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 ַהְמָלָכה שהיא יציאה ְלֵחרּות ולחיים –השנה -ראש                    בעזהש"י

 

 

ֶיה ָלֶכם[ "1 ָרא ֹקֶדׁש ִיהְּׁ ֶאָחד ַלֹחֶדׁש ִמקְּׁ ִביִעי בְּׁ ֶלאֶכת ֲעֹבָדה לֹא ַתֲעׂשּו ,ּוַבֹחֶדׁש ַהשְּׁ ֶיה  ,ָכל מְּׁ רּוָעה ִיהְּׁ יֹום תְּׁ

 " )במדבר כט, א(ָלֶכם

 

ֵני ַהֶמֶלְך [ "2 קֹול ׁשֹוָפר ָהִריעּו ִלפְּׁ רֹות וְּׁ לֹא ָרָאה ָעָמל ד' " )תהלים צח, ו(, "ַבֲחֹצצְּׁ ַיֲעֹקב וְּׁ לֹא ִהִביט ָאֶון בְּׁ

ָרֵאל ִיׂשְּׁ רּוַעת ֶמֶלְך בֹוָק ֱאֹל 'ד ,בְּׁ  " )במדבר כג, כא(יו ִעמֹו ּותְּׁ

 

 

 ,האורך והרוחב והגובה, ויש לו שש ֵפאֹות :ינודהיְּׁ  ,שהוים השלִק חָ ט אשר יש לו הרְּׁ שּושם הפָ הגֶ "...[ 3

והם שש  ,רים ופאת האחֹונִ מין ופאת השמאל ופאת הפָ ינו פאת המעלה ופאת המטה ופאת היָ דהיְּׁ 

ן ניָ עִ לְּׁ  ,רק עומד באמצע ,ינו פאהֵפאֹות נוכחים זה לזה, נחשב האמצעי שֵא  ששֵפאֹות. ומפני כי אלו 

מה שהוא באמצע  ,כי האמצעי .אמצען בָ וָ כ  יכל הקודש מְּׁ ם הֵ בפני עצמו, והם נקראים שש קצוות עִ 

שם כי כל גשם יש לו התפשטות צד, ן הגֶ בדלת ִמ שום צד כלל, ודבר זה יש לו מעלה נִ  תאין לו בחינ

ין לו שֵא  ,לתי גשמיס דבר בִ חֵ תיַ ִמ  ,שעומד באמצע ,ים, והאמצעיִק חָ התפשטות הרְּׁ  ,שםן הגֶ ניָ שזהו עִ 

 ..." ן הגשמיש ִמ דָ קּומְּׁ  ',יכל הקודשהֵ 'ולכך נקרא  ,רוחק

 )מהר"ל מפראג, חידושי אגדות, לנדרים לט ע"ב(                    

 

ת בעַ שה, ִׁש קדּול ּוספר שבעה חֹוִמ בְּׁ ...הנבדלת ,גה העליונהר עשרה שהוא מורה על המדֵר ספָ ִמ "...[ 4

הוא חודש תשרי,  ,גם כן קודששה ימי חול והשביעי הוא קודש, ובחדשים השביעי יש - ימי שבוע

שה הם יוהיא שנת קודש, וכל זה מפני כי מספר הש ,דה והשביעית שמיטהי עבֹונֵ שה ׁשְּׁ יש -ים נִ ׁשָ בַ ּו

שהוא השביעי  ,קודשיכל הלו השביעי הוא כנגד הֵ יוא ,לשהוא חֹו ,שםשה קצוות הגֶ יוהם כנגד ש ,לחֹו

 דרך חיים לאבות ה; טו()מהר"ל מפראג,                 ..." והוא באמצע

 

עֹוָלם"[ 5 ִביִעין ֲחִביִבין לְּׁ ִביִעי ָחִביב...ָכל ַהשְּׁ ִביִעי ָחִביב...ַבָשִנים ׁשְּׁ ִמִטין ׁשְּׁ ִביִעי ָחִביב...ַבשְּׁ  ...ַבָיִמים ׁשְּׁ

ִביִעי ָחִביב, ֶׁשֶנֱאַמר:  ֶאָחד ַלֹחֶדׁש'ֶבֳחָדִׁשים ׁשְּׁ ִביִעי בְּׁ  )ויקרא רבה, כט; יא(     " )ויקרא כג, כד( 'ַבֹחֶדׁש ַהשְּׁ

