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סדר השכמת הבקר 
יתגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת הבורא, ומיד כשיקיץ משנתו יתבונן בחסדי 
השי"ת שהחזיר לו נשמתו העייפה כשהיא רגועה וחדשה, ובעודו על מיטתו יודה 

לה' על כך, ויאמר: 
 

מֹו ֶדה ֲאִני ְלָפֶני, ֶמֶל ַחי ְוַק ָּים, ֶׁשֶהֱחַזְר ָּת  ִּבי ִנְׁשָמִתי 
 :ְּבֶחְמָלה, ַר ָּבה ֱאמּו ָנֶת 

 
ֵראִׁשית ָחְכָמה ִיְרַאת ְיׂהָוה ֵׂשֶכל טֹו ב ְלָכל עֹו ֵׂשיֶהם  ְּתִה ָּלתֹו  

עֹו ֶמֶדת ָלַעד: 
 ָּברּו  ֵׁשם  ְּכבֹו ד ַמְלכּו תֹו  ְלעֹו ָלם ָוֶעד: 

 
 ּת ֹו ָרה ִצ ָּוה ָלנּו  מֶׁשה מֹו ָרָׁשה ְקִה ַּלת ַיֲעׂקב: ְׁשַמע  ְּבִני מּו ַסר ָאִבי
ְוַאל  ִּתּט ֹו ש ּת ֹו ַרת ִא ֶּמ: ּת ֹו ָרה  ְּתֵהא ֱאמּו ָנִתי, ְוֵאל ַשׁ ַּדי  ְּבֶעְזָרִתי. 
ְוַא ֶּתם ַה ְּדֵבִקים ַביׂהָוה ֱא ֵהיֶכם ַח ִּיים  ֻּכ ְּלֶכם ַהּי ֹו ם: ִלישּו ָעְת ִק ִּויִתי 

ְיׂהָוה: 
 

 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה, ֱא ֵהינּו  ֶמֶל ָהעֹו ָלם, ֲאֶׁשר ִק ְּדָׁשנּו  
 ְּבִמְצֹו ָתיו ְוִצ ָּונּו  ַעל ְנִטיַלת ָיָדִים. 

 
 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֶמֶל ָהעֹו ָלם, ֲאֶׁשר ָיַצר ֶאת 
ָהָאָדם  ְּבָחְכָמה ּו ָבָרא בֹו  ְנָקִבים ְנָקִבים ֲחלּו ִלים ֲחלּו ִלים. 
 ָּגלּו י ְוָידּו ַע ִלְפֵני ִכ ֵּסא ְכבֹו ֶד, ֶׁשִאם ִי ָּפֵתַח ֶאָחד ֵמֶהם אֹו  
ִי ָּסֵתם ֶאָחד ֵמֶהם ִאי ֶאְפָׁשר ְלִהְתַק ֵּים ְוַלֲעמֹו ד ְלָפֶני ֲאִפּל ּו  

ָׁשָעה ֶאָחת.  
 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה, רֹו ֵפא ָכל  ָּבָׂשר ּו ַמְפִליא ַלֲעׁש ֹו ת. 

 

ֱא ַהי, ְנָׁשָמה ֶשׁ ָּנַת ָּת  ִּבי ְטהֹו ָרה ִהיא. ַא ָּתה ְבָראָתּה , 
ַא ָּתה ְיַצְר ָּתּה , ַא ָּתה ְנַפְח ָּתּה   ִּבי, ְוַא ָּתה ְמַׁש ְּמָרּה   ְּבִקְר ִּבי, 
ְוַא ָּתה ָעִתיד ִל ְּטָלּה  ִמ ֶּמ ִּני, ּו ְלַהֲחִזיָרּה   ִּבי ֶלָעִתיד ָלבֹו א.  ָּכל 
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ְזַמן ֶׁשַה ְּנָׁשָמה  ְּבִקְר ִּבי מֹו ֶדה ֲאִני ְלָפֶני ְיהָׂוה ֱא ַהי ֵוא ֵהי 
ֲאבֹו ַתי, ִרּב ֹו ן  ָּכל ַה ַּמֲעִׂשים ֲאדֹו ן  ָּכל ַה ְּנָׁשמֹו ת. 

 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה, ַה ַּמֲחִזיר ְנָׁשמֹו ת ִלְפָגִרים ֵמִתים. 
 

 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֶמֶל ָהעֹו ָלם, ֲאֶׁשר ִק ְּדָׁשנּו  
 ְּבִמְצֹו ָתיו ְוִצ ָּונּו  ַלֲעסֹו ק  ְּבִדְבֵרי תֹו ָרה. 

ְוַהֲעֶרב ָנא ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֶאת  ִּדְבֵרי תֹו ָרְת  ְּבִפינּו  ּו ְבִפּי ֹו ת 
ַע ְּמ  ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְוִנְהֶיה ֲאַנְחנּו , ְוֶצֱאָצֵאינּו , ְוֶצֱאָצֵאי 
 ֵּבית ִיְׂשָרֵאל,  ֻּכ ָּלנּו  יֹו ְדֵעי ְׁשֶמ  ֶצֱאָצֵאינּו , ְוֶצֱאָצֵאי ַע ְּמ

ְולֹו ְמֵדי תֹו ָרֶת ִלְׁשָמּה . 
 2  ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה, ַהְמַל ֵּמד ּת ֹו ָרה ְלַעּמ ֹו  ִיְׂשָרֵאל. 1

—————— • ——————
יניקת תורה שבעל7פה היא בגניזו מ3 השמי2 ובגלוי מהאר0. וצריכה אר0  !
ישראל להיות בנויה, וכל ישראל יושבי2 עליה מסודרי2 בכל סדריה2: 
מקדש ומלכות, כהונה ונבואה, שופטי2 ושוטרי2 וכל תכסיסיה2, אז 
התורה שבע"פ חיה בכל זיו תפארתה, פורחת ומעלה נצה, ומתחברת לתורה 
שבכתב בכל שעור קומתה. בגלות נפרדו התאומי2, נתעלתה תורה שבכתב 
למרומי קדשה, וירדה תורה שבע"פ בעומק תחתית. ומכל מקו2 היא 
מקבלת יניקה חשאית מאור תורה שבכתב, מספיח העבר, המספיק 
להעמידה בחיי2 מצומצמי2, והיא יורדת ונופלת בכל יו2 ויו2. עד אשר 
מהרה יפוח היו2 ואור חיי2 יבוא מאוצר גאולת עולמי2, וישראל יעשה 
חיל, ינטע על ארצו וישגשג בכל הדר סדריו. אז תחל תורה שבע"פ לצמוח 
מעומק שרשיה, תעלה מעלה מעלה, ואור תורה שבכתב יזריח עליה קרני 
אורה מחדש, חדשי2 לבקרי2, והדודי2 יתאחדו בנוה אפריונ2, ואור 
נשמת אל חי העולמי2 המתגלה בתחית ישראל וברו2 קרנו יאיר באור 

שבעת הימי2, של אור החמה ואור הלבנה ג2 יחד. 
אורות התורה א, ג 

"ישראל ואורייתא חד הוא". היחוד של ישראל, הסגולה, מתגלה רק באר0,  !
וג2 אמיתה של תורה רק באר0. ג2 המצוות, הפרטי2 של התורה, באמת, 

ה3 דוקא באר0 ישראל. 

בתחילת מדרש רבה (פרשה טז, ז) קובעי2 חז"ל באופ3 מוחלט: "אי3 תורה 
כתורת אר0 ישראל". ג2 לתלמוד תורה בחו"ל יש ער;, אבל אי3 לדמות 
אותו לתורת אר0 ישראל. הלשו3 כא3, של חז"ל, היא מאוד מוחלטת: אי3 

תורה כתורת אר0 ישראל. הבנת התורה ומצוותיה, לימודה וקיומה, רק  
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 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֶמֶל ָהעֹו ָלם, ֲאֶׁשר  ָּבַחר  ָּבנּו  
ִמ ָּכל ָהַע ִּמים ְוָנַתן ָלנּו  ֶאת ּת ֹו ָרתֹו . 

 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה, נֹו ֵתן ַהּת ֹו ָרה. 
 

ַוְיַד ֵּבר ְיׂהָוה ֶאל מֶׁשה  ֵּלאׂמר:  
 ַּד ֵּבר ֶאל ַאֲהרׂן ְוֶאל  ָּבָניו ֵלאׂמר,  

 ּׂכה ְתָבְרכּו  ֶאת  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  
 :ְיׂהָוה ְוִיְׁשְמֶר ְיָבֶרְכ ָאמֹו ר ָלֶהם:

 :ִויֻח ֶּנ ָיֵאר ְיׂהָוה  ָּפָניו ֵאֶלי
ִי ָּׂשא ְיׂהָוה  ָּפָניו ֵאֶלי ְוָיֵשֹם ְל ָׁשלֹו ם: 

ְוָשֹמּו  ֶאת ְׁשִמי ַעל  ְּבֵני ִיְשָֹרֵאל ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם: 
 

ֵאּל ּו  ְדָבִרים ֶׁשֵאין ָלֶהם ִׁשעּו ר: ַה ֵּפָאה ְוַה ִּבּכ ּו ִרים ְוָהְרָאיֹו ן ּו ְגִמילּו ת 
ֲחָסִדים ְוַתְלמּו ד ּת ֹו ָרה.  

 
ֵאּל ּו  ְדָבִרים ֶׁשָאָדם אֹו ֵכל  ֵּפרֹו ֵתיֶהם  ָּבעֹו ָלם ַה ֶּזה ְוַה ֶּקֶרן ַק ֶּיֶמת לֹו  
ָלעֹו ָלם ַה ָּבא, ְוֵאּל ּו  ֵהן:  ִּכּב ּו ד ָאב ָוֵאם, ּו ְגִמילּו ת ֲחָסִדים, ְוַהְשׁ ָּכַמת 
 ֵּבית ַה ִּמְדָרש ַׁשֲחִרית ְוַעְרִבית, ְוַהְכָנַסת אֹו ְרִחים, ּו ִבּק ּו ר חֹו ִלים, 
ְוַהְכָנַסת  ַּכ ָּלה, ּו ְלָוַית ַה ֵּמת, ְוִעּי ּו ן  ְּתִפ ָּלה, ַוֲהָבַאת ָׁשלֹו ם  ֵּבין ָאָדם 

ַלֲחֵברֹו  ּו ֵבין ִאיש ְלִאְׁשּת ֹו , ְוַתְלמּו ד ּת ֹו ָרה  ְּכֶנֶגד  ֻּכ ָּלם. 
 
 

סדר לבישת ציצית 
כשלובש טלית קטן אומר מעומד:  

—————— • ——————
באר0 היא באמיתתה... קדושת התורה וקדושת אר0 ישראל הא בהא 
תליא. אי3 שכל של תורה, ואי3 למדנות, ואי3 פלפול, ואי3 הבנה של תורה, 

כתורת אר0 ישראל. אלה ה2 דברי2 עובדתיי2 ממשיי2. 
הרצי"ה קוק, מתו; התורה הגואלת ד, עמ' כא 

 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה, ֱא ֵהינּו  ֶמֶל ָהעֹו ָלם, ֲאֶׁשר ִק ְּדָׁשנּו  
 ְּבִמְצֹו ָתיו, ְוִצ ָּונּו  ַעל ִמְצַות ִציִצית. 

 

במדבר ו 

פאה א א 

שבת קכז 
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ְיִהי ָרצֹו ן ִמ ְּלָפֶני, ְיהָׂוה ֱא ַהי ֵוא ֵהי ֲאבֹו ַתי, ֶׁש ְּתֵהא ֲחשּו ָבה ִמְצַות ִציִצית 
ְלָפֶני  ְּכִאּל ּו  ִק ַּיְמ ִּתיָה  ְּבָכל  ְּפָרֶטיָה ְוִדְקּד ּו ֶקיָה ְוַכ ָּונֹו ֶתיָה ְוַתְרַי"ג ִמְצֹו ת 

ַה ְּתלּו יֹו ת  ָּבּה , ָאֵמן ֶסָלה.  
 

ִמְצַות ְיׂהָוה  ָּבָרה ְמִאיַרת ֵעיָנִים: 
 

סדר עטיפת טלית גדול 
יכוון בהתעטפו בטלית שציונו זאת הקב"ה כדי לזכור כל מצוותיו לעשותם. יקח 

הטלית ויבדוק ציציותיה אם הן כשרות. יפריד חוטיהן ויאמר: 
 

 ָּבְרִכי ַנְפִׁשי ֶאת ְיׂהָוה, ְיׂהָוה ֱא ַהי  ָּגַדְל ָּת ְמׂאד, הֹו ד ְוָהָדר ָלָבְׁש ָּת: 
עֹו ֶטה אֹו ר  ַּכ ַּׂשְלָמה, נֹו ֶטה ָׁשַמִים  ַּכְיִריָעה: 

 
ְ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.  
ֲהֵריִני ִמְתַע ֵּטף ּג ּו ִפי  ַּב ִּציִצית,  ֵּכן  ִּתְתַע ֵּטף ִנְׁשָמִתי ּו ְרַמ"ח ֵאיָבַרי ּו ְׁשָס"ה ִגיַדי 
 ְּבאֹו ר ַה ִּציִצית ָהעֹו ֶלה ַתְרַי"ג. ּו ְכֵׁשם ֶׁשֲאִני ִמְת ַּכ ֶּסה  ְּבַט ִּלית  ָּבעֹו ָלם ַה ֶּזה,  ַּכ 
ֶאְז ֶּכה ַלֲחלּו ָקא ְדַר ָּבָנן, ּו ְלַט ִּלית ָנֶאה ָלעֹו ָלם ַה ָּבא  ְּבַגן ֵעֶדן. ְוַעל ְיֵדי ִמְצַות 
ִציִצית,  ִּת ָּנֵצל ַנְפִׁשי ְורּו ִחי ְוִנְׁשָמִתי ּו ְתִפ ָּלִתי ִמן ַהִחיצֹו ִנים, ְוַה ַּט ִּלית ִיְפרֹו ׁש  
 ְּכָנָפיו ֲעֵליֶהם, ְויַ ִּציֵלם  ְּכֶנֶׁשר ָיִעיר ִקּנ ֹו  ַעל ּג ֹו ָזָליו ְיַרֵחף. ּו ְתֵהא ֲחשּו ָבה ִמְצַות 
ִציִצית ִלְפֵני ַה ָּקדֹו ש  ָּברּו  הּו א,  ְּכִאּל ּו  ִק ַּיְמ ִּתיָה  ְּבָכל  ְּפָרֶטיָה ְוִדְקּד ּו ֶקיָה 

ְוַכ ָּונֹו ֶתיָה, ְוַתְרַי"ג ִמְצֹו ת ַה ְּתלּו יֹו ת  ָּבּה , ָאֵמן ֶסָלה: 
 

אוחז את הטלית בשתי ידיו ויברך מעומד להתעטף בציצית: 

 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה, ֱא ֵהינּו  ֶמֶל ָהעֹו ָלם, ֲאֶׁשר ִק ְּדָׁשנּו  
 ְּבִמְצֹו ָתיו, ְוִצ ָּונּו  ְלִהְתַע ֵּטף  ַּבִציִצית. 

 
יתעטף ראשו ורובו ויעמוד מעוטף כדי הילוך ארבע אמות, ויאמר: 
ַמה  ָּיָקר ַחְס ְּד ֱא ִהים, ּו ְבֵני ָאָדם  ְּבֵצל  ְּכָנֶפי ֶיֱחָסיּו ן:  

ִיְרְוֻין ִמ ֶּדֶׁשן  ֵּביֶת ְוַנַחל ֲעָדֶני ַתְׁשֵקם: 
 ִּכי ִע ְּמ ְמקֹו ר ַח ִּיים,  ְּבאֹו ְר ִנְרֶאה אֹו ר: 

ְמשֹו  ַחְס ְּד ְליְׂדֶעי, ְוִצְדָקְת ְלִיְׁשֵרי ֵלב: 
  

תהלים קד 

תהלים לו 
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סדר הנחת תפילין 
קודם הנחת תפילין יאמר: 

ְ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 ְמַכ ֵּון  ַּבֲהָנַחת  ְּתִפ ִּלין ְלַק ֵּים ִמְצַות ּב ֹו ְרִאי, ֶשׁ ִּצ ָּונּו  ְלָהִניַח  ְּתִפ ִּלין,  ַּכ ָּכתּו ב 
 ְּבתֹו ָרתֹו : ּו ְקַׁשְר ָּתם ְלאֹו ת ַעל ָיֶד, ְוָהיּו  ְלׂטָטפׂת  ֵּבין ֵעיֶני, ְוֵהם ַאְר ַּבע 
 ַּפְרִׁשּי ֹו ת ֵאּל ּו : ְׁשַמע, ְוָהָיה ִאם ָׁשׂמַע, ַק ֶּדש ִלי, ְוָהָיה  ִּכי ְיִביֲא, ֶשׁ ֵּיש  ָּבֶהם 
ִיחּו דֹו  ְוַאְחדּו תֹו  ִיְת ָּבַר ְׁשמֹו   ָּבעֹו ָלם, ְוֶשׁ ִּנְז ּכׂר ִנ ִּסים ְוִנְפָלאֹו ת, ֶׁשָעָׂשה ִע ָּמנּו  
 ְּבהֹו ִציָאנּו  ִמ ִּמְצָרִים, ַוֲאֶׁשר לֹו  ַה ּכַׂח ְוַה ֶּמְמָׁשָלה  ָּבֶעְליֹו ִנים ּו ַב ַּתְחּת ֹו ִנים 
ַלֲעׁש ֹו ת  ָּבֶהם  ִּכְרצֹו נֹו . ְוִצ ָּונּו  ְלָהִניַח ַעל ַה ָּיד ְלִזְכרֹו ן ְזרֹו ַע ַה ְּנטּו ָיה, ְוֶׁשִהיא 
ֶנֶגד ַה ֵּלב ְלַׁשְע ֵּבד  ָּבֶזה  ַּתֲאוֹו ת ּו ַמְחְׁשבֹו ת ִל ֵּבנּו  ַלֲעבֹו ָדתֹו  ִיְת ָּבַר ְׁשמֹו , ְוַעל 
ָהׂראש ֶנֶגד ַה ּׂמַח, ֶׁשַה ְּנָׁשָמה ֶשׁ ְּבׂמִחי ִעם ְׁשָאר חּו ַׁשי ְוכׂחֹו ַתי  ֻּכ ָּלם ִיְהיּו  
ְמֻׁשְע ָּבִדים ַלֲעבֹו ָדתֹו  ִיְת ָּבַר ְׁשמֹו . ּו ִמ ֶּׁשַפע ִמְצַות  ְּתִפ ִּלין ִיְתַמ ֵּׁש ָעַלי ִלְהיֹו ת 
ִלי ַח ִּיים ֲאֻר ִּכים ְוֶׁשַפע ׂקֶדש ּו ַמֲחָׁשבֹו ת ְקדֹו שֹו ת,  ְּבִלי ִהְרהּו ר ֵחְטא ְוָעֹו ן 
 ְּכָלל, ְוֶשׁ ּא ְיַפ ֵּתנּו  ְו א ִיְת ָּגֶרה  ָּבנּו  ֵיֶצר ָהָרע, ְוַיִניֵחנּו  ַלֲעׂבד ֶאת ְיהָׂוה 

 ַּכֲאֶׁשר ִעם ְלָבֵבנּו .  
ִויִהי ָרצֹו ן ִמ ְּלָפֶני, ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֵוא ֵהי ֲאבֹו ֵתינּו , ֶׁש ְּתֵהא ֲחשּו ָבה ִמְצַות 
ֲהָנַחת  ְּתִפ ִּלין ְלָפֶני  ְּכִאּל ּו  ִק ַּיְמ ִּתיָה  ְּבָכל  ְּפָרֶטיָה ְוִדְקּד ּו ֶקיָה ְוַכ ָּונֹו ֶתיָה ְוַתְרַי"ג 

 43 ְ ִמְצֹו ת ַה ְּתלּו יֹו ת  ָּבּה , ָאֵמן ֶסָלה.
—————— • ——————

הנה מעלת אר0 ישראל היא שיעלו בה ישראל לעבודה רמה כל כ;, עד שכל  !
מה שיתוס= לה2 ברכה בעניני העול2 כ3 יוסיפו כבוד בנפש2 ברוממות 
מעלה וקדושת אמונה ואהבת ד' באמת. ולתכלית זה אמרה תורתנו 
הקדושה תמיד עניני היעודי2 על טובות העול2 הזה, א= על פי שה3 נבזות 
ופחותות אצל כל בר דעת מצד עצמ2, אבל באמת הכל מיוסד על זה הסוד 
הגדול, שאי3 פחיתות כלל לשלמות החומר, אדרבה מעלה היא, אלא שעל 
ידי חלישות השכל תהיה במקרה שבה לעני3 רע. אבל כשתהיה קדושת 
השכל ברוממות תכליתה אז זהו תקפו וגבורתו ותפארתו, כשיהיה לו כל 
טוב עולמי, ועל ידו יחר0 בעניניו לגדל ולרומ2 עניני הקדושה העליונה 

למע3 כבוד ש2 ד' יתבר;.  

לפי זה כיו3 שעל כל פני2 אר0 ישראל יסדה הקדוש7ברו;7הוא תכלית 
הטוב לעניני הגו=: "אר0 זבת חלב ודבש", א2 כ3 יש ח"ו סכנה שיתחזק 
הגו= ועל ידו יחלש השכל כיו3 שיהיה מעורב בגו=, על כ3 הקדי2 
הקדוש7ברו;7הוא מצות תפלי3 לכניסת האר0, לומר "עשה מצוה זו" 
ותבדיל שכל; מעניני החומר, אז כל מה שיוסי= הגו= ישוב וטובה, יוסי= 
השכל קדושה וכבוד אמת על כ3 "בשביל תכנס לאר0" ותהיה באמת אר0 
החיי2. ש"תתענג על ד'" א= על פי ש"ית3 ל; משאלות לב;" (תהלי2 לז) 

בנחלה בלי מצרי2. 



 

ל  א שר י ל  א ו ג  •  82

 

 

קודם הקשירה יברך: 

 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֶמֶל ָהעֹו ָלם, ֲאֶׁשר ִק ְּדָׁשנּו  
 ְּבִמְצֹו ָתיו, ְוִצ ָּונּו  ְלָהִניַח  ְּתִפ ִּלין. 

 
לפני שמהדק הרצועה על ראשו יאמר: 

 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֶמֶל ָהעֹו ָלם, ֲאֶׁשר ִק ְּדָׁשנּו  
 ְּבִמְצֹו ָתיו, ְוִצ ָּונּו  ַעל ִמְצַות  ְּתִפ ִּלין. 

 
ומהדקו בראשו5 ואומר: 

 ָּברּו  ֵׁשם  ְּכבֹו ד ַמְלכּו תֹו  ְלעֹו ָלם ָוֶעד: 
 

 ְּתִביֵנִני, ּו ְבַחְס ְּד  ֵאל ֶעְליֹו ן  ַּתֲאִציל ָעַלי, ּו ִמ ִּביָנְת ּו ֵמָחְכָמְת
 ַּתְג ִּדיל ָעַלי, ּו ִבְגבּו ָרְת  ַּתְצִמית אֹו ְיַבי ְוָקַמי, ְוֶׁשֶמן ַהּט ֹו ב  ָּתִריק ַעל 

  .ִלְבִרּי ֹו ֶתי ִׁשְבָעה ְקֵני ַה ְּמנֹו ָרה, ְלַהְשׁ ִּפיַע טּו ְב
ּפ ֹו ֵתַח ֶאת ָיֶד ּו ַמְשׂ ִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹו ן: 

 

—————— • ——————
חבש פאר, דרושי2, דרוש א, עמ' נב7נה 

וצונו להניח על היד לזכרו( זרוע הנטויה. יציאת מצרי2 היתה מאורע כזה,  !
שרק לפי מראית העי3 הגסה נחשבת היא לדבר שהיה איזה פע2 ועבר 7 7 7 
אבל באמת ע"י הכרה תוכית אנו באי2 לידי ידיעה, כי עצ2 פעולת יציאת 
מצרי2 היא פעולה שאינה נפסקת כלל. התגלות יד ד' בפרסו2 ובהופעה 
בהירה על פני ההיסתוריה של התבל, היא התפרצות אור נשמת אלהי2 
החיה והפועלת בכל מרחבי עול2, אשר ישראל זכה לזה, שע"י גדלו 
והכשרת קדושתו, תאיר את אורה להזריח אורי2 גדולי2 בכל נאות 
מחשכי2 לדורי דורי2. והמפעל העצמי של יציאת מצרי2 הול; הוא ופועל 
את פעולתו. הזרוע האלהית, אשר נחשפה במצרי2 לגאולת2 של ישראל, 
היא היא נטויה ועומדת בהכנת המשכת פעולתה, באי3 הפסק והפרעה. 
ואנחנו מניחי2 את התפילה של יד לזכרו3 זרוע הנטויה התדירית, ההולכת 

ובונה עולמי2.  
עולת ראיה, עמ' כו7כז 

להניח תפילי( 2 על מצות תפילי(. סח בי3 תפילה לתפילה עבירה היא בידו  !
וחוזר עליה מעורכי המלחמה. 

מנחות לו, א 

תהלים קמה  
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אחר-כך יכרוך שלש כריכות על האצבע האמצעי ויכרוך בתחלה כריכה אחת 
בפרק האמצעי ואחר-כך אחת בראש פרק התחתון ואחת בסוף פרק התחתון 

ואומר: 6 
ְוֵאַרְׂש ִּתי ִלי ְלעֹו ָלם: 

ְוֵאַרְׂש ִּתי ִלי  ְּבֶצֶדק ּו ְבִמְשׁ ָּפט ּו ְבֶחֶסד ּו ְבַרֲחִמים: 
ְוֵאַרְׂש ִּתי ִלי  ֶּבֱאמּו ָנה, ְוָיַדְע ְּת ֶאת ְיׂהָוה: 

 
אחר הנחת תפלין יאמר זה:  7 

ַוְיַד ֵּבר ְיׂהָוה ֶאל מֶׁשה  ֵּלאׂמר: ַק ֶּדש ִלי ָכל  ְּבכֹו ר  ֶּפֶטר  ָּכל ֶרֶחם 
 ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל  ָּבָאָדם ּו ַב ְּבֵהָמה ִלי הּו א: ַו ּיׂאֶמר מֶׁשה ֶאל ָהָעם ָזכֹו ר 
ֶאת ַהּי ֹו ם ַה ֶּזה ֲאֶׁשר ְיָצאֶתם ִמ ִּמְצַרִים ִמ ֵּבית ֲעָבִדים,  ִּכי  ְּבחֶׂזק ָיד 
הֹו ִציא ְיׂהָוה ֶאְתֶכם ִמ ֶּזה, ְו א ֵיָאֵכל ָחֵמץ: ַהּי ֹו ם ַא ֶּתם יְׂצִאים, 
 ְּבׂחֶדש ָהָאִביב: ְוָהָיה  ִּכי ְיִביֲא ְיׂהָוה ֶאל ֶאֶרץ ַה ְּכַנֲעִני ְוַהִח ִּתי 
ְוָהֱאׂמִרי ְוַהִח ִּוי ְוַהְיבּו ִסי, ֲאֶׁשר ִנְשׁ ַּבע ַלֲאׂבֶתי ָלֶתת ָל, ֶאֶרץ ָזַבת 
ָחָלב ּו ְדָבש, ְוָעַבְד ָּת ֶאת ָהֲעׂבָדה ַה ּזׂאת  ַּבׂחֶדש ַה ֶּזה: ִׁשְבַעת ָיִמים 
 ּׂתאַכל ַמ ּצׂת, ּו ַבּי ֹו ם ַה ְּׁשִביִעי ַחג ַליׂהָוה: ַמּצ ֹו ת ֵיָאֵכל ֵאת ִׁשְבַעת 
 :ְׂשׂאר  ְּבָכל  ְּגֻבֶל א ֵיָרֶאה ְל ָחֵמץ ְו א ֵיָרֶאה ְל ַה ָּיִמים, ְו
ְוִה ַּגְד ָּת ְלִבְנ  ַּבּי ֹו ם ַההּו א ֵלאׂמר,  ַּבֲעבּו ר ֶזה ָעָׂשה ְיׂהָוה ִלי  ְּבֵצאִתי 
ִמ ִּמְצָרִים: ְוָהָיה ְל ְלאֹו ת ַעל ָיְד ּו ְלִז ָּכרֹו ן  ֵּבין ֵעיֶני, ְלַמַען  ִּתְהֶיה 

—————— • ——————
ואנחנו בני ישראל, מקבלי3 השפע דר; אר0 ישראל. ושפע אר0 ישראל, היא  !
הארת פני יעקב, הארת התפילי3. ובשביל זה כתיב בה, (בראשית מ"ט) 
הנות3 אמרי שפר. כי שפר, הוא בחי' פאר, בחי' תפילי3. היינו, שהיא נותנת 

לנו אותיות הארה שקבלה מתפילי3. 
ליקוטי מוהר"3 סי' מז 

אשר נשבע לאבותי7 לתת ל7, אר6 זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה  !
הזאת בחדש הזה. מכווני2 ה2 מקריה הפרטיי2 של אר70ישראל אל 
המאורעות הגדולי2 של הופעת הקדושה של אור ה' אשר באו בגללה. על כ3 
חקוק אותו הרוש2 של מועד האביב בשלמותו באר0 הקדושה בתור 
אספקלריא מכוונת, המראה לנו את האור והזוהר, את חידוש החיי2 
והחרות אשר נעשה לנו בימי אביבנו הגדול, במועד צאתנו ממצרי2 בחוזק 
יד של אדו3 כל המעשי2 ברו; הוא. והובע יסוד זה באר0 המיוחדת, שהיא 

זבת חלב ודבש, האר0 של חמשת העמי2 הנקובי2 בזה. 
עולת ראיה א, עמ' לח 

הושע ב 

שמות יג 
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ּת ֹו ַרת ְיׂהָוה  ְּבִפי,  ִּכי  ְּבָיד ֲחָזָקה הֹו ִצֲא ְיׂהָוה ִמ ִּמְצָרִים: ְוָׁשַמְר ָּת 
  9 ֶאת ַהֻח ָּקה ַה ּזׂאת ְלמֹו ֲעָדּה , ִמ ָּיִמים ָיִמיָמה: 8

