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הקדמה :ירושלים אז והיום
דף יומיומי  -ירושלים של מעלה וירושלים של מטה  -הרב אביהוד שורץ
בית המדרש הוירטואלי https://goo.gl/xNpQnQ -

הגמרא בתענית דף ה' מביאה צרור של דברי אגדה בהם דנו רב נחמן ורבי יצחק .במסגרת קובץ זה נאמר:
הכי אמר רבי יוחנן :אמר הקדוש ברוך הוא לא אבוא בירושלים של מעלה עד שאבוא לירושלים של מטה.
הגמרא מבהירה ,כי העיר ירושלים בנויה בשני רבדים :ירושלים של מעלה וירושלים של מטה.
במשך אלפי שנים התפללו יהודים בארצות גלותם שייזכו לשוב אל ירושלים ,ולראותה בבניינה .דברי הגמרא בסוגייתינו עמדו
נר לרגלם :השיבה לירושלים של מטה היא שתוביל גם להשראת שכינה ,ולבניינה של ירושלים של מעלה.
בדור האחרון זכינו בחסדי שמיים לניסים גלויים ,ושבנו אל ירושלים של מטה .ירושלים שוב איננה חרבה ושוממה ,אלא
הולכת ונבנית לתפארת בידי בניה ובוניה .היו מפוסקי הדור שאף הסיקו מכך מסקנות הלכתיות .כך ,למשל ,הציעו הרב שלמה
גורן והרב חיים דוד הלוי שינויים קלים בנוסח תפילת נחם ,כדי שיתאימו יותר למצבה הנוכחי של ירושלים השלימה
והמאוחדת.
לעומתם ,פוסקים רבים התנגדו לשינוי הנוסח .בין המתנגדים היה גם הרב עובדיה יוסף (שו"ת יחווה דעת ,א' מ"ג) .הוא מעלה
טיעונים הלכתיים שונים לכך שאין באפשרותנו לשנות את הנוסח ,ולבסוף מעלה גם טיעון עקרוני:
ומלבד זה גם הרוחניות של ירושלים היא בעוונותינו הרבים בשפל המדרגה ...כי מה מאוד ידאב לב כל החרד
לדבר ה' על התפרקות הדור מחיי תורה ומצוה ,חינוך אלפים ורבבות מילדי ישראל ללא תורה וללא מצוה,
והרס חומת הצניעות והמוסר ,וריבוי חילולי השבת ,והפרת סדרי הכשרות ,ועוד כהנה וכהנה .בושנו וגם
נכלמנו כי שודדו ארמנותינו ,אלו הארמונות של תורתינו הקדושה.
הגר"ע יוסף מתריע ,למעשה ,על הפער שבין ירושלים של מטה ,זו הנבנית לתפארת ,ובין ירושלים של מעלה  -ירושלים
הרוחנית ,שבנייתה לצערנו עודנה מתעכבת.
בפיוט הידוע הנאמר בקהילות אשכנז בתפילת נעילה נאמר:
ֹלהים וְ ֶאהֱ מָ יָה
ֶאזְ כְ ָרה אֱ ִ
אֹותי כָל עִ יר עַ ל ִתלָּה בְ נּויָה
בִ ְר ִ
ֹלהים מֻ ְש ֶפלֶת עַ ד ְשאֹול ַת ְח ִתיָה
וְ עִ יר הָ אֱ ִ
ּובְ כָל ז ֹאת ָאנּו ְליָּה וְ עֵ ינֵינּו ְליָּה
ההבנה הפשוטה היא ,כי אנו מקוננים על הפער בין ירושלים החרבה ,ובין ערי בירה אחרות בעולם העומדות לתפארת .ואולם,
בעל "פרי מגדים" על השולחן ערוך ,הציע ביאור אחר:
ושמעתי מאדוני אבי הרב ז"ל  ...שזה שאומרים "בראותי כל עיר על תילה בנויה"  -היינו ירושלים של מטה;
"ועיר הא-להים מושפלת"  -היינו ירושלים של מעלה ,שם ניכר החורבן.
הפרי מגדים מפרש את הפיוט בהתאם לסוגייתינו :הבכי איננו על הפער בין ירושלים וניו-יורק ,אלא על הפער בין בניינה
המעשי של ירושלים ובין בניינה הרוחני.
כאמור ,הרב חיים דוד הלוי היה מן המצדדים בשינוי נוסח תפילת נחם .את תשובתו בנושא הוא מסיים בהתייחסות לאותה
שאלה ערכית שהטרידה את שאר הפוסקים:
לגופו של דבר באמת ,טעות מרה בידך ,וחביבים הם אותם בנים שבאים לחצרות בית ה' בכל מצב ובכל תנאי,
והלואי והיינו זוכים שכל ישראל בהמוניהם יעלו ויבואו בכל טומאתם  ...ואין אתה רשאי לקרוא לירושלים
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הקדמה :ירושלים אז והיום
"שוממה מבלי בניה" מפני שחלק מהם עזבו דרך ה' ,וכך אמר ר' מאיר "בין כך ובין כך קרויים בנים".
והקדוש ברוך הוא יתברך שמו אוהב הוא את אותם הבנים ,אשר אותם ביזית במכתבך ,הרבה יותר ממה
שמסוגל אדם לאהוב את הכשרים והצדיקים בישראל ,והדברים ארוכים ודי למבין".
גם כאשר ירושלים של מטה נבנית שלא באופן האידאלי ,עצם בניינם של אותם בנים -בונים רצוי לפני ה' ,והדברים ארוכים ודי
למבין.
תהלים פרק נא ,כ
יטיבָ ה בִ ְרצֹונְָך ֶאת צִ יֹון ִתבְ נֶה חֹומֹות יְרּושָ ָל ִםָ :אז ַת ְחפֹץ זִ בְ חֵ י צֶ דֶ ק עֹולָה וְ ָכלִיל ָאז ַיעֲלּו עַ ל ִמזְ בַ חֲ ָך פ ִָרים:
הֵ ִ

אבן עזרא תהלים פרק נא פסוק כ
היטיבה  -אמר אחד מחכמי ספרד כי אלה השנים פסוקי' הוסיפ' אחד מהחסידים שהיה בבבל שהיה מתנפל לפני השם ומתפלל
המזמור הזה והצריכו לדבר זה בעבור שלא נודע כי ציון הוא המקום הנבחר רק בעת זקנות דוד .גם נכון הוא שנאמר ברוח
הקודש:
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שָׁ בַ ת סּורּו מֶ ִּני  /רבי אלעזר הקליר
שמות פרק לא ,טז-יז
וְ שָ ְמרּו בְ נֵי יִ ְש ָר ֵאל ֶאת הַ שַ בָ ת ַלעֲשֹות ֶאת הַ שַ בָ ת ְל ֹדר ָֹתם בְ ִרית עֹו ָלם :בֵ ינִי ּובֵ ין ְבנֵי י ְִש ָר ֵאל אֹות ִהוא ְל ֹעלָם כִ י ֵש ֶשת י ִָמים עָ שָ ה ה'
ֶאת הַ ָש ַמ ִים וְ ֶאת ָה ָא ֶרץ ּובַ יֹום ַה ְש ִביעִ י ָשבַ ת ַו ִי ָנ ַפש:
בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה י סימן ט
אר"ש בן יוחאי בשר ודם שאינו יודע לא עתיו ולא רגעיו ולא שעותיו ,הוא מוסיף מחול על הקודש ,אבל הקדוש ברוך הוא
שהוא יודע רגעיו ועתיו ושעותיו ,נכנס בו כחוט השערה
ירמיהו פרק לב ,ו-כז
וַי ֹאמֶ ר ְיִר ְמיָהּו הָ יָה ְדבַ ר ה' ֵאלַי לֵא מֹרִ :הנֵה חֲ נ ְַמ ֵאל בֶ ן שַ לֻם ד ְֹדָך בָ א ֵאלֶיָך לֵא מֹר ְקנֵה לְָך ֶאת ָש ִדי אֲ ֶשר בַ ֲענָתֹות כִ י לְָך ִמ ְשפַט
ֹאמר ֵאלַי ְקנֵה נָא ֶאת שָ ִדי אֲ שֶ ר בַ ֲענָתֹות אֲ שֶ ר בְ ֶא ֶרץ ִב ְני ִָמין
לִקנֹות :וַ יָב ֹא ֵאלַי חֲ נ ְַמ ֵאל בֶ ן ד ִֹדי כִ ְדבַ ר ה' ֶאל חֲ צַ ר ַה ַמ ָט ָרה וַי ֶ
ַהגְ אֻ לָה ְ
כִ י לְָך ִמ ְשפַט הַ יְרֻ שָ ה ּולְָך הַ גְ אֻ לָה ְקנֵה לְָך ו ֵָאדַ ע כִ י ְדבַ ר ה' הּוא ...ו ֶָא ְת ַפלֵל ֶאל ה' ַאחֲ ֵרי ִת ִתי ֶאת ֵספֶר ַה ִמ ְקנָה ֶאל בָ רּוְך בֶ ן נ ִֵריָה
ּובזְ ֹרעֲָך ַהנְטּויָה ל ֹא ִי ָפלֵא ִמ ְמָך כָל ָדבָ רִ ...הנֵה
ית ֶאת הַ שָ מַ יִם וְ ֶאת הָ ָא ֶרץ בְ כֹחֲ ָך הַ גָדֹול ִ
לֵא מֹר :אֲ הָ ּה אֲ ֹדנָי ה' ִהנֵה ַא ָתה עָ ִש ָ
הַ סֹלְלֹות בָ אּו הָ עִ יר ְללָכְ דָ ּה וְ הָ עִ יר נ ְִתנָה בְ יַד הַ ַכ ְש ִדים הַ ִנלְחָ ִמים עָ לֶיהָ ִמפְ נֵי ַה ֶח ֶרב וְ ָה ָרעָ ב וְ ַה ָדבֶ ר וַאֲ ֶשר ִדבַ ְר ָת ָהיָה וְ ִהנְָך ר ֶֹאה:
וְ ַא ָתה ָאמַ ְר ָת ֵאלַי אֲ ֹדנָי ה' ְקנֵה לְָך הַ שָ דֶ ה בַ כֶסֶ ף וְ הָ עֵ ד עֵ ִדים וְ הָ עִ יר נ ְִתנָה בְ יַד ַהכ ְַש ִדיםַ :ו ְי ִהי ְדבַ ר ה' ֶאל י ְִר ְמיָהּו לֵאמֹר ִהנֵה אֲ נִי
ה' אֱ ֹלהֵ י כָל בָ שָ ר הֲ ִממֶ נִי ִי ָפלֵא כָל דָ בָ ר:
רד"ק ירמיהו פרק לב פסוק כז
הנה ,הממני יפלא  -באמת לא יפלא וידעתי שהעיר תנתן ביד הכשדי' כי לא שב אפי מהם כי רבו עונותיהם להכעיסני ואף על פי
כן אמרתי לך לקנות השדה להיות להם נחמה שישובו מהגלות ויקנו שדות ובתים בארץ הזאת:
איכה פרק ג פסוק כב
חַ ְסדֵ י ה' כִ י ל ֹא ָת ְמנּו כִ י ל ֹא כָלּו ַרחֲ מָ יו:
New York Times, May 7, 1994
Brooklyn Girl Is Found Safe In Woods in Massachusetts
STURBRIDGE, Mass., May 6— Displaying survival skills that impressed local people familiar with the
outdoors, a 14-year-old Hasidic girl from Brooklyn who disappeared on Wednesday when a school outing in a
Connecticut state park went awry was found today by the police in dense, swampy woods, frightened and tired
but praying by the side of a tree.
Suri Feldman had carefully rationed her sandwiches so that they sustained her for the two days and two nights
she was lost. She found ledges to keep her dry during occasional drizzles. When search helicopters flew
overhead, she tried to signal them with the flash on her camera.
...
News that she was alive and well set off jubilation in her neighborhood in Brooklyn and by the mixture of black
-suited and bearded Hasidim and local volunteers who had searched the woods for her. At a firehouse that was
the command center for the search, the Hasidim began dancing in a circle, holding high an umbrella-shielded
Torah that they had brought in case they had to stay in the area during the Sabbath.
""I cannot pay the community for what they've done," her father said later. "But hopefully God will repay them.
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שָׁ בַ ת סּורּו מֶ ִּני  /רבי אלעזר הקליר
תורה תמימה איכה פרק ג פסוק כב
חסדי ה' וגו'  -א"ר שמעון בן לוי ,משהקב"ה מתייאש מן הצדיקים בעוה"ז הוא חוזר ומרחם עליהם ,הדא הוא דכתיב חסדי ה'
כי לא תמנו כי לא כלו רחמיו [מ"ר]:
תורה תמימה הערות איכה פרק ג הערה לז
לז) ר"ל בעת שנראה כי באה הרעה למרום קצה עד שנראה רוח יאוש ,אז תבא תשועת ה' כהרף עין.
ָׁשבַ ת סוּר ּו מֶ ִּ ּני ִּש ְמעוּנִּ י עוֹ ְכ ַרי

ַא ּ ָׁתה ַק ִּּלים ִּה ְכ ַּב ְד ּ ָׁת וּמֵ ֶע ְדיִּי ֵע ְרמוּנִּ י.

ֱשימוּנִּ י ְ ּב ֶע ְד ֵרי חֲבֵ ַרי.
ְס ִּחי ו ָּׁמאוֹ ס ה ִּ

ֵק ַר ְב ּ ָׁת בּ ֹא ֵאלַ י ַו ַי ּח ֲִּרימוּנִּ י.

סַ כּ וֹ ָׁתה ִּמ ְש ָּׁכן ִּמ ְ ּסכוֹ ת דְּ ִּב ַירי.

אתי ְליוֹ ְשבֵ י ִּ ּג ְבעוֹ ן עוֹ ד הֵ ם ז ְֵרמוּנִּ י.
ָׁק ָׁר ִּ

סַ כּ וֹ ָׁת וְ הֻ ְבלָׁ ג ּו ִּ ּגבּ וֹ ַרי.

יע ַּבעֲ ָׁרב ִּהגְ ִּרימוּנִּ י.
קוֹ ִּלי ְלהַ ְש ִּמ ַ

סָׁ ְפק ּו כַ ף ו ָּׁמעֲ ד ּו ֵאבָׁ ַרי.

קו ִּּמי עֲ בוֹ ִּרי ְ ּבהָׁ ֵתל הֶ עֱ ִּרימוּנִּ י.
ְ ּכ ִּס ָּׁלה כָׁ ל ַא ִּ ּב ַירי:

אתי לַ ְמ ַאהֲבַ י הֵ ּ ָׁמה ִּר ּמוּנִּ י:
ָׁק ָׁר ִּ

נ ְָׁפלָׁ ה עוֹ ֵדינ ּו ְ ּבצוּל דְּ כ ּויָׁה.

לָׁ ּ ָׁמה רוּחַ ַא ּ ֵפינ ּו לָׁ טֶ בַ ח ָׁש ָׁמרוּ.

ֵעינִּ י ִּח ְ ּכ ָׁתה לַ חֲזוֹ ן ֶּבן ֶּב ֶר ְכיָׁה.

ית ִּ ּכי ְכ ַת ּנוּר עוֹ ֵרנ ּו ָּׁכ ָׁמרוּ.
ָׁר ִּא ָׁ
ְ
ית ִּ ּכי ָׁע ָׁמל וָׁכַ ַעס ְ ּב ִּא ּו ּויָׁך ָׁ ּג ָׁמרוּ.
ָׁר ִּא ָׁ

ֵעינִּ י ְמעוֹ לֶ לֶ ת ִּ ּביוָׁנִּ ית נְ כ ּויָׁה.

ַר ְב ּ ָׁת ְ ּביַד יְחֶ ז ְֵקאל ִּלנְ קֹם ְ ּכמוֹ ָׁמרוּ.

ָׁע ָׁשה וְ נִּ חַ ם ַוי ּ ְִּק ָׁרא לַ ְ ּב ִּכיָּׁה.

ידם ִּמגּוֹ י ָׁא ָׁמרוּ.
ְר ֵאה וְ נ ְַכ ִּח ֵ

ַעד ּ ִּפ ְל ֵאי ִּ ּג ְל ָׁ ּגל חֲב ּויָׁה.

וְ נָׁם ַעל ֵא ּ ֶלה אֲ נִּ י בוֹ ִּכיָּׁה:

ְר ֵאה ְי ָׁי ִּ ּכי צַ ר ִּלי מֵ ַעי ח ֳַמ ְר ָׁמרוּ:

ידיהָׁ .
ַעל ּ ְפנֵי ְפ ָׁרת נ ּ ְֻפצ ּו ח ֲִּס ֶ

ישי ִּש ּ ַמע ְלגוֹ י צֵ ָׁאנִּ י.
ֲשיבֵ נ ּו ִּש ִּ
ה ִּ

ּ ַפ ְלגֵי סוּף ז ְָׁכ ָׁרה ְ ּכ ָׁער ּו יְסוֹ ֶדיהָׁ .

יאנִּ י.
ִּש ְב ּ ָׁתם ְרמוֹ ס חֲצֵ ַרי ְלהַ ְד ִּ ּכ ֵ

ּ ַפחַ ד חֵ ְטא ִּשילֹה ּ ָׁתכַ ף סוֹ ֶדיהָׁ .

ִּש ְפ ֵתי ְמשוֹ ְר ֵרי ְד ִּביר דָּׁ ְממ ּו ְלהַ ְד ִּאיבֵ נִּ י.

ידיהָׁ .
ִּירי י ַַער ַאיֵּה ח ֲִּס ֶ
ּ ָׁפצ ּו ֲחז ֵ

ָׁש ַמ ְע ּ ָׁת זְמוֹ רוֹ ת ַאף הֵ ִּכין ְלטַ ְא ְט ֵאנִּ י.

שה ֶע ְריָׁה ְלנִּ דֶּ יהָׁ .
ּ ָׁפצ ּו ַמעֲ ֵ

יאנִּ י.
ָׁש ְכב ּו וְ נָׁד ּו חָׁ צָׁ ץ ְלהַ ְב ִּר ֵ
ּ ֵפ ְר ָׁשה ִּציּוֹ ן ְ ּבי ֶָׁדיהָׁ :

ָׁש ְמע ּו ִּ ּכי נֶאֱ נָׁחָׁ ה ָׁאנִּ י:
ִּ ּכי ּ ָׁתם חַ ְק ּ ָׁת ְ ּבכֵ ס אוֹ פַ ּנ ָׁ
ֶיך.

ַעל הַ ר ִּציּוֹ ן צָׁ ד ּו ְשאוֹ נֵי ְמ ָׁדנַי.

ּ ָׁת ִּשיב לָׁ הֶ ם ְ ּגמוּל ְ ּכ ָׁאז חֲזוֹ ת ּ ָׁפנ ָׁ
ֶיך.

ֹאשי זְדוֹ נַי.
צָׁ פ ּו ַעל ר ִּ

ִּּת ְרדּ וֹ ף ְלצַ ְלמוֹ ן יוֹ עֲ צֵ י ַרע ַעל ְצפ ּונ ָׁ
ֶיך.
ִּּת ּ ֵתן ְלהַ ְבהַ ב נוֹ ְתצֵ י ּ ְפנִּ ינ ָׁ
ֶיך.

צָׁ ְמת ּו ְבנֹב לַ עֲ מֹד זְדוֹ נַי.

צֹד נָׁצַ ְר ּ ָׁת ְלעוֹ ֵרר ְמ ָׁדנַי.

ִּּת ְק ָׁרא ְל ַש ְ ּכ ָׁרם כּ וֹ ס ָּׁכמוּס ְ ּבפָׁ נ ָׁ
ֶיך.

צָׁ ַעק ַע ִּּמי ִּ ּבימֵ י בֶ ן דִּּ ינַי.
צַ דִּּ יק הוּא ְייָׁ:

ּ ָׁתבֹא כָׁ ל ָׁר ָׁע ָׁתם ְלפָׁ נ ָׁ
ֶיך:

שר ִּ ּכ ָּׁלנוּ.
ּ ָׁתבֹא ֶאל צַ ר אֲ ֶ
ִּל ְמבוֹ א ח ֲָׁמת ְ ּבחֵ ָׁמה נִּ הֲלָׁ נוּ.
ַעד לַ חֲלַ ח וְ חָׁ בוֹ ר ִּהגְ לָׁ נוּ.
ז ֵָׁקן וּבָׁ חוּר ו ְּבתוּלָׁ ה ְ ּכבָׁ לָׁ נוּ.
ָׁרם הַ ֶּבט נָׁא ַע ְּמ ָׁך ּ ֻכ ָּׁלנוּ.
זְכוֹ ר ְי ָׁי מֶ ה הָׁ יָׁה לָׁ נוּ:
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ֵאיכָׁה ַאצְ ָׁת בְ ַאפֶָך  /רבי אלעזר הקליר
איכה פרק א ,א
ֵאיכָה י ְָשבָ ה בָ דָ ד ָהעִ יר ַרבָ ִתי עָ ם הָ י ְָתה כְ ַא ְל ָמנָה ַרבָ ִתי בַ גֹויִ ם שָ ָר ִתי בַ ְמ ִדינֹות ָהי ְָתה ל ַָמס:
פסיקתא זוטרתא (לקח טוב) איכה פרק א סימן א
(א) איכה .אמר ירמיהו משה ראה את ישראל רבים ככוכבי השמים ואמר עליהם (דברים א ,יב) איכה אשא לבדי טרחכם ,ה'
אלהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרוב (שם י) .ועכשיו הם יושבים כאבל וקונן עליהם איכה.
אמר ירמיהו הנביא ֵאי כה ,איה הבטחה שאמר השם לאברהם אבינו (בראשית טו ,ה) הבט נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל
לספר אותם ויאמר לו כה יהיה זרעך.
ולמה נאמרו קינות באל"ף בי"ת ,כדי שיהיו נגרסים בפי המקוננים .דבר אחר למה לקו ישראל באל"ף בי"ת ,הם עברו מאל"ף
ועד תי"ו לפיכך לקו מא' ועד תי"ו .ס"א למה לקו באל"ף בי"ת ,אמר השם (שם מג) יען וביען במשפטי מאסו ,אני אמרתי
לברכם מא' ועד תי"ו ,שנאמר (ויקרא כה) אם בחוקותי עד קוממיות ,והם סרחו ולקו מא' ועד תי"ו.
איכה רבה (בובר) פתיחתא ד
רבי אבהו פתח .והמה כאדם עברו ברית (הושע ו ח)  .והמה כאדם זה אדם הראשון ,אמר הקב"ה אדם הראשון הכנסתיו לגן עדן
וצויתיו ,ועבר על צוויי ,ודנתיו בגירושין ודנתיו בשילוחין ,וקוננתי עליו איכה...שנאמר" ,ויאמר לו איכה ",איכה כתיב.
אף בניו הכנסתי אותם לארץ ישראל ,וצויתים ,ועברו על צוויי ,ודנתי אותם בשילוחין ,וקוננתי עליהם איכה ישבה בדד.
ַש ֶא ָׁ
יך.
ֵאיכָׁ ה ִּמ ּ ַל ְל ּ ָׁת ְ ּב ָׁמאֳ סֶ ָׁך ִּל ְמחוֹ ת ְ ּביַד מוֹ נִּ ים ְמנ ּ ְ
את ִּלנְשוּאֶ ָׁ
יך .ו ְּבכֵ ן נָׁהִּ ינוּ.
ָׁש ָׁ
אֲשר נ ָׁ
ֶשר ֶ
ְשיאַ ת נוֹ צַ ת נ ֶ
וְ ל ֹא זָׁכַ ְר ּ ָׁת נ ִּ

ֵאיכָׁ ה ַא ְצ ּ ָׁת ְ ּב ַא ּ ֶפ ָׁך ְל ַא ֵּבד ְ ּביַד אֲ דוֹ ִּמים אֱ מ ּונ ָׁ
ֶיך.

