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  ד"בס

 …"י לא אחסררוע' מזמור לדוד ה"

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

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

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

  ,"ען שמוינחני במעגלי צדק למ, 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"עזרא בראשית פירושו 

  !רעי לא אחסר' ה, מזמור לדוד"

  ,על מי מנחות ינהלני, בנאות דשא ירביצני

  .י במעגלי צדק למען שמוינחנ, נפשי ישובב

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

  .ינחמני

  ,כוסי רויה, 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

  מגן עליו ומספק, צרותיו

אותה תחושה של אושר וביטחון מובילה להבעת תודה . משתה ומגורים, לו מאכל

  .של טוב וחסד ולבקשה להמשך, כלפי שמיא

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

הרועה . ה והשה הוא האדם"כאשר הרועה הוא הקב,דרהראשון הוא שה בתוך ע

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

 -ואסונות  מציאות של סכנות, גם במציאות של גיא צלמוות. בדרך הנכונה והבטוחה

 .תבטוח השה ברועה הנאמן שנמצא עמו תמיד ושומר עליו מפני הרעות המתקרבו

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. ושאר תענוגים ודואג לכל מחסורו

  .  שידאג לו ויעזור לושנאמן עליו המארח, 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--יָרא ָרעִא-לֹא, ֵאֵלְך ְּבֵגיא ַצְלָמֶות-ַּגם ִּכי
  ;ִעָּמִדי

  .ֵהָּמה ְיַנֲחֻמִני, ִׁשְבְטָך ּוִמְׁשַעְנֶּתָך
  ;  ֶנֶגד צְֹרָרי--ֻׁשְלָחן, ַּתֲערְֹך ְלָפַני

  .ּכֹוִסי ְרָוָיה, ִּדַּׁשְנָּת ַבֶּׁשֶמן רֹאִׁשי
  ;ְיֵמי ַחָּיי- ָּכל--טֹוב ָוֶחֶסד ִיְרְּדפּוִני, ַאְך

  .אֶֹרְך ָיִמיםְל, 'ה-ְוַׁשְבִּתי ְּבֵבית

  

  

  .ִיְׁשּפְֹך ִׂשיחֹו',  ְוִלְפֵני ה--ַיֲעטֹף-ְלָעִני ִכי, ְּתִפָּלה
  .ֵאֶליָך ָתבֹוא, ְוַׁשְוָעִתי;  ִׁשְמָעה ְתִפָּלִתי', ה

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  :על השירהקוק מדברי הרב  

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

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

íìùä ãåçéä ,åéøèùî ãåäá äìåãâå úåîîåúùä åðàìîîä , êåúî åðà íéëøáîå
íéîìåò úçîù :"äøîæ éøéùá øçåáä êåøá . ìà ãéçé êìîíéîìåòä éç" 
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ָירּוץ . ל ְרצֹוְנָךְמׁשֹוְך ַעְבְּדָך ֶא. ִדיד ֶנֶפׁש ַאב ָהַרְחָמןיְיְיְְי

ִּכי ֶיֱעַרב לֹו . ִיְׁשַּתֲחֶוה מּול ָהָדֵרָך. ַעְבְּדָך ְּכמֹו ַאָּיל

  :ִמנֹוֶפת צּוף ְוָכל ַטַעם. ְיִדידּוְתָך

ָאָּנא . ַנְפִׁשי חֹוַלת ַאֲהָבְתָך. דּור ָנֶאה ִזיו ָהעֹוָלםהָהָהָָה

ָאז . ְּבַהְראֹות ָלּה נַֹעם ִזיָוְך. ֵאל ָנא ְרָפא ָנא ָלּה

  :ְוָהְיָתה ָלּה ִׂשְמַחת עֹוָלם. ְתַחֵּזק ְוִתְתַרֵּפאִּת

ִּכי ֶזה . ְוחּוָסה ָּנא ַעל ֵּבן ֲאהּוְבָך. ִתיק ֶיֱהמּו ַרֲחֶמיָךוָוָוָָו

ָאָּנא ֵאִלי . ִלְראֹות ְּבִתְפֶאֶרת ֻעָּזְך. ַּכֶּמה ִנְכסֹוף ִנְכַסף

  :חּוָסה ָּנא ְוַאל ִּתְתַעָּלם.  ִלִּבידַמְחַמ

. ֶאת ֻסַּכת ְׁשלֹוָמְך.  ּוְפרֹוׂש ָחִביב ָעַליָּגֶלה ָנאהִהִהִִה

ַמֵהר . ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ָבְך. ָּתִאיר ֶאֶרץ ִמְּכבֹוְדָך

  :ְוָחֵּננּו ִּכיֵמי עֹוָלם. ָאהּוב ִּכי ָבא מֹוֵעד

  

ְוֵתן ְּבִלֵּבנּו , ַרֶחם ָעֵלינּו, ַהְמַרֵחם, ָאִבינּו ָאב ָהַרֲחָמן

, ִלְׁשמַֹע ִלְלמֹד ּוְלַלֵּמד, ִּביָנה ְלָהִבין ּוְלַהְׂשִּכיל

ֵרי ַתְלמּוד ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִּדְב, ִלְׁשמֹר ְוַלֲעׂשֹות

ְוַדֵּבק ִלֵּבנּו , ְוָהֵאר ֵעיֵנינּו ְבתֹוָרֶתָך. ּתֹוָרֶתָך ְּבַאֲהָבה

  :ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמָך, ְּבִמְצֹוֶתיָך

 כשהנשמה מאירה גם שמים עוטי ערפל מפיקים אור"

 )הרב קוק(         "נעים
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  ,הָּבַרְדַא

א לֹ ְוינּוֵרֵבת ֲחַלֲעד ַמָחל ֶאה ָּכֶאְרִנ ֶשנּוֵּבִלן ְּבֵּת

  םָנרֹוְסֶח

י צּוָרָהר ְוָשָּי ַהְךֶרֶד ְּברֹוֵבת ֲחד ֶאָחל ֶאר ָּכֵּבַדְּנֶשְו

  ,יָךֶנָפְל

 רֹוֵבל ֲחד ַעָחֶאה ֵמָאְנם ִׂששּוְבִלֵּבנּו ה ֶלֲעל ַיַאְו

  ...היָלִלָח

  יָךֶלה ֵאָבֲהַא ְּבנּוָתק אֹוֵּזַחְתּו

 ַחת רּוַחל ַנּכֹא ַהֵהְּי ֶשיָךֶנָפ ְלַעדּוָיי ְולּור ָּגֶשֲאַּכ

  ...יָךֶלֵא

  :ןצֹוי ָרִהן ְין ֵּכֵמָא

  

  

  

  

