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מיִם:
שׁתוּל ַעלַ -פּ ְלגֵיָ -
ְהיָה ְכּ ֵעץ ָ
"...ו ָ
ְע ֵלהוּ לֹא יִבּוֹל"...
ִתּן ְבּ ִעתּוֹ ו ָ
ֲשׁר ִפּ ְריוֹ י ֵ
אֶ

הקדוש רועי אהרון רוט הי"ד
י"ב אלול תשמ"ט  -א' דר"ח אדר ב' תשס"ח
נרצח ע"י בן עוולה באהלה של תורה
בישיבת "מרכז הרב" ,ירושלים
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"מזמור לדוד ה' רועי לא אחסר"…
עם דמדומי חמה של יום השבת ,לאחר קריאתנו בתפילת מנחה "מנוחת אהבה
ונדבה ,מנוחת אמת ואמונה,מנוחת שלום ושלוה והשקט ובטח" ,יושבים אנו סביב
שולחנות ערוכים בסעודה שלישית ושרים" :מזמור לדוד,ה' רעי לא אחסר" .מנגנים
בנועם "נפשי ישובב ,ינחני במעגלי צדק למען שמו",
וכך ,בשמחה ובהתעלות ,ממשיכים ושרים ,ממשיכים ומנעימים.
אלו הם ששה פסוקים נפלאים ומרוממים ,אשר יוצרים ביחד מזמור אותו כינה אבן
עזרא בראשית פירושו "זה המזמור נכבד":

"מזמור לדוד ,ה' רעי לא אחסר!
בנאות דשא ירביצני ,על מי מנחות ינהלני,
נפשי ישובב ,ינחני במעגלי צדק למען שמו.
גם כי אלך בגיא צלמות  -לא אירע רע ,כי אתה עמדי; שבטך ומשענתך המה
ינחמני.
תערך לפני שלחן נגד צררי ,דשנת בשמן ראשי ,כוסי רויה,
אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי ושבתי בבית ה' לארך ימים") .תהילים כ"ג(
מזמור זה רווי כולו אווירת ביטחון בה' .האדם יודע שיש מישהו שמלווה אותו בשעת
צרותיו ,מגן עליו ומספק לו מאכל ,משתה ומגורים .אותה תחושה של אושר וביטחון
מובילה להבעת תודה כלפי שמיא ,ולבקשה להמשך של טוב וחסד.
אם נתבונן במזמור ,נגלה שהמשורר מתאר את עצמו בעזרת שני דימויים .הדימוי
הראשון הוא שה בתוך עדר,כאשר הרועה הוא הקב"ה והשה הוא האדם .הרועה
מנחה את עדרו לעבר כרי דשא רעננים וירוקים ,אל מעיינות מים שופעים ,ומובילו
בדרך הנכונה והבטוחה .גם במציאות של גיא צלמוות ,מציאות של סכנות ואסונות -
בטוח השה ברועה הנאמן שנמצא עמו תמיד ושומר עליו מפני הרעות המתקרבות.
הדימוי השני בו משתמש המשורר הוא של אורח המתארח בביתו של הקב"ה .בעל
הבית מספק את כל צרכיו של אורחו  -מעניק לו הגנה כנגד צורריו ,מספק לו אוכל
ושאר תענוגים ודואג לכל מחסורו .בדימוי זה רוצה המשורר להביע את שלוותו
וביטחונו בקב"ה ,כאותו אורח ,שנאמן עליו המארח שידאג לו ויעזור לו.
)שלומי רוזנברג(
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ִמזְ מוֹר ְל ָדוִ ד :ה' ר ִֹעי ,לֹא ֶא ְח ָסר.
ַה ֵלנִ י.
יצ ִני; ַעלֵ -מי ְמנֻחוֹת ְינ ֲ
ִבּ ְנאוֹת ֶדּ ֶשׁא ,י ְַר ִבּ ֵ
ְשׁוֹבב; י ְַנ ֵחנִ י ְב ַמ ְעגְּ ֵליֶ -צ ֶדקְ ,ל ַמ ַען ְשׁמוֹ.
ַפ ִשׁי י ֵ
נְ
אַתּה
ירא ָרעִ --כּיָ -
גַּם ִכּיֵ -א ֵל ְך ְבּגֵיא ַצ ְל ָמוֶת ,לֹאִ -א ָ
ִע ָמּ ִדי;
ַח ֻמ ִני.
וּמ ְשׁ ַע ְנ ֶתּ ָךֵ ,ה ָמּה ְינ ֲ
ִשׁ ְב ְט ָך ִ
ַתּ ֲער ְֹך ְל ָפנַיֻ ,שׁ ְל ָחןֶ --נגֶד צ ְֹר ָרי;
כּוֹסי ְר ָויָה.
ֹאשׁיִ ,
ִדּ ַשּׁ ְנ ָתּ ַב ֶשּׁ ֶמן ר ִ
פוּניָ --כּל-יְ ֵמי ַחיָּי;
ָח ֶסד י ְִר ְדּ ִ
אַך ,טוֹב ו ֶ
ְ
ָמים.
וְ ַשׁ ְב ִתּי ְבּ ֵבית-ה'ְ ,לא ֶֹר ְך י ִ

ַעטֹף --וְ ִל ְפנֵי ה' ,יִ ְשׁפּ ְֹך ִשׂיחוֹ.
ְתּ ִפ ָלּהְ ,ל ָע ִני ִכי-י ֲ
ה'ִ ,שׁ ְמ ָעה ְת ִפ ָלּ ִתי; וְ ַשׁוְ ָע ִתיֵ ,א ֶלי ָך ָתבוֹא.
ֶיךִ ,מ ֶמּנִּ יְ --בּיוֹם ַצרִ -לי:
אַלַ -תּ ְס ֵתּר ָפּנ ָ

מדברי הרב קוק על השירה:
÷.áâùðä åãåçéá ùéä ìë ìù éì÷éñåîä éøéùä êøòä úà øàúìî åðøåéö àåä øö
ïåéìòä íìåòä ìà ,íééäìà äøîæ éøéù ìù ùôåçä éãé ìò åðúåìòúä êåúî ìáà
,íéáâùðå íéùåã÷ ,íéîîåø íéöôç àìîä
úà ,éåöîä ìëá éäìàä øèùîä úà ,íéîìåòä éç øåà ìù áåèä úà íéàåø åðà
êåúî åðà íéëøáîå ,åéøèùî ãåäá äìåãâå úåîîåúùä åðàìîîä ,íìùä ãåçéä
"íéîìåòä éç ìà ãéçé êìî .äøîæ éøéùá øçåáä êåøá" :íéîìåò úçîù

זמירון סעודה שלישית לזכרו של רועי אהרון רוט הי"ד

-5-

, כתב רועי אהרון רוט הי"ד, בלבד14  והוא כבן,2004 בשנת
 הנוגעים ליצירתו של אדריכל,את אחד השירים המופלאים
:היקום

íìåòä úåàìôðî ãçà úà éúéàø ø÷åáä"
.íìåë ìù íåéä ìéçúî êéà éúéàø ø÷åáä
,íéëàìîä úøéù úà úåöééöî íéøåôéö úåàî
.íéëøáî íä ,äìåòä ùîùä úàå
,úéðåðùé äðãåò ùîùä
.úéøåìáä úà éì úøãáî äøéø÷ä çåøäå
,äîéòð ë"ë ø÷åáä úðéö
.äøéòî àéä -íéðöéðä éðåùàø úà
,íééîùì úåìòì äëéùîî ùîùäå
.íééðéòä úà íéôùôùî ,íéî÷ íéùðà
.ìåãâä òâøä úà åãéñôä íä ,åãéñôä íä
.ìåëéáë íåé ãåò åäæ íìéáùá
,íéäãîä òâøä úà çëùà àì éðà êà
"íééçì øøåòúî íìåòä åáù
()רועי אהרון רוט הי"ד
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"כשהנשמה מאירה גם שמים עוטי ערפל מפיקים אור נעים"
)הרב קוק(

