יום ד' לפ' וסביב למשכן יחנו שנת עה לחמ"י

אודה ה' בכל לבב :עיונים בימי הודאה

מבורכי יום רביעי

ירושלים ראש שמחתנו" :על הנסים" ליום ירושלים
לכבוד יום ירושלים

 55שנות ריבונות יהודית על ירושלים
In Honor of 55 Years of Jewish Sovereignty over Yerushalayim
(1

תהלים קלז ,ה-ו

֥ק־ל ׁש ֨ ִוֹני׀ ְל ִח ִּכי֘ ִאם־ ֪ל ֹא ֶ ֫אזְ ְּכ ֵ ֥ר ִכי
ם־א ׁ ְש ָּכ ֵ ֥חךְ ְיֽרו ׁ ָּש ָ֗לִם ִּת ׁ ְש ַּכ֥ח יְ ִמ ִינֽיִּ :ת ְד ַּב ְ
ִ ֽא ֶ
אש ִ ׂש ְמ ָח ִ ֽתי:
ִאם־ ֣ל ֹא ֭ ַא ֲﬠ ֶלה ֶאת־יְ רו ׁ ָּש ִַל֑ם ַ֗ﬠל ֣רֹ ׁ
(2

דברים י ,כ-כא

ירא א ֹ֣תוֹ ַת ֲﬠ ֑ ֹבד ו ּ֣בוֹ ִת ְד ָּ֔בק ו ִּב ׁ ְש ֖מוֹ ִּת ׁ ּ ָש ֵב ֽﬠ֥ :הוּא ְת ִה ָּל ְתךָ ֖ וְ ֣הוּא
ת־ה' ֱאל ֶֹה֛יךָ ִּת ָ ֖
ֶא ֧
שר ָר ֖א ּו ֵﬠינֶ ֽיךָ :
ת־ה ּֽנ ָוֹראֹתָ ה ֵ ֔א ֶּלה ֲא ׁ ֶ ֥
ת־ה ְ ּג ֹד ֤ל ֹת וְ ֶא ַ
ר־ﬠ ָ ׂש֣ה ִא ְּת ֗ ָך ֶא ַ
ֱאל ֶֹה֑יךָ ֲא ׁ ֶש ָ
(3

שאילתות דרב אחאי גאון פרשת וישלח )שאילתא כד  -כו( שאילתא כו ד"ה שאילתא דמיחייבין

(4

ספר מצוות קטן מצוה קמו

שאילתא דמיחייבין דבית ישראל לאודויי ולשבוחי קמי שמיא בעידנ' דמתרחיש להו ניסא
דכתיב הללו את יי' כל גוים שבחוהו כל האומים כי גבר עלינו חסדו אטו משום דגבר עלינו חסדו  -הללו את יי' כל
גוים? אלא הכי קאמר הללו את ה' כל גוים מה דעביד עימכון וכל שכן אנן דגבר עלינו חסדו וכד מטי
דוכתא דאיתרחיש להון ניסא כגון מעברות הים ומעברו' הירדן ומעברי נחלי ארנון ואבני
אלגביש בבית חורון ואבן שזרק עוג מלך הבשן למשה ואבן שישב עליה משה כשעשה מלחמה
בעמלק ואשת לוט וחומות יריחו שנבלעו במקומן כולן הרואה אותן צריך ליתן הודאה ושבח
לפני המקום  ...וכד מטי יומא דאיתרחיש להו ניסא לישראל כגון חנוכה ופורים מיחייב לברוכי
ברוך אשר עשה ניסים לאבותינו בזמן הזה בחנוכה על שרגא בפורים על מקרא מגלה שנא'
ויאמר יתרו ברוך יי' ומחייב למיגמר הליליא תמניא יומי דחנוכה דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון
בן יהוצדק שמנה עשר יום בשנה ולילה אחת יחיד גומר בהן את ההלל ואלו הן שמונת ימי
החג ושמונת ימי חנוכה ויום טוב הראשון של פסח ויום טוב של עצרת ולילה אחת של יום
טוב הראשון של פסח ובגולה עשרים ואחד ושני לילות ואלו הן תשעת ימי החג ושמונת ימי
חנוכה ושני ימים של פסח ושני ימים טובים של עצרת
להלל בזמנים קבועים דכתיב הוא תהלתך ואמרו רבותינו בארץ ישראל שמונה עשר יום
ולילה אחד ובגולה עשרים ואחד יום ושתי לילות .וכן מי שאירע לו נס כגון ארבעה שצריכין
להודות יורדי הים והולכי מדברות וחולה שנתרפא ויוצא מבית האסורין צריך לברך ברוך
אתה ה' אלקינו מלך העולם הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב וצריך שיהא שם עשרה
בני אדם ותרי מינייהו רבנן...
(5

