
  "ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח"על תפילת 
  

  שיים -אורי הבר: מאתש "דרה' ליום בדבר תורה 
  2008ספטמבר /ט"סתשרי תש, בקהילת מבקשי דרך בירושלים

  
  !שנה טובה

  

מפני שתפילה עתיקה זו השפיעה " ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח"בחרתי להעיר כמה הערות על תפילת 

  . היותי בחור צעירהרבה על התפיסה העצמית שלי כיהודי עוד ב
  

ִנֶּכֶרת הנִטָיה . מופיעה בִנסוחים שונים במחזורים וִסדורים שונים" ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח"תפילת 

  .להשמיט מן התפילה חלקים שעלולים לפגוע או להרגיז את הגויים
  

הנַֹסח המפָֹרש ביותר שמצאתי במחזורים ובִסדורים שעמדו לרשותי הוא דוקא המחזור 

  : משתמשים כאן]הילת מבקשי דרךק[שבו אנו 

  ְליֹוֵצר ָלֵתת ְּגֻדָּלה  , ַלֲאדֹון ַהּכֹל ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח         
   ְולֹא ָׂשָמנּו ,ֶׁשּלֹא ָעָׂשנּו ְּכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ְּבֵראִׁשית

   ֶׁשּלֹא   ָׂשם   ֶחְלֵקנּו   ָּכֶהם  ,ְּכִמְׁשְּפחֹות  ָהֲאָדָמה
  ִמְׁשַּתֲחִוים  ְלֶהֶבל ֶׁשֵהם .    ֲהמֹוָנם- ְּכָכל ְוגֹוָרֵלנּו  

  ַוֲאַנְחנּו  .    ֵאל  לֹא  יֹוִׁשיַע ּוִמְתַּפְּלִלים  ֶאל ָוִריק  
  ּכֹוְרִעים  ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים   ִלְפֵני   ֶמֶלְך   ַמְלֵכי

  ֶׁשהּוא נֹוֶטה  ָׁשַמִים, ָּברּוְך הּוא ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש
  ּוְׁשִכיַנת, ַּבָּׁשַמִים  ִמַּמַעל ּומֹוַׁשב ְיָקרֹו, ֶרץְויֵֹסד ָא

  ֱאֶמת. ֵאין עֹוד ,הּוא ֱאלֵֹהינּו. ֻעּזֹו ְּבָגְבֵהי ְמרֹוִמים

  

  

  המחזור של קהילת מבקשי דרך

  

הינו מושג " גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות"צריך לאמר ש. משתחִוים  וְלִמי אנחנו,יםכאן ברור ְלִמי הם משתחִו

כמו במקרה . ולכן אין פלא שבמחזורים ובִסדורים אחרים הוציאו כמה מילים, כולל ביותר

  :הבא

  ,  ְּבֵראִׁשית ְליֹוֵצר  ְּגֻדָּלה  ָלֵתת ,  ַלֲאדֹון ַהּכֹל ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח                
  ֶׁשּלֹא ,ְולֹא ָׂשָמנּו ְּכִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה, ֶׁשּלֹא ָעָׂשנּו ְּכגֹוֵיי ָהֲאָרצֹות

  ּכְֹרִעים   ַוֲאַנְחנּו     –  .ֲהמֹוָנם- ְּכָכל  ְוגֹוָרֵלנּו  ָּכֶהם   ֶחְלֵקנּו   ָׂשם 
  ָּברּוְך   , ַהָּקדֹוׁש ַהְּמָלִכים ֶמֶלְך ַמְלֵכי  ִלְפֵני   ּומֹוִדים  ּוִמְׁשַּתֲחִוים

  ָּׁשַמִיםַּב    ְיָקרֹו ּומֹוַׁשב ,  ָאֶרץ  ְויֵֹסד  ָׁשַמִים  נֹוֶטה ֶׁשהּוא   .הּוא
  .עֹוד ֵאין   , ֱאלֵֹהינּו הּוא  , ְּבָגְבֵהי ְמרֹוִמים  ֻעּזֹו    ּוְׁשִכיַנת ,ִמַּמַעל
   ַהּיֹום  ְוָיַדְעָּת"  : ְּבתֹוָרתֹו  זּוָלתֹו  ַּכָּכתּוב  ֶאֶפס , ַמְלֵּכנּו   –  ֱאֶמת