שׁוֹך ַע ְב ְדּ ָך ֶאל ְרצוֹנְ ָך .יָרוּץ
ֶפשׁ אַב ָה ַר ְח ָמןְ .מ ְ
ְי ִדיד נ ֶ
ֶע ַרב לוֹ
ַע ְב ְדּ ָך ְכּמוֹ אַיָּלִ .י ְשׁ ַתּ ֲחוֶה מוּל ָה ָד ֵר ָךִ .כּי י ֱ
נוֹפת צוּף וְ ָכל ַט ַעם:
ידוּת ָךִ .מ ֶ
י ְִד ְ
אַה ָב ְת ָך .אָנָּא
חוֹלת ֲ
ַפ ִשׁי ַ
עוֹלם .נ ְ
ָאה זִ יו ָה ָ
ָהדוּר נ ֶ
ֵאל נָא ְר ָפא נָא ָלהְּ .בּ ַה ְראוֹת ָלהּ נ ַֹעם זִ יו ְָך .אָז
עוֹלם:
ִתּ ְת ַחזֵּק וְ ִת ְת ַר ֵפּא .וְ ָהיְ ָתה ָלהּ ִשׂ ְמ ַחת ָ
הוּב ָךִ .כּי זֶה
חוּסה נָּא ַעל ֵבּן ֲא ְ
ֶהמוּ ַר ֲח ֶמי ָך .וְ ָ
ָו ִתיק י ֱ
ַכּ ֶמּה נִ ְכסוֹף נִ ְכ ַסףִ .ל ְראוֹת ְבּ ִת ְפ ֶא ֶרת ֻעזּ ְָך .אָנָּא ֵא ִלי
חוּסה נָּא וְ אַל ִתּ ְת ַע ָלּם:
ַמ ְח ַמד ִל ִבּיָ .
לוֹמ ְך.
וּפרוֹשׂ ָח ִביב ָע ַליֶ .את ֻס ַכּת ְשׁ ָ
ָלה נָא ְ
ִהגּ ֶ
ילה וְ ִנ ְשׂ ְמ ָחה ָב ְךַ .מ ֵהר
בוֹד ָך .נ ִָג ָ
ָתּ ִאיר ֶא ֶרץ ִמ ְכּ ְ
עוֹלם:
ימי ָ
מוֹעד .וְ ָחנֵּנוּ ִכּ ֵ
אָהוּב ִכּי ָבא ֵ

אָבינוּ אָב ָה ַר ֲח ָמןַ ,ה ְמ ַר ֵחםַ ,ר ֶחם ָע ֵלינוּ ,וְ ֵתן ְבּ ִל ֵבּנוּ
ִ
וּל ַל ֵמּד,
וּל ַה ְשׂ ִכּילִ ,ל ְשׁמ ַֹע ִל ְלמֹד ְ
ִבּינָה ְל ָה ִבין ְ
וּל ַקיֵּם ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ַת ְלמוּד
ִל ְשׁמֹר וְ ַל ֲעשׂוֹתְ ,
תוֹר ֶת ָך ,וְ ַד ֵבּק ִל ֵבּנוּ
אַה ָבה .וְ ָה ֵאר ֵעינֵינוּ ְב ָ
תּוֹר ֶת ָך ְבּ ֲ
ָ
יִראָה ֶאת ְשׁ ֶמ ָך:
וּל ְ
אַה ָבה ְ
ַחד ְל ָב ֵבנוּ ְל ֲ
וֹתי ָך ,וְ י ֵ
ְבּ ִמ ְצ ֶ

זמירון סעודה שלישית לזכרו של רועי אהרון רוט הי"ד

-7-

אַ ְד ַר ָבּה,
ֵתּן ְבּ ִל ֵבּנוּ ֶש ִנ ְר ֶאה ָכּל ֶא ָחד ַמ ֲע ַלת ֲח ֵב ֵרינוּ וְ לֹא
ֶח ְסרוֹ ָנם
וְ ֶשנְּ ַד ֵבּר ָכּל ֶא ָחד ֶאת ֲח ֵברוֹ ְבּ ֶד ֶר ְך ַה ָיּ ָשר וְ ָה ָרצוּי
ְל ָפ ֶני ָך,
וְ אַל ַי ֲע ֶלה ְב ִל ֵבּנוּ שוּם ִשׂנְ אָה ֵמ ֶא ָחד ַעל ֲח ֵברוֹ
ילה...
ָח ִל ָ
וּ ְת ַח ֵזּק אוֹ ָתנוּ ְבּאַ ֲה ָבה ֵא ֶלי ָך
יך ֶשיְּ ֵהא ַהכֹּל ַנ ַחת רוּ ַח
ַכּ ֲא ֶשר ָגּלוּי וְ ָידוּ ַע ְל ָפ ֶנ ָ
ֵא ֶלי ָך...
אָ ֵמן ֵכּן יְ ִהי ָרצוֹן:

"הרצון לטעת אילנות נובע מהחשק להיטיב
לדורות הבאים"

וּב ִשׁ ְב ָיה.
תוּנים ַבּ ָצ ָרה ַ
שר ֵאלַ .ה ְנּ ִ
אַחינוּ ָכּל ֵבּית יִ ָ
ֵ
ַבּ ָשׁהַ .ה ָמּקום י ְַר ֵחם
וּבין ַבּיּ ָ
עומ ִדים ֵבּין ַבּיָּם ֵ
ָה ְ
אורה.
וּמ ֲא ֵפ ָלה ְל ָ
ָחהֵ .
יאם ִמ ָצּ ָרה ִל ְרו ָ
יוצ ֵ
יהם וְ ִ
ֲע ֵל ֶ
וּבזְ ַמן ָק ִריב:
ָלא ִ
וּמ ִשּׁ ְעבּוּד ִלגְ ֻא ָלּהַ .ה ְשׁ ָתּא ַבּ ֲעג ָ
ִ
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"אי אפשר לו לאדם ,לא בשכל לבדו ולא ברגש לבדו .תמיד
צריך שיהיה ממזג את השכל עם הרגש"

זוּל ְת ָך
עולם ַהזֶּה .וְ ֵאין ָ
רוך ְל ָך ה' ֱאל ֵקינוּ ָבּ ָ
ֵאין ֲע ְ
גּוא ֵלנוּ
עולם ַה ָבּאֶ .א ֶפס ִבּ ְל ְתּ ָך ֲ
ַמ ְל ֵכּנוּ ְל ַחיֵּי ָה ָ
יענוּ ִל ְת ִח ַיּת
מושׁ ֵ
דּומה ְלּ ָך ִ
יח .וְ ֵאין ֶ
ִלימות ַה ָמּ ִשׁ ַ
ַה ֵמּ ִתים:

אַתּה
הורה ִהיאָ .
ָת ָתּ ִבּי ְט ָ
ֱאל ַקיְ .נ ָשׁ ָמה ֶשׁנּ ַ
אַתּה
אַתּה נְ ַפ ְח ָתּהּ ִבּי .וְ ָ
אַתּה ְי ַצ ְר ָתּהָּ .
אתהָּ .
ְב ָר ָ
אַתּה ָע ִתיד ִל ְטּ ָלהּ ִמ ֶמּנִּ י.
ְמ ַשׁ ְמּ ָרהּ ְבּ ִק ְר ִבּי .וְ ָ
ירהּ ִבּי ֶל ָע ִתיד ָלבוא:
וּל ַה ֲחזִ ָ
ְ

שמּ ְח ָתּ א ְי ַבי ִלי:
ית ִני .וְ לא ַ
רומ ְמ ָך ה' ִכּי ִד ִלּ ָ
ֲא ִ
ַתּ ְר ָפּ ֵאנִ י:
יך ו ִ
ַע ִתּי ֵא ֶל ָ
להיִ .שׁוּ ְ
ה' ֱא ָ
ִית ִני ִמיּ ְָר ִדי בור:
ַפ ִשׁיִ .חיּ ַ
ית ִמן ְשׁאול נ ְ
ה' ֶה ֱע ִל ָ
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מוּלוהי ָע ָלי:
ִ
אָשׁיב לה'ָ .כּל ַתּגְ
ָמה ִ
וּב ֵשׁם ה' ֶא ְק ָרא:
כּוס יְשׁוּעות ֶאשּאְ .
נְ ָד ַרי לה' ֲא ַשׁ ֵלם .נ ְֶג ָדּה ָנּא ְל ָכל ַעמּו:
ידיו:
ָקר ְבּ ֵעינֵי ה'ַ .ה ָמּוְ ָתה ַל ֲח ִס ָ
יָ
אָנָּה ה' ִכּי ֲא ִני ַע ְב ֶדּ ָךֲ .אנִ י ַע ְב ְדּ ָך ֶבּן ֲא ָמ ֶת ָך ִפּ ַתּ ְח ָתּ
מוס ָרי:
ְל ֵ
וּב ֵשׁם ה' ֶא ְק ָרא:
תּודהְ .
ֶבח ָ
ְל ָך ֶאזְ ַבּח ז ַ
נְ ָד ַרי לה' ֲא ַשׁ ֵלּם .נ ְֶגּ ָדּה נָּא ְל ָכל ַעמּו:
ְרוּשׁ ָליִםַ .ה ְללוּיָהּ:
תוכ ִכי י ָ
ְבּ ַח ְצרות ֵבּית ה'ְ .בּ ֵ

רומ ֶמ ָךּ:
אוד ָךֱּ .אל ַקי ֲא ְ
אַתּה וְ ֶ
ֵאִ -לי ָ
עולם ַח ְסדּו:
הודוּ לה' ִכּי טובִ .כּי ְל ָ

ֵא ֶלי ָך ה' ֶא ְק ָרא;

וְ ֶאל-ה'ֶ ,א ְת ַחנָּן.

