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. היא נוסדה בימי הבית]לאחר ערבית ושחרית[התפילה השלישית בכל יום   תפילת מנחה:

. השם "מנחה"]במדבר כח, ד[לקרבן התמיד שהוקרב במקדש בין הערביים  השני, במקביל

 נקבע בעקבות פסוקים כגון "תכון תפלתי קטורת לפניך / משאת כפי מנחת]שמשמעו: מתת[

, ודברים רבים אמרו חז"ל על חשיבותה של תפילה זו, כגון: "לעולם יהא]תהלים קמא, ב[ערב" 

 לא נענה אלא בתפילת] מלכים-א, יח—בהר הכרמל [אדם זהיר בתפילת המנחה, שהרי אליהו 

. האגדה ראתה את יצחק אבינו כראשון שהתפלל תפילת]תלמוד בבלי, ברכות ו ע"ב[המנחה" 

. תפילת מנחה ניתן להתפלל]תלמוד בבלי, ברכות כו ע"ב, בעקבות דרשת בראשית כד, סג[מנחה 

, אך בערב]הזמן המדויק נקבע על פי אורך היום המשתנה[משעות הצהריים ועד סמוך לשקיעה 

שבת נהוג לאומרה לאחר הדלקת נרות וסמוך לקבלת שבת. במרכז תפילת מנחה מצויה העמידה,

לעיתים נדירות חל יום צום, כגון[ונצטרפו לפניה ולאחריה קטעי מקרא ומזמורים שונים. 

עשרה בטבת, ביום שישי. במקרה זה נוספות לתפילת מנחה של ערב שבת גם קריאה בתורה,

]ברכת כהנים ועוד תוספות אחרות. לא הבאנו אותן להלן בשל נדירותן.
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ÆÌÈ¯È˘‰ ¯È˘ ˙ÏÈ‚Ó ˙‡ ‡Â¯˜Ï ÌÈ‚‰Â‰ ˘È ‰ÁÓ ˙ÏÈÙ˙ ÈÙÏ

Ï˘ ‰˙ÚÙ˘‰· ¨‰¯˘Ú≠˘˘‰ ‰‡Ó· ÏÁ‰ ˙·˘ ·¯Ú· ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘ ˙ÏÈ‚Ó ˙‡ ‡Â¯˜Ï ‚‰Ó‰
‰Ï·˜‰ Ì‚ ‰˘¯ÈÙ ̈ Ï¢ÊÁ ̇ Â¯ÙÒ· ‰˙È˘‡¯˘ ̈ ‰ÎÂ¯‡ ̇ È˘¯Ù ̇ ¯ÂÒÓ ̇ Â·˜Ú· ÆÈ¢¯‡‰ ̇ Ï·˜

 ‰ÈÚ¯‰ ÔÈ· ‰·‰‡ ˙¯È˘Î ‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡¸Ï‡¯˘È ˙ÒÎ ‡È‰˛ ‰„Â„ ÔÈ·Ï ¸‰¢·˜‰ ‡Â‰˛ÏÈ·˜Ó·Â ¨
‰Ú˘Î Ì‚ ‰Ï·˜‰ ˙·˘ÁÓ· ÒÙ˙ ˙·˘ ÏÈÏ˘ ÔÂÂÈÎÂ Æ˙Â‰Ï‡‰ ÌÏÂÚ· ÌÈÂ˘ ˙ÂÁÂÎ ÔÈ· Ì‚
ÌÈ‡¯Â˜‰ ̆ ÈÂ ÆÌÈ¯È˘‰ ̄ È˘ ̇ ‡ ̇ ·˘ ·¯Ú· ‡Â¯˜Ï ÌÈ‡˙Ó ̈ ÂÈ‰Ï‡Ï ÌÚ‰ ÔÈ· ÈÁÂ¯ „ÂÁÈ‡ Ï˘

Æ˙·˘ ÏÈÏ ˙„ÂÚÒ ÈÙÏ Â‡ ˙È·¯ÚÏ ‰ÁÓ ÔÈ· ‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡

‡⁄÷ŒÏ ¯œ÷ŸÓ¿›‰∫È œgÀLœÓ ÈœpŸ÷œt ˙«˜Èœk ¨»‰Èœ·«Ë Èœc ÌÈ›Ó ^ÈCœiÀÈœÏ ∫ÔŸÁÈVÃ÷ ŸÓÀŒ^È

·«Ëœ÷ ¨ÌÈŒÓŒ÷ ˜U»z ÔŸÓŒÚ ¨^Ãk ÏÕÚ Ô⁄ÏÀ‡ ˙«Ó⁄‰ÕÓ ∫^»·À÷ŸÎÕœ‡ ÈÃÁ⁄ ^ÈWÀˆ»¯À¨‰

‰¤·œ‡ÈÃœ‰ ÈÃnŒÏŒÁ _⁄ ÂÈT@À‚œÏÈÀÂ ‰Ÿœ◊ŸÓŸÁÀa ‰À ̈ _ÃÊŸkœÓ ̂ ÈCI ‰TÈœiÃÈœÓ ̈ ÔÕ÷ÈÀ‡ ÌÈX⁄‰Õ∫^»·

÷Ÿ‡ ‰T«Á⁄œÂ ÈŸÀÂ‡Àa ̈ ‰ŸÈ ̇ «Ÿ÷»¯ÀÏÀœk ̈  ÌŸ‡À‰flÏÕk ̈ ¯@L Èœ÷ ̇ «ÚÈXÈŸÓ¿›‡ ∫‰Ãz Ïœ‡Y‹œÈ

÷Œ‡⁄œ÷ ÈŸÁÃÁY›÷ ¨˙WŒgŸÊÀÙÃŸ̇œ‰ ÈÃgÀÓŒa ¨÷ŸÕ‡ Èœnœ ÈœÁ⁄· »¯œ◊ ÈÀÓ‹œ È›ËÕ‡ ‰TŒ˙

‰ÃkŸÓTœk ¨ÌÈÃÓYœ÷ ÈŒlœ ‡¿ ÈÀËÀzYœ‰ ∫ÈÃbœl ‰@Èœ÷ ÈŒ‡À‰⁄·À ‰ÃÙŸ÷œ‡ ¨ÈÕÎÈÀ˙ ‰œÚYŒ¨‰

‡ÕÎÈÀz ‰ÃaYœa ıÈÃvÀ‰flÈTœ÷ ¨ÌÃlÀÓÀ‡ ‰Œ‰ŸÈŒk ‰ŸÚ›ËŸÈÀÚ ¨‰ÃÚ ÏŒÁ ÈVE⁄·Õ‡ ∫^ÈWœ‡¿ Ì

Õ̇ÚEœÏ ÈÀ‰ ̈ _ÃiÀÙÀa ‰ÃpÀ÷œˆ ̈ ÌÈŸ‡œÏ ÈÀa _ŸÚœ·OÕ‰ ÈÃv›ÚY» Ô‡œ‡ ÈŒb ̇ŸiD›̇ÃÈœÚ ̈ _ÃÓ Ïœ÷ŸkŸ˙«

‰ÀÚ]œÏ ∫ÌÈŸÒ‹ÒÀœ̇a ÈŸÎXŸ·ÕÙ ÈÃÚY›c ̈ ‰œnœ˙ÈœÚU _ÈŸÈÀœ̇ ∫ÈÀÏ »Â‡ŸÁÀÈÃÈœa _Ãz›ˆ ̈ ÌÈXÃeÀ_V‡

aÃÁ⁄Ê»¯œÊ ÈV«z ∫ÌÈÀ‰À ·ÃÚ⁄◊Œl ‰ÀÚ ¨_œ ÌŸ‰ ˙«cRÃkÀÒŒÚ ∫ÛÃ÷ „Œ‰ÃnŒÏŒa _œÓŸÒœ¨«a

œcYœ ÈÀÃ̇ˆ ∫«ÁÈV ÔŸ‰ ¯«¯Ãn›Ï ÈD«c ¯œa ¨ÈÕ÷ ÔÈÀÈ ÈAÀÏœ‡ ∫ÔÈŒ÷Ÿk›‰ ÏÃk›ÙŒÏ ÈD«c ¯œ¨È

aŸÎÃÓYÕÚ ÈÕb ÔÈŒ‰  ∫ÈDœpÀÈ _ÀÙÀÚU ‰ŸÈÀœ̇‰ ¨ÈœpÀÈ _ÀÙÀÚ ‰ÕÈÃÈœ«È _œ‰ ∫ÌÈœpŸÈ ^ÀÙŒ‡ ÈD«„ ‰ÃÛ

÷œ‰ ¯ÈÃgœÌÈXÈ
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ÀÚœ‡ ¨ÌÈÃÚ ÛÃ◊YÕÚU »⁄ÀÀa ˙«¯S ∫‰ÀzÕ‡ »È⁄ÊTœ‰T ¨ÌÈœËÈÕa »Ÿ˙«¯œ   ∫ÌÈ·‡  ⁄œÈ

Á⁄·ÃvŒÏŒ‰ ˙ÃgÀ÷«÷ ¨Ô«¯ÃpÃ‰ ˙ÀÚ⁄ÓÀk ∫ÌÈNŸ÷«÷ÃpÀa ‰Õ‰ ÔÈÃÁ«Áœk ¨ÌÈÕÚU ÔŸÈÀœ̇a ÈÕÔÈ

‰ÃaÀk ∫˙«ŸÃ̇Á»tÃa ÃÚ⁄Õ̂‰ ÈÃiÃÚÃk ¨¯Õa ÈD«c ÔÕ‰ ÔÈÃaÀœa ¨ÌÈŸœ̂Á «lœnÃzEœÂ ÈŸÈÀ÷Ã·Ÿzœ¨È

Ù»œÓ «ÈYÀÏ ˜«˙ŸÁœkœ‰ ∫È¤·œ‡ÈÃœ‡ ÈŒa ÏÕ‰ ˙ÈÃiÀÈœÂ ¨ÔŸ‚DŸÚ «ÏÀÏÃ‡ ÈÃ‰⁄·ÀÒ ∫‰ÃnŸ»ÎœÈ

aÀ‡⁄÷œtU ¨˙«÷ÈŸ»„œa ÈÃzÃÁ»tœk ¨ÌÈœÏ«Á ÈÃ‡ ˙Ã‰⁄·À‡ ‰Àœ◊ ∫ÈŸÓ›z «Ï‡ÃÁÃÏ ˙Ÿ÷‡]œ¨È

ÂœÓÈœz «ÈŸÁÃaŸLœ‰ ∫Èœ÷ŸaÃÚŸzœ‡ ÈŒŸ̇ÎŒa ÌŸÈ ̇ «Ÿ÷»¯ÀÏÃœa ÌœŸ̂·Àa «‡ ̈ ˙«‡Ÿ‡ÃÈŸ‰ ̇ «ÏÃrÀ¨‰C

‡œz ÌÀÚœÂ »¯ÈŸ‡œz ÌŸ‡ »¯Y«ÚŒ‰ ˙À‡Ã‰⁄·ÀÚ ‰Ã÷ „ŒzŒÁŸtÀ‰ ¨ÈD«c Ï«˜ ∫ıœpÕÊ ‰Œa ‰À¨‡

ÓŸlAÕÚ ‚Ã‰ ÏŒ‰ÀÓ ̈ ÌÈXŸtKÕÚ ıÃ‰ ÏÃbŸ·ÀÓ«c ∫˙«ÚŒÏ ÈD«„ ‰œŸ̂·œÏ «‡ ̈ ÈŸÚ›ÙŒ‰ ̄À‡ÃiÀÏœ¨ÌÈ

‰œpÕÊ ‰ŒÓ«Ú ‰Õ‡ „ÃÁÃk ¯ÀŸ̇ÏÕÓ ¨»Ã÷ŸbœÁÈÃÓ œ‰ ÔÃÁÃÓ ¨˙«`Õœ̂Ó ıÈœ‰ ÔÃÁ⁄kUœÚ ∫ÌÈÀÀ‰

Â ÈD«„Ÿ‡ÀÓÃÏ ¯œÓ»˜ ¨ÈœÏ ÈÀÚU _ŸÈÀœ̇È ÈÀÙÀœ̇Ï» ÈŸÎœÏ ÈÀk ∫_œ‰ ÈœpÕ‰ ‰ÃqŸÀ̇Ú ÂÀ·À‰ ¨¯ÃbŒ÷ŒÌ

ÁÀÏÃ‰ ÛÀÏÃ‰ ∫«Ï _ÃpœvÀœ ÌÈœ· »‡YÀ‡ÀÚ ¨ıWÕ‰ ˙ÃfÀÓœ‰ ¯ÈœbœÚÈÃÂ ¨Ÿ‰ Ï«˜Ã ¯«zœ÷ŸÓÃÚ

aŸ‡ÃˆYÕ‰ ∫»ÃzŸ‡ÕÀÁ ‰ÀŸËÀÙ ‰ÃbŒ‰ÈÀÂ ¨Ÿ‰ÃbŸÙÀœÒ ÌÈŸÓÀ ¯AÀŸ̇ÁÈV »ÃÓ»˜ ¨œÏ ÈÀÚU _ŸÈÀœ̇È

ÈÀÙÀœ̇Ï» ÈŸÎœÏ ÈÀ«È ∫_Àœ̇a ÈŸÁÃ‚ŸÂÕ‰ ÈÃqŒÏÃa ÚŸÒÕŒ̇‰ ¯ÃnÃ‚VEÀ‰ ¨‰Ã‡YœÈœ‡ ÈŒÓ ˙Ã‡YÃÈœ¨_

‰Ã÷ŸÓœÚÈœœ‡ ÈŒÏ«˜ ̇Õk ̈ _œÏ«˜ ÈÕÚ _ÀÓ» ·VÃ‡YÕ _ÈÀÂ‡Œ‡ ∫‰ŒÁ¤Ï »ÊÀÚ»÷ »ÀÏœ÷ ̈ ÌÈ‹ÚÀÏœÌÈ

ËOÃpœÓ ÌÈŸÁÃaŸÏœk ÌÈŸÓTœÎ» ̈ ÌÈŸÓTÕÒ »ÈŸÓÀÏ ÈD«c ∫¯AœÂ ÈÃ‡⁄œ‰ ̈ «Ï ÈÀÚ]Œa ‰Ã÷«gÃpœ∫ÌÈ

ÚÃ÷ „ŒiÀÁ»ÙÃ‰ ÃÂ ¨Ì«iŸÀ‰ »ÒÃvŸÏÀÏœÒ ¨ÌÈ›c ·ŸÓÕÏ ‰ŸÏ ÈD«„ ^œŸ̂·œÏ «‡ ÈŸÚ›ÙŒ‰ ¯À‡ÃiÀÏœÌÈ

ÚÃ‰ ÏÀ· ÈVÀŒ̇   ∫¯‚Ú  ÃÓ Ïœ÷ŸkÀ·œa ÈÃlÕa ̈ ˙«ÏÈœwÃ÷Ÿzœ‡ ÈÕ÷ ̇Œ‡À‰⁄·À ‰ÃÙŸ÷œa ̈ ÈœwÃ÷ŸzœÂÈ

ÂŸÓ ‡¿ŸÀ̂˙‡œ‡ ∫ÂÈÀÓ»˜Àp ‰ÀÂ ‡Ã‡⁄·«ÒŸ·À· ‰ÀÚœa ̄ ÈÃgŸÂÀ·» ÌÈNÀÁY›‡ ̈ ˙«·⁄·Ã÷OÀ‡ ‰Õ˙

÷Œ‡À‰⁄·À ‰ÃÙŸ÷œa ¨ÈœwÃ÷ŸzœÂ ÂÈŸÓ ‡¿ŸÀ̂˙‡œÓ ∫ÂÈŸÀ̂»‡œ‰ ÈÃg›ÓŸ‰ ¨ÌÈXÃq›·Ÿ·œa ÌÈÀÚœ¨¯È

‡Õ÷ ˙Œ‡À‰⁄·À ‰ÃÙŸ÷œ‡Y Èœ˙ÈŒk ∫ÌœÓŸÚÃ÷ ËŒÚÀ·ÃzYœÓ ÈÕ‰ŒÚ ¨ÌÃ÷ „ŒnÀÀ̂˙‡œ‡ ÈÕ˙

÷Œ‡À‰⁄·À ‰ÃÙŸ÷œ‡ ̈ È⁄ÁÃÊŸzœÂ ÂÈŸ‡ ‡¿ÃtYŒÚ ̈ »pÃ÷ „Œ‰⁄·Õ˙‡Èœ‡ ÂÈŒa ÏÕ‡ ̇ ÈœnœÂ ̈ ÈŸ‡ŒÁ ÏŒ¯C

˙T«‰œ‰ ∫Èœ÷ŸaÃÚŸzœ‡ ÈŒŸ̇ÎŒa ÌŸÈ ˙«Ÿ÷»¯ÀÏÃœa ÌœŸ̂·Àa «‡ ¨˙«‡Ÿ‡ÃÈŸ‰ ˙«ÏÃrÀ‡ ¨‰CœÌ

zÀÚœÂ »¯ÈŸ‡œz ÌŸ‡ »¯Y«ÚŒ‰ ˙À‡Ã‰⁄·ÀÚ ‰Ã÷ „ŒzŒÁŸtÀÓ ∫ıœÊ È›Ú ˙‡›ÏÀÓ ‰œ‰ ÔÃnœaEÀ¨¯
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kŸœ̇ÓÈŸÚ ˙«¯À÷ÀÓ ¨ÔŸhRŒÓ ˙W›Ï» ¯Ÿ«·ÀÓ ¨‰œk›‡ ÏÃ·ŸÎ«¯ ˙KÕ‰ ∫ÏœpÕÓ ‰œhÀ«˙

÷Œlœ÷ŸÓ¿›÷ ̈ ‰œgœb ÌÈœa›Ò ÌÈXÀ·œÏ ·ÈÀÓ ̈ dœbœa›È ÈVœ◊Ÿ‡TÕk ∫Ï‹lÀ‡ Ì⁄Á‹ÊÕÁ ÈŒÓ ̈ ·WŸÏ‹nŸÈB

ÓœÏŸÁÀÓÀ‡ ̈ ‰œÁ ÷ÈÃÚ «aYÃÈ ÏŸÓ ̈ «ÎVœtÃÁÃa „ÃlÕ‡ ∫˙«ÏÈÃtœÚ Ô«ÈYÀ◊À‰ «Ï ‰ÃnŒÏŒ÷ _ŸÓ¿›¨‰

ÓÕÚ⁄Õ̂‰ ÈÃlŸ·ÀÚ ∫Ô«ÃÚ ÂÈ@»nÀ◊ÀÎ ‰ŒÒŒÙY ¨ÛœÊ «˙@ÈÀ‰ÀÓ ¨·ŒkYÀ‡ «·ÃbYÀÓÀÛ»ˆT «Î«z ¨Ô

‡Ã‰⁄·ÀÓ ¨‰œaŸÈ ˙«Ÿ÷»¯ÀÏÀœˆ ∫ÌŸ‡ŒÈÀ‡Y» ‰ŒÈÀa ‰Ÿˆ ˙«œa Ô«iÃnŒÏŒ÷ _ŸÓ¿›a ¨‰ÀÚ⁄ËÀ‰T

÷ŒÚœhŸ‡ «l ‰Tœa «nŸÁ Ì«È⁄‹̇pÀ·» ¨«˙Ÿ◊ Ì«ÈœÓŸÁÃÏ ˙œ   ∫«a„‰  œpÀÈ _ÀÙÀÚU ‰ŸÈÀœ̇‰ ÈœpÀ_

ÈÀÙÀÚ ¨‰ÕÈÃÈœ«È _œÓ ¨ÌÈœaÃÚÃÏ „ŸÃ̂nÀÕ̇◊ ¨_ÃÚŸk _VŸÚÕ‰ ¯CÀÚœfœ÷ ¨ÌÈŒbÀÏŸÓ »÷Õ‰Ãb ¯œÏŸÚÀ∫„

÷œpÃÈœk _ŸÚÕ‰ ¯CÃwŸ÷ ¨˙«·»ˆŒÚÀÓ »Ïœ‰ ÔÀÁUŸÀ̂÷ ¨‰Œk‹lÀÓ ÌÃŸ̇‡œÂ ¨˙«ÓÈŸ÷Ãk‹ÏÀ‡ ‰ÕÔÈ

aÀ‰Œk ∫ÌŸ‰ Ë»ÁÃgÀœ◊ ÈœÙŸ˙«˙ÃÈœÓ» ¨_œaEÀ _VÀÂ‡Œk ¨‰ŸÙŒÏÃ‰ ÁÀwU Ô«nXÀÕ̇Ó ¨_œaÃÚÃ„

ÏŸÃ̂nÀÕ̇k ∫_ŸÓœ‚ŸcÃc ÏÀÂœˆ „ÈÃeÀa ¨_V‡ÀÏ È»ŸÃ̇ÏŸtœ‡ ¨˙«iŒÏŒ‰ ÛÃnÀ‚Õz ÔÀÚ È»ÏÀÏÀk ¨ÂÈ›Ï

÷œÏŸËÕ‰ ÈÃbœa›÷ ∫ÌÈXŸÕ÷ ÈÀÈAœk _œ÷ŸÕÚ ÈflÙÀz ÌÈXŸÓ«‡Õˆ ÈŸ·œiÀ‰ ¨‰ÀÚ]œa ÌÈÃ÷«gÃpœ∫ÌÈ

ÚÃ÷ „ŒiÀÁ»ÙÃ‰ ÃÂ ¨Ì«iŸÀ‰ »ÒÃvŸÏÀÏœ‡ ¨ÌÈÕÏŒÏ _œ‡ ÈŒ‰ ÏÃ‰ ¯ÃÂ ¨¯«nŸ‡Œb Ïœ·ŸÚÃ‰ ˙ÃlŸ«·À∫‰

k‹lÀÈ _ÀÙÀÚU ‰ŸÈÀœ̇‡ Ì»Ó» ¨ÈÕa ÔÈÀ‡ ∫_œzœÓ ÈœlŸ·Àk Ô«ÃlÀ‡ ¨‰œzœÓ ÈœlŸ·Àz Ô«À‡«·œ¨È

zÀÓ ÈX»÷Õ‡ ÷‡]⁄ÓÀÀÓ ‰Õ◊ ÷‡]ŸœÂ ̄ ÈŸÁŒÓ ̈ Ô«ÓYœnŸÚ›‡ ̇ «⁄Ó ̈ ˙«ÈTÕ‰Ã ÈVYŸÓÕ∫ÌÈX

ÏœaÃ·Ÿzœœ‡ È⁄Á›̇œÎ ÈÃlÀÏ ̈ ‰œaÃ·Ÿzœœa ÈŸ‡ÃÁÃÓ ̇ÕÚÕÈÃÈœa ̈ _Ÿ‡ÃÁÃÚ „⁄ÀÓ ̃œvÃeŸ]ÀÈœÓ ∫_Ãi ‰À»Ù

ÈAIœ‡ _⁄Á›̇œÎ ÈÃlÀÓ ¨‰Ãh ‰›ÈAI »·œÓ _œiÃÈœÂ ¨ÔŸÁÈVÃ÷ ŸÓÀÃÈœÓ _œkÀa ÏŸ◊ÀÓœ ∫ÌÈ›ÙŒ˙

zœh›ÙŸÀ◊ ‰œÙŸ˙«˙ÃÈœk _ÃlÀc ¨‰Ÿ·ÃÂ ÷ŸÁÀÏÀz ·ÃÁÃÏ ˙Ÿ«÷ÕÂ ¨_ŸÁÈVÃ◊ ÃÏŸÓ›̇ÃÈœk _ŸÁÈVÃ

ÏŸ·Àb ∫Ô«Ã ÔÀ‡ Ï»Ú⁄Á›̇œÎ ÈÃlÀb ̈ ‰Ã ÏÀÓ Ï»ÚÃÚŸÈÀÁ ÔÀ÷ ∫Ì»˙ŸÏÀÁÃÈœt _ÃcYÕ«nX ÒœÚ ̈ ÌÈœÌ

tŸÓ ÈXŸ‚Àk ̈ ÌÈDŸÙÀÚ ÌÈXœ ÌŸ ∫ÌÈDTÕcYŸÂ ŸÎÃkY›J ÌŒÂ ‰ŸpNÀÚ ̈ Ô«Óœk ÌÀÚ Ï⁄Õ̂Ï ÈŸ«·À¨‰

Ó›Â ¯Ã‡⁄‰ÀÚ ¨˙«Ïœk ÌÀ÷‡T ÏÕ· ÈŸ◊ÀÓœÓ ∫ÌÈÃÚŸÈÃb ÔÃpœa ¨ÌÈŸ‡ÕÓ ¯ÃÈœÁ ÌÃiœÂ ¨ÌÈŸ›ÊŸÏœÓ ÌÈœÔ

ÏŸ·Àˆ ÈX»Ú ∫Ô«À‡«·» Ô«Ùœ˙ ÈÕÓÈÀ‰ ¨ÔÀÙœÁÈœ‚ ÈÃpœÈ ÈœfŸ· »ÏŸ◊ÀÓÀÈ ¨ÂÈÀ·›Ï ÈD«„ ‡Ÿ‚ÃÂ ¨«pŸÈ›Î‡ÃÏ

tŸÓ ÈXŸ‚À   ∫ÂÈ@‰a   À˙‡œÏ ÈŸ‚Ãpœ‡ È⁄Á›̇œÎ ÈÃlÀ‡ ‰À˙ÈXœÚ ÈX«Ó Èœa ÌŸ◊ÀÓœ‡ ̈ ÈÀÎÃÏŸzœÈ ÈÃÚŸÈX

Úœc Ìœ·Ÿ÷œ÷ ¨ÈÀœ̇˙ÈœÈ ÈÕÈœÚ ÈœÁ Ì⁄ÏÀ·œ‡ ¨ÈœÎŸÚV »Ïœ÷ ¨ÌÈŸÂ »˙Ÿ÷œÎŸ‡ ∫ÌÈD«c »¯⁄œÈ ÈŸ÷ÕÀ‰
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ÂŸÏœaœÚ ÈÕÙ«„ ÈD«c Ï«˜ ̈ ¯Õt ̃œŸ̇ÁœÏ Èœ‡ È⁄Á›̇œÚU ÈŸÈÀœ̇«È ÈÀœ̇˙ ÈÃnÀœ̇÷ ̈ ÈŒ÷‡]œ ÈœÓŸÏÀ‡

ËÀÂO ¨Ï‹˙«vÃÒY ÈœÒÈÕÏ ÈÀÈŸÏÀt ∫‰À÷ÃËŸzœ‡ ÈŒk ˙‹zÀŸzœ‡ ¨ÈÕÎÈÀÎÀ‡ ‰ŒÏŸaÀ÷ŒpÀÁT ¨‰ÃŸ̂zœÈ

‡Œ‚U ˙ŸÏÃ‡ ÈÕÎÈÀÎÀ‡ ‰⁄ËÃpŸÙÕ÷ ÈD«c ∫ÌÀÏÃÈ ÁÀÓ «„œ‰ ÔÃÓ» ¨¯«ÁÕÚÃ‰ ÈÀÚ »ÓÀÏÀÓK ∫ÂÈŸzœÈ

‡⁄œÏ ÈœÙŸz›ÁÃÏ ŸÂ ¨ÈD«„ŸÈÀ ÈAÀËŸÂ ¯«Ó »ÙŸ‡ŒŸ̂aŸÚ›̇ÃÚ ¯«Ó È›·ÕÚ ¨¯Ãk ÏÃ‰ ˙«tÃnÃŸ∫Ï»Ú

tÀÃ̇ÁŸzœ‡ È⁄œÏ ÈŸÂ ¨ÈD«„ŸÁ ÈD«„ÀÓÃÚ ˜À·À ¨¯ÃÙŸ÷œÈ ÈÀŸ̂‡À· ‰ŸaAŸa ¨«¯œwÃ÷ŸzœÂ »‰ÈŸ‡¿

ÓŸÀ̂˙‡œ˙‡TO ̈ »‰ÈœÂ ÂÈŸÚ ‡¿ÀÀœÓ ∫ÈŸÀ̂‡‹œ‰ ÈÃg›ÓŸ‰ ÌÈXÃq›·Ÿ·œa ÌÈÀÚœ‰ ̄ Èœ»kœÙ ÈŸÀ̂»Úœ¨È

À◊Ÿ‡ »‡ŒÓ ÈDÈDY ̇ÕÚÀÏÃ÷ ̈ È›ÓŸ‰ ÈVÃÁ›‰ ∫˙«Óœ÷ŸaÃÚŸzœ‡ ÈŒŸ̇ÎŒa ÌŸÈ ̇ «Ÿ÷»¯ÀÏÀœ‡ ̈ ÌœÌ

zœÓŸŸ̂‡ »‡ŒÓ ̈ ÈD«c ̇Ãz ‰Ãbœ÷ ̈ «Ï »„ÈŒÏ«ÁÃ‡ ̇Ã‰⁄·À‡ ‰ÀœÓ ∫ÈÃÓ _B«c ‰œ‰ ̈ „«cÃiÀÙÀ‰

aÃpÀ÷œÓ ¨ÌÈÃÓ _B«c ‰œ÷ ¨„«cŒkÀÎÀ‰ ‰œ÷ŸaÃÚŸzÀˆ ÈD«c ∫»ÃÂ ÁŸ‡Àc ¨Ì«„ÀÓ Ï»‚Õ·YÀ·À∫‰

k «÷‡]ŒŒ̇t ÌÀÂO ¨Ê‹˙«vÀz ÂÈÃÏŸzÃlœ÷ ¨ÌÈŸÁ›k ˙«¯ÀÚ ∫·V«ÚÕÈÀk ÂÈŸ«ÈœÚ ÌÈÃ‡ Ï⁄ÙœÈLÈ

ÓÀÈœÁ] ¨Ì⁄a ˙«ˆŒÁÀÏÀÈ ¨·›÷ŸÚ ˙«·ÃÓ ÏœlÕÏ ∫˙‡ŸÁÀÈÀk ÂÃÚ⁄‚»¯Ã‰ ˙Ãa›◊ŒÓ ¨Ìœ‚ŸcŸ˙«Ï

ÓŒÁJYœ◊ ¨ÌÈœÙŸ˙«˙À÷«÷ ÂÈÃpœ ¨ÌÈ›ËŸÚ ¯«Ó ˙«Ù›·ÕÈ ∫¯Àb ÂÈ@ŸÏœÏÈÕÊ ÈÀ‰ÀÓ ¨·ŸÓ‹lÀ‡œÌÈ

aÃzÃ÷YœÓ ¨÷ÈÕÚÀÚ ÂÈŒ÷Œ÷ ˙ÕÓ ¨ÔŸÚ‹lŒÙŒÒ ˙ÃtœÚ ÂÈJ«÷ ∫ÌÈXÈÃ÷ ÈB»nÕÓ ¨÷ŸÈ‹qÀÚ ÌÈDÃÏ

‡ÃEÕÙ ÈÀÓ ¨ÊÃ‡YÕk »‰ÃlŸ·Àa ¨Ô«Àk ¯»ÁÀ‡⁄ÊTœÁ ∫ÌÈœÓ «kÃÓŸÃ̇wœÂ ¨ÌÈŸÎ‹Ó «lÃÁ⁄ÓÃcœÊ ¨ÌÈŒ‰

Â ÈD«„ŸÊŒÚV ‰œa ¨ÈŸÈ ˙«Ÿ÷»¯ÀÏÀœ   ∫ÌÂ‡  ÀÀ‰ ‰ÀÏÃ‰ ¨_B«c _ÃiÀÙÀa ‰ÃpÀ÷œ‡ ¨ÌÈÀÀt ‰ÀÀ‰

» ̈ _B«„Ÿ·Ã÷OŒÚ »pœnÀÈ ÈD«c ∫_ÀÏ „UŸ‚ÃÏ ̈ «pÃÚ⁄‰ ̇ «‚\Ãa›◊ŒÏ ̈ Ìœa ̇ «ÚYÃbÃpœÂ ̈ ÌÈŸÏœÏŸËS

÷«÷Ãpœ‡ ∫ÌÈ⁄œÏ ÈŸÂ ÈD«„ŸÏ ÈD«„œ‰ ¨ÈÀÚ«¯Œa ‰Ã÷«gÃpœÈ ∫ÌÈÀÙÀ‡ ‰ÃzŸÚU ŸÈÀœ̇k ÈŸœ̇ˆYÀ¨‰

ÀÂ‡Àk ‰œ÷»¯ÈÀÏÀœ‡ ̈ Ì⁄È‹nÀk ‰ÃpœbEÀ‰ ∫˙«ÏÀÒÕaœÚ ÈÕÈÃÈœÓ _œpŒ‚Ÿcœ÷ ̈ ÈŒ‰Õ‰ Ìœ‰Yœ·È‹œ◊ ̈ ÈÃÚŸ_V

kŸÚÕ‰ ̄ CÀÚœfœ÷ ̈ ÌÈŒbÀÏŸÓ »÷œ‰ ÔÃbœÏŸÚÀ∫„÷ œpÃÈœ _kŸÚÕ‰ ̄ CÀÁYÕÏœ÷ ̈ ÌÈŒÚÀÓ »Ïœ‰ ÔÀÁUŸÀ̂¨‰

÷Œk‹lÀÓ ÌÃŸ̇‡œÂ ¨˙«ÓÈŸ÷Ãk‹ÏÀ‡ ‰Õa ÔÈÀ‰Œk ∫ÌŸÙŒÏÃ‰ ÁÀwU Ô«nXÀÕ̇Ó ¨_œaÃÚÃÏ „ŸÃ̂nÀÕ̇∫_

÷œgœ‰ ÌÈÕnÀÓ ‰ŸÏÀ÷» ¨˙«ÎŸÓ›œt ÌÈœÏÈÃ‚Ÿ÷œÂ ¨ÌÈÃÚ⁄ÏÀ‡ ˙«ÓÕÓ ÔÈœÒŸtÀ‡ ∫¯ÃÁÃ‰ ˙œ‡È

«ÈÀœ̇˙ ÈÃnÀœ̇‡ ¨ÈÃÁÃ‰ ˙œÏ ‡ÈŸ‡œnÀa ¨dÀ‰ ‰TœÏ ‡ÈŸÏ«ÈÃzEÀ‰»‡T ¨dÀ· ÀÂ ˙«ÃÈŸ‡ÃgŸ‰»¯À¨

ÓŸÏÀÙ» ˙«ÎœÏÈÃ‚Ÿ÷œÂ ÌÈÃÈŸ‰ÃÏŸ‰»ÏÀÓ ∫œÊ È›‰ ˙‡Ãpœ÷ŸÙJÀk ‰Ÿ÷ «ÓÀÁÃÈ ¨¯ÀÙÀÎ ‰ÃlŸ·ÀÀa ‰À‰T

 Δ
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kÃÁÃnÀ‡ ¨‰⁄È‹nÀk ‰ÃpœbEÀ‡ ∫˙«ÏŒb ÏœpÃ‡ ˙¤È Ê«‚ÀzEUœÏ ¨Èœa ˙«‡YŸ‡œaÕ‰ ÈÃpÀÁÃÏ ¨Ïœ˙«‡Y

‰⁄ÙÀÁYÀ‰ ‰ÃbŒÙŒ‰ ̈ ÔÕÕ‰ »ˆÀnX›œÈ ‡¿ ∫ÌÈÀÚAŸzœ ̈ ÈÃÙŸ÷œ◊ ÈÀÓÃŸ̇œÓ ̈ ÈÃkYŸÚ ̇ «·Ãnœ ÈÀ∫·ÈD

Ê  ·»÷ œ·»÷ Èœ‰ ÈÃÏ»gÃnœ·»÷ ̈ ˙Èœ·»÷ ÈœÂ ÈŸŒÁ¤ÊŒa ‰ÀÓ ̈ _Ãz ‰ŒÁ¤a »ÊÃÏ»gÃnœk ̈ ˙ÈœÓŸÁ›ÏÃ˙

‰ÃnÃÁ⁄ÀÈœÓ ∫ÌÃi ‰ÀÙ »ÙŸÚÀÓÃÈœa _ÃpŸÚÀÏœa ÌÈÃ ˙ÀÁ ¨·ÈDÃÈ ÈL»nŸÎVÃÈœk ¨_ŸÁ «Ó⁄ÏÀ‡œ¨ÌÈ

ÓÃÚ⁄◊ÕÈ ‰Ÿ‡ ÈBÀnÀ÷ ∫ÔÀ‡ _VYÃbÃ‰ ÔÃqÃ‰Ã‡ ¨¯ÃÈ ÏŒÁŸÒÃ‰ ¯ÃnÀÊŒa ¨‚œËŸÕÚ _⁄ÓVÃÁ ˙œhœ¨ÌÈ

‚»ÒÀa ‰Ã÷«gÃpœ÷ ∫ÌÈŸÕ÷ ÈÀÈAœk _œ÷ŸÕÚ ÈflÙÀz ÌÈXÀ‡flÓÕˆ ÈŸ·œÈÀΔˆ ∫‰ÃeÀk _V‡ŸÓœ‚ŸcÃ‰ ÏÃgÕ¨Ô

ÚÕÈÃÈœa _Ÿa ˙«ÎVŸÁŒ÷ŸÚ Ô«aÃ÷ ÏÃÚÃa ¯ÃaU ˙œ‡ ¨ÌÈÃtÕk _ŸÓœ‚ŸcÃ‰ ÏÃlŸ·ÀÙ«ˆ ¨Ô«Œt ‰ŸÕÈ

nAÀ◊Œ÷‡] ∫˜ÕÚ _ÀÏÃÈœk _ÃkÃÓYŒÂ ̈ ÏŸlAÃ÷‡] ̇Õk _À‡ÃbYÀÓÀÓ ̈ ÔŒÏŒ‡ _Àa ̄ »ÒÀ‰YÀËœ∫ÌÈ

ÓÃi ‰ÀÙœÓ» ̇ ÈÃp ‰ÀÚÃÓŸzŸ‡ ̈Ã‰⁄·Àa ‰ÃzÃÚ⁄‚»œÊ ∫ÌÈ›Ó«˜ ̇ ‡ÀÕ̇c _ÀÓŸÀ̇Ï ‰ŸÀ̇ÓÀÂ ̈ ¯Ÿ÷ÀÈAœ_

ÏŸ‡Ã÷Ÿk›‡ ∫˙«ÏÀÓÃzYœ‡ ÈŒÚ¤ÏŒ· ‰ŸÀ̇ÓÀ‡ ̈ ¯›Á⁄ÊÀa ‰ŸÒÃŸÒœpÀÂ ̈ ÂÈŸÈœ‰Ÿ »ÈÀ÷ ‡ÀÈAœk _Ÿ‡Œ÷ŸkŸ˙«Ï

‰ÃbŒÙŒÂ ¨ÔŸÁÈVÃ‡ ÃtÕk _ÃzÃÁ»tœÂ ∫ÌÈŸÁœkÕk _ŸÈÕ‰ ÔÈÃÏ«‰ ·«hÕÏ _ŸÏ ÈD«„ŸÓÕ÷ÈÀ·«c ¨ÌÈXÕ·

◊œÙŸÕ̇È ÈŸ÷Õœ‡ ∫ÌÈ⁄œÏ ÈŸÂ ¨ÈD«„ŸÚÀÏÃz ÈŸÏ ∫«˙J»÷ŸÎÀ ÈD«„ ‰ÕÕ̂‰ ‡ÃrÀ ¨‰CÀÏœÈÀ‰

aÃkŸÙÀ ∫ÌÈXÃ÷ŸkœÓÈÀÏ ‰ÃkŸÓTœ ¨ÌÈœ‡YŒ‡ ‰œt ÌÀÁYÀ‰ ‰ÃbŒÙŒt ÔœzÃ‰ ÁÃqŸÓÀ‰ ¨¯AÕÕ»ˆ

‰À«nXœ÷ ̈ ÌÈÀ‡ ÌŒzÕ‡ ÔŒc ̇›Ï ÈAÀ‰ ∫_Ã‡@»cœ ÌÈÀŸ̇ÁÈV »ÃÂ ŸÚÃt ÏŸÀ̇ÁÕk »ÈÀÓ ÏŸ‚À¨ÌÈD

Á⁄÷@œb ÌÈÃÈ ÌŸ÷Àœˆ ÈD«c ¨ÌÈÀÙÃŸzœÏ ÈÀ   ∫_ÁÓ  œÈ ÈœzŒŸk ^Ÿ‡ÀÏ Áœ«È ¨ÈÕ÷ ˜Ÿ‡ ÈBœnœ¨È

‡ŒÓŸÀ̂‡⁄· ̂Ã‡ ı»ÁŒgÀb ̈ ^OÃÈ ‡¿ ÌÀ·‹Ï »Êœ‡ ∫ÈŒŸ‰À‚Ÿ‡ ̂⁄·œ‡È⁄‡ ̂Œa ÏÕ‡ ̇ Èœnœz ÈŸÏÃnŸBœ¨È

‡Ã÷ŸÓ ^OœiÃÈœ‰ ÔÀÓ ¨ÁKWÕÚ⁄ÒœnX ÒÈ›œ◊ ∫ÈŸÓ›z «Ï‡ÃÁÃ÷‡] ˙œÂ ¨ÈœÓÈœz «ÈŸÁÃaŸLœ∫È

‰œ÷ŸaÃÚŸzœ‡ ÈŒŸ̇ÎŒa ÌŸÈ ˙«Ÿ÷»¯ÀÏÀœÓ ¨ÌÃz ‰ÀÚœÓ» »¯ÈÃz ‰ŸÚ›‡ »¯YŒ‰ ˙À‡Ã‰⁄·ÀÚ ‰Ã„

÷ŒzŒÁŸtÀÓ ∫ıœÊ È›Ú ˙‡›ÏÀÓ ‰œ‰ ÔÃnœaEÀÓ ¨¯œŸ̇tUŒÚ ˙MÃz ¨d@«c ÏÃÁÃ‰ ˙ÃzÃÁ»tÃ

zYU«Úœ÷ ¨^ÈÀnÀÁ ‰œaŸÏÃŸ̇‡ ^œnŒ÷ ¨^ÀnÀÁ ‰œaŸÏÀÈ ‰ŸÏÀ˙AŸ◊ ∫^œÓÈÕœÎ ÈÃ˙«ÁÀÚ ÌÃÏ

ÏœaŒk ̂Ã˙«ÁÀÚ ÌÃÊ ÏŸÚ«¯Œk ̈ ^œÚ ÈÃfÀÎ ‰ÃnÀÂŒ‡ ̇Ã‰⁄·À÷J ̈ ‰ÀÎ ‰œ÷ŸN Ï«‡Ÿ‡À÷Y ̈ ‰ÀÙŒ‰ÈÀ

÷XŸtÕ‡ ÈÕ÷ ÷ÃÏŸ‰Œ·ŒŸ̇ÈÀÓ ∫‰ÃÈœaU ÌœÎ»È ‡¿ ÌÈŸÏ »ÏŸÎÃ‡ ˙«aŒ‰ ˙À‡Ã‰⁄·À» ¨‰Ÿ‰À˙«¯

È ‡¿œ÷ŸËŸ‰»ÙÀ‡ ̈œÈ ÌœzÕ‡ Ôœ‡ ÷ÈŒk ̇Àa Ô«‰ ÏÕa «˙ÈÀ‡Ã‰⁄·ÀÈ Ê«a ̈ ‰À‡ ∫«Ï »Ê»·ÀÏ ̇ «ÁÀ»
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ËOÃpÀÂ ¨‰Ÿ÷ÀÈAœ‡ ÌÕÏ ÔÈÀÓ ¨dÃp ‰ÃÚ⁄◊ŒÏ ‰Ã‡⁄˙«ÁÕa ¨»Ã÷ Ì«iŒiŸaHÃa ¯À‡ ∫dœÓ«Á ÌÀ‰

‰œ ¨‡Èœ·ŸŒÚ ‰ÀÏŒ‰ÈÀË œk ˙UÈÀÒŒÂ ¨ÛŸ‡œc ÌŒÏŒ‰ ˙œ ¨‡ÈÀÚ ¯»ˆÀÏŒ‰ÈÀÁ»Ï Ã‡ À‡ ∫ÊW⁄œÈ

Ó«ÁÀÂ ̈ ‰Ÿ÷Àk ÈAÃnœ‚ŸcÀ‡ ̈ ˙«ÏÀ‰ ÊÀÈœ˙Èœ· ÈŸÚÕÈÀk ÂÈŸˆ«ÓŸ‡Õ÷ ̇Àk ∫Ì«ÏŒ‰ ÌWÀÈÀÏ ‰œ÷ŸÓ¿›‰

aŸ·ÃÚÃ‰ ÏÀ ¨Ô«ÓÀÃ̇‡ ÔŒ‰ ˙ÃkŒÏ ÌWÃp›ËŸ‡ ¨ÌÈXœÈ ÷ÈÀ·œa ‡ŸÙœ‡ «ÈYŒÏŒk ÛÀÒŒk ∫ÛÃÓYœÈ

÷ŒlœÏ ÈŸÙÀÀ‰ ¨ÈÀ‡ŒÏŒÏ ÛŸ÷ ^ŸÓ¿›Ó» ¨‰À˙‡ÃÈœÏ ÌŸ›ËŸ‡ ÌÈXŒt ˙œ‰ ∫«ÈYÃ÷«iŒ·Œa ˙ÃbÃpœÌÈ

Á⁄·ÕÓ ÌÈXÃ÷Oœ·ÈœÏ ÌÈŸÏ«˜Õ‰ _Ã÷ŸÓœÚÈœœa ∫ÈŸÓE» ÈD«c ÁUÕÏ ‰ŸÏ ^œŸ̂·œÏ «‡ ÈŸÚ›ÙŒ¯

‰À‡ÃiÀÏœÚ ¨ÌÈÃ‰ ÏÀ· ÈVŸ◊ÀÓœ∫ÌÈ

∫‰Ï‡ ÌÈ˜ÂÒÙ ‰Ú·¯‡ ˜¯ ÌÈ¯ÓÂ‡ ¨‰ÏÂÎ ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘ ˙ÏÈ‚Ó ˙‡ ‡Â¯˜Ï ˜ÈÙÒÓ ÔÓÊ‰ ÔÈ‡ Ì‡

Èœg ÀLœÓ ÈœpŸ÷œt ˙«˜Èœk ¨»‰Èœ·«Ë Èœc ÌÈ›Ó ^ÈCœiÀÈœ∫Ô

Úˆ ÈX»À‡«·» Ô«Ùœ˙ ÈÕÓÈÀ‰ ̈ ÔÀÙœÁÈœ‚ ÈÃpœÈ ÈœfŸ· »ÏŸ◊ÀÓÀÈ ̈ ÂÈÀ·›Ï ÈD«„ ‡Ÿ‚Ã¨«p

ÂŸÈ›Î‡Ãt ÏŸÓ ÈXŸ‚À∫ÂÈ@

˜‰ ̈ ÈD«c Ï«œpÕÊ ‰Œa ‰ÀÓ ‡ŸlAÕÚ ‚Ã‰ ÏŒ‰ÀÓ ̈ ÌÈXŸtKÕÚ ıÃ‰ ÏÃbŸ·À∫˙«Ú

aÀ˙‡œÏ ÈŸ‚Ãpœ‡ È⁄Á›̇œÎ ÈÃlÀ‡ ‰À˙ÈXœÚ ÈX«Ó Èœa ÌŸ◊ÀÓœ‡ ̈ ÈÀÎÃÏŸzœÈ ÈÃÚŸÈX

Úœc Ìœ·Ÿ÷œ÷ ¨ÈÀœ̇˙ÈœÈ ÈÕÈœÚ ÈœÁ Ì⁄ÏÀ·œ‡ ¨ÈœÎŸÚV »Ïœ÷ ¨ÌÈŸÂ »˙Ÿ÷œÎŸ»¯

∫ÌÈD«c

  האותיות הראשונות של ארבעת הפסוקים יוצרות את השם "יעקב", ובכולם גם מופיעהפסוקים אלה:

. בדרך זו משקפים פסוקים אלה את הרעיון, שמגילת שיר השירים היא]בצורות שונות[המילה "דוד" 

שירת אהבה בין הדוד, הקב"ה, לבין כנסת ישראל, יעקב.

א, ב

ד, טז

ב, ח

ה, א
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 ¢Í˙È· È·˘ÂÈ È¯˘‡¢ ˙¯ÈÓ‡· ‰ÏÈÙ˙‰ ‰ÏÈÁ˙Ó ÌÈ·¯ ˙ÂÓÂ˜Ó·¸±≥ ßÓÚ ÔÏ‰Ï˛ÌÈËÚÓ Í‡ ¨
 Ê˜ ¯ÂÓÊÓ ˙‡ ¯ÓÂÏ ÔÎÏ Ì„Â˜ ÌÈ‚‰Â¸¢Â„ÒÁ ÌÏÂÚÏ ÈÎ ·ÂË ÈÎ ß‰Ï Â„Â‰¢ ÌÈÏÈÓ· Â˙È˘‡¯˘˛Æ

Æ˙Â·¯˜‰ ¯„Ò ˙‡ Ì‚ ˘ÁÏ· ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ

˙Â·¯˜‰ ¯„Ò

¯ÂÈÎ‰ ˙˘¯Ù

ÂÃÈŸaAÕ‡ ‰Â‰È ̄ŒÓ Ï›÷Œl ‰ÕÓ‡›Â ∫¯ŸÚÀ◊œ˙ÈÀk œ ̄ «iŸÁ›÷ŒÂ ̇ŸÎÃ «pŸÁ›÷Œ˙

ÏŸÁTŸÀ̂Â ¨‰ŸÀÃ̇zÀ‡ ›a «˙Õ‡ ÔÈ›‰ŒÚ«Ó ÏÕ·» „Õ‰ ÔÈÃnœÊŸaÕÁÃÂ ¨ŸÀÃ̇zÀ÷ ÀnÀÓ ‰ÀÈœÂ ∫ÌŸÁT⁄»ˆ

‡Ã‰⁄·» Ô]ÀÀÓ ÂÈœnŒ‡ »pŒÈ ˙Ÿ‰ÈBŒÂ ÌŸ‡Œ‚U ˙ŸÏÕ‰ÈŒa ∫ÌŸ·›‡À‡ ÌŒ‡ Ï›‰ŒÚ«Ó ÏÕÈ „œÁY⁄»ˆ

ÓÃÈœÂ ÌŸÈ ‡¿ÀÓ‹· «‡ ¨»˙Ÿ‚œ÷ŸzÀ‡ ÌŒ‰ ÏÃnœÊŸaÕÁÃÏ Ÿ÷ÀÏ ¨˙VŸ‰ÃËOœ‡ ¯ÈœgŒÏ ‰Ã∫‰Â‰È

ÂŸÁT⁄È »ˆŸ‰ÈBŒÂ ÌŸ‚UŸÏÕ‰ÈŒÂ ÌŸÈ ‡¿ÀÓ‹Â ̈ »˙Ÿ‰ÀÈŸÀ̇Ï ‰À‰ŒÁ ÌÀÏ«Ú ̃ÀÏ» «Ï ̈ ÌŸÊÃÏ «ÚYŸ˙]IÀ∫Ì

„ÈÓ˙‰ Ô·¯˜ ˙˘¯Ù

ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ‡ ‰Â‰È ̈ ^È¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ÷ ̈ »ÈŒzŸÁUÕÚ ÌÀÏÕÂ ̈ »ÈŸœ̇ÓŸÁÀÏ ÏÀ»

ÚÃk ÏÀÁ ÏÃh›˙‡Õ˙» »ÈŸÎÃtŒÏ ¯ÀÚ »Ãk ÏÀÚ Ï⁄Â«Õ̇Â »ÈŸœ̇ÒŸÏÃÏ ÁÀÚ »Ãk ÏÀt ÏŸ÷ÀÚÕ¨»È

ÂŸ÷ŒiœaÀŒa ‰Õ‰ ˙ÈÃnœcOÀa ÷œÓŸ‰Õ· ‰TŸÈÀÓÕÂ ¨»ÈŸÃÏ ·ÈXOŸÙÀŒaYJ ^ÈÃ‰ ÔÃzÀÓœ÷ „ÈŒiŸÎÃtÕ¯

aÃÚ⁄k ̈ »BŸ÷ «ÓŒkÀÃ̇·ŸzÀÚ ÀÏÕa »ÈŸ˙T«˙ŒÚ ̂ÃÈ ÏŸÓ ÈB›÷ŒÚ ‰Ã·ŸcŒÓ ̂œtœÎ ÈŸk ̈ ^C«·À‡À∫¯»Ó

ÂÃÈŸaAÕ‡ ‰Â‰È ¯ŒÓ Ï›÷Œl ‰ÕÓ‡›ˆ ∫¯Ã‡ ÂŒa ˙ŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸ‡ÀÓÃzYÀבמדבר כח, א-ח

  הקטעים הבאים הם חלק מסדר הקרבנות הנאמר ביתר הרחבה בתפילת שחרית שלסדר הקרבנות:

. החל מימי הביניים הונהג להזכיר גם במנחה שלושה עניינים הנוגעים לסדר]עמ' 117[חול ושל שבת 

 פרשת הכיור, שבו רחצו הכהנים את ידיהם ואת]א[הקרבנות של בין הערביים, זמנה של תפילה זו: 

 פרשת קרבן התמיד, שנאמר בה "את הכבש השני תעשה בין הערבים"]ב[רגליהם קודם לעבודה; 

לביאור ולדיון[. ]שמות ל, ח[ פרשת הקטורת, שנאמר בה "בין הערבים יקטירנה" ]ג[; ]במדבר כח, ד[

.]בקטעים אלה ראה עמ' 117 ואילך

  תחינה זו היא מבוא לקריאת פרשת קרבן התמיד, אשר הוקרב כדי לכפר על חטאי העם כולו.יהי רצון:

היא כוללת גם בקשת סליחה ומחילה, ונאמרת בימות החול, אך לא ביום השבת, כיוון שנושאים אלה

אינם תואמים את אווירת הקדושה והשמחה של יום זה.

שמות ל, יז-כא
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‡⁄ÏÕ‰Œ‡ ¨ÌŒaYJ ˙ÀœÏ ÈÃÁŸÓœÏ ÈŸ‡œgÃÁÈV ÈÃ œÁÈ›Áœz ¨Èœ÷ŸÓŸÏ »¯Ÿ‰ÃÏ ·ÈXOœa ÈŸÚ«Ó⁄∫«„

ÂŸ‡ÀÓÃzYÀÏ À‰ŒÊ ¨ÌŒ‰ ‰À‡œgŒ‡ ‰⁄÷Œz ¯ÃÏ »·ÈXOÃk ¨‰Â‰ÈŸ·À◊œa ÌÈŸÕ÷ ÈÀÀ˙ ‰ŸÓœÓÈœ¨Ì

÷ŸÃÈœÏ ÌÃÚ ¨Ì«i›ÏÀ˙ ‰ÀÓœ‡ ∫„ÈŒ‰ ˙ÃkŒ·Œ‡ ◊ŒÁÀz „ÃÚ⁄◊Œ· ‰Ãa›Â ¨¯MŸ‡Õ‰ ˙ÃkŒ·Œ‰ ◊ÃgÕœÈ

zÃÚ⁄◊Œa ‰Õ‰ ÔÈÀÚÃaYÀÈœÂ ∫ÌÃÚ⁄◊œ‰ ˙ÈXÈÀ‡ÕÙÈÀÒ ‰›ÏŒÏ ˙ŸÓœŸÁÀa ¨‰ŸÏ»ÏÀa ‰Ÿ÷ŒÓŒk ÔÀœ̇˙È

·YœÚÈœ‰ ̇Ã‰œÚ ∫ÔÈ›ÏÃz ̇ÀÓœ‰ „ÈÀÚ⁄◊‹ÈÀa ‰Ÿ‰ÃÒ ̄œÈÃÏ ̈ ÈŸÁÈVÃ œÁÈ›ÁÃ‡ œgŒÏ ‰ÃÂ ∫‰Â‰ÈŸœÒŸ«k

·YœÚÈœ‰ ˙Ã‰œÏ ÔÈÃkŒ·Œ‰ ◊À‡ŒÁÀa ¨„Ãw›‰ ÷CÃqÕ _ŒÒŒ÷ _ÕÎÀÏ ¯ÃÂ ∫‰Â‰ÈŸ‡Õ‰ ˙ÃkŒ·Œ◊

‰ÃgÕœz ÈÃÚ⁄◊Œa ‰Õ‰ ÔÈÀÚÃaYÀÈœk ¨ÌŸÓœŸÁÃ‰ ˙Ãa›Î» ¯MŸœÒŸz «kÃÚ⁄◊Œ‡ ¨‰œgÕÁÈV ‰Ã œÁÈ›ÁÃ

ÏÃ∫‰Â‰È

ÂŸ÷ÀÁÃ‡ Ë›Ú «˙ÃÈ ÏŒ‰ _WÃnœÊŸaÕÁÃˆ ÀÙ›ÀÏ ‰œÙŸÕÂ ̈ ‰Â‰È ÈŸÊÀa »˜YŸÕ‡ ÈÃ‰⁄Ô]

‰Ãk›‰⁄œ‡ ÌÈŒc ˙ÀÚ «ÓÃ‰ ÏÃnœÊŸaÕÁÃÒ À·œ∫·È

ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ‡ ‰Â‰È ¨^È¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ÷ ¨»ÈŒzŸ‰Õ‡ ‡⁄ÓœÁ «Ê ‰TÈ⁄·»÷À‰

Ó»ŸaRŒÏŒÓ» ̇Ÿv\ÀÏ ‰ŸÙÀŒk ̂ ÈŸ‡œ‰ »lœ·UOŸaYJ »Ã‰ ÔÃzÀÓœa „ÈŸÚ«Ó⁄·» «„œÓŸÎ» «Ó«˜Ÿ‰œÏŸÎÀÆ«˙

˙¯ÂË˜‰ ˙˘¯Ù

‡ÃzÀ‡ ‰Â‰È ‡»‰ ‰¤‰¿Õ÷ »ÈŒ‰œËOœ‡ »¯È⁄˙«·ÕÏ »ÈŸÙÀŒ‡ ̂ ÈŒËO ̇›‰ ̇ WÃqÃnœa ÌÈœÊŸÓÃÔ

÷ŒaÕ‰ ˙ÈÃnœcOÀ‰ ÷ÀÈÀiK ‰Àk ¨ÌÃ‡⁄÷Œˆ ¯œeœ˙ÈÀ˙«‡ ÀÚ ÌÃÈ ÏŸÓ ÈB›÷Œ ‰Ÿ·œ‡ÈŒk ¨^ÃkÀ·»˙

aŸ˙T«˙ŒÂ ∫^Ãi›Ó‡Œ‡ ‰Â‰È ¯ŒÓ Ï›÷ŒÏ ÁK ¨‰ŸÒ ^Ãnœ ¨ÌÈÀËÀÛ

÷»ŸÁÕÏŒÂ ˙ŸÁŒÏŸaŸÀÒ ¨‰ÃnœÏ» ¨ÌÈŸ·›ÀÊ ‰ÃkÀa ¨‰Ãa „Ÿ·ÃÈ „œ‰ŸÈŒÂ ∫‰ŸÚÀ◊œ˙ÈÀ‡ ›̇ÀËO d›˙W

Ó ÁK]ÃÚ⁄◊ÕÁL«¯ ‰ÃÓ ̈ŸÓ‹lÀË ÁÀÂ ∫÷CS ̄ «‰Ÿ÷ÀÁÃzOÀÓ œnŒpÀ‰ ‰ÀÂ ̈ ˜BŸÀÃ̇zÀÓ ‰œnŒpÀ‰

ÏœÙŸÕ‰ ÈÀÚÕa ˙HŸ‡›‰ŒÚ«Ó ÏÕ‡ „⁄÷Œ‡ ¯œeÀÚÕÏ „Ÿ÷ ^ÀnÀ÷@J ÷CS ¨‰œz ÌÈœ‰ŸÈŒÏ ‰ÀÎŒ∫Ì

ÂŸŒ‡¤ÓÃÂ ∫¯Ÿ‰œËOœÚ ¯ÈÀÏÀ‡ ÂÈÃ‰⁄ËO Ô]›Ò ˙WÃnœa ¨ÌÈÃa›a ¯MÃa›¯M

aŸ‰ÕËÈœ‡ «·ÈŒ‰ ˙ÃpÕÈ ˙]ÃËOœpWÈÀ·» ∫‰Ÿ‰ÃÚ⁄‡ ˙¿Ã‰⁄‡ Ô]Œ‰ ˙ÃpÕa ˙]Õ‰ ÔÈÀÚÃaYÃÈœÌ

ÈÃËOœpWÈÀËO ¨‰›z ˙WÀÓœÏ „ÈœÙŸÕÏ ‰Â‰È ÈŸ˙]IÕÎÈŒ∫Ì

ויקרא א, יא

שמות ל, לד-לו

שמות ל, ז-ח
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˙¯ÂË˜‰ ‰˘ÚÓ

zÀaU »ÀÀt ∫Ôœ‰ Ì»hÃwŸË›k ̇ WÕˆÈÃ÷ ̈ „Ÿ¿Ó ÷ÕÂ ̇ «‡Ÿ÷œgœ÷» ÌÈŸ«ÓÀ‰

ÓÀœ‰ ÌÈÀ· »ÈÀ÷ ∫dŸ¿Ó ÷ÕÂ ˙«‡Ÿ÷œgœÂ ÌÈÃÁ⁄ÓœgÀk ‰ŸÓœŸÈÃÈ ÔŸ˙«Ó

‰ÃÁÃnÀÓ ¨‰ÀŒÏ ‰ŸÎÀt ¨Ì«È ÏŸa ÒUŸ÷ÃÁ⁄Ù» ˙ÈXŸa ÒUÕ‰ ÔÈÀÚÃaYÀÈœ÷» ¨ÌŸ¿÷ÀÓ ‰ÀœÌÈ

ÈŸÕ̇÷ ¨ÌÈXŒnÕ‰ŒÓ ÌÃÎŸœk ÒÈ›‰Õb ÔÀÓ Ï«„ŸÁ ‡¿ÀÙŸÀa ÂÈŸ‰ Ì«ÈÃkœÓ» ÌÈX»tÃÁ⁄ÊœÔTÈ

ÏŸÓÃÎŸzŒ÷Œa ̇ŸÚŒ‰ Ì«È ·WÃkœÂ ̈ ÌÈX»tŸÁ«÷⁄È ÔJÀÙŒÈ ‰ÀÙŒk ‰Ÿ÷ ÈBŒzŸ‰ÕwA ‡ÀÓ ‰œ‰ ÔÃcÃwÀÆ‰

ÂŸ‡ÃÁÃÚ „À◊ÀÒ ¯ÃnÀœ‰ ÌÈÀ· »ÈÀÂ ¨dŸ‡Õ‰ »lÕ‰ ∫ÔÃÂ ÈXvŸ‰Ãvœt›‰ ¨ÔWÃÁŒÏŸaŸÀÂ ‰Ÿ‰ÃlŸ«·À¨‰

Óœ÷Ÿ÷ ÏKœ·ŸÚœ÷ ÌÈœ·ŸÚœÓ ÌÈÀŒÓ Æ‰›ˆO» ¯œÚÈÀ ¨‰÷œa›ÏŒ ˙ÕcYŸÂ ŸÎÃkY›¨ÌÓ œ÷ŸÏK

÷œgÀÚ ‰À◊À÷ ¯œgÀÚ ‰À◊ÀÓ ¯ÀŒ‰ Æ‰Ãw›÷ŸËŸ÷ ŸÕÚ ÌÈÀ◊ÀÙ»lN Æ¯À÷ ‰Ÿ¿÷ÀpN ¨‰ÀÔ«Ó

zœ÷ŸÚÀa Æ‰›k ̇ ÈXÃ÷YœÈÀz ‰œ÷ŸÚÀaK ‰œÈ ̈ ÔÈÕÙK ÔÈŸÒÈXœÒ ÔÈŸ‡œz ÔÈŸÏÀÀ̇Â ‡ŸaKœz ÔÈŸÏÀÀ̇¨‡

ÂŸ‡œÓ ‡¿ ÌÀÀ̂È ‡ÕÙK ÔÈŸÒÈXœÓ ¨ÔÈÕ·œÁ ‡È⁄ÓÃÁ ¯œeÃÈYÀÚ ÔÃzœÓ Æ˜ÈŒÏÃÒ ÁŸÓIœ·] ˙ÈÃ¨Ú

ÓÃÚ⁄ÏŒÚ ‰À÷Àk ÔÀ÷ ÏŒaU Æ‡»‰œ ÈÀÀ̇‰ ÔÃaÃ·ŸÏœÓ«‡ ÈÕ‡ ∫¯Ãk ÛœtÃ‰ ˙ÃiÃcYÕk ÔÀ÷ ÏŒ¨‡»‰

ÂŸ‡œ ÌÀÃ̇a ÔÀc dŸ·Ãt ÷ŸÒÀÏÀÂ ¨dŸ‡œÁ ÌœqÃ‡ ¯ÃÁÃÓ ˙œkÀÒ ÏÃnÀŒ‰ÈÀÁ ÃiÀÓ ·œ˙ÈÀÆ‰

aUÀ÷ ÔœÓŸa Ô«ÚŒb ÔÃÓŸÏœ‡ÈÕÓ«‡ ÏÕ‰ ∫¯Ã‡ ÈXvÕ‡ «ÈŒlÀ◊ ‡Ÿ‰ ÛTÃË«pÕÓ ÛÕÚ⁄Õ̂‰ ÈÃwŸËÀÆÛ

a›k ̇ ÈXÃ÷YœÈÀ÷ ‰ŒgÀÙœa ÔÈÀ‡ dŒ‰ ̇Ãvœt›k ̈ ÔWŸ÷ ÈBŒzŸ‰Õ ‡À‡ÀÈ ̈ ‰ÕÙK ÔÈŸÒÈXœ÷ ÔÈŒÔÈX«g

‡ «aŒ‰ ̇Ãvœt›k ̈ ÔWŸ÷ ÈBŒzŸ‰ÕÚ ‡ÃfÀÂ Æ‰Ã‰⁄Ó ‡¿Õ‚U ÈŸÏÃÈœÈ ÌÀÙœÏ ÔÈÀ‡ ̈ dŒlÀ÷ ‡Œ‡ÕÓ ÔÈÃÎŸœÒÈœÔÈ

ÓÕ‚U ÈŸÏÃÈœa ÌÃnœcOÀÓ ÷œtŸÕ‰ ÈÃkÀÆ„«·

zÃŸÈÀaU Æ‡œ ÈÀÀ̇Ó«‡ ÔÕk ∫¯Ÿ÷ŒÁ«÷ ‡»‰ÕÓ«‡ ˜Õ‰ ∫¯À‰ ˜BÕËÈÕ‰ ¨·ÕËÈÕ‰ ·ÀÓ ¨˜BœtŸÕÈ

÷Œ‰ÃÈ Ï«wÀÙŒÏ ‰ÃaŸ◊ÀÓœt ÆÌÈœhŸÓÀÏ dÃÁ⁄À̂‡œk ÔÈŸ÷ÕÏ ¨‰Tœ÷ŸÏœÂ ÷ÈŸÏœ·YœÚÈÃ÷ ‡¿ ÀÓÃÚŸÆ»

‡ÀÓÃaU ¯œÈ ÈŸÊ ∫‰@»‰Œ‰ ‰ÃkŸÏÀ‡ ∫Ïœk ÌŸÓœcÀÀ̇k dŸ÷ÕÏ ‰TÃÁ⁄À̂‡œÂ ¨ÔÈŸ‡œÁ ÌœqÃ‡ ¯ÃÁÃ˙

ÓœkÀÒ ÏÃnÀŒ‰ÈÀÁ ¨ÃiÀÓ ·œ˙ÈÀÆ‰

zÃŸÈÀa Æ‡ÃtK ¯ÀÓ«‡ ‡TÕ‡ ∫¯ÃÁÃÏ ˙Ÿ÷œgœÏ «‡ ÌÈŸ÷œ·ŸÚœ÷ ÌÈÀÀ‰ ‰ÀÈŸÀ̇· ‰À‡À÷ ‰ŒÏ

÷œÈUÈœÏ ÌÃÁ⁄À̂‡œÂ ÆÔÈŸz „«ÚÀÕa ÈÃtK ¯À‡ ∫‡Tœ‰ »lÀÈÀ˙« ‰Õa ÔÀ÷ ·«ËY«˜ dŒc ÏŸ·Ã¨÷

על פי בבלי כריתות ו

ע"א-ע"ב וירושלמי

]מא ע"ד[יומא ד, ה 

  fl

 fl
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‡Õ‡ ÔÈÀÈ Ì@ÀÏ Ï«ÎÃÚ⁄Ó›Ó „œtŸÕÁÈV ÈÀÂ ÆdŸÏÀÓÀ‡ ‰ÕÓ ÔÈŸÚÀ·Yœa ÔÈÀc dŸ·ÃÓ ̈ ÷œtŸÕ÷ ÈŒ‰Ã‰T«z

‡ÀÓŸk ∫‰TœÎ ÈÀ◊ ÏŸ‡›Â ¯ŸÎÀc ÏŸ·Ã˙ ‡¿ ÷ÃËOœÓ »¯ÈœnŒ»p

‡œgŒÏ ‰Ã∫‰Â‰È

ˆ ‰Â‰ÈŸ·ÀÚ ˙«‡œnÀÓ ¨»œ◊ŸbÀÏ ·À‡ »¤‰¿ÕÈ ÈÃÚ⁄Ò ·SŒÏÀ ∫‰¸˘ÏÂ˘ ÙÚÓÈÌ˛

ˆ ‰Â‰ÈŸ·À‡ ¨˙«‡Ã÷Ÿ‡ ÈVÀa Ì@›ËÕÁÃa À ∫_¸˘ÏÂ˘ ÙÚÓÈÌ˛

÷«‰ ‰Â‰ÈœÚÈÀ‰ ¨‰ÃnŒÏŒÈ _ÃÚ⁄Õ· »Ÿ‡YJ Ì«ÈÕ ∫»¸˘ÏÂ˘ ÙÚÓÈÌ˛

‡ÃzÀÒ ‰ÕŒ̇Ï ¯œÓ ¨ÈœvÃz ¯œvŸVœpT ¨ÈÕÙ ÈÃlÕz ËŸ·«ÒŸ·ÕœÒ ÈŒÏÀ∫‰

ÂŸÚÀ·YÀÏ ‰ÃÓ ‰Â‰ÈœŸÁÃÈ ˙ŸÂ ‰@»‰œ÷»¯ÈÀÏÀœ¨Ì

kœÓÈÕÏ«Ú ÈÀÎ» ÌŸ÷ÀœÓEK ÌÈ›œ∫˙«i

‡ÀpÀa ¨‡ŸÎ›ÁÃb ŸlHÃÈ ˙ŸÓœÈŸz ^Ãzœˆ ¯ÈŸÆ‰T»¯

aKÕpX ÏÃÚ ˙ÃnŸ◊ ¨^ÃbŸ·ÕË ¨»Ã‰⁄Æ‡T« ¨»V

À‚ ‡œ÷Y«c ¨¯«aÕÈ Èœk ^E»ÁŸ·À·Ã÷ ˙ÀÓŸÆÌV

aÀÎYÕË ¨ÌÃ‰⁄ÁU ¨ÌV⁄ÓÕˆ Èœ˙JEŸz ^ÀÓœb „ÈÀÓŸÏÕÆÌ

Á⁄Òœa ¨÷«„J ÔÈŸ·»Ë ·]Ÿ ^Ã‰ÕÚ Ï⁄˙@ŒÆ^

ÈÀÁœb „ÈÕ‡ŒÏ ¨‰ŸÚÃnŸt ^ŸÕÎ«Ê ¨‰ŸgHO ÈVÀŒ̇Æ^

÷ÃÂŸÚÀÕ̇aK »Õ÷» ÏŸÓÃˆ ÚÃÚ⁄˙JÕÚB«È ¨»Ãz ÃÚ⁄Æ˙«Ó»Ï

aÀ÷ _»¯Õk ÌŸÓ „«·ÃÏŸÏ «˙»ÎŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

  לביאור ולדיון ראה עמ' 57.אנא בכח:

ויקרא ב, יא

תהלים מו, ח

תהלים פד, יג

תהלים כ, י

תהלים לב, ז

מלאכי ג, ד
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∫Ô‡Î ¯Â·Èˆ‰ ˙ÏÈÙ˙ ‰ÏÈÁ˙Ó ÌÈ·¯ ˙ÂÓÂ˜Ó·

÷«ÈŸ·Õ· ÈÕ˙ÈŒ  ¨^È „«ÚŸ‰ÃÏŸq ^»ÏŒÏÀ∫‰

‡Ã÷Ÿ‰ ÈVÀÚÀ Ì÷ŒkÀÎÀ‡  ¨«l ‰Ã÷Ÿ‰ ÈVÀÚÀÌ

÷Œ‡ ‰Â‰È¤‰¿Àz ∫ÂÈŸ‰œlÀÏ ‰ŸÂ@œ„

‡⁄Ó«¯œÓŸ‡ ^¤‰«ÏÃ‰ ÈÃnŒÏŒÂ _Ã‡⁄·ÀÎYÀ÷ ‰œÓŸÏ ^ŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒ∫„

aŸÎÀ‡ Ì«È Ï⁄·ÀÎYŒjÀÂ ¨Ã‡⁄‰ÃÏŸÏÀ÷ ‰œÓŸÏ ^ŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒ∫„

bÀÓ» ‰Â‰È Ï«„Ÿ‰‹lÀÓ ÏŸ‡›Â ¨„ŸÏœ‚ŸlHÀ‡ «˙ÕÁ ÔÈÕ∫¯M

cÏ ¯«ŸÈ ¯«„Ÿ÷ÃaÃÓ ÁÃÚ⁄◊Œ‚» ¨^ÈŸ˙]»·ŒÈ ^ÈÃbœ∫»„È

‰⁄k ¯AŸÂ ¨^C«‰ „«·Ÿ·DŸ ÈVœÙŸÏŸ‡›̇Œ‡ ^ÈÀ◊œÁÈÀ∫‰

ÂŒÚ¤‡Y« Ê»Ê›̇ŒÈ ^È›Ó‡Õ‚» ¨»¯Ÿl»„ÀŸ̇‡ ^⁄ÒÃtŸpWÀ∫‰

ÊÕÎŒ·»Ë ·U ¯ŸÈ ^ÃaœÂ ¨»ÚÈŸœ̂˙JEŸÈ ^ŸpUÕ∫»

ÁÃÂ Ô»pŸ‡ ¨‰Â‰È Ì»ÁUŒ‡ _WÃtÃÈœ‚» ÌŸÁ Ï@ÀÒŒ∫„

ËÏ ‰Â‰È ·«Ãk›Â ¨ÏŸÁU⁄ÓÀÚ ÂÈÃk ÏÀÓ ÏÃÚ⁄◊À∫ÂÈ

Èk ‰Â‰È ^»„«ÀÓ ÏÃÚ⁄◊ŒÂ ¨^ÈÃÁ⁄ÒœÈ ^ÈCÈŸ·ÀÎ»ÎYÀ∫‰

kŸÓ „«·ÃÏŸ˙»ÎŸÈ ^›Ó‡Õ‚» ¨»¯Ÿ˙T»·ŸÈ ^ŸaAÕ∫»¯

ÏŸÚÈD«‰ÃÏ œ·ŸÕ‰ ÈÀ‡Àb Ì@Ÿ˙]»·ÀÎ» ¨ÂÈŸ‰ „«·⁄Ó ¯AÃÏŸ∫«˙»Î

ÓÃÏŸ˙»ÎŸÓ ^ÃÏŸk ˙»ÎÀÚ Ï›ÏÀÓœÓ» ¨ÌÈŒÓŸ÷ÃÏŸzŸa ^ŸÎÀÂ ¯«c ÏÀ∫¯I

ÒÓ«ÕÏ ‰Â‰È _ŸÎÀ‰ ÏÃp›ÙŸÏœÂ ¨ÌÈŸÏ ÛL«ÊŸÎÀ‰ ÏÃkŸÙ»Ùœ∫ÌÈ

ÚÕÈÕÎ È›‡ ÏÕÏŒÈ ^ÈŸ◊ÃaÕÂ ¨»¯Ÿ‡ÃzÀ˙« ‰ÕÏ ÔÀ‰Œ‡ ÌŒ‡ ˙ÀÎŸÏÀa ÌŸÚœ∫«z

t˙«ÕÁÃ‡ ŒÈ ˙ÀÓ» ¨^CÃ◊ŸaœÚÈÃÏ ŸÎÀÁ ÏÃ∫Ô«ˆT È

Ã̂cœa ‰Â‰È ˜ÈŸÎÀc ÏŸÎTÀÂ ¨ÂÈŸÁÀÒœa „ÈŸÎÀÓ ÏÃÚ⁄◊À∫ÂÈ

  ראה עמ' 151-150.אשרי:

תהלים פד, ה

תהלים קמד, טו

תהלים קמה ‡Ã÷ŸÈV
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JÏ ‰Â‰È ·«¯ŸÎÀ‡YS ÏÀÏ ¨ÂÈŸÎ›‡ Ï⁄÷ŒÈ ¯œ‡TO‹· »‰Œ‡¤ÓŒ∫˙

YÈ Ô«ˆŸ‡VÀÈ ÂÈÃÚ⁄◊ŒÂ ¨‰Ÿ‡Œ÷ ˙ÃÂŸÚÀÀ̇È Ìœ÷ŸÓÃÂ ÚŸ÷«ÈœÚÈÕ∫Ì

÷Ó«Õ‡ ‰Â‰È ¯Œk ˙À‡ Ï›‰⁄·ÀÂ ¨ÂÈŸ‡Õk ˙À‰ ÏÀ÷YÀÚœÈ ÌÈÃ÷ŸÓœ∫„È

   ÔÊÁ zŸ‰œlÃÈ ‰Â‰È ˙ŸaAŒt ¯œÂ Èœ·ÈÀk _VÀa ÏÀ◊À÷ ¯ÕÏ «÷EJ ÌŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒ∫„

ÂÃ‡⁄ÃÁŸ »Ÿ·ÀÈ _VÀÓ dÕÚÃzÀÂ ‰ŸÚÃÏ«Ú „À‰ ÌÃÏŸÈ»ÏÀ∫d

˘È„˜ ÈˆÁ

ÈœŸ̇bÃcÃÂ ÏŸÈœŸ̇cKÃ÷ ÷ŸÓÕaU dÀÆ‡

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÚÀÏŸÓÀc ‡œ· ÈŸÎ ‡Tœ˙»ÚYÕÂ ¨dŸÈÃÓŸÏœ_È

ÓÃÏŸ˙»ÎÕÂ dŸÈÃŸ̂ÓÃt Á‹JYÕÂ dœÓ ·VJÈŸ÷œÁÈÕÆd

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÁÃiÕ·» Ô«ÎÈŸÓ«ÈÕ·» Ô«ÎÈŸÁÃiÕc ÈŸÎÀa ÏÕ˙È

Èœ◊Ÿ‡TÕa ¨ÏÃÚ⁄‚ÀÏÀ·» ‡œÊŸÓÃ¨·ÈXJ Ô

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÈ ÆÔŸ‰Õ÷ ‡ŸÓÕaU dÀÓ ‡Ÿ·ÀÏ _UŸÚÀÏÃÌ

Ï»ŸÚÀÏŸÓÕÚ ÈÀÏŸÓÃiÀÆ‡

ÈœŸ̇aÀÂ _UŸÈœ÷ŸzÃaÃÂ ÁŸÈœŸ̇tÀ‡ÃÂ ¯ŸÈœŸ̇Ó«¯ÃÌ

ÂŸÈœŸ̇ÃrÕÂ ‡ŸÈœŸ̇‰ÃcÀÂ ¯ŸÈœŸ̇ÚÃlŒÂ ‰ŸÈœŸ̇‰ÃlÀÏ

÷ŸÓÕc dŸ÷ERÀa ‡ŸÆ‡»‰ _ÈX

‡ÀÓÕÆÔ

ÏŸÚÕlÀÓ ‡œk ÔÀa ÏœÎYÀÀ̇‡  ¸·Ú˘¯˙ ÈÓÈ

˙˘Â·‰∫ ÏŸÚÕlÀÏ ‡ŸÚÕlÀÓ ‡œkÀa ÏœÎYÀÀ̇‡˛

ÂŸ÷œ˙TÈÀz ‡‹÷ŸaŸÁÀÀ̇Â ‡ŸŒÁ¤ÓÀÀ̇‡

cÃ‡⁄Óœa ÔTÈŸÚÀÏŸÓÀÂ ¨‡Ÿ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

  ראה עמ' 205. כאן הוא משמש כחוליית מעבר אל תפילת העמידה.חצי קדיש:

∫ÌÂ‚¯˙
ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È

¸ÔÓ‡˛Æ

ÍÈÏÓÈÂ ÂÂˆ¯Î ‡¯·˘ ÌÏÂÚ·
ÆÂÁÈ˘Ó ·¯˜ÈÂ Â˙ÚÂ˘È ÁÈÓˆÈÂ Â˙ÂÎÏÓ

¸ÔÓ‡˛Æ

˙È· ÏÎ ÈÈÁ·Â ÌÎÈÓÈ·Â ÌÎÈÈÁ·
¨·Â¯˜ ÔÓÊ·Â ‰¯‰Ó· Ï‡¯˘È

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â
¸ÌÏÂÚÏ ¨Í¯Â·Ó ÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ È‰È ÆÔÓ‡

ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ˛Æ
ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ

Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘
¸ÔÓ‡˛Æ

 ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ¸·Ú˘¯˙ ÈÓÈ

˙˘Â·‰∫ ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ˛

¨˙ÂÓÁ‰Â ˙ÂÁ·˘˙‰ ¨˙Â¯È˘‰Â
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ¨ÌÏÂÚ· ˙Â¯Ó‡‰

¸ÔÓ‡˛Æ

תהלים קטו, יח

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

ÔÊÁÂ Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜
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  שבחו את אלהינו על גדולתו.:הבו גדל לאלהינו∞  

  אמירת הפסוק "אדני שפתי תפתח" בראש תפילת העמידה נקבעה בתקופת התלמוד:פסוקי מבוא

, כבקשה מן ה' לסייע למתפלל לבטא את עצמו כראוי. בימי הביניים נהגו]תלמוד בבלי, ברכות ד ע"ב[

להוסיף כאן פסוקים אחרים, ואחד מהם, "כי שם ה' אקרא", נקבע בתפילות מנחה ומוסף. אמירתם

של פסוקים אלו נעשית תוך כדי צעידה קדימה, ביטוי מוחשי להתקרבות אל ה'. בסופה של התפילה

.]עמ' 33[צועדים המתפללים אחורנית 

  היחידה המרכזית של התפילה היהודית. היא נאמרת, כשהמתפלל עומד ורגליו צמודות:תפילת העמידה

, וכן בתפילת מוסף של ראש]ערבית, שחרית ומנחה[זו לזו, בכל אחת ואחת משלוש התפילות היומיות 

 וחג, ובתפילת נעילה של יום הכיפורים. ראשיתה של העמידה בתקופת הבית]עמ' 243[חודש, שבת 

השני, אך עיקר גיבושה החל רק בתקופת חז"ל, מייד לאחר חורבן הבית. תפילה זו עוצבה בתהליך ארוך

 וסיומו בתקופת הגאונים,]בסוף המאה הראשונה[ומפותל, שראשיתו בפעולתו של רבן גמליאל דיבנה 

ועל כן היא כוללת משקעים ורבדים מתקופות שונות ומגוונות. מעמדה המרכזי של תפילת העמידה

. על אף שיש]כגון במשנה תענית ב, ב[מתבטא בעובדה שרק היא קרויה במקורות בשם "תפילה" סתם 

בה כיום תשע-עשרה ברכות, היא קרויה גם "תפילת שמונה עשרה", על פי מספר ברכותיה המקוריות

 שלוש ברכות]א[. לתפילת העמידה בימות החול שלושה חלקים: ]וראה עוד להלן[בתפילות החול 

˘ÁÏ· ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙

‡Â·Ó È˜ÂÒÙ

ÍÂ˙ ¨‰ÓÈ„˜ ˙ÂË˜ ˙ÂÚÈÒÙ ˘ÂÏ˘ Ô‰È¯Á‡ÏÂ ˙È¯ÂÁ‡ ˙ÂË˜ ˙ÂÚÈÒÙ ˘ÂÏ˘ ÚÂÒÙÏ ÌÈ‚‰Â
∫˘ÁÏ· ÌÈ‡·‰ ÌÈ˜ÂÒÙ‰ È˘ ˙¯ÈÓ‡

kœ÷ ÈÕ‡ ‰Â‰È ÌŒ‰ ¨‡TOÀ‚ »·›Ï ÏCÕ‰¿‡Õ∫»È

‡⁄IÀ◊ ¨ÈŸÙÀÃ̇z ÈœÙŸzÀÙ» ÁœÈ ÈÃbœz „ÈŸ‰œlÀŒ̇∫^

˙ÂÊÎÂ¯Ó Â‡ ˙ÂÓÂˆÚ ÌÈÈÈÚ‰Â ¨ÂÊÏ ÂÊ ˙Â„ÂÓˆ ÌÈÈÏ‚¯‰˘Î ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙ ˙‡
Æ‰ÏÈÙ˙‰ ¯Â„ÈÒ·

דברים לב, ג

תהלים נא, יז
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˙ÂÂ˘‡¯ ˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ˘

¸‡˛˙Â·‡ ˙Î¯· 

‰„È˜   aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ¨»È

‡¤‰¿Õ‡ ÈÃ·Ÿ‰TÀ‡ ¨Ì¤‰¿ÕÈ ÈœŸ̂ÁÀÂ ¨˜Õ‰¿‡ÕÈ ÈÃÚ⁄¨·S

‰À‡Õ‰ ÏÃbÀ‰ Ï«„ÃbœÂ ¯«aŸ‰Ã‡ ¨‡T«pÕÚ ÏŒÏŸ¨Ô«È

Ó«bÕÁ Ï⁄ÒÀ·«Ë ÌÈDœ«˜ ¨ÌÈÕ‰ ‰Ãk›¨Ï

ÂŸÎ«ÊÕÁ ¯ÃÒŸ‡ ÈBÀÓ» ˙«·Õ·œ‡«‚ ‡ÈÕÏ Ïœ·ŸÕ· ÈŸÕ‰ÈŒÏ ÌŸÓÃÚÃ÷ ÔŸa «ÓŸ‡Ã‰⁄·ÀÆ‰

עשרה ברכות אמצעיות שכולן– שלוש]ב[; ]ובראשן צורפו פסוקי מבוא[ראשונות שעיקרן שבח ה' 

ושנצטרפו אליהן קטעי[ שלוש ברכות אחרונות, שיש בהן דברי תודה ודברי בקשה גם יחד ]ג[בקשות; 

. נוסחן של שלוש הברכות הראשונות ושל שלוש האחרונות קבוע בכל התפילות - חול,]חתימה שונים

שבת וחג - אך החלק האמצעי משתנה בתפילות מוסף, וכן בשבתות ובחגים, ויש בו באותן הזדמנויות

 העוסקת בענייני אותו יום. בשחרית, במוסף ובמנחה]במוסף של ראש השנה: שלוש[ברכה אחת בלבד 

נאמרת התפילה פעמיים - פעם אחת בלחש על ידי כל המתפללים, ופעם שנייה בקול רם על ידי החזן

בלבד. החזרה נועדה במקורה למען המתפללים שלא ידעו או לא יכלו לומר את התפילה, ועל ידי הקשבה

 בתפילת]לגבי תפילת ערבית ראה עמ' 77-76.[לחזן ועניית "אמן" לאחר כל ברכה - יצאו ידי חובתם 

העמידה באו לביטוי רעיונות היסוד של אמונת ישראל ותורתו, כגון זכות אבות ותחיית המתים, התשובה

והסליחה, בניין ירושלים וביאת המשיח, והרבה מלשונותיה שאובים מן המקרא.

ראש השנה[  שלוש ברכות אלה הן קדומות מאוד ונזכרות בשמן כבר במשנה שלוש ברכות ראשונות:

. הן כוללות דברי שבח לה', כמבוא לבקשות הבאות בעקבותיהן.]ד, ה

  הברכה הפותחת את העמידה כוללת דברי שבח לה' ואף מזכירה את שלושת אבות ברכת אבות:]א[

האומה וזכויותיהם. "זכות אבות" היא רעיון מרכזי במחשבת היהדות, מאז ימי המקרא ואילך, ולפיו

נהנים בנים מפרי מעשיהם הטובים של אבותיהם, ועם ישראל זוכה לחסד מיוחד בזכות אבות האומה.

עם זאת מודגש בברכה, כי אם אין די בזכות אבות, יגאל ה' את עמו "למען שמו". השם "אבות" כשמה

רמז לכך[, ואולי חתימתה הקדומה היתה "מגן אבות". ]ראש השנה ד, ה[של ברכה זו מצוי כבר במשנה 

 התלמוד הבבלי, מכל מקום, מסביר]נמצא ב"ברכה אחת מעין שבע" הנאמרת בליל שבת, ראה עמ' 85.

 - בך]בראשית יב, ב['והיה ברכה'  "כי ההחלטה לחתום ב"מגן אברהם" יסודה במה שנאמר לאברהם: 

.]פסחים קיז ע"ב[חותמין ואין חותמין בכולן" 

בורא.  :::::קונה  ∞



17

ÓÁ‰ ÏÚ¯· ˘·˙

 ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú·¸ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ—ÏÈ‚¯Î ‰ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ ˛∫

ÊÀÎŸÏ »VŸÁÃiœÓ ¨ÌÈŒÏŒÁ _ÀÙÕa ıÃÁÃiœÂ ¨ÌÈŸÎÀŸ̇·Õa »ŸÒÕÙŒ‰ ¯ÃÁÃiœÏ ÌÈŸÓÃÚÃŸ‡ ^¤‰¿œÁ ÌÈÃiœÆÌÈ

ÓŒÏŒÊ«Ú _Õ÷«Ó» ¯œÚÈÃÓ» À‚ÕÆÔ

 ‰„È˜a  À‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰À‚Õ‡ ÔÃ·Ÿ‰TÀÆÌ

¸·˛˙Â¯Â·‚ ˙Î¯· 

‡ÃzÀb ‰œÏ ¯«aŸÏ«ÚÀ‡ Ì⁄IÀ ¨ÈÓŸÁÃiÕÓ ‰Õœ̇‡ ÌÈÃzÀÏ ·U ¨‰Ÿ÷«‰œÚÈÃ¨

·˜Èı ‡ÂÓ¯ÈÌ∫ ‰ „ÈX«ÓÃhÀÏ        ·ÁÂ¯Û ‡ÂÓ¯ÈÌ∫ ÓÃgœ‰ ·ÈÀÁ»¯Ã‰ „ÈX«Ó» ÃbŒ÷ŒÌ

 חלים שינויים]הם "עשרת ימי תשובה"[  בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים :זכרנו לחיים וכו'

בכמה מברכות העמידה, ברוח הימים הנוראים ואימת הדין. רוב השינויים והתוספות הם מתקופת

הגאונים, וחלק מבעלי ההלכה התנגדו להם, כיוון שלא מצאו להם מקור בספרות חז"ל. התוספת "זכרנו

לחיים" בנויה מארבע יחידות קצרות החורזות במילה "חיים", והיא כוללת בקשה להיכתב בימים הנוראים

 לפסק הדין]שמקורו בתהלים סט, כט[בין אלה שיזכו לחיים. כתיבה ב"ספר החיים" היא ביטוי ציורי 

האלהי המבטיח חיים.

 והוא מבטא את נושאה המרכזי:]ראש השנה ד, ה[  שם הברכה מצוי כבר במשנה ברכת גבורות: ]ב[

כוחו של ה', המתבטא בעיקר בתחיית המתים ובמעשי חסד למען החיים, ובראש וראשונה בהורדת

גשמים. ההדגשה המרובה על תחיית המתים נובעת, ככל הנראה, מן הפולמוס ההיסטורי בשאלה זו

בשלהי ימי הבית השני בין הפרושים לצדוקים. אחד ההבדלים הבולטים בין שתי קבוצות דתיות אלה

היה האמונה בתחיית המתים, שהצדוקים כפרו בה. תפילת העמידה התגבשה בקרב חוגים שהלכו

בדרכם של הפרושים, ומכאן החזרה המרובה על נושא תחיית המתים בגוף הברכה ובחתימתה.

  בין גבורותיו של ה' מונה הברכה גם את הורדת הגשם והטל. בארץ צחיחה כארץ ישראל,בקיץ...בחורף:

ירידת הגשם והטל בשפע ובזמנם הראוי היא שנותנת חיים, והיא, לפי מחשבת חז"ל, כעין תחיית מתים

 תחיית המתים". מאז ימי]ברכת[: "מזכירין גבורות גשמים ב]ברכות ה, ב[בזעיר אנפין. על פי המשנה 

האמוראים הונהג לומר נוסח נפרד לקיץ ולחורף, בהתאם לתנאי האקלים של ארץ ישראל. הנוסח

לחורף נאמר מתפילת מוסף של שמיני עצרת ועד שחרית של היום הראשון של פסח, ונוסח הקיץ

בשאר ימות השנה. בברכה זו רק מזכירים את הורדת המשקעים, אך מבקשים על כך להלן, בברכה

התשיעית של העמידה.

 גורם לרוח לנשוב.משיב:    מרבה להושיע. רב להושיע:  ∞
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ÓŸÎÃÏŸkÕÁ ÏÃiœa ÌÈŸÁŒÒŒÓ ¨„ŸÁÃiÕÓ ‰Õœ̇a ÌÈŸÁU⁄ÓœaU ÌÈœ¨ÌÈ

Ó«ÒÕÙ« _ŸÏœÂ ¨ÌÈŸÙ«¯ÕÏ«Á ‡œÓ» ¨ÌÈÃzœ‡ ¯È⁄¨ÌÈX»Ò

Ó»ŸiKÕ‡ Ì¤»ÓÀÏ «˙œ÷ÈÕÕÚ ÈÀÙÀÆ¯

ÓœÎ ÈÀa ^«ÓÃÚÃb ÏŸÓ» ˙«¯»·œÓ«c ÈŒÏ ‰À¨_

ÓŒÏŒÓ _ÕÓœÓ» ˙ÈŸÁÃiŒÓ» ‰ÃŸ̂ÓœÁÈÃÈ ŸÚ»÷ÀÆ‰

 ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú·¸ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ—ÏÈ‚¯Î ‰ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ ˛∫

ÓœÎ ÈÀ‡ ^«ÓÀ‰ ·ÀÁU⁄ÓÀÎ«Ê ¨ÔÕÈ ¯ŸÏ ÂÈT»ˆŸÁÃiœa ÌÈŸÁU⁄ÓœÆÌÈ

ÂŸŒ‡¤ÓÀ‡ ÔÃzÀÏ ‰Ÿ‰ÃÁ⁄Ó ˙«ÈÕœ̇ÆÌÈ

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰ŸÁÃiÕ‰ ‰ÃnÕœ̇ÆÌÈ

¸‚˛ß‰ ˙˘Â„˜ ˙Î¯· 

‡ÃzÀÂ ÷«„J ‰Ÿ÷œÓŸ¨÷«„J ^÷«„O» œa ÌÈŸÎÀÈ Ì«È ÏŸ‰ÃÏŸq ^»ÏŒÏÀ¨‰

kœ‡ ÈÕÓ ÏŒÏŒb _ÀÂ Ï«„Ÿ‡ ÷«„JÀzÀÆ‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰À‡Õ‰ ÏÃwÀÆ÷«„

 ‰Ê ÁÒÂ· ‰Î¯·‰ ˙‡ ÌÈÓ˙ÂÁ ‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú·¸ ÔÎ ‰˘Ú ‡ÏÂ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ—ÏÈÁ˙È 
‰˙È˘‡¯Ó ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙ ˙‡˛∫

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃnŒÏŒ‰ _ÃwÀÆ÷«„

  דברי שבח נוספים המבקשים באופן עקיף להיזכר לחיים, כחלק מגבורותיו וחסדיומי כמוך אב הרחמן:

של ה' כלפי החיים. והשווה לעיל, עמ' 17.

, מצביע על תוכנה: הדגשת]ראש השנה ד, ה[  שמה של הברכה, המצוי כבר במשנה  ברכת קדושת ה':]ג[

מהותו של ה', הנשגבת והנבדלת מכל מהות אחרת. בחזרת החזן על ברכה זו היא מתרחבת וכוללת את

, המתאר את שירת המלאכים בשמים המקבילה לשירת בני ישראל על]ראה עמ' 36-35[טכס הקדושה 

הארץ, בשתי מקהלות האומרות "קדוש קדוש קדוש".

 מי שבוטחים בו.נאמן: המתים.   ישני עפר:.   ]להחיות את המתים[ הבטחתו הנאמנה :אמונתו

 כינוי למלאכים ולעם ישראל.:וקדושים∞  
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˘ÂÏ˘–˙ÂÈÚˆÓ‡ ˙ÂÎ¯· ‰¯˘Ú

¸„˛˙Ú„‰ ˙Î¯· 

‡ÃzÀ«Á ‰ÕÏ ÔŸ‡Àc Ì@ÃÚÃ ˙Ó»ŸÏÃnÕÏ „Œ‡¤a ÷«œÈÀÆ‰

ÁÀpÕÓ »Õ‡œzŸÁ ^ÀÎŸÓÀa ‰œÈÀÂ ‰ÀÚ@ÃÆ˙

aÀ‡ _»¯ÃzÀ«Á ¨‰Â‰È ‰Õ‰ ÔÃcÀÚÃÆ˙

¸‰˛ ·¯Î˙ ‰˙˘Â·‰

‰⁄÷œ·ÈÕ‡  »À·œÏ »ÈŸ˙T«˙Œ^Â ¨Ÿ·YJÕÓ »ÃÏŸkÕÏ »ÃÚ⁄˙@«·Œ¨^

ÂŸ‰ÃÁ⁄Êœa »VÈœŸ̇·»÷À÷ ‰ŸÏÕÓÀÏ ‰ŸÙÀŒÆ^È

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰Àˆ«¯Œa ‰œŸ̇·»÷ÀÆ‰

,]תלמוד בבלי, ברכות יב ע"ב[  החלפת חתימתה של ברכה זו נהוגה מאז ימי האמוראים המלך הקדוש:

והיא באה להדגיש את מלכות ה' בעולמו. זו מתבטאת ביתר שאת בעשרת ימי תשובה, שבהם עומד

העולם כולו למשפט.

  כאן מתחיל חלקה השני של תפילת העמידה, ובו בקשות שונות. ששעשרה ברכות אמצעיות:–שלוש

הראשונות הן אישיות, גם אם הן מנוסחות בלשון רבים, והשבע שאחריהן הן בקשות לאומיות. שמותיהן

. את הברכות האישיות פותח מקבץ של]מגילה יז ע"ב[של הברכות ידועים בעיקר מן התלמוד הבבלי 

 מביאה את האדם להכיר בחטאיו ובחולשותיו, לחזור]ד[ארבע ברכות הקשורות זו בזו: קבלת הדעת 

.]ז[. בעקבות זאת נגאל האדם מצרותיו ]ו[ ולבקש את מחילת ה' ]ה[בתשובה 

, הדומה לזו שנמצא]"אתה חונן לאדם דעת"[  הבקשה הראשונה פותחת בנוסחת שבח  ברכת הדעת:]ד[

, וזאת כמעבר סגנוני אל הבקשות.]"אתה גיבור", "אתה קדוש"[בראש שתי ברכות השבח שלפניה 

, והיא נבחרה לעמוד בראש כל הבקשות, כיוון]ברכות ה, ב[במשנה נקראת ברכה זו בשם "חונן הדעת" 

, כלומר: התבונה היא תנאי ראשון]]ט ע"ב[תלמוד ירושלמי ברכות ה,ב [ש"אם אין דעה - תפילה מנין?" 

להכרת המציאות ולבקשות הנובעות ממנה.

 קבלת הדעת מביאה את המתפלל לבחון את עצמו, לעמוד על חסרונותיו ולבקש את ברכת התשובה:]ה[

עזרת ה' בהתקרבות אליו ואל תורתו. רק בברכה זו ובבאה אחריה, ברכת הסליחה, מכונה ה' בכינוי "אבינו",

ויש בכך ביטוי ליחס של קירבה אוהבת ומרחמת בין אב לבנו, קירבה המתאימה לנושאיהן של שתי הברכות.

הרוצה בתשובה:  תן לנו את האפשרות והיכולת לשוב אליך.   והחזירנו... לפניך:∞     נותן במתנת חינם, מעניק.   חונן:∞  
המצפה לתשובת האדם ומקבל אותה ברצון.
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¸Â˛‰ÁÈÏÒ‰ ˙Î¯· 

¢ÂÚ˘Ù¢Â ¢Â‡ËÁ¢ ÌÈÏÈÓ‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú˘· ·Ï‰ ÏÚ ‰ˆÂÙ˜ ÔÈÓÈ „È· ˙ÂÎ‰Ï ÌÈ‚‰ÂÆ

ÒŸÏÃÏ ÁÀ‡ »À·œk »ÈœÁ ÈÀËÀ¨»‡Ó ŸÁÃÏ ÏÀÓ »ÃÏŸkÕk »œÙ ÈÀ÷ÀÚŸ¨»

kœ‡ ÈÕÂ ·«Ë ÏŸÒÃlÀ‡ ÁÀzÀÆ‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀÁ ¨‰Â‰È ‰Ã‰ Ô»pÃnÃaYŒÏ ‰œÒŸÁ¿ÃÆ

¸Ê˛‰ÏÂ‡‚‰ ˙Î¯· 

‡YÕ ‰À· ‡ŸÚÀŸÈÕ¨»Â Ÿ·ÈXÀ·ÈX ‰Õ¨»

»‚Ÿ‡ÀÏÕ‚ »Ÿ‡‹lÀ÷ ‰ŸÏÕÓÀÓ ‰Ÿ‰ÕÏ ‰TŸÓÃÚÃ÷ ÔŸÓŒ¨^

kœ‡ ÈÕ‡«b ÏÕÁ ÏÀÊÀ‡ ˜ÀzÀÆ‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡«b ¨‰Â‰È ‰ÕÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÆÏ

¸Á˛‰‡ÂÙ¯‰ ˙Î¯· 

ÙYÀ‡ÕÂ ‰Â‰È »ŸÕÙTÕ¨‡÷«‰ œÚÈÕÂ »ŸœeÀ÷ÕÚÀk ¨‰œ˙ ÈŸ‰œlÀÕ̇‡ »ÀzÀ¨‰

היענות ה' לבקשת האדם להתקרב אליו מובילה את המתפלל לבקש מחילה על   ברכת הסליחה:]ו[

מה שעשה שלא כראוי. ההכאה על לב המתפלל היא ביטוי חיצוני להכרה בכך שתאוות הלב הן הגורמות

לחטאי האדם. מנהג ההכאה מתועד רק משלהי ימי הביניים.

הסליחה מביאה בעקבותיה את עזרת ה' וגאולת האדם מצרות היומיום, "הבאות   ברכת הגאולה:]ז[

. בקשות לגאולה לאומית-עתידית מופיעות רק להלן,]רש"י לתלמוד הבבלי, מגילה יז ע"ב[עלינו תמיד" 

החל מן הברכה העשירית.

כעת באות שתי ברכות שעניינן בקשות חומריות: רפואה ופרנסה. הראשונה שבהן   ברכת הרפואה:]ח[

, אלא שהיא מנוסחת]יז, יד[בנויה על דברי ירמיהו: "רפאני ה' וארפא הושיעני ואושעה, כי תהלתי אתה" 

בלשון רבים, כראוי לתפילת הציבור.

  מי שהסליחה היא מתכונותיו.ח:ָּלַס∞  

.]באויב, ביצר הרע ועוד[  מלחמותינו ריבנו:  בסבלנו.   בענינו:∞  

.]לומר שאתה רופאנו[  בך אנחנו משתבחים כי תהלתנו אתה:∞  
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ÂŸ‰ÃÚ⁄ÏÕ‡ ‰⁄Î»¯ÀÓ» ‰ÃtYÕÏ ‡ŸÎÀz ÏÃÁ⁄‡»ÏÕÏ» »ÈŸÎÀÓ ÏÃÎŸ·«‡Õ¨»È

‡»ÙYÀ÷ ‰ŸÏÕÓÀÏ ‰ŸÎÀÓ ÏÃ˙«kÕ¨»È

kœ‡ ÈÕÓ ÏŒÏŒÙ«¯ _Õ ‡Œ‡¤ÓÀÂ ÔŸÁU⁄ÓÀ‡ ÔÀzÀÆ‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀÙ«¯ ¨‰Â‰È ‰ÕÏ«Á ‡ÕÚ ÈÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕÆÏ

 ‰Î¯·‰ ÍÂ˙· ·Ï˘Ï È‡˘¯ ÌÈÂÒÓ ‰ÏÂÁ ÏÚ ÏÏÙ˙‰Ï ˘˜·Ó˘ ÈÓ¸¢ÂÈ˙ÂÎÓ ÏÎÏ¢ ¯Á‡Ï˛∫
¨ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ‰ÓÏ˘ ‰‡ÂÙ¯ ‰¯‰Ó ÁÏ˘˙˘ ÂÈ˙Â·‡ È‰Ï‡Â ÂÈ‰Ï‡ ‰Â‰È ÍÈÙÏÓ ÔÂˆ¯ È‰ÈÂ¢

ÏÂÁÏ ¨ÛÂ‚‰ ˙‡ÂÙ¯Â ˘Ù‰ ˙‡ÂÙ¯Œ‰ØÏÂÁÏÀ ‰¸ÈÂÏÙØÔ· ˙ÈÂÏÙØ˙ÈÂÏÙ ˙·˛ÈÏÂÁ ¯‡˘ ÍÂ˙· 
 ¢Ï‡¯˘È¸¢ÍÏÓ Ï‡ ÈÎ¢ ∫ÍÈ˘ÓÓÂ˛Æ

¸Ë˛ÌÈ˘‰ ˙Î¯· 

aÀÚ _VÀÏÕ‡ ‰Â‰È ̈ »È¤‰¿Õ‡ ̈ »ÈŒ‰ ̇ÃgÀÀ‰ ‰Ãf›˙‡Â Ÿ‡Œk ̇ÀÓ ÏœÈÕ˙ ÈŸ‡»·ÀÀ̇Ï dŸ·«ËÀÂ ̈ ‰ŸÕ̇Ô

∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ıÈ˜·  aŸÎTÀ‰        ÌÈ¯ÓÂ‡ Û¯ÂÁ· ∫  ËÃÓ» ÏÀËÀÏ ¯œ·ŸÎTÀ‰

  כלל יבולּה.מיני תבואתה:∞       מרפא.ארוכה:

תלמוד בבלי,[ בברכת חולים" ]תפילה למען החולה[  "אם יש לו חולה בתוך ביתו - אומר ויהי רצון:

. הנוסח שלפנינו, שלא נכנס אל כל הסידורים משום שהיו שראו אותו כפוגם בשטף]עבודה זרה ח ע"א

התפילה, מוכר רק ממאות השנים האחרונות. הזכרת שם החולה בלווית שם אמו דווקא מתבססת על

.]שבת סו ע"ב[מאמר בתלמוד הבבלי 

  בקשה על הפרנסה, אשר בארץ חקלאית כארץ ישראל היא תלויה בעיקר בגשמי ברכת השנים:]ט[

. המתפלל מבקש שתהא]ברכות ה, ב[השמים ובפוריות האדמה. השם "ברכת השנים" מצוי כבר במשנה 

השנה "כשנים הטובות", ונראה שיש כאן רמז לשבע שנות השובע הגדול שהיו במצרים בימי יוסף,

.]בראשית מא, לה[והנחשבות כשנים פוריות במיוחד 

 את הגשמים בברכת השנים"]כלומר: מבקשים[  יסוד הדברים בקביעת המשנה, ש"שואלין בקיץ...בחורף:

 אף נקבע, שיש לבקש על הגשם החל מתפילת ערבית של ז' במרחשוון ועד]תענית א, ג[. במשנה ]שם[

,]עמ' 17[לתפילת שחרית בחג הראשון של פסח. הזכרת הורדת הגשמים מתחילה כבר בשמיני עצרת 

 רק שבועיים לאחר מכן, כדי שיהיה זמן]בארץ ישראל[אך בקשה מפורשת להורדתם מתחילה להיאמר 

לעולי הרגל ששהו בירושלים בחג הסוכות להגיע אל ביתם קודם לתקופת הגשמים. חילופים אלה

בתפילה בין הקיץ לחורף נוהגים בכל פזורות ישראל, גם אם תנאי האקלים שם שונים לחלוטין, אות

ועדות למרכזיותה של ארץ ישראל במחשבת העם ובתפילתו.
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ÚÃt ÏŸÕ‰ ÈÀ‡⁄Ó@ÀÂ ‰Ÿ◊ÃaŸÚÕÓ »œ·»hÀ¨d

·»À÷ _VŸÀÕ̇k »ÃgÀœ‰ ÌÈÃÏ ˙«·«hœ·ŸÎTÀ¨‰

kœ‡ ÈÕÓ» ·«Ë ÏÕËœ‡ ·ÈÃzÀÓ» ‰Ÿ·À‰ _VÃgÀœÆÌÈ

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰Ÿ·À‰ _VÃgÀœÆÌÈ

¸È˛˙ÂÈÂÏ‚ ıÂ·È˜ ˙Î¯· 

zŸa ÚKŸÙ«÷Àb ¯ÀÏ Ï«„ŸÁÕ˙»¯Õ¨»Â Ÿ◊À ‡ÕÏ ÒŸaKÕb ıÀÏ‹˙«iÕ¨»È

ÂŸaKŸÕ̂È »ÃÁÃÓ „Ÿ‰ÕÓ ‰TÕ‡ÃaYÃk ÚÃŸ‰ ˙«ÙÀ‡ÀÏ ıWŸ‡ÃˆYÕÆ»

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰ŸaKÕ ıœÁEÕÚ ÈÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕÆÏ

¸‡È˛ËÙ˘Ó‰ ˙Î¯· 

‰À÷œ·ÈÀÙ«÷ ‰ŸËÕk  »ÈŸ·À«÷‡XÀ¨‰Â ŸÚ«È⁄Õ̂k »ÈŸ·ÃzŸÁœlÀ¨‰

ÂŸ‰ÀÒÕÓ ¯œnŒÈ »pÀÂ Ô«‚Ã‡⁄ÀÁÀ¨‰

  כאן ראשיתה של קבוצה בת שש ברכות, ובהן בקשות לאומיות המשקפות ברכת קיבוץ גלויות:]י[

]י[מצב היסטורי שמלאחר החורבן. בקשות אלה עתידות להתמלא בסדר זה: קיבוץ עם ישראל לארצו 

; ירושלים]יג[ ולמתן שכר לצדיקים ]יב[, להענשת הרשעים ]יא[יביא לכינון מערכת משפט עצמאית 

.  תנאי ראשון לגאולה הוא חזרת עם ישראל]טו[ ומלך מבית דוד ישב בה על כסאו ]יד[תקום מחורבנה 

"והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים[לארצו. הברכה מנוסחת בעקבות דברי ישעיהו 

, "ונשא נס לגוים]כז, יג[בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים" 

.]]יא, יב[ואסף נדחי ישראל ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ" 

  שיבת העם לארצו מאפשרת להחזיר על כנה את מערכת המשפט. ברכה זו מנוסחת ברכת המשפט:]יא[

בעקבות דברי ישעיהו: "ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחילה, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק

, ויש בה שני נושאים: מינוי שופטים בשר ודם מכאן, ומלכות האל ומשפטו הבלעדי]א, כו[קריה נאמנה" 

מכאן. יש מפרשני הסידור הרואים בנושאים אלה שני שלבים שיבואו זה אחר זה, אך ניתן לצרף את

הנושאים ולומר כי השבת משפטם של שופטים בשר ודם, העושים את מלאכתם בהשראת השופט

העליון ועל פי חוקיו, היא שמביאה לביטוי את מלכותו של ה' בעולם.

  הגולים המפוזרים במקומות רחוקים.נדחי:.   ]]ישעיה יא, יב[האות לגאולה [  הרם דגל ושא נס:∞  

  כפי שהיה בעבר.כבראשונה:∞  
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Ó»ŸÚ _¿ÀÏÕÓ »ÈŸ‰Õ‡ ‰TÃzÀÏ ‰Â‰È ‰Ÿ·ÃcŸa ^ŸÁŒÒŒ·» „ŸÁU⁄Óœa ¨ÌÈŸŒ̂·» ˜CŸÓœ÷ŸtÀÆË

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰ŒÏŒ‰«‡ _Õˆ ·ŸÓ» ‰J@œ÷ŸtÀÆË

 ‰Î¯·‰ ˙‡ ÌÈÓ˙ÂÁ ‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú·¸ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ—ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ ˛∫

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃnŒÏŒ‰ _Ãnœ÷ŸtÀÆË

¸·È˛ÌÈÈÓ‰ ˙Î¯· 

ÂŸÏÃnÃÏŸ÷œÈœ‡ ÌÈÃz ÏŸ‰œ˙ ÈœÂOÀ¨‰Â ŸÎÀ‰ ÏÃnœÈœk ÌÈŸ‚WÃÈ Ú›·‡Õ¨»„

תהלים[חתימת הברכה הרגילה, "מלך אוהב צדקה ומשפט", מבוססת על לשון המקרא   המלך המשפט:

, בחתימה]תלמוד בבלי, ברכות יב ע"ב[, אך בעשרת ימי תשובה היא מוחלפת, מאז ימי האמוראים ]לג, ה

"המלך המשפט". נראה לפרש צורה לשונית נדירה זו כשם-עצם ותמורתו: המלך שהוא המשפט, כלומר:

המלך שהוא מקור הצדק, ושהמשפט הוא ביטוי למהותו. הדגשת נושא זה תואמת את אווירתם של

.]יום הכיפורים[ וסופם בחתימתו ]ראש השנה[הימים שראשיתם בכתיבת הדין 

ולמתן[ השבת מערכות המשפט, האנושית והאלהית, תביא להכרתת כוחות הרשע   ברכת המינים:]יב[

]ברכות כח ע"ב[. השם "ברכת המינים" מצוי בתלמוד הבבלי ]שכר טוב לצדיקים, כמתואר בברכה הבאה

לאחר[כחלק מסיפור תולדותיה של ברכה זו. לפי מסורת התלמוד הבבלי, ביקש רבן גמליאל ביבנה 

 מחכם בשם שמואל הקטן "לתקן", לייסד, את "ברכת]חורבן הבית, בסוף המאה הראשונה לספירה

המינים", וכך צורפה ברכה נוספת אל העמידה ומספר ברכותיה הגיע לתשע-עשרה. והנה, מימצאים

חדשים, שרובם הגיעו מן הגניזה שבבית הכנסת העתיק של קהיר, מלמדים כי  גם קודם לחורבן הבית

נהגו להזכיר בברכה השתים-עשרה של העמידה את אויבי העם - מבית ומחוץ - ולבקש את כליונם.

על כך מסתבר לומר, כי בסוף המאה הראשונה, כשעלתה על הבמה ההיסטורית התופעה של יהודים-

נוצרים, שחז"ל כינו אותם בשם "מינים", עודכנה ברכה קדומה יותר כדי שתכלול גם אותם, ותפקיד זה

הוטל על שמואל הקטן. כידוע, בימיה הראשונים של הנצרות המשיכו מאמיניה לנהוג כיהודים ולהתפלל

עמהם, וכדי לזהות את המינים ולהביא להוצאתם מן החברה היהודית, צורפה הזכרה מפורשת שלהם

בעיקר[אל ברכה זו. במהלך הדורות עברו על ברכה זו שינויים, תוספות והשמטות, הן בשל הצנזורה 

 והן בשל שינוי זהותם של הנזכרים בברכה זו, על פי תנאים היסטוריים מתחלפים.]בארצות הנצרות

בנוסח הברכה, כפי שהוא מצוי לפנינו, נמנים מלבד המינים גם "מלשינים", "אויבים" ו"זדים". בנוסחים

על הברכה שנוספה[אחרים מימי הביניים נזכרים צוררים, משומדים, נוצרים, עושי רשעה ודומיהם. 

] ברכת צמח דוד.]טו[אחרונה אל העמידה, והביאה כך את מספר ברכותיה לתשע-עשרה, ראה להלן, 

  מייד.כרגע:  אחרית טובה.   תקוה:  בפני השלטון הזר.   למלשינים:∞       צדק.צדקה:
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ÂŸÎÀÈ«‡ ÏŸ·ÕÚ ÈÃnŸÓ ^Ÿ‰ÕÈ ‰TœkÀ¨»˙V

ÂŸ‰ÃfÕÓ ÌÈDŸ‰Õ˙ ‰TŸÚÃwÕ˙» ¯Ÿ÷ÃaÕ˙» ¯ŸÓÃbÕ¯

˙»ŸÎÃlÕÂ ÌŸÃ̇÷ŸtœÏÈÕÂ ÌŸÃ̇ÎŸœÚÈÕa ÌœÓŸ‰Õ· ‰TŸÈÀÓÕÆ»È

aÀ‡ _»¯ÃzÀ·«÷ ¨‰Â‰È ‰ÕÈ«‡ ¯Ÿ·œÓ» ÌÈÃÎŸœÚÈÃÊ ÕÆÌÈD

¸‚È˛ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙Î¯· 

ÚÃ‰ ÏÃvÃcœÂ ÌÈNÈŸÚÃ‰ ÏÃÁ⁄Òœ¨ÌÈDÈ

ÂŸÚÃÊ ÏœOÕ÷ ÈŸ‡ÕÚ ˙ÈXÃnŸa ^ÕÈ ˙Èœ◊Ÿ‡TÕ¨Ï

ÂŸÚÃt ÏŸÏÕËÈÃa ˙ÕÙ«Ò ˙ÈŸ‰ÈVŒÂ ¨ÌŸÚÃb ÏÕ‰ ÈVÃvŒÂ ˜CŸÚÀÏÕ¨»È

ÈŒ‰¤ »ÓÀÁU ‡⁄ÓŒ‡ ‰Â‰È ^È¤‰¿ÕÆ»È

ÂŸÕ̇◊ ÔÀÎÀÏ ·«Ë ¯ŸÎÀ‰ ÏÃË«aŸÁœa ÌÈŸ÷œÓŸa ^Œ‡¤ÓŒ¨˙

ÂŸ◊œÁ ÌÈŒÏŸÚ »LœnÀ‰Œ¨Ì

Ï»ŸÏ«ÚÀ ‡¿ ÌÕk ÷«·œ· ÈŸ· ^ÀËÀÁŸÂ »ŸÚÃÁ ÏÃÒŸcŸ‰ ^ÃbÀa Ï«„Œ‡¤ÓŒ ˙œ÷ŸÚÀŸÆ»

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰œ÷ŸÚÀÓ» Ôœ·ŸËÀÏ ÁÃvÃcœÆÌÈNÈ

ששמה[  הענשת עושי הרשעה מגיעה להשלמתה במתן שכר לעושי הטוב. ברכה זו  ברכת הצדיקים:]יג[

 היא בת זוגה של ברכת המינים, והיא כוללת - בנוסחיה השונים - את כל]אינו נזכר בספרות חז"ל

הראויים לעזרת ה' ולרחמיו. בנוסח שלפנינו מתברכים, בין השאר, "חסידים", שהם אנשים הנוהגים

בהקפדה דתית לפנים משורת הדין, הן בין אדם לחברו והן בין אדם לאלהיו. כן נזכרים בברכה באופן

מיוחד "גרי הצדק", ומן הסתם מעוגנת הזכרה מפורשת זו בנסיבות היסטוריות שבהן צריך היה להדגיש

 ו"פליטת]ובהרבה נוסחים רק: "זקני עמך"[את מעלתם של המצטרפים לעם ישראל. "זקני שארית עמך" 

בית סופריהם" הם ביטויים שקשה לדייק במשמעותם, אך ברור שהם משקפים מצבים היסטוריים

שלאחר חורבן או פורענות, כאשר רק מעט מרבים, "שארית" או "פליטה", נחלצו מצרה. דעות שונות

ויש שהקדימו אותם עד לימיו של המלך ינאי[הושמעו באשר לזהותם ולזמנם של אותם זקנים וסופרים 

, אך הדברים לא הגיעו לידי הכרעה.]]המאה הראשונה לפני הספירה[

משען ומבטח:    גורלנו. חלקנו:יתעוררו.     יהמו:∞    תשמיד.   תמגר:  תשמיד מן השורש.   תעקר:  עושי רע.   הזדים:
מעניק תמיכה וביטחון.
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¸„È˛ÌÈÏ˘Â¯È ˙Î¯· 

ÂŸÏœ÷»¯ÈÀÏÃÈœÚ Ìœa ^YÈŸÁU⁄Óœz ÌÈÀ¨·»÷

ÂŸœ̇÷Ÿk›a ÔŸÎ«˙Àk dÃ‡⁄÷Œc ¯œaÃzYÀ¨

·»ŸÕ˙«‡ ‰Àa dŸa ·«¯JŸÈÀÓÕa »ÈœŸÈÃÏ«Ú ÔÀ¨Ì

ÂŸÎœqÕÂ@ ‡œÚ „Ã·ŸcŸÓ ^Ÿ‰ÕÏ ‰TŸÎ«˙Àz dÀÎœÆÔÈ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ«a ¨‰Â‰È ‰ÕÈ ‰Ÿ÷»¯ÀÏÀÈœÆÌ

¸ÂË˛„Â„ ÁÓˆ ˙Î¯· 

‡Œˆ ˙ŒÓÃc ÁÀÂœÚ „Ã·ŸcŸÓ ^Ÿ‰Õ˙ ‰TÃŸ̂ÓœÁÈÃ¨

ÂŸz «YKÀa Ì»¯œÚ»÷ÈÀŒ̇¨^

kœÏ ÈœÚ»÷ÈÀŸ̇eN ^œk »ÈÀ‰ ÏÃÆÌ«i

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰ÃŸ̂ÓœÁÈÃÈ ÔWM ŸÚ»÷ÀÆ‰

  תהליך הגאולה, שראשיתו בקיבוץ גלויות, יבוא לשיאו בבניין ירושלים ובכינון ברכת ירושלים:]יד[

 נחתמה בנוסח ארץ ישראל של ימי]ששמה לא נזכר בספרות חז"ל[מלכות בית דוד בתוכה. ברכה זו 

 וכללה]]נט ע"ג[תלמוד ירושלמי, ברכות ד, ה [חז"ל במילים "ברוך אתה ה', אלהי דוד ובונה ירושלים" 

שני נושאים המשלימים זה את זה. נוסחה כפי שהוא לפנינו משקף את המצב שלאחר החורבן, ואת

עניין מלך מבית דוד חוזר[האמונה שהשכינה יצאה מירושלים ההרוסה, ויש על כן להתפלל לשובה. 

]ונזכר גם בברכה הבאה, וראה שם.

  זו, ככל הנראה, הברכה האחרונה שצורפה אל תפילת העמידה, וכך הפך מספר ברכת צמח דוד:]טו[

. ברכה זו איננה מוכרת]אף שהשם הקדום, "שמונה עשרה", נותר כשהיה[ברכותיה לתשע-עשרה 

למקורות חז"ל הארצישראליים ואף לא למאות טכסטים של תפילה ופיוט שנמצאו בגניזה של קהיר,

המשקפים את נוסח התפילה של בני ארץ ישראל. למעשה חוזרת ברכה זו ומדגישה באופן מיוחד מה

שכבר נכלל בברכה הקודמת לה - הבקשה להשבת מלכות בית דוד. נחלקו הדעות בשאלת הנסיבות

ההיסטוריות שהביאו לצירופה של ברכה זו אל העמידה, ואולי נעשה הדבר בבבל כדי לרומם את מעמדו

של ראש הגולה, מנהיג היהדות הבבלית, אשר ייחס עצמו לבית דוד.

  תקומם בתוכה.לתוכה תכין:  לנצח.   עולם:     .  ]כגון בזכריה ב, יד[  כפי שהבטחת כאשר דברת:∞  

  גאולתך תביא להעצמת כוחו וגדולתו.וקרנו תרום בישועתך:.   ]ירמיה לג, טו[  כינוי למשיח צמח דוד:∞  
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¸ÊË˛‰ÏÈÙ˙ ÚÓÂ˘ ˙Î¯· 

‡À‰ ·ÀÁU⁄ÓÀ÷ ¨ÔŸÓÃÏ«˜ ÚÕ¨»

‡ ‰Â‰È¤‰¿ÕÂ Ò»Á ¨»ÈŸÁUÕÚ ÌÀÏÕ¨»È

ÂŸaKÕa ÏŸÁU⁄Óœ·» ÌÈŸ‡ Ô«ˆTŒz ˙ŸÙœlÀÕ̇¨»

kœ‡ ÈÕÓ«÷ ÏÕÚÃz ŸÙœÂ ˙«lŸÃ̇Á⁄»œ‡ ÌÈÀzÀ¨‰

Ó»œlŸÙÀŒÓ ^ÈÃÏŸkÕ‡ ÌJÈV »Ãz ÏŸ÷œ·ÈÕ¨»

ÁÀpÕÂ »ÃÚ⁄Õ÷» »ŸÓÃz ÚŸÙœlÀÕ̇™¨»

kœ‡ ÈÃzÀÓ«÷ ‰ÕÚÃz ŸÙœlÃk ˙Àt ÏŒÆ‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ«÷ ¨‰Â‰È ‰ÕÚÃz ŸÙœlÀÆ‰

 ÌÈÙÈÒÂÓ ÌÈÓ˘‚ ˙¯ÈˆÚ ˙Ú· ™¸¢Â˙ÏÙ˙ ÚÓ˘Â¢ È¯Á‡˛∫

ÂÃÚ⁄ÕÏ«Ú ‡V«a »Àa ÌŸÓœcÃ‰ ˙ÀÁU⁄ÓœÁ«a ¨ÌÈÕa ¯ŸÚÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕÏ ÏŸÚÈD«‰Ãb ÀÂ «ÏEŸ‰Ã˙UE

kŸÓ«÷ Æ«„«·ÕÚÃz ŸÙœlÀz ¨‰ÕË ÔÃÓ» ÏÀËÀÚ ¯Ãt ÏŸÕ‰ ÈÀ‡⁄Ó@ÀÂ ¨‰ŸÃ̇◊ŸaœÚÈÃ‡ Œ‰ ˙ÀÏ«ÚÀk Ì‹«l

Óœ·»hŒÓ» ¨^ÃlÕÈ ‡ÀÓ »ÈBœaœ˙«ÎYŒÓ» ^ÈÕÚ›÷ŒÓ ¯ÃzŸÃÈ ˙À÷ Æ^CŸÓ›Â ¯Ÿ‰ÃvÕ÷ ÏÀÀÓ «Ê ‰œkÀÏ

  בברכה זו נחתם קובץ שלוש-עשרה הברכות האמצעיות, המכילות בקשות ברכת שומע תפילה:]טז[

 מסכמת את הבקשות כולן]]ה ע"א[ששמה ידוע מן התלמוד הירושלמי, ברכות ב, ד [שונות. ברכה זו 

ומבקשת שהן תתקבלנה ברצון, וכבר בתקופת חז"ל התירו לכל מתפלל לשלב בתוכה, בניסוחו שלו ועל

. בסידורים שונים מוצעות כאן למתפללים]תלמוד בבלי, ברכות לא ע"א[פי צרכיו, את בקשותיו האישיות 

וראשיתה[שתי תפילות מנוסחות היטב, אחת הכוללת וידוי על החטאים ואחת המבקשת על הפרנסה 

במילים: "אתה הוא ה' האלהים הזן ומפרנס ומכלכל מקרני ראמים עד ביצי כינים. הטריפני לחם חוקי..."

.]ראה להלן[. בזמן עצירת גשמים אומרים כאן תפילה מיוחדת ]וכו'

 הונהג בשנה שחונה סדר קבוע של תעניות,]כמתואר במשנה תענית[ בתקופת חז"ל   ועננו בורא עולם:

שכלל צום ותפילות מיוחדות, תחילה ליחידים ולאחר מכן לציבור כולו. מנהג זה נעלם עם השנים, אך

 בשנים של בצורת.]הביניים–שנתחברה בימי[נותר לו זכר במנהג לומר את תפילת "ועננו בורא עולם" 

ההחלטה לומר תפילה זו תלויה במקום, בזמן, במתפללים וברבניהם.

  רחם עלינו.חננו:  אל תחזירנו בלא מילוי בקשותינו.    ריקם אל תשיבנו:∞  
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cÀ·ÀÓ» ¨ÚT ¯œkÀÓ ÏœÈÕÓ ÈÃ÷ŸÁœÓ» ˙ÈœkÀÓ ÏœÈÕt È‹ÚYÀ‹Â ¨˙«iÃÚ⁄◊ÕÏ ‰Àz dœÂOÀÂ ‰Ÿ‡ÃÁ⁄˙ÈX

÷ÀÂ Ò»Á ÆÌ«ÏŸÁUÕÚ ÌÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀz ÏŸ‡»·ÀÕ̇Ù» »Õ˙«¯Õ·» ̈ »ÈÀÎYÕa »Ÿ‚œ÷ŸÓÕ· ÈŸÎTÀÂ ̈ ‰ŸœÊŸkŒ‰

ÏŸÁÃiœÂ ÌÈÀ◊›·ÃÂ ÚŸ÷Àk Ì«ÏÃgÀœ‰ ÌÈÃÂ Æ˙«·«hŸ‰ÀÒÕÓ ¯œnŒc »pŒ·ŒÂ ¯ŸÁŒÂ ·WŸÚTÀÂ ¨·ŸÁÃiÀÚT ‰À‰

÷»Ÿ·œ·» ÈœfÀÂ ¨‰ŸÈÕŒ̂‰ ¯ÀÂ ÚTÀÁflÏÀÈœÚT ÌœÂ ÌÈŸ÷JœÓ» ÌÈŸ‡›ÚT ˙«ÚTœÂ ÌÈŸ÷Jœ‚» ÆÌÈŸÊ›Ú ¯ÀÏÕ»È

bŸÊÕÓ ˙«·«Ë ˙«¯œlŸÙÀŒÂ ¨^ÈŸÈœb›ÁU »l⁄ÓŒÚ ^ÈÃÓ Ïœ˙«cŒÂ ^ÈŸœ̇Ÿ̇Ã‰ÕÚ ‚œa ÌÀŒa ^ÈŸÓœcÃ˙

‰ÀÁU⁄ÓœÂ ¨ÌÈŸaKÕa ÏŸÁU⁄Óœ·» ÌÈŸ‡ Ô«ˆTŒz ˙ŸÙœlÀÕ̇Æ»

¸¢ÚÓÂ˘ ‰˙‡ ÈÎ¢ ÌÈÎÈ˘ÓÓÂ˛Æ

˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ˘

¸ÊÈ˛‰„Â·Ú‰ ˙Î¯· 

ˆYÕ‡ ‰Â‰È ¨‰¤‰¿Õ ¨»ÈaŸÚÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸÏœŸ̇ÙœlÀÀ̇÷ ÌŸÚÕ¨‰

ÂŸ‰À÷Õ‡ ·Œ‰ ˙ÀÚ⁄Ï ‰@«·œ·Eœa ¯ÈÕ˙ÈŒ¨^

ÂŸ‡œgÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ˙» ÏŸÙœlÀÀ̇Ó ÌŸ‰Õa ‰TŸ‡Ã‰⁄·À˙ ‰ŸaKÕa ÏŸ¨Ô«ˆT

˙»Ÿ‰œÏ ÈŸz Ô«ˆTÀÓœÚ „È⁄È ˙A«·œ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÃnŒÆ^

תפילת העמידה מסתיימת בשלוש ברכות, אשר חז"ל מתארים אותן כברכות  שלוש ברכות אחרונות:

. למעשה יש בהן, בצד הבעת]תלמוד בבלי, מגילה יח ע"א[תודה שאומר המתפלל לאחר בקשותיו 

התודה, גם בקשות לאומיות נוספות. שלוש ברכות אלה הן קדומות ביותר ומקורן בעבודת בית המקדש

.]משנה ראש השנה ד, ה[

ברכה זו, ששמה נזכר כבר במשנה, נאמרה יום יום בסמוך להקרבת הקרבנות   ברכת העבודה:]יז[

. לאחר החורבן הותאם נוסחּה]משנה תמיד ה, א[במקדש, ועיקרה בקשה שיתקבלו הקרבנות ברצון 

למציאות החדשה, ונוספה לה בקשה להחזרת עבודת הקרבנות על כנה ולשיבה מהירה של ה' אל ירושלים.

תלמוד ירושלמי יומא ז, א[קודם לחורבן היתה חתימת הברכה: "ברוך אתה ה' שאותך נירא ונעבוד" 
, אך עם החורבן, ולאור התחושה]]כב ע"א[שם סוטה ז, ו [, או "שאותך לבדך ביראה נעבוד" ]]מד ע"ב[

, שונתה החתימה. הנוסחה]דעה שלא כל החכמים היו שותפים לה[שהשכינה עזבה את עיר הקודש 

.]עמ' 85["שאותך לבדך ביראה נעבוד" נרמזת ב"ברכה אחת מעין שבע" הנאמרת בליל שבת 

  הקשב.שעה:  קבל ברצון.   רצה:∞       מידת הרחמים תגבר על מידת הדין.ויגלו רחמיך על מדותיך:    עתיד. אחרית:

.]הנשרפים באש[  הקרבנות אשי:  המקדש.   דביר ביתך:  עבודת הקרבנות.   העבודה:
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 ÌÈÙÈÒÂÓ ̆ „ÂÁ ̆ ‡¯·¸‰„ÈÓÚ‰ ̇ ÏÈÙ˙ ̇ ‡ ÌÈÈÒ˘ Ì„Â˜ ̄ ÎÊÂ ̈ ˙‡Ê ̇ Â˘ÚÏ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ
—‰„ÈÓÚ‰ ˙‡ ÌÈÈÒ˘ ¯Á‡Ï ¯ÎÊÂ ÁÎ˘˘ ÈÓ ª˘„ÁÓ ‰„Â·Ú‰ ˙Î¯· ˙‡ ÏÈÁ˙È 

 ‰ÏÂÎ—˘„ÁÓ ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙ ÏÎ ˙‡ ¯Ó‡ÈÂ ¯ÂÊÁÈ ˛∫

‡¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·ÕÈ ¨»ÈÃÚ⁄ÏŒÂ ‰ŸÈÀÂ ‡«·ŸÈÃbœÚÈÃÂ ¨ŸÈÕ‡TŒÂ ‰ŸÈÕˆTŒÂ ‰ŸÈœgÀÓÃÂ ¨ÚŸÈœtÀÂ „LŸÈœfÀÎÕ¯

ÊœÎŸ«¯ÕÙ» »œ«„OÕÂ »ŸÊœÎŸ‡ Ô«¯⁄˙«·ÕÂ ¨»ÈŸÊœÎŸÓ Ô«¯À÷œÁÈÃa Œc ÔÀÂœÚ „Ã·ŸcŒÂ ¨^ŸÊœÎŸÈ Ô«¯Ÿ÷»¯ÀÏÃÈœÌ

Úœ÷EJ ¯ÈŒÂ ¨^ŸÊœÎŸk Ô«¯ÀÚ ÏÃnŸa ^ÕÈ ˙Èœ◊Ÿ‡TÕÏ ÏŸÙÀŒÏ ¨^ÈœÙŸÏÕËÈÀÏ ‰Ÿ·«ËÀÏ ¨‰ŸÁÕÏ» ÔŸÁŒÒŒ„

Ï»ŸÁU⁄ÓœÏ ¨ÌÈŸÁÃiœÏ» ÌÈŸ÷Àa Ì«ÏŸ‰ ÷‡] Ì«ÈÃÁ›‰ ÷CÃfŒÆ‰

ÊÀÎŸ‡ ‰Â‰È »V¤‰¿ÕÏ «a »ÈŸ·«ËÀ¨‰

Ù»ÀÏ «· »BOœ·ŸÎTÀ¨‰

ÂŸ÷«‰œÚÈÕÏ «· »ŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœÆÌÈ

·»œ·EÃÈ ¯ŸÚ»÷ÀÂ ‰ŸÁU⁄ÓœÂ Ò»Á ÌÈŸÁÀpÕÂ »ŸÁUÕÚ ÌÀÏÕÂ »ÈŸ÷«‰œÚÈÕ¨»

kœ‡ ÈÕÏŒÚ ^ÈÕÈÕk ¨»Èœ‡ ÈÕÓ ÏŒÏŒÁ _ÃÂ Ô»pŸ‡ Ì»ÁUÀzÀÆ‰

ÂŸŒ̇Á¤ÊŒÈÀÚ ‰ÕÈÕa »ÈŸ·»÷ŸÏ ^Ÿœ̂a Ô«iŸÁU⁄ÓœÆÌÈ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃnÃÁ⁄Êœ÷ ¯ÈŸÎœÈÀÏ «˙Ÿœ̂ÆÔ«i

¸ÁÈ˛‰‡„Â‰‰ ˙Î¯· 

‰„È˜   ‡ ÌÈD«Ó⁄ÃÁŸÏ »À¨_

÷À‡ÃzÀ‡ ‰Â‰È ‡»‰ ‰¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·ÕÏ »ÈŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒ¨„

ישועה[  ובמה שנוגע לעניין ובדבר:    להצלה. לפליטה:  זכרוננו.   פקדוננו:  ויזכר.   ויפקד:  יתקבל ברצון.   ירצה:

  ותראינה.ותחזינה:.   ]ורחמים

 נאמרת באותם ימים שבהם היו]בשינויי לשון קלים[תוספת זו   אלהינו ואלהי אבותינו יעלה ויבוא:

. היא נזכרת כבר בספרות התנאים]ראש חודש, חגים, חול המועד[מקריבים בבית המקדש קרבן מוסף 

, שם היא נקראת בשם "קדושת היום", אך נוסחה הסופי גובש רק בימי הגאונים.]תוספתא ברכות ג, י[

הוספה זו באה להדגיש את ייחודו של היום, והיא שולבה בברכת העבודה דווקא, כיוון שהקרבן הנוסף

הוא שייחד את היום משאר הימים.

לקראת סיום תפילת העמידה מודה המתפלל לה' על כל החסדים שגמל עמו,   ברכת ההודאה:]יח[
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Á ¯»ˆÃiÕÓ ¨»ÈÀ‚ÕÈ Ôœ÷ŸÚÕ‡ »ÃzÀÏ ‡»‰ ‰ŸÂ ¯«„ÀÆ¯«„

l ‰C«Ÿ» ^ŸÒÃtÕz ¯Ÿ‰œlÀŒ̇¨^

ÚÃÁ ÏÃiÕ‰ »ÈÃnŸa ÌÈX»ÒŸÈÀ¨^C

ÂŸÚÃ Ïœ÷Ÿ˙«ÓÕ‰ »ÈÃtŸÏ ˙«„»˜À¨_

ÂŸÚÃ ÏœqŒ÷ ^ÈŒaŸÎÀÚ  Ì«È ÏœnÀ¨»

ÂŸÚÃ ÏœÙŸÏŸ˙«‡ŒÂ ^ÈŸ˙«·«ËŒ÷ ^ÈŒaŸÎÀÚ ÏÕÚ ¨˙ŒÂ ·WÀ·›Â ¯MŸÀ̂‰flÈTœÆÌ

‰Ãk ·«hœÎ ‡¿ ÈÀÁU »Ï⁄ÓŒÂ ¨^ÈŸ‰ÃÓŸÁUÕk Ìœ˙ ‡¿ ÈÃÁ »n⁄ÒÀ¨^ÈC

kœÓ ÈÕÏ«ÚÀeN ÌœÏ »ÈÀÆ_

 ÌÈÙÈÒÂÓ ‰ÎÂÁ·¸ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ—ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ ˛∫

ÂŸÚÃ‰ ÏÃpœqœÂ ÌÈŸÚÃ‰ ÏÃt‹Â ÔJYŸÚÃ‰ ÏÃbŸÂ ̇ «¯»·ŸÚÃ‰ ÏÃzŸÂ ̇ «Ú»÷ŸÚÃ‰ ÏÃpœÙŸÏÀÂ ̇ «‡ŸÚÃ‰ ÏÃpŒÁÀ˙«Ó

ÂŸÚÃ‰ ÏÃnœÏŸÁÀ÷ ˙«ÓŒÚÀ◊œ˙ÈÀÏ Ã‡⁄˙«·Õa »ÈÃiÀÓœ‰ ÌÈÀ‰Õa ÌÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

aœÓÈÕÓ ÈÃzœŸ̇ÈÀa »‰ŒÁ«È ÔÀÀk Ô›‰Õb ÔÀÁ Ï«„Ã÷Ÿ«ÓÃ·» È‡ÀÀk ¨ÂÈŸ÷ŒÚÀÓŸÓ ‰@ÃÏŸÈ ˙»ÎÀÂÀ‰ ÔÀ÷YÀÚÀ‰

ÚÃÚ ÏÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕÏ ÏŸ‰Ã÷ŸkœÁÈÀ˙T«z ÌŒÏ» ^Ÿ‰ÃÚ⁄·œÓ ÌTÈÕÁ‹wÕ«ˆY ÈŒÂ ¨^Ÿ‡ÃzÀa ‰ŸÁU⁄ÓŒ^È

‰ÀaUœÚ ÌÈÀÓÃzEÀÏ À‰Œa ÌŸÚÕˆ ˙À˙TÀ·U ¨ÌŸzÀ‡ Œ·ÈX ˙Àc ¨ÌÃŸzÀ‡ Œc ˙œÈÀ ¨ÌÀÓKŸzÀ‡ Œ˙

מתוך אמונה שכל בקשותיו בחלקה האמצעי של התפילה אכן יתמלאו. השם "הודאה" נזכר כבר במשנה

. בצד הבעת דברי תודה כוללת ברכה זו גם הכרזה על גדולתו של ה'. בשעת חזרת]ראש השנה ד, ה[

]ראה עמ' 41.[החזן על ברכה זו אומר הציבור נוסח שונה 

 נקבע, שיש להזכיר בחנוכה ובפורים את]תוספתא ברכות ג, י[החל מתקופת התנאים   על הנסים:

הסיפור ההיסטורי העומד ביסודם, תוך הבעת תודה על הנס שארע בהם לעם ישראל, ועל כן מוקמה

"על הנסים...[התוספת בברכת ההודאה. הנוסח שלפנינו גובש סופית בימי הגאונים. משפט ההקדמה 

 משותף לחנוכה ולפורים, ובעקבותיו באים ניסוחים שונים, על פי האירוע. באשר לסיפור]בזמן הזה"

, אינו נזכר]שבת כא ע"ב[החנוכה ראוי לציין כי סיפור פך השמן, המוכר לנו בעיקר מן התלמוד הבבלי 

כאן. בסיפור פורים מצוטט כמעט במלואו הפסוק ממגילת אסתר ג, יג.

  המצוות שאתה:חקי רצונך  במועד זה של השנה.    בזמן הזה:  דברי ישועה וגאולה.    נחמות:  ישועה.    פרקן:∞  

  באת לעזרתם.עמדת להם:רוצה בהן.    
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œÓOÀÀ̇Ó ¨ÌÀÒÃzYÀb œa ÌÈX«aŸÈÃÁ „ÃlÀ÷œÂ ¨ÌÈŸaUœa ÌÈŸÈÃÓ „ŸÚÃhœË» ¨ÌÈŸÓÕ‡œa ÌÈŸÈÃË „Ÿ¨ÌÈX«‰

÷Y»ÀÚœa ÌÈŸÈÃˆ „ÃcœÂ ¨ÌÈNÈŸÊÕa ÌÈDŸÈÃÒ«Ú „Ÿ˙T«˙ ÈLŒÏ» ¨^ŸÚ ^À◊œ˙ÈÀ÷ Õb ÌÀÂ Ï«„Ÿ÷«„J

aŸÏ«ÚÀÓŒÏ» ¨^ŸÚÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÀ◊œ˙ÈÀz ŸÚ»÷À‚ ‰ŸÏ«„ÀÙ» ‰‹k ÔJYŸ‰Ã‰ Ì«iÃfŒÂ Æ‰Ÿ‡ÃÁÃk ¯Ã_

aÀ· »‡ÀŒÏ ^Èœ·Eœa ¯ÈÕ˙ÈŒÙ» ¨^œ‡ »pŒ‰ ˙ÕÎÈÀÏŒÂ ¨^ŸËœ‰⁄‡ »¯ŒÓ ˙œcOÀ÷ŒÂ ¨^Ÿ‰œÏEœ »˜ÈÕ˙«¯

aŸÁÃŸ̂÷EJ ˙«¯ŒÂ ¨^Ÿ·JŸ÷ »ÚŸ«ÓÃÈ ˙ŸÓÕÁ È⁄‹kÀ‡ ‰ÕÏ ¨»lŸÏ» ˙«„«‰Ÿ‰ÃlÕÏ ÏŸ÷œÓŸ‰ ^ÃbÀÏ«„Æ

 ÌÈÙÈÒÂÓ ÌÈ¯ÂÙ·¸ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ—ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ ˛∫

ÂŸÚÃ‰ ÏÃpœqœÂ ÌÈŸÚÃ‰ ÏÃt‹Â ÔJYŸÚÃ‰ ÏÃbŸÂ ̇ «¯»·ŸÚÃ‰ ÏÃzŸÂ ̇ «Ú»÷ŸÚÃ‰ ÏÃpœÙŸÏÀÂ ̇ «‡ŸÚÃ‰ ÏÃpŒÁÀ˙«Ó

ÂŸÚÃ‰ ÏÃnœÏŸÁÀ÷ ˙«ÓŒÚÀ◊œ˙ÈÀÏ Ã‡⁄˙«·Õa »ÈÃiÀÓœ‰ ÌÈÀ‰Õa ÌÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

aœÓÈÕÓ ÈÀcYŸÎÃÂ ÈŸ‡ŒÒŸzÕa ̄Ÿ÷»÷Ã‰ ÔÃaœk ̈‰TÈŸ÷ŒÚÀÓÃÚ „⁄ÏÕ‰ÈŒ‰ ÌÀÓÀ‰ ÔÀ÷TÀa ̈ÚœwÕÏ ÷Ÿ‰Ã÷ŸÓœ„È

ÏÃ‰⁄Ï» ‚]Ÿ‡ÃaÕ‡ „Œk ˙À‰ ÏÃiŸÓ ÌÈD»‰œpÃÚÃÂ ¯ŸÚÃÊ „ÀË  ÔLÃÂ ÛŸÀ÷œa ÌÈŸ‡ Ì«ÈŒÁÀa ¨„œ÷Ÿ¿÷À‰

ÚÀ◊ÀÏ ¯ŸÁ›÷ ÷CŸÕÚ ÌÈÀ◊ÀÁ ‡»‰ ¨¯›‡ ÷C⁄÷» ¨¯@ŸÏÀÏÀÏ ÌÀÂ ÆÊ«·Ÿ‡ÃzÀa ‰ŸÁU⁄ÓŒ‰ ^ÈÀaUœÌÈ

‰ÕÙÃzYÀ‡ ŒÚ ̇⁄À̂Â ̈ «˙ŸÏNŸÏKŸzÀ‡ ŒÓ ̇ÃÁ⁄÷Ã·ŸÂ ̈ «zÃ‰⁄÷Õ˙«·Àb «l Ÿa «Ï»ÓŸÂ ̈ «÷‡]ŸÀ̇«˙«‡ »Ï

ÂŸ‡Œa ˙ÀÀÚ ÂÈÃ‰ ÏÀÚÕÆı

ÂŸÚÃk Ï‹lÀÈ ÌœŸ̇aÀ_UÂ ŸÈœŸ̇Ó«¯ÃÂ ÌŸÈœŸ̇ÃrÕ÷ ‡œÓŸÓ ^ÃÏŸkÕz »ÀÓœÏ „ÈŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

 ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú·¸ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ—ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ ˛∫

Î»Ÿ˙›Ï ·ŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœk ÌÈÀa ÏŸÕ· ÈŸ˙ÈXŒÆ^

ÂŸÎÀ‰ ÏÃÁÃiœq ^»„«È ÌÈŒÏÀ¨‰

Âœ‰ÈÃÏŸÂ »Ïœ·ÈÀ‡ »ÎYŒ÷ ˙œÓŸ‰ ^ÃbÀa Ï«„Œ‡¤ÓŒÏ ˙ŸÏ«ÚÀk Ìœ¨·«Ë È

אף שברכת ההודאה עיקרה שבח, נהגו מאז ימי הגאונים לצרף אליה גם בקשה קצרה  וכתב לחיים:

ההולמת את רוח הימים הנוראים, וראה עמ' 17.

מסימני[  ניקו פנו:  קדש הקדשים שבמקדש.    דביר ביתך:      גלוי לעיני כל כאור השמש.כהיום הזה:  עושי רע.    זדים:

והשבות ביטלת את מזימתו.    :הפרת את עצתו  ולבזוז את רכושם.    ושללם לבוז:  לכלות.    ולאבד:   .]האלילות
 הבריות.החיים:  על כל מה שמנינו לעיל.    ועל כלם:       הענשת אותו במה שביקש לעשות לאחרים.   לו גמולו בראשו:
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בבית המקדש נהגו הכהנים לברך את העם בכל יום, בנוסח שנקבע בתורה: "יברכך   ברכת השלום:]יט[

. לאחר]במדבר ו, כד-כו[ה' וישמרך / יאר ה' פניו אליך ויחונך / ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום" 

,]עמ' 262[ ובמוסף ]עמ' 195[החורבן נקבע שהכהנים ימלאו את חובת הברכה בבתי הכנסת, בשחרית 

. בצד ברכת הכהנים נאמרה]ביום הכיפורים[ ובנעילה ]בימי תענית[ובהזדמנויות מיוחדות גם במנחה 

, או בדומה להן, והיא נעשתה לברכה]תלמוד בבלי, מגילה יח ע"א[בקשה שפתחה במילים "שים שלום" 

החותמת את תפילת העמידה. הברכה, שנוסחה רומז למילותיה של ברכת כהנים, מדגישה את ערך

השלום על מלוא משמעויותיו: שלמות ושלוה רוחנית וחומרית.

.]ראה עמ' 17[גם זו מן התוספות שצורפו אל העמידה בתקופת הגאונים   בספר חיים:

  תורה שעל פיהתורת חיים:  במאור פניך.   באור פניך:∞    ראוי.   נאה:  שאתה טוב בעצם מהותך.   הטוב שמך:

  דברי ישועה וגאולה.ונחמות:  אהבת הצדק.   וצדקה: מתנהלים החיים ואשר שמירתה מבטיחה חיים.  

‰À‡ÕÈ ÏŸÚ»÷ÀÕ̇Â »ŸÚŒÊŸ˙TÕÒ »ŒÏÀ‰ ¨‰À‡Õ‰ ÏÃÆ·«h

‰„È˜a   À‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰Ã÷ ·«hœÓŸÏ» ^Ÿ ^À‡ŒÏ ‰ŸÆ˙«„«‰

¸ËÈ˛ÌÂÏ˘‰ ˙Î¯· 

◊œ÷ ÌÈÀ·«Ë Ì«ÏÀ·» ‰ŸÎTÀ¨‰Á ÃiœÁ ÌÈÕÂ ÔÀÁŒÒŒÂ „ŸÁU⁄Óœ¨ÌÈ

ÚÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÃnŒÆ^

aÀÎYÕ‡ »À·œk »È‹lÀk »Ÿ‡ŒÁÀa „Ÿt ¯«‡ÀŒ¨^È

kœ· ÈŸt ¯«‡ÀŒ ^ÈÀÃ̇zÀl À‡ ‰Â‰È ¨»¤‰¿ÕÁ ˙U«z ¨»ÈÃiœÂ ÌÈŸ‡Ã‰⁄·ÃÁ ˙ŒÒŒ¨„

ˆ»Ÿ·» ‰J@ŸÎTÀÂ ‰ŸÁU⁄ÓœÂ ÌÈŸÁÃiœÂ ÌÈŸ÷ÀÆÌ«Ï

ÂŸÈ ·«Ëœ‰ŸÈŒa ‰ŸÚÕÈŒÏ ^ÈŸ·ÀÎYÕ »Ï»Ÿ·À‡ _VŒk ˙ÀÚ ÏÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕÏ

aŸÎÀÚ ÏÕ·» ˙ŸÎÀ÷ ÏÀÚÀa ‰œ÷ŸÓ«ÏŒÆ^

 ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú·¸ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ—ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ ˛∫

aŸÒÕÙŒÁ ¯Ãiœa ¨ÌÈŸÎTÀÂ ‰Ÿ÷ÀÙ» ¨Ì«ÏÃYÀÒÀ·«Ë ‰À‚» ¨‰ŸÊÕÈ ¨˙«·«Ë ˙«¯ŸÂ ˙«Ú»÷ŸŒÁÀ ¨˙«ÓœfÀÎÕÂ ¯ŸœkÀÕ̇·

ÏŸÙÀŒ‡ ¨^È⁄ÃÁŸÂ »ŸÎÀÚ ÏÃnŸa ^ÕÈ ˙Èœ◊Ÿ‡TÕÏ ¨ÏŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœÏ» ÌÈŸ÷ÀÆÌ«Ï

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃÓŸ·À‡ _VŒÚ ˙ÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕa ÏÃgÀÆÌ«Ï
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‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙ ÌÂÈÒ· ˙ÂÙÒÂ˙

Èœ‰ŸÏ »ÈŸ‡ Ô«ˆTœÓŸÙ ÈVœÂ ÈŸ‰Œ‚ŸÏ Ô«ÈœaœÏ ÈŸÙÀŒÂ ÈX»ˆ ‰Â‰È ¨^ÈŸ‚›‡⁄ÏœÆÈ

‡¤‰¿Ã ¨ÈŸˆ›Ï ¯Ÿ«÷œÓ ÈÕ◊» ÚTŸÙÀÃ̇Ó ÈœcÃaÕÓ ¯œÓYÀÂ ¨‰ŸÏœÓŸÏKŸÏÃ ÈÃÙŸ÷œÈ

œ̇c›Â ¨ÌŸÃÙŸ÷œk ÈŒÚÀÙÀÏ ¯Ãk›z Ïœ‰ŸÈŒt Æ‰ŸÃ̇Ï Áœaœa ÈŸ˙T«˙ŒÂ ¨^Ÿ‡ÃÁ⁄Ó ÈVœŸ̂˙«Œz ^ÈœcY›Û

ÃÙŸ÷œÂ ÆÈŸÎÀ‰ ÏÃwÀÓœÂ ÌÈŸ‰Ã÷«ÁŸ·œÚ ÌÈÀÏÃÚT ÈÀÓ ¨‰Ÿ‰Õ‰ ‰TÀÙÕÚ ¯⁄À̂À̇Â ÌŸÏKŸÏL

ÓÃÁ⁄÷Ã·ŸzÀÆÌ

ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ‡ ‰Â‰È ¨^È¤‰¿ÃÂ ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·ÃÈ÷ ¨Œ˙ ‡`ÃÚ⁄ÏŒN ‰Ÿ‡Ã‡ ˙ÀÚ Ì@ÀÏÃÈ

ÂŸN ‡¿Ÿ‡Àœ̇Ú ÈÃ‡ Ï⁄ÁÕÂ ¨ÌÈXŸ÷Œ‡ ‡`ŒÎŸ‰ Ò«ÚÃÂ Ì«iŸ÷Œ‡ ‡`ÃÎŸÚœÒÈŒÂ ¨^ŸÃ̇vœÏÈÕœÓ ÈœiÕŒ̂¯

‰ÀÂ ¨ÚTŸÕ̇a ÔŸÏœaœ‰ ÈÃÎŸÀÚÀÂ ‰ÃÚ⁄ÀÂÀÓ Æ‰ÃÏŸkÕÂ »Õ‰¿‡ÕÈ »ÈÃÁÕ÷ „œÓŸa ^ŸÏ«ÚÀÓŒa ¨^ŸÕ‰

ÚœÈ ¨^YÈÃqÕa „Õ˙ÈŸÂ ^Ÿ÷ÃÎŸÏÕ‰ ÏÕÎÈÀÏŒÂ ¨^ŸaKÕb ı»aN ıÀÏ‹Ù» ¨˙«iŸˆ ‰B›‡ŒÂ ^Ÿ◊ÃnÃÁ

Ú⁄˙@ŒÚ Æ^⁄◊ÕÏ ‰ŸÓÃÚÃ÷ ÔŸÓŒÚ ¨^⁄◊ÕÏ ‰ŸÓÃÚÃÈ ÔŸÓœÈŒÚ ¨^⁄◊ÕÏ ‰ŸÓÃÚÃ˙T«z ÔŒÚ ¨^⁄◊Õ‰

אף שתפילת העמידה גופה מסתיימת בברכת השלום, נוספו בסופה  תוספות בסיום תפילת העמידה:

עם הזמן - מימי הגאונים ואילך - תוספות שונות בעלות גוון אישי, המנוסחות בדרך כלל בלשון יחיד

 הפסוק "יהיו לרצון אמרי פי". אמירתו כאן]א[. התוספות נחלקות לחמש יחידות: ]שלא כמקובל בסידור[

, ויש בו בקשה מפורשת לקבלת התפילה, דבר]תלמוד בבלי, ברכות ד ע"ב[היא לפי קביעתו של ר' יוחנן 

ברכות יז[ הקטע שראשיתו במילים "אלהי נצור". מקורו בתלמוד הבבלי ]ב[שראוי לעשותו עם סיומה. 

 שנהג לומר אותו דרך קבע בסוף תפילתו.]= בנו של רבינא[, המספר על האמורא מר בריה דרבינא ]ע"א

 הקטע "יהי רצון מלפניך]ג[בסידור הוא מופיע בשינויים קלים, ויש בו ביטוי בולט של ענוה וביטול עצמי. 

 כתפילות]]ז ע"ד[ברכות ד, ב [... צורי וגאלי". קטע זה מופיע ברובו בשינויים קלים בתלמוד הירושלמי 

עמ'[ המשפט "עשה שלום... ואמרו אמן". משפט זה לקוח מסיומו של הקדיש ]ד[פרטיות של חכמים. 

 הקטע "יהי רצון מלפניך... שיבנה]ה[, כולל ההכרזה "ואמרו אמן", שאינה הולמת את תפילת היחיד. ]44

.]]להלן, עמ' 375[אבות ה, כג [בית המקדש ... קדמניות". קטע זה לקוח בעיקרו מן המשנה 

ולמקללי נפשי     שלא לדבר. מדבר:  שמור את לשוני שלא לדבר רע.     נצר לשוני מרע:  מחשבותי.    הגיון לבי:∞  
  האויבים.הקמים:  .  ]והוא ביטוי של ענוה[  בזויה ולא נחשבת כעפר:  שלא אגיב על קללות המופנות אלי.    תדם:

  הבאשכלל:       עשה שהעולם כולו יכיר בך כאל אחד ויחיד.  יחד שמך בעולמך:  יקנאו בי.   תעלה קנאת אדם עלי:∞  

  עם ישראל.צאנך:לידי שלמות.   

תהלים יט, טו
תלמוד בבלי
ברכות יז ע"א
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ÏŸÓÃÚÃgHO ÔÀŒ̇Ï  Æ^ŸÓÃÚÃÈ  ÔÕÁÀÏŸÈ Ô»ˆŸ÷«‰ ¨^ÈCÈDœÚÈÀÈ ‰ŸÓœÈŸÂ ^ÃÚ⁄ÕœÆÈ

Èœ‰ŸÏ »ÈŸ‡ Ô«ˆTœÓŸÙ ÈVœÂ ÈŸ‰Œ‚ŸÏ Ô«ÈœaœÏ ÈŸÙÀŒÂ ÈX»ˆ ‰Â‰È ¨^ÈŸ‚›‡⁄ÏœÆÈ

¨ÌÈÙÏÂ ÔÈÓÈ „ˆÏ ¨Ï‡Ó˘ „ˆÏ ‰„È˜ „Â˜Ï ¨˙È¯ÂÁ‡ ˙ÂË˜ ˙ÂÚÈÒÙ ˘ÂÏ˘ ÚÂÒÙÏ ÌÈ‚‰Â
∫¯ÓÂÏÂ ‰ÓÈ„˜ ˙ÂË˜ ˙ÂÚÈÒÙ ˘ÂÏ˘ ÚÂÒÙÏ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ

Ú›◊Œ÷ ‰À Ì«Ï¸·Ú˘¯˙ ÈÓÈ ˙˘Â·‰ ‡ÂÓ¯ÈÌ∫ ‰ÃgÀÌ«Ï˛a œÓŸÓ«¯ÀÈ ‡»‰ ¨ÂÈÃÚ⁄◊Œ÷ ‰ÀÚ Ì«ÏÀÏÕ»È

ÂŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÂ ¨ÏŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈÎÈ˘ÓÓÂ

ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ‡ ‰Â‰È ¨^È¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ»È÷ ¨ŒiœaÀŒ‰

aÕ‰ ˙ÈÃnœcOÀa ÷œÓŸ‰Õ· ‰TŸÈÀÓÕÂ ¨»ÈŸÕ̇Á ÔŒÏŸa »LŸ˙T«˙ŒÂ Æ^Ÿ÷À ÌÃÚ⁄·Àa ^EŸÈœ‡YÀ‰

kœÓÈÕÏ«Ú ÈÀÎ» ÌŸ÷ÀœÓEK ÌÈ›œÆ˙«i

ÂŸÚÀ·YÀÏ ‰ÃÓ ‰Â‰ÈœŸÁÃÈ ˙ŸÂ ‰@»‰œ÷»¯ÈÀÏÀœ¨Ì

kœÓÈÕÏ«Ú ÈÀÎ» ÌŸ÷ÀœÓEK ÌÈ›œÆ˙«i

תהלים ס, ז

תהלים יט, טו

, והוא ביטוי מוחשי]יומא נג ע"ב[מנהג זה מתועד בתלמוד הבבלי   שלוש פסיעות קטנות אחורנית:

 יציאה בדרך של כבוד מלפני מלך מלכי המלכים. צעדים אלו ניצבים כנגד הצעדים—לסיום התפילה 

.]עמ' 15[שבתחילת העמידה 

  מחשבות.הגיון:.   ]שהוא יקר בעיני ה' כיד ימין[ כינוי לעם ישראל      ימינך:   עם ישראל.  ידידיך:.   ]מצרה[  ינצלו יחלצון:

.]שבהם עמד המקדש על מכונו[  כימי קדם, כימי העבר כימי עולם:  גורלנו.   חלקנו:∞    בעולמות העליונים.   במרומיו:

  קרבנות עם ישראל.מנחת יהודה וירושלם:  תנעם, תהיה לרצון.   וערבה:

מלאכי ג, ד

משנה אבות ה, כג
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‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙ ÏÚ ÔÊÁ‰ ˙¯ÊÁ

kœ÷ ÈÕ‡ ‰Â‰È ÌŒ‰ ¨‡TOÀ‚ »·›Ï ÏCÕ‰¿‡Õ∫»È

‡⁄IÀ◊ ¨ÈŸÙÀÃ̇z ÈœÙŸzÀÙ» ÁœÈ ÈÃbœz „ÈŸ‰œlÀŒ̇∫^

˙ÂÂ˘‡¯ ˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ˘

¸ ‡˛˙Â·‡ ˙Î¯· 

‰„È˜   aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ¨»È

‡¤‰¿Õ‡ ÈÃ·Ÿ‰TÀ‡ ¨Ì¤‰¿ÕÈ ÈœŸ̂ÁÀÂ ¨˜Õ‰¿‡ÕÈ ÈÃÚ⁄¨·S

‰À‡Õ‰ ÏÃbÀ‰ Ï«„ÃbœÂ ¯«aŸ‰Ã‡ ¨‡T«pÕÚ ÏŒÏŸ¨Ô«È

Ó«bÕÁ Ï⁄ÒÀ·«Ë ÌÈDœ«˜ ¨ÌÈÕ‰ ‰Ãk›¨Ï

ÂŸÎ«ÊÕÁ ¯ÃÒŸ‡ ÈBÀÓ» ˙«·Õ·œ‡«‚ ‡ÈÕÏ Ïœ·ŸÕ· ÈŸÕ‰ÈŒÏ ÌŸÓÃÚÃ÷ ÔŸa «ÓŸ‡Ã‰⁄·ÀÆ‰

∫ÔÊÁ‰ ÍÎ ¯Á‡Â Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú·

ÊÀÎŸÏ »VŸÁÃiœÓ ¨ÌÈŒÏŒÁ _ÀÙÕa ıÃÁÃiœÂ ¨ÌÈŸÎÀŸ̇·Õa »ŸÒÕÙŒ‰ ¯ÃÁÃiœÏ ÌÈŸÓÃÚÃŸ‡ ^¤‰¿œÁ ÌÈÃiœÆÌÈ

ÓŒÏŒÊ«Ú _Õ÷«Ó» ¯œÚÈÃÓ» À‚ÕÆÔ

 ‰„È˜a  À‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰À‚Õ‡ ÔÃ·Ÿ‰TÀÆÌ

, נוסדה בתקופת המשנה]=ש"ץ[  החזרה על תפילת העמידה בידי החזן, הוא שליח הציבור חזרת החזן:

, למען אלה שלא ידעו לומר את התפילה על פה, שכן סידורים כתובים טרם היו]ראש השנה ד, ט[

הרמב"ם,[בנמצא. מנהג זה נשתרש, ולא נתבטל גם כשהפכו הסידורים הכתובים להיות נפוצים מאוד. 

