
התעוררות שאינה פוסקת
"ַוִּיְכּתֹב מֶֹׁשה ֶאת מֹוָצֵאיֶהם ְלַמְסֵעיֶהם" (לג ב)

שאלה מפורסמת היא מדוע עלינו להוציא את מילות התפילה 
מפינו, ואין די שנהרהר בבקשה בלבֵנו, הרי הקדוש ברוך הוא 

יודע מחשבות ובוחן לבבות?
תירץ רבי ישעיה מדרוהוביץ': 

האדם  את  לעורר  כדי  רק  הוא  טוב  בלב,  התפילה  של  כוחה 
בשפתיו,  התפילה  את  כשמוציא  אך  שמתפלל,  שעה  לאותה 
התפילה.  שהסתיימה  לאחר  גם  בלבו  ההתעוררות  ממשיכה 
שאף  ח)  צב  או"ח  שו"ע  וראה  ב  כז  (מגילה  חז"ל  שאמרו  מה  כעין 
המתפלל  של  שפתותיו  עדיין  התפילה,  מסיום  זמן  כעבור 

רוחשות את מילותיה.
דבר זה נרמז בלשון הכתוב כאן: "מֹוָצֵאיֶהם ְלַמְסֵעיֶהם" – כאשר 
בלבו  הרושם  נותר  מפיו,  התפילה  מילות  את  האדם  מוציא 
מחיל  ו'לנסוע'  להמשיך  הוא  זוכה  תפילתו  ובזכות  זמן,  לאורך 

אל חיל בכוח התפילה המעוררת אותו שוב ושוב.
'חזון ישעיהו' – 'תפלה לעני'

להימנע מתפילה ביחידות
"ַוִּיְסעוּ ֵמֲחָרָדה ַוַּיֲחנּו ְּבַמְקֵהת" (לג כה)

בדרך רמז עורר הרה"ק רבי משה אליקים בריעה מקוז'ניץ: 

'ֲחָרָדה' – אותיות 'החדר'; "ַוִּיְסעוּ ֵמֲחָרָדה" – על האדם להרחיק 
"ַוַּיֲחנּו  'החדר',  בתוך  ביחידות  מלהתפלל  ולהימנע  עצמו 
בציבור  תמיד  להתפלל  להקפיד  עליו  זאת  ותחת   – ְּבַמְקֵהת" 

'בינת משה'וברוב עם. 

במקהלות ברכו אלוקים
כך ביאר רבי יוסף ישראל דייטש אב"ד באלאשא יארמאט: 

בעת ששרוי האדם בצרה מכוון הוא את לבו לאלוקיו בתפילה 
שיושיעו מצרתו, אולם לאחר שעוברת הצרה מעליו ושב הוא 
כן  על  בוראו.  את  לשכוח  הוא  עלול  המבורכת,  השגרה  אל 
מזהירו הכתוב: "ַוִּיְסעוּ ֵמֲחָרָדה" – כאשר נוסעת ועוברת מעליך 
החרדה והצרה שהיית שרוי בה, עליך לזכור: "ַוַּיֲחנּו ְּבַמְקֵהת" 

'בן גרני'– להודות ולברך לה' ברוב עם ב'ברכת הגומל'.

גדול העונה אמן
"ָלַרב ַּתְרּבּו ֶאת ַנֲחָלתֹו" (לג נד)

המילה 'רב' היא לשון גדולה, ככתוב (בראשית כה כג): "ְוַרב ַיֲעבֹד 
ָצִעיר". ניתן לדרוש כאן בדרך רמז, כי ככל שאדם גדול מחברו 

במצוות ובמעשים טובים, כך תרבה נחלתו בעולם הבא.
כעין זה יש לפרש את הפסוק במשלי (כח כ): "ִאיׁש ֱאמּונֹות ַרב 
ְּבָרכֹות" – האיש המקפיד על 'ֱאמּונֹות' – עניית אמן, 'ַרב ְּבָרכֹות' – 
גדול ונכבד הוא מן המברך, כפי שאמרו חז"ל (ברכות נג ב): "גדול 