ְשׁ ַמע-ה' וְ ָחנֵּנִ י;

ה'ֱ ,היֵה-עֹזֵר ִלי.

"מתוך השלהבת הגדולה של אורם הרוחני של ישראל
בא כח החיים של כל הפעולות הטובות של הלאומיים"
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"בתוך שמחת הנפש ,אור ה 'זורח".

ָי-הּ ֶא ְכסֹף נֹ ַעם ַש ָבּת ַה ַמּ ְת ֶא ֶמת וּ ִמ ְתאַ ֶח ֶדת
ִבּ ְסֻג ָלּ ֶת ָךְ .משֹ ְך נֹ ַעם ִי ְראָ ֶת ָך ְל ַעם ְמ ַב ְק ֵשי ְרצוֹ ֶנ ָך,
ַק ְדּ ֵשם ִבּ ְק ֻד ַשּת ַה ַשּ ָבּת ַה ִמּ ְתאַ ֶח ֶדת ְבּתוֹ ָר ֶת ָךְ ,פּ ַתח
ָל ֶהם נֹ ַעם וְ ָרצוֹן ִל ְפתוֹ ַח ַש ֲע ֵרי ְרצוֹ ֶנ ָך:
ָה ָיה הֹ ֶוה ָשמוֹר שוֹ ְמ ֵרי וּ ְמ ַצ ִפּים ַש ָבּת ָק ְד ֶש ָךְ ,כּאַ ָיל
יקי ָמ ִים ֵכּן ַנ ְפ ָשם ַתּ ֲערֹג ְל ַק ֵבּל נֹ ַעם
ַתּ ֲערֹג ַעל ֲא ִפ ֵ
ַש ָבּת ַה ִמּ ְתאַ ֶח ֶדת ְבּ ֵשם ָק ְד ֶש ָךַ .ה ֵצּל ְמאַ ֲח ֵרי ִל ְפרֹש
ִמן ַה ַשּ ָבּת ְל ִב ְל ִתּי ִתּ ְה ֶיה ָסגוּר ֵמ ֶהם ִש ָשּה ָי ִמים,
ַה ְמ ַק ְבּ ִלים ְק ֻד ָשּה ִמ ַשּ ָבּת ָק ְד ֶש ָך ,וְ ַט ֵהר ִל ָבּם ֶבּ ֱא ֶמת
וּ ֶב ֱאמוּ ָנה ְל ָע ְב ֶדּ ָך:
יך ִמ ְתגּוֹ ְל ִלים ַעל ַעם ָק ְד ֶש ָךְ ,ל ַה ְשקוֹת
וְ יִ ְהיוּ ַר ֲח ֶמ ָ
ְצ ֵמ ֵאי ַח ְס ֶדּ ָךִ ,מ ָנּ ָהר ַהיּוֹ ֵצא ֵמ ֵע ֶדןְ ,ל ַע ֵטּר ֶאת
ִי ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ִת ְפ ֶא ֶרת ַה ְמּ ָפ ֲא ִרים אוֹ ְת ָך ַעל ְי ֵדי ַש ַבּת
ילם ַנ ֲח ַלת ַי ֲעקֹב
ָק ְד ֶש ָךָ .כּל ִש ָשּה ָי ִמים ְל ַה ְנ ִח ָ
יר ָך:
ְבּ ִח ֶ
יעי עֹ ֶנג ָהרוּחוֹת ,וְ ֵע ֶדן
ַה ַשּ ָבּת נֹ ַעם ַהנְּ ָשמוֹת וְ ַה ְשּ ִב ִ
ַה ְנּ ָפשוֹת ְל ִה ְת ַע ֵדּן ְבּאַ ֲה ָב ֶת ָך וּ ְב ִי ְראָ ֶת ָךַ .ש ָבּת קֹ ֶדש,
ַנ ְפ ִשי חוֹ ַלת אַ ֲה ָב ֶת ָךַ ,ש ָבּת קֹ ֶדש ַנ ְפשוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל
ית ָך.
יך ֶי ֱח ָסיוּןִ ,י ְרוְ יֻן ִמ ֶדּ ֶשן ֵבּ ֶ
ְבּ ֵצל ְכּ ָנ ֶפ ָ
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"טוב להאדם להרגיל את עצמו שיוכל להחיות את עצמו עם איזה
ניגון כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד"...
)רבי נחמן מברסלב(

רוּרה:
ֻלּת י ְִמ ְינ ָךַ .תּ ִתּיר ְצ ָ
אָנָּאְ .בּכֹ ַח ְגּד ַ
ַק ֵבּל ִרנַּת ַע ְמּ ָךַ .שׂ ְגּ ֵבנוּ ַט ֲה ֵרנוּ נוֹ ָרא:
ִחוּד ָךְ .כּ ָב ַבת ָשׁ ְמ ֵרם:
נָא גִ בּוֹר .דּוֹ ְר ֵשׁי י ְ
ָמ ֵלם:
ָבּ ְר ֵכם ַט ֲה ֵרםַ .ר ֲח ֵמי ִצ ְד ָק ְת ָךָ .תּ ִמיד גּ ְ
ַהל ֲע ָד ֶת ָך:
טוּב ָך .נ ֵ
ֲח ִסין ָקדושְׁ .בּרוֹב ְ
ֻשּׁ ֶת ָך:
ֵאהְ .ל ַע ְמּ ָך ְפּנֵה .זוֹ ְכ ֵרי ְקד ָ
ָחיד גּ ֶ
יִ
וּשׁ ַמע ַצ ֲע ָק ֵתנוּ .יוֹ ֵד ַע ַתּ ֲעלֻמוֹת:
ַשׁוְ ָע ֵתנוּ ַק ֵבּלְ .

ַפ ִשׁיֶ ,את-ה':
ָבּ ְר ִכי נ ְ
ה' ֱאל ַֹקיָ ,גּ ַד ְל ָתּ ְמּאֹד; הוֹד וְ ָה ָדר ָל ָב ְשׁ ָתּ.

חדשׁ ַהזֶּהִ .כּ ְנבוּאַת ֲא ִבי חוֹזֶה .וְ יִ ָשּׁ ַמע ְבּ ַביִת
ְי ִהי ַה ֶ
יְמ ֵלּא
שמ ָחהָ .חזָק ַ
זֶה קול ָשׂשׂוֹן וְ קוֹל ְ
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ִשׁ ַלח
ַע ֶשׂה ַבּ ָקּ ָשׁ ֵתנוּ .וְ הוּא י ְ
אַמּיץ י ֲ
לותינוִּ .
ִמ ְשׁ ֲא ֵ
ָדינוְּ .בּ ָר ָכה וְ ַה ְצ ָל ָחה:
ְבּ ַמ ֲע ֶשׂה י ֵ
רבי נחמן לימדúà åðéùåôéçá åðúìåëé ìëë õîàúäì åðéìò" :
.äèìçä éùåçðå íéøùé úåéäì åðéìò .åðîöò ìòå íìåòä ìò úîàä
éòâøå úå÷ôñä ìë íéîìòð ,úåèùôáå äðåîàá äååìî ùåôéçäùëå
"äðéðøî ïåöø úåòéáù úøúåðå øáùîä

אלי
יכ ֵאל ,וּ ִמ ְשּׂמֹ ִ
ימ ִיני ִמ ָ
ְבּ ֵשם ה' ֱאלֹ ֵקי יִ ְשׂ ָר ֵאלִ ,מ ִ
יאל ,וּ ֵמ ֲאחוֹ ַרי ְר ָפ ֵאל ,וְ ַעל
יאל ,וּ ִמ ְלּ ָפ ַני אוּ ִר ֵ
ַג ְב ִר ֵ
אשי ְש ִכי ַנת ֵא-ל:
רֹ ִ

וְ ָהיָהְ --כּ ֵעץָ ,שׁתוּל ַעלַ -פּ ְלגֵיָ -מיִם:
ֲא ֶשׁר ִפּ ְריוֹ ,יִ ֵתּן ְבּ ִעתּוֹ--וְ ָע ֵלהוּ לֹאִ -יבּוֹל; וְ כֹל ֲא ֶשׁר-
יח:
ַצ ִל ַ
ַע ֶשׂה י ְ
יֲ

