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 ת פו ר  ש  ל המ  ע  ים ו  פ  ס  ל הנ  ע  

 ל הנפלאות א  ל הניסים ו  א  

ֵיׁש   י ו  י ֲאדֹּנ  עון ב  ד  יו ג  ֹּאֶמר ֵאל  י נּו ֲאבוֵתינּו ֵלאמֹּר    ה'ו  רּו־ל  פ  יו ֲאֶׁשר ס  אֹּת  ל  פ  ל־נ  ֵיה כ  א  ֹּאת ו  ל־ז נּו כ  ת  א  צ  ה מ  מ  ל  נּו ו  מ  ע 

נּו  ם ֶהֱעל  י  ר  צ  מ  ֹּא מ  ה ה'ֲהל ת  ע  נּו  ו  ׁש  ט  ן  ה'נ  י  ד  ף־מ  כ  ֵננּו ב  ת  י   1פסוק יג(. שופטים פרק ו  )  :ו 

ב  ז  רּו ע  מ  י א  ֵאין  ה'כ  ֶרץ ו  א   2פסוק ט(.  יחזקאל פרק ט) :רֶֹּאה ה'ֶאת־ה 

יֵמי ֶקֶדם יֵמיֶהם ב  ת  ב  ל  ע  ל פ  נּו פֹּע  רּו־ל  פ  נּו ֲאבוֵתינּו ס  ע  מ  ֵנינּו ׁש  ז  א  ים ב   3.ב(  מדתהלים  ) :ֱאֹלה 

   דור המבול –  פרשת נחלו א בראשית רבה 

ר    ? והוא ישקיט ומי ירשיע" )בראשית ט יח(. " בהיויהיו בני נח היוצאים מן הת" ועל    ? פנים ומי ישורנוְוַיְסתֵּ

כדיין    .עולמומ  –"  יסתר פנים, "מעולמו  –"  והוא ישקיט"  :דרש ר' מאיר  -" )איוב לד כט(  גוי ועל אדם יחד

)איוב    "עבים סתר לו ולא יראה : "כך אמרו דור המבול  .על פניו ואינו יודע מה נעשה מבחוץכילה    םשמותחי

וה לדור  ונתן של   ו:אמר"?  והוא ישקיט ומי ירשיע"ב  וכתשומה הוא  ם:  אמר לה  !דייך מאיר   :אמרו לו  4.(יד  כב

   5.(ח )איוב כא " זרעם נכון לפניהם עמם וצאצאיהם לעיניהם" ?ומה שלוה נתן להם...   המבול

 אין חנופה לפני המקום –תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק ז הלכה ג 

"האל הגדול הגיבור והנורא". ירמיה אמר: "האל הגדול    :של תפילה  ה ע  בֵּ ְט אמר רבי פינחס: משה התקין מַ 

  למה אמר הגיבור? לזה נאה לקרות גיבור שהוא רואה חורבן ביתו ושותק. ולמה   6הגיבור" ולא אמר הנורא.

דניאל    7. )תהלים סח לו(  ך"ילא אמר נורא? אלא שאין נורא אלא בית המקדש, שנאמר: "נורא אלהים ממקדש

 
נוזף בגדעון או מוכיח אותו על קטנות אמונתו, כי אם קורא לו  על דברי תיגר אלה, לכאורה דברים קשים וחמורים, אין הקב"ה    1

ֶפן ֵאָליו  לקום ולהנהיג את העם: " יָך  ה'ַויִּ תִּ ַלחְּ ָין ֲהֹלא שְּ דְּ ַכף מִּ ָרֵאל מִּ שְּ ָת ֶאת־יִּ ַשעְּ הוֹּ ֲחָך ֶזה וְּ כֹּ אֶמר ֵלְך בְּ ". ואנו, אין בנו כח כגדעון  ַויֹּ
 שיע את ישראל. לא להעיז ולמחות כלפי שמיא ולא לקום ולהו