 ,ְוַלֲאׂבֶתי ְיׂהָוה ֶאל ֶאֶרץ ַה ְּכַנֲעִני  ַּכֲאֶׁשר ִנְשׁ ַּבע ְל ְוָהָיה  ִּכי ְיִבֲא
ּו ְנָתָנּה  ָל: ְוַהֲעַבְר ָּת  ָּכל  ֶּפֶטר ֶרֶחם ַלְיׂהָוה, ְוָכל  ֶּפֶטר ֶׁשֶגר  ְּבֵהָמה 
ֲאֶׁשר ִיְהֶיה ְל ַה ְּזָכִרים ַלְיׂהָוה: ְוָכל  ֶּפֶטר ֲחׂמר  ִּתְפ ֶּדה ְבֶׂשה, ְוִאם 
 א ִתְפ ֶּדה ַוֲעַרְפּת ֹו , ְוכׂל  ְּבכֹו ר ָאָדם  ְּבָבֶני  ִּתְפ ֶּדה: ְוָהָיה  ִּכי 
ִיְׁשָאְל ִבְנ ָמָחר ֵלאׂמר ַמה- ּזׂאת, ְוָאַמְר ָּת ֵאָליו,  ְּבחֶׂזק ָיד 
הֹו ִציָאנּו  ְיׂהָוה ִמ ִּמְצַרִים ִמ ֵּבית ֲעָבִדים: ַוְיִהי  ִּכי ִהְקָׁשה ַפְרׂעה 
ְלַשׁ ְּלֵחנּו , ַו ַּיֲהרׂג ְיׂהָוה  ָּכל  ְּבכֹו ר  ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים, ִמ ְּבכׂר ָאָדם ְוַעד 
 ְּבכֹו ר  ְּבֵהָמה, ַעל  ֵּכן ֲאִני זֵׂבַח ַליׂהָוה  ָּכל  ֶּפֶטר ֶרֶחם ַה ְּזָכִרים ְוָכל 
 ְּבכֹו ר  ָּבַני ֶאְפ ֶּדה: ְוָהָיה ְלאֹו ת ַעל ָיְדָכה ּו ְלטֹו ָטפׂת  ֵּבין ֵעיֶני,  ִּכי 

 ְּבחֶׂזק ָיד הֹו ִציָאנּו  ְיׂהָוה ִמ ִּמְצָרִים:   

—————— • ——————
והיה כי יביא7 ד' אל אר6 הכנעני, כאשר נשבע ל7 ולאבותי7 ונתנה ל7.  !
אר0 ישראל יש לה הסגולות החיות העליונות, של יסוד הקדושה היותר 
עליונה המתגלה בעול2, שיש בכחה להפ; את התכ3 היותר רע והיותר 
מקולקל לטובה ולברכה. לפיכ; ש2 האר0 היא כנע3, האיש המקולקל 
והמקולל, אוצר הכיעור והזוהמה והשפלות האנושית. וכל אלה הנטיות 
השפלות נטעו באנושיות, מפני שיש אוצר חיי2 נעלה מאד גנוז בה דוקא 
אוצר אור שבמטמוני החש; 7 7 7 והיחס של הכנעניות של האר0 כולה מסר 
ונתנה ל;, בכח; למזגו, להפכו ולהעלותו אל מרו2 הקודש, להוציא ממסגר 

אסיר. 
עולת ראיה א, עמ' מ 

סמיכות הפרשה לאות על יד7 כו' ויהי בשלח כו'. דעני3 קריעת י2 סו= אחר  !
יציאת מצרי2, איתא במדרש יציאת מצרי2 קשה כו'. כי יציאת מצרי2 
היתה הגאולה מהגלות במעשה ובשיעבוד הגו=. וקריעת י2 סו= היתה 
הגאולה בנפש. שאחר הגלות הי' נשאר מחשבות והרהורי2 מטומאות 
המצרי2 7 7 7 ועל ב' אלו הגאולות רמוז בתפילי3. של יד תיקו3 המעשה. 
ושל ראש הוא תיקו3 המחשבות והמוחי3. וכ' למע3 תהי' תורת ה' בפי;. לכ3 
בעוד שלא נתק3 הכל ג2 במחשבה. לא אמרו שירה. כי שירה היא אחר 
שלימות כל הגאולה. כדאיתא במד' שנטהרו לב2 ואמרו שירה. וזו השירה 
הי' עדות שנטהרו לגמרי מגלות דמצרי2. וכ3 הוא בכל הגאולות. ובפרט. 
נפש ישראל ג2 כ3 כשיוצא לחירות מאיזה שיעבוד של סט"א צריכי3 אח"כ 

גאולה שנית שלא להשאיר שמ0 והרהורי2 וזהו גאולה שלימה כנ"ל.  
שפת אמת בשלח, תרמ"ה 
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בהכנסו לבית הכנסת אומר: 

ַמה  ּׂטבּו  ׂאָהֶלי ַיֲעקׂב, ִמְשׁ ְּכנֶׂתי ִיְׂשָרֵאל: 
 :ְּבִיְרָאֶת  ֶאְׁש ַּתֲחֶוה ֶאל ֵהיַכל ָקְדְׁש ,ָאבׂא ֵביֶת ַוֲאִני  ְּברׂב ַחְס ְּד

 :ּו ְמקֹו ם ִמְשׁ ַּכן  ְּכבֹו ֶד ,ְיהָׂוה ָאַהְב ִּתי ְמעֹו ן  ֵּביֶת
ַוֲאִני ֶאְׁש ַּתֲחֶוה ְוֶאְכָרָעה, ֶאְבְרָכה ִלְפֵני ְיהָׂוה ׂעִׂשי. 

ַוֲאִני ְתִפָלִתי ְל ְיהָׂוה ֵעת ָרצֹו ן, ֱא ִהים  ְּבָרב ַחְס ֶּד, ֲעֵנִני 
 :ֶּבֱאֶמת ִיְׁשֶע 

 
 ֲאדֹו ן עֹו ָלם ֲאֶׁשר ָמַל
ְלֵעת ַנֲעָׂשה ְבֶחְפצֹו   ּכׂל 

ְוַאֲחֵרי  ִּכְכלֹו ת ַה ּכׂל 
ְוהּו א ָהָיה, ְוהּו א הֶׂוה 
ְוהּו א ֶאָחד ְוֵאין ֵׁשִני 

 ְּבִלי ֵראִׁשית  ְּבִלי ַתְכִלית 
ְוהּו א ֵאִלי ְוַחי גֹו ֲאִלי 
ְוהּו א ִנ ִּסי ּו ָמנֹו ס ִלי 
 ְּבָידֹו  ַאְפִקיד רּו ִחי 

ְוִעם רּו ִחי  ְּגִו ָּיִתי 

 ְּבֶטֶרם  ָּכל ְיִציר ִנְבָרא
ֲאַזי ֶמֶל ְׁשמֹו  ִנְקָרא
ְלַבּד ֹו  ִיְמ  נֹו ָרא
ְוהּו א ִיְהֶיה  ְּבִתְפָאָרה
ְלַהְמִׁשיל לֹו , ְלַהְח ִּביָרה
ְולֹו  ָהעׂז ְוַה ִּמְׂשָרה
ְוצּו ר ֶחְבִלי  ְּבֵעת ָצָרה
ְמָנת ּכ ֹו ִסי  ְּביֹו ם ֶאְקָרא
 ְּבֵעת ִאיָׁשן ְוָאִעיָרה
ְיהָׂוה ִלי ְו א ִאיָרא

 
 

ִיְג ַּדל ֱא ִהים ַחי ְוִיְׁש ַּת ַּבח,  
ֶאָחד ְוֵאין ָיִחיד  ְּכִיחּו דֹו , 

ֵאין לֹו  ְדמּו ת ַהּג ּו ף ְוֵאינֹו  גּו ף, 
ַקְדמֹו ן ְלָכל  ָּדָבר ֲאֶׁשר ִנְבָרא,

ִהּנ ֹו  ֲאדֹו ן עֹו ָלם ְלָכל נֹו ָצר 
ֶׁשַפע ְנבּו ָאתֹו  ְנָתנֹו  

 א ָקם  ְּבִיְׂשָרֵאל  ְּכמֶׁשה עֹו ד, 
ּת ֹו ַרת ֱאֶמת ָנַתן ְלַעּמ ֹו  ֵאל, 

 א ַיֲחִליף ָהֵאל ְו א ָיִמיר  ָּדתֹו  

ִנְמָצא ְוֵאין ֵעת ֶאל ְמִציאּו תֹו 
ֶנְעָלם ְוַגם ֵאין סֹו ף ְלַאְחדּו תֹו 
 א ַנֲערׂ ֵאָליו ְקֻד ָּׁשתֹו 
ִראשֹו ן ְוֵאין ֵראִׁשית ְלֵראִׁשיתֹו 
יֹו ֶרה ְגֻד ָּלתֹו  ּו ַמְלכּו תֹו  
ֶאל ַאְנֵׁשי ְסֻג ָּלתֹו  ְוִתְפַאְרּת ֹו 
ָנִביא ּו ַמ ִּביט ֶאת  ְּתמּו ָנתֹו 
ַעל ַיד ְנִביאֹו  ֶנֱאַמן  ֵּביתֹו 
ְלעֹו ָלִמים ְלזּו ָלתֹו 

במדבר כד  

תהלים ה 

שם כו 

שם סט 
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צֹו ֶפה ְויֹו ֵדַע ְסָתֵרינּו , 
ּג ֹו ֵמל ְלִאיש ֶחֶסד  ְּכִמְפָעלֹו , 
ִיְׁשַלח ְלֵקץ ַה ָּיִמין ְמִׁשיֵחנּו , 

ֵמִתים ְיַח ֶּיה ֵאל  ְּברׂב ַחְסּד ֹו , 

ַמ ִּביט ְלסֹו ף  ָּדָבר  ְּבַקְדמּו תֹו 
נֹו ֵתן ְלָרָׁשע ַרע  ְּכִרְׁשָעתֹו 
ִלְפּד ֹו ת ְמַח ֵּכי ֵקץ ְישּו ָעתֹו 
 ָּברּו  ֲעֵדי ַעד ֵׁשם  ְּתִה ָּלתֹו 

 
 

ברכות השחר 

ַא ָּתה ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֶמֶל ָהעֹו ָלם, ֲאֶׁשר ָנַתן ַל ֶּׂשְכִוי   ָּברּו 
ִביָנה ְלַהְבִחין  ֵּבין יֹו ם ּו ֵבין ָלְיָלה. 

ַא ָּתה ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֶמֶל ָהעֹו ָלם, ֶשׁ ּא ָעַׂשִני ּג ֹו י.   ָּברּו 
ַא ָּתה ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֶמֶל ָהעֹו ָלם, ֶשׁ ּא ָעַׂשִני ָעֶבד.   ָּברּו 
ַא ָּתה ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֶמֶל ָהעֹו ָלם, ֶשׁ ּא ָעַׂשִני ִא ָּׁשה.   ָּברּו 

 
נשים מברכות 

 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֶמֶל ָהעֹו ָלם, ֶׁשָעַׂשִני  ִּכְרצֹו נֹו . 
 

 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֶמֶל ָהעֹו ָלם, ּפ ֹו ֵקַח ִעְוִרים. 
 ָּברּו ְך ַא ָּתה ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֶמֶלְך ָהעֹו ָלם, ַמְל ִּביׁש  ֲעֻר ִּמים. 
 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֶמֶל ָהעֹו ָלם, ַמ ִּתיר ֲאסּו ִרים. 
 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֶמֶל ָהעֹו ָלם, זֹו ֵקף  ְּכפּו ִפים. 

ַא ָּתה ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֶמֶל ָהעֹו ָלם, רֹו ַקע ָהָאֶרץ ַעל    ָּברּו 
ַה ָּמִים. 

 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֶמֶל ָהעֹו ָלם, ַה ֵּמִכין ִמְצֲעֵדי 
ָגֶבר. 

ַא ָּתה ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֶמֶל ָהעֹו ָלם, ֶׁשָעָׂשה  ִּלי  ָּכל ָצְר ִּכי.   ָּברּו 
ַא ָּתה ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֶמֶל ָהעֹו ָלם, אֹו ֵזר ִיְׂשָרֵאל  ִּבְגבּו ָרה.   ָּברּו 
ַא ָּתה ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֶמֶל ָהעֹו ָלם, עֹו ֵטר ִיְׂשָרֵאל   ָּברּו 

 ְּבִתְפָאָרה. 
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 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֶמֶל ָהעֹו ָלם, ַהּנ ֹו ֵתן ַל ָּיֵעף  ּכַׂח. 
 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֶמֶל ָהעֹו ָלם, ַה ַּמֲעִביר ֵׁשָנה 
ֵמֵעיָני ּו ְתנּו ָמה ֵמַעְפַע ָּפי. ִויִהי ָרצֹו ן ִמ ְּלָפֶני ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  
 ,ְוַד ְּבֵקנּו   ְּבִמְצֹו ֶתי ,ֵהי ֲאבֹו ֵתינּו  ֶׁש ַּתְר ִּגיֵלנּו   ְּבתֹו ָרֶת ֵוא
ְוַאל  ְּתִביֵאנּו   א ִליֵדי ֵחְטא, ְו א ִליֵדי ֲעֵבָרה ְוָעֹו ן, ְו א 
ִליֵדי ִנ ָּסיֹו ן, ְו א ִליֵדי ִב ָּזיֹו ן, ְוַאל ִיְׁש ט  ָּבנּו  ֵיֶצר ָהָרע, 
ְוַהְרִחיֵקנּו  ֵמָאָדם ָרע ּו ֵמָחֵבר ָרע, ְוַד ְּבֵקנּו   ְּבֵיֶצר ַהטֹו ב 
ּו ְבַמֲעִׂשים טֹו ִבים, ְוכׂף ֶאת ִיְצֵרנּו  ְלִהְׁש ַּתְע ֶּבד ָל, ּו ְתֵננּו  
ַהּי ֹו ם ּו ְבָכל יֹו ם ְלֵחן ּו ְלֶחֶסד ּו ְלַרֲחִמים  ְּבֵעיֶני ּו ְבֵעיֵני ָכל 

רֹו ֵאינּו , ְוִתְגְמֵלנּו  ֲחָסִדים טֹו ִבים. 
 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה ַהּג ֹו ֵמל ֲחָסִדים טֹו ִבים ְלַעּמ ֹו  ִיְׂשָרֵאל. 

 
ְיִהי ָרצֹו ן ִמ ְּלָפֶני ְיהָׂוה ֱא ַהי ֵוא ֵהי ֲאבֹו ַתי, ֶׁש ַּת ִּציֵלִני ַהּי ֹו ם ּו ְבָכל יֹו ם ֵמַע ֵּזי 
ָפִנים ּו ֵמַעּז ּו ת  ָּפִנים, ֵמָאָדם ָרע, ִמ ֵּיֶצר ָרע, ּו ֵמָחֵבר ָרע, ּו ִמ ָּׁשֵכן ָרע, ּו ִמ ֶּפַגע 
ָרע, ֵמַעִין ָהָרע, ִמ ָּלשֹו ן ָהָרע, ִמ ַּמְלִׁשינּו ת, ֵמֵעדּו ת ֶׁשֶקר, ִמ ִּׂשְנַאת ַה ְּבִרּי ֹו ת, 
ֵמֲעִליָלה, ִמ ִּמיָתה ְמֻשׁ ָּנה, ֵמֳחָלִים ָרִעים, ִמ ִּמְקִרים ָרִעים, ּו ִמ ָּׂשָטן ַה ַּמְׁשִחית, 
ִמ ִּדין ָקֶׁשה ּו ִמ ַּבַעל  ִּדין ָקֶׁשה,  ֵּבין ֶׁשהּו א ֶבן  ְּבִרית ּו ֵבין ֶׁשֵאינֹו  ֶבן  ְּבִרית, 

ּו ִמ ִּדיָנּה  ֶׁשל  ֵּגיִה ּנׂם.  
 

ֱא ֵהינּו  ֵוא ֵהי ֲאבֹו ֵתינּו , ָזְכֵרנּו   ְּבִז ָּכרֹו ן טֹו ב ְלָפֶני, ּו ָפְקֵדנּו   ִּבְפֻק ַּדת ְישּו ָעה 
ְוַרֲחִמים ִמ ְּׁשֵמי ְׁשֵמי ֶקֶדם. ּו ְזָכר ָלנּו  ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ַאֲהַבת ַה ַּקְדמֹו ִנים, 
ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדי, ֶאת ַה ְּבִרית ְוֶאת ַהֶחֶסד ְוֶאת ַה ְּׁשבּו ָעה 
ֶשׁ ִּנְשׁ ַּבְע ָּת ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו   ְּבַהר ַהּמ ֹו ִר ָּיה, ְוֶאת ָהֲעֵקָדה ֶׁשָעַקד ֶאת ִיְצָחק 

  :ְּבנֹו  ַעל  ַּג ֵּבי ַה ִּמְז ֵּבַח,  ַּכ ָּכתּו ב  ְּבתֹו ָרֶת 
 

ַוְיִהי ַאַחר ַה ְּדָבִרים ָהֵא ֶּלה ְוָהֱא ִהים ִנ ָּסה ֶאת ַאְבָרָהם ַו ּיׂאֶמר ֵאָליו 
ַאְבָרָהם ַו ּיׂאֶמר ִה ֵּנִני: ַו ּיׂאֶמר ַקח ָנא ֶאת  ִּבְנ ֶאת ְיִחיְד ֲאֶׁשר 
ָאַהְב ָּת ֶאת ִיְצָחק ְוֶל ְל ֶאל ֶאֶרץ ַה ּׂמִר ָּיה ְוַהֲעֵלהּו  ָׁשם ְלעָׂלה ַעל 
ַאַחד ֶהָהִרים ֲאֶׁשר ׂאַמר ֵאֶלי: ַו ַּיְשׁ ֵּכם ַאְבָרָהם  ַּב ּׂבֶקר ַו ַּיֲחבש ֶאת 
ֲחׂמרֹו  ַו ִּי ַּקח ֶאת ְׁשֵני ְנָעָריו ִאּת ֹו  ְוֵאת ִיְצָחק  ְּבנֹו  ַוְיַב ַּקע ֲעֵצי עָׂלה 
ַו ָּיָקם ַו ֵּיֶל ֶאל ַה ָּמקֹו ם ֲאֶׁשר ָאַמר לֹו  ָהֱא ִהים:  ַּבּי ֹו ם ַה ְּׁשִליִׁשי 
ַו ִּי ָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַו ַּיְרא ֶאת ַה ָּמקֹו ם ֵמָרחֹו ק: ַו ּיׂאֶמר ַאְבָרָהם 

ברכות טז 

בראשית כב 
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ֶאל ְנָעָריו ְׁשבּו  ָלֶכם  ּׂפה ִעם ַהֲחמֹו ר ַוֲאִני ְוַה ַּנַער ֵנְלָכה ַעד  ּׂכה 
ְוִנְׁש ַּתֲחֶוה ְוָנשּו ָבה ֲאֵליֶכם: ַו ִּי ַּקח ַאְבָרָהם ֶאת ֲעֵצי ָהעָׂלה ַו ָּיֶׂשם ַעל 
ִיְצָחק  ְּבנֹו  ַו ִּי ַּקח  ְּבָידֹו  ֶאת ָהֵאש ְוֶאת ַה ַּמֲאֶכֶלת ַו ֵּיְלכּו  ְׁשֵניֶהם ַיְח ָּדו: 
ַו ּיׂאֶמר ִיְצָחק ֶאל ַאְבָרָהם ָאִביו ַו ּיׂאֶמר ָאִבי ַו ּיׂאֶמר ִה ֶּנ ִּני ְבִני ַו ּיׂאֶמר 
ִה ֵּנה ָהֵאש ְוָהֵעִצים ְוַא ֵּיה ַה ֶּׂשה ְלעָׂלה: ַו ּיׂאֶמר ַאְבָרָהם ֱא ִהים 
ִיְרֶאה ּל ֹו  ַה ֶּׂשה ְלעָׂלה  ְּבִני ַו ֵּיְלכּו  ְׁשֵניֶהם ַיְח ָּדו: ַו ָּיׂבאּו  ֶאל ַה ָּמקֹו ם 
ֲאֶׁשר ָאַמר לֹו  ָהֱא ִהים ַו ִּיֶבן ָׁשם ַאְבָרָהם ֶאת ַה ִּמְז ֵּבַח ַו ַּיֲערׂ ֶאת 
ָהֵעִצים ַו ַּיֲעׂקד ֶאת ִיְצָחק  ְּבנֹו  ַו ָּיֶׂשם ׂאתֹו  ַעל ַה ִּמְז ֵּבַח ִמ ַּמַעל ָלֵעִצים: 
ַו ִּיְׁשַלח ַאְבָרָהם ֶאת ָידֹו  ַו ִּי ַּקח ֶאת ַה ַּמֲאֶכֶלת ִלְׁשׂחט ֶאת  ְּבנֹו : 
ַו ִּיְקָרא ֵאָליו ַמְלַא ְיׂהָוה ִמן ַה ָּׁשַמִים ַו ּיׂאֶמר ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם 
ַו ּיׂאֶמר ִה ֵּנִני: ַו ּיׂאֶמר ַאל  ִּתְׁשַלח ָיְד ֶאל ַה ַּנַער ְוַאל  ַּתַעׁש  לֹו  
 א ָחַׂשְכ ָּת ֶאת  ִּבְנ ִהים ַא ָּתה ְו ְמאּו ָמה  ִּכי ַע ָּתה ָיַדְע ִּתי  ִּכי ְיֵרא ֱא
ֶאת ְיִחיְד ִמ ֶּמ ִּני: ַו ִּי ָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַו ַּיְרא ְוִה ֵּנה ַאִיל ַאַחר 
ֶנֱאַחז  ַּב ְּסַב  ְּבַקְרָניו ַו ֵּיֶל ַאְבָרָהם ַו ִּי ַּקח ֶאת ָהַאִיל ַו ַּיֲעֵלהּו  ְלעָׂלה 
 ַּתַחת  ְּבנֹו : ַו ִּיְקָרא ַאְבָרָהם ֵׁשם ַה ָּמקֹו ם ַההּו א ְיׂהָוה ִיְרֶאה ֲאֶׁשר 
ֵיָאֵמר ַהּי ֹו ם  ְּבַהר ְיׂהָוה ֵיָרֶאה: ַו ִּיְקָרא ַמְלַא ְיׂהָוה ֶאל ַאְבָרָהם 
ֵׁשִנית ִמן ַה ָּׁשָמִים: ַו ּיׂאֶמר  ִּבי ִנְשׁ ַּבְע ִּתי ְנֻאם ְיׂהָוה  ִּכי ַיַען ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת 
 ֲאָבֶרְכ ִּכי ָבֵר  :ֶאת ְיִחיֶד א ָחַׂשְכ ָּת ֶאת  ִּבְנ ֶאת ַה ָּדָבר ַה ֶּזה ְו
ְוַהְר ָּבה ַאְר ֶּבה ֶאת ַזְרֲע  ְּככֹו ְכֵבי ַה ָּׁשַמִים ְוַכחֹו ל ֲאֶׁשר ַעל ְׂשַפת 
ַה ָּים ְוִיַרש ַזְרֲע ֵאת ַׁשַער ׂאְיָביו: ְוִהְת ָּבֲרכּו  ְבַזְרֲע  ּכׂל ּג ֹו ֵיי ָהָאֶרץ 
ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמְע ָּת  ְּבׂקִלי: ַו ָּיָׁשב ַאְבָרָהם ֶאל ְנָעָריו ַו ָּיֻקמּו  ַו ֵּיְלכּו  

ַיְח ָּדו ֶאל  ְּבֵאר ָׁשַבע ַו ֵּיֶׁשב ַאְבָרָהם  ִּבְבֵאר ָׁשַבע: 10 

—————— • ——————
וירש זרע7 את שער אויביו, והתברכו בזרע7 כל גויי האר6. הופעת ישראל  !
בעול2 בראשונה בצדו הגלוי, בתור ע2 בי3 העמי2, ע2 מוק= משונאי2 
החפצי2 לבלעו, והוא מתגבר ומנצח אות2, זאת היא תכונת הברכה הגלויה 
בישראל. אבל כל זה רק מעבר והכנה לעתיד הגדול, אשר אור ד' הגנוז 
יתגלה על ישראל, וכל העמי2 יכירו כי לא ע2 פשוט בי3 עמי העול2 הוא 
ישראל, אלא הופעת דבר ד' באנושיות ובכל ההויה, אז בהתגלותה של 
ההערכה הפנימית של כנסת ישראל ההולכת ונמשכת מתו; האור הפנימי 

הצפ< 3, שנגמר בשולו, וערכו המשוכלל, בנסיו3 המקודש הנשגב הזה. לעומת 
שני ערכי2 אלה, החצו3 והפנימי, יבאו בזמני2 שוני2, בתחלה התכ3 הגלוי, 

וירש זרע; את שער אויביו אבל באחרונה הצורה הפנימית תתגבר, ותצא  
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 ִרּב ֹו נֹו  ֶׁשל עֹו ָלם  ְּכמֹו  ֶשׁ ָּכַבש ַאְבָרָהם ָאִבינּו  ֶאת ַרֲחָמיו ַלֲעׁש ֹו ת ְרצֹו ְנ
 ,ַעל ִמּד ֹו ֶתי ֵמָעֵלינּו  ְוִיגּׂל ּו  ַרֲחֶמי ֶאת  ַּכַעְס ְּבֵלָבב ָׁשֵלם,  ֵּכן ִיְכ ְּבשּו  ַרֲחֶמי 
ְוִתְתַנֵהג ִע ָּמנּו  ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו   ְּבִמ ַּדת ַהֶחֶסד ּו ְבִמ ַּדת ָהַרֲחִמים, ּו ְבטּו ְב ַה ָּגדֹו ל 
ָישּו ב ֲחרֹו ן ַא ְּפ ֵמַע ְּמ ּו ֵמִעיְר ּו ֵמַאְרְצ ּו ִמ ַּנֲחָלֶת. ְוַק ֶּים ָלנּו  ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  
ֶאת ַה ָּדָבר ֶׁשִהְבַטְח ָּתנּו  ְבתֹו ָרֶת ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַעְב ֶּד  ָּכָאמּו ר: ְוָזַכְר ִּתי ֶאת 
 ְּבִריִתי ַיֲעקֹו ב ְוַאף ֶאת  ְּבִריִתי ִיְצָחק, ְוַאף ֶאת  ְּבִריִתי ַאְבָרָהם ֶאְז ּכׂר, ְוָהָאֶרץ 
ֶאְז ּכׂר. ְוֶנֱאַמר: ְוַאף  ַּגם זׂאת  ִּבְהיֹו ָתם  ְּבֶאֶרץ ׂאְיֵביֶהם  א ְמַאְס ִּתים ְו א 
ְגַעְל ִּתים ְלַכּל ֹו ָתם ְלָהֵפר  ְּבִריִתי ִא ָּתם,  ִּכי ֲאִני ְיהָׂוה ֱא ֵהיֶהם. ְוֶנֱאַמר: 
ְוָזַכְר ִּתי ָלֶהם  ְּבִרית ִראשִׁׂנים ֲאֶׁשר הֹו ֵצאִתי ׂאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְלֵעיֵני ַהּג ֹו ִים 
 ֶאת ְׁשבּו ְת ֶהי ִהים, ֲאִני ְיהָׂוה. ְוֶנֱאַמר: ְוָׁשב ְיהָׂוה ֱא ִלְהיֹו ת ָלֶהם ֵלא
ְוִרֲחֶמ, ְוָׁשב ְוִק ֶּבְצ ִמ ָּכל ָהַע ִּמים ֲאֶׁשר ֱהִפיְצ ְיהָׂוה ֱא ֶהי ָׁש ָּמה: ִאם 
ִיְהֶיה ִנ ַּדֲח  ִּבְקֵצה ַה ָּׁשָמִים, ִמ ָּׁשם ְיַק ֶּבְצ ְיהָׂוה ֱא ֶהי ּו ִמ ָּׁשם ִי ָּקֶח. ְוֶנֱאַמר: 
 ִויִרְׁש ָּתּה , ְוֵהיִטְב ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָיְרשּו  ֲאבֹו ֶתי ֶהי ְיהָׂוה ֱא ֶוֱהִביֲא
ְוִהְר ְּב ֵמֲאבֹו ֶתי. ְוֶנֱאַמר ַעל ְיֵדי ְנִביֶא: ְיהָׂוה ָח ֵּננּו  ְל 0ִק ִּוינּו , ֱהֵיה ְזרֹו ָעם 
ַל ְּבָקִרים ַאף ְישּו ָעֵתנּו   ְּבֵעת ָצָרה. ְוֶנֱאַמר: ְוֵעת ָצָרה ִהיא ְלַיֲעׂקב ּו ִמ ֶּמ ָּנה 
ִי ָּוֵׁשַע. ְוֶנֱאַמר:  ְּבָכל ָצָרָתם לֹו  ָצר ּו ַמְלַא  ָּפָניו הֹו ִׁשיָעם,  ְּבַאֲהָבתֹו  ּו ְבֶחְמָלתֹו  
הּו א ְגָאָלם, ַוְיַנ ְּטֵלם ַוְיַנ ְּׂשֵאם  ָּכל ְיֵמי עֹו ָלם. ְוֶנֱאַמר: ִמי ֵאל  ָּכמֹו  נֵׂׂשא ָעֹו ן 
ְועֹו ֵבר ַעל  ֶּפַׁשע ִלְׁשֵאִרית ַנֲחָלתֹו ,  א ֶהֱחִזיק ָלַעד ַאּפ ֹו   ִּכי ָחֵפץ ֶחֶסד הּו א. 
ָישּו ב ְיַרֲחֵמנּו  ִיְכ ּׂבש ֲעֹו נֹו ֵתינּו , ְוַתְׁשִלי  ִּבְמצּו לֹו ת ָים  ָּכל ַח ּׂטאָתם.  ִּת ֵּתן ֱאֶמת 
ְלַיֲעׂקב ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם, ֲאֶׁשר ִנְשׁ ַּבְע ָּת ַלֲאבֹו ֵתינּו  ִמיֵמי ֶקֶדם. ְוֶנֱאַמר: 
ַוֲהִביאֹו ִתים ֶאל ַהר ָקְדִׁשי ְוִׂש ַּמְח ִּתים  ְּבֵבית  ְּתִפ ָּלִתי, עֹו לֹו ֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם 

ְלָרצֹו ן ַעל ִמְז ְּבִחי,  ִּכי ֵביִתי  ֵּבית  ְּתִפ ָּלה ִי ָּקֵרא ְלָכל ָהַע ִּמים. 
 

ְלעֹו ָלם ְיֵהא ָאָדם ְיֵרא ָׁשַמִים  ַּב ֵּסֶתר ּו ַב ָּגלּו י ּו מֹו ֶדה ַעל ָהֱאֶמת ְודֹו ֵבר ֱאֶמת 
 ִּבְלָבבֹו , ְוַיְשׁ ֵּכם ְויׂאַמר: 

ִרּב ֹו ן  ָּכל ָהעֹו ָלִמים ַוֲאדֹו ֵני ָהֲאדֹו ִנים,  א ַעל ִצְדקֹו ֵתינּו  ֲאַנְחנּו  ַמ ִּפיִלים 
 ַּתֲחנּו ֵנינּו  ְלָפֶני  ִּכי ַעל ַרֲחֶמי ָהַר ִּבים, ָמה ָאנּו , ֶמה ַח ֵּיינּו , ֶמה ַחְס ֵּדנּו , ַמה 
 ִּצְדקֹו ֵתינּו , ַמה ְישּו ָעֵתנּו , ַמה  ּכֵׂחנּו , ַמה  ְּגבּו ָרֵתנּו . ַמה  ּנׂאַמר ְלָפֶני ְיהָׂוה 
ֱא ֵהינּו  ֵוא ֵהי ֲאבֹו ֵתינּו , ֲה א ָכל ַה ִּגּב ֹו ִרים  ְּכַאִין ְלָפֶני, ְוַאְנֵׁשי ַה ֵּׁשם  ְּכ א 
ָהיּו , ַוֲחָכִמים  ִּכְבִלי ַמ ָּדע, ּו ְנבֹו ִנים  ִּכְבִלי ַהְשׂ ֵּכל,  ִּכי רֹו ב ַמֲעֵׂשיֶהם  ּׂתהּו  ִויֵמי 

ַח ֵּייֶהם ֶהֶבל ְלָפֶני, ּו מֹו ַתר ָהָאָדם ִמן ַה ְּבֵהָמה ָאִין  ִּכי ַה ּכׂל ָהֶבל. 