במצרים של המאה השתים-עשרה, ניסה לבטל את חזרת החזן, אך נסיונו לא עלה יפה ודעתו לא

 בחזרת החזן על העמידה חלים כמה שינויים ביחס לתפילת היחיד, ונעיר]נתקבלה בסופו של דבר.

עליהם במקומם. הציבור משתתף בחזרת החזן בשתי דרכים: הוא עונה "ברוך הוא וברוך שמו" לאחר

, וכן עונה הציבור]בראש הברכה הראשונה ובחתימת כל הברכות[כל פעם שהחזן אומר "ברוך אתה ה'" 

"אמן" בסוף כל ברכה וברכה. לביאור תפילת העמידה ראה לעיל, עמ' 15 ואילך.

דברים לב, ג

תהלים נא, יז
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¸ ·˛˙Â¯Â·‚ ˙Î¯· 

‡ÃzÀb ‰œÏ ¯«aŸÏ«ÚÀ‡ Ì⁄IÀ ¨ÈÓŸÁÃiÕÓ ‰Õœ̇‡ ÌÈÃzÀÏ ·U ¨‰Ÿ÷«‰œÚÈÃ¨

·˜Èı ‡ÂÓ¯ÔÊÁ‰ ∫ ‰ „ÈX«ÓÃhÀÏ       ·ÁÂ¯Û ‡ÂÓ¯ÔÊÁ‰ ∫ ÓÃgœ‰ ·ÈÀÁ»¯Ã‰ „ÈX«Ó» ÃbŒ÷ŒÌ

ÓŸÎÃÏŸkÕÁ ÏÃiœa ÌÈŸÁŒÒŒÓ ¨„ŸÁÃiÕÓ ‰Õœ̇a ÌÈŸÁU⁄ÓœaU ÌÈœ¨ÌÈ

Ó«ÒÕÙ« _ŸÏœÂ ¨ÌÈŸÙ«¯ÕÏ«Á ‡œÓ» ¨ÌÈÃzœ‡ ¯È⁄¨ÌÈX»Ò

Ó»ŸiKÕ‡ Ì¤»ÓÀÏ «˙œ÷ÈÕÕÚ ÈÀÙÀÆ¯

ÓœÎ ÈÀa ^«ÓÃÚÃb ÏŸÓ» ˙«¯»·œÓ«c ÈŒÏ ‰À¨_

ÓŒÏŒÓ _ÕÓœÓ» ˙ÈŸÁÃiŒÓ» ‰ÃŸ̂ÓœÁÈÃÈ ŸÚ»÷ÀÆ‰

∫ÔÊÁ‰ ÍÎ ¯Á‡Â Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú·

ÓœÎ ÈÀ‡ ^«ÓÀ‰ ·ÀÁU⁄ÓÀÎ«Ê ¨ÔÕÈ ¯ŸÏ ÂÈT»ˆŸÁÃiœa ÌÈŸÁU⁄ÓœÆÌÈ

ÂŸŒ‡¤ÓÀ‡ ÔÃzÀÏ ‰Ÿ‰ÃÁ⁄Ó ˙«ÈÕœ̇ÆÌÈ

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰ŸÁÃiÕ‰ ‰ÃnÕœ̇   ÆÌÈ‰„ÈÓÚ

¸‚˛‰˘Â„˜ 

ÔÊÁÂ Ï‰˜   ÃcOœ÷ÈÀÂ _ŸÃÚ⁄ˆÈXÀ _kŸ›ÚÃ◊ ÌœÁÈÃ◊ „«Ò ÃÙYÕ¨÷CS È ‰ÃÓŸ÷ÃlŸ÷œÏ ÌÈŸgHO ̂À¨‰

kÃkÀÚ ·»˙ÃÈ ÏÃ „Ÿ·œ‡ÈŒÂ ∫^ŸÊ ‡TJŒ‡ ‰ŒÊ ÏŒÂ ‰Ÿ‡ÀÓÃÆ¯

Æ¢˘Â„˜ ̆ Â„˜ ̆ Â„˜¢ ̇ ¯ÈÓ‡ ̇ Ú˘· ÌÈÓÚÙ ̆ ÂÏ˘ ̇ ÂÚ·ˆ‡‰ ̇ Âˆ˜ ÏÚ ËÚÓ ÌÓÂ¯˙‰Ï ÌÈ‚‰Â

ÔÊÁÂ Ï‰˜÷«„J ÷«„J ÷«„J ˆ ‰Â‰ÈŸ·ÀÓ ¨˙«‡ŸÎ ‡¿À‰ ÏÀ‡Àk ıWŸÆ«„«·

ÏŸÚ‹nÀÀ̇Ó ÌŸ÷ÃaŸÁœÂ ÌÈŸÓ«‡Ÿ∫ÌÈX

  על תפילה זו ומשמעותה ראה להלן, עמ' 190.קדּושה:

,]"שרפי קדש"[ המלאכים ]"סוד"[ של חבורת ]"נעם שיח"[ נאמר לפניך דברי קדושה והערצה, כשירתם  נקדישך וכו':∞  

 אל מול השרפים,]קבוצות אחרות של מלאכים עולות ממקומן[  לעמתם וכו':האומרים שלוש פעמים "קדוש".   

 "ברוך כבוד ה' ממקומו".:ואומרות

ישעיה ו, ג
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ÔÊÁÂ Ï‰˜aÀk _»¯ŸÓ ‰Â‰È „«·œnŸÆ«Ó«˜

·»Ÿ·DŸ÷EJ ÈVŸk ^ÀÏ ·»˙ÕÓ‡›∫¯

ÔÊÁÂ Ï‰˜ÈœÓŸÏ ‰Â‰È _¿ŸÏ«ÚÀ‡ ¨Ì¤‰¿ÃÈœˆ _œÏ Ô«iŸÂ ¯IÀ‰ ¨¯IÃÏŸÈ»ÏÀÆd

ÔÊÁ‡ÃzÀÂ ÷«„J ‰Ÿ÷œÓŸ÷«„O» ¨÷«„J ^œa ÌÈŸÎÀÈ Ì«È ÏŸ‰ÃÏŸq ^»ÏŒÏÀ¨‰

kœ‡ ÈÕÓ ÏŒÏŒb _ÀÂ Ï«„Ÿ‡ ÷«„JÀzÀÆ‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰À‡Õ‰ ÏÃwÀ   Æ÷«„‰·È˘È

∫‰Î¯·‰ ˙‡ ÔÊÁ‰ Ì˙ÂÁ ‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃnŒÏŒ‰ _ÃwÀÆ÷«„

˘ÂÏ˘–˙ÂÈÚˆÓ‡ ˙ÂÎ¯· ‰¯˘Ú

¸ „˛˙Ú„‰ ˙Î¯· 

‡ÃzÀ«Á ‰ÕÏ ÔŸ‡Àc Ì@ÃÚÃ ˙Ó»ŸÏÃnÕÏ „Œ‡¤a ÷«œÈÀÆ‰

ÁÀpÕÓ »Õ‡œzŸÁ ^ÀÎŸÓÀa ‰œÈÀÂ ‰ÀÚ@ÃÆ˙

aÀ‡ _»¯ÃzÀ«Á ¨‰Â‰È ‰Õ‰ ÔÃcÀÚÃÆ˙

¸ ‰˛‰·Â˘˙‰ ˙Î¯· 

‰⁄÷œ·ÈÕ‡  »À·œÏ »ÈŸ˙T«˙Œ^Â ¨Ÿ·YJÕÓ »ÃÏŸkÕÏ »ÃÚ⁄˙@«·Œ¨^

ÂŸ‰ÃÁ⁄Êœa »VÈœŸ̇·»÷À÷ ‰ŸÏÕÓÀÏ ‰ŸÙÀŒÆ^È

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰Àˆ«¯Œa ‰œŸ̇·»÷ÀÆ‰

¸ Â˛‰ÁÈÏÒ‰ ˙Î¯· 

ÒŸÏÃÏ ÁÀ‡ »À·œk »ÈœÁ ÈÀËÀ¨»‡Ó ŸÁÃÏ ÏÀÓ »ÃÏŸkÕk »œÙ ÈÀ÷ÀÚŸ¨»

kœ‡ ÈÕÂ ·«Ë ÏŸÒÃlÀ‡ ÁÀzÀÆ‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀÁ ¨‰Â‰È ‰Ã‰ Ô»pÃnÃaYŒÏ ‰œÒŸÁ¿ÃÆ

יחזקאל ג, יב

תהלים קמו, י
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¸ Ê˛‰ÏÂ‡‚‰ ˙Î¯· 

‡YÕ ‰À· ‡ŸÚÀŸÈÕ¨»Â Ÿ·ÈXÀ·ÈX ‰Õ¨»

»‚Ÿ‡ÀÏÕ‚ »Ÿ‡‹lÀ÷ ‰ŸÏÕÓÀÓ ‰Ÿ‰ÕÏ ‰TŸÓÃÚÃ÷ ÔŸÓŒ¨^

kœ‡ ÈÕ‡«b ÏÕÁ ÏÀÊÀ‡ ˜ÀzÀÆ‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡«b ¨‰Â‰È ‰ÕÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÆÏ

¸ Á˛‰‡ÂÙ¯‰ ˙Î¯· 

ÙYÀ‡ÕÂ ‰Â‰È »ŸÕÙTÕ¨‡÷«‰ œÚÈÕÂ »ŸœeÀ÷ÕÚÀk ¨‰œ˙ ÈŸ‰œlÀÕ̇‡ »ÀzÀ¨‰

ÂŸ‰ÃÚ⁄ÏÕ‡ ‰⁄Î»¯ÀÓ» ‰ÃtYÕÏ ‡ŸÎÀz ÏÃÁ⁄‡»ÏÕÏ» »ÈŸÎÀÓ ÏÃÎŸ·«‡Õ¨»È

‡»ÙYÀ÷ ‰ŸÏÕÓÀÏ ‰ŸÎÀÓ ÏÃ˙«kÕ¨»È

kœ‡ ÈÕÓ ÏŒÏŒÙ«¯ _Õ ‡Œ‡¤ÓÀÂ ÔŸÁU⁄ÓÀ‡ ÔÀzÀÆ‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀÙ«¯ ¨‰Â‰È ‰ÕÏ«Á ‡ÕÚ ÈÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕÆÏ

¸ Ë˛ÌÈ˘‰ ˙Î¯· 

aÀÚ _VÀÏÕ‡ ‰Â‰È ̈ »È¤‰¿Õ‡ ̈ »ÈŒ‰ ̇ÃgÀÀ‰ ‰Ãf›˙‡Â Ÿ‡Œk ̇ÀÓ ÏœÈÕ˙ ÈŸ‡»·ÀÀ̇Ï dŸ·«ËÀÂ ̈ ‰ŸÕ̇Ô

∫ÔÊÁ‰ ¯ÓÂ‡ ıÈ˜· aŸÎTÀ‰       ÔÊÁ‰ ¯ÓÂ‡ Û¯ÂÁ·∫ ËÃÓ» ÏÀËÀÏ ¯œ·ŸÎTÀ‰

ÚÃt ÏŸÕ‰ ÈÀ‡⁄Ó@ÀÂ ‰Ÿ◊ÃaŸÚÕÓ »œ·»hÀ¨d

·»À÷ _VŸÀÕ̇k »ÃgÀœ‰ ÌÈÃÏ ˙«·«hœ·ŸÎTÀ¨‰

kœ‡ ÈÕÓ» ·«Ë ÏÕËœ‡ ·ÈÃzÀÓ» ‰Ÿ·À‰ _VÃgÀœÆÌÈ

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰Ÿ·À‰ _VÃgÀœÆÌÈ

¸ È˛˙ÂÈÂÏ‚ ıÂ·È˜ ˙Î¯· 

zŸa ÚKŸÙ«÷Àb ¯ÀÏ Ï«„ŸÁÕ˙»¯Õ¨»Â Ÿ◊À ‡ÕÏ ÒŸaKÕb ıÀÏ‹˙«iÕ¨»È
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ÂŸaKŸÕ̂È »ÃÁÃÓ „Ÿ‰ÕÓ ‰TÕ‡ÃaYÃk ÚÃŸ‰ ˙«ÙÀ‡ÀÏ ıWŸ‡ÃˆYÕÆ»

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰ŸaKÕ ıœÁEÕÚ ÈÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕÆÏ

¸ ‡È˛ËÙ˘Ó‰ ˙Î¯· 

‰À÷œ·ÈÀÙ«÷ ‰ŸËÕk  »ÈŸ·À«÷‡XÀ¨‰Â ŸÚ«È⁄Õ̂k »ÈŸ·ÃzŸÁœlÀ¨‰

ÂŸ‰ÀÒÕÓ ¯œnŒÈ »pÀÂ Ô«‚Ã‡⁄ÀÁÀ¨‰

Ó»ŸÚ _¿ÀÏÕÓ »ÈŸ‰Õ‡ ‰TÃzÀÏ ‰Â‰È ‰Ÿ·ÃcŸa ^ŸÁŒÒŒ·» „ŸÁU⁄Óœa ¨ÌÈŸŒ̂·» ˜CŸÓœ÷ŸtÀÆË

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰ŒÏŒ‰«‡ _Õˆ ·ŸÓ» ‰J@œ÷ŸtÀÆË

∫‰Î¯·‰ ˙‡ ÔÊÁ‰ Ì˙ÂÁ ‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃnŒÏŒ‰ _Ãnœ÷ŸtÀÆË

¸ ·È˛ÌÈÈÓ‰ ˙Î¯· 

ÂŸÏÃnÃÏŸ÷œÈœ‡ ÌÈÃz ÏŸ‰œ˙ ÈœÂOÀ¨‰Â ŸÎÀ‰ ÏÃnœÈœk ÌÈŸ‚WÃÈ Ú›·‡Õ¨»„

ÂŸÎÀÈ«‡ ÏŸ·ÕÚ ÈÃnŸÓ ^Ÿ‰ÕÈ ‰TœkÀ¨»˙V

ÂŸ‰ÃfÕÓ ÌÈDŸ‰Õ˙ ‰TŸÚÃwÕ˙» ¯Ÿ÷ÃaÕ˙» ¯ŸÓÃbÕ¯

˙»ŸÎÃlÕÂ ÌŸÃ̇÷ŸtœÏÈÕÂ ÌŸÃ̇ÎŸœÚÈÕa ÌœÓŸ‰Õ· ‰TŸÈÀÓÕÆ»È

aÀ‡ _»¯ÃzÀ·«÷ ¨‰Â‰È ‰ÕÈ«‡ ¯Ÿ·œÓ» ÌÈÃÎŸœÚÈÃÊ ÕÆÌÈD

 ¸È‚˛ ·¯Î˙ ‰ˆ„È˜ÈÌ

ÚÃ‰ ÏÃvÃcœÂ ÌÈNÈŸÚÃ‰ ÏÃÁ⁄Òœ¨ÌÈDÈ

ÂŸÚÃÊ ÏœOÕ÷ ÈŸ‡ÕÚ ˙ÈXÃnŸa ^ÕÈ ˙Èœ◊Ÿ‡TÕ¨Ï

ÂŸÚÃt ÏŸÏÕËÈÃa ˙ÕÙ«Ò ˙ÈŸ‰ÈVŒÂ ¨ÌŸÚÃb ÏÕ‰ ÈVÃvŒÂ ˜CŸÚÀÏÕ¨»È

ÈŒ‰¤ »ÓÀÁU ‡⁄ÓŒ‡ ‰Â‰È ^È¤‰¿ÕÆ»È

ÂŸÕ̇◊ ÔÀÎÀÏ ·«Ë ¯ŸÎÀ‰ ÏÃË«aŸÁœa ÌÈŸ÷œÓŸa ^Œ‡¤ÓŒ¨˙
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ÂŸ◊œÁ ÌÈŒÏŸÚ »LœnÀ‰Œ¨Ì

Ï»ŸÏ«ÚÀ ‡¿ ÌÕk ÷«·œ· ÈŸ· ^ÀËÀÁŸÂ »ŸÚÃÁ ÏÃÒŸcŸ‰ ^ÃbÀa Ï«„Œ‡¤ÓŒ ˙œ÷ŸÚÀŸÆ»

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰œ÷ŸÚÀÓ» Ôœ·ŸËÀÏ ÁÃvÃcœÆÌÈNÈ

¸ „È˛ÌÈÏ˘Â¯È ˙Î¯· 

ÂŸÏœ÷»¯ÈÀÏÃÈœÚ Ìœa ^YÈŸÁU⁄Óœz ÌÈÀ¨·»÷

ÂŸœ̇÷Ÿk›a ÔŸÎ«˙Àk dÃ‡⁄÷Œc ¯œaÃzYÀ¨

·»ŸÕ˙«‡ ‰Àa dŸa ·«¯JŸÈÀÓÕa »ÈœŸÈÃÏ«Ú ÔÀ¨Ì

ÂŸÎœqÕÂ@ ‡œÚ „Ã·ŸcŸÓ ^Ÿ‰ÕÏ ‰TŸÎ«˙Àz dÀÎœÆÔÈ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ«a ¨‰Â‰È ‰ÕÈ ‰Ÿ÷»¯ÀÏÀÈœÆÌ

¸ ÂË˛„Â„ ÁÓˆ ˙Î¯· 

‡Œˆ ˙ŒÓÃc ÁÀÂœÚ „Ã·ŸcŸÓ ^Ÿ‰Õ˙ ‰TÃŸ̂ÓœÁÈÃ¨

ÂŸz «YKÀa Ì»¯œÚ»÷ÈÀŒ̇¨^

kœÏ ÈœÚ»÷ÈÀŸ̇eN ^œk »ÈÀ‰ ÏÃÆÌ«i

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰ÃŸ̂ÓœÁÈÃÈ ÔWM ŸÚ»÷ÀÆ‰

¸ ÊË˛‰ÏÈÙ˙ ÚÓÂ˘ ˙Î¯· 

‡À‰ ·ÀÁU⁄ÓÀ÷ ¨ÔŸÓÃÏ«˜ ÚÕ¨»

‡ ‰Â‰È¤‰¿ÕÂ Ò»Á ¨»ÈŸÁUÕÚ ÌÀÏÕ¨»È

ÂŸaKÕa ÏŸÁU⁄Óœ·» ÌÈŸ‡ Ô«ˆTŒz ˙ŸÙœlÀÕ̇¨»

kœ‡ ÈÕÓ«÷ ÏÕÚÃz ŸÙœÂ ˙«lŸÃ̇Á⁄»œ‡ ÌÈÀzÀ¨‰

Ó»œlŸÙÀŒÓ ^ÈÃÏŸkÕ‡ ÌJÈV »Ãz ÏŸ÷œ·ÈÕ¨»

ÁÀpÕÂ »ÃÚ⁄Õ÷» »ŸÓÃz ÚŸÙœlÀÕ̇¨»
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kœ‡ ÈÃzÀÓ«÷ ‰ÕÚÃz ŸÙœlÃk ˙Àt ÏŒÆ‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ«÷ ¨‰Â‰È ‰ÕÚÃz ŸÙœlÀÆ‰

 ÔÊÁ‰ ÛÈÒÂÓ ÌÈÓ˘‚ ˙¯ÈˆÚ ˙Ú·¸ ¢Â˙ÏÙ˙ ÚÓ˘Â¢ È¯Á‡˛∫

ÂÃÚ⁄ÕÏ«Ú ‡V«a »Àa ÌŸÓœcÃ‰ ˙ÀÁU⁄ÓœÁ«a ¨ÌÈÕa ¯ŸÚÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕÏ ÏŸÚÈD«‰Ãb ÀÂ «ÏEŸ‰Ãk ˙UEŸÓ«÷ Æ«„«·ÕÚÃ

zŸÙœlÀz ̈‰ÕË ÔÃÓ» ÏÀËÀÚ ̄Ãt ÏŸÕ‰ ÈÀ‡⁄Ó@ÀÂ ̈‰ŸÃ̇◊ŸaœÚÈÃ‡ Œ‰ ̇ÀÏ«ÚÀk Ì‹Ó «lœ·»hŒÓ» ̈^ÃlÕÈ ‡ÀÓ »ÈBœaœ˙«ÎYŒ^È

Ó»ÕÚ›÷ŒÓ ̄ÃzŸÃÈ ̇À÷ Æ^CŸÓ›Â ̄Ÿ‰ÃvÕ÷ ÏÀÀÓ «Ê ‰œkÀc ÏÀ·ÀÓ» ̈ÚT ̄œkÀÓ ÏœÈÕÓ ÈÃ÷ŸÁœÓ» ̇ ÈœkÀÓ ÏœÈÕt È‹ÚYÀ‹¨˙«i

ÂÃÚ⁄◊ÕÏ ‰Àz dœÂOÀÂ ‰Ÿ‡ÃÁ⁄÷ ̇ ÈXÀÂ Ò»Á ÆÌ«ÏŸÁUÕÚ ÌÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀz ÏŸ‡»·ÀÕ̇Ù» »Õ˙«¯Õ·» ̈ »ÈÀÎYÕa »Ÿ‚œ÷ŸÓÕÈ

·ŸÎTÀÂ ̈ ‰ŸœÊŸkŒÏ ‰ŸÁÃiœÂ ÌÈÀ◊›·ÃÂ ÚŸ÷Àk Ì«ÏÃgÀœ‰ ÌÈÃÂ Æ˙«·«hŸ‰ÀÒÕÓ ̄œnŒc »pŒ·ŒÂ ̄ŸÁŒÂ ·WŸÚTÀÂ ̈ ·ŸÁÃiÀÚT ‰À‰

÷»Ÿ·œ·» ÈœfÀÂ ̈ ‰ŸÈÕŒ̂‰ ̄ÀÂ ÚTÀÁflÏÀÈœÚT ÌœÂ ÌÈŸ÷JœÓ» ÌÈŸ‡›ÚT ̇ «ÚTœÂ ÌÈŸ÷Jœ‚» ÆÌÈŸÊ›Ú ̄ÀÏÕb »ÈŸÊÕ˙«·«Ë ̇ «¯

ÓœlŸÙÀŒÂ ̈ ^ÈŸÈœb›ÁU »l⁄ÓŒÚ ̂ ÈÃÓ Ïœ˙«cŒÂ ̂ ÈŸœ̇Ÿ̇Ã‰ÕÚ ‚œa ÌÀŒa ̂ ÈŸÓœcÃ‰ ̇ÀÁU⁄ÓœÂ ̈ ÌÈŸaKÕa ÏŸÁU⁄Óœ·» ÌÈŸÔ«ˆT

‡Œz ˙ŸÙœlÀÕ̇ Æ»  ¸¢ÚÓÂ˘ ‰˙‡ ÈÎ¢ ÍÈ˘ÓÓÂ˛Æ

˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ˘

¸ ÊÈ˛‰„Â·Ú‰ ˙Î¯· 

ˆYÕ‡ ‰Â‰È ¨‰¤‰¿Õa ¨»ÈŸÚÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸÏœŸ̇ÙœlÀÀ̇÷ ÌŸÚÕ‰¨

ÂŸ‰À÷Õ‡ ·Œ‰ ˙ÀÚ⁄Ï ‰@«·œ·Eœa ¯ÈÕ˙ÈŒ¨^

ÂŸ‡œgÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ˙» ÏŸÙœlÀÀ̇Ó ÌŸ‰Õa ‰TŸ‡Ã‰⁄·À˙ ‰ŸaKÕa ÏŸ¨Ô«ˆT

˙»Ÿ‰œÏ ÈŸz Ô«ˆTÀÓœÚ „È⁄È ˙A«·œ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÃnŒÆ^

∫ÔÊÁ‰ ÛÈÒÂÓ ˘„ÂÁ ˘‡¯·

‡¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·ÕÈ ¨»ÈÃÚ⁄ÏŒÂ ‰ŸÈÀÂ ‡«·ŸÈÃbœÚÈÃÂ ¨ŸÈÕ‡TŒÂ ‰ŸÈÕˆTŒÂ ‰ŸÈœgÀÓÃÂ ¨ÚŸÈœtÀÂ „LŸÈœfÀÎÕ¯

ÊœÎŸ«¯ÕÙ» »œ«„OÕÂ »ŸÊœÎŸ‡ Ô«¯⁄˙«·ÕÂ ¨»ÈŸÊœÎŸÓ Ô«¯À÷œÁÈÃa Œc ÔÀÂœÚ „Ã·ŸcŒÂ ¨^ŸÊœÎŸÈ Ô«¯Ÿ÷»¯ÀÏÃÈœÌ

Úœ÷EJ ¯ÈŒÂ ¨^ŸÊœÎŸk Ô«¯ÀÚ ÏÃnŸa ^ÕÈ ˙Èœ◊Ÿ‡TÕÏ ÏŸÙÀŒÏ ¨^ÈœÙŸÏÕËÈÀÏ ‰Ÿ·«ËÀÏ ¨‰ŸÁÕÏ» ÔŸÁŒÒŒ„

Ï»ŸÁU⁄ÓœÏ ̈ÌÈŸÁÃiœÏ» ÌÈŸ÷Àa Ì«ÏŸ‰ ÷‡] Ì«ÈÃÁ›‰ ÷CÃfŒÊ  Æ‰ÀÎŸ‡ ‰Â‰È »V¤‰¿ÕÏ «a »ÈŸ·«ËÀ‰

ÔÓ‡ ∫ÌÈÂÚÂ¸˛Ù»   ÀÏ «· »BOœ·ŸÎTÀ ‰¸ÔÓ‡˛Â   Ÿ÷«‰œÚÈÕÏ «· »ŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœ ÌÈ¸ÔÓ‡˛·» Æœ·EÃ¯



41

ÓÁ‰ ÏÚ¯· ˘·˙

ÈŸÚ»÷ÀÂ ‰ŸÁU⁄ÓœÂ Ò»Á ÌÈŸÁÀpÕÂ »ŸÁUÕÚ ÌÀÏÕÂ »ÈŸ÷«‰œÚÈÕk ¨»œ‡ ÈÕÏŒÚ ^ÈÕÈÕk ¨»Èœ‡ ÈÕÓ ÏŒÏŒ_

ÁÃÂ Ô»pŸ‡ Ì»ÁUÀzÀÆ‰

ÂŸŒ̇Á¤ÊŒÈÀÚ ‰ÕÈÕa »ÈŸ·»÷ŸÏ ^Ÿœ̂a Ô«iŸÁU⁄ÓœÆÌÈ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃnÃÁ⁄Êœ÷ ¯ÈŸÎœÈÀÏ «˙Ÿœ̂ÆÔ«i

Æ¢Ô·¯„ ÌÈ„ÂÓ¢ Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰‡„Â‰‰ ˙Î¯· Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ‰˜ÏÁ ˙‡ ¯ÓÂ‡ ÔÊÁ‰˘ ‰Ú˘·

¸ ÁÈ˛‰‡„Â‰‰ ˙Î¯· 

‰„È˜   ‡ ÌÈD«Ó⁄ÃÁŸÏ »À¨_ ÷À‡ÃzÀ‡»‰ ‰

‡ ‰Â‰È¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·ÕÏ »ÈŸÏ«ÚÀÌ

ÂÀÚŒÁ ̄ »ˆ ̈ „ÃiÕÓ ̈ »ÈÀ‚ÕÈ Ôœ÷ŸÚÕ‡ »ÃzÀ‡»‰ ‰

ÏŸÂ ̄ «„Àl ‰C« Æ¯«„Ÿ» ̂ŸÒÃtÕz ̄Ÿ‰œlÀŒ̇¨^

ÚÃÁ ÏÃiÕ‰ »ÈÃnŸa ÌÈX»ÒŸÈÀÂ ¨^CŸÚÃÏ

œ÷Ÿ˙«ÓÕ‰ »ÈÃtŸÏ ˙«„»˜ÀÂ ¨_ŸÚÃ ÏœqŒ^È

÷ŒaŸÎÀÚ Ì«È ÏœnÀÂ ¨»ŸÚÃ ÏœÙŸÏŸ˙«‡Œ^È

ÂŸ˙«·«ËŒ÷ ^ÈŒaŸÎÀÚ ÏÕÚ ¨˙ŒÂ ·WÀ·›¯M

ÂŸÀ̂‰flÈTœ‰ ÆÌÃk ·«hœÎ ‡¿ ÈÀÁU »Ï⁄ÓŒ¨^È

ÂŸ‰ÃÓŸÁUÕk Ìœ˙ ‡¿ ÈÃÁ »n⁄ÒÀk ¨^ÈCœÓ ÈÕÏ«ÚÀeN ÌœÏ »ÈÀÆ_

  כבר בתקופת האמוראים נהגו שהמתפללים היו אומרים נוסח משלהם בשעה שהחזן חזרמודים דרבנן:

בקול רם על ברכת ההודאה. נראה שנוהג זה נולד מן התחושה, שיש להותיר לכל מתפלל מקום לביטוי

אישי משלו, לפחות בשעת אמירת דברי תודה. הקטע שלפנינו הוא צירוף שנעשה בסוף ימי התלמוד

. הקטע קרוי "מודים]תלמוד בבלי, סוטה מ ע"א[מנוסחים שונים שהוצעו מפי חכמים שונים למטרה זו 

. כדי לא להקנות ל"מודים דרבנן" מעמד]"רבנן"[דרבנן", היינו: נוסחי "מודים" שהציעו לומר רבותינו 

זהה לשאר ברכות העמידה, נחתם הקטע ב"ברוך אל ההודאות", ללא הזכרה מפורשת של שם ה'.

¢Ô·¯„ ÌÈ„ÂÓ¢

‰„È˜  ‡ ÌÈD«Ó⁄ÃÁŸÏ »À¨_÷ À‡ÃzÀ‰Â‰È ‡»‰ ‰

‡¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ‡ ¨»È¤‰¿ÕÎ ÈÀa ÏÀ◊À¨¯

ˆ«ÈŸˆ«È »VÕa ¯Ÿ÷‡Vœa Æ˙ÈŸÂ ˙«ÎTŸ˙«‡@«‰

ÏŸ÷œÓŸ‰ ^ÃbÀÂ Ï«„Ÿ‰ÃwÀÚ ÷«„Ã÷ ÏŒ‰ŒÁ¤Èœ˙ÈÀ»

ÂŸiNÃÓŸzÀk Æ»Õz ÔŸÁÃiÕ˙» »ŸiKŸÓÕÂ »ŸŒ̇‡¤Ò›Û

bÀÏ‹˙«iÕÏ »ÈŸÁÃŸ̂÷EJ ˙«¯ŒÏ ^œ÷ŸÓ›Á ¯‹wŒ^È

ÂŸÏÃÚ⁄«ˆY ˙«◊ŒÏ» ^ŸÚÀ·ŸcŸa ^ŸÏÕ·À÷ ·ÀÏÕÚ ¨ÌÃÏ

÷Œ‡ÀÏ ÌÈD«Ó »Àa ¨_À‡ _»¯Õ‰ ÏÃÆ˙«‡@«‰

  האלאל ההודאות:בזכות דברי התודה.     על שאנו מודים:  ירושלים.   חצרות קדשך:  כל האנושות.    כל בשר:∞  

שהכל מודים לו.
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∫ÔÊÁ‰ ÛÈÒÂÓ ‰ÎÂÁ·

ÂŸÚÃ‰ ÏÃpœqœÂ ÌÈŸÚÃ‰ ÏÃt‹Â ÔJYŸÚÃ‰ ÏÃbŸÂ ̇ «¯»·ŸÚÃ‰ ÏÃzŸÂ ̇ «Ú»÷ŸÚÃ‰ ÏÃpœÙŸÏÀÂ ̇ «‡ŸÚÃ‰ ÏÃpŒÁÀ˙«Ó

ÂŸÚÃ‰ ÏÃnœÏŸÁÀ÷ ˙«ÓŒÚÀ◊œ˙ÈÀÏ Ã‡⁄˙«·Õa »ÈÃiÀÓœ‰ ÌÈÀ‰Õa ÌÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

aœÓÈÕÓ ÈÃzœŸ̇ÈÀa »‰ŒÁ«È ÔÀÀk Ô›‰Õb ÔÀÁ Ï«„Ã÷Ÿ«ÓÃ·» È‡ÀÀk ¨ÂÈŸ÷ŒÚÀÓŸÓ ‰@ÃÏŸÈ ˙»ÎÀÂÀ‰ ÔÀ÷YÀÚÀ‰

ÚÃÚ ÏÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕÏ ÏŸ‰Ã÷ŸkœÁÈÀ˙T«z ÌŒÏ» ^Ÿ‰ÃÚ⁄·œÓ ÌTÈÕÁ‹wÕ«ˆY ÈŒÂ ¨^Ÿ‡ÃzÀa ‰ŸÁU⁄ÓŒ^È

‰ÀaUœÚ ÌÈÀÓÃzEÀÏ À‰Œa ÌŸÚÕˆ ˙À˙TÀ·U ¨ÌŸzÀ‡ Œ·ÈX ˙Àc ¨ÌÃŸzÀ‡ Œc ˙œÈÀ ¨ÌÀÓKŸzÀ‡ Œ˙

œÓOÀÀ̇Ó ¨ÌÀÒÃzYÀb œa ÌÈX«aŸÈÃÁ „ÃlÀ÷œÂ ¨ÌÈŸaUœa ÌÈŸÈÃÓ „ŸÚÃhœË» ¨ÌÈŸÓÕ‡œa ÌÈŸÈÃË „Ÿ¨ÌÈX«‰

÷Y»ÀÚœa ÌÈŸÈÃˆ „ÃcœÂ ¨ÌÈNÈŸÊÕa ÌÈDŸÈÃÒ«Ú „Ÿ˙T«˙ ÈLŒÏ» ¨^ŸÚ ^À◊œ˙ÈÀ÷ Õb ÌÀÂ Ï«„Ÿ÷«„J

aŸÏ«ÚÀÓŒÏ» ¨^ŸÚÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÀ◊œ˙ÈÀz ŸÚ»÷À‚ ‰ŸÏ«„ÀÙ» ‰‹k ÔJYŸ‰Ã‰ Ì«iÃfŒÂ Æ‰Ÿ‡ÃÁÃk ¯Ã_

aÀ· »‡ÀŒÏ ^Èœ·Eœa ¯ÈÕ˙ÈŒÙ» ¨^œ‡ »pŒ‰ ˙ÕÎÈÀÏŒÂ ¨^ŸËœ‰⁄‡ »¯ŒÓ ˙œcOÀ÷ŒÂ ¨^Ÿ‰œÏEœ »˜ÈÕ˙«¯

aŸÁÃŸ̂÷EJ ˙«¯ŒÂ ¨^Ÿ·JŸ÷ »ÚŸ«ÓÃÈ ˙ŸÓÕÁ È⁄‹kÀ‡ ‰ÕÏ ¨»lŸÏ» ˙«„«‰Ÿ‰ÃlÕÏ ÏŸ÷œÓŸ‰ ^ÃbÀÏ«„Æ

∫ÔÊÁ‰ ÛÈÒÂÓ ÌÈ¯ÂÙ·

ÂŸÚÃ‰ ÏÃpœqœÂ ÌÈŸÚÃ‰ ÏÃt‹Â ÔJYŸÚÃ‰ ÏÃbŸÂ ̇ «¯»·ŸÚÃ‰ ÏÃzŸÂ ̇ «Ú»÷ŸÚÃ‰ ÏÃpœÙŸÏÀÂ ̇ «‡ŸÚÃ‰ ÏÃpŒÁÀ˙«Ó

ÂŸÚÃ‰ ÏÃnœÏŸÁÀ÷ ˙«ÓŒÚÀ◊œ˙ÈÀÏ Ã‡⁄˙«·Õa »ÈÃiÀÓœ‰ ÌÈÀ‰Õa ÌÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

aœÓÈÕÓ ÈÀcYŸÎÃÂ ÈŸ‡ŒÒŸzÕa ̄Ÿ÷»÷Ã‰ ÔÃaœk ̈‰TÈŸ÷ŒÚÀÓÃÚ „⁄ÏÕ‰ÈŒ‰ ÌÀÓÀ‰ ÔÀ÷TÀa ̈ÚœwÕÏ ÷Ÿ‰Ã÷ŸÓœ„È

ÏÃ‰⁄Ï» ‚]Ÿ‡ÃaÕ‡ „Œk ˙À‰ ÏÃiŸÓ ÌÈD»‰œpÃÚÃÂ ¯ŸÚÃÊ „ÀË  ÔLÃÂ ÛŸÀ÷œa ÌÈŸ‡ Ì«ÈŒÁÀa ¨„œ÷Ÿ¿÷À‰

ÚÀ◊ÀÏ ¯ŸÁ›÷ ÷CŸÕÚ ÌÈÀ◊ÀÁ ‡»‰ ¨¯›‡ ÷C⁄÷» ¨¯@ŸÏÀÏÀÏ ÌÀÂ ÆÊ«·Ÿ‡ÃzÀa ‰ŸÁU⁄ÓŒ‰ ^ÈÀaUœÌÈ

‰ÕÙÃzYÀ‡ ŒÚ ̇⁄À̂Â ̈ «˙ŸÏNŸÏKŸzÀ‡ ŒÓ ̇ÃÁ⁄÷Ã·ŸÂ ̈ «zÃ‰⁄÷Õ˙«·Àb «l Ÿa «Ï»ÓŸÂ ̈ «÷‡]ŸÀ̇«˙«‡ »Ï

ÂŸ‡Œa ˙ÀÀÚ ÂÈÃ‰ ÏÀÚÕÆı

ÂŸÚÃk Ï‹lÀÈ ÌœŸ̇aÀ_UÂ ŸÈœŸ̇Ó«¯ÃÂ ÌŸÈœŸ̇ÃrÕ÷ ‡œÓŸÓ ^ÃÏŸkÕz »ÀÓœÏ „ÈŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

∫ÔÊÁ‰ ÍÎ ¯Á‡Â Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú·

Î»Ÿ˙›Ï ·ŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœk ÌÈÀa ÏŸÕ· ÈŸ˙ÈXŒÆ^

ÂŸÎÀ‰ ÏÃÁÃiœq ^»„«È ÌÈŒÏÀ¨‰
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Âœ‰ÈÃÏŸÂ »Ïœ·ÈÀ‡ »ÎYŒ÷ ˙œÓŸ‰ ^ÃbÀa Ï«„Œ‡¤ÓŒÏ ˙ŸÏ«ÚÀk Ìœ¨·«Ë È

‰À‡ÕÈ ÏŸÚ»÷ÀÕ̇Â »ŸÚŒÊŸ˙TÕÒ »ŒÏÀ‰ ¨‰À‡Õ‰ ÏÃÆ·«h

‰„È˜a   À‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰Ã÷ ·«hœÓŸÏ» ^Ÿ ^À‡ŒÏ ‰ŸÆ˙«„«‰

¸ ËÈ˛ÌÂÏ˘‰ ˙Î¯· 

◊œ÷ ÌÈÀ·«Ë Ì«ÏÀ·» ‰ŸÎTÀ¨‰Á ÃiœÁ ÌÈÕÂ ÔÀÁŒÒŒÂ „ŸÁU⁄Óœ¨ÌÈ

ÚÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÃnŒÆ^

aÀÎYÕ‡ »À·œk »È‹lÀk »Ÿ‡ŒÁÀa „Ÿt ¯«‡ÀŒ¨^È

kœ· ÈŸt ¯«‡ÀŒ ^ÈÀÃ̇zÀl À‡ ‰Â‰È ¨»¤‰¿ÕÁ ˙U«z ¨»ÈÃiœÂ ÌÈŸ‡Ã‰⁄·ÃÁ ˙ŒÒŒ¨„

ˆ»Ÿ·» ‰J@ŸÎTÀÂ ‰ŸÁU⁄ÓœÂ ÌÈŸÁÃiœÂ ÌÈŸ÷ÀÆÌ«Ï

ÂŸÈ ·«Ëœ‰ŸÈŒa ‰ŸÚÕÈŒÏ ^ÈŸ·ÀÎYÕ »Ï»Ÿ·À‡ _VŒk ˙ÀÚ ÏÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕÏ

aŸÎÀÚ ÏÕ·» ˙ŸÎÀ÷ ÏÀÚÀa ‰œ÷ŸÓ«ÏŒÆ^

∫ÔÊÁ‰ ÍÎ ¯Á‡Â Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú·

aŸÒÕÙŒÁ ¯Ãiœa ¨ÌÈŸÎTÀÂ ‰Ÿ÷ÀÙ» ¨Ì«ÏÃYÀÒÀ·«Ë ‰À‚» ¨‰ŸÊÕÈ ¨˙«·«Ë ˙«¯ŸÂ ˙«Ú»÷ŸŒÁÀ ¨˙«ÓœfÀÎÕÂ ¯ŸœkÀÕ̇·

ÏŸÙÀŒ‡ ¨^È⁄ÃÁŸÂ »ŸÎÀÚ ÏÃnŸa ^ÕÈ ˙Èœ◊Ÿ‡TÕÏ ¨ÏŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœÏ» ÌÈŸ÷ÀÆÌ«Ï

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃÓŸ·À‡ _VŒÚ ˙ÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕa ÏÃgÀÆÌ«Ï
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ÌÏ˘ ˘È„˜

ÈœŸ̇bÃcÃÂ ÏŸÈœŸ̇cKÃ÷ ÷ŸÓÕaU dÀÆ‡

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÚÀÏŸÓÀc ‡œ· ÈŸÎ ‡Tœ˙»ÚYÕÂ ¨dŸÈÃÓŸÏœ_È

ÓÃÏŸ˙»ÎÕÂ dŸÈÃŸ̂ÓÃt Á‹JYÕÂ dœÓ ·VJÈŸ÷œÁÈÕÆd

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÁÃiÕ·» Ô«ÎÈŸÓ«ÈÕ·» Ô«ÎÈŸÁÃiÕc ÈŸÎÀa ÏÕ˙È

Èœ◊Ÿ‡TÕa ¨ÏÃÚ⁄‚ÀÏÀ·» ‡œÊŸÓÃ¨·ÈXJ Ô

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÈ ÆÔŸ‰Õ÷ ‡ŸÓÕaU dÀÓ ‡Ÿ·ÀÏ _UŸÚÀÏÃÌ

Ï»ŸÚÀÏŸÓÕÚ ÈÀÏŸÓÃiÀÆ‡

ÈœŸ̇aÀÂ _UŸÈœ÷ŸzÃaÃÂ ÁŸÈœŸ̇tÀ‡ÃÂ ¯ŸÈœŸ̇Ó«¯ÃÌ

ÂŸÈœŸ̇ÃrÕÂ ‡ŸÈœŸ̇‰ÃcÀÂ ¯ŸÈœŸ̇ÚÃlŒÂ ‰ŸÈœŸ̇‰ÃlÀÏ

÷ŸÓÕc dŸ÷ERÀa ‡ŸÆ‡»‰ _ÈX

‡ÀÓÕÆÔ

ÏŸÚÕlÀÓ ‡œk ÔÀa ÏœÎYÀÀ̇‡  ¸ ·Ú˘¯˙ ÈÓÈ

˙˘Â·‰∫ ÏŸÚÕlÀÏ ‡ŸÚÕlÀÓ ‡œkÀa ÏœÎYÀÀ̇‡˛
ÂŸ÷œ˙TÈÀz ‡‹÷ŸaŸÁÀÀ̇Â ‡ŸŒÁ¤ÓÀÀ̇‡

cÃ‡⁄Óœa ÔTÈŸÚÀÏŸÓÀÂ ¨‡Ÿ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

zœŸ̇aKÃˆ ÏŸ˙«ÏŸ·» Ô«‰À˙»ÚŸc Ô«‰ŸÎÀa ÏÕ˙È

Èœ◊Ÿ‡TÕ‡ Ì@˜ Ï⁄c Ô«‰»·œ· Èœ÷ŸÓÃiÀÂ ¨‡Ÿ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

ÈŸ‰Õ÷ ‡ŸÏÀÓÀaU ‡ÀÓ ‡œ÷ ÔŸÓÃiÀÂ ‡ŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœÌÈ

ÚÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÂ ¨ÏŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

Ú›◊Œ÷ ‰À Ì«Ï¸ ·Ú˘¯ ̇ÈÓÈ ˙˘Â·‰∫ ‰ÃgÀÌ«Ï ̨aœÓŸÓ«¯ÀÈ ‡»‰ ̈ ÂÈÃÚ⁄◊Œ÷ ‰ÀÚ Ì«ÏÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕ¨Ï

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

∫ÌÂ‚¯˙

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È
¸ ÔÓ‡˛Æ

ÍÈÏÓÈÂ ÂÂˆ¯Î ‡¯·˘ ÌÏÂÚ·
ÆÂÁÈ˘Ó ·¯˜ÈÂ Â˙ÚÂ˘È ÁÈÓˆÈÂ Â˙ÂÎÏÓ

 ¸ÔÓ‡˛Æ

˙È· ÏÎ ÈÈÁ·Â ÌÎÈÓÈ·Â ÌÎÈÈÁ·
¨·Â¯˜ ÔÓÊ·Â ‰¯‰Ó· Ï‡¯˘È

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â
¸ ÌÏÂÚÏ ¨Í¯Â·Ó ÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ È‰È ÆÔÓ‡

ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ˛Æ
ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ

Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘
¸ÔÓ‡˛Æ

 ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ¸ ·Ú˘¯˙ ÈÓÈ

˙˘Â·‰∫ ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ˛

¨˙ÂÓÁ‰Â ˙ÂÁ·˘˙‰ ¨˙Â¯È˘‰Â
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ¨ÌÏÂÚ· ˙Â¯Ó‡‰

 ¸ÔÓ‡˛Æ

˙È· ÏÎ Ï˘ Ì˙˘˜·Â Ì˙ÏÈÙ˙ Ï·˜˙˙
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ¨ÌÈÓ˘·˘ Ì‰È·‡ ÈÙÏ Ï‡¯˘È

 ¸ÔÓ‡˛Æ

ÌÈ·ÂË ÌÈÈÁÂ ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ·¯ ÌÂÏ˘ È‰È
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ¨Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚÂ ÂÈÏÚ

 ¸ÔÓ‡˛Æ

  ראה עמ' 205. קדיש זה נאמר מפי החזן כאות לסיום עיקר תפילת מנחה.קדיש שלם:

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

ÔÊÁÂ Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

  fl
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‰„ÈÓÚÏŸ÷ÃaÕÁÃÏ Ã‡⁄‰ Ô«„Ãk›¨Ï

ÏÀÕ̇b ˙ŸlHÀÏ ‰Ÿˆ«ÈÕa ¯Ÿ÷‡Vœ¨˙È

÷ŒÚ ‡`À◊Àk »ŸÈ«‚Õ‰ ÈÀ‡⁄¨˙«ˆT

ÂŸ◊ ‡¿ÀÓÀk »ŸÓœ÷ŸtŸ‰ ˙«ÁÀ‡⁄Ó@À¨‰

÷Œ◊ ‡`ÀÁ ÌŒÏŸk »LÀ‰ŒÂ ÌŸÏT«‚Õk »ŸÎÀ‰ Ï⁄«ÓÀ¨Ì

÷Œ‰ÕÓ Ìœ÷ŸzÃÁ⁄ÂœÏ ÌÈŸ‰Œ·ŒÂ ÏÀÓ» ˜ÈXœŸ̇tÃlŸÏœ‡ ÌÈŒ‡ ÏÕ÷«È ‡¿ ÏœÚÈÃ¨

ÂÃ‡⁄ÃÁŸ   »‰„È˜ÚY«k   œÓ» ÌÈœ÷ŸzÃÁ⁄ÂœÏ ÌÈD«Ó» ÌÈœÙŸÕÓ ÈŒÏŒÓ _ÃÏŸÎÕ‰ ÈÃnŸÏÀÎœÌÈ

‰ÃwÀa ÷«„ÀÆ‡»‰ _»¯

÷ŒË« ‡»‰Œ÷ ‰ÀÓÃÈœÂ ÌŸÒ«ÈÕ‡ „À¨ıW

÷«Ó»ÃÈ ·Ÿa «¯JÃgÀÓÃÈœÓ ÌœnÃÚÃ¨Ï

÷»ŸÎœÈÃÚ ˙‹a «fŸ‚À·Ÿ‰ÕÓ ÈŸÓ«¯œÆÌÈ

‡ ‡»‰¤‰¿Õ‡ ¨»ÈÕÆ„«Ú ÔÈ

‡¤ÓŒÓ ˙ÃÏŸkÕ‡ ¨»ŒÙŒÏ»Ê ÒÀ¨«˙

kÃkÀa ·»˙Ÿ∫«˙T«˙

ÂŸÈÀÚAŸzÀ‰ ÃÂ Ì«iÃ‰⁄÷Õ·›À̇‡ ŒÏ ÏŸ·À·Œ¨^

kœ‰ ‡»‰ ‰Â‰È ÈÀ‡¤‰¿œa ÌÈÃgÀÓÃÈœÓ ÌœnÃÚÃÂ ÏŸÚÃ‰ ÏÀ‡ÀÓ ıWœzÀÁÃ‡ ¨˙ÕÆ„«Ú ÔÈ

ÂŸÚÃk ÏÕ ÔŸeKŒl ‰Ÿ‡ ‰Â‰È ¨^¤‰¿Õ¨»È

ÏœÓ ˙«‡YŸ‰Õa ‰TŸœ̇ÙŸ‡ŒÚ ˙W‹fŒ¨^

ÏŸ‰ÃÚ⁄·œb ¯ÈœÏ»lœÓ ÌÈœ‰ ÔÀ‡À ıWÂŸ‰À‡¤ÏœÏÈœk ÌÈÀÈ ˙«¯œkÀ¨Ô»˙V

ÏŸÃ̇wÕÏ«Ú ÔÀa ÌŸÓÃÏŸ÷ ˙»ÎÃcÃÆÈ

 על קטע זה, הנאמר בסוף כל אחת מתפילות היום, ראה עמ' 269. עלינו לשבח:

ÚÀÏÕ»È

דברים ד, לט
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ÂŸÎÀa ÏŸÕ· ÈÀ◊ÀÈ ¯œ· »‡YOœ÷ŸÓŒÏ ¨^Ÿ‰ÃÙŸ‡ ˙«ÕÏŒk ^ÈÀ÷X ÏŸÚÕ‡ ÈÀÆıW

ÈÃkœÂ »¯ÈŸÈÕk »ÚEÀ÷«È ÏŸ·Õ˙ ÈÕ·Õ¨Ï

kœÏ ÈŸz ^œÎŸk ÚUÀa ÏŒz ¨_WœgÀ·Ãk ÚÀÏ ÏÀÆÔ«÷

ÏŸÙÀŒ‡ ‰Â‰È ^È¤‰¿ÕÈ »ÈœÎŸÂ »ÚYŸÈœt›¨»Ï

ÂŸÏœÎŸ÷ „«·œÓŸÈ ^ŸÈ ¯JœzÕ¨»

ÂœaKÈŸÎ »Ï‹lÀ‡ ÌŒÚ ˙›Ó ÏÃÏŸ˙»ÎŒ¨^

ÂŸœ̇ÓŸÚ _¿⁄ÏÕ‰ÈŒÓ ÌŸ‰ÕÏ ‰TŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

kœ‰ ÈÃnÃÏŸ÷ ˙»ÎŒlŸ‰ ^œÏ» ‡ÈŸÏ«ÚŸÓÕÚ ÈÃz „œÓŸa _¿ŸÎÀ¨„«·

kÃkÀa ·»˙Ÿ˙T«˙ŒÈ ‰Â‰È ∫^œÓŸÏ _¿ŸÚ›ÏÀÂ ÌÀÚŒÆ„

ÔÊÁ Â  ŸŒ‡¤ÓÃÂ ∫¯Ÿ‰ÀÈÀÏ ‰Â‰È ‰ŸÓŒÏŒÚ _Ãk ÏÀ‰ ÏÀ‡À¨ıW

aÃ‰ Ì«iÃÈ ‡»‰œ‰ŸÈŒ‡ ‰Â‰È ‰ŒÁÀ÷» „Ÿ‡ «ÓŒÁÀÆ„

∫‰Ï‡ ÌÈ˜ÂÒÙ ¢ÂÈÏÚ¢ È¯Á‡ ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â ˘È

‡Ãz ÏœÓ ‡TÈœtÃÁÃt „œŸ̇‡›ÌÓ» œg›‡Ã÷Y ˙ÀÚœk ÌÈœ˙ ÈÀ·›∫‡

Ú‹Ú »ˆÕÀ̂Â ‰Ÿ‹̇ÙÀc ¨¯ÃaŸ·@ »¯ÀÂ ¯ŸÈ ‡¿Àk ¨Ì»˜œÚ ÈœnÀ‡ »Õ∫Ï

ÂŸÚÃÊ „œOÀ‡ ‰⁄œÂ ¨‡»‰ ÈŸÚÃ◊ „Õ·ÈÀ‡ ‰⁄œ‡ ÈŒÒŸa›¨Ï

‡⁄œÚ ÈÀ◊œ˙ÈœÂ ÈÃ‡⁄œ‡ ÈŒrÀÂ ‡Ã‡⁄œ‡ ÈŒÒŸa›Â ÏÃ‡⁄ÓÃlÕ∫Ë

שמות טו, יח

זכריה יד, ט

משלי ג, כה

ישעיה ח, י

ישעיה מו, ד
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ÌÂ˙È ˘È„˜

ÈœŸ̇bÃcÃÂ ÏŸÈœŸ̇cKÃ÷ ÷ŸÓÕaU dÀÆ‡

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÚÀÏŸÓÀc ‡œ· ÈŸÎ ‡Tœ˙»ÚYÕÂ ¨dŸÈÃÓŸÏœ_È

ÓÃÏŸ˙»ÎÕÂ dŸÈÃŸ̂ÓÃt Á‹JYÕÂ dœÓ ·VJÈŸ÷œÁÈÕÆd

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÁÃiÕ·» Ô«ÎÈŸÓ«ÈÕ·» Ô«ÎÈŸÁÃiÕc ÈŸÎÀa ÏÕ˙È

Èœ◊Ÿ‡TÕa ¨ÏÃÚ⁄‚ÀÏÀ·» ‡œÊŸÓÃ¨·ÈXJ Ô

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÈ ÆÔŸ‰Õ÷ ‡ŸÓÕaU dÀÓ ‡Ÿ·ÀÏ _UŸÚÀÏÃÌ

Ï»ŸÚÀÏŸÓÕÚ ÈÀÏŸÓÃiÀÆ‡

ÈœŸ̇aÀÂ _UŸÈœ÷ŸzÃaÃÂ ÁŸÈœŸ̇tÀ‡ÃÂ ¯ŸÈœŸ̇Ó«¯ÃÌ

ÂŸÈœŸ̇ÃrÕÂ ‡ŸÈœŸ̇‰ÃcÀÂ ¯ŸÈœŸ̇ÚÃlŒÂ ‰ŸÈœŸ̇‰ÃlÀÏ

÷ŸÓÕc dŸ÷ERÀa ‡ŸÆ‡»‰ _ÈX

‡ÀÓÕÆÔ

ÏŸÚÕlÀÓ ‡œk ÔÀa ÏœÎYÀÀ̇‡  ¸ ·Ú˘¯˙ ÈÓÈ

˙˘Â·‰∫ ÏŸÚÕlÀÏ ‡ŸÚÕlÀÓ ‡œkÀa ÏœÎYÀÀ̇‡˛

ÂŸ÷œ˙TÈÀz ‡‹÷ŸaŸÁÀÀ̇Â ‡ŸŒÁ¤ÓÀÀ̇‡

cÃ‡⁄Óœa ÔTÈŸÚÀÏŸÓÀÂ ¨‡Ÿ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

ÈŸ‰Õ÷ ‡ŸÏÀÓÀaU ‡ÀÓ ‡œ÷ ÔŸÓÃiÀ‡

ÂŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœÚ ÌÈÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÏ

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

Ú›◊Œ÷ ‰ÀÌ«Ï ¸ ·∫‰·Â˘˙ ÈÓÈ ̇ ¯˘Ú ‰ÃgÀÌ«Ï ̨aœÓŸÓ«¯ÀÈ ‡»‰ ̈ ÂÈÃÚ⁄◊Œ÷ ‰ÀÚ Ì«ÏÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕ¨Ï

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜
ÌÈÏ·‡Â

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

∫ÌÂ‚¯˙

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È
¸ ÔÓ‡˛Æ

ÍÈÏÓÈÂ ÂÂˆ¯Î ‡¯·˘ ÌÏÂÚ·
ÆÂÁÈ˘Ó ·¯˜ÈÂ Â˙ÚÂ˘È ÁÈÓˆÈÂ Â˙ÂÎÏÓ

 ¸ÔÓ‡˛Æ

˙È· ÏÎ ÈÈÁ·Â ÌÎÈÓÈ·Â ÌÎÈÈÁ·
¨·Â¯˜ ÔÓÊ·Â ‰¯‰Ó· Ï‡¯˘È

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â
¸ ÌÏÂÚÏ ¨Í¯Â·Ó ÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ È‰È ÆÔÓ‡

ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ˛Æ
ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ

Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘
¸ÔÓ‡˛Æ

 ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ¸ ·Ú˘¯˙ ÈÓÈ

˙˘Â·‰∫ ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ˛

¨˙ÂÓÁ‰Â ˙ÂÁ·˘˙‰ ¨˙Â¯È˘‰Â
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ¨ÌÏÂÚ· ˙Â¯Ó‡‰

¸ÔÓ‡˛Æ

ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ·¯ ÌÂÏ˘ È‰È
Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÌÈ·ÂË ÌÈÈÁÂ

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â
 ¸ÔÓ‡˛Æ

 ראה עמ' 205.קדיש יתום:
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∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·¯ ‡Ú˘Â‰ „ÚÂ ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ ˘‡¯Ó

ÏŸÂ@œÂ ÈX«‡ ‰Â‰È Æ„ŸÈœ÷ŸÚœÓ Èœnœ‡ Èœ¨‡TÈÓ ‰Â‰È ÀÁ Ê«ÚÃiÃÓ Èœnœ‡ ÈŒÙŸÁÀ∫„

aœÚ ·]OÀÏÃÓ ÈŸÚVœÏ ÌÈŒ‡¤Î›‡ ÏŒa ˙Ÿ◊Àˆ ÈXÀÂ ÈUŸ‡›ÈŸ·ÃÏ Èœ‰ ¨ÈÕnÀÎ ‰À÷ŸÂ »ÏŸÀÙÀ∫»Ï

‡œz ÌÃÁ⁄ŒÚ ‰ÀÏÃÓ ÈÃÁ⁄ŒÈ ‡¿ ‰œÏ ‡TÈœaœ¨È

‡œz ÌÀÚ Ì»˜ÀÏÃÓ ÈœÏŸÁÀÓÀa ‰ŸÊ›‡ ˙‡⁄œË«· ÈÕÁÃ∫

‡ÃÁÃ÷ ˙À‡ÃÏŸzœÓ ÈÕ‡Õ˙«‡ ‰Â‰È ˙À‡ d⁄·ÃwÕ÷ ¨÷œ·Ÿzœa ÈŸ·Õk ‰Â‰È ˙ÈÀÈ ÏŸÓÕÁ ÈÃiÃ¨È

ÏÃÁ⁄a ˙«ÊŸ›ÚÃÏ» ‰Â‰È ÌŸ·ÃwÕa ¯Ÿ‰ÕÎÈÀ∫«Ï

kœÈ ÈœŸ̂tŸÕœa ÈŸÒ‹k›a ‰ŸÚT Ì«ÈÀÈ ¨‰ÃÒŸzœVœa ÈŸÒÕŒ̇‡ ¯À‰fla ¨«ÏŸÈ ¯»ˆŸÓ«¯ŸÓÕœ∫È

ÂŸÚÃzÀÈ ‰À÷‡] Ì»¯œÚ ÈÃ‡ Ï›ÈŸ·ÃÒ ÈŸ·œ˙«·ÈÃÂ ÈŸ‡ŒÊŸaŸÁÀ· ‰Ÿ‡À‰flÊ «Ïœ·ŸÁÕ˙ ÈŸÚ»¯À¨‰

‡À÷œÂ ‰TÈÃ‡⁄ÊÃnŸÏ ‰TÃ∫‰Â‰È

÷ŸÓÃÏ«˜ ‰Â‰È Úœ‡ ÈŒÂ ‡TOŸÁÀpÕœÂ ÈÃÚ⁄Õœ∫È

ÏŸ‡ ^ÀÓÃÏ ¯œaœa ÈÃwŸÙ »÷ÀÀ‡ ¨ÈŒt ˙ÀŒ‡ ‰Â‰È ^È⁄·ÃwÕ∫÷

‡Ãz ÏÃÒŸzÕt ¯ÀŒÓ ^ÈœnŒpœ‡ ÈÃz ÏÃa ËŸ‡ÃÚ ÛÃ·ŸcŒÚ ^ŒÊŸ˙Tœ‰ ÈÀÈœ˙ÈÀ¨

‡Ãz ÏœhŸ÷ÕœÂ ÈŸ‡Ãz ÏÃÚÃÊŸ·Õœ‡ È¤‰¿ÕÈ Èœ÷ŸÚœ∫È

kœ‡ ÈÀ·œÂ ÈŸ‡œnœÚ È⁄ÊÀ»·œÂ ¨ÈÃÈ ‰Â‰ÈÃ‡ÃÒŸÙÕœ∫È

V«‰œc ‰Â‰È ÈÃkYŒ» ^ŸÁÕœa ÈŸ‡›Ó ÁUœÏ ¨¯«÷ÈŸÓÃÚÃ∫ÈTY«÷ Ô

‡Ãz ÏœzŸÕœa ÈŸŒÙŒˆ ÷Àk ¨ÈTœ· »ÓJ ÈœÚ ÈÕ÷ ÈBŒÂ ¯MœÙÈÕÁÃÁ ÀÓÀ∫Ò

ÔÊÁ   Ï»ÏÕ‰ ‡Œ‡¤ÓÃŸzœÏ Èœa ˙«‡YŸa ‰Â‰È ·»ËŸ‡ŒÁ ıWÃiœ∫ÌÈ

eKÕ‡ ‰ŒÁ ‰Â‰È Ï⁄ÊÃÂ ˜ŸÈÃ‡⁄ÓÕÏ ıœaŒÂ ¨^ŸeKÕ‡ ‰Œ∫‰Â‰È Ï

ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÏ·‡‰ ÌÂ˙È ˘È„˜ ¸¥∑ ßÓÚ˛Æ

תהלים כז

  ראה עמ' 211.לדוד ה' אורי:

  ראה עמ' 205.קדיש יתום:
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‰·È˘È   ÈŸ „ÈDŒÙŒ‡ ¨÷À‰ ·ÀÁUŸÓÀ¨Ô

ÈÀÚ ı»¯Ã·ŸcÀk _Ÿ‡ «ÓÃiÀ¨Ï

kœÈ ÈŒÚŸÈ «Ï ·UŸ˙»„ÈDÀ_

‰À ¨¯»„À‡ŒÊ ¨‰œ‰ ÂÈÀÏ«ÚÀ¨Ì

‡ÀpÀ‡ ¨‡Õ ÏÀÙY ¨‡À ‡ÀÏ ‡Àd

‡Àz ÊœŸ̇ÁÃfÕÂ ˜Ÿœ̇Ÿ̇tUÕ‡

ÂÀœ̇È ¨˜ÈŒ‰ŸÁU »Ó⁄ÓŒ^È

kœÊ ÈŒk ‰ÃnŒ ‰œÎŸÒ› ÛœÎŸÒÃÛ

‡ÀpÀ‡ ¨‡ÕÏœÓ ¨ÈÃÁŸÓÃÏ „œaœ¨È

‰œbÀÏÕ ‰ÀÙ» ‡ŸÁ ¨◊]À·œ¨·È

zÀ‡œ‡ ¯ÈŒÓ ıWœkŸ¨_@«·

ÓÃ‰Õ‡ ¨¯Àk ¨·»‰œ· ÈÀÚ«Ó ‡Õ¨„

  פיוט שנתחבר במאה השש-עשרה בצפת על ידי המקובל ר' אלעזר אזכרי. הפיוט מורכבידיד נפש:

מארבעה בתים ובראשם מצוי כאקרוסטיכון שם ה'. הפיוט חרוז וכתוב במשקל של שמונה הטעמות

. הפיוט היה נפוץ מאוד]י/דיד/נ/פש/אב/ה/רח/מן - מ/שוך/עב/דך/אל/ר/צו/נך וכו'[בכל מחצית טור 

ועם הזמן חלו בו שינויים ושיבושים, והנוסח המובא כאן הוא זה שנתגלה בכתב ידו המקורי של המחבר.

כך, למשל, הנוסח "אנא אלי מחמד לבי / חושה נא ואל תתעלם" שנשתבש ל"אלה חמדה לבי וחוסה

נא ואל נא תתעלם". הפיוט נותן ביטוי עז לתשוקתו של המשורר להגיע אל קרבת ה' ולזכות בחסדו

ובטובו, והוא הולם יפה את המעבר מימות החולין אל קדושת השבת.

  תנעם לי אהבתך.יערב לו ידידותך:  רוממותך ופארך.   הדרך:  הבא אותי לעשות את רצונך.   משך עבדך אל רצונך:∞  

בהראות לה נעם זיוך:      חולה מרוב אהבה אליך.   חולת אהבתך: יותר מכל מתיקות שבעולם.    מנפת צוף וכל טעם:
מכבודך:  מזה זמן רב.   זה כמה: יתעוררו.    יהמו:  מי שקדם לכל.   ותיק:  את אורך המתוק. ]לנפש[על ידי שתראה לה 

  כימי קדם.כימי עולם:השפע עלי חן וחסד.     וחנני: .  ]הגאולה[  זמן מועד:על ידי התגלות כבודך.   

ÓŸ÷›Ú _Ã·ŸcÀ‡ _Œ«ˆY ÏÀ¨_

Èœ÷ŸzÃÁ⁄ÂŒ‰ Ï»Ó ‰⁄¨_T@

Óœp›ÙŒÂ Û»ˆ ˙ŸÎÀË ÏÀÚÃÆÌ

ÃÙŸ÷œÏ«Á ÈÃ‡ ˙Ã‰⁄·ÀÀ̇¨_

aŸ‰ÃÏ ˙«‡YÀ d›ÚÃÊ ÌœÂÈÀ¨_

ÂŸ‰ÀÈŸÀ̇Ï ‰À÷ _œÙŸÁÃÏ«Ú ˙ÀÆÌ

ÂŸ Ò»ÁÀÚ ‡Ãa ÏÕ‰«‡ Ô⁄·À¨_

Ïœa ˙«‡YŸœ̇ÙŸ‡ŒÚ ˙W‹fÀ¨_

÷»ÁÀp ‰ÀÂ ¨‡Ÿ‡Ãz ÏœŸ̇ÚÃlÀÆÌ

ÚÀÏÃ‡ ÈŒÒ ˙‹kÃ÷ ˙ŸÓ«ÏÀ¨_

À‚œÏÈÀÂ ‰Ÿœ◊ŸÓŸÁÀa ‰ÀÆ_

ÂŸÁÀpÕœk ÈœÓÈÕÏ«Ú ÈÀÆÌ



50

ÓÁ‰ ÏÚ¯· ˘·˙



˜·Ï˙ ˘·˙

51

˙·˘ ˙Ï·˜
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, ובערב שבת לקראת]בבגד[  התלמוד הבבלי מספר, כי "רבי חנינא היה מתעטף קבלת שבת:

לילה היה אומר 'בואו ונצא לקראת שבת המלכה'. רבי ינאי היה לובש בגדיו בערב שבת ואומר

. סיפור זה על מעשה של יחידים הפך]]המקור בארמית[שבת קיט ע"א ['בואי כלה בואי כלה'" 

בקרב המקובלים של צפת, לקראת סוף המאה השש-עשרה, יסוד לטכס קבלת פני השבת:

יציאה סמלית לקראתה לשדות וקידום פניה באורח חגיגי על ידי אמירת מזמורי תהילים ופיוטים.

המזמורים שנבחרו לשם כך מהללים את ה' ועוסקים באופנים שונים בהתגלותו ובעיקר במלכותו

על עם ישראל, על אומות העולם ועל כל מרכיבי הבריאה. קבלת שבת היא איפוא גם קבלת

עול מלכות שמים. טכס קבלת שבת התחבב על כלל קהילות ישראל והתפשט בהדרגה בכל

תפוצותיו, אף שבמקומות שונים, כגון קהילות הבלקן וגרמניה, הוא נתקבל בהיסוסים

ביטוי לאיחורו של הטכס הוא ההיתר למנות כחזן לקבלת[ובהסתייגויות בגלל החידוש שבו. 

שבת גם נער שטרם מלאו לו שלוש-עשרה שנה, וכן אמירת קבלת שבת מפי החזן בעומדו על

המסמלים את[ הטכס כולל שישה מזמורים ]הבימה ולא ליד העמוד הסמוך לארון הקודש.

 ומזמור שביעי כנגד]"אנא בכח" ו"לכה דודי"[, שני פיוטים בעלי גוון מיסטי ]ששת ימי השבוע

, מזמור שעם הזמן צורף אליו גם המזמור]שראשיתו "מזמור שיר ליום השבת"[יום השבת 

העוקב לו בספר תהילים, כיוון שראו את שניהם כקשורים זה בזה קשר הדוק. --בהזדמנויות

 מקצרים בטכס קבלת]כגון בשבת חול המועד או אם חל חג ביום שישי או בשבת[מיוחדות 

שבת ואומרים רק חלקים ממנו, כיוון שהטכס נתפס בעיקרו כמעבר מימות החול אל קדושת

השבת, ובאותן הזדמנויות אין המעבר חד ואינו מצריך דגש מיוחד. במקרים אלה מתחילה

 ואומרים רק חלק מבתי הפיוט "לכה דודי". כן אין]עמ' 56[התפילה באמירת "מזמור לדוד" 

.]עמ' 64[אומרים את הקטע הארמי הפותח ב"כגונא" 
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תהלים צה ŸpUŸÀÏ ‰Ã¨‰Â‰È ÀÚÈXÀÏ ‰ŸÈ ¯»ˆœ÷ŸÚÕ∫»

ŸcKŸÓÀÙ ‰ÀÀa ÂÈŸa ¨‰@«˙œÊŸÓœ ˙«¯ÀÚÈXÃ∫«Ï 

kœ‡ ÈÕb ÏÀÓ» ¨‰Â‰È Ï«„ŒÏŒb _ÀÚ Ï«„Ãk ÏÀ‡ Ï¤‰¿œ∫ÌÈ

‡⁄÷Œa ¯ŸÈÀÓ «„ŒÁŸ‡ ÈVOÀÂ ¨ıWŸÚ«˙⁄‰ ˙«ÙÀ∫«Ï ÌÈX

‡⁄÷Œ‰ «Ï ¯ÃiÀÂ ÌŸÚ ‡»‰À◊ÀÂ ¨»‰ŸÈÃaŒ÷ŒÈ ˙ÀÈ ÂÈ@ÀÀ̂∫»¯

a› »‡œ÷ŸzÃÁ⁄ÂŒÂ ‰ŸœÎŸÚTÀ ¨‰œ·ŸÎYÀÏ ‰œÙŸÕÚ ‰Â‰È È›◊Õ∫»

kœ‡ ‡»‰ È¤‰¿ÕÂ »ÈÃ‡⁄ÃÁŸÚ »ÃÓ ÌÃÚYœÂ «˙ÈŸˆ›È Ô‡À‰ ¨«„Ã‡ Ì«iœa ÌŸ˙ «ÏSœ÷ŸÓÀ∫»Ú

‡Ãz ÏÃÏ »÷OŸ·Ã·ŸÎŒk ÌœÓŸ·ÈXÀk ¨‰ŸÓ Ì«ÈÃqÀa ‰ÃnœaEÀ∫¯

‡⁄÷Œ ¯œ»qœ‡ È⁄˙«·ÕÎÈŒa ¨ÌŸÁÀ»œb ÈÃÙ »‡T ÌÀÚflÏœ∫È

ÔÊÁ ‡  ÃaYÀÚœ÷ ÌÈÀÀ‡ ‰Àa Ë»˜ŸÂ ̄ «„À‡›ÓÃÚ ̄Ãz Ì›ÚÕÏ ÈÕ·À‰ ·ÕÂ ̈ ÌŸ‰ÕÈ ‡¿ ÌÀÎTE »ÚEÀ∫È

‡⁄÷Œ ¯œ÷ŸaÃÚŸzœ· ÈŸ‡Ãtœ‡ ¨ÈœÈ ÌŸ·›‡ Ô»‡ŒÓ ÏŸÁ»Àœ̇∫È

÷œÏ »¯ÈÃ÷ ‰Â‰ÈœÁ ¯ÈÀ÷@÷ ¨œÏ »¯ÈÃk ‰Â‰ÈÀ‰ ÏÀ‡À∫ıW

÷œÏ »¯ÈÃa ‰Â‰ÈÀ÷ »ÎYŸa ¨«ÓÃrŸÓ »¯œÏ Ì«iŸÈ Ì«ÈŸÚ»÷À∫«˙

ÒÃtŸ· »¯ÃÈ«bœk ÌŸa ¨«„«·ŸÎÀ‰ ÏÀÚÃnœ ÌÈœÙŸÏŸ˙«‡À∫ÂÈ

תהלים צו

  מזמור זה נבחר לעמוד בראש מזמורי קבלת שבת כנראה בגלל הקריאה שבראשו לשירלכו נרננה:

ולשבח את ה', ובשל העובדה שהוא מזכיר את סיפור הבריאה, שסופו בשבת. לאחר שהמזמור מתאר

את ה' כאדון הבריאה וכאחראי לגורל העם, פונה בו ה' אל עם ישראל ומזהירם שלא להיות כדור

המדבר: בני הדור ההוא התנהגו שלא כראוי ובשל כך זעם עליהם ה' ואף נשבע שלא יזכו לבוא אל

המנוחה ואל הנחלה בארץ ישראל.

שיא,  תועפות:  מעמקי הארץ ומסתריה.   מחקרי ארץ:   האל המגן עלינו כסלע איתן ומושיענו.  צור ישענו:  ∞

העם שהוא מנהיג, כרועה המנהיג את הצאן הנתונות להשגחתו.  עם מרעיתו וצאן ידו:   נרד על ברכינו.  נברכה:  גובה. 

  רמז לשני אירועים מתקופתכמריבה, כיום מסה במדבר:  אכן ראוי שתישמעו לו ותלכו בדרכיו.   אם בקלו תשמעו:

גם.   ]]שמות יז, א-ז[ ומסה ]במדבר כ, א-יג[סיפור מי מריבה [הנדודים במדבר, שבהם גילה עם ישראל את קשי עורפו 
בכעסי.  באפי:  על כן, לפיכך.   אשר:  מאסתי, כעסתי על דור המדבר.   אקוט בדור:אף על פי שראו.     ראו:

ÏŸ»Î
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kœ‚ ÈÀÓ» ‰Â‰È Ï«„Ÿ‰‹lÀÓ ÏŸ‡›Ú ‡»‰ ‡T« ¨„Ãk ÏÀ‡ Ï¤‰¿œ∫ÌÈ

kœk ÈÀ‡ Ï¤‰¿Õ‰ ÈÀÚÃnœ‡ ÌÈ¤ÏœÏÈœÂ ¨ÌÈÃ÷ ‰Â‰ÈÀÓÃÈœÚ ÌÀ◊À∫‰

Â „«‰Ÿ‰ÀÏ ¯@ŸÙÀÀÚ ¨ÂÈ›Â ÊŸœ̇ÙŸ‡Œa ˙WŸÓœcOÀ∫«÷

‰ÀÏ »·ÃÓ ‰Â‰Èœ÷ŸtŸÚ ˙«ÁÃnœ‰ ¨ÌÈÀÏ »·Ãk ‰Â‰ÈÀÂ „«·ÀÚ›∫Ê

‰ÀÏ »·Ãk ‰Â‰ÈŸ÷ „«·Ÿ◊ ¨«ÓŸÓ »‡œŸÁÀ·» ‰›Ï »‡ŸÁÃŸ̂˙«¯À∫ÂÈ

‰œ÷ŸzÃÁ⁄Ï »ÂÃa ‰Â‰ÈŸ‰ÃÁ ¨÷CS ˙UEœÓ »ÏÈœtÀÀk ÂÈÀ‰ ÏÀ‡À∫ıW

‡œÓŸ· »¯ÃÈ«bœÓ ‰Â‰È ÌÀÏÀ‡ _Ãz Ûœz Ô«kÕ·Õa ÏÃz ÏœÈ ¨Ë«nÀÚ ÔÈDÃnœa ÌÈŸÓÕ÷ÈÀ∫ÌÈX

ÔÊÁ È  œ◊ŸÓŸ‰ »ÁÃgÀÓÃÈœÂ ÌŸÀ̇‚Õ‰ ÏÀ‡ÀÈ ¨ıWœÚYÃ‰ ÌÃiÀÓ» ÌŸ∫«‡¿

ÈÃÚ⁄◊ Ê¿ÀÂ ÈAŸÎÀ‡ Ï⁄÷Œ‡ ¨«a ¯ÀÈ ÊŸpUŸk »ÀÚ Ï⁄Õ̂È ÈÀÚÃ∫¯

ÏœÙŸÕk ‰Â‰È Èœ· ÈÀk ‡œ· ÈÀÏ ‡œ÷Ÿt›‰ ËÀ‡ÀÈ ̈ ıWœ÷Ÿt›z ËÕ·Õa ÏŸŒ̂Â ̈ ˜CŸÚÃnœa ÌÈŒ‡¤»ÓÀ∫«˙

ÈÓ ‰Â‰ÀÏÀz _À‚Õ‰ ÏÀ‡ÀıWÈ ¨œ◊ŸÓŸ‡ »ÁœiœaU ÌÈœ∫ÌÈ

ÚÀÀÂ ÔÃÚ⁄ÙTŒÒ ÏŸ·œ·ÈÀˆ ¨ÂÈŒÓ» ˜Cœ÷ŸtÀÓ ËŸk Ô«ÎœÒŸ∫«‡

‡ÕÏ ÷ŸÙÀÀz ÂÈÕÏÕ˙» ¨_ŸÏÃ‰ÕÒ ËÀ·œˆ ·ÈÀ∫ÂÈT

‰Õ‡œ· »¯ÈŸz ÂÈJTÕ·Õ‡T ¨Ï⁄À̇Â ‰ÃzÀÁÕ‰ ÏÀ‡À∫ıW

‰Àk ÌÈXÃ«cÃ ‚ÀÓÃÓ »qœlœÙŸÕÓ ¨‰Â‰È ÈœlœÙŸÕ‡ È⁄k Ô«„À‰ ÏÀ‡À∫ıW

‰œbœ‰ »„ÈÃgÀÓÃÈœˆ ÌœÂ ¨«˜EŸÎ »‡TÀ‰ ÏÀÚÃnœk ÌÈŸ∫«„«·

ÈÕ·›k »÷ÀÚ Ï›·ŸÙ ÈBŒÒŒ‰ ÏÃnœŸ̇‰ÃÏŸÏœa ÌÈÀ‡¤ÏœÏÈœ‰ ¨ÌÈœ÷ŸzÃÁ⁄k «Ï »ÂÀ‡ Ï¤‰¿œ∫ÌÈ

÷ÀÓŸÚÀÂ ‰Ãzœ◊ŸÓÃˆ ÁœÂ Ô«iÃzÀ‚ÕÏŸÀa ‰ŸÈ ˙«ŸÏ ¨‰@»‰ŸÓÃÚÃÓ Ôœ÷ŸtÀËŒ∫‰Â‰È ^È

תהלים צז

העולם יתקיים  תכון תבל בל תמוט:כל יושבי תבל.     כל הארץ:רעדו, יראו.     חילו:  חצרות המקדש.   חצרותיו:  ∞

השדה.  שדי:בצדק וביושר.     במישרים:ולא יתמוטט.   

מפני  למען משפטיך:רעדה ונזדעזעה מאימה.     ותחל:יסוד, בסיס.     מכון:     יושבי האיים הרחוקים.    איים:∞  

שאתה שופט ביושר ובצדק.
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kœ‡ ÈÃzÀÚ ‰Â‰È ‰ŒÏŸÚ Ô«ÈÃk ÏÀ‰ ÏÀ‡ÀÓ ¨ıWŸ‡› „ÃÕÚ⁄ÏÕ˙ÈÀÚ Ãk ÏÀ‡ Ï¤‰¿œ∫ÌÈ

ÔÊÁ‡  ›‰⁄·Õ◊ ‰Â‰È ÈœŸ÷ ¨ÚT »‡›ÓÕ ¯ÃÙŸÁ ˙«÷⁄ÒœÓ ÂÈ@ÈœiÃ÷Y „ÀÚœÈ ÌÈÃvœÏÈÕ∫Ì

Ê ¯«‡ÀÚ\ÃÏ ÃvÃcœÏ» ¨˜ÈŸÈœ÷ŸÏ ÈVÕ◊ ·œÓŸÁÀ∫‰

◊œÓŸˆ »ÁÃcœa ÌÈNÈÃÂ ¨‰Â‰ÈŸÏ »„«‰ŸÊÕÎŒ∫«÷EJ ¯

ÓœÊŸ÷ ¯«ÓœÏ »¯ÈÃ÷ ‰Â‰ÈœÁ ¯ÈÀ ÷@kœ ÈœÙŸÏÀÚ ˙«‡À◊À¨‰

÷«‰œÚÈÀÈ «l ‰ŸÓœÊ» «ÈŸÚ«¯Ã∫«÷EJ 

ÚÈD«‰ÃÈ ‰Â‰È ŸÚ»÷ÀÏ ¨«˙ŸÚÕÈÕ‰ ÈÃÈ«bœb ÌœlÀˆ ‰œ∫«˙JE

ÊÀÎÃÁ ¯ÃÒŸÂ «cŒ‡¤»ÓÀÏ «˙Ÿ·ÕÈ ˙Èœ◊Ÿ‡TÕÎ »‡T ¨ÏÀ‡ ÏÃÙŸÒÕ‡ ÈÀ‡ ıWÕÈ ˙ŸÚ»÷Ã‡ ˙¤‰¿Õ∫»È

‰ÀÏ »ÚÈXÃk ‰Â‰ÈÀ‰ ÏÀ‡Àt ¨ıWœŸ̂Â »ÁŸpUŸÂ »ŸÊÃnÕ∫»¯

ÊÃnŸÏ »¯Ãa ‰Â‰ÈŸÎœa ¨¯«pŸÎœÂ ¯«pŸÊ Ï«˜œÓŸ∫‰T

aÃÁ⁄ˆ›̂ŸÂ ˙«¯ŸÙ«÷ Ï«˜À‰ ¨¯ÀÏ »ÚÈXœÙŸÕ‰ ÈÃnŒÏŒ∫‰Â‰È _

 ÔÊÁÈ  œÚYÃ‰ ÌÃiÀÓ» ÌŸz ¨«‡¿Õ·ÕÂ ÏŸÈ›÷Ÿ·Õ· ÈÀ∫d

Ÿ‰ÀÈ ˙«¯œÓŸÁ⁄Î »‡ÀÈ ¨ÛÃÁÃ‰ „ÀÈ ÌÈXŸpUÕ∫»

ÏœÙŸÕk ‰Â‰È Èœ· ÈÀÏ ‡œ÷Ÿt›‰ ËÀ‡ÀÈ ¨ıWœ÷Ÿt›z ËÕ·Õa ÏŸŒ̂Â ˜CŸÚÃnœa ÌÈŸÓÕ÷ÈÀ∫ÌÈX

Ó ‰Â‰ÈÀÏÀÈ _œbYŸÚ »ÊÃnœÌÈÈ ¨›÷Õk ·Ÿ·»¯œz ÌÈÀ‰ Ë»À‡À∫ıW

a ‰Â‰ÈŸœ̂b Ô«iÀÂ ¨Ï«„ŸÚ ‡»‰ ÌTÃk ÏÀ‰ ÏÀÚÃnœ∫ÌÈ

÷ »„«ÈœÓŸb ^ÀÂ Ï«„Ÿ∫‡»‰ ÷«„J ‡T«

:::::אמונתוישועת ה' נודעה ברבים.    הודיע ה' ישועתו:∞      שמו הקדוש. זכר קדשו:אור רב עתיד לזרוח.    אור זרע:

 בצדק וביושר.:::::במישרים היושבים בכל קצווי תבל.   :::::אפסי ארץ     כלהבטחתו הנאמנה.   

תנוד, תרעד.  תנוט:כינוי לה', הרוכב כביכול על הכרובים שעל ארון הברית.     ישב כרובים:יפחדו, ירעדו.     ירגזו:  ∞

גדולת ה' נודעה בציון.  ה' בציון גדול:

תהלים צח

תהלים צט
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ÂŸÚ›Ó ÊŒÏŒÓ _œ÷ŸtÀ‡ ËÀ‰Õ‡ ·ÃzÀ«k ‰ÃŸzÀÓ Õ÷ÈÀ¨ÌÈX

Óœ÷ŸtÀˆ» ËŸa ‰J@ŸÈÃÚ⁄‡ ·SÃzÀÚ ‰À◊œ˙ÈÀ∫

Ó«¯Ÿ‡ ‰Â‰È »Ó¤‰¿ÕÂ »ÈŸ‰œ÷ŸzÃÁ⁄Ï »ÂÃ‰⁄‚U ÌIŸÏÀ∫‡»‰ ÷«„J ÂÈ

Ó›÷ŒÂ ‰Ÿ‡Ã‰⁄a Ô]ŸÎ›‰⁄À÷» ÂÈŸ‡»ÓÕa ÏŸ‡YSÕ÷ ÈŸ‡ ÌÈ‡XS ¨«ÓŒÂ ‰Â‰È ÏŸÈ ‡»‰ÃÚ⁄Õ∫Ì

aŸÚÃÚ „»nÀÀÈ ÔŸaAÕ‡ ¯⁄ÏÕ‰ÈŒ÷ ¨ÌÀÓŸÚ »¯Õ˙IÀÂ ÂÈŸÁ› ˜ÀÃ̇Ï ÔÀ∫«Ó

ÔÊÁ‡ ‰Â‰È  ¤‰¿Õ‡ »ÈÃzÀÚ ‰⁄œ˙ÈÀ‡ ¨ÌÕ Ï›◊Õ‰ ‡ÀÈœ˙ÈÀÏ À‰ŒÂ ¨ÌŸ›Ú ÌLÃÚ Ï⁄Ïœ˙«ÏÈÀ∫Ì

Ó«¯Ÿ‡ ‰Â‰È »Ó¤‰¿ÕÂ »ÈŸ‰œ÷ŸzÃÁ⁄Ï »ÂŸ‰Ãk ¨«÷EJ ¯œ‡ ‰Â‰È ÷«„J È¤‰¿Õ∫»È

‰„ÈÓÚ  ÓœÊŸÏ ¯«ÓŸÂ@œÆ„‰ ÀÏ »·Ãa ‰Â‰ÈŸÕ‡ ÈÕÏœ‰ ¨ÌÈÀÏ »·Ãk ‰Â‰ÈÀÂ „«·ÀÚ›∫Ê

‰ÀÏ »·Ãk ‰Â‰ÈŸ÷ „«·Ÿ‰ ¨«Óœ÷ŸzÃÁ⁄Ï »ÂÃa ‰Â‰ÈŸ‰Ã∫÷CS ˙UE

Ú ‰Â‰È Ï«˜Ã‰ ÏÃnÀÈœ‡ ÌÕ‰ ÏÃkÀ‰ „«·œÚYœÚ ‰Â‰È ¨ÌÈÃÓ ÏÃÈœaU Ìœ∫ÌÈ

a ‰Â‰È Ï«˜Ãk›ÁÃa ‰Â‰È Ï«˜ ¨Œ‰À∫¯@

÷ ‰Â‰È Ï«˜›·Õ‡ ¯⁄ÊTœÂ ¨ÌÈÃÈŸ÷ÃaÕ‡ ‰Â‰È ¯Œ‡ ˙ÃÊYÕ‰ ÈÃlŸ·À∫Ô«

ÂÃiÃk ÌBÈNYŸÚ «ÓÕ‚ŒÏ ¨ÏŸ·ÀÂ Ô«Ÿ◊œk Ô«ÈYŸ· «ÓŒ‡Y ÔÕÓœ∫ÌÈ

Á ‰Â‰È Ï«˜›Õ̂Ï ·Ã‰⁄‡ ˙«·Õ∫÷

È ‰Â‰È Ï«˜ÀÁœÓ ÏÈœaEÀÈ ¨¯ÀÁœÓ ‰Â‰È ÏÈœaEÃ∫÷BJ ¯

— שאינו שייך לקבוצת המזמורים צב-צט המרכיבה את עיקר קבלת שבת —  מזמור זה מזמור לדוד:

עוסק בהתגלות ה' המביאה את הטבע כולו ליראה ורעד. סיום המזמור מבטיח מתנה כפולה של ה'

לעמו: עוז ועוצמה מכאן ושלום ושלוה מכאן. קשרו של המזמור אל תפילת השבת מודגש כבר בתלמוד

 הן כנגד שבע]ראה עמ' 76[, הקובע כי שבע ברכות העמידה של שבת ]]ה ע"א[ברכות ד, ג [הירושלמי 

הפעמים שבהן נזכרת המילה "קול" במזמורנו.

כינוי לבית  להדם רגליו:ביססת וקבעת סדרים מתוקנים וישרים.     כוננת מישרים:המלך העז, החזק.     עז מלך:

סולח.  נשא:להם.     למו:  מצוותיו.   עדתיו:בין המתפללים לפניו.     בקראי שמו:.   ]או לארון הברית[המקדש 

שריון:הפמליה השמיימית.     בני אלים:.   ]על כבודו ועזו[שבחו את ה'   הבו לה':∞     מעשיהם הרעים.  עלילותם:
ירעיד.  יחיל:מבקיע בכוח מן הסלעים.     חצב:.   ]דברים ג, ט[הר חרמון 

תהלים כט
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ÔÊÁ È ‰Â‰È Ï«˜  ŸÏ«ÁÕ‡ ÏÃiÀÂ ˙«ÏÃiŒÁ¤◊›È ÛŸÚÀ·» ¨˙«¯Ÿ‰ÕÎÈÀk «Ï‹‡ «l›ÓÕk ¯À∫„«·

Ï ‰Â‰ÈÃnÃÈ Ï»aÀ÷ÀÂ ¨·ÃiÕ÷ŒÓ ‰Â‰È ·ŒÏŒÏ _ŸÏ«ÚÀ∫Ì

Ú ‰Â‰È›Ï ÊŸÚÃÈ «nœzÕÈ ‰Â‰È ¨ÔŸ·À‡ _VŒÚ ˙Ã· «nÃgÀ∫Ì«Ï

∫˘ÁÏ· ÌÈ¯ÓÂ‡Â

‡ÀpÀa ¨‡ŸÎ›ÁÃb ŸlHÃÈ ˙ŸÓœÈŸz ^Ãzœˆ ¯ÈŸÆ‰T»¯

aKÕpX ÏÃÚ ˙ÃnŸ◊ ¨^ÃbŸ·ÕË ¨»Ã‰⁄Æ‡T« ¨»V

À‚ ‡œ÷Y«c ¨¯«aÕÈ Èœk ^E»ÁŸ·À·Ã÷ ˙ÀÓŸÆÌV

aÀÎYÕË ¨ÌÃ‰⁄ÁU ¨ÌV⁄ÓÕˆ Èœ˙JEŸz ^ÀÓœb „ÈÀÓŸÏÕÆÌ

Á⁄Òœa ¨÷«„J ÔÈŸ·»Ë ·]Ÿ ^Ã‰ÕÚ Ï⁄˙@ŒÆ^

ÈÀÁœb „ÈÕ‡ŒÏ ¨‰ŸÚÃnŸt ^ŸÕÎ«Ê ¨‰ŸgHO ÈVÀŒ̇Æ^

÷ÃÂŸÚÀÕ̇aK »Õ÷» ÏŸÓÃˆ ÚÃÚ⁄˙JÕÚB«È ¨»Ãz ÃÚ⁄Æ˙«Ó»Ï

aÀ÷ _»¯Õk ÌŸÓ „«·ÃÏŸÏ «˙»ÎŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒ   Æ„‰·È˘È

  תפילה שמוצאה בחוגי המיסטיקאים של ימי הביניים והיא מיוחסת במסורתם לתנא ר'אנא בכח:

אב"ג[נחוניא בן הקנה. התפילה מורכבת משבעה טורים שבכל אחד מהם שש מילים. ראשי המילים 

 יוצרים, לפי המסורת הקבלית, את ה"שם בן מ"ב אותיות" המוזכר בתלמוד]ית"צ קר"ע שט"ן וכו'

. לכן אומרים בסופה של התפילה את המשפט "ברוך]קידושין עא ע"א[הבבלי כאחד משמותיו של האל 

שם כבוד מלכותו לעולם ועד", שאיננו חלק מתפילה זו, כפי שעושים אחרי הזכרת שם ה' גם במקומות

. נראה ששילוב "אנא בכח", העוסק בשמו של ה', אחרי "מזמור לדוד" נובע מן]כגון עמ' 70[אחרים 

.]שמונה-עשרה פעם![המספר הרב של הופעות שם ה' במזמור 

ה'כל הנמצא בהיכלו.     כלו:.   ]על ידי התמוטטות העצים[יגלה את הקרקע   ויחשף: יבהיל, ירעיד ויריץ.     יחולל:
 ה' ישב לשפוט את העולם בתקופת המבול, ומאותם ימים ואילך מתגלה מלכותו בעולם.למבול ישב וכו':

 כינוי:::::נורא חזקנו, גדלנו ורוממנו.   :::::שגבנותפתח את כבליה של האומה הסובלת מאויביה וצריה.     תתיר צרורה:∞  

 שמור אותם כבבת:::::כבבת שמרםעם ישראל המכריזים שאתה אחד.     דורשי יחודך:לקב"ה, שמשמעו: מטיל יראה.   

 המזכירים בתפילתם את קדושתך.:::::זוכרי קדשתך   עליון, רם ונישא. גאה: חזק.     חסין:הענק להם.     גמלם:העין.   

 צעקתנו, תפילתנו.:::::שועתנו
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‰¯È˘Ï  ÈD«„œk ˙‡UOÃlÀ¨‰

tŸÕ÷ ÈÃaÀ ˙ŸaKŸÏÀÆ‰

ÏŸÎÀÏ ÈD«„ ‰œk ˙‡UOÃlÀt ¨‰ŸÕ÷ ÈÃaÀ ˙ŸaKŸÏÀÆ‰

÷ÀÂ ¯«ÓŸÊÀa ¯«ÎŸ‡ ¯»aDŒÁÀ¨„

‰œ÷ŸÓœÚÈÀ‡ »Õ‰ ÏÃÓŸÈ‹ÁÀ¨„

‡ ‰Â‰ÈŒÁÀ÷» „Ÿ‡ «ÓŒÁÀ¨„

ÏŸ÷ÕÏ» ÌŸœ̇ÙŸ‡ŒÂ ˙WŸÏœŸ̇‰œlÀÆ‰

ÏŸÎÀÏ ÈD«„ ‰œk ˙‡UOÃlÀt ¨‰ŸÕ÷ ÈÃaÀ ˙ŸaKŸÏÀÆ‰

Ïœ÷ ˙‡UOÃaÀÏ ˙ŸÂ »ÎŸÕÏŸÎÀ¨‰

kœ‰ ÈœÓ ‡ÈŸ‰ ¯«˜ÃaŸÎTÀ¨‰

ÓÕÓ ÷‡]œwŒ ÌCŸÎ»ÒÀ¨‰

נפטר בצפת לקראת סוף המאה השש-[פיוט ברוח הקבלה שחיבר ר' שלמה אלקבץ הלוי   לכה דודי:

. ואף שהיו בנמצא כמה פיוטי "לכה דודי" באותם ימים, זכה פיוטו של אלקבץ למעמד מיוחד]עשרה

 ושמו]והראשון שבהם משמש גם כפזמון חוזר[בזכות המלצה שהמליץ עליו האר"י. לפיוט עשרה בתים 

. שלושת הטורים]"שלמה הלוי"[של המחבר רשום באקרוסטיכון בראשי הבתים, מן הבית השני ואילך 

הראשונים שבכל בית חורזים בחרוז אחד, המתחלף בכל בית; ואילו הטור הרביעי מסתיים בחרוז אחיד

ובמיוחד אל נבואות הנחמה של[לאורך הפיוט כולו. הפיוט משופע ברמיזות רבות אל פסוקי מקרא 

 וגם לשון "שמור" [דברים] בעשרת הדיברות נאמרה לגבי השבת לשון "זכור" [שמות כ, ח:::::שמור וזכור בדבור אחד∞  

, כי "זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו", כלומר בפעם אחת נאמרו], ועל כך נאמר בתלמוד הבבלי [שבועות כ ע"ב]ה, יב

אל שמייחדים את שמו, כלומר  אל המיחד:שתי המילים יחדיו, והוא מעשה של פלא שאין אדם יכול לעשות כמותו.   

כל ימות השבוע שואבים ברכה וחיות מן השבת.  מקור הברכה:     פרסום וכבוד.    לשם:  מכריזים כי הוא אחד ויחיד. 

.]השבת נעשתה מלכה ונסיכה לפני שנברא העולם [כפי שהולך הפייטן ומסביר בהמשך הבית  מראש מקדם נסוכה:

ÏŸÎÀ‰
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Ó Û«ÒÃÚ⁄◊Œa ‰ŸÓÃÁ⁄÷À·Àz ‰ŸÁœlÀÆ‰

ÏŸÎÀÏ ÈD«„ ‰œk ˙‡UOÃlÀt ¨‰ŸÕ÷ ÈÃaÀ ˙ŸaKŸÏÀÆ‰

ÓœcOÃÓ ÷ŒÏŒÚ _œÓ ¯ÈŸÎ»ÏÀ¨‰

Ó»˜œˆ ÈŸ‡œÓ Èœ‰ _«zÃ‰⁄ÙÕÎÀ¨‰

Ï ·UÀ÷ _Œ·Œa ˙ŸÚÕÓŒ‰ ˜ÃaÀÎÀ¨‡

ÂŸÈ ‡»‰ÃÁ⁄Ó›Ú ÏÀÏÃÈœÁ _ŒÓŸÏÀÆ‰

ÏŸÎÀÏ ÈD«„ ‰œk ˙‡UOÃlÀt ¨‰ŸÕ÷ ÈÃaÀ ˙ŸaKŸÏÀÆ‰

‰œŸ̇ÃÚ⁄Ó ¨ÈXÕÚÀÙÀÓ»˜ ¯œ¨È

Ïœ·Ÿ÷œa Èœ‚Ÿ˙ ÈBœÙŸ‡ÃzYÕÚ _Ãnœ¨È

ÚÃÈ ÏÃa „ŒÈ Ôœ÷Ãa ÈÕ‰ ˙ÈÃlÃÁŸÓœ¨È

·YJÀ‡ ‰Œ ÏÃÙŸ÷œ‚ ÈŸ‡ÀÏÀÆd

ÏŸÎÀÏ ÈD«„ ‰œk ˙‡UOÃlÀt ¨‰ŸÕ÷ ÈÃaÀ ˙ŸaKŸÏÀÆ‰

 ואל מדרשי חז"ל, והבנה מלאה של הדברים דורשת לקרוא אותם קריאה דו-מישורית: ברובד]ישעיהו

הראשוני והפשוט שלו מדבר הפיוט בו בזמן על יום השבת, עם ישראל, ירושלים והגאולה. ה"דוד" הוא

לעיתים עם ישראל ולעיתים הוא ה', ואילו ה"כלה"-המלכה היא לעיתים ירושלים, לעיתים השכינה

ולעיתים עם ישראל. כפילות זו מובנת ברובד הנסתר, הקבלי, של הפיוט, שבו מזוהים השבת, עם ישראל,

ירושלים והשכינה עם ספירת מלכות, הכמהה להתייחד עם אהובה, הקב"ה, ספירת תפארת. מן הפיוט

עולה תחושה חריפה של חורבן וגלות ואמונה לוהטת בגאולה המתקרבת ובאה.

השבת באה לעולם אמנם לאחר ששת ימי הבריאה, אך היא קדמה במחשבת האלהים  סוף מעשה במחשבה תחלה:

מקום של בכייה וצער, כינוי לגלות.  עמק הבכא:חורבן ואובדן.     הפכה:     ירושלים.    מקדש מלך:לבריאת העולם.   

התקרב אל  קרבה אל נפשי גאלה:     באמצעות המשיח, מצאצאי דוד בן ישי מבית לחם.    על יד בן ישי בית הלחמי:

נפשי וגאל אותה.
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‰œŸ̇‰ ÈXY«ÚœŸ̇¨ÈXY«Ú

kœ· ÈÀÓ»˜ _V«‡ ‡œ¨ÈX«‡ È

÷ ¨ÈX»Ú ÈX»Úœc ¯ÈÃaÕ¨ÈX

kŸÚ ‰Â‰È „«·ÀÏÃÈœ _œ‚ŸÏÀÆ‰

ÏŸÎÀÏ ÈD«„ ‰œk ˙‡UOÃlÀt ¨‰ŸÕ÷ ÈÃaÀ ˙ŸaKŸÏÀÆ‰

˙ ‡¿Õ·›÷œÂ ÈŸ˙ ‡¿œkÀÏŸÓœ¨È

ÓÃz ‰œ÷ŸÁ«z⁄ÁœÓ» ÈÃz ‰Œ‰¤Óœ¨È

aÀÈ _ŒÁ¤Ú »Ò⁄œiÕÚ ÈÃnœ¨È

ÂŸœ·ŸŸÀ̇Ú ‰œÚ ¯ÈÃz ÏœlÀÆd

ÏŸÎÀÏ ÈD«„ ‰œk ˙‡UOÃlÀt ¨‰ŸÕ÷ ÈÃaÀ ˙ŸaKŸÏÀÆ‰

ÂŸ‰ÀÏ »ÈœÓŸ÷œqÀ÷ ‰›Ò‡ÀÈœ¨_

ÂŸÁT⁄k »˜ÀÓ ÏŸ·ÃlŸÚÀÈœ¨_

ÈÀ◊œÚ ◊ÈÀÏÃÈœ‡ _¤‰¿ÀÈœ¨_

kœÓŸÁ ◊«◊ÀÀ̇Ú ÔÃk ÏÃlÀÆ‰

ÏŸÎÀÏ ÈD«„ ‰œk ˙‡UOÃlÀt ¨‰ŸÕ÷ ÈÃaÀ ˙ŸaKŸÏÀÆ‰

ÈÀÓœ◊» ÔÈŸÓ›z Ï‡œÙŸˆ]œ¨È

ÂŸ‡Œz ‰Â‰È ˙ÃÚ⁄ˆÈXœ¨È

של[חורבותיה   תלה:ימצאו מנוח ומחסה.     יחסו:תבכי, תאנחי.     תהמי:תהיי כפופה ומושפלת.     תשתוחחי:

כשמחת.  כמשוש:משחיתייך ומחריבייך.     מבלעיך:הבוזזים אותך יהיו לבז ולשלל.     והיו למשסה שאסיך:.   ]ירושלים

תיראי ותכבדי.  תעריצי:
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ÚÃÈ ÏÃ‡ „œa ÷ÈŒt ÔÃˆYœ¨È

ÂŸœ◊ŸÓŸÁÀÂ ‰ŸÀ‚œÏÈÀÆ‰

ÏŸÎÀÏ ÈD«„ ‰œk ˙‡UOÃlÀt ¨‰ŸÕ÷ ÈÃaÀ ˙ŸaKŸÏÀ‰Æ

∫˙ÒÎ‰ ˙È· Ï‡ ‰ÒÈÎ‰ Á˙Ù ÔÂÂÈÎÏ ‰ÂÙÂ Ì˜ ¯Â·Èˆ‰˘Î ¯Ó‡ ËÂÈÙ‰ Ï˘ ÔÂ¯Á‡‰ ˙È·‰

‡«aœ· ÈŸ÷ÀÚ Ì«Ï⁄ËŒa ˙WÃÚŸÏÀ¨d

bÃa ÌŸpXÀ·» ‰ŸÀ̂‰flÏÀ¨‰

‡ _«z¤»ÓÕÚ ÈÃÒ ÌŸ‚‹lÀ¨‰

‡«aœÎ ÈÃlÀ‡«a ¨‰œÎ ÈÃlÀ¨‰

‡«aœÎ ÈÃlÀ÷ ¨‰ÃaÀÓ ˙ÃÏŸkŸÀ̇Æ‡

ÏŸÎÀÏ ÈD«„ ‰œk ˙‡UOÃlÀt ¨‰ŸÕ÷ ÈÃaÀ ˙ŸaKŸÏÀÆ‰

Ê‡ Æ¢È„Â„ ‰ÎÏ¢ ¯Á‡Ï „Ú ÂÏ ‰ˆÂÁÓ ÌÈÈ˙ÓÓ Ì‰ ¨˙ÒÎ‰ ˙È·Ï ÌÈ‡·‰ ÌÈÏ·‡ Ì˘È Ì‡

 ¢ÌÈÏ·‡ ÌÂÁÈ¢ È‡·‚‰ ÊÈ¯ÎÓ¸¢ÌÈÏ·‡‰ ˙‡¯˜Ï Â‡ˆ¢ ∫Â‡˛‰ÏÈÙ˙‰ ÌÏÂ‡ Ï‡ ÌÈÒÎ Ì‰Â 

∫Â¯ÓÂ‡· Ì˙Â‡ ÌÁÓ Ï‰˜‰˘Î

‰ÃnÀÈ Ì«˜ŸÃÁÕ‡ ÌŒŸ̇ÎŒ Ì¸˙«‡Ÿ^˛a Ÿ÷ _«˙Ÿ‡À‡ ¯⁄·ÕÏÕˆ ÈœÂ Ô«iœ÷»¯ÈÀÏÃÈœÂ ÌŸÒ«˙ ‡¿œ »ÙÈ¸Ò«˙œÛÈ˛Ï Ÿ‡A⁄·ÀÆ„«Ú ‰

הפנייה לכיוון פתח הכניסה לבית הכנסת באה לתת ביטוי מוחשי לכניסת השבת, והיא  בואי בשלום:

מלווה גם בקידה בשעת אמירת "בואי כלה בואי כלה".

 נמצא כל השבוע בביתו, אך הוא רשאי לבוא לבית הכנסת]בשבוע האבל[  האבל המקום ינחם וכו':

ובני עדות[בשבת, והציבור מקבל אותו בדברי ניחומים על ידי אמירת הנוסחה המקובלת להזדמנות זו 

. המנהג לנחם אבלים בערב שבת לאחר "לכה דודי"]המזרח נוהגים לומר "תנוחם/תנוחמו מן השמים"

מתועד רק במאה השנים האחרונות ולא נתקבל בכל מקום ומקום.

מי שמביאה כבוד ותפארת לבעלה.  עטרת בעלה:  כינוי למשיח, שהוא מבית דוד ומצאצאי פרץ בן יהודה.   בן פרצי:

מארמית: שבת המלכה.  שבת מלכתא:   אל עם המאמינים, העם הנבחר, עם ישראל.  תוך אמוני עם סגלה:

לדאוב, לחוש צער.  לדאבה:  ∞
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   ‰·È˘ÈÓœÊŸ÷ ¯«ÓœÏ ¯ÈŸ‰ Ì«ÈÃgÃaÀ∫˙

Ï ·«ËŸ‰›Ï ˙«„ÃÏ» ¨‰Â‰ÈŸÊÃnÕÏ ¯Ÿ÷œÓŸÚ ^ŒÏŸ∫Ô«È

ÏŸ‰Ãbœa „ÈÃa›Á ¯MÃÒŸcŒÂ ¨^Œ‡¤»ÓÀŸ̇a ^ÃlÕ∫˙«ÏÈ

Ú⁄ÏÕÚ ÈÀÂ ¯«◊ÃÚ⁄ÏÕ ÈÀ·ŒÚ ¨Ï⁄ÏÕ‰ ÈœbÀa Ô«ÈŸÎœ∫¯«p

kœ◊ ÈœnÃÁŸzÃœa ‰Â‰È ÈŸÙÀÚflÏŒa ¨^ŸÓÃÚ⁄◊ÕÈ ÈÀ‡ ^ÈC⁄pUÕ∫Ô

ÓÃb ‰ÀÓ »ÏEÃÚ⁄◊ŒÓ ¨‰Â‰È ^ÈŸ‡›Ú „ÀÓŸÓ »˜ÃÁŸ÷Ÿ·›Œ̇∫^È

‡œa ÷ÈÃÚÃÈ ‡¿ ¯ÕÎ» ¨Ú@ŸÒœÈ ‡¿ ÏÈÀ·œ‡ ÔÈŒÊ ˙›∫˙‡

aœÙŸÁ]Ã÷Y ÀÚœk ÌÈŸÚ «ÓÕ◊ŒÂ ·ÃiÀœ̂k »ˆÈÀt Ï›Ú⁄ÏÕ‡ ÈÀÂŒÏ ¨ÔŸ‰œgÀÓŸÚ Ì@⁄Ú ÈBÃ∫„

ÂŸ‡ÃzÀÓ ‰ÀÏ Ì«¯ŸÚ›ÏÀ∫‰Â‰È Ì

kœ‰ ÈœpÕ‡ ‰›ÈŸ·Œk ‰Â‰È ^Èœ‰ ÈœpÕ‡ ‰›ÈŸ·ŒÈ ^È›·‡ÕÈ ¨»„œŸ̇tÀk »„YÀt Ï›Ú⁄ÏÕ‡ ÈÀÂŒ∫Ô

ÂÃzÀk ÌWœŸ‡¯ÕYK ÌÈœa ¨ÈÃ˙`œa ÈŸ÷ŒÓŒÚU Ô⁄À∫Ô

ÂÃzÃaÕÚ ËÕÈœa ÈŸa ¨ÈT»÷ÃwÀÓœÚ ÌÈÀÏÃÓ ÈŸÚVœz ÌÈœ÷ŸÓÃÚŸÀ‡ ‰ÀÊŸÀ∫È

 ÔÊÁˆ  Ãcœk ˜ÈÃzÀÓÀÈ ¯œÙŸk ¨ÁTŸ‡Œa ÊWÃlŸ·ÀÈ Ô«œ◊ŸbŒ∫‰

÷ŸÏ»˙œa ÌÈŸ·Õa ¨‰Â‰È ˙ÈŸÁÃŸ̂‡ ˙«¯¤‰¿ÕÈ »ÈÃÙŸ∫»ÁÈX

È „«ÚŸa Ô»·»Ÿ◊Õ·ÈÀc ¨‰Ÿ÷ÕœÂ ÌÈŸÚU⁄ÃpœÈ ÌÈœ‰Ÿ∫»È

ÏŸ‰Ãbœk „ÈœÈ ÈÀ÷ÀÂ ÈX»ˆ ¨‰Â‰È ¯ŸÚ ‡¿ÃÂŸÏÀÀ̇∫«a ‰

תהלים צב

גם כאשר הרשעים ועושי  בפרח רשעים וכו':ניגון.     הגיון:.   ]בעל עשרה מיתרים[על כלי נגינה   עלי עשור:  ∞

יישמדו  יתפרדו:שוכן במרום, תקיף ושליט.     מרום:הרשעה פורחים ונראים כמצליחים, הם עתידים להישמד לנצח.   

ותבט עיני בשוריסכתי את בשרי.     בלתי:  הגבהת ונישאת אותי כגובה קרני הראמים.   ותרם כראים קרני:ויאבדו.   
יגדל וישגשג.  ישגה:זכיתי לראות במפלת אויביי, זכיתי לשמוע את סיפור מפלתם של אלו שביקשו לפגוע בי.     וכו':

גם בזקנתם יתנו תנובה, פרי, כלומר יהיו במלוא כוחם  ינובון בשיבה:     עוד חצרות בית המקדש.    חצרות אלהינו:

אין בו עוולה ורשעות.  ולא עולתה בו:     וצדיקותם.  

  כבר בימי הרמב"ם נהוג היה לומר מזמור זה במסגרת תפילת ליל שבת, בוודאימזמור שיר ליום השבת:

בגלל כותרתו של המזמור המזכירה במפורש את השבת. עם זאת קשרו של המזמור אל יום השבת לא

נתברר, ופרשניו נתקשו בדבר מאוד.
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Ó ‰Â‰ÈÀÏÀb _ÕÏ ˙»‡À·ÕÏ ¨÷À·ÕÚ ‰Â‰È ÷›‰ ÊœŸ̇‡ÃfÀ¯¨

‡Ãz Ûœz Ô«kÕ·Õa ÏÃz Ïœ∫Ë«n

Àk Ô«ÎœÒŸ‡⁄Ó ^Õ‡ÀÓ ¨ÊÕÏ«ÚÀ‡ ÌÀzÀ∫‰

À◊Ÿ »‡Ÿ‰À ‰Â‰È ˙«¯À◊Ÿ »‡Ÿ‰ÀÏ«˜ ˙«¯ÀÈ ¨Ìœ◊Ÿ »‡Ÿ‰Àc ˙«¯ÀÎŸÈÀ∫Ì

ÔÊÁÓ   œw›Ó ˙«ÏÃÈœaU Ìœ‡ ÌÈÃcœÓ ÌÈXÈœ÷ŸaŸÈ ÈVÀ‡ ¨ÌÃcœa ¯ÈÃnÀ∫‰Â‰È Ì«¯

ÚÕ˙IŒ ^ÈŒ‡ŒÓŸÓ »Ÿ‡›Ï „Ÿ·Õ˙ÈŸ ^Ã‡⁄ÂÀw ‰›Ï ‰Â‰È ¨÷CŸ‡›È _WÀÓœ∫ÌÈ

ÌÂ˙È ˘È„˜

ÈœŸ̇bÃcÃÂ ÏŸÈœŸ̇cKÃ÷ ÷ŸÓÕaU dÀÆ‡

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÚÀÏŸÓÀc ‡œ· ÈŸÎ ‡Tœ˙»ÚYÕÂ ¨dŸÈÃÓŸÏœ_È

ÓÃÏŸ˙»ÎÕÂ dŸÈÃŸ̂ÓÃt Á‹JYÕÂ dœÓ ·VJÈŸ÷œÁÈÕÆd

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÁÃiÕ·» Ô«ÎÈŸÓ«ÈÕ·» Ô«ÎÈŸÁÃiÕc ÈŸÎÀa ÏÕ˙È

Èœ◊Ÿ‡TÕa ¨ÏÃÚ⁄‚ÀÏÀ·» ‡œÊŸÓÃ¨·ÈXJ Ô

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÈ ÆÔŸ‰Õ÷ ‡ŸÓÕaU dÀÓ ‡Ÿ·ÀÏ _UŸÚÀÏÃÌ

Ï»ŸÚÀÏŸÓÕÚ ÈÀÏŸÓÃiÀÆ‡

ÈœŸ̇aÀÂ _UŸÈœ÷ŸzÃaÃÂ ÁŸÈœŸ̇tÀ‡ÃÂ ¯ŸÈœŸ̇Ó«¯ÃÌ

ÂŸÈœŸ̇ÃrÕÂ ‡ŸÈœŸ̇‰ÃcÀÂ ¯ŸÈœŸ̇ÚÃlŒÂ ‰ŸÈœŸ̇‰ÃlÀÏ

÷ŸÓÕc dŸ÷ERÀa ‡ŸÆ‡»‰ _ÈX

‡ÀÓÕÆÔ

 ראה עמ' 205.קדיש יתום:

  מלכותך קיימת מעולם.נכון כסאך מאז:תתבסס.     תכון:חגר במתניו כאזור.     התאזר:מלכות ופאר.     גאות:∞  

אדירים משברי    יותר מקולות.]ה' אדיר[  מקלות:קול הכאת הגלים ושבירתם.     דכים:הרימו קולם.     נשאו... קולם:
היינו:[  ה', לאורך ימים תשכון בביתך לביתך נאוה קדש וכו':מצוותיך.     עדתיך:גלי הים החזקים והתקיפים.     ים:

, שהוא נוה קודש, משכן קדוש.]בבית המקדש

∫ÌÂ‚¯˙

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È
¸ÔÓ‡˛Æ

ÍÈÏÓÈÂ ÂÂˆ¯Î ‡¯·˘ ÌÏÂÚ·
ÆÂÁÈ˘Ó ·¯˜ÈÂ Â˙ÚÂ˘È ÁÈÓˆÈÂ Â˙ÂÎÏÓ

¸ÔÓ‡˛Æ

˙È· ÏÎ ÈÈÁ·Â ÌÎÈÓÈ·Â ÌÎÈÈÁ·
¨·Â¯˜ ÔÓÊ·Â ‰¯‰Ó· Ï‡¯˘È

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â
¸ÌÏÂÚÏ ¨Í¯Â·Ó ÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ È‰È ÆÔÓ‡

ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ˛Æ
ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ

Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘
¸ÔÓ‡˛Æ

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜
ÌÈÏ·‡Â

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

תהלים צג
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ÏŸÚÕlÀÓ ‡œk ÔÀa ÏœÎYÀÀ̇‡  ¸· ˙·˘˘Â·‰∫

ÏŸÚÕlÀÏ ‡ŸÚÕlÀÓ ‡œkÀa ÏœÎYÀÀ̇‡˛

ÂŸ÷œ˙TÈÀz ‡‹÷ŸaŸÁÀÀ̇Â ‡ŸŒÁ¤ÓÀÀ̇‡

cÃ‡⁄Óœa ÔTÈŸÚÀÏŸÓÀÂ ¨‡Ÿ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

ÈŸ‰Õ÷ ‡ŸÏÀÓÀaU ‡ÀÓ ‡œ÷ ÔŸÓÃiÀ‡

ÂŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœÚ ÌÈÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÏ

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

Ú›◊Œ÷ ‰ÀÌ«Ï ¸ · ̇ ·˘˘Â·‰∫ ‰ÃgÀÌ«Ï ̨aœÓŸÓ«¯ÀÈ ‡»‰ ÂÈÃÚ⁄◊Œ÷ ‰ÀÚ Ì«ÏÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

kŸ‚ÃÂŸÀ ‡‡EœÓ Ô»pœŸ̇ÈÃÁ⁄Ï ÔÈDŸÚÕlÀa ‡Ÿ‡ŒÁÀ‰ Û«‡ ¨„ÀÎœ‡ Èœ‰ÈœÈ

‡œŸ̇ÈÃÁ⁄Ï ˙AŸÃ̇zÀa ‡ŸÊTÀ‡E ‡ŒÁÀÏ ¨„ŸÓŒ‰¤ÂÕÚ ÈœnŸÏ Ô«‰ŸÚÕlÀÁ ‡ÃÏ „À·˜ÕÁ ÏÃ÷ER Æ„Àa ‡Ÿ_ÈX

‡ ‡»‰ŒÁÀÏ „ŸÚÕlÀÏ ̈ ‡ÀÈ ‡Àœ̇Ú ·ÈÃk Ï‹ÒYŸÈÀÚ dÈVJÈD ‡Ãc „Ÿ‡œ‰Èœ‡ ÈœŸ̇Ú⁄·œa ̇ AÈŸÊTÀ‡E ‡ŒÁÀ„

kŸ‚ÃÂŸÀc ‡œÏÈÕÏ ¨dÈŸÓŒ‰¤ÂÕ‡ ÈŒÁÀa „Ÿ‡ŒÁÀÂ Æ„Ÿ‰ÀÓÈN«‡ ‡ŸÀÊT ‡À‡ ‰Â‰ÈA ‡ŒÁÀ÷» „Ÿ‡ «ÓŒÁÀÆ„

ÊTÀ÷E ‡ÃaÀ ̇‡œ‰Èœ÷ ÈÃaÀc ̇Ÿ‡œŸ̇‡ÃÁ⁄a ̇ AŸÊTÀ‡E ‡ŒÁÀÏ „ŸÓœ÷ŸÚ ÈV⁄ÏÃÊT dÀ‡E ‡ŒÁÀˆ ̈ „Ÿ˙«ÏÀ‡

 ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ¸·∫‰·Â˘ ˙·˘

˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ˛

¨˙ÂÓÁ‰Â ˙ÂÁ·˘˙‰ ¨˙Â¯È˘‰Â
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ¨ÌÏÂÚ· ˙Â¯Ó‡‰

¸ÔÓ‡˛Æ

ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ·¯ ÌÂÏ˘ È‰È
Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÌÈ·ÂË ÌÈÈÁÂ

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â
¸ÔÓ‡˛Æ

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

]קלה ע"א-ע"ב[זהר תרומה 

קטע זה מספר הזוהר שולב בתפילה רק במאה השמונה-עשרה. עניינו בשכינה המסומלת  כגונא:

בשבת ובהתעצמות הקדּושה המתרחשת עם כניסת השבת. הקטע גדוש בסמלים קבליים ויש בו

נסיון לתאר תהליכים המתרחשים בעולם הספירות העליון וביטוי לשאיפה אנושית להשפיע עליהם

כדי לסייע לשפע האלהי לרדת כראוי ממרומים אל עולם האדם. הקטע עוסק בעיקר בשתיים מן

הספירות: ספירת תפארת, שהיא בבחינת הזכר, הקדוש ברוך הוא, וספירת מלכות, שהיא הנקבה-

השכינה-השבת. הפיסקה הראשונה ניתנת להתפרש באופן כללי כך: כשם ששש הספירות העליונות

שמעל לספירת מלכות מתלכדות בשבת לחטיבה אחת - וזה הסוד שבאמירת הפסוק "שמע ישראל"

 כך גם השכינה-מלכות-שבת מתאחדת עם כל כוחותיה המלאכיים. רק—שיש בו שש מילים 

ספירת[בתנאים אלה יכול להיווצר הקישור והזיווג בין השכינה-מלכות ובין הקב"ה-תפארת 

. הזיווג בין תפארת ומלכות מאפשר את ירידת]תפארת המצויה במרכז שש הספירות העליונות

השפע האלהי לעולם כולו.

וקריאת[  ופירוש הדברים באופן כללי: תפילת שבת, תפילתם של בני אדם בעולם התחתון רזא דשבת:

ֳ
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ÓEÃÚ⁄ÏÕ÷ ÈÃaÃzÀc ¨‡Ÿ‰À‡ ‡œŸ̇‡ÃÁ⁄k ˙A‹ÒYŸÈÀÈ ‡ÃwœcK ‡TÈœ÷ÈÀa ‡ŸÊTÀ‡E ‡ŒÁÀÂ ¨„Ÿ‡œŸ̇zÃwÀÃ˙

ÏŸÓœ÷ŸÚ ÈV⁄ÏÃÓ dÃÏŸkÀcK ‡œ÷ÈÀÚ ‡œlÀ‡Àk Æ‰ÃÚ „ÃiÕ÷ ÏÃaÃzÀ‡ ‡œ‰Èœ‡ ÈœŸ̇ÈÃÁ⁄Â ˙AŸ‡œŸ̇tÃ÷YÃ˙

ÓœqœËŸ‡ ‡TÀÁflÂ ¨‡TŸÎÀc ÏœÈœÓ ÔÈœŸ̇ÚÃaŸÓ ÔÈXœpÃÂ ¨dŸ‡œ‰Èœ‡ Èœ÷ŸzŸ‡Àa ˙UŸÈœD ‡@»ÁŸ‰œ»¯È

cKœ÷ÈÀÂ ‡Ÿ‡œŸ̇ÚÃhŸa ˙UŸÎÃnÀÚ ‰œËŸÏ ÔÈXŸ‚ÃaÕÓ ÈÃÏŸkÀcK ‡œ÷ÈÀÂ Æ‡ŸÎÀ÷ Ï‹ÏŸËÀÕ‚\ ÈŸÊœÓ» ÔÈÀÈV‡

ÈDEÀk ‡‹lŸÚ »‰ÃÂ ÔÈNYŸ‡œŸ̇ÚÃaŸÓ »¯œpÃÂ ¨dŸÏÕ÷ ˙È‹ÏŸËÀÀ‡ ‡ÀÁfla ‡TŸÎ‹lŸÚ »‰ÀÏŸÓœÂ ÆÔÈŸ‡ÃŸtÀ‰À‡

Ÿ‰œa ÔÈXÈœŸ‰œÚ »¯ÈœlÀ‡ÀÂ ‰Ÿ‡œŸ̇ÚÃhŸÏ ˙UŸÃ̇zÀa ‡ŸÚÃnÀcK ‡œ÷ÈÀ   ¨‡ÔÊÁÂ  ŸÎ‹lŸÓ Ô«‰œŸ̇ÚÃhŸÔÈX

aŸœ÷ŸÓÀœ̇Á ÔÈÃzEœk ÔÈŸ÷ ÔÈBÕ˙»¯ÈÀˆD ‡Ÿ˙«ÏÀÏ ‡Ÿ·ÀÎYÀÏ ‡Ãa dŸÁŒÂEÀa ‰œŸ‰œ‡E »¯ÈÃŸtœÆÔÈ

∫ÌÂ‚¯˙

 Ô‰˘ Ì˘Î¸˙Â¯ÈÙÒ‰˛ ‡È‰ Ì‚ ÍÎ ̈ ¢„Á‡¢· ‰ÏÚÓÏ ̇ Â„ÁÈÈ˙Ó ¸‰ÈÎ˘‰ ‡È‰˘ ̇ ÂÎÏÓ ̇ ¯ÈÙÒ

˙·˘· ˙‚ˆÂÈÓÂ˛Æ„Á‡ „‚Î „Á‡ ‰ÏÚÓÏ Ô‰ÓÚ ˙ÂÈ‰Ï ¨¢„Á‡¢ „ÂÒ· ‰ËÓÏ ˙„ÁÈÈ˙Ó 

„ÂÒ· ˙È˘Ú ‡È‰˘ „Ú Â„Â·Î ‡ÒÎ ÏÚ ·˘ÂÈ ÂÈ‡ ¨‰ÏÚÓÏ „Á‡ ‡Â‰˘ ¨‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰

Æ¢„Á‡ ÂÓ˘Â „Á‡ ß‰¢ Ï˘ „ÂÒ‰ Â˘¯ÈÙ ¯·Î ‰‰Â Æ„Á‡· „Á‡ ˙ÂÈ‰Ï ¨Â˙Ó‚Â„Î ¢„Á‡¢

∫˙·˘‰ „ÂÒ ¨¢„Á‡¢ „ÂÒ ‰ÈÏÚ ‰¯˘È˘ ¨¢„Á‡¢ „ÂÒ· ˙„Á‡‰ ˙·˘ ‡È‰ ¸·˛Ï˘ ‰ÏÈÙ˙

ÍÏÓ‰ ÂÈÏÚ ‰¯˘È˘ Ô˜˙Â ¢„Á‡¢ „ÂÒ· „Á‡ ˘Â„˜‰ „Â·Î‰ ‡ÒÎ È¯‰˘ ¨˙·˘‰ ˙ÒÈÎ

ÌÈÈ„‰ ÏÎÂ ¨‡¯Á‡ ‡¯ËÒÓ ˙˘¯ÙÂ ˙„ÁÈÈ˙Ó ‡È‰ ˙·˘‰ ˙ÒÎ˘Î ÆÔÂÈÏÚ‰ ˘Â„˜‰

Ïˆ‡ ˙Â¯ËÚ ‰ÓÎ· ˙¯ËÚ˙ÓÂ ‰˘Â„˜‰ ‰¯‡‰‰ „ÂÁÈ· ˙¯‡˘ ‡È‰Â ¨‰ÓÓ ÌÈ¯·ÚÂÓ

ÔÂËÏ˘ ÔÈ‡Â ̈‰ÓÓ ÌÈ¯·ÚÂÓÂ ÌÈÁ¯Â· ÌÏÂÎ ÔÈ„‰ ÈÏÚ·Â Ê‚Â¯‰ ̇ ÂÏ˘ÓÓ ÏÎÂ ̈˘Â„˜‰ ÍÏÓ‰

¨˘Â„˜‰ ÌÚ· ‰ËÓÏ ˙¯ËÚ˙Ó ‡È‰Â ‰ÂÈÏÚ ‰¯‡‰· ÌÈ¯È‡Ó ‰ÈÙÂ Æ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ· ¯Á‡

ÆÌÈÙ ̄ Â‡Ó· ‰Â„Á· ‰˙Â‡ Í¯·Ï ‰ÏÈÙ˙‰ ̇ ÏÈÁ˙ ÂÊÂ Æ˙Â˘„Á ̇ ÂÓ˘· ÌÈ¯ËÚ˙Ó ÌÏÂÎÂ

 

, נותנת לשכינה, המסומלת גם בכסא הכבוד, כוח להתאחד עם כל כוחותיה]"שמע ישראל" בכלל זה

"סטרא[וכן לקבל שפע מספירת תפארת, המסמלת את המלך הקדוש העליון, הקב"ה. כל כוחות הרע 

 הנאחזים בשכינה בימות השבוע נעלמים בזכות תפילת שבת, דבר המאפשר לה לקבל את]אחרא"

האור השופע עליה מן העליונים. אור זה מגיע גם אל כל המתפללים והם מתעטרים בזכותו בתוספת

מייד לאחר קטע, בחדוה ובמאור פנים.-- ]השורה על כל אדם מישראל ביום השבת[ה"נשמה היתרה" 

זה מופיע בספר הזוהר המשפט "ברכו את ה' המבורך", והוא ראשיתה של תפילת ערבית.
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˙·˘ ÏÈÏÏ ̇ È·¯Ú
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  אחת משלוש התפילות הקבועות הנאמרות בכל יום. זמן אמירתה הוא מצאתתפילת ערבית:

 נוהגים לומר אותה מיד לאחר— כדי להוסיף מקודש אל חול —הכוכבים ואילך, אך בערב שבת 

 שני]שיש הקוראים לה "מעריב"[תפילת מנחה, גם אם טרם שקעה השמש. לתפילת ערבית 

חלקים מרכזיים: קריאת שמע וברכותיה ותפילת העמידה. קריאת שמע, לפי חז"ל, היא חובה

תלמוד בבלי,[גמורה מן התורה, אך אמירת תפילת העמידה נחשבה בימי התנאים כרשות 

. רק עם השנים קיבל עם ישראל על עצמו לומר אותה כחובה גמורה, אף שמבחינה]ברכות כז ע"ב

פורמאלית היא עדיין נחשבת כתפילת רשות. ייחודה זה של תפילת ערבית נובע מהבדל–הלכית

מרכזי בינה לבין שתי התפילות היומיות האחרות: בעוד ששחרית ומנחה נוסדו כנגד הקרבנות

שהוקרבו בבית המקדש בבוקר ובין הערביים, תפילת ערבית באה לעולם, ככל הנראה, כשחשו

אנשים בצורך לחתום את היום ולקדם את בוא הלילה במעמד של תפילה. על פי האגדה היה

.]תלמוד בבלי, ברכות כו ע"ב[יעקב אבינו הראשון שהתפלל תפילה זו 
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‰ÏÈÙ˙Ï ¯Â·Èˆ‰ ˙ÓÊ‰   ‰„ÈÓÚ

ÔÊÁaÀ‡ »ÎYŒ‰ ‰Â‰È ˙ÃÓŸ·›Æ_T

˛‰„È˜¸ Ï‰˜   aÀ‰ ‰Â‰È _»¯ÃÓŸ·›Ï _TŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

ÔÊÁaÀ‰ ‰Â‰È _»¯ÃÓŸ·›Ï _TŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

‰È˙ÂÎ¯·Â ÚÓ˘ ˙‡È¯˜

“ÌÈ·¯Ú ·È¯ÚÓ” ˙Î¯·

ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ÈÙÏ ‰Â˘‡¯‰ ‰Î¯·‰

‰·È˘È   aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ¨Ì

‡⁄÷Œa ¯œ·EÀÓ «¯ÃÚ⁄Ú ·ÈX⁄·Tœa ¨ÌÈŸÁÀÎŸÓÀ˙«t ‰ÕÁÃ÷ ŸÚÀ¨ÌÈX

·»œŸ̇»·ÀÓ ‰Ÿ÷ÃpŒÚ ‰œzœÓ» ÌÈÃÁ⁄Ïœ‡ ÛÈŒ‰ ˙ÃfŸÓÃpœ¨ÌÈ

Ó»ŸÒÃcÕ‡ ¯Œ‰ ˙ÃÎ«kÀ·œa ÌÈŸÓœ÷ŸÓŸ˙«¯Õ‰ÈŒa ÌÀÚÈNTÃk œÆ««ˆY

Â Ì«È ‡V«aÀÏÀÈŸÏÀÏ«b ¨‰ÕÓ ¯«‡ ÏœtŸÕÁ È›÷ŒÂ _ŸÁ›÷ŒÓ _œtŸÕÆ¯«‡ È

    ÔÊÁÓ» ÃÚ⁄·œÓ» Ì«È ̄ ÈÕ·œÏ ‡ÈÀÈŸÏÀÓ» ̈ ‰Ã·Ÿcœa ÏÈÕ·» Ì«È ÔÈÕÏ ÔÈÀÈŸÏÀˆ ‰Â‰È ̈ ‰Ÿ·À÷ ̇ «‡ŸÆ«Ó

זו הפתיחה הרשמית של תפילות ערבית ושחרית בציבור, והיא מתועדת כבר בתקופת  ברכו וכו':

.]ברכות ז, ג[המשנה 

על פרשיות קריאת שמע והברכות המקיפות אותן, על תולדותיהן ונושאיהן,  קריאת שמע וברכותיה:

ועל דרך קריאתן בציבור ראה בהרחבה להלן, עמ' 166 ואילך. ארבע הברכות המקיפות את שלוש

הפרשיות בערבית מצביעות על שליטת ה' בבריאה ועל חשיבותן של התורה והמצוות, ואף מודות על

גאולת מצרים ומבקשות הגנה מן הלילה הקרב.

 ברכה זו מהללת את ה' על סדרי הטבע המתבטאים במחזור היממה והיא ברכת "מעריב ערבים":

וראה[אוניברסאלית באופיה. היא מקבילה בענייניה לברכת "יוצר אור" שלפני קריאת שמע של שחרית 

, אך היא קצרה ממנה ומתמקדת מדרך הטבע בלילה היורד.]עמ' 167

מביא את האור ואת החושך  גולל אור וכו':במיקומם ובסדרם הנכון.      במשמרותיהם:שערי השמים.     שערים:  ∞

והוא לשון הפסוק "נותן שמש לאור יומם... ירח וכוכבים לאור לילה...  ה' צבאות שמו:לסירוגין בזה אחר זה, כבגלגל.   

.]ירמיהו לא, לד[ה' צבאות שמו" 
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‡ÕÁ ÏÃÂ ÈŸiKÀz ÌÀÓœÈ ¨„ÈœÓŸÚ _¿ÀÏÕÏ »ÈŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃnÃÚ⁄Ú ·ÈX⁄·TœÆÌÈ

“ÌÏÂÚ ˙·‰‡” ˙Î¯·

ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ÈÙÏ ‰ÈÈ˘‰ ‰Î¯·‰

‡Ã‰⁄·ÃÏ«Ú ˙Àa ÌÕÈ ˙Èœ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÃnŸ‡ ^À‰À·ŸzÀ¨

Ó» ‰T«zœŸ̂Á ˙«‹wœÓ» ÌÈœ÷ŸtÀËœ˙«‡ ÌÈÀÏ »œnÃzEÀÆ

ÚÃk ÏÕ‡ ‰Â‰È ¨Ô¤‰¿Õa ¨»ÈŸ÷ÀÎŸ·Õ·» »ŸÓ»˜Õ »À◊œÁÈÃa ŸÁ‹wŒ¨^È

ÂŸœ◊ŸÓÃa ÁŸ·DŸ˙ ÈVÃÏŸ˙T«z „»ÓŒ·» ^ŸÓœŸ̂˙«ŒÏ ^ÈŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

    ÔÊÁkœ‰ ÈÕÁ ÌÃiÕÂ »ÈŸ‡›È _WÀÓÕ·» ¨»ÈÀ‰Œ ÌŒ‰ŸbŒÓ«È ‰ÀÂ ÌÀÏÀÈŸÏÀ¨‰

ÂŸ‡Ã‰⁄·ÀŸ̇‡ ^Ãz ÏÀÒœÓ ¯ÈœnŒÏ »pŸÏ«ÚÀÓœÆÌÈ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰«‡ ¨‰Â‰È ‰ÕÚ ·ÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕÆÏ

ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ˙ÂÈ˘¯Ù

ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ Ï˘ ‰Â˘‡¯‰ ‰˘¯Ù‰

ÍÈ¯‡‰Ï ‚Â‰ ÔÎÂ ¨“Ï‡¯˘È ÚÓ˘” ˜ÂÒÙ‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú˘· ÌÈÈÈÚ‰ ˙‡ ÔÈÓÈ „È· ˙ÂÒÎÏ ÌÈ‚‰Â
Æ“„Á‡” ˙¯ÈÓ‡·

∫ÂÈ„ÁÈ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÊÁ‰Â Ï‰˜‰÷ŸÓÃÚÈ œ◊Ÿ‡TÕ‡ ‰Â‰È Ï¤‰¿Õ‡ ‰Â‰È »ÈŒÁÀ„∫
∫˘ÁÏ· ÌÈ¯ÓÂ‡ÂaÀ÷ _»¯Õk ÌŸÓ „«·ÃÏŸÏ «˙»ÎŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

ברכה זו מודה לה' על שנתן תורה ומצוות לעמו, אות לאהבתו אותם,  והיא  ברכת "אהבת עולם":

לאומית באופיה. היא מקבילה בענייניה לברכת "אהבת עולם" הנאמרת לפני קריאת שמע של שחרית

, אך היא קצרה ומתומצתת ממנה.]וראה עמ' 173[

התורה מעניקה משמעות לחיים ושמירתה היא ערובה לחיים ארוכים, כפי שמובטח בפסוקים  חיינו וארך ימינו:  ∞

שונים כגון דברים ל,כ; לב,מז.

דברים ו, ד-ט



Ú¯·È˙ ÏÏÈÏ ˘·˙

71

ÂŸ‡À‰Ã·ŸzÀ‡ Õ‡ ‰Â‰È ˙¤‰¿Œ¨^Èa ŸÎÀÏ ÏŸ·À·Ÿ·» ^ŸÎÀ ÏÃÙŸ÷Ÿ·» ^ŸÎÀÓ ÏŸ‡›Â ∫^CŸ‰À»È

‰ÃcŸ·À‰ ÌÈXÀ‡ÕlŒ‡ ‰⁄÷Œ‡ ¯À›ÎœÓ ÈŸÃ̂eŸ‰ ^ÃÚ Ì«iÃÏ ÏŸ·À·ŒÂ ∫^Ÿ÷œpÃŸzÀÏ ÌŸ·ÀŒÂ ^ÈŸaDÃzYÀ

aÀa ¨ÌŸ÷œ·ŸzŸa ^Ÿ·Õ˙ÈŒ·» ^ŸÏŒÎŸzŸ· ^ÃcŒ·» _WŸ÷ÀÎŸaŸ·» ^ŸÓ»˜Œ÷O» ∫^ÃzYÀÏ ÌŸ˙«‡

ÚÃÈ ÏÀÂ ¨^CŸ‰ÀÏ »ÈŸË›ËÀÙ›a ˙ÕÚ ÔÈÕÈŒÎ» ∫^ÈŸÃ̇·ŸzÀÚ ÌÃÓ ÏŸÊ‹a ˙«ÊÕ˙ÈŒ·» ^œ÷ŸÚÀ∫^ÈW

ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ Ï˘ ‰ÈÈ˘‰ ‰˘¯Ù‰

ÂŸ‰ÀÈÀ‡ ‰œ÷ ÌÀÓ›ÚÃz œ÷ŸÓŸ »Ú‡ŒÓ ÏœŸ̂ÂÃ̇‡ È⁄÷Œ‡ ̄À›ÎœÓ ÈŸÃ̂eŒ‡ ‰ŒŸ̇ÎŒÌ

‰ÃÏ ̈ Ì«iŸ‡Ã‰⁄·À‡ ‰Œ‡ ‰Â‰È ̇¤‰¿ÕÎÈŒÏ» ÌŸÚÀ·Ÿa «„ŸÎÀÏ ÏŸ·Ã·ŸÎŒ·» ÌŸÎÀ ÏÃÙŸ÷ŸÎŒÂ ∫ÌŸÀÃ̇zœÈ

ÓŸËÃ‡ ¯ÃˆYŸÎŒa ÌŸÚœÓ» ‰W«È «zÃÏŸÂ ¨÷«˜Ÿ‡ÀÒÃÙŸzÀ‚E ÀŒÂ ^Ÿœ̇÷]ÈŸÂ ^ŸÈœŸ̂‰ÀÂ ∫^WŸÀÃ̇zœÈ

ÚÕ◊Œa ·Ÿ◊ÀÏ ^Eœ·Ÿ‰ŒÓŸzŒÂ ¨^Ÿ‡ÀÎÃÏŸzÀÂ Ÿ◊À·ÀÚŸzÀ‰ ∫œgÀÓŸÏ »¯ÀÎŒt ÌŒÈ ÔœÙŸzŒÏ ‰Ÿ·Ã·ŸÎŒ¨Ì

ÂŸÒÃzYŒÂ ÌÃÚ⁄·ÃzEŒ‡ Ì¤‰¿œ‡ ÌÈ⁄ÁÕÂ ÌÈXŸ‰œ÷ŸzÃÁ⁄Âœ˙ÈŒÏ ÌÀ‰ŒÂ ∫ÌŸÁÀ‡ ‰TÃa ‰Â‰È ÛÀÎŒÌ

ÂŸÚÀÃ̂‡ ¯Œ‰ ˙ÃgÀÓÃÈœÂ ÌŸÈ ‡¿œ‰ŸÈŒÓ ‰ÀËÀÂ ¯Ÿ‰À‡⁄Ó@À˙ ‡¿ ‰œzÕ‡ ÔŒÈ ˙ŸÏ»·ÀÂ ¨dÃ‡⁄·ÃzEŒÌ

ÓŸ‰ÕÓ ‰TÕÚÃ‰ ÏÀ‡À‰ ıWÃh›·À‡ ‰⁄÷Œ ‰Â‰È ¯›̇ÕÏ ÔÀÎŒÂ ∫ÌŸ◊ÃÓŸzŒ‡ ÌŒc ˙Ÿ·À‡ ÈUÕlŒ‰

ÚÃÏ ÏŸ·Ã·ŸÎŒÂ ÌŸÚÃ ÏÃÙŸ÷ŸÎŒ÷O» ¨ÌÃzYŒ‡ Ì›̇ÀÏ ÌŸÚ ˙«‡ÃÈ ÏŒÎEŒÂ ÌŸ‰ÀÏ »ÈŸË«ËÀÙ›a ˙ÕÔÈ

ÚÕÈÕÎÈŒÂ ∫ÌŸÏœnÃzEŒ‡ Ì›̇À‡ ÌŒa ˙ŸÕÎÈŒÏ ÌŸaAÕa ¯Àa ¨ÌŸ÷œ·ŸzŸa ^Ÿ·Õ˙ÈŒ·» ^ŸÏŒÎŸzŸ^

·ÃcŒ·» _WŸ÷ÀÎŸaŸ·» ^ŸÓ»˜ŒÎ» ∫^ŸÃ̇·ŸzÀÚ ÌÃÓ ÏŸa ˙«Ê»ÊÕ˙ÈŒ·» ^œ÷ŸÚÀÏ ∫^ÈWŸÓÃÚÃÈ Ôœ»aY

ÈŸÓÕÎÈŒÂ ÌœÓÈÕ· ÈŸÕÎÈŒÚ ÌÃ‰ ÏÀ‡⁄Ó@À‡ ‰⁄÷Œ ¯œ÷ŸaÃÏ ‰Â‰È ÚÃ‡⁄·›Õ̇ÎÈŒÏ ÌÀÕ̇Ï ˙À‰Œ¨Ì

kœÓÈÕ‰ ÈÃgÀÓÃÚ ÌÈÃ‰ ÏÀ‡À∫ıW

 ראה]כגון כיסוי העיניים[על שלוש הפרשיות ועל הטכסים הקשורים בקריאתן   פרשיות קריאת שמע:

בהרחבה להלן, עמ' 174 ואילך.

ומפסוק זה למדו חז"ל את מצוות תפילין של יד ושל  אות על ידך ... טטפת בין עיניך:כוחך ויכולתך.   מאדך:  ∞

 המזוזות הן בעיקרן שתי הקורות :::::מזזות ביתך   ]ובתפילין אכן מצויה בין השאר גם פרשת "שמע ישראל".[ראש. 

שבצידי הדלת, אך עם הזמן נתייחד השם "מזוזה" לחפץ מיוחד המוצמד לקורה הימנית של הכניסה לבית ולכל חדר

החל בגשם הראשון של  יורה ומלקוש:  ∞בתוכו. במזוזה מצוי קלף ועליו בין השאר כתובה פרשת "שמע ישראל".   

כל עוד העולם קיים.  כימי השמים על הארץ:יינך ושמנך.     תירשך ויצהרך:השנה וכלה באחרון.   

דברים יא, יג-כא
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˙ÈˆÈˆ ˙˘¯Ù ¨ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ Ï˘ ˙È˘ÈÏ˘‰ ‰˘¯Ù‰

ÂÃi›Ó‡Œ‡ ‰Â‰È ¯ŒÓ Ï›÷Œl ‰ÕÓ‡›∫¯c ÃaÕ‡ ¯Œa ÏŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸ‡ÀÓÃzYÀ

‡⁄ÏÕ‰ŒÂ ÌŸÚÀÏ »◊À‰Œˆ ÌœˆÈœÚ ˙Ãk ÏÃŸÙÕ· Èœ‚Ÿ‰ÈBŒÏ ÌŸ˙]IÀÂ ¨ÌŸÀŸ̇Ú »Ãˆ ÏœˆÈœ‰ ˙ÃkÀÀÛ

tŸœ̇z ÏÈŸÎÕÏŒÂ ∫˙Ÿ‰ÀÈÀÏ ‰ÀÎŒÏ ÌŸœ̂ˆÈœ‡Y» ˙œ˙ÈŒ‡ Ì›Ê» «˙ŸÎÃzYŒ‡ ÌŒk ˙ÀÓ ÏœŸ̂‰Â‰È ˙«

ÂÃÚ⁄◊œ˙ÈŒ‡ Ì›̇ÀÂ ¨ÌŸ˙ ‡¿À‡ »¯»˙ÃÁ⁄Ï ÈVŸ·Ã·ŸÎŒÂ ÌŸ‡ÃÁ⁄Ú ÈVÕÈÕÎÈŒ‡ Ì⁄÷Œ‡ ¯ÃzŒÊ Ì›œÌÈ

‡ÃÁ⁄‰ÈVŒÏ ∫ÌŸÓÃÚÃz ÔœÊŸkŸÂ »¯ÃÚ⁄◊œ˙ÈŒ‡ ÌŒk ̇ÀÓ ÏœŸ̂˙«ÀÂ ̈ Èœ‰ŸÈœ˙ÈŒ÷IO ÌœÏ ÌÈÕ‰¿‡ÕÎÈŒ∫Ì

‡⁄œ‡ ‰Â‰È È¤‰¿ÕÎÈŒ‡ Ì⁄÷Œˆ«‰ ̄Õ˙‡œ‡ ÈŒŸ̇ÎŒÓ ÌÕ‡ŒÓ ıWœŸ̂ÈUœÏ Ìœ‰ŸÏ ̇ «ÈÀÎŒÏ ÌÕ‰¿‡œ¨ÌÈ

‡⁄œ‡ ‰Â‰È È¤‰¿ÕÎÈŒ  ∫Ì¸‡¤ÓŒ˙˛Æ

ÔÊÁ‰˘ „Ú ÔÈ˙ÓÓ ̈ ‰‡·‰ ‰Î¯·‰ ̇ ÏÈÁ˙·˘ “˙Ó‡” ‰ÏÈÓ‰ ̇ ‡ ÚÓ˘ ̇ ‡È¯˜ ÛÂÒ Ï‡ Û¯ˆÓ ÏÏÙ˙Ó‰
‰” ∫Ì¯ ÏÂ˜· ÊÈ¯ÎÓ’Æ“˙‡Ê ÏÎ ‰ÂÓ‡Â“· ÏÁ‰ ‰‡·‰ ‰Î¯·‰ ˙¯ÈÓ‡· ÍÈ˘ÓÓÂ ¨“˙Ó‡ ÌÎÈ‰Ï‡ 

“‰ÂÓ‡Â ˙Ó‡” ˙Î¯·

ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ¯Á‡Ï ‰Â˘‡¯‰ ‰Î¯·‰

‡¤ÓŒÂ ˙Œ‡¤»ÓÀ ‰kÀÊ Ï›Â ˙‡ŸiKÀÚ ÌÀÏÕ¨»È

kœ‡ ‰Â‰È ‡»‰ È¤‰¿ÕÂ »ÈŸ‡ÕÏ»Ê ÔÈÀÂ «˙Ã‡⁄ÃÁŸÈ »œ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÃÆ«n

‰ÃÓ »B«tœiÃÓ „ŸÏÀÎœÓ ¨ÌÈÃÏŸkÕ‰ »Ã‡«b⁄ÏÕÓ »œkÃk ÛÀ‰ ÏŒÚÀˆÈXœ¨ÌÈ

‰À‡Õ‰ ÏÃpœÙŸÏ ÚTÀÓ »œvÀÂ ¨»ÈVŸ‰ÃÓŸ÷ÃlÕb ÌŸÏ Ï»ÓŸÎÀÈ«‡ ÏŸ·Õ ÈÃÙŸ÷ÕÆ»

‰À◊«ÚŒ‚ ‰ŸÚ ˙«Ï«„Ã‡ „ÕÁ ÔÈÕ ¨¯MœqœÂ ÌÈŸœÙŸÏÀÚ ˙«‡Ã‡ „ÕÓ ÔÈœÒŸtÀÆ¯

ברכה זו מקבילה בענייניה ובמיבנּה לברכת "אמת ויציב" הנאמרת אחרי קריאת  ברכת "אמת ואמונה":

שמע של שחרית: תחילה מאשר המתפלל שהוא מקבל על עצמו את כל שנאמר בקריאת שמע, ולאחר

.]וראה עמ' 177[מכן הוא מודה על גאולת מצרים 

חז"ל ביארו את המילה כמדברת בצרור של ארבעה חוטים שכופלים אותם ומחברים אל נקב המצוי בפינות  ציצת:  ∞

 את חוטי הציצית נהגו לכרוך יחדיו בחוט צמר הצבוע בצבע שהופק מחלזון מיוחד :::::ונתנו וכו' קצות.    :::::כנפיהבגד.   

.]מה שהלב והעין חומדים[ תחפשו ותבקשו  :::::תתורו.   ]שזהותו כבר איננה ברורה[

נוקם למעננו.  הנפרע לנו:כגון פרעה, הנזכר בהמשך, או מלכי עבר הירדן, סיחון ועוג.    מלכים:קבוע ותקף.     וקים:  ∞

במדבר טו, לז-מא
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‰ÃrÀ ÌÃÙŸ÷Õa »ÃÁÃiœÂ ¨ÌÈŸ ‡¿ÀÃ̇Ï ÔÃ‚U Ë«nŸÏÕÆ»

‰ÃnÃÎÈXEÕÚ »Ãa ÏÀÈ«‡ ˙«ÓŸ·ÕÂ ¨»ÈÃiÀYK ÌWÕÚ »Ãk ÏÀ«◊ ÏŸ‡ÕÆ»È

‰À◊«ÚŒl ‰À »œqœ» ÌÈŸÓJÀa ‰ŸÙÃÚY›Ù«Ó» ˙«˙«‡ ¨‰Ÿœ̇a ÌÈŸ‡ÃÓEÃa ˙ŸÕÁ ÈÀÆÌ

‰ÃnÃkŒ· ‰ŸÚŒ·Ÿk «˙TÀa ÏŸÓ ÈV«ÎœŸ̂ÈTœ¨Ì

ÂÃˆ«iÕ‡ ‡ŒÚ ˙ÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕÓ ÏœÎ«zÀÏ ÌŸÁÕÏ«Ú ˙»¯ÀÆÌ

 ÔÊÁ‰  ÃnÃÚ⁄·œa ¯ÈÀÀa ÂÈÕb ÔÈœÊŸÈ ÈVÃ¨Û»Ò Ì

‡ŒÙE«¯ ˙Õ‰ÈŒÂ ÌŸ‡Œ«◊ ˙Ÿ‡Õ‰ÈŒa ÌœŸ̇Ë ˙«Ó«‰œaÃÆÚ

ÂŸ· »‡TÀÀb ÂÈŸ÷ ¨«˙T»·œaŸÂ »ÁŸÏ »„«‰œ÷Ÿ¨«Ó

Ó»ÃÏŸa «˙»ÎŸaN Ô«ˆTŸÚ »Ï⁄ÏÕ‰ÈŒ¨Ì

Ó›÷Œ·» ‰ŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕÏ ÏŸÚ ^À÷ »œa ‰TÈŸ◊œÓŸÁÀaU ‰À‰

ÂŸ‡ÀÓŸÎ »¯‹lÀ∫Ì

ÔÊÁÂ Ï‰˜ÓœÎ ÈÀÓ›ÎÀa ‰À‡ÕÏœ‰Â‰È Ì

Óœk ÈÀÓ›ÎÀ ‰Œ‡ŸcÀa ¯Ãw›÷C

˙ ‡T«Ÿ‰œÚ ˙`›◊ÕÙ ‰ŒÏŒÆ‡

ÔÊÁÂ Ï‰˜ÓÃÏŸ˙»ÎŸ· »‡T ^ÀŒÚL«a ¨^ÈÃÈ ÀÏ ÌœÙŸÕÓ È›÷ŒÆ‰

Ê¢Œ‡ ‰ÕÏœÚ ¢ÈÀÂ ¨»Ÿ‡ÀÓŸ∫»¯

È ‰Â‰ÈœÓŸÏ _¿ŸÚ›ÏÀÂ ÌÀÚŒÆ„

ÔÊÁÂŸŒ‡¤ÓÃk ∫¯œÙ ÈÀ‡ ‰Â‰È ‰@ŒÈ ˙ÃÚ⁄‚» ·SŸ‡ÀÓ «ÏœiÃÁ „ÀÊÀÓ ˜œnŒÆ»p

aÀ‡ _»¯ÃzÀb ¨‰Â‰È ‰À‡ÃÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÆÏ

המדריכנו .  ]בעקבות תהלים סו, ט[ ה' שם אותנו בין האנשים החיים ואינו נותן לנו למעוד ולהיכשל  השם נפשנו וכו':
בני נותן לנו שלטון עליהם.   היינו:היינו:היינו:היינו:היינו:, ]על פי דברים לג, כט[ עושה שנדרוך על מקומותיהם הגבוהים של אויבינו  וכו':
השומע את תהילתו מתמלא בייראתו.  נורא תהלת:שוררו.     ענו:קרעי.     גזרי:בזעמו.     בעברתו:המצרים.     חם:

: "זה אלי ואנוהו".]שמות טו, ב[ כאמור בשירת הים  זה אלי:

שמות טו, יא

שמות טו, יח

ירמיה לא, י
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“Â·ÈÎ˘‰” ˙Î¯·

ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ¯Á‡Ï ‰ÈÈ˘‰ ‰Î¯·‰

‰Ã÷Ÿkœ·ÈÕ‡ ‰Â‰È »¤‰¿ÕÏ »ÈŸ÷À¨Ì«Ï

ÂŸ‰ÃÚ⁄ÓœÓ »BÈÃÏŸkÕÏ »ŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœÏ» ÌÈŸ÷À¨Ì«Ï

Ù»ŸÚ ◊]ÀÏÕÒ »È‹kÃ÷ ˙ŸÓ«ÏŒ¨^

ÂŸÃ̇wŸÕa »ŸÚÕÀ̂·«Ë ‰ÀÓ ‰œlŸÙÀŒ¨^È

ÂŸ÷«‰œÚÈÕÓ »Ÿ‰ÕÏ ‰TŸÓÃÚÃ÷ ÔŸÓŒÆ^

ÂŸ‰À‚Õa ÔÃÚ⁄Â ¨»BŸ‰ÀÒÕÓ ¯ÕÚÀÏÕÈ«‡ »ÈÕc ¨·Œ·ŒÂ ¯ŸÁŒÂ ·WŸÚTÀÂ ·ŸÈÀ¨Ô«‚

ÂŸ‰ÀÒÕ◊ ¯ÀËÀÓ ÔœlŸÙÀÕÓ» »ÈÕ‡ÃÁ⁄·» ¨»ÈVŸÕ̂k ÏŸÀÙŒz ^ÈÃÒŸzœÆ»VÈ

kœ‡ ÈÕÓ«÷ ÏŸÓ» »VÃvœÏÈÕ‡ »ÀzÀ¨‰

kœ‡ ÈÕÓ ÏŒÏŒÁ _ÃÂ Ô»pŸ‡ Ì»ÁUÀzÀÆ‰

÷»ŸÓ›ˆ ¯Õ˙‡Õ‡«·» »ÕÏ »ŸÁÃiœÏ» ÌÈŸ÷ÀÓ Ì«ÏÕÚÃzÀÂ ‰ŸÚÃÏ«Ú „ÀÆÌ

   ÔÊÁÙ» ŸÚ ◊]ÀÏÕÒ »È‹kÃÁU ˙⁄ÓœÂ ÌÈŸÁÃiœÂ ÌÈŸ÷ÀÆÌ«Ï

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰

‰ÃÒ ◊V«t‹kÃ÷ ˙ÀÚ Ì«ÏÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÚ ÏÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸÚÃÈ ÏŸ÷»¯ÀÏÀÈœÆÌ

 מבקשת את— שאין כנגדה ברכה מקבילה אחרי קריאת שמע של שחרית —ברכה זו   ברכת "השכיבנו":

עזרת ה' מפני הסכנות האורבות לאדם בחייו בכלל ובלילה בפרט. נראה שברכה זו התהוותה בימים

. על כן היתה]ראה לעיל, עמ' 68[קדומים, לפני שנתקבל המנהג להתפלל תפילת עמידה גם בערבית 

ברכת "השכיבנו" באותם ימים הקטע האחרון שנאמר במסגרת תפילות היום, ועובדה זו מסבירה את

מספרן הרב של הבקשות שהיא כוללת, כהכנה לקראת בוא הלילה.

זו החתימה הארצישראלית הקדומה של ברכת "השכיבנו", והיא נאמרה בנוסח  הפורש סכת שלום:

זה בכל שבעת ימות השבוע. בבבל חתמו את ברכת "השכיבנו" בדרך קבע במילים "שומר עמו ישראל

לעד", וכשקיבל הסידור את צורתו הסופית בימי הגאונים נקבעה חתימה אחת לימות החול ואחת

אפשר שהכוונה לדמות הדמונית והאל-אנושית  והסר שטן:תן לנו עצה טובה ומתוקנת.     ותקננו בעצה טובה:  ∞

שהחשש ממנה גובר בלילות, אך יש מפרשים שהכוונה לאויב ולצר בכלל.
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ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ È˜ÂÒÙ

∫ÂÈ„ÁÈ ÌÈ¯ÓÂ‡ Ï‰˜‰Â ÔÊÁ‰

 ‰„ÈÓÚ  ÂŸ÷ÀÓŸ· »¯ŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ‡ ÏŒ‰ ˙ÃgÃaÀ¨˙

ÏÃÚ⁄‡ ˙«◊Œ‰ ˙ÃgÃaÀÏ ˙Ÿ˙]IÀa ÌŸÏ«Ú ˙ÈXÀ∫Ì

aÕÈœ·» ÈÕa ÔÈŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ‰ ˙«‡ ÏœÏ ‡ÂŸÚ›ÏÀ¨Ì

kœ÷ ÈÕ÷ŒÈ ˙ÀÓœÚ ÌÈÀ◊À‡ ‰Â‰È ‰Œ‰ ˙ÃgÀÓÃÈœÂ ÌŸ‡Œ‰ ˙À‡À¨ıW

·»Ã‰ Ì«iÃgŸ·œÚÈœ÷ ÈÀ·ÃÂ ˙ÃiœpÀÙÃ∫÷

˘È„˜ ÈˆÁ

ÈœŸ̇bÃcÃÂ ÏŸÈœŸ̇cKÃ÷ ÷ŸÓÕaU dÀÆ‡

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÚÀÏŸÓÀc ‡œ· ÈŸÎ ‡Tœ˙»ÚYÕÂ ¨dŸÈÃÓŸÏœ_È

ÓÃÏŸ˙»ÎÕÂ dŸÈÃŸ̂ÓÃt Á‹JYÕÂ dœÓ ·VJÈŸ÷œÁÈÕÆd

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÁÃiÕ·» Ô«ÎÈŸÓ«ÈÕ·» Ô«ÎÈŸÁÃiÕc ÈŸÎÀa ÏÕ˙È

Èœ◊Ÿ‡TÕa ¨ÏÃÚ⁄‚ÀÏÀ·» ‡œÊŸÓÃ¨·ÈXJ Ô

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÈ ÆÔŸ‰Õ÷ ‡ŸÓÕaU dÀÓ ‡Ÿ·ÀÏ _UŸÚÀÏÃÌ

Ï»ŸÚÀÏŸÓÕÚ ÈÀÏŸÓÃiÀÆ‡

. הבחירה ב"הפורש סוכת שלום" ליום השבת נומקה בידי הגאונים בכך, שביום זה מוגן]ולחג[לשבת 

שבו חותמים, כאמור, ב"שומר[עם ישראל ביתר הגנה, ועל כן הצורך בבקשת עזרה קטן ביחס ליום חול 

.]]להלן, עמ' 389[עמו ישראל לעד" 

ציטוט פסוקים המדברים על יום השבת כאות ברית בין ה' לעמו. המנהג לומר  פסוקי קדושת היום:

אותם לאחר קריאת שמע מתועד בספרות הגאונים. היו חכמים שסברו כי אמירת הפסוקים קוטעת את

הרצף הראוי בין קריאת שמע לבין תפילת העמידה, ועל כן ישנם מנהגים שלפיהם אין אומרים אותם.