. ַהְּנתּוִנים ַּבָצָרה ּוַבִׁשְבָיה. ַאֵחינּו ָּכל ֵּבית ִישָרֵאל

ַהָּמקום ְיַרֵחם . ָהעוְמִדים ֵּבין ַּבָּים ּוֵבין ַּבַּיָּבָׁשה

. ּוֵמֲאֵפָלה ְלאוָרה. ֲעֵליֶהם ְויוִציֵאם ִמָּצָרה ִלְרָוָחה

  :ָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריבַהְׁשָּתא ַּבֲע. ּוִמִּׁשְעּבּוד ִלְגֻאָּלה

  

  

לדורות   אילנות נובע מהחשק להיטיבהרצון לטעת"

 "הבאים
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ְוֵאין זּוָלְתָך . ינּו ָּבעוָלם ַהֶּזהֵקֱאל' ן ֲערוְך ְלָך הֵאי

ֶאֶפס ִּבְלְּתָך ּגוֲאֵלנּו . ַמְלֵּכנּו ְלַחֵּיי ָהעוָלם ַהָּבא

ְוֵאין ּדוֶמה ְּלָך מוִׁשיֵענּו ִלְתִחַּית . ִלימות ַהָּמִׁשיַח

  :ַהֵּמִתים

  

ַאָּתה . ָּנַתָּת ִּבי ְטהוָרה ִהיאְנָׁשָמה ֶׁש. יַקֱאל

ְוַאָּתה . ַאָּתה ְנַפְחָּתּה ִּבי. ַאָּתה ְיַצְרָּתּה. ְבָראָתּה

. ְוַאָּתה ָעִתיד ִלְּטָלּה ִמֶּמִּני. ְמַׁשְּמָרּה ְּבִקְרִּבי

  :ּוְלַהֲחִזיָרּה ִּבי ֶלָעִתיד ָלבוא

  

 

  :  ִליְולא שַּמְחָּת אְיַבי. ִּכי ִדִּליָתִני' ֲארוִמְמָך ה

  : ִׁשַּוְעִּתי ֵאֶליָך ַוִּתְרָּפֵאִני. ֱאלָהי' ה

  :ִחִּייַתִני ִמָּיְרִדי בור. ֶהֱעִליָת ִמן ְׁשאול ַנְפִׁשי' ה

  

  

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

  : ֶאְקָרא' ּוְבֵׁשם ה. ּכוס ְיׁשּועות ֶאּשא

  : וֶנְגָּדה ָּנא ְלָכל ַעּמ. ֲאַׁשֵלם' ְנָדַרי לה

  : ַהָּמְוָתה ַלֲחִסיָדיו. 'ָיָקר ְּבֵעיֵני ה

ֲאִני ַעְבְּדָך ֶּבן ֲאָמֶתָך ִּפַּתְחָּת . ִּכי ֲאִני ַעְבֶּדָך' ָאָּנה ה

  : ְלמוֵסָרי

  : ֶאְקָרא' ּוְבֵׁשם ה. ְלָך ֶאְזַּבח ֶזַבח ּתוָדה

  : ֶנְּגָּדה ָּנא ְלָכל ַעּמו. ֲאַׁשֵּלם' ְנָדַרי לה

  :ַהְללּוָיּה. ְּבתוֵכִכי ְירּוָׁשָלִים. 'ְּבַחְצרות ֵּבית ה

  

  

 : י ֲארוְמֶמָּךַקֱאל. ִלי ַאָּתה ְואוֶדָּך-ֵא

  : ִּ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 ישראל מתוך"

  "הלאומיים בא כח החיים של כל הפעולות הטובות של
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ת ֶדֶחַאְתִמת ּוֶמֶאְתַּמת ַהָּבם ַשַעף נֹסְֹכ ֶאּה-יָיָיָָי

, ָךֶנצֹוי ְרֵשְקַבם ְמַע ְלָךֶתָאְרם ִיַע נְֹךשְֹמ. ָךֶתָּלֻגְסִּב

ח ַתְּפ, ָךֶתָרתֹות ְּבֶדֶחַאְתִּמת ַהָּבַּשת ַהַּשֻדְקם ִּבֵשְּדַק

        :ָךֶנצֹוי ְרֵרֲע ַשַחֹותְפן ִלצֹוָרם ְוַעם נֶֹהָל

ל ָיַאְּכ, ָךֶשְדת ָקָּבים ַשִּפַצְמי ּוֵרְמר שֹוֹומה ָשֶוה הָֹיהָהָהָָה

ם ַעל נֵֹּבַקג ְלרֲֹעם ַּתָשְפַנן  ֵּכםִיי ָמיֵקִפל ֲאג ַערֲֹעַּת

ש רְֹפי ִלֵרֲחַאל ְמֵּצַה. ָךֶשְדם ָקֵשת ְּבֶדֶחַאְתִּמת ַהָּבַש

, יםִמ ָיהָּשם ִשֶהר ֵמגּוה ָסֶיְהי ִּתִּתְלִבת ְלָּבַּשן ַהִמ

ת ֶמֱאם ֶּבָּבר ִלֵהַטְו, ָךֶשְדת ָקָּבַּשה ִמָּשֻדים ְקִלְּבַקְמַה

  :ָךֶּדְבָעה ְלָנמּוֱאֶבּו

ת קֹוְשַהְל, ָךֶשְדם ָקל ַעים ַעִלְלֹוּגְת ִמיָךֶמֲח ַריּוְהִיוְוְוְְו

ת ר ֶאֵּטַעְל, ןֶדֵעא ֵמֵצֹוּיר ַהָהָּנ ִמ,ָךֶּדְסי ַחֵאֵמְצ

ת ַּבי ַשֵדל ְי ַעָךְתים אֹוִרֲאָפְּמת ַהֶרֶאְפִתל ְּבֵאָרְׂשִי

ב קֲֹעת ַיַלֲחם ַניָלִחְנַהים ְלִמ ָיהָּשל ִשָּכ. ָךֶשְדָק

  :ָךיֶרִחְּב

ן ֶדֵעְו, תחֹורּוג ָהֶני עֹיִעִבְּשַהת ְומֹוָשְּנם ַהַעת נָֹּבַּשהַהַהַַה

, שֶדת קָֹּבַש . ָךֶתָאְרִיְב ּוָךֶתָבֲהַאן ְּבֵּדַעְתִהת ְלשֹוָפְּנַה

ל ֵאָרְׂשת ִישֹוְפש ַנֶדת קָֹּבַש, ָךֶתָבֲהת ַאַלי חֹוִשְפַנ

  .ָךיֶתן ֵּבֶשֶּד ִמןֻיְוְרִי, ןיּוָסֱח ֶייָךֶפָנל ְּכֵצְּב

 ."זורח 'אור ה, בתוך שמחת הנפש"
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  : ַּתִּתיר ְצרּוָרה. ַח ְּגֻדַּלת ְיִמיְנָךְּבכֹ. ָאָּנא