"אין האדם מוכשר לשום כח רוחני בשלמות גדולה כזאת
שהוא מוכשר לאמונה ואהבה"
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ַדּע ְל ָך ֶשכֹּל רוֹ ֶעה וְ רוֹ ֶעה ֵיש לוֹ ִניגּוּן ְמיֻ ָחד ִמ ֶשּלוֹ.
ירה ְמיֻ ֶח ֶדת
ַדּע ְל ָך ֶש ֶכּל ֵע ֶשׂב וְ ֵע ֶשׂב ֵיש לוֹ ִש ָ
ִמ ֶשּלוֹ.
ירת ָה ֲע ָשׂ ִבים ַנ ֲע ָשׂה ִניגּוּן ֶשל רוֹ ֶעה.
וּ ִמ ִשּ ַ
ירה
ַכּ ָמּה ָי ֶפה ַכּ ָמּה ָי ֶפה וְ ָנ ֶאה ְכּ ֶששּוֹ ְמ ִעים ַה ִשּ ָ
יהם וּ ְב ִשׂ ְמ ָחה
ֶש ָלּ ֶהם טוֹב ְמאוֹד ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ֵבּי ֵנ ֶ
ַל ֲעבוֹד ֶאת ה'
ירת ָה ֲע ָשׂ ִבים ִמ ְת ַמ ֵלּא ַה ֵלּב וּ ִמ ְשתּוֹ ֵקק.
וּ ִמ ִשּ ַ
ירה ִמ ְתעוֹ ֵרר וּ ִמ ְשתּוֹ ֵקק ֶאל ֶא ֶרץ
וּ ְכ ֶש ַה ֵלּב ִמן ַה ִשּ ָ
ִי ְשׂ ָר ֵאל אוֹר ָגּדוֹל ֲא ַזי ִנ ְמ ָש ְך וְ הוֹ ֵל ְך ִמ ְק ֻד ָשּ ָתה ֶשל
ָהאָ ֶרץ ָע ָליו
ירת ָה ֲע ָש ִבים ַנ ֲע ָשה ִניגּוּן ֶשל ַה ֵלּב:
וּ ִמ ִשּ ַ

לתי ְִך
אַה ַבת ְכּלוּ ָ
עוּרי ְִך ֲ
ָכ ְר ִתּי ָל ְך ֶח ֶסד ְנ ַ
אָמר ה' ז ַ
כֹּה ַ
רוּעה:
אַח ַרי ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְבּ ֶא ֶרץ לֹא זְ ָ
ֶל ְכ ֵתּ ְך ֲ
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שׁוּעים ִכּי ִמ ֵדּי
ִ ַקּיר ִלי ֶא ְפ ַריִם ִאם יֶלֶד ַשׁ ֲע
ִ ֲה ֵבן י
ַד ְבּ ִרי בּוֹ ָזכֹר ֶאזְ ְכּ ֶרנּוּ עוֹד ַעל ֵכּן ָהמוּ ֵמ ַעי לוֹ ַר ֵחם
:'ֲא ַר ֲח ֶמנּוּ ְנ ֻאם ה

.אָך ַהגּ ֵֹאל א ִֹתי ִמ ָכּל ָרע ְי ָב ֵר ְך ֶאת ַה ְנּ ָע ִרים
ְ ַה ַמּ ְל
.אַב ָר ָהם וְ ִי ְצ ָחק
ְ בוֹתי
ַ וְ יִ ָקּ ֵרא ָב ֶהם ְשׁ ִמי וְ ֵשׁם ֲא
:אָרץ
ֶ יִדגּוּ ָלרֹב ְבּ ֶק ֶרב ָה
ְ ְו

àéä äëéøö ,íìåë íééðçåøä äéùåøéôá ,äøåúä כל
çåøå åèòá çë ,åááìá õîåà ùéù éî ìë .åðìöà úåìòúäì
åáä ÷åòöìå äëøòîä ìà úàöì àåä àåø÷ ,åúîùðá 'ä
éìîìà ,åðøåãá íéàåø åðééä ,øçà éøîâì ,øçà äæçî .øåà
äøåúá íéàìåîîä ,ïåøùëä éìòáî íåùø ÷ìç åáãðúð
÷åñòì ,äîéðô åëåúá 'ä íøë úà ãåáòì ,áåè ìëùáå
ìù ïøåøéáá ,äãåáòäå äðåîàä éâùåî ìù íúøäèá
.úåäìàä éðéðòá úåòéãä
" קכ-  קכ"ג,' אגרות ב,הרב ראי"ה קוק
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ַמּר ְל ִשׁ ְמ ָך ֶע ְליוֹן:
וּלז ֵ
טוֹב ְלהוֹדוֹת לה'ְ .
ָת ָך ַבּ ֵלּילוֹת:
ֶאמוּנ ְ
ְל ַהגִּ יד ַבּבּוֹ ֶקר ַח ְס ֶדּ ָך .ו ֱ

קוּמי.
ַע ִרי ֵמ ָע ָפר ִ
ִה ְתנ ֲ
אַר ֵתּ ְך ַע ִמּי.
ִל ְב ִשׁי ִבּגְ ֵדי ִת ְפ ְ
ִשׁי ֵבּית ַה ַלּ ְח ִמי.
ַעל יַד ֶבּן י ַ
אָלהּ.
ַפ ִשׁי ְג ָ
ָק ְר ָבה ֶאל נ ְ
עור ִרי.
עור ִרי ִה ְת ְ
ִה ְת ְ
אורי.
קוּמי ִ
אור ְך ִ
ִכּי ָבא ֵ
עוּרי ִשׁיר ַדּ ֵבּ ִרי.
עוּרי ִ
ִ
ְכּבוד ה' ָע ַליִ ְך ִנגְ ָלה.
בּואי ְב ָשׁלום ֲע ֶט ֶרת ַבּ ְע ָלהּ.
ִ
וּב ָצ ֳה ָלה.
גַּם ְבּ ִרנָּה ְ
ֻלּה.
תּוך ֱאמוּנֵי ַעם ְסג ָ
ְ
בּואי ַכ ָלּה:
בּואי ַכ ָלּהִ .
בּואי ַכ ָלּהִ .
ִ
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יך ֵעינֵינוּ:
ַע ֶשׂהִ .כּי ָע ֶל ָ
ֵדע ַמה נּ ֲ
ַחנוּ לֹא נ ַ
ַאנ ְ
וֲ
יךִ .כּי ֵמעוֹ ָלם ֵה ָמּה:
ַח ָס ֶד ָ
יך ה' ו ֲ
זְ כֹר ַר ֲח ֶמ ָ

עשׁר
וּמתּוֹ ְך ֶ
ַכּנוּ ְל ַק ֵבּל ַשׁ ָבּתוֹת ִמתּוֹ ְך רֹב ִשׂ ְמ ָחה ִ
וְ ז ֵ
וּמתּוֹ ְך ִמעוּט ֲעוֹנוֹת:
וְ ָכבוֹד ִ

וְ ִכי ָי ָדיו ֶשל מֹ ֶשה עוֹשׂוֹת ִמ ְל ָח ָמהֶ ...א ָלּא ִבּזְ ַמן
ֶש ִי ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְס ַתּ ְכּ ִלים ְכּ ַל ֵפּי ַמ ְע ָלה ,וּ ְמ ַש ְע ְבּ ִדים ֶאת
יהם ֶש ַבּ ָשּ ַמ ִיםָ --היוּ ִמ ְת ַגּ ְבּ ִרים;
ִל ָבּם ַל ֲא ִב ֶ
ָחש ְמ ַחיֶּהֶ :א ָלּא ִבּזְ ַמן
ָחש ֵמ ִמית וְ ִכי נ ָ
וְ ִכי נ ָ
וּמ ַש ְע ְבּ ִדים ֶאת
ֶש ִי ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְס ַתּ ְכּ ִלים ְכּ ַל ֵפּי ַמ ְע ָלהְ ,
יהם ֶש ַבּ ָשּ ַמיִםָ --היוּ ִמ ְת ַר ְפּ ִאים;
ִל ָבּם ַל ֲא ִב ֶ

יהוּדה,
יתי; וה' ,שׁ ֵֹכן ְבּ ִציּוֹן .וִ ָ
יתיָ ,דּ ָמם לֹא-נִ ֵקּ ִ
וְ ִנ ֵקּ ִ
רוּשׁ ַלִםְ ,לדוֹר וָדוֹר.
עוֹלם ֵתּ ֵשׁב; וִ י ָ
ְל ָ
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"íéòîåù åéä åìéà,ïééãò íåìë éúåà åîòè àì íìåòä
åéä ,äìù ãå÷éøäå ïåâéðä íò øîåà éðàù úçà äøåú
åìéôà åìåë íìåòä ìë åðéä.øåîâ ìåèéáá íéìèá íìåë
úåìëë íéìèáúî íìåòá ùéù äî ìëå íéáùòå úåéç
ãåàî âìôåîäå àìôåîä âåðòúä íöåò ìãåâî ùôðä
)..."ãåàîרבי נחמן מברסלב(

