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 בשם ה' אל עולם 

 

 ה' באייר –יום תקומת ישראל 
 

֨הו  ן׃ וְּ עַּ ָנָֽ ֶרץ כְּ ן ֶאל־ֶאִּ֥ ָּ֖ דֵּ רְּ יַּ ים ֶאת־הַּ ִרִּ֥ בְּ ם ע ָֽ ֶתֶּ֛ י אַּ ם ִכִּ֥ ֶהֶ֑ ָתָּ֖ ֲאלֵּ רְּ מַּ ָאָֽ ל וְּ ָראֵֵּ֔ ֵ֣י ִישְּ נֵּ ֙ר ֶאל־בְּ בֵּ ם ֶאת־ דַּ ֶתֶּ֜ שְּ רַּ

כ ָת֙ם   ָֽ סֵּ י מַּ ֵ֤ מֵּ לְּ ת ָכל־צַּ אֵּ֨ ם וְּ ִכי ָתֶ֑ שְּ ת ָכל־מַּ ָּ֖ ם אֵּ ֶתֵ֔ דְּ בַּ ִא֨ ם וְּ יֶכֵ֔ נֵּ ֶר֙ץ ִמפְּ י ָהָא֨ ֵ֤ בֵּ שְּ ת ָכל־ָכל־י ָֽ ִּ֥ אֵּ דּו וְּ בֵֵּ֔ אַּ תְּ

ֶשת א   ָלֶרִּ֥ ֶרץ  ִתי ֶאת־ָהָאָּ֖ ִּ֥ ָנתַּ ם  ָלֶכֶּ֛ י  ִכִּ֥ ּה  ֶתם־ָבֶ֑ בְּ ישַּ ִוָֽ ֶרץ  ם ֶאת־ָהָאָּ֖ ֶתִּ֥ שְּ ורַּ הָֽ וְּ ידּו׃  ִמָֽ שְּ ם תַּ מוָתָּ֖ ּה׃  ָבָֽ ָתָֽ

ֲחָלת֙ו  ָֽ ּו ֶאת־נַּ בֵ֤ רְּ ב תַּ ַ֞ ם ָלרַּ יֶכֶ֗ תֵּ ח ָֽ פְּ ִמשְּ ל לְּ גוָרֶּ֜ ֶרץ בְּ ֶת֩ם ֶאת־ָהָא֨ לְּ חַּ ָֽ נַּ ִהתְּ ו  וְּ ֲחָלתֵ֔ ָֽ יט ֶאת־נַּ ִעֵ֣ מְּ ֙ט תַּ עַּ מְּ לַּ וְּ

ישּו ֶאת־ א תוִרֶּ֜ ִאם־ל ֨ לּו׃ וְּ ֶנָחָֽ ם ִתתְּ יֶכָּ֖ תֵּ ות ֲאב ָֽ טִּ֥ מַּ ֶיֶ֑ה לְּ הְּ ו ִיָֽ ל לֵ֣ ּגוָרָּ֖ ָמה הַּ ו ָשֶּ֛ א לִּ֥ צֵּ י  ֶא֩ל ֲאֶשר־יֵּ֨ ֵ֣ בֵּ שְּ י ָֽ

יֶכם  ָהָאֶר֮ץ   נֵּ יֶכֵ֔   ִמפְּ ינֵּ ֵ֣ עֵּ ִשִכי֙ם בְּ ם לְּ ֶהֵ֔ ירּו מֵּ ר תוִתֵ֣ ָהָי֙ה ֲאֶשֵ֣ ל־ וְּ ם עַּ ֶכֵ֔ ּו ֶאתְּ רֵ֣ רְּ ָצָֽ ם וְּ יֶכֶ֑ ִצדֵּ ם בְּ ִניִנָּ֖ ִלצְּ ם וְּ

