  ַהֶּצֶדק  ֵּגר   - ַהָּקדֹוׁש  ַּתְלִמידֹו 
ְּבָפָרַׁשת  ָמִצינּו  ֶׁשֵּכן  ִיְׂשָרֵאל,  ִמֶּׁשל  ְּגדֹוָלה  ַהֵּגִרים  ֶׁשל  ַמֲעָלָתם 
ִיְתרֹו ֶׁשִהְזִּכיר ֶאת ֵׁשם ה' ְּבִבְרָכתֹו ְלַאַחר ֵּתָבה ַאַחת: "ָּברּו ה'", 
ַּבְּבָרָכה  ה'  ֶאת  ְלַהְזִּכיר  ָהְרׁשּות  ָלֶהם  ֶׁשִּנֶּתֶנת  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְלֻעַּמת 

'ַנֲחַלת ְצִבי'ַרק ַאַחר ְׁשֵּתי ֵּתבֹות: "ָּברּו ַאָּתה".

ַצֲעָרם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ָנַגע ְלֵלב מֶֹׁשה
"ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ְלחְֹתנֹו ִּכי ָיבֹא ֵאַלי ָהָעם ִלְדרֹׁש ֱאקִים; ִּכי ִיְהֶיה 

ָלֶהם ָּדָבר ָּבא ֵאַלי" (יח טו-טז)
ֶאת ְלׁשֹונֹו ֶׁשל מֶֹׁשה: "ִלְדרֹׁש ֱאִקים" ֵּבֵאר ָהַרְמָּב"ן: "ְלִהְתַּפֵּלל 

ַעל חֹוֵליֶהם".
סֹוֵפר':  ַה'ֲחַתם  ֶׁשל  ֶנְכּדֹו  ֶעֶהְרְנֶפְלד  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ִהְקָׁשה 
ָהיּו  א  ְוִכי  ְלמֶֹׁשה,  ַּדְוָקא  ִלְפנֹות  ַהחֹוִלים  ָהיּו  ְזקּוִקים  ַמּדּוַע 
ִלְפֵני  ֵחן  ָלֵׂשאת  ָיְכָלה  ֶׁשְּתִפָּלָתם  ַמֲעָלה  ַאְנֵׁשי  עֹוד  ִּבְסִביָבָתם 

ַהָּמקֹום?
ַצִּדיִקים  ִנְמְצאּו  ַהִּמְדָּבר  ּדֹור  ַאְנֵׁשי  ֶׁשֵּבין  ּוַוַּדאי  ַוַּדאי  ּוֵבֵאר: 
ְּגדֹוִלים, ַא מֶֹׁשה ַרֵּבנּו ִהְתַיֵחד ְּבָכ ֶׁשַּצֲערֹו ֶׁשל ָּכל ְיהּוִדי ָנַגע ַעד 
ְלעֶֹמק ִלּבֹו, ּוְכִפי ֶׁשּנּוַכל ְלַדֵּיק ִמְּלׁשֹונֹו: "ִּכי ִיְהֶיה ָלֶהם ָּדָבר - ָּבא 
ֵאַלי", ַצֲעָרם ֶׁשל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ָנַגע ְלִלִּבי, ְּכִאּלּו ָהָיה ַצֲעָרם – ַצֲעִרי 
ַהְּפָרִטי. ְלִפיָכ מּוָבן ִמְּפֵני ָמה ָּבאּו ַּדְוָקא ֵאַלי ֶׁשֶאְתַּפֵּלל ֲעֵליֶהם.
'ֲחַתן סֹוֵפר'

ַהְּתִפָּלה ִּכְתַנאי ְלִמְצַות ִּבּקּור חֹוִלים
"ְוהֹוַדְעָּת ָלֶהם ֶאת ַהֶּדֶר ֵיְלכּו ָבּה" (יח כ)

ְלִמְצַות  ֶזה  ִמָּפסּוק  ַאְסַמְכָּתא  ֲחָכִמים  ֵהִביאּו  ב)  ל  (ב"מ  ַּבְּגָמָרא 
ִמְּלׁשֹון  זֹאת  ֶׁשִּדְּיקוּ  ג)  שלה  (יו"ד  ַה'ְּפִריָׁשה'  ּוֵבֵאר  חֹוִלים',  'ִּבּקּור 
ַהָּכתּוב 'ֵיְלכּו ָבּה', ִּכי ֵאין ְל ִמְצָוה ַהִּמְתַקֶּיֶמת ְּבֶאְמָצעּות ֲהִליָכה 

יֹוֵתר ִמִּבּקּור חֹוִלים.
ָּכאן ַהָּמקֹום ְלַהְזִּכיר, ִּכי ַאַחד ִמְּטָעֶמיָה ֶׁשל ִמְצַות ִּבּקּור חֹוִלים 
ְוִיְתעֹוֵרר  ִיְתַחֵּזק  ַהחֹוֶלה  ֶׁשל  ְּבִסְבלֹו  ַהְּמַבֵּקר  ֶׁשְּכֶׁשִּיְרֶאה  הּוא, 
ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ְרפּוָאתֹו (ְרֵאה ַרְמָּב"ם ָאֵבל יד ו), ּוְלִפיָכ ָּפַסק ָהַרמָּ"א 
(יּו"ד שלה ד) ֶׁשַהְּמַבֵּקר ֶאת ַהחֹוֶלה, ִאם א ִהְתַּפֵּלל ִלְרפּוָאתֹו א 

ָזָכה ְלַקֵּים ִמְצַות ִּבּקּור חֹוִלים ְּכִתּקּוָנהּ.

ְּכִמי ֶׁשָּׁשַמע ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות ִמִּפי ַהְּגבּוָרה
"ַוְיַדֵּבר אֱקִים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאמֹר" (כ א)

"ָּכל  ֲחָז"ל:  ִמִּדְבֵרי  ַהּתֹוָספֹות  ַּבֲעֵלי  ֵהִביאּו  ְזֵקִנים'  'ֲהַדר  ַּבֵּסֶפר 
ֻׁשָּתף  ֶׁשָהָיה  ְּכִמי  ַנֲעָׂשה   ,'ְמבָֹר ַרָּבא  ְׁשֵמיּה  ְיֵהא  'ָאֵמן  ָהעֹוֶנה 
ֲעֶׂשֶרת  ֶׁשָּׁשַמע  ּוְכִמי  ְּבֵראִׁשית  ְּבַמֲעֵׂשה  הּוא   ָּברּו ַלָּקדֹוׁש 

ַהִּדְּברֹות ִמִּפי ַהְּגבּוָרה".
ַרָּבא  ְׁשֵמּה  'ְיֵהא  ֶׁשַּבִּמִּלים   ִמָּכ ַהּתֹוָספֹות  ַּבֲעֵלי  ָּדְרׁשּו  ַלָּדָבר  ֶרֶמז 
ְמבָֹר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא' ֵיׁש ז' ִמִּלים וְכ"ח אֹוִתּיֹות - ִמְסָּפִרים 
ֵזִהים ַלָּפסּוק ַהּפֹוֵתַח ֶאת ַמֲעֵׂשה ְּבֵראִׁשית: "ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאִקים 
ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ" (ְּבֵראִׁשית א א), ְוַלָּפסּוק ַהּפֹוֵתַח ֶאת ֲעֶׂשֶרת 
ַהִּדְּברֹות: "ַוְיַדֵּבר ֱאִקים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאמֹר" (ְׁשמֹות כ א).

