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 . )שמות כה, ח( ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם 

וכולנו מתמוגגים מהתרגשות על אשר בחר בנו מכל העמים   .1" בתוך כל אחד ואחד -'בתוכם' אלא  ,לא נאמר 'בתוכו" ' על פס' זה: ידועים דברי חז"ל
 נינו את שכינתו.י והשכין ב

כיצד מקדש זה מביא להשראת השכינה בתוכנו?! אם המטרה היא שבכל אחד תשרה   – " ועשו לי מקדש"אני רוצה לשאול דווקא על תחילת הפסוק: 
 ואולי אפילו לכל יהודי צריך להיות איזה חפץ של קדושה.  הרי שהיה עניין לפזר יותר את הקדושה לכל משפחה או שבט ,שכינה

  - ולא על המקדש  , "ושכנתי בתוכם" היה מתאים יותר לומר על מצוות תפילין או ציצית שהן אישיות ומצויות יותר של  את המטרה הנפלאה הזו 
 שהחיוב לראותו הוא רק שלוש פעמים בשנה? 

מלמד עיקרון חשוב. אך ברצוני להתבונן   ,)המדובר רבות בפרשת קורח(כללי כל נושא מעלות הקדושה ובאופן  ,הציווי על משכן ומקדש , לעניות דעתי
 בתולדות העמים ולראות כיצד רעיון זה קידם את העולם לקראת תיקונו במלכות שדי. 

כפי מספר כוחות הטבע. במהלך ימי  מכל העמים שהאמינו בריבוי האלים  ,עד סוף ימי הבית השני עם ישראל היה שונה באמונתו באל אחד ,כידוע
הנצרות והאסלאם. הן נפוצו בכל קצוות תבל עד שכמעט ולא נשארו עובדי אלילים מלבד   -קמו דתות המנסות לחקות את אמונת ישראל  , הביניים

 בארצות נידחות ומנותקות. 

המלך בא במגע עם   .היהודית היא המקור לכל הדתות וגילה שהאמונה ,החל לחקור דתות ך שלהמלהש ,כולנו מכירים את הסיפור על ממלכת כוזר
וחלומו של כל לומד וקורא   ,החבר יישב בטוב טעם ודעת את כל קושיותיו ולבטיו של המלך. האגדה מסתיימת בגיור גורף של בני הממלכההחבר, ו

 בספר הכוזרי שתהליך זה יקרה לכל גוי וממלכה בעולם. 

 מדוע באמת זה לא קרה? 

. אנו מברכים בכל יום 'שלא  )קדושין ע ע"ב( על שאלה זו יכול כל בר דעת לענות בפשטות: היהדות כלל לא מעודדת גיור. קשים גרים לישראל כספחת
 רוח ההלכה מעקמת להם את האף.  –אלה רוצים להצטרף לעדתנו ר שאאך כ  ,ים'עשני גוי' ו'אשר בחר בנו מכל העמ

 או שמא רק לשבח לאדון הכל שלא שם חלקינו כהם?  ,לתקן עולם במלכות שדי - אז מהי השאיפה שלנו

צורך במקדש; מקום בו שאנו חפצים ואמונים על תיקון העולם כולו. התורה מלמדת אותנו שכדי שהקדושה תחלחל בקרבינו ישנו  ,התשובה היא
בצורה מושלמת. בבית המקדש אין עיסוק באתגרים שהחיים מזמינים לנו. עיקר תפקידו של המקדש   –כביכול בתנאי מעבדה  –הקדושה נשמרת 

החיים אט אט   יום השוחק ובכך להתמודד עם הקשיים ולרומם את-לייצר ליהודי חוויות רוחניות גבוהות שאליהן יוכל לשאוף בזמן שהוא חי את היום
אל הקדושה. התפילין הינם חשובים מאד אבל ההתרגשות מהן הולכת ודועכת ככל שמתרגלים אליהם. המקדש נותן לכל המצוות הקטנות עוצמה  

 וכך מערכת המצוות יכולה להביא את האדם מטבעו החומרי אל הקדושה והדביקות בחי העולמים.  ,והתחדשות

שמנסה לשכנע שחינוך לערכים וריסון תאוות אינו יכול לפעול בלי אמונה באלוקים. הוא מדגים זאת בסגנון   ,2ד ראיתי במכתב של הרבי האחרון מחב"
ידי שיאחז בשערות ראשו וימשכן למעלה, אלא נחוצה נקודה שמחוץ לו כדי  -שאין אדם יכול להרים את עצמו על , מעניין: 'ידועה הדוגמא בעניין זה

 להישען עליה'.