 

רֹאׁש ַהָשָנה בָ "[ 6 רֹאׁש ַהָשָנה ָיָצא יֹוֵסף ִמֵבית ָהֲאסּוִרין. בְּׁ ָלה בְּׁ ָרִיםֲעבֹוָדה ֵמֲאבֹוֵתינּו בְּׁ טְּׁ  "ִמצְּׁ

 יא ע"א( -)ראש השנה י ע"ב               

 

נגד אלו שני דברים הם ניסן והוא הלב והראש, וכ ,שיםדֹוקאדם הם ברים בָ כי שני ֵא  ,ודע"...[ 7

שהוא  ,שהוא קדוש לגמרי, וכן החודש הזה ,כלם הׂשֵ לפי שׁשָ  ,כי תשרי הוא דומה לראש .ותשרי

הן בימים בחדשים  ,שהוכמו שאמרו במדרש שלכן נבחר השביעי לקדּו .שהוא קדוש לגמרי ,שביעי

ת העולם, וכן ת, וכך חודש זה החזרת חיּוששם החיּו ,אמנם חודש ניסן הוא כנגד הלב...בשנים וכו'

הנמצאים , כי כאשר השמש בא אל נקודה זאת יחזרו 'גול החייםיע' ,שהוא ניסן ,מזל טלה אּורְּׁ ָק 

 ...נחשבו מתים ,בחורף ,איתם, ועד השעה ההלחיּו
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ָלה ֲעבֹוָדה ֵמֲאבֹוֵתינּובָ 'ואמר ש השם  שהרי נקרא ,ישראל ְךלֶ מֶ  ם יתברך, כי החודש הזה בו הש'טְּׁ

 כי החודש הזה מיוחד...רמלך אחֵ ינם עובדים לְּׁ ינו עד שֵא טלה עבודה מאבוֵת מלך, ולפיכך בתשרי בָ 

ינו וכאשר היו אבוֵת  ,שים הם מן המלאכהל אלו קדֹושכ ,השמיטה והיובל שה, ובו התחלתלקדּו

ל וטיוכאשר הגיע תשרי שהוא ב ,ינו למצריםדהיְּׁ  ,לעבודה של חֹו ,במצרים היו עושים עבודה למצרים

י צא יוסף מבית האסורים ראוינו במצרים, וכן מה שיָ טלה עבודה מן אבוֵת בָ  -הינה ראוימלאכה שֵא 

 ע"ב(השנה י -פראג, חידושי אגדות, לראש)מהר"ל מ              ..."צרמֵ צא ִמ ה ליוסף שיֵ היה החודש הז

 

 ,לטון הגמורא האדם בנפשו הִׁש צָ מְּׁ שאז יִ ..תו של מלך הכבוד, שהיא הֵחרּות הגמורה.עבדּו[ "...8

   שהוא כח הֵחרּות עצמו"     ,תחֹוֹוכחורין באמת, המושל גם כן על הגדול שבַ -הראוי לבן

 רפט( ;ב ,עולת ראיה)הראי"ה קוק,                  

   

ֵדי ֲעָבִדים ֵהם [ "9 ָמן ַעבְּׁ ֵדי זְּׁ ִׁשיהּו 'דֶעֶבד /  –ַעבְּׁ ַבד ָחפְּׁ קֹואֱ -ַבֵקׁש ָכלַעל ֵכן בְּׁ /  א לְּׁ ִקי / ' נֹוׁש ֶחלְּׁ  !''דֶחלְּׁ

ִׁשי ָרה ַנפְּׁ  )רבי יהודה הלוי(               "  ָאמְּׁ

 

 

ָרֵא "[ 10 ַקֵבל ֱאמּוַנת ֱאֹלֵהי ֱאֶמתַרק ִיׂשְּׁ כֹוִלים ֵהם לְּׁ ִמית  ,ד' ֶאָחד ,ל יְּׁ ִאיִׁשיּוָתם ָהַעצְּׁ טּוָבּה, וְּׁ ִמּלּוָאּה וְּׁ בְּׁ

