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  גישות שונות לגאולה: תפילות לשלום המדינהה
  כהן. הרב אורי ח 

  
  )1959-1886( הרצוגיצחק אייזיק הלוי  רבה. 1

 – )1953-1880( עוזיאלבן ציון מאיר חי  והרב
 .]כ"המילים האלו ניתוספו אח[. 1948, יסדוה ותיקנוה

ֶאת ָבֵּרְך , ֲאלֹוצּור ִיְשָׂרֵאל ְוגֹו, ָאִבינּו ֶשַׁבָּשַׁׁמִים
ָהֵגן ָעֶליָה . ֵראִשׁית ְצִמיַחת ְגֻּאָלֵּתנּו, ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל
 ּוְשַׁלח ;ֶמָך ָעֶליָה ֻסַכּת ְשׁלֹוׂש ּוְפרֹ,ְבֶּאְבַרת ַחְסֶדָּך

ְוַתְקֵּנם , ֲעֶציָהָשֶׂריָה ְויֹו, ַוֲאִמְתָּך ְלָראֶשׁיָהְרָך אֹו
, ֵנּי ֶאֶרץ ָקְדֵשׁנּוַחֵזּק ֶאת ְיֵדי ְמִג. ָבה ִמְלָּפֶניָךְבֵּעָצה טֹו
ְוָנַתָתּ , ן ְתַּעְטֵּרם ַוֲעֶטֶרת ִנָצּחֹו,ְיׁשּוָעהינּו ֵהלֹ|ֱאְוַהְנִחיֵלם 

  .ְשֶׁביָהָלם ְליֹום ָבָּאֶרץ ְוִשְׂמַחת עֹוָשׁלֹו
ת ָנא ְבָּכל ַאְרצֹו- ְפָּקד, ְוֶאת ַאֵחינּו ָכּל ֵבּית ִיְשָׂרֵאל   

ן ִעיֶרָך ֹוְמִמּיּות ְלִצּיֹוִליֵכם ְמֵהָרה קְותֹו, ְפּזּוֵריֶהם
ַרת מֶשׁה ֹוַכָּכּתּוב ְבּת, ְוִלירּוָשַׁלִים ִמְשַׁכּן ְשֶׁמָך

ִמָשׁׁם , ִאם ִיְהֶיה ִנַדֲּחָך ִבְּקֵצה ַהָשַׁׁמִים": ַעְבֶדְּך
יָך ֶהלֹ|ֱא'  ֶוֱהִביֲאָך ה.ּוִמָשׁׁם ִיָקֶּחָךיָך ֶהלֹ|ֱא' ְיַקֶבְּצָך ה

ְוֵהיִטְבָך [ֶתיָך ִויִרְשָׁתּּה  ֲאבָֹיְרׁשּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁר
  .)ה- ד:דברים ל( "]ֶתיָךְוִהְרְבָּך ֵמֲאבֹ

ר ֶאת ְוִלְשׁמֹ, ְוַיֵחד ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְשֶׁמָך   
ּוְשַׁלח ָלנּו ְמֵהָרה ֶבּן ָדִּוד ְמִשׁיַח [ .ָרֶתָךֹוָכּל ִדְּבֵרי ּת

ן ֹוַפע ַבֲּהַדר ְגּאֹו ה].ׁשּוָעֶתָךת ְמַחֵכּי ֵקץ ְיֹוִלְפּד, ִצְדֶקָך
ל ֲאֶשׁר ּכֹאַמר ְויֹ, ְשֵׁבי ֵתֵּבל ַאְרֶצָךֻעֶזָּך ַעל ָכּל יֹו
ל  ַבּּכֹֹו ִיְשָׂרֵאל ֶמֶלְך ּוַמְלכּותיֵהלֹ|ֱא' ה: ְנָשָׁמה ְבַּאּפֹו

  . ָאֵמן ֶסָלה.ָמָשָׁלה
  
. י בארכיון עגנון"כת, )1970-1887( י עגנון"ש. 2

 )1995 (היבטים חדשים: י עגנון"ש, לאורי דן "הובא ע
ָבֵּרְך ֶאת , ֲאלֹוְוגֹוצּור ִיְשָׂרֵאל , ָאִבינּו ֶשַׁבָּשַׁׁמִים

