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  ההבחנה לעניין הברכות בין לידת בן ללידת בת יסודה כנראה בעובדה שהתלמוד הבבליהטוב והמטיב:

 מזכיר ברכה זו רק על לידת בן. ברכה זו היא אחת מברכות השמיעה, וראה להלן,]ברכות נט ע"ב[

עמ' 245.

ראה להלן, עמ' 246.  שהחיינו:

‰„ÈÏ
 Ì„‡· Ô‰ ÔÈÙ˙Â˘ ‰˘ÂÏ˘ ∫Ô·¯ Â˙¢—¢ÂÓ‡Â ÂÈ·‡Â ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ 

Æ˛·¢Ú Ï ÔÈ˘Â„È˜ ¨ÈÏ·· „ÂÓÏ˙¸

˙Ù˙Â˘Ó ‰¯ÈˆÈÎ „ÏÂ‰ Í¯‰ ̇ ‡ ̇ ÒÙÂ˙ ̇ Â„‰È‰ Æ‰Â˜˙·Â ̄ ˘Â‡· ‰ÂÂÏÓ ÌÏÂÚÏ ÌÈ˘„Á ÌÈ„ÏÈ ̇ ÒÈÎ

‰ÒÈÙ˙ ÌÈÙ˜˘Ó‰ ÌÈÒÎË·Â ̇ ÂÎ¯·· ̇ Â˜ÂÈ˙‰ ÌÈÙ˜ÂÓ Ì‰ÈÈÁ ̇ È˘‡¯Ó ̄ ·ÎÂ ̈ ‰¢·˜‰ Ï˘Â ÂÈ¯Â‰ Ï˘

ÌÈÚÂ¯È‡· ‡ÏÓÂ ̆ Â„‚ „ÏÈ‰ ÈÈÁÏ ÔÂ˘‡¯‰ ÌÈÓÈ‰ ̆ „ÂÁ ÆÈ„Â‰È‰ ÌÚ‰ ̇ ¯‚ÒÓ· ÌÓÂ˜Ó ̇ ‡ ÌÈÚ·Â˜Â ÂÊ

¨‰„ÈÏ‰ ˙¯Â˘· ÏÚ ˙ÂÎ¯·· ÏÁ‰ ¨Ï‡¯˘È ÌÚ Ï‡ Â˙ÂÙ¯Ëˆ‰ ˙‡Â Â˙„ÈÏ ˙‡ ÌÈÈÈˆÓ‰ ÌÈÒÎË·Â

ÆÔ·‰ ÔÂÈ„Ù· ‰ÏÎÂ ¨˙·‰ „·ÊÂ Ô·Ï ‰ÏÈÓ‰ ˙È¯· ÒÎË· Í˘Ó‰

‰„ÈÏ‰ ÏÚ ˙ÂÎ¯·

∫Í¯·Ó ‡Â‰ ¨Â· ˙„ÈÏ ÏÚ ‰Â˘‡¯Ï ¯˘·˙Ó ·‡˘Î

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‰ ¨ÌÃÂ ·«hŸ‰ÃnÕËœÆ·È

∫Í¯·ÏÂ ÛÈÒÂ‰Ï ÌÈ‚‰Â ˘ÈÂ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ÷ ¨ÌŒ‰ŒÁ¤ÈÀÂ »ŸiNŸÓÀÂ »Ÿ‰œbœÚÈÀÏ »ÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

Æ‰Ï‡ ˙ÂÎ¯· È˙˘ ˙Î¯·Ó ˙„ÏÂÈ‰ Û‡˘ ÌÈ‚‰Â ˘ÈÂ

 Í¯·Ï ÌÈ‚‰Â‰ ˘È ¨Â˙· ˙„ÈÏ ÏÚ ‰Â˘‡¯Ï ¯˘·˙Ó ·‡˘Î¸ÌÈ‡Â¯ Ì‰˘ „Ú ÂÊ ‰Î¯· ÌÈÁÂ„‰ ˘ÈÂ

‰Â˘‡¯Ï ˙˜ÂÈ˙‰ ˙‡˛∫

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ÷ ¨ÌŒ‰ŒÁ¤ÈÀÂ »ŸiNŸÓÀÂ »Ÿ‰œbœÚÈÀÏ »ÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

ÆÂÊ ‰Î¯· ˙Î¯·Ó ˙„ÏÂÈ‰ Û‡˘ ÌÈ‚‰Â ˘ÈÂ
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ÏÓÂ‚‰ ˙Î¯·

‰¯ÓÂ‡Ï ‚Â‰ Ô· ˙„ÈÏ· Æ‰„ÈÏ‰ ¯Á‡Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ˘„ÂÁ‰ ÍÂ˙· ÂÊ ‰Î¯· ˙Î¯·Ó ˙„ÏÂÈ‰˘ ‚Â‰

∫ÔÈÈÓ· ¨˙ÒÎ‰ ˙È·· ‰¯ÓÂ‡Ï ‚Â‰ ˙· ˙„ÈÏ·Â ¨‰ÏÈÓ‰ ˙È¯· ÒÎËÓ ˜ÏÁÎ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‰ ¨ÌÃÓ«bÕÏ ÏŸÁÃiÀ·œ÷ ¨˙«·«Ë ÌÈŒbŸÓÀÏÃœÈ

kÀÆ·«Ë Ï

∫‰ÂÚ Ï‰˜‰Â

‡ÀÓÕÓ ÆÔœ÷ ÈŒbŸÓÀÏÕÈ ‡»‰ ¨·«Ë _œ‚ŸÓŸÏÕk _ÀÒ ¨·«Ë ÏŒÏÀÆ‰

¢¯ÎÊ ÌÂÏ˘¢

 ÌÈ¯Â‰‰ ˙È·· ÛÒ‡˙‰Ï ÌÈ‚‰Â‰ ˘È Ô· ˙„ÈÏ ¯Á‡Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ˙·˘ ÏÈÏ·¸¯Á‡ ˙È·· Â‡˛ÔÂÈˆÏ ¨

‰Ê ‚‰Ó ÆÁÂÓ˘ÏÂ ¯È˘Ï ¨ÌÈÏ˘Â·Ó ÌÈ˘„Ú Â‡ ÒÂÓÂÁ È¯È‚¯‚ ÂÊ ˙ÂÓ„Ê‰· ÏÂÎ‡Ï Ï·Â˜Ó ÆÚÂ¯È‡‰

„Ú ˜ÂÈ˙‰ ˙‡ ‰˙‡¯˘ ˙ÈÓÓÚ ‰ÒÈÙ˙· Â„ÂÒÈ˘ ¨ÌÈÈÈ·‰ ÈÓÈÓ ‰ÓÂ„ ‚‰Ó Ï˘ ÏÂ‚Ï‚ ‰‡¯Î ‡Â‰

ÆÂ˙ËÈÓ ·È·Ò ‰¯Â˙ „ÂÓÏÏÂ ˙ÂÚÈÓ˜· ÂÙÈ˜‰Ï Â‚‰ ÂÊ ‰ÒÈÙ˙ Ï˘· Æ‰ÎÒ· ÔÂ˙Î Â˙ÏÈÓ ÌÂÈ ¯Á‡Ï

˙‡È¯˜¢ ‡˙ÂÂˆ· Â‡¯˜È˘ È„Î ‰ÏÈÓ‰ ˙È¯· ÈÙÏ˘ ‰ÏÈÏ· ÌÈË˜ ÌÈ„ÏÈ ‡È·‰Ï ÌÂÈ‰ Ì‚ ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ

Æ˜ÂÈ˙‰ ˙ÒÈ¯Ú „ÈÏ ¢ÚÓ˘

  לבני אדם שאפשר ואינם ראויים לכך.לחיבים:       המעניק.  הגומל:∞  

  על פי ההלכה חייבים ארבעה אנשים שיצאו מסכנה להודות על כך על ידי אמירת ברכה:ברכת הגומל:

 והבריא, מי שהלך בדרך מסוכנת והגיע בשלום למקום]חולי מסוכן[מי שיצא מבית האסורים, מי שחלה 

. יולדת נחשבת לעניין זה כחולה]תלמוד בבלי, ברכות נד ע"ב[חפצו ומי ששב בשלום מנסיעה בים 

מסוכן שהבריא.

 יש מפרשים ביטוי זה כקריאת "ברוך הבא" לתינוק הנולד, כלומר:  "שלום, זכר". "שלום זכר":

 אלו גם מן המאכלים המוגשים בסעודת ההבראה שלאחר הקבורה, כתזכורת למחזור     חומוס או עדשים:

" והמסורתעסְֶרּבַאהחיים שהוא כגלגל חוזר על עצמו. גרגירי החומוס המבושלים קרויים ביידיש "

.]בראשית כב, יז[העממית מקשרת שם זה אל הבטחת ה' לאברהם: "הרבה ארבה את זרעך" 
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‰ÏÈÓ ˙È¯·
¢ÌÎÈ˙Â¯Â„Ï ¯ÎÊ ÏÎ ÌÎÏ ÏÂÓÈ ÌÈÓÈ ˙ÂÓ˘ Ô·Â¢         ¸·È ¨ÊÈ ˙È˘‡¯·˛Æ

 ‰ÏÈÓ‰ ‡È‰ ‰·È·Á Ì‡ ∫ÂÏ ¯Ó‡ ¨‰ÈÚ˘Â‰ ß¯ ˙‡ Ï‡˘ „Á‡ ÒÂÙÂÒÂÏÈÙ¢—

 ‰ÈÈ˘Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ̇ È˘‡¯· ÈÓÈ ̇ ˘˘· ‡¯·˘ ‰Ó ÏÎ ÆÆÆ ÂÏ ̄ Ó‡ øÔÂ˘‡¯‰ Ì„‡Ï ‰˙ ‡Ï ‰Ó ÈÙÓ¸ÔÂÂÈÎ

ÌÈÓÏ˘ÂÓ Ì‰˘Î Â‡¯· ‡Ï˘˛ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈËÈÁ‰ ¨˜Â˙ÓÏ ÍÈ¯ˆ ÔÈÒÂÓ¯Â˙‰ ¨˜Â˙ÓÏ ÍÈ¯ˆ Ï„¯Á‰ ÔÂ‚Î ¨

                                                    ¢ÔÂ˜È˙ ÍÈ¯ˆ Ì„‡ ÂÏÈÙ‡ ¨ÔÁËÈ‰Ï¸Â ¨‡È ‰·¯ ˙È˘‡¯·˛Æ

Â˙Ï¯Ú ˙‡ ÏÂÓÏ Ú˘˙Â ÌÈÚ˘˙ Ô· Â˙ÂÈ‰· ‰ÂÂËˆ ¨‰ÓÂ‡‰ ·‡ ¨Ì‰¯·‡ ¸ÊÈ ˙È˘‡¯·˛‰‡· ÂÊ ‰ÂˆÓ Æ

¯ÎÊ ÏÎ Ï˘ Â¯˘·· ‰˜Â˜Á‰ ÌÏÂÚ ˙È¯· ¨ÂÈ‡ˆ‡ˆÂ Ì‰¯·‡ ÔÈ·Ï ß‰ ÔÈ· ‰˙¯Î˘ ˙È¯·‰ ˙‡ ÏÓÒÏ

„ÚÂÓ· ÏÂÓÈ˘ ÔÂ˘‡¯‰ ‡Â‰ ÂÈ·‡ ˜ÁˆÈÂ ¨Â˙„ÈÏÏ ÈÈÓ˘‰ ÌÂÈ· ¯ÎÊ Ô· ÏÎ ÏÂÓÏ ‰¯Ê‚ ‰¯Â˙‰ ÆÈ„Â‰È

 ‰Ê¸‡Î ˙È˘‡¯·˛Û‡ ÌÈ·¯Â ¨˙ÂÓÂ‡‰ ÔÈ· Ï‡¯˘È ÌÚ ˙‡ ˙„ÁÈÈÓ‰ ‰ÂˆÓÏ ÂÊ ‰ÂˆÓ ‰˙˘Ú Ê‡Ó Æ

È· ÂÏ‡‚ ‰˙ÂÎÊ·˘ Â¯Ó‡Â ¨ÂÊ ‰ÂˆÓ Ï˘ ‰Á·˘· ¯·„Ï Â·¯‰ ÌÈÓÎÁ Æ‰ÓÂÈ˜ ÏÚ Ì˘Ù ˙‡ Â¯ÒÓ

Æ‡Â·Ï „È˙ÚÏ ‰˙ÂÎÊ· Ï‡‚È‰Ï Ì‰ ÌÈ„È˙Ú Û‡Â ¨ÌÈ¯ˆÓÓ Ï‡¯˘È

ÒÎË ÏÎ „˜ÂÙ˘ ÈÓÎ Â˙Â‡ ‰˙‡¯Â ‰ÏÈÓ‰ ˙È¯· ÔÈ·Ï ‡È·‰ Â‰ÈÏ‡ ÔÈ· ‰¯˘È˜ ˙È„Â‰È‰ ˙¯ÂÒÓ‰

 ̆ ¯„Ó‰ ÈÙÏ Æ˙È¯· Ï˘¸ËÎ ̈ ¯ÊÚÈÏ‡ È·¯„ È˜¯Ù˛ÂÚ·Â˜· ̈ ß‰Ï Ï‡¯˘È È· Ï˘ Ì˙ÂÓ‡· Â‰ÈÏ‡ ̃ Ù˜ÈÙ 

 ¢Ï‡¯˘È È· Í˙È¯· Â·ÊÚ ÈÎ¢¸È ̈ ËÈ ‡≠ÌÈÎÏÓ˛Ï‡¯˘È ÌÚ ÌÈÈ˜Ó „ˆÈÎ ÂÈÈÚ· ̇ Â‡¯Ï ÂÈÏÚ ̄ Ê‚ ÔÎ ÏÚÂ ̈

˙Ú˘· ˜ÂÈ˙‰ ˜ÊÁÂÓ ÂÈÏÚ˘ ‡ÒÈÎ‰ ÈÂ¯˜ ÍÎ Ï˘· ÆÔÓÊÂ ÌÂ˜Ó ÏÎ·Â È˘ÙÂÁ‰ ÂÂˆ¯Ó ÂÊ ‰·Â˘Á ‰ÂˆÓ

ÆË˘Â˜ÓÂ ‰Â·‚ ‡ÒÈÎ ÍÎ Ì˘Ï „ÁÈÈÏ ‚Â‰Â ¨¢Â‰ÈÏ‡ Ï˘ ‡ÒÎ¢ Ì˘· ‰ÏÈÓ‰

 Ô·‰ ˙„ÈÏÏ ÈÈÓ˘‰ ÌÂÈ· ¨ÔÈÈÓ· Í¯Ú ‰ÏÈÓ‰ ˙È¯· ÒÎË¸ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ· Â‡ ÌÈ‚Á· ¨˙·˘· ÂÏÈÙ‡Â˛¨

˙ÂÚ˘· ÒÎË‰ ˙‡ ÍÂ¯ÚÏ ÌÈ‚‰Â Æ‰ÂˆÓ ˙„ÂÚÒ· ÔÎÂ Â˙ÂÈ‚È‚ÁÏ ÌÈÙÈÒÂÓ‰ ÌÈ‚‰Ó· ‰ÂÂÏÓ ‡Â‰Â

 ¢˙ÂÂˆÓÏ ÔÈÓÈ„˜Ó ÔÈÊÈ¯Ê¢˘ ÏÏÎ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï È„Î ¨¯˜Â·‰¸‡¢Ú „ ÌÈÁÒÙ ¨ÈÏ·· „ÂÓÏ˙˛ÌÂ˜Ó ÏÎÓÂ ¨

 Æ‰ÏÈÏ· ÂÓÈÈ˜Ï ÔÈ‡¸‰Ê ‰¯˜Ó·˘ ‡Ï‡ ¨˜ÂÈ˙‰ ÈÈÁÏ ‰ÎÒ ÍÎ· ˘È Ì‡ ˙È¯·‰ ˙‡ ˙ÂÁ„Ï ‰·ÂÁ

ÆÏÂÁ‰ ˙ÂÓÈ· ˜¯ ˙È¯·‰ ˙Î¯Ú˛˙È·· ÂÓÈÈ˜Ï ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ ¨ÌÂ˜Ó ÏÎ· ÒÎË‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ¯˘Ù‡ 

 Â‡ ¨˙È¯Á˘ ˙ÏÈÙ˙ ¯Á‡Ï ˙ÒÎ‰— ‚Á·Â ˙·˘· —ÆÛÒÂÓÏ ˙È¯Á˘ ÔÈ· 

ÏÂÓÏ ‰·ÂÁ‰ ‰ÎÏ‰‰ „ˆÓ ˙ÏËÂÓ ÂÈÏÚ˘ ¨Ô·‰ È·‡ ∫ÌÈ„È˜Ù˙ ÈÏÚ· ‰ÓÎ ˜ÏÁ ÌÈÏËÂ ˙È¯·‰ ÒÎË·

 Â· ˙‡¸Á·Â˘Ó ‰Ê È¯‰ ÂÓˆÚ· ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ Â˙ÏÂÎÈ· ˘È Ì‡Â˛‰„Â·Ú· ÔÓÂÈÓ‰ ÚÂˆ˜Ó ÏÚ· ¨Ï‰ÂÓ‰ ª