ֲשר ֵּב ַר ְר ּ ָׁת ִּל ְבחוּנ ָׁ
ֶיך .ו ְּבכֵן ִּ ּב ִּּטינוּ.
ָׁכַר ּ ָׁת ְ ּב ִּרית ֵּבין הַ ְ ּב ָׁת ִּרים א ֶ
ְול ֹא ז ְ
זְכוֹ ר ְי ָׁי מֶ ה הָׁ יָׁה לָׁ נוּ:
ֵאיכָׁ ה ּג ַָׁע ְר ּ ָׁת ְ ּבגַעֲ ָׁר ֶת ָׁך לַ גְ לוֹ ת ְ ּביַד ּג ִֵּאים ְ ּגאוּלֶ ָׁ
יך.
שר דָּׁ לַ גְ ּ ָׁת ִּל ְד ָׁגלֶ ָׁ
יך .ו ְּבכֵ ן דִּּ ַּב ְרנוּ.
וְ לֹא זָׁכַ ְר ּ ָׁת דְּ ִּליגַת דִּּ ּלוּג דֶּ ֶר ְך אֲ ֶ

זְכוֹ ר ְי ָׁי מֶ ה הָׁ יָׁה לָׁ נוּ:
ֵאיכָׁ ה ַש ְח ּ ָׁת ְ ּבסַ עֲ ֶר ָׁך ְלסַ ּגֵר ְ ּביַד סֵ עֲ ִּפים סַ ה ֲֶד ָׁ
יך.

שר ִּע ּ ַט ְר ּ ָׁת לַ עֲ בָׁ ֶד ָׁ
יך .ו ְּבכֵ ן ָׁענִּ ינוּ.
וְ לֹא זָׁכַ ְר ּ ָׁת עֹז עֲ ִּדי עֲ ָׁדיִּים אֲ ֶ

זְכוֹ ר ְי ָׁי מֶ ה הָׁ יָׁה לָׁ נוּ:
ֵאיכָׁ ה הַ גְ ּ ָׁת ְ ּבהֶ גְ יוֹ נ ֶָׁך לַ הֲדוֹ ף ְ ּביַד הוֹ ְל ִּלים הֲמוֹ נ ָׁ
ֶיך.
שר וִּ ַע ְד ּ ָׁת ִּלוְ עו ֶּד ָׁ
יך .ו ְּבכֵ ן וְ קוֹ נֵנוּ.
וְ לֹא זָׁכַ ְר ּ ָׁת וִּ עוּד ו ֶֶתק וֶסֶ ת אֲ ֶ

זְכוֹ ר ְי ָׁי מֶ ה הָׁ יָׁה לָׁ נוּ:
יצים ּ ְפלָׁ ֶא ָׁ
יך.
ֵאיכָׁ ה ּ ַפ ְצ ּ ָׁת ְ ּבפַ ְחדֶּ ָׁך ְלפַ ּגֵר ְ ּביַד ּ ָׁפ ִּר ִּ

אֲשר צָׁ פַ נ ּ ְָׁת ִּלצְ בָׁ אֶ ָׁ
יך .ו ְּבכֵ ן צָׁ ַע ְקנוּ.
וְ ל ֹא זָׁכַ ְר ּ ָׁת צַ הֲלַ ת צְ ִּבי צַ דִּּ יק ֶ

זְכוֹ ר ְי ָׁי מֶ ה הָׁ יָׁה לָׁ נוּ:
ֵאיכָׁ ה ָׁזנ ְַח ּ ָׁת ְ ּבזַעֲ מֶ ָׁך ְלז ְַלזֵל ְ ּביַד ז ִָּׁרים זְבוּלֶ ָׁך.

זְכוֹ ר ְי ָׁי מֶ ה הָׁ יָׁה לָׁ נוּ:
יא ֶת ָׁך ִּל ְקנוֹ ת ְ ּביַד ָׁק ִּמים ְקרו ֶּא ָׁ
יך.
את ִּ ּב ְק ִּר ָׁ
ֵאיכָׁ ה ָׁק ָׁר ָׁ
ָׁ
ית ְל ֵר ֶעיך .ו ְּבכֵ ן ָׁרגַנְ נוּ.
שר ָׁר ִּצ ָׁ
וְ לֹא זָׁכַ ְר ּ ָׁת ֶרגֶש ֶרכֶ ב ִּרבּ וֹ ַתיִּם אֲ ֶ

אֲשר חָׁ קַ ְק ּ ָׁת לַ חֲמוּלֶ ָׁ
יך .ו ְּבכֵ ן חִּ וִּּינוּ.
וְ ל ֹא זָׁכַ ְר ּ ָׁת חִּ ּתוּן ח ֵֻּקי חוֹ ֵרב ֶ
זְכוֹ ר ְי ָׁי מֶ ה הָׁ יָׁה לָׁ נוּ:
ֵאיכָׁ ה ָׁט ַר ְח ּ ָׁת ְ ּב ָׁט ְרחֶ ָׁך ִּל ְטרוֹ ף ְ ּביַד ְטמֵ ִּאים ְטלָׁ ֶא ָׁ
יך.
שר יִּחַ ְד ּ ָׁת ְליוֹ ְד ֶע ָׁ
יך .ו ְּבכֵ ן יָׁלַ ְלנוּ.
ֹשר אֲ ֶ
וְ לֹא זָׁכַ ְר ּ ָׁת י ְַקר י ְִּדידוּת י ֶ

זְכוֹ ר ְי ָׁי מֶ ה הָׁ יָׁה לָׁ נוּ:
ֵאיכָׁ ה ָׁש ַא ְפ ּ ָׁת ְ ּב ַשאֲ פֶ ָׁך ִּל ְשלוֹ ת ְ ּביַד שוֹ ְד ִּדים ְשלֵ מֶ ָׁ
יך.
ֲשר ִּּת ַּכנ ּ ְָׁת ִּל ְת ִּמימֶ ָׁ
יך .ו ְּבכֵן ּ ָׁתאַ נְנוּ.
ָׁכַר ּ ָׁת ּתֹקֶ ף ּ ַת ְל ּ ַת ּ ֵלי ּתֹאַ ר א ֶ
ְול ֹא ז ְ

זְכוֹ ר ְי ָׁי מֶ ה הָׁ יָׁה לָׁ נוּ:
ֵאיכָׁ ה ִּ ּכ ּוַנְ ּ ָׁת ְ ּבכַ עֲ סֶ ָׁך ְלכַ ּלוֹ ת ְ ּביַד ְ ּכ ִּפ ִּירים ַּכ ְרמֶ ָׁך.

אֲשר ִּל ּ ַמ ְד ּ ָׁת ִּל ְלקוּחֶ ָׁ
יך .ו ְּבכֵ ן לָׁ הַ גְנוּ.
וְ ל ֹא זָׁכַ ְר ּ ָׁת ל ֹא ִּלזְנוֹ חַ ְלעוֹ לָׁ ם ֶ
זְכוֹ ר ְי ָׁי מֶ ה הָׁ יָׁה לָׁ נוּ:

זְכוֹ ר ְי ָׁי מֶ ה הָׁ יָׁה לָׁ נוּ:
ּ ָׁת ַאנְ נ ּו ִּל ְש ּפוֹ ְך ַּכ ּ ַמיִּם.
ַעל ָׁמה ְ ּביוֹ ם זֶה נִּ ְש ִּ ּבינ ּו ּ ַפעֲ ַמיִּם.
ּשלַ יִּם.
שבֶ ת ִּ ּבירו ָׁ
ז ְָׁכ ִּרי ִּ ּב ְהיוֹ ִּתי ְ ּב ַש ְלוָׁה יוֹ ֶ
ָׁרגַנְ ִּּתי ,וְ ַע ּ ָׁתה ַאאֲ ֶדה ַעד חוּג ָׁש ָׁמיִּם:
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ַאאֲ דֶ ה עַ ד חּוג שָׁ מַ ִּים  /רבי אלעזר הקליר
הרב דוד פוקס ,סדר קינות קורן
הקליר ניסח קינה זו בלשון יחיד ,והיא מבטאת את כאבו האישי על החורבן שהיה ועל מצבו המדולדל של העם כעת .אין בה
תיאורי חורבן ,אך הצער בא לידי ביטוי עז יותר בתקווה שמסרבת לדעוך ,כבשורה ְ ּבכָׁ ל ָׁשנָׁה אוֹ מֶ ֶרת ִּהיא הַ ּ ָׁשנָׁה הַ זֹּאת  -היחידה
החורגת מהמקצב הרגיל של הפיוט ...כל בית מסתיים בפסוק המבטא אבלות  -עד הבית העשירי ,שבו יש השלמה עם הידיעה
שיַד ה‘ ָׁע ְש ָׁתה זֹאת.
פסחים דף נד עמוד א
והא תניא :שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם ,ואלו הן :תורה ,ותשובה ,וגן עדן ,וגיהנם ,וכסא הכבוד ,ובית המקדש,
ושמו של משיח.
הרב יצחק לוי ,תולדות השראת שכינה  -בריאת העולם והמקדש
בית המדרש הוירטואליhttps://goo.gl/s6cC4w ,

משמעות הקדימה של דבר מה לבריאת העולם היא שדבר זה עומד ביסוד העולם בתשתיתו ,ומכאן  -שהוא קשור לתכלית
האידאה של העולם .אכן ,גם יתר הדברים
ֵ
העולם ולייעודו .דומה הדבר למחשבה הקודמת למעשה ,המציגה בעצם את
הנזכרים בגמרא בפסחים  -תורה ,תשובה ,גן עדן ,גיהינום ,כיסא הכבוד ובית המקדש  -בכולם הנוכחות הא-לוהית ברורה
ומורגשת; וודאי שכן הוא בבית המקדש ,המייצג את נוכחות הקב"ה בעולם הגשמי.
פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא ו  -ותשלם כל המלאכה
ותשלם כל המלאכה המלאכה אין כתיב כאן אלא כל המלאכה מלאכת ששת ימי בראשית ,מכל מלאכתו אשר ברא אלהים
לעשות (בראשית ב' ג') עשה אין כתיב כאן אלא לעשות עדיין יש מלאכה אחרת ,כיון שבא שלמה ובנה בית המקדש אמר
הקדוש ברוך הוא עכשיו שלמה מלאכת השמים וארץ ותשלם כל המלאכה ,לכך נקרא שלמה שהשלים הקדוש ברוך הוא
מלאכת ששת ימי בראשית לתוך מעשי ידיו.
סיום המלאכה והברכה בסופה:
ֹלהים בַ יֹום הַ ְשבִ יעִ י ְמלַאכְ תֹו אֲ שֶ ר עָ ָשה (בראשית ב' ,א-ב).
וַיְ כֻלּו הַ שָ מַ יִם וְ הָ ָא ֶרץ וְ כָל צְ בָ ָאםַ .ו ְיכַל אֱ ִ
וַתכֶל כָל ֲעבֹדַ ת ִמ ְשכַן אֹהֶ ל מֹועֵ ד ַו ַיעֲשּו בְ נֵי י ְִש ָר ֵאל כְ כֹל אֲ שֶ ר צִ ּוָה ה' ֶאת מֹשֶ ה כֵן עָ שּוַ ...ו ְי כַל מ ֶֹשה ֶאת ַה ְמלָאכָה (שמות לט ,לב;
ֵ
מ ,לג).
ֹלהים ַלעֲשֹות (בראשית ב' ,ג).
ֹלהים ֶאת יֹום הַ ְשבִ יעִ י ַוי ְַקדֵ ש אֹתֹו כִ י בֹו שָ בַ ת ִמכָל ְמלַאכְ תֹו אֲ שֶ ר בָ ָרא אֱ ִ
וַיְבָ ֶרְך אֱ ִ
וַ י ְַרא מֹשֶ ה ֶאת כָל הַ ְמלָאכָה וְ ִהנֵה עָ שּו א ָֹתּה כַאֲ שֶ ר צִ ּוָה ה' כֵן עָ שּו (שמות ל"ט ,מג).
ויקרא פרק ו ,ו
תּוקד עַ ל הַ ִמזְ בֵ חַ ל ֹא ִתכְ בֶ ה:
ֵאש ָת ִמיד ַ
יומא דף כא עמוד ב
חמשה דברים נאמרו באש של מערכה :רבוצה כארי ,וברה כחמה ,ויש בה ממש ,ואוכלת לחין כיבשין ,ואינה מעלה
עשן! ...רבוצה כארי? והתניא ,אמר רבי חנינא סגן הכהנים :אני ראיתיה ,ורבוצה ככלב!  -לא קשיא; כאן במקדש ראשון ,כאן
 במקדש שני .ובמקדש שני מי הואי? והאמר רב שמואל בר איניא :מאי דכתיב וארצה בו ואכבד ,וקרינן ואכבדה מאי שנאדמחוסר ה"א? אלו חמשה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני ,ואלו הן :ארון וכפורת וכרובים ,אש ,ושכינה ,ורוח
הקודש ,ואורים ותומים.
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ַאאֲ דֶ ה עַ ד חּוג שָׁ מַ ִּים  /רבי אלעזר הקליר
אנציקלופדיה יהודית ,אזכרי אלעזר
http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=2073

באחד משיריו של רבי אלעזר אזכרי מופיע הפסוק הבא" :בתוך לבי משכן אבנה לזיוו ,קרבן תקריב לו נפשי היחידה".
בעקבות פסוק זה כתב הרב יצחק הוטנר את השיר "בלבבי משכן אבנה" ,וחיבר לו את המנגינה הידועה.
בלבבי משכן אבנה להדר כבודו  //ובמשכן מזבח אקים לקרני הודו,
ולנר תמיד אקח לי את אש העקידה  //ולקרבן אקריב לו את נפשי היחידה.
ַאאֲ ֶדה ַעד חוּג ָׁש ַמיִּם.

ָׁאז ְָׁדה ְ ּכהו ְּפ ָׁרה הָׁ אֲ ִּביּוֹ נָׁה.

ַאאֲ לֶ ה ִּא ִּּתי ָׁש ַמיִּם.

ִּיתי ְמחֻ ּ ָׁתנָׁה.
ֶאז ְ ְּכ ָׁרה ִּ ּכי הָׁ י ִּ

יבי ּ ַפעֲ ַמיִּם.
ָׁאאֹר יוֹ ם ַמח ֲִּר ִּ

ַאז ִּּיל ּ ְפלָׁ גִּ ים ִּ ּכ ְב ֵרכָׁ ה הָׁ ֶע ְליוֹ נָׁה.
ֶאעֱ גוֹ ר ִּמי י ּ ִֶּתן ִּלי ֵאבֶ ר ַּכיּוֹ נָׁה:

ֹאשי ַמיִּם:
ֶא ְתאוֹ נֵן ִּמי י ּ ִֵּתן ר ִּ
ַא ְב ִּחין ִּ ּב ְב ִּכי יְלֵ ל ִּמ ְד ָּׁבר.

ָׁאח נִּ ְפ ָׁשע ִּמ ִּ ּק ְריַת עֹז ֶאל צֹר.

ֶא ְב ֲחנָׁה לֵ יל ִּמ ּ ֵליל ו ִּּמ ְד ָּׁבר ִּמ ִּּמ ְד ָּׁבר.

ָׁאח ּו ְ ּב ִּלי ַמיִּם ְ ּב ַאף לַ עֲ צֹר.

אֲ בַ ּ ֶכה ִּא ִּּתי עוֹ לַ ת ִּמ ְד ָּׁבר.

ָׁאחַ ז ָׁקמוֹ ת ִּל ְקצֹר וְ עוֹ ְללוֹ ת ִּל ְבצֹר.
ָׁא ִּשיחָׁ ה ִּמי יוֹ ִּבילֵ נִּ י ִּעיר ָׁמצוֹ ר:

ֶא ְש ַאג ִּמי י ְִּּתנֵנִּ י בַ ִּּמ ְד ָּׁבר:
ָׁשל ְ ּכנ ֶֹקף ַזיִּת.
ֶא ָׁ ּג ַדע וְ ֶא ּנ ֵ

ֶא ּ ַטע ָׁאהֳלֵ י ַא ּ ַפ ְדנִּ י ְ ּבצַ ְל ָׁמוֶת.

אֲ ג ֶָׁרה ִּא ִּּתי ָּׁכל ְ ּבנֵי בַ יִּת.

ָׁאטוּסָׁ ה וְ ֶא ְשכּ ֹנָׁה ַעד חֲצַ ר ָׁמוֶת.

ֹאמר ַּב ַעל הַ ַּביִּת.
שי ּ ַ
ֶאגְ רֹם ֶ

ֶא ָּׁטפֵ ל ֶאת הַ ְּמחַ ִּ ּכים לַ ּ ָׁמוֶת.

ֶאנְ הֶ ה ִּמי גֶבֶ ר י ְִּחיֶה וְ לֹא י ְִּר ֶאה ּ ָׁמוֶת:

ָׁשיִּת:
שה ִּמי י ְִּּתנֵנִּ י ָׁש ִּמיר ו ַ
ֵא ָׁר ֶ
יאהוּ.
ַא ְדוֶה ְ ּבכָׁ ל לֵ ב ְלהַ ְמ ִּצ ֵ

אֱ יָׁלו ִּּתי ְל ֶעז ְָׁר ִּתי ּ ַת ְר ִּּתי חֲזוֹ ת.

ֵא ְד ָׁעה ִּמ ִּּלין ָּׁבם ְל ַא ְּמצֵ הוּ.

אֲ יו ָּׁמ ִּתי ְ ּבכָׁ ל ָׁשנָׁה אוֹ מֶ ֶרת ִּהיא הַ ּ ָׁשנָׁה הַ זֹּאת.

ֶא ְד ַאג ַאיֵּה רוֹ ֶעה וְ לֹא ֶא ְמצָׁ ֵאהוּ.

אֲ יַדַּ ע לַ כּ ֹל ִּ ּכי מו ַּד ַעת זֹאת.
ִּאם לֹא ִּ ּכי יַד ְי ָׁי ָׁע ְש ָׁתה זֹאת:

אֲ קוֹ נֵן ִּמי י ּ ִֵּתן י ַָׁד ְע ִּּתי ֶא ְמצָׁ ֵאהוּ:
ילי.
ֶאכּ ֹף ְל ָׁך רֹאש ְי ָׁי חֵ ִּ
ֶא ְכ ַרע ְל ָׁך ֶּב ֶר ְך ְלחַ ּ ֵתל ַמח ֲִּלי.
ַא ְכ ִּּת ְיר ָׁך ְ ּב ִּשיר ִּמ ּ ִּש ֵירי ְמחוֹ ִּלי.

ֵאהָׁ ְפכָׁ ה וְ ֶא ְתהַ ּ ְפכָׁ ה ְ ּכאוֹ פָׁ ן ְ ּב ִּמ ּ ַלי.
ֶא ְה ּגֶה ּ ָׁפנִּ ים ְ ּבפָׁ נִּ ים ְל ַתנּוֹ ת עֲ ָׁמלַ י.
יה ְלמוּלַ י.
ָׁאהֲה ּו חֶ ֶרס וְ סַ הַ ר ִּמ ְּלהַ ִּ ּג ּ ַ
ֶא ְצ ַרח ִּמי י ּ ִֵּתן ֵאפוֹ א וְ י ִָּּׁכ ְתבוּן ִּמ ָּׁלי:
אוֹ ַרח ִּמ ְש ּ ְפטֵ י גּוֹ נְ בֵ י עֲ ִּלי.

יאל.
ַאל ִּּת ְש ַּכח צַ עֲ ַקת אֲ ִּר ֵ

יע ְ ּב ִּב ְצ ִּעי ו ַּמעֲ ִּלי.
אוֹ ִּד ַ

ִּש ָׁר ֵאל.
ֵאלָׁ יו לֶ אֱ גֹר יְהו ָּׁדה וְ י ְ

ילי.
או ְּמ ְלל ּו ַמזָּׁלוֹ ת ְ ּב ָׁק ְר ִּעי ְמ ִּע ִּ

שר ָׁמסַ ר ֵאל.
ַא ְלפֵ י ִּשנְ ָׁאן אֲ ֶ

אֲ כַ ּוֵן ִּמי י ּ ִֶּתנְ ָׁך ְ ּכ ָׁאח ִּלי:

ִּש ָׁר ֵאל:
לֵ אמֹר ִּמי י ּ ִֵּתן ִּמ ִּּציּוֹ ן יְשו ַּעת י ְ

ֶא ְפ ֶעה ִּמי י ּ ִֵּתן שוֹ מֵ ַע ִּלי:

ִּש ָׁר ֵאל מֵ ֵעת ִּ ּב ְד ָׁרכַ י לֹא הָׁ לָׁ כוּ.
י ְ
עֲ זָׁבוּנִּ י וַעֲ ז ְַב ִּּתים וּפָׁ נַי מֵ הֶ ם נ ְֶה ּ ָׁפכוּ.
ָׁרגַנְ ִּּתי וְ הֵ ילַ ְל ִּּתי וּמֵ ַעי וְ ִּל ִּ ּבי נִּ ְש ּ ָׁפכוּ.
ֵאיכָׁ ה ִּּת ְפ ַא ְר ִּּתי מֵ ַראֲ שוֹ ַתי ִּה ְש ִּליכוּ:
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ֵאיכָׁה ֵאת אֲ שֶ ר כְ בָׁ ר עָׁ ׂשּוהּו  /רבי אלעזר הקליר
בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה ב
א"ר חייא רבה מתחלת ברייתו של עולם צפה הקדוש ברוך הוא בית המקדש בנוי ,וחרב ,ובנוי ,בראשית ברא אלהים ,הרי בנוי,
היאך מה דאת אמר (ישעיה נא) לנטוע שמים וליסוד ארץ וגו' ,והארץ היתה תוהו ובוהו ,הרי חרב ,היך מה דאת אמר (ירמיה ד)
ראיתי את הארץ והנה תוהו ובוהו ,ויאמר אלהים יהי אור הרי בנוי ומשוכלל לעתיד לבא.
מתוך הקינה
גָדַ ע גֹבַ ּה קֹומַ ת ְיצִ יר צָ ר .זֶה סֵ פֶר ְל ָפנָיו הֻ בְ צַ ר ָ //גל ְִמי ָראּו עֵ ינֶיָך הָ פְ צַ ר .כְ הֶ עֱבִ יר ְל ָפנָיו כָל ֶנעֱצָ ר:
בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כד
אמר רבי יהודה בר סימון עד שאדם הראשון מוטל גולם לפני מי שאמר והיה העולם הראה לו דור דור ודורשיו ,דור דור
וחכמיו ,דור דור וסופריו ,דור דור ומנהיגיו ,שנאמר (שם /תהלים קלט) גלמי ראו עיניך גולם שראו עיניך כבר הם כתובים על
ספרו של אדם הראשון ,הוי זה ספר תולדות אדם.
מתוך הקינה
חֹובי ַק ְל ָקלָתֹו ֶהחֱ ִרית:
ּומ ִ
אשית ַאחֲ ִרית  //בָ נּוי וְ חָ ֵרב ּובָ נּוי בְ ַאחֲ ִריתֵ .
בִ לַע בְ אֹות עַ ְרבִ ית וְ שַ חֲ ִרית .ג ֵֶאה מַ גִ יד מֵ ֵר ִ
בראשית פרק טו ,יב
וַיְהי הַ שֶ מֶ ש לָבֹוא וְ ַת ְרדֵ מָ ה נָפְ לָה עַ ל ַאבְ ָרם וְ ִהנֵה ֵאימָ ה חֲ שֵ כָה גְ ֹדלָה ֹנ ֶפלֶת עָ לָיו:
ִ
ויקרא רבה (וילנא) פרשת שמיני פרשה יג סימן ה
אברהם ראה המלכיות בעיסוקן..
בראשית רבה (וילנא) פרשת וירא פרשה נו סימן י
ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' יראה ,ר' יוחנן אמר ,אמר לפניו רבון העולמים בשעה שאמרת לי קח נא את בנך את יחידך
היה לי מה להשיב ,אתמול אמרת כי ביצחק וגו' ועכשיו קח נא את בנך וגו' וחס ושלום לא עשיתי כן אלא כבשתי רחמי לעשות
רצונך ,יהי רצון מלפניך ה' אלהינו בשעה שיהיו בניו של יצחק באים לידי עבירות ומעשים רעים תהא נזכר להם אותה העקידה
ותתמלא עליהם רחמים...
בראשית פרק מט ,א-ב
ַוי ְִק ָרא ַי ֲעקֹב ֶאל בָ נָיו וַי ֹאמֶ ר הֵ ָא ְספּו וְ ַאגִ ידָ ה ָלכֶם ֵאת אֲ שֶ ר י ְִק ָרא ֶא ְתכֶם בְ ַאחֲ ִרית הַ י ִָמיםִ :ה ָקבְ צּו וְ ִש ְמעּו בְ נֵי ַי ֲעקֹב וְ ִש ְמעּו ֶאל
יִ ְש ָר ֵאל אֲ בִ יכֶ ם:
בראשית רבה (וילנא) פרשת ויחי פרשה צט
האספו ואגידה לכם שמינה אותן זקנים ,כמו שנאמר (במדבר יא) אספה לי שבעים איש מזקני ישראל ,נאמר האספו ונאמר
הקבצו ושמעו ,אלא הודיען שהן גולין שתי פעמים.
סנהדרין דף צז עמוד א
דתנינא :שלשה באין בהיסח הדעת ,אלו הן :משיח ,מציאה ,ועקרב.
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איך מסיחין דעת מהמשיח?
מה אנחנו צריכים לעשות בקשר למשיח? להמתין לו בכל יום ,או להיות במצב של "היסח הדעת"? יוסי גרין פורס את הדילמה
שגרמה לו להלחין את השיר הכה מוכר  //גוונים של גרין
http://www.kolhazman.co.il/23034
י"ז טבת התשע"ה 00.01.2010 10:03

כבר כילד צעיר ,כאשר הגעתי לשלב בו כבר הבנתי מושגים ורעיונות יהודיים שונים ,היה לי מאוד ברור שחיי התורה והמצוות
שלנו סובבים סביב רעיון חשוב ומרכזי מאוד :אנחנו כעת אמנם עובדים את ה' בגלות ,אבל אנחנו כל הזמן ממתינים בציפייה
לגואל ,למשיח צדקנו ,שיגיע ואתו תסתיים הגלות בה אנחנו נתונים ,והגאולה השלמה תתחיל.
וככל שהגעתי יותר ויותר להבנת יסודות היהדות ,הבנתי יותר ויותר את מרכזיותו של הרעיון הזה ,שנראה שהוא הבסיס לכל
יסוד ביהדות .בפשטות ,אפשר לומר כי התכלית המרכזית של היהדות ,אינה מבוססת על מין סטטוס-קוו שכזה ,של עשיית
מצוות בעידן של גלות ,אלא היא מבוססת על שאיפה מתמדת כל הזמן קדימה ,להגיע ל'נקודת היציאה' .לעבוד כל הזמן
במבט קדימה ולהשיג מידה מסוימת של תיקון העולם ,שבעקבותיו נגיע לימות המשיח ולגאולה השלמה ,שהיא היציאה של
כלל ישראל ממצב של גלות למצב של גאולה.
מהרגע שאני זוכר את עצמי ,הרגשתי כי כל היבט של היהדות ,קשור איכשהו לרעיון הזה .זה היה היסוד של החינוך והתרבות
שלנו .ראינו זאת בעיניהם של היהודים המבוגרים שהגיעו לאמריקה כמהגרים ,שנאלצו ללמוד שפה חדשה באמצע החיים
ולספוג תרבות זרה ,כשבמקביל הם משקיעים אנרגיה רבה בהדיפת השפעות העולם החדש מהם וממשפחותיהם; שמענו זאת
בדברי התורה והנאומים מפי הרבנים שלנו ,שהסבירו לנו עד כמה צריך להביע את התקווה והתפילה שהמשיח יגיע ,ולא רק
להאמין שהוא "יגיע" ,מתי שהוא בעתיד ,אלא להאמין שהוא כעת כבר מגיע.
התפיסה הזו ליוותה אותנו לאורך חיי היום -יום שלנו ,אפילו כילדים צעירים .כילד צעיר בין שאר החברים ,אני זוכר שכאשר
תכננו כל מיני תכניות לגבי העתיד ,זה תמיד היה מלווה בתוספת של מלמול" :זאת אם המשיח ח"ו לא יגיע עד אז…".
כך לדוגמא ,בכל שנה ,מיד לאחר חנוכה ,כאשר אנחנו (הילדים בשכונה ברחוב Hewes Street,ליד Lee Avenue,היכן
שהתגוררתי כילד) ,התחלנו להכין תחפושות לפורים ,היינו בדרך -כלל מודיעים זה לזה למה אנחנו הולכים להתחפש השנה
(כדי ששניים לא יבחרו בטעות בתחפושת דומה) .והתוכניות הללו תמיד הסתיימו בהערה שלוותה בסוג של רגשות אשם
שכאלה" :אם המשיח לא יבוא עד פורים ,אז אני אתחפש לכך וכך…".
יתירה מזאת :מיד לאחר פסח ,תמיד התחלנו לתכנן באופן רציני את הקעמפ השנתי של הקיץ .כחברים שרצו להיות ביחד
בקעמפ ,היינו מקבלים החלטה משותפת באיזה קעמפ נרצה להשתתף השנה ביחד .וגם אז ,היה אך טבעי שהוספנו שוב את
המלים" :אם המשיח לא יגיע עד אז ,נלך לקעמפ הזה והזה" .זאת למרות שאני יכול להוסיף שהקעמפ בקיץ היה חשוב לנו
מאוד ,בשל ההפוגה שהוא נתן לנו מג'ונגל הבטון החם והלח של וויליאמסבורג ,כמו גם משנת הלימודים המאתגרת שזה עתה
סיימנו (תלמוד התורה לא היה כיף במיוחד באותן שנים) ,ולכן היינו מוסיפים תמיד תפילה חרישית ומפצירים במשיח ,שאולי
ידחה את הגעתו עד לאחר סיום הקעמפ… בדרך הזו היינו יכולים לנצל את ההזדמנות ליהנות מהקעמפ לפחות עוד פעם
אחת .מבחינתנו ,למעשה ,היה עדיף שהוא יגיע ממש לאחר שהקעמפ יסתיים ורגע לפני תחילת שנת הלימודים החדשה ,שכן
עבורנו היה מדובר בתזמון מושלם…
אבל ,וכעת ברצינות ,ביאת המשיח באמת הייתה נושא שחי וקיים בתוכנו כל הילדות.
אני זוכר כיצד אבי ע"ה ובמיוחד חבריו המבוגרים היו משוחחים זה לזה .איכשהו זה תמיד היה מסתיים עם מילות הברכה:
"איר זאלט דערלעבן משיח'ן" (שתזכה לראות את המשיח)…
אחד הזיכרונות החזקים ביותר שלי כילד ,הוא מאירוע שהתרחש בליל כל נדרי ,כשישבתי ליד אבי ע"ה בבית המדרש הגדול
הישן של סאטמר ,בשדרות .Bedord
אבא שלי הצליח להשיג איכשהו מושב מדהים לימים הנוראים ,שהיה ממוקם ממש באמצע בית-המדרש ,ועוד על הבימה
המוגבהת עליה קוראים בספר התורה .היו שם  0מושבים לאורך החלק האחורי של הבמה ,ואחד מהם היה של אבי ,ואני
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ישבתי לידו .היה זה ממש לפני כל נדרי ,ומנקודת התצפית הגבוהה שלי ,הייתי מסוגל לראות את בית-המדרש כולו ,כשהוא
מלא באלפי אנשים לבושים בקיטל לבן ,עומדים בשקט מול האדמו"ר מסאטמר זצ"ל ,כשהוא לבוש כולו לבן ,עטוף בטליתו,
ועושה באיטיות את דרכו במעלה שלוש המדרגות בחזית ארון הקודש ,מתיישב ליד שולחן קטן שהוצב שם במיוחד ,ומתחיל
את הדרשה השנתית שלו שלפני תפילת כל נדרי .לעולם לא אשכח ליל יום הכיפורים ההוא ,כאשר עצר לרגע ,השקיף על הקהל
הגדול שחיכה בדומיה כשהוא מצפה לדברי קודשו ,והתחיל לומר בקול עדין" :פאריאהר זענן מיר געווען דא צוזאמען יום
כיפור ביינאכט און מ'האב מיר געווינשט איינער דעם אנדערן די גאולה שלימה במהרה…" (אשתקד ישבנו כאן ביחד ,ואיחלנו
אחד לשני שהשנה יבוא משיח ,והיינו בטוחים שזה יקרה).
הוא עצר לשנייה ,ולפתע ,ללא אזהרה מוקדמת ,הרים את ידיו ,והרים את קולו עד לזעקה ממש ,וזעק בקול בכי" :וואס איז
געשעהן!!!" (מה קרה!!!) .זה הדהים את כל המתפללים ,שממש נבהלו מהזעקה.
הוא שאל את עצמו ,כמו את כל הנוכחים" :מה קרה? איך קרה שלא זכינו לביאת המשיח השנה?".
מהומה של ממש פרצה אז בבית-המדרש .אלפי אנשים ,בכל הגילאים ,נשברו והחלו לבכות בקול רם יחד עם הרבי.
הוא המשיך לדבר ,ואף דפק על השולחן הקטן ,אבל בשלב הזה הדברים שאמר כבר לא נשמעו לאוזני הקהל ,שהיה מזועזע כל-
כך וכואב ,ובכה יחד איתו .אני זוכר ,כילד ,שהייתי המום ממש מהבכי הפומבי הזה של המבוגרים .העיניים הצעירות שלי
סרקו את כל הפינות בבית המדרש ,בניסיון למצוא סדק בהשתפכות הרגש והכאב הזאת .לבסוף פניתי לאבי ע"ה שיסביר לי.
הייתי המום לראות את אבי החזק והגאה ,בוכה גם הוא ,מה שמעולם לא ראיתי עד לאותו רגע .בני משפחתו נספו כבר
בשואה ,ואף פעם לא הייתה לי הזדמנות לראות אותו בוכה.
זה היה ברור לכל היהודים שהיו שם :המשיח לא הגיע בשנה האחרונה! משהו השתבש!
זה היה בילדותנו .בכל הסיפורים ששמענו ,בכל ההצגות שראינו ,ובשירים ששמענו ושרנו יחד ,הכל תמיד היה איכשהו קשור
לביאת המשיח.
ובגיל מבוגר יותר ,כאשר ריבונו של עולם העניק לי את המתנה של כתיבת המוסיקה ,השמות של מרבית האלבומים שהייתי
מעורב בהם ,היו לרוב בעיקר על ביאת המשיח .החל מהאלבום הראשון שעבדתי עליו שנקרא "A Letter To Moshiach",
ולאחריו השירים No Jew Will Be Left Behind, The Time Is Now, Hold On Just A Little Longer, Forever One,
… Goodbye Golus, Happy Days Are Coming Soon, We Are Readyהכל היה רק על ביאת המשיח.
בקיצור ,כולנו חיינו כל העת במצב של 'ציפית לישועה' שלנו.

•

•

•

•

•

לכן זה היה כה מוזר עבורי כאשר למדתי לראשונה את הגמרא שזו לשונה" :שלושה באין בהיסח הדעת .אלו הן :משיח
וכו'"… (סנהדרין צז .).כתוב כאן כי ביאת המשיח מתרחשת רק כאשר מחשבתם של כלל ישראל ,אינה מעורבת בו או בעניין!
מה יכולה להיות המשמעות של השורה המסתורית הזו? אם הבסיס של היהדות הוא הציפייה לגאולה ולביאת המשיח ,איך
אפשרי בכלל 'היסח הדעת' מזה? הרי אנחנו אומרים בכל יום "אני מאמין בביאת המשיח… ועם כל זה אחכה לו"!? איך
האמירה היומית הזו מסתדרת עם התנאי של 'היסח הדעת'? הרי אם אנחנו מצפים לבואו ,זה הפוך ממה שאנחנו אמורים
לעשות כדי שהוא יגיע – להסיח את הדעת!
ובכן ,שמעתי בשמו של הרבי מליובאוויטש זצ"ל ,שעונה על השאלה הזו :זו בדיוק המשמעות של "ואף על פי שיתמהמה עם כל
זה אחכה לו!" .כלומר ,נכון שאני אמור להסיח את דעתי כדי שיגיע המשיח ,אבל אפילו שזה אולי קצת ידחה אותו ח"ו ,אף על
פי כן אני ממתין לו בכל יום! כי אני כבר לא יכול בלעדיו.

•

•

•

•

•

במחשבה נוספת על העניין ,עלתה בי תשובה אפשרית שניחמה אותי מעט .בבדיקה מדוקדקת של התנאים לביאת המשיח,
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אחד המשפטים שדרך הגמרא לומר בעניין הוא:
"אין בן דוד בא אלא"…
ואז היא מציבה בכמה מקומות בש"ס כמה תנאים לבוא המשיח .שבן דוד לא יבוא ,אלא אם יתקיימו מספר תנאים מסוימים.
ופתאום ,דווקא בהקשר ל"תנאי" של היסח הדעת הנוסח הוא לא כזה החלטי ,אלא רק "שלושה באין בהיסח הדעת" ,ובהם
המשיח .לא "אין בן דוד בא אלא בהיסח הדעת".
המשמעות של זה ,היא אולי מין לימוד זכות :על אלה שאינם מצפים באופן פעיל למשיח ומשתמשים בכל יום ב"היסח הדעת",
כמו גם על אלה שממתינים באופן פעיל לביאתו בכל יום ,ומנצלים את העובדה שהיסח הדעת ,אינה דרישה הנכללת בשורת
התנאים של "אין בן דוד בא אלא"…
הדילמה הזאת מלווה אותנו לאורך כל החיים ,והשיר שהולחן לבסוף על המילים הללו ,ניסה להביע בתוכו את הדילמה כמו
גם את הציפיה המוחשית למשיח.
יסח ַה ַדעֲת
ֵאין בֶ ן ָדוִ ד בָ א ֶאלָא ְב ֶה ַ
יחין דַ עֲת מֵ הַ מָ ִשיחַ ?…
ַאבָ ל ֵאיך מֵ ִס ִ
ֶקען ַא יּוד מֵ ִסיחַ דַ עֲת זַיין פּון מָ ִשיחַ ?
(מילים :יוסי גרין ע"פ הגמרא ,סנהדרין צ"ז).
כי בסופו של דבר ,איך באמת ניתן להסיח דעת מהנקודה המרכזית של היהדות?

•

•

•

•

•

ה'דברי יואל' ,בדרכו הקדושה והייחודית ,מסיים תמיד את כל דברי התורה שלו בהתייחסות לגאולה השלימה של עם-ישראל.
תמיד ,כשאני לומד איזה דבר תורה מספריו ומגיע לסוף דבר התורה ,אני מוצא את עצמי ממלמל את מילות הסיום בקול ,ועד
כמה שאני מנסה לעצור את רגשותיי אני פשוט לא מצליח והדמעות יורדות מעיניי ,כי אני יכול לחוש ממש את הצמא המדהים
והרצון של הרבי לראות את כלל ישראל חווים כבר את הגאולה השלמה .אני רוצה לצטט את אחד הסיומים ,בסופו של טור
זה:
"הבורא כל עולמים יעזור שנזכה להיות דבוק בקב"ה ובתורתו הק' ולראות בישועה שלימה ולא נהיה מהנדחים ח"ו ,וכאשר
ראינו כל הצרות והשפלות כך נזכה לראות בשמחתן של ישראל כשיתרומם קרן התורה וישראל .השי"ת יעזור שנוושע במהרה
בישועה שלימה ולראות בישועת ישראל ושמחתן ,ובהתגלות כבוד שמים עלינו במהרה בימינו אמן".
איכה רבה פרשה א (בתרגום לעברית):
מעשה היה ביהודי אחד שהיה חורש .געתה פרתו לפניו .עבר ערבי אחד ושמע קולה .אמר לו :בן יהודים התר שורך והתר
מחרשתך שהרי נחרב בית המקדש .געתה פעם שניה אמר לו :בן יהודים אסור פרתך ואסור מחרשתך ,שהרי נולד מלך המשיח.
אמר לו מה שמו אמר לו" :מנחם שמו".
שר ְ ּכבָׁ ר ָׁעשוּהוָּׁ ּ .תבַ ע מֶ ִּ ּני ִּלגְ בּ וֹ ת נִּ ְשיֵהוּ.
אֵיכָׁ ה ֵאת אֲ ֶ

גֵ ַדע ּגֹבַ ּה קוֹ ַמת י ְִּציר צָׁ ר .זֶה סֵ פֶ ר ְלפָׁ נָׁיו הֻ ְבצַ ר.

ש ִּּלי ָׁר ַמז וְ הָׁ ָׁא ֶרץ הָׁ י ְָׁתה תֹהוּ:
שר ַעד לֹא ְשחָׁ ִּקים נִּ ְמ ּ ָׁתחוּּ ְ .ב ֶ
אֲ ֶ

ָׁ ּג ְל ִּמי ָׁרא ּו ֵעינ ָׁ
ֶיך הָׁ ְפצַ רּ ְ .כהֶ עֱ ִּביר ְלפָׁ נָׁיו ָּׁכל נֶעֱ צָׁ ר:

אשית ַאח ֲִּרית.
ב ּ ַלע ְ ּבאוֹ ת ַע ְר ִּבית וְ ַשח ֲִּריתּ .ג ֵֶאה ַמ ִּ ּגיד מֵ ֵר ִּ
ֵ

דֵ ַרך ֻ ּדחַ ף ִּמ ֵּבית הָׁ אוֹ צָׁ ר .וְ הֶ ְר ָׁאה ּו ִּ ּכי הַ ּ ַמ ָּׁצע ָׁקצָׁ ר.

ָּׁבנוּי וְ חָׁ ֵרב וּבָׁ נוּי ְ ּב ַאח ֲִּרית .וּמֵ חוֹ ִּבי ַק ְל ָׁקלָׁ תוֹ הֶ ח ֱִּרית:

דָּׁ וֶה לִּ בּ וֹ ְ ּכבָׁ ט בּ יאַ ת ָּׁבנָׁיו ְ ּביַד צָׁרַ .ויְקוֹ נֵן עָׁ לָׁ יו אֵ יכָׁה ְ ּבאַ י ּ ֶּכָׁה ְ ּבעֵ ת צָׁר:

ֹשך ְמיֻדַּ ע  //וְ ַקדמוֹ נִּ ים חָׁ זוּה ּו ְמגֻדָּׁ ע.
הֶ ח ֱִּרית ִּאישוֹ ן וְ ח ֶ

שהָׁ יָׁה  //נ ּ ַֻתץ ִּקיר נָׁטוּי וְ ָׁג ֵדר הַ דְּ ח ּויָׁה.
צוּר הֶ ְר ָׁאה לוֹ ַמה ּ ֶ

אשי דוֹ רוֹ ת נִּ ּתוּצוֹ נוֹ ַדע ַ //עד לֹא ָׁעשוּי ַק ְרנוֹ ָׁתיו ָׁ ּג ַדע:
ָׁאז ְל ָׁר ֵ

שר הָׁ יָׁה:
שבֶ ר אֲ ֶ
לַ דּ וֹ רוֹ ת ִּל ּ ֵמד נְ הוֹ ת נְ ִּהי וְ נִּ ְהיָׁה ַ //על ֶ
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ֵאיכָׁה ֵאת אֲ שֶ ר כְ בָׁ ר עָׁ ׂשּוהּו  /רבי אלעזר הקליר
הֵיָׁה הַ נּוֹ ַער ִּמ ִּּמז ְָׁרחֵּ .בין ְ ּב ָׁת ִּרים אוֹ רוֹ ְ ּכז ַָׁרח.

הַ דּ וֹ ר ָׁיזְמ ּו דַּ ַעת סוֹ ד וְ ָׁדפָׁ ק ּו ִּ //ה ְש ַּב ְע ִּּתי ֶא ְתכֶ ם ָׁש ְמע ּו וּפָׁ ָׁקקוּ.

וְ הֶ ְר ָׁאה ּו ַא ְר ַּבע ַמ ְלכֻ יּוֹ ת ְ ּב ֶר ֶדם וְ צָׁ ַרחּ ִּ .כי ָׁטבַ ע ַש ַער הַ ִּּמז ְָׁרח:

י ַַען ְ ּכ ָׁש ְמ ָׁעם זֹאת נִּ ְת ַמ ְק ָׁמק ּו  //וְ ַעל ַּכ ּ ַפיִּם סָׁ פָׁ קוּ:

וֵי ּ ְַחמֹס ַו ְינַצֵ ל ז ֵָׁר ּהַ .וי ּ ְַרא הַ ְשלָׁ כַ ת נִּ ז ְָׁר ּה.

סֵ ְפק ּו ָׁשש ּו ָּׁב ֵאי הָׁ ָׁא ֶרץּ ְ .כנ ְָׁפל ּו ְ ּבי ָָׁׁדם ַמ ְלכֵ י ָׁא ֶרץ.

ימה נֹפֶ לֶ ת ָׁעלָׁ יו ְ ּכ ִּבז ְָּׁר ּה .וְ ִּצדֵּ ק ִּמדַּ ת הַ דִּּ ין ְ ּכ ָׁאז ָׁר ָׁא ּה:
וְ ֵא ָׁ
ָׁר ָׁאה ֵערֹם וְ ֶע ְריָׁה וְ נֶאֱ נַח  //וְ לַ עֲ קוּדוֹ סוֹ ד זֶה ּ ִּפעֲ נַח.
ָׁע ְש ָׁשה ִּמ ַּכ ַעס ֵעינוֹ וְ לֹא נָׁח  //מֵ ְראוֹ ת ִּ ּגזְעוֹ טוֹ ב ָׁזנַח:

ִּש ָׁעם י ִֶּרץ .וְ ַעל י ָָׁׁדם י ְִּתכּ וֹ נֵן ְמשוֹ ש ָּׁכל הָׁ ָׁא ֶרץ:
ִּס ְ ּבר ּו ִּ ּכי י ְ
פֵצ ּו ִּפיהֶ ם חַ ג לַ י ָׁי ְ ּב ִּשילֹהִּ .ד ּמ ּו ִּ ּכי לָׁ ַעד י ְִּהיֶה ָׁשם מוֹ ְשלוֹ .
ש ֶקר וְ הֵ ִּשילוֹ ַ .עד ִּ ּכי ָׁיבֹא ִּשילֹה:
ּ ָׁפעֲ ל ּו ֶ

זֵנַח זֹהַ ר ּ ָׁתם ַּב ּ ַמ ֲחזֶהּ ִּ .כי לֹא הֶ אֱ ִּמין ִּ ּבנְ אֻ ם זֶה.

