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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
מסודרי 2ע 2שכנותיה וע 2יתר העול ,2דאגה לקיו 2לעול 2החיצוני והפנימי,
לרווחה ,לצדק ,לחינו 8ולכל התפקידי 2החשובי 2שמדינה מפותחת נוטלת על
עצמה .מאיד ,8הש" 2ישראל" מחייב את המדינה להיות ייחודית .היא מדינתו
של כל אד 2מישראל באשר הוא .יש למדינה אחריות לע 2ישראל ,לאר9
ישראל ,לתורת ישראל ולכל המורשת הישראלית הגדולה העוברת מדור לדור,
מאבותינו ומהר סיני עד ימינו .אי :עוד מדינה כזו בעול ,2זוהי יצירה עצמית,
מקורית ,שאי :לה אח ורע .עבורנו אי :כא :שני דברי 2שוני ,2וא; 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 מכ .8הניסיו:
להפריד בי :הדבקי 2מערער חלילה את עצ 2קיומה של המדינה.
יו 2העצמאות עבורנו הוא יו 2שבו זכה ע 2ישראל ,בעזרת ה' יתבר,8
לראשונה אחרי אלפי שני ,2לריבונות משלו בארצו .יש ליו 2הזה משמעות
רוחנית עמוקה .בכיובל שני 2מיו 2הקמתה של המדינה עדיי :לא עיכלנו את
כל משמעותו של זה היו 2עשה ה' ,ועלינו להפני 2יותר את התפיסה הציבורית
הממלכתית הישראלית היהודית הזאת על כל מורכבותה ,עומקה ורוחבה.
בתפילות יו 2העצמאות אנו פוני 2לה' בתודה על אשר גמלנו ,בציפיה
להמש 8גאולתנו ולהדרכה שה' יאיר את עינינו למצוא את דרכנו בנפתוליה
ונבוכותיה של המציאות בה אנו נתוני .2ראויות תפילות יו 2זה לכוונה
ולמחשבה עמוקה יותר ,להביאנו להתעלות רוחנית גבוהה יותר ,בכדי לסייע
בידינו בכ 8יצא סידור 'גואל ישראל' לאור מחדש.
בשנת תשנ"ח ,בשנת היובל למדינת ישראל רחש ליב 2של תלמידי ישיבת
רמת<ג :דבר טוב < להוציא מחדש את סידורו של מורנו ורבנו הרב משה צבי
נריה זצ"ל ליו 2העצמאות ,שאזל כבר ,ולהוסי; עליו תוספות והרחבות.
הסידור התקבל בברכה על<ידי הציבור הרחב והמהדורה אזלה כולה.
עתה התעורר הצור 8בהוצאת הסידור מחדש ,בתיקוני 2קלי.2
יבואו על הברכה העורכי ,2המגיהי 2וכל העוסקי 2במלאכה .רבי 2ה2
ואי<אפשר לפרט ,2אשר שמו לילות כימי 2להוציא דבר מתוק :מתחת יד.2
יישר כוח ,2יבר 8ה' פעל.2
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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 ,מתו 8סידורו של הרב נריה זצ"ל.
יארי 8ה' ימיה בטוב ושנותיה בנעימי ,2ותזכה ע 2כל ביתה לחזות בנוע 2ה'
בשובו לציו :ברחמי.2
ויהי רצו :שה' ישלח את אורו ואמיתו למדינת ישראל ,ראשיה שריה
ויועציה ,לתקנ 2בעצה טובה מלפניו לנווט את ספינת המדינה בי :הגלי2
הסוערי 2ולהביאה לחו; מבטחי 2ולגאולה שלמה במהרה בימינו.

הרב יעקב אריאל
רמת ג:
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הקדמת העורך
מתו 8שבח והודיה לה' ,שהחיינו וקיימנו לזמ :הזה ,זכינו להוציא לאור את
ספר<השירה הגדול הזה ,ספר שכולו גאולה ,ספר שכולו תהילה לבורא עול 2על
כל הניסי ,2הגבורות והתשועות ,שעשה לאבותינו ולנו בזמ :הזה.
ספר זה ,יסודו בעבודת מו"ר הרב משה צבי נריה זצ"ל ,כולל הוא את נוסח
התפילה ליו 2העצמאות וליו 2ירושלי ,2כפי שתיקנה הרבנות הראשית
לישראל .מסביב לו ליקט הרב נריה כגור ,:מקצת מתבואת הקודש מכל
מקורות התורה וחכמיה המדברי 2אודות גאולת ע 2ישראל וארצו ,ובמיוחד
מתורת 2של צדיקי עליו :אשר עוד בראשית זריחת גאולתנו הפכו את המר
למתוק ,האירו את חשכת הצרות הגדולות אשר עבר הע 2בדורות האחרוני,2
ומהר גבוה בשרו לציו < :לכל תהלי 8שיבת ציו ,:שנראה היה כמעשה חולי< :
ש>= עצמו ובתוכו מתגלה אלוהיו < "הנה אלוהיכ."2
הספר בכללו ,מחולק לשלושה שערי 2מרכזיי .2הראשו :שבה 2הוא <
'בשערי היו < '2אשר כשמו כ :הוא .השני נקרא בפינו < 'שבחו גאולי < '2וכולל
בתוכו את סדר התפילות .שני השערי 2הללו ,מיוסדי 2על עריכתו של הרב
נריה זצ"ל ,ועליה 2נוספו 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 נער 8על<פי הדרכתו של הרב אריאל שליט"א ,ובו הוספנו
סידרת מאמרי ,2מאמרי קודש מבית מדרשו של מר :הראי"ה קוק זצ"ל
העוסקי 2בענייני הגאולה .את אלו חילקנו לשבעה פרקי :2הראשו :שבה,2
הקרוי 'ליקוטי גאולה' ,הוא אוס; דברי 2מגדולי ישראל אשר ציר; הרב נריה
זצ"ל בסו; סידורו .עליו נוספו ששת הפרקי :2קדושת האר ,9ניצני גאולה,
תחיית ישראל ,וממנה יושע ,מדינה ומלכות ,ולבסו; < ירושלי 2והמקדש <
שייבנה במהרה בימינו.
הננו מלאי תפילה ואמונה ,שכש 2שזיכנו ה' יתבר 8לשופרו של היובל הזה <
לראות את כנסת ישראל נגאלת מחבלי לידתה הקשי 2ויציבה בריבונותה על
אדמתה < כ :נזכה לראות בהמש 8התהלי 8הפנימי 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 עלי ,8ואצרו;
כבור סיגי 8ואסירה כל בדילי .8ואשיבה שופטי 8כבראשונה ויועצי 8כבתחילה,
אחרי<כ :יקרא ל 8עיר הצדק קריה נאמנה" )ישעיה א כה<כז( .ומתו 8כ 8נזכה
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:

שָרֵאל ִמֶנֶּגד ָסִביב
ׂת ְלֵבית ֲאבָׂתם יֲַחנוּ ְבֵּני ִי ְׂ
ׂת
ִאיש ַעל ִדּ ְגלוֹ ְבא
21
ֶׂהל מוֵֹעד יֲַחנוּ:
ְלא

במדבר ב

ֲׁאלוֶֹתי:
ׁם ֱאֵהינוּ ִנְדגּׂלְ ,יַמֵלּא ְיהָׂוה ָכּל ִמְש
ְנַר ְנָּנה ִבּישוָּעֶת וְּבֵש

תהלים כ

ׁט ֶסָלה:
ָנַתָתּה ִלּיֵרֶאיֵ נּס ְלִהְתנוֵֹסס ִמְפֵּני קֶׂש

תהלים ס

ׂא ֶאל גּוִֹים יִָדי ְוֶאל ַעִמּים ָאִרים ִנִסּי,
כּׂה ָאַמר ֲאדָׂני ֶיהִׂוה ִהֵנּה ֶאָשּ
ׂאָנה:
ְוֵהִביאוּ ָבַנִיְ בּחֶׂצן וְּבנַׂתִיַ על ָכֵּתף ִתָּנֶּש

ישעיה מט

—————— • ——————
! חמושי 4 .מוכני .עלו למלחמה למות במדבר ולא לשוב למצרי ,.ומלת
וחמושי .כתרגומו  4ומזורזי .7והרצו 7בזה ,שנזדרזו כמל 5ערו 5למלחמה.
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 ,ואי 7נס בלא דגל ואי 7דגל בלא יד .וזהו
ובני ישראל יוצאי .ביד רמה ובנס פרושה ממש ,ובבטחו 7בש .ה' שהול5
בראש ..וזהו וה' הול 5לפניה .יומ ,.וזהו ובש .אלהינו נדגול.
צרור המור ,בשלח ,עמ' 22

דגל כחול4לב 7הוא צרו; של דגלי יששכר וזבלו" :7יששכר  4ספיר,
ומפה שלו צבועה שחור דומה לכחול ...זבלו 4 7יהלו ,.וצבע מפה
שלו לבנה".
במדבר רבה פרשה ב ,ו

גוו 7הלוב 7מורה על מדת החסד  4ואות ודגל של שכינה ,הוא
מראה התכלת ,הדומה לכסא הכבוד ,שבזה יזכור מלכות שמי..
מלבי" ,.במדבר טו ,לט ,אות סח

 • 36ג ו א ל י ש ר א ל

ישעיה יא

ר' יהודה הלוי

ָׂרֵאל ,וּ ְנֻפצוֹת ְיהוָּדה ְיַקֵבּץ ֵמַאְרַבּע
ׂא ֵנס ַלגּוִֹים ְוָאַסף ִנְדֵחי ִיְש
ְוָנָש
3
ַכּ ְנפוֹת ָהָאֶרץ:
ֳׁבִּלים.
שָאִרים ,וְּתַלֵקּט ִנְפָזִרים ִכְּמַלֵקּט ִש
ְדָּגַלי ֵכּן ָתִּרים ַעל ַה ִנּ ְׁ

4

—————— • ——————

איש על דגלו באתות לבית אבות .יחנו בני ישראל  4רבי אלעזר
פתח :שמחו את ירושלי .וגילו בה כל אוהביה )ישעיה סו ,י(...
בגי 7דחדוה 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 בי 7האי
להאי ,אלא כא 7בזמנא דישראל שרא 7בארעא קדישא ,כא7
בזמנא דישראל שרא 7בארעא אחרא.
זוהר במדבר ד; קיח ,א

מי זאת הנשקפה כמו שחר וגו' )שיר השירי .ו ,י(  4ארבעה
דברי .של שבח יש כא 7לישראל ,כנגד ארבע גליות ,שארבע גליות
שעמדו על ישראל לא כפרו בהקב"ה...
איומה כנדגלות  4אי 7דגלי .אלא צבאות ,שנאמר )במדבר ב ,ג4ד(
דגל מחנה וגו' וצבאו ופקודיה ..וכ 7דגלי השמי 4 .המלאכי,.
ודגלי האר<  4ישראל ...ואדו 7שניה 4 .הקב"ה .וכש .שהכל
יראי .מהקב"ה ,כ 5הגוי .יראי .מישראל ,שנאמר )דברי .כח,
י( וראו כל עמי האר< כי ש .ד' נקרא עלי 5ויראו ממ ,5לכ 5נאמר
איומה כנדגלות.
שמות רבה פרשה טו ,ו

ד' נסי  4ב' במסורה ,הכא ואיד :5ואל עמי .ארי .נסי )ישעיה
מט ,כב( ,מה הת .נס ממש כמו "וכנס על הגבעה" ,א; כא 7נס
ממש ,שקורא להקב"ה נסי ודגלי.
בעל הטורי ,.שמות יז ,טו

אמר רבי יוחנ :7גדול קבו< גליות כיו .שנבראו בו שמי .ואר<,
שנאמר )הושע ב ,ב( ונקבצו בני יהודה ובני ישראל יחדו ושמו
לה .ראש אחד ועלו מ 7האר< כי גדול יו! יזרעאל ,וכתיב
)בראשית א ,ה( ויהי ערב ויהי בוקר יו! אחד.
פסחי .פח ,א
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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(.
5

הׂדוּ ַלְיהָׂוה ִכּי טוֹב ִכּי ְלעוָֹלם ַחְסדּוֹ:
ׁר ְגָּאָלם ִמיַּד ָצר:
יׂאְמרוּ ְגּאוֵּלי ְיהָׂוה ֲאֶש
וֵּמֲאָרצוֹת ִקְבָּצם ִמִמְּזָרח וִּמַמֲּעָרב ִמָצּפוֹן וִּמיָּם:
6
ׁב א ָמָצאוּ:
ׁימוֹן ָדֶּרִ עיר מוָֹש
ָתּעוּ ַבִמְּדָבּר ִבּיִש

תהלים קז

—————— • ——————

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 אי 7ספק שתרמוז אל כל קהל הגולה ג .כ ,7לעת
בוא הגואל ...ואולי אל זה ירמוז בד' לשונות של גאולה האמור
בגאולת מצרי ,.כי כימי צאתנו מאר< מצרי .יראנו נפלאות.
פירוש קדמו 7לתהלי ,.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.
קר 7אורה ,תענית כז ,ב

וכנגד ארבע מלכויות הללו הזכיר דוד המל 5עליו השלו .ארבע
פעמי .הודאה וכו' ,ולפי שראה ברוח הקודש ישועה והצלה
מכול ,7לכ 5נת 7הודאה כנגד כול ...7ולעתיד לבוא ישוב ]אדו[.
ע .שאר כל הכתות ,לעזור ולתמו 5בישראל.
רבנו בחיי ,ויקרא יא ,ד

תעו במדבר  4אמר רבי יהודה ברבי שלו :.אמר הקב"ה ,א; על
פי שתעו  4אני גואל ,.כמו שעשיתי במדבר" .ישראל נושע בה'
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ׁם ָבֶּהם ִתְּתַעָטּף:
ְרֵעִבים ַגּם ְצֵמִאים ַנְפָש
ַוִיְּצֲעקוּ ֶאל ְיהָׂוה ַבַּצּר ָלֶהם ִמְמּצוּקוֵֹתיֶהם יִַצּיֵלם:
ׁב:
ָׁרה ָלֶלֶכת ֶאל ִעיר מוָֹש
ַויְַּדִריֵכם ְבֶּדֶרְ יָש
7
יוֹדוּ ַלְיהָׂוה ַחְסדּוֹ ְו ִנְפְלאוָֹתיו ִלְבֵני ָאָדם:
ֵׁקָקה ְוֶנֶפש ְרֵעָבה ִמֵלּא טוֹב:
ִׂבּיַע ֶנֶפש ש
ׂ
ִכּי ִהְש
ְׁ וַצְלָמֶות ֲאִסיֵרי ֳע ִני וַּבְרֶזל:
ֵׁבי חֶׂש
יְׂש
ִכּי ִהְמרוּ ִאְמֵרי ֵאל ַוֲעַצת ֶעְליוֹן ָנָאצוּ:
ׁלוּ ְוֵאין עֵׂזר:
ַויְַּכַנע ֶבָּעָמל ִלָבּם ָכְּש
ׁיֵעם:
ַוִיְּזֲעקוּ ֶאל ְיהָׂוה ַבַּצּר ָלֶהם ִמְמֻּצקוֵֹתיֶהם יוִֹש
ְׁ וַצְלָמֶות וּמוְֹסרוֵֹתיֶהם ְיַנֵתּק:
יוִֹציֵאם ֵמחֶׂש
יוֹדוּ ַלְיהָׂוה ַחְסדּוֹ ְו ִנְפְלאוָֹתיו ִלְבֵני ָאָדם:
ׁת וְּבִריֵחי ַבְרֶזל ִגֵּדַּע:
ַׁבּר ַדְּלתוֹת ְנחֶׂש
ִכּי ִש
ָׁעם וֵּמֲעוֹנֵׂתיֶהם ִיְתַענּוּ:
ֱאִוִלים ִמֶדֶּרִ פְּש
ֲׁעֵרי ָמֶות:
ׁם ַויַּ ִגּיעוּ ַעד ַש
ֶׂכל ְתַּתֵעב ַנְפָש
ָכּל א
ׁיֵעם:
ַוִיְּזֲעקוּ ֶאל ְיהָׂוה ַבַּצּר ָלֶהם ִמְמֻּצקוֵֹתיֶהם יוִֹש
ִׁחיתוָֹתם:
ַׁלח ְדָּברוֹ ְוִיְרָפֵּאם ִויַמֵלּט ִמְשּ
ִיְש
—————— • ——————