 ˜„Ò‰Â ªÂÊ¸Ô‚Ó ¨ÔÂ¯ËÙ ∫˙ÈÂÂÈÓ˛„È˜Ù˙· „·ÎÏ ‚Â‰Â ¨‰ÏÈÓ‰ ˙Ú˘· ÂÈÎ¯· ÏÚ ˜ÂÈ˙‰ ˙‡ ˜ÈÊÁÓ˘ ¨

¨‰ÏÈÓ‰ ÌÂ˜Ó Ï‡ ÂÓ‡Ó ˜ÂÈ˙‰ ˙‡È˘· ÌÈÙÒÂ ÌÈ˘‡ „·ÎÏ ÌÈ‚‰Â „ÂÚÂ ÆÂ¯˜È· ÌÈˆÙÁ˘ ÈÓ ‰Ê

Æ˙ÂÎ¯·‰ ˙¯ÈÓ‡·Â ¢Â‰ÈÏ‡ Ï˘ ‡ÒÎ¢ ÏÚ ˜ÂÈ˙‰ ˙Á‰·
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‰ÏÈÓ‰ ˙È¯· ÒÎË

   ∫¯ÓÂ‡Â ˜ÂÈ˙‰ ‡Â· ˙‡ ‰„ÈÓÚ· Ì„˜Ó Ï‰˜‰aÀ‰ _»¯ÃaÀÆ‡

∫¯ÓÂ‡ Ï‰ÂÓ‰‡Ã÷Ÿz ÈVœ·ŸÁÃ˙» ¯ŸÈ ·VJœ÷Ÿk›Á Ô⁄Õ̂Æ^ÈW

∫‰ÂÚ Ï‰˜‰Âœ◊ŸaŸÚÀa ‰Ÿa  ·»ËÕ˙ÈŒ‰ ÷IO ¨^ÕÎÈÀÏŒÆ^

¯ÓÂ‡Â Â· ˙‡ ˜ÈÊÁÓ ¨˙ÈÏË· ÛÂËÚ ¨·‡‰∫

‡œ‡ ÌŒ÷ŸkÀÁÕÈ _Ÿ÷»¯ÀÏÀœz ¨Ìœ÷ŸkÃÈ ÁŸÓœÈœz ÆÈœaEÃÏ ˜Ÿ«÷œÏ ÈŸÁœkœÈ

‡œ‡ ‡¿ ÌŒÊŸkŸÎVœ‡ ¨Èœ‡ ‡¿ ÌÃÚ⁄ÏŒ‡ ‰ŒÈ ˙Ÿ÷»¯ÀÏÃœÚ ÌÃ◊ ÷‡] ÏœÓŸÁÀœ̇ÆÈ

∫ÂÈ¯Á‡ ¯ÊÂÁ Ï‰˜‰Â Ì¯ ÏÂ˜· ¯ÓÂ‡ ·‡‰

÷ŸÓÃÈ Úœ◊Ÿ‡TÕ‡ ‰Â‰È ¨Ï¤‰¿Õ‡ ‰Â‰È ¨»ÈŒÁÀÆ„

∫ÂÈ¯Á‡ ¯ÊÂÁ Ï‰˜‰Â ËÙ˘Ó ¯Á‡ ËÙ˘Ó ¯ÓÂ‡ Ï‰ÂÓ‰

Ó ‰Â‰ÈŒÏŒÓ ‰Â‰È ¨_ÀÏÀÈ ‰Â‰È ¨_œÓŸÏ _¿ŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

Ó ‰Â‰ÈŒÏŒÓ ‰Â‰È ¨_ÀÏÀÈ ‰Â‰È ¨_œÓŸÏ _¿ŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

‡ÀpÀ÷«‰ ‰Â‰È ‡œÚÈÀp ‰ÀÆ‡

‡ÀpÀ÷«‰ ‰Â‰È ‡œÚÈÀp ‰ÀÆ‡

‡ÀpÀ‰ ‰Â‰È ‡ÃŸ̂ÏœÁÈÀ ‰ÀÆ‡

‡ÀpÀ‰ ‰Â‰È ‡ÃŸ̂ÏœÁÈÀ ‰ÀÆ‡

 תהלים סה, ה

דברים ו, ד

  במקרא נזכרת המילה פעמים רבות, אך לא ידוע דבר על  אופן עריכתה בתקופתטכס ברית המילה:

. הטכס כצורתו]שמות ד, כד-כו ועוד[המקרא, להוציא השימוש שעשו לשם כך בסכין העשויה אבן צור 

לפנינו ידוע מימי הגאונים, ואפשר שחלקים ממנו נערכו כך כבר בתקופת חז"ל.

  היכלך הקדוש.קדש היכלך:  אשרי העם שתבחר בו ותקרב אותו לגור בחצריך, בבית מקדש.   אשרי תבחר וכו':∞  

אעלה  כושר הדיבור ילקח ממני.   תדבק לשוני לחכי: יד ימין, המבטאת חוזק, תיבש ותאבד את כוחה.        תשכח ימיני:
  תגרום להצלחה.הצליחה:∞    בתחילת כל שמחה שאערוך אזכור את ירושלים.   את ירושלים וכו':

  תהלים קלז, ה-ו

 תהלים קיח, כה
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∫¯ÓÂ‡ Ï‰ÂÓ‰Â ¨¢Â‰ÈÏ‡ Ï˘ ‡ÒÎ¢ ÏÚ „ÏÈ‰ ˙‡ ÌÈÁÈÓ

ÊŒ‰ ‰ÃkœqÕ÷ ‡Œ‡ ÏÕÏœiÀ‰ »‰ÃpÀ·œÊ ‡ÈÀÏ ¯»ÎÃÆ·«h

ÏœÚ»÷ÈÀŸ̇eN ^œ˙ÈœÆ‰Â‰È È

◊œaÃzYœÏ ÈœÚ»÷ÈÀŸ̇Ó» ¨‰Â‰È ^œŸ̂˙«ŒÚ ^ÈÀ◊œ˙ÈœÆÈ

‡ÕÏœiÀÓ »‰ÃÏŸ‡Ã‰ _ÃaŸ‰ ¨˙ÈXœpÕ÷ ‰ŒlŸÏ ^ŸÙÀŒÚ Æ^È⁄Ó›Ú „ÃÈ ÏŸÓœÈœÂ ÈŸÒÀÓŸÎÕœÆÈ

◊œaÃzYœÏ ÈœÚ»÷ÈÀŸ̇Æ‰Â‰È ^

◊À‡ ◊À›ÎœÚ ÈÃ‡ ÏœÓŸ˙TŒk ¨^Ÿˆ«ÓÕ÷ ‡ÀÏÀÆ·T Ï

÷ÀÏ ·T Ì«ÏŸ‡›‰⁄·Õ˙T«˙ ÈŒÂ ¨^Ÿ‡ÕÏ ÔÈÀÓ «ÓœÎŸÆÏ«÷

‡Ã÷Ÿz ÈVœ·ŸÁÃ˙» ¯ŸÈ ·VJœ÷Ÿk›Á Ô⁄Õ̂ ¨^ÈWœ◊ŸaŸÚÀa ‰Ÿa ·»ËÕ˙ÈŒ‰ ÷IO ^ÕÎÈÀÏŒÆ^

ÆÂÈÎ¯· ÏÚ Â˙Â‡ ÁÈÓÂ „ÏÈ‰ ˙‡ Ï·˜Ó ¨˙ÈÏË· ÛÂËÚ ¨˜„Ò‰

¸ÆÂ· ˙‡ ÏÂÓÏ ÁÈÏ˘ ÂÏ ˙ÂÈ‰Ï Ï‰ÂÓ‰ ˙‡ ˙Â˘¯ÂÙÓ ÌÈÏÈÓ· ‰ÓÓ ·‡‰˘ ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ˛

∫Í¯·Ó Ï‰ÂÓ‰Â

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀÚ »ÃÏ

‰ÃnœÏÈÀÆ‰

∫Ô·‰ È·‡ Í¯·Ó ÍÎÏ ÍÂÓÒÂ ¨˜ÂÈ˙‰ ˙‡ ÏÓ Ï‰ÂÓ‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ̈ ‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ̈ Ì⁄÷ŒcN ̄Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀÏ »Ÿ‰ÃÎŸœ«ÒÈ

aœ·Ÿ÷ «˙ÈXŒ‡ ÏÃ·Ÿ‰TÀ‡ ÌÀ·œÆ»È

בראשית מט, יח

תהלים קיט, קסו

תהלים קיט, קסו

תהלים קיט, קסב

תהלים קיט, קסה

תהלים סה, ה

"על המילה", "להכניסו בבריתו של אברהם אבינו",[ שלוש מן הברכות הנאמרות בטכס  ברכות המילה:

 מצויות כבר בתוספתא ברכות ז, יב. שם נמצא גם מענה הקהל,]"אשר קידש ידיד מבטן ... כורת הברית"

"כשם שהכנסתו לברית" וכו'.

.]במעשה שאני עומד לעשות[  סייע לי ותמוך בי עמד על ימיני וסמכני:עניין הנוגע לך.             שלך: ציפיתי.        שברתי:∞  
  להם.למו:  שמח אני על מצוותך כמי ששמח כשהוא מוצא אוצר גדול.   שש אנכי וכו':
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aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ÷ ¨ÌŒ‰ŒÁ¤ÈÀÂ »ŸiNŸÓÀÂ »Ÿ‰œbœÚÈÀÏ »ÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

∫¯ÓÂ‡ Ï‰˜‰Â

‡ÀÓÕk ÆÔŸ÷Õ÷ ÌŒpœÎŸÃÏ ÒÃaŸk ¨˙ÈXÕÈ ÔœkÀÕÏ ÒŸÏ» ‰T«˙ŸÁ‹tÀÏ» ‰ŸÓÃÚ⁄◊œ·«Ë ÌÈœÆÌÈ

 ÌÈÎ¯·Ó ‰ÏÈÓ‰ ¯Á‡Ï¸˙ÂÎ¯·‰ ˙¯ÈÓ‡· Â˙Â‡ ÌÈ„·ÎÓ˘ ÈÓ Â‡ ¨Ï‰ÂÓ‰˛∫

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀt ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈXÃbÀÙŒÆÔ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ̈ ‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ̈ Ì⁄÷ŒcN ̄ÃÈ ÷ŸÓ „ÈDœaŒËŒÂ ̈ ÔŸÁ›a ̃œ÷Ÿ‡Õ«¯

◊ÀÂ ¨ÌŸŒ̂‡¤À̂‡ÀÁ ÂÈÀÃ̇a ÌŸa ˙«‡ŸÚ Æ÷CS ˙ÈXÃk ÏÕa Ôœ◊ŸÎÃÊ ¯›‡ ¨˙‡ÕÁ ÏÃÁ ÈŒÏŸ»L

ˆ »V»ˆœeÀÏ ‰Ÿ‰ÃvœÈ ÏÈŸ÷ ˙»„ÈDŸ‡ÕÓ »VœgÃÁÃÏ ¨˙ŸÓÃÚÃa ÔŸ‡ «˙ÈX⁄÷Œ◊ ¯Àa Ìœ·Ÿ◊ÀÆ»V

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ˙V«k ¨‰Â‰È ‰ÃaŸÆ˙ÈX

 ¯ÓÂ‡Â Í¯·Ó‰ ÍÈ˘ÓÓÂ¸„ÏÈ‰ Ì˘ ˙‡ ÂÊ‡ ÏÚ ˘ÁÂÏ ·‡‰˘ ¯Á‡Ï˛∫

‡¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·ÕiK ¨»ÈÕ‡ ÌŒ‰ ˙ÃiŒÏŒ‰ „ÃfŒÏ ‰Ÿ‡À·œÏ» ÂÈŸ‡œÂ ¨«nŸÈœwÀ÷ ‡VŸ«Ó

ברכת "שהחיינו" בהקשר זה לא מצויה בספרות חז"ל, ובימי הביניים התנהל ויכוח  שהחינו וקימנו:

בשאלה האם לומר אותה, כיוון שהטכס גורם צער לתינוק. בסופו של דבר נפסק שיש לאומרה, אך

הדבר לא נתקבל בכל מקום.

  נמצא דיונים נרחבים בשאלת שתיית כוס היין בטכס ברית מילה המתקיים בימותבורא פרי הגפן:

כגון נתינת הכוס לילד קטן[הצום, ובעיקר ביום הכיפורים ובתשעה באב. ויש בעניין זה מנהגים שונים 

.]או לאשה היולדת שהיא בחזקת חולה שיש בו סכנה ועל כן אין היא חייבת בצום, ועוד

  המנהג לקרוא לתינוק בשם בטכס ברית המילה מתועד לראשונה בתקופת הגאונים,ויקרא שמו בישראל:

ובאותם ימים אף נוספו לטכס חלקים נוספים, כגון ברכה על היין, הבקשה לרפואת התינוק ופסוקים

שונים המקשטים את הטכס ומעצימים את חגיגיותו. הנוסח המקובל כיום למתן השם מתועד לראשונה

בימי הביניים.

וחלוקים המפרשים אם הכוונה לאברהם או[ מילולית: ייחד את אהובו עוד בהיותו בבטן אמו  קדש ידיד מבטן:
על ידי[  הטביע חותם בל ימחה חתם:.   ]=חק[ את סימן הברית ]רֵאְ=ש[  הטביע בבשרו וחק בשארו שם:.   ]ליצחק
  גזר שנפשנוצוה וכו': גורלנו ומגיננו.   —  כינויים לקב"ה שפירושם חלקנו צורנו:  מצוות המילה.   זאת:.   ]המילה

לפי המסופר בתלמוד הבבלי, עירובין יט[ לא תרד לגיהנום ]היא "ידידות שארנו", האהוב השוכן בבשרנו, בגופנו[
  בזכות.למען:     .  ]ע"א
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aŸÈœ◊Ÿ‡TÕ Ï¸ÈÂÏÙ Ô· ÈÂÏÙ˛È Æœ◊ŸÓÃ‰ ÁÀ‡Àa ·Ÿˆ«ÈÕÁ  ‡⁄ÏÀÀ̂Â ÂÈŸÀ̇‚Õ‡ Ïœa «nœÙŸ· ÈXœËŸÀÆd

kÃkÀÈ ¨·»˙œ◊ŸÓÃ‡ ÁÀ·œÂ ^ÈŸ‡œnŒÂ ¨^ŸÀ̇‚ÕÏ«È ÏÃzEŒÆ^

ÂŸŒ‡¤ÓÃÂ ¨¯À‡ŒÚ¤·›Ú ¯ÀÏÃÈœÂ _À‡Œ‡YÕÓ _œŸ̇Ò«aŒÒŒa ˙ŸÓ@ÀÈœÂ ¨_À‡›ÓÃÏ ¯À_

aŸÓ@ÃÈœÁ _⁄ÈœÂ ¨ÈÀ‡›ÓÃÏ ¯Àa _ŸÓ@ÃÈœÁ _⁄ÈœÆÈ

ÂŸŒ‡¤ÓÃÊ ̈ ¯ÀÎÃÏ ̄ŸÏ«ÚÀa ÌŸc ̈ «˙ÈXÀ·Àˆ ̄œeÀÏ ‰Ÿ‡ŒÏŒ‡ Æ¯«c Û⁄÷Œk ̄À˙U

‡Œ‡ ˙Ã·Ÿ‰TÀ÷» ÌŸÚ»·ÀÏ «˙ŸÈœ◊ŸÁÀÂ Æ˜ÃiÃÚ⁄Óœ‰CÈÀÏ ŸÈÃÚ⁄Ï ·SŸÁ›¨˜

ÏŸÈœ◊Ÿ‡TÕa ÏŸÏ«Ú ˙ÈXÀÆÌ

ÂŸŒ‡¤ÓÃÂ ̈ ¯ÃiÀÓÀ‡ ÏÃ·Ÿ‰TÀ‡ ÌŒÈ ̇œŸ̂ÁÀa ̃Ÿa «Œ÷ ÔŸ«ÓÃÈ ̇ÀÓœk ̈ ÌÈÃ‡⁄÷Œ¯

œ̂eÀ‡ ‰›‡ «˙¤‰¿œÆÌÈ

Ï »„«‰Ãk ‰Â‰Èœk ¨·«Ë ÈœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸÆ«c

∫‰ÂÚ Ï‰˜‰Â

Ï »„«‰Ãk ‰Â‰Èœk ¨·«Ë ÈœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸÆ«c

¸ÈÂÏÙ Ô· ÈÂÏÙ˛Ê Œ‰ ‰ÃwÀË›b ÔÀÈ Ï«„œ‰ŸÈŒk ¨‰Ÿ÷Õ÷ ÌŒpœÎŸÃÏ ÒÃaŸk ¨˙ÈXÕÈ ÔœkÀÕÏ ÒŸ‰T«˙

Ï»ŸÁ‹tÀÏ» ‰ŸÓÃÚ⁄◊œ·«Ë ÌÈœ‡ ÆÌÈÀÓÕÆÔ

Æ˜ÂÈ˙‰ ˙‡ÂÙ¯Ï ¢Í¯·˘ ÈÓ¢ ˙Î¯· Ô‡Î ÛÈÒÂ‰Ï ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ

עם[  ברית כרת:  לנצח.   :לאלף דור תשמח.    תגל:.   ]ו"יוצא חלציים" הוא כינוי פיוטי לצאצא[  מתניו חלציו:
  התחייבות גמורה שתוקפהלחק:     .  ]וכאן הכוונה למצוות המילה[ קבע אותה  ויעמידה:  יצחק.   ישחק:     .  ]אברהם

  אכן חסדו קיים לעולם.כי לעולם חסדו:  שהרי ה' הוא טוב.   כי טוב:לעולם.   

משלי כג, כה

יחזקאל טז, ו

תהלים קה, ח-י

בראשית כא, ד

תהלים קיח, א
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∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈÎÈ˘ÓÓÂ

   ‰„ÈÓÚÚÀÏÕÏ »ÈŸ÷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

  זו תפילת הסיום של כל אחת מן ההתכנסויות לשם תפילה בכל ימות השנה. היא נאמרתעלינו לשבח:

 ומנחה. כן היא נאמרת בסיום טכס קידוש לבנה.]וביום שאין בו מוסף:  שחרית[לאחר ערבית, מוסף 

אחריה נאמר קדיש יתום.