ֶיֶנת ,ֶמץ ִעם ֶזהעֹוד תֹוִסיף אֹ  צ  ִריָחה מְּׁ ַגֵדל ִבפְּׁ ִתתְּׁ ֵׂשג וְּׁ ַתגְּׁ בּוָתם ִתׂשְּׁ ַתרְּׁ ֲאָבל ַהגֹוִיים לֹא ָבאּו ֲעַדִין ִליֵדי ...וְּׁ

ָרֵאל אֱ ִמדָ  ָסה ֵמאֹוָרם ֶׁשל ִיׂשְּׁ נְּׁ כְּׁ ִביבֹוָתםה זֹו, ּוַמה ֶשה  חּות מּוָנה ֱאֹלִהית ִבסְּׁ ַפתְּׁ ֶדֶרְך ִהתְּׁ אּוָיה  ֶׁשּלא בְּׁ ָהרְּׁ

ָעם ִפי ִטבְּׁ ִרית  -ָלֶהם לְּׁ בּוָתם, ֶׁשִהיא ָזָרה, ִחיצֹוָנה, ָנכְּׁ ֶקה ֶאת ַתרְּׁ ָרִטית ּוַמלְּׁ ִאיִׁשיּוָתם ַהפְּׁ ָחם הּוא בְּׁ ִנלְּׁ

 ֹ ָתה ז ָנם ַיד ד' ָעׂשְּׁ כּוָנָתּה. ָאמְּׁ ֶעֶצם תְּׁ ג ֶשֶמת, בְּׁ ִלָפה ַהָקָׁשה ֶׁשל ּומְּׁ ַעט ַהקְּׁ ַכְך מְּׁ ר  את, ֶׁשַעל ָכל ָפִנים תְּׁ

הַ ַהז ֲהָמה ָהֱאנֹו ָלם, וְּׁ ַנֵצַח ֶאצְּׁ ִריּות לְּׁ ַרַחת ַהָנכְּׁ כְּׁ ִמינּותִׁשית, ֲאָבל סֹוף ָכל סֹוף מ  כּות ֵתָהֵפְך לְּׁ )משנה  ַמלְּׁ

ַבר ָבֶזה יֹוֵתר  סוטה ט, טו( ִתגְּׁ רּוָחם, וְּׁ ַסְך בְּׁ ָרֵאל, ַהָבִאים ֵמאֹור ד', ֶׁשִנמְּׁ ַעל ֶאת ַהִניצֹוצֹות ֶׁשל רּוַח ִיׂשְּׁ ֶׁשִתגְּׁ

ַאת  ַאףִׂשנְּׁ ָרֵאל. וְּׁ ִחָּלה ֵיָראּו ַעל-ַעל-ִיׂשְּׁ ִבים -ִפי ֶׁשַבתְּׁ ַטֵני ֶנֶפׁש חֹוׁשְּׁ ִׁשיָחא, ּוקְּׁ ָתא ִדמְּׁ בְּׁ ָגִעים ֶׁשל ִעקְּׁ ֵדי ֶזה ַהנְּׁ יְּׁ

ָמקֹו ָלִלית, בְּׁ בּות ֱאנֹוִׁשית כְּׁ ַתרְּׁ ַדִמים אֹוָתּה לְּׁ ַרֶחֶבת ֵאֶצל ַהגֹוִיים, ּומְּׁ ִפיָרה ַהִמתְּׁ ַחקֹות ֶאת ַהכְּׁ ם ֶׁשֵאיָנּה לְּׁ

ִרית-ִכי ָנכְּׁ בּות ָזָרה וְּׁ ָר  ,ִאם ַתרְּׁ ָלהֶׁשִיׂשְּׁ ַמעְּׁ ָבר לְּׁ ִדים כְּׁ ָלה ִמֶמָנה, ִמָכל ָמקֹום סֹוף ָכל סֹוף -ֵאל עֹומְּׁ ַמעְּׁ לְּׁ

 ֹ ָמּהַהַמֲחָׁשָבה ַהז ַעצְּׁ לֹא ֵערּוב ַהׁשְּׁ  ,את בְּׁ ִקָיה בְּׁ ִמיּות ַהנְּׁ יֹות עֹוֵמד ַעל ָהַעצְּׁ  –ָפָעה ִחיצֹוָנה, ֶׁשל ַהֵחֶפץ ִלהְּׁ