ָהֵגן ָעֶליָה . ֵראִשׁית ְצִמיַחת ְגֻּאָלֵּתנּו, ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל
 ּוְשַׁלח ;ֶמָךְשׁלֹוָעֶליָה ֻסַכּת  ׂשּוְפרֹ ,ְבֶּאְבַרת ַחְסֶדָּך

ְוַתְקֵּנם , ֲעֶציָהֹוָשֶׂריָה ְוי,  ְלָראֶשׁיָה ַוֲאִמְתָּךְרָךאֹו
ַחֵזּק ְיֵדי ְמִגֵנּי ְו ,ּוְגבּוָרְתָך ֻעְּזָך ְּתָנה . ִמְלָּפֶניָךָבהטֹוְבֵּעָצה 
 ,ְיׁשּוָעהינּו ֵהלֹ|ֱא 'הְוַהְנִחיֵלם . ִמְלַחְמֶתָךי ֵמֲח לֹו,ָךַאְרֶצ

ָבָּאֶרץ ְוִשְׂמַחת ם ָשׁלֹוְוָנַתָתּ , ְתַּעְטֵּרםן ִנָצּחֹוַוֲעֶטֶרת 
  .ְשֶׁביָה ְליֹוָלםעֹו

ד ְבָּכל ֹוְפּק, ֵבּית ִיְשָׂרֵאלְּפֵליַטת ַעְּמָך ְוֶאת ַאֵחינּו    
ן ִעיֶרָך ֹוְמִמּיּות ְלִצּיֹוִליֵכם ְמֵהָרה קֹוְות, ת ְפּזּוֵריֶהםֹוַאְרצ

ִאם ": ָךֶתָרְבּתֹוְכּמֹו ֶשָׁכַּתְבָתּ , ִמְשַׁכּן ְשֶׁמָךְוָלָאֶרץ 
' ִמָשׁׁם ְיַקֶבְּצָך ה, ְהֶיה ִנַדֲּחָך ִבְּקֵצה ַהָשַׁׁמִיםִי
ֶאל ָהָאֶרץ יָך ֶהלֹ|ֱא'  ֶוֱהִביֲאָך ה.יָך ּוִמָשׁׁם ִיָקֶּחָךֶהלֹ|ֱא

 יָךֶקר חּומֹוְׁשן ִנַעַמְל, "ֶתיָך ִויִרְשָׁתּּהֲאֶשׁר ָיְרׁשּו ֲאבֹ
  .ָךֶנצֹוְרַנֲעֶׂשה ְו
, ְשֵׁבי ֵתֵּבל ַאְרֶצָךָך ַעל ָכּל יֹון ֻעֶזֹּוַפע ַבֲּהַדר ְגּאֹוהְו   
ִיְשָׂרֵאל  יֵהלֹ|ֱא' ה: ל ֲאֶשׁר ְנָשָׁמה ְבַּאּפֹוּכֹאַמר ְויֹ

  . ָאֵמן ֶסָלה. ַבּּכל ָמָשָׁלהֹוֶמֶלְך ּוַמְלכּות
  
  ,)1976-1886( נטרמןאּורב איסר יהודה ה. 3

  ,י הרב אהרן ארנד"הובא ע. 1948אייר ' חיבר בה
  193' עמ, )ח"נתש( מאותפרקי מחקר ליום העצ

  הּוא ְיָבֵרְך ֶאת,ִמי ֶׁשֵּבַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב
. . .  ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאלל ה ֶׁשָצָעמֹוַהה ְוָלָׁשְמֶמי ַהֵרְבֲח

ם ָּבִלן ְּבֵּתִיְו, הָקצּוְמּו ָצָרה ִמָכּלם יֵלִצַים ְוֵרְמְׁשה ִי"הקב
, יםִריָׁשֵמְבק ּוֶדֶצה ְּבָמאּוי ַהֵנַיְנת ִעל ֶאֵהַנְל, היָנִבה ּוָמְכָח
  .ָעֶליָהן ֵגָהְלה ּויָנִדְמַּבם ָשׁלֹוין ִּכְׁשַהְל
  