שר בּ וֹ נַעֲ ָׁשה.
ִּשילֹה ִּר ָּׁצה ְ ּכחַ ָּׁלה מֵ ִּע ָּׁסה  //וְ נִּ ְמ ַאס ַּכאֲ ֶ

זָׁן ֵעינוֹ ַּב ּ ָׁמקוֹ ם הַ זֶּה .וְ ָׁשר ִּש ּמוּמוֹ ַויְקוֹ נֵן ֵאין זֶה:

שר חָׁ פֵ ץ ָׁע ָׁשה:
ְרא ּו ָׁמה עֲ בֵ ָׁרה עוֹ ָׁשה ְ //לכֹל אֲ ֶ

חֵ ַשב חֲשֹש ְ ּבעוֹ ִּלים וְ יוֹ ְר ִּדיםַ .ויָּׁבֶ ן ִּ ּכי בוֹ יְה ּו רוֹ ִּדים.

עֵ ָׁשה ִּע ִּּמי אוֹ ת ְ ּב ִּצ ְביוֹ ן .ו ְּל ִּע ּתוֹ חָׁ ש עֲ לֵ י ִּק ְשיוֹ ן.

חֲנִּ יכָׁ יו ַעל מֶ ה ְ ּב ִּדינוֹ ח ֲֵר ִּדים .וּמֵ הֶ ם ּ ָׁתבַ ע זְבוּל מוֹ ְר ִּדים:
מוֹר ִּדים זְבו ּל ו ּמַ צְ ּפוּנָׁיו נִּבָׁ עוּ  //ו ּמַ סְ ְמרוֹת נְעָׁ לֵימוֹ ְ ּבקַ ְרקָׁ ִּעיתוֹ קָׁ בָׁעוּ.
ְ
זִּיו ְש ָׁע ָׁריו מֶ ִּ ּני ַמה ִּ ּנ ְת ָּׁבע ּו  //וְ ִּה ּנָׁם ְטמוּנִּ ים ָּׁב ָׁא ֶרץ ִּ ּכי ָׁטבָׁ עוּ:

יע אֱ ל ִֹּהים ִּמ ִּּציּוֹ ן:
שר יוֹ ִּפ ַ
עֻ ּ ַל ְפ ִּּתי ְ ּכח ֶֹרב ְ ּבצָׁ יוֹ ןַ .עד אֲ ֶ
צֵיּוֹ ן צָׁ ַעק ֵא ְ
יתן.
יך נ ַָׁתן .לָׁ שוּם ָׁעלַ י גּוֹ י ֵא ָׁ
צָׁ הַ ל וְ ָׁר ַקע ַעל הַ ִּּמ ְפ ּ ָׁתן .וּבַ ח ֲָׁמתוֹ ִּח ִּּתיתוֹ נ ָָׁׁתן:

ידע ז ְָׁמןּ ִּ .כי ְלג ַּלוֹ ת ֵקץ ָׁאב ז ּ ָֻׁמן.
טֵ ְבע ּו טוֹ ְר ִּדים לֵ ַ

נ ַָׁתן ִּ ּבעֲ תוּתוֹ ֵעת הוֹ ִּבילַ נִּ י רוֹ ְק ִּמי ַ ּ //ת ְר ִּּתי לָׁ ַעד ָּׁב ּה ְלקוֹ ְמ ִּמי.

ש ִּ ּג ָּׁלה לוֹ ֵקץ ְמז ּ ָֻׁמן .הָׁ ַשע וְ ִּה ְב ִּליג וְ ֵקץ ָּׁכ ָׁמן:
טוֹ ב ִּמ ּ ֶ

ימי  //וּבַ חֲרוֹ ן ַאף נָׁם ִּלי קו ִּּמי:
בּ ְֹש ִּּתי וְ גַם נִּ ְכלַ ְמ ִּּתי ֵּבל ַּבה ֲִּק ִּ

ידעֵ .קץ הַ ּ ְפלָׁ אוֹ ת ָׁמ ַתי י ְִּתוַדַּ ע.
יֵ ְשב ּו וְ ָׁשאֲ ל ּו ְל ָׁאב לֵ ַ

קו ִּּמי ָׁק ַש ְב ִּּתי ְ ּבהַ ְזנָׁחָׁ ה .קו ִּּמי ו ְּל ִּכי ִּ ּכי לֹא זֹאת הַ ְּמנוּחָׁ ה.

י ְַק ּו ּו ְליוֹ ם יְשו ָּׁעה וְ לֹא נוֹ ַדעַ .עד ִּ ּכי ְב ִּע ּתוֹ יוּחַ ש וְ י ְִּתוַדַּ ע:
י ְִּתוַדַּ ע ָׁרז ְל ָׁעם ְ ּב ָׁך נִּ ְס ּ ַת ָּׁכל ּו  //וְ נִּ ְכסָׁ ה מֵ הֶ ם וְ לֹא יוּכָׁ לוּ.
ֵר ֶע ָׁ
ית ָׁך נֶאֱ כָׁ ל ּו  //ו ְּביָׁגוֹ ן חַ יֵּימוֹ ָּׁכלוּ:
יך ִּמ ִּ ּקנְ ַאת ֵּב ְ

ַש ִּּתי וְ לֹא ָׁע ְרבָׁ ה ִּמנְ חָׁ ה:
ַק ְצ ִּּתי ְבחַ יַּי מֵ אֲ נָׁחָׁ ה .וְ ִּה ּג ְ
ר ֵאה רוֹ ַע נ ְַפ ִּשי זְנוּחָׁ הִּ .מ ּ ָׁשלוֹ ם ו ִּּמ ּ ַש ְלוָׁה וּמֵ ֲהנָׁחָׁ ה.
ֵ
ֶשף אֲ נוּחָׁ הּ .גַם ָׁשם לֹא נָׁחָׁ ה:
ּשה ְ ּבהָׁ ֵרי נ ֶ
ְרטו ָׁ
ֹאשם ְ ּכ ָׁר ְכבוּ.
נָׁחָׁ ה יָׁדוֹ ָּׁבם וּבָׁ ּה נִּ ְכו ּו  //אֱ נוֹ ִּשים ַעל ר ָׁ

ש ָּׁלח .וְ נָׁם ְשלַ ח נָׁא ְ ּביַד ִּּת ְשלָׁ ח.
כל ּו ִּ ּכ ְסלֵ י ִּציר ְ ּכ ֻ
ֵ

יָׁגְ ע ּו ַעל ַנהֲרוֹ ת ָּׁבבֶ ל ְ ּכנִּ ְת ַע ְ ּכב ּו  //ו ְּכעוֹ ְלל ּו עוֹ לָׁ ל ּו חוּצָׁ ה ָׁש ְכבוּ:

ְש ָּׁלח:
ִּ ּכי ַמה ֶּבצַ ע ִּלי ְל ִּה ְש ּ ַת ָּׁלח .וְ ַאח ֲַרי ִּ ּג ְל ָׁע ִּדי י ֻ
לֵ ִּא ּמ ָֹׁתם ִּל ְ ּבב ּו עוֹ ְללֵ י סוּףֵ .אי זֶה יוֹ ם הַ ָּׁכסוּף.

ש ְכב ּו שוֹ ִּבים ּגֶוְ יָׁם ַמ ְד ִּק ִּיריםִּ .מ ְתעוֹ ְל ִּלים ָּׁבמוֹ ְ ּכמוֹ ְב ָׁק ִּרים.
ֵ

ִּל ָּׁבם הֵ ִּכין ְלשוֹ ֵרר ִּמ ּסוּףְ .י ָׁי י ְִּמל ְֹך ִּ ּבזְרוֹ ַע חָׁ שוּף:
ימין רוֹ מֵ ָׁמה.
חָׁ שוּף זְרוֹ עוֹ ְ ּביָׁד ָׁר ָׁמה  //נִּ גְ לָׁ ה ִּ ּב ִּ
שם ְ ּבגֵיא אֱדוֹ ם לָׁ ַדעַ ת עַ ל מָׁ ה:
שרוּ חֵמָׁ ה זְרוּמָׁ ה  //קָׁ צְ ָׁרה נַפְ ָׁ
ָּׁבנִּים ְ ּכ ָׁ

שהֵ ם ָׁיזֻב ּו ְמ ֻד ָּׁק ִּרים .וּמֵ י ְפ ָׁרת ְק ָׁרבֵ ימוֹ דוֹ ְק ִּרים:
ֶ
תֵ ְק ָׁרא ּת ֶֹקף טֶ בַ ח וּמֶ סֶ ְך ְל ַמ ְב ִּק ִּיריםִּ .קיר ֵע ָׁרה ְמ ַק ְר ְק ִּרים.
וְכָׁ ל ָׁעם וְלָׁ שוֹ ן ָּׁבם סוֹ ְק ִּרים .וַעֲלֵ יהֶם ְמקוֹ ְננִּים ְ ּבנֵי צִּ יּוֹ ן הַ יְקָׁ ִּרים:
הַ י ְָׁק ִּרים קוֹ ל ְ ּב ָׁר ָׁמה ִּה ְש ִּמיע ּו ִּל ְבכּ ֹה //

את ַעוְ לָׁ ָׁתה ִּ ּביּ ִּ .כי בָׁ גוֹ ד ָּׁבג ְַד ּ ָׁת ִּ ּבי.
מֵה ּ ָׁמצָׁ ָׁ

לָׁ ּ ָׁמה זֶה וְ ַעל ַמה זֶּה ִּה ְק ָׁרנ ּו כּ ֹה.

ִּמ ִּּמ ְד ָּׁבר הֵ ַמ ְר ּ ָׁת ִּ ּבי .וְ ַעד ַע ּ ָׁתה לֹא הֶ אֱ ַמנְ ּ ָׁת ִּ ּבי:
יאי ְִּך נִּ ְט ֵעי אֲ ִּביגְ דוֹ ר .נִּ ְש ּ ַת ְ ּבר ּו ּ ְפ ָׁרצוֹ ת ִּלגְ דוֹ ר.
נֵ ִּב ַ

יַחַ ד זֶה אוֹ מֵ ר ְ ּבכֹה וְ זֶה אוֹ מֵ ר ְ ּבכֹה //
ָׁרגְ נ ּו ְלהָׁ ִּמיר ְלשוֹ ן ֵאיכָׁ ה ִּ ּב ְלשוֹ ן ֵאי כּ ֹה:

יתי ְביוֹ ם נ ָָׁׁקם ִּל ְסדּ וֹ ר .וְ לֹא קֻ דְּ ש ּו ּ ְפ ִּריצֵ י הַ דּ וֹ ר:
נִּ גְ לֵ ִּ
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ָׁאז בִּ ְמל ֹאת סֶ פֶק  /רבי אלעזר הקליר
פסיקתא רבתי (איש שלום) פיסקא כו  -ויהי בעת שסרחה
אמר ירמיהו כשהייתי עולה לירושלים נטלתי עיני וראיתי אשה אחת יושבת בראש ההר ,לבושיה שחורים ושערה סתור צועקת
מבקשת מי ינחמנה ,ואני צועק ומבקש מי ינחמני .קרבתי אצלה ודברתי עמה ,ואמרתי לה אם אשה את דברי עמי ואם רוח את
הסתלקי מלפני .ענתה ואמרה לי ,אינך מכירני ,אני היא שהיו לי שבעה בנים ,יצא אביהם למדינת הים ,עד שאני עולה ובוכה
עליו הרי שניבא ואמר לי נפל הבית על שבעה בנייך והרגם ,איני יודע על מי אבכה ועל מי אסתור שעריי .עניתי ואמרתי אין
אתה טובה מן אמי ציון והיא עשויה מרעית לחיות השדה .ענתה ואמרה לי ,אני אמך ציון ,אני היא אם השבעה ,שכן כתב
אומללה יולדת השבעה (ירמיה טו ,ט)  ,אמר לה ירמיה דומה מכתך למכתו של איוב ,מאיוב נטלו בניו ובנותיו ,וממך נטלו בנייך
ובנותייך ,מאיוב נטלתי כספו וזהבו ,וממך נטלתי כספך וזהבך ,לאיוב השלכתי לתוך האשפה ,וליך עשיתי אשפה של זבל,
וכשם שחזרתי ונחמתי את איוב כך אני עתיד לחזור ולנחמך ,לאיוב כפלתי בניו ובנותיו וליך אני עתיד לכפול בנייך ובנותייך,
לאיוב כפלתי כספו וזהבו וליך אני עתיד לעשות כן ,לאיוב נערתי מן אשפה ועליך הוא אומר התנערי מעפר קומי שבי ירושלים
(ישעיה נב ב)  ,בשר ודם בנה אותך ,בשר ודם החריבך ,אבל לעתיד לבא אני בונה אותך ,שכן כתוב בונה ירושלים ה' נדחי ישראל
יכנס.
איכה פרק א ,ה-ו
יה כְ ַאיָלִים ל ֹא
איְבֶ יהָ שָ לּו כִ י ה' הֹוגָּה עַ ל רֹב פְ שָ עֶ יהָ עֹו ָללֶיהָ הָ לְכּו ְשבִ י לִפְ נֵי צָ רַ :ויֵצֵ א ִמבַ ת ִציֹון כָל הֲ ָד ָרּה ָהיּו ָש ֶר ָ
הָ יּו צָ ֶריהָ לְר ֹאש ֹ
מָ צְ אּו ִמ ְרעֶ ה וַ ֵילְכּו בְ ל ֹא כֹחַ לִפְ נֵי רֹודֵ ף:
תלמוד בבלי מסכת נדרים דף סו עמוד א
מתני' :קונם שאני נושא את פלונית כעורה והרי היא נאה ,שחורה והרי היא לבנה ,קצרה והרי היא ארוכה  -מותר בה ,לא
מפני שהיא כעורה ונעשת נאה ,שחורה ונעשת לבנה ,קצרה ונעשת ארוכה ,אלא שהנדר טעות .ומעשה באחד שנדר מבת אחותו
הנייה ,והכניסוה לבית ר' ישמעאל וייפוה ,אמר לו ר' ישמעאל :בני ,מזו נדרת? אמר לו :לאו ,והתירה ר' ישמעאל .באותה שעה
בכה ר' ישמעאל ואמר :בנות ישראל נאות הן ,אלא שהעניות מנוולתן .וכשמת ר' ישמעאל ,היו בנות ישראל נושאות קינה
ואומרות :בנות ישראל על ר' ישמעאל בכינה; וכן הוא אומר בשאול :בנות ישראל על שאול בכינה.
אלשיך על איכה פרק א פסוק ו
(ו) ויצא וכו' .אמרו רבותינו ז"ל (איכה רבה א לב) גלו ישראל לא גלתה שכינה ,סנהדרין ולא גלתה שכינה ,גלו תינוקות של בית
רבן ומיד גלתה שכינה ,הדא הוא דכתיב עולליה הלכו שבי לפני צר מיד ויצא מן בת ציון וכו':
תורה תמימה איכה פרק א פסוק ו
ויצא וגו'  -א"ר נחמיה ,אף על פי שקללן ירמיהו בא"ב אפ"ה הקדים ישעיהו ורפאן לכולן ,ירמיה אמר ויצא מן בת ציון כל
הדרה ,וישעיהו אמר (נ"ט) ובא לציון גואל [מ"ר פסוק א']:
דבי גולן ,אודה לאל (שימו לב על הנשמה)  -עיון בפיוט
http://old.piyut.org.il/articles/397.html

יש כאן תנועה פנימה וחוצה" :אודה" – אני ,הקטן ,בכל נימי קיומי הסופי ,מודה – "לאל" – הנשגב ,הרחוק ,הנצחי ,הבלתי-
נתפש ,שהוא גם "לבב חוקר" – חודר פנימה לעמקי נשמתי ,למחשבותי הנסתרות ביותר ,ומתי? – דווקא "ברן יחד כוכבי
בוקר" – בשעה המיוחדת הזאת שאיננה יום ואיננה לילה ,אלא שעה שאינה שגרה ,ואינה קלה להגדרה ,שעה שהיא פרטית
מאוד וחשופה מאוד ,שעה של שינוי ,מעבר ,שעה של רחמים ,שעה של שירה ,שבה הקיום שלי יכול להתחבר אל מוסיקת
היקום ,במתן תודה .כאילו אומר :אני מודה על הזכות שנפלה בחלקי לחוש את התקווה הטמונה בעצם קיומו של יום חדש,
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ָׁאז בִּ ְמל ֹאת סֶ פֶק  /רבי אלעזר הקליר
באפשרות של התחלה חדשה ,בהזדמנות לפתוח דף חדש ליום טוב יותר מיום האתמול ,על הזכות לראות אור בוקר ויום נוסף
של חיים...
כמו בפיוטים רבים אחרים ,גם כאן אנו נמצאים בו -זמנית בשני מישורים :הרובד האישי-פסיכולוגי והרובד הלאומי .הלילה
מגלם את חשכת הגלות הארוכה ,גלות העם וגלות השכינה בעולם ,ואילו הבוקר מסמל את הגאולה העתידה לבוא .כבר אצל
חז"ל מושווה תהליך הגאולה למהלך של התבהרות השמים בבוקר ,לאיילת השחר ,שהולכת ומאירה אט אט ,יותר ויותר.
"ואשר נפשו לא חיה – איך יזכה לאור הבוקר?" מתפרש אם כן גם בשתי המשמעויות :במשמעות האישית – אדם שאינו שם
לב לקיומו הרוחני ,כיצד יזכה לראות ולהעריך ולהבין את האור שבחיים? ובמשמעות הלאומית – עם שאינו שם לב לקיומו
הרוחני-תרבותי ושומר עליו ,כיצד יזכה לגאולה ,ל"אור הבוקר" של התחדשות לאומית?
קידושין דף לו עמוד א
בנים אתם לה' אלהיכם ,בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים  -אתם קרוים בנים ,אין אתם נוהגים מנהג בנים  -אין אתם קרוים
בנים ,דברי ר' יהודה; רבי מאיר אומר :בין כך ובין כך אתם קרוים בנים ,שנאמר :בנים סכלים המה ,ואומר :בנים לא אמון
בם ,ואומר :זרע מרעים בנים משחיתים ,ואומר :והיה במקום אשר יאמר להם לא עמי אתם יאמר להם בני אל חי.
קינות מסורת הרב ,עמ' 280
ר‘ ישמעאל לא העיר על בנות ישראל ממש ויופיין הפיזי ,אלא על כנסת ישראל .בעומק מהותה ,כנסת ישראל היא אצילית,
טובה ,קדושה ויפה .במידה והיהודים נהיים מושחתים ,השחיתות היא לא פנימית ולא הופכת להיות חלק מאישיותה של
כנסת ישראל .האישיות הפנימית ביותר היא של ”יפות הנה “,אלא ” שהעניות מנוולתן 1,900 “.שנות גלות גרמה לכיעורה,
ולעיתים התנהגותה הירודה ,של כנסת ישראל .רדיפות ,חוסר בית קבע ,גירושים ,לעג מהסביבה וכן סביבות עוינות הם כולם
גורמים בהיבטים של הכיעור שלעתים יהודים מציגים.
האפשרות של תשובה מבוססת על הרעיון הזה...תשובה אפשרית רק במידה ויש משהו פנימי שהוא טוב ויפה ,דבר שלא ניתן
לכבות.
ְמלוֹ ן ִּמ ְקדָּׁ ִּשי ַּבעֲ וֹ נִּ י נ ָָׁׁדד דּ וֹ ִּדי מֵ ָׁאז ָּׁב ַרח ַויֻּדָּׁ ד:
ָׁאז ִּ ּב ְמלֹאת סֶ פֶ ק יָׁפָׁ ה ְ ּכ ִּת ְרצָׁ ה הֵ ן ֶא ְר ֶא ָּׁלם צָׁ עֲ ק ּו חוּצָׁ ה:
ֹאר ְמ ֻנ ּוֶלֶ ת ָׁמצָׁ א:
ּ ֶבן ִּח ְל ִּקיָּׁה ּו מֵ ַא ְרמוֹ ן ְ ּכיָׁצָׁ א ִּא ּ ָׁשה יְפַ ת ת ַ

שדַּ ד ַר ָּׁב ִּתי ָׁעם ֵאיכָׁ ה י ְָׁשבָׁ ה בָׁ ָׁדד:
נ ַֹעם ָׁאה ֳִּלי ְ ּב ַעל ָּׁכ ְר ִּחי ֻ

שח לֵאל ָׁ
ֹעֲרה עֲ ִּניָּׁה:
ֹהֶיך ְ ּבעַ ד מַ ּכַת ס ָׁ
שה לַ ּנ ִָּׁביא י ְִּר ְמיָׁה ַ
הָׁא ּ ָׁ
ש ִּדים אַ ְּת אוֹ לִּ בְ נֵי אָׁ ָׁדם סָׁ חָׁה ִּ
אל ֹהִּ ים וְאָׁ ָׁדם ִּאם שֵד לַ ּ ֵ
שם ֱ
גּוֹ ז ְַרנִּי עָׁ לַ י ְִּך ְ ּב ֵ
דְּ מוּת י ְָׁפי ְֵך ְּכבָׁ ָׁשר ו ָָׁׁדם ּ ַפ ְחדֵּ ְך וְ י ְִּר ָׁא ֵת ְך ְ ּכ ַמ ְל ָׁא ִּכים ְלבַ דָּׁ ם:

ילנִּ י מֵ חֶ ֶרב וְ ִּש ְביָׁה:
ַעד יַעֲ נֶה ֵאל וְ י ַֹמר דַּ יָּׁה וְ ַי ִּ ּצ ּ ֵ

ִּיתי ְ ּבשוּבָׁ ה ָׁונָׁחַ ת:
שד ָׁאנִּ י וְ לֹא גֹלֶ ם ּ ָׁפחַ ת יְדו ָּׁעה הָׁ י ִּ
הֵ ן לֹא ֵ

ּ ִּפ ּ ֵלל ְּת ִּח ּנָׁה ִּל ְפנֵי קוֹ נוֹ ָׁמלֵ א ַרח ֲִּמים חוּס ְּכ ָׁאב ַעל ְ ּבנוֹ :

ישים וְאֶ חָׁד:
שר וְש ּ ִּ
אנִּי ו ְּל ִּש ְב ִּעים וְאֶ חָׁד ו ְִּל ְשנֵים עָׁ ָׁ
שלש ֲ
וְהֵן לְ ָׁ

לַבֵן ש ְ ֶּבשֻלְ חַן אָׁ ב אֵ ינוֹ :
שהֶ נְלָׁ ה בְ נוֹ ְוגַם אוֹ י ּ
צָׁעַ ק מַ ה ּ ָׁלאָׁ ב ֶ

ישיָּׁה:
לשה ָׁאבוֹ ת ְש ִּל ִּ
זֶה הָׁ ֶאחָׁ ד ַא ְב ָׁרהָׁ ם הָׁ יָׁה וּבֶ ן הַ ּ ְש ָׁ