2    ...  " שהם    םאלא בעליוני  םאינו משגיח כלל בתחתוני  ר:כלומ  ,ועוד היו אומרים עזב ה' את הארץראה פירוש רד"ק לפסוק: 
  : כמו שהיו אומרים רשעי עולם  .לבני אדם ויעשו בה כרצונם  ּהבָ זָ כי עָ   ,אבל בעניני הארץ לא ישגיח כלל  ם. הגלגלים והמלאכי

יחזקאל מוכיח את בני דורו על שכשבקשו לחטוא ולפרוק עול. מצאו צידוק  הנביא  ".  ה וחוג שמים יתהלךעבים סתר לו ולא ירא
בטענה שהקב"ה עזב את הארץ ושוב אין הוא משגיח על בני האדם. אבל להבדיל מדורו של יחזקאל, אנו עוסקים בשישה מיליון  

הביטה משמים וראה" ושלא יפקיר את העולם לפראי אדם.  נשמות טהורות שייחלו בכל לבם להופעת הקב"ה בארץ, שהתחננו "
 כמה מהם חשבו, אולי ברגעי הייאוש האחרונים, שאפשר ואכן "עזב ה' את הארץ" ונתן את הכח והממשלה לשטן?

ושפוך לב בעתות משבר, צרה ומצוקה, מכיל לא    , עידודמקור נוסף הוא ספר תהלים. דווקא הספר המשמש מקור לצקון לחש  3
אבל בטון לכאורה הרבה יותר    מזכיר את דברי גדעון לעיל ו   פסוקים של זעקה גדולה ומרה. אם פסוק זה הוא עדיין רך מעט  

ֵתינּומינורי, באים פסוקים קשים בהמשך הפרק של טרוניא כלפי שמיא: " אוֹּ בְּ צִּ ֹלא־ֵתֵצא בְּ יֵמנּו וְּ לִּ ָת ַוַתכְּ ֹלא־   ...  ַאף־ָזַנחְּ ָך בְּ ר־ַעמְּ כֹּ מְּ תִּ
ֹל ן וְּ יֵריֶהם: הוֹּ חִּ מְּ יָת בִּ בִּ ֵתינּו  א־רִּ יבוֹּ בִּ סְּ ֵכֵנינּו ַלַעג ָוֶקֶלס לִּ שְּ ָפה לִּ יֵמנּו ֶחרְּ שִּ ָמֶות...    תְּ ַצלְּ ַכס ָעֵלינּו בְּ ים ַותְּ קוֹּם ַתנִּ מְּ יָתנּו בִּ כִּ י דִּ י־   ...  כִּ כִּ

ָחה: בְּ אן טִּ צֹּ נּו כְּ ַשבְּ ם ֶנחְּ נּו ָכל־ַהיוֹּ ַרגְּ יַשן   ָעֶליָך הֹּ ַנח ָלֶנַצחעּוָרה ָלָמה תִּ זְּ יָצה ַאל־תִּ ָני ָהקִּ מוטיב זה  כדברי אליהו לנביאי הבעל?!  ".  ֲאדֹּ
  פעמי או ייחודי לפרק מד והוא חוזר במספר פרקים אחרים בספר תהלים, חלקם נראה מצוטטים במדרשים שנביא -אינו חד

משמש פתחון פה  שמא גם ספר ש. האם אבותינו ואמותינו ששפכו לבם בספר תהלים ראו בו רק ספר נחמה ותקווה, או  להלן
ונאחזו בספר תהלים שישמש שופר    ,ביע תרעומת קשה וטרוניא גדולה שהם בלשונם לא היו מעיזים לאומרםלהוגים בו לה

 לכאבם וזעקתם. 
ַהָלְךהפסוק המלא שם: " 4 תְּ ם יִּ חּוג ָשַמיִּ ֶאה וְּ רְּ ֹלא יִּ ים ֵסֶתר־לוֹּ וְּ  מכונס בשמים.  רי העננים ווהקב"ה כביכול מסתתר מאח ". ָעבִּ
ַהָלְך: "איוב כב ידבעקבות אזכור הפסוק מ  5 תְּ ם יִּ חּוג ָשַמיִּ ֶאה וְּ רְּ ֹלא יִּ ים ֵסֶתר־לוֹּ וְּ ", בסוף פירושו של רד"ק לפסוק ביחזקאל הנ"ל,  ָעבִּ

