אנשי בוקר – תפילת עמידה

 -מפגש שמיני -

ברכת הגאולה

ומה ראו לומר גאולה בשביעית אמר רבא מתוך שעתידין ליגאל בשביעית לפיכך קבעוה בשביעית והאמר מר בששית
קולות בשביעית מלחמות במוצאי שביעית בן דוד בא מלחמה נמי אתחלתא דגאולה  -מגילה יז ב; קול ה' בכח שנאמר
וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ולעתיד צועה ברב כחו כנגד גואל ישראל  -מדרש כי שמחתי בישועתיך .גואל ישראל –
פסיקתא כשמררו המצריים את חיי אבותינו אמר הקדוש ברוך הוא וגאלתי אתכם ,מיד פתחו מלאכי השרת ואמרו בא"י
גואל ישראל  -מדרש

כל ברכה היא
כנגד שבט

וי"ב אמצעיות כנגד י"ב שבטים והיינו שכל אחד מהשבטים היה לו קדושה מיוחדת .שמדת כנסת ישראל מתחלקת
לי"ב שבטים וכל אחד אזכרה בפני עצמו פרי צדיק במדבר טו 'ראה נא בענינו' שהוא ברכת גואל ישראל כנגד יהודה
שממנו יצא משיח שהוא גואל ישראל גואל צדק ליקוטי הלכות

מקורות שונים
למקור הברכה
ולסדרה

ברכת הגאולה
כנגד יהודה
הסליחה והגאולה

גאולה שלמה

אתחלתא דגאולה

גואל ישראל >
הגאולה כל הזמן
מתרחשת

בברכת ראה בעניינו י"ז תיבות לפי שאנו מתפללים שיגאל אותנו כמו ממצרים ,ובפסוק ונצעק אל ה' אלקי אבותינו י"ז
תיבות הרוקח וסומך אל התפלה הזאת תולדת הסליחה והאות שלה והיא הגאולה ממה שאנחנו בו ,ומתחיל ראה נא
בענינו וחותם גואל ישראל כוזרי ואילו לא היינו חוזרים וחוטאים היינו נגאלין מיד כמו שאנו מברכין בא"י גואל ישראל
התניא
פעם אחת נפגשו האדמו"ר מסטמאר זצ"ל ה"ויואל משה" עם הגאון ר' משה פיינשטיין זצ"ל ,שאל הגר"מ זצ"ל את האדמו"ר מסטמר כבודו הנו
רבי וכאשר מזכירים חולה לפניך ואתה מברכו בברכת רפואה שלימה ,מה הכוונה בזה שמזכיר "שלימה" והלא מספיק לברכו ברפואה בלבד .והשיב
לו האדמו"ר מסטמאר זצ"ל ,כבודו הנו רב ,וא"כ יסביר לי מה הכוונה בזה שאנו אומרים תשובה שלימה ,והלא סגי בתשובה בלבד .והשיב לו הגר"מ
זצ"ל שתשובה שלימה הכונה כמוש"כ הרמב"ם שהתשובה היא שיעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב בזה החטא לעולם ,וא"כ לא רק תשובה על
מה שתהיה אלא "תשובה שלימה" שלא ישוב לזה החטא .אמר לו האדמו"ר מסטמאר זצ"ל א"כ זה הפירוש רפואה שלימה ,שלא רק שיתרפא
ממחלתו אלא שלא ישוב לזה החולי לעולם .ואמר הרה"ג הנ"ל דלפי"ז מיושב גם כאן דהבקשה "גאולה שלימה" היא על הגאולה מהצרות הבאות
עלינו תמיד ,אך הבקשה היא שלא רק שיגאלנו מהם ,אלא שלא ישובו ויבאו הצרות האלו עלינו לעולם ,וזהו גאולה שלימה.

אתחלתא דגאולה היא  -ואף על גב דהאי גאולה לאו גאולה דגלות היא ,אלא שיגאלנו מן הצרות הבאות עלינו
תמיד ,דהא ברכת קיבוץ ובנין ירושלים וצמח דוד יש לכל אחת ואחת ברכה לעצמה לבד מגאולה זו ,אפילו הכי,
כיון דשם גאולה עלה  -קבעוה בשביעית .רש"י במגילה מהוראת הסיפור דיציאת מצרים על המצה שנצטוינו לספר
מוכח מזה שמחויב האדם לספר כל הניסים שנעשים לו תמיד  -בני יששכר...
...יש בכל יום הארת הגאולה בפרט הגלות שיש בכל זמן איזה הסתר לכל עובד ה' כמ"ש יצרו מתגבר עליו בכ"י ומול
זה יש גאולה ג"כ בכל יום כמ"ש גואל ישראל בתפלה לשון הוה .אם כי אינו גאולה שלימה מ"מ נמצא הארת הגאולה בכל
יום .שפת אמת על השניה הוא אומר מי שענה את אבותינו על ים סוף וכו' ברוך זוכר הנשכחות ,ברכה זו אומרה סמוך
לברכת גואל ישראל ,כשבא זמן גאולה נזכרים כל הצעקות ורואים שכל הענוים והצרות אינם לבטלה ויש חשבון על
כך ,ובכל הצרות צריכים לשתף שם שמים בצערו ...אמרי אמת

ּד ֹו ֶמה ד ֹו ִדי לִ ְצבִ י שיר השירים מה צבי זה נראה וחוזר ונכסה ,נראה וחוזר ונכסה ,כך גואל הראשון נראה ונכסה וחוזר
ונראה ...כך גואל האחרון נגלה להם וחוזר ונכסה מהן – מדרש לימים טיילתי בנחל תבור ,החוצה את רמות יששכר,
וקיבלתי שם שעור גדול .צבי הוא בעל חי יפהפה ,תוך כדי הטיול אני רואה ממרחק עדר צבאים עולה צפונה .עקבתי
אחריו בעיני ,ולפתע הם נעלמו ,כאילו האדמה בלעה אותם ,הסתכלתי והנה ,אחרי רגעים ספורים ,הם התגלו שוב אחרי שהם רצו מרחק
נוסף .שם הבנתי את המדרש – הרב איציק אמיתי
...כי להיות הענין גדול הערך צריך ריבוי תפלות דור אחר דור כדי שתקובל תפלת הגאולה ,ובהיות נשלמות תפלות הצריכות וידועות
לו ית' ,אז בדור ההוא תקובל תפלתם ,גם כי בזמנים הקודמים לא היתה מקובלת ,ובעת שנשלם סכום התפלות הצריכות תקובל התפלה...
ועוד אני אומר כי תפלת כל הדורות הראשונים נתקבלה לעצמם גם כן ,גם כי לא היתה התשועה בימיהם ...כי המצפים אליה זוכים לראות
בשמחת הגאולה ...כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה ...ומלבד כל זה נשמעת תפלת כל ישראל בכל דור ודור בענין הגאולה
שגואלם הוא יתברך ,ונותנם לחסד בעיני כל שוביהם למעלה ולכבוד ,ומתקיימים בהם קצת הבטחות הגאולה ...המביט