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 קרב 7תודה ,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
הארו 5שאנחנו 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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יוֹדוּ ַלְיהָׂוה ַחְסדּוֹ ְו ִנְפְלאוָֹתיו ִלְבֵני ָאָדם:
ׂיו ְבִּרָנּה:
ְוִיְזְבּחוּ ִזְבֵחי תוָֹדה ִויַסְפּרוּ ַמֲעָש
ׂי ְמָלאָכה ְבַּמִים ַרִבּים:
יוְֹרֵדי ַהיָּם ָבֳּא ִניּוֹת עֵׂש
ׂי ְיהָׂוה ְו ִנְפְלאוָֹתיו ִבְּמצוָּלה:
ֵהָמּה ָראוּ ַמֲעֵש
ַויּׂאֶמר ַויֲַּעֵמד רוַּח ְסָעָרה ַוְתּרוֵֹמם ַגָּלּיו:
ׁם ְבָּרָעה ִתְתמוָֹגג:
שַמִים ֵיְרדוּ ְתהוֹמוֹת ַנְפָש
יֲַעלוּ ָׁ
ׁכּוֹר ְוָכל ָחְכָמָתם ִתְּתַבָּלּע:
יָחוֹגּוּ ְויָנוּעוּ ַכִּשּ
ַוִיְּצֲעקוּ ֶאל ְיהָׂוה ַבַּצּר ָלֶהם וִּמְמּצוּקֵׂתיֶהם יוִֹציֵאם:
יֵָקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה ַוֶיֱּחשוּ ַגֵּלּיֶהם:
ׂקוּ ַויַּ ְנֵחם ֶאל ְמחוֹז ֶחְפָצם:
ׁתּ
ְׂמחוּ ִכי ִיְש
ַוִיְּש
יוֹדוּ ַלְיהָׂוה ַחְסדּוֹ ְו ִנְפְלאוָֹתיו ִלְבֵני ָאָדם:
ׁב ְזֵק ִנים ְיַהְללוּהוּ:
ִוירוְֹממוּהוּ ִבְּקַהל ָעם וְּבמוַֹש
ׂם ְנָהרוֹת ְלִמְדָבּר וּמָׂצֵאי ַמִים ְלִצָמּאוֹן:
יֵָש
ֵׁבי ָבהּ:
ֶאֶרץ ְפִּרי ִלְמֵלָחה ֵמָרַעת יוְֹש
ׂם ִמְדָבּר ַלֲאַגם ַמִים ְוֶאֶרץ ִציָּה ְלמָׂצֵאי ָמִים:
יֵָש
ׁב:
ׁם ְרֵעִבים ַוְיכוֹ ְננוּ ִעיר מוָֹש
ׁב ָש
ַויּוֶֹש
ׂדוֹת ַוִיְּטּעוּ ְכָרִמים ַויֲַּעשׁוּ ְפִּרי ְתבוָּאה:
ַוִיְּזְרעוּ ָש
ׂד וְּבֶהְמָתּם א יְַמִעיט:
ַוְיָבְרֵכם ַוִיְּרבּוּ ְמא
ׁחוּ ֵמעֶׂצר ָרָעה ְויָגוֹן:
ַוִיְּמֲעטוּ ַויָּש
ׂ
ׂהוּ א ָדֶר:
ֵׁפ בּוּז ַעל ְנִדיִבים ַויְַּתֵעם ְבּת
ש
ׂ
ָׁפּחוֹת:
ׂם ַכּצּׂאן ִמְש
ֵׂגּב ֶאְביוֹן ֵמעוֹ ִני ַויֶָּש
ַוְיַש
ָׂמחוּ ְוָכל ַעְוָלה ָקְפָצה ִפּיָה:
שִרים ְוִיְש
ִיְראוּ ְי ָׁ
98
שָמר ֵאֶלּה ְוִיְתבּוֹ ְננוּ ַחְסֵדי ְיהָׂוה:
ִמי ָחָכם ְוִי ְׁ
—————— • ——————

מעלות עליונות נמסרו לנו במצות עשה  4ומ 7הגדולות שבה7
זכרו 7חסדי הש .יתבר 5והתבונ 7בה ,.שנאמר וזכרת את כל
הדר 5אשר הוליכ 5ד' ...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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תהלים צז

ְׂמחוּ ִאִיּים ַרִבּים:
ְיהָׂוה ָמָלָ תֵּגל ָהָאֶרץ ִיְש
ָׁפּט ְמכוֹן ִכְּסאוֹ:
ָעָנן ַוֲעָרֶפל ְסִביָביו ֶצֶדק וִּמְש
11 10
ֵאש ְלָפָניו ֵתֵּל וְּתַלֵהט ָסִביב ָצָריו:
ֵהִאירוּ ְבָרָקיו ֵתֵּבל ָרֲאָתה ַוָתֵּחל ָהָאֶרץ:
ָהִרים ַכּדּוַֹנג ָנַמסּוּ ִמִלְּפֵני ְיהָׂוה ִמִלְּפֵני ֲאדוֹן ָכּל ָהָאֶרץ:
ַׁמִים ִצְדקוֹ ְוָראוּ ָכל ָהַעִמּים ְכּבוֹדוֹ:
ִה ִגּידוּ ַהָשּ
ֵיבׂשוּ ָכּל עְׂבֵדי ֶפֶסל ַהִמְּתַהְלִלים ָבֱּאִליִלים

—————— • ——————
= .ירד הש.
! גאולת ישראל אשר אנחנו חוכי .לה :אל יחשוב החושב כי פתא
יתבר 5שמו 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 כ 7קורא המשכיל ,ודאי כל יעודי הנביאי .יתקיימו באחרית הימי,.
ולא יפול ח"ו דבר ארצה .א 5לא במנוסה נל 5ולא בחפזו 7יו .אחד ,כי א.
מעט מעט תבוא גאולת ישראל ,לאט לאט תצמיח קר 7ישועה ,עד וישראל
יעשה חיל וישגה מאד באחריתו בקיו .כל היעודי .וההבטחות של
הנביאי .הקדושי ..כאשר אברר בע"ה מ 7הכתובי .ומדברי רז"ל ,וג.
המושכל יסכי .לה.
דרישת ציו 7להרב צבי הירש קאלישר ,עמ' פח

! דבר אל בני ישראל וישובו .לאשר יצאו בנ"י בחפזו 7ממצרי .והיה שלא
בהדרגה .ואי 7זה דבר של קיימא .הוצרכו לשוב .והעני 7כמ"ש והחיות
רצוא ושוב .ע"י המרוצה מהתלהבות יותר מהכח .על זה צרי 5להיות מיד
בחינת שוב .ועי"ז יש לו קיו ..כי כל הגליות היה שיקבצו בנ"י כל
הניצוצות קדושי .שנמצאי .בעול ..ואי 7הרצו 7לברוח רק לתק 7גו;
המיצר .ולעתיד שיהיה התיקו 7בשלימות כתיב לא בחפזו 7תצאו כו'.
שפת אמת בשלח ,תרל"ד

! "יראו ישרי .וישמחו "...ישרי .רואי .מעשי ד' .ולואי שנזכה יותר ויותר
להכלל בכלל הישרי ,.ואולי מוטב להזכיר " 4הצדיקי .הישרי ,".כדברי
קדשו של הנצי"ב בפתיחה לספר בראשית  4 4 4צרי 5להתרגל לפקוח את
העיני .ולגלות אי 7ק< 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( לפיכ 5ה .שמחי .במראית עיניה ,.שנאמר יראו
ישרי .וישמחו )תהלי .קז ,מב(.
אסתר רבה פרשה ז ,ט
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ַׁתֲּחווּ לוֹ ָכּל ֱאִהים:
ִהְש
ָׁפֶּטיְ יהָׂוה:
ַׂמח ִציּוֹן ַוָתֵּגְלָנה ְבּנוֹת ְיהוָּדה ְלַמַען ִמְש
ְׁמָעה ַוִתְּש
ָש
ׂד ַנֲעֵליָת ַעל ָכּל ֱאִהים:
ִכּי ַאָתּה ְיהָׂוה ֶעְליוֹן ַעל ָכּל ָהָאֶרץ ְמא
ִׁעים יִַצּיֵלם:
ֵׁמר ַנְפשוֹת ֲחִסיָדיו ִמיַּד ְרָש
ש ְנאוּ ָרע ש
ׂ
ֲׂהֵבי ְיהָׂוה ִׂ
א
ְׂמָחה:
ֵׁרי ֵלב ִש
אוֹר ָזֻרַע ַלַצִּדּיק וְּלִיְש
ְׂמחוּ ַצִדּיִקים ַבְּיהָׂוה ְוהוֹדוּ ְלֵזֶכר ָקְדשוֹ:
ִש
ׂה
ׁיר ָחָדש ִכּי ִנְפָלאוֹת ָעָש
ׁירוּ ַלְיהָׂוה ִש
ִמְזמוֹר ִש
12
ׁיָעה לּוֹ ְיִמינוֹ וְּזרוַֹע ָקְדשוֹ:
הוִֹש
13
הוִֹדיַע ְיהָׂוה ְישוָּעתוֹ ְלֵעיֵני ַהגּוִֹים ִגָּלּה ִצְדָקתוֹ:
—————— • ——————

תשורי מראש אמנה )שיר השירי .ד ,ח(  4עתידי 7ישראל לומר
שירה לעתיד לבוא ,שנאמר )תהלי .צח ,א(" :שירו לד' שיר חדש
כי נפלאות עשה" ,ובאיזו זכות אומרי .ישראל שירה ,בזכות
אברה .שהאמי 7בהקב"ה ,שנאמר )בראשית טו ,ו( והאמי 7בד',
היא האמונה שישראל נוחלי 7בה ,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<  4שעתידי 7לשורר שירה על תשועת 7של ישראל.
הושיעה לו ימינו וזרוע קדשו  4אמר רב אחא :כל זמ 7שישראל
בגלות ,כביכול ימינו של הקב"ה משועבדת ,אבל כשישראל
נגאלי 7ראה מה כתוב הושיעה לו ימינו וזרוע קדשו  4 4 4ללמד5
שאי 7שמחה שלמה עד שישראל נגאלי.7
מדרש תהלי] .בובר[ ,צח

]השירה[ העשירית  4לעתיד לבוא ,שנאמר שירו לד' שיר חדש .כל
השירות כול 7קרויות בלשו 7נקבה ,כש .שהנקבה יולדת כ5
התשועות שעברו היה אחריה .שעבוד ,אבל התשועה העתידה
להיות אי 7אחריה שעבוד ,לכ 5קרויה בלשו 7זכר ,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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ָׂרֵאל,
ָזַכר ַחְסדּוֹ ֶוֶאמוָּנתוֹ ְלֵבית ִיְש
ָראוּ ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְישוַּעת ֱאֵהינוּ:
ָהִריעוּ ַלְיהָׂוה ָכּל ָהָאֶרץ ִפְּצחוּ ְוַר ְנּנוּ ְוַזֵמּרוּ:
ַזְמּרוּ ַלְיהָׂוה ְבִּכנּוֹר ְבִּכנּוֹר ְוקוֹל ִזְמָרה:
ַבֲּחצְׂצרוֹת ְוקוֹל שוָֹפר ָהִריעוּ ִלְפֵני ַהֶמֶּלְ יהָׂוה:
ֵׁבי ָבהּ:
ִיְרַעם ַהיָּם וְּמאוֹ ֵתֵּבל ְויְׂש
ְנָהרוֹת ִיְמֲחאוּ ָכף יַַחד ָהִרים ְיַרֵנּנוּ:
ׁפּׂט ֵתֵּבל ְבֶּצֶדק ְוַעִמּים
ׁפּׂט ָהָאֶרץ ִיְש
ִלְפֵני ְיהָׂוה ִכּי ָבא ִלְש
ִׁרים:
ְבֵּמיָש

ִמְקַדּש ֶמֶלִ עיר ְמלוָּכה,
קוִּמי ְצִאי ִמתּוַֹ הֲהֵפָכה,
ֶׁבת ְבֵּעֶמק ַהָבָּכא,
ַרב ָלֶ ש
ְוהוּא יֲַחמוֹל ָעַלִיֶ חְמָלה.
ְׂמָחה בוֹ:
ׂה ְיהָׂוה ָנ ִגיָלה ְו ִנְש
ֶזה ַהיּוֹם ָעָש

14

—————— • ——————

הודיע ד' ישועתו  4עתידי 7אומות 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 מל 5עיר מלוכה  4כינויי .לכנסת ישראל .מתו 5ההפכה 4
מתו 5החורב 7והגלות .הבכא 4הבכיה לפי תרגו .הארמי ופירש"י
)בתהלי .פד ,ז( והוא  4הקב"ה יחמול עלי.5
! "והשלישית יותר בה" )זכריה יג ח( ,שאי 7מתיישבי 7בארצ .אלא בגאולה
שלישית ,גאולה ראשונה זו גאולת מצרי ,.שניה זו גאולת עזרא ,שלישית
אי 7לה הפסק.
תנחומא ]בובר[ ,שופטי .סימ 7י ,י
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ִהְתעוְֹרִרי ִהְתעוְֹרִרי,
ִכּי ָבא אוֵֹר קוִּמי אוִֹרי,
ׁיר ַדֵּבִּרי,
עוִּרי עוִּרי ִש
ְכּבוֹד ְיהָׂוה ָעַלִיִ נ ְגָלה.
ְׂמָחה בוֹ:
ׂה ְיהָׂוה ָנ ִגיָלה ְו ִנְש
ֶזה ַהיּוֹם ָעָש
א ֵתבוִֹשי ְוא ִתָכְּלִמי,
ׁתּוֲֹחִחי וַּמה ֶתֱּהִמי,
ַמה ִתְּש
ָבֶּ יֱחסוּ ֲע ִנֵיּי ַעִמּי,
15
ְו ִנְב ְנָתה ִעיר ַעל ִתָּלּהּ.
ְׂמָחה בוֹ:
ׂה ְיהָׂוה ָנ ִגיָלה ְו ִנְש
ֶזה ַהיּוֹם ָעָש
ׂמׂאל ִתְּפרוִֹצי,
יִָמין וְּש
ְוֶאת ְיהָׂוה ַתֲּעִריִצי,
ַעל יַד ִאיש ֶבּן ַפְּרִצי,
ְׂמָחה ְוָנ ִגיָלה.
ְו ִנְש
ְׂמָחה בוֹ:
ׂה ְיהָׂוה ָנ ִגיָלה ְו ִנְש
ֶזה ַהיּוֹם ָעָש
חזן וקהל בנעימה:

ׂה ָחִיל,
קוֹל ִרָנּה ִוישוָּעה ְבָּאֳהֵלי ַצִדּיִקים ְיִמין ְיהָׂוה עָׂש
ׂה ָחִיל:
ְיִמין ְיהָׂוה רוֵֹמָמה ְיִמין ְיהָׂוה עָׂש

16

17

—————— • ——————

לא תבושי  4ישעיה נד ,ד :אל תיראי כי לא תבושי ואל תכלמי כי
לא תחפירי וגו'.
ימי 2ושמאל  4ישעיה נד ,ג :כי ימי 7ושמאל תפרצי וזרע 5גויי.
יירש וערי .נשמות יושיבו.
איש ב 2פרצי  4כנוי למשיח ב 7דוד הבא מבית פר< ב 7יהודה.
ונשמחה ונגילה  4ישעיה 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< ימי 7ד' עושה חיל.
מדרש תהלי ,.פרשה קיח
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ביום ירושלים אומרים את המזמורים הבאים:

ְׂמִרים ִלי ֵבּית ְיהָׂוה ֵנֵל:
שַמְחִתּי ְבּא
ׁיר ַהַמֲּעלוֹת ְלָדִוד ָׂ
תהלים קכב ִש
שָלִם:
שָעַרִיְ ירוּ ָׁ
עְׂמדוֹת ָהיוּ ַר ְגֵלינוּ ִבּ ְׁ
ֻׁחְבָּרה ָלּהּ יְַחָדּו:
ָׁלִם ַהְבּנוּיָה ְכִּעיר ֶש
ְירוָּש
ׁם ְיהָׂוה:
ָׂרֵאל ְלהׂדוֹת ְלֵש
שְבֵטי יָהּ ֵעדוּת ְלִיְש
ָׁבִטים ִׁ
ׁם ָעלוּ ְש
ָׁשּ
ֶש
ָׁפּט ִכְּסאוֹת ְלֵבית ָדִּוד:
ׁבוּ ִכְסאוֹת ְלִמְש
ָׁמּה יְָש
ִכּי ָש
ֲׂהָבִי:
ָׁליוּ א
ָׁלִם ְש
ׁלוֹם ְירוָּש
ֲׁאלוּ ְש
ַש
שְלָוה ְבַּאְרְמנוָֹתִי:
ׁלוֹם ְבֵּחיֵלַׁ 
ְיִהי ָש
ׁלוֹם ָבּ:
ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי ֲאַדְבָּרה ָנּא ָש
ׁה טוֹב ָל:
ְלַמַען ֵבּית ְיהָׂוה ֱאֵהינוּ ֲאַבְקָש
ׁיר ַהַמֲּעלוֹת ְזכוֹר ְיהָׂוה ְלָדִוד ֵאת ָכּל ֻענּוֹתוֹ:
תהלים קלב ִש
ַׁבּע ַליהָׂוה ָנַדר ַלֲאִביר יֲַעקׂב:
ׁר ִנְש
ֲאֶש
ֶׂהל ֵבּיִתי ִאם ֶאֱעֶלה ַעל ֶעֶרשׁ ְיצוָּעי:
ִאם ָאבׂא ְבּא
ַׁנת ְלֵעיָני ְלַעְפַעַפּי ְתּנוָּמה:
ִאם ֶאֵתּן ְש
ָׁכּנוֹת ַלֲאִביר יֲַעקׂב:
ַעד ֶאְמָצא ָמקוֹם ַליהָׂוה ִמְש
ֵׂדי יַָער:
ַׁמֲענוָּה ְבֶאְפָרָתה ְמָצאנוָּה ִבְּש
ִהֵנּה ְש
ַׁתֲּחֶוה ַלֲהדׂם ַר ְגָליו:
ְׁכּנוָֹתיו ִנְש
ָנבוָֹאה ְלִמְש
קוָּמה ְיהָׂוה ִלְמנוָּחֶתַ אָתּה ַוֲארוֹן ֻעֶזּ:
כֲּׂהֶניִ יְלְבּשוּ ֶצֶדק ַוֲחִסיֶדיְ יַרֵנּנוּ:
ׁיֶח:
ׁב ְפֵּני ְמִש
ַבֲּעבוּר ָדִּוד ַעְבֶדַּ אל ָתֵּש
ׁית ְלִכֵסּא ָל:
ַׁבּע ְיהָׂוה ְלָדִוד ֱאֶמת א יָשוּב ִמֶמָּנּה ִמְפִּרי ִבְטְנָ אִש
ִנְש
ׁבוּ ְלִכֵסּא ָל:
ְׁמרוּ ָבֶניְ בִּריִתי ְוֵעדִׂתי זוֹ ֲאַלְמֵּדם ַגּם ְבֵּניֶהם ֲעֵדי ַעד ֵיְש
ִאם ִיְש
ׁב לוֹ:
ִכּי ָבַחר ְיהָׂוה ְבִּציּוֹן ִאָוּהּ ְלמוָֹש
ׁב ִכּי ִאִוִּתיָה:
זׂאת ְמנוָּחִתי ֲעֵדי ַעד פּׂה ֵאֵש
ִׂבּיַע ָלֶחם:
ֵציָדהּ ָבֵּרֲ אָבֵרֶ אְביוֶֹניָה ַאְש
ׁע ַוֲחִסיֶדיָה ַרֵנּן ְיַרֵנּנוּ:
ְוכֲׂהֶניָה ַאְלִבּיש ֶיַש
ׁיִחי:
ׁם ַאְצִמיַח ֶקֶרן ְלָדִוד ָעַרְכִתּי ֵנר ִלְמִש
ָש
ׁת ְוָעָליו יִָציץ ִנְזרוֹ:
אוְֹיָביו ַאְלִבּיש בֶּׂש
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מנהג הספרדים
לומר חצי קדיש:

ֵׁמהּ ַרָבּא.
ִיְתַגַּדּל ְוִיְתַקַדּש ְש
ְבָּעְלָמא ִדּי ְבָרא ִכְרעוֵּתהּ
ׁיֵחהּ.
ְויְַמִליַ מְלכוֵּתהּ ְויְַצַמח ֻפְּרָקֵנהּ ִויָקֵרב ְמִש
ָׂרֵאל
ְבַּחֵיּיכוֹן וְּביוֵֹמיכוֹן וְּבַחֵיּי ְדָכל ֵבּית ִיְש
ַבֲּעָגָלא וִּבְזַמן ָקִריבְ .וִאְמרוּ ָאֵמן.
שֵמהּ ַרָבּא ְמָבַרְ לָעַלם וְּלָעְלֵמי ָעְלַמיָּא.
ְיֵהא ְׁ
ׂא
ַׁתַּבּח ְוִיְתָפַּאר ְוִיְתרוַֹמם ְוִיְתַנֵשּ
ִיְתָבַּרְ וִיְש
ׁא ְבִּרי הוּא.
ֵׁמהּ ְדֻקְדָש
ְוִיְתַהָדּר ְוִיְתַעֶלּה ְוִיְתַהָלּל ְש
ׁיָרָתא
ְלֵעָלּא ִמן ָכּל ִבְּרָכָתא ְוִש
ְׁבָּחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַדֲּאִמיָרן ְבָּעְלָמא.
ֻתְּש
ְוִאְמרוּ ָאֵמן.
מתפללים תפילת ערבית בנעימת חג

ִׁחית
ְוהוּא ַרחוּם ְיַכֵפּר ָעוֹן ְוא יְַש
ׁיב ַאפּוֹ ְוא יִָעיר ָכּל ֲחָמתוֹ:
ְוִהְרָבּה ְלָהִש
ׁיָעהַ ,הֶמֶּל יֲַעֵננוּ ְביוֹם ָקְרֵאנוּ:
ְיהָׂוה הוִֹש
חזן
קהל וחזן

ָבְּרכוּ ֶאת ְיהָׂוה ַהְמבָׂר
ָבּרוְּ יהָׂוה ַהְמבָׂרְ לעוָֹלם ָוֶעד

ׁר ִבְּדָברוֹ ַמֲעִריב
ָבּרוַּ אָתּה ְיהָׂוה ֱאֵהינוּ ֶמֶלָ העוָֹלםֲ ,אֶש
ֶׁנּה ִעִתּים וַּמֲחִליף ֶאת
ָׁעִרים ,וִּבְתבוָּנה ְמַש
ֲעָרִביםְ ,בָּחְכָמה פּוֵֹתַח ְש
ְׁמרוֵֹתיֶהם ָבָּרִקיַע ִכְּרצוֹנוֹ.
ַהְזַּמ ִנּים ,וְּמַסֵדּר ֶאת ַהכּוָֹכִבים ְבִּמְש
ִׁ מְפֵּני אוֹר ,וַּמֲעִביר
ְׁ וחֶש
בּוֵֹרא יוֹם ָוָלְיָלה ,גּוֵֹלל אוֹר ִמְפֵּני חֶש
ׁמוֹ.
יוֹם וֵּמִביא ָלְיָלה וַּמְבִדּיל ֵבּין יוֹם וֵּבין ָלְיָלהְ ,יהָׂוה ְצָבאוֹת ְש
ֵאל ַחי ְוַקיָּם ָתִּמיד ִיְמלוָֹ עֵלינוּ ְלעוָֹלם ָוֶעד.
ָבּרוַּ אָתּה ְיהָׂוהַ ,הַמֲּעִריב ֲעָרִבים.
ָׂרֵאל ַעְמָּ אָהְבָתּ ,תּוָֹרה וִּמְצוֹת ֻחִקּים
ַאֲהַבת עוָֹלם ֵבּית ִיְש
ְׁכֵבנוּ וְּבקוֵּמנוּ
ָׁפִּטים אוָֹתנוּ ִלַמְּדָתַּ ,על ֵכּן ְיהָׂוה ֱאֵהינוּ ְבָּש
וִּמְש
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ַׂמח ְבִּדְבֵרי ַתְלמוּד תוָֹרֶת וְּבִמְצוֶֹתיְ לעוָֹלם
ׂיַח ְבֻּחֶקּיְ ,ו ִנְש
ָנִש
ֶׂר יֵָמינוּ וָּבֶהם ֶנְהֶגּה יוָֹמם ָוָלְיָלה,
ָוֶעדִ ,כּי ֵהם ַחֵיּינוּ ְוא
ְוַאֲהָבְתַ אל ָתִּסיר ִמֶמּנּוּ ְלעוָֹלִמים.
שָרֵאל.
ָבּרוַּ אָתּה ְיהָׂוה ,אוֵֹהב ַעמּוֹ ִי ְׂ
יחיד אומרֵ :אל ֶמֶלֶ נֱאָמן

ְשַׁמע ִיְשָׂרֵאלְ ,יהָׂוה ֱאֵהינוְּ ,יהָׂוה ֶאָחד
בלחש:

ׁם ְכּבוֹד ַמְלכוּתוֹ ְלעוָֹלם ָוֶעד
ָבּרוֵּ ש

דברים ו

ׁ וְּבָכל
ְוָאַהְבָתּ ֵאת ְיהָׂוה ֱאֶהיְ בָּכל ְלָבְב וְּבָכל ַנְפְש
ׁר ָאנִׂכי ְמַצְוַּ היּוֹםַ ,על
ְמאֶׂדְ :וָהיוּ ַהְדָּבִרים ָהֵאֶלּה ֲאֶש
ְׁבְתְּ בֵּביֶת
ַׁנְּנָתּם ְלָבֶניְ וִדַבְּרָתּ ָבּםְ ,בִּש
ְלָבֶבְ :וִש
שְרָתּם ְלאוֹת ַעל
ְׁכְבּ וְּבקוֶּמ :וְּק ַׁ
וְּבֶלְכְתַּ בֶדֶּר וְּבָש
ָׂטפׂת ֵבּין ֵעיֶני :וְּכַתְבָתּם ַעל ְמֻזזוֹת ֵבּיֶת
יֶָדְ ,וָהיוּ ְלט
ָׁעֶרי:
וִּבְש

דברים יא

ׁר ָאנִׂכי ְמַצֶוּה
ְׁמעוּ ֶאל ִמְצוַֹתיֲ ,אֶש
ׁמַׂע ִתְּש
ְוָהיָה ִאם ָש
ֶאְתֶכם ַהיּוֹםְ ,לַאֲהָבה ֶאת ְיהָׂוה ֱאֵהיֶכם וְּלָעְבדוְֹ ,בָּכל
ֶׁכםְ :וָנַתִתּי ְמַטר ַאְרְצֶכם ְבִּעתּוֹ ,יוֶֹרה
ְלַבְבֶכם וְּבָכל ַנְפְש
ׂב
ְׁ וִיְצָהֶרְ :וָנַתִתּי ֵעֶש
וַּמְלקוֹשְ ,וָאַסְפָתּ ְדָגֶנְ וִתירְׂש
שְּמרוּ ָלֶכם ֶפּן ִיְפֶתּה
ָׂבְעָתִּ :ה ָׁ
שְדִ לְבֶהְמֶתְּ ,וָאַכְלָתּ ְוָש
ְבּ ָׂ
ַׁתֲּחִויֶתם
ְלַבְבֶכםְ ,וַסְרֶתּם ַוֲעַבְדֶתּם ֱאִהים ֲאֵחִריםְ ,וִהְש
ַׁמִים ְוא ִיְהֶיה
ָלֶהםְ :וָחָרה ַאף ְיהָׂוה ָבֶּכםְ ,וָעַצר ֶאת ַהָשּ
ָמָטרְ ,וָהֲאָדָמה א ִתֵתּן ֶאת ְיבוָּלהַּ ,וֲאַבְדֶתּם ְמֵהָרה
ְׂמֶתּם ֶאת
ׁר ְיהָׂוה נֵׂתן ָלֶכםְ :וַש
ָׂבהֲ ,אֶש
ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהטּ
ְׁרֶתּם אָׂתם ְלאוֹת
ֶׁכם ,וְּקַש
ְדָּבַרי ֵאֶלּה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל ַנְפְש
ַעל ֶיְדֶכםְ ,וָהיוּ ְלטוָֹטפׂת ֵבּין ֵעיֵניֶכםְ :וִלַמְּדֶתּם אָׂתם ֶאת
ְׁבְתְּ בֵּביֶת ,וְּבֶלְכְתַּ בֶדֶּר,
ְבֵּניֶכם ְלַדֵבּר ָבּםְ ,בִּש
ָׁעֶרי:
ְׁכְבּ וְּבקוֶּמ :וְּכַתְבָתּם ַעל ְמזוּזוֹת ֵבּיֶת וִּבְש
וְּבָש
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ַׁבּע
ׁר ִנְש
ְלַמַען ִיְרבּוּ ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמהֲ ,אֶש
18
ַׁמִים ַעל ָהָאֶרץ:
ְיהָׂוה ַלֲאבֵׂתיֶכם ָלֵתת ָלֶהםִ ,כּיֵמי ַהָשּ
ָׂרֵאל
ׁה ֵלּאמׂרַ :דֵּבּר ֶאל ְבֵּני ִיְש
ַויּׂאֶמר ְיהָׂוה ֶאל מֶש
ְוָאַמְרָתּ ֲאֵלֶהם ְוָעשׁוּ ָלֶהם ִציִצת ַעל ַכְּנֵפי ִב ְגֵדיֶהם
ְלדׂרָׂתםְ ,וָנְתנוּ ַעל ִציִצת ַהָכָּנף ְפִּתיל ְתֵּכֶלתְ :וָהיָה ָלֶכם
ְלִציִצת ,וְּרִאיֶתם אׂתוֹ ,וְּזַכְרֶתּם ֶאת ָכּל ִמְצוֹת ְיהָׂוה
ׂיֶתם אָׂתםְ ,וא ָתתוּרוּ ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם,
ַוֲעִש
ׂיֶתם ֶאת ָכּל
ׁר ַאֶתּם זִׂנים ַאֲחֵריֶהםְ :לַמַען ִתְּזְכּרוּ ַוֲעִש
ֲאֶש
ׁים ֵלאֵהיֶכםֲ :אִני ְיהָׂוה ֱאֵהיֶכם,
ִמְצוָֹתיִ ,וְהִייֶתם ְקדִש
ׁר הוֵֹצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִיםִ ,לְהיוֹת ָלֶכם
ֲאֶש
ֵלאִהיםֲ .אִני ְיהָׂוה ֱאֵהיֶכםֱ :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 שכופי 7לעלות לאר< ישראל ,אפילו לנוה הרעה ...הוא משו.
דלגבי מצוות ישוב א"י הוי הגריעותא כמא 7דליתא ,וכמ"ש
שהדר בחוצה לאר< כאילו עובד ע"א ,ושהדר בא"י ג .כשאינו
הגו 7בכ"ז דומה כמי שיש לו אלוה ,וכיו 7דחיי נשמות אויר ארצה
יש תקוה שסופו לחזור למוטב .וממ"ש שכופי 7לעלות לא"י אפילו
ממקו .שרובו ישראל למקו .שרובו עכו" .נשמע דהוא הדי7
למקו .שרובו מומרי 4 7דבהדי דכבשי רחמנא למה ל ...5ומכ"ש
שאי 7למנוע הרבי .מלעשות מצוה בשביל טענה כזאת וכאילו
היתה רשות להתחכ .על מצות השי"ת.
ר' אליהו מלובלי ,7דבר הלכה סי' לח

במדבר טו
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החזן חוזר ואומרְ :יהָׂוה ֱאֵהיֶכם ֱאֶמת:
ֶוֱאמוָּנה ָכּל זׂאת ְוַקיָּם ָעֵלינוִּ ,כּי הוּא ְיהָׂוה ֱאֵהינוּ ְוֵאין זוָּלתוֹ,
ָׂרֵאל ַעמּוַֹ ,הפּוֵֹדנוּ ִמיַּד ְמָלִכיםַ ,מְלֵכּנוּ ַהגּוֲֹאֵלנוּ ִמַכּף ָכּל
ַוֲאַנְחנוּ ִיְש
ֵׁלּם ְגּמוּל ְלָכל אוְֹיֵבי
ֶהָעִריִציםָ ,הֵאל ַה ִנְּפָרע ָלנוּ ִמָצֵּרינוְּ ,וַהְמַש
ׂה ְגדוֹלוֹת ַעד ֵאין ֵחֶקרִ ,נִסּים ְו ִנְפָלאוֹת ַעד ֵאין
ׁנוָּ ,העוֶֹש
ַנְפֵש
ׁנוּ ַבַּחִיּיםְ ,וא ָנַתן ַלמּוֹט ַר ְגֵלנוַּ ,הַמְּדִריֵכנוּ ַעל
ׂם ַנְפֵש
ִמְסָפּרַ ,הָשּ
ׂה ָלּנוּ ִנִסּים
ָבּמוֹת אוְֹיֵבינוַּ ,ויֶָּרם ַקְרֵננוּ ַעל ָכּל שׁוֹ ְנֵאינוָּ ,העוֶֹש
וּ ְנָקָמה ְבַּפְרעׂה ,אוֹתוֹת וּמוְֹפִתים ְבַּאְדַמת ְבֵּני ָחםַ ,הַמֶּכּה ְבֶעְבָרתוֹ
ָׂרֵאל ִמתּוָֹכם ְלֵחרוּת עוָֹלם,
ָכּל ְבּכוֵֹרי ִמְצָרִיםַ ,ויּוֵֹצא ֶאת ַעמּוֹ ִיְש
ַהַמֲּעִביר ָבָּניו ֵבּין ִגְּזֵרי יַם סוּףֶ ,את רוְֹדֵפיֶהם ְוֶאת שׁוֹ ְנֵאיֶהם
ׁמוֹ .וַּמְלכוּתוֹ
ְׁבּחוּ ְוהוֹדוּ ִלְש
ִבְּתהוֹמוֹת ִטַבּעְ ,וָראוּ ָבָניו ְגּבוָּרתוִֹ ,ש
ְׂמָחה
ׁיָרה ְבִּש
ָׂרֵאל ְלָ ענוּ ִש
ׁה וְּבֵני ִיְש
ְבָּרצוֹן ִקְבּלוּ ֲעֵליֶהם ,מֶׂש
ַרָבּהְ ,וָאְמרוּ ֻכָלּם:
ִמי ָכמָׂכה ָבֵּאִלם ְיהָׂוהִ ,מי ָכּמָׂכה ֶנְאָדּר ַבּקֶּׂדש ,נוָֹרא ְתִהלּוֹת
ׁהֶ .זה ֵאִליָ ,ענוּ,
ׂה ֶפֶלאַ :מְלכוְּתָ ראוּ ָבֶני ,בּוֵֹקַע יָם ִלְפֵני מֶש
עֵׂש
ְוָאְמרוְּ :יהָׂוה ִיְמְ לעָׂלם ָוֶעד:
ְוֶנֱאַמרִ :כּי ָפָדה ְיהָׂוה ֶאת יֲַעקׂב ,וּ ְגָאלוֹ ִמיַּד ָחָזק ִמֶמּנּוּ:
19
ָׂרֵאל.
ָבּרוַּ אָתּה ְיהָׂוהָ ,גַּאל ִיְש

—————— • ——————
! "אמר ר' יוחנ 2איזהו ב 2עוה"ב ,זה הסומ 5גאולה לתפלה של ערבית"
)ש!( .ברמז ,מורה זמ 7שחרית ואור היו .על הזמ 7שהאד .באור
ההצלחה ,וערבית וחש 5על הזמ 7שהאד .נתו 7בו בצרה ויגו .7וכמש"כ
בשאול ויל 5הוא ושני אנשי .עמו ויבאו אל האשה לילה ודרשו רז"ל
)ויקרא רבה כו( שהיתה השעה אפלה לה .כלילה .והנה עיקר עבודת האד.
ותפלתו צרי 5שתהיה למע 7כבוד השי"ת ותקו 7הכלל ,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 .וחוש 5לו 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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ׁלוֹםְ ,וַהֲעִמיֵדנוּ ַמְלֵכּנוּ ְלַחִיּים טוִֹבים
ִׁכּיֵבנוּ ְיהָׂוה ֱאֵהינוּ ְלָש
ַהְש
ׁלוֶֹמְ ,וַתְקֵּננוּ ְבֵּעָצה טוָֹבה ִמְלָּפֶני,
ׁלוֹם ,וְּפרוֹשׁ ָעֵלינוּ ֻסַכּת ְש
וְּלָש
ֶׁמְ .וָהֵגן ַבֲּעֵדנוְּ ,וָהֵסר ֵמָעֵלינוּ אוֵֹיב,
ׁיֵענוּ ְמֵהָרה ְלַמַען ְש
ְוהוִֹש
ָׂטן ִמְלָפֵנינוּ וֵּמַאֲחֵרינוּ ,וְּבֵצל ְכָּנֶפי
ֶדֶּבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְויָגוֹןְ .וָהֵסר ָש
ַתְּסִתּיֵרנוִּ .כּי ֵאל שוְֹמֵרנוּ וַּמִצּיֵלנוּ ָאָתּהִ ,כּי ֵאל ֶמֶלַ חנּוּן ְוַרחוּם
ׁלוֹם ֵמַעָתּה ְוַעד עוָֹלם.
ׁמוֹר ֵצאֵתנוּ וּבוֵֹאנוּ ְלַחִיּים וְּלָש
ָאָתּה .וְּש
20
ָׂרֵאל ָלַעד.
ָבּרוַּ אָתּה ְיהָׂוה ,שוֵֹמר ַעמּוֹ ִיְש

ֵׁמהּ ַרָבּא.
חצי קדישִ :יְתַגַּדּל ְוִיְתַקַדּש ְש
ְבָּעְלָמא ִדּי ְבָרא ִכְרעוֵּתהּ
ׁיֵחהּ.
ְויְַמִליַ מְלכוֵּתהּ ְויְַצַמח ֻפְּרָקֵנהּ ִויָקֵרב ְמִש
ָׂרֵאל
ְבַּחֵיּיכוֹן וְּביוֵֹמיכוֹן וְּבַחֵיּי ְדָכל ֵבּית ִיְש
ַבֲּעָגָלא וִּבְזַמן ָקִריבְ .וִאְמרוּ ָאֵמן.
שֵמהּ ַרָבּא ְמָבַרְ לָעַלם וְּלָעְלֵמי ָעְלַמיָּא.
ְיֵהא ְׁ
ׂא
ַׁתַּבּח ְוִיְתָפַּאר ְוִיְתרוַֹמם ְוִיְתַנֵשּ
ִיְתָבַּרְ וִיְש
ׁא ְבִּרי הוּא.
ֵׁמהּ ְדֻקְדָש
ְוִיְתַהָדּר ְוִיְתַעֶלּה ְוִיְתַהָלּל ְש
ׁיָרָתא
ְלֵעָלּא ִמן ָכּל ִבְּרָכָתא ְוִש
ְׁבָּחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַדֲּאִמיָרן ְבָּעְלָמא.
ֻתְּש
ְוִאְמרוּ ָאֵמן.