העונה אמן יותר מן המברך".
'בני שלמה'

כך מקשיבים לקריאת התורה
"ְוָנַסב ָלֶכם ַהְּגבּול ִמֶּנֶגב ְלַמֲעֵלה ַעְקַרִּבים ְוָעַבר ִצָנה" (לד ד)

מבריסק,  הגרי"ז  מרן  של  לחייו  האחרון  בקיץ  זה  היה 

פרשת  קודש  בשבת  הסתלקותו.  קודם  ומחצה  כחודשיים 
בביתו,  הפנימי  שבחדר  מיטתו  על  רבנו  שכב  מטות-מסעי 
מפאת מחלתו הקשה. בעל הקריאה קרא את הפרשה בקול רם 

כשרבנו מאזין בשארית כוחותיו בריכוז עצום כהרגלו בקודש.

ִמֶּנֶגב  ַהְּגבּול  ָלֶכם  "ְוָנַסב  לפסוק:  הקריאה  בעל  הגיע  כאשר 
'ִצנָ֔ה'  התיבה  את  הוא  קרא  ִצָנה",  ְוָעַבר  ַעְקַרִּבים  ְלַמֲעֵלה 
בהטעמת מלרע. והנה נשמע לפתע קולו של הגרי"ז מן החדר 
הסמוך כשהוא מתקן להטעמת מלעיל: 'צִָ֔נה'. הנוכחים בחדר 
לא יכלו לכבוש את התפעלותם; הכיצד ייתכן שהם, היושבים 
בחדר עצמו, לא הבחינו בטעותו של בעל הקריאה, ואילו הגרי"ז 

מעומק מיטת חוליו, שם לבו אל הטעות ותיקנה על אתר?!

בין  יש  גדול  "שינוי  למקורביו:  הגרי"ז  הסביר  התפילה  לאחר 
'צ-נה' – במלעיל, ל'צנ-ה' – במלרע. כאשר היא נקראת  תיבת 
כשהיא  אולם  צין,  הנקרא  למקום  היא:  משמעותה  במלעיל 
נקראת במלרע משמעותה היא: מגן, ככתוב (תהלים צא ד): 'ִצָּנה 

ְוסֵֹחָרה ֲאִמּתֹו', ומשמעות זו אינה תואמת לפסוק זה".
'פניני רבינו הגרי"ז' עמ' קיא

העיקר הוא הלב
"ְוָנס ָׁשָּמה רֵֹצַח ַמֵּכה ֶנֶפׁש ִּבְׁשָגָגה" (לה יא)

בשגגה  נפש  רוצח  בין  חילוק  אין  לעינינו,  הנגלית  במציאות 
לבין רוצח במזיד. בשני המקרים נהרגה נפש מישראל, ומעשה 
מהותי  הבדל  יש  זאת  בכל  אולם  אדם.  ידי  על  נעשה  ההריגה 
ואילו  לב,  בתום  ההרג  את  ביצע  הראשון  המחשבה.  ביניהם: 

השני ביצע זאת בכוונת זדון ורוע.
"הלב  התורה:  על  בפירושו  בחיי  רבנו  מכאן  דרש  גדול  מוסר 
עיקר האדם, ועיקר כל המצוות וכל העברות... הכל תלוי בלב, 
שאם עשה מצוה ולא נתכוון בה בליבו לעשותה לשם שמים, 

אין לו שכר מזה".

על פי פירוש רבנו בחיי נשא המגיד רבי ראובן קרלנשטיין את 
דברי מוסרו:

מברכה  האחד  המזון:  ברכת  המברכים  אנשים  שני  קיימים 
מחשבה.  וללא  כוונה  ללא  מברך  שלצדו  רעהו  ואילו  בכוונה, 
שניהם עושים את אותו מעשה, אך ההבדל ביניהם הוא כהבדל 

בין שמים לארץ.
כמו בדוגמת הרוצח – המעשה הוא אותו מעשה, אך התוצאה 

שונה לחלוטין, כי העיקר הוא הלב.
'יחי ראובן'

כוחה של תפילה מעומק הלב 
"ְוָיַׁשב ָּבּה ַעד מֹות ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹל" (לה כה)

הייתה  הגדול  הכהן  של  שאמו  מבואר,  א)  (יא  מכות  במסכת 
מספקת לגולים לעיר המקלט מזון וכסות כדי לרצותם ולפייסם 
וכי  כמאליה:  נשאלת  והשאלה  שימות.  בנה  על  יתפללו  שלא 
ניתן להעלות על הדעת שתפילתם של רוצחים אלו תפעל כנגד 

אהובו של מקום, הכהן הגדול?