—————— • ——————
ממחבואה לאור עול2 לעיני כל גויי2, ויתברר לכל שאי אפשר שימצאו 
אויבי2 לגוי, שהוא נושא בתוכו ברכה לכל עמי התבל, ואז יתברכו בזרע; 

כל גויי האר0. 
עולת ראיה א, עמ' צו, ועי' להל3 עמ' 157 
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 .ְלַבד ַה ְּנָׁשָמה ַה ְּטהֹו ָרה ֶׁשִהיא ֲעִתיָדה ִל ֵּתן  ִּדין ְוֶחְׁשּב ֹו ן ִלְפֵני ִכ ֵּסא ְכבֹו ֶד
ְוָכל ַהּג ֹו ִים  ְּכַאִין ֶנְג ֶּד, ֶשׁ ֶּנֱאַמר: ֵהן ּג ֹו ִים  ְּכַמר ִמ ְּדִלי ּו ְכַׁשַחק ׂמאְזַנִים ֶנְחָׁשבּו , 

ֵהן ִא ִּיים  ַּכ ַּדק ִי ּׂטל. 
ֲאָבל ֲאַנְחנּו  ַע ְּמ  ְּבֵני ְבִריֶת,  ְּבֵני ַאְבָרָהם ׂאַהְב ֶשׁ ִּנְשׁ ַּבְע ָּת ּל ֹו   ְּבַהר 
 ְּבכֹו ֶר  ַהּמ ֹו ִר ָּיה, ֶזַרע ִיְצָחק ְיִחידֹו  ֶשׁ ֶּנֱעַקד ַעל  ַּג ֵּבי ַה ִּמְז ֵּבַח, ֲעַדת ַיֲעׂקב  ִּבְנ
ֶׁש ֵּמַאֲהָבְת ֶׁשָאַהְב ָּת אֹו תֹו  ּו ִמ ִּׂשְמָחְת ֶׁש ָּׂשַמְח ָּת ּב ֹו  ָקָראָת ֶאת ְׁשמֹו  

ִיְׂשָרֵאל ִויֻׁשרּו ן.  
ְלִפיָכ ֲאַנְחנּו  ַח ָּיִבים ְלהֹו דֹו ת ְל ּו ְלַשׁ ֵּבֲח ּו ְלָפֶאְר ּו ְלָבֵר ּו ְלַק ֵּדש ְוִל ֵּתן 
ֶׁשַבח ְוהֹו ָדָיה ִלְׁשֶמ. ַאְׁשֵרינּו  ַמה ּט ֹו ב ֶחְלֵקנּו  ּו ַמה  ָּנִעים ּג ֹו ָרֵלנּו  ּו ַמה  ָּיָפה 
ְיֻר ָּׁשֵתנּו . ַאְׁשֵרינּו   ְּכֶׁשָאנּו  ַמְשׁ ִּכיִמים ּו ַמֲעִריִבים  ְּבָב ֵּתי ְכֵנִסּי ֹו ת ּו ְבָב ֵּתי 

ִמְדָרשֹו ת, ּו ְמַיֲחִדים ִׁשְמ  ְּבָכל יֹו ם  ָּתִמיד ְואֹו ְמִרים  ַּפֲעַמִים  ְּבַאֲהָבה: 
 

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ְיׂהָוה ֱא ֵהינּו , ְיׂהָוה ֶ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
  
 

ַא ָּתה הּו א ַעד ֶשׁ ּא ִנְבָרא ָהעֹו ָלם ַא ָּתה הּו א ִמ ֶּשׁ ִּנְבָרא ָהעֹו ָלם, ַא ָּתה הּו א 
 ָּבעֹו ָלם ַה ֶּזה ְוַא ָּתה הּו א ָלעֹו ָלם ַה ָּבא.  

 ּו ִבישּו ָעְת ,ְּבעֹו ָלֶמ  ְוַק ֵּדש ֶאת ִׁשְמ ַעל ַמְק ִּדיֵׁשי ְׁשֶמ ַק ֵּדש ֶאת ִׁשְמ
 .ָּתִרים ְוַתְג ִּבי ַּה ַקְרֵננּו  ְלַמְעָלה, ְוהֹו ִׁשיֵענּו   ְּבָקרֹו ב ְלַמַען ְׁשֶמ 

 ָּברּו  ַהְמַק ֵּדש ְׁשמֹו   ָּבַר ִּבים: 
 

ַא ָּתה הּו א ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו   ַּב ָּׁשַמִים ּו ָבָאֶרץ ּו ִבְׁשֵמי ַה ָּׁשַמִים ָהֶעְליֹו ִנים, ֱאֶמת 
ַא ָּתה הּו א ִראשֹו ן ְוַא ָּתה הּו א ַאֲחרֹו ן ּו ִמ ַּבְלָעֶדי ֵאין ֱא ִהים. ַק ֵּבץ ְנפּו צֹו ת 
קֶׂוי ֵמַאְר ַּבע  ַּכְנפֹו ת ָהָאֶרץ, יַ ִּכירּו  ְוֵיְדעּו   ָּכל  ָּבֵאי עֹו ָלם,  ִּכי ַא ָּתה הּו א 
ָהֱא ִהים ְלַב ְּד ֶעְליֹו ן ְלכׂל ַמְמְלכֹו ת ָהָאֶרץ. ַא ָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ַה ָּׁשַמִים ְוֶאת 
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ָהָאֶרץ ֶאת ַה ָּים ְוֶאת  ָּכל ֲאֶׁשר  ָּבם, ּו ִמי  ְּבָכל ַמֲעֵׂשה ָיֶדי  ָּבֶעְליֹו ִנים אֹו  
ַב ַּתְחּת ֹו ִנים ֶשׁ ּיׂאַמר ְל ַמה  ַּתֲעֶׂשה ּו ַמה  ִּתְפָעל. 

ָאִבינּו  ֶשׁ ַּב ָּׁשַמִים, ַחי ְוַק ָּים, ֲעֵׂשה ִע ָּמנּו  ְצָדָקה ָוֶחֶסד  ַּבֲעבּו ר ִׁשְמ ַה ָּגדֹו ל 
ַה ִּגּב ֹו ר ְוַהּנ ֹו ָרא ֶשׁ ִּנְקָרא ָעֵלינּו , ְוַק ֶּים ָלנּו  ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֶאת ַה ָּדָבר 
ֶשִהְבַטְח ָּתנּו  ַעל ְיֵדי ְצַפְנָיה חֹו ָז,  ָּכָאמּו ר:  ָּבֵעת ַהִהיא ָאִביא ֶאְתֶכם ּו ָבֵעת 
ַק ְּבִצי ֶאְתֶכם,  ִּכי ֶא ֵּתן ֶאְתֶכם ְלֵׁשם ְוִלְתִה ָּלה  ְּבכׂל ַע ֵּמי ָהָאֶרץ,  ְּבשּו ִבי ֶאת 

ְׁשבּו ֵתיֶכם ְלֵעיֵניֶכם, ָאַמר ְיהָׂוה. 
 

ַוְיַד ֵּבר ְיׂהָוה ֶאל ׂמֶׁשה  ֵּלאׂמר: ְוָעִׂשיָת  ִּכּי ֹו ר ְנׂחֶׁשת ְוַכּנ ֹו  ְנׂחֶׁשת 
ְלָרְחָצה, ְוָנַת ָּת ׂאתֹו   ֵּבין ׂאֶהל מֹו ֵעד ּו ֵבין ַה ִּמְז ֵּבַח, ְוָנַת ָּת ָׁש ָּמה ָמִים: 
ְוָרֲחצּו  ַאֲהרׂן ּו ָבָניו ִמ ֶּמּנ ּו  ֶאת ְיֵדיֶהם ְוֶאת ַרְגֵליֶהם:  ְּבׂבָאם ֶאל ׂאֶהל 
מֹו ֵעד ִיְרֲחצּו  ַמִים ְו א ָיֻמתּו , אֹו  ְבִגְׁש ָּתם ֶאל ַה ִּמְז ֵּבַח ְלָׁשֵרת, 
ְלַהְקִטיר ִא ֶּׁשה ַלְיׂהָוה: ְוָרֲחצּו  ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ְו א ָיֻמתּו , ְוָהְיָתה 

ָלֶהם ָחק עֹו ָלם, לֹו  ּו ְלַזְרעֹו  ְלׂדרָׂתם:  
 

ַוְיַד ֵּבר ְיׂהָוה ֶאל ׂמֶׁשה  ֵּלאׂמר: ַצו ֶאת ַאֲהרׂן ְוֶאת  ָּבָניו ֵלאׂמר זׂאת 
ּת ֹו ַרת ָהעָׂלה ִהוא ָהעָׂלה ַעל מֹו ְקָדה ַעל ַה ִּמְז ֵּבַח  ָּכל ַה ַּלְיָלה ַעד 
ַה ּׂבֶקר ְוֵאש ַה ִּמְז ֵּבַח ּת ּו ַקד ּב ֹו : ְוָלַבש ַה ּׂכֵהן ִמּד ֹו  ַבד ּו ִמְכְנֵסי ַבד 
ִיְל ַּבש ַעל  ְּבָׂשרֹו  ְוֵהִרים ֶאת ַה ֶּדֶׁשן ֲאֶׁשר  ּׂתאַכל ָהֵאש ֶאת ָהעָׂלה 
ַעל ַה ִּמְז ֵּבַח ְוָׂשמֹו  ֵאֶצל ַה ִּמְז ֵּבַח: ּו ָפַׁשט ֶאת  ְּבָגָדיו ְוָלַבש  ְּבָגִדים 
ֲאֵחִרים ְוהֹו ִציא ֶאת ַה ֶּדֶׁשן ֶאל ִמחּו ץ ַל ַּמֲחֶנה ֶאל ָמקֹו ם ָטהֹו ר: 
ְוָהֵאש ַעל ַה ִּמְז ֵּבַח ּת ּו ַקד ּב ֹו   א ִתְכ ֶּבה ּו ִבֵער ָעֶליָה ַה ּׂכֵהן ֵעִצים 
 ַּב ּׂבֶקר  ַּב ּׂבֶקר ְוָעַר ָעֶליָה ָהעָׂלה ְוִהְקִטיר ָעֶליָה ֶחְלֵבי ַה ְּׁשָלִמים: 

ֵאש  ָּתִמיד ּת ּו ַקד ַעל ַה ִּמְז ֵּבַח  א ִתְכ ֶּבה: 
 

ְיִהי ָרצֹו ן ִמ ְּלָפֶני, ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֵוא ֵהי ֲאבֹו ֵתינּו , ֶׁש ְּתַרֵחם ָעֵלינּו  ְוִתְמָחל ָלנּו  
ַעל  ָּכל ַח ּׂטאֵתינּו  ּו ְתַכ ֶּפר ָלנּו  ַעל  ָּכל ֲעֹו נֹו ֵתינּו  ְוִתְסַלח ָלנּו  ַעל  ָּכל  ְּפָׁשֵעינּו , 
ְוֶׁשִי ָּבֶנה  ֵּבית ַה ִּמְק ָּדש  ִּבְמֵהָרה ְבָיֵמינּו , ְוַנְקִריב ְלָפֶני ָקְר ַּבן ַה ָּתִמיד ֶשׁ ְּיַכ ֵּפר 
 ִמ ִּפי ְכבֹו ֶד ַעל ְיֵדי מֶׁשה ַעְב ֶּד ַּבֲעֵדנּו   ְּכמֹו  ֶשׁ ָּכַתְב ָּת ָעֵלינּו   ְּבתֹו ָרֶת 

 ָּכָאמּו ר:  

שמות ל 

ויקרא ל 
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11ַוְיַד ֵּבר ְיׂהָוה ֶאל ׂמֶׁשה  ֵּלאׂמר: ַצו ֶאת  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְר ָּת ֲאֵלֶהם, 

ֶאת ָקְר ָּבִני ַלְחִמי ְלִא ַּׁשי ֵריַח ִניׂחִחי,  ִּתְׁשְמרּו  ְלַהְקִריב ִלי  ְּבמֹו ֲעדֹו : 
ְוָאַמְר ָּת ָלֶהם, ֶזה ָהִא ֶּׁשה ֲאֶׁשר  ַּתְקִריבּו  ַלְיׂהָוה,  ְּכָבִׂשים  ְּבֵני ָׁשָנה 
ְתִמיִמים, ְׁשַנִים ַלּי ֹו ם עָׂלה ָתִמיד: ֶאת ַה ֶּכֶבׁש  ֶאָחד  ַּתֲעֶׂשה ַב ּׂבֶקר, 
ְוֵאת ַה ֶּכֶבׁש  ַה ֵּׁשִני  ַּתֲעֶׂשה  ֵּבין ָהַעְר ָּבִים: ַוֲעִׂשיִרית ָהֵאיָפה ׂסֶלת 
ְלִמְנָחה,  ְּבלּו ָלה  ְּבֶׁשֶמן  ָּכִתית ְרִביִעת ַהִהין: עַׂלת  ָּתִמיד ָהֲעֻׂשָיה 
 ְּבַהר ִסיַני, ְלֵריַח ִניׂחַח ִא ֶּׁשה ַלְיׂהָוה: ְוִנְסּכ ֹו  ְרִביִעת ַהִהין ַל ֶּכֶבׁש  
ָהֶאָחד,  ַּב ּׂקֶדש ַה ֵּס ֶנֶס ֵׁשָכר ַלְיׂהָוה: ְוֵאת ַה ֶּכֶבׁש  ַה ֵּׁשִני  ַּתֲעֶׂשה 
 ֵּבין ָהַעְר ָּבִים,  ְּכִמְנַחת ַה ּׂבֶקר ּו ְכִנְסּכ ֹו   ַּתֲעֶׂשה, ִא ֵּׁשה ֵריַח ִניׂחַח 

ַלְיׂהָוה:  

—————— • ——————
שלו2 וכל טוב אור; ימי2 ושנות חיי2, עד זקנה ושיבה ינוב בטובה, הרב  !
החשוב אדוני מורי חמי גאו3 ישראל נזר הוד2 ותפארת2, עמוד החזק 
פטיש הימיני כבוד קדושת מורנו הרב עקיבא נרו יאיר אב"ד דק"ק פוזנא 

יע"א.  

יקרת קדשו הגיעני. ומ"ש מורי חמי הגאו3 נר ישראל [7 ר' עקיבא איגר היה 
חותנו של החת2 סופר] לבקש משרי ירושלי' לית3 רשות להקריב הוא קפד3 
גדול, כי ההוא אמר לבל יקרב ש2 מי שאינו מאמונת ישמעאל כי ש2 נבנה 
בית עבודה שלה2, ואומרי' שאב3 שתייה באמצע הכיפה ההיא ולא יקרב 

ש2 איש זר שאינו מאומנת2. 

ועכ"פ מ"ש מורי חמי הגאו3 נר ישראל מה נעשה מטומאה ויחוסי כהונה 
ואבני חש3, הנה בספר כפתור ופרח פרק שלישי ש2 כתב שר"ח מפריז עלה 
לירושלי2 בשנת י"ז לאל= הששי ואמר להרב שרוצה להקריב קרבנות, 

ואמר מתו; טרדה לא שאלתי על הטומאה וכה3 מיוחס.  

שוב כתב, הלא טומאה הותרה בציבור? ומכה3 מיוחס לא הזכיר כלל תיר0. 
וביעב"0 ח"א סי' צ"ט הביא ממנו בקיצור וכתב עליו, שיש לשאול ג2 על 
שקלי ציבור, ואולי קרב3 פסח רצה להקריב דבא בטומאה בציבור ולא בעי 
שקלי2. והנה מבגדי כהונה לא שאלו, כי פשוט הוא שאי3 כה"ג מעכב ונוכל 
להקריב בלעדו. ומ"ש מיחוס כהונה נראה דלא קשיא מידי להר"ח ז"ל, 
דמא3 לימא ל3 דלא יקריב אחזקה? ונחמיה ב3 חכליה דהוי ליה כהני2 
מיוחסי2 היה מגאל השארית מ3 הכהונה עד יעמיד הכה3 לאורי2 ותומי2. 

אבל לעכב הקרבה בשביל זה מא3 לימא? ...  

אבל להקריב דקיימ"ל "בר; ה' חילו אפילו חלולי' שבה2" א"כ אפילו אי 
קמי שמיא גליא שנתחללה אמו, הרי כל מה שהקריב כשר, ולמה נעכב 

מלהקריב ולא נסמו; על חזקת כשרות אמו וחזקת כהונתו...  

וא2 יש אתו דבר אלקי2 יודיעני והריני חתנו כבנו חות2 בברכה. 
שו"ת חת2 סופר יו"ד חלק ב סימ3 רלו 

במדבר כח 
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ְוָׁשַחט ׂאתֹו  ַעל ֶיֶר ַה ִּמְז ֵּבַח ָצפָׂנה ִלְפֵני ְיׂהָוה, ְוָזְרקּו   ְּבֵני ַאֲהרׂן 

ַה ּׂכֲהִנים ֶאת  ָּדמֹו  ַעל ַה ִּמְז ֵּבַח ָסִביב:  
 

ְיִהי ָרצֹו ן ִמ ְּלָפֶני, ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֵוא ֵהי ֲאבֹו ֵתינּו , ֶׁש ְּתֵהא ֲאִמיָרה זֹו  ֲחשּו ָבה 
ּו ְמֻק ֶּבֶלת ּו ְמֻר ָּצה ְלָפֶני,  ְּכִאּל ּו  ִהְקַרְבנּו  ָקְר ַּבן ַה ָּתִמיד  ְּבמֹו ֲעדֹו  ּו ִבְמקֹו מֹו  

ּו ְכִהְלָכתֹו . 
 

ַא ָּתה הּו א ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֶׁשִהְקִטירּו  ֲאבֹו ֵתינּו  ְלָפֶני ֶאת ְקׂטֶרת ַה ַּס ִּמים  ִּבְזַמן 
ֶשׁ ֵּבית ַה ִּמְק ָּדש ָהָיה ַק ָּים,  ַּכֲאֶׁשר ִצ ִּויָת אֹו ָתם ַעל ַיד מֶׁשה ְנִביֶא  ַּכ ָּכתּו ב 

 12  :ְּבתֹו ָרֶת 
 

ַו ּיׂאֶמר ְיׂהָוה ֶאל ׂמֶׁשה ַקח ְל ַס ִּמים ָנָטף ּו ְׁשֵחֶלת ְוֶחְל ְּבָנה ַס ִּמים 
ּו ְלבָׂנה ַז ָּכה  ַּבד  ְּבַבד ִיְהֶיה: ְוָעִׂשיָת ׂאָתּה  ְקׂטֶרת רַׂקח ַמֲעֵׂשה רֹו ֵקַח 
ְמֻמ ָּלח ָטהֹו ר ׂקֶדש: ְוָׁשַחְק ָּת ִמ ֶּמ ָּנה ָהֵדק ְוָנַת ָּתה ִמ ֶּמ ָּנה ִלְפֵני ָהֵעֻדת 
 ְּבׂאֶהל מֹו ֵעד ֲאֶׁשר ִא ָּוֵעד ְל ָׁש ָּמה ׂקֶדש ָקָדִׁשים  ִּתְהֶיה ָלֶכם: 
ְוֶנֱאַמר: ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרׂן ְקׂטֶרת ַס ִּמים  ַּב ּׂבֶקר  ַּב ּׂבֶקר  ְּבֵהיִטיבֹו  
ֶאת ַה ֵּנרֹו ת ַיְקִטיֶר ָּנה: ּו ְבַהֲע ת ַאֲהרׂן ֶאת ַה ֵּנרֹו ת  ֵּבין ָהַעְר ַּבִים 

ַיְקִטיֶר ָּנה ְקׂטֶרת  ָּתִמיד ִלְפֵני ְיׂהָוה ְלׂדרֵׂתיֶכם: 
 

 ָּתנּו  ַר ָּבָנן:  ִּפּט ּו ם ַה ְּקׂטֶרת  ֵּכיַצד, ְׁשלש ֵמאֹו ת ְוִׁש ִּׁשים ּו ְׁשמֹו ָנה ָמִנים 
ָהיּו  ָבּה , ְׁשלש ֵמאֹו ת ְוִׁש ִּׁשים ַוֲחִמ ָּׁשה  ְּכִמְנַין ְימֹו ת ַהַח ָּמה, ָמֶנה 

ְלָכל יֹו ם,  ְּפַרס  ְּבַׁשֲחִרית ּו ְפַרס  ֵּבין ָהַעְר ָּבִים, ּו ְׁשלָׁשה ָמִנים ְיֵתִרים 
 

—————— • ——————
...שבשביל כ; אי3 אנחנו אומרי2 כא3 את הבטוי ואלהי אבותינו, כי א2 ד'  !
אלהינו, מפני שהמדה של הארת הקדושה האלהית, לנו ולאבותינו, היא 
מדה אחת, מצד פנימיותה, ומצד אי ההבדל של הזמני2 ושל המצבי2 בי3 
הזמ3 שהיה ביהמ"ק קי2 לזמ3 הזה. ככתוב בתורת;. כי קדושת התורה 
היא קימת עדי עד, "ובכל מקו2 מוקטר מוגש לשמי, אלו תלמידי חכמי2 

העוסקי2 בתורה" (שלהי מנחות), שנאמר כא3 לשו3 הקטרה... 

מתו; כ; אנו מסיימי2 כא3 ככתוב בתורת;. להורות את הגדולה והקדושה 
המוחלטה והגמורה, שישנה באמירת עני3 הקטרת בצורה נעלה ורוממה 
מאד, עד אשר היא ממש פועלת את פעולת הארת קדושתה, כמו עצ2 

ההקטרה ממש בזמ3 שביהמ"ק היה קי2. 
עולת ראיה א, עמ' קלו 

ויקרא א 

שמות ל 

כריתות דף ו 
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ֶׁש ֵּמֶהם ַמְכִניס  ּׂכֵהן  ָּגדֹו ל ְמ א ָחְפָניו  ְּביֹו ם ַה ִּכּפ ּו ִרים, ּו ַמֲחִזיָרן 
ְלַמְכ ֶּתֶׁשת  ְּבֶעֶרב יֹו ם ַה ִּכּפ ּו ִרים, ְושֹו ֲחָקן ָיֶפה ָיֶפה  ְּכֵדי ֶׁש ְּתֵהא ַד ָּקה 

ִמן ַה ַּד ָּקה. 
ְוַאַחד ָעָׂשר ַס ָּמִנים ָהיּו  ָבּה , ְוֵאּל ּו  ֵהן:  א. ַה ֳּצִרי  ב. ְוַה ִּצ ּפֶׂרן   
ג. ַהֶחְל ְּבָנה  ד. ְוַה ְּלבֹו ָנה, ִמְׁשַקל ִׁשְבִעים ִׁשְבִעים ָמֶנה,  ה. ׂמר   

ו. ּו ְקִציָעה  ז. ִשׁ ּׂבֶלת ֵנְר ְּד  ח. ְוַכְר ּכׂם, ִמְׁשַקל ִׁש ָּׁשה ָעָׂשר ִׁש ָּׁשה 

ָעָׂשר ָמֶנה,  ט. ַה ּׂקְׁשְט ְׁשֵנים ָעָׂשר  י. ְוִקּל ּו ָפה ְׁשלָׁשה  יא. ְוִק ָּנמֹו ן 
 ִּתְׁשָעה. ּב ֹו ִרית  ַּכְרִׁשיָנה  ִּתְׁשָעה ַק ִּבין, ֵיין ַקְפִריִסין ְסִאין  ְּתָלָתא 
ְוַק ִּבין  ְּתָלָתא. ְוִאם  א ָמָצא ֵיין ַקְפִריִסין ֵמִביא ֲחַמר ִח ַּוְרָין ַע ִּתיק, 
ֶמַלח ְסדֹו ִמית רֹו ַבע, ַמֲעֶלה ָעָׁשן  ָּכל ֶׁשהּו א. ַר ִּבי ָנָתן ַה ַּבְבִלי 
אֹו ֵמר: ַאף  ִּכ ַּפת ַה ַּיְר ֵּדן  ָּכל ֶׁשהּו א. ְוִאם ָנַתן  ָּבּה   ְּדַבש  ְּפָסָלּה , ְוִאם 

ִח ַּסר ַאַחת ִמ ָּכל ַס ָּמֶניָה ַח ָּיב ִמיָתה. 
ַר ָּבן ִׁשְמעֹו ן  ֶּבן  ַּגְמִליֵאל אֹו ֵמר: ַה ֳּצִרי ֵאינֹו  ֶא ָּלא ְׂשָרף ַהּנ ֹו ֵטף ֵמֲעֵצי 
ַה ְּקָטף.  ּׂבִרית  ַּכְרִׁשיָנה ָלָמה ִהיא ָבָאה,  ְּכֵדי ְלַיּפ ֹו ת  ָּבּה  ֶאת ַה ִּצ ּפֶׂרן 
 ְּכֵדי ֶׁש ְּתֵהא ָנָאה. ֵיין ַקְפִריִסין ָלָמה הּו א ָבא,  ְּכֵדי ִלְׁשרֹו ת ּב ֹו  ֶאת 
ַה ִּצ ּפֶׂרן  ְּכֵדי ֶׁש ְּתֵהא ַע ָּזה. ַוֲה א ֵמי ַרְגַלִים ָיִפין ָלּה , ֶא ָּלא ֶׁשֵאין 

ַמְכִניִסין ֵמי ַרְגַלִים  ַּב ִּמְק ָּדש ִמ ְּפֵני ַה ָּכבֹו ד. 
 ַּתְנָיא, ַר ִּבי ָנָתן אֹו ֵמר:  ְּכֶׁשהּו א שֹו ֵחק אֹו ֵמר: ָהֵדק ֵהיֵטב, ֵהיֵטב 
ָהֵדק, ִמ ְּפֵני ֶׁשַהּק ֹו ל ָיֶפה ַל ְּבָׂשִמים.  ִּפ ְּטָמּה  ַלֲחָצִאין  ְּכֵׁשָרה, ִלְׁשִליש 

ְוִלְרִביַע  א ָׁשַמְענּו . 
ָאַמר ַר ִּבי ְיהּו ָדה, ֶזה ַה ְּכָלל: ִאם  ְּכִמ ָּדָתּה   ְּכֵׁשָרה ַלֲחָצִאין, ְוִאם 

ִח ַּסר ַאַחת ִמ ָּכל ַס ָּמֶניָה ַח ָּיב ִמיָתה. 
 

 ַּתְנָיא,  ַּבר ַק ָּפָרא אֹו ֵמר: ַאַחת ְלִׁש ִּׁשים אֹו  ְלִׁשְבִעים ָׁשָנה ָהְיָתה 
ָבָאה ֶׁשל ִׁשיַרִים ַלֲחָצִאין. ְועֹו ד  ָּתֵני  ַּבר ַק ָּפָרא: ִאּל ּו  ָהָיה נֹו ֵתן  ָּבּה  
קֹו ְרטֹו ב ֶׁשל  ְּדַבש ֵאין ָאָדם ָיכֹו ל ַלֲעׂמד ִמ ְּפֵני ֵריָחּה . ְוָלָמה ֵאין 

ְמָעְרִבין  ָּבּה   ְּדַבש, ִמ ְּפֵני ֶׁשַהּת ֹו ָרה ָאְמָרה:  
 ִּכי ָכל ְׂשׂאר ְוָכל  ְּדַבש  א ַתְקִטירּו  ִמ ֶּמּנ ּו  ִא ֶּׁשה ַלְיׂהָוה:  

 
ג' פעמים: ְיׂהָוה ְצָבאֹו ת ִע ָּמנּו  ִמְשׂ ָּגב ָלנּו  ֱא ֵהי ַיֲעׂקב ֶסָלה: 

 :ג' פעמים: ְיׂהָוה ְצָבאֹו ת ַאְׁשֵרי ָאָדם ּב ֹו ֵטַח  ָּב
ג' פעמים: ְיׂהָוה הֹו ִׁשיָעה ַה ֶּמֶל ַיֲעֵננּו  ְביֹו ם ָקְרֵאנּו : 

 

ירושלמי יומא ד ה 

ויקרא ב 
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ַא ָּתה ֵסֶתר ִלי ִמ ַּצר  ִּת ְּצֵרִני ָר ֵּני ַפ ֵּלט  ְּתסֹו ְבֵבִני ֶסָלה: 
ְוָעְרָבה ַליׂהָוה ִמְנַחת ְיהּו ָדה ִוירּו ָׁשָלִים  ִּכיֵמי עֹו ָלם ּו ְכָׁשִנים 

ַקְדמֹו ִנּי ֹו ת: 
 

ַא ַּב ֵּיי ֲהָוה ְמַס ֵּדר ֵסֶדר ַה ַּמֲעָרָכה ִמ ְּׁשָמא  ִּדְגָמָרא ְוַא ִּל ָּבא ְדַא ָּבא 
ָׁשאּו ל: ַמֲעָרָכה ְגדֹו ָלה קֹו ֶדֶמת ְלַמֲעָרָכה ְׁשִנ ָּיה ֶׁשל ְקׂטֶרת, 
ּו ַמֲעָרָכה ְׁשִנ ָּיה ֶׁשל ְקׂטֶרת קֹו ֶדֶמת ְלִסּד ּו ר ְׁשֵני ִגְזֵרי ֵעִצים, ְוִסּד ּו ר 
ְׁשֵני ִגְזֵרי ֵעִצים קֹו ֶדם ְלִדשּו ן ִמְז ֵּבַח ַה ְּפִניִמי, ְוִדשּו ן ִמְז ֵּבַח ַה ְּפִניִמי 
קֹו ֶדם ַלֲהָטַבת ָחֵמש ֵנרֹו ת, ַוֲהָטַבת ָחֵמש ֵנרֹו ת קֹו ֶדֶמת ְלַדם 
ַה ָּתִמיד, ְוַדם ַה ָּתִמיד קֹו ֶדם ַלֲהָטַבת ְׁש ֵּתי ֵנרֹו ת, ַוֲהָטַבת ְׁש ֵּתי ֵנרֹו ת 
קֹו ֶדֶמת ִלְקׂטֶרת, ּו ְקׂטֶרת קֹו ֶדֶמת ְלֵאָבִרים, ְוֵאָבִרים ְלִמְנָחה, 
ּו ִמְנָחה ַלֲחִב ִּתין, ַוֲחִב ִּתין ִלְנָסִכין, ּו ְנָסִכין ְלמּו ָסִפין, ּו מּו ָסִפין 
 ְלָבִזיִכין, ּו ָבִזיִכין קֹו ְדִמין ְלָתִמיד ֶׁשל  ֵּבין ָהַעְר ָּבִים, ֶשׁ ֶּנֱאַמר: ְוָעַר
ָעֶליָה ָהעָׂלה ְוִהְקִטיר ָעֶליָה ֶחְלֵבי ַה ְּׁשָלִמים, ָעֶליָה ַהְׁשֵלם  ָּכל 

ַה ָּקְר ָּבנֹו ת  ֻּכ ָּלם. 
 
