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הקדמת הרב יעקב אריאל שליט"א 
 

 

מדינת ישראל עומדת בפני אחת משעותיה הגדולות. מצד אחד "מדינה" 
בימינו משמעותה דמוקרטיה על כל מרכיביה, זכות שווה לכל אזרחיה, יחסי2 
מסודרי2 ע2 שכנותיה וע2 יתר העול2, דאגה לקיו2 לעול2 החיצוני והפנימי, 
לרווחה, לצדק, לחינו8 ולכל התפקידי2 החשובי2 שמדינה מפותחת נוטלת על 
עצמה. מאיד8, הש2 "ישראל" מחייב את המדינה להיות ייחודית. היא מדינתו 
של כל אד2 מישראל באשר הוא. יש למדינה אחריות לע2 ישראל, לאר9 
ישראל, לתורת ישראל ולכל המורשת הישראלית הגדולה העוברת מדור לדור, 
מאבותינו ומהר סיני עד ימינו. אי: עוד מדינה כזו בעול2, זוהי יצירה עצמית, 
מקורית, שאי: לה אח ורע. עבורנו אי: כא: שני דברי2 שוני2, וא; לא מקבילי2 
זה לזה. "מדינה" ו"ישראל" עבורנו זהו מושג אחד, כל זכות קיומה של 
המדינה הוא רק מכח היותה מדינת ישראל, על כל המשתמע מכ8. הניסיו: 

להפריד בי: הדבקי2 מערער חלילה את עצ2 קיומה של המדינה.  

יו2 העצמאות עבורנו הוא יו2 שבו זכה ע2 ישראל, בעזרת ה' יתבר8, 
לראשונה אחרי אלפי שני2, לריבונות משלו בארצו. יש ליו2 הזה משמעות 
רוחנית עמוקה. בכיובל שני2 מיו2 הקמתה של המדינה עדיי: לא עיכלנו את 
כל משמעותו של זה היו2 עשה ה', ועלינו להפני2 יותר את התפיסה הציבורית 

הממלכתית הישראלית היהודית הזאת על כל מורכבותה, עומקה ורוחבה. 

בתפילות יו2 העצמאות אנו פוני2 לה' בתודה על אשר גמלנו, בציפיה 
להמש8 גאולתנו ולהדרכה שה' יאיר את עינינו למצוא את דרכנו בנפתוליה 
ונבוכותיה של המציאות בה אנו נתוני2. ראויות תפילות יו2 זה לכוונה 
ולמחשבה עמוקה יותר, להביאנו להתעלות רוחנית גבוהה יותר, בכדי לסייע 

בידינו בכ8 יצא סידור 'גואל ישראל' לאור מחדש. 

בשנת תשנ"ח, בשנת היובל למדינת ישראל רחש ליב2 של תלמידי ישיבת 
רמת>ג: דבר טוב > להוציא מחדש את סידורו של מורנו ורבנו הרב משה צבי  
נריה זצ"ל ליו2 העצמאות, שאזל כבר, ולהוסי; עליו תוספות והרחבות. 

הסידור התקבל בברכה על>ידי הציבור הרחב והמהדורה אזלה כולה. 

עתה התעורר הצור8 בהוצאת הסידור מחדש, בתיקוני2 קלי2. 

יבואו על הברכה העורכי2, המגיהי2 וכל העוסקי2 במלאכה. רבי2 ה2 
ואי>אפשר לפרט2, אשר שמו לילות כימי2 להוציא דבר מתוק: מתחת יד2. 

יישר כוח2, יבר8 ה' פעל2. 
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תודה מיוחדת לראש הישיבה הרב יהושע שפירא שליט"א על מפעלו הגדול  
להרבות תורה בתוככי עירנו רמת>ג: ומחוצה לה, ולמנהל הישיבה ר' ד: מארנ9 
הי"ו, על טרחתו המרובה למע: הישיבה בכלל ולמע: הוצאת ספר זה בפרט. 

יה"ר שיצליחו בכל אשר יפנו להגדיל תורה ולהאדירה.  

כמו כ: שלוחה תודתנו לרבנית רחל נריה הי"ו, על שנאותה לבקשתנו 
ואפשרה את הוצאתו לאור מחדש של הלקט, מתו8 סידורו של הרב נריה זצ"ל. 
יארי8 ה' ימיה בטוב ושנותיה בנעימי2, ותזכה ע2 כל ביתה לחזות בנוע2 ה' 

בשובו לציו: ברחמי2.  

ויהי רצו: שה' ישלח את אורו ואמיתו למדינת ישראל, ראשיה שריה 
ויועציה, לתקנ2 בעצה טובה מלפניו לנווט את ספינת המדינה בי: הגלי2 

הסוערי2 ולהביאה לחו; מבטחי2 ולגאולה שלמה במהרה בימינו. 

 

 

הרב יעקב אריאל 

רמת ג: 
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הקדמת העורך 
 

מתו8 שבח והודיה לה', שהחיינו וקיימנו לזמ: הזה, זכינו להוציא לאור את 
ספר>השירה הגדול הזה, ספר שכולו גאולה, ספר שכולו תהילה לבורא עול2 על 

כל הניסי2, הגבורות והתשועות, שעשה לאבותינו ולנו בזמ: הזה. 

 ספר זה, יסודו בעבודת מו"ר הרב משה צבי נריה זצ"ל, כולל הוא את נוסח 
התפילה ליו2 העצמאות וליו2 ירושלי2, כפי שתיקנה הרבנות הראשית 
לישראל. מסביב לו ליקט הרב נריה כגור:, מקצת מתבואת הקודש מכל 
מקורות התורה וחכמיה המדברי2 אודות גאולת ע2 ישראל וארצו, ובמיוחד 
מתורת2 של צדיקי עליו: אשר עוד בראשית זריחת גאולתנו הפכו את המר 
למתוק, האירו את חשכת הצרות הגדולות אשר עבר הע2 בדורות האחרוני2, 
ומהר גבוה בשרו לציו: > לכל תהלי8 שיבת ציו:, שנראה היה כמעשה חולי: > 

ש< =  עצמו ובתוכו מתגלה אלוהיו > "הנה אלוהיכ2".  

הספר בכללו, מחולק לשלושה שערי2 מרכזיי2. הראשו: שבה2 הוא > 
'בשערי היו2' > אשר כשמו כ: הוא. השני נקרא בפינו > 'שבחו גאולי2' > וכולל 
בתוכו את סדר התפילות. שני השערי2 הללו, מיוסדי2 על עריכתו של הרב 
נריה זצ"ל, ועליה2 נוספו ליקוטיו של מו"ר הרב יעקב אריאל שליט"א. 
הוספות אלו סומנו בסימ: מיוחד (!) והודפסו באות קטנה יותר, להבחינ2 

מליקוטיו של הרב נריה זצ"ל.  

השער השלישי נער8 על>פי הדרכתו של הרב אריאל שליט"א, ובו הוספנו 
סידרת מאמרי2, מאמרי קודש מבית מדרשו של מר: הראי"ה קוק זצ"ל 
העוסקי2 בענייני הגאולה. את אלו חילקנו לשבעה פרקי2: הראשו: שבה2, 
הקרוי 'ליקוטי גאולה', הוא אוס; דברי2 מגדולי ישראל אשר ציר; הרב נריה 
זצ"ל בסו; סידורו. עליו נוספו ששת הפרקי2: קדושת האר9, ניצני גאולה, 
תחיית ישראל, וממנה יושע, מדינה ומלכות, ולבסו; > ירושלי2 והמקדש > 

שייבנה במהרה בימינו. 

הננו מלאי תפילה ואמונה, שכש2 שזיכנו ה' יתבר8 לשופרו של היובל הזה > 
לראות את כנסת ישראל נגאלת מחבלי לידתה הקשי2 ויציבה בריבונותה על 
אדמתה > כ: נזכה לראות בהמש8 התהלי8 הפנימי של התבגרותה, אשר מתו8 
כוחו>של>יובל תצליח להסיר מעליה את כל העבדות ונמיכות הרוח, את 
המחלות הרוחניות אשר נדבקו בה בארצות גלותה. "ואשיבה ידי עלי8, ואצרו; 
כבור סיגי8 ואסירה כל בדילי8. ואשיבה שופטי8 כבראשונה ויועצי8 כבתחילה, 
אחרי>כ: יקרא ל8 עיר הצדק קריה נאמנה" (ישעיה א כה>כז). ומתו8 כ8 נזכה 

לשופרו של משיח, לגאולתנו השלמה. 

 

העור8 
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הנפת דגל המדינה 
מניפים את דגל המדינה בראשי הבתים בערב יום העצמאות לפני שקיעת החמה. 
וע' רמב"ן שמות י"ד, ח: ובני ישראל יוצאים ביד רמה, שעשו להם דגל ונס 

להתנוסס וכו' כדמות הנגאלים מעבדות לחרות.  
במקומות צבוריים בהם מונף הדגל, ראוי לומר פסוקים אלו: 

 
ִאיש ַעל  ִּדְגלֹו  ְבׂאׂתת ְלֵבית ֲאׂבָתם ַיֲחנּו   ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמ ֶּנֶגד ָסִביב 

ְלׂאֶהל מֹו ֵעד ַיֲחנּו : 21 
 

 :ֵהינּו  ִנְד ּגׂל, ְיַמ ֵּלא ְיׂהָוה  ָּכל ִמְׁשֲאלֹו ֶתי ּו ְבֵׁשם ֱא ְנַר ְּנָנה  ִּבישּו ָעֶת
 

ָנַת ָּתה  ִּליֵרֶאי  ֵּנס ְלִהְתנֹו ֵסס ִמ ְּפֵני ׂקֶׁשט ֶסָלה: 
 

 ּׂכה ָאַמר ֲאדָׂני ֶיׂהִוה ִה ֵּנה ֶא ָּׂשא ֶאל ּג ֹו ִים ָיִדי ְוֶאל ַע ִּמים ָאִרים ִנ ִּסי, 
ְוֵהִביאּו  ָבַנִי  ְּבׂחֶצן ּו ְבנַׂתִי ַעל  ָּכֵתף  ִּת ָּנֶׂשאָנה:  

—————— • ——————
חמושי. 4 מוכני. עלו למלחמה למות במדבר ולא לשוב למצרי., ומלת  !
וחמושי. כתרגומו 4 ומזורזי7. והרצו7 בזה, שנזדרזו כמל5 ערו5 למלחמה. 
ויצאו כדמות מלכי. בטכסיסי מלוכה ביד רמה, שזה רמז שיצאו בדגל 
פרושה לעיני כל רואה. וזהו כי יד על כס יה, שהוא כמו יד בדגל פרושה על 
כסא ה', עד שיעשה מלחמה בעמלק. ולזה קרא ש. המזבח ה' נסי, שהוא 
כמו ה' דגלי, כמו וכנס על הגבעה, ואי7 נס בלא דגל ואי7 דגל בלא יד. וזהו 
ובני ישראל יוצאי. ביד רמה ובנס פרושה ממש, ובבטחו7 בש. ה' שהול5 

בראש.. וזהו וה' הול5 לפניה. יומ., וזהו ובש. אלהינו נדגול. 
צרור המור, בשלח, עמ' 22 

דגל כחול4לב7 הוא צרו; של דגלי יששכר וזבלו7: "יששכר 4 ספיר, 
ומפה שלו צבועה שחור דומה לכחול... זבלו7 4 יהלו., וצבע מפה 

שלו לבנה". 
במדבר רבה פרשה ב, ו 

גוו7 הלוב7 מורה על מדת החסד 4 ואות ודגל של שכינה, הוא 
מראה התכלת, הדומה לכסא הכבוד, שבזה יזכור מלכות שמי..  
מלבי"., במדבר טו, לט, אות סח 

 

 

במדבר ב 

תהלים כ 

תהלים ס 

ישעיה מט 
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ְוָנָׂשא ֵנס ַלּג ֹו ִים ְוָאַסף ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל, ּו ְנֻפצֹו ת ְיהּו ָדה ְיַק ֵּבץ ֵמַאְר ַּבע 
 ַּכְנפֹו ת ָהָאֶרץ: 3 

 
 ְּדָגַלי  ֵּכן  ָּתִרים ַעל ַה ִּנְׁשָאִרים, ּו ְתַל ֵּקט ִנְפָזִרים  ִּכְמַל ֵּקט ִשׁ ֳּבִלים. 4 

 

—————— • ——————

איש על דגלו באתות לבית אבות. יחנו בני ישראל 4 רבי אלעזר 
פתח: שמחו את ירושלי. וגילו בה כל אוהביה (ישעיה סו, י)... 
בגי7 דחדוה לא אישתכח אלא בזמנא דישראל קיימי בארעא 
קדישא... כתוב אחד אומר עבדו את ד' בשמחה (תהלי. ק, ב) 
וכתוב אחד אומר עבדו את ד' ביראה (תהלי. ב, יא), מה בי7 האי 
להאי, אלא כא7 בזמנא דישראל שרא7 בארעא קדישא, כא7 

בזמנא דישראל שרא7 בארעא אחרא.  
זוהר במדבר ד; קיח, א 

מי זאת הנשקפה כמו שחר וגו' (שיר השירי. ו, י) 4 ארבעה 
דברי. של שבח יש כא7 לישראל, כנגד ארבע גליות, שארבע גליות 

שעמדו על ישראל לא כפרו בהקב"ה...  

איומה כנדגלות 4 אי7 דגלי. אלא צבאות, שנאמר (במדבר ב, ג4ד) 
דגל מחנה וגו' וצבאו ופקודיה.. וכ7 דגלי השמי. 4 המלאכי., 
ודגלי האר> 4 ישראל... ואדו7 שניה. 4 הקב"ה. וכש. שהכל 
יראי. מהקב"ה, כ5 הגוי. יראי. מישראל, שנאמר (דברי. כח, 
י) וראו כל עמי האר> כי ש. ד' נקרא עלי5 ויראו ממ5, לכ5 נאמר 

איומה כנדגלות.  
שמות רבה פרשה טו, ו  

ד' נסי 4 ב' במסורה, הכא ואיד5: ואל עמי. ארי. נסי (ישעיה 
מט, כב), מה הת. נס ממש כמו "וכנס על הגבעה", א; כא7 נס 

ממש, שקורא להקב"ה נסי ודגלי.  
בעל הטורי., שמות יז, טו 

אמר רבי יוחנ7: גדול קבו> גליות כיו. שנבראו בו שמי. ואר>, 
שנאמר (הושע ב, ב) ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדו ושמו 
לה. ראש אחד ועלו מ7 האר> כי גדול יו! יזרעאל, וכתיב 

(בראשית א, ה) ויהי ערב ויהי בוקר יו! אחד. 
פסחי. פח, א 

ישעיה יא 

ר' יהודה הלוי 
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סדר התפילה 
על-פי תקנת הרבנות הראשית לישראל 

עם ערוב היום מתכנסים לבתי הכנסת, מדליקין נרות ומורידין לפני התיבה ש"ץ 
מרוצה לקהל, ופותחין במזמור של הודיה פסוק בפסוק בנעימה חגיגית.  

(המזמורים הנאמרים ביום ירושלים מופיעים לפני תפילת ערבית). 
 

 ׂהדּו  ַלְיׂהָוה  ִּכי טֹו ב  ִּכי ְלעֹו ָלם ַחְסּד ֹו : 5 
 יׂאְמרּו   ְּגאּו ֵלי ְיׂהָוה ֲאֶׁשר  ְּגָאָלם ִמ ַּיד ָצר: 

 ּו ֵמֲאָרצֹו ת ִק ְּבָצם ִמ ִּמְזָרח ּו ִמ ַּמֲעָרב ִמ ָּצפֹו ן ּו ִמ ָּים: 
  ָּתעּו  ַב ִּמְד ָּבר  ִּביִׁשימֹו ן  ָּדֶר ִעיר מֹו ָׁשב  א ָמָצאּו : 6 

—————— • ——————

אמר רב יהודה אמר רב: ארבעה צריכי. להודות: יורדי הי., 
הולכי מדברות, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית 

האסורי. ויצא. 
ברכות נד, ב  

ע. היות שחז"ל אמרו שבארבעה הצריכי. להודות הפרשה 
מדברת, הנה אי7 ספק שתרמוז אל כל קהל הגולה ג. כ7, לעת 
בוא הגואל... ואולי אל זה ירמוז בד' לשונות של גאולה האמור 

בגאולת מצרי., כי כימי צאתנו מאר> מצרי. יראנו נפלאות.  
פירוש קדמו7 לתהלי., מיוחס לרשב".  

... ויש להוסי; בזה, כי אלו הארבעה ה. נגד ארבע הגלויות, 
וכול. ראה אות. אברה. אבינו עליו השלו., כמו שדרשו חז"ל 
על הפסוק והנה אימה חשכה גדולה נופלת עליו, ולהנצל מכל זה 

הודיע לו ד' על ידי זכות הקרבנות והתורה.  
קר7 אורה, תענית כז, ב  

וכנגד ארבע מלכויות הללו הזכיר דוד המל5 עליו השלו. ארבע 
פעמי. הודאה וכו', ולפי שראה ברוח הקודש ישועה והצלה 
מכול7, לכ5 נת7 הודאה כנגד כול7... ולעתיד לבוא ישוב [אדו.] 

ע. שאר כל הכתות, לעזור ולתמו5 בישראל. 
רבנו בחיי, ויקרא יא, ד  

תעו במדבר 4 אמר רבי יהודה ברבי שלו.: אמר הקב"ה, א; על 
פי שתעו 4 אני גואל., כמו שעשיתי במדבר. "ישראל נושע בה' 

תהלים קז  
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 ְרֵעִבים  ַּגם ְצֵמִאים ַנְפָׁשם  ָּבֶהם  ִּתְתַע ָּטף: 
 ַו ִּיְצֲעקּו  ֶאל ְיׂהָוה  ַּב ַּצר ָלֶהם ִמ ְּמצּו קֹו ֵתיֶהם יַ ִּציֵלם: 

 ַו ַּיְדִריֵכם  ְּבֶדֶר ְיָׁשָרה ָלֶלֶכת ֶאל ִעיר מֹו ָׁשב: 
 יֹו דּו  ַלְיׂהָוה ַחְסּד ֹו  ְוִנְפְלאֹו ָתיו ִלְבֵני ָאָדם: 7 

  ִּכי ִהְשׂ ִּביַע ֶנֶפש שֵׁׂקָקה ְוֶנֶפש ְרֵעָבה ִמ ֵּלא טֹו ב: 

 יְׁׂשֵבי ׂחֶׁש ְוַצְלָמֶות ֲאִסיֵרי ֳעִני ּו ַבְרֶזל: 
  ִּכי ִהְמרּו  ִאְמֵרי ֵאל ַוֲעַצת ֶעְליֹו ן ָנָאצּו : 

 ַו ַּיְכַנע  ֶּבָעָמל ִל ָּבם  ָּכְׁשלּו  ְוֵאין עֵׂזר: 
 ַו ִּיְזֲעקּו  ֶאל ְיׂהָוה  ַּב ַּצר ָלֶהם ִמ ְּמֻצקֹו ֵתיֶהם יֹו ִׁשיֵעם: 

 יֹו ִציֵאם ֵמׂחֶׁש ְוַצְלָמֶות ּו מֹו ְסרֹו ֵתיֶהם ְיַנ ֵּתק: 
 יֹו דּו  ַלְיׂהָוה ַחְסּד ֹו  ְוִנְפְלאֹו ָתיו ִלְבֵני ָאָדם: 

  ִּכי ִשׁ ַּבר  ַּדְלתֹו ת ְנׂחֶׁשת ּו ְבִריֵחי ַבְרֶזל  ִּג ֵּדַע: 

 ֱאִוִלים ִמ ֶּדֶר  ִּפְׁשָעם ּו ֵמֲעֹו נֵׂתיֶהם ִיְתַעּנ ּו : 
  ָּכל ׂאֶכל  ְּתַתֵעב ַנְפָׁשם ַו ּיַ ִּגיעּו  ַעד ַׁשֲעֵרי ָמֶות: 

 ַו ִּיְזֲעקּו  ֶאל ְיׂהָוה  ַּב ַּצר ָלֶהם ִמ ְּמֻצקֹו ֵתיֶהם יֹו ִׁשיֵעם: 
 ִיְׁשַלח  ְּדָברֹו  ְוִיְר ָּפֵאם ִויַמ ֵּלט ִמ ְּׁשִחיתֹו ָתם: 

—————— • ——————
תשועת עולמי." (ישעיה מה, יז) עול. אינו אומר, אלא עולמי.. 

ואומר והושיע ד' את אהלי יהודה (זכריה יב, ז). 
מדרש תהלי., פרק קז 

משחרב בית המקדש בעוונותינו הרבי. בטל קרב7 תודה, תקנו 
חז"ל שעל כל פני. יתפסו הטוב במיעוטו וירוממוהו בקהל ע.. 