 ,)1970-1885(ל ּולה ּפדוד די סֹו הרב. 4
 The Traditional Prayer Book for Sabbath and Festivals 
)1960Rabbinical Council of America, : NY(  

ית ִרְּבת ַהצֹוְר ַאנּוֵצְרת ַא ֶאְךֵרָבר ּוזֹו ֲע,ַּמִיםָאִבינּו ֶשַׁבָּש
. ַאְרֵצנּוי ֵבְׁשֹול ּתין ָּכוה ֵּבָוֲחַאה ְוָבֲהַאִשׂים . היָקִרֶמֲאַּב

 ַחרּוְּבִלָּבם ן ֵּתְו, לּוֵאת ָהינֹוִדְמי ַהיֵגִהְנל ַמָּכָבֵּרְך ֶאת 
  .הָתרּוֵחץ ְוֶרָא ָהםָשׁלֹוים ֵּיַקה ְליָנִבה ּוָמְכָח
. ֵראִשׁית ְצִמיַחת ְגֻּאָלֵּתנּו, ָבֵּרְך ֶאת ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל   
 ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ּוְדַבר"ב תּוָּכא ֶׁשָרְקִמה  ָּבַקֵיּיםְו
ל ל ָּכ ַעםָשׁלֹוּוְפרֹוׂש  .)ב:מיכה ד( "םִיִמירּוָׁשָל' ה
. ִהי ָרצֹוןְי ןֵכְו. ָלֶבַטח נּוְּכְׁשִי יְֹׁשֵבי ֵתֵבלל ָכְו, ָלםעֹוַה

  .ְונֹאַמר ָאֵמן
  
  תפילה שעריסידור . 5
)1978, Central Conference of American Rabbis: NY(  

. ָהֵגן ָעֶליָה ְבֶּאְבַרת ַחְסֶדָּך ְוָבֵּרְך ֶאת ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל
,  ָבָּאֶרץםָשׁלֹוְוֵתן , הְמִדיָנ ַהַחֵזּק ֶאת ְיֵדי ְמִגֵנּי

  .ְשֶׁביָהיֹוְל ָלםעֹוְוִשְׂמַחת 
, ְשֵׁבי ֵתֵּבל ַאְרֶצָךן ֻעֶזָּך ַעל ָכּל יֹוֹוַפע ַבֲּהַדר ְגּאֹוהְו   
ִיְשָׂרֵאל  יֵהלֹ|ֱא' ה: ל ֲאֶשׁר ְנָשָׁמה ְבַּאּפֹואַמר ּכְֹויֹ

  . ָאֵמן ֶסָלה.ל ָמָשָׁלה ַבּּכֹֹוֶמֶלְך ּוַמְלכּות
  
 סידור שים שלום. 6
)9851United Synagogue of America, : NY( ,416' עמ  

ָבֵּרְך ֶאת , ֲאלֹוְוגֹוצּור ִיְשָׂרֵאל , ָאִבינּו ֶשַׁבָּשַׁׁמִים
ָהֵגן ָעֶליָה . ֵראִשׁית ְצִמיַחת ְגֻּאָלֵּתנּו, ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל
 ּוְשַׁלח ;ֶמָךְשׁלֹו ָעֶליָה ֻסַכּת ס ּוְפרֹ,ְבֶּאְבַרת ַחְסֶדָּך

ְוַתְקֵּנם , ֲעֶציָהֹוְויָשֶׂריָה ,  ַוֲאִמְתָּך ְלָראֶשׁיָהְרָךאֹו
, ַחֵזּק ֶאת ְיֵדי ְמִגֵנּי ֶאֶרץ ָקְדֵשׁנּו.  ִמְלָּפֶניָךָבהטֹוְבֵּעָצה 

ְוָנַתָתּ ,  ְתַּעְטֵּרםןִנָצּחֹו ַוֲעֶטֶרת ,ְיׁשּוָעהינּו ֵהלֹ|ֱאְוַהְנִחיֵלם 
  .ְונֹאַמר ָאֵמן .ְשֶׁביָהְליֹו ָלםעֹו ָבָּאֶרץ ְוִשְׂמַחת םָשׁלֹו

