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ממורינו הרב הצדיק רבי אליעזר ברלנד שליט"א
ישי
ש ִּי ְׁהיֶׁה ִּב ְׁשלִּ ִּ
מוֹ לַ ד ְׁשבַ ט ֶׁ
ַב ַליְׁ לָ ה  2 ,2:04חֲלָ ִּקיםַ ,ב ַליְׁ לָ ה.

מוֹ לַ ד

ְׁשבַ ט,

הַ מוֹ לָ ד

שהוא
ֶׁ

שבוֹ "הוֹ ִּאיל
ִּכי רֹאש ח ֶֹׁדש ְׁשבַ ט ֶׁ
ֹשה ַב ֵאר ֶׁאת הַ תוֹ ָרה הַ זֹאת",
מ ֶׁ
ש ִּהיא
ֶׁ

הַ ח ֶֹׁדש

שבוֹ
ֶׁ

ִּמ ְׁתג ֶַׁלה

של ַנהֲרוֹ ת אֲ פַ ְׁר ְׁסמוֹ ן
הַ ש ֶֹׁרש ֶׁ
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של
לְׁ ִּה ְׁתגַלות מֶׁ לֶׁ ְׁך הַ ָמ ִּשיחַ ֶׁ ,

שם ָכל ֵבאו ֵרי הַ תוֹ ָרה .וְׁ ָאז
ש ָ
ֶׁ

של
לְׁ ִּה ְׁתגַלות מֶׁ לֶׁ ְׁך הַ ָמ ִּשיחַ ֶׁ ,

שם ָכל ֵבאו ֵרי הַ תוֹ ָרה .וְׁ ָאז
ש ָ
ֶׁ

שבוֹ
חוֹ ֶׁדש הַ ְׁנגִּ ינָה וְׁ הַ ִּש ָירהֶׁ ,
שוֹ ְׁמעִּ ים ֶׁאת ָכל ִּצ ְׁמחֵ י וְׁ עִּ ְׁשבֵ י

שאוֹ רוֹ
ִּת ְׁהיֶׁה ְׁסעו ַדת הַ ִּלוְׁ י ָָתן ֶׁ
הוֹ לֵ ְׁך ִּמסוֹ ף הָ עוֹ לָ ם וְׁ עַ ד סוֹ פוֹ  ,וְׁ ה'

שבוֹ
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ָ
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שלַ יִּ ם וְׁ אוֹ רוֹ מַ ְׁב ִּהיק ומַ ז ְִּׁהיר
יְׁ רו ָ
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שלַ יִּ ם וְׁ אוֹ רוֹ מַ ְׁב ִּהיק ומַ ז ְִּׁהיר
יְׁ רו ָ

הֵ  5הֵ י  15הֵ יטֵ

ְׁבכָ ל הָ עוֹ לָ מוֹ ת .וְׁ לָ כֵ ן ְׁבחוֹ ֶׁדש
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שבוֹ ִּמ ְׁתג ִַּלים ָכל
 24הֵ יטֵ ב ֶׁ .70 = 26

שת
ְׁשבַ ט ָת ִּמיד קוֹ ְׁר ִּאים ֶׁאת ָפ ָר ַ
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ֵבאו ֵרי הַ תוֹ ָרה ִּמ ְׁת ִּחילָ ה וְׁ עַ ד סוֹ ף,

"אנ ִֹּכי
ֲש ֶׁרת הַ ִּד ְׁברוֹ ת ,וְׁ הָ עִּ ָקר זֶׁה ָ
ע ֶׁ
את ָ
ה' אֱ לֹקֶׁ ָ
יך מֵ ֶׁא ֶׁרץ
שר הוֹ צֵ ִּ
יך אֲ ֶׁ
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עַ ל ָכל הַ תוֹ ָרה כולָ ה ,עַ ל ָכל ַתג

ִּמ ְׁצ ַריִּ ם ִּמ ֵבית עֲבָ ִּדים" ,וְׁ ִּש ַירת
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וְׁ ַתג וְׁ עַ ל ָכל נְׁ קו ָדה ונְׁ קו ָדה .הַ ח ֶֹׁדש

"אנ ִֹּכי לַ ה' ָאנ ִֹּכי ָא ִּש ָירה",
ְׁדבוֹ ָרה ָ
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של הַ ְׁנקו ָדה
שבוֹ ִּמ ְׁתג ֶַׁלה הַ סוֹ ד ֶׁ
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ֹשה ,עַ ל
שז ְָׁכ ָתה לְׁ ִּפי ְׁשנַיִּ ים ִּממ ֶׁ
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אשית ,נְׁ קו ַדת הַ ֶׁמ ְׁר ָכז,
של ְׁב ֵר ִּ
ֶׁ

שלֹא וִּ ְׁת ָרה עַ ל נְׁ בו ָא ָתה,
יְׁ ֵדי ֶׁ
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של הַ ַצ ִּדיק הָ אֱ מֶׁ ת,
סוֹ ד הַ ְׁנקו ָדה ֶׁ
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שלוֹ ם ֵאין קֵ ץ עַ ל ִּכ ֵסא
הַ ִּמ ְׁש ָרה ולְׁ ָ

וְׁ הַ ְׁט ִּהירו ,ו ִּמ ְׁתג ִַּלין מֵ חָ ָדש כ"ב
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ָדוִּ ד" ומַ לְׁ כותוֹ  ,סוֹ ד "וְׁ ַא ָתה ִּמגְׁ ַדל
עֵ ֶׁדר עֹפֶׁ ל ַבת ִּציוֹ ן עָ ֶׁד ָ
אתה
יך ֵת ֶׁ

שאוֹ ָתן ִּה ְׁת ִּחיל
אוֹ ִּתיוֹ ת הַ תוֹ ָרה ֶׁ
ֹשה לְׁ בָ ֵאר ִּב ְׁשנַת הָ ַא ְׁר ָבעִּ ים,
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