?'א ֶנֱאָמר 'ֲאֶׁשר ְּבָרְאִּתי ַמּדּוַע
"ָאֹנִכי ה' ֱאקֶי ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים" (כ ב)

"ְּבָׁשָעה ֶׁשָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא: 'ָאֹנִכי ה' ֱאֶקיךָ ֲאֶׁשר הֹוֵצא־
 ֵקינוּ ֶמֶלַאָּתה ה' ֱא ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים', ָּפַתח מֶֹׁשה ְוָאַמר: 'ָּברּו ִתי

ָהעֹוָלם ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי'" (ִמְדַרׁש ְּפִליָאה).
ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש ַהְּתמּוִהים ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיהּוָדה ָאָסאד, ַעל ִּפי 
ְּבִבְרכֹות  ְמָבְרִכים  ֶׁשָאנּו  ַהִּסָּבה  ַעל  ב)  מו  (או"ח  ַהטָּ"ז  ֶׁשל  ֶהְסֵּברֹו 
ַהַּׁשַחר ִּבְלׁשֹון ְׁשִליָלה: 'ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי', ְוא ִּבְלׁשֹון ִחּיּוב: 'ֶׁשָעַׂשִני 
ָלָאָדם  לֹו  "נַֹח  ב):  יג  (ֵערּוִבין  ֲחָז"ל  ֶׁשָאְמרּו  ִמְּפֵני  ֶׁשהּוא  ִיְׂשָרֵאל', 

ֶׁשֹּלא ִנְבָרא יֹוֵתר ִמֶּׁשִּנְבָרא" ְוָלֵכן ֵאין ְלָבֵר ִּבְלׁשֹון 'ֶׁשָעַׂשִני'.
ְלִפי ֶזה ִיְתָּבֲארּו ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש, ִּכי ַּכָּוַנת ֲחָז"ל ְלַיֵּׁשב ֻקְׁשָיה ָהעֹוָלה 
 ,'ֶקיךָ ֲאֶׁשר ְּבָרְאִּתיא ֶנֱאָמר: 'ָאֹנִכי ה' ֱא ַּבָּכתּוב ֶׁשְּלָפֵנינּו: ַמּדּוַע

ֲהֵרי ְּבִריַאת ָהָאָדם ָקְדָמה ִליִציַאת ִמְצַרִים?
ֶאת ַהְּתׁשּוָבה ְלָכ נּוַכל ִלְמצֹא ִּבְתגּוָבתֹו ֶׁשל מֶֹׁשה: 'ָּברּו ַאָּתה... 
ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני ּגֹוי' - ְּכֵׁשם ֶׁשִּבְבָרָכה זֹו ֵאיֶנּנּו נֹוְקִטים ְלׁשֹון 'ֶׁשָעַׂשִני 
ִיְׂשָרֵאל', ֵּכיָון ֶׁש'ּנֹחַ לֹו ְלָאָדם ֶׁשֹּלא ִנְבָרא', ָּכ ַּגם ָּכאן א ֶנֱאָמר 

'ִּדְבֵרי ַמֲהִרי"א''ֲאֶׁשר ְּבָרְאִּתי', ִּכי נַֹח לֹו ְלָאָדם ֶׁשֹּלא ִנְבָרא.

ְרִאַּית ַהּקֹולֹות ֶלָעִתיד ָלבֹוא
"ְוָכל ָהָעם רִֹאים ֶאת ַהּקֹות" (כ יד)

ֶׁשָאנּו  ַהָּלׁשֹון  ֵּפֶׁשר  ַעל  ָּתַמּה  ִמַּסאְטֵמאר  יֹוֵאל  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו"ר 
ְלֵעיֵני  ֵׁשִנית  ְּבַרֲחָמיו  ַיְׁשִמיֵענּו  "ְוהּוא  'ֶּכֶתר':  ִּבְקֻדַּׁשת  ְמַבְּקִׁשים 
ֵאיֶנּנּו  ַמּדּוַע  ְּכֵראִׁשית" -  ַאֲחִרית  ֶאְתֶכם  ָּגַאְלִּתי  ֵהן  ֵלאמֹר  ַחי  ָּכל 

ְמַבְּקִׁשים: "ְלָאְזֵני ָּכל ַחי"?
ַהּקֹולֹות  ֶאת  'ִלְראֹות'  ִיְׂשָרֵאל  ָזכּו  ִסיַני  ַהר  ְּבַמֲעַמד  ּוֵבֵאר: 
ְּבֵעיֵניֶהם, ְּכִפי ֶׁשָּדְרׁשּו ֲחָז"ל (ְמִכיְלָּתא ִיְתרֹו ט) ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב: "ְוָכל 
ָהָעם רִֹאים ֶאת ַהּקֹות", ֶׁשַּכֲאֶׁשר ָהָיה ַהִּדּבּור יֹוֵצא ִמִּפי ַהְּגבּוָרה, 

ָהְיָתה ּבֹו ַמָּמׁשּות ֶׁשָהְיָתה ִנְרֵאית ָּבֵעיַנִים.
ְוָכ ַּגם ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ִּבְקֻדַּׁשת 'ֶּכֶתר': "ְוהּוא ַיְׁשִמיֵענּו... ְלֵעיֵני ָּכל 
ַחי... ַאֲחִרית ְּכֵראִׁשית", ֶׁשַאף ֶלָעִתיד ָלבֹוא ִנְזֶּכה ִּכי ֶאת ְּבׂשֹוַרת 
קֹול  ֶאת  ִלְראֹות  ֶׁשִּנְזֶּכה   ָּכ ַמָּמׁש,  ַהְּגבּוָרה  ִמִּפי  ִנְׁשַמע  ַהְּגֻאָּלה 

'ִּדְבֵרי יֹוֵאל' ָוֶאְתַחַּנןַהְּמַבֵּׂשר ְּבֵעיֵנינּו.