ם׃ ה ָלֶכָֽ ֱעֶשִּ֥ ם ֶאָֽ ות ָלֶהָּ֖ ֲעשִּ֥ ָֽ יִתי לַּ ר ִדִמֶּ֛ ֲאֶשִּ֥ ָֽ ה כַּ ָהָיֶ֗ ּה׃ וְּ ים ָבָֽ ִבִּ֥ שְּ ם י ָֽ ֶתָּ֖ ר אַּ ֶרץ ֲאֶשִּ֥  נו -במדבר לג, נא     ָהָאָ֕

 

ֶתִּ֥  יִרשְּ ם ִוָֽ ן ָלֶכֶ֑ ֵ֣ ם נ תֵּ יֶכָּ֖ הֵּ ה ֱאלָֽ הָוִּ֥ ֶרץ ֲאֶשר־יְּ ֶשת ֶאת־ָהָאֵ֔ ן ָלב ֙א ָלֶרֵ֣ ֵ֔ דֵּ רְּ יַּ ים ֶאת־הַּ ִרֵ֣ בְּ ֶת֙ם ע ָֽ י אַּ ּה  ִכֵ֤ ם א ָתָּ֖

ן   ִּ֥ י נ תֵּ נ ִכֶּ֛ ר ָאָֽ ים ֲאֶשֶׁ֧ ָפִטֶ֑ ִמשְּ ֶאת־הַּ ים וְּ ֻחִקָּ֖ ָֽ ת ָכל־הַּ ִּ֥ ות אֵּ ֲעשֵ֔ ָֽ ם לַּ ֶתֵ֣ רְּ מַּ ּה׃ ּושְּ ֶתם־ָבָֽ בְּ ישַּ ום׃ ִוָֽ יָֽ ם הַּ יֶכָּ֖ נֵּ                                     ִלפְּ

 לב-דברים יא, לא      

 

 המעשה 

ן ַהָים. ְוַהֵלל ָעלּו מִׁ ְשָרֵאל ַאְמרּוהּו ְבָשָעה שֶׁ ה ְויִׁ ַבּתֹוָרה ֹמשֶׁ יר שֶׁ י ַאָמרוֹ   ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ָאַמר ְשמּוֵאל: שִׁ   ?זֶׁה מִׁ

ים   יאִׁ ֹּלְנבִׁ ְוָצָרה שֶׁ ָצָרה  ָכל  ְוַעל  ק,  רֶׁ ק ּופֶׁ רֶׁ ין אֹותֹו ַעל ָכל פֶׁ ְיהּו אֹוְמרִׁ ְשָרֵאל שֶׁ ְליִׁ ן  ָלהֶׁ ְקנּו  ן ּתִׁ ֵביֵניהֶׁ א ָּתֹבא שֶׁ

ן ים אֹותֹו ַעל ְגאּוָלָתן – ָעֵליהֶׁ ין, אֹוְמרִׁ ְגָאלִׁ נִׁ  (. בבלי פסחים קיז, אתלמוד ) ּוְלְכשֶׁ

שעשה '  וברכת  'שהחיינו'יש לברך ברכת    –  היום בו אירע הנס של תקומת ישראל  –  ביום ה' באייר •

 בשם ומלכות. 'נסים לאבותינו

 כל היום כולו. כןבליל ה' באייר. ואפשר לבר ברכות אלה לברך  נכון •

 כל היום כשר לקריאת ההלל, אך לא בלילה.   בברכה. שלםבו ביום יש לקרוא הלל  •

   בברכת המזון ובתפילה. 'על הניסים'יש להוסיף  •
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כדי למנוע חילול יום העצמאות    לציין אתאו מאחרים  מקדימים  כאשר  גם  .  כל אלה נאמרים בו ביום דוקא

ביאר הגאון הרב כך    ולקרוא את ההלל בה' באייר.   , לומר 'על הניסים'שבת ח"ו, יש לברך את הברכות

 יש ללמוד מדברי רבינו המאירי וכן    , וכן נראה בעיניי.והילך(  432)תורת השבת והמועד, עמ'  שלמה גורן ז"ל  