היתה קדושתם נפגעת בהשפעת הנטעים הזרים ח"ו. דווקא בזכות   ,עמים: אילו חלילה היו ישראל נותנים לאומות להתערב בתוכםכך גם ישראל ב
 ויכלו האומות והדתות החדשות לשאוף ולהתקדם לקראת תיקון העולם שיושלם במהרה בימינו. ,נשארו ישראל במדרגתם הגבוהה ,דחיית הגרים

  על  ובאופן כללי ,יקר לנו: שבת, תורה, קדושת הבית היהודי, כשרותהוני ישראל תחת מתקפה לא פשוטה על כל בימים אלה נמצאים שלומי אמ
 . צביונה של מדינת ישראל

  -הסובבים ירצו להתעלות ולהתקרב למדרגה זו ר שא כדי שכ  ,תפקידנו הוא לשמר את הקדושה באופן המושלם ביותר
   יהיה להם את מי לחקות. 

 

 
 , ובכל אופן זה נשמע מפשט הפסוק.ביניהון'מתרגם 'ואשרי שכינתי  באונקלוסדברים אלו לא נמצאו בחז"ל אך נאמרו בספרים רבים בשם חז"ל.  1

 '.שיקיפו המשכן בד' דגליםדייק באופן אחר: 'לומר שהמקום אשר יקדישו לשכנו, יהיה בתוך בני ישראל,  האור החיים הקדושהן אמת ש
 .287לות החיים, עמ' תשובות לשא  2
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 : משפטיםתשובות לפרשת  

, ותגרש אותם מפניכם שני מלכי האמורי, לא  הצרעהאת  , בנאומו של יהושע לפני מותו: "ואשלח לפניכם)כד, יב( מוזכרת בספר יהושע  'צרעה'ה .א
 .בחרבך ולא בקשתך"

 .ו נ, ח()ישעיה "מי בעל משפטי יגש אלי קרוב מצדיקי...  : "ו הוא הנביא שאמרישעיה .ב

 .)בראשית כו, ל( "ויאכלו וישתו ויעש להם משתה על יצחק ואנשי אבימלך נאמר " .ג

)בראשית לד, נה כאשר תאמרו אלי ומתן ואת  מוהרי מאד יו "הרבו עלאומר ליעקב ובנשכם ושכם בן חמור,  מעשה דינהב א.: מוזכר 'הרוטוי 'מהבי .ד

 .)ש"א יח, כה(לנקם באויבי המלך" כי במאה ערלות פלישתים   מוהרב למלך  ץדוד, אין חפה תאמרו ל נאמר "ויאמר שאול כ  יכלבנישואי דוד ומ  ב.. יב(

קים בן חלקיה על הבית: "ותלו עליו כל כבוד בית אביו הצאצאים והצפיעות כל כלי הקטן מכלי  בנבואת מינוי אלי, גם כאן הנביא הוא ישעיהו .ה
 .ו כב, כד(יה)ישעועד כל כלי הנבלים"  האגנות

; שתי ות כב, כבשאלה; שמשצוטט  –)שמות כג, ט ת השבוע הקודמת שפעמיים בפר ":םכי גרים הייתם בארץ מצריארבעת המקומות שנאמר בהם "  . ו

. ופעם נוספת  )יט, לד(כאזרח מכם יהיה לכם הגר... כי גרים הייתם בארץ מצרים " – ויקראספר . פעם אחת ב(איסור לחיצת הגר המקומות בהקשר של
 .)י, יט(ואהבתם את הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים" " –בספר דברים 

 

 : תרומהשאלות לפרשת  

ולא אעזוב את עמי   ושכנתי בתוך בני ישראל. למי נאמר " (ח)כה,  "ושכנתי בתוכם ועשו לי מקדש " :קב"ה מצוה את משה על בניית המשכןה .א
 ? נאם ה'" ושכנתי בתוכך כי הנני בא  ...איזה נביא נתנבא ", ו"ישראל

צמד המילים  היכן מופיע בתורה שוב . ה, ט()כ כליו, וכן תעשו"  תבנית כלמשכן ואת "ככל אשר אני מראה אותך את תבנית ה :עוד אומר ה' למשה .ב
 "תבנית כל"? 

