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ְתּבָֹננּו  נֹות, ְוַקְדמִֹנּיֹות ַאל ּתִ רּו ִראֹשׁ ְזּכְ ַאל ּתִ
)ישעיהו מג, יח(

לכם שעשיתי  הניסים הללו שאני מזכיר 
כי  מעתה,  תזכרו אותם  אל   - במצרים 
ולהלל  להודות  תעסקו  זו  בגאולה 

)רש"י שם(

ונעשית  הולכת  מצרים  יציאת  זכירת 
ההולכת  מלכיות  שעבוד  יציאת  לזכירת 

ומתרקמת )אורות התחיה, ל(

ב"ה, ערב יום העצמאות ה-69 למדינת ישראל

ירוחם  חיים  הרב  מו"ר  של  תורתו  מדברי  לשמוע  אנו  שנים זוכים  במשך 
סמוטריץ' העוסקים בתורת הגאולה ובמשמעותה לחיינו.

נטלנו על עצמנו את הזכות הנעימה לשתף את הציבור הרחב באורה של תורת 
ארץ ישראל זקופת קומה, למדנית ומאירה.

מאמרים אלו הם עיבוד שיחות שנאמרו בע"פ על ידי הרב בישיבת ניר בקרית 
ארבע, בימי ההודאה והגאולה של חודש אייר בשנים תשע"ד ו-תשע"ו.

השיעור הראשון עוסק במעלת ְצפיית הישועה הנגלית לעינינו, המופיעה על 
גבי קומת יציאת מצרים.

ישועתו,  ומהללים על  פועלים עם א־ל  להיות  השיעור השני עוסק בחובתנו 
ובייחודם של ימי הגאולה בחודש אייר המסוגלים לכך.

טיבם של שיעורים שונה ממאמרים כתובים, ואנו תקווה כי הצלחנו לשמור 
על תוכנם ואופיים של הדברים.

"שגיאות מי יבין"... הדברים נערכו על ידינו, והיו למראה עיני הרב.

בברכת מועדים לשמחה לגאולה שלמה
יאיר קרטמן
אריאל יוסף פריימן
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מהדורה שניה זו, מוקדשת לעילוי נשמתו של

הרב בנימין ֵאלון זצ"ל
בן מנחם ורות

)ט"ו בחשוון ה'תשט"ו - ט' באייר ה'תשע"ז(

"אין עושים נפשות לצדיקים, דבריהם הם הם זכרונם"
)ירושלמי שקלים פ"ב, ה"ה(

ִעיר  ּכְ נּוָיה  ַהּבְ ם  ַלִ "ְירּוׁשָ )פ"ג, ה"ו( דורש על הפסוק בתהלים:  הירושלמי בחגיגה 
ו": "עיר שהיא עושה כל ישראל לחברים". כוונת הגמרא: בניגוד  ּה ַיְחּדָ ָרה ּלָ ֻחּבְ ׁשֶ
לעמי הארצות. בנוסף ניתן לפרש: מחוברים יחדיו. במובן הפשוט של הפסוק, 

אנו רואים היום שירושלים המקורית - עיר-דוד - מחוברת לעיר העליונה.

ברוך  הקדוש  "אמר  כך:  הזה  הפסוק  על  דורשת  ע"א(  )ה,  בתענית  הגמרא 
זה  מטה".  של  לירושלים  שאבוא  עד  מעלה  של  בירושלים  אבוא  לא  הוא: 
לדעתי האתגר הגדול: להיות מסוגלים לחבר בין מושג מופשט, עליון ורוחני – 
ירושלים – לארץ. כי אבן השתייה היא נקודת התשתית שבה התחברו שמים 
וארץ בבריאה, "מקום שארעא ורקיעא נשקיה אהדדי" )עיין "זה היום עשה ד'", הרב 
שאול ישראלי, יום ירושלים תשנ"א(, וזה האתגר שעומד בפני כולנו: לדאוג שהשמים 

והארץ יישקו זה לזה ויהיו מחוברים יחדיו בירושלים. זה מצריך כמובן אחדות...

אינני   - אותנו"  מאחדת  ו-"ירושלים  ירושלים"  של  "אחדותה  אומר:  כשאני 
חי באשליות. אוהב ירושלים, צריך לדאוג לרצף של בנייה יהודית סביב העיר 

העתיקה, שיחבר את כל האגן הקדוש הזה שהוא ההיסטוריה...

כי אם לא יקומו בתוכנו היהודים הירושלמים הציוניים - ציון היא ירושלים 
- האמיתיים, שאינם מסתפקים במלים, וידעו לבנות יחד את המעגל הפנימי: 
יוכל  ולהר-הצופים, שיהודי  לחבר את עיר-דוד לבריכת הסולטן, להר-הזיתים 
בשבת בתוך העירוב לסובב את העיר העתיקה ולחוש שזה ביתו, שהוא בעיר 

הבירה שלו - גם את ירושלים יחלקו וגם את ירושלים נאבד...

לכן, כולנו נדאג שיהיו אחדות ושלום בינינו, ואין לי שום ספק שאם נקיים את 
ָליּו אֲֹהָבִיְך" - יהיה גם שלום בינינו לבין אויבינו  ם ִיׁשְ ָלִ לֹום ְירּוׁשָ ֲאלּו ׁשְ הפסוק: "ׁשַ

שאינם מבני עמנו גם בירושלים עיר הקודש.

מתוך נאומו בכנסת, יום שני, כ"ח באייר ה'תשס"ה
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 וקדמוניות 
אל תתבוננו

א. מזכירין יציאת מצרים
נלמד סוגיה הלכתית, שתובילנו בעז"ה להבנת גודל התקופה.1

במסכת ברכות )א, ה( ישנה משנה המוכרת מן ההגדה של פסח, אך תוכנה 
ומשמעותה ההלכתיים אינם ברורים דיים מתוך ההגדה:

"מזכירין יציאת מצרים בלילות. אמר רבי אלעזר בן עזריה: הרי אני כבן שבעים 
שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא; שנאמר: 
יָך' )דברים טז, ג(. 'ימי חייך' -  ְזּכֹר ֶאת יֹום ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּכֹל ְיֵמי ַחּיֶ 'ְלַמַען ּתִ
הימים; 'כל ימי חייך' - הלילות. וחכמים אומרים: 'ימי חייך' - העולם הזה; 'כל 

ימי חייך' - להביא לימות המשיח".

מבאר רש"י:

לילה  שאין  ואע"פ  בק"ש.  ציצית  פרשת   - בלילות'  מצרים  יציאת  "'מזכירין 
זמן ציצית, דכתיב: 'וראיתם אותו וזכרתם', אומרים אותה בלילה מפני יציאת 

מצרים שבה".

קריאת שמע של שחרית מכילה שלוש פרשיות: 'שמע' - קבלת עול מלכות 
שמים, 'והיה אם שמוע' - קבלת עול מצוות, ופרשת ציצית. בקריאת שמע של 
שחרית נדרשת בודאי גם פרשת ציצית משום שמצווה זו נוהגת ביום. אמנם, 
נשאלת השאלה האם ישנו צורך לקרוא פרשת ציצית בלילה, שהרי אינו זמן 

1.  בסוגיה זו עסק כבר הגאון הגדול הרב מנחם כשר זצ"ל, בספרו 'התקופה הגדולה' פרק יא 
בהיקף ובעומק. עיין שם בדבריו הבהירים באריכות בכל הפרק. 
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ציצית, כפי שנאמר בה: 'וראיתם אותו' ודרשו חכמים: 'למעוטי לילה'. ייתכן 
אם כן, שקריאת שמע של ערבית תהיה מורכבת משתי פרשיות בלבד: 'שמע' 

ו'והיה אם שמוע'.

מחדשת המשנה שאע"פ כן אומרים פרשת ציצית בלילה בגלל הפסוק "אני 
מקיימים  שבאמירתו  מצרים...",  מארץ  אתכם  הוצאתי  אשר  א־לוקיכם  ד' 

מצוות עשה של זכירת יציאת מצרים.

על  בנוסף  בלילות,  מצרים  יציאת  זכירת  מצוות  )שישנה  זו  שקביעה  אלא 
זכירתה ביום( שנויה במחלוקת התנאים.

כתוב בתורה: "למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך". המילה 
"כל" באה לרבות, אך ישנה מחלוקת האם היא באה לרבות את הלילות )דעת 
בן זומא(, או את ימות המשיח )דעת חכמים(. זו מחלוקת בדרשה שיש בה נ"מ 
להלכתא, האם ישנו חיוב של הזכרת יציאת מצרים פעמיים בכל יום כדעת בן 

זומא, או פעם אחת בלבד כדעת חכמים.2

ב. לא יאמרו עוד חי ד'

הגמרא )ברכות יב, ע"ב( מביאה ברייתא המאירה את יסודות הדיון:

לימות  מצרים  יציאת  מזכירין  'וכי  לחכמים:  זומא  בן  להם  אמר  "תניא: 
המשיח?'".

לבן זומא ברור שאכן אין מזכירין יציאת מצרים לימות המשיח! ולמה לא? 
אומרת הברייתא שכך נאמר במפורש בנבואת ירמיה )כג, ז-ח(:

ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאת  ֶהֱעָלה  ר  ֲאׁשֶ ד'  ַחי  עֹוד  יֹאְמרּו  ְולֹא  ד'  ְנֻאם  ִאים  ּבָ ָיִמים  ה  "ִהּנֵ
ָרֵאל ֵמֶאֶרץ  ית ִיׂשְ ר ֵהִביא ֶאת ֶזַרע ּבֵ ר ֶהֱעָלה ַוֲאׁשֶ י ִאם ַחי ד' ֲאׁשֶ ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים. ּכִ

ם...". ים ׁשָ ְחּתִ ר ִהּדַ ָצפֹוָנה ּוִמּכֹל ָהֲאָרצֹות ֲאׁשֶ

לפי פשט הדברים, לא ניתן לרבות מהמילה "כל" שמזכירין יציאת מצרים 
לימות המשיח, וממילא נותרה רק האפשרות לרבות את הלילות כפי שדורש 

בן זומא. 

גם לדברי חכמים ישנו צורך בריבוי מיוחד לימות המשיח, שהרי גם הם חשו 

2.  הצל"ח במקום מקשה: מדוע נפסקה הלכה כבן זומא ולא כחכמים, על פי הכלל הפשוט 
שהלכה כרבים? אומנם פשוט הוא שהמשנה בעצמה במשפט הפתיחה שלה הכריעה כבן 

זומא: "מזכירין יציאת מצרים בלילות".
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לפסוק זה, אלא שבארו אותו בצורה מצמצמת: 

עיקר  מלכויות  שעבוד  שתהא  אלא  ממקומה,  מצרים  יציאת  שתעקר  "לא 
ויציאת מצרים טפל לו".

חכמים  הזה;  לפסוק  לתת  משקל  כמה  וחכמים  זומא  בן  נחלקו  כלומר, 
אומרים 'לא שתעקר' ובן זומא אומר שהפסוק נדרש כפשוטו באופן מוחלט, 

ומתוך כך ריבה מן המילה "כל" את זכירת יציאת מצרים בלילות.

וכן  זומא,  כבן  בלילות"  מצרים  יציאת  "מזכירין  המשנה  פוסקת  להלכה 
נוהגים אנו למעשה.

ג. הלכתא למשיחא

ההיסטוריה  שלאורך  מסוגייתנו,  העולה  זומא,  כבן  הלכה  שפסקנו  מאחר 
כולה עד ימות המשיח ישנה מצוות זכירת יציאת מצרים פעמיים ביום, ומימות 
ר  ר ֶהֱעָלה ַוֲאׁשֶ המשיח ואילך היא נעקרת לגמרי ובמקומה יאמרו: "ַחי ד' ֲאׁשֶ

ם". ים ׁשָ ְחּתִ ר ִהּדַ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ָצפֹוָנה ּוִמּכֹל ָהֲאָרצֹות ֲאׁשֶ ית ִיׂשְ ֵהִביא ֶאת ֶזַרע ּבֵ

זו סוגיה מחודשת! אנחנו כבר בערך 1,900 שנה לאחר בן זומא ולא התפעלנו 
ציצית  פרשת  אמירת  של  לצד  נוגעת  ההלכתית  הסוגיה  כי  הזה,  מהחידוש 
בלילה, ולא מונח אצלנו שיש למשוואה הזו צד שני )עיקרי( שהוא "הלכתא 

למשיחא".

אשרינו שזכינו להלכתא למשיחא!

סוגיה זו שימשה, ללא ספק, כיסוד לקביעת שמות החודשים בעת העליה 
מבבל כפי שביאר הרמב"ן בפרשת "החודש הזה לכם" )שמות יב, ב( וזה לשונו 

בדילוג:

הראשון,  חדש  ישראל  אותו  שימנו  חדשים,  ראש  לכם  הזה  החדש  "וטעם 
וממנו ימנו כל החדשים שני ושלישי עד תשלום השנה בשנים עשר חדש, כדי 
שיהיה זה זיכרון בנס הגדול, כי בכל עת שנזכיר החדשים יהיה הנס נזכר, ועל 
כן אין לחדשים שם בתורה, אלא יאמר בחדש השלישי )שם יט א(... וזה טעם 
ראשון הוא לכם, שאיננו ראשון בשנה, אבל הוא ראשון לכם, שנקרא לו לזיכרון 
גאולתינו. וכבר הזכירו רבותינו זה העניין, ואמרו שמות חדשים עלו עמנו מבבל 
)ירושלמי ר"ה א, ב; ב"ר מח, ט(, כי מתחלה לא היו להם שמות אצלנו, והסבה בזה, 

כי מתחלה היה מניינם זכר ליציאת מצרים, אבל כאשר עלינו מבבל ונתקיים 
ֵיָאֵמר  ְולֹא  ד'  ְנֻאם  ִאים  ּבָ ָיִמים  ה  ִהּנֵ 'ָלֵכן  יד-טו(:  טז,  )ירמיה  הכתוב  שאמר  מה 
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ר ֶהֱעָלה  י ִאם ַחי ד' ֲאׁשֶ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים. ּכִ ֵני ִיׂשְ ר ֶהֱעָלה ֶאת ּבְ עֹוד ַחי ד' ֲאׁשֶ
ָצפֹון...' חזרנו לקרוא החדשים בשם שנקראים בארץ  ֵמֶאֶרץ  ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאת 
בבל, להזכיר כי שם עמדנו ומשם העלנו הש"י... והנה נזכיר בחדשים הגאולה 

השנית כאשר עשינו עד הנה בראשונה".

כלומר, לדברי הרמב"ן, כביכול 'נעקרה' המצווה למנות את החודשים כזכר 
הגאולה  את  המזכירים  בשמות  נקראו  זאת  ובמקום  מצרים,  יציאת  לניסי 

מגלות בבל. 

ד. תורה העידה עליו

נחזור לזמננו זה, בו אנו נזקקים, ב"ה, להלכתא למשיחא.

אף על פי שיש מקום לבירורים ביחס לקביעת זמן "ימות המשיח" - וכבר 
עסקו בזה, על כל פנים במשנה חכמים נוקטים במושג "ימות המשיח" כאשר 
בפסוק המובא בגמרא מתואר קיבוץ גלויות. אם כך, חכמים יוצרים משוואה 

פשוטה שקיבוץ גלויות היינו ימות משיח.

אף הרמב"ם בסוף הלכות מלכים ומלחמות )יא, א(, בהלכות משיח, אומר:

"וכל מי שאינו מאמין בו, או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד 
הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו".