וְ ַע ָתּה ָב ִנים ִשירוּ ַל ֶמּ ֶל ְך ְבּ ִת ְפ ֶא ֶרת ְמפוֹאָר,
יעים ְבּקוֹל ִש ְבחוֹ:
וְ אַ ְש ֵרי ֲע ָב ָדיו ַה ַמּ ְש ִמ ִ

יִח ְל ָתּנִ י.
זְ כֹרָ -דּ ָברְ ,ל ַע ְב ֶדּ ָךַ --עלֲ ,א ֶשׁר ַ
ָת ִני.
ֶח ָמ ִתי ְב ָענְ יִ יִ :כּי ִא ְמ ָר ְת ָך ִחיּ ְ
זֹאת נ ָ
יתי:
ָט ִ
תּוֹר ְת ָך ,לֹא נ ִ
יצ ִני ַעדְ -מאֹד; ִמ ָ
ֵדיםֱ ,ה ִל ֻ
זִ

אמרוּ ְל ָך
ֲחמוֹל ַעל ַמ ֲע ֶשׂי ָך וְ ִת ְשׂ ַמח ְבּ ַמ ֲע ֶשׂי ָך וְ יֹ ְ
יך;
חוֹ ֶסי ָך ְב ַצ ֶדּ ְק ָך ֲעמוּ ֶס ָ
ישי ָך ִבּ ְקדוּ ָשּ ְת ָך
יך ִכּי ַמ ְק ִד ֶ
ֻת ְק ַדּש אָדֹון ַעל כֹּל ַמ ֲע ֶשׂ ָ
ִק ַדּ ְש ָתָּ ,נ ֶאה ְל ָקדוֹש ְפּ ֵאר ִמ ְקדוֹ ִשים:
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הבעש"ט" :בנפש האדם ,כל אדם ,יש שורש אלקי
שהוא כולו טוב"

ַשּׁה;
ְשׂ ְמ ָך ֱאל ִֹהים ְכּ ֶא ְפ ַריִם וְ ִכ ְמנ ֶ
יִ
ְי ָב ֶר ְכ ָך יְ הוָה ,וְ יִ ְשׁ ְמ ֶר ָך.
ֶךּ.
יחנּ ָ
יך ,וִ ֻ
ָאר יְ הוָה ָפּנָיו ֵא ֶל ָ
יֵ
ָשׂם ְל ָך ָשׁלוֹם.
יך ,וְ י ֵ
ִשּׂא יְ הוָה ָפּנָיו ֵא ֶל ָ
יָ

ַפ ִשׁי ַת ֲערֹג
יקיָ -מ ִיםֵ --כּן נ ְ
ְכּאַיָּלַ ,תּ ֲערֹג ַעלֲ -א ִפ ֵ
ֵא ֶלי ָך ֱאל ִֹקים.
ַפ ִשׁיֵ ,לאל ִֹקיםְ --ל ֵא-ל ָחי:
ָצ ְמאָה נ ְ
ָמ ַתי אָבוֹא; וְ ֵא ָר ֶאהְ ,פּנֵי ֱאל ִֹקים:

הבעש"טàìà ,øáùî ìù äøéåàá äúéä àì íìåòä úàéøá :
ìù "óúåù" àåä ìàøùéî íãàä .äéðåîøäá , ïååëî ïåðëúá
ìòù ïàëî .øúåé ùåã÷ ,øúåé äôé íìåò úàéøáá àøåáä
"ãéîú äçîùá úåéäì ìàøùéî íãà
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ִכּי ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאתֲ ,א ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם--לֹא-
נִ ְפ ֵלאת ִהוא ִמ ְמּ ָך ,וְ לֹא ְרח ָֹקה ִהיא.
ַע ֶלהָ -לּנוּ ַה ָשּׁ ַמיְ ָמה
לֹא ַב ָשּׁ ַמיִםִ ,היאֵ :לאמֹרִ ,מי י ֲ
ַע ֶשׂנָּה .וְ לֹאֵ -מ ֵע ֶבר
ַשׁ ִמ ֵענוּ א ָֹתהּ ,וְ נ ֲ
וְ יִ ָקּ ֶח ָה ָלּנוּ ,וְ י ְ
ַע ָברָ -לנוּ ֶאלֵ -ע ֶבר ַהיָּם
ַליָּםִ ,היאֵ :לאמֹרִ ,מי י ֲ
ַע ֶשׂנָּהִ .כּיָ -קרוֹב
ַשׁ ִמ ֵענוּ א ָֹתהּ ,וְ נ ֲ
וְ יִ ָקּ ֶח ָה ָלּנוּ ,וְ י ְ
וּב ְל ָב ְב ָךַ ,ל ֲעשֹׂתוֹ.
יך ִ
ֵא ֶלי ָך ַה ָדּ ָברְ ,מאֹדְ :בּ ִפ ָ

יקים
עוֹטי ֲע ָר ֶפל ְמ ִפ ִ
ירה ,גַם ָש ַמיִם ֵ
ְכּ ֶש ַה ְנּ ָש ָמה ְמ ִא ָ
ָעים:
אוֹר נ ִ

ַלכֹּל ,זְ ָמן; וְ ֵעת ְל ָכלֵ -ח ֶפץַ ,תּ ַחת ַה ָשּׁ ָמיִם.
ֵעת ֶל ֱאהֹב וְ ֵעת ִל ְשׂנֹא,
ֵעת ִמ ְל ָח ָמה וְ ֵעת ָשׁלוֹם:

אַחי וְ ֵר ָעיֲ .א ַד ְבּ ָרה נָּא ָשׁלום ָבּ ְך:
ְל ַמ ַען ַ
ְל ַמ ַען ֵבּית ה' ֱאל ֵקינוּ ֲא ַב ְק ָשׁה טוב ָל ְך:
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אָדם.
אוֹתיוִ ,ל ְבנֵי ָ
יוֹדוּ לה' ַח ְסדּוֹ; וְ ִנ ְפ ְל ָ
ֶפשׁ ְר ֵע ָבהִ ,מ ֵלּא-טוֹב.
ֶפשׁ שׁ ֵֹק ָקה; וְ נ ֶ
יע ,נ ֶ
ִכּיִ -ה ְשׂ ִבּ ַ

"האמונה אינה לא שכל ולא רגש ,אלא הגילוי העצמי
ביותר של הנשמה; השכל והרגש הם משרתיה"
)הרב קוק(

מּוֹריָּה
אָבינוּ ְבּ ַהר ַה ִ
אַב ָר ָהם ִ
ִמי ֶש ָענָה ְל ְ
ַענֶה ֶא ְת ֶכם וְ יִ ְש ַמע קוֹל ַצ ֲע ַק ְת ֶכם ָבּיוֹם ַהזֶּה.
הוּא י ֲ
מוֹריָּה ַעל ֵשם ַהמּוֹר ַהטּוֹב
ָל ָמה נִ ְק ָרא ְש ָמה ִ
ֶשנוֹ ָשם:
ְשי ְ

ָמיםִ ,ל ְראוֹת טוֹב.
ִמיָ -ה ִאישֶׁ ,ה ָח ֵפץ ַחיִּ ים; א ֵֹהב י ִ
יךִ ,מ ַדּ ֵבּר ִמ ְר ָמה.
וּשׂ ָפ ֶת ָ
שׁוֹנ ָך ֵמ ָרע; ְ
נְ צֹר ְל ְ

"תמצית האמונה הפשוטה והתמה שבילדות ,היא יותר
נשגבה מכל מה שנלמד ונהגה"
)הרב קוק(
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יב ִתי.
נֵרְ -ל ַר ְג ִלי ְד ָב ֶר ָך; וְ אוֹרִ ,לנְ ִת ָ
ֵמהִ --ל ְשׁמֹרִ ,מ ְשׁ ְפּ ֵטי ִצ ְד ֶק ָך:
ָא ַקיּ ָ
נִ ְשׁ ַבּ ְע ִתּי ו ֲ