 במקום נוסף בתנ"ך?  'סרח' ה המילה  היכן הוזכר  ביריעות האוהל...". העודף סרח"ו  )כו, יב( ית האוהל נאמרעשי ווי בצי .ג

 : 'העמק שאלה'

 "? ל אשר אני מראה אותךלכשמע ושים לבך ראה בעיניך ובאזניך לאיזה נביא נאמר "". ככל אשר אני מראה אותךבפסוק שהוזכר לעיל )ב( נאמר " .ד

 
 

 
בפרשת השבוע עם ישראל מצטווים על בניית המשכן. המשכן הוא  

החיבור בין עם ישראל לה' ומבטא את האהבה ביניהם. וכך  מקום 
נֹוֶתיָךנאמר על המשכן " כְּ ִדידֹות ִמשְּ  ,)תהלים פד, ב( ה' ְצָבאֹות ַמה יְּ

יִתיובחורבן המקדש נאמר: " ִתי ֶאת בֵּ י,  , ָעַזבְּ י ֶאת ַנֲחָלתִּ ָנַתִתי ֶאת   ָנַטְשתִּ
ִשי  ִדדּות ַנפְּ כאן המושג "ידידות נפשי"   .ב, ז()ירמיהו י ְבַכף אְֹיֶביָה  יְּ

שאהבתו של ה' אליהם מתבטאת בבית   ,מתייחס לעם ישראל
, ויבנה  )אברהם(בן ידיד  )שלמה("יבא ידיד  :המקדש, וכפי שאומרת הגמ'

ויתכפרו בו ידידים   )בנימין(בחלקו של ידיד  )ה'(,לידיד  )ביהמ"ק( ידיד את
 . )מנחות נג ע"א ע"ש( ...")ישראל(

ביטוי "ידיד נפש" כלפי ה', על מנת  ה משורר נקט את ה ,בפיוט הבא
לבטא את האהבה ההדדית הזאת כלפיו. הפיוט מדבר על השתוקקות  

תגלה במהרה. במילים של הפיוט יומבקש שה'  ,המשורר בקרבת ה'
משתמש המשורר בפסוקים מספר תהלים בהם מבקש דוד על קרבת  

 הכיסופים להגיע לחצרותיו.מתאר את  ו ,ה'
והוא מוזכר בספרו  1תחבר ע"י רבי אלעזר אזכרי השיר "ידיד נפש" ה

 ואלו דבריו: )מצוות לא תעשה פרק ז("ספר חרדים" 

ולפי שכתבנו למעלה מצות 'ואהבת את ה' אלהיך', שרשה  
ועיקרה וענפיה, ומצאתי לרב בעל חובת הלבבות שזו המעלה  
היא תכלית כל מדות הטובות... וכתבנו שאחד מן הענפים  
היקרים שבהתלהבות החשק ישיר האוהב שיר ידידות לפניו,  

 

 
וחי בצפת בתקופת המקובלים. רבו  מגורשי ספרדר' אלעזר אזכרי היה מצאצאי  1

לרבנות על ידי רבי יעקב בירב. הוא למד  נסמךהיה המקובל רבי יוסף סאגיס, והוא 
בכתביו ופעולותיו ניכרת הכמיהה  הרמ"ק, והושפע גם מתורת האר"י. ישיבתב
ואהבת ארץ ישראל. ספרו "ספר חרדים" הוא ספר מצוות ומיוסד על הפסוק  גאולהל
 .ת מחולקות בו לפי איברי הגוףכל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך", והמצוו"

לכן אשים לפניך קצת שירי אהבה אשר שרנו בשמחה בחברת  
להי כל נשמה'...  -לחן 'אגדלך א  - ים מקשיבים: בקשהחבר

מיוסדת על ארבעה   , בקשה אחרת על היחוד וחשק האהבה 
 ... אותיות שבשם, ומתחיל ידיד נפש אב הרחמן 

ונוסח השיר שם אינו תואם את הנוסח   ,בימינו נמצא כתב יד המחבר
המצוי ברוב הסידורים. בסידורים רינת ישראל וקורן הביאו את  

 :)בהערות הובאו השינויים העיקריים(המקורי הנוסח  
 

 פנייה לה':

