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ֵהי ָאִבי   )טו, ב( ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו ֱא

  ַוֲאֹרְמֶמְנהּו:

מה כונת המדרש שבעולם הזה אומרים רק פעם אחת "זה אלי" אבל לעתיד לבוא 

  םאומרים ב' פעמי

 הוא ברוך הקדוש להם אמר) טו, כג רבה שמות( 1במדרש(טו, ב) 

 לעתיד אבל, לי-א זה אחת פעם לפני אמרתם הזה בעולם לישראל

) ט, כה ישעיה( שנאמר, פעמים ב' דבר אותו אומרים אתם לבא

                                                 
ָעִּזי ְוִזְמָרת ָיּה ַוְיִהי ִלי ִליׁשּוָעה " )שמות טו, ב(תוכן דבריו, על הפסוק  [יג] 1

ֵהי ָאִבי ַוֲאֹרְמֶמְנהּו ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו (בשלח פרשה כג שמות רבה איתא ב ,"ֱא

מראה באצבעו ואומר זה אלי כל אחד ואחד  ,עולי הים" וז"ל ,)סימן טו

אמרתם לפני פעם  ההזם לבעו ,אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל .ואנוהו

שנאמר  ,אחת זה אלי, אבל לעתיד לבא אתם אומרים אותו דבר ב' פעמים

" ויושיענו זה וגו'ו זה קוינו לו הנה אלהינ ,) ואמר ביום ההוא, ט(ישעיה כה

בא לבאר מה כונת הנביא ישעיה שכתב "ואמר  ,הנה פשטות המדרש ע"כ.

וא יאמרו ולא ביום איזה יום בא למעט ולומר שדוקא ביום הה ,ביום ההוא"

דכיון שבקריעת ים סוף אמרו ישראל  ,רשומפרש המד , ומה בא למעט.אחר

 ושביום ההוא יאמר ,על זה אמר הנביא ישעיהו פעם אחת, "זה אלי ואנוהו"

ֵהינּו ֶזהְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא ִהֵּנה " )ישעיהו כה, טכדכתיב ( ,ב' פעמים  ֱא

  " ע"כ.יָלה ְוִנְׂשְמָחה ִּביׁשּוָעתוֹ ִקִּוינּו לֹו ָנגִ  ֶזה ה'ִקִּוינּו לֹו ְויֹוִׁשיֵענּו 

, מה ההבדל בין פעם אחת לב' פעמיםא.  :אבל דברי חז"ל צריכים ביאור

ֵהינּו " דפעם א' אומר ,מהו שינוי הלשון ב. י אין כונתם כפשוטו.ובדא ֱא

   ".ֶזה ה'" ובפעם הב' אומר "ֶזה

והיה ה' למלך וז"ל " )נ, א(פסחים שאמרו ב על פי מה ,ומבאר המשך חכמה

, אטו האידנא (זכריה יד, ט) שמו אחדעל כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ו

חנינא: לא כעולם הזה העולם הבא; העולם  אמר רבי אחא בר ,לאו אחד הוא

הזה, על בשורות טובות אומר ברוך הטוב והמטיב, ועל בשורות רעות אומר 

ודבריהם צריכים  ע"כ. "וב והמטיבכולו הט -ברוך דיין האמת. לעולם הבא 

. ב. מאי נפקא וע באמת לעולם הבא מברך רק הטוב והמטיבדמא.  :ביאור

  .בזהמה כונתם ו ,רךמינא מה מב

מברך דיין אמת  - לא עלינו -על הרעה  ,דבעולם הזה ,זהכל אבל הביאור ב

כי  אף על פי שכל מה שה' עושה לטובה היא, ,ולא מברך הטוב והמטיב

לכן תיקנו לברך על הרע  ,בעולם הזה אי אפשר להשיג הטוב שיש מהדין

, הכוונה. 'וכו  ויושיענו לו קוינו זה אלקינו הנה ההוא ביום ואמר

 אחדה'  יהיה ההוא ביום) א, נ( 'ג פרק סוף בפסחים דאיתא כמו

 טובות בשורות על ,הזה העולםאלא  ,כו' )ט, יד זכריה( אחד ושמו

. והמטיב הטוב כולו הבא לעולם ,וכו' והמטיב הטוב ברוך אומר

 כל ל-א וחסד) ג, נב תהלים( שנאמר, לי-א זה ,הזה בעולם כן

 מידת ,זה אלקינו הנה, לבא לעתיד אבל ,הטובה על דוקא ,היום

 מודים שניהם שעל, הרחמים מידת זה ,'וכו לו קוינוה'  זה ,הדין

  .2ודו"ק .ומשבחים

 ,שימלא דעת ,בא, אבל לעולם ההטוב והמטיב ,ורק על הטוב ,ן האמתדיי

תמלא הבא ששבעולם  ,וזה כונתם .דהיינו הרעות ,יבינו את הטוב שבדין

בין על  ,כולו הטוב והמטיב ,יברכו תמיד הטוב והמטיב ,הארץ דעה את ה'