שו"ת חת. סופר, או"ח סי' נא 

נראה לי, שזה המזמור נאמר בנבואה על הגאולה מזה הגלות 
הארו5 שאנחנו בו בצרות גדולות... וכשיגאל. האל ינצלו מכל זה 
ויודו לד' ויפרסמו נפלאותיו לבני אד. וישובו לארצ. החרבה 
ויכוננו בה ערי4מושב ויצליחו בה בכל מיני הצלחות, ומלאה 
האר> דעה כאשר ישלימו עצמ. בכל מיני שלימות כאמרו בסיו. 
דבריו "וכל עולה קפצה פיה", שרומז על שלימות המדות, וכ7 

"ויתבוננו חסדי ד'", שרומז על הצלחת שלימות המעלות. 
רבנו מנח. המאירי ז"ל 
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 יֹו דּו  ַלְיׂהָוה ַחְסּד ֹו  ְוִנְפְלאֹו ָתיו ִלְבֵני ָאָדם: 
 ְוִיְז ְּבחּו  ִזְבֵחי תֹו ָדה ִויַס ְּפרּו  ַמֲעָׂשיו  ְּבִר ָּנה: 

 יֹו ְרֵדי ַה ָּים  ָּבֳאִנּי ֹו ת ׂעֵׂשי ְמָלאָכה  ְּבַמִים ַר ִּבים: 
 ֵה ָּמה ָראּו  ַמֲעֵׂשי ְיׂהָוה ְוִנְפְלאֹו ָתיו  ִּבְמצּו ָלה: 

 ַו ּיׂאֶמר ַו ַּיֲעֵמד רּו ַח ְסָעָרה ַו ְּתרֹו ֵמם  ַּג ָּליו: 
 ַיֲעלּו  ָׁשַמִים ֵיְרדּו  ְתהֹו מֹו ת ַנְפָׁשם  ְּבָרָעה ִתְתמֹו ָגג: 

 ָיחֹו ּג ּו  ְוָינּו עּו   ַּכ ִּׁשּכ ֹו ר ְוָכל ָחְכָמָתם  ִּתְת ַּב ָּלע: 
 ַו ִּיְצֲעקּו  ֶאל ְיׂהָוה  ַּב ַּצר ָלֶהם ּו ִמ ְּמצּו ׂקֵתיֶהם יֹו ִציֵאם: 

 ָיֵקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה ַו ֶּיֱחשּו   ַּג ֵּליֶהם: 
 ַו ִּיְׂשְמחּו  ִכי ִיְׁש ּׂתקּו  ַו ַּיְנֵחם ֶאל ְמחֹו ז ֶחְפָצם: 
 יֹו דּו  ַלְיׂהָוה ַחְסּד ֹו  ְוִנְפְלאֹו ָתיו ִלְבֵני ָאָדם: 

 ִוירֹו ְממּו הּו   ִּבְקַהל ָעם ּו ְבמֹו ַׁשב ְזֵקִנים ְיַהְללּו הּו :  

 ָיֵׂשם ְנָהרֹו ת ְלִמְד ָּבר ּו ׂמָצֵאי ַמִים ְלִצ ָּמאֹו ן: 
 ֶאֶרץ  ְּפִרי ִלְמֵלָחה ֵמָרַעת יֹו ְׁשֵבי ָבּה : 

 ָיֵׂשם ִמְד ָּבר ַלֲאַגם ַמִים ְוֶאֶרץ ִצ ָּיה ְלׂמָצֵאי ָמִים: 
 ַוּי ֹו ֶׁשב ָׁשם ְרֵעִבים ַוְיכֹו ְננּו  ִעיר מֹו ָׁשב: 

 ַו ִּיְזְרעּו  ָׂשדֹו ת ַו ִּי ְּטעּו  ְכָרִמים ַו ַּיֲעׁש ּו   ְּפִרי ְתבּו ָאה: 
 ַוְיָבְרֵכם ַו ִּיְרּב ּו  ְמׂאד ּו ְבֶהְמ ָּתם  א ַיְמִעיט:  

 ַו ִּיְמֲעטּו  ַו ָּישׁׂחּו  ֵמעֶׂצר ָרָעה ְוָיגֹו ן: 
 :א ָדֶר   ּב ּו ז ַעל ְנִדיִבים ַו ַּיְתֵעם  ְּבׂתהּו שֵׁׂפ 

 ַוְיַשׂ ֵּגב ֶאְביֹו ן ֵמעֹו ִני ַו ָּיֶׂשם  ַּכ ּׂצאן ִמְשׁ ָּפחֹו ת: 
 ִיְראּו  ְיָׁשִרים ְוִיְׂשָמחּו  ְוָכל ַעְוָלה ָקְפָצה  ִּפיָה: 

 ִמי ָחָכם ְוִיְׁשָמר ֵא ֶּלה ְוִיְתּב ֹו ְננּו  ַחְסֵדי ְיׂהָוה:8 9 

—————— • ——————

מעלות עליונות נמסרו לנו במצות עשה 4 ומ7 הגדולות שבה7 
זכרו7 חסדי הש. יתבר5 והתבונ7 בה., שנאמר וזכרת את כל 
הדר5 אשר הוליכ5 ד'... וע. היות כי חסדי ד' רבו למעלה ראש 
ומי ימלל גבורותיו ישמיע כל תהלותיו... העיר המשורר עליו 

השלו. באמרו ויתבוננו חסדי ד'.  
חסדי ד' להחסיד ר' יוס; יעב"> ז"ל, בהקדמה 
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ְיׂהָוה ָמָל  ָּתֵגל ָהָאֶרץ ִיְׂשְמחּו  ִא ִּיים ַר ִּבים: 
ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו ֶצֶדק ּו ִמְשׁ ָּפט ְמכֹו ן  ִּכְסאֹו : 
ֵאש ְלָפָניו  ֵּתֵל ּו ְתַלֵהט ָסִביב ָצָריו:   10 11 

ֵהִאירּו  ְבָרָקיו  ֵּתֵבל ָרֲאָתה ַו ָּתֵחל ָהָאֶרץ: 
ָהִרים  ַּכּד ֹו ַנג ָנַמּס ּו  ִמ ִּלְפֵני ְיׂהָוה ִמ ִּלְפֵני ֲאדֹו ן  ָּכל ָהָאֶרץ: 

ִה ִּגידּו  ַה ָּׁשַמִים ִצְדקֹו  ְוָראּו  ָכל ָהַע ִּמים  ְּכבֹו דֹו : 
ֵיׂבשּו   ָּכל עְׂבֵדי ֶפֶסל ַה ִּמְתַהְלִלים  ָּבֱאִליִלים  

—————— • ——————
גאולת ישראל אשר אנחנו חוכי. לה: אל יחשוב החושב כי פתא=. ירד הש.  !
יתבר5 שמו משמי. אר>, לאמור לעמו צאו, או ישלח משיחו כרגע מ7 
שמי. לתקוע בשופר גדול על נדחי ישראל ויקבצ. ירושלימה ויעשה לה 
חומת אש ומקדש אל ממרומי. תרד, כאשר הבטיח ע"י עבדיו הנביאי.. 
לא כ7 קורא המשכיל, ודאי כל יעודי הנביאי. יתקיימו באחרית הימי., 
ולא יפול ח"ו דבר ארצה. א5 לא במנוסה נל5 ולא בחפזו7 יו. אחד, כי א. 
מעט מעט תבוא גאולת ישראל, לאט לאט תצמיח קר7 ישועה, עד וישראל 
יעשה חיל וישגה מאד באחריתו בקיו. כל היעודי. וההבטחות של 
הנביאי. הקדושי.. כאשר אברר בע"ה מ7 הכתובי. ומדברי רז"ל, וג. 

המושכל יסכי. לה.  
דרישת ציו7 להרב צבי הירש קאלישר, עמ' פח 

דבר אל בני ישראל וישובו. לאשר יצאו בנ"י בחפזו7 ממצרי. והיה שלא  !
בהדרגה. ואי7 זה דבר של קיימא. הוצרכו לשוב. והעני7 כמ"ש והחיות 
רצוא ושוב. ע"י המרוצה מהתלהבות יותר מהכח. על זה צרי5 להיות מיד 
בחינת שוב. ועי"ז יש לו קיו.. כי כל הגליות היה שיקבצו בנ"י כל 
הניצוצות קדושי. שנמצאי. בעול.. ואי7 הרצו7 לברוח רק לתק7 גו; 

המיצר. ולעתיד שיהיה התיקו7 בשלימות כתיב לא בחפזו7 תצאו כו'.  
שפת אמת בשלח, תרל"ד 

"יראו ישרי. וישמחו..." ישרי. רואי. מעשי ד'. ולואי שנזכה יותר ויותר  !
להכלל בכלל הישרי., ואולי מוטב להזכיר 4 "הצדיקי. הישרי.", כדברי 
קדשו של הנצי"ב בפתיחה לספר בראשית 4 4 4 צרי5 להתרגל לפקוח את 

העיני. ולגלות אי7 ק> נפלאות מתורת ד' ונפלאות ממעשי ד'. 
הרצי"ה קוק, מזמור י"ט למדינת ישראל (מובא בשלמותו בעמ' 299) 

מראית עיניה. של צדיקי. מעלה אות. למעלה העליונה, הה"ד 
וישא עיניו וירא (בראשית יח, ב) וירא והנה איל (ש. כב, יג) וירא 
והנה באר (ש. כט, ב) וירא והנה הסנה (שמות ג, ב) וירא פינחס 
(במדבר כה, ו) לפיכ5 ה. שמחי. במראית עיניה., שנאמר יראו 

ישרי. וישמחו (תהלי. קז, מב).  
אסתר רבה פרשה ז, ט  

תהלים צז  
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ִהְׁש ַּתֲחוּו  לֹו   ָּכל ֱא ִהים: 
ָׁשְמָעה ַו ִּתְׂשַמח ִצּי ֹו ן ַו ָּתֵגְלָנה  ְּבנֹו ת ְיהּו ָדה ְלַמַען ִמְשׁ ָּפֶטי ְיׂהָוה: 
 ִּכי ַא ָּתה ְיׂהָוה ֶעְליֹו ן ַעל  ָּכל ָהָאֶרץ ְמׂאד ַנֲעֵליָת ַעל  ָּכל ֱא ִהים: 
ׂאֲהֵבי ְיׂהָוה ִׂשְנאּו  ָרע שֵׁׂמר ַנְפשֹו ת ֲחִסיָדיו ִמ ַּיד ְרָׁשִעים יַ ִּציֵלם: 

אֹו ר ָזֻרַע ַל ַּצ ִּדיק ּו ְלִיְׁשֵרי ֵלב ִׂשְמָחה: 
ִׂשְמחּו  ַצ ִּדיִקים  ַּבְיׂהָוה ְוהֹו דּו  ְלֵזֶכר ָקְדשֹו :  

 

 
ִמְזמֹו ר ִׁשירּו  ַלְיׂהָוה ִׁשיר ָחָדש  ִּכי ִנְפָלאֹו ת ָעָׂשה  

הֹו ִׁשיָעה ּל ֹו  ְיִמינֹו  ּו ְזרֹו ַע ָקְדשֹו : 12 
הֹו ִדיַע ְיׂהָוה ְישּו ָעתֹו  ְלֵעיֵני ַהּג ֹו ִים  ִּג ָּלה ִצְדָקתֹו :  13 

—————— • ——————

תשורי מראש אמנה (שיר השירי. ד, ח) 4 עתידי7 ישראל לומר 
שירה לעתיד לבוא, שנאמר (תהלי. צח, א): "שירו לד' שיר חדש 
כי נפלאות עשה", ובאיזו זכות אומרי. ישראל שירה, בזכות 
אברה. שהאמי7 בהקב"ה, שנאמר (בראשית טו, ו) והאמי7 בד', 
היא האמונה שישראל נוחלי7 בה, ועליו הכתוב אומר (חבקוק ב, 

ד) וצדיק באמונתו יחיה. 
שמות רבה, פרשה כג, ה 

זהו שאמר הכתוב (ישעיה מב, י) שירו לד' שיר חדש תהלתו 
מקצה האר> 4 שעתידי7 לשורר שירה על תשועת7 של ישראל.  

הושיעה לו ימינו וזרוע קדשו 4 אמר רב אחא: כל זמ7 שישראל 
בגלות, כביכול ימינו של הקב"ה משועבדת, אבל כשישראל 
נגאלי7 ראה מה כתוב הושיעה לו ימינו וזרוע קדשו 4 4 4 ללמד5 

שאי7 שמחה שלמה עד שישראל נגאלי7. 
מדרש תהלי. [בובר], צח 

[השירה] העשירית 4 לעתיד לבוא, שנאמר שירו לד' שיר חדש. כל 
השירות כול7 קרויות בלשו7 נקבה, כש. שהנקבה יולדת כ5 
התשועות שעברו היה אחריה. שעבוד, אבל התשועה העתידה 
להיות אי7 אחריה שעבוד, לכ5 קרויה בלשו7 זכר, שנאמר (ירמיה 
ל, ו) שאלו נא וראו א. יולד זכר, כש. שהזכר אינו יולד כ5 
התשועה העתידה לבוא, לא יהיה אחריה שעבוד, שנאמר (ישעיה 

מה, יז) ישראל נושע בד' תשועת עולמי.. 
מכילתא בשלח פרשה טו, א 

תהלים צח  
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ָזַכר ַחְסּד ֹו  ֶוֶאמּו ָנתֹו  ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל,  
ָראּו  ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְישּו ַעת ֱא ֵהינּו : 

ָהִריעּו  ַלְיׂהָוה  ָּכל ָהָאֶרץ  ִּפְצחּו  ְוַר ְּננּו  ְוַז ֵּמרּו : 
ַז ְּמרּו  ַלְיׂהָוה  ְּבִכּנ ֹו ר  ְּבִכּנ ֹו ר ְוקֹו ל ִזְמָרה: 

 ַּבֲחצְׂצרֹו ת ְוקֹו ל שֹו ָפר ָהִריעּו  ִלְפֵני ַה ֶּמֶל ְיׂהָוה: 
ִיְרַעם ַה ָּים ּו ְמ אֹו   ֵּתֵבל ְויְׁׂשֵבי ָבּה : 
ְנָהרֹו ת ִיְמֲחאּו  ָכף ַיַחד ָהִרים ְיַר ֵּננּו : 

ִלְפֵני ְיׂהָוה  ִּכי ָבא ִלְשׁ ּפׂט ָהָאֶרץ ִיְשׁ ּפׂט  ֵּתֵבל  ְּבֶצֶדק ְוַע ִּמים 
 ְּבֵמיָׁשִרים: 

 
 
 

ִמְק ַּדש ֶמֶל ִעיר ְמלּו ָכה,  
קּו ִמי ְצִאי ִמּת ֹו  ַהֲהֵפָכה,  

ַרב ָל ֶׁשֶבת  ְּבֵעֶמק ַה ָּבָכא,  
ְוהּו א ַיֲחמֹו ל ָעַלִי ֶחְמָלה.  

 

ֶזה ַהּי ֹו ם ָעָׂשה ְיׂהָוה ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו :  14 
 

—————— • ——————

הודיע ד' ישועתו 4 עתידי7 אומות העול. שיקלסו להקב"ה בשעה 
שיגאל ישראל מביניה. שנאמר (תהלי. קב, כג) בהקב> עמי. 

יחדו, ואומר הודיע ד' ישועתו לעיני הגוי. גלה צדקתו.  
מדרש תהלי., פרשה קיז 

אמר רבי אבהו, כל ישועה שבאה לישראל, היא של הקב"ה, 
שנאמר (תהלי. צא, טו) עמו אנכי בצרה וגו' ואראהו בישועתי. 

מדרש תנחומא, אחרי מות  

מקדש מל5 עיר מלוכה 4 כינויי. לכנסת ישראל. מתו5 ההפכה 4 
מתו5 החורב7 והגלות. הבכא 4הבכיה לפי תרגו. הארמי ופירש"י 

(בתהלי. פד, ז) והוא 4 הקב"ה יחמול עלי5. 
"והשלישית יותר בה" (זכריה יג ח), שאי7 מתיישבי7 בארצ. אלא בגאולה  !
שלישית, גאולה ראשונה זו גאולת מצרי., שניה זו גאולת עזרא, שלישית 

אי7 לה הפסק. 
תנחומא [בובר], שופטי. סימ7 י, י 
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ִהְתעֹו ְרִרי ִהְתעֹו ְרִרי, 

 ִּכי ָבא אֹו ֵר קּו ִמי אֹו ִרי, 
עּו ִרי עּו ִרי ִׁשיר  ַּד ֵּבִרי, 

 ְּכבֹו ד ְיׂהָוה ָעַלִי ִנְגָלה.  
 

ֶזה ַהּי ֹו ם ָעָׂשה ְיׂהָוה ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו : 
 

 א ֵתבֹו ִשי ְו א ִת ָּכְלִמי, 
ַמה  ִּתְׁשּת ֹו ֲחִחי ּו ַמה  ֶּתֱהִמי, 

 ָּב ֶיֱחסּו  ֲעִנ ֵּיי ַע ִּמי, 
ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל  ִּת ָּלּה . 15 

 

ֶזה ַהּי ֹו ם ָעָׂשה ְיׂהָוה ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו : 
 

ָיִמין ּו ְׂשׂמאל  ִּתְפרֹו ִצי, 
ְוֶאת ְיׂהָוה  ַּתֲעִריִצי, 

ַעל ַיד ִאיש  ֶּבן  ַּפְרִצי, 
ְוִנְׂשְמָחה ְוָנִגיָלה. 

 

 16 ֶזה ַהּי ֹו ם ָעָׂשה ְיׂהָוה ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו : 
 

חזן וקהל בנעימה: 
קֹו ל ִר ָּנה ִוישּו ָעה  ְּבָאֳהֵלי ַצ ִּדיִקים ְיִמין ְיׂהָוה ׂעָׂשה ָחִיל, 17 

ְיִמין ְיׂהָוה רֹו ֵמָמה ְיִמין ְיׂהָוה ׂעָׂשה ָחִיל: 

—————— • ——————

לא תבושי 4 ישעיה נד, ד: אל תיראי כי לא תבושי ואל תכלמי כי 
לא תחפירי וגו'. 

ימי2 ושמאל 4 ישעיה נד, ג: כי ימי7 ושמאל תפרצי וזרע5 גויי. 
יירש וערי. נשמות יושיבו. 

איש ב2 פרצי 4 כנוי למשיח ב7 דוד הבא מבית פר> ב7 יהודה. 

ונשמחה ונגילה 4 ישעיה כה, ט: ואמר ביו. ההוא הנה אלקינו זה 
קוינו לו ויושיענו, זה ה' קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו.  

ישעיה כה, ט 

אנשי ירושלי. אומרי. מבפני. קול רנה וישועה, ואנשי יהודה 
אומרי. מבחו> ימי7 ד' עושה חיל.  