איר דורש את הפסוק על דור המבול, שבדומה לדורו של יחזקאל, בקשו לחטוא ואמרו  נדרשנו לדרשות חז"ל על פסוק זה. ר' מ
שהקב"ה שוב אינו משגיח על מה שקורה בארץ: "יסתיר פנים לעולמו". חכמים גוערים ברבי מאיר: "דייך מאיר" ומפרשים מה  

לשמוע שאין אלה רק דברי רשעי דור שמפרשים ולא ברור מה ענה להם ר' מאיר ואם נשאר נאמן לדרשתו המקורית ממנה ניתן  
המבול. שאם כן, מדוע זה גערו בו חכמים! הוא ר' מאיר שחזר במוצאי שבת לביתו ומצא את שני בניו מתים ובכה עליהם בכי  
מר )מדרש משלי בובר פרק לא(. כך או כך, אזכור הפסוק מאיוב, הגם שאליפז התימני הוא שאמרו בתשובתו לאיוב, אינו יוצא  

יפשוטו. כך אולי הרגיש איוב בצרתו ואבלו כשהוא אומר, בין השאר: "מידי   שִּ ַשַדי ֵהַמר ַנפְּ י וְּ ָפטִּ שְּ יר מִּ . ב(  איוב כז" )ַחי־ֵאל ֵהסִּ
אִּ  מיליון  על שישה  נאמר אנו  לפניהם  יוֹּ ומה  נכון  היה  לא  איובים שזרעם  ר' מאיר?  כבניו של  זכים  ילדים  מיליון  ובהם  בים 

ישקיט ? "אם ישאלו איפה היה הקב"ה  מה נאמר להםשאחריתם לא הייתה טובה כשל איוב.  ניהם!  ושצאצאיהם נשחטו לעי
 "? כילה על פניו ואינו יודע מה נעשה מבחוץ םמעולמו, יסתיר פנים לעולמו, כדיין שמותחי 

ֵניֶהם :"ירמיהו פרק לב פסוק יח 6 ת ֶאל־ֵחיק בְּ ן ָאבוֹּ ַשֵלם ֲעוֹּ ים ּומְּ ֶשה ֶחֶסד ַלֲאָלפִּ ר עֹּ בוֹּ ל ַהגִּ מוֹּ  ה'ַאֲחֵריֶהם ָהֵאל ַהָגדוֹּ ָבאוֹּת שְּ  " צְּ
ראה בראשית רבה סט ז בחלום יעקב:    והיות שבית המקדש חרב, פסק גם "נורא אלהים ממקדשך" ולכן לא אמר ירמיהו "הנורא".  7

  אלהים   נורא: "שאתה אומר. זהו  ובנוי  וחרב  בנוי  המקדש  בית  ליעקב  ה"הקב  שהראה  מלמד  -  הזה   המקום  נורא  מה  ויאמר  ויירא"
מדינת  תקומת  ומחד גיסא  את השואה  זצ"ל  המוטיב של עולם בנוי חרב ובנוי הוא מוטיב מרכזי בתפיסת הרב עמיטל    ".ממקדשיך

עולם בנוי    משה מיה בספרוכפי שמתאר  מאידך גיסא )תוך שהוא מדגיש שאין חו"ח השני פיצוי ותגמול על הראשון(,  ישראל  
. אברהם, יצחק, משה דוד, שלמה ונביאים רבים ראו עפ"י מדרשים שונים  הרב יהודה עמיטל לנוכח זיכרון השואה  –וחרב ובנוי  

http://herzogpress.herzog.ac.il/book_page.asp?id=116
http://herzogpress.herzog.ac.il/book_page.asp?id=116
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  -בניו מסורין בקולרין, היכן היא גבורתו? ולמה אמר הנורא?  -אמר: "האל הגדול והנורא" ולא אמר הגיבור  

 9ו כח ליתן קצבה לדברים הללו? ובשר ודם יש ב...    8לזה נאה לקרות נורא, בנוראות שעשה לנו בכבשן האש. 