מחזור ויטרי סימן שכה

ורבינו יעקב בר' מאיר פוסק .דבכל י"ח ברכות יכול אדם לחדש בין דברים שהן הודאה
ותפילה .בין דברים שהן צרכיו .הואיל ומעין ברכה הוא מחדש .ולא הוי הפסק ברכה כלל
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דברים לג:כח

ף־ש ָמ֖יו יַ ַ֥ﬠ ְרפ ּו ָטֽל:
ל־א ֶרץ דָּ גָ ֣ן וְ ִת ֑יר ׁוֹש ַא ׁ ָ
יַﬠ ֔קֹב ֶא ֶ ֖
וַ יִּ ׁ ְש ּ ֹכ ן יִ ְ ׂש ָר ֵ ֨אל ֶּב ַ֤טח ָּב ָד ד ֵﬠ֣ין ֲ
(7

איכה א:א

יְתה ָל ַ ֽמס:
יְתה ְּכ ַא ְל ָמנָ ֑ה ַר ָּב ִ֣תי ַבגּ ִ֗וֹים ָ ׂש ָ ֙ר ִתיַּ ב ְּמ ִדינ֔ וֹת ָה ָ ֖
ֵא ָיכ֣ה׀ יָ ׁ ְש ָב֣ה ָב ָ ֗דד ָה ִﬠי ר ַר ָּב ִ֣תי ָ֔ﬠם ָה ָ ֖
(8

ירמיהו מט:כה

וֹשי:
א־ﬠזְּ ָב֖ה ִ ֣ﬠיר ְּת ִה ָּל֑ת ִק ְריַ ֖ת ְמשׂ ִ ֽׂ
ֵ ֥איךְ ֽל ֹ ֻ
(9

ציון הלא תשאלי – ר' יהודה הלוי – בחיר המשוררים )ש"י עגנון(

צִ יּוֹןֲ ,הל ֹא ִת ׁ ְש ֲא ִלי ִל ׁ ְשלוֹם ֲא ִס ַיריִ ךְ ,
ימן ׁ ְשלוֹם
ִמיָּ ם ו ִּמזְ ָרח ו ִּמ ָּצפוֹן וְ ֵת ָ
נוֹתן דְּ ָמ ָﬠיו ְּכ ַטל–
ו ׁ ְּשלוֹם ֲא ִסיר ַּת ֲאוָ הֵ ,
ִל ְב ּכוֹת ֱﬠנו ֵּתךְ ֲאנִ י ַת ִּנים ,וְ ֵﬠת ֶא ֱחל ֹם

לוֹמךְ וְ ֵהם ֶיֶתר ֲﬠ ָד ָריִ ךְ ?
דּ ְוֹר ׁ ֵשי ׁ ְש ֵ
ָרחוֹק וְ ָקרוֹב ְ ׂש ִאי ִמ ּכֹל ֲﬠ ָב ָריִ ךְ ,
ֶח ְרמוֹן וְ נִ ְכ ַסף ְל ִר ְד ָּתם ַﬠל ֲה ָר ָריִ ךְ !
יבת ׁ ְשבו ֵּתך – ֲאנִ י ִכנּ וֹר ְל ׁ ִש ָיריִ ךְ .
ׁ ִש ַ