ֱשה ְ
הר ֹן וּמ ֶֹשה:
לֵך ְק ָׁרא ְלאָׁ בוֹ ת וְאַ ֲ
קוּם לָׁ ְך י ְִּר ְמיָׁה לָׁ ּ ָׁמה ֶתח ֶ

חֹק ְשנֵים ָׁע ָׁשר וְ הֵ ן ִּש ְבטֵ י י ָּׁה וְ ִּש ּ ִּשים ִּר ּבוֹ א וְ ִּש ְב ִּעים וְ ֶאחָׁ ד

שה:
ְאבֵ י ֶע ֶרב ָׁט ְרפ ּו ֶאת הַ ּ ֶ
ָׁשא ִּ ּכי ז ֵ
רוֹ ִּעים יָׁבוֹ א ּו ִּקינָׁה ְל ִּה ּנ ֵ

סַ נְ הֶ ְד ֵרי י ָּׁה:

שואֵ ג הָׁ יָׁה י ְִּר ְמיָׁה ּו הַ ּנ ִָּׁביא ַעל ַמ ְכ ּ ֵפלָׁ ה נוֹ הֵ ם ְּכלָׁ ִּביא:

יבי וַעֲ ִּשי ְתשוּבָׁ ה י ַַען הֱיוֹ ֵת ְך ָּׁכל ָּׁכ ְך חֲשוּבָׁ ה:
טַ עֲ ִּמי הַ ְק ִּש ִּ

ש ִּבי:
ְּתנ ּו קוֹ ל ִּ ּב ְב ִּכי אֲ בוֹ ת הַ ֶ ּצ ִּבי ּ ָׁתע ּו ְבנֵיכֶ ם וְ ִּה ּנָׁם ַּב ּ ֶ

יָׁפָׁה לִּ כִּ י ְ ּבעֶ לֶץ ו ְִּל ְשמוֹ חַ ְ ּבטוֹ בָׁ ה ְול ֹא ִּת ָּׁק ֵרא עוֹ ד ַּבת ּ
הַשוֹ בֵבָׁ ה:

ָׁשמֵ ם ִּמ ְקדָּׁ ש ִּמ ְב ִּלי בָׁ ֵאי מוֹ ֵעד ַעל ִּּכי י ְִּד ִּידים נִּ ְּתנ ּו ְל ִּה ּ ָׁמ ֵעד:

ִּ ּכי ֵא ְ
יך אֶ ְש ַמח וְ קוֹ ִּלי ַמה ָׁא ִּרים הֵ ן עוֹ לָׁ לַ י נִּ ְּתנ ּו ְ ּביַד צָׁ ריִּם:

ְּת ִּשיבֵ ם ְ ּכמֵ ָׁאז סוֹ מֵ ְך וְ סוֹ ֵעד ְּת ַרחֵ ם ִּציּוֹ ן ִּּכי בָׁ א מוֹ ֵעד:

יאי וְ ָׁד ָׁמם מֻ ָׁ ּג ִּרים ּגָׁל ּו ְמלָׁ כַ י וְ ָׁש ַרי וְ כֹ ֲהנַי ְ ּבקוֹ לָׁ ִּרים:
לָׁ ק ּו נְ ִּב ַ

——16

תּוקד בְ ִּק ְרבִּ י  /רבי אברהם אבן עזרא
ֵאש ַ
ילקוט שמעוני איכה רמז תתרכו
כשיצאו ממצרים
כשיצאו ישראל ממצרים אמר משה
"הים ראה וינוס הירדן יסוב לאחור"
כשיצאו ישראל ממצרים אמר משה
"ההרים רקדו כאילים"
כשיצאו ישראל ממצרים אמר משה
"זה ארבעים שנה ה' אלהיך עמך לא חסרת דבר"
כשיצאו ישראל ממצרים אמר משה
"ובמדבר אשר ראית אשר נשאך ה' אלהיך
כאשר ישא איש את בנו"
כשיצאו ממצרים אמר משה
"ואתם הדבקים בה' אלהיכם חיים וגו'"
כשיצאו ממצרים אמר משה
כשיצאו ממצרים ,בשירה יצאו שנאמר

כשיצאו מירושלים
וכשיצאו ישראל מירושלים אמר ירמיה
"על נהרות בבל שם ישבנו גם בכינו".
וכשיצאו ישראל מירושלים אמר ירמיה
"ראיתי (את) הרים והנה רועשים".
וכשיצאו ישראל מירושלים אמר ירמיה
"עוללים שאלו לחם פורש אין להם".
וכשיצאו מירושלים אמר ירמיה
"השליך משמים ארץ תפארת ישראל".
וכשיצאו מירושלים אמר ירמיה
"דבק לשון יונק אל חכו בצמא".
וכשיצאו מירושלים אמר ירמיה
וכשיצאו מירושלים בבכיה יצאו שנאמר

ר' אפרים רימל ,קינה ל"א :אש תוקד בקרבי
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על אף האוירה הקודרת בקינה ישנה התייחסות מתמדת לקב"ה והשגחתו על עם ישראל .למשל ההנגדה בין "ביתי התכונן
ושכן הענן  -בצאתי ממצרים ,וחמת אל שכנה עלי כעננה  -בצאתי מירושלים" .לומדים מכך שבאמת שתי היציאות המנוגדות
כל -כך אחת לשניה באמת טומנות בחובן קשר הדוק ,והוא מציאותו של הקב"ה בהן והשראת שכינתו יתברך .הקינה אינה
משווה בין הישיבה בארץ ישראל בימי דוד ושלמה כשבית המקדש בתפארתו ובין הגלות כשבית המקדש בחורבנו ,אלא בין
יציאת מצרים ליציאת ירושלים .הקינה משווה את שתי נקודות השינוי ,כאשר הקדוש ברוך מתגלה במלוא עוזו ומחולל שינוי
מהותי בחיי עם ישראל .בנקודת השינוי ,ואפילו ביציאת ירושלים ,כולם רואים את יד ה' במציאות ,המחוללת את השינוי.
בנוהג שבעולם ,לאחר השינוי שוקעים לתוך מציאות יומיומית שבה קשה לראות את יד ה' במציאות .לאחר השינוי הגדול מגיע
הסתר פנים ...אם כן ,הטרגדיה של החורבן אינה רק בחורבן עצמו ,אלא בעיקר ,בגלות שבאה אחריו .הגלות גורמת לכך
שלאחר גילוי השכינה מגיע הסתר הפנים .לעומת זאת ,ביציאת מצרים לאחר גילוי השכינה ,עם ישראל מיועד להגיע לארץ
ישראל ולהמשיך את גילוי השכינה בחיי המעשה.

תהלים פרק קלז ,ד
ֵאיְך נ ִָשיר ֶאת ִשיר ה' עַ ל ַא ְדמַ ת ֵנ ָכר:

מלבי"ם תהלים פרק קלז פסוק ד
איך ,משיבים לאמר ,איך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר ,הגם שנוכל לשיר לכם שירי ההצלחה הגשמיית שהיינו שרים בציון,
כי גם פה אנו מוצלחים בהצלחות ,אבל שיר ה' ,שיר הקודש שהיינו שרים בציון ,על שכינת ה' אשר בה ,ועל הופעת רוה"ק
והנבואה וכבוד ה' והתורה והעבודה והנסים שיר הזה האלהי ,איך נשיר אותו על אדמת נכר הבלתי מוכן לסגולות אלה
הרוחניות?
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תּוקד בְ ִּק ְרבִּ י  /רבי אברהם אבן עזרא
ֵאש ַ
ֵאש ּתו ַּקד ְ ּב ִּק ְר ִּ ּביּ ְ ,בהַ עֲ לוֹ ִּתי ַעל ְלבָׁ ִּבי

אתי ִּמ ִּּמ ְצ ָׁריִּם
ְ ּבצֵ ִּ

ַּכ ּפ ֶֹרת וְ ָׁארוֹ ן ,וְ ַא ְבנֵי ז ִָּּׁכרוֹ ן

אתי ִּמ ִּּמ ְצ ָׁריִּם
ְ ּבצֵ ִּ

ִּקינִּ ים ָׁא ִּע ָׁירהְ ,ל ַמ ַען ַאז ִּ ְּכ ָׁירה

ּשלָׁ יִּם
אתי ִּמירו ָׁ
ְ ּבצֵ ִּ

וְ ַא ְבנֵי הַ ֶּקלַ ע ,ו ְּכלֵ י הַ ֶּבלַ ע

ּשלָׁ יִּם
אתי ִּמירו ָׁ
ְ ּבצֵ ִּ

ָׁשה
משהִּ ,שיר לֹא ִּי ּנ ֶ
ָׁאז י ִָּׁשיר ֶ

אתי ִּמ ִּּמ ְצ ָׁריִּם
ְ ּבצֵ ִּ

ְלוִּ יִּּים וְ ַא ֲהרֹנִּ ים ,וְ ִּש ְב ִּעים ז ְֵקנִּ ים

אתי ִּמ ִּּמ ְצ ָׁריִּם
ְ ּבצֵ ִּ

ַויְקוֹ נֵן י ְִּר ְמיָׁה ,וְ נָׁהָׁ ה נְ ִּהי נִּ ְהיָׁה

ּשלָׁ יִּם
אתי ִּמירו ָׁ
ְ ּבצֵ ִּ

נוֹ גְ ִּשים וּמוֹ נִּ ים ,מוֹ ְכ ִּרים וְ קוֹ נִּ ים

ּשלָׁ יִּם
אתי ִּמירו ָׁ
ְ ּבצֵ ִּ

יתי ִּה ְתכּ וֹ נַן ,וְ ָׁשכַ ן הֶ ָׁענָׁן
ֵּב ִּ

אתי ִּמ ִּּמ ְצ ָׁריִּם
ְ ּבצֵ ִּ

ֹשה י ְִּר ֵענִּ י ,וְ ַא ֲהרֹן יַנְ חֵ נִּ י
מ ֶ

אתי ִּמ ִּּמ ְצ ָׁריִּם
ְ ּבצֵ ִּ

ַוח ֲַמת ֵאל ָׁש ְכנָׁהָׁ ,עלַ י ַּכעֲ ָׁננָׁה

ּשלָׁ יִּם
אתי ִּמירו ָׁ
ְ ּבצֵ ִּ

וּנְ בוּכַ ְד ֶנ ַּצר הָׁ ַרע ,וְ ִּטיטוּס הָׁ ָׁר ָׁשע

ּשלָׁ יִּם
אתי ִּמירו ָׁ
ְ ּבצֵ ִּ

ּג ּ ֵַלי יָׁם הָׁ מוּ ,וְ כַ חוֹ ָׁמה ָׁקמ ּו

אתי ִּמ ִּּמ ְצ ָׁריִּם
ְ ּבצֵ ִּ

נַעֲ ר ְֹך ִּמ ְלחָׁ ָׁמה ,וַי ָׁי ָׁש ּ ָׁמה

אתי ִּמ ִּּמ ְצ ָׁריִּם
ְ ּבצֵ ִּ

ֹאשי צָׁ פ ּו
זְדוֹ נִּ ים ָׁש ָׁטפוּ ,וְ ַעל ר ִּ

ּשלָׁ יִּם
אתי ִּמירו ָׁ
ְ ּבצֵ ִּ

ָׁרחַ ק ִּמ ּ ֶמ ּנוּ ,וְ ִּה ּנֵה ֵאי ֶנ ּנ ּו

ּשלָׁ יִּם
אתי ִּמירו ָׁ
ְ ּבצֵ ִּ

דָּׁ גָׁן ִּמ ּ ָׁש ַמיִּם ,וְ צוּר יָׁזוּב ַמיִּם

אתי ִּמ ִּּמ ְצ ָׁריִּם
ְ ּבצֵ ִּ

ִּס ְת ֵרי פָׁ רֹכֶ ת ,וְ ִּס ְד ֵרי ַמעֲ ָׁרכֶ ת

אתי ִּמ ִּּמ ְצ ָׁריִּם
ְ ּבצֵ ִּ

לַ עֲ נָׁה וְ ַת ְמרו ִּּרים ,ו ַּמיִּם הַ ּ ָׁמ ִּרים

ּשלָׁ יִּם
אתי ִּמירו ָׁ
ְ ּבצֵ ִּ

חֵ ָׁמה נִּ ּ ֶתכֶ תָׁ ,עלַ י סוֹ בֶ כֶ ת

ּשלָׁ יִּם
אתי ִּמירו ָׁ
ְ ּבצֵ ִּ

הַ ְש ּ ֵכם וְ הַ עֲ ֵרבְ ,ס ִּביבוֹ ת הַ ר חוֹ ֵרב

אתי ִּמ ִּּמ ְצ ָׁריִּם
ְ ּבצֵ ִּ

שי נִּ יחוֹ ִּחים
עוֹ לוֹ ת ּוזְבָׁ ִּחים ,וְ ִּא ּ ֵ

אתי ִּמ ִּּמ ְצ ָׁריִּם
ְ ּבצֵ ִּ

ָׁקרוּא אֱ לֵ י ֵאבֶ לַ ,על ַנהֲרוֹ ת ָּׁבבֶ ל

ּשלָׁ יִּם
אתי ִּמירו ָׁ
ְ ּבצֵ ִּ

ַּבחֶ ֶרב ְמ ֻד ָּׁק ִּריםּ ְ ,בנֵי ִּציּוֹ ן הַ י ְָׁק ִּרים

ּשלָׁ יִּם
אתי ִּמירו ָׁ
ְ ּבצֵ ִּ

ו ַּמ ְר ֶאה ְ ּכבוֹ ד ְייָּׁ ְ ,כ ֵאש אוֹ כֶ לֶ ת ְלפָׁ נַי

אתי ִּמ ִּּמ ְצ ָׁריִּם
ְ ּבצֵ ִּ

ּ ַפאֲ ֵרי ִּמגְ ָּׁבעוֹ תְ ,לכָׁ בוֹ ד נִּ ְק ָּׁבעוֹ ת

אתי ִּמ ִּּמ ְצ ָׁריִּם
ְ ּבצֵ ִּ

ּשה
ּשה ,לַ ּ ֶטבַ ח נְ טו ָׁ
וְ חֶ ֶרב ְלטו ָׁ

ּשלָׁ יִּם
אתי ִּמירו ָׁ
ְ ּבצֵ ִּ

ְש ִּריקוֹ ת ו ְּתרוּעוֹ תְ ,ל ָׁקלוֹ ן ּו ְזוָׁעוֹ ת

ּשלָׁ יִּם
אתי ִּמירו ָׁ
ְ ּבצֵ ִּ

שמֶ ן הַ ִּּמ ְשחָׁ ה
זֶבַ ח ו ִּּמנְ חָׁ ה ,וְ ֶ

אתי ִּמ ִּּמ ְצ ָׁריִּם
ְ ּבצֵ ִּ

ִּציצַ ת הַ זָּׁהָׁ ב ,וְ הַ ְמ ַשל ו ַָׁרהַ ב

אתי ִּמ ִּּמ ְצ ָׁריִּם
ְ ּבצֵ ִּ

ְסג ּ ַֻלת ֵאל ְלקוּחָׁ הַּ ,כ ּצאֹן לַ ִּּט ְבחָׁ ה

ּשלָׁ יִּם
אתי ִּמירו ָׁ
ְ ּבצֵ ִּ

ָׁאפֵ ס הָׁ ֵעזֶר ,וְ הֻ ְשלַ ְך הַ ּ ֵנזֶר

ּשלָׁ יִּם
אתי ִּמירו ָׁ
ְ ּבצֵ ִּ

חַ ִּ ּגים וְ ַש ָּׁבתוֹ ת ,וּמוֹ ְפ ִּתים וְ אוֹ תוֹ ת

אתי ִּמ ִּּמ ְצ ָׁריִּם
ְ ּבצֵ ִּ

ְק ֻד ּ ָׁשה וּנְ בו ָּׁאה ,ו ְּש ִּכינָׁה נוֹ ָׁר ָׁאה

אתי ִּמ ִּּמ ְצ ָׁריִּם
ְ ּבצֵ ִּ

ָׁאבֶ ל ,ו ְּרדֹף הַ הֶ בֶ ל
ּ ַתעֲ נִּ ית ו ֵ

ּשלָׁ יִּם
אתי ִּמירו ָׁ
ְ ּבצֵ ִּ

נִּ גְ ָׁאלָׁ ה וּמוֹ ְר ָׁאה ,וְ ָׁדוָׁה ו ְּטמֵ ָׁאה

ּשלָׁ יִּם
אתי ִּמירו ָׁ
ְ ּבצֵ ִּ

טוֹ ב ּו אֹהָׁ ִּליםְ ,ל ַא ְר ַּבע הַ דְּ ָׁג ִּלים

אתי ִּמ ִּּמ ְצ ָׁריִּם
ְ ּבצֵ ִּ

ִּר ּנָׁה וִּ ישו ָּׁעהַ ,וחֲצוֹ ְצרוֹ ת ְּתרו ָּׁעה

אתי ִּמ ִּּמ ְצ ָׁריִּם
ְ ּבצֵ ִּ

אלים ,ו ַּמחֲנוֹ ת עֲ ֵר ִּלים
ִּש ְמ ֵע ִּ
ָׁאהֳלֵ י י ְ

ּשלָׁ יִּם
אתי ִּמירו ָׁ
ְ ּבצֵ ִּ

זַעֲ ַקת עוֹ לָׁ לִּ ,עם נַאֲ ַקת חָׁ לָׁ ל

ּשלָׁ יִּם
אתי ִּמירו ָׁ
ְ ּבצֵ ִּ

יוֹ בֵ ל ו ְּש ִּמ ָּׁטה ,וְ ֶא ֶרץ שוֹ ֵק ָׁטה

אתי ִּמ ִּּמ ְצ ָׁריִּם
ְ ּבצֵ ִּ

ש ְלחָׁ ן ו ְּמנוֹ ָׁרה ,וְ כָׁ ִּליל ו ְּקטוֹ ָׁרה
ֻ

אתי ִּמ ִּּמ ְצ ָׁריִּם
ְ ּבצֵ ִּ

ָׁמכוּר ִּל ְצ ִּמיתוּת ,וְ כָׁ תוּב ִּל ְכ ִּריתוּת

ּשלָׁ יִּם
אתי ִּמירו ָׁ
ְ ּבצֵ ִּ

וֶאֱ ִּליל וְ תוֹ ֵעבָׁ ה ,וּפֶ סֶ ל ַמ ֵּצבָׁ ה

ּשלָׁ יִּם
אתי ִּמירו ָׁ
ְ ּבצֵ ִּ

ּתוֹ ָׁרה ו ְּתעו ָּׁדה ,ו ְּכלֵ י הַ חֶ ְמ ָׁדה

אתי ִּמ ִּּמ ְצ ָׁריִּם
ְ ּבצֵ ִּ

ָׁששוֹ ן וְ ִּש ְמחָׁ ה ,וְ נָׁס יָׁגוֹ ן וַאֲ נָׁחָׁ ה,

ּשלָׁ יִּם
ְ ּבשו ִּּבי ִּלירו ָׁ
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יֹום ַאכְ פִּ י ִּהכְ בַ ְד ִּתי  /רבי יהודה הלוי
דברי הימים ב פרק כד ,כ-כב
ֹלהים ָל ָמה ַא ֶתם ע ְֹב ִרים ֶאת ִמצְ ֹות ה'
ֹלהים לָבְ שָ ה ֶאת זְ כ ְַריָה בֶ ן יְהֹויָדָ ע הַ כֹהֵ ן ַו ַי ֲעמֹד מֵ עַ ל לָעָ ם וַי ֹאמֶ ר לָהֶ ם כֹה ָא ַמר ָהאֱ ִ
וְ רּוחַ אֱ ִ
יֹואש ַה ֶמלְֶך הַ חֶ סֶ ד
וַיִק ְשרּו עָ לָיו וַיִ ְרגְ מֻ הּו ֶאבֶ ן ְב ִמ ְצוַת ַה ֶמלֶ ְך בַ חֲ צַ ר בֵ ית ה' :וְ ל ֹא זָכַר ָ
וְ ל ֹא ַתצְ לִיחּו כִ י ֲעזַבְ ֶתם ֶאת ה' ַו ַי ֲעזֹב ֶא ְתכֶ םְ :
אֲ שֶ ר עָ שָ ה יְהֹויָדָ ע ָאבִ יו עִ מֹו ַויַהֲ רֹג ֶאת בְ נֹו ּוכְ מֹותֹו ָאמַ ר י ֵֶרא ה' וְ י ְִדרֹש:
גיטין דף נז עמוד ב
אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן קרחה :סח לי זקן אחד מאנשי ירושלים ,בבקעה זו הרג נבוזראדן רב טבחים
מאתים ואחת עשרה רבוא ,ובירושלים הרג תשעים וארבע רבוא על אבן אחת ,עד שהלך דמן ונגע בדמו של זכריה ,לקיים מה
שנאמר :ודמים בדמים נגעו.
אשכחיה לדמיה דזכריה דהוה קא מרתח וסליק ,אמר :מאי האי? אמרו ליה :דם זבחים דאשתפוך .אייתי דמי ולא אידמו,
אמר להו :אי אמריתו לי  -מוטב ,ואי לאו  -מסריקנא לבשרייכו במסרקי דפרזלי .אמרי ליה :מאי נימא לך ,נבייא הוה בן
דהוה קא מוכח לן במילי דשמיא ,קמינן עילויה וקטלינן ליה ,והא כמה שנין דלא קא נייח דמיה .אמר להו :אנא מפייסנא ליה.
אייתי סנהדרי גדולה וסנהדרי קטנה קטל עילויה ולא נח ,בחורים ובתולות קטל עילויה ולא נח ,אייתי תינוקות של בית רבן
קטל עילויה ולא נח ,א"ל :זכריה ,זכריה ,טובים שבהן איבדתים ,ניחא לך דאבדינהו לכולהו? כדאמר ליה הכי נח.
בההיא שעתא הרהר תשובה בדעתיה ,אמר :ומה אם על נפש אחת  -כך ,ההוא גברא דקטל כל הני נשמתא  -על אחת כמה
וכמה! ערק אזל שדר שטר פרטתא בביתיה ואגייר.
תנא :נעמן גר תושב היה; נבוזראדן גר צדק היה .מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק; מבני בניו של סיסרא למדו תינוקות
בירושלים; מבני בניו של סנחריב למדו תורה ברבים .מאן אינון? שמעיה ואבטליון .היינו דכתיב :נתתי את דמה על צחיח סלע
לבלתי הכסות.
יוֹ ם ַא ְכ ּ ִּפי ִּה ְכ ַּב ְד ִּּתי ַוי ּ ְִּכ ּ ְפל ּו עֲ וֹ נַי

ַויֹּאמֶ ר נְ ב ּוז ְַראֲ ָׁדן ּגַם דָּׁ מוֹ ִּה ּנֵה נִּ ְד ָׁרש

ְ ּב ָׁש ְל ִּחי יָׁד ְ ּב ַדם נ ִָּׁביא וּבָׁ א ֶאל ִּמ ְקדַּ ש יהוה

ִּא ְספ ּו ִּלי הַ כּ ֹהֲנִּ ים וְ הוֹ ִּציאוּם ִּמ ֵּבית י ָּׁה

וְ לֹא ִּכ ַּס ְתה ּו אֲ ָׁד ָׁמה ַעד בּ ֹא חֶ ֶרב מוֹ נַי

ִּשקוֹ ט דַּ ם הַ ּנ ִָּׁביא זְכַ ְריָׁה
ִּ ּכי לֹא ֶא ְשקוֹ ט עֲ ֵדי י ְ
ַוי ּ ֶֶרב ְ ּבבַ ת יְהו ָּׁדה ּ ַתאֲ נִּ יָּׁה וַאֲ נִּ יָּׁה:

וְ לֹא ָׁש ַקט עֲ ֵדי הֻ ַּקם דַּ ם הַ ּנ ִָּׁביא זְכַ ְריָׁה
ַוי ּ ֶֶרב ְ ּבבַ ת יְהו ָּׁדה ּ ַתאֲ נִּ יָּׁה וַאֲ נִּ יָּׁה:

ישים ְלמֵ אוֹ ת וּבַ חו ִּּרים ְל ִּרבּ וֹ אוֹ ת
ְש ִּ
דָּׁ ַקר י ִּ

הָׁ יָׁה הוֹ לֵ ְך וְ סוֹ ֵער ַעד בּ ֹא ַרב טַ ָּׁב ִּחים

ש ֶקט ְל ַדם נ ִָּׁביא
ַויּוֹ ֶרד לָׁ טֶ בַ ח כּ ֹ ֲהנֵי יהוה ְצבָׁ אוֹ ת וְ ֵאין ֶ

וּבָׁ א ֶאל ִּמ ְקדַּ ש יהוה ו ָּׁמצָׁ א ָׁד ִּמים רוֹ ְת ִּחים

ַוי ְִּהי ְלמוֹ פֵ ת וְ אוֹ ת וְ הַ ָּׁבנִּ ים נִּ ְשחָׁ ִּטים וְ ֵעינֵי ָׁאבוֹ ת רוֹ אוֹ ת

ִּש ַאל ְלבַ עֲ בוּר זֶה הַ כּ ֹהֲנִּ ים הַ ז ּוֹ ְב ִּחים
ַוי ּ ְ

וְ ִּא ּמוֹ ָׁתם לָׁ טֶ בַ ח ּגַם ַאח ֲֵריהֶ ם ָּׁבאוֹ ת
את ְך וְ זֶה ּ ִּפ ְרי ָּׁה
וָׁאוֹ ַמר ְלנ ְַפ ִּשי זֶה חַ ָּׁט ֵ

ַויַּעֲ נוּה ּו ִּ ּכי זֶה הוּא דַּ ם ָׁק ְר ָּׁבן הַ ז ְּבָׁ ִּחים

ַוי ּ ֶֶרב ְ ּבבַ ת יְהו ָּׁדה ּ ַתאֲ נִּ יָּׁה וַאֲ נִּ יָּׁה:

ילים וְ ַדם מֵ ִּחים
ַו ְינ ּ ֶַסה ְ ּב ַדם ּ ָׁפ ִּרים וְ ַדם ֵא ִּ
וְ גַם ז ְָׁבח ּו זֶבַ ח ַרב לַ ֲחקֹר מֶ ה הָׁ יָׁה
ַוי ּ ֶֶרב ְ ּבבַ ת יְהו ָּׁדה ּ ַתאֲ נִּ יָּׁה וַאֲ נִּ יָּׁה:

ָׁשים ִּעם יוֹ נְ ֵקי ָׁש ַדיִּם
הוֹ ִּסיף לַ הֲרוֹ ג נ ִּ
וְ ָׁדם עוֹ לַ ה ֵּבינֵיהֶ ם ְ ּכ ַדם יְאוֹ ר ִּמ ְצ ַריִּם

ו ְּבכָׁ ל זֹאת לֹא ָׁש ַקט וְ עוֹ דוֹ ַּכיָּׁם נִּ גְ ָׁרש

ָׁשא נְ ב ּוז ְַראֲ ָׁדן ִּלבּ וֹ לַ ּ ָׁש ַמיִּם
עֲ ֵדי נ ָׁ

ַויְבֻ ַּקש הַ דָּׁ בָׁ ר וְ י ּ ּ ִָּׁמצֵ א ְמפ ָֹׁרש

ּשלַ יִּם
ַויֹּמֶ ר הַ ֵאין דַּ י ִּ ּב ְבנוֹ ת יְרו ָׁ

ִּ ּכי הוּא דַּ ם ִּאיש הָׁ אֱ ל ִֹּהים ַעל לֹא חָׁ ָׁמס ש ָֹׁרש

שה ֶאת ְש ֵא ִּרית הַ ּ ִּש ְביָׁה
הֲכָׁ לָׁ ה ַא ּ ָׁתה עוֹ ֶ
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צִּ ּיֹון ,הֲ ל ֹא ִּת ְשאֲ לִּי  /רבי יהודה הלוי
צילה אשחר ,ציון הלא תשאלי לרבי יהודה הלוי,סיכום השיר ודרכי הוראתו
ממעמקים ,כתב עת וירטואלי לספרות ואמנות ,גיליון מס'  - 0תשס"ז * https://goo.gl/ni0KMt ,2007

השיר נפתח בפניה ישירה אל ציון בתלונה על כך שציון אינה מתעניינת בגורלו של עם ישראל אשר רחק ממנה בשל יציאתו
לגלות .הדובר ממורמר על חוסר הסימטרייה בין האוהבים .בעוד האוהבים חשים כאסירי אהבתם ,אהבה ממנה לא יוכלו
להשתחרר ,הארץ  -שהיא מושא אהבתם  -כלל אינה מגלה עניין בם .השאלה הרטורית –שאלה שאינה זוכה למענה  -משקפת
את העדר הסימטרייה ואת תחושת התהום שנפערת בנפשו של הדובר-השר...
בפתיחת השיר נשמעים שני קולות – קולו של הקולקטיב היהודי וקולו של הדובר -השר .הקולקטיב הם היהודים שיצאו לגלות
ְך..דֹורשֵ י
ְ
יריִ
ּומצָ פֹון וְ ֵתימָ ן"]אולם נותרו שבויים באהבתם לארץ ["אֲ ִס ַ
ּומזְ ָרח ִ
ְִך...מיָם ִ
ִ
לארבע רוחות השמים[" י ֶֶתר עֲדָ ַרי
לְר ְד ָתם
["נֹותן ְד ָמעָ יו כְ ַטל ֶח ְרמֹון וְ נִכְ ַסף ִ
ֵ
ְשלֹומֵ ְך"] .קולו של הדובר -השר מופיע כקולו של "אֲ ִסיר ַתאֲ וָה" שנכסף לארץ ישראל
עַ ל הֲ ָר ַריְִך"].
"דֹורשֵ י ְשלֹומֵ ך" ,זאת
ְ
קיים הבדל גדול בעוצמת רגשותיהם של שני קולות אלה .יחסו של הקולקטיב לארץ מתמצה במילים
בשעה שרגשות הדובר גואים בו והוא מיטלטל בין רגשות תאווה ,בכי והזדהות עם הארץ על סבלה ותקוותיה .כמובן שעוצמת
רגשות כזו מדגישה ביתר שאת את העדר הסימטריה בין האוהב לזוגתו ואת הניכור שהיא משדרת כלפיו.
ויקרא פרק כו ,לא-לב
לֶיה אֹיְבֵ יכֶם
מֹותי ֶאת ִמ ְק ְדשֵ י כֶם וְ ל ֹא ָא ִריחַ בְ ֵריחַ נִי חֹחֲ כֶם :וַהֲ ִשמ ִֹתי אֲ נִי ֶאת ָה ָא ֶרץ וְ ָש ְממּו עָ ָ
וְ נ ַָת ִתי ֶאת עָ ֵרי כֶם חָ ְרבָ ה וַהֲ ִש ִ
הַ י ְֹשבִ ים בָ ּה:
ספרא בחוקותי פרשה ב
והשימותי אני את הארץ ,זו מדה טובה שלא יהו ישראל אומרים הואיל וגלינו מארצנו עכשיו האויבים באים ומוצאים עליה
נחת רוח שנאמר ושממו עליה אויביכם היושבים בה ,אף האויבים הבאים אחרי כן לא ימצאו עליה נחת רוח.
איכה פרק א ,ד
יה נּוגֹות וְ ִהיא ַמר לָּה:
תּוֹלת ָ
ֶ
דַ ְרכֵי צִ יֹון אֲ בֵ לֹות ִמבְ לִי בָ ֵאי מֹועֵ ד כָל ְשעָ ֶריהָ שֹומֵ ִמין כֹהֲ נֶיהָ נֶאֱ נ ִָחים בְ
אלשיך על איכה פרק א פסוק ד
(ד) דרכי ציון וכו' .במדרש אמר רב הונא הכל מבקשין תפקידן כו' אמר רב אבדימי דמן חיפא אפילו דרכים מבקשין תפקידן
הדא הוא דכתיב דרכי ציון אבלות מבלי באי מועד ,מבלי בורגנין [סוכות העשויות לצל] מבלי בורבסין [עץ עם ענפים מרובים ,ג"כ לצל]
אין כתיב כאן ,אלא מבלי באי מועד .והנה ראוי לשית לב ,כי הלא גם הבורגנין ובורבסין הם גם הם תפקידן של דרכים,
מהלכים בה ושומרי משמרת המהלכים בדרכים ,ולמה על בלתי אומרו [אלא מבלי] באי מועד מלמדנו שמבקשים תפקידן.
אמנם הוא הרגיש ,כי בשלמא דבר שיש בו רוח חיים יתכן יבקש תפקידו ,אך הדרכים דוממים המה...
הרשות לאסירי ציון והרוגי מלכות  -דברי הסבר
http://www.moia.gov.il/hebrew/targetaudiences/pages/zionprisoners.aspx

חוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם ,התשנ"ב –  ( 1992להלן "החוק") מגדיר "אסיר ציון" כמי שהוא אזרח ותושב
ישראל ועונה לאחד מהתנאים הבאים:
•

נעצר/נאסר/הוגלה לששה חודשים לפחות בגלל פעילותו הציונית בארץ שבה פעילות זאת הייתה אסורה.

•

נעצר/נאסר/הוגלה לששה חודשים לפחות בארץ אויב בגלל יהדותו או בגלל יחסי האיבה של אותה ארץ כלפי ישראל.

•

נעצר/נאסר/הוגלה בשל סיבה מהסיבות המוזכרות לעיל ונעלמו עקבותיו וחלפו ששה חודשים מיום מעצרו (והכל אם חוק
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צִּ ּיֹון ,הֲ ל ֹא ִּת ְשאֲ לִּי  /רבי יהודה הלוי
השבות היה חל עליו).
• היה תושב ארץ ישראל לפני הקמת המדינה ,ובשל פעילותו למען הקמת המדינה היה במעצר/מאסר או הגליה ששה
חודשים לפחות.
החוק מגדיר את "הרוג מלכות" ככל אחד מאלה:
•

מי שהוצא להורג/הומת בידי שלטונות מדינה זרה בשל פעילותו הציונית.

• מי שהוצא להורג/הומת בארץ אויב ,בידי שלטונות אותה ארץ או בידי ארגון עוין ,בגלל זיקתו לישראל או בגלל יהדותו או
בגלל יחסי האיבה של אותה ארץ כלפי ישראל.
בהתאם לחוק התגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם ,במשרד העלייה והקליטה פועלת הרשות לאסירי ציון והרוגי מלכות
(להלן "הרשות").
•

הרשות מתעדת את פועלם של אסירי ציון ומנציחה את זכרם של הרוגי המלכות.

•

הרשות מקיימת אחת לשנה טקס ממלכתי לכלל אסירי ציון ומשפחותיהם וכן למשפחות הרוגי המלכות.

שי ְשלוֹ מֵ ְך וְ הֵ ם י ֶֶתר עֲ ָׁד ָׁרי ְִּך:
צִּ יּוֹ ןֲ ,הל ֹא ִּת ְשאֲ ִּלי ִּל ְשלוֹ ם אֲ ִּס ַירי ְִּך ,דּ וֹ ְר ֵ

שר ָׁש ְכנ ּו חַ ְד ֵרי ח ֲָׁד ָׁרי ְִּך!
שר נִּ גְ נַז ,ו ִּּב ְמקוֹ ם ְ ּכרוּבַ י ְִּך אֲ ֶ
ִּ ּב ְמקוֹ ם אֲ רוֹ נ ְֵך אֲ ֶ

ימן ְשלוֹ ם ָׁרחוֹ ק וְ ָׁקרוֹ ב ְש ִּאי ִּמכּ ֹל עֲ בָׁ ָׁרי ְִּך:
ִּמיָּׁם ו ִּּמז ְָׁרח ו ִּּמ ָּׁצפוֹ ן וְ ֵת ָׁ

ָׁאגֹז וְ ַא ְש ִּל ְ
ִּירי ְִּך
יך ּ ְפ ֵאר נִּ ז ְִּרי וְ ֶא ּקֹב ז ְָׁמןִּ ,ח ּ ֵלל ְ ּב ֶא ֶרץ ְטמֵ ָׁאה ֶאת-נְ ז ָׁ

חֶרמוֹ ן ְונִּכְ סַ ף ְל ִּר ְד ּ ָׁתם עַ ל ה ֲָׁר ָׁרי ְִּך:
אוָׁה ,נוֹ ֵתן דְּ מָׁ ָׁעיו ְ ּכטַ ל ְ
ו ְּשלוֹ ם א ֲִּסיר ּ ַת ֲ

אֵ ְ
חזֶהּ ִּ ,כי י ּ ְִּסחֲבוּ הַ ְ ּכלָׁ ִּבים אֶ תּ ְ -כפִּ ָׁירי ְִּך?
אכ ֹל ו ְּשתוֹ ת ְ ּבעֵ ת אֶ ֱ
ֶעֱרב ִּלי ֲ
יך י ַ

ִּל ְבכּ וֹ ת עֱ נו ֵּת ְך אֲ נִּי ַת ּנִּים ,וְ ֵעת אֶ ֱחל ֹם ִּשיבַ ת ְשבו ֵּתך אֲ נִּי ִּכנּוֹ ר ְל ִּש ָׁירי ְִּך:

אוֹ אֵ ְ
ְש ָׁרי ְִּך?
גְרי נ ָׁ
יך ְמאוֹ ר יוֹ ם יְהִּ י מָׁ תוֹ ק ְלעֵ ינַי ְ ּבעוֹ ד אֶ ְראֶ ה ְ ּבפִּ י ע ְֹר ִּבים ּ ִּפ ֵ

יאל ְמאֹד ֶיהֱמֶ ה ו ְּל ַמ ֲח ַניִּם וְ כֹל ּ ִּפגְ ֵעי ְטהוֹ ָׁרי ְִּך,
ִּל ִּ ּבי ְלבֵ ית ֵאל וְ ִּל ְפנִּ ֵ

כּ וֹ ס הַ יְגוֹ נִּיםְ ,ל ַאט! הַ ְר ּ ִּפי ְמ ַעטּ ִּ ,כי ְכבָׁ ר ָׁמ ְלא ּו ְכסָׁ לַ י וְ נַפְ ִּשי מַ ְּמרוֹ ָׁרי ְִּך.

ָׁשם הַ ּ ְש ִּכינָׁה ְשכֵ נָׁה לָׁ ְך ,וְ הַ יּוֹ ְצ ֵר ְך ּ ָׁפ ַתח ְלמוּל ַשעֲ ֵרי ַשחַ ק ְש ָׁע ָׁרי ְִּך,

עֵ ת אֶ ז ְ ְּכ ָׁרה אָׁ הֳלָׁ ה אֶ ְש ּ ֶתה חֲמָׁ ֵת ְך ,וְאֶ זְכּ ֹר אָׁ ה ֳִּליבָׁ ה וְאֶ ְמצֶה אֶ תְ -שמָׁ ָׁרי ְִּך!

שמֶ ש וְ סַ הַ ר וְ כוֹ כָׁ ִּבים ְמ ִּא ָׁירי ְִּך.
ו ְּכבוֹ ד אֲ דֹנָׁי ְלבַ ד הָׁ יָׁה ְמאוֹ ֵר ְך ,וְ ֵאין ֶ

ִּציּוֹ ן ְ ּכ ִּלילַ ת י ֳִּפיַ ,א ְהבָׁ ה וְ חֵ ן ִּּת ְק ְש ִּרי מֵ ָׁאז ,וּבָׁ ְך נִּ ְק ְשר ּו נ ְַפשוֹ ת חֲבֵ ָׁרי ְִּך

אֶ ְבחַ ר ְלנַפְ ִּשי ְל ִּה ְש ּ ַת ּ ֵפ ְך ְ ּב ָׁמקוֹ ם אֲ שֶ ר רוּחַ אֱ ל ִֹּהים ְשפוּכָׁ ה ַעל ְ ּב ִּח ָׁירי ְִּך.

הֵ ם הַ ּ ְשמֵ ִּחים ְל ַש ְלו ֵָׁת ְך וְ הַ כּ וֹ אֲ ִּבים ַעל שוֹ מֲ מו ֵּת ְך וּבוֹ ִּכים ַעל ְשבָׁ ָׁרי ְִּך.

אדֹנָׁי ,וְאֵ ְ
יך י ְָׁשבוּ עֲבָׁ ִּדים עֲלֵ י כִּ ְסאוֹ ת ּג ְִּב ָׁירי ְִּך?
אַ ְּת ֵּבית ְמלוּכָׁ ה וְאַ ְּת ִּ ּכ ּ ֵסא ֲ

ִּמבּ וֹ ר ְש ִּבי שוֹ אֲ פִּ ים נֶגְ דֵּ ְך ו ִּּמ ְש ּ ַתחֲוִּ ים ִּאיש ִּמ ְּמקוֹ מוֹ אֱ לֵ י נֹכַ ח ְש ָׁע ָׁרי ְִּך,

שר נִּ גְ ל ּו אֱ ל ִֹּהים ְלחוֹ ַזי ְִּך וְ ִּצ ָׁירי ְִּך!
ִּמי י ְִּּתנֵנִּ י ְמשוֹ טֵ ט ַּב ְּמקוֹ מוֹ ת אֲ ֶ

שר ָׁ ּגל ּו וְ ִּה ְת ּ ַפז ְּר ּו מֵ הַ ר ְלגִּ ְב ָׁעה וְ לֹא ָׁש ְכח ּו גְ ֵד ָׁרי ְִּך,
ֶע ְד ֵרי הֲמוֹ נ ְֵך ,אֲ ֶ

שה ִּלי ְכנָׁפַ יִּם וְ ַא ְר ִּחיק נְ דוֹ דָׁ ,אנִּ יד ְל ִּב ְת ֵרי ְלבָׁ ִּבי ֵּבין ְ ּב ָׁת ָׁרי ְִּך!
ִּמי יַעֲ ֶ

ִּיקים ְ ּבשוּלַ י ְִּך ו ִּּמ ְת ַא ְּמ ִּצים לַ ְעלוֹ ת וְ לֶ ְאחֹז ְ ּבסַ נְ ִּס ּנֵי ְּת ָׁמ ָׁרי ְִּך.
הַ ּ ַמ ֲחז ִּ

ֶא ּפֹל ְל ַא ּ ַפי עֲ לֵ י ַא ְרצֵ ְך וְ ֶא ְרצֶ ה אֲ בָׁ ַני ְִּך ְמאֹד וַאֲ חֹנֵן ֶאת-עֲ פָׁ ָׁרי ְִּך,

ִּשנְ ָׁער וּפַ ְתרוֹ ס ֲהי ַַע ְרכו ְּך ְ ּב ָׁג ְדלָׁ ם ,וְ ִּאם הֶ ְבלָׁ ם י ְַד ּמ ּו ְל ֻת ּ ַמי ְִּך וְ או ָּׁרי ְִּך?

חֶברוֹ ן עֲלֵ י ִּמ ְבחַר ְקבָׁ ָׁרי ְִּך!
אב ַֹתי וְאֶ ְש ּתוֹ מֵ ם ְ ּב ְ
אַ ף ִּ ּכי ְב ָׁע ְמ ִּדי עֲלֵ י ִּק ְברוֹ ת ֲ

יאי ְִּך וְ ֶאל ִּמי ְלוִּ ַי ּי ְִּך וְ ָׁש ָׁרי ְִּך?
ֶאל ִּמי י ְַד ּמ ּו ְמ ִּשיחַ י ְִּך וְ ֶאל ִּמי נְ ִּב ַ

ֶא ְעבֹר ְ ּבי ְַע ֵר ְך וְ כַ ְר ִּמ ּ ֵל ְך וְ ֶא ְעמֹד ְ ּבגִּ ְל ָׁע ֵד ְך וְ ֶא ְש ּתוֹ מֲ ָׁמה ֶאל הַ ר עֲ בָׁ ָׁרי ְִּך,

י ְִּשנֶה ְויַחְ ל ֹף ְ ּכ ִּליל ָּׁכל-מַ ְמ ְלכוֹ ת הָׁ א ֱִּליל.חָׁ ְסנ ְֵך ְלעוֹ לָׁ םְ ,לדוֹ ר וָׁדוֹ ר ְנז ָָׁׁרי ְִּך.

שר ָׁשם ְשנֵי אוֹ ִּרים ְ ּגדוֹ ִּלים ְמ ִּא ַירי ְִּך וּמוֹ ָׁרי ְִּך.
הַ ר הָׁ עֲ בָׁ ִּרים וְ הֹר הָׁ הָׁ ר ,אֲ ֶ

ִּשכּ ֹן ַּבחֲצֵ ָׁרי ְִּך!
ִּא ּו ְָׁך ְלמוֹ ָׁשב אֱ לֹהַ י ְִּך ,וְ ַא ְש ֵרי אֱ נוֹ ש י ְִּבחַ ר י ְָׁק ֵרב וְ י ְ

חַ יֵּי נְ ָׁשמוֹ ת אֲ וִּ יר ַא ְרצֵ ְך ,ו ִּּמ ּ ָׁמר ְדרוֹ ר ַא ְב ַקת עֲ פָׁ ֵר ְך ,וְ נֹפֶ ת צוּף נְהָׁ ָׁרי ְִּך!