ְּתִפָּלה ְּבִחּתּו אֹוִתּיֹות
"ְוִאם ִמְזַּבח ֲאָבִנים ַּתֲעֶׂשה ִּלי א ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ָּגִזית ִּכי ַחְרְּב ֵהַנְפָּת 

ָעֶליָה ַוְּתַחְלֶלָה" (כ כא)
ַעל ְּתקּוַפת ַהָּגלּות, ֶׁשַּבֲעוֹונֹוֵתינּו ֵאין ָלנּו ָּבּה ֵּבית ִמְקָּדׁש ָּדְרׁשּו 
(הֹוֵׁשַע  ְׂשָפֵתינּו"  ָפִרים  "ּוְנַׁשְּלָמה  ַהָּכתּוב:  ִמן  כא)  יח  (במ"ר  ֲחָז"ל 
ֵהן  ִמֶּמּנּו  ַהּיֹוְצאֹות  ְוַהְּתִפּלֹות  ְּכִמְזֵּבַח,  הּוא  ָהָאָדם  ִּפי  ִּכי  ג)  יד 
ְּכָקְרְּבנֹות. ֶאָּלא ֶׁשְּתַנאי ֵיׁש ְלָכ: ַעל ָהָאָדם ְלהֹוִציא ֶאת ַהְּתִפּלֹות 
ִמִּפיו ְּבִדְקּדּוק ִמִּלים ּוְבִחּתּו אֹוִתּיֹות, ֶׁשִאם א ֵּכן ִיָּתֵכן ֶׁשִּבְמקֹום 
'ַּבַעל  ַיְחִליף  ִאם  ְּכגֹון  ְּכִפיָרה,  ִּדְבֵרי  ָחִליָלה  ִמִּפיו  ֵיְצאּו  ְּתִפָּלה 

ְּגבּורֹות' ְּב'ַבל ְּגבּורֹות', ְוָכֵהָּנה ֻּדְגָמאֹות ַרּבֹות.
ֲאָבִנים  ִמְזַּבח  "ְוִאם  ָּכאן:  ַהָּכתּוב  ִמְּלׁשֹון  ִלְלֹמד  נּוַכל   ְלָכ ֶרֶמז 
ַּתֲעֶׂשה ִּלי א ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ָּגִזית, ִּכי ַחְרְּב ֵהַנְפָּת ָעֶליָה - ַוְּתַחְלֶלָה" 
ַאָּתה  ָיכֹול  ַּכִּדין,  ֶׁשֹּלא  ַהִּמִּלים  ַאַחת  ֶאת   ַֹּתְחּת ָחִליָלה  ִאם   -

'ֶּבן ִאיׁש ַחי' ש"א ַהְקָּדַמת ִיְתרֹוְלָהִביא ִליֵדי ִחּלּול ֵׁשם ָׁשַמִים.

ָּכאן ַהָּמקֹום ְלַצֵּין ֶאת ַהֻחְמָרה ַהְּיֵתָרה ֶׁשֶהְחִמירּו ֲחָז"ל (ְּבָרכֹות מז א 
ְוַרִׁש"י ָׁשם) ְּבִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן, ֶׁשֹּלא ַלֲענֹוָתּה 'ֲחטּוָפה' ּו'ְקטּוָפה' - 
ַהְינּו ְּבִנּקּוד ָׁשגּוי אֹו ְּבַהְבָלַעת אֹוִתּיֹות אֹו ַהְׁשָמָטָתן, ֶׁשָּמא ָחִליָלה 

ִּתָּׁשַמע ִהיא ִּכְכִפיָרה, ַרְחָמָנא ִליְּצָלן (ְרֵאה ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי ְלֵעיל יד לא).

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

ני ּפְ ם

ַאַחר ַהִּדְּברֹות ָענּו ָהָעם: "ָאֵמן"
'ָהֱא-ִהים',  ַהִּמָּלה  ִיְתרֹו  ְּבָפָרַׁשת  ֶנֶאְמָרה  ְּפָעִמים  ֶעֶׂשר 
'ָאֵמן'  ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה  ְוַאַחת  ִּתְׁשִעים  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ֶׁשִהיא 
ֵמֲעֶׂשֶרת  ֶאָחד  ָּכל  ֶׁשַאַחר  ַהַּקְדמֹוִנים  ְלִדְבֵרי  ֶרֶמז   -
ַהְּבָרכֹות  ַאַחר  ֶׁשָענּו  ְּכִפי  ָאֵמן,  ִיְׂשָרֵאל  ָענּו  ַהִּדְּברֹות 

ְוַהְּקָללֹות ֶׁשֶּנֶאְמרּו ְּבַהר ְּגִריִזים ּוְבַהר ֵעיָבל.

'ֱאמּוַנת ִיְצָחק' ֶּפֶרק יז

ִָָָָהְתַחְּזקּות ְּב'ָאֵמן' - ִהְתַחְּזקּות ֶּבֱאמּוָנה! ֱֱֱ ֶֶֶֶ קקקקקקק ְְְ ְְְ ִִ ןןןןןןןן ֵֵֵ ָָָָָָ ְְְְְ קקק ְְְְְְ ְְְְְְְ ִִ

ִּסיַני  ז 
ְמַלֵּמד ֶׁשַאף ִמְצָוה זֹו ֶנֶאְמָרה ְּבִסיַני.

(ֵּפרּוׁש ַרֵּבנּו ְיהּוָדה ַּבר ָיָקר, מּוָסף שב"ק; 'ְמַעט ְּדַבׁש' סי' מז אֹות ת)

ְיהּוִדי ָיָקר!
ִמַּמֲעַמד ַהר ִסיַני ְוַעד ֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה, ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן ִהָּנּה ָּבִסיס ֵאיָתן ֶלֱאמּוָנֵתנּו.

ְּבֶאְמָצעּות ִהְתַחְּזקּות ַּבֲעִנַּית ָאֵמן, ּוִבְפָרט ַאַחר ִּבְרכֹות ַהַּׁשַחר,
 ְיכֹוִלים ָאנּו ְלַחֵּזק ֶאת ָהֱאמּוָנה ְּבִלֵּבנּו,

 ּוַבד ְּבַבד ִלְזּכֹות ַלְּבָרכֹות ַהֻּמְפָלאֹות ֶׁשִהְבִטיחּו ֲחָז"ל ְלעֹוֵני ָאֵמן ְּבַכָּוָנה.
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ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ

ֶׁשל  ְּדִהּלּוָלא  יֹוָמא  ִלְכבֹוד  זֹו  ְּבִמְסֶּגֶרת  ְלָהִביא  ָּבַחְרנּו  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהְּמעֹוֵרר  ַהִּסּפּור  ֶאת 
אֹוֲהָבן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל, ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ְיִחיֵאל ֵמִאיר ִזיָע"א - 'ַהְּיהּוִדי ַהּטֹוב' ִמּגֹוְסִטיִנין, 

ִנְלַּב"ע ְּבכ"א ִּבְׁשָבט תרמ"ח.

ְׁשַעת ֲעלֹות ַהַּׁשַחר ֶׁשל ּבֶֹקר יֹום ַהּׁשּוק ָּבֲעָיָרה ּגֹוְסִטיִנין. ִּבְמבֹואֹות ָהֲעָיָרה ְּכָבר חֹונֹות 
ֵּביֵניֶהם  ְמׂשֹוֲחִחים  ַהְּדָרִכים  ּוְבִצֵּדי  טּוב,  ְּבָכל  ַהְּטעּונֹות  ַהּתֹוָבָלה  ֲעָגלֹות   ָֹאר ְּבטּור 
ָהֶעְגלֹוִנים ַהֲחסֹוִנים, ַמְמִּתיִנים ְּבֹקֶצר רּוַח ּוְבִׁשְעמּום ּגֹוֵבר ַלּסֹוֲחִרים ֶׁשָּיבֹואּו ִלְפרֹק 

ֶאת ְסחֹוָרָתם.