מדרש תהלי., פרשה קיח 
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ביום ירושלים אומרים את המזמורים הבאים: 
 

 :ִׁשיר ַה ַּמֲעלֹו ת ְלָדִוד ָׂשַמְח ִּתי  ְּבׂאְמִרים ִלי  ֵּבית ְיהָׂוה ֵנֵל
ׂעְמדֹו ת ָהיּו  ַרְגֵלינּו   ִּבְׁשָעַרִי ְירּו ָׁשָלִם: 

ְירּו ָׁשָלִם ַה ְּבנּו ָיה  ְּכִעיר ֶׁשֻח ְּבָרה  ָּלּה  ַיְח ָּדו: 
ֶׁש ָּׁשם ָעלּו  ְׁשָבִטים ִׁשְבֵטי ָיּה  ֵעדּו ת ְלִיְׂשָרֵאל ְלׂהדֹו ת ְלֵׁשם ְיהָׂוה: 

 ִּכי ָׁש ָּמה ָיְׁשבּו  ִכְסאֹו ת ְלִמְשׁ ָּפט  ִּכְסאֹו ת ְלֵבית  ָּדִוד: 
 :ַׁשֲאלּו  ְׁשלֹו ם ְירּו ָׁשָלִם ְׁשָליּו  ׂאֲהָבִי

 :ַׁשְלָוה  ְּבַאְרְמנֹו ָתִי ְיִהי ָׁשלֹו ם  ְּבֵחיֵל
 :ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַד ְּבָרה  ָּנא ָׁשלֹו ם  ָּב

 :ֵהינּו  ֲאַבְקָׁשה טֹו ב ָל ְלַמַען  ֵּבית ְיהָׂוה ֱא
 

ִׁשיר ַה ַּמֲעלֹו ת ְזכֹו ר ְיהָׂוה ְלָדִוד ֵאת  ָּכל ֻעּנ ֹו תֹו : 
ֲאֶׁשר ִנְשׁ ַּבע ַליהָׂוה ָנַדר ַלֲאִביר ַיֲעׂקב: 

ִאם ָאׂבא  ְּבׂאֶהל  ֵּביִתי ִאם ֶאֱעֶלה ַעל ֶעֶרׁש  ְיצּו ָעי: 
ִאם ֶא ֵּתן ְׁשַנת ְלֵעיָני ְלַעְפַע ַּפי  ְּתנּו ָמה: 

ַעד ֶאְמָצא ָמקֹו ם ַליהָׂוה ִמְשׁ ָּכנֹו ת ַלֲאִביר ַיֲעׂקב: 
ִה ֵּנה ְׁשַמֲענּו ָה ְבֶאְפָרָתה ְמָצאנּו ָה  ִּבְׂשֵדי ָיַער: 

ָנבֹו ָאה ְלִמְשׁ ְּכנֹו ָתיו ִנְׁש ַּתֲחֶוה ַלֲהדׂם ַרְגָליו: 
 :ַא ָּתה ַוֲארֹו ן ֻע ֶּז קּו ָמה ְיהָׂוה ִלְמנּו ָחֶת

 ּכֲׂהֶני ִיְל ְּבשּו  ֶצֶדק ַוֲחִסיֶדי ְיַר ֵּננּו : 
 :ַאל  ָּתֵׁשב  ְּפֵני ְמִׁשיֶח ַּבֲעבּו ר  ָּדִוד ַעְב ֶּד 

 :ָאִׁשית ְלִכ ֵּסא ָל א ָישּו ב ִמ ֶּמ ָּנה ִמ ְּפִרי ִבְטְנ  ִנְשׁ ַּבע ְיהָׂוה ְלָדִוד ֱאֶמת
 :ְּבִריִתי ְוֵעדִׂתי זֹו  ֲאַל ְּמֵדם   ַּגם  ְּבֵניֶהם ֲעֵדי ַעד ֵיְׁשבּו  ְלִכ ֵּסא ָל  ִאם ִיְׁשְמרּו  ָבֶני

 ִּכי ָבַחר ְיהָׂוה  ְּבִצּי ֹו ן ִא ָּוּה  ְלמֹו ָׁשב לֹו : 
זׂאת ְמנּו ָחִתי ֲעֵדי ַעד  ּפׂה ֵאֵׁשב  ִּכי ִא ִּוִתיָה: 
ֵציָדּה   ָּבֵר ֲאָבֵר ֶאְביֹו ֶניָה ַאְשׂ ִּביַע ָלֶחם: 
ְוכֲׂהֶניָה ַאְל ִּביש ֶיַׁשע ַוֲחִסיֶדיָה ַר ֵּנן ְיַר ֵּננּו : 

ָׁשם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד ָעַרְכ ִּתי ֵנר ִלְמִׁשיִחי: 
אֹו ְיָביו ַאְל ִּביש  ּׂבֶׁשת ְוָעָליו ָיִציץ ִנְזרֹו :  

תהלים קכב 

תהלים קלב  
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מנהג הספרדים  
ִיְת ַּג ַּדל ְוִיְתַק ַּדש ְׁשֵמּה  ַר ָּבא.   לומר חצי קדיש:

 ְּבָעְלָמא  ִּדי ְבָרא ִכְרעּו ֵתּה   
ְוַיְמִלי ַמְלכּו ֵתּה  ְוַיְצַמח  ֻּפְרָקֵנּה  ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה . 

 ְּבַח ֵּייכֹו ן ּו ְביֹו ֵמיכֹו ן ּו ְבַח ֵּיי ְדָכל  ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  
 ַּבֲעָגָלא ּו ִבְזַמן ָקִריב. ְוִאְמרּו  ָאֵמן. 

ְיֵהא ְׁשֵמּה  ַר ָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּו ְלָעְלֵמי ָעְלַמ ָּיא. 
ִיְת ָּבַר ְוִיְׁש ַּת ַּבח ְוִיְת ָּפַאר ְוִיְתרֹו ַמם ְוִיְתַנ ֵּׂשא  

ְוִיְתַה ָּדר ְוִיְתַע ֶּלה ְוִיְתַה ָּלל ְׁשֵמּה  ְדֻקְדָׁשא  ְּבִרי הּו א. 
ְלֵע ָּלא ִמן  ָּכל  ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא  

 ֻּתְשׁ ְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא  ַּדֲאִמיָרן  ְּבָעְלָמא.  
ְוִאְמרּו  ָאֵמן. 

 
 

מתפללים תפילת ערבית בנעימת חג 
 

ְוהּו א ַרחּו ם ְיַכ ֵּפר ָעֹו ן ְו א ַיְׁשִחית 
ְוִהְר ָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפ ֹו  ְו א ָיִעיר  ָּכל ֲחָמתֹו : 

ְיהָׂוה הֹו ִׁשיָעה, ַה ֶּמֶל ַיֲעֵננּו  ְביֹו ם ָקְרֵאנּו : 
 

 ָּבְרכּו  ֶאת ְיהָׂוה ַהְמׂבָר חזן
 ָּברּו  ְיהָׂוה ַהְמׂבָר ְלעֹו ָלם ָוֶעד קהל וחזן

 
 ָּברּו  ַא ָּתה ְיׂהָוה ֱא ֵהינּו  ֶמֶל ָהעֹו ָלם, ֲאֶׁשר  ִּבְדָברֹו  ַמֲעִריב 
ֲעָרִבים,  ְּבָחְכָמה ּפ ֹו ֵתַח ְׁשָעִרים, ּו ִבְתבּו ָנה ְמַשׁ ֶּנה ִע ִּתים ּו ַמֲחִליף ֶאת 
ַה ְּזַמ ִּנים, ּו ְמַס ֵּדר ֶאת ַהּכ ֹו ָכִבים  ְּבִמְׁשְמרֹו ֵתיֶהם  ָּבָרִקיַע  ִּכְרצֹו נֹו . 
ּב ֹו ֵרא יֹו ם ָוָלְיָלה, ּג ֹו ֵלל אֹו ר ִמ ְּפֵני חֶׁש ְוחֶׁש ִמ ְּפֵני אֹו ר, ּו ַמֲעִביר 
יֹו ם ּו ֵמִביא ָלְיָלה ּו ַמְב ִּדיל  ֵּבין יֹו ם ּו ֵבין ָלְיָלה, ְיׂהָוה ְצָבאֹו ת ְׁשמֹו . 

ֵאל ַחי ְוַק ָּים  ָּתִמיד ִיְמלֹו  ָעֵלינּו  ְלעֹו ָלם ָוֶעד. 
 ָּברּו  ַא ָּתה ְיׂהָוה, ַה ַּמֲעִריב ֲעָרִבים. 

  
 

ַאֲהַבת עֹו ָלם  ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַע ְּמ ָאָהְב ָּת, ּת ֹו ָרה ּו ִמְצֹו ת ֻח ִּקים 
ּו ִמְשׁ ָּפִטים אֹו ָתנּו  ִל ַּמְד ָּת, ַעל  ֵּכן ְיׂהָוה ֱא ֵהינּו   ְּבָׁשְכֵבנּו  ּו ְבקּו ֵמנּו  
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ָנִׂשיַח  ְּבֻח ֶּקי, ְוִנְׂשַמח  ְּבִדְבֵרי ַתְלמּו ד תֹו ָרֶת ּו ְבִמְצֹו ֶתי ְלעֹו ָלם 
ָוֶעד,  ִּכי ֵהם ַח ֵּיינּו  ְוׂאֶר ָיֵמינּו  ּו ָבֶהם ֶנְה ֶּגה יֹו ָמם ָוָלְיָלה,  

ְוַאֲהָבְת ַאל  ָּתִסיר ִמ ֶּמּנ ּו  ְלעֹו ָלִמים. 
 ָּברּו  ַא ָּתה ְיׂהָוה, אֹו ֵהב ַעּמ ֹו  ִיְׂשָרֵאל. 

 
ֵאל ֶמֶל ֶנֱאָמן  יחיד אומר: 

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו , ְיהָׂוה ֶאָחד 
בלחש:  ָּברּו  ֵׁשם  ְּכבֹו ד ַמְלכּו תֹו  ְלעֹו ָלם ָוֶעד 

 

ְוָאַהְב ָּת ֵאת ְיהָׂוה ֱא ֶהי  ְּבָכל ְלָבְב ּו ְבָכל ַנְפְׁש ּו ְבָכל 
ְמׂאֶד: ְוָהיּו  ַה ְּדָבִרים ָהֵא ֶּלה ֲאֶׁשר ָאנִׂכי ְמַצ ְּו ַהּי ֹו ם, ַעל 
 ְּבֵביֶת  ְוִד ַּבְר ָּת  ָּבם,  ְּבִׁשְב ְּת ְוִשׁ ַּנְנ ָּתם ְלָבֶני :ְלָבֶב
ּו ְבֶלְכ ְּת ַב ֶּדֶר ּו ְבָׁשְכ ְּב ּו ְבקּו ֶמ: ּו ְקַׁשְר ָּתם ְלאֹו ת ַעל 
 ּו ְכַתְב ָּתם ַעל ְמֻזזֹו ת  ֵּביֶת :ְוָהיּו  ְלׂטָטׂפת  ֵּבין ֵעיֶני ,ָיֶד

 :ּו ִבְׁשָעֶרי
 

ְוָהָיה ִאם ָׁשׂמַע  ִּתְׁשְמעּו  ֶאל ִמְצֹו ַתי, ֲאֶׁשר ָאנִׂכי ְמַצ ֶּוה 
ֶאְתֶכם ַהּי ֹו ם, ְלַאֲהָבה ֶאת ְיהָׂוה ֱא ֵהיֶכם ּו ְלָעְבדֹו ,  ְּבָכל 
ְלַבְבֶכם ּו ְבָכל ַנְפְׁשֶכם: ְוָנַת ִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם  ְּבִעּת ֹו , יֹו ֶרה 
ּו ַמְלקֹו ש, ְוָאַסְפ ָּת ְדָגֶנ ְוִתיׂרְׁש ְוִיְצָהֶר: ְוָנַת ִּתי ֵעֶׂשב 
 ְּבָׂשְד ִלְבֶהְמ ֶּת, ְוָאַכְל ָּת ְוָׂשָבְע ָּת: ִה ָּׁשְמרּו  ָלֶכם  ֶּפן ִיְפ ֶּתה 
ְלַבְבֶכם, ְוַסְר ֶּתם ַוֲעַבְד ֶּתם ֱא ִהים ֲאֵחִרים, ְוִהְׁש ַּתֲחִויֶתם 
ָלֶהם: ְוָחָרה ַאף ְיהָׂוה  ָּבֶכם, ְוָעַצר ֶאת ַה ָּׁשַמִים ְו א ִיְהֶיה 
ָמָטר, ְוָהֲאָדָמה  א ִת ֵּתן ֶאת ְיבּו ָלּה , ַוֲאַבְד ֶּתם ְמֵהָרה 
ֵמַעל ָהָאֶרץ ַה ּׂטָבה, ֲאֶׁשר ְיהָׂוה נֵׂתן ָלֶכם: ְוַׂשְמ ֶּתם ֶאת 
 ְּדָבַרי ֵא ֶּלה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפְׁשֶכם, ּו ְקַׁשְר ֶּתם ׂאָתם ְלאֹו ת 
ַעל ֶיְדֶכם, ְוָהיּו  ְלטֹו ָטׂפת  ֵּבין ֵעיֵניֶכם: ְוִל ַּמְד ֶּתם ׂאָתם ֶאת 
 ,ַב ֶּדֶר ּו ְבֶלְכ ְּת ,ְּבֵביֶת  ְּבֵניֶכם ְלַד ֵּבר  ָּבם,  ְּבִׁשְב ְּת 
 :ּו ִבְׁשָעֶרי ּו ְכַתְב ָּתם ַעל ְמזּו זֹו ת  ֵּביֶת :ּו ְבקּו ֶמ ּו ְבָׁשְכ ְּב

דברים ו 

דברים יא 
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ְלַמַען ִיְרּב ּו  ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה, ֲאֶׁשר ִנְשׁ ַּבע 
 18 ְיהָׂוה ַלֲאׂבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם,  ִּכיֵמי ַה ָּׁשַמִים ַעל ָהָאֶרץ:  

 

ַו ּיׂאֶמר ְיהָׂוה ֶאל מֶׁשה  ֵּלאׂמר:  ַּד ֵּבר ֶאל  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְוָאַמְר ָּת ֲאֵלֶהם ְוָעׁש ּו  ָלֶהם ִציִצת ַעל  ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם 
ְלׂדׂרָתם, ְוָנְתנּו  ַעל ִציִצת ַה ָּכָנף  ְּפִתיל  ְּתֵכֶלת:  ְוָהָיה ָלֶכם 
ְלִציִצת, ּו ְרִאיֶתם ׂאתֹו , ּו ְזַכְר ֶּתם ֶאת  ָּכל ִמְצֹו ת ְיהָׂוה 
ַוֲעִׂשיֶתם ׂאָתם, ְו א ָתתּו רּו  ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם, 
ֲאֶׁשר ַא ֶּתם זִׂנים ַאֲחֵריֶהם: ְלַמַען  ִּתְז ְּכרּו  ַוֲעִׂשיֶתם ֶאת  ָּכל 
ִמְצֹו ָתי, ִוְהִייֶתם ְקדִׁשים ֵלא ֵהיֶכם: ֲאִני ְיהָׂוה ֱא ֵהיֶכם, 
ֲאֶׁשר הֹו ֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ִלְהיֹו ת ָלֶכם 

ֵלא ִהים. ֲאִני ְיהָׂוה ֱא ֵהיֶכם: ֱאֶמת: 
—————— • ——————

יציאת מצרי. נועדה להיות ה' לנו לאלהי. 4 באר> ישראל, וכדברי  !
הרמב".: 

לעול. ידור אד. באר> ישראל אפילו בעיר שרובה עכו"., ואל ידור 
בחוצה לאר> ואפילו בעיר שרובה ישראל. שכל היוצא לחוצה לאר> 
כאילו עובד ע"ז, שנאמר: "כי גרשוני היו. מהסתפח בנחלת ה' לאמר ל5 
עבוד אלהי. אחרי.", ובפורעניות הוא אומר: "ואל אדמת ישראל לא 

יבאו". 
רמב". הלכות מלכי. פ"ה הי"ב 

מה שכופי7 לעלות לאר> ישראל, אפילו לנוה הרעה... הוא משו. 
דלגבי מצוות ישוב א"י הוי הגריעותא כמא7 דליתא, וכמ"ש 
שהדר בחוצה לאר> כאילו עובד ע"א, ושהדר בא"י ג. כשאינו 
הגו7 בכ"ז דומה כמי שיש לו אלוה, וכיו7 דחיי נשמות אויר ארצה 
יש תקוה שסופו לחזור למוטב. וממ"ש שכופי7 לעלות לא"י אפילו 
ממקו. שרובו ישראל למקו. שרובו עכו". נשמע דהוא הדי7 
למקו. שרובו מומרי7 4 דבהדי דכבשי רחמנא למה ל5... ומכ"ש 
שאי7 למנוע הרבי. מלעשות מצוה בשביל טענה כזאת וכאילו 

היתה רשות להתחכ. על מצות השי"ת. 
ר' אליהו מלובלי7, דבר הלכה סי' לח  

 

 

 

במדבר טו 
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החזן חוזר ואומר: ְיהָׂוה ֱא ֵהיֶכם ֱאֶמת: 
 

ֶוֱאמּו ָנה  ָּכל זׂאת ְוַק ָּים ָעֵלינּו ,  ִּכי הּו א ְיׂהָוה ֱא ֵהינּו  ְוֵאין זּו ָלתֹו , 
ַוֲאַנְחנּו  ִיְׂשָרֵאל ַעּמ ֹו , ַהּפ ֹו ֵדנּו  ִמ ַּיד ְמָלִכים, ַמְל ֵּכנּו  ַהּג ֹו ֲאֵלנּו  ִמ ַּכף  ָּכל 
ֶהָעִריִצים, ָהֵאל ַה ִּנְפָרע ָלנּו  ִמ ָּצֵרינּו , ְוַהְמַשׁ ֵּלם  ְּגמּו ל ְלָכל אֹו ְיֵבי 
ַנְפֵׁשנּו , ָהעֹו ֶׂשה ְגדֹו לֹו ת ַעד ֵאין ֵחֶקר, ִנ ִּסים ְוִנְפָלאֹו ת ַעד ֵאין 
ִמְס ָּפר, ַה ָּׂשם ַנְפֵׁשנּו   ַּבַח ִּיים, ְו א ָנַתן ַלּמ ֹו ט ַרְגֵלנּו , ַה ַּמְדִריֵכנּו  ַעל 
 ָּבמֹו ת אֹו ְיֵבינּו , ַו ָּיֶרם ַקְרֵננּו  ַעל  ָּכל ׁש ֹו ְנֵאינּו , ָהעֹו ֶׂשה  ָּלנּו  ִנ ִּסים 
ּו ְנָקָמה  ְּבַפְרׂעה, אֹו תֹו ת ּו מֹו ְפִתים  ְּבַאְדַמת  ְּבֵני ָחם, ַה ַּמ ֶּכה ְבֶעְבָרתֹו  
 ָּכל  ְּבכֹו ֵרי ִמְצָרִים, ַוּי ֹו ֵצא ֶאת ַעּמ ֹו  ִיְׂשָרֵאל ִמּת ֹו ָכם ְלֵחרּו ת עֹו ָלם, 
ַה ַּמֲעִביר  ָּבָניו  ֵּבין  ִּגְזֵרי ַים סּו ף, ֶאת רֹו ְדֵפיֶהם ְוֶאת ׁש ֹו ְנֵאיֶהם 
 ִּבְתהֹו מֹו ת ִט ַּבע, ְוָראּו  ָבָניו  ְּגבּו ָרתֹו , ִשׁ ְּבחּו  ְוהֹו דּו  ִלְׁשמֹו . ּו ַמְלכּו תֹו  
 ְּבָרצֹו ן ִק ְּבלּו  ֲעֵליֶהם, ׂמֶׁשה ּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְל ָענּו  ִׁשיָרה  ְּבִׂשְמָחה 

ַר ָּבה, ְוָאְמרּו  ֻכ ָּלם: 
ִמי ָכׂמָכה  ָּבֵאִלם ְיׂהָוה, ִמי  ָּכׂמָכה ֶנְא ָּדר  ַּב ּׂקֶדש, נֹו ָרא ְתִהּל ֹו ת 
ׂעֵׂשה ֶפֶלא: ַמְלכּו ְת ָראּו  ָבֶני, ּב ֹו ֵקַע ָים ִלְפֵני מֶׁשה. ֶזה ֵאִלי, ָענּו , 

ְוָאְמרּו : ְיׂהָוה ִיְמ  ְלעָׂלם ָוֶעד: 
ְוֶנֱאַמר:  ִּכי ָפָדה ְיׂהָוה ֶאת ַיֲעׂקב, ּו ְגָאלֹו  ִמ ַּיד ָחָזק ִמ ֶּמּנ ּו : 

 ָּברּו  ַא ָּתה ְיׂהָוה,  ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל.   19 
 
 

—————— • ——————
"אמר ר' יוחנ2 איזהו ב2 עוה"ב, זה הסומ5 גאולה לתפלה של ערבית"  !
(ש!). ברמז, מורה זמ7 שחרית ואור היו. על הזמ7 שהאד. באור 
ההצלחה, וערבית וחש5 על הזמ7 שהאד. נתו7 בו בצרה ויגו7. וכמש"כ 
בשאול ויל5 הוא ושני אנשי. עמו ויבאו אל האשה לילה ודרשו רז"ל 
(ויקרא רבה כו) שהיתה השעה אפלה לה. כלילה. והנה עיקר עבודת האד. 
ותפלתו צרי5 שתהיה למע7 כבוד השי"ת ותקו7 הכלל, וכדברי תנא דבי 
אליהו (רבא פרק ד) הנודעי.: "כל חכ. וחכ. מישראל שיש בו ד"ת לאמתו 
ומתאנח על כבודו של הקב"ה ועל כבוד. של ישראל וכו'". והמעלה 
היתירה של ההתחזקות היא שבשעת דחקו של אד., אע"פ שחסרי. לו 
הרבה עניניו הפרטיי. וחוש5 לו מצדו, מ"מ תהיה תפלתו סמוכה לעני7 
הגאולה, שהיא עוסקת בתשועת הכלל, שהיא כבודו של הקב"ה וכבוד. של 

ישראל. 
עולת ראיה א, עמ' תטו4תטז 
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ַהְשׁ ִּכיֵבנּו  ְיׂהָוה ֱא ֵהינּו  ְלָׁשלֹו ם, ְוַהֲעִמיֵדנּו  ַמְל ֵּכנּו  ְלַח ִּיים טֹו ִבים 
 ,ְוַת ְּקֵננּו   ְּבֵעָצה טֹו ָבה ִמ ְּלָפֶני ,ּו ְלָׁשלֹו ם, ּו ְפרֹו ׁש  ָעֵלינּו  ֻס ַּכת ְׁשלֹו ֶמ
ְוהֹו ִׁשיֵענּו  ְמֵהָרה ְלַמַען ְׁשֶמ. ְוָהֵגן  ַּבֲעֵדנּו , ְוָהֵסר ֵמָעֵלינּו  אֹו ֵיב, 
 ֶּדֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְוָיגֹו ן. ְוָהֵסר ָׂשָטן ִמְלָפֵנינּו  ּו ֵמַאֲחֵרינּו , ּו ְבֵצל  ְּכָנֶפי 
 ַּתְס ִּתיֵרנּו .  ִּכי ֵאל שֹו ְמֵרנּו  ּו ַמ ִּציֵלנּו  ָא ָּתה,  ִּכי ֵאל ֶמֶל ַחּנ ּו ן ְוַרחּו ם 

ָא ָּתה. ּו ְׁשמֹו ר ֵצאֵתנּו  ּו בֹו ֵאנּו  ְלַח ִּיים ּו ְלָׁשלֹו ם ֵמַע ָּתה ְוַעד עֹו ָלם. 
 ָּברּו  ַא ָּתה ְיׂהָוה, שֹו ֵמר ַעּמ ֹו  ִיְׂשָרֵאל ָלַעד. 20 

 
 
 
 

ִיְת ַּג ַּדל ְוִיְתַק ַּדש  ְׁשֵמּה  ַר ָּבא.   חצי קדיש:
 ְּבָעְלָמא  ִּדי ְבָרא ִכְרעּו ֵתּה   

ְוַיְמִלי ַמְלכּו ֵתּה  ְוַיְצַמח  ֻּפְרָקֵנּה  ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה . 
 ְּבַח ֵּייכֹו ן ּו ְביֹו ֵמיכֹו ן ּו ְבַח ֵּיי ְדָכל  ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  

 ַּבֲעָגָלא ּו ִבְזַמן ָקִריב. ְוִאְמרּו  ָאֵמן. 
ְיֵהא ְׁשֵמּה  ַר ָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּו ְלָעְלֵמי ָעְלַמ ָּיא. 