חוליית מעבר בין קריאת שמע וברכותיה לבין תפילת העמידה. ראה עמ' 205.  חצי קדיש:

פסק ממלאכתו.  וינפש:.   ]הברית[סימן   אות: ∞

שמות לא, טז-יז

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

ÔÊÁÂ Ï‰˜

∫ÌÂ‚¯˙

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È
¸ÔÓ‡˛Æ

ÍÈÏÓÈÂ ÂÂˆ¯Î ‡¯·˘ ÌÏÂÚ·
ÆÂÁÈ˘Ó ·¯˜ÈÂ Â˙ÚÂ˘È ÁÈÓˆÈÂ Â˙ÂÎÏÓ

¸ÔÓ‡˛Æ

˙È· ÏÎ ÈÈÁ·Â ÌÎÈÓÈ·Â ÌÎÈÈÁ·
¨·Â¯˜ ÔÓÊ·Â ‰¯‰Ó· Ï‡¯˘È

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â
¸ÌÏÂÚÏ ¨Í¯Â·Ó ÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ È‰È ÆÔÓ‡

ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ˛Æ



ÈœŸ̇aÀÂ _UŸÈœ÷ŸzÃaÃÂ ÁŸÈœŸ̇tÀ‡ÃÂ ¯ŸÈœŸ̇Ó«¯ÃÌ

ÂŸÈœŸ̇ÃrÕÂ ‡ŸÈœŸ̇‰ÃcÀÂ ¯ŸÈœŸ̇ÚÃlŒÂ ‰ŸÈœŸ̇‰ÃlÀÏ

÷ŸÓÕc dŸ÷ERÀa ‡ŸÆ‡»‰ _ÈX

‡ÀÓÕÆÔ

ÏŸÚÕlÀÓ ‡œk ÔÀa ÏœÎYÀÀ̇‡  ¸·˙·˘ ˘Â·‰∫

ÏŸÚÕlÀÏ ‡ŸÚÕlÀÓ ‡œkÀa ÏœÎYÀÀ̇‡˛

ÂŸ÷œ˙TÈÀz ‡‹÷ŸaŸÁÀÀ̇Â ‡ŸŒÁ¤ÓÀÀ̇‡

cÃ‡⁄Óœa ÔTÈŸÚÀÏŸÓÀÂ ¨‡Ÿ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

˘ÁÏ· ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙

‡Â·Ó ˜ÂÒÙ

ÍÂ˙ ¨‰ÓÈ„˜ ˙ÂË˜ ˙ÂÚÈÒÙ ˘ÂÏ˘ Ô‰È¯Á‡ÏÂ ˙È¯ÂÁ‡ ˙ÂË˜ ˙ÂÚÈÒÙ ˘ÂÏ˘ ÚÂÒÙÏ ÌÈ‚‰Â
∫˘ÁÏ· ‡·‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙¯ÈÓ‡

‡⁄IÀ◊ ¨ÈŸÙÀÃ̇z ÈœÙŸzÀÙ» ÁœÈ ÈÃbœz „ÈŸ‰œlÀŒ̇∫^

Æ¯Â„ÈÒ· ˙ÂÊÎÂ¯Ó Â‡ ˙ÂÓÂˆÚ ÌÈÈÈÚ‰Â ¨ÂÊÏ ÂÊ ˙Â„ÂÓˆ ÌÈÈÏ‚¯‰˘Î ˙¯Ó‡ ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙

ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ

Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘
¸ÔÓ‡˛Æ

 ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ¸·∫‰·Â˘ ˙·˘

˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ˛

¨˙ÂÓÁ‰Â ˙ÂÁ·˘˙‰ ¨˙Â¯È˘‰Â
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ¨ÌÏÂÚ· ˙Â¯Ó‡‰

¸ÔÓ‡˛Æ

,]ראה לעיל, עמ' 15[עשרה ברכות –שלא כתפילת העמידה של חול, שהיא בת תשע  תפילת העמידה:

ואף קרויה בשל[ שבע ברכות בלבד ]תוספתא ברכות ג, יב[עמידה של שבת כוללת מאז ימי התנאים 

: שלוש הברכות הראשונות ושלוש האחרונות זהות לראשונות ולאחרונות של ימות]כך "תפילת שבע"

 באה הברכה האמצעית,— במקום שלוש עשרה הבקשות —, וביניהן ]ועליהן ראה לעיל, עמ' 16, 27[החול 

 מנמק את העדר הבקשות בעזרת דוגמא: "שאם]תנחומא, וירא, א[הקרויה "קדושת היום". המדרש 

ר, והשבת ניתנה לישראל לקדושהֵיהיה לו חולה בתוך ביתו, נזכר ב'רופא חולי עמו ישראל' והוא מצ

תלמוד ירושלמי שבת טו,[ צרכיו בשבת" ]=לדרוש[לעונג ולמנוחה ולא לצער", ועל כן "אסור לתבוע 

. עם זאת ייתכן, שתפילת העמידה לשבת נתגבשה עוד לפני תפילת העמידה של חול, ואם]]טו ע"ב[ג 

כך תפילת החול היא הרחבה של תפילת השבת על ידי הוספת בקשות שונות. יש להדגיש כי בערבית
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תהלים נא, יז
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˙ÂÂ˘‡¯ ˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ˘

¸‡˛˙Â·‡ ˙Î¯· 

‰„È˜aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ¨»È

‡¤‰¿Õ‡ ÈÃ·Ÿ‰TÀ‡ ¨Ì¤‰¿ÕÈ ÈœŸ̂ÁÀÂ ¨˜Õ‰¿‡ÕÈ ÈÃÚ⁄¨·S

‰À‡Õ‰ ÏÃbÀ‰ Ï«„ÃbœÂ ¯«aŸ‰Ã‡ ¨‡T«pÕÚ ÏŒÏŸ¨Ô«È

Ó«bÕÁ Ï⁄ÒÀ·«Ë ÌÈDœ«˜ ¨ÌÈÕ‰ ‰Ãk›¨Ï

ÂŸÎ«ÊÕÁ ¯ÃÒŸ‡ ÈBÀÓ» ˙«·Õ·œ‡«‚ ‡ÈÕÏ Ïœ·ŸÕ· ÈŸÕ‰ÈŒÏ ÌŸÓÃÚÃ÷ ÔŸa «ÓŸ‡Ã‰⁄·ÀÆ‰

 ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â˘ ˙·˘·¸ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ—ÏÈ‚¯Î ‰ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ ˛∫

ÊÀÎŸÏ »VŸÁÃiœÓ ¨ÌÈŒÏŒÁ _ÀÙÕa ıÃÁÃiœÂ ¨ÌÈŸÎÀŸ̇·Õa »ŸÒÕÙŒ‰ ¯ÃÁÃiœÏ ÌÈŸÓÃÚÃŸ‡ ^¤‰¿œÁ ÌÈÃiœÆÌÈ

ÓŒÏŒÊ«Ú _Õ÷«Ó» ¯œÚÈÃÓ» À‚ÕÆÔ

‰„È˜aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰À‚Õ‡ ÔÃ·Ÿ‰TÀÆÌ

¸·˛˙Â¯Â·‚ ˙Î¯· 

‡ÃzÀb ‰œÏ ¯«aŸÏ«ÚÀ‡ Ì⁄IÀ¨ÈÓ ŸÁÃiÕÓ ‰Õœ̇‡ ÌÈÃzÀÏ ·U ¨‰Ÿ÷«‰œÚÈÃ¨

·˜Èı ‡ÂÓ¯ÈÌ∫ ‰ „ÈX«ÓÃhÀÏ       ·ÁÂ¯Û ‡ÂÓ¯ÈÌ∫ ÓÃgœ‰ ·ÈÀÁ»¯Ã‰ „ÈX«Ó» ÃbŒ÷ŒÌ

ÓŸÎÃÏŸkÕÁ ÏÃiœa ÌÈŸÁŒÒŒÓ ¨„ŸÁÃiÕÓ ‰Õœ̇a ÌÈŸÁU⁄ÓœaU ÌÈœ¨ÌÈ

Ó«ÒÕÙ« _ŸÏœÂ ¨ÌÈŸÙ«¯ÕÏ«Á ‡œÓ» ¨ÌÈÃzœ‡ ¯È⁄¨ÌÈX»Ò

Ó»ŸiKÕ‡ Ì¤»ÓÀÏ «˙œ÷ÈÕÕÚ ÈÀÙÀÆ¯

ÓœÎ ÈÀa ^«ÓÃÚÃb ÏŸÓ» ˙«¯»·œÓ«c ÈŒÏ ‰À¨_

ÓŒÏŒÓ _ÕÓœÓ» ˙ÈŸÁÃiŒÓ» ‰ÃŸ̂ÓœÁÈÃÈ ŸÚ»÷ÀÆ‰

לא חוזר החזן על העמידה בקול רם, והוא שריד מן התקופה שבה תפילת ערבית לא היתה תפילת חובה

. עם זאת, לאחר העמידה נאמרים כמה קטעים היוצרים מעין חזרה על עיקר נושאיה]ראה לעיל, עמ' 68[

.]וראה עמ' 84 ואילך[של תפילת העמידה 
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 ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â˘ ˙·˘·¸ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ—ÏÈ‚¯Î ‰ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ ˛∫

ÓœÎ ÈÀ‡ ^«ÓÀ‰ ·ÀÁU⁄ÓÀÎ«Ê ¨ÔÕÈ ¯ŸÏ ÂÈT»ˆŸÁÃiœa ÌÈŸÁU⁄ÓœÆÌÈ

ÂŸŒ‡¤ÓÀ‡ ÔÃzÀÏ ‰Ÿ‰ÃÁ⁄Ó ˙«ÈÕœ̇ÆÌÈ

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰ŸÁÃiÕ‰ ‰ÃnÕœ̇ÆÌÈ

¸‚˛ß‰ ˙˘Â„˜ ˙Î¯· 

‡ÃzÀÂ ÷«„J ‰Ÿ÷œÓŸ¨÷«„J ^÷«„O» œa ÌÈŸÎÀÈ Ì«È ÏŸ‰ÃÏŸq ^»ÏŒÏÀ¨‰

kœ‡ ÈÕÓ ÏŒÏŒb _ÀÂ Ï«„Ÿ‡ ÷«„JÀzÀÆ‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰À‡Õ‰ ÏÃwÀÆ÷«„

 ‰Ê ÁÒÂ· ‰Î¯·‰ ˙‡ ÌÈÓ˙ÂÁ ‰·Â˘ ˙·˘·¸ ÔÎ ‰˘Ú ‡ÏÂ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ—˙‡ ÏÈÁ˙È 
‰˙È˘‡¯Ó ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙˛  ∫aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃnŒÏŒ‰ _ÃwÀÆ÷«„

ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ ˙Î¯· ˛„¸

‡ÃzÀcN ‰Ã÷ŸzÀ‡ Œ‰ Ì«È ˙ÃgŸ·œÚÈœÏ Èœ÷ŸÓŒ¨^

zÃÎŸÏœÓ ˙ÈÃÚ⁄◊Õ÷ ‰ÀÓÃÈœÂ ÌÀ‡ÀÆıW

·»ÕÎUŸÓ «zœkÀ‰ ÏÃiÀÓœÂ ¨ÌÈŸcNÃ÷ŸÓ «zœkÀ‰ ÏÃfŸÓÃpœ¨ÌÈ

ÂŸÎÕk ÔÀa  ·»˙Ÿ˙T«˙Œ∫^

ברכת "קדושת היום", הברכה האמצעית של תפילת העמידה בשבת, מנוסחת  ברכת קדושת היום:

באופן שונה בכל אחת מארבע העמידות של שבת, וארבע הברכות יחדיו עוסקות בפניה השונים של

 ומנוחת]מוסף[, קרבנות השבת ]שחרית[, שבת של מתן תורה ]ערבית[השבת: שבת של בריאת העולם 

 דברי]א[. לברכת "קדושת היום" בליל שבת שלושה חלקים: ]מנחה[השבת בעולם הזה ובעולם הבא 

 ציטוט פסוקי מקרא מסיפור בריאת העולם, שעניינם בקדושת]ב[שבח לה' על שקידש את יום השבת; 

 חתימת]חלק אחרון זה חוזר בכל ארבע עמידות השבת.[ בקשות למנוחה, קדושה ושמחה. ]ג[השבת; 

, אבל נוסחה]פסחים קיז ע"ב[הברכה, "ברוך אתה ה', מקדש השבת", מופיעה כבר בתלמוד הבבלי 

המלא של הברכה מוכר רק מתקופת הגאונים.

היום שבו כילה, סיים, ה' את מעשה הבריאה.  תכלית מעשה שמים וארץ: לכבודך.    :::::לשמך  ∞
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ÂÃÈŸÎ‹‰ »lÃgÀÓÃÈœÂ ÌŸ‰À‡ÀÂ ıWŸÎÀˆ ÏŸ·À‡À∫Ì

ÂÃÈŸÎÃ‡ Ï¤‰¿œa ÌÈÃ‰ Ì«iÃgŸ·œÚÈœÓ ÈŸÏÃÎ‡Ÿ‡ «z⁄÷ŒÚ ¯À◊À¨‰

ÂÃiœ÷Ÿa›a ˙Ã‰ Ì«iÃgŸ·œÚÈœÓ ÈœkÀÓ ÏŸÏÃÎ‡Ÿ‡ «z⁄÷ŒÚ ¯À◊À∫‰

ÂÃÈŸ·À‡ _W¤‰¿œ‡ ÌÈŒ‰ Ì«È ˙ÃgŸ·œÚÈœÂ ÈÃÈŸcKÕ‡ ÷›¨«˙

kœ÷ «· ÈÀ·ÃÓ ˙œkÀÓ ÏŸÏÃÎ‡Ÿ‡ «z⁄÷Œa ¯À‡ ‡T¤‰¿œÏ ÌÈÃÚ⁄∫˙«◊

Èœ◊ŸÓŸ· »ÁŸÓÃÏŸ˙»ÎŸÓ«÷ ^Ÿ÷ ÈVÃaÀÂ ˙Ÿ‡Y«˜ÕÚ È›ŒÆ‚

ÚÃÓ ÌŸcKŸ÷Õ÷ ÈŸ·œÚÈœk ¨È‹lÀÈ Ìœ◊ŸaŸÂ »ÚŸÈœŸ̇ÚÃpŸÓ »‚œ·»hŒ¨^

·»ÃgŸ·œÚÈœˆT Èœ˙ÈÀÂ «a ŸcNÃ÷ŸÁ ¨«zŒÓŸcÃÈ ˙ÀÓœ˙‡TJ «˙«‡ ÌÈÀ¨

ÊÕÎŒÏ ¯ŸÓÃÚ⁄◊Õ· ‰Ÿ÷‡VœÆ˙È

‡¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·ÕˆY ¨»ÈÕ ‰À· ‡œÓŸÁ»ÀÕ̇¨»

cKŸ÷Õa »ŸÓœŸ̂ÂŒ̇Â ^ÈŸÕ̇Á ÔŒÏŸa »LŸ˙T«˙Œ¨^

◊ÃaŸÚÕÓ »œ·»hŒÂ ^Ÿ◊ÃnÃ ÁÃÙŸ÷Õa »œÚ»÷ÈÀŒ̇¨^

ÂŸËÃ‰ÕÏ ¯œaÕÏ »ŸÚÀ·ŸcŸa ^Œ‡¤ÓŒÆ˙

ÂŸ‰ÃŸÁœÏÈÕ‡ ‰Â‰È ¨»¤‰¿Õa ¨»ÈŸ‡Ã‰⁄·À·» ‰Ÿ÷ Ô«ˆTÃaÃ÷EJ ˙Œ¨^

ÂŸÈÀ· »Á»Àk dÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÓ ÏŸcKŸ÷Õ÷ ÈŸÓŒÆ^

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰ŸcKÕ‰ ÷ÃgÃaÀÆ˙

בראשית ב, א-ג

ישעיה[ המתענגים ביום השבת  :::::וקוראי ענגכל מרכיבי הבריאה.     וכל צבאם: הגיעו לידי השלמה ושלמות.    ויכלו:

החביב מכל הימים. יסוד המסורת הזו, כנראה, בדרשה על מה שנאמר  חמדת ימים:.   ]נח, יג: "וקראת לשבת ענג"

, כאשר "ויכל" נדרש במשמע של כליון נפש, כיסופים,]בראשית ב, ב[בתורה בקשר לשבת: "ויכל אלהים ביום השביעי" 

הענק לנו כירושה נצחית.  והנחילנו:גורלנו.     חלקנו:קבל את מנוחתנו ברצון.     רצה נא במנוחתנו:חימוד.   
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˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ˘

¸‰˛‰„Â·Ú‰ ˙Î¯· 

ˆYÕ‡ ‰Â‰È ¨‰¤‰¿Õ ¨»ÈaŸÚÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸÏœŸ̇ÙœlÀÀ̇÷ ÌŸÚÕ¨‰

ÂŸ‰À÷Õ‡ ·Œ‰ ˙ÀÚ⁄Ï ‰@«·œ·Eœa ¯ÈÕ˙ÈŒ¨^

ÂŸ‡œgÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ˙» ÏŸÙœlÀÀ̇Ó ÌŸ‰Õa ‰TŸ‡Ã‰⁄·À˙ ‰ŸaKÕa ÏŸ¨Ô«ˆT

˙»Ÿ‰œÏ ÈŸz Ô«ˆTÀÓœÚ „È⁄È ˙A«·œ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÃnŒÆ^

 ÌÈÙÈÒÂÓ ˘„ÂÁ ˘‡¯·¸ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ—ÏÈ‚¯Î ‰ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ ˛∫

‡¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·ÕÈ ¨»ÈÃÚ⁄ÏŒÂ ‰ŸÈÀÂ ‡«·ŸÈÃbœÚÈÃÂ ¨ŸÈÕ‡TŒÂ ‰ŸÈÕˆTŒÂ ‰ŸÈœgÀÓÃÂ ¨ÚŸÈœtÀÂ „LŸÈœfÀÎÕ¯

ÊœÎŸ«¯ÕÙ» »œ«„OÕÂ »ŸÊœÎŸ‡ Ô«¯⁄˙«·ÕÂ ¨»ÈŸÊœÎŸÓ Ô«¯À÷œÁÈÃa Œc ÔÀÂœÚ „Ã·ŸcŒÂ ¨^ŸÊœÎŸÈ Ô«¯Ÿ÷»¯ÀÏÃÈœÌ

Úœ÷EJ ¯ÈŒÂ ¨^ŸÊœÎŸk Ô«¯ÀÚ ÏÃnŸa ^ÕÈ ˙Èœ◊Ÿ‡TÕÏ ÏŸÙÀŒÏ ¨^ÈœÙŸÏÕËÈÀÏ ‰Ÿ·«ËÀÏ ¨‰ŸÁÕÏ» ÔŸÁŒÒŒ„

Ï»ŸÁU⁄ÓœÏ ¨ÌÈŸÁÃiœÏ» ÌÈŸ÷Àa Ì«ÏŸ‰ ÷‡] Ì«ÈÃÁ›‰ ÷CÃfŒÆ‰

ÊÀÎŸ‡ ‰Â‰È »V¤‰¿ÕÏ «a »ÈŸ·«ËÀ¨‰

Ù»ÀÏ «· »BOœ·ŸÎTÀ¨‰

ÂŸ÷«‰œÚÈÕÏ «· »ŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœÆÌÈ

·»œ·EÃÈ ¯ŸÚ»÷ÀÂ ‰ŸÁU⁄ÓœÂ Ò»Á ÌÈŸÁÀpÕÂ »ŸÁUÕÚ ÌÀÏÕÂ »ÈŸ÷«‰œÚÈÕ¨»

kœ‡ ÈÕÏŒÚ ^ÈÕÈÕk ¨»Èœ‡ ÈÕÓ ÏŒÏŒÁ _ÃÂ Ô»pŸ‡ Ì»ÁUÀzÀÆ‰

ÂŸŒ̇Á¤ÊŒÈÀÚ ‰ÕÈÕa »ÈŸ·»÷ŸÏ ^Ÿœ̂a Ô«iŸÁU⁄ÓœÆÌÈ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃnÃÁ⁄Êœ÷ ¯ÈŸÎœÈÀÏ «˙Ÿœ̂ÆÔ«i

¸Â˛‰‡„Â‰‰ ˙Î¯· 

‰„È˜   ‡ ÌÈD«Ó⁄ÃÁŸÏ »À_¨

÷À‡ÃzÀ‡ ‰Â‰È ‡»‰ ‰¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·ÕÏ »ÈŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒ¨„

Á ¯»ˆÃiÕÓ ¨»ÈÀ‚ÕÈ Ôœ÷ŸÚÕ‡ »ÃzÀÏ ‡»‰ ‰ŸÂ ¯«„ÀÆ¯«„

l ‰C«Ÿ» ^ŸÒÃtÕz ¯Ÿ‰œlÀŒ̇¨^
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ÚÃÁ ÏÃiÕ‰ »ÈÃnŸa ÌÈX»ÒŸÈÀ¨^C

ÂŸÚÃ Ïœ÷Ÿ˙«ÓÕ‰ »ÈÃtŸÏ ˙«„»˜À¨_

ÂŸÚÃ ÏœqŒ÷ ^ÈŒaŸÎÀÚ  Ì«È ÏœnÀ¨»

ÂŸÚÃ ÏœÙŸÏŸ˙«‡ŒÂ ^ÈŸ˙«·«ËŒ÷ ^ÈŒaŸÎÀÚ ÏÕÚ ¨˙ŒÂ ·WÀ·›Â ¯MŸÀ̂‰flÈTœÆÌ

‰Ãk ·«hœÎ ‡¿ ÈÀÁU »Ï⁄ÓŒÂ ¨^ÈŸ‰ÃÓŸÁUÕk Ìœ˙ ‡¿ ÈÃÁ »n⁄ÒÀ¨^ÈC

kœÓ ÈÕÏ«ÚÀeN ÌœÏ »ÈÀÆ_

 ÌÈÙÈÒÂÓ ‰ÎÂÁ·¸ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ—ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ ˛∫

ÂŸÚÃ‰ ÏÃpœqœÂ ÌÈŸÚÃ‰ ÏÃt‹Â ÔJYŸÚÃ‰ ÏÃbŸÂ ̇ «¯»·ŸÚÃ‰ ÏÃzŸÂ ̇ «Ú»÷ŸÚÃ‰ ÏÃpœÙŸÏÀÂ ̇ «‡ŸÚÃ‰ ÏÃpŒÁÀ˙«Ó
ÂŸÚÃ‰ ÏÃnœÏŸÁÀ÷ ˙«ÓŒÚÀ◊œ˙ÈÀÏ Ã‡⁄˙«·Õa »ÈÃiÀÓœ‰ ÌÈÀ‰Õa ÌÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

aœÓÈÕÓ ÈÃzœŸ̇ÈÀa »‰ŒÁ«È ÔÀÀk Ô›‰Õb ÔÀÁ Ï«„Ã÷Ÿ«ÓÃ·» È‡ÀÀk ¨ÂÈŸ÷ŒÚÀÓŸÓ ‰@ÃÏŸÈ ˙»ÎÀÂÀ‰ ÔÀ÷YÀÚÀ‰
ÚÃÚ ÏÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕÏ ÏŸ‰Ã÷ŸkœÁÈÀ˙T«z ÌŒÏ» ^Ÿ‰ÃÚ⁄·œÓ ÌTÈÕÁ‹wÕ«ˆY ÈŒÂ ¨^Ÿ‡ÃzÀa ‰ŸÁU⁄ÓŒ^È
‰ÀaUœÚ ÌÈÀÓÃzEÀÏ À‰Œa ÌŸÚÕˆ ˙À˙TÀ·U ¨ÌŸzÀ‡ Œ·ÈX ˙Àc ¨ÌÃŸzÀ‡ Œc ˙œÈÀ ¨ÌÀÓKŸzÀ‡ Œ˙
œÓOÀÀ̇Ó ¨ÌÀÒÃzYÀb œa ÌÈX«aŸÈÃÁ „ÃlÀ÷œÂ ¨ÌÈŸaUœa ÌÈŸÈÃÓ „ŸÚÃhœË» ¨ÌÈŸÓÕ‡œa ÌÈŸÈÃË „Ÿ¨ÌÈX«‰

÷Y»ÀÚœa ÌÈŸÈÃˆ „ÃcœÂ ¨ÌÈNÈŸÊÕa ÌÈDŸÈÃÒ«Ú „Ÿ˙T«˙ ÈLŒÏ» ¨^ŸÚ ^À◊œ˙ÈÀ÷ Õb ÌÀÂ Ï«„Ÿ÷«„J
aŸÏ«ÚÀÓŒÏ» ¨^ŸÚÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÀ◊œ˙ÈÀz ŸÚ»÷À‚ ‰ŸÏ«„ÀÙ» ‰‹k ÔJYŸ‰Ã‰ Ì«iÃfŒÂ Æ‰Ÿ‡ÃÁÃk ¯Ã_
aÀ· »‡ÀŒÏ ^Èœ·Eœa ¯ÈÕ˙ÈŒÙ» ¨^œ‡ »pŒ‰ ˙ÕÎÈÀÏŒÂ ¨^ŸËœ‰⁄‡ »¯ŒÓ ˙œcOÀ÷ŒÂ ¨^Ÿ‰œÏEœ »˜ÈÕ˙«¯
aŸÁÃŸ̂÷EJ ˙«¯ŒÂ ¨^Ÿ·JŸ÷ »ÚŸ«ÓÃÈ ˙ŸÓÕÁ È⁄‹kÀ‡ ‰ÕÏ ¨»lŸÏ» ˙«„«‰Ÿ‰ÃlÕÏ ÏŸ÷œÓŸ‰ ^ÃbÀÏ«„Æ

 ÌÈÙÈÒÂÓ ÌÈ¯ÂÙ Ô˘Â˘·¸ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ—ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ ˛∫

ÂŸÚÃ‰ ÏÃpœqœÂ ÌÈŸÚÃ‰ ÏÃt‹Â ÔJYŸÚÃ‰ ÏÃbŸÂ ̇ «¯»·ŸÚÃ‰ ÏÃzŸÂ ̇ «Ú»÷ŸÚÃ‰ ÏÃpœÙŸÏÀÂ ̇ «‡ŸÚÃ‰ ÏÃpŒÁÀ˙«Ó
ÂŸÚÃ‰ ÏÃnœÏŸÁÀ÷ ˙«ÓŒÚÀ◊œ˙ÈÀÏ Ã‡⁄˙«·Õa »ÈÃiÀÓœ‰ ÌÈÀ‰Õa ÌÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

aœÓÈÕÓ ÈÀcYŸÎÃÂ ÈŸ‡ŒÒŸzÕa ̄Ÿ÷»÷Ã‰ ÔÃaœk ̈‰TÈŸ÷ŒÚÀÓÃÚ „⁄ÏÕ‰ÈŒ‰ ÌÀÓÀ‰ ÔÀ÷TÀa ̈ÚœwÕÏ ÷Ÿ‰Ã÷ŸÓœ„È
ÏÃ‰⁄Ï» ‚]Ÿ‡ÃaÕ‡ „Œk ˙À‰ ÏÃiŸÓ ÌÈD»‰œpÃÚÃÂ ¯ŸÚÃÊ „ÀË  ÔLÃÂ ÛŸÀ÷œa ÌÈŸ‡ Ì«ÈŒÁÀa ¨„œ÷Ÿ¿÷À‰
ÚÀ◊ÀÏ ¯ŸÁ›÷ ÷CŸÕÚ ÌÈÀ◊ÀÁ ‡»‰ ¨¯›‡ ÷C⁄÷» ¨¯@ŸÏÀÏÀÏ ÌÀÂ ÆÊ«·Ÿ‡ÃzÀa ‰ŸÁU⁄ÓŒ‰ ^ÈÀaUœÌÈ
‰ÕÙÃzYÀ‡ ŒÚ ̇⁄À̂Â ̈ «˙ŸÏNŸÏKŸzÀ‡ ŒÓ ̇ÃÁ⁄÷Ã·ŸÂ ̈ «zÃ‰⁄÷Õ˙«·Àb «l Ÿa «Ï»ÓŸÂ ̈ «÷‡]ŸÀ̇«˙«‡ »Ï
ÂŸ‡Œa ˙ÀÀÚ ÂÈÃ‰ ÏÀÚÕÆı



82

Ú¯·È˙ ÏÏÈÏ ˘·˙

ÂŸÚÃk Ï‹lÀÈ ÌœŸ̇aÀÂ _UŸÈœŸ̇Ó«¯ÃÂ ÌŸÈœŸ̇ÃrÕ÷ ‡œÓŸÓ ^ÃÏŸkÕz »ÀÓœÏ „ÈŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

 ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â˘ ˙·˘·¸ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ—ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ ˛∫

Î»Ÿ˙›Ï ·ŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœk ÌÈÀa ÏŸÕ· ÈŸ˙ÈXŒÆ^

ÂŸÎÀ‰ ÏÃÁÃiœq ^»„«È ÌÈŒÏÀ¨‰

Âœ‰ÈÃÏŸÂ »Ïœ·ÈÀ‡ »ÎYŒ÷ ˙œÓŸ‰ ^ÃbÀa Ï«„Œ‡¤ÓŒÏ ˙ŸÏ«ÚÀk Ìœ È¨·«Ë

‰À‡ÕÈ ÏŸÚ»÷ÀÕ̇Â »ŸÚŒÊŸ˙TÕÒ »ŒÏÀ‰ ¨‰À‡Õ‰ ÏÃÆ·«h

‰„È˜a   À‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰Ã÷ ·«hœÓŸÏ» ^Ÿ ^À‡ŒÏ ‰ŸÆ˙«„«‰

¸Ê˛ÌÂÏ˘‰ ˙Î¯· 

◊œ÷ ÌÈÀ·«Ë Ì«ÏÀ·» ‰ŸÎTÀ¨‰ ÁÃiœÁ ÌÈÕÂ ÔÀÁŒÒŒÂ „ŸÁU⁄Óœ¨ÌÈ

ÚÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÃnŒÆ^

aÀÎYÕ‡ »À·œk »È‹lÀk »Ÿ‡ŒÁÀa „Ÿt ¯«‡ÀŒ¨^È

kœ· ÈŸt ¯«‡ÀŒ ^ÈÀÃ̇zÀl À‡ ‰Â‰È ¨»¤‰¿ÕÁ ˙U«z ¨»ÈÃiœÂ ÌÈŸ‡Ã‰⁄·ÃÁ ˙ŒÒŒ¨„

ˆ»Ÿ·» ‰J@ŸÎTÀÂ ‰ŸÁU⁄ÓœÂ ÌÈŸÁÃiœÂ ÌÈŸ÷ÀÆÌ«Ï

ÂŸÈ ·«Ëœ‰ŸÈŒa ‰ŸÚÕÈŒÏ ^ÈŸ·ÀÎYÕ»

Ï»Ÿ·À‡ _VŒk ˙ÀÚ ÏÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕÏ

aŸÎÀÚ ÏÕ·» ˙ŸÎÀ÷ ÏÀÚÀa ‰œ÷ŸÓ«ÏŒÆ^

 ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â˘ ˙·˘·¸ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ—ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ ˛∫

aŸÒÕÙŒÁ ¯Ãiœa ¨ÌÈŸÎTÀÂ ‰Ÿ÷ÀÙ» ¨Ì«ÏÃYÀÒÀ·«Ë ‰À‚» ¨‰ŸÊÕÈ ¨˙«·«Ë ˙«¯ŸÂ ˙«Ú»÷ŸŒÁÀ ¨˙«ÓœfÀÎÕÂ ¯ŸœkÀÕ̇·

ÏŸÙÀŒ‡ ¨^È⁄ÃÁŸÂ »ŸÎÀÚ ÏÃnŸa ^ÕÈ ˙Èœ◊Ÿ‡TÕÏ ¨ÏŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœÏ» ÌÈŸ÷ÀÆÌ«Ï

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃÓŸ·À‡ _VŒÚ ˙ÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕa ÏÃgÀÆÌ«Ï

יםִָׂשָך ּתְַּמל עֵָראְִׂשל יַלֹום ָרב עָ"ׁש בחלק מן הסידורים מנוסחת ראשית הברכה בלשון זו:  ברכת  השלום:

, ואין הוא הנוסח המקורי, אלא]וההמשך: "וטוב יהיה" וכו'[ לֹום"ַָּׁשל הְָכדֹון לְָך אֶלֶה הּוא מָּתַי אִם, ּכָעֹולְל

נוסח אחר ששולב כאן בידי המדפיסים.
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‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙ ÌÂÈÒ· ˙ÂÙÒÂ˙

Èœ‰Ÿ »ÈÏŸ Ô«ˆT‡œÓŸÙ ÈVœÂ ÈŸ‰Œ‚ŸÏ Ô«ÈœaœÏ ÈŸÙÀŒÂ ÈX»ˆ ‰Â‰È ¨^ÈŸ‚›‡⁄ÏœÆÈ

‡¤‰¿Ã ¨ÈŸˆ›Ï ¯Ÿ«÷œÓ ÈÕ◊» ÚTŸÙÀÃ̇Ó ÈœcÃaÕÓ ¯œÓYÀÂ ¨‰ŸÏœÓŸÏKŸÏÃ ÈÃÙŸ÷œÈ

œ̇c›Â ¨ÌŸÃÙŸ÷œk ÈŒÚÀÙÀÏ ¯Ãk›z Ïœ‰ŸÈŒt Æ‰ŸÃ̇Ï Áœaœa ÈŸ˙T«˙ŒÂ ¨^Ÿ‡ÃÁ⁄Ó ÈVœŸ̂˙«Œz ^ÈœcY›Û

ÃÙŸ÷œÂ ÆÈŸÎÀ‰ ÏÃwÀÓœÂ ÌÈŸ‰Ã÷«ÁŸ·œÚ ÌÈÀÏÃÚT ÈÀÓ ¨‰Ÿ‰Õ‰ ‰TÀÙÕÚ ¯⁄À̂À̇Â ÌŸÏKŸÏL

ÓÃÁ⁄÷Ã·ŸzÀÆÌ

ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ‡ ‰Â‰È ¨^È¤‰¿ÃÂ ÈÕ‰¿‡Õ È‡⁄˙«·Ã¨È÷ Œ˙ ‡`ÃÚ⁄ÏŒN ‰Ÿ‡Ã‡ ˙ÀÚ Ì@ÀÏÃÈ

ÂŸN ‡¿Ÿ‡Àœ̇Ú ÈÃ‡ Ï⁄ÁÕÂ ¨ÌÈXŸ÷Œ‡ ‡`ŒÎŸ‰ Ò«ÚÃÂ Ì«iŸ÷Œ‡ ‡`ÃÎŸÚœÒÈŒÂ ¨^ŸÃ̇vœÏÈÕœÓ ÈœiÕŒ̂¯

‰ÀÂ ¨ÚTŸÕ̇a ÔŸÏœaœ‰ ÈÃÎŸÀÚÀÂ ‰ÃÚ⁄ÀÂÀÓ Æ‰ÃÏŸkÕÂ »Õ‰¿‡ÕÈ »ÈÃÁÕ÷ „œÓŸa ^ŸÏ«ÚÀÓŒa ¨^ŸÕ‰

ÚœÈ ¨^YÈÃqÕa „Õ˙ÈŸÂ ^Ÿ÷ÃÎŸÏÕ‰ ÏÕÎÈÀÏŒÂ ¨^ŸaKÕb ı»aN ıÀÏ‹Ù» ¨˙«iŸˆ ‰B›‡ŒÂ ^Ÿ◊ÃnÃÁ

Ú⁄˙@ŒÚ Æ^⁄◊ÕÏ ‰ŸÓÃÚÃ÷ ÔŸÓŒÚ ¨^⁄◊ÕÏ ‰ŸÓÃÚÃÈ ÔŸÓœÈŒÚ ¨^⁄◊ÕÏ ‰ŸÓÃÚÃ˙T«z ÔŒÚ ¨^⁄◊Õ‰

ÏŸÓÃÚÃgHO ÔÀŒ̇Ï  Æ^ŸÓÃÚÃÈ  ÔÕÁÀÏŸÈ Ô»ˆŸ÷«‰ ¨^ÈCÈDœÚÈÀÈ ‰ŸÓœÈŸÂ ^ÃÚ⁄ÕœÆÈ

Èœ‰ŸÏ »ÈŸ‡ Ô«ˆTœÓŸÙ ÈVœÂ ÈŸ‰Œ‚ŸÏ Ô«ÈœaœÏ ÈŸÙÀŒÂ ÈX»ˆ ‰Â‰È ¨^ÈŸ‚›‡⁄ÏœÆÈ

¨ÌÈÙÏÂ ÔÈÓÈ „ˆÏ ¨Ï‡Ó˘ „ˆÏ ‰„È˜ „Â˜Ï ¨˙È¯ÂÁ‡ ˙ÂË˜ ˙ÂÚÈÒÙ ˘ÂÏ˘ ÚÂÒÙÏ ÌÈ‚‰Â
∫¯ÓÂÏÂ ‰ÓÈ„˜ ˙ÂË˜ ˙ÂÚÈÒÙ ˘ÂÏ˘ ÚÂÒÙÏ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ

Ú›◊Œ÷ ‰À Ì«Ï¸· ˙·˘˘Â·‰ ‡ÂÓ¯ÈÌ∫ ‰ÃgÀÌ«Ï˛a œÓŸÓ«¯ÀÈ ‡»‰ ¨ÂÈÃÚ⁄◊Œ÷ ‰ÀÚ Ì«ÏÀÏÕ»È

ÂŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÂ ¨ÏŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈÎÈ˘ÓÓÂ

ÈŸ‰œ Ô«ˆT ÈÓœlŸÙÀŒ ‰Â‰È ¨^È‡¤‰¿Õ »ÈÂÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ÷ ¨»ÈŒiœaÀŒ‰

aÕ‰ ˙ÈÃnœcOÀa ÷œÓŸ‰Õ· ‰TŸÈÀÓÕÂ ¨»ÈŸÕ̇Á ÔŒÏŸa »LŸ˙T«˙ŒÂ Æ^Ÿ÷À ÌÃÚ⁄·Àa ^EŸÈœ‡YÀ‰

kœÓÈÕÏ«Ú ÈÀÎ» ÌŸ÷ÀœÓEK ÌÈ›œÆ˙«i

ÂŸÚÀ·YÀÏ ‰ÃÓ ‰Â‰ÈœŸÁÃÈ ˙ŸÂ ‰@»‰œ÷»¯ÈÀÏÀœ¨Ì

kœÓÈÕÏ«Ú ÈÀÎ» ÌŸ÷ÀœÓEK ÌÈ›œÆ˙«i

תהלים יט, טו
תלמוד בבלי
ברכות יז ע"א

הלים ס, זת

תהלים יט, טו

משנה אבות ה, כג

מלאכי ג, ד
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∫ÂÈ„ÁÈ Ï‰˜‰Â ÔÊÁ‰ ÌÈ¯˘ ˘ÁÏ· ‰ÏÈÙ˙‰ ¯Á‡Ï

‰„ÈÓÚ‰ÃgÀÓÃÈœÂ ÌŸ‰À‡ÀÂ ıWŸÎÀˆ ÏŸ·À‡À∫Ì

ÂÃÈŸÎÃ‡ Ï¤‰¿œa ÌÈÃ‰ Ì«iÃgŸ·œÚÈœÓ ÈŸÏÃÎ‡Ÿ‡ «z⁄÷ŒÚ ¯À◊À¨‰

ÂÃiœ÷Ÿa›a ˙Ã‰ Ì«iÃgŸ·œÚÈœÓ ÈœkÀÓ ÏŸÏÃÎ‡Ÿ‡ «z⁄÷ŒÚ ¯À◊À∫‰

ÂÃÈŸ·À‡ _W¤‰¿œ‡ ÌÈŒ‰ Ì«È ˙ÃgŸ·œÚÈœÂ ÈÃÈŸcKÕ‡ ÷›¨«˙

kœ÷ «· ÈÀ·ÃÓ ˙œkÀÓ ÏŸÏÃÎ‡Ÿ‡ «z⁄÷Œa ¯À‡ ‡T¤‰¿œÏ ÌÈÃÚ⁄∫˙«◊

Ú·˘ ÔÈÚÓ ‰Î¯·

ÔÊÁ   aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ¨»È

מכאן ואילך, במנהג הידוע מאז ימי האמוראים, נאמרים שני קטעים היוצרים מעין חזרה  ויכלו וכו':

 פסוקי המקרא ממעשה בריאת העולם שנאמרו גם בתפילת]א[על עיקר נושאיה של תפילת העמידה: 

 סיכום  נושאיהן של שבע הברכות שבתפילת]ב[; ]שראשיתם ב"ויכלו השמים והארץ וכל צבאם"[העמידה 

. התלמוד]סיכום זה קרוי "ברכה מעין שבע"[העמידה, בצירוף חלקה האחרון של ברכת "קדושת היום" 

 מנמק את המנהג להוסיף קטעי חזרה על העמידה בליל שבת בנימוק של "משום]שבת כד ע"ב[הבבלי 

סכנה": אמירת הקטעים האלו בציבור מחייבת את כל המתפללים להמתין זה לזה עד סוף התפילה, ואז

בעיקר במקומות שבהם[יצאו לדרכם יחדיו ולא יסתכנו בסכנות האורבות לאדם ההולך בלילה יחידי 

. עם זאת, אולי נקבעה החזרה גם כדי להעניק צביון חגיגי יותר]היו בתי הכנסת בשדה, מחוץ לעיר

לתפילת ערבית של ליל שבת.

תלמוד ירושלמי[ כתחליף לחזרת החזן על העמידה נאמרת מאז ימי האמוראים  ברכה מעין שבע:

ומכאן[ ברכה אחת המסכמת את נושאיהן העיקריים של שבע ברכות העמידה ]]יא ע"ד[ברכות ח, א 

בראשית ב, א-ג

ÂÃÈŸÎ‹»l
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‡¤‰¿Õ‡ ÈÃ·Ÿ‰TÀ‡ ¨Ì¤‰¿ÕÈ ÈœŸ̂ÁÀÂ ¨˜Õ‰¿‡ÕÈ ÈÃÚ⁄¨·S

‰À‡Õ‰ ÏÃbÀ‰ Ï«„ÃbœÂ ¯«aŸ‰Ã‡ ¨‡T«pÕÚ ÏŒÏŸ«˜ ¨Ô«ÈÕ÷ ‰ÀÓÃÈœÂ ÌÀ‡ÀÆıW

∫ÂÈ„ÁÈ ÌÈ¯˘ Ï‰˜‰Â ÔÊÁ‰

ÓÀ‚Õ‡ ÔÀa ˙«·œ·EÀ ¨«¯ÓŸÁÃiÕÓ ‰Õœ̇a ÌÈŸÓÃ‡⁄ÓÀ¨«¯

‰À‡Õ Ï¸∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰·Â˘ ˙·˘·‰ ÃnŒÏŒ˛_‰ ÃwÀ÷ ÷«„Œ‡Õk ÔÈÀÆ»‰«Ó

‰ÃnÕœÁÈÃÏ ŸÚÃa «nŸ÷ Ì«ÈÃaÃ¨«÷EJ ˙

kœ· ÈÀˆT ÌÀÏ ‰Ÿ‰ÀœÁÈÃÏ À‰ŒÆÌ

ÏŸÙÀÀ ÂÈÃÚ⁄·›a „ŸÈœ‡YÀÂ ‰ÀÙÃÁÃ¨„

ÂŸÏ ‰C«œ÷Ÿa «ÓŸÎÀz Ì«È ÏÀÓœÓ ¨„ÈÕÚÕ‰ ÔÈÃaŸÆ˙«ÎT

‡Õ‰ ÏÃ‡ ¨˙«‡@«‰⁄‰ Ô«„ÃgÀ¨Ì«Ï

ÓŸcKÕ‰ ÷ÃgÃaÀÓ» ˙Ÿ·À÷ _VŸ·œÚÈœ¨È

Ó»ÕœÁÈÃa œgHOÀÏ ‰ŸÚÃÓ ÌŸgHŸÕÚ È›Œ¨‚

ÊÕÎŒÏ ¯ŸÓÃÚ⁄◊Õ· ‰Ÿ÷‡VœÆ˙È

. ברכה זו נתחברה בארץ ישראל והיא משקפת את נוסחאות התפילה]השם "ברכה אחת מעין שבע"

שנהגו שם, השונות מאלו המוכרות לנו מן הסידורים שבידינו, אשר מוצאם מבבל. הברכה נפתחת כפי

. לאחר מכן]"ברוך... קונה שמים וארץ"[שנפתחת הברכה הראשונה של העמידה בנוסחה הארצישראלי 

בא קטע המצטט במדויק או מסתפק ברמיזה לשבע חתימות ארצישראליות אלה: "מגן אבות", "מחיה

, "המניח לעמו",]ובעשרת ימי תשובה: "המלך הקדוש", ראה לעיל, עמ' 19-18[מתים", "האל הקדוש" 

, "אל ההודאות", "אדון השלום".]ניסוחה כאן: "לפניו נעבוד ביראה ופחד"["שאותך לבדך ביראה נעבוד" 

לאחר פיתוח נוסף של נושא השבת וקדושתה, מסתיימת הברכה בחלקה האחרון של ברכת "קדושת

היום", אשר נאמרה גם בתפילה בלחש.

בחר בהם ברצונו ונתן להם את יום המנוחה.  בם רצה להניח להם:נותן מרגוע ומנוחה.   המניח:  יוצר.    קונה:  ∞

ןֹ"מעו:  ]כפי שמופיע בנוסחם של יהודי תימן[נראה שיש לקרוא   מעין הברכות:.   ]תפילה וקרבנות[ עבודת ה'  :נעבד

האל שרק לו ראוי לומר  אל ההודאות:מקור הברכות.   :  ן הברכות" היינוָיְעַהברכות", משכן הברכות, או שמא הוא "מ

שבעי נחת.  מדשני ענג:דברי תודה.   



86

Ú¯·È˙ ÏÏÈÏ ˘·˙

ÔÊÁ  ‡ ¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·ÕˆY ¨»ÈÕ ‰À· ‡œÓŸÁ»ÀÕ̇¨»

cKŸ÷Õa »ŸÓœŸ̂˙«ŒÂ ^ÈŸÕ̇Á ÔŒÏŸa »LŸ˙T«˙Œ¨^

◊ÃaŸÚÕÓ »œ·»hŒÂ ^Ÿ◊ÃnÃ ÁÃÙŸ÷Õa »œÚ»÷ÈÀŒ̇¨^

ÂŸËÃ‰ÕÏ ¯œaÕÏ »ŸÚÀ·ŸcŸa ^Œ‡¤ÓŒÆ˙

ÂŸ‰ÃŸÁœÏÈÕ‡ ‰Â‰È ¨»¤‰¿Õa ¨»ÈŸ‡Ã‰⁄·À·» ‰Ÿ÷ Ô«ˆTÃaÃ÷EJ ˙Œ¨^

ÂŸÈÀ· »Á»Àk dÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÓ ÏŸcKŸ÷Õ÷ ÈŸÓŒÆ^

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰ŸcKÕ‰ ÷ÃgÃaÀÆ˙

ÌÏ˘ ˘È„˜

ÈœŸ̇bÃcÃÂ ÏŸÈœŸ̇cKÃ÷ ÷ŸÓÕaU dÀÆ‡

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÚÀÏŸÓÀc ‡œ· ÈŸÎ ‡Tœ˙»ÚYÕÂ ¨dŸÈÃÓŸÏœ_È

ÓÃÏŸ˙»ÎÕÂ dŸÈÃŸ̂ÓÃt Á‹JYÕÂ dœÓ ·VJÈŸ÷œÁÈÕÆd

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÁÃiÕ·» Ô«ÎÈŸÓ«ÈÕ·» Ô«ÎÈŸÁÃiÕc ÈŸÎÀa ÏÕ˙È

Èœ◊Ÿ‡TÕa ¨ÏÃÚ⁄‚ÀÏÀ·» ‡œÊŸÓÃ¨·ÈXJ Ô

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÈ ÆÔŸ‰Õ÷ ‡ŸÓÕaU dÀÓ ‡Ÿ·ÀÏ _UŸÚÀÏÃÌ

Ï»ŸÚÀÏŸÓÕÚ ÈÀÏŸÓÃiÀÆ‡

ÈœŸ̇aÀÂ _UŸÈœ÷ŸzÃaÃÂ ÁŸÈœŸ̇tÀ‡ÃÂ ¯ŸÈœŸ̇Ó«¯ÃÌ

ÂŸÈœŸ̇ÃrÕÂ ‡ŸÈœŸ̇‰ÃcÀÂ ¯ŸÈœŸ̇ÚÃlŒÂ ‰ŸÈœŸ̇‰ÃlÀÏ

÷ŸÓÕc dŸ÷ERÀa ‡ŸÆ‡»‰ _ÈX

‡ÀÓÕÆÔ

ראה עמ' 205.  קדיש שלם:

הענק לנו כירושה נצחית.  והנחילנו: גורלנו.    :::::חלקנוקבל את מנוחתנו ברצון.     רצה נא במנוחתנו:

∫ÌÂ‚¯˙

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È
¸ÔÓ‡˛Æ

ÍÈÏÓÈÂ ÂÂˆ¯Î ‡¯·˘ ÌÏÂÚ·
ÆÂÁÈ˘Ó ·¯˜ÈÂ Â˙ÚÂ˘È ÁÈÓˆÈÂ Â˙ÂÎÏÓ

¸ÔÓ‡˛Æ

˙È· ÏÎ ÈÈÁ·Â ÌÎÈÓÈ·Â ÌÎÈÈÁ·
¨·Â¯˜ ÔÓÊ·Â ‰¯‰Ó· Ï‡¯˘È

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â
¸ÌÏÂÚÏ ¨Í¯Â·Ó ÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ È‰È ÆÔÓ‡

ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ˛Æ
ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ

Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘
¸ÔÓ‡˛Æ

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

ÔÊÁÂ Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜
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ÏŸÚÕlÀÓ ‡œk ÔÀa ÏœÎYÀÀ̇‡  ¸· ˙·˘˘Â·‰∫

ÏŸÚÕlÀÏ ‡ŸÚÕlÀÓ ‡œkÀa ÏœÎYÀÀ̇‡˛

ÂŸ÷œ˙TÈÀz ‡‹÷ŸaŸÁÀÀ̇Â ‡ŸŒÁ¤ÓÀÀ̇‡

cÃ‡⁄Óœa ÔTÈŸÚÀÏŸÓÀÂ ¨‡Ÿ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

zœŸ̇aKÃˆ ÏŸ˙«ÏŸ·» Ô«‰À˙»ÚŸc Ô«‰ŸÎÀa ÏÕ˙È

Èœ◊Ÿ‡TÕ‡ Ì@˜ Ï⁄c Ô«‰»·œ· Èœ÷ŸÓÃiÀÂ ¨‡Ÿ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

ÈŸ‰Õ÷ ‡ŸÏÀÓÀaU ‡ÀÓ ‡œ÷ ÔŸÓÃiÀÂ ‡ŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœÌÈ

ÚÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÂ ¨ÏŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

Ú›◊Œ÷ ‰À Ì«Ï¸∫‰·Â˘ ˙·˘·‰ ÃgÀÌ«Ï ˛aœÓŸÓ«¯ÀÈ ‡»‰ ¨ÂÈÃÚ⁄◊Œ÷ ‰ÀÚ Ì«ÏÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÂ ¨ÏŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

ÓœÊŸÏ ¯«ÓŸÂ@œÚ] ‰Â‰È Æ„œ‡ ‡¿ ÈŒÁŸÒÀ∫¯

aœŸc ˙«‡Œ÷ŒÈ ‡ÃÕaYœˆÈÕœÚ ¨ÈÃÓ ÏÕÓ ÈŸ‹È ˙«ÁŸÃ‰⁄ÏÕœ∫È

ÃÙŸ÷œÈ ÈŸ·«÷ÕÈ ¨·ÃŸÁÕœ· ÈŸÓÃÚŸbŸÏÕˆ ÈŒÏ ˜CŸÓÃÚÃ÷ ÔŸ∫«Ó

bÃk Ìœ‡ ÈÕÏÕa _Ÿ‚Õˆ ‡ÈÃÏŸÓÀÂŒ‡ ‡¿ ˙œk ÚT ‡TÈœ‡ ÈÃzÀÚ ‰œnÀ¨ÈD

÷œ·ŸËŸÓ» ^œ÷ŸÚÃŸzŒ‰ ^ÕnÀÈ ‰ŸÃÁ⁄Ó‹œ∫È

 ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ¸·∫‰·Â˘ ˙·˘

˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ˛

¨˙ÂÓÁ‰Â ˙ÂÁ·˘˙‰ ¨˙Â¯È˘‰Â
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ¨ÌÏÂÚ· ˙Â¯Ó‡‰

¸ÔÓ‡˛Æ

˙È· ÏÎ Ï˘ Ì˙˘˜·Â Ì˙ÏÈÙ˙ Ï·˜˙˙
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ¨ÌÈÓ˘·˘ Ì‰È·‡ ÈÙÏ Ï‡¯˘È

¸ÔÓ‡˛Æ

ÌÈ·ÂË ÌÈÈÁÂ ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ·¯ ÌÂÏ˘ È‰È
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ¨Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚÂ ÂÈÏÚ

¸ÔÓ‡˛Æ

 תהלים כג

המזמור נכנס אל התפילה בהשפעתה של קבלת האר"י. המקובלים נהגו לומר בסוף  מזמור לדוד:

תפילת ערבית של חול את מזמור קכא, שראשיתו במילים "אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי",

מזמור המבקש את עזרת ה' לקראת היום הבא. בליל שבת, כשהאדם חש קרוב יותר אל ה' וצרכי השבת

 הוחלף המזמור ב"מזמור— מה עוד שאין זה ראוי לבקש על צרכי האדם ביום המקודש —מצויים בידו 

לדוד, ה' רועי לא אחסר", המדגיש את בטחונו המוחלט של המתפלל בחסד האלהי השופע עליו. פסוקיו

הפותחים של המזמור עושים שימוש בציורים הלקוחים מעולם הצאן והמרעה.

הדרכים  מעגלי צדק: ונחת.   ]ה"ָ"שּוב[יתן לי מרגוע   נפשי ישובב:יוביל אותי.     ינהלני:ישכן אותי.     ירביצני:  ∞

החפצים המשמשים את הרועה  שבטך ומשענתך:מקום עמוק וחשוך, מקום של סכנה.     גיא צלמות:הנכונות.   

 ירגיעו אותי ויוכיחו כי יש מי שמטפל בי. :::::ינחמנילהנחות בהם את הצאן.   

 fl

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜
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zÃÚ⁄Ï _]ŸÙÀÃ÷ È‹ÏŸÁÀ ÔŒ‚Œˆ „›c ¨ÈTYœgÃŸzÀ· ÃgŒÓŒ÷‡] ÔœÒ«k ÈœÂY ÈÀÈÀ∫‰

    ÔÊÁ‡ÃÂ ·«Ë _ÀÁŒÒŒÈ „œcYŸ»Ùœk ÈÀÈ ÏŸÓÕÁ ÈÃiÀÂ ¨ÈŸ÷Ã·Ÿzœa ÈŸ·ÕÏ ‰Â‰È ˙ÈŸ‡›È _WÀÓœ∫ÌÈ

˘È„˜ ÈˆÁ

ÈœŸ̇bÃcÃÂ ÏŸÈœŸ̇cKÃ÷ ÷ŸÓÕaU dÀÆ‡

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÚÀÏŸÓÀc ‡œ· ÈŸÎ ‡Tœ˙»ÚYÕÂ ¨dŸÈÃÓŸÏœ_È

ÓÃÏŸ˙»ÎÕÂ dŸÈÃŸ̂ÓÃt Á‹JYÕÂ dœÓ ·VJÈŸ÷œÁÈÕÆd

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÁÃiÕ·» Ô«ÎÈŸÓ«ÈÕ·» Ô«ÎÈŸÁÃiÕc ÈŸÎÀa ÏÕ˙È

Èœ◊Ÿ‡TÕa ¨ÏÃÚ⁄‚ÀÏÀ·» ‡œÊŸÓÃ¨·ÈXJ Ô

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÈ ÆÔŸ‰Õ÷ ‡ŸÓÕaU dÀÓ ‡Ÿ·ÀÏ _UŸÚÀÏÃÌ

Ï»ŸÚÀÏŸÓÕÚ ÈÀÏŸÓÃiÀÆ‡

ÈœŸ̇aÀÂ _UŸÈœ÷ŸzÃaÃÂ ÁŸÈœŸ̇tÀ‡ÃÂ ¯ŸÈœŸ̇Ó«¯ÃÌ

ÂŸÈœŸ̇ÃrÕÂ ‡ŸÈœŸ̇‰ÃcÀÂ ¯ŸÈœŸ̇ÚÃlŒÂ ‰ŸÈœŸ̇‰ÃlÀÏ

÷ŸÓÕc dŸ÷ERÀa ‡ŸÆ‡»‰ _ÈX

‡ÀÓÕÆÔ

ÏŸÚÕlÀÓ ‡œk ÔÀa ÏœÎYÀÀ̇‡  ¸· ˙·˘˘Â·‰∫

ÏŸÚÕlÀÏ ‡ŸÚÕlÀÓ ‡œkÀa ÏœÎYÀÀ̇‡˛

ÂŸ÷œ˙TÈÀz ‡‹÷ŸaŸÁÀÀ̇Â ‡ŸŒÁ¤ÓÀÀ̇‡

cÃ‡⁄Óœa ÔTÈŸÚÀÏŸÓÀÂ ¨‡Ÿ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

ראה עמ' 205.  חצי קדיש:

הכוס שממנה אתה משקה אותי  כוסי רויה:תשפיע עלי מטובך לנוכח אויביי, שיווכחו כך בנצחוני.     תערך לפני וכו':

אשב, אמצא מנוחה ומרגוע.  ושבתי:ישיגו אותי, יפלו בגורלי.     ירדפוני:רק.     אך:מלאה וגדושה.   

∫ÌÂ‚¯˙

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È

¸ÔÓ‡˛Æ

ÍÈÏÓÈÂ ÂÂˆ¯Î ‡¯·˘ ÌÏÂÚ·

ÆÂÁÈ˘Ó ·¯˜ÈÂ Â˙ÚÂ˘È ÁÈÓˆÈÂ Â˙ÂÎÏÓ

¸ÔÓ‡˛Æ

˙È· ÏÎ ÈÈÁ·Â ÌÎÈÓÈ·Â ÌÎÈÈÁ·

¨·Â¯˜ ÔÓÊ·Â ‰¯‰Ó· Ï‡¯˘È

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â

¸ÌÏÂÚÏ ¨Í¯Â·Ó ÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ È‰È ÆÔÓ‡

ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ˛Æ

ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È

ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ

Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘

¸ÔÓ‡˛Æ

 ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ¸·∫‰·Â˘ ˙·˘

˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ˛

¨˙ÂÓÁ‰Â ˙ÂÁ·˘˙‰ ¨˙Â¯È˘‰Â

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ¨ÌÏÂÚ· ˙Â¯Ó‡‰

¸ÔÓ‡˛Æ

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

ÔÊÁÂ Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜
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ÔÊÁaÀ‡ »ÎYŒ‰ ‰Â‰È ˙ÃÓŸ·›Æ_T

˛‰„È˜¸ Ï‰˜aÀ‰ ‰Â‰È _»¯ÃÓŸ·›Ï _TŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

ÔÊÁaÀ‰ ‰Â‰È _»¯ÃÓŸ·›Ï _TŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

Æπ∑ „ÂÓÚ· ‰ÏÈÙ˙‰ ˙Î˘Ó ÏÏÎ Í¯„·

Æ¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ˙‡ ÌÈ¯ÙÂÒ ˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á ·¯Ú ÔÈ·Ï ÁÒÙ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ‚Á‰ È‡ˆÂÓ ÔÈ·˘ ‰ÙÂ˜˙·

ההכרזה "ברכו" והמענה "ברוך ה' המברך לעולם ועד" מסמנים את תחילת התפילה בציבור  ברכו וכו':

 ונודעה להם חשיבות מרובה גם בתורת הסוד הקדומה. בסיום התפילה חוזרים על ההכרזה]ראה עמ' 69[

והמענה, עבור אותם מתפללים שאיחרו להגיע אל בית הכנסת ולא שמעו את הדברים. ויש הנוהגים

לכבד באמירת "ברכו" אחד מן האומרים קדיש.

בימים שעמד בית המקדש על תילו היו מביאים אליו ביום שלאחר החג הראשון של  ספירת העומר:

 מן הקציר הראשון של התבואה החדשה]"עומר", מידת נפח של כארבעה ליטרים[פסח כמות מסוימת 

]כא–ויקרא כג, טו[כקרבן. את התבואה היה הכהן מניף לפני ה', והיא קרויה "עומר התנופה". התורה 

מצווה לספור "שבע שבתות תמימות", כלומר שבעה שבועות מלאים, מיום הנפת העומר, וביום החמישים

לחוג חג ולהקריב בו קרבנות. חג זה ידוע גם בשם "חג השבועות", וחז"ל זיהו אותו עם היום שבו קיבלו

תלמוד[ישראל את התורה בהר סיני. לאחר חורבן בית המקדש, כזכר לעבודת המקדש, תיקנו חז"ל 

 להמשיך ולספור את ארבעים ותשעת הימים שבין פסח לשבועות. בספרות הגאונים]בבלי, מנחות סו ע"ב

כבר מצויה הברכה על ספירת העומר וכן הספירה עצמה, אך הטכס כולו הלך והתרחב עם הזמן וצורתו

שהוא תחילת היום[הנוכחית הושלמה בידי חכמי הקבלה ולאור תורותיה. ספירת העומר נעשית בערב 

]בברכה[ במשך היום כולו, ולהמשיך ולספור ]בלא ברכה[, אבל מי ששכח יכול לספור ]לפי הלוח העברי

 ימשיך לספור את שאר ימי הספירה בלא—בשאר הערבים. לעומת זאת, מי ששכח לספור יום שלם 

 היא חוליה המקשרת בין חג לחג— כלומר: ספירת הימים שמאז הבאת העומר —ברכה. "ספירת העומר" 

ומעוררת את המודעות וההכנה הנפשית לקראת חג השבועות, חג מתן תורה.
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¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ

ÏŸ÷ÕÈ Ìœ÷ER „»ÁÀa ‡Ÿ‡»‰ _ÈX

÷»ŸÎœÈŸzÕa ¨dÈœÁEœÁY» »ÏÈœÏ ¨»ÓÈŸÈÃÁÕ„

÷Õa ‰¢Â· ‰¢È ÌŸÈœ÷ ‡@»ÁŸÏœÌÈ

aŸ÷Õk ÌÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÆÏ

‰œŸœÎ»Ó ÈÀÓ» ÔŸÊ‹nÀÏ ÔŸiKÕÓ ÌœŸ̂ÂÃÚ ̇⁄◊Õ÷ ‰ŒÒ ÏŸÙœ‰ ̇ UÈÀÚ›ÓŒ ̈ ¯kŸ÷ «ÓŒkÀa  ·»˙Ã∫‰T«z

Ò»ŸÙÃzYŒÏ ÌÀÎŒÓ ÌœnÀÁfl‰ ˙UÃgÃaÀÓ ¨˙œ‰ Ì«i⁄·œ‡È⁄ÎŒ‡ ÌŒÚ ˙›ÓŒ¯

‰ÃzŸÙ»À÷ ¨‰Œ·Ã÷ ÚÃaÀz ˙«˙ŸÓœÓÈ›z ˙œ‰ŸÈŒÈÀÚ Æ‰ÃÓ „œnÀÁfl‰ ˙UÃgÃaÀ‰ ˙ÃgŸ·œÚÈœ˙

zœÒŸtŸÁ »¯⁄ÓœgœÂ ¨Ì«È ÌÈŸ‰œ·UOŸzŒÓ ÌœŸÁÀÁ ‰⁄÷@ÀÏ ‰ÃÂ Æ‰Â‰Èœ‰Èœ È›ÚÃÌ

‡⁄IÀ‡ È¤‰¿ÕÚ »ÈÀÏÕÓ» »ÈÃÚ⁄◊ÕÈ ‰À«k »ÈBŸÀÚ ‰ÀÏÕÓ» »ÈÃÚ⁄◊ÕÈ ‰À«k »ÈBŸÕÆ»‰

¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ˙Î¯·

   ÔÊÁaÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ¨Ì

‡⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂ÂÀ̇Â ÂÈŸœ̂eÀÚ »ÃÒ ÏŸÙœ‰ ˙UÈÀÚ›ÓŒ Æ¯˛ÔÓ‡¸

נוסחה הנאמרת לפני ברכה על קיום מצוה. נוסחה זו נולדה בחוגו של האר"י ויסודה  לשם יחוד וכו':

בתורת הקבלה. לפי תורה זו יש בכוחה של כל מצוה שעושה האדם מתוך כוונה אמיתית להשפיע על

מערכת הקשרים שבין הכוחות המרכיבים את עולם האלהות, ולהביא לאיחודם. בנוסחה זו מדובר

 ו"שכינתיה"]= הקדוש ברוך הוא[מפורשות באיחודן של שתי מהויות, המכונות "קודשא בריך הוא" 

. כיוון שהיו פוסקים שהתנגדו לאמירת נוסחה זו, ישנם מנהגים רבים שבהם היא אינה נאמרת.]=שכינתו[

המשך לנוסחת "לשם יחוד", הנאמרת ברוח תורת הקבלה קודם לברכה–נוסחת  הנני מוכן ומזמן וכו':

על קיום מצוה. בנוסחה זו נזכרת באופן מפורש המצוה שעומדים לקיים, ובמקרה שלנו אף מובא ציטוט

הפסוקים המקראיים המשמשים לה יסוד.

בניגוד למצוות "לא תעשה", הדורשת הימנעות[מצוה הדורשת ממקיימיה לעשות פעולה כלשהי   מצות עשה:  ∞

חז"ל פירשו ביטוי זה כמוסב על ט"ז בניסן, היום שלאחר החג  ממחרת השבת:.   ]מפעולה, כגון אי הבערת אש בשבת

מתבואת החיטה החדשה, שטרם הקריבו ממנה.  מנחה חדשה:     שבועות שלמים.   שבתות תמימת: הראשון של פסח.   

 ונזכה לאכול מפרי]"כוננה עלינו"[ תתקיים עבורנו ]"מעשה ידינו"[ עשה שמלאכתנו  ומעשה ידינו וכו':טּוב.     נעם:

עמלנו בחיינו.

  ∫ÌÂ‚¯˙ ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ „ÂÁÈ Ì˘Ï
˙‡  „ÁÈÈÏ ̈ ‰·‰‡·Â ‰‡¯È· ̈ Â˙ÈÎ˘Â

· ‰“È Ì˘¸Ì˘˛ÌÏ˘ „ÂÁÈÈ· ‰“Â 
ÆÏ‡¯˘È ÏÎ Ì˘·

ויקרא כג, טו-טז

תהלים צ, יז
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ÔÒÈ· ÊË‰Ã‡ Ì«È Ì«iŒÁÀÏ „ÀÚ›ÓŒÆ¯„ÒÁ·˘ „ÒÁ

ÔÒÈ· ÊÈ‰Ã÷ Ì«iŸÕÈ ÈÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯„ÒÁ·˘ ‰¯Â·‚

ÔÒÈ· ÁÈ‰Ã÷ Ì«iŸ÷¿ÀÈ ‰ÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯„ÒÁ·˘ ˙¯‡Ù˙

ÔÒÈ· ËÈ‰Ã‡ Ì«iÃaYÀÚÀÈ ‰ÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯„ÒÁ·˘ Áˆ

ÔÒÈ· Î‰ÃÁ Ì«i⁄ÓœgÀÈ ‰ÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯„ÒÁ·˘ „Â‰

¨ÔÒÈ· ‡Î‰Ã÷ Ì«iœgÀÈ ‰ÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯„ÒÁ·˘ „ÂÒÈ
ÁÒÙ Ï˘ ÈÚÈ·˘

ÔÒÈ· ·Î‰Ã÷ Ì«iœ·ŸÚÀÈ ‰ÀÓœÌÈ
÷Œ‰Õ÷ ÌÀÚ»·Ã‡ ŒÁÀÏ „ÀÚ›ÓŒÆ¯„ÒÁ·˘ ˙ÂÎÏÓ

ÔÒÈ· ‚Î‰Ã÷ Ì«iŸ«ÓÀÈ ‰ÀÓœÌÈ
÷Œ‰Õ÷ ÌÀÚ»·Ã‡ ŒÁÀÂ „Ÿ‡ Ì«ÈŒÁÀÏ „ÀÚ›ÓŒÆ¯‰¯Â·‚·˘ „ÒÁ

ÔÒÈ· „Î‰Ãz Ì«iœ÷ŸÚÀÈ ‰ÀÓœÌÈ
÷Œ‰Õ÷ ÌÀÚ»·Ã‡ ŒÁÀ÷» „ŸÕÈ ÈÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯‰¯Â·‚·˘ ‰¯Â·‚

ÔÒÈ· ‰Î‰ÃÚ Ì«i⁄◊ÀÈ ‰TÀÓœÌÈ
÷Œ‰Õ÷ ÌÀÚ»·Ã‡ ŒÁÀ÷» „Ÿ÷¿ÀÈ ‰ÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯‰¯Â·‚·˘ ˙¯‡Ù˙

ÔÒÈ· ÂÎ‰Ã‡ Ì«iÃÁÃÚ „À◊ÀÌ«È ¯
÷Œ‰Õ÷ ÌÀÚ»·Ã‡ ŒÁÀÂ „Ÿ‡ÃaYÀÚÀÈ ‰ÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯‰¯Â·‚·˘ Áˆ

¨ÔÒÈ· ÊÎ‰Ã÷ Ì«iŸÕÚ ÌÈÀ◊ÀÌ«È ¯
‰¯Â·‚ÏÂ ‰‡Â˘Ï ÔÂ¯ÎÊ‰ ÌÂÈ÷Œ‰Õ÷ ÌÀÚ»·Ã‡ ŒÁÀÂ „ÃÁ⁄ÓœgÀÈ ‰ÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯‰¯Â·‚·˘ „Â‰

נוסחת ספירת העומר כוללת את מניין הימים והשבועות החל  :]חסד שבחסד[היום יום אחד לעמר 

 בעומר" או]כך וכך[מן היום שבו הובא העומר לבית המקדש. במקורות נמצאות שתי האפשרויות, "

"לעומר", ובנוסח ספרד נתקבלה הנוסחה "לעומר". בצד הספירה היומית רשום לעיל גם שמה של אחת

מן הספירות בעולם האלהות, אשר לפי הקבלה יש לה זיקה אל אותו יום. בהתאם לרעיון זה, קיום

מצוות ספירת העומר בא גם לתקן פגמים שנוצרו בעולמות העליונים בשל התנהגות קלוקלת של האדם,

 מבקש המתפלל במפורש על תיקונו של הפגם.]בקטע הפותח במילים "רבונו של עולם"[ולהלן 
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ÔÒÈ· ÁÎ‰Ã÷ Ì«iŸ÷¿ÀÚ ‰À◊ÀÌ«È ¯
÷Œ‰Õ÷ ÌÀÚ»·Ã‡ ŒÁÀÂ „Ÿ÷œgÀÈ ‰ÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯‰¯Â·‚·˘ „ÂÒÈ

ÔÒÈ· ËÎ‰Ã‡ Ì«iÃaYÀÚÀÚ ‰À◊ÀÌ«È ¯
÷Œ‰Õ÷ ÌŸÕ÷ ÈÀÏ ˙«Ú»·ÀÚ›ÓŒÆ¯‰¯Â·‚·˘ ˙ÂÎÏÓ

¨ÔÒÈ· Ï‰ÃÁ Ì«i⁄ÓœgÀÚ ‰À◊ÀÌ«È ¯
˘„ÂÁ ˘‡¯„ ß‡÷Œ‰Õ÷ ÌŸÕ÷ ÈÀÂ ˙«Ú»·Ÿ‡ Ì«ÈŒÁÀÏ „ÀÚ›ÓŒÆ¯˙¯‡Ù˙·˘ „ÒÁ

¨¯ÈÈ‡· ‡‰Ã÷ Ì«iœgÀÚ ‰À◊ÀÌ«È ¯
˘„ÂÁ ˘‡¯„ ß·÷Œ‰Õ÷ ÌŸÕ÷ ÈÀ÷» ˙«Ú»·ŸÕÈ ÈÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯˙¯‡Ù˙·˘ ‰¯Â·‚

¯ÈÈ‡· ·‰Ã÷ Ì«iœ·ŸÚÀÚ ‰À◊ÀÌ«È ¯
÷Œ‰Õ÷ ÌŸÕ÷ ÈÀ÷» ˙«Ú»·Ÿ÷¿ÀÈ ‰ÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯˙¯‡Ù˙·˘ ˙¯‡Ù˙

¯ÈÈ‡· ‚‰Ã÷ Ì«iŸ«ÓÀÚ ‰À◊ÀÌ«È ¯
÷Œ‰Õ÷ ÌŸÕ÷ ÈÀÂ ˙«Ú»·Ÿ‡ÃaYÀÚÀÈ ‰ÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯˙¯‡Ù˙·˘ Áˆ

¨¯ÈÈ‡· „‰Ãz Ì«iœ÷ŸÚÀÚ ‰À◊ÀÌ«È ¯
Ï¢‰ˆ ÈÏÏÁÏ ÔÂ¯ÎÊ‰ ÌÂÈ÷Œ‰Õ÷ ÌŸÕ÷ ÈÀÂ ˙«Ú»·ÃÁ⁄ÓœgÀÈ ‰ÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯˙¯‡Ù˙·˘ „Â‰

¨¯ÈÈ‡· ‰‰ÃÚ Ì«iŒ◊ŸÌ«È ÌÈX
˙Â‡ÓˆÚ‰ ÌÂÈ÷Œ‰Õ÷ ÌŸÕ÷ ÈÀÂ ˙«Ú»·Ÿ÷œgÀÈ ‰ÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯˙¯‡Ù˙·˘ „ÂÒÈ

¯ÈÈ‡· Â‰Ã‡ Ì«iŒÁÀÂ „ŸÚŒ◊ŸÌ«È ÌÈX
÷Œ‰Õ÷ ÌŸ÷¿À÷ ‰ÀÏ ˙«Ú»·ÀÚ›ÓŒÆ¯˙¯‡Ù˙·˘ ˙ÂÎÏÓ

¯ÈÈ‡· Ê‰Ã÷ Ì«iŸÃÈœÂ ÌŸÚŒ◊ŸÌ«È ÌÈX
÷Œ‰Õ÷ ÌŸ÷¿À÷ ‰ÀÂ ˙«Ú»·Ÿ‡ Ì«ÈŒÁÀÏ „ÀÚ›ÓŒÆ¯Áˆ·˘ „ÒÁ

¯ÈÈ‡· Á‰Ã÷ Ì«iŸ÷¿ÀÂ ‰ŸÚŒ◊ŸÌ«È ÌÈX
÷Œ‰Õ÷ ÌŸ÷¿À÷ ‰À÷» ˙«Ú»·ŸÕÈ ÈÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯Áˆ·˘ ‰¯Â·‚

¯ÈÈ‡· Ë‰Ã‡ Ì«iÃaYÀÚÀÂ ‰ŸÚŒ◊ŸÌ«È ÌÈX
÷Œ‰Õ÷ ÌŸ÷¿À÷ ‰À÷» ˙«Ú»·Ÿ÷¿ÀÈ ‰ÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯Áˆ·˘ ˙¯‡Ù˙

¯ÈÈ‡· È‰ÃÁ Ì«i⁄ÓœgÀÂ ‰ŸÚŒ◊ŸÌ«È ÌÈX
÷Œ‰Õ÷ ÌŸ÷¿À÷ ‰ÀÂ ˙«Ú»·Ÿ‡ÃaYÀÚÀÈ ‰ÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯Áˆ·˘ Áˆ
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¯ÈÈ‡· ‡È‰Ã÷ Ì«iœgÀÂ ‰ŸÚŒ◊ŸÌ«È ÌÈX
÷Œ‰Õ÷ ÌŸ÷¿À÷ ‰ÀÂ ˙«Ú»·ÃÁ⁄ÓœgÀÈ ‰ÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯Áˆ·˘ „Â‰

¯ÈÈ‡· ·È‰Ã÷ Ì«iœ·ŸÚÀÂ ‰ŸÚŒ◊ŸÌ«È ÌÈX
÷Œ‰Õ÷ ÌŸ÷¿À÷ ‰ÀÂ ˙«Ú»·Ÿ÷œgÀÈ ‰ÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯Áˆ·˘ „ÂÒÈ

¯ÈÈ‡· ‚È‰Ã÷ Ì«iŸ«ÓÀÂ ‰ŸÚŒ◊ŸÌ«È ÌÈX
÷Œ‰Õ‡ ÌÃaYÀÚÀ÷ ‰ÀÏ ˙«Ú»·ÀÚ›ÓŒÆ¯Áˆ·˘ ˙ÂÎÏÓ

¨¯ÈÈ‡· „È‰Ãz Ì«iœ÷ŸÚÀÂ ‰ŸÚŒ◊ŸÌ«È ÌÈX
È˘ ÁÒÙ÷Œ‰Õ‡ ÌÃaYÀÚÀ÷ ‰ÀÂ ˙«Ú»·Ÿ‡ Ì«ÈŒÁÀÏ „ÀÚ›ÓŒÆ¯„Â‰·˘ „ÒÁ

¯ÈÈ‡· ÂË‰Ã÷ Ì«iŸ÷¿œÌ«È ÌÈ
÷Œ‰Õ‡ ÌÃaYÀÚÀ÷ ‰À÷» ˙«Ú»·ŸÕÈ ÈÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯„Â‰·˘ ‰¯Â·‚

¯ÈÈ‡· ÊË‰Ã‡ Ì«iŒÁÀ÷» „Ÿ÷¿œÌ«È ÌÈ
÷Œ‰Õ‡ ÌÃaYÀÚÀ÷ ‰À÷» ˙«Ú»·Ÿ÷¿ÀÈ ‰ÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯„Â‰·˘ ˙¯‡Ù˙

¯ÈÈ‡· ÊÈ‰Ã÷ Ì«iŸÃÈœ÷» ÌŸ÷¿œÌ«È ÌÈ
÷Œ‰Õ‡ ÌÃaYÀÚÀ÷ ‰ÀÂ ˙«Ú»·Ÿ‡ÃaYÀÚÀÈ ‰ÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯„Â‰·˘ Áˆ

¨¯ÈÈ‡· ÁÈ‰Ã÷ Ì«iŸ÷¿À÷» ‰Ÿ÷¿œÌ«È ÌÈ
¯ÓÂÚ· ‚¢Ï÷Œ‰Õ‡ ÌÃaYÀÚÀ÷ ‰ÀÂ ˙«Ú»·ÃÁ⁄ÓœgÀÈ ‰ÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯„Â‰·˘ „Â‰

¯ÈÈ‡· ËÈ‰Ã‡ Ì«iÃaYÀÚÀ÷» ‰Ÿ÷¿œÌ«È ÌÈ
÷Œ‰Õ‡ ÌÃaYÀÚÀ÷ ‰ÀÂ ˙«Ú»·Ÿ÷œgÀÈ ‰ÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯„Â‰·˘ „ÂÒÈ

¯ÈÈ‡· Î‰ÃÁ Ì«i⁄ÓœgÀ÷» ‰Ÿ÷¿œÌ«È ÌÈ
÷Œ‰ÕÁ Ì⁄ÓœgÀ÷ ‰ÀÏ ˙«Ú»·ÀÚ›ÓŒÆ¯„Â‰·˘ ˙ÂÎÏÓ

¯ÈÈ‡· ‡Î‰Ã÷ Ì«iœgÀ÷» ‰Ÿ÷¿œÌ«È ÌÈ
÷Œ‰ÕÁ Ì⁄ÓœgÀ÷ ‰ÀÂ ˙«Ú»·Ÿ‡ Ì«ÈŒÁÀÏ „ÀÚ›ÓŒÆ¯„ÂÒÈ·˘ „ÒÁ

¯ÈÈ‡· ·Î‰Ã÷ Ì«iœ·ŸÚÀ÷» ‰Ÿ÷¿œÌ«È ÌÈ
÷Œ‰ÕÁ Ì⁄ÓœgÀ÷ ‰À÷» ˙«Ú»·ŸÕÈ ÈÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯„ÂÒÈ·˘ ‰¯Â·‚

¯ÈÈ‡· ‚Î‰Ã÷ Ì«iŸ«ÓÀ÷» ‰Ÿ÷¿œÌ«È ÌÈ
÷Œ‰ÕÁ Ì⁄ÓœgÀ÷ ‰À÷» ˙«Ú»·Ÿ÷¿ÀÈ ‰ÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯„ÂÒÈ·˘ ˙¯‡Ù˙
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¯ÈÈ‡· „Î‰Ãz Ì«iœ÷ŸÚÀ÷» ‰Ÿ÷¿œÌ«È ÌÈ
÷Œ‰ÕÁ Ì⁄ÓœgÀ÷ ‰ÀÂ ˙«Ú»·Ÿ‡ÃaYÀÚÀÈ ‰ÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯„ÂÒÈ·˘ Áˆ

¯ÈÈ‡· ‰Î‰Ã‡ Ì«iÃaYÀÚœÌ«È ÌÈ
÷Œ‰ÕÁ Ì⁄ÓœgÀ÷ ‰ÀÂ ˙«Ú»·ÃÁ⁄ÓœgÀÈ ‰ÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯„ÂÒÈ·˘ „Â‰

¯ÈÈ‡· ÂÎ‰Ã‡ Ì«iŒÁÀÂ „Ÿ‡ÃaYÀÚœÌ«È ÌÈ
÷Œ‰ÕÁ Ì⁄ÓœgÀ÷ ‰ÀÂ ˙«Ú»·Ÿ÷œgÀÈ ‰ÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯„ÂÒÈ·˘ „ÂÒÈ

¯ÈÈ‡· ÊÎ‰Ã÷ Ì«iŸÃÈœÂ ÌŸ‡ÃaYÀÚœÌ«È ÌÈ
÷Œ‰Õ÷ ÌœgÀ÷ ‰ÀÏ ˙«Ú»·ÀÚ›ÓŒÆ¯„ÂÒÈ·˘ ˙ÂÎÏÓ

¨¯ÈÈ‡· ÁÎ‰Ã÷ Ì«iŸ÷¿ÀÂ ‰Ÿ‡ÃaYÀÚœÌ«È ÌÈ
ÌÈÏ˘Â¯È ÌÂÈ÷Œ‰Õ÷ ÌœgÀ÷ ‰ÀÂ ˙«Ú»·Ÿ‡ Ì«ÈŒÁÀÏ „ÀÚ›ÓŒÆ¯˙ÂÎÏÓ·˘ „ÒÁ

¯ÈÈ‡· ËÎ‰Ã‡ Ì«iÃaYÀÚÀÂ ‰Ÿ‡ÃaYÀÚœÌ«È ÌÈ
÷Œ‰Õ÷ ÌœgÀ÷ ‰À÷» ˙«Ú»·ŸÕÈ ÈÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯˙ÂÎÏÓ·˘ ‰¯Â·‚

¨ÔÂÈÒ· ‡‰ÃÁ Ì«i⁄ÓœgÀÂ ‰Ÿ‡ÃaYÀÚœÌ«È ÌÈ
˘„ÂÁ ˘‡¯÷Œ‰Õ÷ ÌœgÀ÷ ‰À÷» ˙«Ú»·Ÿ÷¿ÀÈ ‰ÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯˙ÂÎÏÓ·˘ ˙¯‡Ù˙

ÔÂÈÒ· ·‰Ã÷ Ì«iœgÀÂ ‰Ÿ‡ÃaYÀÚœÌ«È ÌÈ
÷Œ‰Õ÷ ÌœgÀ÷ ‰ÀÂ ˙«Ú»·Ÿ‡ÃaYÀÚÀÈ ‰ÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯˙ÂÎÏÓ·˘ Áˆ

ÔÂÈÒ· ‚‰Ã÷ Ì«iœ·ŸÚÀÂ ‰Ÿ‡ÃaYÀÚœÌ«È ÌÈ
÷Œ‰Õ÷ ÌœgÀ÷ ‰ÀÂ ˙«Ú»·ÃÁ⁄ÓœgÀÈ ‰ÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯˙ÂÎÏÓ·˘ „Â‰

ÔÂÈÒ· „‰Ã÷ Ì«iŸ«ÓÀÂ ‰Ÿ‡ÃaYÀÚœÌ«È ÌÈ
÷Œ‰Õ÷ ÌœgÀ÷ ‰ÀÂ ˙«Ú»·Ÿ÷œgÀÈ ‰ÀÓœÏ ÌÈÀÚ›ÓŒÆ¯˙ÂÎÏÓ·˘ „ÂÒÈ

¨ÔÂÈÒ· ‰‰Ãz Ì«iœ÷ŸÚÀÂ ‰Ÿ‡ÃaYÀÚœÌ«È ÌÈ
˙ÂÚÂ·˘ ·¯Ú÷Œ‰Õ÷ Ìœ·ŸÚÀ÷ ‰ÀÏ ˙«Ú»·ÀÚ›ÓŒÆ¯˙ÂÎÏÓ·˘ ˙ÂÎÏÓ

∫¯ÓÂ‡Â ¨ÌÂÈ Â˙Â‡ Ï˘ ¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚÂ ‰Î¯·‰ ÏÚ ¯ÊÂÁ ÌÈÏÏÙ˙Ó‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎ

‰ÀÁU⁄ÓÀÈ ‡»‰ ÔÃÁ⁄ÊœÏ ¯ÈÀÚ »⁄a ˙A«·Õ‰ ˙ÈÃnœcOÀÏ ÷œÓŸÓ«˜Àa dœÓŸ‰Õ· ‰TŸÈÀÓÕ¨»È

‡ÀÓÕÒ ÔŒÏÀÆ‰

ÍÈ¯‡˙¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ‰Ï·˜· ‰¯ÈÙÒ‰ Ì˘
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ÏÃÓŸÃvÕÁÃa œŸ‚œÈ›Ó ˙œÊŸ÷ ¯«Óœ∫¯È

‡¤‰¿œÈ ÌÈŸÁÀpÕÂ »œ·ÈÀÎYÕÈ ¨»À‡Õt  ¯ÀÀ‡ ÂÈœzÀÒ »ŒÏÀ∫‰

ÏÀÚAÃa ˙À‡Àc ıWÃkYŒa ¨^ŸÎÀÈ«b ÏœÈ ÌŸÚ»÷ÀŒ̇∫^

Ú ^»„«ÈÃnœ‡ ÌÈ¤‰¿œÚ ^»„«È ¨ÌÈÃnœk ÌÈ‹lÀ∫Ì

Èœ◊ŸÓŸÂ »ÁœpUÈŸÏ »Ÿ‡‹nœk ÌÈœ˙ Èœ÷Ÿt›Ú ËÃnœÓ ÌÈœ÷È›Ï» ¨¯Ÿ‡‹nœa ÌÈÀ‡Àz ıWÃŸÁÕÒ ÌŒÏÀ∫‰

Ú ^»„«ÈÃnœ‡ ÌÈ¤‰¿œÚ ^»„«È ¨ÌÈÃnœk ÌÈ‹lÀ∫Ì

‡Œ ıWÀŸ̇ÀÈ ‰ŸÏ»·ÀÈ ¨dŸ·ÀÎYÕ‡ »¤‰¿œ‡ ÌÈ¤‰¿Õ∫»È

ÈŸ·ÀÎYÕ‡ »¤‰¿œÂ ¨ÌÈŸÈœk «˙«‡ »‡YÈÀ‡ ÏÃÙŸÒÕ‡ ÈÀ∫ıW

‡ÀpÀa ¨‡ŸÎ›ÁÃb ŸlHÃÈ ˙ŸÓœÈŸz ^Ãzœˆ ¯ÈŸÆ‰T»¯

aKÕpX ÏÃÚ ˙ÃnŸ◊ ¨^ÃbŸ·ÕË ¨»Ã‰⁄Æ‡T« ¨»V

À‚ ‡œ÷Y«c ¨¯«aÕÈ Èœk ^E»ÁŸ·À·Ã÷ ˙ÀÓŸÆÌV

aÀÎYÕË ¨ÌÃ‰⁄ÁU ¨ÌV⁄ÓÕˆ Èœ˙JEŸz ^ÀÓœb „ÈÀÓŸÏÕÆÌ

Á⁄Òœa ¨÷«„J ÔÈŸ·»Ë ·]Ÿ ^Ã‰ÕÚ Ï⁄˙@ŒÆ^

ÈÀÁœb „ÈÕ‡ŒÏ ¨‰ŸÚÃnŸt ^ŸÕÎ«Ê ¨‰ŸgHO ÈVÀŒ̇Æ^

÷ÃÂŸÚÀÕ̇aK »Õ÷» ÏŸÓÃˆ ÚÃÚ⁄˙JÕÚB«È ¨»Ãz ÃÚ⁄Æ˙«Ó»Ï

aÀ÷ _»¯Õk ÌŸÓ „«·ÃÏŸÏ «˙»ÎŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

תהלים סז

ללא הפסוק הראשון שהוא נוסחת פתיחה ואיננו[במזמור זה ארבעים ותשע מילים   למנצח בנגינת:

, כמספר הימים שבהם סופרים את העומר. המקובלים הורו לכוון בזמן הספירה לא רק]מגוף המזמור

למניין הימים ולא רק לספירה השמיימית המתאימה, אלא גם לאחת ממילות המזמור, על פי סדרן.

על קטע זה, המבטא את אחד משמותיו הקדושים של ה', ראה עמ' 57. בשעת ספירת העומר  אנא בכח:

כיוונו המקובלים גם כנגד אחת ממילותיו של הקטע, על פי סדרן.

התנהגותך עמנו במאור פנים תגרום שהעולם כולו ידע את  לדעת בארץ דרכך:ישפיע עלינו חן וחסד.     יחננו:  ∞

יכירו בו,  וייראו אותו:     .  ]בדרך היושר[ תוביל אותם  תנחם: בדרך היושר.    :::::מישרישבחוך.     יודוך:מידותיך.   

היושבים בכל קצווי תבל.  כל אפסי ארץ:יעבדוהו.   
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÷ ««aXŒÏ«Ú ÏÀÌ‡ ̈ÃzÀˆ ‰œeœ˙ÈÀÚ »ÃÈ ÏŸÓ ÈB›÷ŒÚ ‰Ã·ŸcŸÏ ̂œÒŸt›Ò ̄ŸÙœ‰ ̇ UÈÀÚ›ÓŒk ̄ŸÈB

ÏŸËÃ‰⁄Ó »VœwŸÏœ˙«tÕÓ» »Èœh‹ÓŸ˙«‡Õk ¨»ÈŸ÷ «ÓŒkÀÃ̇·ŸzÀa Ÿ˙T«˙Œ∫^

Ò»ŸÙÃzYŒÏ ÌÀÎŒÓ ÌœnÀÁfl‰ ˙UÃgÃaÀÓ ¨˙œ‰ Ì«i⁄·œ‡È⁄ÎŒ‡ ÌŒÚ ˙›ÓŒ‰ ¯ÃzŸÙ»À÷ ¨‰Œ·ÃÚ

÷ÃaÀz ˙«˙ŸÓœÓÈ›z ˙œ‰ŸÈŒÈÀÚ Æ‰ÃÓ „œnÀÁfl‰ ˙UÃgÃaÀ‰ ˙ÃgŸ·œÚÈœz ˙œÒŸtŸÁ »¯⁄ÓœgœÌÈ

k ÆÌ«ÈŸ÷ ÈBŒiœhÀ‰⁄ »¯ÃÙŸÚ ˙«÷ÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕÓ Ïœf‹‰⁄ÓÀÀ̇·» ÆÌŸÎÕÈ ÔŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ¨^È

‡ ‰Â‰È¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ÷ ̈ »ÈŒaœÊŸÒ ̇ »ÎŸÙœ‰ ̇ UÈÀÚ›ÓŒ÷ ̄ŒqÀÙÃzYœ‰ ÈÃÈ ̈ Ì«iŸ‹̇wÃÔ

ÓÃg ‰ŒtÀ‚ÃÓŸzœa ÈœÒŸÙœ ‰TÈ¸ÈÙ ÏÚ ·¯Ú Â˙Â‡·˘ ‰¯ÈÙÒ‰ Ï˘ ‰Ó˘ ˙‡ ÌÈ·Ï˘Ó Ô‡ÎÂ

 ‰Ï·˜‰¸¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ÈÓÈ „ÈÏ ¨ÏÈÚÏ ÌÂ˘¯‰ ÈÙÏ˛˛Â Ÿ‡ŒhÀ‰ÕÂ ¯Ÿ‡ŒŸ̇cKÕa ÷œgHOÀ÷ ‰ŒÏ

ÓÃÚŸÏÀÂ ¨‰ŸÚÃÈ ÏŸÊ ÈBŒÈ ‰‹÷ŸtÃ÷ ÚŒÙÃa ·U ÚŸÎÀ‰ ÏÀÏ«ÚÀÏ ˙«ÓŸÃ̇wÕ‡ ÔŒ ˙ÃÙŸ˙«÷Õ»È

ÂŸ˙«Á»¯ÕÂ »ÈŸœ÷Ÿ˙«ÓÕÓ »ÈœkÀÒ ÏœÙ» ‚ÈŸ‚ÀÏ» ÌŸËÃ‰⁄Ï» »VŸcKŸ÷Õa  »œgHOÀŸ̇‰ ̂ÀÚŒÏŸ«ÈÀ¨‰

‡ÀÓÕÒ ÔŒÏÀÆ‰

תחינה קבלית המבקשת, בין השאר, שספירת העומר תביא לתיקון הפגמים שיצרו  רבונו של עולם:

חטאי האדם בעולמות העליונים. בתוך התחינה מזכיר המתפלל את אותה ספירה שמיימית שהוא

מבקש לתקן ביום זה באמצעות ספירת העומר.

חז"ל פירשו ביטוי זה  :::::ממחרת השבת.   ]על פי תורת הקבלה[כוחות הטומאה שדבקו בנשמת האדם   קלפותינו:  ∞

חטאיהם,  זהמתם:     שבועות שלמים.    שבתות תמימת:כמוסב על ט"ז בניסן, היום שלאחר החג הראשון של פסח.   

פסולת.  סיג:      ובעולמו של האדם.  ]על פי תורת הקבלה[ בעולמות העליונים  :::::בכל העולמותהמלכלכים את נשמותיהם.   

ויקרא כג, טו-טז
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‰„ÈÓÚÏŸ÷ÃaÕÁÃÏ Ã‡⁄‰ Ô«„Ãk›¨Ï

ÏÀÕ̇b ˙ŸlHÀÏ ‰Ÿˆ«ÈÕa ¯Ÿ÷‡Vœ¨˙È

÷ŒÚ ‡`À◊Àk »ŸÈ«‚Õ‰ ÈÀ‡⁄¨˙«ˆT

ÂŸ◊ ‡¿ÀÓÀk »ŸÓœ÷ŸtŸ‰ ˙«ÁÀ‡⁄Ó@À¨‰

÷Œ◊ ‡`ÀÁ ÌŒÏŸk »LÀ‰ŒÂ ÌŸÏT«‚Õk »ŸÎÀ‰ Ï⁄«ÓÀ¨Ì

÷Œ‰ÕÓ Ìœ÷ŸzÃÁ⁄ÂœÏ ÌÈŸ‰Œ·ŒÂ ÏÀÓ» ˜ÈXœŸ̇tÃlŸÏœ‡ ÌÈŒ‡ ÏÕ÷«È ‡¿ ÏœÚÈÃ¨

ÂÃ‡⁄ÃÁŸ   »‰„È˜ÚY«k  œÓ» ÌÈœ÷ŸzÃÁ⁄ÂœÏ ÌÈD«Ó» ÌÈœÙŸÕÓ ÈŒÏŒÓ _ÃÏŸÎÕ‰ ÈÃnŸÏÀÎœÌÈ

‰ÃwÀa ÷«„ÀÆ‡»‰ _»¯

÷ŒË« ‡»‰Œ÷ ‰ÀÓÃÈœÂ ÌŸÒ«ÈÕ‡ „À¨ıW

÷«Ó»ÃÈ ·Ÿa «¯JÃgÀÓÃÈœÓ ÌœnÃÚÃ¨Ï

÷»ŸÎœÈÃÚ ˙‹a «fŸ‚À·Ÿ‰ÕÓ ÈŸÓ«¯œÆÌÈ

‡ ‡»‰¤‰¿Õ‡ ¨»ÈÕÆ„«Ú ÔÈ

‡¤ÓŒÓ ˙ÃÏŸkÕ‡ ¨»ŒÙŒÏ»Ê ÒÀ¨«˙

kÃkÀa ·»˙Ÿ∫«˙T«˙

ÂŸÈÀÚAŸzÀ‰ ÃÂ Ì«iÃ‰⁄÷Õ·›À̇‡ ŒÏ ÏŸ·À·Œ¨^

kœ‰ ‡»‰ ‰Â‰È ÈÀ‡¤‰¿œa ÌÈÃgÀÓÃÈœÓ ÌœnÃÚÃÂ ÏŸÚÃ‰ ÏÀ‡ÀÓ ıWœzÀÁÃ‡ ¨˙ÕÆ„«Ú ÔÈ

ÂŸÚÃk ÏÕ ÔŸeKŒl ‰Ÿ‡ ‰Â‰È ¨^¤‰¿Õ¨»È

ÏœÓ ˙«‡YŸ‰Õa ‰TŸœ̇ÙŸ‡ŒÚ ˙W‹fŒ¨^

ÏŸ‰ÃÚ⁄·œb ¯ÈœÏ»lœÓ ÌÈœ‰ ÔÀ‡À ıWÂŸ‰À‡¤ÏœÏÈœk ÌÈÀÈ ˙«¯œkÀ¨Ô»˙V

ÏŸÃ̇wÕÏ«Ú ÔÀa ÌŸÓÃÏŸ÷ ˙»ÎÃcÃÆÈ

ÂŸÎÀa ÏŸÕ· ÈÀ◊ÀÈ ¯œ· »‡YOœ÷ŸÓŒÏ ¨^Ÿ‰ÃÙŸ‡ ˙«ÕÏŒk ^ÈÀ÷X ÏŸÚÕ‡ ÈÀÆıW

ÚÀÏÕ»È

  תפילת הסיום של כל מעמדות התפילה. לביאור ולדיון ראה עמ' 269.עלינו לשבח:

דברים ד, לט
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ÈÃkœÂ »¯ÈŸÈÕk »ÚEÀ÷«È ÏŸ·Õ˙ ÈÕ·Õ¨Ï

kœÏ ÈŸz ^œÎŸk ÚUÀa ÏŒz ¨_WœgÀ·Ãk ÚÀÏ ÏÀÆÔ«÷

ÏŸÙÀŒ‡ ‰Â‰È ^È¤‰¿ÕÈ »ÈœÎŸÂ »ÚYŸÈœt›¨»Ï

ÂŸÏœÎŸ÷ „«·œÓŸÈ ^ŸÈ ¯JœzÕ¨»

ÂœaKÈŸÎ »Ï‹lÀ‡ ÌŒÚ ˙›Ó ÏÃÏŸ˙»ÎŒ¨^

ÂŸœ̇ÓŸÚ _¿⁄ÏÕ‰ÈŒÓ ÌŸ‰ÕÏ ‰TŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

kœ‰ ÈÃnÃÏŸ÷ ˙»ÎŒlŸ‰ ^œÏ» ‡ÈŸÏ«ÚŸÓÕÚ ÈÃz „œÓŸa _¿ŸÎÀ¨„«·

kÃkÀa ·»˙Ÿ˙T«˙ŒÈ ‰Â‰È ∫^œÓŸÏ _¿ŸÚ›ÏÀÂ ÌÀÚŒÆ„

 ÔÊÁÂ  ŸŒ‡¤ÓÃÂ ∫¯Ÿ‰ÀÈÀÏ ‰Â‰È ‰ŸÓŒÏŒÚ _Ãk ÏÀ‰ ÏÀ‡À¨ıW

aÃ‰ Ì«iÃÈ ‡»‰œ‰ŸÈŒ‡ ‰Â‰È ‰ŒÁÀ÷» „Ÿ‡ «ÓŒÁÀÆ„

È˘ Â‰‚ÈÌ ÏÂÓ¯ ‡Á¯È ¢ÚÏÈÂ¢ ÙÒÂ˜ÈÌ ‡Ï‰∫

‡Ãz ÏœÓ ‡TÈœtÃÁÃt „œŸ̇‡›Ó» Ìœg›‡Ã÷Y ˙ÀÚœk ÌÈœ˙ ÈÀ·›∫‡

Ú‹Ú »ˆÕÀ̂Â ‰Ÿ‹̇ÙÀc ¨¯ÃaŸ·@ »¯ÀÂ ¯ŸÈ ‡¿Àk ¨Ì»˜œÚ ÈœnÀ‡ »Õ∫Ï

ÂŸÚÃÊ „œOÀ‡ ‰⁄œÂ ¨‡»‰ ÈŸÚÃ◊ „Õ·ÈÀ‡ ‰⁄œ‡ ÈŒÒŸa›¨Ï

‡⁄œÚ ÈÀ◊œ˙ÈœÂ ÈÃ‡⁄œ‡ ÈŒrÀÂ ‡Ã‡⁄œ‡ ÈŒÒŸa›Â ÏÃ‡⁄ÓÃlÕ∫Ë

משלי ג, כה

ישעיה ח, י

ישעיה מו, ד

שמות טו, יח

זכריה יד, ט
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ÌÂ˙È ˘È„˜

ÈœŸ̇bÃcÃÂ ÏŸÈœŸ̇cKÃ÷ ÷ŸÓÕaU dÀÆ‡

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÚÀÏŸÓÀc ‡œ· ÈŸÎ ‡Tœ˙»ÚYÕÂ ¨dŸÈÃÓŸÏœ_È

ÓÃÏŸ˙»ÎÕÂ dŸÈÃŸ̂ÓÃt Á‹JYÕÂ dœÓ ·VJÈŸ÷œÁÈÕÆd

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÁÃiÕ·» Ô«ÎÈŸÓ«ÈÕ·» Ô«ÎÈŸÁÃiÕc ÈŸÎÀa ÏÕ˙È

Èœ◊Ÿ‡TÕa ¨ÏÃÚ⁄‚ÀÏÀ·» ‡œÊŸÓÃ¨·ÈXJ Ô

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÈ ÆÔŸ‰Õ÷ ‡ŸÓÕaU dÀÓ ‡Ÿ·ÀÏ _UŸÚÀÏÃÌ

Ï»ŸÚÀÏŸÓÕÚ ÈÀÏŸÓÃiÀÆ‡

ÈœŸ̇aÀÂ _UŸÈœ÷ŸzÃaÃÂ ÁŸÈœŸ̇tÀ‡ÃÂ ¯ŸÈœŸ̇Ó«¯ÃÌ

ÂŸÈœŸ̇ÃrÕÂ ‡ŸÈœŸ̇‰ÃcÀÂ ¯ŸÈœŸ̇ÚÃlŒÂ ‰ŸÈœŸ̇‰ÃlÀÏ

÷ŸÓÕc dŸ÷ERÀa ‡ŸÆ‡»‰ _ÈX

‡ÀÓÕÆÔ

ÏŸÚÕlÀÓ ‡œk ÔÀa ÏœÎYÀÀ̇‡  ¸· ˙·˘˘Â·‰∫

ÏŸÚÕlÀÏ ‡ŸÚÕlÀÓ ‡œkÀa ÏœÎYÀÀ̇‡˛

ÂŸ÷œ˙TÈÀz ‡‹÷ŸaŸÁÀÀ̇Â ‡ŸŒÁ¤ÓÀÀ̇‡

cÃ‡⁄Óœa ÔTÈŸÚÀÏŸÓÀÂ ¨‡Ÿ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

ÈŸ‰Õ÷ ‡ŸÏÀÓÀaU ‡ÀÓ ‡œ÷ ÔŸÓÃiÀ‡

ÂŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœÚ ÌÈÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÏ

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

Ú›◊Œ÷ ‰ÀÌ«Ï ¸· ˙·˘˘Â·‰∫ ‰ÃgÀÌ«Ï˛ aœÓŸÓ«¯ÀÈ ‡»‰ ¨ÂÈÃÚ⁄◊Œ÷ ‰ÀÚ Ì«ÏÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕ¨Ï

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

∫ÌÂ‚¯˙

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È
¸ÔÓ‡˛Æ

ÍÈÏÓÈÂ ÂÂˆ¯Î ‡¯·˘ ÌÏÂÚ·
ÆÂÁÈ˘Ó ·¯˜ÈÂ Â˙ÚÂ˘È ÁÈÓˆÈÂ Â˙ÂÎÏÓ

¸ÔÓ‡˛Æ

˙È· ÏÎ ÈÈÁ·Â ÌÎÈÓÈ·Â ÌÎÈÈÁ·
¨·Â¯˜ ÔÓÊ·Â ‰¯‰Ó· Ï‡¯˘È

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â
¸ÌÏÂÚÏ ¨Í¯Â·Ó ÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ È‰È ÆÔÓ‡

ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ˛Æ
ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ

Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘
¸ÔÓ‡˛Æ

 ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ¸·∫‰·Â˘ ˙·˘

˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ˛

¨˙ÂÓÁ‰Â ˙ÂÁ·˘˙‰ ¨˙Â¯È˘‰Â
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ¨ÌÏÂÚ· ˙Â¯Ó‡‰

¸ÔÓ‡˛Æ

ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ·¯ ÌÂÏ˘ È‰È
Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÌÈ·ÂË ÌÈÈÁÂ

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â
¸ÔÓ‡˛Æ

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜
ÌÈÏ·‡Â

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ראה עמ' 205.  קדיש יתום:
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Æ“Ï„‚È” Â‡ “ÌÏÂÚ ÔÂ„‡” ¯È˘Ï ÌÈ‚‰Â

‡⁄Ï«Ú Ô«„À‡ Ì⁄÷ŒÓ ¯ÀÏÃ¨_
ÏŸÚÕ ˙ÃÚ⁄◊À· ‰ŸÁŒÙŸk «ˆ›¨Ï

ÂŸ‡ÃÁ⁄k ÈVœÎŸ‰ ˙«ÏÃk›¨Ï

ÂŸ‰ ‡»‰ÀÈÀÂ ‰Ÿ‰ ‡»‰›ÂŒ¨‰

ÂŸ‡ ‡»‰ŒÁÀÂ „Ÿ‡Õ÷ ÔÈÕœ¨È

aŸÏœ÷‡V Èœa ˙ÈŸÏœ˙ ÈÃÎŸÏœ¨˙È

ÂŸ‡ ‡»‰ÕÏœÂ ÈŸÁÃb È›‡⁄Ïœ¨È

ÂŸ ‡»‰œqœÓ» ÈÀÏ Ò«œ¨È

aŸÈÀ‡ «„ÃÙŸÁ»¯ „ÈNœ¨È

ÂŸÚœÁ»¯ Ìœb ÈŸÂœiÀœ̇¨È

Èœ‚ŸcÃ‡ Ï¤‰¿œÁ ÌÈÃÂ ÈŸÈœ÷ŸzÃaÃ¨Á
‡ŒÁÀÂ „Ÿ‡ÕÈ ÔÈÀÁœk „ÈŸÈœ¨«„»Á

‡Õc «Ï ÔÈŸ‰ ˙»ÓÃÂ Û»bŸ‡Õ¨Û»‚ «È

Ï Ô«ÓEKŸÎÀc ÏÀ·À‡ ¯⁄÷Œ ¯œ·Ÿ¨‡T

‰œ‡ «p⁄Ï«Ú Ô«„ÀÂ ¨ÌŸÎÀˆ« ÏÀ¯

÷ŒÙÃ ÚŸ‡»·À «˙ŸÀ̇‡ «ŒÏ

a ÌJ ‡¿ŸÈœ◊Ÿ‡TÕk ÏŸÓ›÷Œ¨„«Ú ‰

‡ ˙U«z¤ÓŒ ˙ÀÃ̇Ï ÔŸÚÃ‡ «nÕ¨Ï

È ‡¿ÃÁ⁄Ïœ‰ ÛÈÀ‡ÕÂ ÏŸÈ ‡¿ÀÓœ¯È

Ù«ˆŒÂ ‰ŸÚB«ÈÃÒ ŸÀ̇¨»ÈV

Ó«bÕÏ ÏŸ‡œÁ ÷ÈŒÒŒk „ŸÓœÙŸÚÀ¨«Ï

Èœ÷ŸÏÃÏ ÁŸÈ ıLÀÓœÓ ÔÈŸ÷œÁÈÕ¨»

ÓÕœ̇È ÌÈŸÁÃiŒ‡ ‰Õa ÏŸÁ ·]ÃÒŸ¨«c

aŸËŒk ÌWÀÈ ÏŸœ̂ ¯Èœ·ŸÆ‡T
‡⁄ÊÃÓ ÈŒÏŒ÷ _Ÿ «ÓœÆ‡TO

ÏŸ·ÃÈ «cœÓŸÆ‡T« _¿

ÂŸÈ ‡»‰œ‰ŸÈŒa ‰Ÿœ̇ÙŸ‡ÀÆ‰T

ÏŸ‰ÃÓŸ÷œÏ «Ï ÏÈŸ‰ÃÁŸaœÆ‰TÈ

ÂŸ‰ «ÏÀÚ›Â ÊŸ‰Ãnœ◊ŸÆ‰T

ÂŸÁ ¯»ˆŒ·ŸÏœa ÈŸÚÕˆ ˙ÀÆ‰T

ÓŸÀÒ«k ˙œa ÈŸ‡ Ì«ÈŒÆ‡TO

aŸÚÕ‡ ˙œ÷ÈÃÂ ÔŸ‡ÀÚœÆ‰TÈ

Ï ‰Â‰ÈœÂ ÈŸ‡ ‡¿œ‡TÈÆ

œÓŸÀ̂Â ‡Ÿ‡ÕÚ ÔÈÕ‡ ˙ŒÓ ÏŸœ̂Æ«˙»‡È
ŒÚŸÏÀÂ ÌŸ‚Ã‡ ÌÕÏ Û«Ò ÔÈŸ‡ÃÁŸÆ«˙»c

 ‡¿ÃÚ⁄‡ _]ÕÏÀgHO ÂÈÀÆ«˙

Â Ô«÷‡XŸ‡Õ÷‡V ÔÈœÏ  ˙ÈŸ÷‡VœÆ«˙È

‚ ‰W«ÈŸlHÀÓ» «˙ÃÏŸÆ«˙»Î

‡ÃŸ÷ÕÒ ÈŸ‚‹lÀÂ «˙Ÿœ̇ÙŸ‡ÃÆ«zY

À·œÓ» ‡ÈÃaœ‡ ËÈŒz ˙Ÿ»ÓÀÆ«˙

ÚÃÈ ÏÃ „Ÿ·œ «‡ÈŒ‡¤ÓÃa ÔÕÆ«˙È

cÀÏ «˙ŸÏ«ÚÀÓœÏ ÌÈŸÏ»ÊÀÆ«˙

ÓÃaœÏ ËÈŸc Û«ÒÀ·Àa ¯ŸÓEKÀÆ«˙

˙«ÕÏ ÔŸ÷TÀk ÚT ÚŸ÷XŸÚÀÆ«˙

ÏœÙŸÓ ˙«cŸÁÃkÕÈ ıL ÈŸÚ»÷ÀÆ«˙

aÀÚ _»¯⁄Ú ÈBÃ÷ „Õz ÌŸ‰œlÀ«˙Æ

לביאור ולדיון בשני פיוטים אלה ראה עמ' 107-106.  אדון עולם/יגדל:
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˙·˘Ï ˙È¯Á˘
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,]בצד מנחה וערבית[  אחת משלוש התפילות הקבועות הנאמרות בכל יום תפילת שחרית:

והיא הארוכה והמורכבת שבהן. בימות החול ניתן לומר את תפילת העמידה - שהיא עיקרה

, אך]ובשעת הדחק אף קודם לכן[של תפילת שחרית - משעה שהשמש מתחילה בזריחתה 

ביום השבת נהוג לאחר את תפילת שחרית בשל מנוחת היום. סוף זמן התפילה הוא סמוך

לשליש היום. תפילת שחרית נוסדה בתקופת הבית השני במקביל לקרבן התמיד, שהוקרב

. האגדה ראתה את אברהם אבינו כמי שהתקין תפילה זו]במדבר כח, ד[במקדש בכל בוקר 

 משתי יחידות: קריאת]בכל יום[. גרעינה של תפילת שחרית מורכב ]תלמוד בבלי, ברכות כו ע"ב[

שמע וברכותיה ותפילת העמידה, אך נוספו עליהן, לפניהן ולאחריהן, קטעים נוספים, שהם

לעיתים ארוכים מאוד. במסגרת תפילת שחרית של שבת גם קוראים בתורה ומפטירים בספרי

 ברכות]א[הנביאים. תפילת שחרית של שבת ניתנת לפי זה לחלוקה כללית לחמש יחידות אלה: 

שעניינן תחילת היום וקטעי לימוד מן המקרא ומספרות חז"ל, שרבים מהם עוסקים בנושא

]ד[ קריאת שמע וברכותיה; ]ג[ מזמורי תהלים וקטעי מקרא חגיגיים אחרים; ]ב[הקרבנות; 

 קריאת התורה וההפטרה. כל אחת מחמש היחידות]ה[; ]בלחש וחזרת החזן[תפילת העמידה 

להוציא בין קריאת שמע[ניתנת לחלוקת מישנה, כמפורט להלן בביאור. בין יחידה ליחידה 

 נאמר קדיש, המשמש כחוליית מעבר ביניהן. בתפילת שחרית פותחים המתפללים]לעמידה

את יומם והיא משמשת להם הן כמעבר מן הלילה אל היום, והן - ביום חול - כשעה שהם

מקדישים להכנה רוחנית, בתפילה ובלימוד, לקראת יום המעשה. ביום השבת התפילה חגיגית

יותר מזו של ימות החול, ואף ארוכה ממנה, ותורמת באווירתה ובתכניה לעיצוב אופיו המקודש

של יום השבת.
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  כאן נפתחת היחידה הראשונה של תפילת שחרית של שבת, והיא עצמה מורכבתתפילת השחר:

מיחידות-מישנה רבות. יחידה זו נתהוותה בהדרגה במהלך תקופת הגאונים ובימי הביניים, ורק חלק

קטן ממנה היה קיים כבר בתקופת חז"ל. חלקים ניכרים מיחידה זו היו בראשיתם רק מנהגם של יחידים,

ועד היום נהוג במקומות רבים שהיא נאמרת ביחידות בידי כל מתפלל, אות ועדות למוצאה בתפילת

, אך ניתן לזהות בה]ויש בו שינויים רבים בין מנהג למנהג[הפרט. מיבנה היחידה הוא מורכב ביותר 

ברכות שעניינן הודאה על חיי היומיום, דברי עיון ובעיקר קטעי לימוד מן התורה ומספרות חז"ל העוסקים

בעבודת הקרבנות.

  מאז ימי הגאונים נאמרת עם הכניסה לבית הכנסת לתפילת שחרית קבוצה של פסוקים,מה טבו:

המדברים בשבח מקום התפילה ובמעלתה של התפילה. הפסוק שבברכת בלעם, "מה טובו אהליך יעקב",

 כמדבר על בתי הכנסת ובתי המדרש, ומכאן]כגון בתלמוד בבלי, סנהדרין קה ע"ב[נדרש בספרות חז"ל 

קישורו לענייננו. הופעת התיבה "ואני" בראש חלק מן הפסוקים האחרים מאגדת אותם לכלל קבוצה

בעלת אופי ספרותי אחיד.

  כדי להודות עלברב חסדך:  חז"ל דרשו מילים אלו כמכוונות אל בתי הכנסת ובתי המדרש.   אהליך, משכנתיך:  ∞

בשעה הראויה והמתאימה  עת רצון:  אכרע ברך.   אברכה:מתוך היראה שאני ירא אותך.     ביראתך:חסדך הרב.   

  בישועה אמיתית וקיימת.באמת ישעך:לקבלת התפילה.   

¯Á˘‰ ˙ÏÈÙ˙

∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ˙ÒÎ‰ ˙È·Ï ÌÈÒÎ˘Î

ÓÃh ‰›‡ »·›‰ÀÏŒÈ ^ÈÃÚ⁄Ó ¨·Sœ÷ŸkŸ›Œ̇È ^Èœ◊Ÿ‡TÕÆÏ

ÂÃ‡⁄œa ÈŸÁ ·]ÃÒŸcŸ‡ ^À· ‡«·Õ˙ÈŒ¨^

‡Œ÷ŸzÃÁ⁄ÂŒ‡ ‰Œ‰ ÏÕÎÈÃ÷EJ ÏŸa ^ŸÈœ‡YÀŒ̇Æ^

‡ ¨‰Â‰ÈÀ‰Ã·ŸzœÓ ÈŸa Ô«ÚÕ˙ÈŒÓ» ^ŸÓ Ì«˜œ÷ŸkÃk ÔŸÆ^C«·

ÂÃ‡⁄œ‡ ÈŒ÷ŸzÃÁ⁄ÂŒÂ ‰Ÿ‡ŒÎŸÚTÀ‡ ¨‰Œ·ŸÎYÀÏ ‰œÙŸÕÚ ‰Â‰È È›◊œÆÈ

ÂÃ‡⁄œ˙ ÈŸÙœlÀœ̇Ï ÈŸÚ ‰Â‰È ^Õ¨Ô«ˆT ˙

‡¤‰¿œa ÌÈŸÁ ·TÃÒŸcŒÚ ¨^⁄Õœa ÈŒ‡¤ÓŒÈ ˙œ÷ŸÚŒÆ^

במדבר כד, ה

תהלים ה, ח

תהלים כו, ח

בעקבות תהלים צה, ו

תהלים סט, יד
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˙ÈÏË· ˙ÂÙËÚ˙‰

∫¯ÓÂ‡Â Â„È· ˙ÈÏË‰ ˙‡ ÊÁÂ‡ ÏÏÙ˙Ó‰

‰„ÈÓÚ   aÀÎYœ ÈÃÙŸ÷œ‡ ÈŒ‰Â‰È ˙‡ ‰Â‰È ¨¤‰¿Ãb ÈÀÏAŸzÀÓ Ÿ‡›¨„

Â „«‰Ÿ‰ÀÏ ¯@À·À÷ŸzÀ ÆÚ›ËŒk ¯«‡ ‰ÃrÃÏŸÓÀË« ¨‰Œ÷ ‰ÀÓÃÈœk ÌÃÈŸÚÈXÀÆ‰

∫¯ÓÂÏÂ ÛÈÒÂ‰Ï ÌÈ‚‰Â ˘ÈÂ

ÏŸ÷ÕÈ Ìœ÷ER „»ÁÀa ‡Ÿ‡»‰ _ÈX

÷»ŸÎœÈŸzÕa ¨dÈœÁEœÁY» »ÏÈœÏ ¨»ÓÈŸÈÃÁÕ„

÷Õa ‰¢Â· ‰¢È ÌŸÈœ÷ ‡@»ÁŸÏœÌÈ

aŸ÷Õk ÌÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÆÏ

‰⁄ÈVœÓ ÈœŸ̇ÚÃhÕa ÛÃvœˆÈœk Æ˙ÈÕz ÔœŸ̇ÚÃhÕ Ûœ÷ŸÓÀœ̇ÓY» ÈÃ‡ Á¢Õ·À÷» ÈUŸÒÀ‚ ‰¢œa ÈAÈŸ¯«‡

תהלים קד, א-ב

∫ÌÂ‚¯˙   ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ „ÂÁÈ Ì˘Ï

˙‡  „ÁÈÈÏ ̈ ‰·‰‡·Â ‰‡¯È· ̈ Â˙ÈÎ˘Â

· ‰“È Ì˘¸Ì˘˛ÌÏ˘ „ÂÁÈÈ· ‰“Â 

ÆÏ‡¯˘È ÏÎ Ì˘·

]ובמנהגים רבים גם רווקים או נערים מעל גיל שלוש עשרה[ המתפללים הנשואים  התעטפות בטלית:

עטופים בטלית משך כל תפילת שחרית ומוסף. טכס ההתעטפות בטלית נעשה לעיתים עוד בבית, או

אף קודם לכניסה אל מקום התפילה. עיקר המצוה להתעטף בטלית הוא כדי לקיים את צו התורה להטיל

, ועל כן לשון]]וראה עמ' 176[במדבר טו, לז-מא [ציצית בכל בגדיו של אדם שיש להם ארבע כנפות 

הברכה מזכיר מפורשות את הציצית דווקא. טכס ההתעטפות בטלית, כפי שהוא בסידור התפילה,

הושפע ממחשבת הקבלה, שראתה בו סמל לכניסת המתפלל אל תחת כנפי השכינה ואות לקרבה מיוחדת

אל ה'. בשל כך מוסיפים לפני הברכה ולאחריה פסוקים, שעניינם בלבוש האורה של ה' ובאדם החוסה

בצילו, וכן קטע תחינה ברוח תורת הקבלה.

  נוסחה הנאמרת בהקשרים שונים לפני ברכה על קיום מצוה. נוסחה זו נולדה בחוגילשם יחוד וכו':

המקובלים ולאור תורתם. לפי תורה זו יש בכוחה של כל מצוה, שעושה האדם מתוך כוונה אמיתית,

להשפיע על מערכת הקשרים שבין הספירות, המרכיבות את עולם האלהות, ולהביא לאיחודן. איחוד

זה הוא שמאפשר את זרימת השפע האלהי ממקורו העליון אל העולם החומרי. יש להעיר כי כמה מן

הפוסקים הסתייגו מאמירת "לשם יחוד", ועל כן יש הרבה נוסחים שאינם כוללים יחידה זו.

.]שבתוכו שרוי כבוד ה'[  כאהל כיריעה:  פורש, מותח.   נוטה:  שמלה.   שלמה:  מתכסה, מתעטף באור.   עטה אור:  ∞

מדרש[  לפי מסורת חז"ל רמ"ח אברי ושס"ה גידי:  כאן הכוונה לטלית שבארבע קצותיה קשורות הציציות.   ציצית:  ∞

 המצוות]=תרי"ג[ יש בגוף האדם 248 אברים ו-365 גידים, המכוונים בין השאר כנגד 613 ]תנחומא, כי תצא, ב ועוד

שנצטוו בהן ישראל.
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‰ÃvœˆÈœ‰ ̇ ÈÀÏ«ÚÀz ‰ÃÈYÃÎ» Æ‚¢Ÿ÷Õ÷ ÌŒ‡⁄œÓ ÈœŸ̇kÃqŒa ‰ŸËÃlœa ̇ ÈÀÏ«ÚÀ‰ ÌÃfŒk ̈ ‰Ã‡ _ŒÊŸkŒ‰

ÏÃÁ⁄aUE ‡J»ÏÀÀÏ» ÔŸËÃlœ ˙ÈÀ‡ÀÏ ‰ÀÏ«ÚÀ‰ ÌÃaÀa ‡Ÿ‚ÃÚ ÔÕÂ ÆÔCŸÚÃÈ ÏŸÓ ÈBœŸ̂ÂÃˆ ˙œˆÈœ˙È

zœpÀÕ̂ ÏÃÙŸ÷œÁ»¯ ÈœÂ ÈŸœ÷ŸÓÀœ̇˙» ÈŸÙœlÀœ̇Ó Èœ‰ ÔÃÁœ«ˆÈœÂ ÆÌÈŸ‰ÃhÃlœz ˙ÈœÙŸk ◊]ŸÀÙŒ‰ÈÀ

Ú⁄ÏÕ‰ÈŒÂ ÌŸÃ̇vœÏÈÕk ¨ÌŸŒ÷ŒÈ ¯ÀÚœÚ «pN ¯ÈÃÊ«b ÏÀÏÀÈ ÂÈŸÁUÕÆÛ

˙»Ÿ‰ÕÁ ‡⁄·»÷ÀÓ ‰œŸ̂ÂÃˆ ˙œˆÈœÏ ˙ÈœÙŸÕ‰ ÈÃwÀa ÷«„Àk ¨‡»‰ _»¯Ÿ‡œiN »lÃÓŸzœ‰ÈÀa ŸÎÀÏ

tŸËTŒ‰ÈÀÂ Ÿ‰ÈM»cODÀÂ ŸÎÃeÀ˙«Œ‰ÈÀÂ ŸÃ̇ÈYÃÓ ‚¢œŸ̂Â‰ ˙ÃzŸa ˙«È»ÏÀ‡ ¨dÀÓÕÒ ÔŒÏÀÆ‰

∫Í¯·ÓÂ Â˘‡¯ ÏÚÓ ˙ÈÏË‰ ˙‡ ˘¯ÂÙ ÏÏÙ˙Ó‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰Â‰È ‰‡ ¨¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ¨Ì

‡⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂ÂÀ̇Â ÂÈŸœ̂eÀÏ »Ÿ‰œŸ̇ÚÃhÕa ÛÃvœˆÈœÆ˙È

∫¯ÓÂ‡Â ˙ÈÏË· ÂÙÂ‚ ·Â¯Â Â˘‡¯ ˙‡ ÛËÂÚ ÏÏÙ˙Ó‰

ÓÃi ‰ÀÁ ¯JÃÒŸcŸ‡ ^¤‰¿œÌÈ·» ¨ŸÕ‡ ÈÀa Ì@ŸÕ̂k ÏŸÀÙŒÈ ^ÈŒÁ¤ÒÀÆÔ»È

ÈœÂYŸÈ‹Ó ÔœcŒ÷Œa ÔÕ˙ÈŒÂ ^ŸÃÁÃÚ Ï⁄@Œ˙ ^ÈÃ÷ŸÆÌL

kœÚ ÈœnŸÓ ^ŸÁ ¯«˜Ãiœa ¨ÌÈŸ ^Y«‡œ‡YŒÆ¯«‡ ‰

ÓŸ÷›Á _ÃÒŸcŸÏ ^ŸÈ›ÚEŒÂ ^ÈŸœ̂˙JEŸÏ ^ŸÈœ÷ŸÏ ÈVÕ Æ·  ‰·È˘È

‰¯È‡˘‰Ï ÌÈ‚‰Â ÌÈ¯Á‡Â ¨‰ÏÈÙ˙‰ ÔÓÊ ÏÎ Í˘Ó· ˙ÈÏË· Ì‰È˘‡¯ ˙‡ ˙ÂÒÎÏ ÌÈ‚‰Â ˘È
Æ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙· ÔÂ‚Î ÌÈ„Á‡ ÌÈÚË˜· Ì‰È˘‡¯ ˙‡ ‰· ˙ÂÒÎÏ Â‡ ¨Ì‰ÈÙ˙Î ÏÚ ˙ÏËÂÓ

דברים לב, יא

תהלים לו, ח-יא

  מילת "ציצית" בגימטריא היא 600. אך כשמוסיפים לה את שמונת החוטים שבכל ציצית ואת חמשתהעולה תרי"ג:

הקשרים שבהם הם קשורים, יגיע החשבון ל-613, כמניין אברי הגבר וגידיו, כדי לרמוז שהציצית מגנה על כל גופו של

ספר הזהר, פרשת[ הלקוח מעולם הקבלה ]בעברית: החלוק של רבותינו[ מונח ארמי  חלוקא דרבנן:המתעטף בה.   

כוחות הרע והטומאה, לפי מחשבת הקבלה.  החיצונים:, והכוונה ללבושם של הצדיקים בעולם הבא.   ]נח, סו ע"א

  מצוותמצות התלויות בה:תרי"ג    דיוקיה, ההקפדה על כל פרטיה.   דקדוקיה: נחשבת.    חשובה:  ישמור, יגן.   יעיר:

.]לפי במדבר טו, לט[ציצית באה להזכיר לאדם את כל המצוות כולן 

  נחלנחל עדניך:.   ]והכוונה לשפע רוחני[  שמן טוב דשן: ימצאו מחסה, הגנה.    יחסיון:   רב ערך, נעלה.   יקר:  ∞

  הטה, קרב את חסדך.משך חסדך:       נזכה לחיים.  נראה אור:שמימיו ערבים ומבושמים.   



˘Á¯È˙ Ï˘·˙

106

  פיוט שנכלל בסידור התפילה מאז המאה הט"ו, ואשר נתחבר ככל הנראה במאות הי"ב-אדון עולם:

. זה שיר הלל המדבר במעלותיו]ויוחס, אם כי ללא הוכחה, למשורר בן ספרד, ר' שלמה אבן גבירול[י"ג 

בכל טור ארבע צלעיות הבנויות[של הבורא, והוא מורכב מעשרה טורים חרוזים, השקולים במקצב מדויק 

ְ- / ל-המ-שיל-לוְ-אין-ש-ני / לְ-הוא-א-חד / וְמהברה קצרה שלאחריה שלוש הברות ארוכות: "ו

כגון "במקדשו תגל נפשי / משיחנו[. בנוסחים שונים נוספו לפיוט טורים נוספים ]הח-בי-רה" וכן הלאה

 אבל הם לא היו בו במקורו. על פי סיום]ם הנורא"ֵישלח מהרה / ואז נשיר בבית קדשי / אמן אמן ש

הפיוט נראה שהוא נתחבר במטרה להיאמר עם ערב, לפני השינה, אך חביבותו הביאה לכך שהוא נאמר

]וכן בליל שבת. ראה עמ' 100.[גם בבקרים. 

  לאחר שתכלהואחרי ככלות הכל: משעה שנברא העולם ברצונו.    לעת נעשה בחפצו כל: יצור, בריה.    יציר:  ∞

  להיותלהחבירה:  להידמות לו.   להמשיל לו:  כינוי לקב"ה, שמשמעו: מטיל יראה.   נורא:מציאותו של העולם הנברא.   

 שהוא גם הגואל]כינוי לה' הקיים לנצח[  חי חי גאלי:  השלטון.   המשרה:  סוף.   תכלית:לו לחבר, להיות כמוהו.  

 ואליו אנוס,]המראה לי את הדרך[  הוא דגלי נסי ומנוס לי:  המחסה שאליו אני נמלט בשעת כאב.   צור חבלי:אותי.   

אני מפקיד[  ועם רוחי ועם רוחי גויתי:      וכשאתעורר משנתי.   ואעירה:  גורלי, מה שנופל בחלקי.   מנת כוסי:אברח.   

 גם את גופי.]בידו

Æ˘ÁÏ· ÌÈÏÏÙ˙Ó‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈ‡·‰ ÌÈÚË˜‰ ÏÎ ˙‡

‡⁄Ï«Ú Ô«„À‡ Ì⁄÷ŒÓ ¯ÀÏÃ¨_

ÏŸÚÕ ˙ÃÚ⁄◊À· ‰ŸÁŒÙŸk «ˆ›¨Ï

ÂŸ‡ÃÁ⁄k ÈVœÎŸ‰ ˙«ÏÃk›¨Ï

ÂŸ‰ ‡»‰ÀÈÀÂ ‰Ÿ‰ ‡»‰›ÂŒ¨‰

ÂŸ‡ ‡»‰ŒÁÀÂ „Ÿ‡Õ÷ ÔÈÕœ¨È

aŸÏœ÷‡V Èœa ˙ÈŸÏœ˙ ÈÃÎŸÏœ¨˙È

ÂŸ‡ ‡»‰ÕÏœÂ ÈŸÁÃb È›‡⁄Ïœ¨È

ÂŸ ‡»‰œqœÓ» ÈÀÏ Ò«œ¨È

aŸÈÀ‡ «„ÃÙŸÁ»¯ „ÈNœ¨È

ÂŸÚœÁ»¯ Ìœb ÈŸÂœiÀœ̇¨È

aŸËŒk ÌWÀÈ ÏŸœ̂ ¯Èœ·ŸÆ‡T

‡⁄ÊÃÓ ÈŒÏŒ÷ _Ÿ «ÓœÆ‡TO

ÏŸ·ÃÈ «cœÓŸÆ‡T« _¿

ÂŸÈ ‡»‰œ‰ŸÈŒa ‰Ÿœ̇ÙŸ‡ÀÆ‰T

ÏŸ‰ÃÓŸ÷œÏ «Ï ÏÈŸ‰ÃÁŸaœÆ‰TÈ

ÂŸ‰ «ÏÀÚ›Â ÊŸ‰Ãnœ◊ŸÆ‰T

ÂŸÁ ¯»ˆŒ·ŸÏœa ÈŸÚÕˆ ˙ÀÆ‰T

ÓŸÀÒ«k ˙œa ÈŸ‡ Ì«ÈŒÆ‡TO

aŸÚÕ‡ ˙œ÷ÈÃÂ ÔŸ‡ÀÚœÆ‰TÈ

Ï ‰Â‰ÈœÂ ÈŸ‡ ‡¿œÆ‡TÈ
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Èœ‚ŸcÃ‡ Ï¤‰¿œÁ ÌÈÃÂ ÈŸÈœ÷ŸzÃaÃ¨Á

‡ŒÁÀÂ „Ÿ‡ÕÈ ÔÈÀÁœk „ÈŸÈœ¨«„»Á

‡Õc «Ï ÔÈŸ‰ ˙»ÓÃÂ Û»bŸ‡Õ¨Û»‚ «È

Ï Ô«ÓEKŸÎÀc ÏÀ·À‡ ¯⁄÷Œ ¯œ·Ÿ¨‡T

‰œ‡ «p⁄Ï«Ú Ô«„ÀÂ ¨ÌŸÎÀˆ« ÏÀ¯

÷ŒÙÃ ÚŸ‡»·À «˙ŸÀ̇‡ «ŒÏ

a ÌJ ‡¿ŸÈœ◊Ÿ‡TÕk ÏŸÓ›÷Œ¨„«Ú ‰

‡ ˙U«z¤ÓŒ ˙ÀÃ̇Ï ÔŸÚÃ‡ «nÕ¨Ï

È ‡¿ÃÁ⁄Ïœ‰ ÛÈÀ‡ÕÂ ÏŸÈ ‡¿ÀÓœ¯È

Ù«ˆŒÂ ‰ŸÚB«ÈÃÒ ŸÀ̇¨»ÈV

œÓŸÀ̂Â ‡Ÿ‡ÕÚ ÔÈÕ‡ ˙ŒÓ ÏŸœ̂Æ«˙»‡È

ŒÚŸÏÀÂ ÌŸ‚Ã‡ ÌÕÏ Û«Ò ÔÈŸ‡ÃÁŸÆ«˙»c

 ‡¿ÃÚ⁄‡ _]ÕÏÀgHO ÂÈÀÆ«˙

Â Ô«÷‡XŸ‡Õ÷‡V ÔÈœÏ ˙ÈŸ÷‡VœÆ«˙È

‚ ‰W«ÈŸlHÀÓ» «˙ÃÏŸÆ«˙»Î

‡ÃŸ÷ÕÒ ÈŸ‚‹lÀÂ «˙Ÿœ̇ÙŸ‡Ã«zYÆ

À·œÓ» ‡ÈÃaœ‡ ËÈŒz ˙Ÿ»ÓÀÆ«˙

ÚÃÈ ÏÃ „Ÿ·œ «‡ÈŒ‡¤ÓÃa ÔÕÆ«˙È

cÀÏ «˙ŸÏ«ÚÀÓœÏ ÌÈŸÏ»ÊÀÆ«˙

ÓÃaœÏ ËÈŸc Û«ÒÀ·Àa ¯ŸÓEKÀÆ«˙

ומקובל לראות בדניאל בן יהודה דיין[  פיוט שנתחבר, ככל הנראה, באיטליה של המאה הי"ג-י"ד יגדל:

. בתוכנו הוא עיבוד שירי-חופשי של שלושה עשר עיקרי האמונה, כפי שניסח אותם]מרומא את מחברו

, במעמדה המיוחד של נבואת]טור 4[במאה השתים-עשרה הרמב"ם, כגון האמונה בקדמותו של ה' 

. אל סידורי התפילה נכנס הפיוט רק]טור 13[ ובתחיית המתים ]טור 12[, בביאת המשיח ]טור 7[משה 

שתי הברות ארוכות,[במאה הט"ו. הוא בנוי משלושה עשרה טורים חרוזים ושקולים במקצב מדויק 

-ְולאחריהן הברה קצרה ושלוש הברות ארוכות, ועוד הברה קצרה ושלוש הברות ארוכות: "א-חד / ו

. בנוסחים שונים התוספו לפיוט טורים נוספים: "אלה שלוש עשרה]-י-חו-דו" וכן הלאהְאין-י-חיד / ּכ

לעיקרים / הן הן יסוד דת ותורתו / תורת משה אמת ונבואתו / ברוך עדי עד שם תהילתו", אך נראה

שאין הם מקוריים לו. האר"י התנגד לאמירת הפיוט, כיוון שלא ראה בעין יפה את קביעתם של עיקרי

אמונה, ועל כן חסר הפיוט מסידורים ההולכים בנאמנות אחר תורתו של האר"י. הפיוט נאמר במנהגים

.]ראה עמ' 100[אחדים גם בליל שבת 

אחד ואין  מציאותו אינה מוגבלת בזמן, והוא קיים מאז ולעולם.   ואין עת אל מציאותו:.   ]שמו[ יתגדל  יגדל:  ∞
   הוא אחד במינו ואין עוד מי שדומה לו בתכונותיו. ועוד: בעוד שכל עצם מורכב מחלקים שונים, מהותויחיד וכו':

 לא נוכל לא נערך:  נעלם מעיני כל חי.   נעלם:היא אחת ושלמה ואחדותו לא ניתנת לחלוקה בשום צורה שהיא.   

 יוכיח, יורה:  לא ניתן להגדיר את ראשיתו בהגדרה של זמן.   אין ראשית לראשיתו:להעריך, לקבוע מידה ואומדן.   

  הנביאים המצטייניםאנשי סגלתו:  הנבואה השופעת מן האל כדרך שהמים שופעים מן המעיין.   שפע נבואתו:ידגים.   

במדבר יב,[  משה נאמן ביתו:     .  ]במדבר יב, ח[  משיג בתודעתו את מהות ה' מביט את תמונתו:במעלות מיוחדות.   

 יודע מראש את כל שעתיד להתרחש. מביט לסוף דבר בקדמתו:  לעם אחר.   לזולתו:  התורה.   דתו:.   ]ז
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Ó«bÕÏ ÏŸ‡œÁ ÷ÈŒÒŒk „ŸÓœÙŸÚÀ¨«Ï

Èœ÷ŸÏÃÏ ÁŸÈ ıLÀÓœÓ ÔÈŸ÷œÁÈÕ¨»

ÓÕœ̇È ÌÈŸÁÃiŒ‡ ‰Õa ÏŸÁ ·]ÃÒŸ¨«c

‰¯Â˙‰ ˙ÂÎ¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ¨Ì

‡⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀÏ »ÃÚ⁄Ò›a ˜Ÿ·DŸÆ‰T«˙ ÈV

ÂŸ‰ÃÚ⁄ ·WÀ‡ ‰Â‰È ¨‡¤‰¿Õ‡ ¨»ÈŒc ˙œ·Ÿ˙T«˙ ÈVŸ^

aŸÙœ·» »ÈŸÙœÚ ˙«iÃnŸa ^ÕÈ ˙Èœ◊Ÿ‡TÕ¨Ï

ÂŸœ‰ŸÈŒ‡ ‰⁄ÃÁŸÂ »ŸŒ̂‡¤À̂‡ÕÂ »ÈŸŒ̂‡¤À̂‡Õˆ ÈŒ‡¤À̂‡ÕÂ »ÈŸŒ̂‡¤À̂‡ÕÚ ÈÃnŸa ^ÕÈ ˙Èœ◊Ÿ‡TÕÏ

k‹lÀÚE«È »Õ÷ ÈŸÓŒÂ ^ŸÓ«ÏŸ˙T«˙ ÈBŸÏ ^œ÷ŸÓÀÆd

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃÓŸÏÃnÕÏ ‰T«z „ŸÚÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕÆÏ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ¨Ì

‡⁄÷Œa ¯ÀÁÃa ¯ÀÓ »œkÀ‰ ÏÀÚÃnœÂ ÌÈŸÀÃ̇Ï ÔÀ‡ »ŒÆ«˙T«z ˙

aÀ‡ _»¯ÃzÀ˙« ¨‰Â‰È ‰Õ‰ ÔÃÆ‰T«z

˙«ÕÏ ÔŸ÷TÀk ÚT ÚŸ÷XŸÚÀÆ«˙

ÏœÙŸÓ ˙«cŸÁÃkÕÈ ıL ÈŸÚ»÷ÀÆ«˙

aÀÚ _»¯⁄Ú ÈBÃ÷ „Õz ÌŸ‰œlÀÆ«˙

 שצריך אדם]תלמוד בבלי, קידושין ל ע"א[  בתקופת האמוראים נקבע ברכות התורה ולימוד תורה:

ללמוד בכל יום לפחות קטע אחד מן המקרא, קטע מן המשנה וקטע מן התלמוד, וזאת כדי להדגיש את

 בחיי האדם. על כן נקבע בימי הגאונים לפתוח כל יום]שבכתב ושבעל פה[חשיבות לימוד התורה 

בלימוד של שלושה קטעים מן המקורות הנזכרים, והקדימו להם שתי ברכות על מצוות לימוד תורה.

 מפי שלושה חכמים שונים. הברכה השנייה משמשת]ברכות יא ע"ב[ברכות אלה מובאות בתלמוד הבבלי 

. להלן, עמ' 117 ואילך, מצוי]להלן, עמ' 220[גם דרך קבע כברכה הנאמרת לפני קריאת התורה בציבור 

מחזור נוסף, ארוך יותר, של קטעי לימוד הבנוי בדגם דומה.

  והמתק.והערב:  ∞  אחרית הימים.   קץ ימין:      על פי מעשיו הרעים.   כרשעתו:       לפי מעשיו ופעולותיו.  כמפעלו:
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‰¯Â˙ „ÂÓÈÏ

ÂÃÈŸaAÕ‡ ‰Â‰È ¯ŒÓ Ï›÷Œl ‰ÕÓ‡›∫¯

cÃaÕ‡ ¯Œ‡ ÏÃ‰⁄Â Ô]Ÿ‡Œa ÏÀÀÏ ÂÈÕÓ‡›∫¯

k›˙ ‰Ÿ·À‡ »ÎYŒa ˙ŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ‡ ¨ÏÀÏ ¯«ÓÀ‰Œ∫Ì

ÈŸ·ÀÎWŸÂ ‰Â‰È ^ŸÈœ÷ŸÓŸÆ^W

ÈÀ‡Õt ‰Â‰È ¯ÀÀ‡ ÂÈÕÏŒÂ ^ÈœÁÈ‹pŒjÀÆ

ÈœrÀt ‰Â‰È ‡ÀÀ‡ ÂÈÕÏŒÂ ^ÈŸÈÀ◊ÕÏ ÌŸ÷ ^ÀÆÌ«Ï

ÂŸ◊À‡ »ÓŒ÷ ˙ŸÓœÚ ÈÃa ÏŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕÂ ¨ÏÃ‡⁄œ‡ È⁄·ÀÎYÕÆÌ

‡Õ·E »lÀ÷ ÌÈXŒ‡ÕÏ ÔÈÀ‰Œ÷ Ìœ∫¯»Ú

‰ÃtÕ‡ÀÂ ‰Ÿ‰ÃaœÂ ÌÈX»kŸ‰À‡VÀ‚» Ô«ÈŸÓœÁ ˙»ÏÈ⁄ÒÀÂ ÌÈDŸÃ̇ÏŸÆ‰T«z „»Ó

‡Õ·E »lÀ÷ ÌÈXŒ‡ÀÎ«‡ Ì@Õt ÏÕ˙«¯Õ‰ÈŒa ÌÀÏ«ÚÀ‰ ÌÃfŒ‰

ÂŸ‰ÃwŒiK ÔWŒÓŒÏ «Ï ˙ÀÏ«ÚÀ‰ ÌÃaÀÂ ¨‡Ÿ‡Õ‰ »lÕ∫Ô

kœ‡ „»aÀÂ ·À‡Õ‚» ¨ÌŸÓœÁ ˙»ÏÈ⁄ÒÀ¨ÌÈD

ÂŸ‰Ã÷ŸkÀÓÃa ˙Õ‰ ˙ÈÃnœ÷ ÷TEÃÁ⁄Â ˙ÈXŸÚÃ·YœÂ ¨˙ÈŸ‰ÃÎŸÀÒÃÁY«‡ ˙œ¨ÌÈ

 במדבר ו, כב-כז

משנה פאה א,א

 שני הקטעים, אחד מן המשנה ואחד מן התלמוד הבבלי, מדגישים בבואם יחד עניינים אלו דברים וכו':

שבין אדם למקום ובין אדם לחברו, והם חלים על כל אדם ובכל זמן. לתלמוד תורה מוענק בהם מעמד

מיוחד, דבר התואם את השימוש בהם בהקשר זה.

  יתייחס אליך בחיבה וברחמים.ישא ה' פניו:.   ]בעיני אלהים ואנשים[  יתן לך חן ויחנך:  לכהנים.   אמור להם:  ∞

  את הכהנים ואת ישראל גם יחד.אברכם:  יזכירו את שמי ויברכו בו.   ושמו את שמי:

  היבול שבפינת השדה,הפאה:  שהתורה לא קבעה להם מידה, וכל המרבה בהם הרי זה משובח.   שאין להם שעור:  ∞

 עלייה לרגל     הראיון:  פרות האדמה הראשונים המובאים למקדש.   הבכורים:שיש להשאיר אותו לעניים בזמן הקציר.   

.]הקרוי "עולת ראיה"[לירושלים בשלושת הרגלים כדי להיראות לפני ה' במקדש ולהביא באותה הזדמנות קרבן מיוחד 

  הליכה בזריזות בשעה מוקדמת.השכמה:  עיקר שכר המצוה.   הקרן:  נהנה משכר מעשיו.   אוכל פרותיהם:  ∞

בעקבות התלמוד הבבלי
שבת קכז ע"א
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·»œÏ«Á ¯»wœÂ ¨ÌÈŸ‰ÃÎŸÀÒÃk ˙ÃlÀ¨‰

Ï»ŸÂÀÈÃ‰ ˙ÃnÕÂ ¨˙ŸÚœz Ô»iŸÙœlÀ¨‰

ÂÃ‰⁄·À‡Ã÷ ˙Àa Ì«ÏÕ‡ ÔÈÀÏ Ì@ÃÁ⁄·Õ·» «¯Õ‡ ÔÈœÏ ÷ÈŸ‡œ÷Ÿ¨«z

ÂŸÃ̇ÏŸk ‰T«z „»ÓŸŒ‚Œk „‹lÀÆÌ

¯Á˘‰ ˙ÂÎ¯·

¨ÌÈÏÏÙ˙Ó‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎ È„È· ˘ÁÏ· ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ ÌÈÚË˜‰ ÏÎ ÌÈ¯Ó‡ Ì‰·˘ ˙ÂÓÂ˜Ó Ì˘È
‰¯Â˙‰˘ ˙Â„ÈÓ‰ ‰¯˘Ú ˘ÂÏ˘” ÏÚ ÚË˜‰ Ï˘ ÂÙÂÒ ˙‡ ˜¯ Ì¯ ÏÂ˜· ¯ÓÂÏ ÏÈÁ˙Ó ÔÊÁ‰Â

 “Ô‰· ˙˘¯„¸±≤∑ ßÓÚ ¨ÔÏ‰Ï˛ÆÔ‡Î ¯Â·Èˆ‰ ˙ÏÈÙ˙ ‰ÏÈÁ˙Ó ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÓÂ˜Ó· Æ

 ‰„ÈÓÚ  aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀÌ¨

‡⁄÷Œ ¯ÀÃ̇Ï ÔÃrŒÎŸÂœ· ÈœÈÀÏ ‰Ÿ‰Ã·ŸÁœa ÔÈÕ·» Ì«È ÔÈÕÏ ÔÈÀÈŸÏÀÆ‰

 מובאת סידרה ארוכה של ברכות שאומר המתפלל מרגע]ברכות ס ע"ב[  בתלמוד הבבלי ברכות השחר:

שהוא פוקח את עיניו ועד שהוא יוצא לדרכו אל בית הכנסת. מטרתן לתת ביטוי לתחושה, כי גם

פעולות היומיום השגרתיות, גם אלה הנעשות ברשות היחיד, משקפות את מציאות ה' וחסדו עם האדם.

ובעיקר "שלא עשני גוי/[מרבית הברכות האלה - אם כי בסדר שונה במקצת ובתוספת ברכות אחדות 

 - הועברו בתקופת הגאונים אל בית הכנסת והן נאמרות בציבור. עם מעבר זה]]ראה להלן[עבד/אשה 

נותק הקשר שבין הפעולות לבין הברכות שנועדו מלכתחילה ללוות אותן, כגון ברכת "אשר נתן לשכוי

בינה" שכּוונה להיאמר בשעה שמתעורר האדם לקול קריאת התרנגול, "ברוך מלביש ערומים" שכוונה

להאמר בשעת ההתעטפות בבגד או "המעביר שינה מעיני" שזמן אמירתה בשעת רחיצת הפנים.

בניסוח המכוון[  שלוש הברכות הפותחות במילים "שלא עשני" נזכרות לראשונה שלא עשני גוי וכו':

 בשם התנא ר' מאיר: "חייב אדם לברך שלוש ברכות]מנחות מג ע"ב[ בתלמוד הבבלי ]לגברים בלבד

 לומר]שם[בכל יום, אלו הן: שעשאני ישראל, שלא עשאני אשה, שלא עשאני ּבּור", וחכם אחר מציע 

"שלא עשאני עבד" במקום "שלא עשאני בור". מתקופת הגאונים הונהג לומר את שלוש הברכות גם

  גדול וחשוב מכולםכנגד כלם:  תפילה מתוך כוונה וריכוז.    עיון תפלה:  דאגה לכל מחסורה של הכלה.   הכנסת כלה:

.]גם מפני שלימוד תורה מביא לקיום המצוות כולן[

.]ויש מפרשים: לב האדם[  תרנגול שכוי:  ∞
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aÀ_»¯‡ ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ¨Ì

ÌÈ¯·‚÷   ŒÚ ‡`À◊Ãœ    ÆÈ«b ÈÌÈ˘÷   ŒÚ ‡`À◊ÃœÈ«b ÈÀÆ‰

aÀ_»¯‡ ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ¨Ì

ÌÈ¯·‚÷   ŒÚ ‡`À◊ÃœÚ ÈÀ·Œ    Æ„   ÌÈ˘÷ŒÚ ‡`À◊Ãœ÷ ÈœÙŸÁÀÆ‰

aÀ_»¯‡ ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ¨Ì

 ÌÈ¯·‚÷  ŒÚ ‡`À◊Ãœ‡ ÈœgÀ    Æ‰  ÌÈ˘÷ ŒÚÀ◊Ãœk ÈœÆ««ˆY

aÀ_»¯‡ ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ ¨ÌÁL«tÃÚ œÂŸÆÌÈX

aÀ_»¯‡ ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ ¨ÌÓÃÏŸaœÚ ÷È⁄n\œÆÌÈ

aÀ_»¯‡ ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ ¨ÌÓÃzœ‡ ¯È⁄ÆÌÈX»Ò

aÀ_»¯‡ ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ ¨Ìk ÛL«ÊŸÙ»ÙœÆÌÈ

aÀ_»¯‡ ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ ¨Ì‰ ÚK«¯À‡ÀÚ ıWÃ‰ ÏÃnÀÈœÆÌ

aÀ_»¯‡ ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ ¨Ì‰ÃnÕÎœÓ ÔÈœŸ̂Ú⁄‚ ÈBÀ·ŒÆ¯

aÀ_»¯‡ ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ ¨Ì÷ŒÚÀ◊ÀÏ ‰œk ÈÀˆ ÏÀkYœÆÈ

aÀ_»¯‡ ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ ¨ÌÊ«‡ÕÈ ¯œ◊Ÿ‡TÕa Ïœ‚ŸÆ‰T»·

aÀ_»¯‡ ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ ¨ÌË«ÚÕÈ ¯œ◊Ÿ‡TÕa ÏŸœ̇ÙŸ‡ÀÆ‰T

בתפילת הציבור, כחלק מברכות השחר. ברכות אלו מבטאות את תודתו של הגבר המתפלל על הזכות

;]כגון "לא תרצח"[שנפלה בחלקו לקיים מצוות רבות: הגוי חייב על פי היהדות רק בקיום שבע מצוות 

כגון תפילה, אם אדוניו[העבד נתון למרּות בעליו, ועל כן הוא פטור מקיום מצוות התלויות בזמן מסוים 

; גם עיתותיה של האשה, לפי אותה תפיסה, הן ברשות בעלה]מבקש ממנו לבצע באותו זמן דבר כלשהו

ומוקדשות למשפחתה, ועל כן היא פטורה ממצוות שונות הקשורות בזמן מוגדר, כגון הנחת תפילין.

מימי הביניים הונהג שהנשים אומרות במקביל לברכתו של הגבר: "שעשאני כרצונו". בדורות האחרונים,

לאור שינויים חברתיים, הצמיחו שלוש הברכות פרשנויות אפולוגטיות וכן כמה הצעות לניסוחים

.]כגון אמירתן על דרך החיוב בלבד: "שעשני בן חורין" וכו'[אלטרנטיביים 

  חוגר.אוזר:   מכוון.  מכין:  פורש, שוטח.   רוקע:



˘Á¯È˙ Ï˘·˙

112

aÀ_»¯‡ ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ ¨Ì‰Ã˙«pÕÏ ÔÃiÀÚÕk Û›ÁÃÆ

aÀ_»¯‡ ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ ¨Ì‰ÃnÃÚ⁄·œ÷ ¯ÈÕÀÓ ‰ÕÚÕÈÃÈ

˙»ŸÓ»ÀÓ ‰ÕÚÃÙŸÚÃtÀÆÈ

Âœ‰ÈœÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ‡ ‰Â‰È ̈ ^È¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ¨»È÷ ŒzÃbYœÏÈÕa »Ÿ˙T«˙ŒÂ ̈ ^ŸaAŸ»L

aŸÓœŸ̂˙«ŒÂ ¨^ÈŸ‡Ãz ÏŸ·œ‡ÈÕÏ ‡¿ »œÁ ÈBÈÕËŸÂ ‡ŸÏ ‡¿œÚ ÈBÈ⁄·ÕÂ ‰TŸÚÀÂ ¨Ô«ŸÏ ‡¿œ ÈBÈœqÀÔ«È

ÂŸÏ ‡¿œ· ÈBÈœfÀÂ ¨Ô«ÈŸ‡ÃÈ Ïœ÷Ÿa Ë¿ÀÈ »ÕŒ̂‰ ¯ÀÂ ¨ÚTŸ‰ÃÁYœÓ »LÈÕ‡ÀÓ» ÚT Ì@ÕÁÀ·Õ¨ÚT ¯

ÂŸaAŸa »LŸÈÕŒ̂‰ ¯Ã·» ·«hŸÓÃÚ⁄◊œ·«Ë ÌÈœÂ ¨ÌÈŸÎ›‡ ÛŒÈ ˙œŸ̂Ï »VŸ‰œ÷ŸzÃÚŸaŒÏ „À˙» ¨_ŸÕ»

‰Ã·» Ì«iŸÎÀÏ Ì«È ÏŸÁÕÏ» ÔŸÁŒÒŒÏ» „ŸÁU⁄Óœa ÌÈŸÚÕÈŒ·» ^ÈŸÚÕÈÕÎ ÈÀ‡«¯ ÏÕÂ ¨»ÈŸœ̇‚ŸÓŸÏÕ»

Á⁄ÒÀ·«Ë ÌÈDœa ÆÌÈÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃÓ«bÕÁ Ï⁄ÒÀ·«Ë ÌÈDœÏ ÌÈŸÚÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕ  ÆÏ‰·È˘È

ÆÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ¨Ì˜ÏÁ ˙‡ ˜¯ Ì¯ ÏÂ˜· ¯ÓÂ‡ ÔÊÁ‰Â ¨ÏÏÙ˙Ó ÏÎ È„È· ˘ÁÏ· ÌÈ¯Ó‡ ÌÈ‡·‰ ÌÈÚË˜‰

È·¯ ˙ÏÈÙ˙

ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ‡ ‰Â‰È ¨^È¤‰¿ÃÂ ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Ã¨È÷ ŒzÃvœÏÈÕœ‰ ÈÃ·» Ì«iŸÎÀÌ«È Ï

ÓÕÚÃfÕÙ ÈÀœÓ» ÌÈÕÚÃt ˙»fÀœÓ ¨ÌÈÕ‡ÀÓ ¨ÚT Ì@œiÕŒ̂Ó» ¨ÚT ¯ÕÁÀ·ÕÓ» ¨ÚT ¯œgÀÎÕÓ» ¨ÚT ÔœtŒ‚ÃÓ ¨ÚT ÚÕÚÃÈœÔ

‰ÀÓ ̈ ÚTœlÀ‰ Ô«÷ÀÓ ̈ ÚTœnÃÏŸ÷œÓ ̈ ˙»ÈÕÚÕ÷ ̇ »„ŒÓ ̈ ¯MœrœŸ‡Ã‰ ̇ÃaŸÓ ̈ ˙«iXÕÚ⁄ÏœÏÈÀÓ ̈ ‰œnœ˙ÈÀÓ ‰Ÿ÷‹pÀ¨‰

 לתוספת]שם[ זוכה כבר בתלמוד הבבלי ]"המעביר שנה מעיני" וכו'[  האחרונה בברכות השחר ויהי רצון:

הארוכה שלפנינו.

ארץ-ישראל, סוף המאה השנייה[  זו תפילתו האישית של עורך המשנה, רבי יהודה הנשיא תפילת רבי:

, שאותה נהג לומר בכל יום אחרי תפילת העמידה. התפילה מבקשת את]וראשית המאה השלישית

, כפי שהולם תפילה אישית. היא]"אבותי", "תצילני"[הגנת ה' מצרות שונות, ומנוסחת בלשון יחיד 

נאמרת בתפילה היומית מאז ימי הגאונים.

  תעניק לנו.תגמלנו:  כופף, הכנע.   וכף:  עשה שנהיה רגילים, בקיאים.   תרגילנו:  ∞  עייף, חלש.   יעף:

  שנאה שהבריות שונאות את האדם.שנאת הבריות:  דבר העומד למכשול.   פגע רע: אנשים חצופים.   עזי פנים:  ∞

  מוות שלא כדרך הטבע.מיתה משנה:  השמצה שאין לה כל יסוד.   מעלילה:

בעקבות תלמוד בבלי

ברכות טז ע"ב
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ÓÕÁflÏÀÈœÚT ÌÈœÓ ̈ ÌÈœnœÚT ÌÈXOœÓ» ̈ ÌÈœrÀËÀ‰ ÔÃnÃ÷ŸÁœÓ ̈ ˙Èœcœ÷J ÔÈŒÓ» ̈ ‰œaÃÚÃc Ïœ÷J ÔÈŒa ‰Õ÷ ÔÈŒ‡»‰

·Œa ÔŸ·» ˙ÈXÕ÷ ÔÈŒ‡Õ· «ÈŒa ÔŸÓ» ¨˙ÈXœcœÈÀ÷ dŒb ÏÕ‰Èœp›ÆÌ

‰„˜Ú‰ ˙˘¯Ù

ÂÃÈŸ‰œ‡ ÈÃÁÃ‰ ¯ÃcŸ·À‰ ÌÈXÀ‡ÕlŒÂ ‰Ÿ‰À‡¤‰¿œ ÌÈœqÀ‡ ‰Œ‡ ˙Ã·Ÿ‰TÀ¨ÌÂ Ãi›Ó‡Œ‡ ¯ÕÏÀÂÈ

‡Ã·Ÿ‰TÀÂ ¨ÌÃi›Ó‡Œ‰ ¯œpÕœÂ ∫ÈÃi›Ó‡Œ ÁK ¨¯À‡ ‡Œa ˙œŸ‡ ^ŒÈ ˙ŸÁœ‡ ^EÈ⁄÷Œ‡ ¯À‰Ã·ŸzÀ‡ ŒÈ ˙œŸ̂ÁÀÂ ¨˜ŸÏŒ_

ÏŸ‡ ^Œ‡ ÏŒ‰ ıWÃn›iXÀÂ ¨‰Ÿ‰ÃÚ⁄ÏÕ÷ »‰ÀÏ ÌŸÚ›ÏÀÚ ‰Ã‡ ÏÃÁÃ‰ „Œ‰À‡ ÌÈX⁄÷Œ‡ ¯›ÓÃ‡ ¯ÕÏŒÂ ∫^ÈÃiÃ÷ŸkÕÌ

‡Ã·Ÿ‰TÀa ÌÃa›Â ¯MÃiÃÁ⁄·›‡ ÷ŒÁ ˙⁄Ó›Â ¨«¯ÃÕiœwÃ‡ ÁŒ÷ ˙ŸÕ ÈŸÚÀ‡ ÂÈTœÂ «zŸ‡ÕÈ ˙œŸ̂ÁÀa ˜ŸÂ ¨«ÃÈŸ·ÃwÃÚ Ú⁄Õ̂È

Ú›ÏÀÂ ‰ÃiÀÂ ÌJÃiÕÏŒ‡ _Œ‰ ÏÃnÀ‡ Ì«˜⁄÷Œ‡ ¯ÀÓÃ‰ «Ï ¯À‡¤‰¿œa ∫ÌÈÃ‰ Ì«iÃgŸÏœ÷ÈœÂ ¨ÈÃiœrÀ‡ ‡Ã·Ÿ‰TÀ‡ ÌŒ˙

ÚÕÈÀÂ ¨ÂÈÃiÃ‡ ‡YŒ‰ ˙ÃnÀÓ Ì«˜ÕÁT›Â ∫˜Ãi›Ó‡Œ‡ ¯Ã·Ÿ‰TÀ‡ ÌŒ ÏŸÚÀ÷ ¨ÂÈTŸÏ »·ÀÎŒt Ì›Ú ‰œ‰ ÌÃÁ⁄¨¯«Ó

ÂÃ‡⁄œÂ ÈŸ‰ÃpÃÚÃ ̄ÕÏŸÎÀÚ ‰Ãk „›Â ̈ ‰Ÿœ÷ŸzÃÁ⁄ÂŒÂ ‰ŸÀ·»÷À‡ ‰⁄ÏÕÎÈŒÂ ∫ÌÃiœwÃ‡ ÁÃ·Ÿ‰TÀ‡ ÌŒÚ ̇⁄Õ̂‰ ÈÀÚ›ÏÀÂ ‰ÃiÀ◊ŒÌ

ÚÃÈ ÏœŸ̂ÁÀa ˜ŸÂ ¨«ÃiœwÃa ÁŸÈÀ‡ «„Œ‰ ˙À‡ÕÂ ÷Ÿ‡Œ‰ ˙ÃnÃ‡⁄ÎŒÏŒÂ ¨˙ÃiÕÏŸ÷ »ÎŸÕ‰ÈŒÈ ÌÃÁŸcÀÂ ∫ÂÃi›Ó‡ŒÈ ¯œŸ̂ÁÀ‡ ˜ŒÏ

‡Ã·Ÿ‰TÀ‡ ÌÀ·œÂ ̈ ÂÈÃi›Ó‡Œ‡ ̄À·œÂ ̈ ÈÃi›Ó‡Œ‰ ̄œpŒpœ· ÈŸœÂ ̈ ÈÃi›Ó‡Œ‰ ̄œpÕ‰ ‰À‡ÕÂ ÷Ÿ‰ÀÚÕœ̂Â ÌÈŸ‡ÃiÕ‰ ‰ÃrŒÏ ‰ŸÚ›ÏÀ∫‰

ÂÃi›Ó‡Œ‡ ̄Ã·Ÿ‰TÀ‡ ̈ Ì¤‰¿œÈ ÌÈœ‡YŒ‰ «l ‰ÃrŒÏ ‰ŸÚ›ÏÀa ‰ŸœÂ ̈ ÈÃiÕÏŸ÷ »ÎŸÕ‰ÈŒÈ ÌÃÁŸcÀÂ ∫ÂÃiÀ·›‡ »‡Œ‰ ÏÃnÀÌ«˜

‡⁄÷Œ‡ ¯ÀÓÃ‰ «Ï ¯À‡¤‰¿œÂ ¨ÌÈÃiœ·Œ÷ ÔÀ‡ ÌÃ·Ÿ‰TÀ‡ ÌŒ‰ ˙ÃnœÊŸaÕÁÃÂ ¨ÃiÃÚ⁄‡ _]Œ‰ ˙ÀÚÕœ̂Â ¨ÌÈÃiÃÚ⁄‡ „SŒ˙

ÈœŸ̂ÁÀa ˜ŸÂ ¨«ÃiÀ◊Œ‡ Ì›Ú «˙Ã‰ ÏÃnœÊŸaÕÁÃÓ œnÃÚÃÏ ÏÀÚÕœ̂Â ∫ÌÈÃiœ÷ŸÏÃ‡ ÁÃ·Ÿ‰TÀ‡ ÌŒÈ ˙ÀÂ «„ÃiœwÃ‡ ÁŒ˙

‰ÃnÃ‡⁄ÎŒÏŒÏ ̈ ˙œ÷ŸÁ›‡ ËŒa ̇ŸÂ ∫«Ãiœ‡ ‡TOÕÏÀÓ ÂÈÃÏŸ‡ÃÓ ‰Â‰È _œ‰ ÔÃgÀÓÃÈœÂ ÌÃi›Ó‡Œ‡ ̈ ¯Ã·Ÿ‰TÀ‡ ÌÃ·Ÿ‰TÀ¨Ì

ÂÃi›Ó‡Œ‰ ¯œpÕœÂ ∫ÈÃi›Ó‡Œ‡ ¨¯Ãz Ïœ÷ŸÏÃÈ ÁÀ‡ ^EŒ‰ ÏÃpÃÚÃÂ ¯Ÿ‡Ãz ÏÃÚÃÓ «Ï ◊ŸÓ»‡Àk ¨‰œÚ ÈÃzÀÈ ‰ÀÚAŸzœk ÈœÈ

בראשית כב, א-יט

  מאז ימי הביניים, ובעיקר בהשפעת ספר הזהר, נקבע לומר את פרשת עקידת יצחקפרשת העקדה:

יום יום. מצד אחד יש כאן דרך נוספת לקיים את מצוות לימוד תורה, ומצד אחר מוטעמת כך חשיבותו

של מעשה העקידה, המדגיש את גדולת אמונתו של אבי האומה, אשר בזכותו מבקשים המתפללים בכל

דור ודור את רחמי ה'. בקשה זו באה לביטוי בולט בימות החול בשתי תחינות הבאות לפני קריאת

הפרשה ולאחריה, ושבהן מבקשים מה': "זכור לנו ... את הברית ואת החסד ואת השבועה שנשבעת

לאברהם", ו"כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם, כן יכבשו רחמיך את כעסך

מעלינו", וכדומה.