יּוְכלּו  סֹוף  ְוסֹוף  ִלְרָוָחה.  ִיָּפְתחּו  ַהּׁשּוק  ַׁשֲעֵרי  ְּתרּוָעה.  קֹול  ִיָּׁשַמע  ַקָּלה  ָׁשָעה  ְּבעֹוד 
יֹוָמם  ִּפְדיֹון  ִעם  ְוָלׁשּוב  ַׁשֲחִרית  ֶׁשל  ְוַחָּמה  ְטִרָּיה  ַּפת  ַלֲאִכיַלת  ְלִהְתַּפּנֹות  ָהֶעְגלֹוִנים 

ְלָבֵּתיֶהם.

ְּכַנָּנס ֵּבין ֲעָנִקים ִהְצטֹוְפָפה ָלּה ֶעְגָלתֹו ַהַּדָּלה ֶׁשל ַאְבֶרהמְ'ל, ֵּבינֹות ְלַעְׂשרֹות ֲעָגלֹות 
ְּגדֹולֹות ַוֲחָזקֹות. ָּכֶזה ָהָיה ַּגם ַמְרֵאהּו ֶׁשל סּוסֹו ַהָּכחּוׁש ְוַהַּדל, ֶׁשִּלֵח ְמַעט ִמְסּפֹוא 
ִמּתֹו ַהְּדִלי ֶׁשִהִּגיׁש לֹו ְּבָעָליו ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות. ָיַדע ַאְבֶרהמְ'ל ִּכי ֶזהּו ַא ְמַעט ִמן 

ַהָּׂשָכר ַהַּמִּגיַע ִלְבֶהְמּתֹו ַעל ַמֲאָמֶציָה ָהַעְקָׁשִנִּיים ְלהֹוִביל ֶאת ֶעְגָלתֹו ָהְרעּוָעה.

'ְּבִרָּיה  ֵּגָרה,  ַהַּמֲעֶלה  ְּבסּוסֹו  ְנעּוצֹות  ֵעיָניו  ְּבעֹוד  ַאְבֶרהמְ'ל  ְמַהְרֵהר  ֲעלּוָבה',  'ְּבִרָּיה 
ֲעלּוָבה ַא ְמַקֶּיֶמת ִּבְׁשֵלמּות ֶאת ְרצֹון קֹוָנּה. נֹוְצָרה ְּכֵדי ַלֲעבֹד - ְוִהיא עֹוֶבֶדת...'

ַהִאם  ֲאִני?  ִנְבֵראִתי  ָמה  'ְלֵׁשם  מֹחֹו,  ֶאת  ַהּנּוִגים  ַהִהְרהּוִרים  ׁשֹוְטִפים  ִאִּתי?!',  'ּוָמה 
עֹוֶׂשה ֲאִני ֶאת ַּתְפִקיִדי ָּכָראּוי?!'

קֹול ַהְּתרּוָעה ָקַטע ֶאת ִהְרהּוָריו. ִחיׁש ְמֵהָרה הּוא ִטֵּפס ְלֶעְגָלתֹו ּוָפָנה ֶאל ַהּׁשּוק. ָׁשם, 
ָהָראִׁשית   ַהֶּדֶר ְלֵעֶבר  ְוָרִגיל  ְּכָבִקי  ּוָפָנה  ְסחֹוָרתֹו  ֶאת  הּוא  ָּפַרק  ַהּדּוָכִנים  ַאַחד  ְלַיד 

ַהחֹוָצה ֶאת ָהֲעָיָרה ְלָאְרָכּה.

ַאְבֶרהמְ'ל ִהְתִחיל ִּבְנִסיָעה, ֶאָּלא ֶׁשִהְרהּוֵרי ְּתׁשּוָבה ָׁשבּו ְוָׁשְטפּו ֶאת מֹחֹו. ִלּבֹו ָּכַסף 
ְלבֹוְראֹו ְוהּוא ֶהְחִליט ָלסֹב ַעל ִעְקבֹוָתיו. ְלָכל ַהָּפחֹות ִיְפַּתח הּוא ֶאת ַהּיֹום ִּבְתִפָּלה 

ְראּוָיה ִלְׁשָמּה.

ְוִלְתִפִּלין,  ְלַטִּלית  הּוא  ָזקּוק  ְראּוָיה  ְּתִפָּלה  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשְּכֵדי  ַאְבֶרהמְ'ל  ָיַדע  ָידַֹע 
ְוִהְרהּוִרים ֲעגּוִמים ֵהִציפּוהּו: 'ִמי ֶזה ֶׁשֵּיאֹות ְלַהְׁשִאיל ְלִאיׁש ֲהמֹוִני ּוָפׁשּוט ָּכמֹוִני ֶאת 

ַטִּליתֹו ּוְתִפָּליו'?

ָּכאן.  ִמְתּגֹוֵרר  ִמּגֹוְסִטיִנין  ֵמִאיר  ְיִחיֵאל  ַרִּבי  ַהַּצִּדיק  ַהּטֹוב',  'ַהְּיהּוִדי  'ֵהן  ִנְזַּכר:  ְלֶפַתע 
ְּבַוַּדאי ִיְׂשַמח ַצִּדיק ָּכמֹוהּו ְלַסֵּיַע ִלי ְּבָדָבר ֶזה'.

ֵהִחיׁש ַאְבֶרהמְ'ל ֶאת ְצָעָדיו ּוָפָנה ְלֵעֶבר ֵּבית ַהַּצִּדיק. ְנִעיַמת ַהִּלּמּוד ָהֲעֵרָבה ֶׁשִּנְׁשְמָעה 
ְּכָבר ִמַּמְדֵרגֹות ַהַּבִית, ָמְׁשָכה אֹותֹו ַּבֲעבֹותֹות ַאֲהָבה ֶאל ַחְדרֹו ֶׁשל ַהַּצִּדיק. ְּכָבר ַּבֶּפַתח 
ִהְבִחין ַּבַּתְלִמיִדים ַהְּיׁשּוִבים ְסִביב ֻׁשְלָחנֹו ֶׁשל מֹוָרם ְוַרָּבם ַהָּגדֹול, ְׁשקּוִעים ְּבִלּמּוָדם.

הּוא ִהֵּסס ְמַעט ִאם ְלִהָּכֵנס ְוָתָהה ֵּכיַצד ִיְתַקֵּבל ְּבַמְרֵאהּו ַהֲהמֹוִני ְוַהְמֻּרָּׁשל, ַא ַעד 
ְמֵהָרה ָלַכד אֹותֹו ַמָּבטֹו ָהְרִחיָמִאי ֶׁשל ָהַרִּבי, ְוֵעיָניו ָהאֹוֲהבֹות הֹורּו לֹו ְלִהָּכֵנס ְּפִניָמה.

ּוְתִפיִלין  "ַטִּלית  ֵהִׁשיב:  ְוַאְבֶרהמְ'ל  ָהַרִּבי,  ִהְתַעְנֵין  ָיָקר?",  ְיהּוִדי  ַאָּתה,  ְמַבֵּקׁש  "ָמה 
ֲאִני ְמַבֵּקׁש. יֹוִאיל ָנא ָהַרִּבי ְלַהְׁשִאיל ִלי ֶאת ַטִּליתֹו ּוְתִפָּליו ְלַדּקֹות ִמְסָּפר. ַעז ְרצֹוִני 

ְלִהְתַיֵחד ִעם קֹוִני ִּבְתִפָּלה".