גויי הארצות  לספר את גדולתו.   לתת גדלה:  מי שברא הכל, מושל בו ומנהיגו.   אדון הכל:  חובה עלינו.   :עלינו∞  
  דברהבל וריק: מספרם הרב.        ככל המונם:  גורלנו כגורלם.   חלקנו כהם:  אומות העולם.   ... משפחות האדמה:

  אין עודאפס זולתו:  המקום שבו שוכן כוחו.   שכינת עזו:  כבודו.   יקרו:  פורש, מותח.   נוטה:חסר כל ערך.   
  קבע בלבבך.והשבת אל לבבך:מלבדו.   

דברים ד, לט
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ÂŸÚÃk ÏÕ ÔŸKeŒl ‰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

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„

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

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

∫ÌÂ˙È ˘È„˜ Ì‚ ÌÈ¯ÓÂ‡ Ï‰˜· ÌÈÏ·‡ ˘È Ì‡Â

ות טו, יחשמ

ט יד, זכריה

  להביא את העולם לכלל שלימותלתקן עולם במלכות שדי:  אלילים.   גלולים:  נשים בך את תקוותינו.   נקוה לך:
  כבוד.יקר:  יפנו, יתפללו.   להפנות:באמצעות מלכות ה'.   
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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 ¸·Ú˘¯˙ ÈÓÈ ˙˘Â·‰∫ ‰ÃgÀÌ«Ï˛

aœÓŸÓ«¯ÀÈ ‡»‰ ÂÈÃÚ⁄◊Œ÷ ‰ÀÚ Ì«ÏÀÏÕ»È

ÂŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

Æ‰ÂˆÓ ˙„ÂÚÒ· ÌÈÎÈ˘ÓÓÂ

∫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

ÌÂÏ˘ ‰˘ÂÚ ¸·Ú˘¯˙ ÈÓÈ ˙˘Â·‰∫ ÌÂÏ˘‰˛

ÏÎ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÌÂÏ˘ ‰˘ÚÈ ‡Â‰ ÂÈÓÂ¯Ó·

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â Ï‡¯˘È

¸ÔÓ‡˛Æ

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

ÌÈÏ·‡Â Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜



˙ÙÈÏÂ˙ ‰ÁÈÈÌ Â·¯ÎÂ˙È‰Ì

13

‰Ï ˙„ÁÂÈÓ‰ ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·Â ‰ÏÈÓ‰ ˙È¯· ˙„ÂÚÒ

˙ÏÏÂÎÂ ˙ÂÈ‚È‚Á· ˙Î¯Ú ‡È‰Â ¨‰ÂˆÓ ‡È‰˘ ‰„ÂÚÒÎ ˙·˘Á ˙È¯·‰ ÒÎË ¯Á‡Ï ˙Î¯Ú‰ ‰„ÂÚÒ‰

 ¢ı¯‡‰ ÔÓ ÌÁÏ ‡ÈˆÂÓ‰¢ ˙Î¯·Â ÌÈÈ„È ˙ÏÈË¸±µ≥ ßÓÚ ‰‡¯˛˙Î¯· ˙‡ ÌÈÎ¯·Ó ‰„ÂÚÒ‰ ¯Á‡Ï Æ

 ÔÂÊÓ‰— ≤≥¥ ßÓÚ ‰‡¯ ¸ÏÂÁ ÌÂÈÏ˛ ±∑¥ ßÓÚÂ ¸‰˘‰ ˙ÂÓÈ ¯‡˘Ï˛˙Á‡ ¨˙ÂÙÒÂ˙ È˙˘ ‰ÈÏÚ ÌÈÙÈÒÂÓÂ ¨

Æ‰ÙÂÒ ˙‡¯˜Ï ˙Á‡Â ‰˘‡¯·˘ ÔÂÓÈÊ·

∫‰ÏÈÓ‰ ˙È¯· ¯Á‡Ï˘ ‰„ÂÚÒ· ÔÂÓÈÊ‰ ÔÂ˘Ï ‰ÊÂ

∫ÔÓÊÓ‰˙«aUÃ ÈŸ·ÀÆ_V

∫Ï‰˜‰ÈŸ‰œ÷ ÈÕÓ ‰Â‰È ÌŸ·›Ó _TÕÚÃzÀÂ ‰ŸÚÃÏ«Ú „ÀÆÌ

∫ÔÓÊÓ‰ÈŸ‰œ÷ ÈÕÓ ‰Â‰È ÌŸ·›Ó _TÕÚÃzÀÂ ‰ŸÚÃÏ«Ú „ÀÆÌ

Ï ‰C«Ÿ÷œÓŸa ^Ÿ‡ _«˙¤»ÓÃa ¨ÈŸÎ»¯œ‡ ÌÈÃzŒÏ ÌÃÆ‰Â‰È

aœ‡ ˙»÷YÕ‡ ÏÀÈ›Â ÌŸ‡T«Óœ◊ŸbÀÏ ·ŸÚœa ˙«zÃvÀ‰T

‡Õ ÏŒ‡¤ÊÀa ¯œ‚Ÿ‰T»·‡Ãcœa ¯ÈÃnÀ  Æ‰Â‰È Ì«¯‰„Â

aœ‰ ˙»÷YÃ‰ ‰T«zÃwŸ÷«„À‰ËŸ‰ ‰T«‰œÂ ‡ÈŸ‚Ãt ÌŸ÷»¯À‰

œ̂eÀÏ ‰À÷T«Ó »À‰Ó›÷ŒÚ ‰Œ·Œ Æ‰Â‰È „‰„Â 

aœ‰ ˙»÷YÃk›‰⁄œÂ ÌÈŸ‰ÃÏŸÂœiœÌ‡ŒÏ ‡TOÕ‰¿‡Õ‰ ÈÀÚœ·ŸiXœÌÈ

‡⁄a »pC«‰ŸÎÀ‡ ÏœiœÌÈ‡⁄·ÀÎYÀ‡ ‰Œ  Æ‰Â‰È ˙‰„Â

 על הזימון שבברכת המזון ראה עמ' 175. בסעודת ברית המילה משלבים בו פיוט שראשיתו במילים הזימון:

"נודה לשמך". פיוט זה ידוע מימי הביניים כהמנון שנאמר בסעודות חגיגיות שונות, אולם עם הזמן נותר

רק בטכס ברית המילה. יש בו פזמון חוזר, החורז עם הצלעית הרביעית של כל אחת ממחרוזות הפיוט.

נאזר:  מחסה בעת צרה.   משגב וכו':  מטיל אימה ויראה.   אים ונורא: קהל המאמינים, עם ישראל.    אמוני:∞  
  אודה לו בכל קצוי תבל.אהודנו בכל איים:.   ]על פי דברים לג, ד[ ירושה      מורשה:  מפורשת.   פרושה:עוטה, עטוף.   
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aœÓ ˙»÷YÀTÀÂ ÔŸaUÀÀÂ ÔŸ˙«aUÃÈ‡ŒÙŸzŸÁÀa ‰Ÿ÷œt ¯Èœ◊» ÈŸÙÀÃ̇È

ÂŸ˙›Ó‡ÃYÀÚ ‰ÃŸ̂˙«ÓÃÈaÀ‰ _»¯ÃaÀa ‡Ÿ÷Õ  Æ‰Â‰È Ì‰„Â

 ˙Â˘¯·¸‰ÊÂ ‰Ê˛ÆÆÆÆÂÈ‰Ï‡ Í¯· 

¸ ÏÈ‚¯Î ÌÈÎÈ˘ÓÓÂ¸±∑∂ ßÓÚ˛ ¢Ì„‡Â ÌÈ‰Ï‡ ÈÈÚ·¢ „Ú ¸±∏≤ ßÓÚ˛Æ˛

∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÂÈÒ ˙‡¯˜ÏÂ

‰ÀÁU⁄ÓÀ ÔÈ ‡»‰Ÿ·À‡ _V⁄·œ‰ ÈÃiŒÏŒÂ „Ÿ‡œ¨«nÂŸÈœÊŸÏ »kŸ‚ÃcŸÏ» «ÏŸÁÃpŸÏ» «ÎŸÁÃkŸ«Ó

Óœ‰ Ì«iÃgŸÓœÈœÂ ÈÀ‰ÀÏŸ‡ÀÈ ‰ÕˆTŒ¨«Ó@ ‰Âœ‰Èœ‡ ‰Â‰È È¤‰¿ÀÚ ÂÈœÆ«n

‰ÀÁU⁄ÓÀ ÔÈ ‡»‰Ÿ·Àa _VÃÚÃa ÏŸ‰ ˙ÈXÃnœÏÈÀ¨‰‡⁄÷Œ◊ ¯ÀÏ ◊ÃÚ⁄ˆ ˙«◊Œa ˜CŸ‚œÏÈÀ‰

Âœ÷ÈÃlÕt ÌÀÚflÓ» «ÏÃ◊Ÿk‹k «zYŸÏ»ÙÀ¨‰ÂŸÈœzŸÕÏ »‰ŸÓÃÚŸÏÀÏ ‰ŸÓÀÚŸÏÀÆ‰

‰ÀÁU⁄ÓÀ ÔÈ ‡»‰Ÿ·À‰ _U _VÃpœÏ Ï«nœ÷Ÿ«ÓÀ¨‰ÂŸÈœ‰ŸÈ »ÈÀÂ ÂÈ@ŸÏœÏ «aÀ‡Õ‡ Ï¤»ÓÀ‰

ÂŸÈœÊŸkŒÏ ‰œt ˙«‡YŸÕ‰ ÈÃgŸÎœÈÀ‰÷À¿t ÷ŸÚÀÓœa ÌÈÃgÀÀÆ‰

‰ÀÁU⁄ÓÀ ÔÈ ‡»‰Ÿ·À‰ _VÃnÀa ÏŸ◊Ã‰ ¯ÀÚÀÏYÀ¨‰Ù»ÀÓ» ÚUÀÃ̂c ıŸÓÕ‰ ÈÃnœÏÈÀ‰

‡œ‰ ÷ÈÃiÀÂ ‡VŸ‰ _UÃlÕ·ÀÚ ·⁄t «˙@«·ŸÏ»ÒÀ¨‰‡œ÷ ÌŸÏÀ‡ ÷ÕlŒÈ ‡¿ ‰ÃÚ⁄◊ŒÏ ‰ÀÆd

ושמו מופיע באקרוסטיכון "אבי[  פיוט זה נתחבר ככל הנראה בידי פייטן בשם "אברהם" הרחמן:

, ויש המזהים אותו עם פייטן בשם]הילד", "בעל ברית", "רך הנמול", "המל בשר הערלה", "משיחו"

ההורים, הסנדק,[אברהם בן יצחק הכהן. הבתים הראשונים עוסקים במילה ובאלה שנוטלים בה חלק 

 ושני הבתים האחרונים מבקשים את ביאת אליהו, מבשר הגאולה, וביאת המשיח,]התינוק והמוהל

אלא שהם מובאים בסדר הפוך, כדי לסיים באליהו הנביא הקשור לטכס ברית המילה.

  דם הברית יתקבלירצה דמו:       לתת לו חכמה.  ולחכמו:∞    גופי, כל מהותי.   עצמותי:  מורינו ורבותינו.   מרנן ורבנן:
 יתן לו שכר וישלם פעלו:       דבר נכון וראוי.  צדק:     .  ]כינוי שרווח בימי הביניים[  הסנדק בעל ברית המילה:ברצון.   

 בעלייה לראות פני השכינה:  נאמנים, ישרים, לפני האל.   לאל אמונה:  מעשיו ומחשבותיו.   ידיו ולבו:על מעשהו.   
שלש  פחדן.   רך הלבב:  הסיר את הערלה ושאב את הדם.   ופרע ומצץ דמי המילה:     .  ]לאחר הקמת המקדש[לרגל 
 שלושת חלקיו של טכס הברית.—  המילה, הפריעה והמציצה אלה:
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‰ÀÁU⁄ÓÀ ÔÈ ‡»‰œ÷ŸÏÃÏ ÁÀÓ »Ÿ÷œÏ«‰ «ÁÈÕz _ÀÓœ¨ÌÈaœÊŸÁ ˙»Î⁄Ã̇Ï ÔÃc ˙«Ï»nÀÓœÌÈ

ÏŸ·ÃrÕa ¯ŸÂ ˙«·«Ë ˙«¯«◊ŸœÓ»Áœ¨ÌÈÏŸÚÃ‡ ÌŒÁÀÓ „ŸÙ‹fÀÓ» ̄ŸÙ›a „TÕ‰ ÔÈÀÚÃnœÆÌÈ

‰ÀÁU⁄ÓÀ ÔÈ ‡»‰œ÷ŸÏÃÏ ÁÀk »›‰Õˆ ÔŒ‡ ˜C⁄÷ŒÏ ¯‹wÃÏ ÁŸÚÕ¨Ì¿È

ÚÃÎ»‰ „Ãk ÔœÒŸk «‡ÃgŒÓŒÂ ÷ŸÈÃ‰⁄Ì¿

ÂÃiÀÏŒt ËÀÀa ÂÈŸ‡ÃcÃÂ «zYÃiœ‚Ÿ¨Ì¿a  Ÿ˙ÈXœ‰ ÈÀÈŸÀ̇‡ ‰œ‰ «zÃÁÃiœÂ ÌÈŸ‰ÃgÀÆÌ«Ï

ÆÏÈ‚¯‰ ‰¯„ÒÎ ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ÛÂÒ „Ú ÌÈÎÈ˘ÓÓÂ

˙· ÌÂÏ˘

˙¯‚ÒÓ· ÂÈÈÁÏ ÔÂ˘‡¯‰ ˙·˘‰ ÏÈÏ· „ÏÂ‰ Í¯‰ ÈÙ ˙Ï·˜‰ Â¯˜ÈÚ˘ ¨¢¯ÎÊ ÌÂÏ˘¢ ‚‰ÓÏ ÏÈ·˜Ó·

 ÌÈ¯·Á‰Â ‰ÁÙ˘Ó‰¸¥ ßÓÚ ‰‡¯˛ÌÈ˘‚Ù‰ ˘È Æ˙· ˙„ÏÂ‰ Ï‚¯Ï ÌÈÏÈ·˜Ó ÌÈÒÎË ÌÈÈ˜Ï ÌÈ‚‰Â‰ ˘È ¨

˙ÏÈÙ˙ ¯Á‡Ï ¨¯˜Â·· ˙ÒÎ‰ ˙È·· ¢˘Â„È˜¢ ÌÈÎ¯ÂÚ‰ ˘ÈÂ ¨˙È·‰ ˙¯‚ÒÓ· ¨˙·˘ ÏÈÏ· ÍÎ Ì˘Ï

Í¯Î· ‰‡¯ ˙˜ÂÈ˙Ï Ì˘‰ ˙˜Ú‰ ÒÎË ÏÚ ÆÂ˙· Ï˘ ‰Ó˘ ÏÚ ÌÈ·¯· ÊÈ¯Î‰ ·‡‰˘ ¯Á‡ÏÂ ¨˙·˘‰

Æ≤≤≥ ßÓÚ ¨˙·˘‰

והלשון בעקבות הסיפור בשמות ד,[  הרך הנימול ומצוות מילה בכלל חתן למולות דמים:  ישר דרך.   הולך תמים:
, מבשר]ומסורת נפוצה בספרות חז"ל מזהה אותו עם פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן[  אליהו כהן צדק:.   ]כה-כו

 של המשיח, מלכות בית דוד. כסאו:.   ]כמסופר במלכים-ב ב[  עלה בסערה השמיימה ונעלם לקח לעילם:המשיח.   
 את האדרת כשהיכה בה וחצה את הירדן]"ויגלם"[ וכן כרך ]מלכים-א יט, יג[  הסתיר את פניו באדרתו וילט וכו':

.]מלכים-ב ב, ח[
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˙·‰ „·Ê

‰·ÈÒÓ ÍÂ¯ÚÏ ‚‰Ó‰ ‡Â‰ ¨‰ÏÂÎ ‰¯·Á· ÌÂ˜Ó ÂÏ ÒÙÂ˙Â ÍÏÂ‰‰ ¨Á¯ÊÓ‰ ˙Â„Ú È·· Â¯Â˜Ó˘ ‚‰Ó

 ‰˙„ÈÏ ¯Á‡Ï ·¯ ‡Ï ÔÓÊ ¨˙· ˙„ÏÂ‰ Ï‚¯Ï¸ÚÂ·˜ ÍÈ¯‡˙ ‰Ê ‚‰ÓÏ ÔÈ‡˛ÌÈ·˘ ‰·ÈÒÓ‰ ˙¯‚ÒÓ· Æ

˙¯‚ÒÓ· ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ ÆÌÈËÂÈÙ·Â ÌÈ¯È˘· ÚÂ¯È‡‰ ˙‡ ÌÈ‚‚ÂÁÂ ¨‰„ÏÈ‰ Ï˘ ‰Ó˘ ÏÚ ÌÈÊÈ¯ÎÓÂ