 (10שה"ש ב ,ט

ן־ה ַֽח ּל ֹנ֔ וֹת ֵמצִ ֖יץ ִמן־ ַה ֲֽח ַר ִּ ֽכים:
יח ִמ ַ
עוֹמ ד ַא ַח֣ר ָּכ ְת ֵ֔לנ ּו ַמ ׁ ְש ִ֙ ּג  
יָּל֑ים ִה ֵּנה־זֶ ֤ה ֵ
דוֹדיִ לצְ ִ֔בי ֖אוֹ ְל ֣ﬠֹפֶ ר ָה ַֽא ִ
וֹמ֤ה ִ
דּ ֶ
 (11תהלים סה:ה

יתךָ ְ֝ק ֗דֹ ׁש ֵה ָיכ ֶלֽךָ :
ַא ׁ ְש ֵ ֤רי׀ ִּ ֽת ְב ַ ֣חר ו ְּת ָק ֵר ֘ב יִ ׁ ְש ּ֪ ֹכן ֲח ֵ֫צ ֶ ֥ריךָ נִ֭ ְ ׂש ְּב ָﬠה ְּב ֣טוּב ֵּב ֶ ֑
 (12תהלים ב ,א

ּ־ריק:
ָ֭ל ָּמה ָרגְ ׁ ֣ש ּו גוֹיִ ֑ם ּ֝ו ְל ֻא ִּ֗מים יֶ ְהגּ ו ִ ֽ
 (13והיא שעמדה – הגדה של פסח

וְ ִהיא ֶשׁעָ ְמ ָדה לַאֲ בו ֵֹתינוּ וְ לָנוּ
אֶ לָּא ֶשׁבְּ כָל דּוֹר וָ דוֹר עו ְֹמ ִדים עָ לֵינוּ לְ כַלּו ֵֹתנוּ

ֶשׁ�א אֶ חָ ד בִּ לְ בָ ד עָ מַ ד עָ לֵינוּ לְ כַלּו ֵֹתנוּ
וְ הַ ָקּדוֹשׁ בָּ רוּ� הוּא מַ ִצּילֵנוּ ִמיּ ָָדם

 (14מדרש זוטא  -שיר השירים )בובר( פרשה א

שבעים שמות קרא לירושלים...מנוחה...הר חמד...שלם ,שנאמר ומלכי צדק מלך שלם
 (15איכה א:ד

יה נּ וּג֖ וֹת וְ ִ ֥היא ַמר־ ָל ּֽה:
֖יה נֶ ֱאנָ ִ ֑חים ְּבת ּול ֶ ֹ֥ת ָ
וֹמ ִ֔מין ּכ ֲֹהנֶ ָ
יה ׁ ֽש ֵ
ל־ש ָﬠ ֶ ֙ר ָ 
מוֹﬠד ָּכ ׁ ְ
דַּ ְר ֵ֨כי צִ יּ֜ וֹן ֲא ֵב ֗לוֹת ִמ ְּב ִליָּ ב ֵא֣י ֵ֔
 (16שה"ש ז:ב

יְדי ָא ָּ ֽמן:
ַמה־יָּ פ֧ ּו פְ ָﬠ ַ ֛מיִ ךְ ַּב ְּנ ָﬠ ִ ֖לים ַּבת־נָ ִ ֑דיב ַח ּמו ֵ ּ֣קי יְ ֵר ַ֔כיִךְ ְּכ ֣מוֹ ֲח ָל ִ ֔אים ַמ ֲﬠ ֵ ׂש֖ה ֵ ֥
 (17חתימת ברכת "עבודה"

וְ ֶת ֱחזֶ ינָ ה ֵﬠינֵ ינ ּו ְּב ׁשו ְּבךָ ְלצִ יּוֹן ְּב ַר ֲח ִמים
 (18תהלים צט:ה

וֹמ ֡מ ּו ֤ה' ֱאל ֵֹ֗הינ ּו ְו ִֽה ׁ ְש ַּת ֲחו ּו ַל ֲה ֥דֹם ַרגְ ָ֗ליו ָק ֥ד ׁוֹש ֽהוּא:
ֽר ְ
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 (19ישעיהו ס:א

