עלינו לשבח
ש ּ ֵבחַׁ חובה היא עלינו לשבח
עָ לֵינ ּו לְ ַׁ
דון הַׁ ּכֹל לאדון שמתגלה בכל ממש ,כי הכל עבדיו
לַׁאֲ ֹ

ל ֵָתת ְ ּג ֻד ּלָה

להכיר ולשבח להקב"ה המשגיח בעליונים ובתחתונים

אשית
לְ ֹיוצֵ ר ְּב ֵר ִׁ

שעשה בשבילנו התחלה וראשית שממנה אנו יכולים להשיג ולהבין דרכיו והנהגותיו ית'

צות שלא עשנו כעמים שקיומם תלוי בארץ שלהם
גויֵ י הָ אֲ ָר ֹ
שנ ּו ְּכ ֹ
שלּ ֹא עָ ָ
ֶׁ

ואילו אנחנו קיומנו תלוי בעשיית רצון ה'

ודביקות בה' ובתורתו ובקיום המצוות

חות הָ אֲ ָד ָמה ולא שמנו כאומות העולם המכירים רק בהנהגת הטבע שקשורות
ש ָמנ ּו ְּכ ִׁמ ְש ּ ְפ ֹ
ְולֹא ָ
לאדמה ולענייני העולם הזה ואילו אנחנו מהותנו היא רוחנית ושאיפתנו היא גילוי כבוד שמים ומלכותו בתחתונים
שם חֶׁ לְ ֵקנ ּו ּ ָכהֶׁ ם שתפקידם בבריאה לשמש את ישראל ואנו חלקינו לשמש את השי"ת
שלּ ֹא ָ
ֶׁ
ֲמונָ ם ו האמצעים והתכונות שקיבלנו כדי לעבוד לה' שונים במהותם מהאמצעים והתכונות
גו ָרלֵנ ּו ְּככָ ל ה ֹ
ְו ֹ
שהגויים קיבלו
חֲוים לְ הֶׁ בֶׁ ל
שהֵ ם ִׁמ ְש ּ ַׁת ִׁ
[ ֶׁ
וָ ִׁריק ולשמש ולירח

לעבודה זרה מעץ ואבן

שאין בה שום כח

שאין להם שום כח עצמי

ו ִּׁמ ְת ּ ַׁפ ְּללִׁ ים ֶׁאל ֵאל ל ֹא ֹיו ִׁשיעַׁ ]

אל המלאכים שרי האומות והממונים על הטבע שאמנם הם בעלי כח אך אינם יכולים להושיע

וַׁ אֲ נַׁ ְחנ ּו ּכ ֹו ְר ִׁעים ואנחנו כורעים לפניו
ש ּ ַׁתח ֲִׁוים ומשתחווים לפניו
ו ִּׁמ ְ

כי הם רק צינורות שדרכם משפיע הקב"ה

בברכיים

בפישוט ידיים ורגלים עם כל הגוף

ּמו ִׁדים ונותנים הודאה ומודים שהכל רק ממנו ית'
ו ֹ
דוש ּ ָברו ְּך הוּא ובזה אנו מבטאים את התבטלותנו והכנעתינו לפני
לִׁ ְפנֵי ֶׁמל ְֶׁך ַׁמלְ כֵ י הַׁ ְּמל ִָׁכים הַׁ ָ ּק ֹ
הקב"ה שהוא מלך אפילו על מלכי המלכים [בעולם המלאכים יש מלכים ועליהם מלכי המלכים והקב"ה מלך על כולם]
ש ַׁמיִׁ ם שהוא מחזיק את הרוחניות של עולמינו במציאות
שהוּא ֹנו ֶׁטה ָ
ֶׁ
ְו ֹיוסֵ ד ָא ֶׁרץ ועל ידי זה נותן מקום לעבודתנו בעולם הגשמי

[וזהו סוד הצמצום]

ש ַׁמיִׁ ם ִׁמ ּ ַׁמעַׁ ל וההנהגה הקבועה בה מנהיג הקב"ה את העולם ניכרת בצבא השמים
רו ּ ַׁב ּ ָ
שב יְ ָק ֹ
ּמו ַׁ
ו ֹ
בשמש בירח ובכוכבים שאינם משנים את תפקידם
רו ִׁמים והחוזק העצום של השראת השכינה ניכר בין מלאכי מעלה
ּש ִׁכינַׁ ת עֻ ז ֹּו ְּבגָ ְבהֵ י ְמ ֹ
ו ְ

