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  ד"הקדוש רועי אהרון רוט הי

  ח"תשס' ח אדר ב"דר' א -ט "ב אלול תשמ"י

  י בן עוולה באהלה של תורה"נרצח ע

 ירושלים, "מרכז הרב"בישיבת 

        ::::ָמִיםָמִיםָמִיםָמִים- - - - ַּפְלֵגיַּפְלֵגיַּפְלֵגיַּפְלֵגי- - - - ְּכֵעץ ָׁשתּול ַעלְּכֵעץ ָׁשתּול ַעלְּכֵעץ ָׁשתּול ַעלְּכֵעץ ָׁשתּול ַעלְוָהָיה ְוָהָיה ְוָהָיה ְוָהָיה "..."..."..."...

 ..."..."..."..."ִיּבֹולִיּבֹולִיּבֹולִיּבֹול    ְוָעֵלהּו לֹאְוָעֵלהּו לֹאְוָעֵלהּו לֹאְוָעֵלהּו לֹאְּבִעּתֹו ְּבִעּתֹו ְּבִעּתֹו ְּבִעּתֹו     ִיֵּתןִיֵּתןִיֵּתןִיֵּתן    ֲאֶׁשר ִּפְריֹוֲאֶׁשר ִּפְריֹוֲאֶׁשר ִּפְריֹוֲאֶׁשר ִּפְריֹו
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  ד"בס

 …"רועי לא אחסר' מזמור לדוד ה"

מנוחת אהבה "לאחר קריאתנו בתפילת מנחה , עם דמדומי חמה של יום השבת

ב יושבים אנו סבי, "מנוחת שלום ושלוה והשקט ובטח,מנוחת אמת ואמונה, ונדבה

מנגנים ". רעי לא אחסר' ה,מזמור לדוד: "שולחנות ערוכים בסעודה שלישית ושרים

  ,"ינחני במעגלי צדק למען שמו, נפשי ישובב"בנועם 

  .ממשיכים ומנעימים, ממשיכים ושרים, בשמחה ובהתעלות, וכך

אשר יוצרים ביחד מזמור אותו כינה אבן , אלו הם ששה פסוקים נפלאים ומרוממים

   ":המזמור נכבד זה"ת פירושו עזרא בראשי

  !רעי לא אחסר' ה, מזמור לדוד"

  ,על מי מנחות ינהלני, בנאות דשא ירביצני

  .ינחני במעגלי צדק למען שמו, נפשי ישובב

שבטך ומשענתך המה ; כי אתה עמדי, לא אירע רע -גם כי אלך בגיא צלמות 

  .ינחמני

  ,יהכוסי רו, דשנת בשמן ראשי, תערך לפני שלחן נגד צררי

   )ג"תהילים כ(". לארך ימים' אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית ה

האדם יודע שיש מישהו שמלווה אותו בשעת . 'מזמור זה רווי כולו אווירת ביטחון בה

אותה תחושה של אושר וביטחון . משתה ומגורים, לו מאכל מגן עליו ומספק, צרותיו

  .של טוב וחסד שה להמשךולבק, מובילה להבעת תודה כלפי שמיא

הדימוי . נגלה שהמשורר מתאר את עצמו בעזרת שני דימויים, אם נתבונן במזמור

הרועה . ה והשה הוא האדם"כאשר הרועה הוא הקב,הראשון הוא שה בתוך עדר

ומובילו , מעיינות מים שופעים אל, מנחה את עדרו לעבר כרי דשא רעננים וירוקים

 -ואסונות  מציאות של סכנות, ציאות של גיא צלמוותגם במ. בדרך הנכונה והבטוחה

 .בטוח השה ברועה הנאמן שנמצא עמו תמיד ושומר עליו מפני הרעות המתקרבות

בעל . ה"הדימוי השני בו משתמש המשורר הוא של אורח המתארח בביתו של הקב

מספק לו אוכל , מעניק לו הגנה כנגד צורריו -של אורחו  הבית מספק את כל צרכיו

המשורר להביע את שלוותו  בדימוי זה רוצה. שאר תענוגים ודואג לכל מחסורוו

  . שנאמן עליו המארח שידאג לו ויעזור לו, כאותו אורח, ה"וביטחונו בקב

  )שלומי רוזנברג(
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  . לֹא ֶאְחָסר, רִֹעי 'ה: ִמְזמֹור ְלָדִוד

  .ֵמי ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני-ַעל;  ַיְרִּביֵצִני, ִּבְנאֹות ֶּדֶׁשא

  .ְלַמַען ְׁשמֹו, ֶצֶדק-ַיְנֵחִני ְבַמְעְּגֵלי;  ַנְפִׁשי ְיׁשֹוֵבב

ַאָּתה - ִּכי -- עִאיָרא רָ -לֹא, ֵאֵלְך ְּבֵגיא ַצְלָמֶות-ַּגם ִּכי

  ;ִעָּמִדי

  .ֵהָּמה ְיַנֲחֻמִני, ִׁשְבְטָך ּוִמְׁשַעְנֶּתךָ 

  ;ֶנֶגד צְֹרָרי  --ֻׁשְלָחן, ַּתֲערְֹך ְלָפַני

  .ּכֹוִסי ְרָוָיה, ִּדַּׁשְנָּת ַבֶּׁשֶמן רֹאִׁשי

  ;ְיֵמי ַחָּיי- ָּכל -- טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרְּדפּוִני, ַאךְ 

  .ָיִמיםְלאֶֹרְך , 'ה-ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית

  

  

  .ִיְׁשּפְֹך ִׂשיחֹו', ְוִלְפֵני ה -- ַיֲעטֹף- ְלָעִני ִכי, ְּתִפָּלה

  .ֵאֶליָך ָתבֹוא, ְוַׁשְוָעִתי;  ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי', ה

  :ִלי-ְּביֹום ַצר -- ִמֶּמִּני, ַּתְסֵּתר ָּפֶניךָ - ַאל

 

 

 

 

  

  :על השירהוק קמדברי הרב  

áâùðä åãåçéá ùéä ìë ìù éì÷éñåîä éøéùä êøòä úà øàúìî åðøåéö àåä øö÷ .
íééäìà äøîæ éøéù ìù ùôåçä éãé ìò åðúåìòúä êåúî ìáà , ïåéìòä íìåòä ìà

íéîîåø íéöôç àìîä ,íéáâùðå íéùåã÷ ,  
íéîìåòä éç øåà ìù áåèä úà íéàåø åðà ,éåöîä ìëá éäìàä øèùîä úà , úà

ãåçéä íìùä ,åéøèùî ãåäá äìåãâå úåîîåúùä åðàìîîä , êåúî åðà íéëøáîå
íéîìåò úçîù :"äøîæ éøéùá øçåáä êåøá .íéîìåòä éç ìà ãéçé êìî" 
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 ,ד"הי טכתב רועי אהרון רו, בלבד 14והוא כבן , 2004בשנת 

הנוגעים ליצירתו של אדריכל , את אחד השירים המופלאים

 :היקום

" éúéàø ø÷åáäíìåòä úåàìôðî ãçà úà  

 éúéàø ø÷åáäíìåë ìù íåéä ìéçúî êéà.  

íéëàìîä úøéù úà úåöééöî íéøåôéö úåàî,  

äìåòä ùîùä úàå ,íéëøáî íä.  

úéðåðùé äðãåò ùîùä,  

 çåøäå äøéø÷äúéøåìáä úà éì úøãáî.  

ë ø÷åáä úðéö"äîéòð ë,  

íéðöéðä éðåùàø úà- äøéòî àéä.  

îî ùîùäåíééîùì úåìòì äëéù,  

íéî÷ íéùðà ,íééðéòä úà íéôùôùî.  

åãéñôä íä ,ìåãâä òâøä úà åãéñôä íä.  

ìåëéáë íåé ãåò åäæ íìéáùá.  