—————— • ——————
! "כיו 2דתקינו רבנ 2השכיבנו כגאולה אריכתא דמיא" )ברכות ד .(.א;
שצרי 5האד .שישי .מעינו אל ישועת הכלל ,מ"מ צרי 5הוא להיות עסוק
בשלמותו הפרטית ,אלא שצרי 5שתהיה כונתו שע"י שלמותו יאוחד אל
הכלל ,ובזה איננו נפרד מהכלל ג .בהיותו עסוק בשלמותו הפרטית .על4כ,7
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 למע 7הכלל ,אלא שאי 7זה הפסק
כי4א .כתוספת מכשרת לענינה של הסמיכות הזאת בעצמה.
עולת ראיה א עמ' תטו
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ָׂפַתי ִתְּפָתּח ,וִּפי יַ ִגּיד ְתִּהָלֶּת:
ֲאדָׂניְ ,ש

ָבּרוּ
ַאָתּה ְיהָׂוה ֱאֵהינוּ ֵואֵהי ֲאבוֵֹתינוֱּ ,אֵהי ַאְבָרָהםֱ ,אֵהי
ִיְצָחקֵ ,ואֵהי יֲַעקׂבָ ,הֵאל ַהָגּדוֹל ַה ִגּבּוֹר ְוַהנּוָֹרא ֵאל
ֶעְליוֹן ,גּוֵֹמל ֲחָסִדים טוִֹביםְ ,וקוֵֹנה ַהכּׂלְ ,וזוֵֹכר ַחְסֵדּי
ׁמוֹ ְבַּאֲהָבה.
ָאבוֹת ,וֵּמִביא גוֵֹאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען ְש
ׁיַע וָּמֵגן.
ֶמֶל עוֵֹזר וּמוִֹש
21
ָבּרוַּ אָתּה ְיהָׂוהָ ,מֵגן ַאְבָרָהם.
—————— • ——————
! "וזכרתי את בריתי יעקב וא 9את בריתי יצחק וא 9את בריתי אברה!
אזכור" .הסדר הפו :5מיעקב לאברה ..יעקב  4איש ת ,.יושב אהלי4 .
ברית התורה; ישנ 7תקופות בה 7המאחד את כל ע .ישראל הוא התורה.
יצחק הנעקד  4מסירות נפש; ג .כאשר יורדי .הדורות נותר עדיי 7דבר
המאחד את הע .כולו ,והוא מסירות הנפש למע 7ישראל .אברה 4 .עמוד
החסד .כאשר אפילו ער 5מסירות הנפש יחדל ,ישאר דבר אחד המאחד את
ע .ישראל  4מידת החסד .לכ 7חותמי .באברה :.מג 2אברה!.
בש .הרי"מ חרל"פ

! "ואמר רבי אבי 7הלוי מאי דכתיב יענ 5ד' ביו .צרה ישגב 5ש .אלהי יעקב,
אלהי יעקב ולא אלהי אברה .ויצחק ,מכא 7לבעל 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 .ולשו 7בבחירה וקרבת אלהי ,.היחשי .שבי 7ע .ישראל לד' אלהי
ישראל ,ויש מה .שה .כלליי 4 .ביחש האד .ליוצרו .והנה אברה .ויצחק
קראו בש .ד' בארח כללי ,בלא התחלה בפעל של בני 7אומה לעצמה,
מתיחדת בענינה ,עד שבא יעקב אבינו וממנו התחילה לפרח אומת ישראל,
בתור אומה מתיחדת בגאו 7ש .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
לשפו 5שיחה לפני ד' ,שבדעתו כי ד' הוא אלהיו ,אשר ימצא לדורשיו ייחד
האיש הישראלי את רעיוניו על הער 5הישראלי המיוחד ובו ימצא לבבו
מלא קדש אהבה עזה והתרגשות גדולה לש .ד' אלהי ישראל ,אשר קרבנו
לעבודתו ונת 7לנו את תורתו... .כאשר קר 7ישראל תתרומ .ובעניני.
הפנימיי .שלו הרוחניי .והחמריי .כבר יהיה הכל מתוק ,7טוב ויפה ,ברב
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ׁיַע,
ַאָתּה ִגּבּוֹר ְלעוָֹלם ֲאדָׂניְ ,מַחֵיּה ֵמִתים ַאָתּה ַרב ְלהוִֹש
מוִֹריד ַהַטּלְ ,מַכְלֵכּל ַחִיּים ְבֶּחֶסדְ ,מַחֶיּה ֵמִתים ְבַּרֲחִמים
ַרִבּים ,סוֵֹמ נוְֹפִלים ְורוֵֹפא חוִֹלים וַּמִתּיר ֲאסוִּרים ,וְּמַקֵיּם
שֵני ָעָפרִ .מי ָכמוַֹ בַּעל ְגּבוּרוֹת וִּמי דוֶֹמה ָלּ,
ֱאמוָּנתוֹ ִלי ֵׁ
ֶמֶלֵ מִמית וְּמַחֶיּה וַּמְצִמיַח ְישוָּעה,
ְוֶנֱאָמן ַאָתּה ְלַהֲחיוֹת ֵמִתים.
ָבּרוַּ אָתּה ְיהָׂוהְ ,מַחֵיּה ַהֵמִּתים.
ׁים ְבָּכל יוֹם ְיַהְלּלוּ
שְמָ קדוֹש ,וְּקדוִֹש
ַאָתּה ָקדוֹש ְו ִׁ
ֶסָּלהִ ,כּי ֵאל ֶמֶלָ גּדוֹל ְוָקדוֹש ָאָתּה.
ָבּרוַּ אָתּה ְיהָׂוהָ ,הֵאל ַהָקּדוֹש.
ַאָתּה חוֵֹנן ְלָאָדם ַדַּעת ,וְּמַלֵמּד ֶלֱאנוֹש ִבּיָנה,
ָחֵנּנוּ ֵמִאְתָּ חְכָמה ִבּיָנה ָוָדַעת.
ָבּרוַּ אָתּה ְיהָׂוה ,חוֵֹנן ַהָדַּעת.
ׁיֵבנוּ ָאִבינוּ ְלתוָֹרֶתְ ,וָקְרֵבנוּ ַמְלֵכּנוּ ַלֲעבוָֹדֶת
ֲהִש
שֵלָמה ְלָפֶני.
ְוַהֲחִזיֵרנוּ ִבְּתשוָּבה ְׁ
22
ָבּרוַּ אָתּה ְיהָׂוהָ ,הרוֶֹצה ִבְּתשוָּבה.
—————— • ——————
יתרו ,7אז תבא בפעל ברכת אברה" .ונברכו ב 5כל 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 להתהפ 5אצלנו לשירה רעננה ,המחיה ומעודדת ,המנחמת
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ְׁענוּ,
ְסַלח ָלנוּ ָאִבינוּ ִכּי ָחָטאנוְּ ,מַחל ָלנוּ ַמְלֵכּנוּ ִכּי ָפָש
ִכּי ֵאל טוֹב ְוַסָלּח ָאָתּה.
ָבּרוַּ אָתּה ְיהָׂוהַ ,חנּוּן ַהַמְּרֶבּה ִלְסַח.
ֵׁלָמה
ְרֵאה ָנא ְבָעְנֵינוּ ְוִריָבה ִריֵבנוּ וּ ְגָאֵלנוּ ְגֻאָלּה ְש
ֶׁמִ ,כּי ֵאל גּוֵֹאל ָחָזק ָאָתּה.
ְמֵהָרה ְלַמַען ְש
ָׂרֵאל.
ָבּרוַּ אָתּה ְיהָׂוה ,גּוֵֹאל ִיְש
ָׁעהִ ,כּי ְתִהָלֵּתנוּ ָאָתּה,
ׁיֵענוּ ְוִנָוֵּש
ְרָפֵאנוּ ְיהָׂוה ְוֵנָרֵפא ,הוִֹש
ְוַהֲעֵלה ֲארוָּכה וַּמְרֵפּא ְלָכל ַתֲּחלוֵּאינוּ וְּלָכל ַמְכאוֵֹבינוּ
וְּלָכל ַמכּוֵֹתינוִּ ,כּי ֵאל ֶמֶל רוֵֹפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאָתּה.
ָׂרֵאל.
ָבּרוַּ אָתּה ְיהָׂוה ,רוֵֹפא חוֵֹלי ַעמּוֹ ִיְש

—————— • ——————
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 בזמ 7הזה ,ואל
דברת ק< המגולה ואור הישועה הזרוחה לא יביט ,לא יוכל לכוי 7שו .דבר
לאמיתתה של תורת אמת .כי כל זמ 7מאיר בתכונתו ,ועצת ד' אשר יע<
להחל אור גאולה מעולפת במטמוני מסתרי ,.כמו שאנו רואי .בעינינו.
ומוקפת בהמו 7נגעי .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 ,לכונ 7אור גאולה ודר 5חיי .לשאר עמו,
העתידי .להיות כול .שבי פשע.
אגרות הראיה ב' איגרת שעח

ת פ י ל ת ע מ י ד ה • 53

ָׁנה ַהזּׂאת ְוֶאת ָכּל ִמיֵני
ָבֵּרָ עֵלינוּ ְיהָׂוה ֱאֵהינוּ ֶאת ַהָשּ
ְׂבֵּענוּ
ְתבוָּאָתהּ ְלטוָֹבהְ ,וֵתן ְבָּרָכה ַעל ְפֵּני ָהֲאָדָמהְ ,וַש
ִׁנים ַהטּוֹבוֹת ִלְבָרָכה,
ָׁנֵתנוּ ַכָּשּ
ִמטּוָּבהּ ,וָּבֵרְ ש
ִׁנים.
ִכּי ֵאל טוֹב וֵּמִטיב ָאָתּה ,וְּמָבֵרַ הָשּ
ִׁנים.
ָבּרוַּ אָתּה ְיהָׂוהְ ,מָבֵרַ הָשּ
ׂא ֵנס ְלַקֵבּץ ָגֻּליּוֵֹתינוּ,
ְתַּקע ְבּשוָֹפר ָגּדוֹל ְלֵחרוֵּתנוְּ ,וָש
ְוַקְבֵּצנוּ יַַחד ְמֵהָרה ֵמַאְרַבּע ַכְּנפוֹת ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנוּ.
ָׂרֵאל.
ָבּרוַּ אָתּה ְיהָׂוהְ ,מַקֵבּץ ִנְדֵחי ַעמּוֹ ִיְש
ׁיָבה שוְֹפֵטינוּ ְכָּבִראשוָֹנה ְויוֲֹעֵצינוּ ְכַּבְתִּחָלּהְ ,וָהֵסר
ָהִש
ִמֶמּנּוּ יָגוֹן ַוֲאָנָחה ,וְּמָ עֵלינוּ ְמֵהָרה ַאָתּה ְיהָׂוה ְלַבְדּ
ָׁפּט.
ְבֶּחֶסד וְּבַרֲחִמיםְ ,וַצְדֵּקנוּ ְבֶּצֶדק וְּבִמְש
23
ָׁפּט.
ָבּרוַּ אָתּה ְיהָׂוהֶ ,מֶל אוֵֹהב ְצָדָקה וִּמְש

—————— • ——————
! ויראה לי כי כשתהיה הסכמה מכל החכמי .והתלמידי .להקדי .עליה.
איש מ 7הישיבה וישימו אותו לראש ובלבד שיהא זה בא"י כמו שזכרנו הנה
האיש ההוא תתקיי .לו הישיבה ויהיה סמו 5ויסמו 5הוא אחר כ 7מי
שירצה שא .לא תאמר כ 7אי אפשר שתמצא ב"ד הגדול לעול .לפי
שנצטר 5שיהיה כל אחד מה .סמו 5על כל פני .והקב"ה יעד שישובו כמו
שנאמר ואשיבה שופטי 5כבראשונה ויועצי 5כבתחלה אחרי כ 7יקרא ל5
עיר הצדק וזה יהיה בלא ספק כשיכו 7הבורא יתבר 5לבות בני אד .ותרבה
זכות .ותשוקת .לש .יתבר 5ולתורה ותגדל חכמת .לפני בא המשיח כמו
שיתבאר זה בפסוקי .הרבה במקרא.
פירוש המשניות לרמב" ,.סנהדרי 7פ"א
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ׁיִנים ַאל ְתִּהי ִתְקָוהְ ,וָכל ַהִמּיִנים ְכֶּרַגע יׂאֵבדוּ,
ְוַלַמְּלִש
ְוָכל אוְֹיֵבי ַעְמְּ מֵהָרה ִיָכֵּרתוְּ ,וַהֵזִדים ְמֵהָרה ְתַעֵקּר
ִׁפּיֵלם ְוַתְכִניֵעם ִבְּמֵהָרה
ֵׁבּר וְּתַמֵגּר וְּתַכֵלּם ְוַתְש
וְּתַש
ְביֵָמינוּ.
ָבּרוַּ אָתּה ְיהָׂוה ,שוֵֹבר אוְֹיִבים וַּמְכִניַע ֵזִדים.
ֵׁאִרית ַעְמֵּ בּית
ַעל ַהַצִּדּיִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדיםְ ,וַעל ִזְקֵני ְש
ָׂרֵאלְ ,וַעל ְפֵּליַטת ֵבּית סוְֹפֵריֶהםְ ,וַעל ֵגֵּרי ַהֶצֶּדק,
ִיְש
ָׂכר טוֹב ְלָכל
ְוָעֵלינוֶּ ,יֱהמוּ ָנא ַרֲחֶמיְ יהָׂוה ֱאֵהינוְּ ,וֵתן ָש
ׂים ֶחְלֵקנוּ ִעָמֶּהם ,וְּלעוָֹלם א
שְמֶ בֱּאֶמתְ .וִש
ַהבּוְֹטִחים ְבּ ִׁ
ֵנבוֹש ִכּי ְבָ בָטְחנוְּ ,וַעל ַחְסְדַּ הָגּדוֹל ֶבֱּאֶמת וְּבָתִמים
ָׁעְננוּ.
ִנְש
24
ָׁען וִּמְבָטח ַלַצִּדּיִקים.
ָבּרוַּ אָתּה ְיהָׂוהִ ,מְש
—————— • ——————
! 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 קט .7וא .הוא צדיק אמיתי ,א .לאו או א .הוא בעצמו
צדיק .כי טע .אר< ישראל יכולי 7לצייר לפני מי שיודע טע .שכל ,כי רק מי
שהוא איש בור ,אי אפשר לו לידע זאת .אבל מי שיודע משכל ,כגו 7לומדי.
שמרגישי .מעט טע .השכל בפשט וקושיא ,כדר 5הלומדי ..או חכמי.
בחכמות אחרות ,שמרגישי .טע .שכל ,יכולי 7להבי 7טע .אר< ישראל ,כי
אוירא דא"י מחכי) .ב"ב קנח ,ובזוהר פנחס רמה ע"ב ,ובתיקו 7כב( .וטע.
החכמה והשכל בוודאי יקר מאד ,א 5עיקר מעלת קדושת אר< ישראל הוא,
רק על ידי השגחת הש .יתבר .5ומחמת שהש"י מסתכל באר< ישראל
תמיד ,כ"ש )דברי .יא( תמיד עיני ה' אלקי 5בה 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 ..א 5מהיכ 7נמש 5ונתעורר 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 ב 5אתפאר.
ליקוטי מוהר" 7מברסלב תורה מ
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ׁר
ׁכּׂן ְבּתוָֹכהּ ַכֲּאֶש
ַׁלִים ִעיְרְ בַּרֲחִמים ָתּשוּבְ ,וִתְש
ְוִלירוָּש
ִדַּבְּרָתּ ,וְּבֵנה אוָֹתהּ ְבָּקרוֹב ְבּיֵָמינוּ ִבְּניַן עוָֹלםְ ,וִכֵסּא ָדִוד
ַעְבְדְּ מֵהָרה ְלתוָֹכהּ ָתִּכין.
25
ָׁלִים.
ָבּרוַּ אָתּה ְיהָׂוה ,בּוֵֹנה ְירוָּש
ֶאת ֶצַמח ָדִּוד ַעְבְדְּ מֵהָרה ַתְצִמיחְ ,וַקְרנוֹ ָתּרוּם
ִבּישוָּעֶתִ ,כּי ִלישוָּעְתִ קִוּינוּ ָכּל ַהיּוֹם וְּמַצִפּים ִלישוָּעה.
26
ָבּרוַּ אָתּה ְיהָׂוהַ ,מְצִמיַח ֶקֶרן ְישוָּעה.
—————— • ——————
! והנה כתיב" :אויבי יאמרו וגו' מתי ימות ואבד שמו" )תהלי .מא ,ו(.
ונראה הביאור בזה ,דהנה באמת עני 7בהמ"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 לבני 7בית הבחירה ,ולהל) 7ש .יא ,לב( והשבט האחד יהיה לו וגו'
ולמע 7ירושלי .העיר אשר בחרתי וגו' ,הרי דלמע 7ירושלי .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 .ועיי 7ברמב") .פ"א ממלכי .ה"י( שפסק כ7
להלכה ,דבירושלי .אי 7ממני 7מל 5אלא 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
סנהדרי 7ומלכות ב"ד .והרבה מקראות במלכי .למע 7היות ניר לדוד עבדי
בירושלי ,.וג .בתפלת שמ"ע בברכת בונה ירושלי! אנו מסיימי 7וכסא
דוד מהרה לתוכה תכי ,2א; דנתקנה ברכה אחרת מיוחדת לצמיחת מלכות
בית דוד ,מ"מ אנו מזכירי 7זאת ג .בברכת בונה ירושלי ,.משו .דזה שיי5
ג .לבני 7ירושלי ..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 עני 7הברכה ,שאי 7נחמה גמורה אלא בחזרת מלכות בית דוד עכ"ל.
הרי דחזרת מלכות ב"ד הוא מעני 7בניי 7ירושלי .ואי 7ירושלי .גמורה
אלא בחזרת מלכות ב"ד לתוכה.
חדושי רי"ז הלוי ,תהלי ,.ד; נד