  .הטוב ובין על הרע

ְוָאַמר ַּבּיֹום ַההּוא ִהֵּנה " )כה, ט(ישעיהו בובזה מבואר היטב כונת הכתוב 

ֵהינּו ֶזה ִקִּוינּו לֹו ְויוֹ  ביום  ",יָלה ְוִנְׂשְמָחה ִּביׁשּוָעתוֹ ִׁשיֵענּו ֶזה ה' ִקִּוינּו לֹו ָנגִ ֱא

הוא מדת אלוקים ד ,יאמר גם על הדין זה אלוקינו ,ההוא של העולם הבא

יאמרו הן ש גם קיוינו לו, דהיינו הוא מדת הרחמים ,וזה ה' .קוינו לו ,הדין

היטב כונת המדרש ובזה מתבאר  .על הדין והן על הרחמים זה ה' קוינו לו

בעולם הזה אתם מודים לי רק על  ,שאומר ה' להם ,דאמר ,בשמות רבה

 ,ל הוא מדת הרחמים-שמדת א ",ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו, לכן אתם אומרים "הטוב

אבל לעתיד  ,"ָּכל ַהּיֹום ֶחֶסד ֵאל" )תהלים נב, גכמו שאמר דוד המלך ע"ה (

על מדת הרחמים  בין ,על הרע בין על הטוב ובין ,תאמרו ב' פעמיםלבוא 

  ובין על מדת הדין.

אין אדם משיג את הטובה שיש  הבעולם הזתמצית דבריו:  2

אבל בעולם  ,לכן תיקנו לברך דיין האמת על הרעה ,במדת הדין

באותו  ,ישבחו לה' גם על הרעה ,תמלא הארץ דעה את ה'תהבא ש

ב'  יאמרושלעתיד  ,וזה כונת חז"ל .לשון שמשבחים על הטובה

כדכתיב  ,ואחד על מדת הרחמים ,אחד על מדת הדין ,פעמים

ֵהינּו ֶזה ִקִּוינּו לוֹ ְויוִֹׁשיֵענּו ֶזה ה' ִקִּוינּו " ְוָאַמר ַּבּיוֹם ַההּוא ִהֵּנה ֱא

  "לוֹ ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ִּביׁשּוָעתוֹ 
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]המשך - יד[  

כעין תכלה כו' ותמלוך אתה ה'  וכל הרשעה" ,ביאור התפלה בראש השנהמה 

 "לבדך

 ונקרא "אה ד"ביו נכתב הזה עולםב וכו' אחד ושמו 3שם ובגמרא

 שיסדו מה יבואר ובזה. וכו' הבא לעולם אבל, ת"דל באלף

 תכלה כעשן כולה הרשעה וכל ,)השנה ראש תפילת( קדמונינו

 חלק( הקדוש בזוהר נקרא י"הו שם כי ,לבדךה'  אתה ותמלוך ,'כו

 ,דלת אלף שם הוא הנרתק, בנרתקא דמלבשא חרבא) ב, טז דף ג

 רק ,באותיותיו נהגה שאינו ,(חבקוק ב, כ) קדשו בהיכלה'  ולכן

 ויש רשע ויש כופר יש ,שמלובש וכעת ,היכל כמנין דלת באלף

רונם כז וכמאמרם ,א"ה ד"יו בשם נקרא יהיה לעתיד אבל ,עול

 בלא ,א"ה ד"יו פירוש ,לבדךה'  אתה ותמלוך ,שאמר וזה. לברכה

                                                 

  ]ד[י

ְוָהָיה " )יד, ט(זכריה בעל הפסוק  ,)נ, א( פסחים, גרסינן ב[יד] תוכן דבריו 3

אמר רב "  ל"וז ,"ָחדה' ְלֶמֶל ַעל ָּכל ָהָאֶרץ ַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוְׁשמֹו א

נכתב ביו"ד ה"י  העולם הזה ,הבאכעולם הזה העולם לא  ,נחמן בר יצחק

נקרא ביו"ד ה"י, ונכתב  ,ף דל"ת, אבל לעולם הבא כולו אחדונקרא באל"