 

ָא ָּנא  ְּבכַׂח  ְּגֻד ַּלת ְיִמיְנ  ַּת ִּתיר ְצרּו ָרה. 
ַק ֵּבל ִר ַּנת ַע ְּמ ַשׂ ְּגֵבנּו  ַטֲהֵרנּו  נֹו ָרא. 

ָנא ִגּב ֹו ר ּד ֹו ְרֵׁשי ִיחּו ְד  ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם. 
 ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם ַרֲחֵמי ִצְדָקְת  ָּתִמיד  ָּגְמֵלם. 

 .ַנֵהל ֲעָדֶת ֲחִסין ָקדֹו ש  ְּברֹו ב טּו ְב
  .ְּפֵנה זֹו ְכֵרי ְקֻד ָּׁשֶת  ָיִחיד  ֵּגֶאה ְלַע ְּמ

ַׁשְוָעֵתנּו  ַק ֵּבל ּו ְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו  יֹו ֵדַע  ַּתֲעלּו מֹו ת. 
 

 ָּברּו  ֵׁשם  ְּכבֹו ד ַמְלכּו תֹו  ְלעֹו ָלם ָוֶעד. 
 

ִרּב ֹו ן ָהעֹו ָלִמים, ַא ָּתה ִצ ִּויָתנּו  ְלַהְקִריב ָקְר ַּבן ַה ָּתִמיד  ְּבמֹו ֲעדֹו  
ְוִלְהיֹו ת  ּׂכֲהִנים  ַּבֲעבֹו ָדָתם ּו ְלִו ִּיים  ְּבדּו ָכָנם ְוִיְׂשָרֵאל  ְּבַמֲעָמָדם. ְוַע ָּתה 
 ַּבֲעֹו נֹו ֵתינּו  ָחַרב  ֵּבית ַה ִּמְק ָּדש ּו ֻב ַּטל ַה ָּתִמיד, ְוֵאין ָלנּו   א ׂכֵהן 
 ַּבֲעבֹו ָדתֹו  ְו א ֵלִוי  ְּבדּו ָכנֹו  ְו א ִיְׂשָרֵאל  ְּבַמֲעָמדֹו , ְוַא ָּתה ָאַמְר ָּת 
ּו ְנַשׁ ְּלָמה ָפִרים ְׂשָפֵתינּו . ָלֵכן ְיִהי ָרצֹו ן ִמ ְּלָפֶני ְיׂהָוה ֱא ֵהינּו  ֵוא ֵהי 
ֲאבֹו ֵתינּו  ֶשׁ ְּיֵהא ִׂשיַח ִׂשְפתֹו ֵתינּו  ָחשּו ב ּו ְמֻק ָּבל ּו ְמֻר ֶּצה ְלָפֶני,  ְּכִאּל ּו  

ִהְקַרְבנּו  ָקְר ַּבן ַה ָּתִמיד  ְּבמֹו ֲעדֹו  ּו ִבְמקֹו מֹו  ּו ְכִהְלָכתֹו . 

תהלים לב 

מלאכי ג 
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ֵאיֶזהּו  ְמקֹו ָמן ֶׁשל ְזָבִחים: ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים ְׁשִחיָטָתן  ַּב ָּצפֹו ן.  ָּפר ְוָׂשִעיר 
ֶׁשל יֹו ם ַה ִּכּפ ּו ִרים ְׁשִחיָטָתן  ַּב ָּצפֹו ן, ְוִקּב ּו ל  ָּדָמן  ִּבְכִלי ָׁשֵרת  ַּב ָּצפֹו ן, 
ְוָדָמן ָטעּו ן ַה ָּזָיה ַעל  ֵּבין ַה ַּב ִּדים ְוַעל ַה ָּפרֶׂכת ְוַעל ִמְז ַּבח ַה ָּזָהב. 
ַמ ָּתָנה ַאַחת ֵמֶהן ְמַע ָּכֶבת. ְׁשָיֵרי ַה ָּדם ָהָיה שֹו ֵפ ַעל ְיסֹו ד ַמֲעָרִבי 

ֶׁשל ִמְז ֵּבַח ַהִחיצֹו ן, ִאם  א ָנַתן  א ִע ֵּכב. 
 ָּפִרים ַה ִּנְׂשָרִפים ּו ְׂשִעיִרים ַה ִּנְׂשָרִפים ְׁשִחיָטָתן  ַּב ָּצפֹו ן, ְוִקּב ּו ל  ָּדָמן 
 ִּבְכִלי ָׁשֵרת  ַּב ָּצפֹו ן, ְוָדָמן ָטעּו ן ַה ָּזָיה ַעל ַה ָּפרֶׂכת ְוַעל ִמְז ַּבח ַה ָּזָהב. 
ַמ ָּתָנה ַאַחת ֵמֶהן ְמַע ָּכֶבת. ְׁשָיֵרי ַה ָּדם ָהָיה שֹו ֵפ ַעל ְיסֹו ד ַמֲעָרִבי 
ֶׁשל ִמְז ֵּבַח ַהִחיצֹו ן, ִאם  א ָנַתן  א ִע ֵּכב. ֵאּל ּו  ָוֵאּל ּו  ִנְׂשָרִפין  ְּבֵבית 

ַה ָּדֶׁשן. 
ַח ּׂטאת ַה ִּצּב ּו ר ְוַה ָּיִחיד, ֵאּל ּו  ֵהן ַח ּׂטאת ַה ִּצּב ּו ר: ְׂשִעיֵרי ָראֵׁשי 
ֳחָדִׁשים ְוֶׁשל מֹו ֲעדֹו ת ְׁשִחיָטָתן  ַּב ָּצפֹו ן, ְוִקּב ּו ל  ָּדָמן  ִּבְכִלי ָׁשֵרת 
 ַּב ָּצפֹו ן, ְוָדָמן ָטעּו ן ַאְר ַּבע ַמ ָּתנֹו ת ַעל ַאְר ַּבע ְקָרנֹו ת.  ֵּכיַצד, ָעָלה 
ַב ֶּכֶבש ּו ָפָנה ַלּס ֹו ֵבב, ּו ָבא לֹו  ְלֶקֶרן  ְּדרֹו ִמית ִמְזָרִחית, ִמְזָרִחית 
 ְצפֹו ִנית, ְצפֹו ִנית ַמֲעָרִבית, ַמֲעָרִבית  ְּדרֹו ִמית. ְׁשָיֵרי ַה ָּדם ָהָיה שֹו ֵפ
ַעל ְיסֹו ד  ְּדרֹו ִמי. ְוֶנֱאָכִלין ִלְפִנים ִמן ַה ְּקָלִעים, ְלִזְכֵרי ְכֻה ָּנה,  ְּבָכל 

ַמֲאָכל, ְליֹו ם ָוַלְיָלה ַעד ֲחצֹו ת. 
 

 ֶשִאם ִנְתַחַיְב ִּתי ַח ָּטאת ֶׁש ְּתֵהא ֲאִמיָרה זּו  ְמֻר ָּצה ְלָפֶני ,ְיִהי ָרצֹו ן ִמ ְּלָפֶני
 ְּכִאּל ּו  ִהְקַרְב ִּתי ַח ָּטאת: 

 
 

ָהעֹו ָלה ׂקֶדש ָקָדִׁשים, ְׁשִחיָטָתּה   ַּב ָּצפֹו ן ְוִקּב ּו ל  ָּדָמּה   ִּבְכִלי ָׁשֵרת 
 ַּב ָּצפֹו ן, ְוָדָמּה  ָטעּו ן ְׁש ֵּתי ַמ ָּתנֹו ת ֶׁשֵהן ַאְר ַּבע, ּו ְטעּו ָנה ֶהְפֵׁשט ְוִנּת ּו ַח 

ְוָכִליל ָלִא ִּׁשים. 
 

ְיִהי ָרצֹו ן  ְּכִאּל ּו  ִהְקַרְב ִּתי עֹו ָלה. 
 
 

ִזְבֵחי ַׁשְלֵמי ִצּב ּו ר ַוֲאָׁשמֹו ת, ֵאּל ּו  ֵהן ֲאָׁשמֹו ת: ֲאַׁשם  ְּגֵזלֹו ת, ֲאַׁשם 
ְמִעילֹו ת, ֲאַׁשם ִׁשְפָחה ֲחרּו ָפה, ֲאַׁשם ָנִזיר, ֲאַׁשם ְמצֹו ָרע, ָאָׁשם 
 ָּתלּו י, ְׁשִחיָטָתן  ַּב ָּצפֹו ן ְוִקּב ּו ל  ָּדָמן  ִּבְכִלי ָׁשֵרת  ַּב ָּצפֹו ן, ְוָדָמן ָטעּו ן 

זבחים פרק ה 
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ְׁש ֵּתי ַמ ָּתנֹו ת ֶׁשֵהן ַאְר ַּבע, ְוֶנֱאָכִלין ִלְפִנים ִמן ַה ְּקָלִעים, ְלִזְכֵרי 
ְכֻה ָּנה,  ְּבָכל ַמֲאָכל, ְליֹו ם ָוַלְיָלה ַעד ֲחצֹו ת. 

 
 ֶשִאם ִנְתַחַיְב ִּתי ָאָׁשם ֶׁש ְּתֵהא ֲאִמיָרה זּו  ְמֻר ָּצה ְלָפֶני ,ְיִהי ָרצֹו ן ִמ ְּלָפֶני

 ְּכִאּל ּו  ִהְקַרְב ִּתי ָאָׁשם: 
 
 

ַהּת ֹו ָדה ְוֵאיל ָנִזיר ָקָדִׁשים ַק ִּלים, ְׁשִחיָטָתן  ְּבָכל ָמקֹו ם  ָּבֲעָזָרה, ְוָדָמן 
ָטעּו ן ְׁש ֵּתי ַמ ָּתנֹו ת ֶׁשֵהן ַאְר ַּבע, ְוֶנֱאָכִלין  ְּבָכל ָהִעיר, ְלָכל ָאָדם, 
 ְּבָכל ַמֲאָכל, ְליֹו ם ָוַלְיָלה ַעד ֲחצֹו ת. ַהּמ ּו ָרם ֵמֶהם  ַּכּי ֹו ֵצא ָבֶהם, 

ֶא ָּלא ֶׁשַהּמ ּו ָרם ֶנֱאָכל ַל ּׂכֲהִנים ִלְנֵׁשיֶהם ְוִלְבֵניֶהם ּו ְלַעְבֵדיֶהם. 
 

ְיִהי ָרצֹו ן  ְּכִאּל ּו  ִהְקַרְב ִּתי ּת ֹו ָדה: 
 
 

ְׁשָלִמים ָקָדִׁשים ַק ִּלים, ְׁשִחיָטָתן  ְּבָכל ָמקֹו ם  ָּבֲעָזָרה, ְוָדָמן ָטעּו ן 
ְׁש ֵּתי ַמ ָּתנֹו ת ֶׁשֵהן ַאְר ַּבע, ְוֶנֱאָכִלין  ְּבָכל ָהִעיר, ְלָכל ָאָדם,  ְּבָכל 
ַמֲאָכל, ִלְׁשֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד. ַהּמ ּו ָרם ֵמֶהם  ַּכּי ֹו ֵצא ָבֶהם, ֶא ָּלא 

ֶׁשַהּמ ּו ָרם ֶנֱאָכל ַל ּׂכֲהִנים ִלְנֵׁשיֶהם ְוִלְבֵניֶהם ּו ְלַעְבֵדיֶהם.  
 

ְיִהי ָרצֹו ן  ְּכִאּל ּו  ִהְקַרְב ִּתי ְׁשָלִמים: 
 

ַה ְּבכֹו ר ְוַה ַּמֲעֵׂשר ְוַה ֶּפַסח ָקָדִׁשים ַק ִּלים, ְׁשִחיָטָתן  ְּבָכל ָמקֹו ם 
 ָּבֲעָזָרה, ְוָדָמן ָטעּו ן ַמ ָּתָנה ֶאָחת, ּו ִבְלָבד ֶשׁ ִּי ֵּתן  ְּכֶנֶגד ַהְיסֹו ד. ִשׁ ָּנה 
ַבֲאִכיָלָתן: ַה ְּבכֹו ר ֶנֱאָכל ַל ּׂכֲהִנים, ְוַה ַּמֲעֵׂשר ְלָכל ָאָדם. ְוֶנֱאָכִלין 
 ְּבָכל ָהִעיר,  ְּבָכל ַמֲאָכל, ִלְׁשֵני ָיִמים ְוַלְיָלה ֶאָחד. ַה ֶּפַסח ֵאינֹו  
ֶנֱאָכל ֶא ָּלא ַב ַּלְיָלה, ְוֵאינֹו  ֶנֱאָכל ֶא ָּלא ַעד ֲחצֹו ת, ְוֵאינֹו  ֶנֱאָכל ֶא ָּלא 

ִלְמנּו ָייו, ְוֵאינֹו  ֶנֱאָכל ֶא ָּלא ָצִלי. 
 
 

ַר ִּבי ִיְׁשָמֵעאל אֹו ֵמר,  ִּבְׁשלש ֶעְׂשֵרה ִמּד ֹו ת ַהּת ֹו ָרה ִנְדֶרֶׁשת:   
א. ִמ ַּקל ָוׂחֶמר  ב. ּו ִמ ְּגֵזָרה ָׁשָוה,  ג. ִמ ִּבְנַין ָאב ִמ ָּכתּו ב ֶאָחד, ּו ִמ ִּבְנַין 

ָאב ִמ ְּׁשֵני ְכתּו ִבים,  ד. ִמ ְּכָלל ּו ְפָרט,  ה. ּו ִמ ְּפָרט ּו ְכָלל,   

תחלת הספרא 
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ו.  ְּכָלל ּו ְפָרט ּו ְכָלל, ִאי ַא ָּתה ָדן ֶא ָּלא  ְּכֵעין ַה ְּפָרט,  ז. ִמ ְּכָלל 

ֶׁשהּו א ָצִרי ִלְפָרט, ּו ִמ ְּפָרט ֶׁשהּו א ָצִרי ִלְכָלל,  ח.  ָּכל  ָּדָבר ֶׁשָהָיה 
 ִּבְכָלל ְוָיָצא ִמן ַה ְּכָלל ְלַל ֵּמד,  א ְלַל ֵּמד ַעל ַעְצמֹו  ָיָצא, ֶא ָּלא 
ְלַל ֵּמד ַעל ַה ְּכָלל  ֻּכּל ֹו  ָיָצא,  ט.  ָּכל  ָּדָבר ֶׁשָהָיה  ִּבְכָלל ְוָיָצא ִלְטעֹו ן 
טֹו ַען ֶאָחד ֶׁשהּו א ְכִעְנָינֹו , ָיָצא ְלָהֵקל ְו א ְלַהֲחִמיר,  י.  ָּכל  ָּדָבר 
ֶׁשָהָיה  ִּבְכָלל ְוָיָצא ִלְטעֹו ן טֹו ַען ַאֵחר ֶשׁ ּא ְכִעְנָינֹו , ָיָצא ְלָהֵקל 
ּו ְלַהֲחִמיר,  יא.  ָּכל  ָּדָבר ֶׁשָהָיה  ִּבְכָלל ְוָיָצא ִלּד ֹו ן  ַּב ָּדָבר ֶהָחָדש, ִאי 

ַא ָּתה ָיכֹו ל ְלַהֲחִזירֹו  ִלְכָללֹו  ַעד ֶשׁ ַּיֲחִזיֶרּנ ּו  ַה ָּכתּו ב ִלְכָללֹו   ְּבֵפרּו ש,  
יב.  ָּדָבר ַה ָּלֵמד ֵמִעְנָינֹו , ְוָדָבר ַה ָּלֵמד ִמּס ֹו פֹו ,  

יג. ְוֵכן ְׁשֵני ְכתּו ִבים ַה ַּמְכִחיִׁשים ֶזה ֶאת ֶזה, ַעד ֶשׁ ָּיבֹו א ַה ָּכתּו ב 

ַה ְּׁשִליִׁשי ְוַיְכִריַע  ֵּביֵניֶהם: 
  

 
 

ְיִהי ָרצֹו ן ִמ ְּלָפֶני ְיׂהָוה ֱ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 ִנּי ֹו ת. 
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ִיְת ַּג ַּדל ְוִיְתַק ַּדש  ְׁשֵמּה  ַר ָּבא.   קדיש דרבנן:
 ְּבָעְלָמא  ִּדי ְבָרא ִכְרעּו ֵתּה  ְוַיְמִלי ַמְלכּו ֵתּה   

ְַיְצַמח  ֻּ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. 

ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַר ָּבָנן, ְוַעל  ַּתְלִמיֵדיהֹו ן  
ְוַעל  ָּכל  ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹו ן,  

ְוַעל  ָּכל ַמאן  ְּדָעְסִקין  ְּבאֹו ַרְיָתא,  
 ִּדי ְבַאְתָרא ַק ִּדיָׁשא ָהֵדין ְוִדי ְבָכל ֲאַתר ַוֲאַתר,  

ְיֵהא ְלהֹו ן ּו ְלכֹו ן ְׁשָלָמא ַר ָּבא ִח ָּנא ְוִחְס ָּדא ְוַרֲחֵמי ְוַח ֵּיי 
ֲאִריֵכי ּו ְמזֹו ֵני ְרִויֵחי ּו ֻפְרָקָנא ִמן ֳ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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הֹו דּו  13 
ַליׂהָוה ִקְראּו  ִבְׁשמֹו , הֹו ִדיעּו  ָבַע ִּמים ֲעִלילֹו ָתיו: ִׁשירּו  לֹו  ַז ְּמרּו  לֹו , 
ִׂשיחּו   ְּבָכל ִנְפְלאֹו ָתיו: ִהְתַהְללּו   ְּבֵׁשם ָקְדשֹו , ִיְׂשַמח ֵלב ְמַבְקֵׁשי 
ְיׂהָוה:  ִּדְרשּו  ְיׂהָוה ְוֻעּז ֹו ,  ַּב ְּקשּו  ָפָניו  ָּתִמיד: ִזְכרּו  ִנְפְלאֹו ָתיו ֲאֶׁשר 
ָעָׂשה, ׂמְפָתיו ּו ִמְשׁ ְּפֵטי ִפיהּו : ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל ַעְבּד ֹו ,  ְּבֵני ַיֲעׂקב  ְּבִחיָריו: 
הּו א ְיׂהָוה ֱא ֵהינּו ,  ְּבָכל ָהָאֶרץ ִמְשׁ ָּפָטיו: ִזְכרּו  ְלעֹו ָלם  ְּבִריתֹו ,  ָּדָבר 
ִצ ָּוה ְלֶאֶלף ּד ֹו ר: ֲאֶׁשר  ָּכַרת ֶאת ַאְבָרָהם, ּו ְׁשבּו ָעתֹו  ְלִיְצָחק: 

ַו ַּיֲעִמיֶדָה ְלַיֲעׂקב ְלׂחק, ְלִיְׂשָרֵאל  ְּבִרית עֹו ָלם: ֵלאׂמר, ְל ֶא ֵּתן 
14 ִּכְמַעט ְוָגִרים  ָּבּה : 

ֶאֶרץ  ְּכָנַען, ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם:  ִּבְהיֹו ְתֶכם ְמֵתי ִמְס ָּפר, 

—————— • ——————
לאמר ל7 את( אר6 כנע(, חבל נחלתכ9. אר0 ישראל היא מתאימה לכנסת  !
ישראל בכללותה, לדורותיה, לעד ולעולמי עולמי2, וע2 זה היא מתאימה 
ג"כ לחייה2 של כל הפרטי2, של כל יחיד ויחיד מישראל, לפי ערכו, לפי 
מדתו ומהותו בעצמיותו. וההתאמה היא כ"כ מדויקת, עד שאפילו המדה 
והשעור של א"י, בי3 בכללותה ובי3 ביחס להמגיע ממנה לכל אחד ואחד 
מישראל, לכל הדורות ולכל הזמני2, הכל הוא מתאי2 בכוו3 העליו3 מיד ד' 
נות3 אר0 חמדתו לע2 קדשו. וזאת היא האמרה הקדושה, האמורה כא3, 
לאמר, המתחילה בלשו3 יחיד ופרטי, ל; את3 את אר0 כנע3, ומסימת בלשו3 
רבי2, וכוללת בתו; זה ג"כ את הקישור הנצחי מצד אחד, ואת התכונה 
המדודה, ביחש להשעור המפורט והכללי מצד השני, חבל נחלתכ2, שעור 
מדוד, "חבלי2 נפלו לי בנעמי2", וקשר נצחי לעדי עד, "נחלה שאי3 לה 

הפסק" (ר"ה י"ב) "א= נחלת שפרה עלי". חבל נחלתכ2. 
עולת ראיה א, עמ' רג 

בהיותכ9 מתי מספר, כמעט וגרי9 בה. קשר הקדש של ישראל ע2 ארצו  !
הקדושה אינו דומה לקשר טבעי, שכל ע2 ולשו3 מתקשר על ידו אל ארצו. 
הקשר הטבעי הוא מתפתח רק במש; זמ3 רב, ע"י המו3 מאורעות, ע"י ע2 
רב ועצו2 שמתכנס יחד לדור באיזו אר0 בתור ישיבת קבע, ואז מתחילה 
איזו חבה הסתורית, הבאה מתו; התרגלות לפע2 בלבבות הדורות הבאי2. 
וקשר רוחני מתהוה בי3 הע2 והאר0. מה שאי3 כ3 הקשר האלהי ממקור 
הקדש, שנתקשרה כנסת ישראל בקדושת אר0 חמדה, שהתחיל החות2 
הקדוש הזה להיות מבליט בהיותכ2 מתי מספר, ובזמ3 קצר ותכו=, יחד ע2 
הופיע2 באר0, ועוד קוד2 לכניסת2, ע"י ההארה האלהית העליונה, 
ובהיות2 יושבי2 בתוכה לא ישיבה קבועה כ"א בתור גרי2, ששו2 דבר 
שיסודו בטבע לא עזר לקשר הזה, שהופיע בתור יצירה אלהית, בדבר ד' 
וברית קדשו, בחק שבועת עול2, אשר הוא אמר ויהי. בהיותכ2 מתי מספר, 

כמעט, וגרי2 בה. 
עולת ראיה א, עמ' רג7רד 

דברי הימים א טז 
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ַו ִּיְתַה ְּלכּו  ִמּג ֹו י ֶאל ּג ֹו י, ּו ִמ ַּמְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר:  א ִה ִּניַח ְלִאיש 
ְלָעְׁשָקם, ַוּי ֹו ַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכים: ַאל  ִּת ְּגעּו   ִּבְמִׁשיָחי ּו ִבְנִביַאי ַאל 
 ָּתֵרעּו : ִׁשירּו  ַליׂהָוה  ָּכל ָהָאֶרץ,  ַּב ְּׂשרּו  ִמּי ֹו ם ֶאל יֹו ם ְישּו ָעתֹו : ַס ְּפרּו  
ַבּג ֹו ִים ֶאת  ְּכבֹו דֹו ,  ְּבָכל ָהַע ִּמים ִנְפְלׂאָתיו:  ִּכי ָגדֹו ל ְיׂהָוה ּו ְמֻה ָּלל 
ְמׂאד, ְונֹו ָרא הּו א ַעל  ָּכל ֱא ִהים:  ִּכי  ָּכל ֱא ֵהי ָהַע ִּמים ֱאִליִלים 
ַויׂהָוה ָׁשַמִים ָעָׂשה: הֹו ד ְוָהָדר ְלָפָניו, עׂז ְוֶחְדָוה  ִּבְמקֹו מֹו : ָהבּו  
ַליׂהָוה ִמְשׁ ְּפחֹו ת ַע ִּמים, ָהבּו  ַליׂהָוה  ָּכבֹו ד ָועׂז: ָהבּו  ַליׂהָוה  ְּכבֹו ד 
ְׁשמֹו , ְׂשאּו  ִמְנָחה ּו ׂבאּו  ְלָפָניו, ִהְׁש ַּתֲחוּו  ַליׂהָוה  ְּבַהְדַרת ׂקֶדש: ִחילּו  
ִמ ְּלָפָניו  ָּכל ָהָאֶרץ, ַאף  ִּתּכ ֹו ן  ֵּתֵבל  ַּבל  ִּתּמ ֹו ט: ִיְׂשְמחּו  ַה ָּׁשַמִים ְוָתֵגל 
ָהָאֶרץ, ְויׂאְמרּו  ַבּג ֹו ִים ְיׂהָוה ָמָל: ִיְרַעם ַה ָּים ּו ְמ אֹו , ַיֲע ץ ַה ָּׂשֶדה 
ְוָכל ֲאֶׁשר ּב ֹו : ָאז ְיַר ְּננּו  ֲעֵצי ַה ָּיַער ִמ ִּלְפֵני ְיׂהָוה,  ִּכי ָבא ִלְׁשּפ ֹו ט ֶאת 
ָהָאֶרץ: הֹו דּו  ַלְיׂהָוה,  ִּכי טֹו ב,  ִּכי ְלעֹו ָלם ַחְסּד ֹו : ְוִאְמרּו , הֹו ִׁשיֵענּו  
 ,ֵהי ִיְׁשֵענּו , ְוַק ְּבֵצנּו  ְוַה ִּציֵלנּו  ִמן ַהּג ֹו ִים, ְלׂהדֹו ת ְלֵׁשם ָקְדֶׁש ֱא
ְלִהְׁש ַּת ֵּבַח  ִּבְתִה ָּלֶת:  ָּברּו  ְיׂהָוה ֱא ֵהי ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהעֹו ָלם ְוַעד 

ָהעֹו ָלם ַו ּיׂאְמרּו  ָכל ָהָעם ָאֵמן ְוַה ֵּלל ַלְיׂהָוה: 
רֹו ְממּו  ְיׂהָוה ֱא ֵהינּו  ְוִהְׁש ַּתֲחוּו  ַלֲהׂדם ַרְגָליו, ָקדֹו ש הּו א: רֹו ְממּו  

ְיׂהָוה ֱא ֵהינּו  ְוִהְׁש ַּתֲחוּו  ְלַהר ָקְדשֹו ,  ִּכי ָקדֹו ש ְיׂהָוה ֱא ֵהינּו :  
ְוהּו א ַרחּו ם ְיַכ ֵּפר ָעֹו ן ְו א ַיְׁשִחית, ְוִהְר ָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפ ֹו  ְו א ָיִעיר 
 ַוֲאִמ ְּת ִמ ֶּמ ִּני, ַחְס ְּד א ִתְכָלא ַרֲחֶמי  ָּכל ֲחָמתֹו : ַא ָּתה ְיׂהָוה 
 ָּתִמיד ִי ְּצרּו ִני: ְזכׂר ַרֲחֶמי ְיׂהָוה, ַוֲחָסֶדי,  ִּכי ֵמעֹו ָלם ֵה ָּמה:  ְּתנּו  עׂז 
ֵלא ִהים ַעל ִיְׂשָרֵאל  ַּגֲאָותֹו , ְוֻעּז ֹו   ַּב ְּׁשָחִקים: נֹו ָרא ֱא ִהים 
  ֵאל ִיְׂשָרֵאל, הּו א נֹו ֵתן עׂז ְוַתֲעֻצמֹו ת ָלָעם,  ָּברּו ,ִמ ִּמְק ָּדֶׁשי
ֱא ִהים: ֵאל ְנָקמֹו ת ְיׂהָוה, ֵאל ְנָקמֹו ת הֹו ִפיַע: ִה ָּנֵׂשא שֵׁׂפט ָהָאֶרץ 
ָהֵׁשב  ְּגמּו ל ַעל  ֵּגִאים: ַליׂהָוה ַהְישּו ָעה, ַעל ַע ְּמ ִבְרָכֶת  ֶּסָלה: 
ְיׂהָוה ְצָבאֹו ת ִע ָּמנּו , ִמְשׂ ָּגב ָלנּו  ֱא ֵהי ַיֲעׂקב ֶסָלה: ְיׂהָוה ְצָבאֹו ת, 
ַאְׁשֵרי ָאָדם  ּׂבֵטַח  ָּב: ְיׂהָוה הֹו ִׁשיָעה, ַה ֶּמֶל ַיֲעֵננּו  ְביֹו ם ָקְרֵאנּו : 
הֹו ִׁשיָעה ֶאת ַע ֶּמ ּו ָבֵר ֶאת ַנֲחָלֶת, ּו ְרֵעם ְוַנ ְּׂשֵאם ַעד ָהעֹו ָלם: 
ַנְפֵׁשנּו  ִח ְּכָתה ַלְיׂהָוה, ֶעְזֵרנּו  ּו ָמִג ֵּננּו  הּו א:  ִּכי בֹו  ִיְׂשַמח ִל ֵּבנּו ,  ִּכי 
 :ְיׂהָוה ָעֵלינּו ,  ַּכֲאֶׁשר ִיַחְלנּו  ָל ְבֵׁשם ָקְדשֹו  ָבָטְחנּו : ְיִהי ַחְס ְּד

ַהְרֵאנּו  ְיׂהָוה ַחְס ֶּד, ְוֶיְׁשֲע  ִּת ֶּתן ָלנּו : קּו ָמה ֶעְזָרָתה ָלנּו , ּו ְפֵדנּו  
 

לקט פסוקים  
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 ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ַהְרֶחב  ִּפי ַה ַּמַעְל ֶהי ָאנִׂכי ְיׂהָוה ֱא :ְלַמַען ַחְס ֶּד
ַוֲאַמְלֵאהּו : ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶשׁ ָּכָכה ּל ֹו , ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשְיׂהָוה ֱא ָהיו: ַוֲאִני 
 ְּבַחְס ְּד ָבַטְח ִּתי, ָיֵגל ִל ִּבי  ִּבישּו ָעֶת, ָאִׁשיָרה ַליׂהָוה  ִּכי ָגַמל ָעָלי: 

 
ִמְזמֹו ר ִׁשיר ֲחֻנ ַּכת ַה ַּבִית ְלָדִוד: ֲארֹו ִמְמ ְיׂהָוה  ִּכי ִד ִּליָתִני, ְו א 
ִׂש ַּמְח ָּת ׂאְיַבי ִלי: ְיׂהָוה ֱא ָהי, שּו ְע ִּתי ֵאֶלי ַו ִּתְר ָּפֵאִני: ְיׂהָוה ֶהֱעִליָת 
ִמן ְׁשאֹו ל ַנְפִׁשי, ִח ִּייַתִני ִמ ָּיְרִדי בֹו ר: ַז ְּמרּו  ַליׂהָוה ֲחִסיָדיו, ְוהֹו דּו  
ְלֵזֶכר ָקְדשֹו :  ִּכי ֶרַגע  ְּבַאּפ ֹו  ַח ִּיים  ִּבְרצֹו נֹו ,  ָּבֶעֶרב ָיִלין  ֶּבִכי ְוַל ּׂבֶקר 
 ִר ָּנה: ַוֲאִני ָאַמְר ִּתי ְבַׁשְלִוי,  ַּבל ֶאּמ ֹו ט ְלעֹו ָלם: ְיׂהָוה  ִּבְרצֹו ְנ
ֶהֱעַמְד ָּתה ְלַהְרִרי עׂז, ִהְס ַּתְר ָּת ָפֶני ָהִיִתי ִנְבָהל: ֵאֶלי ְיׂהָוה ֶאְקָרא 
ְוֶאל ֲאדָׂני ֶאְתַח ָּנן: ַמה  ֶּבַצע  ְּבָדִמי  ְּבִרְד ִּתי ֶאל ַׁשַחת, ֲהיֹו ְד ָעָפר 
ֲהיַ ִּגיד ֲאִמ ֶּת: ְׁשַמע ְיׂהָוה ְוָח ֵּנִני ְיׂהָוה ֱהֵיה עֵׂזר ִלי: ָהַפְכ ָּת ִמְס ְּפִדי 
ְלָמחֹו ל ִלי  ִּפ ַּתְח ָּת ַשׂ ִּקי ַו ְּתַא ְּזֵרִני ִׂשְמָחה: ְלַמַען ְיַז ֶּמְר ָכבֹו ד ְו א 

 :ַהי ְלעֹו ָלם אֹו ֶד ִי ּׂדם, ְיׂהָוה ֱא
 

ְיׂהָוה ֶמֶל, ְיׂהָוה ָמָל, ְיׂהָוה ִיְמ  ְלעָׂלם ָוֶעד.  
ְיׂהָוה ֶמֶל, ְיׂהָוה ָמָל, ְיׂהָוה ִיְמ  ְלעָׂלם ָוֶעד.  