יֹוֵתר, ּוֵמֵעֶבר ַהֵשִני ֶאת ַהִחקּוי ָהרּוָחִני ָרֵאל בְּׁ ִיׂשְּׁ ַאת ָהַעִמים לְּׁ ֶדֶלת ֵמֵעֶבר ִמֶזה ֶאת ִׂשנְּׁ ִמַצד  ֶׁשִהיא ַמגְּׁ

קֹ  טְּׁ וְּׁ ָהֶרֶסת ֶאת ָכל קׁשְּׁ ִתית מְּׁ ָיה ַהַמֲחַׁשבְּׁ כְּׁ ָרֵאל, ַעד ֶׁשָהֲאַנרְּׁ ָמּה –ׁש, דֶ ֲחלּוֵׁשי ַחִיים ִמִיׂשְּׁ ַעצְּׁ ַהָכָרה  ,ִהיא בְּׁ

ָדה ַהתֹוִכיתד עַ ֶׁשֵיׁש ַלֲעמֹ  זֹו ק  ס   ,ל ַהנְּׁ ׁשּוָבה, ַלֲעׂשֹות ַחִיל ַהמְּׁ ָרֵאל ִלתְּׁ ָרא ֶאת ִיׂשְּׁ ִמיּות, ִתקְּׁ ָהַעצְּׁ ֶגֶלת לְּׁ

ָלׁשּוב עֹוד הַ  )תהלים ס, יד( ֵבאֹלִהים יֹוָנה, וְּׁ בּוָרה ֶעלְּׁ ָבם יָ 'ַפַעם ִלגְּׁ ַחרְּׁ רֹוָעם לֹא הֹוִׁשיָעה לֹא בְּׁ ׁשּו ָאֶרץ, ּוזְּׁ רְּׁ

אֹור ָפֶניָך רֹוֲעָך וְּׁ ָך ּוזְּׁ ִמינְּׁ ִציָתם ,ָּלמֹו, ִכי יְּׁ ׁשּועֹות ַיֲעקֹ  .ִכי רְּׁ ִכי ֱאֹלִהים ַצֵּוה יְּׁ ָך ָצֵרינּו ַאָתה הּוא ַמלְּׁ ב, בְּׁ

ַנֵגחַ  ָך ָנבּוס ָקֵמינּו ,נְּׁ ִׁשמְּׁ ַהָכָרה זֹוו(-)תהלים מד ד' בְּׁ אֹ ַהָבָא  ,. וְּׁ חּות ִאִטית מְּׁ ַפתְּׁ ִהתְּׁ ַאת ה בְּׁ ִחיָלה ִמִקנְּׁ ד, ַהַמתְּׁ

ִמית ַלֲהבּות ֲעבֹוָדה ַגׁשְּׁ ִמית, ַדַעת ַהתֹוָלָדה, ִהתְּׁ בּות ָגלְּׁ ִצית ,ַעם, ִחַבת ֶאֶרץ, ָׂשָפה, ַתרְּׁ ַח ַהָיד ִמכֹ  ,ַארְּׁ

 ֹ ַרַחת ִהיא ַלֲעלֹות ַעד ָהר כְּׁ ג ָשָמה, מ  עֹוֵרר ֶאת1אׁשַהמְּׁ ָרֵאל  , ּולְּׁ ִיׂשְּׁ י ָחָדה לְּׁ ָגָׁשה ַהיֹוֵתר מְּׁ ַהַהרְּׁ ַהַמֲחָׁשָבה וְּׁ

ֵלב ֶאָחד ָדו, ּובְּׁ ִעיִרים ַיחְּׁ ַהצְּׁ ֵקִנים וְּׁ ָמה, ַהזְּׁ ֵלב ָכל ָהא  ֵחֶׁשק ֶאָחד בְּׁ ַמֲחָׁשָבה וְּׁ ׁשּו ', בְּׁ ָרֵאל ּוִבקְּׁ ֵני ִיׂשְּׁ בּו בְּׁ ָיׁש 

                                                           
רּותֹו "... 1 בֹודֹו, ִספְּׁ ָפתֹו, ֵחרּותֹו ּוכְּׁ צֹו, ׂשְּׁ כּוׁשחֹו, כֹ וְּׁ ָהרּוַח ַהָצִעיר ַהתֹוֵבַע ֶאת ַארְּׁ ָרִמ  -ֹו,רְּׁ ׁשֹוָתיו, ִנזְּׁ ים ִרגְּׁ