  
  בודה שבלבסידור הע. 7
  )1981, התנועה ליהדות מתקדמת בישראל(

, ֶאת ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל אָנָבֵּרְך . ֲאלֹוְוגֹוצּור ִיְשָׂרֵאל 
 ׂש ּוְפרֹ,ַחְסֶדָּך ברֹּבָהֵגן ָעֶליָה . ֵראִשׁית ְצִמיַחת ְגֻּאָלֵּתנּו

,  ַוֲאִמְתָּך ְלָראֶשׁיָהְרָךאֹוְשַׁלח . ֶמָךְשׁלֹוָעֶליָה ֻסַכּת 
, ִמְלָּפֶניָךָבה טֹוְוַתְקֵּנם ְבֵּעָצה , יָהֶרָחְבִנְלּו יָהֶטְפֹוׁשְל
ַחֵזּק ְיֵדי ְמִגֵנּי  .רֶׁשיַֹהְו ׁשֶפחַֹה, קֶדֶּצַה ְךֶרֶדְּב כּוְלֵי ןַעַמְל

 םָשׁלֹוְוָנַתָתּ . יםִּיַח ְוְיׁשּוָעה ְוַהְנִחיֵלם, ֶאֶרץ ָקְדֵשׁנּו
ֶאת  הָכָרְבִלָנא  ְפָּקד .ְשֶׁביָהְליֹו ָלםעֹוָבָּאֶרץ ְוִשְׂמַחת 

ְּבִלָּבם  עַט. ת ְפּזּוֵריֶהםְבָּכל ַאְרצֹו ֵבּית ִיְשָׂרֵאל ַאֵחינּו
 לַעַיְו ֹוּמִע יוָהלֹו|ֱא יִהְי נּוֵּמַע לָּכִמ םֶהָב יִמּו ןֹוּיִצ תַבֲהַא
על פי עזרא ( ָעֶליָה ָךְמִׁש אָרְקִנ רֶׁשֲא, ָךיְרִע םִיַלָׁשירּוִל
 רֵסֲה. ַאְרֵצנּוְשֵׁבי ַעל ָכּל יֹו ָךֲחרּוֵמ לֵצֲאַה. )ג:א
 נּוֵּבִלְּב עַטְו. תעּוְׁשִרְו הָאְנִק, היָבִאְו הָאְנִׂש נּוֵּבְרִקִמ

 ןזֹוֲח הָרֵהְמִּב םֵּיַקְו .תעּוֵרְו םָשׁלֹו, ַאֲהָבה ְוַאֲחָוה
  ְולֹא,ּגֹוי ֶחֶרב ִיׂשָּא גֹוי ֶאל לֹא" :)ד:ב ישעיה( ָךיֶאִבְנ

  .ְונֹאַמר ָאֵמן ".ד ִמְלָחָמהִיְלְמדּו עֹו
  
  1948בחיבר , )1979-1895( שראל ברודיי הרב. 8

  הּוא ְיָבֵרְך ֶאת,ִמי ֶׁשֵּבַרְך ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב
ר ֶׁשה ֲאָמָדֲאל ָה ַעתֹוכּוְלד ַמבֹו ְּכהֶּליַג ִו,ְמִדיַנת ִיְשָׂרֵאל

  .נּות ָלֶת ָלֲאבֹוֵתינּוע ַלַּבְׁשִנ
ין ִכָהְל ְויוֲעֶציָה ָראֶשׁיָהם  ִעָךְּדְסי ַחִהְי', א הָּנ ָא  
ן ֵּת. ָלםעֹוד ַעה ְוָּתַעה ֵמָקָדְצִבט ּוָּפְׁשִמ ְּבּהָדֲעַסְל ּוּהָתאֹו
ם ַּייֻקִו. יםִמָתְבת ּוֶמֱא ֶּבָךְּדְבָע ְלָךְתָאְרִי ְוָךְתָבֲהם ַאָּבִלְּב
ִּכי ִמִּצּיֹון ֵּתֵצא תֹוָרה ": יםיִאִבְּנ ַהיָךֶדָבי ֲעֵרְב ִּדינּוֵמָיְּב

  .)ב:מיכה ד(" םִיִמירּוָׁשָל ' הּוְדַבר
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ְוִשְׂמַחת  ץֶרָאָּב ִשׂים ָשׁלֹום, ָאִבינּו ֶשַׁבָּשַׁׁמִים   
ְוֵאין , ְוָׁשב ַיֲעקֹב ְוָׁשַקט ְוַׁשֲאַנן .ְשֶׁביָהיֹו לָּכ לַעָלם עֹו