שמכירים יותר בגדלותו

הוּא אֱ לֹהֵ ינ ּו הוא התקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם שייחד שמו עלינו ומשגיח עלינו בפרטות
עוד אין שום כוח בבריאה שיש לו איזו שהיא שליטה עצמית לעשות שלא כרצונו ית'
ֵאין ֹ

[כולל כוחות הטומאה והכישוף]

אֱ מֶׁ ת ַׁמלְ ּ ֵכנ ּו רק השי"ת הוא מציאות אמתית ויחידה שמציאותו מוכרחת נצחית ובלתי תלויה
ָתו ואין שום מציאות אמתית זולתו
ֶׁאפֶׁ ס ז ּול ֹ
תו [דברים ד  -לט]
תו ָר ֹ
ּ ַׁכ ּ ָכתוּב ְּב ֹ
ְויָ ַׁד ְע ּ ָת הַׁ י ֹּום ועל ידי שתתבונן
בו ָת ֶׁאל לְ בָ בֶׁ ָך ותחדיר את ידיעת השכל אל הלב
ֲש ֹ
וַׁ ה ֵ
ִּׁכי יהוה כי אדון הכל

היה הוה ויהיה

הוּא הָ אֱ ל ִֹׁהים הוא התקיף בעל היכולת ובעל הכוחות כולם
ש ַׁמיִׁ ם ִׁמ ּ ַׁמעַׁ ל ששכינתו שורה בשמים ממעל
ּ ַׁב ּ ָ
ְועַׁ ל הָ ָא ֶׁרץ ִׁמ ּ ָתחַׁ ת והוא שולט על הארץ מלמטה
עוד אין עוד מלבדו אפי' בחללו של עולם
ֵאין ֹ

ויכוין אני מאמין באמונה שלימה שאך רק הוא יתברך אלוקינו ואין עוד אחר

[ ְו]עַׁ ל ּ ֵכן ומכיוון שאנו יודעים בשכל ומרגישים בלב ומבטאים בדיבורנו ובמעשנו את ההכרה שאין שום מציאות מבלעדי
השי"ת והכל נעשה ומתקיים על ידו ותלוי בו בכל עת
נְ ַׁק ֶׁ ּוה ְּל ָך לכן אנחנו מבקשים ממך ומקווים אליך

יהוה אֱ לֹהֵ ינ ּו

אדון הכל התקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם שייחד שמו עלינו ומשגיח עלינו בפרטות

ָ
א ֶׁרת עֻ זֶּׁך שנראה בקרוב בהתגלות הפאר של שלטונך על ידי שנזכה לראות פני השכינה בבית המקדש
אות ְמהֵ ָרה ְּב ִׁת ְפ ֶׁ
לִׁ ְר ֹ
ֲביר ִׁ ּגלּ וּלִׁ ים ִׁמן הָ ָא ֶׁרץ ותעביר מן הארץ את הפסלים מעץ ואבן
לְ הַׁ ע ִׁ

שאין בהם ממש ואין בהם שום כח כלל

רות יִׁ ּ ָכ ֵרתוּן ואת כוחות הטומאה והכישוף תכרית ותבטל אותם מהמציאות
ְוהָ אֱ לִׁ ילִׁ ים ּ ָכ ֹ

כדי שלא תהיה אפשרות

לטעות בהם

שדַּׁ י כדי שהעולם יתוקן במלכות ה'
עולָם ְּב ַׁמלְ כוּת ַׁ
לְ ַׁת ֵּקן ֹ

בזכות אותו שם המגביל ועוצר מידת הדין מלהיפרע וממתין שישובו

בתשובה

שר ואפי' מי שאינם בדרגת אדם
ְוכָ ל ְּבנֵי בָ ָ

שאין להם דמות והנהגת אדם

ש ֶׁמ ָך יקראו בשמך בקול גדול ויגיעו להכרה בהנהגתך
יִׁ ְק ְרא ּו ִׁב ְ

לְ הַׁ ְפ ֹנות ֵאל ָ
שעֵ י ָא ֶׁרץ ויפנו אליך אפילו אותם הרשעים שהרשעות מושרשת בהם
ֶׁיך ּ ָכל ִׁר ְ