íéäãîä òâøä úà çëùà àì éðà êà,  

íééçì øøåòúî íìåòä åáù"  

 )ד"רועי אהרון רוט הי( 
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ָירּוץ . ַעְבְּדָך ֶאל ְרצֹוְנךָ  ְמׁשֹוךְ . ִדיד ֶנֶפׁש ַאב ָהַרְחָמןיְ 
ִּכי ֶיֱעַרב לֹו . ִיְׁשַּתֲחֶוה מּול ָהָדֵרךָ . ַעְבְּדָך ְּכמֹו ַאָּיל

  :ִמנֹוֶפת צּוף ְוָכל ַטַעם. ְיִדידּוְתךָ 

ָאָּנא . ַנְפִׁשי חֹוַלת ַאֲהָבְתךָ . דּור ָנֶאה ִזיו ָהעֹוָלםהָ 
ָאז . יָוךְ ְּבַהְראֹות ָלּה נַֹעם זִ . ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה
  :ְוָהְיָתה ָלּה ִׂשְמַחת עֹוָלם. ִּתְתַחֵּזק ְוִתְתַרֵּפא

ִּכי ֶזה . ְוחּוָסה ָּנא ַעל ֵּבן ֲאהּוְבךָ . ִתיק ֶיֱהמּו ַרֲחֶמיךָ וָ 
 ָאָּנא ֵאִלי. ִלְראֹות ְּבִתְפֶאֶרת ֻעָּזךְ . ַּכֶּמה ִנְכסֹוף ִנְכַסף

  :חּוָסה ָּנא ְוַאל ִּתְתַעָּלם. ִלִּבי דמַ ְח מַ 

. ֶאת ֻסַּכת ְׁשלֹוָמךְ . ָּגֶלה ָנא ּוְפרֹוׂש ָחִביב ָעַליהִ 
ַמֵהר . ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ָבךְ . ָּתִאיר ֶאֶרץ ִמְּכבֹוְדךָ 
  :ְוָחֵּננּו ִּכיֵמי עֹוָלם. ָאהּוב ִּכי ָבא מֹוֵעד

  

  

 ְוֵתן ְּבִלֵּבנּו, ַרֶחם ָעֵלינּו, ַהְמַרֵחם, ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן

, ִלְׁשמַֹע ִלְלמֹד ּוְלַלֵּמד, ִּביָנה ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל

ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַתְלמּוד ּוְלַקֵּים , ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות

 ְוַדֵּבק ִלֵּבנּו, ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ְבתֹוָרֶתךָ . ּתֹוָרֶתָך ְּבַאֲהָבה

  :ֶמךָ ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְׁש , ְּבִמְצֹוֶתיךָ 

         "נעיםנעיםנעיםנעים כשהנשמה מאירה גם שמים עוטי ערפל מפיקים אורכשהנשמה מאירה גם שמים עוטי ערפל מפיקים אורכשהנשמה מאירה גם שמים עוטי ערפל מפיקים אורכשהנשמה מאירה גם שמים עוטי ערפל מפיקים אור"

 )הרב קוק(
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  ,הּבָ רַ דְ ַא

א לֹוְ  ינּורֵ בֵ ת חֲ לַ עֲ ד מַ חָ ל אֶ ה ּכָ אֶ רְ נִ שֶ  נּוּבֵ לִ ן ּבְ ּתֵ 

  םנָ רֹוְס חֶ 

י צּורָ הָ ר וְ שָ ּיָ הַ  ךְ רֶ דֶ ּבְ  רֹובֵ ת חֲ ד אֶ חָ ל אֶ ר ּכָ ּבֵ דַ ּנְ שֶ וְ 

  ,יךָ נֶ פָ לְ 

 רֹובֵ ל חֲ ד עַ חָ אֶ ה מֵ ָאנְ ם ִׂש שּוְבִלֵּבנּו ה לֶ עֲ ל יַ ַאוְ 

  ...הילָ לִ חָ 

  יךָ לֶ ה אֵ בָ הֲ ַאּבְ  נּותָ ק אֹוּזֵ חַ ְת ּו

 חַ ת רּוחַ ל נַ ּכֹא הַ הֵ ּיְ שֶ  יךָ נֶ פָ לְ  עַ דּויָ י וְ לּור ּגָ שֶ אֲ ּכַ 

  ...ךָ ילֶ אֵ 

  :ןצֹוי רָ הִ ן יְ ן ּכֵ מֵ ָא

  

  

  

  

. הַהְּנתּוִנים ַּבָצָרה ּוַבִׁשְביָ . ַאֵחינּו ָּכל ֵּבית ִישָרֵאל

ַהָּמקום ְיַרֵחם . ָהעוְמִדים ֵּבין ַּבָּים ּוֵבין ַּבַּיָּבָׁשה

. ּוֵמֲאֵפָלה ְלאוָרה. ֲעֵליֶהם ְויוִציֵאם ִמָּצָרה ִלְרָוָחה

  :ַהְׁשָּתא ַּבֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב .ּוִמִּׁשְעּבּוד ִלְגֻאָּלה

  

 הרצון לטעת אילנות נובע מהחשק להיטיבהרצון לטעת אילנות נובע מהחשק להיטיבהרצון לטעת אילנות נובע מהחשק להיטיבהרצון לטעת אילנות נובע מהחשק להיטיב"

 "לדורות הבאיםלדורות הבאיםלדורות הבאיםלדורות הבאים
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ְוֵאין זּוָלְתָך . ינּו ָּבעוָלם ַהֶּזהקֵ ֱאל' ן ֲערוְך ְלָך הֵאי

ֶאֶפס ִּבְלְּתָך ּגוֲאֵלנּו . ַמְלֵּכנּו ְלַחֵּיי ָהעוָלם ַהָּבא

ת ְוֵאין ּדוֶמה ְּלָך מוִׁשיֵענּו ִלְתִחּיַ . ִלימות ַהָּמִׁשיחַ 

  :ַהֵּמִתים

  

ַאָּתה . ְנָׁשָמה ֶׁשָּנַתָּת ִּבי ְטהוָרה ִהיא. יקַ ֱאל

ְוַאָּתה . ַאָּתה ְנַפְחָּתּה ִּבי. ַאָּתה ְיַצְרָּתּה. ְבָראָתּה

. ְוַאָּתה ָעִתיד ִלְּטָלּה ִמֶּמִּני. ְמַׁשְּמָרּה ְּבִקְרִּבי

  :ּוְלַהֲחִזיָרּה ִּבי ֶלָעִתיד ָלבוא

  

 

  : ְחָּת אְיַבי ִליְולא שּמַ . ִּכי ִדִּליָתִני' ֲארוִמְמָך ה

  : ִׁשַּוְעִּתי ֵאֶליָך ַוִּתְרָּפֵאִני. ֱאלָהי' ה

  :ִחִּייַתִני ִמָּיְרִדי בור. ֶהֱעִליָת ִמן ְׁשאול ַנְפִׁשי' ה

  

תמיד תמיד תמיד תמיד . . . . ולא ברגש לבדוולא ברגש לבדוולא ברגש לבדוולא ברגש לבדו            לא בשכל לבדולא בשכל לבדולא בשכל לבדולא בשכל לבדו, , , , אי אפשר לו לאדםאי אפשר לו לאדםאי אפשר לו לאדםאי אפשר לו לאדם""""
             """"צריך שיהיה ממזג את השכל עם הרגשצריך שיהיה ממזג את השכל עם הרגשצריך שיהיה ממזג את השכל עם הרגשצריך שיהיה ממזג את השכל עם הרגש
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  : ָּכל ַּתְגמּולוִהי ָעָלי. 'ָמה ָאִׁשיב לה

  : ֶאְקָרא' ּוְבֵׁשם ה. ּכוס ְיׁשּועות ֶאּשא

  : א ְלָכל ַעּמוֶנְגָּדה ּנָ . ֲאַׁשֵלם' ְנָדַרי לה

  : ַהָּמְוָתה ַלֲחִסיָדיו. 'ָיָקר ְּבֵעיֵני ה

ָּת ֲאִני ַעְבְּדָך ֶּבן ֲאָמֶתָך ִּפַּתְח . ִּכי ֲאִני ַעְבֶּדךָ ' ָאָּנה ה

  : ְלמוֵסָרי

  : ֶאְקָרא' ּוְבֵׁשם ה. ְלָך ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתוָדה

  : ֶנְּגָּדה ָּנא ְלָכל ַעּמו. ֲאַׁשֵּלם' ְנָדַרי לה

  :ַהְללּוָיּה. ְּבתוֵכִכי ְירּוָׁשָלִים. 'רות ֵּבית הְּבַחצְ 

  

 : י ֲארוְמֶמּךָ קַ ֱאל. ִלי ַאָּתה ְואוֶדּךָ -אֵ 

  : ִּכי ְלעוָלם ַחְסּדו. ִּכי טוב' הודּו לה

  

  .ֶאְתַחָּנן', ה-ְוֶאל    ; ֶאְקָרא' ֵאֶליָך ה

  .עֵֹזר ִלי- ֱהֵיה', ה    ; ְוָחֵּנִני' ה-ְׁשַמע

  

  

  

 

  השלהבת הגדולה של אורם הרוחני של ישראלהשלהבת הגדולה של אורם הרוחני של ישראלהשלהבת הגדולה של אורם הרוחני של ישראלהשלהבת הגדולה של אורם הרוחני של ישראל מתוךמתוךמתוךמתוך""""

  """"הלאומייםהלאומייםהלאומייםהלאומיים בא כח החיים של כל הפעולות הטובות שלבא כח החיים של כל הפעולות הטובות שלבא כח החיים של כל הפעולות הטובות שלבא כח החיים של כל הפעולות הטובות של
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ת דֶ חֶ ַאְת ִמ ת ּומֶ אֶ ְת ּמַ ת הַ ּבָ ם שַ עַ ף נֹסֹכְ אֶ  ּה- יָ 

, ךָ נֶ צֹוי רְ שֵ קְ בַ ם ְמ עַ לְ  ךָ תֶ ָארְ ם יִ עַ נֹ ךְ שְֹמ . ךָ תֶ ּלָ גֻ ְס ּבִ 