ִיְת ָּבַר ְוִיְׁש ַּת ַּבח ְוִיְת ָּפַאר ְוִיְתרֹו ַמם ְוִיְתַנ ֵּׂשא  
ְוִיְתַה ָּדר ְוִיְתַע ֶּלה ְוִיְתַה ָּלל ְׁשֵמּה  ְדֻקְדָׁשא  ְּבִרי הּו א. 

ְלֵע ָּלא ִמן  ָּכל  ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא  
 ֻּתְשׁ ְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא  ַּדֲאִמיָרן  ְּבָעְלָמא.  

ְוִאְמרּו  ָאֵמן. 

—————— • ——————
"כיו2 דתקינו רבנ2 השכיבנו כגאולה אריכתא דמיא" (ברכות ד.). א;  !
שצרי5 האד. שישי. מעינו אל ישועת הכלל, מ"מ צרי5 הוא להיות עסוק 
בשלמותו הפרטית, אלא שצרי5 שתהיה כונתו שע"י שלמותו יאוחד אל 
הכלל, ובזה איננו נפרד מהכלל ג. בהיותו עסוק בשלמותו הפרטית. על4כ7, 
להוציא מדעת הסוברי. לבקש רק שלמות הכלל ומצד עצמ. ילכו 
בשרירות לב., יש קצת הפסק, של בקשת הפרט, בסמיכות הגאולה 
לתפלה, שהיא מורה שכל פניתו תהיה למע7 הכלל, אלא שאי7 זה הפסק 

כי4א. כתוספת מכשרת לענינה של הסמיכות הזאת בעצמה. 
עולת ראיה א עמ' תטו 
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 :ֲאדָׂני, ְׂשָפַתי  ִּתְפ ָּתח, ּו ִפי יַ ִּגיד  ְּתִה ָּלֶת
  

   ָּברּו 
ַא ָּתה ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֵוא ֵהי ֲאבֹו ֵתינּו , ֱא ֵהי ַאְבָרָהם, ֱא ֵהי 
ִיְצָחק, ֵוא ֵהי ַיֲעׂקב, ָהֵאל ַה ָּגדֹו ל ַה ִּגּב ֹו ר ְוַהּנ ֹו ָרא ֵאל 
ֶעְליֹו ן, ּג ֹו ֵמל ֲחָסִדים טֹו ִבים, ְוקֹו ֵנה ַה ּכׂל, ְוזֹו ֵכר ַחְס ֵּדי 

ָאבֹו ת, ּו ֵמִביא גֹו ֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְׁשמֹו   ְּבַאֲהָבה. 
ֶמֶל עֹו ֵזר ּו מֹו ִׁשיַע ּו ָמֵגן. 

 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה, ָמֵגן ַאְבָרָהם. 21 

—————— • ——————
"וזכרתי את בריתי יעקב וא9 את בריתי יצחק וא9 את בריתי אברה!  !
אזכור". הסדר הפו5: מיעקב לאברה.. יעקב 4 איש ת., יושב אהלי. 4 
ברית התורה; ישנ7 תקופות בה7 המאחד את כל ע. ישראל הוא התורה. 
יצחק הנעקד 4 מסירות נפש; ג. כאשר יורדי. הדורות נותר עדיי7 דבר 
המאחד את הע. כולו, והוא מסירות הנפש למע7 ישראל. אברה. 4 עמוד 
החסד. כאשר אפילו ער5 מסירות הנפש יחדל, ישאר דבר אחד המאחד את 

ע. ישראל 4 מידת החסד. לכ7 חותמי. באברה.: מג2 אברה!. 
בש. הרי"מ חרל"פ 

"ואמר רבי אבי7 הלוי מאי דכתיב יענ5 ד' ביו. צרה ישגב5 ש. אלהי יעקב,  !
אלהי יעקב ולא אלהי אברה. ויצחק, מכא7 לבעל הקורה שיכנס בעביה של 
קורה" (ברכות סד). הרגשות שבה. יתקרב האד. אל קונו, ה. חלוקי. 
לשני.. יש מה. שה. בנויי. על אות. הצדדי., שבה. נתיחדו ישראל 
מכל ע. ולשו7 בבחירה וקרבת אלהי., היחשי. שבי7 ע. ישראל לד' אלהי 
ישראל, ויש מה. שה. כלליי. 4 ביחש האד. ליוצרו. והנה אברה. ויצחק 
קראו בש. ד' בארח כללי, בלא התחלה בפעל של בני7 אומה לעצמה, 
מתיחדת בענינה, עד שבא יעקב אבינו וממנו התחילה לפרח אומת ישראל, 
בתור אומה מתיחדת בגאו7 ש. ד' אלהיה, כי כבר בא מועד להתחיל את 
ההכשרה הכללית ע"י ההבדלה הפרטית המיוחדת. אמנ. העניני. 
הכלליי. הקדושי. מישרי. ומזככי. את דעתו של האד., אבל עבודת 
הקרבה האלהית ביחוד בעת צרה, שהיא ראויה להיות קרובה לתקו7 
מעשי. טובי., המוסיפי. באד. רגשי קדש אהבת ד' ויראתו, מתגדלת 
היא בדברי. הקרובי. אל הלב ואל הרגש, המעוררי. את כל חדרי הנפש 
לשפו5 שיחה לפני ד', שבדעתו כי ד' הוא אלהיו, אשר ימצא לדורשיו ייחד 
האיש הישראלי את רעיוניו על הער5 הישראלי המיוחד ובו ימצא לבבו 
מלא קדש אהבה עזה והתרגשות גדולה לש. ד' אלהי ישראל, אשר קרבנו 
לעבודתו ונת7 לנו את תורתו. ...כאשר קר7 ישראל תתרומ. ובעניני. 
הפנימיי. שלו הרוחניי. והחמריי. כבר יהיה הכל מתוק7, טוב ויפה, ברב 
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ַא ָּתה  ִּגּב ֹו ר ְלעֹו ָלם ֲאדָׂני, ְמַח ֵּיה ֵמִתים ַא ָּתה ַרב ְלהֹו ִׁשיַע, 
מֹו ִריד ַה ַּטל, ְמַכְל ֵּכל ַח ִּיים  ְּבֶחֶסד, ְמַח ֶּיה ֵמִתים  ְּבַרֲחִמים 
ַר ִּבים, סֹו ֵמ נֹו ְפִלים ְורֹו ֵפא חֹו ִלים ּו ַמ ִּתיר ֲאסּו ִרים, ּו ְמַק ֵּים 
 ,ַּבַעל  ְּגבּו רֹו ת ּו ִמי דֹו ֶמה  ָּל   ֱאמּו ָנתֹו  ִליֵׁשֵני ָעָפר. ִמי ָכמֹו

ֶמֶל ֵמִמית ּו ְמַח ֶּיה ּו ַמְצִמיַח ְישּו ָעה,  
ְוֶנֱאָמן ַא ָּתה ְלַהֲחיֹו ת ֵמִתים. 

 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה, ְמַח ֵּיה ַה ֵּמִתים.  
 

 
  ָקדֹו ש, ּו ְקדֹו ִׁשים  ְּבָכל יֹו ם ְיַה ְּללּו ַא ָּתה ָקדֹו ש ְוִׁשְמ

 ֶּסָלה,  ִּכי ֵאל ֶמֶל  ָּגדֹו ל ְוָקדֹו ש ָא ָּתה. 
 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה, ָהֵאל ַה ָּקדֹו ש. 

 

 
ַא ָּתה חֹו ֵנן ְלָאָדם  ַּדַעת, ּו ְמַל ֵּמד ֶלֱאנֹו ש  ִּביָנה,  

ָח ֵּננּו  ֵמִא ְּת ָחְכָמה  ִּביָנה ָוָדַעת. 
 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה, חֹו ֵנן ַה ָּדַעת. 

 

 
 ְוָקְרֵבנּו  ַמְל ֵּכנּו  ַלֲעבֹו ָדֶת ,ֲהִׁשיֵבנּו  ָאִבינּו  ְלתֹו ָרֶת

 .ְוַהֲחִזיֵרנּו   ִּבְתשּו ָבה ְׁשֵלָמה ְלָפֶני
 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה, ָהרֹו ֶצה  ִּבְתשּו ָבה.  22 

—————— • ——————
יתרו7, אז תבא בפעל ברכת אברה. "ונברכו ב5 כל משפחות האדמה". אבל 
בעת צרה ראוי להרבות ולחזק את רכוש החיי. הפנימיי. הפרטיי., ישגב5 
ש. אלהי יעקב, וראוי לבעל הקורה, אע"פ שיש עמה סעיפי. וצדדי. רבי. 
השייכי. לה, שהוא יכנס בעוביה של קורה, שהיא מתאחזת בו ג. לענפי. 
רחבי. ורמי. ממעל וג. לשרשי. מסתעפי. מרובי. מאד מתחת, כי ג. 

עמי. רבי. יאמרו "לכו ונעלה אל הר ד' אל בית אלהי יעקב". 
עולת ראיה א, עמ' שכ4שכא 

אנחנו חיבי. להתאזר בגבורת נשמה, בכחה של שירת התשובה. כל היגו7  !
שלה מוכרח להתהפ5 אצלנו לשירה רעננה, המחיה ומעודדת, המנחמת 
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ְסַלח ָלנּו  ָאִבינּו   ִּכי ָחָטאנּו , ְמַחל ָלנּו  ַמְל ֵּכנּו   ִּכי ָפָׁשְענּו ,  
 ִּכי ֵאל טֹו ב ְוַס ָּלח ָא ָּתה. 

 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה, ַחּנ ּו ן ַה ַּמְר ֶּבה ִלְס ַח. 
 
 

ְרֵאה ָנא ְבָעְנֵינּו  ְוִריָבה ִריֵבנּו    ּו ְגָאֵלנּו  ְגֻא ָּלה ְׁשֵלָמה 
ְמֵהָרה ְלַמַען ְׁשֶמ,  ִּכי ֵאל ּג ֹו ֵאל ָחָזק ָא ָּתה. 

 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה, ּג ֹו ֵאל ִיְׂשָרֵאל. 
 
 

ְרָפֵאנּו  ְיהָׂוה ְוֵנָרֵפא, הֹו ִׁשיֵענּו  ְוִנ ָּוֵׁשָעה,  ִּכי ְתִה ָּלֵתנּו  ָא ָּתה, 
ְוַהֲעֵלה ֲארּו ָכה ּו ַמְר ֵּפא ְלָכל  ַּתֲחלּו ֵאינּו  ּו ְלָכל ַמְכאֹו ֵבינּו  

ּו ְלָכל ַמּכ ֹו ֵתינּו ,  ִּכי ֵאל ֶמֶל רֹו ֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָא ָּתה. 
 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה, רֹו ֵפא חֹו ֵלי ַעּמ ֹו  ִיְׂשָרֵאל. 

 

—————— • ——————
ומרפאה. ואז תהיה לנו התשובה ע. כל הגיונותיה חטיבה נעימה ומתוקה, 
שנהגה בה תמיד ועל פיה נסדר את כל מצעדי חיינו, לטובתנו הפרטית 
והכללית, בעול. הזה ובעול. ולגאולת הפרט ולגאולת הכלל כולו, לתחית 

האומה ולשיבת שבותה כימי עול. וכשני. קדמוניות. 
אורות התשובה יז, א 

וא. יבוא אד. לחדש דברי. עליוני. בעסקי התשובה בזמ7 הזה, ואל  !
דברת ק> המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט, לא יוכל לכוי7 שו. דבר 
לאמיתתה של תורת אמת. כי כל זמ7 מאיר בתכונתו, ועצת ד' אשר יע> 
להחל אור גאולה מעולפת במטמוני מסתרי., כמו שאנו רואי. בעינינו. 
ומוקפת בהמו7 נגעי. של עניי הדעת סובלי חלאי. רוחניי. 4 ודאי לא 
יועילו כל חשבונות העולי. בלב אד. שמחשבותיו הבל, נגד עצת ד' 
העליונה אשר דבר טוב על ישראל, לכונ7 אור גאולה ודר5 חיי. לשאר עמו, 

העתידי. להיות כול. שבי פשע. 
אגרות הראיה ב' איגרת שעח 
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 ָּבֵר ָעֵלינּו  ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֶאת ַה ָּׁשָנה ַה ּזׂאת ְוֶאת  ָּכל ִמיֵני 
ְתבּו ָאָתּה  ְלטֹו ָבה, ְוֵתן  ְּבָרָכה ַעל  ְּפֵני ָהֲאָדָמה, ְוַשׂ ְּבֵענּו  

ִמּט ּו ָבּה , ּו ָבֵר ְׁשָנֵתנּו   ַּכ ָּׁשִנים ַהּט ֹו בֹו ת ִלְבָרָכה,  
 ִּכי ֵאל טֹו ב ּו ֵמִטיב ָא ָּתה, ּו ְמָבֵר ַה ָּׁשִנים. 

 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה, ְמָבֵר ַה ָּׁשִנים.  
 
 

 ְּתַקע  ְּבשֹו ָפר  ָּגדֹו ל ְלֵחרּו ֵתנּו , ְוָׂשא ֵנס ְלַק ֵּבץ  ָּגֻלּי ֹו ֵתינּו , 
ְוַק ְּבֵצנּו  ַיַחד ְמֵהָרה ֵמַאְר ַּבע  ַּכְנפֹו ת ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו . 

 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה, ְמַק ֵּבץ ִנְדֵחי ַעּמ ֹו  ִיְׂשָרֵאל. 
 
 

ָהִׁשיָבה שֹו ְפֵטינּו   ְּכָבִראשֹו ָנה ְויֹו ֲעֵצינּו   ְּכַב ְּתִח ָּלה, ְוָהֵסר 
 ָעֵלינּו  ְמֵהָרה ַא ָּתה ְיהָׂוה ְלַב ְּד  ִמ ֶּמּנ ּו  ָיגֹו ן ַוֲאָנָחה, ּו ְמ

 ְּבֶחֶסד ּו ְבַרֲחִמים, ְוַצ ְּדֵקנּו   ְּבֶצֶדק ּו ְבִמְשׁ ָּפט. 
 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה, ֶמֶל אֹו ֵהב ְצָדָקה ּו ִמְשׁ ָּפט. 23  

—————— • ——————
ויראה לי כי כשתהיה הסכמה מכל החכמי. והתלמידי. להקדי. עליה.  !
איש מ7 הישיבה וישימו אותו לראש ובלבד שיהא זה בא"י כמו שזכרנו הנה 
האיש ההוא תתקיי. לו הישיבה ויהיה סמו5 ויסמו5 הוא אחר כ7 מי 
שירצה שא. לא תאמר כ7 אי אפשר שתמצא ב"ד הגדול לעול. לפי 
שנצטר5 שיהיה כל אחד מה. סמו5 על כל פני. והקב"ה יעד שישובו כמו 
שנאמר ואשיבה שופטי5 כבראשונה ויועצי5 כבתחלה אחרי כ7 יקרא ל5 
עיר הצדק וזה יהיה בלא ספק כשיכו7 הבורא יתבר5 לבות בני אד. ותרבה 
זכות. ותשוקת. לש. יתבר5 ולתורה ותגדל חכמת. לפני בא המשיח כמו 

שיתבאר זה בפסוקי. הרבה במקרא. 
פירוש המשניות לרמב"., סנהדרי7 פ"א 



 

ל  א שר י ל  א ו ג  •  54

 

 

ְוַל ַּמְלִׁשיִנים ַאל  ְּתִהי ִתְקָוה, ְוָכל ַה ִּמיִנים  ְּכֶרַגע יׂאֵבדּו , 
ְוָכל אֹו ְיֵבי ַע ְּמ ְמֵהָרה ִי ָּכֵרתּו , ְוַהֵזִדים ְמֵהָרה ְתַע ֵּקר 
ּו ְתַשׁ ֵּבר ּו ְתַמ ֵּגר ּו ְתַכ ֵּלם ְוַתְשׁ ִּפיֵלם ְוַתְכִניֵעם  ִּבְמֵהָרה 

ְבָיֵמינּו . 
 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה, שֹו ֵבר אֹו ְיִבים ּו ַמְכִניַע ֵזִדים. 

 
ַעל ַה ַּצ ִּדיִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים, ְוַעל ִזְקֵני ְׁשֵאִרית ַע ְּמ  ֵּבית 
ִיְׂשָרֵאל, ְוַעל  ְּפֵליַטת  ֵּבית סֹו ְפֵריֶהם, ְוַעל  ֵּגֵרי ַה ֶּצֶדק, 
ְוָעֵלינּו , ֶיֱהמּו  ָנא ַרֲחֶמי ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו , ְוֵתן ָׂשָכר טֹו ב ְלָכל 
ַהּב ֹו ְטִחים  ְּבִׁשְמ  ֶּבֱאֶמת. ְוִׂשים ֶחְלֵקנּו  ִע ָּמֶהם, ּו ְלעֹו ָלם  א 
ֵנבֹו ש  ִּכי ְב ָבָטְחנּו , ְוַעל ַחְס ְּד ַה ָּגדֹו ל  ֶּבֱאֶמת ּו ְבָתִמים 

ִנְׁשָעְננּו . 
 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה, ִמְׁשָען ּו ִמְבָטח ַל ַּצ ִּדיִקים.  24 

 

—————— • ——————
מי שיודע מאר> ישראל, שטע. באמת טע. אר> ישראל, הוא יכול להכיר  !
באחר, א. היה אצל צדיק על ראש השנה א. לאו. וא. אותו הצדיק, הוא 
גדול במעלה, או קט7. וא. הוא צדיק אמיתי, א. לאו או א. הוא בעצמו 
צדיק. כי טע. אר> ישראל יכולי7 לצייר לפני מי שיודע טע. שכל, כי רק מי 
שהוא איש בור, אי אפשר לו לידע זאת. אבל מי שיודע משכל, כגו7 לומדי. 
שמרגישי. מעט טע. השכל בפשט וקושיא, כדר5 הלומדי.. או חכמי. 
בחכמות אחרות, שמרגישי. טע. שכל, יכולי7 להבי7 טע. אר> ישראל, כי 
אוירא דא"י מחכי. (ב"ב קנח, ובזוהר פנחס רמה ע"ב, ובתיקו7 כב). וטע. 
החכמה והשכל בוודאי יקר מאד, א5 עיקר מעלת קדושת אר> ישראל הוא, 
רק על ידי השגחת הש. יתבר5. ומחמת שהש"י מסתכל באר> ישראל 
תמיד, כ"ש (דברי. יא) תמיד עיני ה' אלקי5 בה מראשית השנה ועד אחרית 
שנה, עי"ז א"י מקודשת, ואוירה מחכי., כי עיני. ע"ש החכמה, כי 
התפתחות החכמה נקרא בחינת עיני., כ"ש (בראשית ג) ותפקחנה עיני 
שניה., ופירש"י על ש. החכמה נאמר. ומחמת שעיני ה' בא"י, שמסתכל 
בה תמיד, עי"ז אוירא דא"י מחכי.. א5 מהיכ7 נמש5 ונתעורר זאת אצל 
הש"י, דהיינו בחינת עיני., להשגיח כנ"ל. זה נעשה ע"י נשמות ישראל, 

שהש"י מתפאר בה., בבחינת (ישעיה מט), ישראל אשר ב5 אתפאר. 
ליקוטי מוהר"7 מברסלב תורה מ 
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ְוִלירּו ָׁשַלִים ִעיְר  ְּבַרֲחִמים  ָּתשּו ב, ְוִתְשׁ ּכׂן  ְּבתֹו ָכּה   ַּכֲאֶׁשר 
 ִּד ַּבְר ָּת, ּו ְבֵנה אֹו ָתּה   ְּבָקרֹו ב  ְּבָיֵמינּו   ִּבְנַין עֹו ָלם, ְוִכ ֵּסא ָדִוד 

ַעְב ְּד ְמֵהָרה ְלתֹו ָכּה   ָּתִכין. 
 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה, ּב ֹו ֵנה ְירּו ָׁשָלִים. 25 

ֶאת ֶצַמח  ָּדִוד ַעְב ְּד ְמֵהָרה ַתְצִמיח, ְוַקְרנֹו   ָּתרּו ם 
 ִּבישּו ָעֶת,  ִּכי ִלישּו ָעְת ִק ִּוינּו   ָּכל ַהּי ֹו ם ּו ְמַצ ִּפים ִלישּו ָעה. 