תֹוִכיּותֹו ָמֵלא הּוא ֵאׁש קֹ יְּׁ -ֵהם ַעל  התחיה; ל( " )הראי"ה קוק, אורות, אורותשדֶֹ ֵדי ֶׁשֶטף ֶׁשל ֶטַבע, ֶׁשבְּׁ
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כָ  ֵאת ָדִוד ַמלְּׁ ֶאל טּובֹום ּוָפֲחדּו ֶאת ד' ֱאֹלֵהיֶהם וְּׁ ָבר ֵהֵחּלּו  ,ָכֵעת .2)הושע ג, ה(' ֶאל ד' וְּׁ ַאֲחִרית ַהָיִמים, ֶׁשכְּׁ בְּׁ

ִלָבם אֹות ֶאת ִנָצֵניֶהם, ָכל ַהַחִיל ֲאֶׁשר ָנַגע ֱאֹלִהים בְּׁ ַהרְּׁ עֹוֵרר  א י, כו(-)שמואל לְּׁ ִדים ֵהם, לְּׁ עֹומְּׁ רּוִאים וְּׁ קְּׁ

ַלֲעדֹ  ָרֵאל, וְּׁ קֹור ִיׂשְּׁ יֹונֹות ִממְּׁ ִפירֹות ָהֶעלְּׁ הֹוָפעֹות ֵמַהסְּׁ לֹא ֵלב ָוֵלבֲהמֹון ַמֲחָׁשבֹות וְּׁ  א יב, לד(-)דה"י ר בְּׁ

פֹ  ָגָׁשה ִלדְּׁ ָבר ַהַהרְּׁ ִחיָלה כְּׁ ִתיֹות ֶׁשִהתְּׁ סֹודֹות ַהַתחְּׁ ָקה, וְּׁ ַביְּׁ ָחזְּׁ ָדו ק ָבֶהם בְּׁ ׁשּו ַיחְּׁ ַהַמֲעֶׂשה ִיָפגְּׁ ַהַמֲחָׁשָבה וְּׁ

נֹו ֵׁשם ָמֵלא, ִלבְּׁ דֹ 'ת עֹוָלם ָמֵלא, בְּׁ עֹוָלם, ֱאֹלַהִיְך ִציֹון לְּׁ ֹלְך ד' לְּׁ לּו ָיּה!ר ָודֹ ִימְּׁ  ")תהלים קמו, י(' ר, ַהלְּׁ

 )הראי"ה קוק, אורות, אורות התחיה; נד(                   

 

 ?במוסף מהו אומר ,ב כהלכתוֵר ָק  - שחרית  :תמיד של ראש השנה :יב רב אחא בר הונאִת מְּׁ "[ 11

ִנינּו ֵלאֹלִהים עּוֵזנּו. ָהִריעּו ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב'  שנה ל ע"ב(ה-)ראש                    " '...ַהרְּׁ

 

ָאָסף:"     א ַנֵצַח ַעל ַהִגִתית לְּׁ  ַלמְּׁ

ִנינּו ֵלאֹלִהים עּוֵזנּו. ָהִריעּו        ב  ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב:ַהרְּׁ

נּו ֹתף. ִכנֹור ָנִעים ִעם ָנֶבל:       ג ָרה ּותְּׁ אּו ִזמְּׁ  ֹשְּׁ

יֹום ַחֵגנּו:       ד עּו ַבֹחֶדׁש ׁשֹוָפר. ַבֶכֶסה לְּׁ  ִתקְּׁ

ָפט ֵלאֹלֵהי ַיֲעֹקב:       ה ָרֵאל הּוא. ִמׁשְּׁ ִיֹשְּׁ  ִכי ֹחק לְּׁ

ֵצאתֹו ַעל         ו מֹו. בְּׁ ִתי ֶא ֵעדּות ִביהֹוֵסף ֹשָ ַפת לֹא ָיַדעְּׁ ָרִים. ֹשְּׁ ָמע:ֶאֶרץ ִמצְּׁ  ׁשְּׁ

ָנה:        ז מֹו. ַכָפיו ִמדּוד ַתֲעֹברְּׁ  ֲהִסירֹוִתי ִמֵסֶבל ִׁשכְּׁ

ִר        ח ָך ַעל ֵמי מְּׁ ָחנְּׁ ֵסֶתר ַרַעם. ֶאבְּׁ ָך בְּׁ ֶצָך. ֶאֶענְּׁ  יָבה ֶסָלה:ַבָצָרה ָקָראָת ָוֲאַחּלְּׁ

