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תשוקה וגעגוגים
לנגד עיניו נצב כמו חי השמחה
והריקוד דשמח" ת ,עלייתו לתורה
בשמח"ת ,כלומר ,לא רק באופן של
זכרון בעלמא  ,כי אם זכרון מתוך
געגועים ותשוקה!...


היכן הוא  -שואל את עצמו מתוך
רגש של געגועים  -אותו מעמד
ומ צ ב נ פ ל א שב ו ע מ ד ב ש ע ת
השמחה והריקודים או בעת העלי'
לתורה בשמת"ת?!...
(משיחת ליל ז' מר-חשון תשמ"ו)

טענת הלבנה ”אין ב‘ מלכים“
ומענת הקב“ה
ראה לקו“ש חלק ל‘
בראשית שיחה ב‘


(Continued on page 3)
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רד"ק

״ויעתר ה׳ לארץ ותעצר המגפה מעל ישראל ,וקביל ה׳ צלות דיירי ארעא.
ובדרש כל האלפים האלה שנפלו בימי דוד לא נפלו אלא ע״י שלא תבעו בית
המקדש  .והרי דברים קל וחומר  ,ומה אם אלו שלא הי׳ בימיהם ולא
חרב בימיהם  ,נפלו על שלא תבעו אותו  ,אנו שהי׳ בימינו וחרב בימינו  ,על
אחת כמה וכמה.
לפיכך התקינו זקנים ונביאים ליטע בפיהם של ישראל להיות מתפללים שלשה
פעמים בכל יום השב שכינתך ומלכותך לציון וסדר עבודתך לירושלים אכי״ר
סלה"
(פי' רד"ק ,סוף שמואל ב')

החיד"א

"אמרו בילקוט תהלים רמז תשל" ו אפילו אין ביד ישראל אלא הקיווי כדאי הם
לגאולה בשכר הקיווי  . .ובזה פירש הרב הגדול מהר"ר יוסף דוד זלה״ה  . .מטבע
ברכה אח צמח דוד עבדך מהרה תצמיח וקרנו תרום בישועתך כי לישועתך קוינו
כל היום ,דאומרו כי לישועתך אינו מובן ,מה נתינת טעם היא ,דאם מן הדין,
נזכה בלא קיווי ,והן לא ,מה יועיל הקיווי? אבל ע״פ האמור א״ש ,והכי פירושה:
אח צמח דוד וכו ,וכי תימא שאין לנו זכות ,מ״מ תצמיח ,כי לישועתך קוינו ,ויש
לנו הקיווי ,ובשכר הקיווי כדאי שתגאלנו״.
(חיד"א בספרו מדבר קדמות ,ערך קיווי).
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