 ,כונת הכתובהוא באו לפרש מה  ל"דחז, . והביאור בזהכ"ע "ביו"ד ה"י

 ,וכי חלילה עכשיו אין שמו אחד ,לעתיד יהיה ה' אחד ושמו אחדש

אבל לעתיד  ,ה ונקרא בשם אדנות"שעכשיו הוא נכתב בי ל,"חז ומפרשים

  י."ם הושיהיה נקרא גם כן בש יהיה הוא ושמו אחד,

דהיינו גילוי השגחתו  ,שם הו"י מורה על היה הוה ויהיהד ,והביאור בזה

שאינו  ,לשון אדון בלבדאבל שם אדנות הוא מ ,שהוא הכל ,יתברך בעולם

כיון שאין  ,ובעולם הזה .ומלכותו בנסתר ,ניכר לרבים היותו היה הוה ויהיה

אלא  ,כיון שאינו ניכר לכלי "אין נקרא שם ה' בהו ,מלכותו ניכרת לכל

יהיה גם  ,ותו לכליהיה ניכר השגחתו ומלכבוא שלעתיד ל אבל ,באדנות

  .ה"נקרא בשם הוי

"וכל הרשעה כולה  ,בתפלת ראש השנהל "פי זה יבואר מה שתיקנו חזועל 

ותמלוך אתה ה' אלוקינו  ,זדון מן הארץ כי תעביר ממשלת ,כעשן תכלה

 ,ולשון התפלה שתיקנו אנשי כנסת הגדולה ,לבדך על כל מעשיך" מהרה

מה  ,צריך ביאור בדרך הפשט ,שכולו קודש קדשים בכונת בנגלה ונסתר

  .וכי חלילה היום אין ה' מלך לבדו ,הכונה שימלוך ה' לבדו

ני זוהר תקונא תיקויש להקדים הא דאמרו בזוהר הקדוש ( ,וכדי לבאר זאת

נרתקא דילה אדנ"י " . ועוד)עשרין וחד ועשרין [המתחיל בדף מב עמוד ב]

ושם הו"י הוא  ,פירוש: נרתיק של שם הו"י הוא אדנות כ,"ע "וחרבא יקו"ק

  .4זה והבן, ת"דל אלף לבוש

  

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

 ,שם הו"י מורה על היה הוה ויהיהד ,כפי שביארנוהחרב. ע"כ. וכונת הזוהר 

לשון אבל שם אדנות הוא מ ,דהיינו גילוי השגחתו יתברך בעולם שהוא הכל

לכן  ומלכותו בנסתר ,אדון בלבד שאינו ניכר לרבים היותו היה הוה ויהיה

וזה כונת הפסוק  ,י"שהוא שם הו ,שם אדנות הוא הנרתיק שבתוכו יש חרב

דבודאי אין הפירוש  ,"ַוה' ְּבֵהיַכל ָקְדׁשוֹ " . ובתהילים יא, ד)חבקוק ב, כ(

אלא  ,ולא חלילה ה' נמצא בהיכל ,שהרי הוא מקומו של עולם ,טווכפש

דמספר שם  ,תנמצא בסתר בתוך שם אדנו ,הוא הוי"השששם ה'  ,הכונה

  .ששם ה' הנגלה נסתר באדנות  בהיכל ,)65כמספר היכ"ל ( ,)65אדנות (

והשגחתו על כל פרט ופרט אינה  ,בעולם הזה הנהגת ה' היא נסתרת לכןו

ומחמת הסתר פנים העולם  ,אלא למי שזכה להדבק בה' ,גלויה לעיני כל

לא  ,ךתו יתברושתתגלה מלכ ,אבל לעתיד לבוא ,כפירה רשע ועולמלא 

וממילא לא יהיה כפירה לא  ,תהיה כפירה ויקבלו כולם את מלכותו יתברך

שתתגלה מלכותו  ,וזה ביאור התפלה שאנו מתפללים ,רשע ולא עוול

 ,אתה ה' אלוקינו לבדךואז יהיה ותמלוך  ,ואז תכלה הרשעה כו' ,יתברך

 .ולא בהסתר בשם אדנות ,ו ששמך יהיה נקרא כמו שנכתבהיינ
ולא תהיה  ,כאשר תתגלה מלכותו יתברך בעולם :דבריותמצית  4

 ,לא עוולולא יהיה כופר ו ,אז ממילא תכלה כל הרשעה ,בנסתר

ששמו אינו נקרא  ,י ולא באדנות"שם ה' נקרא בשם הוואז יהיה 

וזה הכונה  .ה כיון שמלכותו אינה בגלוי לכל"בשם הוי היום

ב ונקרא בשם נכת שמו יהיהשהיינו  ,ה' לבדךאתה וך לותמ

  .ה"הוי

  

 