ח תַ ּפְ , ךָ תֶ רָ תֹות ּבְ דֶ חֶ ַאְת ִּמ ת הַ ּבָ ּשַ ת הַ ַּש דֻ קְ ם ּבִ שֵ ּדְ קַ 

  :ךָ נֶ צֹוי רְ רֵ עֲ שַ  חַ ֹותפְ ן לִ צֹורָ ם וְ עַ ם נֹהֶ לָ 

ל יָ ַאּכְ , ךָ שֶ דְ ת קָ ּבָ ים שַ ּפִ צַ ְמ י ּורֵ ְמ ר שֹוֹומה ָש וֶ ה הֹיָ הָ 

ם עַ ל נֹּבֵ קַ ג לְ רֹעֲ ם ּתַ שָ פְ נַ ן ּכֵ  םיִ י מָ יקֵ פִ ל אֲ ג עַ רֹעֲ ּתַ 

ש רֹפְ י לִ רֵ חֲ ַאל ְמ ּצֵ הַ . ךָ שֶ דְ ם קָ שֵ ת ּבְ דֶ חֶ ַאְת ִּמ ת הַ ּבָ שַ 

, יםִמ יָ  הּשָ ם ִש הֶ ר מֵ גּוה סָ יֶ הְ י ִּת ִּת לְ בִ ת לְ ּבָ ּשַ ן הַ ִמ 

ת מֶ אֱ ם ּבֶ ּבָ ר לִ הֵ טַ וְ , ךָ שֶ דְ ת קָ ּבָ ּשַ ה ִמ ּשָ דֻ ים קְ לִ ּבְ קַ ְמ הַ 

  :ךָ ּדֶ בְ עָ ה לְ נָ מּואֱ בֶ ּו

ת קֹוְש הַ לְ , ךָ שֶ דְ ם קָ ל עַ ים עַ לִ לְ ֹוּגְת ִמ  יךָ מֶ חֲ רַ  יּוהְ יִ וְ 

ת ר אֶ ּטֵ עַ לְ , ןדֶ עֵ א מֵ צֵ ֹוּיר הַ הָ ּנָ ִמ  ,ךָ ּדֶ ְס י חַ אֵ מֵ צְ 

ת ּבַ י ַש דֵ ל יְ עַ  ךָ ְת ים אֹורִ אֲ פָ ְּמ ת הַ רֶ אֶ פְ ִת ל ּבְ אֵ רָ ְׂש יִ 

ב קֹעֲ ת יַ לַ חֲ ם נַ ילָ ִח נְ הַ ים לְ ִמ יָ  הּשָ ל ִש ּכָ . ךָ שֶ דְ קָ 

  :ךָ ירֶ ִח ּבְ 

ן דֶ עֵ וְ , תחֹורּוג הָ נֶ י עֹיעִ בִ ְּש הַ ת וְ מֹוָש ּנְ ם הַ עַ ת נֹּבָ ּשַ הַ 

, שדֶ ת קֹּבָ שַ  . ךָ תֶ ָארְ יִ בְ ּו ךָ תֶ בָ הֲ ַאן ּבְ ּדֵ עַ ְת הִ ת לְ שֹופָ ּנְ הַ 

ל אֵ רָ ְׂש ת יִ שֹופְ ש נַ דֶ ת קֹּבָ שַ , ךָ תֶ בָ הֲ ת ַאלַ י חֹוִש פְ נַ 

  .ךָ יתֶ ן ּבֵ שֶ ּדֶ ִמ  ןֻיוְ רְ יִ , ןיּוסָ חֱ יֶ  יךָ פֶ נָ ל ּכְ צֵ ּבְ 

 ."זורחזורחזורחזורח 'אור האור האור האור ה, , , , בתוך שמחת הנפשבתוך שמחת הנפשבתוך שמחת הנפשבתוך שמחת הנפש"
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  :ַּתִּתיר ְצרּוָרה. ַח ְּגֻדַּלת ְיִמיְנךָ ְּבכֹ. ָאָּנא

  : ָראְּגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוׂשַ . ַקֵּבל ִרַּנת ַעְּמךָ 

  : ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם. ְרֵׁשי ִיחּוְדךָ ּדֹו. רָנא ִגּבֹו

  : ָּתִמיד ָּגְמֵלם. ַרֲחֵמי ִצְדָקְתךָ . ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם

  : ַנֵהל ֲעָדֶתךָ . ב טּוְבךָ ְּברֹו. ֲחִסין ָקדוׁש

  : ְכֵרי ְקֻדָּׁשֶתךָ זֹו. ְלַעְּמָך ְּפֵנה. ָיִחיד ֵּגֶאה

  : תֵדַע ַּתֲעֻלמֹויֹו. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל

  

  :'ה-ֶאת  ,ָּבְרִכי ַנְפִׁשי

  .הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשּתָ ; ַדְלָּת ְּמאֹדּגָ , ֱאלַֹקי' ה

  

  

 ְוִיָּׁשַמע ְּבַבִית. ֶזהִּכְנבּוַאת ֲאִבי חֹו. ְיִהי ַהחֶדׁש ַהֶּזה

ָחָזק ְיַמֵּלא . ל שְמָחהן ְוקֹוֹוׂשֶזה קול ׂשָ 

טוב להאדם להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו עם איזה טוב להאדם להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו עם איזה טוב להאדם להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו עם איזה טוב להאדם להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו עם איזה """"

        ..."..."..."..."ול וגבוה מאודול וגבוה מאודול וגבוה מאודול וגבוה מאודניגון כי ניגון הוא דבר גדניגון כי ניגון הוא דבר גדניגון כי ניגון הוא דבר גדניגון כי ניגון הוא דבר גד

 )רבי נחמן מברסלב(                 
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ְוהּוא ִיְׁשַלח . ה ַּבָּקָׁשֵתנּוַאִּמיץ ַיֲעׂשֶ . ִמְׁשֲאלוֵתינּו

  :ְוַהְצָלָחה ְּבָרָכה. ה ָיֵדינּוְּבַמֲעׂשֶ 

  

  

  

  

 

י אלִ מְֹּׂש ִמ ּו, לאֵ יכָ י ִמ ינִ יִמ ִמ , לאֵ רָ ְׂש י יִ קֵ לֹאֱ ' ם השֵ ּבְ 

ל עַ וְ , לאֵ פָ י רְ רַ חֹואֲ מֵ ּו, ליאֵ רִ י אּונַ פָ ּלְ ִמ ּו, ליאֵ רִ בְ גַ 

  :ל-ת אֵ ינַ כִ י ְש אִש רֹ

  

  

  :ָמִים-ַּפְלֵגי-ָׁשתּול ַעל, ְּכֵעץ --ְוָהָיה

-ְוכֹל ֲאֶׁשר; ִיּבֹול-ְוָעֵלהּו לֹא--ִיֵּתן ְּבִעּתֹו, ֲאֶׁשר ִּפְריֹו

  :ַיֲעֶׂשה ַיְצִליחַ 

  

  גדולה כזאתגדולה כזאתגדולה כזאתגדולה כזאת מוכשר לשום כח רוחני בשלמותמוכשר לשום כח רוחני בשלמותמוכשר לשום כח רוחני בשלמותמוכשר לשום כח רוחני בשלמותאין האדם אין האדם אין האדם אין האדם "  

 "שהוא מוכשר לאמונה ואהבהשהוא מוכשר לאמונה ואהבהשהוא מוכשר לאמונה ואהבהשהוא מוכשר לאמונה ואהבה

 

úà åðéùåôéçá åðúìåëé ìëë õîàúäì åðéìò ": רבי נחמן לימד
åðîöò ìòå íìåòä ìò úîàä .äèìçä éùåçðå íéøùé úåéäì åðéìò .