ומצד שתי בחינות  ,)ה' הוא גם ידיד נפש וגם אב רחמן( ִדיד ֶנֶפׁש', ָאב ָהַרְחָמןיְּ '

י ַאֲחֶריָך" לעשות ְמשְֹך ַעְבָדְך ֶאל ְרצֹוָנְך  ולכן ,אלו אני חפץ בקשר אליך )"ָמְשֵכנִּ

מֹו ַאָיל'  מרוב כיסופים וערגהַעְבָדְך  אליךָירּוץ   ,(- "2רצונך, וממילא "ָנרּוָצה  'ּכְ

ַתֲחֶוה מּול ֲהָדָרְך'ו ,3המתאוה למים י יְֶעַרב לֹו ְיִדידּוָתְך  ,4'ִיׁשְ )אהבתך ּכִ

ערב  ְוָכל ָטַעם )הדבש הנוטף מחלות הדבש( 5ִמ'ּנֶֹפת צּוף' יותר ,והקשר אליך(

 .אחר
 

)כינויים לה' המבטאים את יופיו וגדולתו, ובסמוך , ָנֶאה, ִזיו ָהעֹוָלם 6דּור" ָה "

)נפשי  7ַנְפִשי 'חֹוַלת ַאֲהָבָתְך' ,מתבאר שכאשר תחשף לכך הנפש היא תתרפא(

)במדבר יב, ָאָנא "ֵאל ָנא, ְרָפא ָנא ָלּה"  לכן ,חולה מרוב געגועים אל אהבתך(

 

 
ִני ַאֲחֶריָך ָנרּוָצה  2 כֵּ י ַהֶמֶלְך ֲחָדָריו... )שיר השירים א, ד( ָמשְּ יַאנִּ  ֱהבִּ
ֶליָך ֱאֹלִהים 3 ִשי ַתֲערֹג אֵּ ן ַנפְּ י ָמִים כֵּ ַאָיל ַתֲערֹג ַעל ֲאִפיקֵּ  .)תהלים מב, ב( כְּ
ַרת 4 ַהדְּ ַתֲחוּו ַלה' בְּ  ב ושם צו, ט(. קֶֹדש )תהלים כט, ִהשְּ
ַפז ָרב  5 ָזָהב ּומִּ ים מִּ נֶֹפת צּוִפיםַהֶנֱחָמדִּ ַבש וְּ תּוִקים ִמדְּ  .)תהלים יט, יא( ּומְּ
ָבְצָרה ֶזה 6 ים מִּ י ֶזה ָבא ֵמֱאדֹום ֲחמּוץ ְבָגדִּ בּושֹומִּ  .)ישעיהו סג, א( ...ָהדּור ִבלְּ
ידּו לֹו  7 י ַמה ַתגִּ ְמְצאּו ֶאת ּדֹודִּ ם תִּ "אשר אני  .)שיר השירים ה, ח( ֹוַלת ַאֲהָבה ָאִניֶשח...אִּ

 .חולה מרוב הגעגועין אל אהבתו" )מצודות דוד(

  אביעד וינברג ואיתן שיר // מונחים בתנ"ך

 מלאכי גוטמןר'  החתן // ידיד נפש
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ַהְראֹות ָלּה  - ,יג( ָאז  וממילא ִזיָוְך, )נעימות ויופי(ֹנַעם  את )ע"י שתראה לה(ּבְ

א, היא ְתַחזֵּק ְוִתְתַרּפֵ ְפַחת עֹוָלם' ּתִ )ותעבוד אותך בלב שלם  8'ְוָהְיָתה ָלְך ׁשִ

 . לעולם(
 

ן אֹוֲהָבְך   ,10ַרֲחֶמיָך' )יתעוררו ויתגברו(, 'יְֶהמּו (9)כינוי לה'ִתיק וָ  ְוחּוס ָנא ַעל ּבֵ

ֶמה'  ,ב כ, ז(ה"ד .11)אשר הוא מ"ֶזַרע ַאְבָרָהם אַֹהְבָך" י ֶזה 'ּכַ )כיון שהוא ּכִ

י ְלַחְצרֹות ה' " )תהלים פד,  13ִנְכסֹף ִנְכַסף'( ו'12משתוקק ְכְסָפה ְוַגם ָכְלָתה ַנְפשִּ )"נִּ

 