  

  :ַּתִּתיר ְצרּוָרה. ַח ְּגֻדַּלת ְיִמיְנָךְּבכֹ. ָאָּנא

  : ָראְּגֵבנּו ַטֲהֵרנּו נֹוַׂש. ַקֵּבל ִרַּנת ַעְּמָך

  : ְּכָבַבת ָׁשְמֵרם. חּוְדָךְרֵׁשי ִיּדֹו. רָנא ִגּבֹו

  : ָּתִמיד ָּגְמֵלם. ַרֲחֵמי ִצְדָקְתָך. ָּבְרֵכם ַטֲהֵרם

  : ַנֵהל ֲעָדֶתָך. ב טּוְבָךְּברֹו. ֲחִסין ָקדוׁש

  : ְכֵרי ְקֻדָּׁשֶתָךזֹו. ְלַעְּמָך ְּפֵנה. ָיִחיד ֵּגֶאה

  : תֵדַע ַּתֲעֻלמֹויֹו. ּוְׁשַמע ַצֲעָקֵתנּו. ַׁשְוָעֵתנּו ַקֵּבל

  

  :'ה- ֶאת ,ָּבְרִכי ַנְפִׁשי

  .הֹוד ְוָהָדר ָלָבְׁשָּת; ָּגַדְלָּת ְּמאֹד, ֱאלַֹקי' ה

  

  

ְוִיָּׁשַמע ְּבַבִית . ֶזהִּכְנבּוַאת ֲאִבי חֹו. ְיִהי ַהחֶדׁש ַהֶּזה

ָחָזק ְיַמֵּלא . ל שְמָחהן ְוקֹוֹוׂשֶזה קול ָׂש

הּוא ִיְׁשַלח ְו. ה ַּבָּקָׁשֵתנּוַאִּמיץ ַיֲעֶׂש. ִמְׁשֲאלוֵתינּו

  :ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה. ה ָיֵדינּוְּבַמֲעֶׂש

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

 ..."ניגון כי ניגון הוא דבר גדול וגבוה מאוד

 )רבי נחמן מברסלב(                 
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י אִלמְֹּׂשִמּו, לֵאיָכי ִמיִניִמִמ, לֵאָרְׂשי ִיֵקלֱֹא' ם הֵשְּב

ל ַעְו, לֵאָפי ְרַרחֹוֲאֵמּו, ליֵאִרי אּוַנָפְּלִמּו, ליֵאִרְבַג

  :ל-ת ֵאיַנִכי ְשאִשרֹ

  

  

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

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

  :ַיֲעֶׂשה ַיְצִליַח

  

  

  

 

  

  גדולה כזאת אין האדם מוכשר לשום כח רוחני בשלמות"

 "שהוא מוכשר לאמונה ואהבה

 

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

úåèùôáå äðåîàá äååìî ùåôéçäùëå , éòâøå úå÷ôñä ìë íéîìòð
äðéðøî ïåöø úåòéáù úøúåðå øáùîä" 
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  .לֹוֶּשִמד ָחֻין ְמּויּג ִנש לֹוֵי הֶערֹוה ְוֶעל רֹוּכֹ ֶשָךע ְלַּד

ת ֶדֶחֻיה ְמיָר ִשש לֹוֵי בֶׂשֵעב ְוֶׂשל ֵעֶּכ ֶשָךע ְלַּד

  .לֹוֶּשִמ

        ....ההההעֶעֶעֶֶעל רֹול רֹול רֹול רֹון ֶשן ֶשן ֶשן ֶשּוּוּוּויּגיּגיּגיּגה ִנה ִנה ִנה ִנׂשָׂשָׂשָָׂשעֲעֲעֲֲענַנַנַַנ יםיםיםיםבִבִבִִבׂשָׂשָׂשָָׂשעֲעֲעֲֲעת ָהת ָהת ָהת ָהיַריַריַריַרּשִּשִּשִִּשמִמִמִִמּוּוּוּו

ה יָרִּשים ַהִעְמֹוּשֶשְּכ הֶאָנה ְוֶפה ָיָּמה ַּכֶפה ָיָּמַּכ

ה ָחְמִׂשְבּו םיֶהיֵנל ֵּבֵּלַּפְתִהד ְלאֹוב ְמטֹו םֶהָּלֶש

  'ת הד ֶאבֹוֲעַל

  .קקקקקֵקֵקֵֵקֹוֹוֹוֹוּתּתּתּתשְשְשְְשמִמִמִִמב ּוב ּוב ּוב ּוּלֵּלֵּלֵֵּלא ַהא ַהא ַהא ַהּלֵּלֵּלֵֵּלמַמַמַַמתְתְתְְתמִמִמִִמ יםיםיםיםבִבִבִִבׂשָׂשָׂשָָׂשעֲעֲעֲֲעת ָהת ָהת ָהת ָהיַריַריַריַרּשִּשִּשִִּשמִמִמִִמּוּוּוּו

ץ ֶרל ֶאק ֶאֵקֹוּתְשִמּו רֵרעֹוְתה ִמיָרִּש ַהןב ִמֵּלַהֶשְכּו

ל ה ֶשָתָּשֻדְקִמ ְךֵלהֹו ְוְךָשְמי ִנַזל ֲאדֹור ָּגאֹו לֵאָרְׂשִי

  ָעָליו ץֶרָאָה

        ::::בבבבּלֵּלֵּלֵֵּלל ַהל ַהל ַהל ַהן ֶשן ֶשן ֶשן ֶשּוּוּוּויּגיּגיּגיּגה ִנה ִנה ִנה ִנשָשָשָָשעֲעֲעֲֲענַנַנַַנ יםיםיםיםבִבִבִִבשָשָשָָשעֲעֲעֲֲעת ָהת ָהת ָהת ָהיַריַריַריַרּשִּשִּשִִּשמִמִמִִמּוּוּוּו

  

  

ָזַכְרִּתי ָלְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְך ַאֲהַבת ְּכלּולָתִיְך ' ה ָאַמר הּכֹ

  :א ְזרּוָעהֵּתְך ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּבר ְּבֶאֶרץ לֶֹלְכ

 

  

ֲהֵבן ַיִּקיר ִלי ֶאְפַרִים ִאם ֶיֶלד ַׁשֲעׁשּוִעים ִּכי ִמֵּדי 

 ַרֵחם ד ַעל ֵּכן ָהמּו ֵמַעי לֹור ֶאְזְּכֶרּנּו עֹו ָזכַֹדְּבִרי ּבֹו

  :'ֲאַרֲחֶמּנּו ְנֻאם ה
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.  ֶאת ַהְּנָעִריםַהַּמְלָאְך ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמָּכל ָרע ְיָבֵרְך