יע וְ י ְִּר ֶאה עֲ לוֹ ת אוֹ ֵר ְך וְ י ִָּּׁב ְקע ּו ָׁעלָׁ יו ְשחָׁ ָׁרי ְִּך,
ַא ְש ֵרי ְמחַ ּ ֶכה וְ ַי ִּ ּג ַ

שר הָׁ י ּו ְד ִּב ָׁירי ְִּך,
יִּנְ ַעם ְלנ ְַפ ִּשי ֲהל ְֹך ָׁערֹם וְ יָׁחֵ ף עֲ לֵ י חָׁ ְרבוֹ ת ְש ָׁמ ָׁמה אֲ ֶ

ִּל ְראוֹ ת ְ ּבטוֹ בַ ת ְ ּבחִּ ַירי ְִּך וְלַ ְעל ֹז ְ ּב ִּש ְמחָׁ ֵת ְך ְ ּבשוּבֵ ְך אֱלֵ י קַ ְדמַ ת נְעו ָּׁרי ְִּך!
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אגרת הרב חסדאי קרשקש
אם אמרתי אספרה לכם רובי התלאות אשר מצאונו ישתוממו רעיוניכם .האמנם אערוך לפניכם שלחן הרעה מעוטרת ראש
ולענה בקצרה .הדברים כהויתן להשביעכם מרורות ולענות ולהשקותכם מיין עצבוננו .ובעבור אחשוב כבר הוגד לכם הדבר
אכתוב אותו בתכלית הקיצור על הסדר וזה (ה)חלי.
יום ר״ח תמוז קנ׳׳א המר והנמהר דרך ה׳ קשתות האויב על קהלת סיבליה רבתי עם שהיו בה כמו ששה או שבעה אלפים בעלי
בתים ,הציתו באש שעריה והרגו בה עם רב ,אך רובם המירו; ומהם מכרו לישמעאלים מהטף ומהנשים .והיו מסלות היהודים
יושבים בדד ,ורבים מתו על קדושת השם ורבים חללו ברית קודש.
משם יצא האש ותאכל כל ארזי הלבנון ,העיר הקדושה קהלת קורטובה .גם שם המירו רבים ותהי לחורבה.
וביום צרה ותוכחה יום שהוכפלו בו הצרות ,י״ז תמוז ,חמת ה׳ נתכה על עיר הקודש אשר משם תצא תורה ודבר ה' ,היא קהלת
טוליטולה .ויהרגו במגדש ה׳ כהן ונביא .שמה קדשו את השם ברבים רבניה – הם זרע הכשר והנבחר ,זרע הרב ר׳ אשר זצ״ל,
הם ובניהם ותלמידיהם .גם שם המירו רבים לא יכלו לעמוד על נפשם.
על שלש אלה רגזה ארץ .מלבד קהלות אחרות סביבותיהן בא מספרם כמו שבעים עיר .ובכל זאת אנחנו פה על משבר והיה לנו
הלילה והיום למשמר .ויהי בשביעי לחדש אב בלע ה׳ ולא חמל בקהלת וולינציה; היו בה כמו אלף בעלי בתים ,והיו המתים
בקדושת השם כמו מאתים וחמשים אנשים ,והנשארים הרה נסו ונמלטו מעטים ורובם המירו.
משם פשט הנגע בקהלות מיורקה העדינה לחוף ימים ישכון .יום ר׳׳ח אלול באו בה פריצים ויחללוה ,בזזוה ושללוה ועזבוה
כמצודה שאין בה דגים .ומתו בקדוש השם כמו שלש מאות נפשות וכמו שמונה מאות נמלטו במגדל המלך והנשארים המירו.
יום שבת אחריו שפך ה׳ כאש חמתו ,נאר מקדשו וחלל נזר תורתו היא קהלת ברצלונה ,אשר הבקעה ביום ההוא ובא מספר
ההרוגים כמו מאתים וחמשים נפשות .וכל יתר הקהל נסו אל המגדל ושם נמלטו .והאויבים בזזו כל מסילות היהודים והציתו
אש בקצתם .ויד מנהיג המדינה לא היה במעל ,אך התאוה להצילם בכל יכלתו .ויכלכלו שם היהודים בלחם ובמים ויאזרו
לעשות שפטים באנשים הפושעים .אזי קם שאון דלת העם והמון רב על נכבדי המדינה וילחמו עם היהודים אשר במגדל עם
קשתות ובלסטראות ויכום ויכתום שמה במגדל.
רבים קדשו הי ,בתוכם בני יחידי ,חתן ,שה תמים העליתיו לעולה .אצדיק עלי הדין ואתנחם לטוב חלקו ולנעימת גורלו .ומהם
רבים ששחטו עצמם ומהם הפילו עצמם מהמגדל ולא הגיעו לחצי המגדל עד שנעשו אברים אברים וקצתם יצאו משם וקדשו
את השם ברחוב וכל השאר המירו ,רק מעטים היו שנמלטו בערי הסגנים ,נער יכתבם .אך הם מהנכבדים וברוב עוונותינו אין
היום בברצלונה איש בשם ישראל יכונה .וכן בעיר לירידה מתו רבים והשאר המירו ושנמלטו היו רק מעטים.
בעיר גירונדה ,אשר שם תורה וענוה במקום אחד ,קדשו ה׳ ברבים הרבנים ,לא המירו בה כי אם מועטים ורוב הקהל נמלטו
בבתי העירונים והם היו במגדל.
סוף דבר :במלכות וולינציה לא נשאר יהודי זולתי במקום אחד הנקרא מורבידרו .ובמחוז קטלוניה לא נשאר יהודי זולתי בערי
הסגנים והפחות שלא שלחו יד בהם בכל המקומות .אנחנו פה היום בכל מדינות ארגון אין פרץ ואין צוחה .בחמלת ה׳ עלינו
הותיר שריד בכל מקומות אלו אחר ההשתדלות הנמרצת והפזור הרב מכל רכושנו לא נשאר לנו בלתי גויותינו .ובכל זאת לבנו
יהגה אימה ועינינו אל אבינו שבשמים נשואות עד שיחננו וירפאנו ממכאובנו ואל יתן למוט רגלינו כן יהי רצון אמן.
אני הגבר ראה עני בשבט עברתי חסדאי בר אברהם בר חסדאי בר יהודה קרשקש הכותב פה יום עשרים לחודש מרחשון שנת
חמשת אלפים וקנ״ב ליצירה.
שבט יהודה ,הנובר תרט׳׳ו.
שו"ת הריב"ש סימן קנג
אבל תשער בתושבי הארץ הזאת ,שאינם מספיקים ללחם צר ומים במשורה ,ועל הארץ ישנים ,או על שטיח עור ,ובכסות יום
מתכסים בלילה ,ומלבושיהם טלאי על גב טלאי ,ורובם הולכים יחפים.
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שו"ת הריב"ש סימן סא
ומה שאמרת ,שיש בידך כתב ,שרצו הקהל לעשות תקנה בענין זה ,ושמחיתי בידם ,אני אגיד לך דברים כהויתן .הנה פלוני שם
מגמתו תכף בואו ,להיות ראש וקצין על הקהל ,וישם על לבו לגרש אותי מן העיר ,והתחיל לקנטר אותי ...והרבה פעמים
נתקבצו גדולי הקהל ,וה"ר אשתרוק נ"ע בתוכם ,לנדותו על בזיונותיו וחרופיו ,ואני הייתי מונע הדבר ,ואומר להם ,שאחרי
שעבר עלינו מה שעבר ,אין לנו להתנהג בשררה זו ,אבל ראוי לנו לתת גוינו למכים ולחיינו למורטים ,ואולי נוכל כפרה.
ויקר מקרה ,כי יום אחד הגיעה פה ספינה ממיורקה ,ובה מ"ה נפשות מאנוסי מיורקה ובלנסיאה וברצלונ' .והשר ,היה רצונו
להכניסם בעיר לאהבת התועלת ,כי היה לוקח מהם כפולה לגולגלת ...והאלקדי בן מחר"ז ,גער בקצת הישמעאלים שבאו לפניו
לבקש בל יניחם לרדת ,מפני יוקר השער ,והוא גרשם מביתו בנזיפה ,ואמר להם :חשבתי אתכם כמאמינים ,ורואה אני שאתם
כופרים ,וכי אין יכולת באל לזון אלו בכלל כל העולם? הלא על כל מוצא פי ה' יחיה האדם! וזה פלוני ,היה מתאמץ שיעשו
הקהל עם השר לבל יניחם לרדת ,למען ישובו מיורק"ה ,וימנעו הכל מלבא פה .ואני ,בשמעי שקצת היהודים היו מתאוננים
ומלינים על ביאת אלו ,לא יכולתי להתאפק ,ואמרתי בפני ד' או חמשה :הנה השר ,וגם האלקאדי ,חפצים להכניסם ,ויהודים
מונעים .בשמתא יהיה ,בעולם הזה ובבא ,כל יהודי שיגרום שישובו אלו העניים למיורקה.
מתוך הקינה
ֶא ֶרץ חֵ פֶץ ...שָ לֹום ַרבִ ,ק ְריַת מֶ לְֶך ...צִ יֹון הָ עִ יר הַ הֻ ָללָהִ ...ק ְריַת מָ שֹוש עִ יר עָ ז לָנּו
יעקב בוסידן ובני איש שלום ,ירושלים ,שמות שמות סביב לה ,עמוד 05
הוצאת המחבר ,בשיתוף בית מורשה בירושלים והמרכז לקידום כושר הלמידה ,קרית אונו תשס"ה

ישנן כמובן ערים מקודשות רבות בעולם ,ישנן ערי בירה חשובות וישנן ערים אהובות שאף להן הוקדשו שירים ופיוטים .אולם העובדה
שלירושלים נקשרו כל כך הרבה כתרים ,העובדה שבספרותו הקלאסית של העם היהודי לאורך ההיסטוריה כונתה ירושלים במאות
שמות ,תארים וכינויי חיבה ,חושפת ממדים של זיקה ושל משמעות הנודעת לעיר ירושלים בתודעה משותפת של העם היהודי ובנפשם
של מיליוני יהודים כיחידים באופן שאין דומה לו ...העובדה שהעם היהודי לא רק בנה את ירושלים ,קיים את ירושלים ,חלם על
ירושלים והתגעגע אליה ,התפלל על ירושלים ובכה עליה ,אלא אף עיטר את ירושלים במאות שמות אשר כל אחד מהם יש לו משמעות
סמלית מובחנת ,אומרת כי העם היהודי כונן עולמו סביב ירושלים באמצעות שמות .בכך הוא עיצב את ירושלים של מעלה ,את
ירושלים שבנפש .תופעה מרהיבה זו ,למיטב ידיעתי ,יוצאת דופן בתרבות האנושית בכלל.
ֶא ֶרץ חֵ פֶ ץ ,נִּ דָּׁ חַ י ְִּך  /יוֹ ם יוֹ ם שוֹ אֲ ִּלים ִּ ּבגְ לָׁ לֵ ְך,
'בית יהוה נֵלֵ ְך!'
צוֹ ִּפים שוֹ אֲ ִּפים ִּל ְמנוּחַ י ְִּך  /לֵ אמֹר ֵּ
ָׁשלוֹ ם ַרבִּ ,ק ְריַת מֶ לֶ ְךָׁ / ,שלוֹ ם מֵ ֵאת ִּצ ְבאוֹ ַתי ְִּך,

י ְִּהי ָׁשלֹום ְ ּבחֵ ילֵ ְך / ,שַ ְלוָׁה ְ ּב ַא ְר ְמנוֹ ַתי ְִּך!

ִּציּוֹ ן הָׁ ִּעיר הַ הֻ ָּׁללָׁ ה  /מֵ ָׁאז ִּל ְצ ִּבי ו ְּלכָׁ בוֹ ד,
ָׁעלַ י ְִּך רו ִּּחי חֻ ָּׁבלָׁ הָׁ / ,עלַ י ְִּך ִּל ִּ ּבי יִּדּ ֹד.

ִּק ְריַת ָׁמשוֹ ש ִּעיר ָׁעז לָׁ נ ּו ָׁ /מלֵ את ִּק ֵּצ ְך ו ְּצבָׁ ֵא ְך,
ִּ ּכי ַתם ּ ֶפשַ ע ַרב הֶ גְ לָׁ נוַּ ּ / ,תם ָׁעוֹ ן ,נִּ ְרצָׁ ה חֶ ְט ֵא ְך.
יא ְך / ,י ְִּר ּ ָׁפ ֵא ְך ִּמ ּ ַמכּ וֹ ַתי ְִּך,
צו ֵּר ְך לָׁ אוֹ ר יוֹ ִּצ ֵ
ִּ ּכי נִּ חַ ם ֶאת הֵ יכָׁ לֵ ְך ,נִּ חַ ם ֶאת ָּׁכל חָׁ ְרבוֹ ַתי ְִּך.

ילי שֵ ִּבי ַ /על ָּׁכבוֹ ד ָׁ ּגלָׁ ה ִּמ ּ ֵמ ְך,
ַּבת ִּציּוֹ ן ,הַ ְש ּ ִּפ ִּ
ש ִּבי ָׁ /מה ַא ְשוֶה לָׁ ְך וַאֲ ַנחֲמֵ ְך?
ַעל ָּׁבנִּ ים הָׁ ְלכ ּו בַ ּ ֶ

יִּדּ ֹדוּן ִּ ּב ְש ִּבי וּנְ דוֹ ד / ,יִּדּ ֹדוּן ָּׁכל ַמחֲנוֹ ַתי ְִּך,
ִּ ּכי ֵאש ָׁא ְכלָׁ ה הֵ יכָׁ לֵ ְך  /ו ַּתֹאכַ ל יְסוֹ דוֹ ַתי ְִּך.

ֵאין ַשרֵ ,אין שֵ בֶ ט ּתוֹ מֵ ְךֵ / ,אין מֵ ִּקים י ְִּריעוֹ ַתי ְִּך,
יתי כַ ּ ַליִּל ִּצ ּ ֵל ְךִּ / ,חגְ ִּרי ַשק ְ ּבחוּצוֹ ַתי ְִּך!
ִּש ִּ

ִּח ּ ַש ְב ִּּתי י ִָּׁמים ִּמ ֶּק ֶדם  /דוֹ רוֹ ת ו ְּשנוֹ ת עוֹ לָׁ ִּמים,

שו ִּּבי יוֹ נַת חֵ ן ,נֶעֱ צָׁ בָׁ ה  /יוֹ נָׁה מֵ ֶא ֶרץ ַא ּשוּר,

ּ ָׁפ ַר ְצ ִּּתי י ּ ָָׁׁמה ו ֶָׁק ֶדם ָׁ /משַ ְל ִּּתי ַעל הָׁ ַע ִּּמים.

ִּש ְמ ִּחיּ ִּ ,כי ָׁא ִּשים ָּׁבעֲ ָׁרבָׁ ה ְ /ברוֹ ש ִּּת ְדהָׁ ר ו ְּת ַא ּשוּר.
מֵ חֶ ְרמוֹ ן ו ְּשנִּ יר יָׁשוּר  /נִּ דְּ חֵ ְך וּנְ פוּצוֹ ַתי ְִּך,

ַּכ ּ ָׁמה ִּלי ֵאשֵ ב ַמ ְש ִּמיםִּ / ,ציּוֹ ןַ ,על שֹד חוֹ מוֹ ַתי ְִּך?
לָׁ ּ ָׁמה קוֹ ֵדר ֶא ְתהַ ּ ֵל ְך ַ /על ִּּת ּ ֵל ְך וְ שוֹ ְממוֹ ַתי ְִּך?

יבי ְמקוֹ ם ָׁאהֳלֵ ְך  /וִּ ִּיריעוֹ ת ִּמ ְש ְ ּכנוֹ ַתי ְִּך
הַ ְר ִּח ִּ
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זִּ כְ רּו נָׁא וְ קֹונְנּו  /רבי שלמה הלברשטאם ,האדמו"ר מבובוב
פסחים דף נו עמוד א
דאמר רבי שמעון בן לקיש :ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם .ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין ,ונסתלקה
ממנו שכינה .אמר :שמא חס ושלום יש במטתי פסול ,כאברהם שיצא ממנו ישמעאל ,ואבי יצחק שיצא ממנו עשו .אמרו לו
בניו :שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד .אמרו :כשם שאין בלבך אלא אחד  -כך אין בלבנו אלא אחד .באותה שעה פתח יעקב
אבינו ואמר :ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד.
יוסף אומץ אות תפג ,דינים ומנהגים לכל השנה  -ענייני מוסר ומידות למנהג פרנקפורט (יוסף יוזפה האן נוירלינגן ,פרנקפורט )1920

את זה העתקתי מכתיבת יד האלוף הר"ר יוזלמן רושהיים השתדלן הגדול...
ואם חס ושלום אירע גזירה יאמר וידוי של מהר"ר אשר מק"ק ורנקבורט.
אלקי ואלקי אבותי נשמה שנתת בי טהורה ונקיה וזכאה היתה וביצר הרע לכלכתיה וטמאתיה בחטאי ובעוונותי ובפשעי
המרובים כי אנכי חטאתי ואשמתי בגדתי וכו' ,תעיתי ותעתעתי ועברתי על מצותיך מצות עשה ומצות לא תעשה ועל כריתות
בית דין ,ועל תורה שבכתב ותורה שבעל פה סרתי ממצותיך וממשפטיך ולא שוה לי (מחטאיו הידועים לו לא יפרוס בפה ,ולי
נראה להזכירם דרך א"ב אם תספיק לו השעה ואחר כך יאמר) ,והנה הגיע השעה ליטול הנשמה ממני ולמסור לידך על קידוש
שמך המיוחד.
ויהי רצון מלפניך אלקי ואלקי אבותי ואתה צדיק על כל הבא עלי כי אמת עשית ואנכי הרשעתי ודינך ומשפטיך צדק ואמת
ואתה עתיד להחזירה בי לעתיד לבא כי כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך וכו' (ואם חס ושלום יתגבר האויב יאמר
באחריתו בשמחת רבי עקיבא לקיים הפסוק ואהבת את ה' וגו').
ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו לאהוב שם הנכבד והנורא ההיה והוה ועתיד להיות בכל לבבנו
ובכל נפשנו ולקדש שמו ברבים ,ברוך אתה ה' מקדש שמך ברבים.
שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד ,ועם זה בהיות שהדיבור בפומיה ימסור נפשו על קדושת שמו יתברך ,ותצרור נפשו בצרור
החיים אמן סלה.
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף סא עמוד ב
בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה זמן קריאת שמע היה ,והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל ,והיה מקבל עליו
עול מלכות שמים .אמרו לו תלמידיו :רבינו ,עד כאן? אמר להם :כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך  -אפילו נוטל את
נשמתך ,אמרתי :מתי יבא לידי ואקיימנו ,ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו? היה מאריך באחד עד שיצתה נשמתו באחד .יצתה
בת קול ואמרה :אשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד .אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא :זו תורה וזו שכרה?
ִמ ְמ ִתים י ְָדָך ה' ִמ ְמ ִתים וגו'!  -אמר להם :חלקם בחיים .יצתה בת קול ואמרה :אשריך רבי עקיבא שאתה מזומן לחיי העולם
הבא.
מהרש"א חידושי אגדות יב ,א ,ד"ה "אמר ליה"
א"ל חלקם בחיים וכו' :אמר חלקם בלשון רבים .רוצה לומר חלק של כל הצדיקים ושכרם לא יהיה בעולם הזה רק בארץ
החיים ...שהצדיק נוטל חלקו וחלק הרשע בגן עדן ...והרשע נוטל חלקו וחלק הצדיק בגהנום...
משה פראגר ,מקדשי השם בימינו  -צרור תעודות ועדויות על מקדשי השם בישראל ,מחניים ס
והנה עדות על מצעד-השירה של קהילת זלוצ'ב ,כשבראש צועדים נושאי ספרי-התורה שהוצאו מבית הכנסת הבוער:
"ביום השני לכניסת הגרמנים לזלוצ'ב ,ליד טרנופול( ,יוני  ,) 1941הוציאו החיילים הגרמנים והאוקראינים כשלושת אלפי
יהודים מבתיהם ,אנשים ,נשים וטף וביניהם רבים מפליטי מערב גאליציה ,שרוכזו בחצר בית-הכנסת ונסגרו על מסגר 3 .ימים
היו היהודים כלואים ללא אוכל ומשתה .בשבת הוציאו אותם והובילום למבצר שמאחורי העיר .את בית-הכנסת הציתו באש.
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זִּ כְ רּו נָׁא וְ קֹונְנּו  /רבי שלמה הלברשטאם ,האדמו"ר מבובוב
כשהיהודים יצאו את בית -הכנסת הבוער לקחו אתם את ספרי התורה .בין היהודים נמצא מקובל נודע ,מזקני החסידים של
הרבי מדזיקובור ,מאיר אפן שמו ,פליט מעיר ריישא .הוא צעד בראש מאות היהודים ,שהיו עטופים בטליתות ורבים מהם
נושאים בידיהם ספרי תורה .הובילו אותם לקבר-ההמונים שנכרה עבורם במשך  3הימים שנכלאו .לאורך כל הדרך שרו
היהודים בקול רם" :רננו צדיקים בה'" .בבואם ליד הקבר נשארו הגברים עומדים כמאובנים ,הנשים והילדים פרצו בבכי.
התיצב ר' מאיר ביניהם ,בידו האחת ספר -תורה וביד השניה שופר .פניו נראו אותה שעה כפני מלאך ,והוא פתח בדברים לפני
העדה הקדושה אודות קידוש השם ,אודות נצחיותו של עם ישראל ועל נקמתו של הקב"ה שינקום דם עבדיו השפוך והארץ לא
תכסה הדם הנקי .באוירה זו הוציאו הקדושים את נשמותיהם".
(מתוך פרקי הזכרונות של אליעזר אונגר בספרו "יזכור").

הרב אלי סדן ,מה עדיף :למות או לחיות על קידוש ה'?
מתוך כתבה של סיון רהב מאיר ,כ' אב התשע"ד )http://www.ch10.co.il/news/67033/( ,16.00.2014 /

הבלטת הנכונות למות עבור עם ישראל – היא מעבר לכל פרופורציה .בבית המדרש שלנו הנושא העיקרי הוא איך לחיות על
קידוש השם ולא איך למות .זו לא סמנטיקה ,זו מהות .מהות עמוקה וברורה .רק לפני מספר ימים קראנו בפרשת השבוע את
הפסוק 'ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום' .דבקות בתורה אינה התנתקות מהחיים ,אינה שאיפה למשהו מחוץ
לעולם ,אלא זוהי צורת החיים היותר אמיתית ,שהיא מלאת שמחה ,חיוניות ובריאות נפשית ופיזית .על פי תורת ישראל על
האדם לשאוף שכל חייו יהיו ממולאים בטוב ,מוסר ,מצוות ,מעשי חסד ואהבת ישראל.

ִּש ַמע ָּׁב ָׁר ָׁמה
ִּש ָׁר ֵאל ,קוֹ ְלכֶ ם י ּ ָׁ
ז ְִּכר ּו נָׁא וְ קוֹ נְ נ ּו ָּׁכל י ְ

ַעל ְש ֵרפַ ת ַא ְלפֵ י ִּמ ְד ָׁרשוֹ ת וּבָׁ ּ ֵתי ְכנ ִֵּסיּוֹ ת

ידה ּג ְֶר ַמנְ יָׁה ֶאת ַע ּ ֵמנ ּו ִּ ּבימֵ י ז ַַעם הַ ִּּמ ְלחָׁ ָׁמה
ִּ ּכי ִּה ְש ִּמ ָׁ

ִּר ְבבוֹ ת ִּס ְפ ֵרי תוֹ ָׁרה וְ לוֹ ְמ ֶדיהָׁ  ,נְ קוֹ נֵן ִּ ּב ְש ִּאיּוֹ ת

שנּוֹ ת ַא ְכז ִָּׁריּוֹ תָּׁ ,ב ָׁר ָׁעב וּבַ ָּׁצ ָׁמא
ְ ּב ִּמיתוֹ ת ְמ ֻ

שי ֵאלִּ ,ה ִּּצית ּו וְ ֵעינֵינ ּו צוֹ ִּפיּוֹ ת
ִּש ְּלח ּו ָּׁב ֵאש ִּמ ְקדְּ ֵ

ַאל ִּּת ְש ְ ּכח ּו ְ ּבכָׁ ל הַ דּ וֹ רוֹ ת ,עֲ ֵדי ִּּתזְכּ ּו ִּל ְראוֹ ת ַּב ּנֶחָׁ ָׁמה.