∫ÌÈ‡·‰ ÌÈÚË˜‰ ˙‡ ÂÊ

«ÈÀœ̇a ÈŸÁÃ‚ŸÂÕ‰ ÈÃqŒÏÃa ¨ÚŸÒÕŒ̇‰ ¯ÃnÃ‚VEÀ‰ ¨‰Ã‡YœÈœ‡ ÈŒÓ ˙Ã‡YÃÈœ¨_

‰Ã÷ŸÓœÚÈœœ‡ ÈŒÏ«˜ ˙Õk ¨_œÏ«˜ ÈÕÚ _ÀÓ» ·VÃ‡YÕ _ÈÀÂ‡Œ∫‰

∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈÙÈÒÂÓ ¨dÓ‡Ï ‰¯ÂÎ· ˙· ‡È‰ ˙·‰˘ÎÂ

‡ÃÁÃ‰ ˙œ«È ‡ÈÀœ̇˙ ÈÃnÀœ̇‡ ¨ÈÃÁÃ‰ ˙œÏ ‡ÈŸ‡œnÀa ¨dÀ‰ ‰Tœ‡È

ÏŸÏ«ÈÃzEÀ‰»‡T ̈ dÀ· ÀÂ ̇ «ÃÈŸ‡ÃgŸ‰»¯ÀÓ ̈ŸÏÀÙ» ̇ «ÎœÏÈÃ‚Ÿ÷œÂ ÌÈÃÈŸ‰ÃÏŸ‰»ÏÀ∫

∫‰Ê ÁÒÂ· ˙·‰ Ï˘ ‰Ó˘ ÏÚ ÌÈÊÈ¯ÎÓÂ

Óœ÷ ÈŒaÕ‡ _Uœ˙«nÕ‰ »ÈÃwŸÂ ˙«˘«„Ÿ‰ÃhŸ ˙«¯«‰—◊ À·X ‰TŸÁT ‰JÕÂ ÏŸÏÕ‡ÀÓ ¨‰œÈYÀÌ

‰ÃpŸ·œ‡ÈÀÂ ‰Ã‡⁄·œ‚ÈÃÈœÂ ÏŸ‡ŒÒŸzÕa ¯Ã‡ ˙⁄·œÁÈÃÈœ Ï—È ‡»‰ Ÿ·À‡ _VŒ‰ ˙ÃiÃÏŸcÀ‰ ‰ÃpŸÚœÓÈÀ‰

‰Ãf›Â ¨˙‡ŸÈœwÀ÷ ‡VŸÓÀ d¸˙ÈÂÏÙÂ ÈÂÏÙ ˙· ˙ÈÂÏÙ˛ aŸÓÃfÀ·» ·«Ë Ïœ÷ŸÚÃa ˙ŸÎTÀÂ ¨‰œ‚ÈÃcŸÏŒ‰À

aœ·Ÿ÷ ̈ ˙»‡ÈXÀÓ» Ì«ÏŸÁ»ÀÂ ̈ ‰œÊÈÃkŒÏ ‰Ÿ‡À·œ‰ÈÀÏ» Ÿ‡œnÀÏ dœa ̇ «‡YŸ◊œÓŸÁÀÀ̇·» dŸÁ‹tÀÀ̇¨d

aŸ·Àœ·» ÌÈŸ·Àa ¨˙«ŸÚ›÷ŒÂ ¯ŸÎÀc ¨„«·Ÿ÷ÕœÂ ÌÈŸÚU⁄ÃpœÈ ÌÈŸa Ô»·»Ÿ◊Õ·ÀÂ ¨‰ŸÎÕÈ ÔŸ‰œÔ«ˆT È

ÂŸ›Ó‡Ã‡ ¯ÀÓÕÆÔ

Æ‰ÁÓ˘·Â ÌÈ¯È˘· ¨‰„ÂÚÒ· ¨‰‚È‚Á· ÌÈÎÈ˘ÓÓÂ

 המקומות הנסתרים שבין הסלעים המדורגים. סתר המדרגה:  נקיקי הסלעים.   חגוי הסלע:     מתנה, שי.זבד:∞  
  אשת נבל הכרמלי שנישאה למלך דודאביגיל:  שיבחו והיללו אותה.   ויאשרוה:   נקייה, צחה.  ברה:יפתי.     תמתי:

כל מי[  צאצאים בנים:  גיבורת מגילת אסתר.   אסתר בת אביחיל:     .  ]ובמסורת המדרשית היא נתפסת כצדקת[
.]על פי תהלים צב, טו[  גם בזקנתם יתנו תנובה, פרי, כלומר יהיו במלוא כוחם  דשנים וכו':     .  ]שנבנה מן האדם

שיר השירים ו, ט

ר השירים ב, ידשי
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Ô·‰ ÔÂÈ„Ù

¢‡Â‰ ÈÏ ‰Ó‰··Â Ì„‡· Ï‡¯˘È È·· ÌÁ¯ ÏÎ ¯ËÙ ¯ÂÎ· ÏÎ ÈÏ ˘„˜¢

 ¸· ¨‚È ˙ÂÓ˘˛Æ

ÏÚ ¨‰Ó‰· ¯ÂÎ· „ÚÂ Ì„‡ ¯ÂÎ·Ó ¨ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡· ¯ÂÎ· ÏÎ ß‰ ‚Â¯‰ÈÂ ÂÁÏ˘Ï ‰Ú¯Ù ‰˘˜‰ ÈÎ È‰ÈÂ¢

                              ¢‰„Ù‡ È· ¯ÂÎ· ÏÎÂ ¨ÌÈ¯ÎÊ‰ ÌÁ¯ ¯ËÙ ÏÎ ß‰Ï Á·ÂÊ È‡ ÔÎ¸ÂË ¨‚È ˙ÂÓ˘˛Æ

 ¢ÆÆÆÏ‡¯˘È È·Ó ÌÁ¯ ¯ËÙ ¯ÂÎ· ÏÎ ˙Á˙ ¨Ï‡¯˘È È· ÍÂ˙Ó ÌÈÈÂÏ‰ ˙‡ È˙Á˜Ï ‰‰ È‡Â¢¸·È ¨‚ ¯·„Ó·˛Æ

‰„ÈÏ· „ÏÂ ‡Â‰˘Â ÂÓ‡ Ï˘ ‰È‡ˆ‡ˆÏ ÔÂ˘‡¯‰ ‡Â‰˘ „·Ï·Â ¨¯ÂÎ· Ô· ÏÎ ˙Â„ÙÏ ‰ÂˆÓ ‰¯Â˙‰

 ˙ÈÚ·Ë¸ÔÂ˘‡¯ ÂÓÓ ‡ˆÈÂ ÌÁ¯‰ ÈÙ ˙‡ Á˙Ù˘ ÈÓ ∫Â‰Â˘¯ÈÙÂ ¢ÌÁ¯ ¯ËÙ¢ ¯Ó‡˘˛‰ÎÂÊ ‰Ê ·ÂÈÁ Æ

 ∫ÂÊ· ÂÊ ˙Â¯Â˘˜‰ ˙Â˜Ó‰ È˙˘Ï ‰¯Â˙·¸‡˛ ÔÂ˘‡¯‰ ÏÎ — Ì„‡·Â ‰Ó‰·· ¨È¯Ù· ¨‰‡Â·˙· —ÍÈÈ˘ 

˙‡˘ „ÂÚ· Í‡ ÆÌ„‡Ï ˜ÈÚ‰˘ ‰Ó ÏÚ ‰„Â˙ Ï˘ ˙Â‡Â ˙ËÏÁÂÓ‰ Â˙ÂÏÚ·· ‰¯Î‰ Ï˘ ˙Â‡ ¨ß‰Ï

 ‰Ó‰·‰Â ‰„˘‰ È¯ÂÎÈ·¸‰¯Â‰Ë‰˛ÏÚ ÂÊ ‰·ÂÁÓ ÌÈ¯¯Á˘Ó Ì„‡‰ È¯ÂÎ· ˙‡ ¨Á·ÊÓ‰ ÏÚ ÌÈ·È¯˜Ó 

 ÆÛÒÎ· Ì˙¯Ó‰ È„È¸·˛˙Â‡ÎÂ ¨ÌÈ¯ÎÊ‰ ÌÈ¯ˆÓ È¯ÂÎ· ÏÎ Â˙Ó ˙Â¯ÂÎ· ˙ÎÓ· ∫ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ 

 ß‰ ˙‡ ˙¯˘Ï Ï‡¯˘È È¯ÂÎ· Â˘„˜Â‰ ÍÎ ÏÚ ‰„Â˙¸˘„˜Ó·Â ÔÎ˘Ó·˛‰¯·Ú ¨Ï‚Ú‰ ‡ËÁ ¯Á‡Ï Æ

  ÈÂÏ Ë·˘ È· Ï‡ ÂÊ ‰˘Â„˜— ÌÈ‰Î‰Â ÌÈÈÂÏ‰ —‰˙ÚÓÂ ¨‡ËÁ· ÂÙ˙˙˘‰ ‡Ï˘ ÌÈ„ÈÁÈ‰ ÂÈ‰ Ì‰ ÔÎ˘ 

ÏÚ Ô‰ÎÏ Ô˙È˘ ÌÂÏ˘˙ ÔÈÚÎ Ì‚ ‰Ê ÈÙÏ ‡Â‰ Ô‰ÎÏ ¯ÒÓ˘ ÛÒÎ· Ô·‰ ÔÂÈ„Ù Æß‰ ˙‡ ÌÈ˙¯˘Ó‰ Ì‰

Æ¯ÂÎ·‰ Ï˘ Â„È˜Ù˙ ˙‡ ‡ÏÓÓ ‡Â‰˘

ÌÈÏËÂÓ ÌÈÈÁ· ¯‡˘È‰Ï ÂÈÂÎÈÒ˘ ÈÓÎ ÂÈÈÁÏ ÌÈÂ˘‡¯‰ ÌÈÓÈ‰ ÌÈ˘ÂÏ˘· „ÏÈ ·˘Á Â¯·Ú ÌÈÓÊ·

ÆÂ˙Â„ÙÏ ‰ÂˆÓÂ Ì„‡‰ ¯‡˘Î Â‰È¯‰ ‰˙ÚÓÂ ¨‰ÏÂ„‚‰ ‰ÎÒ‰ ‰ÙÏÁ ˘„ÂÁ ÏÈ‚Ï ÚÈ‚‰˘Î Æ˜ÙÒ·

 ¢ÛÒÎ ÌÈÏ˜˘ ‰˘ÈÓÁ¢ ‡Â‰ ¢ÌÈ˘ ˘ÓÁ Ô· „ÚÂ ˘„ÂÁ Ô·Ó¢ „ÏÈ Ï˘ ÂÎ¯Ú¸Â ¨ÊÎ ‡¯˜ÈÂ˛ÂÈ·‡ Ì‡ Æ

 ÈÂÏ Ë·˘ Ô· ‡Â‰ ¯ÂÎ·‰ Ï˘¸ÈÂÏ Â‡ Ô‰Î˛ ‰Ê Ë·˘Ó ‡È‰ ÂÓ‡ Ì‡ Â‡ ¸ÈÂÏ Â‡ Ô‰Î ˙·˛ —Í¯Ú ‡Ï 

ÆÔ·‰ ÔÂÈ„Ù

 ÏÂÁ‰ ˙ÂÓÈ· ÌÂÈ‰ ˙ÂÚ˘· Í¯Ú Ô·‰ ÔÂÈ„Ù ÒÎË¸˙·˘ È‡ˆÂÓ· Â‡˛‰„Ù ÂÓÓ˘ ¨Ô‰Î Ï˘ Â˙ÂÁÎÂ· ¨

 ̄ Â‰Ë ÛÒÎ Ï˘ ̇ ÂÚ·ËÓ ‰˘ÈÓÁ· ̄ ÂÎ·‰ ̇ ‡ ̇ Â„ÙÏ ‚Â‰ ÌÂÈÎ Æ„ÏÈ‰¸Ì¯‚ ±±∑ ̇ ÂÁÙÏ ÌÏ˜˘Ó ÍÒ˘˛

‰Â˘· Ì‚ ¯ÂÎ·‰ ˙‡ ˙Â„ÙÏ ¯˘Ù‡ ‰ÎÏ‰‰ „ˆÓ ÆÍÎ Ì˘Ï ÌÈ„ÁÂÈÓ ˙ÂÚ·ËÓ ˜ÈÙ‰ Û‡ Ï‡¯˘È ˜·Â

  המקרא אינו מבהיר כיצד מתבצע פדיון הבן. בתקופת האמוראים נזכרות שתי הברכות,פדיון הבן:

 דבר—והטכס כולו הלך ועוצב בתקופת הגאונים ובימי הביניים, והושמעו דעות שונות באשר להרכבו 

המשתקף עד היום בחילופי מנהגים בעדות השונות.
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Â‡ ˘‚Ó ÏÚ Â˙Â‡ ÁÈ‰Ï Â‡ ¨ÌÈ˜˙ÓÓ·Â ÌÈËÈ˘Î˙· „ÏÈ‰ ˙‡ ¯ËÚÏ ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ ÆËÈ˘Î˙ ÔÂ‚Î ¨ÛÒÎ

ÆÍÎÏ ÌÈ„ÚÂÈÓ‰ ˙È¯Î

∫ÂÏ ¯ÓÂ‡Â Ô‰Î‰ Ï‡ ˜ÂÈ˙‰ ˙‡ ‡È·Ó ·‡‰

‡œ÷Ÿzœ‰ ÈÃiœ◊Ÿ‡YÕÏœÈ ˙ÈÀÏŸÏ ‰@œa ÈÕÊ ÔŒ‰ ‰ÃaŸÆ¯«Î

ÆÔÂ˘‡¯‰ ‰‡ˆ‡ˆ ‡Â‰ „ÏÈ‰ ÔÎ‡˘ ‡„ÂÂÓÂ Ì‡‰ Ï‡ ‰ÏÈÁ˙ Ô‰Î‰ ‰ÂÙ Ì‰·˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ˘ÈÂ

∫·‡‰ ˙‡ Ï‡Â˘ Ô‰Î‰

‡ÕÊÈŒz ‰œˆYŒ˙«È ‰Õa ¨¯œŸa ^ŸÊ ^Y«ÎŒÁ «‡ ¨‰⁄ÓœgÀÒ ‰ŸÏÀÚœ÷ ÌÈŒpœŸ̇ÁÃiÃ·ŸzÀa ŸÙœÆ««ÈE

∫·È˘Ó ·‡‰

ÁÀÙÕ‡ ı⁄œÏ ÈœÙŸ‡ ˙«cŒa ˙ŸœÂ ¨ÈŸ‰ÕÏ ‡Ÿc ^ŸÓÕÙ Èœ÷ ««ÈEŒpœŸ̇ÁÃiÃ·ŸzœÓ Èœ‰ ÔÃÆ‰T«z

∫Í¯·ÓÂ ÔÈÈÂÂ˘ ˙‡ Â‡ ˙ÂÚ·ËÓ‰ ˙‡ Â„È· Á˜ÂÏ ·‡‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀÚ »ÃÏ

tœ‰ Ô«ÈEÃaÕÆÔ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ÷ ¨ÌŒ‰ŒÁ¤ÈÀÂ »ŸiNŸÓÀÂ »Ÿ‰œbœÚÈÀÏ »ÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

  ויש אומרים נוסח אחר: "זה בני בכורי הוא פטר רחם לאמו והקב"ה ציוה לפדותו,אשתי הישראלית וכו':

במדבר יח,[שנאמר ופדוייו מבן חודש תפדה בערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקודש עשרים גרה הוא 

".]שמות יג, ב[, ונאמר קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא ]טז

 ויש נוהגים לשאול שאלה טכסית זו בארמית: "מאי בעית טפי, ליתן לי בנך בכורך שהוא     איזה וכו':

=מה תרצה יותר, לתת[פטר רחם לאמו או בעית לפדותו בעד חמש סלעים כדמתחייבת מדאורייתא" 

.]לי בנך בכורך, שהוא פטר רחם לאמו, או התרצה לפדותו בעד חמישה סלעים כפי שחויבת מן התורה?"

נוסח השאלה נתגבש בתקופת הגאונים ועל כן הוא מצוי גם בארמית, אך כבר בימי הביניים התירו

לאומרה בעברית.

  שאיננה בת כהן או לוי.הישראלית:∞  
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Æ„ÏÈ‰ ˙‡ ÂÏ ¢¯ÈÊÁÓ¢ ‰ÊÂ ¨˙ÂÚ·ËÓ‰ ˙‡ Ô‰ÎÏ Ô˙Â ·‡‰

∫ÂÎ¯·ÓÂ ˜ÂÈ˙‰ ˘‡¯ ÏÚ ÂÈ„È ˙‡ ÁÈÓ Ô‰Î‰

ÈŸ◊œÓŸ‡ ^¤‰¿œk ÌÈŸ‡ŒÙŸÈUœÂ ÌŸÎœÓŸÃgŒÆ‰

ÈŸ·ÀÎWŸÂ ‰Â‰È ^ŸÈœ÷ŸÓŸÈ Æ^WÀ‡Õt ‰Â‰È ¯ÀÀ‡ ÂÈÕÏŒÂ ^ÈœÁÈ‹pŒjÀÆ

ÈœrÀt ‰Â‰È ‡ÀÀ‡ ÂÈÕÏŒÂ ^ÈŸÈÀ◊ÕÏ ÌŸ÷ ^ÀÆÌ«Ï

÷ ‰Â‰È›ÓŸˆ ‰Â‰È ¨^WœlŸÚ ^ÃÈ ÏÃÈ „ŸÓœÈŒÆ^

È ‰Â‰Èœ÷ŸÓÀÓ ^YœkÀÈ ¨ÚT Ïœ÷ŸÓ›‡ ¯Œ ˙ÃÙŸ÷ŒÆ^

kœ‡ È›È _WÀÓœ÷» ÌÈŸÁ ˙«ÃiœÂ ÌÈŸ÷ÀÒ«È Ì«ÏœÏ »ÙÈÀÆ_

∫Í¯·ÓÂ ÔÈÈ ÒÂÎ Â„È· ÏËÂ Ô‰Î‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀt ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈXÃbÀÙŒÆÔ

¨ÔÏ‰Ï© ¢‡ÈˆÂÓ‰¢ ˙Î¯· È¯Á‡ ÒÎË‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ Æ˙È‚È‚Á ‰„ÂÚÒ· ÍÈ˘Ó‰Ï ÌÈ‚‰ÂÂ

Æ®±µ≥ ßÓÚ

בראשית מח,כ

במדבר ו, כד-כו

תהלים קכא,ה

תהלים קכא, ז

משלי ג, ב

 כברכות]פסחים קכא ע"ב[  הברכות בנוסח שלפנינו נזכרות לראשונה בתלמוד הבבלי ברוך אתה ה' וכו':

שאומר האב.