ַהַּתְלִמיִדים ִהִּביטּו ֶזה ָּבֶזה ֲהמּוִמים. ֵמעֹוָלם א ֶהֱעלּו ְּבַדְעָּתם ִּכי ִמיֶׁשהּו ָיִהין ְלַבֵּקׁש 
ְיהּוִדי  קֹוְרנֹות: "ְּבִׂשְמָחה,  ְּבָפִנים  ִמָּיד  ַנֲעָנה  ָהַרִּבי   ַא ַהָּקדֹוׁש,  ֵמָהַרִּבי  ֶׁשָּכזֹו  ַּבָּקָׁשה 

ָיָקר! ִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם ִּכְרצֹוְנ, ְוֶהְחִזיָרם ִלי ֵאיָמַתי ֶׁשַּתְחּפֹץ".

ְּכֶׁשָּפָניו ַמִּביעֹות ּתֹוָדה ִהְתַעֵּטף ַאְבֶרהמְ'ל ְּבַטִּלית, ִהְתַעֵּטר ַּבְּתִפִּלין ְוַאַחר ָּפָנה ַלַחּלֹון 
ֶׁשִּבְקֵצה ַהֶחֶדר. ָׁשם, מּול ֶמְרֲחֵבי ַהְּיקּום ֶנֱעַמד ְּבא אֶֹמר ּוְדָבִרים. ּגּופֹו ִהְרִטיט ּוִמָּלה 

א הֹוִציא הּוא ִמִּפיו.

ְּבַמָּבט ֶׁשֹּלא ֶנֱעַדר ִמֶּמּנּו ֶׁשֶמץ ֶׁשל ִּגחּוךְ, ִהְתּבֹוְננּו ַהַּתְלִמיִדים ַּבַּכְפִרי ַהּׁשֹוֵתק. ֵאיָנם 
ָׂשִמים ֵלב ְלַרָּבם ֶׁשִהִּביט ּבֹו, ְלֻעָּמָתם, ְּבִרּכּוז הֹוֵל ְוגֹוֵבר. ֵּבין ָּכ ּוֵבין ָּכ ִסֵּים ַהָּלה 

ֶאת 'ְּתִפָּלתֹו', ָּפַׁשט ֶאת ַהַּטִּלית ְוִהִּגיָׁשּה ָלַרִּבי.

ַהַּתְלִמיִדים  ִמן  ַּכָּמה  ַּבֲחָרָדה.  ְמהּוָלה  ְּבִהְתַרְּגׁשּות  ּוִמְּׁשָׁשּה  ַהַּטִּלית  ֶאת  ָהַרִּבי  ָנַטל 
ְספּוָגה  ִּכי  ְלַגּלֹות  ְוִנְדֲהמּו  ַהְּקדֹוָׁשה  ַהַּטִּלית  ֶאת  ִמְּׁשׁשּו  רֹוֶעֶדת,  ָיד  ֵהם  ַאף  הֹוִׁשיטּו 

ִהיא ֻּכָּלּה ְּבֵזָעה, ְּכִאּלּו ָעְלָתה ֶזה ַעָּתה ִמן ַהַּמִים.

"ְיהּוִדי ָיָקר", ָּפָנה ָהַרִּבי ָלאֹוֵרַח ֶׁשִּנְרֶאה ָהָיה ִּכי ֵאינֹו ֵמִבין ַעל ָמה ִמְתחֹוֶלֶלת ַהְּמהּוָמה, 
"ָׁשִנים ַעל ַּגֵּבי ָׁשִנים ִמְתַּפֵּלל ֲאִני ְּבַטִּלית זֹו. ֱאמֹר ָנא, ֵּכיַצד ֶזה ִהְצַלְחָּת, ּתֹו ַּדּקֹות 

ְספּורֹות, ְלַהְסִּפיג ֶאת ֻּכָּלּה ְּבֵזָעה"?

"ֲאַבֵּקׁש ֶאת ְסִליַחת ָהַרִּבי", ִהְתַנֵּצל ַאְבֶרהמְ'ל, "ְּבַס ַהּכֹל ִּבַּקְׁשִּתי ְלִהְתַּפֵּלל ָּבּה, ֶאָּלא 
ֶׁשְּכֶׁשָעַמְדִּתי ְלִהְתַּפֵּלל ִהְבַחְנִּתי ְלֶפַתע ִמַּבַעד ַלַחּלֹון ַּבִּמְסָּדר ַהְּצָבִאי ֶׁשֶּנֱעַר ַּבִּמְגָרׁש 
ַהָּסמּו. ָרִאיִתי ֵּכיַצד ְמַמְּלִאים ַהַחָּיִלים ַאַחר ְּפֻקּדֹות ְמַפְּקָדם ְּבַדְיָקנּות ְזִהיָרה, ְּבֵאיָמה 
עֹוְמִדים  ָוָדם  ָּבָׂשר  ִלְפֵני  ִאם  ְּבַנְפִׁשי:  ָוחֶֹמר  ַקל  ָנָׂשאִתי  ּוִמָּיד  ּוְבִזיַע,  ְּבֶרֶתת  ּוְבִיְרָאה 

ַהָּללּו ָּכ ,א ָּכל ֶׁשֵּכן ֶׁשָעַלי ַלֲעמֹד ָּכ ִלְפֵני ֶמֶל ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים.

ַּכֲאֶׁשר ִהְרַהְרִּתי ַּבְּדָבִרים ָנְפלּו עָ ַלי ָּפַחד ְוֵאיָמה. ּגּוֵפי ִנְׁשַטף ְּבֵזָעה, ְויֹוֵתר א ָהִייִתי 
 ְלִפיָכ ְּבָיִדי,  ָעָלה  א  ַהָּדָבר   ַא ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ְלַמְלֵמל  ִנִּסיִתי  ִמָּלה.  לֹוַמר  ְמֻסָּגל 

ֶנֱאַלְצִּתי ְלָהִׁשיב ְלַרִּבי ֶאת ַהַּטִּלית ְּכמֹות ֶׁשִהיא".

"ְּבנֹוֵגַע ַלַּטִּלית", ִהְמִׁשי ַאְבֶרהמְ'ל ִּבְתִמימּות, "ַאל ָנא ִיְדַאג ָהַרִּבי, ּתֹו ַּכָּמה ָׁשעֹות 
ִהיא ִּתְתַיֵּבשׁ..."

ּוְלַהְכִריז  ִמְּמקֹומֹו  ְלִהְתרֹוֵמם  ָלַרִּבי  ָּגְרמּו  ַאְבֶרהמְ'ל  ֶׁשל  ָהַאֲחרֹונֹות  ִמּלֹוָתיו 
ְּבִהְתַרְּגׁשּות:

"ִּתְתַיֵּבׁש ַהַּטִּלית? ָחִליָלה! ַאְדַרָּבה, ַהְלַואי ֶׁשִּתָּׁשֵאר ְספּוָגה ְּבֵזָעה זּו ָלעֹוָלם! ַהְלַואי 
ֶׁשִּתָוֵּתר ְלעֹוָלם ִּבְרִטיבּוָתּה, ְּכַמְזֶּכֶרת ֶנַצח ַּבֲעבּוִרי ּוַבֲעבּור ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל, ֵּכיַצד ְצִריָכה 

ְּתִפָּלתֹו ֶׁשל ְיהּוִדי ְלֵהָראֹות!"