שבה  בתורה  מפורשת  פרשה  יש  איפה  משה?  בתורת  משיח  כתוב  איפה 
כתוב משיח? משיב הרמב"ם: בפרשת התשובה )דברים ל, ג-ה(:

ב  ְוׁשָ ְוִרֲחֶמָך  בּוְתָך  ׁשְ ב ד' ֱא־לֶֹקיָך ֶאת  'ְוׁשָ עליו, שנאמר  "שהרי תורה העידה 
ְצָך ד' ֱא־לֶֹקיָך  ם ְיַקּבֶ ָ ָמִים ִמּשׁ ָ ְקֵצה ַהּשׁ ֲחָך ּבִ ִנּדַ ים... ִאם ִיְהֶיה  ל ָהַעּמִ ְצָך ִמּכָ ְוִקּבֶ

ֶחָך'".  ם ִיּקָ ָ ּוִמּשׁ

נמצא אם כן, שהמשוואה שקיבוץ הגלויות היינו משיח, כתובה ברמב"ם, 
ובפשטות, היא מופיעה עוד לפני כן במשנתנו.3

3.  בנבואת ירמיה על רחל אמנו )ירמיה לא, טו-טז( רואים שתי בחינות: א. "ושבו מארץ אויב". ב. 
"ושבו בנים לגבולם". "ושבו מארץ אויב" - רק כשיגרשו אותם, ישובו, מתוך דחיקת האויב. 
כך תהיה תחילת קיבוץ הגלויות. אומנם צריך לעורר את הלבבות לקיבוץ גלויות בדרך של 
"ושבו בנים לגבולם". בנים שבים לגבולם, מתוך דבקות בדברים החיוביים. מעין דבריו של 
מרן הרב זצ"ל )חיי הראי״ה עמ׳ רב( על החילוק שבין "מי אלה כעב תעופינה" ל"וכיונים אל 
ארובותיהם". יש האומרים שמרגע שנפל מסך הברזל ואין מקום בעולם שממנו אי אפשר 
להגיע, מרגע ששעבוד מלכויות הסתיים ואין עוד שבויים שצריך הקב"ה לפרוץ את המסגר 
המונע מהם לשוב ארצה, זהו קיבוץ גלויות! )ראה דברי הרב כשר שצוינו לעיל הערה 1(. 
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ה. זאת התורה לא תהא מוחלפת

התלויים  עניינים  וכמה  כמה  מבאר  טז(  יג,  )שמות  בא  פרשת  בסוף  הרמב"ן 
שלא  במופתים  עדות  הדורות  בכל  לנו  "להיות  ומטרתם  מצרים,  ביציאת 
יציאת  הא־לקים".  אמונת  להכחיש  לכופר  פה  פתחון  יהיה  ולא  ישתכחו, 
ידי נסיה.  וכל הכפירות למיניהן נעלמות על  יסוד לכל האמונה,  מצרים היא 
הכיצד ייתכן לדעת בן זומא לוותר על זכירת יציאת מצרים, שהיא מיסודות 

האמונה, ואף הדיבר הראשון בעשרת הדברות נשען על גביה?! 

מצוות רבות בתורה הינן זכר ליציאת מצרים: מצוות סיפור יציאת מצרים 
בליל הסדר, מצוות אכילת מצה, שאר מצוות הפסח ועוד רבות. אם לעתיד 
לבוא יציאת מצרים מפנה את מקומה לקיבוץ גלויות, מה יהיה על כל המצוות 
שהן זכר ליציאת מצרים? ועוד, מי"ג עיקרי האמונה "שזאת התורה לא תהא 

מוחלפת"?!

הרשב"א נשאל על נושא זה )שו"ת הרשב"א החדשות סי' שסח(4:

"ואמר כי בתלמוד אמרו שהמצות עתידות להתבטל, שהרי אמרו בראשון של 
לימות  מצרים  יציאת  מזכירין  וכי  לחכמים  זומא  בן  להם  אמר  'תניא  ברכות: 
ומצות  והוא שק"ש  לזמן,  זה נשמע שמצות התורה  וכו', מכלל דבר  המשיח' 
הפסח והמצות ומניעת החמץ לזיכרון יציאת מצרים, כדכתיב 'וזבחת פסח לד' 
עוני  לחם  מצות  עליו  תאכל  ימים  שבעת  חמץ  עליו  תאכל  'לא  וגו'  א־לוהיך' 
למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים', הנה שצווה על אכילת הפסח והמצה 
ומניעת החמץ שבעת ימים כדי שנזכור מתוך כך יציאת מצרים, ואם אין מזכירין 
הפסח  אף  כן  אם  זומא(  )=בן  החכמים  כדעת  המשיח  לימות  מצרים  יציאת 

והמצה ומניעת החמץ בטלים, שלא נצטווינו בהם רק לזכור יציאת מצרים".

מתוך  בית המקדש,  בניין  אחר  שיבוא  זה  הוא  גלויות  לומר שקיבוץ  צד  יש  זאת  לעומת 
ירושלים וקיבוץ גלויות' עמ' 140-141  'בניין  משיכה אליו )בספרו 'תורת המדינה' מאמר 
מספר הרב גורן זצ"ל שהיה אצל הרבי מליובאוויטש והתווכח עמו על הנקודה הזו(. וראה 

להלן בדברי הרשב"א. 

ו-ט(.  ה  )בפס'  "חיות"  הוראת  פעמים  כתובה  ה-י(  לז,  )יחזקאל  היבשות  העצמות  בחזון 
ולאחר  בהן,  אין  רוח  אך  ובשר,  עור  גידים  ועליהן  זו  אל  זו  העצמות  מתחברות  תחילה 
כאן  מופיעות  הרוח".  "בואי  ומתנבא:  הרוח,  אל  נבואה  פקודת  הנביא  מקבל  מכן 
המציאות  את  להחיות  כדי  רוח  מספיק  ישנה  בראשונה  חיוניות:  של  קומות  שתי 
בתי  חובת  כך  מתוך  שניה.  נבואה  נצרכת  אז  הרוחנית.  הקומה  את  לא  אך  הגשמית, 
עם  של  השניה  הקומה   - הרוח  תחית  של  הנבואה  בהגשמת  לעסוק  המדרשות, 
הנוספת. לקומה  שייכת  ירושלים  ירושלים;  יום  את  חוגגים  אנחנו  בצדק   ישראל. 

4.  ועיין גם בחידושי אגדות להרשב"א על סוגייתנו.



10

השואלים הבינו שאם אכן הלכה כבן זומא, לעתיד לבוא קיבוץ גלויות יחליף 
את יציאת מצרים. ואם כן, לכאורה, יתבטל חלק מרכזי ממצוות התורה כפי 

שבארנו.

ראשית, הרשב"א מצמצם ומגדיר שמצוות ליל הסדר אינן כלולות בהגדרה 
זו, והמעבר לאזכור קיבוץ גלויות במקום יציאת מצרים לא יפגע בהן:

אינו  החמץ  אכילת  ומניעת  והמצה  הפסח  מצות  כי  תשובתי.  היתה  "וזאת 
מחיוב זכירת היציאה ממצרים. ויגלה לך זה מחלוף החיובים, שהוא ית' חייב 
במניעת הפסח כרת באמרו: 'וחדל מעשות הפסח ונכרתה', וכן חייב באכילת 
באמרו:  עשה,   – מצה  ובאכילת  ונכרתה',  חמץ  אוכל  כל  'כי  באמרו:  החמץ 
'בערב תאכלו מצות'. ואלו היה הטעם כאן וכאן, למה חייב כאן כרת וכאן לא 
חייב רק במצות עשה, וכל הציוויים משרש אחד. והכתוב שאמר: 'למען תזכור 
ואכילת המצה,  ולמניעת החמץ  יום צאתך', אינו שב אל עשיית הפסח  את 
ימים תאכל עליו  והיה מן הראוי לומר: 'שבעת  שאלו כן היה המקרא הפוך, 
מצות לחם עוני למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כי בחיפזון יצאת', 
אבל בהקדימו: 'כי בחיפזון יצאת' ואחריו אמר: 'למען תזכור' ראיה מוכרחת 
שטעם 'למען תזכור' אינו קשור עם 'שבעת ימים תאכל עליו מצות'. רק קשר 
הכתוב כן, לא תאכל עליו חמץ ושבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עוני כי 
בחיפזון יצאת, ולמען זה ר"ל כדי שלא יעברו דברים אלו מזיכרונך, תזכור כבר 
יום צאתך מארץ מצרים. ומכאן יצא לחז"ל מצות הקריאה  כל ימי חייך את 
ביציאת מצרים בכל יום בפה מ'למען תזכור', מה שלא דרשו כן מ'למען תזכרו 
ועשיתם את כל מצוותי' לזכור את כל המצות בכל יום כמו שאנו קורין ומזכירין 
אותן ביום שנתנה בו התורה בחג העצרת באזהרות שעשו הפייטנים. ומעתה 
לימות  מצרים  יציאת  מזכירין  שאין  שאומרים  זומא(  )=בן  חכמים  לדברי  גם 

המשיח, לא יתבטלו מצות הפסח והמצה ומניעת החמץ".

גם לאחר שמתברר שקרבן הפסח, איסור אכילת חמץ ומצוות אכילת מצה 
ולא יתבטלו בימות המשיח, אפילו  יציאת מצרים  אינן חלק מוכרח מזכירת 
הכי, אם תתבטל ולו מצוות זכירת יציאת מצרים בלבד, סוף כל סוף לכאורה 

התורה אינה נצחית, וחוזרת השאלה: והלא התורה לא תהא מוחלפת?

ועל זה משיב הרשב"א:

"ואם תטען עלינו מבטול ק"ש, ר"ל זיכרון יציאת מצרים שהיא מצוה ממצות 
התורה, דע, כי אין הכוונה בק"ש, רק לזכור בפה הנסים שעשה לנו האל ית' 
שהוציאנו ממצרים אחר שהיינו עבדים לפרעה פרוכים בלי כח ותחת סבלות 
מלך קשה ועם רב. ועם הזכירה נקבע שהוא יתברך ויתעלה המשגיח והיכול 
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שלא ימנענו מונע בשום צד, ועוד שיתחזק בנפשותינו מדת הביטחון חיזוק 
האותות  בזכירת  בתורה  הרבה  במקומות  זה  על  האזהרה  באה  כן  ועל  רב. 
מצרים  ביציאת  הפה  בזכירת  התכלית  היות  ואחר  החזקה,  והיד  והמופתים 
מן הטענה הזאת, הנה גם התכלית ההוא שמור בהזכירנו קבוץ עם ממושך 
ותהיה  ומים,  מצפון  הרחוקות  הארצות  מן  נוראים  רבים  מעמים  וממורט 
הכוונה ההיא יותר חזקה בהיות הזכירה באותות ונסים יותר חזקים. אם כן אין 

מצוה מתבטלת בזה כלל".

ו. אנוכי ד' א־לוקיך

אשר  א־לוקיך  ד'  "אנכי  הקב"ה:  אמר  סיני  בהר  קצרה:  הקדמה  נקדים 
לומר  לו  "היה  ריה"ל בתחילת ספר הכוזרי:  הוצאתיך מארץ מצרים". שואל 
אנכי ד' א־לוקיך אשר בראתי את השמים והארץ"? ומשיב, שמצוות האמונה 
נשענת על המפגש שבינינו לבין ריבונו של עולם; אין הכוונה בפסוק זה שהיה 
לנו פעם מלך שחולל בעולם נפלאות, והוציאנו ממצרים בפלאי פלאות, ומאז 
אוחז  רבש"ע  אלא  חלילה,  והנהגתו  מהשגחתו  במנותק  חיינו  את  חיים  אנו 
בידנו, מגלה השגחתו עלינו והווייתו תמידית איתנו. ברור לנו שמצוות האמונה 
מקומה  את  תופסת  מצרים  ויציאת  ורגע,  רגע  בכל  ועכשווית  הוויית  היא 
במצווה זו בהיותה נקודת המפגש שלנו עם רבש"ע ומאז ואילך לדורות עולם, 

כפי שהזכרנו מהרמב"ן: "להיות לנו בכל הדורות".

על הגמרא )שבת לא ע"א( האומרת שלאחר מותו שואלים את האדם 'ציפית 
לישועה?' שואל הסמ"ק: "היכן כתובה מצווה זאת?" ועונה, שכשם שיש לנו 
להאמין  לנו  יש  כך  א־לוקיך",  ד'  "אנכי  שנאמר  ממצרים  שהוציאנו  להאמין 
שיוציאנו ויקבצנו מבין הגויים, ובאותה מצוות אמונה מצווה אדם על הציפייה 
לישועה שעליה ישאלו אותו האם ציפה לה. הקב"ה במעמד הר סיני איחד את 
יסוד האמונה עם יסוד ההשגחה וההנהגה המתמדת. לא מדובר במושג ָעָברי 
אלא במושג תמידי; הגילוי של הקב"ה היה על ידי ישועתנו ממצרים, ומאז ועד 
עולם היותו מלך עולמים מושיע לעד הוא גדר האמונה ועניינה המרכזי. מתוך 
שנגלה עלינו הקב"ה והוציאנו ממצרים בישועה, הוא מושיע את כולנו בכל 
פרט ופרט. אנחנו מבינים את עניינו של הקב"ה בעולם כמלך גואל ומושיע. 
אם לא ציפית לישועה לא קיימת את מצוות העשה הראשונה שבתרי"ג של 

"אנכי ד' א־לוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים". זהו יסוד האמונה! 
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ז. אין מצווה מתבטלת בזה כלל

מהי מהות מצוות זכירת יצירת מצרים ותכלית עניינה?

להשריש  נועדה  מהפה  המילים  הוצאת  טכני.  מעשה  אינה  בפה  הזכירה 
את הדברים בלב )בדומה לנדרים( ולקבעם בנפשותינו: ביסוס האמונה ויסוד 

השגחת ד' על עולמו - הן תכלית מעשה זכירת יציאת מצרים.

בעבר.  העוסקת  מצווה  אינה  מצרים  יציאת  שזכירת  כאן  מבאר  הרשב"א 
כאשר אנו מזכירים את יציאת מצרים העניין איננו ָעָברי, היינו: זכור שהיתה 
יציאת מצרים וכך תקיים את המצווה. במקרה כזה קיימת את החלק הטכני, 
על  בפה  מצווה  מצרים  יציאת  זכירת  גדר  אין  המצווה.  מהות  את  לא  אך 
העבר בלבד, אלא שימוש בעבר בשביל ההווה - להשתמש במפגש המופלא 
שאנו מכירים מיציאת מצרים כדי לקבוע בנפשותינו את הנוכחות הא־לוקית 
התמידית.5 בכל בוקר ובכל לילה, צריך אדם לקבוע בנפשו באמצעות זכירת 

נאיר בעז"ה ממין העניין  יציאת מצרים',  'זכירת  5.  על אף שעיקר מאמרנו עוסק במצוות 
ביחס למצוות סיפור יציאת מצרים בליל ט"ו בניסן.

אמרו חכמים במשנה )פסחים י, ה(: "בכל דור ודור חייב אדם לראות/להראות את עצמו כאילו 
הוא יצא ממצרים", ומבאר רבא )קטז ע"ב, ע"פ הרשב"ם( שמקור החיוב הוא מן הפסוק "ואותנו 
"ְואֹוָתנּו  בנוסח ההגדה מביא את הפסוק בשלמותו:  כג(. הרמב"ם  ו,  )דברים  הוציא משם" 

ע ַלֲאבֵֹתינּו". ּבַ ר ִנׁשְ ם ְלַמַען ָהִביא אָֹתנּו ָלֶתת ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ָ הֹוִציא ִמּשׁ

אינו  החיוב  הרי"ף(  בדברי  )שיסודו  הרמב"ם  שלדעת  מלמדת,  בשלמותו  הפסוק  הבאת 
לראות את עצמנו בנקודת העבר של יציאת מצרים בלבד, אלא להמשיך את גודל היציאה 
סיפור  מצוות  תכלית  לנו"(.  לתת  אתנו  הביא  "למען  בפסוק:  )כמבואר  אלינו   - ממצרים 
יציאת מצרים היא להחיות את עוצם נפלאות יציאת מצרים בשעה הזו - להיות עתה גאולי 
ד' ממש, כאילו יצאנו עכשיו משעבוד על מנת להיות בני חורין, מקימי ייעוד ריבונו של עולם 

לאבותינו בבניין עמו ישראל.

בזה מבואר מאוד מדוע דורשים בהגדה את סיפור יציאת מצרים לא מספר שמות, אלא 
ד' כדי  מפרשת "מקרא בכורים", בה על גבי הביכורים שיהודי מביא עתה משדהו לבית 
להודות לד' - מספר הוא מ"ארמי אובד אבי..." דרך כל העינוי והיציאה ממצרים וההגעה אל 

המקום הזה וכו', ומעמיסו על הרגע הזה, כאן ועכשיו, בבית המקדש.

כשנדייק, בעצם כל זה מבואר במשנה הממשיכה ומחייבת )בגרסת הרמב"ם(: "לפיכך אנחנו 
 - נוסח ההגדה: "שירה חדשה"  ולפי  'הללוי־ה'"  ונֹאמר לפניו  לנו...  חייבים... למי שעשה 
ה"שיר  את  לשורר  זוכה  ב"ה  אשר  דורנו,  )וקו"ח  חדשה  שירה  לומר  חייב  ודור  דור  שכל 
החדש" - עיין שם בתוספות, בשם המכילתא(, וכן בנוסח ברכת הגאולה: "אשר גאלנו וגאל 

את אבותינו ממצרים" – הדגיש והקדים "אשר גאלנו" וככל המבואר לעיל.