ָאִעיָדה        ט ַמע ַעִמי וְּׁ ַמע ִלי:ׁשְּׁ ָרֵאל ִאם ִתׁשְּׁ  ָבְך. ִיֹשְּׁ

ֵאל ֵנָכר:        י ַתֲחֶוה לְּׁ לֹא ִתׁשְּׁ ָך ֵאל ָזר. וְּׁ ֶיה בְּׁ  לֹא ִיהְּׁ

ֵאהּו: 'דָאֹנִכי      יא ֶחב ִפיָך ַוֲאַמלְּׁ ָרִים. ַהרְּׁ ָך ֵמֶאֶרץ ִמצְּׁ  ֱאֹלֶהיָך ַהַמַעלְּׁ

קֹוִלי      יב לֹא ָׁשַמע ַעִמי לְּׁ ָרֵאל לֹא ָאָבה ִלי: ,וְּׁ ִיֹשְּׁ  וְּׁ

מֹוֲעצֹוֵתיֶהם:       יג כּו בְּׁ ִרירּות ִלָבם. ֵילְּׁ ֵחהּו ִבׁשְּׁ  ָוֲאַׁשּלְּׁ

ַהֵּלכּו:      יד ָרַכי יְּׁ ָרֵאל ִבדְּׁ  לּו ַעִמי ֹׁשֵמַע ִלי. ִיֹשְּׁ

ַעל ָצֵריֶהם ָאִׁשיב ָיִדי:      טו ִניַע. וְּׁ ֵביֶהם ַאכְּׁ ַעט. אֹויְּׁ  ִכמְּׁ

ֵא       טז נְּׁ ֹשַ עֹוָלם: 'די מְּׁ ַכֲחׁשּו לֹו. ִויִהי ִעָתם לְּׁ  יְּׁ

ַבׁש ַא        יז ִביֶעךָ ַוַיֲאִכיֵלהּו ֵמֵחֶלב ִחָטה. ּוִמצּור דְּׁ  )תהלים פא( "ֹשְּׁ

 

יֹוֵסף" ו ֹעה לְּׁ ָׁשָעה ֶׁשָאַמר ַפרְּׁ ֶאת ' בְּׁ ָעֶדיָך לֹא ָיִרים ִאיׁש ֶאת ָידֹו וְּׁ לֹוַר ּוִבלְּׁ ִניָני 'גְּׁ ַטגְּׁ רּו לֹו ִאצְּׁ ֶעֶבד ' ו:ָאמְּׁ

ִׁשיֵלהּו ָעֵלינּו?! ִרים ֶכֶסף, ַתמְּׁ ֶעׂשְּׁ ָקחֹו ַרבֹו בְּׁ כּות ֲאִני רֹוֶאה בֹוִגנּונֵ ' :םָאַמר ָלהֶ  'ֶׁשּלְּׁ רּו ֵליּה'י ַמלְּׁ ִאם ' :. ָאמְּׁ

ִעים ָלׁשֹון ִׁשבְּׁ ֵהא יֹוֵדַע בְּׁ ִעים ָלׁשֹון .'ֵכן יְּׁ דֹו ִׁשבְּׁ ִלמְּׁ ִריֵאל וְּׁ  )סוטה לו ע"ב(               "  ָבא ַגבְּׁ

 

והורהו כל חכמת נפש  ,ם תכלית חכמתןלמד אותן עִ  ,גבריאל שבעים לשון מדֹויכשל ,יוסף הצדיק"...

הבנת כל הלשונות וידיעתן  ידי-לטא. גם עמנע מכל חֵ דרך ישרה ונִ האדם הולך בְּׁ  ל ידי זההאדם, וע

                                                           
ַחֵדׁש"... 2 ָבָנה ָאַמר ֶׁשִתתְּׁ ַלּלְּׁ ֶאֶרת ַלֲעמּוֵסי ,וְּׁ ָפֵאר ֶׁשֵהם ֲעִת  ,ָבֶטן-ֲעֶטֶרת ִתפְּׁ מֹוָתּה ּולְּׁ ַחֵדׁש כְּׁ ִהתְּׁ יִדים לְּׁ