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

 
 ֵהינּו  ְוַק ְּבֵצנּו  ִמן ַהּג ֹו ִים, ְלהֹו דֹו ת ְלֵׁשם ָקְדֶׁש הֹו ִׁשיֵענּו  ְיׂהָוה ֱא
ְלִהְׁש ַּת ֵּבַח  ִּבְתִה ָּלֶת:  ָּברּו  ְיׂהָוה ֱא ֵהי ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהעֹו ָלם ְוַעד 

ָהעֹו ָלם, ְוָאַמר  ָּכל ָהָעם ָאֵמן, ַהְללּו ָיּה : 
 ּכׂל ַה ְּנָׁשָמה  ְּתַה ֵּלל ָיּה , ַהְללּו ָיּה : 

 
ַלְמַנ ֵּצַח ִמְזמֹו ר ְלָדִוד: ַה ָּׁשַמִים ְמַס ְּפִרים  ְּכבֹו ד ֵאל, ּו ַמֲעֵׂשה ָיָדיו 
ַמ ִּגיד ָהָרִקיַע: יֹו ם ְליֹו ם יַ ִּביַע ׂאֶמר, ְוַלְיָלה ְלַלְיָלה ְיַח ֶּוה  ָּדַעת: ֵאין 
ׂאֶמר ְוֵאין  ְּדָבִרים,  ְּבִלי ִנְׁשָמע קֹו ָלם:  ְּבָכל ָהָאֶרץ ָיָצא ַק ָּום, ּו ִבְקֵצה 
ֵתֵבל ִמ ֵּליֶהם, ַל ֶּׁשֶמש ָׂשם ׂאֶהל  ָּבֶהם: ְוהּו א  ְּכָחָתן יֵׂצא ֵמֻח ָּפתֹו , 
ָיִׂשיׁש   ְּכִגּב ֹו ר ָלרּו ץ ׂאַרח: ִמְקֵצה ַה ָּׁשַמִים מֹו ָצאֹו  ּו ְתקּו ָפתֹו  ַעל 
ְקצֹו ָתם, ְוֵאין ִנְס ָּתר ֵמַח ָּמתֹו : ּת ֹו ַרת ְיׂהָוה  ְּתִמיָמה ְמִׁשיַבת ָנֶפש, 
ֵעדּו ת ְיׂהָוה ֶנֱאָמָנה ַמְח ִּכיַמת  ֶּפִתי:  ִּפּק ּו ֵדי ְיׂהָוה ְיָׁשִרים ְמַׂש ְּמֵחי ֵלב, 
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ִמְצַות ְיׂהָוה  ָּבָרה ְמִאיַרת ֵעיָנִים: ִיְרַאת ְיׂהָוה ְטהֹו ָרה עֹו ֶמֶדת ָלַעד, 
ִמְשׁ ְּפֵטי ְיׂהָוה ֱאֶמת ָצְדקּו  ַיְח ָּדו: ַהֶנֱחָמִדים ִמ ָּזָהב ּו ִמ ָּפז ָרב, 
ּו ְמתּו ִקים ִמ ְּדַבש ְונֶׂפת צּו ִפים:  ַּגם ַעְב ְּד ִנְזָהר  ָּבֶהם,  ְּבָׁשְמָרם ֵעֶקב 
ָרב: ְׁשִגיאֹו ת ִמי ָיִבין ִמ ִּנְס ָּתרֹו ת ַנ ֵּקִני:  ַּגם ִמ ֵּזִדים ֲחׂש  ַעְב ֶּד, ַאל 
ִיְמְׁשלּו  ִבי ָאז ֵאיָתם, ְוִנ ֵּקיִתי ִמ ֶּפַׁשע ָרב: ִיְהיּו  ְלָרצֹו ן ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹו ן 

ִל ִּבי, ְלָפֶני ְיׂהָוה צּו ִרי ְוגֲׂאִלי: 
 

ַר ְּננּו  ַצ ִּדיִקים  ַּבְיׂהָוה, ַלְיָׁשִרים ָנאָוה ְתִה ָּלה: הֹו דּו  ַליׂהָוה  ְּבִכּנ ֹו ר, 
 ְּבֵנֶבל ָעׁש ֹו ר ַז ְּמרּו  לֹו : ִׁשירּו  לֹו  ִׁשיר ָחָדׁש , ֵהיִטיבּו  ַנ ֵּגן  ִּבְתרּו ָעה:  ִּכי 
ָיָׁשר ְדַבר ְיׂהָוה, ְוָכל ַמֲעֵׂשהּו   ֶּבֱאמּו ָנה: ׂאֵהב ְצָדָקה ּו ִמְשׁ ָּפט, ֶחֶסד 
ְיׂהָוה ָמְלָאה ָהָאֶרץ:  ִּבְדַבר ְיׂהָוה ָׁשַמִים ַנֲעׁש ּו , ּו ְברּו ַח  ִּפיו  ָּכל 
ְצָבָאם:  ּכֵׂנס  ַּכ ֵּנד ֵמי ַה ָּים, נֵׂתן  ְּבאֹו ָצרֹו ת  ְּתהֹו מֹו ת: ִייְראּו  ֵמְיׂהָוה  ָּכל 
ָהָאֶרץ, ִמ ֶּמּנ ּו  ָיגּו רּו   ָּכל יְׁשֵבי ֵתֵבל:  ִּכי הּו א ָאַמר ַו ֶּיִהי, הּו א ִצ ָּוה 
ַו ַּיֲעׂמד: ְיׂהָוה ֵהִפיר ֲעַצת ּג ֹו ִים, ֵהִניא ַמְחְׁשבֹו ת ַע ִּמים: ֲעַצת ְיׂהָוה 
ְלעֹו ָלם  ַּתֲעׂמד, ַמְחְׁשבֹו ת ִלּב ֹו  ְלׂדר ָוׂדר: ַאְׁשֵרי ַהּג ֹו י ֲאֶׁשר ְיׂהָוה 
ֱא ָהיו, ָהָעם  ָּבַחר ְלַנֲחָלה לֹו : ִמ ָּׁשַמִים ִה ִּביט ְיׂהָוה, ָרָאה ֶאת  ָּכל 
 ְּבֵני ָהָאָדם: ִמ ְּמכֹו ן ִׁשְבּת ֹו  ִהְשׁ ִּגיַח ֶאל  ָּכל יְׁשֵבי ָהָאֶרץ: ַהּי ֹו ֵצר ַיַחד 
ִל ָּבם, ַה ֵּמִבין ֶאל  ָּכל ַמֲעֵׂשיֶהם: ֵאין ַה ֶּמֶל נֹו ָׁשע  ְּבָרב ָחִיל,  ִּגּב ֹו ר 
 א ִי ָּנֵצל  ְּבָרב  ּׂכַח: ֶׁשֶקר ַהּס ּו ס ִלְתשּו ָעה, ּו ְברׂב ֵחילֹו   א ְיַמ ֵּלט: 
ִה ֵּנה ֵעין ְיׂהָוה ֶאל ְיֵרָאיו, ַלְמַיֲחִלים ְלַחְסּד ֹו : ְלַה ִּציל ִמ ָּמֶות ַנְפָׁשם, 
ּו ְלַחּי ֹו ָתם  ָּבָרָעב: ַנְפֵׁשנּו  ִח ְּכָתה ַלְיׂהָוה, ֶעְזֵרנּו  ּו ָמִג ֵּננּו  הּו א:  ִּכי בֹו  
ִיְׂשַמח ִל ֵּבנּו ,  ִּכי ְבֵׁשם ָקְדשֹו  ָבָטְחנּו : ְיִהי ַחְס ְּד ְיׂהָוה ָעֵלינּו ,  ַּכֲאֶׁשר 

 :ִיַחְלנּו  ָל
 

ְלָדִוד  ְּבַׁשּנ ֹו תֹו  ֶאת ַטְעמֹו  ִלְפֵני ֲאִביֶמֶל, ַוְיָגְרֵׁשהּו  ַו ֵּיַל: ֲאָבְרָכה 
ֶאת ְיׂהָוה  ְּבָכל ֵעת,  ָּתִמיד  ְּתִה ָּלתֹו   ְּבִפי: ַביׂהָוה  ִּתְתַה ֵּלל ַנְפִׁשי, 
ִיְׁשְמעּו  ֲעָנִוים ְוִיְׂשָמחּו : ַג ְּדלּו  ַליׂהָוה ִא ִּתי, ּו ְנרֹו ְמָמה ְׁשמֹו  ַיְח ָּדו: 
 ָּדַרְׁש ִּתי ֶאת ְיׂהָוה ְוָעָנִני, ּו ִמ ָּכל ְמגּו רֹו ַתי ִה ִּציָלִני: ִה ִּביטּו  ֵאָליו 
ְוָנָהרּו , ּו ְפֵניֶהם ַאל ֶיְח ָּפרּו : ֶזה ָעִני ָקָרא ַויׂהָוה ָׁשֵמַע, ּו ִמ ָּכל ָצרֹו ָתיו 
הֹו ִׁשיעֹו : חֹו ֶנה ַמְלַא ְיׂהָוה ָסִביב ִליֵרָאיו ַוְיַח ְּלֵצם: ַטֲעמּו  ּו ְראּו   ִּכי 
טֹו ב ְיׂהָוה, ַאְׁשֵרי ַה ֶּגֶבר ֶיֱחֶסה ּב ֹו : ְיראּו  ֶאת ְיׂהָוה ְקדֹו ָׁשיו,  ִּכי ֵאין 
ַמְחסֹו ר ִליֵרָאיו:  ְּכִפיִרים ָרשּו  ְוָרֵעבּו , ְודֹו ְרֵׁשי ְיׂהָוה  א ַיְחְסרּו  ָכל 

תהלים לג 
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טֹו ב: ְלכּו  ָבִנים ִׁשְמעּו  ִלי, ִיְרַאת ְיׂהָוה ֲאַל ֶּמְדֶכם: ִמי ָהִאיש ֶהָחֵפץ 
ַח ִּיים, ׂאֵהב ָיִמים ִלְראֹו ת טֹו ב: ְנצֹו ר ְלשֹו ְנ ֵמָרע, ּו ְׂשָפֶתי ִמ ַּד ֵּבר 
ִמְרָמה: סּו ר ֵמָרע ַוֲעֵׂשה טֹו ב,  ַּב ֵּקש ָׁשלֹו ם ְוָרְדֵפהּו : ֵעיֵני ְיׂהָוה ֶאל 
ַצ ִּדיִקים, ְוָאְזָניו ֶאל ַׁשְוָעָתם:  ְּפֵני ְיׂהָוה  ְּבעֹו ֵׂשי ָרע, ְלַהְכִרית ֵמֶאֶרץ 
ִזְכָרם: ָצֲעקּו  ַויׂהָוה ָׁשֵמַע, ּו ִמ ָּכל ָצרֹו ָתם ִה ִּציָלם: ָקרֹו ב ְיׂהָוה 
ְלִנְשׁ ְּבֵרי ֵלב, ְוֶאת  ַּד ְּכֵאי רּו ַח יֹו ִׁשיַע: ַרּב ֹו ת ָרעֹו ת ַצ ִּדיק, ּו ִמ ֻּכ ָּלם 
יַ ִּציֶלּנ ּו  ְיׂהָוה: שֵׁׂמר  ָּכל ַעְצמֹו ָתיו, ַאַחת ֵמֵה ָּנה  א ִנְשׁ ָּבָרה:  ְּתמֹו ֵתת 
ָרָׁשע ָרָעה, ְושְׂׂנֵאי ַצ ִּדיק ֶיְאָׁשמּו : ּפ ֹו ֶדה ְיׂהָוה ֶנֶפש ֲעָבָדיו, ְו א 

ֶיְאְׁשמּו   ָּכל ַהחֹו ִסים ּב ֹו :  
 

 ְּתִפ ָּלה ְלמֶׁשה ִאיש ָהֱא ִהים, ֲאדָׂני ָמעֹו ן ַא ָּתה ָהִייָת  ָּלנּו ,  ְּבדֹו ר 
ָוׂדר:  ְּבֶטֶרם ָהִרים ֻי ָּלדּו  ַו ְּתחֹו ֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל, ּו ֵמעֹו ָלם ַעד עֹו ָלם 
ַא ָּתה ֵאל:  ָּתֵׁשב ֱאנֹו ש ַעד  ַּד ָּכא, ַו ּׂתאֶמר שּו בּו  ְבֵני ָאָדם:  ִּכי ֶאֶלף 
ָׁשִנים  ְּבֵעיֶני  ְּכיֹו ם ֶאְתמֹו ל  ִּכי ַיֲעׂבר, ְוַאְׁשמּו ָרה ַב ָּלְיָלה: ְזַרְמ ָּתם 
ֵׁשָנה ִיְהיּו ,  ַּב ּׂבֶקר  ֶּכָחִציר ַיֲח ף:  ַּב ּׂבֶקר ָיִציץ ְוָחָלף, ָלֶעֶרב ְימֹו ֵלל 
 ,ִנְבָהְלנּו : ַׁש ָּתה ֲעֹו נֹו ֵתינּו  ְלֶנְג ֶּד ּו ַבֲחָמְת ,ְוָיֵבש:  ִּכי ָכִלינּו  ְבַא ֶּפ
ֲעֻלֵמנּו  ִלְמאֹו ר  ָּפֶני:  ִּכי ָכל ָיֵמינּו   ָּפנּו  ְבֶעְבָרֶת,  ִּכ ִּלינּו  ָׁשֵנינּו   ְּכמֹו  
ֶהֶגה: ְיֵמי ְׁשנֹו ֵתינּו   ָּבֶהם ִׁשְבִעים ָׁשָנה, ְוִאם  ִּבְגבּו רׂת ְׁשמֹו ִנים ָׁשָנה, 
 ּו ְכִיְרָאְת ,ְוָרְה ָּבם ָעָמל ָוָאֶון,  ִּכי ָגז ִחיש ַו ָּנֻעָפה: ִמי יֹו ֵדַע עׂז ַא ֶּפ
ֶעְבָרֶת: ִלְמנֹו ת ָיֵמינּו   ֵּכן הֹו ַדע, ְוָנִביא ְלַבב ָחְכָמה: שּו ָבה ְיׂהָוה 
ַעד ָמָתי, ְוִה ָּנֵחם ַעל ֲעָבֶדי: ַשׂ ְּבֵענּו  ַב ּׂבֶקר ַחְס ֶּד, ּו ְנַר ְּנָנה ְוִנְׂשְמָחה 
 ְּבָכל ָיֵמינּו : ַׂש ְּמֵחנּו   ִּכימֹו ת ִע ִּניָתנּו , ְׁשנֹו ת ָרִאינּו  ָרָעה: ֵיָרֶאה ֶאל 
ֲעָבֶדי ָפֳעֶל, ַוֲהָדְר ַעל  ְּבֵניֶהם: ִויִהי נַׂעם ֲאדָׂני ֱא ֵהינּו  ָעֵלינּו , 

ּו ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו  ּכ ֹו ְנָנה ָעֵלינּו , ּו ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו  ּכ ֹו ְנֵנהּו : 
 

יֵׁשב  ְּבֵסֶתר ֶעְליֹו ן,  ְּבֵצל ַשׁ ַּדי ִיְתלֹו ָנן: ׂאַמר ַליׂהָוה ַמְחִסי ּו ְמצּו ָדִתי, 
ֱא ַהי ֶאְבַטח ּב ֹו :  ִּכי הּו א יַ ִּציְל ִמ ַּפח ָיקּו ׁש , ִמ ֶּדֶבר ַהּו ֹו ת:  ְּבֶאְבָרתֹו  
ָיֶס ָל, ְוַתַחת  ְּכָנָפיו  ֶּתְחֶסה, ִצ ָּנה ְוסֹו ֵחָרה ֲאִמּת ֹו :  א ִתיָרא 
ִמ ַּפַחד ָלְיָלה, ֵמֵחץ ָיעּו ף יֹו ָמם: ִמ ֶּדֶבר  ָּבׂאֶפל ַיֲה , ִמ ֶּקֶטב ָישּו ד 
 א ִי ָּגש: ַרק  ְּבֵעיֶני  ֵאֶלי ,ֶאֶלף ּו ְרָבָבה ִמיִמיֶנ ָצֳהָרִים: ִי ּפׂל ִמ ִּצ ְּד
ַת ִּביט, ְוִשׁ ֻּלַמת ְרָׁשִעים  ִּתְרֶאה:  ִּכי ַא ָּתה ְיׂהָוה ַמְחִסי, ֶעְליֹו ן ַׂשְמ ָּת 
ְמעֹו ֶנ : א ְתֻא ֶּנה ֵאֶלי ָרָעה, ְוֶנַגע  א ִיְקַרב  ְּבָאֳהֶל:  ִּכי ַמְלָאָכיו 

תהלים צ 
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ְיַצ ֶּוה  ָּל, ִלְׁשָמְר  ְּבָכל  ְּדָרֶכי: ַעל  ַּכ ַּפִים ִי ָּׂשאּו ְנ,  ֶּפן  ִּתּג ֹו ף  ָּבֶאֶבן 
ַרְגֶל: ַעל ַׁשַחל ָוֶפֶתן  ִּתְדרֹו ,  ִּתְרמֹו ס  ְּכִפיר ְוַת ִּנין:  ִּכי ִבי ָחַׁשק 
ַוֲאַפ ְּלֵטהּו , ֲאַשׂ ְּגֵבהּו   ִּכי ָיַדע ְׁשִמי: ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו , ִעּמ ֹו  ָאנִׂכי 
ְבָצָרה, ֲאַח ְּלֵצהּו  ַוֲאַכ ְּבֵדהּו : ׂאֶר ָיִמים ַאְשׂ ִּביֵעהּו , ְוַאְרֵאהּו  

 ִּבישּו ָעִתי: ׂאֶר ָיִמים ַאְשׂ ִּביֵעהּו , ְוַאְרֵאהּו   ִּבישּו ָעִתי: 
 

ִמְזמֹו ר, ִׁשירּו  ַליׂהָוה ִׁשיר ָחָדׁש ,  ִּכי ִנְפָלאֹו ת ָעָׂשה, הֹו ִׁשיָעה ּל ֹו  
ְיִמינֹו  ּו ְזרֹו ַע ָקְדשֹו : הֹו ִדיַע ְיׂהָוה ְישּו ָעתֹו , ְלֵעיֵני ַהּג ֹו ִים  ִּג ָּלה ִצְדָקתֹו : 
ָזַכר ַחְסּד ֹו  ֶוֱאמּו ָנתֹו  ְלֵבית ִיְׂשָרֵאל, ָראּו  ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְישּו ַעת 
ֱא ֵהינּו : ָהִריעּו  ַליׂהָוה  ָּכל ָהָאֶרץ,  ִּפְצחּו  ְוַר ְּננּו  ְוַז ֵּמרּו : ַז ְּמרּו  ַליׂהָוה 
 ְּבִכּנ ֹו ר,  ְּבִכּנ ֹו ר ְוקֹו ל ִזְמָרה:  ַּבֲחצֹו ְצרֹו ת ְוקֹו ל שֹו ָפר, ָהִריעּו  ִלְפֵני 
ַה ֶּמֶל ְיׂהָוה: ִיְרַעם ַה ָּים ּו ְמ אֹו ,  ֵּתֵבל ְויְׁשֵבי ָבּה : ְנָהרֹו ת ִיְמֲחאּו  
ָכף, ַיַחד ָהִרים ְיַר ֵּננּו : ִלְפֵני ְיׂהָוה  ִּכי ָבא ִלְׁשּפ ֹו ט ָהָאֶרץ, ִיְׁשּפ ֹו ט 

 ֵּתֵבל  ְּבֶצֶדק ְוַע ִּמים  ְּבֵמיָׁשִרים: 
 

ִׁשיר ַל ַּמֲעלֹו ת, ֶא ָּׂשא ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים, ֵמַאִין ָיבֹו א ֶעְזִרי: ֶעְזִרי ֵמִעם 
 :ַאל ָינּו ם שְׁׂמֶר ,ְיׂהָוה, ׂעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: ַאל ִי ֵּתן ַלּמ ֹו ט ַרְגֶל
ִה ֵּנה  א ָינּו ם ְו א ִייָׁשן שֹו ֵמר ִיְׂשָרֵאל: ְיׂהָוה שְׁׂמֶר, ְיׂהָוה ִצ ְּל ַעל 
ַיד ְיִמיֶנ: יֹו ָמם ַה ֶּׁשֶמש  א יַ ֶּכ ָּכה, ְוָיֵרַח  ַּב ָּלְיָלה: ְיׂהָוה ִיְׁשָמְר ִמ ָּכל 
ָרע, ִיְׁשמֹו ר ֶאת ַנְפֶׁש: ְיׂהָוה ִיְׁשָמר ֵצאְת ּו בֹו ֶא, ֵמַע ָּתה ְוַעד 

עֹו ָלם: 
 

ִׁשיר ַה ַּמֲעלֹו ת ְלָדִוד, ָׂשַמְח ִּתי  ְּבׂאְמִרים ִלי  ֵּבית ְיׂהָוה ֵנֵל: ׂעְמדֹו ת 
ָהיּו  ַרְגֵלינּו   ִּבְׁשָעַרִי ְירּו ָׁשָלִים: ְירּו ָׁשַלִים ַה ְּבנּו ָיה,  ְּכִעיר ֶׁשֻח ְּבָרה ָלּה  
ַיְח ָּדו: ֶׁש ָּׁשם ָעלּו  ְׁשָבִטים ִׁשְבֵטי ָיּה  ֵעדּו ת ְלִיְׂשָרֵאל, ְלהֹו דֹו ת ְלֵׁשם 
ְיׂהָוה:  ִּכי ָׁש ָּמה ָיְׁשבּו  ִכְסאֹו ת ְלִמְשׁ ָּפט,  ִּכְסאֹו ת ְלֵבית  ָּדִוד: ַׁשֲאלּו  
ְׁשלֹו ם ְירּו ָׁשָלִים, ִיְׁשָליּו  ׂאֲהָבִי: ְיִהי ָׁשלֹו ם  ְּבֵחיֵל, ַׁשְלָוה 
 ְּבַאְרְמנֹו ָתִי: ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי, ֲאַד ְּבָרה  ָּנא ָׁשלֹו ם  ָּב: ְלַמַען  ֵּבית 

  :ֵהינּו , ֲאַבְקָׁשה טֹו ב ָל ְיׂהָוה ֱא
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ִׁשיר ַה ַּמֲעלֹו ת, ֵאֶלי ָנָׂשאִתי ֶאת ֵעיַני, ַהּי ֹו ְׁשִבי  ַּב ָּׁשָמִים: ִה ֵּנה ְכֵעיֵני 
ֲעָבִדים ֶאל ַיד ֲאדֹו ֵניֶהם,  ְּכֵעיֵני ִׁשְפָחה ֶאל ַיד  ְּגִבְר ָּתּה ,  ֵּכן ֵעיֵנינּו  
ֶאל ְיׂהָוה ֱא ֵהינּו  ַעד ֶשׁ ְּיָח ֵּננּו : ָח ֵּננּו  ְיׂהָוה ָח ֵּננּו ,  ִּכי ַרב ָׂשַבְענּו  בּו ז: 

ַר ַּבת ָׂשְבָעה  ָּלּה  ַנְפֵׁשנּו  ַה ַּלַעג ַה ַּׁשֲאַנ ִּנים, ַהּב ּו ז ִלְגֵאי יֹו ִנים: 
 

ִׁשיר ַה ַּמֲעלֹו ת ְלָדִוד, לּו ֵלי ְיׂהָוה ֶׁשָהָיה ָלנּו , יׂאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל: 
לּו ֵלי ְיׂהָוה ֶׁשָהָיה ָלנּו ,  ְּבקּו ם ָעֵלינּו  ָאָדם: ֲאַזי ַח ִּיים  ְּבָלעּו נּו ,  ַּבֲחרֹו ת 
ַא ָּפם  ָּבנּו : ֲאַזי ַה ַּמִים ְׁשָטפּו נּו , ַנְחָלה ָעַבר ַעל ַנְפֵׁשנּו : ֲאַזי ָעַבר ַעל 
ַנְפֵׁשנּו , ַה ַּמִים ַה ֵּזידֹו ִנים:  ָּברּו  ְיׂהָוה, ֶשׁ ּא ְנָתָננּו  ֶטֶרף ְלִשׁ ֵּניֶהם: 
ַנְפֵׁשנּו   ְּכִצּפ ֹו ר ִנְמְלָטה ִמ ַּפח יֹו ְקִׁשים, ַה ַּפח ִנְשׁ ָּבר ַוֲאַנְחנּו  ִנְמָלְטנּו : 

ֶעְזֵרנּו   ְּבֵׁשם ְיׂהָוה, ׂעֵׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ: 
 

ַהְללּו ָיּה , ַהְללּו  ֶאת ֵׁשם ְיׂהָוה, ַהְללּו  ַעְבֵדי ְיׂהָוה: ֶׁשעֹו ְמִדים  ְּבֵבית 
ְיׂהָוה,  ְּבַחְצרֹו ת  ֵּבית ֱא ֵהינּו : ַהְללּו ָיּה   ִּכי טֹו ב ְיׂהָוה, ַז ְּמרּו  ִלְׁשמֹו   ִּכי 
ָנִעים:  ִּכי ַיֲעׂקב  ָּבַחר לֹו  ָיּה , ִיְׂשָרֵאל ִלְסֻג ָּלתֹו :  ִּכי ֲאִני ָיַדְע ִּתי  ִּכי 
 ָּגדֹו ל ְיׂהָוה, ַוֲאדֵׂנינּו  ִמ ָּכל ֱא ִהים:  ּכׂל ֲאֶׁשר ָחֵפץ ְיׂהָוה ָעָׂשה, 
 ַּב ָּׁשַמִים ּו ָבָאֶרץ  ַּב ַּי ִּמים ְוָכל  ְּתׂהׂמת: ַמֲעֶלה ְנִׂשִאים ִמְקֵצה ָהָאֶרץ, 
 ְּבָרִקים ַל ָּמָטר ָעָׂשה, מֹו ֵצא רּו ַח ֵמאֹו ְצרֹו ָתיו: ֶׁשִה ָּכה  ְּבכֹו ֵרי ִמְצָרִים, 
ֵמָאָדם ַעד  ְּבֵהָמה:  ָׁשַלח אֹו ׂתת ּו מֹו ְפִתים  ְּבתֹו ֵכִכי ִמְצָרִים,  ְּבַפְרׂעה 
ּו ְבָכל ֲעָבָדיו: ֶׁשִה ָּכה ּג ֹו ִים ַר ִּבים, ְוָהַרג ְמָלִכים ֲעצּו ִמים: ְלִסיחֹו ן 
ֶמֶל ָהֱאׂמִרי ּו ְלעֹו ג ֶמֶל ַה ָּבָׁשן, ּו ְלכׂל ַמְמְלכֹו ת  ְּכָנַען: ְוָנַתן ַאְרָצם 
ַנֲחָלה, ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעּמ ֹו : ְיׂהָוה ִׁשְמ ְלעֹו ָלם, ְיׂהָוה ִזְכְר ְלׂדר 
ָוׂדר:  ִּכי ָיִדין ְיׂהָוה ַעּמ ֹו , ְוַעל ֲעָבָדיו ִיְתֶנָחם: ֲעַצ ֵּבי ַהּג ֹו ִים  ֶּכֶסף ְוָזָהב, 
ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָאָדם:  ֶּפה ָלֶהם ְו א ְיַד ֵּברּו , ֵעיַנִים ָלֶהם ְו א ִיְראּו : 
ָאְזַנִים ָלֶהם ְו א ַיֲאִזינּו , ַאף ֵאין ֶיש רּו ַח  ְּבִפיֶהם:  ְּכמֹו ֶהם ִיְהיּו  
ׂעֵׂשיֶהם,  ּכׂל ֲאֶׁשר  ּׂבֵטַח  ָּבֶהם:  ֵּבית ִיְׂשָרֵאל  ָּבְרכּו  ֶאת ְיׂהָוה,  ֵּבית 
ַאֲהרׂן  ָּבְרכּו  ֶאת ְיׂהָוה:  ֵּבית ַה ֵּלִוי  ָּבְרכּו  ֶאת ְיׂהָוה, ִיְרֵאי ְיׂהָוה  ָּבְרכּו  

 15 ֶאת ְיׂהָוה:  ָּברּו  ְיׂהָוה ִמ ִּצּי ֹו ן, שֵׁׂכן ְירּו ָׁשָלִים, ַהְללּו ָיּה : 

—————— • ——————
ברו7 ד' מציו(, שוכ( ירושלי9 הללויה. שתי העטרות, המעטרות את כנסת  !
ישראל, הנ3: ממלכת כהני2, וגוי קדוש. הצביו3 של הממלכה הובלט בציו3, 
זאת היא עיר דוד. אע"פ שלכאורה הממלכה עומדת היא לבד, והכהונה 
לבד, בישראל, אבל זהו רק מצד המעמד האישי הפרטי של הנושאי2 את 

תהלים קכד 
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הֹו דּו  ַליׂהָוה  ִּכי טֹו ב, 
הֹו דּו  ֵלא ֵהי ָהֱא ִהים, 
הֹו דּו  ַלֲאדֵׂני ָהֲאדִׂנים, 

ְלׂעֵׂשה ִנְפָלאֹו ת  ְּגׂדלֹו ת ְלַבּד ֹו , 
ְלׂעֵׂשה ַה ָּׁשַמִים  ִּבְתבּו ָנה, 
ְלרֹו ַקע ָהָאֶרץ ַעל ַה ָּמִים, 