יסוד גדול למד מכאן המשגיח הגה"צ רבי יחזקאל לוינשטיין:

מעיר  לצאת  היחידה  שתקוותם  הרוצחים  שיודעים  כיוון 
המקלט היא רק אם תתקבל תפילתם וימות הכהן הגדול, שמים 
הם בתפילה זו את כל יהבם ומתפללים מקירות לבם. תפילה 
שכזו בכוחה להתקבל אף כשהיא מכוונת נגד צדיק הדור, הכהן 

'מופת הדור' עמ' קלז הגדול.

הפוגע זקוק לתפילתו של הנפגע
דאגה  הגדול  הכהן  שאֵם  הסיבה  שם,  בגמרא  אחרת  לשיטה 
לכסות ולמזון בעבור הגולים, הייתה כדי שהם עצמם יתפללו 
על  שיתפללו  אליהם  דווקא  פנתה  מדוע  ימות;  שלא  בנה  על 

חיי בנה?
תירץ ה'ערוך לנר' (מכות יא א):

עד  לפייסו  חייב  בחברו  הפוגע  כי  תשובה  בהלכות  הוא  כלל 
וראה  א  צב  (ב"ק  הפוגע  בעבור  להתפלל  הנפגע  שיתרצה  כדי 
בשוגג  ברוצחים  פגע  הגדול  שהכהן  כיוון  מעתה,  שם).  שיטמ"ק 
בכך שלא התפלל די הצורך שלא תצא תקלה מתחת ידם, זקוק 
הוא לפייסם עד שיתרצו להתפלל בעבורו. לפיכך הייתה אמו 

מספקת להם מזון וכסות ומבקשת מהם שיתפללו על בנה.

לזכור להתפלל על הזולת
ַהּקֶֹדׁש"  ְּבֶׁשֶמן  אֹתֹו  ָמַׁשח  ֲאֶׁשר  ַהָּגדֹל  ַהּכֵֹהן  מֹות  ַעד  ָּבּה  "ְוָיַׁשב 

(לה כה)

התמנה  אם  שגם  זה,  מפסוק  חז"ל  דרשו  ב)  (יא  מכות  במסכת 
הכהן הגדול לאחר מעשה הרציחה, אם נחתם דינו של הרוצח 
אחר מינוי הכהן, משתחרר הוא במיתתו של כהן זה. אך תמהו 
הרוצח  שחרור  את  התורה  שתלתה  הסיבה  הלוא  שם:  בגמרא 
במות הכהן הגדול, היא כעונש על שלא ביקש רחמים מלפני ה' 
שלא יישפך דם נקי בישראל. והלוא כהן זה התמנה רק לאחר 
ההריגה, ומדוע ענשוהו שחירות הרוצח תהיה תלויה במיתתו? 
הכהן  היה  יכול  עדיין  הרציחה,  שהתבצעה  אחר  גם  ותירצו: 
ותביעה  לזכות,  הרוצח  של  דינו  שייגמר  לבקש  החדש  הגדול 

מוטלת עליו על שלא ביקש זאת.
מוסר השכל עצום למד מכך הגה"צ רבי חיים זייצ'יק משרידי 

נובהרדוק:
בשעת מינויו של הכהן הגדול החדש בוודאי שרוי הוא בשמחה 
גדותיו  על  עולה  לבו  ולשערן.  לתארן  שאין  רוח  ובהתרוממות 
מאושר על זכייתו בתפקיד הקדוש והנכסף, משאת נפשו של 

כל בן שבט הכהונה.
אומלל  אותו  את  לזכור  הוא  נתבע  שמחתו,  בשיא  אז,  גם 
ולבקש  מקלט  לעיר  ארוכות  לשנים  להישלח  שעתיד  ונדכה 

בעבורו שייגמר דינו לזכות. אם התעלם מכך, נענש הוא בכך 
'פרי חיים' עמ' צז ששחרור הרוצח יהיה תלוי במיתתו.