. ְׁשִמי ְוֵׁשם ֲאבֹוַתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק ְוִיָּקֵרא ָבֶהם

  :ָהָאֶרץ ְוִיְדּגּו ָלרֹב ְּבֶקֶרב

  

  

  

  

  

  

  

  

  . ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי

  

  

  

  : ןּוְלַזֵּמר ְלִׁשְמָך ֶעְליֹו. 'ת להדֹוב ְלהֹוטֹו

  :תֵּלילֹוֶוֱאמּוָנְתָך ַּב. ֶקר ַחְסֶּדָךְלַהִּגיד ַּבּבֹו

  

  

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
áåè ìëùáå ,ä íøë úà ãåáòì 'äîéðô åëåúá , ÷åñòì

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

  " קכ-ג "קכ', אגרות ב, ה קוק" ראיהרב
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  . ִהְתַנֲעִרי ֵמָעָפר קּוִמי

  . ִלְבִׁשי ִּבְגֵדי ִתְפַאְרֵּתְך ַעִּמי

  . ַעל ַיד ֶּבן ִיַׁשי ֵּבית ַהַּלְחִמי

 . ָקְרָבה ֶאל ַנְפִׁשי ְגָאָלּה

  . ִהְתעוְרִרי ִהְתעוְרִרי

  . ִּכי ָבא אוֵרְך קּוִמי אוִרי

  . עּוִרי עּוִרי ִׁשיר ַּדֵּבִרי

  .ַלִיְך ִנְגָלהָע' ְּכבוד ה

  . ּבוִאי ְבָׁשלום ֲעֶטֶרת ַּבְעָלּה

  . ַּגם ְּבִרָּנה ּוְבָצֳהָלה

  . ּתוְך ֱאמּוֵני ַעם ְסֻגָּלה

  :ּבוִאי ַכָּלה. ּבוִאי ַכָּלה. ּבוִאי ַכָּלה

  

  

  

  : ִּכי ָעֶליָך ֵעיֵנינּו. הא ֵנַדע ַמה ַּנֲעֶׂשַוֲאַנְחנּו לֹ

  :ָלם ֵהָּמהי ֵמעֹוִּכ. ַוֲחָסֶדיָך' ר ַרֲחֶמיָך הְזכֹ
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ְך עֶׁשר ְמָחה ּוִמּתֹוב ִׂשְך רֹת ִמּתֹוְוַזֵּכנּו ְלַקֵּבל ַׁשָּבתֹו

  :תנֹוְך ִמעּוט ֲעֹוד ּוִמּתֹוְוָכבֹו

  

ן ַמְזִּבא ָּל ֶא ...הָמָחְלת ִמֹוׂשה עֹוֶשל מֹיו ֶשָדי ָיִכְו

ת  ֶאםיַשְעְּבִדְמּו, הָלְעי ַמֵּפַל ְּכםיִלְּכַּתְסל ִמֵאָרְׂשִיֶש

  ;םיִרְּבַּגְת ִמיּוָה--םִיַמָּשַּבם ֶשיֶהִבֲאם ַלָּבִל

 ֶאָּלא ִּבְזַמן  :ְוִכי ָנָחש ֵמִמית ְוִכי ָנָחש ְמַחֶּיה

ּוְמַשְעְּבִדים ֶאת , הָלְעֶשִיְׂשָרֵאל ִמְסַּתְּכִלים ְּכַלֵּפי ַמ

  ;יםִאְּפַרְתִמָהיּו --ִלָּבם ַלֲאִביֶהם ֶשַּבָּשַמִים

  

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

    .ְלדֹור ָודֹור, ִוירּוָׁשַלִם; ְלעֹוָלם ֵּתֵׁשב

  

  

  

  

  

  

  , רָאפֹות ְמֶרֶאְפִת ְּבְךֶלֶּמ ַלירּוים ִשִנה ָבָּתַעְו

  :חֹוְבל ִשקֹוים ְּביִעִמְשַּמיו ַהָדָבי ֲעֵרְשַאְו

"ïééãò íåìë åúåà åîòè àì íìåòä, íéòîåù åéä åìéà
äìù ãå÷éøäå ïåâéðä íò øîåà éðàù úçà äøåú , åéä

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

 ãåàî âìôåîäå àìôåîä âåðòúä íöåò ìãåâî ùôðä
ãåàî)..."רבי נחמן מברסלב(  
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  .ֲאֶׁשר ִיַחְלָּתִני, ל ַע --ְלַעְבֶּדָך, ָּדָבר-ְזכֹר

  .ִּכי ִאְמָרְתָך ִחָּיְתִני:  זֹאת ֶנָחָמִתי ְבָעְנִיי

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

  

  

 ָך ְלרּואְמיֹ ְויָךֶׂשֲעַמח ְּבַמְׂשִת ְויָךֶׂשֲעל ַמל ַעמֹוֲח

  ;יָךֶסמּו ֲעָךְקֶּדַצ ְביָךֶסחֹו

 ָךְתָּשדּוְק ִּביָךיֶשִדְקי ַמ ִּכיָךֶׂשֲעל ַמל ּכֹון ַעדֹש ָאַּדְקֻת

  :יםִשדֹוְקר ִמֵאש ְּפדֹוָקה ְלֶא ָנ,ָּתְשַּדִק

  

  

  

  

  

  ;ְיִׂשְמָך ֱאלִֹהים ְּכֶאְפַרִים ְוִכְמַנֶּׁשה

  .ְוִיְׁשְמֶרָך, ְכָך ְיהָוהְיָבֶר

  .ִויֻחֶּנָּך, ָניו ֵאֶליָךָיֵאר ְיהָוה ָּפ

  .ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום, ֶליָךִיָּׂשא ְיהָוה ָּפָניו ֵא

  

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

 "שהוא כולו טוב



- 16 - 

  

  ד"מירון סעודה שלישית לזכרו של רועי אהרון רוט היז 

ֵּכן ַנְפִׁשי ַתֲערֹג   --ָמִים-ֲאִפיֵקי-ַּתֲערֹג ַעל, ְּכַאָּיל

  .ֵאֶליָך ֱאלִֹקים

  :ל ָחי-  ְלֵא--ֵלאלִֹקים, ָצְמָאה ַנְפִׁשי

  :ְּפֵני ֱאלִֹקים, ְוֵאָרֶאה ; ָמַתי ָאבֹוא

  

  

  

  

  

-לֹא--ָך ַהּיֹוםֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּו, ִּכי ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת

  .ְולֹא ְרחָֹקה ִהיא, ִנְפֵלאת ִהוא ִמְּמָך

ָּלנּו ַהָּׁשַמְיָמה -ִמי ַיֲעֶלה,  ֵלאמֹר :ִהיא, לֹא ַבָּׁשַמִים

ֵמֵעֶבר - ְולֹא .ְוַנֲעֶׂשָּנה, ְוַיְׁשִמֵענּו אָֹתּה, ְוִיָּקֶחָה ָּלנּו

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

ָקרֹוב -ִּכי. ְוַנֲעֶׂשָּנה, ְוַיְׁשִמֵענּו אָֹתּה, ִיָּקֶחָה ָּלנּוְו

  .ַלֲעׂשֹתֹו,  ְּבִפיָך ּוִבְלָבְבָך :ְמאֹד, ֵאֶליָך ַהָּדָבר

  

  

ַגם ָשַמִים עֹוֵטי ֲעָרֶפל ְמִפיִקים , ְּכֶשַהְּנָשָמה ְמִאיָרה

 :אֹור ָנִעים

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

 úàéøáá àøåáäøúåé äôé íìåò ,øúåé ùåã÷ . ìòù ïàëî
ãéîú äçîùá úåéäì ìàøùéî íãà" 
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  .ָמִיםַּתַחת ַהָּׁש, ֵחֶפץ-ְוֵעת ְלָכל; ְזָמן, ַלּכֹל

  ,ְוֵעת ִלְׂשנֹא ֵעת ֶלֱאהֹב 

  :ֵעת ִמְלָחָמה ְוֵעת ָׁשלֹום

 

 

  : ֲאַדְּבָרה ָּנא ָׁשלום ָּבְך. ְלַמַען ַאַחי ְוֵרָעי

  :ינּו ֲאַבְקָׁשה טוב ָלְךֵקֱאל' ְלַמַען ֵּבית ה

  

  

  .ִלְבֵני ָאָדם, ְוִנְפְלאֹוָתיו;  ַחְסּדֹו' יֹודּו לה

  .טֹוב-ִמֵּלא, ְוֶנֶפׁש ְרֵעָבה;  ָקהֶנֶפׁש ׁשֵֹק, ִהְׂשִּביַע-ִּכי

  

  

  

  

  

  ִמי ֶשָעָנה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ְּבַהר ַהּמֹוִרָּיה

  .הּוא ַיֲעֶנה ֶאְתֶכם ְוִיְשַמע קֹול ַצֲעַקְתֶכם ָּביֹום ַהֶּזה

אלא הגילוי העצמי , האמונה אינה לא שכל ולא רגש"

 "השכל והרגש הם משרתיה; ביותר של הנשמה

 )הרב קוק(
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ָלָמה ִנְקָרא ְשָמה מֹוִרָּיה ַעל ֵשם ַהּמֹור ַהּטֹוב 

  :ְשֶיְשנֹו ָשם

  .ִלְראֹות טֹוב, אֵֹהב ָיִמים;  ִּייםֶהָחֵפץ ַח, ָהִאיׁש-ִמי

  .ִמַּדֵּבר ִמְרָמה, ּוְׂשָפֶתיָך;  ְנצֹר ְלׁשֹוְנָך ֵמָרע

  

  

  

  

  

  .ִלְנִתיָבִתי, ְואֹור ; ְלַרְגִלי ְדָבֶרָך-ֵנר

  :ִמְׁשְּפֵטי ִצְדֶקָך,   ִלְׁשמֹר--ִנְׁשַּבְעִּתי ָוֲאַקֵּיָמה

  

' ָזבּונּו ֲחָסֶדיָך הא ֲעלְֹו. ַעד ֵהָּנה ֲעָזרּונּו ַרֲחֶמיָך

  : ינּו ָלֶנַצחֵקֱאלֹ' ְוַאל ִּתְּטֵׁשנּו ה. ינּוֵקֱאלֹ

ְורּוַח ּוְנָׁשָמה ֶׁשָּנַפְחָּת . ַעל ֵּכן ֵאָבִרים ֶׁשִּפַּלְגָּת ָּבנּו

דּו יֹו. ֵהן ֵהם. ְמָּת ְּבִפינּון ֲאֶׁשר ַׂשְוָלׁשֹו. ְּבַאֵּפינּו

ְממּו ְוַיֲעִריצּו ְררּו ִוירֹויׁשֹוִויָבְרכּו ִויַׁשְּבחּו ִויָפֲארּו ִו

  :ְוַיְקִּדיׁשּו ְוַיְמִליכּו ֶאת ִׁשְמָך ַמְלֵּכנּו

  

היא יותר , תמצית האמונה הפשוטה והתמה שבילדות"

 "נשגבה מכל מה שנלמד ונהגה

 )הרב קוק(
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ָרַחק -ִּכי--ֵעיִני ֵעיִני יְֹרָדה ַּמִים, ֵאֶּלה ֲאִני בֹוִכָּיה-ַעל

  :ֵמִׁשיב ַנְפִׁשי, ִמֶּמִּני ְמַנֵחם

  

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

  .ִצּיֹון-ֶאת

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

  .ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני  --ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִם-ִאם

  

  . ִּתְׁשַּכח ְיִמיִני--ֶאְׁשָּכֵחְך ְירּוָׁשָלִם-ִאם

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

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

  

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

  .ִעָּמִדי

  .יֹוִׁשיֵעִני' וה; ֱאלִֹקים ֶאְקָרא-ֶאל, ֲאִני

  :ָאִׂשיָחה ְוֶאֱהֶמה, ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהַרִים

  

אלא מתוך הידיעה , ה כתיקונהאין התפילה בא"  

אלא שזה מתגלה , שהנשמה תמיד מתפללת

 "בייחוד בזמן תפילה

 )הרב קוק(
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ּוַבִּמְשָּכן ִמְזֵּבַח . ְּכבֹודֹוִּבְלָבִבי ִמְשָּכן ֶאְבֶנה ַלֲהַדר 

  .ָאִׂשים ְלַקְרֵני הֹודֹו

ּוְלָקְרָּבן , ּוְלֵנר ָּתִמיד ֶאַּקח ִלי ֶאת ֵאש ָהֲעֵקָדה

  :ַאְקִריב לֹו ֶאת ַנְפִשי ַהְּיִחיָדה

  

  

  .ְּתַדֵּבר ִמְׁשָּפט, ּוְלׁשֹונֹו ; ֶיְהֶּגה ָחְכָמה, ַצִּדיק-ִּפי

  .ִמְׁשֲאלֹת ִלֶּבָך, ְלָך-ןְוִיֶּת'; ה-ְוִהְתַעַּנג ַעל

  

  