'ֶאל ַהְּמקֹורֹות' ח"ג עמ' 46

"ָּכל ַהְּמַכֵּון ַּבֲאִמיַרת ַהִּפּיּוט 'ֲאדֹון עֹוָלם' ֻמְבָטח לֹו ֶׁשְּתִפָּלתֹו ִנְׁשַמַעת ְוֵאין ַהָּׂשָטן ְמַקְטֵרג ָעֶליָה. ְוא עֹוד, ֶאָּלא 
ֶׁשאֹוְיָביו נֹוְפִלים ְלָפָניו, ְוֵיׁש אֹוְמִרים ֶׁשַאף ַהֵּיֶצר ָהַרע ַמְׁשִלים ִעּמֹו".

ַהְבָטָחה ִנְפָלָאה זֹו ֵהִביא ַּתְלִמיד ַהַּמַהְרשַׁ"ל ְּבִסְפרֹו 'ַמֵּטה מֶֹׁשה' (ח"א סי' לא) ְּבֵׁשם ַרִּבי ְיהּוָדה ֶהָחִסיד ֶׁשָאַמר 
זֹאת ְּבֵׁשם ַרב ְׁשִריָרא ָּגאֹון ּוְבנֹו – ַרב ַהאי ָּגאֹון. ּוֶבֱאֶמת ֵיׁש ְלָהִבין: ְּבָמה ִנְבָּדל ִּפּיּוט 'ֲאדֹון עֹוָלם' ִמְּכַלל ִּפּיּוֵטי 
ֶׁשִּנְזַהר  ְלִמי  ִנְׂשָּגָבה  ּכֹה  ַהְבָטָחה  ְלַהְבִטיַח  ְלָנכֹון  ָראּו  ֶעְליֹון,  ְקדֹוֵׁשי  ַהְּגאֹוִנים,  ֶׁשַרּבֹוֵתינּו  ְּכֵדי  ַעד  ַהְּתִפָּלה, 

ְלָאְמרֹו ְּבַכָּוָנה?

ֶטֶרם ַנֲעֶנה ַעל ָּכ, ַנְקִּדים ְוִנְפַּתח ְּבֵברּור ְמקֹורֹו ֶׁשל ִּפּיּוט ָקדֹוׁש ֶזה:

ַּבֵּסֶפר 'ִלּקּוֵטי ַמֲהִרי"ח' (ֵסֶדר ַהְנָהַגת ַהְּתִפָּלה) ֵהִביא ְּבֵׁשם 'ִסּדּוֵרי ַאְׁשְּכַנז ְיָׁשִנים' ֶׁשִּצְּטטוּ ִמִּדְבֵרי 'ֵסֶפר ַהְּתִחָּיה', ִּכי 
ְמַחֵּבר 'ֲאדֹון עֹוָלם' הּוא ַהַּתָּנא ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ַזַּכאי, אּוָלם ַּבִּסּדּור 'אֹוַצר ַהְּתִפּלֹות' ('ִּתּקּון ְּתִפָּלה' עמ' נ) ּוְבעֹוד 
ְסָפִרים ִיֲחסּוהוּ ַלַּפְיָטן ַהָּידּוַע ַרִּבי ְׁשמֹה ִאְּבן ְּגִבירֹול ָזָצ"ל ֶׁשַחי ִלְפֵני ְּכֶאֶלף ָׁשִנים ְּבֵעֶר ָּבִעיר ָמָלאָגה ֶׁשִּבְסָפַרד.

ִסַּבת ַהְקָּדָמתֹו ַלְּתִפָּלה
ִּכי  ַהְּגאֹוִנים,  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  מֶֹׁשה'  'ַמֵּטה  ַּבַעל  ֵּבֵאר  ַלְּתִפָּלה,  עֹוָלם'  'ֲאדֹון  ֲאִמיַרת  ְלַהְקִּדים  ֶׁשִּתְּקנּו  ַהִּסָּבה  ֶאת 

ַּבֲאִמיַרת 'ֲאדֹון עֹוָלם' ַקֶּיֶמת ְסֻגָּלה ְמֻיֶחֶדת ַהּמֹוִעיָלה ְלַקָּבַלת ַהְּתִפָּלה ְוִלְמִניַעת ִקְטרּוג ִמַּצד ַהָּׂשָטן.

ִסָּבה נֹוֶסֶפת ְלָכ ֵהִביא ַהַּמִּגיד ִמָפּאָלאְצק ְּבִסּדּורוֹ 'ַׁשַער ָהַרֲחִמים - ַמִּגיד ֶצֶדק', ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ְּבָרכֹות ז ב) 
ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו, ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ָהָיה ָהִראׁשֹון ֶׁשָּקָרא ַלָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא 'ָאדֹון', ּוְלִפיָכ, ְּכֵדי ְלַהְזִּכיר ֶאת ְזכּותֹו 

ִלְפֵני ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ֶׁשאֹוָתּה ִּתֵּקן, ַמְקִּדיִמים ָאנּו ֶאת ַהִּפּיּוט 'ֲאדֹון עֹוָלם'.

ּוְכָבר ִסְּפרּו, ִּכי ְּבֵעת ֶׁשִּסֵּפר ַרִּבי ֶזְלָמֶל'ה ִמִּויְלָנא ְלַרֵּבנּו ַהְגָּר"א ַעל ַהִּסּדּור ֶהָחָדׁש ֶׁשהֹוִציא ַהַּמִּגיד ִמָפּאָלאְצק, 
ֵהִביא ְלָפָניו ְּכֻדְגָמה ֶאת ַהֵּפרּוׁש ַהִּנְזָּכר. ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמע זֹאת ַהָּגאֹון ִהְתַרֵּגׁש ַעד ְמאֹד, ְוַאף ִהְתַּבֵּטא ִּכי ִּבְׁשִביל 

ֵּפרּוׁש ֶזה ִּבְלַבד ְּכַדאי ְלָכל ֶאָחד ִלְרּכֹׁש ֶאת ַהִּסּדּור (ׁשּו"ת 'ַּכְנֵפי יֹוָנה' ַּבַהְקָּדָמה; ִסּדּור 'ִׂשיַח ִיְצָחק - ִאֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל').

ְּבֶדֶר ַאֶחֶרת ִהְסִּביר ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל 'אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל' ֵמַאְּפָטא ָזָצ"ל ('ַטֲעֵמי ַהִּמְנָהִגים' כט, עי"ש), ִּכי ֵּכיָון ֶׁשַּבִּפּיּוט 
'ֲאדֹון עֹוָלם' ִנְרְמזּו ָּכל ַהַּכָּונֹות ֶׁשֵּיׁש ְלַכֵּון ַּבֲאִמיַרת ַהֵּׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים ַּבְּתִפָּלה [ַּכ'ֲאדֹון ַהּכֹל', 'ָהָיה הֶֹוה ְוִיְהֶיה' 
 ְוכּו'], ַמְקִּדיִמים ָאנּו ֶאת ֲאִמיָרתֹו ַלְּתִפָּלה, ְּכֵדי ֶׁשְּיַׁשֵּמׁש ַהָּדָבר ְּכֵעין 'ִּגּלּוי ַּדַעת', ֶׁשַאף ִאם ָחִליָלה ִנְׁשַּכח ְּבַמֲהַל
ַהְּתִפָּלה ְלַכֵּון ְּבַאַחד ַהֵּׁשמֹות, ֲהֵרי ֶׁשְּכָבר ֵמַעָּתה ָאנּו מֹוִדיִעים ֶׁשַעל ַּדַעת ַּכָּונֹות ֵאּלּו ָאנּו ַמְזִּכיִרים ֶאת ַהֵּׁשמֹות.