על כן הוסיף הרמב"ם את המילה 'עתה' )"כאילו הוא יצא עתה משעבוד מצרים"( ממש 
כמו "ועתה הנה הבאתי". הדברים מאירים בעז"ה והארכנו בהם בשיעור אחר.



13

יציאת מצרים את מלכות הקב"ה, את היות הקב"ה מלך בעולמו ואת היותו 
שליט בכל, וכפי שראינו בדברי הרשב"א:

"ואם תטען עלינו מבטול ק"ש, ר"ל זיכרון יציאת מצרים שהיא מצוה ממצות 
התורה, דע, כי אין הכוונה בק"ש, רק ]=אלא[ לזכור בפה הנסים שעשה לנו 
האל ית' שהוציאנו ממצרים אחר שהיינו עבדים לפרעה פרוכים בלי כח ותחת 
סבלות מלך קשה ועם רב. ועם הזכירה נקבע שהוא יתברך ויתעלה המשגיח 
והיכול שלא ימנענו מונע בשום צד, ועוד שיתחזק בנפשותינו מדת הביטחון 
חיזוק רב. ועל כן באה האזהרה על זה במקומות הרבה בתורה בזכירת האותות 

והמופתים והיד החזקה",

הרשב"א  לנו  מסביר  לאמיתו  מצרים  יציאת  זכירת  גדר  את  שהבנו  לאחר 
בטוב טעם:

"ואחר היות התכלית בזכירת הפה ביציאת מצרים מן הטענה הזאת, הנה גם 
התכלית ההוא שמור בהזכירנו קבוץ עם ממושך וממורט מעמים רבים נוראים 
בהיות  חזקה  יותר  ההיא  הכוונה  ותהיה  ומים,  מצפון  הרחוקות  הארצות  מן 

הזכירה באותות ונסים יותר חזקים. אם כן אין מצוה מתבטלת בזה כלל".

בדיבר  מצרים,  יוצאי  בדור  שהיתה  כפי  עולמים  במלך  האמונה  יסוד 
ֵמֶאֶרץ  הֹוֵצאִתיָך  ר  ֲאׁשֶ ֱא־לֶֹקיָך  ד'  "ָאנִֹכי  סופו:  ועד  העולם  מסוף  המתגלגל 
ִמְצַרִים" )שמות כ, ב(, היא מצוות האמונה שמקיים עם ישראל מאז ועד היום. 
אלא  מתבטלת  איננה  המצווה  הגלויות  וקיבוץ  מלכויות  שיעבוד  ביטול  עם 
מקבלת נקודת עוגן יותר חזקה ויותר עוצמתית; - "ותהיה הכוונה ההיא יותר 

חזקה בהיות הזכירה באותות וניסים יותר חזקים".

ח. ממזרח וממערב מצפון ומים

יותר  חזקים  אלה  דורותינו  של  והניסים  שהאותות  הרשב"א  אצל  ברור 
אם  הרי  מאד!  מובנים  והדברים  מצרים,  ביציאת  שנגלתה  ד'  יד  מנפלאות 
כבושים  אחד,  במקום  מכונסים  היינו  במצרים  הגאולות:  שתי  את  נשווה 
ומנהיג אחד. לעומת  זקוקים למצביא  והיינו  תחת מלך קשה משעבד אחד, 
בצפון  ובמערב,  במזרח  ומפוזרים  הארצות  בכל  נמצאים  אנחנו  כאשר  זאת, 
יותר לכוח  - באיזו מהן זקוקים  זו  גלות  זו ואלו תחת  גלות  ובים, אלה תחת 
ַעִין  י ַעִין ּבְ א־לוקי שליט בעולמו?! אמנם צריך לשם כך "עיניים פקוחות" - "ּכִ
ִצּיֹון" )ישעיה נב, ח(, כהסברו של הרב זצ"ל לדברים ע"פ הפסוק  ׁשּוב ד'  ּבְ ִיְראּו 
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"עין ד' אל יראיו" - הזוכים לכוון אל העין הא־לוקית )אוה"ק ח"ב עמוד תנה(, וכפי 
ששמענו אין ספור פעמים מפיו של רבינו הרצי"ה זצ"ל שהיה אומר: "כי עין 
בעין" - כאשר זוכים לכוון עין של מטה לעין של מעלה, "יראו בשוב ד' ציון" - 
זוכים ורואים בשוב ד' לציון. ושמא אין בעל הנס מכיר בִנסו?! אך אנו זכינו ב"ה 
יֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות"  לפקוח את עינינו; הפסוק אומר: "ּכִ

)מיכה ז, טו( וראינו נפלאות! 

כשיהודים באים לפתע מכאן, מכאן ומכאן, אין זה אלא קיום דבר ד' בתורה: 
ֶחָך. ֶוֱהִביֲאָך  ִיּקָ ם  ָ ּוִמּשׁ ְצָך ד' ֱא־לֶֹקיָך  ְיַקּבֶ ם  ָ ָמִים ִמּשׁ ָ ְקֵצה ַהּשׁ ּבִ ֲחָך  ִנּדַ ִיְהֶיה  "ִאם 
לחשוב,  היה  ניתן  אולי  ּה...".  ּתָ ִויִרׁשְ ֲאבֶֹתיָך  ָיְרׁשּו  ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ֶאל  ֱא־לֶֹקיָך  ד' 
שפתאום ישלח הקב"ה "יד" מן השמיים או מלאכים עם כנפיים... אולם לא כך 
ם" )תהלים  פֹון ּוִמּיָ ֲעָרב ִמּצָ ְזָרח ּוִמּמַ ָצם ִמּמִ הקב"ה מופיע בעולמו! "ּוֵמֲאָרצֹות ִקּבְ

קז, ג(. זהו "חי ד' אשר העלה ואשר הביא...".

בטרם נפל "מסך הברזל" - מישהו בכלל יכול היה לחשוב או לחלום על כך?! 
העולם כולו נמצא בתוך "מלחמה קרה" כאשר ברית המועצות היא מעצמת על 
שבבעלותה ארסנל אדיר של פצצות אטום וביכולתה למחות את העולם כולו. 
כאשר איש לא דמיין שכך יתפתחו הדברים אפילו בעשרים וארבע השעות 
והפנה את צריח הטנקים  שקודם לכן, החליט הצבא שאינו נלחם באזרחים 
לאחור, וברגע אחד פרצו האזרחים לקרמלין והכל נפל. תחת השראת רוסיה 
הסובייטית היו אז הארצות הקומוניסטיות בית כלא אדיר, ולא רק ליהודים. 
לא ניתן היה לצאת משם. פתאום יהודים יכולים לצאת ובאים ארצה מיליון 
מארצות  מתימן,  לכן:  קודם  ועוד  זה?!  את  מבין  מישהו   - קצר  בזמן  יהודים 
מתקבצים  פתאום  ישראל,  לעם  כלא  בתי  שהיו  האיומה  ומאירופה  המזרח 
הנודעים  כדבריו  הטבע,  בדרך  בגאולה  חלוצים  של  סיזיפי  עמל  תוך  יהודים 
של רבי אבא בגמרא )סנהדרין צח, ע"א(, שקבע ש"אין לך קץ מגולה מזה שנאמר 
י  ָרֵאל ּכִ י ִיׂשְ אּו ְלַעּמִ ׂשְ נּו ּוֶפְרְיֶכם ּתִ ּתֵ ֶכם ּתִ ָרֵאל ַעְנּפְ ם ָהֵרי ִיׂשְ )יחזקאל לו, ח(: 'ְוַאּתֶ

אליה  בא  ישראל  ועם  יפה,  בעין  פרותיה  נותנת  הארץ  והנה  ָלבֹוא'"!  ֵקְרבּו 
במיליוניו – "ומארצות קיבצם", ב"ה. ועוד יזכנו ד' כהנה וכהנה.

ט. וזכנו להיות רואים מלכותך

עם כל הסיבוכים שבדרך עלינו לדעת את האמת, והאמת היא שנוסדה כאן 
ובגדול!  גואל ישראל,  האמונה מחדש. התחדש הגילוי והמפגש עם רבש"ע 
זכינו ונתחדש לנו ייסוד האמונה מחדש, וזו מהפכה עצומה; זהו באמת יסוד 
שביאר  כפי  שבה  הנקודה  את  מבינים  כאשר  מצרים,  יציאת  זכירת  מצוות 
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וזכה  שמבין  מי  כל  ד'...".  חי  אם  כי  ד'...  חי  עוד  יאמרו  "לא  לכן  הרשב"א. 
ללמוד בבתי המדרשות של דרך האמונה צריך לומר: "אנכי ד' א־לוקיך אשר 
לימוד  אחרי  ומים".  מצפון  וממערב  ממזרח  קיבצם,  ומארצות  הוצאתיך... 
נקודת הכובד בדורנו צריכה  זו של עומק מצוות האמונה,  והבנה של סוגיה 
להימשך ולעבור מפסח ליום העצמאות וליום ירושלים )ואפילו לדעת חכמים 
הסדר  בליל  לשבת  שיכול  ומי  עיקר...(.  מלכויות  שיעבוד  שיהיה  האומרים 
אותו  ולחגוג  העצמאות  ליום  להגיע  מסוגל  ואיננו  מצרים  יציאת  את  ולחגוג 
מסופקני אם אין הקב"ה מנענע לו בראשו כאומר  בגדלות ובשמחה עצומה,6 

לו: אינני מלך זקן, אני מלך חי וקיים!

יש מי שמסתפק אם לומר הלל ביום העצמאות, עליו להבין שבראש  אם 
והייחוס  עולמים,  למלך  הכל  לייחס  החובה  עומדת  הכל  ביסוד  ובראשונה, 
החיוב  יסוד  עימו.  שלנו  המפגש  כל  יתבסס  עליו  העוגן  יהיה  עולמים  למלך 
להזכיר יציאת מצרים, הוא להורות באצבע ולומר ״זה א־לי ואנוהו״, ובימינו - 
ה ֱא־לֵֹקינּו ֶזה״. מהו ״זה״? פריקת עול הגלות מעל צווארנו, קיבוץ הגלויות,  ״ִהּנֵ
מצפה  שרבש"ע  מבינים  הזו  הסוגיה  את  כשלומדים  והנפלאות!  הניסים 
א־לוקיך"  ד'  "אנכי  מתוך  האמונה  מצוות  את  ונחדש  באצבע  הראו  מאתנו: 
יהיה  "אם  רבינו  משה  נבואת  את  בך  וקיימתי  הארצות  מכל  קיבצתיך  אשר 
חסד  לעשות  עלינו  אלו  לימים  מגיעים  אנחנו  כאשר  השמים".  בקצה  נדחך 
ה ֱא־לֵֹקינּו  עם עצמנו ועם הקב"ה ולומר בהתפעלות, מתוך הכרת הטוב: "ִהּנֵ
יׁשּוָעתֹו" )ישעיה כה, ט(. חייבים ללמוד  ּבִ ְמָחה  ְוִנׂשְ ָנִגיָלה  יֵענּו...  ְויֹוׁשִ ינּו לֹו  ֶזה ִקּוִ
מלראות  העיניים  מסמיות  ובארץ  בשמים  ישנו  צער  כמה  באצבע!  להראות 

את א־לוקינו משיב ושב לציון ברחמים!

ומכאן גודל החיוב של בתי המדרשות שזכו להימנות עם הצדיקים המאמינים, 
בקול ענות גבורה, בהלל שלם ובברכה, לייסד אמונה על "אנכי ד' א־לוקיך" של 

ניסים ונפלאות של קיבוץ גלויות, ומתוך כך נתפלל על המשך הגאולה. 

י. ד' ֶמֶלְך

פעמים.  כמה  בתפילות  וִשקעו  קבצו  שחכמים  פסוקים  קבצי  שני  ישנם 
ָוֵעד". אלו פסוקים מלוקטים מכמה  ִיְמלְֹך ְלעָֹלם  האחד: "ד' ֶמֶלְך, ד' ָמָלְך, ד' 
וכמה מקומות: "ד' ֶמֶלְך", ו-"ד' ָמָלְך" מתהילים, ו-"ד' ִיְמלְֹך ְלעָֹלם ָוֵעד" משירת 

6.  כמובן שצביונו של יום העצמאות במובן המובא כאן, כל כולו אומר לעסוק בשבח ד' ובאור 
לעמו,  ד'  בחסדי  המתבוננים  על  הארץ.  ובניין  הגלויות  קיבוץ  בנפלאות  ולספר  גאולתו, 

מוטלת החובה להקנות ליום זה צביון הממלא את העוסק בו באהבת ד', עמו ונחלתו.
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הים. מכיוון שאלו פסוקים מלוקטים, בולט יותר, לכאורה, אי הסדר: ד' ֶמֶלְך 
בהווה, ד' ָמָלְך בעבר, ד' ימלוך בעתיד. היה מתאים יותר לומר: ד' ָמָלְך בעבר, 
ד' ֶמֶלְך בהווה וד' ימלוך בעתיד. אך לא כן תקנו חכמים: "ד' ֶמֶלְך" בהווה ולאחר 

מכן בעבר ובעתיד, וזהו כל הבנת עניין האמונה.

ישנם לא מעט החיים באמונת 'ד' ָמָלְך' ומצפים למתי 'ימלוך'; הם חוגגים את 
חג הפסח ואת חג הסוכות, ובענייניהם הפרטיים מייחסים לקב"ה את ההשגחה. 

אך מה בנוגע לעניינינו היותר כלליים?! מה עם 'ד' ֶמֶלְך' שהוא עיקר האמונה?!

הרב גורן זצ"ל פסק לומר הלל בברכה ונהג לברך שהחיינו ביום העצמאות. 
הוא סיפר שהיה פעם תלמיד חכם ששמע אותו מברך שהחיינו והתפלא על 
ונחה דעתו של אותו תלמיד  גורן: "קניתי עניבה חדשה",  לו הרב  כך. השיב 
חכם. אמר הרב גורן: "קנית עניבה חדשה - זה בסדר... אבל על חידוש מלכות 
אמונה!  לא  שזו  אותנו  לימדו  חז"ל  מספיק...".  לא  זה   – ישראל  בגאולת  ד' 
מזה,  יותר  הרבה  אך  הקטנים,  בפרטים  גם  אמנם  נבחנת  ֶמֶלְך"  "ד'  אמונת 
ובעיקר - בהכרה בגילויים הגדולים. לולא זאת היאך נגיע לראות ב-"ד' ִיְמלְֹך"?! 

כיוצא בזה מצינו בתפילת העמידה: "ד' שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך". מהי 
לאמר:  צריך  לכאורה,  אבותינו".  וא־לוקי  א־לוקינו  ד',  אתה  "ברוך  תהילתך? 
מקדימים  התפילות  בכל  וא־לוקינו"?  ויעקב  יצחק  אברהם  אבותינו  "א־לוקי 
"א־לוקינו" ל"א־לוקי אבותינו",7 ומונח כאן חינוך עצום ואמיתי! צריך להבין 
אמונה מהי; אמונה פירושה לפגוש את מלך עולמים ולקבוע בנפשותינו שהוא 
המשגיח והיכול. "ד' ֶמֶלְך" קודם כל, ולאחר מכן "ד' ָמָלְך". מתחילים מההווה 

ומתוך כך נזכה להמליכו לעולם ועד.

יא. ד' צבא־ות עמנו
עוד קובץ פסוקים )עליהם נאמר בירושלמי ברכות פ"ה, ה"א: "לעולם לא יהא זז... מתוך 
פיך"( ליקטו חכמים וִשקעו בתפילה בכמה מקומות: "ד' צבא־ות עמנו...", "ד' 

צבא־ות אשרי אדם בוטח בך", "ד' הושיעה...". פסוקים אלו מלוקטים שלא 
פד,  ממזמור  השני  מו,  ממזמור  הראשון  מתהלים:  שונים  מפרקים  כסדר 
והשלישי ממזמור כ, והדבר אומר דרשני. שוב מונח כאן יסוד לאמונה ויסוד 
ויותר  עמנו",  צבא־ות  "ד'  לומר  יש  הושיעה",  "ד'  שאומרים  לפני  לתפילה: 
מזאת: "ד' צבא־ות אשרי אדם בוטח בך". מתוך כך רשאי אדם להגיע לבקשה 

של "ד' הושיעה".