ם   כל יחיד שאירעתהו צרה ונגאל הימנה רשאי לקבוע הלל לעצמו  ':  )פסחים קיז, א(  ז"ל ו י ו  ת ו א בכל    ב

  '.כך היה יסוד נביאים לאמרו על כל צרה וצרה כשנגאלים ממנה .וכן הדין בכל ציבור וצבור ...שנה

    .קס"א וקצ"א( )או"חביאר הגאון חתם סופר פי שכ ת ההודיה היא מן תורהחובישראל כלל של   השועתבו

 

 בינת הלב

ּה   גַּ ור נ ֶ֑ אֵ֣ ִדיִקים כְּ ַ֭ ח צַּ רַּ א ֵ֣ ום׃    וְּ יָֽ ון הַּ כִּ֥ ד־נְּ ור עַּ ְך ָוָ֝אֶ֗ ִּ֥  משלי ד, יח           הולֵּ

רואות שאור וחושך העינינו  ללא סייג.    רינהמאפשר  ואינו  מצדיק    ושל כלל ישראל כיום הזה אינבו  מצ

 תכוןר  שאלסלק את החושך ולהרבות אור, עד  חובתנו  -ייעודנו  .דרך ארוכה לפנינו.  משמשים בערבוביה 

  מלכות ה', ככתוב:

 ָֽ ָראֵּ י ִישְּ ִּ֥ נֵּ ר ֶאל־בְּ ָּ֖ בֵּ דַּ ר תְּ ים ֲאֶשִּ֥ ָבִרֵ֔ דְּ ֶלה הַּ ֵ֚ וש אֵּ וי ָקדֶ֑ גֵ֣ ים וְּ ֲהִנָּ֖ ֶכת כ ָֽ ֶלִּ֥ מְּ י מַּ יּו־ִלֶּ֛ הְּ ם ִתָֽ ֶתֶׁ֧ אַּ  שמות יט, ו  ל׃ וְּ

 תאלהי אברהם, יצחק ויעקב על הניסים, המלחמות והתשועואל עליון קונה שמים וארץ,  ליש להודות  

  , ועל כרם ישראל שהושחת ןהיו ואינ על הזדמנויות ש  נותוגה בלבעם זאת  ו.  אשר עשה עמנו אלהי אבותינו

 .מבית ומחוץ  בידי בני בליעל

 

ב  ֶ֑ ב־לֵּ אַּ ק ִיכְּ ח ִּ֥ ם־ִבשְּ ה׃     ּגַּ ה תּוָגָֽ ָחֵ֣ ּה ִשמְּ ֲחִריָתָּ֖ ָֽ אַּ  משלי יד, יג                   וְּ

 

ית יו ִרִּ֥ אֵּ ות שְּ ָבאָּ֖ י־צְּ ָֽ ה ֱאלהֵּ הָוִּ֥ ֶַּ֛֛ן יְּ י ֶיֱָֽחנַּ ט אּולֶַּ֗ ָפֶ֑ ר ִמשְּ עַּ ָּ֖ שַּ יגּו בַּ ִצִּ֥ הַּ וב וְּ ֱהבּו טֵ֔ ֶאֵ֣ אּו־ָר֙ע וְּ ף׃ ִשנְּ ָֽ    סֵּ

 עמוס ה, טו      
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 בנו, במעשינו המכוונים על פי תורה, ובעזרת אבינו שבשמים. אלא   תלויאין הדבר 

ּה׃  ל ָלָֽ ָּ֖ ול נּוכַּ י־ָיכִּ֥ ּה ִכָֽ נּו א ָתֵ֔ שְּ ֵ֣ ָירַּ ֲעֶל֙ה וְּ ָֽ ה נַּ אֶמר ָעלֵ֤ י ֶ֗ ה וַּ ם ֶאל־מ ֶשֶ֑ ב ֶאת־ָהָעָּ֖ ֶּ֛ ס ָכלֵּ ֶׁ֧הַּ יַּ  במדבר יג, ל       וַּ