יַׁ ִּׁכיר ּו ְויֵ ְדע ּו וההכרה תהיה פנימית במדרגה של ידיעה

כאילן המושרש בארץ

שתהיה מיושבת בלבם

שבֵ י ֵתבֵ ל של כל יושבי העולם
ּ ָכל ֹיו ְ

ִּׁכי לְ ָך ִּׁת ְכ ַׁרע ּ ָכל ּ ֶׁב ֶׁר ְך שיתבטלו כלפיך

ויהיו הכל עבדיך בזמן הגאולה
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שבַׁ ע ּ ָכל לָש ֹון וכל אומות העולם ישבעו רק בשמך
ִּׁת ּ ָ

לְ פָ נ ָ
ֶׁיך יהוה אֱ לֹהֵ ינ ּו לפניך אדון הכל התקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם שייחד שמו עלינו ומשגיח
עלינו בפרטות
יִׁ ְכ ְרע ּו ְויִׁ ּפ ֹול ּו יכרעו ברך ויתבטלו בהתבטלות מוחלטת

בוד ִׁש ְמ ָך יְ ָקר יִׁ ּ ֵתנ ּו
ְולִׁ ְכ ֹ
ָ
ּתך וכולם יקבלו עליהם עול מלכות שמים שכל ההכרות הנשגבות האלו בייחוד השי"ת ושלטונו
עול ַׁמלְ כו ֶׁ
יק ְּבל ּו כֻ ּ ָלם ֶׁאת ֹ
ִׁו ַׁ
והכבוד והחשיבות האמתיים ייחסו אל הנהגתך שהכל ממך ואתה הוא מלך הכבוד

בבריאה לא יהיו רק הכרות בשכל ולב ,אלא יתבטאו גם במעשים

לו ְך ֲעלֵיהֶׁ ם ְמהֵ ָרה ותמלוך עליהם ברצונם הגמור כ"מלך" שהעם חפצים במלכותו
ְו ִׁת ְמ ֹ
עולָם וָ עֶׁ ד ומלכותך תימשך לנצח נצחים ללא הפסק
לְ ֹ

ש ְּל ָך ִׁהיא שהרי המלכות האמתית היא רק מלכותך
ִּׁכי הַׁ ּ ַׁמלְ כוּת ֶׁ

בוד ומלכות ה' בבריאה תהיה בדרך שיהיה כבוד לנבראים להמליך אותו עליהם
עולְ ֵמי עַׁ ד ִּׁת ְמל ְֹך ְּבכָ ֹ
וּלְ ֹ

תו ָר ֶׁת ָך
ּ ַׁכ ּ ָכתוּב ְּב ֹ

[שמות טו  -יח]

יהוה אדון הכל היה הוה ויהיה
לו ְך לעתיד לבוא תתגלה מלכותו לכל
יִׁ ְמ ֹ

שהוא המולך והשולט בשלטון מוחלט בבריאה ושלטונו הוא נצחי

עולָם וָ עֶׁ ד וההכרה במלכותו תמשך בלי סוף גם בעולם הנצחי
לְ ֹ
מר [זכריה יד  -ט]
ְונֶׁאֱ ַׁ
ְ
מלֶׁך ויכירו כולם כי אדון הכל הוא המלך כשיראו הגויים הבאים על ירושלים אלה הנפלאות הנזכרות
ְוהָ יָ ה יהוה לְ ֶׁ

עַׁ ל ּ ָכל הָ ָא ֶׁרץ על כל הארץ

ומשגיח בתחתונים ועושה בהם כרצונו

ּ ַׁבי ֹּום הַׁ הוּא יִׁ ְהיֶׁ ה יהוה ֶׁאחָ ד באותו היום יהיה אדון הכל יחיד בעולם

ויעזבו כל הגויים את אלהיהם

מו ֶׁאחָ ד ותהיה הנהגתו היחידה שנזכרת בפי כולם
ּש ֹ
ו ְ
(הביאור מתוך קונטרס "תפילת מרדכי" ביאור תפילת העמידה לימים נוראים)