וכן: ״גואלנו״ ל-״גואל אבותינו״ - כפי שנכתב בסידור ׳אוצר התפילות׳ בהקדמה לתפילת   .7
העמידה.
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חז"ל סדרו לנו פסוקים אלו שלא על פי סדר מזמורי התהילים, כדי להדגיש 
באמונה  ֶסָלה!"  ַיֲעקֹב  ֱאלֵֹהי  ָלנּו  ב  ּגָ ִמׂשְ נּו  ִעּמָ ְצָבא־ֹות  "ד'  המתחיל:  אדם  שרק 
יסוד  שהוא  ְך"  ּבָ ּבֵֹטַח  ָאָדם  ֵרי  ַאׁשְ ְצָבא־ֹות  "ד'  ואומר  ומוסיף  מוחלטת  יציבה 
מסיים:  מיד  כן  ועל  יָעה",  הֹוׁשִ "ד'  לבקש  פה  פתחון  לו  יש  בקב"ה,  הדביקות 

ֶלְך ַיֲעֵננּו" )ולא "עננו"(. "ַהּמֶ

ונשאל:  מעלה,  של  דין  לבית  אדם  עולה  כאשר  שבדורותינו  משוכנע  אני 
"ִצִפית לישועה?" שואלים אותו גם כן "וָצִפית בישועה?". מי שאומר לי שהוא 
מצפה לישועה אני מנסה להסביר לו שאני לא בטוח שזה עובר אצל הקב"ה, 
ליתר דיוק: אני בטוח שלא... מתוך ְצִפיה בישועה, מתוך קביעה ש"ד' צבא־ות 
עמנו..." מתוך "אשרי אדם בוטח בך" - רק מתוך כך יש לנו פתחון פה להתחנן 

לקב"ה: "ד' הושיעה".

וכפי שהיה רבנו, הרב צבי יהודה זצ"ל, חותם: בִצפיית ראיית הישועה השלמה.

יב. ושמח נפשנו - בישועתך
נחתום את מאמרנו בהתבוננות נוספת: 

בברכת המוספים, הן של שבת והן של ימי המועדים אנו מבקשים: "קדשנו 
ליבנו  וטהר  בישועתך,  ושמחנו  מטובך  שבענו  בתורתך,  חלקנו  ותן  במצוותיך 

לעבדך באמת".

בסדר  ולכאורה  ומצוות,  תורה  הינו  הראשונות  הבקשות  שתי  של  עניינן 
הבקשות מתאים היה לצרף אליהן את בקשת "וטהר לבנו". אע"פ כן באמצע 
אנו מבקשים: "שבענו מטובך ושמחנו בישועתך" )בחלק מן הסידורים: "ושמח נפשנו 
בישועתך"(! מה שמוכיח שהבקשה "וטהר לבנו" איננה על טהרת הלב הרגילה, 

אלא מכוונת אל הבטחת התורה "ומל ד' א־לוקיך את לבבך"8: "תהיה הבחירה 
כלל...  בו  יחפוץ  ולא  ראוי  שאינו  למה  הלב  להם  יתאוה  לא  טבע.  להם  בטוב, 
זהו בטול יצר הרע ועשות הלב בטבעו מעשהו הראוי" )רמב"ן דברים ל, ו(. נמצא 
אם כן מבואר, שבטרם מילת הלב, בעומק משמעות המדרגה השלמה הזו של 
"ושמחנו/ ובעיקר:  המציאות, מתבקשות שתי המדרגות של "שבענו מטובך" 

ושמח נפשנו בישועתך", שמשמען: לחוש ולמלא את הלב בשמחת הישועה.

רק בהמשך, מלב המלא בשמחה מהנוכח הא־לוקי הנובע מראיית הישועה, 
תבוא מדרגת מילת הלב - "וטהר ליבנו לעבדך באמת". יראו עינינו וישמח לבנו 

במהרה בימינו, אמן.

8.  ומצאתי ב'מי מרום' על הסידור שכבר הרגיש בכך.



 "הגאולה נמשכת היא והולכת. 
 גאולת מצרים וגאולת העתיד השלמה 

 היא פעולה אחת שאינה פוסקת, 
 פעולת היד החזקה והזרוע הנטויה, 

אשר החלה במצרים והיא פועלת את 
פעולותיה בכל המסבות".

ישראל ותחיתו כ"ח
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 ומעשה ידינו 
כוננהו

א. ישראל דקדשינהו לזמנים

פירות   - אלינו  מופיע  שהקב"ה  ההופעות  הימים.  סגולת  עם  נפגשים  אנו 
אב  שמשנכנס  "כשם  אומרים:  ע"א(  )כט,  תענית  מסכת  בסוף  חז"ל  הן.  הזמן 
ממעטין בשמחה כך משנכנס אדר מרבין בשמחה", ומבאר רש"י: "ימי נסים 
היו לישראל: פורים ופסח". ננסה להבין את עניינו של הזמן. לא רק האירוע 
אלא הזמן. ננסה גם להתבונן במהות הזמן ופעולותיו המיוחדות בדורנו, על פי 
הרמז המפורסם בטור )אורח חיים, סי' תכח( באתב"ש - מהלב של פסח הסובב 
את כל הזמנים: לשביעי של פסח לא היה בן זוג, עד שהגיע המועד והזמן, ויום 

העצמאות לעולם יחול ביום בו היה שביעי של פסח.

והגמרא  והזמנים",  ישראל  "מקדש  המועדים:  בברכת  חותמים  אנחנו 
במסכת ברכות )מט, ע"א( מסבירה: "ישראל דקדשינהו לזמנים" - מקדש ישראל 
המקדשים את הזמנים. יסוד הדברים הוא, שבית דין של ישראל מקדש את 
החודש וכשנוצר א' בחודש ניסן, נוצק ההמשך והוא שיגיע יום י"ד בניסן - זמן 
הקרבת הפסח, או יום ט"ו בניסן - החג הראשון של פסח וכן על זו הדרך. זהו 
חידוש גדול משום שחיוב המועדים הוא מן התורה ואעפ"כ כולם בנויים על 
הזמן. נמצא שלמרות שהמועד מכוון בידי שמים, לישראל נמסר כוח יצירת 
הזמן, כפי שאמרו חז"ל )ר"ה כה, ע"א( 'אשר תקראו אותם' – אתם, בכתיב חסר. 
החודש  קידוש  שתוקף  קנג(,  )עשה  המצוות  בספר  הרמב"ם  דברי  מפורסמים 
הכרחי בכל זמן שהרי בלעדיו היו המועדות בטלים. בדבריו מונחת המשוואה 

הזו: בהעדר קידוש החודש לא נוצר יו"ט; אין י"ד וט"ו אם אין א'.



20

בתשרי  ה-א'  את  יוצרים.  שישראל  הזמן  לבחינת  מתעוררים  השמים  גם 
קידש בית דין, ובו ישב המלך על כסא משפט. מתוך כך נוצר ה-י' שבחודש, 
הגיע יום הכיפורים והשמים נפתחו לכוח התשובה והכפרה. יסוד זה נכון לכל 

המועדים. 

ב. וחג השבועות תעשה לך

בהקשר זה, לימי ספירת העומר ישנו חידוש גדול בפני עצמו: לחג השבועות 
)בזמן  חסרים  או  מלאים  ואייר  ניסן  חודשי  ואם  כידוע,  בחודש,  תאריך  אין 
היה  לכן,  שונים.  בתאריכים  יחול  השבועות  חג  הראיה(,  ע"פ  שמקדשים 
אולם  ישראל.  בידי  הזמנים  קדושת  ביסוד  תלוי  אינו  ששבועות  לחשוב  צד 
נראה שההיפך הוא הנכון, והיסוד לפיו ישראל מקדשים את הזמנים מוכרח 
בו עוד יותר; אנחנו סופרים את ימי העומר וכשמסתיים יום המ"ט מגיע "חג 
שבעת  לחשבון  כהמשך  מופיע  שהוא  משום  זה  בשם  הנקרא  השבועות", 
השבועות. בימים הללו ישראל מקדשים את הזמן על ידי הספירה, ובספירת 
כל יום ויום מייצרים את יום ה-נ', שהרי רק משום שיש א', ב', ג' ו-ד' יש גם 
מ"ט ויש נ'9. הימים הללו הם זמנים המיועדים לבטא ביותר את כישרון העשייה 
בכח  פועלים  אנחנו  שלנו.  החיים  הוויית  כל  מתוך  הזמנים,  בקדושת  שלנו 

העשיה שנתן לנו הקב"ה, וכפי שיבואר. 

י  ּכִ דֹרֵֹתיֶכם  ֵיְדעּו  "ְלַמַען  נועד  הסוכות  וחג  ממצרים  צאתנו  זמן  הוא  פסח 
)ויקרא כג, מג(.  ִמְצָרִים"  ֵמֶאֶרץ  הֹוִציִאי אֹוָתם  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאת  י  ְבּתִ ּכֹות הֹוׁשַ ַבּסֻ
בעוד בפסח ובסוכות מתבוננים אנו על אירוע גדול שקרה לנו והשריש בעולם 
הקציר  כחג  בתורה  מופיע  השבועות  חג  וגאולה,  ד'  השגחת  של  מציאות 
והביכורים בלבד, ולא מבואר על מה חוגגים אותו ומה מציינים בו. אמנם, חג 
זמן מתן תורתנו, אך התורה שבכתב כלל איננה מציינת את  השבועות הוא 

העובדה הזו. 

צריך להבין את ערכו של חג השבועות כחג שאיננו היסטורי. הוא מתחיל 
ּכּוִרים  נּוָפה... ּבִ ִביּאּו ֶלֶחם ּתְ בֵֹתיֶכם ּתָ נּוָפה" )שם, טו(, ותלוי ב"ִמּמֹוׁשְ ב"עֶֹמר ַהּתְ

9.  בשיעור אחר בארנו את שיטת הרמב"ם )הלכות תמידין ומוספין, פ"ז הכ"ד(, שחיוב ספירת העומר 
ְלדֹרֵֹתיֶכם",  בֵֹתיֶכם  מֹוׁשְ ָכל  ּבְ עֹוָלם  ת  "ֻחּקַ הפסוק  יסוד  על  מדאורייתא,  הינו  הזה  בזמן 
הרמב"ם,  להבנתו של  וגו'.  קֶֹדׁש"  ִמְקָרא  ה  ַהּזֶ ַהּיֹום  ֶעֶצם  ּבְ ל-"ּוְקָראֶתם  כהמשך  המופיע 
הדברים חייבים להתייחס לכל הפרשה, מן המצווה לספור "ממחרת השבת" ועד לסיומה 
דקדשינהו  "ישראל  אחרת;  יתכן  לא  לדעתו,  הזה".  היום  ל-"עצם  וההגעה  הספירה  של 
לזמנים" והדברים מבוארים מאד ברמב"ם שם )ראה ״ספירת העומר בזמן הזה״, ׳ולאשר 

ביתיר׳ עמ׳ 334(.
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ַלד'" )שם, יז(. במדבר לא היה מקום לחוג אותו כיוון שבמדבר לא קצרו10. החג 
מצריך הגעה לא"י וקציר, והעבודה המיוחדת במקדש ביום זה קשורה לארץ 
ישראל. חג זה אינו על העבר; ערכו המיוחד נובע מהיותו הולך ונוצר מחדש 
מדי שנה: קוצרים את קציר השעורים וממנו מתחילים את ספירת העומר. כך 

מגיעים לחג השבועות. 

ג. בעצם היום הזה

ידי  על  מצרים,  יציאת  את  לחבר  שיש  משום  השבועות  לחג  תאריך  אין 
ארץ  בלבד.  ָעָברי אדיר  כמושג  אותה  ולא להשאיר  ישראל,  לארץ  הספירה, 
ישראל איננה אירוע ָעָברי, אלא מציאות מתמשכת וחיוניות מתמדת. אליה 
והבאתי...".  והצלתי...  "והוצאתי...  ממצרים:  המופלאה  יציאתנו  נמשכת 
ארץ ישראל היא מציאות הֹוויית בה אנו מקבלים שפע א־לוקי, ומצווה עלינו 
ה ֵהֵבאִתי  ה ִהּנֵ להתבונן בכך שהקב"ה נותן לנו שפע. זו מטרת הביכורים: "ְוַעּתָ
י ד'" )דברים כו, י(. את כל זה אומר האדם  ה ּלִ ר ָנַתּתָ ִרי ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ית ּפְ ֶאת ֵראׁשִ
י אֵֹבד  על תחילת יבול אדמתו, בה חרש, זרע וקצר. מתחילים אמנם מ"ֲאַרּמִ
ָאִבי" )שם, ה( אך המטרה היא להגיע לכך שכל הסיפור ההיסטורי ההשגחתי 

כרה.  העמוק של הקב"ה על ישראל נמשך אל התאנה שִבּ

הוא  ג(  כו,  )ויקרא  ם"  ִעּתָ ּבְ ֵמיֶכם  ִגׁשְ י  ל"ְוָנַתּתִ ֵלכּו"  ּתֵ ֻחּקַֹתי  ּבְ "ִאם  בין  הקשר 
זהו  גשם.  מקבל  וכך  רוחניות  פועל  מצווה,  מקיים  אדם  העולמות;  חיבור 
פלא של חיבור בין שמים וארץ שלא הופיע רק בעבר, ביציאת מצרים, אלא 
ּה...", הקיים  ר... ֵעיֵני ד' ֱא־לֶֹקיָך ּבָ הוא עניין יום-יומי ארץ ישראלי - "ֶאֶרץ ֲאׁשֶ
בהשגחת הקב"ה עלינו בכל עת ובכל שעה. כח ישראל ההֹוויים תחת השגחת 

הקב"ה הוא ההתקדמות מפסח לחג השבועות.11

אנו חוגגים רגל שחיובו מן התורה, לא על גילוי מופלא שגילה הקב"ה בעולמו 
אנו  היום-יומי:  הסדר  על  אלא  הכבוד,  ענני  או  מצרים  כיציאת  לאבותינו, 
זרענו, הקב"ה הוריד גשם, כעת אנחנו קוצרים שעורים, מהקציר הזה מביאים 
לביהמ"ק את קרבן העומר ומתחילים לספור עד שמגיעים לקציר החיטים. בלי 
החיבור הזה של חג הפסח לחג השבועות אין אמונת ישראל!12 אמונת ישראל 

10.  פרשת מנחות נאמרה לאחר חטא המרגלים כאשר אנו מעוכבים מלהיכנס לא"י על מנת 
שח"ו לא נקבל חלישות הדעת; רק כשא"י "מתרחקת" מאתנו, מתבררת בתורה פרשת 

נסכים ומנחות.
11. ועיין להלן בהשלמה.

12. עיין ביסודות שנתבארו במאמר הקודם:
א. "ד' ֶמֶלך" קודם ל"ד' ָמָלך", "א־לוקינו" קודם ל"א־לוקי אבותינו". 

ב. תכלית כל הניסים הגלויים הם ההמשכיות של ההכרה בהשגחת הקב"ה.
ג. יסוד האמונה של יציאת מצרים בא לידי ביטוי בשפע שמשפיע הקב"ה על עולמו. 
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מתחילה בניסים גלויים ואדירים של יציאת מצרים, ראשית הופעתנו כעם, אך 
הביטוי הגדול והמבחן הגדול שלה הוא המשכת ספירת העומר עד ההגעה 
בֵֹתיֶכם"; תביאו את החיטים שקצרתם, תעשו מהם  "ִמּמֹוׁשְ ליום טוב שהוא 
מנחה לד' וזה יום טוב! כשקוראים את פרשת אמור רואים את הדברים הללו; 
לכל חג יש תאריך ומצוין מה אירע בו, אך בחג השבועות מתואר קודם כל מה 
ה ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה  ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ עושים ביום זה, ורק לאחר מכן "ּוְקָראֶתם ּבְ
ידי תאריך מוגדר, אלא:  כג, כא(. קדושת הזמן מופיעה שלא על  )ויקרא  ָלֶכם" 
ה" - נוצרת קדושת הזמנים. כך מופיע  ֶעֶצם ַהּיֹום ַהּזֶ מתוך כל מה שנעשה "ּבְ
"מקרא קדש" לא על יסוד הזמן ההוא, אלא על יסוד הזמן הזה, המופיע בכל 

שנה ושנה על ידי מעשיהם של ישראל.