 10יודעין הן הנביאים שאלוהן אמיתי ואינן מחניפין לו.  :אמר רבי יצחק בן אלעזר

 אבא, אבא הגבה ידך ואחיה  – פסיקתא רבתי )איש שלום( פיסקא לא ותאמר ציון 

ולת לשטוף  באה השיב  .היה הגיבור תופס בידו של בנו ומעבירו עמו  .משל לגיבור שהיה עובר בנהר ובנו עמו

  : התחיל הבן צועק מלמטן  . אעפ"י כן היה אביו תופש בו, אלא שהיתה השיבולת עוברת על ראש הבן  .את הבן

אלא מה הנייה שאני עומד ומתבלע    .כבר הייתי שטוף ביד השיבולת ומת  ,אילולי שאתה מחזיק בי  !אבא

 11.הגבה ידיך ואני אחיה ,אלא אם תבקש אתה שאחיה ?במים

 זעקתה של צפנת בת פניאל  –נח עמוד א  מסכת גיטין דף

בתו של    -שהכל צופין ביופיה, בת פניאל    -אמר ריש לקיש: מעשה באשה אחת וצפנת בת פניאל שמה, צפנת  

כהן גדול ששימש לפני ולפנים, שנתעלל בה שבאי כל הלילה. למחר הלבישה שבעה חלוקים והוציאה למוכרה.  

: הראני את יופיה, אמר לו: ריקא! אם אתה רוצה ליקח קח, שאין  בא אדם אחד שהיה מכוער ביותר, אמר לו

ונתפלשה באפר,   ושביעי קרעתה  כן. הפשיטה ששה חלוקים,  פי  על  לו: אף  כולו, אמר  כיופיה בכל העולם 

 12בור למה לא תחוס? יבונו של עולם, אם עלינו לא חסת, על קדושת שמך הג יאמרה לפניו: ר

 ותאמר ציון עזבני ה' ואדני שכחני  -פסיקתא דרב כהנא ראש פסקא יז 

ש רּוִחי:" ה ַוְיַחפֵּ ִשיח  ִבי א  ה ִעם־ְלב  ְיל  ִתי ַבל  ה ְנִגינ  י ְולֹא־ֹיִסיף ִלְרצֹות עֹוד:  ֶאְזְכר  ִמים ִיְזַנח ֲאֹדנ  ֶנַצח    ַהְלעֹול  ס ל  פֵּ ֶהא 

ֹדר ַמר ֹאֶמר ְלֹדר ו  נגמר אותו הדבר שדברת למשה בסיני:   ר' חנינא בר פפא אמר:  13. (ט-ז  " )תהלים עז ַחְסּדֹו ג 

 
מדרש  ואיוב כמפורט באת בית המקדש בנוי חרב ובנוי ולא ברור אם גם ראו את החורבן השני. אבל אותנו מעניינים נח, דניאל 

ילקוט תלמוד תורה   )מאן(  בית  וראה העולם ביישובו ובח...  נח  : "בראשית אות כט   -ילמדנו  וכן דניאל ראה  רבנו וביישובו. 
 ". המקדש בנוי וחרב ובנוי. וכן איוב ראה ביתו בנוי וחרב ובנוי

כמתואר  ריה, היה כבשן של הצלה, של נס ופלא.  כבשן האש של דניאל, זה שהשמיט את "הגיבור", ושל רעיו חנניה מישאל ועז  8
ָחַרְך  : "מפי יועציו של נבוכדנצר  בספר דניאל פרק ג פסוק כז תְּ ן ָלא הִּ הוֹּ ַער ֵראשְּ ן ּושְּ הוֹּ מְּ ֶגשְּ ֵלט נּוָרא בְּ י ָלא־שְּ ֵלְך דִּ ַרָיא אִּ גֻבְּ ן לְּ ָחַזיִּ

ן הוֹּ ֵריַח נּור ָלא ֲעָדת בְּ נוֹּ וְּ ן ָלא שְּ ָבֵליהוֹּ ָסרְּ תרגום: "רואים את האנשים הההם, אשר לא שלטה האש בגופם, ושער ראשם לא  ) . "וְּ
מה נאמר אנחנו שבכבשני האש שבדורנו נשרפו חיים שישה מיליון    ךאחורך, ומעיליהם לא שונו, וריח אש לא עבר בהם"(.  