  ראה עמ' 145.ישמך וכו':

  זו הברכה שנצטוו הכהנים לברך בה את העם. היא נאמרת בהזדמנויות שונות בתפילהיברכך וכו':

 לקיים כאן טכס מעין— מאז ימי הביניים —. ויש הנוהגים ]ראה עמ' 78[בציבור, וכן בערב יום הכיפורים 

טכס הכפרות שנערך בערב יום הכיפורים. הכהן מסובב את הכסף מעל ראש התינוק ואומר:  "זה תחת

זה, זה חילוף זה, זה מחול על זה, יצא זה לכהן ונכנס זה הבן לחיים לתורה וליראת שמים. יהי רצון

שכשם שנכנס לפדיון, כן יכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים".

  יעמודצלך על יד ימינך:  יתייחס אליך בחיבה וברחמים.   :ישא ה' פניו.   ]בעיני אלהים ואנשים[  יתן לך חן ויחנך:
לימינך ויסתיר אותך מפני אויביך.
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‰ÂˆÓ ˙·
 ¢˙ÂÂˆÓÏ ‰¯˘Ú ÌÈ˙˘ ˙·¢¸                    ‰Î ¨‰ ˙Â·‡ ‰˘Ó ˙Â·˜Ú·˛Æ

˙„Â˜Î ˙¯ÂÒÓ· Ú·˜˘ ÏÈ‚Ï ÌÚÈ‚‰ ÌÂÈÓ ‰¯Ú‰Â ¯Ú‰ ÏÚ ‰ÏÁ ‰¯Â˙‰ ˙ÂÂˆÓ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ‰·ÂÁ‰

˙·˘Á ÍÏÈ‡Â ÂÓÓ˘ ÍÈ¯‡˙Î Ú·˜ ¯˘Ú≠ÌÈ˘‰ ˙„ÏÂ‰‰ ÌÂÈ Æ˙Â¯‚·Ï ˙Â„ÏÈÓ ˙ÈÓ˘¯‰ ¯·ÚÓ‰

Æ‡¯˜Ó· ̄ ÂÎÊÈ‡ ‰Ï ÔÈ‡Â ̈ Ï¢ÊÁ ̇ ÙÂ˜˙· ‰„ÂÒÈ ‰Ê ÏÈ‚ ̇ ÚÈ·˜ Æ˙ÂÂˆÓ‰ ÏÂÚ· ̇ ÒÎÂ ̇ ¯‚Â·ÓÎ ‰„ÏÈ‰

‰¯Ú‰ ˙‡˘Â Û‡ ‰˙¯‚ÒÓ·˘ ‰ÂˆÓ ˙„ÂÚÒ ÌÂÈ˜ È„È ÏÚ ˙È‚È‚Á Í¯„· ‰Ê ÌÂÈ ÔÈÈˆÏ ÌÈ‚‰Â ˘È ÌÂÈÎ

Û‡Â ÔÎÓ ¯Á‡Ï˘ ‰Â˘‡¯‰ ˙·˘· ‰¯Â˙Ï ‰ÏÂÚ ˙·‰ È·‡˘ ÌÈ‚‰Â‰ ˘È ÆÚ¯Â‡Ó‰ ÔÈÈÚ ÏÚ ‰˘¯„

 ÌÈ·¯· Â˙· ˙‡ Í¯·Ó¸≤≤¥ ßÓÚ ¨˙·˘‰ Í¯Î ‰‡¯˛Æ

‰ÂˆÓ ¯·
                                      ¢˙ÂÂˆÓÏ ‰¯˘Ú ˘ÂÏ˘ Ô·¢¸‰Î ¨‰ ˙Â·‡˛Æ

¯Ó‡È˘ ÍÈ¯ˆ ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ ¨‰˘ ‰¯˘Ú ˘ÂÏ˘ „Ú Â·· ÏÙËÈ‰Ï Ì„‡ ÍÈ¯ˆ¢

 ¢ß‰Ê Ï˘ Â˘ÂÚÓ È¯ËÙ˘ ÍÂ¯·ß¸                           È ¨‚Ò ‰·¯ ˙È˘‡¯·˛Æ

ÌÂÈ˜· ·ÈÈÁ‰ ̄ ‚Â·ÓÎ ̇ ÈÓ˘¯ ‰ÈÁ·Ó ·˘Á ¢„Á‡ ÌÂÈÂ ‰˘ ‰¯˘Ú ̆ ÂÏ˘¢ Ô· ̄ Ú˘ ‰Ú·˜ ̇ ¯ÂÒÓ‰

Ï˘ ÔÈÈÓÏ È¯È˘ÚÎ ·˘ÁÈ‰Ï ÏÂÎÈ ‡Â‰ ˙ÒÎ‰ ˙È·· ∫ÌÈ¯‚Â·‰ Ï‰˜ ÏÚ ‰Ó ‡Â‰ ‰˙ÚÓ Æ˙ÂÂˆÓ

Æ‰Ê· ‡ˆÂÈÎ ÏÎÂ ‰ÏÈÙ˙· ¯Â·Èˆ ÁÈÏ˘Î ˘Ó˘Ï ¨‰¯Â˙Ï ˙ÂÏÚÏ ¨ÌÈÏÏÙ˙Ó

 Ì¯˜ÈÚ ÆÌÈÈÈ·‰ ÈÓÈÓ ¯˜ÈÚ·Â ÌÈÂ‡‚‰ ˙ÙÂ˜˙Ó ˜¯ ÌÈ¯ÎÂÓ ÚÂ¯È‡‰ ˙‡ ÌÈÈÈˆÓ‰ ÌÈÒÎË—˙Á‰ 

 ‰¯Â˙Ï ‰ÈÈÏÚ ¨¯Â·Èˆ· ÔÈÏÈÙ˙¸·‡‰ Í¯·Ó˘ ‰Î¯·· ‰ÂÂÏÓ˛Æ‰ÂˆÓ ˙„ÂÚÒ ˙¯‚ÒÓ· ‰˘¯„Â 

  זהו צירוף הכולל בתוכו את המילה הארמית "בר" שפירושה "בן", ומשמעו של הביטוי:"בר מצוה":

"בן מצוה".

 או— ]שמות יג, ט[  בספר שמות נאמר שמצוות ה' תהיה "לאות על ידך" ו"לזכרון בין עיניך" תפילין:

—, ובספר דברים נקבע על "הדברים האלה אשר אנכי מצוך"  ]שם, פסוק טז["לטוטפות בין עיניך" 

. מכאן נלמדה מצוות הנחת תפילין,]דברים ו, ו-ח["וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך" 

על היד ובין העיניים. התפילין הם שתי קופסות עור שבתוכן כתובות על קלף ארבע פרשיות מן התורה

,]דברים יא, יג-כא[, "והיה אם שמוע" ]דברים ו, ד-ט[שמהן נלמד עניין התפילין:  "שמע ישראל" 

. צורת התפילין, החומרים שמהם]שם יג, יא-טז[ ו"והיה כי יביאך" ]שמות יג, א-י["קדש לי כל בכור" 
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ÔÈÏÈÙ˙ ˙Á‰

 È‰˘ÏÎ ‰ÙÂ˜˙ ¨ÏÂÁ‰ ˙ÂÓÈÓ „Á‡· ÔÈÏÈÙ˙ ˙Á‰· ÏÈÁ˙Ó ¯Ú‰˘ ÌÈ‚‰Â¸ÌÈÓÈ ‰ÓÎÏ ‰˘ ÔÈ·˛

 Æ‰ÂˆÓ ¯· Â˙ÂÈ‰ ÌÂÈÏ ÚÈ‚Ó ‡Â‰˘ Ì„Â˜¸ÌÂÈ Â˙Â‡Ó ˙ÈÏË· ÛËÚ˙Ó Ì‚ ¯Ú‰˘ ‚Â‰ ˙Â„Á‡ ˙Â„Ú·

ÆÍÏÈ‡Â˛Æ‰„ÈÓÚ· ¨˙È¯Á˘ ˙ÏÈÙ˙ ˙È˘‡¯· ÌÈÁÈÓ ÔÈÏÈÙ˙‰ ˙‡ 

∫ÔÎÏ Ì„Â˜ ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â ˘È

ÏŸ÷ÕÈ Ìœ÷ER „»ÁÀa ‡Ÿ÷» ‡»‰ _ÈXŸÎœÈŸzÕa dœÁEœÁY» »ÏÈœÏ ¨»ÓÈŸÈÃÁÕ÷ „Õ‰¢È Ì

a ‰¢Â·ŸÈœ÷ ‡@»ÁŸÏœa ÌÈŸ÷Õk ÌÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÆÏ

‰œŸœÓ ÈŸÎÃeÕa ÔŸ‰ÃpÀÁÃz ˙ŸÙœlœÏ ÔÈŸiKÕÓ ÌœŸ̂ÂÃ‡Y«a ˙œ÷ ¨ÈŒvœeÀÏ »Ÿ‰ÃpœÁÈÃz ŸÙœlœk ¨ÔÈÃkÀ·»˙

aŸ÷O» ¨«˙T«˙ÃzYÀÏ ÌŸÚ ˙«‡ÃÈ ÏÀÂ ¨^CŸ‰ÀÏ »ÈŸË›ËÀÙ›a ˙ÕÚ ÔÈÕÈŒÆ^È

  הפרשנים התקשו במילה זו, אך חז"ל הבינוה כמדברת בתפילין.טטפת:  סימן.   אות:∞  

הם עשויים, דרך הכנתם ודרך הנחתם כרוכים בשאלות רבות וסבוכות ומרביתן הן בחינת "הלכה למשה

 דברים שנתקדשו מימים קדומים ואין יורדים לשורשיהם.— ]כגון תלמוד בבלי, מנחות לה ע"א[מסיני" 

 וכך עושים יחידי—מצד הדין על כל גבר, מגיל שלוש עשרה ומעלה, להתעטר בתפילין בכל שעות היום 

להוציא תשעה באב, שבו[ אך נתקבל שכלל הציבור מניחם רק בתפילת שחרית של ימות החול —סגולה 

. מצוות הנחת תפילין אינה]מניחים תפילין במנחה, וימות חול המועד שיש לגביהם חילופי מנהגים

חלה על נשים, אך ידוע על נשים שהחמירו על עצמן והניחו תפילין. הנחת התפילין מלווה בברכות,

בקטעי מקרא ובקטעים אחרים שנתוספו בהשפעת הקבלה.

למצוות תפילין נקבע מעמד מיוחד במסורת היהודית, והיא הפכה לאחד מסממני האמונה הבולטים

שלה. הנחת התפילין בפעם הראשונה על ידי נער המגיע למצוות נעשית בציבור, ויש לה אופי חגיגי

.]ויש הנוהגים לציין אירוע זה על ידי כיבוד כל הנוכחים במשקה ובעוגות[

 באה נוסחה]"לשם יחוד...בשם כל ישראל"[  קטע שיסודו בתורת הקבלה. בראשו "לשם יחוד" וכו':

הנאמרת דרך קבע לפני אמירת ברכה על קיום מצוה. נוסחה זו נולדה בחוגו של האר"י ויסודה באמונה

שכל מצוה שעושה האדם מתוך כוונה אמיתית יכולה להשפיע על מערכת הקשרים שבין הכוחות

המרכיבים את עולם האלהות, ולהביא לאיחודם. בנוסחה זו מדובר מפורשות באיחודן של שתי מהויות,

המכונות "קודשא בריך הוא" [= הקדוש ברוך הוא] ו"שכינתיה" [=שכינתו]. כיוון שהיו פוסקים שהתנגדו

לאמירת נוסחה זו, ישנם מנהגים רבים שבהם היא אינה נאמרת. הקטע שלאחר הנוסחה עוסק בטיבה

של מצוות תפילין ובשכרה.

דברים ו, ח
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ÂŸ‰Õ‡ ÌÃaYÃt ÚÀ÷Tœ‡ ˙«iÕ÷ ∫»lŸÓÃÂ ¨ÚŸ‰ÀÈÀ‡ ‰œ÷ ÌÀÓ›ÚÃcK ¨ŒÏ ÷œÂ ¨ÈŸ‰ÀÈÀk ‰œÈ ÈŸ·œ‡È⁄¨^

÷ŒiÕa ÷À‰ŒÈ ÌœÂ «„»ÁŸ‡ÃÁŸÈ «˙»„œŸ̇aÀ÷ _UŸa «ÓÀÏ«ÚÀÂ ¨ÌŸ÷ŒpœÊŸk› ¯œqœÂ ÌÈŸœÙŸÏÀ¨˙«‡

÷ŒÚÀ◊ÀÚ ‰œnÀa »Ÿˆ«‰œ˙«‡ «‡ÈÀÓ »œnœŸ̂ÈTœÂ ̈ ÌÃ‡⁄÷Œ‰ «Ï ̄Ãk›ÁÃÂ Ÿ‰ÃnŒÓŸ÷ÀÏÀa ‰ÀÚŒÏŸ«ÈœÌÈ

·»ÃzÃÁŸ«zœÏ ÌÈÃÚ⁄a ̇ «◊À‰Œk ÌœÂ Æ««ˆYŸœ̂eÀÏ »Ÿ‰ÃpœÁÈÃÚ Ã‰ ÏÃiÀÏ „ŸÊœÎŸÊ Ô«¯ŸÚ«¯Ã‰ ÃpŸÈ»ËÀ¨‰

ÂŸ÷Œ‰œ ‡ÈŒ‚Œ‰ „ÃlÕÏ ·Ÿ÷ÃÚŸaÕa „ÀÊŒz ‰Ã‡⁄Ó» ˙«ÂÃÁŸ÷ŸÏ ˙«·œaÕÏ »ÃÚ⁄È «˙@«·œŸ̇aÀ_U

÷ŸÂ ̈ «ÓŸÚÃ‰ ÏÀ ÷‡]Œ‚Œ‰ „Ãn›ÁÃ÷ ̈Œ‰ÃpŸ÷ÀÓÀ÷ ‰ŒaŸÓ›ÁœÚ Èœ÷ ÌŸ‡À÷»Á ̄ÃÂ ÈŸÎ›˙«ÁÃk È‹lÀÌ

Èœ‰ŸÓ »ÈŸ÷‹ÚŸaÀÏ ÌÈDÃÚ⁄È «˙@«·œŸ̇aÀ÷ _UŸÓ» Æ«ÓœgŒÙÃÓ ÚœŸ̂ÂÃz ˙ŸÙœlœÈ ÔÈœŸ̇ÓÃgÕÚ _ÀÏÃÈ

Ïœ‰ŸÏ ˙«ÈœÁ ÈÃiœ‡ ÌÈ⁄Î»¯œÂ ÌÈŸ÷ŒÙÃÓ» ÷CS ÚÃÁ⁄÷Àa ˙«÷«„O ˙«·ŸÏœ‰ ÈœÁ ¯»‰YÕËŸ‡

ÂŸÚÀk Ô«ŸÏÀÂ ¨ÏŸ÷ŒÈ ‡`ŸÙÃzÕÂ »ŸÈ ‡¿œŸ̇bÀa ‰WÀÈ »ÕŒ̂‰ ¯ÀÂ ¨ÚTŸÈÃpœÁÈÕÏ »ÃÚ⁄·›‡ „Œ‰Â‰È ˙

kÃ‡⁄÷ŒÚ ¯œÏ ÌŸ·À·ÕÆ»

Âœ‰ÈœÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ‡ ‰Â‰È ¨^È¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ÷ ¨»ÈŒzŸ‰ÕÁ ‡⁄·»÷ÀÓ ‰œŸ̂ÂÃ˙

‰ÃpÀÁÃz ̇ŸÙœlœÏ ÔÈœÙŸÕ‰ ÈÃwÀa ÷«„Àk ̈ ‡»‰ _»¯Ÿ‡œiN »lÃÓŸzœ‰ÈÀa ŸÎÀt ÏŸËTŒ‰ÈÀÂ Ÿ‰ÈM»cODÀ

ÂŸÎÃeÀ˙«Œ‰ÈÀÂ ŸÃ̇ÈYÃÓ ‚¢œŸ̂‰ ˙«ÃzŸa ˙«È»ÏÀ‡ ¨dÀÓÕÒ ÔŒÏÀÆ‰

בעליונים  שלטון.   ממשלה:     .  ]"אחדותו"[ ומהותו איננה ניתנת לחלוקה ]"יחודו"[  אין אל מבלעדיו יחודו ואחדותו:
.]דברים ד, לד[  שבה הוציא ה' את בני ישראל ממצרים זרוע הנטויה:  בעולם השמימי ובעולם הארצי.   ובתחתונים:

חשובה: כרצוננו.              קדושה רבה.   שפע קדש:  השפעה.   שפע:  להכניע ולכוון למטרה אחת.   לשעבד:
והמספר[  הפרטים הרבים הכלולים בקיומה הנכון והמלא של מצוות תפילין ותרי"ג מצוות התלויות בה:נחשבת.   