 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה, ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְישּו ָעה. 26 

—————— • ——————
והנה כתיב: "אויבי יאמרו וגו' מתי ימות ואבד שמו" (תהלי. מא, ו).  !
ונראה הביאור בזה, דהנה באמת עני7 בהמ"ק ומלכות בית דוד קשורי. 
ותלויי. זב"ז, וכדכתיב (במלכי. ח, טז) לא בחרתי בעיר מכל שבטי ישראל 
לבנות בית וגו' ואבחר בדוד להיות על עמי ישראל, הרי דבחירת דוד היתה 
הכנה לבני7 בית הבחירה, ולהל7 (ש. יא, לב) והשבט האחד יהיה לו וגו' 
ולמע7 ירושלי. העיר אשר בחרתי וגו', הרי דלמע7 ירושלי. הוזקקה 
מלכות ב"ד להיות קיימת עכ"פ בשבט אחד. ועוד ש. (טו, ד) להקי. את 
בנו אחריו ולהעמיד את ירושלי., הרי דזו היא העמדת ירושלי., 
שתתקיי. שמה מלכות ב"ד. ועיי7 ברמב". (פ"א ממלכי. ה"י) שפסק כ7 
להלכה, דבירושלי. אי7 ממני7 מל5 אלא מזרע דוד בלבד, ומקרא מלא 
בספר תהלי.: ירושל. הבנויה כעיר שחברה לה יחדו וגו' כי שמה ישבו 
כסאות למשפט כסאות לבית דוד, הרי דזהו מתנאי ירושל. שיהיו בה 
סנהדרי7 ומלכות ב"ד. והרבה מקראות במלכי. למע7 היות ניר לדוד עבדי 
בירושלי., וג. בתפלת שמ"ע בברכת בונה ירושלי! אנו מסיימי7 וכסא 
דוד מהרה לתוכה תכי2, א; דנתקנה ברכה אחרת מיוחדת לצמיחת מלכות 
בית דוד, מ"מ אנו מזכירי7 זאת ג. בברכת בונה ירושלי., משו. דזה שיי5 
ג. לבני7 ירושלי.. וגבי בהמ"ז קי"ל (בברכות ד; מח) דכל שלא אמר 
מלכות ב"ד בבונה ירושלי. לא יצא יד"ח, וברמב". (פ"ב מהל' ברכות 
ה"ד): וכל מי שלא אמר מלכות בית דוד בברכה זו לא יצא ידי חובה, מפני 
שהיא עני7 הברכה, שאי7 נחמה גמורה אלא בחזרת מלכות בית דוד עכ"ל. 
הרי דחזרת מלכות ב"ד הוא מעני7 בניי7 ירושלי. ואי7 ירושלי. גמורה 

אלא בחזרת מלכות ב"ד לתוכה. 
חדושי רי"ז הלוי, תהלי., ד; נד 

לישועת5 קוינו כל היו!. "צפית לישועה" (שבת לא.). האד. באשר הוא  !
אד. פרטי, הוא מוגבל בהגבלה צרה, בכל ישותו ומציאותו, נגד אותו הער5 
שצרי5 הוא להשכיל בנפשו במה שהוא אבר מ7 הכלל הגדול, של כל 
האומה, שהיא ג"כ מסתעפת לכלל המציאות, אשר פרטי הטוב והאור 
הולכי. ומצטרפי. אל החשבו7 הכללי, באי7 הבח7 א. הכללות נראית 
לשעתה או תבא לאחר זמ7, אבל נדע נאמנה כי בא תבא, וכל חלק מ7 הטוב 
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ָאב ָהַרֲחָמן, ְׁשַמע קֹו ֵלנּו , ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו , חּו ס ְוַרֵחם ָעֵלינּו , 
ְוַק ֵּבל  ְּבַרֲחִמים ּו ְבָרצֹו ן ֶאת  ְּתִפ ָּלֵתנּו ,  ִּכי ֵאל שֹו ֵמַע  ְּתִפּל ֹו ת 
ְוַתֲחנּו ִנים ָא ָּתה, ּו ִמ ְּלָפֶני ַמְל ֵּכנּו , ֵריָקם ַאל  ְּתִׁשיֵבנּו , ָח ֵּננּו  

ַוֲעֵננּו  ּו ְׁשַמע  ְּתִפ ָּלֵתנּו ,  
 ִּכי ַא ָּתה שֹו ֵמַע  ְּתִפ ַּלת  ָּכל  ֶּפה ַע ְּמ ִיְׂשָרֵאל  ְּבַרֲחִמים.  

 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה, שֹו ֵמַע  ְּתִפ ָּלה.  
 

ְרֵצה ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו   ְּבַע ְּמ ִיְׂשָרֵאל, ְוִלְתִפ ָּלָתם ְׁשֵעה, ְוָהֵׁשב 
ֶאת ָהֲעבֹו ָדה ִלְדִביר  ֵּביֶת, ְוִא ֵּׁשי ִיְׂשָרֵאל ּו ְתִפ ָּלָתם ְמֵהָרה 
 ְּבַאֲהָבה ְתַק ֵּבל  ְּבָרצֹו ן, ּו ְתִהי ְלָרצֹו ן  ָּתִמיד ֲעבֹו ַדת ִיְׂשָרֵאל 

 .ַע ֶּמ
ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו   ְּבשּו ְב ְלִצּי ֹו ן  ְּבַרֲחִמים. 

 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה, ַה ַּמֲחִזיר ְׁשִכיָנתֹו  ְלִצּי ֹו ן. 27 
—————— • ——————

שבאוצר כל איש פרטי מצטר; הוא ע. החיי. הכלליי., ההולכי. לכונ7 
את ישועת ד' הכללית בבא עתה. על4כ7 התביעה היותר שלמה היא על כל 
מהל5 החיי. של האד., א. נית7 לו ערכו הכללי בתור צפיה לישועה. 
הצפיה כוללת ג. שימת4עי7 תדירית, ג. באי7 שו. יחש של הכרה גלויה 
חיצונית אל הישועה, כמו שהמצפה עומד על המשמר ימי. על שנה, ולא 
יעזוב עמדתו ג. באי7 לפניו דבר מחודש, 4 וג. שבכל עת מצא של איזו 
הערה, שיראה שראוי לעשות איזה דבר לישועה, יחיש פעולתו ולא יעזוב, 
כמו שהמצפה בראותו ע"פ צפיתו, שבאה שעת מעשה, לבריחה או הגנה 
מאיזה אויב וכאלה, עליו החובה לעשות מה שדרוש לעשות לטובת המצב, 
כ7 יזרז לעת הנכו7 בלא איחור רגע וזמ7. לאלה שתי התכניות יחדיו, 
הנראות כמתנגדות זל"ז, ההתמדה בצפיה מחשבתית והזירוז בעת הכושר, 

צרי5 להתרומ. בעומק העיו7 של צפיה לישועה. 
עולת ראיה א, עמ' רעט4רפ 

א; אנו אלו היינו מוכני. להתקרב אל אלהי אבותינו בלבב של., כי אז  !
היה הוא יתבר5 מושיענו כאשר הושיע את אבותינו במצרי. 4 עכשיו שאי7 
הדבר כ7, אי7 הדברי. שאנו אומרי. בתפלותינו: "השתחוו להר קדשו", 
ו"השתחוו להד. רגליו", ו"המחזיר שכינתו לציו2", וכדומה, כי א. כדבור 
התוכי וכצפצו; הזרזיר, כי בלא כונת הלב אנו אומרי. דברי. אלה או 

דומיה., 4 כאשר העירות בצדק, שר הכוזרי.. 
ספר הכוזרי, מאמר שני, כד 
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מֹו ִדים ֲאַנְחנּו  ָל, ָׁשַא ָּתה הּו א ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֵוא ֵהי 
ֲאבֹו ֵתינּו  ְלעֹו ָלם ָוֶעד, צּו ֵרנּו  צּו ר ַח ֵּיינּו , ָמֵגן ִיְׁשֵענּו  ַא ָּתה 
הּו א ְלדֹו ר ָודֹו ר, נֹו ֶדה  ְּל ּו ְנַס ֵּפר  ְּתִה ָּלֶת ַעל ַח ֵּיינּו  
 ְוַעל ִנ ֶּסי ,ְוַעל ִנְׁשמֹו ֵתינּו  ַה ְּפקּו דֹו ת ָל ,ַה ְּמסּו ִרים  ְּבָיֶד
ֶשׁ ְּבָכל יֹו ם ִע ָּמנּו , ְוַעל ִנְפְלאֹו ֶתי ְוטֹו בֹו ֶתי ֶשׁ ְּבָכל ֵעת, 
ֶעֶרב ָובֶׂקר ְוָצֳהָרִים. ַהּט ֹו ב,  ִּכי  א ָכלּו  ַרֲחֶמי, ְוַהְמַרֵחם 

  *.ִּכי ֵמעֹו ָלם ִק ִּוינּו  ָל  ,א ַתּמ ּו  ֲחָסֶדי  ִּכי 
 
 

ְוַעל  ֻּכ ָּלם ִיְת ָּבַר ְוִיְתרֹו ַמם ְוִיְתַנ ֵּׂשא ִׁשְמ ַמְל ֵּכנּו   ָּתִמיד 
 ֶסָלה, ִויַה ְּללּו  ֶאת ִׁשְמ  ְלעֹו ָלם ָוֵעד, ְוָכל ַהַח ִּיים יֹו דּו

 ֶּבֱאֶמת, ָהֵאל ְישּו ָעֵתנּו  ְוֶעְזָרֵתנּו  ֶסָלה, ָהֵאל ַהּט ֹו ב.  
 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה, ַהּט ֹו ב ִׁשְמ ּו ְל ָנֶאה ְלהֹו דֹו ת.   28 

 

—————— • ——————
לניסא זוטא מיהא חזיא קשיא. תימה מאי קשיא, הא אמר7 לעיל דכי אמר  !
ליה זרעה חטי7 וזרע שערי ואשתדו;, דמצי אמר ליה אי זרעתה חטי7 הוה 
מקיי. בי ותגזר אומר ויק. ל5, וכ"ש כשלא זרעה כלל, דליכא הוכחה 
שהיה ראוי להשתד;! וי"ל דשמואל מיירי כגו7 שאמר ליה זרע כל מה 
שתרצה, דהשתא לא מצי למימר הוה מקיי. בי ותגזר אומר ויק. ל5, 
דבסתמא לא היה מקבל הקדוש ברו5 הוא תפלתו של זה שיצליח כל מה 
שיזרע, א. לא שיעשה לו נס. ולא קאמר לעיל הוה מקויי. בי ותגזר אומר, 

אלא לפי שמתפלל על מי7 אחד של חטי7. 
תוס' ד"ה "לניסא זוטא", בבא מציעא קו. 

*הצעה לנוסח "על הניסי." מובאת בעמוד 168. אפשר להרהר בו כא7. 
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ִׂשים ָׁשלֹו ם טֹו ָבה ּו ְבָרָכה, ַח ִּיים ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים, ָעֵלינּו  
ְוַעל  ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַע ֶּמ,  ָּבְרֵכנּו  ָאִבינּו   ֻּכ ָּלנּו   ְּכֶאָחד ַיַחד 
 ְּבאֹו ר  ָּפֶני,  ִּכי ְבאֹו ר  ָּפֶני ָנַת ָּת  ָּלנּו  ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ּת ֹו ַרת 
ַח ִּיים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד, ּו ְצָדָקה ּו ְבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַח ִּיים ְוָׁשלֹו ם.  
ְוטֹו ב ִיְהֶיה  ְּבֵעיֶני ְלָבְרֵכנּו , ּו ְלָבֵר ֶאת  ָּכל ַע ְּמ ִיְׂשָרֵאל, 

 ְּבׂרב עׂז ְוָׁשלֹו ם. 
 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה, ַהְמָבֵר ֶאת ַעּמ ֹו  ִיְׂשָרֵאל  ַּב ָּׁשלֹו ם. 

 
ִיְהיּו  ְלָרצֹו ן ִאְמֵרי ִפי, ְוֶהְגיֹו ן ִל ִּבי ְלָפֶני, ְיהָׂוה צּו ִרי ְוגֹו ֲאִלי: 

 
ֱא ַהי, ְנצׂר ְלשֹו ִני ֵמָרע ּו ְׂשָפַתי ִמ ַּד ֵּבר ִמְרָמה, ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִׁשי 
ִת ּׂדם, ְוַנְפִׁשי  ֶּכָעָפר ַל ּכׂל  ִּתְהֶיה.  ְּפַתח ִל ִּבי  ְּבתֹו ָרֶת, ְוַאֲחֵרי 
ִמְצֹו ֶתי  ִּתְר ּדׂף ַנְפִׁשי. ְוָכל ַה ָּקִמים ְוַהחֹו ְׁשִבים ָעַלי ְלָרָעה, ְמֵהָרה 

ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחַׁשְב ָּתם.  
(ְיִהי ָרצֹו ן ִמ ְּלָפֶני ְיׂהָוה ֱא ַהי ֵוא ֵהי ֲאבֹו ַתי, ֶשׁ ּׂלא ַתֲעֶלה ִקְנַאת 
ָאָדם ָעַלי ְו א ִקְנָאִתי ַעל ֲאֵחִרים, ְוֶשׁ ּׂלא ֶאְכעֹו ס ַהּי ֹו ם ְוֶשׁ ּׂלא 
ַאְכִעיֶס, ְוַת ִּציֵלִני ִמ ֵּיֶצר ָהָרע, ְוֵתן  ְּבִל ִּבי ַהְכָנָעה ַוֲעָנָוה. ַמְל ֵּכנּו  
 יַ ֵּסד  ֵּביֶת ,ְּבֵנה ִעיֶר  ,ְּבעֹו ָלֶמ  ַּה  ָּכל  ָּבָׂשר, ַיֵחד ִׁשְמ  ֵהינּו  ֱא ֵוא

 .(ְוַׂש ַּמח ֲעָדֶת ְוַק ֵּבץ ִקּב ּו ץ  ָּגֻלּי ֹו ת, ּו ְפֵדה ׂצאֶנ ,ְוַׁשְכֵלל ֵהיָכֶל
ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמ, ֲעֵׂשה ְלַמַען ְיִמיֶנ, ֲעֵׂשה ְלַמַען ּת ֹו ָרֶת, ֲעֵׂשה 

ְלַמַען ְקֻד ָּׁשֶת, ְלַמַען ֵיָחְלצּו ן ְיִדיֶדי הֹו ִׁשיָעה ְיִמיְנ ַוֲעֵנִני. 
 

ִיְהיּו  ְלָרצֹו ן ִאְמֵרי ִפי, ְוֶהְגיֹו ן ִל ִּבי ְלָפֶני, ְיהָׂוה צּו ִרי ְוגֹו ֲאִלי: 
 

ׂעֶׂשה ָׁשלֹו ם  ִּבְמרֹו ָמיו,  
הּו א ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹו ם ָעֵלינּו   

ְוַעל  ָּכל ִיְׂשָרֵאל, 
ְוִאְמרּו  ָאֵמן. 

 
ְיִהי ָרצֹו ן ִמ ְּלָפֶני ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֵוא ֵהי ֲאבֹו ֵתינּו , ֶשׁ ִּי ָּבֶנה  ֵּבית ַה ִּמְק ָּדש 

 .ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו , ְוֵתן ֶחְלֵקנּו   ְּבתֹו ָרֶת 

ְוָׁשם ַנֲעָבְד  ְּבִיְרָאה  ִּכיֵמי עֹו ָלם ּו ְכָׁשִנים ַקְדמֹו ִניֹו ת.  
ְוָעְרָבה ַלְיהָׂוה ִמְנַחת ְיהּו ָדה ִוירּו ָׁשָלִים  ִּכיֵמי עֹו ָלם ּו ְכָׁשִנים ַקְדמֹו ִניֹו ת:  

ברכות יז 

אבות ה 
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אחרי תפילת שמונה עשרה חזן וקהל אומרים:  
 ִּפְתחּו  ִלי ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק ָאׂבא ָבם אֹו ֶדה ָיּה :    

 
 

פותחין הארון ואומרים בקול רם: 

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ְיׂהָוה ֱא ֵהינּו , ְיׂהָוה ֶאָחד:    29 
בלחש:  ָּברּו  ֵׁשם  ְּכבֹו ד ַמְלכּו תֹו  ְלעֹו ָלם ָוֶעד. 

 
 

ואחר-כך אומרים שלש פעמים: 

ְיׂהָוה הּו א ָהֱא ִהים.  
—————— • ——————

ישראל אומרי. שמע ישראל ד' אלקינו ד' אחד, ורוח הקודש 
מבשרת על ידיה. ואומרת (דהי"א, יז, כא) ומי כעמ5 ישראל גוי 

אחד באר>. 
מכילתא דרשב"י בשלח טו, ב  

ומהיכ7 זכו ישראל לקרות שמע, א"ר פנחס בר חמא ממת7 תורה 
זכו ישראל לקרות שמע. כיצד, את מוצא לא פתח הקב"ה בסיני 
תחלה אלא בדברות, אמר לה.: שמע ישראל, אנכי ד' אלקי5. 
נענו כול. ואמרו: ד' אלקינו ד' אחד. ומשה אמר: ברו5 ש. כבוד 

מלכותו לעול. ועד. 
דברי. רבה פרשה ב, כב  

בגאולה ראשונה 4 ויאס; יהושע את כל שבטי ישראל שכמה וגו' 
ויתיצבו לפני האלקי. (יהושע כד, א), ויאמרו הע. אל יהושע: 

את ד' אלקינו נעבד ובקולו נשמע (יהושע כד כד).  

ש. ש., כה בגאולה שניה 4 ובכל זאת אנחנו כורתי. אמנה 
וכתבי. וגו' (נחמיה י, א), מחזיקי. על אחיה. אדיריה. ובאי. 
באלה ובשבועה ללכת בתורת האלקי. אשר נתנה ביד משה עבד 

האלקי. ולשמור ולעשות את כל מצות אדנינו ומשפטיו וחקיו. 
ש. ש., ל 

ושבת עד ד' אלקי5 ושמעת בקלו ככל אשר אנכי מצו5 היו. אתה 
ובני5 4 שתשוב אל ד' בכל לבב5 ובכל נפש5 ותקבל עלי5 ועל בני5 
לדורות. לעשות ככל אשר אנכי מצו5 היו., כאשר עשו בגאולה 
השנית דכתיב (נחמיה י, א) ובאי. באלה ובשבועה ללכת בתורת 

האלקי. וגו'. 
רמב"7, דברי. ל, ב 

תהלים קיח 
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ואומרים שתי פעמים: 

ְיהָׂוה ֶמֶל, ְיהָׂוה ָמָל, ְיהָׂוה ִיְמ  ְלעָׂלם ָוֶעד. 
 
 

חזן וקהל: 
ִמי ֶׁשָעָׂשה ִנ ִּסים ַלֲאבֹו ֵתינּו  ְוָגַאל אֹו ָתם ֵמַעְבדּו ת ְלֵחרּו ת, הּו א 
ִיְגָאֵלנּו   ְּגֻא ָּלה ְׁשֵלָמה  ְּבָקרֹו ב, ִויַק ֵּבץ ִנ ָּדֵחינּו  ֵמַאְר ַּבע  ַּכְנפֹו ת ָהָאֶרץ, 

ֲחֵבִרים  ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְונׂאַמר ָאֵמן.  
 