  עד שם,עד כה: קשר עליו אוכף.    ויחבש את חמרו:  ∞ יהודי.    בן ברית:   האדם העומד מולי למשפט.  בעל דין:

  קשר את ידיו ורגליו.ויעקד:  סידר.   ויערך: יבחר.    יראה:      סכין.    מאכלת:עד המקום שאליו נצטווה אברהם ללכת.   
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ÈŸ‡ ‡V¤‰¿œ‡ ÌÈÃzÀÂ ¨‰ŸÁ ‡¿À◊ÃÎŸzÀ‡ Œa ˙œŸ‡ ^ŒÈ ˙ŸÁœÓ ^EÈœnŒpœÂ ∫ÈÃiœrÀ‡ ‡Ã·Ÿ‰TÀ‡ ÌŒÚ ˙ÕÈÀÂ ÂÈÃiÃ‡Y

ÂŸ‰œpÕ‡ ‰ÃÈœ‡ ÏÃÁÃ ¯Œ‡¤ÁÃa ÊÃqŸ·Ãa _ŸYKÀÂ ¨ÂÈÃiÕÏŒ‡ _Ã·Ÿ‰TÀÂ ÌÃiœwÃ‡ ÁŒ‰ ˙À‡ÃÈœÂ ÏÃiÃÚ⁄ÏÕÏ »‰ŸÚ›ÏÀz ‰ÃÁÃ˙

aŸÂ ∫«Ãiœ‡ ‡TOÃ·Ÿ‰TÀ÷  ÌÕ‰ ÌÃnÀ‰ Ì«˜ÃÈ ‰Â‰È ‡»‰œ‡YŒ‡ ¨‰⁄÷ŒÈ ¯Õ‡ÀÓÕ‰ ¯Ãa Ì«iŸ‰ÃÈ ‰Â‰È ¯Õ‡TŒ∫‰

ÂÃiœÓ ‡TOÃÏŸ‡Ã‡ ‰Â‰È _Œ‡ ÏÃ·Ÿ‰TÀ÷ ̈ ÌÕœÓ ̇ Èœ‰ ÔÃgÀÓÀÈœÂ ∫ÌÃi›Ó‡Œa ̈ ¯œ Èœ÷ŸaÃÚŸzœ ÈŸ‡‹k ̈ ‰Â‰È ÌœÈ ÈÃÚÃÔ

‡⁄÷ŒÚ ¯À◊œ˙ÈÀ‡ Œ‰ ˙ÃcÀ·À‰ ¯ÃfŒÂ ‰ŸÁ ‡¿À◊ÃÎŸzÀ‡ Œa ˙œŸ‡ ^ŒÈ ˙ŸÁœk ∫^CÈœ· ÈÀ‡ _V⁄·ÀÎWŸÂ ^Ÿ‰ÃaYÀ‰

‡ÃaYŒ‡ ‰ŒÊ ˙ÃÚY⁄k ^ŸÎ«ÎŸ·Õ‰ ÈÃgÀÓÃÈœÂ ¨ÌŸÎÃ‡ Ï«Á⁄÷ŒÚ ¯Ã◊ ÏŸÙÃ‰ ˙ÃiÀÂ ¨ÌŸÈœÊ ÷UÃÚY⁄‡ ^Õ÷ ˙ÃÚÃ¯

‡›ÈŸ·ÀÂ ∫ÂÈŸ‰œŸ̇aÀ⁄̄· »ÎŸÊÃÚY⁄k ^›È«b ÏÕ‰ ÈÀ‡ÀÚ ¨ıWÕ‡ ·M⁄÷Œ÷ ¯ÀÓÃÚŸzÀa ŸÏSœÂ ∫ÈÃiÀ÷À‡ ·Ã·Ÿ‰TÀ‡ ÌŒÏ

ŸÚÀÂ ¨ÂÈTÃiÀÂ »ÓRÃiÕÏŸÈ »ÎÃÁŸcÀ‡ ÂŒa ÏŸ‡Õ÷ ¯À·ÃÂ ¨ÚÃiÕ÷Œ‡ ·Ã·Ÿ‰TÀa Ìœ·Ÿ‡Õ÷ ¯À·Ã∫Ú

˙Â¯¯ÂÚ˙‰

ÏŸÏ«ÚÀÈ ÌŸ‰Õ‡ ‡ÀÈ Ì@Ÿ÷ ‡VÀÓÃÈœa ÌŸÒÕŒ̇·» ¯ÃbÀ¨È»Ï

Ú ‰C«Ó»Ã‰ ÏÀ‡¤ÓŒÂ ˙Ÿ·«„Õ‡ ¯¤ÓŒa ˙œÏŸ·ÀÂ ¨«·ŸÈÃ÷ŸkÕÂ ÌŸÈ›Ó‡Ã∫¯

k Ô«aXÀ‰ ÏÀÏ«ÚÀÓœÂ ÌÈÃ‡⁄«„Õ‰ ÈÀ‡⁄«„œ¨ÌÈ

Ú ‡¿Ãˆ Ïœ˙«˜EÕ‡ »È⁄ÃÁŸÓ »ÃtœÏÈœz ÌÈÃÁ⁄»ÕÏ »ÈŸÙÀŒ¨^È

kœÚ ÈÃÁU Ï⁄ÓŒ‰ ^ÈÀaUœÆÌÈ

ÓÀ‡ ‰ÀÓ ¨»ŒÁ ‰ÃiÕÓ ¨»ÈŒÁ ‰ÃÒŸcÕÓ ¨»Ãv ‰œ˙«˜EÕ¨»È

 על פי תנא דבי אליהו, פרק כא

 קטע ארוך ומורכב המופיע גם בחלק ממהדורותיו של מדרש מן המאה התשיעית-עשירית התעוררות:

הקרוי בשם "תנא דבי אליהו". קטע זה שולב בתפילה מאז ראשית ימי הביניים, ובו דברי תחנונים

והכרזה על עיקרי אמונה שונים, הכרזה המעוררת את האדם להיות מודע לחשיבותם וכך גם לאמצם.

מרבית הדברים מתבססים על מאמרי חז"ל ועל פסוקי מקרא, וצירופם יחד הוא שמקנה לקטע זה את

יחודו. אחרי דברי מבוא שעיקרם בקשת רחמי ה', עוסק הקטע בנושאים שונים, כגון אפסות האדם

וציטוט הפרשה[וגדולת ה', שכר ועונש בעולם הבא, הברית שבין ישראל לאלהיו, ההכרזה "שמע ישראל" 

, קדמות ה' ונצחיותו וקידוש השם. הקטע מסיים]]לביאורה ראה עמ' 175[הראשונה של קריאת שמע 

בהבעת בקשה לגאולה משיחית.

  הוא המקום אשר כיום אומרים עליו כיאשר יאמר היום וכו':  עומד על רגליו האחוריות.   אחר:   מנעת.  חשכת:

 צאצאיך ירשו את ערי אויביהם. וירש זרעך את שער איביו:.   ]לאברהם[בו נראה ה' 

  לא בגלל הזכויות שקנינו על ידי קיום מצוות.לא על צדקותינו:  ∞
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ÓÃi ‰ŸÚ»÷ÀÕ̇Ó ¨»Ãk ‰›ÁÕÓ ¨»Ãb ‰Ÿ˙T»·Õ¨»

ÓÃp ‰›Ó‡ÃÏ ¯ŸÙÀŒ‡ ‰Â‰È ¨^È¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ¨»È

‰⁄Î ‡¿À‰ ÏÃbœk ÌÈX«aŸ‡ÃÈœÏ ÔŸÙÀŒÂ ¨^ÈŸ‡ÃŸ÷Õ‰ ÈÃgÕk ÌŸ‰ ‡¿À¨»È

ÂÃÁ⁄ÎÀÓœk ÌÈœ·ŸÏœÓ ÈÃcÀ» ¨ÚŸ«·œk ÌÈœ·ŸÏœ‰ ÈÃ◊ŸkÕ¨Ï

kœÓ ·] ÈÃÚ⁄◊Õ‰ÈŒz Ì›Â ¨»‰œÓÈÕÁ ÈÃiÕ‰ÈŒ‰ ÌŒ·ŒÏ ÏŸÙÀŒ¨^È

˙«Ó»Ã‰ ¯À‡ÀÓ Ì@œ‰ ÔÃaŸ‰ÕÓÀ‡ ‰ÀÈœk ¨Ôœ‰ ÈÃk›‰ ÏÀ·ŒÆÏ

ÏŸ·Ã‰ „ÃpŸ÷ÀÓÀ‰ ‰ÃhŸ¨‰T«‰

÷Œ‰œÚ ‡È⁄œ̇Ï ‰@ÈœzÕc ÔœÂ ÔÈŸÁŒ÷ŸÏ Ô«aœÙŸÕÎ ÈœqÕÎ ‡ŸÆ^C«·

ÂŸÎÀ‰ ÏÃÈ«bœk ÌŸ‡ÃÈœ ÔŒ‚ŸcŒ÷ ¨^ŒpŒ‡¤ÓÃ∫¯

‰ÕÈ«b Ôœk ÌŸÓÃÓ ¯œcŸÏœÎ» ¨ÈŸ÷ÃÁÃÓ ˜›Ê‡ŸÃÈœ ÌŒÁŸ÷À¨»·

‰Õ‡ Ôœiœk ÌÈÃcÃÈ ˜œÆÏ«h

‡⁄·À‡ Ï⁄ÃÁŸÚ »ÃnŸa ^ŸÕ· ÈŸ˙ÈXŒ¨^

aŸÕ‡ ÈÃ·Ÿ‰TÀ‡ Ì›‰Ã·Ÿ÷ ^Œpœ÷ŸaÃÚŸzÀa «l Ÿ‰Ã‰ ¯ÃiX«nÀ¨‰

ÊŒÈ ÚUœŸ̂ÁÀÈ ˜ŸÁœ÷ «„ÈŒpŒÚ¤Ú „KÃb ÏÃaÕ‰ ÈÃnœÊŸaÕÁÃ¨

Ú⁄È ˙AÃÚ⁄a ·SœŸa ^Ÿ¨^W«Î

÷ŒnÕ‡Ã‰⁄·ÀŸ̇÷ ^Œ‡À‰Ã·ŸzÀ«˙«‡ 

Ó»œrœÓŸÁÀŸ̇÷ ^ŒrÀÓÃÁŸzÀ¨«a 

˙‡TJÀ‡ Œ÷ ˙ŸÈ «Óœ◊Ÿ‡TÕÂ Ïœ÷È‹ÆÔ»¯

ÏŸÙœÎÈÀ‡ _⁄ÃÁŸÁ »ÃiÀ·œÌÈ

ÏŸÏ ˙«„«‰ŸÏ» ^Ÿ÷ÃaÕÁ⁄Ï» ^ŸÙÀ‡Œ¨^Y

Ï»Ÿ·ÀÏ» _VŸcKÕÂ ÷ŸÏœzÕ÷ ÔŒ·ÃÂ ÁŸÈ@«‰ÀÏ ‰œ÷ŸÓŒÆ^

  אפסות,תהו: דעת, חכמה.   מדע:  אנשים מפורסמים.   אנשי השם:     היש בכלל כוח לאדם להושיע?מה ישועתנו:

   דברים חסרי ערך, כטיפתכמר מדלי וכשחק מאזנים:.   ]איננה הבל[ רק הנשמה  לבד הנשמה:  יתרון.   מותר:הבל.   

  ה' נושא כביכולאיים כדק יטול:מים הנוטפת מן הדלי וכאבק הנשאר על כפות המאזניים לאחר שקילת תבואה.   

, המדגיש את יושרו.]בעקבות דברים לג, ה[ כינוי מליצי לעם ישראל  ישרון: כאבק דק את איי הים הגדולים.  

קהלת ג, יט

ישעיה מ, טו
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‡Ã÷ŸÓ ¨»ÈVÃÁ ·«h ‰ŒÏŸ¨»L

Ó»Ãp ‰ÀÚœÏT«b ÌÈÕÓ» ¨»Ãi ‰ÀÙÀÈ ‰Ÿg\ÀÕ̇Æ»

 ÔÊÁ  ‡Ã÷Ÿ÷ ¨»ÈVŒ‡ÀÓ »Ã÷ŸkœÓÈœÓ» ÌÈÃÚ⁄·ÈXœÌÈ

aŸ·ÀzÕÎ ÈŸÕÒœ·» ˙«iŸ·ÀzÕÓ Èœ¨˙«÷TE

Ó»ŸÈÃÁ⁄÷ ÌÈDœÓŸa ^ŸÎÀz Ì«È ÏÀÓœÂ ¨„ÈŸÓ«‡Ÿt ÌÈXÃÚ⁄ÓÃÈœa ÌŸ‡Ã‰⁄·À∫‰

ÔÊÁÂ Ï‰˜÷ŸÓÃÈ Úœ◊Ÿ‡TÕ‡ ‰Â‰È Ï¤‰¿Õ‡ ‰Â‰È »ÈŒÁÀ∫„

˘ÁÏ·    aÀ÷ _»¯Õk ÌŸÓ „«·ÃÏŸÏ «˙»ÎŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

ÂŸ‡À‰Ã·ŸzÀ‡ Õ‡ ‰Â‰È ˙¤‰¿Œa ¨^ÈŸÎÀÏ ÏŸ·À·Ÿ·» ^ŸÎÀ ÏÃÙŸ÷Ÿ·» ^ŸÎÀÓ ÏŸ‡›Â ∫^CŸ‰À‰ »ÈÃcŸ·À‰ ÌÈXÀ‡ÕlŒ‰

‡⁄÷Œ‡ ¯À›ÎœÓ ÈŸÃ̂eŸ‰ ^ÃÚ Ì«iÃÏ ÏŸ·À·ŒÂ ∫^Ÿ÷œpÃŸzÀÏ ÌŸ·ÀŒÂ ^ÈŸaDÃzYÀa Àa ¨ÌŸ÷œ·ŸzŸa ^Ÿ·Õ˙ÈŒ·» ^ŸÏŒÎŸzŸ^

·ÃcŒ·» _WŸ÷ÀÎŸaŸ·» ^ŸÓ»˜Œ÷O» ∫^ÃzYÀÏ ÌŸÚ ˙«‡ÃÈ ÏÀÂ ¨^CŸ‰ÀÏ »ÈŸË›ËÀÙ›a ˙ÕÚ ÔÈÕÈŒÎ» ∫^ÈŸÃ̇·ŸzÀÚ ÌÃÏ

ÓŸÊ‹a ˙«ÊÕ˙ÈŒ·» ^œ÷ŸÚÀ∫^ÈW

‡ÃzÀÚ ‡»‰ ‰Ã÷ „Œ ‡`œ·Ÿ‰ ‡TÀÏ«ÚÀ¨Ì

‡ÃzÀÓ ‡»‰ ‰œgŒpœ·Ÿ‰ ‡TÀÏ«ÚÀ¨Ì

‡ÃzÀa ‡»‰ ‰ÀÏ«ÚÀ‰ ÌÃfŒ¨‰

ÂŸ‡ÃzÀÏ ‡»‰ ‰ÀÏ«ÚÀ‰ ÌÃaÀÆ‡

ÔÊÁ   cKÕ‡ ÷Œ÷ ˙œÓŸÚ ^ÃÓ ÏÃcOœ÷ÈÕ÷ ÈŸÓŒ¨^

ÂŸcKÕ‡ ÷Œ÷ ˙œÓŸa ^ŸÏ«ÚÀÓŒ¨^

·»œÚ»÷ÈÀŸ̇z ^ÀÂ Ì»¯ŸÃ̇‚ŸaœdÈÃYK ÕÏ »ŸÓÃÚŸÏÀ¨‰

ÂŸ÷«‰œÚÈÕa »ŸÏ ·«¯JŸÓÃÚÃ÷ ÔŸÓŒÆ^

aÀ‰ _»¯ÃÓŸcKÕ÷ ÷Ÿa «ÓÀaUœÆÌÈ

‡ÃzÀ‡ ‰Â‰È ‡»‰ ‰¤‰¿Õa »ÈÃgÀÓÃÈœ·» ÌÀ‡À·» ıWœ÷ŸÓÕ‰ ÈÃgÀÓÃÈœ‰ ÌÀÚŒÏŸ«ÈœÆÌÈ

‡¤ÓŒ‡ ¨˙ÃzÀÂ Ô«÷‡X ‡»‰ ‰Ÿ‡ÃzÀ‡ ‡»‰ ‰ÃÁ⁄¨Ô«¯

 על היותך  אל אחד]בקריאת "שמע ישראל"[  מכריזים :מיחדים שמך   .]על יסוד דרשת דברים לג, ד[  התורה ירשתנו:

  באמצעות המוסרים את נפשם על קדושתך, ומוכיחים כך אתעל מקדישי שמך:  שהיית קיים.   אתה הוא:ויחיד.    

  תעלנו לגדולה ותנשאנו.תרום ותגביה קרננו:אמונתם הרבה בך ובתורתך.     

דברים ו, ד-ט
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Ó»œaÃÏŸÚÀ‡ ^ÈCÕ‡ ÔÈ¤‰¿œÆÌÈ

aKÕ ıŸÂS ˙«ˆ»ÙŒÓ ^ÈÕ‡ÃaYÃk ÚÃŸ‰ ˙«ÙÀ‡ÀÆıW

ÈÃkœÂ »¯ÈŸÈÕk »ÚEÀa ÏÀ‡ÕÏ«Ú ÈÀ¨Ì

kœ‡ ÈÃzÀ‰ ‡»‰ ‰À‡¤‰¿œÏ ÌÈŸ·ÃcŒÚ ^ŒÏŸÏ Ô«ÈŸÎ›Ó ÏÃÓŸÏŸ‰ ˙«ÎÀ‡ÀÆıW

‡ÃzÀÚ ‰À◊œ˙ÈÀ‡ Œ‰ ˙ÃgÀÓÃÈœÂ ÌŸ‡Œ‰ ˙À‡À‡ ¨ıWŒ‰ ˙ÃiÀÂ ÌŸ‡Œk ˙À‡ Ï⁄÷Œa ¯À¨Ì

Ó»œa ÈŸÎÀÓ ÏÃÚ⁄◊ÕÈ ÈÀa ^ÈCÀÚŒÏŸ«Èœ·» ÌÈÃzÃÁŸ«zœ¨ÌÈ

÷Œi›Ó‡ÃÏ ¯ŸÓ ^Ãz ‰ÃÚ⁄◊ŒÓ» ‰Ãz ‰œÙŸÚÀÆÏ

‡À·œ÷ »ÈŒaÃgÀÓÃÈœÁ ¨ÌÃÂ ÈŸiKÀ¨Ì

Ú⁄◊ÕÚ ‰œnÀˆ »ŸÂ ‰J@ÀÁŒÒŒ¨„

aÃÚ⁄÷ ¯»·œÓŸ‰ ^ÃbÀ‰ Ï«„ÃbœÂ ¯«aŸ‰Ã÷ ‡T«pŒpœÚ ‡TOÀÏÕ¨»È

ÂŸiKŒÏ ÌÀ‡ ‰Â‰È ¨»¤‰¿Õ‡ ¨»ÈŒ‰ ˙ÃcÀ·À÷ ¯Œ‰œ·ŸËÃÁŸzÀÚ »ÃÈ ÏŸˆ ÈBŸÙÃŸÈÀÊ«Á ‰À¨_

kÀ‡Àa ∫¯»ÓÀÚÕ‰ ˙Ã‰œ‡ ‡ÈÀ·œ‡ ‡ÈŒŸ̇ÎŒ·» ¨ÌÀÚÕaK ˙Ÿœ̂‡ ÈŒŸ̇ÎŒ¨Ì

kœ‡ ÈŒzÕ‡ ÔŒŸ̇ÎŒÏ ÌŸ÷ÕÂ ÌŸÏœŸ̇‰œlÀa ‰ŸÎ›Ú ÏÃnÕ‰ ÈÀ‡À¨ıW

aŸ·»÷œ‡ ÈŒ÷ ˙Ÿ˙»·ÕÎÈŒÏ ÌŸÚÕÈÕÎÈŒ‡ ¨ÌÀÓÃÆ‰Â‰È ¯

˙Â·¯˜‰ ¯„Ò

¯ÂÈÎ‰ ˙˘¯Ù

ÂÃÈŸaAÕ‡ ‰Â‰È ¯ŒÓ Ï›÷Œl ‰ÕÓ‡›Â ∫¯ŸÚÀ◊œ˙ÈÀk œ ¯«iŸÁ›÷ŒÂ ˙ŸÎÃ «pŸÁ›÷ŒÏ ˙ŸÁTŸÀ̂¨‰

ÂŸÀÃ̇zÀ‡ ›a «˙Õ‡ ÔÈ›‰ŒÚ«Ó ÏÕ·» „Õ‰ ÔÈÃnœÊŸaÕÁÃÂ ¨ŸÀÃ̇zÀ÷ ÀnÀÓ ‰ÀÈœÂ ∫ÌŸÁT⁄‡ »ˆÃ‰⁄·» Ô]ÀÀÓ ÂÈœnŒ‡ »pŒ˙

ÈŸ‰ÈBŒÂ ÌŸ‡Œ‚U ̇ŸÏÕ‰ÈŒa ∫ÌŸ·›‡À‡ ÌŒ‡ Ï›‰ŒÚ«Ó ÏÕÈ „œÁY⁄Ó »ˆÃÈœÂ ÌŸÈ ‡¿ÀÓ‹· «‡ ̈ »˙Ÿ‚œ÷ŸzÀ‡ ÌŒ‰ ÏÃnœÊŸaÕÁÃ

 צפניה ג, כ

שמות ל, יז-כא

  כשאחזיר אתכם  מן הגלות,בשובי את שבותיכם: נביאך.    חוזך:   פזוריהם של המקוים לישועתך.  נפוצות קויך:

  ובסיסו.וכנו:  ∞בקוממי אתכם.   

  כאן נפתחת יחידה ארוכה של קטעים העוסקים בעבודת בית המקדש, ורובה מצויסדר הקרבנות:

בסידור מאז ימי הגאונים. אמירת יחידה רבת-מרכיבים זו היא מעין תחליף להקרבת הקרבנות שהיו

מקריבים יום יום עם שחר, ובו בזמן יש בה גם כדי לצאת ידי חובת לימוד תורה שבכתב ושבעל פה,
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ÏŸ÷ÀÏ ̈ ˙VŸ‰ÃËOœ‡ ̄ ÈœgŒÏ ‰ÃÂ ∫‰Â‰ÈŸÁT⁄È »ˆŸ‰ÈBŒÂ ÌŸ‚UŸÏÕ‰ÈŒÂ ÌŸÈ ‡¿ÀÓ‹Â ̈ »˙Ÿ‰ÀÈŸÀ̇Ï ‰À‰ŒÁ ÌÀÏ«Ú ̃À¨Ì

Ï» «ÏŸÊÃÏ «ÚYŸ˙]IÀ∫Ì

Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙ ˙˘¯Ù

ÂÃÃÈŸaAÕ‡ ‰Â‰È ̄ŒÓ Ï›÷Œl ‰ÕÓ‡›ˆ ∫¯Ã‡ ÂŒ‡ ̇Ã‰⁄Â Ô]Ÿ‡Œa ̇ÀÀÏ ÂÈÕÓ‡›Ê ̄›˙U«z ̇ ‡

‰ÀÚ›ÏÀ‰ ¨‰œ‰ ‡ÂÀÚ›ÏÀÚ ‰ÃÚ ‰@O«Ó ÏÃ‰ ÏÃnœÊŸaÕÁÃk À‰ ÏÃlÃÈŸÏÀÚ ‰Ã‰ „Ãa›Â ¯MŸ‡Õ‰ ÷ÃnœÊŸaÕÁÃ∫«a „K»z 

ÂŸÏÀ·Ã‰ ÷Ãk›‰ÕÓ Ôœ· «cÃÓ» „œÎŸŸÒÕ· ÈÃÈ „œÏŸaÃÚ ÷Ãa ÏŸ◊ÀÂ «¯Ÿ‰Õ‡ ÌÈXŒ‰ ˙ÃcŒ÷Œ‡ Ô⁄÷Œz ¯›Î‡Ã‰ ÏÀ‡Õ÷

‡Œ‰ ˙ÀÚ›ÏÀÚ ‰Ã‰ ÏÃnœÊŸaÕÁÃÂ ¨Ÿ◊À‡ «ÓÕŒ̂‰ ÏÃnœÊŸaÕÁÃÙ» ∫À÷Ã‡ ËŒa ˙Ÿ‚ÀÂ ÂÈ@ŸÏÀ·Ãa ÷Ÿ‚À‡ ÌÈD⁄ÁÕ¨ÌÈX

ÂŸˆ«‰œ‡ ‡ÈŒ‰ ˙ÃcŒ÷Œ‡ ÔŒÓ ÏœÏ ı»ÁÃnÃÁ⁄Œ‡ ‰ŒÓ ÏÀË Ì«˜ÀÂ ∫¯«‰Ÿ‰À‡ÕÚ ÷Ã‰ ÏÃnœÊŸaÕÁÃ‡¿ «a „K»z 

œ̇ÎŸaŒ·» ‰œÚÕÚ ¯ÀÏŒ‰ÈÀ‰ Ãk›‰ÕÚ ÔÕœ̂a ÌÈÃa›a ¯MÃa›Â ¨¯MŸÚÀÚ _UÀÏŒ‰ÈÀ‰ ÀÚ›ÏÀÂ ‰Ÿ‰œËOœÚ ¯ÈÀÏŒ‰ÈÀÁ ŒÏŸ·ÕÈ

‰ÃgŸÏÀÓœ‡ ∫ÌÈÕz ÷ÀÓœÚ „K»z „ÈÃ‰ ÏÃnœÊŸaÕÁÃ˙ ‡¿ œÎŸaŒ∫‰

„ÈÓ˙‰ Ô·¯˜ ˙˘¯Ù

ÂÃÈŸaAÕ‡ ‰Â‰È ¯ŒÓ Ï›÷Œl ‰ÕÓ‡›ˆ ∫¯Ã‡ ÂŒa ˙ŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸ‡ÀÓÃzYÀ‡ ⁄ÏÕ‰Œ‡ ¨ÌŒ˙

 מכל אדם ללמוד בכל יום לפחות שלושה קטעים, מן המקרא,]קידושין ל ע"א[כפי שדורש התלמוד הבבלי 

לעיל,[מן המשנה ומן התלמוד. כך נמצא בתפילת שחרית שני מחזורים של לימוד שכזה: מחזור קצר 

 והמחזור הפותח כאן בפרשת הכיור והעוסק גם בעבודת המקדש והקרבנות, על יסוד קטעים]עמ' 109

מן התורה, יחידות נרחבות מן המשנה וקטעים קצרים מן התלמוד הבבלי. הקטעים המרכיבים את סדר

]ב[ הכיור שבו רחצו הכהנים את ידיהם ורגליהם קודם לעבודתם; ]א[הקרבנות עוסקים בנושאים אלה: 

 קרבן התמיד שהוקרב בכל בוקר]ג[ניקוי המזבח מן האפר שהצטבר עליו והבערת עצים חדשים עליו; 

 סדר העבודות]ה[ הקטורת, כולל פירוט מרכיביה, אופן הכנתה והקטרתה על המזבח; ]ד[ובין הערביים; 

;]ובראש חודש גם קרבנות ראש החודש[ קרבנות השבת ]ו[השונות שנעשו דרך קבע יום יום במקדש; 

 הפרק השמיני של מסכת זבחים שבמשנה העוסק בקרבנות השונים ובאופן הקרבתם ואכילתם. בין]ז[

, פסוקי מקרא מגוונים]וביום חול באות בצידן עוד תחינות נוספות[הקטעים משולבות תחינות שונות 

.]פיוט זה נוסף כאן בהשפעת הקבלה, ולפירושו ראה עמ' 57[וכן הפיוט "אנא בכח". 

תוקד:  המקום שבו יוקדת, בוערת, אש.   מוקדה:  קרבן הנשרף כליל על המזבח.   העלה:     ∞  קרבן הנשרף באש. אשה:
הקטיר יוסיף עצים לאש הבוערת.    בער עליה הכהן עצים:  האפר.   הדשן:  בגדו, לבושו.   מדו:תובער, תודלק.   

הם הקרבן שאדם[ של השלמים ]השומנים המצויים בגופו של בעל-החיים[  ישרוף את החלבים עליה חלבי השלמים:

.]זובח כתשלום על נדר או כנדבה ואוכל מבשרו

ויקרא ו, א-ו

במדבר כח, א-ח
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aYJÀœÏ ÈÃÁŸÓœÏ ÈŸ‡œgÃÁÈV ÈÃ œÁÈ›Áœz ¨Èœ÷ŸÓŸÏ »¯Ÿ‰ÃÏ ·ÈXOœa ÈŸÚ«Ó⁄Â ∫«„Ÿ‡ÀÓÃzYÀÏ À‰ŒÊ ¨ÌŒ‰ ‰À‡œgŒ‰

‡⁄÷Œz ¯ÃÏ »·ÈXOÃk ¨‰Â‰ÈŸ·À◊œa ÌÈŸÕ÷ ÈÀÀ˙ ‰ŸÓœÓÈœ÷ ¨ÌŸÃÈœÏ ÌÃÚ ¨Ì«i›ÏÀ˙ ‰ÀÓœ‡ ∫„ÈŒ‰ ˙ÃkŒ·Œ◊

‡ŒÁÀz „ÃÚ⁄◊Œ· ‰Ãa›Â ¨¯MŸ‡Õ‰ ˙ÃkŒ·Œ‰ ◊ÃgÕœz ÈÃÚ⁄◊Œa ‰Õ‰ ÔÈÀÚÃaYÀÈœÂ ∫ÌÃÚ⁄◊œ‰ ˙ÈXÈÀ‡ÕÙÈÀÒ ‰›ÏŒ˙

ÏŸÓœŸÁÀa ¨‰ŸÏ»ÏÀa ‰Ÿ÷ŒÓŒk ÔÀœ̇·Y ˙ÈœÚÈœ‰ ˙Ã‰œÚ ∫ÔÈ›ÏÃz ˙ÀÓœ‰ „ÈÀÚ⁄◊‹ÈÀa ‰Ÿ‰ÃÒ ¯œÈÃÏ ¨ÈŸÁÈVÃ œÁÈ›ÁÃ

‡œgŒÏ ‰ÃÂ ∫‰Â‰ÈŸœÒŸ·Y «kœÚÈœ‰ ˙Ã‰œÏ ÔÈÃkŒ·Œ‰ ◊À‡ŒÁÀa ¨„Ãw›‰ ÷CÃqÕ _ŒÒŒ÷ _ÕÎÀÏ ¯ÃÂ ∫‰Â‰ÈŸ‡Õ˙

‰ÃkŒ·Œ‰ ◊ÃgÕœz ÈÃÚ⁄◊Œa ‰Õ‰ ÔÈÀÚÃaYÀÈœk ̈ ÌŸÓœŸÁÃ‰ ̇Ãa›Î» ̄ MŸœÒŸz «kÃÚ⁄◊Œ‡ ̈ ‰œgÕÁÈV ‰Ã œÁÈ›ÁÃÏ Ã∫‰Â‰È

ÂŸ÷ÀÁÃ‡ Ë›Ú «˙ÃÈ ÏŒ‰ _WÃnœÊŸaÕÁÃˆ ÀÙ›ÀÏ ‰œÙŸÕÂ ¨‰Â‰È ÈŸÊÀa »˜YŸÕ‡ ÈÃ‰⁄‰ Ô]Ãk›‰⁄œÌÈ

‡Œc ˙ÀÚ «ÓÃ‰ ÏÃnœÊŸaÕÁÃÒ À·œ∫·È

ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ‡ ‰Â‰È ¨^È¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ÷ ¨»ÈŒzŸ‰Õ‡ ‡⁄ÓœÁ «Ê ‰TÈ⁄·»÷ÀÓ» ‰ŸaRŒÏŒ˙

Ó»Ÿv\ÀÏ ‰ŸÙÀŒk ^ÈŸ‡œ‰ »lœ·UOŸaYJ »Ã‰ ÔÃzÀÓœa „ÈŸÚ«Ó⁄·» «„œÓŸÎ» «Ó«˜Ÿ‰œÏŸÎÀÆ«˙

˙¯ÂË˜‰ ˙˘¯Ù

‡ÃzÀ‡ ‰Â‰È ‡»‰ ‰¤‰¿Õ÷ »ÈŒ‰œËOœ‡ »¯È⁄˙«·ÕÏ »ÈŸÙÀŒ‡ ̂ ÈŒËO ̇›‰ ̇ WÃqÃnœa ÌÈœÊŸÓÃ÷ ÔŒaÕ‰ ̇ ÈÃnœcOÀ÷

‰ÀÈÀiK ‰Àk ¨ÌÃ‡⁄÷Œˆ ¯œeœ˙ÈÀ˙«‡ ÀÚ ÌÃÈ ÏŸÓ ÈB›÷Œ ‰Ÿ·œ‡ÈŒk ¨^ÃkÀa ·»˙Ÿ˙T«˙Œ∫^

ÂÃi›Ó‡Œ‡ ‰Â‰È ¯ŒÓ Ï›÷ŒÏ ÁK ¨‰ŸÒ ^Ãnœ ¨ÌÈÀËÀ÷»  ÛŸÁÕÏŒÂ ˙ŸÁŒÏŸaŸÀÒ ¨‰ÃnœÏ» ¨ÌÈŸ·›ÀÊ ‰ÃkÀa ¨‰Ã„

aŸ·ÃÈ „œ‰ŸÈŒÂ ∫‰ŸÚÀ◊œ˙ÈÀ‡ ›À̇ËO d›Ó ÁK] ˙WÃÚ⁄◊ÕÁL«¯ ‰ÃÓ ¨ŸÓ‹lÀË ÁÀÂ ∫÷CS ¯«‰Ÿ÷ÀÁÃzOÀÓ œnŒpÀ‰

‰ÀÂ ̈ ˜BŸÀÃ̇zÀÓ ‰œnŒpÀÏ ‰œÙŸÕ‰ ÈÀÚÕa ̇ HŸ‡›‰ŒÚ«Ó ÏÕ‡ „⁄÷Œ‡ ̄œeÀÚÕÏ „Ÿ÷ ̂ÀnÀ÷@J ÷CS ̈ ‰œz ÌÈœ‰ŸÈŒ‰

ÏÀÎŒÂ ∫ÌŸŒ‡¤ÓÃÂ ∫¯Ÿ‰œËOœÚ ¯ÈÀÏÀ‡ ÂÈÃ‰⁄ËO Ô]›Ò ˙WÃnœa ¨ÌÈÃa›a ¯MÃa›¯M

 הקרבן מעלה בשרפתו ריח ניחחי:.   ]"לאשי"[ לאש שעל המזבח ]"לחמי"[  קרבני שהוא מאכל קרבני לחמי לאשי:  ∞

תמיד:  שאין בהם מום.   תמימם:  הקרבן הנשרף באש.   האשה:ריח שגורם לה' כביכול נחת רוח בכך שנעשה רצונו.   
  מעורבת.בלולה:.   ]כ-40 ליטר[ מידת נפח  איפה:  בין השמשות, מעט לפני החשיכה.   בין הערבים:בכל יום ויום.   

  כפי שנעשתההעשיה בהר סיני:.   ]כ-6 ליטר[  מידת נפח לנוזלים הין:  עשוי על ידי כתיתת הזיתים וכתישתם.   כתית:

ויש מפרשים:[  במקום קדוש, כלומר על המזבח בקדש:  היין שיצקו על המזבח עם הקרבת הקרבן.   ונסכו: בהר סיני.  

  צד.ירך:ק יין משכר, בלתי מהול במים.   ֹ יצוהסך נסך שכר:.   ]י קודשֵבכל

  נחשבת ומתקבלת ברצון.חשובה ומקבלת ומרצה:  ∞

  בשמיםסמים:       תערובת של מיני בשמים שהיו שורפים על המזבח להעלות ריח ניחוח.  קטרת הסמים:  ∞

 כתושה ומעורבבת, כדרך עבודתו של הרוקח. רקח מעשה רוקח:  במשקל שווה.   בד בבד:     .  ]שיפורטו להלן[

  הארון אשר בו לוחות הברית.העדת: עד דק.    הדק:  עשוי בטהרה ובקדושה.   טהור קדש:  מעורבב.   ממלח:

 על מזבח הקטורת. עליו:  אפגוש אותך.   אועד לך:

ויקרא א, יא

שמות ל, ז-ח

שמות ל, לד-לו
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aŸ‰ÕËÈœ‡ «·ÈŒ‰ ˙ÃpÕÈ ˙]ÃËOœpWÈÀ·» ∫‰Ÿ‰ÃÚ⁄‡ ˙¿Ã‰⁄‡ Ô]Œ‰ ˙ÃpÕa ˙]Õ‰ ÔÈÀÚÃaYÃÈœÈ ÌÃËOœpWÈÀËO ¨‰›˙W

zÀÓœÏ „ÈœÙŸÕÏ ‰Â‰È ÈŸ˙]IÕÎÈŒ∫Ì

˙¯ÂË˜‰ ‰˘ÚÓ

zÀaU »ÀÀt ∫Ôœ‰ Ì»hÃwŸË›k ̇ WÕˆÈÃ÷ ̈ „Ÿ¿Ó ÷ÕÂ ̇ «‡Ÿ÷œgœ÷» ÌÈŸ«ÓÀÓ ‰ÀœÌÈ

‰À· »ÈÀ÷ ∫dŸ¿Ó ÷ÕÂ ˙«‡Ÿ÷œgœÂ ÌÈÃÁ⁄ÓœgÀk ‰ŸÓœŸÈÃÈ ÔŸ‰ ˙«ÓÃÁÃnÀÓ ¨‰ÀŒ‰

ÏŸÎÀt ¨Ì«È ÏŸa ÒUŸ÷ÃÁ⁄Ù» ˙ÈXŸa ÒUÕ‰ ÔÈÀÚÃaYÀÈœ÷» ¨ÌŸ¿÷ÀÓ ‰ÀœÈ ÌÈŸÕ̇÷ ¨ÌÈXŒnÕ‰ŒÓ ÌÃÎŸœk ÒÈ›‰ÕÔ

bÀÓ Ï«„ŸÁ ‡¿ÀÙŸÀa ÂÈŸ‰ Ì«ÈÃkœÓ» ÌÈX»tÃÁ⁄ÊœÏ ÔTÈŸÓÃÎŸzŒ÷Œa ˙ŸÚŒ‰ Ì«È ·WÃkœÂ ¨ÌÈX»tŸÁ«÷⁄È ÔJÀÙŒ‰

ÈÀÙŒk ‰Ÿ÷ ÈBŒzŸ‰ÕwA ‡ÀÓ ‰œ‰ ÔÃcÃwÀÂ Æ‰Ÿ‡ÃÁÃÚ „À◊ÀÒ ¯ÃnÀœ‰ ÌÈÀ· »ÈÀÂ ¨dŸ‡Õ‰ »lÕ‰ ∫ÔÃÂ ÈXvŸ‰Ãvœt›¨ÔW

‰ÃÁŒÏŸaŸÀÂ ‰Ÿ‰ÃlŸ«·ÀÓ ¨‰œ÷Ÿ÷ ÏKœ·ŸÚœ÷ ÌÈœ·ŸÚœÓ ÌÈÀŒÓ Æ‰›ˆO» ¯œÚÈÀ ¨‰÷œa›ÏŒ ˙ÕcYŸÂ ŸÎÃkY›¨Ì

Óœ÷Ÿ÷ ÏKœgÀÚ ‰À◊À÷ ¯œgÀÚ ‰À◊ÀÓ ¯ÀŒ‰ Æ‰Ãw›÷ŸËŸ÷ ŸÕÚ ÌÈÀ◊ÀÙ»lN Æ¯À÷ ‰Ÿ¿÷ÀpN ¨‰Àz Ô«Óœ÷ŸÚÀÆ‰

a›k ˙ÈXÃ÷YœÈÀz ‰œ÷ŸÚÀaK ‰œÈ ¨ÔÈÕÙK ÔÈŸÒÈXœÒ ÔÈŸ‡œz ÔÈŸÏÀÀ̇Â ‡ŸaKœz ÔÈŸÏÀÀ̇Â ¨‡Ÿ‡œÓ ‡¿ ÌÀÀ̂È ‡ÕÔÈ

ÙKŸÒÈXœÓ ¨ÔÈÕ·œÁ ‡È⁄ÓÃÁ ¯œeÃÈYÀÚ ÔÃzœÓ Æ˜ÈŒÏÃÒ ÁŸÓIœ·] ˙ÈÃÓ ¨ÚÃÚ⁄ÏŒÚ ‰À÷Àk ÔÀ÷ ÏŒaU Æ‡»‰œ ÈÀÀ̇Ô

‰ÃaÃ·ŸÏœÓ«‡ ÈÕ‡ ∫¯Ãk ÛœtÃ‰ ˙ÃiÃcYÕk ÔÀ÷ ÏŒÂ ¨‡»‰Ÿ‡œ ÌÀÃ̇a ÔÀc dŸ·Ãt ÷ŸÒÀÏÀÂ ¨dŸ‡œÁ ÌœqÃ‡ ¯ÃÁÃ˙

ÓœkÀÒ ÏÃnÀŒ‰ÈÀÁ ÃiÀÓ ·œ˙ÈÀÆ‰

aUÀ÷ ÔœÓŸa Ô«ÚŒb ÔÃÓŸÏœ‡ÈÕÓ«‡ ÏÕ‰ ∫¯Ã‡ ÈXvÕ‡ «ÈŒlÀ◊ ‡Ÿ‰ ÛTÃË«pÕÓ ÛÕÚ⁄Õ̂‰ ÈÃwŸËÀa ÆÛ›k ̇ ÈXÃ÷YœÈÀ‰

÷ŒgÀÙœa ÔÈÀ‡ dŒ‰ ̇Ãvœt›k ̈ ÔWŸ÷ ÈBŒzŸ‰Õ ‡À‡ÀÈ ̈ ‰ÕÙK ÔÈŸÒÈXœ÷ ÔÈŒ‡ «a ÔÈX«gŒ‰ ̇Ãvœt›k ̈ ÔWŸ÷ ÈBŒzŸ‰Õ‡

ÚÃfÀÂ Æ‰Ã‰⁄Ó ‡¿Õ‚U ÈŸÏÃÈœÈ ÌÀÙœÏ ÔÈÀ‡ ¨dŒlÀ÷ ‡Œ‡ÕÓ ÔÈÃÎŸœÒÈœÓ ÔÈÕ‚U ÈŸÏÃÈœa ÌÃnœcOÀÓ ÷œtŸÕ‰ ÈÃkÀÆ„«·

על פי בבלי כריתות ו
ע"א-ע"ב וירושלמי

]מא ע"ד[יומא ד, ה 

  ובשעה שמדליקובהעלת... את הנרת:  בשעה שהוא נכנס לנקות את המנורה ולהכינה להדלקה.   בהיטיבו את הנרת:

את הנרות.

 המנה היא יחידת משקל של כחצי קילוגרם.מנים:   ערבוב, ריקוח.  פטום: שנו רבותינו.   ]מארמית:[  תנו רבנן:   ∞

  הכמותמלא חפניו:  להקטיר בקדש הקדשים.   מכניס ...   ביום הכפורים:  עודפים.   יתרים:   מחצית המנה.   פרס:

  שלושת המנים היתרים מוחזרים לכלי הכתישה בערב יוםומחזירן למכתשת וכו':שניתן לקחת בשתי כפות הידיים.   

  הצרי, הצפורן, החלבנה, הלבונה,ואלו הן:  סממנים, בשמים.  אחד עשר סמנים:כיפור לשם כתישה מחודשת שלהם.   

ונסיונות רבים נעשו כדי לזהות את הבשמים האלה ואת שאר[מור, קציעה, שבולת נרד, כרכום, קושט, קילופה, קנמון 

הסאה[  שלוש סאים סאין תלתא:.   ]כ-2.2 ליטר[  הקב היא מידת נפח קבין:.   ]החומרים ששימשו לעשיית הקטורת

  כמות כלשהי מצמחמעלה עשן כל שהוא:  רבע הקב.   רבע:  יין לבן.   חמר חורין:.   ]היא מידת נפח של כ-13.3 ליטר

שפין:  עץ בושם.   הקטף:  מין עשב הגדל על יד הירדן.   כפת הירדן:שמיישר את העשן העולה כדי שלא יתפזר.   
  מועילים.יפין:   שתן.  מי רגלים:  בעלת ריח חזק.   עזה:מורחים.   

   fl

   fl
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zÃŸÈÀaU Æ‡œ ÈÀÀ̇Ó«‡ ÔÕk ∫¯Ÿ÷ŒÁ«÷ ‡»‰ÕÓ«‡ ˜Õ‰ ∫¯À‰ ˜BÕËÈÕ‰ ¨·ÕËÈÕ‰ ·ÀÓ ¨˜BœtŸÕ÷ ÈŒ‰ÃÈ Ï«wÀÙŒ‰

ÏÃaŸ◊ÀÓœt ÆÌÈœhŸÓÀÏ dÃÁ⁄À̂‡œk ÔÈŸ÷ÕÏ ¨‰Tœ÷ŸÏœÂ ÷ÈŸÏœ·YœÚÈÃ÷ ‡¿ ÀÓÃÚŸ‡ Æ»ÀÓÃaU ¯œÈ ÈŸÊ ∫‰@»‰Œ‰

‰ÃkŸÏÀ‡ ∫Ïœk ÌŸÓœcÀÀ̇k dŸ÷ÕÏ ‰TÃÁ⁄À̂‡œÂ ¨ÔÈŸ‡œÁ ÌœqÃ‡ ¯ÃÁÃÓ ˙œkÀÒ ÏÃnÀŒ‰ÈÀÁ ¨ÃiÀÓ ·œ˙ÈÀÆ‰

zÃŸÈÀa Æ‡ÃtK ̄ÀÓ«‡ ‡TÕ‡ ∫¯ÃÁÃÏ ̇Ÿ÷œgœÏ «‡ ÌÈŸ÷œ·ŸÚœ÷ ÌÈÀÀ‰ ‰ÀÈŸÀ̇· ‰À‡À÷ ‰Œ÷ ÏœÈUÈœÏ ÌÃÁ⁄À̂‡œÆÔÈ

ÂŸz „«ÚÀÕa ÈÃtK ¯À‡ ∫‡Tœ‰ »lÀÈÀ˙« ‰Õa ÔÀ÷ ·«ËY«˜ dŒc ÏŸ·Ã‡ ¨÷Õ‡ ÔÈÀÈ Ì@ÀÏ Ï«ÎÃÚ⁄Ó›Ó „œtŸÕÈ

ÁÈVÀÂ ÆdŸÏÀÓÀ‡ ‰ÕÓ ÔÈŸÚÀ·Yœa ÔÈÀc dŸ·ÃÓ ¨÷œtŸÕ÷ ÈŒ‰Ã‡ ‰T«zÀÓŸk ∫‰TœÎ ÈÀ◊ ÏŸ‡›¯

ÂŸÎÀc ÏŸ·Ã˙ ‡¿ ÷ÃËOœÓ »¯ÈœnŒ‡  »pœgŒÏ ‰Ã∫‰Â‰È

ˆ ‰Â‰ÈŸ·ÀÚ ˙«‡œnÀÓ ¨»œ◊ŸbÀÏ ·À‡ »¤‰¿ÕÈ ÈÃÚ⁄Ò ·SŒÏÀ∫‰ ¸˘ÏÂ˘ ÙÚÓÈÌ˛

ˆ ‰Â‰ÈŸ·À‡ ¨˙«‡Ã÷Ÿ‡ ÈVÀa Ì@›ËÕÁÃa À∫_ ¸˘ÏÂ˘ ÙÚÓÈÌ˛

÷«‰ ‰Â‰ÈœÚÈÀ‰ ¨‰ÃnŒÏŒÈ _ÃÚ⁄Õ· »Ÿ‡YJ Ì«ÈÕ ∫»¸˘ÏÂ˘ ÙÚÓÈÌ˛

‡ÃzÀÒ ‰ÕŒ̇Ï ¯œÓ ¨ÈœvÃz ¯œvŸVœpT ¨ÈÕÙ ÈÃlÕz ËŸ·«ÒŸ·ÕœÒ ÈŒÏÀ∫‰

ÂŸÚÀ·YÀÏ ‰ÃÓ ‰Â‰ÈœŸÁÃÈ ˙ŸÂ ‰@»‰œ÷»¯ÈÀÏÀœ¨Ì

kœÓÈÕÏ«Ú ÈÀÎ» ÌŸ÷ÀœÓEK ÌÈ›œ∫˙«i

‰Î¯ÚÓ‰ ¯„Ò

‡ÃaÃiÕ‰ È⁄ÂÀÓ ‰ŸÒÃcÕÒ ̄Õ‰ ̄ CÃnÃÚ⁄ÎTÀÓ ‰œgŸÓÀ‚D ‡ŸÓÀÂ ‡TŸ‡ÃlœaÀ‡E ‡ÃaÀ÷ ‡À∫Ï»‡

ÓÃÚ⁄ÎTÀ‚ ‰ŸÏ«„ÀÓC«˜ ‰ŒÏ ˙ŸÓÃÚ⁄ÎTÀ÷ ‰ŸœiÀ÷ ‰ŒËO Ï›Ó» ¨˙WÃÚ⁄ÎTÀ÷ ‰ŸœiÀ÷ ‰ŒËO Ï›ÓC«˜ ˙WŒ˙

תהלים מו, ח

תהלים פד, יג

תהלים כ, י

תהלים לב, ז

מלאכי ג, ד

ויקרא ב, יא

 

הקול יפה לבשמים:   כשהכהן כותש את הקטורת.  כשהוא שוחק: , ששנו אותה.  ]מסורת תנאית שנויה[  תניא:
  ערבב רק את חצי הכמויותפטמה לחצאין: מביאה לתוצאות טובות יותר.   ]בעקבות אמירה קצובה[הכתישה הקצובה 

.]בדבר מי שערבב רק שליש או רבע מן הכמויות[  לא נמסרה לנו ההלכה בעניין זה לא שמענו:הנזכרות בהכנת הקטורת.   

 סך שאריות הקטורת השנתיות באה של שירים לחצאין: תוך שמירת היחס הנכון בין מרכיבי הקטורת.    כמדתה:

לעמוד מפני  מידה קטנה ביותר, שמץ.   קורטוב:הצטברו במשך שישים או שבעים שנה למחצית הכמות השנתית.   
 בצק חמוץ המתסיס את העיסה וגורם לה לתפוח. שאר:  אין אדם יכול להריח את ריח הקטורת בשל עוצמתו.   ריחה:

  תהיה עריבה, רצויה.וערבה:  רינה של מי שזכה להצלה.   רני פלט:  מאויב תשמרני.   מצר תצרני:  מחסה.   סתר:  ∞

  כימי קדם.כימי עולם:

משמא   מונה את סדר העבודות בבית המקדש.  מסדר סדר המערכה:  חכם יהודי בבבל במאה הרביעית.   אביי:  ∞
  עריכת ערימהמערכה גדולה:  על פי המסורת שנלמדה ולפי דעתו של התנא אבא שאול.   דגמרא ואלבא דאבא שאול:

  עריכת ערימה שנייה של עצים על גבימערכה שניה של קטרת:גדולה של עצים על גבי המזבח לשרפת הקרבנות.   

המזבח, שממנה היו מביאים גחלים להקטיר את הקטורת.

תלמוד בבלי
יומא לג ע"א
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ÏŸÒœ÷ ¯»cŸÕ‚ ÈœÊŸÚ ÈVÕœ̂Â ¨ÌÈŸÒœ÷ ¯»cŸÕ‚ ÈœÊŸÚ ÈVÕœ̂Ï ÌB«˜ ÌÈŸÓ Ô»gDœÊŸaÕÁÃ‰ ÃtŸœÓÈœÂ ¨ÈŸÓ Ô»gDœÊŸaÕÁÃ

‰ÃtŸœÓÈœÏ ÌB«˜ ÈÃ‰⁄ËÀ·ÃÁ ̇ÀÓÕ ÷ÕÂ ̈ ˙«¯Ã‰⁄ËÀ·ÃÁ ̇ÀÓÕ ÷ÕÓC«˜ ̇ «¯ŒÏ ̇Ÿ‰ ÌAÃzÀÓœÂ ̈ „ÈŸ‰ ÌAÃzÀÓœ„È

Ï ÌB«˜Ã‰⁄ËÀ·Ã÷ ̇ŸzÕ ÈÕÂ ̈ ˙«¯Ã‰⁄ËÀ·Ã÷ ̇ŸzÕ ÈÕÓC«˜ ̇ «¯ŒÏ ̇œËO›ËO» ̈ ˙W›ÓC«˜ ̇ WŒÏ ̇Ÿ‡Õ·À¨ÌÈX

ÂŸ‡Õ·ÀÏ ÌÈXŸÓœŸÁÀÓ» ¨‰œŸÁÀÏ ‰ÃÁ⁄·œzœÂ ¨ÔÈÃÁ⁄·œzœÏ ÔÈœŸÒÀÎœ» ¨ÔÈŸÒÀÎœÏ ÔÈŸÒ»ÓÀÙœÒ»Ó» ¨ÔÈÀÙœÏ ÔÈŸ·ÀÊœÎÈœ¨ÔÈ

·»ÀÊœÎÈœÓE«˜ ÔÈœÏ ÔÈŸÀ̇Óœ÷ „ÈŒa ÏÕ‰ ÔÈÀÚÃaYÀÈœ÷ ¨ÌŒpŒ‡¤ÓÃÂ ∫¯ŸÚÀÚ _UÀÏŒ‰ÈÀ‰ ÀÚ›ÏÀÂ ‰Ÿ‰œËOœ¯È

ÚÀÏŒ‰ÈÀÁ ŒÏŸ·Õ‰ ÈÃgŸÏÀÓœÚ ÆÌÈÀÏŒ‰ÈÀ‰ Ã÷ŸÏÕk ÌÀ‰ ÏÃwÀaYÀk ˙«‹lÀÆÌ

‡ÀpÀa ¨‡ŸÎ›ÁÃb ŸlHÃÈ ˙ŸÓœÈŸz ^Ãzœˆ ¯ÈŸÆ‰T»¯

aKÕpX ÏÃÚ ˙ÃnŸ◊ ¨^ÃbŸ·ÕË ¨»Ã‰⁄Æ‡T« ¨»V

À‚ ‡œ÷Y«c ¨¯«aÕÈ Èœk ^E»ÁŸ·À·Ã÷ ˙ÀÓŸÆÌV

aÀÎYÕË ¨ÌÃ‰⁄ÁU ¨ÌV⁄ÓÕˆ Èœ˙JEŸz ^ÀÓœb „ÈÀÓŸÏÕÆÌ

Á⁄Òœa ¨÷«„J ÔÈŸ·»Ë ·]Ÿ ^Ã‰ÕÚ Ï⁄˙@ŒÆ^

ÈÀÁœb „ÈÕ‡ŒÏ ¨‰ŸÚÃnŸt ^ŸÕÎ«Ê ¨‰ŸgHO ÈVÀŒ̇Æ^

÷ÃÂŸÚÀÕ̇aK »Õ÷» ÏŸÓÃˆ ÚÃÚ⁄˙JÕÚB«È ¨»Ãz ÃÚ⁄Æ˙«Ó»Ï

aÀ÷ _»¯Õk ÌŸÓ „«·ÃÏŸÏ «˙»ÎŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

˙·˘ Ï˘ ÛÒÂÓ Ô·¯˜ È˜ÂÒÙ

·»Ÿ‰ Ì«ÈÃgÃaÀ÷ ˙ŸÕÎ ÈŸ·À◊œa ÌÈŸÕ÷ ÈÀÀz ‰ŸÓœÓÈœ÷» ¨ÌŸÕÚ ÈŒ◊Ÿ]œÒ ÌÈ›ÏŒÓ ˙œŸÁÀ‰

aŸÏ»ÏÀ· ‰ÃgŒÓŒÂ ÔŸœÒŸÚ ∫«k›ÏÃ÷ ˙ÃaÃa ˙Ÿ÷ÃaÃÚ ¨«zÃÚ Ï›ÏÃ‰ ˙ÃzÀÓœÂ „ÈŸœÒŸkÀ∫d

ויקרא ו, ה

הטבת חמש  הסרת הדשן, האפר.   דשון:    שמעלים למזבח כדי לקיים מצוות הבאת עצים.  סדור שני גזרי עצים:
  שחיטת קרבן התמיד של הבוקר.דם התמיד:  ניקוי והכנה להדלקה של חמישה משבעת נרותיה של המנורה.   נרות:

חבתין:  סלת בלולה בשמן המוקרבת עם הקרבן.   מנחה:      שריפת האברים של קרבן התמיד על גבי המזבח.       אברים:
מוספין:  נסכי היין המוקרבים עם קרבן התמיד.   נסכין:מנחה מיוחדת העשויה במחבת שהכהן צריך להקריב בכל יום.   

  הקטרת הלבונה שהיתה בתוךבזיכין:.   ]כגון שבת או ראש חודש[קרבנות מוסף, בימים בהם הקריבו קרבנות אלה 

  שריפתחלבי השלמים:   ושם על האש שעל המזבח את קרבן התמיד.  וערך עליה העלה:בזיך, שהוא סוג של קערה.   

הם הקרבן שאדם זובח כשילום על נדר או כנדבה[ של השלמים ]השומנים המצויים בגופו של בעל-החיים[החלבים 

והוא משחק[  רק לאחר הקרבת עולת התמיד של הבוקר יש להשלים עליה השלם כל הקרבנות כלם:     .  ]ואוכל מבשרו

  שאין בהםתמימם:  ∞ את שאר הקרבנות המנויים לעיל, כגון החביתין או המוספין.   ]מילים עם "חלבי השלמים"

  נוסף על עולת התמיד.על עלת התמיד:.   ]כ-4 ליטר[  העשרון הוא עשירית האיפה עשרנים:מום.   

במדבר כח, ט-י
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˘„ÂÁ ˘‡¯ Ï˘ ÛÒÂÓ Ô·¯˜ È˜ÂÒÙ

∫ÌÈÙÈÒÂÓ ˘„ÂÁ ˘‡¯ ˙·˘·

·»Ÿ÷‡TÕÁ ÈÀ÷EÕÎÈŒz ÌÃÚ »·ÈXO›ÏÀÏ ‰Ãt ̈ ‰Â‰ÈÀa ÌÈXŸÕ· ÈÀ÷ ̄ JŸÃÈœÂ ÌŸ‡ÃÈœ‡ ÏŒÁÀ¨„

kŸ·À◊œa ÌÈŸÕ÷ ÈÀÀ÷ ‰œ·ŸÚÀz ‰ŸÓœÓÈœ÷» ∫ÌŸ¿÷ÀÚ ‰Œ◊Ÿ]œÒ ÌÈ›ÏŒÓ ˙œŸÁÀa ‰ŸÏ»ÏÀ· ‰ÃgŒÓŒÏ ÔÃtÀ¯

‰À‡ŒÁÀ÷» ̈ „ŸÕÚ ÈŒ◊Ÿ]œÒ ÌÈ›ÏŒÓ ̇œŸÁÀa ‰ŸÏ»ÏÀ· ‰ÃgŒÓŒÏ ÔÀ‡ÃÈœ‰ ÏÀ‡ŒÁÀÂ ∫„ŸÚœrÀÚ Ô]œrÀÒ Ô«¯›ÏŒÓ ̇œŸÁÀ‰

aŸÏ»ÏÀ· ‰ÃgŒÓŒÏ ÔÃkŒ·Œ‰ ◊À‡ŒÁÀÚ ̈ „›ÏÀÁÈV ‰Ã œÁÈ›ÁÃ‡ œgŒÏ ‰ÃÂ ∫‰Â‰ÈŸœÒŸkÕ‰ÈŒÁ Ì⁄œ̂‰ ÈÃ‰œÈ ÔÈœ‰ŸÈŒÏ ‰ÃtÀ¯

÷»ŸÏœ÷Èœ‰ ˙Ã‰œÏ ÔÈÀ‡ÃÈœ·Y» ÏœÚÈœ‰ ˙Ã‰œÏ ÔÈÃkŒ·ŒÈ ◊ÀÈœÊ ¨Ô›Ú ˙‡›ÏÃÁ ˙›a ÷CŸÁÀÏ «÷EŸÁÀ÷EÕ‰ ÈÃgÀÀ∫‰

◊»ŸÚœÚ ¯Èœfœ‡ ÌÈŒÁÀÏ „ŸÁÃhÀÏ ˙‡ÃÚ ¨‰Â‰ÈÃÚ Ï›ÏÃ‰ ˙ÃzÀÓœÈ „ÈÕÚÀ◊ŒÂ ‰ŸœÒŸ∫«k

ÌÈÁ·Ê ˙˘Ó

‡ÕÊÈŒÓ »‰ŸÓ«˜À÷ ÔŒÊ ÏŸ·ÀÁœ÷EJ ∫ÌÈÕ÷@J Èœ÷ ÌÈŸÁœËÈÀÀ̇a ÔÃvÀt ÆÔ«ÙÀÂ ̄Ÿ◊ÀÚœ÷ ̄ ÈŒÏ

‰ Ì«ÈÃkœ÷ ÌÈX»tŸÁœËÈÀÀ̇a ÔÃvÀÂ ¨Ô«ÙŸc Ï»aNÀÓÀa ÔœÎŸÏœ÷ ÈÀa ˙VÃvÀÂ ¨Ô«ÙŸÓ@ÀË ÔÀ‰ Ô»ÚÃfÀÈÀÚ ‰Ãa ÏÕÔÈ

‰ÃaÃcœÂ ÌÈŸÚÃ‰ ÏÃtÀÎ]ŒÂ ˙ŸÚÃÓ ÏœÊŸaÃ‰ ÁÃfÀ‰ÀÓ Æ·ÃzÀÀ‡ ‰ÃÁÃÓ ˙Õ‰ŒÓ ÔŸÚÃkŒ·Œ÷ Æ˙ŸÈÀ‰ ÈVÃcÀ‰ ÌÀÈÀÙ«÷ ‰Õ_

ÚÃÈ ÏŸÓ „«ÒÃÚ⁄·Tœ÷ ÈŒÓ ÏœÊŸaÕÁÃ‰ ÃÁœ‡ ÆÔ«ˆÈœ ‡¿ ÌÀÃ̇Ú ‡¿ ÔœkÕÆ·

tÀ‰ ÌÈXÃpœ◊ŸÙTœ◊» ÌÈŸÚœ‰ ÌÈXÈÃpœ◊ŸÙTœ÷ ÌÈŸÁœËÈÀÀ̇a ÔÃvÀÂ ¨Ô«ÙŸc Ï»aNÀÓÀa ÔœÎŸÏœÈ

  סדר הקרבנות מסתיים בלימוד כל משניות הפרק החמישי של מסכת זבחים שבמשנה.משנת זבחים:

הפרק עוסק בדיני הקרבנות השונים ובאופן הקרבתם ואכילתם. משניות א-ה עוסקות ב"קדשי הקדשים"

, שמקריבים אותם בצפונה של העזרה, ואילו שלוש המשניות]הם הקרבנות שקדושתם גדולה במיוחד[

האחרונות עוסקות ב"קדשים קלים", הנשחטים בכל מקום בעזרה.

  קרבן הנשרף באש.אשה: הקרבן מעלה בשרפתו ריח שגורם כביכול נחת רוח לה' שנעשה רצונו.     ריח ניחח:  ∞

  נוסף על:על עלת התמיד       לכפרה על חטא.  לחטאת:  תיש.   שעיר עזים: .  ]כ-6 ליטר[מידת נפח לנוזלים   הין:

עולת התמיד.

  קרבנות שקדושתם גדולהקדשי קדשים:  מקום שחיטת הקרבנות השונים ודרך הקרבתם.    מקומן של זבחים:]א[  ∞

קבול  תיש.   שעיר:.   ]שעמד בחצר המקדש[  צפונית למזבח העולה בצפון:.   ]ויפורטו להלן, במשניות א-ה[במיוחד 
  את הדם צריךודמן טעון הזיה:  הכהן אוסף את דם הקרבן לתוך כלי קיבול המיוחד לתפקיד זה.   דמן בכלי שרת:

מתנה  מזבח הקטורת שבהיכל.   מזבח הזהב:  בין המוטות שבהם נשאו את ארון הברית.   בין הבדים:להזות, להתיז.   
 הוא מזבח העולה מזבח החיצון:  אם החסיר הכהן ולּו אחת מן ההזאות, אין הקרבן קרבן ראוי.   אחת מהן מעכבת:

   אם לא שפך את שיירי הדם במקום הראוי, לא נפסל הקרבן.אם לא נתן לא עכב:.  ]שעמד מחוץ להיכל[

 ובשרם לא נאכל.  הנשרפים:]ב[  ∞

שם, משנה ב

משנה זבחים ה, א

במדבר כח, יא-טו
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÷Àa ˙VÃvÀÂ ¨Ô«ÙŸÓ@ÀË ÔÀ‰ Ô»ÚÃfÀÈÀÚ ‰Ã‰ ÏÃtÀÎ]ŒÂ ˙ŸÚÃÓ ÏœÊŸaÃ‰ ÁÃfÀ‰ÀÓ Æ·ÃzÀÀ‡ ‰ÃÁÃÓ ˙Õ‰ŒÓ ÔŸÚÃkŒ·ŒÆ˙

÷ŸÈÀ‰ ÈVÃcÀ‰ ÌÀÈÀÙ«÷ ‰ÕÚ _ÃÈ ÏŸÓ „«ÒÃÚ⁄·Tœ÷ ÈŒÓ ÏœÊŸaÕÁÃ‰ ÃÁœ‡ ÆÔ«ˆÈœ ‡¿ ÌÀÃ̇Ú ‡¿ ÔœkÕ‡ Æ·ÕÂ »lÀ‡Õ»l

œ◊ŸÙTœa ÔÈŸ·Õ‰ ˙ÈÃcÀ÷ŒÆÔ

ÁÃh›‰ ˙‡ÃvœÂ ¯»aŸ‰ÃiÀÁœ‡ Æ„ÈÕ‰ »lÕÁ ÔÃh›‰ ˙‡Ãvœ◊ ∫¯»aŸÚœ÷‡T ÈVÈÕÁ Èfl÷@œÌÈ

ÂŸ÷ŒÚ«Ó Ï⁄÷ ¨˙«„ŸÁœËÈÀÀ̇a ÔÃvÀÂ ¨Ô«ÙŸc Ï»aNÀÓÀa ÔœÎŸÏœ÷ ÈÀa ˙VÃvÀÂ ¨Ô«ÙŸÓ@ÀË ÔÀ‡ Ô»ÚÃaYÃÓ ÚÃzÀ˙«

ÚÃ‡ ÏÃaYÃk Æ˙«TO ÚÕˆÈÃÚ ∫„ÀÏÀ· ‰ÃkŒ·ŒÙ» ¨÷ÀÀÏ ‰Ã·«qÕ·» ¨·ÀÏ «Ï ‡Ÿc ÔWMŸÓ«¯œÓ ˙ÈœÊŸÁTœ¨˙È

ÓœÊŸÁTœˆ ˙ÈŸ«Ùœˆ ¨˙ÈŸ«ÙœÓ ˙ÈÃÚ⁄·TœÓ ¨˙ÈÃÚ⁄·Tœc ˙ÈŸÓ«¯œ÷ Æ˙ÈŸÈÀ‰ ÈVÃcÀ‰ ÌÀÈÀÙ«÷ ‰ÕÚ _ÃÈ ÏŸ„«Ò

cŸÓ«¯œÂ ¨ÈŸŒ‡¤ÎÀÏœÏ ÔÈœÙŸœÓ ÌÈœ‰ ÔÃwŸÏÀÚœÏ ¨ÌÈŸÊœÎŸÎ ÈVŸ‰‹pÀa ¨‰ŸÎÀÓ ÏÃ‡⁄ÎÀÏ ¨ÏŸÂ Ì«ÈÀÏÃÈŸÏÀÚ ‰ÃÁ „⁄Æ˙«ˆ

‰ÀÏ«ÚÀ÷@J ÷CS ‰œ÷ ̈ ÌÈŸÁœËÈÀÀ̇a dÃvÀÂ ̈ Ô«ÙŸc Ï»aNÀÓÀa dœÎŸÏœ÷ ÈÀa ̇ VÃvÀ¨Ô«Ù

ÂŸÓ@ÀË dÀ÷ Ô»ÚŸzÕÓ ÈÃzÀ÷ ˙«Œ‰Õ‡ ÔÃaYÃË» ¨ÚŸ»ÚÀ‰ ‰ŒÙŸ÷ÕÂ ËŸœÁ»zÃÂ ŸÎÀÏœÏ ÏÈÀ‡œgœÆÌÈ

Êœ·ŸÁÕ÷ ÈÃÏŸÓÕˆ ÈœÂ ̄ »aÃ‡⁄÷À‡ Æ˙«ÓÕ‰ »lÕ‡ Ô⁄÷À‡ ∫˙«Ó⁄÷Ãb ÌŸÊÕ‡ ̈ ˙«Ï⁄÷ÃÓ ÌŸÚœ¨˙«ÏÈ

‡⁄÷Ã÷ ÌœÙŸÁÀÁ ‰⁄Ù»¯À‡ ¨‰⁄÷Ã ÌÀÊœ‡ ¨¯È⁄÷ÃÓ ÌŸˆ›‡ ¨ÚTÀ÷Àz ÌÀ÷ ÆÈ»ÏŸÁœËÈÀÀ̇a ÔÃvÀÂ ¨Ô«ÙŸc Ï»aNÀÓÀÔ

שם, משנה ד

שם, משנה ה

שם, משנה ג

  כל הנזכרים במשניות א-ב נשרפים מחוץ למקדש, במקום שבו שפכו את האפר שהצטבר על גבי המזבח.אלו ואלו:

  קרבנות המובאים על ידי הציבור בראשי חדשים ובמועדים כדי לכפר על המקרים שבהם נכנסאת הצבור:ֹ חט]ג[  ∞

  קרבן שבא לכפר על עבירות שעשה היחיד בשגגה.והיחיד:     אדם למקדש או אכל קודשים בשעה שהיה טמא ובשגגה.  

הוא השיפוע שעולים[  עלה הכהן בכבש עלה בכבש:  הפינות העליונות של מזבח העולה.   קרנות:       הזאות דם.  מתנות:

זה עליה מןַ  מגיע לכל אחת מקרנות המזבח ומובא לו לקרן וכו':  משטח מורם סביב המזבח.   לסובב:.   ]בו למזבח

זכרי     .  ]חצר המקדש[  בין החומות שהקיפו את העזרה לפנים מן הקלעים:  בשר החטאות.   ונאכלין:     הדם שבכלי.  
  ביום השחיטהליום ולילה עד חצות:  בכל צורה של מאכל: צלי, מבושל וכיוצא בזה.   בכל מאכל:       כהנים זכרים.  כהנה:

ובלילה שלאחריו עד חצות הלילה.

 נכללת בין הקרבנות הנקראים "קדשי קדשים"]שהיא קרבן הנשרף כליל על המזבח[  העולה  העולה קדש קדשים:]ד[  ∞

  שתי הזאות דם על שתיים מזוויות המזבח הניצבות באלכסון זו מול זו,שתי מתנות שהן ארבע:.    ]לעיל, משנה א[

וכליל  הפשטת עורה של הבהמה וביתורה לנתחים.   הפשט ונתוח:באופן שיתפשט הדם על כל ארבע צלעות המזבח.   
  והעולה נשרפת כולה על גבי המזבח.לאשים:

  קרבנות שאדם מביא על חטאו.ואשמות:.   ]ויקרא כג, יט[  שני כבשים שמקריבים בחג השבועות  שלמי צבור:]ה[  ∞

אשם מעילות:ר בתביעת ממון של חברו ונשבע לשקר ואחר כך הודה בגזילה.   ַָפ  קרבן שמביא מי שּכאשם גזלות:
אשם     קרבן שמביא מי שהשתמש בשגגה בדבר שהוקדש לבית המקדש, או בדבר שנועד להישרף כקרבן על גבי המזבח.  

  קרבן שמביא מי ששכב עם אשה כנענית שהיא חציה שפחה וחציה בת חורין והמאורסת לעבד עברישפחה חרופה:

  קרבן שמביא המצורע לאחראשם מצרע:       קרבן שמביא נזיר שנטמא במגע במת.  אשם נזיר:.   ]ויקרא יט, כ-כא[

  קרבן שמביא מי שמסופק אם עבר עבירה שמחייבת קרבן חטאת.אשם תלוי:שנרפא מצרעתו ונטהר.   
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aœÎŸÏœ÷ ÈÀa ˙VÃvÀÂ ¨Ô«ÙŸÓ@ÀË ÔÀ÷ Ô»ÚŸzÕÓ ÈÃzÀ÷ ˙«Œ‰Õ‡ ÔÃaYÃÂ ¨ÚŸŒ‡¤ÎÀÏœÏ ÔÈœÙŸœÓ ÌÈœ‰ ÔÃwŸÏÀÚœ¨ÌÈ

ÏŸÊœÎŸÎ ÈVŸ‰‹pÀa ¨‰ŸÎÀÓ ÏÃ‡⁄ÎÀÏ ¨ÏŸÂ Ì«ÈÀÏÃÈŸÏÀÚ ‰ÃÁ „⁄Æ˙«ˆ

‰ÃÂ ‰@«zŸ‡Õ ÏÈÀÊœ÷@J ¯ÈœlK ÌÈœ÷ ¨ÌÈŸÁœËÈÀÀ̇a ÔŸÎÀÓ ÏÀa Ì«˜ÀÚ⁄ÊÀÂ ¨‰TŸÓ@ÀÔ

ËÀ÷ Ô»ÚŸzÕÓ ÈÃzÀ÷ ˙«Œ‰Õ‡ ÔÃaYÃÂ ¨ÚŸŒ‡¤ÎÀÏœa ÔÈŸÎÀ‰ ÏÀÚœÏ ¨¯ÈŸÎÀ‡ ÏÀa ¨Ì@ŸÎÀÓ ÏÃ‡⁄ÎÀÏ ¨ÏŸÂ Ì«ÈÀÏÃÈŸÏÀ‰

ÚÃÁ „⁄‰ Æ˙«ˆÃÓ ÌT»nÕ‰Œk ÌÃˆ«iÕ· ‡À‰Œ‡ ¨ÌŒlÀ÷ ‡Œ‰Ã ÌT»nŒ‡¤ÎÀÏ ÏÃk›‰⁄œÏ ÌÈœŸ÷Õ‰ÈŒÂ ÌŸÏœ·ŸÕ‰ÈŒÌ

Ï»ŸÚÃ·Ÿ‰ÈBŒÆÌ

÷ŸÏÀÓœ÷@J ÌÈœlK ÌÈœ÷ ¨ÌÈŸÁœËÈÀÀ̇a ÔŸÎÀÓ ÏÀa Ì«˜ÀÚ⁄ÊÀÂ ¨‰TŸÓ@ÀË ÔÀ÷ Ô»ÚŸzÕÈ

ÓÃzÀ÷ ̇ «Œ‰Õ‡ ÔÃaYÃÂ ̈ ÚŸŒ‡¤ÎÀÏœa ÔÈŸÎÀ‰ ÏÀÚœÏ ̈ ¯ÈŸÎÀ‡ ÏÀa ̈ Ì@ŸÎÀÓ ÏÃ‡⁄ÎÀÏ ̈ Ïœ÷ŸÕÈ ÈÀÓœÂ ÌÈŸÏÃÈŸÏÀ‡ ‰ŒÁÀÆ„

‰ÃÓ ÌT»nÕ‰Œk ÌÃˆ«iÕ· ‡À‰Œ‡ ¨ÌŒlÀ÷ ‡Œ‰Ã ÌT»nŒ‡¤ÎÀÏ ÏÃk›‰⁄œÏ ÌÈœŸ÷Õ‰ÈŒÂ ÌŸÏœ·ŸÕ‰ÈŒÏ» ÌŸÚÃ·Ÿ‰ÈBŒÆÌ

‰ÃaŸÂ ¯«ÎŸ‰ÃnÃÚ⁄◊ÕÂ ¯Ÿ‰ÃtŒÒÃ÷@J ÁœlK ÌÈœ÷ ¨ÌÈŸÁœËÈÀÀ̇a ÔŸÎÀÓ ÏÀa Ì«˜ÀÚ⁄ÊÀ¨‰T

ÂŸÓ@ÀË ÔÀÓ Ô»ÚÃzÀÀ‡ ‰ŒÁÀ·» ̈ ˙œÏŸ·Ã÷ „ŒiœzÕk ÔŸŒ‚Œ‰ „ÃÈŸ÷ Æ„«ÒœpÀ· ‰Ã‡⁄ÎœÏÈÀÀ̇‰ ∫ÔÃaŸ ̄ «ÎŒ‡¤ÎÀÏ ÏÃk›‰⁄œ¨ÌÈ

ÂŸ‰ÃnÃÚ⁄◊ÕÏ ¯ŸÎÀ‡ ÏÀÂ ¨Ì@ŸŒ‡¤ÎÀÏœa ÔÈŸÎÀ‰ ÏÀÚœa ¨¯ÈŸÎÀÓ ÏÃ‡⁄ÎÀÏ ¨Ïœ÷ŸÕÈ ÈÀÓœÂ ÌÈŸÏÃÈŸÏÀ‡ ‰ŒÁÀ‰ Æ„ÃtŒÒÃÁ

‡Õ «ÈŒ‡¤ÎÀ‡ ÏŒlÀ· ‡ÃlÃÈŸÏÀÂ ¨‰Ÿ‡Õ «ÈŒ‡¤ÎÀ‡ ÏŒlÀÚ ‡ÃÁ „⁄Â ¨˙«ˆŸ‡Õ «ÈŒ‡¤ÎÀ‡ ÏŒlÀÏ ‡œÓŸÈ»ÀÂ ¨ÂÈŸ‡Õ«È

Œ‡¤ÎÀ‡ ÏŒlÀˆ ‡ÀÏœÆÈ

  איל שמקריב הנזיר עם תום ימי נזרו.איל נזיר:  קרבן שמקריב אדם כדי להודות על חסד שגמל לו ה'.    התודה:]ו[  ∞

]היא העזרה[ והם נשחטים בכל מקום בחצר המקדש ]משנה א[  כינוי לקרבנות שאינם "קדשי קדשים" קדשים קלים:

  דינם של החלקים המופרשיםהמורם מהם כיוצא בהם:      ירושלים.       בכל העיר:ונאכלים בידי כל אדם ולא רק הכהנים.   

מן הקרבנות וניתנים לכהן כדין הקרבנות.

  ביום הזביחהלשני ימים ולילה אחד: קרבן  שאדם זובח כתשלום על נדר או כנדבה ואוכל מבשרו.     שלמים:]ז[  ∞

וביום שלאחריו ובלילה שביניהם.

  בהמה אחת מתוך כלהמעשר:  בכור זכר של בהמה טהורה שמצוה להקריבו ולתת את בשרו לכהן.     הבכור:]ח[  ∞

  קרבן הפסח המוקרבהפסח:עשר בהמות שנולדו באותה שנה, שמצוה להקריבה כקרבן. בשרה נאכל בידי בעליה.   

  זריקת דמם צריכה להיות על צידי המזבח, שמתחת להם בלט חלקו התחתוןובלבד שיתן כנגד היסוד:     בי"ד בניסן. 

  בלילה שלאחראלא בלילה:  יש שוני בדין אכילתם של קרבנות אלה.   שנה באכילתן:.   ]הקרוי "יסוד"[של המזבח 

  צלוי באש.צלי:  קבוצת האנשים המביאה במשותף את קרבן הפסח.   למנוייו:הקרבתו.   

שם, משנה ו

שם, משנה ז

שם, משנה ח
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Ô‰· ˙˘¯„ ‰¯Â˙‰˘ ˙Â„ÈÓ ‰¯˘Ú≠˘ÂÏ˘

aUœÈ Èœ÷ŸÓÀÚÕÓ«‡ Ï‡Õa ∫¯œ÷Ÿ¿Ú ÷Œ◊ŸÓ ‰Vœ‰ ˙«cÃ ‰T«zœ÷WEŒ˙∫

¸‡˛ÓœwÃÂ ÏÀÁ›ÓŒÆ¯

¸·˛Ó»œbŸÊÕ÷ ‰TÀÂÀÆ‰

¸‚˛ÓœaœŸÈÃ‡ ÔÀÓ ·œkÀ‡ ·»˙ŒÁÀÓ» ¨„œaœŸÈÃ‡ ÔÀÓ ·œgŸÕÎ ÈŸ·»˙œÆÌÈ

¸„˛ÓœkŸÏÀÙ» ÏŸÆËT

¸‰˛Ó»œtŸÎ» ËTŸÏÀÆÏ

¸Â˛kŸÏÀÙ» ÏŸÎ» ËTŸÏÀ‡ ¨Ïœ‡ ÈÃzÀ‡ Ô@ ‰ŒlÀk ‡ŸÚÕ‰ ÔÈÃtŸÆËT

¸Ê˛ÓœkŸÏÀ÷ ÏŒˆ ‡»‰ÀÏ _ÈXœÙŸÓ» ¨ËTœtŸ÷ ËTŒˆ ‡»‰ÀÏ _ÈXœÎŸÏÀÆÏ

¸Á˛kÀc ÏÀ·À÷ ¯Œ‰ÀÈÀa ‰œÎŸÏÀÂ ¨ÏŸÈÀÀ̂Ó ‡œ‰ ÔÃkŸÏÀÏ ÏŸÏÃnÕ „—

Ï ‡¿ŸÏÃnÕÚ „ÃÚ ÏÃŸ̂È «ÓÀÀ̂‡ ¨‡ŒlÀÏ ‡ŸÏÃnÕÚ „Ã‰ ÏÃkŸÏÀk Ï‹È «lÀÀ̂Æ‡

¸Ë˛kÀc ÏÀ·À÷ ̄Œ‰ÀÈÀa ‰œÎŸÏÀÂ ̈ ÏŸÈÀÀ̂Ï ‡œËŸÚ›Ë Ô›ÚÃ‡ ÔŒÁÀ÷ „ŒÎ ‡»‰ŸÚœŸÈÀ «—È ÀÀ̂Ï ‡Ÿ‰ÀÂ ÏLŸÏ ‡¿Ÿ‰ÃÁ⁄ÓœÆ¯È

¸È˛kÀc ÏÀ·À÷ ¯Œ‰ÀÈÀa ‰œÎŸÏÀÂ ¨ÏŸÈÀÀ̂Ï ‡œËŸÚ›Ë Ô›ÚÃ‡ ÔÃÁÕ÷ ¯ŒÎ ‡`ŸÚœŸÈÀ  «—È ÀÀ̂Ï ‡Ÿ‰ÀÏ» ÏLŸ‰ÃÁ⁄ÓœÆ¯È

¸‡È˛kÀc ÏÀ·À÷ ̄Œ‰ÀÈÀa ‰œÎŸÏÀÂ ̈ ÏŸÈÀÀ̂Ï ‡œa Ô«cÃcÀ·À‰ ̄ŒÁÀ ÷@—‡ œ‡ ÈÃzÀÈ ‰ÀÏ Ï«ÎŸ‰ÃÁ⁄ÊœÏ «¯ÈœÎŸÏÀÚ ̈ «ÏÃ„

÷ŒiÃÁ⁄Êœ‰ »pWÈÃkÀÏ ·»˙œÎŸÏÀa «ÏŸÙÕÆ÷»¯

]פרא"ִהקרוי "ס[ קטע זה לקוח ממדרש תנאי לספר ויקרא  שלוש-עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן:

והוא מציג שלושה-עשר כללים שבעזרתם ממצים חכמים רעיונות חדשים מתוך קריאה מדוקדקת

 קבע שבעה כללים שכאלה,]בסוף המאה הראשונה לפני הספירה[בפסוקי המקרא. כבר הלל הזקן 

 התוספו עליהם עוד שישה. אמירת שלוש-]תחילת המאה השנייה לספירה[ובימיו של ר' ישמעאל 

עשרה המידות במסגרת תפילת שחרית מתועדת כבר בספרות הגאונים, וגם בה יוצאים ידי חובת

לימוד התורה שבעל פה. העיסוק במידות קושר בין התורה שבכתב לבין פרשנותה בתורה שבעל פה

ומהדק את הקשר שבין השתיים, כדברי סיכום לכל יחידות הלימוד שבתפילה.

 קל וחומר: השוואת שני עניינים, אחד קל ואחד חמור, כאשר מן]א[ואלו הן שלוש עשרה המידות: 

האחד מסיקים בדרך הגיונית לגבי האחר: אם בעניין קל נקבע דין כלשהו, על אחת כמה וכמה שלפחות

 גזירה שוה: מילים זהות או דומות, הכתובות בשני עניינים]ב[. ]וכן להיפך[דין זה יחול גם בעניין החמור 

ראש מדרש ספרא
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¸·È˛cÀ·À‰ ¯ÃlÀÓÕÓ „ÕÚœŸÈÀÂ ¨«Ÿ·@À‰ ¯ÃlÀÓÕÓ „œÆ«Ù«q

¸‚È˛ÂŸÎÕ÷ ÔŸÕÎ ÈŸ·»˙œ‰ ÌÈÃnÃÎŸÁœ÷ÈœÊ ÌÈŒ‡ ‰ŒÊ ̇ŒÚ ̈ ‰Ã÷ „ŒiÀ‰ ‡«·ÃkÀ‰ ·»˙ÃgŸÏœ÷ÈœÂ ÈŸÈÃÎŸÚÈXÃa ÕÈÕ‰ÈŒÆÌ

   ÔÊÁÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ‡ ‰Â‰È ¨^È¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ¨»È

÷ŒiœaÀŒa ‰Õ‰ ˙ÈÃnœcOÀa ÷œÓŸ‰Õ· ‰TŸÈÀÓÕÂ »ÈŸÕ̇Á ÔŒÏŸa »LŸ˙T«˙Œ¨^

ÂŸ÷À ÌÃÚ⁄·Àa ^EŸÈœ‡YÀk ‰œÓÈÕÏ«Ú ÈÀÎ» ÌŸ÷Àœ«ÓEK ÌÈœÆ˙«i

 בניין אב: יצירת עקרון]ג[שונים, מאפשרות ללמוד דין חדש בעניין אחד מדין שנאמר בעניין האחר. 

כללי על יסוד מה שנאמר בפסוק אחד או בשני פסוקים. עקרון זה חל על כל המקרים הדומים לאלה

 כלל ופרט: כאשר לגבי עניין מסוים מופיעים במקרא בזה אחר זה ביטוי]ד[. ]או בפסוקים[שבפסוק 

 פרט]ה[מכליל וביטוי המציע פירוט חלקי של ההכללה - חל הדין רק על מה שנאמר בפירוט החלקי. 

וכלל: כאשר לגבי עניין מסוים מופיעים במקרא בזה אחר זה ביטוי מפרט וביטוי מכליל - חל הדין על

 כלל ופרט וכלל: כאשר לגבי עניין מסוים מופיעים במקרא בזה אחר זה]ו[כל מה שבביטוי המכליל. 

ביטוי מכליל, ביטוי מפרט ושוב ביטוי מכליל - חל הדין על כל הפרטים הדומים לאלה שהובאו בפירוט.

. וכן]ה[ ו-]ד[ אבל כאשר הביטוי המכליל זקוק לביטוי המפרט לצורך הבהרה - אין להפעיל כללים ]ז[

 כאשר ישנן במקרא שתי]ח[במקרה ההפוך, כאשר הביטוי המפרט זקוק לביטוי המכליל לשם הבהרה. 

הוראות נפרדות: האחת כללית, וכוחה יפה לפרטים רבים, והאחרת ממוקדת בפרט מסוים מתוך הכלל

]ט[ומלמדת לגביו דבר חדש - מה שנאמר על הפרט האחד כוחו יפה גם לגבי שאר הפרטים שבכלל. 

כאשר ישנן במקרא שתי הוראות נפרדות: האחת כללית, וכוחה יפה לפרטים רבים, והאחרת ממוקדת

בפרט מסוים מתוך הכלל ואומרת לגביו דבר שהוא דומה למה שנאמר על הכלל - תופעה זו באה ללמד

 כאשר ישנן במקרא שתי הוראות נפרדות: האחת]י[שיש להקל בדינו של אותו פרט ביחס אל הכלל. 

כללית, וכוחה יפה לפרטים רבים, והאחרת ממוקדת בפרט מסוים מתוך הכלל ואומרת לגביו דבר שאיננו

דומה למה שנאמר על הכלל - תופעה זו באה ללמד לגבי דינו של אותו פרט ביחס אל הכלל, שיש להקל

 מה שהיה בתוך הכלל והוצא ממנו כדי לומר לגביו דבר חדש,]יא[בו מצד אחד ולהחמיר בו מצד אחר. 

]יב[אי אפשר יותר לראותו כחלק מן הכלל, אלא אם כן התורה אומרת מפורשות שניתן לעשות כן. 

ניתן ללמוד פרטים לגבי עניין מסוים האמור בתורה מתוך ההקשר שבו הוא נתון, או ממה שנאמר

 בין שני פסוקים הסותרים זה את זה אפשר לפשר בעזרת פסוק שלישי.]יג[בסופו. 

  כסיום לקריאת הקטעים העוסקים בקרבנות, וכהמשך ללימוד המידות שהתורה נדרשת בהן,יהי רצון:

, המבקשת שהמקדש ישוב לעמוד על מכונו מכאן,]שמקורה במסכת אבות שבמשנה[באה תחינה קצרה 

ושהמתפלל יזכה להמשיך ולהעמיק בתורה מכאן.

  כימי קדם.כימי עולם:  ∞

משנה אבות ה, כג
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Ô·¯„ ˘È„˜

ÈœŸ̇bÃcÃÂ ÏŸÈœŸ̇cKÃ÷ ÷ŸÓÕaU dÀÆ‡

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÚÀÏŸÓÀc ‡œ· ÈŸÎ ‡Tœ˙»ÚYÕÂ ¨dŸÈÃÓŸÏœ_È

ÓÃÏŸ˙»ÎÕÂ dŸÈÃŸ̂ÓÃt Á‹JYÕÂ dœÓ ·VJÈŸ÷œÁÈÕÆd

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÁÃiÕ·» Ô«ÎÈŸÓ«ÈÕ·» Ô«ÎÈŸÁÃiÕc ÈŸÎÀa ÏÕ˙È

Èœ◊Ÿ‡TÕa ¨ÏÃÚ⁄‚ÀÏÀ·» ‡œÊŸÓÃ¨·ÈXJ Ô

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÈ ÆÔŸ‰Õ÷ ‡ŸÓÕaU dÀÓ ‡Ÿ·ÀÏ _UŸÚÀÏÃÌ

Ï»ŸÚÀÏŸÓÕÚ ÈÀÏŸÓÃiÀÆ‡

ÈœŸ̇aÀÂ _UŸÈœ÷ŸzÃaÃÂ ÁŸÈœŸ̇tÀ‡ÃÂ ¯ŸÈœŸ̇Ó«¯ÃÌ

ÂŸÈœŸ̇ÃrÕÂ ‡ŸÈœŸ̇‰ÃcÀÂ ¯ŸÈœŸ̇ÚÃlŒÂ ‰ŸÈœŸ̇‰ÃlÀÏ

÷ŸÓÕc dŸ÷ERÀa ‡ŸÆ‡»‰ _ÈX

‡ÀÓÕÆÔ

ÏŸÚÕlÀÓ ‡œk ÔÀa ÏœÎYÀÀ̇‡  ¸· ˙·˘˘Â·‰∫

ÏŸÚÕlÀÏ ‡ŸÚÕlÀÓ ‡œkÀa ÏœÎYÀÀ̇‡˛

ÂŸ÷œ˙TÈÀz ‡‹÷ŸaŸÁÀÀ̇Â ‡ŸŒÁ¤ÓÀÀ̇‡

cÃ‡⁄Óœa ÔTÈŸÚÀÏŸÓÀÂ ¨‡Ÿ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

ÚÃÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸÚÃaU ÏÀÀÔ

ÂŸÚÃz ÏÃÏŸÓœÂ Ô«‰ÈBÈŸÚÃk ÏÀz ÏÃÏŸÓœ˙ ÈBÈÃÏŸÓœ¨Ô«‰ÈBÈ

ÂŸÚÃk ÏÀÓ ÏÀc Ô‡ŸÚÀÒŸa ÔÈNŸÈU«‡ŸÀ̇¨‡

cœ· ÈŸ‡ÃŸ̇cK ‡Tœ÷ÈÀ‰ ‡ÀÔÈB

ÂŸ· ÈDŸÎÀ‡ Ï⁄Ã̇Â ¯Ã‡⁄Ã̇Æ¯

ÈŸ‰ÕÏ ‡ŸÏ» Ô«‰Ÿ÷ Ô«ÎŸÏÀÓÀaU ‡À¨‡

  אמירת הקדיש שלאחר הלימוד מסמנת את סיום היחידה הראשונה של תפילת השחרית.קדיש דרבנן:

על קדיש זה ראה עמ' 205.

∫ÌÂ‚¯˙

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È
¸ÔÓ‡˛Æ

ÍÈÏÓÈÂ ÂÂˆ¯Î ‡¯·˘ ÌÏÂÚ·
ÆÂÁÈ˘Ó ·¯˜ÈÂ Â˙ÚÂ˘È ÁÈÓˆÈÂ Â˙ÂÎÏÓ

¸ÔÓ‡˛Æ

˙È· ÏÎ ÈÈÁ·Â ÌÎÈÓÈ·Â ÌÎÈÈÁ·
¨·Â¯˜ ÔÓÊ·Â ‰¯‰Ó· Ï‡¯˘È

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â
¸ÌÏÂÚÏ ¨Í¯Â·Ó ÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ È‰È ÆÔÓ‡

ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ˛Æ
ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ

Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘
¸ÔÓ‡˛Æ

 ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ¸·∫‰·Â˘ ˙·˘

˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ˛

¨˙ÂÓÁ‰Â ˙ÂÁ·˘˙‰ ¨˙Â¯È˘‰Â
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ¨ÌÏÂÚ· ˙Â¯Ó‡‰

¸ÔÓ‡˛Æ

ÂÈ˙Â·¯ ÏÚÂ Ï‡¯˘È ÏÚ
¨Ì‰È„ÈÓÏ˙ È„ÈÓÏ˙ ÏÎ ÏÚÂ Ì‰È„ÈÓÏ˙ ÏÚÂ

¨‰¯Â˙· ÌÈ˜ÒÂÚ˘ ÈÓ ÏÎ ÏÚÂ
‰Ê‰ ˘Â„˜‰ ÌÂ˜Ó·˘
¨ÌÂ˜ÓÂ ÌÂ˜Ó ÏÎ·˘Â

¨·¯ ÌÂÏ˘ ÌÎÏÂ Ì‰Ï È‰È

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

ÌÈÏ·‡Â Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰
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ÁœpÀÂ ‡ŸÁœÒŸcÀÂ ‡ŸÁU⁄ÓÕÈ

ÂŸÁÃiÕ‡ È⁄ÎÈXÕÓ» ÈŸ«ÊÕÂY ÈœÁÈÕ¨È

Ù»‹JYÀÓ ‡œ‡ Ì@˜ Ô⁄c Ô«‰»·œ· Èœ÷ŸÓÃiÀÂ ‡Ÿ‡ÃÚYÀ¨‡

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

ÈŸ‰Õ÷ ‡ŸÏÀÓÀaU ‡ÀÓ ‡œ÷ ÔŸÓÃiÀ‡

ÂŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœÚ ÌÈÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÏ

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

Ú›◊Œ÷ ‰ÀÌ«Ï ¸· ˙·˘˘Â·‰∫ ‰ÃgÀÌ«Ï˛

aœÓŸÓ«¯Àa ‡»‰ ÂÈŸÁU⁄ÓÀÈ ÂÈÃÚ⁄◊Œ÷ ‰ÀÚ Ì«ÏÀÏÕ»È

ÂŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

˙·˘ È¯ÂÓÊÓ

Ï »„«‰Ã· »‡YN ‰Â‰Èœ÷Ÿ«Ó· »ÚÈD«‰ ¨ÀÚÃnœÚ ÌÈ⁄Ïœ˙¿ÈÀÆÂÈ

÷œÊ ¨«Ï »¯ÈÃnŸ◊ ¨«Ï »¯œa »ÁÈŸÎÀ ÏœÙŸÏŸ˙«‡ÀÆÂÈ

‰œŸ̇‰ÃÏŸa »ÏŸ÷ÕÈ ¨«÷EJ Ìœ◊ŸÓÃÏ ÁÕÓ ·Ÿ·Ã÷OÕÆ‰Â‰È È

ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁÂ ÔÁ
ÁÂÂ¯· ˙ÂÂÊÓÂ ÌÈÎÂ¯‡ ÌÈÈÁÂ

¨ı¯‡·Â ÌÈÓ˘·˘ Ì‰È·‡ ÈÙÏÓ ‰ÚÂ˘ÈÂ
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â

¸ÔÓ‡˛Æ

ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ·¯ ÌÂÏ˘ È‰È
Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÌÈ·ÂË ÌÈÈÁÂ

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â
¸ÔÓ‡˛Æ

ÌÂÏ˘ ‰˘ÂÚ ¸· ˙·˘˘Â·‰∫ ÌÂÏ˘‰˛

ÂÈÏÚ ÌÂÏ˘ ‰˘ÚÈ ÂÈÓÁ¯· ‡Â‰ ÂÈÓÂ¯Ó·
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚÂ

¸ÔÓ‡˛Æ

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

  כאן נפתחת היחידה השנייה של תפילת שחרית של שבת ועיקרה מזמורי תהלים, שנצטרפומזמורי שבת:

להם קטעי מקרא נוספים וכן פיוט וברכות. מקצת ממרכיביה של יחידה זו נאמרים אף בימות החול,

אך ביום השבת, שהאדם פנוי בו ממלאכה וזמנו בידו, נוספו עליהם קטעים רבים המרבים לדבר בשבחם

של ה', יום השבת, התורה, המצוות ועם ישראל. חלקה הראשון של היחידה כולל מזמורים ופיוט בעל

גוון מיסטי. חלק זה התהווה מימי הגאונים ולאחריהם, אך קשה לעמוד על מיבנהו ועל העקרון שהנחה

את בחירת מרכיביו וסידרם, וקיימים בכתבי-היד הבדלים ניכרים בין מנהגים שונים בעניין זה. מּובנה

, והוא כולל גם]שראשיתו להלן, עמ' 147[יותר הוא חלקה השני של היחידה, הקרוי "פסוקי דזמרה" 

שתי ברכות, אחת בראשו ואחת בסופו.

  לפי ספר דברי הימים נאמר מזמור זה בידי המלך דוד כשהעלה את ארון הברית אל ירושלים.הודו:

, נאמר מזמור זה בפי הלויים יום יום מאז הובא הארון]פרק יד[לפי החיבור התנאי סדר עולם רבה 

 התגאו בזה ששמו הקדוש התהללו בשם קדשו:     מעשיו. עלילתיו:   וכך תפרסמו אותו ברבים.  קראו בשמו:  ∞

דברי הימים-א טז, ח-לו

  fl
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cœÂ ‰Â‰È »÷YŸÚ‹a ¨«fÃwŸÙ »÷ÀÀz ÂÈÀÓœÆ„È

ÊœÎŸ »¯œÙŸÏŸ‡›̇À‡ ÂÈ⁄÷ŒÚ ¯À◊ÀÓ ¨‰›ÙŸÀ̇Ó» ÂÈœ÷ŸtŸËÕÙ ÈœÆ»‰È

ÊŒÈ ÚUœ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÃ·Ÿa ¨«cŸÕÈ ÈÃÚ⁄a ·SŸÁœÆÂÈTÈ

‡ ‰Â‰È ‡»‰¤‰¿Õa ¨»ÈŸÎÀ‰ ÏÀ‡ÀÓ ıWœ÷ŸtÀËÀÆÂÈ

ÊœÎŸÏ »¯ŸÏ«ÚÀa ÌŸc ¨«˙ÈXÀ·Àˆ ¯œeÀÏ ‰Ÿ‡ŒÏŒÆ¯«c Û

‡⁄÷Œk ¯À‡ ˙UŒ‡ ˙Ã·Ÿ‰TÀ÷» ¨ÌŸÚ»·ÀÏ «˙ŸÈœŸ̂ÁÀÆ˜

ÂÃiÃÚ⁄Óœ‰CÈÀÏ ŸÈÃÚ⁄Ï ·SŸÁ›Ï ¨˜ŸÈœ◊Ÿ‡TÕa ÏŸÏ«Ú ˙ÈXÀÆÌ

ÏÕÓ‡›Ï ¨¯Ÿ‡ ^ŒzÕ‡ ÔŒk ıWŸÀÚÃÁ ¨ÔŒ·Œ ÏÃÁ⁄ÏÃŸ̇ÎŒÆÌ

aœ‰Ÿ˙«ÈŸÎŒÓ ÌŸÕ̇Ó ÈœÒŸtÀk ¨¯œÓŸÚÃÂ ËŸ‚Àa ÌÈXÀÆd

ÂÃiœŸ̇‰ÃlŸÓ »Îœ‡ È«bŒÓ» ¨È«b ÏœnÃÓŸÏÀÎÀ‡ ‰ŒÚ ÏÃ‡ ÌÃÁÕÆ¯

‰ ‡¿œpœÁÈÃÏ Ÿ‡œÏ ÷ÈŸÚÀ÷ŸÂ ¨ÌJÃÎ«iÃÚ Á⁄ÏÕ‰ÈŒÓ ÌŸÏÀÎœÆÌÈ

‡Ãz ÏœbŸa »ÚœÓŸ÷œÁÈÀ·» ¨ÈœŸ·œ‡ÈÃ‡ ÈÃz ÏÀÆ»ÚV

÷œÏ »¯ÈÃk ‰Â‰ÈÀ‰ ÏÀ‡Àa ¨ıWÃrŸÓ »¯œ‡ Ì«iŒÈ Ì«È ÏŸÚ»÷ÀÆ«˙

ÒÃtŸ· »¯ÃÈ«bœ‡ ÌŒk ˙Ÿa ¨«„«·ŸÎÀ‰ ÏÀÚÃnœ ÌÈœÙŸÏŸ‡›̇ÀÆÂÈ

kœ‚ ÈÀÓ» ‰Â‰È Ï«„Ÿ‰‹lÀÓ ÏŸ‡›Â ¨„ŸÚ ‡»‰ ‡T«Ãk ÏÀ‡ Ï¤‰¿œÆÌÈ

kœk ÈÀ‡ Ï¤‰¿Õ‰ ÈÀÚÃnœ‡ ÌÈ¤ÏœÏÈœÂ ¨ÌÈÃ÷ ‰Â‰ÈÀÓÃÈœÚ ÌÀ◊ÀÆ‰

לירושלים ועד שהקים שלמה את המקדש. המזמור מצוי בסידור התפילה מאז ימי הגאונים, ונראה

שהוא נבחר לפתוח את יחידת המזמורים בגלל הקריאה שבראשו להודות, לשיר ולזמר לה'. אל מזמור

זה נספח עוד אוסף של פסוקי שבח ובקשה. פסוקים אלה לקוחים ממזמורים שונים המצויים בכל

חמשת חלקיו של ספר תהלים, ואולי אמירתם באה כתחליף לאמירת ספר תהלים כולו.

  פנו אל ה' בתפילה שיגלה את עוזו וגבורתו ויושיעכם.דרשו ה' ועזו:  המבקשים את קרבתו.   מבקשי ה': נקרא עליכם.  

לשלושת[  דברי ההבטחה דבר צוה:  חוקי התורה אשר נתן.   משפטי פיהו:  התפללו לפניו בכל עת.   בקשו פניו תמיד:

כמעט וגרים  אנשים שמספרם מועט.    מתי מספר: להתחייבות גמורה שתוקפה לעולם.    לחק: אשר הודיע.   ]האבות
ויוכח וחסרי זכויות תושב, כאדם המתגורר במקום שאין לו בו זכות קניין.   ]"כמעט"[  האבות היו מעטים במספרם בה:

  אנשים אשרבמשיחי: לבל יפגעו בהם.   ]]בראשית כ[כגון אבימלך מלך גרר [  ה' הזהיר מלכים עליהם מלכים:
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Â „«‰Ÿ‰ÀÏ ¯@ŸÙÀÀÚ ¨ÂÈ›Â ÊŸÁŒÂEÀa ‰œÓŸÆ«ÓS

‰ÀÏ »·ÃÓ ‰Â‰Èœ÷ŸtŸÚ ˙«ÁÃnœ‰ ¨ÌÈÀÏ »·Ãk ‰Â‰ÈÀÂ „«·ÀÚ›ÆÊ

‰ÀÏ »·Ãk ‰Â‰ÈŸ÷ „«·Ÿ◊ ¨«ÓŸÓ »‡œŸÁÀ·» ‰›Ï »‡ŸÙÀÀ¨ÂÈ

‰œ÷ŸzÃÁ⁄Ï »ÂÃa ‰Â‰ÈŸ‰ÃÆ÷CS ˙UE

ÁœÓ »ÏÈœlŸÙÀÀk ÂÈÀ‰ ÏÀ‡À‡ ¨ıWÃz Ûœz Ô«kÕ·Õa ÏÃz ÏœÆË«n

Èœ◊ŸÓŸ‰ »ÁÃgÀÓÃÈœÂ ÌŸÀ̇‚Õ‰ ÏÀ‡ÀÂ ¨ıWŸÈ›Ó‡Ÿ· »¯ÃÈ«bœÓ ‰Â‰È ÌÀÏÀÆ_

ÈœÚYÃ‰ ÌÃiÀÓ» ÌŸÈ ¨«‡«ÏÃÚ⁄‰ ı¿ÃrÀÂ ‰CŸÎÀ‡ Ï⁄÷ŒÆ«a ¯

‡ÀÈ ÊŸpUŸÚ »⁄Õ̂‰ ÈÃiÀÚÃÓ ¨¯œlœÙŸÕk ‰Â‰È Èœ· ÈÀÏ ‡œ÷Ÿ‡ Ë«tŒ‰ ˙À‡ÀÆıW

Ï »„«‰Ãk ‰Â‰Èœk ¨·«Ë ÈœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸÆ«c

ÂŸ‡œÓŸ÷«‰ ¨»¯œÚÈÕ‡ »¤‰¿ÕÈ Èœ÷ŸÚÕÂ ¨»ŸaKŸÕ̂Â »Ÿ‰ÃvœÏÈÕÓ »œ‰ ÔÃÈ«bœ¨Ì

ÏŸ‰›Ï ˙«„Ÿ÷Õ÷EJ ÌŒÏ ¨^Ÿ‰œ÷ŸzÃaÕÁÃa œŸ̇‰œlÀŒ̇Æ^

aÀ‡ ‰Â‰È _»¯¤‰¿ÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕÓ Ïœ‰ ÔÀÏ«ÚÀÂ ÌŸÚÃ‰ „ÀÚ›ÏÀ¨Ì

ÂÃi›Ó‡ŸÎ »¯À‰ ÏÀÚÀ‡ ÌÀÓÕÂ ÔŸ‰ÃlÕÏ ÏÃÆ‰Â‰È

Ó«¯Ÿ‡ ‰Â‰È »Ó¤‰¿ÕÂ »ÈŸ‰œ÷ŸzÃÁ⁄Ï »ÂÃ‰⁄‚U ÌIŸÏÀÆ‡»‰ ÷«„J ¨ÂÈ

Ó«¯Ÿ‡ ‰Â‰È »Ó¤‰¿ÕÂ »ÈŸ‰œ÷ŸzÃÁ⁄Ï »ÂŸ‰Ãk ¨«÷EJ ¯œ‡ ‰Â‰È ÷«„J È¤‰¿ÕÆ»È

ÂŸÈ Ì»ÁU ‡»‰ŸÎÃtÕÚ ¯ÀÂ Ô«ŸÈ ‡¿Ã÷ŸÁœÂ ¨˙ÈŸ‰œaYÀÏ ‰Ÿ‰À÷œ‡ ·ÈÃÂ ¨«tŸÈ ‡¿ÀÚœk ¯ÈÀÁ Ï⁄ÓÀÆ«˙

‡ÃzÀ˙ ‡¿ ‰Â‰È ‰œÎŸÏÀÁU ‡⁄ÓŒÓ ^ÈœnŒpœÁ ¨ÈÃÒŸcŸÂ ^Ã‡⁄ÓœzŸz ^ÀÓœÈ „ÈœvŸ»¯œÆÈ

ÊŸÎ›ÁU ¯⁄ÓŒÂ ‰Â‰È ^ÈÃÁ⁄ÒÀk ^ÈCœÓ ÈÕÏ«ÚÀ‰ ÌÕnÀÆ‰

zŸÚ »›Ï ÊÕ‰¿‡œÚ ¨ÌÈÃÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕb ÏÃ‡⁄ÂÀÂ ¨«˙ŸÚ‹a «fÃgŸÁÀÆÌÈN

תהלים צט, ה

תהלים צט, ט

תהלים עח, לח

תהלים מ, יב

תהלים כה, ו

תהלים סח, לה-לו

  שבחו את ה' עלהבו לה' כבוד ועז: מטיל יראה.    נורא:האצלתי עליהם מקדושתי, בדומה למשיחת מלך או כהן.   

מכוח מלכות[  העולם יתקיים תכון תבל בל תמוט:  כל יושבי תבל.   כל הארץ: רעדו, יראו.    חילו:כבודו ועוזו.   

  בכל זמן וזמן.מן העולם ועד העלם: להתגאות בכך שזכינו להלל אותך.    להשתבח בתהלתך: ולא יתמוטט.   ]ה'

  יעורר, ישלח.יעיר:  מרבה לשכך את כעסו.   והרבה להשיב אפו:.   ]או לארון הברית[  כינוי לבית המקדש להדם רגליו:

  גדולתו ניכרת בעולם על ידי הנפלאות שעשה לישראל.על ישראל גאותו:  ישמרוני.   יצרוני:  תמנע.   תכלא:
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‡ ‡T«¤‰¿œÓ ÌÈœnœcOÀ÷Œ‡ ¨^ÈÕÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕ¨Ï

 ‡»‰›̇ÕÚ Ô›Â ÊŸÃ̇Ú⁄‹̂Ï ˙«ÓÀÚÀa ¨ÌÀ‡ _»¯¤‰¿œÆÌÈ

‡Õ ÏŸ‡ ¨‰Â‰È ˙«ÓJÕ ÏŸÙ«‰ ˙«ÓJœÚÈÃÆ

‰œpÀ◊Õ÷ ‡›ÙÕ‰ ËÀ‡À‰ ¨ıWÀ÷Õb ·ŸÚ Ï»ÓÃb ÏÕ‡œÆÌÈ

ÏÃ‰ ‰Â‰ÈÃÈŸÚ»÷ÀÚ ¨‰ÃÚ ÏÃnŸ· ^œÎYÀŒ̇q ^ŒÏÀÆ‰

ˆ ‰Â‰ÈŸ·ÀÚ ˙«‡œnÀÓ ¨»œ◊ŸbÀÏ ·À‡ »¤‰¿ÕÈ ÈÃÚ⁄Ò ·SŒÏÀÆ‰

ˆ ‰Â‰ÈŸ·À‡ ¨˙«‡Ã÷Ÿ‡ ÈVÀa Ì@›ËÕÁÃa ÀÆ_

÷«‰ ‰Â‰ÈœÚÈÀ‰ ¨‰ÃnŒÏŒÈ _ÃÚ⁄Õ· »Ÿ‡YJ Ì«ÈÕÆ»

÷«‰œÚÈÀ‡ ‰ŒÚ ˙ÃnŒ·» ¨^À‡ _VŒ ˙ÃÁ⁄ÏÀŒ̇ÚY» ¨^ÕÂ ÌŸÃrŸ‡ÕÚ ÌÃ‰ „ÀÏ«ÚÀÆÌ

ÃÙŸ÷ÕÁ »œkŸÀ̇Ï ‰ÃÚ ¨‰Â‰ÈŒÊŸÓ» »VÀ‚œpÕÆ‡»‰ »

kœÈ «· Èœ◊ŸÓÃÏ ÁœaÕk »œ· ÈŸ÷Õ· «÷EJ ÌÀËÀÁŸÆ»

ÈŸ‰œÁ ÈÃÒŸcŸÚ ‰Â‰È ^ÀÏÕk ¨»ÈÃ‡⁄÷ŒÈ ¯œÁÃÏŸÏ »ÀÆ_

‰Ã‡YÕÁ ‰Â‰È »ÃÒŸcŒÂ ^ŸÈŒ÷ŸÚ⁄z ^œzŒÏ ÔÀÆ»

Ó»˜ÀÚ ‰ŒÊŸ˙TÀl ‰ÀÙ» ¨»ŸÏ »BŸÓÃÚÃÁ ÔÃÒŸcŒÆ^

‡À›Îœ‡ ‰Â‰È È¤‰¿Œ‰ ¨^ÈÃnÃÚÃÏŸÓ ^Õ‡ŒÓ ıWœŸ̂ÈTœ¨Ì

‰ÃÁYŒt ·œÂ ^ÈÃ‡⁄ÓÃÏŸ‡ÕÆ»‰

ÔÊÁ‡   Ã÷Ÿ‰ ÈVÀÚÀ÷ ÌŒkÀÎÀ‡ ¨«l ‰Ã÷Ÿ‰ ÈVÀÚÀ÷ ÌŒ‡ ‰Â‰È¤‰¿ÀÆÂÈ

ÂÃ‡⁄œa ÈŸÁÃÒŸcŸ· ^ÀËÃÁŸzœÈ ¨ÈÀ‚ÕÏ Ïœaœa ÈœÚ»÷ÈÀŒ̇¨^

‡À÷œÏ ‰TÈÃk ‰Â‰Èœ‚ ÈÀÓÃÚ ÏÀÏÀÆÈ

כאשר יחלנו  לנצח.    עד העולם:  הדריכם כרועה.   ורעם:  מחסה ומגן.   משגב: הרשעים המתגאים בכוחם.    גאים:
  אף אם תרבה לבקש, אמלא כלהרחב פיך ואמלאהו:  לעזרה.   עזרתה: כמו שאנו אכן מקווים שתעשה.    לך:

  עשה עמי חסד.גמל עלי:משאלותיך.   

תהלים צד, א-ב

תהלים ג, ט

תהלים מו, ח

תהלים פד, יג

תהלים כ, י

תהלים כח, ט

תהלים לג, כ-כב

תהלים פה, ח

תהלים מד, כז

תהלים פא, יא

תהלים קמד, טו

תהלים יג, ו
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ÓœÊŸ÷ ¯«ÓœÁ ¯È⁄‹kÃ‰ ˙ÃaÃÈœÏ ˙ŸÂ@œ∫„

‡⁄Ó«¯œÓŸk ‰Â‰È ^œlD Èœ˙ÈÀœÂ ¨ÈŸ◊ ‡¿œnÃÁŸzÀ‡ ›ÈŸ·ÃÏ Èœ∫È

‡ ‰Â‰È¤‰¿À÷ ¨ÈœeÃÚŸzœ‡ ÈÕÏŒÂ ^ÈÃzœtYÀ‡Õœ∫È

‰ ‰Â‰ÈŒÚ¤Ïœ˙ÈÀÓ œ÷ ÔŸ Ï«‡ÃÙŸ÷œÁ ¨Èœiœ˙ÈÃœÓ ÈœiÀ∫¯«· ÈDY

ÊÃnŸÏ »¯ÃÁ ‰Â‰È⁄ÒœÂ ¨ÂÈ@ÈŸÏ »„«‰ŸÊÕÎŒ∫«÷EJ ¯

kœ‚W ÈÃa ÚŸ‡ÃÁ «tÃiœa ÌÈœa ¨««ˆYÀÚŒÈ ·WÀÏœa ÔÈŒÎœÂ ÈŸÏÃa›pX ¯MÀ∫‰

ÂÃ‡⁄œ‡  ÈÀÓÃzYœ· ÈŸ÷ÃÏŸÂœa ¨ÈÃ‡ ÏŒÏ Ë«nŸÏ«ÚÀ∫Ì

a ‰Â‰Èœ«ˆYŸ‰ ^ŒÚ¤ÓÃzEÀÏ ‰Ÿ‰ÃÚ ÈXY›‰ ¨ÊœÒŸzÃzYÀÙ ÀŒ‰ ^ÈÀÈœ˙Èœ Èœ·Ÿ‰À∫Ï

‡ÕÏŒ‡ ‰Â‰È ^ÈŒÂ ¨‡TOŸ‡Œ‡ Ï⁄IÀ‡ ÈŒŸ̇ÁÃpÀ∫Ô

ÓÃa ‰ŒÃ̂a ÚŸÓ@œa ÈŸzEXœ‡ ÈŒ÷ ÏÀÁÃ‰ ¨˙⁄Ú ^E«ÈÀÙÀ‰ ¯⁄ÈÃbœ‡ „È⁄ÓœzŒ∫^

÷ŸÓÃÂ ‰Â‰È ÚŸÁÀpÕœ‰ ‰Â‰È ¨È¤ÈÕÚ ‰›ÊÕÏ ¯œ∫È

ÔÊÁ‰   ÀÙÃÎŸzÀÓ œÒŸtŸÏ ÈDŸÓÀÏ Ï«Áœt ¨ÈœzÃÁŸzÀ◊ ÃwœÂ ÈÃzŸ‡ÃfŸVœ◊ ÈœÓŸÁÀ∫‰

ÏŸÓÃÚÃÈ ÔŸÊÃnŒÎ ^YÀÂ „«·ŸÈ ‡¿œc›‡ ‰Â‰È ¨Ì¤‰¿ÃÏ ÈŸÏ«ÚÀjC«‡ ÌÀ∫

‰„ÈÓÚ  Ó ‰Â‰ÈŒÏŒÓ ‰Â‰È ¨_ÀÏÀÈ ‰Â‰È ¨_œÓŸÏ _¿ŸÚ›ÏÀÂ ÌÀÚŒÆ„

תהלים ל

  מזמור זה נוסף ליחידת המזמורים בהשפעת המקובלים רק במאה הי"ח.מזמור שיר חנכת הבית לדוד:

אפשר שמתחילה הוא נועד להאמר רק בימי החנוכה, אך עם הזמן החלו לאומרו בכל יום ויום.

  הכרזה חגיגית זו על נצחיות מלכותו של ה' מצויה כבר בספרות הגאונים, ושם אף מודגשה' מלך וכו':

  התפללתי.שועתי:       לא נתת לאויבי לשמוח בכשלוני.  לא שמחת איבי לי: העלית אותי ממעמקי צרותי.    דליתני:  ∞

  רק זמן מועט הוא עומד בכעסו.רגע באפו:  לשמו הקדוש.   לזכר קדשו:ל.   ֹ  כשמנעת את רדתי אל השאומירדי בור:

  גם אםבערב ילין בכי ולבקר רנה:  אך בני האדם הם לו לרצון במשך תקופה ארוכה, כשנות חיים.   חיים ברצונו:

בל אמוט:  בעת שהייתי שרוי בשלווה.   בשלוי:יהיה האדם שרוי בערב בצער, הרי שכבר בבוקר תבוא אליו השמחה.   
היודך עפר       מה תועלת יש במותי?  מה בצע בדמי: נתת לי חוזק והגנה.    העמדתה להררי עז:לא אמעד ואפול.   

למחול לי: אבלי, בכיי.    מספדי:ב ונהיה לעפר, להודות לך ולספר את חסדך?   ָ  כלום יכול המת, השהיגיד אמתך:
תרת את השק שחגרתי כביטוי לאבל ובמקומו חגרת למותנייִ  הפתחת שקי ותאזרני שמחה:לריקוד מתוך שמחה.   

   השירה המהללת את ה' לא תיפסק.יזמרך כבוד ולא ידם: שמחה.  

שמות טו, יח צג, א; תהלים י, טז;
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Ó ‰Â‰ÈŒÏŒÓ ‰Â‰È ¨_ÀÏÀÈ ‰Â‰È ¨_œÓŸÏ _¿ŸÚ›ÏÀÂ ÌÀÚŒÆ„

ÂŸ‰ÀÈÀÏ ‰Â‰È ‰ŸÓŒÏŒÚ _Ãk ÏÀ‰ ÏÀ‡À¨ıW

aÃ‰ Ì«iÃÈ ‡»‰œ‰ŸÈŒ‡ ‰Â‰È ‰ŒÁÀ÷» „Ÿ‡ «ÓŒÁÀÆ„

÷«‰œÚÈÕ‡ ‰Â‰È »¤‰¿ÕÂ »ÈŸaKŸÕ̂Ó »œ‰ ÔÃÈ«bœ¨Ì

ÏŸÏ ˙«„«‰Ÿ÷Õ÷EJ ÌŒÏ  ¨^Ÿ‰œ÷ŸzÃaÕÁÃa œŸ̇‰œlÀŒ̇Æ^

aÀ‡ ‰Â‰È _»¯¤‰¿ÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕÓ Ïœ‰ ÔÀÏ«ÚÀÂ ÌŸÚÃ‰ „ÀÏ«ÚÀ¨Ì

ÂŸ‡ÀÓÃk ¯À‰ ÏÀÚÀ‡ ÌÀÓÕ‰ ÔÃÏŸÈ»ÏÀÆd

k›‰ ÏÃpŸ÷ÀÓÀz ‰Ÿ‰ÃlÕÈ ÏÀ‰ ¨dÃÏŸÈ»ÏÀ   Æd‰·È˘È

ÏÃÓŸÃvÕÁÃÓ œÊŸÏ ¯«ÓŸÂ@œ∫„

‰ÃgÀÓÃÈœÓ ÌŸÒÃtŸk ÌÈXŸ‡ „«·ÕÓ» ¨ÏÃÚ⁄◊ÕÈ ‰ÀÓ ÂÈ@Ãbœ‰ „ÈÀÚÈNTÃ∫

Ï Ì«ÈŸÈ Ì«ÈÃaœÚÈÃ‡ ›ÓŒÂ ¨¯ŸÏÃÈŸÏÀl ‰ŸÏÃÈŸÏÀÈ ‰ŸÁÃeŒc ‰ÀÚÃ∫˙

‡Õ‡ ÔÈ›ÓŒÂ ¯Ÿ‡Õc ÔÈŸ·Àa ¨ÌÈXŸÏœ Èœ÷ŸÓÀÏ«˜ ÚÀ∫Ì

aŸÎÀ‰ ÏÀ‡ÀÈ ıWÀÀ̂eK ‡À·» ÌœˆOÕ˙ ‰Õ·ÕÓ ÏœlÕ‰ÈŒÏ ¨ÌÃgŒÓŒ◊ ÷À‡ Ì›‰Œa ÏÀ‰Œ∫Ì

ÂŸk ‡»‰ŸÁÀÀ̇È Ô›̂ÕÓ ‡ÕÁ‹tÀÈ ¨«˙À◊œk ◊ÈŸ‚œÏ ¯«aÀ‡ ı»¯›∫ÁU

ÓœˆOÕ‰ ‰ÃgÀÓÃÈœˆ«Ó ÌÀ˙» «‡ŸÙ»˜ÀÚ «˙Ã˙«ˆO ÏÀÂ ¨ÌŸ‡Õ ÔÈœÒŸzÀÓ ¯ÕÁÃnÀ∫«˙

z ‰Â‰È ˙U«zŸÓœÓÈÀÓ ‰Ÿ÷œ·ÈÃ ˙ÀÙŒÚ ¨÷Õ ‰Â‰È ˙»„Œ‡¤ÓÀÀÓ ‰ÃÁŸkœÓÈÃt ˙Œœ̇∫È

שיש לומר אותה בעמידה, בשל חשיבותה. מאז ימי הביניים היא נאמרת פעמיים, ליתר הדגשה. להכרזה

זו נספח פסוק נוסף המדבר במלכותו העתידית של ה'.

השמים מספרים  ∞  בכל זמן וזמן.   מן העולם ועד העולם:  להתגאות בכך שזכינו להלל אותך.   להשתבח בתהלתך:  ∞
אין אמר  מראה השמים וצבאם וחילופי הזמנים בין היום והלילה נותנים ביטוי לגדולת האל שבראם.   כבוד אל וכו':

שאיננו נשמע[   קולם קום:  השמים מבטאים אמנם את גדולת ה', אך לא בצלילים הנשמעים על ידי האוזן.   וכו':

ישישהשמש.     והוא:       השמים הם כאהל שבו שוכן השמש.  לשמש שם אהל בהם:.   ]אלא עולה מן ההתבוננות בהם
  המקום שממנו הוא זורח.מוצאו:  כמו גיבור השמח לרוץ ברשות הרבים כדי להתגאות בכוחו.   כגבור לרוץ ארח:

  טהורה, זכה.ברה:  מצות.   עדות:  מחומו.   מחמתו: המקום שבו הוא מסיים את הקפתו, במערב.    ותקופתו:

תהלים קו, מז-מח

תהלים קנ, ו

זכריה יד, ט

 תהלים יט
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tœÈ ‰Â‰È ÈB»wŸ÷ÀÓ ÌÈXŸ◊ÃnŸÁÕÏ ÈÕÓ ¨·œŸ̂ÂÃa ‰Â‰È ˙ÀÓ ‰TŸ‡œÚ ˙UÈÕÈÀÈœ∫Ì

Èœ‡YÃË ‰Â‰È ˙ŸÓ«Ú ‰T«‰ŒÏ ˙CÀÚÃÓ ¨„œ÷ŸtŸËÕ‡ ‰Â‰È È¤ÓŒˆ ¨˙ÀÈ »˜EÃÁŸcÀ∫Â

‰ÃpŒÁ¤ÓÀÓ ÌÈDœfÀ‰ÀÓ» ·œtÃÓ» ¨·T ÊŸÓ ÌÈN»˙œcŸ·ÃÂ ÷Ÿ›ÙŒÙ»ˆ ˙œ∫ÌÈ

bÃÚ ÌÃ·ŸcŸ ^œÊŸ‰Àa ¯À‰Œa ¨ÌŸ÷ÀÓŸÚ ÌTÕ∫·T ·M

÷Ÿ‚œÓ ˙«‡ÈœÈ ÈÀ·œÓ ¨ÔÈœpœÒŸzÀ ˙«¯ÃwÕœ∫È

bÃÓ ÌœfÕÁ ÌÈD⁄◊›Ú _Ã·ŸcŒ‡ ^ÃÈ ÏœÓŸ÷Ÿ· »Ïœ‡ ÈÀ‡ ÊÕ˙ÈÀÂ ¨ÌŸœwÕ˙ÈœÓ ÈœtŒ÷Ã∫·T Ú

 ÔÊÁ  Èœ‰ŸÏ »ÈŸ‡ Ô«ˆTœÓŸÙ ÈVœÂ ÈŸ‰Œ‚ŸÏ Ô«ÈœaœÏ ÈŸÙÀŒÂ ÈX»ˆ ‰Â‰È ¨^ÈŸ‚›‡⁄Ïœ∫È

pUŸˆ »Ãcœa ÌÈNÈÃÏ ¨‰Â‰ÈÃÈŸ÷À ÌÈXÀÂ‡À˙ ‰Ÿ‰œlÀ∫‰

Ï »„«‰Ãa ‰Â‰ÈŸÎœa ¨¯«pŸÕ·ŒÚ ÏÀÊ ¯«◊ÃnŸ∫«Ï »¯

÷œ÷ «Ï »¯ÈœÁ ¯ÈÀ‰ ¨÷@ÕËÈœ »·ÈÃbÕa ÔœŸ̇Ú»¯À∫‰

kœÈ ÈÀ÷Àc ¯Ÿ·ÃÂ ¨‰Â‰È ¯ŸÎÀÓ ÏÃÚ⁄◊Õa »‰Œ‡¤»ÓÀ∫‰

‡›‰Õˆ ·ŸÓ» ‰J@œ÷ŸtÀÁ ¨ËŒÒŒÓ ‰Â‰È „ÀÏŸ‡À‰ ‰À‡À∫ıW

aœ·EÃ÷ ‰Â‰È ¯ÀÓÃÈœ ÌÃÚ⁄·» ¨»◊ŸÁ»¯Ãt œk ÂÈÀˆ ÏŸ·À‡À∫Ì

k›Õk ÒÃpÕÓ „Õ‰  ÈÃiÀ ¨Ì›̇Õa ÔŸˆ«‡Àz ˙«¯Ÿ∫˙«Ó«‰

ÈœÓ »‡YÈÕk ‰Â‰ÈÀ‰ ÏÀ‡ÀÓ ¨ıWœnŒÈ »pÀk »¯»‚ÀÈ Ï›÷Ÿ·Õ˙ ÈÕ·Õ∫Ï

kœ‡ ‡»‰ ÈÀÓÃÂ ¯ÃiŒ‰œˆ ‡»‰ ¨ÈœeÀÂ ‰ÃiÃÚ⁄Ó›∫„

‰ ‰Â‰ÈÕÙœÚ ¯È⁄Ã̂È«b ˙œ‰ ¨ÌÕœÓ ‡ÈÃÁŸ÷ŸÚ ˙«·Ãnœ∫ÌÈ

שגיאות מי יבין:   שמירתם מביאה בעקבותיה שכר רב.  בשמרם עקב רב:   כולם מיוסדים על הצדק.  צדקו יחדו:
  עבירותזדים:  טהרני וזכני מעבירות שנעלמו מידיעתי.   מנסתרות נקני:מי יוכל להיות מודע לעבירות שעבר בשוגג?   

  מחסיצורי:   מחשבותי.  הגיון לבי:  אהיה תם, ללא מום של חטא.   איתם:  הצל, מנע.    חשך:הנעשות במזיד.   

  בנאמנות,באמונה: .  ]בעל עשרה מיתרים[  כלי נגינה נבל עשור:  נאה, ראוי להלל את ה'.   נאוה תהלה:  ∞ומעוזי.   

נתן באוצרות  אוסף למקום אחד, כמי שמקים חומה מחומרים פזורים.   כנס כנד:  גרמי השמים.   צבאם:ביושר.   
 נהיה ויהי:  יפחדו.   יגורו: .  ]הקרויים כאן "תהומות"[  כונס במעיינות שמתחת לפני האדמה מים רבים תהומות:

.]מלצאת לפועל[  מונע הניא:  מבטל את מזימותיהם.   הפיר עצת גוים:. ]ציוויו[  התקיים ויעמד:הדבר אשר אמר.   

תהלים לג
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Ú⁄Ã̂Ï ‰Â‰È ˙ŸÏ«ÚÀz ÌÃÚ⁄Ó›Ó ¨„ÃÁŸ÷ŸÏ ˙«·œÏ «aŸÂ ¯IÀ∫¯I

‡Ã÷Ÿ‰ ÈVÃ‡ È«b⁄÷Œ‡ ‰Â‰È ¯¤‰¿À‰ ¨ÂÈÀÚÀa ÌÀÁÃÏ ¯ŸÃÁ⁄ÏÀ∫«Ï ‰

ÓœgÀÓÃÈœ‰ Ìœaœ‡T ¨‰Â‰È ËÈÀ‡ ‰Œk ˙Àa ÏŸÕ‰ ÈÀ‡À∫Ì@

ÓœnŸ÷ Ô«Îœ·Ÿ‰ «zœ÷ŸbœÁÈÃ‡ ¨Œk ÏÀÈ Ï›÷Ÿ·Õ‰ ÈÀ‡À∫ıW

‰Ãi›̂ÕÈ ¯ÃÁÃÏ „œaÀ‰ ¨ÌÃnÕ·œ‡ ÔÈŒk ÏÀÓ ÏÃÚ⁄◊Õ‰ÈŒ∫Ì

‡Õ‰ ÔÈÃnŒÏŒ÷« _Àa ÚŸÁ ·TÀÈœb ¨ÏœÈ ‡¿ ¯«aœpÀÕ̂a ÏŸk ·T›ÁÃ∫

÷Œ‰ ¯MÃÏ Ò»qœŸ̇Ú»÷À·» ¨‰ŸÁ ·]ÕÈ ‡¿ «ÏÈŸÓÃlÕ∫Ë

‰œpÕÚ ‰Õ‡ ‰Â‰È ÔÈŒÈ ÏŸ‡VÀÏ ¨ÂÈÃÓŸÈÃÁ⁄ÏœÏ ÌÈŸÁÃÒŸ∫«c

ÏŸ‰ÃvœÓ ÏÈœnÀÂŒ ˙ÃÙŸ÷ÀÏ» ¨ÌŸÁÃ˙«iÀa ÌÀÚTÀ∫·

ÃÙŸ÷ÕÁ »œkŸÀ̇Ï ‰ÃÚ ¨‰Â‰ÈŒÊŸÓ» »VÀ‚œpÕ∫‡»‰ »

    ÔÊÁkœÈ «· Èœ◊ŸÓÃÏ ÁœaÕk ¨»œ· ÈŸ÷Õ· «÷EJ ÌÀËÀÁŸ∫»

ÈŸ‰œÁ ÈÃÒŸcŸÚ ‰Â‰È ^ÀÏÕk ¨»ÈÃ‡⁄÷ŒÈ ¯œÁÃÏŸÏ »À∫_

ÏŸÂ@œa „Ÿ÷Ã‡ «˙«pŒË ˙ÃÚŸÏ «ÓœÙŸÕ‡ È⁄·œÓÈŒÏŒÂ ¨_ÃÈŸ‚À÷YÕÂ »‰ÃiÕÏÃ∫_

‡⁄·ÀÎYÀ‡ ‰Œa ‰Â‰È ˙ŸÎÀÚ ÏÕz ¨˙ÀÓœz „ÈŸ‰œlÀa «˙ŸÙœ∫È

aÃz ‰Â‰ÈœŸ̇‰ÃlÕ ÏÃÙŸ÷œÈ ¨Èœ÷ŸÓŸÚ »Ú⁄ÀÂœÂ ÌÈŸÈœ◊ŸÓÀ∫»Á

bÃcŸÏ »ÏÃ‡ ‰Â‰Èœzœ» ¨ÈŸÓ«¯ŸÓÀ÷ ‰ŸÈ «ÓÃÁŸcÀ∫Â

cÀ÷UŸzœ‡ ÈŒÂ ‰Â‰È ˙ŸÚÀÀœÓ» ¨ÈœkÀÓ ÏŸ˙«¯»‚Ã‰ ÈœvœÏÈÀœ∫È

  עלברב חיל:       כל לבותיהם.  יחד לבם:  המקום אשר בו הוא מצוי דרך קבע, השמים.   ממכון שבתו:  העם.   הגוי:

 הוא בטחון שווא, כי למרות]סמל לכוח הצבא[ הבטחון בישועה שתבוא על ידי הסוס  שקר הסוס וכו': ידי כוח רב.   

  כמו שאנו אכן מקווים שתעשה.כאשר יחלנו לך:כוחו הרב לא יציל הסוס את בעליו.   

  אני מתגאה בה' המושיעבה' תתהלל נפשי:.   -טז]ראה שמואל-א כא, יג[  כשהתחזה למשוגע בשנותו את טעמו:  ∞

  הפורענויות שמהןמגורותי:  פניתי אל ה' בבקשה לעזרה.   דרשתי את ה':  ספרו את גדולתו.   גדלו לה':אותי.    

פחדתי.

תהלים לד
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‰œaœ‡ »ËÈÕÏÀÂ ÂÈŸÀ‰ÀÙ» ¨»¯ŸÕ‰ÈŒ‡ ÌÃÈ ÏŒÁŸtÀ∫»¯

ÊŒÚ ‰ÀœÂ ‡TJ ÈÃ÷ ‰Â‰ÈÀÓÕÚÃÓ» ¨œkÀˆ ÏÀ˙«¯À÷«‰ ÂÈœ∫«ÚÈ

Á›ŒÓ ‰ÃÏŸ‡ÃÒ ‰Â‰È _À·œÏ ·Èœ‡VÈÀÂ ÂÈÃÈŸÁÃlŸÕ̂∫Ì

ËÃÚ⁄k »‡Y» »Óœ‡ ¨‰Â‰È ·«Ë ÈÃ÷Ÿ‰ ÈVÃbŒ·ŒÈ ¯ŒÁ¤ÒŒ∫«a ‰

ÈŸ‡ »‡¯Œ÷IO ‰Â‰È ˙Àk ¨ÂÈœ‡ ÈÕÓ ÔÈÃÁŸÏ ¯«Òœ‡VÈÀ∫ÂÈ

kŸÙœÂ »÷T ÌÈXÈŸÚTÕÂ ¨»·Ÿ÷YIÕÈ ‡¿ ‰Â‰È ÈÃÁŸÒŸÎ »¯À∫·«Ë Ï

ÏŸ· »ÎÀœ÷ ÌÈœÓŸÏ »ÚœÈ ¨Èœ‡YÃ‡ ‰Â‰È ˙⁄ÏÃnŒÎEŒ∫Ì

Óœ‰ ÈÀ‡œ‰ ÷ÈŒÁÀÙÕÁ ıÃiœ‡ ¨ÌÈ›‰ÕÈ ·ÀÓœÏ ÌÈœ∫·«Ë ˙«‡Y

Ÿˆ›Ï ¯Ÿ«÷ŸÓ ^Õ◊» ¨ÚTŸÙÀŒ̇Ó ^ÈœcÃaÕÓ ¯œÓYÀ∫‰

ÒÓ ¯»ÕÂ ÚTÃÚ⁄◊Õa ¨·«Ë ‰ÃwÕ÷ ÷ÀÂ Ì«ÏŸÙETÕ∫»‰

ÚÕÈÕ‡ ‰Â‰È ÈŒˆ ÏÃcœÂ ¨ÌÈNÈŸ‡ÀÊŸÀ‡ ÂÈŒ÷ ÏÃÂŸÚÀÀ̇∫Ì

tŸÕa ‰Â‰È ÈŸÚ›◊ÕÏ ¨ÚT ÈŸ‰ÃÎŸÓ ˙ÈXÕ‡ŒÊ ıWœÎŸ∫ÌT

À̂Ú⁄Â »˜Ã÷ ‰Â‰ÈÀÓÕÚÃÓ» ¨œkÀˆ ÏÀ˙«¯À‰ ÌœvœÏÈÀ∫Ì

JÏ ‰Â‰È ·«¯Ÿœ÷ŸaŸÏ ÈVÕÂ ¨·Ÿ‡Œc ˙ÃkŸ‡ÕÁ»¯ ÈÃ÷«È œÚÈÃ∫

Uˆ ˙«ÚT ˙«aÃcœÓ» ¨˜Èœk‹lÀÈ ÌÃvœÏÈŒ∫‰Â‰È »p

÷›ÓÕk ¯ÀÚ ÏÃŸ̂Ó›̇À‡ ¨ÂÈÃÁÃÓ ˙Õ‰ÕpÀ ‡¿ ‰œ÷ŸaÀ∫‰T

ÔÊÁ   zŸ˙«ÓÕ÷T ˙ÀÚT ÚÀÂ ¨‰Ÿ◊›Ÿ‡Õˆ ÈÃcœÈ ˜ÈŒ‡Ÿ÷À∫»Ó

 ‰Â‰È ‰C«tŒÙŒÚ ÷⁄·ÀÂ ¨ÂÈ@ŸÈ ‡¿Œ‡Ÿ÷Ÿk »ÓÀ‰ ÏÃÁ›Òœ∫«a ÌÈ

  הרשעים המתנהגיםכפירים רשו:       התבוננו ותיווכחו לדעת.  טעמו וראו:  לא ייבושו.   אל יחפרו:  אורו פניהם.   ונהרו:

 שמור את נצר לשונך מרע:  משתוקק לראות ימים טובים.  אהב ימים לראות טוב: היו לעניים.   ]"כפירים"[כאריות 

צעקו:  שמם.   זכרם:  ה' משקיף בזעם על עושי רע.   פני ה' בעשי רע: שלא לדבר.    מדבר:לשונך שלא לדבר רע.   
תמותת רשע רעה:       הצרות הבאות על הצדיק.  רעות צדיק:  מי שרוחם מדוכאת.   דכאי רוח:.   ]הצדיקים[התפללו 

  ייענשו בחטאם.יאשמו: הבאה על הרשע תמית אותו.   ]"הרעה"[הפורענות 
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zŸÙœlÀÏ ‰ŸÓ›÷Œ‡ ‰œ‰ ÷ÈÀ‡¤‰¿œ ÆÌÈ‡⁄IÀÓ ÈÀ‡ Ô«ÚÃzÀ‰ ‰ÀÈœ˙ÈÀl Àa »ŸÂ ¯IÀ∫¯I

aŸËŒ‰ ÌWÀÈ ÌÈX‹lÀÂ »„ÃzŸÏ«ÁÕ‡ ÏŒÂ ıWŸÕ̇·ÕÓ» ¨ÏÕÏ«ÚÀÚ ÌÃÏ«Ú „À‡ ÌÃzÀ‡ ‰Õ∫Ï

zÀ÷Õ‡ ·¤Ú ÷«Ãc „ÃkÀÂ ¨‡Ãz›Ó‡Œ· »·»÷ ¯ŸÕ‡ ÈÀ∫Ì@

kœ‡ ÈŒÏŒ÷ ÛÀœa ÌÈŸÚÕÈŒk ^ÈŸ‡ Ì«ÈŒŸ̇k Ï«ÓœÈ ÈÃÚ⁄·›Â ¨¯Ÿ‡Ã÷Ÿ· ‰T»ÓÃlÀÈŸÏÀ∫‰

ÊŸÓUŸzÀ÷ ÌÕÀÈ ‰œ‰Ÿa ¨»ÈÃa›k ¯MŒÁÀœ̂È ¯ÈÃÁ⁄∫Û¿

aÃa›È ¯MÀœ̂Â ıÈŸÁÀÏÀÏ ¨ÛÀÚŒÈ ·WŸÏ«ÓÕÂ ÏŸÈÀ·Õ∫÷

kœÎ ÈÀÏœ· »ÈŸ‡ÃtŒ·» ¨^ÃÁ⁄ÓÀŸ̇ ^œ·Ÿ‰ÀÏŸ∫»

÷ÃzÀÚ ⁄Â›̇ÕÏ »ÈŸŒ‚ŸcŒÚ ¨^⁄Ï‹ÓÕÏ »œÓŸt ¯«‡ÀŒ∫^È

kœÎ ÈÀÈ ÏÀÓÕt »ÈÀ· »ŸÚŒ·Ÿ˙TŒk ¨^œlœ÷ »ÈÀÕÎ »ÈŸ‰ «ÓŒ‚Œ∫‰

ÈŸÓÕ÷ ÈŸ˙«Õ· »ÈÀ‰Œ÷ Ìœ·ŸÚœ÷ ÌÈÀÀÂ ‰Ÿ‡œa Ìœ‚Ÿ÷ ˙]»·Ÿ«Óœ÷ ÌÈÀÀ‰

ÂŸ‰TŸaÀÚ ÌÀÓÀÂ ÏÀ‡ÀÂŒk ¨Ôœ‚ ÈÀÁ ÊœÂ ÷ÈÃpÀÚ‹ÙÀ∫‰

ÓœÚB«È ÈÃÚ ›‡ ÊÃtŒÎ» ¨^ŸÈœ‡YÀŸ̇Ú ^Œ·Ÿ˙TŒ∫^

ÏœÓŸÈ ˙«ÀÓÕk »ÈÕÂ ¨ÚA«‰ ÔŸÀ·œÏ ‡Ÿ·ÃÁ ·ÀÎŸÓÀ∫‰

·»÷ÀÚ ‰Â‰È ‰ÃÓ „ÀÀ̇Â ¨ÈŸ‰œpÀÁÕÚ ÌÃÚ Ï⁄·À∫^ÈC

◊ÃaŸÚÕ· »Ãa›Á ¯MÃÒŸcŒ» ¨^ŸpUŸÀÂ ‰Ÿœ◊ŸÓŸÁÀa ‰ŸÎÀÈ ÏÀÓÕ∫»È

◊ÃnŸÁÕk »œÚ ˙«ÓÈœpœ˙ÈÀ÷ ¨»Ÿ‡T ˙«œÚT »ÈÀ∫‰

]"דכא"[  אתה משיב את האדם לעפר תשב אנוש וכו': יצרת.   ]ובטרם[  ותחולל:  מחסה, מקום מבטחים.   מעון:  ∞

  אתה עושהזרמתם שנה וכו':       שליש הלילה.  ואשמורה בלילה:באומרך לו: שוב אל האדמה אשר ממנה לוקחת.   

  בשל כעסךכלינו באפך: עד ערב.   ]"ימולל"[שחיי האדם יזרמו במהירות ויחלפו כחלום, כחציר הפורח בבוקר ונובל 

  מוללמאור פניך: העבירות שנעלמו מאתנו, שאין אנו יודעים שעשינו אותן.   עלמנו: שמת.    שת:בא עלינו סופנו.   

  כמו קול-הברה היוצא מן הפה ואובד במהירות.כמו הגה:   חולפים ועוברים בגלל זעמך.  פנו בעברתך:פניך המאירות.   

  ואף ימי החוזק והגדולהורהבם עמל ואון: במקרה של און וחוסן שאינם רגילים לגבי האדם בדרך כלל.    ואם בגבורת:

  ימי החוזק והגדולה חולפים מהר, ועמם נעלמים גם אנו.כי גז חיש ונעפה: הם צער והבל.   ]"רהבם"[של בני האדם 

, וכשם שאין גבול לגודל היראה ממך, כך אין גבול לגודל]"עז אפך"[ אין מי שיכול להעריך את גודל כעסך  מי יודע וכו':

  למד אותנו למנות כהלכה את ימינו המעטים, כדי שנכניס חכמה ללבנו ונדע לנצלם היטב.למנות ימינו וכו': כעסך.  

  בכל בוקר.בבקר:  שנה את מחשבתך לטובה.   הנחם:  שוב מחרון אפך. עד מתי תכעס?   שובה ה' עד מתי:

תהלים צ
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ÈÕ‡TŒ‡ ‰ŒÚ Ï⁄·ÀÙ ^ÈCÀÚflÏŒÂ ¨^Ã‰⁄Ú ^Y@Ãa ÏŸÕ‰ÈŒ∫Ì

    ÔÊÁÂœ‰Èœ È›ÚÃ‡ Ì⁄IÀ‡ È¤‰¿ÕÚ »ÈÀÏÕÓ» »ÈÃÚ⁄◊ÕÈ ‰À«k »ÈBŸÀÚ ‰ÀÏÕ¨»È

Ó»ÃÚ⁄◊ÕÈ ‰À«k »ÈBŸÕ∫»‰

È›÷Õa ·ŸÒÕŒ̇Ú ¯ŒÏŸa ¨Ô«ÈŸÕ̂÷ ÏÃcÃÈ ÈœŸ̇«ÏÀ∫Ô

‡›ÓÃÏ ¯ÃÓ ‰Â‰ÈÃÁŸÒœÓ» ÈŸ˙@»ˆœ‡ ¨È¤‰¿Ã‡ ÈŒ·ŸËÃ∫«a Á

kœÈ ‡»‰ ÈÃvœÏÈŸÓ ^œtÃÈ ÁÀÓ ÷»˜œcŒ·Œ‰ ¯Ã∫˙«»

aŸ‡Œ·ŸÈ «˙TÀÒŒÏ _ÀÂ _ŸÃ̇ÁÃk ˙ŸÀÙÀz ÂÈŒÁŸÒŒˆ ¨‰œpÀÂ ‰ŸÒ›ÁÕ‡ ‰T⁄Óœ∫«z

˙ ‡¿œÓ ‡TÈœtÃÁÃÏ „ÀÈŸÏÀÓ ¨‰ÕÁÕÈ ıÀÓ«È Û»ÚÀ∫Ì

ÓœcŒ·Œa ¯À‡›ÙŒÈ ÏÃ‰⁄Ó ¨_¿œwŒËŒÈ ·Àˆ „»÷À‰flÈTœ∫Ì

Èœt›Ó ÏœvœcŸ‡ ^ŒÏŒ·Y» ÛÀ·ÀÓ ‰œÓÈœÈŒ‡ ¨^ÕÏŒÈ ‡¿ ^ÈœbÀ∫÷

a ˜UŸÚÕÈŒ˙ ^ÈÃaœÂ ¨ËÈŸ÷œl‹ÓÃ÷Y ˙ÀÚœz ÌÈœ‡YŒ∫‰

kœ‡ ÈÃzÀÓ ‰Â‰È ‰ÃÁŸÒœÚ ¨ÈŒÏŸ◊ Ô«ÈÃÓŸzÀÓ Ÿ«ÚŒ∫^

שבועות טו[  מזמור זה מכונה בתלמוד הבבלי בשם "שיר של נגעים" או "שיר של פגעים" ישב בסתר וכו':

, כיוון שהוא עוסק בדברים שונים העשויים לפגוע באדם ומבטיח הצלה מהם. המזמור מתייחד בחילופי]ע"ב

 חילקו את פסוקיו בין אלהים ואדם.]סנהדרין קג ע"א-ע"ב[הגופים הדוברים בו, וכבר בתלמוד הבבלי 

יראה וכו':  הבא עלינו תקופה של שמחה, כמספר הימים והשנים שבהם סבלנו עינויים.   שמחנו כימות עניתנו וכו':
ומעשה  טּוב ה' וברכתו.   נעם:יזכו עבדיך לראות את מעשך המיטיב איתם, ויזכו בניהם לראות בהתגלות כבודך.   

 ונזכה לאכול מפריו.]"כוננה עלינו"[ יתקיים עבורנו ]"מעשה ידינו"[  עשה שעמלנו ידינו וכו':

מצודתי:.   ]"סתר עליון", "צל שדי"[ בצילו של ה' ]"יושב", "יתלונן"[  המתפלל כמוהו כמי שחוסה ישב בסתר וכו':  ∞
באברתו יסך מגפת מוות הנופלת על האדם פתאום.    מדבר הוות: מלכודת.    פח יקוש:מבצרי, המקום שמגן עלי.   

להגן על[  הבטחתו הנאמנה אמתו:  שני סוגי מגינים ליוצא לקרב.   צנה וסחרה:       בכנפיו הפרושות יסוכך עליך.  לך:

  ופירוש פסוק זה והפסוק שאחריו: המאמין יזכה להגנה מן האימה הנופלת עליו בלילה, מחיצילא תירא וכו':.   ]האדם

האויב שאותם יורים באור יום, ממגפת הדבר המתוארת כהולכת בחשכה ופוגעת במי שעומד בדרכה, ומנגף ממית

  גם אם יפלו מכל צדדיך קרבנות רבים, אליך לא תגיעיפל מצדך וכו': המתקיף את האדם כשודד לאור יום.   ]"קטב"[

  שכינתך במקום נעלה.עליון שמת מעונך:  כליונם של הרשעים הבא להם כגמול על מעשיהם.   שלמת רשעים:הרעה.   

תהלים צא



˘Á¯È˙ Ï˘·˙

140

˙ ‡¿Ÿ‡‹pŒ‡ ‰ÕÏŒÚT ^ÈÀÂ ¨‰ŸŒ‚ÃÈ ‡¿ Úœa ·UOŸ‡À‰flÏŒ∫^

kœÓ ÈÃÏŸ‡ÀÎÀÈ ÂÈŸÃ̂eŒl ‰ÀÏ ¨_œ÷ŸÓÀa ^YŸÎÀc ÏŸÎTŒ∫^È

ÚÃk ÏÃtÃÈœÈ ÌœrÀ»‡Ÿt ¨^Œz Ôœb›a ÛÀ‡Œ·Œ‚U ÔŸÏŒ∫^

ÚÃ÷ ÏÃÁÃÂ ÏÀÙŒŒ̇z Ôœz ¨_]EœÓY›k ÒŸÙœÂ ¯ÈŸÃ̇pœ∫ÔÈ

kœ· ÈœÁ ÈÀ÷ÃÂ ˜Ã‡⁄ÙÃlŸËÕ‡ ¨»‰⁄◊ÃbŸ·Õk »‰œÈ ÈÀ÷ ÚAŸÓœ∫È

    ÔÊÁÈœ‡TOÕœÂ ÈŸ‡ŒÚ¤ÕÚ »‰œ‡ «nÀ›Îœ· ÈŸÀ̂‡ ¨‰T⁄ÁÃlŸÕ̂Â »‰Ã‡⁄ÎÃaŸ∫»‰B

‡›È _WÀÓœ‡ ÌÈÃ◊ŸaœÚÈÕÂ ¨»‰Ÿ‡Ã‡YÕa »‰œÚ»÷ÈÀœ̇∫È

‡›È _WÀÓœ‡ ÌÈÃ◊ŸaœÚÈÕÂ ¨»‰Ÿ‡Ã‡YÕa »‰œÚ»÷ÈÀœ̇∫È

ÓœÊŸ÷ Æ¯«ÓœÏ »¯ÈÃ÷ ‰Â‰ÈœÁ ¯ÈÀk ÷@œ ÈœÙŸÏÀÚ ˙«‡À◊À¨‰

÷«‰œÚÈÀÈ «l ‰ŸÓœÊ» «ÈŸÚ«¯Ã∫«÷EJ 

ÚÈD«‰ÃÈ ‰Â‰È ŸÚ»÷ÀÏ ¨«˙ŸÚÕÈÕ‰ ÈÃÈ«bœb ÌœlÀˆ ‰œ∫«˙JE

ÊÀÎÃÁ ¯ÃÒŸÂ «cŒ‡¤»ÓÀÏ «˙Ÿ·ÕÈ ˙Èœ◊Ÿ‡TÕ¨Ï

Î »‡TÀ‡ ÏÃÙŸÒÕ‡ ÈÀ‡ ıWÕÈ ˙ŸÚ»÷Ã‡ ˙¤‰¿Õ∫»È

‰ÀÏ »ÚÈXÃk ‰Â‰ÈÀ‰ ÏÀ‡Àt ¨ıWœŸ̂Â »ÁŸpUŸÂ »ŸÊÃnÕ∫»¯

ÊÃnŸÏ »¯Ãa ‰Â‰ÈŸÎœa ¨¯«pŸÎœÂ ¯«pŸÊ Ï«˜œÓŸ∫‰T

  הפסוק החותם את המזמור נאמר פעמיים. הנוהג לומר את המזמור כולו פעמיים ידועארך ימים וכו':

מימי הגאונים, ובימי הביניים נתנו לו טעם: יש במזמור 124 מילים, ואמירתו הכפולה תעמיד את מספר

המילים על 248, בגימטריה רמ"ח, כמספר אברי הגוף, אשר יזכו להגנה בזכות אמירת המזמור. עם

הזמן, במקום לחזור על המזמור כולו, הסתפקו בחזרה על הפסוק האחרון שלו.

 לביאור מזמור זה ראה עמ' 55. מזמור שירו לה' שיר חדש:

 ופירוש הפסוק כולו: המאמין ינצל מחיות רעות, האריה על שחל וכו':  כדי שלא תיכשל.   פן תגף:  תזדמן.   תאנה:

]"חשק"[  ופירוש הפסוק כולו המושם בפי ה': האדם שדבק כי בי חשק וכו':.   ]"פתן", "תנין"[ והנחש ]"שחל", כפיר"[

 יזכה שהאל יהיה לו למשגב, למגן ומציל.]"ידע שמי"[, ומי שהכיר בכוחו של ה' ]"אפלטהו"[באהבתו לה' יזכה להצלה 

תהלים צח
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aÃÁ⁄ˆ›̂ŸÂ ˙«¯ŸÙ«÷ Ï«˜À‰ ¨¯ÀÏ »ÚÈXœÙŸÕ‰ ÈÃnŒÏŒ∫‰Â‰È _

    ÔÊÁÈœÚYÃ‰ ÌÃiÀÓ» ÌŸz ¨«‡¿Õ·ÕÂ ÏŸÈ›÷Ÿ·Õ· ÈÀ∫d

Ÿ‰ÀÈ ˙«¯œÓŸÁ⁄Î »‡ÀÈ ¨ÛÃÁÃ‰ „ÀÈ ÌÈXŸpUÕ∫»

ÏœÙŸÕk ‰Â‰È Èœ· ÈÀÏ ‡œ÷Ÿt›‰ ËÀ‡À¨ıW

Èœ÷Ÿt›z ËÕ·Õa ÏŸŒ̂Â ˜CŸÚÃnœa ÌÈŸÓÕ÷ÈÀ∫ÌÈX

÷œÏ ¯ÈÃnÃÚ⁄‡ Æ˙«ÏŒrÀÚ ‡ÕÈÃ‡ ÈŒ‰ ÏŒ‰ÀÓ ¨ÌÈXÕ‡ÃÈœÈ ÔÀ·›Ú ‡ŒÊŸ∫ÈX

ÚŒÊŸÓ ÈXÕÚœÚ ¨‰Â‰È Ì›◊Õ÷ ‰ÀÓÃÈœÂ ÌÀ‡À∫ıW

‡ÃÈ ÏœzÕÏ ÔÃ‚U Ë«nŸÏŒ‡ ¨^ÃÈ ÏÀ÷ Ì»›ÓŸ∫^W

‰œpÕÈ ‡¿ ‰ÀÂ Ì»ŸÈ ‡¿œ÷ÈÀÓ«÷ ¨ÔÕÈ ¯œ◊Ÿ‡TÕ∫Ï

÷ ‰Â‰È›ÓŸˆ ‰Â‰È ¨^WœlŸÚ ^ÃÈ ÏÃÈ „ŸÓœÈŒ∫^

Ó«ÈÀ‰ ÌÃgŒÓŒÈ ‡¿ ÷ÃkŒkÀÂ ‰ŸÈÀÁVÃa ÃlÀÈŸÏÀ∫‰

    ÔÊÁÈ ‰Â‰Èœ÷ŸÓÀÓ ^YœkÀÈ ¨ÚT Ïœ÷ŸÓ›‡ ¯Œ ˙ÃÙŸ÷Œ∫^

È ‰Â‰Èœ÷ŸÓÀˆ ¯Õ˙‡Ÿ‡«·» ^ŒÓ ¨^ÕÚÃzÀÂ ‰ŸÚÃÏ«Ú „À∫Ì

÷œ‰ ¯ÈÃnÃÚ⁄Ï ˙«ÏŸÂ@œ◊ Æ„ÀÓÃÁŸzœa ÈŸ‡›ÓŸÏ ÌÈXœa ÈÕ ‰Â‰È ˙ÈÕÏÕ∫_

Ú›ÓŸ‰ ˙«„À‚U »ÈŸÏÕa ¨»Èœ÷ŸÚÀÈUœÈ _Ÿ÷»¯ÀÏÀœ∫Ì

ÈŸ÷»¯ÀÏÃœ‰ ÌÃaŸÈ»Àk ¨‰ŸÚœ÷ ¯ÈŒÁ‹aŸl ‰TÀÈ dÃÁŸcÀ∫Â

÷ŒgÀÚ ÌÀ÷ »ÏŸ·ÀËœ÷ ÌÈœ·ŸËÕÈ ÈÀÚ dÕÏ ˙»„ŸÈœ◊Ÿ‡TÕÏ ¨ÏŸ‰›Ï ˙«„Ÿ÷Õ∫‰Â‰È Ì

צלך על יד ימינך:      להתמוטט.       למוט: המקדש.  ]"מעלות"[  שיר שהיו הלויים משוררים על מדרגות שיר למעלות:  ∞
  יכה אותך.יככה:יעמוד לימינך ויסתיר אותך מפני אויביך.  

  שכל בנייניהשחברה לה יחדו: המקדש.   ]"מעלות"[ שיר שהיו הלויים משוררים על מדרגות  שיר המעלות:  ∞

 העלייה עדות לישראל:  שבטי ישראל.   שבטי יה:מחוברים יחד זה לזה, ללא פרצות ושטחים פנויים בתוכה.   

 לישראל.]"עדות"[לירושלים היא חוק ומצוה 

תהלים קכא

תהלים קכב
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kœ÷ ÈÀnÀÈ ‰À÷ŸÎ »·œÒŸÏ ˙«‡ŸÓœ÷ŸtÀk ¨ËœÒŸÏ ˙«‡Ÿ·Õc ˙ÈÀÂœ∫„

÷Ã‡⁄÷ »ÏŸÈ Ì«ÏŸ÷»¯ÀÏÀœÈ ¨Ìœ÷ŸÏÀ‡ »È›‰⁄·ÀÈœ∫_

ÈŸ‰œ÷ ÈÀa Ì«ÏŸÁÕÏÈÕ÷ ¨_ÃÏŸÂÀa ‰Ÿ‡ÃÓYŸ˙«ÀÈœ∫_

 ÔÊÁÏ  ŸÓÃÚÃ‡ ÔÃÁÃÂ ÈŸÚVÀ‡ ¨È⁄aAŸp ‰TÀ÷ ‡Àa Ì«ÏÀ∫_

ÏŸÓÃÚÃa ÔÕ‡ ‰Â‰È ˙È¤‰¿Õ‡ ¨»È⁄·Ã÷OÀÏ ·«Ë ‰À∫_

÷œ‰ ¯ÈÃnÃÚ⁄‡ Æ˙«ÏÕÏŒ ^ÈÀ◊À˙‡œ‡ ÈŒÚ ˙ÕÈÃ‰ ¨ÈÃi›÷Ÿ·œa ÈÃgÀÓÀÈœ∫Ì

‰œpÕÎ ‰ŸÚÕÈÕÚ È⁄·À‡ ÌÈDŒÈ ÏÃ‡ „⁄«„Õ‰ÈŒk ÌŸÚÕÈÕ÷ ÈœÙŸÁÀ‡ ‰ŒÈ ÏÃb „Ÿ·œzYÀd

kÕÚ ÔÕÈÕ‡ »ÈŒ‡ ‰Â‰È Ï¤‰¿ÕÚ ¨»ÈÃ÷ „ŒiŸÁÀpÕ∫»

ÁÀpÕÁ ‰Â‰È »ÀpÕk ¨»œ◊ ·U ÈÀ·ÃÚŸ∫Ê»· »

   ÔÊÁaU Ã◊ ˙À·ŸÚÀl ‰À dÃÙŸ÷Õ‰ »ÃlÃÚÃ‰ ‚ÃgÃ‡⁄Ãpœ‰ ¨ÌÈÃÏ Ê»aœ‚Ÿ‡Õ«È Èœ∫ÌÈ

÷œ‰ ¯ÈÃnÃÚ⁄Ï ˙«ÏŸÂ@œÏ»Ï Æ„Õ÷ ‰Â‰È ÈŒ‰ÀÈÀÏ ‰ÀÈ ¨»›Ó‡Ã ¯ÀÈ ‡œ◊Ÿ‡TÕ∫Ï

Ï»ÏÕ÷ ‰Â‰È ÈŒ‰ÀÈÀÏ ‰Àa ¨»ŸÚ Ì»˜ÀÏÕ‡ »ÈÀ∫Ì@

‡⁄ÊÃÁ ÈÃiœa ÌÈŸÏÀa ¨»»ÚÃÁ⁄‡ ˙«¯ÃtÀa ÌÀ∫»

‡⁄ÊÃ‰ ÈÃnÃÈœ÷ ÌŸËÀ ¨»»ÙÃÁŸÏÀÚ ‰À·ÃÚ ¯Ã ÏÃÙŸ÷Õ∫»

‡⁄ÊÃÚ ÈÀ·ÃÚ ¯Ã ÏÃÙŸ÷Õ‰ ¨»ÃnÃÈœ‰ ÌÃfÕ«„Èœ∫ÌÈ

aÀ÷ ¨‰Â‰È _»¯Œ ‡`ŸÀ̇ÀË »ŒÏ ÛWŸ÷œpÕ‰ÈŒ∫Ì

  התפללושאלו שלום ירושלם:  בירושלים ישבו מלכי בית דוד לשפוט את העם.   כי שמה ישבו כסאות למשפט וכו':

  אתפלל שישרוראדברה נא שלום בך:  בין חומותייך.   בחילך:  יהיו שרויים בשלווה.   ישליו:לשלומה של ירושלים.   

  בוז היה מנת חלקנורב שבענו בוז:  ירחם עלינו וישפיע עלינו מחסדו.   שיחננו:  היושב.   הישבי:  ∞ בך שלום.  

 ואת הבוז שבזו לנו]"השאננים"[  זמן רב סבלנו את לעגם של הרשעים השרויים בשלווה רבת וכו':  במשך זמן רב. 

  אויבינו היו בולעים אותנו חיים, משמידיםחיים בלעונו:  שהיה בעזרנו.   שהיה לנו:  ∞  הגאוותנים.   ]"יונים"[הרמאים 

.]סמל לאויב[ המים הגועשים, הזורמים בעוז המים הזידונים:   נחל שוטף.   נחלה:אותנו כליל.   