  .ְלׁשֹוָנּה-ַעל, ְותֹוַרת ֶחֶסד ; ָּפְתָחה ְבָחְכָמה, ִּפיָה

  .לֹא תֹאֵכל, ְוֶלֶחם ַעְצלּות ; ֲהִליכֹות ֵּביָתּה, צֹוִפָּיה

  .ַוְיַהְלָלּה, ַּבְעָלּה ; ַוְיַאְּׁשרּוָה, ָקמּו ָבֶניָה

  :ֻּכָּלָנה-ית ַעלָעִל, ְוַאְּת; ָעׂשּו ָחִיל, ַרּבֹות ָּבנֹות

  

  

  

  

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

êúìåæ úòãì .úîàá äúàù éî úåéäì éùôåç äéäú æà" 

 )רבי נחמן מברסלב( 
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  ;ָּכַמּה ְלָך ְבָׂשִרי  --ַנְפִׁשי, ָצְמָאה ְלָך

  .ָמִים-ְּבִלי ִצָּיה ְוָעֵיף -ְּבֶאֶרץ

  :ּוְכבֹוֶדָך,  ִלְראֹות ֻעְּזָך--ַּבּקֶֹדׁש ֲחִזיִתָך, ֵּכן

  

  

  

  

  

  

ְמַבָּכה , ָרֵחל--קֹול ְּבָרָמה ִנְׁשָמע ְנִהי ְּבִכי ַתְמרּוִרים

  ; ָּבֶניָה-ַעל

   .ִּכי ֵאיֶנּנּו, ָּבֶניָה-ֵמֲאָנה ְלִהָּנֵחם ַעל

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

ְוָׁשבּו ֵמֶאֶרץ ', ה-ִּכי ֵיׁש ָׂשָכר ִלְפֻעָּלֵתְך ְנֻאם

, ְוָׁשבּו ָבִנים'; ה-ְנֻאם, ִּתְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך-ְוֵיׁש .אֹוֵיב

  :ִלְגבּוָלם

  

ְוַעל ְירּוָׁשַלִים , ינּו ַעל ִיְׂשָרֵאל ַעֶּמָךֵק ֱאלֹ'הָנא  ַרֶחם

ְוַעל ַמְלכּות ֵּבית ָּדִוד , ְוַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן ְּכבֹוֶדָך, ִעיֶרָך

  :ְוַעל ַהַּבִית ַהָּגדֹול ְוַהָּקדֹוׁש, ְמִׁשיֶחָך

" úî ïë éô ìò óàå äðù íéðåîù ïá ãçà úåîéù úåéäì ìåëé
 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( 
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ַעל ִצּיֹון ִמְׁשַּכן . ַעל ַעְּמָך צּוֵרנּו. ַרֵחם ְּבַחְסֶּדָך

 ָּדִוד ַעְבֶּדָך ָיבֹא ֶּבן. ְזבּול ֵּבית ִּתְפַאְרֵּתנּו. ְּכבֹוֶדָך

  :'הְמִׁשיַח . רּוַח ַאֵּפינּו. ְוִיְגָאֵלנּו

ְוָׁשם ָנִׁשיר ִׁשיר . ִעיר ִצּיֹון ְּתַמֵּלא. ִיָּבֶנה ַהִּמְקָּדׁש

ִיְתָּבַרְך . ָהַרֲחָמן ַהִּנְקָדׁש. ּוִבְרָנָנה ַנֲעֶלה. ָחָדׁש

  :'הְּכִבְרַּכת . ַעל ּכֹוס ַיִין ָמֵלא. ְוִיְתַעֶּלה

  

  

ן ְּתֵהא ַהָּׁשָעה ַהּזאת ְׁשַעת ַרֲחִמים ְוֵעת ָרצֹו

  :ִמְּלָפֶניָך

  

  

אַבד ְוַאל יֹ. ָרֵאלר ְׁשֵאִרית ִיְׂשְׁשמֹ. ָרֵאלֵמר ִיְׂשׁשֹו

  :ָרֵאלְמִרים ְׁשַמע ִיְׂשָהאֹו. ָרֵאלִיְׂש

  

היא מוציאה לחפשי , אין דבר משחרר יותר מן השמחה"
 "ה עליו שלווהאת מוחך ומשר

 )רבי נחמן מברסלב (
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  :ַלַּמֲעלֹות, ִׁשיר

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

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

  .ׁשְֹמֶרָך, ָינּום-ַאל ; ִיֵּתן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך-ַאל

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

  .ַיד ְיִמיֶנָך-ַעל, ִצְּלָך' ה ; ׁשְֹמֶרָך' ה

  .הְוָיֵרַח ַּבָּלְיָל;  ַיֶּכָּכה-ַהֶּׁשֶמׁש לֹא, יֹוָמם

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

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

  

  

 ,ָךֶּמת ִאַרֹוש ּתֹוּטל ִּתַאְו, יָךִבר ָאַסי מּוִנע ְּבַמְש

  יָךֶרָבל ְּדר ָּכֵּבַדיד ְלִמג ָּתֵהַנְתִּת

, סַעַּכַה ןל ִמֵצָּנה ִּתֶזָבּו, תל ֵעָכְבם ּוָדל ָאָכת ְלַחַנּב

 . םָדי ָאֵניא ְּבִטֲחַהְל הָעה ָרָּדיא ִמִהֶש

 תַּד ִמָךְּבל ִלה ַעֶלֲעַּת, סַעַּכן ַהל ִמֵצָּנר ִּתֶשֲאַכְו

  לָּכה ִמָבה טֹוָּדיא ִמִהה ֶשָוָנֲעָה

  .תבֹוֹוּטת ַהדֹוִּמַה

  :אָּבַהם ָלעֹוה ָלֶּכְזִת ְויָךֶכָרל ְּדָכ ְּביַחִלְצן ַּתַעַמְל
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  :'נַֹכח ְּפֵני ה, ִׁשְפִכי ַכַּמִים ִלֵּבְך

  

  

ת ַחם ַאַעַּפ: עיָשִלן ֱאאל ֶּבֵעָמְשי ִיִּבר ַרַמָא, אָיְנַּת

 ייִתִאָרְו, יםִנְפִלי ְוַנְפת ִלֶרטֹיר ְקִטְקַהי ְלִּתְסַנְכִנ

ם א ָרֵּסל ִּכב ַעֵשא יֹוהּות ֶשאֹוָבְצ' ה ה-ל ייֵאִרְתַּכַא

: לֹו יִּתְרַמ ָא-! יִנֵכְרָּב, יִנל ְּבעֵאָמְשִי: יר ִלַמָאא ְוָׂשִנְו

 לּוגֹוִי ְוָךְסַעת ַּכ ֶאיָךֶמֲח ַרשּוְּבְכִּי ֶשיּךֶנָפְלן ִמצֹוי ָרִהְי

ת ַּדִמְּב יָךֶנם ָּבג ִעֵהַנְתִת ְויָךֶתֹוּדל ִמ ַעיָךֶמֱחַר

ע ַנְעִנְו, יןִּדת ַהַרּוּשים ִמִנְפם ִלֶהס ָלֵנָּכִתים ְוִמֲחַרָה

 .אשֹורֹי ְּבִל

  