úåèùôáå äðåîàá äååìî ùåôéçäùëå , éòâøå úå÷ôñä ìë íéîìòð
äðéðøî ïåöø úåòéáù úøúåðå øáùîä" 
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  .לֹוּשֶ ִמ ד חָ ֻין ְמ ּויּגנִ  ש לֹויֵ  העֶ רֹוה וְ עֶ ל רֹוּכֹשֶ  ךָ ע לְ ּדַ 

ת דֶ חֶ ֻיה ְמ ירָ ִש  ש לֹויֵ  בׂשֶ עֵ ב וְ ׂשֶ ל עֵ ּכֶ שֶ  ךָ ע לְ ּדַ 

  .לֹוּשֶ ִמ 

  .העֶ ל רֹון שֶ ּויּגה נִ ׂשָ עֲ נַ  יםבִ ָׂש עֲ ת הָ ירַ ִּש ִמ ּו

ה ירָ ִּש ים הַ עִ ְמ ֹוּששֶ ּכְ  האֶ נָ ה וְ פֶ ה יָ ּמָ ה ּכַ פֶ ה יָ ּמָ ּכַ 

ה חָ ְמ ִׂש בְ ּו םיהֶ ינֵ ל ּבֵ ּלֵ ּפַ ְת הִ ד לְ אֹוב ְמ טֹו םהֶ ּלָ שֶ 

  'ת הד אֶ בֹועֲ לַ 

  .קקֵ ֹוּתְש ִמ ב ּוּלֵ א הַ ּלֵ מַ ְת ִמ  יםבִ ָׂש עֲ ת הָ ירַ ִּש ִמ ּו

ץ רֶ ל אֶ ק אֶ קֵ ֹוּתְש ִמ ּו ררֵ עֹוְת ה ִמ ירָ ִּש ן הַ ב ִמ ּלֵ הַ שֶ כְ ּו

ל ה שֶ תָ ּשָ דֻ ְק ִמ  ךְ לֵ הֹווְ  ךְ ָש ְמ י נִ זַ ל אֲ דֹור ּגָ אֹו לאֵ רָ ְׂש יִ 

  ָעָליו ץרֶ ָאהָ 

  :בּלֵ ל הַ ן שֶ ּויּגה נִ שָ עֲ נַ  יםבִ ָש עֲ ת הָ ירַ ִּש ִמ ּו

  

  

לָתִיְך ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ְּכלּו' ה ָאַמר הּכֹ

  :א ְזרּוָעהֶלְכֵּתְך ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ לֹ
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י ִמֵּדי ֲהֵבן ַיִּקיר ִלי ֶאְפַרִים ִאם ֶיֶלד ַׁשֲעׁשּוִעים ּכִ 

ַרֵחם  ד ַעל ֵּכן ָהמּו ֵמַעי לֹור ֶאְזְּכֶרּנּו עֹוָזכֹ ַדְּבִרי ּבֹו

  :'ֲאַרֲחֶמּנּו ְנֻאם ה

  

. יםַהַּמְלָאְך ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמָּכל ָרע ְיָבֵרְך ֶאת ַהְּנָערִ 

. ם ֲאבֹוַתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחקְׁשִמי ְוׁשֵ  ְוִיָּקֵרא ָבֶהם

  :ָהָאֶרץ ְוִיְדּגּו ָלרֹב ְּבֶקֶרב

  

  

  

  

  

  
  

  

äøåúä ,íìåë íééðçåøä äéùåøéôá , àéä äëéøö כל
åðìöà úåìòúäì .åááìá õîåà ùéù éî ìë , çåøå åèòá çë

ä 'åúîùðá , åáä ÷åòöìå äëøòîä ìà úàöì àåä àåø÷
øåà .øçà äæçî ,øçà éøîâì ,åðøåãá íéàåø åðééä , éìîìà

ïåøùëä éìòáî íåùø ÷ìç åáãðúð , äøåúá íéàìåîîä
ëùáåáåè ì ,ä íøë úà ãåáòì 'äîéðô åëåúá , ÷åñòì

äãåáòäå äðåîàä éâùåî ìù íúøäèá , ìù ïøåøéáá
úåäìàä éðéðòá úåòéãä. 

  "קכ -ג "קכ', אגרות ב, ה קוק"הרב ראי
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  : ןּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמָך ֶעְליֹו. 'ת להדֹוב ְלהֹוטֹו

  :תֶוֱאמּוָנְתָך ַּבֵּלילֹו. ֶקר ַחְסֶּדךָ ְלַהִּגיד ַּבּבֹו

  

  

  . ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי

  . ִּמיִלְבִׁשי ִּבְגֵדי ִתְפַאְרֵּתְך עַ 

  . ַעל ַיד ֶּבן ִיַׁשי ֵּבית ַהַּלְחִמי

 . ָקְרָבה ֶאל ַנְפִׁשי ְגָאָלּה

  . ִהְתעוְרִרי ִהְתעוְרִרי

  . ִּכי ָבא אוֵרְך קּוִמי אוִרי

  . עּוִרי עּוִרי ִׁשיר ַּדֵּבִרי

  .ָעַלִיְך ִנְגָלה' ְּכבוד ה

  . ּבוִאי ְבָׁשלום ֲעֶטֶרת ַּבְעָלּה

  . הַּגם ְּבִרָּנה ּוְבָצֳהלָ 

  . ּתוְך ֱאמּוֵני ַעם ְסֻגָּלה

  :ּבוִאי ַכָּלה. ּבוִאי ַכָּלה. ּבוִאי ַכָּלה
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  : ִּכי ָעֶליָך ֵעיֵנינּו. הא ֵנַדע ַמה ַּנֲעׂשֶ ַוֲאַנְחנּו לֹ

  :ָלם ֵהָּמהִּכי ֵמעֹו. ַוֲחָסֶדיךָ ' ר ַרֲחֶמיָך הְזכֹ

  

 

ְך עֶׁשר ּוִמּתֹוְמָחה ב ִׂש ְך רֹת ִמּתֹוְוַזֵּכנּו ְלַקֵּבל ַׁשָּבתֹו

  :תנֹוְך ִמעּוט ֲעֹוד ּוִמּתֹוְוָכבֹו

  

ן מַ זְ ּבִ א ּלָ אֶ    ...המָ חָ לְ ת ִמ ֹוׂשה עֹושֶ ל מֹיו שֶ דָ י יָ כִ וְ 

ת אֶ  םיַשְעְּבדִ ְמ ּו, הלָ עְ י מַ ּפֵ לַ ּכְ  םילִ ּכְ ּתַ ְס ל ִמ אֵ רָ ְׂש יִ שֶ 

  ;םירִ ּבְ ּגַ ְת ִמ  יּוהָ -- םיִ מַ ּשָ ּבַ ם שֶ יהֶ בִ אֲ ם לַ ּבָ לִ 

ֶאָּלא ִּבְזַמן   :ית ְוִכי ָנָחש ְמַחֶּיהְוִכי ָנָחש ֵמִמ 

ּוְמַשְעְּבִדים ֶאת , הלָ עְ ֶשִיְׂשָרֵאל ִמְסַּתְּכִלים ְּכַלֵּפי מַ 

  ;יםִא ּפְ רַ ְת ִמ ָהיּו -- ִלָּבם ַלֲאִביֶהם ֶשַּבָּשַמִים

  

  

, ִויהּוָדה. ׁשֵֹכן ְּבִצּיֹון', וה; ִנֵּקיִתי- ָּדָמם לֹא, ְוִנֵּקיִתי

   .ְלדֹור ָודֹור, רּוָׁשַלִםִוי; ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב
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  , רָאפֹות ְמ רֶ אֶ פְ ִת ּבְ  ךְ לֶ ּמֶ לַ  ירּוים ִש נִ ה בָ ּתָ עַ וְ 

  :חֹובְ ל ִש קֹוים ּבְ יעִ ִמ ְש ּמַ יו הַ דָ בָ י עֲ רֵ ְש ַאוְ 

  

  .ֲאֶׁשר ִיַחְלָּתִני, ַעל   --ְלַעְבֶּדךָ , ָּדָבר- ְזכֹר

  .יִּכי ִאְמָרְתָך ִחָּיְתנִ :  זֹאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי

  :לֹא ָנִטיִתי, ִמּתֹוָרְתךָ  ; ְמאֹד- ֱהִליֻצִני ַעד, ֵזִדים

  

 ךָ לְ  רּואְמ יֹוְ  יךָ ׂשֶ עֲ מַ ח ּבְ מַ ְׂש ִת וְ  יךָ ׂשֶ עֲ ל מַ ל עַ מֹוחֲ 

  ;יךָ סֶ מּועֲ  ךָ קְ ּדֶ צַ בְ  יךָ סֶ חֹו

 ךָ ְת ּשָ דּוקְ ּבִ  יךָ ישֶ דִ ְק י מַ ּכִ  יךָ ׂשֶ עֲ ל מַ ל ּכֹון עַ דֹש ָאּדַ קְ תֻ 

  :יםִש דֹוקְ ר ִמ אֵ ּפְ  שדֹוקָ ה לְ אֶ נָ  ,ּתָ ְש ּדַ קִ 

  

"úåà åîòè àì íìåòäé  íåìëïééãò, íéòîåù åéä åìéà
äìù ãå÷éøäå ïåâéðä íò øîåà éðàù úçà äøåú , åéä

øåîâ ìåèéáá íéìèá íìåë. åìéôà åìåë íìåòä ìë åðéä
 úåìëë íéìèáúî íìåòá ùéù äî ìëå íéáùòå úåéç

 ãåàî âìôåîäå àìôåîä âåðòúä íöåò ìãåâî ùôðä
ãåàî)..."רבי נחמן מברסלב(  
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  ;ְיִׂשְמָך ֱאלִֹהים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה

  .ְוִיְׁשְמֶרךָ , ְכָך ְיהָוהְיָברֶ 

  .ִויֻחֶּנּךָ , ָניו ֵאֶליךָ ָיֵאר ְיהָוה ּפָ 

  .ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום, ִיָּׂשא ְיהָוה ָּפָניו ֵאֶליךָ 

  