 

חזן (בטעמים) וקהל:  
ְוִכי ָתׂבאּו  ִמְלָחָמה  ְּבַאְרְצֶכם ַעל ַה ַּצר ַה ּצֵׂרר ֶאְתֶכם ַוֲהֵרעֶׂתם 

 ַּבֲחצְׂצרׂת ְוִנְז ַּכְר ֶּתם ִלְפֵני ְיׂהָוה ֱא ֵהיֶכם ְונֹו ַׁשְע ֶּתם ֵמׂאְיֵביֶכם:   30 
ּו ְביֹו ם ִׂשְמַחְתֶכם ּו ְבמֹו ֲעֵדיֶכם ּו ְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשֶכם ּו ְתַקְע ֶּתם  ַּבֲחצְׂצרׂת 
ַעל עׂ ֵתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ַׁשְלֵמיֶכם ְוָהיּו  ָלֶכם ְלִז ָּכרֹו ן ִלְפֵני ֱא ֵהיֶכם 

ֲאִני ְיׂהָוה ֱא ֵהיֶכם:  31    
—————— • ——————

בשעה שהיתה לכל ישראל צרה, והיה הקב"ה עושה עמה. נס היו 
עושי7 יו.4טוב והיו אומרי. הלל וכו'. ועיקר תקנה לא היתה 
אלא בנס שנעשה לכל ישראל, דכתיב וכי תבואו מלחמה בארצכ! 

על הצר הצורר אתכ! והרעות! וגו'. 
רבנו יונה ברכות, פרק ב, בש. רבינו ת. 

"וביו! שמחתכ! ובמועדיכ!" 4 ששבת. מאר> אויב או נצחת. 
האויב הבא עליכ. וקבעת. יו.4שמחה כימי פורי. וחנוכה 

ושבעת ימי שמחה בימי חזקיה (דהי"ב ל, כג).  
אב7 עזרא, במדבר י, י 

"והיו לכ! לזכרו2 וגו'" 4 לא שהאלוה צרי5 לכ5 שיזכירו לו דבר 
או יפנו תשומת לבו לדבר, כי א. המצוות ה7 הצריכות להעשות 
בשלמות, למע7 תהיינה ראויות לגמול 4 כש. שכוונות התפילה 
יש לתת לה7 מבע על צד השלמות האפשרית בתחינה ובבקשה, כי 
רק א. יהיו הכוונה והמעשה ג. יחד שלמי. כראוי, יבוא הגמול 

עליה.. 
כוזרי, מאמר חמישי, כז, בתרגומו של יהודה אב47שמואל 

השופר 4 סימ7 טוב לישראל. 
מכילתא, פרשת יתרו 

במדבר י 
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תקיעה 
תוקעין תקיעה אחת  

ואומרים בקול רם (חזן וקהל): 

ְלָׁשָנה ַה ָּבָאה  ִּבירּו ָׁשַלִים ַה ְּבנּו ָיה  
 

חזן וקהל: 
ְיִהי ָרצֹו ן ִמ ְּלָפֶני ְיָי ֱא ֵהינּו  ֵוא ֵהי ֲאבֹו ֵתינּו , ֶשׁ ְּכֵׁשם ֶשׁ ָּזִכינּו  

ְלַאְתַחְל ָּתא  ִּדְגֻא ָּלה,  ָּכ ִנְז ֶּכה ִלְׁשׂמַע קֹו ל שֹו ָפרֹו  ֶׁשל ָמִׁשיַח.  32  
 
 

יש מוסיפים: 
ִויִהי ָרצֹו ן ִמ ְּלָפֶני ֶׁש ִּתְרֶאה  ָּבֳעִני ַע ְּמ ִיְׂשָרֵאל ַה ְּנפּו ִצים  ְּבָכל  ָהֲאָרצֹו ת, ּו ְבָחְרבֹו ת 
ְירּו ָׁשַלִים ֲאֶׁשר ָהְיָתה ְׁשָמָמה, ּו ִמְק ָּדְׁש ֲאֶׁשר ָהָיה ְמֻשׁ ָּלח ְוֶנֱעָזב  ַּכ ִּמְד ָּבר, ּו ְתַק ֵּנא ְלֵׁשם 
ָקְדְׁש ַהְמֻח ָּלל  ַּבּג ֹו ִיים, ּו ְתַק ֵּבץ ְׁשֵאִרית צׂאְנ ִמ ָּכל ַה ְּמקֹו מֹו ת ֲאֶׁשר ָנפֹו צּו  ָׁשָמה, 
ְוָהֵׁשב ִיְׂשָרֵאל ֶאל ָנֵוהּו  ְוַאְרמֹו ן ַעל ִמְשׁ ָּפטֹו  ֵיֵׁשב. ּו ָבָאה ַה ֶּמְמָׁשָלה ָהִראשֹו ָנה, 
ַמְמֶלֶכת ְלַבת ְירּו ָׁשַלִים, ְוָעַמד ְוָרָעה  ְּבעׂז ְיָי  ִּבְגאֹו ן ֵׁשם  ְיָי ֱא ָהיו, ְוִנְקוּו  ֵאָליו  ָּכל 
ַהּג ֹו ִיים, ִלְקׂרא ֻכ ָּלם  ְּבֵׁשם ְיָי ּו ְלָעְבדֹו  ְׁשֶכם  ֶאָחד.  ִּכי ְל ֲאַנְחנּו  ְמַח ִּכים, ּו ְמַצ ִּפים 
ִלישּו ָעֶת, ּו ְמַיֲחִלים ַלֲהמֹו ן ַרֲחֶמי ַוֲחָסֶדי. ַאל  ְּתִביֵׁשנּו  ְיָי ִמ ִּסְבֵרנּו  ְוַאל  ַּת ַּפח ָנא 
ַמְל ֵּכנּו  ֶאת  ִּתְקָוֵתנּו . ַהְרֵאנּו  ְיָי ַחְס ֶּד ְוִיְׁשֲע  ִּת ֵּתן ָלנּו , ְוַק ֵּים ָלנּו  ַהְבָטחֹו ֶתי ּו ָמֵלא ָלנּו  

 33  ֶנָחמֹו ֶתי

—————— • ——————
אי7 לנו כח אמי> כזה, אשר יוכל להרי. קול שופרו למע7 ישמע כל ע.  !
ישראל ממזרח שמש עד מבואו, בקול רע., קומו בני. ותנו גאולה להא. 
הנהלאה, קומו כולכ. כאיש אחד ע. החיל והחוס7 שלכ., ע. היקו. אשר 
ברככ. ה' ומהרו לגאול את אדמת הקודש, לית7 אותה בידי בניה4בוניה, 
השבי. אליה מכל קצוות הגולה, להחיות שממותיה לבנות הנהרסות 

ולטעת הנשמה. 
אר> חפ> עמ' נ4נג 

ואי7 שופר אלא של חרות שנאמר (ישעיה כז, יג) והיה ביו. ההוא 
יתקע בשופר גדול. אבל איני יודע מי תוקעו, תלמוד לומר (זכריה 
ט, יד) וד' אלקי. בשופר יתקע. ועדיי7 אי7 אנו יודעי. מהיכ7 
התקיעה יוצאה, זה שנאמר (ישעיה סי,ו, ו) קול שאו7 מעיר, קול 

מהיכל, קול ד' משל. גמול לאויביו.  
ספרי במדבר, פרשת בהעלות5 

ויהי רצו2 מלפני5 וכו' 4 סיו. הבקשה הראשונה לרב סעדיה גאו7 
ז"ל. 



 

ל  א שר י ל  א ו ג  •  62

 

 

  ,ַא ָּתה  ְּבֵבית ִמְק ָּדֶׁש  ָּברּו 
ּו ָברּו  ַא ָּתה  ְּבָכל ַאְפֵסי ָהָאֶרץ.  
 ָּברּו  ַא ָּתה  ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל,        

ּו ָברּו  ַא ָּתה  ְּבָכל ְלֻא ִּמים.  
 ָּברּו  ַא ָּתה  ַּבּד ֹו רֹו ת ָהעֹו ְבִרים,  

ּו ָברּו  ַא ָּתה  ַּבּד ֹו רֹו ת ַה ָּבִאים. 
 ָּברּו  ַא ָּתה  ִּביֵמי ָגלּו ֵתנּו , 

ּו ָברּו  ַא ָּתה  ִּביֵמי ְגֻא ָּלֵתנּו . 

  ,ֶאת ַנֲחָלֶת ּו ָבֵר הֹו ִׁשיָעה ֶאת ַע ֶּמ
ּו ְרֵעם ְוַנ ְּׂשֵאם ַעד ָהעֹו ָלם: 

 
חזן וקהל : 

ִיְמ  ְיָי ְלעֹו ָלם, ֱא ַהִי ִצּי ֹו ן, ְלׂדר ָוׂדר ַהְללּו ָיה: 
 

מנין שנות אתחלתא דגאולה - מנהג ביהכ"נ האיטלקי בירושלים.  
לאחר סדר תפילת ערבית, אחרי התקיעה וקריאת "לשנה הבאה", החזן מכריז: 

ַמה- ָּנאוּו  ַעל-ֶהָהִרים ַרְגֵלי ְמַב ֵּׂשר, ַמְׁשִמיַע ָׁשלֹו ם ְמַב ֵּׂשר טֹו ב 
 :ַהִי ֱא ַמְׁשִמיַע ְישּו ָעה, ׂאֵמר ְלִצּי ֹו ן ָמַל

 
ַהּי ֹו ם... ָׁשִנים ִלְתִח ַּלת  ְּגֻא ָּלֵתנּו   ַּבֲהָקַמת  ָאֵחינּו   ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ִׁשְמעּו :

ְמִדיָנֵתנּו   ְּבֶאֶרץ ֲאבֹו ֵתינּו . 
ָהַרֲחָמן הּו א ְיכֹו ְנָנּה  ַעד עֹו ָלם ֶסָלה.  

חזן וקהל:  
ֶזה ַהּי ֹו ם ָעָׂשה ְיָי ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ּב ֹו . 34 

—————— • ——————
ההרגשה של אור הישועה מקשקשת לפנינו כזוג, כל גבול אר>4ישראל כולו  !
אומר כבוד וקורא להתעוררות רוחנית ומעשית איתנה, והקול עוד יחזק, 
מיו. ליו. ית7 אומר רב, ומפרק לפרק ישגא החזיו7, חזו7 מופתי עולמי., 
כי בא מועד למועד4מועדי., וסודות יצירת עולמי. על גבול התעלומה 
עומדי. מוכני. להתפר> באורות מאופל. מלאי שירה ושכורי נחמה 

ותשובה יבאו גדודי. מעברי. לקומ. חרבות אר> חמדת עולמי.. 

אור החסד מתגבר בעול. ואהבת ישראל הולכת ומתלהבת בשורש נשמתה 
של כנסת4ישראל, ונחלי עדניה ימתיקו כל המרורי., שיפעלו לאמ> כח 

ולהרי. קול יעקב בעוז ד'. 

הנה החזו7 מתחיל להתנוצ>. האומה הרזית שבה לאר> הרזי.. אר> 
הפלאות מתחלת להיות נודעת בחיי., והחיי. בבוא. אל תוכה אינ. 

ישעיה נב 
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סוגרין הארון 

חזן וקהל מנעימים (במנגינת 'התקוה'): 
ִׁשיר ַה ַּמֲעלֹו ת  ְּבשּו ב ְיׂהָוה ֶאת ִׁשיַבת ִצּי ֹו ן ָהִיינּו   ְּכׂחְלִמים: 35 

ָאז ִי ָּמֵלא ְׂשחֹו ק  ִּפינּו  ּו ְלשֹו ֵננּו  ִר ָּנה ָאז יׂאְמרּו  ַבּג ֹו ִים ִהְג ִּדיל ְיׂהָוה 
ַלֲעׁש ֹו ת ִעם ֵא ֶּלה: 

ִהְג ִּדיל ְיׂהָוה ַלֲעׁש ֹו ת ִע ָּמנּו  ָהִיינּו  ְׂשֵמִחים: 
שּו ָבה ְיׂהָוה ֶאת ְׁשִביֵתנּו   ַּכֲאִפיִקים  ַּב ֶּנֶגב: 

ַה ּזְׂרִעים  ְּבִדְמָעה  ְּבִר ָּנה ִיְקצׂרּו : 
ָהלֹו  ֵיֵל ּו ָבׂכה נֵׂׂשא ֶמֶׁש ַה ָּזַרע  ּׂבא ָיׂבא ְבִר ָּנה נֵׂׂשא ֲאֻל ּׂמָתיו: 36 

—————— • ——————
יודעי. את עצמ., כי ה. נתעלו, כי קודש קדשי. ה.. אבל עלילות 
לעלילות יצטרפו והאור יבקע מציו7 וגור אריה יהודה יחל לחוש את רע. 

גבורתו.  

ת"ל שארצנו הקדושה הולכת ונבנית לעינינו. דבר ד' בידי עבדיו הנביאי., 
ע"ד שיבת ציו7 וצמיחת קר7 ישועה לבית ישראל על אדמת הקודש, הול5 
ומתמלא בחסדו הגדול. שבי גולה הולכי. ובאי. בחמדת נפש אל ערי 

יהודה, אשר החלו להתנער מעפר שממות7, 4 ועינינו רואות ושמחות. 
אר> חפ> עמ' נד4נה 

שיר המעלות 4 בזה המזמור התפלל המשורר, שיזכו להיות 
בקבו> גליות ג. בלתי ראויי. לזה.  

פירוש ר' עובדיה ספורנו ז"ל 

במדרש שלחי5 פרדס רמוני. כו' ע"ש. העני7 הוא כי כל זמ7 שהיו בנ"י  !
בגלות, לא יכלו להוציא מכח אל הפועל הקדושה והחיות ואלקות שהיה 
טמו7 בה.. לכ7 לא הכיר ג. מרע"ה. ואמר באיזה זכות כו' והשיבו הקב"ה 
בהוציא5 כו' תעבדו7 כו' הא' כו', פירוש שתיכ; כשיצאו לחירות יתגלה 
כוח7 של ישראל. ובנ"י נבראו להיות צבאות ה' ולפרס. כבודו בעול., רק 
בהיות7 כפוי7 תחת יד מלכות בשר וד., אינ. יכולי. לקבל מלכות שמי., 
כדאיתא בזוה"ק פרשת בהר. ולכ7 כשיצאו מתחת יד. התחילו לקבל 
מלכות ה', וזה הרמז "וחמשי. עלו בנ"י" 4 מזוייני.". כלומר שידעו שכל 
היציאה לחירות כדי להיות עוסק במלחמות ה', כמ"ש בס' חובת הלבבות 
שאמר לאותו פלוני שיצא ממלחמה קטנה למלחמה גדולה. כי לא היה 
המכוו7 של הגאולה להיות פנוי., רק שקיבלו החירות כדי להיות מוכני. 
למלחמות מצוה. וזה הרמז "ויהי בשלח" 4 לשו7 צרה, שעתה התחילו לחפש 
בשלימות עצמות7, וראו שעדיי7 חסרי. כל טוב, עד שעלו מעלות רבות, 
מדרגה אחר מדרגה, עד שקרבנו לפני הר סיני כו' כל הט"ו מעלות שחושב 

ש. בהגדה דפסח. 
שפת אמת בשלח, תרמ"ד 

תהלים קכו  
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ִיְת ַּג ַּדל ְוִיְתַק ַּדש ְׁשֵמּה  ַר ָּבא.  ְּבָעְלָמא  ִּדי ְבָרא ִכְרעּו ֵתּה    קדיש שלם:
ְוַיְמִלי ַמְלכּו ֵתּה  ְוַיְצַמח  ֻּפְרָקֵנּה  ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה . 

 ְּבַח ֵּייכֹו ן ּו ְביֹו ֵמיכֹו ן ּו ְבַח ֵּיי ְדָכל  ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  
 ַּבֲעָגָלא ּו ִבְזַמן ָקִריב. ְוִאְמרּו  ָאֵמן. 

ְיֵהא ְׁשֵמּה  ַר ָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּו ְלָעְלֵמי ָעְלַמ ָּיא. 
ִיְת ָּבַר ְוִיְׁש ַּת ַּבח ְוִיְת ָּפַאר ְוִיְתרֹו ַמם ְוִיְתַנ ֵּׂשא  

ְוִיְתַה ָּדר ְוִיְתַע ֶּלה ְוִיְתַה ָּלל ְׁשֵמּה  ְדֻקְדָׁשא  ְּבִרי הּו א. 
ְלֵע ָּלא ִמן  ָּכל  ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא  

 ֻּתְשׁ ְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא  ַּדֲאִמיָרן  ְּבָעְלָמא. ְוִאְמרּו  ָאֵמן. 
 ִּתְתַק ֵּבל ְצלֹו ְתהֹו ן ּו ָבעּו ְתהֹו ן ְדָכל  ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  

ֳקָדם ֲאבּו הֹו ן  ִּדי ִבְׁשַמ ָּיא, ְוִאְמרּו  ָאֵמן. 
ְיֵהא ְׁשָלָמא ַר ָּבא ִמן ְׁשַמ ָּיא ְוַח ִּיים טֹו ִבים ָעֵלינּו   

ְוַעל  ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו  ָאֵמן. 
עֹו ֶׂשה ָׁשלֹו ם  ִּבְמרֹו ָמיו, הּו א ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹו ם ָעֵלינּו   

ְוַעל  ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו  ָאֵמן. 
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סדר ספירת העומר 
ְלֵׁשם ִיחּו ד קּו ְדָׁשא  ְּבִרי הּו א ּו ְׁשִכיְנ ֵּתיּה   ִּבְדִחילּו  ּו ְרִחימּו , ְלַיֵחד ֵׁשם י"ה 
בו"ה  ְּבִיחּו ָדא ְׁשִלים  ְּבֵׁשם  ָּכל ִיְׂשָרֵאל. ִהְנִני מּו ָכן ּו ְמזּו ָמן ְלַק ֵּים ִמְצַות ֲעֵׂשה 
ֶׁשל ְסִפיַרת ָהעֹו ֶמר,  ְּכמֹו  ֶשׁ ָּכתּו ב  ַּבּת ֹו ָרה: ּו ְסַפְר ֶּתם ָלֶכם ִמ ָּמֳחַרת ַה ַּשׁ ָּבת 
ִמּי ֹו ם ֲהִביֲאֶכם ֶאת ׂעֶמר ַה ְּתנּו ָפה, ֶׁשַבע ַשׁ ָּבתֹו ת  ְּתִמימֹו ת  ִּתְהֶייָנה, ַעד 
ִמ ָּמֳחַרת ַה ַּשׁ ָּבת ַה ְּׁשִביִעית  ִּתְס ְּפרּו  ֲחִמ ִּׁשים יֹו ם, ְוִהְקַרְב ֶּתם ִמְנָחה ֲחָדָׁשה 

ַלְיהָׂוה: 37 

—————— • ——————
ר' יוחנ7 אמר: לעול. לא תהא מצות העומר קלה בעיני5, שעל ידי מצות  !
העומר זכה אבינו אברה. לירש את אר> כנע7, הדא דכתיב "ונתתי ל5 
ולזרע5 אחרי5 את אר> מגורי5 וגו'" (בראשית יז, ח), על מנת 4 "ואתה את 

בריתי תשמר" (ש., בראשית יז, ט). 
פסיקתא דרב כהנא פרשה ח, ד 

משרשי המצוה על צד הפשט, לפי שכל עיקר7 של ישראל אינו אלא התורה,  !
ומפני התורה נבראו שמי. ואר> ישראל, וכמו שכתוב "א. לא בריתי יומ. 
ולילה וגו'". והיא העיקר והסיבה שנגאלו ויצאו ממצרי. כדי שיקבלו 
התורה בסיני ויקיימוה. 4 4 4 ועני7 גדול הוא לה., יותר מ7 החירות 
מעבדות, ולכ7 יעשה הש. למשה אות צאת. מעבדות לקבלת התורה, כי 

התפל עושי7 אות לעול. אל העיקר. 

ומפני כ7, כי היא כל עיקר7 של ישראל, ובעבורה נגאלו ועלו לכל הגדולה 
שעלו אליה, נצטוינו למנות ממחרת יו. טוב של פסח עד יו. נתינת התורה, 
להראות בנפשנו החפ> הגדול אל היו. הנכבד הנכס; ללבנו, כעבד ישא; 
צל, וימנה תמיד מתי יבוא העת הנכס; אליו שיצא לחירות, כי המני7 מראה 

לאד. כי כל ישעו וכל חפצו להגיע אל הזמ7 ההוא. 
ספר החינו5, מצוה ש"ו 

זהו סוד התכונה העקרי של ספירת העומר ב4מ"ט ימי. אלו. וגזירת הכתוב  !
היא, שההתעלות הזאת תסומל דוקא ע"י דבר חומרי מהמדרגה הכי 
נמוכה, כמו קומ> השעורי. של העומר, שהוא מאכל בהמה להראות 
שהאד. אעפ"י שהוא קשור לחומריות, ואפילו הוא עומד בדרגא הכי 
נמוכה כמו מאכל בהמה, יכול הוא, א. ירצה, לעלות עד דרגת הקדושה 

היותר עליונה, דרגת מלאכי השרת. 
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ִויִהי נֹו ַעם ֲאדָׂני ֱא ֵהינּו  ָעֵלינּו , ּו ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו  ּכ ֹו ְנָנה ָעֵלינּו , 
ּו ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו  ּכ ֹו ְנֵנהּו : 

 ָּברּו  ַא ָּתה ְיׂהָוה ֱא ֵהינּו  ֶמֶל ָהעֹו ָלם, ֲאֶׁשר ִק ְּדָׁשנּו  
 ְּבִמְצֹו ָתיו ְוִצ ָּונּו  ַעל ְסִפיַרת ָהעֹו ֶמר:   

כאשר חל יום העצמאות בג' אייר: 

ַהּי ֹו ם ְׁשמֹו ָנה ָעָׂשר יֹו ם ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּו עֹו ת 
ְוַאְר ָּבָעה ָיִמים ָלעֹו ֶמר. 