כיוון  שרבש"ע  העובדה  מקבלת  עמוקה  משמעות  ואיזו  נפלאה  כמה 
בהשגחתו המופלאה את קבלתנו את התורה דוקא ביום זה! התורה שהיא יסוד 
כל עבודת הקדש של ישראל, דבר ד' המופיע בתוכנו ומתוכנו בעולם והופעת 
רצון הבורא בנבראים, ניתנה לישראל ביום בו מתבררת עצמת קדושתם של 
ישראל בכל עוזה ותקפה. "קוב"ה אורייתא וישראל חד הם" ממש! זהו "חג 
מתן תורתנו" ובחזרתנו לחיינו הנורמליים בארץ קדשנו ותפארתנו יחזור החג 
להיות גם חג הביכורים וקציר החיטים ועולמות עליונים ותחתונים מתחברים 

בו13.

על ספירת העומר אנו מברכים: "אשר קידשנו במצוותיו, וצוונו על ספירת 
העומר". זהו "קידשנו" מיוחד; ד' נתן לנו את הכח 'לייצר' את חג השבועות על 
ידי ספירת העומר, ועל גבה לבוא לבית המקדש, לעשות את כל סדר העבודה 
הזה ולשבח את הקב"ה על שפע ההטבה הא־לוקי שהוא משפיע עלינו בארץ 

ישראל.

הרמב"ן בסוף פרשת בא )שמות יג, טז(, אומר שעיקר האמונה של יהודי הוא ההכרה בניסים 
הנסתרים שבכל יום עימנו. את הגילויים האדירים של יציאת מצרים, היינו חייבים על מנת 
ִרים ָוָאִבא  ְנֵפי ְנָשׁ א ֶאְתֶכם ַעל ַכּ ׂ יִתי ְלִמְצָרִים ָוֶאָשּ ר ָעִשׂ ם ְרִאיֶתם ֲאֶשׁ לפגוש את הקב"ה; "ַאֶתּ
ר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים" )שם כ, ב(. אך עיקר  ֶאְתֶכם ֵאָלי" )שם יט, ד(, "ָאנִֹכי ד' ֱא־לֶֹקיָך ֲאֶשׁ
מבחן האמונה לפי הרמב"ן הוא עד כדי: ״שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין 

בכל דברינו ומקרינו שכלם נסים אין בהם טבע ומנהגו של עולם בין ברבים בין ביחיד״.
שלנו  היכולת  היא  תורה  תלמוד  מצוות  עבודה;  היא  עצמה  התורה  גם  ממש,  בהקבלה   .13
לקבל את התורה הא־לוקית, לעמול בה, ולדלות ולחדש מתוכה חוקי חיים. אנו מחדשים 
בתורה מתוך עמלנו בה; "'וחיי עולם נטע בתוכנו' - היא תורה שבע"פ" )טור אורח חיים, סי' 
קלט(. תורת אמת הולכת ומתפתחת בתוך עם ישראל מתוך כח הפריה והרביה של יצירת 

התורה. התורה היא כח פועל.
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ד. סגולת ימי הספירה

העולה מדברינו, שימי ספירת העומר הם כח יצירה של "ישראל דקדשינהו 
לזמנים" יותר משאר הרגלים, ולכן אחרי גודל עוצם מעלת הגילוי של יציאת 

מצרים, סופרים את ספירת העומר.

ישראל  המתחדשת מכוחם של  מיוחדים מאוד בכח העשיה  הימים הללו 
ממש,14 ומסוגלים להופעות של כח ישראל בעולם. לא לחינם זכו הימים הללו 
שהופיעו בהם כוחם של ישראל, נפלאות ד', השגחת הבורא בניסים ונפלאות 
בכח הגבורה והמלחמה, ועל גביהם כח האמונה להגדיר את שיבת עם ישראל 
לארצו בהגדרה ממלכתית; לקבוע ולהכריז שארץ ישראל שלנו: "אנו מכריזים 
יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל!", ולאחר  בזאת על הקמת מדינה 
ד' המיוחדים בהמשך הקומה הנוספת של מלחמת ששת הימים  מכן חסדי 

ויום ירושלים.

סגולת הימים הללו, הולידה את הניסים המיוחדים שהביאו את התקופה 
הגדולה בה אנו פועלים, ובניגוד ליציאת מצרים בה היינו פסיביים, בימים אלה 

זכינו לנועם ד' על מעשה ידינו – "ומעשה ידינו כוננהו". 

יכולת זו מבוארת בפסוקי פרק קב שבתהלים:

י  י ֵעת ְלֶחְנָנּה ּכִ ַרֵחם ִצּיֹון ּכִ ה ָתקּום ּתְ ב ְוִזְכְרָך ְלדֹר ָודֹר. ַאּתָ ׁשֵ ה ד' ְלעֹוָלם ּתֵ "ְוַאּתָ
ָבא מֹוֵעד" )פס' יג-יד(.

מבאר רש"י:

"'ואתה ד'' - אשר לעולם תשב, ונשבעת לנו בך, כשם שאתה קיים יש עליך 
לקיימנו, לפיכך -

'אתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה' - כי כך הבטחת )דברים לב, לו( 'כי יראה 
כי אזלת יד', והרי אזלת יד".

14.  "ממחרת השבת" האמורה בתורה היא ממחרת הפסח. הרב קוק בעין אי"ה מבאר את 
ברכת 'בורא מאורי האש': אע"פ שאת האש, לכאורה, לא הקב"ה ברא, אלא אדם הראשון 
בחכמתו הקיש שתי אבנים, בכל זאת אנחנו מברכים: "ברוך אתה ד'... בורא מאורי האש". 
הרב מסביר, שכשיוצאת שבת, בה מתבטלים כל המעשים כלפי המעשה הא־לוקי והאדם 
שבת מכל מעשה, צריך להתקדם באמונה, ולהכיר בכך שגם כל פועל האדם שיפעל ויחדש 
מאורי  "בורא  מברכים:  זה  ועל  א־לוקית,  בהשגחה  הינו   - המעשה  ימי  בששת  בחכמתו 

האש".
על זו הדרך ניתן לבאר את "ממחרת השבת": האדם הקוצר, ממשיך את קדושת השבת   
המקדש  לבית  אותו  ומביא  הא־לוקי  השפע  את  לוקח  ומקדשם,  מפעליו  אל  הא־לוקית 
ים", שמח  ּכּוֵרי ְקִציר ִחִטּ )קרבן העומר(. לאחר מכן הוא סופר את הימים, מגיע עמם אל "ִבּ
ֶלֶחם  ִביּאּו  ּתָ בֵֹתיֶכם  "ִמּמֹוׁשְ ומביא  ד',  לנו  והביכורים על השפע הגדול שנתן  בחג הקציר 

ּכּוִרים ַלד'". נּוָפה... ּבִ ּתְ
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י ָאְזַלת ָיד ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב",  י ִיְרֶאה ּכִ רש"י שולח אותנו לשירת האזינו: "ּכִ
ָאנִֹכי  ַחי  י  "ְוָאַמְרּתִ ונשבע:  ידו  מרים  הקב"ה   - ָיִדי"  ַמִים  ׁשָ ֶאל  א  ֶאּשָׂ י  "ּכִ ואז 
השואה,  על  ישראל  מדינת  את  לבסס  אוהבים  איננו  מסוים  במובן  ְלעָֹלם". 
וכמובן איננו עוסקים במופלא ממנו, אך אי אפשר שלא לשים לב שזהו בדיוק 
י ָאְזַלת  י ִיְרֶאה ּכִ הכתוב בשירת האזינו: המעבר מתוך עומק התחתיות של "ּכִ
- והקב"ה קיים דברו. אלו  ָיִדי"  ַמִים  ׁשָ ֶאל  א  ֶאּשָׂ י  ְוָעזּוב" ל-"ּכִ ָעצּור  ְוֶאֶפס  ָיד 

הימים שחווינו ועברנו.

י ָרצּו ֲעָבֶדיָך ֶאת ֲאָבֶניָה ְוֶאת ֲעָפָרּה ְיחֵֹננּו" )שם, טו(. "ּכִ

מסביר ראב"ע:

"'כי' - כל רצון עבדיך לראות אבניה וכאילו יחוננו עפרה לנשקו )רצו – מלשון 
רצון(. ורבי משה אמר: 'כי רצו' – כמו: 'אז תרצה הארץ' )ויקרא כו, לד(, ו-'יחוננו' 

- לבנותה בבוא מועד".

בפועל ידינו ממש.

והרד"ק ביתר אריכות:

"'כי רצו' - בהיותם בגלות הם מתאוים לנשק אבניה. 'ועפרה יחננו' - על דרך 
משל, שמחונן אדם את הדבר הנאהב. ויש מפרשים, ירצו ויאהבו אבניה ועפרה 
להקים את בניינה. והחכם הכוזרי פירש: 'אתה תקום' מתי? 'כי רצו'. כלומר, כי 

ְכְספּו ישראל לה תכלית ַהּכֶֹסף עד שיחננו אבניה ועפרה". ּיִ ׁשֶ ירושלם תבנה ּכְ

זהו כח הפעולה והחיוב להתאמץ ולפעול ממש, ולא רק תיאור של חיבת 
ותביא  הארץ  אהבת  את  שתיקח  כזו  דלתתא  באתערותא  צורך  יש  הארץ. 

לאתערותא דלעילא.

המלבי"ם מסביר:
"'כי רצו' - וכן תושיעם מצד העם שבעונותיהם החרבת את ציון, שהם כבר 
ד'  ושפך  עונותיהם,  על  לרצות  ציון  נחרבה  שתחלה  אבניה,  את  ופייסו  רצו 
חמתו על העצים והאבנים, ואחר זה רצו הם את אבניה - שנשפך דמם בעבור 
עליה  תמיד  שמתאבלין   - יחוננו'  עפרה  'ואת  אמונתם,  ועל  ירושלים  אבני 

ונושקים את עפרה".

העשיה וההתעוררות של ישראל למסור את הנפש על אבני ארץ ישראל, 
מולידות את הגאולה.
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ה. תהילתי יספרו

מכאן מגיעים בהמשך הפרק אל:
ִנְרָאה  ִצּיֹון  ד'  ָבָנה  י  ּכִ בֹוֶדָך.  ּכְ ֶאת  ָהָאֶרץ  ַמְלֵכי  ְוָכל  ד'  ם  ׁשֵ ֶאת  גֹוִים  "ְוִייְראּו 
ד'  ם  ׁשֵ ִצּיֹון  ּבְ ר  ְלַסּפֵ ָי־ּה...  ל  ְיַהּלֶ ִנְבָרא  ְוַעם  ַאֲחרֹון  ְלדֹור  זֹאת  ֶתב  ּכָ ּתִ ְכבֹודֹו...  ּבִ

ו ּוַמְמָלכֹות ַלֲעבֹד ֶאת ד'" )שם, טז-כג(. ים ַיְחּדָ ֵבץ ַעּמִ ִהּקָ ם. ּבְ ָלִ ירּוׁשָ תֹו ּבִ ּוְתִהּלָ

הדברים מתפתחים על גבינו ומתוכנו לכיוון הרבה יותר רחב: על גבי הכרתנו 
בגדלות ד׳ שבחלקה הראשון של תפילת ׳עלינו לשבח׳, מופיע החזון השלם בו 
כבוד ד׳ מתגלה בעולם, כפי שאנו מתפללים: "ועל כן נקווה לך ד' א־לוקינו... 

לתקן עולם במלכות ש־די וכל בני בשר יקראו בשמך".

יום   - וירושלים  ציון  ם".  ָלִ ירּוׁשָ ּבִ תֹו  ּוְתִהּלָ ד'  ם  ׁשֵ ִצּיֹון  ּבְ ר  "ְלַסּפֵ הבסיס:  זהו 
החזון:  המשך  יבוא  הללו,  הניסים  את  נספר  כאשר  באייר.  וכ"ח  העצמאות 
ו ּוַמְמָלכֹות ַלֲעבֹד ֶאת ד'". איך זה יקרה אם לא נספר?! כל  ים ַיְחּדָ ֵבץ ַעּמִ ִהּקָ "ּבְ
כל  זה  כא(.  מג,  )ישעיה  רּו"  ְיַסּפֵ ִתי  ִהּלָ ּתְ  - ִלי  י  ָיַצְרּתִ זּו  "ַעם  לספר;  היא  מהותנו 
ר  העניין - לספר שם ד'! וכי אפשר לעבור ליד הימים הללו ולא להלל?! לא "ְלַסּפֵ

ם"?! ָלִ ירּוׁשָ תֹו ּבִ ם ד' ּוְתִהּלָ ִצּיֹון ׁשֵ ּבְ

שואלים אם לומר הלל או לא. לא ברור מה קורה כאן?! וכי יש יותר מאשר 
ם"?! וכי  ָלִ ירּוׁשָ תֹו ּבִ ם ד' ּוְתִהּלָ ִצּיֹון ׁשֵ ר ּבְ חווינו בדורות הללו כדי להצדיק "ְלַסּפֵ

ל ָי־ּה"! מה עניינו של "עם נברא"? "ְוַעם ִנְבָרא ְיַהּלֶ

הישראלי  בכח  ידינו,  במעשה  שאנחנו,  מחכה  הקב"ה  בהם  הימים  אלו 
'לפעול עם א־ל', נבאר את ההשגחה הא־לוקית והקודש המתגלה במציאות 
ההוויית. אלו הימים בין פסח לשבועות, שבהם הופיעו הימים הגדולים הללו, 
בהם אנחנו שותפים מלאים: "ְוֶאת ֲעָפָרּה ְיחֵֹננּו". ופשוט שההמשך הוא: "ַעם 
ָי־ּה", ומתוך כך, אם נקיים את תפקידנו, יבואו כל הגויים "ַלֲעבֹד  ל  ְיַהּלֶ ִנְבָרא 

ֶאת ד'".

ָלה" )תהלים ג, ט(, אומר  ָך ִבְרָכֶתָך ֶסּ על הפסוק בתהלים: "לד' ַהְיׁשּוָעה ַעל ַעְמּ
לו  ולהודות  לברך  מוטל  עמו  ועל  עמו,  ואת  עבדיו  את  להושיע  "עליו  רש"י: 

סלה".

וכפי  לקיימנו",  עליך  "יש  לעיל:  שהבאנו  קב  בפרק  ברש"י  גם  קראנו  כך 
שקיימת הבטחתך ואתה מושיע את ישראל, ישראל מתאמצים להודות לך 
"על   - ואילך  וישועה. מכאן  גאולה  והדברים מתחברים לאבוקה של  כך,  על 
עמך ברכתך" – "על עמו מוטל לברך ולהודות לו". פשוט מאוד, בלי להסתבך. 
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השלמה
ָיִדי״ שבשירת האזינו, והאמת היא שסוף  ַמִים  ׁשָ ֶאל  א  ֶאּשָׂ י  ״ּכִ הזכרנו את 

ספר דברים מחדש את הבחינה הזו של נצח הקב"ה ונצח ישראל.

נסביר את הדברים: התורה מלאה בענייני שכר ועונש כבירור שנועד לעזור 
לאדם; על דברים טובים מקבלים שכר, ועל ההיפך מקבלים עונש, כדי לדרבן 

אותנו:

ְמעּו ֶאל ִמְצו ֹת  ְשׁ ר ִתּ ָרָכה ֲאֶשׁ ָרָכה ּוְקָלָלה. ֶאת ַהְבּ "ְרֵאה ָאנִֹכי נֵֹתן ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום ְבּ
ְמעּו ֶאל ִמְצו ֹת  ָלָלה ִאם לֹא ִתְשׁ ר ָאנִֹכי ְמַצֶוּה ֶאְתֶכם ַהּיֹום. ְוַהְקּ ד' ֱא־לֵֹקיֶכם ֲאֶשׁ
ר ָאנִֹכי ְמַצֶוּה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ָלֶלֶכת ַאֲחֵרי ֱאלִֹהים  ֶרְך ֲאֶשׁ ם ִמן ַהֶדּ ד' ֱא־לֵֹקיֶכם ְוַסְרֶתּ

ם" )דברים יא, כו-כח(. ר לֹא ְיַדְעֶתּ ֲאֵחִרים ֲאֶשׁ

מדרבן  חינוכי  כמהלך  לראותם  שאפשר  ועונש  שכר   – אחת  מדרגה  זו 
לשמירת דבר ד'.

אמנם התורה מלמדתנו יתר על כך. בפרשת התוכחה שב"כי תבא" מתבאר 
שחייהם הממשיים של ישראל של להיות או לגלות תלויים במשמעת לדבר ד'! 