כּותֹו בֹוד ַמלְּׁ ָרם ַעל ֵׁשם כְּׁ יֹוצְּׁ  ..." )ברכת הלבנה(לְּׁ

ָפֶניָך"... ָבָנה...ִויִהי ָרצֹון ִמּלְּׁ ִגיַמת ַהּלְּׁ ַמּלֹאת פְּׁ ֶיה ָבּה ׁשּו ,לְּׁ לֹא ִיהְּׁ ָרא ֶׁשָכתּוב ..ם ִמעּוט.וְּׁ ַקֶים ָבנּו ִמקְּׁ ִיתְּׁ וְּׁ

ׁש' ָכם 'ּו ֶאת דּוִבקְּׁ ֵאת ָדִוד ַמלְּׁ  " )המשך קידוש לבנה(. ָאֵמן'ֱאֹלֵהיֶהם וְּׁ
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ויודע  רתנו הקדֹושה,מתו דעות הן רק ענפיםאיך כל ה על ידי זההן נגזרות מלשון הקודש, יובן  איך

גם  ל ידי כךשל דעות כוזבות, וע ר הרעצהיֵ כן -םל מכל טעות, ובזה הכח נופל גצֵ נָ לִה  ל ידי זהע

 , עמ' ע()הראי"ה קוק, מדבר שור, דרוש ח          .."ף אור דעת לשוב מכל דעה כוזבת.סֵ תוָ בישראל ִמ 

 

ָך ֵאל ָזר" ' י ֶיה בְּׁ  קה(משה,  רבי משה מקוברין, אמרות)     השם יתברך לא יהיה ָזר אצלך"  –' לֹא ִיהְּׁ

 

ָך"...' יא ן מצד זמַ ינם גדורים בִ כל המפעלים האלהיים, שֵא כפעל של ההעלאה, הוא . והִמ 'ַהַמַעלְּׁ

ער בהם בוראם )ב"ר(. והעלאה ממצרים, והארץ היו מתמתחים והולכים לולא שגָ  פועלם. והשמים

על  היָ פעולת עלִ  על כן היא תמיד פועלת ,לעכבהה, לא נפסקה, ושום גערה לא באה יָ בתכונה של עלִ 

אם  ת השאיפה. המניעה תוכל רק להיותין קץ לרוממּוה, וֵא יָ ין גבול לעלִ כל הנשמות השייכות לה, וֵא 

תצמצם את הגבולים של משאליה. אבל אחרי שאתה יודע את הרז  היאפש בעצמה, אם ץ הנֶ חֵ לָ ִת 

ָרִים ,ֱאֹלֶהיָך 'ד ,ָאֹנִכי'כי הזה,  ָך ֵמֶאֶרץ ִמצְּׁ  -ה בלתייָ , אם כן אתה עומד תמיד בתכונה של עלִ 'ַהַמַעלְּׁ

ֶחבתכונה, על כן ין קץ לַ פוסקת, וֵא  ה מעל כל תעלֶ ִה  ,הלָ בָ גְּׁ על כל הַ מאד משאלותיך, התרומם מֵ  ַהרְּׁ

ֵאהּו' ,תטנּוַק  ֶחב ִפיָך ַוֲאַמלְּׁ  רכ(-)הראי"ה קוק, עולת ראיה, א; ריט                                 ' "ַהרְּׁ

 

ַסֵדר ָאָדם [ "יש לזכור שאנו ניגשים לפני המלך, ועל כן תיקנו חז"ל את ֵסדר התפילה: '13 עֹוָלם יְּׁ לְּׁ

ַפֵּלל ַאַחר ָכְך ִיתְּׁ חֹו ֶׁשל ַהָקדֹוׁש ָברּוְך הּוא, וְּׁ חכמים את שלוש הברכות ..על כן תיקנו .)ברכות לב ע"א(' ִׁשבְּׁ

ָיִמים אלה, כבר בתוך שלוש הברכות הראשונות, מתוך העזה  הראשונות, שהן ברכות של שבח. אבל בְּׁ

ָיֵנינּו: ' ִענְּׁ ַחִייםנוראה, אנו מתחילים לֵהָאֵחז בְּׁ ֵרנּו לְּׁ ָך  ,ֶמֶלְך ָחֵפץ ַבַחִיים ,ָזכְּׁ ַמַענְּׁ ֵסֶפר ַהַחִיים לְּׁ ֵבנּו בְּׁ ָכתְּׁ וְּׁ