.]תרי"ג =613 הוא מספר נוסחאי, כמספר המצוות בכלל, ומשמעו כאן: כל פרטי המצוה
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 Ï‡Ó˘ „È ÚÂ¯Ê ÏÚ ¢„È Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙¢ ÌÈÁÈÓ¸ÔÈÓÈ ÚÂ¯Ê ÏÚ ÁÈÓ ÔÈÓÈ „È ¯ËÈ‡˛‰ËÂ ¢˙È·¢‰˘Î ¨

∫ÌÈÎ¯·Ó ‰ÚÂˆ¯‰ ˙‡ ÌÈ˜„‰Ó˘ ÈÙÏÂ ¨·Ï‰ ÈÙÏÎ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀÏ »Ÿ‰ÃpœÁÈÃ

zŸÙœlœÆÔÈ

Æ„È‰ ÛÎ ˘¯Â˘ „Ú ‰ÙÂ˘Á‰ „È‰ ˙Ó‡ ·È·Ò ÌÈÓÚÙ Ú·˘ ‰˙Â‡ ÌÈÎ¯ÂÎ ‰ÚÂˆ¯‰ ˜Â„È‰ ¯Á‡Ï

ÌÈ˜„‰Ó˘ ÈÙÏÂ ̈ ÌÈÈÈÚ‰ ÔÈ·˘ ÁÂÂ¯‰ ÏÂÓ ̈ ÁˆÓÏ ÏÚÓ˘ ̇ Â¯Ú˘‰ ÌÂ˜Ó ÏÚ ¢˘‡¯ Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙¢ ÌÈÁÈÓ

∫ÌÈÎ¯·Ó Û¯ÂÚ·˘ ¯˘˜‰ ˙‡

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀÚ »ÃÏ

ÓœŸ̂ÂÃz ˙ŸÙœlœÆÔÈ

¨Ï‡Ó˘Ï ˙Á‡Â ÔÈÓÈÏ ˙Á‡ ¨ÛÂ‚‰ ˙Ó„˜Ï ˙ÂÚÂˆ¯‰ ˙‡ ÌÈ¯È·ÚÓ ¨Û¯ÂÚ·˘ ¯˘˜‰ ˙‡ ÌÈ˜„‰Ó

∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â

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

∫ÛÈÒÂ‰Ï ÌÈ‚‰Â ˘ÈÂ

Ó»ÕÁÀÎŸÓÀŸ̇‡ ^ÕÚ ÏŒÏŸz Ô«ÈÃ‡⁄œ̂Ú ÏÈÀÏÃÓ» ¨ÈœaœÈÀŸ̇z ^Ÿ·œÈÕœ·» ÈŸÁÃÒŸcŸz ^Ã‚ŸcœÚ ÏÈÀÏÃ¨È

 ושתי הברכות יחד מופיעות]ברכות ו,י[ הברכה "להניח תפילין" מצויה כבר בתוספתא  ברוך וכו':

. היו פוסקים שסברו שהנחת תפילין של יד ושל ראש היא מצוה אחת]מנחות לו ע"א[בתלמוד הבבלי 

ועל כן די בברכה אחת. אחרים סברו שהמדובר בשתי מצוות שונות הדורשות שתי ברכות שונות.

בסופו של דבר נפסק כדעה השנייה, אך בשל הספק נקבע לומר לאחר הברכה השנייה את המשפט

"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", שהוא משפט הנאמר לאחר הזכרת שם ה' שלא לצורך. אגב יש

]:  "ברוך...]ד ע"ג[ירושלמי ברכות ב, ג [להעיר, שבארץ ישראל נהגו לברך גם בשעת חליצת התפילין 

וצוונו לשמור חוקיו".

חכמה,[ תפילה קצרה בהשפעת הקבלה, הרומזת לארבע מן הספירות שבעולם העליון  ומחכמתך וכו':

 דרך שבע הספירות התחתונות אל עולם האדם.]"שמן הטוב"[ ולשפיעת השפע האלהי ]בינה, חסד וגבורה

  תעשה עמי חסד רב.ובחסדך תגדיל עלי:   תתן לי בינה.  תבינני:  תשפיע.   תאציל:.   ]במקום הנכון[ לשים  להניח:
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·»œ‚Ÿ˙T»·Ÿz ^ÃŸ̂ÓœÈ«‡ ˙ÈŸ·ÃÂ ÈŸÓJÀÂ ÆÈŸ÷ŒÓŒ‰ ÔÃz ·«hÀÚ ˜ÈXÃ÷ Ïœ·ŸÚÀO ‰Õ‰ ÈÃnŸ¨‰T«

ÏŸ‰Ã÷ŸtœÚÈÃ·»Ë ŸÏ ^œ·Ÿ˙«iXŒ˙«t Æ^ÈÕÁÃ‡ ŒÈ ˙ÀÓ» ^CÃ◊ŸaœÚÈÃÏ ŸÎÀÏ

ÁÃÆÔ«ˆT È

˜¯Ù‰ ÏÚ ÌÈÈ˙˘ ¨˙ÈÚˆÓ‡‰ Ú·ˆ‡‰ ·È·Ò ˙ÂÎÈ¯Î ˘ÂÏ˘ ¢„È Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙¢ ˙ÚÂˆ¯ ˙‡ ÌÈÎ¯ÂÎ

∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ¨‰Ï˘ ÈÚˆÓ‡‰ ˜¯Ù‰ ÏÚ ˙Á‡Â ‰Ï˘ ÔÂ˙Á˙‰

ÂŸ‡Õ◊UŸzœÏ _ÈœÏ ÈŸÏ«ÚÀÂ ÆÌŸ‡Õ◊UŸzœÏ _Èœa ÈŸŒ̂·» ˜CŸÓœ÷ŸtÀ·» ËŸÁŒÒŒ„

·»ŸÁU⁄ÓœÂ ÆÌÈŸ‡Õ◊UŸzœÏ _Èœa ÈŒ‡¤»ÓÀÂ ¨‰ŸÈÀÚAÃzŸ‡ ŒÆ‰Â‰È ˙

∫‰Ï‡ ˙ÂÈ˘¯Ù È˙˘ ‡Â¯˜Ï ÌÈ‚‰Â ÔÈÏÈÙ˙‰ ˙Á‰ ¯Á‡

ÂÃÈŸaAÕ‡ ‰Â‰È ¯ŒÓ Ï›÷Œl ‰ÕÓ‡›cK ∫¯ŒÏ ÷œÎ ÈÀa ÏŸt ¯«ÎŒËŒk ¯ÀÁW ÏŒÌ

aœ·ŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕa ÏÀ‡À·» Ì@ÃaŸ‰ÕÓÀÏ ‰œÂ ∫‡»‰ ÈÃi›Ó‡ŒÓ ̄›÷Œ‡ ‰Œ‰ ÏÀÚÀÊ ÌÀ‡ ̄ «ÎŒ‰ ̇ÃÌ«i

‰ÃfŒ‡ ‰⁄÷ŒÈ ¯ŸÀ̂˙‡ŒÓ ÌœnœŸ̂ÈUœÓ ÌœaÕÚ ˙È⁄·Àk ÌÈDœa ÈŸÁ›ÊŒÈ ˜Àˆ«‰ „œ‡ ‰Â‰È ‡ÈŒŸ̇ÎŒÌ

ÓœfŒÂ ‰ŸÈ ‡¿Õ‡ÀÎÕÁ ÏÀÓÕ‰ ∫ıÃ‡ Ì«iÃzŒÈ Ì›̂Ÿ‡œa ÌÈŸÁ›‰ ÷CÀ‡À·œÂ ∫·ÈŸ‰ÀÈÀÎ ‰œÈ ÈŸ·œ‡È⁄^

‡ ‰Â‰ÈŒ‡ ÏŒ‰ ıWÃkŸÃÚ⁄œÂ ÈŸ‰ÃÁœzœÂ ÈŸ‰À‡¤Ó›Â ÈXŸ‰ÃÁœeœÂ ÈŸ‰ÃÈŸÒ»·œ‡ È⁄÷Œ ¯œ÷ŸaÃÏ ÚÃ‡⁄·›Œ̇^È

ÏÀŒ̇Ï ˙À‡ _ŒÊ ıWÀ·ÃÁ ˙ÀÏÀ·E» ·ÀÂ ¨÷ŸÚÀ·ÃzEÀ‡ Œ‰ ˙ÀÚ⁄·›‰ ‰@Ãf›a ˙‡ÃÁ›‰ ÷CÃfŒ∫‰

 כריכת רצועת התפילין סביב האצבע האמצעית יוצרת כעין טבעת, סמל לקשר האירוסין     וארשתיך וכו':

 באמירת פסוקים שבהם מצהיר ה' על קשר זה.— בהשפעת הקבלה —הרוחני שבין ה' ועמו, והיא מלווה 

  נהוג לקרוא את ארבע הפרשיות שבתוך בתי התפילין בשעה שהם מונחים על האדם. שתייםקדש לי:

מן הפרשיות נקראות במהלך קריאת שמע שבתפילת שחרית, ואת השתיים האחרות יש נוהגים לקרוא

מייד לאחר הנחת התפילין.

 רמז לשפיעת השפע האלהי אל שבע הספירות התחתונות, ושמן הטוב וכו':       אויבי.  קמי:  תשמיד.   תצמית:
קדש לי:∞   בנאמנות.    באמונה:∞  .   ]של כל חי[  כרצונו רצון:שכנגדן כורכים את התפילין שבע פעמים על היד.   

 ביד חזקה, בעוצמה בחזק יד:, הפותח את רחמּה.   ]לאמו[  הזכר, כשהוא ראשון הנולדים פטר...רחם:הבדל עבורי.   
  קיום מצוות הפסח.העבדה הזאת:  ממצרים.   מזה:     גלויה לעין כול.  

 תהלים קמה, טז

 הושע ב, כא-כב

שמות יג, א-י
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÷œ·ŸÚÃÈ ̇ÀÓœz ÌÈ›Î‡ÃÓ ÏÃv›·» ̇Ã‰ Ì«iÃgŸ·œÚÈœÁ ÈÃÏ ‚ÃÓ ∫‰Â‰ÈÃÈ ̇ «vÕ‡ÀÎÕ‡ ÏÕ÷ ̇œ·ŸÚÃ˙

‰ÃiÀÓœÂ ÌÈŸÈ ‡¿Õ‡TŒÏ ‰ŸÁ ^ÀÓÕÂ ıŸÈ ‡¿Õ‡TŒÏ ‰Ÿ◊ ^Ÿ‡›a ¯ŸÎÀb ÏŸ·‹ÏŒÂ ∫^Ÿ‰œbÃzEÀÏ Ÿ·œŸ^

aÃ‰ Ì«iÃÏ ‡»‰ÕÓ‡›a ¨¯ÃÚ⁄Ê ¯»·ŒÚ ‰À◊ÀÏ ‰Â‰È ‰œa ÈŸÕ̂˙‡œÓ ÈœnœŸ̂ÈTœÂ ∫ÌŸ‰ÀÈÀÏ ‰Ÿ^

ÏŸÚ ˙«‡ÃÈ ÏÀÏ» ^EŸÊœkÀa Ô«¯ÕÚ ÔÈÕÈŒÏ ^ÈŸÓÃÚÃz Ôœ‰ŸÈŒa ‰Â‰È ˙U«z ‰ŸÙœk ¨^Èœa ÈŸÈÀ„

Á⁄ÊÀˆ«‰ ‰Jœ‡⁄Ó ‰Â‰È ^œnœŸ̂ÈTœÂ ∫ÌŸ÷ÀÓÃzYÀ‡ Œ‰ ˙ÃÁ‹wÀ‰ ‰Ãf›Ï ˙‡ŸÚ«Ó⁄Ó d@œiÀÓœÌÈ

ÈÀÓœÓÈÀ∫‰

ÂŸ‰ÀÈÀk ‰œÈ ÈŸ·œ‡⁄‡ ‰Â‰È ^Œ‡ ÏŒ‰ ıWÃkŸÃÚ⁄œk ÈÃ‡⁄÷Œ ¯œ÷ŸaÃÏ ÚŸ^

ÂŸÏÃ‡⁄·›Œ̇» ̂ ÈŸÀ̇ÀÏ dÀÂ ∫_Ÿ‰ÃÚ⁄·ÃzYÀÎ Àt ÏŒËŒÁW ̄ŒÏ ÌÃÂ ̈ ‰Â‰ÈŸÎÀt ÏŒËŒ÷ ̄Œ‚Œa ̄Ÿ‰ÕÓÀ‰

‡⁄÷ŒÈ ̄œ‰ŸÈŒÏ ‰Ÿ‰ ̂ÃfŸÎÀÏ ÌÈXÃÂ ∫‰Â‰ÈŸÎÀt ÏŒËŒÁ ̄⁄Ó›z ̄œÙŸcŒ· ‰Ÿ◊ŒÂ ‰Ÿ‡œ˙ ‡¿ ÌœÙŸcŒ‰

ÂÃÚ⁄ÙUŸÂ «zŸÎ›a ÏŸ‡ ¯«ÎÀa Ì@Ÿ·ÀŒz ^ÈœÙŸcŒÂ ∫‰Ÿ‰ÀÈÀk ‰œÈ Èœ÷Ÿ‡ÀÏŸ· ^œŸÓ ^ÀÁÀÏ ¯ÕÓ‡›̄

ÓÃf ‰›Â ¨˙‡Ÿ‡ÀÓÃzYÀ‡ ÕÏÀa ÂÈŸÁ›ÊŒÈ ˜Àˆ«‰ „œ‡ÈÀÓ ‰Â‰È »œnœŸ̂ÈUœÓ ÌœaÕÚ ˙È⁄·ÀÂ ∫ÌÈDÃÈŸ‰œÈ

kœ‰ Èœ÷OÀÙ ‰ÃÚY›Ï ‰Ÿ÷ÃlŸÁÕÂ »ÃiÃ‰⁄k ‰Â‰È ‚]Àa ÏŸa ¯«ÎŸ‡ŒÓ ıWœŸ̂ÈUœÓ ÌœaŸÎ›‡ ¯ÀÌ@

ÂŸÚÃa „Ÿa ¯«ÎŸ‰ÕÓÀÚ ¨‰Ãk ÏÕ‡ Ô⁄œÊ È›·ÕÁÃÏ Ãk ‰Â‰ÈÀt ÏŒËŒÁW ¯Œ‰ ÌÃfŸÎÀÂ ÌÈXŸÎÀa ÏŸ¯«Î

aÀÃ‡ ÈŒÙŸcŒÂ ∫‰Ÿ‰ÀÈÀÏ ‰ŸÚ ˙«‡ÃÈ ÏÀÎEÀÏ» ‰ŸË«ËÀÙ›a ˙ÕÚ ÔÈÕÈŒk ¨^Èœa ÈŸÁ›ÊŒÈ ˜Àˆ«‰ „œ‡ÈÀ»

Ó ‰Â‰ÈœnœŸ̂ÈTœ∫Ì

ÔÈÏÈÙ˙¢ ˙ÚÂˆ¯ ˙‡ ÌÈ¯È˙Ó ∫Ì˙Á‰Ï ÍÂÙ‰ ¯„Ò· ¨˙È¯Á˘ ˙ÏÈÙ˙ ¯Á‡Ï ÌÈ¯ÈÒÓ ÔÈÏÈÙ˙‰ ˙‡

¨ÍÎÏ ˙„ÁÂÈÓ‰ ˙È˜˘Ï Ì˙Â‡ ÌÈ¯ÈÊÁÓÂ ¢˘‡¯ Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙¢ ˙‡ ÌÈ¯ÈÒÓ ¨„È‰ ÛÎ ˘¯Â˘Ï „Ú ¢„È Ï˘

ÆÔÈÏÈÙ˙‰ ˙È˜˘· Ì˙Â‡ Û‡ ÌÈÁÈÓÂ ¢„È Ï˘ ÔÈÏÈÙ˙¢ ˙‡ ÌÈ¯ÈÒÓÂ ÌÈ¯ÊÂÁÂ

  כדיבעבור זה: תחום מושבך.        גבלך:  בצק שהחמיץ המושם בתוך העיסה וגורם לתסיסת הבצק ולתפיחתו.   שאר:
  שנה בשנה.מימים ימימה:  בזמנה הקבוע.   למועדה: לקיים את מצוות ה'.  

.]וכאן הכוונה לצאצאי האדם בלבד[ הזכר, כשהוא ראשון הנולדים  פטר רחם:  ומסרת.   והעברת:       כאשר.  כי:     ∞ 

כל בכור...תפדה:  תכרות את ראשו.   וערפתו:  תחליף, תמיר.   תפדה:  ראשון הנולדים לבהמה.   פטר שגר בהמה:
  סרב, הקשה את לבו.הקשה: מעשה זה? ]בענייני הבכורות[  למה אנו עושים מה זאת:       בעתיד.  מחר:בכסף.   