פרשת מסעי

בס"ד

פניני אמן ותפילה בפרשה פנימאמאוצרות אמונים ם

השראת השכינה באמצעות עניית אמן
"ִּכי ֲאִני ה' ׁשֵֹכן ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" (לה לד)

הברכות,  על  אמן  לענות  ישראל  בני  של  בהקפדתם 

נרמז  זה  דבר  בישראל.  השכינה  שתשרה  הם  גורמים 

בלשון הכתוב: בשכר "ִּכי ֲאִני" – בגימטריה 'אמן', זוכים 

אנו למצב שבו: "ה' ׁשֵֹכן ְּבתֹו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל".
'אמונת לב' עמ' לג

אין לך רעים האהובים יותר מאלה
ביום שני הקרוב, ד' באב (ה' ש"פ), יחול יום הזיכרון של

הגה"ק רבי מנחם עזריה ב"ר יצחק ברכיה זי"ע - הרמ"ע מפאנו.
בתשובתו הידועה (שו"ת, סי' קט) האריך הרמ"ע מפאנו 

במעלת מנהג אמירת ברכות השחר בחברותא, וכך כתב בסיום דבריו:

"ומה טוב להנהיג ששליח ציבור יברך ברכות השחר בקול רם... ולא זו בלבד אלא חברים הישנים 
בחדר אחד, וכגון הני ציפי דבי רב (בחורי הישיבות), ישכימו לברך כל אחד לעצמו, וחבריו יענו 

אמן. ואחר כך אל בית אלוקים יהלכו ברגש. ומי שמברך לעצמו ואחר כך אשתו ובניו, גדולים 
וקטנים, מברכים לו כהאי גוונא, אין לך ֵרעים אהובים יותר מאלה, והוא הדין למברכים בבית 

הכנסת זה אחר זה לזכות את הרבים".

נתחזק כולנו באמירת ברכות השחר בחברותא כשאיפת נפשו הטהורה, 
ויהי רצון שימליץ טוב בעדנו להתברך בכל מילי דמיטב. אמן.
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מגפה קשה פרצה בעיר פוזנא. חללים רבים נפלו מדי יום ביומו, והמצב הלך והחמיר. 
המרא דאתרא, הגאון רבי נפתלי כ"ץ בעל 'סמיכת חכמים' אסף את בית דינו, ויחדיו גזרו 

הם יום תענית ותפילה לכל בני העיר, אנשים נשים וטף.

חשוד  מה  דבר  על  שיודע  מי  כל  כי  הדין,  בית  מטעם  תקיפה  הודעה  יצאה  זאת  מלבד 
המתחולל בעיר, מחויב לבוא ולהודיע זאת לבית הדין, כדי שיוכלו הללו לדעת ולברר על 
מה יצא חרון אף ה', ומתוך כך להבין מה ניתן לעשות כדי לעצור את המגפה המשתוללת.

שניים  דאתרא  המרא  של  דלתו  על  התדפקו  ההודעה  שיצאה  לאחר  ספורות  שעות 
מתושבי העיר, וביקשו בקול נבוך לשוחח עמו ביחידות.

הדלת נסגרה מאחוריהם. המרא דאתרא התיישב על מקומו בראש השולחן, ובני שיחו 
התיישבו משני צדדיו ופתחו בעדותם:

איננו  בעיר.  המתחולל  חשוד  דבר  כל  על  להודיע  הדין  בית  בקשת  לאור  לכאן  "באנו 
יודעים אם העדות שבפינו מוגדרת כ'חשודה', אולם חזקו עלינו דברי הרב, והננו לספר 
העיר  מנכבדי  באחד  אנו  מבחינים  חצות,  שעת  בהגיע  לילה  בכל  רב  זמן  מזה  כי  בזאת, 
וחכמיה, הלוא הוא הצדיק רבי שלמה זלמן אוירבך מפוזנא, היוצא מביתו כשמנורת נפט 

קטנה בידו, ופונה אל היער שמחוץ לעיר.