ְלׂעֵׂשה אֹו ִרים  ְּגׂדִלים, 
ֶאת ַה ֶּׁשֶמש ְלֶמְמֶׁשֶלת  ַּבּי ֹו ם, 

ֶאת ַה ָּיֵרַח ְוכֹו ָכִבים ְלֶמְמְׁשלֹו ת  ַּב ָּלְיָלה, 
ְלַמ ֵּכה ִמְצַרִים  ִּבְבכֹו ֵריֶהם, 

ַוּי ֹו ֵצא ִיְׂשָרֵאל ִמּת ֹו ָכם, 
 ְּבָיד ֲחָזָקה ּו ִבְזרֹו ַע ְנטּו ָיה, 

ְלגֵׂזר ַים סּו ף ִלְגָזִרים, 
ְוֶהֱעִביר ִיְׂשָרֵאל  ְּבתֹו כֹו , 

ְוִנֵער  ַּפְרׂעה ְוֵחילֹו  ְבַים סּו ף, 
ְלמֹו ִלי ַעּמ ֹו   ַּב ִּמְד ָּבר, 
ְלַמ ֵּכה ְמָלִכים  ְּגׂדִלים, 
ַו ַּיֲהרׂג ְמָלִכים ַא ִּדיִרים, 
ְלִסיחֹו ן ֶמֶל ָהֱאׂמִרי, 

ּו ְלעֹו ג ֶמֶל ַה ָּבָׁשן, 
ְוָנַתן ַאְרָצם ְלַנֲחָלה,  16 

 ִּכי ְלעֹו ָלם ַחְסּד ֹו :
 ִּכי ְלעֹו ָלם ַחְסּד ֹו :
 ִּכי ְלעֹו ָלם ַחְסּד ֹו :
 ִּכי ְלעֹו ָלם ַחְסּד ֹו :
 ִּכי ְלעֹו ָלם ַחְסּד ֹו :
 ִּכי ְלעֹו ָלם ַחְסּד ֹו :
 ִּכי ְלעֹו ָלם ַחְסּד ֹו :
 ִּכי ְלעֹו ָלם ַחְסּד ֹו :
 ִּכי ְלעֹו ָלם ַחְסּד ֹו :
 ִּכי ְלעֹו ָלם ַחְסּד ֹו :
 ִּכי ְלעֹו ָלם ַחְסּד ֹו :
 ִּכי ְלעֹו ָלם ַחְסּד ֹו :
 ִּכי ְלעֹו ָלם ַחְסּד ֹו :
 ִּכי ְלעֹו ָלם ַחְסּד ֹו :
 ִּכי ְלעֹו ָלם ַחְסּד ֹו :
 ִּכי ְלעֹו ָלם ַחְסּד ֹו :
 ִּכי ְלעֹו ָלם ַחְסּד ֹו :
 ִּכי ְלעֹו ָלם ַחְסּד ֹו :
 ִּכי ְלעֹו ָלם ַחְסּד ֹו :
 ִּכי ְלעֹו ָלם ַחְסּד ֹו :
 ִּכי ְלעֹו ָלם ַחְסּד ֹו :

—————— • ——————
התפקידי2, תפקיד הכהונה, ותפקיד המלוכה, אבל בעצ2 ובפני2 הלא 
ממלכת ישראל זאת היא כהונת הקודש בעול2. ועל כ3 כל ישראל בכללות 
לעד הנ2 ממלכת כהני2. ונמצא, שהתוכיות של הרוח המקודש של האומה 
מתבלטת בצורתה הפנימית דוקא בציו3 עיר הממלכה. אמנ2 משכ3 הקודש, 
המקו2 שיסוד הקודש של כל העולמי2 משתק= בו בעולמנו, הלא זה הוא 
ירושלי2, מקו2 מקדשנו, שהוא הפועל להבליט על כל ממלכת הכהני2 את 
הש2 של גוי קדוש. וברכת ד' הטהורה עולה מציו3, ומשכ3 קדשה הלא הוא 

בירושלי2. ברו; ד' מציו3 שוכ3 ירושלי2 הללויה. 
עולת ראיה א, עמ' פז ועי' לעיל עמ' 53 

ונת( ארצ9 לנחלה, נחלה לישראל עבדו. שני חסדי2 גדולי2 עשה הקב"ה  !
בלקיחת א"י מידי העמי2, שהיו מחזיקי2 בה סיחו3 מל; האמורי ועוג מל; 
הבש3 בעבר הירד3, וכל ממלכות כנע3 בעיקר א"י. החסד הראשו3 הוא עצ2 
העתקת הרשות, שנלקחה האר0 מה2 בהשגחת הש2 יתבר;, ונקבעה 
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ַנֲחָלה ְלִיְׂשָרֵאל ַעְבּד ֹו , 
ֶשׁ ְּבִׁשְפֵלנּו  ָזַכר ָלנּו , 

ַו ִּיְפְרֵקנּו  ִמ ָּצֵרינּו , 
נֹו ֵתן ֶלֶחם ְלָכל  ָּבָׂשר, 
הֹו דּו  ְלֵאל ַה ָּׁשָמִים, 

 ִּכי ְלעֹו ָלם ַחְסּד ֹו :
 ִּכי ְלעֹו ָלם ַחְסּד ֹו :
 ִּכי ְלעֹו ָלם ַחְסּד ֹו :
 ִּכי ְלעֹו ָלם ַחְסּד ֹו :
 ִּכי ְלעֹו ָלם ַחְסּד ֹו :

 
ָהַא ֶּדֶרת ְוָהֱאמּו ָנה 

ַה ִּביָנה ְוַה ְּבָרָכה 
ַה ַּגֲאָוה ְוַה ְּגֻד ָּלה 
ַה ֵּדָעה ְוַה ִּדּב ּו ר 
ַההֹו ד ְוֶהָה ָּדר 

ַה ַּוַעד ְוַה ָּוִתיקּו ת 
ַהזְׂך ְוַה ּזַׂהר 

ַהַחִיל ְוַהׂחֶסן 
ַה ֶּטֶכס ְוַה ּׂטַהר 
ַה ִּיחּו ד ְוַה ִּיְרָאה 
ַה ֶּכֶתר ְוַה ָּכבֹו ד 
ַה ֶּלַקח ְוַה ִּלּב ּו ב 

ַה ְּמלּו ָכה ְוַה ֶּמְמָׁשָלה17 

ְלַחי עֹו ָלִמים.

ְלַחי עֹו ָלִמים.

ְלַחי עֹו ָלִמים.

ְלַחי עֹו ָלִמים.

ְלַחי עֹו ָלִמים.

ְלַחי עֹו ָלִמים.

ְלַחי עֹו ָלִמים.

ְלַחי עֹו ָלִמים.

ְלַחי עֹו ָלִמים.

ְלַחי עֹו ָלִמים.

ְלַחי עֹו ָלִמים.

ְלַחי עֹו ָלִמים.

ְלַחי עֹו ָלִמים.

—————— • ——————
לנחלה שאי3 לה הפסק. שלא היה זה כיבוש זמני, שאח"כ הוא מתבטל ובא 
לידי אחרי2, אלא שנת3 ארצ2 נחלה קבועה. והחסד השני הוא מה 
שהטביע הקב"ה בסגולת האר0 הקדושה, שמצד קדושתה איננה ראויה 

לשו2 ע2 מאומות העול2, כי7א2 לישראל, "נחלה לישראל עמו". 
עולת ראיה א, עמ' פג 

המלוכה והממשלה לחי עולמי9. כי מל; הוא שכול2 יטו שכ2 אחד לעבדו  !
ויתנו לו כתר מלוכה; ובאמת המל; בעצמו שוה לשאר הע2 באיכות2, א; 
שכול2 ימליכוהו עליה2 ויקבלו עול מלכותו. ומושל הוא, שמלכותו בא 
אליו בבחינת מושל, שהוא גיבור מכול2 וכבש אר0 או אומה אחת להיות 
תחת ממשלתו. 7 7 7 וזהו שסידרו בתפילה "כי לה' המלוכה" וכו', והיה ה' 
למל; על כל האר0; אשר יפלא לכאורה מה שכתוב אחר כ;: והיה ה' למל; 
על כל האר0, ולא מתחילה חס ושלו2?! א; העניי3 כמו שכתבנו, שאנחנו 
עמו בית ישראל קיבלנו עול מלכותו עלינו, א; לא כ3 העובדי כוכבי2, א; 
שהוא מושל עליה2 כרצונו ורודה בה2 כחפצו, ולה2 נקרא מושל. וזהו: כי 
לה' המלוכה, זהו עלינו, ומושל נקרא בכותי2, א= שלא קיבלו עולו הוא 
מושל בה2; א; לעתיד יטו כול2 שכ2 אחד לעבדו, ויתנו לו כתר מלוכה, 
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ַהּנ ֹו י ְוַה ֵּנַצח 
ַה ִּׂשּג ּו י ְוַהֶשׂ ֶּגב 
ָהעֹו ז ְוָהֲעָנָוה 

ַה ְּפדּו ת ְוַה ְּפֵאר 
ַה ְּצִבי ְוַה ֶּצֶדק 

ַה ְּקִריָאה ְוַה ְּקֻד ָּׁשה 
ָהרֹו ן ְוָהרֹו ֵממֹו ת 

ַה ִּׁשיר ְוַה ֶּׁשַבח 
ַה ְּתִה ָּלה ְוַה ִּתְפֶאֶרת 

ְלַחי עֹו ָלִמים.

ְלַחי עֹו ָלִמים.

ְלַחי עֹו ָלִמים.

ְלַחי עֹו ָלִמים.

ְלַחי עֹו ָלִמים.

ְלַחי עֹו ָלִמים.

ְלַחי עֹו ָלִמים.

ְלַחי עֹו ָלִמים.

ְלַחי עֹו ָלִמים.
 

ֲהֵריִני ְמַז ֵּמן ֶאת  ִּפי ְלהֹו דֹו ת ּו ְלַה ֵּלל ּו ְלַשׁ ֵּבַח ֶאת ּב ֹו ְרִאי ְלֵׁשם ִיחּו ד קּו ְדָׁשא 
 ְּבִרי הּו א ּו ְׁשִכיְנ ֵּתּה  ַעל ְיֵדי ַההּו א ָטִמיר ְוֶנְעָלם  ְּבֵׁשם  ָּכל ִיְׂשָרֵאל: 

 

 ָּברּו  ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹו ָלם, ָּברּו  הּו א,  
 ָּברּו  אֹו ֵמר ְועֹו ֶׂשה,  

 ָּברּו  ּג ֹו ֵזר ּו ְמַק ֵּים,  
 ָּברּו  עֹו ֶׂשה ְבֵראִׁשית,  

 ָּברּו  ְמַרֵחם ַעל ָהָאֶרץ,  
 ָּברּו  ְמַרֵחם ַעל ַה ְּבִרּי ֹו ת,  

 ָּברּו  ְמַשׁ ֵּלם ָׂשָכר טֹו ב ִליֵרָאיו,  
 ָּברּו  ַחי ָלַעד ְוַק ָּים ָלֶנַצח,  

 ָּברּו  ּפ ֹו ֶדה ּו ַמ ִּציל,  
 ָּברּו  ְׁשמֹו . 

 ָּברּו  ַא ָּתה ְיׂהָוה ֱא ֵהינּו  ֶמֶל ָהעֹו ָלם, ָהֵאל, ָאב ָהַרֲחָמן, ַהְמֻה ָּלל 
 ְּבֶפה ַעּמ ֹו , ְמֻשׁ ָּבח ּו ְמׂפָאר  ִּבְלשֹו ן ֲחִסיָדיו ַוֲעָבָדיו, ּו ְבִׁשיֵרי ָדִוד 
 ּו ְנַשׁ ֵּבֲח ֵהינּו   ִּבְׁשָבחֹו ת ּו ִבְזִמירֹו ת, ּו ְנַג ֶּדְל ְיׂהָוה ֱא ְנַה ֶּלְל ַעְב ֶּד
ּו ְנָפֶאְר ְוַנְמִליְכ ְוַנְז ִּכיר ִׁשְמ ַמְל ֵּכנּו , ֱא ֵהינּו , ָיִחיד, ֵחי ָהעֹו ָלִמים, 

ֶמֶל ְמֻשׁ ָּבח ּו ְמׂפָאר ֲעֵדי ַעד ְׁשמֹו  ַה ָּגדֹו ל. 
 ָּברּו  ַא ָּתה ְיׂהָוה ֶמֶל ְמֻה ָּלל  ַּב ִּתְשׁ ָּבחֹו ת. 

—————— • ——————
וזהו: והיה ה' למל7 על כל האר6, שעל כל האר0 יקרא מל;, כאשר יקבלו 

כל האר0 עול מלכותו עליה2. 
ביאור הגר"א, משלי כז כז 
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ִמְזמֹו ר ְלתֹו ָדה, ָהִריעּו  ַליׂהָוה  ָּכל ָהָאֶרץ: ִעְבדּו  ֶאת ְיׂהָוה  ְּבִׂשְמָחה, 
 ּׂבאּו  ְלָפָניו  ִּבְרָנָנה:  ְּדעּו   ִּכי ְיׂהָוה הּו א ֱא ִהים, הּו א ָעָׂשנּו , ְולֹו  
ֲאַנְחנּו  ַעּמ ֹו  ְוׂצאן ַמְרִעיתֹו :  ּׂבאּו  ְׁשָעָריו  ְּבתֹו ָדה, ֲחֵצרָׂתיו  ִּבְתִה ָּלה, 
הֹו דּו  לֹו   ָּבְרכּו  ְׁשמֹו :  ִּכי טֹו ב ְיׂהָוה, ְלעֹו ָלם ַחְסּד ֹו , ְוַעד  ּׂדר ָוׂדר 

ֱאמּו ָנתֹו : 
 

 ְיִהי ְכבֹו ד ְיׂהָוה ְלעֹו ָלם, ִיְׂשַמח ְיׂהָוה  ְּבַמֲעָׂשיו: ְיִהי ֵׁשם ְיׂהָוה ְמׂבָר
ֵמַע ָּתה ְוַעד עֹו ָלם: ִמ ִּמְזַרח ֶׁשֶמש ַעד ְמבֹו אֹו  ְמֻה ָּלל ֵׁשם ְיׂהָוה: ָרם 
ַעל  ָּכל ּג ֹו ִים ְיׂהָוה, ַעל ַה ָּׁשַמִים  ְּכבֹו דֹו : ְיׂהָוה ִׁשְמ ְלעֹו ָלם, ְיׂהָוה 
ִזְכְר ְלדֹו ר ָודֹו ר: ְיׂהָוה  ַּבָׁשַמִים ֵהִכין  ִּכְסאֹו , ּו ַמְלכּו תֹו   ַּב ּכׂל ָמָׁשָלה: 
 ,ְיׂהָוה ֶמֶל :ִיְׂשְמחּו  ַה ָּׁשַמִים ְוָתֵגל ָהָאֶרץ ְויׂאְמרּו  ַבּג ֹו ִים ְיׂהָוה ָמָל
ְיׂהָוה ָמָל, ְיׂהָוה ִיְמ  ְלעֹו ָלם ָוֶעד: ְיׂהָוה ֶמֶל עֹו ָלם ָוֶעד, ָאְבדּו  
גֹו ִים ֵמַאְרצֹו : ְיׂהָוה ֵהִפיר ֲעַצת ּג ֹו ִים, ֵהִניא ַמְחְׁשבֹו ת ַע ִּמים: ַרּב ֹו ת 
ַמֲחָׁשבֹו ת  ְּבֶלב ִאיׁש , ַוֲעַצת ְיׂהָוה ִהיא ָתקּו ם: ֲעַצת ְיׂהָוה ְלעֹו ָלם 
 ַּתֲעׂמד, ַמְחְׁשבֹו ת ִלּב ֹו  ְלׂדר ָוׂדר:  ִּכי הּו א ָאַמר ַו ֶּיִהי, הּו א ִצ ָּוה 
ַו ַּיֲעׂמד:  ִּכי ָבַחר ְיׂהָוה  ְּבִצּי ֹו ן, ִא ָּוּה  ְלמֹו ָׁשב לֹו :  ִּכי ַיֲעׂקב  ָּבַחר לֹו  ָיּה , 
ִיְׂשָרֵאל ִלְסֻג ָּלתֹו :  ִּכי  א ִי ּׂטש ְיׂהָוה ַעּמ ֹו , ְוַנֲחָלתֹו   א ַיֲעזׂב: ְוהּו א 
ַרחּו ם ְיַכ ֵּפר ָעֹו ן ְו א ַיְׁשִחית, ְוִהְר ָּבה ְלָהִׁשיב ַאּפ ֹו , ְו א ָיִעיר  ָּכל 

ֲחָמתֹו : ְיׂהָוה הֹו ִׁשיָעה, ַה ֶּמֶל ַיֲעֵננּו  ְביֹו ם ָקְרֵאנּו : 
 

ַאְׁשֵרי יֹו ְׁשֵבי ֵביֶת, עֹו ד ְיַהְללּו   ֶּסָלה: 
ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶשׁ ָּכָכה ּל ֹו , ַאְׁשֵרי ָהָעם ֶׁשְיׂהָוה ֱא ָהיו: 

 ְּתִה ָּלה ְלָדִוד, ֲארֹו ִמְמ ֱאלֹו ַהי ַה ֶּמֶל, ַוֲאָבְרָכה ִׁשְמ ְלעֹו ָלם ָוֶעד: 
 ְּבָכל יֹו ם ֲאָבְרֶכ, ַוֲאַהְלָלה ִׁשְמ ְלעֹו ָלם ָוֶעד: 
 ָּגדֹו ל ְיׂהָוה ּו ְמֻה ָּלל ְמׂאד, ְוִלְגֻד ָּלתֹו  ֵאין ֵחֶקר: 

ּד ֹו ר ְלדֹו ר ְיַשׁ ַּבח ַמֲעֶׂשי, ּו ְגבּו רֶׂתי יַ ִּגידּו :  
ֲהַדר  ְּכבֹו ד הֹו ֶד, ְוִדְבֵרי ִנְפְלׂאֶתי ָאִׂשיָחה: 

ֶוֱעזּו ז נֹו ְרׂאֶתי יׂאֵמרּו , ּו ְגֻד ָּלְת ֲאַס ְּפֶר ָּנה: 
ֵזֶכר ַרב טּו ְב יַ ִּביעּו , ְוִצְדָקְת ְיַר ֵּננּו : 

ַחּנ ּו ן ְוַרחּו ם ְיׂהָוה, ֶאֶר ַא ַּפִים ּו ְגָדל ָחֶסד: 
טֹו ב ְיׂהָוה ַל ּכׂל, ְוַרֲחָמיו ַעל  ָּכל ַמֲעָׂשיו: 

יֹו דּו  ְיׂהָוה  ָּכל ַמֲעֶׂשי, ַוֲחִסיֶדי ְיָבְרכּו ָכה: 
 ְּכבֹו ד ַמְלכּו ְת יׂאֵמרּו , ּו ְגבּו ָרְת ְיַד ֵּברּו : 

תהלים ק 

לקט פסוקים 

תהלים פד 

תהלים קמד 

תהלים קמה 
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ְלהֹו ִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם  ְּגבּו רָׂתיו, ּו ְכבֹו ד ֲהַדר ַמְלכּו תֹו : 
ַמְלכּו ְת ַמְלכּו ת  ָּכל עֹו ָלִמים, ּו ֶמְמַׁשְל ְּת  ְּבָכל ּד ֹו ר ָוׂדר: 

סֹו ֵמ ְיׂהָוה ְלָכל ַה ּנְׂפִלים, ְוזֹו ֵקף ְלָכל ַה ְּכפּו ִפים:18 
ֵעיֵני כׂל ֵאֶלי ְיַשׂ ֵּברּו , ְוַא ָּתה נֹו ֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם  ְּבִעּת ֹו : 

ּפ ֹו ֵתַח ֶאת ָיֶד, ּו ַמְשׂ ִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹו ן: 
ַצ ִּדיק ְיׂהָוה  ְּבָכל  ְּדָרָכיו, ְוָחִסיד  ְּבָכל ַמֲעָׂשיו: 

ָקרֹו ב ְיׂהָוה ְלָכל ׂקְרָאיו, ְלכׂל ֲאֶׁשר ִיְקָרֻאהּו  ֶבֱאֶמת: 
ְרצֹו ן ְיֵרָאיו ַיֲעֶׂשה, ְוֶאת ַׁשְוָעָתם ִיְׁשַמע ְויֹו ִׁשיֵעם: 

שֹו ֵמר ְיׂהָוה ֶאת  ָּכל ׂאֲהָביו, ְוֵאת  ָּכל ָהְרָׁשִעים ַיְׁשִמיד: 
 ְּתִה ַּלת ְיׂהָוה ְיַד ֶּבר  ִּפי, ִויָבֵר  ָּכל  ָּבָׂשר ֵׁשם ָקְדשֹו  ְלעֹו ָלם ָוֶעד: 

ַוֲאַנְחנּו  ְנָבֵר ָיּה  ֵמַע ָּתה ְוַעד עֹו ָלם, ַהְללּו ָיּה :  

—————— • ——————
"אמר ר' יוחנ( מפני מה לא נאמר נו( באשרי, מפני שיש בה מפלת9 של  !
שונאי ישראל, דכתיב נפלה לא תוסי> קו9 בתולת ישראל כו'" (ברכות ד'). 
העני3 המיוחד של אשרי, המכופל בקדושת אלפא ביתא ובפסוק פותח את 
יד;, המורה על עצ2 השלמות של השגת כל שפעות אורות הדעת והרחקת 
כל הטרדות המפריעות מהשגת התכלית, איננו מתגלה באמת כעת בזמ3 
הגלות, ואי3 מקו2 בעול2 הזה לקבלת תכלית השלמות הזאת. וכבר ביאר 
החסיד רמח"ל ז"ל בספר אדיר במרו2, במה שק0 גלותנו זה סתו2 וחתו2, 
וכדחז"ל (קה"ר פי"ב) "ליבא לפומא לא גליא", שבעצ2 עני3 הגלות אי3 בו 
כח הגאולה כלל, וזהו מהקושי של הגלות עצמו, עד שהגאולה היא רק מצד 
כח אחר נשגב ממנו, ולא בעצ2 כח הגלות. וזהו מה שכתוב "נפלה לא 
תוסי= קו2", כי הנפילה היא נפילה כזאת, שמצדה היא בלי קימה ח"ו, רק 
כשתבא קימה מכח עליו3 שאינו בכח הנפילה כלל. כל כ3 לרמז כי מצד 
הנפילה שבעול2 הזה אי3 מקו2 כלל לשלמות זו של הקימה, כי א2 מצד 
הכח האלהי, לא נאמר נו3 באשרי, שיש בו הכנת השלמות של העתיד, 
להורות שמצד הנפילה אי אפשר כלל שתושג תכלית השלמות הנרצית 
בעני3 אשרי, כי א2 מצד כח נשגב עליו3 שהוא כח הגאולה הבא ממקו2 
אחר שלמעלה ממנו. והנה מצד כח הנפילה של הגלות, שהוא קשה כ"כ, 
שאי3 כח הגאולה נראה בו כלל, היה ח"ו מקו2 להתמוטטות רגליה2 של 
שונאי ישראל לגמרי, אלא שאע"פ שאי3 כח הגאולה נראה במצב הגלות 
המר והנמהר הזה, מ"מ הוא מתנוצ0 בו, וע"י התנוצצות של כח הגאולה 
נמש; הקיו2, שלא יהיה בגלות כליו3 חרו0, ח"ו, ואעפ"כ סמכ( דוד ברוח 
הקדש, אע"פ שאי3 כח הגאולה נראה בתורת קימה, מ"מ נמצא הוא בדר; 

התנוצצות, שהיא בדר; סמיכה, הראויה להמשכת הקיו2. 
עולת ראיה א, עמ' רכד 
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ַהְללּו ָיּה , ַהְלִלי ַנְפִׁשי ֶאת ְיׂהָוה: ֲאַהְלָלה ְיׂהָוה  ְּבַח ָּיי, ֲאַז ְּמָרה 
ֵלא ַהי  ְּבעֹו ִדי: ַאל  ִּתְבְטחּו  ִבְנִדיִבים,  ְּבֶבן ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו  ְתשּו ָעה: 
 ֵּתֵצא רּו חֹו  ָיֻׁשב ְלַאְדָמתֹו ,  ַּבּי ֹו ם ַההּו א ָאְבדּו  ֶעְׁש ּׂתנָׂתיו: ַאְׁשֵרי 
ֶׁשֵאל ַיֲעׂקב  ְּבֶעְזרֹו , ִׂשְברֹו  ַעל ְיׂהָוה ֱא ָהיו: ׂעֶׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, ֶאת 
ַה ָּים ְוֶאת  ָּכל ֲאֶׁשר  ָּבם, ַה ּשֵׁׂמר ֱאֶמת ְלעֹו ָלם: ׂעֶׂשה ִמְשׁ ָּפט 
ַלֲעשּו ִקים, נֵׂתן ֶלֶחם ָלְרֵעִבים, ְיׂהָוה ַמ ִּתיר ֲאסּו ִרים: ְיׂהָוה  ּפֵׂקַח 
ִעְוִרים, ְיׂהָוה זֹו ֵקף  ְּכפּו ִפים, ְיׂהָוה ׂאֵהב ַצ ִּדיִקים: ְיׂהָוה שֵׁׂמר ֶאת 
 ֵּגִרים, ָיתֹו ם ְוַאְלָמָנה ְיעֹו ֵדד ְוֶדֶר ְרָׁשִעים ְיַע ֵּות: ִיְמ  ְיׂהָוה ְלעֹו ָלם, 

ֱא ַהִי ִצּי ֹו ן ְלׂדר ָוׂדר, ַהְללּו ָיּה : 
 

ַהְללּו ָיּה ,  ִּכי טֹו ב ַז ְּמָרה ֱא ֵהינּו ,  ִּכי ָנִעים ָנאָוה ְתִה ָּלה: ּב ֹו ֵנה 
ְירּו ָׁשַלִים ְיׂהָוה, ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאל ְיַכ ֵּנס: ָהרֹו ֵפא ִלְׁשבּו ֵרי ֵלב, ּו ְמַח ֵּבש 
ְלַע ְּצבֹו ָתם: מֹו ֶנה ִמְס ָּפר ַלּכ ֹו ָכִבים, ְלֻכ ָּלם ֵׁשמֹו ת ִיְקָרא:  ָּגדֹו ל 
ֲאדֹו ֵנינּו  ְוַרב  ּׂכַח, ִלְתבּו ָנתֹו  ֵאין ִמְס ָּפר: ְמעֹו ֵדד ֲעָנִוים ְיׂהָוה, ַמְשׁ ִּפיל 
ְרָׁשִעים ֲעֵדי ָאֶרץ: ֱענּו  ַליׂהָוה  ְּבתֹו ָדה, ַז ְּמרּו  ֵלא ֵהינּו  ְבִכּנ ֹו ר: 
ַהְמַכ ֶּסה ָׁשַמִים  ְּבָעִבים, ַה ֵּמִכין ָלָאֶרץ ָמָטר, ַה ַּמְצִמיַח ָהִרים ָחִציר: 
נֹו ֵתן ִלְבֵהָמה ַלְחָמּה , ִלְבֵני עֵׂרב ֲאֶׁשר ִיְקָראּו :  א ִבְגבּו ַרת ַהּס ּו ס 
ֶיְח ָּפץ,  א ְבשֹו ֵקי ָהִאיש ִיְרֶצה: רֹו ֶצה ְיׂהָוה ֶאת ְיֵרָאיו, ֶאת 
ַהְמַיֲחִלים ְלַחְסּד ֹו : ַשׁ ְּבִחי ְירּו ָׁשַלִים ֶאת ְיׂהָוה, ַהְלִלי ֱא ַהִי ִצּי ֹו ן:  ִּכי 
ִח ַּזק  ְּבִריֵחי ְׁשָעָרִי,  ֵּבַר  ָּבַנִי  ְּבִקְר ֵּב: ַה ָּׂשם  ְּגבּו ֵל ָׁשלֹו ם, ֵחֶלב 
ִח ִּטים ַיְשׂ ִּביֵע: ַה ּשֵׁׂלַח ִאְמָרתֹו  ָאֶרץ, ַעד ְמֵהָרה ָירּו ץ  ְּדָברֹו : ַה ּנֵׂתן 
ֶׁשֶלג  ַּכ ָּצֶמר,  ְּכפֹו ר  ָּכֵאֶפר ְיַפ ֵּזר: ַמְׁשִלי ַקְרחֹו  ְכִפ ִּתים, ִלְפֵני ָקָרתֹו  
ִמי ַיֲעׂמד: ִיְׁשַלח  ְּדָברֹו  ְוַיְמֵסם, ַי ֵּׁשב רּו חֹו  ִי ְּזלּו  ָמִים: ַמ ִּגיד  ְּדָבָריו 
ְלַיֲעׂקב, ֻח ָּקיו ּו ִמְשׁ ָּפָטיו ְלִיְׂשָרֵאל:  א ָעָׂשה ֵכן ְלָכל ּג ֹו י, ּו ִמְשׁ ָּפִטים 

 ַּבל ְיָדעּו ם, ַהְללּו ָיּה : 
 

ַהְללּו ָיּה , ַהְללּו  ֶאת ְיׂהָוה ִמן ַה ָּׁשַמִים, ַהְללּו הּו   ַּב ְּמרֹו ִ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: ַהְללּו  ֶאת ְיׂהָוה ִמן ָהָאֶרץ,  ַּת ִּניִנים ְוָכל 
 ְּתׂהמֹו ת: ֵאש ּו ָבָרד ֶׁשֶלג ְוִקיטֹו ר, רּו ַח ְסָעָרה ׂעָׂשה ְדָברֹו : ֶהָהִרים 
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ְוָכל ְגָבעֹו ת, ֵעץ  ְּפִרי ְוָכל ֲאָרִזים: ַהַח ָּיה ְוָכל  ְּבֵהָמה, ֶרֶמׁש  ְוִצּפ ֹו ר 
 ָּכָנף: ַמְלֵכי ֶאֶרץ ְוָכל ְלֻא ִּמים, ָׂשִרים ְוָכל שְׁׂפֵטי ָאֶרץ:  ַּבחּו ִרים ְוַגם 
 ְּבתּו לֹו ת, ְזֵקִנים ִעם ְנָעִרים: ְיַהְללּו  ֶאת ֵׁשם ְיׂהָוה,  ִּכי ִנְשׂ ָּגב ְׁשמֹו  
ְלַבּד ֹו , הֹו דֹו  ַעל ֶאֶרץ ְוָׁשָמִים: ַו ָּיֶרם ֶקֶרן ְלַעּמ ֹו ,  ְּתִה ָּלה ְלָכל 

ֲחִסיָדיו, ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ַעם ְקרׂבֹו , ַהְללּו ָיּה : 
 