יך ה'
יך .וְ לֹא ֲעזָבוּנוּ ֲח ָס ֶד ָ
ַעד ֵהנָּה ֲעזָרוּנוּ ַר ֲח ֶמ ָ
ֶצח:
ֱאלֹ ֵקינוּ .וְ אַל ִתּ ְטּ ֵשׁנוּ ה' ֱאלֹ ֵקינוּ ָלנ ַ
ָפ ְח ָתּ
רוּח וּנְ ָשׁ ָמה ֶשׁנּ ַ
ַעל ֵכּן ֵא ָב ִרים ֶשׁ ִפּ ַלּגְ ָתּ ָבּנוּ .וְ ַ
אַפּינוּ .וְ ָלשׁוֹן ֲא ֶשׁר ַשׂ ְמ ָתּ ְבּ ִפינוֵּ .הן ֵהם .יוֹדוּ
ְבּ ֵ
ַע ִריצוּ
יפ ֲארוּ וִ ישׁוֹ ְררוּ וִ ירוֹ ְממוּ וְ י ֲ
ישׁ ְבּחוּ וִ ָ
יב ְרכוּ וִ ַ
וִ ָ
ַמ ִליכוּ ֶאת ִשׁ ְמ ָך ַמ ְל ֵכּנוּ:
ַק ִדּישׁוּ וְ י ְ
וְ י ְ

בוֹכיָּהֵ ,עינִ י ֵע ִיני י ְֹר ָדה ַמּיִ םִ --כּיָ -ר ַחק
ַעלֵ -א ֶלּה ֲאנִ י ִ
ַפ ִשׁי:
ַחםֵ ,מ ִשׁיב נ ְ
ִמ ֶמּ ִנּי ְמנ ֵ

ָשׁ ְבנוּ ,גַּםָ -בּ ִכינוְּ :בּז ְָכ ֵרנוּ,
ַהרוֹתָ ,בּ ֶבלָ --שׁם י ַ
ַעל נ ֲ
ֶאתִ -ציּוֹן.
ֵכר.
אַד ַמת נ ָ
ָשׁיר ֶאתִ -שׁיר-ה'ַ :עלְ ,
יך--נ ִ
ֵא ְ
יְרוּשׁ ָלִםִ --תּ ְשׁ ַכּח י ְִמ ִיני.
ָ
ִאםֶ -א ְשׁ ָכּ ֵח ְך
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יְרוּשׁ ָלִםִ --תּ ְשׁ ַכּח יְ ִמ ִיני.
ָ
ִאםֶ -א ְשׁ ָכּ ֵח ְך
שׁוֹניְ ,ל ִח ִכּיִ --אם-לֹא ֶאזְ ְכּ ֵר ִכי:
ִתּ ְד ַבּקְ -ל ִ
יְרוּשׁ ַלִםַ --על ,רֹאשׁ ִשׂ ְמ ָח ִתי:
אַע ֶלהֶ ,אתָ -
ִאם-לֹא ֲ

ַפ ִשׁיִ ,מ ְקּ ָרבִ -ליִ :כּיְ -ב ַר ִבּיםָ ,היוּ
ָפּ ָדה ְב ָשׁלוֹם נ ְ
ִע ָמּ ִדי.
יענִ י.
יוֹשׁ ֵ
ֲאנִ יֶ ,אלֱ -אל ִֹקים ֶא ְק ָרא; וה' ִ
יחה וְ ֶא ֱה ֶמה:
אָשׂ ָ
ֶע ֶרב ָוב ֶֹקר וְ ָצ ֳה ַריִםִ ,

"אין התפילה באה כתיקונה ,אלא מתוך הידיעה
שהנשמה תמיד מתפללת ,אלא שזה מתגלה
בייחוד בזמן תפילה"
)הרב קוק(

וּב ִמּ ְש ָכּן ִמזְ ֵבּ ַח
ִבּ ְל ָב ִבי ִמ ְש ָכּן ֶא ְבנֶה ַל ֲה ַדר ְכּבוֹדוַֹ .
אָשׂים ְל ַק ְרנֵי הוֹדוֹ.
ִ
וּל ָק ְר ָבּן
וּלנֵר ָתּ ִמיד ֶא ַקּח ִלי ֶאת ֵאש ָה ֲע ֵק ָדהְ ,
ְ
ידה:
ַפ ִשי ַהיְּ ִח ָ
אַק ִריב לוֹ ֶאת נ ְ
ְ
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וּלשׁוֹנוְֹ ,תּ ַד ֵבּר ִמ ְשׁ ָפּט.
ֶהגֶּה ָח ְכ ָמה; ְ
ִפּיַ -צ ִדּיק ,י ְ
יִתּןְ -ל ָךִ ,מ ְשׁ ֲאלֹת ִל ֶבּ ָך.
וְ ִה ְת ַענַּג ַעל-ה'; וְ ֶ

תוֹרת ֶח ֶסדַ ,עלְ -לשׁוֹנָהּ.
יהָ ,פּ ְת ָחה ְב ָח ְכ ָמה; וְ ַ
ִפּ ָ
ֹאכל.
יתהּ; וְ ֶל ֶחם ַע ְצלוּת ,לֹא ת ֵ
צוֹפיָּהֲ ,ה ִליכוֹת ֵבּ ָ
ִ
רוּה; ַבּ ְע ָלהַּ ,ו ְי ַה ְל ָלהּ.
ַיְאַשּׁ ָ
ֶיה ,ו ְ
ָקמוּ ָבנ ָ
ֻלּנָה:
אַתָּ ,ע ִלית ַעל-כּ ָ
ַרבּוֹת ָבּנוֹתָ ,עשׂוּ ָחיִל; וְ ְ
"úøå÷î ïä .íéøçà øáãî òôùåú ìà ,úîà ùéà úåéäì êðåöøá íà
ãéîú óåôë úåéäìî ,úåìúî øøçúùäì äñð .íçåø úøåîî ïäå êîî íçåø
"úîàá äúàù éî úåéäì éùôåç äéäú æà .êúìåæ úòãì
)רבי נחמן מברסלב(

ַפ ִשׁיָ --כּ ַמהּ ְל ָך ְב ָשׂ ִרי;
ָצ ְמאָה ְל ָך ,נ ְ
ְבּ ֶא ֶרץִ -ציָּה וְ ָעיֵף ְבּ ִליָ -מיִ ם.
בוֹד ָך:
וּכ ֶ
ית ָךִ --ל ְראוֹת ֻע ְזּ ָךְ ,
ֵכּןַ ,בּקּ ֶֹדשׁ ֲחזִ ִ

"úî ïë éô ìò óàå äðù íéðåîù ïá ãçà úåîéù úåéäì ìåëé
úà áéèä àìù øçàî øîåìë, äéøîâì íéîé øåöé÷á
èòî åìéôà úåéçì íéëéøö ïéà. ìáä åéúåðù ìë éàãåá,åéùòî
"äàðå äôé äéäéù ÷ø
)ר' נחמן מברסלב(
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רוּריםָ --ר ֵחלְ ,מ ַב ָכּה
קוֹל ְבּ ָר ָמה ִנ ְשׁ ָמע ְנ ִהי ְבּ ִכי ַת ְמ ִ
ֶיה;
ַעלָ -בּנ ָ
ֶיהִ ,כּי ֵאינֶנּוּ.
ָחם ַעלָ -בּנ ָ
ֵמ ֲאנָה ְל ִהנּ ֵ
קוֹל ְך ִמ ֶבּ ִכי ,וְ ֵעי ַני ְִךִ ,מ ִדּ ְמ ָעה:
אָמר יְ הוָהִ ,מ ְנ ִעי ֵ
כֹּה ַ
ִכּי יֵשׁ ָשׂ ָכר ִל ְפ ֻע ָלּ ֵת ְך ְנ ֻאם-ה' ,וְ ָשׁבוּ ֵמ ֶא ֶרץ
ית ְך ,נְ ֻאם-ה'; וְ ָשׁבוּ ָב ִנים,
אַח ִר ֵ
אוֹיֵב .וְ יֵשִׁ -תּ ְקוָה ְל ֲ
בוּלם:
ִל ְג ָ

יְרוּשׁ ַל ִים
ָ
ַר ֶחם נָא ה' ֱאלֹ ֵקינוּ ַעל ִי ְשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָך ,וְ ַעל
בוֹד ָך ,וְ ַעל ַמ ְלכוּת ֵבּית ָדּוִ ד
יר ָך ,וְ ַעל ִציּוֹן ִמ ְשׁ ַכּן ְכּ ֶ
ִע ֶ
יח ָך ,וְ ַעל ַה ַבּיִת ַהגָּדוֹל וְ ַה ָקּדוֹשׁ:
ְמ ִשׁ ֶ