שמות יג, יא-טז
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‰¯Â˙Ï ‰ÈÈÏÚ

 ‰¯Â˙· Ì‰· ÌÈ‡¯Â˜˘ ÏÂÁ‰ ˙ÂÓÈÓ „Á‡· ‰¯Â˙Ï ¯Ú‰ ‰ÏÚÈ Ì‡ È„ ÔÈ„‰ „ˆÓ¸¨È˘ÈÓÁ Â‡ È˘ ÌÂÈ

„ÂÚÂ ˘„ÂÁ ˘‡¯˛‰Â˘‡¯‰ ˙·˘· ‰¯Â˙Ï ‰ÈÈÏÚ‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ÌÈ‚‰Â Ú¯Â‡Ó‰ ˙ÂÈ‚È‚Á Ï˘· Ï·‡ ¨

 ¯Á‡Ï¸ÌÂÈ Â˙Â‡· Â‡˛‰‡È¯˜‰ ÈÙÏ˘ ˙ÂÎ¯·‰ ˙‡ Í¯·Ï ‡Â‰ ·ÂÈÁ‰ Æ‰¯˘Ú≠˘ÂÏ˘ ÂÏ Â‡ÏÓ˘ 

¨‰˜ÏÁ Â‡ ‰ÏÂÎ ¨ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù ˙‡ Ì¯ ÏÂ˜· ‡¯Â˜ Ì‚ ¯Ú‰˘ ‡Â‰ ıÂÙ ‚‰Ó Í‡ ¨‰È¯Á‡ÏÂ ‰¯Â˙·

¯ÈËÓ‰Ï ÌÈ‚‰Â ‰‡È¯˜‰ ¯Á‡Ï ¯Ú‰ ¯ÓÂ‡˘ ˙ÂÎ¯·‰ ˙¯ÈÓ‡ ÌÂÈÒ· Æ‰¯ËÙ‰‰ ˙‡ Ì‚ ÌÈ˙ÈÚÏÂ

Â˙ÁÙ˘Ó È· Ì‰ ‰¯Â˙Ï ÌÈÏÂÚ‰ ̄ ‡˘˘ ÌÈ‚‰Â ÆÂ„Â·ÎÏ ̄ ˘ Û‡ ̄ Â·Èˆ‰Â ÌÈ˘‰ ̇ ¯ÊÚÓ ÌÈ˜˙ÓÓ ÂÈÏÚ

‰‡È¯˜‰ È¯„Ò  ÏÚ ÆÂ„Â·ÎÏ ˙„ÁÂÈÓ ¢Í¯·˘ ÈÓ¢ ˙Î¯· ÌÈÎ¯·Ó Û‡ Ì‰Â ¨‰ÂˆÓ‰ ¯· Ï˘ ÂÈ¯ÎÓÂ

ÆÍÏÈ‡Â ≤±≥ ßÓÚ ¨˙·˘‰ Í¯Î· ‰‡¯ ‰¯ËÙ‰‰ ÏÚÂ ˙ÂÎ¯·‰ ÏÚ ¨‰¯Â˙·

∫·‡‰ Í¯·Ó ‰¯Â˙Ï ‰ÏÂÚ Ô·‰˘ ¯Á‡Ï

aÀ÷ _»¯ŒtŸËÀUœÓ ÈÕÚÀŸ÷ «÷ŒÊ ÏŒÆ‰

 ÂÊ‰ ‰Î¯·‰ „ÂÒÈ¸È ¨‚Ò ‰·¯ ˙È˘‡¯· ˘¯„Ó· ‰¯Â˜Ó˘˛·‡‰ È‡¯Á‡ ˙ÂÂˆÓ ÏÈ‚ „Ú˘ ‰ÒÈÙ˙· 

¯· ¯Ú‰ ‰˘Ú ¯˘‡Î ÆÔ·‰ Ï˘ ‰ÈÂ‡¯ ‡Ï ˙Â‚‰˙‰ ÏÚ ˘ÚÈ‰Ï ÏÂÏÚ ‡Â‰Â ¨Â· Ï˘ Â˙Â‚‰˙‰Ï

Æ‰Ê Ú‚¯Ï ÚÈ‚‰Ï ‰ÎÊ˘ ÏÚ Í¯·Ó ·‡‰Â ¨ÂÏ˘ ÂÈ˘ÚÓÏÂ Â˙Â‚‰˙‰Ï È‡¯Á‡ ÂÓˆÚ ‡Â‰ ¨‰ÂˆÓ

‰„ÂÚÒÂ ‰˘¯„

ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‡˘Â Â‡ ˙ÂÂˆÓ ÌÂÈ˜ ¨ÚÂ·˘‰ ˙˘¯Ù ÔÈÈÚ· ‰˘¯„ ÌÈ·¯· ‡˘Â ¯Ú‰˘ ÌÈ‚‰Â

Â‡ ˙·˘ ÏÈÏ· ¨˙ÒÎ‰ ˙È·· ˙‡Ê ÌÈ˘ÂÚ‰ ˘È ∫‰˙¯ÈÓ‡ ÔÓÊÏ ¯˘˜· ÌÈÂ˘ ÌÈ‚‰Ó Ì˘ÈÂ ÆÚÂ¯È‡·

 ˙‡Ê ÌÈ˘ÂÚ‰ ˘ÈÂ ¨‰ÏÈÙ˙‰ ¯Á‡Ï Í¯Ú˘ ˘Â„È˜· Â‡ ÛÒÂÓ ˙ÏÈÙ˙ ÈÙÏ¸Ì‚˛‰ÂˆÓ ˙„ÂÚÒ ˙¯‚ÒÓ· 

ÆÌÈ¯·Á‰Â ‰ÁÙ˘Ó‰ ·¯˜· ˙È‚È‚Á

, משום]"ברוך שפטרני מעונשו של אבא"[ היו פוסקים שסברו כי הנער הוא שצריך לברך      ברוך שפטרני:

שעד כה עשוי היה הבן להיענש על עוונותיו של אביו, ומכאן ואילך הוא עומד ברשות עצמו. ויש

.]"ברוך אתה ה'" וכו'[הסוברים שברכה זו צריכה להיאמר בשם ומלכות 
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 קובעת כי:  "האשה נקנית בשלוש דרכים:  ... בכסף בשטר ובביאה".]קידושין א,א[ המשנה  נישואין:

הכוונה לשלוש דרכים שונות שבאמצעותן יכולה היתה אשה לעבור מרשות אביה אל רשות הבעל:

, חוזה]והמסומל בטבעת שעונד החתן לכלה[תשלום של כסף שנותן לה האיש ושהיא מקבלת אותו 

דבר[, קיום יחסי אישות למטרה מוגדרת זו ]הכתובה[כתוב שבו מכריז האיש שהוא לוקחה לו לאשה 

.]המסומל בכניסת הזוג לאחר החופה אל חדר הייחוד

ÔÈ‡Â˘È
ÔÎ ÏÚ ÆÆÆ Â„‚Î ¯ÊÚ ÂÏ ‰˘Ú‡ Â„·Ï Ì„‡‰ ˙ÂÈ‰ ·ÂË ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ß‰ ¯Ó‡ÈÂ¢

¢„Á‡ ¯˘·Ï ÂÈ‰Â Â˙˘‡· ˜·„Â ÂÓ‡ ˙‡Â ÂÈ·‡ ˙‡ ˘È‡ ·ÂÊÚÈ

¸„Î ¨ÁÈ · ˙È˘‡¯·˛Æ

ÌÂÏ˘ ‡Ï· ÆÆÆ ‰¯ÙÎ ‡Ï· ¨‰Î¯· ‡Ï· ¨‰ÁÓ˘ ‡Ï· ¨¯ÊÚ ‡Ï· ¨‰·ÂË ‡Ï· ÈÂ¯˘ ‰˘È‡ ÂÏ ÔÈ‡˘ ÏÎ¢

                                                 ¢ÌÏ˘ Ì„‡ ÂÈ‡ Û‡ ÆÆÆÌÈÈÁ ‡Ï· ÆÆÆ¸· ¨ÊÈ ‰·¯ ˙È˘‡¯·˛Æ

˙Â·Â˘Á‰ ÔÂÈˆ‰ ˙Â„Â˜Ó ‡È‰ È˙ÁÙ˘Ó‰ ‡˙‰ ˙‡ Û˙Â˘Ó· ¯ÂˆÈÏ È„Î ‰˘‡Â ˘È‡ ÔÈ· ˙Â¯˘˜˙‰‰

Í¯Ú‰ ‰ÙÂÁ‰ ÒÎË· Ì‡È˘ ÆÍ¯Ú È·¯Â ÌÈ·‚˘ Ì‰ ‰˙Â‡ ÌÈÂÂÏÓ‰ ÌÈÒÎË‰Â ¨Ì„‡ Ï˘ ÂÈÈÁ· ¯˙ÂÈ·

ÌÈ·¯ ÌÈ‚‰Ó ÂÁ˙Ù˙‰ ÂÏ‡ ÌÈÒÎË ·È·Ò ÆÂÈ¯Á‡ÏÂ ÂÈÙÏ ¨ÌÈÙÒÂ ÌÈÒÎË· ‰ÂÂÏÓ ‡Â‰ Í‡ ¨ÌÚ ·Â¯·

 ÔË˜‰ Ì˜ÏÁ ˜¯Â ¨˙ÂÂ˘‰ Ï‡¯˘È ˙Â„Ú· „Â‡Ó— ıÂÙ ‚‰Ó Â‡ ‰·ÂÁ Ì‰˘ ‰Ï‡ ¯˜ÈÚ· —Â‡·ÂÈ 

ÆÔÂÂ‚Ï Ô˙È Â˙Â‡˘Â ÛÈÒÂ‰Ï Ô˙È ÂÈÏÚ˘ ÒÈÒ·‰ ˙‡ ‡Ï‡ Ì‰· ˙Â‡¯Ï ÔÈ‡Â ¨ÔÏ‰Ï

ÔÈÒÂ¯È‡

¢ÔÈÒÂ¯È‡‰¢ ÒÎË ∫‰˘Î Ï˘ ˜Á¯Ó· ÏÏÎ Í¯„·Â ¨ÌÈÂ˘ ÌÈÒÎË È˘ ÂÓÈÈ˜˙‰ „ÂÓÏ˙‰Â ‰˘Ó‰ ÈÓÈ·

‚ÂÊ‰ È· ˙ÂÂÎ ÏÚ Ê¯ÎÂ‰ ÔÂ˘‡¯‰ ÒÎË· Æ¢‰ÙÂÁ¢ Ì‚ ‡¯˜˘ ¢ÔÈ‡Â˘È‰¢ ÒÎËÂ ¢ÔÈ˘Â„È˜¢ Ì‚ ‡¯˜˘

 ‰˙ÁÏ ‡˘È‰Ï ‰·ÈÈÁ˙‰˘ ÈÓÎ ‰·˘Á Í‡ ‰È·‡ ̇ È·· ‰¯‡˘ ‰ÏÎ‰ ̈ ‡˘È‰Ï¸È‰˘ÏÎ ‰·ÈÒÓ Ì‡Â

‰Ï „ÚÂÈÓ‰ ÔÓ Ë‚Ï ‰ÏÎ‰ ‰˜˜Ê ‰Ê ÌÎÒ‰ ˘ÓÂÓ ‡Ï˛˙È·Ï ‰ÏÎ‰ ‰ÒÎ È˘‰ ÒÎË‰ ¯Á‡Ï ˜¯ Æ

‡¯˜˘ „Á‡ ÒÎËÏ ÌÈÒÎË‰ È˘ ˙‡ Â„ÁÈ‡˘ ÂÈ‰ ÌÈÂ‡‚‰ ÈÓÈ Ê‡Ó ÆÏÚÂÙ· Â˙˘‡Ï ‰˙˘ÚÂ ‰ÏÚ·

È˘ ÔÈ· ¯·‚‰ ÌÏÚ Ì‰·˘ ÌÈ·¯ ÌÈ¯˜Ó Ï˘· ‰‡¯‰ ÏÎÎ ‰˘Ú ‰Ê „ÂÁÈ‡ Æ¢ÔÈ˘Â„È˜¢ Â‡ ¢ÔÈ‡Â˘È¢

ÌÈÈ˜Ï Ï·˜˙ ÌÈÈÈ·‰ ÈÓÈ Ê‡Ó Æ‰Â‚Ú Ï˘ „ÓÚÓ· ‰˘‡‰ ˙‡ ¯È˙Â‰˘ ¯·„ ¨ÏÈÚÏ ÌÈ¯ÂÓ‡‰ ÌÈÒÎË‰

ÆÂÈ„ÁÈ ÌÈÒÎË‰ È˘ ˙‡
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Ì˘Ï ˙ÂÁÙ˘Ó‰ È˙˘ ˙Â˘‚Ù ‰Â˙Á‰ ÈÙÏ ‰Ó ÔÓÊ˘ ÌÈ‚‰Â‰ ˘È ‰Ê‰ ÌÂ„˜‰ ‚‰ÓÏ ¯ÎÊÎÂ „È¯˘Î

 ÆÔÈ‡Â˘È‰ ˙È¯·· ‡Â·Ï ‚ÂÊ‰ ÔÂˆ¯ ÏÚ ˙È¯Â·Èˆ ‰Ê¯Î‰ ÔÈÚÓÎ ¨‰Â˙Á‰ È¯„Ò ˙ÚÈ·˜Ï ¨˙Â¯ÎÈ‰¸˘È

ÏÈÚÏ ¯‡Â˙˘ ÌÂ„˜‰ ÔÈÒÂ¯È‡‰ ÒÎËÏ ‰‰Ê ‡Â‰ ÔÈ‡˘ Û‡ ¨¢ÔÈÒÂ¯È‡¢ Ì˘· ‰Ê ÒÎË ÌÈÎÓ‰˛ÌÈ˙ÈÚÏ Æ

 ¢ÌÈ‡˙¢ Ì‚ ‰Ê ¯˘˜‰· ÌÈ·˙Î¸ÌÈ„„ˆ‰ È˘ Ï˘ ˙ÂÈÏÎÏÎ‰ ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰‰ ÈË¯Ù Ì‰˘˛ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ 

¯˘Ù‡ È‡˘ Ì˘Î ∫ÌÎÒ‰‰ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï ÌÈ„„ˆ‰ ÌÚ ¯ÂÓ‚Â ÈÂÓ˘ ‰ËÏÁ‰Ï ˙Â‡ ¨Ò¯Á ˙ÁÏˆ Â· ¯Â·˘Ï

ÔÂÈˆÏ ÌÈÎ¯ÂÚ‰ Û‡ ˘ÈÂ Æ‚ÂÊ‰ È· ÔÈ· ¯˘˜‰ ˙‡ ¯È˙‰Ï ‰È‰È ¯˘Ù‡ È‡ ÍÎ ¨¯Â·˘‰ ÈÏÎ‰ ˙‡ Ô˜˙Ï

ÆÌÈ¯·Á‰Â ˙ÂÁÙ˘Ó‰ È· ˙¯‚ÒÓ· ˙È‚È‚Á ‰·ÈÒÓ ÚÂ¯È‡‰

Ô˙Á ˙·˘

 ‰¯Â˙Ï Ô˙Á‰ ‰ÏÂÚ ‰ÙÂÁ‰ ÈÙÏ˘ ̇ ·˘·¸≤±π ßÓÚ ̈ ˙·˘‰ Í¯Î· ‰‡¯˛ÌÈ˜˙ÓÓ ÂÈÏÚ ÌÈÎÈÏ˘Ó˘ ‚Â‰Â 

˙‡ˆÓ ÍÎ ÌÂ˘ÓÂ ¨‰ÙÂÁ‰ ÈÙÏ˘ ÚÂ·˘· ‰‡¯˙Ó ÂÈ‡ ‚ÂÊ‰˘ ‚Â‰ ˙Â·¯ ˙Â„Ú· ÆÌÈ˘‰ ˙¯ÊÚÓ

 Ô˙Á‰ ̇ È·· ÌÈÁ¯‡˙Ó ‰˙ÁÙ˘Ó È· ̄ ˙È „ÂÚ· ̈ ‰È˙ÂÚ¯ ÌÚ ÂÊ ̇ ·˘· ‰ÏÎ‰¸˙ÂÙÒ‡˙‰ ÌÈÎÓ‰ ̆ ÈÂ

¢‰ÏÎ ˙·˘¢ Ì˘· ÌÈ˘ Ï˘ ÂÊ˛„Â·ÎÏ „ÁÂÈÓ ˘Â„È˜ ¯˜Â·‰ ˙ÏÈÙ˙ ¯Á‡Ï Í¯Ú ÌÈ·¯ ˙ÂÓÂ˜Ó· Æ

ÊÎ˘‡ È·Ó Ì‚ ˘ÈÂ ¨‰Â˙Á‰ ¯Á‡Ï˘ ˙·˘· ¢Ô˙Á ˙·˘¢ ˙‡ ÌÈÓÈÈ˜Ó Á¯ÊÓ‰ ˙Â„Ú È· ÆÔ˙Á‰

Æ‰Ê ‚‰Ó ÌÈ˜ÁÓ‰

‰ÏÎ‰ ˙ÏÈ·Ë

 ‰ÙÂÁ‰ ÈÙÏ˘ ·¯Ú·¸‰Ï Ì„Â˜˘ ̇ ÂÏÈÏ‰ ̇ Ú·¯‡Ó „Á‡· Â‡˛˙Â„Ú ̆ È Æ‰¯‰Ë ‰Â˜Ó· ‰ÏÎ‰ ̇ Ï·ÂË 

¨‰˙Î¯·Â ‰ÏÈ·Ë‰ ÈË¯ÙÏ Æ˙Â„‚Ó·Â ÌÈ¯È˘· ÒÎË‰ ˙‡ ˙ÂÂÏÓÂ ‰È˙Â·Â¯˜ ‰ÏÎ‰ ÌÚ ˙ÂÎÏÂ‰ Ô‰·˘

Æ≤¥∏ ßÓÚ ‰‡¯ ¨‰Â˜Ó· ‰˘‡ ˙Ï·ÂË˘ ‰ÏÈ·Ë ÏÎÓ ˙ÈÂ¯˜Ú ˙ÂÂ˘ ÔÈ‡˘

‰Â˙Á‰ ÌÂÈ È‚‰Ó

‰˜„ˆ Ô˙ÓÂ ‰ÏÎÂ Ô˙Á ˙ÈÚ˙

ÌÈÁ˙ÂÙ Ì‰ ÂÈ˙Â·˜Ú·˘ ¨˙ÂÂÂÚ‰ ÏÚ ‰¯ÙÎÂ ˘Ù ÔÂ·˘Á Ï˘ ÌÂÈ ‚ÂÊ‰ È· ¯Â·Ú ·˘Á ‰Â˙Á‰ ÌÂÈ

ÌÈÓˆ Û‡ Â‡ ‰˜„ˆ Ô˙Ó· ‰Ê ÌÂÈ· ÌÈ·¯Ó ‰ÏÎ‰Â Ô˙Á‰˘ ÌÈ‚‰Â‰ ˘È ÍÎ Ï˘· ÆÌ‰ÈÈÁ· ˘„Á Û„

‰Î¯·‰ ̄ Á‡Ï ̈ ‰ÙÂÁ‰ ÈÙÏ˘ ‰ÁÓ ̇ ÏÈÙ˙Ï ÌÈÙÈÒÂÓ ‰ÏÎ‰Â Ô˙Á‰˘ ÌÈ‚‰Â‰ ̆ ÈÂ Æ¯Á˘‰ ̇ ÂÏÚÓ Â·

 ‰¯˘Ú ‰ÂÓ˘ ˙ÏÈÙ˙ Ï˘ ˙ÈÚÈ·˘‰¸≤∞ ßÓÚ ˙·˘‰ Í¯Î· ‰‡¯˛∫‰Ê ÚË˜ ¨
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Ú⁄ÕÚ ‰Â‰È »⁄Õa »Ÿz Ì«ˆ Ì«ÈÃÚ⁄œ˙ÈÕk ¨»œ· ÈŸÀ̂‚  ‰TŸÏ«„À‡ ‰⁄ÀÁŸ‡ Æ»Ãz ÏÕÙŒ‡ ÔŒÏ