ַהְללּו ָיּה , ִׁשירּו  ַליׂהָוה ִׁשיר ָחָדׁש ,  ְּתִה ָּלתֹו   ִּבְקַהל ֲחִסיִדים: ִיְׂשַמח 
ִיְׂשָרֵאל  ְּבׂעָׂשיו,  ְּבֵני ִצּי ֹו ן ָיִגילּו  ְבַמְל ָּכם: ְיַהְללּו  ְׁשמֹו  ְבָמחֹו ל,  ְּבׂתף 
ְוִכּנ ֹו ר ְיַז ְּמרּו  לֹו :  ִּכי רֹו ֶצה ְיׂהָוה  ְּבַעּמ ֹו , ְיָפֵאר ֲעָנִוים  ִּבישּו ָעה: ַיְעְלזּו  
ֲחִסיִדים  ְּבָכבֹו ד, ְיַר ְּננּו  ַעל ִמְשׁ ְּכבֹו ָתם: רֹו ְממֹו ת ֵאל  ִּבְגרֹו ָנם, ְוֶחֶרב 
 ִּפיִפּי ֹו ת  ְּבָיָדם: ַלֲעׁש ֹו ת ְנָקָמה ַבּג ֹו ִים, ּת ֹו ֵכחֹו ת  ַּבְלֻא ִּמים: ֶלְאׂסר 
ַמְלֵכיֶהם  ְּבִז ִּקים, ְוִנְכ ְּבֵדיֶהם  ְּבַכְבֵלי ַבְרֶזל: ַלֲעׁש ֹו ת  ָּבֶהם ִמְשׁ ָּפט 

 ָּכתּו ב, ָהָדר הּו א ְלָכל ֲחִסיָדיו, ַהְללּו ָיּה : 
 

ַהְללּו ָיּה , ַהְללּו  ֵאל  ְּבָקְדשֹו , ַהְללּו הּו   ִּבְרִקיַע ֻעּז ֹו : ַהְללּו הּו  
 ִּבְגבּו רָׂתיו, ַהְללּו הּו   ְּכרׂב  ֻּגְדלֹו : ַהְללּו הּו   ְּבֵתַקע שֹו ָפר, ַהְללּו הּו  
 ְּבֵנֶבל ְוִכּנ ֹו ר: ַהְללּו הּו   ְּבׂתף ּו ָמחֹו ל, ַהְללּו הּו   ְּבִמ ִּנים ְוֻעָגב: ַהְללּו הּו  
 ְּבִצְלְצֵלי ָׁשַמע, ַהְללּו הּו   ְּבִצְלְצֵלי ְתרּו ָעה:  ּכׂל ַה ְּנָׁשָמה  ְּתַה ֵּלל ָיּה , 

ַהְללּו ָיּה :  ּכׂל ַה ְּנָׁשָמה  ְּתַה ֵּלל ָיּה , ַהְללּו ָיּה : 
 

 ָּברּו  ְיׂהָוה ְלעֹו ָלם, ָאֵמן ְוָאֵמן: 
 ָּברּו  ְיׂהָוה ִמ ִּצּי ֹו ן שֵׁׂכן ְירּו ָׁשָלִים, ַהְללּו ָיּה : 

 ָּברּו  ְיׂהָוה ֱא ִהים ֱא ֵהי ִיְׂשָרֵאל, ׂעֵׂשה ִנְפָלאֹו ת ְלַבּד ֹו : 
ּו ָברּו  ֵׁשם  ְּכבֹו דֹו  ְלעֹו ָלם,  

ְוִי ָּמֵלא ְכבֹו דֹו  ֶאת  ָּכל ָהָאֶרץ, ָאֵמן ְוָאֵמן: 
 

ַוְיָבֶר  ָּדִויד ֶאת ְיׂהָוה ְלֵעיֵני  ָּכל ַה ָּקָהל, ַו ּיׂאֶמר  ָּדִויד.  ָּברּו  ַא ָּתה 
ְיׂהָוה ֱא ֵהי ִיְׂשָרֵאל ָאִבינּו , ֵמעֹו ָלם ְוַעד עֹו ָלם: ְל ְיׂהָוה ַה ְּגֻד ָּלה 
 ְוַה ְּגבּו ָרה ְוַה ִּתְפֶאֶרת ְוַה ֵּנַצח ְוַההֹו ד,  ִּכי כׂל  ַּב ָּׁשַמִים ּו ָבָאֶרץ: ְל
 ,ְיׂהָוה ַה ַּמְמָלָכה, ְוַה ִּמְתַנ ֵּׂשא ְלכׂל ְלׂראש: ְוָהעֶׁשר ְוַה ָּכבֹו ד ִמ ְּלָפֶני
ְוַא ָּתה מֹו ֵׁשל  ַּב ּכׂל, ּו ְבָיְד  ּׂכַח ּו ְגבּו ָרה, ּו ְבָיְד ְלַג ֵּדל ּו ְלַח ֵּזק ַל ּכׂל: 

 :ּו ְמַהְלִלים ְלֵׁשם  ִּתְפַאְר ֶּת ,ֵהינּו  מֹו ִדים ֲאַנְחנּו  ָל ְוַע ָּתה ֱא
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ִויָבְרכּו  ֵׁשם  ְּכבֹו ֶד, ּו ְמרֹו ַמם ַעל  ָּכל  ְּבָרָכה ּו ְתִה ָּלה: ַא ָּתה הּו א 
ְיׂהָוה ְלַב ֶּד, ַא ָּתה ָעִׂשיָת ֶאת ַה ָּׁשַמִים, ְׁשֵמי ַה ָּׁשַמִים ְוָכל ְצָבָאם, 
ָהָאֶרץ ְוָכל ֲאֶׁשר ָעֶליָה, ַה ַּי ִּמים ְוָכל ֲאֶׁשר  ָּבֶהם, ְוַא ָּתה ְמַח ֶּיה ֶאת 
 ֻּכ ָּלם, ּו ְצָבא ַה ָּׁשַמִים ְל ִמְׁש ַּתֲחִוים: ַא ָּתה הּו א ְיׂהָוה ָהֱא ִהים, 
ֲאֶׁשר  ָּבַחְר ָּת  ְּבַאְבָרם, ְוהֹו ֵצאתֹו  ֵמאּו ר  ַּכְשׂ ִּדים, ְוַׂשְמ ָּת ְׁשמֹו  

 19  .ַאְבָרָהם: ּו ָמָצאָת ֶאת ְלָבבֹו  ֶנֱאָמן ְלָפֶני
ְוָכרֹו ת ִעּמ ֹו  ַה ְּבִרית ָלֵתת ֶאת ֶאֶרץ ַה ְּכַנֲעִני, ַהִח ִּתי ָהֱאׂמִרי ְוַה ְּפִר ִּזי 
ְוַהְיבּו ִסי ְוַה ִּגְר ָּגִׁשי ָלֵתת ְלַזְרעֹו , ַו ָּתֶקם ֶאת  ְּדָבֶרי  ִּכי ַצ ִּדיק ָא ָּתה: 
ַו ֵּתֶרא ֶאת ֳעִני ֲאבֹו ֵתינּו   ְּבִמְצָרִים, ְוֶאת ַזֲעָקָתם ָׁשַמְע ָּת ַעל ַים סּו ף: 
ַו ִּת ֵּתן ׂאׂתת ּו ׂמְפִתים  ְּבַפְרׂעה ּו ְבָכל ֲעָבָדיו ּו ְבָכל ַעם ַאְרצֹו ,  ִּכי ָיַדְע ָּת 
 ִּכי ֵהִזידּו  ֲעֵליֶהם ַו ַּתַעׁש  ְל ֵׁשם  ְּכַהּי ֹו ם ַה ֶּזה: ְוַה ָּים  ָּבַקְע ָּת ִלְפֵניֶהם 
ַו ַּיַעְברּו  ְבתֹו  ַה ָּים  ַּב ּיַ ָּבָׁשה, ְוֶאת רְׂדֵפיֶהם ִהְׁשַלְכ ָּת ִבְמצֹו  ת  ְּכמֹו  

ֶאֶבן,  ְּבַמִים ַע ִּזים: 20 

—————— • ——————
אתה הוא ד' האלהי9 אשר בחרת באבר9 כו'. "נביא הוא דקא מסדר  !
לשבחיה דרחמנא מאי דהוה מעיקרא" (ברכות י"ג). הרגש הלאומי הוא 
רגש נעלה ביושר טבעיותו, אלא שכשאינו מכוו3 ופונה למטרה יותר נעלה 
של תכלית אושר השלמות הכללית, יפר0 לסו= גדרי היושר כשיעבור גבולו 
בהרימו יד לרשת משכנות לא לו, בלא משפט צדק ובלא שו2 תכלית 
ומטרה קדושה. אבל מפני שהוא מצד עצמו ישר ונעלה צרי; שלא יהיה 
נעזב ונשלל, וכמו כל מעלות המדות, שג2 הנמוכה שבה3 משובחת וכשרה 
היא להשתמש בה בעבודת ד', בתורה ומצוות. על כ3 נביא סידר שבחיה 
דקוב"ה במה דהוה מעיקרא, שבש2 אבר2, שהיה מלא הצדק והיושר של 
האהבה הלאומית, בחר בו ד' לרוממו למעלה הכללית להיות אב המו3 גוי2. 
וכ3 הוא כל ער; הלאומיות, המשמשת לרוממות תכליתה, שבה תהיה לנו 
למגדל עז ועטרת תפארת, "לנטע שמי2 וליסד אר0 ולאמר לציו3 עמי 

אתה". 
עולת ראיה א, עמ' רלד 

...שבכח איש ישראל להפו; שנותיו להוציא2 מקללה לברכה ולזכות  !
לתוספות הבא מלמעלה כנ"ל, ונקרא שנות חיי2, שנשתנה הזמ3 להיות 
מתעלה לשורש החיי2 כנ"ל. וזהו להוסי= לכ2... וכבר כ' במ"א פי' וכרות 
עמו הברית לתת כו' לתת ב' פעמי2 כי האר0 יצא מתחת ידי כנע3 להיות 
מתוק3 לקבל שפע קדושה ונתהפ; אח"כ ונעשה אר0 חדשה, לכ3 נקרא אר0 
ישראל. כמו ישראל דקדשינהו לזמני2, כ3 ה2 מקדשי3 המקו2. וכמו כ3 

בכל נטיעה נעשה זה התחדשות כנ"ל "להוסי= לכ2 תבואתו".  
שפת אמת קדושי2, תרנ"א 
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ַוּי ֹו ַׁשע ְיׂהָוה  ַּבּי ֹו ם ַההּו א ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמ ַּיד ִמְצָרִים,  

—————— • ——————
בעני3 השמיטה "ושבתה האר0". כי בנ"י נבראו לתק3 העול2 והזמ3 דכתיב  !
"אנכי עשיתי אר0 ואד2 עליה בראתי". ואי3 אד2 אלא ישראל כמו שכתוב 
"אד2 את2". וכמו שיש גאולה בנפש כמו כ3 כתיב "גאולה תתנו לאר0". 
וכמו שהיו בנ"י מקוד2 מעורבי3 בכלל האומות ואח"כ נבחרו כדאיתא 
במד' בורר וחוזר ובורר שע"ז כתיב הבדלתי אתכ2 מ3 העמי2. וביציאת 
מצרי2 נגאלו בגשמיות וברוחניות. וכמו כ3 היתה א"י מקוד2 תחת השבעה 
אומות ויצא אח"כ להיות אר0 ישראל והיא גאולה בגשמיות ורוחניות. 
וכמו כ3 בזמ3 שהזמני2 מקודשי3 היו מעורבי3 ואח"כ נבררו שבתות 
ומועדי2 מכלל הזמני2, וכל זה נתברר ע"י גאולת בנ"י. 7 7 7 יש ביד2 כח 
החירות ולהביא גאולה לכל המקומות והזמני2 כמו שכתוב "וקראת2 
דרור". וזה שכתוב "כי תבואו כו' ושבתה האר0 שבת לה'". להעלות האר0 
אל הרוחניות והפנימיות. וזה שכתוב "וכרות עמו הברית לתת כו' לתת". ב' 
נתינות למה. רק אחת שהאבות ובנ"י אחריה2, נותני2 האר0 לש2 יתבר;. 
ונתינה שניה לש2 יתבר; נות3 לנו האר0. וזה הוא כריתות ברית שבנ"י כל 
עבודת2 בעול2 להעיד על הבורא יתבר; שמו ולהעלות הכל אליו. וכמו 
שכתוב במכילתא יתרו והיית2 לי סגולה כש2 שהאשה מסגלת אחר בעלה 
כו' ע"ש. וכביכול הש2 יתבר; ג"כ נאמר בו "ופניתי אליכ2", פונה אני מכל 
עסקי ועוסק בכ2. ובכח זה הברית זכו בנ"י לא"י, כמו שכתוב במדרש 
אמור ע"מ ואתה את בריתי תשמור שכל זה עני3 אחד. ויש ברית בגו= 
להסיר הערלה להתדבק בפנימיות, והיא גאולה בנפש. וכמו כ3 גאולה באר0 
כמו שכתוב. וא"י מסוגל לזה כמו שכתוב במדרש "עמד וימודד אר0 כו'" 
[על הפס' בחבקוק ג ו] ע"ש. כמו שבחר הש2 יתבר; בבני ישראל שהתורה 
מיוחד רק לה2. כמו כ3 א"י מיוחד להיות נחלת ה'. וכתיב וישבת2 לבטח 
בארצכ2 ואמרו בת"כ, "בארצכ2 את2 יושבי2 לבטח ואי3 את2 יושבי2 

לבטח חו0". 
שפת אמת בהר, תר"נ 

 

בפ' כי תבואו כו' ג' שני2 יהי' לכ2 ערלי2 כו'. כתיב סוד ה' ליראיו. ואר0  !
ישראל אשר נת3 הקב"ה לאבותינו יש בה אוצרות גנוזי2, והקב"ה מסר 
הסוד ומפתח אי; למצוא הפנימיות. וכמו ברית מילה בנפש שכתב במדרש 
על זה סוד ה' ליראיו, כי אור הגנוז בברית יש עליו ג' קליפות. חות2 תו; 
חות2. ומסר הקב"ה הסוד לאברה9 אבינו ע"ה. וכמו כ3 בעול2 מסר לו 
סוד א"י שהוא שורש כל העול2. וז"ש "יהיו לכ2 ערלי2". לכ2 7 
בשבילכ2. שכל הערלה וקליפות הסוככי2 על הפנימיות, לבל יגע בה זר. 
ואינו יכול לעמוד על סוד האר0 רק על ידי המפתח שנת3 לנו הקדוש ברו; 
הוא בתורה. וכ3 כתיב: "ועמ; כול2 צדיקי2 כו' יירשו אר0 נצר מטעי". 

שע"י שיש בנפש2 אות ברית נמסר לה2 סוד א"י. 
שפת אמת קדושי2, תרס"ב 

שמות יד 
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ַו ַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִמְצַרִים ֵמת, ַעל ְׂשַפת ַה ָּים:  
ַו ַּיְרא ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַה ָּיד ַה ְּגׂדָלה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיׂהָוה  ְּבִמְצַרִים,  

ַו ִּייְראּו  ָהָעם ֶאת ְיׂהָוה, ַו ַּיֲאִמינּו  ַביׂהָוה ּו ְבמֶׁשה ַעְבּד ֹו : 
 

ָאז ָיִׁשיר מֶׁשה ּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַה ִּׁשיָרה ַה ּזׂאת ַלְיׂהָוה, ַו ּיׂאְמרּו  
ֵלאׂמר, ָאִׁשיָרה ַליׂהָוה  ִּכי  ָּגׂאה  ָּגָאה, סּו ס ְורְׂכבֹו  ָרָמה ַב ָּים: ָע ִּזי 
ְוִזְמָרת ָיּה , ַוְיִהי ִלי ִלישּו ָעה, ֶזה ֵאִלי ְוַאְנֵוהּו , ֱא ֵהי ָאִבי 
ַוֲאׂרְמֶמְנהּו : ְיׂהָוה ִאיש ִמְלָחָמה, ְיׂהָוה ְׁשמֹו : ַמְר ְּכׂבת  ַּפְרׂעה ְוֵחילֹו  
ָיָרה ַב ָּים, ּו ִמְבַחר ָׁשִלָׁשיו ֻט ְּבעּו  ְבַים סּו ף:  ְּתׂהׂמת ְיַכְסֻימּו , ָיְרדּו  
ִבְמצֹו  ת  ְּכמֹו  ָאֶבן: ְיִמיְנ ְיׂהָוה ֶנְא ָּדִרי  ַּב ּׂכַח, ְיִמיְנ ְיׂהָוה  ִּתְרַעץ 
אֹו ֵיב: ּו ְברׂב  ְּגאֹו ְנ  ַּתֲהרׂס ָקֶמי,  ְּתַשׁ ַּלח ֲחרְׂנ יׂאְכֵלמֹו   ַּכ ַּקש: 
ּו ְברּו ַח ַא ֶּפי ֶנֶעְרמּו  ַמִים, ִנ ְּצבּו  ְכמֹו  ֵנד נְׂזִלים, ָקְפאּו  ְתׂהׂמת  ְּבֶלב 
ָים: ָאַמר אֹו ֵיב ֶאְר ּדׂף ַא ִּׂשיג ֲאַח ֵּלק ָׁשָלל,  ִּתְמָלֵאמֹו  ַנְפִׁשי, ָאִריק 
ַחְר ִּבי, ּת ֹו ִריֵׁשמֹו  ָיִדי: ָנַׁשְפ ָּת ְברּו ֲח  ִּכ ָּסמֹו  ָים, ָצֲללּו   ַּכעֹו ֶפֶרת 
 ְּבַמִים, ַא ִּדיִרים: ִמי ָכׂמָכה  ָּבֵאִלם ְיׂהָוה, ִמי  ָּכׂמָכה ֶנְא ָּדר  ַּב ּׂקֶדש, 
 ִּתְבָלֵעמֹו  ָאֶרץ: ָנִחיָת ְבַחְס ְּד  ת ׂעֵׂשה ֶפֶלא: ָנִטיָת ְיִמיְנּ נֹו ָרא ְתִה
ַעם זּו   ָּגָאְל ָּת, ֵנַהְל ָּת ְבָע ְּז ֶאל ְנֵוה ָקְדֶׁש: ָׁשְמעּו  ַע ִּמים ִיְר ָּגזּו ן, ִחיל 
ָאַחז יְׁׂשֵבי  ְּפָלֶׁשת: ָאז ִנְבֲהלּו  ַאּל ּו ֵפי ֱאדֹו ם, ֵאיֵלי מֹו ָאב יׂאֲחֵזמֹו  
ָרַעד, ָנׂמגּו   ּכׂל יְׁׂשֵבי ְכָנַען:  ִּת ּפׂל ֲעֵליֶהם ֵאיָמָתה ָוַפַחד,  ִּבְגׂדל 
ְזרֹו ֲע ִי ְּדמּו   ָּכָאֶבן, ַעד ַיֲעׂבר ַע ְּמ ְיׂהָוה, ַעד ַיֲעׂבר ַעם זּו  ָקִניָת: 
 ְּתִבֵאמֹו  ְוִת ָּטֵעמֹו   ְּבַהר ַנֲחָלְת, ָמכֹו ן ְלִׁשְב ְּת  ָּפַעְל ָּת ְיׂהָוה, ִמ ְּקָדש, 
ֲאדָׂני ּכ ֹו ְננּו  ָיֶדי: ְיׂהָוה ִיְמ  ְלעָׂלם ָוֶעד: ְיׂהָוה ִיְמ  ְלעָׂלם ָוֶעד: 
ְיׂהָוה ַמְלכּו ֵתּה  ָקֵאם ְלָעַלם ּו ְלָעְלֵמי ָעְלַמ ָּיא:  ִּכי ָבא סּו ס  ַּפְרׂעה 
 ְּבִרְכּב ֹו  ּו ְבָפָרָׁשיו  ַּב ָּים, ַו ָּיֶׁשב ְיׂהָוה ֲעֵליֶהם ֶאת ֵמי ַה ָּים, ּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל 

ָהְלכּו  ַב ּיַ ָּבָׁשה  ְּבתֹו  ַה ָּים:  

שמות טו 
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 ִּכי ַליׂהָוה ַה ְּמלּו ָכה, ּו מֹו ֵׁשל  ַּבּג ֹו ִים:  
ְוָעלּו  מֹו ִׁשיִעים21  ְּבַהר ִצּי ֹו ן ִלְשׁ ּפׂט ֶאת ַהר ֵעָׂשו, ְוָהְיָתה ַליׂהָוה 

ַה ְּמלּו ָכה:  
ְוָהָיה ְיׂהָוה ְלֶמֶל ַעל  ָּכל ָהָאֶרץ,  ַּבּי ֹו ם ַההּו א ִיְהֶיה ְיׂהָוה ֶאָחד 

ּו ְׁשמֹו  ֶאָחד: 
 

ּו ְבתֹו ָרְת  ָּכתּו ב ֵלאׂמר: ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל, ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו , ְיהָׂוה ֶאָחד:   
 24 2322 

—————— • ——————
"ועלו מושיעי2 בהר ציו3" 7 מושיעי2 נאמר, ולא נושעי2, כי הגאולה  !

צריכה לבוא על ידי מעשה האד2. 
בש2 הרבי מראדזי3 

"תבאמו ותטעמו" 7 תפלה שיעמדו ש2 הרבה ולא יגלו, כדר; בהר מרו2  !
ישראל אשתלנו. 

"בהר" 7 כמו ההר הטוב הזה והלבנו3, או רמז להר המוריה. על כ3 כתוב 
אחריו 7 "מכו3 לשבת; פעלת ה'. וטע2 "פעלת ה'", שאתה כוננתו מקד2 

מכו3 ל;, כי המקו2 הנזכר הוא כנגד המקו2 הנכבד מהעליו3.  
אב3 עזרא שמות טו 

מכו( לשבת7 פעלת ד' מקדש ד' כוננו ידי7. "אמר ר"א גדול מקדש שנית3  !
בי3 שתי אותיות, שנאמר פעלת ד' מקדש ד'" (ברכות ל"ג). מציאות קדושת 
המקו2, שבתכלית המעלה הוא נמצא במקו2 המקדש, שמש2 יצאה 
האורה לעול2, נשגבה היא מהשקפת בינת אד2. כי אי; תתכ3 הגבלת 
מקו2 אצל הקדושה העליונה, שלמעלה מכל משיגי הגו=. אמנ2 כאשר 
התיחדות קדושת המקו2 פועלת, להית בני7אד2 מתרכזי2 לתכלית 
המעלה והקדושה וכבוד שמי2, שמזה בא יסוד ההדרכה השלמה האנושית 
בכללה, הרי אנו רואי2 את גודל הטובה הנמשכת ממנה, שהיא נקבעה לכ; 
מהשי"ת היודע מראשית אחרית ותוכ3 רוח האד2. א"כ המקדש נתו3 בי3 
ב' אותיות, אשר מהשגת השי"ת ורוממותו כפי מדת ציורי האד2, והיותו 
משתל2 בטבעיות חייו החברתיי2 עי"ז במרכז של אחדות ונשיאת7דגל 
נבחרת, מזה נעלה אל הכרת עצ2 עני3 סגולת הער; המיוחד, שש2 השי"ת 
בהתיחדות קדושת המקו2 מראש מקד2, שתכלית השלמות לפי מדת2 של 
בני7אד2 תהיה נמשכת ממנה. מכו3 לשבת; פעלת ד', הפעולות העקריות 
של הכנות עצמיות קדושת המקו2 וסגולותיו המיוחדות, מקדש ד' כוננו 
ידי;, את התרכזות שאיפת תכלית השלמות האמתית, כפי ציור האד2, 

שחסד השי"ת התוה לו.  
עולת ראיה א, עמ' רלו 

אי נמי, דאיבני בחמיסר סמו; לשקיעת החמה והיא היא. ואי קשיא  !
דבלילה אינו נבנה דקי"ל בשבועות (ד= טו:) דאי3 בני3 בית המקדש בלילה 

תהלים כב 

עובדיה א 

זכריה יד 
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ִיְׁש ַּת ַּבח ִׁשְמ ָלַעד ַמְל ֵּכנּו ,  
ָהֵאל, ַה ֶּמֶל ַה ָּגדֹו ל ְוַה ָּקדֹו ש  ַּב ָּׁשַמִים ּו ָבָאֶרץ,  

 ִּכי ְל ָנֶאה ְיׂהָוה ֱא ֵהינּו  ֵוא ֵהי ֲאבֹו ֵתינּו ,  
ִׁשיר ּו ְׁשָבָחה, ַה ֵּלל ְוִזְמָרה, עׂז ּו ֶמְמָׁשָלה,  

ֶנַצח,  ְּגֻד ָּלה ּו ְגבּו ָרה,  ְּתִה ָּלה ְוִתְפֶאֶרת, ְקֻד ָּׁשה ּו ַמְלכּו ת.  
 ְּבָרכֹו ת ְוהֹו ָדאֹו ת ְלִׁשְמ ַה ָּגדֹו ל ְוַה ָּקדֹו ׁש ,  

ּו ֵמעֹו ָלם ְוַעד עֹו ָלם ַא ָּתה ֵאל. 
 ָּברּו  ַא ָּתה ְיׂהָוה,  

ֵאל, ֶמֶל  ָּגדֹו ל ּו ְמֻה ָּלל  ַּב ִּתְשׁ ָּבחֹו ת,  
ֵאל ַההֹו ָדאֹו ת, ֲאדֹו ן ַה ִּנְפָלאֹו ת,  

ּב ֹו ֵרא  ָּכל ַה ְּנָׁשמֹו ת, ִרּב ֹו ן  ָּכל ַה ַּמֲעִׂשים,  
ַהּב ֹו ֵחר  ְּבִׁשיֵרי ִזְמָרה, ֶמֶל, ָיִחיד,   

—————— • ——————
דכתיב "וביו2 הקי2". ולא בחמיסר שהוא י"ט דקי"ל בשבועות (ש2) דאי3 
בני3 ב"ה דוחה י"ט הני מילי בני3 הבנוי בידי אד2 אבל מקדש העתיד שאנו 
מצפי3 בנוי ומשוכלל הוא יגלה ויבא משמי2 שנא' (שמות טו) מקדש ה' 

כוננו ידי7. 
רש"י סוכה מא, א ד"ה אי נמי 

דרש בר קפרא גדולי2 מעשה צדיקי2 יותר ממעשה שמי2 ואר0, 
דאילו במעשה שמי2 ואר0 כתיב "א= ידי יסדה אר0 וימיני 
טפחה שמי2", ואילו במעשה ידיה2 של צדיקי2 כתיב "מכו( 

לשבת7 פעלת ה' מקדש אדני כוננו ידי7".  
כתובות ה, א 

כדתניא: "עד יעבור עמ7 ה' עד יעבור ע9 זו קנית". עד יעבור עמ; ה' 7 זו  !
ביאה ראשונה. עד יעבור ע2 זו קנית 7 זו ביאה שניה. מכא3 אמרו חכמי2, 
ראוי2 היו ישראל ליעשות לה2 נס בימי עזרא כדר; שנעשה לה2 בימי 

יהושע ב3 נו3, אלא שגר2 החטא. 

ביאה ראשונה 7 שבאו בימי יהושע. ביאה שנייה 7 כשעלו מגלות בבל בימי 
עזרא. ראויי2 היו ליעשות לה2 נס 7 לבוא ביד רמה. אלא שגר2 החטא 7 
ולא הלכו אלא ברשות כורש, וכל ימי מלכי פרס נשתעבדו לה2, לכורש 

ולאחשורוש ולדריוש האחרו3. 
ברכות ד, א ע2 פירש"י 

ֵאל, ֵחי ָהעֹו ָלִמים: 
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ִ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. 
 

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

 
   ָּברּו 

ַא ָּתה ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֶמֶל ָהעֹו ָלם,  
  ,יֹו ֵצר אֹו ר ּו בֹו ֵרא ׂחֶׁש

ׂעֶׂשה ָׁשלֹו ם ּו בֹו ֵרא ֶאת ַה ּכׂל. 
 

ַה ֵּמִאיר ָלָאֶרץ ְוַל ָּדִרים ָעֶליָה  ְּבַרֲחִמים, ּו ְבטּו בֹו  ְמַח ֵּדש  ְּבָכל יֹו ם 
 ָּתִמיד ַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית. ָמה ַרּב ּו  ַמֲעֶׂשי ְיׂהָוה,  ֻּכ ָּלם  ְּבָחְכָמה 
ָעִׂשיָת, ָמְלָאה ָהָאֶרץ ִקְנָיֶנ. ַה ֶּמֶל ַהְמרֹו ָמם ְלַבּד ֹו  ֵמָאז, ַהְמֻשׁ ָּבח 
ְוַהְמׂפָאר ְוַה ִּמְתַנ ֵּׂשא ִמימֹו ת עֹו ָלם. ֱא ֵהי עֹו ָלם,  ְּבַרֲחֶמי ָהַר ִּבים 
ַרֵחם ָעֵלינּו , ֲאדֹו ן ֻע ֵּזנּו , צּו ר ִמְשׂ ַּג ֵּבנּו , ָמֵגן ִיְׁשֵענּו , ִמְשׂ ָּגב  ַּבֲעֵדנּו . 
ֵאל  ָּברּו   ְּגדֹו ל  ֵּדָעה, ֵהִכין ּו ָפַעל ָזֳהֵרי ַח ָּמה, טֹו ב ָיַצר  ָּכבֹו ד 
ִלְׁשמֹו , ְמאֹו רֹו ת ָנַתן ְסִביבֹו ת ֻעּז ֹו ,  ִּפּנ ֹו ת ְצָבָאיו ְקדֹו ִׁשים, רֹו ְמֵמי 

ַשׁ ַּדי,  ָּתִמיד ְמַס ְּפִרים  ְּכבֹו ד ֵאל ּו ְקֻד ָּׁשתֹו .  
 ִּתְת ָּבֵר ְיׂהָוה ֱא ֵהינּו   ַּב ָּׁשַמִים ִמ ַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמ ָּתַחת ַעל  ָּכל 

ֶׁשַבח ַמֲעֵׂשה ָיֶדי, ְוַעל ְמאֹו ֵרי אֹו ר ֶשׁ ָּיַצְר ָּת, ֵה ָּמה ְיָפֲארּו   ֶּסָלה. 
 