ן ַנְפִׁשי ַתֲערֹג ּכֵ    -- ָמִים- ֲאִפיֵקי-ַּתֲערֹג ַעל, ְּכַאָּיל

  .ֵאֶליָך ֱאלִֹקים

  :ל ָחי-ְלאֵ   --ֵלאלִֹקים, ָצְמָאה ַנְפִׁשי

  :ְּפֵני ֱאלִֹקים, ְוֵאָרֶאה ; ָמַתי ָאבֹוא

  

  

  

  

  

יש שורש אלקי יש שורש אלקי יש שורש אלקי יש שורש אלקי , , , , כל אדםכל אדםכל אדםכל אדם, , , , בנפש האדםבנפש האדםבנפש האדםבנפש האדם": ט"הבעש

 """"הוא כולו טובהוא כולו טובהוא כולו טובהוא כולו טובשששש

øáùî ìù äøéåàá äúéä àì íìåòä úàéøá , àìà: ט"עשהב
 ïååëî ïåðëúá ,äéðåîøäá .ìàøùéî íãàä  àåä"óúåù " ìù

øúåé äôé íìåò úàéøáá àøåáä ,øúåé ùåã÷ . ìòù ïàëî
ãéîú äçîùá úåéäì ìàøùéî íãà" 
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- לֹא--ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום, ִּכי ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת

  .ְולֹא ְרחָֹקה ִהיא, ִנְפֵלאת ִהוא ִמְּמךָ 

ה ָּלנּו ַהָּׁשַמְימָ -ִמי ַיֲעֶלה, ֵלאמֹר  :יאהִ , לֹא ַבָּׁשַמִים

ֵמֵעֶבר -ְולֹא  .ְוַנֲעֶׂשָּנה, ְוַיְׁשִמֵענּו אָֹתּה, ְוִיָּקֶחָה ָּלנּו

ֵעֶבר ַהָּים -ָלנּו ֶאל-ִמי ַיֲעָבר, ֵלאמֹר  :ִהיא, ַלָּים

ָקרֹוב -ִּכי. ְוַנֲעֶׂשָּנה, ְוַיְׁשִמֵענּו אָֹתּה, ְוִיָּקֶחָה ָּלנּו

  .ַלֲעׂשֹתֹו, ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבךָ   :ְמאֹד, ַהָּדָברֵאֶליָך 

  

  

ים ַגם ָשַמִים עֹוֵטי ֲעָרֶפל ְמִפיקִ , ְּכֶשַהְּנָשָמה ְמִאיָרה

 :אֹור ָנִעים

  

  .ַּתַחת ַהָּׁשָמִים, ֵחֶפץ-ְוֵעת ְלָכל; ְזָמן, ַלּכֹל

  ,ְוֵעת ִלְׂשנֹא ֵעת ֶלֱאהֹב 

  :ֵעת ִמְלָחָמה ְוֵעת ָׁשלֹום

 

 

  : ֲאַדְּבָרה ָּנא ָׁשלום ָּבךְ . ַאַחי ְוֵרָעי ְלַמַען

  :ינּו ֲאַבְקָׁשה טוב ָלךְ קֵ ֱאל' ְלַמַען ֵּבית ה



- 20  - 

  

  ד"מירון סעודה שלישית לזכרו של רועי אהרון רוט היז 

  .ִלְבֵני ָאָדם, ְוִנְפְלאֹוָתיו;  ַחְסּדֹו' יֹודּו לה

  .טֹוב-ִמֵּלא, ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה;  ֶנֶפׁש ׁשֵֹקָקה, ִהְׂשִּביעַ -ִּכי

  

  

  

  

  ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה ִמי ֶשָעָנה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו

  .ַהֶּזה הּוא ַיֲעֶנה ֶאְתֶכם ְוִיְשַמע קֹול ַצֲעַקְתֶכם ָּביֹום

ָלָמה ִנְקָרא ְשָמה מֹוִרָּיה ַעל ֵשם ַהּמֹור ַהּטֹוב 

  :ְשֶיְשנֹו ָשם

  

  .ִלְראֹות טֹוב, אֵֹהב ָיִמים;  ֶהָחֵפץ ַחִּיים, ָהִאיׁש-ִמי

  .ַּדֵּבר ִמְרָמהמִ , ּוְׂשָפֶתיךָ ;  ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע

  

  

  

  

אלא הגילוי העצמי אלא הגילוי העצמי אלא הגילוי העצמי אלא הגילוי העצמי , , , , האמונה אינה לא שכל ולא רגשהאמונה אינה לא שכל ולא רגשהאמונה אינה לא שכל ולא רגשהאמונה אינה לא שכל ולא רגש""""

        """"הההההשכל והרגש הם משרתיהשכל והרגש הם משרתיהשכל והרגש הם משרתיהשכל והרגש הם משרתי; ; ; ; ביותר של הנשמהביותר של הנשמהביותר של הנשמהביותר של הנשמה

 )הרב קוק(

היא יותר היא יותר היא יותר היא יותר , , , , תמצית האמונה הפשוטה והתמה שבילדותתמצית האמונה הפשוטה והתמה שבילדותתמצית האמונה הפשוטה והתמה שבילדותתמצית האמונה הפשוטה והתמה שבילדות""""

        """"נשגבה מכל מה שנלמד ונהגהנשגבה מכל מה שנלמד ונהגהנשגבה מכל מה שנלמד ונהגהנשגבה מכל מה שנלמד ונהגה

 )הרב קוק(
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  .ִלְנִתיָבִתי, ְואֹור  ; ְלַרְגִלי ְדָבֶרךָ - ֵנר

  :ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקךָ , ִלְׁשמֹר  -- ִנְׁשַּבְעִּתי ָוֲאַקֵּיָמה

  

' א ֲעָזבּונּו ֲחָסֶדיָך הלֹוְ . ַעד ֵהָּנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיךָ 

  : ינּו ָלֶנַצחקֵ ֱאלֹ' ְוַאל ִּתְּטֵׁשנּו ה. ינּוקֵ ֱאלֹ

ְחָּת ְורּוַח ּוְנָׁשָמה ֶׁשָּנפַ . ַעל ֵּכן ֵאָבִרים ֶׁשִּפַּלְגָּת ָּבנּו

דּו יֹו. ֵהן ֵהם. ְמָּת ְּבִפינּון ֲאֶׁשר ׂשַ ְוָלׁשֹו. ְּבַאֵּפינּו

ְממּו ְוַיֲעִריצּו ְררּו ִוירֹוִויָבְרכּו ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו ִויׁשֹו

  :ְלֵּכנּוְוַיְקִּדיׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ִׁשְמָך מַ 

  

ָרַחק -ִּכי-- ֵעיִני ֵעיִני יְֹרָדה ַּמִים, ֵאֶּלה ֲאִני בֹוִכָּיה-ַעל

  :ֵמִׁשיב ַנְפִׁשי, ִמֶּמִּני ְמַנֵחם

  

  

, ְּבָזְכֵרנּו: ָּבִכינּו-ַּגם, ָׁשם ָיַׁשְבנּו-- ָּבֶבל, ַעל ַנֲהרֹות

  .ִצּיֹון- ֶאת

  .ַאְדַמת ֵנָכר, ַעל  :'ה- ִׁשיר-ָנִׁשיר ֶאת-- ֵאיךְ 

  .ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני   -- ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִם- ִאם
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  .ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני -- ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִם- ִאם

  :לֹא ֶאְזְּכֵרִכי- ִאם -- ְלִחִּכי, ְלׁשֹוִני-ִּתְדַּבק

  :רֹאׁש ִׂשְמָחִתי, ַעל --ְירּוָׁשַלִם- ֶאת, לֹא ַאֲעֶלה- ִאם

  

ָהיּו , ְבַרִּבים-ִּכי: ילִ -ִמְּקָרב, ָּפָדה ְבָׁשלֹום ַנְפִׁשי

  .ִעָּמִדי

  .יֹוִׁשיֵעִני' וה; ֱאלִֹקים ֶאְקָרא-ֶאל, ֲאִני

  :ָאִׂשיָחה ְוֶאֱהֶמה, ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהַרִים

  

  

  

  

  

ּוַבִּמְשָּכן ִמְזֵּבַח . ִּבְלָבִבי ִמְשָּכן ֶאְבֶנה ַלֲהַדר ְּכבֹודֹו

  .ָאִׂשים ְלַקְרֵני הֹודֹו

ּוְלָקְרָּבן , ח ִלי ֶאת ֵאש ָהֲעֵקָדהּוְלֵנר ָּתִמיד ֶאּקַ 

  :ַאְקִריב לֹו ֶאת ַנְפִשי ַהְּיִחיָדה

  

אלא מתוך הידיעה אלא מתוך הידיעה אלא מתוך הידיעה אלא מתוך הידיעה , , , , אין התפילה באה כתיקונהאין התפילה באה כתיקונהאין התפילה באה כתיקונהאין התפילה באה כתיקונה""""

אלא שזה מתגלה אלא שזה מתגלה אלא שזה מתגלה אלא שזה מתגלה , , , , שהנשמה תמיד מתפללתשהנשמה תמיד מתפללתשהנשמה תמיד מתפללתשהנשמה תמיד מתפללת