נצח שבתפארת. י. עמים. יחודך. 

כאשר חל יום העצמאות בד' אייר: 

ַהּי ֹו ם  ִּתְׁשָעה ָעָׂשר יֹו ם ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּו עֹו ת 
ַוֲחִמ ָּׁשה ָיִמים ָלעֹו ֶמר. 

הוד שבתפארת. ת. כולם. כבבת.  

כאשר חל יום העצמאות בה' אייר: 

ַהּי ֹו ם ֶעְׂשִרים יֹו ם ֶׁשֵהם ְׁשֵני ָׁשבּו עֹו ת ְוִׁש ָּׁשה 
ָיִמים ָלעֹו ֶמר.  

 39 יסוד שבתפארת. ש. ישמחו. שמרם. 
38

—————— • ——————
בעל "קול התור" תלמיד הגר"א, מבאר, כי הכח של קדושת ירושלי. מלוה 
את בני ישראל בכל הדר5 בה הלכו ממצרי. עד ירושלי., ואמר בש. 
הגר"א כי דבר זה מרומז מפורש בפסוק: "הל5 וקראת באזני ירושלי. 
לאמר, כה אמר ה' זכרתי ל5 חסד נעורי5 אהבת כלולותי5 לכת5 אחרי 
במדבר באר> לא זרועה". לפי הדרש כוונת "ירושלי." בפסוק זה היא על 
כנסת ישראל בכללה, אמנ. אי7 מקרא יוצא מידי פשוטו, ולפי הפשט נאמר 
זה על ירושלי., שהיא הלכה אחרי ה' במדבר, היינו 4 כח הקדושה של 
ירושלי. כאמור, ודרגת קדושת ירושלי. היא ב4מ"ט שערי קדושה. 
כשהיא מחוברת לירושלי. של מעלה, בזמ7 שהיא בנויה ככתוב: "ירושלי. 

הבנויה כעיר שחברה לה יחדיו". 
מדרש שלמה, דרשות חלק א, טז, עמ' 52453 

העומר היה מתיר את החדש במדינה, ושתי הלח! במקדש (מנחות סח) 4  !
נשמה אחת היא המחיה את המדינה ואת המקדש בישראל, לא בקשרי. 
מלאכותיי. הננו מקשרי. את חיי עמנו הכלליי. לכל צביוניה. רק מפני 
שככה מורה אותנו מקור חיינו. וכ7 הוא הצביו7 השל. של נשמת לאומנו. 
אי7 חצאיות, אי7 חלקיות ואי7 תוכני. של פירוד במהותה של אותה הנשמה 
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—————— • ——————
הגדולה של האומה אשר קדושת האחדות היא כל חייה כל יסודה וקיומה 

"אתה אחד ושמ5 אחד ומי כעמ5 ישראל גוי אחד באר>. 
 מאמרי הראיה עמ' 181 

...והלאה אנו צועדי.. בני7 האר>, היסוד הראשי, החקלאות, הלא היא אצל  !
כל העמי. רק גור. כלכלי חיוני פשוט, אבל הע. אשר הנושא שלו כולו 
הוא קדש קדשי., וארצו, ושפתו, וכל ערכיו כל. קודש ה., כי הוא כולו 
ממלא את בטוי הקודש של כל האנושיות וכל היקו. כלו, ובכל מקו. 
שקווי אור קדש משתלחי. לברכה אינ. כי א. ענפי. מגזע מטעיו, הרי ג. 
חקלאותו כולה היא ספוגת קודש, והקודש הזה שביסוד החקלאי מובלט 
הוא על ידי זה שחגיגת ראשית הקציר, העומר, עולה הוא למדרגת עבודת 
הקודש היותר עליונה, והקרב7 המקודש עמו הוא קרב7 צבור, שדוחה את 

השבת. 

הביתוסיות ודאי לא היתה חרדה על קדושת השבת ושמירתו יותר משומרי 
התורה הנצחיי., הפרושי., ולא בשביל משמרת השבת ממלאכת קצירת 
העומר היתה מלחמת. כל כ5 נטושה נגד המציאות של האפשרות שידחה 
העומר את השבת, א. לא יפרשו כפירוש הפלסתר שלה., ממחרת השבת, 
ממחרת שבת בראשית, אבל מחשבת רעל עמוקה היתה בלבב.. ה., אשר 
לא יכלו להתעמק בסגולת ישראל המיוחדת, לדעת את עומק הקדש אשר 
לגוי הקדוש הזה, אשר בשבתו על אדמת קדשו ג. חקלאותו ובני7 ארצו 
בכל תוצאותיה המעשיות והקרקעיות תוכ7 קודש יש לה., ודגל קודש הוא 
דגל., ואוצר הקודש, התורה הקדושה, הוא כל מוסד חייה. הלאומיי. 

כמו הפרטיי..  

זאת ידעו הכל כי השבת קודש הוא לישראל והשביתה מכל מלאכה היא בו 
חובה נמרצת 4 4 4 ואי5 יכול הקרב7 הבא ב"החל חרמש בקמה" להיות 
דוחה את השבת, א. לא הרמז הגדול שיש כא7 כי החקלאות האר> 
ישראלית בישראל, יסוד ישובו ובני7 נחלתו, נמשכת היא ממקור הקודש 
באומה קדושה זו? וא. כי כל העבודה החקלאית בגילויה והתמשכותה 
המעשית, הרי היא מכלל מלאכת החול ואסורה בשבת, אבל הקרב7 של 
חגיגת ראשית הקציר מהחל חרמש בקמה מוכרח להיות עולה למדרגת 
הקודש של הצבור הקבועה הדוחה את השבת. 4 4 4 זאת לא יכלה 
הבייתוסיות לעכל, עיניה החלשות כהו ולא יכלו לסבול את האור הגדול 
הזה הזורח במלוא הדרו, ועל כ7 רצתה להאפיל אותו ולהבליט ש"אי7 
קצירת העומר דוחה את השבת", אי7 החקלאות עולה ג. בישראל למדרגה 
של קודש קדשי., וממילא יתפוס בה החול הרגיל את מעמדו ומזה תוכל 
כבר הדרגא להיות הולכת ויורדת עד כדי האפסיות של אור הקודש מחיי 

הלאו., והקבו> הישובי. אבל נצחו חכמי. ו"איתותב חגא דשבועיא". 

ומזה ג. כ7 אנו למדי. כי רוח האומה כולה, ביחודה וכללותה, כולו קודש 
הוא "כי ע. קדוש אתה לד' אלקי5" וברוח המיוחד הזה אשר אי7 בכל 
העמי. משלו, נקו. ונתעודד וכל עמי התבל יתנו לנו כבוד ועוז ותחית 
עול. תהיה לנו, וידעו תועי רוח בינה, כי קדוש ישראל הוא מקור ישענו 
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כ"ח אייר: (יום ירושלים) 

ַהּי ֹו ם ְׁשלָׁשה ְוַאְר ָּבִעים יֹו ם ֶׁשֵהם ִׁש ָּׁשה 
ָׁשבּו עֹו ת ְויֹו ם ֶאָחד, ָלעֹו ֶמר. 

חסד שבמלכות. ת. יברכנו. שועתנו. 
 

 
 

ָהַרֲחָמן, הּו א ַיֲחִזיר ָלנּו  ֲעבֹו ַדת  ֵּבית ַה ִּמְק ָּדש ִלְמקֹו ָמּה   
 ִּבְמֵהָרה  ְּבָיֵמינּו , ָאֵמן ֶסָלה.  

 
 

יש נוהגים להוסיף: 
ַלְמַנ ֵּצַח  ִּבְנִגינֹו ת ִמְזמֹו ר ִׁשיר: ֱא ִהים ְיָח ֵּננּו  ִויָבְרֵכנּו  ָיֵאר  ָּפָניו ִא ָּתנּו  ֶסָלה: 
ָלַדַעת  ָּבָאֶרץ  ַּדְר ֶּכ  ְּבָכל ּג ֹו ִים ְישּו ָעֶת: יֹו דּו  ַע ִּמים ֱא ִהים יֹו דּו  ַע ִּמים 
 ֻּכ ָּלם: ִיְׂשְמחּו  ִויַר ְּננּו  ְלֻא ִּמים  ִּכי ִתְשׁ ּפׂט ַע ִּמים ִמישׁׂר ּו ְלֻא ִּמים  ָּבָאֶרץ  ַּתְנֵחם 
ֶסָלה: יֹו דּו  ַע ִּמים ֱא ִהים יֹו דּו  ַע ִּמים  ֻּכ ָּלם: ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּו ָלּה  ְיָבְרֵכנּו  

ֱא ִהים ֱא ֵהינּו : ְיָבְרֵכנּו  ֱא ִהים ְוִייְראּו  אֹו תֹו   ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ: 
 
 

(אב"ג ית"ץ)  ָא ָּנא  ְּבכַׂח,  ְּגֻד ַּלת ְיִמיְנ,  ַּת ִּתיר ְצרּו ָרה. 
(קר"ע שט"ן)  ַק ֵּבל ִר ַּנת ַע ְּמ, ַשׂ ְּגֵבנּו  ַטֲהֵרנּו  נֹו ָרא. 
(נג"ד יכ"ש)   ָנא ִגּב ֹו ר, ּד ֹו ְרֵׁשי ִיחּו ְד,  ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם. 
(בט"ר צת"ג)   ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם, ַרֲחֵמי ִצְדָקְת,  ָּתִמיד  ָּגְמֵלם. 
(חק"ב טנ"ע)   .ַנֵהל ֲעָדֶת ,ֲחִסין ָקדֹו ש,  ְּברֹו ב טּו ְב
(יג"ל פז"ק)   .ְּפֵנה, זֹו ְכֵרי ְקֻד ָּׁשֶת  ָיִחיד  ֵּגֶאה, ְלַע ְּמ
(שק"ו צי"ת)  ַׁשְוָעֵתנּו  ַק ֵּבל, ּו ְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו , יֹו ֵדַע  ַּתֲעלּו מֹו ת.

 
 ָּברּו  ֵׁשם  ְּכבֹו ד ַמְלכּו תֹו  ְלעֹו ָלם ָוֶעד: 

—————— • ——————
סלה, וחיי התורה והמצוה כול. חיי הלאו. כולו המה. 4 4 4 נגד אלה 
החפצי. לנתק את היסוד החקלאי באר> ישראל מקשר קדושתו המחיה 
אותו לעד על אדמת הקודש, איתותב חגא דשבועיא. והיה לנו יו. הבכורי. 
יו. מת7 תורתנו לאות עול. לישראל, ולערובת נצח לתקומת שיבת שבותו, 
וצמיחת קר7 ישעו, על אדמת קדשו אשר אהב סלה, בימי7 ה' רוממה! ימי7 
ה' העושה חיל אשר רק בה יושע ישראל תשועת עולמי. וארצו תבנה בני7 

של. במהרה בימינו. 
מאמרי הראיה עמ' 179 
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ִרּב ֹו נֹו  ֶׁשל עֹו ָלם, ַא ָּתה ִצ ִּויָתנּו  ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַעְב ֶּד ִלְסּפ ֹו ר ְסִפיַרת ָהעֹו ֶמר 
 ְּכֵדי ְלַטֲהֵרנּו  ִמְקִלּפ ֹו ֵתינּו  ּו ִמּט ּו ְמאֹו ֵתינּו ,  ְּכמֹו  ֶשׁ ָּכַתְב ָּת  ְּבתֹו ָרֶת: ּו ְסַפְר ֶּתם 
ָלֶכם ִמ ָּמֳחַרת ַה ַּשׁ ָּבת ִמיֹו ם ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֹו ֶמר ַה ְּתנּו ָפה ֶׁשַבע ַשׁ ָּבתֹו ת 
 ְּתִמימֹו ת  ִּתְהֶייָנה, ַעד ִמ ָּמֳחַרת ַה ַּשׁ ָּבת ַה ְּׁשִביִעית  ִּתְס ְּפרּו  ֲחִמ ִּׁשים יֹו ם.  ְּכֵדי 
ֶשׁ ִּי ָּטֲהרּו  ַנְפשֹו ת ַע ְּמ ִיְׂשָרֵאל ִמ ֻּזֲהָמָתם. ּו ְבֵכן ְיִהי ָרצֹו ן ִמ ְּלָפֶני ְיהָׂוה 
ֱא ֵהינּו  ֵוא ֵהי ֲאבֹו ֵתינּו , ֶשׁ ִּבְזכּו ת ְסִפיַרת ָהעֹו ֶמר ֶׁש ָּסַפְר ִּתי ַהּי ֹו ם, ְיֻת ַּקן ַמה 
ֶשׁ ָּפַגְמ ִּתי  ִּבְסִפיָרה (השייך לאותו הלילה), ְוֶא ָּטֵהר ְוֶאְתַק ֵּדש  ִּבְקֻד ָּׁשה ֶׁשל 
ַמְעָלה, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֻיְשׁ ַּפע ֶׁשַפע ַרב  ְּבָכל ָהעֹו ָלמֹו ת ּו ְלַת ֵּקן ֶאת ַנְפשֹו ֵתינּו  
 ְורּו חֹו ֵתינּו  ְוִנְׁשמֹו ֵתינּו  ִמ ָּכל ִסיג ּו ְפַגם, ּו ְלַטֲהֵרנּו  ּו ְלַק ְּדֵׁשנּו   ִּבְקֻדָׁשְת

ָהֶעְליֹו ָנה, ָאֵמן ֶסָלה.  
 

ָעֵלינּו  ְלַשׁ ֵּבַח ַלֲאדֹו ן ַה ּכׂל, ָלֵתת  ְּגֻד ָּלה ְליֹו ֵצר  ְּבֵראִׁשית, ֶשׁ ּׂלא 
ָעָׂשנּו   ְּכגֹו ֵיי ָהֲאָרצֹו ת, ְו א ָׂשָמנּו   ְּכִמְשׁ ְּפחֹו ת ָהֲאָדָמה, ֶשׁ ּׂלא ָׂשם 
ֶחְלֵקנּו   ָּכֶהם ְוגֹו ָרֵלנּו   ְּכָכל ֲהמֹו ָנם. ֶׁשֵהם ִמְׁש ַּתֲחִוים ְלֶהֶבל ָוִריק 
ּו ִמְת ַּפְלִלים ֶאל ֵאל  א יֹו ִׁשיַע, ַוֲאַנְחנּו  ּכ ֹו ְרִעים ּו ִמְׁש ַּתֲחִוים ּו מֹו ִדים 
ִלְפֵני ֶמֶל ַמְלֵכי ַה ְּמָלִכים ַה ָּקדֹו ש  ָּברּו  הּו א, ֶׁשהּו א נֹו ֶטה ָׁשַמִים 
ְויֹו ֵסד ָאֶרץ, ּו מֹו ַׁשב ְיָקרֹו   ַּב ָּׁשַמִים ִמ ַּמַעל, ּו ְׁשִכיַנת ֻעּז ֹו   ְּבָגְבֵהי 
ְמרֹו ִמים. הּו א ֱא ֵהינּו  ֵאין עֹו ד, ֱאֶמת ַמְל ֵּכנּו , ֶאֶפס זּו ָלתֹו ,  ַּכ ָּכתּו ב 
 ְּבתֹו ָרתֹו : ְוָיַדְע ָּת ַהּי ֹו ם ַוֲהֵׁשׂבָת ֶאל ְלָבֶב,  ִּכי ְיׂהָוה הּו א ָהֱא ִהים 

 ַּב ָּׁשַמִים ִמ ַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמ ָּתַחת, ֵאין עֹו ד:  40 
 

 ,ֵהינּו  ִלְראֹו ת ְמֵהָרה  ְּבִתְפֶאֶרת ֻע ֶּז ְיׂהָוה ֱא ְוַעל  ֵּכן ְנַק ֶּוה  ְּל
ְלַהֲעִביר  ִּגּל ּו ִלים ִמן ָהָאֶרץ, ְוָהֱאִליִלים  ָּכרֹו ת ִי ָּכֵרתּו ן, ְלַת ֵּקן עֹו ָלם 
 ְּבַמְלכּו ת ַשׁ ַּדי, ְוָכל  ְּבֵני ָבָׂשר ִיְקְראּו  ִבְׁשֶמ ְלַהְפנֹו ת ֵאֶלי  ָּכל 
 ,ִּתְכַרע  ָּכל  ֶּבֶר  ִרְׁשֵעי ָאֶרץ. יַ ִּכירּו  ְוֵיְדעּו   ָּכל יֹו ְׁשֵבי ֵתֵבל,  ִּכי ְל
 ֵהינּו  ִיְכְרעּו  ְוִי ּפׂלּו , ְוִלְכבֹו ד ִׁשְמ ְיׂהָוה ֱא ִּת ָּׁשַבע  ָּכל ָלשֹו ן. ְלָפֶני 
ְיָקר ִי ֵּתנּו , ִויַק ְּבלּו  ֻכ ָּלם ֶאת עׂל ַמְלכּו ֶת, ְוִתְמ  ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה 

ְלעֹו ָלם ָוֶעד,  ִּכי ַה ַּמְלכּו ת ֶשׁ ְּל ִהיא ּו ְלעֹו ְלֵמי ַעד  ִּתְמ   ְּבָכבֹו ד.  
 
 

—————— • ——————
עלינו לשבח. שמעתי שיהושע תיקנו בשעה שכבש יריחו.  !

מחזור ויטרי 
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 ַּכ ָּכתּו ב  ְּבתֹו ָרֶת: ְיׂהָוה ִיְמ  ְלעֹו ָלם ָוֶעד. ְוֶנֱאַמר: ְוָהָיה ְיׂהָוה 
ְלֶמֶל ַעל  ָּכל ָהָאֶרץ,  ַּבּי ֹו ם ַההּו א ִיְהֶיה ְיׂהָוה ֶאָחד ּו ְׁשמֹו  ֶאָחד. 

 
ַאל  ִּתיָרא ִמ ַּפַחד  ִּפְתׂאם ּו ִמ ּשַׁׂאת ְרָׁשִעים  ִּכי ָתׂבא:  

ֻעצּו  ֵעָצה ְוֻתָפר,  ַּד ְּברּו  ָדָבר ְו א ָיקּו ם,  ִּכי ִע ָּמנּו  ֵאל:  
ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הּו א, ְוַעד ֵׂשיָבה ֲאִני ֶאְס ּבׂל, ֲאִני ָעִׂשיִתי ַוֲאִני ֶא ָּׂשא ַוֲאִני 

ֶאְס ּבׂל ַוֲאַמ ֵּלט:   
 
 
 

ִיְת ַּג ַּדל ְוִיְתַק ַּדש  ְׁשֵמּה  ַר ָּבא.   קדיש יתום:
 ְּבָעְלָמא  ִּדי ְבָרא ִכְרעּו ֵתּה   

ְוַיְמִלי ַמְלכּו ֵתּה  ְוַיְצַמח  ֻּפְרָקֵנּה  ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה . 
 ְּבַח ֵּייכֹו ן ּו ְביֹו ֵמיכֹו ן ּו ְבַח ֵּיי ְדָכל  ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  

 ַּבֲעָגָלא ּו ִבְזַמן ָקִריב. ְוִאְמרּו  ָאֵמן. 
ְיֵהא ְׁשֵמּה  ַר ָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּו ְלָעְלֵמי ָעְלַמ ָּיא. 

ִיְת ָּבַר ְוִיְׁש ַּת ַּבח ְוִיְת ָּפַאר ְוִיְתרֹו ַמם ְוִיְתַנ ֵּׂשא  
ְוִיְתַה ָּדר ְוִיְתַע ֶּלה ְוִיְתַה ָּלל ְׁשֵמּה  ְדֻקְדָׁשא  ְּבִרי הּו א. 

ְלֵע ָּלא ִמן  ָּכל  ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא  
 ֻּתְשׁ ְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא  ַּדֲאִמיָרן  ְּבָעְלָמא ְוִאְמרּו  ָאֵמן. 

ְיֵהא ְׁשָלָמא ַר ָּבא ִמן ְׁשַמ ָּיא ְוַח ִּיים טֹו ִבים ָעֵלינּו   
ְוַעל  ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו  ָאֵמן. 