הדבר היה מוזר מאוד בעינינו. וכי מה יש ליהודי נשוא פנים כמוהו לחפש בשעות הלילה 
אחריו,  לעקוב  החלטנו  הלילות  באחד  מפוקפקים?!  ובאנשים  בפושעים  השורץ  ביער 
אולם הוא הצליח לחמוק מאתנו באחד העיקולים ולהיעלם מעינינו, וכך נאלצנו לשוב 

לעיר בלא שהעלינו דבר בידינו.

בטוחים אנו כי צדיק כרבי שלמה זלמן בוודאי אינו פועל רעה, אולם כיוון שהרב ביקש 
להודיע על כל דבר חשוד, מצאנו לנכון להודיע זאת כדי שיתברר העניין, ומי יודע, אולי 

בזכות זאת יסור מר המוות מעלינו".

דממה שררה בחדר. הרב שקע בהרהורים.  בטוח היה כי כל מעשיו של רבי שלמה זלמן 
לשם שמים הם, אולם מה הביאו לבצע את המעשה שסיפרו עליו?

הרב התנער משרעפיו ואמר: "תודה לכם שהסבתם את תשומת לבי לעניין, אולם כיוון 
להצטרף  החלטתי  לפיכך  הצדיק,  של  כוונותיו  בטוהר  ספק  להביע  מאוד  קשה  שאכן, 

אליכם בלילה הקרוב כדי לבדוק את מעשיו מקרוב".

קבעו אפוא להיפגש בשעת לילה מאוחרת, וכך עשו. בלילה צעדו הם בלאט לעבר ביתו 
חצות  שעת  בהתקרב  הרחוב.  בצד  אבן  חומת  מאחורי  והמתינו  זלמן  שלמה  רבי  של 
אל  יוצאת  נראתה  זלמן  שלמה  רבי  של  המאירה  ודמותו  נפתחת,  דלת  חריקת  נשמעה 

הרחוב החשוך.

עד  אולם  להדביקו.  ומלוָיו  הרב  על  הקשו  המתקדם  לגילו  יחסית  מהירים  שהיו  צעדיו 
מהרה מצאו עצמם צועדים בעקבותיו אל מעבה היער כשרק אלומת האור הקלושה של 

הפנס שבידו מסמנת להם להיכן מועדות פניו.

בקרחת יער שקטה פסק רבי שלמה זלמן מהילוכו המהיר. גם שלושת העוקבים עצרו 
בעקבותיו, מתנשמים ומתנשפים ממאמץ הדרך. הם התבוננו בריכוז מבעד לסבך העצים 

במעשיו של הצדיק.

הארץ  על  מתיישב  המנורה,  את  זלמן  שלמה  רבי  מכבה  כיצד  מבחינים  הם  והנה, 
ומתחיל לומר את 'תיקון חצות' בקול בוכים ובדמעות שליש, עד שאף לבם נמס מעומק 

ההתרגשות וההתפעמות.

אלא שבכל זאת, דבר אחד עורר את תימהונם: מלבד קולו הנעים של רבי שלמה זלמן, 
את  אמר  לא  זלמן  שלמה  רבי  בדבר.  ספק  כל  היה  לא  העלטה.  מתוך  נוסף  קול  נשמע 

התיקון לבדו. מישהו נוסף, בלתי ידוע, אמר אותו יחד עמו.

בסיום התיקון, עת פנה רבי שלמה זלמן לאסוף את חפציו כדי לשוב, הופתע לגלות את 
רבה הנערץ של פוזנא מולו.

הנוסף  האדם  מיהו  לדעת,  אני  מבקש  אולם  אתה.  קדוש  איש  כי  בעינינו  ראינו  "עתה 
שאמר עמך את התיקון?" בתחילה ניסה רבי שלמה זלמן לחמוק מתשובה, אולם הרב 

גזר עליו בגזֵרת מרא דאתרא לומר את האמת, והוא נאלץ לספר:

"כפי ששמתם לב, מנהגי מאז ומקדם להתאבל בכל לילה בבכי ובתפילה על חורבן בית 
ירמיהו  אליי  נשלח  לילה  בכל  השמים.  מן  במתנה  זיכוני  הימים  ברבות  והנה  המקדש. 

