
 תפילת קבלת שבת / לכו נרננה

 מדוע פותחים את קבלת שבת במזמור "לכו נרננה?"

 של כחן עיקר זה כי והודאה בהלל שתקנו מה על ל"ז ז"מו אדוני בשם - לחנוכה בראשית אמת שפת

 שהוא והיינו' כו נכרעה נשתחוה בואו הבריאה לכל אמר הראשון אדם כי במדרש ואיתא. ישראל בני

. ישראל בני נבחרו ורע טוב שנתערב החטא אחר אך. כולם נכנעו עצמו ובהכנעת הברואים כל כולל' הי

 ישראל לבני הכח זה נותן ה"מרע כי נרננה לכו שבת בקבלת אומרים ולכן. י"לבנ זאת ה"מרע ותיקן

 יכול שרוצה מי כל לא כי. יספרו תהלתי' כו יצרתי זו עם כ"וכ. ל"ז ד"עכ והודיעם לך כדאיתא שבת בכל

 קודש השבת רק לזה מסוגלים הזמנים כל לא וגם. בלבד לכבודו שנבראו י"בנ רק'. ה תהלות לספר

 . סהדותא שנקרא

. ישראל אל ושמעו י"בנ ושמעו הקבצו. ואגידה האספו בפסוק - יויח פרשת בראשית אמת שפת

 וכן. האחדות אל לבוא י"בנ שיכולין האסיפה כפי תלוי שהכל משמע. הקץ להם לגלות ביקש ל"ואז

 אם היום ש"כמ הגאולה תלוי בזה ובאמת. לשמוע יכולין כך ש"לש' הכנסי כפי כי ל"ז ז"מו מפי שמעתי

 של מפתח והוא' ה דבר לשמוע יכולין דאחד ברזא מתאחדין' דבי קודש שבת ולכן. תשמעו בקולו

 אכלוהו' וכ תשמעו ב"א היום' דכ נגאלין אחד שבת י"בנ משמרין אם תענית בירושלמי ואיתא. הגאולה

 השבת לכן תורה ניתנה בשבת דהנה. זו לשמיעה מוכן שהשבת ל"כנ והוא'. כו היום שבת כי היום

 בכניסת נרננה לכו ניתקן ולכן'. ה דבר לקבל ומוכנים ק"בש המעשים כל שמבטלין י"ע י"לבנ מסייע

' כו שמעו' וכ' כו ואגידה ש"כמ שמיעה אחר שמיעה שיש היום פ"ג' וכ. תשמעו בקולו אם היום שבת

' כדכ שמיעה בכלל כ"ג הקיבוץ כי לשמוע כדי כינוס יש שמקודם. תשמעון שמוע אם ש"כמ. ושמעו

 פנימיות שמיעה שהיא אזנך והטי וראי בת שמעי' וכ. השמיעה היא כ"ואח. העם את שאול וישמע

 שבת של סעודות' והג. אזנך והטי ש"כמ תשמעון וזה. הנשמע לדבר השמיעה כח כל בטל להיות

 :ל"כנ הגאולה של מפתח והוא השמיעות' ג לאלה מסייעין

 מזמור שבת בקבלת אומרים שאנו מה לפרש יש האמור סגנון ולפי - בא פרשת שמות משמואל שם

 הלב אטימת שכיחה המעשה ימי בששת כי, נקבלה שבת פני וכן, בתודה פניו נקדמה' וגו נרננה לכו

 ואטימת ההסתר נסתלקו שבת קדושת אור ובהופעת, קודש ברגשת ולהתרגש להתעורר מאד שקשה

 אותה ומקבלים' פני ומקדמים שבת פני מקבלים י"ובנ, פרעה נגד ה"משרע פני הופעת כעין, הלב

 שאף, עליו שבת אימת ה"ע' ואפי, קודש ברגשת ומתרגשים ומתעוררים, ובתשבחות בשירות בשמחה

 מ"מ, הפרנסה וטרדת המלאכה בטורח מעולפת שבו והנפש, בארציות שקוע הוא החול ימי שכל

, השבת קדושת אור עיניו נגד מופיע לעומתו, הרבים חשבונות עול מעליו משליך והוא שבת כשהגיע