 
ן ְוָלַקְחָת ֶאת ַהַמְרֵצַע ְוָנַתָתה ְבָאְזנֹו ּוַבֶּדֶלת  8 ָך ַתֲעֶשה כֵּ ַאף ַלֲאָמתְּ ָך ֶעֶבד עֹוָלם וְּ ָהָיה לְּ  וְּ

 .)דברים טו, יז(
ַחת עֹוָלםובסידורים הנוסח הוא "ְוָהְיָתה  " כלשון שנאמרה על זמן הגאולה ָלּה ִשמְּ
ָנה  ּיֹון ְברִּ בּון ּוָבאּו צִּ ַחת עֹוָלם"ּוְפדּוֵיי ה' ְישֻׁ ִשמְּ וכעי"ז שם  ,ַעל ֹראָשם..." )ישעיהו לה, י וְּ

יָרשּו  ְשֶנה יִּ ַחת עֹוָלםנא, יא(; "ָלֵכן ְבַאְרָצם מִּ ְה  ִשמְּ ֶיה ָלֶהם" )ישעיהו סא, ז(. אך נוסח תִּ
זה אינו מתאים לתחילת השיר כיון שפותח מיד בשמחה העצמית של נפש המשורר, 
ומתוכן השיר נראה שרק בסופו לאחר בקשותיו על הקרבה לה' מבקש גם על 

 השמחה שבעקבותיה.
תיק" עי' רש"י ברכות ט ע"ב ד"ה ותיקין. אך בכמה מקומות מוזכר בחז"ל "תלמיד ו 9

 ומשמע שהכוונה שותיק פירושו קדום. וכך משמעות המילה בימינו.
י בֹו ָזכֹר ֶאְזְכֶרנּו עֹוד ַעל ֵכן  10 ֵּדי ַדְברִּ י מִּ ים כִּ עִּ ם ֶיֶלד ַשֲעשֻׁ ם אִּ י ֶאְפַריִּ יר לִּ ָהמּו ֲהֵבן ַיקִּ

ֻאם ה' ם ֲאַרֲחֶמנּו נְּ ַעי לֹו ַרחֵּ  .)ירמיהו לא, יט( מֵּ
 בך" ניתן לפרש בשני פנים: בן האוהבך וגם בן של אוהבך.את הצירוף "בן אוה 11
י" )תהלים סג, ב( ומדבר  12 ע"פ נוסח זה המילה 'ַכֶמה' היא מלשון " ָכַמּה ְלָך ְבָשרִּ

בלשון נסתר, ולכן ממשיך "נכסוף נכסף" בלשון נסתר. ולגירסה שבסידורים הרגילים 
י הלשון קשה, שפותח בלשון נסתר "ְוחּוָסה ָנא ַעל  ֵבן ֲאהּוֶבָך" וממשיך בלשון מדבר "כִּ

י". גם הלשון "בן אוהבך" נראית יותר מהלשון "בן אהובך" כיו ְכַסְפתִּ ְכסֹף נִּ ן ֶזה ַכָמה נִּ
 .אליו, ולא על אהבת ה' מדבר על אהבתו לה' מצדוהשיר ש
י  13 ָתה "ְוַעָתה ָהֹלְך ָהַלְכָת כִּ ַספְּ סֹף ִנכְּ יָך"... )בראשית לא, ל( ִנכְּ  .ְלֵבית ָאבִּ

ִתְפֶאֶרת ֻעָזְך'ג(( י , ָאָנא ֵאִלי,14, ִלְראֹות 'ּבְ )אשר לבי חומד  15ַמְחָמד ִלּבִ

ה  ,קרבתו( י , "ְוַאל ִתְתַעָלם)עשה זאת מהר(ָנא  16חּוׁשָ ָנתִּ ְתחִּ  .)תהלים נה, ב( "מִּ
 

 כאן המשורר עובר לבקש בצורה מפורשת יותר על הגאולה:

לֹוָמְך'  ָעַלי, )ה'(, ּוְפרֹׂש ָחִביב (17)גלה את כבודךָגֵלה ָנא ִה  ת ׁשְ ֶאת 'ֻסּכַ

בֹוָדְך'  ,(18את ענני כבודך - )"ופרוש עלינו סוכת שלומך" )ע"פ 'ָתִאיר ֶאֶרץ ִמּכְ

ְך" ואז  ,יחזקאל מג, ב( ְמָחה ּבָ י ָבא   ַמֵהר, ָאהּוב, עשה זאת ,19"ָנִגיָלה ְוִנׂשְ "ּכִ