תהלים קכג

תהלים קכד
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    ÔÊÁÃÙŸ÷Õk »Ÿœ̂ ¯«tœÓŸÏŸËÀÓ ‰œtÃ÷O«È Áœ‰ ¨ÌÈÃtÃ Áœ÷ŸaÀÂ ¯Ã‡⁄ÃÁŸ »œÓŸÏÀËŸ∫»

ÚŒÊŸa »VŸ÷ÕÚ ¨‰Â‰È Ì›◊Õ÷ ‰ÀÓÃÈœÂ ÌÀ‡À∫ıW

‰ÃÏŸÈ»ÏÀ‰ dÃÏŸ‡ »ÏŒ÷ ˙Õ‰ ¨‰Â‰È ÌÃÏŸÚ »ÏÃ·Ÿ∫‰Â‰È ÈB

÷ŒÚ›ÓŸa ÌÈDŸ·Õa ¨‰Â‰È ˙ÈŸÁÃŸ̂a ˙«¯Õ‡ ˙È¤‰¿Õ∫»È

‰ÃÏŸÈ»ÏÀk dœÊ ¨‰Â‰È ·«Ë ÈÃnŸÏ »¯œ÷Ÿk «Óœ ÈÀÚœ∫ÌÈ

kœÈ ÈÃÚ⁄a ·SÀÁÃÈ «Ï ¯ÀÈ ¨dœ◊Ÿ‡TÕÏ ÏœÒŸ‚‹lÀ∫«˙

kœ‡ È⁄œÈ ÈÀÚAŸzœk Èœ‚ ÈÀÂ ¨‰Â‰È Ï«„Ã‡⁄IÕÓ »ÈœkÀ‡ Ï¤‰¿œ∫ÌÈ

k›‡ Ï⁄÷ŒÁ ¯ÀÙÕÚ ‰Â‰È ıÀ◊Àa ‰ÃgÀÓÃÈœ·» ÌÀ‡Àa ¨ıWÃiÃnœÂ ÌÈŸÎÀz ÏŸ‰›∫˙«Ó

ÓÃÚ⁄ÏŒ ‰Ÿ◊œ‡œÓ ÌÈœˆOÕ‰ ‰À‡Àa ıWŸÏ ÌÈNTÃnÀËÀÚ ¯À◊Àˆ«Ó ¨‰ÕÁ»¯ ‡ÃÓ Õˆ«‡Ÿ˙«¯À∫ÂÈ

÷Œ‰œkÀa ‰ŸÓ ÈV«ÎœŸ̂ÈTœÓ ¨ÌÕ‡ÀÚ Ì@Ãa „Ÿ‰ÕÓÀ∫‰

÷ÀÏÃ˙«‡ Á›Ó» ˙›ÙŸœ̇a ÌÈŸÎ«˙ÕÎœÓ ÈœŸ̂ÈTœa ¨ÌŸÙÃÚY›·» ‰ŸÎÀÚ  Ï⁄·À∫ÂÈ@

÷Œ‰œkÀÈ«b ‰œaU ÌœÂ ¨ÌÈŸ‰ÀÓ ‚UŸÏÀÎœÚ ÌÈ⁄Ó»ˆœ∫ÌÈ

ÏŸÒœÓ Ô«ÁÈŒÏŒ‰ _À‡¤Ó›Ï» ÈXŸÓ ‚«ÚŒÏŒ‰ _ÃaÀ÷ÀÏ» ¨ÔŸÎ›Ó ÏÃÓŸÏŸk ˙«ÎŸÀÚÃ∫Ô

ÂŸÀÃ̇‡ ÔÃˆYÀ ÌÃÁ⁄ÏÀ ¨‰ÃÁ⁄ÏÀÏ ‰ŸÈœ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÃ∫«n

÷ ‰Â‰ÈœÓŸÏ ^ŸÏ«ÚÀÊ ‰Â‰È ¨ÌœÎŸÏ ^YŸÂ ¯IÀ∫¯I

kœÈ ÈÀÚ ‰Â‰È ÔÈDÃÂ ¨«nŸÚÃÚ Ï⁄·ÀÈ ÂÈ@œŸ̇ŒÁÀ∫Ì

Ú⁄Ã̂aÕ‰ ÈÃÈ«bœk ÌŒÒŒÂ ÛŸÊÀ‰ÀÓ ¨·ÃÚ⁄◊ÕÈ ‰Ÿ‡ ÈBÀ∫Ì@

tŒÏ ‰À‰ŒÂ ÌŸÈ ‡¿ŸaAÕÚ ¨»¯ÕÈÃÈœÏ ÌÀ‰ŒÂ ÌŸÈ ‡¿œ∫»‡Y

‡ÀÊŸÃÈœÏ ÌÀ‰ŒÂ ÌŸÈ ‡¿Ã‡⁄Êœ‡ ¨»ÈÃ‡ ÛÕÈ ÔÈŒÁ»¯ ÷Ãa ŸÙœ‰ÈŒ∫Ì

  ה' בחר את ישראל להיות לו לקניין יקר המיוחדישראל לסגלתו:  ∞     פח שהושם למלכודת, למוקש.פח יוקשים:

  ישנה אתיתנחם:  יריב ה' את ריב עמו.   ידין ה' עמו:  שמך.   זכרך:  מוציא.   מוצא:  עננים.   נשאים:לו לבדו.   

  לא נמצאת בהם רוח חיים.אין יש רוח:  פסילי.   עצבי:מחשבתו לטובה.   

תהלים קלה
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kŸ‰«ÓŒÈ  Ìœ‰ŸÚ »È›◊Õ‰ÈŒk ¨Ì›‡ Ï⁄÷Œa ¯›ËÕÁÃa À‰Œ∫Ì

ÔÊÁa   ÕÈ ˙Èœ◊Ÿ‡TÕa ÏÀ‡ »ÎYŒa ¨‰Â‰È ˙Õ‡ ˙ÈÃ‰⁄a Ô]À‡ »ÎYŒ∫‰Â‰È ˙

aÕ‰ ˙ÈÃlÕÂœa ÈÀ‡ »ÎYŒÈ ¨‰Â‰È ˙œ‡YÕa ‰Â‰È ÈÀ‡ »ÎYŒ∫‰Â‰È ˙

aÀÓ ‰Â‰È _»¯œvœ÷ Ô«i›ÎÕÈ ÔŸ÷»¯ÀÏÀœ‰ ÌÃÏŸÈ»ÏÀ∫d

‰„ÈÓÚÏ »„«‰   Ãk ‰Â‰Èœ·«Ë È ¨kœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

Ï »„«‰Õ‰¿‡Õ‰ ÈÀ‡¤‰¿œ¨ÌÈkœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

Ï »„«‰Ã‡⁄IÕ‰ ÈÀ‡⁄Iœ¨ÌÈkœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

ÏŸÚ›◊Õ ‰œÙŸÏÀb ˙«‡ŸÏ ˙«ÏIŸ·Ã¨«ckœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

ÏŸÚ›◊Õ‰ ‰ÃgÀÓÃÈœa ÌœŸ̇»·À¨‰kœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

ÏŸ‰ ÚK]À‡ÀÚ ıWÃ‰ ÏÃnÀÈœ¨ÌkœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

ÏŸÚ›◊Õb ÌÈX«‡ ‰ŸÏIœ¨ÌÈkœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

‡Œ‰ ˙ÃgŒÓŒÏ ÷ŸÓŒÓŸ÷ŒÏŒa ˙Ã¨Ì«ikœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

‡Œ‰ ˙ÃiÀÁVÃÂ ŸÎ«ÎÀ·œÏ ÌÈŸÓŒÓŸ÷Ÿa ˙«ÏÃlÀÈŸÏÀ¨‰kœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

ÏŸÓÃkÕÓ ‰œŸ̂ÈUœa Ìœ·Ÿ‰ÈV«ÎŒ¨ÌkœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

ÂÃˆ«iÕÈ ‡œ◊Ÿ‡TÕÓ ÏœÎ«zÀ¨ÌkœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

aŸÈÀÁ „⁄ÊÀ·» ‰JœÊŸÚ«¯Ã ŸÈ»ËÀ¨‰kœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

ÏŸ‚›ÊÕÈ ¯ÃÏ Û»Ò Ìœ‚ŸÊÀ¨ÌÈXkœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

 בשם "הלל הגדול", ונהגו כבר בימי]פסחים קיח ע"א[  מזמור זה מכונה בתלמוד הודו לה' כי טוב:

התנאים לומר אותו בהזדמנויות מיוחדות של הודאה, כגון בשעת ירידת גשמים לאחר תקופה של

.]משנה תענית ג, ט[בצורת 

, שוטח.ֹ פורש ֹרקע: אכן חסדו קיים לעולם.    כי לעולם חסדו:  שהרי ה' הוא טוב.   כי טוב:  ∞  הכהנים.   בית אהרן:

  למושלת.לממשלת:.   ]והם מפורטים בהמשך[ המאורות  אורים:

תהלים קלו
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ÂŸ‰ŒÚ¤·œÈ ¯Èœ◊Ÿ‡TÕa ÏŸ¨«Î«˙kœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

ÂŸœÚÕt ¯ÃÚY›Â ‰ŸÁÕ· «ÏÈŸÈÃ¨Û»Ò ÌkœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

ÏŸÏ«ÓœÚ _ÈÃa «nÃnœaEÀ¨¯kœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

ÏŸÓÃkÕÓ ‰ŸÏÀÎœb ÌÈŸÏIœ¨ÌÈkœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

ÂÃiÃ‰⁄Ó ‚]ŸÏÀÎœ‡ ÌÈÃcœ¨ÌÈXÈkœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

ÏŸÒœÓ Ô«ÁÈŒÏŒ‰ _À‡¤Ó›¨ÈXkœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

Ï»ŸÓ ‚«ÚŒÏŒ‰ _ÃaÀ÷À¨ÔkœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

ÂŸÀÃ̇‡ ÔÃˆYÀÏ ÌŸÃÁ⁄ÏÀ¨‰kœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

ÃÁ⁄ÏÀÏ ‰ŸÈœ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÃ·Ÿ¨«ckœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

÷ŒaŸ÷œÙŸÏÕÊ »ÀÎÃÏ ¯À¨»kœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

ÂÃiœÙŸÓ »LYœvÀ¨»ÈVkœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

 ÔÊÁ  ›̇ÕÏ ÔŒÁŒÏ ÌŸÎÀa ÏÀ◊À¨¯kœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

Ï »„«‰Ÿ‡Õ‰ ÏÃgÀÓÀÈœ¨ÌkœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

‰À‡ÃcŒÂ ˙WŸ‰À‡¤»ÓÀÏ ‰ŸÁÃÏ«Ú ÈÀÓœ∫ÌÈ

‰ÃaœÈÀÂ ‰Ÿ‰ÃaŸÎTÀ‰ÏŸÁÃÏ«Ú ÈÀÓœ∫ÌÈ

‰ÃbÃ‡⁄ÂÀÂ ‰Ÿ‰ÃbŸlHÀ‰ÏŸÁÃÏ«Ú ÈÀÓœ∫ÌÈ

  העוצמה והנאמנותהאדרת והאמונה לחי עולמים:  ∞    הושיע אותנו מאויבינו. ויפרקנו מצרינו:  השליך וטלטל.  ונער:

  רוממות, כבוד.גאוה:הן מתכונותיו של ה' הקיים לנצח.   

  פיוט הלקוח מספרות הסוד הקדומה, ספרות ההיכלות, ונראה שנתחבר עוד בתקופתהאדרת והאמונה:

חז"ל. הוא בנוי באקרוסטיכון אלפביתי כפול וכולל רשימה של שבחי ה', תאריו ומעלותיו, ומבקש לומר

כי הכול שלו הוא וממנו בא. בהשפעת תורת הקבלה צורף הפיוט אל תפילת השבת ובו נחתם חלקה

.]ראה לעיל, עמ'  129[הראשון של יחידת מזמורי השבת 

היכלות רבתי כח
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‰ÃcÕÚÀÂ ‰Ÿ‰Ãcœ¯»aÏŸÁÃÏ«Ú ÈÀÓœ∫ÌÈ

‰ÃÂ „«‰Ÿ‰Œ‰À¯@ÏŸÁÃÏ«Ú ÈÀÓœ∫ÌÈ

‰ÃeÃÚÃÂ „Ÿ‰ÃeÀœ̇˙»˜ÈÏŸÁÃÏ«Ú ÈÀÓœ∫ÌÈ

‰Ãf›Â _Ÿ‰Ãf›‰Ã¯ÏŸÁÃÏ«Ú ÈÀÓœ∫ÌÈ

‰ÃÁÃÈœÂ ÏŸ‰ÃÁ›ÒŒÔÏŸÁÃÏ«Ú ÈÀÓœ∫ÌÈ

‰ÃhŒÎŒÂ ÒŸ‰Ãh›‰Ã¯ÏŸÁÃÏ«Ú ÈÀÓœ∫ÌÈ

‰ÃiœÂ „»ÁŸ‰Ãiœ‡YÀ‰ÏŸÁÃÏ«Ú ÈÀÓœ∫ÌÈ

‰ÃkŒŒ̇Â ¯Ÿ‰ÃkÀ„«·ÏŸÁÃÏ«Ú ÈÀÓœ∫ÌÈ

‰ÃlŒÂ ÁKŸ‰Ãlœ·»aÏŸÁÃÏ«Ú ÈÀÓœ∫ÌÈ

‰ÃnŸÎ»ÏÀÂ ‰Ÿ‰ÃnŒÓŸ÷ÀÏÀ‰ÏŸÁÃÏ«Ú ÈÀÓœ∫ÌÈ

‰ÃÂ È«pŸ‰ÃpÕÃ̂ÁÏŸÁÃÏ«Ú ÈÀÓœ∫ÌÈ

‰ÃqœÂ È»bŸ‰ÃrŒ‚Œ·ÏŸÁÃÏ«Ú ÈÀÓœ∫ÌÈ

‰ÀÚ›Â ÊŸ‰ÀÚ⁄ÀÂÀ‰ÏŸÁÃÏ«Ú ÈÀÓœ∫ÌÈ

‰ÃtŸÂ ˙»„Ÿ‰ÃtŸ‡Õ¯ÏŸÁÃÏ«Ú ÈÀÓœ∫ÌÈ

‰ÃvŸ·œÂ ÈŸ‰ÃvŒ˜CÏŸÁÃÏ«Ú ÈÀÓœ∫ÌÈ

‰ÃwŸ‡ÈXÀÂ ‰Ÿ‰ÃwŸgHÀ‰ÏŸÁÃÏ«Ú ÈÀÓœ∫ÌÈ

‰ÀÂ Ô]Ÿ‰ÀÓ«¯Õ˙»ÓÏŸÁÃÏ«Ú ÈÀÓœ∫ÌÈ

ÔÊÁ‰   ÃgœÂ ¯ÈŸ‰ÃgŒ·ÃÁÏŸÁÃÏ«Ú ÈÀÓœ∫ÌÈ

‰ÃzŸ‰œlÀÂ ‰Ÿ‰ÃzœÙŸ‡Œ˙WÏŸÁÃÏ«Ú ÈÀÓœ∫ÌÈ

הלקח  המורא שהוא מטיל על בני האדם.   היראה:  הסדר.   הטכס:  אסיפת המלאכים והרצינות.   הועד והותיקות:
  קריאת המלאכיםהקריאה והקדשה: החפץ.    הצבי:  הרוממות וההוד.        הסגוי והשגב: הלימוד והחכמה.    והלבוב:

.]ראה עמ' 190[זה אל זה ואמירתם את הקדּושה 



˘Á¯È˙ Ï˘·˙

147

∫˘ÁÏ· ÌÈ¯ÓÂ‡Â

‰⁄ÈVœÓ ÈŸÊÃnÕ‡ ÔŒt ˙œÏ ÈŸÏ» ˙«„«‰Ÿ‰ÃlÕÏ» ÏŸ÷ÃaÕÁÃ‡ Œ‡Y«a ˙œÏ ¨ÈŸ÷ÕÈ Ìœ÷ER „»ÁÀ‡

aŸ÷» ‡»‰ _ÈXŸÎœÈŸzÕÚ dÃÈ ÏŸ‰ ÈBÃË ‡»‰ÀÓœÂ ¯ÈŸŒÚŸÏÀa ÌŸ÷Õk ÌÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÆÏ

‰¯ÓÊ„ È˜ÂÒÙ ÈÙÏ˘ ‰Î¯·‰

aÀ÷ _»¯Œ‡ÀÓÃÂ ¯Ÿ‰ÀÈÀ‰ ‰ÀÏ«ÚÀ¨Ì

aÀ_»¯¨‡»‰ 

aÀ_»¯Ó«‡ ÕÂ ¯Ÿ◊«ÚŒ¨‰

aÀ _»¯Ê«bÕÓ» ¯ŸiKÕ¨Ì

aÀ_»¯ ◊«ÚŒ· ‰Ÿ÷‡Vœ¨˙È

  על משפט מבוא זה ראה עמ' 90.לשם יחוד:

  יחידת מזמורי השבת, שהיא היחידה השנייה בתפילת שחרית, ממשיכה בקבוצה שלפסוקי דזמרה:

שחתימתה "מלך מהלל[מזמורי תהלים וקטעי מקרא חגיגיים אחרים. בראשה באה ברכה אחת 

. קבוצה זו קרויה בשם]שחתימתה: "מלך יחיד אל חי העולמים"[ ובסופה ברכה אחרת ]בתשבחות"

, ובראשיתה היא כללה, ככל הנראה,]שבת קיח ע"ב["פסוקי דזמרה", מונח הלקוח מן התלמוד הבבלי 

. אמירת מזמורים אלה, כחלק]מזמורים קמה-קנ[רק את ששת המזמורים המסיימים את ספר תהלים 

, אך כתפילת רשות בלבד. עם הזמן הלכה]שבת, שם[מן התפילה היומיומית, מוכרת כבר לתנאים 

היחידה והתרחבה בקטעי מקרא נוספים, ורק בימי הביניים נקבעה כחובה. יחידת "פסוקי דזמרה" באה

, ורק לאחר]ברכות לב ע"א[למלא את הדרישה ש"לעולם יסדר אדם שבחו של הקב"ה ואחר יתפלל" 

דברי השבח יש מקום לבקשות. באופן בסיסי זהים "פסוקי דזמרה" בחול ובשבת, אלא שבשבת נוספו

להם מזמורים אחדים והתרחבה עד מאוד הברכה הנאמרת לאחריהם.

 ברכה זו נזכרת לראשונה בימי הגאונים, אך אפשר שנתחברה עוד קודם     הברכה שלפני פסוקי דזמרה:

להם, בשלהי תקופת התלמוד. בראשה בא המנון-שבח חגיגי הבנוי מאחד-עשר משפטים קצרים

הפותחים ב"ברוך". מטבעות לשון שונות של ברכה זו וכן רעיונותיה העיקריים חוזרים גם בברכה החותמת

את "פסוקי דזמרה", וכך מקנות שתי הברכות ליחידה כולה מסגרת אחידה, ותוכנן שבחו של ה' וחובתו

של האדם להללו.

גוזר:   ברוך מי שבדיבורו נתהווה העולם.  ברוך שאמר והיה העולם:  ∞ נסתר, נחבא.    טמיר:      מכין.       מזמן:  ∞
  בורא העולם יש מאין.עושה בראשית:קובע, מחליט.   
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aÀ_»¯Ó ŸÁUÕÚ ÌÃ‰ ÏÀ‡À¨ıW

aÀ_»¯Ó ŸÁUÕÚ ÌÃ‰ ÏÃaŸ¨˙«iX

aÀ_»¯Ó Ÿ÷ÃlÕ◊ ÌÀÎÀÏ ·«Ë ¯œ‡VÈÀ¨ÂÈ

aÀ_»¯Á ÃÏ ÈÀÚÃÂ „ŸiKÀÏ ÌÀŒÃ̂¨Á

aÀ_»¯Ó» ‰C«t Ãvœ¨ÏÈ

aÀ_»¯÷ ŸÆ«Ó

aÀ_»¯‡ ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ¨Ì

‰À‡Õ‰ ÏÀ‡À‰ ·ÀÁU⁄ÓÀ‰ ÔÃÓŸ‰‹lÀa ÏŸÙŒÚ ‰Ã¨«n

ÓŸ÷‹aÀÓ» ÁŸÙ›‡Àa ¯œÏŸÁ Ô«÷⁄ÒœÂ ÂÈ@ÈÃÚ⁄·À¨ÂÈ@

·»Ÿ÷œÂ@ ÈVÈœÚ „Ã·ŸcŒ ^Ÿ‰ÃlŒÏŸ‡ ‰Â‰È ¨^¤‰¿Õ¨»È

aœ÷Ÿ·À·» ˙«ÁœÊŸÓœ ˙«¯ÈŸ‚ÃcŒÏŸ^

»Ÿ÷ÃaÕÁ⁄» ^ŸÙÀ‡ŒÂ ^YŸÃÓŸÏœÎÈŸ¨^

ÂŸÃÊŸkœ÷ ¯ÈœÓŸÓ ^ÃÏŸkÕ‡ »¤‰¿Õ   ¨»È  ÔÊÁÈ  ÀÁœÁ „ÈÕ‰ ÈÀÏ«ÚÀÓœ¨ÌÈ

ÓŒÏŒÓ ¨_Ÿ÷‹aÀÓ» ÁŸÙ›‡ÀÚ ¯⁄Ú ÈBÃ÷ „Ÿ‰ «ÓÃbÀ¨Ï«„

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰ŒÏŒÓ _Ÿ‰‹lÀa ÏÃzœ÷ŸaÀ   Æ˙«Á‰·È˘È

ÓœÊŸ÷ ¯«ÓœÏ ¯ÈŸ‰ Ì«ÈÃgÃaÀ∫˙

Ï ·«ËŸ‰›Ï ˙«„ÃÏ» ¨‰Â‰ÈŸÊÃnÕÏ ¯Ÿ÷œÓŸÚ ^ŒÏŸ∫Ô«È

ÏŸ‰Ãbœa „ÈÃa›Á ¯MÃÒŸcŒÂ ¨^Œ‡¤»ÓÀŸ̇a ^ÃlÕ∫˙«ÏÈ

Ú⁄ÏÕÚ ÈÀÂ ¯«◊ÃÚ⁄ÏÕ ÈÀ·ŒÚ ¨Ï⁄ÏÕ‰ ÈœbÀa Ô«ÈŸÎœ∫¯«p

kœ◊ ÈœnÃÁŸzÃœa ‰Â‰È ÈŸÙÀÚflÏŒa ¨^ŸÓÃÚ⁄◊ÕÈ ÈÀ‡ ^ÈC⁄pUÕ∫Ô

  לביאור מזמור זה ראה עמ' 62.מזמור שיר ליום השבת:

  החי לנצח.חי העולמים:  מזמורי ספר תהלים שהמסורת מייחסת את חיבורו למלך דוד.   שירי דוד:

תהלים צב
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ÓÃb ‰ÀÓ »ÏEÃÚ⁄◊ŒÓ ¨‰Â‰È ^ÈŸ‡›Ú „ÀÓŸÓ »˜ÃÁŸ÷Ÿ·›Œ̇∫^È

‡œa ÷ÈÃÚÃÈ ‡¿ ¯ÕÎ» ¨Ú@ŸÒœÈ ‡¿ ÏÈÀ·œ‡ ÔÈŒÊ ˙›∫˙‡

aœÙŸÁ]Ã÷Y ÀÚœk ÌÈŸÚ «ÓÕ◊ŒÂ ·ÃiÀœ̂k »ˆÈÀt Ï›Ú⁄ÏÕ‡ ÈÀÂŒÏ ¨ÔŸ‰œgÀÓŸÚ Ì@⁄Ú ÈBÃ∫„

ÂŸ‡ÃzÀÓ ‰ÀÏ Ì«¯ŸÚ›ÏÀ∫‰Â‰È Ì

kœ‰ ÈœpÕ‡ ‰›ÈŸ·Œk ‰Â‰È ^Èœ‰ ÈœpÕ‡ ‰›ÈŸ·ŒÈ ^È›·‡ÕÈ ¨»„œŸ̇tÀk »„YÀt Ï›Ú⁄ÏÕ‡ ÈÀÂŒ∫Ô

ÂÃzÀk ÌWœŸ‡¯ÕYK ÌÈœa ¨ÈÃ˙`œa ÈŸ÷ŒÓŒÚU Ô⁄À∫Ô

ÂÃzÃaÕÚ ËÕÈœa ÈŸa ¨ÈT»÷ÃwÀÓœÚ ÌÈÀÏÃÓ ÈŸÚVœz ÌÈœ÷ŸÓÃÚŸÀ‡ ‰ÀÊŸÀ∫È

  ÔÊÁˆ Ãcœk ˜ÈÃzÀÓÀÈ ¯œÙŸk ¨ÁTŸ‡Œa ÊWÃlŸ·ÀÈ Ô«œ◊ŸbŒ∫‰

÷ŸÏ»˙œa ÌÈŸ·Õa ¨‰Â‰È ˙ÈŸÁÃŸ̂‡ ˙«¯¤‰¿ÕÈ »ÈÃÙŸ∫»ÁÈX

È „«ÚŸa Ô»·»Ÿ◊Õ·ÈÀc ¨‰Ÿ÷ÕœÂ ÌÈŸÚU⁄ÃpœÈ ÌÈœ‰Ÿ∫»È

ÏŸ‰Ãbœk „ÈœÈ ÈÀ÷ÀÂ ÈX»ˆ ¨‰Â‰È ¯ŸÚ ‡¿ÃÂŸÏÀÀ̇∫«a ‰

Ó ‰Â‰ÈÀÏÀb _ÕÏ ˙»‡À·ÕÏ ¨÷À·ÕÚ ‰Â‰È ÷›‰ ÊœŸ̇‡ÃfÀ¨¯
‡Ãz Ûœz Ô«kÕ·Õa ÏÃz Ïœ∫Ë«n

Àk Ô«ÎœÒŸ‡⁄Ó ^Õ‡ÀÓ ¨ÊÕÏ«ÚÀ‡ ÌÀzÀ∫‰

À◊Ÿ »‡Ÿ‰À ‰Â‰È ˙«¯À◊Ÿ »‡Ÿ‰ÀÏ«˜ ˙«¯ÀÈ ¨Ìœ◊Ÿ »‡Ÿ‰Àc ˙«¯ÀÎŸÈÀ∫Ì

  ÔÊÁÓ œw›Ó ˙«ÏÃÈœaU Ìœ‡ ÌÈÃcœÓ ÌÈXÈœ÷ŸaŸÈ ÈVÀ‡ ¨ÌÃcœa ¯ÈÃnÀ∫‰Â‰È Ì«¯

ÚÕ˙IŒ ^ÈŒ‡ŒÓŸÓ »Ÿ‡›Ï „Ÿ·Õ˙ÈŸ ^Ã‡⁄ÂÀw ‰›Ï ‰Â‰È ¨÷CŸ‡›È _WÀÓœ∫ÌÈ

ÈŸ‰œÎ ÈŸÏ ‰Â‰È „«·ŸÏ«ÚÀÈ ¨Ìœ◊ŸÓÃa ‰Â‰È ÁŸÓÃÚ⁄◊ÀÆÂÈ

ÈŸ‰œ÷ ÈÕÓ ‰Â‰È ÌŸ·›Ó ¨_TÕÚÃzÀÂ ‰ŸÚÃÏ«Ú „ÀÆÌ

 לביאור מזמור זה ראה עמ' 63. ה' מלך גאות לבש:

  אוסף של שמונה-עשר פסוקים, או קטעי פסוקים, מספרים שונים, המכילים כולם את שםיהי כבוד:

ה'. אוסף זה מוכר כבר מספרות הגאונים.

  בברואיו.במעשיו:  ∞

תהלים צג

תהלים קד, לא

תהלים קיג, ב-ד
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ÓœnœÊŸ÷ ÁUŒÓŒÚ ÷ÃÓ „ŸÓ ¨«‡«·Ÿ‰‹lÀ÷ ÏÕÆ‰Â‰È Ì

Ú ÌTÃk ÏÀÈ«b ÏœÚ ¨‰Â‰È ÌÃ‰ ÏÃgÀÓÃÈœk ÌŸÆ«„«·

÷ ‰Â‰ÈœÓŸÏ ^ŸÏ«ÚÀÊ ‰Â‰È ¨ÌœÎŸÏ ^YŸÂ ¯IÀÆ¯I

a ‰Â‰ÈÃgÀÓÃÈœ‰ ÌÕÎœk ÔÈœÒŸÓ» ¨«‡ÃÏŸa «˙»ÎÃk›Ó ÏÀ÷ÀÏÀÆ‰

Èœ◊ŸÓŸ‰ »ÁÃgÀÓÃÂ ÌÈŸÀ̇‚Õ‰ ÏÀ‡ÀÂ ¨ıWŸÈ›Ó‡Ÿ· »¯ÃÈ«bœÓ ‰Â‰È ÌÀÏÀÆ_

Ó ‰Â‰ÈŒÏŒÓ ‰Â‰È ¨_ÀÏÀÈ ‰Â‰È ¨_œÓŸÏ _¿ŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

Ó ‰Â‰ÈŒÏŒÏ«Ú _ÀÂ ÌÀÚŒ‡ ¨„À·ŸÈ«‚ »„œÓ ÌÕ‡ÃÆ«ˆY

‰ ‰Â‰ÈÕÙœÚ ¯È⁄Ã̂È«b ˙œ‰ ¨ÌÕœÓ ‡ÈÃÁŸ÷ŸÚ ˙«·ÃnœÆÌÈ

Ó ˙«aUÃÁ⁄÷Àa ˙«·ŸÏŒ‡ ·œÂ ¨÷ÈÃÚ⁄Ã̂‰ ‰Â‰È ˙œ˙ ‡ÈÀÆÌ»˜

Ú⁄Ã̂Ï ‰Â‰È ˙ŸÏ«ÚÀz ÌÃÚ⁄Ó›Ó ¨„ÃÁŸ÷ŸÏ ˙«·œÏ «aŸÂ ¯IÀÆ¯I

kœ‡ ‡»‰ ÈÀÓÃÂ ¯ÃiŒ‰œˆ ‡»‰ ¨ÈœeÀÂ ‰ÃiÃÚ⁄Ó›Æ„

kœ· ÈÀÁÃa ‰Â‰È ¯Ÿœ̂‡ ¨Ô«iœeÀÏ dŸ÷«ÓÀÆ«Ï ·

kœÈ ÈÃÚ⁄a ·SÀÁÃÈ «Ï ¯ÀÈ ¨dœ◊Ÿ‡TÕÏ ÏœÒŸ‚‹lÀÆ«˙

kœÈ ‡¿ Èœh›Ú ‰Â‰È ÷ÃÂ ¨«nŸÃÁ⁄ÏÀÈ ‡¿ «˙ÃÚ⁄Ê›Æ·

 ÔÊÁÂ  ŸÈ ¨Ì»ÁU ‡»‰ŸÎÃtÕÚ ¯ÀÂÂ ÔŸÈ ‡¿Ã÷ŸÁœ¨˙È

ÂŸ‰œaYÀÏ ‰Ÿ‰À÷œ‡ ·ÈÃÂ ¨«tŸÈ ‡¿ÀÚœk ¯ÈÀÁ Ï⁄ÓÀÆ«˙

÷«‰ ‰Â‰ÈœÚÈÀ‰ ¨‰ÃnŒÏŒÈ _ÃÚ⁄Õ· »Ÿ‡YJ Ì«ÈÕÆ»

 ואמרו]הפותח במילים "תהילה לדוד"[  חז"ל הצביעו על חשיבותו של מזמור קמה אשרי יושבי ביתך:

תלמוד בבלי, ברכות[ בכל יום שלוש פעמים - מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ]אותו[כי "כל האומר 

 ופעם אחת במנחה]כאן ולהלן, עמ' 236[, ועל כן נקבע לומר אותו יום יום, פעמיים בשחרית ]ד ע"ב

הפיר עצת גוים:  קבע וביסס את מלכותו.   הכין כסאו:  שמך.   זכרך:  המקום בו שוקעת השמש, המערב.   מבואו:
.]תעמודנה[  לעולם לדר ודר:  התוכנית שתכנן ה'.   עצת ה':.   ]מלצאת לפועל[  מונע הניא:מבטל את מזימותיהם.   

  ה' בחר את ישראל להיותישראל לסגלתו:  חפץ בה.   אוּה:.   ]ציוויו[  התקיים ויעמד: נהיה הדבר אשר אמר.    ויהי:

  יעורר, ישלח.יעיר:  מרבה לשכך  את כעסו.   והרבה להשיב אפו:לו לקניין יקר המיוחד לו לבדו.   

תהלים קלה, יג

תהלים קג, יט

דברי-הימים א טז, לא

 תהלים י, טז; צג, א; שמות טו, יח

תהלים י, טז

תהלים לג, י

משלי יט, כא

תהלים לג, יא

תהלים לג, ט

תהלים קלב, יג

תהלים קלה, ד

תהלים צד, יד

תהלים עח, לח

תהלים כ, י
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÷«ÈŸ·Õ· ÈÕ˙ÈŒ¨^  È „«ÚŸ‰ÃÏŸq ^»ÏŒÏÀ∫‰

‡Ã÷Ÿ‰ ÈVÀÚÀ Ì÷ŒkÀÎÀ‡  ¨«l ‰Ã÷Ÿ‰ ÈVÀÚÀÌ

÷Œ‡ ‰Â‰È¤‰¿Àz ∫ÂÈŸ‰œlÀÏ ‰ŸÂ@œ„

‡⁄Ó«¯œÓŸ‡ ^¤‰«ÏÃ‰ ÈÃnŒÏŒÂ _Ã‡⁄·ÀÎYÀ÷ ‰œÓŸÏ ^ŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒ∫„

aŸÎÀ‡ Ì«È Ï⁄·ÀÎYŒjÀÂ ¨Ã‡⁄‰ÃÏŸÏÀ÷ ‰œÓŸÏ ^ŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒ∫„

bÀÓ» ‰Â‰È Ï«„Ÿ‰‹lÀÓ ÏŸ‡›Â ¨„ŸÏœ‚ŸlHÀ‡ «˙ÕÁ ÔÈÕ∫¯M

cÏ ¯«ŸÈ ¯«„Ÿ÷ÃaÃÓ ÁÃÚ⁄◊Œ‚» ¨^ÈŸ˙]»·ŒÈ ^ÈÃbœ∫»„È

‰⁄k ¯AŸÂ ¨^C«‰ „«·Ÿ·DŸ ÈVœÙŸÏŸ‡›̇Œ‡ ^ÈÀ◊œÁÈÀ∫‰

ÂŒÚ¤‡Y« Ê»Ê›̇ŒÈ ^È›Ó‡Õ‚» ¨»¯Ÿl»„ÀŸ̇‡ ^⁄ÒÃtŸpWÀ∫‰

ÊÕÎŒ·»Ë ·U ¯ŸÈ ^ÃaœÂ ¨»ÚÈŸœ̂˙JEŸÈ ^ŸpUÕ∫»

ÁÃÂ Ô»pŸ‡ ¨‰Â‰È Ì»ÁUŒ‡ _WÃtÃÈœ‚» ÌŸÁ Ï@ÀÒŒ∫„

ËÏ ‰Â‰È ·«Ãk›Â ¨ÏŸÁU⁄ÓÀÚ ÂÈÃk ÏÀÓ ÏÃÚ⁄◊À∫ÂÈ

Èk ‰Â‰È ^»„«ÀÓ ÏÃÚ⁄◊ŒÂ ¨^ÈÃÁ⁄ÒœÈ ^ÈCÈŸ·ÀÎ»ÎYÀ∫‰

kŸÓ „«·ÃÏŸ˙»ÎŸÈ ^›Ó‡Õ‚» ¨»¯Ÿ˙T»·ŸÈ ^ŸaAÕ∫»¯

ÏŸÚÈD«‰ÃÏ œ·ŸÕ‰ ÈÀ‡Àb Ì@Ÿ˙]»·ÀÎ» ¨ÂÈŸ‰ „«·⁄Ó ¯AÃÏŸ∫«˙»Î

‡Ã÷ŸÈV
תהלים פד, ה

תהלים קמד, טו

תהלים קמה

. התלמוד מתלבט בשאלה מדוע זכה המזמור לחשיבות כה רבה, ומסביר זאת בכך שהוא]ראה עמ' 281[

המזמור היחיד שיש בו שתי תכונות בעלות ערך, אחת צורנית ואחת תוכנית: הוא כתוב באקרוסטיכון

. באקרוסטיכון שבמזמור זה]"פותח את ידך"[אלפביתי ויש בו דברי שבח לקב"ה המפרנס את הבריות 

. אל ראשו של מזמור זה צורפו עם הזמן שני פסוקים]פירוש הרד"ק[חסרה האות נו"ן, "ולא ידענו למה" 

 המסתיים במילה "הללויה", המובילה]קטו, יח[הפותחים במילה "אשרי" ואל סופו צורף פסוק נוסף 

אל מזמורי ההללויה שבהמשך.

אין - שלו הן.   ]שפורטו לעיל במזמור קמד[  אשרי העם שכל הטובות אשרי העם שככה לו:  בית המקדש.   ביתך:  ∞
  הכוח המתגלה במעשיך המעוררים יראה.ועזוז נוראתיך:  אספר.   אשיחה:  אי אפשר לתפוש אותה במלואה.   חקר:

  סבלן.ארך אפים:  זכרון מעשיך הטובים.   זכר רב טובך:
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ÓÃÏŸ˙»ÎŸÓ ^ÃÏŸk ˙»ÎÀÚ Ï›ÏÀÓœÓ» ¨ÌÈŒÓŸ÷ÃÏŸzŸa ^ŸÎÀÂ ¯«c ÏÀ∫¯I

ÒÓ«ÕÏ ‰Â‰È _ŸÎÀ‰ ÏÃp›ÙŸÏœÂ ¨ÌÈŸÏ ÛL«ÊŸÎÀ‰ ÏÃkŸÙ»Ùœ∫ÌÈ

ÚÕÈÕÎ È›‡ ÏÕÏŒÈ ^ÈŸ◊ÃaÕÂ ¨»¯Ÿ‡ÃzÀ˙« ‰ÕÏ ÔÀ‰Œ‡ ÌŒ‡ ˙ÀÎŸÏÀa ÌŸÚœ∫«z

t˙«ÕÁÃ‡ ŒÈ ˙ÀÓ» ¨^CÃ◊ŸaœÚÈÃÏ ŸÎÀÁ ÏÃ∫Ô«ˆT È

Ã̂cœa ‰Â‰È ˜ÈŸÎÀc ÏŸÎTÀÂ ¨ÂÈŸÁÀÒœa „ÈŸÎÀÓ ÏÃÚ⁄◊À∫ÂÈ

JÏ ‰Â‰È ·«¯ŸÎÀ‡YS ÏÀÏ ¨ÂÈŸÎ›‡ Ï⁄÷ŒÈ ¯œ‡TO‹· »‰Œ‡¤ÓŒ∫˙

YÈ Ô«ˆŸ‡VÀÈ ÂÈÃÚ⁄◊ŒÂ ¨‰Ÿ‡Œ÷ ˙ÃÂŸÚÀÀ̇È Ìœ÷ŸÓÃÂ ÚŸ÷«ÈœÚÈÕ∫Ì

÷Ó«Õ‡ ‰Â‰È ¯Œk ˙À‡ Ï›‰⁄·ÀÂ ¨ÂÈŸ‡Õk ˙À‰ ÏÀ÷YÀÚœÈ ÌÈÃ÷ŸÓœ∫„È

   ÔÊÁ zŸ‰œlÃÈ ‰Â‰È ˙ŸaAŒt ¯œÂ Èœ·ÈÀk _VÀa ÏÀ◊À÷ ¯ÕÏ «÷EJ ÌŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒ∫„

ÂÃ‡⁄ÃÁŸ »Ÿ·ÀÈ _VÀÓ dÕÚÃzÀÂ ‰ŸÚÃÏ«Ú „À‰ ÌÃÏŸÈ»ÏÀ∫d

‰ÈÂÏÏ‰ È¯ÂÓÊÓ

‰ÃÏŸÈ»ÏÀ‰ dÃÏŸÏœ ÈÃÙŸ÷œ‡ ÈŒ∫‰Â‰È ˙

‡⁄‰ÃÏŸÏÀa ‰Â‰È ‰ŸÁÃiÀ‡ ¨È⁄ÊÃnŸÏ ‰TÕ‰¿‡Ãa ÈŸ∫ÈD«Ú

‡Ãz Ïœ·ŸËŸ· »ÁœŸ·ÈDœa ¨ÌÈŸ·Œ‡ ÔÀ÷ Ì@Œ‡Õ˙ «Ï ÔÈŸÚ»÷À∫‰

zÕÕ̂È «Á»¯ ‡À÷‹Ï ·Ÿ‡ÃÓEÀa ¨«˙Ã‰ Ì«iÃ‡ ‡»‰À·ŸÚ »„Œ÷Ÿz››̇À∫ÂÈ

‡Ã÷Ÿ÷ ÈVŒ‡ÕÈ ÏÃÚ⁄a ·SŸÚŒÊŸ◊ ¨«¯œ·ŸÚ «¯Ã‡ ‰Â‰È Ï¤‰¿À∫ÂÈ

תהלים קטו, יח

  כל ששת המזמורים האחרונים שבספר תהלים פותחים ומסתיימים בקריאה "הללויה",מזמורי הללויה:

ואמירתם היא הביטוי המובהק לשבח ולהלל שנותנים המתפללים לה'. הפסוק המסיים את ספר תהלים

נאמר בסופם פעמיים, לתפארת הסיום.

  צעקתם, תפילתם.שועתם:.   ]של כל חי[  כרצונו  רצון:]ומשביע לכל חי[ יצפו, יקוו.    ישברו:  לעולם ועד.   כל עלמים:

שאין לו תשועה:   באנשים בעלי שררה ועושר, המבטיחים להושיע בעת צרה.  :::::בנדיבים כל זמן שאני קיים.        בעודי:  ∞
  תקוותושברו:.   ]לעזור לבוטחים בו[  יתבטלו מחשבותיו ותוכניותיו אבדו עשתנתיו:שאין לו היכולת להושיע.   

ובטחונו.

תהלים קמו
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Ú›◊Œ÷ ‰ÀÓÃÈœÂ ÌÀ‡À‡ ıWŒ‰ ˙ÃiÀÂ ÌŸ‡Œk ˙À‡ Ï⁄÷Œa ¯À‰ ¨ÌÃg›ÓÕ‡ ¯¤ÓŒÏ ˙ŸÏ«ÚÀ∫Ì

Ú›◊ŒÓ ‰œ÷ŸtÀÏ ËÃÚ⁄ ÌÈN»÷›̇ÕÏ ÔŒÁŒÏ ÌÀÚYÕ·œÓ ‰Â‰È ¨ÌÈÃzœ‡ ¯È⁄∫ÌÈX»Ò

t ‰Â‰È›ÁLÃÚ œÂŸÊ ‰Â‰È ÌÈX›k ÛLŸÙ»Ùœ‡ ‰Â‰È ¨ÌÈ›‰Õˆ ·Ãcœ∫ÌÈNÈ

÷ ‰Â‰È›ÓÕ‡ ¯Œb ˙Õ   ÌÈX    ÔÊÁÈÀÂ Ì«˙Ÿ‡ÃÏŸÓÀÀÈ ‰ŸÂ ¨„B«ÚŸ÷Y _WCÀÚœÈ ÌÈŸÚÃ∫˙e

ÈœÓŸÏ ‰Â‰È _¿ŸÏ«ÚÀ‡ ¨Ì¤‰¿ÃÈœˆ _œÏ Ô«iŸÂ ¯IÀ‰ ¯IÃÏŸÈ»ÏÀ∫d

‰ÃÏŸÈ»ÏÀk dœÊ ·«Ë ÈÃnŸ‡ ‰T¤‰¿Õk ¨»Èœ ÈÀÚœ ÌÈÀÂ‡À˙ ‰Ÿ‰œlÀ∫‰

«aÕÈ ‰Ÿ÷»¯ÀÏÃœ ¨‰Â‰È ÌœÁEÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕÈ ÏŸÎÃpÕ∫Ò

‰ÀÙ«¯ÕÏ ‡œ÷ŸÏ ÈV»·ÕÓ» ¨·ŸÁÃaÕÏ ÷ŸÚÃvŸ˙«·À∫Ì

«ÓŒÓ ‰œÒŸtÀÏ ¯ÃÎ«kÀ·œÏ ¨ÌÈŸÎ‹lÀ÷ ÌÕÈ ˙«Óœ∫‡TO

bÀ‡ Ï«„⁄«„ÕÂ »ÈŸk ·U›ÁÃÏ ¨œŸ̇»·À‡ «˙ÕÓ ÔÈœÒŸtÀ∫¯

ÓŸÚ „B«Ú⁄ÀÂœÓ ¨‰Â‰È ÌÈÃ÷Ÿtœ÷Y ÏÈÀÚœÚ ÌÈ⁄‡ ÈBÀ∫ıW

Ú¤Ï »Ãa ‰Â‰ÈŸÊ ¨‰@«˙ÃnŸÏ »¯Õ‰¿‡Õ· »ÈŸÎœ∫¯«p

‰ÃÓŸÎÃqŒ÷ ‰ÀÓÃÈœa ÌŸÚÀ·œ‰ ÌÈÃnÕÎœÏ ÔÈÀ‡ÀÓ ıWÀËÀ‰ ¨¯ÃnÃŸ̂ÓœÁÈÃ‰ ÀÁ ÌÈXÀœ̂∫¯È

˙«ÕÏ Ôœ·Ÿ‰ÕÓÀÏ ‰ÃÁŸÓÀÏ ¨dœ·ŸÕÚ È›‡ ·V⁄÷ŒÈ ¯œ∫»‡TO

· ‡¿œ‚Ÿ‰ ˙U»·ÃÈ Ò»qŒÁŸtÀ· ‡¿ ¨ıŸ‰ ÈL«÷À‡œÈ ÷ÈœˆYŒ∫‰

ˆ«¯Œ‡ ‰Â‰È ‰ŒÈ ˙Ÿ‡VÀ‡ ¨ÂÈŒ‰ ˙ÃÓŸÈÃÁ⁄ÏœÏ ÌÈŸÁÃÒŸ∫«c

÷ÃaŸÁœÈ ÈŸ÷»¯ÀÏÃœ‡ ÌŒ‰ ¨‰Â‰È ˙ÃÏŸÏœ‡ È¤‰¿ÃÈœˆ _œ∫Ô«i

kœÁ ÈœfÃa ˜ŸÁÈXÕ÷ ÈŸÚÀÈTœa ¨_Õa _UÀÃÈœa _ŸaYNÕ∫_

לבל יוכלו לבצע[  משבש יעות: מחזק.    יעודד:  אנשים המתגוררים בארץ נוכריה.   גרים:  הבטחתו הנאמנה.   אמת:

  חובש ומרפאמחבש לעצבותם: נעים לזמר לה', כי נאה וראויה לו התהילה.    כי נעים נאוה תהלה:  ∞.   ]את זממם

]מזונם[  את אשר יקראו:  שירו.   ענו: מחזק את הצדיקים.        מעודד ענוים:   אין שיעור וגבול.  אין מספר: את יגונם.  

  בגיבורים ששוקיהם חזקות והם קלי מרוץ.בשוקי האיש:אשר יבקשו מה'.   

תהלים קמז

 Õ
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‰ÃrÀb ÌŸÏ»·Õ÷ _ÀÁ ¨Ì«ÏÕÏŒÁ ·œhœÈ ÌÈÃ◊ŸaœÚÈÕ∫_

‰Ãg›ÏÕÁÃ‡ œÓŸ‡ «˙TÀÚ ¨ıWÃÓ „Ÿ‰ÕÈ ‰TÀc ı»¯Ÿ·À∫«¯

‰Ãp›̇Õ÷ ÔŒÏŒk ‚ÃvÀÓŒk ¨¯Ÿk ¯«ÙÀ‡ÕÙŒÈ ¯ŸÙÃfÕ∫¯

ÓÃ÷ŸÏœÎ «ÁYK _ÈŸÙœzœÏ ¨ÌÈœÙŸÕÓ «˙TJ ÈœÈ ÈÃÚ⁄Ó›∫„

Èœ÷ŸÏÃc ÁŸ·ÀÂ «¯ŸÈÃÓŸÒÕÈ ¨ÌÃgÕÈ «Á»¯ ·œfŸÓ »ÏÀÈœ∫Ì

    ÔÊÁÓÃbœc „ÈŸ·ÀÏ ÂTŸÈÃÚ⁄Á ¨·S‹wÀÓ» ÂÈœ÷ŸtÀËÀÏ ÂÈŸÈœ◊Ÿ‡TÕ∫Ï

Ú ‡¿À◊ÀÎ ‰ÕÏ ÔŸÎÀÓ» È«b Ïœ÷ŸtÀËœa ÌÈÃÈ ÏŸ‰ Ì»Ú@ÃÏŸÈ»ÏÀ∫d

‰ÃÏŸÈ»ÏÀ‰ dÃÏŸ‡ »ÏŒÓ ‰Â‰È ˙œ‰ ÔÃgÀÓÃÈœ‰ ¨ÌÃÏŸa »‰»ÏÃnŸÓ«¯œ∫ÌÈ

‰ÃÏŸÎ »‰»ÏÀÓ ÏÃÏŸ‡ÀÎÀ‰ ¨ÂÈÃÏŸk »‰»ÏÀˆ ÏŸ·À‡À∫Â

‰ÃÏŸ÷ »‰»ÏŒÓŒÂ ÷ŸÈÀÁVÃ‰ ¨ÃÏŸk »‰»ÏÀÎ«k ÏŸ·Õ∫¯«‡ È

‰ÃÏŸ÷ »‰»ÏŸÓÕ‰ ÈÃgÀÓÀÈœÂ ¨ÌŸ‰ÃnÃÈœ‡ Ì⁄÷ŒÓ ¯ÕÚÃ‰ ÏÃgÀÓÀÈœ∫Ì

ÈŸ‰ÃÏŸ‡ »ÏŒ÷ ˙Õk ¨‰Â‰È Ìœˆ ‡»‰ ÈœeÀÂ ‰Ÿœ·Ÿ∫»‡T

ÂÃiÃÚ⁄ÓœÏ ÌBÈÀÚÃÏ „ŸÏ«ÚÀÁ ¨ÌÀ ˜ÀÃ̇Â ÔŸÈ ‡¿ÃÚ⁄∫¯«·

‰ÃÏŸ‡ »ÏŒÓ ‰Â‰È ˙œ‰ ÔÀ‡Àz ¨ıWÃpœÈœÂ ÌÈŸÎÀz ÏŸ‰›∫˙«Ó

‡Õ·» ÷À÷ „TŒÏŒÂ ‚ŸÁ»¯ ¨¯«ËÈNÃÒ ŸÚÀÚ ‰T›◊À·E ‰À∫«¯

‰Œ‰ÀÂ ÌÈXŸÎÀb ÏŸ·ÀÚ ¨˙«ÚÕt ıŸÂ ÈXŸÎÀ‡ Ï⁄ÊTœ∫ÌÈ

‰ÃÁÃiÀÂ ‰ŸÎÀa ÏŸ‰ÕÓÀÓW ¨‰ŒÂ ◊Ÿœ̂k ¯«tÀÀ∫Û

  יפזרכפור כאפר יפזר: הנראה כמו צמר.    כצמר:   הטובות והמשובחות שבחטים.  חלב חטים:       כל ארצך.  גבולך:

 וממס את הקרח, הכפור     וימסם:       כפתיתים.  כפתים: אשר מראהו כמראה האפר.  ]טל קפוא[על הקרקע את הכפור 

ומשפטים  מצוותיו.   דברו:   שולח רוח נושבת ההופכת את הקרח, הכפור והשלג למים נוזלים.  ישב וכו':והשלג.   
  לשאר העמים לא נודעו חוקיו ומשפטיו.בל ידעום:

  ה' ציווה על העולם להתקיים וצו זה לא יתבטל.חק נתן ולא יעבור:  גרמי השמים והמלאכים.   צבאו:  ∞

תהלים קמח
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ÓÃÏŸÎÕ‡ ÈŒÂ ıWŸÎÀÏ ÏŸ‡‹nœ◊ ¨ÌÈÀÂ ÌÈXŸÎÀ÷ Ï›ÙŸËÕ‡ ÈÀ∫ıW

aÃÂ ÌÈX»ÁŸ‚Ãa ÌŸÊ ¨˙«Ï»˙ŸLœÚ ÌÈœ ÌŸÚÀ∫ÌÈX

ÈŸ‰ÃÏŸ‡ »ÏŒ÷ ˙Õk ‰Â‰È Ìœ Èœ◊ŸbÀ÷ ·ŸÏ «ÓŸ·Ã   ¨«c    ÔÊÁÚ «„«‰Ã‡ ÏŒÂ ıWŸ÷ÀÓÀÈœ∫Ì

ÂÃiÀÏ ÔWM ÌWŸÚÃz «nŸ‰œlÀÏ ‰ŸÎÀÁ Ï⁄ÒœÏ ÂÈ@Èœ·ŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÃ‰ «·]O ÌÃÏŸÈ»ÏÀ∫d

‰ÃÏŸÈ»ÏÀ÷ dœÏ »¯ÈÃ÷ ‰Â‰ÈœÁ ¯ÈÀz ¨÷@Ÿ‰œlÀa «˙œ‰OÃÁ Ï⁄Òœ∫ÌÈDÈ
Èœ◊ŸÓÃÈ Áœ◊Ÿ‡TÕa ÏŸÚ›◊Àa ¨ÂÈŸÕˆ ÈœÈ Ô«iÀ‚œ· »ÏÈŸÓÃÏŸkÀ∫Ì

ÈŸ‰ÃÏŸ÷ »ÏŸ· «ÓŸÓÀa ¨Ï«ÁŸ˙›Â ÛŸÎœÈ ¯«pŸÊÃnŸ∫«Ï »¯

kœˆ«¯ ÈŒa ‰Â‰È ‰ŸÚÃÈ ¨«nŸÙÀ‡ÕÚ ¯⁄ÀÂœa ÌÈœÚ»÷ÈÀ∫‰

ÈÃÚŸÏŸÁ »Ê⁄Òœa ÌÈDÈŸÎÀÈ ¨„«·ŸpUŸÚ »ÃÓ Ïœ÷ŸkŸ˙«·À∫Ì

Ó«¯Ÿ‡ ˙«ÓÕa Ïœ‚Ÿ«¯ÀÂ ¨ÌŸÁŒt ·WœÙÈœa ˙«iŸÈÀ∫Ì@

ÏÃÚ⁄ ˙«◊ŸÓJÀa ‰ÃÈ«bœÎ«z ¨ÌÕa ˙«ÁÃÏŸ‡‹nœ∫ÌÈ

    ÔÊÁÏŒ‡ŸÒ›Ó ¯ÃÏŸÎÕ‰ÈŒa ÌŸÊœwœÂ ¨ÌÈŸœÎŸaŸ‰ÈBŒa ÌŸÎÃ·ŸÏÕ· ÈÃÊYŒ∫Ï

ÏÃÚ⁄a ˙«◊À‰ŒÓ Ìœ÷ŸtÀk ËÀ‰ ¨·»˙ÀÏ ‡»‰ ¯@ŸÎÀÁ Ï⁄Òœ‰ ÂÈ@ÈÃÏŸÈ»ÏÀ∫d

‰ÃÏŸÈ»ÏÀ‰ dÃÏŸ‡ »ÏÕa ÏŸ‰ ¨«÷EJÃÏŸa »‰»ÏœÚÈNYÃÚ ‹∫«f

‰ÃÏŸ»‰»Ï· œ‚Ÿ˙]»·À‰ ¨ÂÈÃÏŸk »‰»ÏŸb ·]‹∫«ÏE

‰ÃÏŸ»‰»Ïa ŸÕ̇Ù«÷ ÚKÀ‰ ¨¯ÃÏŸa »‰»ÏŸÕ·ŒÂ ÏŸÎœ∫¯«p

יפאר  בה' אשר בראו ועשה אותו לעם.   בעשיו: תהלתו.   ]שירו את[  תהלתו:  ∞  ינשא, יתן כוח וגדולה.   וירם קרן:
]"רוממות"[ בפיהם הם מהללים את גדולת  רוממות אל וכו':      ירים את כבוד הצדיקים בהושיעו אותם.   ענוים בישועה:

 בשלשלאות, באזיקים. בזקים:  פורענויות.   תוכחות:האל, ובידם הם אוחזים בחרב שהלהב שלה מחודד משני צדדיו.   

כגון דברים ז, כד:  "ונתן מלכיהם בידך והאבדת את שמם מתחת[  הפורענות המיועדת להם במקרא משפט כתוב:

  על ידי סיפורבקדשו:  ∞  המשפט שעושים החסידים בגויים הוא כבוד להם.   הדר הוא לכל חסידיו:.   ]השמים"

  בדרך ההולמת את גדולתו הרבה.כרב גדלו: על שברא את הרקיע שהוא מושב גבורתו.    ברקיע עזו:קדושתו.   

תהלים קמט

תהלים קנ
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‰ÃÏŸ»‰»Ïa Ÿ˙›Ó» ÛÀ‰ ¨Ï«ÁÃÏŸa »‰»ÏŸÓœpœÂ ÌÈŸÚ‹‚À∫·

‰ÃÏŸ»‰»Ï· Ÿœ̂ÏŸŸ̂ÏÕ÷ ÈÀÓÃ‰ ¨ÚÃÏŸa »‰»ÏŸœ̂ÏŸŸ̂ÏÕ˙ ÈŸÚ»¯À∫‰

    ÔÊÁk›‰ ÏÃpŸ÷ÀÓÀz ‰Ÿ‰ÃlÕÈ ÏÀ‰ dÃÏŸÈ»ÏÀ∫d

k›‰ ÏÃpŸ÷ÀÓÀz ‰Ÿ‰ÃlÕÈ ÏÀ‰ dÃÏŸÈ»ÏÀ∫d

ÌÈÏ‰˙ È¯ÙÒ ÌÂÈÒ È˜ÂÒÙ

aÀ_»¯Ï ‰Â‰È ŸÏ«ÚÀ‡ ¨ÌÀÓÕÂ ÔŸ‡ÀÓÕÆÔ

aÀ_»¯Ó ‰Â‰È œvœ÷ ¨Ô«i›ÎÕÈ ÔŸ÷»¯ÀÏÀœ‰ ¨ÌÃÏŸÈ»ÏÀÆd

aÀ_»¯‡ ‰Â‰È ¤‰¿œ‡ ÌÈ¤‰¿ÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕÚ ¨Ï›◊Õ ‰œÙŸÏÀÏ ˙«‡Ÿ·ÃÆ«c

ÔÊÁ   ·»À÷ _»¯Õk ÌŸÏ «„«·ŸÏ«ÚÀ¨Ì

ÂŸÈœnÀÏÕÎ ‡Ÿ‡ «„«·Œk ˙À‰ ÏÀ‡À‡ ¨ıWÀÓÕÂ ÔŸ‡ÀÓÕÆÔ

„Â„ ˙Î¯·

‰„ÈÓÚ  Â ÃÈŸ·Àc _WÀÂœ‡ „ÈŒÏ ‰Â‰È ˙ŸÚÕÈÕk ÈÀ‰ ÏÃwÀ‰ÀÏÂ ¨Ãi›Ó‡Œc ¯ÀÂœ„È

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ‡ ÏÀ·œÓ »ÈÕÏ«ÚÀÂ ÌŸÚÃÏ«Ú „ÀÏ ∫ÌŸ‰ ‰Â‰È ^ÃbŸlHÀ‰

מזמורים מא,[  ספר תהלים מורכב מחמישה ספרים, ובסוף כל אחד מהם פסוקי סיום ספרי תהלים:

 דברי חתימה חגיגיים. מאז ימי הביניים נהגו לצרף לאחר אמירת המזמורים המסיימים]עב, פט, קו, קנ

ואולי נאמרו במקור גם[מזמורים עב, פט [את ספר תהלים גם כמה מחתימותיהם של שאר הספרים 

, כדי לתת ביטוי לכל חלקיו של הספר. לכאורה צריך היה להמשיך כעת באמירת]]חתימות נוספות

הברכה החותמת את "פסוקי דזמרה", אך עם הזמן נוספו לפניה קטעי שבח מקראיים נוספים, כמפורט

.]ברכת דוד, תפילת הלויים בימי נחמיה ושירת הים[להלן 

  אלה הם דברי דוד בסוף ימיו, במעמד שבו מסר לשלמה בנו את כל מה שהכין לבנייתברכת דוד:

המקדש. אמירת קטע זה בתפילה ידועה מאז ימי הגאונים. הפסוק האחרון, "ועתה אלהינו מודים אנחנו

לך ומהללים לשם תפארתך", מתקשר בבירור אל התהילה שב"פסוקי דזמרה".

  חצוצרות.צלצלי תרועה: מצילתיים.    צלצלי שמע:  חלילים.   במנים:

דברי-הימים א כט, י-יג 

תהלים פט, נג 

תהלים קלה, כא

 תהלים עב, יח-יט
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ÂŸ‰ÃbŸÂ ‰T»·Ÿ‰ÃzœÙŸ‡ŒÂ ̇ WŸ‰ÃpÕÃ̂Â ÁŸ‰Ãk „«‰œÎ È›a ÏÃgÀÓÃÈœ·» ÌÀ‡ÀÏ ̈ ıWŸ‰ ‰Â‰È ̂ÃnÃÓŸÏÀÎÀ‰

ÂŸ‰ÃnœŸ̇ÃrÕÏ ‡ŸÎ›Ï ÏŸÂ ∫÷‡]Ÿ‰ÀÚ›÷ŒÂ ¯Ÿ‰ÃkÀÓ „«·œlŸÙÀŒÂ ^ÈŸ‡ÃzÀ÷«Ó ‰Õa ÏÃk›·» ÏŸÈÀ^E

k›ÁÃ‚» Ÿ·» ¨‰T»·ŸÈÀÏ ^EŸ‚ÃcÕÏ» ÏŸÁÃfÕÏ ˜Ãk›Â ∫ÏŸÚÃzÀ‡ ‰¤‰¿Õ‡ ÌÈD«Ó »È⁄ÃÁŸÏ »À_

Ó»Ÿ‰ÃÏŸÏœÏ ÌÈŸ÷Õz ÌœÙŸ‡ÃzYŒ∫^

‰ÈÓÁ ÈÓÈ· ÌÈÈÂÏ‰ ˙ÏÈÙ˙

Âœ·ÈÀ÷ »ÎYÕk ÌŸ·›Ó» ^CŸÓ«¯ÃÚ ÌÃk ÏÀa ÏŸÎTÀ˙» ‰Ÿ‰œlÀ‰‡ ∫ÃzÀ‰

Ï ‰Â‰È ‡»‰Ÿ·ÃcŒ‡ ¨^ÃzÀÚ À◊œ˙ÈÀ‡ Œ‰ ˙ÃgÀÓÃÈœ÷ ÌŸÓÕ‰ ÈÃgÀÓÃÈœÂ ÌŸÎÀˆ ÏŸ·À‡À‰ ÌÀ‡ÀıW

ÂŸÎÀ‡ Ï⁄÷ŒÚ ̄ÀÏŒ‰ÈÀ‰ ÃiÃnœÂ ÌÈŸÎÀ‡ Ï⁄÷Œa ̄À‰ŒÂ ÌŸ‡ÃzÀÓ ‰ŸÁÃiŒ‡ ‰Œk ̇‹lÀˆ» ̈ ÌŸ·À‰ ‡ÃgÀÓÃÈœÌ

ÏŸÓ ^œ÷ŸzÃÁ⁄Âœ‡ ∫ÌÈÃzÀ‰ ‰Â‰È ‡»‰ ‰À‡¤‰¿œ‡ ÌÈ⁄÷Œa ¯ÀÁÃzYÀa Ÿ‡Ã·ŸÂ ÌTŸˆ«‰Õ«˙‡

ÓÕk ¯»‡Ã◊ŸcœÂ ¨ÌÈŸ◊ÃÓŸzÀ÷ Ÿ‡ «ÓÃ·Ÿ‰TÀÓ» ∫ÌÀÀ̂˙‡À‡ ŒÏ ˙Ÿ·À «·Œ‡¤ÓÀÏ ÔŸÙÀŒÂ ¨^ÈŸÎÀ˙«¯

Úœ‰ «nÃaŸÏ ̇ ÈXÀÕ̇‡ ̇Œ‡ ̇Œ‰ ıWÃkŸÃÚ⁄œ‰ ÈÃÁœzœ‰ ÈÀ‡¤Ó›Â ÈXŸ‰ÃtŸfXœÂ ÈŸ‰ÃÈŸÒ»·œÂ ÈŸ‰ÃbœbYÀ÷œÈ

ÏÀÕ̇Ï ˙ŸÊÃÂ ¨«ÚYÃzÀ‡ ÌMŒc ˙Ÿ·Àk ^ÈWœˆ ÈÃcœ‡ ˜ÈÀzÀÂ ∫‰ÃzÕ‡ ‡WŒÚ ˙flœ‡ È⁄·›Õ̇»È

aŸÓœŸ̂ÈTœÂ ¨ÌŸ‡ŒÊ ˙ÃÚ⁄˙JÀ÷ ÌÀÓÃÚŸzÀÚ ÃÈ ÏÃÂ ∫Û»Ò ÌÃzœzÕ‡ Ô›̇›Ó» ˙›ÙŸœ̇a ÌÈŸÙÃÚY›‰

·»ŸÎÀÚ Ï⁄·À·» ÂÈ@ŸÎÀÚ ÏÃ‡ ÌÃk «ˆYœÈ ÈÀÚAŸzÀk œ‰ ÈÕÊœÚ »„È⁄ÏÕ‰ÈŒÂ ̈ ÌÃzÃÚÃÏ ◊Ÿ÷ ̂Õk ÌŸ‰ÃÌ«i

 בספר נחמיה מסופר על מעמד רב משתתפים שבו כרתו בני ישראל, שבי תפילת הלויים בימי נחמיה:

ציון, ברית מחודשת עם ה', שבמסגרתה קיבלו עליהם לקיים את מצוותיו. במעמד זה קראו הלויים

לברך את ה' על חסדיו עם עמו, והפסוקים הפותחים את הקריאה הזו שולבו כאן בתפילה היומית מאז

ימי הביניים. מילותיו האחרונות של הקטע מזכירות את קריעת ים סוף, ומשמשות כחוליית מעבר

וקישור אל שירת הים שבהמשך, ונראה שעל כן שולב הקטע דווקא כאן.

  עליון מעלוהמתנשא לכל לראש:       כי לך וממך כל המצוי ביקום.  כי כל בשמים ובארץ:       גבורה וניצחון.  הנצח:  ∞

וכרות עמו.   ]בראשית יז, ה[  שינית את שמו מ"אברם" ל"אברהם" ושמת שמו אברהם:  ∞כל הראשים והמלכים.   
  והולך ומונה עוד חמישה מן העמים שישבוארץ הכנעני וכו':.   ]בראשית טו[רּת עמו את ברית בין הבתרים ָ  ּכהברית:

  שמך התפרסם.ותעש לך שם:.   ]בזדון[  נהגו כלפי ישראל ברשעות הזידו עליהם:  סבל.   עני:קיימת.   ותקם:בארץ.   

  גלוי לעיני כל כאור השמש.כהיום הזה:

נחמיה ט, ה-יא
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‰ÃfŒ   ∫‰ ÔÊÁÂ  Ÿ‰ÃiÀa ÌÀÚKŸzÀÏ œÙŸÕ‰ÈŒÂ ÌÃiÃÚÃ·Ÿ· »¯Ÿ‰ _«˙ÃiÀa ÌÃiÃaÀ÷ÀÂ ¨‰Ÿ‡ŒÙE] ˙Õ‰ÈŒÌ

‰œ÷ŸÏÃÎŸzÀ· œÓŸk ˙¿«ˆŸ‡ «ÓŒ·Œa ÔŸÓÃÈœÚ ÌÃfœ∫ÌÈ

ÌÈ‰ ˙¯È˘

ÂÃ÷«iÃa ‰Â‰È ÚÃ‰ Ì«iÃ‡ ‡»‰ŒÈ ˙œ◊Ÿ‡TÕÓ ÏœiÃÓ „œŸ̂ÈTœ¨Ì

ÂÃiÃÈ ‡Yœ◊Ÿ‡TÕ‡ ÏŒÓ ˙œŸ̂ÈUœÓ ÌÕÚ ˙Ã◊ ÏŸÙÃ‰ ˙ÃiÀ∫Ì

ÂÃiÃÈ ‡Yœ◊Ÿ‡TÕ‡ ÏŒ‰ ˙ÃiÀ‰ „ÃbŸÏIÀ‡ ‰⁄÷ŒÚ ¯À◊Àa ‰Â‰È ‰ŸÓœŸ̂ÈUœ¨Ì

ÂÃiœ‰ »‡YÈÀÚÀ‡ ÌŒÂ ¨‰Â‰È ˙ÃiÃ‡⁄Óœa »ÈÃ·» ‰Â‰ÈŸÓ›÷ŒÚ ‰Ã·Ÿ∫«c

‡ÀÈ ÊÀ÷œÓ ¯È›÷Œ·» ‰ŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ‡ ÏŒ‰ ˙Ãgœ‰ ‰TÈÃf›Ï ˙‡Ã‰Â‰È

ÂÃi››Ó‡ŸÏ »¯ÕÓ‡›‡ ¨¯À÷œl ‰TÈÃk ‰Â‰Èœ‚ ÈÀ‡›b ‰À‡ÀÂ Ò»Ò ¨‰ŸÎ]ŸÓT «·À· ‰ÃiÀ∫Ì

ÚÀfœÂ ÈŸÊœÓŸÈ ˙TÀÂ dÃÈŸ‰œÏ ÈœÏ ÈœÚ»÷ÈÀÊ ¨‰Œ‡ ‰ÕÏœÂ ÈŸ‡ÃŸÂÕ‡ »‰¤‰¿Õ‡ ÈÀ·œÂ ÈÃ‡⁄ÓÓ]ŒŸ∫»‰

‡ ‰Â‰ÈœÓ ÷ÈœÏŸÁÀÓÀ÷ ‰Â‰È ¨‰Ÿ∫«Ó

ÓÃkYŸ·›t ˙ÃÚY›Â ‰ŸÁÕÈ «ÏÈÀ· ‰TÃiÀÓ» ¨Ìœ·ŸÁÃ÷ ¯ÀÏœ÷ÀË ÂÈ‹aŸ· »ÚŸÈÃ∫Û»Ò Ì

zŸ‰›Ó›È ˙ŸÎÃÒŸÈ‹È ¨»ÓÀ· »„YœÓŸk ˙¿«ˆŸ‡ «ÓÀ·Œ∫Ô

ÈŸÓœÈŸ ‰Â‰È ^Œ‡ŸcÀa ÈXÃk›ÁÃÈ ¨ŸÓœÈŸz ‰Â‰È ^œÚYÃÈ«‡ ıÕ∫·

 ⁄

בתוספת כמה פסוקים מספר שמות המקדימים אותה וכמה[  אמירת שירת הים בתפילה שירת הים:

 מוכרת רק מספרות ימי הביניים. אפשר שדבר זה נעשה כדי שיקיים]פסוקי גאולה נוספים לאחריה

, בדומה להזכרת יציאת מצרים]דברים טז, ג[המתפלל את הצו לזכור את יציאת מצרים בכל יום ויום 

 נאמר פעמיים, ונוסף]"ה' ימלך לעולם ועד"[. הפסוק האחרון של השירה ]להלן, עמ' 177[בקריאת שמע 

עליו גם תרגומו הארמי, מעשה ידי אונקלוס, בן המאה הראשונה לספירה. הכפלת הפסוק ותרגומו

נעשו על פי קביעתו של האר"י.

 ה' הוא הנותן עזי וזמרת יה:       השליך.  רמה:  הראה לעיני כל את רוממותו.   גאה גאה: מכת היד, פורענות.    היד:  ∞

יכסימו:  ראשי צבאו המובחרים.   מבחר שלשיו:  השליך.   ירה:  ואפארהו, ואשבחהו.   ואנוהו:לי עוז, ולו אני מזמר.   
  שברה, מחצה.תרעץ: בעלת כוח אדיר.    נאדרי בכח: כיסו אותם.  

שמות יד, ל-לא

שמות טו, א-יט
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·»Ÿb ·]Ÿ«‡Ÿz ^Ã‰⁄ÓJ Ò]Œz ¨^ÈŸ÷ÃlÃÁ Á⁄]ŸÈ ^›Î‡ŸÏÕk «ÓÃwÃ∫÷

·»ŸÁ»¯Ã‡ ÃtŒ ^ÈŒÚŒÓ »ÓYÃÈœ ÌœvŸÎ »·Ÿ «ÓÕ „›ÊŸÏœÙJ ¨ÌÈŸ˙ »‡Ÿ‰›Ó›a ˙ŸÏŒÈ ·À∫Ì

‡ÀÓÃÈ«‡ ¯Õ‡ ·ŒcY›‡ ÛÃrœ‡ ‚È⁄ÁÃlÕ÷ ˜ÀÏÀz ¨ÏœÓŸÏÀ‡Õ «ÓÃÙŸ÷œÈ

‡ÀÁ ˜ÈXÃaYœ÷ÈX«z ÈÕÈ «ÓÀ∫ÈD

À÷ÃÙŸzÀ· ŸÁ»¯⁄k ^œqÀÈ «ÓÀˆ ¨ÌÀk »ÏÏÃÙ«ÚŒa ˙WŸÓÃÈœ‡ ÌÃcœ∫ÌÈXÈ

ÓœÎ ÈÀÓ›ÎÀa ‰À‡ÕÏœÓ ‰Â‰È Ìœk ÈÀÓ›ÎÀ ‰Œ‡ŸcÀa ¯Ãw›˙ ‡T« ¨÷CŸ‰œÚ ˙`›◊ÕÙ ‰ŒÏŒ∫‡

ÀËœ˙ÈÀÈ ŸÓœÈŸz ^œ·ŸÏÀÚÕ‡ «ÓÀ∫ıW

ÀÁœ˙ÈÀ· ŸÁÃÒŸcŸÚ ^Ãb »Ê ÌÀ‡ÀÏŸzÀ ¨Õ‰ÃÏŸzÀ· ŸÚÀÊŸΔ‡ ^Œ ÏŸÂÕ÷EJ ‰Œ∫^

÷ÀÓŸÚ »ÚÃnœÈ ÌÈœbYÀÁ ¨Ô»Êœ‡ ÏÈÀÁÃÈ Ê›÷Ÿ·Õt ÈŸÏÀ÷Œ∫˙

‡À Êœ·Ÿ‰⁄‡ »ÏÃÙ»lÕ‡ È¤‡ Ì«„ÕÏÈÕ‡«Ó ÈÀÈ ·›Á‡⁄ÊÕÚT «ÓÃ ¨„ÀÓ›k »‚›È Ï›÷Ÿ·ÕÎ ÈŸÀÚÃ∫Ô

zœt›Ú Ï⁄ÏÕ‰ÈŒ‡ ÌÕÓÈÀÀ̇Â ‰ÀÙÃÁÃa „œ‚ŸÊ ÏIŸÚ«¯⁄È ^œcŸk »ÓÀ‡À·ŒÚ ¨ÔÃÈ „ÃÚ⁄·›Ú ¯ÃnŸ‰Â‰È ^

ÚÃÈ „ÃÚ⁄·›Ú ¯ÃJ »Ê Ìœ˙ÈÀ∫

zŸ·œ‡ÕÂ «ÓŸœ̇hÀÚÕa «ÓŸ‰Ã ¯ÃÁ⁄ÏÀŸ̇Ó ^ÀÏ Ô«ÎŸ÷œ·ŸzŸt ^ÀÚÃÏŸzÀÓ ¨‰Â‰È œwŸ‡ ÷@⁄IÀÈ

È »«kÀ∫^ÈC

È ‰Â‰ÈœÓŸÏ _¿ŸÚ›ÏÀÂ ÌÀÚŒ∫„

È ‰Â‰ÈœÓŸÏ _¿ŸÚ›ÏÀÂ ÌÀÚŒ∫„

Ó ‰Â‰ÈÃÏŸ˙»ÎÕ‡J dÕÏ ÌŸÚÀÏÃÏ» ÌŸÚÀÏŸÓÕÚ ÈÀÏŸÓÃiÀÆ‡

כמו נד:  זעמך השמידם מהר, כאש האוכלת קש.   תשלח חרנך וכו':  אויביך.   קמיך:      בגדולתך הרבה.       וברב גאונך:
ויישאר[ אשלוף את חרבי  אריק חרבי:   תאוותי תימלא מהם, משללם.  תמלאמו נפשי:      מי תהום.   תהמת:כמו חומה.   

ויש מפרשים את המילה ככינוי[ עמוקים ושוטפים בחוזקה      אדירים:  תאביד אותם.   תורישמו:.   ]נרתיקה ריק ממנה

:נהלת בעזך  הולכת, הדרכת.    נחית:   כל השומע את תהילתו מתמלא יראתו.  נורא תהלת:.   ]למצרים שצללו במים

אילי:  רעידה, פחד.   חיל:   פחדו, רעדו.  ירגזון:   משכנך הקדוש, ארץ ישראל.  נוה קדשך:הובלת אותו בגבורתך.   
קנית:  כשיראו את גבורתך הגדולה יעמדו דוממים כאבן.   בגדל זרועך ידמו כאבן:.   ]מפחד[  נמסו נמגו:גיבורי.   

]הוא[ המקום אשר אתה, ה', עשית כדי להשרות בו את שכינתך, ]הר נחלתך הוא[ מכון וכו': .   ]עשית אותו לעם[יצרת 

 ה' מלכותו עומדת לעולם ולעולמי עולמים.]בתרגום מארמית:[  ה' מלכותה וכו':המקדש אשר יצרו ידיך, ה'.   

 ⁄

תרגום אונקלוס לשמות טו, יח

  ⁄
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kœ· ÈÀt Ò»Ò ‡ÃÚY›a ‰ŸÎXŸ·» «aŸÙÀ÷TÀa ÂÈÃiÀ¨Ì

ÂÃiÀ÷ŒÚ ‰Â‰È ·⁄ÏÕ‰Œ‡ ÌŒÓ ˙Õ‰ ÈÃiÀ¨Ì

·»ŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ‰ ÏÀÏŸ· »ÎÃiÃaÀ÷Àa ‰Ÿ‰ _«˙ÃiÀ∫Ì

kœÏ ÈÃ‰ ‰Â‰ÈÃnŸÎ»ÏÀÓ» ‰›÷Õa ÏÃÈ«bœ∫Ì

 ÔÊÁÂ  ŸÚÀ÷«Ó »ÏœÚœa ÌÈŸ‰Ãˆ ¯œÏ Ô«iœ÷Ÿt›‡ ËŒ‰ ˙ÃÚ ¯Õ◊À¨Â

ÂŸ‰ÀÈŸÀ̇Ï ‰Ã‰ ‰Â‰ÈÃnŸÎ»ÏÀ∫‰

ÂŸ‰ÀÈÀÏ ‰Â‰È ‰ŸÓŒÏŒÚ _Ãk ÏÀ‰ ÏÀ‡À¨ıW

aÃ‰ Ì«iÃÈ ‡»‰œ‰ŸÈŒ‡ ‰Â‰È ‰ŒÁÀ÷» „Ÿ‡ «ÓŒÁÀ   ∫„‰·È˘È

‰¯ÓÊ„ È˜ÂÒÙ ¯Á‡Ï˘ ‰Î¯·‰ ¨“¯È˘‰ ˙Î¯·”

kÀÁ ÏÃz ÈŸ·À‡ _VŒ÷ ˙œÓŸ^¨ ‡ ‰Â‰È¤‰¿Õ¨»È

ÂŸÁ»¯Ãk Àa ÏÀ◊Àz ̄ŸÙÀ‡Õ˙» ̄ŸÓ«¯ÕÊ ÌœÎŸÓ ̂ YÃÏŸkÕz »ÀÓœ¨„È

Óœ‰ ÔÀÏ«ÚÀÂ ÌŸÚÃ‰ „ÀÏ«ÚÀ‡ ÌÃzÀ‡ ‰ÕÆÏ

Ó»œaÃÏŸÚÀ‡ ^ÈCÕÏ ÔÈÀÓ »ŒÏŒ‡«b _Õ÷«Ó» ÏœÚÈÃ¨

Ó» ‰C«tÃvœÓ» ÏÈŸÙÃYÕÂ ÒŸ«ÚŒÓ» ‰ŸÁUÕ¨Ì

 והיא]]עמ' 147["ברוך שאמר" [  יחידת "פסוקי דזמרה" נפתחה, כזכור, בברכה אחת ברכת השיר:

 מובאת]פסחים קיח ע"א[נחתמת כאן בברכה ארוכה הפותחת במילים "נשמת כל חי". בתלמוד הבבלי 

, שתפילה כלשהי הפותחת במילים "נשמת כל חי"]ארץ ישראל, המאה השלישית[דעתו של ר' יוחנן 

, ואולי כיוון לברכה שלפנינו, או לפחות אל חלקה]פסחים י, ז[היא "ברכת השיר" הנזכרת כבר במשנה 

הראשון. הברכה קולחת וכתובה בלשון פיוטית, עשירה בחזרות ובתקבולות מרובות, ומשובצת בשברי

פסוקים רבים עד מאוד. מטרתה לומר שאין ביכולת האדם לשיר את תהילת ה' במלוא היקפה, ולהודות

לו על החסדים הרבים שגמל עם בני ישראל. בימי החול נאמר רק חלקה האחרון של הברכה, הפותח

במילים "ישתבח שמך לעד מלכנו".

  ה' יהיה היחיד שאותו יעבדויהיה ה' אחד ושמו אחד:   לעשות באדום משפט, להעניש אותם.  לשפט את הר עשו:

  שמך.זכרך:  ∞ושבשמו יקראו.   

תהלים כב, כט

עובדיה כא

זכריה יד, ט

œ÷ŸÓÃ˙
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aŸÎÀÚ ÏÕˆ ˙ÀÂ ‰TŸ‡ ‰J»ˆÕÏ ÔÈÀÓ »ŒÏŒÊ«Ú _ÕÂ ¯ŸÓ«ÒÕ‡ _ŒlÀ‡ ‡ÀzÀÆ‰

‡¤‰¿Õ‰ ÈÀ«÷‡XœÂ ÌÈŸ‰À‡ÃÁ⁄«¯œ‡ ¨ÌÈ¤d«ÏÃk Àa ÏŸ¨˙«iX

‡⁄k Ô«„ÀÏ«z ÏÀ‰ ¨˙«„ÃÓŸ‰‹lÀa ÏŸ‰ ·]Ãzœ÷ŸaÀÆ˙«Á

‰ÃÓŸÃ‰ÕÏ«Ú ‚Àa «ÓŸÁŒÒŒ·» „Ÿ˙«iXÀa ÂÈŸÁU⁄ÓœÆÌÈ

ÂÃÚ ‰Â‰ÈÕ‰ ¨¯œpÕÈ ‡¿ ‰ÀÂ Ì»ŸÈ ‡¿œ÷ÈÀ¨Ô

‰ÃÓŸÈ ¯V«ÚŸ÷ÕœÂ ÌÈŸ‰ÃnÕ ıÈNœcYÀÓœ¨ÌÈ

ÂŸ‰ÃnÕ◊œÁÈÃ‡ œlŸÓœÂ ÌÈŸ‰ÃnÃzœ‡ ¯È⁄¨ÌÈX»Ò

ÂŸ‰ÃÓ«qÕÙ« _ŸÏœÂ ÌÈŸ‰Ãk ÛL«fŸÙ»ÙœÂ ÌÈŸ‰ÃÓŸÙÃÚŸÕÁÃ ŒÚŸÏÀÓœ¨ÌÈ

Ï»ŸÏ ^Ÿ·ÃcŸ‡ ^⁄ÃÁŸÆÌÈD«Ó »

ÂŸ‡œÙ »lœÓ »ÈÀÏÕ÷ ‡œk ‰TÈÃiÀ¨Ì

Ï»Ÿ«÷ÕpX »Àk ‰Ã‰⁄b Ô«ÓÃlÀ¨ÂÈ

ÂŸ◊œÙŸ˙«˙Õ÷ »ÈŒ·Ãk ÁŸÓŒÁY⁄·ÕÚÈNT ÈÃ¨

ÂŸÚÕÈÕÓ »ÈŸ‡œk ˙«¯ÈÃgŒÓŒÂ ÷ŸÎÃiÀÁVÃ¨

ÂŸÈÀÙ »ÈBŸk ˙«◊»¯Ÿœ÷Ÿ÷ ÈVÀÓÀÈœ¨Ì

ÂŸ‚UŸÏÕk ˙«lK »ÈÀ‡ÃiÀ ˙«Ï—

‡Õ‡ ÔÈ⁄ÃÁŸÓ »ÃÒŸtœÏ ÌÈNÈŸÏ ˙«„«‰Ÿ¨^

‡ ‰Â‰È¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ¨»È

Ï»Ÿ·À‡ _VŒ÷ ˙œÓŸÓ ¨^ÃÏŸkÕ¨»

ÚÃ‡ ÏÃÁÃÓ ˙Õ‡ÀÏŒ‡ ÛŒÏŒ‡ ÛÃÏŸÙÕ‡ È⁄ÏÀÙœÂ ÌÈŸaXÕ·Y ÈÀt ˙«·ŸÚÀÓœ‰ ÌÈÃ¨˙«·«h

œqœÂ ÌÈŸœÙŸÏÀ÷ ˙«‡ŒÚÀ◊œ˙ÈÀÚ œ‡ Ì⁄˙«·ÕÂ »ÈŸÚœnÀÆ»

מפענח  בתשבחות רבות.   ברב התשבחות: הדברים הנולדים ומתחדשים בעולם.    תולדות:  מצוקה, מכאוב.   צוקה:
 כהמיית, כרעש. כהמון:  מגלה נסתרות ואין נעלם מנגד עיניו.   נעלמים:
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ÓœlŸÙÀœÓ ÌÈœnœŸ̂ÈUœb ÌŸ‡ÃÏŸzÀ‡ ‰Â‰È ¨»¤‰¿ÕÓ» ¨»ÈœaÕÚ ˙È⁄·Àt ÌÈDŸ˙ÈDÀ¨»

aŸÚTÀÊ ·ÃŸzÀ·» »Ÿ◊À·Àk ÚœÏŸkÃÏŸzÀ¨»

ÓÕÁŒ‰ ·WœvÃÏŸzÀÓ» »œcŒ·ŒÓ ¯œlÃËŸzÀ¨»

Ó»ÕÁflÏÀÈœÚT ÌÈœÂ ÌÈŸaUœÂ ÌÈŸŒ‡¤ÓÀœc ÌÈœlœ˙ÈÀÆ»

ÚÃ‰ „ÕpÀÚ ‰⁄ÊÀÁU »»¯⁄ÓŒÂ ^ÈŸÚ ‡¿⁄ÊÀÁ »»·⁄ÒÀ‡ ‰Â‰È ¨^ÈC¤‰¿Õ¨»È

ÂŸ‡Ãz ÏœhŸ÷Õ‡ ‰Â‰È ¨»¤‰¿ÕÏ ¨»ÈÀŒÃ̂ÆÁ

ÚÃk ÏÕ‡ ÔÕ·À÷ ÌÈXŒtœlÃ‚ŸzÀa À¨»

ÂŸÁ»¯Ã» Ÿ÷ÀÓÀ÷ ‰ŒpÀÙÃÁŸzÀa Ÿ‡ÃtÕ¨»

ÂŸÏÀ‡ Ô«÷⁄÷Œ◊ ¯ÃÓŸzÀa ŸÙœ¨»È

‰Õ‰ ÔÕÂ »„«È Ìœ·ÈÀÂ »ÎYœ÷ÈÃaŸÂ ¨»ÁœÙÈÀ‡⁄Â »¯œÂ »¯Y«÷ÈœÓ«¯ÈŸ¨»Ó

ÂŸÈÃÚ⁄Â »ˆÈXŸÈÃcOœÂ »÷ÈŸÈÃÓŸÏœ‡ »ÎÈŒ÷ ˙œÓŸÓ ¨^ÃÏŸkÕz ¨»ÀÓœÆ„È

kœÎ ÈÀt ÏŒÏ ‰ŸÂ ‰C«È ^ŸÎÀÏ ÏÀÏ Ô«÷Ÿ˙ ^œgÀ·Ã¨Ú

ÂŸÎÀÚ ÏÃÈœÏ ÔŸz ^ŸÃ̂tŒ¨‰

ÂŸÎÀa ÏŒÏ _WŸ˙ ^œÎŸÂ ÚUŸÎÀÓ«˜ ÏÀÏ ‰ŸÙÀŒ˙ ^Èœ÷ŸzÃÁ⁄ÂŒ¨‰

ÂŸÎÀ‰ ÏÃlŸ·ÀÈ ˙«·œÂ ^»‡TÈŸÎÀÎ» ·WM ÏŸÏÀÈ ˙«ÈŸÊÃnŸÏ »¯œ÷ŸÓŒ¨^

kÃcÀ·À÷ ¯ŒkÀ∫·»˙

kÀÚ ÏÃŸ̂Ó›̇Ãz È›Ó‡ÃYÀÓ ‰Â‰È ‰œÎ ÈÀ¨^«Ó

ÓÃvœÚ ÏÈÀœÓ ÈÕÁÀÊÀÓ ˜œnŒÂ »pŸÚÀœÂ ÈŸ‡Œ·ŸÓ Ô«Èœb›ÊŸÆ«Ï

÷ÃÂŸÚÃÚ ˙⁄œiœ‡ ÌÈÃzÀ˙ ‰œ÷ŸÓÃˆ ¨ÚÃÚ⁄‰ ˙KÃcÃz ÏÃ÷OœÂ ·ÈŸ÷«˙œÚÈÃÆ

ÓœÈ ÈœÓEŒl ‰ÀÓ» _œÈ Èœ÷ŸÂŒl ‰ÀÓ» _œÈ ÈÃÚ⁄Ï _TÀ¨_

 חלקי אברים שפלגת:  חילצת אותנו.   דליתנו:       וחמּורים.  ונאמנים:  סיפקת את כלכלתנו לשובע.   ובשבע כלכלתנו:

  האברים הפנימיים בגוף, שהם - לפי אמונת הקדמונים - משכן הרגשות.קרב וכליות:הגוף שהבדלתם זה מזה.   

  ידמה.יערך:

תהלים לה, י
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‰À‡Õ‰ ÏÃbÀ‰ ¨Ï«„ÃbœÂ ¯«aŸ‰Ã‡ ¨‡T«pÕÚ ÏŒÏŸ«˜ ¨Ô«ÈÕ÷ ‰ÀÓÃÈœÂ ÌÀ‡ÀÆıW

Ÿ‰ÃlŒÏŸ» ^Ÿ÷ÃaÕÁ⁄» ^ŸÙÀ‡Œ» ^YŸ·À‡ _VŒ÷ ˙Õ÷EJ ÌŒ¨^

 ÔÊÁk  À‡ÀÏ ∫¯»ÓŸÂ@œa „ÀÎYœ ÈÃÙŸ÷œ‡ ÈŒÂ ‰Â‰È ˙ŸÎÀ·TO ÏÃÈ

‡Œ÷ ˙ÕÆ«÷EJ Ì

‰À‡Õa ÏŸÃ̇Ú⁄Ú ˙«Ó»ˆ‹fŒ¨^

‰ÃbÀa Ï«„œÎŸ÷ „«·ŸÓŒ¨^

‰ÃbœÏ ¯«aÀŒÃ̂Â ÁŸ‰Ãa ‡T«pŸ˙«‡Y«Œ¨^È

‰ÃnŒÏŒ‰ _Ã÷«iÕÚ ·Ãk ÏœqÕÂ ÌT ‡ŸœrÀÆ‡

ÔÈ· ‰ÏÈÙ˙‰ ˙‡ ˜ÏÁÏ ‚Â‰ Ì‡ Â‡ ¨˙ÂÂˆÓÏ ÚÈ‚‰ Ì¯Ë˘ ¯Ú ‰·È˙‰ ÈÙÏ ¯·Ú Ô‡Î „Ú Ì‡
∫È˘‰ ÔÊÁ‰ Ô‡Î ÏÈÁ˙Ó ¨ÌÈÊÁ È˘

Î«÷ÕÚ ÔÃÓ ¨„ÀÂ Ì«¯Ÿ÷ ÷«„JŸ«ÓÆ

ÂŸÎÀpU ∫·»˙Ÿˆ »Ãcœa ÌÈNÈÃÏ ‰Â‰ÈÃÈŸ÷À ÌÈXÀÂ‡À˙ ‰Ÿ‰œlÀÆ‰

 ÔÊÁa  ŸÙœÈ ÈŸ÷Àz ÌÈXœŸ̇Ó«¯À¨Ì

·»Ÿ◊œÙŸÕ̇ˆ ÈÃcœz ÌÈNÈœŸ̇aÀ¨_U

·»œÏŸÁ Ô«÷⁄Òœz ÌÈDÈœŸ̇cKÀ¨÷

·»Ÿ÷«„O ·WMœz ÌÈœŸ̇‰ÃlÀÆÏ

·»ŸÓÃ‰O⁄·X ˙«ÏŸÚ ˙«·ÃnŸa ^ÕÈ ˙Èœ◊Ÿ‡TÕÏ

  אין כאן פתיחה של יחידה ספרותית חדשה, אבל מאז ימי הביניים הונהג שזה המקום שבושוכן עד:

ניתן להחליף חזן בחזן אחר.

  בכמה סידורים מודגש האקרוסטיכון "יצחק" בראשי המילים השניות שבכל שורהבפי ישרים וכו':

. בנוסחים אחרים מצאו גם את השם "רבקה" באות השלישית של]"ישרים, צדיקים, חסידים, קדושים"[

המילה השלישית שבכל השורות, אך ייתכן שאין זה אלא פרי המקרה.

נאוה  שוכן במרום, תקיף ושליט.   מרום: חי וקיים לעד.    שוכן עד:  בעוצמת גבורתך.   בתעצומות עזך: בורא.   קונה:
 באברי הגוף הפנימיים, שהם - לפי אמונת הקדמונים - משכן הרגשות. בקרב:  נאה, ראוי להלל את ה'.   תהלה:

תהלים קג, א

תהלים לג, א
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aŸpXÀÈ ‰œŸ̇tÀ‡Ã÷ ¯œÓŸÓ ¨^ÃÏŸkÕa ¨»ŸÎÀÂ ¯«c ÏÀÆ¯«„

ÔÊÁ÷   ŒkÕ·«Á ÔÃk ˙À‰ ÏÃÈŸÏ ÌÈX»ˆŸÙÀŒ¨^È

‡ ‰Â‰È¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ¨»È

ÏŸÏ ¨˙«„«‰Ÿ‰ÃlÕÏ ¨ÏŸ÷ÃaÕÁÃÏ ¨ŸÙÀ‡ÕÏ ¨¯ŸÓ«¯Õ¨Ì

ÏŸ‰ÃcÕÏ» ¯ŸÃvÕÁÃÏ ¨Ÿ·ÀÏ ¨_VŸÚÃlÕÏ» ‰ŸlKÕ¨Ò

ÚÃk ÏÀc Ïœ·Ÿ÷ ÈVœÂ ˙«¯ÈŸœ̇÷ŸaŸ˙«Á

cÀÂœa „ŒÈ Ôœ÷ÃÚ ¨ÈÃ·ŸcŸÓ ^Ÿ÷œÁÈŒÆ^

‰„ÈÓÚ   ·»ŸÎÕÈ Ôœ÷ŸzÃaÃ÷ ÁœÓŸÏ ^ÀÚÃÓ „ÃÏŸkÕ¨»

‰À‡Õ‰ ¨ÏÃnŒÏŒ‰ ¨_ÃbÀÂ Ï«„Ÿ‰ÃwÀa ÷«„ÃgÀÓÃÈœ·» ÌÀ‡ÀÆıW

kœÏ ÈŸ ^À‡Œ‡ ‰Â‰È ¨‰¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ¨»È

÷œ÷» ¯ÈŸ·ÀÁÀ‰ ¨‰ÃlÕÂ ÏŸÊœÓŸ¨‰T

Ú›Ó» ÊŒÓŸ÷ÀÏÀ ¨‰ŒÃ̂b ¨ÁŸlHÀ‚» ‰Ÿ¨‰T»·

zŸ‰œlÀÂ ‰Ÿœ̇ÙŸ‡Œ   ¨˙W   ÔÊÁgHOÀÓ» ‰ÃÏŸ¨˙»Î

aŸÂ ˙«ÎTŸÏ ˙«‡@«‰Ÿ÷œÓŸ‰ ^ÃbÀÂ Ï«„Ÿ‰ÃwÀ¨÷«„

»ÓÕÏ«ÚÀÂ ÌŸÚÃÏ«Ú „À‡ ÌÃzÀ‡ ‰ÕÆÏ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰ÕÓ ÏŒÏŒb _ÀÓ» Ï«„Ÿ‰‹lÀa ÏÃzœ÷ŸaÀ¨˙«Á

‡Õ‰ ÏÃ‡ ¨˙«‡@«‰⁄‰ Ô«„ÃpœÙŸÏÀ¨˙«‡

k ‡V«aÀ‰ ÏÃpŸ÷Àk Ô«aX ¨˙«ÓÀ‰ ÏÃnÃÚ⁄◊œ¨ÌÈ

‰ÃÁ«aÕa ¯Ÿ÷œÊ ÈVÈœÓŸ¨‰T

ÓŒÏŒÈ ¨_ÀÁœ‡ ¨„ÈÕÁ ¨ÏÕ‰ ÈÀÏ«ÚÀÓœ ÆÌÈ¸ÔÓ‡˛

דברי שירות ותשבחות למעלה מכל.    על כל:  לרומם ולשבח.   לעלה ולקלס:  לזמר.   לנצח:  הברואים.   היצורים:
 האל שהכל מודים אל ההודאות:  גבורה וניצחון.       נצח:   כוח ושלטון.  עז וממשלה:  מזמורי תהלים.   דוד בן ישי:

  חי לנצח.:::::חי העולמים  הברואים.   המעשים:לו.   
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∫ÁÂ˙Ù ÔÂ¯‡‰˘Î ¨˜ÂÒÙ ¯Á‡ ˜ÂÒÙ ¨Ï‰˜‰Â ÔÊÁ‰ ‡·‰ ¯ÂÓÊÓ‰ ˙‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰·Â˘ ˙·˘·

÷œ‰ ¯ÈÃnÃÚ⁄Ó Æ˙«ÏœnÃÚ⁄ÓÃwœ˙‡TO ÌÈœ∫‰Â‰È ^È

‡⁄IÀ÷ ÈœÓŸÚÀ· ‰ŸÏ«˜œz ¨Èœ‰ŸÈŒÈÀ‡ ‰ÀÊŸŒgK ^È‹Ï ˙«·Ÿz Ï«˜ÃÁ⁄»À∫È

‡œÚ Ì⁄z ˙««œ÷ŸÓÀÈ ¯À‡ ¨d⁄IÀÓ ÈœÈ ÈÃÚ⁄Ó›∫„

kœÚ ÈœnŸ‰ ^ÃqŸÏœÁÈÀÏ ¨‰ŸÓÃÚÃz ÔœeÀ∫‡V

eNœ˙ÈœeN ‰Â‰È ÈŸÀ̇ ‰ÃÙŸ÷œÂ ¨ÈŸÏœ·EÀÁ«‰ «¯ÀÏŸzœ∫È

ÃÙŸ÷œÏ ÈÃI‡ÀÓ ¨Èœg›ÓŸÏ ÌÈXÃa›÷ ¯M›ÓŸÏ ÌÈXÃa›∫¯M

ÈÃÁÕÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕ‡ ÏŒk ‰Â‰È ÏœÚ Èœ‰ ‰Â‰È ÌÃÁŒÒŒÂ ¨„Ÿ‰ÃaYÕÚ ‰œÙ «nŸ∫˙»„

ÂŸÈ ‡»‰œÙŸcŒ‡ ‰ŒÈ ˙œ◊Ÿ‡TÕÓ ¨Ïœk›Ú Ï⁄˙««À∫ÂÈ   ÔÂ¯‡‰ ˙‡ ÌÈ¯‚ÂÒ

˘È„˜ ÈˆÁ

ÈœŸ̇bÃcÃÂ ÏŸÈœŸ̇cKÃ÷ ÷ŸÓÕaU dÀÆ‡

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÚÀÏŸÓÀc ‡œ· ÈŸÎ ‡Tœ˙»ÚYÕÂ ¨dŸÈÃÓŸÏœ_È

ÓÃÏŸ˙»ÎÕÂ dŸÈÃŸ̂ÓÃt Á‹JYÕÂ dœÓ ·VJÈŸ÷œÁÈÕÆd

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÁÃiÕ·» Ô«ÎÈŸÓ«ÈÕ·» Ô«ÎÈŸÁÃiÕc ÈŸÎÀa ÏÕ˙È

Èœ◊Ÿ‡TÕa ¨ÏÃÚ⁄‚ÀÏÀ·» ‡œÊŸÓÃ¨·ÈXJ Ô

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÈ ÆÔŸ‰Õ÷ ‡ŸÓÕaU dÀÓ ‡Ÿ·ÀÏ _UŸÚÀÏÃÌ

Ï»ŸÚÀÏŸÓÕÚ ÈÀÏŸÓÃiÀÆ‡

∫ÌÂ‚¯˙

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È
¸ÔÓ‡˛Æ

ÍÈÏÓÈÂ ÂÂˆ¯Î ‡¯·˘ ÌÏÂÚ·
ÆÂÁÈ˘Ó ·¯˜ÈÂ Â˙ÚÂ˘È ÁÈÓˆÈÂ Â˙ÂÎÏÓ

¸ÔÓ‡˛Æ

˙È· ÏÎ ÈÈÁ·Â ÌÎÈÓÈ·Â ÌÎÈÈÁ·
¨·Â¯˜ ÔÓÊ·Â ‰¯‰Ó· Ï‡¯˘È

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â
¸ÌÏÂÚÏ ¨Í¯Â·Ó ÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ È‰È ÆÔÓ‡

ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ˛Æ

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

ÔÊÁÂ Ï‰˜

  האר"י הוא שקבע לומר כאן מזמור זה בעשרת ימי תשובה, כיוון שנזכרים בו הסליחהשיר המעלות:

והפדות מן העוונות - נושאים התואמים את אווירת אותם ימים.

  חצי קדיש זה מציין את סיום היחידה השנייה של תפילת שחרית ומעבר אל היחידהחצי קדיש:

השלישית, קריאת שמע וברכותיה. לדיון בו ראה עמ' 205.

  ה', אם תזכור אתאם עונות וכו': המקדש.   ]"מעלות"[  שיר שהיו הלויים משוררים על מדרגות שיר המעלות:  ∞

ייחלתי, קוויתי.  הוחלתי:       כדי שייראו מפניך.  למען תורא:העוונות כדי להעניש את עושיהם, מי יוכל להתקיים?   

 קווה. יחל:    נפשי מקווה ומייחלת לה' יותר משומרי המשמרת האחרונה המצפים לבוא הבוקר. נפשי וכו':

תהלים קל
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ÈœŸ̇aÀÂ _UŸÈœ÷ŸzÃaÃÂ ÁŸÈœŸ̇tÀ‡ÃÂ ¯ŸÈœŸ̇Ó«¯ÃÌ

ÂŸÈœŸ̇ÃrÕÂ ‡ŸÈœŸ̇‰ÃcÀÂ ¯ŸÈœŸ̇ÚÃlŒÂ ‰ŸÈœŸ̇‰ÃlÀÏ

÷ŸÓÕc dŸ÷ERÀa ‡ŸÆ‡»‰ _ÈX

‡ÀÓÕÆÔ

ÏŸÚÕlÀÓ ‡œk ÔÀa ÏœÎYÀÀ̇‡  ¸· ˙·˘˘Â·‰∫

ÏŸÚÕlÀÏ ‡ŸÚÕlÀÓ ‡œkÀa ÏœÎYÀÀ̇‡˛

ÂŸ÷œ˙TÈÀz ‡‹÷ŸaŸÁÀÀ̇Â ‡ŸŒÁ¤ÓÀÀ̇‡

cÃ‡⁄Óœa ÔTÈŸÚÀÏŸÓÀÂ ¨‡Ÿ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

ÔÊÁaÀ‡ »ÎYŒ‰ ‰Â‰È ˙ÃÓŸ·›Æ_T

˛‰„È˜¸ Ï‰˜aÀ‰ ‰Â‰È _»¯ÃÓŸ·›Ï _TŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

ÔÊÁaÀ‰ ‰Â‰È _»¯ÃÓŸ·›Ï _TŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

‰È˙ÂÎ¯·Â ÚÓ˘ ˙‡È¯˜

˜¯ Ì¯ ÏÂ˜· ¯ÓÂ‡ ÔÊÁ‰˘Î ¨ÔÊÁ‰Â Ï‰˜‰ È„È ÏÚ ˙Â¯Ó‡ ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ·È·Ò˘ ˙ÂÎ¯·‰
ÆÍÈ˘ÓÈ˘ Ì„Â˜ ÂÏ ÔÈ˙ÓÓ Ï‰˜‰Â ¨Ô‰Ó ÌÈ˜ÏÁ

ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ

Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘
¸ÔÓ‡˛Æ

 ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ¸·∫‰·Â˘ ˙·˘

˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ˛

¨˙ÂÓÁ‰Â ˙ÂÁ·˘˙‰ ¨˙Â¯È˘‰Â
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ¨ÌÏÂÚ· ˙Â¯Ó‡‰

¸ÔÓ‡˛Æ

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

 זו הפתיחה הרשמית של תפילות ערבית ושחרית בציבור, והיא מתועדת כבר בתקופת המשנה ברכו:

.]ברכות ז, ג[

לקיים מה שנאמר[  זו היחידה השלישית בתפילת שחרית. בערבית ובשחרית קריאת שמע וברכותיה:

 קוראים שלוש פרשיות מן התורה ומקיפים אותן בברכות, שלוש בשחרית]]דברים ו, ז["בשכבך ובקומך" 

. המקורות מעידים על מנהג זה כבר בימי הבית השני. בספרות חז"ל]משנה ברכות א, ד[וארבע בערבית 

נדונים קטעים שונים מן הברכות, אך נוסחן כפי שהוא לפנינו מתועד רק מימי הגאונים. שלוש הפרשיות

מדגישות עקרונות יסוד מרכזיים במחשבת היהדות: אחדות ה' ויחידותו, תורת השכר והעונש, קיום

המצוות וחשיבותן ואהבת האדם את ה'. הברכות המקיפות את קריאת שמע משתנות באורכן

ובלשונותיהן בין ערבית לשחרית, אף שנושאיהן הכלליים זהים. שלוש הברכות שבשחרית עוסקות

, ובגאולת]הברכה השנייה[, במתן תורה, בלימודה ובקיום המצוות ]הברכה הראשונה[בבריאה ובאור 

. וישנם פרשנים הרואים ברכות אלה כעוסקות בשלושת פניו של האור:]הברכה השלישית[מצרים 
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“¯Â‡ ¯ˆÂÈ” ˙Î¯·

ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ÈÙÏ ‰Â˘‡¯‰ ‰Î¯·‰

‰·È˘È   aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ¨Ì

ˆ«ÈÕÁ ‡V«·» ¯«‡ ¯›÷ŒÚ ¨_›◊Œ÷ ‰À‡ ‡V«·» Ì«ÏŒ‰ ˙Ãk›ÆÏ

‰Ãk››Â ^»„«È ÏŸ‰Ãk›È ÏŸ÷ÃaŸÂ ¨^»ÁŸ‰Ãk›È Ï›Ó‡Ÿ‡ »¯Õk ÷«„J ÔÈÃ¨‰Â‰È

‰Ãk›È ÏŸÓ«¯Ÿq ^»ÓŒÏÀˆ«È ¨‰Õ‰ ¯Ãk›ÆÏ

‰À‡Õ‰ ÏÃ˙«tÕÁÃa ŸÎÀc Ì«È ÏÃÏŸ÷ ˙«˙ÃÚ⁄Ó ÈVœÊŸÚL«·» ÁTÃÁ Ã«lÕÚÈNT ÈÃ¨

ˆ«ÓœÁ ‡ÈÃnÀÓ ‰œnŸÓ«˜ÀÏ» dŸ·ÀÀÓ ‰œnŸ÷ Ô«Îœ·ŸzÀ¨d

Ó»Õ‡œÏ ¯ÈÀÏ«ÚÀk Ì‹Ï» «lŸ÷«ÈŸ·À÷ ÂÈŒaÀa ‡TŸÓœcÃ‰ ˙ÀÁU⁄ÓœÆÌÈ

האור הפיסי שהוא אור הבריאה, אור התורה ואור הגאולה. מן הראוי להזכיר כאן את סדר התפילה

היומית של הכהנים בבית המקדש, ש"ברכו ברכה אחת, קראו עשרת הדברים, שמע, והיה אם שמוע,

,]להלן, עמ' 173[. הברכה שבה מדובר במשנה היא ברכת "אהבת עולם" ]משנה תמיד ה, א[ויאמר" 

תלמוד בבלי, ברכות יב[והמנהג לקרוא את עשרת הדיברות בכל יום נתבטל עם חורבן בית המקדש 

. ועוד יש להעיר, כי בנוסחי הגניזה של ברכות קריאת שמע באה בראשן ברכה על קיום מצוות]ע"א

הקריאה, בנוסח: "אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות קריאת שמע, להמליכו בלבב שלם ולייחדו

בלב טוב ולעובדו בנפש חפצה". גם מנהג זה אבד עם השנים.

  הברכה הראשונה שלפני קריאת שמע ארוכה יותר מזו של יום חול ומקושטת יותרברכת יוצר אור:

ממנה, והיא עוסקת בבריאת העולם, בגרמי השמים ובסדרם וכן בשבח שהם משבחים את ה'. ברכה

 .למוד בבלי, ברכות יא ע"ב]תבשם "יוצר אור", הנאמרת לפני קריאת שמע, מוכרת כבר לאמוראים 

.]להלן, עמ' 171[, וכן נכללת בה הקדּושה ]ראה להלן[הברכה משובצת בכמה וכמה קטעי פיוט 

 בשינוי קל. שם נכתב "עושה שלום ובורא]מה, ז[ פסוק הוא מדברי ישעיהו  יוצר אור ובורא חשך וכו':

 הסבירו שינוי]ברכות יא ע"ב[רע" ובסידור התפילה שינו "בורא רע" ל"בורא את הכל". בתלמוד הבבלי 

זה כרצון לשמור על נקיון הלשון ולא להזכיר את הרוע מפורשות.

 נמצא תוספות שאינן נאמרות ביום חול. הקטע]עמ' 170[  מכאן ועד "המה יפארוך סלה" הכל יודוך וכו':

הפותח ב"הכל יודוך" הוא פיוט קצר, שמילת "הכל" באה בראש כל אחד מארבעת טוריו וכן בחתימת

הטור האחרון. הוא מתקשר אל המילה "הכל" שבסיום נוסחת הברכה הפותחת את "יוצר אור".

  מהמקום בו היא שוכנת.ממכון שבתה:  ∞
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‰ÃnÕ‡œÏ ¯ÈÀ‡ÀÂ ıWŸÏÃcÀÚ ÌÈXÀÏŒ‰ÈÀa ŸÁU⁄Óœ¨ÌÈ

·»ŸÓ «·»ËŸÁÃcÕa ÷ŸÎÀz Ì«È ÏÀÓœÓ „ÈÃÚ⁄◊Õ· ‰Ÿ÷‡VœÆ˙È

ÓÀÓ »aU ‰ÃÚ⁄◊Œk ¨‰Â‰È ¨^È‹lÀa ÌŸÁÀÎŸÓÀÚ ‰À◊œ˙ÈÀÓ ¨ÀÏŸ‡À‰ ‰À‡ÀN ıWŸÈÀŒÆ^

‰ÃnŒÏŒ‰ _ÃÓŸÓ«¯ÀÏ ÌŸ·ÃÓ «cÕ‡À‰ ¨ÊÃÓŸ÷‹aÀÂ ÁŸ‰ÃÓŸÙ›‡ÀÂ ¯Ÿ‰ÃnœŸ̇ÃrÕÓ ‡œÏ«Ú ˙«ÓÈÀÆÌ

‡¤‰¿ÕÏ«Ú ÈÀa ¨ÌŸÁU⁄ÓŒ‰ ^ÈÀaUœÁU ÌÈÕÚ ÌÀÏÕ¨»È

‡⁄Ú Ô«„‹fÕÓ ¯»ˆ ¨»œ◊ŸbÃaÕÓ ¨»À‚ÕÈ Ôœ÷ŸÚÕÓ ¨»œ◊ŸbÀa ·ÃÚ⁄Æ»B

‡ÕÚ ÔÈ⁄Ï _]ŸÂ ^Ÿ‡ÕÏ»Ê ÔÈÀŒ̇¨^

‡ŒÙŒa ÒœÏŸzŒÓ» ^œÓ«c ÈŒl ‰ÀÆ_

 ÔÊÁ‡  ÕÚ ÔÈ⁄Ï _]Ÿ‡ ‰Â‰È ¨^¤‰¿Õa ¨»ÈÀÏ«ÚÀ‰ ÌÃfŒ¨‰

ÂŸ‡ÕÏ»Ê ÔÈÀŸ̇Ó ¨^ÃÏŸkÕÏ ¨»ŸÁÃiÕ‰ ÈÀÏ«ÚÀ‰ ÌÃaÀ¨‡

‡ŒÙŒa ÒœÏŸzŸ‡«b ¨^⁄ÏÕÏ ¨»œ‰ ˙«ÓÈÃnÀ÷œÁÈÃ¨

ÂŸ‡ÕÓ«c ÔÈŒÏ ‰Ÿ÷«Ó ¨^œÚÈÕÏ ¨»œŸ̇ÁœiÃ‰ ˙ÃnÕœ̇ÆÌÈ

‰¯È˘‡ÀÚ Ô«„Ãk ÏÀ‰ ÏÃnÃÚ⁄◊œ¨ÌÈ

aÀÓ» _»¯Ÿ·›a _TŸÙœk ÈÀ‰ ÏÃpŸ÷ÀÓÀ¨‰

bÀÂ «ÏEŸÓ «·»ËÀÏÕÏ«Ú ‡À¨Ì

cÃÚÃ˙» ˙Ÿ»·À·«Ò ‰Ÿ·œÆ«„«‰ ÌÈ

‰ÃnœŸ̇bÀ‡ŒÚ ‰ÃÁ ÏÃ‰ ˙«iÃw›¨÷C

 פיוט קצר ובו ארבעה טורים קצרים ומקבילים. לאחר שהם נאמרים פעם אחת בפני אין ערך לך וכו':

עצמם, הם נאמרים בשנית בתוספת הרחבות המציגות תמונה מיוחדת במינה של שלבי הגאולה העתידית.

צור משגבנו: מאז שנברא העולם.    מימות עולם: מעולם.    מאז:   מה שבראת.  קנינך: מה גדול מספרם.    מה רבו:
  אין מלבדך.אפס בלתך:  אין דומה לך.   אין ערך לך:האל המגן עלינו והמשמש לנו למחסה כסלע איתן.   

.]יחזקאל א[  ארבע החיות שבמרכבת ה' חיות הקדש:  הנישא בגאון.   המתגאה:  כל הברואים.   כל המעשים:  ∞

תהלים קד, כד

‡ÕÏ
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ÂŸŒ‰ŸcÀa ¯ŸÎÀÚ „«·Ã‰ ÏÃnŒkYÀ·À¨‰

ÊŸÓ» ˙»ÎœÏ ¯«÷ÈœÙŸÕÎ ÈœÒŸ¨«‡

ÁŒÒŒÂ „ŸÁU⁄ÓœÓ ÌÈÀÏÕÎ ‡ŸÆ«„«·

Ë·«œÓ ÌÈŸ÷ ˙«¯«‡ŒaÀ‡ ‡T¤‰¿Õ¨»È

ÈŸÀ̂a ÌTŸÚAÃa ˙Ÿ·œÈÀ·» ‰Ÿ‰Ã◊ŸkÕ¨Ï

k›ÁÃ‚» Ÿ ‰T»·ÀÃ̇a ÔÀ‰Œ¨Ì

Ïœ‰Ÿ÷«Ó ˙«ÈŸÏœa ÌÈŸz ·WMÕ·ÕÆÏ

ÓŸÏÕ‡œÊ ÌÈœÓ» ÂÈŸÙœ ÌÈNÈ›‚Ã¨d

À‡ŒÊ ‰œÂÈÀa ÌŸÎÀ‰ ÏÀÏ«ÚÀ¨Ì

◊ŸÓÕÁœa ÌÈŸÕ̂˙‡ÀÂ ÌŸ◊À◊œa ÌÈŸ‡«·À¨Ì

Ú◊«œa ÌÈŸ‡ÕÓÈÀ«˜ Ô«ˆY ‰ÀÆÌ

tŸ‡ÕÂ ¯ŸÎÀ˙« „«·ŸœÏ ÌÈœ÷Ÿ¨«Ó

À̂‰flÏÀÂ ‰ŸpXÀÏ ‰ŸÊÕÎŒÓ ¯ÃÏŸ¨«˙»Î

JÏ ‡TÃgŒÓŒÂ ÷ÃiœÊŸ¨¯«‡ ÁU

T‡ÀÂ ‰Ÿ‰œŸ̇‰ ˙U»ˆ ÔÈNÃlŸ·ÀÀÆ‰

÷Œ·Ã˙« ÁŸœk «Ï ÌÈÀˆ ÏŸ·ÀÓ ‡À¨Ì«¯

zœÙŸ‡Œ‚» ˙WŸlHÀ◊ ¨‰ŸÙTœÂ ÌÈŸÁÃÂ ˙«iŸÙ«‡ÃpÕ‰ ÈÃw›Æ÷C

פיוט קצוב בן כ"ב טורים ובו אקרוסטיכון אלפביתי. נושאו הוא בריאת המאורות והשבח  אל אדון:

שמשבחים כל צבא השמים את ה'. על פי צורתו הספרותית - ובעיקר בשל העדר חריזה ורמיזות אל

המדרשים - נראה שהפיוט הוא קדום, אך שילובו בתפילה ידוע רק מראשית ימי הביניים. בארץ ישראל

בתקופת הגאונים יכול היה החזן לגוון את התפילה ולהחליף את הפיוט "אל אדון" בפיוטים אחרים,

אלפביתיים אף הם ודומים לו בתכניהם.

 מקרינים.: : : : : מפיקים     .  ]בראשית א, טז-יח[ השמש והירח נבראו "למשול" ביום ובלילה  מושלים:      צדק ויושר.   זכות ומישור:

.]יחזקאל א, יט[  האופנים שבמרכבת ה' ואופני הקדש:  ראה לנכון, רצה.   ראה:   לשם.  לזכר:  בוראם.   :קונם
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ÏÀ‡Õ‡ Ï⁄÷Œ÷ ¯À·ÃÓ ˙œkÀ‰ ÏÃnÃÚ⁄◊œ¨ÌÈ

aÃ‰ Ì«iÃgŸ·œÚÈœ ÈœŸ̇ÚÃlÀÂ ‰ŸÈÀ÷ÃÚ ·Ãk ÏœqÕÎ ‡ŸÆ«„«·

zœÙŸ‡ŒÚ ˙WÀËÀÏ ‰Ÿ‰ Ì«ÈÃnŸÁ»À¨‰

Ú›ŒÏ ‡TJ ‚Ÿ‰ Ì«ÈÃgÃaÀÆ˙

ÊŒ÷ ‰œ÷ ¯ÈŒ·Ã÷ ÁŒ‰ Ì«È ÏÃgŸ·œÚÈœ¨È

÷Œ÷ «aÀ·Ã‡ ˙ÕÓ ÏœkÀÓ ÏŸÏÃÎ‡ŸÆ«z

ÂŸ‰ Ì«ÈÃgŸ·œÚÈœÓ ÈŸ÷ÃaÕÁÃÂ ŸÓ«‡Õ∫¯

ÓœÊŸ÷ ¯«ÓœÏ ¯ÈŸ‰ Ì«ÈÃgÃaÀ˙Ï ·«Ë ¨Ÿ‰›Ï ˙«„ÃÆ‰Â‰È

ÏŸÙœÎÈÀÈ _ŸÙÀ‡⁄Â »¯œ·ÈÀÏ »ÎYÀ‡Õk ÏÀÈ ÏŸ¨ÂÈT»ˆ

÷Œ·ÃÈ ÁŸ‚» ¯JŸlHÀÂ ‰ŸÎÀÈ „«·œzŸÏ »À‡ÕÓ ÏŒÏŒˆ«È _Õk ¯›¨Ï

‰ÃnÃŸÁœÓ ÏÈŸÁ»ÀÏ ‰ŸÚÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕa ÏœgHOÀa «˙Ÿ÷ Ì«ÈÃaÃÆ÷CS ˙

÷œÓŸ‡ ‰Â‰È ¨^¤‰¿ÕÈ ¨»ÈœŸ̇cKÃÂ ÷ŸÊœÎŸÓ ^YÃÏŸkÕÈ »œŸ̇tÀ‡Ã¨¯

aÃgÀÓÃÈœÓ ÌœnÃÚÃÂ ÏŸÚÃ‰ ÏÀ‡ÀÓ ıWœzÀÁÃÆ˙

zœŸ̇aÀ÷«Ó ¨_VœÚÈÕ ¨»ÚÃk ÏÀ÷ ÏŒ·ÃÓ ÁÃÚ⁄◊ÕÈ ‰ÀÂ ^ÈCŸÚÃÓ ÏŸ÷ ¯«‡ ÈV«‡ŒiÀÃ̂zYÀ¨

‰ÕnÀÈ ‰ŸÙÀ‡⁄q ^»¯ŒÏÀÆ‰

תהלים צב, א-ב

 בבית המקדש נהגו הלויים לומר בכל יום מזמור תהלים כ"שיר של יום" ויום השביעי משבח ואומר:

. בארץ ישראל של ימי הגאונים נהגו להזכיר בכל יום בברכת "יוצר אור" את מעשי]ראה עמ' 266[

הבריאה של אותו יום, וכן לצטט את הפסוק הפותח את "שיר של יום", כשהוא נאמר לכאורה מפי היום

. המנהג נעלם מתפילות]בנוסח: "ויום חמישי משבח ואומר הרנינו לאלהים עוזנו" וכן הלאה[עצמו 

היומיום, אך שרד בתפילת השבת, שהיא ארוכה וחגיגית יותר.

 המשולבת]ראה בהרחבה עמ' 190[  כאן נפתחת "קדּושה דיוצר", היינו הקדּושה תתברך לנצח צורנו וכו':

בתוך ברכת "יוצר אור". כיוון שהברכה עוסקת בבריאת המאורות בפרט ובצבא השמיים בכלל, שולבו

  ושמך.וזכרך:        ברואיו.  יצוריו:  עטף, הלביש.   עטה: הוא שבחו של האל.   ]שנזכר בסוף הפיוט "אל אדון"[  השבח לאל:  ∞
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zœŸ̇aÀÏ _VÀŒÃ̂ ¨ÁÓ »V»ˆÃÏŸkÕÂ »Ÿ‡«‚⁄ÏÕ÷«„O ‡V«a ¨»œ¨ÌÈ

Èœ÷ŸzÃaÃ÷ ÁœÓŸÏ ^ÀÚÃÓ ¨„ÃÏŸkÕˆ«È ¨»ÕÓ ¯Ÿ÷À˙Yœ¨ÌÈ

ÂÃ‡⁄÷ŒÓ ¯Ÿ÷À˙YÀk ÂÈ‹lÀÓ«Ú ÌŸa ÌÈDŸÏ«Ú Ì»¯À¨Ì

Ó»Ã÷ŸÓœÚÈœa ÌÈŸÈœ‡YÀÈ ‰ÃÁÃa „ŸÏ«˜

cœ·Ÿ‡ ÈV¤‰¿œÁ ÌÈÃiœÓ» ÌÈŒÏŒÏ«Ú _ÀÆÌ

 ÔÊÁk  ‹lÀ‡ Ì⁄·»‰œk ¨ÌÈ‹lÀa ÌŸ¨ÌÈX»¯

k‹lÀb Ìœk ¨ÌÈX«a‹lÀ÷«„O Ìœ¨ÌÈ

ÂŸÎ‹lÀ◊«Ú Ìœa ÌÈŸ‡ÕÓÈÀ·» ‰ŸÈœ‡YÀ«˜ Ô«ˆY ‰ÀÆÌ

ÂŸÎ‹lÀ˙«t ÌŸÁœ‡ ÌÈŒt ˙œ‰ÈŒa ÌœgHOÀ·» ‰ŸËÀ‰fl¨‰T

aŸ÷œ·» ‰TÈŸÊœÓŸ¨‰T

Ó»Ÿ·ÀÎYœÓ» ÔÈŸ÷ÃaŸÁœÓ» ÔÈŸÙÀ‡⁄¨ÔÈX

Ó»ÃÚ⁄ˆÈXœÓ» ÔÈÃcOœ÷ÈœÓ» ÔÈÃÓŸÏœÎÈœ¨ÔÈ

‡Œ÷ ˙Õ‰ ÌÀ‡Õ‰ ¨ÏÃnŒÏŒ‰ _ÃbÀ¨Ï«„

‰ÃbœÂ ¯«aŸ‰ÃÆ‡»‰ ÷«„J ¨‡T«p

ÔÊÁÂŸÎ‹lÀÓ ÌŸaKŸÏœÚ ÌÈ⁄ÏÕ‰ÈŒÚ Ì›Ó ÏÃÏŸ÷ ˙»ÎÀÓÃÈœÊ ÌŒÓ ‰œfŒ¨‰

ÂŸ˙«Ÿœa ÌÈŸ‡Ã‰⁄·ÀÊ ˙»÷Y ‰ŒÏ ‰ÀÊŒ¨‰

ÏŸ‰ÃcOœÏ ÷ÈŸˆ«ÈŸa ÌTŸÃÁÃÁ»¯ ˙Ãa ¨Ÿ◊ÀÙÀ· ‰Ÿ·» ‰T»¯œŸÚœÓÈÀ¨‰

בה גם דברי התהילה שהם אומרים יום יום לבוראם. הקדּושה נאמרה בתוך ברכה זו בארץ ישראל רק

ביום השבת, אך בבבל היא הועברה גם אל התפילה היומיומית, וכך נתקבל בכל מקום. בנוסחה של

 והיא משופעת בחזרות]"אהובים, ברורים, גיבורים"[הקדושה נותר שריד לפיוט אלפביתי קדום 

המעצימות את חגיגיות המעמד.

מקבלים... ברים, טהורים.    ברורים:  בשמים ממעל.   ברום עולם:  המלאכים.   משרתים:       כינוי למלאכים.  קדושים:
בשפה ברורה בעונג.         בנחת רוח:  מכבדים זה את זה בזכות להיות הראשון שיקבל עול מלכות שמים.   רשות זה לזה:

  בשפה צחה ובקול נעים.ובנעימה:
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gHOÀk ‰‹lÀk ÌŸ‡ŒÁÀ«Ú „œa ÌÈŸ‡ÕÓÈÀÂ ¨‰ŸÓ«‡Ÿa ÌÈXŸÈœ‡YÀ∫‰

ÔÊÁÂ Ï‰˜ˆ ‰Â‰È ÷«„J ÷«„J ÷«„JŸ·À˙«‡¨

ÓŸÎ ‡¿À‰ ÏÀ‡Àk ıWŸÆ«„«·

ÔÊÁÂŸ‰ÀÙ«‡ÃpœÂ ÌÈŸÁÃ‰ ˙«iÃw›÷C

aŸÚUÃb ÷ÀÓ Ï«„œŸ̇ÃrŸ‡œÏ ÌÈŸÚ‹nÃ◊ ˙ŸÙTœ¨ÌÈ

ÏŸÚ‹nÀÀ̇Ó ÌŸ÷ÃaŸÁœÂ ÌÈŸÓ«‡Ÿ∫ÌÈX

ÔÊÁÂ Ï‰˜aÀk _»¯ŸÓ ‰Â‰È „«·œnŸÆ«Ó«˜

ÏÀ‡Õa ÏÀ _»¯ŸÚœÈ ˙«ÓÈœzÕ¨»

ÏÃnŒÏŒ‡ _ÕÁ ÏÃÂ ÈŸiKÀÊ ÌŸÓœÈ ˙«¯È›Ó‡ÕÂ »¯Ÿœ̇÷ŸaÀÈ ˙«ÁÃ÷ŸÓœ¨»ÚÈ

kœÏ ‡»‰ ÈŸ·ÃÓ «cÀÂ Ì«¯Ÿ¨÷«„J

Ú«tÕb ÏŸ◊«Ú ¨˙«¯»·ŒÁ ‰⁄a ¨˙«÷@ÃÚÃÓ ÏœÏŸÁÀ¨˙«Ó

ÚV«ÊÃˆ ŸÓ ¨˙«˜@ÃŸ̂ÓœÁÈÃÈ Ÿ¨˙«‡»ÙY ‡V«a ¨˙«Ú»÷

˙ ‡T«Ÿ‰œ‡ ¨˙«l⁄‰ Ô«„ÃpœÙŸÏÀ¨˙«‡

‰ÃÓŸÁÃcÕa ÷Ÿa «·»ËŸÎÀz Ì«È ÏÀÓœÓ „ÈÃÚ⁄◊Õ· ‰Ÿ÷‡Vœk ¨˙ÈÀ‡À∫¯»Ó

 ÔÊÁÏ  ŸÚ›◊Õb ÌÈX«‡ ‰ŸÏIœk ¨ÌÈœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸÆ«c

Á ¯«‡ÀÚ ÷@Ãˆ Ïœz Ô«iÀ‡œÂ ¯ÈŸœÊŸkŒÎ ‰‹lÀa »œÓŸ‰ÕÏ ‰TŸÆ«¯«‡

aÀ‡ _»¯ÃzÀˆ«È ¨‰Â‰È ‰Õ‰ ¯ÃnŸÆ˙«¯«‡

  בסופה של ברכת "יוצר אור", העוסקת באור הפיסי, אור הבריאה, שולבה מאז ימי הגאוניםאור חדש:

במחצית הראשונה של[בקשה משיחית שעניינה אור הגאולה, שהוא רוחני בטיבו. רב סעדיה גאון 

את[ התנגד בחריפות לאמירת משפט זה, כיוון שראה אותו חורג מנושאה של הברכה. ]המאה העשירית

]דעתו קיבל הרמב"ם ובעקבותיו נוסח התפילה של עדות המזרח.

  שוכן במרום, תקיף ושליט.מרום:  עולים ממקומם אל מול השרפים.   מתנשאים לעמת שרפים:    ראה עמ' 190. קדשה:

  כל השומע את תהילתו מתמלאנורא תהלות:  גומל חסדים.   זורע צדקות: יוצר דברים חדשים.    עושה חדשות:

 אור הגאולה. אור חדש:   בטובו הוא מקיים את העולם, כאילו בראו בכל יום מחדש.  המחדש וכו':בייראתו.   

תהלים קלו, ז

ישעיה ו, ג

יחזקאל ג, יב
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“‰·‰‡” ˙Î¯·

ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ÈÙÏ ‰ÈÈ˘‰ ‰Î¯·‰

ÆÏ‡Ó˘ „È· Ô‰· ÊÂÁ‡ÏÂ ˙ÈÏË·˘ ˙ÂÈˆÈˆ‰ Ú·¯‡ ˙‡ ÛÂÒ‡Ï ÌÈ‚‰Â ‰Î¯·‰ ÌÂÈÒ ˙‡¯˜Ï

‡Ã‰⁄·ÃÏ«Ú ˙À‡ Ì⁄‰Ã·ŸzÀ‡ ‰Â‰È ¨»¤‰¿Õ»È¨

ÁŒÓŸÏÀ‚ ‰ŸÏ«„ÀÂ ‰œ˙ÈÕÁ ‰TÀÓÃÏŸzÀÚ ÀÏÕ‡ ¨»ÈÀ·œÓ »ÈÃÏŸkÕ¨»

aÃÚ⁄÷ ¯»·œÓŸ‰ ^ÃbÀ·» Ï«„ÃÚ⁄‡ ¯»·⁄˙«·Õ÷ »ÈŒaÀËŸ· »ÁŸ¨^

ÂÃzŸÏÃnŸÁ ÌB‹wÕÁ ÈÃiœÏ ÌÈÃÚ⁄«ˆY ˙«◊Ÿa ^ŸÏÕ·À÷ ·ÀÏÕ¨Ì

kÕz ÔŸÁÀpÕ˙» »ŸÏÃnŸÆ»B

‡À·œ‡ ¨»ÈÀ‰ ·ÀÁU⁄ÓÀ‰ ¨ÔÃÓŸÁUÕ¨Ì

ÁUŒ ÌÀÚ ‡ÀÏÕÂ »ÈŸÕ̇a ÔŸÏœaÕa »œÈÀÏ ‰Ÿ‰À·œÏ» ÔÈŸ‰Ã◊Ÿkœ¨ÏÈ

Ïœ÷ŸÓ›ÚÃÏ ¨œÏŸÓ›Ï» „ŸÏÃnÕÏ ¨„œ÷ŸÓ›Â ¯ŸÏÃÚ⁄Ï» ˙«◊ŸiKÕÌ

‡Œk ˙Àc Ïœ·Ÿ˙ ÈVÃÏŸ˙T«z „»ÓŒa ^Ÿ‡Ã‰⁄·ÀÆ‰

  הדברים הנובעים מלימוד התורה.דברי תלמוד תורתך:   תרחם עלינו.  תחננו:  ∞

  בניגוד לברכת "יוצר אור" שהיא אוניברסאלית באופיה ומדברת על ה' בעיקר בגוףברכת "אהבה":

שלישי, הברכה שלפני קריאת שמע עוסקת במוטיבים לאומיים מובהקים והיא פונה אל ה' בגוף שני.

ובמקורות היא קרויה גם[נושאיה של הברכה הם אהבת ה' את האדם, זכות אבות, מתן תורה ולימודה 

, שמירת המצוות, ארץ ישראל, בחירת עם ישראל, קיבוץ גלויות והגאולה. נושאים אלה]"ברכת התורה"

חוזרים גם בפרשיות קריאת שמע, ואפשר להצביע גם על קשרים לשוניים אמיצים ביניהן ובין הברכה.

מכאן שברכה זו נוסדה מעיקרה כדי לשמש מבוא לקריאת שמע, והיא שנאמרה - מן הסתם בניסוח

 נחלקו האמוראים]ברכות יא ע"ב[. בתלמוד הבבלי ]ראה לעיל, עמ' 167[שונה - כבר בבית המקדש 

אם לפתוח את הברכה ב"אהבה רבה" או ב"אהבת עולם", ובמנהגים השונים של עדות ישראל נמצא

את שני מטבעות הלשון. בין כך ובין כך, פתיחת הברכה וחתימתה, המדגישות את אהבת ה' את האדם,

משלימות יפה את ראשית קריאת שמע, המדברת באהבת האדם את ה'.

החל ב"והבא עלינו ברכה ושלום" ועד לאמצע הברכה[  המנהג לאחוז בארבע הציציות ארבע הציציות:

, וכן לנשקן, להעבירן על העיניים או להביט בהן במהלך קריאת שמע, מקורו]שלאחר קריאת שמע

בתורת הקבלה ובסודותיה.
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ÂŸ‰À‡ÕÚ ¯ÕÈÕa »ÈŸ˙T«˙ŒÂ ^ŸaAÕÏ ˜œaÕa »ŸÓœŸ̂˙«Œ¨^È

ÂŸÈÃÁÕÏ „Ÿ·À·ÕÏ »Ÿ‡Ã‰⁄·ÀÏ» ‰ŸÈœ‡YÀ‡ ‰Œ÷ ˙ŸÓŒ¨^

ÏŸÓÃÚÃ ‡¿ ÔÕÂ ÷«·Ÿ ‡¿œkÀÏÕÂ ÌŸ ‡¿œkÀ÷ÕÏ ÏŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

kœ· ÈŸ÷Õ÷EJ ÌŸ‰ ^ÃbÀ‰ Ï«„ÃbœÂ ¯«aŸ‰Ãa ‡T«pÀËÀÁŸ¨»

À‚œÏÈÀÂ ‰Ÿœ◊ŸÓŸÁÀa ‰œÚ»÷ÈÀŒ̇Æ^

ÂŸÁU⁄ÓŒ‡ ‰Â‰È ¨^È¤‰¿ÕÂ ¨»ÈÃÁ⁄ÒÀ‰ ^ÈCÀaUœ‡ ÌÈÃÈ ÏÃÚÃÊŸ »»·ŒÃ̂Ò ÁŒÏÀÂ ‰ÀÚŒÆ„

ÓÃ‰ÕÂ ¯Ÿ‰À·ÕÚ ‡ÀÏÕa »ÈŸÎTÀÂ ‰Ÿ÷ÀÓ Ì«ÏŸ‰ÕÓ ‰TÕ‡ÃaYÃk ÚÃŸk ˙«ÙÀ‰ ÏÀ‡À¨ıW

÷»Ÿ·›Ú ¯‹lÕÓ »ÕÚÃˆ ÏÃeÀÂ »V‡ŸÏ«˙œÎÈÕÓ »Ÿ‰ÕÓ«˜ ‰TŸÓœÏ ˙»iŸ‡ÃˆYÕÆ»

 ÔÊÁk  œ‡ ÈÕÚ«t ÏÕÈ ÏŸ‡ ˙«Ú»÷ÀzÀ·» ¨‰À· »ÀÁÃzYÀÓ œkÀÚ ÏÃÂ ÌŸÏÀ¨Ô«÷

ÂŸ·ULŸzÀÓ »ÃÏŸkÕÏ »Ÿ÷œÓŸ‰ ^ÃbÀÒ Ï«„ŒÏÀa ‰Œ‡¤ÓŒa ˙Ÿ‡Ã‰⁄·À¨‰

ÏŸÏ ˙«„«‰ŸÏ» ^ŸÈÃÁŒa ^EŸ‡Ã‰⁄·ÀÏ» ¨‰Ÿ‡Ã‰⁄·À‡ ‰Œ÷ ˙ŸÓŒÆ^

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃÁ«aÕa ¯ŸÚÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕa ÏŸ‡Ã‰⁄·ÀÆ‰

ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ˙ÂÈ˘¯Ù

ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ Ï˘ ‰Â˘‡¯‰ ‰˘¯Ù‰

Æ“„Á‡” ˙¯ÈÓ‡· ÍÈ¯‡‰Ï ‚Â‰ ÔÎÂ ¨“Ï‡¯˘È ÚÓ˘” ˜ÂÒÙ‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú˘· ÌÈÈÈÚ‰ ˙‡ ÔÈÓÈ „È· ˙ÂÒÎÏ ÌÈ‚‰Â

∫ÂÈ„ÁÈ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÊÁ‰Â Ï‰˜‰÷ŸÓÃÚÈ œ◊Ÿ‡TÕ‡ ‰Â‰È Ï¤‰¿Õ‡ ‰Â‰È »ÈŒÁÀ„∫
∫˘ÁÏ· ÌÈ¯ÓÂ‡ÂaÀ÷ _»¯Õk ÌŸÓ „«·ÃÏŸÏ «˙»ÎŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

. כיסוי העיניים]תלמוד בבלי ברכות יג ע"ב[  ומנהג זה מוכר כבר מתקופת התנאים כיסוי העיניים:

מסייע למתפללים לרכז את כל כוחות הנפש, וההארכה באמירת "אחד" נותנת להם שהות כדי לעמוד

על מלוא משמעותה של ההכרזה שהם מכריזים.

  הפסוק הפותח את הפרשה הראשונה של קריאת שמע זכה למעמד מיוחד במחשבתשמע ישראל:

בקריאת[  להכריז וליחדך: עם.    לשון:   בקומה זקופה, בגאון.  קוממיות: כוון את מחשבותינו ורגשותינו.        ויחד לבבנו:

 על היותך אל אחד ויחיד.]"שמע ישראל"

 דברים ו, ד-ט
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ÂŸ‡À‰Ã·ŸzÀ‡ Õ‡ ‰Â‰È ˙¤‰¿Œ¨^Èa ŸÎÀÏ ÏŸ·À·Ÿ·» ^ŸÎÀ ÏÃÙŸ÷Ÿ·» ^ŸÎÀÓ ÏŸ‡›Â ∫^CŸ‰À»È

‰ÃcŸ·À‰ ÌÈXÀ‡ÕlŒ‡ ‰⁄÷Œ‡ ¯À›ÎœÓ ÈŸÃ̂eŸ‰ ^ÃÚ Ì«iÃÏ ÏŸ·À·ŒÂ ∫^Ÿ÷œpÃŸzÀÏ ÌŸ·ÀŒÂ ^ÈŸaDÃzYÀ

aÀa ¨ÌŸ÷œ·ŸzŸa ^Ÿ·Õ˙ÈŒ·» ^ŸÏŒÎŸzŸ· ^ÃcŒ·» _WŸ÷ÀÎŸaŸ·» ^ŸÓ»˜Œ÷O» ∫^ÃzYÀÏ ÌŸ˙«‡

ÚÃÈ ÏÀÂ ¨^CŸ‰ÀÏ »ÈŸË›ËÀÙ›a ˙ÕÚ ÔÈÕÈŒÎ» ∫^ÈŸÃ̇·ŸzÀÚ ÌÃÓ ÏŸÊ‹a ˙«ÊÕ˙ÈŒ·» ^œ÷ŸÚÀ∫^ÈW

ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ Ï˘ ‰ÈÈ˘‰ ‰˘¯Ù‰

ÂŸ‰ÀÈÀ‡ ‰œ÷ ÌÀÓ›ÚÃz œ÷ŸÓŸ‡ »ÚŒÓ ÏœŸ̂Â³̇ÃÈ ‡⁄÷Œ‡ ̄À›ÎœÓ ÈŸÃ̂eŒ‡ ‰ŒŸ̇ÎŒÌ

‰ÃÏ ̈ Ì«iŸ‡Ã‰⁄·À‡ ‰Œ‡ ‰Â‰È ̇¤‰¿ÕÎÈŒÏ» ÌŸÚÀ·Ÿa «„ŸÎÀÏ ÏŸ·Ã·ŸÎŒ·» ÌŸÎÀ ÏÃÙŸ÷ŸÎŒÂ ∫ÌŸÀÃ̇zœÈ

ÓŸËÃ‡ ¯ÃˆYŸÎŒa ÌŸÚœÓ» ‰W«È «zÃÏŸÂ ¨÷«˜Ÿ‡ÀÒÃÙŸzÀ‚E ÀŒÂ ^Ÿœ̇÷]ÈŸÂ ^ŸÈœŸ̂‰ÀÂ ∫^WŸÀÃ̇zœÈ

ÚÕ◊Œa ·Ÿ◊ÀÏ ^Eœ·Ÿ‰ŒÓŸzŒÂ ¨^Ÿ‡ÀÎÃÏŸzÀÂ Ÿ◊À·ÀÚŸzÀ‰ ∫œgÀÓŸÏ »¯ÀÎŒt ÌŒÈ ÔœÙŸzŒÏ ‰Ÿ·Ã·ŸÎŒ¨Ì

ישראל ובתולדותיו, כהצהרת אמונה מוחלטת, קבלת עול מלכות שמים. פעמים רבות נתקשרו לפסוק

זה הרעיון של קידוש השם בעולם והנכונות למות על קיום יסודות היהדות, ובכך הוסיפו רבות לעוצמתה

של ההכרזה "שמע ישראל". המסורת על ר' עקיבא שהוצא להורג בידי הרומאים ויצאה נשמתו באמירת

, היא ביטוי אחד מרבים למעמדו המיוחד של פסוק זה.]תלמוד בבלי, ברכות סא ע"ב["שמע ישראל" 

האותיות הגדולות שבפסוק מצויות גם בספר התורה ונאמרו עליהן מדרשים רבים, כגון שהן יוצרות[

]ד" ואמירת הפסוק היא עדות ליחידּות ה'.ֵאת המילה "ע

 בימים קדומים נהגו שרק אחד מן הציבור הכריז "שמע ישראל", ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד:

ועל הכרזה זו השיב הציבור ב"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", כפי שמקובל היה להשיב על כל

. עם הזמן נקבע שכל מתפלל ומתפלל]משנה יומא ד, א; תלמוד בבלי, פסחים נו ע"א[הזכרה של שם ה' 

אומר "שמע ישראל", וכך נעשה המענה למיותר ועל כן הוא נאמר רק בלחש.

  תורת השכר והעונש היא מעקרונות היסוד של היהדות. בפרשה זו נתבעיםוהיה אם שמע תשמעו וכו':

הפרט והכלל לציות מלא למצוות ה', ובשכר זה יזכו לשבת על אדמתם בשלום ואף להנות מפריה.

  ומפסוק זה למדו חז"ל את מצוות תפילין של יד ושללאות על ידך ... לטטפת בין עיניך:  כוחך ויכולתך.   מאדך:  ∞

  המזוזות הן בעיקרן שתי הקורותמזזות ביתך:   ]ובתפילין אכן מצויה בין השאר גם פרשת "שמע ישראל".[ראש. 

שבצידי הדלת, אך עם הזמן נתייחד השם "מזוזה" לחפץ מיוחד המוצמד לקורה הימנית של הכניסה לבית ולכל חדר

בתוכו. במזוזה מצוי קלף ועליו בין השאר פרשת "שמע ישראל".

 יינך ושמנך.     תירשך ויצהרך:  החל בגשם הראשון של השנה וכלה באחרון.   יורה ומלקוש:  ∞

דברים יא, יג-כא
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ÂŸÒÃzYŒÂ ÌÃÚ⁄·ÃzEŒ‡ Ì¤‰¿œ‡ ÌÈ⁄ÁÕÂ ÌÈXŸ‰œ÷ŸzÃÁ⁄Âœ˙ÈŒÏ ÌÀ‰ŒÂ ∫ÌŸÁÀ‡ ‰TÃa ‰Â‰È ÛÀÎŒÌ

ÂŸÚÀÃ̂‡ ¯Œ‰ ˙ÃgÀÓÃÈœÂ ÌŸÈ ‡¿œ‰ŸÈŒÓ ‰ÀËÀÂ ¯Ÿ‰À‡⁄Ó@À˙ ‡¿ ‰œzÕ‡ ÔŒÈ ˙ŸÏ»·ÀÂ ¨dÃ‡⁄·ÃzEŒÌ

ÓŸ‰ÕÓ ‰TÕÚÃ‰ ÏÀ‡À‰ ıWÃh›·À‡ ‰⁄÷Œ ‰Â‰È ¯›̇ÕÏ ÔÀÎŒÂ ∫ÌŸ◊ÃÓŸzŒ‡ ÌŒc ˙Ÿ·À‡ ÈUÕlŒ‰

ÚÃÏ ÏŸ·Ã·ŸÎŒÂ ÌŸÚÃ ÏÃÙŸ÷ŸÎŒ÷O» ¨ÌÃzYŒ‡ Ì›À̇Ï ÌŸÚ ˙«‡ÃÈ ÏŒÎEŒÂ ÌŸ‰ÀÏ »ÈŸË«ËÀÙ›a ˙ÕÔÈ

ÚÕÈÕÎÈŒÂ ∫ÌŸÏœnÃzEŒ‡ Ì›̇À‡ ÌŒa ˙ŸÕÎÈŒÏ ÌŸaAÕa ¯Àa ¨ÌŸ÷œ·ŸzŸa ^Ÿ·Õ˙ÈŒ·» ^ŸÏŒÎŸzŸ^

·ÃcŒ·» _WŸ÷ÀÎŸaŸ·» ^ŸÓ»˜ŒÎ» ∫^ŸÃ̇·ŸzÀÚ ÌÃÓ ÏŸa ˙«Ê»ÊÕ˙ÈŒ·» ^œ÷ŸÚÀÏ ∫^ÈWŸÓÃÚÃÈ Ôœ»aY

ÈŸÓÕÎÈŒÂ ÌœÓÈÕ· ÈŸÕÎÈŒÚ ÌÃ‰ ÏÀ‡⁄Ó@À‡ ‰⁄÷Œ ¯œ÷ŸaÃÏ ‰Â‰È ÚÃ‡⁄·›Õ̇ÎÈŒÏ ÌÀÕ̇Ï ˙À‰Œ¨Ì

kœÓÈÕ‰ ÈÃgÀÓÃÈœÚ ÌÃ‰ ÏÀ‡À∫ıW

˙ÈˆÈˆ ˙˘¯Ù ¨ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ Ï˘ ˙È˘ÈÏ˘‰ ‰˘¯Ù‰

“˙ÈˆÈˆ” ‰ÏÈÓ‰ ˙‡ ÌÈ¯ÈÎÊÓ˘ ÌÚÙ ÏÎ Ô˙Â‡ ˜˘ÏÂ ÔÈÓÈ „ÈÏ ˙ÂÈˆÈˆ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÌÈ‚‰Â
Ì˙È‡¯Â” ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú˘· ÌÈÈÈÚ‰ ÏÚ ˙ÂÈˆÈˆ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÌÈ‚‰Â ˘ÈÂ Æ‰˘¯Ù‰ ÌÂÈÒ· ÔÎÂ
ÆÚÓ˘ ˙‡È¯˜ È¯Á‡˘ ‰Î¯·‰ ÚˆÓ‡Ï „Ú ÔÈÓÈ „È· ÊÂÁ‡Ï ÌÈÎÈ˘ÓÓ ˙ÂÈˆÈˆ‰ ˙‡ Æ“Â˙Â‡

ÂÃi›Ó‡Œ‡ ‰Â‰È ¯ŒÓ Ï›÷Œl ‰ÕÓ‡›∫¯c ÃaÕ‡ ¯Œa ÏŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸ‡ÀÓÃzYÀ

‡⁄ÏÕ‰ŒÂ ÌŸÚÀÏ »◊À‰Œˆ ÌœˆÈœÚ ˙Ãk ÏÃŸÙÕ· Èœ‚Ÿ‰ÈBŒÏ ÌŸ˙]IÀÂ ¨ÌŸÀŸ̇Ú »Ãˆ ÏœˆÈœ‰ ˙ÃkÀÀÛ

tŸœ̇z ÏÈŸÎÕÏŒÂ ∫˙Ÿ‰ÀÈÀÏ ‰ÀÎŒÏ ÌŸœ̂ˆÈœ‡Y» ˙œ˙ÈŒ‡ Ì›Ê» «˙ŸÎÃzYŒ‡ ÌŒk ˙ÀÓ ÏœŸ̂‰Â‰È ˙«

ÂÃÚ⁄◊œ˙ÈŒ‡ Ì›̇ÀÂ ¨ÌŸ˙ ‡¿À‡ »¯»˙ÃÁ⁄Ï ÈVŸ·Ã·ŸÎŒÂ ÌŸ‡ÃÁ⁄Ú ÈVÕÈÕÎÈŒ‡ Ì⁄÷Œ‡ ¯ÃzŒÊ Ì›œÌÈ

‡ÃÁ⁄‰ÈVŒÏ ∫ÌŸÓÃÚÃz ÔœÊŸkŸÂ »¯ÃÚ⁄◊œ˙ÈŒ‡ ÌŒk ̇ÀÓ ÏœŸ̂˙«ÀÂ ̈ Èœ‰ŸÈœ˙ÈŒ÷IO ÌœÏ ÌÈÕ‰¿‡ÕÎÈŒ∫Ì

 לבישת הציצית באה להזכיר לאדם בכל עת את ה' ואת מצוותיו ולשמור אותו מפני פרשת ציצית:

,]משנה ברכות ב, ב[פיתויי העין והלב. בימים קדומים לא נאמרה פרשה זו בקריאת שמע של ערבית 

כיוון שהחיוב במצוות ציצית הוא ביום בלבד.

  חז"ל ביארו את המילה כמדברת בצרור של ארבעה חוטיםציצת:  ∞ כל עוד העולם קיים.        כימי השמים על הארץ:

 את חוטי הציצית נהגו לכרוך יחדיו     ונתנו וכו': קצות.    כנפי:שכופלים אותם ומחברים אל נקב המצוי בפינות הבגד.   

מה שהלב והעין[ תחפשו ותבקשו  תתורו:.   ]שזהותו כבר איננה ברורה[בחוט צמר הצבוע בצבע שהופק מחלזון מיוחד 

.]חומדים

 במדבר טו, לז-מא
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‡⁄œ‡ ‰Â‰È È¤‰¿ÕÎÈŒ‡ Ì⁄÷Œˆ«‰ ̄Õ˙‡œ‡ ÈŒŸ̇ÎŒÓ ÌÕ‡ŒÓ ıWœŸ̂ÈUœÏ Ìœ‰ŸÏ ̇ «ÈÀÎŒÏ ÌÕ‰¿‡œ¨ÌÈ

‡⁄œ‡ ‰Â‰È È¤‰¿ÕÎÈŒ  ∫Ì¸‡¤ÓŒ˙˛Æ

 ¨‰‡·‰ ‰Î¯·‰ ˙ÏÈÁ˙·˘ “˙Ó‡” ‰ÏÈÓ‰ ˙‡ ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ÛÂÒ Ï‡ Û¯ˆÓ ÏÏÙ˙Ó‰ÔÈ˙ÓÓ
‰” Ì¯ ÏÂ˜· ÊÈ¯ÎÓ ÔÊÁ‰˘ „Ú’Æ“·ÈˆÈÂ“· ÏÁ‰ ̈ ‰‡·‰ ‰Î¯·‰ ̇ ¯ÈÓ‡· ÍÈ˘ÓÓÂ ̈ “˙Ó‡ ÌÎÈ‰Ï‡ 

“·ÈˆÈÂ ˙Ó‡” ˙Î¯·

ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ È¯Á‡˘ ‰Î¯·‰

‡¤ÓŒÂ ˙ŸÈÃvœÂ ¨·ÈŸÀÂ Ô«ÎŸiKÀÌ¨

ÂŸÈÀ÷ÀÂ ¯ŸŒ‡¤ÓÀÂ ¨ÔŸ‡ÀÂ  ·»‰ŸÁÀ·œ¨·È

ÂŸŒÁŸÓÀÂ „ŸÀÚœÂ ¨ÌÈŸÂ ‡T«Ÿ‡Ãcœ¨¯È

Ó»Ÿ‹̇wÀÓ» ÔŸaRÀÂ ¨ÏŸÂ ·«ËŸÈÀÙŒ‰

‰ÃcÀ·À‰ ¯ÃfŒÚ ‰ÀÏÕÏ »ÈŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

  קישור סופה של קריאת שמע אל הברכה שלאחריה הוא קדום ונזכר כבר בתלמודה' אלהיכם אמת:

, ועיקרו הרצון שלא לחצוץ בין הקריאה לברכות שלאחריה, ויסודו הלשוני]ברכות יד ע"א[הבבלי 

. בימי הביניים ספרו מקובלים את המילים שבקריאת שמע]י, י[בדברי ירמיהו: "וה' אלהים אמת" 

מניין מצוות עשה[ הוא מספר בעל משמעות ]רמ"ח[ומצאו שיש בה 245 מילים. כיוון שהמספר 248 

 ביקשו להוסיף עוד שלוש מילים לקריאת שמע, כדי להעמיד כל מילה בקריאה חשובה]או אברי הגוף

זו מול כל מצוה או אבר. לשם כך חוזר החזן על שלוש מילים בסוף הקריאה וכך מושלם מניינן.

 מאשר המתפלל]עד "חק ולא יעבר"[ בברכה שאחרי קריאת שמע שני חלקים: בראשון      אמת ויציב:

ומכאן שם הברכה, "אמת ויציב", הנזכר כבר במשנה ברכות[את אמיתות כל מה שקרא בקריאת שמע 

. בחלק השני הוא מודה לה' על גאולת מצרים, כהמשך להזכרת יציאת מצרים בפרשה השלישית]ב, ב

.]]תלמוד בבלי, ברכות ד ע"ב[ומכאן גם שמה האחר של ברכה זו: "ברכת הגאולה" [של קריאת שמע 

שני החלקים מהודקים זה לזה על ידי המילה "אמת" הפותחת הרבה ממשפטיה של ברכה זו, בשני

חלקיה. העיסוק בגאולת מצרים, גאולת העבר, משך אחריו בימי הגאונים ולאחריהם גם בקשות לגאולה

, ובכך]ובעיקר בפיוט הקצר שראשיתו ב"צור ישראל", אשר התוסף לתפילה רק בימי הביניים[עתידית 

חרגה הברכה מן הנושא הראשוני שלה. מבחינה זו ניתן להקביל ברכה זו אל ברכת "יוצר אור", שגם

 נוספה בקשה משיחית לפני החתימה.]ראה עמ' 172[בה 

  כל הדברים האמורים לעיל בקריאת שמע.הדבר הזה:  ∞
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‡¤ÓŒ¨˙ ‡¤‰¿ÕÏ«Ú ÈÀÓ ÌÃÏŸkÕ¨»

È ¯»ˆÃÚ⁄Ó ·SÀ‚ÕÈ Ôœ÷ŸÚÕ¨»

ÏŸÂ ¯IÀiK ‡»‰ ¯IÀ÷» ÌŸiK «ÓÀÂ ÌŸÎœÒŸ «‡À¨Ô«Î

Ó»ÃÏŸÂ «˙»ÎŒ‡¤»ÓÀÏ «˙ÀÚÃiK „ŒÓŒÆ˙

·E»ÀÁ ÂÈTÀÈœÂ ÌÈŸiKÀÓœ ¨ÌÈŒ‡¤ÓÀœÂ ÌÈŸŒÁ¤ÓÀ¨ÌÈD

ÏÀÚÃÏ» „ŸÏ«ÚŸÓÕÏ«Ú ÈÀÓœ¨ÌÈ

ÚÃ‡ Ï⁄˙«·ÕÂ »ÈŸÚÀÏÕ¨»È

ÚÃa ÏÀÕÂ »ÈŸÚÃ˙«¯«c ÏÕ¨»È

ÂŸÚÃk ÏÀÊ ˙«¯«c ÏŒÈ ÚUœ◊Ÿ‡TÕÚ Ï⁄·À¨^ÈC

ÚÃ‰ ÏÀ«÷‡XœÂ ÌÈŸÚÃ‰ ÏÀ‡ÃÁ⁄«¯œ¨ÌÈ

cÀ·ÀÂ ·«Ë ¯ŸiKÀÏ ÌŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

‡¤ÓŒ˙Â Œ‡¤»ÓÀÁ ¨‰›Â ˜ŸÈ ‡¿ÃÚ⁄·›Æ¯

‡¤ÓŒ˙÷ À‡ÃzÀ‡ ‰Â‰È ‡»‰ ‰¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ¨»È

ÓÃÏŸkÕÓ »ŒÏŒ‡ _⁄˙«·Õ   ¨»È    ÔÊÁ‡«b⁄ÏÕ‡«b »Õ‡ Ï⁄˙«·Õ¨»È

ˆ«ÈŸÈ ¯»ˆ »VŸÚ»÷ÀÕ̇¨»

Ó» »B«tÃvœÏÈÕÓ »ÕÏ«ÚÀ÷ ‡»‰ ÌŸÓŒ¨^

ÂŸ‡ÕÏ ÔÈÀ‡ „«Ú »¤‰¿œÏ»Ê ÌÈÀŒ̇Ò ¨^ŒÏÀÆ‰

ÚŒÊŸ‡ ˙U⁄˙«·Õ‡ »ÈÃzÀÓ ‡»‰ ‰ÕÏ«ÚÀÌ

ÓÀ‚Õ÷«Ó» ÔœÚÈÃÏ À‰ŒÂ ÌŸÏœ·ŸÕ‰ÈŒ‡ ÌÃÁ⁄‰ÈVŒa ÌŸÎÀÂ ¯«c ÏÀÆ¯«„

aŸÏ«Ú Ì»¯À÷«Ó ÌÀ·Œ¨^

  האל המגן עלינוצור ישועתנו:  הדורות שהיו והדורות שיקומו בעתיד.   הראשונים... האחרונים:  מבוסס, קיים.   נכון:

  בשמים ממעל.ברום עולם:כסלע איתן ומושיענו.   
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Ó»œ÷ŸtÀËŒÂ ^ÈŸœ̂˙JEŸÚ ^Ã‡ „ÃÙŸÒÕ‡ ÈÀÆıW

‡¤ÓŒ˙‡ ¨Ã÷Ÿ‡ ÈVœ÷ ÷ÈŒiœ÷ŸÓÃÏ ÚŸÓœŸ̂ÂŒ̇¨^È

ÂŸ˙T«˙Ÿ·E» ^ÀÈ ^YÀ◊œÚ ÌÈÃÏ ÏœÆ«a

‡¤ÓŒ˙‡ ¨ÃzÀ‡ ‡»‰ ‰ÀÏ Ô«„ŸÚÃnŒ¨^

Ó»ŒÏŒb _œÏ ¯«aÀ·ÈX ·ÈXÀÏ ¨ÌŸ‡À·» ˙«·ÀœÆÌÈ

‡¤ÓŒ˙‡ ¨ÃzÀÂ Ô«÷‡X ‡»‰ ‰Ÿ‡ÃzÀ‡ ‡»‰ ‰ÃÁ⁄¨Ô«¯

Ó»œaÃÏŸÚÀ‡ ^ÈCÕÏ ÔÈÀÓ »ŒÏŒ‡«b _Õ÷«Ó» ÏœÚÈÃÆ

‡¤ÓŒ˙Ó ¨œnœŸ̂ÈUœb ÌŸ‡ÃÏŸzÀ‡ ‰Â‰È ¨»¤‰¿Õ¨»È

Ó»œaÕÚ ˙È⁄·Àt ÌÈDŸ˙ÈDÀ¨»

kÀa ÏŸ‰ÈV«ÎŒ‰ ÌÀ‚TŸzÀ·» ¨ŸÈ ^Y«Îœ◊Ÿ‡TÕb ÏÀ‡ÀÏŸzÀ¨

ÂŸÈÃÏ Û»Ò ÌÀ‰Œa ÌÀÚKŸzÀ¨

ÂŸÊÕË ÌÈDœaÃÚŸzÀÂ ¨œ‰ ÌÈDÈDÈŒÚ¤·ÃzYÀ¨

ÂÃÈŸÎÃÓ »qÃÈœˆ ÌÀ‰ÈVŒ‡ ¨ÌŒÁÀÓ „Õ‰Œ˙« ‡¿ ÌÀÆ¯

ÚÃÊ Ï›÷ ˙‡œaŸ‡ »Á⁄·»‰œÂ ÌÈŸÓ«¯ŸÏ »ÓÀ‡Õ¨Ï

ÂŸÀŸ̇È »ŸÊ ÌÈDÈDŸÓœ÷ ¨˙«¯ÈœÂ ˙«¯ÈŸœ̇÷ŸaÀ¨˙«Á

aŸÂ ˙«ÎTŸÏ ˙«‡@«‰ÃnŒÏŒ‡ ¨_ÕÁ ÏÃÂ ÈŸiKÀ¨Ì

Â ÌTŸœrÀb ¨‡ÀÂ Ï«„Ÿ¨‡T«

ÓÃ÷Ÿtœb ÏÈÕ‡œÚ ÌÈ⁄‡ ÈBÀÓ» ıWÃ‚ŸaœdÈÃ÷ ŸÙÀÏœÚ ÌÈ⁄Ó ÈBÀ¨Ì«¯

ˆ«Óœ‡ ‡È⁄ÒœÚ ‰C«Ù» ¨ÌÈXÈ⁄ÀÂœÂ ÌÈŸÊ«ÚÕc ¯Ãlœ¨ÌÈ

ÂŸ«ÚŒÏ ‰ŸÚÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕa ÏŸÚÕ÷ ˙ÃeŸÚÀ‡ ÌÕÏÀÆÂÈ

 כינוי לעם ידידים:.   ]כינוי למצרים[  עושי רע זדים:  להלחם את מלחמתם.   לריב ריבם:  קצווי תבל.   אפסי ארץ:

  צדיקים מעונים ומושפלים.ענוים: מטיל יראה.    ונורא:   אויביהם.  צריהם:ישראל.   
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ÔÊÁ  zŸ‰œÏ ˙«lŸ‡ÕÚ ÏŒÏŸ‡«b Ô«È⁄ÏÀa ¨ÌÀÓ» ‡»‰ _»¯Ÿ·›¨_T

Ó›÷Œ·» ‰ŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕÏ ÏŸÚ ^À÷ »œa ‰TÈŸ◊œÓŸÁÀaU ‰ÀÂ ‰Ÿ‡ÀÓŸÎ »¯‹lÀ∫Ì

ÔÊÁÂ Ï‰˜ÓœÎ ÈÀÓ›ÎÀa ‰À‡ÕÏœ¨‰Â‰È ¨Ì

Óœk ÈÀÓ›ÎÀ ‰Œ‡ŸcÀa ¯Ãw›¨÷C

˙ ‡T«Ÿ‰œÚ ¨˙`›◊ÕÙ ‰ŒÏŒÆ‡

ÔÊÁ   ÷œÁ ‰TÈ⁄÷@À÷ ‰œaŸ‚ »ÁŸÏ»‡œÏ ÌÈŸ÷œÓŸ‰ ^ÃbÀÚ Ï«„Ã◊ ÏŸÙÃ‰ ˙ÃiÀ¨Ì

ÈÃÁÃk „‹lÀÂ »„«‰ ÌŸ‰œÓŸÏœÂ »ÎÈŸ‡ÀÓŸ∫»¯

ÔÊÁÂ Ï‰˜È ‰Â‰ÈœÓŸÏ _¿ŸÚ›ÏÀÂ ÌÀÚŒÆ„

ÌÈ‡Â ¨Ì¯ ÏÂ˜· ‰˙Â‡ ¯ÓÂ‡ ÔÊÁ‰˘ ‰Ú˘· ˘ÁÏ· ÌÈÏÏÙ˙Ó‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰Î¯·‰ ˙ÓÈ˙Á ˙‡
Æ“ÔÓ‡” ÂÈ¯Á‡ ÌÈÂÚ

   ‰„ÈÓÚÈ ¯»ˆœ◊Ÿ‡TÕÓ»˜ ¨ÏÀa ‰ŸÚŒÊŸÈ ˙Uœ◊Ÿ‡TÕ¨Ï

Ù»ŸÎ ‰BœŸ‡‹ÓŒÈ ^ŸÂ ‰@»‰ŸÈœ◊Ÿ‡TÕ¨Ï

ÂŸŒ‡¤ÓÃb ∫¯›‡⁄ÏÕˆ ‰Â‰È »Ÿ·À÷ ˙«‡ŸÈ ÷«„O «Óœ◊Ÿ‡TÕÆÏ

aÀ‡ _»¯ÃzÀb ¨‰Â‰È ‰À‡ÃÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÆÏ

ולא כמקובל בברכות, שם נמצא לשון הווה כגון "רופא[  חתימת הברכה היא בלשון עבר גאל ישראל:

, ויש בזה כדי להדגיש שעיקרה של הברכה הוא התודה על גאולת מצרים.]חולים" או "מחיה המתים"

,]ראה עמ' 158[גם ציטוטי פסוקים משירת הים, שנאמרה על ידי משה ובני ישראל לאחר מעבר ים סוף 

מבליטים את המבט שמפנה ברכה זו אל העבר. גאולת העתיד תיזכר מייד להלן, בראשית תפילת

. אמירת חתימת הברכה בלחש בידי כל מתפלל, בשעה שהחזן]"ומביא גואל לבני בניהם"[העמידה 

אומר אותה בקול רם, באה למנוע את הצורך לענות "אמן" אחרי החזן וכך לחצוץ בין קריאת שמע

, המשבח מי ש"סומך גאולה לתפילה", היינו]ברכות ט ע"ב[והעמידה. דבר זה נקבע כבר בתלמוד הבבלי 

מי שאומר את ברכת הגאולה ואת תפילת העמידה ברצף. מטעם זה גם אין אומרים קדיש לאחר קריאת

שמע, שלא כבמעברים בין שאר יחידותיה של תפילת שחרית.