 ...וההסתר ההעלם ונסתלק

 פירוש מזמור "לכו נרננה"

 לאל שירננו לאחיו איש המשיח בימות ישראל יאמרו כן -ישענו לצור נריעה' לה נרננה לכו - צה ק"רד

 אל כי :לנו שעשה הטוב לו שנודה, שפתים בתודת, בתודה נקדמה, הזמנה כענין - ְנַקְדָמה .שהושיעם

 בלתי על או ְיָכְלּתֹו בלתי על הזה בזמן מכחישין שהם כמו מכחיש נמצא לא אז כי אז נֹאמר זה - גדול

 השמים צבא והם, אלהים כל על גדול מלך הוא כי ַלֹכל וידוע ניכר יהיה המשיח בימות ואז, השגחתו

 לו אשר :בשליחותו אלא דבר יעשו ולא עליהם מלך הוא כי יכירו ואז, בארץ ושופטים אלהים שהם

 ובידו והואיל ...וברשותו בידו כלומר, לו הכל כי, והיבשה הים בפרט ָזַכר ועתה בכלל הארץ ָזַכר -הים

 על רוממנו ועתה, רב זמן בגלות שפלים אותנו ונתן שירצה מי ולהשפיל להגביה בידו ומטה מעלה הכל

 בכל לפניו ולכרוע לו להודות אנו חייבים כי, ְוִנְשַּתֲחֶוה ּבֹואּו :לאחיו איש יאמרו -נשתחוה ּבאו. עם כל

 -אלהינו הוא כי. 'אהרן ואת משה את עשה אשר' כמו, ּוְמרֹוְמֵמנּו ְמַגְדֵלנּו -עוׁשנּו' ה לפני. כריעות מיני

 מבית ֶשְגָאָלם תיכף כי המדבר דור כאבותיכם תהיו שלא -תשמעו בקולו אם היום. הגוים מן ְושֹוְפֵטנּו

 ואומר, ועורף לב קשי עוד תהיו שלא האל אתכם ומזהיר לכם אומר וכן, ברפידים אותו ִנּסּו עבדים

, ומריבה מסה נקרא המקום שם, מסה יוםכ ,אבותיכם שעשו כמו, כמריבה לבבכם תקשו אל :לכם

 כמה, נסוני אשר (:ז, יז שמות) אין אם בקרבנו' ה היש לאמר' ה את ַנּסֹוָתם ועל ישראל בני ריב על



 זהו. נסוני כ"ואעפ, להם שבקעתי הצור, להם שהורדתי המן, הים להם שבקעתי ראו גם. נסוני פעמים

 עצומות ובנפלאות גדולות ְּבַמּסֹות עבדים מבית שהוצאתים ָפֳעִלי שראו אחר אפילו כי, גם פירוש

 ארבעים :הנסיון ואחר הנסיון קודם, ָפֳעִלי ראו והם. ְוִנּסּוִני בי האמינו לא כ"אעפ, הים להם ובקעתי

. שנה ארבעים במדבר מתאחרים שיהיו שאמרתי עד המרגלים בדבר שהכעיסוני בדור אקוט שנה

 נשבעתי אשר. ל"רז בדברי קטטה ענין, ָוֶאְתקֹוָטָטה בוגדים ראיתי( קנח, קיט מזמור) מן, אקוט ופירוש

 ישראל ארץ והיא, מנוחתי אל יבואון שלא ונשבעתי, עליהם קצפתי, זה בעבור, אשר .באפי

 נבואה מצאנו לא כי געלה כמו בחיי נפשי נקטה ונקוטותם כמו - אקוט שנה ארבעים - עזרא אבן

 :לדעת לב לכם' ה נתן ולא משה אמר כאשר דרכי ידעו לא וטעם הארבעים בתוך למשה

[ א, עולמו' ה שינהיג הנהגות מיני שני על מדבר, אחד מענין מדברים כולם אלה מזמורים– ם"מלבי