ַעל ָכּל  ֶמָךּוְפרֹוׂש ֻסַּכת ְׁשלֹו. )י:ירמיהו ל( ַמֲחִריד
  .ְונֹאַמר ָאֵמן ,ִהי ָרצֹוןְי ןֵכְו .ְשֵׁבי ֵתֵּבל ַאְרֶצָךיֹו

9. Rabbi Dr. Norman Lamm (1927-), 
Supplement for the Days of Remembrance and 
Thanksgiving (NY: The Jewish Center, 1973), p. 6 
There are two forms of the Prayer for the State of Israel 
currently in use. I have chosen the shorter one not only 
for reasons of brevity, but also because it is less 
ideologically demanding; it makes no assumptions about 
the Messianic nature of the State. Thus, even those who 
are hesitant about committing themselves to clear 
knowledge of our position in God’s redemptive process 
can join in thanksgiving for His benevolence in 
reestablishing our national dignity. 

 
10. Rabbi Bernard M. Caspar, “Reishit 
Zemichat Ge’ulateinu,” in Tradition and Transition: 
Essays Presented to Chief Rabbi Sir Immanuel Jakobovits 
(1986). http://www.wzo.org.il/en/resources/view.asp?id=1431 
[S]ome see in this omission a “reservation of judgment 
on whether the present State of Israel is in fact the 
embryonic nucleus out of which the ultimate 
Redemption is bound to develop with all its universal 
ramifications of the Messianic era.” On the other hand 
the first version has been seen as a recognition that the 
Jewish State is indeed “the fulfillment of our hopes and 
prayers” and “the incipient phase in the process of the 
promised redemption” (Chief Rabbi Sir Immanuel 
Jakobovits, “The National Idea – Differing Religious 
Attitudes,” in L’Eylah, Spring 5737). 
   Whether the deduction in both cases is not reading into 
the text more than was intended by either of the 
distinguished authors is questionable. . . . Whether, in 
formulating his prayer for the State of Israel, at the time 
of its founding in 1948, the then British Chief Rabbi Sir 
Israel Brodie deliberately, and as a matter of religious 
policy and teaching, avoided the use of the words 
“Reshit Zemichat Geulatenu” seems extremely 
questionable. Most of his other published writings give a 
clear indication of his deep-seated belief that 
contemporary events were indeed a sign of Messianic 
beckoning and urging. Nowhere do we find evidence of 
his having “reserved judgment,” so to speak, on the 
redemptive implications of modern Israel and its impact 
on the Jewish People. Moreover the Brodie version was 
uninfluenced by later events like the Six Day War and 
the liberation and reunification of Jerusalem. The 
probability is that he drew up the text of his Prayer 
independently of his renowned contemporary, the late 
Chief Rabbi Herzog, and without consultation with him. 
Had Sir Israel known of it in time, he might well have 
incorporated the phrase “Reshit Zemichat Geulatenu,” or 
something like it, in his own version also. 
 
11. Rabbi Yehuda Amital (1924-), “What is the 
Meaning of ‘Reshit Tsemihat Ge’ullatenu’?” (sicha on 
Yom ha-Atsma’ut 5765), Tradition 39:3 (Fall 2006), pp. 
7-14. http://www.vbm-torah.org/yyerush/yeru65-rya.htm 

When R. Herzog spoke of the beginning of the flowering 
of our redemption, he did not mean the messianic 
redemption; rather, he meant the simple redemption 
consisting of Jewish sovereignty in the land. . . . [W]e 
understand that there was never any hillul Hashem – 

desecration of God’s name – like the Holocaust, nor any 
kiddush Hashem – sanctification of God’s name – like 
the establishment of the State. There can be no doubt 
that praise and thanks should be offered for the 
establishment of the State, even if it is not a messianic 
redemption, the “revealed end.”    Indeed, in 1948 we did 
not speak of the Mashi’ah. We prayed for malkhut 
Yisra’el and sufficed with sovereignty comparable to 
that of the Second Temple period. There is no doubt that 
we attained at least that much. During Ezra’s time, very 
few people came back to Israel; in our time – thank God, 
we have reached five or six million. We have never had 
such numbers here! . . . . In any event, we must rejoice 
today just as we rejoiced in 1948. 
 