על[ אלהי ישראל ומגנו      צור ישראל: כל השומע את תהילתו מתמלא בייראתו.        נורא תהלת:  זימרו.   ענו שירה:

.]בפסוק שיצוטט מיד בהמשך[ כמו שאמרת      כנאמך:   לעזרת.  בעזרת:.   ]פי ישעיה ל, כט

שמות טו, יא

שמות טו, יח

 ישעיה מז, ד
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˘ÁÏ· ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙

‡Â·Ó ˜ÂÒÙ

ÍÂ˙ ¨‰ÓÈ„˜ ˙ÂË˜ ˙ÂÚÈÒÙ ˘ÂÏ˘ Ô‰È¯Á‡ÏÂ ˙È¯ÂÁ‡ ˙ÂË˜ ˙ÂÚÈÒÙ ˘ÂÏ˘ ÚÂÒÙÏ ÌÈ‚‰Â
∫˘ÁÏ· ‡·‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙¯ÈÓ‡

‡⁄IÀ◊ ¨ÈŸÙÀÃ̇z ÈœÙŸzÀÙ» ÁœÈ ÈÃbœz „ÈŸ‰œlÀŒ̇∫^

˙ÂÊÎÂ¯Ó Â‡ ˙ÂÓÂˆÚ ÌÈÈÈÚ‰Â ¨ÂÊÏ ÂÊ ˙Â„ÂÓˆ ÌÈÈÏ‚¯‰˘Î ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙ ˙‡
Æ‰ÏÈÙ˙‰ ¯Â„ÈÒ·

˙ÂÂ˘‡¯ ˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ˘

¸‡˛˙Â·‡ ˙Î¯· 

‰„È˜   aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ¨»È

‡¤‰¿Õ‡ ÈÃ·Ÿ‰TÀ‡ ¨Ì¤‰¿ÕÈ ÈœŸ̂ÁÀÂ ¨˜Õ‰¿‡ÕÈ ÈÃÚ⁄¨·S

‰À‡Õ‰ ÏÃbÀ‰ Ï«„ÃbœÂ ¯«aŸ‰Ã‡ ¨‡T«pÕÚ ÏŒÏŸ¨Ô«È

Ó«bÕÁ Ï⁄ÒÀ·«Ë ÌÈDœ«˜ ¨ÌÈÕ‰ ‰Ãk›¨Ï

ÂŸÎ«ÊÕÁ ¯ÃÒŸ‡ ÈBÀÓ» ˙«·Õ·œ‡«‚ ‡ÈÕÏ Ïœ·ŸÕ· ÈŸÕ‰ÈŒÏ ÌŸÓÃÚÃ÷ ÔŸa «ÓŸ‡Ã‰⁄·ÀÆ‰

 ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â˘ ˙·˘·¸ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ—ÏÈ‚¯Î ‰ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ ˛∫

ÊÀÎŸÏ »VŸÁÃiœÓ ¨ÌÈŒÏŒÁ _ÀÙÕa ıÃÁÃiœÂ ¨ÌÈŸÎÀŸ̇·Õa »ŸÒÕÙŒ‰ ¯ÃÁÃiœÏ ÌÈŸÓÃÚÃŸ‡ ^¤‰¿œÁ ÌÈÃiœÆÌÈ

ÓŒÏŒÊ«Ú _Õ÷«Ó» ¯œÚÈÃÓ» À‚ÕÆÔ

 ‰„È˜a  À‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰À‚Õ‡ ÔÃ·Ÿ‰TÀÆÌ

  תפילת העמידה היא היחידה הרביעית בתפילת שחרית של שבת. על ארבע תפילותתפילת העמידה:

העמידה של שבת ראה עמ' 76. בכל אחת מהן שבע ברכות: שלוש ראשונות ושלוש אחרונות הזהות

לאלו הנאמרות גם בימות החול, וכן ברכה אמצעית, ברכת "קדושת היום", אשר מנוסחת באופן שונה

בכל אחת מארבע העמידות. לדיון וביאור תפילת העמידה ראה עמ' 15 ואילך. לדיון בברכת "קדושת

היום" של שחרית של שבת ראה להלן, עמ' 183.

תהלים נא, יז
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¸·˛˙Â¯Â·‚ ˙Î¯· 

‡ÃzÀb ‰œÏ ¯«aŸÏ«ÚÀ‡ Ì⁄IÀ¨ÈÓ ŸÁÃiÕÓ ‰Õœ̇‡ ÌÈÃzÀÏ ·U ¨‰Ÿ÷«‰œÚÈÃ¨

·˜Èı ‡ÂÓ¯ÈÌ∫ ‰ „ÈX«ÓÃhÀÏ      ·ÁÂ¯Û ‡ÂÓ¯ÈÌ∫  ÓÃgœ‰ ·ÈÀÁ»¯Ã‰ „ÈX«Ó» ÃbŒ÷ŒÌ

ÓŸÎÃÏŸkÕÁ ÏÃiœa ÌÈŸÁŒÒŒÓ ¨„ŸÁÃiÕÓ ‰Õœ̇a ÌÈŸÁU⁄ÓœaU ÌÈœ¨ÌÈ

Ó«ÒÕÙ« _ŸÏœÂ ¨ÌÈŸÙ«¯ÕÏ«Á ‡œÓ» ¨ÌÈÃzœ‡ ¯È⁄¨ÌÈX»Ò

Ó»ŸiKÕ‡ Ì¤»ÓÀÏ «˙œ÷ÈÕÕÚ ÈÀÙÀÆ¯

ÓœÎ ÈÀa ^«ÓÃÚÃb ÏŸÓ» ˙«¯»·œÓ«c ÈŒÏ ‰À¨_

ÓŒÏŒÓ _ÕÓœÓ» ˙ÈŸÁÃiŒÓ» ‰ÃŸ̂ÓœÁÈÃÈ ŸÚ»÷ÀÆ‰

 ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â˘ ˙·˘·¸ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ—ÏÈ‚¯Î ‰ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ ˛∫

ÓœÎ ÈÀ‡ ^«ÓÀ‰ ·ÀÁU⁄ÓÀÎ«Ê ¨ÔÕÈ ¯ŸÏ ÂÈT»ˆŸÁÃiœa ÌÈŸÁU⁄ÓœÆÌÈ

ÂŸŒ‡¤ÓÀ‡ ÔÃzÀÏ ‰Ÿ‰ÃÁ⁄Ó ˙«ÈÕœ̇ÆÌÈ

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰ŸÁÃiÕ‰ ‰ÃnÕœ̇ÆÌÈ

¸‚˛ß‰ ˙˘Â„˜ ˙Î¯· 

‡ÃzÀÂ ÷«„J ‰Ÿ÷œÓŸ¨÷«„J ^÷«„O» œa ÌÈŸÎÀÈ Ì«È ÏŸ‰ÃÏŸq ^»ÏŒÏÀ¨‰

kœ‡ ÈÕÓ ÏŒÏŒb _ÀÂ Ï«„Ÿ‡ ÷«„JÀzÀÆ‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰À‡Õ‰ ÏÃwÀÆ÷«„

 ‰Ê ÁÒÂ· ‰Î¯·‰ ˙‡ ÌÈÓ˙ÂÁ ‰·Â˘ ˙·˘·¸ ÔÎ ‰˘Ú ‡ÏÂ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ—˙‡ ÏÈÁ˙È 
‰˙È˘‡¯Ó ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙˛∫

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃnŒÏŒ‰ _ÃwÀÆ÷«„
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ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ ˙Î¯· ˛„¸

Èœ◊ŸÓÃÓ Á›÷Œa ‰ŸÓÃzŸÃÁ ˙ŒÏŸ¨«˜k œÚ ÈŒ·Œ „Œ‡¤ÓÀ˙‡TJ ÔÀ¨«l 

kŸÏœz ÏÈœÙŸ‡Œa ˙WŸ «÷‡]ÀÃ̇zÀa ¨«l ŸÚÀÓŸÏ «„ŸÙÀŒÚ ^ÈÃ‰ ÏÃÒ ¯œÈÃ¨È

÷»ŸÕ‡ ˙«Á»Ï È⁄·Àœa „ÈX«‰ ÌÈŸÈÀÂ ¨«„ŸÎÀa ·»˙À‰Œ÷ ÌŸÓœ÷ ˙UÈÃaÀ¨˙

ÂŸÎÕk ÔÀa ·»˙Ÿ˙T«˙Œ∫^

ÂŸ÷ÀÓŸ· »¯ŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ‡ ÏŒ‰ ˙ÃgÃaÀ¨˙

ÏÃÚ⁄‡ ˙«◊Œ‰ ˙ÃgÃaÀÏ ˙Ÿ˙]IÀa ÌŸÏ«Ú ˙ÈXÀ∫Ì

aÕÈœ·» ÈÕa ÔÈŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ‰ ˙«‡ ÏœÏ ‡ÂŸÚ›ÏÀ¨Ì

kœ÷ ÈÕ÷ŒÈ ˙ÀÓœÚ ÌÈÀ◊À‡ ‰Â‰È ‰Œ‰ ˙ÃgÀÓÃÈœÂ ÌŸ‡Œ‰ ˙À‡ÀıW

·»Ã‰ Ì«iÃgŸ·œÚÈœ÷ ÈÀ·ÃÂ ˙ÃiœpÀÙÃ∫÷

ÂŸ ‡¿ŸÃ̇‡ ‰Â‰È ¨«z¤‰¿ÕÏ ¨»ÈŸÈ«‚Õ‰ ÈÀ‡⁄¨˙«ˆT

  נושאיה המרכזיים של ברכת קדושת היום בתפילת שחרית הם מתן תורה ומצוותברכת קדושת היום:

שבת שבעשרת הדיברות, והיא מוכרת לנו בנוסח קרוב לשלנו כבר מימי הגאונים. לברכה חמישה חלקים

 ציטוט]ב[ פיוט קצר העוסק במתן תורה; ]א[: ]כששני האחרונים משותפים לכל ברכות קדושת היום[

]ד[ הדגשת הקשר המיוחד שבין השבת לעם ישראל; ]ג[פסוקים מן התורה העוסקים במצוות השבת; 

 בקשות שונות למנוחה, לשמחה ולקדושה.]ה[תיאור שמחת עם ישראל במלכות ה' וחביבותה של השבת; 

  ברכת קדושת היום פותחת בפיוט קצוב בן שלוש שורות. ישנם כתבי יד של פיוטישמח משה וכו':

זה שבהם כתוב "לוחות אבנים" במקום "שני לוחות אבנים", ובמקרה זה נוצר בראשי שלוש השורות

, ואולי זה שריד מפיוט ארוך יותר, שחלקיו האחרים]"ישמח ... כליל ... לוחות"[האקרוסטיכון י-כ-ל 

 ואת]"מתנת חלקו", "כליל תפארת"[אבדו. השערה זו מסבירה את לשונו הציורית במיוחד של הקטע 

 שמירת]בלוחות![הקישור הרופף שבינו לבין ציטוט פסוקי המקרא שבעקבותיו. אחרי "וכתוב בהם 

שבת" היינו מצפים למצוא ציטוט מעשרת הדיברות, ואפשר שכך היה בפיוט המקורי.

 קטע זה נתווסף לברכה רק בימי הביניים. יש בו ביטוי ברור לבחירת עם ישראל ולא נתתו וכו':

ולראיית השבת כבלעדית לו. השבת נתפסת כאות של ברית בין ה' לבין עמו, ועל כן אין לשתף בה את

מי שאיננו בן ברית.

טז-יזשמות 

כליל תפארת:.   ]וכינוי זה על פי במדבר יב, ז[ משה שמח על שנפל בגורלו להיקרא "עבד נאמן"  ישמח משה וכו':  ∞
גויי את יום השבת.    ולא נתתו:  פסק ממלאכתו.   וינפש:.   ]הברית[ סימן      אות:.   ]והוא סמל של כבוד[כתר הדּור 
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ÂŸ‰ ‡¿œŸÁÃÏŸÓ ¨«zÃÏŸkÕÏ ¨»Ÿ·«ÚŸÙ ÈBŸÒœÏÈœ¨ÌÈ

ÂŸ‚Ãa ÌœÓŸÁ»ÀÈ ‡¿ «˙œ÷ŸkŸÚ »⁄ÏVœ¨ÌÈ

kœÏ ÈŸÈœ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÃnŸ ^ŸÃ̇a «zŸ‡Ã‰⁄·À¨‰

ÏŸÊŒÈ ÚUÃÚ⁄‡ ·S⁄÷Œa ¯Àa ÌÀÁÀzYÀÆ

Èœ◊ŸÓŸ· »ÁŸÓÃÏŸ˙»ÎŸÓ«÷ ^Ÿ÷ ÈVÃaÀÂ ˙Ÿ‡Y«˜ÕÚ È›ŒÆ‚

ÚÃÓ ÌŸcKŸ÷Õ÷ ÈŸ·œÚÈœ¨È

k‹lÀÈ Ìœ◊ŸaŸÂ »ÚŸÈœŸ̇ÚÃpŸÓ »‚œ·»hŒ¨^

·»ÃgŸ·œÚÈœˆT Èœ˙ÈÀÂ «a ŸcNÃ÷Ÿ¨«z

ÁŒÓŸcÃÈ ˙ÀÓœ˙‡TJ «˙«‡ ÌÈÀ¨

ÊÕÎŒÏ ¯ŸÓÃÚ⁄◊Õ· ‰Ÿ÷‡VœÆ˙È

‡¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·ÕˆY ¨»ÈÕ ‰À· ‡œÓŸÁ»ÀÕ̇¨»

cKŸ÷Õa »ŸÓœŸ̂ÂŒ̇Â ^ÈŸÕ̇Á ÔŒÏŸa »LŸ˙T«˙Œ¨^

◊ÃaŸÚÕÓ »œ·»hŒÂ ^Ÿ◊ÃnÃ ÁÃÙŸ÷Õa »œÚ»÷ÈÀŒ̇¨^

ÂŸËÃ‰ÕÏ ¯œaÕÏ »ŸÚÀ·ŸcŸa ^Œ‡¤ÓŒÆ˙

ÂŸ‰ÃŸÁœÏÈÕ‡ ‰Â‰È ¨»¤‰¿Õa ¨»ÈŸ‡Ã‰⁄·À·» ‰Ÿ÷ Ô«ˆTÃaÃ÷EJ ˙Œ¨^

ÂŸÈÀk «· »Á»ÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÓ ÏŸcKŸ÷Õ÷ ÈŸÓŒÆ^

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰ŸcKÕ‰ ÷ÃgÃaÀÆ˙

בעקבות ישעיה נח, יג:  "וקראת[ המתענגים ביום השבת  וקוראי ענג: יקחו חלק.    ישכנו: אומות העולם.    הארצות:

 החביב מכל הימים. יסוד המסורת הזו, כנראה, בדרשה על מה שנאמר חמדת ימים:  יום השבת.   שביעי:     .  ]לשבת ענג"

, כאשר "ויכל" נדרש במשמע של כליון נפש, כיסופים,]בראשית ב, ב[בתורה בקשר לשבת:  "ויכל אלהים ביום השביעי" 

  הענק לנו כירושה נצחית.והנחילנו:  גורלנו.   חלקנו:  קבל את מנוחתנו ברצון.   רצה נא במנוחתנו: חימוד.  
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˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ˘

¸‰˛‰„Â·Ú‰ ˙Î¯· 

ˆYÕ‡ ‰Â‰È ¨‰¤‰¿Õa ¨»ÈŸÚÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸÏœŸ̇ÙœlÀÀ̇÷ ÌŸÚÕ¨‰

ÂŸ‰À÷Õ‡ ·Œ‰ ˙ÀÚ⁄Ï ‰@«·œ·Eœa ¯ÈÕ˙ÈŒ¨^

ÂŸ‡œgÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ˙» ÏŸÙœlÀÀ̇Ó ÌŸ‰Õa ‰TŸ‡Ã‰⁄·À˙ ‰ŸaKÕa ÏŸ¨Ô«ˆT

˙»Ÿ‰œÏ ÈŸz Ô«ˆTÀÓœÚ „È⁄È ˙A«·œ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÃnŒÆ^

 ÌÈÙÈÒÂÓ ̆ „ÂÁ ̆ ‡¯·¸‰„ÈÓÚ‰ ̇ ÏÈÙ˙ ̇ ‡ ÌÈÈÒ˘ Ì„Â˜ ̄ ÎÊÂ ̈ ˙‡Ê ̇ Â˘ÚÏ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ
—‰„ÈÓÚ‰ ˙‡ ÌÈÈÒ˘ ¯Á‡Ï ¯ÎÊÂ ÁÎ˘˘ ÈÓ ª˘„ÁÓ ‰„Â·Ú‰ ˙Î¯· ˙‡ ÏÈÁ˙È 

 ‰ÏÂÎ—˘„ÁÓ ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙ ÏÎ ˙‡ ¯Ó‡ÈÂ ¯ÂÊÁÈ ˛∫

‡¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·ÕÈ ¨»ÈÃÚ⁄ÏŒÂ ‰ŸÈÀÂ ‡«·ŸÈÃbœÚÈÃÂ ¨ŸÈÕ‡TŒÂ ‰ŸÈÕˆTŒÂ ‰ŸÈœgÀÓÃÂ ¨ÚŸÈœtÀÂ „LŸÈœfÀÎÕ¯

ÊœÎŸ«¯ÕÙ» »œ«„OÕÂ »ŸÊœÎŸ‡ Ô«¯⁄˙«·ÕÂ ¨»ÈŸÊœÎŸÓ Ô«¯À÷œÁÈÃa Œc ÔÀÂœÚ „Ã·ŸcŒÂ ¨^ŸÊœÎŸÈ Ô«¯Ÿ÷»¯ÀÏÃÈœÌ

Úœ÷EJ ¯ÈŒÂ ¨^ŸÊœÎŸk Ô«¯ÀÚ ÏÃnŸa ^ÕÈ ˙Èœ◊Ÿ‡TÕÏ ÏŸÙÀŒÏ ¨^ÈœÙŸÏÕËÈÀÏ ‰Ÿ·«ËÀÏ ¨‰ŸÁÕÏ» ÔŸÁŒÒŒ„

Ï»ŸÁU⁄ÓœÏ ¨ÌÈŸÁÃiœÏ» ÌÈŸ÷Àa Ì«ÏŸ‰ ÷‡] Ì«ÈÃÁ›‰ ÷CÃfŒÆ‰

ÊÀÎŸ‡ ‰Â‰È »V¤‰¿ÕÏ «a »ÈŸ·«ËÀ¨‰

Ù»ÀÏ «· »BOœ·ŸÎTÀ¨‰

ÂŸ÷«‰œÚÈÕÏ «· »ŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœÆÌÈ

·»œ·EÃÈ ¯ŸÚ»÷ÀÂ ‰ŸÁU⁄ÓœÂ Ò»Á ÌÈŸÁÀpÕÂ »ŸÁUÕÚ ÌÀÏÕÂ »ÈŸ÷«‰œÚÈÕ¨»

kœ‡ ÈÕÏŒÚ ^ÈÕÈÕk ¨»Èœ‡ ÈÕÓ ÏŒÏŒÁ _ÃÂ Ô»pŸ‡ Ì»ÁUÀzÀÆ‰

ÂŸŒ̇Á¤ÊŒÈÀÚ ‰ÕÈÕa »ÈŸ·»÷ŸÏ ^Ÿœ̂a Ô«iŸÁU⁄ÓœÆÌÈ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃnÃÁ⁄Êœ÷ ¯ÈŸÎœÈÀÏ «˙Ÿœ̂ÆÔ«i

¸Â˛‰‡„Â‰‰ ˙Î¯· 

‰„È˜   ‡ ÌÈD«Ó⁄ÃÁŸÏ »À¨_

÷À‡ÃzÀ‡ ‰Â‰È ‡»‰ ‰¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·ÕÏ »ÈŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒ¨„

Á ¯»ˆÃiÕÓ ¨»ÈÀ‚ÕÈ Ôœ÷ŸÚÕ‡ »ÃzÀÏ ‡»‰ ‰ŸÂ ¯«„ÀÆ¯«„
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l ‰C«Ÿ» ^ŸÒÃtÕz ¯Ÿ‰œlÀŒ̇¨^

ÚÃÁ ÏÃiÕ‰ »ÈÃnŸa ÌÈX»ÒŸÈÀ¨^C

ÂŸÚÃ Ïœ÷Ÿ˙«ÓÕ‰ »ÈÃtŸÏ ˙«„»˜À¨_

ÂŸÚÃ ÏœqŒ÷ ^ÈŒaŸÎÀÚ  Ì«È ÏœnÀ¨»

ÂŸÚÃ ÏœÙŸÏŸ˙«‡ŒÂ ^ÈŸ˙«·«ËŒ÷ ^ÈŒaŸÎÀÚ ÏÕÚ ¨˙ŒÂ ·WÀ·›Â ¯MŸÀ̂‰flÈTœÆÌ

‰Ãk ·«hœÎ ‡¿ ÈÀÁU »Ï⁄ÓŒÂ ¨^ÈŸ‰ÃÓŸÁUÕk Ìœ˙ ‡¿ ÈÃÁ »n⁄ÒÀ¨^ÈC

kœÓ ÈÕÏ«ÚÀeN ÌœÏ »ÈÀÆ_

 ÌÈÙÈÒÂÓ ‰ÎÂÁ·¸ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ—ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ ˛∫

ÂŸÚÃ‰ ÏÃpœqœÂ ÌÈŸÚÃ‰ ÏÃt‹Â ÔJYŸÚÃ‰ ÏÃbŸÂ ̇ «¯»·ŸÚÃ‰ ÏÃzŸÂ ̇ «Ú»÷ŸÚÃ‰ ÏÃpœÙŸÏÀÂ ̇ «‡ŸÚÃ‰ ÏÃpŒÁÀ˙«Ó

ÂŸÚÃ‰ ÏÃnœÏŸÁÀ÷ ˙«ÓŒÚÀ◊œ˙ÈÀÏ Ã‡⁄˙«·Õa »ÈÃiÀÓœ‰ ÌÈÀ‰Õa ÌÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

aœÓÈÕÓ ÈÃzœŸ̇ÈÀa »‰ŒÁ«È ÔÀÀk Ô›‰Õb ÔÀÁ Ï«„Ã÷Ÿ«ÓÃ·» È‡ÀÀk ¨ÂÈŸ÷ŒÚÀÓŸÓ ‰@ÃÏŸÈ ˙»ÎÀÂÀ‰ ÔÀ÷YÀÚÀ‰

ÚÃÚ ÏÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕÏ ÏŸ‰Ã÷ŸkœÁÈÀ˙T«z ÌŒÏ» ^Ÿ‰ÃÚ⁄·œÓ ÌTÈÕÁ‹wÕ«ˆY ÈŒÂ ¨^Ÿ‡ÃzÀa ‰ŸÁU⁄ÓŒ^È

‰ÀaUœÚ ÌÈÀÓÃzEÀÏ À‰Œa ÌŸÚÕˆ ˙À˙TÀ·U ¨ÌŸzÀ‡ Œ·ÈX ˙Àc ¨ÌÃŸzÀ‡ Œc ˙œÈÀ ¨ÌÀÓKŸzÀ‡ Œ˙

œÓOÀÀ̇Ó ¨ÌÀÒÃzYÀb œa ÌÈX«aŸÈÃÁ „ÃlÀ÷œÂ ¨ÌÈŸaUœa ÌÈŸÈÃÓ „ŸÚÃhœË» ¨ÌÈŸÓÕ‡œa ÌÈŸÈÃË „Ÿ¨ÌÈX«‰

÷Y»ÀÚœa ÌÈŸÈÃˆ „ÃcœÂ ¨ÌÈNÈŸÊÕa ÌÈDŸÈÃÒ«Ú „Ÿ˙T«˙ ÈLŒÏ» ¨^ŸÚ ^À◊œ˙ÈÀ÷ Õb ÌÀÂ Ï«„Ÿ÷«„J

aŸÏ«ÚÀÓŒÏ» ¨^ŸÚÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÀ◊œ˙ÈÀz ŸÚ»÷À‚ ‰ŸÏ«„ÀÙ» ‰‹k ÔJYŸ‰Ã‰ Ì«iÃfŒÂ Æ‰Ÿ‡ÃÁÃk ¯Ã_

aÀ· »‡ÀŒÏ ^Èœ·Eœa ¯ÈÕ˙ÈŒÙ» ¨^œ‡ »pŒ‰ ˙ÕÎÈÀÏŒÂ ¨^ŸËœ‰⁄‡ »¯ŒÓ ˙œcOÀ÷ŒÂ ¨^Ÿ‰œÏEœ »˜ÈÕ˙«¯

aŸÁÃŸ̂÷EJ ˙«¯ŒÂ ¨^Ÿ·JŸ÷ »ÚŸ«ÓÃÈ ˙ŸÓÕÁ È⁄‹kÀ‡ ‰ÕÏ ¨»lŸÏ» ˙«„«‰Ÿ‰ÃlÕÏ ÏŸ÷œÓŸ‰ ^ÃbÀÏ«„Æ

 ÌÈÙÈÒÂÓ ÌÈ¯ÂÙ Ô˘Â˘·¸ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ—ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ ˛∫

ÂŸÚÃ‰ ÏÃpœqœÂ ÌÈŸÚÃ‰ ÏÃt‹Â ÔJYŸÚÃ‰ ÏÃbŸÂ ̇ «¯»·ŸÚÃ‰ ÏÃzŸÂ ̇ «Ú»÷ŸÚÃ‰ ÏÃpœÙŸÏÀÂ ̇ «‡ŸÚÃ‰ ÏÃpŒÁÀ˙«Ó

ÂŸÚÃ‰ ÏÃnœÏŸÁÀ÷ ˙«ÓŒÚÀ◊œ˙ÈÀÏ Ã‡⁄˙«·Õa »ÈÃiÀÓœ‰ ÌÈÀ‰Õa ÌÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

aœÓÈÕÓ ÈÀcYŸÎÃÂ ÈŸ‡ŒÒŸzÕa ̄Ÿ÷»÷Ã‰ ÔÃaœk ̈‰TÈŸ÷ŒÚÀÓÃÚ „⁄ÏÕ‰ÈŒ‰ ÌÀÓÀ‰ ÔÀ÷TÀa ̈ÚœwÕÏ ÷Ÿ‰Ã÷ŸÓœ„È

ÏÃ‰⁄Ï» ‚]Ÿ‡ÃaÕ‡ „Œk ˙À‰ ÏÃiŸÓ ÌÈD»‰œpÃÚÃÂ ¯ŸÚÃÊ „ÀË  ÔLÃÂ ÛŸÀ÷œa ÌÈŸ‡ Ì«ÈŒÁÀa ¨„œ÷Ÿ¿÷À‰

ÚÀ◊ÀÏ ¯ŸÁ›÷ ÷CŸÕÚ ÌÈÀ◊ÀÁ ‡»‰ ¨¯›‡ ÷C⁄÷» ¨¯@ŸÏÀÏÀÏ ÌÀÂ ÆÊ«·Ÿ‡ÃzÀa ‰ŸÁU⁄ÓŒ‰ ^ÈÀaUœÌÈ
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‰ÕÙÃzYÀ‡ ŒÚ ̇⁄À̂Â ̈ «˙ŸÏNŸÏKŸzÀ‡ ŒÓ ̇ÃÁ⁄÷Ã·ŸÂ ̈ «zÃ‰⁄÷Õ˙«·Àb «l Ÿa «Ï»ÓŸÂ ̈ «÷‡]ŸÀ̇«˙«‡ »Ï

ÂŸ‡Œa ˙ÀÀÚ ÂÈÃ‰ ÏÀÚÕÆı

ÂŸÚÃk Ï‹lÀÈ ÌœŸ̇aÀ_UÂ ŸÈœŸ̇Ó«¯ÃÂ ÌŸÈœŸ̇ÃrÕ÷ ‡œÓŸÓ ^ÃÏŸkÕz »ÀÓœÏ „ÈŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

 ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â˘ ˙·˘·¸ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ—ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ ˛∫

Î»Ÿ˙›Ï ·ŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœk ÌÈÀa ÏŸÕ· ÈŸ˙ÈXŒÆ^

ÂŸÎÀ‰ ÏÃÁÃiœq ^»„«È ÌÈŒÏÀ¨‰

Âœ‰ÈÃÏŸÂ »Ïœ·ÈÀ‡ »ÎYŒ÷ ˙œÓŸ‰ ^ÃbÀa Ï«„Œ‡¤ÓŒÏ ˙ŸÏ«ÚÀk Ìœ¨·«Ë È

‰À‡ÕÈ ÏŸÚ»÷ÀÕ̇Â »ŸÚŒÊŸ˙TÕÒ »ŒÏÀ‰ ¨‰À‡Õ‰ ÏÃÆ·«h

‰„È˜a   À‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰Ã÷ ·«hœÓŸÏ» ^Ÿ ^À‡ŒÏ ‰ŸÆ˙«„«‰

¸Ê˛ÌÂÏ˘‰ ˙Î¯· 

◊œ÷ ÌÈÀ·«Ë Ì«ÏÀ·» ‰ŸÎTÀ¨‰Á ÃiœÁ ÌÈÕÂ ÔÀÁŒÒŒÂ „ŸÁU⁄Óœ¨ÌÈ

ÚÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÃnŒÆ^

aÀÎYÕ‡ »À·œk »È‹lÀk »Ÿ‡ŒÁÀa „Ÿt ¯«‡ÀŒ¨^È

kœ· ÈŸt ¯«‡ÀŒ ^ÈÀÃ̇zÀl À‡ ‰Â‰È ¨»¤‰¿ÕÁ ˙U«z ¨»ÈÃiœÂ ÌÈŸ‡Ã‰⁄·ÃÁ ˙ŒÒŒ¨„

ˆ»Ÿ·» ‰J@ŸÎTÀÂ ‰ŸÁU⁄ÓœÂ ÌÈŸÁÃiœÂ ÌÈŸ÷ÀÆÌ«Ï

ÂŸÈ ·«Ëœ‰ŸÈŒa ‰ŸÚÕÈŒÏ ^ÈŸ·ÀÎYÕÏ» »Ÿ·À‡ _VŒk ˙ÀÚ ÏÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕÏ

aŸÎÀÚ ÏÕ·» ˙ŸÎÀ÷ ÏÀÚÀa ‰œ÷ŸÓ«ÏŒÆ^

 ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â˘ ˙·˘·¸ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ—ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ ˛∫

aŸÒÕÙŒÁ ̄Ãiœa ̈ÌÈŸÎTÀÂ ‰Ÿ÷ÀÙ» ̈Ì«ÏÃYÀÒÀ·«Ë ‰À‚» ̈‰ŸÊÕÈ ̈ ˙«·«Ë ̇ «¯ŸÂ ̇ «Ú»÷ŸŒÁÀ ̈˙«ÓœfÀÎÕÂ ̄ŸœkÀÕ̇Ï ·ŸÙÀŒ¨^È

‡⁄ÃÁŸÂ »ŸÎÀÚ ÏÃnŸa ^ÕÈ ˙Èœ◊Ÿ‡TÕÏ ¨ÏŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœÏ» ÌÈŸ÷ÀÆÌ«Ï

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃÓŸ·À‡ _VŒÚ ˙ÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕa ÏÃgÀÆÌ«Ï
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‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙ ÌÂÈÒ· ˙ÂÙÒÂ˙

Èœ‰ŸÏ »ÈŸ‡ Ô«ˆTœÓŸÙ ÈVœÂ ÈŸ‰Œ‚ŸÏ Ô«ÈœaœÏ ÈŸÙÀŒÂ ÈX»ˆ ‰Â‰È ¨^ÈŸ‚›‡⁄ÏœÆÈ

‡¤‰¿Ã ¨ÈŸˆ›Ï ¯Ÿ«÷œÓ ÈÕ◊» ÚTŸÙÀÃ̇Ó ÈœcÃaÕÓ ¯œÓYÀÂ ¨‰ŸÏœÓŸÏKŸÏÃ ÈÃÙŸ÷œÈ

œ̇c›Â ̈ ÌŸÃÙŸ÷œk ÈŒÚÀÙÀÏ ̄Ãk›z Ïœ‰ŸÈŒt Æ‰ŸÃ̇Ï Áœaœa ÈŸ˙T«˙ŒÂ ̈ ^Ÿ‡ÃÁ⁄Ó ÈVœŸ̂ÂŒ̇z ̂ ÈœcY›Û

ÃÙŸ÷œÂ ÆÈŸÎÀ‰ ÏÃwÀÓœÂ ÌÈŸ‰Ã÷«ÁŸ·œÚ ÌÈÀÏÃÚT ÈÀÓ ¨‰Ÿ‰Õ‰ ‰TÀÙÕÚ ¯⁄À̂À̇Â ÌŸÏKŸÏL

ÓÃÁ⁄÷Ã·ŸzÀÆÌ

ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ‡ ‰Â‰È ^È¤‰¿ÃÂ ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·ÃÈ÷ ¨Œ˙ ‡`ÃÚ⁄ÏŒN ‰Ÿ‡Ã‡ ˙ÀÚ Ì@ÀÏÃÈ

ÂŸN ‡¿Ÿ‡Àœ̇Ú ÈÃ‡ Ï⁄ÁÕÂ ¨ÌÈXŸ÷Œ‡ ‡`ŒÎŸ‰ Ò«ÚÃÂ Ì«iŸ÷Œ‡ ‡`ÃÎŸÚœÒÈŒÂ ¨^ŸÃ̇vœÏÈÕœÓ ÈœiÕŒ̂¯

‰ÀÂ ¨ÚTŸÕ̇a ÔŸÏœaœ‰ ÈÃÎŸÀÚÀÂ ‰ÃÚ⁄ÀÂÀÓ Æ‰ÃÏŸkÕÂ »Õ‰¿‡ÕÈ »ÈÃÁÕ÷ „œÓŸa ^ŸÏ«ÚÀÓŒa ¨^ŸÕ‰

ÚœÈ ¨^YÈÃqÕa „Õ˙ÈŸÂ ^Ÿ÷ÃÎŸÏÕ‰ ÏÕÎÈÀÏŒÂ ¨^ŸaKÕb ı»aN ıÀÏ‹Ù» ¨˙«iŸˆ ‰B›‡ŒÂ ^Ÿ◊ÃnÃÁ

Ú⁄˙@ŒÚ Æ^⁄◊ÕÏ ‰ŸÓÃÚÃ÷ ÔŸÓŒÚ ¨^⁄◊ÕÏ ‰ŸÓÃÚÃÈ ÔŸÓœÈŒÚ ¨^⁄◊ÕÏ ‰ŸÓÃÚÃ˙T«z ÔŒÚ ¨^⁄◊Õ‰

ÏŸÓÃÚÃgHO ÔÀŒ̇Ï  Æ^ŸÓÃÚÃÈ  ÔÕÁÀÏŸÈ Ô»ˆŸ÷«‰ ¨^ÈCÈDœÚÈÀÈ ‰ŸÓœÈŸÂ ^ÃÚ⁄ÕœÆÈ

Èœ‰ŸÏ »ÈŸ‡ Ô«ˆTœÓŸÙ ÈVœÂ ÈŸ‰Œ‚ŸÏ Ô«ÈœaœÏ ÈŸÙÀŒÂ ÈX»ˆ ‰Â‰È ¨^ÈŸ‚›‡⁄ÏœÆÈ

¨ÌÈÙÏÂ ÔÈÓÈ „ˆÏ ¨Ï‡Ó˘ „ˆÏ ‰„È˜ „Â˜Ï ¨˙È¯ÂÁ‡ ˙ÂË˜ ˙ÂÚÈÒÙ ˘ÂÏ˘ ÚÂÒÙÏ ÌÈ‚‰Â
∫¯ÓÂÏÂ ‰ÓÈ„˜ ˙ÂË˜ ˙ÂÚÈÒÙ ˘ÂÏ˘ ÚÂÒÙÏ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ

Ú›◊Œ÷ ‰À Ì«Ï¸· ˙·˘˘Â·‰ ‡ÂÓ¯ÈÌ∫ ‰ÃgÀÌ«Ï˛a œÓŸÓ«¯ÀÈ ‡»‰ ¨ÂÈÃÚ⁄◊Œ÷ ‰ÀÚ Ì«ÏÀÏÕÂ »ÈŸÚÃÏ

kÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÂ ¨ÏŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈÎÈ˘ÓÓÂ

ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ‡ ‰Â‰È ^È¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ¨»È÷ ŒiœaÀŒ‰

aÕ‰ ˙ÈÃnœcOÀa ÷œÓŸ‰Õ· ‰TŸÈÀÓÕÂ ¨»ÈŸÕ̇Á ÔŒÏŸa »LŸ˙T«˙ŒÂ Æ^Ÿ÷À ÌÃÚ⁄·Àa ^EŸÈœ‡YÀ‰

kœÓÈÕÏ«Ú ÈÀÎ» ÌŸ÷ÀœÓEK ÌÈ›œÆ˙«i

ÂŸÚÀ·YÀÏ ‰ÃÓ ‰Â‰ÈœŸÁÃÈ ˙ŸÂ ‰@»‰œ÷»¯ÈÀÏÀœ¨Ì

kœÓÈÕÏ«Ú ÈÀÎ» ÌŸ÷ÀœÓEK ÌÈ›œÆ˙«i

תהלים יט, טו

תהלים ס, ז

משנה אבות ה, כג

מלאכי ג, ד

תהלים יט, טו
תלמוד בבלי
ברכות יז ע"א
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‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙ ÏÚ ÔÊÁ‰ ˙¯ÊÁ

‡⁄IÀ◊ ¨ÈŸÙÀÃ̇z ÈœÙŸzÀÙ» ÁœÈ ÈÃbœz „ÈŸ‰œlÀŒ̇∫^

˙ÂÂ˘‡¯ ˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ˘

¸‡˛˙Â·‡ ˙Î¯· 

‰„È˜   aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ¨»È

‡¤‰¿Õ‡ ÈÃ·Ÿ‰TÀ‡ ¨Ì¤‰¿ÕÈ ÈœŸ̂ÁÀÂ ¨˜Õ‰¿‡ÕÈ ÈÃÚ⁄¨·S

‰À‡Õ‰ ÏÃbÀ‰ Ï«„ÃbœÂ ¯«aŸ‰Ã‡ ¨‡T«pÕÚ ÏŒÏŸ¨Ô«È

Ó«bÕÁ Ï⁄ÒÀ·«Ë ÌÈDœ«˜ ¨ÌÈÕ‰ ‰Ãk›¨Ï

ÂŸÎ«ÊÕÁ ¯ÃÒŸ‡ ÈBÀÓ» ˙«·Õ·œ‡«‚ ‡ÈÕÏ Ïœ·ŸÕ· ÈŸÕ‰ÈŒÏ ÌŸÓÃÚÃ÷ ÔŸa «ÓŸ‡Ã‰⁄·ÀÆ‰

∫ÔÊÁ‰ ÍÎ ¯Á‡Â Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰·Â˘ ˙·˘·

ÊÀÎŸÏ »VŸÁÃiœÓ ¨ÌÈŒÏŒÁ _ÀÙÕa ıÃÁÃiœÂ ¨ÌÈŸÎÀŸ̇·Õa »ŸÒÕÙŒ‰ ¯ÃÁÃiœÏ ÌÈŸÓÃÚÃŸ‡ ^¤‰¿œÁ ÌÈÃiœÆÌÈ

ÓŒÏŒÊ«Ú _Õ÷«Ó» ¯œÚÈÃÓ» À‚ÕÆÔ

 ‰„È˜a  À‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰À‚Õ‡ ÔÃ·Ÿ‰TÀÆÌ

¸·˛˙Â¯Â·‚ ˙Î¯· 

‡ÃzÀb ‰œÏ ¯«aŸÏ«ÚÀ‡ Ì⁄IÀ¨ÈÓ ŸÁÃiÕÓ ‰Õœ̇‡ ÌÈÃzÀÏ ·U ¨‰Ÿ÷«‰œÚÈÃ¨

·˜Èı ‡ÂÓ¯ÔÊÁ‰ ∫ ‰ „ÈX«ÓÃhÀÏ        ·ÁÂ¯Û ‡ÂÓ¯ÔÊÁ‰ ∫ ÓÃgœ‰ ·ÈÀÁ»¯Ã‰ „ÈX«Ó» ÃbŒ÷ŒÌ

ÓŸÎÃÏŸkÕÁ ÏÃiœa ÌÈŸÁŒÒŒÓ ¨„ŸÁÃiÕÓ ‰Õœ̇a ÌÈŸÁU⁄ÓœaU ÌÈœ¨ÌÈ

Ó«ÒÕÙ« _ŸÏœÂ ¨ÌÈŸÙ«¯ÕÏ«Á ‡œÓ» ¨ÌÈÃzœ‡ ¯È⁄¨ÌÈX»Ò

Ó»ŸiKÕ‡ Ì¤»ÓÀÏ «˙œ÷ÈÕÕÚ ÈÀÙÀÆ¯

ÓœÎ ÈÀa ^«ÓÃÚÃb ÏŸÓ» ˙«¯»·œÓ«c ÈŒÏ ‰À¨_

תהלים נא, יז
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ÓŒÏŒÓ _ÕÓœÓ» ˙ÈŸÁÃiŒÓ» ‰ÃŸ̂ÓœÁÈÃÈ ŸÚ»÷ÀÆ‰

∫ÔÊÁ‰ ÍÎ ¯Á‡Â Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰·Â˘ ˙·˘·

ÓœÎ ÈÀ‡ ^«ÓÀ‰ ·ÀÁU⁄ÓÀÎ«Ê ¨ÔÕÈ ¯ŸÏ ÂÈT»ˆŸÁÃiœa ÌÈŸÁU⁄ÓœÆÌÈ

ÂŸŒ‡¤ÓÀ‡ ÔÃzÀÏ ‰Ÿ‰ÃÁ⁄Ó ˙«ÈÕœ̇ÆÌÈ

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰ŸÁÃiÕ‰ ‰ÃnÕœ̇   ÆÌÈ‰„ÈÓÚ

‰˘Â„˜ ˛‚¸

ÆÔÊÁ‰ È„È ÏÚ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ Ï‰˜‰ È„È ÏÚ ‰ÏÈÁ˙ ¯Ó‡ ‰˘Â„˜‰ ÔÓ ÚË˜ ÏÎ

ÃcOœ÷ÈÀÂ _ŸÃÚ⁄ˆÈXÀk _Ÿ›ÚÃ◊ ÌœÁÈÃ◊ „«Ò ÃÙYÕ¨÷CS È

‰ÃÓŸ÷ÃlŸ÷œÏ ÌÈŸgHO ^À¨‰

kÃkÀÚ ·»˙ÃÈ ÏÃ „Ÿ·œ‡ÈŒ∫^

ÂŸÊ ‡TJŒ‡ ‰ŒÊ ÏŒÂ ‰Ÿ‡ÀÓÃ∫¯

Æ¢˘Â„˜¢ ‰ÏÈÓ‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú˘· ¨ÌÈÓÚÙ ˘ÂÏ˘ ˙ÂÚ·ˆ‡‰ ˙Âˆ˜ ÏÚ ÌÓÂ¯˙‰Ï ÌÈ‚‰Â

 ÷«„J ÷«„J ÷«„Jˆ ‰Â‰ÈŸ·ÀÓ ¨˙«‡ŸÎ ‡¿À‰ ÏÀ‡Àk ıWŸÆ«„«·

]"ברכת קדושת ה'"[ בשעת חזרת החזן על תפילת העמידה מחליפים את הברכה השלישית      קדּושה:

"וקדושים בכל יום יהללוך [בטכס אמירתה של הקדּושה. מה שנאמר בברכת קדושת ה' באופן כללי

 מפורט ומומחש מאוד בקדושה. הקדּושה בכללה היא הכרזה טכסית ופומבית על קדושת ה',]סלה"

רוממותו ומלכותו, הנעשית תוך חיקוי דברי השבח שאומרים המלאכים בשמי מרום, כמתואר בנבואות

ישעיהו ויחזקאל. אף שנוסחה של הקדושה ידוע רק מימי הגאונים, נראה שמוצאה בתקופת התנאים,

אולי אף בחוגים של אנשי תורת הסוד הקדומה, שעסקו רבות בעולם העליון ובנסיון האנושי להגיע

אליו. הכנסת דברי שבח מלאכיים אל פיהם של בשר ודם מקנה להם, ולּו לרגע, מעמד נעלה ונשגב, על-

אנושי כמעט. בארץ ישראל, עד ימי הגאונים, נאמרה הקדושה בתפילת העמידה רק אחת לשבוע, בשחרית

של שבת, וזאת בשל העוצמה הדתית הרבה שיוחסה לה. בבבל נאמרה הקדושה בכל פעם שהחזן חזר

. בבסיסה של הקדושה]]עמ' 170[והשווה לעיל על "קדושה דיוצר" [על העמידה, וכך נהוג עד היום 

,]"שרפי קדש"[ המלאכים ]"סוד"[ של חבורת ]"נעם שיח"[  נאמר לפניך דברי קדושה והערצה, כשירתם נקדישך וכו':  ∞

האומרים שלוש פעמים "קדוש".

ישעיה ו, ג
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‡Àa ÊŸÚU Ï«˜Ãb ÷À‡ Ï«„ÃcœÂ ¯ÈŸÁÀÊÀÓ ˜Ã÷ŸÓœÚÈœ¨Ï«˜ ÌÈ

ÓœŸ̇ÃrŸ‡œÏ ÌÈŸÚ‹nÃ◊ ˙ŸÙTœÏ ¨ÌÈŸÚ‹nÀÀ̇Ó ÌŸ÷ÃaŸÁœÂ ÌÈŸÓ«‡Ÿ∫ÌÈX

aÀk _»¯ŸÓ ‰Â‰È „«·œnŸÆ«Ó«˜

ÓœnŸÓ«˜ŸÓ ¨^ÃÏŸkÕÙ«˙ ¨»œÚÈÃÂ Ÿœ̇ÓŸÚ _¿ÀÏÕk ¨»ÈœÓ ÈŸÁÃkœ‡ ÌÈ⁄ÃÁŸÏ »ÀÆ_

ÓÀÃ̇z ÈœÓŸa _¿Ÿœ̂a ¨Ô«iŸa ·«¯JŸÈÀÓÕÏ »ÈŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒz „œ÷Ÿk›¨Ô

zœŸ̇bÃcÕÂ ÏŸœ̇Ÿ̇cKÕa ÷ŸÈ _«˙Ÿ÷»¯ÀÏÃÈœÚ ÌœÏ ^YÈŸÂ ¯«„ÀÏ» ¯«„ŸÕÃ̂ ÁŸÀ̂Áœ¨ÌÈ

ÂŸÚÕÈÕ˙ »Èœ‡YŒÈÀÓ ‰ÃÏŸ˙»ÎŒk ¨^ÃcÀ·À‰ ¯À‡Àa ¯»ÓŸ÷œÚ ÈVÈ‹fŒ¨^

ÚÃÈ ÏŸÂ@ ÈBœÓ „Ÿ÷œÁÈÃˆ œ∫^ME

ÈœÓŸÏ ‰Â‰È _¿ŸÏ«ÚÀ¨Ì‡ ¤‰¿ÃÈœˆ _œÏ Ô«iŸÂ ¯IÀ‰ ¨¯IÃÏŸÈ»ÏÀ∫d

   ÔÊÁ ‡ÃzÀÂ ÷«„J ‰Ÿ÷œÓŸ÷«„J ^÷«„O» ¨œa ÌÈŸÎÀÈ Ì«È ÏŸ‰ÃÏŸq ^»ÏŒÏÀ¨‰

kœ‡ ÈÕÓ ÏŒÏŒb _ÀÂ Ï«„Ÿ‡ ÷«„JÀzÀÆ‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰À‡Õ‰ ÏÃwÀ÷«„Æ

  ∫ÔÊÁ‰ Ì˙ÂÁ ‰·Â˘ ˙·˘·aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰  ¨‰Â‰È ‰ÃnŒÏŒ‰ _ÃwÀÆ÷«„

עומדים תמיד שלושה פסוקים אלה: דברי השבח ששומע ישעיהו מפי השרפים בהיכל שבו יושב כביכול

ה'; ההכרזה ששומע יחזקאל "בקול רעש גדול" כשהוא מתרחק מן המרכבה האלהית; פסוק מספר

תהלים המדגיש את מלוכת ה' בעולם. בין פסוקים אלה משתלבים משפטי קישור המשתנים מתפילה

לתפילה וממנהג למנהג. לתפילת הקדושה נודע מעמד מיוחד: היא נאמרת בעמידה, ברגליים צמודות,

אין לזוז ואין לדבר בשעת אמירתה, וגם מי שאיננו משתתף בתפילה מצטרף אל הציבור באמירתה.

 ההתרוממות על קצות האצבעות היא ביטוי סמלי לרצונו של האדם להיות כמלאך, קצות האצבעות:

ולהתרומם מעל עולם החומריות. מנהג זה מתועד כבר בספרות ימי הביניים.

 עולות ממקומן אל מול השרפים, ואומרות:  "ברוך כבוד]קבוצות  אחרות של מלאכים[  מתנשאים לעמת שרפים וכו':

.]השווה תהלים נט, יז:  "ואני אשיר עוזך"[  כינוי למזמורי תהלים שירי עזך:ה' ממקומו".   

יחזקאל ג, יב

תהלים קמו, י
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ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ ˙Î¯· ˛„¸

Èœ◊ŸÓÃÓ Á›÷Œa ‰ŸÓÃzŸÃÁ ˙ŒÏŸ ¨«˜kœÚ ÈŒ·Œ „Œ‡¤ÓÀ˙‡TJ ÔÀ¨«l 

kŸÏœz ÏÈœÙŸ‡Œa ˙WŸ «÷‡]ÀÃ̇zÀa ¨«l ŸÚÀÓŸÏ «„ŸÙÀŒÚ ^ÈÃ‰ ÏÃÒ ¯œÈÃ¨È

÷»ŸÕ‡ ˙«Á»Ï È⁄·Àœa „ÈX«‰ ÌÈŸÈÀÂ ¨«„ŸÎÀa ·»˙À‰Œ÷ ÌŸÓœ÷ ˙UÈÃaÀ¨˙

ÂŸÎÕk ÔÀa ·»˙Ÿ˙T«˙Œ∫^

ÂŸ÷ÀÓŸ· »¯ŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ‡ ÏŒ‰ ˙ÃgÃaÀ¨˙

ÏÃÚ⁄‡ ˙«◊Œ‰ ˙ÃgÃaÀÏ ˙Ÿ˙]IÀa ÌŸÏ«Ú ˙ÈXÀ∫Ì

aÕÈœ·» ÈÕa ÔÈŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ‰ ˙«‡ ÏœÏ ‡ÂŸÚ›ÏÀ¨Ì

kœ÷ ÈÕ÷ŒÈ ˙ÀÓœÚ ÌÈÀ◊À‡ ‰Â‰È ‰Œ‰ ˙ÃgÀÓÃÈœÂ ÌŸ‡Œ‰ ˙À‡ÀıW

·»Ã‰ Ì«iÃgŸ·œÚÈœ÷ ÈÀ·ÃÂ ˙ÃiœpÀÙÃ∫÷

ÂŸ ‡¿ŸÃ̇¨«z‡ ‰Â‰È ¤‰¿ÕÏ ¨»ÈŸÈ«‚Õ‰ ÈÀ‡⁄¨˙«ˆT

ÂŸ‰ ‡¿œŸÁÃÏŸÓ ¨«zÃÏŸkÕÏ ¨»Ÿ·«ÚŸÙ ÈBŸÒœÏÈœ¨ÌÈ

ÂŸ‚Ãa ÌœÓŸÁ»ÀÈ ‡¿ «˙œ÷ŸkŸÚ »⁄ÏVœ¨ÌÈ

kœÏ ÈŸÈœ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÃnŸ ^ŸÃ̇a «zŸ‡Ã‰⁄·À¨‰

ÏŸÊŒÈ ÚUÃÚ⁄‡ ·S⁄÷Œa ¯Àa ÌÀÁÀzYÀÆ

Èœ◊ŸÓŸ· »ÁŸÓÃÏŸ˙»ÎŸÓ«÷ ^Ÿ÷ ÈVÃaÀÂ ˙Ÿ‡Y«˜ÕÚ È›ŒÆ‚

ÚÃÓ ÌŸcKŸ÷Õ÷ ÈŸ·œÚÈœ¨È

k‹lÀÈ Ìœ◊ŸaŸÂ »ÚŸÈœŸ̇ÚÃpŸÓ »‚œ·»hŒ¨^

·»ÃgŸ·œÚÈœˆT Èœ˙ÈÀÂ «a ŸcNÃ÷Ÿ¨«z

ÁŒÓŸcÃÈ ˙ÀÓœ˙‡TJ «˙«‡ ÌÈÀ¨

ÊÕÎŒÏ ¯ŸÓÃÚ⁄◊Õ· ‰Ÿ÷‡VœÆ˙È

‡¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·ÕˆY ¨»ÈÕ ‰À· ‡œÓŸÁ»ÀÕ̇¨»

שמות לא, טז-יז
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cKŸ÷Õa »ŸÓœŸ̂ÂŒ̇Â ^ÈŸÕ̇Á ÔŒÏŸa »LŸ˙T«˙Œ¨^

◊ÃaŸÚÕÓ »œ·»hŒÂ ^Ÿ◊ÃnÃ ÁÃÙŸ÷Õa »œÚ»÷ÈÀŒ̇¨^

ÂŸËÃ‰ÕÏ ¯œaÕÏ »ŸÚÀ·ŸcŸa ^Œ‡¤ÓŒÆ˙

ÂŸ‰ÃŸÁœÏÈÕ‡ ‰Â‰È ¨»¤‰¿Õa ¨»ÈŸ‡Ã‰⁄·À·» ‰Ÿ÷ Ô«ˆTÃaÃ÷EJ ˙Œ¨^

ÂŸÈÀk «· »Á»ÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÓ ÏŸcKŸ÷Õ÷ ÈŸÓŒÆ^

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰ŸcKÕ‰ ÷ÃgÃaÀÆ˙

˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ˘

¸‰˛‰„Â·Ú‰ ˙Î¯· 

ˆYÕ‡ ‰Â‰È ¨‰¤‰¿Õa ¨»ÈŸÚÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸÏœŸ̇ÙœlÀÀ̇÷ ÌŸÚÕ¨‰

ÂŸ‰À÷Õ‡ ·Œ‰ ˙ÀÚ⁄Ï ‰@«·œ·Eœa ¯ÈÕ˙ÈŒ¨^

ÂŸ‡œgÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ˙» ÏŸÙœlÀÀ̇Ó ÌŸ‰Õa ‰TŸ‡Ã‰⁄·À˙ ‰ŸaKÕa ÏŸ¨Ô«ˆT

˙»Ÿ‰œÏ ÈŸz Ô«ˆTÀÓœÚ „È⁄È ˙A«·œ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÃnŒÆ^

∫ÔÊÁ‰ ÛÈÒÂÓ ˘„ÂÁ ˘‡¯·

‡¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·ÕÈ ¨»ÈÃÚ⁄ÏŒÂ ‰ŸÈÀÂ ‡«·ŸÈÃbœÚÈÃÂ ¨ŸÈÕ‡TŒÂ ‰ŸÈÕˆTŒÂ ‰ŸÈœgÀÓÃÂ ¨ÚŸÈœtÀÂ „LŸÈœfÀÎÕ¯

ÊœÎŸ«¯ÕÙ» »œ«„OÕÂ »ŸÊœÎŸ‡ Ô«¯⁄˙«·ÕÂ ¨»ÈŸÊœÎŸÓ Ô«¯À÷œÁÈÃa Œc ÔÀÂœÚ „Ã·ŸcŒÂ ¨^ŸÊœÎŸÈ Ô«¯Ÿ÷»¯ÀÏÃÈœÌ

Úœ÷EJ ¯ÈŒÂ ¨^ŸÊœÎŸk Ô«¯ÀÚ ÏÃnŸa ^ÕÈ ˙Èœ◊Ÿ‡TÕÏ ¨ÏŸÙÀŒÏ ¨^ÈœÙŸÏÕËÈÀÏ ‰Ÿ·«ËÀÏ ¨‰ŸÁÕÏ» ÔŸÁŒÒŒ„

Ï»ŸÁU⁄ÓœÏ ̈ÌÈŸÁÃiœÏ» ÌÈŸ÷Àa Ì«ÏŸ‰ ÷‡] Ì«ÈÃÁ›‰ ÷CÃfŒÊ Æ‰ÀÎŸ‡ ‰Â‰È »V¤‰¿ÕÏ «a »ÈŸ·«ËÀ‰

¸ ∫ÌÈÂÚÂÔÓ‡˛Ù» ¨ÀÏ «· »BOœ·ŸÎTÀ ‰¸ÔÓ‡˛Â ¨Ÿ÷«‰œÚÈÕÏ «· »ŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœ ÌÈ¸ÔÓ‡˛·» Æœ·EÃ¯

ÈŸÚ»÷ÀÂ ‰ŸÁU⁄ÓœÂ Ò»Á ÌÈŸÁÀpÕÂ »ŸÁUÕÚ ÌÀÏÕÂ »ÈŸ÷«‰œÚÈÕk ¨»œ‡ ÈÕÏŒÚ ^ÈÕÈÕk ¨»Èœ‡ ÈÕÓ ÏŒÏŒ_

ÁÃÂ Ô»pŸ‡ Ì»ÁUÀzÀÆ‰

ÂŸŒ̇Á¤ÊŒÈÀÚ ‰ÕÈÕa »ÈŸ·»÷ŸÏ ^Ÿœ̂a Ô«iŸÁU⁄ÓœÆÌÈ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃnÃÁ⁄Êœ÷ ¯ÈŸÎœÈÀÏ «˙Ÿœ̂ÆÔ«i
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∫¢Ô·¯„ ÌÈ„ÂÓ¢ Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰‡„Â‰‰ ˙Î¯· Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ‰˜ÏÁ ˙‡ ¯ÓÂ‡ ÔÊÁ‰˘ ‰Ú˘·

¸Â˛‰‡„Â‰‰ ˙Î¯· 

‰„È˜   ‡ ÌÈD«Ó⁄ÃÁŸÏ »À¨_÷ À‡ÃzÀ‡»‰ ‰

‡ ‰Â‰È¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·ÕÏ »ÈŸÏ«ÚÀÌ

ÂÀÚŒÁ ̄ »ˆ ̈ „ÃiÕÓ ̈ »ÈÀ‚ÕÈ Ôœ÷ŸÚÕ‡ »ÃzÀ‡»‰ ‰

ÏŸÂ ̄ «„Àl ‰C« Æ¯«„Ÿ» ̂ŸÒÃtÕz ̄Ÿ‰œlÀŒ̇¨^

ÚÃÁ ÏÃiÕ‰ »ÈÃnŸa ÌÈX»ÒŸÈÀÂ ¨^CŸÚÃÏ

œ÷Ÿ˙«ÓÕ‰ »ÈÃtŸÏ ˙«„»˜ÀÂ ¨_ŸÚÃ ÏœqŒ^È

÷ŒaŸÎÀÚ Ì«È ÏœnÀÂ ¨»ŸÚÃ ÏœÙŸÏŸ˙«‡Œ^È

ÂŸ˙«·«ËŒ÷ ^ÈŒaŸÎÀÚ ÏÕÚ ¨˙ŒÂ ·WÀ·›¯M

ÂŸÀ̂‰flÈTœ‰ ÆÌÃk ·«hœÎ ‡¿ ÈÀÁU »Ï⁄ÓŒ¨^È

ÂŸ‰ÃÓŸÁUÕk Ìœ˙ ‡¿ ÈÃÁ »n⁄ÒÀk ¨^ÈCœÓ ÈÕÏ«ÚÀeN ÌœÏ »ÈÀÆ_

 ∫ÔÊÁ‰ ÛÈÒÂÓ ‰ÎÂÁ·Â ŸÚÃ‰ ÏÃpœqœÂ ÌÈŸÚÃ‰ ÏÃt‹Â ÔJYŸÚÃ‰ ÏÃbŸÂ ̇ «¯»·ŸÚÃ‰ ÏÃzŸÂ ̇ «Ú»÷ŸÚÃ‰ ÏÃpœÙŸÏÀ˙«‡
ÂŸÚÃ‰ ÏÃpŒÁÀÂ ˙«ÓŸÚÃ‰ ÏÃnœÏŸÁÀ÷ ˙«ÓŒÚÀ◊œ˙ÈÀÏ Ã‡⁄˙«·Õa »ÈÃiÀÓœ‰ ÌÈÀ‰Õa ÌÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

aœÓÈÕÓ ÈÃzœŸ̇ÈÀa »‰ŒÁ«È ÔÀÀk Ô›‰Õb ÔÀÁ Ï«„Ã÷Ÿ«ÓÃ·» È‡ÀÀk ¨ÂÈŸ÷ŒÚÀÓŸÓ ‰@ÃÏŸÈ ˙»ÎÀÂÀ‰ ÔÀ÷YÀÚÀ‰
ÚÃÚ ÏÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕÏ ÏŸ‰Ã÷ŸkœÁÈÀ˙T«z ÌŒÏ» ^Ÿ‰ÃÚ⁄·œÓ ÌTÈÕÁ‹wÕ«ˆY ÈŒÂ ¨^Ÿ‡ÃzÀa ‰ŸÁU⁄ÓŒ^È
‰ÀaUœÚ ÌÈÀÓÃzEÀÏ À‰Œa ÌŸÚÕˆ ˙À˙TÀ·U ¨ÌŸzÀ‡ Œ·ÈX ˙Àc ¨ÌÃŸzÀ‡ Œc ˙œÈÀ ¨ÌÀÓKŸzÀ‡ Œ˙
œÓOÀÀ̇Ó ¨ÌÀÒÃzYÀb œa ÌÈX«aŸÈÃÁ „ÃlÀ÷œÂ ¨ÌÈŸaUœa ÌÈŸÈÃÓ „ŸÚÃhœË» ¨ÌÈŸÓÕ‡œa ÌÈŸÈÃË „Ÿ¨ÌÈX«‰

÷Y»ÀÚœa ÌÈŸÈÃˆ „ÃcœÂ ¨ÌÈNÈŸÊÕa ÌÈDŸÈÃÒ«Ú „Ÿ˙T«˙ ÈLŒÏ» ¨^ŸÚ ^À◊œ˙ÈÀ÷ Õb ÌÀÂ Ï«„Ÿ÷«„J
aŸÏ«ÚÀÓŒÏ» ¨^ŸÚÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÀ◊œ˙ÈÀz ŸÚ»÷À‚ ‰ŸÏ«„ÀÙ» ‰‹k ÔJYŸ‰Ã‰ Ì«iÃfŒÂ Æ‰Ÿ‡ÃÁÃk ¯Ã_
aÀ· »‡ÀŒÏ ^Èœ·Eœa ¯ÈÕ˙ÈŒÙ» ¨^œ‡ »pŒ‰ ˙ÕÎÈÀÏŒÂ ¨^ŸËœ‰⁄‡ »¯ŒÓ ˙œcOÀ÷ŒÂ ¨^Ÿ‰œÏEœ »˜ÈÕ˙«¯
aŸÁÃŸ̂÷EJ ˙«¯ŒÂ ¨^Ÿ·JŸ÷ »ÚŸ«ÓÃÈ ˙ŸÓÕÁ È⁄‹kÀ‡ ‰ÕÏ ¨»lŸÏ» ˙«„«‰Ÿ‰ÃlÕÏ ÏŸ÷œÓŸ‰ ^ÃbÀÏ«„Æ

∫ÔÊÁ‰ ÛÈÒÂÓ ÌÈ¯ÂÙ Ô˘Â˘·   ÂŸÚÃ‰ ÏÃpœqœÂ ÌÈŸÚÃ‰ ÏÃt‹Â ÔJYŸÚÃ‰ ÏÃbŸÂ ̇ «¯»·ŸÚÃ‰ ÏÃzŸ˙«Ú»÷
ÂŸÚÃ‰ ÏÃpœÙŸÏÀÂ ˙«‡ŸÚÃ‰ ÏÃpŒÁÀÂ ˙«ÓŸÚÃ‰ ÏÃnœÏŸÁÀ÷ ˙«ÓŒÚÀ◊œ˙ÈÀÏ Ã‡⁄˙«·Õa »ÈÃiÀÓœ‰ ÌÈÀ‰ÕÌ

aÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

¢Ô·¯„ ÌÈ„ÂÓ¢

‰„È˜  ‡ ÌÈD«Ó⁄ÃÁŸÏ »À¨_÷ À‡ÃzÀ‰Â‰È ‡»‰ ‰

‡¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ‡ ¨»È¤‰¿ÕÎ ÈÀa ÏÀ◊À¨¯

ˆ«ÈŸˆ«È »VÕa ¯Ÿ÷‡Vœa Æ˙ÈŸÂ ˙«ÎTŸ˙«‡@«‰

ÏŸ÷œÓŸ‰ ^ÃbÀÂ Ï«„Ÿ‰ÃwÀÚ ÷«„Ã÷ ÏŒ‰ŒÁ¤Èœ˙ÈÀ»

ÂŸiNÃÓŸzÀk Æ»Õz ÔŸÁÃiÕ˙» »ŸiKŸÓÕÂ »ŸŒ̇‡¤Ò›Û

bÀÏ‹˙«iÕÏ »ÈŸÁÃŸ̂÷EJ ˙«¯ŒÏ ^œ÷ŸÓ›Á ¯‹wŒ^È

ÂŸÏÃÚ⁄«ˆY ˙«◊ŒÏ» ^ŸÚÀ·ŸcŸa ^ŸÏÕ·À÷ ·ÀÏÕÚ ¨ÌÃÏ

÷Œ‡ÀÏ ÌÈD«Ó »Àa ¨_À‡ _»¯Õ‰ ÏÃÆ˙«‡@«‰
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aœÓÈÕÓ ÈÀcYŸÎÃÂ ÈŸ‡ŒÒŸzÕa ̄Ÿ÷»÷Ã‰ ÔÃaœk ̈‰TÈŸ÷ŒÚÀÓÃÚ „⁄ÏÕ‰ÈŒ‰ ÌÀÓÀ‰ ÔÀ÷TÀa ̈ÚœwÕÏ ÷Ÿ‰Ã÷ŸÓœ„È
ÏÃ‰⁄Ï» ‚]Ÿ‡ÃaÕ‡ „Œk ˙À‰ ÏÃiŸÓ ÌÈD»‰œpÃÚÃÂ ¯ŸÚÃÊ „ÀË  ÔLÃÂ ÛŸÀ÷œa ÌÈŸ‡ Ì«ÈŒÁÀa ¨„œ÷Ÿ¿÷À‰
ÚÀ◊ÀÏ ¯ŸÁ›÷ ÷CŸÕÚ ÌÈÀ◊ÀÁ ‡»‰ ¨¯›‡ ÷C⁄÷» ¨¯@ŸÏÀÏÀÏ ÌÀÂ ÆÊ«·Ÿ‡ÃzÀa ‰ŸÁU⁄ÓŒ‰ ^ÈÀaUœÌÈ
‰ÕÙÃzYÀ‡ ŒÚ ̇⁄À̂Â ̈ «˙ŸÏNŸÏKŸzÀ‡ ŒÓ ̇ÃÁ⁄÷Ã·ŸÂ ̈ «zÃ‰⁄÷Õ˙«·Àb «l Ÿa «Ï»ÓŸÂ ̈ «÷‡]ŸÀ̇«˙«‡ »Ï
ÂŸ‡Œa ˙ÀÀÚ ÂÈÃ‰ ÏÀÚÕÆı

ÂŸÚÃk Ï‹lÀÈ ÌœŸ̇aÀ _UÂŸÈœŸ̇Ó«¯ÃÂ ÌŸÈœŸ̇ÃrÕ÷ ‡œÓŸÓ ^ÃÏŸkÕz »ÀÓœÏ „ÈŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

∫ÔÊÁ‰ ÍÎ ¯Á‡Â Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰·Â˘ ˙·˘·

Î»Ÿ˙›Ï ·ŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœk ÌÈÀa ÏŸÕ· ÈŸ˙ÈXŒÆ^

ÂŸÎÀ‰ ÏÃÁÃiœq ^»„«È ÌÈŒÏÀ¨‰

Âœ‰ÈÃÏŸÂ »Ïœ·ÈÀ‡ »ÎYŒ÷ ˙œÓŸ‰ ^ÃbÀa Ï«„Œ‡¤ÓŒÏ ˙ŸÏ«ÚÀk Ìœ¨·«Ë È

‰À‡ÕÈ ÏŸÚ»÷ÀÕ̇Â »ŸÚŒÊŸ˙TÕÒ »ŒÏÀ‰ ¨‰À‡Õ‰ ÏÃÆ·«h

‰„È˜a   À‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰Ã÷ ·«hœÓŸÏ» ^Ÿ ^À‡ŒÏ ‰ŸÆ˙«„«‰

ÌÈ‰Î ˙Î¯·

Ì‰ ÌÈÏÏÙ˙Ó‰ ÔÈ· ÌÈ‰Î ˘È Ì‡ Æ±π∂ ßÓÚ ¨ÔÏ‰Ï ÔÊÁ‰ ÍÈ˘ÓÓ ÌÈÏÏÙ˙Ó‰ ÔÈ· ÌÈ‰Î ÔÈ‡ Ì‡
ÆÔÎÂ„‰ Ï‡ ÌÈÏÂÚ

   ∫ÊÈ¯ÎÓ È‡·‚‰k››‰⁄œÌÈ

∫Ì¯ ÏÂ˜· ÌÈÎ¯·Ó ÌÈ‰Î‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »œgHOÀ÷ «˙Œ‡ ÏÃ‰⁄¨Ô]

ÂŸœ̂eÀÏ »Ÿ·À‡ _VŒÚ ˙ÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕa ÏŸ‡Ã‰⁄·À Æ‰¸ÔÓ‡˛

במדבר[  בטכס זה ממלאים הכהנים את מה שנצטוו בתורה: "כה תברכו את בני ישראל" ברכת כהנים:

. כבר בבית המקדש ברכו הכהנים את העם בכל יום מעל דוכן מיוחד, וטכס ברכת כהנים הוא מן]ו, כג

הרבדים הקדומים ביותר של סידור התפילה. לאחר חורבן הבית נקבע שיש לקיים את ברכת הכהנים

. הטכס עצמו שימר עד היום הרבה מן המנהגים שנהגו במקדש:]תוספתא סוטה ז, ח[בכל אתר ואתר 

  הכהן הראשון שקם לעם ישראל, אשר כל הכהנים הם מצאצאיו.אהרן:  ∞
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בזמן שהחזן אומר את הברכה הרביעית והחמישית של[הכהנים נוטלים את ידיהם בסיוע הלויים 

, מכסים את ראשיהם בטלית, מברכים]כשם שכהני המקדש עבדו יחפים[, חולצים את נעליהם ]העמידה

, פושטים את ידיהם מול]ומקור הברכה בתלמוד הבבלי, סוטה לט ע"א[על המצוה שהם עומדים לקיים 

כתפיהם ופורשים את אצבעותיהם בדרך מיוחדת. נהוג לא להביט אל הכהנים בשעה שהם מברכים

.]תלמוד בבלי, חגיגה טז ע"א[

 במקביל לתחינת המתפללים לקבלת הברכה, מבקשים בקשה דומה גם הכהנים,רבונו של עולם וכו':

.]תלמוד בבלי, סוטה לט ע"א-ע"ב[ויסוד הדברים בתקופת האמוראים 

Æ˜ÂÒÙ ÏÎ ÛÂÒ· ÔÓ‡ ‰ÂÚ Ï‰˜‰ ÆÂÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÊÂÁ ÌÈ‰Î‰Â ‰ÏÈÓ ¯Á‡ ‰ÏÈÓ ‡¯Â˜ ÔÊÁ‰

ÈŸ·ÀÎWŸÂ ‰Â‰È ^ŸÈœ÷ŸÓŸÆ^W  ¸ÔÓ‡˛

ÈÀ‡Õt ‰Â‰È ¯ÀÀ‡ ÂÈÕÏŒÂ ^ÈœÁÈ‹pŒjÀÆ  ¸ÔÓ‡˛

ÈœrÀt ‰Â‰È ‡ÀÀ‡ ÂÈÕÏŒÂ ^ÈŸÈÀ◊ÕÏ ÌŸ÷ ^ÀÆÌ«Ï  ¸ÔÓ‡˛

∫˘ÁÏ· ÌÈ‰Î‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰Î¯·‰ ¯Á‡Ï

÷ ««aXŒÏ«Ú ÏÀÚ ¨ÌÀ◊œÓ »ÈÃg ‰ŒbÀÊÃzYÀÚ ÀÏÕ‡ ¨»ÈÃ‡ ÛÃzÀÚ ‰⁄◊ÕÚ ‰œnÀk »Ÿ÷ «ÓŒ‰œ·ŸËÃÁŸzÀ∫»

‰Ã÷ŸÙÈNÀÓ ‰œnŸ÷EJ Ô«ÚŸÓ ^œ‰ ÔÃgÀÓÃÈœ·» ÌÀ‡ _VŒÚ ˙ÃnŸ‡ ^ŒÈ ˙œ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸ‡Õ˙

‰À‡⁄Ó@À‡ ‰⁄÷Œ ¯ÀÃ̇zÀÏ ‰Àk ¨»Ã‡⁄÷Œ ¯œ÷ŸaÃÚŸzÀÏ Ã‡⁄˙«·Õ‡ »ÈŒÊ ıWÀ·ÃÁ ˙ÀÏÀ·E» ·ÀÆ÷

∫˘ÁÏ· Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰Î¯·‰ ¯Á‡Ï

‡Ãcœa ¯ÈÃnÀÎ«÷ Ì«¯Õa Ôœ‚Ÿ‡ ¨‰T»·ÃzÀ÷ ‰ÀÂ Ì«ÏŸ÷œÓŸ÷ ^ÀÈ ÆÌ«ÏŸ‰œ÷ Ô«ˆT ÈŒzÀ◊œÚ ÌÈÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÏ

ÚÃnŸa ^ÕÈ ˙Èœ◊Ÿ‡TÕÁ ÏÃiœ·» ÌÈŸÎTÀÏ ‰ŸÓœ÷ŸÓŒ÷ ˙WÀÆÌ«Ï

∫ÔÊÁ‰ ¯ÓÂ‡ ÔÎÂ„Ï ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈ‰Î ÔÈ‡ Ì‡

‡¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õa ̈ »ÈÀÎYÕa »ÃaŸÎTÀ‰ ‰ÃÓŸ÷‹lŒ÷Œa ̈ ˙Ã‰ ‰T«zÃkŸ·»˙À‰

ÚÃÈ ÏŸÓ ÈB›÷ŒÚ ‰Ã·ŸcŒ‰ ¨^À‡⁄Ó ‰T»Óœtœ‡ ÈÃ‰⁄·» Ô]ÀÀk ¨ÂÈ›‰⁄œÚ ÌÈÃ÷«„O ÌŒ¨^È

במדבר ו, כד-כו

  שציוויתשגזרת עלינו:  ∞  יתייחס אליך בחיבה וברחמים.   ישא ה' פניו:.   ]בעיני אלהים ואנשים[  יתן לך חן ויחנך:

 גם]תלמוד בבלי, שבת י ע"ב[  בין שמותיו של ה' מונים חז"ל ושמך שלום:     ].  ]במדבר ו, כג[לברך את ישראל [עלינו 

  שיש בה שלושה משפטים.המשלשת:  ∞  שלום השמור וקיים לעד.   למשמרת שלום:את השם "שלום".   

דברים כו, טו
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kÀ‡ÀÈ ∫¯»ÓŸ·ÀÎWŸÂ ‰Â‰È ^ŸÈœ÷ŸÓŸ^W ¸ÔÂˆ¯ È‰È ÔÎ ∫ÌÈÂÚÂ˛Æ

ÈÀ‡Õt ‰Â‰È ¯ÀÀ‡ ÂÈÕÏŒÂ ^ÈœÁÈ‹pŒjÀ ¸ÔÂˆ¯ È‰È ÔÎ˛Æ ÈœrÀt ‰Â‰È ‡ÀÀ‡ ÂÈÕÏŒÂ ^ÈŸÈÀ◊ÕÏ ÌŸ^

÷ÀÌ«Ï¸ ÔÂˆ¯ È‰È ÔÎ˛Æ

¸Ê˛ÌÂÏ˘‰ ˙Î¯· 

◊œ÷ ÌÈÀ·«Ë Ì«ÏÀ·» ‰ŸÎTÀ¨‰Á ÃiœÁ ÌÈÕÂ ÔÀÁŒÒŒÂ „ŸÁU⁄Óœ¨ÌÈ

ÚÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÃnŒÆ^

aÀÎYÕ‡ »À·œk »È‹lÀk »Ÿ‡ŒÁÀa „Ÿt ¯«‡ÀŒ¨^È

kœ· ÈŸt ¯«‡ÀŒ ^ÈÀÃ̇zÀl À‡ ‰Â‰È ¨»¤‰¿ÕÁ ˙U«z ¨»ÈÃiœÂ ÌÈŸ‡Ã‰⁄·ÃÁ ˙ŒÒŒ¨„

ˆ»Ÿ·» ‰J@ŸÎTÀÂ ‰ŸÁU⁄ÓœÂ ÌÈŸÁÃiœÂ ÌÈŸ÷ÀÆÌ«Ï

ÂŸÈ ·«Ëœ‰ŸÈŒa ‰ŸÚÕÈŒÏ ^ÈŸ·ÀÎYÕÏ» »Ÿ·À‡ _VŒk ˙ÀÚ ÏÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕÏ

aŸÎÀÚ ÏÕ·» ˙ŸÎÀ÷ ÏÀÚÀa ‰œ÷ŸÓ«ÏŒÆ^

∫ÔÊÁ‰ ÍÎ ¯Á‡Â Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰·Â˘ ˙·˘·

aŸÒÕÙŒÁ ¯Ãiœa ¨ÌÈŸÎTÀÂ ‰Ÿ÷ÀÙ» ¨Ì«ÏÃYÀÒÀ·«Ë ‰À‚» ¨‰ŸÊÕÈ ¨˙«·«Ë ˙«¯ŸÂ ˙«Ú»÷ŸŒÁÀ ¨˙«ÓœfÀÎÕÂ ¯ŸœkÀÕ̇·

ÏŸÙÀŒ‡ ¨^È⁄ÃÁŸÂ »ŸÎÀÚ ÏÃnŸa ^ÕÈ ˙Èœ◊Ÿ‡TÕÏ ¨ÏŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœÏ» ÌÈŸ÷ÀÆÌ«Ï

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃÓŸ·À‡ _VŒÚ ˙ÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕa ÏÃgÀÆÌ«Ï

ÔÊÁ‰ ÍÈ˘ÓÓ ˙Â˙·˘‰ ¯‡˘· ÆÏÏ‰‰ ˙‡ Ô‡Î ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰ÎÂÁ ˙·˘·Â ˘„ÂÁ ˘‡¯ ˙·˘·
Æ≤∞μ ßÓÚ ÔÏ‰Ï ¨ÌÏ˘‰ ˘È„˜‰ ˙¯ÈÓ‡·

. במקורה היא]תלמוד בבלי, ברכות נה ע"ב[  יסוד הבקשה הזו בתקופת האמוראים אדיר במרום וכו':

נאמרה בזמן ברכת כהנים בידי מי שראה חלום ולא ידע את פירושו. בתפקידה הנוכחי היא הבעת

התקוה שברכת הכהנים, אשר נסתיימה במילים "וישם לך שלום", אכן תתממש.

במדבר ו, כד-כו
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ÏÏ‰ ¯„Ò

ÏÏ‰‰ ˙¯ÈÓ‡ ÈÙÏ˘ ‰Î¯·‰

∫ÌÈÎ¯·ÓÂ ÌÈ¯ÊÂÁÂ “ÔÓ‡” ÂÈ¯Á‡ ÌÈÂÚ ÌÈÏÏÙ˙Ó‰ ¨Ì¯ ÏÂ˜· ‰Î¯·‰ ˙‡ ¯ÓÂ‡ ÔÊÁ‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ¨Ì

‡⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂Â³̇ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀÏ »œ‡ ‡]OŒ‰ ˙Ã‰ÃlÕÆÏ

ÏÏ‰‰ È¯ÂÓÊÓ

‰ ÃÏŸÚ »ÏÃ·Ÿ¨‰Â‰È  ÈB

‰ÃÏŸ‡ »ÏŒ÷ ˙Õ∫‰Â‰È Ì

ÈŸ‰œ÷ ÈÕÓ ‰Â‰È ÌŸ·›Ó ¨_TÕÚÃzÀÂ ‰ŸÚÃÏ«Ú „À∫Ì

ÓœnœÊŸ÷ ÁUŒÓŒÚ ÷ÃÓ „ŸÓ ¨«‡«·Ÿ‰‹lÀ÷ ÏÕ∫‰Â‰È Ì

Ú ÌTÃk ÏÀÈ«b ÏœÚ ¨‰Â‰È ÌÃ‰ ÏÃgÀÓÃÈœk ÌŸ∫«„«·

Óœk ÈÃ‡ ‰Â‰È¤‰¿Õ‰ ¨»ÈÃnÃ‚Ÿaœ‰ÈœÏ ÈÀ÷À·Œ∫˙

‰ÃÏŸÈ»ÏÀd

  היושב בגבהים.המגביהי לשבת:  המקום בו שוקעת השמש, המערב.   מבואו:  ∞

תהלים קיג

, שבראשה מזמור הפותח ומסיים ב"הללויה"]קיג-קיח[ קבוצה של שישה מזמורי תהלים רצופים      סדר הלל:

 אמרו את ההלל כבר בתקופת הבית השני בשעת]פסחים ה, ז[. על פי המשנה ]מילה החוזרת גם בהמשך[

 שיש לקרוא את ההלל בימים שונים]תוספתא סוכה ג, ב[הקרבת קרבן הפסח, ובתקופת התנאים נקבע 

שבהם רוצים להודות במיוחד על חסדי ה': שבעת ימי הסוכות ושמיני עצרת, שמונת ימי החנוכה, היום

 וחג השבועות. הלל זה קרוי גם "הלל המצרי"]הן בליל הסדר והן למחרתו בבוקר[הראשון של חג הפסח 

 או "הלל שלם". בתקופת האמוראים התפתח המנהג לומר]]קיד, א[משום שנזכרת בו יציאת מצרים [

וכן בכל ימי חול המועד פסח וביום[הלל מקוצר - תוך דילוג על שני חצאי מזמורים - גם בראשי חודשים 

תלמוד בבלי,[. הלל זה מכונה "חצי הלל", ואמירתו בראשי חודשים הונהגה בבבל ]טוב האחרון של פסח

 ככל הנראה כדי לפרסם ברבים את מועד ראש החודש ואולי אף כדי להוסיף בדרך זו]תענית כח ע"ב

לחגיגיותו. הדילוג על שני הקטעים בא ליצור הבחנה בין המנהג הקדום, התנאי, לבין החידוש שחידשו

האמוראים. במדינת ישראל קבעה הרבנות הראשית שיש לומר הלל גם ביום העצמאות וביום שחרור

ירושלים. בראש ההלל ובסופו ישנן ברכות: הראשונה מברכת על המצוה לקרוא את ההלל והאחרונה

 משבחת את ה' שההלל נאמר לכבודו.]]תלמוד בבלי, פסחים קיח ע"א[המכונה "ברכת השיר" [
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‰ÃnÃ÷ŸtœÏÈœÏ Èœa ¨˙«‡YÃgÀÓÃÈœ·» ÌÀ‡À∫ıW

 ÔÊÁ  ÓŸÓÈNœÓ ÈÕÚÀÙÀc ¯ÀÓ ¨ÏÕ‡Ã÷Ÿt›È ˙À‡ ÌÈXŒ·Ÿ∫Ô«È

ÏŸ÷«‰œ·ÈœÚ Èœ ÌŸ·ÈDœÚ ¨ÌÈœ ÌŸ·ÈDÕÚ ÈÃ∫«n

÷«Óœ·ÈœÚ È⁄‰ ˙WMÃaÃÈœ‡ ˙Õ‰ ÌÃaÀœ◊ ÌÈŸÓÕÁÀ‰ ‰ÃÏŸÈ»ÏÀ∫d

aŸÕ̂È ˙‡œ◊Ÿ‡TÕÓ ÏœnœŸ̂ÈTœa ¨ÌÕÈ ˙ÈÃÚ⁄Ó ·SÕÚÃÚ¿ ÌÕ∫Ê

‰ÀÈŸÀ̇È ‰ŸÏ ‰@»‰ŸÈ ¨«÷EJœ◊Ÿ‡TÕÓ ÏÃÓŸ÷Ÿ˙«ÏÀ∫ÂÈ

‰ÃiÀ‡T ÌÀÂ ‰ÃiÀ›‰ ¨ÒÃiÃcYÕÈ Ôœq›Ï ·Ÿ‡À∫¯«Á

‰Œ‰ÀÎ »„OT ÌÈXŸ‡ÕÏÈœb ¨ÌÈŸ·Àk ˙«Úœ·ŸÕˆ È›∫Ô‡

    ÔÊÁÓÃl ‰Ÿ‰ ^ÃiÀk Ìœ˙ ÈÀ‰ ¨Ò»ÃiÃcYÕz Ôœq›Ï ·Ÿ‡À∫¯«Á

‰Œ‰Àz ÌÈXœÎ »„OYŸ‡ÕÏÈœb ¨ÌÈŸ·Àk ˙«Úœ·ŸÕˆ È›∫Ô‡

ÓœlœÙŸÕ‡ ÈÀÏ»Á Ô«„œ‡ ÈÀÓ ¨ıWœlœÙŸÕ‡ È¤d«ÏÃÈ ÃÚ⁄∫·S

‰Ã‰›ÙŸÎœ‰ ÈÃ‡ ¯»v⁄‚ÃÓ ÌÀÈœÁ ¨ÌÃlÀÓœÏ ÷ÈŸÓÃÚŸÈŸÓ «ÀÈœ∫Ì

∫‡·‰ ÚË˜‰ ÏÚ ÌÈ‚Ï„Ó ˘„ÂÁ ˘‡¯ ˙·˘·

Ï ‡¿ÀÏ ‡¿ ‰Â‰È »Àk ¨»œÏ ÈŸ÷œÓŸz ^Õk ÔÀÚ ¨„«·ÃÁ ÏÃÒŸcŸÚ ^Ã‡ Ï⁄ÓœzŒ∫^
ÏÀnÀÈ ‰›Ó‡Ÿ‰ »¯ÃÈ«bœ‡ ¨ÌÃiÕ ‰À‡ ‡¤‰¿Õ‰ÈŒ∫Ì

ÂÕ‰¿‡Õ· »ÈÃgÀÓÀÈœk ¨Ì›‡ Ï⁄÷ŒÁ ¯ÀÙÕÚ ıÀ◊À∫‰

Ú⁄Ã̂aÕ‰ÈŒk ÌŒÒŒÂ ÛŸÊÀ‰ÀÓ ¨·ÃÚ⁄◊ÕÈ ‰Ÿ‡ ÈBÀ∫Ì@

תהלים קיד

  להושיבלהושיבי:  מעלה, מרומם.   מקימי:  הרואה גם את מה שבמקומות הנמוכים והנסתרים.   המשפילי לראות:

  פוקד את האשה העקרה בבנים,מושיבי עקרת הבית וכו':  אנשים בעלי שררה ועושר.   נדיבים:     .  ]את הדל והאביון[

  נעשתה לו לעםהיתה...לקדשו:  עם שלשונו זרה.   עם לעז:  ∞ לשבת בקרבה.   ]היינו:  בית[וכך נותן לה משפחה 

ההפכי  רעדי, חרדי.   חולי: כינוי לה'.        אדון:  עם ישראל נעשה לעם שעליו ה' מושל ומולך.   ישראל ממשלותיו: קדוש.  
  למען יכירו הכלעל חסדך על אמתך:  ∞  סלע קשה.   חלמיש:  הופך מקום הררי ומסּולע לאגם.   הצור אגם מים:

.]שעיצבו במו ידיהם[ פסיליהם  עצביהם:בחסדך ובאמיתותך.   

תהלים קטו,

א-יא
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tŒÏ ‰À‰ŒÂ ÌŸÈ ‡¿ŸaAÕÚ ¨»¯ÕÈÃÈœÏ ÌÀ‰ŒÂ ÌŸÈ ‡¿œ∫»‡Y

‡ÀÊŸÃÈœÏ ÌÀ‰ŒÂ ÌŸÈ ‡¿œ÷ŸÓÀ‡ ¨»ÚÃÏ ÛÀ‰ŒÂ ÌŸÈ ‡¿Ÿ∫Ô»ÁÈX

ÈŸ‰ÈBŒÂ ÌŸÈ ‡¿ŸÓœ‚U ¨Ô»÷ÈŸÏÕ‰ÈŒÂ ÌŸÈ ‡¿Ÿ‰ÃlÕÈ ‡¿ ¨»ÎŒ‰Ÿa »bœ‚Ÿ«¯À∫Ì

kŸ‰«ÓŒÈ Ìœ‰ŸÚ »È›◊Õ‰ÈŒk ¨Ì›‡ Ï⁄÷Œa ¯›ËÕÁÃa À‰Œ∫Ì

  ÔÊÁ Èœ◊Ÿ‡TÕa ÏŸËÃa ÁÃÚ ¨‰Â‰ÈŒÊŸÓ» ÌTÀ‚œpÀ∫‡»‰ Ì

aÕ‡ ˙ÈÃ‰⁄a Ô]œËŸ· »ÁÃÚ ¨‰Â‰ÈŒÊŸÓ» ÌTÀ‚œpÀ∫‡»‰ Ì

Èœ‡YÕa ‰Â‰È ÈœËŸ· »ÁÃÚ ¨‰Â‰ÈŒÊŸÓ» ÌTÀ‚œpÀ∫‡»‰ Ì

Ê ‰Â‰ÈŸÎÀÈ »TŸ·ÀÈ ¨_VŸ·À‡ _VŒa ˙ÕÈ ˙Èœ◊Ÿ‡TÕÈ ¨ÏŸ·À‡ _VŒa ˙Õ‡ ˙ÈÃ‰⁄∫Ô]

ÈŸ·ÀÈ _Vœ‡YÕ‰ ¨‰Â‰È ÈÃwŸËÃpœÚ ÌÈœ‰ ÌÃbŸÏIœ∫ÌÈ

È›ÒÕÚ ‰Â‰È Û⁄ÏÕÎÈŒÚ ¨Ì⁄ÏÕÎÈŒÂ ÌŸÚÃa ÏŸÕÎÈŒ∫Ì

aŸÎ»¯œ‡ ÌÈÃzŒÏ ÌÃÚ ¨‰Â‰È›◊Õ÷ ‰ÀÓÃÈœÂ ÌÀ‡À∫ıW

  ÔÊÁ‰ ÃgÀÓÃÈœ÷ ÌÀÓÃÈœÏ ÌÃÂ ¨‰Â‰ÈŸ‰À‡À ıWÀÃ̇Ï Ôœ·ŸÕ‡ ÈÀ∫Ì@

‰ ‡¿ÃnÕœ̇È ÌÈŸ‰ÃÏŸÈ »ÏÀÂ ¨dŸk ‡¿ÀÈ Ï›Ó»„ ÈBYÀ∫‰

ÂÃ‡⁄ÃÁŸ »Ÿ·ÀÈ _VÀÓ dÕÚÃzÀÂ ‰ŸÚÃÏ«Ú „À‰ ÌÃÏŸÈ»ÏÀ∫d

∫‡·‰ ÚË˜‰ ÏÚ ÌÈ‚Ï„Ó ˘„ÂÁ ˘‡¯ ˙·˘·

‡À‰Ã·Ÿzœk ÈœÈ Èœ÷ŸÓÃ‡ ¨‰Â‰È ÚŒÏ«˜ ˙œz ÈÃÁ⁄»À∫È
kœ‰ ÈœhÀ‡ ‰ÀÊŸÏ «œ·» ¨ÈŸÈÀÓÃ‡ ÈŒ∫‡TO

‡⁄ÙÀ»ÙœÁ ÈŒ·ŸÏÕÓ ÈÀÂŒÓ» ˙ŸÀ̂÷ ÈVŸÓ Ï«‡ŸÀ̂»‡œˆ ¨ÈÀÂ ‰TŸÈÀ‡ Ô«‚ŒÓŸÀ̂∫‡

·»Ÿ÷Õ‡ ‰Â‰È ÌŒ‡ ¨‡TOÀpÀÓ ‰Â‰È ‰ÃlŸËÀ ‰ÃÙŸ÷œ∫È

ÁÃÂ ‰Â‰È Ô»pŸÃ̂cœÂ ¨˜ÈÕ‰¿‡ÕÓ »ÈŸÁUÕ∫Ì

 שוכני שאול, ירדי דומה:  ירבה אתכם.   יסף... עליכם:.   ]והושיענו[  אשר זכר אותנו זכרנו:  ∞  הכהנים.   בית אהרן:

  סבבו אותי יסורים הגורמיםאפפוני חבלי מות: ובכל ימי חיי.    ובימי:       נעם לי מאוד, שמחתי.  אהבתי:  ∞המתים.   

 סבל ומצוקה המורידים את האדם אל השאול. מצרי שאול:מיתה.   

תהלים קטז, א-יא

תהלים קטו, יב-יח
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÷›ÓÕt ¯ŸÀ̇È‡œc ¨‰Â‰È ÌÃ˙«lœÂ ÈŸÏœÈ ÈŸ÷«‰œÚÈÃ∫

    ÔÊÁ·»÷œ ÈÃÙŸ÷œÏ ÈœÓŸÁ»ÀÈŸÎœk ¨Èœb ‰Â‰È ÈÀÓÃÚ ÏÀÏÀÈŸÎœ∫È

kœÁ ÈœlÃŸ̂zÀ ÃÙŸ÷œÓ ÈœnÀÂŒ‡ ¨˙ŒÚ ˙ÕÈœÓ Èœc ÔœÓŸÚÀ‡ ¨‰Œ‚U ˙ŸÏœÓ ÈœcŒÁœ∫È

‡ŒŸ̇‰ÃlÕÏ _œÙŸÕa ¨‰Â‰È ÈŸ‡Ã‰ ˙«ˆYÃÁÃiœ∫ÌÈ

‰Œ‡¤ÓÃŸzœk Èœ‡ È⁄aAÕ‡ ¨¯⁄œÚ ÈÀœ˙ÈœÓ ÈŸ‡›∫„

‡⁄œ‡ ÈÀÓÃzYœ· ÈŸÁÀÙŸÊœk ¨ÈÀ‰ ÏÀ‡Àk Ì@›ÊÕ∫·

ÓÀ‡ ‰À÷œÏ ·ÈÃk ¨‰Â‰ÈÀz ÏÃ‚Ÿ‰«Ï»ÓœÚ ÈÀÏÀ∫È

È Ò«kŸ‡ ˙«Ú»÷ŒrÀ·» ¨‡Ÿ÷Õ‡ ‰Â‰È ÌŒ∫‡TO

ŸÏ ÈU@Ã‡ ‰Â‰È⁄÷ÃlÕ ¨ÌŒ‚Ÿp ‰@ÀÏ ‡ŸÎÀÚ ÏÃ∫«n

ÈÀa ¯JŸÚÕÈÕ‰ ¨‰Â‰È ÈÃnÀÂŸÀ̇Ï ‰ÃÁ⁄Òœ∫ÂÈ@È

    ÔÊÁ‡ÀpÀk ¨‰Â‰È ‰œ‡ È⁄œÚ ÈÃ·ŸcŒ‡ ^⁄œÚ ÈÃ·ŸcŸa ^Œ‡ Ô⁄ÓÀŒ̇t ¨^œzÃÁŸzÀÏ ŸÒ«ÓÕ∫ÈT

ÏŸ‡  ^ŒÊŸaÃÊ ÁŒ·Ã·» ¨‰@«z ÁŸ÷Õ‡ ‰Â‰È ÌŒ∫‡TO

ŸÏ ÈU@Ã‡ ‰Â‰È⁄÷ÃlÕ ¨ÌŒ‚Ÿp ‰@ÀÏ ‡ŸÎÀÚ ÏÃ∫«n

aŸÁÃŸ̂a ˙«¯Õa ‰Â‰È ˙ÈŸÎ«˙ÕÎœÈ ÈŸ÷»¯ÀÏÀœ‰ ÌÃÏŸÈ»ÏÀ∫d

‰ÃÏŸ‡  »ÏŒk ‰Â‰È ˙ÀÈ«b Ïœ÷ ¨ÌÃaŸk »‰»ÁÀ‰ ÏÀ‡‹nœ∫ÌÈ

kœ‚ ÈÀ·ÃÚ ¯ÀÏÕÁ »ÈÃÒŸÂ ¨«cŒ‡¤ÓŒÏ ‰Â‰È ˙ŸÏ«ÚÀ‰ ¨ÌÃÏŸÈ»ÏÀ∫d

  למנוחתך, לשלוותך.למנוחיכי:  הושיע אותי, הצילני.   יהושיע:  נחלשתי.   דלותי:  תמימים, אנשים פשוטים.   פתאים:

האמנתי.   ]ולא המתים[ עולם בני האדם  ארצות החיים:   מעידה, התמוטטות.  דחי:  עשה עמך חסד.   גמל עליכי:
"אני[, גם כאשר הייתי בעניי ובייסוריי ]"האמנתי"[  ופירוש פסוק זה והפסוק שאחריו: אמונתי בה' לא נפגמה וכו':

 אמרתי כי בני האדם כולם מכזבים.]"בחפזי"[ וכאשר ברוב ייאוש ]עניתי מאוד"

  כוס היין שמנסכים על המזבחכוס ישועות:  כיצד אוכל להשיב טובה לה' על כל חסדו שהרעיף עלי?  מה אשיב וכו':  ∞

  המוות.המותה:  קשה, כבד.   יקר:  בנוכחות.   נגדה נא:יחד עם קרבן התודה, אות הודיה על הישועה שזכה לה האדם.   

  בתוכך,בתוככי:  קרבן הבא לשם הבעת תודה.   זבח תודה:  התרת את הכבלים שהייתי אסור בהם.   פתחת למוסרי:

רבה להביא עלינו.ִ  הגביר, הגבר עלינו:  ∞במרכזך.   

תהלים קטז, יב-יט

תהלים קיז
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‰ÂÚ Ì‰·˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ˘ÈÂ ¨ÌÈ‡·‰ ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ˙Ú·¯‡ ˙‡ „ÁÈ Ï‰˜‰Â ÔÊÁ‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ Ì‰·˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ˘È
‰Ï Â„Â‰” Ï‰˜‰’∫ÔÊÁ‰ ¯ÓÂ‡˘ ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ˙Ú·¯‡Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎ ¯Á‡Ï “Â„ÒÁ ÌÏÂÚÏ ÈÎ ·ÂË ÈÎ 

Ï »„«‰Ãk ‰Â‰Èœk ¨·«Ë ÈœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

¸Â„ÒÁ ÌÏÂÚÏ ÈÎ ·ÂË ÈÎ ‰Â‰ÈÏ Â„Â‰˛

È›Ó‡Ã ¯ÀÈ ‡œ◊Ÿ‡TÕk ¨ÏœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

¸Â„ÒÁ ÌÏÂÚÏ ÈÎ ·ÂË ÈÎ ‰Â‰ÈÏ Â„Â‰˛

È›Ó‡Ÿ »¯À· ‡Õ‡ ˙ÈÃ‰⁄k ¨Ô]œÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

¸Â„ÒÁ ÌÏÂÚÏ ÈÎ ·ÂË ÈÎ ‰Â‰ÈÏ Â„Â‰˛

È›Ó‡Ÿ »¯ÀÈ ‡œ‡YÕk ¨‰Â‰È ÈœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

¸Â„ÒÁ ÌÏÂÚÏ ÈÎ ·ÂË ÈÎ ‰Â‰ÈÏ Â„Â‰˛

Óœ‰ ÔÃnÕÃ̂˙‡TJ ¯œi ÈÀÚ ¨dÀÀœ· ÈÃnŒÁYÀÈ ·À∫d

Ï ‰Â‰Èœ‡ ‡¿ ÈœÓ ¨‡TÈÃi ‰ÃÚ⁄◊ŒÏ ‰œ‡ ÈÀ∫Ì@

Ï ‰Â‰Èœa ÈŸÚ›ÊŸÂ ¨ÈTÃ‡⁄œ‡ ÈŒ‡YŒ· ‰Ÿ◊›Ÿ‡À∫È

Ï ·«ËÃÁ⁄a ˙«ÒÃÓ ¨‰Â‰ÈœaŸË›ÁÃa À‡À∫Ì@

Ï ·«ËÃÁ⁄a ˙«ÒÃÓ ¨‰Â‰ÈœaŸË›ÁÃa œŸ·ÈDœ∫ÌÈ

kÀÈ«b ÏœÒ ÌŸ·À»·œa ¨ÈŸ÷Õk ‰Â‰È Ìœ‡ È⁄ÓœÏÈÃ∫Ì

ÒÃ»aœ‚ ÈÃÒ ÌŸ·À»·œa ¨ÈŸ÷Õk ‰Â‰È Ìœ‡ È⁄ÓœÏÈÃ∫Ì

ÒÃ»aœÎ Èœ·E›c ÌÈX›Ú⁄k »ÎŸ‡Õˆ«˜ ÷œa ¨ÌÈŸ÷Õk ‰Â‰È Ìœ‡ È⁄ÓœÏÈÃ∫Ì

cÀÁ›ÁE ‰œ˙ÈÃœÏ ÈœŸt›Â ¨ÏÃÚ ‰Â‰È⁄ÊÀTœ∫È

תהלים קיח

  מקום צר,מצר:  הכהנים.   בית אהרן:  אכן חסדו קיים לעולם.   כי לעולם חסדו: שהרי ה' הוא טוב.    כי טוב:  ∞

בשם ה' כי באנשים בעלי שררה ועושר.    בנדיבים:  אזכה לראות במפלתם של אויבי.   אראה בשנאי:שעת צרה.   
דחה דחיתני:  כאש האוחזת בקוצים ודועכת מייד.   דעכו כאש קוצים:  הכרתי והשמדתי אותם בעזרת ה'.   אמילם:

.]והדברים נאמרים אל האויב[הדפת והכשלת אותי בכוח 
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ÚÀfœÂ ÈŸÊœÓŸÈ ˙TÀÂ ¨dÃÈŸ‰œÏ ÈœÏ ÈœÚ»÷ÈÀ∫‰

pX Ï«˜ÀÂ ‰œÚ»÷ÈÀa ‰Ÿ‡À‰flÏÕˆ ÈÃcœÈ ¨ÌÈNÈŸÓœÚ ‰Â‰È ÔÈ›◊ÀÁ ‰ÀÈœ∫Ï

ÈŸÓœÓ«¯ ‰Â‰È ÔÈÕÓÀÈ ¨‰ŸÓœÚ ‰Â‰È ÔÈ›◊ÀÁ ‰ÀÈœ∫Ï

    ÔÊÁ‡ ‡¿Àk ˙»Óœ‡ ÈŒÁŸÈŒÂ ¨‰Ã‡⁄ÒÃtÕÓ ¯ÃÚ⁄◊ÕÈ ÈÀ∫d

ÈÃq›È ¯œqŸpUœi ÈÀÂ ¨dŸÏÃnÀÂŒ ‡¿ ˙ŸÀ̇Àœ∫È

tœŸ̇Ï »Áœ÷ ÈÃÚ⁄ˆ ÈVŒ‡ ¨˜CÀ·›· ‡ÀÈ ‰C«‡ ÌÀ∫d

ÊŒ‰ ‰ÃgÃÚÃÏ ¯Ãˆ ¨‰Â‰ÈÃcœÈ ÌÈNÈÀ·›∫«· »‡

∫ÌÈÈÓÚÙ ¯Ó‡ ÌÈ‡·‰ ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎ

k ^E«‡œÚ È⁄œ˙ÈÀœÂ ¨ÈÃzŸ‰œÏ ÈœÏ ÈœÚ»÷ÈÀ∫‰

k ^E«‡œÚ È⁄œ˙ÈÀœÂ ¨ÈÃzŸ‰œÏ ÈœÏ ÈœÚ»÷ÈÀ∫‰

‡Œ·ŒÓ ÔÀ‡⁄‰ »ÒÃ«aœ‰ ¨ÌÈÀÈŸÀ̇Ï ‰Ÿt ÷‡]œpÀ∫‰

‡Œ·ŒÓ ÔÀ‡⁄‰ »ÒÃ«aœ‰ ¨ÌÈÀÈŸÀ̇Ï ‰Ÿt ÷‡]œpÀ∫‰

ÓÕ‡Õ‰ ‰Â‰È ˙ÀÈŸÀ̇f ‰›‰ ¨˙‡œ ‡ÈœÙŸÏÀa ˙‡ŸÚÕÈÕ∫»È

ÓÕ‡Õ‰ ‰Â‰È ˙ÀÈŸÀ̇f ‰›‰ ¨˙‡œ ‡ÈœÙŸÏÀa ˙‡ŸÚÕÈÕ∫»È

ÊŒ‰ ‰ÃÚ Ì«iÀ◊À ¨‰Â‰È ‰À‚œÏÈÀÂ ‰Ÿœ◊ŸÓŸÁÀ∫«· ‰

ÊŒ‰ ‰ÃÚ Ì«iÀ◊À ¨‰Â‰È ‰À‚œÏÈÀÂ ‰Ÿœ◊ŸÓŸÁÀ∫«· ‰

  תשעת הפסוקים האחרונים של מזמור קיח, החותם את ההלל, נאמרים פעמייםאודך כי עניתני וכו':

. יתכן שיש כאן רצון לסיים את]תלמוד בבלי, סוכה לח ע"ב[כל אחד, ומנהג זה כבר ידוע לאמוראים 

ההלל באופן חגיגי במיוחד, ואולי משמרות חזרות אלה מנהג קדום לומר את ההלל כולו כשהחזן אומר

פסוק והקהל חוזר אחריו או עונה "הללויה".

שערי גוברת ומנצחת.    רוממה:  כוחו של ה' וגבורתו.   ימין ה':    ה' הוא הנותן לי עוז ולו אני מזמר.  עזי וזמרת יה:
  הישועההיתה זאת:  נעשתה לאבן היסוד שבבניין.   היתה לראש פנה: שערי בית המקדש, משכן הצדק.    צדק:

  מפליאה ומדהימה עד שקשה להאמין בה.נפלאת:.   ]שנזכרה בפסוקים הקודמים[
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‡ÀpÀ÷«‰ ‰Â‰È ‡œÚÈÀp ‰À¨‡

‡ÀpÀ÷«‰ ‰Â‰È ‡œÚÈÀp ‰À∫‡

‡ÀpÀ‰ ‰Â‰È ‡ÃŸ̂ÏœÁÈÀ ‰À∫‡

‡ÀpÀ‰ ‰Â‰È ‡ÃŸ̂ÏœÁÈÀ ‰À∫‡

aÀ‰ _»¯ÃaÀa ‡Ÿ÷Õa ¨‰Â‰È ÌÕÎUŸÎ»ŒÓ ÌœaÕ∫‰Â‰È ˙È

aÀ‰ _»¯ÃaÀa ‡Ÿ÷Õa ¨‰Â‰È ÌÕÎUŸÎ»ŒÓ ÌœaÕ∫‰Â‰È ˙È

‡ÕÂ ‰Â‰È ÏÃiÀ‡ŒÏ ¯À‡ ¨»œÒŸÁ »¯Ãa ‚ÃÚ⁄·›œ̇Ú ÌÈÃ‰ ˙«YK „ÃnœÊŸaÕÁÃ∫

‡ÕÂ ‰Â‰È ÏÃiÀ‡ŒÏ ¯À‡ ¨»œÒŸÁ »¯Ãa ‚ÃÚ⁄·›œ̇Ú ÌÈÃ‰ ˙«YK „ÃnœÊŸaÕÁÃ∫

‡ÕÏœ‡ ÈÃzÀÂ ‰ŸjC«‡À‡ ¨¤‰¿Ã‡ È⁄Ó«¯ŸÓŒjÀ∫

‡ÕÏœ‡ ÈÃzÀÂ ‰ŸjC«‡À‡ ¨¤‰¿Ã‡ È⁄Ó«¯ŸÓŒjÀ∫

Ï »„«‰Ãk ‰Â‰Èœk ¨·«Ë ÈœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

Ï »„«‰Ãk ‰Â‰Èœk ¨·«Ë ÈœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ∫«c

ÏÏ‰‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡Ï˘ ‰Î¯·‰ ¨“¯È˘‰ ˙Î¯·”

ÈŸ‰ÃÏŸ‡ ‰Â‰È ̈ ^»Ï¤‰¿Õk ̈ »ÈÀÓ ÏÃÚ⁄◊Œ¨^ÈÂ ÃÁ⁄Òœˆ ̂ ÈCÈÃcœ◊«Ú ÌÈNÈÕ«ˆY ÈŒÂ ̈ ^ŸÎÀÚ ÏÃnŸ^

aÕÈ ˙Èœ◊Ÿ‡TÕa ÏŸpXÀÂ »„«È ‰œ·ÈÀÂ »ÎYœ÷ÈÃaŸÂ »ÁœÙÈÀ‡⁄Â »¯œÓ«¯ÈŸÂ »ÓŸÈÃÚ⁄Â »ˆÈXŸÈÃcOœ»÷È

ÂŸÈÃÓŸÏœ‡ »ÎÈŒ÷ ˙œÓŸÓ ^ÃÏŸkÕ   ¨»ÔÊÁk  œÏ ÈŸÏ ·«Ë ^ŸÏ» ˙«„«‰Ÿ÷œÓŸ ^À‡ŒÏ ‰ŸÊÃnÕk ¨¯œÈ

ÓÕÏ«ÚÀÂ ÌŸÚÃÏ«Ú „À‡ ÌÃzÀ‡ ‰Õa ÆÏÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰ŒÏŒÓ _Ÿ‰‹lÀa ÏÃzœ÷ŸaÀ˙«ÁÆ

  ראה לעיל, עמ' 198."ברכת השיר":

]"בעבותים"[  קשרו בחבלים אסרו חג וכו':  נתן לנו אור, הושיענו.   ויאר לנו:  הבא עלינו ברכה והצלחה.   הצליחה:

.]ומכונה בקיצור "חג"[את הבהמה המובאת אל מול המזבח לקרבן החג 

  בכל זמן וזמן.מעולם ועד עולם:.   ]תהלים קמה, י[  הבריאה כולה כל מעשיך:  ∞
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ÌÏ˘ ˘È„˜

ÈœŸ̇bÃcÃÂ ÏŸÈœŸ̇cKÃ÷ ÷ŸÓÕaU dÀÆ‡

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÚÀÏŸÓÀc ‡œ· ÈŸÎ ‡Tœ˙»ÚYÕÂ ¨dŸÈÃÓŸÏœ_È

ÓÃÏŸ˙»ÎÕÂ dŸÈÃŸ̂ÓÃt Á‹JYÕÂ dœÓ ·VJÈŸ÷œÁÈÕÆd

‡ÀÓÕÆÔ

∫ÌÂ‚¯˙

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È
¸ÔÓ‡˛Æ

ÍÈÏÓÈÂ ÂÂˆ¯Î ‡¯·˘ ÌÏÂÚ·
ÆÂÁÈ˘Ó ·¯˜ÈÂ Â˙ÚÂ˘È ÁÈÓˆÈÂ Â˙ÂÎÏÓ

¸ÔÓ‡˛Æ

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

 fl

, המופיעה שוב ושוב בכל רחבי סידור התפילה בצורות]ומשפט אחד בעברית[  תפילה בארמית קדיש:
שונות ובתפקידים רבים ומגוונים. היא מורכבת, בנוסח המובא בראש עמוד זה, מחמש יחידות השזורות

]2["; ]ואמרו אמן[ "יתגדל ויתקדש... בעגלא ובזמן קריב ]1[בעניֹות שונות שעונים המאזינים לקדיש: 
]4["; ]ואמרו אמן[ "תתקבל צלותהון... די בשמיא ]3["; ]ואמרו אמן["יתברך וישתבח... דאמירן בעלמא 

".]ואמרו אמן[ "עושה שלום במרומיו... ועל כל ישראל ]5["; ]ואמרו אמן["יהא שלמא... על כל ישראל 
"יהא[בדרך כלל עונים המאזינים להזמנה לומר "אמן", ופעם אחת הם עונים בנוסחת ענייה ארוכה 

. לקדיש כמה]תלמוד בבלי, ברכות ג ע"א[, המוכרת כבר מספרות התנאים ]שמיה רבא מברך" וכו'
 "חצי קדיש" הנאמר פעמים רבות כחוליית מעבר בין יחידות שונות בסידור התפילה]א[תפקידים: 

. בתפקיד]]עמ' 75[ או בין קריאת שמע של ערבית לעמידה ]עמ' 225[כגון בין קריאת התורה להפטרה [
 "קדיש שלם" הנאמר על ידי החזן בסוף כל אחת]ב[זה באות בקדיש רק שתי יחידותיו הראשונות. 

. בקדיש זה, כאמור, חמש יחידות, כשהשלישית]]וכן מוסף[ערבית, שחרית ומנחה [מתפילות היום 
]= קדיש של רבותינו[ "קדיש דרבנן" ]3[שבהן מזכירה מפורשות את הבקשה שהתפילה תתקבל ברצון. 

 לאחר לימוד תורה שעל פה בציבור. היחידה השלישית בקדיש זה]בדרך כלל על ידי האבלים[הנאמר 
]4[. ]ראה לדוגמא עמ' 128[שונה מזו שב"קדיש שלם", והיא עוסקת בלימוד התורה ובשבח לומדיה 

"קדיש יתום" הנאמר על ידי האבלים בטכס לוויית המת, וכן כמה פעמים במסגרת התפילה באחד עשר
. קדיש זה מורכב]הידוע גם בשמו שביידיש: "יארצייט"[חודשי האבל וביום הזכרון השנתי לנפטרים 

קדיש נוסף, ארוך יותר,[משתי היחידות הראשונות ומשתי היחידות האחרונות של הקדיש השלם. 
 דומה שהקדיש בא לעולם בראשית ימי האמוראים, כתפילה]נאמר פעם אחת במסגרת לוויית המת.

.]תלמוד בבלי, סוטה מט ע"א[ספונטאנית שהיו נושאים הדרשן וציבור השומעים לאחר סיום הדרשה 
התפילה הארמית, בלשון העם - שאינה כוללת הזכרה מפורשת של שם ה', כיוון שלא נאמרה מעיקרה
כחלק מתפילות החובה הקבועות - הלכה וכבשה לה תפקידים נוספים. בספרות הגאונים היא כבר
משמשת בשלושה מתפקידיה: קדיש שלם, קדיש דרבנן וחצי קדיש. רק בימי הביניים החל הקדיש לשמש,
באשכנז, גם בתפקידו המפורסם ביותר, כתפילתם של האבלים, המצהירים גם באבלם הכבד על אמונתם
בגדולת ה' ובקדושתו, ואף מבקשים "חיים טובים" לכל עם ישראל. קשה לדעת מה היו הגורמים שהביאו
את הקדיש למלא עוד ועוד תפקידים שונים, אך דומה שחביבותה של התפילה בעיני העם היא מן

.הגורמים העיקריים ששימשו בתהליך זה
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aŸÁÃiÕ·» Ô«ÎÈŸÓ«ÈÕ·» Ô«ÎÈŸÁÃiÕc ÈŸÎÀa ÏÕ˙È

Èœ◊Ÿ‡TÕa ¨ÏÃÚ⁄‚ÀÏÀ·» ‡œÊŸÓÃ¨·ÈXJ Ô

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÈ ÆÔŸ‰Õ÷ ‡ŸÓÕaU dÀÓ ‡Ÿ·ÀÏ _UŸÚÀÏÃÌ

Ï»ŸÚÀÏŸÓÕÚ ÈÀÏŸÓÃiÀÆ‡

ÈœŸ̇aÀÂ _UŸÈœ÷ŸzÃaÃÂ ÁŸÈœŸ̇tÀ‡ÃÂ ¯ŸÈœŸ̇Ó«¯ÃÌ

ÂŸÈœŸ̇ÃrÕÂ ‡ŸÈœŸ̇‰ÃcÀÂ ¯ŸÈœŸ̇ÚÃlŒÂ ‰ŸÈœŸ̇‰ÃlÀÏ

÷ŸÓÕc dŸ÷ERÀa ‡ŸÆ‡»‰ _ÈX

‡ÀÓÕÆÔ

ÏŸÚÕlÀÓ ‡œk ÔÀa ÏœÎYÀÀ̇‡  ¸ ˙·˘·˘Â·‰∫

ÏŸÚÕlÀÏ ‡ŸÚÕlÀÓ ‡œkÀa ÏœÎYÀÀ̇‡˛

ÂŸ÷œ˙TÈÀz ‡‹÷ŸaŸÁÀÀ̇Â ‡ŸŒÁ¤ÓÀÀ̇‡

cÃ‡⁄Óœa ÔTÈŸÚÀÏŸÓÀÂ ¨‡Ÿ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

zœŸ̇aKÃˆ ÏŸ˙«ÏŸ·» Ô«‰À˙»ÚŸc Ô«‰ŸÎÀa ÏÕ˙È

Èœ◊Ÿ‡TÕ‡ Ì@˜ Ï⁄c Ô«‰»·œ· Èœ÷ŸÓÃiÀÂ ¨‡Ÿ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

ÈŸ‰Õ÷ ‡ŸÏÀÓÀaU ‡ÀÓ ‡œ÷ ÔŸÓÃiÀÂ ‡ŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœÌÈ

ÚÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÂ ¨ÏŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

Ú›◊Œ÷ ‰À Ì«Ï¸ ∫‰·Â˘ ̇ ·˘·‰ÃgÀÌ«Ï˛a œÓŸÓ«¯ÀÈ ‡»‰ ̈ ÂÈÃÚ⁄◊Œ÷ ‰ÀÚ Ì«ÏÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÂ ̈ ÏŸ‡œÓŸ»¯

‡ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

˙È· ÏÎ ÈÈÁ·Â ÌÎÈÓÈ·Â ÌÎÈÈÁ·
¨·Â¯˜ ÔÓÊ·Â ‰¯‰Ó· Ï‡¯˘È

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â
¸ÌÏÂÚÏ ¨Í¯Â·Ó ÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ È‰È ÆÔÓ‡

ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ˛Æ
ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ

Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘
¸ÔÓ‡˛Æ

 ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ¸·∫‰·Â˘ ˙·˘

˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ˛

¨˙ÂÓÁ‰Â ˙ÂÁ·˘˙‰ ¨˙Â¯È˘‰Â
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ¨ÌÏÂÚ· ˙Â¯Ó‡‰

¸ÔÓ‡˛Æ

˙È· ÏÎ Ï˘ Ì˙˘˜·Â Ì˙ÏÈÙ˙ Ï·˜˙˙
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ¨ÌÈÓ˘·˘ Ì‰È·‡ ÈÙÏ Ï‡¯˘È

¸ÔÓ‡˛Æ

ÌÈ·ÂË ÌÈÈÁÂ ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ·¯ ÌÂÏ˘ È‰È
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ¨Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚÂ ÂÈÏÚ

¸ÔÓ‡˛Æ

ÔÊÁ

ÔÊÁÂ Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

  fl
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ÌÂÈ Ï˘ ¯È˘

‰Ã÷ Ì«È Ì«iÃaÃ÷ ¨÷CS ˙Œ‰ «aÀ‰ »ÈÃÏŸÂœiœÓ«‡ ÌŸa ÌÈXŸ·Õ‰ ˙ÈÃnœcOÀ∫÷

ÓœÊŸ÷ ¯«ÓœÏ ¯ÈŸ‰ Ì«ÈÃgÃaÀ∫˙

Ï ·«ËŸ‰›Ï ˙«„ÃÏ» ¨‰Â‰ÈŸÊÃnÕÏ ¯Ÿ÷œÓŸÚ ^ŒÏŸ∫Ô«È

ÏŸ‰Ãbœa „ÈÃa›Á ¯MÃÒŸcŒÂ ¨^Œ‡¤»ÓÀŸ̇a ^ÃlÕ∫˙«ÏÈ

Ú⁄ÏÕÚ ÈÀÂ ¯«◊ÃÚ⁄ÏÕ ÈÀ·ŒÚ ¨Ï⁄ÏÕ‰ ÈœbÀa Ô«ÈŸÎœ∫¯«p

kœ◊ ÈœnÃÁŸzÃœa ‰Â‰È ÈŸÙÀÚflÏŒa ¨^ŸÓÃÚ⁄◊ÕÈ ÈÀ‡ ^ÈC⁄pUÕ∫Ô

ÓÃb ‰ÀÓ »ÏEÃÚ⁄◊ŒÓ ¨‰Â‰È ^ÈŸ‡›Ú „ÀÓŸÓ »˜ÃÁŸ÷Ÿ·›Œ̇∫^È

‡œa ÷ÈÃÚÃÈ ‡¿ ¯ÕÎ» ¨Ú@ŸÒœÈ ‡¿ ÏÈÀ·œ‡ ÔÈŒÊ ˙›∫˙‡

aœÙŸÁ]Ã÷Y ÀÚœk ÌÈŸÚ «ÓÕ◊ŒÂ ·ÃiÀœ̂k »ˆÈÀt Ï›Ú⁄ÏÕ‡ ÈÀÂŒÏ ¨ÔŸ‰œgÀÓŸÚ Ì@⁄Ú ÈBÃ∫„

ÂŸ‡ÃzÀÓ ‰ÀÏ Ì«¯ŸÚ›ÏÀ∫‰Â‰È Ì

kœ‰ ÈœpÕ‡ ‰›ÈŸ·Œk ‰Â‰È ^Èœ‰ ÈœpÕ‡ ‰›ÈŸ·ŒÈ ^È›·‡ÕÈ ¨»„œŸ̇tÀk »„YÀt Ï›Ú⁄ÏÕ‡ ÈÀÂŒ∫Ô

ÂÃzÀk ÌWœŸ‡¯ÕYK ÌÈœa ¨ÈÃ˙`œa ÈŸ÷ŒÓŒÚU Ô⁄À∫Ô

ÂÃzÃaÕÚ ËÕÈœa ÈŸa ¨ÈT»÷ÃwÀÓœÚ ÌÈÀÏÃÓ ÈŸÚVœz ÌÈœ÷ŸÓÃÚŸÀ‡ ‰ÀÊŸÀ∫È

ÔÊÁˆ   Ãcœk ˜ÈÃzÀÓÀÈ ¯œÙŸk ¨ÁTŸ‡Œa ÊWÃlŸ·ÀÈ Ô«œ◊ŸbŒ∫‰

÷ŸÏ»˙œa ÌÈŸ·Õa ¨‰Â‰È ˙ÈŸÁÃŸ̂‡ ˙«¯¤‰¿ÕÈ »ÈÃÙŸ∫»ÁÈX

È „«ÚŸa Ô»·»Ÿ◊Õ·ÈÀc ¨‰Ÿ÷ÕœÂ ÌÈŸÚU⁄ÃpœÈ ÌÈœ‰Ÿ∫»È

ÏŸ‰Ãbœk „ÈœÈ ÈÀ÷ÀÂ ÈX»ˆ ¨‰Â‰È ¯ŸÚ ‡¿ÃÂŸÏÀÀ̇∫«a ‰

תהלים צב

  לביאורו של המזמור ראה עמ' 62, ולעניין אמירת שיר של יום בכלל ראה עמ' 266.שיר של יום:
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ÌÂ˙È ˘È„˜

ÈœŸ̇bÃcÃÂ ÏŸÈœŸ̇cKÃ÷ ÷ŸÓÕaU dÀÆ‡

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÚÀÏŸÓÀc ‡œ· ÈŸÎ ‡Tœ˙»ÚYÕÂ ¨dŸÈÃÓŸÏœ_È

ÓÃÏŸ˙»ÎÕÂ dŸÈÃŸ̂ÓÃt Á‹JYÕÂ dœÓ ·VJÈŸ÷œÁÈÕÆd

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÁÃiÕ·» Ô«ÎÈŸÓ«ÈÕ·» Ô«ÎÈŸÁÃiÕc ÈŸÎÀa ÏÕ˙È

Èœ◊Ÿ‡TÕa ¨ÏÃÚ⁄‚ÀÏÀ·» ‡œÊŸÓÃ¨·ÈXJ Ô

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÈ ÆÔŸ‰Õ÷ ‡ŸÓÕaU dÀÓ ‡Ÿ·ÀÏ _UŸÚÀÏÃÌ

Ï»ŸÚÀÏŸÓÕÚ ÈÀÏŸÓÃiÀÆ‡

ÈœŸ̇aÀÂ _UŸÈœ÷ŸzÃaÃÂ ÁŸÈœŸ̇tÀ‡ÃÂ ¯ŸÈœŸ̇Ó«¯ÃÌ

ÂŸÈœŸ̇ÃrÕÂ ‡ŸÈœŸ̇‰ÃcÀÂ ¯ŸÈœŸ̇ÚÃlŒÂ ‰ŸÈœŸ̇‰ÃlÀÏ

÷ŸÓÕc dŸ÷ERÀa ‡ŸÆ‡»‰ _ÈX

‡ÀÓÕÆÔ

ÏŸÚÕlÀÓ ‡œk ÔÀa ÏœÎYÀÀ̇‡  ¸· ˙·˘˘Â·‰∫

ÏŸÚÕlÀÏ ‡ŸÚÕlÀÓ ‡œkÀa ÏœÎYÀÀ̇‡˛

ÂŸ÷œ˙TÈÀz ‡‹÷ŸaŸÁÀÀ̇Â ‡ŸŒÁ¤ÓÀÀ̇‡

cÃ‡⁄Óœa ÔTÈŸÚÀÏŸÓÀÂ ¨‡Ÿ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

ÈŸ‰Õ÷ ‡ŸÏÀÓÀaU ‡ÀÓ ‡œ÷ ÔŸÓÃiÀ‡

ÂŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœÚ ÌÈÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÏ

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

Ú›◊Œ÷ ‰À Ì«Ï¸ ∫‰·Â˘ ̇ ·˘·‰ÃgÀÌ«Ï˛a œÓŸÓ«¯ÀÈ ‡»‰ ̈ ÂÈÃÚ⁄◊Œ÷ ‰ÀÚ Ì«ÏÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÂ ̈ ÏŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

 ÏÏÎ Í¯„·Æ≤±μ ßÓÚ· ‰ÏÈÙ˙‰ ‰ÎÈ˘ÓÓ

∫ÌÂ‚¯˙

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È
¸ÔÓ‡˛Æ

ÍÈÏÓÈÂ ÂÂˆ¯Î ‡¯·˘ ÌÏÂÚ·
ÆÂÁÈ˘Ó ·¯˜ÈÂ Â˙ÚÂ˘È ÁÈÓˆÈÂ Â˙ÂÎÏÓ

¸ÔÓ‡˛Æ

˙È· ÏÎ ÈÈÁ·Â ÌÎÈÓÈ·Â ÌÎÈÈÁ·
¨·Â¯˜ ÔÓÊ·Â ‰¯‰Ó· Ï‡¯˘È

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â
¸ÌÏÂÚÏ ¨Í¯Â·Ó ÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ È‰È ÆÔÓ‡

ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ˛Æ
ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ

Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘
¸ÔÓ‡˛Æ

 ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ¸·∫‰·Â˘ ˙·˘

˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ˛

¨˙ÂÓÁ‰Â ˙ÂÁ·˘˙‰ ¨˙Â¯È˘‰Â
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ¨ÌÏÂÚ· ˙Â¯Ó‡‰

¸ÔÓ‡˛Æ

ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ·¯ ÌÂÏ˘ È‰È
Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÌÈ·ÂË ÌÈÈÁÂ

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â
¸ÔÓ‡˛Æ

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

ÌÈÏ·‡Â Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

  לביאור ולדיון ראה עמ' 205.קדיש יתום:
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∫‰Ê ¯ÂÓÊÓ Ì‚ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘„ÂÁ ˘‡¯ ˙·˘·

aÀÎYœ ÈÃÙŸ÷œ‡ ÈŒ‡ ‰Â‰È ¨‰Â‰È ˙¤‰¿Ãb ÈÀÏAŸzÀn Ÿ‡›Â „«‰ ¨„Ÿ‰ÀÏ ¯@À·À÷ŸzÀ∫

Ú›ËŒk ¯«‡ ‰ÃrÃÏŸÓÀË« ¨‰Œ÷ ‰ÀÓÃÈœk ÌÃÈŸÚÈXÀ∫‰

‰ÃÓŸ· ‰WJÃnÃÈœÚ Ì⁄Ïœ˙«iÀ‰ ÂÈÃrÀÚ ÌÀ·œ‰ ¨«·»ÎY ÌÈÃÓŸ‰ÃlÕÚ _Ãk ÏÃŸÙÕÁ»¯ ÈÃ∫

Ú›◊ŒÓ ‰ÃÏŸ‡ÀÎÀÓ ¨˙«Á»¯ ÂÈŸ÷À˙YÀ‡ ÂÈÕ‰¿ ÷Õ∫Ë

ÀÒÈÃ‡ „ŒÚ ıWÃÓ ÏŸ«ÎŒ‰ÈÀa ¨Ãz ÏœÏ«Ú Ë«nÀÂ ÌÀÚŒ∫„

zŸk Ì«‰ÃlŸk ÷»·œqœÚ ¨«˙ÈÃ‰ ÏÀÈ ÌÈXÃÚÃÓŸÓ »„ÀÈœ∫Ì

Óœb ÔÃÚ⁄˙TŸÈ ^ŸÓ ¨Ô»Ò»œÚU Ï«˜ ÔÃÓŸÈ ^ÕÁÀÙÕ∫Ô»Ê

ÈÃÚ⁄‰ »ÏÀÈ ÌÈXÕ· »„YŸ‡ ¨˙«ÚJŒÓ ÏŸÊ Ì«˜ŒÈ ‰ÀÒÃzEÀÏ À‰Œ∫Ì

bŸ◊ Ï»·ÃÓŸzÀa ÃÈ ÏÃÚ⁄·›a ¨Ô»¯ÃÈ ÏŸ÷‹Ï Ô»·ŸÎÃ‰ ˙«qÀ‡À∫ıW

‰ÃÓŸ÷ÃlÕÁÃÓ ÃÚŸÈÀœa ÌÈÃpŸÁÀÏœa ¨ÌÈÕ‰ ÔÈÀÈ ÌÈXŸ‰ÃlÕ∫Ô»Î

ÈÃ÷Ÿk »˜ÀÁ ÏÃÈŸ◊ «˙ÀÈ ¨È@œ÷ŸaŸÙ »¯Ÿ‡Tœˆ ÌÈŸÓÀ‡À∫Ì

Ú⁄ÏÕ‰ÈŒ‰ Û«Ú ÌÃgÀÓÃÈœÈ Ìœ÷ŸÓ ¨Ô«kœaÕÚ ÔÈflÙÀÈ‡œÈ ÌœzŸ∫Ï«˜ »

ÓÃ÷Ÿ‰ ‰MÀÓ ÌÈXÕÚ⁄Ïœ˙«iÀÓ ¨ÂÈœtŸÓ ÈXÃÚ⁄◊Œz ^Èœ◊ŸaÃ‰ ÚÀ‡À∫ıW

ÓÃŸ̂ÓœÁÈÃÁ Àœ̂Ï ¯ÈÃaŸ‰ÕÓÀÂ ‰ŸÚÕ◊ŒÏ ·ÃÚ⁄·›‰ ˙AÀ‡ÀÏ ¨Ì@Ÿˆ«‰œÏ ‡ÈŒÁŒÓ Ìœ‰ ÔÀ‡À∫ıW

תהלים קד

  מזמור זה נאמר בראשי חודשים מאז ימי הביניים. המזמור עוסק בבריאת העולם ובבריאהברכי נפשי:

]"עשה ירח למועדים"[המתנהלת בהשגחתו המופלאה של ה', ואף מזכיר מפורשות את בריאת הירח 

- נושא הקשור קשר הדוק לעניין ראש החודש.

  עושה תקרה של מיםהמקרה במים עליותיו:  פורש, מותח.   נוטה: מתכסה כמו בבגד, בשמלה.        עטה... כשלמה:  ∞

עשה מלאכיו       העננים הם מרכבתו.  שם עבים רכובו:.   ]בראשית א, ז[מעל השמים, הם "המים אשר מעל לרקיע" 
 מכסים]הקרויים כאן "תהום"[ המים      תהום כלבוש כסיתו: על בסיסה.        מכוניה:  הרוחות הן שליחי האל.   רוחות:

 מתוארת כתגובת המים על דברים]בראשית א, ט[  היקוות המים אל מקום אחד מן גערתך וכו':את הארץ כלבוש.   

  חיות השדה.חיתו שדי:  מכוון את דרך המים לזרום באפיק הנחלים.   המשלח מעינים בנחלים:קשים ששמעו מפי ה'.   

 מן המים העליונים שמעל מעליותיו:  עלי האילנות וענפיהם.   עפאים: על מי הנחלים.        עליהם:  חמורי הבר.   פראים:

  עשב למאכל הבהמות שהאדם משתמש בהן לעבודתו.ועשב לעבדת האדם:השמים, הגשם.   
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ÂŸÈÃÈœÈ ÔŸ◊ÃnÃÏ ÁŸ·Ã‡ ·¤Ï ¨÷«Ÿ‰ÃŸ̂‰œt ÏÈÀœÓ ÌÈœgÀÓŒÂ ¨ÔŸÏŒÁŒÏ ÌŸ·Ã‡ ·¤È ÷«œÒŸÚÀ∫„

Èœ◊ŸaŸÚ  »Ú⁄Õ̂‡ ¨‰Â‰È ÈÃÊYÕÏ ÈŸ·À‡ Ô«⁄÷Œ ¯ÀËÀ∫Ú

‡⁄÷Œ÷ ¯Àˆ ÌœÈ ÌÈXtŸpKÕÁ ¨»⁄Òœa ‰@ÈŸ÷«¯œa ÌÈÕ˙ÈÀ∫d

‰À‰ ÌÈXÃbŸ·›‰œÏ ÌÈÃiŸÚÕÏœÒ ¨ÌÈŸÏÀÚœÓ ÌÈÃÁŸÒŒÏ ‰Ã÷ŸÙÃpœ∫ÌÈ

ÚÀ◊ÀÈ ‰ÀÁVÃÏ ŸÚ«Ó⁄÷ ¨ÌÈDŒÓŒÈ ÷ÀÓ ÚAŸ∫«‡«·

zÀ÷ŒÁ ˙›÷ŒÂ _œ‰ÈœÏ ÈÀÈŸÏÀ˙ «a ¨‰œÓY›k ◊ÀÁ ÏÃÈŸÈ «˙ÀÚÃ∫¯

‰ÃkŸÙœ÷ ÌÈXÈ›‡⁄‚œÏ ÌÈÃhÀÏ» ¨ÛWŸ·ÃwÕÓ ÷Õ‡Õ‡ ÏÀÎŸÏÀ∫Ì

zœÊŸ‰ ÁUÃgŒÓŒÈ ÷Õ‡ÀÒÕÂ ¨Ô»ÙŸ‡ŒÓ ÏŸ«Ú›̇ÀÈ ÌœaYÀ∫Ô»ˆ

ÈÕÕ̂‡ ‡ÀÏ Ì@ŸÙÀÚflÂ ¨«ÏŸÏÃÚ⁄·›Ú «˙@⁄Ú ÈBÀ∫·W

ÓÀÓ »aU ‰ÃÚ⁄◊Œk ‰Â‰È ^È‹lÀa ÌŸÁÀÎŸÓÀÚ ‰À◊œ˙ÈÀÓ ¨ÀÏŸ‡À‰ ‰À‡ÀN ıWŸÈÀŒ∫^

ÊŒ‰ ‰ÃiÀb ÌÀÁY» Ï«„ÃÈ ·ÀÈ@œ÷ ÌÀÓW ÌŒÂ ◊Ÿ‡ÕÓ ÔÈœÒŸtÀÁ ¨¯ÃËO ˙«iÃÚ ˙«pœb ÌŸ∫˙«ÏI

÷À‡ ÌflœÈ ˙«iŸ‰ÃlÕÏ ¨Ô»ÎœÂŸÈÀÀ̇Ê ÔŒÈ ‰ÀÃ̂zYÀÏ Ÿ◊ÃÁŒ∫«a ˜

k‹lÀ‡ ÌÕÏŒÈ ^ÈŸ◊ÃaÕÏ ¨Ô»¯ÀÕ̇‡ ˙ÀÎŸÏÀa ÌŸÚœ∫«z

zœzÕÏ ÔÀ‰ŒÈ ÌœÏŸz ¨Ô»ËSœÙŸzÃÈ ÁÀÈ ^Eœ◊ŸaŸ∫·«Ë Ô»Ú

zÃÒŸzœt ¯ÈÀŒÈ ^ÈœaÀ‰Õz Ô»Ï›ÒÕÁ»¯ ÛÀÈ Ìœ‚ŸÂÀÂ ¨Ô»ÚŸ‡ŒÚ Ï⁄ÙÀÈ ÌTŸ∫Ô»·»÷

zŸ÷ÃlÃÁ»¯ Á⁄È ^œaÀ˙» ¨Ô»‡VŸÁÃcÕt ÷ŸÕ‡ È⁄Ó@À∫‰

ÈŸ‰œÎ ÈŸÏ ‰Â‰È „«·ŸÏ«ÚÀÈ ¨Ìœ◊ŸÓÃa ‰Â‰È ÁŸÓÃÚ⁄◊À∫ÂÈ

‰ÃnÃaœÏ ËÈÀ‡ÀÂ ıWÃzœÚYÀÈ ¨„œbÃa ÚŒ‰ÀÂ ÌÈXŸÈŒÚ¤÷À∫»

  fl

  ירוו מי גשמים.ישבעו:      יתמוך, יחזק.       יסעד:       השמן שאדם סך בו גורם לפניו להבהיק ולהאיר.  להצהיל פנים משמן:

ידע   על פי מהלכו של הירח קובעים בני האדם את המועדים והחגים.  עשה ירח למועדים:  יבנו את קיניהן. יקננו:
  מהמה רבו:  תשוטט, תהלך. תרמש:  תשים, תביא.   תשת: יודע את המקום שבו עליו לשקוע, המערב.    מבואו:

  להשתעשע בו, עדותלשחק בו:  דגים ושאר יצורי מים קטנים.   רמש:  יצירתך, מה שבראת.   קנינך: רב מספרם.  

  תאסוף את רוחם, תביא למותם.תסף רוחם:  יצפו, יקוו.   ישברון:.   ]השווה איוב מ, כה-כט[לכוחו ולגבורתו של ה' 

ויעשנו:  תזדעזע מאימת כבודו.   ותרעד:  בברואיו.   במעשיו:  תברא, על ידי הכנסת נשמה אל הגוף.       תשלח רוחך:
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‡À÷œÏ ‰TÈÃa ‰Â‰ÈŸÁÃiÀ‡ ¨È⁄ÊÃnŸÏ ‰TÕ‰¿‡Ãa ÈŸ∫ÈD«Ú

ÈŒÚ¤Ú ·UÀÏÀ◊ ÂÈœÁÈœ‡ ¨ÈÀ›Îœ‡ ÈŒ◊ŸÓÃa ÁÃ∫‰Â‰È

ÔÊÁÈ   œzÃÁ »nÃhÀ‡œÓ ÌÈœ‰ ÔÀ‡À÷Y» ¨ıWÀÚœ‡ „«Ú ÌÈÕÈÀ¨Ì

aÀÎYœ ÈÃÙŸ÷œ‡ ÈŒ‰ ¨‰Â‰È ˙ÃÏŸÈ»ÏÀ∫d

  ÌÂ˙È ˘È„˜¸≤∞∏ „ÂÓÚ ‰‡¯˛Æ

∫‰Ê ¯ÂÓÊÓ Ì‚ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰·¯ ‡Ú˘Â‰ „ÚÂ ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ ˘‡¯Ó

ÏŸÂ@œ ‰Â‰È  Æ„Â ÈX«‡ŸÈœ÷ŸÚœÓ Èœnœ‡ Èœ¨‡TÈÓ ‰Â‰È ÀÁ Ê«ÚÃiÃÓ Èœnœ‡ ÈŒÙŸÁÀ∫„

aœÚ ·]OÀÏÃÓ ÈŸÚVœÏ ÌÈŒ‡¤Î›‡ ÏŒa ˙Ÿ◊Àˆ ÈXÀÂ ÈUŸ‡›ÈŸ·ÃÏ Èœ‰ ¨ÈÕnÀÎ ‰À÷ŸÂ »ÏŸÀÙÀ∫»Ï

‡œz ÌÃÁ⁄ŒÚ ‰ÀÏÃÓ ÈÃÁ⁄ŒÈ ‡¿ ‰œÏ ‡TÈœaœ¨È

‡œz ÌÀÚ Ì»˜ÀÏÃÓ ÈœÏŸÁÀÓÀa ‰ŸÊ›‡ ˙‡⁄œË«· ÈÕÁÃ∫

‡ÃÁÃ÷ ˙À‡ÃÏŸzœÓ ÈÕ‡Õ˙«‡ ‰Â‰È ˙À‡ d⁄·ÃwÕ¨÷

÷œ·Ÿzœa ÈŸ·Õk ‰Â‰È ˙ÈÀÈ ÏŸÓÕÁ ÈÃiÃ¨È

ÏÃÁ⁄a ˙«ÊŸ›ÚÃÏ» ‰Â‰È ÌŸ·ÃwÕa ¯Ÿ‰ÕÎÈÀ∫«Ï

kœÈ ÈœŸ̂tŸÕœa ÈŸÒ‹k›a ‰ŸÚT Ì«ÈÀÈ ¨‰ÃÒŸzœVœa ÈŸÒÕŒ̇‡ ¯À‰fla ¨«ÏŸÈ ¯»ˆŸÓ«¯ŸÓÕœ∫È

  משען,מעוז:  ∞  שירתי תהיה ערבה על ה'.   יערב עליו שיחי:  כל זמן שאני קיים.   בעודי: יעלו עשן, יבערו מאימה.   

  בדבר הזהבזאת:  יבוא נגדי מחנה צבא.   תחנה עלי מחנה:  כשרשעים מתקרבים אלי.   בקרב עלי מרעים:     מבצר.  

 יסתיר אותי ויתן לי מחסה     יצפנני בסכה:  בקשה אחת ביקשתי.   אחת שאלתי:.   ]שנאמר בפסוק הפותח את המזמור[

 כעומד על סלע.]מעל שונאיי[  יגביה אותי בצור ירוממני:.   ]המשול לסוכה[במקדש 

ויש שהעבירוהו לסוף[ אמירת מזמור זה מראש חודש אלול - בסוף תפילת מנחה  לדוד ה' אורי:

 ובסוף תפילת שחרית -  נהוגה מאז המאה השמונה-עשרה, ומוצאה בחוגים שהושפעו מתורת]ערבית

 דרש את פסוק הפתיחה על הימים הנוראים: "'אורי']ויקרא רבה כא, ד[הסוד של האר"י. כבר המדרש 

בראש השנה ו'ישעי' ביום הכיפורים". ומפרשי המזמור מצאו בו רמזים נוספים לחודש תשרי, כגון "כי

יצפנני בסכה" הרומז לחג הסוכות.

תהלים כז
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ÂŸÚÃzÀÈ ‰À÷‡] Ì»¯œÚ ÈÃ‡ Ï›ÈŸ·ÃÒ ÈŸ·œ˙«·ÈÃÂ ÈŸ‡ŒÊŸaŸÁÀ· ‰Ÿ‡À‰flÊ «Ïœ·ŸÁÕ˙ ÈŸÚ»¯À¨‰

‡À÷œÂ ‰TÈÃ‡⁄ÊÃnŸÏ ‰TÃ∫‰Â‰È

÷ŸÓÃÏ«˜ ‰Â‰È Úœ‡ ÈŒÂ ‡TOŸÁÀpÕœÂ ÈÃÚ⁄Õœ∫È

ÏŸ‡ ^ÀÓÃÏ ¯œaœa ÈÃwŸÙ »÷ÀÀ‡ ¨ÈŒt ˙ÀŒ‡ ‰Â‰È ^È⁄·ÃwÕ∫÷

‡Ãz ÏÃÒŸzÕt ¯ÀŒÓ ^ÈœnŒpœ‡ ÈÃz ÏÃa ËŸ‡ÃÚ ÛÃ·ŸcŒÚ ^ŒÊŸ˙Tœ‰ ÈÀÈœ˙ÈÀ¨

‡Ãz ÏœhŸ÷ÕœÂ ÈŸ‡Ãz ÏÃÚÃÊŸ·Õœ‡ È¤‰¿ÕÈ Èœ÷ŸÚœ∫È

kœ‡ ÈÀ·œÂ ÈŸ‡œnœÚ È⁄ÊÀ»·œÂ ¨ÈÃÈ ‰Â‰ÈÃ‡ÃÒŸÙÕœ∫È

V«‰œc ‰Â‰È ÈÃkYŒ» ^ŸÁÕœa ÈŸ‡›Ó ÁUœÏ ¨¯«÷ÈŸÓÃÚÃ∫ÈTY«÷ Ô

‡Ãz ÏœzŸÕœa ÈŸŒÙŒˆ ÷Àk ¨ÈTœ· »ÓJ ÈœÚ ÈÕ÷ ÈBŒÂ ¯MœÙÈÕÁÃÁ ÀÓÀ∫Ò

ÔÊÁÏ»Ï   Õ‰ ‡Œ‡¤ÓÃŸzœÏ Èœa ˙«‡YŸa ‰Â‰È ·»ËŸ‡ŒÁ ıWÃiœ∫ÌÈ

eKÕ‡ ‰ŒÁ ‰Â‰È Ï⁄ÊÃÂ ˜ŸÈÃ‡⁄ÓÕÏ ıœaŒÂ ¨^ŸeKÕ‡ ‰Œ∫‰Â‰È Ï

  ÌÂ˙È ˘È„˜¸≤∞∏ „ÂÓÚ ‰‡¯˛Æ

  קרבנות המלווים בדבריזבחי תרועה:  האויבים שמסביב לי.   איבי סביבותי:  אהיה רם ונישא, אשלוט.   ירום ראשי:

  המשורר שמע קול בלבו האומר "בקשו פני", וכך הכיר בכיסופיו אללך אמר לבי וכו': רחם עלי.         וחנני:שירה.   

 הובל, הנהג ונחני: תטוש, תעזוב אותי.    תטשני:  תדחה בכעס.   :תט באףראות את פניו.   ֵה' ולכן הוא מבקש לה

אל תתנני בנפש צרי: בגלל אויביי המביטים בי בעין רעה.        למען שוררי:  בדרך ישרה ונכונה.   בארח מישור: אותי.  
לולא האמנתי       המעידים עדות שקר וגזל.  ויפח חמס: עמדו למולי.        קמו בי:אל תתן שאויביי יעשו בי כאוות נפשם.   

 תלה את תקוותך.     קוה:.   ]כי אז איבדתי כל תקוה[  אם לא הייתי מאמין שאזכה ליהנות מברכת ה' בעולם הזה וכו':

  ויחזק.ויאמץ:
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‰¯Â˙‰ ˙‡È¯˜

‰¯ËÙ‰‰Â
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  כתבי קודש ליוו את עם ישראל משחר ילדותו כעם. בימי הביתקריאת התורה וההפטרה:

השני הוחל בתהליך קביעת עשרים וארבעה הספרים המרכיבים את התנ"ך, והקריאה והלימוד

עד[תלמוד ירושלמי, מגילה ה,א [בו הפכו לכלי מרכזי בבניית זהותו של העם. לפי מסורת חז"ל 

 קבע כבר משה רבנו את החובה לקרוא בתורה באופן קבוע בימות החול, בשבתות ובחגים,]]ע"א

כשבימי עזרא ונחמיה נוצקה חובה זו בדפוסים של קבע, כדי שידיעת התורה והבנתה יחדרו

לכל שכבות העם בכל מקום. ונראה שמוסד בית הכנסת וההתכנסות הציבורית לשם עבודת

 סביב המנהג לקרוא]במקביל לעבודת הקרבנות שבמקדש[האלהים נוסדו בימי הבית השני 

. חשיבות הקריאה הפומבית]לארמית או ליוונית[בציבור בכתבי הקודש, להסבירם ולתרגמם 

בכתבי הקודש הביאה לכך שעם הדורות הוקפו הוצאת ספר התורה, הקריאה בו והחזרתו

לארון הקודש בטכסים חגיגיים, בברכות, בתפילות ובהכרזות שונות, אשר רבים מציבור

המתפללים משתתפים בהם בפועל.
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   ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ ˙‡ˆÂ‰‰„ÈÓÚ

 Ï‰˜Â ÔÊÁ‡  ÃzÀ‰ ‰À‡YÕÀ̇Ï ÀÚAÃk ¨˙œ‰ ‡»‰ ‰Â‰È ÈÀ‡¤‰¿œ¨ÌÈ

‡ÕÓ „«Ú ÔÈœlŸ·ÃÆ«c

‡Õk ÔÈÀ· ^«ÓÀ‡¤‰¿œ‡ ¨ÌÈ⁄IÀÂ ¨ÈŸ‡Õk ÔÈŸÓÃÚ⁄◊ŒÆ^È

ÓÃÏŸ˙»ÎŸÓ ^ÃÏŸk ˙»ÎÀÚ Ï›ÏÀÓœÓ» ¨ÌÈŒÓŸ÷ÃÏŸzŸa ^ŸÎÀÂ ¯«c ÏÀÆ¯I

Ó ‰Â‰ÈŒÏŒÓ ‰Â‰È ¨_ÀÏÀÈ ‰Â‰È ¨_œÓŸÏ _¿ŸÚ›ÏÀÂ ÌÀÚŒÆ„

Ú ‰Â‰È›Ï ÊŸÚÃÈ «nœzÕÈ ‰Â‰È ¨ÔŸ·À‡ _VŒÚ ˙Ã· «nÃgÀÆÌ«Ï

‡Ã‰ ·ÀÁU⁄Óœ‰ ¨ÌÈÕËÈœ·ÈÀ· ‰œ«ˆYŸ‡ ^Œˆ ˙œz Ô«iœ·ŸŒÈ ˙«Ó«Á ‰Ÿ÷»¯ÀÏÀÈœÆÌ

kœ· ÈŸÏ ^Ÿ·Ãa „ÀËÀÁŸÓ ¨»ŒÏŒ‡ _ÕÂ ÌT ÏŸœrÀ‡ ¨‡⁄Ï«Ú Ô«„ÀÓœÆÌÈ

‡Á„ ÓÔ ‰Ó˙ÙÏÏÈÌ ÙÂ˙Á ‡˙ ‡¯ÂÔ ‰˜Â„˘Æ

 ‰¯È˘  ÂÃÈŸ‰œa ÈœŸÒ›ÚÃ‰ À‡ÀÂ Ô]Ãi›Ó‡ŒÓ ¯›÷Œ∫‰

Ó»˜ÀÂ ‰Â‰È ‰ŸÈÀÙ‹‡ »ˆ›ÈŸ·ŒÂ ^ÈŸÈÀ‹Ó »ÒŸ◊ÃŸ‡ŒÓ ^ÈœtÀŒÆ^È

kœÓ Èœvœz Ô«iÕÕ̂·E» ¨‰T«˙ ‡ÃÓ ‰Â‰È ¯œ÷»¯ÈÀÏÀœÆÌ

aÀ÷ _»¯ŒpÀÃ̇Ï ‰T«z ÔŸÚÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕa ÏœgHOÀÆ«˙

aŸ÷ _ÈXŸÓÕc dŸÓÀÚ ‡VÀÏŸÓÀ‡a ¨Ÿk _ÈXœŸ̇Â _TŸ‡ÃŸ̇È Æ_TŸ‰Õ‡

  בטכס זה נוטל חלק מיוחד גם אחד מן המתפללים, ופתיחת הארון נחשבת למצוההוצאת ספר התורה:

גדולה המכבדת את בעליה. טכס מעין זה הקיים כיום בשעת פתיחת ארון הקודש ידוע כבר מימי

הגאונים, והוא נפתח בסדרה של פסוקים המדגישים את התגלות האלהים בעולם, שכן כל קריאה

פומבית בתורה נתפסת כמעין התגלות אלהית בזעיר אנפין.

  פסוק זה לקוח מסיפור מסע ארון הברית בשנות הנדודים במדבר. פסוק אחר, המדבר עלויהי בנסע:

.]להלן, עמ' 238[חניית הארון במסעותיו, נזכר בטכס החזרת ספר התורה למקומו 

:]בתרגום לעברית[  הקטע לקוח מספר הזוהר, מהקשר הדן בקריאת התורה. בראשו נאמר בריך שמה:

  שקם, בנה.היטיבה:  נוכחת.   הראת:∞  

דברים ד, לה

תהלים פו, ח

תהלים קמה, יג

תהלים י, טז; צג, א; שמות טו, יח

תהלים כט, יא

תהלים נא, כ

במדבר י, לה

ישעיה ב, ג

זוהר, ויקהל (רו ע"א)
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˙»ÚYÀÚ _œÚ ÌÃnÀÈ _œ◊Ÿ‡TÕÏ ÏŸÚÀÏÃÙ» ¨Ì‹È ÔKYŸÓœÈÀ‡ _ÃÁ⁄ÊÕÏ ÈŸÚÃnÀa _Ÿ·ÕÓ ˙ÈÃcOŸ÷À_

Ï»Ÿ‡ÃÓŸÈ«ËÕÏ ÈÀÀÓ ‡œ ·»hŸÏ» _T«‰ŸaKÕˆ ÏŸ˙«ÏÀÀa ‡ŸÁU⁄ÓœÈ ÆÔÈŸ‰ÕÚU ‡⁄ÂÀÓ@˜ ‡À_

cŸÏ _ÈX«˙ÀÁ ÔÃiœa ÔÈŸËœÂ »·ÈŸÏŒ‰¤ÂÕ‡ È⁄ÀÙ ‡Ÿa ‡@ÈNŸˆ «‚ÃcœiKÈÀÏ ‡ŸÓœÁYÃÚ ÌÀÏÃÏ» ÈŸÓœŸËÃ¯

ÈÀœ̇Â ÈŸÈÃk ˙Àc ÏœÏ ÈœÂ ÈŸÏ ÈDŸÚÃnÀÈ _œ◊Ÿ‡TÕ‡ ÆÏÃŸzŸÊ ‡»‰ ÀÏ ÔŸÎ›lÀÓ» ‡ŸÙÃYÕÏ ÒŸÎ›lÀ¨‡

‡ÃŸzŸ÷ ‡»‰ ÃlœÚ ËÈÃk Ï›lÀ‡ ¨‡ÃŸzŸc ‡»‰ Ÿ÷ÃlœÚ ËÈÃÓ ÏÃÏŸÎÃiÀÓ» ‡ÃÏŸ˙»ÎÀc ‡œÏÈÀ_

‰œ‡ Æ‡È⁄ÀÚ ‡Ã·ŸcÀ÷ERE ‡Àa ‡Ÿc ¨‡»‰ _ÈXŸÒÀ‚œEÈÀnK ‡ÕÓ» dœwÃnÕc ÈœÈU«‡ ¯KÈŸÕ̇d

aŸÎÀÚ ÏœcÀÂ ÔŸÚœcÀÏ ÆÔÀÚ ‡Ã‡ Ï¤ÀÁT ÷œˆÈŸÀÂ ‡ŸÏÀÚ ‡Ãa ÏÃ‡ ¯¤ÏÀ‰œÒ ÔÈÀÓœÎÈŸÀ‡ ¨‡ŒlÀ‡

aÕÏ‡À‰À÷D ‡ŸÓÃiÀc ¨‡Ÿ‡ ‡»‰¤ÏÀ‰ÀÂ Ë«÷O ‡ŸÈU«‡ŸÕ̇» ¨Ë«÷O dŸ·œ‰«‡Èœ¨Ë«÷O È

Ó»ÃÒŸbÕÏ ‡ŸÓŒÚŸaÃË „À·ŸÂÀ   ÆË«÷O» ÔÔÊÁa  Õ‡ d⁄ÀÁT ‡œÂ ¨ıÈŸÏœ÷ŸÓÕcK dœ÷ÈÀÈ ‡Ãwœ‡TÈ

‡⁄À‡ ‡ÕÓÃz ¯‹÷ŸaŸÁÀÈ ÆÔŸ‰ÕÚU ‡⁄ÂÀÓ@˜ ‡Àc _Ÿœ̇ÙŸzÃÏ ÁœaÀ‡œa ÈŸÈU«‡ŸÀ̇Â ‡ŸÃ̇÷ŸÏœÌÈ

Óœ÷Ÿ‡⁄Ïœc ÔÈŸÏœaÀ‡œÂ ÈŸÏœaÀÎE ‡ÀÚ ÏÃnÀÈ _œ◊Ÿ‡TÕÏ ÏŸËÀÏ» ·ŸÁÃiœÂ ÔÈŸÏœ÷ŸÏÀÆÌ

∫ÌÂ‚¯˙

Ï‡¯˘È ÍÓÚ ÌÚ ÍÂˆ¯ È‰È ÆÍÓÂ˜ÓÂ Í¯˙Î ÍÂ¯· ¨ÌÏÂÚ‰ ÔÂ„‡ Ï˘ ÂÓ˘ ÍÂ¯·

Ï·˜ÏÂ Í¯Â‡ ·ÂËÓ ÂÏ ÚÈÙ˘‰ÏÂ ̈Í˘„˜Ó ̇ È·· ÍÓÚÏ ‰‡¯‰ ÍÈÓÈ ̇ ÚÂ˘ÈÂ ÌÏÂÚÏ

È‡ ‰È‰‡Â ‰·ÂË· ÌÈÈÁ ÂÏ ÍÈ¯‡˙˘ ÍÈÙÏÓ ÔÂˆ¯ È‰È Æ‰·‰‡· ÂÈ˙ÂÏÈÙ˙ ˙‡

ÍÓÚÏ ¯˘‡ ˙‡Â ÈÏ ¯˘‡ ÏÎ ˙‡Â È˙Â‡ ¯ÂÓ˘ÏÂ ÈÏÚ ÌÁ¯Ï ¨ÌÈ˜È„ˆ‰ ÔÈ· ‰Ó

‡Â‰ ‰˙‡ ¨ÏÂÎ‰ ÏÚ ËÈÏ˘‰ ‡Â‰ ‰˙‡ ¨ÏÂÎÏ Ò¯ÙÓÂ ÏÂÎÏ ÔÊ ‡Â‰ ‰˙‡ ÆÏ‡¯˘È

È‡˘ ¨‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ Â„·Ú È‡ Æ‡È‰ ÍÏ˘ ˙ÂÎÏÓ‰Â ÌÈÎÏÓ‰ ÏÚ ËÈÏ˘‰

"אמר ר' שמעון, כשמוציאים ספר תורה בציבור לקרוא בו, נפתחים שערי שמים של רחמים ומעוררים

את האהבה למעלה, וצריך אדם לומר כך...". הקטע "בריך שמה" משולב בסידור מאז המאה השש-

עשרה בעקבות מנהגו של האר"י.

  fl

  fl

וכאן:[על פי מחשבת הקבלה מכוונים שני ביטויים אלה כלפי השכינה. זו קרויה גם "עטרה"   ומקומך:     כתרך∞   

.]"מקומך" וכאן:[, ובתפיסת זיווג הספירות היא מקום מנוחתו של הקב"ה ]"כתרך"
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Ô· ÏÚ ‡ÏÂ ÁËÂ· È‡ Ì„‡· ‡Ï Æ˙ÚÂ ˙Ú ÏÎ· Â˙¯Â˙ „Â·Î ÈÙÏÂ ÂÈÙÏ ‰ÂÂÁ˙˘Ó

ÂÈ‡È·Â ˙Ó‡ Â˙¯Â˙Â ˙Ó‡ È‰Ï‡ ‡Â‰˘ ¨ÌÈÓ˘‰ È‰Ï‡· ‡Ï‡ ¨ÍÓÂÒ È‡ ÌÈ‰Ï‡

¯ÓÂ‡ È‡ „·Î‰ ˘Â„˜‰ ÂÓ˘ÏÂ ÁËÂ· È‡ Â· Æ˙Ó‡Â ˙Â·ÂË ˙Â˘ÚÏ ‰·¯ÓÂ ˙Ó‡

·ÏÂ È·Ï ̇ ÂÏ‡˘Ó ̇ ‡ ‡ÏÓ˙Â ‰¯Â˙· È·Ï ̇ ‡ Á˙Ù˙˘ ÍÈÙÏÓ ÔÂˆ¯ È‰È Æ˙ÂÁ·˘˙

ÆÌÂÏ˘ÏÂ ÌÈÈÁÏÂ ‰·ÂËÏ Ï‡¯˘È ÍÓÚ ÏÎ

ÆÂÈÓÈ „È· Â· ˜ÈÊÁÓ ‰ÊÂ ¨ÔÊÁÏ Â˙Â‡ ¯ÒÂÓÂ ‰¯Â˙ ¯ÙÒ ÂÓÓ ‡ÈˆÂÓ ÔÂ¯‡‰ ˙‡ Á˙Ù˘ ÈÓ
¸ÌÈ‚‰Â ÌÈ˙ÈÚÏ Í‡ ¨¯Á‡ ÏÏÙ˙Ó È˘‰ ¯ÙÒ‰ ˙‡ Ï·˜Ó „Á‡ ‰¯Â˙ ¯ÙÒÓ ¯˙ÂÈ ÌÈ‡ÈˆÂÓ˘Î

ÆÔÂ¯‡‰ ˙‡ Á˙Ù˘ ÈÓ È„È· „Á‡ ¯ÙÒ ¯È‡˘‰Ï˛

∫ÂÈ¯Á‡ ¯ÊÂÁ Ï‰˜‰Â ¯ÓÂ‡ ÔÊÁ‰÷ŸÓÃÈ Úœ◊Ÿ‡TÕ‡ ‰Â‰È Ï¤‰¿Õ‡ ‰Â‰È »ÈŒÁÀ„∫

‡ŒÁÀ‡ „¤‰¿Õb ¨»ÈÀ‡ Ï«„⁄«„Õ÷ ÷«„J ¨»ÈŸ«ÓÆ

∫¯ÓÂ‡Â Ï‰˜‰ Ï‡ ‰ÂÙ ¨˘„Â˜‰ ÔÂ¯‡ ÈÙÏÎ „˜ ÔÊÁ‰

bÃcŸÏ »ÏÃ‡ ‰Â‰Èœzœ» ÈŸÓ«¯ŸÓÀ÷ ‰ŸÈ «ÓÃÁŸcÀÆÂ

במרבית שבתות השנה קוראים את פרשת השבוע מספר תורה אחד, אבל בהזדמנויות  הספר השני:

שונות קוראים בתורה קטע נוסף, שאיננו מפרשת השבוע, וזאת בספר השני: בראש חודש, בכמה

, בשבתות של חנוכה ובשבת שושן פורים.]"ארבע פרשיות"[שבתות החלות סביב חודשי אדר וניסן 

למשל, כאשר ראש חודש טבת חל בשבת חנוכה ואז קוראים[לעיתים אף קוראים בשלושה ספרים 

 הקריאה המיוחדת לראש]ג[ הקריאה המיוחדת לחנוכה; ]ב[ פרשת השבוע; ]א[בשלושה ספרים שונים: 

:]לא כולל שבת חול המועד פסח וסוכות או חגים החלים בשבת[. ואלה הקריאות המיוחדות ]חודש

הפרק מספר על[ שבת חנוכה: קטע מפרק ז בספר במדבר ]2[ שבת ראש חודש: במדבר כח, ט-טו; ]1[

הקרבנות שהקריבו הנשיאים בשעת חנוכת המשכן, וקוראים בכל אחד מימי חנוכה את קרבן הנשיא

השבת שלפני[ שבת שקלים ]4[ ח, ד; — שבת שנייה של חנוכה: במדבר ז, נד ]3[; ]המתאים לאותו יום

 שבת]6[: דברים כה, יז-יט; ]השבת שלפני פורים[ שבת זכור ]5[: שמות ל, יא-טז; ]ראש חודש אדר

 שבת]8[: במדבר יט, א-כב; ]שבת החלה בין פורים לפסח[ שבת פרה ]7[ושושן פורים: שמות יז, ח-טז; 

: שמות יב, א-כ.]השבת שלפני ראש חודש ניסן[החודש 

כחלק מטכס הגבהת ספר התורה ולאחר[ אמירת "שמע" בהקשר של קריאת התורה  שמע ישראל:

 נזכרת כבר בתקופת הגאונים, אך לא ידוע הטעם לכך.]ההפטרה

.]ושמא אף נגד האמונה הנוצרית[דברי פולמוס ברורים נגד ההישענות על כוחם של המלאכים   :בן אלהים

דברים ו, ד

תהלים לד, ד
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ÔÂ¯‡ ˙‡ Á˙Ù˘ ÈÓ ÍÏÂ‰ ÂÈ˙Â·˜Ú·˘Î ¨‰‡È¯˜‰ ÔÁÏÂ˘ Ï‡ ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ ÌÚ „ÚÂˆ ÔÊÁ‰
 ˘„Â˜‰¸ÛÒÂ ‰¯Â˙ ¯ÙÒ ˜ÈÊÁÓ˘ ÈÓÂ˛‰ÎÈÏ‰‰ ˙Ú˘· Æ¯ÙÒÏ ÌÈ˜˘Â ÌÈÏÏÙ˙Ó‰˘ ‚Â‰Â ¨

∫Ï‰˜‰Â ÔÊÁ‰ ÌÈ¯˘

ÏŸ‰ ‰Â‰È ^ÃbŸlHÀÂ ‰Ÿ‰ÃbŸÂ ‰T»·Ÿ‰ÃzœÙŸ‡ŒÂ ˙WŸ‰ÃpÕÃ̂Â ÁŸ‰Ã¨„«‰

kœÎ È›a ÏÃgÀÓÃÈœ·» ÌÀ‡ÀÏ ¨ıWŸ‰ ‰Â‰È ^ÃnÃÓŸÏÀÎÀÂ ‰Ÿ‰ÃnœŸ̇ÃrÕÏ ‡ŸÎ›Ï ÏŸÆ÷‡]

Ó«¯Ÿ‡ ‰Â‰È »Ó¤‰¿Õ»ÈÂ Ÿ‰œ÷ŸzÃÁ⁄Ï »ÂÃ‰⁄‚U ÌIŸÏÀÆ‡»‰ ÷«„J ¨ÂÈ

Ó«¯Ÿ‡ ‰Â‰È »Ó¤‰¿ÕÂ »ÈŸ‰œ÷ŸzÃÁ⁄Ï »ÂŸ‰Ãk ¨«÷EJ ¯œ‡ ‰Â‰È ÷«„J È¤‰¿Õ»ÈÆ

∫‰‡È¯˜‰ ÔÁÏÂ˘ Ï‡ ÔÊÁ‰ ÚÈ‚Ó˘ Ì„Â˜ ˘ÁÏ· ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈÎÈ˘ÓÓÂ

ÚÃ‰ ÏÃk›È ÏœŸ̇bÃcÃÂ ÏŸÈœŸ̇cKÃÂ ÷ŸÈœ÷ŸzÃaÃÂ ÁŸÈœŸ̇tÀ‡ÃÂ ̄ŸÈœŸ̇Ó«¯ÃÂ ÌŸÈœŸ̇ÃrÕ÷ ‡Ÿ÷ «ÓŒÓ ÏŒÏŒ_

ÓÃÏŸÎÕ‰ ÈÃnŸÏÀÎœ‰ ÌÈÃwÀa ÷«„Àa ¨‡»‰ _»¯ÀÏ«ÚÀ÷ ˙«ÓŒaÀ‰ ¨‡TÀÏ«ÚÀ‰ ÌÃfŒÂ ‰Ÿ‰ÀÏ«ÚÀÌ

‰ÃaÀk ̈ ‡œÂ ««ˆYŸÎœÈ Ô«ˆYŸ‡VÀÂ ÂÈŸÎœk Ô«ˆYÀa ÏÕÈ ̇ Èœ◊Ÿ‡TÕ‰ ̄ »ˆ ÆÏÀÏ«ÚÀÓœ‡ ̈ ÌÈ⁄k Ô«„ÀÏ

‰ÃaŸ‡ ¨˙«iX¤d«ÏÃk À‰ ÏÃpŸÙÀ‰ ¨˙«÷Ã÷«iÕa ·ŸÓŒÁY⁄·ÕÓ ÈÀ‰ ¨Ì«¯ÃÎ«gÕa Ôœ÷ŸÓÕ÷ ÈŸÓÕÈ

gHO ̈ ÌCMÀÚ «˙Ã‰ ÏÃÁÃgHO» ̈ ˙«iÀÚ «˙Ãk ÏœqÕ‰ ‡ÃkÀ·» Æ„«·ŸÎÕÈ ÔœŸ̇cKÃ÷ ÷œÓŸa ̂À»

‡ ‰Â‰È¤‰¿ÕÏ »ÈŸÚÕÈÕk ÈÀÁ ÏÀÂ ¨ÈŸ›Ó‡ÃÏ ¯ŸÙÀÀ÷  ÂÈœÁ ¯ÈÀk ¨÷@ÃkÀ÷ ¨·»˙œÏ »¯ÈÕ‰¿‡œÌÈ

ÊÃnŸ÷ »¯ŸÒ ¨«Ó›Ï »lÀÎ]Õa ·ÀÚ⁄a ¨˙«·TŸÈÀ÷ dŸÂ ¨«ÓŸÚœÏŸÏ »ÊŸÙÀÀÆÂÈ

ÂŸœ‡YÕÚ »‰ÃÈœa ÔŸÚÃÈœa ÔŸ‡ «·»÷Œ ÏÀÂÕk ¨»‰ÃkÀk ¨·»˙œÚ ÈÃÈœa ÔŸÚÃÈ ÔÈœ»‡Y

aŸˆ ‰Â‰È ·»÷œÂ ÆÔ«iŸŒ‡¤ÓÃÂ ¨¯Ÿœ‚ŸÏÀk ‰ŸÂ ¨‰Â‰È „«·ŸÎ »‡TÀa ÏÀ◊À¯

ÈÃÁŸcÀk Âœt Èœc ‰Â‰È ÈœaÕÆ¯

‡Ã‰ ·ÀÁU⁄ÓœÈ ‡»‰ ÌÈŸÁUÕÚ ÌÃÚ Ì⁄Ò»ÓœÂ ¨ÌÈŸÈœÊŸk›a ¯Ÿ‡ ˙ÈXÕ˙ÈÀœÂ ¨ÌÈŸÈÃvœ ÏÈÃÙŸ˙«÷Õ»È

דברי הימים-א כט, יא

ההתנשאות  והמתנשא לכל לראש:כי לך וממך כל המצוי ביקום.     כי כל בשמים ובארץ:גבורה ונצחון.     הנצח:∞   

.]או לארון הברית[כינוי לבית המקדש   להדם רגליו:מעל לכל הראשים, המנהיגים והמלכים.   