י ינּו  ִויִהֵ֤ י ֱאלהֵֶּ֗ ם ֲאד ָנִּ֥ עַּ ינּו    ׀ נ ֵ֤ ִּ֥ לֵּ  ָעָ֫

 ֵ֣ ֲעשֵּ ָֽ ינּו ּומַּ ֶ֑ ה ָעלֵּ ָנִּ֥ ונְּ ינּו כָֽ דֵּ ָֽהּו׃    ה ָיַ֭ נֵּ ונְּ ינּו כָֽ ֶ֗ דֵּ ה ָיָ֝ ִּ֥ ֲעשֵּ מַּ  תהילים צ, יז       ּוָֽ

 

 

 

 זעירא דמן חבריא  

   חיים-וד חנוך יצחק בה"ר חיים רפאל ז"ל ברד
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 ה' באייר  –על הניסים ליום תקומת ישראל  

 

ים, ַהְְגּבּורֹות,  סִּ ְלָחמֹות ְְוַהְְּפדּותַעל ַהנִּ  ַהְתּׁשּועֹות, ַהמִּ

ים ָהֵהם ַבְְזַּמן ַהזֶׁה ם ֲאבֹוֵתינּו ַבָימִּ ָמנּו ְְועִּ יָת עִּ ָעשִּ  .ׁשֶׁ

יד ַלֲהֹרְג  יֵמי ְתקּוָמֵתנּו, ְבּקּום ָעֵלינּו ְבֵּני ֲעָרב, ְלַהְׁשמִּ  בִּ

ץ  רֶׁ ל אֶׁ י ַהּגֹוָלה אֶׁ ְְּׁשבִּ ים מִּ ת ָהֹעלִּ ְמָדה.ּוְלַאֵבד אֶׁ  חֶׁ

ְשָרֵאל עֹוד. : ָאְמרּו ָזֵכר ֵׁשם יִּ ּגֹוי, ְְולֹא יִּ יֵדם מִּ  פְג, ה   תהיליםְלכּו ְְוַנְכחִּ

ים ָעַמְדָת ָלנּו ְבֵּעת ָצָרֵתנּו יָך ָהַרבִּ  .ְְוַאָתה ְבַּרֲחמֶׁ

ְקָמֵתנּו  ת נִּ יֵננּו, ָנַקְמָת אֶׁ ת דִּ יֵבנּו, ַדְנָת אֶׁ ת רִּ  .ַרְבָת אֶׁ

ים יקִּ ים ְבַּיד ַצדִּ ים, ּוְרָׁשעִּ ים ְבַּיד ְמַעטִּ  .ָמַסְרָת ַרבִּ

ְתעֹוָדד.   תהילים כ, ט ֵהָמה ָכְרעּו ְְוָנָפלּו; ְַוֲאַנְחנּו ַקְמנּו ְַונִּ

יָת ְתּׁשּוָעה ְשָרֵאל ָעשִּ יָת ֵׁשם ָּגדֹול ָבעֹוָלם, ּוְלַעְמָך יִּ  ְלָך ָעשִּ

 ְְגדֹוָלה. 

ׁש הַ  םּוַבֹחדֶׁ ׁש, ְָּפַרְקנּו עֹול ּגֹויִּ ְָּׁשה ַלֹחדֶׁ י ַבֲחמִּ  .ֵמַעל ַצָּואֵרנּו ְֵּׁשנִּ

ְמָך ָלנֶַׁצח ה ְלׁשִּ ָמנּו ָבֵעת ַהזֹאת, ְְונֹודֶׁ ים ָהֵהם, ָכְך ֲעֵשה עִּ יָת ָלנּו ְתּׁשּוָעה ַבָימִּ ָעֹשִּ  .ְכֵּׁשם ׁשֶׁ

 

 . ובברכת המזון, מנחהבשחרית ובבערבית, )ברכת מודים( ה  ייש לאומרו בהוד

 