ְש ּ ֵלם הַ ּ ַמ ְב ִּעיר ֶאת הַ ְ ּב ֵע ָׁירה ,י ִָּׁדין ַּבגּוֹ יִּם ָׁמלֵ א גְ וִּ יוֹ ת.
י ַ

צַ עֲ ָׁק ָׁתם ו ְּב ִּכיּוֹ ֵתיהֶ םְ ,צפו ִּּפים ו ְּסגו ִּּרים ַּב ְ ּקרוֹ נִּ ים

זָׁעֲ ק ּו ָׁש ַמיִּם וָׁאֲ ָׁד ָׁמה ַעל ַא ְלפֵ י עֲ יָׁרוֹ ת ִּמ ְב ְצ ֵרי תוֹ ָׁרה

ַּכ ּצֹאן לַ ּ ֶטבַ ח יוּבָׁ ל ּו ִּל ְש ֵרפָׁ ה ַּב ִּ ּכ ְבשוֹ נִּ ים

ַא ְרצוֹ ת ֵאירוֹ ּ ָׁפה ו ְּק ִּה ּלוֹ ֶתיהָׁ  ,נוֹ חֲלֵ י ו ְּמ ַקיְּמֵ י ְמסוֹ ָׁרה

קוֹ ל ַשוְ ָׁעם ִּיזָּׁכֵ ר ּ ָׁת ִּמיד ִּל ְפנֵי שוֹ כֵ ן ְמעוֹ נִּ ים

יקים ז ְֵקנִּ ים ַוח ֲִּס ִּידים ,דְּ בֵ ֵקי אֱ מ ּונָׁה ְטהוֹ ָׁרה
צַ דִּּ ִּ

ִּש ָׁר ֵאלָׁ ,מ ְסר ּו נ ְַפ ָׁשם לַ אֲ דוֹ נֵי הָׁ אֲ דוֹ נִּ ים.
ְ ּב ָׁק ְר ָׁאם ּ ְש ַמע י ְ

ִּמיֹּום ָׁ ּג ִּלינ ּו מֵ ַא ְרצֵ נ ּו לֹא הָׁ יָׁה ָּׁכזֶה ִּ ּכ ָּׁליוֹ ן נוֹ ָׁרא.

ידיהֶ םַ ,והֲמוֹ נֵי ַע ְּמ ָׁך ּ ָׁש ָׁמה
ְשיבוֹ ת וְ ַת ְל ִּמ ֵ
אשי י ִּ
ָׁר ֵ

יתנוּ ,הַ ֵּבט נָׁא ִּמ ּ ָׁש ַמיִּם
ַרחֵ ם ַעל ְש ֵא ִּר ֵ

הֶ עֱ ִּבידוּם ְ ּב ִּע ּנ ּויִּים ָׁק ִּשיםַ ,וה ֲָׁרגוּם ְ ּביָׁד ָׁר ָׁמה

שר ְ ּכיוֹ ְצ ֵאי ִּמ ְצ ַריִּם
ְל ַמחֲנוֹ ת הַ ְ ּקדוֹ ִּשיםִּ ּ ,פי ֶע ֶ

דְּ מֵ י יְלָׁ ִּדים ַר ִּ ּכים צוֹ עֲ ִּקים ֵאלֶ ָׁ
יך ִּמן הָׁ אֲ ָׁד ָׁמה

שנוּ ,וְ ַנחֲמֵ נ ּו ְ ּב ִּכ ְפלָׁ יִּם.
קוֹ מֵ ם ֵּבית ָׁק ְד ֵ

ָׁשים ,לֹא ְתחַ יֶּה ָּׁכל נְ ָׁש ָׁמה.
נְ קוֹ ם נִּ ְק ַמת טַ ף ְּונ ִּ

ּשלַ יִּם.
יאנ ּו ְל ִּציּוֹ ן וִּ ירו ָׁ
רוֹ ְממֵ נוַּ ,וה ֲִּב ֵ
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יואל פרק א פסוק ח
ְעּוריהָ :
אֱ לִי כִ בְ תּולָה חֲ ג ַֻרת שַ ק עַ ל בַ עַ ל נ ֶ
מלבי"ם ביאור המילות יואל פרק א פסוק ח
אלי .מענין יללה ונתחלף היו"ד בא' ול' הכפל נפלה:
אלשיך על יואל פרק א פסוק ח
והענין כי (ח) הבתולה החוגרת שק על בעל נעוריה .אשר ארש אותה ולא לקחה ...אך יללתה איננה כי אם על היותו בעל נעוריה,
כי הוא בן זוגה מאז היו למעלה ,ואחר בואן אל העולם וארש אותה ,שהוא על הנוגע אל הנפש ,כי הן לאחדות אשר חיברם
היוצר מתחלה ,ובהפרדם נפגם חיבור נפשותם...
פרופ' נתן אביעזר (המחלקה לפיזיקה) ,אֱ לִּי צִּ ּיֹון וְ עָׁ ֶריהָׁ
דף שבועי מאת היחידה ללימודי יסוד ביהדות ,מספר  ,070פרשת דברים וט' באב ,תש"ע

כעת נחזור לתקופת הגמרא ,שבה לא ביצעו את שני השלבים זה אחר זה מיידית ,כבימינו .בתקופה שבין שני השלבים הייתה
האישה "בתולה עם בעל" .הזוג טרם החל לחיות יחד ,אבל היה לה "בעל" ,שהרי כבר התקיימו הקידושין ,וכאמור ,נדרש גט
כדי לנתק את הקשר .אם הבעל נפטר בתקופה שבין שני השלבים ,האירוע נחשב טרגדיה מיוחדת ומצערת הרבה מהמקרה
שהבעל נפטר אחרי הנישואין ,אחרי שנים שבהן בני הזוג נהנו מחיים יחדיו .על הטרגדיה הנוראה הזאת מדובר בפזמון הקינה.
אפשר ללמוד על יחסה של התורה לגודל הטרגדיה ,כאשר הבעל נפטר בין שני השלבים ,מהמצווה הקובעת שבתקופה זו פטור
יִקחֶ נָה
ּומי-הָ ִאיש אֲ שֶ רֵ -א ַרש ִאשָ ה וְ ל ֹא ל ְָקחָ ּה ֵילְֵך וְ ָישֹב לְבֵ יתֹו פֶן-יָמּות בַ ִמל ְָח ָמה וְ ִאיש ַא ֵחר ָ
הבעל מלצאת למלחמת רשותִ " :
" (דב' כ:ז) .הפסוק מתאר מצב שבו האיש ביצע את שלב האירוסין אך עדיין לא ביצע את שלב הנישואין ,וזהו בדיוק המקרה
שעליו מדובר בפזמון הקינה .מעניין להעיר שהתורה מדגישה את הטרגדיה מצד הבעל – "פן ימות במלחמה ואיש אחר
יקחנה" ,ואילו הקינה מדגישה את הטרגדיה מנקודת מבטה של האישה – "כבתולה חגורת שק על בעל נעוריה" ,אבל ברור
שהאסון נורא הוא לשניהם.
עתה נעבור לדון בביטוי "בעל נעוריה" .מדוע הקינה מדגישה שהאלמנה הייתה אישה צעירה? נראה שהסיבה היא אכן,
שהטרגדיה נוראה שבעתיים כאשר האישה חייבת להתאבל על בעל נעוריה .מוטיב זה מופיע כמעט בכל ספרות העולם]3[ .
ואשר לפשר הדוגמה הראשונה בפזמון – "כמו אישה בציריה" .הקינה משווה בין כאב נפשי ,שמקורו באבלות ,לכאב פיזי,
שמקורו בצירי לידה .אם האבלות נוראה ביותר ,הרי הגבול בין כאב נפשי לכאב פיזי מיטשטש .לשון אחר ,האישה בקינה
סובלת מכאבים פיזיים ("אישה בציריה") בגלל כאבי אבלות שהם כה עמוקים .אין זה רק ביטוי ספרותי אלא תיאור מציאותי
מאוד של האבלות.
לסיכום ,אנו למדים מפזמון הקינה "אלי ציון" שאין לראות בחורבן הבית עוד אירוע היסטורי מצער שפקד את עם ישראל ללא
משמעות מיוחדת לחיינו היום .אנו מחויבים להרגיש את כאב הטרגדיה יום יום ,כמו הבתולה הצעירה שאיבדה את בעלה,
ואנו מחויבים להרגיש את כאב האבלות על חורבן הבית ככאב פיזי ,כמו שחשה אישה בציריה.
קדושת לוי על מגילת איכה
אלי ציון ועריה כמו אשה בציריה .והכלל ,כי האשה בשעה שכורעת לילד יש לה צער אבל באמת אחר כך כשתלד יהיה לה
שמחה גדולה .וכן כל העומדים שם אפילו בשעת צערה יש להם שמחה ,כי הם יודעים שבוודאי תלד בן או בת וזה באמת הוא
שמחה .וגם לה באמת יהיה אחר כך שמחה כשתלד ,רק בשעת מעשה יש לה איזה צער .כן באמת ציון אפילו שעכשיו יש לה
צער מחורבנה הוא רק כמו אשה בציריה אבל באמת הקדוש ברוך הוא יש לו שמחה מזה ,כי הוא יודע שהצער הוא רק לשעה
אבל אחרי זה יבנה הקדוש ברוך הוא ביתר שאת ויתר עוז .וזהו הרמז במדרש (איכ"ר א) אין לה מנחם ,כל מקום שנאמר אין
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לה הוה לה אחר כך כמו בשרה נאמר (בראשית יא ,ל) ותהי שרה עקרה אין לה ולד ובאמת היה לה ולד ויבואר כמו שאמר
אדמ"ו אין מזל לישראל ,האי"ן הוא מזל לישראל ,הוא המשפיע מזל לשון יזל מים מדליו (במדבר כד ,ז) וזהו אין לה מנחם,
האי"ן הוא מנחם לה ,כי הוא יודע שבוודאי יבנה אותה וינחם אותה בכפלי כפלים:
אֱ ִּלי ִּציּוֹ ן וְ ָׁע ֶריהָׁ ּ ְ ,כמוֹ ִּא ּ ָׁשה ְ ּב ִּצ ֶיריהָׁ ,
שקַ ,על ַּב ַעל נְ עו ֶּריהָׁ
וְ ִּכ ְבתוּלָׁ ה חֲגו ַּרת ַ
שר נ ּ ַֻטשּ ְ ,ב ַא ְש ַמת צֹאן עֲ ָׁד ֶריהָׁ ,
עֲ לֵ י ַא ְרמוֹ ן אֲ ֶ
יאת ְמחָׁ ְרפֵ י ֵאלּ ְ ,בתוֹ ְך ִּמ ְקדַּ ש ח ֲָׁד ֶריהָׁ .
וְ ַעל ִּ ּב ַ
עֲ לֵ י ָׁגלוּת ְמ ָׁש ְר ֵתי ֵאל ,נְ ִּעימֵ י ִּשיר ז ְָׁמ ֶריהָׁ ,
ש ּ ַפ ְך ְ ּכמוֹ מֵ ימֵ י יְאוֹ ֶריהָׁ .
שר ֻ
וְ ַעל דָּׁ ָׁמם אֲ ֶ
שר דָּׁ ַמם ְ ּב ָׁע ֶריהָׁ ,
עֲ לֵ י הֶ גְ יוֹ ן ְמחוֹ לֶ יהָׁ  ,אֲ ֶ
שר ָׁש ַמם ו ִּּב ּטוּל סַ נְ הֶ ְד ֶריהָׁ .
וְ ַעל ו ַַעד אֲ ֶ
ידיהָׁ ו ִּּפ ְדיוֹ נֵי ְ ּבכוֹ ֶריהָׁ ,
עֲ לֵ י ז ְִּבחֵ י ְת ִּמ ֶ
וְ ַעל ִּח ּלוּל ְ ּכלֵ י הֵ יכָׁ ל ו ִּּמז ְֵּבחַ ְקטוֹ ֶריהָׁ .
עֲ לֵ י טַ ּ ֵפי ְמלָׁ כֶ יהָׁ ְ ּבנֵי ָׁדוִּ ד ְ ּג ִּב ֶיריהָׁ ,

שר חָׁ ַש ְך ְ ּב ֵעת סָׁ ר ּו ְ ּכ ָׁת ֶריהָׁ .
וְ ַעל י ְָׁפיָׁם אֲ ֶ
שר ָׁ ּגלָׁ ה ְ ּב ֵעת חָׁ ְר ַּבן דְּ ִּב ֶיריהָׁ ,
עֲ לֵ י כָׁ בוֹ ד אֲ ֶ
שר לָׁ חַ ץ וְ ָׁשם ַש ִּ ּקים חֲגוֹ ֶריהָׁ :
וְ ַעל לוֹ חֵ ץ אֲ ֶ
ִּיריהָׁ ,
שר הֻ כּ ּו נְ ז ֶ
עֲ לֵ י ַמחַ ץ וְ רֹב ַמכּ וֹ ת אֲ ֶ
וְ ַעל נִּ ּפוּץ אֱ לֵ י סֶ לַ ע עֲ וִּ ילֶ יהָׁ נְ ָׁע ֶריהָׁ .
עֲ לֵ י ִּש ְמחַ ת ְמ ַשנְ ֶאיהָׁ ְ ּב ָׁש ְח ָׁקם ַעל ְשבָׁ ֶריהָׁ ,
וְ ַעל ִּע ּנוּי ְ ּבנֵי חוֹ ִּרין נְ ִּדיבֶ יהָׁ ְטהוֹ ֶריהָׁ .
שר ָׁעוְ ָׁתה ְסלוֹ ל דֶּ ֶר ְך אֲ שו ֶּריהָׁ ,
עֲ לֵ י פֶ ַשע אֲ ֶ
וְ ַעל ִּצ ְבאוֹ ת ְקהָׁ לֶ יהָׁ ְשזוּפֶ יהָׁ ְשחוֹ ֶריהָׁ .
עֲ לֵ י קוֹ לוֹ ת ְמחָׁ ְרפֶ יהָׁ ְ ּב ֵעת ַרבּ ּו ְפג ֶָׁריהָׁ ,
וְ ַעל ִּרגְ ַשת ְמג ְַדפֶ יהָׁ ְ ּבתוֹ ך ִּמ ְש ַּכן חֲצֵ ֶריהָׁ .
שר חֻ ּ ַלל ְ ּב ִּפי ָׁקמֵ י ְמצֵ ֶריהָׁ ,
עֲ לֵ י ִּש ְמ ָׁך אֲ ֶ
וְ ַעל ּ ַתחַ ן יְצַ ְּוח ּו לָׁ ְך ְקשוֹ ב ו ְּשמַ ע אֲ ָׁמ ֶריהָׁ .
אֱ ִּלי ִּציּוֹ ן וְ ָׁע ֶריהָׁ ּ ְ ,כמוֹ ִּא ּ ָׁשה ְ ּב ִּצ ֶיריהָׁ ,
שקַ ,על ַּב ַעל נְ עו ֶּריהָׁ
וְ ִּכ ְבתוּלָׁ ה חֲגו ַּרת ַ

——27

סיום ~ לשנה הבאה בירושלים ...הבנויה
הרב שלמה אבינר  -שו"ת סמס בנושא נוסח התפילה בדור של גאולה  -לשנה הבאה בירושלים הבנויה
http://www.havabooks.co.il/sms.asp?cat=17

שאלה  :בהגדה של פסח מבית לוי (עמ' רלג) ובהגדה של פסח שי לתורה (עמ' תיא) מובא ,שהגרי"ז ,אב"ד דבריסק ,היה מקפיד
על אלה המוסיפים את המילה "הבנויה" כאשר מזכירים את ירושלים ,והיה נוהג לומר שלא מצינו בשום מקום נוסחה כעין זו,
והיא תוספת של אותם אלו החושבים שכבר הגענו למחצית הגאולה ,וכל מה שחסר הוא "הבנויה" .האם אמירה זו הינה ביטוי
ציוני?
תשובה  :מרן הרב קוק מביא את הנוסח הזה כנוסח ירושלים (עיין ספר מלאכים כבני אדם עמ'  .)221הג"ר מנחם מנדל כשר
מביא את "בירושלים הבנויה" בהגדה שלמה באותיות קטנות ,ובהגדת פסח ארצישראלית עם ההוספה" :בארץ ישראל
אומרים".
הג"ר יעקב משה חרל"פ מביא את המילה "הבנויה" בסוגריים .נוסח זה גם מופיע בהגדה של צה"ל ,ובהערותיו של הג"ר שלמה
גורן כתוב "נוסח ארץ ישראל" .ברור הדבר שהנוסח התחיל בארץ ישראל .בגלות אמרנו "לשנה הבאה בירושלים" .אבל בארץ
ישראל ,וליתר דיוק בירושלים ,אנו כבר כאן בירושלים ,לכן מוסיפים "הבנויה" .מה שאמר הגרי"ז שזה נוסח חדש ,זה נכון,
אבל זה לא חייב להיות דבר ציוני .זה לא קשור למדינת ישראל אלא לנמצאים בארץ ובירושלים .מי הראשון שאמר "לשנה
הבאה בירושלים"? איננו יודעים.
הרב דב בערל וויין  -לשנה הבאה בירושלים (ניסן תשס"ט)
http://www.yeshiva.org.il/midrash/11144

את התקווה והתפילה המסורתית בת אלפי השנים הזאת הביעו יהודים בכל הגלות הארוכה .אומרים אותה בסוף סדר פסח,
שקיימנו לא מכבר ,וגם בסיום תפילות יום הכיפורים .זה נראה לי קצת אירוני ואני אפילו קצת תמה ומאוכזב מכך שדווקא
כאשר לא היתה ליהודים אפשרות פיזית ממשית להגשים את המשאלה הזאת ,הם האמינו בלהט בהבטחה שיש בה
והשתוקקו לחוות את הגשמתה בימי חייהם ובכל תנאי .בקיצור ,אבותינו באמת התכוונו למילים כשאמרו "לשנה הבאה
בירושלים".
בימינו ,כשאפשר לחיות את החלום הזה ולקיים את ההבטחה במלואה ,כשכולנו יכולים להיות בירושלים השנה ,וקל וחומר
בשנה הבאה ,הביטוי הזה נשמע חלול וצבוע משהו.
לאחר שהעברתי את חג הפסח מחוץ לארץ -ישראל ,קלטתי את האנומליה שמאפיינת את החיים היהודיים המודרניים .איך
קרה שיהודים טובים ,מאמינים ,נאמנים ושומרי מצוות אומרים "לשנה הבאה בירושלים" בלי נקיפות מצפון או אפילו
מחשבה על האירוניה שבדבר? שהרי ברור שלרוב היהודים שחיים בתפוצה ,בייחוד באמריקה הצפונית" ,לשנה הבאה
בירושלים" הוא רק ביטוי ריק מתוכן ,גם אם מרגש .הגישה הזאת מאפיינת את כל מגזרי החברה היהודית :חרדים ,דתיים,
מסורתיים ,חילוניים בכל מובן ,יהודים שהתבוללו ,ויהודים שנישאו בנישואי תערובת .כל ארבעת הבנים יושבים בשולחן
הסדר ואומרים פה אחד "בשנה הבאה בירושלים" ,אך הם גם מסכימים שזאת לא תוכנית מעשית בשבילם.
מדוע? ליהודי המתבולל והחילוני ,ישראל כאומה וירושלים כעיר הקודש שוב אינם דברים שמדברים אל לבו ואל נשמתו.
במאה ה 19-קבעה התנועה הרפורמית בגרמניה שברלין היא ירושלים שלה .טוב ,זה לא בדיוק הסתדר ,אבל זה כבר סיפור
אחר שאיננו קשור למאמר הזה.
היום לקבוצה הזאת כבר אין חיבור רגשי או היסטורי לארץ ישראל או לירושלים .מעניין לציין שלקבוצה הזאת יש ייצוג
אפילו כאן ,במדינת ישראל עצמה ,בקרב אלה שמכחישים את זכותה של מדינת ישראל להתקיים כמדינה יהודית .הם רואים
את בעיר ירושלים ואת מדינת ישראל דרך פגמיהן  -פקקי התנועה ,מלמחות צבאה ,כישלונה כמדינה הכי חילונית ,ליברלית
ומערבית בעולם .הם מתעבים את הדת ובזים למסורת היהודית כדברים אנכרוניסטיים שאינם ראויים לקיום או להמשכיות
בחברה הנאורה.
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מאחר שירושלים אינה מושלמת בעיניהם ,וגרוע מזה ,מאחר שאיננה ששה לאמץ את אמות המידה שלהם לשלמות  -היא
מתעקשת שלא להיות נאורה יותר משאר העולם הנאור  -היא כבר מאבדת את משמעות מבחינתם" .בשנה הבאה בירושלים"
נכון רק כשמדובר בירושלים האוטופית ,הבדיונית והדמיונית שהם רואים בעיני רוחם .מאחר שירושלים הזאת מעולם לא
היתה ולעולם לא תהיה ,למה לטרוח עם ירושלים בכלל? הרי היא רק מקום על המפה ,לא יפה במיוחד ודי קרתני .יש
בירושלים האמיתית יותר מדי מוסדות תורניים שלא מאפשרים לירושלים הדמיונית ,האידיאלית ,הנאורה והחילונית לעילא
לצמוח.
גם יהודים דתיים בגולה מתקשים להתמודד עם ירושלים האמיתית .הפנטזיה שלהם על ירושלים המושלמת  -ירושלים עם
מנהיגות דתית ורבנית מהסוג המסוים שהם רוצים ,ירושלים עם אחידות של מנהגים ושל קיום מצוות ,ירושלים עם צייתנות
מוחלטת למסורת ולמנהגים  -מונעת מהם לראות את ירושלים כפי שהיא באמת .הואיל וגם ירושלים המושלמת שלהם איננה
זמינה כעת" ,לשנה הבאה בירושלים" נאמר במשמעות של "לשנה הבאה בירושלים ,אבל רק בתנאים שלי ".ירושלים
הדמיונית מושכת את הלב הרבה יותר מהעיר האמיתית .בירושלים הדמיונית אין בעיות דיור ,חינוך או קשיי בתעסוקה .היא
משיחית בטבעה ולכן "לשנה הבאה בירושלים" היא בעצם תפילה של המשיח ,אבל לא שלנו.
גם קבוצה זו של יהודים נפלאים ונאמנים שתומכים בעם ישראל ובארץ-ישראל בכל לבם ,בכל זאת ממתינה שהגדרת השלמות
שלה תתגשם לפני שהמשפט "לשנה הבאה בירושלים" יהפוך בשבילה למציאות .חבל ,מפני שהם עצמם ,העם היהודי בכלל,
מדינת ישראל וירושלים בפרט ,כולם מחמיצים הזדמנות נפלאה לבנות את ירושלים האמיתית כאן ועכשיו .הבה נקווה ונפעל
לכך שבשנה הבאה באמת נגיע לירושלים ושירושלים האמיתית תפרח ותשגשג היום וגם בעתיד.

כֹּה אָ ַמר ה' ְצבָ אוֹּ ת
יעי וְ צוֹּ ם הָ עֲ ִש ִירי
ישי וְ צוֹּ ם הַ ְש ִב ִ
יעי וְ צוֹּ ם הַ ח ֲִמ ִ
צוֹּ ם הָ ְר ִב ִ
יִ ְהיֶה לְ בֵ ית יְ הו ָדה לְ ָששוֹּ ן ולְ ִש ְמחָ ה ולְ מֹּעֲ ִדים טוֹּ ִבים
וְ הָ א ֱֶמת וְ הַ ָשלוֹּ ם אֱהָ בו
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