הנביא מן השמים אל היער, לומר עמי יחד תיקון חצות".

או אז פנה אליו הרב בטענה: "אם כה גדולה היא זכותך עד שזכית להיפגש בכל לילה עם 
ירמיהו הנביא, מדוע אינך שואלו על מה ולמה נגזרה מגפה כה קשה על עירנו?"

"למחר אשאל אותו", נאות רבי שלמה זלמן לבקשה על אתר.

ואכן, יומיים לאחר המפגש הלילי התדפק רבי שלמה זלמן על דלת ביתו של הרב ואמר: 
'הן ידעת כי בית המקדש היה  "שאלתי את ירמיהו הנביא כמצוות הרב, והוא השיב לי: 
שנה קודם לחורבנו בפועל, אלא שהקפידו ישראל באותו הדור  צריך להיחרב ארבעים 
ארבעים  למשך  עומדו  על  הוא  נותר  כן  על  הכנסת.  בבית  בטלים  דברים  לדבר  שלא 
שנה נוספות, למרות רשעתם של בני אותו דור. אך כשגם עברה זו עלתה בידם והחלו 

להתרפות בנושא זה, נגזרה הגזרה ונחרב הבית'.

הוסיף ירמיהו ואמר לי: 'דע לך כי לא זו בלבד, אלא אף כל הצרות שאירעו ליהודים ברבות 
הימים, הינן משום שמדברים הם דברים בטלים בבית הכנסת. זו אף סיבת צרתם של בני 

עירך, ורשות בידך לגלות להם את הדבר כדי שישובו בתשובה וייוושעו'".

מיד כשסיים רבי שלמה זלמן את דבריו, מיהר הרב להוציא כרוז ולכנס במצוותו את כל 
בני העיר מקטן ועד גדול אל בית הכנסת.

אל מול ההיכל ההומה נעמד הרב ונשא את דבריו. הוא סיפר לקהל את המעשה הנזכר, 
ופירט בפניהם את דבריו של ירמיהו, ואת הסברו לפרוץ המגפה.

מיד געו כל העם בבכייה והתעוררו לקבל על עצמם כי מיום זה ואילך לא ידבר אף אחד 
מהם בבית הכנסת שום דיבור של חול. ובעשותם כן, מיד נעצרה המגֵפה, וליהודי פוזנא 

הייתה הרווחה.
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טעם הקדמת המזמור לברכת ברוך שאמר 
לפני ברכת ברוך שאמר נוהגים אנו לומר 'מזמור שיר חנוכת הבית לדוד', שחיבר דוד המלך ע"ה בסוף 
ימיו כדי שישוררוהו בחנוכת בית המקדש שעתיד היה לבנות שלמה בנו (ראה אבן עזרא ורד"ק תהלים ל א).

'ברוך  קודם  לאומרו  תיקנו  ולפיכך  דזמרה',  מ'פסוקי  כחלק  זה  מזמור  הוזכר  לא  הראשונים  בדברי 
שאמר' – הברכה הפותחת את סדר פסוקי דזמרה.

'מקור התפילות' ביאר את טעם הקדמת מזמור זה ל'ברוך שאמר': הואיל וסיימנו זה מכבר  בסידור 
את פרשיות הקרבנות בתפילת 'יהי רצון... שיבנה בית המקדש', לפיכך ראוי שנמשיך ב'מזמור שיר 
חנוכת הבית' שנאמר בחנוכת בית המקדש. כך אנו מביעים את אמונתנו שיקיים הקדוש ברוך הוא את 

בקשתנו ויבנה את בית המקדש במהרה.