ֲאדֹון ַהֶּטַבע
ָּכָאמּור, ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ִּכי ֲחָז"ל ִצְּינוּ ְלֶׁשַבח ֶאת ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ָעָליו ַהָּׁשלֹום, ֶׁשָהָיה ָהִראׁשֹון ְלָכל ַהִּנְבָרִאים 
ֶׁשָּקָרא ְלבֹוֵרא ָהעֹוָלם 'ָאדֹון'. ּוֵבֵאר ַהָּנִצי"ב ִמּוֹולֹוזִ'ין ('ַהֲעֵמק ָּדָבר' ְּבֵראִׁשית טו ח ְּב'ַהְרֵחב ָּדָבר' אֹות א, ּוְרֵאה ׁשּו"ת 'ֶנֶפׁש 
ַחָּיה' או"ח מו) ִּכי ִמְּלַבד ֶׁשּתַֹאר 'ָאדֹון' ְמַבֵּטא ַּבֲעלּות, נֹוֵתן הּוא ִּבּטּוי ְמֻיָחד ִליָכְלּתוֹ ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַׁשּנֹות 

ֶאת ַהְּבִריָאה ְּבָכל ֵעת ִּכְרצֹונֹו.

ָּכל  ֶאת  ַהְּמַחְּיִבים  ְקבּוִעים  ֻחִּקים  ָּבּה  ֶׁשֵּיׁש  ַהְּמִדינֹות,  ְּכָכל  ְמֻתֶּקֶנת  ִלְמִדיָנה  זֹאת  ְלַדּמֹות  ִנָּתן  ָמָׁשל   ְּבֶדֶר
ָהֶאְזָרִחים ְלִהָּׁשַמע ֲאֵליֶהם ּוְלִהְתַנֵהג ַעל ִּפיֶהם.

זֹאת  לֹו  ְלַהְרׁשֹות  ָיכֹול  ֵאינֹו  ִאיׁש  ֶׁשְּתֵהא,  ְּכָכל  ֻמְצֶּדֶקת  ְמֻסֶּיֶמת,  ִמִּסָּבה  ֵמַהחֹק  ְלִהְׁשַּתֵּמט  ֶאְזָרח  ְיַבֵּקׁש  ִאם 
ִמְּלַבד ַהֶּמֶל ְּבַעְצמֹו.

ָּכ ַּגם ְּבִעְנָיֵננּו: ַעד ֶׁשָּבא ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִהִּכירּו ַרִּבים ְּבַגְדלּות ַהּבֹוֵרא ּוִבְהיֹותֹו ַׁשִּליט ַעל ָּכל ָהעֹוָלם, אּוָלם ְּבעֹוד 
ַהָּללּו ָטעּו ְוָסְברּו ִּכי ֶאת ַהְׁשָּגָחתֹו ְּבפַֹעל ָמַסר ְּבַיד ְׁשלּוִחים, ִחֵּדׁש ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִּכי ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִהּנֹו 
'ֲאדֹון ָהעֹוָלם' ְוהּוא ַהַּמֲעִניק ְּבפַֹעל ּוְבָכל ֶרַגע ַחִּיים ְלָכל ְּבִרָּיה ּוְבִרָּיה, ּוְלִפיָכ ְיכֹוִלים ָאנּו ְלִהְתַּפֵּלל ְלָפָניו ַאף 

ַעל ְּדָבִרים ֶׁשֵאיָנם ְּבֶגֶדר ַהֶּטַבע.
ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא הֶֹוה

ִנְדָּב נֹוָסף ְּבַגְדלּות ַהֵּׁשם ִמְתַּגֶּלה ְלֵעיֵנינּו ְּבֶהְמֵׁש ִּדְבֵרי ַהִּפּיּוט: "ְוהּוא ָהָיה ְוהּוא הֶֹוה ְוהּוא ִיְהֶיה ְּבִתְפָאָרה", 
ְּכלֹוַמר, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַקָּים ֶּבָעָבר, ַּבהֶֹוה ּוֶבָעִתיד, ְוָתִמיד הּוא ְּבאֹוָתּה ַּגְדלּות ְוִתְפֶאֶרת.

ֶאת  ְלָפֵאר  ִּבֵּקׁש  ַהְּבִנָּיה  ְּבִסּיּום  ּוְמֻיָחד.  ְמפָֹאר  ַאְרמֹון  ְלַעְצמֹו  ֶׁשָּבָנה  ָּגדֹול   ְלֶמֶל ּדֹוֶמה?  ַהָּדָבר  ְלָמה  ָמָׁשל 
ַאְרמֹונֹו ִּביִציַרת ְּפֵאר ְמֻיֶחֶדת ְּבִמיָנּה, ּוְלצֶֹרְך ָּכ ִּבֵּקׁש ִמָּׁשִליׁשֹו ְלַחֵּפׂש ַּבֲעבּורֹו ֶאת ַהַּצָּיר ַהּטֹוב ְּביֹוֵתר ַּבַּמְמָלָכה 

ְּכֵדי ֶׁשְּיַצֵּיר ַעל ִקירֹוָתיו ִצּיּור ֻמְפָלא ְּביֹוֵתר, ָּכֶזה ֶׁשֶּטֶרם ִנְרָאה ֵמָאז ּוֵמעֹוָלם.

ַעד ְמֵהָרה ָיָצא ַהָּכרֹוז ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶל, ּוִמָּיד ֵהֵחּלּו טֹוֵבי ַהַּצָּיִרים ְלִהְתַאֵּסף ְוָלבֹא ִמָּכל ַקְצוֹות ַהַּמְמָלָכה. ָּכל ֶאָחד 
ֵמֶהם ֵהִביא ִעּמֹו ֶאת ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשִּביִצירֹוָתיו ְּכֵדי ְלהֹוִכיַח ִּכי ַּדְוָקא הּוא ָראּוי ַלַּתְפִקיד ַהֶּנְחָׁשק.

 ,ֵּבינֹות ֶלָהמֹון ָּבַלט ַּבֲהִליָכתֹו ַהֵּגָאה ְוַהּבֹוַטַחת ַצָּיר ְּפלֹוִני. ָהיּו לֹו ִסּבֹות טֹובֹות ְלַהִּסיק ִּכי ַּדְוָקא ּבֹו ִיְבַחר ַהֶּמֶל
ֶׁשֵּכן ָאַחז הּוא ְּבָידֹו ִצּיּור ְמֻיָחד ְּבִמינֹו, ְּתמּוַנת נֹוף ַמְרִהיָבה ֶׁשֻצְּיָרה ַעל ַּגֵּבי ִמְׁשַטח ֶאֶבן ְּכֻדְגַמת ִקירֹות ָהַאְרמֹון, 

ְּבֶטְכִניָקה ְמֻיֶחֶדת ֶׁשָהְיָתה ְידּוָעה ַרק לֹו.