        """"בייחוד בזמן תפילהבייחוד בזמן תפילהבייחוד בזמן תפילהבייחוד בזמן תפילה

 )הרב קוק(
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  .ְּתַדֵּבר ִמְׁשָּפט, ּוְלׁשֹונֹו  ; ֶיְהֶּגה ָחְכָמה, ַצִּדיק- ִּפי

  .ִמְׁשֲאלֹת ִלֶּבךָ , ְלךָ - ְוִיֶּתן'; ה- ְוִהְתַעַּנג ַעל

  

  

  .ׁשֹוָנּהלְ -ַעל, ְותֹוַרת ֶחֶסד ; ָּפְתָחה ְבָחְכָמה, ִּפיהָ 

  .לֹא תֹאֵכל, ְוֶלֶחם ַעְצלּות  ; ֲהִליכֹות ֵּביָתּה, צֹוִפָּיה

  .ַוְיַהְלָלּה, ַּבְעָלּה  ; ַוְיַאְּׁשרּוהָ , ָקמּו ָבֶניהָ 

  :ֻּכָּלָנה- ָעִלית ַעל, ְוַאְּת ; ָעׂשּו ָחִיל, ַרּבֹות ָּבנֹות

  

  

  

  

  ;ָּכַמּה ְלָך ְבָׂשִרי   -- ַנְפִׁשי, ָצְמָאה ְלךָ 

  .ָמִים-ְּבִלי ִצָּיה ְוָעֵיף -ְּבֶאֶרץ

  :ּוְכבֹוֶדךָ , ִלְראֹות ֻעְּזךָ  -- ַּבּקֶֹדׁש ֲחִזיִתךָ , ֵּכן

  

  

  

"ù ïá ãçà úåîéù úåéäì ìåëé úî ïë éô ìò óàå äðù íéðåî
 äéøîâì íéîé øåöé÷á, úà áéèä àìù øçàî øîåìë

åéùòî, ìáä åéúåðù ìë éàãåá.éçì íéëéøö ïéà èòî åìéôà úå
äàðå äôé äéäéù ÷ø"                 )נחמן מברסלב' ר( 

"úîà ùéà úåéäì êðåöøá íà ,íéøçà øáãî òôùåú ìà . úøå÷î ïä
íçåø úøåîî ïäå êîî íçåø .úåìúî øøçúùäì äñð ,óåôë úåéäìî  ãéîú

êúìåæ úòãì .úîàá äúàù éî úåéäì éùôåç äéäú æà" 

  )רבי נחמן מברסלב( 
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ְמַבָּכה , ָרֵחל-- קֹול ְּבָרָמה ִנְׁשָמע ְנִהי ְּבִכי ַתְמרּוִרים

  ; ָּבֶניהָ -ַעל

   .ִּכי ֵאיֶנּנּו, ָּבֶניהָ -ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם ַעל

   :ִמִּדְמָעה, ְוֵעיַנִיךְ , ִמְנִעי קֹוֵלְך ִמֶּבִכי, ּכֹה ָאַמר ְיהָוה

ְוָׁשבּו ֵמֶאֶרץ ', ה- ִּכי ֵיׁש ָׂשָכר ִלְפֻעָּלֵתְך ְנֻאם

, ָׁשבּו ָבִניםוְ '; ה- ְנֻאם, ִּתְקָוה ְלַאֲחִריֵתךְ -ְוֵיׁש .אֹוֵיב

  :ִלְגבּוָלם

  

ם ְוַעל ְירּוָׁשַליִ , ינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמךָ קֵ ֱאלֹ 'הָנא  ַרֶחם

 ְוַעל ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד, ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדךָ , ִעיֶרךָ 

  :ְוַעל ַהַּבִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש, ְמִׁשיֶחךָ 

  

  

ַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן . ּוֵרנּוַעל ַעְּמָך צ. ַרֵחם ְּבַחְסֶּדךָ 

ֶּבן ָּדִוד ַעְבֶּדָך ָיבֹא . ְזבּול ֵּבית ִּתְפַאְרֵּתנּו. ְּכבֹוֶדךָ 

  :'הְמִׁשיַח . רּוַח ַאֵּפינּו. ְוִיְגָאֵלנּו

ר ְוָׁשם ָנִׁשיר ִׁשי. ִעיר ִצּיֹון ְּתַמֵּלא. ִיָּבֶנה ַהִּמְקָּדׁש

ִיְתָּבַרְך . ְקָדׁשָהַרֲחָמן ַהּנִ . ּוִבְרָנָנה ַנֲעֶלה. ָחָדׁש

  :'הְּכִבְרַּכת . ַעל ּכֹוס ַיִין ָמֵלא. ְוִיְתַעֶּלה
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ן ְּתֵהא ַהָּׁשָעה ַהּזאת ְׁשַעת ַרֲחִמים ְוֵעת ָרצֹו

  :ִמְּלָפֶניךָ 

  

  

אַבד ְוַאל יֹ. ָרֵאלר ְׁשֵאִרית ִיְׂש ְׁשמֹ. ָרֵאלֵמר ִיְׂש ׁשֹו

  :ָרֵאלְמִרים ְׁשַמע ִיְׂש ָהאֹו. ָרֵאלִיְׂש 

  

  

  

  :ַלַּמֲעלֹות, ִׁשיר

  .ָיבֹא ֶעְזִרי, ֵמַאִין  --ֶהָהִרים-ֶאל, ֶאָּׂשא ֵעיַני

  .ָׁשַמִים ָוָאֶרץ, עֵֹׂשה --'ֵמִעם ה, ֶעְזִרי

  .ׁשְֹמֶרךָ , ָינּום-ַאל ; ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלךָ - ַאל

  .ִיְׂשָרֵאל, ׁשֹוֵמר -- ְולֹא ִייָׁשן, ָינּום-ִהֵּנה לֹא

  .ַיד ְיִמיֶנךָ - ַעל, ִצְּלךָ ' ה  ; ׁשְֹמֶרךָ ' ה

  .ְוָיֵרַח ַּבָּלְיָלה;  ַיֶּכָּכה- ַהֶּׁשֶמׁש לֹא, יֹוָמם

  .ַנְפֶׁשךָ -ֶאת, ִיְׁשמֹר: ָרע-ִיְׁשָמְרָך ִמָּכל', ה

  :עֹוָלם-ְוַעד, ֵמַעָּתה -- ֵצאְתָך ּובֹוֶאךָ -ִיְׁשָמר', ה

  

היא מוציאה לחפשי היא מוציאה לחפשי היא מוציאה לחפשי היא מוציאה לחפשי , , , , משחרר יותר מן השמחהמשחרר יותר מן השמחהמשחרר יותר מן השמחהמשחרר יותר מן השמחה    אין דבראין דבראין דבראין דבר""""

 """"ה עליו שלווהה עליו שלווהה עליו שלווהה עליו שלווהאת מוחך ומשראת מוחך ומשראת מוחך ומשראת מוחך ומשר

  )רבי נחמן מברסלב (
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 ,ךָ ּמֶ ת ִא רַ ֹוש ּתֹוּטל ִּת ַאוְ , יךָ בִ ר ָאסַ י מּונִ ע ּבְ מַ ְש 

   ,תחַ נַ ּב יךָ רֶ בָ ל ּדְ ר ּכָ ּבֵ דַ יד לְ ִמ ג ּתָ הֵ נַ ְת ִּת 

יא הִ שֶ , סעַ ּכַ הַ  ןל ִמ צֵ ּנָ ה ִּת זֶ בָ ּו, תל עֵ כָ בְ ם ּודָ ל ָאכָ לְ 

 . םדָ י ָאנֵ יא ּבְ ִט חֲ הַ לְ  העָ ה רָ ּדָ ִמ 

 תּדַ ִמ  ךָ ּבְ ל לִ ה עַ לֶ עֲ ּתַ , סעַ ּכַ ן הַ ל ִמ צֵ ּנָ ר ִּת שֶ אֲ כַ וְ 

  לּכָ ה ִמ בָ ה טֹוּדָ יא ִמ הִ ה שֶ וָ נָ עֲ הָ 

  .תבֹוֹוּטת הַ דֹוִּמ הַ 

  :אּבָ ם הַ לָ עֹוה לָ ּכֶ זְ ִת וְ  יךָ כֶ רָ ל ּדְ כָ ּבְ  יחַ לִ צְ ן ּתַ עַ מַ לְ 

  

  :'נַֹכח ְּפֵני ה, ִׁשְפִכי ַכַּמִים ִלֵּבךְ 

  

ת חַ ם ַאעַ ּפַ : עישָ לִ ן אֱ אל ּבֶ עֵ מָ ְש י יִ ּבִ ר רַ מַ ָא, איָ נְ ּתַ 

 ייִת ִא רָ וְ , יםנִ פְ לִ י וְ נַ פְ ת לִ רֶ טֹיר קְ ִט קְ הַ י לְ ִּת ְס נַ כְ נִ 