! לישועת 5קוינו כל היו!" .צפית לישועה" )שבת לא .(.האד .באשר הוא
אד .פרטי ,הוא מוגבל בהגבלה צרה ,בכל ישותו ומציאותו ,נגד אותו הער5
שצרי 5הוא להשכיל בנפשו במה שהוא אבר מ 7הכלל הגדול ,של כל
האומה ,שהיא ג"כ מסתעפת לכלל המציאות ,אשר פרטי הטוב והאור
הולכי .ומצטרפי .אל החשבו 7הכללי ,באי 7הבח 7א .הכללות נראית
לשעתה או תבא לאחר זמ ,7אבל נדע נאמנה כי בא תבא ,וכל חלק מ 7הטוב

 • 56ג ו א ל י ש ר א ל

ַׁמע קוֵֹלנוְּ ,יהָׂוה ֱאֵהינוּ ,חוּס ְוַרֵחם ָעֵלינוּ,
ָאב ָהַרֲחָמןְ ,ש
ְוַקֵבּל ְבַּרֲחִמים וְּבָרצוֹן ֶאת ְתִּפָלֵּתנוִּ ,כּי ֵאל שוֵֹמַע ְתִּפלּוֹת
ׁיֵבנוָּ ,חֵנּנוּ
ְוַתֲחנוּ ִנים ָאָתּה ,וִּמְלָּפֶניַ מְלֵכּנוֵּ ,ריָקם ַאל ְתִּש
ַׁמע ְתִּפָלֵּתנוּ,
ַוֲעֵננוּ וְּש
ָׂרֵאל ְבַּרֲחִמים.
ִכּי ַאָתּה שוֵֹמַע ְתִּפַלּת ָכּל ֶפּה ַעְמִּ יְש
ָבּרוַּ אָתּה ְיהָׂוה ,שוֵֹמַע ְתִּפָלּה.
ׁב
ֵׁעהְ ,וָהֵש
ָׂרֵאלְ ,וִלְתִפָלָּתם ְש
ְרֵצה ְיהָׂוה ֱאֵהינוּ ְבַּעְמִּ יְש
ָׂרֵאל וְּתִפָלָּתם ְמֵהָרה
ׁי ִיְש
ֶאת ָהֲעבוָֹדה ִלְדִביר ֵבּיֶתְ ,וִאֵשּ
ָׂרֵאל
ְבַּאֲהָבה ְתַקֵבּל ְבָּרצוֹן ,וְּתִהי ְלָרצוֹן ָתִּמיד ֲעבוַֹדת ִיְש
ַעֶמּ.
ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינוּ ְבּשוְּבְ לִציּוֹן ְבַּרֲחִמים.
27
שִכיָנתוֹ ְלִציּוֹן.
ָבּרוַּ אָתּה ְיהָׂוהַ ,הַמֲּחִזיר ְׁ
—————— • ——————
שבאוצר כל איש פרטי מצטר; הוא ע .החיי .הכלליי ,.ההולכי .לכונ7
את ישועת ד' הכללית בבא עתה .על4כ 7התביעה היותר שלמה היא על כל
מהל 5החיי .של האד ,.א .נית 7לו ערכו הכללי בתור צפיה לישועה.
הצפיה כוללת ג .שימת4עי 7תדירית ,ג .באי 7שו .יחש של הכרה גלויה
חיצונית אל הישועה ,כמו שהמצפה עומד על המשמר ימי .על שנה ,ולא
יעזוב עמדתו ג .באי 7לפניו 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,
כ 7יזרז לעת הנכו 7בלא איחור רגע וזמ .7לאלה שתי התכניות יחדיו,
הנראות כמתנגדות זל"ז ,ההתמדה בצפיה מחשבתית והזירוז בעת הכושר,
צרי 5להתרומ .בעומק העיו 7של צפיה לישועה.
עולת ראיה א ,עמ' רעט4רפ

! א; אנו אלו היינו מוכני .להתקרב אל אלהי אבותינו בלבב של ,.כי אז
היה הוא יתבר 5מושיענו כאשר הושיע את אבותינו במצרי 4 .עכשיו שאי7
הדבר כ ,7אי 7הדברי .שאנו אומרי .בתפלותינו" :השתחוו להר קדשו",
ו"השתחוו להד .רגליו" ,ו"המחזיר שכינתו לציו ,"2וכדומה ,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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ַׁאָתּה הוּא ְיהָׂוה ֱאֵהינוּ ֵואֵהי
מוִֹדים ֲאַנְחנוּ ָלָ ,ש
ֵׁענוּ ַאָתּה
ֲאבוֵֹתינוּ ְלעוָֹלם ָוֶעד ,צוֵּרנוּ צוּר ַחֵיּינוָּ ,מֵגן ִיְש
הוּא ְלדוֹר ָודוֹר ,נוֶֹדה ְלּ וּ ְנַסֵפּר ְתִּהָלֶּתַ על ַחֵיּינוּ
ׁמוֵֹתינוּ ַהְפּקוּדוֹת ָלְ ,וַעל ִנֶסּי
ַהְמּסוִּרים ְבּיֶָדְ ,וַעל ִנְש
ְׁבָּכל ֵעת,
ְׁבָּכל יוֹם ִעָמּנוְּ ,וַעל ִנְפְלאוֶֹתיְ וטוֹבוֶֹתיֶ ש
ֶש
ֶעֶרב ָובֶׂקר ְוָצֳהָרִיםַ .הטּוֹבִ ,כּי א ָכלוּ ַרֲחֶמיְ ,וַהְמַרֵחם
סֶדיִ ,כּי ֵמעוָֹלם ִקִוּינוּ ָל*.
ִכּי א ַתמּוּ ֲח ָ
שְמַ מְלֵכּנוּ ָתִּמיד
ׂא ִׁ
ְוַעל ֻכָּלּם ִיְתָבַּרְ וִיְתרוַֹמם ְוִיְתַנֵשּ
שְמ
ְלעוָֹלם ָוֵעדְ ,וָכל ַהַחִיּים יוֹדוֶּ סָלהִ ,ויַהְלּלוּ ֶאת ִׁ
ֶבֱּאֶמתָ ,הֵאל ְישוָּעֵתנוּ ְוֶעְזָרֵתנוּ ֶסָלהָ ,הֵאל ַהטּוֹב.
28
שְמ וְּלָ נֶאה ְלהוֹדוֹת.
ָבּרוַּ אָתּה ְיהָׂוהַ ,הטּוֹב ִׁ

—————— • ——————
! לניסא זוטא מיהא חזיא קשיא .תימה מאי קשיא ,הא אמר 7לעיל דכי אמר
ליה זרעה חטי 7וזרע שערי ואשתדו; ,דמצי אמר ליה אי זרעתה חטי 7הוה
מקיי .בי ותגזר אומר ויק .ל ,5וכ"ש כשלא זרעה כלל ,דליכא הוכחה
שהיה ראוי להשתד;! וי"ל דשמואל מיירי כגו 7שאמר ליה זרע כל מה
שתרצה ,דהשתא לא מצי למימר הוה מקיי .בי ותגזר אומר ויק .ל,5
דבסתמא לא היה מקבל הקדוש ברו 5הוא תפלתו של זה שיצליח כל מה
שיזרע ,א .לא שיעשה לו נס .ולא קאמר לעיל הוה מקויי .בי ותגזר אומר,
אלא לפי שמתפלל על מי 7אחד של חטי.7
תוס' ד"ה "לניסא זוטא" ,בבא מציעא קו.

*הצעה לנוסח "על הניסי ".מובאת בעמוד  .168אפשר להרהר בו כא.7
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ׁלוֹם טוָֹבה וְּבָרָכהַ ,חִיּים ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמיםָ ,עֵלינוּ
ׂים ָש
ִש
ָׂרֵאל ַעֶמָּ ,בְּרֵכנוּ ָאִבינוּ ֻכָּלּנוּ ְכֶּאָחד יַַחד
ְוַעל ָכּל ִיְש
ְבּאוֹר ָפֶּניִ ,כּי ְבאוֹר ָפֶּניָ נַתָתּ ָלּנוּ ְיהָׂוה ֱאֵהינוּ תּוַֹרת
ׁלוֹם.
ַחִיּים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד ,וְּצָדָקה וְּבָרָכה ְוַרֲחִמים ְוַחִיּים ְוָש
ָׂרֵאל,
ְוטוֹב ִיְהֶיה ְבֵּעיֶניְ לָבְרֵכנוּ ,וְּלָבֵרֶ את ָכּל ַעְמִּ יְש
ׁלוֹם.
ְבּרׂב עׂז ְוָש
ׁלוֹם.
ָׂרֵאל ַבָּשּ
ָבּרוַּ אָתּה ְיהָׂוהַ ,הְמָבֵרֶ את ַעמּוֹ ִיְש
ִיְהיוּ ְלָרצוֹן ִאְמֵרי ִפיְ ,וֶה ְגיוֹן ִלִבּי ְלָפֶניְ ,יהָׂוה צוִּרי ְוגוֲֹאִלי:
ברכות יז

ׁי
ָׂפַתי ִמַדֵּבּר ִמְרָמהְ ,וִלְמַקְלַלי ַנְפִש
ֱאַהיְ ,נצׂר ְלשוֹ ִני ֵמָרע וְּש
ׁי ֶכָּעָפר ַלכּׂל ִתְּהֶיהְ .פַּתח ִלִבּי ְבּתוָֹרֶתְ ,וַאֲחֵרי
ִתדּׂםְ ,וַנְפִש
ִׁבים ָעַלי ְלָרָעהְ ,מֵהָרה
ׁיְ .וָכל ַהָקִּמים ְוַהחוְֹש
ִמְצוֶֹתיִ תְּרדּׂף ַנְפִש
ְׁבָתּם.
ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחַש
ׁלּׂא ַתֲעֶלה ִק ְנַאת
)ְיִהי ָרצוֹן ִמְלָּפֶניְ יהָׂוה ֱאַהי ֵואֵהי ֲאבוַֹתיֶ ,ש
ׁלּׂא
ׁלּׂא ֶאְכעוֹס ַהיּוֹם ְוֶש
ָאָדם ָעַלי ְוא ִק ְנָאִתי ַעל ֲאֵחִריםְ ,וֶש
ַאְכִעיֶסְ ,וַתִצּיֵל ִני ִמֵיֶּצר ָהָרעְ ,וֵתן ְבִּלִבּי ַהְכָנָעה ַוֲעָנָוהַ .מְלֵכּנוּ
ְׁמְ בּעוָֹלֶמְ ,בֵּנה ִעיֶר ,יֵַסּד ֵבּיֶת
ׂר ,יֵַחד ִש
ֵואֵהינוּ ֱאַהּ ָכּל ָבָּש
ַׂמּח ֲעָדֶת.(
ְׁכֵלל ֵהיָכֶלְ ,וַקֵבּץ ִקבּוּץ ָגֻּליּוֹת ,וְּפֵדה צׂאֶנְ וַש
ְוַש
ׂה
ׂה ְלַמַען תּוָֹרֶתֲ ,עֵש
ׂה ְלַמַען ְיִמיֶנֲ ,עֵש
ֶׁמֲ ,עֵש
ׂה ְלַמַען ְש
ֲעֵש
ׁיָעה ְיִמי ְנַ וֲעֵנ ִני.
ֶׁתְ ,לַמַען ֵיָחְלצוּן ְיִדיֶדי הוִֹש
ְלַמַען ְקֻדָשּ
ִיְהיוּ ְלָרצוֹן ִאְמֵרי ִפיְ ,וֶה ְגיוֹן ִלִבּי ְלָפֶניְ ,יהָׂוה צוִּרי ְוגוֲֹאִלי:

ׁלוֹם ִבְּמרוָֹמיו,
ׂה ָש
עֶׂש
ׁלוֹם ָעֵלינוּ
ׂה ָש
הוּא יֲַעֶש
שָרֵאל,
ְוַעל ָכּל ִי ְׂ
ְוִאְמרוּ ָאֵמן.
אבות ה

ִׁיָּבֶּנה ֵבּית ַהִמְּקָדּש
ְיִהי ָרצוֹן ִמְלָּפֶניְ יהָׂוה ֱאֵהינוּ ֵואֵהי ֲאבוֵֹתינוֶּ ,ש
ִבְּמֵהָרה ְביֵָמינוְּ ,וֵתן ֶחְלֵקנוּ ְבּתוָֹרֶת.
ִׁנים ַקְדמוִֹניוֹת.
ׁם ַנֲעָבְדְ בִּיְרָאה ִכּיֵמי עוָֹלם וְּכָש
ְוָש
ִׁנים ַקְדמוִֹניוֹת:
ָׁלִים ִכּיֵמי עוָֹלם וְּכָש
ְוָעְרָבה ַלְיהָׂוה ִמְנַחת ְיהוָּדה ִוירוָּש
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אחרי תפילת שמונה עשרה חזן וקהל אומרים:

ֲׁעֵרי ֶצֶדק ָאבׂא ָבם אוֶֹדה יָהּ:
ִפְּתחוּ ִלי ַש

תהלים קיח

פותחין הארון ואומרים בקול רם:

ָׂרֵאלְ ,יהָׂוה ֱאֵהינוְּ ,יהָׂוה ֶאָחד:
ַׁמע ִיְש
ְש

29

ׁם ְכּבוֹד ַמְלכוּתוֹ ְלעוָֹלם ָוֶעד.
בלחשָ :בּרוֵּ ש
ואחר-כך אומרים שלש פעמים:

ְיהָׂוה הוּא ָהֱאִהים.

—————— • ——————

ישראל אומרי .שמע ישראל ד' אלקינו ד' אחד ,ורוח הקודש
מבשרת על ידיה .ואומרת )דהי"א ,יז ,כא( ומי כעמ 5ישראל גוי
אחד באר<.
מכילתא דרשב"י בשלח טו ,ב

ומהיכ 7זכו ישראל לקרות שמע ,א"ר פנחס בר חמא ממת 7תורה
זכו ישראל לקרות שמע .כיצד ,את מוצא לא פתח הקב"ה בסיני
תחלה אלא בדברות ,אמר לה :.שמע ישראל ,אנכי ד' אלקי.5
נענו כול .ואמרו :ד' אלקינו ד' אחד .ומשה אמר :ברו 5ש .כבוד
מלכותו לעול .ועד.
דברי .רבה פרשה ב ,כב

בגאולה ראשונה  4ויאס; 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  4ובכל 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' אלקי 5ושמעת בקלו ככל אשר אנכי מצו 5היו .אתה
ובני 4 5שתשוב אל ד' בכל לבב 5ובכל נפש 5ותקבל עלי 5ועל בני5
לדורות .לעשות ככל אשר אנכי מצו 5היו ,.כאשר עשו בגאולה
השנית דכתיב )נחמיה י ,א( ובאי .באלה ובשבועה ללכת בתורת
האלקי .וגו'.
רמב" ,7דברי .ל ,ב
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ואומרים שתי פעמים:

ְיהָׂוה ֶמֶלְ ,יהָׂוה ָמָלְ ,יהָׂוה ִיְמְ לעָׂלם ָוֶעד.
חזן וקהל:

ׂה ִנִסּים ַלֲאבוֵֹתינוּ ְוָגַאל אוָֹתם ֵמַעְבדוּת ְלֵחרוּת ,הוּא
ָׁעָש
ִמי ֶש
ֵׁלָמה ְבָּקרוֹבִ ,ויַקֵבּץ ִנָדֵּחינוּ ֵמַאְרַבּע ַכּ ְנפוֹת ָהָאֶרץ,
ִי ְגָאֵלנוּ ְגֻּאָלּה ְש
ָׂרֵאל ְונׂאַמר ָאֵמן.
ֲחֵבִרים ָכּל ִיְש
חזן )בטעמים( וקהל:
במדבר י

ְוִכי ָתבׂאוּ ִמְלָחָמה ְבַּאְרְצֶכם ַעל ַהַצּר ַהצֵּׂרר ֶאְתֶכם ַוֲהֵרעֶׂתם
30
ְׂיֵביֶכם:
ְׁעֶתּם ֵמא
ַבֲּחצְׂצרׂת ְו ִנְזַכְּרֶתּם ִלְפֵני ְיהָׂוה ֱאֵהיֶכם ְונוַֹש
שֶכם וְּתַקְעֶתּם ַבֲּחצְׂצרׂת
ׁי ָחְד ֵׁ
ְׂמַחְתֶכם וְּבמוֲֹעֵדיֶכם וְּבָראֵש
וְּביוֹם ִש
ְׁלֵמיֶכם ְוָהיוּ ָלֶכם ְלִזָכּרוֹן ִלְפֵני ֱאֵהיֶכם
ַעל עֵׂתיֶכם ְוַעל ִזְבֵחי ַש
31
ֲא ִני ְיהָׂוה ֱאֵהיֶכם:
—————— • ——————

בשעה שהיתה לכל ישראל צרה ,והיה הקב"ה עושה עמה .נס היו
עושי 7יו4.טוב 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!"  4ששבת .מאר< אויב או נצחת.
האויב הבא עליכ .וקבעת .יו4.שמחה כימי פורי .וחנוכה
ושבעת ימי שמחה בימי חזקיה )דהי"ב ל ,כג(.
אב 7עזרא ,במדבר י ,י