ֵרנּו'. 'יםֹלִהים ַחיִ -אֱ  שכחה, הוא קשר ושייכות. ' –' ָזכְּׁ ניגוד לְּׁ ַחִייםהמובן של זכירה, בְּׁ אנו נפגשים  –' לְּׁ

צירה, של ' ֵראשית היְּׁ ַמת ַחִייםַוִיפַ בְּׁ ַאָפיו ִנׁשְּׁ ריבונו של עולם מתגלה  –' ֶמֶלְך ָחֵפץ ַבַחִיים'. 'ח בְּׁ

ִהתגלּות, ו' בֹודֹוַבמציאות, ַבחיים...ד' ָחֵפץ בְּׁ סוד האַהֹכל ָבָרא ִלכְּׁ להי הזה יש ערך ַלחיים -'. מתוך היְּׁ

ָך אֱ שלנו. וערך כל החיים שלנו הוא ' ַמַענְּׁ ָיִמים אלו אנו קשורים ביותר למקור ֹלִהים ַחִיים-לְּׁ '. בְּׁ

כֹות הֶׁשבח, כי אנחנו לא  החיים, וזה נותן ערך אחר לכל בקשותינו, ואז יש מקום להזכירן בתוך ִברְּׁ

ֵבִקים בַ הַ 'אנחנו', אלא אנחנו ' ָך אֱ ', אנחנו 'ֹלֵהיֶכם-אֱ ' דדְּׁ ַמַענְּׁ '. לכן אנו מבקשים: 'זכרנו, ֹלִהים ַחִיים-לְּׁ

ריבונו של עולם, למענך, כי כל מציאּות חֵיינו היא למענך, כי 'מה אנו ומה חֵיינו'. מתוך מצב של 

ָך אֱ התרוממות והרגשת ה' ַמַענְּׁ  'דבקשוֵתינו מתקדשֹות. אנו מתקדשים ִבקדּושת '' כל ֹלִהים ַחִיים-לְּׁ

כּותֹו ַבֹכל ָמָׁשָלה-אֱ  ָרֵאל ֶמֶלְך, ּוַמלְּׁ ַאֶתם הַ ' ומתקרבים למצב של 'ֹלֵהי ִיׂשְּׁ ֵבִקים בַ וְּׁ ֹלֵהיֶכם ַחִיים -אֱ ' דדְּׁ

ֶכם ַהיֹום רטיים, לכל ִסדֵרי דורותינו ולכל חשבונות .'כ ּלְּׁ כלל ישראל, שֵאינם  זה נותן ערך לכל חֵיינו הפְּׁ

ָך' ָבבְּׁ יֶׁשר לְּׁ ָך ּובְּׁ ָקתְּׁ ִצדְּׁ ָך אֱ ' אלא 'בְּׁ ַמַענְּׁ  '..."        ֹלִהים ַחִיים-לְּׁ

 (40-41)שיחות הרב צבי יהודה מועדים א, עמ'           

 

י הוא יותר חי, וכל מה שהאדם ל מה שהוא יותר אלִה ההכרה וההרגשה הישראלית היא, שכ[ "14

החיים שלו הם  -ת בכל דרכיו, בכל מעשיו, בכל תנועותיו ובכל הליכות חייואלהּור בָ ׁשָ קּוהוא יותר מְּׁ 

דין ם בהם בכל תוקף. וזה הדין אינו רק בְּׁ עֵ פַ ז וההדר, והחוסן והחיל, מְּׁ טל חיים, והעֹ ים ִמ יִ וּויותר רְּׁ 

ה וָ הֹו ל מה שהיאלל, שכי הכְּׁ לתחיית האומה בחיֵ  חשֹ האדם הפרטי בישראל, כי אם ביותר הוא מתיַ 

הרי היא עומדת  --יפעת ממקור הקודש האלִה שה גלויה, ומֹוקדּויותר אלהית, ויותר מקושרה בִ 

נּו ֹעז ֵלאֹלִהים'ב אונים. ולהיות מתגברת, פורחת ומתעלה בהוד וגאון, באומץ ור ָרֵאל ַגֲאָותֹו ,תְּׁ ' ַעל ִיׂשְּׁ

 (ח; רכ ,שמונה קבציםהראי"ה קוק, )                                                           " )תהלים סח, לה(