ם א רָ ּסֵ ל ּכִ ב עַ שֵ א יֹוהּות שֶ אֹובָ צְ ' ה ה-ל ייאֵ רִ ְת ּכַ ַא

: לֹו יִּת רְ מַ ָא -! ינִ כֵ רְ ּבָ , ינִ ל ּבְ עאֵ מָ ְש יִ : יר לִ מַ ָאא וְ ׂשָ נִ וְ 

 לּוגֹויִ וְ  ךָ ְס עַ ת ּכַ אֶ  יךָ מֶ חֲ רַ  שּוּבְ כְ ּיִ שֶ  יּךנֶ פָ לְ ן ִמ צֹוי רָ הִ יְ 

ת ּדַ ִמ ּבְ  יךָ נֶ ם ּבָ ג עִ הֵ נַ ְת ִת וְ  יךָ תֶ ֹוּדל ִמ עַ  יךָ מֶ חֱ רַ 

ע נַ עְ נִ וְ , יןּדִ ת הַ רַ ּוּשים ִמ נִ פְ ם לִ הֶ ס לָ נֵ ּכָ ִת ים וְ ִמ חֲ רַ הָ 

 .אשֹורֹי ּבְ לִ 

  



- 27  - 

  

  ד"מירון סעודה שלישית לזכרו של רועי אהרון רוט היז 

. ָרֵאל ְוִלְתִפָּלָתם ְׁשֵעהינּו ְּבַעְּמָך ִיְׂש קֵ ֱאלֹ' ְרֵצה ה

ָרֵאל ְוִאֵּׁשי ִיְׂש . ָדה ִלְדִביר ֵּביֶתךָ ְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבֹו

ּוְתִהי . ןְתַקֵּבל ְּבָרצֹו ְמֵהָרה ְּבַאֲהָבה. ּוְתִפָּלָתם

  :ָרֵאל ַעֶּמךָ ַדת ִיְׂש ן ָּתִמיד ֲעבֹוְלָרצֹו

  :ן ְּבַרֲחִמיםְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹו

  :תָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמוִניֹוְוָׁשם ַנֲעָבְדָך ְּבִיְרָאה ִּכיֵמי עֹו

 

  

  .בֹוד ֵּביתֹוּכְ , ִיְרֶּבה- ִּכי: ַיֲעִׁשר ִאיׁש- ִּכי, ִּתיָרא- ַאל

  :ֵיֵרד ַאֲחָריו ְּכבֹודֹו-לֹא ; ִיַּקח ַהּכֹל, ִּכי לֹא ְבמֹותֹו

  

  

  

  

  

ִעיר ; ַהֶּזה ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה-יּוַׁשר ַהִּׁשיר, ַּבּיֹום ַההּוא

  .ְיׁשּוָעה ָיִׁשית חֹומֹות ָוֵחל, ָלנּו-ָעז

  :ׁשֵֹמר ֱאֻמִנים, ַצִּדיק-ְוָיבֹא גֹוי; ְׁשָעִרים, ִּפְתחּו

äøäåæá äðåîàä äá øéàú àìù íìåòá äøéù ïéà . äùåã÷ùëå
ìâúîäøéùä çåøá äàåìîá ä ,úøéù úîàá àéä æà-ùãå÷.  

;äúåà åøéùé íé÷åìà éøùå ùãå÷ éøù"  

 )הרב קוק(
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  ; ְירּוָׁשַלִם ַּבֵּנרֹות-ֲאַחֵּפׂש ֶאת, ְוָהָיה ָּבֵעת ַהִהיא

  :ָקרֹוב ּוַמֵהר ְמאֹד, ַהָּגדֹול 'ה- ָקרֹוב יֹום

  

  

 ַוָּיֶׂשם ִמְדָּבָרּה, ָחְרבֶֹתיהָ - ִנַחם ָּכל, ִצּיֹון' ִנַחם ה-ִּכי

  ';ה-ְוַעְרָבָתּה ְּכַגן, ְּכֵעֶדן

  :ֹוָדה ְוקֹול ִזְמָרהּת, ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ִיָּמֵצא ָבּה

  

  .ּוְכבֹוֶדךָ , ִלְראֹות ֻעְּזךָ   -- ַּבּקֶֹדׁש ֲחִזיִתךָ , ֵּכן

  :ָּכַמּה ְלָך ְבָׂשִרי   -- ַנְפִׁשי, ָצְמָאה ְלךָ 

  

  

ְך ָעֵלינּו ִּכי ְמַחִּכים ְוִתְמלֹו. ִפיעַ ֹוְמָך ַמְלֵּכנּו ּתִמְּמקֹו

ב ְּבָיֵמינּו רֹוְּבקָ . ןְך ְּבִצּיֹוָמַתי ִּתְמלֹ. ֲאַנְחנּו ָלךְ 

ְך ִּתְתַּגֵּדל ְוִתְתַקֵּדׁש ְּבתֹו. ןָלם ָוֶעד ִּתְׁשּכֹוְלעֹו

ְוֵעיֵנינּו . ר ּוְלֵנַצח ְנָצִחיםר ָודֹוְירּוָׁשַלִים ִעיְרָך ְלדֹו

ַעל ְיֵדי . ךָ ִתְרֶאיָנה ַמְלכּוֶתָך ַּכָּדָבר ָהָאמּור ְּבִׁשיֵרי ֻעּזֶ 

  :ָּדִוד ְמִׁשיַח ִצְדֶקךָ 



- 29  - 

  

  ד"מירון סעודה שלישית לזכרו של רועי אהרון רוט היז 

ְואֹוָרּה . ֶלֶׁשם ְׁשבֹו ְוַאְחָלָמה. ֵלב ֶאל ַהְנָׁשָמה ימּוִׂש 
  .ִׁשְבָעַתִים ְּכאֹור ַהּבֹוֶקר. ְּכאֹור ַהַחָּמה

ְּבָרן ַיַחד . אֹוֶדה ָלֵאל ֵלָבב חֹוֶקר: פזמון
 ּכֹוְכֵבי בֹוֶקר

ְלַהִציָלּה . ָלגּור ְּבֶאֶרץ ֲעָרָבה. ִּכֵסא ָכבֹוד ֻחָצָבהִמ 
  .ה ִלְפנֹות ּבֹוֶקרּוְלָהִאירָ . ִמֶלָהָבה

ְּבָרן ַיַחד . אֹוֶדה ָלֵאל ֵלָבב חֹוֶקר: פזמון
 ּכֹוְכֵבי בֹוֶקר

. ִנְׁשַמְתֶכם עֹוָלה ְלַמְעָלה. ּורּו ָנא ִּכי ְבָכל ַלְיָלהע
  .ְליֹוֵצר ֶעֶרב ָובֹוֶקר. ָלֵתת ִדין ְוֶחְׁשּבֹון ִמָּפֳעָלה

ְּבָרן ַיַחד . אֹוֶדה ָלֵאל ֵלָבב חֹוֶקר: פזמון
 ֹוְכֵבי בֹוֶקרּכ

ְּכמֹו ַּכָלה . ְּבַטִלית ְוטֹוֶטֶפת. ְמָצָאּה ְמֻקֶׁשֶטתיִ 
  .ָּתִמיד ַּבּבֹוֶקר ַּבּבֹוֶקר. ְמֻקֶׁשֶטת

ְּבָרן ַיַחד . אֹוֶדה ָלֵאל ֵלָבב חֹוֶקר: פזמון
 ּכֹוְכֵבי בֹוֶקר

 ִאיׁש לֹא ָגַוע. ַיֲחִזיֶרָנה לֹו ִּכְרצֹונֹו. ֶנֱאָמן ְּבִפְקדֹונֹוהַ 
  .ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ּבֹוֶקר. ֹונֹוַּבעֲ 

ְּבָרן ַיַחד . אֹוֶדה ָלֵאל ֵלָבב חֹוֶקר: פזמון
 ּכֹוְכֵבי בֹוֶקר

 לֹא ַוֲאֶׁשר ַנְפׁשֹו. ְיִחיָדה ַּתָמה ּוְנִקָיה. ַהֲחיּו ָהֲעִנָיהוְ 
  .ֵאיְך ִיְזֶּכה ְלאֹור ַהּבֹוֶקר. ִחָיה

ַחד ְּבָרן יַ . אֹוֶדה ָלֵאל ֵלָבב חֹוֶקר: פזמון
 ּכֹוְכֵבי בֹוֶקר
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ָּת ֲאִני ַעְבְּדָך ֶּבן ֲאָמֶתָך ִּפַּתְח . ִּכי ֲאִני ַעְבֶּדךָ ' ָאָּנה ה

  :ְלמוֵסָרי

  

  

  ,ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְשֵלָמה ְּבִביַאת ַהָּמִשיחַ 

ָכל ְוַאף ַעל ִּפי ֶשִיְתַמְהֵמַה ִעם ָּכל ֶזה ֲאַחֶּכה לֹו ּבְ 

  :יֹום ֶשָּיבֹוא

  

  

  

  