   ְוַעל   ִמַּמַעל ַמִיםַּבָּׁש  ָהֱאלִֹהים הּוא   ְיָי  ִּכי , ְלָבֶבָך ֶאל  ַוֲהֵׁשבָֹת 
  ".ֵאין עֹוד,             ָהָאֶרץ ִמָּתַחת

  

   מחזור של
Morris Silberman, United Synagogue America  

  הוצאת אשכול, רוזנשטיין. ד.ח -" שירה חדשה"סדור 
  

  נשארה רק;הוצאה" יקמשתחוים להבל וִר" ההאשמה שהגויים בציטוט שלעיל

  ?"ואנחנו"כי מה פתאום , אך ברור שמשהו הוצא, י גויים בכללציה  שלילית לגבאימפליק
  

  



  :כר לגוייםשהוציאו כל ֵז, דור של היהדות המתקדמתהרחיקו לכת העורכים של הִס

  , ְּבֵראִׁשית ְליֹוֵצר  ָלֵתת ְּגֻדָּלה , ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח ַלֲאדֹון ַהּכֹל         
   : ֹוָלם ָנַטע ְּבתֹוֵכנּוֶׁשָּנַתן ָלנּו ּתֹוַרת ֱאֶמת ְוַחֵּיי ע

  

  ֶמֶלְך ַמְלֵכי  ִלְפֵני   ּומֹוִדים   ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּכֹוְרִעים ַוֲאַנְחנּו        
  :ָּברּוְך הּוא ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש

  

  ַּבָּׁשַמִים    ְיָקרֹו ּומֹוַׁשב .  נֹוֶטה ָׁשַמִים ְויֵֹסד ָאֶרץ ֶׁשהּוא       
  . ֵאין עֹוד הּוא ֱאלֵֹהינּו  : ֻעּזֹו ְּבָגְבֵהי ְמרֹוִמיםּוְׁשִכיַנת, ִמַּמַעל
   ַהּיֹום  ְוָיַדְעָּת  ֹ.ְּבתֹוָרתו ַּכָּכתּוב  .  זּוָלתֹו ֶאֶפס  ַמְלֵּכנּו  ֱאֶמת

   ִמַּמַעל  ַּבָּׁשַמִים   ָהֱאלִֹהים  הּוא  ְיָי ִּכי   ְלָבֶבָך  ֶאל ַוֲהֵׁשבָֹת 
 :ָהָאֶרץ ִמָּתַחת ֵאין עֹוד-ְוַעל

  

  

  .ואפשר לטעון שהקטע היה נקרא יותר טוב בלעדיו, ממש מפתיע" ואנחנו כורעים"כאן המשפט 
  

, בצעירותי הייתי נוהג לקחת לבית הכנסת הגדול ברחובות מחזור שירשתי מסבי

  :נים מתחיל כךשם הקטע בו אנו ד). ועבר את הצנזורה של הצאר (1856ילנה בשנת שהודפס בִו

  ְּבֵראִׁשית   ְליֹוֵצר    ְּגֻדָּלה  ָלֵתת   ַהּכֹל  ַלֲאדֹון  ַחְלַׁשֵּב   ָעֵלינּו  
  ְּכִמְׁשְּפחֹוֵתיֶהם ֶׁשּלֹא ָׂשָמנּו   ֶׁשּלֹא ָעָׂשנּו ְּכעֹוְבֵדי ִּגּלּוִלים        

  ּכֹוְרִעים  ְחנּו   ַוֲאַנ:ֶׁשּלֹא ָׂשם ֶחְלֵקנּו ָּכֶהם ְוגֹוָרֵלנּו ְּכָכל ֲהמֹוָנם 
  ָּברּוְך  ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים ַהָּקדֹוׁש ִלְפֵני  ּוִמְׁשַּתֲחִוים ּומֹוִדים 