אוֹרךְ ו ְּכ ֥בוֹד ֖ה' ָﬠ ַל֥יִ ךְ זָ ָ ֽרח:
֥קו ִּמי ֖א ִוֹרי ִּ ֣כי ָב֣א ֵ ֑
 (20דברים יב:ט

ר־ה' ֱאל ֶֹה֖יךָ נ ֵ ֹ֥תן ָלֽךְ :
ל־ה ַּֽנ ֲח ָ֔לה ֲא ׁ ֶש ֥
ל־ה ְּמנו ָּח ה וְ ֶא ַ
ד־ﬠ ָּ֑תה ֶא ַ
אתם ַﬠ ָ
ֹא־ב ֶ ֖
ִּ ֥כי ל ָ
 (21ירמיהו לג ,י-יא

קוֹם־הזֶּ ֒ה ֲא ׁ ֶש ר ַא ֶּ ֣תם ֽאֹ ְמ ִ ֔רים ָח ֵ ֣רב ֔הוּא ֵמ ֵ ֥אין ָא ָ ֖דם ו ֵּמ ֵא֣ין ְּב ֵה ָמ֑ה ְּב ָﬠ ֵ ֤רי
ַ
עוֹד יִ ׁ ּ ָש ַ ֣מע ַּב ָּמ
)י( ּ֣ ֹכה׀ ָא ַ ֣מר ֗ה' ֘
יוֹש֖ב ו ֵּמ ֵ ֥אין ְּב ֵה ָ ֽמה) :יא( ֣קוֹל ָ ׂששׂ֞ וֹן וְ ֣קוֹל ִ ׂש ְמ ָ֗חה
יְ הו ָּד ה ו ְּב ֻחצ֣ וֹת יְ רו ׁ ָּש ַ֔לִם ַהֽנְ ׁ ַש ּ֗מוֹת ֵמ ֵ ֥אין ָא ָ ֛דם ו ֵּמ ֵ ֥אין ׁ ֵ
וֹדה ֵּב֣ית
עוֹל֣ם ַח ְס ֔ ּדוֹ ְמ ִב ִ ֥אים ּת ָ ֖
ֽי־טוֹב ֙ה' ִּ ֽכי־ ְל ָ
ת־ה' צְ ָב ֜אוֹת ִּכ ֤
֣קוֹל ָח ָתן֘ וְ ֣קוֹל ַּכ ָּל ֒ה ֣קוֹל א ְֹמ ִ ֡רים הוֹד ּו ֶא ֨
אשֹנָ ֖ה ָא ַ ֥מר ֽה':
ּת־ה ָ ֛א ֶרץ ְּכ ָב ִר ׁ
ת־שבו ָ
שיב ֶא ׁ ְ
י־א ׁ ִ ֧
֑ה' ִּ ֽכ ָ
 (22דהי"א כט:יא

ְלךָ ֣ ה' ַה ְ ּג ֻד ֨ ָּלה וְ ַה ְ ּגבו ָ ּ֤רה וְ ַה ִּתפְ ֶ ֙א ֶרת וְ ַה ֵּנ֣צַ ח וְ ַה ֔הוֹד ִּכי־ ֖כֹל ַּב ׁ ּ ָש ַ ֣מיִם ו ָּב ָ ֑א ֶרץ
אש:
ְלךָ ֤ ֙ה' ַה ַּמ ְמ ָל ָ֔כה וְ ַה ִּמ ְתנַ ּ ֵשׂ ֖א ְל ֥כֹל׀ ְל ֽרֹ ׁ
הנצח :זה ירושלים )ברכות נח ע"א(
 (23תהלים קלז ,ה-ו

֥ק־ל ׁש ֨ ִוֹני׀ ְל ִח ִּכי֘ ִאם־ ֪ל ֹא ֶ ֫אזְ ְּכ ֵ ֥ר ִכי
ם־א ׁ ְש ָּכ ֵ ֥חךְ ְיֽרו ׁ ָּש ָ֗לִם ִּת ׁ ְש ַּכ֥ח יְ ִמ ִינֽיִּ :ת ְד ַּב ְ
ִ ֽא ֶ
אש ִ ׂש ְמ ָח ִ ֽתי:
ִאם־ ֣ל ֹא ֭ ַא ֲﬠ ֶלה ֶאת־יְ רו ׁ ָּש ִַל֑ם ַ֗ﬠל ֣רֹ ׁ