 הוצעה הוא ה"צ ומזמור, הטבע באמצעות שלא נסיית השגחה[ ב, הטבע באמצעות השגחה

, ז"צ ו"צ במזמור ידבר ז"ואח, ם"לעכו ישראל בין זה בענין הבדל מודיע, אחריו הבאים למזמורים

 מן ידבר ט"צ ח"צ ובמזמור, נסתרים נסים יעשה שבזה הטבע באמצעות הראשונה הנהגה מענין

 אל מפתח כעין הם, הראשונים פסוקים השני, מאד ונשגבים נמרצים דברים בם ובאו. השניה ההנהגה

[ ב, המציאות כל וממציא העולם בורא' ה שהוא מצד[ א, לו שנרנן 'לה נרננה לכו אמר -. הענין כל

 המלך שבא עת תהיה שהתרועה, הפרטיית ההשגחה מצד שהוא, ישענו צור שהוא מצד, ביחוד נריעה

 הכרת[ א, אופנים שני י"ע תהיה והשגחתו' ה הכרת הנה גדולה... תרועה יריעו שאז העם בתוך

 סבת שהוא בורא שיש הבריאה כלל י"ע תחלה שיכירו י"שע ל"ר, הכוללים י"ע המיוחדים מעשיו

 וידעו, בריותיו על וברחמים ובחסד בחכמה ערוכים כולם איך הפרטיים במעשיו יחקרו כ"עי, הסבות

 העולם לבני קורא ובזה, ם"העכו על מיוחדת היתה זו והכרה, העולם את והמנהיג כ"ג המשגיח שהוא

 :ישענו לצור ונריעה השגחתו גם נכיר כ"ועי, הכוללת הבריאה על מורה הויה ששם, תחלה' לה לרנן

 שהשגחתו, לישראל מיוחד וזה, המיוחדים מן הכוללים מעשיו שנשיג השנית ההכרה נקדמה( ב)

 עליהם משגיח שהוא מזה שהכירו עד ומופתים אותות עמהם לעשות והרבה עמהם דבוקה הפרטיית

 הוא הטבע לשנות שיוכל מי כי, כל שברא הבורא שהוא כ"ג הכירו כ"ועי, מופלאת פרטית בהשגחה

 אמר ולא מצרים מארץ הוצאתיך אשר אלהיך' ה אנכי סיני הר במעמד התחיל כ"ושע, בהכרח בראה

 שעשה הפרטיות הטובות ידי על' ה נודע שלנו מפני, הכוזרי ש"כמ, העולם את בראתי אשר' ה אני

 הפרטיים טובותיו על והודאה בתודה נבוא שתחלה בתודה פניו נקדמה א"ועז, השגחתו י"וע עמנו

 :הכוללים שבחיו ספור שהוא לו נריע בזמירות כ"ואח, אלינו

 מורה אל, )גדול ומלך גדול אל הוא' ה ם"לעכו, האלה ההכרות שני בין ההבדל מבאר גדול אל כי( ג)

 כל על גדול אל שהוא תחלה יכירו ם"העכו(, והממשלה ההנהגה על מורה ומלך, והיכולת הכח על

 כ"ועי, הכל שברא מצד, כולנה הטבע כחות ל"ר, אלהים כל על תקיף והוא יכולת בעל שהוא, אלהים

 :השגחתו י"ע הכל שמנהיג ל"ר, אלהים כל על גדול מלך שהוא יכירו

, וימים והרים ארץ שברא מצד, הכוללים מעשיו י"ע ישיגוהו שהם ל"ר ,עשהו והוא הים שלו( ה - ד)

 מעשיו מצד היינו, מרעיתו עם ואנחנו אלהינו שהוא מצד ונברכה ונכרעה נשתחוה אנחנו אבל

 מצד רק יכירוהו שהם ם"העכו כי, בזה גדול הבדל באר והנה. אלינו הפרטים וטובותיו המיוחדים

 כ"ג יכירו ז"עי, תכלית ולבעבור נפלאה בחכמה המציאות את שיסד שיראו י"שע, הכוללים מעשיו

 י"עפ ומעמידה הבריאה מקיים שהוא רק ישיגו לא הם הנה, והתמדתה הבריאה קיום על משגיח שהוא