עֹו ֶׂשה ָׁשלֹו ם  ִּבְמרֹו ָמיו  
הּו א ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹו ם ָעֵלינּו   

ְוַעל  ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו  ָאֵמן. 
 
 

 חזן   ָּבְרכּו  ֶאת ְיׂהָוה ַהְמׂבָר

קהל וחזן   ָּברּו  ְיׂהָוה ַהְמׂבָר ְלעֹו ָלם ָוֶעד 
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חזן וקהל בנעימה: 

ֲאִני ַמֲאִמין  ֶּבֱאמּו ָנה ְׁשֵלָמה,  ְּבִביַאת ַה ָּמִׁשיַח,  
ְוַאף ַעל  ִּפי ֶשׁ ִּיְתַמְהֵמ ַּה,  
ִעם  ָּכל ֶזה ֲאַח ֶּכה ּל ֹו   

 ְּבָכל יֹו ם ֶשׁ ָּיבֹו א. 
 

 
 
 

מברכים איש את רעהו בברכת: 

מֹו ֲעִדים ְלִׂשְמָחה ְלַאְל ָּתר ִלְגֻאָלה ְׁשֵלָמה! 
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סדר קידוש לבנה41 
ַהְללּו ָיּה  ַהְללּו  ֶאת ְיׂהָוה ִמן ַה ָּׁשַמִים ַהְללּו הּו   ַּבְמרֹו ִמים: 

ַהְללּו הּו   ָּכל ַמְלָאָכיו ַהְללּו הּו   ָּכל ְצָבָאיו: 
ַהְללּו הּו  ֶׁשֶמש ְוָיֵרַח ַהְללּו הּו   ָּכל ּכ ֹו ְכֵבי אֹו ר: 

ַהְללּו הּו  ְׁשֵמי ַה ָּׁשָמִים ְוַה ַּמִים ֲאֶׁשר ֵמַעל ַה ָּׁשָמִים: 
ְיַהְללּו  ֶאת ֵׁשם ְיׂהָוה  ִּכי הּו א ִצ ָּוה ְוִנְבָראּו : 
ַו ַּיֲעִמיֵדם ָלַעד ְלעֹו ָלם ָחק ָנַתן ְו א ַיֲעבֹו ר: 

 
 ֲהֵריִני מּו ָכן ּו ְמזּו ָמן ְלַק ֵּים ַהִמְצָוה ְלַק ֵּדש ַה ְּלָבָנה, ְלֵׁשם ִיחּו ד קּו ְדָׁשא  ְּבִרי

הּו א ּו ְׁשִכיְנ ֵּתיּה  ַעל ְיֵדי ַההּו א ָטִמיר ְוֶנְעָלם  ְּבֵׁשם  ָּכל ִיְׂשָרֵאל: 
 

ישים פניו למזרח ויישר רגליו ויראה ראיה אחת בפני הלבנה קודם שיתחיל לברך 
ואח"כ לא יביט בה כלל: 

 
 ָּברּו  ַא ָּתה ְיׂהָוה ֱא ֵהינּו  ֶמֶל ָהעֹו ָלם, ֲאֶׁשר  ְּבַמֲאָמרֹו   ָּבָרא 
ְׁשָחִקים, ּו ְברּו ַח  ִּפיו  ָּכל ְצָבָאם, ׂחק ּו ְזַמן ָנַתן ָלֶהם ֶשׁ ּׂלא ְיַׁשּנ ּו  ֶאת 
 ַּתְפִקיָדם, ָׂשִׂשים ּו ְׂשֵמִחים ַלֲעׁש ֹו ת ְרצֹו ן קֹו ָנם, ּפ ֹו ֵעל ֱאֶמת ֶשׁ ְּפֻע ָּלתֹו  
ֱאֶמת, ְוַל ְּלָבָנה ָאַמר ֶׁש ִּתְתַח ֵּדש, ֲעֶטֶרת  ִּתְפֶאֶרת ַלֲעמּו ֵסי ָבֶטן ֶׁשֵהם 
ֲעִתיִדים ְלִהְתַח ֵּדש  ְּכמֹו ָתּה , ּו ְלָפֵאר ְליֹו ְצָרם ַעל ֵׁשם  ְּכבֹו ד ַמְלכּו תֹו . 

 ָּברּו  ַא ָּתה ְיׂהָוה ְמַח ֵּדש ֳחָדִׁשים. 
 

 .ּב ֹו ְרֵא  ָּברּו  ,קֹו ֵנ  ָּברּו  ,עֹו ֵׂש  ָּברּו  ,יֹו ְצֵר  ג' פעמים:  ָּברּו

 ַּכ  ,ְוֵאיִני ָיכֹו ל ִלְנגֹו ַע  ָּב ג' פעמים:  ְּכֵׁשם ֶׁשֲאִני רֹו ֵקד  ְּכֶנְג ֵּד

 א יּו ְכלּו   ָּכל אֹו ְיַבי ִלְנּג ֹו ַע  ִּבי ְלָרָעה:  
ג' פעמים:  ִּת ּפׂל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד  ִּבְגׂדל ְזרֹו ֲע ִי ְּדמּו   ָּכָאֶבן: 

ג' פעמים:  ָּכָאֶבן ִי ְּדמּו  ְזרֹו ֲע  ִּבְגׂדל, ָוַפַחד ֵאיָמָתה ֲעֵליֶהם  ִּת ּפׂל: 

ג' פעמים:  ָּדִוד ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל ַחי ְוַק ָּים: 

 
ָׁשלֹו ם ֲעֵליֶכם:  ואומר לחבירו ג' פעמים: 

—————— • ——————
קידוש לבנה מתאי. הוא לליל יו. העצמאות, כנאמר בברכת הלבנה  !
"עטרת תפארת לעמוסי בט7 שה. עתידי. להתחדש כמותה..." 4 "דוד מל5 

ישראל חי וקי!". ועיי7 ראש השנה כה, א.  

תהלים קמח 
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ֲעֵליֶכם ָׁשלֹו ם:  וחבירו משיבו ג' פעמים: 
 

ג' פעמים: ִס ָּמן טֹו ב ּו ַמ ָּזל טֹו ב ְיֵהא ָלנּו  ּו ְלָכל ִיְׂשָרֵאל ָאֵמן: 
 

קֹו ל ּד ֹו ִדי ִה ֵּנה ֶזה  ָּבא ְמַד ֵּלג ַעל ֶהָהִרים ְמַק ֵּפץ ַעל ַה ְּגָבעֹו ת ּד ֹו ֶמה 
דֹו ִדי ִלְצִבי אֹו  ְלעֶׂפר ָהַא ָּיִלים ִה ֵּנה ֶזה עֹו ֵמד ַאַחר  ָּכְתֵלנּו  ַמְשׁ ִּגיַח 

ִמן ַהַחּל ֹו נֹו ת ֵמִציץ ִמן ַהֲחַר ִּכים: 
 

ִׁשיר ַל ַּמֲעלֹו ת ֶא ָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיבֹו א ֶעְזִרי: 
ֶעְזִרי ֵמִעם ְיׂהָוה ׂעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: 

 :ַאל ָינּו ם שְׁׂמֶר ַאל  ִּי ֵּתן ַלּמ ֹו ט ַרְגֶל
ִה ֵּנה  א ָינּו ם ְו א ִייָׁשן שֵׁׂמר ִיְׂשָרֵאל: 
 :ַעל ַיד ְיִמיֶנ ְיׂהָוה ִצ ְּל ְיׂהָוה שְׁׂמֶר
יֹו ָמם ַהֶׁשֶמש  א יַ ֶּכ ָּכה ְוָיֵרַח  ַּב ָּלְיָלה: 

 :ִמ ָּכל ָרע ִיְׁשׂמר ֶאת ַנְפֶׁש ְיׂהָוה ִיְׁשָמְר
ְיׂהָוה ִיְׁשָמר ֵצאְת ּו בֹו ֶא ֵמַע ָּתה ְוַעד עֹו ָלם: 

 

ַהְללּו ָיּה  ַהְללּו  ֵאל  ְּבָקְדשֹו  ַהְללּו הּו   ִּבְרִקיַע ֻעּז ֹו : 
ַהְללּו הּו   ִּבְגבּו רָׂתיו ַהְללּו הּו   ְּכרׂב  ֻּג ְּדלֹו : 

ַהְללּו הּו   ְּבֵתַקע שֹו ָפר ַהְללּו הּו   ְּבֵנֶבל ְוִכּנ ֹו ר:  
ַהְללּו הּו   ְּבׂתף ּו ָמחֹו ל ַהְללּו הּו   ְּבִמ ִּנים ְוֻע ָּגב: 

ַהְללּו הּו   ְּבִצְלְצֵלי ָׁשַמע ַהְללּו הּו   ְּבִצְלְצֵלי ְתרּו ָעה: 
 ּכׂל ַה ְּנָׁשָמה  ְּתַה ֵּלל ָיּה  ַהְללּו ָיּה : 

 

 ָּתָנא ְדֵבי ַר ִּבי ִיְׁשָמֵעאל ִאְלָמֵלי  א ָזכּו  ִיְׂשָרֵאל ֶא ָּלא ְלַהְק ִּביל  ְּפֵני 
 ָצִרי ֲאִביֶהם ֶשׁ ַּבָׁשַמִים  ַּפַעם ַאַחת  ַּבׂחֶדש  ַּדָים. ָאַמר ַא ַּבֵיי: ִהְל ָּכ
ְלֵמיְמָרא ְמעּו ָמד: ִמי זׂאת עֹו ָלה ִמן ַה ִּמְד ָּבר ִמְתַר ֶּפֶקת ַעל ּד ֹו ָדּה : 

 

ִויִהי ָרצֹו ן ִמ ְּלָפֶני ְיׂהָוה ֱא ַהי ֵוא ֵהי ֲאבֹו ַתי ְלַמ ּלֹׂאת  ְּפִגיַמת 
ַה ְּלָבָנה ְו א ִיְהֶיה  ָּבּה  שּו ם ִמעּו ט, ִויִהי אֹו ר ַה ְּלָבָנה  ְּכאֹו ר ַהַח ָּמה 
ּו ְכאֹו ר ִׁשְבַעת ְיֵמי ְבֵראִׁשית,  ְּכמֹו  ֶׁשָהְיָתה קֹו ֶדם ִמעּו ָטּה , ֶשׁ ֶּנֱאַמר: 
ֶאת ְׁשֵני ַה ְּמׂארֹו ת ַה ְּגדֹו ִלים: ְוִיְתַקֶים  ָּבנּו  ִמְקָרא ֶשׁ ָּכתּו ב: ּו ִבְקשּו  

ֶאת ְיׂהָוה ֱא ֵהיֶהם ְוֵאת  ָּדִויד ַמְל ָּכם, ָאֵמן. 
 

ַלְמַנ ֵּצַח  ִּבְנִגינֹו ת ִמְזמֹו ר ִׁשיר: 

שיר השירים ב 

תהלים קכא 

תהלים קנ 

סנהדרין מב 

תהלים סז 
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ֱא ִהים ְיָח ֵּננּו  ִויָבְרֵכנּו  ָיֵאר  ָּפָניו ִא ָּתנּו  ֶסָלה: 
 :ְּבָכל ּג ֹו ִים ְישּו ָעֶת  ָלַדַעת  ָּבָאֶרץ  ַּדְר ֶּכ
יֹו דּו  ַע ִּמים ֱא ִהים יֹו דּו  ַע ִּמים  ֻּכ ָּלם: 

ִיְׂשְמחּו  ִויַר ְּננּו  ְלֻא ִּמים  ִּכי ִתְשׁ ּפׂט ַע ִּמים ִמישׁׂר  
ּו ְלֻא ִּמים  ָּבָאֶרץ  ַּתְנֵחם ֶסָלה: 

יֹו דּו  ַע ִּמים ֱא ִהים יֹו דּו  ַע ִּמים  ֻּכ ָּלם: 
ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּו ָלּה  ְיָבְרֵכנּו  ֱא ִהים ֱא ֵהינּו : 

ְיָבְרֵכנּו  ֱא ִהים ְוִייְראּו  אֹו תֹו   ָּכל ַאְפֵסי ָאֶרץ: 
 

ָעֵלינּו  ְלַשׁ ֵּבַח ַלֲאדֹו ן ַה ּכׂל, ָלֵתת  ְּגֻד ָּלה ְליֹו ֵצר  ְּבֵראִׁשית, ֶשׁ ּׂלא 
ָעָׂשנּו   ְּכגֹו ֵיי ָהֲאָרצֹו ת, ְו א ָׂשָמנּו   ְּכִמְשׁ ְּפחֹו ת ָהֲאָדָמה, ֶשׁ ּׂלא ָׂשם 
ֶחְלֵקנּו   ָּכֶהם ְוגֹו ָרֵלנּו   ְּכָכל ֲהמֹו ָנם ֶׁשֵהם ִמְׁש ַּתֲחִוים ְלֶהֶבל ָוִריק 
ּו ִמְת ַּפְלִלים ֶאל ֵאל  א יֹו ִׁשיַע ַוֲאַנְחנּו  ּכ ֹו ְרִעים ּו ִמְׁש ַּתֲחִוים ּו מֹו ִדים 
ִלְפֵני ֶמֶל ַמְלֵכי ַה ְּמָלִכים ַה ָּקדֹו ש  ָּברּו  הּו א, ֶׁשהּו א נֹו ֶטה ָׁשַמִים 
ְויֹו ֵסד ָאֶרץ, ּו מֹו ַׁשב ְיָקרֹו   ַּב ָּׁשַמִים ִמ ַּמַעל, ּו ְׁשִכיַנת ֻעּז ֹו   ְּבָגְבֵהי 
ְמרֹו ִמים הּו א ֱא ֵהינּו  ֵאין עֹו ד, ֱאֶמת ַמְל ֵּכנּו , ֶאֶפס זּו ָלתֹו ,  ַּכ ָּכתּו ב 
 ְּבתֹו ָרתו: ְוָיַדְע ָּת ַהּי ֹו ם ַוֲהֵׁשׂבָת ֶאל ְלָבֶב,  ִּכי ְיׂהָוה הּו א ָהֱא ִהים 

 ַּב ָּׁשַמִים ִמ ַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמ ָּתַחת, ֵאין עֹו ד. 
 

 ,ֵהינּו  ִלְראֹו ת ְמֵהָרה  ְּבִתְפֶאֶרת ֻע ֶּז ְיׂהָוה ֱא ְוַעל  ֵּכן ְנַק ֶּוה  ְּל
ְלַהֲעִביר  ִּגּל ּו ִלים ִמן ָהָאֶרץ, ְוָהֱאִליִלים  ָּכרֹו ת ִי ָּכֵרתּו ן, ְלַת ֵּקן עֹו ָלם 
 ְּבַמְלכּו ת ַשׁ ַּדי, ְוָכל  ְּבֵני ָבָׂשר ִיְקְראּו  ִבְׁשֶמ ְלַהְפנֹו ת ֵאֶלי  ָּכל 
 ,ִּתְכַרע  ָּכל  ֶּבֶר  ִרְׁשֵעי ָאֶרץ. יַ ִּכירּו  ְוֵיְדעּו   ָּכל יֹו ְׁשֵבי ֵתֵבל,  ִּכי ְל
 ֵהינּו  ִיְכְרעּו  ְוִי ּפׂלּו , ְוִלְכבֹו ד ִׁשְמ ְיׂהָוה ֱא ִּת ָּׁשַבע  ָּכל ָלשֹו ן. ְלָפֶני 
ְיָקר ִי ֵּתנּו , ִויַק ְּבלּו  ֻכ ָּלם ֶאת עׂל ַמְלכּו ֶת, ְוִתְמ  ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה 
ְלעֹו ָלם ָוֶעד,  ִּכי ַה ַּמְלכּו ת ֶשׁ ְּל ִהיא ּו ְלעֹו ְלֵמי ַעד  ִּתְמ   ְּבָכבֹו ד, 
 ַּכ ָּכתּו ב  ְּבתֹו ָרֶת. ְיׂהָוה ִיְמ  ְלעֹו ָלם ָוֶעד. ְוֶנֱאַמר: ְוָהָיה ְיׂהָוה 

ְלֶמֶל ַעל  ָּכל ָהָאֶרץ,  ַּבּי ֹו ם ַההּו א ִיְהֶיה ְיׂהָוה ֶאָחד ּו ְׁשמֹו  ֶאָחד. 
 

ַאל  ִּתיָרא ִמ ַּפַחד  ִּפְתׂאם ּו ִמ ּשַׁׂאת ְרָׁשִעים  ִּכי ָתׂבא: 
ֻעצּו  ֵעָצה ְוֻתָפר,  ַּד ְּברּו  ָדָבר ְו א ָיקּו ם,  ִּכי ִע ָּמנּו  ֵאל: 

ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הּו א, ְוַעד ֵׂשיָבה ֲאִני ֶאְס ּבׂל, ֲאִני ָעִׂשיִתי ַוֲאִני ֶא ָּׂשא ַוֲאִני 
ֶאְס ּבׂל ַוֲאַמ ֵּלט:  

ִיְת ַּג ַּדל ְוִיְתַק ַּדש  ְׁשֵמּה  ַר ָּבא.   קדיש יתום:
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 ְּבָעְלָמא  ִּדי ְבָרא ִכְרעּו ֵתּה   
ְוַיְמִלי ַמְלכּו ֵתּה  ְוַיְצַמח  ֻּפְרָקֵנּה  ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה . 

 ְּבַח ֵּייכֹו ן ּו ְביֹו ֵמיכֹו ן ּו ְבַח ֵּיי ְדָכל  ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  
 ַּבֲעָגָלא ּו ִבְזַמן ָקִריב. ְוִאְמרּו  ָאֵמן. 

ְיֵהא ְׁשֵמּה  ַר ָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּו ְלָעְלֵמי ָעְלַמ ָּיא. 
ִיְת ָּבַר ְוִיְׁש ַּת ַּבח ְוִיְת ָּפַאר ְוִיְתרֹו ַמם ְוִיְתַנ ֵּׂשא  

ְוִיְתַה ָּדר ְוִיְתַע ֶּלה ְוִיְתַה ָּלל ְׁשֵמּה  ְדֻקְדָׁשא  ְּבִרי הּו א. 
ְלֵע ָּלא ִמן  ָּכל  ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא  

 ֻּתְשׁ ְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא  ַּדֲאִמיָרן  ְּבָעְלָמא. ְוִאְמרּו  ָאֵמן. 
ְיֵהא ְׁשָלָמא ַר ָּבא ִמן ְׁשַמ ָּיא ְוַח ִּיים טֹו ִבים ָעֵלינּו   

ְוַעל  ָּכל ִיְׂשָרֵאל, ְוִאְמרּו  ָאֵמן. 
עֹו ֶׂשה ָׁשלֹו ם  ִּבְמרֹו ָמיו הּו א ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹו ם ָעֵלינּו   

ְוַעל  ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְוִאְמרּו  ָאֵמן. 
 

 
טֹו ִבים ְמאֹו רֹו ת ֶשׁ ָּבָרא ֱא ֵהינּו ,  

ְיָצָרם  ְּבַדַעת  ְּבִביָנה ּו ְבַהְשׂ ֵּכל,  
 ּכַׂח ּו ְגבּו ָרה ָנַתן  ָּבֶהם,  

ִלְהיֹו ת מֹו ְׁשִלים  ְּבֶקֶרב  ֵּתֵבל. 
 

ְמֵלִאים ִזיו ּו ְמִפיִקים נֹו ַגּה ,  
ָנֶאה ִזיָום  ְּבָכל ָהעֹו ָלם,  

ְׂשֵמִחים  ְּבֵצאָתם ְוָׂשִׂשים  ְּבבֹו ָאם,  
עִׂשים  ְּבֵאיָמה ְרצֹו ן קֹו ָנם. 

 
 ְּפֵאר ְוָכבֹו ד נֹו ְתִנים ִלְׁשמֹו ,  
ָצֳהָלה ְוִר ָּנה ְלֵזֶכר ַמְלכּו תֹו ,  

ָקָרא ַל ֶּׁשֶמש ַו ִּיְזַרח אֹו ר,  
ָרָאה ְוִהְתִקין צּו ַרת ַה ְּלָבָנה. 
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ְיִהי ַהׂחֶדש ַה ֶּזה  

 ִּכְנבּו ַאת ֲאִבי חֹו ֶזה,  
ְוִי ָּׁשַמע  ְּבַבִית ֶזה  

קֹו ל ָׂשׁש ֹו ן ְוקֹו ל ִׂשְמָחה.  
 
 
 
 

ָחָזק ְיַמ ֵּלא ִמְׁשֲאלֹו ֵתינּו ,  
ַא ִּמיץ ַיֲעֶׂשה  ַּב ָּקָׁשֵתנּו ,  

ְוהּו א ִיְׁשַלח  ְּבַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו   
 ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה. 

 
 