י ֵעת ְלֶחְנָנּה  - )כיון שהגיע זמן הגאולהמֹוֵעד"  ּיֹון כִּ ִכי ָבא "ַאָתה ָתקּום ְתַרֵחם צִּ

ד יֵמי עֹוָלם" 20, ְוָחֵנִניתהלים קב, יד( ."מֹועֵּ  .)כמאז( 21"ּכִ

 

 
ְרצְֹנָך ָתרּום ַקְרֵננּו )תהלים פט, יח( ֶאֶרת ֻעָזמֹו ָאָתה ִכי ִתפְּ  14  .ּובִּ
י" 15 בִּ  ון שהיה צ"ל "חמד לבי".כי ,והלשון קשה ,בסידורים הרגילים "ֵאֶלה ָחְמָדה לִּ
ָחק" 16 ַאָתה ה' ַאל ִתרְּ י  וְּ י ְלֶעְזָרתִּ וכעי"ז שם עא, יב.  ,": )תהלים כב, כחּוָשה ֱאָילּותִּ

חושה" מופיע פעמים נוספות בתהלים וגם בהיפוך "חושה  והצירוף "לעזרתי
 והגירסה בסידורים הרגילים "ְוחּוָסה". .לעזרתי", "חושה לי עזרי"(

בֹוד ה'  17 ָלה כְּ ִנגְּ ֵבר )ישעיהו מ, ה(וְּ י ה' ּדִּ י פִּ  .ְוָראּו ָכל ָבָשר ַיְחָּדו כִּ
ְקָרֶאָה  18 ּיֹון ְוַעל מִּ ָפה: ָעָנן יֹוָמם ּוָבָרא ה' ַעל ָכל ְמכֹון ַהר צִּ י ַעל ָכל ָכבֹוד חֻׁ ֻסָכה ... כִּ וְּ

תֹור ִמסְּ ֶסה ּולְּ ַמחְּ חֶֹרב ּולְּ ל יֹוָמם מֵּ צֵּ ֶיה לְּ ָמָטר )ישעיהו ד, ה ִתהְּ ֶזֶרם ּומִּ  .ו(-מִּ
י ַהֶמֶלְך ֲחָדָריו  19 יַאנִּ ָחה ָבְך...ֱהבִּ מְּ ִנשְּ ים ֲאֵהבּוָך )שה ָנִגיָלה וְּ ן ֵמיָשרִּ ַּייִּ יָרה דֶֹדיָך מִּ ש " ַנְזכִּ

ינּו לֹו  .א, ד( ּוִּ ָחה ִבישּוָעתֹוְוָאַמר ַבּיֹום ַההּוא... ֶזה ה' קִּ מְּ ִנשְּ  .: )ישעיהו כה, ט(ָנִגיָלה וְּ
 שון לבסידורים הרגילים "ְוָחֵננּו", אך במקור המשורר מדבר על עצמו ולכן נקט  20

יחיד, אך המשכו 'נגילה תחילת הבית 'ופרוש חביב עלי' הוא בלשון  כןאו) יחיד
 .רבים שוןמתאים יותר לומר 'וחננו' ל  רהונשמחה בך' הוא בלשון רבים, וא"כ לכאו

 .(..סב
יָה  21 יתִּ ים ּוְבנִּ ֹסָתיו ָאקִּ ְרֵציֶהן ַוֲהרִּ י ֶאת פִּ יד ַהנֶֹפֶלת ְוָגַדְרתִּ ַכת ָּדוִּ ים ֶאת סֻׁ ַבּיֹום ַההּוא ָאקִּ

י עֹוָלם ְבֶטָך ֹצאן  .)עמוס ט, יא( ִכימֵּ י ְלָבָדד ַיַער ְבתֹוְך ַכְרֶמל ְרֵעה ַעְמָך ְבשִּ ַנֲחָלֶתָך שְֹכנִּ
ְלָעד  ְרעּו ָבָשן ְוגִּ י עֹוָלםיִּ ם  .)מיכה ז, יד( ִכימֵּ ירּוָשָלִּ ְנַחת ְיהּוָדה וִּ י עֹוָלםְוָעְרָבה ַלה' מִּ  ִכימֵּ