את  אנו  אם נשמיט גם  ? ה, ושום נס לא קרהועשן הכבשן מילא את אירופה ואף אחד לא הריח ואף אחד לא ראה  מיקירינו
 ? ויגוננו  מטבע תפילתנו ולהביע בזאת את כאבנואת עז לשנות נ? האם ליום אחד ארָ בגלל הנּו רא""הנוֹּ 

שאין קצבה לשנותיו    וכי בשר ודם )ירמיהו, דניאל ואולי הכוונה גם למשה?( יכול לקצוב )לשקול, להעריך( את מעשיו של הקב"ה  9
נתנה תוקף( איזה  בתפילת  לא?  ולהחליט  ואיזה  )ברגע מסוים(  לו  ראוי  כזו בלשונם    תואר  חירות  לנהוג  הנביאים  יכלו  כיצד 

 ולשנות נוסח תפילתם לפי אירועי זמנם? 
ססו לדמות את הצורה ליוצרה ולתאר  יאלה נביאי האמת של עם ישראל שלא התשובת רבי יצחק בן אלעזר היא חדה וברורה:  10

ישראל בכל    ם( ויחד עם זאת גם לא להחניף לו ולסנגר על ע כד א, קהלת רבה ח א  רבה)בראשית  באופן הכי מוחשי  את כבוד ה'  
. גם הקב"ה עצמו לא אוהב את  (כשאמר: "והצל לא הצלת את עמך" ונגזר עליו שלא ייכנס לארץ)משה    כוחם ואף להיענש על כך 

אם נחזור לאיוב שהטיח לא מעט  וו.  בשמו ומלקים עצמם ואחרים בגין חטאים שלא עשומדברים  החנפים ולא את המוכיחים  
ים ָהֵאֶלה ֶאל־ז: "  איוב מבים,  עִּ רֵ יו והוכיחוהו על כך, הנה דברי הקב"ה לָ עָ דברים כלפי מעלה ובאו רֵ  ָברִּ ֶבר ה' ֶאת־ַהדְּ י ַאַחר דִּ הִּ ַויְּ

י   ֵני ֵרֶעיָך כִּ שְּ ָך ּובִּ י בְּ י ָחָרה ַאפִּ יַפז ַהֵתיָמנִּ אֶמר ה' ֶאל־ֱאלִּ ב ַויֹּ יוֹּ באִּ יוֹּ י אִּ דִּ ַעבְּ ָנה כְּ כוֹּ ֶתם ֵאַלי נְּ ַברְּ י  ואיוב עצמו אמר: "  ".ֹלא דִּ ֵלנִּ טְּ קְּ ֵהן יִּ
יַח: כִּ ָרַכי ֶאל ָפָניו אוֹּ ָפָניו ָחֵנף ָיבוֹּא לא לוֹּ ֲאַיֵחל ַאְך דְּ י ֹלא לְּ ישּוָעה כִּ י לִּ  : (.טז-איוב יג טו" )ַגם הּוא לִּ

 וכביכול מקים את הקב"ה   הלים, חמישה במספר, בהם דוד קורא: "קומה ה' "מי באש ומי במים. מדרש זה הוא על הפסוקים בת  11
. האבא מחזיק בידו של הבן אך לא שם לב שהמים כבר עלו מעל לראשו של הבן  )בראשית רבה עה א(   בדומה למשה במדבר  –

בע במים? "לא  ט ת ואמה הנאה יש לך שאמו!  יקומה ועזרנוהוא טובע. הבן צועק מלמטה: אבא, אתה לא רואה שאני טובע?  
אמות כי אחיה ואספר מעשי יה" זעקו קרובינו יקירינו ואין שומע ואין מושיע! כביכול מה הנאה יש לקב"ה שיהודים נשרפים  