ַﬠל ַה ִּנ ִּסים וְ ַﬠל ַה ּ ֻפ ְר ָ ַקן וְ ַﬠל ַה ְ ּגבוּרוֹת
וְ ַﬠל ַה ְּת ׁשוּעוֹת וְ ַﬠל ַה ִּמ ְל ָחמוֹת
בוֹתינ ּו ַּביָּ ִמים ָה ֵהם ַּבזְּ ַמן ַהזֶּ ה
ׁ ֶש ָﬠ ִ ׂש ָית ַל ֲא ֵ
וֹשנוּ.
ימי ׁ ַש ֲחרוּת ְמ ִדינָ ֵתנ ּו וְ ׁ ִש ְחרוּר ֻא ָּמ ֵתנוָּ ׁ ,שכַ ן ָּב ָדד ְל ַבב ַא ְרצֵ נוִּ ,ק ְריַ ת ְמשׂ ֵ ׂ
ִּב ֵ
יה.
יהְּ ,ב ִח ֵירי ְמ ׁש ְוֹר ֶריךָ ְּככִ נּ וֹר ְל ׁ ִש ֶיר ָ
יה ִּתנּ ּו ׁ ְש ָב ֶח ָ
ַה ְּכ ֵמ ִהים ַל ֲא ָבנֶ ָ
ִמ ֵּבין ַה ֲח ַר ִּכים צָ צ ּו ְּבנֵ י ַﬠ ְּמךָ ְל ַה ְ ׂש ִּב יﬠ ֵﬠינָ ם ִמ ּ ְשׂ ִר ֵידי טוּב ֵה ָיכ ֶלךָ .
וֹתנוּ.
רוֹﬠעוָּ ,ﬠ ְמד ּו ָﬠ ֵלינ ּו ְל ַכ ּל ֵ
ָרגְ ׁש ּו גּ וֹיִ ים וְ ִה ְת ֲ
בוֹתינ ּו ָלנ ּו ִקיַּ ְמ ָּת.
נֶ גְ דָּ ם ָאזְ ר ּו ַחיִ ל ְ ּגדו ֵּדי ָּבנֶ יךָ  ,ו ְּב ִר ְיתךָ ֶאת ֲא ֵ
ַהר ָק ְד ׁ ְשךָ ְּביָ ֵדינ ּו ִהפְ ַק ְד ָּת ,וְ ׁ ַש ֲﬠ ֵרי ׁ ָש ֵלם ָלנ ּו ּ ָפ ַת ְח ָּת.
דַּ ְרכֵ י צִ יּוֹן צָ ֲהל ּו ִּב ְמחוֹלוֹת חוֹגְ גֶ יךָ  ,וּפַ ֲﬠ ֵמי ַרגְ ֵלינ ּו ֵה ׁ ַש ְב ָּת ַל ֲהדוֹם ַרגְ ֶליךָ .
יחת אוֹר ּ ָפנֶ יךָ ַﬠל ַחצְ רוֹת ְמנו ָּח ֶתךָ ,
וְ ִה ֵּנה חוֹזוֹת ֵﬠינֵ ינ ּו ִּבזְ ִר ַ
וֹמעוֹת ָאזְ נֵ ינ ּו קוֹל ָ ׂששׂ וֹן וְ ִ ׂש ְמ ָחה ְּבחוּצוֹת ֶח ֶמד נַ ֲח ָל ֶתךָ ,
וְ ִה ֵּנה ׁש ְ
ֹאש ִ ׂש ְמ ָח ֵתנוּ.
וַ ֲﬠ ֵדי ַﬠד נַ ֲﬠ ֶלה ֶאת נֶ צַ ח ִּתפְ ַא ְר ָּת ּה ְלר ׁ
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