   ְיָקרֹו     ּומֹוַׁשב    ָאֶרץ   ְויֵֹסד    ָׁשַמִים   נֹוֶטה   ֶׁשהּוא  :הּוא 
  ֵאין לֵֹהינּוהּוא ֱא ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ּוְׁשִכיַנת ֻעּזֹו ְּבָגְבֵהי ְמרֹוִמים 

   ַהּיֹום ְוָיַדְעָּת   ַּכָּכתּוב ְּבתֹוָרתֹו˙ ֱאֶמת ַמְלֵּכנּו ֶאֶפס זּוָלתֹו ˙עֹוד 
  ִמַּמַעל ַּבָּׁשַמִים   ִּכי ְיהָֹוה הּוא ָהֱאלִֹהים  ˙  ֶאל ְלָבֶבָך ַוֲהֵׁשבָֹת

        :ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת ֵאין עֹוד                          

  

  

 א רקלא, ננו מבקר את כל הגוייםי ואהוא הרבה יותר ספציפי, שהייתי רגיל אליו,  הזההנוסח

 ואילו אנחנו משתחִוים ;שכמובן כורעים ומשתחִוים לפני האלילים שלהם, את עובדי האלילים

  . לפני מלך מלכי המלכיםרק
  

ויים לא רק כעובדי אלילים העש" עובדי אלילים"רשתי את המושג אני ֵּפ, יתר על כן

אנחנו היהודים לא , במילים אחרות. אלא גם עובדי אלילים ההולכים על שתיים, מחימר ואבן

, עלינו לזכור שאני מדבר על שנות הארבעים של המאה שעברה. נתפשים לפולחן האישיות

 היו נתונים תחת משטרים שכפו עליהם – הגרמנים והרוסים –תקופה בה שני עמים גדולים 

  . פולחן אישיות
  

, הצפון קוריאנים: יותר מאוחר הצטרפו לרשימה עוד עמים שהפכו בני אדם לאלילים

תשמור אותנו מליפול בפח של פולחן " ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח"חשבתי שתפילת . ועוד, העירקים, האלבנים

המסורת היהודית דאגה לכך בכך שמנעה אפילו ממשה רבנו את , נוסף על כך. האישיות

בֵאי כח של , אצלנו הרבנים אינם מַתְוכים. שא של פולחן אישיותהאפשרות להיהפך לנו

שלא כמו אצל הקתולים , אנחנו לא כורעים ומשתחִוים לרבנים. הם מורים ושופטים; אלוהים

  . ִּפיסקֹוָּפליםוהֶא
  



נכחנו במספר חתונות בהן החתן והכלה כרעו , ל"בתקופה האחרונה שבה שהיתי בחו

  !"לא אצלנו: "ואמרתי לעצמי" ָעֵלינּו ְלַׁשֵּבַח"תפילת נזכרתי ב. ברך לפני הכומר
  

בלי , ל"סון זרכאשר נפטר הרב שניאו... והנה פולחן האישיות בכל זאת הגיע אלינו

והחליטו שהוא , ד להסכים על יורש"לא יכלו המנהיגים של תנועת חב, להשאיר בנים או בנות

ובות ירושלים והזדעזעתי מן המודעות לפני כמה שבועות הלכתי עם שלומית ברח! לא מת כלל

  !על המשיח עם תמונתו של שניאורסון
  

מֻצָּיד בעט וְנָיר כדי להעתיק את ִעָּקֵרי הדברים , לפני כמה ימים חזרתי על המסלול

: אבל המסר ברור. אך המודעות כבר כוסו באחרות, את היוםלצורך הדברים שהתכוונתי לֵׂש

אנחנו כורעים ומשתחִוים רק . לא ִנָּתֵפׂש לזה. 'אלוהים-חצי'ד הופך את הרב שניאורסון ל"חב

  .לפני מלך מלכי המלכים

  

  .תודה על ההקשבה ושנה טובה

  

  

  

 