האם דוד הוא שחנך את הבית?
שלמה,  שאמר  השמינית  הן...  שירות  "עשר  פ"א):  דשירה  (מסכתא  בשלח  בפרשת  המכילתא  לשון  זה 
שנאמר: 'מזמור שיר חנוכת הבית לדוד'; וכי דוד בנאו, והלא שלמה בנאו, שנאמר (מלכים א ו יד): 'ַוִּיֶבן 
ְׁשמֹה ֶאת ַהַּבִית', ומה תלמוד לומר: 'ִמְזמֹור ִׁשיר ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ְלָדִוד'? אלא לפי שנתן דוד נפשו עליו 
ִנְׁשַּבע  ֲאֶׁשר  ֻעּנֹותֹו;  ָּכל  ֵאת  ְלָדִוד  ה'  'ְזכֹור  ה):  א-ג;  קלב  הוא אומר (תהילים  וכן  שמו,  על  לבנותו, נקרא 
ַלה' ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעקֹב; ִאם ָאבֹא ְּבאֶֹהל ֵּביִתי ִאם ֶאֱעֶלה ַעל ֶעֶרׂש ְיצּוָעי; ַעד ֶאְמָצא ָמקֹום ַלה' ִמְׁשָּכנֹות 

ַלֲאִביר ַיֲעקֹב'". 

עוד הובא במדרש 'שוחר טוב' (תהלים ל א): "אמר הקדוש ברוך הוא: מי שחשב בלבו לעשות מצוה 
ולא עשאה, אני מעלה עליו כאילו עשאה. שהרי דוד חשב לבנות, ונקראת על שמו, שנאמר: 'ִמְזמֹור 

ִׁשיר ֲחֻנַּכת ַהַּבִית ְלָדִוד'". 

דוד נושע בזכות 'חנוכת הבית'
רבים תמהו על פשר הקשר בין פתיחת המזמור: "מזמור שיר חנוכת הבית לדוד", לבין המשכו שבו 

תיאור ישועתו של דוד משונאיו; וכי מה עניין בניית בית המקדש לצרות שחלפו עליו?

בדרך פשט ביאר זאת ה'תורת חיים' (סנהדרין קז ב) על פי דברי הגמרא (סנהדרין שם; שבת ל א) שכשביקש 
שלמה לחנוך את בית המקדש דבקו השערים זה לזה, ולא נפתחו עד שביקש בזכות אביו: "ה' ֱאקִים 

ַאל ָּתֵׁשב ְּפֵני ְמִׁשיֶח ָזְכָרה ְלַחְסֵדי ָּדִויד ַעְבֶּד" (דה"י ב' ו מב), ואז נפתחו השערים.

בדברי הגמרא שם מבואר שעד לאותה שעה היו אויביו של דוד ששים ושמחים, כי אמרו שהקדוש 
כי  קדֵרה,  כשולי  פניהם  נהפכו  ואילך  שעה  מאותה  אך  בת-שבע,  עוון  על  לו  מחל  לא  הוא  ברוך 

בפתיחת השערים בזכותו הוכח לעין כול שנמחל לו העוון.

מאויביו  דוד  נושע  לדוד'  הבית  'חנוכת  שבזכות  להמשכו,  המזמור  תחילת  בין  הקשר  מובן  זה  לפי 
שחרשו עליו מזימות רשע כל ימיו, ואף אחר פטירתו. 

אף המשך המזמור המתאר את רפואתו של דוד מחוליו שייך בעקיפין ל'חנוכת הבית', כפי שביאר זאת 
הגרי"ז מבריסק (עה"ת, תהלים) ע"פ דברי המדרש (ילק"ש דה"י רמז תתרפא): 'מגִלת בית המקדש' נמסרה 
למשה בעמידה, משה מסרה ליהושע בעמידה, יהושע לזקנים בעמידה, וזקנים לנביאים בעמידה, ואף 

דוד מסרה לשלמה בנו בעמידה.

בעמידה  למוסרה  עליו  היה  שהרי  המגִלה,  את  למסור  היה  יכול  לא  בחוליו  דוד  היה  שרוי  עוד  כל 
ַוֲהִקיֵמִני  ָחֵּנִני  ה'  "ְוַאָּתה  יא):  מא  (תהלים  שנאמר  שירפאוֹ,  לה'  התפלל  כך  ולשם  ושלם),  בריא  (כשהוא 

ַוֲאַׁשְּלָמה ָלֶהם", ונמצא שחנוכת הבית הייתה תלויה ברפואתו.