. ָרֵאל ְוִלְתִפָּלָתם ְׁשֵעהינּו ְּבַעְּמָך ִיְׂשֵקֱאלֹ' ְרֵצה ה

ָרֵאל ְוִאֵּׁשי ִיְׂש. ָדה ִלְדִביר ֵּביֶתָךְוָהֵׁשב ֶאת ָהֲעבֹו

ּוְתִהי . ןְמֵהָרה ְּבַאֲהָבה ְתַקֵּבל ְּבָרצֹו. ּוְתִפָּלָתם

  :ָרֵאל ַעֶּמָךַדת ִיְׂשן ָּתִמיד ֲעבֹוְלָרצֹו

  :ן ְּבַרֲחִמיםְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְּבׁשּוְבָך ְלִצּיֹו

  :תָלם ּוְכָׁשִנים ַקְדמוִניֹוְוָׁשם ַנֲעָבְדָך ְּבִיְרָאה ִּכיֵמי עֹו

 

  .ְּכבֹוד ֵּביתֹו, ִיְרֶּבה-ִּכי: ַיֲעִׁשר ִאיׁש-ִּכי, ִּתיָרא-ַאל

  :דֹוֵיֵרד ַאֲחָריו ְּכבֹו-לֹא ; ִיַּקח ַהּכֹל, ִּכי לֹא ְבמֹותֹו
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ִעיר ; ַהֶּזה ְּבֶאֶרץ ְיהּוָדה-יּוַׁשר ַהִּׁשיר, ַּבּיֹום ַההּוא

  .ְיׁשּוָעה ָיִׁשית חֹומֹות ָוֵחל, ָלנּו-ָעז

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

  ; ְירּוָׁשַלִם ַּבֵּנרֹות-ֲאַחֵּפׂש ֶאת, ְוָהָיה ָּבֵעת ַהִהיא

  :ָקרֹוב ּוַמֵהר ְמאֹד,  ַהָּגדֹול'ה-םָקרֹוב יֹו

  

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

  ';ה-ְוַעְרָבָתּה ְּכַגן, ְּכֵעֶדן

  :ּתֹוָדה ְוקֹול ִזְמָרה, ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה ִיָּמֵצא ָבּה

  

  

  .בֹוֶדָךּוְכ, ִלְראֹות ֻעְּזָך  --ַּבּקֶֹדׁש ֲחִזיִתָך, ֵּכן

  :ָּכַמּה ְלָך ְבָׂשִרי  --ַנְפִׁשי, ָצְמָאה ְלָך

äøäåæá äðåîàä äá øéàú àìù íìåòá äøéù ïéà . äùåã÷ùëå
äøéùä çåøá äàåìîá äìâúî ,úøéù úîàá àéä æà-ùãå÷; éøù

äúåà åøéùé íé÷åìà éøùå ùãå÷"  

 )הרב קוק(



- 26 - 

  

  ד"מירון סעודה שלישית לזכרו של רועי אהרון רוט היז 

ְואֹוָרּה . ֶלֶׁשם ְׁשבֹו ְוַאְחָלָמה. ימּו ֵלב ֶאל ַהְנָׁשָמהׂשִׂשִׂשִִׂש

  .ִׁשְבָעַתִים ְּכאֹור ַהּבֹוֶקר. ְּכאֹור ַהַחָּמה

. אֹוֶדה ָלֵאל ֵלָבב חֹוֶקר: פזמון

 ְּבָרן ַיַחד ּכֹוְכֵבי בֹוֶקר

ְלַהִציָלּה . ָלגּור ְּבֶאֶרץ ֲעָרָבה. ָצָבהִּכֵסא ָכבֹוד ֻחמִמִמִִמ

  .ּוְלָהִאיָרה ִלְפנֹות ּבֹוֶקר. ִמֶלָהָבה

. אֹוֶדה ָלֵאל ֵלָבב חֹוֶקר: פזמון

 ְּבָרן ַיַחד ּכֹוְכֵבי בֹוֶקר

ָלֵתת . ִנְׁשַמְתֶכם עֹוָלה ְלַמְעָלה. ּורּו ָנא ִּכי ְבָכל ַלְיָלהעעעע

  .ר ֶעֶרב ָובֹוֶקרְליֹוֵצ. ִדין ְוֶחְׁשּבֹון ִמָּפֳעָלה

. אֹוֶדה ָלֵאל ֵלָבב חֹוֶקר: פזמון

 ְּבָרן ַיַחד ּכֹוְכֵבי בֹוֶקר

ְּכמֹו ַּכָלה . ְּבַטִלית ְוטֹוֶטֶפת. ְמָצָאּה ְמֻקֶׁשֶטתיִיִיִִי

  .ָּתִמיד ַּבּבֹוֶקר ַּבּבֹוֶקר. ְמֻקֶׁשֶטת

. אֹוֶדה ָלֵאל ֵלָבב חֹוֶקר: פזמון

 ְּבָרן ַיַחד ּכֹוְכֵבי בֹוֶקר

ִאיׁש לֹא ָגַוע . ַיֲחִזיֶרָנה לֹו ִּכְרצֹונֹו. ן ְּבִפְקדֹונֹוֶנֱאָמהַהַהַַה

  .ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ּבֹוֶקר. ַּבֲעֹונֹו

. אֹוֶדה ָלֵאל ֵלָבב חֹוֶקר: פזמון

 ְּבָרן ַיַחד ּכֹוְכֵבי בֹוֶקר
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ַוֲאֶׁשר ַנְפׁשֹו לֹא . ְיִחיָדה ַּתָמה ּוְנִקָיה. ַהֲחיּו ָהֲעִנָיהוְוְוְְו

  .ֶּכה ְלאֹור ַהּבֹוֶקרֵאיְך ִיְז. ִחָיה

. אֹוֶדה ָלֵאל ֵלָבב חֹוֶקר: פזמון

 ְּבָרן ַיַחד ּכֹוְכֵבי בֹוֶקר

  

  