זקוק למעשי קידוש השם שלהם? האם ההצלה לא הייתה   יותר? "איה כל  יכולה להיות  באש? כלום הוא  גדול  קידוש השם 
נם מחניפים לקב"ה, גם המדרש אינו מהסס מלזעוק בכל כוחו. זעקה איננה בהכרח כפירה. חנופה  נפלאותיך"? לא רק הנביאים אי

ממנה. זעקה של רצון להמשיך לחיות, זעקה שיבוא בעל הניסים ויושיט יד של הצלה לבן הטובע, לבן   ותחמורוצדקנות מעושה,  
 הנשרף.

מינית ונפשית ואח"כ עוד בקשו לסחור בהן  הצוררים  בהם    שפנה מהן האל והתעללוהיו בשואה,  כמה צופנות בנות פניאל    12
פר זעקו כלפי שמיא: מוחלים אנחנו לך שלא חסת עלינו ועל טפנו, כנראה יש לך חשבון  אר ורגע לפני שהפכו לעפונתפלשו ב 

וכדברי הרב  עלום שצפון מאיתנו, אבל על שמך הגדול איך לא תחוס? האם אינך רואה את הלעג והקלס לאלוהי ישראל בשואה?  
 עמיטל זצ"ל שהשואה הייתה חילול השם אחד גדול ונוראי מאין כמותו, שלא היה בתולדות עמנו. 

י  שבת הנחמה השנייה, פרשת עקב, פותחת בפסוק הקשה: "  13 ן ֲעָזַבנִּ יוֹּ אֶמר צִּ י  ה'ַותֹּ ֵכָחנִּ ָני שְּ שהוא, עפ"י דרשת אבודרהם    , "ַואדֹּ
הקב"ה שבפי לקריאת  העם  תגובת  קטן"    הידועה,  "חשבון  לערוך  יש  לנחם,  לפני שבאים  עמי".  נחמו  "נחמו  ישעיהו:  הנביא 

 ה' שכחני'".  -  'הרחבה של "עזבני הוהנביאים חוזרים ואומרים לקב"ה שציון ממאנת להינחם. הדרשן רואה בפסוקים מתהלים  
 בפרשת עקב.  ותאמר ציון עזבני ה'ראה דברינו   אפס לנצח חסדו!

http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%94%d7%a0%d7%97%d7%9e%d7%94-%d7%94%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%941
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ארחם" אשר  את  ורחמתי  אחון  אשר  את  מסכמה    14."וחנותי  והא  )מחוסל(  חסילה  הא  אמר:  סימון  ור' 

ם ה' את החסד ואת הרחמים" )ירמיה  ו)מוסכם( עם ירמיה שאמר: "כי אספתי את שלומי מאת העם הזה נא

ם שם בהמשך(, השכחת שאתה חנון, אל חנון  "השכח חנות אל אם קפץ באף רחמיו סלה" )תהלי  15טז ה(.

  16  ורחום ה' ארך אפים ...

 סימן ז פרשה יא   ,ויקרא רבה פרשת שמיני

יִתי־לֹו  ה'ְוִחִכיִתי לַ : ... "ר' יעקב בשם ר' אחא ית ַיֲעֹקב ְוִקּוֵּ יו ִמבֵּ נ  אין לך שעה קשה    -" )ישעיהו ח יז(  ַהַמְסִתיר פ 

,  : "וקויתי לו"מאותה שעה  17יח(.   )דברים לא"  תר אסתיר פני ביום ההואואנכי הס "   :כאותה שעה שנאמר בה

ַתן־ִלי  "כי לא תשכח מפי זרעו" )שם כא(. ומה הועיל? "  ִדים ֲאֶשר נ  ֹנִכי ְוַהְיל  ה א  ל    ה'ִהנֵּ אֵּ ְלֹאתֹות ּוְלמֹוְפִתים ְבִיְשר 