 לה', הרוכב כביכול על]"סלו"[הרימו קול   סלו לרכב וכו':.   ]יחזקאל א[ארבע החיות שבמרכבה האלהית   החיות:∞   

כינוי  נוהו:.   ]שבסיום ספר תהלים[, על ידי אמירת שמו, "יה", בפסוקי שבח כגון "כל הנשמה תהלל יה" ]"ערבות"[העננים 

"עם עמוסים", וכינוי זה הוא על פי ישעיה מו, ג:[ה' ירחם על עם ישראל   הוא ירחם וכו':לירושלים ובית המקדש.   

תהלים סח, ה

ישעיה נב, ח

ישעיה מ, ה

תהלים צט, ה

תהלים צט, ט
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Óœ‰ ÔÃgÀ‰ ˙«ÚÀÂ ¨˙«ÚTŸÈœ‚ŸÚÃa ¯ŸÈÕŒ̂‰ ¯ÀÓ ÚTœ‰ ÔÃpŸ‡»◊œÂ ¨ÌÈŸÈÀÁ›˙«‡ ÔÀÏ »œÙŸÏÕËÈÃ˙

Ï«ÚÀÓœÂ ¨ÌÈœÓÈÃlÕÓ ‡œ÷Ÿ‡⁄˙«ÏÕa »ÈŸÓœcÀ·«Ë ‰ÀÈ ‰ŸÚ»÷ÀÂ ‰ŸÁU⁄Óœ   ÆÌÈ‰·È˘È

‰¯Â˙· ‰‡È¯˜‰Â ‰¯Â˙Ï ‰ÈÈÏÚ‰

 ÆÔÁÏÂ˘‰ ÏÚ Â„È·˘ ¯ÙÒ‰ ˙‡ ÁÈÓ ÔÊÁ‰¸·˘ÂÈ ¨ÛÒÂ ‰¯Â˙ ¯ÙÒ ˘„Â˜‰ ÔÂ¯‡Ó ‡ˆÂ‰ Ì‡Â
ÆÔÂ˘‡¯‰ ¯ÙÒ· ‰‡È¯˜‰ ÔÓÊ ÏÎ Â„È· ¯ÙÒ‰Â ‰ÓÈ·‰ ÏÚ Â‡È·‰˘ ÈÓ˛

∫ÊÈ¯ÎÓ È‡·‚‰

ÂŸÈÃÚ⁄Ê›̄Â ŸÈÀ‚ÕÂ ÔŸ÷«ÈœÚÈÃÏ ŸÎÀ‰ ÏÃÒ«ÁœÂ ¨«a ÌÈŸ›Ó‡Ã‡ ¯ÀÓÕ Ô¸ÔÓ‡˛Æ

‰Ãk›‰ ÏÀ‚ »·›Ï ÏCÕ‰¿‡Õ˙» »ÈŸÎ »ÀÏ „«·ÃÆ‰T«z

k›‰ÕÈ Æ·UO ÔÃÚ⁄Ó› „¸ÈÂÏÙ Ô· ÈÂÏÙ˛‰ Ãk›‰ÕÆÔ

aÀ÷ _»¯ŒpÀÃ̇Ï ‰T«z ÔŸÚÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕa ÏœgHOÀÆ«˙

 בתקופת חז"ל קרא בתורה כל אחד מן הקהל שהוזמן לבוא ולעשות כך, אך עם הזמן     העלייה לתורה:

 נתקבל המנהג שאדם מיוחד הבקי בטעמי המקרא עושה— וכדי שלא לבייש את מי שלא ידע לקרוא —

, ועדות ל"בעל קריאה" יש כבר מן המאה הי"ג.]והוא מכונה "בעל קורא", או מוטב: "בעל קריאה"[זאת 

. העולים לתורה מסתפקים]אבל אין זו חובה[בדורות האחרונים נהגו שגם נער בר מצוה קורא בתורה 

על כן באמירת הברכות לפני הקריאה ולאחריה ובקריאה בלחש במקביל לקריאת הקורא בקול. למספר

;]]ראה להלן[ועוד "מפטיר" [העולים לתורה ולסדרם ניתנו כללים: מספר העולים לא יפחת משבעה 

,]וישנם דינים שונים למקרה שאין כהן או לוי בין קהל המתפללים[ראשון עולה כהן, לאחריו לוי 

ולאחריהם "ישראל". אבל ניתן להוסיף על מספר העולים, בתנאי שלכל עולה לתורה יקראו לפחות

שלושה פסוקים. בעניין העלייה לתורה ישנם כללים רבים: יש להעלות לתורה נער המגיע למצוות, חתן

, אדם שנולדו לו בת או בן והוא מבקש לברך]וכן בשבת שלפני חתונתו[בשבעת הימים שלאחר חתונתו 

את היולדת ואת היילוד, מוהל ואבי תינוק שמלים אותו ביום השבת, אדם המציין יום זכרון לאחד

מקרוביו ביום השבת או בשבוע שלאחריו, ועוד כיוצא באלה. במרבית המקומות נוהג הקהל לשבת

בזמן קריאת התורה, אך יש מי שמקפיד לעמוד על רגליו במשך הקריאה כולה כאות של כבוד לתורה.

 ויזכור את]"העמוסים מני בטן", שפירושו: אלה שנושאים אותם על כפיים משעת לידתם ומטפלים בהם באהבה

, וכן יגער ביצר הרע שלא יפגע]המכונים "איתנים", על פי תלמוד בבלי, ראש השנה יא ע"א[הברית שכרת עם האבות 

.]"הנשואים", וכינוי זה על פי ישעיה מו, ג: "הנשאים מני רחם", שפירושו זהה לביטוי "העמוסים מני בטן"[בעם ישראל 

.הצלה נצחית  פליטת עולמים:
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¯ÓÂ‡ Ï‰˜‰ÂÂ   Ÿ‡ÃzŒ‰ ÌÃcŸ·Õa ÌÈNÃ‡ ‰Â‰È¤‰¿ÕÎÈŒÁ ÌÃiœk ÌÈ‹lŸÎŒ‰ ÌÃÆÌ«i

 ÔÁÏÂ˘‰ Ï‡ ‡· ‰¯Â˙Ï ˙ÂÏÚÏ ÌÈ‡Â¯˜‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎ¸ÛËÚ˙Ó ‡Â‰ ¨˙ÈÏË· ÛÂËÚ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â
‰¯Â˙Ï Â˙ÈÈÏÚÏ Ì„Â˜ ‰·˛‰¯Â˙· ÌÂ˜Ó‰ Ï‡ ËÈ·Ó ¨‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ ˙Â„È· ÂÈ„È È˙˘· ˜ÈÊÁÓ ¨

 Â· ‡Â¯˜Ï ÌÈ„ÓÂÚ˘¸‰Ê ÌÂ˜Ó· ˙ÈÏË‰ ÔÓ ˙Ï˘Ï˙˘Ó‰ ˙ÈˆÈˆ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Ú‚Ï ÌÈ‚‰Â ˘ÈÂ
˙ÈˆÈˆ‰ ˙‡ ÍÎ ¯Á‡ ˜˘ÏÂ˛∫¯ÓÂ‡Â ¨

aÀ‡ »ÎYŒ‰ ‰Â‰È ˙ÃÓŸ·›_TÆ

∫‰ÂÚ Ï‰˜‰Â

aÀ‰ ‰Â‰È _»¯ÃÓŸ·›Ï _TŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

∫¯ÓÂ‡ ‰ÏÂÚ‰Â

aÀ‰ ‰Â‰È _»¯ÃÓŸ·›Ï _TŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ¨Ì

‡⁄÷Œa ¯ÀÁÃa ¯ÀÓ »œkÀ‰ ÏÀÚÃnœÂ ÌÈŸÀÃ̇Ï ÔÀ‡ »ŒÆ«˙T«z ˙

aÀ‡ _»¯ÃzÀ˙« ¨‰Â‰È ‰Õ‰ ÔÃÆ‰T«z

 ̇ „ÁÂÈÓ ‰ÓÈÚ·Â Ì¯ ÏÂ˜· ‡¯Â˜ ‰¯Â˙· ‡¯Â˜‰¸‡¯˜Ó‰ ÈÓÚË·˛ ÚÂ·˘‰ ̇ ˘¯ÙÓ ÚË˜ ¸‰ÏÂÚ‰Â
˘ÁÏ· ÂÓÚ ‡¯Â˜ ‰¯Â˙Ï˛ Í¯·Ó ‰¯Â˙Ï ‰ÏÂÚ‰Â ¯ÙÒ‰ ˙‡ ÌÈÏÏÂ‚ ÌÈÈÒÓ ‡Â‰˘ ¯Á‡Ï Æ¸˘ÈÂ

‰‡È¯˜‰ ‰ÓÈÈ˙Ò Â·˘ ÌÂ˜Ó‰ ˙‡ Ì‚ ˙ÈˆÈˆ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˜˘Ï ÔÎÏ Ì„Â˜ ÌÈ‚‰Â˛∫

  הזמנת הציבור לברך את ה' לפני הקריאה בתורה היא קדומה וידועה כבר מימיברכו את ה' המברך:

.]משנה ברכות ז, ג[התנאים 

 הברכה הנאמרת לפני הלימוד והקריאה בתורה מתועדת כבר בתלמוד הבבלי     אשר בחר בנו וכו':

, והיא מדגישה את בחירת עם ישראל ואת נתינת התורה כאות הברית בינו לבין ה'.]ברכות יא ע"ב[

 ברך העולה הראשון לתורה רק את הברכה שלפני הקריאה, ואילו העולה]מגילה ד, א-ב[בימי המשנה 

האחרון ברך רק את הברכה שלאחריה, בעוד ששאר העולים לא ברכו כלל. מנהגנו, שכל עולה מברך

.]תלמוד בבלי, מגילה כא ע"א[לפני הקריאה ואחריה, הוא מימי האמוראים 

שראשיתו בשבת שאחרי[  את התורה קוראים, לפחות מאז ימי הגאונים, במחזור שנתי פרשת השבוע:

, ולכן היא נתחלקה לחמישים וארבע]שמחת תורה, היא "שבת בראשית", וסופו בשמחת תורה עצמה

, כמספר המכסימאלי האפשרי של שבתות בשנה מעוברת. בשנים שאינן]הקרויות "פרשות"[יחידות 

דברים ד, ד
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aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ¨Ì

‡⁄÷Œ ¯ÀÃ̇Ï ÔÀ‡ ˙U«z »¤ÓŒÂ ˙ŸÁÃiÕÏ«Ú ÈÀ ÌÀËÃa ÚŸÎ«˙ÕÆ»

aÀ‡ _»¯ÃzÀ˙« ¨‰Â‰È ‰Õ‰ ÔÃÆ‰T«z

∫Ô‡Î Í¯·Ó ‡Â‰ “ÏÓÂ‚‰ ˙Î¯·” ˙‡ Í¯·Ï ˘˜·Ó ‰¯Â˙Ï ‰ÏÂÚ‰ Ì‡

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ¨Ì

‰ÃÓ«bÕÏ ÏŸÁÃiÀ·œ÷ ¨˙«·«Ë ÌÈŒbŸÓÀÏÃœk ÈÀÆ·«Ë Ï

∫‰ÂÚ Ï‰˜‰Â

‡ÀÓÕÓ ÆÔœ÷ ÈŒbŸÓÀÏŸÈ ‡»‰ ¨·«Ë ^œ‚ŸÓÀÏŸk ^ÀÒ ¨·«Ë ÏŒÏÀÆ‰

מעוברות מצרפים בשבתות מסוימות, הקבועות מראש, שתי פרשות יחד כדי לסיים את הקריאה בשמחת

תורה. תחילת הפרשה הנקראת בשבת נקראת גם בשחרית של ימי שני וחמישי שלפני אותה שבת, וכן

, וכך קוראים בתורה בציבור אחת לשלושה ימים לפחות.]ראה עמ' 289[במנחה של השבת שלפניה 

, הקהל אוחז בידו]ללא ניקוד או טעמים[בעוד שקריאת התורה נעשית מתוך ספר תורה הכתוב על קלף 

ספר תורה מודפס, ובו גם מסומנת החלוקה המקובלת בין הקוראים השונים.

  הברכה אחר הקריאה ידועה בנוסח זה רק מימי הגאונים, ובה מאשר המברך אתאשר נתן לנו וכו':

אמיתותם של הדברים שנקראו ומתאר אותם כמבטיחים חיי נצח למקיימיהם, וכן הוא מודה על הזכות

שנפלה בחלקו של עם ישראל לקבל את התורה.

 על פי ההלכה חייבים ארבעה אנשים שיצאו מסכנה לברך ולהודות על כך: מי שיצא ברכת הגומל:

 והבריא, מי שהלך בדרך מסוכנת והגיע בשלום למקום חפצו,]חולי מסוכן[מבית האסורים, מי שחלה 

. אבל רשאי אדם לברך ברכה זו על כל סכנה]תלמוד בבלי, ברכות נד ע"ב[ומי ששב בשלום מנסיעה בים 

. עיקר הברכה הוא הודאה לה' על]וכיום נוהגים רבים לברך "הגומל" גם אחרי טיסה[שניצל ממנה 

. נהוג לברך ברכת הגומל]"לחייבים"[ עם אדם שאולי אינו ראוי לכך ]"הגומל...טובות"[עשיית חסד 

בתוך שלושה ימים מן הזמן שבו יצא האדם מכלל סכנה. בדרך כלל נאמרת הברכה בשעת העלייה

לתורה, אבל מתפלל המבקש לברך ברכה זו ולא הוזמן לעלות לתורה, יברך את הברכה, בתיאום עם

הגבאים, עם תום קריאת הפרשה. גם נשים נוהגות לברך ברכה זו, ובמיוחד כאשר הן באות לבית

הכנסת לראשונה לאחר לידת בת או בן.

כינוי לתורה.  חיי עולם:∞   
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‰Î¯·‰ ̇ ‡ ÌÈÈÒÓ ‡Â‰˘ È¯Á‡ ÈÊ‡ ̈ ÂÏ˘ ‰ÂˆÓ‰ ̄ · ̇ ‚È‚Á ̇ ‡ ‚‚ÂÁ‰ ̄ Ú ‰¯Â˙Ï ‰ÏÂÚ ̄ ˘‡Î
∫ÂÈ·‡ Í¯·Ó ¨‰¯Â˙· ‰‡È¯˜‰ ¯Á‡Ï˘

aÀ÷ _»¯ŒtŸËÀUœÓ ÈÕÚÀŸ÷ «÷ŒlÀÊŒÆ‰

∫‰¯Â˙· ‡Â¯˜Ï ÌÈÈÒ˘ ‰ÏÂÚ‰ ˙‡ Í¯·ÓÂ ¨‡·‰ ‰ÏÂÚ‰ ˙‡ ÔÈÓÊÓ È‡·‚‰

Óœ÷ ÈŒaÕ‡ _U⁄˙«·Õ¨»È‡ Ã·Ÿ‰TÀÈ ÌœŸ̂ÁÀÂ ˜ŸÈÃÚ⁄È ‡»‰ ¨·SŸ·À‡ _VŒ ˙¸ÈÂÏÙ Ô· ÈÂÏÙ˛¨

aÃÚ⁄÷ ¯»·ŒÚÀÏÀÏ ‰œÎŸ‰ „«·ÃnÀÂ Ì«˜ŸÏœÎŸ‰ „«·ÃÂ ‰T«zŸÏœÎŸ‰ „«·ÃgÃaÀa Æ˙œ◊ŸÎÃÊ ¯Œ‰

‰ÃwÀa ÷«„ÀÈ ‡»‰ _»¯œ÷ŸÓŸÂ »‰VŸÈÃvœÏÈÕÓ »‰œkÀˆ ÏÀÂ ‰TŸÓ» ‰J»ˆœkÀ ÏŒ‚ÃÓ» ÚÃÁ⁄ÏÀ¨‰

ÂŸÈœ÷ŸÏÃa ÁŸÎTÀÂ ‰Ÿ‰ÃŸ̂ÏÀÁÀa ‰ŸÎÀÓ ÏÃÚ⁄◊ÕÈ ‰ÀÚ ÂÈ@œk ÌÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕ‡ ÏŒÁÀÂ ¨ÂÈŸ›Ó‡Ã‡ ¯ÀÓÕÆÔ

˙ÂÙÒÂ “Í¯·˘ ÈÓ” ˙ÂÎ¯·

ÌÈÁ¯Â‡Ï ‰Î¯·Ø‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜Ø∫ÌÈÂ˘ ˙ÂÁÓ˘ È‚‚ÂÁ

Óœ÷ ÈŒaÕ‡ _U⁄˙«·Õ¨»È‡ Ã·Ÿ‰TÀÈ ÌœŸ̂ÁÀÂ ˜ŸÈÃÚ⁄È ‡»‰ ¨·SŸ·À‡ _VŒ˙ ¸˙ÂÓ˘· ÌÈ·˜Â Ô‡ÎÂ

ÌÈÎ¯·˙Ó‰˛¨ aÃÚ⁄÷ ¯»·Œ‰ÀÏ«ÚŒÓ ‰Ÿ·À«˙«‡ _V ¸˙«‡À˙«‡ØdÀÌ˛ ¸ ∫ÌÈÙÈÒÂÓ ˘ÈÂÂŸ ¯B«¸ÍÎÂ ÍÎ˛

ÏŸ·Õ‰ ˙ÈÃkŸŒÒŒ˙˛ ·»œ◊ŸÎÃÊ ¯Œ‰ ‰ÃwÀa ÷«„ÀÈ ‡»‰ _»¯œ÷ŸÓŸÂ »‰VŸÈÃvœÏÈÕ»‰  ¸Èœ÷ŸÓŸ‰WÀÂ ŸÈÃvœÏÈŒ‰À Ø

מצוקה, מכאוב.  צוקה:∞  

עד גיל מצוות אחראי האב להתנהגותו של בנו, והוא עלול להיענש על התנהגות לא  ברוך שפטרני:

ראויה של הבן. כאשר נעשה הילד בר מצוה, הוא עצמו אחראי להתנהגותו ולמעשיו שלו, והאב מברך

. היו בעלי הלכה]בראשית רבה סג, י[על שזכה להגיע לרגע זה. מקור המנהג הזה כבר בתקופת חז"ל 

, משום שעד כה עשוי היה הבן]"ברוך שפטרני מעונשו של אבא"[שסברו כי הילד הוא שצריך לברך 

להיענש על עוונותיו של אביו, ומכאן ואילך הוא עומד ברשות עצמו.

 ברכה זו לעולים לתורה מוכרת מאשכנז של ימי הביניים.     מי שברך:

 על פי בקשת העולה או על פי מנהג המקום— יש מקומות שבהם מוסיפים  ברכות "מי שברך" נוספות:

בר מצוה, בת[ ברכות נוספות: לבני משפחתו של העולה, למי שחוגג באותה שבת אירוע משפחתי —

, לאורחים שבבית הכנסת, לראשי המדינה ולחיילי]מצוה או חתן בשבת שלפני חתונתו או לאחריה

צבא ההגנה לישראל, לאשה היולדת ולחולים. וישנם מקומות שבהם נודר העולה, המבקש לברך אנשים

. ברכות "מי]או "מתנה" בלתי מוגדרת[נוספים, לתת לבית הכנסת לאחר יום השבת סכום כסף נקוב 
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È÷ŸÓŸÂ ÌVŸÈÃvœÏÈÕÌ˛ ÓœkÀˆ ÏÀÂ ‰TŸÓ» ‰J»ˆœkÀ ÏŒ‚ÃÓ» ÚÃÁ⁄ÏÀÂ ¨‰ŸÈœ÷ŸÏÃa ÁŸÎTÀÂ ‰Ÿ‰ÃŸ̂ÏÀÁÀa ‰ŸÎÀÏ

ÓÃÚ⁄◊ÕÈ ‰ÀÂÈ@ ¸ÈÀ‰ÈCÀ ØÈ Ÿ‰ÈBŒÌ˛ Úœk ÌÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕ‡ ÏŒÁÀ ÂÈ¸‡ÃÁŒ‰ÈÀ  Ø‡⁄ÁÕ‰ÈŒÌ˛Â ¨Ÿ›Ó‡Ã‡ ¯ÀÓÕÆÔ

∫Ô· ˙„ÏÂÈÏ ‰Î¯·

Óœ÷ ÈŒaÕ‡ _U⁄˙«·Õ¨»È‡ Ã·Ÿ‰TÀÈ ÌœŸ̂ÁÀÂ ˜ŸÈÃÚ⁄Ó ¨·S›÷ŒÂ ‰Ÿ‡Ã‰⁄c Ô]ÀÂœ÷» „ŸÓ¿›◊ ¨‰À‰T

·XŸÁT ‰JÕÂ ÏŸÏÕ‡ÀÈ ‡»‰ ¨‰Ÿ·À‡ _VŒ‰ ˙À‡œgÀ‰ ‰ÃÏ«iŒ˙C ¸ÈÂÏÙ ˙· ˙ÈÂÏÙ˛ ÂŸ‡Œa ˙ŸÀd

÷ŒÏ«pÃÏ „ÀÏ dŸÓÃfÀa ¨·«Ë ÏÃÚ⁄÷ ¯»·ŒaÃÚ⁄ÏÀÂ dŸ‡À·œˆ ¯B« ÂÈŸa ‰J@ÃÚ⁄a ÆÌ@œ◊ŸÎÃÊ ¯Œ‰

ÈœÊŸ‡ »kÀ·œÂ ÂÈŸ‡œÏ «nŸ‰ÃÎŸœa «ÒÈœ·Ÿ÷ «˙ÈXŒ‡ ÏÃ·Ÿ‰TÀ‡ ÌÀ·œÏ» »ÈŸ‚ÃcŸÏ «ÏŸÏ» ‰T«˙ŸÁ‹tÀ‰

Ï»ŸÓÃÚ⁄◊œ·«Ë ÌÈœÂ ¨ÌÈŸ›Ó‡Ã‡ ¯ÀÓÕÆÔ

∫˙· ˙„ÏÂÈÏ ‰Î¯·

Óœ÷ ÈŒaÕ‡ _U⁄˙«·Õ¨»È‡ Ã·Ÿ‰TÀÈ ÌœŸ̂ÁÀÂ ˜ŸÈÃÚ⁄Ó ¨·S›÷ŒÂ ‰Ÿ‡Ã‰⁄c Ô]ÀÂœ÷» „ŸÓ¿›◊ ¨‰À‰T

·XŸÁT ‰JÕÂ ÏŸÏÕ‡ÀÈ ‡»‰ ¨‰Ÿ·À‡ _VŒ‰ ˙À‡œgÀ‰ ‰ÃÏ«iŒ˙C ¸ÈÂÏÙ ˙· ˙ÈÂÏÙ˛ ÂŸ‡Œa ˙œzÀd

÷ŒÏ«pŸÏ ‰@ÀÏ dŸÓÃfÀÂ ̈ ·«Ë ÏŸÈœwÀ÷ ‡VŸÓÀa dŸÈœ◊Ÿ‡TÕÏ ¸ÈÂÏÙ ̇ · ̇ ÈÂÏÙ˛ ̈aÃÚ⁄÷ ̄ »·ŒaÃÚ⁄ÏÀd

ÂŸ‡À·œ‰ÈÀˆ ¯B« Ÿa ‰J@ÃÚ⁄a ÆÔ@œ◊ŸÎÃÊ ¯ŒÈ ‰œÊŸ‡ »kÀ·œ‰ÈÀÂ Ÿ‡œnÀÏ dŸ‚ÃcŸÏÀÏ dŸÏ» ‰T«˙ŸÁ‹tÀ‰

Ï»ŸÓÃÚ⁄◊œ·«Ë ÌÈœÂ ¨ÌÈŸ›Ó‡Ã‡ ¯ÀÓÕÆÔ

∫˙ÂÂˆÓÏ ÚÈ‚‰˘ ¯ÚÏ ‰Î¯·

Óœ÷ ÈŒaÕ‡ _U⁄˙«·Õ¨»È‡ Ã·Ÿ‰TÀÈ ÌœŸ̂ÁÀÂ ̃ŸÈÃÚ⁄È ‡»‰ ̈ ·SŸ·À‡ _VŒ ̇¸ÈÂÏÙ Ô· ÈÂÏÙ ̨÷ŒnÀÏŸ»‡

שברך" אלה ממלאות גם תפקיד חברתי חשוב בהביאן לידיעת הקהל את שמות החולים שבקהילה,

היולדות והאורחים.

 ברכה זו נאמרת לאחר שהאב או קרוב משפחה אחר עולה לתורה, בדרך כלל בשבת ברכה ליולדת בן:

.]שבה יינתן שם לרך הנולד[הראשונה שלאחרי הלידה וקודם לברית המילה 

  ברכה זו נאמרת לאחר שהאב או קרוב משפחה אחר עולה לתורה, בדרך כלל בשבתברכה ליולדת בת:

הראשונה שלאחרי הלידה. בהזדמנות זו נהוג שהאב מודיע ברבים את שם הבת הנולדת לו.

 נער המגיע לגיל שלוש-עשרה עולה לתורה ומסמל בזה את הצטרפותו     ברכה לנער שהגיע למצוות:
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÷ «ÏŸ¿Ú ÷Œ◊Ÿ÷ ‰VÀÀÂ ‰Ÿ‰œbœÚÈÃÏ ŸÓœŸ̂Â ¨˙«ŸÚÀÏÀÏ ‰ÃÏ ‰T«zÀÕ̇÷ ˙Œ·ÃÂ ÁŸÈ@«‰ÀÏ ‰Ÿß‰

ÈœŸ̇aÀÚ _UÃk ÏÀ‰ ÏÃ·«hÀ÷ ‰ŒbÀÓÃ‡ ÏœÈ Æ«zœ÷ŸÓŸ‰ »‰VÃwÀa ÷«„ÀÂ ‡»‰ _»¯œÁÈÃiÕÂ ¨»‰œ«ÎÈÕÔ

‡ŒÏ ̇œÏ «aœ‰Ÿ÷ ̇ «ÈÀÏÕÚ ÌœÂ ß‰ ÌŸÏÀÏŒÎŒa ̇œÎTEÀÂ ÂÈŸÏœ÷ŸÓ›Ó ̄œŸ̂˙«Àk ÂÈÀ‰ ÏÃiÀÓœÂ ̈ ÌÈŸ›Ó‡Ã¯

‡ÀÓÕÆÔ

∫˙ÂÂˆÓÏ ‰ÚÈ‚‰˘ ‰¯ÚÏ ‰Î¯·

Óœ÷ ÈŒaÕ‡ _U⁄˙«·Õ¨»È‡ Ã·Ÿ‰TÀÈ ÌœŸ̂ÁÀÂ ˜ŸÈÃÚ⁄Â ¨·SŸ‡œ˙«nÕ◊ »ÈÀ·X ‰TŸÁT ‰JÕÂ ÏŸÏÕ‡À¨‰

È ‡»‰Ÿ·À‡ _VŒ ˙¸ÈÂÏÙ ˙· ˙ÈÂÏÙ˛ ÷ŒnÀÏŸÏ »‡À÷ dŸzÕÚ ÌÈŒ◊Ÿ÷ ‰VÀÀÂ ‰Ÿ‰œbœÚÈÀÏ ‰ŸÓœŸ̂¨˙«

ÂŸÚÀÏÀ‡ ‰À·œ‰ÈÀÏ ÃÏ ‰T«zÀÕ̇÷ ˙Œ·ÃÂ ÁŸÈ@«‰ÀÏ ‰ŸÈ ß‰œŸ̇aÀÚ _UÃk ÏÀ‰ ÏÃ·«hÀ÷ ‰ŒbÀÓÃÚ ÏœÌ

aœÈ Æ«zœ÷ŸÓŸ‰WÀ‰ ÃwÀa ÷«„ÀÂ ‡»‰ _»¯œÁÈÃiŒ‰ÀÂ ¨œ«ÎÈÕ‡ ÔŒÏ ˙œaÀÏ dœ‰Ÿ÷ ˙«ÈÀÏÕÚ Ìœß‰ Ì

ÂŸÏÀÏŒÎŒa ˙œÎTEÀÂ ÂÈŸÏœ÷ŸÓ›Ó ¯œŸ̂˙«Àk ÂÈÀ‰ ÏÃiÀÓœÂ ¨ÌÈŸ›Ó‡Ã‡ ¯ÀÓÕÆÔ

∫ÌÈÏÂÁÏ ‰Î¯·

Óœ÷ ÈŒaÕ‡ _U⁄˙«·Õ¨»È‡ Ã·Ÿ‰TÀÈ ÌœŸ̂ÁÀÂ ˜ŸÈÃÚ⁄Ó ¨·S›÷ŒÂ ‰Ÿ‡Ã‰⁄c Ô]ÀÂœ÷» „ŸÓ¿›‡»‰ ¨‰

אל מעגל חברת המבוגרים ואת נכונותו לקבל עליו עול מצוות. נהוג שבר המצוה הוא שקורא את פרשת

 ואת ההפטרה. נוסח הברכה המוצע כאן הוא חדש ולקוח מסידור "רינת ישראל".]או חלק ממנה[השבוע 

נערה המגיעה לגיל שתים-עשרה מתחייבת במצוות, אך מאורע זה  ברכה לנערה שהגיעה למצוות:

נחוג בדרך כלל בחוג המשפחה ואין לו ביטוי פומבי בבית הכנסת. עם זאת ישנם בתי כנסת שבהם

מתקיימת בהזדמנות זו תפילה של נשים בלבד, ובמהלכה עולה הנערה לתורה, באותה דרך שבה חוגג

הנער את חגיגת בר המצוה שלו. במקומות אחרים עולה אבי הנערה לתורה והיא מתברכת בפומבי.

נוסח הברכה המוצע כאן הוא עיבוד של נוסח הברכה לנער שהגיע למצוות.

מי שיודע על חולה, במצב המעורר דאגה, רשאי לבקש לברך אותו בברכת החלמה  ברכה לחולים:

מלאה. נוהגים איפוא שגם מי שלא עלה לתורה ניגש אל הגבאי ומבקש ממנו לומר את הברכה המתאימה.

לברכה זו שני נוסחים מקבילים, לגבר ולאשה, כאשר מניין האברים והגידים הנזכרים בברכה מפורשות

,]שלא כבשאר ברכות "מי שברך"[מתאים לגוף הגבר. החולה המתברך נזכר כאן בשמו ובשם אמו דווקא 

.]שבת סו ע"ב[בעקבות האמור בתלמוד הבבלי 

ויחזק.  ויכונן:∞  
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ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

כמניין מצוות עשה (248) ולא תעשה (365).  רמ"ח... שס"ה:לחזקו/לחזקה ולתמוך בו/בה.     להחזיקו/להחזיקה:∞  

.]בארמית[כעת, במהירות ובזמן קרוב   וכו':     השתא.   ]ביום השבת[ואין לזעוק   מלזעק:

  חוליית מעבר בין קריאת התורה להפטרה. ראה עמ' 205.חצי קדיש:

ÈŸ·ÀÂ _VœtUÈÕ‡ ‡Œ‰ ˙ÃÏ«ÁŒ‰ ¸˙ÈÂÏÙ Ô· ÈÂÏÙ˛ ¸∫‰˘‡Ï‰ ÃÏ«ÁÀ ‰¸˙ÈÂÏÙ ˙· ˙ÈÂÏÙ˛˛

aÃÚ⁄ ¯»·¸ÈÂÏÙ Ô· ÈÂÏÙ˘˛ˆ ¯B« Ÿa ‰J@ÃÚ⁄«¯»·Ø aÃÚ⁄ÆdT»·

aœ◊ŸÎÃÊ ¯Œ‰ ‰ÃwÀa ÷«„ÀÈ ‡»‰ _»¯œnÀÏÕÁU ‡⁄ÓœÌÈ

∫¯·‚ÏÚ  ÀÏÀÏ ÂÈŸ‰ÃÁ⁄ÏœÏ» «ÓÈŸtU›«˙‡

Ï»Ÿ‰ÃÁ⁄ÊœÏ» «˜ÈŸ‰ÃÁ⁄Â «˙«ÈŸÈœ÷ŸÏÃ«Ï Á

ÓŸ‰Õ‡»ÙY ‰TÀ÷ ‰ŸÏÕÓÀÓ ‰œ‰ ÔÃgÀÓÃÈœÌ

ÏœÓYÃ‡ Á¢Õ·À÷» ÂÈTŸÒÀb ‰¢œÂÈ@È

aŸ÷ _«˙Ÿ‡ÀÏ«Á ¯ÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ‡»ÙY ¨ÏÃ‰ ˙ÃpŒÙŒ‡»ÙY» ÷Ã‰ ˙Ã÷ ÆÛ»bÃaÀ‰ ˙œÓ ‡ÈœlœÊŸÚ›̃

‡»ÙY»À·«¯O ‰ÀÏ ‰À‰ ¨‡«·Ã÷ŸzÀa ‡ÃÚ⁄‚ÀÏÀ·» ‡œÊŸÓÃÂ ¨·ÈXJ ÔŸ›Ó‡Ã‡ ¯ÀÓÕÆÔ

„ÂÓÚÏ ̄ ‡˘Â ̈ ÂÈ˙Â·˜Ú· ‡·˘ ‰ÏÂÚ‰ Ï˘ ÂÈÓÈÓ „ÂÓÚÏ ‰¯Â˙Ï ‰ÏÂÚ‰ ̄ ·ÂÚ ̇ ÂÎ¯·‰ ÌÂÈÒ ÌÚ
 ÆÛÒÂ ‰ÏÂÚÏ Â‡¯˜È˘ „Ú Ì˘¸ÌÈÏÂÚ È˘ ∫ÌÈ˘‡ ‰Ú·¯‡ ˙ÂÁÙÏ ‰ÓÈ·‰ ÏÚ ÌÈ„ÓÂÚ „ÈÓ˙˘ ÍÎ
Æ‰¯Â˙· ‡¯Â˜‰Â È‡·‚ ¨‰¯Â˙Ï˛ÔÓ Â˙„È¯È ÌÚ Â„È ˙‡ ÂˆÁÏÈ ÌÈ·¯ ÆÂÓÂ˜ÓÏ ·˘ ‡Â‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï 

Æ“‰È‰˙ ÍÂ¯·” ÌÈÏÈÓ· ·È˘‰Ï ÏÂÎÈ ‡Â‰ ‰ÈÏÚÂ ¨“ÁÂÎ ¯˘ÈÈ” ˙Î¯·· Â˙Â‡ ÂÎ¯·ÈÂ ‰ÓÈ·‰

 ÔÂ¯Á‡‰ ‰ÏÂÚ‰ ¯ÓÂ‡ ‰ÏÂÎ ‰˘¯Ù‰ ˙‡ Â‡¯˜˘ ¯Á‡Ï¸‰¯Â˙· ‡¯Â˜‰ Â‡ È‡·‚‰ Â‡˛˘È„˜ ÈˆÁ 
¸˘È„˜ ÈˆÁ ˙¯ÈÓ‡Ï Ì„Â˜ ÔÁÏÂ˘‰ ÏÚ Ì˙Â‡ ÌÈÁÈÓ ¨‰¯Â˙ È¯ÙÒ ‰ÓÎ ÔÂ¯‡‰ ÔÓ Â‡ÈˆÂ‰ Ì‡Â˛∫

˘È„˜ ÈˆÁ

ÈœŸ̇bÃcÃÂ ÏŸÈœŸ̇cKÃ÷ ÷ŸÓÕaU dÀÆ‡

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÚÀÏŸÓÀc ‡œ· ÈŸÎ ‡Tœ˙»ÚYÕÂ ¨dŸÈÃÓŸÏœ_È

ÓÃÏŸ˙»ÎÕÂ dŸÈÃŸ̂ÓÃt Á‹JYÕÂ dœÓ ·VJÈŸ÷œÁÈÕÆd

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÁÃiÕ·» Ô«ÎÈŸÓ«ÈÕ·» Ô«ÎÈŸÁÃiÕc ÈŸÎÀa ÏÕ˙È

 ∫‰˘‡ÏÚ ÀÏŒ‰ÈÀÏ Ÿ‰ÃÁ⁄ÏœÓÈÀÏ» dŸtU›˙‡Àd

Ï»Ÿ‰ÃÁ⁄ÊœÏ» dJÈŸ‰ÃÁ⁄˙«ÈÀÂ dŸÈœ÷ŸÏÃÏ ÁÀd

ÓŸ‰Õ‡»ÙY ‰TÀ÷ ‰ŸÏÕÓÀÓ ‰œ‰ ÔÃgÀÓÃÌÈ

ÏŸÎÀ‡ ÏÕ·À‰ÈWÀÏ» ŸÎÀb Ïœ‰ÈCÈÀ

∫ÌÂ‚¯˙

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È
¸ÔÓ‡˛Æ

ÍÈÏÓÈÂ ÂÂˆ¯Î ‡¯·˘ ÌÏÂÚ·
ÆÂÁÈ˘Ó ·¯˜ÈÂ Â˙ÚÂ˘È ÁÈÓˆÈÂ Â˙ÂÎÏÓ

¸ÔÓ‡˛Æ

˙È· ÏÎ ÈÈÁ·Â ÌÎÈÓÈ·Â ÌÎÈÈÁ·
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Èœ◊Ÿ‡TÕa ¨ÏÃÚ⁄‚ÀÏÀ·» ‡œÊŸÓÃ¨·ÈXJ Ô

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÈ ÆÔŸ‰Õ÷ ‡ŸÓÕaU dÀÓ ‡Ÿ·ÀÏ _UŸÚÀÏÃÌ

Ï»ŸÚÀÏŸÓÕÚ ÈÀÏŸÓÃiÀÆ‡

ÈœŸ̇aÀÂ _UŸÈœ÷ŸzÃaÃÂ ÁŸÈœŸ̇tÀ‡ÃÂ ¯ŸÈœŸ̇Ó«¯ÃÌ

ÂŸÈœŸ̇ÃrÕÂ ‡ŸÈœŸ̇‰ÃcÀÂ ¯ŸÈœŸ̇ÚÃlŒÂ ‰ŸÈœŸ̇‰ÃlÀÏ

÷ŸÓÕc dŸ÷ERÀa ‡ŸÆ‡»‰ _ÈX

‡ÀÓÕÆÔ

ÏŸÚÕlÀÓ ‡œk ÔÀa ÏœÎYÀÀ̇‡ ¸· ˙·˘˘Â·‰∫

ÏŸÚÕlÀÏ ‡ŸÚÕlÀÓ ‡œkÀa ÏœÎYÀÀ̇‡˛

ÂŸ÷œ˙TÈÀz ‡‹÷ŸaŸÁÀÀ̇Â ‡ŸŒÁ¤ÓÀÀ̇‡

cÃ‡⁄Óœa ÔTÈŸÚÀÏŸÓÀÂ ¨‡Ÿ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

 ‰¯ËÙ‰‰ ̇ ‡ ‡¯˜È˘ ÈÓ ̇ ‡ ÔÈÓÊÓ È‡·‚‰¸“¯ÈËÙÓ“‰˛ÌÈ˜ÂÒÙ ‰ÓÎ ÂÏ ÌÈ‡¯Â˜Â ̈ ‰¯Â˙Ï ̇ ÂÏÚÏ 
 ‰˘¯Ù‰ Ï˘ ‰ÙÂÒÓ¸È˘‰ ¯ÙÒ‰ ÔÓ ÂÏ ÌÈ‡¯Â˜ ÌÈ¯ÙÒ È˘ Â‡ÈˆÂ‰ Ì‡Â˛Æ

Â˙ÏÈÏ‚Â ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ ˙‰·‚‰

 ÔÁÏÂ˘‰ Ï‡ ·¯˜˙‰Ï Â˙Â‡ ÏÂÏ‚È˘ ÈÓ ˙‡Â ¯ÙÒ‰ ˙‡ ‰È·‚È˘ ÈÓ ˙‡ ÔÈÓÊÓ È‡·‚‰¸ÌÈ‚‰Â ˘ÈÂ
„ÁÂÈÓ “Í¯·˘ ÈÓ” Ì‰Ï Ì‚ ¯ÓÂÏ˛Æ¯ÈËÙÓÏ ¢Í¯·˘ ÈÓ¢ ˙ÂÎ¯· ˙Â¯Ó‡ ÔÎÓ ¯Á‡Ï Æ‰È·‚Ó‰ 

¯ÙÒ ÏÚ ËÈ·Ó ¨ÂÈÏ‚¯ ÏÚ Ì˜ ¯Â·Èˆ‰ ÆÂÏÂÎ Ï‰˜‰ ÈÈÚÏ Â˙Â‡ ˘¯ÂÙÂ ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ ˙‡ ÌÈ¯Ó
 ˘Â¯Ù‰ ‰¯Â˙‰¸‰˙Â‡ ˜˘Ï ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ÔÈÓÈ „È ˙¯Ê· ÂÂÂÈÎÏ ÚÈ·ˆ‰Ï ÌÈ‚‰Â ÌÈ·¯Â˛∫¯ÓÂ‡Â 

ÂŸÊ›‰ ˙‡Ã‡ ‰T«z⁄÷Œ◊ ¯ÀÓ Ì›÷ŒÏ ‰œÙŸÕa ÈŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ¨Ï

ÚÃt Ïœa ‰Â‰È ÈŸÈÃÓ „›÷Œ‰Æ

¨·Â¯˜ ÔÓÊ·Â ‰¯‰Ó· Ï‡¯˘È
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â

¸ÌÏÂÚÏ ¨Í¯Â·Ó ÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ È‰È ÆÔÓ‡
ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ˛Æ

ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ

Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘
¸ÔÓ‡˛Æ

 ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ¸·∫‰·Â˘ ˙·˘

˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ˛

¨˙ÂÓÁ‰Â ˙ÂÁ·˘˙‰ ¨˙Â¯È˘‰Â
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ¨ÌÏÂÚ· ˙Â¯Ó‡‰

¸ÔÓ‡˛Æ

ÔÊÁÂ Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

, ולכן חוזרים]תלמוד בבלי, מגילה כג ע"א[  "המפטיר בנביא צריך שיקרא בתורה תחילה" המפטיר:

וקוראים לו מן הפסוקים האחרונים של הפרשה, ובזה מתהדק הקשר בין פרשת השבוע לבין הפטרתה.

מצד ההלכה יכול המפטיר להיות גם נער שטרם הגיע למצוות, אך רבים נוהגים לראות בקריאת ההפטרה

כבוד מיוחד ולכבד בה, בין השאר, נער החוגג את חגיגת בר המצוה שלו.

  טכס ההגבהה מוכר כבר מתקופת הגאונים וטכס הגלילה נזכר כברהגבהת ספר התורה וגלילתו:

ד, מדדברים 

 ט, כגבמדבר
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∫ÌÈÙÈÒÂÓ ˘ÈÂ

ÚÕÁ ıÃiœ‰ ÌÈœÏ ‡ÈÃnÃÁ⁄Êœa ÌÈNÈÀÂ dŸ˙›ÓŸÎŒ‰ÈÀÓ Ÿ‡‹gÀÆ¯

cŸÎTŒ‰ÈÀÎYA Õ È›ÚÃÂ ÌŸÎÀ ÏŸœ̇˙«·ÈŒ‰ÈÀ÷ ÀÆÌ«Ï

‡›È _WÀÓœa ÌÈœÓÈœÈÀa dœ◊ŸÓ›Ï‡ÀÚ d›÷ŒÂ ¯ŸÎÀÆ„«·

Á ‰Â‰ÈÀÙÕÏ ıŸÓÃÚÃˆ ÔœÈ «˜EÃ‚ŸcœÂ ‰T«z ÏÈŸÈÃ‡Ÿcœ Æ¯È  ‰·È˘È

¯Á‡Ï ÆÂÈËÂ˘È˜ ˙‡ ÂÈÏÚ Ì˘Â ¯ÙÒ‰ ˙‡ Í¯ÂÎ ÏÏÂ‚‰Â Â„È· ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ˘Î ·˘ÈÈ˙Ó ‰È·‚Ó‰
ÆÂÓÂ˜ÓÏ ·˘ ÏÏÂ‚‰ ÂÏÈ‡Â ¯ÙÒ· ˜ÈÊÁ‰Ï ‰È·‚Ó‰ ÍÈ˘ÓÓ ‰ÏÈÏ‚‰

‰¯ËÙ‰‰

∫Í¯·Ó ÔÎÏ Ì„Â˜Â Æ‰¯ËÙ‰‰ ˙‡ Ì¯ ÏÂ˜· ÂÓÓ ‡¯Â˜ ‰ÊÂ Í“˙ ¯ÙÒ ¯ÈËÙÓÏ Ô˙Â È‡·‚‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ ¨Ì‡⁄÷Œa ¯ÀÁÃa ¯œŸ·œ‡Èœ·«Ë ÌÈœÂ ÌÈŸˆTÀ‰

. טכסים אלה מאפשרים לקהל לשוב ולהדגיש את חשיבותה וחביבותה]מגילה לב ע"א[בתלמוד הבבלי 

של התורה. ההגבהה והגלילה נחשבו כמצוות רבות חשיבות, אך לגלילת התורה מותר להזמין גם נער

שטרם הגיע למצוות.

 ההכרזה "וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל" ידועה בתפקיד זה כבר מימי וזאת התורה וכו':

הגאונים. יש בה אישור של הציבור לרציפותה של המסורת: הספר הפרוש לנגד עיניו הוא הוא הספר

, יש כנראה]והוא שבר פסוק מבמדבר ט, כג[שניתן למשה בסיני. את ההמשך, "על פי ה' ביד משה" 

לפרש כשריד מאמירתו של הפסוק השלם מספר במדבר, המדבר על נדודי המשכן והארון: "על פי ה'

יחנו ועל פי ה' יסעו, את משמרת ה' שמרו על פי ה' ביד משה". פסוק זה נזכר כדי להצדיק את ההיתר

להוציא את ספר התורה ממקומו, לטלטלו ולהגביהו.

 הנקרא בנעימה]ראשונים או אחרונים[ בשם "הפטרה" מכנים קטע מתוך ספרי נביאים  ההפטרה:

 לאחר קריאת התורה. פירוש המילה הוא כנראה]מתוך ספר תנ"ך או מגילה מיוחדת לכך[מיוחדת 

"סיום", "השלמה", שכן בקריאת ההפטרה מסיימים את הקריאה הפומבית בכתבי הקודש. המנהג ידוע

כבר מסוף ימי הבית השני, ואפשר שמקורו בפולמוס בין היהודים לבין השומרונים, אשר קידשו את

התורה בלבד וכפרו במקורם האלהי של דברי הנביאים. קריאת דברי נביאים באה לתת להם מעמד

מקודש שאינו נופל בהרבה מזה של דברי התורה, עניין המתבטא גם בברכות הנאמרות לפני ההפטרה

כגון תלמוד בבלי, מגילה לא[. בקביעת ההפטרות החלו כבר בתקופת המשנה ]וראה להלן[ולאחריה 

קיבל ברצון.  ורצה:∞  המחזיקים בה, ההולכים בדרכה.     ותומכיה:התורה.     היא:∞  

משלי ג, יח

משלי ג, יז

משלי ג, טז

ישעיה מב, כא
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·Ÿ·DŸ‰ÈVŒ‰ ÌÃpŒ‡¤ÓÀa ÌÈXŒ‡¤ÓŒa Æ˙À‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃÁ«aÕa ¯Ã·» ‰T«zŸÓ›÷Œ‰

ÚÃ·Ÿ·» «cŸÈœ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÃ·» «nœŸ·œ‡ÈÕ‰ ÈÀ‡¤ÓŒÂ ˙ÀŒ̂Æ˜C

∫˙ÂÎ¯· Ú·¯‡ ¯ÈËÙÓ‰ Í¯·Ó ‰¯ËÙ‰‰ ˙‡È¯˜ ¯Á‡Ï

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ¨Ìk ¯»ˆ À‰ ÏÀÏ«ÚÀÓœˆ ¨ÌÈÃcœa ˜ÈŸÎÀÏ

‰Ã‰ ¨˙«¯«cÀ‡Õ‰ ÏÃpŒ‡¤ÓÀ‰ ¨ÔÀÓ«‡ÕÂ ¯Ÿ◊«ÚŒ‰ ¨‰ÃÓŸaAÕÓ» ¯ŸiKÕ÷ ¨ÌŒkÀc ÏŸ·À‡ ÂÈT¤ÓŒ˙

ÂÀŒ̂ Æ˜CŒ‡¤ÓÀ‡ ÔÃzÀ‡ ‰Â‰È ‡»‰ ‰¤‰¿ÕÂ »ÈŸŒ‡¤ÓÀœc ÌÈŸ·ÀÂ ¨^ÈWŸ·@À‡ ¯ŒÁÀÓ „œcŸ·À^ÈW

‡ÀÈ ‡¿ ¯«ÁÀk ¨ÌJÈV ·»÷œ‡ ÈÕÓ ÏŒÏŒ _Œ‡¤ÓÀÂ ÔŸÁU⁄ÓÀ‡ ÔÀzÀa Æ‰À‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰

‰À‡Õ‰ ÏÃpŒ‡¤ÓÀa ÔŸÎÀc ÏŸ·ÀÆÂÈT

ÁUÕÚ ÌÃˆ Ïœ¨Ô«ik œ‰ Èœa ‡ÈÕÁ ˙ÈÃiÕÂ ¨»ÈŸÏÃÚ⁄·»ÏÃ ˙ŒÙŒ÷«z ÷œÚÈÃa œÓŸ‰Õ· ‰TŸÈÀÓÕÆ»È

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰Ÿ◊ÃnÕÁÃˆ œa Ô«iŸ·ÀŒ‰ÈÀÆ

◊ÃnŸÁÕ‡ ‰Â‰È ¨»¤‰¿Õa ¨»ÈŸ‡ÕÏœiÀ‰ »‰ÃpÀ·œÚ ‡ÈÃ·ŸcŒ¨^·» ŸÓÃÏŸa ˙»ÎÕc ˙ÈÀÂœÓ „Ÿ÷œÁÈŒ¨^

aœÓŸ‰ÕÈ ‰TÀÂ ‡«·ŸÈÀ‚ÕÏ ÏœaÕÚ Æ»Ãk ÏœÒŸÈ ‡¿ «‡Õ÷ŒÊ ·ÀÂ ¨¯ŸÈ ‡¿œŸÁ⁄‡ „«Ú »Ï⁄ÁÕ‡ ÌÈXŒ˙

, אך לא הגיעו לקביעות גמורה ויש הבדלים שונים בעניין זה בין עדות ישראל. פעמים רבות]ע"א-ע"ב

יש קשר ענייני או לשוני בין הקריאה בתורה לבין ההפטרה, אך פעמים רבות קשורה ההפטרה אל לוח

השנה ולא אל פרשת השבוע, כגון הפטרה מיוחדת לשבת ראש חודש, לשבת שאחרי תשעה באב

.]היא "שבת הגדול"[ או לשבת שלפני פסח ]הפותחת ב"נחמו נחמו עמי"[

בברכה שלפני קריאת ההפטרה מודגש בבירור, כי גם הנביאים נבחרו על ידי ה'  נביאי האמת וצדק:

 נושאים המתאימים לפולמוס היהודי-שומרוני שתואר לעיל.—וכי גם דבריהם הם אמת לאמיתה 

, אך נוסחן ידוע רק מימי]כגון פסחים קיז ע"ב[הברכות שסביב ההפטרה נזכרות כבר בתלמוד הבבלי 

הגאונים.

ברוח הברכה שקדמה[הברכה הראשונה קשורה אל ההפטרה והיא חוזרת ומאשרת   ארבע ברכות:

 את אמיתות הדברים שנקראו ואת תוקפם. הברכות האחרות עוסקות בנושאים אחרים:]להפטרה

נשבעת לו:מקום חיותנו, מקור חיינו.     בית חיינו:  אלהי האמת.   האל הנאמן:  מגן לעולם ועד.   צור כל העולמים:     ∞  
יאבד זכרו.  יכבה נרו:  "כסאך יהיה נכון עד עולם". :  ]שמואל-ב ז, טז[כגון מה שנאמר לדוד 
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kŸk ¨«„«·œ· ÈŸ÷Õ÷EJ ÌŸ ^œ÷ŸaÃÚŸzÀ÷ ¨«l ŒÈ ‡`œÎŸaŒ ‰ÕÏ «¯ŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒa Æ„À‡ _»¯ÃzÀ‰

Ó ¨‰Â‰ÈÀ‚Õc ÔÀÂœÆ„

ÚÃ‰ ÏÃÂ ‰T«zŸÚÃ‰ ÏÀÚ⁄‰@«·Â ŸÚÃ‰ ÏÃpŸ·œ‡ÈœÂ ÌÈŸÚÃ‰ Ì«È ÏÃgÃaÀ‰ ˙ÃfŒ÷ ¨‰ŒpÀÃ̇zÀl À¨»

‡ ‰Â‰È¤‰¿ÕÏ ̈ »ÈœgHOÀÂ ‰ŸÏœÓŸÁ»ÀÏ ̈ ‰ŸÎÀÏ» „«·Ÿœ̇ÙŸ‡ÀÚ Æ˙WÃ‰ ÏÃk›‡ ‰Â‰È ̈ Ï¤‰¿Õ¨»È

‡⁄ÃÁŸÏ ÌÈD«Ó »ÀÓ» _Ÿ·ÀÎYœ˙«‡ ÌÈÀÈ Æ_œŸ̇aÀ÷ _UœÓŸa ^ŸÙœk ÈÀÁ ÏÃz ÈÀÓœÏ „ÈŸÏ«ÚÀÌ

ÂÀÚŒa Æ„À‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰ŸcKÕ‰ ÷ÃgÃaÀÆ˙

˙‡ ÏÏÙ˙ÈÂ ÔÂ¯‡Ï ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ ˙‡ ¯ÈÊÁÈ˘ ÔÊÁ‰ ‰ÏÂÚ ‰ÓÈ·‰ Ï‡Â ÂÓÂ˜ÓÏ ·˘ ¯ÈËÙÓ‰
ÆÛÒÂÓ ˙ÏÈÙ˙

‰¯Â˙‰ ˙‡È¯˜ ¯Á‡Ï ˙ÂÊ¯Î‰Â ˙ÂÎ¯·

ÌÚ‰ È˘‡¯Ï ‰Î¯·

ÈŸt Ì»˜‹Ó ÔJYœ÷ ÔŸÓÃiÀ¨‡Á œpÀÂ ‡ŸÁœÒŸcÀÂ ‡ŸÁU⁄ÓÕÂ ÈŸÁÃiÕ‡ È⁄ÎÈXÕÓ» ÈŸ«ÊÕÂY ÈœÁÈÕÂ ̈ ÈŸÒœiÃÚŸzÀ‡

÷DŸÓÃiÀ·» ̈ ‡ÃÙ»b ̇ »ÈYÀ» ‡ŸÓ ‡T«‰ÃÚÃÏŸÈÀÊ ̈ ‡ÃÚYÀÁ ‡ÃiÀÂ ‡ŸiKÀÓÀÊ ̈ ‡ÃÚYÀc ‡œÏ ÈÀÈ ‡œÙŸ˜»Ò

ÂŸÏ ÈDÀÈ ‡œ·ŸÓ Ï»ËœtœŸ̇bÀÓÕÈU«‡ ÈŸÀ̇Ï ¨‡ŸÓÀTÀÂ ÔŸaUÀÀÏ» ÔŸ÷ÈVÕÓ ÈŸœ̇·ÈÀÀ̇Ï» ¨‡ŸiAÀÕÈ

·EÀ·ÀÏ ¨‡ŸÎÀz ÏÃÏŸÓœÏ» ¨Ô«‰ÈBÈŸÎÀz ÏÃÏŸÓœ˙ ÈBÈÃÏŸÓœÏ» ¨Ô«‰ÈBÈŸÎÀÓ ÏÀc Ô‡ŸÚÀÒŸÔÈN

להלן עמ'[גאולת ירושלים, ביאת המשיח וקדושת השבת. לאחר ההפטרה ממשיכים בתפילת מוסף 

, אבל אפשר שבימים קדומים לא נהגה תפילת מוסף בכל מקום, ובמקרה זה סיימו את תפילת]243

השבת באמירת ההפטרה. על כן חשו המתפללים בצורך לסיים את התפילה ביחידת תפילה מרשימה

במיוחד, ולפיכך הרחיבו את הברכות שלאחר ההפטרה, גם מצד מספרן וגם מצד נושאיהן.

  הברכה מניחה כי על כסאו של דוד יושב אדם שאינו ראוי לכך ומבקשתעל כסאו לא ישב זר וכו':

את סילוקו משם. נראה כי הרקע ההיסטורי לבקשה זו הוא הפולמוס שניהלו חכמים בשלהי ימי הבית

השני כנגד החשמונאים, מלכי יהודה, שהיו בני שבט לוי ולא בני שבט יהודה, שבטו של דוד.

 ברכה בארמית שמקורה בבבל בימי הגאונים. בנוסחה המקורי היא הזכירה גם את ברכה לראשי העם:

הם מן העומדים["מורינו ורבותינו החבורות הקדושות אשר בארץ ישראל ואשר בבבל, ראשי כלה 

.]המקור בארמית[, ראשי הגולה" ]בראש הישיבה

עבודת הקרבנות.  העבודה:
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aŸÈU«‡ŸÀ̇Ó Æ‡ÃÏŸkÀÚE ‡ÀÏŸÓÀÈ ‡Ÿ·ÀÈ _VÃŸ̇È ¨Ô«‰ÃtœÁ ÷ÈÃiÕÂ ¨Ô«‰ÈŸÈÃÒŸbÕÓ«È ‡ÕÂ ¨Ô«‰ÈŸÈœzÕÔ

‡ÃÎYÀÏ ‡œ÷ŸÕÂ ¨Ô«‰ÈŸÈœŸ̇tÀÂ Ô»˜YŸÈœ÷ŸzÕÊŸÓ Ô»·œk ÔÀÚ ÏÀÓ» ‡Jœk ÔÀÓ ÏÃÚYœa ÔÈœ÷ÈœÆÔÈ

ÔÊÁÓ  Àc ÔTœ· Èœ÷ŸÓÃiÀÈ ‡Ÿ‰Õ· ‡ŸÒÃÚÃk Ô«‰EÀÊ ÏŸÓÃÂ ÔŸÚœcÀÂ ¨ÔŸ›Ó‡Ã‡ ¯ÀÓÕÆÔ

∫ÌÂ‚¯˙

ÔÓ ÚÂÈÒÂ ÁÂÂ¯· ˙ÂÂÊÓÂ ÌÈÎÂ¯‡ ÌÈÈÁÂ ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁÂ ÔÁ ¨ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ‰ÏÂ‡‚ ‡Â·˙

˜ÒÙÈ ‡Ï˘ Ú¯Ê ¨ÌÈÈ˜Â ÈÁ Ú¯Ê ¨˛Ì„‡‰ ˘ÙÏ¸ ‰ÏÂÚÓ ¯Â‡Â ÛÂ‚‰ ˙Â‡È¯·Â ÌÈÓ˘‰

‡Â‰¸ ¯Ú˘‰ ÈÈÈ„ÏÂ ˙Â·È˘È‰ È˘‡¯ÏÂ ÂÈ˙Â·¯Â ÂÈ¯ÂÓÏ ¨‰¯Â˙ È¯·„Ó ÏË·È ‡Ï˘Â

Æ‰¯Â˙· ÌÈ˜ÒÂÚ˘ ÈÓ ÏÎÏÂ Ì‰È„ÈÓÏ˙ È„ÈÓÏ˙ ÏÎÏÂ Ì‰È„ÈÓÏ˙ ÏÎÏ ̈ ˛ËÙ˘Ó‰ ÌÂ˜Ó

Ì‰È˙Â˘Ï ˙ÂÎÈ¯‡ Ô˙ÈÂ Ì‰ÈÓÈ ˙‡ ÏÈ„‚ÈÂ Ì‰ÈÈÁ ˙‡ ‰·¯È ¨Ì˙Â‡ Í¯·È ÌÏÂÚ‰ ÍÏÓ

ÔÓÊ ÏÎ· Ì˙¯ÊÚ· ‰È‰È ÌÈÓ˘·˘ ÂÂ„‡ ÆÌÈÚ¯ ÌÈÈÏÁ ÏÎÓÂ ‰¯ˆ ÏÎÓ ÂÏˆÈÂ ÂÏ‡‚ÈÂ

ÆÔÓ‡ ¯Ó‡Â ¨˙ÚÂ

·¯ÎÂ˙ Ï˜‰Ï

ÈŸt Ì»˜‹Ó ÔJYœ÷ ÔŸÓÃiÀ¨‡Á œpÀÂ ‡ŸÁœÒŸcÀÂ ‡ŸÁU⁄ÓÕÂ ÈŸÁÃiÕ‡ È⁄ÎÈXÕÓ» ÈŸ«ÊÕÂY ÈœÁÈÕÂ ̈ ÈŸÒœiÃÚŸzÀ‡

÷DŸÓÃiÀ·» ̈ ‡ÃÙ»b ̇ »ÈYÀ» ‡ŸÓ ‡T«‰ÃÚÃÏŸÈÀÊ ̈ ‡ÃÚYÀÁ ‡ÃiÀÂ ‡ŸiKÀÓÀÊ ̈ ‡ÃÚYÀc ‡œÏ ÈÀÈ ‡œÙŸ˜»Ò

ÂŸÏ ÈDÀÈ ‡œ·ŸÓ Ï»ËœtœŸ̇bÀÓÕÈU«‡ ÈŸÀ̇Ï ¨‡ŸÎÀ‰O ÏÀÏÀcK ‡œ÷ÈÀ‰ ‡À·U ¨ÔÈBŸ·YÃiÀÚ ‡œÌ

ÊŸÚÕiUÀË ̈ ‡ÃÙŸÏÀ» ‡Ÿ÷ÃiÀÓ Æ‡ÃÏŸkÀÚE ‡ÀÏŸÓÀÈ ‡Ÿ·ÀÈ _VÃŸ̇È ̈ Ô«ÎÃtœÁ ÷ÈÃiÕÂ ̈ Ô«ÎÈŸÈÃÒŸbÕÓ«È ‡Õ¨Ô«ÎÈ

ÂŸÈœzÕ‡ ÔÃÎYÀÏ ‡œ÷ŸÕÂ ̈ Ô«ÎÈŸœ̇Ÿ̇tÀÂ Ô»˜YŸœ̇÷ŸzÕÊŸÓ Ô»·œk ÔÀÚ ÏÀÓ» ‡Jœk ÔÀÓ ÏÃÚYœa ÔÈœ÷ÈœÆÔÈ

 ÔÊÁÓ  Àc ÔTœ· Èœ÷ŸÓÃiÀÈ ‡Ÿ‰Õ· ‡ŸÒÃÚÃk Ô«ÎEÀÊ ÏŸÓÃÂ ÔŸÚœcÀÂ ¨ÔŸ›Ó‡Ã‡ ¯ÀÓÕÆÔ

∫ÌÂ‚¯˙

ÔÓ ÚÂÈÒÂ ÁÂÂ¯· ˙ÂÂÊÓÂ ÌÈÎÂ¯‡ ÌÈÈÁÂ ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁÂ ÔÁ ¨ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ‰ÏÂ‡‚ ‡Â·˙

˜ÒÙÈ ‡Ï˘ Ú¯Ê ¨ÌÈÈ˜Â ÈÁ Ú¯Ê ¨˛Ì„‡‰ ˘ÙÏ¸ ‰ÏÂÚÓ ¯Â‡Â ÛÂ‚‰ ˙Â‡È¯·Â ÌÈÓ˘‰

ÆÌÈ˘‰Â ÛË‰ ̈ÌÈË˜‰ ÌÚ ÌÈÏÂ„‚‰ ̈‰Ê‰ ̆ Â„˜‰ Ï‰˜‰ ÏÎÏ ̈‰¯Â˙ È¯·„Ó ÏË·È ‡Ï˘Â

 צורפו אל הסידור בימי הביניים. הראשונה— אחת ארמית ואחת עברית —  שתי ברכות אלה ברכות לקהל:

קרובה בלשונה ובענייניה אל ברכת "יקום פורקן" שנאמרה לראשי העם ונראה שנתחברה בעקבותיה.
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¨ÌÎÈ˙Â˘Ï ˙ÂÎÈ¯‡ Ô˙ÈÂ ÌÎÈÓÈ ˙‡ ÏÈ„‚ÈÂ ÌÎÈÈÁ ˙‡ ‰·¯È ¨ÌÎ˙‡ Í¯·È ÌÏÂÚ‰ ÍÏÓ

ÏÎ· ÌÎ˙¯ÊÚ· ‰È‰È ÌÈÓ˘·˘ ÂÂ„‡ ÆÌÈÚ¯ ÌÈÈÏÁ ÏÎÓÂ ‰¯ˆ ÏÎÓ ÂÏˆ˙Â ÂÏ‡‚˙Â

ÆÔÓ‡ ¯Ó‡Â ¨˙ÚÂ ÔÓÊ

   ÔÊÁÓœ÷ ÈŒaÕ‡ _U⁄˙«·Õ ¨»È‡Ã·Ÿ‰TÀÈ ÌœŸ̂ÁÀÂ ˜ŸÈÃÚ⁄È ‡»‰ ¨·SŸ·À‡ _VŒk ˙À‰ ÏÃwÀ‰ÀÏ

‰ÃwÀ‰ ÷«„ÃfŒÚ ‰œk ÌÀ‰O Ïœ‰ ̇ «lÃw›‰ ̈ ÷CÕ» ÌŸ÷Õ‰ÈŒ·» ÌŸÕ‰ÈŒ·» ÌŸ˙«Õ‰ÈŒÂ ÌŸÎ›‡ Ï⁄÷Œ¯

ÏÀ‰ŒÓ» ¨Ìœ÷ ÈŒnŸÈÃÁ⁄a ÌÈDÀzÕÎ ÈŸÕÒœÏ ˙«iœŸ̇ÙœlÀÓ» ¨‰œ÷ ÈŒaÀ‡œa ÌÈŸÎ«˙ÀÏ ÌŸ‰œŸ̇tÃlÕ¨Ï

Ó»œ÷ ÈŒ˙«pŸœ ÌÈÕÏ ̄ÃnÀÂ ̄ «‡ŸÈÃÈœÏ ÔŸÏ» ÷»cNŸ‰Ã·ŸcÀÏÀÙ» ‰ÃÏ ̇ŸÁY«‡œˆ» ÌÈŸÏ ‰J@ÃÚ⁄œiœ¨ÌÈ

ÂŸÎÀÓ Ïœ÷ ÈŒÒ«ÚŸa ÌÈNŸÀ̂ÎYÕˆ Èœa ¯»aŒ‡¤»ÓÀ‰ ¨‰ÃwÀa ÷«„ÀÈ ‡»‰ _»¯Ÿ÷ÃlÕ◊ ÌŸÎÀ¨ÌT

ÂŸÈÀÒœÓ ¯ÈÕ‰Œk ÌÀÓ ÏÃÁ⁄ÏÀÂ ¨‰ŸÈœtYÀÏ ‡ŸÎÀÙ»b ÏÀÂ ¨ÌŸÈœÒŸÏÃÏ ÁŸÎÀÚ Ï⁄ÂÀÂ ¨ÌŸÈœ÷ŸÏÃa ÁŸÎTÀ‰

ÂŸ‰ÃŸ̂ÏÀÁÀa ‰ŸÎÀÓ ÏÃÚ⁄◊ÕÈ ÈŸ‰ÈBŒÚ Ìœk ÌÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕ‡ Ï⁄ÁÕ‰ÈŒÂ ¨ÌŸ›Ó‡Ã‡ ¯ÀÓÕÆÔ

Ï‡¯˘È ˙È„Ó ÌÂÏ˘Ï ‰ÏÈÙ˙

     ‰„ÈÓÚ‡À·œ÷ »ÈŒaÃgÀÓÃÈœÈ ̄ »ˆ ̈ Ìœ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸ‡«‚⁄¨«Ïa À‡ _VŒÓ ̇ŸÈDÃÈ ̇œ◊Ÿ‡TÕ÷‡V ̈ Ïœ˙È

Ÿ̂ÓœÁÈÃb ̇Ÿ‡‹lÀÕ̇‰ Æ»À‚ÕÚ ÔÀÏŒ‰ÈÀa Ÿ‡Œ·ŸÁ ̇ UÃÒŸcŒÙ» ̂ŸÚ ◊]ÀÏŒ‰ÈÀÒ ‹kÃ÷ ̇ŸÓ«ÏŒ÷» ̂ŸÏÃÁ

Â ^Y«‡Ã‡⁄ÓœzŸÏ ^Ÿ÷‡TŒ‰ÈÀ◊ ¨À‰ÈWÀÂ ŸÚ«È⁄Œ̂‰ÈÀÂ ¨ŸÃ̇wŸÕa ÌŸÚÕÀ̂·«Ë ‰ÀÓ ‰œlŸÙÀŒÆ^È

ÁÃfÕ‡ ˜ŒÈ ˙ŸÓ ÈBŸ‚œpÕ‡ ÈŒ÷EJ ıWÕÂ »Ÿ‰ÃŸÁœÏÈÕ‡ Ì¤‰¿ÕÈ »ÈŸÚ»÷ÀÂ ‰ÃÚ⁄ËŒ ˙WœvÀÔ«Á

zŸÚÃhŸÂ ¨ÌVŸÀÃ̇zÀ÷ Àa Ì«ÏÀ‡ÀÂ ıWŸ◊œÓŸÁÃÏ«Ú ˙ÀÏ ÌŸ÷«ÈŸ·Œ‰ÈÀÆ

ÂŸ‡Œ‡ ̇ÃÁÕk »ÈÀa ÏÕÈ ̇ Èœ◊Ÿ‡TÕt ̈ ÏŸ „JÀa ‡ŸÎÀ‡ ÏÃt ̇ «ˆYŸ‰ÈV»ÊŒÂ ÌŸÏ«˙œÎÈÕÓ ÌŸ‰Õ‰T

  מאז ימי הביניים נהגו יהודים לברך דרך קבע את השלטון הזר שבצילותפילה לשלום מדינת ישראל:

 הפותחת במילים "הנותן תשועה—חסו. לעיתים עשו כך מרצון, אך לא פעם אולצו לעשות כך. ברכה זו 

 מצויה עדיין בנוסחי תפילה רבים המשמשים את יהודי התפוצות. לאחר הקמת המדינה קבעו—למלכים" 

ויש האומרים כי מחברה היה[הרבנים הראשיים לישראל לומר במקום זה תפילה לשלום מדינת ישראל 

.]הסופר ש"י עגנון

על פי ישעיה ל,[אלהי ישראל ומגנו   צור ישראל:∞  בבית הכנסת.     נר למאור:     קובעים ומייעדים.    מיחדים:∞  

זכור.  פקד:תן בלבם עצה.   בעצה:   תקנםהאמת שבך.   אמתך:  תחת כנפיך המיטיבות.   באברת חסדך:  . ]כט
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Ó«˜ŸÓœÏ ̇ »iŸœ̂Ú Ô«iœÂ ̂ WÈŸÏœ÷»¯ÈÀÏÃÈœÓ Ìœ÷ŸkÃ÷ ÔŸÓŒk ̈ ^ÃkÀa ·»˙ŸÓ ̇ U«˙›÷ŒÚ ‰Ã·ŸcŒ¨^

‡œÈ Ìœ‰ŸÈŒ ‰œcÃÁ⁄a ^œˆOÕ‰ ‰ÃgÀÓÀÈœÓ ¨ÌœgÀÈ ÌŸaKŒŸ̂‡ ‰Â‰È ^¤‰¿Œ^È

Ó»œgÀÈ ÌœwÀÁŒÂ ̈ ^Œ‰¤·œ‡È⁄‡ ‰Â‰È ̂¤‰¿Œ‡ ̂ ÈŒ‰ ÏÀ‡À‡ ̈ ıW⁄÷ŒÈ ̄À‡ »÷Y⁄·›Œ̇Â ̂ Èœ÷XÈŸzÀ¨d

ÂŸ‰ÕËÈœ·ŸÂ ^Ÿ‰œaYŸÓ ^Õ‡⁄·›Œ̇Æ^È

Ó»À‡ ‰Â‰È Ï¤‰¿Œ‡ ^ÈŒÏ ˙Ÿ·À·ŸÂ ^Ÿ‡ŒÏ ˙Ÿ·ÃÊ ·ÃÚYŒÏ ¨^Ÿ‡Ã‰⁄·À‡ ‰Œ‡ ‰Â‰È ˙¤‰¿Œ^È

aŸÎÀÏ ÏŸ·À·Ÿ·» ^ŸÎÀ ÏÃÙŸ÷ŸÏ ^ŸÓÃÚÃÁ ÔÃiŒÆ^È

ÂŸÈÃÁÕÏ „Ÿ·À·ÕÏ »Ÿ‡Ã‰⁄·ÀÏ» ‰ŸÈœ‡YÀ‡ ‰Œ÷ ˙ŸÓŒÂ ¨^ŸÏœ÷ŸÓ›‡ ¯Œk ˙Àc Ïœ·Ÿ˙T«˙ ÈVŒ¨^

÷»ŸÏÃÏ ÁÀÓ »Ÿ‰Õa ‰TŒc ÔÀÂœÓ „Ÿ÷œÁÈÃˆ œÏ ¨^MEœÙŸÓ ˙«cŸÁÃkÕÈ ıL ÈŸÚ»÷ÀŒ̇Æ^

Ù«‰Ãa ÚÃ‰⁄b ¯AŸÚ Ô«‡‹fŒÚ ^Ãk ÏÀ÷«È ÏŸ·Õ˙ ÈÕ·Õ‡ ÏÃˆYŒÂ ^ŸÈ›Ó‡Ãk ¯›‡ Ï⁄÷Œ ¯Ÿ÷ÀÓÀ‰

·Ÿ‡Ã‡ ‰Â‰È ¨«t¤‰¿ÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕÓ ÏŒÏŒÓ» ¨_ÃÏŸa «˙»ÎÃk›Ó ÏÀ÷ÀÏÀ‡ ¨‰ÀÓÕÒ ÔŒÏÀÆ‰

ÔÂÁË·‰ ˙ÂÁÂÎ ÌÂÏ˘Ï ‰ÏÈÙ˙

Óœ÷ ÈŒaÕ‡ _U⁄˙«·Õ‡ ̈ »ÈÃ·Ÿ‰TÀÈ ÌœŸ̂ÁÀÂ ̃ŸÈÃÚ⁄¨·SÈ ‡»‰ Ÿ·À‡ _VŒÁ  ̇ÃiÀÏÕˆ ÈŸ·À‰ ‡Ã‰⁄‚ÀÀ‰

ÏŸÈœ◊Ÿ‡TÕ÷» ÏŸ‡Àk ¯›‰ ˙«ÁÃaœËÀ‰ ¨Ô«ÁÀÓ«ÚŸÚ ÌÈDÃÓ Ïœ÷ŸÓÃ‡ ¯ÃˆYÕÂ »ŸÚÀ‡ ÈV¤‰¿Õ¨»È

Óœ‰  ÔÃlŸ·ÀÂ Ô«ŸÚÃÓ „œaEÃÓ ¯œŸ̂ÈUœÓ» Ìœ‰ ÔÃiÀ‰ ÌÃbÀÚ Ï«„ÃÏ „Ÿ‰ ‡«·ÀÚ⁄·TÀ·» ‰ŸÎÀÏ

ÓÀ÷ Ì«˜Œ‰Õa ̈ ÌÃiÃaÀ÷Àa ̈ ‰À‡⁄Âœ·» ̄ ÈÃiÀÈ ÆÌœzÕ‡ ‰Â‰È ÔŒÈ«‡ ̇Ÿ·Õ‰ »ÈÃwÀÓœÚ ÌÈÀÏÕ »ÈœbÀÙœÌÈ

ÏœÙŸÕ‰ÈŒ‰ ÆÌÃwÀa ÷«„ÀÈ ‡»‰ _»¯œ÷ŸÓ›Â ¯ŸÈÃvœ‡ ÏÈŒÁ ˙ÃiÀÏÕÓ »ÈœkÀˆ ÏÀÂ ‰TŸÓ» ‰J»ˆœkÀÏ

Œ‚ÃÓ» ÚÃÁ⁄ÏÀÂ ¨‰ŸÈœ÷ŸÏÃa ÁŸÎTÀÂ ‰Ÿ‰ÃŸ̂ÏÀÁÀa ‰ŸÎÀÓ ÏÃÚ⁄◊ÕÈ ÈŸ‰ÈBŒÈ ÆÌÃaEÕ«◊ ¯Ÿ‡Õ»È

דברים ל, ד-ו

  תפילה זו נוסדה בראשיתה כתפילה לשלום חיילי צה"ל על ידי הרבנותתפילה לשלום כוחות הבטחון:

הראשית לישראל.

יסיר את ערלת הלב, יפתח את הלב לשמוע וללמוד.ומל... את לבבך:  בני העם המפוזרים במקומות הרחוקים.     נדחך:

תפארת גדולת כוחך.  הדר גאון עזך:המצפים לגאולה.     מחכי קץ ישועתך:כוון את מחשבותינו ורגשותינו.     יחד לבבנו:

מהרי הלבנון שבצפון ועד מדבר מצרים שבדרום, מן הים התיכון שבמערב ועד לערבה שבמזרח.  מן הלבנון וכו':∞  

יכניע. ידבר: מצוקה, מכאוב.     צוקה:
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 ראש החודש היהודי תלוי בהופעת הירח, והחודשים עשויים להיות בני עשרים ותשעה ברכת החודש:

ובמקרה זה מציינים שני ימי ראש חודש: היום השלושים בחודש האחד והיום[יום או בני שלושים יום 

. כיום לוח השנה הוא קבוע, אבל בתקופת חז"ל נהגו לקבוע את ראש החודש]הראשון בחודש שלאחריו

. אם עדותם נתקבלה, היו]משנה, ראש השנה, פרק א[על פי עדים שבאו והעידו כי ראו את מולד הירח 

מודיעים באמצעים שונים על תחילתו של חודש חדש. לזכר מנהג זה החלו בימי הגאונים להודיע בפומבי

פרט לשבת שלפני[על מועדו של ראש החודש ולברך אותו, דבר שנעשה בשבת שלפני ראש החודש 

.]ראש חודש תשרי, הוא ראש השנה

בראשית המאה[ נוסח התפילה שהיה האמורא רב ]בקיצורים[בתלמוד הבבלי זה   יהי רצון מלפניך:

 אומר יום יום בסיום תפילתו.]השלישית

zÃÁŸzÕ‰ÈŒÂ ÌœÚÈÃhŸa ÌVŸÎŒŒ̇È ¯ŸÚ»÷À·» ‰ÃÚ⁄ËŒ ˙WœvÀÂ ÆÔ«ÁœiRÈÃa ÌÀ‰Œ‰ ÌÃkÀk ¨·»˙œÈ

‡ ‰Â‰È¤‰¿ÕÎÈŒ‰ ÌÃ‰›ÏÕÚ _œnÀÎŒÏ ÌŸ‰œlÀÁÕÏ ÌÀÎŒÚ Ìœ‡ Ì›ÈŸ·ÕÎÈŒÌ

ÏŸ÷«‰œÚÈÃ‡ ŒŸ̇ÎŒÂ ¨ÌŸ›Ó‡Ã‡ ¯ÀÓÕÆÔ

Æ≤≥μ ßÓÚ· ÏÏÎ Í¯„· ‰ÎÈ˘ÓÓ ‰ÏÈÙ˙‰

˘„ÂÁ‰ ˙Î¯·

∫ÔÊÁ‰Â Ï‰˜‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘„ÂÁ ˘‡¯ ÏÂÁÏ „È˙Ú ‰È¯Á‡Ï˘ ÚÂ·˘· ¯˘‡ ˙·˘·

Ó Ô«ˆTœlŸÙÀŒ¨^È‡ ‰Â‰È ¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡ÕÈ

‡⁄˙«·Õ÷ ¨»ÈŒzŸÁÃcÕÚ ÷ÀÏÕ‡ »ÈŒ‰ ˙ÃÁ›‰ ÷CÃfŒÏ ‰Ÿ·«ËÀ‰

ÂŸÏœ·ŸÎTÀÂ Æ‰Ÿœ̇zŒÏ ÔÀÁ »Ãiœ‡ ÌÈ⁄Î»¯œÁ ¨ÌÈÃiœ÷ ÌÈŒ÷ ÏÀ¨Ì«Ï

ÁÃiœÌÈ÷ Œ·«Ë ÏÀÁ ¨‰Ãiœ÷ ÌÈŒa ÏŸÎTÀ¨‰

ÁÃiœÌÈ÷ Œt ÏÃYÀÒÀÁ ¨‰Ãiœ÷ ÌÈŒÁ ÏœÚ ı»l⁄À̂¨˙«Ó

ÁÃiœÌÈ÷ ŒiÕa ÷À‰ŒÈ Ìœ‡YÃ÷ ˙ÀÓÃÈœÂ ÌŸÈœ‡YÃÁ ˙ÕËŸ¨‡

ÁÃiœÌÈ÷ Œ‡Õa ÔÈÀ‰Œ÷»a ÌÀÎ» ‰ŸÏœnÀÁ ¨‰Ãiœ÷ ÌÈŒÚ Ï›÷ŒÂ ¯ŸÎÀ¨„«·

ÁÃiœÌÈ÷ ŒzŸ‰Õ· ‡À‡ »Ã‰⁄·ÃÂ ‰T«z ˙ŸÈœ‡YÃ÷ ˙ÀÓÃÈœ¨Ì

ÁÃiœÌÈ÷ ŒiŸÓÃlÕÓ ‰Â‰È ‡œ÷Ÿ‡⁄Ï ˙«ÏœaÕÏ »Ÿ·«ËÀ‡ ¨‰ÀÓÕÒ ÔŒÏÀÆ‰

‰„ÈÓÚ

דברים כ, ד

היזהרות שלא לחטוא.  יראת חטא:.   ]ישעיה נח, יא[בריאות טובה   עצמות:     חלוץ   של בריאות.  ארוכים:∞ 

ÈŸ‰œÈ
בעקבות תלמוד בבלי

ברכות טז ע"ב
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Æ‰·Ï‰ „ÏÂÓ Ï˘ ˜ÈÂ„Ó‰ „ÚÂÓ‰ ÏÚ ÊÈ¯ÎÓ È‡·‚‰˘ ÌÈ‚‰ÂÂ

ÆÂ˙Â‡ ‰È·‚‰˘ ÈÓÓ ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ ˙‡ Â„ÈÏ Á˜ÂÏ ÔÊÁ‰
∫ÂÈ¯Á‡ ¯ÊÂÁ ÔÊÁ‰Â ¯ÓÂ‡ Ï‰˜‰

Óœ÷ ÈŒÚÀ◊À ‰œqœÏ ÌÈÃ‡⁄˙«·Õ»ÈÂ Ÿ‚À‡Ã˙«‡ ÏÀÓ ÌÕÚÃ·ŸÏ ˙»„ŸÁÕ¨˙»¯

È ‡»‰œ‚Ÿ‡Ã˙«‡ ÏÀa »ŸÂ ·«¯JœaKÈÕ ıœcÀÁÕÓ »ÈÕ‡ÃaYÃk ÚÃŸ‰ ˙«ÙÀ‡À¨ıW

Á⁄·Õk ÌÈXÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÂ ¨ÏŸ›Ó‡Ã‡ ¯ÀÓÕÆÔ

∫ÂÈ¯Á‡ ¯ÊÂÁ Ï‰˜‰Â ÊÈ¯ÎÓ ÔÊÁ‰

Á ÷‡]›÷C ¸ÈÂÏÙ ̨Èœ‰ŸÈŒa ‰ŸÌ«È ¸ÈÂÏÙ ̨¸∫ÛÈÒÂÓ ̆ „ÂÁ ̆ ‡¯ ÈÓÈ È˘ Ì˘È ̄ ˘‡ÎÂ Ï»ŸÓÀÁfl«˙T

aŸÌ«È ÈÂÏÙ˛ ‰ÃaÀÚ ‡ÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÏ ÏŸ·«ËÀÆ‰

ÔÊÁ   ÈŸÁÃcŸ÷Õ‰ »‰ÃwÀa ÷«„À‡»‰ _»¯

ÚÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÚ ÏÃa «nÕÈ ˙Èœ◊Ÿ‡TÕa ÏŸÎÀÓ ÏÀ÷ Ì«˜Œ‰ÕÌ

ÏŸ·«ËÀÂ ‰ŸÏœ·ŸÎTÀÏ ¨‰Ÿ◊ÀÏ» Ô«◊Ÿ◊œÓŸÁÀ¨‰

ÏœÚ»÷ÈÀÏ» ‰ŸŒÁÀÓÀÏ ¨‰ŸÙÃYÀÒÀ·«Ë ‰ÀÏ» ‰ŸÎÃÏŸkÀÏÀ¨‰

ÏŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœÏ» ÌÈŸ÷À¨Ì«Ï

Ïœ÷ŸÂ ˙«·«Ë ˙«Ú»ÓŸÏœ·Ÿ¨˙«·«Ë ˙«¯«◊

¸∫ÌÈÙÈÒÂÓ Û¯ÂÁ· ÂŸÏœ‚Ÿ÷ÀÓœa ÌÈŸÚœzÀÌ˛

ÂŸÏœ‡»ÙYÀ÷ ‰ŸÏÕÓÀÂ ‰ŸÏœ‚Ÿ‡‹lÀ·«¯O ‰À¨‰

ÂŸ›Ó‡Ã‡ ¯ÀÓÕÆÔ

Æ·˘ÂÈÂ ¯ÊÂÁ ‡Â‰Â Â˙Â‡ ‰È·‚‰˘ ÈÓ Ï˘ ÂÈ„ÈÏ ¯ÊÁÂÓ ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ

 שבו נראה הירח לראשונה בתחילת החודש.]בשעות, דקות וחלקי דקות[  המועד המדויק מולד הלבנה:

בקשת הגשמים נוהגת רק בתקופת השנה שבה מבקשים את הגשם גם בתפילת  ולגשמים בעתם:

.]ראה עמ' 21[העמידה 

יביא את החודש החדש.  יחדשהו:לאחר שיתקבצו הגלויות יתחברו כל ישראל זה עם זה וישכנו יחדיו.     חברים כל ישראל:∞  
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,]שהחלו בסוף המאה האחת-עשרה[  תפילה שבאה לעולם באירופה לאחר מסעי הצלב אב הרחמים:

ובה בקשה מן ה' שיזכור את כל מקדשי השם ואף ינקום את נקמתם משוחטיהם. בדורנו אפשר לכוון

בתפילה זו גם אל זכרם של חללי השואה ושל כל מי שאיבדו את חייהם על קידוש השם. כיוון שתפילה

 כגון בשבתות—זו נתפסת כמעין הזכרת נשמות, אין היא נאמרת בשבתות שיש בהן חגיגיות מיוחדת 

 ויש בעניין זה—שמברכים בהן את החודש, או כשמתקיים בבית הכנסת באותה שבת טכס ברית מילה 

הבדלי מנהגים רבים בין הקהילות.

באחרית הימים ישבחו האומות את עם ישראל ויכירו  הרנינו וכו':מכינוייו של ה'.     צורם:      ...קונםיזכור.     יפקד:∞  

ונקיתי ואת העם על ייסוריהם. ]"אדמתו"[בגדולתו, כאשר ינקום ה' באויבי העם ששפכו את דמו, ובכך יפייס את הארץ 
למה ישאלו  למה יאמרו וכו':  ה' ינקום על הדם שנשפך וטרם נוקם, ולאחר מכן יכון משכן ה' בציון.   דמם וכו':

הגויים בלעג "איה אלהיהם" של ישראל?! כאשר ינקם ה' נקמה גדולה על שפיכת דם ישראל, ידעו הגויים ויודו כי מאת

ה', אשר ממידותיו לתבוע את דם הנרצח מיד רוצחו, זכר ושם אל לבו את  כי דרש דמים וכו':ה' באה הנקמה.   

ה' יעשה דין באויבי העם, ימחץ את ראשיהם ויפיל מהם ידין בגוים וכו': הסובלים והמעונים ולא התעלם מזעקתם.   

חללים רבים על פני שטח גדול ונרחב, עד שדמם יזרום אל נחלי המים. כך ירומם ה' את ישראל וינשאם.

∫‡·‰ ÚË˜‰ Ì‚ ¯Ó‡ ÏÏÎ Í¯„·

‡Ã‰ ·ÀÁU⁄ÓœÎ«÷ ÌÈÕÓ ÔŸÓ«¯œa ̈ ÌÈŸÁU⁄ÓÀ‰ ÂÈÀÚ⁄Ó»ˆœÈ ‡»‰ ÌÈœÙŸa „SŸÁU⁄Óœ‰ ÌÈÃÁ⁄ÒœÌÈDÈ

ÂŸ‰ÃÈŸ÷ÀÂ ÌÈXŸ‰ÃzŸÓœÓÈœ‰O ¨ÌÈœ‰ ˙«lÃw›÷ ÷CŒnÀÒŸ »¯ÃÙŸ÷ÀÚ ÌÃgHO ÏÃ‰ ˙ÃgÕ¨Ì

‰ÃpŒ‡¤‰À·œÂ ÌÈŸ‰ÃpŸÚœÓÈœa ÌÈŸÁÃiÕ‰ÈŒ·» ¨ÌŸ˙«ÓÀ ‡¿ ÌœÙŸ¨»„T

ÓœpŸ÷ÀÓ» »lK ÌÈXÕ‡⁄b ˙«ÈTÀ·ÕÏ »¯ÃÚ⁄«˜ Ô«ˆY ˙«◊ÀÂ ÌŸÁÕÙŒÈ ÆÌT»ˆ ıœÊŸkŸ‡ ÌV¤‰¿Õ»È

ÏŸ·«ËÀÚ  ‰œ÷ ÌŸ‡Àˆ ¯ÃcœÏ«Ú ÈLÈÀÂ ¨ÌŸÈœŸÏ ÌSŸÚÕÈÕ »ÈœÓOÃc ˙ÃÚ Ì⁄·À‰ ÂÈ@ÃgÀ¨_»Ù

kÃkÀa ·»˙ŸÓ ˙U«˙›÷Œ‡ ‰œ‰ ÷ÈÀ‡¤‰¿œ‰ ∫ÌÈÃYœÈ«‚ »ÈœÚ ÌÃ¨«n

kœÚ ÌA È⁄·ÀÈ ÂÈ@œÂ ¨Ì«wŸÀÈ ÌJÀ÷œÏ ·ÈŸÀ̂Â ¨ÂÈTŸÎœtŒ‡ ¯ÃÓEÀÚ «˙ÃÆ«n

 ÔÊÁÂ  ŸÚÃÈ ÏŸÚ ÈB⁄·À‰ ^ÈCÃpŸ·œ‡Èœk ÌÈÀÏ ·»˙ÕÓ‡›Â ∫¯ŸœwÕ˙Èœc ÈÀÓÀ ‡¿ ÌœwÕ˙Èœ¨È

ÂÃ÷ ‰Â‰È›ÎÕa ÔŸœ̂·» ÆÔ«iŸÎœŸ̇·Õ‰ ÈÃw› ÷CŒ‡¤ÓÃÏ ∫¯ÀnÀÈ ‰›Ó‡Ÿ‰ »¯ÃÈ«bœÌ

‡ÃiÕ‡ ‰¤‰¿Õ‰ÈŒÈ ÆÌœeÀa ÚAÃÈ«bœÏ ÌŸÚÕÈÕ »ÈœÓOÃc ˙ÃÚ Ì⁄·À‰ ^ÈCÃgÀÂ Æ_»ÙŸÓ«‡Õ∫¯

kœc ÷VI ÈÀÓœ˙«‡ ÌÈÀÊ ÌÀÎÀ÷ ‡¿ ¨¯ÀÎÃˆ ÁÃÚ⁄Ú ˙K⁄ÀÂœÆÌÈ

ÂŸÓ«‡ÕÈ  ∫¯Àa ÔÈDÃÈ«bœÓ ÌÀÏÕ‚ ‡ŸÂœÓ ¨˙«iÀÁÃÚ ÷‡] ıÃ‡ ÏŒaU ıWÀÓ Æ‰œpÃÁÃÏ

aÃcŒÈ _Wœ÷ŸzŒÚ ¨‰Ãk ÏÕÈ ÔÀÆ÷‡] ÌÈX

בעקבות שמואל-ב א, כג

דברים לב, מג

יואל ד, כא

תהלים עט, י

תהלים ט, יג

תהלים קי, ו-ז



˜¯È‡˙ ‰˙Â¯‰ Â‰‰ÙË¯‰

236

÷«ÈŸ·Õ· ÈÕ˙ÈŒ  ¨^È „«ÚŸ‰ÃÏŸq ^»ÏŒÏÀ∫‰

‡Ã÷Ÿ‰ ÈVÀÚÀ Ì÷ŒkÀÎÀ‡  ¨«l ‰Ã÷Ÿ‰ ÈVÀÚÀÌ

÷Œ‡ ‰Â‰È¤‰¿Àz ∫ÂÈŸ‰œlÀÏ ‰ŸÂ@œ„

‡⁄Ó«¯œÓŸ‡ ^¤‰«ÏÃ‰ ÈÃnŒÏŒÂ _Ã‡⁄·ÀÎYÀ÷ ‰œÓŸÏ ^ŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒ∫„

aŸÎÀ‡ Ì«È Ï⁄·ÀÎYŒjÀÂ ¨Ã‡⁄‰ÃÏŸÏÀ÷ ‰œÓŸÏ ^ŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒ∫„

bÀÓ» ‰Â‰È Ï«„Ÿ‰‹lÀÓ ÏŸ‡›Â ¨„ŸÏœ‚ŸlHÀ‡ «˙ÕÁ ÔÈÕ∫¯M

cÏ ¯«ŸÈ ¯«„Ÿ÷ÃaÃÓ ÁÃÚ⁄◊Œ‚» ¨^ÈŸ˙]»·ŒÈ ^ÈÃbœ∫»„È

‰⁄k ¯AŸÂ ¨^C«‰ „«·Ÿ·DŸ ÈVœÙŸÏŸ‡›Œ̇‡ ^ÈÀ◊œÁÈÀ∫‰

ÂŒÚ¤‡Y« Ê»Ê›̇ŒÈ ^È›Ó‡Õ‚» ¨»¯Ÿl»„ÀŸ̇‡ ^⁄ÒÃtŸpWÀ∫‰

ÊÕÎŒ·»Ë ·U ¯ŸÈ ^ÃaœÂ ¨»ÚÈŸœ̂˙JEŸÈ ^ŸpUÕ∫»

ÁÃÂ Ô»pŸ‡ ¨‰Â‰È Ì»ÁUŒ‡ _WÃtÃÈœ‚» ÌŸÁ Ï@ÀÒŒ∫„

ËÏ ‰Â‰È ·«Ãk›Â ¨ÏŸÁU⁄ÓÀÚ ÂÈÃk ÏÀÓ ÏÃÚ⁄◊À∫ÂÈ

Èk ‰Â‰È ^»„«ÀÓ ÏÃÚ⁄◊ŒÂ ¨^ÈÃÁ⁄ÒœÈ ^ÈCÈŸ·ÀÎ»ÎYÀ∫‰

kŸÓ „«·ÃÏŸ˙»ÎŸÈ ^›Ó‡Õ‚» ¨»¯Ÿ˙T»·ŸÈ ^ŸaAÕ∫»¯

ÏŸÚÈD«‰ÃÏ œ·ŸÕ‰ ÈÀ‡Àb Ì@Ÿ˙]»·ÀÎ» ¨ÂÈŸ‰ „«·⁄Ó ¯AÃÏŸ∫«˙»Î

ÓÃÏŸ˙»ÎŸÓ ^ÃÏŸk ˙»ÎÀÚ Ï›ÏÀÓœÓ» ¨ÌÈŒÓŸ÷ÃÏŸzŸa ^ŸÎÀÂ ¯«c ÏÀ∫¯I

ÒÓ«ÕÏ ‰Â‰È _ŸÎÀ‰ ÏÃp›ÙŸÏœÂ ¨ÌÈŸÏ ÛL«ÊŸÎÀ‰ ÏÃkŸÙ»Ùœ∫ÌÈ

ÚÕÈÕÎ È›‡ ÏÕÏŒÈ ^ÈŸ◊ÃaÕÂ ¨»¯Ÿ‡ÃzÀ˙« ‰ÕÏ ÔÀ‰Œ‡ ÌŒ‡ ˙ÀÎŸÏÀa ÌŸÚœ∫«z

t˙«ÕÁÃ‡ ŒÈ ˙ÀÓ» ¨^CÃ◊ŸaœÚÈÃÏ ŸÎÀÁ ÏÃ∫Ô«ˆT È

Ã̂cœa ‰Â‰È ˜ÈŸÎÀc ÏŸÎTÀÂ ¨ÂÈŸÁÀÒœa „ÈŸÎÀÓ ÏÃÚ⁄◊À∫ÂÈ

JÏ ‰Â‰È ·«¯ŸÎÀ‡YS ÏÀÏ ¨ÂÈŸÎ›‡ Ï⁄÷ŒÈ ¯œ‡TO‹· »‰Œ‡¤ÓŒ∫˙

תהלים פד, ה

תהלים קמד, טו

תהלים קמה ‡Ã÷ŸÈV

  ראה עמ' 150.אשרי:
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YÈ Ô«ˆŸ‡VÀÈ ÂÈÃÚ⁄◊ŒÂ ¨‰Ÿ‡Œ÷ ˙ÃÂŸÚÀÀ̇È Ìœ÷ŸÓÃÂ ÚŸ÷«ÈœÚÈÕ∫Ì

÷Ó«Õ‡ ‰Â‰È ¯Œk ˙À‡ Ï›‰⁄·ÀÂ ¨ÂÈŸ‡Õk ˙À‰ ÏÀ÷YÀÚœÈ ÌÈÃ÷ŸÓœ∫„È

   ÔÊÁ zŸ‰œlÃÈ ‰Â‰È ˙ŸaAŒt ¯œÂ Èœ·ÈÀk _VÀa ÏÀ◊À÷ ¯ÕÏ «÷EJ ÌŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒ∫„

ÂÃ‡⁄ÃÁŸ »Ÿ·ÀÈ _VÀÓ dÕÚÃzÀÂ ‰ŸÚÃÏ«Ú „À‰ ÌÃÏŸÈ»ÏÀ∫d

˘„Â˜‰ ÔÂ¯‡Ï ¯ÙÒ‰ ˙¯ÊÁ‰

∫¯ÓÂ‡Â Â„È· ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ ˙‡ Á˜ÂÏ ÔÊÁ‰

ÈŸ‰ÃÏŸ‡ »ÏŒ÷ ˙Õk ¨‰Â‰È Ìœ Èœ◊ŸbÀ÷ ·ŸÏ «ÓŸ·ÃÆ«c

‰¯È˘   Ú «„«‰Ã‡ ÏŒÂ ıWŸ÷ÀÓÀÈœÂ ÆÌÃiÀÏ ÔWM ÌWŸÚÃz ¨«nŸ‰œlÀÏ ‰ŸÎÀÁ Ï⁄Òœ¨ÂÈ@È

Ïœ·ŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÃ‰ ¨«·]O ÌÃÏŸÈ»ÏÀÆd

ÔÂ¯‡‰ Ï‡ ‰ÎÈÏ‰‰ Æ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒÏ ˜˘Â ¯Â·Èˆ‰˘ ÌÈ‚‰ÂÂ ˘„Â˜‰ ÔÂ¯‡ ÔÂÂÈÎÏ „ÚÂˆ ÔÊÁ‰
∫¯ÂÓÊÓ ˙¯ÈÓ‡· ‰ÂÂÏÓ

ÓœÊŸÏ ¯«ÓŸÂ@œ‰ Æ„ÀÏ »·Ãa ‰Â‰ÈŸÕ‡ ÈÕÏœÌÈ‰ ¨ÀÏ »·Ãk ‰Â‰ÈÀÂ „«·ÀÚ›∫Ê

‰ÀÏ »·Ãk ‰Â‰ÈŸ÷ „«·Ÿ‰ ¨«Óœ÷ŸzÃÁ⁄Ï »ÂÃa ‰Â‰ÈŸ‰Ã∫÷CS ˙UE

‰Â‰È Ï«˜Ú Ã‰ ÏÃnÀÈœ‡ ÌÕ‰ ÏÃkÀ‰ „«·œÚYœÚ ‰Â‰È ¨ÌÈÃÓ ÏÃÈœaU Ìœ∫ÌÈ

‰Â‰È Ï«˜a Ãk›ÁÃa ‰Â‰È Ï«˜ ¨Œ‰À∫¯@

‰Â‰È Ï«˜÷ ›·Õ‡ ¯⁄ÊTœÂ ¨ÌÈÃÈŸ÷ÃaÕ‡ ‰Â‰È ¯Œ‡ ˙ÃÊYÕ‰ ÈÃlŸ·À∫Ô«

 טכס ההחזרה משופע במזמורי שבח לה' ולתורה, כולל פסוקים שעניינם החזרת הספר לארון הקודש:

במסעות ארון הקודש במדבר ובהקמת המשכן והמקדש.

 אמירת מזמור זה בשעת הכנסת הספר ידועה מימי הביניים בלבד. הוא נבחר למעמד זה מזמור לדוד:

 נושאים—מן הסתם משום שיש בו קריאה לשוכני שמים ויושבי ארץ להתאחד במתן שבח וכבוד לה' 

המתאימים למעמד סיום הקריאה בתורה והחזרת ספר התורה לארון. לביאור המזמור ראה עמ' 56.

תהלים קטו, יח

העם הקרוב אליו, ישראל.  עם קרבו:     ינשא, יתן גדולה וכוח.    וירם קרן:

תהלים קמח, יג-יד

תהלים כט
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ÂÃiÃk ÌBÈNYŸÚ «ÓÕ‚ŒÏ ¨ÏŸ·ÀÂ Ô«Ÿ◊œk Ô«ÈYŸ· «ÓŒ‡Y ÔÕÓœ∫ÌÈ

‰Â‰È Ï«˜Á ›Õ̂Ï ·Ã‰⁄‡ ˙«·Õ∫÷

‰Â‰È Ï«˜È ÀÁœÓ ÏÈœaEÀÈ ¨¯ÀÁœÓ ‰Â‰È ÏÈœaEÃ∫÷BJ ¯

‰Â‰È Ï«˜È ŸÏ«ÁÕ‡ ÏÃiÀÂ ˙«ÏÃiŒÁ¤◊›È ÛŸÚÀ·» ¨˙«¯Ÿ‰ÕÎÈÀk «Ï‹‡ «l›ÓÕk ¯À∫„«·

‰Â‰ÈÏ ÃnÃÈ Ï»aÀ÷ÀÂ ¨·ÃiÕ÷ŒÓ ‰Â‰È ·ŒÏŒÏ _ŸÏ«ÚÀ∫Ì

‰Â‰ÈÚ ›Ï ÊŸÚÃÈ «nœzÕÈ ‰Â‰È ¨ÔŸ·À‡ _VŒÚ ˙Ã· «nÃgÀ∫Ì«Ï

ÔÊÁ‰ È„ÈÓ ¯ÙÒ‰ ˙‡ Ï·˜Ó ¨Â˙Â‡ Á˙ÂÙÂ ¯ÊÂÁ ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ ˙‡ˆÂ‰Ï ÔÂ¯‡‰ ˙‡ Á˙Ù˘ ÈÓ
Æ‡·‰ ÚË˜‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡Ï ¯‚ÂÒ ‡Â‰ ÔÂ¯‡‰ ˙‡ ÆÂÓÂ˜ÓÏ Â¯ÈÊÁÓÂ

·»Ÿ‹Á›È ‰›Ó‡Ã¯·»÷ ∫À·X ‰Â‰È ‰Ÿ‡ ˙«·ÃÏŸÙÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕÆÏ

Ó»˜ÀÏ ‰Â‰È ‰œÓŸÁ»ÀŒ̇‡ ¨^ÃzÀÂ ‰Ã‡⁄Ú Ô«¯‹fŒÆ^

k›‰⁄ŒÈ ^ÈœÏŸaŸˆ »÷ŒÂ ¨˜CÃÁ⁄ÒœÈ ^ÈCÈŸpUÕÆ»

aÃÚ⁄c ¯»·ÀÂœÚ „Ã·ŸcŒ‡ ^Ãz ÏÀ÷Õt ·ŸÕÓ ÈŸ÷œÁÈŒÆ^

kœÏ ÈŒ ·«Ë ÁKÀÃ̇zœÏ ÈÀÎŒ˙T«z ¨Ìœ‡ ÈÃz ÏÃÚ⁄Ê›Æ»·

ÚÕÁ ıÃiœ‰ ÌÈœÏ ‡ÈÃnÃÁ⁄Êœa ÌÈNÈÀÂ ¨dŸ˙›ÓŸÎŒ‰ÈÀÓ Ÿ‡‹gÀÆ¯

cŸÎTŒ‰ÈÀÎYA Õ È›ÚÃÂ ÌŸÎÀ ÏŸœ̇·È›Œ̇‰ÈÀ÷ ÀÆÌ«Ï

‰⁄÷œ·ÈÕ‡ ‰Â‰È »ÕÏŒÂ ^ÈŸÀ·»÷ÀÁ ¨‰ÃcÕÈ ÷ÀÓÕk »ÈŸÆÌCM

נראה שהזכרת הקשר הישיר ששרר בין עם ישראל לבין ה' באמצעות  ארון הברית, הן בשנות  השיבנו וכו':

הנדודים במדבר והן בירושלים, היא שהביאה להוסיף כאן את הבקשה להשיב על כנו קשר מיוחד זה.

בעת חניית עם ישראל במדבר, כשהארון עצר אף הוא ממהלכו, ביקש משה מה' שיתן לעם הגדול  ובנחה יאמר:∞  

פסוקים  קומה ה' וכו':.   ]]ישעיה ל, טו[ו"שובה" הוא מלשון "שובה ונחת" [ שלוה ומרגוע ]"רבבות אלפי ישראל"[

אלה הם דבריהם של נושאי ארון הברית, בשעה שהביאוהו לירושלים בימי דוד, ועניינם בקשה מן ה' שישכון במקום

התורה היא דבר  לקח טוב וכו':יזכו לעבדך ולהורות את העם משפטי צדק.     ילבשו צדק:שנקבע למנוחת הארון.   

; האוחזים בה זוכים לאריכות ימים ואושר וההולכים בדרכיה זוכים לנעימות ולשלום.]"לקח טוב"[שאדם קונה וערכו רב 

דבר י, לובמ

תהלים קלב, ח-י

משלי ד, ב

 משלי ג, יח

משלי ג, יז

אאיכה ה, כ
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˘È„˜ ÈˆÁ

ÈœŸ̇bÃcÃÂ ÏŸÈœŸ̇cKÃ÷ ÷ŸÓÕaU dÀÆ‡

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÚÀÏŸÓÀc ‡œ· ÈŸÎ ‡Tœ˙»ÚYÕÂ ¨dŸÈÃÓŸÏœ_È

ÓÃÏŸ˙»ÎÕÂ dŸÈÃŸ̂ÓÃt Á‹JYÕÂ dœÓ ·VJÈŸ÷œÁÈÕÆd

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÁÃiÕ·» Ô«ÎÈŸÓ«ÈÕ·» Ô«ÎÈŸÁÃiÕc ÈŸÎÀa ÏÕ˙È

Èœ◊Ÿ‡TÕa ¨ÏÃÚ⁄‚ÀÏÀ·» ‡œÊŸÓÃ¨·ÈXJ Ô

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÈ ÆÔŸ‰Õ÷ ‡ŸÓÕaU dÀÓ ‡Ÿ·ÀÏ _UŸÚÀÏÃÌ

Ï»ŸÚÀÏŸÓÕÚ ÈÀÏŸÓÃiÀÆ‡

ÈœŸ̇aÀÂ _UŸÈœ÷ŸzÃaÃÂ ÁŸÈœŸ̇tÀ‡ÃÂ ¯ŸÈœŸ̇Ó«¯ÃÌ

ÂŸÈœŸ̇ÃrÕÂ ‡ŸÈœŸ̇‰ÃcÀÂ ¯ŸÈœŸ̇ÚÃlŒÂ ‰ŸÈœŸ̇‰ÃlÀÏ

÷ŸÓÕc dŸ÷ERÀa ‡ŸÆ‡»‰ _ÈX

‡ÀÓÕÆÔ

ÏŸÚÕlÀÓ ‡œk ÔÀa ÏœÎYÀÀ̇‡  ¸· ˙·˘˘Â·‰∫

ÏŸÚÕlÀÏ ‡ŸÚÕlÀÓ ‡œkÀa ÏœÎYÀÀ̇‡˛

ÂŸ÷œ˙TÈÀz ‡‹÷ŸaŸÁÀÀ̇Â ‡ŸŒÁ¤ÓÀÀ̇‡

cÃ‡⁄Óœa ÔTÈŸÚÀÏŸÓÀÂ ¨‡Ÿ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

חוליית מעבר מקריאת התורה וההפטרה אל תפילת מוסף. ראה עמ' 205.  חצי קדיש:

∫ÌÂ‚¯˙

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È
¸ÔÓ‡˛Æ

ÍÈÏÓÈÂ ÂÂˆ¯Î ‡¯·˘ ÌÏÂÚ·
ÆÂÁÈ˘Ó ·¯˜ÈÂ Â˙ÚÂ˘È ÁÈÓˆÈÂ Â˙ÂÎÏÓ

¸ÔÓ‡˛Æ

˙È· ÏÎ ÈÈÁ·Â ÌÎÈÓÈ·Â ÌÎÈÈÁ·
¨·Â¯˜ ÔÓÊ·Â ‰¯‰Ó· Ï‡¯˘È

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â
¸ÌÏÂÚÏ ¨Í¯Â·Ó ÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ È‰È ÆÔÓ‡

ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ˛Æ
ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ

Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘
¸ÔÓ‡˛Æ

 ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ¸·∫‰·Â˘ ˙·˘

˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ˛

¨˙ÂÓÁ‰Â ˙ÂÁ·˘˙‰ ¨˙Â¯È˘‰Â
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ¨ÌÏÂÚ· ˙Â¯Ó‡‰

¸ÔÓ‡˛Æ

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

ÔÊÁÂ Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜
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˙·˘Ï ÛÒÂÓ
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  תפילה הנאמרת בהזדמנויות שונות בנוסף לשלוש תפילות היום הרגילותתפילת מוסף:

 והיא נוסדה כזכר לקרבן מוסף שהביאו בבית המקדש בהזדמנויות]ערבית, שחרית ומנחה[

אלו בנוסף לקרבן היומיומי, קרבן התמיד. תפילת מוסף ידועה כבר מספרות התנאים

 ובראשי חדשים.]כולל ימות חול המועד[ והיא נאמרת בשבתות, בחגים ]משנה ברכות ד, ז[

נהוג להתפלל תפילה זו מיד לאחר תפילת שחרית וקריאת התורה, אף שההלכה מתירה

לומר אותה גם מאוחר יותר. במרכזה עומדת תפילת העמידה, ונוספו בעקבותיה קטעי

לימוד, פיוט ותפילה שונים, המביאים את תפילת בוקר השבת אל סיומה.



ÓÂÒÛ Ï˘·˙

243

˘ÁÏ· ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙

‡Â·Ó È˜ÂÒÙ

ÍÂ˙ ¨‰ÓÈ„˜ ˙ÂË˜ ˙ÂÚÈÒÙ ˘ÂÏ˘ Ô‰È¯Á‡ÏÂ ˙È¯ÂÁ‡ ˙ÂË˜ ˙ÂÚÈÒÙ ˘ÂÏ˘ ÚÂÒÙÏ ÌÈ‚‰Â
∫˘ÁÏ· ÌÈ‡·‰ ÌÈ˜ÂÒÙ‰ È˘ ˙¯ÈÓ‡

kœ÷ ÈÕ‡ ‰Â‰È ÌŒ‰ ¨‡TOÀ‚ »·›Ï ÏCÕ‰¿‡Õ∫»È

‡⁄IÀ◊ ¨ÈŸÙÀÃ̇z ÈœÙŸzÀÙ» ÁœÈ ÈÃbœz „ÈŸ‰œlÀŒ̇∫^

˙ÂÊÎÂ¯Ó Â‡ ˙ÂÓÂˆÚ ÌÈÈÈÚ‰Â ¨ÂÊÏ ÂÊ ˙Â„ÂÓˆ ÌÈÈÏ‚¯‰˘Î ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙ ˙‡
Æ‰ÏÈÙ˙‰ ¯Â„ÈÒ·

˙ÂÂ˘‡¯ ˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ˘

¸‡˛˙Â·‡ ˙Î¯· 

‰„È˜   aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ¨»È

‡¤‰¿Õ‡ ÈÃ·Ÿ‰TÀ‡ ¨Ì¤‰¿ÕÈ ÈœŸ̂ÁÀÂ ¨˜Õ‰¿‡ÕÈ ÈÃÚ⁄¨·S

‰À‡Õ‰ ÏÃbÀ‰ Ï«„ÃbœÂ ¯«aŸ‰Ã‡ ¨‡T«pÕÚ ÏŒÏŸ¨Ô«È

Ó«bÕÁ Ï⁄ÒÀ·«Ë ÌÈDœ«˜ ¨ÌÈÕ‰ ‰Ãk›¨Ï

ÂŸÎ«ÊÕÁ ¯ÃÒŸ‡ ÈBÀÓ» ˙«·Õ·œ‡«‚ ‡ÈÕÏ Ïœ·ŸÕ· ÈŸÕ‰ÈŒÏ ÌŸÓÃÚÃ÷ ÔŸa «ÓŸ‡Ã‰⁄·ÀÆ‰

 ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â˘ ˙·˘·¸ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ—ÏÈ‚¯Î ‰ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ ˛∫

ÊÀÎŸÏ »VŸÁÃiœÓ ¨ÌÈŒÏŒÁ _ÀÙÕa ıÃÁÃiœÂ ¨ÌÈŸÎÀŸ̇·Õa »ŸÒÕÙŒ‰ ¯ÃÁÃiœÏ ÌÈŸÓÃÚÃŸ‡ ^¤‰¿œÁ ÌÈÃiœÆÌÈ

ÓŒÏŒÊ«Ú _Õ÷«Ó» ¯œÚÈÃÓ» À‚ÕÆÔ

 ‰„È˜a  À‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰À‚Õ‡ ÔÃ·Ÿ‰TÀÆÌ

  על ארבע תפילות העמידה של שבת ראה עמ' 77-76. בכל אחת מהן שבעתפילת העמידה:

ברכות: שלוש ראשונות ושלוש אחרונות הזהות לאלה של ימות החול, וכן ברכה אמצעית, הקרויה

"קדושת היום", והיא מנוסחת באופן שונה בכל אחת מארבע העמידות. לביאור ודיון בכל מרכיבי

תפילת העמידה ראה לעיל, עמ' 15 ואילך. להלן תידון רק הברכה האמצעית, המיוחדת לתפילת

מוסף, וכן הקדושה, שיש לה במוסף נוסח מיוחד ומורחב.

רים לב, גדב

תהלים נא, יז
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¸·˛˙Â¯Â·‚ ˙Î¯· 

‡ÃzÀb ‰œÏ ¯«aŸÏ«ÚÀ‡ Ì⁄IÀ¨ÈÓ ŸÁÃiÕÓ ‰Õœ̇‡ ÌÈÃzÀÏ ·U ¨‰Ÿ÷«‰œÚÈÃ¨

·˜Èı ‡ÂÓ¯ÈÌ∫ ‰ „ÈX«ÓÃhÀÏ   ֹד   ·ÁÂ¯Û ‡ÂÓ¯ÈÌ∫  ÓÃgœ‰ ·ÈÀÁ»¯Ã‰ „ÈX«Ó» ÃbŒ÷ŒÌ

ÓŸÎÃÏŸkÕÁ ÏÃiœa ÌÈŸÁŒÒŒÓ ¨„ŸÁÃiÕÓ ‰Õœ̇a ÌÈŸÁU⁄ÓœaU ÌÈœ¨ÌÈ

Ó«ÒÕÙ« _ŸÏœÂ ¨ÌÈŸÙ«¯ÕÏ«Á ‡œÓ» ¨ÌÈÃzœ‡ ¯È⁄¨ÌÈX»Ò

Ó»ŸiKÕ‡ Ì¤»ÓÀÏ «˙œ÷ÈÕÕÚ ÈÀÙÀÆ¯

ÓœÎ ÈÀa ^«ÓÃÚÃb ÏŸÓ» ˙«¯»·œÓ«c ÈŒÏ ‰À¨_

ÓŒÏŒÓ _ÕÓœÓ» ˙ÈŸÁÃiŒÓ» ‰ÃŸ̂ÓœÁÈÃÈ ŸÚ»÷ÀÆ‰

 ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â˘ ˙·˘·¸ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ—ÏÈ‚¯Î ‰ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ ˛∫

ÓœÎ ÈÀ‡ ^«ÓÀ‰ ·ÀÁU⁄ÓÀÎ«Ê ¨ÔÕÈ ¯ŸÏ ÂÈT»ˆŸÁÃiœa ÌÈŸÁU⁄ÓœÆÌÈ

ÂŸŒ‡¤ÓÀ‡ ÔÃzÀÏ ‰Ÿ‰ÃÁ⁄Ó ˙«ÈÕœ̇ÆÌÈ

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰ŸÁÃiÕ‰ ‰ÃnÕœ̇ÆÌÈ

¸‚˛ß‰ ˙˘Â„˜ ˙Î¯· 

‡ÃzÀÂ ÷«„J ‰Ÿ÷œÓŸ¨÷«„J ^÷«„O» œa ÌÈŸÎÀÈ Ì«È ÏŸ‰ÃÏŸq ^»ÏŒÏÀ¨‰

kœ‡ ÈÕÓ ÏŒÏŒb _ÀÂ Ï«„Ÿ‡ ÷«„JÀzÀÆ‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰À‡Õ‰ ÏÃwÀÆ÷«„

 ‰Ê ÁÒÂ· ‰Î¯·‰ ˙‡ ÌÈÓ˙ÂÁ ‰·Â˘ ˙·˘·¸ ÔÎ ‰˘Ú ‡ÏÂ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ—˙‡ ÏÈÁ˙È 
‰˙È˘‡¯Ó ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙˛ ∫ aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃnŒÏŒ‰ _ÃwÀÆ÷«„

¸„˛ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ ˙Î¯· 

Æ≤¥∑ ßÓÚ ‰‡¯ Æ¯Á‡ ÁÒÂ· ÂÊ ‰Î¯· ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘„ÂÁ ˘‡¯ ˙·˘·

zœkÃŸzÀ÷ ÃaÀˆT ˙œ˙ÈÀaYJ Ÿ˙«Œ‰ÈÀ¨

œ̂eœ˙ÈÀt Õ÷»¯Œ‰ÈÀÚ œÒ Ìœ ÈV»cŸÒÀÎŒ‰ÈÀ¨
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ÓŸÚÃpŸ‚Œ‰ÈÀÏ ŸÏ«ÚÀk ÌÀÈ „«·œŸÁÀ¨»Ï

Ú«Ë⁄ÓŒ‰ÈÀÁ ÃiœÊ ÌÈÀ¨»Î

ÂŸ‚Ã‰ ÌÀ‰«‡⁄·œc ÌÈŸ·À‰ÈWÀb ŸlHÀa ‰ÀÁÀ¨»¯

‡ÀÓ ÊœqœÈÃ ÈœŸ̂ËÃˆ »»œÈ»»ÕÙ ÈŸÚÀÏŒ‰ÈÀk ÀÆÈ»‡T

ÂÃzŸÃ̂eÕ‡ ‰Â‰È ¨»¤‰¿ÕÏ ¨»ÈŸ‰Ãa ·ÈXOÀaYJ dÃÒ»Ó ÔÃ÷ ÛÃaÀk ˙ÀÆÈ»‡T

ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ‡ ‰Â‰È ¨^È¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ¨»È

÷ŒzÃÚ⁄ÏÕ· »Ÿ◊œÓŸÁÀÏ ‰Ÿ‡ÃˆYÕÂ »Ÿœ̇hÀÚÕa »œ‚ŸÏ»·Õ¨»

ÂŸ÷À ÌÃÚ⁄◊ŒÏ ‰ŸÙÀŒ‡ ^ÈŒaYJ ˙Ÿ˙«·«Á ˙«Õ¨»È

zŸÓœk ÌÈDÈŸÒœÒ»Ó» ÌTEÀÙœk ÌÈŸ‰œÏŸÎÀÀ̇ÆÌ

ÂŸ‡ŒÒ»Ó ˙Ã‰ Ì«È ÛÃgÃaÀ‰ ˙ÃfŒ‰

ÃÚ⁄◊ŒÂ ‰ŸÃÏ ·ÈXOŸÙÀŒa ^ÈŸ‡Ã‰⁄·Àk ¨‰ŸÓœŸ̂ÂÃ«ˆY ˙Œ¨^

kŸ÷ «ÓŒkÀÃ̇·ŸzÀÚ ÀÏÕa »ÈŸ˙T«˙Œ¨^

הנושא המרכזי של ברכת קדושת היום בתפילת מוסף הוא קרבן מוסף  ברכת קדושת היום:

ועניינים הקרובים אליו. הדרישה להזכיר את קרבן מוסף בברכה זו באה כבר בספרות האמוראים

, אך הנוסח שלפנינו ידוע בשינויים קלים רק מספרות הגאונים.]]ח ע"ג[תלמוד ירושלמי ברכות ד, ו [

 בקשה]ב[ העוסק בחביבות השבת; ]ראה להלן[ מבוא פיוטי ]א[הברכה מורכבת מחמישה חלקים: 

 ציטוט הקטע המקראי שעניינו קרבן מוסף;]ג[להקמת המקדש והחזרת עבודת הקרבנות למקומה; 

 בקשות שונות למנוחה ולקדושה.]ה[ תיאור שמחת עם ישראל במלכות ה' וחביבותה של השבת; ]ד[

את ברכת קדושת היום פותח פיוט קצר שבראשי מילותיו מצויות אותיות  תכנת שבת וכו':

, החל בתי"ו וכלה באל"ף, בתוספת חמש האותיות שיש להן גם]תשר"ק[האלפבית בסדר הפוך 

צורות סופיות: מנצפ"כ. הפיוט מופנה אל ה' ועוסק בדיני השבת, בשמחת השבת ובשכרם.

הסדר הנכון  סדורי נסכיה:הדינים הקשורים בשבת.     פרושיה:קיבלת ברצון.     רצית:יסדת, קבעת.     תכנת:∞  
דבריה:הטועמים מטובה של השבת.     טועמיה:המתענגים בה.     מענגיה:של הקרבנות שיש להקריב בה.   

ולהלן יובאו  קרבן מוסף שבת:בדרך הנכונה.     כראוי:הדינים שיש לקיים ביום השבת.     צוויי פעליה:מצוותיה.   
 קרבן התמיד הקרב פעמיים בכל תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם:הפסוקים המקראיים העוסקים בקרבן זה.   

 וקרבן המוסף המצטרף אליו בשבת.]בשחר ובין הערביים[יום 
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ÚÃÈ ÏŸÓ ÈB›÷ŒÚ ‰Ã·ŸcŒÓ ^œtœÎ ÈŸ ¨^C«·kÀ‡À∫¯»Ó

·»Ÿ‰ Ì«ÈÃgÃaÀ÷ ˙ŸÕÎ ÈŸ·À◊œa ÌÈŸÕ÷ ÈÀÀz ‰ŸÓœÓÈœ¨Ì

÷»ŸÕÚ ÈŒ◊Ÿ]œÒ ÌÈ›ÏŒÓ ˙œŸÁÀa ‰ŸÏ»ÏÀ· ‰ÃgŒÓŒÂ ÔŸœÒŸÆ«k

Ú›ÏÃ÷ ˙ÃaÃa ˙Ÿ÷ÃaÃÚ ¨«zÃÚ Ï›ÏÃ‰ ˙ÃzÀÓœÂ „ÈŸœÒŸkÀÆd

Èœ◊ŸÓŸ· »ÁŸÓÃÏŸ˙»ÎŸÓ«÷ ^Ÿ÷ ÈVÃaÀÂ ˙Ÿ‡Y«˜ÕÚ È›Œ¨‚

ÚÃÓ ÌŸcKŸ÷Õ÷ ÈŸ·œÚÈœk ¨È‹lÀÈ Ìœ◊ŸaŸÂ »ÚŸÈœŸ̇ÚÃpŸÓ »‚œ·»hŒ¨^

·»ÃgŸ·œÚÈœˆT Èœ˙ÈÀÂ «a ŸcNÃ÷Ÿ¨«z

ÁŒÓŸcÃÈ ˙ÀÓœ˙‡TJ «˙«‡ ÌÈÀÊ ¨ÕÎŒÏ ¯ŸÓÃÚ⁄◊Õ· ‰Ÿ÷‡VœÆ˙È

‡¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·ÕˆY ¨»ÈÕ ‰À· ‡œÓŸÁ»ÀÕ̇¨»

cKŸ÷Õa »ŸÓœŸ̂ÂŒ̇Â ^ÈŸÕ̇Á ÔŒÏŸa »LŸ˙T«˙Œ¨^

◊ÃaŸÚÕÓ »œ·»hŒÂ ¨^Ÿ◊ÃnÃ ÁÃÙŸ÷Õa »œÚ»÷ÈÀŒ̇¨^

ÂŸËÃ‰ÕÏ ¯œaÕÏ »ŸÚÀ·ŸcŸa ^Œ‡¤ÓŒÆ˙

ÂŸ‰ÃŸÁœÏÈÕ‡ ‰Â‰È ¨»¤‰¿Õa ¨»ÈŸ‡Ã‰⁄·À·» ‰Ÿ÷ Ô«ˆTÃaÃ÷EJ ˙Œ¨^

ÂŸÈÀk «· »Á»ÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÓ ÏŸcKŸ÷Õ÷ ÈŸÓŒÆ^

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰ŸcKÕ‰ ÷ÃgÃaÀÆ˙

Æ‰„ÈÓÚ‰ Ï˘ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ‰È˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ˘· ¨≤¥π ßÓÚ· ‰ÎÈ˘ÓÓ ‰ÏÈÙ˙‰

המתענגים ביום  וקוראי ענג: לביאור הקטע העוסק בקרבן מוסף של שבת ראה עמ' 122.    וביום השבת וכו':
החביב מכל הימים. יסוד המסורת הזו, כנראה, בדרשה  חמדת ימים:.   ]ישעיה נח, יג: "וקראת לשבת ענג"[השבת 

, כאשר "ויכל" נדרש במשמע של]בראשית ב, ב["ויכל אלהים ביום השביעי" :  על מה שנאמר בתורה בקשר לשבת
הענק לנו והנחילנו:      גורלנו.    חלקנו:קבל את מנוחתנו ברצון.     רצה נא במנוחתנו:כליון נפש, כיסופים, חימוד.   

כירושה נצחית.

במדבר כח, ט-י
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˘„ÂÁ ˘‡¯ ˙·˘· ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ ˙Î¯·

·˘·˙ ¯‡˘ ÁÂ„˘ ∫‰Ê ÁÒÂ· ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ ˙Î¯· ˙¯Ó‡

‡ÃzÀÈ ‰ÀÃ̂zYÀÏ«Ú ÀÓŸÓ ^œwŒ¨ÌCk œlœ˙ÈÀÓ ŸÏÃÎ‡ŸzŸa ^Ã‰ Ì«iÃgŸ·œÚÈœ¨È

aÀÁÃzYÀa ÀÓ »œkÀÚ ÏÀ‡ ¨ÌÀ‰Ã·ŸzÀ˙«‡ ÀÂ »ŸˆTœ˙ÈÀa À¨»

ÂŸÓ«¯ÃÓŸzÀÓ »œkÀ‰ ÏÃlŸÂ ¨˙««÷ŸcNÃ÷ŸzÀa »ŸÓœŸ̂˙«Œ¨^È

ÂŸ·ULŸzÀÓ »ÃÏŸkÕÏ »ÃÚ⁄˙@«·Œ ¨^ÂŸ÷œÓŸ‰ ^ÃbÀÂ Ï«„Ÿ‰ÃwÀÚ ÷«„ÀÏÕ˙‡TJ »ÈÀÆ

ÂÃzœzŒÏ ÔÀ‡ ‰Â‰È ̈ »¤‰¿Õa ̈ »ÈŸ‡Ã‰⁄·À÷ ‰ÃaÀÏ ̇ «˙œÓŸÁ»ÀÂ ‰Ÿ÷‡TÕÁ Èfl÷@œÏ ÌÈŸÎÃtÀÆ‰T

Ï»ŸÙœ÷ ÈŒÁÀËÀÏ »‡ŸÙÀŒ‡ ̂ È⁄ÃÁŸÂ »Ã‡⁄˙«·ÕÁ »ÈÀ·YÀÚ ‰œÂ ̈ »VÈŸ÷ÀÓÕa ÌÕÓ ̇ ÈœcOÀ÷Õ¨»

ÂŸ‚ÀÏÀÈ ‰ŸÂ ¨»VJŸ‹hÃk ÏÀÓ „«·œaÕÁ ˙ÈÃiÕ¨»È

ÂŸ‡Õ‡ ÔÈ⁄ÃÁŸÈ »ŸÏ«ÎœÏ ÌÈÃÚ⁄˙«·«Á ˙«◊Õa »ÈŸ·Õa ˙ÈŸÁœ˙TÈŒ¨^

aÃaÃÈœ‰ ˙ÃbÀÂ Ï«„Ÿ‰ÃwÀ÷ ÷«„Œpœ÷ ‡TOœÓŸÚ ^ÀÏÀ¨ÂÈ

ÓœtŸÕ‰ ÈÃiÀ÷ „Œpœ÷ŸzÃlŸÁÀa ‰ŸÓœcOÀ÷ŒÆ^

ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ‡ ‰Â‰È ¨^È¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ¨»È

÷ŒzÃÚ⁄ÏÕ· »Ÿ◊œÓŸÁÀÏ ‰Ÿ‡ÃˆYÕÂ »Ÿœ̇hÀÚÕa »œ‚ŸÏ»·Õ¨»

בשבת שחל בה ראש חודש משתנה ברכת קדושת היום.  ברכת קדושת היום בשבת ראש חודש:

מעתה זו ברכה רחבה יותר העוסקת בבחירת ישראל, בחשיבות השבת ובנושא ראש החודש.

הברכה מוכרת כבר מספרות הגאונים ומצוטטים בה פסוקי המקרא העוסקים בקרבנות שהובאו

בשבת ובראשי חודשים. כן יש בה בקשה להשבת עבודת הקרבנות על מכונה, ובקשות מפורשות

לקראת החודש הקרב. שלושת הנושאים העיקריים של הברכה משתלבים יחדיו בחתימתה: "ברוך

אתה ה', מקדש השבת וישראל וראשי חודשים". סדר הפריטים שבחתימה הוא על פי רמת הקדושה

שלהם: השבת שנתקדשה כבר בבריאת העולם וקדושתה איננה מוגבלת או מותנית; עם ישראל

ית הדין האנושי בכל חודש וחודש.שנתקדש במהלך תולדותיו; ראש החודש הנקבע ומתקדש בידי ב

קרבן ראש חודש  לכפרה:   העמים.  הלשונות:  מתחילת ראשיתו, שכן הבריאה היתה בחינת יש מאין.     מקדם:∞  

 ה', שהוא כבודנו, התרחק מאתנו.  גלה יקרנו:  . ]תלמוד בבלי, שבועות ב ע"א-ע"ב[נועד לכפר על חטאים שונים 

.]בית המקדש:  ויש מפרשים[ממקום חיותנו, ממקור חיינו, הוא ארץ ישראל   מבית חיינו:נלקח בכוח.     נטל:
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ÂŸ÷À ÌÃÚ⁄◊ŒÏ ‰ŸÙÀŒ‡ ^ÈŒaYJ ˙Ÿ˙«·«Á ˙«Õ¨»È

zŸÓœk ÌÈDÈŸÒœÒ»Ó» ÌTEÀÙœk ÌÈŸ‰œÏŸÎÀÀ̇ÆÌ

ÂŸ‡ŒÒ»Ó ˙ŸÙÕ‰ Ì«È ÈÃgÃaÀ‰ ˙ÃfŒÂ ‰Ÿ‰ ÷‡] Ì«ÈÃÁ›‰ ÷CÃfŒ‰

ÃÚ⁄◊ŒÂ ‰ŸÃÏ ·ÈXOŸÙÀŒa ^ÈŸ‡Ã‰⁄·Àk ‰ŸÓœŸ̂ÂÃ«ˆY ˙Œ¨^

kŸ÷ «ÓŒkÀÃ̇·ŸzÀÚ ÀÏÕa »ÈŸ˙T«˙Œ¨^

ÚÃÈ ÏŸÓ ÈB›÷ŒÚ ‰Ã·ŸcŒÓ ^œtœÎ ÈŸ¨^C«·

kÀ‡À∫¯»Ó

·»Ÿ‰ Ì«ÈÃgÃaÀ÷ ˙ŸÕÎ ÈŸ·À◊œa ÌÈŸÕ÷ ÈÀÀz ‰ŸÓœÓÈœ¨Ì

÷»ŸÕÚ ÈŒ◊Ÿ]œÒ ÌÈ›ÏŒÓ ˙œŸÁÀa ‰ŸÏ»ÏÀ· ‰ÃgŒÓŒÂ ÔŸœÒŸÆ«k

Ú›ÏÃ÷ ˙ÃaÃa ˙Ÿ÷ÃaÃÚ ¨«zÃÚ Ï›ÏÃ‰ ˙ÃzÀÓœÂ „ÈŸœÒŸkÀÆd

ÊŒaYJ ‰Ã÷ ÔÃaÀÂ ˙ŸaYJÃ‰ ÔÃk Ì«iÀ‡À∫¯»Ó

·»Ÿ÷‡TÕÁ ÈÀ÷EÕÎÈŒz ÌÃÚ »·ÈXO›ÏÀÏ ‰Ã¨‰Â‰È

tÀa ÌÈXŸÕ· ÈÀ÷ ¯JŸÃÈœÂ ÌŸ‡ÃÈœ‡ ÏŒÁÀk ¨„Ÿ·À◊œa ÌÈŸÕ÷ ÈÀÀ÷ ‰œ·ŸÚÀz ‰ŸÓœÓÈœÆÌ

Ó»œŸÁÀÀ̇Â ÌŸœÒŸkÕ‰ÈŒk ÌœÓŸaHÀ¨¯

÷Ÿ¿÷ÀÚ ‰Œ◊Ÿ]œÏ ÌÈÃtÀ÷» ̈ ¯ŸÕÚ ÈŒ◊Ÿ]œÏ ÌÈÀ‡ÀÈœÂ ̈ ÏŸÚœrÀÏ Ô«¯ÃkŒ·ŒÂ ̈ ◊ŸÈÃÈœk ÔŸœÒŸ¨«k

ÂŸ◊ÀÚœÏ ¯ÈŸÎÃtÕ÷» ¨¯ŸÕ˙ ÈŸÓœk ÌÈDÈŸ‰œÏŸÎÀÀ̇ÆÌ

Èœ◊ŸÓŸ· »ÁŸÓÃÏŸ˙»ÎŸÓ«÷ ^Ÿ÷ ÈVÃaÀÂ ˙Ÿ‡Y«˜ÕÚ È›Œ¨‚

ÚÃÓ ÌŸcKŸ÷Õ÷ ÈŸ·œÚÈœk ¨È‹lÀÈ Ìœ◊ŸaŸÂ »ÚŸÈœŸ̇ÚÃpŸÓ »‚œ·»hŒ¨^

 וקרבן המוסף המצטרף אליו]בשחר ובין הערביים[קרבן התמיד הקרב פעמיים בכל יום   תמידים ... ומוספים:
לביאור הקטע ראה   ובראשי חדשיכם וכו':  לביאור הקטע ראה עמ' 122.  וביום השבת שני כבשים וכו':בשבת.   

 מסוכם כאן]הקטע כולו מובא לעיל, עמ' 123[בעקבות האמור בספר במדבר   ומנחתם ונסכיהם וכו':עמ' 123.   
בלשון קצרה מה שמובא יחד עם קרבנות ראש החודש:  שישה עשרונים של "סלת מנחה בלולה בשמן", נסכי יין,

וקוראי     כפי שיפורט להלן.    כמדבר: וכן קרבנות התמיד היומיומיים.   ]כלומר: לקרבן כפרה[שעיר עזים "לחטאת" 
.]ישעיה נח, יג: "וקראת לשבת ענג"[המתענגים ביום השבת   ענג:

במדבר כח, ט-י

במדבר כח, יא
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·»ÃgŸ·œÚÈœˆT Èœ˙ÈÀÂ «a ŸcNÃ÷Ÿ¨«z

ÁŒÓŸcÃÈ ˙ÀÓœ˙‡TJ «˙«‡ ÌÈÀÊ ¨ÕÎŒÏ ¯ŸÓÃÚ⁄◊Õ· ‰Ÿ÷‡VœÆ˙È

‡¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·ÕˆY ¨»ÈÕ ‰À· ‡œÓŸÁ»ÀÕ̇¨»

ÂŸÁÃcÕÚ ÷ÀÏÕa »ÈŸ‰ Ì«ÈÃgÃaÀ‰ ˙ÃfŒ‡ ‰Œ‰ ˙ÃÁ›‰ ÷CÃfŒ‰

ÏŸ·«ËÀÂ ‰ŸÏœ·ŸÎTÀÏ ¨‰Ÿ◊ÀÏ» Ô«◊Ÿ◊œÓŸÁÀ¨‰

ÏœÚ»÷ÈÀÏ» ‰ŸŒÁÀÓÀÏ ¨‰ŸÙÃYÀÒÀÏ» ‰ŸÎÃÏŸkÀÏÀ¨‰

ÏŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœÏ» ÌÈŸ÷ÀÏ ¨Ì«ÏœÓŸÁœÏÈÃÁ ˙ÕËŸÂ ‡ŸÏœÒŸÏœÁÈÃÚ ˙ÀÂÔ

 ˙¯·ÂÚÓ ‰˘·¸¸È˘≠¯„‡ ˘„ÂÁ ˘‡¯Ï „Ú˛ ∫ÌÈÙÈÒÂÓ Ï»ŸÎÃtÀt ˙UÀ÷ÃÚ˛Æ

Âœ‰Èœ‰ ÈÃÁ›‰ ÷CÃfŒÂ Û«Ò ‰ŸÏ ıLŸÎÀˆ ÏÀ˙«¯Õz ¨»ÈŸÁœlÀÂ ‰ÀÏ ÷‡]ŸÙœ Ô«ÈEÃÙŸ÷Õ¨»

kœ· ÈŸÚÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕa ÏÀÁÃzYÀÓ œkÀ‰ ÏÀ‡‹¨˙«n

ÂŸ÷ÃaÃ÷EJ ˙ŸÏ ^À‰ŒÚ@«‰ ÌŸzÀÂ ŸÁ‹wÕ÷‡T ÈÕÁ Èfl÷@œÏ ÌÈÀ‰Œ·J ÌÀÚŸzÀÆ

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰ŸcKÕ‰ ÷ÃgÃaÀÂ ˙ŸÈœ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸ÷‡TÕÁ Èfl÷@œÆÌÈ

˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ˘

¸‰˛‰„Â·Ú‰ ˙Î¯· 

ˆYÕ‡ ‰Â‰È ¨‰¤‰¿Õa ¨»ÈŸÚÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸÏœŸ̇ÙœlÀÀ̇÷ ÌŸÚÕ¨‰

ÂŸ‰À÷Õ‡ ·Œ‰ ˙ÀÚ⁄Ï ‰@«·œ·Eœa ¯ÈÕ˙ÈŒ¨^

"לטובה ולברכה /[ביחידה המסיימת את הברכה נמצא שתים-עשרה בקשות   בשנה מעוברת:

מחודש תשרי[. בשנה מעוברת, שיש בה שלושה עשר חודשים, מוסיפים ]לששון ולשמחה" וכו'

 בקשה נוספת, כדי להעמיד בקשה אחת מול]ועד לאדר שני, שהוא החודש הנוסף בשנה המעוברת

כל חודש וחודש. מנהג זה מתועד רק החל מן המאה השבע-עשרה.

החביב מכל הימים. יסוד המסורת הזו, כנראה, בדרשה על מה שנאמר בתורה בקשר לשבת: "ויכל  חמדת ימים:
רצה נא, כאשר "ויכל" נדרש במשמע של כליון נפש, כיסופים, חימוד.   ]בראשית ב, ב[אלהים ביום השביעי" 

לגאולת.  לפדיון:   קבל את מנוחתנו ברצון.  במנוחתנו:
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ÂŸ‡œgÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ˙» ÏŸÙœlÀÀ̇Ó ÌŸ‰Õa ‰TŸ‡Ã‰⁄·À˙ ‰ŸaKÕa ÏŸ¨Ô«ˆT

˙»Ÿ‰œÏ ÈŸz Ô«ˆTÀÓœÚ „È⁄È ˙A«·œ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÃnŒÆ^

ÂŸŒ̇Á¤ÊŒÈÀÚ ‰ÕÈÕa »ÈŸ·»÷ŸÏ ^Ÿœ̂a Ô«iŸÁU⁄ÓœÆÌÈ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃnÃÁ⁄Êœ÷ ¯ÈŸÎœÈÀÏ «˙Ÿœ̂ÆÔ«i

¸Â˛‰‡„Â‰‰ ˙Î¯· 

‰„È˜   ‡ ÌÈD«Ó⁄ÃÁŸÏ »À_¨

÷À‡ÃzÀ‡ ‰Â‰È ‡»‰ ‰¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·ÕÏ »ÈŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒ¨„

Á ¯»ˆÃiÕÓ ¨»ÈÀ‚ÕÈ Ôœ÷ŸÚÕ‡ »ÃzÀÏ ‡»‰ ‰ŸÂ ¯«„ÀÆ¯«„

l ‰C«Ÿ» ^ŸÒÃtÕz ¯Ÿ‰œlÀŒ̇¨^

ÚÃÁ ÏÃiÕ‰ »ÈÃnŸa ÌÈX»ÒŸÈÀ¨^C

ÂŸÚÃ Ïœ÷Ÿ˙«ÓÕ‰ »ÈÃtŸÏ ˙«„»˜À¨_

ÂŸÚÃ ÏœqŒ÷ ^ÈŒaŸÎÀÚ Ì«È ÏœnÀ¨»

ÂŸÚÃ ÏœÙŸÏŸ˙«‡ŒÂ ^ÈŸ˙«·«ËŒ÷ ^ÈŒaŸÎÀÚ ÏÕÚ ¨˙ŒÂ ·WÀ·›Â ¯MŸÀ̂‰flÈTœÆÌ

‰Ãk ·«hœÎ ‡¿ ÈÀÁU »Ï⁄ÓŒÂ ¨^ÈŸ‰ÃÓŸÁUÕk Ìœ˙ ‡¿ ÈÃÁ »n⁄ÒÀ¨^ÈC

kœÓ ÈÕÏ«ÚÀeN ÌœÏ »ÈÀÆ_

 ÌÈÙÈÒÂÓ ‰ÎÂÁ·¸ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ—ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ ˛∫

ÂŸÚÃ‰ ÏÃpœqœÂ ÌÈŸÚÃ‰ ÏÃt‹Â ÔJYŸÚÃ‰ ÏÃbŸÂ ̇ «¯»·ŸÚÃ‰ ÏÃzŸÂ ̇ «Ú»÷ŸÚÃ‰ ÏÃpœÙŸÏÀÂ ̇ «‡ŸÚÃ‰ ÏÃpŒÁÀ˙«Ó

ÂŸÚÃ‰ ÏÃnœÏŸÁÀ÷ ˙«ÓŒÚÀ◊œ˙ÈÀÏ Ã‡⁄˙«·Õa »ÈÃiÀÓœ‰ ÌÈÀ‰Õa ÌÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

aœÓÈÕÓ ÈÃzœŸ̇ÈÀa »‰ŒÁ«È ÔÀÀk Ô›‰Õb ÔÀÁ Ï«„Ã÷Ÿ«ÓÃ·» È‡ÀÀk ¨ÂÈŸ÷ŒÚÀÓŸÓ ‰@ÃÏŸÈ ˙»ÎÀÂÀ‰ ÔÀ÷YÀÚÀ‰

ÚÃÚ ÏÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕÏ ÏŸ‰Ã÷ŸkœÁÈÀ˙T«z ÌŒÏ» ^Ÿ‰ÃÚ⁄·œÓ ÌTÈÕÁ‹wÕ«ˆY ÈŒÂ ¨^Ÿ‡ÃzÀa ‰ŸÁU⁄ÓŒ^È

‰ÀaUœÚ ÌÈÀÓÃzEÀÏ À‰Œa ÌŸÚÕˆ ˙À˙TÀ·U ¨ÌŸzÀ‡ Œ·ÈX ˙Àc ¨ÌÃŸzÀ‡ Œc ˙œÈÀ ¨ÌÀÓKŸzÀ‡ Œ˙

œÓOÀÀ̇Ó ¨ÌÀÒÃzYÀb œa ÌÈX«aŸÈÃÁ „ÃlÀ÷œÂ ¨ÌÈŸaUœa ÌÈŸÈÃÓ „ŸÚÃhœË» ¨ÌÈŸÓÕ‡œa ÌÈŸÈÃË „Ÿ¨ÌÈX«‰
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÷Y»ÀÚœa ÌÈŸÈÃˆ „ÃcœÂ ¨ÌÈNÈŸÊÕa ÌÈDŸÈÃÒ«Ú „Ÿ˙T«˙ ÈLŒÏ» ¨^ŸÚ ^À◊œ˙ÈÀ÷ Õb ÌÀÂ Ï«„Ÿ÷«„J

aŸÏ«ÚÀÓŒÏ» ¨^ŸÚÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÀ◊œ˙ÈÀz ŸÚ»÷À‚ ‰ŸÏ«„ÀÙ» ‰‹k ÔJYŸ‰Ã‰ Ì«iÃfŒÂ Æ‰Ÿ‡ÃÁÃk ¯Ã_

aÀ· »‡ÀŒÏ ^Èœ·Eœa ¯ÈÕ˙ÈŒÙ» ¨^œ‡ »pŒ‰ ˙ÕÎÈÀÏŒÂ ¨^ŸËœ‰⁄‡ »¯ŒÓ ˙œcOÀ÷ŒÂ ¨^Ÿ‰œÏEœ »˜ÈÕ˙«¯

aŸÁÃŸ̂÷EJ ˙«¯ŒÂ ¨^Ÿ·JŸ÷ »ÚŸ«ÓÃÈ ˙ŸÓÕÁ È⁄‹kÀ‡ ‰ÕÏ ¨»lŸÏ» ˙«„«‰Ÿ‰ÃlÕÏ ÏŸ÷œÓŸ‰ ^ÃbÀÏ«„Æ

 ÌÈÙÈÒÂÓ ÌÈ¯ÂÙ Ô˘Â˘·¸ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ—ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ ˛∫

ÂŸÚÃ‰ ÏÃpœqœÂ ÌÈŸÚÃ‰ ÏÃt‹Â ÔJYŸÚÃ‰ ÏÃbŸÂ ̇ «¯»·ŸÚÃ‰ ÏÃzŸÂ ̇ «Ú»÷ŸÚÃ‰ ÏÃpœÙŸÏÀÂ ̇ «‡ŸÚÃ‰ ÏÃpŒÁÀ˙«Ó

ÂŸÚÃ‰ ÏÃnœÏŸÁÀ÷ ˙«ÓŒÚÀ◊œ˙ÈÀÏ Ã‡⁄˙«·Õa »ÈÃiÀÓœ‰ ÌÈÀ‰Õa ÌÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

aœÓÈÕÓ ÈÀcYŸÎÃÂ ÈŸ‡ŒÒŸzÕa ̄Ÿ÷»÷Ã‰ ÔÃaœk ̈‰TÈŸ÷ŒÚÀÓÃÚ „⁄ÏÕ‰ÈŒ‰ ÌÀÓÀ‰ ÔÀ÷TÀa ̈ÚœwÕÏ ÷Ÿ‰Ã÷ŸÓœ„È

ÏÃ‰⁄Ï» ‚]Ÿ‡ÃaÕ‡ „Œk ˙À‰ ÏÃiŸÓ ÌÈD»‰œpÃÚÃÂ ¯ŸÚÃÊ „ÀË  ÔLÃÂ ÛŸÀ÷œa ÌÈŸ‡ Ì«ÈŒÁÀa ¨„œ÷Ÿ¿÷À‰

ÚÀ◊ÀÏ ¯ŸÁ›÷ ÷CŸÕÚ ÌÈÀ◊ÀÁ ‡»‰ ¨¯›‡ ÷C⁄÷» ¨¯@ŸÏÀÏÀÏ ÌÀÂ ÆÊ«·Ÿ‡ÃzÀa ‰ŸÁU⁄ÓŒ‰ ^ÈÀaUœÌÈ

‰ÕÙÃzYÀ‡ ŒÚ ̇⁄À̂Â ̈ «˙ŸÏNŸÏKŸzÀ‡ ŒÓ ̇ÃÁ⁄÷Ã·ŸÂ ̈ «zÃ‰⁄÷Õ˙«·Àb «l Ÿa «Ï»ÓŸÂ ̈ «÷‡]ŸÀ̇«˙«‡ »Ï

ÂŸ‡Œa ˙ÀÀÚ ÂÈÃ‰ ÏÀÚÕÆı

ÂŸÚÃk Ï‹lÀÈ ÌœŸ̇aÀ _UÂŸÈœŸ̇Ó«¯ÃÂ ÌŸÈœŸ̇ÃrÕ÷ ‡œÓŸÓ ^ÃÏŸkÕz »ÀÓœÏ „ÈŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

 ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â˘ ˙·˘·¸ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ—ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ ˛∫

Î»Ÿ˙›Ï ·ŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœk ÌÈÀa ÏŸÕ· ÈŸ˙ÈXŒÆ^

ÂŸÎÀ‰ ÏÃÁÃiœq ^»„«È ÌÈŒÏÀ¨‰

Âœ‰ÈÃÏŸÂ »Ïœ·ÈÀ‡ »ÎYŒ÷ ˙œÓŸ‰ ^ÃbÀa Ï«„Œ‡¤ÓŒÏ ˙ŸÏ«ÚÀk Ìœ¨·«Ë È

‰À‡ÕÈ ÏŸÚ»÷ÀÕ̇Â »ŸÚŒÊŸ˙TÕÒ »ŒÏÀ‰ ¨‰À‡Õ‰ ÏÃÆ·«h

‰„È˜a   À‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰Ã÷ ·«hœÓŸÏ» ^Ÿ ^À‡ŒÏ ‰ŸÆ˙«„«‰

¸Ê˛ÌÂÏ˘‰ ˙Î¯· 

◊œ÷ ÌÈÀ·«Ë Ì«ÏÀ·» ‰ŸÎTÀ¨‰Á ÃiœÁ ÌÈÕÂ ÔÀÁŒÒŒÂ „ŸÁU⁄Óœ¨ÌÈ

ÚÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÃnŒÆ^
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aÀÎYÕ‡ »À·œk »È‹lÀk »Ÿ‡ŒÁÀa „Ÿt ¯«‡ÀŒ¨^È

kœ· ÈŸt ¯«‡ÀŒ ^ÈÀÃ̇zÀl À‡ ‰Â‰È ¨»¤‰¿ÕÁ ˙U«z ¨»ÈÃiœÂ ÌÈŸ‡Ã‰⁄·ÃÁ ˙ŒÒŒ¨„

ˆ»Ÿ·» ‰J@ŸÎTÀÂ ‰ŸÁU⁄ÓœÂ ÌÈŸÁÃiœÂ ÌÈŸ÷ÀÆÌ«Ï

ÂŸÈ ·«Ëœ‰ŸÈŒa ‰ŸÚÕÈŒÏ ^ÈŸ·ÀÎYÕÏ» »Ÿ·À‡ _VŒk ˙ÀÚ ÏÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕÏ

aŸÎÀÚ ÏÕ·» ˙ŸÎÀ÷ ÏÀÚÀa ‰œ÷ŸÓ«ÏŒÆ^

 ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â˘ ˙·˘·¸ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ—ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ ˛∫

aŸÒÕÙŒÁ ̄Ãiœa ̈ÌÈŸÎTÀÂ ‰Ÿ÷ÀÙ» ̈Ì«ÏÃYÀÒÀ·«Ë ‰À‚» ̈‰ŸÊÕÈ ̈ ˙«·«Ë ̇ «¯ŸÂ ̇ «Ú»÷ŸŒÁÀ ̈˙«ÓœfÀÎÕÂ ̄ŸœkÀÕ̇Ï ·ŸÙÀŒ¨^È

‡⁄ÃÁŸÂ »ŸÎÀÚ ÏÃnŸa ^ÕÈ ˙Èœ◊Ÿ‡TÕÏ ¨ÏŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœÏ» ÌÈŸ÷ÀÆÌ«Ï

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃÓŸ·À‡ _VŒÚ ˙ÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕa ÏÃgÀÆÌ«Ï

‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙ ÌÂÈÒ· ˙ÙÒÂ˙

Èœ‰ŸÏ »ÈŸ‡ Ô«ˆTœÓŸÙ ÈVœÂ ÈŸ‰Œ‚ŸÏ Ô«ÈœaœÏ ÈŸÙÀŒÂ ÈX»ˆ ‰Â‰È ¨^ÈŸ‚›‡⁄ÏœÆÈ

‡¤‰¿Ã ¨ÈŸˆ›Ï ¯Ÿ«÷œÓ ÈÕ◊» ÚTŸÙÀÃ̇Ó ÈœcÃaÕÓ ¯œÓYÀÂ ¨‰ŸÏœÓŸÏKŸÏÃ ÈÃÙŸ÷œÈ

œ̇c›Â ¨ÌŸÃÙŸ÷œk ÈŒÚÀÙÀÏ ¯Ãk›z Ïœ‰ŸÈŒt Æ‰ŸÃ̇Ï Áœaœa ÈŸ˙T«˙ŒÂ ¨^Ÿ‡ÃÁ⁄Ó ÈVœŸ̂˙«Œz ^ÈœcY›Û

ÃÙŸ÷œÂ ÆÈŸÎÀ‰ ÏÃwÀÓœÂ ÌÈŸ‰Ã÷«ÁŸ·œÚ ÌÈÀÏÃÚT ÈÀÓ ¨‰Ÿ‰Õ‰ ‰TÀÙÕÚ ¯⁄À̂À̇Â ÌŸÏKŸÏL

ÓÃÁ⁄÷Ã·ŸzÀÆÌ

ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ‡ ‰Â‰È ¨^È¤‰¿ÃÂ ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·ÃÈ÷ ¨Œ˙ ‡`ÃÚ⁄ÏŒN ‰Ÿ‡Ã‡ ˙ÀÚ Ì@ÀÏÃÈ

ÂŸN ‡¿Ÿ‡Àœ̇Ú ÈÃ‡ Ï⁄ÁÕÂ ¨ÌÈXŸ÷Œ‡ ‡`ŒÎŸ‰ Ò«ÚÃÂ Ì«iŸ÷Œ‡ ‡`ÃÎŸÚœÒÈŒÂ ¨^ŸÃ̇vœÏÈÕœÓ ÈœiÕŒ̂¯

‰ÀÂ ¨ÚTŸÕ̇a ÔŸÏœaœ‰ ÈÃÎŸÀÚÀÂ ‰ÃÚ⁄ÀÂÀÓ Æ‰ÃÏŸkÕÂ »Õ‰¿‡ÕÈ »ÈÃÁÕ÷ „œÓŸa ^ŸÏ«ÚÀÓŒa ¨^ŸÕ‰

ÚœÈ ¨^YÈÃqÕa „Õ˙ÈŸÂ ^Ÿ÷ÃÎŸÏÕ‰ ÏÕÎÈÀÏŒÂ ¨^ŸaKÕb ı»aN ıÀÏ‹Ù» ¨˙«iŸˆ ‰B›‡ŒÂ ^Ÿ◊ÃnÃÁ

Ú⁄˙@ŒÚ Æ^⁄◊ÕÏ ‰ŸÓÃÚÃ÷ ÔŸÓŒÚ ¨^⁄◊ÕÏ ‰ŸÓÃÚÃÈ ÔŸÓœÈŒÚ ¨^⁄◊ÕÏ ‰ŸÓÃÚÃ˙T«z ÔŒÚ ¨^⁄◊Õ‰

ÏŸÓÃÚÃgHO ÔÀŒ̇Ï  Æ^ŸÓÃÚÃÈ  ÔÕÁÀÏŸÈ Ô»ˆŸ÷«‰ ¨^ÈCÈDœÚÈÀÈ ‰ŸÓœÈŸÂ ^ÃÚ⁄ÕœÆÈ

Èœ‰ŸÏ »ÈŸ‡ Ô«ˆTœÓŸÙ ÈVœÂ ÈŸ‰Œ‚ŸÏ Ô«ÈœaœÏ ÈŸÙÀŒÂ ÈX»ˆ ‰Â‰È ¨^ÈŸ‚›‡⁄ÏœÆÈ

ם ס, זתהלי

ט, טותהלים י

תהלים יט, טו
תלמוד בבלי
ברכות יז ע"א
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¨ÌÈÙÏÂ ÔÈÓÈ „ˆÏ ¨Ï‡Ó˘ „ˆÏ ‰„È˜ „Â˜Ï ¨˙È¯ÂÁ‡ ˙ÂË˜ ˙ÂÚÈÒÙ ˘ÂÏ˘ ÚÂÒÙÏ ÌÈ‚‰Â
∫¯ÓÂÏÂ ‰ÓÈ„˜ ˙ÂË˜ ˙ÂÚÈÒÙ ˘ÂÏ˘ ÚÂÒÙÏ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ

Ú›◊Œ÷ ‰À Ì«Ï¸· ˙·˘˘Â·‰ ‡ÂÓ¯ÈÌ∫ ‰ÃgÀÌ«Ï˛a œÓŸÓ«¯ÀÈ ‡»‰ ¨ÂÈÃÚ⁄◊Œ÷ ‰ÀÚ Ì«ÏÀÏÕÂ »ÈŸÚÃÏ

kÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÂ ¨ÏŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈÎÈ˘ÓÓÂ

ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ‡ ‰Â‰È ¨^È¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ÷ ¨»ÈŒiœaÀŒ‰

aÕ‰ ˙ÈÃnœcOÀa ÷œÓŸ‰Õ· ‰TŸÈÀÓÕÂ ¨»ÈŸÕ̇Á ÔŒÏŸa »LŸ˙T«˙ŒÂ Æ^Ÿ÷À ÌÃÚ⁄·Àa ^EŸÈœ‡YÀ‰

kœÓÈÕÏ«Ú ÈÀÎ» ÌŸ÷ÀœÓEK ÌÈ›œÆ˙«i

ÂŸÚÀ·YÀÏ ‰ÃÓ ‰Â‰ÈœŸÁÃÈ ˙ŸÂ ‰@»‰œ÷»¯ÈÀÏÀœ¨Ì

kœÓÈÕÏ«Ú ÈÀÎ» ÌŸ÷ÀœÓEK ÌÈ›œÆ˙«i

‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙ ÏÚ ÔÊÁ‰ ˙¯ÊÁ

kœ÷ ÈÕ‡ ‰Â‰È ÌŒ‰ ¨‡TOÀ‚ »·›Ï ÏCÕ‰¿‡Õ∫»È

‡⁄IÀ◊ ¨ÈŸÙÀÃ̇z ÈœÙŸzÀÙ» ÁœÈ ÈÃbœz „ÈŸ‰œlÀŒ̇∫^

˙ÂÂ˘‡¯ ˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ˘

¸‡˛˙Â·‡ ˙Î¯· 

‰„È˜   aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ¨»È

‡¤‰¿Õ‡ ÈÃ·Ÿ‰TÀ‡ ¨Ì¤‰¿ÕÈ ÈœŸ̂ÁÀÂ ¨˜Õ‰¿‡ÕÈ ÈÃÚ⁄¨·S

מלאכי ג, ד

דברים לב, ג

תהלים נא, יז

משנה אבות ה, כג
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‰À‡Õ‰ ÏÃbÀ‰ Ï«„ÃbœÂ ¯«aŸ‰Ã‡ ¨‡T«pÕÚ ÏŒÏŸ¨Ô«È

Ó«bÕÁ Ï⁄ÒÀ·«Ë ÌÈDœ«˜ ¨ÌÈÕ‰ ‰Ãk›¨Ï

ÂŸÎ«ÊÕÁ ¯ÃÒŸ‡ ÈBÀÓ» ˙«·Õ·œ‡«‚ ‡ÈÕÏ Ïœ·ŸÕ· ÈŸÕ‰ÈŒÏ ÌŸÓÃÚÃ÷ ÔŸa «ÓŸ‡Ã‰⁄·ÀÆ‰

∫ÔÊÁ‰ ÍÎ ¯Á‡Â Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰·Â˘ ˙·˘·

ÊÀÎŸÏ »VŸÁÃiœÓ ¨ÌÈŒÏŒÁ _ÀÙÕa ıÃÁÃiœÂ ¨ÌÈŸÎÀŸ̇·Õa »ŸÒÕÙŒ‰ ¯ÃÁÃiœÏ ÌÈŸÓÃÚÃŸ‡ ^¤‰¿œÁ ÌÈÃiœÆÌÈ

ÓŒÏŒÊ«Ú _Õ÷«Ó» ¯œÚÈÃÓ» À‚ÕÆÔ

 ‰„È˜a  À‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰À‚Õ‡ ÔÃ·Ÿ‰TÀÆÌ

¸·˛˙Â¯Â·‚ ˙Î¯· 

‡ÃzÀb ‰œÏ ¯«aŸÏ«ÚÀ‡ Ì⁄IÀ¨ÈÓ ŸÁÃiÕÓ ‰Õœ̇‡ ÌÈÃzÀÏ ·U ¨‰Ÿ÷«‰œÚÈÃ¨

·˜Èı ‡ÂÓ¯ÔÊÁ‰ ∫ ‰ „ÈX«ÓÃhÀÏ        ·ÁÂ¯Û ‡ÂÓ¯ÔÊÁ‰ ∫  ÓÃgœ‰ ·ÈÀÁ»¯Ã‰ „ÈX«Ó» ÃbŒ÷ŒÌ

ÓŸÎÃÏŸkÕÁ ÏÃiœa ÌÈŸÁŒÒŒÓ ¨„ŸÁÃiÕÓ ‰Õœ̇a ÌÈŸÁU⁄ÓœaU ÌÈœ¨ÌÈ

Ó«ÒÕÙ« _ŸÏœÂ ¨ÌÈŸÙ«¯ÕÏ«Á ‡œÓ» ¨ÌÈÃzœ‡ ¯È⁄¨ÌÈX»Ò

Ó»ŸiKÕ‡ Ì¤»ÓÀÏ «˙œ÷ÈÕÕÚ ÈÀÙÀÆ¯

ÓœÎ ÈÀa ^«ÓÃÚÃb ÏŸÓ» ˙«¯»·œÓ«c ÈŒÏ ‰À¨_

ÓŒÏŒÓ _ÕÓœÓ» ˙ÈŸÁÃiŒÓ» ‰ÃŸ̂ÓœÁÈÃÈ ŸÚ»÷ÀÆ‰

∫ÔÊÁ‰ ÍÎ ¯Á‡Â Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰·Â˘ ˙·˘·

ÓœÎ ÈÀ‡ ^«ÓÀ‰ ·ÀÁU⁄ÓÀÎ«Ê ¨ÔÕÈ ¯ŸÏ ÂÈT»ˆŸÁÃiœa ÌÈŸÁU⁄ÓœÆÌÈ

ÂŸŒ‡¤ÓÀ‡ ÔÃzÀÏ ‰Ÿ‰ÃÁ⁄Ó ˙«ÈÕœ̇ÆÌÈ

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰ŸÁÃiÕ‰ ‰ÃnÕœ̇   ÆÌÈ‰„ÈÓÚ
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¸‚˛‰˘Â„˜‰ 

ÆÔÊÁ‰ È„È ÏÚ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ Ï‰˜‰ È„È ÏÚ ‰ÏÈÁ˙ ¯Ó‡ ‰˘Â„˜‰ ÔÓ ÚË˜ ÏÎ

kŒŒ̇È ¯œzŸÏ »Ÿ‡ ‰Â‰È ¨^¤‰¿Õ¨»ÈÓ ÃÏŸ‡ÀÎœ‰ ÌÈ⁄«ÓÕÓ ÈÃÚŸÏÀ¨‰

ÚœÚ ÌÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕˆ»·O ÏÕÓ ÈÃhÀÆ‰

ÈÃÁÃk „‹lÀgHO ÌÀÏ ‰ŸÈ ^Ÿ÷ÃlÕ¨»÷

kÃcÀ·À‰ ¯À‡ÀÚ ¯»ÓÃÈ ÏÃ „Ÿ·œ‡ÈŒÂ ∫^ŸÊ ‡TJŒ‡ ‰ŒÊ ÏŒÂ ‰Ÿ‡ÀÓÃ∫¯

Æ“˘Â„˜ ̆ Â„˜ ̆ Â„˜” ̇ ¯ÈÓ‡ ̇ Ú˘· ÌÈÓÚÙ ̆ ÂÏ˘ ̇ ÂÚ·ˆ‡‰ ̇ Âˆ˜ ÏÚ ËÚÓ ÌÓÂ¯˙‰Ï ÌÈ‚‰Â

ˆ ‰Â‰È ÷«„J ÷«„J ÷«„JŸ·ÀÓ ¨˙«‡ŸÎ ‡¿À‰ ÏÀ‡Àk ıWŸÆ«„«·

kŸÓ «„«·ÀÏÕÏ«Ú ‡ÀÓ ¨ÌŸ÷À˙YÀ‡«÷ ÂÈ⁄ÏœÊ ÌÈŒÏ ‰ÀÊŒ‡ ¨‰ÃiÕÓ ‰Ÿk Ì«˜ŸÏ «„«·Ÿ‰ÃÚ⁄¨«ˆÈX

ÏŸÚ‹nÀÀ̇Ó ÌŸ÷ÃaŸÁœÂ ÌÈŸÓ«‡Ÿ∫ÌÈX

aÀk _»¯ŸÓ ‰Â‰È „«·œnŸÆ«Ó«˜

ÓœnŸÈ ‡»‰ «Ó«˜œÙŒa ÔŸÁU⁄ÓÀÏ ÂÈŸÚÃÂ ¨«nŸÈÀÁ›Ú ÔÃ‰ ÌÃÓŸÈÃÁ⁄÷ ÌÈDŸ«Ó

ÚŒÂ ·WÀ·›a ¯MŸÎÀz Ì«È ÏÀÓœt ¨„ÈÃÚ⁄ÓÃÈœa ÌŸ‡Ã‰⁄·À÷ ‰ŸÓÃÓ«‡ ÚŸ∫ÌÈX

÷ŸÓÃÈ Úœ◊Ÿ‡TÕ‡ ‰Â‰È ¨Ï¤‰¿Õ‡ ‰Â‰È ¨»ÈŒÁÀÆ„

על הקדושה בכלל ראה עמ' 190. הקדושה במוסף של שבת ארוכה יותר מזו של שחרית ומנחה

"וקרא[ואף מקושטת יותר מהן מבחינה ספרותית. על שלושת הפסוקים המרכזיים של הקדושה 

 נוספו כאן גם]זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש", "ברוך כבוד ה' ממקומו", "ימלוך ה' לעולם"

הפסוק הפותח את קריאת שמע וזה החותם אותה. בספרות הגאונים הועלתה הסברה, כי בגלל

גזירות שגזרו על עם ישראל שלא לקרוא קריאת שמע בתפילת שחרית, שילבו את הפסוק הפותח

את קריאת שמע במסגרת קדושה של מוסף, וגם כשבטלה הגזרה - נשאר המנהג על מקומו. אין

הוכחה לסברה זו; מכל מקום, הוספת ההכרזה "שמע ישראל" מצרפת אל הקדושה את הרעיון של

קבלת עול מלכות שמים בידי בני האדם.