ּיֹות ) ים ַקְדמֹנִּ  .ג, ד( מלאכיּוְכָשנִּ
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 ַהב ִלי ַהב

ִביֵבי אֹור,   ׁשְ

 ַרב ִלי ַרב

י ּבֹור. ּכֵ  ַמֲחׁשַ

 

י  ָהָבה ִלי ׁשַ

 ַרֲעיֹוֵני טַֹהר,

י י ִלי ּדַ  ּדַ

ֵלי   ַסַהר.ַמַאּפְ

 

ָנה ן ִלי ּתְ  ּתֵ

בּוַרת ֵחֶפץ,  ּגְ

יט ִלי ָנא  הֹוׁשִ

ּדּוֵרי ֶנֶפץ.  ּכַ

 

ֶהם ץ ּבָ  ֲאַנּפֵ

ִלים,  ִטירֹות ּוִמְגּדָ

ֶהם  ְוׁשֹוְכֵני ּבָ

 ַהְבֵלי ֲהָבִלים.

 

רֹור  ֶאְקָרא ּדְ

 ְלִפי ְוֵעִטי,

ֹמר ִלי ִלׁשְ  ּבְ

 יֵיִני ְוָחִביִתי.

 

ַחד   ּוְבִלי ּפַ

 ֲעָבִדים,ֶחְרַדת 

ֶעה ַיֵחד ּתַ  ִנׁשְ

ָבִרים ֲאָחִדים.  ּדְ

 

ים ִחּצִ ָבִרים ּכְ  ְוַהּדְ

ָרָתם,  ִיְקְלעּו ַמּטְ

ים  ּוְלַאִחים ִנּצִ

ָעָתם: ידּו ִרׁשְ  ַיּגִ

 

ָלגֹות  ְלִהְתרֹוֵמם ִמּפְ

ל ַעם,  ְלַגּדֵ

גֹות ָ  ּוְלַהְרִחיב ַהַהׂשּ

ֶמְרֲחֵבי ָים.  ּכְ

 

 ְלַנֵער ָהֲאָבִקים

 ֹוָלה,ֵמַאְרצֹות ַהגּ 

ִקים ִהּנָם ִנְדּבָ  ׁשֶ

נּו ַהחֹוָלה. ִלּבֵ  ּבְ

 

קּוָדה  ְלָהִבין ַלּנְ

ִהיא ַהּכֹל,  ׁשֶ

 ְלתֹוָרה ְוִלְתעּוָדה

כָֹחן ָלֵאל.   ּבְ

 

ָמה ׁשָ  ִלְדֹאג ַלּנְ

ה, ַמת ָהֻאּמָ  ְלִנׁשְ

ָמָמה ֶהְפָכה ִלׁשְ ּנֶ  ׁשֶ

חּוָמה. ַהְגלֹוָתּה ִמּתְ  ּבְ

 

ים  ְלעֹוֵרר ַהַחיִּ

 ִלְתִחיַּת ָהָעם,

ַמִים ָ ָאֶרץ ּוַבׁשּ  ּבָ

ם. ר ֵהם ׁשָ ֲאׁשֶ  ּבַ
 

 [ אורות הראי"ה ,ראי"ה קוק ]

 

 לוייניפר'  במה ַאְבֵרְך?/

 

 שאלה מעניינת תמיד נשאלה, 

 מפי התלמידים הלומדים, 

 הכיצד מגיעים לרום מעלה, 

 ומקבלים כינויים נכבדים? 

  

 לו חכמו ישכילו עצה, 

 למצוא אשה במהרה, 

 טוב מצא,  –מצא אשה 

 ואין טוב אלא תורה. 

  

 הרי החתן עוונותיו מחולים, 

 והוא עכשיו כתינוק ממש,

 וכן אותם אברכים מתחילים,

 כיהושע מהאוהל לא מש.

  

 כאשר בחור מתחתן, 

 מיד מקבל הוא סמיכה,

 ומי לו אותה נותן? 

 האחראי על העריכה... 

  

ַמע  ה' ֶאת קֹוִלי, שְׁ

ִחיִקי,  ב ַהרְׁ זָׁ ַבר כָׁ א ּודְׁ וְׁ  שָׁ

עֶֹשר 'ֵריׁש'  , ִלי ִתֶתן ַאל וָׁ

ִריֵפִני ֶלֶחם ֻחִקי.   ַהטְׁ
 

 