 מצד התבל את לכונן שעשה מה כל עשה השגתם לפי וכן, היצירה בעת יסד אשר הטבעיים חקים

 שהם, ארץ מחקרי שבידו יכירו שהם ש"וז, אדם בני של הבחירים מעשים עם קשר לה ואין, לבד רצונו

 שהגם, לו הרים תועפות וגם, במעשיהם תלוי זה שאין ל"ר, אדם בני ביד לא בידו ושהם, וכחו בידו

 בכל( הבריאה אחר נולדו ההרים כי, )וגבעות הרים והולידה הראשונה הבריאה אחר נשתנה שהארץ

 בארץ שיסד הטבעיים חקים אל, בלבד להשם לו מיוחס הוא רק ורצונה הארץ בחירת מצד זה אין זאת

 כ"ג שזה הים לו אשר וכן, ודומיהם מקומות הטבעת או הארץ רעש ידי על הרים יעמדו פיהם שעל

 :והיבשה הים ונעשה המים יקוו אמר הראשונה הבריאה שאחר מה, לו מיוחס



 לפני ונכרעה ונשתחוה באו, אנחנו כי, הכוללים מעשיו י"ע תחלה אותו מכירים אנו אין אנחנו אבל( ו)

 אותו נשיג שאנחנו, לעם לו אותנו שעשה, עשנו שהוא בעבור רק המציאות כלל שברא בעבור לא ',ה

 :המיוחדים טובותיו ידי על תחלה

 רק הכללית הבריאה י"ע לא, אלינו המיוחד אלהינו שהוא מצד אותו משיגים אנחנו, אלהינו הוא כי( ז)

 עם שאנחנו מצדנו ואם, אלהינו שהוא מצדו אם, ובינו בינינו קשר שיש, עלינו הפרטית השגחתו י"ע

 שיחוס, בזה הבדל יש עוד, עלינו טובותיו והפליג ירעה עדרו כרועה אותנו שרועה, ידו וצאן מרעיתו

 דבר ואינו שבראם מצד הכרחי ענין הוא כי החפשיית בבחירתם תלוי אינו הנבראים עם הבורא

 השנוים וכן. בידו התלוי דבר שהוא ל"ר ארץ מחקרי בידו אשר א"ועז ברצונם התלוי דבר ולא מתחדש

, בבחירתם התלוי דבר הוא עמו עם וקשורו' ה יחוס אבל, לו מיוחס והיבשה והים ההרים כמו שנעשו

 הוא מרעיתו וצאן עמו שאנחנו ומה אלהינו שהוא מה אבל א"שעז, מעשיהם י"עפ מתחדש דבר והוא

 :תשמעו בקולו אם בבחירתנו ותלוי היום מתחדש דבר

 באותות נגלתה לא' ה זרוע שעליהם ם"העכו כי ל"ר, לבבכם תקשו אל שאתם ראוי ז"ולפ( ח)

' ה מעשה כשרואה הוא לבב קישוי שגדר, )לבב קישוי בגדר זה אין' ה את מכירים אין אם, ובמופתים

 כל את בעיניכם שראיתם אתם אבל( פרעה לב את אקשה ואני ש"כמ כנגדו לבו ומקשה ונפלאותיו

 ש"כמש, במדבר מסה וכיום במריבה שהיה כמו, לב קישוי בגדר זה יהיה עשה אשר הגדול' ה מעשה

 יראו אם בקולי שמעו ולא פעמים עשר זה אותי וינסו' וגו אותותי ואת כבודי את הרואים האנשים כל כי

 .ש"וז, הארץ את

 פועל שעדן הוא הפעל וגדר, לבם קישוי מצד זה והיה, פעלי ראוש הגם אבותיכם נסוני אשר( ט)

 :ובחנוני נסוני זה בכל להם להיטיב בצרכם תמיד עוסק אני איך פעלי שראו הגם, בדבר ועוסק

' ה ֲהֵיש ֵלאֹמר' ה ֶאת ַנֹּסָתם ְוַעל ִיְשָרֵאל ְּבֵני ִריב ַעל ּוְמִריָבה ַמָּסה ַהָמקֹום ֵשם ַוִיְקָרא - ז, יז פרק שמות