ִעם  ן ְבַהר ִצּיֹון ה'מֵּ אֹות ַהֹשכֵּ  18. (יח  ישעיה ח" ) ְצב 

 דמעות ה   מחלקי 

 בפרשת שלח לך.   הטיחו דברים כלפי מעלהראה דברינו  מים אחרונים:  

 ראה בעמוד הבא   – לפיוט  

 

 
מי  ו: "  שמות רבה מהכמה דרשות נפלאות נאמרו על הפסוק הזה המסמל את הסליחה והפיוס שלאחר חטא העגל. כגון זה שב  14

וכאן, לא חנינה ולא  ".  וחנותי את אשר אחון :שנאמר ,נם ונותן לו מזהומי שאין לו אני עושה לו ח , שיש לו אני נותן לו משכרו
 בתשעה באב.   עבד שמכרו רבוראה דברינו  ."אפס לנצח חסדו"  – חינם

יָנהבפסוקים קשים אלה, מוסיף שם ירמיהו בהמשך הפרק את המילים: "  ואם לא די 15  ".ֲאֶשר ֹלא־ֶאֵתן ָלֶכם ֲחנִּ
 יש מדרשים שאין צורך להוסיף להם שום הערת שוליים. אז לא הוספנו. השכחת הקב"ה את יג המדות שלך?  16
ָהלח: "תהלים ל וב 17 בְּ י נִּ יתִּ ָת ָפֶניָך ָהיִּ ַתרְּ סְּ ַלֲחֵצנּו: "כה מדתהלים  וכאמור ב ".הִּ ֵינּו וְּ ַכח ָענְּ שְּ יר תִּ תִּ  ". ָלָמה־ָפֶניָך ַתסְּ
השואה הייתה ללא ספק הסתר הפנים הקשה ביותר בתולדות העם היהודי. איך יוצאים משעה קשה כזו? איך קמים מההריסות    18

תו הנוסח שאמרו המיליונים  ומשקמים את האמונה בהנהגת העולם בטוב? איך אפשר לומר את תפילת נשמת כל חי כל שבת באו
כאילו לא אירעה הקטסטרופה הנוראה בתולדות עמנו והכל חזר לקדמותו? ביום הכיפורים אין שליטה לשטן    ,שנספו ונשרפו 

)ויקרא רבה כא ד ועוד( ואנו אומרים "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" בקול רם כמלאכים. שמא היינו צריכים ביום השואה  
לחש בלחש ואפילו לדלג עליו ולזכור בכך את השנים הרעות בהם הקב"ה קפץ באף רחמיו וכביכול מסר את  לומר פסוק זה ב

יאמרו אומות  ")  תש"ה  –עולמו לשטן. נראה שאין לאף אדם תשובה וכל הממעיט לספר בהסתר הפנים הנורא שהיה בשנים ת"ש  
היא "מצוות אנשים    וח. אפשר שמאז השואה כל הווייתנהרי זה משוב   -(  ברכות לב ע",  העולם: תשש כחו ואינו יכול להציל

מלומדה". אפשר. אך עד שאנו תמהים ונבוכים, החיים נמשכים ומפכים בכל עוז, ומאפר ההרוגים ניבטים ומניצים הילדים אשר  
שמא גם זה יכבה.    ומרעיד את הנשמה  בהר ציון, תינוקות של בית רבן. כל זוג עיניים כזה מזכיר זוג עיניים שכבו ולא זכו להנץ

י, "", "וקיויתי לה' "כי לא תשכח מפי זרעומקיים בנו "כל זוג עיניים כזה   ָלדִּ ַהיְּ י וְּ כִּ ֵנה ָאנֹּ ים  הִּ תִּ פְּ מוֹּ ת ּולְּ תוֹּ אֹּ י ה' לְּ ם ֲאֶשר ָנַתן לִּ
ן יוֹּ ַהר צִּ ֵכן בְּ ת ַהשֹּ ָבאוֹּ ם ה' צְּ ָרֵאל ֵמעִּ שְּ יִּ  בעל כורחנו, אם נרצה או לא.  -" בְּ