זהו כבר קשר עמוק יותר:

ר  ֲאׁשֶ ָהָרע.  ְוֶאת  ֶות  ַהּמָ ְוֶאת  ַהּטֹוב  ְוֶאת  ים  ַהַחּיִ ֶאת  ַהּיֹום  ְלָפֶניָך  י  ָנַתּתִ "ְרֵאה 
מֹר ִמְצֹוָתיו ְוֻחּקָֹתיו  ְדָרָכיו ְוִלׁשְ ָך ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ד' ֱא־לֶֹקיָך ָלֶלֶכת ּבִ ָאנִֹכי ְמַצּוְ
ּה"  ּתָ ה ְלִרׁשְ ּמָ ה ָבא ׁשָ ר ַאּתָ ָאֶרץ ֲאׁשֶ ָטיו ְוָחִייָת ְוָרִביָת ּוֵבַרְכָך ד' ֱא־לֶֹקיָך ּבָ ּפָ ּוִמׁשְ

)שם ל, טו-טז(.

ולהיפך, ח"ו:

ַהֶזּה  ֶפר  ֵסּ ַבּ תּוִבים  ַהְכּ ַהזֹּאת  ַהּתֹוָרה  ְבֵרי  ִדּ ל  ָכּ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  מֹר  ִתְשׁ לֹא  "ִאם 
ם ֵמַעל ָהֲאָדָמה  ְחֶתּ ְוִנַסּ ְוַהּנֹוָרא ַהֶזּה ֵאת ד' ֱא־לֶֹקיָך...  ד  ְכָבּ ם ַהִנּ ְלִיְרָאה ֶאת ַהֵשּׁ
ים ִמְקֵצה ָהָאֶרץ ְוַעד ְקֵצה  ָכל ָהַעִמּ ּה... ֶוֱהִפיְצָך ד' ְבּ ָתּ ה ְלִרְשׁ ָמּ ה ָבא ָשׁ ר ַאָתּ ֲאֶשׁ

ָהָאֶרץ..." )שם כח, נח; סג-סד(.

התורה,  בקיום  תלוי   - לגלות  או  להיות   - בארצו  העם  של  קיומו  כלומר, 
בבחינת "כי הם חיינו" - כפשוטו ממש. 

ואז באה הקומה הנוספת, השלישית; ומה קורה אם חטאנו ונחרבנו, האם 
יש תקנה?

על זה באה פרשת התשובה: "והיה כי יבואו עליך... ושבת...". כלומר, תתכן 
תשובה! יתר על כן; כבר הבטיחה תורה שסוף ישראל לעשות תשובה: 
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ְלָפֶניָך  י  ָנַתִתּ ר  ֲאֶשׁ ָלָלה  ְוַהְקּ ָרָכה  ַהְבּ ה  ָהֵאֶלּ ָבִרים  ַהְדּ ל  ָכּ ָעֶליָך  ָיבֹאּו  ִכי  "ְוָהָיה 
ְבָתּ ַעד ד' ֱא־ לֶֹקיָך  ה. ְוַשׁ ָמּ יֲחָך ד' ֱא־לֶֹקיָך ָשׁ ר ִהִדּ ָכל ַהּגֹוִים ֲאֶשׁ בָֹת ֶאל ְלָבֶבָך ְבּ ַוֲהֵשׁ
ָך.  ַנְפֶשׁ ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ָכל  ְבּ ּוָבֶניָך  ה  ַאָתּ ַהּיֹום  ְמַצְוָּך  ָאנִֹכי  ר  ֲאֶשׁ כֹל  ְכּ ַמְעָתּ ְבקֹלֹו  ְוָשׁ
ד'  ֱהִפיְצָך  ר  ֲאֶשׁ ים  ָהַעִמּ ל  ִמָכּ ְצָך  ְוִקֶבּ ב  ְוָשׁ ְוִרֲחֶמָך  בּוְתָך  ְשׁ ֶאת  ֱא־לֶֹקיָך  ד'  ב  ְוָשׁ
ם  ּוִמָשּׁ ֱא־לֶֹקיָך  ְצָך ד'  ְיַקֶבּ ם  ִמָשּׁ ָמִים  ַהָשּׁ ְקֵצה  ִבּ ֲחָך  ִנַדּ ִיְהֶיה  ה. ִאם  ָמּ ָשׁ ֱא־לֶֹקיָך 
ָך  ּה ְוֵהיִטְבָך ְוִהְרְבּ ָתּ ר ָיְרׁשּו ֲאבֶֹתיָך ִויִרְשׁ ֶחָך. ֶוֱהִביֲאָך ד' ֱא־לֶֹקיָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁ ִיָקּ

ֵמֲאבֶֹתיָך" )שם ל, א-ה(.

ישראל  שבין  העצמותי  הקשר  מעומק  נובע  הוא  הרי  התשובה  יסוד 
לתורה, באופן שכל החטאים אינם אלא הפרעות חיצוניות, ואשר על כן דינם 
להתבטל עם הופעת הרצון לחזור אל הטבע - ותשובה קדמה לעולם. נמצא 
אם כן שבפרשת התשובה נפגשנו עם מדרגה שלישית: הזהות שבין ישראל 

לאורייתא אשר חד הן.

קשורים  שכולם  ותשובה,  חיים  ועונש,  שכר  כאן?  עד  כן  אם  פגשנו  מה 
והעונש, ממקור האמת הרי  נובעים השכר  לאמיתת התורה; ממקור האמת 
הזהות  על  מורה  לעולם  שקדמה  התשובה  וכח  בתורה,  תלויים  ממש  חיינו 
'עקב'  פרשיות  בעקבות  הלכנו  כאן  עד  ואורייתא.  ישראל  בין  המוחלטת 
פרשת  עוד  לפנינו  אך  ו-'וילך',  ל'ניצבים'  וממנה  תבוא'  ל'כי  משם  ו'ראה', 
האזינו - פרשת השירה. כאן נבנית מדרגה חדשה, רביעית – עליונה; מדרגת 
ואורייתא  ישראל  של  שהאידאה  מתברר  בה  והכרחיותה.  בעולם  ד'  קידוש 
מקושרת לקודשא בריך הוא ומכאן "ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא חד 
הם". בה מתבאר גילוי שם ד' בעולם: כל מה שברא - לכבודו ברא, וישראל הם 

המספרים תהילות ד'; "עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו".

ביאור הדברים: כמבוא לפרשת השירה מודיע הקב"ה למשה: 

ה ְוָזָנה ַאֲחֵרי ֱאלֵֹהי ֵנַכר  ָך ׁשֵֹכב ִעם ֲאבֶֹתיָך ְוָקם ָהָעם ַהּזֶ ה ִהּנְ "ַוּיֹאֶמר ד' ֶאל מֹׁשֶ
י ִאּתֹו. ְוָחָרה  ַרּתִ ר ּכָ ִריִתי ֲאׁשֶ ִקְרּבֹו ַוֲעָזַבִני ְוֵהֵפר ֶאת ּבְ ה ּבְ ּמָ ר הּוא ָבא ׁשָ ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ָרעֹות  ּוְמָצֻאהּו  ֶלֱאכֹל  ְוָהָיה  ֵמֶהם  ָפַני  י  ְרּתִ ְוִהְסּתַ ים  ַוֲעַזְבּתִ ַההּוא  ַבּיֹום  בֹו  י  ַאּפִ
ָהָרעֹות  ְמָצאּוִני  י  ִקְרּבִ ּבְ ֱא־לַֹקי  ֵאין  י  ּכִ ַעל  ֲהלֹא  ַההּוא  ּיֹום  ּבַ ְוָאַמר  ְוָצרֹות  ַרּבֹות 
י ָפָנה  ּכִ ה  ר ָעׂשָ ל ָהָרָעה ֲאׁשֶ ּיֹום ַההּוא ַעל ּכָ ּבַ ַני  ּפָ יר  ר ַאְסּתִ ְוָאנִֹכי ַהְסּתֵ ה.  ָהֵאּלֶ

ֶאל ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים".

ועל כן: 
ִפיֶהם  ּבְ יָמּה  ׂשִ ָרֵאל  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֶאת  ָדּה  ְוַלּמְ ַהּזֹאת  יָרה  ִ ַהּשׁ ֶאת  ָלֶכם  ְתבּו  ּכִ ה  "ְוַעּתָ
ר  י ֲאִביֶאּנּו ֶאל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ּכִ ָרֵאל.  ִיׂשְ ְבֵני  ּבִ יָרה ַהּזֹאת ְלֵעד  ִ ַהּשׁ י  ּלִ ְהֶיה  ּתִ ְלַמַען 
ֲאֵחִרים  ֱאלִֹהים  ֶאל  ּוָפָנה  ן  ְוָדׁשֵ ַבע  ְוׂשָ ְוָאַכל  ּוְדַבׁש  ָחָלב  ָזַבת  ַלֲאבָֹתיו  י  ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ
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י ִתְמֶצאןָ אֹתֹו ָרעֹות ַרּבֹות ְוָצרֹות ְוָעְנָתה  ִריִתי. ְוָהָיה ּכִ ַוֲעָבדּום ְוִנֲאצּוִני ְוֵהֵפר ֶאת ּבְ
ר הּוא  י ֶאת ִיְצרֹו ֲאׁשֶ י ָיַדְעּתִ י ַזְרעֹו ּכִ ַכח ִמּפִ ָ י לֹא ִתּשׁ יָרה ַהּזֹאת ְלָפָניו ְלֵעד ּכִ ִ ַהּשׁ
יָרה  ִ ַהּשׁ ֶאת  ה  ְכּתֹב מֹׁשֶ ַוּיִ י.  ְעּתִ ּבָ ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ ָהָאֶרץ  ֶאל  ֲאִביֶאּנּו  ֶטֶרם  ּבְ ַהּיֹום  ה  עֹׂשֶ

ָרֵאל" )שם לא, טז-כב(. ֵני ִיׂשְ ָדּה ֶאת ּבְ ּיֹום ַההּוא ַוְיַלּמְ ַהּזֹאת ּבַ

הדברים זוקקים ביאור: מה רצה הקב"ה ממשה רבינו?! משה שמסר נפשו 
על התורה ועל חינוך ישראל לתורה, הקב"ה לא מוציא אותו מן העולם עם 
בוודאות!  יקרה!  שכך  לו  מודיע  אלא  לזרז',  ש'תפקידך  אמירה  ועם  ספק 
ים״, ועכשיו תכתוב  י בֹו ַבּיֹום ַההּוא ַוֲעַזְבּתִ ִריִתי... ְוָחָרה ַאּפִ ״ַוֲעָזַבִני ְוֵהֵפר ֶאת ּבְ

את השירה. איך מבינים את זה?!

ההיסתוריה  במהלך  ישראל  קורות  ידי  על  הדברים:  ביאור  בעז"ה  נראה 
כל  ומתוך  הסיבוכים  כל  עם  הסיבוכים,  כל  למרות  בעולם.  ד'  שם  מתגלה 
מתגלה  ד'  כבוד  ישראל,  ִעם  הקב"ה  של  הכרותה  הברית  בגלל  הסיבוכים, 
בעולם על ידי ישראל. האידיאה של 'ישראל ואורייתא' מקושרת כאן לקב"ה: 

"ישראל ואורייתא וקב"ה חד הם".

אין הקב"ה מתעלל, ח"ו, במשה רבנו, אלא מגלה לו את עומק האמת של דבר 
ד': כתיבת השירה אינה כדי לומר 'אמרתי לכם' בלבד, אלא על מנת שבשירה 
ההכרח,  יופיע  ואז  ְוָעזּוב",  ָעצּור  "ֶאֶפס  עד  כולה,  המציאות  התגלגלות  תופיע 
- הברית  ְלעָֹלם"  ָאנִֹכי  ַחי  י  ְוָאַמְרּתִ ָיִדי  ַמִים  ׁשָ ֶאל  א  ֶאּשָׂ י  "ּכִ המציאות המוצקה; 
והשבועה של הקב"ה - עד שהוא נוקם בגויים ומקיים בנו "וכיפר אדמתו עמו"; 

מפייס את אדמתו ועמו. נצח הקב"ה ומתוך כך נצח ישראל - לא ישקר.

י ַחי ָאנִֹכי ְלעָֹלם״. יָרה... ְוֶאֶפס ָעצּור ְוָעזּוב... ְוָאַמְרִתּ ״ְוָעְנָתה ַהִשּׁ

ַרֵחם  ּתְ ה ָתקּום  "ַאּתָ וזו דבר המשורר הא־לוקי בפרק קב:  זו שירת האזינו, 
י ָבא מֹוֵעד". י ֵעת ְלֶחְנָנּה ּכִ ִצּיֹון ּכִ

ארץ ישראל מככבת בשירה בצורה מובנית כל כך! בפרשת נצבים מתואר 
וגם  ד',  את  עוזבים  ישראל  כאשר  המחיר  את  המשלמת  הארץ  של  מצבה 
בתיקון ארץ ישראל היא חלק מהותי: בנין הארץ, ציון וירושלים. זהו הנצח של 
ארץ ישראל! ההשפעה של הקב"ה בעולמו תהיה בכך שהארץ תיתן פרותיה 

)עי' סנהדרין צח, ע"א(, עם ישראל ישוב אליה והיא תיתן לו את חייו. 

הדברים פשוטים מאוד: נצח הקב"ה בא לידי ביטוי בנצח ישראל, ובקיום 
ההבטחה של הקב"ה לבניין הארץ ולשובה לתת פירותיה וכוחה ל"עם נברא". 

על כן, בימים אלו, שהם ימי עם ישראל וארץ ישראל, נמלא חובתנו - עם 
נברא - להלל י־ה.
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יר ַהָזָּהב ָעִדין ִניבֹו  ׁשִ

ז.  ָחִביב ָיָקר ִמּפָ

ינֹור, נֹוֵגן ְזָהבֹו  ָהַפְך ּכִ

ָלּה ָרז. ּכֻ - ָלִעיר ׁשֶ

ְרֶזל ָחָזק ִמצּור  ְוַכּבַ

ל ַהּלֹוֵחם,  ירֹו ֶשׁ  ׁשִ

יר ֵאינֹו ָגמּור  ִ  ַאְך עֹוד ַהּשׁ

עֶֹמק-ֵלב ּפֹוֵעם. - ּבְ

י קֶֹדׁש-ֶנַצח זֹאת ָהִעיר  ּכִ

ל ַאֲחִרית,   ֲחזֹון ּכָ

יר  ּוְלֻעָמתֹו ַמְתִחיל ַהׁשִּ

ית". ֵראׁשִ ֵפר ּבְ - ִמ"ּסֵ

פזמון:

ל קֶֹדׁש.  ַלִים ׁשֶ  ְירּוׁשָ

ְקַות ּדֹור ָודֹור  ּתִ

ִמיד -  ֵמְך ָלנּו ּתָ  ׁשְ

יר ִמְזמֹור. ׁשִ

 ירושלים 
של קודש

הרב משה צבי נריה זצ”ל
נריה  זו את שירו של הרב  ירושלים, צרפנו במהדורה שניה  במלאות חמישים שנה לשחרור 
״ירושלים של קודש״ )נדפס בספרו 'צניף מלוכה' עמ' 161 ובשנית בחוברת "יום העצמאות 
ויום ירושלים מפי מו"ר הגר"ד ליאור שליט"א" מהדורת תשס"ט(. השיר מופיע כאן בהסכמתה 

ובברכתה של בתו, הרבנית ִצלה בר-אלי המספרת על הולדתו של השיר:

זהב", שכתבה  "ירושלים של  לשירת  כינור  כולו  ישראל  היה עם  ירושלים,  "לאחר שחרור 
אריאל  מאיר  הצנחן  של  ברזל"  של  "ירושלים  השיר  גם  שמר.  נעמי  המשוררת  והלחינה 
להעלותו  ביקש  השיר,  לשמע  שנפעם  אבא,  ירושלים.  של  לסיפורה  נדבך  עוד  השלים 
בקודש, והוסיף את "ירושלים של קודש" )לפי הלחן המקורי(. בתי השיר נצטרפו ליצירה 

פיוטית מקיפה הסוקרת את רבדיה המגוונים של עיר הנצח.