באופן מחודש יישב זאת המלבי"ם (תהלים ל א): ה'בַּיִת' המוזכר במזמור הוא משל לגוף שהוא מעון 
כביכול  הבריא,  ה'  בחסדי  וכאשר  גופו,  הוא   – 'ביתו'  התרופף  דוד  שחלה  בעת  בתוכו;  הדרה  לנפש 
נבנה ביתו מחדש על תִלו ושב לימי עלומיו, ועל כן פתח את הודאתו על ישועתו במילים: "מזמור 

שיר חנוכת הבית לדוד".

לא לשכוח את ימי הרעה
מן הראוי לציין כאן את דבריו של הגאון רבי איסר זלמן מלצר בהקדמתו לספרו 'אבן האזל' (ח"ב עבודה) 

כי ברור הוא שדברי המלבי"ם האמורים נאמרו בדרך דרוש ורחוקים הם מן הפשט, וביאר:

במזמור זה לימד אותנו דוד המלך את חובת ההודאה: הנה אדם עני וחולה שזכה להבריא, להתעשר 
ולבנות לעצמו בית גדול ומפואר, בבואו להודות לה' על עושרו ועל ביתו החדש, שוכח בדרך כלל את 

ימי עוניו ומצוקתו, ומודה רק על עושרו ואושרו עתה.

אך דוד המלך, עליו השלום, מלמדנו כי גם בימים הטובים המתרגשים עליו, לא ישכח האדם את ימי 
שפלותו, ואף אם כבר הביע בשעתו תודה על שנחלץ מצרותיו, מכל מקום בעת שמחתו צריך הוא 
לשוב להיזכר, ולהביע תודתו על ישועתו מעומק צרותיו, ורק לאחר מכן להזכיר את אושרו ושמחתו 

עכשיו.

ארוממך ה' כי דליתני
במזמור מיוחד זה מתוארים מצבים שונים שהיה שרוי בהם דוד המלך ע"ה, מאיגרא רמא עד בירא 
עמיקתא. ואכן משמעותה הפשוטה של הודאת: 'ֲארֹוִמְמ ה' ִּכי ִדִּליָתִני' היא מלשון רוממות והגבהה: 

כאדם הדולה מים ממעמקי הבאר, כך הגביה ה' את דוד המלך מעומק צרותיו והעלהו לגדולה.

מלבד זאת הוסיף וביאר הצדיק רבי ברוך ממז'יבוז' את הודאתו זו בכמה פנים:

א.  'דליתני' – מלשון 'ֶדֶּלת'. הודה דוד המלך לקדוש ברוך הוא על שזיכהו לחבר את ספר התהלים 
אשר הוא בבחינת 'דלת' כניסה בעבור כל יהודי המבקש להתחזק בתפילה ובתשובה. 

ב.  מלשון 'דלי'. כשם שהדלי משמש לדליית המים מעומק הבור, כך דוד המלך שהיה צדיק הדור, 
שימש בעבור כלל ישראל כ'דלי' להשפיע בעבורם שפע טוב ממקור החיים. 

ג.  מלשון 'ַּדּלּות'. דוד המלך משבח את הבורא, על שזכה להכיר בגודלו וברוב טובו, ומתוך כך להבין 
את שפלותו ודלותו שלו מול עוצמתו של הבורא יתברך.

על חסדים וטובות אלו מודה דוד במזמור זה ומסיים: "ְלַמַען ְיַזֶּמְרָך ָכבֹוד ְוא ִיּדֹם ה' ֱאַהי ְלעֹוָלם 
אֹוֶדךָּ" ('דבש השדה' אות קיא).

הארות בסדר התפילה  תענה אמונים 
על מה ולמה פרצה המֵגפה?!

ההאאררתע סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  מעמעשה אמונים
פרצ

סססייפפפו ם
מזמור שיר חנוכת הבית

וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)


