
(:  ג–דברים פרק ל פסוק א )מתואר מהלך הגאולה העתידית בפרשתנו 

אּוְוָהָי֩ה " י־ָיב ֹ֨ ִֽ יָך כ  ים ָעל ֶ֜ ִ֣ הָכל־ַהְדָבר  ה ַהְבָרָכ֙ה ְוַהְקָלָלָ֔ ל  ֹו ְוָשַמְעָתִ֣ ֱאֹלקיָך֙ ' ְוַשְבָתָּ֞ ַעד־ה... ָהא ֵ֗ לָ֔ ...  ְבק 

ב ה ת־ְשבּוְתָך  ֱאֹלקיָך' ְוָשֹ֨ ב א  ָך ְוָשֵ֗ ֶ֑ ֲחמ  ְצָך֙  ְור  ב  יםְוק  ַעמ ָ֔ ָכל־ָהִ֣ מפני חטאינו גלינו מארצנו אך  ". 'וגומ 

.  ונתברך בכל הברכות' נשוב אל ה, סוף התשובה לבוא ואז נשוב לארצנו

רבותינו למדו מכאן  , היה צריך לכתוב והשיב את שבותך-את שבותך אלהיך' ושב ה: "כתבי "רש

שהוא ישוב  , הכתיב גאולה לעצמווכשנגאלין, שהשכינה כביכול שרויה עם ישראל בצרת גלותם

.   בגלותעימנוצרת הגלות אינה צרתנו הבלעדית אלא היא צרת השכינה הסובלת יחד ". עמהם

גם כי אלך בגיא צלמות לא אירא רע כי אתה  ( "ד, כגתהילים )זה בא  לידי ביטוי בפסוק  רעיון 

ה שומר "כלומר הקבעימדילא אירא רע בגלל שאתה : אותו אנו מבינים בדרך כלל באופן, "עימדי

גם כי אלך בגיא . "הביאור החסידי לפסוק זה מחדש הבנה אחרת. עלינו ומגן עלינו גם בעת צרה

אך רע לי כי , הצרה שלי לא מטרידה אותי: וההסבר הוא" עימדירע כי אתה , צלמוות לא אירא

ועל כך אנו איתנועיקר הקושי שלנו ורע לנו מכך שהשכינה בגלות יחד . ה סובל איתי בצרתי"הקב

.  צריכים לבכות

,  "בכל צרתם לא צר( "'ג ט"ישעיה ס)עיקרון זה עולה גם מתוך הפסוק בהפטרה של פרשתנו 

איתנושאינו מכביכולהמשמעות מתהפכת ". בכל צרתם לו צר"ל לימדונו שיש לקוראו "שחז

פרשת  תנחומא)המדרש מבאר . וכואב את כאבנוצרתינוה סובל את "בצרותינו להבנה שהקב

ישעיה  )שכן כתיב בכל צרתם לו צר , כביכול כשישראל בצרה אף הוא עמהם(: "יגאחרי מות סימן 

[  שנאמר], ואתם שמחים ואני שמח, אמר הקדוש ברוך הוא לעולם הבא אני גואל אתכם(... טסג

יש להתפלל על  (". תהלים קמט ב)בעושיו [ ישראל]ישמח , (תהלים קד לא)במעשיו ' ישמח ה

. הגאולה והשמחה היא משותפת, צרת השכינה שהיא בגלות ואז כאשר תפילתנו נענית

אך למרות שכולם צריכים חיים  . כולנו עומדים שעות רבות בתפילה, שהוא יום הדין, בראש השנה

את עקרונות התפילה בכלל ובראש . ה על העולם"התפילה ממוקדת בהמלכת הקב, בנים ומזונות

ה עוסקת "בראש השנה וההפטרה של יום ראשון של רשניפקדההשנה בפרט אנו לומדים מחנה 

ש  (: "יז–שמואל א פרק א פסוק י )וכך כתוב שם . ה"ברהיתהשאף היא , בתפילתה ַרת ָנֶ֑פ  יא ָמִ֣ ְוה  

ל ַעל־ה ֵּ֥ ְתַפל  ה' ַות  ִֽ ְבכ  ה ת  ר... ּוָבכ ֵּ֥ ר ַות אַמֵ֗ ד  ר נ ֶ֜ ד ֹ֨ ה... ַות  יו להְוָנַתָתֵּ֥ ִּ֤ ים ּוְנַתת  ֶ֑ ֶַ֣רע ֲאָנש  ִ֣ י' ַלֲאָמְתָך  ז  ִ֣ ָכל־ְימ 

יו ה... ַחָיָ֔ ָרִֽ כ  י ְלש  ל   ָה ע  ֵּ֥ ַע ַוַיְחְשב  ֶ֑ ָשמ  א י  ּה ל ִ֣ ֹות ְוקֹוָל  יָה ָנעָ֔ ִ֣ ק ְשָפת  ֹום ... ַרַ֚ י ְלָשלֶ֑ ִ֣ ר ְלכ  אמ  י ַוי   ִ֛ ל  ַען ע  ו אֹלקיַוַיַּ֧

ל  ְשָרא ֵ֗ ן֙ י  ת  ְךי  ָלת ָ֔ ִ֣ ת־ש  ֹוא  מִֽ ע  ְלְת מ  ר ָשַא  ֵּ֥ חנה  : ואמר רבי אלעזר( "ברכות דף לא עמוד ב)' בגמ".  ֲאש 

".  שהטיחה דברים כלפי מעלה, מלמד-' ותתפלל על ה: שנאמר, הטיחה דברים כלפי מעלה

לא על צרכיה שלה  אלא על צער  ', אלא על ה' לא אל ההיתהנראה שכוונת הדברים שתפילתה 

ולא על עצמה וכיוונה את  ' ולכן התפללה על ה, השכינה בצרתה שלא זכתה ללדת ולגדל ילדים

אמנם הבין שמתפללת לזכות . וכך ניתן להבין למה עלי חשבה לשיכורה. הדברים כלפי מעלה

וזה כשיכור ? ה"כפי שמתאים לר' אך למה היא מבקשת רק על עצמה ולא על מלכות ה, בבן

להפקדוכך זכתה . 'על כך ענתה לו שהיא מבקשת בן על מנת להקדישו לה.  הטרוד בצרכיו שלו

.נידרהבבן ולשלם 

זכרנו  "אך תפילתנו צריכה להיות , אמנם ביום הדין דנים מי יחיה ומי ימות ומי יעשיר ומי יעני

בקשתנו . ה ולהרבות בכבוד שמים"אנו רוצים להמליך את הקב". לחיים למענך אלוקים חיים

.ולכן אנו מבקשים חיים בנים ומזונות, שנזכה לכלים לקיים זאת

גם בעבודת החינוך אנו מבקשים  להצליח לא מתוך הצורך בהצלחתנו האישית  אלא כדי  

נזכה שיתקבלו התפילות לשמחתנו  י"ובעזה', אהבת תורה ואהבת ה, להרבות כבוד שמים

.ולשמחת בוראנו

שנה טובה ומבורכת

.   כתיבה וחתימה טובה לכם ולכל בית ישראל

ל        "הרב אברהם יהושע צוקרמן זצנ"לעהלימוד 

שושנה נגר            