  ,)-1927 (הרב שאר ישוב כהן. 12
, " ההווהלהודות על העבר למרות", עפרה לקסי "מראויין ע

  17' עמ, )27.4.06 (189גליון , בשבע
הרב שאר ישוב , רבה הראשי של חיפהבתפילתו של 

 בתפילה .מילה משאלה, נוספה מילה אחת קטנה, כהן
לשלום המדינה הוא מבקש מהבורא שיברך את מדינת 

, הוא". ֵראִשׁית ְצִמיַחת ְגֻּאָלֵּתנּו הֶיְהִּתֶׁש"ישראל 
  .כבר לא קובע עובדות, אישית

קיבלו את נוסח , הרבנים הרצוג ועוזיאל, כשרבותיי   "
, "ותיקנו אותו, י עגנון"התפילה לשלום המדינה מש

 הרב הרצוג כיצד נקבע שאלתי את", מספר הרב כהן
. בתפילה שמדינת ישראל היא ראשית צמיחת גאולתנו
 הרב השיב לי שיש גמרא מפורשת במסכת סנהדרין

לפיה כשבתים נבנים בישראל , ]רי אּו–. צחדף [
אין לך קץ מגולה , והעצים נותנים פריים בעין יפה

בגוש [השנה ראיתי בתים חרבים ועצים עקורים . מזה
אני מתפלל שהשמחה .  כבר לא בטוחאז אני, ]קטיף

  ".תהיה גם על פדות נפשנו ולא רק על פדות גופנו
  

 פרקי מחקר ליום העצמאות, אהרן ארנד הרב. 13
  200-199' עמ, )ח"תשנ, בר אילן(

תפלה לשלום ה הורה לא לומר את הרב שאול ישראלי
. שריה ויועציה,  כדי לא לברך את ראשיההמדינה

לה לכינון קשרים עם מחמת שהממשלה פע, זאת
כן נהגו גם . ף ולחתימה על הסכמי אוסלו"ראשי אש

הרב גורן עצמו . הרב שלמה גורןבבית הכנסת של 
ָשֶׂריָה , ָראֶשׁיָה"אמר כי אם ישמיטו את המשפט 

בעקבות זאת . ניתן יהיה לומר את התפילה" ֲעֶציָהֹוְוי
 ָכל ָבֶניָךְל ַוֲאִמְתָּך ְרָךאֹוּוְשַׁלח "בתי כנסת שאמרו היו 
 ִיְרֵאי ַחִיל ַאְנֵׁשים אָׁשרֹד ְּבֵמֲעַהְו, ְשֵׁבי ַאְרֶצָךיֹו
הרב משה אף ".  ִמְלָּפֶניָךָבהטֹוְוַתְקֵּנם ְבֵּעָצה , יםִהלֹ|ֱא

ואמר ,  נהג זמן מה לשנות את נוסח התפילהצבי נריה
  ".ֲעֶציָהֹוָשֶׂריָה ְוי, ָראֶשׁיָה יֵנְּפִמָהֵגן ָעֶליָה "
  

  ,)- 1937( עקב אריאלי הרב. 14
 .ה"אב תשסג "כ, "תפלה לשלום המדינה"

14264=asp?id.viewask/ask/il.org.yeshiva.www://http  
 יתקן את השרים ' שה,יש לבקש ביתר שאת, אדרבה

 אולי יש להוסיף גם שיתן להם .והיועצים בעצה טובה
לב רחום יותר וגישה אנושית יותר כאשר הם 

  .יותמחליטים החלטות כה גורל
  
 תפלה אומר אני", )-1943( אבינר שלמה הרב. 51

. ו"תשנ תשרי, ובאמונה באהבה ,"המדינה לשלום
1299=asp?id.show/jew/il.co.kipa.www://http  
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 שלפני האור את הרואים ויש הצללים את הרואים יש
 והאור. אור שיש סימן, צללים יש אם: ובכלל הצללים

 התפלה את מראו אני לכן. מתוק כך כל הוא הזה
  .המדינה לשלום