וּרנוַּ .על ִציּוֹן ִמ ְשׁ ַכּן
ַר ֵחם ְבּ ַח ְס ֶדּ ָךַ .על ַע ְמּ ָך צ ֵ
אַר ֵתּנוֶּ .בּן ָדּוִ ד ַע ְב ֶדּ ָך ָיבֹא
בוֹד ָך .זְ בוּל ֵבּית ִתּ ְפ ְ
ְכּ ֶ
יח ה':
אַפּינוְּ .מ ִשׁ ַ
רוּח ֵ
אָלנוַּ .
וְ יִגְ ֵ
ָשׁיר ִשׁיר
ִי ָבּנֶה ַה ִמּ ְק ָדּשִׁ .עיר ִציּוֹן ְתּ ַמ ֵלּא .וְ ָשׁם נ ִ
ַע ֶלהָ .ה ַר ֲח ָמן ַה ִנּ ְק ָדשׁ .יִ ְת ָבּ ַר ְך
וּב ְר ָננָה נ ֲ
ָח ָדשִׁ .
וְ יִ ְת ַע ֶלּהַ .על כּוֹס ַייִן ָמ ֵלאְ .כּ ִב ְר ַכּת ה':
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ְתּ ֵהא ַה ָשּׁ ָעה ַהזּאת ְשׁ ַעת ַר ֲח ִמים וְ ֵעת ָרצוֹן
ִמ ְלּ ָפנֶי ָך:

אבד
שׁוֹ ֵמר ִי ְשׂ ָר ֵאלְ .שׁמֹר ְשׁ ֵא ִרית ִי ְשׂ ָר ֵאל .וְ אַל יֹ ַ
ִשׂ ָר ֵאלָ .האוֹ ְמ ִרים ְשׁ ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל:
יְ

"אין דבר משחרר יותר מן השמחה ,היא מוציאה לחפשי
את מוחך ומשרה עליו שלווה"
) רבי נחמן מברסלב(

ִשׁירַ ,ל ַמּ ֲעלוֹת:
ֶא ָשּׂא ֵעינַיֶ ,אלֶ -ה ָה ִריםֵ --מאַיִ ןָ ,יבֹא ֶעזְ ִרי.
ָאָרץ.
ֹשׂהָ ,שׁ ַמיִ ם ו ֶ
ֶעזְ ִריֵ ,מ ִעם ה' --ע ֵ
יִתּן ַלמּוֹט ַר ְג ֶל ָך; אַל-יָנוּם ,שׁ ְֹמ ֶר ָך.
אַלֵ -
ִשׂ ָר ֵאל.
שׁוֹמר ,י ְ
ישׁןֵ --
ִהנֵּה לֹא-יָנוּם ,וְ לֹא יִ ָ
ֶך.
ה' שׁ ְֹמ ֶר ָך; ה' ִצ ְלּ ָךַ ,על-יַד י ְִמינ ָ
יְלה.
ֵח ַבּ ָלּ ָ
ַכּ ָכּה; וְ יָר ַ
יוֹמםַ ,ה ֶשּׁ ֶמשׁ לֹא-י ֶ
ָ
ַפ ֶשׁ ָך.
ִשׁמֹרֶ ,את-נ ְ
ה'ִ ,י ְשׁ ָמ ְר ָך ִמ ָכּלָ -רע :י ְ
עוֹלם:
וּבוֹא ָךֵ --מ ַע ָתּה ,וְ ַעדָ -
ֶ
את ָך
ה'ִ ,י ְשׁ ָמרֵ -צ ְ
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יך ,וְ אַל ִתּטּוֹש תּוֹ ַרת ִא ֶמּ ָך ,
ְש ַמע ְבּ ִני מוּ ַסר אָ ִב ָ
יך בּ ַנ ַחת,
ִתּ ְת ַנ ֵהג ָתּ ִמיד ְל ַד ֵבּר ָכּל ְדּ ָב ֶר ָ
ְל ָכל אָ ָדם וּ ְב ָכל ֵעת ,וּ ָב ֶזה ִתּ ָנּ ֵצל ִמן ַה ַכּ ַעסֶ ,ש ִהיא
ִמ ָדּה ָר ָעה ְל ַה ֲח ִטיא ְבּ ֵני אָ ָדם.
וְ ַכ ֲא ֶשר ִתּ ָנּ ֵצל ִמן ַה ַכּ ַעסַ ,תּ ֲע ֶלה ַעל ִל ְבּ ָך ִמ ַדּת
ָה ֲע ָנ ָוה ֶש ִהיא ִמ ָדּה טוֹ ָבה ִמ ָכּל
ַה ִמּדוֹת ַהטּוֹבוֹת.
יח ְבּ ָכל ְדּ ָר ֶכי ָך וְ ִתזְ ֶכּה ָלעוֹ ָלם ַה ָבּא:
ְל ַמ ַען ַתּ ְצ ִל ַ

ִשׁ ְפ ִכי ַכ ַמּיִ ם ִל ֵבּ ְך ,נ ַֹכח ְפּנֵי ה':

ישעַ :פּ ַעם אַ ַחת
ַתּנְ ָיא ,אָ ַמר ַר ִבּי יִ ְש ָמ ֵעאל ֶבּן ֱא ִל ָ
יתי
נִ ְכ ַנ ְס ִתּי ְל ַה ְק ִטיר ְקטֹ ֶרת ִל ְפ ַני וְ ִל ְפ ִנים ,וְ ָר ִא ִ
יאל י-ה ה' ְצ ָבאוֹת ֶשהוּא יוֹ ֵשב ַעל ִכּ ֵסּא ָרם
אַ ַכּ ְת ִר ֵ
עאל ְבּ ִניָ ,בּ ְר ֵכ ִני!  -אָ ַמ ְר ִתּי לוֹ:
וְ ִנ ָשׂא וְ אָ ַמר ִלי :יִ ְש ָמ ֵ
יך ֶאת ַכּ ַע ְס ָך וְ יִ גוֹלוּ
ְי ִהי ָרצוֹן ִמ ְל ָפ ֶניךּ ֶשיִּ ְכ ְבּשוּ ַר ֲח ֶמ ָ
יך ַעל ִמדּוֹ ֶתי ָך וְ ִת ְת ַנ ֵהג ִעם ָבּ ֶני ָך ְבּ ִמ ַדּת
ַר ֱח ֶמ ָ
ָה ַר ֲח ִמים וְ ִת ָכּ ֵנס ָל ֶהם ִל ְפ ִנים ִמשּוּ ַרת ַה ִדּין ,וְ ִנ ְע ַנע
ִלי ְבּרֹאשוֹ.

זמירון סעודה שלישית לזכרו של רועי אהרון רוט הי"ד

- 27 -

ְר ֵצה ה' ֱאלֹ ֵקינוּ ְבּ ַע ְמּ ָך יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִל ְת ִפ ָלּ ָתם ְשׁ ֵעה.
ית ָך .וְ ִא ֵשּׁי יִ ְשׂ ָר ֵאל
וְ ָה ֵשׁב ֶאת ָה ֲעבוֹ ָדה ִל ְד ִביר ֵבּ ֶ
וּת ִהי
אַה ָבה ְת ַק ֵבּל ְבּ ָרצוֹןְ .
וּת ִפ ָלּ ָתםְ .מ ֵה ָרה ְבּ ֲ
ְ
ִשׂ ָר ֵאל ַע ֶמּ ָך:
ְל ָרצוֹן ָתּ ִמיד ֲעבוֹ ַדת י ְ
שׁוּב ָך ְל ִציּוֹן ְבּ ַר ֲח ִמים:
וְ ֶת ֱחזֶינָה ֵעינֵינוּ ְבּ ְ
וּכ ָשׁ ִנים ַק ְדמונִ יוֹת:
ימי עוֹ ָלם ְ
יִראָה ִכּ ֵ
ַע ָב ְד ָך ְבּ ְ
וְ ָשׁם נ ֲ

ַע ִשׁר ִאישִׁ :כּי-י ְִר ֶבּהְ ,כּבוֹד ֵבּיתוֹ.
יראִ ,כּי-י ֲ
אַלִ -תּ ָ
אַח ָריו ְכּבוֹדוֹ:
ִכּי לֹא ְבמוֹתוֹ ,יִ ַקּח ַהכֹּל; לֹא-יֵרֵד ֲ

äùåã÷ùëå .äøäåæá äðåîàä äá øéàú àìù íìåòá äøéù ïéà
.ùãå÷-úøéù úîàá àéä æà ,äøéùä çåøá äàåìîá äìâúî
;"äúåà åøéùé íé÷åìà éøùå ùãå÷ éøù
)הרב קוק(