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%94%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95-%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%A2%D7%91%D7%93-%D7%A9%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%95-%D7%A8%D7%91%D7%951
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9B%D7%99-%D7%9C%D7%90-%D7%AA%D7%A9%D7%9B%D7%97-%D7%9E%D7%A4%D7%99-%D7%96%D7%A8%D7%A2%D7%95
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פות ע   ר  ש  מ  ל ה  ע  ים ו  פ  ס  נ   ל ה 

אות  ל  פ  נ  ל ה  א  ים ו  ס  נ  ל ה   א 

  

פֹות  ַעל ַהִנְסִפים ְוַעל ַהִמְשר 

קֹות   ַעל ַהְבִכּיֹות ְוַעל ַהְזע 

ַענֹות   ַעל קֹולֹות ה 

נֹות   ע  כּו ְלהֵּ  ֶשלֹא ז 

  

ִכים  ְשל  ִתים ְוַהמֻּ  ַעל ַהמּומ 

 ְבבֹורֹות ּוַמֲחנֹות 

ם  ְבעֵּ   ת ִשַּוע ַזֲעק 

ם  ַדם קֹול   ַעד נ 

ל ַהכֹוחֹות   ִכְכלֹות כ 

  

מֹות  י ֲאד  ם ֲעלֵּ יִהנ   ַעל גֵּ

מֹות ְנאֹורֹות  י אֻּ ה ְידֵּ  ַמֲעשֵּ

עֹוְמִדים ִמֶנֶגד    ַעל ה 

דֹון ּוְבֶבֶגד   ְבז 

ְזַנִים ִמְשֹמַע   ְטמּו א   ֶשא 

צּו ִלְראֹות   ְולֹא ר 

  

ִדים ִויל    דֹות ַעל ִמְליֹון ְיל 

מֹות ַזכֹות ּוְטהֹורֹות   ְנש 

כּו    ֶשלֹא ז 

 אֹור ִלְראֹות 

 ַחִּיים ִלְחיֹות 

ל ִתְקוֹות  ְבַדן כ   ַעל א 

מֹות   ִכְכלֹות גּופֹות ּוְנש 

 ַעל ֶרַשע ְללֹא ְגבּולֹות 

יו  ְזנ  ַטם א  ם ֶשא   ַעל עֹול 

ִפים   ִמַשְוַעת ַהִנְשר 

ַתם ְנִחיַריו    ְוס 

יַח ַהכִ  רֵּ ִנים מֵּ  ְבש 

ה ִלְשֹמעַ  צ   ֶשלֹא ר 

ה ִלְראֹות  צ   ְולֹא ר 

אֹות   ֶאת ַהַמֲחזֹות ַהנֹור 

בֹות  ֲארֻּ ם ִמן ה  ד   ֲעַשן א 

  

ם   ַמִים ש   ַעל ש 

ל ַחלֹונֹות  ְגרּו כ   סֻּ

ם   ֶרץ ֶשֶאת ַהּד  א   ְוַעל ה 

ה ִלְרוֹות   ְדל   לֹא ח 

קֹות  ַמע ַהְזע  לֹות ְלשֵּ יכ   ְולֹא ִנְקְרעּו הֵּ

הֹות  בֹות ְוִאמ   ֶשל ַצִּדיִקים ְוַצִּדיקֹות, א 

  

פֹות  ַעל ַהִנְסִפים ְוַעל ַהִמְשר 

אֹות   ַאל ַהִנִסים ְוַאל ַהִנְפל 

ם  ם ּדֹומֵּ  ַעל עֹול 

ע   ֶשל ֶרש 

ַתק  ַמד ְוש   ֶשע 

 ֶאל מּול ַהֶפַשע 

ם   לֵּ  ְבעֹוד ַעם ש 

ק  ק ְוִנְמח  מֵּ  נ 
  

רות ּו ע  ׁשוְך ס  מות ּוב  ח  ל   מ 

עות  ו  ז  ם ֶאת ה  עול  ה ה  א   ר 

ף  ך ד  פ  ף, ה  א  ם ֶאת ה  ת   ס 

י יו  ר ֶאת ח  ז  ח  ּקוֶדםו  מ  יות  כ  ח   ל 

 

 