בין יום כיפור להושענא רבה )תשכ"ח( הושלם הפיוט. הפזמון "ירושלים של קודש, תקוות 
דור ודור, שמך לנו תמיד שיר מזמור" התנגן בבית בימים אלה - ומלווה היה בתחושה של 
התרוממות רוח. לימים זכה השיר ללחן ולעיבוד משלו" )להאזנה ללחן זה, שנכתב על ידי 

יוסי קירש, ניתן לסרוק את הברקוד שבסוף השיר(.



30

ה  ֵלם ָעְמָדה ֻסּכָ ׁשָ  ֵעת ּבְ

ר, ּמָ י-ֶצֶדק ְמׁשֻ  ֵיין ַמְלּכִ

ֲאבּוָקה  ָזַהר ָהָאב ּכַ

- נֹוֵהר ֶאל ֶזה ָהָהר.

י ֶחְברֹון ן ָיִחיד ִמִנּ  ִעם ּבֵ

ֲחָרָדה.  ָצַעד ּבַ

רֹון ִגיב ָקדֹוׁש ַהִּזּכָ  ׂשָ

ל ִקְדַמת ֲעֵקָדה.  - ׁשֶ

ַדַחל-ַאַהב,  עֹוֵמד ָהָאב ּבְ

ַהר-ַהּמֹור,  ֵאיָתן ּבְ

ַלַהב   ּוְברּוחֹו עֹוֶלה ּבְ

- ִיְצָחק ִלְקַראת ָהאֹור.

פזמון: 

ל קֶֹדׁש.  ַלִים ׁשֶ  ְירּוׁשָ

ְקַות ּדֹור ָודֹור  ּתִ

ִמיד -  ֵמְך ָלנּו ּתָ  ׁשְ

יר ִמְזמֹור. ׁשִ

דּוִמָיה,  ם ּבְ ב ֻסּלָ  ֻמּצָ

ָחִקים. ְ  ַמְרִקיַע ַלׁשּ

ִתָּיה  ֶבת-ֶאֶבן-ׁשְ  ַמּצֶ

- ַיֲעקֹב ֵמִקים.

ן-ָארֹון ּכַ  ָהָהר ַהּטֹוב ִמׁשְ

ה ָעַרג,  ֵאָליו מֹׁשֶ

רֹון   ּבֹו ַיֲעֶלה ָהָעם ּבְ

ל ָחג! ׁש ָכּ ִהְתַקֵדּ - ּבְ

ַלִים ְמרֹום ִצּיֹון, ְירּוׁשָ  ּבִ

ִוד.  ָנה ּדָ לֹו ּבָ  - ִמְגָדּ

 ָהִייְת ָלנּו ְלֵעיַנִים

ִנְכַסְפנּו ָלְך ָתִמיד.

ת ֵהיָכל ּוְדִביר ֲחֻנּכַ  ּבַ

ם אּו רֹאׁשָ ָעִרים ָנׂשְ  ׁשְ

יר  ל ָוִשׁ ַהֵלּ א ּבְ ה ָנׂשָ ִפָלּ  ּתְ

ֶלְך ֶהָחָכם. - ַהּמֶ

ַמְעָלה ְלּ ַלִים ׁשֶ  ִמירּוׁשָ

ִכיָנה ֵמרּום-עֹוָלם  ׁשְ

ָמה ַמֲאָהל-ָלּה   - ָיְרָדה ׂשָ

ם"! י ׁשָ "ֵעיַני ְוִלּבִ

פזמון:

ל קֶֹדׁש.  ַלִים ׁשֶ  ְירּוׁשָ

ְקַות ּדֹור ָודֹור  ּתִ

ִמיד -  ֵמְך ָלנּו ּתָ  ׁשְ

יר ִמְזמֹור. ׁשִ

זַֹהר ּכֲֹהַנִיְך   ָקְרנּו ּבְ

ְלָחן, ז ְמנֹוָרה, ׁשֻ  - ִמּפָ

ַקע ָעָלה קֹול ְלִוַיִיְך  ּבָ

- נֹוְגִנים ַעל ַהּדּוָכן.

יַע אֶֹמר יר ַיּבִ יר ְלׁשִ  ְוׁשִ

 קֹול עֹוֵלי ְרָגִלים,

ִציר ָהעֶֹמר ּכּוִרים, ִמְקּ  ִמּבִ

ים. ּלִ ֲהמֹות ָגּ  - ֲהמֹון ּכַ

 ִעיר ָעז-ָלנּו ְלִתְפֶאֶרת

 - ָמׂשֹוׂש ְלכֹל ָעִרים,

ֶרת  ִקְרַית ֶמֶלְך ְמֻעֶטּ

- ָלּה ָסִביב ָהִרים.

פזמון:

ל קֶֹדׁש.  ַלִים ׁשֶ  ְירּוׁשָ

ְקַות ּדֹור ָודֹור  ּתִ

ִמיד -  ֵמְך ָלנּו ּתָ  ׁשְ

יר ִמְזמֹור. ׁשִ
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ֶחְרַדת קֶֹדׁש ַעם ָעַמד  ּבְ

 מּול ֶעְזַרת-ּכֲֹהִנים,

ַסע, ָצַעד,  ּכֵֹהן-ָגדֹול ּפָ

ִנְכַנס ִלְפַני-ִלְפִנים.

הֹוד ִנְרָאה, ֵמָאז ִנְזּכֹר:  ּבְ

ב, ַער-ִמְזָרח - נֹוֵצץ, ִנָצּ  ׁשַ

ל ִניָקנֹור  ְלתֹוָתיו ׁשֶ  ּדַ

ָזָּהב. ת ּכַ ְנחֹׁשֶ

פזמון:

ל קֶֹדׁש.  ַלִים ׁשֶ  ְירּוׁשָ

ְקַות ּדֹור ָודֹור  ּתִ

ִמיד -  ֵמְך ָלנּו ּתָ  ׁשְ

יר ִמְזמֹור. ׁשִ

ֶדׁש ׁשֹוֵמם ָוֵריק  ְוֵעת ִמקֹּ

 - ָרָאה יֹוֵצא ׁשּוָעל.

ֵחק, י ֲעִקיָבא ָאז ׂשִ  ַרִבּ

 ֶהֱאִמין ָצָפה ֶאל-ָעל.

י עֹוד ַיֲעֶלה, ָיחֹג ַעם-ָרב,  ּכִ

ְמקֹום ׁשּוָעל ָוַתן.  ּבִ

ל-ָזָהב ַלִים-ׁשֶ  ְירּוׁשָ

- ְלַרְעָיתֹו ָנַתן.

פזמון:

ל קֶֹדׁש.  ַלִים ׁשֶ  ְירּוׁשָ

ְקַות ּדֹור ָודֹור  ּתִ

ִמיד -  ֵמְך ָלנּו ּתָ  ׁשְ

יר ִמְזמֹור. ׁשִ

נּו ּנֵ  ֵמָאז ָגִלינּו ִמִקּ

 - "ֵאיָכה יּוַעם ָזָהב"

ִקינֹוֵתינּו  ַחי ֲחזֹוֵנְך ּבְ

ָאב.  ָעה ְבּ ׁשְ ֵליל ּתִ - ּבְ

ַדע ְזרֹוַע ֻעֵזְּך ִהּגָ  ּבְ

ְענּו ָלְך: ּבַ  ֱאמּוִנים ִנׁשְ

ֵחְך, ָכּ ַלִים ִאם ֶאׁשְ  "ְירּוׁשָ

ח!" ּכַ ׁשְ ם ְיִמיִני ּתִ ּגַ

ְקָוה  ַעם ּגֹוֶלה ֲאִסיר-ּתִ

ַרׁש  ְלִצּיֹון ָדּ

ִמיד ָקַבע   ּוְבֵעת ֻטְלַטל - ּתָ

ׁש. ֵזֶכר ַלִמְקָדּ

ַער-ָיַקד  ְוָכל עֹוד ִזְכֵרְך ּבָ

ִעְמֵקי ֵלָבב  ּבְ

 ַעל ִנְצֵחְך ָהָעם ֶנְעַקד

ְוא. א-ַלׁשָּ ֵמְך לֹא-ָנׂשָ  ׁשְ

פזמון:

ל קֶֹדׁש.  ַלִים ׁשֶ  ְירּוׁשָ

ְקַות ּדֹור ָודֹור  ּתִ

ִמיד -  ֵמְך ָלנּו ּתָ  ׁשְ

יר ִמְזמֹור. ׁשִ

אנּו ׁשּוב ֵאַלִיְך, ה ּבָ  ַעּתָ

ו, ְרנּו ָלְך ַיְחָדּ  ֻחּבַ

ַלִיְך ְלנּו ִמְגָדּ עֹז ֶהְעּפַ  ּבְ

ָרב. ַסֲעַרת ַהְקּ - ּבְ

ם ְנעּוִרים ָצלּול ִמָיִּין  ּדַ

ל ִקיר ְפרֹוץ ּכָ  ָזַרם ּבִ

כֹול ְוִדְמעֹות ַעִין  ְיתֹום ּוׁשְ

- ְלַמֲעֵנְך ָהִעיר.

ַנִיְך,  צֹוְנֵחי ַצַה"ל - טּוֵבי ּבָ

ּבֹוִרים. ִגּ ם ּבַ ירּו ׁשֵ  ֶהְאִדּ

 ָהְפכּו ְיׁשּוָעה חֹומֹוַתִיְך

ָעִרים. ׁשְּ ה ּבַ ִהָלּ - ּתְ
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פזמון:

ל קֶֹדׁש.  ַלִים ׁשֶ  ְירּוׁשָ

ְקַות ּדֹור ָודֹור  ּתִ

ִמיד -  ֵמְך ָלנּו ּתָ  ׁשְ

יר ִמְזמֹור. ׁשִ

ִהּלֹות ב-ְתּ ְתֵלנּו יֹוׁשֵ  ֵמַאַחר ּכָ

ם לֹא ָזז -   - ֵמעֹוָלם ִמׁשָ

ִפּלֹות ב ְתּ  ׁשּוב ַמֲאִזין קֹוׁשֵ

ׁש ֵמָאז. ְקָדּ ַבִמּ  ּכְ

 ְֵלב-ַהּכֶֹתל ַלֲעגּוִמים

ח.  ְלכֹל אֹוֵבד, ִנּדָ

ַפע עֹז ְוִנחּוִמים  ֶשׁ

ַמְעָין ְיַפְך. - ְכּ

פזמון:

ל קֶֹדׁש.  ַלִים ׁשֶ  ְירּוׁשָ

ְקַות ּדֹור ָודֹור  ּתִ

ִמיד -  ֵמְך ָלנּו ּתָ  ׁשְ

יר ִמְזמֹור. ׁשִ

ִביר קֶֹדׁש ִלְבִרית-ָואֹות  ּומּול ְדּ

ין עֹוֵטר ִפִלּ  ַעם ְתּ

 ּוְלֻעָמתֹו ִמּטָֹטפֹות

ר ְואֹוֵמר: קֹול ְמַבׂשֵ

ּיֹות   עֹוד ָיקּום ְלַתְלִפּ

ים, ה ְלָכל ַעִמּ ִפָלּ ית-ְתּ  ּבֵ

ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות ְבׁשָ  ּכִ

מֹו-ָרִמים. ׁש-ְכּ ִמְקּדָ

ר ָנִחיָת ָרֵאל ֲאֶשׁ  ְוִיׂשְ

ה ֻגּלָ  ַעם ַהְסּ

 ַיֲעֶלה ָיבֹוא ַעם-זּו-ָקִניָת

ה. ֻאָלּ ִלְקַראת ַהּגְ

פזמון:

ל קֶֹדׁש.  ַלִים ׁשֶ  ְירּוׁשָ

ְקַות ּדֹור ָודֹור  ּתִ

ִמיד -  ֵמְך ָלנּו ּתָ  ׁשְ

יר ִמְזמֹור. ׁשִ

ֵעם  ִביֵאם ְוִתָטּ  ְתּ

ַנֲחַלת ָהָהר  ְבּ

ִמיֵעם  ֵאם ְוַתׁשְ ַנׂשְ   עֹוד ְתּ

ְתקַֹע קֹול ׁשֹוָפר. - ִבּ

ע ֵבי-ֶפַשׁ  ָיבֹוא גֹוֵאל ְלׁשָ

נּוָיה, ַלִים ַהְבּ ירּוׁשָ  ּבִ

ע ְפדּות ָוֶיַשׁ  קּוִמי אֹוִרי ּבִ

ִצּיֹון - ַהְלִלי-ָי־ּה!

פזמון:

ל קֶֹדׁש.  ַלִים ׁשֶ  ְירּוׁשָ

ְקַות ּדֹור ָודֹור  ּתִ

ִמיד -  ֵמְך ָלנּו ּתָ  ׁשְ

יר ִמְזמֹור. ׁשִ

 להאזנה לשיר
סרקו את הברקוד או היכנסו 

לאתר 'מרכז ישיבות בני עקיבא'
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 סדר 
 התפילות 

 ליום העצמאות 
ויום ירושלים

ּוֵמֲאָרצֹות  ג  ָצר.  ִמַּיד  ָאָלם  ּגְ ר  ֲאׁשֶ אּוֵלי ה',  ּגְ יֹאְמרּו  ב  ַחְסּדֹו.  ְלעֹוָלם  י  ּכִ י טֹוב,  ּכִ ַלה'  א הֹדּו 

ב לֹא ָמָצאּו. ה  ֶרְך, ִעיר מֹוׁשָ ימֹון ּדָ יׁשִ ר ּבִ ְדּבָ עּו ַבּמִ פֹון ּוִמָּים. ד ּתָ ֲעָרב ִמּצָ ְזָרח ּוִמּמַ ָצם, ִמּמִ ִקּבְ

יֵלם.  ַיּצִ צּוקֹוֵתיֶהם  ר ָלֶהם, ִמּמְ ּצַ ּבַ ף. ו ַוִּיְצֲעקּו ֶאל ה'  ְתַעּטָ ֶהם ּתִ ם ּבָ ם ְצֵמִאים, ַנְפׁשָ ּגַ ְרֵעִבים 

ט  ָאָדם.  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו,  ַלה'  יֹודּו  ח  ב.  מֹוׁשָ ִעיר  ֶאל  ָלֶלֶכת  ָרה,  ְיׁשָ ֶדֶרְך  ּבְ ַוַּיְדִריֵכם  ז 

ְך ְוַצְלָמֶות, ֲאִסיֵרי ֳעִני ּוַבְרֶזל. יא  ֵבי חֹׁשֶ א טֹוב. י יֹׁשְ יַע ֶנֶפׁש ׁשֵֹקָקה, ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה ִמּלֵ ּבִ י ִהׂשְ ּכִ

ַוִּיְזֲעקּו ֶאל  יג  ְוֵאין עֵֹזר.  לּו  ׁשְ ּכָ ם,  ִלּבָ ָעָמל  ּבֶ ַוַּיְכַנע  ָנָאצּו. יב  ֶעְליֹון  ַוֲעַצת  ִאְמֵרי ֵא־ל,  י ִהְמרּו  ּכִ

ק. טו יֹודּו  ְיַנּתֵ ְך ְוַצְלָמֶות, ּומֹוְסרֹוֵתיֶהם  יֵעם. יד יֹוִציֵאם ֵמחֹׁשֶ ֻצקֹוֵתיֶהם יֹוׁשִ ר ָלֶהם, ִמּמְ ּצַ ה' ּבַ

ֱאִוִלים  יז  ַע.  ּדֵ ּגִ ַבְרֶזל  ּוְבִריֵחי  ת,  ְנחֹׁשֶ ְלתֹות  ּדַ ר  ּבַ ׁשִ י  ּכִ טז  ָאָדם.  ִלְבֵני  ְוִנְפְלאֹוָתיו  ַחְסּדֹו,  ַלה' 

ֲעֵרי ָמֶות. יט ַוִּיְזֲעקּו  יעּו ַעד ׁשַ ם, ַוַּיּגִ ַתֵעב ַנְפׁשָ ל אֶֹכל ּתְ ָעם, ּוֵמֲעוֹֹנֵתיֶהם ִיְתַעּנּו. יח ּכָ ׁשְ ֶרְך ּפִ ִמּדֶ

ִחיתֹוָתם. כא יֹודּו  ְ ט ִמּשׁ ֵאם, ִויַמּלֵ ָברֹו ְוִיְרּפָ ַלח ּדְ יֵעם. כ ִיׁשְ ֻצקֹוֵתיֶהם יֹוׁשִ ר ָלֶהם, ִמּמְ ּצַ ֶאל ה' ּבַ