א ָהָיה לֹו ָסֵפק ִּכי ּבֹו ִיְבַחר ַהֶּמֶל, ִאּלּו ַרק ִּתָּנֵתן לֹו ַהִהְזַּדְּמנּות ְלֵהָראֹות ְּבָפָניו ִעם ְיִציָרתֹו. ֶאָּלא ֶׁשְּלֶפַתע, 
ִלְקַראת סֹוָפּה ֶׁשל ַהֶּדֶר ִנְתַקל ַהַּצָּיר ַהֻּמְכָׁשר ְּבֶאֶבן ְוִהְׁשַּתֵּטַח ַאַּפִים ַאְרָצה. ְיִציָרתֹו ַהְּמפֶֹאֶרת ָהְפָכה ַלֲעֵרַמת 

ִּפּסֹות ֶאֶבן ְזִעירֹות, ְוִתְקָותוֹ ָנגֹוָזה.

ָלׁשּוב  הּוא  ֶנֱאַלץ  ְנפּולֹות  ּוְבָפִנים  ּכֹוְׁשלֹות  ְּבִבְרַּכִים  ִּתְקוֹוָתיו.  ָּכל  ִהְתַנְּפצּו  ִעּמֹו  ְוַיַחד  ִהְתַנֵּפץ,  ַהָּיָקר  ַהִּצּיּור 
ַלֲאחֹוָריו. ִּכי ַאף ַהַּצָּיר ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר, ִאם ֵאין ְּבָידֹו הֹוָכחֹות ְלִכְׁשרֹונֹו, ֵאין הּוא ָׁשֶוה ְמאּוָמה.

ְלַהְבִּדיל ֶאֶלף ַאְלֵפי ַהְבָּדלֹות ְמִעיִדים ָאנּו ַעל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא, ִּכי אֹוָתּה ִּתְפֶאֶרת ֶׁשָהְיָתה לֹו קֶֹדם ְּבִריַאת 
ָזקּוק  ֵאינֹו  ַהְּמָלִכים  ַמְלֵכי   ֶׁשֶּמֶל ִמּׁשּום  ָלבֹוא.  ֶלָעִתיד  ַאף   ְוַתְמִׁשי ְּבִריָאתֹו  ַאַחר  ַּגם  ִהְמִׁשיָכה  ָהעֹוָלם, 

ְל'הֹוָכחֹות' ַעל ַּגְדלּותֹו, ּוְלעֹוָלם הּוא עֹוֵמד ְּבִתְפַאְרּתֹו (ִסּדּור 'ְּבֵאר ַחִּיים').

ְוהּוא ֵא-ִלי ְוַחי ּגֲֹאִלי
ּוִבֵּקׁש  ִמְפַרְנְקפּוְרט,  ְּברֹוֶיאר  ַזְלָמן  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ְיִדידֹו  ֶאת  ִמְּקָראָקא  סֹוֵפר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי  ָּפַגׁש  ַּפַעם  ִּכי  ְמֻסָּפר 
ָחִמי  ִהְתעֹוֵרר מֹוִרי  ִמְכָּבר  ַהְּגָרָׁש"ז: "ֶזה  לֹו  ַנֲעָנה  ִהיְרׁש.  רש"ר  ַהָּגדֹול  ְּבֵׁשם חֹוְתנֹו  ִחּדּושׁ  ְּדַבר  ִמִּפיו  ִלְׁשמַֹע 
ִּבְלׁשֹון ַהִּפּיּוט 'ֲאדֹון עֹוָלם', ֲאֶׁשר ִנְגָלה ּבֹו ְּדַבר ֶּפֶלא: ִמָּיד ַאַחר ֶׁשָאנּו ְמַסְּיִמים ֶאת ְקֵצה ְּגבּול ַהָּׂשָגֵתנּו ְּבַגְדלּות 
ה', ְּבָאְמֵרנּו: 'ְוהּוא ֶאָחד... ְוהּוא ִיְהֶיה ְּבִתְפָאָרה', ּוְכָבר ָאנּו 'יֹוְרִדים' ְואֹוְמִרים 'ְוהּוא ֵא-ִלי...'; ְּכלֹוַמר, ַיַחד ִעם 
ֱהיֹותֹו ֲאדֹון ָהעֹוָלם ְוַׁשִּליטֹו, ֲהֵרי הּוא ַמְׁשִּגיַח ָעַלי, ַהָּקָטן ֶׁשַּבְּקַטִּנים, ְּבֹאֶפן ִאיִׁשי, ַמְקִׁשיב ְלַבָּקשֹוַתי ּוַמִּציֵלִני 

ִמָּכל ַרע" ('ַטְלֵלי אֹורֹות', ּוְרֵאה ִלּקּוֵטי ַמֲהִרי"ח – ַהְנָהַגת ַהְּתִפָּלה). 

ַהְׁשָּגָחה ֻמְפָלָאה זֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִנֶּכֶרת ָעֵלינּו ְּבָכל ַמָּצב, ֵהן ִּבְזַמן ַׁשְלָוה ָוַנַחת, ֶׁשָאז הּוא ִּבְבִחיַנת 'ְוַחי 
ּגֲֹאִלי' – הּוא ַהְּמַחֶּיה ְוַהּגֹוֵאל אֹוִתי ְּבָכל ֶרַגע, ְוַגם ָחִליָלה ִּבְׁשַעת ָצָרה ֶׁשָאז הּוא 'ְוצּור ֶחְבִלי' – ֲהֵרי הּוא ַּבֲעבּוִרי 

ְּכֶסַלע ֵאיָתן ֶׁשְּלעֹוָלם א ִיּמֹוט ('אֹור ַהַחָּמה').

ְנַסֵּים ִּבְׁשֵני 'ָּבִּתים' א ְידּוִעים ֶׁשל ִיחּול ּוְתִפָּלה ֶׁשָּבֶהם ִמְסַּתֵּים ִּפּיּוט ֶזה ְּבַכָּמה ִסּדּוִרים ְיָׁשִנים:

"ְּבִמְקָּדׁשֹו ָּתֵגל ַנְפִׁשי, ְמִׁשיֵחנּו ִיְׁשַלח ְמֵהָרה – ְוָאז ָנִׁשיר ְּבֵבית ָקְדִׁשי, ָאֵמן ָאֵמן ֵׁשם ַהּנֹוָרא". ָאֵמן ֵּכן ְיִהי ָרצֹון.

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ה  ַמּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ה ֱאמּוִניםּתַ ַמֲעׂשֵ
ַטִּלית ְספּוַגת ֵזָעה

ע ַמעּתַ ט וום  ַמּבָ פפּפּ ססִסִ ם
ספּוַגת ּיּוט 'ֲאדֹון עֹוָלם' ַהּפִ