הוּדה; ִעיר
יוּשׁר ַה ִשּׁירַ -הזֶּה ְבּ ֶא ֶרץ יְ ָ
ַבּיּוֹם ַההוּאַ ,
ָחל.
ָשׁית חוֹמוֹת ו ֵ
שׁוּעה י ִ
ָעזָ -לנוּ ,יְ ָ
ִפּ ְתחוְּ ,שׁ ָע ִרים; וְ ָיבֹא גוֹיַ -צ ִדּיק ,שׁ ֵֹמר ֱא ֻמ ִנים:
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ְרוּשׁ ַלִם ַבּנֵּרוֹת;
וְ ָהיָה ָבּ ֵעת ַה ִהיאֲ ,א ַח ֵפּשׂ ֶאת-י ָ
וּמ ֵהר ְמאֹד:
ָקרוֹב יוֹם-ה' ַהגָּדוֹלָ ,קרוֹב ַ

ָשׂם ִמ ְד ָבּ ָרהּ
יהַ ,ויּ ֶ
ִכּי-נִ ַחם ה' ִציּוֹן ,נִ ַחם ָכּלָ -ח ְרב ֶֹת ָ
ְכּ ֵע ֶדן ,וְ ַע ְר ָב ָתהּ ְכּגַן-ה';
וֹדה וְ קוֹל זִ ְמ ָרה:
ִמּ ֵצא ָבהּ ,תּ ָ
ָשׂשׂוֹן וְ ִשׂ ְמ ָחה י ָ

בוֹד ָך.
וּכ ֶ
ית ָךִ --ל ְראוֹת ֻעזְּ ָךְ ,
ֵכּןַ ,בּקּ ֶֹדשׁ ֲחזִ ִ
ַפ ִשׁיָ --כּ ַמהּ ְל ָך ְב ָשׂ ִרי:
ָצ ְמאָה ְל ָך ,נ ְ

יע .וְ ִת ְמלוֹ ְך ָע ֵלינוּ ִכּי ְמ ַח ִכּים
ִמ ְמּקוֹ ְמ ָך ַמ ְל ֵכּנוּ תּוֹ ִפ ַ
ָמינוּ
ַחנוּ ָל ְךָ .מ ַתי ִתּ ְמלֹ ְך ְבּ ִציּוֹןְ .בּ ָקרוֹב ְבּי ֵ
ֲאנ ְ
ַדּל וְ ִת ְת ַק ֵדּשׁ ְבּתוֹ ְך
ָעד ִתּ ְשׁכּוֹןִ .תּ ְתגּ ֵ
ְלעוֹ ָלם ו ֶ
ֵצח ְנ ָצ ִחים .וְ ֵעינֵינוּ
וּלנ ַ
יר ָך ְלדוֹר וָדוֹר ְ
ְרוּשׁ ַליִ ם ִע ְ
י ָ
ְדי
ירי ֻע ֶזּ ָךַ .על י ֵ
כוּת ָך ַכּ ָדּ ָבר ָהאָמוּר ְבּ ִשׁ ֵ
ִת ְר ֶאינָה ַמ ְל ֶ
יח ִצ ְד ֶק ָך:
ָדּוִ ד ְמ ִשׁ ַ
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אוֹרהּ
אַח ָל ָמה .וְ ָ
ִשׂימוּ ֵלב ֶאל ַה ְנ ָשׁ ָמהֶ .ל ֶשׁם ְשׁבוֹ וְ ְ
בּוֹקר.
ְכּאוֹר ַה ַח ָמּהִ .שׁ ְב ָע ַתיִם ְכּאוֹר ַה ֶ
ַחד
חוֹקרְ .בּ ָרן י ַ
אוֹדה ָל ֵאל ֵל ָבב ֶ
פזמוןֶ :
בוֹקר
כּוֹכ ֵבי ֶ
ְ
ילהּ
ִמ ִכּ ֵסא ָכבוֹד ֻח ָצ ָבהָ .לגוּר ְבּ ֶא ֶרץ ֲע ָר ָבהְ .ל ַה ִצ ָ
בּוֹקר.
ירה ִל ְפנוֹת ֶ
וּל ָה ִא ָ
ִמ ֶל ָה ָבהְ .
ַחד
חוֹקרְ .בּ ָרן י ַ
אוֹדה ָל ֵאל ֵל ָבב ֶ
פזמוןֶ :
בוֹקר
כּוֹכ ֵבי ֶ
ְ
עוֹלה ְל ַמ ְע ָלה.
יְלהִ .נ ְשׁ ַמ ְת ֶכם ָ
עוּרוּ נָא ִכּי ְב ָכל ַל ָ
ָבוֹקר.
יוֹצר ֶע ֶרב ו ֶ
ָל ֵתת ִדין וְ ֶח ְשׁבּוֹן ִמ ָפּ ֳע ָלהְ .ל ֵ
ַחד
חוֹקרְ .בּ ָרן י ַ
אוֹדה ָל ֵאל ֵל ָבב ֶ
פזמוןֶ :
בוֹקר
וֹכ ֵבי ֶ
כּ ְ
טוֹט ֶפתְ .כּמוֹ ַכּ ָלה
ִי ְמ ָצאָהּ ְמ ֻק ֶשׁ ֶטתְ .בּ ַט ִלית וְ ֶ
בּוֹקר.
בּוֹקר ַבּ ֶ
ְמ ֻק ֶשׁ ֶטתָ .תּ ִמיד ַבּ ֶ
ַחד
חוֹקרְ .בּ ָרן י ַ
אוֹדה ָל ֵאל ֵל ָבב ֶ
פזמוןֶ :
בוֹקר
כּוֹכ ֵבי ֶ
ְ
ירנָה לוֹ ִכּ ְרצוֹנוִֹ .אישׁ לֹא ָגוַע
ַחזִ ֶ
ֶא ָמן ְבּ ִפ ְקדוֹנוֹ .י ֲ
ַהנ ֱ
בּוֹקר.
ַבּ ֲעוֹנוֹ .וַיְ ִהי ֶע ֶרב וַיְ ִהי ֶ
ַחד
חוֹקרְ .בּ ָרן י ַ
אוֹדה ָל ֵאל ֵל ָבב ֶ
פזמוןֶ :
בוֹקר
כּוֹכ ֵבי ֶ
ְ
ַפשׁוֹ לֹא
ַא ֶשׁר נ ְ
ידה ַתּ ָמה וּנְ ִקיָה .ו ֲ
וְ ַה ֲחיוּ ָה ֲע ִניָה .יְ ִח ָ
בּוֹקר.
יך יִזְ ֶכּה ְלאוֹר ַה ֶ
ִחיָהֵ .א ְ
חוֹקרְ .בּ ָרן ַי ַחד
אוֹדה ָל ֵאל ֵל ָבב ֶ
פזמוןֶ :
בוֹקר
כּוֹכ ֵבי ֶ
ְ
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כל דבר בעולם -מה שקיים ומה קורה-
הינו מבחן ,שנועד להעניק לך את חופש הבחירה בחר
בתבונה.
)ר' נחמן מברסלב(

אָנָּה ה' ִכּי ֲא ִני ַע ְב ֶדּ ָךֲ .אנִ י ַע ְב ְדּ ָך ֶבּן ֲא ָמ ֶת ָך ִפּ ַתּ ְח ָתּ
מוס ָרי:
ְל ֵ

יח,
ֲאנִ י ַמ ֲא ִמין ֶבּ ֱאמוּנָה ְש ֵל ָמה ְבּ ִביאַת ַה ָמּ ִש ַ
יִת ַמ ְה ֵמ ַה ִעם ָכּל זֶה ֲא ַח ֶכּה לוֹ ְבּ ָכל
וְ אַף ַעל ִפּי ֶש ְ
יוֹם ֶשיָּבוֹא:

"אתה נמצא במקום בו נמצאות מחשבותיך
ודא שמחשבותיך נמצאות במקום בו אתה רוצה להיות"
)ר' נחמן מברסלב(
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יך ,וְ ֵתן ֶח ְל ֵקנוּ ְבּתוֹ ָר ֶת ָך,
ַק ְדּ ֵשנוּ ְבּ ִמ ְצווֹ ֶת ָ
ַשׂ ְבּ ֵענוּ ִמטּוּ ֶב ָך ,וְ ַשׂ ַמּח ַנ ְפ ֵשנוּ ִבּישוּ ָע ֶת ָך,
יבּנוּ ְל ָע ְב ְדּ ָך ֶבּ ֱא ֶמת:
וְ ַט ֵהר ִל ֵ

"לבקר אחרים ולתת להם את ההרגשה שאינם רצויים -זאת יכול
לעשות כל אחד .אך לרומם את רוחם ולהעניק להם הרגשה טובה-
לכך דרושים כשרון מיוחד והשקעת מאמץ".
)ר' נחמן מברסלב(
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