"והיו לכ! לזכרו 2וגו'"  4לא שהאלוה צרי 5לכ 5שיזכירו לו דבר
או יפנו תשומת לבו לדבר ,כי א .המצוות ה 7הצריכות להעשות
בשלמות ,למע 7תהיינה ראויות לגמול  4כש .שכוונות התפילה
יש לתת לה 7מבע 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  4סימ 7טוב לישראל.
מכילתא ,פרשת יתרו
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תקיעה
תוקעין תקיעה אחת
ואומרים בקול רם )חזן וקהל(:

ַׁלִים ַהְבּנוּיָה
שָנה ַהָבָּאה ִבּירוָּש
ְל ָׁ

חזן וקהל:

ָׁזִּכינוּ
ׁם ֶש
ְׁכֵּש
ְיִהי ָרצוֹן ִמְלָּפֶניְ ייָ ֱאֵהינוּ ֵואֵהי ֲאבוֵֹתינוֶּ ,ש
32
ׁיַח.
ׁל ָמִש
ׁמַׂע קוֹל שוָֹפרוֹ ֶש
ְלַאְתַחְלָתּא ִדּ ְגֻאָלּהָ ,כִּ נְזֶכּה ִלְש
יש מוסיפים:
ָׂרֵאל ַה ְנּפוִּצים ְבָּכל ָהֲאָרצוֹת ,וְּבָחְרבוֹת
ִׁתְּרֶאה ָבֳּע ִני ַעְמִּ יְש
ִויִהי ָרצוֹן ִמְלָּפֶניֶ ש
ׁם
ָׁלּח ְוֶנֱעָזב ַכִּמְּדָבּר ,וְּתַקֵנּא ְלֵש
ׁר ָהיָה ְמֻש
ֲׁ אֶש
ָׁמָמה ,וִּמְקָדְּש
ׁר ָהְיָתה ְש
ַׁלִים ֲאֶש
ְירוָּש
ָׁמה,
ׁר ָנפוֹצוּ ָש
ֵׁאִרית צׂא ְנִ מָכּל ַהְמּקוֹמוֹת ֲאֶש
ַׁ הְמֻחָלּל ַבּגּוִֹיים ,וְּתַקֵבּץ ְש
ָקְדְש
ָׁלה ָהִראשוָֹנה,
ׁב .וָּבָאה ַהֶמְּמָש
ָׁפּטוֹ ֵיֵש
שָרֵאל ֶאל ָנֵוהוּ ְוַאְרמוֹן ַעל ִמְש
ׁב ִי ְׂ
ְוָהֵש
ׁם ְייָ ֱאָהיוְ ,ו ִנְקווּ ֵאָליו ָכּל
ַׁלִיםְ ,וָעַמד ְוָרָעה ְבּעׂז ְייָ ִבּ ְגאוֹן ֵש
ַמְמֶלֶכת ְלַבת ְירוָּש
ֶׁכם ֶאָחדִ .כּי ְלֲ אַנְחנוּ ְמַחִכּים ,וְּמַצִפּים
ׁם ְייָ וְּלָעְבדוֹ ְש
ַהגּוִֹייםִ ,לְקרׂא ֻכָלּם ְבֵּש
ׁנוּ ְייָ ִמִסְּבֵרנוּ ְוַאל ַתַּפּח ָנא
ִלישוָּעֶת ,וְּמיֲַחִלים ַלֲהמוֹן ַרֲחֶמיַ וֲחָסֶדיַ .אל ְתִּביֵש
ֲׁעִ תֵּתּן ָלנוְּ ,וַקֵיּם ָלנוּ ַהְבָטחוֶֹתי וָּמֵלא ָלנוּ
ַמְלֵכּנוּ ֶאת ִתְּקָוֵתנוַּ .הְרֵאנוּ ְייָ ַחְסֶדְּ וִיְש
33
ֶנָחמוֶֹתי
—————— • ——————
! אי 7לנו כח אמי< כזה ,אשר יוכל להרי .קול שופרו למע 7ישמע כל ע.
ישראל ממזרח שמש עד מבואו ,בקול רע ,.קומו בני .ותנו גאולה להא.
הנהלאה ,קומו כולכ .כאיש אחד ע .החיל והחוס 7שלכ ,.ע .היקו .אשר
ברככ .ה' ומהרו לגאול את אדמת הקודש ,לית 7אותה בידי בניה4בוניה,
השבי .אליה מכל קצוות הגולה ,להחיות שממותיה לבנות הנהרסות
ולטעת הנשמה.
אר< חפ< עמ' נ4נג

ואי 7שופר 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 .ועדיי 7אי 7אנו יודעי .מהיכ7
התקיעה יוצאה ,זה שנאמר )ישעיה סי,ו ,ו( קול שאו 7מעיר ,קול
מהיכל ,קול ד' משל .גמול לאויביו.
ספרי במדבר ,פרשת בהעלות5

ויהי רצו 2מלפני 5וכו'  4סיו .הבקשה הראשונה לרב סעדיה גאו7
ז"ל.
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ׁ,
ָבּרוַּ אָתּה ְבֵּבית ִמְקָדֶּש
וָּברוַּ אָתּה ְבָּכל ַאְפֵסי ָהָאֶרץ.
ָׂרֵאל,
ָבּרוַּ אָתּה ִבְּבֵני ִיְש
וָּברוַּ אָתּה ְבָּכל ְלֻאִמּים.
ָבּרוַּ אָתּה ַבּדּוֹרוֹת ָהעוְֹבִרים,
וָּברוַּ אָתּה ַבּדּוֹרוֹת ַהָבִּאים.
ָבּרוַּ אָתּה ִבּיֵמי ָגלוֵּתנוּ,
וָּברוַּ אָתּה ִבּיֵמי ְגֻאָלֵּתנוּ.

ׁיָעה ֶאת ַעֶמּ וָּבֵרֶ את ַנֲחָלֶת,
הוִֹש
ֵׂאם ַעד ָהעוָֹלם:
וְּרֵעם ְוַנְשּ
חזן וקהל :

ִיְמְ ייָ ְלעוָֹלםֱ ,אַהִיִ ציּוֹןְ ,לדׂר ָודׂר ַהְללוּיָה:
מנין שנות אתחלתא דגאולה  -מנהג ביהכ"נ האיטלקי בירושלים.
לאחר סדר תפילת ערבית ,אחרי התקיעה וקריאת "לשנה הבאה" ,החזן מכריז:
ישעיה נב

ׂר טוֹב
ׁלוֹם ְמַבֵשּ
ִׁמיַע ָש
ׂרַ ,מְש
ַמהָ-נּאווּ ַעלֶ-הָהִרים ַר ְגֵלי ְמַבֵשּ
ֵׂמר ְלִציּוֹן ָמַלֱ אַהִי:
ִׁמיַע ְישוָּעה ,א
ַמְש
ׁ ִנים ִלְתִחַלּת ְגֻּאָלֵּתנוּ ַבֲּהָקַמת
ְׁמעוַּ :היּוֹםָ ...ש
ָׂרֵאל ִש
ָאֵחינוּ ֵבּית ִיְש
ְמִדיָנֵתנוּ ְבֶּאֶרץ ֲאבוֵֹתינוּ.
ָהַרֲחָמן הוּא ְיכוֹ ְנָנהּ ַעד עוָֹלם ֶסָלה.
חזן וקהל:

שְמָחה בּוֹ.
ׂה ְייָ ָנ ִגיָלה ְוִנ ְׂ
ֶזה ַהיּוֹם ָעָש
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! ההרגשה של אור הישועה מקשקשת לפנינו כזוג ,כל גבול אר<4ישראל כולו
אומר כבוד וקורא להתעוררות רוחנית ומעשית איתנה ,והקול עוד יחזק,
מיו .ליו .ית 7אומר רב ,ומפרק לפרק ישגא החזיו ,7חזו 7מופתי 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 החזו 7מתחיל להתנוצ< .האומה הרזית שבה לאר< הרזי ..אר<
הפלאות מתחלת להיות נודעת בחיי ,.והחיי .בבוא .אל תוכה אינ.

שופ
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סוגרין הארון
חזן וקהל מנעימים )במנגינת 'התקוה'(:
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ׁיַבת ִציּוֹן ָהִיינוּ ְכּחְׂלִמים:
ׁיר ַהַמֲּעלוֹת ְבּשוּב ְיהָׂוה ֶאת ִש
ִש
ׂחוֹק ִפּינוּ וְּלשוֵֹננוּ ִרָנּה ָאז יׂאְמרוּ ַבגּוִֹים ִה ְגִדּיל ְיהָׂוה
ָאז ִיָמֵּלא ְש
ַלֲעשׁוֹת ִעם ֵאֶלּה:
ֵׂמִחים:
ִה ְגִדּיל ְיהָׂוה ַלֲעשׁוֹת ִעָמּנוּ ָהִיינוּ ְש
ִׁביֵתנוּ ַכֲּאִפיִקים ַבֶּנֶּגב:
שוָּבה ְיהָׂוה ֶאת ְש
ַהזְּׂרִעים ְבִּדְמָעה ְבִּרָנּה ִיְקצׂרוּ:
36
ׂא ֲאֻלמָּׂתיו:
ַׁ הָזַּרע בּׂא יָבׂא ְבִרָנּה נֵׂש
ׂא ֶמֶש
ָהלוֵֹ יֵל וָּבכׂה נֵׂש
—————— • ——————
יודעי .את עצמ ,.כי ה .נתעלו ,כי קודש קדשי .ה ..אבל עלילות
לעלילות יצטרפו והאור יבקע מציו 7וגור אריה יהודה יחל לחוש את רע.
גבורתו.
ת"ל שארצנו הקדושה הולכת ונבנית לעינינו .דבר ד' בידי עבדיו הנביאי,.
ע"ד שיבת ציו 7וצמיחת קר 7ישועה לבית ישראל על אדמת הקודש ,הול5
ומתמלא בחסדו הגדול .שבי גולה הולכי .ובאי .בחמדת נפש אל ערי
יהודה ,אשר החלו להתנער מעפר שממות 4 ,7ועינינו רואות ושמחות.
אר< חפ< עמ' נד4נה

שיר המעלות  4בזה המזמור התפלל המשורר ,שיזכו להיות
בקבו< גליות ג .בלתי ראויי .לזה.
פירוש ר' עובדיה ספורנו ז"ל

! במדרש שלחי 5פרדס רמוני .כו' ע"ש .העני 7הוא כי כל זמ 7שהיו בנ"י
בגלות ,לא יכלו להוציא מכח אל הפועל הקדושה והחיות ואלקות שהיה
טמו 7בה ..לכ 7לא הכיר ג .מרע"ה .ואמר באיזה זכות כו' והשיבו הקב"ה
בהוציא 5כו' תעבדו 7כו' הא' כו' ,פירוש שתיכ; כשיצאו לחירות יתגלה
כוח 7של ישראל .ובנ"י נבראו להיות צבאות ה' ולפרס .כבודו בעול ,.רק
בהיות 7כפוי 7תחת יד מלכות בשר וד ,.אינ .יכולי .לקבל מלכות שמי,.
כדאיתא בזוה"ק פרשת בהר .ולכ 7כשיצאו מתחת יד .התחילו לקבל
מלכות ה' ,וזה הרמז "וחמשי .עלו בנ"י"  4מזוייני .".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
המכוו 7של הגאולה להיות פנוי ,.רק שקיבלו החירות כדי להיות מוכני.
למלחמות מצוה .וזה הרמז "ויהי בשלח"  4לשו 7צרה ,שעתה התחילו לחפש
בשלימות עצמות ,7וראו שעדיי 7חסרי .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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ֵׁמהּ ַרָבּאְ .בָּעְלָמא ִדּי ְבָרא ִכְרעוֵּתהּ
קדיש שלםִ :יְתַגַּדּל ְוִיְתַקַדּש ְש
ׁיֵחהּ.
ְויְַמִליַ מְלכוֵּתהּ ְויְַצַמח ֻפְּרָקֵנהּ ִויָקֵרב ְמִש
ָׂרֵאל
ְבַּחֵיּיכוֹן וְּביוֵֹמיכוֹן וְּבַחֵיּי ְדָכל ֵבּית ִיְש
ַבֲּעָגָלא וִּבְזַמן ָקִריבְ .וִאְמרוּ ָאֵמן.
ֵׁמהּ ַרָבּא ְמָבַרְ לָעַלם וְּלָעְלֵמי ָעְלַמיָּא.
ְיֵהא ְש
ׂא
ַׁתַּבּח ְוִיְתָפַּאר ְוִיְתרוַֹמם ְוִיְתַנֵשּ
ִיְתָבַּרְ וִיְש
ׁא ְבִּרי הוּא.
ֵׁמהּ ְדֻקְדָש
ְוִיְתַהָדּר ְוִיְתַעֶלּה ְוִיְתַהָלּל ְש
ׁיָרָתא
ְלֵעָלּא ִמן ָכּל ִבְּרָכָתא ְוִש
ְׁבָּחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַדֲּאִמיָרן ְבָּעְלָמאְ .וִאְמרוּ ָאֵמן.
ֻתְּש
ָׂרֵאל
ִתְּתַקֵבּל ְצלוְֹתהוֹן וָּבעוְּתהוֹן ְדָכל ֵבּית ִיְש
ַׁמיָּאְ ,וִאְמרוּ ָאֵמן.
ֳקָדם ֲאבוּהוֹן ִדּי ִבְש
ַׁמיָּא ְוַחִיּים טוִֹבים ָעֵלינוּ
ָׁלָמא ַרָבּא ִמן ְש
ְיֵהא ְש
ָׂרֵאלְ ,וִאְמרוּ ָאֵמן.
ְוַעל ָכּל ִיְש
ׁלוֹם ָעֵלינוּ
ׂה ָש
ׁלוֹם ִבְּמרוָֹמיו ,הוּא יֲַעֶש
ׂה ָש
עוֶֹש
שָרֵאל ְוִאְמרוּ ָאֵמן.
ְוַעל ָכּל ִי ְׂ
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סדר ספירת העומר
ׁם י"ה
ִׁכיְנֵתּיהּ ִבְּדִחילוּ וְּרִחימוְּ ,ליֵַחד ֵש
ׁא ְבִּרי הוּא וְּש
ׁם ִיחוּד קוְּדָש
ְלֵש
ׂה
ָׂרֵאלִ .הְנִני מוָּכן וְּמזוָּמן ְלַקֵיּם ִמְצַות ֲעֵש
ׁם ָכּל ִיְש
ִׁלים ְבֵּש
בו"ה ְבִּיחוָּדא ְש
ָׁבּת
ָׁכּתוּב ַבּתּוָֹרה :וְּסַפְרֶתּם ָלֶכם ִמָמֳּחַרת ַהַשּ
ׁל ְסִפיַרת ָהעוֶֹמרְ ,כּמוֹ ֶש
ֶש
ָׁבּתוֹת ְתִּמימוֹת ִתְּהֶייָנהַ ,עד
ַׁבע ַש
ִמיּוֹם ֲהִביֲאֶכם ֶאת עֶׂמר ַהְתּנוָּפהֶ ,ש
ׁה
ׁים יוֹםְ ,וִהְקַרְבֶתּם ִמְנָחה ֲחָדָש
ִׁביִעית ִתְּסְפּרוּ ֲחִמִשּ
ָׁבּת ַהְשּ
ִמָמֳּחַרת ַהַשּ
ַלְיהָׂוה:
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! ר' יוחנ 7אמר :לעול .לא תהא מצות העומר קלה בעיני ,5שעל ידי מצות
העומר זכה אבינו אברה .לירש את אר< כנע ,7הדא דכתיב "ונתתי ל5
ולזרע 5אחרי 5את אר< מגורי 5וגו'" )בראשית יז ,ח( ,על מנת " 4ואתה את
בריתי תשמר" )ש ,.בראשית יז ,ט(.
פסיקתא דרב כהנא פרשה ח ,ד

! משרשי המצוה על צד הפשט ,לפי שכל עיקר 7של 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 .ועני 7גדול הוא לה ,.יותר מ 7החירות
מעבדות ,ולכ 7יעשה הש .למשה אות צאת .מעבדות לקבלת התורה ,כי
התפל עושי 7אות לעול .אל העיקר.
ומפני כ ,7כי היא כל עיקר 7של 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 המני 7מראה
לאד .כי כל ישעו וכל חפצו להגיע אל הזמ 7ההוא.
ספר החינו ,5מצוה 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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ׂה יֵָדינוּ כּוְֹנָנה ָעֵלינוּ,
ִויִהי נוַֹעם ֲאדָׂני ֱאֵהינוּ ָעֵלינוּ ,וַּמֲעֵש
ׂה יֵָדינוּ כּוְֹנֵנהוּ:
וַּמֲעֵש

ׁנוּ
ׁר ִקְדָּש
ָבּרוַּ אָתּה ְיהָׂוה ֱאֵהינוּ ֶמֶלָ העוָֹלםֲ ,אֶש
ְבִּמְצוָֹתיו ְוִצָוּנוּ ַעל ְסִפיַרת ָהעוֶֹמר:
כאשר חל יום העצמאות בג' אייר:

ׁבוּעוֹת
ֵׁני ָש
ֵׁהם ְש
ׂר יוֹם ֶש
ׁמוָֹנה ָעָש
ַהיּוֹם ְש
ְוַאְרָבָּעה יִָמים ָלעוֶֹמר.

נצח שבתפארת .י .עמים .יחודך.

כאשר חל יום העצמאות בד' אייר:

ׁבוּעוֹת
ֵׁני ָש
ֵׁהם ְש
ׂר יוֹם ֶש
ָׁעה ָעָש
ַהיּוֹם ִתְּש
ׁה יִָמים ָלעוֶֹמר.
ַוֲחִמָשּ

הוד שבתפארת .ת .כולם .כבבת.