 ָאִין ִאם ְּבִקְרֵּבנּו

 

 כי. מוחלטת להיות יכולה איננה שהסליחה -' וגו האנשים - כל כי - כב, יד במדבר הירש ר"רש

 רוחם את לרכוש כדי באלה די היה לא כן פי על ואף, כה שעד' ה התגלויות כל את ראו האלה האנשים

 את לרשת ומוכשרים ראויים הם שאין גילו כבר כך ידי ועל; הגבלה בלא' לה להתמסר ליבם ואת

 :הארץ

 רק להם היה לא'" ה"; "כבדי" את" ראו" והם גדולתי של" הכובד" כל את ראו הם - כבדי - את הראים

 המורגש נסיונם של ההכרה לתחום נכנס הוא אלא, השערה או אמונה, סברה פי על ערטילאי רעיון

 ואת, המוחשיים הארציים הכוחות כל בקרב יכול - הכל העליון הכח שהוא ראו הם מנסיונם. בחושיהם

 נתגלו אלה אותות. הרוח את המאירים מעשיו את", אותותיו" את ראו הם -' וגו עשיתי - אשר אתתי -

 מכל המעורטל ובישימון ביותר המפותחת האנושית התרבות של הכח בתחום - ובמדבר במצרים להם

 ברצון מורד האדם אם לאין ונעשית מתמוטטת שהתרבות להם ונתברר. אנושית תרבות של תמיכה

 על ואף, אלה כל את ראו הם'. ה לרצון הנאמנה ההתמסרות בזכות נושבת לארץ נעשה והישימון', ה

 ולפיכך; הנהגתו ובסיוע בהתערבותו די ואם הארציות בנסיבות באמת מתערב' ה אם הסתפקו כן פי

 הוא המובטח סיועו אם ובחנו, כביכול, במבחן' ה את העמידו, ומשונים שונים במצבים, פעמים עשר

 זה) הארץ - את יראו - אם ולפיכך; בקולי שמעו ולא: אלה כל ולמרות. ומספיק קיים, ואמונה אמת

 .הארץ את יראו לא שאלה, ימיר ולא' ה נשבע(: כג, כא בראשית' פי ראה, שבועה לשון של סגנון

 כאן נקט כך ומשום, הדוק בקשר קשורים האלה הביטויים ששני לנו נראה". יראו - אם" -" הראים"

 ודבש חלב זבת היא הארץ כי". הארץ אל יבאו אם" השגורה הלשון במקם הארץ ראיית לשון הכתוב

 אם רק הזה הייעוד את להשיג תוכל היא אך, מעולם שערוה שלא לפריחה תגיע היא' ה לעם וכקרקע

 כמציאות השגחתו ואת הנהגתו את', ה את יראה אם, זו למעלה להעלותה ראוי בה השולט העם

 הכח ומכל וטּובה הארץ מן פחות לא - אותן וקובעת הארציות בנסיבות המתערבת ממש של מוחשית



 זו הן". הארץ את רואה" שהוא כדרך'" ה את יראה" אם: דבר של כללו; לרשותו מעמידה שהיא והחיל

 להביאו אלא בא לא הכל: לארץ כניסתו ליום עד ובמדבר במצרים בו נתנסה שהעם הנסיון כל תכלית

 הערכים עולם ובכל', בה הבטחון ואת' ה יראת את בלבו ויטע ברוחו יקבע למען'", ה ראיית" לכלל

 לאותה הגמור הניגוד אולם. לבדו' בה רק בטחונו וישים' ה מורא רק עליו יהיה ובהיסטוריה שבטבע

 של היסודות מול: יא פסוק לעיל המנאץ של טיבו את ביארנו וכבר'", ה ניאוץ" הוא בארץ'" ה ראיית"

 הוא, ולרווחה לישע הדרכים את שוקל הוא וכאשר, שאיננו כמי' ה את רואה הוא הארצית ההצלחה

 מנאצי - וכל לאבתם נשבעתי אשר הארץ - את יראו - אם: ולפיכך. נחשב הוא שאין משום' ה על מדלג

 :יראוה לא

 