תהלים קד 
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 ָלֶנַצח צּו ֵרנּו  ַמְל ֵּכנּו  ְוגֹו ֲאֵלנּו  ּב ֹו ֵרא ְקדֹו ִׁשים, ִיְׁש ַּת ַּבח ִׁשְמ ִּתְת ָּבֵר 
ָלַעד ַמְל ֵּכנּו  יֹו ֵצר ְמָׁשְרִתים, ַוֲאֶׁשר ְמָׁשְרָתיו,  ֻּכ ָּלם עֹו ְמִדים  ְּברּו ם 
 ִהים ַח ִּיים ּו ֶמֶל עֹו ָלם, ּו ַמְׁשִמיִעים  ְּבִיְרָאה ַיַחד  ְּבקֹו ל,  ִּדְבֵרי ֱא
עֹו ָלם.  ֻּכ ָּלם ֲאהּו ִבים,  ֻּכ ָּלם  ְּברּו ִרים,  ֻּכ ָּלם  ִּגּב ֹו ִרים,  ֻּכ ָּלם ְקדֹו ִׁשים, 
ְוֻכ ָּלם עֹו ִׂשים  ְּבֵאיָמה ּו ְבִיְרָאה ְרצֹו ן קֹו ָנם. ְוֻכ ָּלם ּפ ֹו ְתִחים ֶאת  ִּפיֶהם 
 ִּבְקֻד ָּׁשה ּו ְבָטֳהָרה,  ְּבִׁשיָרה ּו ְבִזְמָרה, ּו ְמָבְרִכין ּו ְמַשׁ ְּבִחין ּו ְמָפֲאִרין 

ּו ַמֲעִריִצין ּו ַמְק ִּדיִׁשין ּו ַמְמִליִכין 
ֶאת ֵׁשם ָהֵאל ַה ֶּמֶל ַה ָּגדֹו ל ַה ִּגּב ֹו ר ְוַהּנ ֹו ָרא, ָקדֹו ש הּו א. ְוֻכ ָּלם 
ְמַק ְּבִלים ֲעֵליֶהם עׂל ַמְלכּו ת ָׁשַמִים ֶזה ִמ ֶּזה, ְונֹו ְתִנים  ְּבַאֲהָבה ְרשּו ת 
ֶזה ָלֶזה ְלַהְק ִּדיש ְליֹו ְצָרם  ְּבַנַחת רּו ַח,  ְּבָׂשָפה ְברּו ָרה ּו ִבְנִעיָמה, 

ְקדּו ָׁשה  ֻּכ ָּלם  ְּכֶאָחד עֹו ִנים  ְּבֵאיָמה, ְואֹו ְמִרים  ְּבִיְרָאה: 
 

ָקדֹו ש, ָקדֹו ש, ָקדֹו ש ְיהָׂוה ְצָבאֹו ת, ְמ א ָכל ָהָאֶרץ 
 ְּכבֹו דֹו :  

 
ְוָהאֹו ַפ ִּנים ְוַחּי ֹו ת ַה ּׂקֶדש  ְּבַרַעש  ָּגדֹו ל ִמְתַנ ְּׂשִאים ְלֻע ַּמת ְׂשָרִפים, 

ְלֻע ָּמָתם ְמַשׁ ְּבִחים ְואֹו ְמִרים: 
 

 ָּברּו   ְּכבֹו ד ְיהָׂוה ִמ ְּמקֹו מֹו : 
 

ָלֵאל  ָּברּו  ְנִעימֹו ת ִי ֵּתנּו , ָל ֶּמֶל ֵאל ַחי ְוַק ָּים ְזִמירֹו ת יׂאֵמרּו  
ְוִתְשׁ ָּבחֹו ת ַיְׁשִמיעּו ,  ִּכי הּו א ְלַבּד ֹו  ָמרֹו ם ְוָקדֹו ש, ּפ ֹו ֵעל  ְּגבּו רֹו ת, 
עֹו ֶׂשה ֲחָדשֹו ת,  ַּבַעל ִמְלָחמֹו ת, זֹו ֵרַע ְצָדקֹו ת, ַמְצִמיַח ְישּו עֹו ת, 
ּב ֹו ֵרא ְרפּו אֹו ת, נֹו ָרא ְתִהּל ֹו ת, ֲאדֹו ן ַה ִּנְפָלאֹו ת, ַהְמַח ֵּדש  ְּבטּו בֹו  
 ְּבָכל יֹו ם  ָּתִמיד ַמֲעֵׂשה ְבֵראִׁשית,  ָּכָאמּו ר: ְלׂעֵׂשה אֹו ִרים  ְּגׂדִלים,  ִּכי 

ְלעֹו ָלם ַחְסּד ֹו : ְוִהְתִקין ְמאֹו רֹו ת ְמַׂש ֵּמַח עֹו ָלמֹו  ֲאֶׁשר  ָּבָרא.  
אֹו ר ָחָדש ַעל ִצּי ֹו ן  ָּתִאיר ְוִנְז ֶּכה ֻכ ָּלנּו   ִּבְמֵהָרה ְלאֹו רֹו . 

 ָּברּו  ַא ָּתה ְיׂהָוה, יֹו ֵצר ַה ְּמאֹו רֹו ת. 
 

ַאֲהַבת עֹו ָלם ֲאַהְב ָּתנּו  ְיׂהָוה ֱא ֵהינּו , ֶחְמָלה  ְּגדֹו ָלה ִויֵתָרה ָחַמְל ָּת 
ָעֵלינּו . ָאִבינּו  ַמְל ֵּכנּו ,  ַּבֲעבּו ר ִׁשְמ ַה ָּגדֹו ל, ּו ַבֲעבּו ר ֲאבֹו ֵתינּו  
ֶשׁ ָּבְטחּו  ְב ַו ְּתַל ְּמֵדם ֻח ֵּקי ַח ִּיים ַלֲעׁש ֹו ת ְרצֹו ְנ  ְּבֵלָבב ָׁשֵלם,  ֵּכן 

ישעיה ו 
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 ְּתָח ֵּננּו  ּו ְתַל ְּמֵדנּו . ָאִבינּו , ָאב ָהַרֲחָמן, ַהְמַרֵחם, ַרֵחם ָעֵלינּו  ְוֵתן 
 ְּבִל ֵּבנּו   ִּביָנה ְלָהִבין ּו ְלַהְשׂ ִּכיל, ִלְׁשׂמַע, ִלְלׂמד ּו ְלַל ֵּמד, ִלְׁשׂמר 
ְוַלֲעׁש ֹו ת ּו ְלַק ֵּים ֶאת  ָּכל  ִּדְבֵרי ַתְלמּו ד ּת ֹו ָרֶת  ְּבַאֲהָבה. ְוָהֵאר 
ֵעיֵנינּו   ְּבתֹו ָרֶת, ְוַד ֵּבק ִל ֵּבנּו   ְּבִמְצֹו ֶתי, ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו  ְלַאֲהָבה 
ּו ְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמ, ְלַמַען  א ֵנבֹו ש ְו א ִנ ָּכֵלם ְו א ִנ ָּכֵׁשל ְלעֹו ָלם 
ָוֶעד.  ִּכי ְבֵׁשם ָקְדְׁש ַה ָּגדֹו ל ַהִגּב ֹו ר ְוַהּנ ֹו ָרא  ָּבָטְחנּו , ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה 
 ִּבישּו ָעֶת. ְוַרֲחֶמי ְיׂהָוה ֱא ֵהינּו  ַוֲחָסֶדי ָהַר ִּבים, ַאל ַיַעְזבּו נּו  ֶנַצח 
ֶסָלה ָוֶעד. ַמֵהר ְוָהֵבא ָעֵלינּו   ְּבָרָכה ְוָׁשלֹו ם ְמֵהָרה ֵמַאְר ַּבע  ַּכְנפֹו ת 
 ָּכל ָהָאֶרץ, ּו ְׁשבֹו ר ֻע ֵּלנּו  ֵמַעל ַצ ָּואֵרנּו , ְותֹו ִליֵכנּו  ְמֵהָרה קֹו ְמִמּי ּו ת 
ְלַאְרֵצנּו .  ִּכי ֵאל ּפ ֹו ֵעל ְישּו עֹו ת ָא ָּתה, ּו ָבנּו  ָבַחְר ָּת ִמ ָּכל ַעם ְוָלשֹו ן, 
 ַה ָּגדֹו ל ֶסָלה  ֶּבֱאֶמת,  ְּבַאֲהָבה, ְלהֹו דֹו ת ְל ְוֵקַרְב ָּתנּו  ַמְל ֵּכנּו  ְלִׁשְמ

 .ְּבַאֲהָבה ּו ְלַאֲהָבה ֶאת ְׁשֶמ  ּו ְלַיֶחְד
 

27  ָּברּו  ַא ָּתה ְיׂהָוה, ַהּב ֹו ֵחר  ְּבַעּמ ֹו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַאֲהָבה: 2625
—————— • ——————

אהבה רבה. כל חשק עבודה, שמחת מצוה, התמדת תורה, ברק חדושי2  !
והתנוצצות רוח הקדש בלב השרידי2 אשר ד' קורא, כוונת התפלה ואור 
שלהבתה, כל אלה, ותולדות הנשמות בשלמות3, בכללות3 ותמות3, 
מוכרחי2 להפג2 א2 באה הכנסת יסוד פירוד בכללות כנסת ישראל, 
חלילה. 7 7 7 תלמידי חכמי2 האמתיי2 המרבי2 שלו2 בעול2, ומשימי2 
ומטילי3 שלו2 בי3 ישראל לאביה2 שבשמי2, בהוציא2 מ3 הכח אל הפעל 
את אור הקדש הגנוז בכל אישי האומה, בכל אשר בש2 ישראל יכנה, 
ובפרט בכל אשר ישא את דגל תקות האומה וחפ0 תחיתה, את חות2 אהבת 
אר0 אשר עיני ד' בה, וחבת ציו3 וירושלי2 על לבו חקוקה, באיזו צורה 
ואיזו הסברה שתהיה. כל המעקשי2 ייושרו, ואחדות האומה להכשרת 
גאולתה וגאולת העול2 כולו תצא אל הפעל ביקר שגיא, "כי רצו עבדי; את 
אבניה ואת עפרה יחננו"… 7 7 7 תשובה נצחית מספקת לכל תאנת2 של 
מתאונני2 קטני7אמנה, האומרי2 בכל דור ודור, וביותר בדור התגלות אור 
ישועה: "במה אהבתנו?". ובאמת 7 "אהבת עול2 ואהבה רבה אהבתנו ד' 
אלהינו חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו", וחות2: "הבוחר בעמו ישראל 
באהבה", להיות הקדמה ליחוד ד' ב"שמע ישראל" ו"ברו; ש2 כבוד 
מלכותו לעול2 ועד", הנאמר בחשאי ואע"פ שהגלוי סותר זה לפעמי2 אי3 
בכ; כלו2. כי האמת הברורה הוא מאמר השבטי2 כול2: "כש2 שאי3 
בלב; אלא אחד כ; אי3 בלבנו אלא אחד", ו"יעקב אבינו לא מת", ד"מקיש 
הוא לזרעו: מה זרעו בחיי2 א= הוא בחיי2", והרי זה בא ללמד ונמצא 
למד: מקיש זרעו לו: מה הוא כולו בחיי2, "וישא יעקב רגליו ויאסו= רגליו 
אל המטה", א= זרעו כולו בחיי2, "ואת2 הדבקי2 בד' אלהיכ2 חיי2 

כלכ2 היו2". 
עולת ראיה א, עמ' רמא7רמב  
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ֵ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 

—————— • ——————
"ואול; אתכ2 קוממיות" 7 רבי מאיר אומר: מאתי2 אמה, כשתי קומות...  !

בבא בתרא עה, א 

שאיפת ישראל לבני3 האומה, לשיבת האר0, היא שאיפה של 
עומק הטוב החודר אל כל היש בשרשו. לא זקיפת לֵבנה מאיזה 
בני3 כי7א2 פניה שלמה ועמוקה אל היסוד של כל הבני3, לכוננו 
בתיקו3, לא לעצי2 אחדי2 וענפי2 מאיל3 החיי2 והטוב, אלא 
לחשו= את המקור, את מעי3 החיי2 שלשד החיי2 ע2 כל שרשיו, 
גזעיו וענפיו, פארותיו ועליו מש2 יונק, וממנו יבא רוח חיי2, רוח 

חדש, ועול2 חדש יבנה.  
כל תשוקת חיי הכלל והפרט, כל תקוה של גאולה רק ממקור 
מעי3 חיי2 זה ה2 נובעי2, כדי לחיות את החיי2 הישראליי2 
במלוא2 בלא סתירה ובלא הגבלה. וזאת היא תשוקת אר0 

ישראל, אדמת הקודש, אר0 ה'. 
אר0 חפ0 מב7מג 

דברים ו 

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

 

ַו ּיׂאֶמר ְיהָׂוה ֶאל מֶׁשה  ֵּלאׂמר:  ַּד ֵּבר ֶאל  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל 
ְוָאַמְר ָּת ֲאֵלֶהם ְוָעשּו  ָלֶהם ִציִצת ַעל  ַּכְנֵפי ִבְגֵדיֶהם 
29 ְוָהָיה ָלֶכם 

ְלׂדׂרָתם, ְוָנְתנּו  ַעל ִציִצת ַה ָּכָנף  ְּפִתיל  ְּתֵכֶלת: 

—————— • ——————
"לתת לכ2 את אר0 כנע3 להיות לכ2 לאלהי2", ומה עני3 זה לכא3? כי  !
כאשר נכנסו ישראל לאר0 היו ע2 אחד לגמרי... וע"י א"י ה2 ע2 אחד 
לגמרי... ולכ; כתיב ג"כ להיות לכ9 לאלהי9, כי יש לה2 אל אחד.  ולפיכ; 

"כספ; לא תת3 בנש;". 
מהר"ל, נתיב הצדקה ו 

...ועוד יש לומר, א= לקצת פוסקי2 האוסרי3 להלוות מומר 
ברבית, מ"מ יש מקו2 להתיר עפ"י דברי מהר"ל מפראג זצ"ל 
בביאור טע2 שלא נתערבו ישראל זה לזה רק אחר שעברו את 
הירד3, וביאר מהר"ל זצ"ל: דאר0 ישראל מיוחדת לישראל, והיא 
עושה את כל ישראל השוכני2 עליה כאיש אחד, ע"כ כשבאו לא"י 
נעשו ערבי2 7 עכ"ד. והנה זה פשוט, דא= עכשיו שישראל בגלות 
נשאר הערבות. והטע2 ברור דא= שגלו מ"מ מקומ2 של ישראל 
בא"י, וכשאנחנו באר0 אחרת נחשבנו גולי2 כי אי3 כא3 מקומינו, 
רק מקומינו בא"י ומצוה לדור בא"י. כמו כ3 עדיי3 חשיב כאילו 

כולנו בא"י א= שאי3 אנו בפועל בא"י, מ"מ זה מקומנו. 
שו"ת אבני נזר סימ3 קכו, עמ' סד7דה 

למע( תזכרו ועשית9 את כל מצותי. העני3 דשתי זכירות אלו, לב3 ותכלת,  !

באות לשני אופני הנהגת האד2 מישראל: האחד מי שחייו בדר; הכבושה 
לרבי2 עוסק בעניני פרנסה, ומכל7מקו2 עליו לשמור לעשות מצוה בזמנה. 

במדבר טו 
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ְ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: 
 

החזן חוזר ואומר: ְיהָׂוה ֱא ֵהיֶכם ֱאֶמת: 
 

ְויַ ִּציב, ְוָנכֹו ן, ְוַק ָּים, ְוָיָׁשר, ְוֶנֱאָמן, ְוָאהּו ב ְוָחִביב, ְוֶנְחָמד ְוָנִעים, 
ְונֹו ָרא ְוַא ִּדיר, ּו ְמֻת ָּקן ּו ְמֻק ָּבל, ְוטֹו ב ְוָיֶפה, ַה ָּדָבר ַה ֶּזה ָעֵלינּו  ְלעֹו ָלם 
ָוֶעד. ֱאֶמת, ֱא ֵהי עֹו ָלם מְל ֵּכנּו , צּו ר ַיֲעׂקב ָמֵגן ִיְׁשֵענּו , ְלׂדר ָוׂדר 
הּו א ַק ָּים ּו ְׁשמֹו  ַק ָּים, ְוִכְסאֹו  ָנכֹו ן, ּו ַמְלכּו תֹו  ֶוֱאמּו ָנתֹו  ָלַעד ַק ֶּיֶמת, 
ּו ְדָבָריו ָחִיים ְוַק ָּיִמים, ֶנֱאָמִנים ְוֶנֱחָמִדים ָלַעד ּו ְלעֹו ְלֵמי עֹו ָלִמים ַעל 
ֲאבֹו ֵתינּו  ְוָעֵלינּו , ַעל  ָּבֵנינּו  ְוַעל ּד ֹו רֹו ֵתינּו , ְוַעל  ָּכל ּד ֹו רֹו ת ֶזַרע 
ִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדי, ַעל ָהִראשֹו ִנים ְוַעל ָהַאֲחרֹו ִנים,  ָּדָבר טֹו ב ְוַק ָּים 
ְלעֹו ָלם ָוֶעד. ֱאֶמת ֶוֱאמּו ָנה, ׂחק ְו א ַיֲעׂבר. ֱאֶמת ָׁשַא ָּתה הּו א 
ְיׂהָוה ֱא ֵהינּו  ֵוא ֵהי ֲאבֹו ֵתינּו , ַמְל ֵּכנּו  ֶמֶל ֲאבֹו ֵתינּו , ּג ֹו ֲאֵלנּו  ּג ֹו ֵאל 
 ,ֲאבֹו ֵתינּו , יֹו ְצֵרנּו  צּו ר ְישּו ָעֵתנּו , ּפ ֹו ֵדנּו  ּו ַמ ִּציֵלנּו  ֵמעֹו ָלם הּו א ְׁשֶמ

ְוֵאין ָלנּו  עֹו ד ֱא ִהים זּו ָלֶת, ֶסָלה. 
 

ֶעְזַרת ֲאבֹו ֵתינּו  ַא ָּתה הּו א ֵמעֹו ָלם, ָמֵגן ּו מֹו ִׁשיַע ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם 
 ְוִצְדָקְת ּו ִמְשׁ ָּפֶטי ,ַאֲחֵריֶהם  ְּבָכל ּד ֹו ר ָודֹו ר.  ְּברּו ם עֹו ָלם מֹו ָׁשֶב
 ְותֹו ָרְת ַעד ַאְפֵסי ָאֶרץ. ֱאֶמת, ַאְׁשֵרי ִאיש ֶשׁ ִּיְׁשַמע ְלִמְצֹו ֶתי
ּו ְדָבְר ָיִׂשים ַעל ִלּב ֹו . ֱאֶמת, ַא ָּתה הּו א ָאדֹו ן ְלַע ֶּמ, ּו ֶמֶל  ִּגּב ֹו ר 
ָלִריב ִריָבם ְלָאבֹו ת ּו ָבִנים. ֱאֶמת, ַא ָּתה הּו א ִראשֹו ן ְוַא ָּתה הּו א 
ַאֲחרֹו ן, ּו ִמ ַּבְלָעֶדי ֵאין ָלנּו  ֶמֶל ּג ֹו ֵאל ּו מֹו ִׁשיַע. ֱאֶמת, ִמ ִּמְצַרִים 
 ְּגַאְל ָּתנּו  ְיׂהָוה ֱא ֵהינּו , ּו ִמ ֵּבית ֲעָבִדים  ְּפִדיָתנּו ,  ָּכל  ְּבכֹו ֵריֶהם ָהָרְג ָּת, 

—————— • ——————
השני, מי שמופרש לעבודת ה' ומתבודד ושוקע עצמו לאהבת ה'. 7 7 7 ועל 

אלו שני אופני חיי הישראלי צוה ה' לעשות חוטי2 לזכרו3. 
העמק דבר במדבר טו, לט  
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ּו ְבכֹו ְר ִיְׂשָרֵאל  ָּגָאְל ָּת, ְוַים סּו ף ָלֶהם  ָּבַקְע ָּת, ְוֵזִדים ִט ַּבְע ָּת, 
ִויִדיִדים ֶהֱעַבְר ָּת, ַוְיַכּס ּו  ַמִים ָצֵריֶהם, ֶאָחד ֵמֶהם  א נֹו ָתר. 

ַעל זׂאת ִשׁ ְּבחּו  ֲאהּו ִבים ְורֹו ְממּו  ָלֵאל, ְוָנְתנּו  ְיִדיִדים ְזִמירֹו ת ִׁשירֹו ת 
ְוִתְשׁ ָּבחֹו ת,  ְּבָרכֹו ת ְוהֹו ָדאֹו ת, ְל ֶּמֶל ֵאל ַחי ְוַק ָּים, ָרם ְוִנ ָּׂשא,  ָּגדֹו ל 
ְונֹו ָרא, ַמְשׁ ִּפיל  ֵּגִאים ֲעֵדי ָאֶרץ ּו ַמְג ִּבי ַּה ְׁשָפִלים ֲעֵדי ָמרֹו ם, מֹו ִציא 
ֲאִסיִרים ּו פֹו ֶדה ֲעָנִוים ְועֹו ֵזר  ַּד ִּלים, ְועֹו ֶנה ְלַעּמ ֹו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵעת שּו ָעם 

ֵאָליו. 
 

 ְּתִהּל ֹו ת ְלֵאל ֶעְליֹו ן ּג ֹו ֲאָלם,  ָּברּו  הּו א ּו ְמׂבָר, 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 ְתִה ּת, ׂעֵׂשה ֶפֶלא: 

 

ִׁשיָרה ֲחָדָׁשה ִשׁ ְּבחּו  ְגאּו ִלים ְלִׁשְמ ַה ָּגדֹו ל ַעל ְׂשַפת ַה ָּים,  
ַיַחד  ֻּכ ָּלם הֹו דּו  ְוִהְמִליכּו , ְוָאְמרּו : 

ְיׂהָוה ִיְמ  ְלעֹו ָלם ָוֶעד: 
  

צּו ר ִיְׂשָרֵאל, קּו ָמה  ְּבֶעְזַרת ִיְׂשָרֵאל, ּו ְפֵדה ִכְנֻאֶמ ְיהּו ָדה ְוִיְׂשָרֵאל. 
ְוֶנֱאַמר:  ּגֲׂאֵלנּו  ְיׂהָוה ְצָבאֹו ת ְׁשמֹו  ְקדֹו ש ִיְׂשָרֵאל:  

 ָּברּו  ַא ָּתה ְיׂהָוה,  ָּגַאל ִיְׂשָרֵאל: 30  
 

—————— • ——————
צור ישראל קומה בעזרת ישראל. מתו; בטחו3 בצור ישראל הננו חותמי2  !
בחתימת ידינו לעדות על הכרזה זו, במושב מועצת המדינה הזמנית על 

אדמת המולדת, בעיר תל7אביב, היו2 הזה, ערב שבת ה' אייר תש"ח. 
סיו2 מגילת העצמאות 

שמות טו 

שם 
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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.  
 

ַ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.  
 

קדושה לש"ץ בחזרת התפלה: 
ַנְק ִּדיָׁש ְוַנֲעִריָצ  ְּכנַׂעם ִׂשיַח סֹו ד ַׂשְרֵפי ׂקֶדש,  

ַה ְּמַשׁ ְּלִׁשים ְל ְקֻד ָּׁשה,  
 ַּכ ָּכתּו ב ַעל ַיד ְנִביֶא: ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: 

ָקדֹו ש ָקדֹו ש ָקדֹו ש ְיהָׂוה ְצָבאֹו ת, ְמ א ָכל ָהָאֶרץ  ְּכבֹו דֹו : 
ְלֻע ָּמָתם ְמַשׁ ְּבִחים ְואֹו ְמִרים: 

 ָּברּו   ְּכבֹו ד ְיהָׂוה ִמ ְּמקֹו מֹו : (מנהג יהודי תימן להוסיף "ממקומך"*). 
 31

ּו ְבִדְבֵרי ָקְדְׁש  ָּכתּו ב ֵלאׂמר: 

—————— • ——————
 

* ממקומך מלכנו תופיע 
ותמלוך עלינו 

כי מחכים אנחנו לך. 
מתי תמלוך בציון 

בקרוב בימינו, לעולם ועד תשכון 
 

 

תתגדל ותתקדש בתוך ירושלים עירך 
לדור ודור ולנצח נצחים. 
ועינינו תראינה מלכותך 

כדבר האמור בשירי עוזך 
על ידי דוד משיח צדקך. 

וממשיך "ימלוך" וכו' 
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ִיְמ  ְיהָׂוה ְלעֹו ָלם, ֱא ַהִי ִצּי ֹו ן ְלׂדר ָוׂדר, ַהְללּו ָיּה :  
  ָ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. 
 

ְ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.32 
 

ְ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. 

—————— • ——————
ומה ראו לומר גאולה בשביעית? 7 אמר רבא: מתו; שעתידי3 ליגאל  !
בשביעית, לפיכ; קבעוה בשביעית, והאמר מר: בששית 7 קולות, בשביעית 7 

מלחמות, במוצאי שביעית ב3 דוד בא? 7 מלחמה נמי אתחלתא דגאולה היא.  
מגילה יז 
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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. 33 

 ְּתַקע  ְּבשֹו ָפר  ָּגדֹו ל ְלֵחרּו ֵתנּו , ְוָׂשא ֵנס ְלַק ֵּבץ  ָּגֻלּי ֹו ֵתינּו , 
ְוַק ְּבֵצנּו  ַיַחד34 ְ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.  

 
ְ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. 

 

—————— • ——————
רבי אליעזר אמר: הקיש גאולה לפרנסה, ופרנסה לגאולה, שנאמר "ויפרקנו  !
מצרינו" (תהלי2 קלו) וסמי; ליה: "נות3 לח2 לכל בשר" (ש2), מה גאולה 

פלאי2 7 א= פרנסה פלאי2, מה פרנסה בכל יו2 7 א= גאולה בכל יו2.  
בראשית רבה פרשה כ, ט 

ומה ראו לומר קיבו0 גליות לאחר ברכת השני2 7 דכתיב "ואת2 הרי  !
ישראל ענפכ2 תתנו ופריכ2 תשאו לעמי ישראל כי קרבו לבוא". 

מגילה יז 
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ַ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. 

 
ְ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. 

ֶאת ֶצַמח  ָּדִוד ַעְב ְּד ְמֵהָרה ַתְצִמיַח, ְ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. 35 

 
ָ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. 

—————— • ——————
צפית ישועה היא כח7המעמיד של היהדות הגלותית, והיהדות של אר0  !

ישראל היא הישועה עצמה. 
אורות ט 
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ְ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. 

 
 
 

 
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 
 ּו ְנַס ֵּפר  ְּתִה ָּלֶת ָודֹו ר. נֹו ֶדה  ְּל
ַעל ַח ֵּיינּו  ַה ְּמסּו ִרים  ְּבָיֶד, ְוַעל 
ִנְׁשמֹו ֵתינּו  ַה ְּפקּו דֹו ת ָל, ְוַעל 
ִנ ֶּסי ֶ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 
 א ַתּמ ּו  ֲחָסֶדי,  ִּכי ֵמעֹו ָלם 

 *.ִק ִּוינּו  ָל

 

מודים דרבנן 
מֹו ִדים ֲאַנְחנּו  ָל, ָׁשַא ָּתה הּו א 
ְיהָׂוה ֱא ֵהינּו  ֵוא ֵהי ֲאבֹו ֵתינּו , 
ֱא ֵהי ָכל  ָּבָׂשר, יֹו ְצֵרנּו  יֹו ֵצר 
 ְּבֵראִׁשית,  ְּבָרכֹו ת ְוהֹו ָדאֹו ת 
ְלִׁשְמ ַה ָּגדֹו ל ְוַה ָּקדֹו ש ַעל 
ֶׁשֶהֱחִייָתנּו  ְוִק ַּיְמ ָּתנּו ,  ֵּכן  ְּתַח ֵּינּו  
ּו ְתַק ְּיֵמנּו  ְוֶתֱאסֹו ף  ָּגֻלּי ֹו ֵתינּו  
 ִלְׁשמֹו ר ֻח ֶּקי ,ְלַחְצרֹו ת ָקְדֶׁש
ְוַלֲעׁש ֹו ת ְרצֹו ֶנ ּו ְלָעְב ְּד  ְּבֵלָבב 
 .ָׁשֵלם, ַעל ֶׁשֲאַנְחנּו  מֹו ִדים ָל

 ָּברּו  ֵאל ַההֹו ָדאֹו ת. 

 

*הצעה לנוסח "על הניסי2" מובאת בעמ' 168, אפשר להרהר בו כא3. 
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ְוַעל  ֻּכ ָּלם ִיְת ָּבַר ְוִיְתרֹו ַמם ְוִיְתַנ ֵּׂשא ִׁשְמ ַמְל ֵּכנּו   ָּתִמיד 
ְלעֹו ָלם ָוֶעד. 

ְוכׂל ַהַח ִּיים יֹו דּו   ֶּסָלה, ִויַהְללּו  ִויָבְרכּו  ֶאת ִׁשְמ ַה ָּגדֹו ל 
 ֶּבֱאֶמת ְלעֹו ָלם  ִּכי טֹו ב, ָהֵאל ְישּו ָעֵתנּו  ְוֶעְזָרֵתנּו  ֶסָלה, 

ָהֵאל ַהּט ֹו ב. 
 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה, ַהּט ֹו ב ִׁשְמ ּו ְל ָנֶאה ְלהֹו דֹו ת. 

 
 

בחזרת התפילה, אם עלו כהנים לדוכן קוראים להם:  ּכֲׂהִנים, והכהנים מברכים: 

 ָּברּו  ַא ָּתה ְיהָׂוה, ֱא ֵהינּו  ֶמֶל ָהעֹו ָלם, ֲאֶׁשר ִק ְּדָׁשנּו   ִּבְקֻד  ָּׁשתֹו  ֶׁשל ַאֲהרׂן, 
ְוִצ ָּונּו  ְלָבֵר ֶאת ַעּמ ֹו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבַאֲהָבה. 

 
הציבור עונים: ָאֵמן, ושליח הציבור מקריא מילה במילה: 

 
 :ְיהָׂוה ְוִיְׁשְמֶר ְיָבֶרְכ

 :ִויֻח ֶּנ ָיֵאר ְיהָׂוה  ָּפָניו ֵאֶלי
ִי ָּׂשא ְיהָׂוה  ָּפָניו ֵאֶלי ְוָיֵׂשם ְל ָׁשלֹו ם: 

 
אחרי ברכת כהנים אומר הציבור: 

ַא ִּדיר  ַּב ָּמרֹו ם שֹו ֵכן  ִּבְגבּו ָרה ַא ָּתה ָׁשלֹו ם ְוִׁשְמ ָׁשלֹו ם. ְיִהי ָרצֹו ן ֶׁש ָּתִׂשים 
ָעֵלינּו  ְוַעל  ָּכל ַע ְּמ  ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַח ִּיים ּו ְבָרָכה ְלִמְׁשֶמֶרת ָׁשלֹו ם.  

 

ִׂ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 

 ְּבָכל ֵעת ּו ְבָכל ָׁשָעה  ִּבְׁשלֹו ֶמ,  ְּ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: 

 
 
 

במדבר ו 
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ֱ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 ּׂדף ַ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 ּא ַתֲעֶלה ִקְנַאת 
ָאָדם ָעַלי ְו א ִקְנָאִתי ַעל ֲאֵחִרים, ְוֶשׁ ּא ֶאְכעֹו ס ַהּי ֹו ם ְוֶשׁ ּא 
ַ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 ּת ֹו ָרֶת ,ֲעֵׂשה ְלַמַען ְיִמיֶנ ,ֲעֵׂשה ְלַמַען ְׁשֶמ
 הֹו ִׁשיָעה ְיִמיְנ ,ְלַמַען ֵיָחְלצּו ן ְיִדיֶדי ,ֲעֵׂשה ְלַמַען ְקֻד ָּׁשֶת

ַ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 ַליהָׂוה ִמְנַחת ְיהּו ָדה ִוירּו ָׁשָלִים,  ִּכיֵמי עֹו ָלם ּו ְכָׁשִנים ַקְדמֹו ִניֹו ת:  

 

ברכות יז 

אבות ה 