ְך ָעֵלינּו ִּכי ְמַחִּכים ְוִתְמלֹו. ִפיַעֹוְמָך ַמְלֵּכנּו ּתִמְּמקֹו

ב ְּבָיֵמינּו ְּבָקרֹו. ןְך ְּבִצּיֹוָמַתי ִּתְמלֹ. ֲאַנְחנּו ָלְך

ְך ִּתְתַּגֵּדל ְוִתְתַקֵּדׁש ְּבתֹו. ןָלם ָוֶעד ִּתְׁשּכֹוְלעֹו

ְוֵעיֵנינּו . ר ּוְלֵנַצח ְנָצִחיםר ָודֹוְירּוָׁשַלִים ִעיְרָך ְלדֹו

ַעל ְיֵדי . ִתְרֶאיָנה ַמְלכּוֶתָך ַּכָּדָבר ָהָאמּור ְּבִׁשיֵרי ֻעֶּזָך

  :ָּדִוד ְמִׁשיַח ִצְדֶקָך

 

 ֲאָמֶתָך ִּפַּתְחָּת ֲאִני ַעְבְּדָך ֶּבן. ִּכי ֲאִני ַעְבֶּדָך' ָאָּנה ה

  :ְלמוֵסָרי

  

  

  ,ֲאִני ַמֲאִמין ֶּבֱאמּוָנה ְשֵלָמה ְּבִביַאת ַהָּמִשיַח

ְוַאף ַעל ִּפי ֶשִיְתַמְהֵמַה ִעם ָּכל ֶזה ֲאַחֶּכה לֹו ְּבָכל 

  :יֹום ֶשָּיבֹוא
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ñá"ã  

  

 úáéùéá àøåðä çáèä æàî óìç ùãåç"áøä æëøî" , øùà

 íéìùåøéá–äùåã÷ä åðúøéá .  

8" îíãà éëàì" ,íéùåã÷ ,ùôð éðéãòå íéøåáéâ , åçáèð

íãéá äøåú éøôñå íãåîìú ìò íúãé÷ùá.  

ä ùåãé÷ ìò íéçöøðä ïéá 'äøåú ìù äìäåàá , íâ äðîéð

ùåã÷ä åðéðá ,éä èåø ïåøäà éòåø"ã.  

 ùãå÷ úáù áøòá äèî ìù äáéùéî äìòî ìù äáéùéì äìò

 øãñì"åá äìéì äéäú ùàå ."à 'øã"ñùú øãà ç"ç.  

åøéä ïåøäà éò"éá ãìåð ã"îùú ìåìà ã" è)12.9.89.(  

øôñì èòî àì ùé åéúåðåëú ìò:  

äùåã÷ä äìéôúä ìò ,äååðòä ,äàøéäå äòðéöä.  

øéñçä àìå èéòîä àì õøà êøã , íéøáãä ìëáå

 äùåã÷áù–á ÷ã÷ã "øéîçäå ä.  

øéãñä íòåðá ïéìåçä éðééðò úà íâ , àì íìåòî åéúôù ìòå

êåéçä ùî ,úåðéâðå ììääøéùä .  

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

ïëàå ,éé÷åìà êéðéòá ïç àùð ,øéòä éùðà éðéòá ãñçå.  
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éòåø ìò óéñåàå äáøà ãåòå:  

øéáëîì äáäàå úã÷åéä äðåîàä ìò.  

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

éçäå òáèä úáäà ,äøöåð äùåã÷á äìåëù äáäà.  

úéà ìééèìê ,éòåø , ìù úåðîàä úøéöéî êúàéìô úà úåàøìå

êøáúé íùä , õò çåôúì ãé çìåù êãåòá êúéà úáùì– 

äàéìôá åá ïðåáúîå ,äëøáä éðôì ä÷é÷ùå ääéîú , úåéäìå

êéðô úùøàî íéîñ÷åî ,åá äñéâðä íò.  

åììä íéòâøä úà úåéçì , äèòî äìéëà ìù íéãçåéîä

äáåøî äëøáå.  

éìà åä ,äë åéìàù øòðä äæéúììéô äáøä  . øòðä äæ

åúìéôú úå÷áãá íìåë ìò òéôùäù ,åúéååä íöòá.  

 íìòä äæ–äáäàä úà åðãîéì  , úàå äùåã÷ä" äîöÉòä

è÷ùáù" ,äìéôú úîàá éäîå .á÷äå éòåø ÷ø" åéä ä

åìà íéòâøá .êëì øáòî øáã äéä àì . ììôúä éòåøùëå

"ä íù 'åéìò àø÷ð."  

úä äáéùéä úà äáåøî äçìöäá íééñ éòåøøá úéðåëé" â

áë äùàøá øùà 'åéæ áøä-øåà , åéìò øîàå éòåøì ãôñù

"äìéôú éðà ."ò ù÷áúä éòåø"åéæ áøä é- çéìù úåéäì øåà

øúñà úéðòú éðôì äçðî úìéôúá øåáéö , øîà åúìéôú ìòå

áë ' áøä" åæëù äìéôú òîùå äàø àìù éî– àìå ïéáî àì 

øáåãî äîá òãåé ."ìåç íåéá éòåø ìù äçðî úìéôú, äðéä 

íéøåôéëä íåé ìù äçðî úìéôúë .ïë , êë éãë ãò
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éòåø ìù äìéôúáù äîöåòä" .øåáéöä çéìù úà åðì åçöø "– 

áë øîà 'áøä.  

éìà åä ,úúðù äî ìò êì äãåî.  

 éì úúð-éòåø úà .  

éìù éòåø.  

éúììéô äáøä äë åéìàù øòðä äæå.  

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

ä áëåù  ïáàä ìâì úçúî êðé–äðáìä ...  

éðá äîãàá êôåâ ÷ø êà ,çðåî äô.  

 ïåâéáå äîîãá àåä ÷ø–çð àåä íù !  

óçøì ãåò êéùîúå äàéøîî êúîùð åìéàå  

 äéäú ãéîú äîåùøå–áìä úáöî ìò !  

ãéúòá úàæä úáäìùä ãå÷éúå  

éðá êúîùð äëôäå ,ãéîúä ùàì!  

ïðòøä êøá÷ ìòî äáöîë äáäìä äøòáå  

åðì äúééäåïðòå ùà ãåîòì !  

ø÷äå êåùçä éìéì úìéôà øéòú ïòîì  

êúåî íò åðìåë áìá øúåðù ,ø÷éä åðãìé!  

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

äìåãâ úçà ùàì êåôäé , äìéôúáå äðåîàá åðìåë ÷æçúðå

äùåã÷ä  

ãéîú øåëæðå:  

"êìùë êéìò áéáç êøáç ãåáë àäé"  

ø÷éòäå ,çåîùì ùé !ø äáøäáãå÷é , äìéôúå äðéâðå äøéù

äùåã÷.  
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úùøåîä åæ ,úåäîä åæå êøãä åæ.  

 íééçä úà éòåø åðì äååéö êëáå.  

éòåø ìù åëøãá íéëéùîî.  

"õøà ,íîã éñëú ìà , äôéøùä úà åëáé ìàøùé úéá ìëå

ä óøù øùà'".  

  

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

  

  

  

  

 