        - - - - מה שקיים ומה קורהמה שקיים ומה קורהמה שקיים ומה קורהמה שקיים ומה קורה    ----כל דבר בעולםכל דבר בעולםכל דבר בעולםכל דבר בעולם

חופש הבחירה בחר חופש הבחירה בחר חופש הבחירה בחר חופש הבחירה בחר שנועד להעניק לך את שנועד להעניק לך את שנועד להעניק לך את שנועד להעניק לך את , , , , הינו מבחןהינו מבחןהינו מבחןהינו מבחן

  ....בתבונהבתבונהבתבונהבתבונה

  )נחמן מברסלב' ר(

        אתה נמצא  במקום בו נמצאות מחשבותיךאתה נמצא  במקום בו נמצאות מחשבותיךאתה נמצא  במקום בו נמצאות מחשבותיךאתה נמצא  במקום בו נמצאות מחשבותיך""""

        """"ודא שמחשבותיך נמצאות במקום בו אתה רוצה להיותודא שמחשבותיך נמצאות במקום בו אתה רוצה להיותודא שמחשבותיך נמצאות במקום בו אתה רוצה להיותודא שמחשבותיך נמצאות במקום בו אתה רוצה להיות

  )נחמן מברסלב' ר(
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  ,ךָ תֶ רָ תֹוּבְ  נּוקֵ לְ חֶ  ןתֵ וְ , יךָ תֶ וֹוצְ ִמ ּבְ  נּושֵ ּדְ קַ 

  , ךָ תֶ עָ ישּוּבִ  נּושֵ פְ ח נַ ּמַ ׂשַ וְ , ךָ בֶ ּוּטִמ  נּועֵ ּבְ ׂשַ 

  :תמֶ אֱ ּבֶ  ךָ ּדְ בְ עָ לְ  נּויּבֵ ר לִ הֵ טַ וְ 

        זאת יכולזאת יכולזאת יכולזאת יכול    ----לבקר אחרים ולתת להם את  ההרגשה שאינם  רצוייםלבקר אחרים ולתת להם את  ההרגשה שאינם  רצוייםלבקר אחרים ולתת להם את  ההרגשה שאינם  רצוייםלבקר אחרים ולתת להם את  ההרגשה שאינם  רצויים""""

        - - - - אך לרומם את רוחם ולהעניק להם הרגשה טובהאך לרומם את רוחם ולהעניק להם הרגשה טובהאך לרומם את רוחם ולהעניק להם הרגשה טובהאך לרומם את רוחם ולהעניק להם הרגשה טובה. . . . לעשות כל אחדלעשות כל אחדלעשות כל אחדלעשות כל אחד

        ."    ."    ."    ."    והשקעת מאמץוהשקעת מאמץוהשקעת מאמץוהשקעת מאמץ    לכך דרושים כשרון מיוחדלכך דרושים כשרון מיוחדלכך דרושים כשרון מיוחדלכך דרושים כשרון מיוחד

 )נחמן מברסלב' ר(                                 
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 úáéùéá àøåðä çáèä æàî óìç ùãåç" æëøî

áøä" , íéìùåøéá øùà– äùåã÷ä åðúøéá.  

8 "íãà éëàìî" ,íéùåã÷ ,ùôð éðéãòå íéøåáéâ ,

íãéá äøåú éøôñå íãåîìú ìò íúãé÷ùá åçáèð.  

ä ùåãé÷ ìò íéçöøðä ïéá 'äøåú ìù äìäåàá ,

ùåã÷ä åðéðá íâ äðîéð ,èåø ïåøäà éòåø éä"ã.  

 áøòá äèî ìù äáéùéî äìòî ìù äáéùéì äìò

 øãñì ùãå÷ úáù"åá äìéì äéäú ùàå ."à 'øã" ç

 øãàá 'ñùú"ç.  

éä ïåøäà éòåø"éá ãìåð ã"á îùú ìåìà" è

)12.9.89.(  

øôñì èòî àì ùé åéúåðåëú ìò:  

äùåã÷ä äìéôúä ìò ,äååðòä ,äàøéäå äòðéöä.  

øéñçä àìå èéòîä àì õøà êøã ,éøáãä ìëáå í

 äùåã÷áù– á ÷ã÷ã"øéîçäå ä.  

øéãñä íòåðá ïéìåçä éðééðò úà íâ , åéúôù ìòå

êåéçä ùî àì íìåòî ,øéùä úåðéâðå ììää.  

á÷ì äãåú úøëäå íééç úçîù äîë" úà åàìéî ä

éòåø .ïëàå ,éé÷åìà êéðéòá ïç àùð , éðéòá ãñçå

 ד"בס
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øéòä éùðà. éòåø ìò óéñåàå äáøà ãåòå:  

ì äáäàå úã÷åéä äðåîàä ìòøéáëî.  

à úáäà"äùåã÷ä é ,à úáäà"äîìùä é , úáäà

íééçä. éçäå òáèä úáäà , äìåëù äáäà

äøöåð äùåã÷á.  

êúéà ìééèì ,éòåø , úøéöéî êúàéìô úà úåàøìå

êøáúé íùä ìù úåðîàä , çìåù êãåòá êúéà úáùì

 õò çåôúì ãé– äàéìôá åá ïðåáúîå , ääéîú

äëøáä éðôì ä÷é÷ùå , úùøàî íéîñ÷åî úåéäìå

êéðô ,åá äñéâðä íò.  

åììä íéòâøä úà úåéçì , äìéëà ìù íéãçåéîä

äáåøî äëøáå äèòî.  

éìà åä ,éúììéô äáøä äë åéìàù øòðä äæ . äæ

åúìéôú úå÷áãá íìåë ìò òéôùäù øòðä , íöòá

åúéååä.  

 íìòä äæ– äáäàä úà åðãîéì , úàå äùåã÷ä

"è÷ùáù äîöÉòä" ,äìéôú úîàá éäîå . éòåø ÷ø

á÷äå"åéä ä åìà íéòâøá . øáòî øáã äéä àì

êëì . ììôúä éòåøùëå"ä íù 'åéìò àø÷ð."  

 úéðåëéúä äáéùéä úà äáåøî äçìöäá íééñ éòåø

øá"áë äùàøá øùà â 'åéæ áøä -øåà , ãôñù
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 åéìò øîàå éòåøì"äìéôú éðà ."ò ù÷áúä éòåø" é

åéæ áøä- éðôì äçðî úìéôúá øåáéö çéìù úåéäì øåà

øúñà úéðòú ,ìéôú ìòåáë øîà åú ' áøä" àìù éî

 åæëù äìéôú òîùå äàø–  òãåé àìå ïéáî àì

øáåãî äîá ."ìåç íåéá éòåø ìù äçðî úìéôú ,

íéøåôéëä íåé ìù äçðî úìéôúë äðéä .ïë , ãò

éòåø ìù äìéôúáù äîöåòä êë éãë" . åðì åçöø

øåáéöä çéìù úà "– áë øîà 'áøä.  

éìà åä ,úúðù äî ìò êì äãåî.  

 éì úúð-  úàéòåø.  

éìù éòåø.  

éúììéô äáøä äë åéìàù øòðä äæå.  

éìù éòåø , ìëå àùã úåðéá øéùìå ãå÷øì íå÷îá

äðéâ,  

  ïáàä ìâì úçúî êðéä áëåù– äðáìä...  

éðá äîãàá êôåâ ÷ø êà ,çðåî äô.  

 ïåâéáå äîîãá àåä ÷ø– çð àåä íù!  

óçøì ãåò êéùîúå äàéøîî êúîùð åìéàå  

 äéäú ãéîú äîåùøå– úáöî ìò áìä!  

ãéúòá úàæä úáäìùä ãå÷éúå  

éðá êúîùð äëôäå ,ãéîúä ùàì!  
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ïðòøä êøá÷ ìòî äáöîë äáäìä äøòáå  

ïðòå ùà ãåîòì åðì äúééäå!  

ú ïòîìàø÷äå êåùçä éìéì úìéôà øé  

êúåî íò åðìåë áìá øúåðù ,ø÷éä åðãìé!  

å ïúéé éî"ùàä ãåîò "÷öåîä , ùåã÷äå éëøòä

äæä ,äìåãâ úçà ùàì êåôäé ,úðå åðìåë ÷æç

äùåã÷ä äìéôúáå äðåîàá ãéîú øåëæðå:  

"êìùë êéìò áéáç êøáç ãåáë àäé"  

ø÷éòäå ,çåîùì ùé !ãå÷éø äáøäá ,äøéù,  äðéâð

äùåã÷ äìéôúå.  

úùøåîä åæ ,úåäîä åæå êøãä åæ.  

 íééçä úà éòåø åðì äååéö êëáå.  

éòåø ìù åëøãá íéëéùîî.  

"õøà ,íîã éñëú ìà ,à åëáé ìàøùé úéá ìëå ú

ä óøù øùà äôéøùä'".  

ערב , ד"אימו של רועי אהרון רוט הי, אורלי(

  )השלושים להירצחו