כאשר חל יום העצמאות בה' אייר:

ׁה
ָׁשּ
ׁבוּעוֹת ְוִש
ֵׁני ָש
שֵהם ְש
שִרים יוֹם ֶׁ
ַהיּוֹם ֶע ְׂ
יִָמים ָלעוֶֹמר.
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יסוד שבתפארת .ש .ישמחו .שמרם.
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בעל "קול התור" תלמיד הגר"א ,מבאר ,כי הכח של קדושת ירושלי .מלוה
את בני ישראל בכל הדר 5בה הלכו ממצרי .עד ירושלי ,.ואמר בש.
הגר"א כי דבר זה מרומז מפורש בפסוק" :הל 5וקראת באזני ירושלי.
לאמר ,כה אמר ה' זכרתי ל 5חסד נעורי 5אהבת כלולותי 5לכת 5אחרי
במדבר באר< לא זרועה" .לפי הדרש כוונת "ירושלי ".בפסוק זה היא על
כנסת ישראל בכללה ,אמנ .אי 7מקרא יוצא מידי פשוטו ,ולפי הפשט נאמר
זה על ירושלי ,.שהיא הלכה אחרי ה' במדבר ,היינו  4כח הקדושה של
ירושלי .כאמור ,ודרגת קדושת ירושלי .היא ב4מ"ט שערי קדושה.
כשהיא מחוברת לירושלי .של מעלה ,בזמ 7שהיא 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 .וכ 7הוא הצביו 7השל .של נשמת לאומנו.
אי 7חצאיות ,אי 7חלקיות ואי 7תוכני .של פירוד במהותה של אותה הנשמה
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—————— • ——————
הגדולה של האומה אשר קדושת האחדות היא כל חייה כל יסודה וקיומה
"אתה אחד ושמ 5אחד ומי כעמ 5ישראל גוי אחד באר<.
מאמרי הראיה עמ' 181

! ...והלאה אנו צועדי ..בני 7האר< ,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 ,והקרב 7המקודש עמו הוא קרב 7צבור ,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 כ 5נטושה 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 ובני 7ארצו
בכל תוצאותיה המעשיות והקרקעיות תוכ 7קודש 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 4ואי 5יכול הקרב 7הבא ב"החל חרמש בקמה" להיות
דוחה את השבת ,א .לא הרמז הגדול שיש כא 7כי החקלאות האר<
ישראלית בישראל ,יסוד ישובו ובני 7נחלתו ,נמשכת היא ממקור הקודש
באומה קדושה זו? וא .כי כל העבודה החקלאית בגילויה והתמשכותה
המעשית ,הרי היא מכלל מלאכת החול ואסורה בשבת ,אבל הקרב 7של
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 כ 7רצתה להאפיל אותו ולהבליט ש"אי7
קצירת העומר דוחה את השבת" ,אי 7החקלאות 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 .כ 7אנו למדי .כי רוח האומה כולה ,ביחודה וכללותה ,כולו קודש
הוא "כי ע .קדוש אתה לד' אלקי "5וברוח המיוחד הזה אשר אי 7בכל
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(

ׁה
ָׁשּ
ֵׁהם ִש
ׁה ְוַאְרָבִּעים יוֹם ֶש
ׁלָש
ַהיּוֹם ְש
ׁבוּעוֹת ְויוֹם ֶאָחדָ ,לעוֶֹמר.
ָש
חסד שבמלכות .ת .יברכנו .שועתנו.

ָהַרֲחָמן ,הוּא יֲַחִזיר ָלנוּ ֲעבוַֹדת ֵבּית ַהִמְּקָדּש ִלְמקוָֹמהּ
ִבְּמֵהָרה ְבּיֵָמינוָּ ,אֵמן ֶסָלה.
יש נוהגים להוסיף:

ׁירֱ :אִהים ְיָחֵנּנוּ ִויָבְרֵכנוּ יֵָאר ָפָּניו ִאָתּנוּ ֶסָלה:
ַלְמַנֵצַּח ִבְּנ ִגינוֹת ִמְזמוֹר ִש
ָלַדַעת ָבָּאֶרץ ַדְּרֶכְּ בָּכל גּוִֹים ְישוָּעֶת :יוֹדוַּ עִמּים ֱאִהים יוֹדוַּ עִמּים
ׁר וְּלֻאִמּים ָבָּאֶרץ ַתְּנֵחם
ׁפּׂט ַעִמּים ִמיש
ׂ
שְמחוּ ִויַרְנּנוּ ְלֻאִמּים ִכּי ִתְש
ֻכָּלּםִ :י ְׂ
ֶסָלה :יוֹדוַּ עִמּים ֱאִהים יוֹדוַּ עִמּים ֻכָּלּםֶ :אֶרץ ָנְתָנה ְיבוָּלהּ ְיָבְרֵכנוּ
ֱאִהים ֱאֵהינוְּ :יָבְרֵכנוּ ֱאִהים ְוִייְראוּ אוֹתוֹ ָכּל ַאְפֵסי ָאֶרץ:
ָאָנּא ְבּכַׂחְ ,גֻּדַלּת ְיִמיְנַ ,תִּתּיר ְצרוָּרה.
ׂ ְגֵּבנוּ ַטֲהֵרנוּ נוָֹרא.
ַקֵבּל ִרַנּת ַעְמַּ ,ש
ְׁמֵרם.
ׁי ִיחוְּדְ ,כָּבַבת ָש
ָנא ִגבּוֹר ,דּוְֹרֵש
ָבְּרֵכם ַטֲהֵרםַ ,רֲחֵמי ִצְדָקְתָ ,תִּמיד ָגְּמֵלם.
ֲחִסין ָקדוֹשְ ,בּרוֹב טוְּבַ ,נֵהל ֲעָדֶת.
ֶׁת.
יִָחיד ֵגֶּאהְ ,לַעְמְּ פֵּנה ,זוְֹכֵרי ְקֻדָשּ
ַׁמע ַצֲעָקֵתנוּ ,יוֵֹדַע ַתֲּעלוּמוֹת.
ְׁוָעֵתנוּ ַקֵבּל ,וְּש
ַש

)אב"ג ית"ץ(
)קר"ע שט"ן(
)נג"ד יכ"ש(
)בט"ר צת"ג(
)חק"ב טנ"ע(
)יג"ל פז"ק(
)שק"ו צי"ת(

ׁם ְכּבוֹד ַמְלכוּתוֹ ְלעוָֹלם ָוֶעד:
ָבּרוֵּ ש
—————— • ——————
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 .מת 7תורתנו לאות עול .לישראל ,ולערובת נצח לתקומת שיבת שבותו,
וצמיחת קר 7ישעו ,על אדמת קדשו אשר אהב סלה ,בימי 7ה' 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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ׁה ַעְבֶדִּ לְספּוֹר ְסִפיַרת ָהעוֶֹמר
ׁל עוָֹלםַ ,אָתּה ִצִוּיָתנוּ ַעל ְיֵדי מֶש
ִרבּוֹנוֹ ֶש
ָׁכַּתְבָתּ ְבּתוָֹרֶת :וְּסַפְרֶתּם
ְכֵּדי ְלַטֲהֵרנוּ ִמְקִלפּוֵֹתינוּ וִּמטּוְּמאוֵֹתינוְּ ,כּמוֹ ֶש
ָׁבּתוֹת
ַׁבע ַש
ָׁבּת ִמיוֹם ֲהִביֲאֶכם ֶאת עוֶֹמר ַהְתּנוָּפה ֶש
ָלֶכם ִמָמֳּחַרת ַהַשּ
ׁים יוֹםְ .כֵּדי
ִׁביִעית ִתְּסְפּרוּ ֲחִמִשּ
ָׁבּת ַהְשּ
ְתִּמימוֹת ִתְּהֶייָנהַ ,עד ִמָמֳּחַרת ַהַשּ
ָׂרֵאל ִמֻזֲּהָמָתם .וְּבֵכן ְיִהי ָרצוֹן ִמְלָּפֶניְ יהָׂוה
ִׁיָּטֲּהרוּ ַנְפשוֹת ַעְמִּ יְש
ֶש
ָׁסַּפְרִתּי ַהיּוֹםְ ,יֻתַקּן ַמה
ִׁבְּזכוּת ְסִפיַרת ָהעוֶֹמר ֶש
ֱאֵהינוּ ֵואֵהי ֲאבוֵֹתינוֶּ ,ש
ׁל
ׁה ֶש
ָׁפַּגְמִתּי ִבְּסִפיָרה )השייך לאותו הלילה(ְ ,וֶאָטֵּהר ְוֶאְתַקֵדּש ִבְּקֻדָשּ
ֶש
ַׁפע ַרב ְבָּכל ָהעוָֹלמוֹת וְּלַתֵקּן ֶאת ַנְפשוֵֹתינוּ
ַׁפּע ֶש
ַמְעָלהְ ,וַעל ְיֵדי ֶזה יְֻש
ְׁת
ׁנוּ ִבְּקֻדָש
ׁמוֵֹתינוּ ִמָכּל ִסיג וְּפַגם ,וְּלַטֲהֵרנוּ וְּלַקְדֵּש
ְורוּחוֵֹתינוּ ְוִנְש
ָהֶעְליוָֹנהָ ,אֵמן ֶסָלה.

ׁלּׂא
ׁיתֶ ,ש
ֵׁבַּח ַלֲאדוֹן ַהכּׂלָ ,לֵתת ְגֻּדָלּה ְליוֵֹצר ְבֵּראִש
ָעֵלינוּ ְלַש
ׂם
ׁלּׂא ָש
ְׁפּחוֹת ָהֲאָדָמהֶ ,ש
שָמנוּ ְכִּמְש
ׂנוּ ְכּגוֵֹיי ָהֲאָרצוֹתְ ,וא ָׂ
ָעָש
ַׁתֲּחִוים ְלֶהֶבל ָוִריק
שֵהם ִמְש
ֶחְלֵקנוּ ָכֶּהם ְוגוָֹרֵלנוּ ְכָּכל ֲהמוָֹנםֶׁ .
ַׁתֲּחִוים וּמוִֹדים
ׁיַעַ ,וֲאַנְחנוּ כּוְֹרִעים וִּמְש
וִּמְתַפְּלִלים ֶאל ֵאל א יוִֹש
ַׁמִים
ׁהוּא נוֶֹטה ָש
ִלְפֵני ֶמֶלַ מְלֵכי ַהְמָּלִכים ַהָקּדוֹש ָבּרוּ הוּאֶ ,ש
שִכיַנת ֻעזּוֹ ְבָּגְבֵהי
שַּמִים ִמַמַּעל ,וּ ְׁ
ׁב ְיָקרוֹ ַבּ ָׁ
ְויוֵֹסד ָאֶרץ ,וּמוַֹש
ְמרוִֹמים .הוּא ֱאֵהינוּ ֵאין עוֹדֱ ,אֶמת ַמְלֵכּנוֶּ ,אֶפס זוָּלתוַֹ ,כָּכּתוּב
ׁבָׂת ֶאל ְלָבֶבִ ,כּי ְיהָׂוה הוּא ָהֱאִהים
ְבּתוָֹרתוְֹ :ויַָדְעָתּ ַהיּוֹם ַוֲהֵש
40
ַׁמִים ִמַמַּעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָתַּחתֵ ,אין עוֹד:
ַבָּשּ
ְוַעל ֵכּן ְנַקֶוּה ְלְּ יהָׂוה ֱאֵהינוּ ִלְראוֹת ְמֵהָרה ְבִּתְפֶאֶרת ֻעֶזּ,
ְלַהֲעִביר ִגּלּוִּלים ִמן ָהָאֶרץְ ,וָהֱאִליִלים ָכּרוֹת ִיָכֵּרתוּןְ ,לַתֵקּן עוָֹלם
ֶׁמְ לַהְפנוֹת ֵאֶליָ כּל
ׂר ִיְקְראוּ ִבְש
ַׁדּיְ ,וָכל ְבֵּני ָבָש
ְבַּמְלכוּת ַש
ֵׁבי ֵתֵבלִ ,כּי ְלִ תְּכַרע ָכּל ֶבֶּר,
ֵׁעי ָאֶרץ .יִַכּירוּ ְוֵיְדעוּ ָכּל יוְֹש
ִרְש
ְׁמ
שַּבע ָכּל ָלשוֹןְ .לָפֶניְ יהָׂוה ֱאֵהינוּ ִיְכְרעוּ ְוִיפּׂלוְּ ,וִלְכבוֹד ִש
ִתּ ָׁ
ְיָקר ִיֵתּנוִּ ,ויַקְבּלוּ ֻכָלּם ֶאת עׂל ַמְלכוֶּתְ ,וִתְמֲ עֵליֶהם ְמֵהָרה
ְׁלִּ היא וְּלעוְֹלֵמי ַעד ִתְּמְ בָּכבוֹד.
ְלעוָֹלם ָוֶעדִ ,כּי ַהַמְּלכוּת ֶש

—————— • ——————
! עלינו לשבח .שמעתי שיהושע תיקנו בשעה שכבש יריחו.
מחזור ויטרי
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ַכָּכּתוּב ְבּתוָֹרֶתְ :יהָׂוה ִיְמְ לעוָֹלם ָוֶעדְ .וֶנֱאַמרְ :וָהיָה ְיהָׂוה
ׁמוֹ ֶאָחד.
ְלֶמֶלַ על ָכּל ָהָאֶרץַ ,בּיּוֹם ַההוּא ִיְהֶיה ְיהָׂוה ֶאָחד וְּש
ִׁעים ִכּי ָתבׂא:
ַׁאת ְרָש
ׂם וִּמשּ
ׂ
ַאל ִתּיָרא ִמַפַּחד ִפְּתא
ֻעצוּ ֵעָצה ְוֻתָפרַ ,דְּבּרוּ ָדָבר ְוא יָקוּםִ ,כּי ִעָמּנוּ ֵאל:
ׂא ַוֲאִני
ׂיִתי ַוֲאִני ֶאָשּ
ׂיָבה ֲאִני ֶאְסבּׂלֲ ,אִני ָעִש
ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הוּאְ ,וַעד ֵש
ֶאְסבּׂל ַוֲאַמֵלּט:

ֵׁמהּ ַרָבּא.
קדיש יתוםִ :יְתַגַּדּל ְוִיְתַקַדּש ְש
ְבָּעְלָמא ִדּי ְבָרא ִכְרעוֵּתהּ
ׁיֵחהּ.
ְויְַמִליַ מְלכוֵּתהּ ְויְַצַמח ֻפְּרָקֵנהּ ִויָקֵרב ְמִש
ָׂרֵאל
ְבַּחֵיּיכוֹן וְּביוֵֹמיכוֹן וְּבַחֵיּי ְדָכל ֵבּית ִיְש
ַבֲּעָגָלא וִּבְזַמן ָקִריבְ .וִאְמרוּ ָאֵמן.
שֵמהּ ַרָבּא ְמָבַרְ לָעַלם וְּלָעְלֵמי ָעְלַמיָּא.
ְיֵהא ְׁ
ׂא
ַׁתַּבּח ְוִיְתָפַּאר ְוִיְתרוַֹמם ְוִיְתַנֵשּ
ִיְתָבַּרְ וִיְש
ׁא ְבִּרי הוּא.
ֵׁמהּ ְדֻקְדָש
ְוִיְתַהָדּר ְוִיְתַעֶלּה ְוִיְתַהָלּל ְש
ׁיָרָתא
ְלֵעָלּא ִמן ָכּל ִבְּרָכָתא ְוִש
ְׁבָּחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַדֲּאִמיָרן ְבָּעְלָמא ְוִאְמרוּ ָאֵמן.
ֻתְּש
ַׁמיָּא ְוַחִיּים טוִֹבים ָעֵלינוּ
שָלָמא ַרָבּא ִמן ְש
ְיֵהא ְׁ
שָרֵאל ְוִאְמרוּ ָאֵמן.
ְוַעל ָכּל ִי ְׂ
ׁלוֹם ִבְּמרוָֹמיו
ׂה ָש
עוֶֹש
ׁלוֹם ָעֵלינוּ
ׂה ָש
הוּא יֲַעֶש
שָרֵאל ְוִאְמרוּ ָאֵמן.
ְוַעל ָכּל ִי ְׂ
חזן
קהל וחזן

ָבְּרכוּ ֶאת ְיהָׂוה ַהְמבָׂר
ָבּרוְּ יהָׂוה ַהְמבָׂרְ לעוָֹלם ָוֶעד
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חזן וקהל בנעימה:

ׁיַח,
ֵׁלָמהְ ,בִּביַאת ַהָמִּש
ֲאִני ַמֲאִמין ֶבֱּאמוָּנה ְש
ִׁיְּתַמְהֵמַהּ,
ְוַאף ַעל ִפּי ֶש
ִעם ָכּל ֶזה ֲאַחֶכּה לּוֹ
ׁיָּבוֹא.
ְבָּכל יוֹם ֶש

מברכים איש את רעהו בברכת:

ֵׁלָמה!
שְמָחה ְלַאְלָתּר ִל ְגֻאָלה ְש
מוֲֹעִדים ְל ִׂ
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סדר קידוש לבנה
תהלים קמח

41

ַׁמִים ַהְללוּהוּ ַבְּמרוִֹמים:
ַהְללוּיָהּ ַהְללוּ ֶאת ְיהָׂוה ִמן ַהָשּ
ַהְללוּהוּ ָכּל ַמְלָאָכיו ַהְללוּהוּ ָכּל ְצָבָאיו:
ֶׁמש ְויֵָרַח ַהְללוּהוּ ָכּל כּוְֹכֵבי אוֹר:
ַהְללוּהוּ ֶש
ָׁמִים:
ׁר ֵמַעל ַהָשּ
ָׁמִים ְוַהַמִּים ֲאֶש
ֵׁמי ַהָשּ
ַהְללוּהוּ ְש
ׁם ְיהָׂוה ִכּי הוּא ִצָוּה ְו ִנְבָראוּ:
ְיַהְללוּ ֶאת ֵש
ַויֲַּעִמיֵדם ָלַעד ְלעוָֹלם ָחק ָנַתן ְוא יֲַעבוֹר:
ׁא ְבִּרי
ׁם ִיחוּד קוְּדָש
ֲהֵריִני מוָּכן וְּמזוָּמן ְלַקֵיּם ַהִמְצָוה ְלַקֵדּש ַהְלָּבָנהְ ,לֵש
ָׂרֵאל:
ׁם ָכּל ִיְש
שִכיְנֵתּיהּ ַעל ְיֵדי ַההוּא ָטִמיר ְוֶנְעָלם ְבֵּש
הוּא וּ ְׁ
ישים פניו למזרח ויישר רגליו ויראה ראיה אחת בפני הלבנה קודם שיתחיל לברך
ואח"כ לא יביט בה כלל:

ׁר ְבַּמֲאָמרוֹ ָבָּרא
ָבּרוַּ אָתּה ְיהָׂוה ֱאֵהינוּ ֶמֶלָ העוָֹלםֲ ,אֶש
ׁנּוּ ֶאת
ׁלּׂא ְיַש
ָׁחִקים ,וְּברוַּח ִפּיו ָכּל ְצָבָאם ,חׂק וְּזַמן ָנַתן ָלֶהם ֶש
ְש
ְׁפֻּעָלּתוֹ
ֵׂמִחים ַלֲעשׁוֹת ְרצוֹן קוָֹנם ,פּוֵֹעל ֱאֶמת ֶש
ׂים וְּש
ִׂש
ַתְּפִקיָדםָ ,ש
ֵׁהם
ִׁתְּתַחֵדּשֲ ,עֶטֶרת ִתְּפֶאֶרת ַלֲעמוֵּסי ָבֶטן ֶש
ֱאֶמתְ ,וַלְלָּבָנה ָאַמר ֶש
ׁם ְכּבוֹד ַמְלכוּתוֹ.
ֲעִתיִדים ְלִהְתַחֵדּש ְכּמוָֹתהּ ,וְּלָפֵאר ְליוְֹצָרם ַעל ֵש
ׁים.
ָבּרוַּ אָתּה ְיהָׂוה ְמַחֵדּש ֳחָדִש
ג' פעמים:
ג' פעמים:
ג' פעמים:
ג' פעמים:
ג' פעמים:

ָׂ ,בּרוּ קוֵֹנָ ,בּרוּ בּוְֹרֵא.
ָבּרוּ יוְֹצֵרָ ,בּרוּ עוֵֹש
ֲׁא ִני רוֵֹקד ְכֶּנ ְגֵדְּ וֵאי ִני יָכוֹל ִל ְנגוַֹע ָבַּ ,כּ
ׁם ֶש
ְכֵּש
א יוְּכלוּ ָכּל אוְֹיַבי ִל ְנגּוַֹע ִבּי ְלָרָעה:
ִתּפּׂל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד ִבּ ְגדׂל ְזרוֲֹעִ יְדּמוּ ָכָּאֶבן:
ָכָּאֶבן ִיְדּמוּ ְזרוֲֹעִ בּ ְגדׂלָ ,וַפַחד ֵאיָמָתה ֲעֵליֶהם ִתּפּׂל:
ָׂרֵאל ַחי ְוַקיָּם:
ָדִּוד ֶמֶלִ יְש

ואומר לחבירו ג' פעמים:

ׁלוֹם ֲעֵליֶכם:
ָש

—————— • ——————
! קידוש לבנה מתאי .הוא לליל יו .העצמאות ,כנאמר בברכת הלבנה
"עטרת תפארת לעמוסי בט 7שה .עתידי .להתחדש כמותה" 4 "...דוד מל5
ישראל חי וקי!" .ועיי 7ראש השנה כה ,א.
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וחבירו משיבו ג' פעמים:

ׁלוֹם:
ֲעֵליֶכם ָש

שָרֵאל ָאֵמן:
ג' פעמיםִ :סָמּן טוֹב וַּמָזּל טוֹב ְיֵהא ָלנוּ וְּלָכל ִי ְׂ
קוֹל דּוִֹדי ִהֵנּה ֶזה ָבּא ְמַדֵלּג ַעל ֶהָהִרים ְמַקֵפּץ ַעל ַה ְגָּבעוֹת דּוֶֹמה
ׁ ִגּיַח
דוִֹדי ִלְצִבי אוֹ ְלעֶׂפר ָהַאיִָּלים ִהֵנּה ֶזה עוֵֹמד ַאַחר ָכְּתֵלנוּ ַמְש
ִמן ַהַחלּוֹנוֹת ֵמִציץ ִמן ַהֲחַרִכּים:

שיר השירים ב

ׂא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין יָבוֹא ֶעְזִרי:
ׁיר ַלַמֲּעלוֹת ֶאָשּ
ִש
שַמִים ָוָאֶרץ:
ׂה ָׁ
ֶעְזִרי ֵמִעם ְיהָׂוה עֵׂש
ְׂמֶר:
ש
ַאל ִיֵּתּן ַלמּוֹט ַר ְגֶלַ אל יָנוּם ׁ
ָׂרֵאל:
ֵׁמר ִיְש
ׁן ש
ׂ
ִהֵנּה א יָנוּם ְוא ִייָש
ְׁמֶרְ יהָׂוה ִצְלַּ על יַד ְיִמיֶנ:
ְיהָׂוה ש
ׂ
ֶׁמש א יֶַכָּכּה ְויֵָרַח ַבָּלְּיָלה:
יוָֹמם ַהֶש
ׁ:
ׁמׂר ֶאת ַנְפֶש
ָׁמְרִ מָכּל ָרע ִיְש
ְיהָׂוה ִיְש
שָמר ֵצאְת וּבוֶֹאֵ מַעָתּה ְוַעד עוָֹלם:
ְיהָׂוה ִי ְׁ

תהלים קכא

ַהְללוּיָהּ ַהְללוּ ֵאל ְבָּקְדשוֹ ַהְללוּהוּ ִבְּרִקיַע ֻעזּוֹ:
ַהְללוּהוּ ִבּ ְגבוּרָׂתיו ַהְללוּהוּ ְכּרׂב ֻגְּדּלוֹ:
ַהְללוּהוּ ְבֵּתַקע שוָֹפר ַהְללוּהוּ ְבֵּנֶבל ְוִכנּוֹר:
ׂף וָּמחוֹל ַהְללוּהוּ ְבִּמ ִנּים ְוֻעָגּב:
ַהְללוּהוּ ְבּת
ַׁמע ַהְללוּהוּ ְבִּצְלְצֵלי ְתרוָּעה:
ַהְללוּהוּ ְבִּצְלְצֵלי ָש
שָמה ְתַּהֵלּל יָהּ ַהְללוּיָהּ:
כּׂל ַה ְנּ ָׁ

תהלים קנ

שָרֵאל ֶאָלּא ְלַהְקִבּיל ְפֵּני
שָמֵעאל ִאְלָמֵלי א ָזכוּ ִי ְׂ
ָתָּנא ְדֵבי ַרִבּי ִי ְׁ
שַמִים ַפַּעם ַאַחת ַבּחֶׂדש ַדּיָםָ .אַמר ַאַבֵּייִ :הְלָכָּ צִרי
ַׁבּ ָׁ
ֲאִביֶהם ֶש
ְלֵמיְמָרא ְמעוָּמדִ :מי זׂאת עוָֹלה ִמן ַהִמְּדָבּר ִמְתַרֶפֶּקת ַעל דּוָֹדהּ:

סנהדרין מב

ִויִהי ָרצוֹן ִמְלָּפֶניְ יהָׂוה ֱאַהי ֵואֵהי ֲאבוַֹתי ְלַמלֹּׂאת ְפּ ִגיַמת
ַהְלָּבָנה ְוא ִיְהֶיה ָבּהּ שוּם ִמעוּטִ ,ויִהי אוֹר ַהְלָּבָנה ְכּאוֹר ַהַחָמּה
ֶׁנֱּאַמר:
ָׁהְיָתה קוֶֹדם ִמעוָּטהֶּ ,ש
ׁיתְ ,כּמוֹ ֶש
ְׁבַעת ְיֵמי ְבֵראִש
וְּכאוֹר ִש
ָׁכּתוּב :וִּבְקשוּ
ׂרוֹת ַה ְגּדוִֹליםְ :וִיְתַקֶים ָבּנוּ ִמְקָרא ֶש
ֵׁני ַהְמּא
ֶאת ְש
ֶאת ְיהָׂוה ֱאֵהיֶהם ְוֵאת ָדִּויד ַמְלָכּםָ ,אֵמן.
תהלים סז

ׁיר:
ַלְמַנֵצַּח ִבּ ְנ ִגינוֹת ִמְזמוֹר ִש
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ֱאִהים ְיָחֵנּנוּ ִויָבְרֵכנוּ יֵָאר ָפָּניו ִאָתּנוּ ֶסָלה:
ָלַדַעת ָבָּאֶרץ ַדְּרֶכְּ בָּכל גּוִֹים ְישוָּעֶת:
יוֹדוַּ עִמּים ֱאִהים יוֹדוַּ עִמּים ֻכָּלּם:
ׁר
ׁפּׂט ַעִמּים ִמיש
ׂ
ְׂמחוּ ִויַר ְנּנוּ ְלֻאִמּים ִכּי ִתְש
ִיְש
וְּלֻאִמּים ָבָּאֶרץ ַתּ ְנֵחם ֶסָלה:
יוֹדוַּ עִמּים ֱאִהים יוֹדוַּ עִמּים ֻכָּלּם:
ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבוָּלהּ ְיָבְרֵכנוּ ֱאִהים ֱאֵהינוּ:
ְיָבְרֵכנוּ ֱאִהים ְוִייְראוּ אוֹתוֹ ָכּל ַאְפֵסי ָאֶרץ:
ׁלּׂא
ׁיתֶ ,ש
ֵׁבַּח ַלֲאדוֹן ַהכּׂלָ ,לֵתת ְגֻּדָלּה ְליוֵֹצר ְבֵּראִש
ָעֵלינוּ ְלַש
ׂם
ׁלּׂא ָש
ְׁפּחוֹת ָהֲאָדָמהֶ ,ש
ָׂמנוּ ְכִּמְש
ׂנוּ ְכּגוֵֹיי ָהֲאָרצוֹתְ ,וא ָש
ָעָש
ַׁתֲּחִוים ְלֶהֶבל ָוִריק
ֵׁהם ִמְש
ֶחְלֵקנוּ ָכֶּהם ְוגוָֹרֵלנוּ ְכָּכל ֲהמוָֹנם ֶש
ַׁתֲּחִוים וּמוִֹדים
ׁיַע ַוֲאַנְחנוּ כּוְֹרִעים וִּמְש
וִּמְתַפְּלִלים ֶאל ֵאל א יוִֹש
ַׁמִים
ׁהוּא נוֶֹטה ָש
ִלְפֵני ֶמֶלַ מְלֵכי ַהְמָּלִכים ַהָקּדוֹש ָבּרוּ הוּאֶ ,ש
שִכיַנת ֻעזּוֹ ְבָּגְבֵהי
ַׁמִים ִמַמַּעל ,וּ ְׁ
ׁב ְיָקרוֹ ַבָּשּ
ְויוֵֹסד ָאֶרץ ,וּמוַֹש
ְמרוִֹמים הוּא ֱאֵהינוּ ֵאין עוֹדֱ ,אֶמת ַמְלֵכּנוֶּ ,אֶפס זוָּלתוַֹ ,כָּכּתוּב
ׁבָׂת ֶאל ְלָבֶבִ ,כּי ְיהָׂוה הוּא ָהֱאִהים
ְבּתוָֹרתוְ :ויַָדְעָתּ ַהיּוֹם ַוֲהֵש
שַּמִים ִמַמַּעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָתַּחתֵ ,אין עוֹד.
ַבּ ָׁ
ְוַעל ֵכּן ְנַקֶוּה ְלְּ יהָׂוה ֱאֵהינוּ ִלְראוֹת ְמֵהָרה ְבִּתְפֶאֶרת ֻעֶזּ,
ְלַהֲעִביר ִגּלּוִּלים ִמן ָהָאֶרץְ ,וָהֱאִליִלים ָכּרוֹת ִיָכֵּרתוּןְ ,לַתֵקּן עוָֹלם
ֶׁמְ לַהְפנוֹת ֵאֶליָ כּל
ׂר ִיְקְראוּ ִבְש
ַׁדּיְ ,וָכל ְבֵּני ָבָש
ְבַּמְלכוּת ַש
ֵׁבי ֵתֵבלִ ,כּי ְלִ תְּכַרע ָכּל ֶבֶּר,
שֵעי ָאֶרץ .יִַכּירוּ ְוֵיְדעוּ ָכּל יוְֹש
ִר ְׁ
ְׁמ
ַׁבע ָכּל ָלשוֹןְ .לָפֶניְ יהָׂוה ֱאֵהינוּ ִיְכְרעוּ ְוִיפּׂלוְּ ,וִלְכבוֹד ִש
ִתָּשּ
ְיָקר ִיֵתּנוִּ ,ויַקְבּלוּ ֻכָלּם ֶאת עׂל ַמְלכוֶּתְ ,וִתְמֲ עֵליֶהם ְמֵהָרה
ְׁלִּ היא וְּלעוְֹלֵמי ַעד ִתְּמְ בָּכבוֹד,
ְלעוָֹלם ָוֶעדִ ,כּי ַהַמְּלכוּת ֶש
ַכָּכּתוּב ְבּתוָֹרֶתְ .יהָׂוה ִיְמְ לעוָֹלם ָוֶעדְ .וֶנֱאַמרְ :וָהיָה ְיהָׂוה
ׁמוֹ ֶאָחד.
ְלֶמֶלַ על ָכּל ָהָאֶרץַ ,בּיּוֹם ַההוּא ִיְהֶיה ְיהָׂוה ֶאָחד וְּש
ִׁעים ִכּי ָתבׂא:
ַׁאת ְרָש
ׂם וִּמשּ
ׂ
ַאל ִתּיָרא ִמַפַּחד ִפְּתא
ֻעצוּ ֵעָצה ְוֻתָפרַ ,דְּבּרוּ ָדָבר ְוא יָקוּםִ ,כּי ִעָמּנוּ ֵאל:
ׂא ַוֲאִני
ׂיִתי ַוֲאִני ֶאָשּ
ׂיָבה ֲאִני ֶאְסבּׂלֲ ,אִני ָעִש
ְוַעד ִזְקָנה ֲאִני הוּאְ ,וַעד ֵש
ֶאְסבּׂל ַוֲאַמֵלּט:
ֵׁמהּ ַרָבּא.
קדיש יתוםִ :יְתַגַּדּל ְוִיְתַקַדּש ְש
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ְבָּעְלָמא ִדּי ְבָרא ִכְרעוֵּתהּ
ׁיֵחהּ.
ְויְַמִליַ מְלכוֵּתהּ ְויְַצַמח ֻפְּרָקֵנהּ ִויָקֵרב ְמִש
ָׂרֵאל
ְבַּחֵיּיכוֹן וְּביוֵֹמיכוֹן וְּבַחֵיּי ְדָכל ֵבּית ִיְש
ַבֲּעָגָלא וִּבְזַמן ָקִריבְ .וִאְמרוּ ָאֵמן.
שֵמהּ ַרָבּא ְמָבַרְ לָעַלם וְּלָעְלֵמי ָעְלַמיָּא.
ְיֵהא ְׁ
ׂא
ַׁתַּבּח ְוִיְתָפַּאר ְוִיְתרוַֹמם ְוִיְתַנֵשּ
ִיְתָבַּרְ וִיְש
ׁא ְבִּרי הוּא.
ֵׁמהּ ְדֻקְדָש
ְוִיְתַהָדּר ְוִיְתַעֶלּה ְוִיְתַהָלּל ְש
ׁיָרָתא
ְלֵעָלּא ִמן ָכּל ִבְּרָכָתא ְוִש
ְׁבָּחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַדֲּאִמיָרן ְבָּעְלָמאְ .וִאְמרוּ ָאֵמן.
ֻתְּש
ַׁמיָּא ְוַחִיּים טוִֹבים ָעֵלינוּ
שָלָמא ַרָבּא ִמן ְש
ְיֵהא ְׁ
ָׂרֵאלְ ,וִאְמרוּ ָאֵמן.
ְוַעל ָכּל ִיְש
ׁלוֹם ָעֵלינוּ
ׂה ָש
ׁלוֹם ִבְּמרוָֹמיו הוּא יֲַעֶש
ׂה ָש
עוֶֹש
שָרֵאל ְוִאְמרוּ ָאֵמן.
ְוַעל ָכּל ִי ְׂ

ָׁבָּרא ֱאֵהינוּ,
טוִֹבים ְמאוֹרוֹת ֶש
ֵׂכּל,
ְיָצָרם ְבַּדַעת ְבִּביָנה וְּבַהְש
ַׂח וּ ְגבוָּרה ָנַתן ָבֶּהם,
כּ
ִׁלים ְבֶּקֶרב ֵתֵּבל.
ִלְהיוֹת מוְֹש
ְמֵלִאים ִזיו וְּמִפיִקים נוַֹגהּ,
ָנֶאה ִזיָום ְבָּכל ָהעוָֹלם,
ׂים ְבּבוָֹאם,
ִׂש
ֵׂמִחים ְבֵּצאָתם ְוָש
ְש
ׂים ְבֵּאיָמה ְרצוֹן קוָֹנם.
עִש
ׁמוֹ,
ְפֵּאר ְוָכבוֹד נוְֹת ִנים ִלְש
ָצֳהָלה ְוִרָנּה ְלֵזֶכר ַמְלכוּתוֹ,
ֶׁמש ַוִיְּזַרח אוֹר,
ָקָרא ַלֶשּ
ָרָאה ְוִהְתִקין צוַּרת ַהְלָּבָנה.

 • 76ג ו א ל י ש ר א ל

ְיִהי ַהחֶׂדש ַהֶזּה
ִכּ ְנבוַּאת ֲאִבי חוֶֹזה,
ַׁמע ְבַּבִית ֶזה
ְוִיָשּ
ְׂמָחה.
ׂשׁוֹן ְוקוֹל ִש
קוֹל ָש

ֲׁאלוֵֹתינוּ,
ָחָזק ְיַמֵלּא ִמְש
ֵׁתנוּ,
ׂה ַבָּקָּש
ַאִמּיץ יֲַעֶש
ׂה יֵָדינוּ
שַלח ְבַּמֲעֵש
ְוהוּא ִי ְׁ
ְבָּרָכה ְוַהְצָלָחה.