ה. כג יֹוְרֵדי ַהָּים  ִרּנָ יו ּבְ רּו ַמֲעׂשָ חּו ִזְבֵחי תֹוָדה, ִויַסּפְ ַלה' ַחְסּדֹו, ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם. כב ְוִיְזּבְ

ַוּיֹאֶמר  ְמצּוָלה. כה  ּבִ ְוִנְפְלאֹוָתיו  י ה',  ַמֲעׂשֵ ָראּו  ה  ים. כד ֵהּמָ ַרּבִ ַמִים  ּבְ ְמָלאָכה  י  עֹׂשֵ ֳאִנּיֹות,  ּבָ

ִתְתמֹוָגג.  ָרָעה  ּבְ ם  ַנְפׁשָ ְתהֹומֹות,  ֵיְרדּו  ַמִים,  ׁשָ ַיֲעלּו  כו  יו.  ּלָ ּגַ רֹוֵמם  ַוּתְ ְסָעָרה,  רּוַח  ַוַּיֲעֵמד 

צּוקֵֹתיֶהם  ּוִמּמְ ָלֶהם,  ר  ּצַ ּבַ ה'  ֶאל  ַוִּיְצֲעקּו  כח  ע.  ּלָ ְתּבַ ּתִ ָחְכָמָתם  ְוָכל  ּכֹור,  ִ ּשׁ ּכַ ְוָינּועּו  ָיחֹוּגּו  כז 

ּתֹקּו, ַוַּיְנֵחם ֶאל ְמחֹוז ֶחְפָצם.  ְמחּו ִכי ִיׁשְ יֶהם. ל ַוִּיׂשְ ּלֵ יֹוִציֵאם. כט ָיֵקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה, ַוֶּיֱחׁשּו ּגַ

ב ְזֵקִנים ְיַהְללּוהּו.  ְקַהל ָעם, ּוְבמֹוׁשַ לא יֹודּו ַלה' ַחְסּדֹו, ְוִנְפְלאֹוָתיו ִלְבֵני ָאָדם. לב ִוירֹוְממּוהּו ּבִ

ם  ֵבי ָבּה. לה ָיׂשֵ ִרי ִלְמֵלָחה, ֵמָרַעת יֹוׁשְ אֹון. לד ֶאֶרץ ּפְ ר, ּומָֹצֵאי ַמִים ְלִצּמָ ם ְנָהרֹות ְלִמְדּבָ לג ָיׂשֵ

ב. לז ַוִּיְזְרעּו  ם ְרֵעִבים, ַוְיכֹוְננּו ִעיר מֹוׁשָ ב ׁשָ ר ַלֲאַגם ַמִים, ְוֶאֶרץ ִצָּיה ְלמָֹצֵאי ָמִים. לו ַוּיֹוׁשֶ ִמְדּבָ

לט  ַיְמִעיט.  לֹא  ם  ּוְבֶהְמּתָ ְמאֹד,  ַוִּיְרּבּו  ַוְיָבְרֵכם  לח  ְתבּוָאה.  ִרי  ּפְ ַוַּיֲעׂשּו  ְכָרִמים,  עּו  ַוִּיּטְ דֹות  ׂשָ

ב  ּגֵ ַוְיׂשַ ָדֶרְך. מא  ֹתהּו לֹא  ּבְ ַוַּיְתֵעם  ְנִדיִבים,  ַעל  ּבּוז  ְוָיגֹון. מ ׁשֵֹפְך  ָרָעה  ֵמעֶֹצר  ַוָּיׁשֹחּו,  ַוִּיְמֲעטּו 

ִמי  מג  יָה.  ּפִ ָקְפָצה  ַעְוָלה  ְוָכל  ָמחּו,  ְוִיׂשְ ִרים  ְיׁשָ ִיְראּו  מב  חֹות.  ּפָ ִמׁשְ ּצֹאן  ּכַ ם  ַוָּיׂשֶ ֵמעֹוִני,  ֶאְביֹון 

ה, ְוִיְתּבֹוְננּו ַחְסֵדי ה'.  ָמר ֵאּלֶ ָחָכם ְוִיׁשְ
)תהלים קז(
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ְמכֹון  ט  ּפָ ּוִמׁשְ ֶצֶדק  ְסִביָביו,  ַוֲעָרֶפל  ָעָנן  ים.  ַרּבִ ִאִּיים  ְמחּו  ִיׂשְ ָהָאֶרץ,  ֵגל  ּתָ ָמָלְך  ה' 

ֵחל ָהָאֶרץ.  ֵבל, ָרֲאָתה ַוּתָ ֵלְך, ּוְתַלֵהט ָסִביב ָצָריו. ֵהִאירּו ְבָרָקיו ּתֵ ְסאֹו. ֵאׁש ְלָפָניו ּתֵ ּכִ

ַמִים ִצְדקֹו, ְוָראּו ָכל  ָ ידּו ַהּשׁ ל ָהָאֶרץ. ִהּגִ ְפֵני ֲאדֹון ּכָ ְפֵני ה', ִמּלִ ּדֹוַנג ָנַמּסּו ִמּלִ ָהִרים ּכַ

ל ֱאלִֹהים.  ֲחוּו לֹו ּכָ ּתַ ֱאִליִלים, ִהׁשְ ְתַהְלִלים ּבָ ל עְֹבֵדי ֶפֶסל ַהּמִ בֹודֹו. ֵיבֹׁשּו ּכָ ים ּכְ ָהַעּמִ

ה ה' ֶעְליֹון ַעל  י ַאּתָ ֶטיָך ה'. ּכִ ּפָ נֹות ְיהּוָדה, ְלַמַען ִמׁשְ ֵגְלָנה ּבְ ַמח ִצּיֹון, ַוּתָ ׂשְ ְמָעה ַוּתִ ׁשָ

ֲחִסיָדיו,  ַנְפׁשֹות  ׁשֵֹמר  ָרע,  ְנאּו  ׂשִ ל ֱאלִֹהים. אֲֹהֵבי ה'  ּכָ ַעל  ַנֲעֵליָת  ָהָאֶרץ, ְמאֹד  ל  ּכָ

ה', ְוהֹודּו  יִקים ּבַ ְמחּו ַצּדִ ְמָחה. ׂשִ ֵרי־ֵלב ׂשִ יק, ּוְלִיׁשְ ּדִ יֵלם. אֹור ָזֻרַע ַלּצַ ִעים ַיּצִ ִמַּיד ְרׁשָ

ְלֵזֶכר ָקְדׁשֹו. 
)שם צז(

יָעה־ּלֹו ְיִמינֹו ּוְזרֹוַע ָקְדׁשֹו. הֹוִדיַע  ה, הֹוׁשִ י ִנְפָלאֹות ָעׂשָ יר ָחָדׁש ּכִ ירּו ַלה' ׁשִ ִמְזמֹור, ׁשִ

ָכל  ָראּו  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלֵבית  ֶוֱאמּוָנתֹו  ַחְסּדֹו  ָזַכר  ִצְדָקתֹו.  ה  ּלָ ּגִ ַהּגֹוִים  ְלֵעיֵני  ְיׁשּוָעתֹו,  ה' 

רּו ַלה'  רּו. ַזּמְ נּו ְוַזּמֵ ְצחּו ְוַרּנְ ל ָהָאֶרץ, ּפִ ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּוַעת ֱא־לֵֹקינּו. ָהִריעּו ַלה' ּכָ

ֶלְך ה'. ִיְרַעם ַהָּים  ֲחצְֹצרֹות ְוקֹול ׁשֹוָפר, ָהִריעּו ִלְפֵני ַהּמֶ ִכּנֹור ְוקֹול ִזְמָרה. ּבַ ִכּנֹור, ּבְ ּבְ

ּפֹט  י ָבא ִלׁשְ נּו. ִלְפֵני ה' ּכִ ֵבי ָבּה. ְנָהרֹות ִיְמֲחאּו ָכף, ַיַחד ָהִרים ְיַרּנֵ ֵבל ְויֹׁשְ ּוְמלֹאֹו, ּתֵ

ִרים.  ֵמיׁשָ ים ּבְ ֶצֶדק ְוַעּמִ ֵבל ּבְ ּפֹט ּתֵ ָהָאֶרץ, ִיׁשְ
)שם צח(

ׁש ֶמֶלְך ִעיר ְמלּוָכה,  ִמְקַדּ

 קּוִמי ְצִאי ִמּתוְׂך ַהֲהֵפָכה,

ָכא, ֵעֶמק ַהָבּ ֶבת ְבּ  ַרב ָלְך ֶשׁ

ְוהּוא ַיֲחמׂל ָעַלִיְך ֶחְמָלה.

ה ה'  ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂ

ְמָחה בֹו. ָנִגיָלה ְוִנְשׂ

 ִהְתעוְׂרִרי ִהְתעוְׂרִרי,

י ָבא אוֵׂרְך קּוִמי אוִׂרי,  ִכּ

ִרי, ֵבּ יר ַדּ  עּוִרי עּוִרי ִשׁ

בֹוד ה' ָעַלִיְך ִנְגָלה. ְכּ

ה ה'  ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂ

ְמָחה בֹו. ָנִגיָלה ְוִנְשׂ

ְלִמי, י ְולׂא ִתָכּ  לׂא ֵתבִׂשׁ

ֱהִמי, ּתוֲׂחִחי ּוַמה ֶתּ ְשׁ  ַמה ִתּ

י, ְך ֶיֱחסּו ֲעִנֵיּי ַעִמּ  ָבּ

ּה. ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל תָלּ

ה ה'  ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂ

ְמָחה בֹו. ָנִגיָלה ְוִנְשׂ

ְפרִׂצי, מׂאל ִתּ  ָיִמין ּוְשׁ

ֲעִריִצי,  ְוֶאת ה' ַתּ

ְרִצי, ן ַפּ  ַעל ַיד ִאיׁש ֶבּ

ְמָחה ְוָנִגיָלה. ְוִנְשׁ

ה  ֶזה ַהּיֹום ָעָשׂ

ְמָחה בֹו. ה' ָנִגיָלה ְוִנְשׂ

 מתפללים תפילת ערבית בנעימה חגיגית. 
ביום העצמאות, לאחר העמידה יש נוהגים לומר 'הלל', ויש מברכים לפניו 'שהחיינו'. 

כשחל יום ירושלים במוצאי שבת, אומרים לאחר תפילת העמידה חצי קדיש, "ויהי נעם", 
ו"ואתה קדוש".
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אחרי קדיש תתקבל פותחים את ארון הקודש ואומרים:

ָרֵאל, ה' ֱא־לֵֹקינּו, ה' ֶאָחד. ַמע ִיְשׂ ְשׁ

ה' הּוא ָהֱא־לִֹקים. 

החזן אומר והקהל חוזר אחריו:

ה ְשֵלָמה  ים ַלֲאבוֵׂתינּו ְוָלנּו ּוְגָאָלנּו ֵמַעְבדּות ְלֵחרּות, הּוא ִיְגָאֵלנּו ְגֻאּלָ ה ִנּסִ ָעׂשָ ִמי ׁשֶ

ָרֵאל, ְוֹנאַמר ָאֵמן. ל ִיׂשְ ְנפֹות ָהָאֶרץ, ֲחֵבִרים ּכָ ע ּכַ ֵחינּו ֵמַאְרּבַ ץ ִנּדָ ָקרֹוב, ִויַקּבֵ ּבְ

החזן אומר:

ם  ְרֶתּ֗ ְוִנְזַכּ ת  ֲחצְֹצרֹ֑ ַבּ ם  ַוֲהֵרעֶֹת֖ ם  ֶאְתֶכ֔ ר  ֵר֣ ַהצֹּ ֙ר  ַעל־ַהַצּ ם  ַאְרְצֶכ֗ ְבּ ה  ִמְלָחָמ֜ אּו  י־ָתבֹ֨ ְוִכֽ

י  ֣ ּוְבָראֵשׁ ְבמֹוֲעֵדיֶכ֮ם  ּוֽ ְמַחְתֶכ֥ם  ִשׂ ּוְב֨יֹום  ֵמאְֹיֵביֶכֽם׃  ם  ְעֶתּ֖ ְונֹוַשׁ ם  ֵקיֶכ֔ ֱא־לֹֽ ה'  ִלְפֵנ֙י 

רֹו֙ן ִלְפֵנ֣י  ְלֵמיֶכ֑ם ְוָה֨יּו ָלֶכ֤ם ְלִזָכּ י ַשׁ ם ְוַע֖ל ִזְבֵח֣ ֵתיֶכ֔ ל עֹלֹ֣ ת ַע֚ ְצרֹ֗ ֲחצֹֽ ם ַבּ יֶכ֒ם  ּוְתַקְעֶתּ֣ ׇחְדֵשׁ

ם ֲאִנ֖י ה' ֱא־לֵֹקיֶכֽם׃  ֵקיֶכ֔ ֱא־לֹֽ
)במדבר י, ט-י(

תוקעים תקיעה גדולה ואומרים:

נּוָיה! ַלִים ַהְבּ ירּוָשׁ ָאה ִבּ ָנה ַהָבּ ַלָשּׁ

סוגרים את ארון הקודש ואומרים: 

ה,  א ִדְגֻאָלּ ֵשם ֶשָזִכינּו ְלַאְתַחְלַתָּ ָפֶניָך ה' ֱא־לֵֹקינּו ֵוא־לֵֹקי ֲאבֹוֵתינּו, ֶשּכְ ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. יַח ִצְדֵקנּו ִבּ מַֹע קֹול ׁשֹוָפרֹו ֶשל ְמִשׁ ה ִלְשׁ ן ִנְזּכֶ ּכֵ

ושרים במנגינת 'התקווה':

ינּו ּוְלׁשֹוֵננּו  חֹוק ִפּ ֵלא ְשׂ חְֹלִמים. ָאז ִיָמּ יַבת ִצּיֹון, ָהִיינּו ְכּ ׁשּוב ה' ֶאת ִשׁ ֲעלֹות, ְבּ יר ַהַמּ ִשׁ

ָהִיינּו  נּו,  ִעָמּ ַלֲעׂשֹות  יל ה'  ִהְגִדּ ה.  ַלֲעׂשֹות ִעם־ֵאֶלּ יל ה'  ִהְגִדּ ַבּגֹוִים  יֹאְמרּו  ָאז  ה,  ִרָנּ

ִיְקצֹרּו.  ה  ִרָנּ ְבּ ִדְמָעה,  ְבּ ַהזְֹּרִעים  ֶגב.  ֶנּ ַבּ ֲאִפיִקים  ַכּ ִביֵתנּו,  ְשׁ ֶאת  ה'  ׁשּוָבה  ֵמִחים.  ְשׂ

ָתיו.  א ֲאֻלמֹּ ה נֵֹשׂ א ָיבֹא ְבִרָנּ ְך ַהָזַּרע, בֹּ א ֶמֶשׁ ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכֹה נֵֹשׂ
)תהלים קכו(

מסיימים כבכל יום, ושרים:

ֶזה  ל  ָכּ ִעם   , ִיְּתַמְהֵמַהּ ֶשׁ י  ִפּ ַעל  ְוַאף  יַח,  ִשׁ ַהָמּ ִביַאת  ְבּ ֵלָמה  ְשׁ ֱאמּוָנה  ֶבּ ַמֲאִמין  ֲאִני 

ָיּבֹוא. ָכל יֹום ֶשׁ ה ּלֹו ְבּ ֲאַחֶכּ



36

מברכים איש את רעהו בברכת:

ה ְשֵלָמה. מֹוֲעִדים ְלִשְמָחה ִלְגֻאּלָ

יום טוב. אחרי חזרת הש"ץ קוראים הלל בברכה. ביום  בשחרית אומרים פסוקי דזמרה של 
תפילה  ואומרים  ו(,  לב–יב,  י,  )ישעיה  לעמוד"  בנוב  היום  "עוד  קוראים  'אשרי'  לפני  העצמאות, 
אומרים  אין  הרחמים'.  ו'אב  צה"ל  לחללי  אזכרה  צה"ל,  לחיילי  שברך  מי  המדינה,  לשלום 

'למנצח'.

מפרסומי מכון 'תורת המדינה':

'הזמן המלכותי' - התאריך החדש	 

'רוב יושביה עליה' - 'נשמה' ו'בר מצווה'	 

חוק הורים וילדיהם - הגדרת זכות האב בבתו	 

חזקת הגיל הרך - מגמות וחידושים	 

חוק שיפוט בתי הדין - אוטונומיה שיפוטית לבתי הדין	 
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יו"ל על ידי:
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