משרתיו:     יאמרו שלוש פעמים "קדוש".    ישלשו:     קדשה לךהמתקבצים יחדיו בעולם האנושי.     קבוצי מטה:∞  
קבוצות אחרות של מלאכים עולות[  לעמתם וכו':כדי שיוכלו לומר לפניו דברי שבח.     להעריצו:המלאכים.   

המיחדים שמו:  יגלה כלפיהם מידת חן וחסד.   ויחן: למולם, ואומרות: "ברוך כבוד ה' ממקומו".   ]ממקומן
 שה' הוא אחד ויחיד.]בקריאת "שמע ישראל"[המכריזים 

ישעיה ו, ג

יחזקאל ג, יב

דברים ו, ד
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‡ ‡»‰¤‰¿Õ‡ ‡»‰ ¨»ÈÀ·œÓ ‡»‰ ¨»ÈÃÏŸkÕ÷«Ó ‡»‰ ¨»œÚÈÕ¨»

ÂŸ÷«È ‡»‰œÚÈÕÂ »ŸÈœ‚Ÿ‡ÀÏÕ÷ »Õœ¨˙È

ÂŸÈÃ÷ŸÓœÚÈÕa »ŸÁU⁄ÓÀÏ ÂÈŸÚÕÈÕk ÈÀÁ ÏÃÏ ÈÕÓ‡›∫¯

‰Õb ÔÀ‡ÃÏŸzœ‡ ÈŒŸ̇ÎŒ‡ ÌÃÁ⁄k ˙ÈXŸ÷‡VœÏ ˙Èœ‰ŸÏ ˙«ÈÀÎŒÏ ÌÕ‰¿‡œÆÌÈ

‡⁄œ‡ ‰Â‰È È¤‰¿ÕÎÈŒÆÌ

·»Ÿ·DŸ÷EJ ÈVŸk ^ÀÏ  ·»˙ÕÓ‡›∫¯

ÔÊÁÂ Ï‰˜ÈœÓŸÏ ‰Â‰È _¿ŸÏ«ÚÀ‡ ¨Ì¤‰¿ÃÈœˆ _œÏ Ô«iŸÂ ¯IÀ‰ ¨¯IÃÏŸÈ»ÏÀÆd

ÔÊÁÏŸÂ ¯«„À ¯«„Ãbœb „ÈÀÏEŒÏ» ¨^ŸÕÃ̂ ÁŸÀ̂ÁœgHO ÌÈÀŸ̇ ^ÃcOœ¨÷È

ÂŸ÷œ·ŸÁ⁄‡ ^¤‰¿ÕÓ »ÈœtœÈ ‡¿ »ÈÀÏ ÷»ÓŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒ¨„

kœ‡ ÈÕÓ ÏŒÏŒb _ÀÂ Ï«„Ÿ‡ ÷«„JÀzÀÆ‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰À‡Õ‰ ÏÃwÀ   Æ÷«„‰·È˘È

∫‰Î¯·‰ ˙‡ ÔÊÁ‰ Ì˙ÂÁ ‰·Â˘ ˙·˘·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃnŒÏŒ‰  _ÃwÀÆ÷«„

¸„˛ ·¯Î˙ ˜„Â˘˙ ‰ÈÂÌ

 ‰Ê ÌÂÈÏ ˙„ÁÂÈÓ‰ ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ ˙Î¯· ˙‡ ÔÊÁ‰ ¯ÓÂ‡ ˘„ÂÁ ˘‡¯ ˙·˘·¸≤μπ≠≤μ∏ ßÓÚ˛Æ

zœkÃŸzÀ÷ ÃaÀˆT ˙œ˙ÈÀaYJ Ÿ˙«Œ‰ÈÀ¨

œ̂eœ˙ÈÀt Õ÷»¯Œ‰ÈÀÚ œÒ Ìœ ÈV»cŸÒÀÎŒ‰ÈÀ¨

ÓŸÚÃpŸ‚Œ‰ÈÀÏ ŸÏ«ÚÀk ÌÀÈ „«·œŸÁÀ¨»Ï

Ú«Ë⁄ÓŒ‰ÈÀÁ ÃiœÊ ÌÈÀ¨»Î

עתיד כעבר,  אחרית כראשית:.   ]וכאמור בישעיה יא, יא[פעם נוספת, כפי שהיה לראשונה בגאולת מצרים   שנית:
והמשך הפסוק: "אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם  אני ה' אלהיכם:בגאולת העתיד כבגאולת מצרים.   

לאלהים".

במדבר טו, מא

תהלים קמו, י
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ÂŸ‚Ã‰ ÌÀ‰«‡⁄·œc ÌÈŸ·À‰ÈWÀb ŸlHÀa ‰ÀÁÀ¨»¯

‡ÀÓ ÊœqœÈÃ ÈœŸ̂ËÃˆ »»œÈ»»ÕÙ ÈŸÚÀÏŒ‰ÈÀk ÀÆÈ»‡T

ÂÃzŸÃ̂eÕ‡ ‰Â‰È ¨»¤‰¿ÕÏ ¨»ÈŸ‰Ãa ·ÈXOÀaYJ dÃÒ»Ó ÔÃ÷ ÛÃaÀk ˙ÀÆÈ»‡T

ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ‡ ‰Â‰È ¨^È¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ¨»È

÷ŒzÃÚ⁄ÏÕ· »Ÿ◊œÓŸÁÀÏ ‰Ÿ‡ÃˆYÕÂ »Ÿœ̇hÀÚÕa »œ‚ŸÏ»·Õ¨»

ÂŸ÷À ÌÃÚ⁄◊ŒÏ ‰ŸÙÀŒ‡ ^ÈŒaYJ ˙Ÿ˙«·«Á ˙«Õ¨»È

zŸÓœk ÌÈDÈŸÒœÒ»Ó» ÌTEÀÙœk ÌÈŸ‰œÏŸÎÀÀ̇ÆÌ

ÂŸ‡ŒÒ»Ó ˙Ã‰ Ì«È ÛÃgÃaÀ‰ ˙ÃfŒ‰

ÃÚ⁄◊ŒÂ ‰ŸÃÏ ·ÈXOŸÙÀŒa ^ÈŸ‡Ã‰⁄·Àk ¨‰ŸÓœŸ̂ÂÃ«ˆY ˙Œ¨^

kŸ÷ «ÓŒkÀÃ̇·ŸzÀÚ ÀÏÕa »ÈŸ˙T«˙Œ¨^

ÚÃÈ ÏŸÓ ÈB›÷ŒÚ ‰Ã·ŸcŒÓ ^œtœÎ ÈŸk ¨^C«·À‡À∫¯»Ó

·»Ÿ‰ Ì«ÈÃgÃaÀ÷ ˙ŸÕÎ ÈŸ·À◊œa ÌÈŸÕ÷ ÈÀÀz ‰ŸÓœÓÈœ¨Ì

÷»ŸÕÚ ÈŒ◊Ÿ]œÒ ÌÈ›ÏŒÓ ˙œŸÁÀa ‰ŸÏ»ÏÀ· ‰ÃgŒÓŒÂ ÔŸœÒŸÆ«k

Ú›ÏÃ÷ ˙ÃaÃa ˙Ÿ÷ÃaÃÚ ¨«zÃÚ Ï›ÏÃ‰ ˙ÃzÀÓœÂ „ÈŸœÒŸkÀÆd

Èœ◊ŸÓŸ· »ÁŸÓÃÏŸ˙»ÎŸÓ«÷ ^Ÿ÷ ÈVÃaÀÂ ˙Ÿ‡Y«˜ÕÚ È›Œ¨‚

ÚÃÓ ÌŸcKŸ÷Õ÷ ÈŸ·œÚÈœk ¨È‹lÀÈ Ìœ◊ŸaŸÂ »ÚŸÈœŸ̇ÚÃpŸÓ »‚œ·»hŒ¨^

·»ÃgŸ·œÚÈœˆT Èœ˙ÈÀÂ «a ŸcNÃ÷Ÿ¨«z

ÁŒÓŸcÃÈ ˙ÀÓœ˙‡TJ «˙«‡ ÌÈÀÊ ¨ÕÎŒÏ ¯ŸÓÃÚ⁄◊Õ· ‰Ÿ÷‡VœÆ˙È

‡¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·ÕˆY ¨»ÈÕ ‰À· ‡œÓŸÁ»ÀÕ̇¨»

cKŸ÷Õa »ŸÓœŸ̂˙«ŒÂ ^ÈŸÕ̇Á ÔŒÏŸa »LŸ˙T«˙Œ¨^

◊ÃaŸÚÕÓ »œ·»hŒÂ ¨^Ÿ◊ÃnÃ ÁÃÙŸ÷Õa »œÚ»÷ÈÀŒ̇¨^

ÂŸËÃ‰ÕÏ ¯œaÕÏ »ŸÚÀ·ŸcŸa ^Œ‡¤ÓŒÆ˙

ÂŸ‰ÃŸÁœÏÈÕ‡ ‰Â‰È ¨»¤‰¿Õa ¨»ÈŸ‡Ã‰⁄·À·» ‰Ÿ÷ Ô«ˆTÃaÃ÷EJ ˙Œ¨^

במדבר כח, ט-י
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ÂŸÈÀk «· »Á»ÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÓ ÏŸcKŸ÷Õ÷ ÈŸÓŒÆ^

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰ŸcKÕ‰ ÷ÃgÃaÀÆ˙

Æ‰„ÈÓÚ‰ Ï˘ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ‰È˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ˘· ≤∂∞ ßÓÚ· ‰ÎÈ˘ÓÓ ‰ÏÈÙ˙‰

˘„ÂÁ ˘‡¯ ˙·˘· ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ ˙Î¯·

∫‰Ê ÁÒÂ· ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ ˙Î¯· ˙‡ ÔÊÁ‰ ¯ÓÂ‡ ˘„ÂÁ ˘‡¯ ˙·˘·

‡ÃzÀÈ ‰ÀÃ̂zYÀÏ«Ú ÀÓŸÓ ^œwŒ¨ÌCk œlœ˙ÈÀÓ ŸÏÃÎ‡ŸzŸa ^Ã‰ Ì«iÃgŸ·œÚÈœ¨È

aÀÁÃzYÀa ÀÓ »œkÀÚ ÏÀ‡ ¨ÌÀ‰Ã·ŸzÀ˙«‡ ÀÂ »ŸˆTœ˙ÈÀa À¨»

ÂŸÓ«¯ÃÓŸzÀÓ »œkÀ‰ ÏÃlŸÂ ¨˙««÷ŸcNÃ÷ŸzÀa »ŸÓœŸ̂˙«Œ¨^È

ÂŸ·ULŸzÀÓ »ÃÏŸkÕÏ »ÃÚ⁄˙@«·ŒÂ ¨^Ÿ÷œÓŸ‰ ^ÃbÀÂ Ï«„Ÿ‰ÃwÀÚ ÷«„ÀÏÕ˙‡TJ »ÈÀÆ

ÂÃzœzŒÏ ÔÀ‡ ‰Â‰È ̈ »¤‰¿Õa ̈ »ÈŸ‡Ã‰⁄·À÷ ‰ÃaÀÏ ̇ «˙œÓŸÁ»ÀÂ ‰Ÿ÷‡TÕÁ Èfl÷@œÏ ÌÈŸÎÃtÀÆ‰T

Ï»ŸÙœ÷ ÈŒÁÀËÀÏ »‡ŸÙÀŒ‡ ̂ È⁄ÃÁŸÂ »Ã‡⁄˙«·ÕÁ »ÈÀ·YÀÚ ‰œÂ ̈ »VÈŸ÷ÀÓÕa ÌÕÓ ̇ ÈœcOÀ÷Õ¨»

ÂŸ‚ÀÏÀÈ ‰ŸÂ ¨»VJŸ‹hÃk ÏÀÓ „«·œaÕÁ ˙ÈÃiÕ¨»È

ÂŸ‡Õ‡ ÔÈ⁄ÃÁŸÈ »ŸÏ«ÎœÏ ÌÈÃÚ⁄˙«·«Á ˙«◊Õa »ÈŸ·Õa ˙ÈŸÁœ˙TÈŒ¨^

aÃaÃÈœ‰ ˙ÃbÀÂ Ï«„Ÿ‰ÃwÀ÷ ÷«„Œpœ÷ ‡TOœÓŸÚ ^ÀÏÀ¨ÂÈ

ÓœtŸÕ‰ ÈÃiÀ÷ „Œpœ÷ŸzÃlŸÁÀa ‰ŸÓœcOÀ÷ŒÆ^

ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ‡ ‰Â‰È ¨^È¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ¨»È

÷ŒzÃÚ⁄ÏÕ· »Ÿ◊œÓŸÁÀÏ ‰Ÿ‡ÃˆYÕÂ »Ÿœ̇hÀÚÕa »œ‚ŸÏ»·Õ¨»

ÂŸ÷À ÌÃÚ⁄◊ŒÏ ‰ŸÙÀŒ‡ ^ÈŒaYJ ˙Ÿ˙«·«Á ˙«Õ¨»È

zŸÓœk ÌÈDÈŸÒœÒ»Ó» ÌTEÀÙœk ÌÈŸ‰œÏŸÎÀÀ̇ÆÌ

ÂŸ‡ŒÒ»Ó ˙ŸÙÕ‰ Ì«È ÈÃgÃaÀ‰ ˙ÃfŒÂ ‰Ÿ‰ ÷‡] Ì«ÈÃÁ›‰ ÷CÃfŒ‰

ÃÚ⁄◊ŒÂ ‰ŸÃÏ ·ÈXOŸÙÀŒa ^ÈŸ‡Ã‰⁄·Àk ‰ŸÓœŸ̂ÂÃ«ˆY ˙Œ¨^

kŸ÷ «ÓŒkÀÃ̇·ŸzÀÚ ÀÏÕa »ÈŸ˙T«˙Œ¨^

ÚÃÈ ÏŸÓ ÈB›÷ŒÚ ‰Ã·ŸcŒÓ ^œtœÎ ÈŸk ¨^C«·À‡À∫¯»Ó



ÓÂÒÛ Ï˘·˙

259

·»Ÿ‰ Ì«ÈÃgÃaÀ÷ ˙ŸÕÎ ÈŸ·À◊œa ÌÈŸÕ÷ ÈÀÀz ‰ŸÓœÓÈœ¨Ì

÷»ŸÕÚ ÈŒ◊Ÿ]œÒ ÌÈ›ÏŒÓ ˙œŸÁÀa ‰ŸÏ»ÏÀ· ‰ÃgŒÓŒÂ ÔŸœÒŸÆ«k

Ú›ÏÃ÷ ˙ÃaÃa ˙Ÿ÷ÃaÃÚ ¨«zÃÚ Ï›ÏÃ‰ ˙ÃzÀÓœÂ „ÈŸœÒŸkÀÆd

ÊŒaYJ ‰Ã÷ ÔÃaÀÂ ˙ŸaYJÃ‰ ÔÃk Ì«iÀ‡À∫¯»Ó

·»Ÿ÷‡TÕÁ ÈÀ÷EÕÎÈŒz ÌÃÚ »·ÈXO›ÏÀÏ ‰Ã¨‰Â‰È

tÀa ÌÈXŸÕ· ÈÀ÷ ¯JŸÃÈœÂ ÌŸ‡ÃÈœ‡ ÏŒÁÀk ¨„Ÿ·À◊œa ÌÈŸÕ÷ ÈÀÀ÷ ‰œ·ŸÚÀz ‰ŸÓœÓÈœÆÌ

Ó»œŸÁÀÀ̇Â ÌŸœÒŸkÕ‰ÈŒk ÌœÓŸaHÀ¨¯

÷Ÿ¿÷ÀÚ ‰Œ◊Ÿ]œÏ ÌÈÃtÀ÷» ̈ ¯ŸÕÚ ÈŒ◊Ÿ]œÏ ÌÈÀ‡ÀÈœÂ ̈ ÏŸÚœrÀÏ Ô«¯ÃkŒ·ŒÂ ̈ ◊ŸÈÃÈœk ÔŸœÒŸ¨«k

ÂŸ◊ÀÚœÏ ¯ÈŸÎÃtÕ÷» ¨¯ŸÕ˙ ÈŸÓœk ÌÈDÈŸ‰œÏŸÎÀÀ̇ÆÌ

Èœ◊ŸÓŸ· »ÁŸÓÃÏŸ˙»ÎŸÓ«÷ ^Ÿ÷ ÈVÃaÀÂ ˙Ÿ‡Y«˜ÕÚ È›Œ¨‚

ÚÃÓ ÌŸcKŸ÷Õ÷ ÈŸ·œÚÈœk ¨È‹lÀÈ Ìœ◊ŸaŸÂ »ÚŸÈœŸ̇ÚÃpŸÓ »‚œ·»hŒ¨^

·»ÃgŸ·œÚÈœˆT Èœ˙ÈÀÂ «a ŸcNÃ÷Ÿ¨«z

ÁŒÓŸcÃÈ ˙ÀÓœ˙‡TJ «˙«‡ ÌÈÀÊ ¨ÕÎŒÏ ¯ŸÓÃÚ⁄◊Õ· ‰Ÿ÷‡VœÆ˙È

‡¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·ÕˆY ¨»ÈÕ ‰À· ‡œÓŸÁ»ÀÕ̇¨»

ÂŸÁÃcÕÚ ÷ÀÏÕa »ÈŸ‰ Ì«ÈÃgÃaÀ‰ ˙ÃfŒ‡ ‰Œ‰ ˙ÃÁ›‰ ÷CÃfŒ‰

ÏŸ·«ËÀÂ ‰ŸÏœ·ŸÎTÀÏ ¨‰Ÿ◊ÀÏ» Ô«◊Ÿ◊œÓŸÁÀ¨‰

ÏœÚ»÷ÈÀÏ» ‰ŸŒÁÀÓÀÏ ¨‰ŸÙÃYÀÒÀÏ» ‰ŸÎÃÏŸkÀÏÀ¨‰

ÏŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœÏ» ÌÈŸ÷ÀÏ ¨Ì«ÏœÓŸÁœÏÈÃÁ ˙ÕËŸÂ ‡ŸÏœÒŸÏœÁÈÃÚ ˙ÀÔ«

 ∫ÔÊÁ‰ ÛÈÒÂÓ ˙¯·ÂÚÓ ‰˘·¸Ï»ŸÎÃtÀt ˙UÀ÷ÃÚ˛Æ

Âœ‰Èœ‰ ÈÃÁ›‰ ÷CÃfŒÂ Û«Ò ‰ŸÏ ıLŸÎÀˆ ÏÀ˙«¯Õz ̈ »ÈŸÁœlÀÂ ‰ÀÏ ÷‡]ŸÙœ Ô«ÈEÃÙŸ÷Õ¨»

kœ· ÈŸÚÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕa ÏÀÁÃzYÀÓ œkÀ‰ ÏÀ‡‹¨˙«n

ÂŸ÷ÃaÃ÷EJ ˙ŸÏ ^À‰ŒÚ@«‰ ÌŸzÀÂ ŸÁ‹wÕ÷‡T ÈÕÁ Èfl÷@œÏ ÌÈÀ‰Œ·J ÌÀÚŸzÀÆ

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰ŸcKÕ‰ ÷ÃgÃaÀÂ ˙ŸÈœ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸ÷‡TÕÁ Èfl÷@œÆÌÈ

במדבר כח, ט-י

במדבר כח, יא
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˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ˘

¸‰˛‰„Â·Ú‰ ˙Î¯· 

ˆYÕ‡ ‰Â‰È ¨‰¤‰¿Õa ¨»ÈŸÚÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸÏœŸ̇ÙœlÀÀ̇÷ ÌŸÚÕ¨‰

ÂŸ‰À÷Õ‡ ·Œ‰ ˙ÀÚ⁄Ï ‰@«·œ·Eœa ¯ÈÕ˙ÈŒ¨^

ÂŸ‡œgÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ˙» ÏŸÙœlÀÀ̇Ó ÌŸ‰Õa ‰TŸ‡Ã‰⁄·À˙ ‰ŸaKÕa ÏŸ¨Ô«ˆT

˙»Ÿ‰œÏ ÈŸz Ô«ˆTÀÓœÚ „È⁄È ˙A«·œ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÃnŒÆ^

ÂŸŒ̇Á¤ÊŒÈÀÚ ‰ÕÈÕa »ÈŸ·»÷ŸÏ ^Ÿœ̂a Ô«iŸÁU⁄ÓœÆÌÈ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃnÃÁ⁄Êœ÷ ¯ÈŸÎœÈÀÏ «˙Ÿœ̂ÆÔ«i

∫¢Ô·¯„ ÌÈ„ÂÓ¢ Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰‡„Â‰‰ ˙Î¯· Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ‰˜ÏÁ ˙‡ ¯ÓÂ‡ ÔÊÁ‰˘ ‰Ú˘·

¸ Â˛‰‡„Â‰‰ ˙Î¯· 

‰„È˜   ‡ ÌÈD«Ó⁄ÃÁŸÏ »À¨_÷ À‡ÃzÀ‡»‰ ‰

‡ ‰Â‰È¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·ÕÏ »ÈŸÏ«ÚÀÌ

ÂÀÚŒÁ ̄ »ˆ ̈ „ÃiÕÓ ̈ »ÈÀ‚ÕÈ Ôœ÷ŸÚÕ‡ »ÃzÀ‡»‰ ‰

ÏŸÂ ̄ «„Àl ‰C« Æ¯«„Ÿ» ̂ŸÒÃtÕz ̄Ÿ‰œlÀŒ̇¨^

ÚÃÁ ÏÃiÕ‰ »ÈÃnŸa ÌÈX»ÒŸÈÀÂ ¨^CŸÚÃÏ

œ÷Ÿ˙«ÓÕ‰ »ÈÃtŸÏ ˙«„»˜ÀÂ ¨_ŸÚÃ ÏœqŒ^È

÷ŒaŸÎÀÚ  Ì«È ÏœnÀÂ ¨»ŸÚÃ ÏœÙŸÏŸ˙«‡Œ^È

ÂŸ˙«·«ËŒ÷ ^ÈŒaŸÎÀÚ ÏÕÚ ¨˙ŒÂ ·WÀ·›¯M

ÂŸÀ̂‰flÈTœ‰ ÆÌÃk ·«hœÎ ‡¿ ÈÀÁU »Ï⁄ÓŒ¨^È

ÂŸ‰ÃÓŸÁUÕk Ìœ˙ ‡¿ ÈÃÁ »n⁄ÒÀk ¨^ÈCœÓ ÈÕÏ«ÚÀeN ÌœÏ »ÈÀÆ_

¢Ô·¯„ ÌÈ„ÂÓ¢

‰„È˜   ‡ ÌÈD«Ó⁄ÃÁŸÏ »À¨_÷ À‡ÃzÀ‰Â‰È ‡»‰ ‰

‡¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ‡ ¨»È¤‰¿ÕÎ ÈÀa ÏÀ◊À¨¯

ˆ«ÈŸˆ«È »VÕa ¯Ÿ÷‡Vœa Æ˙ÈŸÂ ˙«ÎTŸ˙«‡@«‰

ÏŸ÷œÓŸ‰ ^ÃbÀÂ Ï«„Ÿ‰ÃwÀÚ ÷«„Ã÷ ÏŒ‰ŒÁ¤Èœ˙ÈÀ»

ÂŸiNÃÓŸzÀk Æ»Õz ÔŸÁÃiÕ˙» »ŸiKŸÓÕÂ »ŸŒ̇‡¤Ò›Û

bÀÏ‹˙«iÕÏ »ÈŸÁÃŸ̂÷EJ ˙«¯ŒÏ ^œ÷ŸÓ›Á ¯‹wŒ^È

ÂŸÏÃÚ⁄«ˆY ˙«◊ŒÏ» ^ŸÚÀ·ŸcŸa ^ŸÏÕ·À÷ ·ÀÏÕÚ ¨ÌÃÏ

÷Œ‡ÀÏ ÌÈD«Ó »Àa ¨_À‡ _»¯Õ‰ ÏÃÆ˙«‡@«‰
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∫ÔÊÁ‰ ÛÈÒÂÓ ‰ÎÂÁ·

ÂŸÚÃ‰ ÏÃpœqœÂ ÌÈŸÚÃ‰ ÏÃt‹Â ÔJYŸÚÃ‰ ÏÃbŸÂ ̇ «¯»·ŸÚÃ‰ ÏÃzŸÂ ̇ «Ú»÷ŸÚÃ‰ ÏÃpœÙŸÏÀÂ ̇ «‡ŸÚÃ‰ ÏÃpŒÁÀ˙«Ó

ÂŸÚÃ‰ ÏÃnœÏŸÁÀ÷ ˙«ÓŒÚÀ◊œ˙ÈÀÏ Ã‡⁄˙«·Õa »ÈÃiÀÓœ‰ ÌÈÀ‰Õa ÌÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

aœÓÈÕÓ ÈÃzœŸ̇ÈÀa »‰ŒÁ«È ÔÀÀk Ô›‰Õb ÔÀÁ Ï«„Ã÷Ÿ«ÓÃ·» È‡ÀÀk ¨ÂÈŸ÷ŒÚÀÓŸÓ ‰@ÃÏŸÈ ˙»ÎÀÂÀ‰ ÔÀ÷YÀÚÀ‰

ÚÃÚ ÏÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕÏ ÏŸ‰Ã÷ŸkœÁÈÀ˙T«z ÌŒÏ» ^Ÿ‰ÃÚ⁄·œÓ ÌTÈÕÁ‹wÕ«ˆY ÈŒÂ ¨^Ÿ‡ÃzÀa ‰ŸÁU⁄ÓŒ^È

‰ÀaUœÚ ÌÈÀÓÃzEÀÏ À‰Œa ÌŸÚÕˆ ˙À˙TÀ·U ¨ÌŸzÀ‡ Œ·ÈX ˙Àc ¨ÌÃŸzÀ‡ Œc ˙œÈÀ ¨ÌÀÓKŸzÀ‡ Œ˙

œÓOÀÀ̇Ó ¨ÌÀÒÃzYÀb œa ÌÈX«aŸÈÃÁ „ÃlÀ÷œÂ ¨ÌÈŸaUœa ÌÈŸÈÃÓ „ŸÚÃhœË» ¨ÌÈŸÓÕ‡œa ÌÈŸÈÃË „Ÿ¨ÌÈX«‰

÷Y»ÀÚœa ÌÈŸÈÃˆ „ÃcœÂ ¨ÌÈNÈŸÊÕa ÌÈDŸÈÃÒ«Ú „Ÿ˙T«˙ ÈLŒÏ» ¨^ŸÚ ^À◊œ˙ÈÀ÷ Õb ÌÀÂ Ï«„Ÿ÷«„J

aŸÏ«ÚÀÓŒÏ» ¨^ŸÚÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÀ◊œ˙ÈÀz ŸÚ»÷À‚ ‰ŸÏ«„ÀÙ» ‰‹k ÔJYŸ‰Ã‰ Ì«iÃfŒÂ Æ‰Ÿ‡ÃÁÃk ¯Ã_

aÀ· »‡ÀŒÏ ^Èœ·Eœa ¯ÈÕ˙ÈŒÙ» ¨^œ‡ »pŒ‰ ˙ÕÎÈÀÏŒÂ ¨^ŸËœ‰⁄‡ »¯ŒÓ ˙œcOÀ÷ŒÂ ¨^Ÿ‰œÏEœ »˜ÈÕ˙«¯

aŸÁÃŸ̂÷EJ ˙«¯ŒÂ ¨^Ÿ·JŸ÷ »ÚŸ«ÓÃÈ ˙ŸÓÕÁ È⁄‹kÀ‡ ‰ÕÏ ¨»lŸÏ» ˙«„«‰Ÿ‰ÃlÕÏ ÏŸ÷œÓŸ‰ ^ÃbÀÏ«„Æ

∫ÔÊÁ‰ ÛÈÒÂÓ ÌÈ¯ÂÙ Ô˘Â˘·

ÂŸÚÃ‰ ÏÃpœqœÂ ÌÈŸÚÃ‰ ÏÃt‹Â ÔJYŸÚÃ‰ ÏÃbŸÂ ̇ «¯»·ŸÚÃ‰ ÏÃzŸÂ ̇ «Ú»÷ŸÚÃ‰ ÏÃpœÙŸÏÀÂ ̇ «‡ŸÚÃ‰ ÏÃpŒÁÀ˙«Ó

ÂŸÚÃ‰ ÏÃnœÏŸÁÀ÷ ˙«ÓŒÚÀ◊œ˙ÈÀÏ Ã‡⁄˙«·Õa »ÈÃiÀÓœ‰ ÌÈÀ‰Õa ÌÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

aœÓÈÕÓ ÈÀcYŸÎÃÂ ÈŸ‡ŒÒŸzÕa ̄Ÿ÷»÷Ã‰ ÔÃaœk ̈‰TÈŸ÷ŒÚÀÓÃÚ „⁄ÏÕ‰ÈŒ‰ ÌÀÓÀ‰ ÔÀ÷TÀa ̈ÚœwÕÏ ÷Ÿ‰Ã÷ŸÓœ„È

ÏÃ‰⁄Ï» ‚]Ÿ‡ÃaÕ‡ „Œk ˙À‰ ÏÃiŸÓ ÌÈD»‰œpÃÚÃÂ ¯ŸÚÃÊ „ÀË  ÔLÃÂ ÛŸÀ÷œa ÌÈŸ‡ Ì«ÈŒÁÀa ¨„œ÷Ÿ¿÷À‰

ÚÀ◊ÀÏ ¯ŸÁ›÷ ÷CŸÕÚ ÌÈÀ◊ÀÁ ‡»‰ ¨¯›‡ ÷C⁄÷» ¨¯@ŸÏÀÏÀÏ ÌÀÂ ÆÊ«·Ÿ‡ÃzÀa ‰ŸÁU⁄ÓŒ‰ ^ÈÀaUœÌÈ

‰ÕÙÃzYÀ‡ ŒÚ ̇⁄À̂Â ̈ «˙ŸÏNŸÏKŸzÀ‡ ŒÓ ̇ÃÁ⁄÷Ã·ŸÂ ̈ «zÃ‰⁄÷Õ˙«·Àb «l Ÿa «Ï»ÓŸÂ ̈ «÷‡]ŸÀ̇«˙«‡ »Ï

ÂŸ‡Œa ˙ÀÀÚ ÂÈÃ‰ ÏÀÚÕÆı

ÂŸÚÃk Ï‹lÀÈ ÌœŸ̇aÀ _UÂŸÈœŸ̇Ó«¯ÃÂ ÌŸÈœŸ̇ÃrÕ÷ ‡œÓŸÓ ^ÃÏŸkÕz »ÀÓœÏ „ÈŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

∫ÔÊÁ‰ ÍÎ ¯Á‡Â Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰·Â˘ ˙·˘·

Î»Ÿ˙›Ï ·ŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœk ÌÈÀa ÏŸÕ· ÈŸ˙ÈXŒÆ^

ÂŸÎÀ‰ ÏÃÁÃiœq ^»„«È ÌÈŒÏÀ¨‰

Âœ‰ÈÃÏŸÂ »Ïœ·ÈÀ‡ »ÎYŒ÷ ˙œÓŸ‰ ^ÃbÀa Ï«„Œ‡¤ÓŒÏ ˙ŸÏ«ÚÀk Ìœ¨·«Ë È
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‰À‡ÕÈ ÏŸÚ»÷ÀÕ̇Â »ŸÚŒÊŸ˙TÕÒ »ŒÏÀ‰ ¨‰À‡Õ‰ ÏÃÆ·«h

‰„È˜a   À‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰Ã÷ ·«hœÓŸÏ» ^Ÿ ^À‡ŒÏ ‰ŸÆ˙«„«‰

ÌÈ‰Î ˙Î¯·

Ì‰ ÌÈÏÏÙ˙Ó‰ ÔÈ· ÌÈ‰Î ˘È Ì‡ Æ≤∂≥ ßÓÚ ¨ÔÏ‰Ï ÔÊÁ‰ ÍÈ˘ÓÓ ÌÈÏÏÙ˙Ó‰ ÔÈ· ÌÈ‰Î ÔÈ‡ Ì‡
ÆÔÎÂ„‰ Ï‡ ÌÈÏÂÚ

∫ÊÈ¯ÎÓ È‡·‚‰

k››‰⁄œÌÈ

∫Ì¯ ÏÂ˜· ÌÈÎ¯·Ó ÌÈ‰Î‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »œgHOÀ÷ «˙ŒÏ

‡Ã‰⁄Â ¨Ô]Ÿœ̂eÀÏ »Ÿ·À‡ _VŒÚ ˙ÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕa ÏŸ‡Ã‰⁄·À Æ‰¸ÔÓ‡˛

Æ˜ÂÒÙ ÏÎ ÛÂÒ· ÔÓ‡ ‰ÂÚ Ï‰˜‰ ÆÂÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÊÂÁ ÌÈ‰Î‰Â ‰ÏÈÓ ¯Á‡ ‰ÏÈÓ ‡¯Â˜ ÔÊÁ‰

ÈŸ·ÀÎWŸÂ ‰Â‰È ^ŸÈœ÷ŸÓŸ^W Æ¸ÔÓ‡˛

ÈÀ‡Õt ‰Â‰È ¯ÀÀ‡ ÂÈÕÏŒÂ ^ÈœÁÈ‹pŒjÀÆ ¸ÔÓ‡˛

ÈœrÀt ‰Â‰È ‡ÀÀ‡ ÂÈÕÏŒÂ ^ÈŸÈÀ◊ÕÏ ÌŸ÷ ^ÀÆÌ«Ï ¸ÔÓ‡˛

∫˘ÁÏ· ÌÈ‰Î‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰Î¯·‰ ¯Á‡Ï

÷ ««aXŒÏ«Ú ÏÀÚ ¨ÌÀ◊œÓ »ÈÃg ‰ŒbÀÊÃzYÀÚ ÀÏÕ‡ ¨»ÈÃ‡ ÛÃzÀÚ ‰⁄◊ÕÚ ‰œnÀk »Ÿ÷ «ÓŒ‰œ·ŸËÃÁŸzÀ∫»

‰Ã÷ŸÙÈNÀÓ ‰œnŸ÷EJ Ô«ÚŸÓ ^œ‰ ÔÃgÀÓÃÈœ·» ÌÀ‡ _VŒÚ ˙ÃnŸ‡ ^ŒÈ ˙œ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸ‡Õ˙

‰À‡⁄Ó@À‡ ‰⁄÷Œ ¯ÀÃ̇zÀÏ ‰Àk ¨»Ã‡⁄÷Œ ¯œ÷ŸaÃÚŸzÀÏ Ã‡⁄˙«·Õ‡ »ÈŒÊ ıWÀ·ÃÁ ˙ÀÏÀ·E» ·ÀÆ÷

∫˘ÁÏ· Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰Î¯·‰ ¯Á‡Ï

‡Ãcœa ¯ÈÃnÀÎ«÷ Ì«¯Õa Ôœ‚Ÿ‡ ¨‰T»·ÃzÀ÷ ‰ÀÂ Ì«ÏŸ÷œÓŸ÷ ^ÀÈ ÆÌ«ÏŸ‰œ÷ Ô«ˆT ÈŒzÀ◊œÚ ÌÈÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÏ

ÚÃnŸa ^ÕÈ ˙Èœ◊Ÿ‡TÕÁ ÏÃiœ·» ÌÈŸÎTÀÏ ‰ŸÓœ÷ŸÓŒ÷ ˙WÀÆÌ«Ï

דברים כו, טו

במדבר ו, כד-כו
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∫ÔÊÁ‰ ¯ÓÂ‡ ÔÎÂ„Ï ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈ‰Î ÔÈ‡ Ì‡

‡¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õa ̈ »ÈÀÎYÕa »ÃaŸÎTÀ‰ ‰ÃÓŸ÷‹lŒ÷Œa ̈ ˙Ã‰ ‰T«zÃkŸ·»˙À‰

ÚÃÈ ÏŸÓ ÈB›÷ŒÚ ‰Ã·ŸcŒ‰ ¨^À‡⁄Ó ‰T»Óœtœ‡ ÈÃ‰⁄·» Ô]ÀÀk ¨ÂÈ›‰⁄œÚ ÌÈÃ÷«„O ÌŒ¨^È

kÀ‡ÀÈ ∫¯»ÓŸ·ÀÎWŸÂ ‰Â‰È ^ŸÈœ÷ŸÓŸ ^W ∫ÌÈÂÚÂ¸ÔÂˆ¯ È‰È ÔÎÆ˛

ÈÀ‡Õt ‰Â‰È ¯ÀÀ‡ ÂÈÕÏŒÂ ^ÈœÁÈ‹pŒjÀ ¸ÔÂˆ¯ È‰È ÔÎ˛ÆÈ œrÀt ‰Â‰È ‡ÀÀ‡ ÂÈÕÏŒÂ ^ÈŸÈÀ◊ÕÏ ÌŸ^

÷À Ì«Ï¸ÔÂˆ¯ È‰È ÔÎ˛Æ 

¸ Ê˛ÌÂÏ˘‰ ˙Î¯· 

◊œ÷ ÌÈÀ·«Ë Ì«ÏÀ·» ‰ŸÎTÀ¨‰Á ÃiœÁ ÌÈÕÂ ÔÀÁŒÒŒÂ „ŸÁU⁄Óœ¨ÌÈ

ÚÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÃnŒÆ^

aÀÎYÕ‡ »À·œk »È‹lÀk »Ÿ‡ŒÁÀa „Ÿt ¯«‡ÀŒ¨^È

kœ· ÈŸt ¯«‡ÀŒ ^ÈÀÃ̇zÀl À‡ ‰Â‰È ¨»¤‰¿ÕÁ ˙U«z ¨»ÈÃiœÂ ÌÈŸ‡Ã‰⁄·ÃÁ ˙ŒÒŒ¨„

ˆ»Ÿ·» ‰J@ŸÎTÀÂ ‰ŸÁU⁄ÓœÂ ÌÈŸÁÃiœÂ ÌÈŸ÷ÀÆÌ«Ï

ÂŸÈ ·«Ëœ‰ŸÈŒa ‰ŸÚÕÈŒÏ ^ÈŸ·ÀÎYÕÏ» »Ÿ·À‡ _VŒk ˙ÀÚ ÏÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕÏ

aŸÎÀÚ ÏÕ·» ˙ŸÎÀ÷ ÏÀÚÀa ‰œ÷ŸÓ«ÏŒÆ^

∫ÔÊÁ‰ ÍÎ ¯Á‡Â Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰·Â˘ ˙·˘·

aŸÒÕÙŒÁ ¯Ãiœa ¨ÌÈŸÎTÀÂ ‰Ÿ÷ÀÙ» ¨Ì«ÏÃYÀÒÀ·«Ë ‰À‚» ¨‰ŸÊÕÈ ¨˙«·«Ë ˙«¯ŸÂ ˙«Ú»÷ŸŒÁÀ ¨˙«ÓœfÀÎÕÂ ¯ŸœkÀÕ̇·

ÏŸÙÀŒ‡ ¨^È⁄ÃÁŸÂ »ŸÎÀÚ ÏÃnŸa ^ÕÈ ˙Èœ◊Ÿ‡TÕÏ ¨ÏŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœÏ» ÌÈŸ÷ÀÆÌ«Ï

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃÓŸ·À‡ _VŒÚ ˙ÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕa ÏÃgÀÆÌ«Ï

במדבר ו, כד-כו



ÓÂÒÛ Ï˘·˙

264

ÌÏ˘ ˘È„˜

ÈœŸ̇bÃcÃÂ ÏŸÈœŸ̇cKÃ÷ ÷ŸÓÕaU dÀÆ‡

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÚÀÏŸÓÀc ‡œ· ÈŸÎ ‡Tœ˙»ÚYÕÂ ¨dŸÈÃÓŸÏœ_È

ÓÃÏŸ˙»ÎÕÂ dŸÈÃŸ̂ÓÃt Á‹JYÕÂ dœÓ ·VJÈŸ÷œÁÈÕÆd

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÁÃiÕ·» Ô«ÎÈŸÓ«ÈÕ·» Ô«ÎÈŸÁÃiÕc ÈŸÎÀa ÏÕ˙È

Èœ◊Ÿ‡TÕa ¨ÏÃÚ⁄‚ÀÏÀ·» ‡œÊŸÓÃ¨·ÈXJ Ô

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÈ ÆÔŸ‰Õ÷ ‡ŸÓÕaU dÀÓ ‡Ÿ·ÀÏ _UŸÚÀÏÃÌ

Ï»ŸÚÀÏŸÓÕÚ ÈÀÏŸÓÃiÀÆ‡

ÈœŸ̇aÀÂ _UŸÈœ÷ŸzÃaÃÂ ÁŸÈœŸ̇tÀ‡ÃÂ ¯ŸÈœŸ̇Ó«¯ÃÌ

ÂŸÈœŸ̇ÃrÕÂ ‡ŸÈœŸ̇‰ÃcÀÂ ¯ŸÈœŸ̇ÚÃlŒÂ ‰ŸÈœŸ̇‰ÃlÀÏ

÷ŸÓÕc dŸ÷ERÀa ‡ŸÆ‡»‰ _ÈX

‡ÀÓÕÆÔ

ÏŸÚÕlÀÓ ‡œk ÔÀa ÏœÎYÀÀ̇‡  ¸· ˙·˘˘Â·‰∫

ÏŸÚÕlÀÏ ‡ŸÚÕlÀÓ ‡œkÀa ÏœÎYÀÀ̇‡˛

ÂŸ÷œ˙TÈÀz ‡‹÷ŸaŸÁÀÀ̇Â ‡ŸŒÁ¤ÓÀÀ̇‡

cÃ‡⁄Óœa ÔTÈŸÚÀÏŸÓÀÂ ¨‡Ÿ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

zœŸ̇aKÃˆ ÏŸ˙«ÏŸ·» Ô«‰À˙»ÚŸc Ô«‰ŸÎÀa ÏÕ˙È

Èœ◊Ÿ‡TÕ‡ Ì@˜ Ï⁄c Ô«‰»·œ· Èœ÷ŸÓÃiÀÂ ¨‡Ÿ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

ÈŸ‰Õ÷ ‡ŸÏÀÓÀaU ‡ÀÓ ‡œ÷ ÔŸÓÃiÀÂ ‡ŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœÌÈ

ÚÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÂ ¨ÏŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

Ú›◊Œ÷ ‰À Ì«Ï¸· ˙·˘˘Â·‰∫ ‰ÃgÀÌ«Ï˛a œÓŸÓ«¯ÀÈ ‡»‰ ¨ÂÈÃÚ⁄◊Œ÷ ‰ÀÚ Ì«ÏÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕ¨Ï

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕ    ÆÔ Ï‰˜  ‡ÀÓÕÆÔ

∫ÌÂ‚¯˙

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È
¸ÔÓ‡˛Æ

ÍÈÏÓÈÂ ÂÂˆ¯Î ‡¯·˘ ÌÏÂÚ·
ÆÂÁÈ˘Ó ·¯˜ÈÂ Â˙ÚÂ˘È ÁÈÓˆÈÂ Â˙ÂÎÏÓ

¸ÔÓ‡˛Æ

˙È· ÏÎ ÈÈÁ·Â ÌÎÈÓÈ·Â ÌÎÈÈÁ·
¨·Â¯˜ ÔÓÊ·Â ‰¯‰Ó· Ï‡¯˘È

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â
¸ÌÏÂÚÏ ¨Í¯Â·Ó ÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ È‰È ÆÔÓ‡

ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ˛Æ
ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ

Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘
¸ÔÓ‡˛Æ

 ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ¸·∫‰·Â˘ ˙·˘

˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ˛

¨˙ÂÓÁ‰Â ˙ÂÁ·˘˙‰ ¨˙Â¯È˘‰Â
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ¨ÌÏÂÚ· ˙Â¯Ó‡‰

¸ÔÓ‡˛Æ

˙È· ÏÎ Ï˘ Ì˙˘˜·Â Ì˙ÏÈÙ˙ Ï·˜˙˙
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ¨ÌÈÓ˘·˘ Ì‰È·‡ ÈÙÏ Ï‡¯˘È

¸ÔÓ‡˛Æ

ÌÈ·ÂË ÌÈÈÁÂ ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ·¯ ÌÂÏ˘ È‰È
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ¨Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚÂ ÂÈÏÚ

¸ÔÓ‡˛Æ

 fl

ראה עמ' 205.  קדיש שלם:

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

ÔÊÁÂ Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ
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ÏÈÓÂ„ Ï‡Á¯ ‰˙ÙÈÏ‰

‡ÂÓ¯ÈÌ ‡˙ ÎÏ ‰˜ËÚÈÌ ‰·‡ÈÌ ·ÏÁ˘∫

 ‰·È˘ÈeK  Õ‡ ‰ŒÁ ¨‰Â‰È Ï⁄ÊÃÂ ˜ŸÈÃ‡⁄ÓÕÏ ıœaŒÂ ¨^ŸeKÕ‡ ‰ŒÆ‰Â‰È Ï

‡Õk ÷«„J ÔÈÃk ¨‰Â‰Èœ‡ ÈÕa ÔÈœÏŸzŒÂ ¨^Ÿ‡Õk ¯»ˆ ÔÈÕ‰¿‡ÕÆ»È

kœÓ Èœ‡ È¤d«ÏÃÓ œaÃÏŸÚ⁄Ó» ¨‰Â‰È ÈBœÏ»Ê ¯»ˆ ÈÀœ̇‡ È¤‰¿ÕÆ»È

‡Õk ÔÈÕ‰¿‡Õ‡ ¨»ÈÕk ÔÈÃ«„‡Õ‡ ¨»ÈÕk ÔÈŸÓÃÏŸkÕ‡ ¨»Õk ÔÈŸ÷«ÓœÚÈÕÆ»

ÓœÎ ÈÕ‰¿‡ÕÓ ¨»ÈœÎ ÈÃ«„‡ÕÓ ¨»ÈœÎ ÈŸÓÃÏŸkÕÓ ¨»œÎ ÈŸ÷«ÓœÚÈÕÆ»

Ï ‰C«Õ‰¿‡ÕÏ ‰C« ¨»ÈÃ«„‡ÕÏ ‰C« ¨»ÈŸÓÃÏŸkÕÏ ‰C« ¨»Ÿ÷«ÓœÚÈÕÆ»

aÀ‡ _»¯¤‰¿Õa ¨»ÈÀ‡ _»¯⁄«„Õa ¨»ÈÀÓ _»¯ÃÏŸkÕa ¨»À÷«Ó _»¯œÚÈÕÆ»

‡ÃzÀ‡ ‡»‰ ‰¤‰¿Õ‡ ¨»ÈÃzÀ‡ ‡»‰ ‰⁄«„Õ¨»È

‡ÃzÀÓ ‡»‰ ‰ÃÏŸkÕ‡ ¨»ÃzÀ÷«Ó ‡»‰ ‰œÚÈÕÆ»

‡ÃzÀ÷ ‡»‰ ‰Œ‰œËOœ‡ »¯È⁄˙«·ÕÏ »ÈŸÙÀŒ‡ ^ÈŒËO ˙›‰ ˙WÃqÃnœÆÌÈ

˙¯ÂË˜‰ ÌÂËÈÙ

 tœ‰ Ì»hÃwŸË› Æ˙W‰ÃÂ ÈXvŸ‰Ãvœt›‰ ̈ ÔWÃÁŒÏŸaŸÀÂ ‰Ÿ‰ÃlŸ«·ÀÓ ̈ ‰œ÷ŸÏK

÷œ·ŸÚœ÷ ÌÈœ·ŸÚœÓ ÌÈÀŒÓ Æ‰›ˆO» ¯œÚÈÀ ¨‰÷œa›ÏŒ ˙ÕcYŸÂ ŸÎÃkY›¨ÌÓ œ÷Ÿ÷ ÏKœgÀÚ ‰À◊À¯

הלים כז, ידת

שמואל-א ב,ב

לים יח, לבתה

אחרי תפילת העמידה קוראים המתפללים בלחש קטעים אחדים מן  לימוד לאחר התפילה:

המקרא ומן התורה שבעל פה - המשנה והתלמוד הבבלי. מנהג זה מתועד רק מראשית ימי הביניים,

והוא בא לאפשר לכל מתפלל לקיים בשבת את מצוות לימוד תורה. קטעי הלימוד המגוונים עוסקים

בעבודת המקדש ובחביבות התורה, לימודה ולומדיה.

  פיוט פשוט בצורתו זה ידוע כבר מספרות הגאונים והוא משמש כאן כמבוא לקריאתאין כאלהינו:

"אין...[מעשה פיטום הקטורת. יש מי שרואה באותיות הפותחות את שלושת הטורים הראשונים 

 את המילה "אמן", ואם כן הוא - אפשר לראות פיוט זה כעין אמירת "אמן" המסכמת]מי ... נודה"

את כל תפילות היום ובאה לתת להן תוקף ואישור.

  על קטע זה ראה עמ' 120.פיטום הקטורת:

מלבד.  מבלעדי...זולתי:מחסה ומגן.     צור:מלבדך.     בלתך:∞  

תלמוד בבלי כריתות ו
ע"א (בשינויים קלים)   fl
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÷œgÀÚ ‰À◊ÀÓ ̄ÀŒ‰ Æ‰Ãw›÷ŸËŸ÷ ŸÕÚ ÌÈÀ◊ÀÂ Æ¯ŸÙ»lNÀ÷ ‰Ÿ¿÷À‰Â ̈ŸpNÀz Ô«Óœ÷ŸÚÀa Æ‰›˙ÈX

kÃ÷YœÈÀz ‰œ÷ŸÚÀaK ‰œÈ ̈ ÔÈÕÙK ÔÈŸÒÈXœÒ ÔÈŸ‡œz ÔÈŸÏÀÀ̇Â ‡ŸaKœz ÔÈŸÏÀÀ̇Â ̈ ‡Ÿ‡œ‡ ÌÕÈ «Ï ÔÈÕÔÈ

ÙKŸÒÈXœÓ ̈ ÔÈÕ·œÁ ‡È⁄ÓÃÁ ̄œeÃÈYÀÚ ÔÃzœÓ Æ˜ÈŒÏÃÒ ÁŸÓIœ·] ̇ ÈÃÓ ̈ ÚÃÕÚ⁄ÏŒÚ ‰À÷Àk ÔÀ÷ ÏŒÆ‡»‰

aUœ ÈÀÀ̇‰ ÔÃaÃ·ŸÏœÓ«‡ ÈÕ‡ ∫¯Ãk ÛœtÃ‰ ̇ÃiÃcYÕk ÔÀ÷ ÏŒÂ ̈ ‡»‰Ÿ‡œ ÌÀÃ̇a ÔÀc dŸ·Ãt ÷ŸÒÀÏÀ¨d

ÂŸ‡œÁ ÌœqÃ‡ ¯ÃÁÃÓ ˙œkÀÒ ÏÃnÀŒ‰ÈÀÁ ÃiÀÓ ·œ˙ÈÀÆ‰

aUÀ÷ ÔœÓŸa Ô«ÚŒb ÔÃÓŸÏœ‡ÈÕÓ«‡ ÏÕ‰ ∫¯Ã‡ ÈXvÕ‡ «ÈŒlÀ◊ ‡Ÿ‰ ÛTÃË«pÕÓ ÛÕÚ⁄Õ̂‰ ÈÃwŸËÀÆÛ

a›k ̇ ÈXÃ÷YœÈÀ÷ ‰ŒgÀÙœa ÔÈÀ‡ dŒ‰ ̇Ãvœt›k ̈ ÔWŸ÷ ÈBŒzŸ‰Õ ‡À‡ÀÈ ̈ ‰ÕÙK ÔÈŸÒÈXœ÷ ÔÈŒÔÈX«g

‡ «aŒ‰ ̇Ãvœt›k ̈ ÔWŸ÷ ÈBŒzŸ‰ÕÚ ‡ÃfÀÂ Æ‰Ã‰⁄Ó ‡¿Õ‚U ÈŸÏÃÈœÈ ÌÀÙœÏ ÔÈÀ‡ ̈ dŒlÀ÷ ‡Œ‡ÕÓ ÔÈÃÎŸœÒÈœÔÈ

ÓÕ‚U ÈŸÏÃÈœa ÌÃnœcOÀÓ ÷œtŸÕ‰ ÈÃkÀÆ„«·

‰Ãgœ÷ ¯ÈŒ‰ÃÏŸÂœiœ‰ ÌÀÓ«‡ »ÈŸa ÌÈXŸ·Õ‰ ˙ÈÃnœcOÀÆ÷

aÃ‰ Ì«iÀÔ«÷‡X‰ ÀÓ«‡ »ÈŸÏ ∫ÌÈXÃ‰ ‰Â‰ÈÀ‡ÀÓ» ıWŸ‡«ÏÀz ¨dÕ·ÕÂ ÏŸÈ›÷Ÿ·Õ· ÈÀÆd

aÃgÕœÈ‰ ÀÓ«‡ »ÈŸb ∫ÌÈXÀÓ» ‰Â‰È Ï«„Ÿ‰‹lÀÓ ÏŸ‡›a ¨„ŸÚœ‡ ¯È¤‰¿Õ‰ »ÈÃÆ«÷EJ ¯

aÃgŸÏœ÷ÈœÈ‰ ÀÓ«‡ »ÈŸ‡ ∫ÌÈX¤‰¿œ ÌÈœvÀa ·ÃÚ⁄‡ ˙AÕa ¨ÏŸ‡ ·WM¤‰¿œÈ ÌÈœ÷Ÿt›ÆË

aÀ·YœÚÈœÈ‰ ÀÓ«‡ »ÈŸ‡ ∫ÌÈXÕ ÏŸ‡ ¨‰Â‰È ˙«ÓJÕ ÏŸÙ«‰ ˙«ÓJœÚÈÃÆ

aÃÁ⁄Óœ÷ÈœÈ‰ ÀÓ«‡ »ÈŸ‰ ∫ÌÈXÃYœÏ »ÈÕ‰¿‡œf»Ú ÌÈÕ‰ ¨»ÀÏ »ÚÈXÕ‰¿‡ÕÈ ÈÃÚ⁄Æ·S

  fl

בכל יום ויום, לאחר הקרבת קרבן התמיד בבית המקדש, היו הלויים  השיר שהלוים היו אומרים:

שרים מזמור אחד ממזמורי תהלים שיוחד לאותו יום. רשימת המזמורים מובאת במשנה והיא

נאמרת בכל שבת, מאז ימי הגאונים, כחלק מיחידת הלימוד שבסוף התפילה. מן הראוי להעיר,

לאחר משפט המבוא:[כי בכל אחד מימות השבוע נאמר בסוף התפילה המזמור המתאים ליום זה 

. כך]"היום יום [ראשון, שני וכו'] בשבת [= בשבוע] שבו היו הלויים אומרים בבית המקדש..."

ביקשו מחברי הסידור לעצב בתודעת המתפללים קשר של קבע בין עבודת המקדש לתפילת בית

]"שיר של יום" של שבת ראה עמ' 207.[הכנסת. 

בספרות חז"ל נתבאר ביטוי זה כמדבר במלאכים.  בקרב אלהים:פמליה של מעלה.   עדת אל:∞   

משנה תמיד ז, ד

תהלים כד, א

תהלים מח, ב

תהלים פב, א

תהלים צד, א

ים פא, בתהל
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aÃgœgœÈ‰ ÀÓ«‡ »ÈŸÓ ‰Â‰È ∫ÌÈXÀÏÀb _ÕÏ ˙»‡À·ÕÏ ¨÷À·ÕÚ ‰Â‰È ÷›‰ ÊœŸ̇‡ÃfÀ¨¯

‡Ãz Ûœz Ô«kÕ·Õa ÏÃz ÏœÆË«n

aÃgÃaÀ˙‰ ÀÓ«‡ »ÈŸÓ ∫ÌÈXœÊŸ÷ ¯«ÓœÏ ¯ÈŸ‰ Ì«ÈÃgÃaÀÆ˙

ÓœÊŸ÷ ¯«ÓœÏ ¯ÈŒÚÀœ̇Ï „ÈÀÏ ¨‡«·Ÿ÷ Ì«ÈŒk‹÷ «lÃaÀÓ» ˙ŸÁ»ÀÏ ‰ŸÁÃiÕ‰ ÈÀÏ«ÚÀÓœÆÌÈ

zÀÀ·E ‡Õ‡ ÈÕÏœiÀ ∫»‰kÀ‰ ÏÃ«gŒ‰ ‰⁄ÏÀa ˙«ÎŸÎÀÓ ¨Ì«È Ï‹·ŸËÀ«Ï Á

÷Œa ‡»‰ŒÏ«Ú ÔÀ‰ ÌÃaÀ÷ ¨‡ŒpŒ‡¤ÓÃ‰ ∫¯⁄ÏœÏ«Ú ˙«ÎÈÀÆ«Ï Ì

‡Ãz Ïœ‰ ÈVO⁄Ïœ‡ ˙«ÎÈŒlÀ‰ ‡⁄ÏÀÆ˙«Î

‡ÀÓÃaU ¯œ‡ ÈŒÏŸÚÀÊÀ‡ ¯ÀÓÃaU ¯œÁ È⁄œÈÀ∫‡

zÃÏŸÓœÁ ÈBÈ⁄ÎÀÓœÓ ÌÈÃaYœ÷ ÌÈÀa Ì«ÏÀÏ«ÚÀ÷ ¨ÌŒpŒ‡¤ÓÃ∫¯

ÂŸÎÀa ÏÀÃÈœÏ _œÂ ‰Â‰È ÈB»nŸ÷ ·UŸa Ì«ÏÀÀÈœÆ_

‡Ãz Ïœa ÈVOÀÀÈœ‡ ¨_ŒlÀ«a ‡ÀÈœÆ_

÷ÀÏ ·T Ì«ÏŸ‰«‡⁄·Õ˙T«˙ ÈŒÂ ¨^Ÿ‡ÕÏ ÔÈÀÓ «ÓœÎŸÆÏ«÷

ÈŸ‰œ÷ ÈÀa Ì«ÏŸÁÕÏÈÕ÷ ¨_ÃÏŸÂÀa ‰Ÿ‡ÃÓYŸ˙«ÀÈœÆ_

ÏŸÓÃÚÃ‡ ÔÃÁÃÂ ÈŸÚVÀ‡ È⁄aAŸp ‰TÀ÷ ‡Àa Ì«ÏÀÏ ¨_ŸÓÃÚÃa ÔÕ‡ ‰Â‰È ˙È¤‰¿Õ‡ »È⁄·Ã÷OÀÏ ·«Ë ‰ÀÆ_

Ú ‰Â‰È›Ï ÊŸÚÃÈ «nœzÕÈ ‰Â‰È ¨ÔŸ·À‡ _VŒÚ ˙Ã· «nÃgÀÆÌ«Ï

יחידת הלימוד מסתיימת בקטע החותם את מסכת ברכות שבתלמוד הבבלי, ובו  אמר ר' אלעזר:

, פסוקי עידוד ללומדי התורה ודברי ברכה כלליים לירושלים ולעם]בשם ר' חנינא[ר' אלעזר  דברי

ישראל.

ליום שכלו שבת:המזמור כולו נתבאר לעיל, עמ' 62.     מזמור שיר וכו':   הפסוק נתבאר לעיל, עמ' 63.  ה' מלך וכו':
תנא דבימזמור צ"ב נדרש כעוסק בימות המשיח, ימים שלא יהיו בהם עמל ועבודה, ימים של מנוחה נצחית.   

הצירוף "הליכות עולם  אל תקרי הליכות וכו':  משנן.   שונה:אמר אחד מתלמידי בית המדרש של אליהו.     אליהו:
אל לו".   ]עולם הבא:  כלומר[ עולם ]יש[ הלכות - ]מי ששונה בכל יום[":  לו" נדרש תוך שינוי הניקוד כאילו נאמר בו

אלו שבונים אותך, תלמידי[תוך שינוי הניקוד נדרש הצירוף "רב שלום בניך" כאילו נאמר בו כי "בוניך"   תקרי בניך:
אתפלל שישרור  אדברה נא שלום בך:בין חומותייך.     בחילך:להם.     למו: מביאים לעולם "שלום רב".   ]החכמים

בך שלום.

תהלים צג, א

תהלים צב, א

תלמוד בבלי ברכות סד ע"א

ישעיה נד, יג

תהלים קיט, קסה

תהלים קכב, ז-ט

תהלים כט, יא

תלמוד בבלי מגילה כח ע"ב

חבקוק ג, ו
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Ô·¯„ ˘È„˜

ÈœŸ̇bÃcÃÂ ÏŸÈœŸ̇cKÃ÷ ÷ŸÓÕaU dÀÆ‡

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÚÀÏŸÓÀc ‡œ· ÈŸÎ ‡Tœ˙»ÚYÕÂ ¨dŸÈÃÓŸÏœ_È

ÓÃÏŸ˙»ÎÕÂ dŸÈÃŸ̂ÓÃt Á‹JYÕÂ dœÓ ·VJÈŸ÷œÁÈÕÆd

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÁÃiÕ·» Ô«ÎÈŸÓ«ÈÕ·» Ô«ÎÈŸÁÃiÕc ÈŸÎÀa ÏÕ˙È

Èœ◊Ÿ‡TÕa ¨ÏÃÚ⁄‚ÀÏÀ·» ‡œÊŸÓÃ¨·ÈXJ Ô

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÈ ÆÔŸ‰Õ÷ ‡ŸÓÕaU dÀÓ ‡Ÿ·ÀÏ _UŸÚÀÏÃÌ

Ï»ŸÚÀÏŸÓÕÚ ÈÀÏŸÓÃiÀÆ‡

ÈœŸ̇aÀÂ _UŸÈœ÷ŸzÃaÃÂ ÁŸÈœŸ̇tÀ‡ÃÂ ¯ŸÈœŸ̇Ó«¯ÃÌ

ÂŸÈœŸ̇ÃrÕÂ ‡ŸÈœŸ̇‰ÃcÀÂ ¯ŸÈœŸ̇ÚÃlŒÂ ‰ŸÈœŸ̇‰ÃlÀÏ

÷ŸÓÕc dŸ÷ERÀa ‡ŸÆ‡»‰ _ÈX

‡ÀÓÕÆÔ

ÏŸÚÕlÀÓ ‡œk ÔÀa ÏœÎYÀÀ̇‡  ¸·∫‰·Â˘ ˙·˘

ÏŸÚÕlÀÏ ‡ŸÚÕlÀÓ ‡œkÀa ÏœÎYÀÀ̇‡˛

ÂŸ÷œ˙TÈÀz ‡‹÷ŸaŸÁÀÀ̇Â ‡ŸŒÁ¤ÓÀÀ̇‡

cÃ‡⁄Óœa ÔTÈŸÚÀÏŸÓÀÂ ¨‡Ÿ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

ÚÃÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸÚÃaU ÏÀÀÔ

ÂŸÚÃz ÏÃÏŸÓœÂ Ô«‰ÈBÈŸÚÃk ÏÀz ÏÃÏŸÓœ˙ ÈBÈÃÏŸÓœ¨Ô«‰ÈBÈ

ÂŸÚÃk ÏÀÓ ÏÀc Ô‡ŸÚÀÒŸa ÔÈNŸÈU«‡ŸÀ̇¨‡

cœ· ÈŸ‡ÃŸ̇cK ‡Tœ÷ÈÀ‰ ‡ÀÔÈB

ÂŸ· ÈDŸÎÀ‡ Ï⁄Ã̇Â ¯Ã‡⁄Ã̇Æ¯

ÈŸ‰ÕÏ ‡ŸÏ» Ô«‰Ÿ÷ Ô«ÎŸÏÀÓÀaU ‡À¨‡

ÁœpÀÂ ‡ŸÁœÒŸcÀÂ ‡ŸÁU⁄ÓÕÈ

קדיש שלאחר לימוד תורה שבעל פה בציבור. ראה עמ' 205.  קדיש דרבנן:

∫ÌÂ‚¯˙

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È
¸ÔÓ‡˛Æ

ÍÈÏÓÈÂ ÂÂˆ¯Î ‡¯·˘ ÌÏÂÚ·
ÆÂÁÈ˘Ó ·¯˜ÈÂ Â˙ÚÂ˘È ÁÈÓˆÈÂ Â˙ÂÎÏÓ

¸ÔÓ‡˛Æ

˙È· ÏÎ ÈÈÁ·Â ÌÎÈÓÈ·Â ÌÎÈÈÁ·
¨·Â¯˜ ÔÓÊ·Â ‰¯‰Ó· Ï‡¯˘È

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â
¸ÌÏÂÚÏ ¨Í¯Â·Ó ÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ È‰È ÆÔÓ‡

ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ˛Æ
ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ

Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘
¸ÔÓ‡˛Æ

 ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ¸·∫‰·Â˘ ˙·˘

˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ˛

¨˙ÂÓÁ‰Â ˙ÂÁ·˘˙‰ ¨˙Â¯È˘‰Â
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ¨ÌÏÂÚ· ˙Â¯Ó‡‰

¸ÔÓ‡˛Æ

ÂÈ˙Â·¯ ÏÚÂ Ï‡¯˘È ÏÚ
¨Ì‰È„ÈÓÏ˙ È„ÈÓÏ˙ ÏÎ ÏÚÂ Ì‰È„ÈÓÏ˙ ÏÚÂ

¨‰¯Â˙· ÌÈ˜ÒÂÚ˘ ÈÓ ÏÎ ÏÚÂ
‰Ê‰ ˘Â„˜‰ ÌÂ˜Ó·˘
¨ÌÂ˜ÓÂ ÌÂ˜Ó ÏÎ·˘Â

¨·¯ ÌÂÏ˘ ÌÎÏÂ Ì‰Ï È‰È
ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁÂ ÔÁ

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

ÌÈÏ·‡Â Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰
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ÂŸÁÃiÕ‡ È⁄ÎÈXÕÓ» ÈŸ«ÊÕÂY ÈœÁÈÕ¨È

Ù»‹JYÀÓ ‡œ‡ Ì@˜ Ô⁄c Ô«‰»·œ· Èœ÷ŸÓÃiÀÂ ‡Ÿ‡ÃÚYÀ¨‡

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

ÈŸ‰Õ÷ ‡ŸÏÀÓÀaU ‡ÀÓ ‡œ÷ ÔŸÓÃiÀ‡

ÂŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœÚ ÌÈÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÏ

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

Ú›◊Œ÷ ‰ÀÌ«Ï ¸· ˙·˘˘Â·‰∫ ‰ÃgÀÌ«Ï˛

aœÓŸÓ«¯Àa ‡»‰ ÂÈŸÁU⁄ÓÀÈ ÂÈÃÚ⁄◊Œ÷ ‰ÀÚ Ì«ÏÀÏÕ»È

ÂŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

‰„ÈÓÚÏŸ÷ÃaÕÁÃÏ Ã‡⁄‰ Ô«„Ãk›¨Ï

ÏÀÕ̇b ˙ŸlHÀÏ ‰Ÿˆ«ÈÕa ¯Ÿ÷‡Vœ¨˙È

÷ŒÚ ‡`À◊Àk »ŸÈ«‚Õ‰ ÈÀ‡⁄¨˙«ˆT

ÂŸ◊ ‡¿ÀÓÀk »ŸÓœ÷ŸtŸ‰ ˙«ÁÀ‡⁄Ó@À¨‰

÷Œ◊ ‡`ÀÁ ÌŒÏŸk »LÀ‰ŒÂ ÌŸÏT«‚Õk »ŸÎÀ‰ Ï⁄«ÓÀ¨Ì

÷Œ‰ÕÓ Ìœ÷ŸzÃÁ⁄ÂœÏ ÌÈŸ‰Œ·ŒÂ ÏÀÓ» ˜ÈXœŸ̇tÃlŸÏœ‡ ÌÈŒ‡ ÏÕ÷«È ‡¿ ÏœÚÈÃ¨

  תפילת הסיום של כל אחת מן ההתכנסויות לשם תפילה בכל ימות  השנה. היא נאמרתעלינו:

 ומנחה. כן היא נאמרת בסיום טכס קידוש]וביום שאין בו מוסף: שחרית[לאחר ערבית, מוסף 

]עד "אין עוד"[ וטכס ברית מילה. תפילה זו מורכבת משני חלקים: הראשון ]להלן, עמ' 419[לבנה 

מדבר על ה' בגוף שלישי ומהללו, תוך הצבעה על ייחודו של עם ישראל כעם הנבחר. החלק השני

 פונה אל ה' ומצהיר על האמונה שכל האנושות כולה תקבל עליה עול]הפותח ב"ועל כן נקוה לך"[

ואולי אף קודם להם,[מלכות שמים. יש רמזים להנחה שתפילת "עלינו" נאמרה בתקופת חז"ל 

ÁÂÂ¯· ˙ÂÂÊÓÂ ÌÈÎÂ¯‡ ÌÈÈÁÂ
¨ı¯‡·Â ÌÈÓ˘·˘ Ì‰È·‡ ÈÙÏÓ ‰ÚÂ˘ÈÂ

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â
¸ÔÓ‡˛Æ

ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ·¯ ÌÂÏ˘ È‰È
Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÌÈ·ÂË ÌÈÈÁÂ

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â
¸ÔÓ‡˛Æ

ÌÂÏ˘ ‰˘ÂÚ ¸· ˙·˘˘Â·‰∫ ÌÂÏ˘‰˛

ÂÈÏÚ ÌÂÏ˘ ‰˘ÚÈ ÂÈÓÁ¯· ‡Â‰ ÂÈÓÂ¯Ó·
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚÂ

¸ÔÓ‡˛Æ

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

גויי הארצות...  לספר את גדולתו.   לתת גדלה:  מי שברא הכל, מושל בו ומנהיגו.   אדון הכל:  חובה עלינו.   עלינו:∞  
  דבר חסר כל ערך.הבל וריק:  מספרם הרב.   :ככל המונם  גורלנו כגורלם.   חלקנו כהם:  אומות העולם.   משפחות האדמה:

ÚÀÏÕ»È

  fl
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ÂÃ‡⁄ÃÁŸ   »‰„È˜ÚY«k   œÓ» ÌÈœ÷ŸzÃÁ⁄ÂœÏ ÌÈD«Ó» ÌÈœÙŸÕÓ ÈŒÏŒÓ _ÃÏŸÎÕ‰ ÈÃnŸÏÀÎœÌÈ

‰ÃwÀa ÷«„ÀÆ‡»‰ _»¯

÷ŒË« ‡»‰Œ÷ ‰ÀÓÃÈœÂ ÌŸÒ«ÈÕ‡ „À¨ıW

÷«Ó»ÃÈ ·Ÿa «¯JÃgÀÓÃÈœÓ ÌœnÃÚÃ¨Ï

÷»ŸÎœÈÃÚ ˙‹a «fŸ‚À·Ÿ‰ÕÓ ÈŸÓ«¯œÆÌÈ

‡ ‡»‰¤‰¿Õ‡ ¨»ÈÕÆ„«Ú ÔÈ

‡¤ÓŒÓ ˙ÃÏŸkÕ‡ ¨»ŒÙŒÏ»Ê ÒÀ¨«˙

kÃkÀa ·»˙Ÿ∫«˙T«˙

ÂŸÈÀÚAŸzÀ‰ ÃÂ Ì«iÃ‰⁄÷Õ·›À̇‡ ŒÏ ÏŸ·À·Œ¨^

kœ‰ ‡»‰ ‰Â‰È ÈÀ‡¤‰¿œa ÌÈÃgÀÓÃÈœÓ ÌœnÃÚÃÂ ÏŸÚÃ‰ ÏÀ‡ÀÓ ıWœzÀÁÃ‡ ¨˙ÕÆ„«Ú ÔÈ

ÂŸÚÃk ÏÕ ÔŸeKŒl ‰Ÿ‡ ‰Â‰È ¨^¤‰¿Õ¨»È

ÏœÓ ˙«‡YŸ‰Õa ‰TŸœ̇ÙŸ‡ŒÚ ˙W‹fŒ¨^

ÏŸ‰ÃÚ⁄·œb ¯ÈœÏ»lœÓ ÌÈœ‰ ÔÀ‡ÀÂ ıWŸ‰À‡¤ÏœÏÈœk ÌÈÀÈ ˙«¯œkÀ¨Ô»˙V

ÏŸÃ̇wÕÏ«Ú ÔÀa ÌŸÓÃÏŸ÷ ˙»ÎÃcÃÆÈ

ÂŸÎÀa ÏŸÕ· ÈÀ◊ÀÈ ¯œ· »‡YOœ÷ŸÓŒÏ ¨^Ÿ‰ÃÙŸ‡ ˙«ÕÏŒk ^ÈÀ÷X ÏŸÚÕ‡ ÈÀÆıW

והשבת   אין עוד מלבדו.  אפס זולתו:  המקום שבו שוכן כוחו.   :שכינת עזו  כבודו.   יקרו:  פורש, מותח.   נוטה:
  להביאלתקן עולם במלכות שדי:  אלילים.   גלולים:  נשים בך את תקוותינו.   נקוה לך:   קבע בלבבך.  אל לבבך:

  יפנו, יתפללו.להפנות:     את העולם לכלל שלימות באמצעות מלכות ה'.  

 במסגרת החגיגית של שלוש הברכות שבעקבותיהן— רק במוסף של ראש השנה ]בימי הבית השני

. מכל מקום, רק בימי הביניים הועברה]עליהן ראה משנה, ראש השנה ד, ה-ו[תוקעים בשופר 

"עלינו" אל התפילות כולן. שילובה של תפילת "עלינו" בתפילה היומיומית הביא לגל של קטרוג

כנגד היהודים שישבו באירופה, בגלל המשפט "שהם משתחווים להבל וריק ומתפללים אל אל לא

ששמו שווה בגימטריא[ כהעלבת הדת השלטת וכפגיעה במשיחּה — שלא כדין —יושיע", אשר נתפס 

.  משפט זה חסר בסידורים רבים, בשל צנזורה חיצונית או פנימית.]למילת "וריק", 316

דברים ד, לט
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ÈÃkœÂ »¯ÈŸÈÕk »ÚEÀ÷«È ÏŸ·Õ˙ ÈÕ·Õ¨Ï

kœÏ ÈŸz ^œÎŸk ÚUÀa ÏŒz ¨_WœgÀ·Ãk ÚÀÏ ÏÀÆÔ«÷

ÏŸÙÀŒ‡ ‰Â‰È ^È¤‰¿ÕÈ »ÈœÎŸÂ »ÚYŸÈœt›¨»Ï

ÂŸÏœÎŸ÷ „«·œÓŸÈ ^ŸÈ ¯JœzÕ¨»

ÂœaKÈŸÎ »Ï‹lÀ‡ ÌŒÚ ˙›Ó ÏÃÏŸ˙»ÎŒ¨^

ÂŸœ̇ÓŸÚ _¿⁄ÏÕ‰ÈŒÓ ÌŸ‰ÕÏ ‰TŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

kœ‰ ÈÃnÃÏŸ÷ ˙»ÎŒlŸ‰ ^œÏ» ‡ÈŸÏ«ÚŸÓÕÚ ÈÃz „œÓŸa _¿ŸÎÀ¨„«·

kÃkÀa ·»˙Ÿ˙T«˙ŒÈ ‰Â‰È ∫^œÓŸÏ _¿ŸÚ›ÏÀÂ ÌÀÚŒÆ„

ÔÊÁÂ   ŸŒ‡¤ÓÃÂ ∫¯Ÿ‰ÀÈÀÏ ‰Â‰È ‰ŸÓŒÏŒÚ _Ãk ÏÀ‰ ÏÀ‡À¨ıW

aÃ‰ Ì«iÃÈ ‡»‰œ‰ŸÈŒ‡ ‰Â‰È ‰ŒÁÀ÷» „Ÿ‡ «ÓŒÁÀÆ„

∫‰Ï‡ ÌÈ˜ÂÒÙ ¢ÂÈÏÚ¢ È¯Á‡ ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â ˘È

‡Ãz ÏœÓ ‡TÈœtÃÁÃt „œŸ̇‡›ÌÓ» œg›‡Ã÷Y ˙ÀÚœk ÌÈœ˙ ÈÀ·›∫‡

Ú‹Ú »ˆÕÀ̂Â ‰Ÿ‹̇ÙÀc ¨¯ÃaŸ·@ »¯ÀÂ ¯ŸÈ ‡¿Àk ¨Ì»˜œÚ ÈœnÀ‡ »Õ∫Ï

ÂŸÚÃÊ „œOÀ‡ ‰⁄œÂ ¨‡»‰ ÈŸÚÃ◊ „Õ·ÈÀ‡ ‰⁄œ‡ ÈŒÒŸa›¨Ï

‡⁄œÚ ÈÀ◊œ˙ÈœÂ ÈÃ‡⁄œ‡ ÈŒrÀÂ ‡Ã‡⁄œ‡ ÈŒÒŸa›Â ÏÃ‡⁄ÓÃlÕ∫Ë

  שלושה פסוקים שנוספו לתפילה בימי הביניים ויש בהם דברי עידוד למתפלליםאל תירא וכו':

והבטחה של הגנה אלהית.

  תכננו תוכנית רעהעצו עצה:       אסון שגורמים הרשעים. שאת רשעים:  הבא בפתאומיות.   פתאם:∞      כבוד.  יקר:
גם בעתיד, כשיזקינו בני:    זו הבטחת ה' לאדםעד זקנה אני הוא:ו  תבוטל [על ידי ה'].   ותפר:[כנגד עם ישראל].   

  אציל מצרה.אמלט:  אשא ואגן.   אסבל:האדם, יעמוד לצדם.   

משלי ג, כה

ישעיה ח, י

ישעיה מו, ד

שמות טו, יח

טזכריה יד, 
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ÌÂ˙È ˘È„˜

ÈœŸ̇bÃcÃÂ ÏŸÈœŸ̇cKÃ÷ ÷ŸÓÕaU dÀÆ‡

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÚÀÏŸÓÀc ‡œ· ÈŸÎ ‡Tœ˙»ÚYÕÂ ¨dŸÈÃÓŸÏœ_È

ÓÃÏŸ˙»ÎÕÂ dŸÈÃŸ̂ÓÃt Á‹JYÕÂ dœÓ ·VJÈŸ÷œÁÈÕÆd

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÁÃiÕ·» Ô«ÎÈŸÓ«ÈÕ·» Ô«ÎÈŸÁÃiÕc ÈŸÎÀa ÏÕ˙È

Èœ◊Ÿ‡TÕa ¨ÏÃÚ⁄‚ÀÏÀ·» ‡œÊŸÓÃ¨·ÈXJ Ô

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÈ ÆÔŸ‰Õ÷ ‡ŸÓÕaU dÀÓ ‡Ÿ·ÀÏ _UŸÚÀÏÃÌ

Ï»ŸÚÀÏŸÓÕÚ ÈÀÏŸÓÃiÀÆ‡

ÈœŸ̇aÀÂ _UŸÈœ÷ŸzÃaÃÂ ÁŸÈœŸ̇tÀ‡ÃÂ ¯ŸÈœŸ̇Ó«¯ÃÌ

ÂŸÈœŸ̇ÃrÕÂ ‡ŸÈœŸ̇‰ÃcÀÂ ¯ŸÈœŸ̇ÚÃlŒÂ ‰ŸÈœŸ̇‰ÃlÀÏ

÷ŸÓÕc dŸ÷ERÀa ‡ŸÆ‡»‰ _ÈX

‡ÀÓÕÆÔ

ÏŸÚÕlÀÓ ‡œk ÔÀa ÏœÎYÀÀ̇‡  ¸ · ˙·˘˘Â·‰∫

ÏŸÚÕlÀÏ ‡ŸÚÕlÀÓ ‡œkÀa ÏœÎYÀÀ̇‡˛

ÂŸ÷œ˙TÈÀz ‡‹÷ŸaŸÁÀÀ̇Â ‡ŸŒÁ¤ÓÀÀ̇‡

cÃ‡⁄Óœa ÔTÈŸÚÀÏŸÓÀÂ ¨‡Ÿ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

ÈŸ‰Õ÷ ‡ŸÏÀÓÀaU ‡ÀÓ ‡œ÷ ÔŸÓÃiÀ‡

ÂŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœÚ ÌÈÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÏ

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

Ú›◊Œ÷ ‰ÀÌ«Ï ¸ · ˙·˘˘Â·‰∫ ‰ÃgÀÌ«Ï˛ aœÓŸÓ«¯ÀÈ ‡»‰ ¨ÂÈÃÚ⁄◊Œ÷ ‰ÀÚ Ì«ÏÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕ¨Ï

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

∫ÌÂ‚¯˙

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È
¸ ÔÓ‡˛Æ

ÍÈÏÓÈÂ ÂÂˆ¯Î ‡¯·˘ ÌÏÂÚ·
ÆÂÁÈ˘Ó ·¯˜ÈÂ Â˙ÚÂ˘È ÁÈÓˆÈÂ Â˙ÂÎÏÓ

¸ ÔÓ‡˛Æ

˙È· ÏÎ ÈÈÁ·Â ÌÎÈÓÈ·Â ÌÎÈÈÁ·
¨·Â¯˜ ÔÓÊ·Â ‰¯‰Ó· Ï‡¯˘È

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â
¸ ÌÏÂÚÏ ¨Í¯Â·Ó ÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ È‰È ÆÔÓ‡

ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ˛Æ
ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ

Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘
 ¸ ÔÓ‡˛Æ

 ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ¸ ·∫‰·Â˘ ˙·˘

˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ˛

¨˙ÂÓÁ‰Â ˙ÂÁ·˘˙‰ ¨˙Â¯È˘‰Â
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ¨ÌÏÂÚ· ˙Â¯Ó‡‰

 ¸ ÔÓ‡˛Æ

ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ·¯ ÌÂÏ˘ È‰È
Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÌÈ·ÂË ÌÈÈÁÂ

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â
 ¸ ÔÓ‡˛Æ

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

ÌÈÏ·‡Â Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ראה עמ' 205.  קדיש יתום:
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˘È¯ ‰Î·Â„

‡Á„ ÓÔ ‰Ó˙ÙÏÏÈÌ ÙÂ˙Á ‡˙ ‡¯ÂÔ ‰˜Â„˘Æ

ÊŸÓœÂ ˙«¯ÈŸ÷œ‡ ÌÈXÈŒ‡¤ ¨‚]kœ‡ ÈÕÏŒ ^ÈÃÙŸ÷œ˙ ÈÃÚ⁄Æ‚]

ÃÙŸ÷œÁ ÈœnŸa ‰@ŸÕ̂È ÏÀÏ ¨^CÀÚAÃk ˙ÀÆ^C«Ò ÊT Ï

ÓœcÕaA ÈŸa ÈXœÎŸÓ«‰ ¨^C«·ŒÏ ‰œaœ‡ ÈŒÆ^ÈC«c Ï

ÚÃk ÏÕ‡ Ô⁄aAÕa ¯Ÿ ^œÎŸaÀÂ ¨˙«„Ÿ÷œÓŸ‡ ^⁄ÎÃaÕa „Ÿ÷œÈ ÈVÈŸÆ˙«„ÈD

‡⁄ÒÃtŸÎ ‰TŸÂ ^E«·Ÿ‡Y ‡¿œ˙Èœ‡ ¨^È⁄nAŸ‡ ^⁄ÎÃpŸÂ ^ŸÈ ‡¿ŸÚAŸzœÆ^È

aŸÈÃ „Ÿ·œ‡ÈŒa ^ÈŸÚ „«Ò⁄·Àc ¨^ÈCœnœ˙ÈÀ‰ ⁄k ¯AŸÆ^C«‰ „«·

bŸlHÀŸ̇‚» ^Ÿ˙T»·Œk ¨^œÏ »pŸ˙›t ÛMŸÚ‹lÀŒ̇Æ^

cœ˙«‡ »nŸÂ ^ŸÎ ‡¿ŸÙœÈ ÈŒ÷ŸÂ ¨^ÃÈŸ÷ÃÏ ^»»ŸÙœÓ ÈÃÚ⁄◊ŒÆ^È

‰œÓŸ÷œa ^»ÏÈŸÁ ·]ŒÊŸ‰ ¨˙««ÈœpŸ‡ ^ŒÁÀa „ŸÎÀc ÏœÓŸÆ˙««È

‡ÃŸÚœÌÈ ÔÊÁ  

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

פיוט המצוי בסידורים מאז המאה השש-עשרה, וחיבורו מיוחס לר' יהודה החסיד  שיר הכבוד:

 או לאביו, ר' שמואל. הפיוט עוסק בסוגיה דתית-פילוסופית-]נפטר באשכנז בראשית המאה הי"ג[

חווייתית מורכבת, ונושאו העיקרי הוא הלשונות השונות שבהן מתואר ה' בתנ"ך. הפיוט בנוי על

ההכרה שאין ביכולת האדם להבין את המציאות האלהית או לתת לה ביטוי בלשונו; האדם יכול

ומכאן השם "שיר[רק לבטא את הדרך שבה הוא קולט את ההתגלויות השונות של כבוד ה' בעולם 

. המקרא נותן לה' צורה, דמות וגוף, כיוון שבני האדם אינם יכולים לתפוס אותו בדרך]הכבוד"

אחרת, אך באמת מהותו נשגבת הרבה יותר מכל התגלויותיו המגוונות. זאת ועוד: מאחורי כל

הלשון בעקבות האמור בשיר  חמדה בצל ידך:בחרוזים ובמשקל נאים, כמעשה אריגה היפה לעין.     אארג:∞  
נפשו של המשורר התאוותה לחסות בצל כבוד ה':  , ופירוש הדברים כאן]"בצלו חמדתי וישבתי":  ב, ג[השירים 

אדמך  שירי אהבה.   שירי ידידות:דברי כבוד.     נכבדות:     אהבתך.    דודיך:עורג.     הומה:          ולגלות כך את סודותיו. 
 אבל אינני מגיע לידיעה מלאה ולא ידעתיך:.   אני מתאר אותך בעזרת דימויים שונים ואף מכנה אותך בשם  אכנך:

דמית:.   ]הם הנביאים והמשוררים שעל דבריהם יסתמך המשורר להלן[בחוג עבדיך   עבדיך:     בסודשל מהותך.    
וישווך   לא לפי מהותך האמיתית.  ולא כפי ישך:תיארו את חוזק מעשיך.     כנו לתקף פעלתך:נתת דמות וצורה.   

במראות  ברב חזיונות:     הם העמידו לנגד עיניהם את דמותך, על פי מעשיך והתגלותך במציאות.    לפי מעשיך:
מאחורי דימוייך, תיאוריך, השונים מסתתרת תמיד מהות  הנך אחד בכל דמיונות:נבואיים שונים ומגוונים.   

קבועה אחת. והולך הפייטן ומביא דוגמאות מקראיות רבות לתיאורים שונים של ה'.
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ÂÃiŒÁ¤· »ÊŸÊ ^œOÀ·» ‰ÃÁ⁄◊» ¨˙»¯ŸÚÃ÷‡] ¯Ÿa ^Ÿ◊Õ·ÈÀÂ ‰Ÿ÷ÃÁ⁄Æ˙»¯

ÊœOÀa ‰Ÿc Ì«Èœ·» ÔÈÃÁ⁄a ˙»¯Ÿk ¨·TO Ì«ÈŸ‡œÓ ÷ÈœÏŸÁÀÈ ˙«ÓÀÆ·T «Ï ÂÈ@

ÁÀ·Ã·«k ÷ÃÈ ÚŸÚ»÷Àa ‰Ÿ÷«‰ ¨«÷‡]œÚÈÀÈ «l ‰ŸÓœÊ» «ÈŸÚ«¯ÃÆ«÷EJ 

ËÃÏŸÏÕ «÷‡] ˙«¯«‡ ÈœÓŸÏÀÂO ¨‡‹˙«vÀÒY ÂÈœÒÈÕÏ ÈÀÈŸÏÀÆ‰

ÈœŸ̇tÀ‡Õa ¯œk ÈœÁ ÈÀÙÕa ıœÂ ¨ÈŸÈ ‡»‰œ‰ŸÈŒl ‰œÏ ÈÃÚ⁄ËŒˆ ˙WŸ·œÆÈ

kŒŒ̇Ë ÌÀt ¯«‰Àc ÊŸÂ ¨«÷‡] ˙»ÓŸÁÃÚ ˜ÃÓ ÏÕÃ̂k ÁŸ÷ „«·ÕÆ«÷EJ Ì

ÏŸÁÕÏ» ÔŸÎÀˆ „«·Ÿ·œ˙ ÈœÙŸ‡À‡ ¨‰T‹nÀÚ «Ï «˙œhŸÚ ‰T⁄ËÀÆ‰T

ÓÃÁŸÏŸk «÷‡] ˙«ÙŸ·œÓÈÕ· ÈŸÂO ¨˙«¯»Á‹˙«vÀz ÂÈÃÏŸzÃlœ÷ ÌÈŸÆ˙«¯«Á

ŸÂÕ‰ ‰ÃvŒˆ ˜CŸ·œ˙ ÈœÙŸ‡ÃÈ ¨«zYÃÚ⁄ÏŒp ‰ÀÚ ‡Ã◊ ÷‡] ÏœÓŸÁÀÆ«˙

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

התיאורים הלשוניים האנושיים המגוונים עומדת מהות אחידה אחת. כן מדגיש הפיוט את הקשר

 באקרוסטיכון אלפביתי]החל מן הטור החמישי[והאהבה המיוחדים שבין ה' לעמו. הפיוט כתוב 

 עם חרוז פנימי]האות רי"ש מופיעה משום מה פעמיים, וכן האות ת"יו החותמת את הפיוט[

ובעיקר פסוקים ממגילת שיר[המתחלף בכל טור. בדבריו רומז הפייטן אל פסוקי מקרא רבים 

. במקומות רבים נוהגים לכבד באמירת פיוט זה נער]השירים או מדברי נביא הנחמה ישעיהו

שטרם הגיע למצוות, והטעם שנתנו לכך הוא קדושתו הגדולה של הפיוט: רק מי שטרם טעם

טעמו של חטא יכול לומר את הדברים הנשגבים שבו. גם פתיחת הארון בשעת אמירת הפיוט היא

עדות לחשיבות הגדולה שיוחסה לו.

תיאורו של ה'  זקנה ביום דין:שערו של ה' תואר לעיתים כשל אדם זקן ולעיתים כשל נער צעיר.     שיבה ושחרות:
זכריה[ ה' מתואר גם כלוחם צעיר ימים  ובחרות ביום קרב:   .]דניאל ז, ט[כשופט מציג אותו כזקן בעל שער שיבה 

לפי ישעיהו  טללי אורות ראשו נמלא:.   ]נט, יז[דברי ישעיהו   כובע ישועה בראשו:כוחו אדיר.    ידיו לו רב: .   ]יד, ג
 תלתלי שערו מלאו טל. והדימוי על קוצותיו רסיסי לילה:.   ]ושם הם דברי הדוד האוהב[כו, יט ושיר השירים ה, ב 

ישעיה[עם ישראל נבחר בידי ה' והוא מתפאר ומתגאה בו   יתפאר בי:.   ]שם[פי דברי הדוד האוהב בשיר השירים 
על פי  כתם טהור פז:   .]והלשון על פי ישעיה כח, ה[העם רואה את ה' ככתר יקר ונחשק   לעטרת צבי:.   ]מט, ג

וראה[גם על מצחו של ה'   וחק וכו':    ו"כתם" הוא סוג של זהב משובח.]ה, יא[תיאור הדוד האהוב בשיר השירים 
והוא כינוי לה'[תפארת שחושקים בה   צבי תפארה: מונחים כביכול תפילין, שבהם חקוק שמו הקדוש.   ]עוד להלן

שער  מחלפות ראשו:עם ישראל קשר בתפילותיו ובשבחיו עטרה לאלהיו.    אמתו וכו': .   ]בעקבות ישעיה כח, ה
נוה הצדק צבי תפארתו:.   ]והדימוי על פי שיר השירים ה, יא[תלתליו  קוצותיו: ימי הנוער.     ימי בחורות:ראשו.   

"אעלה את:  תהלים קלז, ו  על ראש שמחתו:   ירושלים, שהיא משכן הצדק, היא תפארתו של ה' ומושא אהבתו. 
ירושלים על ראש שמחתי", אזכור את העיר וחורבנה בכל שעה של שמחה.
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ÒŸ‚‹lÀz «˙Ÿ‰œ· ÈŸÈÀÚ «„⁄ËŒˆ» ¨˙WŸœÓ ÛÈŸÎ»ÏÀˆ ‰Ÿ·œ˙ ÈœÙŸ‡ŒÆ˙W

Ú⁄Ò»Óœ ÌÈŸ◊À‡ÀÚ ¨Ì⁄ËŒÚ ˙WœpŸÓ ¨Ì@Õ‡⁄÷ŒÈ ¯À· »¯OŸÚÕÈÀk ÂÈœaŸÆÌ@

tŸ‡ÕÚ «¯ÀÏÃÙ» ÈŸ‡ÕÚ ÈXÀÏÀÂ ¨ÂÈŸ‡ ·«¯JÕÏÃa ÈŸ‡YJœ‡ ÈÕÏÀÆÂÈ

Ã̂Â ÁŸ‡ÀÏ ÌIœÏŸ‡ «÷»·À· ‰T»t ¨ÌIŸa «ÎY@ŸÓ «‡«·Õ‡¤ÆÌ«„

M÷Œz ¯ŸÙœlœ‰ ÔÈŒ‡YÀÏ ‰ŒÚÀÀz ¨ÂŸ»ÓÃÏ ‰Â‰È ˙ŸŒ‚ŒÚ „ÕÈÀÆÂÈ

¯ˆ«Œ· ‰ŸÚÃÚ «n⁄ÀÂœÈ ÌÈŸÙÀ‡Õ÷«È ¨¯Õz ·Ÿ‰œa ˙«lÀÏ ÌŸ‰œŸ̇tÀ‡ÕÆ¯

]c ÷‡Ÿ·À‡ ^Y¤ÓŒÓ ‡V«˜ ¨˙ÕÂ ¯«c ÷‡]ÀÚ ¨¯«„Ã÷W«c ÌŸc ^ŸÆ÷]

÷œ‰ ˙È⁄÷ Ô«Óœ ÈUÈÀÚ ‡ÀÏŒÂ ¨^ÈŸpXÀœ̇˙ Èœ‡ ·UOÕÏŒÆ^È

zŸ‰œlÀœ̇z ÈŸ‰œÏ ÈŸ÷‡]ŸÚ ^⁄ËŒ˙» ¨˙WŸÙœlÀœ̇z ÈœËO Ô«k›Æ˙W

zœ÷ ¯KÈœa ÷T ˙UÈŸÚÕÈŒk ¨^ÈÃgœ÷»È ¯ÈÃÚ ¯ÃaYJ ÏÀŒÆ^È

aœÎYÀœ̇˙ ÈÃÚ⁄ÏŒÏ ‰ŸÓ ÷‡]Ã÷ŸaœÓ ¨¯ÈŸÏ«ÁÕÏ«Ó» Ïœˆ ¨„ÈÃcœk ˜ÈÃaœÆ¯È

·»Ÿ·œÎYÀœ̇˙ ÈŸÃÚ⁄ÃÏ ÚœÂ ¨÷‡] ÈŸ˙«‡ÀÏ ÁK dŸk ^œ·Ÿ◊ÀÓœÆ÷‡] ÌÈ

ÈŒÚ¤ ·UÀ◊ ‡œÁÈœÚ ÈÀÏŒk ¨^Èœ ÈÃÙŸ÷œ˙ ÈÃÚ⁄‡ ‚]ÕÏŒÆ^È

"והיית עטרת תפארת:  ]סב, ג[דברי ישעיהו על ירושלים   וצניף מלוכה:   עם ישראל, שהוא אוצרו של ה'.  סגלתו:
.]ראה עמ' 218[עם ישראל  עמוסים: ביד ה' וצניף מלוכה בכף אלהיך". "צניף מלוכה" הוא תכשיט לראש המלך.   

המכונים כאן "פאר", על פי דרשת התלמוד[לא רק האדם מתעטר בתפילין   פארו עלי ופארי עליו:     בגלל.    מאשר:
 אלא גם ה'. בתפילין של ישראל נזכר ה' ובתפילין של ה']הבבלי, מועד קטן טו ע"א, שיסודה בדברי יחזקאל כד, יז

ללבושו אדם   תיאור הדוד האהוב בשיר השירים ה,י.  צח ואדם:.   ]בבלי ברכות ו ע"א[נאמרים דברי שבח על העם 
דום, בגדו אדום מדם, כמי שדרך ענבים בגת. ה"פורה" הואֱבשובו מנקמה בא:   את ה']סג, א-ג[  תיאור ישעיהו  וכו':

:במדבר יב, ג[ הראה ה' למשה, הוא הענו ]ברכות ז ע"א[על פי התלמוד הבבלי   קשר תפלין וכו':מן הכלים של הגת.   
"ותמונת ה' יביט":  כאמור במשה  תמונת ה':   , את הקשר שבאחורי התפילין של ראש.]"והאיש משה ענו מאד"

.]תהלים כב, ד[כינוי לה', מי שישראל מהללים אותו   יושב תהלות:בני ישראל הצנועים.     ענוים:  . ]במדבר יב, ח[
"קורא מראש דור[ לקוח מתהלים קיט, קס והשני ]"ראש דברך אמת"[הראשון :  שניים מכינויו של ה'ראש דברך וכו':  

דרוש את שלומו של עם ישראל, המחפש ומבקש את קרבת ה'.  עם דורשך דרש: הוא על פי ישעיה מא, ד.   ]ודור"
עני, אביון. כך מכנה המשורר  רש:תהיה יקרה, נכבדת.     תיקר:תתקבל כקרבן הקטורת.     תכון קטרת:   שים.:  שית

כשיר יושר עלהשפה ענייה מכדי להגיע באמצעותה לתיאור אמיתי של המציאות האלהית.   :  את עצמו ואת יצירתו
כולם  מחולל ומוליד צדיק כביר:ה' הזן והמכלכל את העולם כולו.     לראש משביר: כשירת הלויים במקדש.    קרבניך:

כבשמים הטובים כבשמים ראש:    כתגובה על ברכתי.  ובברכתי וכו':     בורא, יוצר, ישר וצודק, רב כח.  :  תאריו של ה'
.הפייטן מסיים את שירו בחזרה על המשפט שפתח בו את הפיוט  כי נפשי תערג אליך:.   ]שמות  ל, כג[ביותר 
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ÓÈ ˘Ù˙Á ‡˙ ‰‡¯ÂÔ ÁÂÊ¯ ÂÒÂ‚¯ ‡Â˙ÂÆ

ÏŸ‰ ‰Â‰È ^ÃbŸlHÀÂ ‰Ÿ‰ÃbŸÂ ‰T»·Ÿ‰ÃzœÙŸ‡ŒÂ ˙WŸ‰ÃpÕÃ̂Â ÁŸ‰Ã¨„«‰

kœÎ È›a ÏÃgÀÓÃÈœ·» ÌÀ‡ÀÆıW

ÏŸ‰ ‰Â‰È ^ÃnÃÓŸÏÀÎÀÂ ‰Ÿ‰ÃnœŸ̇ÃrÕÏ ‡ŸÎ›Ï ÏŸÆ÷‡]

ÓœÈ ÈŸÓÃlÕb ÏŸÈ ¨‰Â‰È ˙«¯»·Ã÷ŸÓœÚÈÃk Àz ÏŸ‰œlÀÆ«˙

ÌÂ˙È ˘È„˜

ÈœŸ̇bÃcÃÂ ÏŸÈœŸ̇cKÃ÷ ÷ŸÓÕaU dÀÆ‡

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÚÀÏŸÓÀc ‡œ· ÈŸÎ ‡Tœ˙»ÚYÕÂ ¨dŸÈÃÓŸÏœ_È

ÓÃÏŸ˙»ÎÕÂ dŸÈÃŸ̂ÓÃt Á‹JYÕÂ dœÓ ·VJÈŸ÷œÁÈÕÆd

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÁÃiÕ·» Ô«ÎÈŸÓ«ÈÕ·» Ô«ÎÈŸÁÃiÕc ÈŸÎÀa ÏÕ˙È

Èœ◊Ÿ‡TÕa ¨ÏÃÚ⁄‚ÀÏÀ·» ‡œÊŸÓÃ¨·ÈXJ Ô

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÈ ÆÔŸ‰Õ÷ ‡ŸÓÕaU dÀÓ ‡Ÿ·ÀÏ _UŸÚÀÏÃÌ

Ï»ŸÚÀÏŸÓÕÚ ÈÀÏŸÓÃiÀÆ‡

ÈœŸ̇aÀÂ _UŸÈœ÷ŸzÃaÃÂ ÁŸÈœŸ̇tÀ‡ÃÂ ¯ŸÈœŸ̇Ó«¯ÃÌ

ÂŸÈœŸ̇ÃrÕÂ ‡ŸÈœŸ̇‰ÃcÀÂ ¯ŸÈœŸ̇ÚÃlŒÂ ‰ŸÈœŸ̇‰ÃlÀÏ

÷ŸÓÕc dŸ÷ERÀa ‡ŸÆ‡»‰ _ÈX

‡ÀÓÕÆÔ

ÏŸÚÕlÀÓ ‡œk ÔÀa ÏœÎYÀÀ̇‡  ¸· ˙·˘˘Â·‰∫

∫ÌÂ‚¯˙

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È

¸ÔÓ‡˛Æ

ÍÈÏÓÈÂ ÂÂˆ¯Î ‡¯·˘ ÌÏÂÚ·

ÆÂÁÈ˘Ó ·¯˜ÈÂ Â˙ÚÂ˘È ÁÈÓˆÈÂ Â˙ÂÎÏÓ

¸ÔÓ‡˛Æ

˙È· ÏÎ ÈÈÁ·Â ÌÎÈÓÈ·Â ÌÎÈÈÁ·

¨·Â¯˜ ÔÓÊ·Â ‰¯‰Ó· Ï‡¯˘È

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â

¸ÌÏÂÚÏ ¨Í¯Â·Ó ÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ È‰È ÆÔÓ‡

ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ˛Æ

ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È

ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ

Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘

¸ÔÓ‡˛Æ

 ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ¸·∫‰·Â˘ ˙·˘

ÔÊÁÂ Ï‰˜

ראה עמ' 205.  קדיש יתום:

 אחרי פיוט, שניסה לתאר את ה', מודגש כי אין מי שיכול לומר את   מי ימלל: נתבאר לעיל, עמ' 218.  לך ה' וכו':
כל גבורות ה' ותהילתו.

דברי הימים-א כט, יא

תהלים קו, ב
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ÌÈÏ·‡Â Ï‰˜
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ÏŸÚÕlÀÏ ‡ŸÚÕlÀÓ ‡œkÀa ÏœÎYÀÀ̇‡˛

ÂŸ÷œ˙TÈÀz ‡‹÷ŸaŸÁÀÀ̇Â ‡ŸŒÁ¤ÓÀÀ̇‡

cÃ‡⁄Óœa ÔTÈŸÚÀÏŸÓÀÂ ¨‡Ÿ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

ÈŸ‰Õ÷ ‡ŸÏÀÓÀaU ‡ÀÓ ‡œ÷ ÔŸÓÃiÀ‡

ÂŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœÚ ÌÈÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÏ

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

Ú›◊Œ÷ ‰ÀÌ«Ï ¸· ˙·˘˘Â·‰∫ ‰ÃgÀÌ«Ï ˛aœÓŸÓ«¯ÀÈ ‡»‰ ¨ÂÈÃÚ⁄◊Œ÷ ‰ÀÚ Ì«ÏÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕ¨Ï

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

˙·˘‰ ÌÂÈÏ ¯Â·Èˆ· ˘Â„È˜

Â‡ ‰ÂˆÓ ¯· ÔÂ‚Î ÚÂ¯‡ ‡˙ÂÂˆ· ‚Â‚ÁÏ È„Î ‰ÏÈÙ˙‰ ¯Á‡Ï ÌÈÒÎ˙Ó ÌÈÏÏÙ˙Ó‰˘ ÌÂ˜Ó·

∫Ì¯ ÏÂ˜· ¯ÓÂ‡ ¯Â·Èˆ‰ ÔÓ „Á‡Â ˛ÌÈ·Ú ıÈÓ Â‡¸ ÔÈÈ ÌÏÂÎÏ ÌÈ‚ÊÂÓ ¨¯Â·Èˆ· ˘„˜Ï È„Î

˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ˛

¨˙ÂÓÁ‰Â ˙ÂÁ·˘˙‰ ¨˙Â¯È˘‰Â

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ¨ÌÏÂÚ· ˙Â¯Ó‡‰

¸ÔÓ‡˛Æ

ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ·¯ ÌÂÏ˘ È‰È

Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÌÈ·ÂË ÌÈÈÁÂ

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â

¸ÔÓ‡˛Æ

החובה להצהיר על קדושת יום השבת בשילוב ברכה על היין נזכרת  קידוש בציבור ליום השבת:

, והיא מתקיימת הן בליל שבת והן בבוקר, לאחר התפילה]פסחים קו ע"א[כבר בתלמוד הבבלי 

. עיקר הקידוש הוא ברכת "בורא פרי הגפן", אך מאז]ויש הנוהגים לקדש גם בסעודה השלישית[

ימי הביניים נוספו לפניה קטעי מקרא שונים העוסקים ביום השבת. במקורות קרוי קידוש הבוקר

בשם "קידושא רבה", הקידוש הגדול, ונראה שיש להבין שם זה כלשון סגי נהור: קידוש זה הוא

קידוש קצר ביחס לקידוש של ליל שבת, וכדי לא להפחית בכבודו קראו לו "הגדול". גם כאשר נערך

קידוש בבית הכנסת, נהוג שכל משפחה עורכת לאחר מכן קידוש בביתה שלה.

  מצד ההלכה ניתן לקדש בשבת בבוקר גם על משקה חריף אחר, כגון קוניאק:]או מיץ ענבים[יין 

. כדי שקידוש זה יוציא את המשתתפים]ל"שהכל נהיה בדברו"[או ויסקי, ובמקרה זה משתנה הברכה 

בו ידי חובה, הוא צריך להיעשות "במקום סעודה", ועל כן נהוג לאכול באותה הזדמנות מאכל

.כלשהו שמברכים עליו "המוציא לחם מן הארץ" או "בורא מיני מזונות"
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. לשון הזמנה לנוכחים להקשיב]בתרגום מארמית[סבורים, מוכנים ומסכימים, מורינו ורבותינו   סברי מרנן ורבנן:∞  
לברכה, לענות אחריה "אמן" ולצאת כך ידי חובתם.

·ŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ‡ ÏŒ‰ ˙ÃgÃaÀ¨˙

ÏÃÚ⁄‡ ˙«◊Œ‰ ˙ÃgÃaÀÏ ˙Ÿ˙]IÀa ÌŸÏ«Ú ˙ÈXÀ∫Ì

aÕÈœ·» ÈÕa ÔÈŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ‰ ˙«‡ ÏœÏ ‡ÈŸÚ›ÏÀÌ¨

kœ÷  ÈÕ÷ŒÈ ˙ÀÓœÚ ÌÈÀ◊À‡ ‰Â‰È ‰Œ‰ ˙ÃgÀÓÃÌÈ

ÂŸ‡Œ‰ ˙À‡À·» ¨ıWÃ‰ Ì«iÃgŸ·œÚÈœ÷ ÈÀ·ÃÂ ˙ÃiœpÀÙÃ∫÷

ÊÀ‡ ¯«ÎŒ‰ Ì«È ˙ÃgÃaÀÏ ˙ŸcKŸ÷ ∫«÷Õ÷ŒÈ ˙ÀÓœz ÌÈÃÚ⁄·›Â „ŸÚÀ◊œ˙ÈÀk ÀÏ

ÓŸÏÃÎ‡ŸzŒÂ ∫^Ÿ‰ Ì«ÈÃgŸ·œÚÈœ÷ ÈÃaÀÏ ̇Ã‡ ‰Â‰È¤‰¿Œ˙  ‡¿ ̈ ^ÈÃÚ⁄◊ŒÎ ‰ÀÓ ÏŸÏÀÎ‡À‡ ‰ÃzÀ‰

·»œŸ·» ^œzŒÚ ^Ã·ŸcŸÂ ^Ã‡⁄ÓÀŸ̇·» ^Ÿ‰ŒÓŸzŒÂ ^Ÿ‚Õ‡ ^Y⁄÷Œa ¯œ÷ŸÚÀk ∫^ÈWœ÷ ÈÕ÷ŒÈ  ˙ÀÓœÌÈ

ÚÀ◊À‡ ‰Â‰È ‰Œ‰ ˙ÃgÀÓÃÂ ÌÈŸ‡Œ‰  ˙À‡À‡ ¨ıWŒ‰ ˙ÃiÀÂ ÌŸ‡Œk ˙À‡ Ï⁄÷Œa ¯ÀÂ ¨ÌÃiÀÃa ÁÃÌ«i

‰ÃgŸ·œÚÈœÚ ¨ÈÃk ÏÕa ÔÕ‡ ‰Â‰È _UŒ‰ Ì«È ˙ÃgÃaÀÂ ˙ÃÈŸcKŸ÷Õ∫»‰

ÒÀ·ŸÓ ÈXÀTÀÂ ÔŸaUÀÀÔ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀt ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈXÃbÀÙŒÆÔ   ¸ÔÓ‡˛

Â˘Â˙ÈÌ ÓÔ ‰ÈÈÔÆ

שמות לא, טז-יז

ÂŸ÷ÀÓŸ»¯

שמות כ, ח-יא
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  על תפילת מנחה בכלל ראה הדיון בראש תפילת מנחה לערב שבתתפילת מנחה לשבת:

. תפילת מנחה של שבת מתייחדת מזו של ימות החול על ידי הוספת קריאה בתורה]עמ' 2[

להלן[וקטעי תפילה ומזמורים אחדים, וכן, כמובן, על ידי אמירת תפילת העמידה של שבת. 

 באשר לזמנה של תפילת מנחה בשבת]נעיר רק על השינויים שבין מנחה של חול לזו של  שבת.

השעה[קיימים שני מנהגים עיקריים: "מנחה גדולה" שזמנה לאחר חצות היום, בשעות הצהריים 

, ו"מנחה קטנה" המתקיימת אחר]המדויקת נקבעת על פי לוח השנה ואורך היום המשתנה

הצהריים, בערך בשעה שבה מדליקים נרות בערב שבת באותו שבוע.
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 ˙Â·¯˜‰ ¯„Ò ˙‡ ‰ÁÓ ˙ÏÈÙ˙ ÈÙÏ ˘ÁÏ· ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â‰ ˘È¸±≤≠π ßÓÚ ¨ÏÈÚÏ˛Æ

˙ÙÈÏ˙ ÓÁ‰ ·ˆÈ·Â¯ Ó˙ÁÈÏ‰ Î‡Ô∫

÷«ÈŸ·Õ· ÈÕ˙ÈŒ  ¨^È „«ÚŸ‰ÃÏŸq ^»ÏŒÏÀ∫‰

‡Ã÷Ÿ‰ ÈVÀÚÀ Ì÷ŒkÀÎÀ‡  ¨«l ‰Ã÷Ÿ‰ ÈVÀÚÀÌ

÷Œ‡ ‰Â‰È¤‰¿Àz ∫ÂÈŸ‰œlÀÏ ‰ŸÂ@œ„

‡⁄Ó«¯œÓŸ‡ ^¤‰«ÏÃ‰ ÈÃnŒÏŒÂ _Ã‡⁄·ÀÎYÀ÷ ‰œÓŸÏ ^ŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒ∫„

aŸÎÀ‡ Ì«È Ï⁄·ÀÎYŒjÀÂ ¨Ã‡⁄‰ÃÏŸÏÀ÷ ‰œÓŸÏ ^ŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒ∫„

bÀÓ» ‰Â‰È Ï«„Ÿ‰‹lÀÓ ÏŸ‡›Â ¨„ŸÏœ‚ŸlHÀ‡ «˙ÕÁ ÔÈÕ∫¯M

cÏ ¯«ŸÈ ¯«„Ÿ÷ÃaÃÓ ÁÃÚ⁄◊Œ‚» ¨^ÈŸ˙]»·ŒÈ ^ÈÃbœ∫»„È

‰⁄k ¯AŸÂ ¨^C«‰ „«·Ÿ·DŸ ÈVœÙŸÏŸ‡›Œ̇‡ ^ÈÀ◊œÁÈÀ∫‰

ÂŒÚ¤‡Y« Ê»Ê›Œ̇È ^È›Ó‡Õ‚» ¨»¯Ÿl»„ÀŸ̇‡ ^⁄ÒÃtŸpWÀ∫‰

ÊÕÎŒ·»Ë ·U ¯ŸÈ ^ÃaœÂ ¨»ÚÈŸœ̂˙JEŸÈ ^ŸpUÕ∫»

ÁÃÂ Ô»pŸ‡ ¨‰Â‰È Ì»ÁUŒ‡ _WÃtÃÈœ‚» ÌŸÁ Ï@ÀÒŒ∫„

ËÏ ‰Â‰È ·«Ãk›Â ¨ÏŸÁU⁄ÓÀÚ ÂÈÃk ÏÀÓ ÏÃÚ⁄◊À∫ÂÈ

Èk ‰Â‰È ^»„«ÀÓ ÏÃÚ⁄◊ŒÂ ¨^ÈÃÁ⁄ÒœÈ ^ÈCÈŸ·ÀÎ»ÎYÀ∫‰

kŸÓ „«·ÃÏŸ˙»ÎŸÈ ^›Ó‡Õ‚» ¨»¯Ÿ˙T»·ŸÈ ^ŸaAÕ∫»¯

ÏŸÚÈD«‰ÃÏ œ·ŸÕ‰ ÈÀ‡Àb Ì@Ÿ˙]»·ÀÎ» ¨ÂÈŸ‰ „«·⁄Ó ¯AÃÏŸ∫«˙»Î

ÓÃÏŸ˙»ÎŸÓ ^ÃÏŸk ˙»ÎÀÚ Ï›ÏÀÓœÓ» ¨ÌÈŒÓŸ÷ÃÏŸzŸa ^ŸÎÀÂ ¯«c ÏÀ∫¯I

ÒÓ«ÕÏ ‰Â‰È _ŸÎÀ‰ ÏÃp›ÙŸÏœÂ ¨ÌÈŸÏ ÛL«ÊŸÎÀ‰ ÏÃkŸÙ»Ùœ∫ÌÈ

  קריאת סדר הקרבנות במנחה לשבת זהה למה שנהוג במנחה לימות החול. לדיון וביאורסדר הקרבנות:

ראה עמ' 9 ואילך.

  אמירת מזמור זה בראש תפילת מנחה נוהגת גם בימות החול. לדיון וביאור ראה לעיל, עמ' 150.אשרי:

‡Ã÷ŸÈV
תהלים פד, ה

תהלים קמד, טו

תהלים קמה
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ÚÕÈÕÎ È›‡ ÏÕÏŒÈ ^ÈŸ◊ÃaÕÂ ¨»¯Ÿ‡ÃzÀ˙« ‰ÕÏ ÔÀ‰Œ‡ ÌŒ‡ ˙ÀÎŸÏÀa ÌŸÚœ∫«z

t˙«ÕÁÃ‡ ŒÈ ˙ÀÓ» ¨^CÃ◊ŸaœÚÈÃÏ ŸÎÀÁ ÏÃ∫Ô«ˆT È

Ã̂cœa ‰Â‰È ˜ÈŸÎÀc ÏŸÎTÀÂ ¨ÂÈŸÁÀÒœa „ÈŸÎÀÓ ÏÃÚ⁄◊À∫ÂÈ

JÏ ‰Â‰È ·«¯ŸÎÀ‡YS ÏÀÏ ¨ÂÈŸÎ›‡ Ï⁄÷ŒÈ ¯œ‡TO‹· »‰Œ‡¤ÓŒ∫˙

YÈ Ô«ˆŸ‡VÀÈ ÂÈÃÚ⁄◊ŒÂ ¨‰Ÿ‡Œ÷ ˙ÃÂŸÚÀÀ̇È Ìœ÷ŸÓÃÂ ÚŸ÷«ÈœÚÈÕ∫Ì

÷Ó«Õ‡ ‰Â‰È ¯Œk ˙À‡ Ï›‰⁄·ÀÂ ¨ÂÈŸ‡Õk ˙À‰ ÏÀ÷YÀÚœÈ ÌÈÃ÷ŸÓœ∫„È

   ÔÊÁ zŸ‰œlÃÈ ‰Â‰È ˙ŸaAŒt ¯œÂ Èœ·ÈÀk _VÀa ÏÀ◊À÷ ¯ÕÏ «÷EJ ÌŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒ∫„

ÂÃ‡⁄ÃÁŸ »Ÿ·ÀÈ _VÀÓ dÕÚÃzÀÂ ‰ŸÚÃÏ«Ú „À‰ ÌÃÏŸÈ»ÏÀ∫d

·»ÀÏ ‡Ÿœ̂‡«b Ô«iÕÏ» ÏŸ÷À·ÕÙ ÈŒ÷Ãa ÚŸÈÃÚ⁄ ¨·SŸ‡‹Æ‰Â‰È Ì

ÂÃ‡⁄œÊ È›a ˙‡Ÿ˙ÈXœ˙«‡ ÈÀ‡ ¨ÌÀÓÃÁ»¯ ¨‰Â‰È ¯œ‡ È⁄÷ŒÚ ¯ÀÏŒ·E» ^ÈÀ‡ ÈU⁄÷Œ◊ ¯ÃÓŸzœÈ

  טכסט זה, שאינו מצוי בתפילת מנחה של חול, מורכב מפסוקי מקרא ומקטעי תפילה והואובא לציון:

. אמירתו במנחה של שבת]עמ' 404[נאמר גם בשחרית של ימות החול וכן בערבית למוצאי שבת 

 פסוקי]א[מתועדת כבר בתקופת הגאונים. הקטע מורכב ביותר, אך ניתן להבחין בו בכמה חלקים: 

]"קדוש קדוש קדוש" ו"ברוך כבוד ה' ממקומו"[ פסוקי הקדּושה ]ב[נחמה וגאולה מדברי הנביא ישעיהו; 

 לקט פסוקים, משולבים בקטעי תפילה, המדגישים את חשיבות התורה ומבקשים]ג[בצד תרגומם הארמי; 

אולי[את רחמי ה', את הגנתו וכן שכר טוב לעתיד לבוא. קטע ארוך ומורכב זה שימש בימים קדומים 

 כמעין תפילת סיום למעמד של דרשה ולימוד]]תלמוד בבלי, סוטה מט ע"א[אף בשלהי תקופת חז"ל 

תורה בציבור, או למעמד פומבי שבמסגרתו קראו בספרי נביאים וכתובים. הדרשה בציבור בתקופות

 ותפילת]]עמ' 205[השווה גם דיוננו בקדיש [הקדומות נהגה להסתיים בדברי נחמה והבטחות משיחיות 

"ובא לציון" תואמת בתכניה ובלשונותיה מעמד מעין זה. היא כוללת גם תרגום ארמי של פסוקי מקרא

מרכזיים, למען מי שלא שלט בשפה העברית. יתכן שבימי הגאונים נהג הציבור לשמוע דברי תורה לפני

תפילת מנחה של שבת -  או שנהג לקרוא בצוותא בספרי נביאים וכתובים -  ובעקבות זאת נאמרה

תפילת "ובא לציון". עם הזמן נעלם המנהג לקיים שיעור פומבי או לקרוא בנביאים וכתובים לפני מנחה

של שבת, אך התפילה עצמה נותרה על מקומה.

הבטחת  בריתי:     הגאולה מובטחת גם לחוטאים שבעם ישראל, אם ישובו מדרכם הרעה.    ובא לציון גואל וכו':∞  

ה' בשעת כריתת ברית.

תהלים קטו, יח

ישעיה נט, כ-כא
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aŸÙœÈ ‡¿ ¨^ÈÀÓ »÷»ÓœtœÓ» ^ÈœtœÊ ÈÃÚY⁄Ó» ^œtœÊ ÈŒÊ ÚUÃÚY⁄‡ ¨^ÀÓÃ¨‰Â‰È ¯

ÓÕÚÃzÀÂ ‰ŸÚÃÏ«Ú „ÀÆÌ

ÂŸ‡ÃzÀ÷«È ÷«„J ‰Õz ·Ÿ‰œÈ ˙«lœ◊Ÿ‡TÕ∫Ï

ÂŸÊ ‡TJŒ‡ ‰ŒÊ ÏŒÂ ‰Ÿ‡ÀÓÃ∫¯

ˆ ‰Â‰È ÷«„J ÷«„J ÷«„JŸ·ÀÓ ¨˙«‡ŸÎ ‡¿À‰ ÏÀ‡Àk ıWŸÆ«„«·

Ó»ŸaKŸÏœc ÔÈÕÓ ÔÈœc ÔÕÂ ÔÈŸ‡ÀÓŸ∫ÔÈX

cKœa ÷Èœ÷ŸÓÕÓ ÈŸÓ«¯ÀÚ ‡œlÀ‡Àa ‰Õ÷ ˙ÈŸÎœÈŸzÕ¨d

cKœÚ ÷ÈÃ‡ ÏÃÚYÀ·«Ú ‡Ãb „ŸzY»·Õ¨d

cKœÏ ÷ÈŸÚÀÏÃÏ» ÌŸÚÀÏŸÓÕÚ ÈÀÏŸÓÃiÀ¨‡

ˆ ‰Â‰ÈŸ·ÀÓ ¨˙«‡ÃÏŸÈÀÎ ‡À‡ ÏÃÚYÀÊ ‡œÈ ÂÈŸÆdVJ

ÂÃzœrÀ‡ÕœÁ»¯ ÈÃÂ ¨À‡Œ÷ŸÓÃ‡ ÚÃÁ⁄ÚU Ï«˜ ÈUÃb ÷ÀÆÏ«„

aÀk _»¯ŸÓ ‰Â‰È „«·œnŸÆ«Ó«˜

»ŸËÀÏÃŸ̇œÁ»¯ ÈÀ÷» ¨‡ŸÓÀÚœa ˙ÈÃŸ̇Ê ÏJ ÈUœÚÈÃÒ Ãbœc ‡ÈœÓŸ÷ÃaŸÁœÂ ÔÈŸ‡ÀÓŸ¨ÔÈX

aŸÈ _ÈXŸÓ ‰Â‰ÈA ‡TJÕ‡⁄Ã̇a ¯Õ÷ ˙ÈŸÎœÈŸzÕÆd

תהלים כב, ד

ישעיה ו, ג

אלהי צבא  צבאות:     השרפים שבהיכל השמיימי.     זה:     אל     זהמי שישראל מהללים אותו.     ישראל:     יושב תהלות

קול החיות והאופנים שבמרכבת האל.  גדול:     רעש     קולהשמים וצבא הארץ, היקום כולו.   

 בלוויית תרגום שלהם]עליה ראה עמ' 190[  כאן מתחילה אמירת פסוקי הקדּושה ואתה קדוש וכו':

לארמית וכמה משפטי קישור. אין בידינו הסבר מספק לאמירת פסוקים אלה בתוך תפילת "ובא לציון".

קדושה זו קרויה במקורות "קדושה דסידרא", היינו הקדושה הנאמרת במסגרת דרשה.

 זה התרגום הארמי, המיוחס לתנא יונתן בן עוזיאל, לפסוק שמספר ישעיהו. התרגום     ומקבלין דין וכו':

איננו מילולי והוא מרחיב את דברי הנביא, כשהוא מקנה לכל אחת משלוש המילים "קדוש" משמעות

 זה מזה, ואומרים:]המלאכים רשות[שונה. בתרגום חוזר לעברית אלו הם דברי התרגום: "ומקבלים 

קדוש בשמי מרום העליון בית שכינתו, קדוש על הארץ מעשה גבורתו, קדוש לעולם ולעולמי עולמים,

ה' צבאות, מלאה כל הארץ זיו כבודו".

  וזה פירוש הדברים בתרגום חוזר לעברית: "ותשאני רוח ואשמע אחרי קול רטטונטלתני רוחא וכו':

גדול שמשבחים ואומרים: ברוך כבוד ה' ממקום בית שכינתו".

תרגום יונתן לישעיה, שם

 יחזקאל ג, יב

תרגום יונתן
ליחזקאל, שם
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È ‰Â‰ÈœÓŸÏ _¿ŸÚ›ÏÀÂ ÌÀÚŒÆ„

Ó ‰Â‰ÈÃÏŸ˙»ÎÕ‡J dÕÏ ÌŸÚÀÏÃÏ» ÌŸÚÀÏŸÓÕÚ ÈÀÏŸÓÃiÀÆ‡

‡ ‰Â‰È¤‰¿Õ‡ ÈÃ·Ÿ‰TÀÈ ÌœŸ̂ÁÀÂ ˜ŸÈœ◊Ÿ‡TÕ‡ Ï⁄·›Õ̇¨»È

÷ÀÓŸÊ ‰T›Ï ˙‡ŸÏ«ÚÀÏ ÌŸÈÕŒ̂Ó ¯ÃÁŸ÷ŸÏ ˙«·Ÿ·ÃÚ ·ÃnŒÂ ¨^Ÿ‰ÀÎÕÏ ÔŸ·À·À‡ ÌÕÏŒÆ^È

ÂŸÈ Ì»ÁU ‡»‰ŸÎÃtÕÚ ¯ÀÂ Ô«ŸÈ ‡¿Ã÷ŸÁœÂ ¨˙ÈŸ‰œaYÀÏ ‰Ÿ‰À÷œ‡ ·ÈÃ«t

ÂŸÈ ‡¿ÀÚœk ¯ÈÀÁ Ï⁄ÓÀÆ«˙

kœ‡ ÈÃzÀ‡ ‰⁄IÀÂ ·«Ë ÈŸÒÃlÀÂ ¨ÁŸÁ ·UŒÒŒÏ „ŸÎÀ‡YS ÏŒÆ^È

œ̂˙JEŸˆ ^ŒÏ ˜CŸÏ«ÚÀÂ ÌŸ˙T«˙Ÿ‡ ^¤ÓŒÆ˙

zœzÕ‡ Ô¤ÓŒÏ ˙ŸÈÃÚ⁄Á ¨·SŒÒŒÏ „Ÿ‡Ã·Ÿ‰TÀ‡ ¨Ì⁄÷Œ ¯œ÷ŸaÃÚŸzÀÏ Ã‡⁄·›Õ̇Ó »ÈœÓÈÕÆÌCM È

aÀ‡ _»¯⁄IÀÈ Ì«È Ì«È ÈÃÚ⁄ÓÀÏ ÒÀ‰ ¨»À‡ÕÈ ÏŸÚ»÷ÀÕ̇Ò »ŒÏÀÆ‰

ˆ ‰Â‰ÈŸ·ÀÚ ˙«‡œnÀÓ ¨»œ◊ŸbÀÏ ·À‡ »¤‰¿ÕÈ ÈÃÚ⁄Ò ·SŒÏÀÆ‰

ˆ ‰Â‰ÈŸ·À‡ ¨˙«‡Ã÷Ÿ‡ ÈVÀa Ì@›ËÕÁÃa ÀÆ_

÷«‰ ‰Â‰ÈœÚÈÀ‰ ¨‰ÃnŒÏŒÈ _ÃÚ⁄Õ· »Ÿ‡YJ Ì«ÈÕÆ»

aÀ‡ ‡»‰ _»¯¤‰¿Õ÷ »ÈŒaŸ‡TÀÏ »œÎŸÂ ¨«„«·Ÿ‰œ·ŸcœÏÈÀÓ »œ‰ ÔÃÚ«zœ¨ÌÈ

ÂŸÀÃ̇Ï ÔÀ‡ ˙U«z »¤ÓŒÂ ¨˙ŸÁÃiÕÏ«Ú ÈÀ ÌÀËÃa ÚŸÎ«˙ÕÆ»

È ‡»‰œÙŸzÃÏ ÁœaÕa »ŸÂ ¨«˙T«˙ŸÈÀ◊Õa ÌŸÏœaÕ‡ »Ã‰⁄·ÀÂ «˙ŸÈœ‡YÀ«˙

 זה התרגום הארמי לפסוק, המיוחס לאונקלוס, בן המאה הראשונה. פירוש הדברים ה' מלכותה וכו':

בתרגום חוזר לעברית: "ה', מלכותו ניצבת לעולם ולעולמי עולמים".

דברי שבח לתורה ולעם הנבחר, כפי שמתאים שייאמרו בסיום דרשה או בסיום  ברוך הוא אלהינו וכו':

]"ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו"[לימוד כתבי הקודש בציבור. חלק מנוסח התפילה הזו 

, ויש בזה עדות נוספת לקשרה של תפילת]עמ' 221[מופיע גם בברכה הנאמרת לאחר קריאת התורה 

"ובא לציון" אל מעמד של עיסוק ציבורי בתנ"ך.

, וכך תמלא את מחשבותיהם ותקוותיהם]"אבותינו"[ זכור לנצח את זכותם של אבות האומה  שמרה זאת לעולם וכו':

טובות[ישפיע עלינו   לנו:     יעמס  יעורר, ישלח.   יעיר:     מרבה לשכך את כעסו.    והרבה להשיב אפו:של בני ישראל.   

עובדי עבודה זרה, אומות העולם.  התועים:מחסה ומגן.     משגב:.   ]וברכות

דברי הימים-א כט, יח

תהלים עח, לח

תהלים פו, ה

תהלים קיט, קמב

 מיכה ז, כ

תהלים סח, כ

תהלים מו, ח

תהלים פד, יג

הלים כ, ית

שמות טו, יח

תרגום אונקלוס לשמות,  שם
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 חוליית מעבר אל קריאת התורה. ראה עמ' 205. חצי קדיש:

נים שלָלש  לשני:     .  ]כלשון ישעיה סה, כג[עמלנו לא יהא לשוא ופרי מלאכתנו לא ירד לטמיון  לא ניגע לריק וכו': 

בטחִה' הוא מ  כי ביה ה' צור עולמים:השירה המהללת את ה' לא תיפסק.     יזמרך כבוד ולא יֹדם:  . ]ימות המשיח[

 ה' רוצה, כדי להרבות בצדקתו של עם ישראל, להגדיל את ערך התורה ה' חפץ למען צדקו וכו':ומחסה לעולם ועד.   

ולהאדיר את שמה.

ÂŸÏÃÚ⁄Ï» ««ˆY ˙«◊ŸÚÀ·Ÿa «„ŸÏÕ·À÷ ·ÀÏÕ¨Ì

ÏŸÓÃÚÃ ‡¿ Ôœ‚ÈÃÏ ÚÀÂ ˜ÈXŸ ‡¿ÕÏÕÏ „ÃaŒ‰ÀÏÀÆ‰

ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ‡ ‰Â‰È ¨^È¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ¨»È

÷Œpœ÷ŸÓ›Á ¯‹wŒa ^ÈÀÏ«ÚÀ‰ ÌÃfŒ¨‰

ÂŸœÊŸkŒÂ ‰ŸœÁŸÈŒÂ ‰Ÿœ‡YŒÂ ‰Ÿœ·«Ë ÷UÈÀ·» ‰ŸÎTÀ‰

Ïœ÷ŸÕÈ ÈŸ‰ ˙«ÓÃnÀ÷œÁÈÃÏ» ŸÁÃiÕ‰ ÈÀÏ«ÚÀ‰ ÌÃaÀÆ‡

ÏŸÓÃÚÃÈ ÔŸÊÃnŒÎ ^YÀÂ „«·ŸÈ ‡¿œc›‡ ‰Â‰È ¨Ì¤‰¿ÃÏ ÈŸÏ«ÚÀjC«‡ ÌÀÆ

aÀ‰ _»¯ÃbŒ·Œ‡ ¯⁄÷ŒÈ ¯œ·ŸËÃa ÁÃÂ ¨‰Â‰ÈŸ‰ÀÈÀÓ ‰Â‰È ‰œ·ŸËÃÆ«Á

aœËŸ· »ÁÃÚ ‰Â‰È⁄Ú ÈBÃk ¨„œa ÈŸÈÀÏ«Ú ¯»ˆ ‰Â‰È dÀÓœÆÌÈ

ÔÊÁ   ÂŸÈœ·ŸËŸ· »ÁŸÚE«È ^Õ÷ ÈŸÓŒk ¨^œÚ ‡¿ ÈÀÊÃ·ŸzÀ÷YI ŒÆ‰Â‰È ¨^È

Á ‰Â‰ÈÀÙÕÏ ıŸÓÃÚÃˆ ÔœÈ ¨«˜EÃ‚ŸcœÂ ‰T«z ÏÈŸÈÃ‡ŸcœÆ¯È

˘È„˜ ÈˆÁ

ÈœŸ̇bÃcÃÂ ÏŸÈœŸ̇cKÃ÷ ÷ŸÓÕaU dÀÆ‡

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÚÀÏŸÓÀc ‡œ· ÈŸÎ ‡Tœ˙»ÚYÕÂ ¨dŸÈÃÓŸÏœ_È

ÓÃÏŸ˙»ÎÕÂ dŸÈÃŸ̂ÓÃt Á‹JYÕÂ dœÓ ·VJÈŸ÷œÁÈÕÆd

‡ÀÓÕÆÔ

aŸÁÃiÕ·» Ô«ÎÈŸÓ«ÈÕ·» Ô«ÎÈŸÁÃiÕc ÈŸÎÀa ÏÕ˙È

Èœ◊Ÿ‡TÕa ¨ÏÃÚ⁄‚ÀÏÀ·» ‡œÊŸÓÃ¨·ÈXJ Ô

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

∫ÌÂ‚¯˙

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È
¸ÔÓ‡˛Æ

ÍÈÏÓÈÂ ÂÂˆ¯Î ‡¯·˘ ÌÏÂÚ·
ÆÂÁÈ˘Ó ·¯˜ÈÂ Â˙ÚÂ˘È ÁÈÓˆÈÂ Â˙ÂÎÏÓ

¸ÔÓ‡˛Æ

˙È· ÏÎ ÈÈÁ·Â ÌÎÈÓÈ·Â ÌÎÈÈÁ·
¨·Â¯˜ ÔÓÊ·Â ‰¯‰Ó· Ï‡¯˘È

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â

תהלים ל, יג

ירמיה יז, ז

ישעיה כו, ד

תהלים ט, יא

ישעיה מב, כא

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ
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‡ÀÓÕÈ ÆÔŸ‰Õ÷ ‡ŸÓÕaU dÀÓ ‡Ÿ·ÀÏ _UŸÚÀÏÃÌ

Ï»ŸÚÀÏŸÓÕÚ ÈÀÏŸÓÃiÀÆ‡

ÈœŸ̇aÀÂ _UŸÈœ÷ŸzÃaÃÂ ÁŸÈœŸ̇tÀ‡ÃÂ ¯ŸÈœŸ̇Ó«¯ÃÌ

ÂŸÈœŸ̇ÃrÕÂ ‡ŸÈœŸ̇‰ÃcÀÂ ¯ŸÈœŸ̇ÚÃlŒÂ ‰ŸÈœŸ̇‰ÃlÀÏ

÷ŸÓÕc dŸ÷ERÀa ‡ŸÆ‡»‰ _ÈX

‡ÀÓÕÆÔ

ÏŸÚÕlÀÓ ‡œk ÔÀa ÏœÎYÀÀ̇‡  ¸· ˙·˘˘Â·‰∫

ÏŸÚÕlÀÏ ‡ŸÚÕlÀÓ ‡œkÀa ÏœÎYÀÀ̇‡˛

ÂŸ÷œ˙TÈÀz ‡‹÷ŸaŸÁÀÀ̇Â ‡ŸŒÁ¤ÓÀÀ̇‡

cÃ‡⁄Óœa ÔTÈŸÚÀÏŸÓÀÂ ¨‡Ÿ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

ÔÊÁÂ Ï‰˜Â   Ã‡⁄œ˙ ÈŸÙœlÀœ̇Ï ÈŸÚ ¨‰Â‰È ¨^ÕÆÔ«ˆT ˙

‡¤‰¿œa ÌÈŸÁ ·TÃÒŸcŒÚ ¨^⁄Õœa ÈŒ‡¤ÓŒÈ ˙œ÷ŸÚŒÆ^

‰¯Â˙· ‰‡È¯˜‰

‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ ˙‡ˆÂ‰

‡Á„ ÓÔ ‰Ó˙ÙÏÏÈÌ ÙÂ˙Á ‡˙ ‡¯ÂÔ ‰˜Â„˘Æ

 ‰„ÈÓÚ  ÂÃÈŸ‰œa ÈœŸÒ›ÚÃ‰ À‡ÀÂ Ô]Ãi›Ó‡ŒÓ ¯›÷Œ∫‰

Ó»˜ÀÂ ‰Â‰È ‰ŸÈÀÙ‹‡ »ˆ›ÈŸ·ŒÂ ^ÈŸÈÀ‹Ó »ÒŸ◊ÃŸ‡ŒÓ ^ÈœtÀŒ^ÈÆ

¸ÌÏÂÚÏ ¨Í¯Â·Ó ÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ È‰È ÆÔÓ‡
ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ˛Æ

ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ

Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘
¸ÔÓ‡˛Æ

 ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ¸·∫‰·Â˘ ˙·˘

˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ˛

¨˙ÂÓÁ‰Â ˙ÂÁ·˘˙‰ ¨˙Â¯È˘‰Â
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ¨ÌÏÂÚ· ˙Â¯Ó‡‰

¸ÔÓ‡˛Æ

ÔÊÁÂ Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

  אמירת פסוק זה בתפילת מנחה של שבת מוכרת כבר מספרות הגאונים, אך טעמה אינוואני תפלתי וכו':

ברור וניתנו לה הסברים שונים. אחד ההסברים המקובלים יותר רואה בביטוי "עת רצון" רמז לשעת

.]מלכים-א יח, לו[המנחה, שבה מתקבלות התפילות ביתר שאת, כמסופר, למשל, על אליהו בהר הכרמל 

  מנהג הקריאה בתורה במנחה של שבת ידוע כבר לתנאים ומיוחס על ידם לעזראהקריאה בתורה:

. במנחה קוראים את פסוקי הפתיחה של הפרשה שתיקרא בשבת]תלמוד בבלי, בבא קמא פב ע"א[

 וכך נוצרת רציפות בלתי]ופסוקים אלה ייקראו גם בשחרית של ימים שני וחמישי באותו שבוע[הבאה 

מדבר י, להב

תהלים סט,  יד

בישועה אמיתית וקיימת.  באמת ישעך:  השעה הראויה והמתאימה לקבלת התפילה.   עת רצון: ∞  
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kœÓ Èœvœz Ô«iÕÕ̂·E» ¨‰T«˙ ‡ÃÓ ‰Â‰È ¯œ÷»¯ÈÀÏÀœÆÌ

aÀ÷ _»¯ŒpÀÃ̇Ï ‰T«z ÔŸÚÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕa ÏœgHOÀÆ«˙

aŸ÷ _ÈXŸÓÕc dŸÓÀÚ ‡VÀÏŸÓÀ‡a ¨Ÿk _ÈXœŸ̇Â _TŸ‡ÃŸ̇È Æ_TŸ‰Õ‡

˙»ÚYÀÚ _œÚ ÌÃnÀÈ _œ◊Ÿ‡TÕÏ ÏŸÚÀÏÃÙ» ¨Ì‹È ÔKYŸÓœÈÀ‡ _ÃÁ⁄ÊÕÏ ÈŸÚÃnÀa _Ÿ·ÕÓ ˙ÈÃcOŸ÷À_

Ï»Ÿ‡ÃÓŸÈ«ËÕÏ ÈÀÀÓ ‡œ ·»hŸÏ» _T«‰ŸaKÕˆ ÏŸ˙«ÏÀÀa ‡ŸÁU⁄ÓœÈ ÆÔÈŸ‰ÕÚU ‡⁄ÂÀÓ@˜ ‡À_

cŸÏ _ÈX«˙ÀÁ ÔÃiœa ÔÈŸËœÂ »·ÈŸÏŒ‰¤ÂÕ‡ È⁄ÀÙ ‡Ÿa ‡@ÈNŸˆ «‚ÃcœiKÈÀÏ ‡ŸÓœÁYÃÚ ÌÀÏÃÏ» ÈŸÓœŸËÃ¯

ÈÀœ̇Â ÈŸÈÃk ˙Àc ÏœÏ ÈœÂ ÈŸÏ ÈDŸÚÃnÀÈ _œ◊Ÿ‡TÕ‡ ÆÏÃŸzŸÊ ‡»‰ ÀÏ ÔŸÎ›lÀÓ» ‡ŸÙÃYÕÏ ÒŸÎ›lÀ¨‡

‡ÃŸzŸ÷ ‡»‰ ÃlœÚ ËÈÃk Ï›lÀ‡ ¨‡ÃŸzŸc ‡»‰ Ÿ÷ÃlœÚ ËÈÃÓ ÏÃÏŸÎÃiÀÓ» ‡ÃÏŸ˙»ÎÀc ‡œÏÈÀ_

‰œ‡ Æ‡È⁄ÀÚ ‡Ã·ŸcÀ÷ERE ‡Àa ‡Ÿc ¨‡»‰ _ÈXŸÒÀ‚œEÈÀnK ‡ÕÓ» dœwÃnÕc ÈœÈU«‡ ¯KÈŸÕ̇d

aŸÎÀÚ ÏœcÀÂ ÔŸÚœcÀÏ ÆÔÀÚ ‡Ã‡ Ï¤ÀÁT ÷œˆÈŸÀÂ ‡ŸÏÀÚ ‡Ãa ÏÃ‡ ¯¤ÏÀ‰œÒ ÔÈÀÓœÎÈŸÀ‡ ¨‡ŒlÀ‡

aÕÏ‡À‰À÷D ‡ŸÓÃiÀc ¨‡Ÿ‡ ‡»‰¤ÏÀ‰ÀÂ Ë«÷O ‡ŸÈU«‡ŸÕ̇» ¨Ë«÷O dŸ·œ‰«‡Èœ¨Ë«÷O È

Ó»ÃÒŸbÕÏ ‡ŸÓŒÚŸaÃË „À·ŸÂÀ   ÆË«÷O» ÔÔÊÁa  Õ‡ d⁄ÀÁT ‡œÂ ¨ıÈŸÏœ÷ŸÓÕcK dœ÷ÈÀÈ ‡Ãwœ‡TÈ

‡⁄À‡ ‡ÕÓÃz ¯‹÷ŸaŸÁÀÈ ÆÔŸ‰ÕÚU ‡⁄ÂÀÓ@˜ ‡Àc _Ÿœ̇ÙŸzÃÏ ÁœaÀ‡œa ÈŸÈU«‡ŸÀ̇Â ‡ŸÃ̇÷ŸÏœÌÈ

Óœ÷Ÿ‡⁄Ïœc ÔÈŸÏœaÀ‡œÂ ÈŸÏœaÀÎE ‡ÀÚ ÏÃnÀÈ _œ◊Ÿ‡TÕÏ ÏŸËÀÏ» ·ŸÁÃiœÂ ÔÈŸÏœ÷ŸÏÀÆÌ

יה ב, גישע

זוהר, ויקהל (רו ע"א)

פוסקת בין פרשה אחת לפרשה שבאה אחריה. טכס הוצאת ספר התורה מארון הקודש והחזרתו אליו,

וכן סדרי הקריאה בתורה במנחה של שבת דומים מאוד אל הטכסים והסדרים שבתפילת שחרית של

, אלא שהם קצרים יחסית ומקושטים פחות. גם מספר העולים לתורה]לעיל, עמ' 215 ואילך[שבת 

. להלן נעיר רק על ההבדלים]כהן, לוי וישראל[במנחה קטן מזה של שחרית ועומד על שלושה בלבד 

החשובים שבין סדרי קריאת התורה של מנחה לאלה של שחרית.

  לדיון ותרגום ראה עמ' 216-215.בריך שמה:

 fl

 fl
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∫¯ÓÂ‡Â ÂÈÓÈ „È· ¯ÙÒ‰ ˙‡ ÏËÂ ÔÊÁ‰ ÆÔÊÁÏ Â˙Â‡ ¯ÒÂÓÂ ‰¯Â˙ ¯ÙÒ ÂÓÓ ‡ÈˆÂÓ ÔÂ¯‡‰ ˙‡ Á˙Ù˘ ÈÓ

bÃcŸÏ »ÏÃ‡ ‰Â‰Èœzœ» ÈŸÓ«¯ŸÓÀ÷ ‰ŸÈ «ÓÃÁŸcÀÆÂ

ÔÂ¯‡ ˙‡ Á˙Ù˘ ÈÓ ÍÏÂ‰ ÂÈ˙Â·˜Ú·˘Î ¨‰‡È¯˜‰ ÔÁÏÂ˘ Ï‡ ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ ÌÚ „ÚÂˆ ÔÊÁ‰
∫Ï‰˜‰Â ÔÊÁ‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰ÎÈÏ‰‰ ˙Ú˘· Æ¯ÙÒÏ ÌÈ˜˘Â ÌÈÏÏÙ˙Ó‰˘ ‚Â‰Â ¨˘„Â˜‰

ÏŸ‰ ‰Â‰È ^ÃbŸlHÀÂ ‰Ÿ‰ÃbŸÂ ‰T»·Ÿ‰ÃzœÙŸ‡ŒÂ ˙WŸ‰ÃpÕÃ̂Â ÁŸ‰Ã¨„«‰

kœÎ È›a ÏÃgÀÓÃÈœ·» ÌÀ‡ÀÏ ¨ıWŸ‰ ‰Â‰È ^ÃnÃÓŸÏÀÎÀÂ ‰Ÿ‰ÃnœŸ̇ÃrÕÏ ‡ŸÎ›Ï ÏŸÆ÷‡]

Ó«¯Ÿ‡ ‰Â‰È »Ó¤‰¿ÕÂ »ÈŸ‰œ÷ŸzÃÁ⁄Ï »ÂÃ‰⁄‚U ÌIŸÏÀÆ‡»‰ ÷«„J ¨ÂÈ

Ó«¯Ÿ‡ ‰Â‰È »Ó¤‰¿ÕÂ »ÈŸ‰œ÷ŸzÃÁ⁄Ï »ÂŸ‰Ãk ¨«÷EJ ¯œ‡ ‰Â‰È ÷«„J È¤‰¿ÕÆ»È

ÂÓÓ˘ÈÎÈÌ Â‡ÂÓ¯ÈÌ ·ÏÁ˘ ˜Â„Ì ˘Ó‚ÈÚ ‰ÁÊÔ ‡Ï ˘ÂÏÁÔ ‰˜¯È‡‰∫

‡Ã‰ ·ÀÁU⁄ÓœÈ ‡»‰ ÌÈŸÁUÕÚ ÌÃÚ Ì⁄Ò»ÓœÂ ¨ÌÈŸÈœÊŸk›a ¯Ÿ‡ ˙ÈXÕ˙ÈÀœÂ ¨ÌÈŸÈÃvœ ÏÈÃÙŸ˙«÷Õ»È

Óœ‰ ÔÃgÀ‰ ˙«ÚÀÂ ¨˙«ÚTŸÈœ‚ŸÚÃa ¯ŸÈÕŒ̂‰ ¯ÀÓ ÚTœ‰ ÔÃpŸ‡»◊œÂ ¨ÌÈŸÈÀÁ›˙«‡ ÔÀÏ »œÙŸÏÕËÈÃ˙

Ï«ÚÀÓœÂ ¨ÌÈœÓÈÃlÕÓ ‡œ÷Ÿ‡⁄˙«ÏÕa »ÈŸÓœcÀ·«Ë ‰ÀÈ ‰ŸÚ»÷ÀÂ ‰ŸÁU⁄ÓœÆÌÈ

‰ÚÏÈÈ‰ Ï˙Â¯‰ Â‰˜¯È‡‰ ·˙Â¯‰

‰ÁÊÔ ÓÈÁ ‡˙ ‰ÒÙ¯ ˘·È„Â ÚÏ ‰˘ÂÏÁÔ Â‰‚·‡È ÓÎ¯ÈÊ∫

ÂŸœ̇bÀÏŒÂ ‰ŸÕ̇‡TŒÓ ‰ÃÏŸÚ «˙»ÎÀÏÕa »ÈœÊŸÓÃ·«¯J Ô

ÂŸÈÀÁ›t ÔŸÏÕËÈÀÕ̇Ù» »ŸÏÕËÈÃÚ ˙Ãa «nÕÈ ˙Èœ◊Ÿ‡TÕÏ

ÏŸÁÕÏ» ÔŸÁŒÒŒÏ» „ŸÁU⁄ÓœÏ» ÌÈŸÂ ¨Ô«ˆTŸ›Ó‡Ã‡ ¯ÀÓÕÆÔ

‰Ãk›‰ ÏÀ‚ »·›Ï ÏCÕ‰¿‡Õ˙» »ÈŸÎ »ÀÏ „«·ÃÆ‰T«z

k›‰ÕÈ Æ·UO ÔÃÚ⁄Ó›„ ¸ÈÂÏÙ Ô· ÈÂÏÙ˛ ‰Ãk›‰ÕÆÔ

תפילה זו מופיעה לראשונה בתקופת הגאונים, שם היא חלק מטכס הגבהת ספר  ותגלה ותראה וכו':

התורה. כמבוא להזמנת הכהן לקריאת התורה היא משמשת בימינו גם בימות החול.

לד, דתהלים

דברי הימים-א כט, יא

תהלים צט, ה

תהלים צט, ט
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aÀ÷ _»¯ŒpÀÃ̇Ï ‰T«z ÔŸÚÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕa ÏœgHOÀÆ«˙

Ï‰˜Â   Ÿ‡ÃzŒ‰ ÌÃcŸ·Õa ÌÈNÃ‡ ‰Â‰È¤‰¿ÕÎÈŒÁ ÌÃiœk ÌÈ‹lŸÎŒ‰ ÌÃÆÌ«i

¨‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ ˙Â„È· ÂÈ„È È˙˘· ˜ÈÊÁÓ ¨ÔÁÏÂ˘‰ Ï‡ ‡· ‰¯Â˙Ï ˙ÂÏÚÏ ÌÈ‡Â¯˜‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎ
∫¯ÓÂ‡Â Â· ‡Â¯˜Ï ÌÈ„ÓÂÚ˘ ‰¯Â˙· ÌÂ˜Ó‰ Ï‡ ËÈ·Ó

aÀ‡ »ÎYŒ‰ ‰Â‰È ˙ÃÓŸ·›Æ_T

∫‰ÂÚ Ï‰˜‰Â

aÀ‰ ‰Â‰È _»¯ÃÓŸ·›Ï _TŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

∫¯ÓÂ‡ ‰ÏÂÚ‰Â

aÀ‰ ‰Â‰È _»¯ÃÓŸ·›Ï _TŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ¨Ì

‡⁄÷Œa ¯ÀÁÃa ¯ÀÓ »œkÀ‰ ÏÀÚÃnœÂ ÌÈŸÀÃ̇Ï ÔÀ‡ »ŒÆ«˙T«z ˙

aÀ‡ _»¯ÃzÀ˙« ¨‰Â‰È ‰Õ‰ ÔÃÆ‰T«z

 ˙„ÁÂÈÓ ‰ÓÈÚ·Â Ì¯ ÏÂ˜· ‡¯Â˜ ‰¯Â˙· ‡¯Â˜‰¸‡¯˜Ó‰ ÈÓÚË·˛‡·‰ ÚÂ·˘‰ ˙˘¯ÙÓ ÚË˜ 
¸˘ÁÏ· ÂÓÚ ‡¯Â˜ ‰¯Â˙Ï ‰ÏÂÚ‰Â˛‰¯Â˙Ï ‰ÏÂÚ‰Â ¯ÙÒ‰ ˙‡ ÌÈÏÏÂ‚ ÌÈÈÒÓ ‡Â‰˘ ¯Á‡Ï Æ

∫Í¯·Ó

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ¨Ì

‡⁄÷Œ ¯ÀÃ̇Ï ÔÀ‡ ˙U«z »¤ÓŒÂ ˙ŸÁÃiÕÏ«Ú ÈÀ ÌÀËÃa ÚŸÎ«˙ÕÆ»

aÀ‡ _»¯ÃzÀ˙« ¨‰Â‰È ‰Õ‰ ÔÃÆ‰T«z

˙˘ÂÏ˘ ÔÈ· Ì˙˜ÂÏÁÎ ¨‰¯Â˙‰ ˙ÂÈ˘¯Ù Ú·¯‡Â ÌÈ˘ÈÓÁ Ï˘ ‰ÁÈ˙Ù‰ È˜ÂÒÙ ÌÈ‡·ÂÓ ÔÏ‰Ï
 ‰¯Â˙Ï ÌÈÏÂÚ‰¸Ï‡¯˘ÈÂ ÈÂÏ ¨Ô‰Î˛˙ÏÈÙ˙· ¢Í¯·˘ ÈÓ¢ ˙ÂÎ¯· ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â ÔÈ‡ ÏÏÎ Í¯„· Æ

 ¢ÏÓÂ‚‰ ˙Î¯·¢ ˙‡ Í¯·Ï ˘˜·Ó˘ ÈÓ Ï·‡ ¨˙·˘ Ï˘ ‰ÁÓ¸≤≤± ßÓÚ ‰‡¯˛ÆÔÎ ˙Â˘ÚÏ È‡˘¯ 

דברים ד, ד