 בהיסטוריה ההתפתחות של זה שלב מתאר( כז - כד, קו תהלים) המשורר. יראוה לא מנאצי - וכל

 להם ידו וישא', ה בקול שמעו לא באהליהם וירגנו, לדברו האמינו - לא חמדה בארץ וימאסו: "שלנו

 יוצאי דור על שנגזר ביום, זה לפי". בארצות ולזרותם בגוים זרעם ולהפיל, במדבר אותם להפיל

 בין מפוזרים ולהיות הארץ מן לגלות הם שעתידים ישראל על נגזר גם ביום בו, במדבר שייתמו מצרים

 כי(. כאן ן"רמב ראה" )יראוה לא מנאצי - וכל" במלים כלולה העתידה שהגלות מסתבר ואכן. העמים

 יעשו אם הארץ מן הבנים את שיגלה הוא -' ה לארץ להיכנס האבות זכות את שקיפח עוורון אותו

 גזירת את שהעבירה", אפים ארך" של ההנהגה מידת: לומר אנחנו רשאים ואכן. אבותיהם כמעשי

 על ונתחנכו להם שנולדו הבנים את לארץ והביאה לייעודו בשל היה שלא הדור מן הכללי האבדון

 ההגשמה ולצורך; מכן שלאחר השנים מאות כל את החינוכית בתכניתה כללה הנהגה אותה - ידיהם

 דור ידי על שנתחנך הדור גם הן. היום שלנו להווה מעבר אל אף הביטה היא מטרותיה של המלאה

 לו היתה פעמיים. ייעודו של הבשלה המעלה אל הגיע לא הוא גם - לארץ להיכנס שזכה - המדבר

 על המכוון חינוכי מהלך אלא איננו הזה היום עד עליו שעבר מה וכל, ממנה גלה ופעמיים בארץ מדינה

 של והמלאה הטהורה וההגשמה, והמוסרי הרוחני לייעודנו אותנו להכשיר כדי -" אפים ארך" מידת ידי

 ההיסטוריה המשך כל את קבעה" יראוה לא מנאצי - וכל" גזירת. לעתיד חזון היום גם עודנה' ה תורת

 .שלנו

 - ו פרק דברים הירש ר"רש

 

 על והכלל הפרט חיי כל הושתתו הקודמים בדברים. ז, יז שמות; א, כב בראשית' פי ראה - תנסו לא

 בהנהגתו בקרבנו הוא מעשינו את והמדריך קורותינו את המנהיג' ה": בקרבך אלהיך' ה"ש התודעה

 נתון הוא אלא בעיוור הפיסי הטבע להכרח נמסר לא לנו הנוגע וגדול קטן דבר וכל, יכולה - הכל

 עדיין בעולם ההיסטורית דרכו בתחילת. וההיסטוריה הטבע הליכות את בחירות המנהיג', ה להשגחת

 האדם לקורות דעתו נותן והוא בקרבנו שוכן' שה אותנו שכנעו אלה ניסים; לנסים זקוקים היינו

'", ה את ניסית" שעדיין כך על זכות ללמד היה אפשר, צידוק לכך היה שלא פי על אף. ולמעשיו

, הנסים כל(. ז, יז שמות" )אין - אם בקרבנו' ה היש: "ואמרת' ה נוכחות את המוכיחים נסיונות ביקשת

 היתה אחת, להיסטוריה אותך הכניס ובהם, כנען ועד ממצרים' ה לך שעשה הנסיונות מעשי כל

 מסתיימים אלה נסים. יכולה - הכל הנהגתו בחירות בקרבך שוכן' שה להודיעך באו הם: תכליתם

 ודאות לך תהיה זו והכרה, אדמות עלי נוכחותו ואת' ה מציאות את שתכיר כדי בהם היה די. עתה

 חדשים נסים תדרשו ואל, בלבכם מאוששת תהיה זו ודאות. הזמנים בכל ספק מכל הנעלית גמורה

. הטבע בדרך מתנהג הוא כאילו הנראה עולם של בעיצומו בקרבכם' שה תדעו אלא; לאמונתכם

 .ותמותו תחיו זו ובוודאות

 