÷XŸÚÕÂ ¨»Ÿ‡Ãz ÏÃÒŸzÕt ¯ÀŒÓ ^ÈœnŒÂ ¨»pŸ‡Ãz ÏœŸ̇ÚÃlÃÓ ÌœzŸÁœpÀÕ̇‰ Æ»¤ÈÕ ‰À·«¯J ‡

ÏŸ÷ÃÂŸÚÀÕ̇È ¨»Ÿ‰œ ÈÀÁ ‡ÃÒŸcŸÏ ^ŸÃÁ⁄ÓÕË ¨»Œ ÌWœ‡ ‡TOÕÏŒÚ ^È⁄Õk ¨»ÃcÀ·À÷ ¯ŒpŒ‡¤ÓÃ¨¯

ÂŸ‰ÀÈÀË ‰ŒÈ ÌWœÂ »‡TOÃ‡⁄œ‡ ÈŒÚ¤Œ‰ „«Ú ¨‰ÕÓ ÌŸaAŸÂ ÌÈXÃ‡⁄œ‡ ÈŒ÷ŸÓÀ¨Ú

kœ‡ ÈÃzÀ‰ ‰Â‰È ‰À«ÚŒa ‰ŸÚÕˆ ˙ÀÓ» ‰C«t ¨‰TÃvœa ÏÈŸÎÀÚ ÏÕˆ ˙ÀÂ ‰TŸa Æ‰J»ˆÀ_»¯

‡ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰À«ÚŒÏ ‰ŸÚÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕa ÏŸÚÕˆ ˙ÀÆ‰T

ÆÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ˙ÂÏÈÙ˙· ¯Ó‡‰ ÈÂ„ÈÂ‰ ˙‡ ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙ ÌÂÈÒ· ÌÈÙÈÒÂÓ Ì‰ ÔÎÂ

∫¢ÂÚ¢ ˙¯ÈÓ‡ÓÂ ÌÂˆ‰ ÔÓ ‰ÏÎ‰Â Ô˙Á‰ ÌÈ¯ÂËÙ ¨˙ÓÈÂÒÓ ˙ÂÈ‚È‚Á Ì‰· ˘È˘ ¨‰˘· ÌÈÓÈÂÒÓ ÌÈÓÈ·

 ˘„ÂÁ ˘‡¯¸ÔÒÈ ˘„ÂÁÏ Ë¯Ù˛ÆÌÈ¯ÂÙ È‡ˆÂÓ·Â Ë·˘· Â¢Ë ¨‰ÎÂÁ ¨˙ÂÚÂ·˘ Ï˘ ‚Á Â¯Ò‡ ¨·‡· Â¢Ë ¨

¸‰ÙÂ˜˙·Â ̄ ÓÂÚ‰ ̇ ¯ÈÙÒ ÈÓÈ· ̈ ˙ÂÎÂÒÂ ÁÒÙ „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ ÈÓÈ· ÏÏÎ Í¯„· ̇ ÂÂ˙Á ÌÈÓÈÈ˜Ó ÔÈ‡ ÚÂ„ÈÎ

ÆÌÈÂ˘Â ÌÈ·¯ ÌÈ‚‰Ó ÍÎ· ˘ÈÂ ¨·‡· ßËÏ ÊÂÓ˙· Ê¢È ÔÈ·˘˛

ישעיה סה, כד

בין תענית קבועה, כגון עשרה בטבת,[ קטע זה מתוסף אל תפילת העמידה בימי תענית ציבור  עננו:

תלמוד בבלי,[. ברכה זו קרויה "ברכת תענית" ]בין תענית שנקבעה לצורך חד-פעמי כגון עצירת גשמים

ברכות[ ונוסחה בתלמוד הירושלמי ]תענית ב, ד[, חתימתה מובאת בשינוי קל במשנה ]תענית יא ע"ב

]. אמירתה בידי החתן והכלה מצטרפת אל התענית שבה הם שרויים.]ח ע"א[ד, ג 

 תפילה המורכבת משתי יחידות מרכזיות וממשפטי קישור, והנאמרת במנחה של ערב יום וידוי:

הכיפורים וכן בכל תפילות היום. עיקרה התוודות על חטאים ומנייתם. היחידה המרכזית הראשונה

מונה חטאים בסדר אלפביתי:  "אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי" וכו'. ביחידה האחרת מובאות בפירוט

רב יותר עבירות שונות, בנוסחה קבועה:  "על חטא שחטאנו לפניך ב ... ועל חטא שחטאנו לפניך ב...",

כגון:  "על חטא שחטאנו לפניך בזלזול הורים ומורים ועל חטא שחטאנו לפניך בזדון ובשגגה", "על

חטא שחטאנו לפניך במשא ובמתן ועל חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה", וכן הלאה, באקרוסטיכון

אלפביתי כפול. נוסח התפילה מוכר מתקופת הגאונים.

  גלה את חסדך בזה שתנחם אותנויהי נא חסדך לנחמנו:  צעקתנו, תחינתנו.   שועתנו:  תפנה, תשים לב.   תפן:∞  
  מצוקה.צוקה:   לפני.  טרם:.   ]בעקבות תהלים קיט, עו[
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˙Â·‡ È¯·˜Ï ‰ÈÈÏÚ

 ‰Â˙Á‰ ÌÂÈ· ˙ÂÏÚÏ ÌÈ‚‰Â‰ ˘È¸ÂÏ ÌÈÎÂÓÒ‰ ÌÈÓÈ· Â‡˛ÌÈ¯·Á Â‡ ‰ÁÙ˘Ó È· Ï˘ Ì¯·˜ Ï‡ 

Æ‰Â˙Á‰ ÌÂÈ ˙‡ ˙Â‡¯Ï ÂÎÊ ‡Ï ¯˘‡ ¨ÌÈ·Â‰‡ ÌÈ˘‡ Ï˘ Ì¯ÎÊ ÌÚ ˙Â„ÁÈÈ˙‰ Ì˘Ï ¨ÌÈ·Â¯˜

ÔÈ˘Â„È˜Â ‰ÙÂÁ

ÌÚ ·Â¯· Â˙Â‡ ÍÂ¯ÚÏ ‚‰Ó‰ Ï·˜˙ ¨ÔÈ˘Â„È˜‰ ÒÎË ˙‡ ÌÈÈ˜Ï È„Î ÌÈ„Ú È˘· È„ ‰ÎÏ‰Ï˘ Û‡

ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰Â ̈ ÌÈ·¯ ÌÈ˜ÏÁÓ ·Î¯ÂÓ ÒÎË‰ Æ·¯ Ï˘ ÂÏÂ‰È·Â ̈ ÌÈ¯·‚ ÔÈÈÓ ̇ ÂÁÙÏ Ï˘ ̇ ÂÁÎÂ· ̈ ˙ÂÈ‚È‚Á·Â

‰Ï ˙Á˙Ó Í¯Ú˘ ÈÊÎ¯Ó‰ ÒÎË‰Â ‰ÙÂÁ‰ Ï‡ ‰„ÈÚˆ‰ ¨‰ÏÎ‰ ÈÂÒÈÎ ¨‰·Â˙Î‰ ˙ÓÈ˙Á ∫Ì‰ Ì‰·˘

¸ÒÂÎ‰ ̇ ¯È·˘ ̈ ˙ÂÎ¯· Ú·˘ ̈ ‰·Â˙Î‰ ̇ ‡È¯˜ ̈ ˙Ú·Ë‰ ̇ „ÈÚ ̈ ÔÈÒÂ¯È‡‰ ̇ Î¯·˛ÌÈ‚‰Ó ÂÙÒÂ ‰Ï‡ ÏÚ Æ

Æ·¯‰ ÌÂÂÈ‚ Ï˘· ÌË¯ÙÏ Ô˙È ‡Ï˘ ¨ÌÈ·¯

È˘Â ÌÈ¯·Á ¨ÌÈ·Â¯˜‰ ‰ÁÙ˘Ó‰ È· ¨·¯‰ ÌÚ Ô˙Á‰ ·˘ÂÈ ‰ÁÓ˘‰ ÌÂ˜Ó· ÛÒ‡˙Ó Ï‰˜‰˘ ‰Ú˘·

ÆÌÈÁ¯Â‡‰ ÈÙ ˙‡ ‰ÏÎ‰ ˙Ï·˜Ó ÏÈ·˜Ó· Æ‰·Â˙Î‰ ÏÚ ‰ÓÈ˙Á‰ Í¯ÂˆÏ ÌÈ„ÚÎ ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ÌÈ˘‡

 ÂÈ¯Â‰ È˘ È„È· ˙ÂÈ‚·Â ÌÈ¯È˘· Ô˙Á‰ Ï·ÂÓ ˙Ú‰ ‡Â··¸ÔÈ‡˘ ‰¯˜Ó·Â ¨‰ÏÎ‰ È·‡Â ÂÈ·‡ È„È· Â‡

 Ì‡ Â‡ ·‡ ÂÏ—¯Á‡ ÈÂ˘ ‚ÂÊ È„È· ˛˙˙Ï ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ Æ‰ÓÂÈ‰· ‰˘‡¯ ˙‡ ˙ÂÒÎÏ È„Î ‰ÏÎ‰ Ï‡ 

ÆÔ˙Á‰Â ‰ÏÎ‰ ˙‡ ÌÈÂÂÏÓ‰ È„È· ˙Â¯

Ô˙Á‰ Ï˘ Â˙È·Ï ÏÓÒ ‡È‰˘ ¨‰ÙÂÁÏ ˙Á˙Ó Ï‡ ‰¯ÓÊ·Â ‰¯È˘· Ô˙Á‰ Ï·ÂÓ ‰ÏÎ‰ ˘‡¯ ÈÂÒÈÎ ¯Á‡Ï

ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ ¨˙Â‡ÒÂÏÎ ‰Ú·¯‡ È·‚ ÏÚ ‰ÁÂ˙Ó‰ „· ˙ÚÈ¯ÈÓ ˙·Î¯ÂÓ ‰ÙÂÁ‰ Æ‰ÏÎ‰ ‡·Â˙ ÂÈÏ‡˘

ÌÂÈ˜Ï ‰Â˜˙ ̇ Â‡Î ̈ ÌÈÈÓ˘‰ ̇ ÙÈÎÏ ̇ Á˙Ó ·Èˆ‰Ï ÌÈ‚‰Â ‰ÙÂÁ‰ ̇ ‡ ÆÌ˙˜ÊÁ‰· ÌÈÂ˘ ÌÈ˘‡ „·ÎÏ

˙Ù˘ ÏÚ ¯˘‡ ÏÂÁÎÂ ÌÈÓ˘‰ È·ÎÂÎÎ ÍÚ¯Ê ˙‡ ‰·¯‡ ‰·¯‰Â ÍÎ¯·‡ Í¯· ÈÎ¢ ∫Ì‰¯·‡Ï ß‰ ˙ÁË·‰

 ¢ÌÈ‰¸ÊÈ ¨·Î ˙È˘‡¯·˛Æ

‰ÏÎ‰ ˙ÈÁ˙

‰˘˜· ‡È‰˘ ¨¢‰ÏÎ‰ ˙ÈÁ˙¢ ˙‡ ¯ÓÂÏ ˙Â‚‰Â‰ ˙ÂÏÎ ˘È ‰ÙÂÁÏ ÂÎ¯„· „ÚÂˆ Ô˙Á‰˘ ‰Ú˘·

Æ‚ÂÂÈÊ‰ ˙ÁÏˆ‰Ï ˙„ÁÂÈÓ

‡¤‰¿œ÷«Ó ÌÈœÈ ·ÈŸÁœa ÌÈDÈÃÈŸÀ̇Æ‰

  לכיסוי פני הכלה בידי החתן קודם לחופה ניתנו טעמים שונים, כגון שבזה הוא מסמל אתהינומה:

החסות שהוא מתכוון לפרוש על רעייתו לעתיד.

והוא מדרש על פסוק מתהלים סח, ז המתקשר[  מקים בית, משפחה, משני אנשים נפרדים מושיב יחידים ביתה:∞  
.]]כגון תלמוד בבלי, סוטה ב ע"א[רבות בספרות חז"ל אל מוסד הנישואין 

 תהלים סח, ז
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ÂÃi›Ó‡Œ‡ ¯¤‰¿œ ÌÈÃÚ⁄◊Œ‡ ‰Àa Ì@ŸÃ̂ÏŸÓÕk »œ˙»ÓEÕÆ»

ÂÃiœ·Ÿ‡ ‡T¤‰¿œ‡ ÌÈŒ‰ ˙À‡Àa Ì@ŸÃ̂ÏŸa «ÓŸŒ̂ÏŒ‡ Ì¤‰¿œa ÌÈÀÆ«˙«‡ ‡T

ÂÃiœ·Œ‡ ‰Â‰È Ô¤‰¿œ‡ ÌÈŒ‰ ˙ÃvŒÏÃ‡ Ú⁄÷ŒÏ ¯ÀÓ ÁKœ‰ ÔÀ‡ÀÏ Ì@Ÿ‡œgÀÂ ‰ÃÈŸ·œ‡ÈŒ‰À‡ Œ‰ ÏÀ‡ÀÆÌ@

ÂÃÈŸ·À˙«‡ _WÀ‡ Ì¤‰¿œÂ ÌÈÃi›Ó‡ŒÏ ¯À‰Œ‡ Ì¤‰¿œt ÌÈŸÓ» »·Y» »¯œÏŸ‡ »‡Œ‰ ˙À‡ÀÆıW

‡ÃzÀ‰ ‰Â‰È ‡»‰ ‰À‡¤‰¿œ‰ ¨ÌÈÀ‡Õ‰ ÏÃbÀ‰ Ï«„ÃbœÂ ¯«aŸ‰Ã‡ Æ‡T«pÃzÀÚ ‰À◊œ˙ÈÀ‡ Œ‰ ˙ÃgÀÓÃÈœÂ ÌŸ‡Œ˙

‰À‡À‡ ÆıWÃzÀˆ«È ‡»‰ ‰Õ‰ ¯À‡ÀÂ ¨Ì@ŸÀÙÃÁŸzÀÁ»¯ «a Ã» Ÿ÷ÀÓÀ·» ¨‰À˙‡TÀ‡ œÂ ÷ÈŸ‡œgÀÂ ¨‰Ÿ÷TÃÓŸzÀa À‰ŒÌ

÷œÓŸ‰ ^ÃwÀ ÷«„—a „¢ÂÈ Ÿ‡œÂ ÷ÈŸa ‡¢‰Ÿ‡œgÀÏ ¨‰ŸÓÃÚÃc ÔÃÚÃÏ» ˙ŸÏÃnÕ˙«‡ „ÀÏ ÌÕÓ‡›Ê ∫¯À÷ »ÎŸÎœÈÀ‰

aÕÈÕ‰ÈŒÏ ÆÌÀÎÕ‡ Ô⁄œ‰ ÈÃkÃlÀ‰ ‰ÃpœvŒ·ŒÏ ˙ŸÙÀŒ‰ ^ÈÃ‰ ‰Â‰È ¨Ì«iÀ‡¤‰¿œ‡ ÌÈ¤‰¿œ÷«„O ÌÈœ‰ ¨ÌÈÃÎ»nŒŒ˙

Ó»ŸÊ‹nŒŒa ˙œ÷»„OÀ·» ‰ŸËÀ‰flk ‰TŸÓ ˙A›÷ŒÂ ‰ŸÈœ◊Ÿ‡TÕÚ Ï⁄·ÀÏ ^ÈCŸ‰œkÀÕÏ ÒÃÁ‹tÀÚ ‰œ‰ ÌŒÁÀÀ̇a ÔÃÚ⁄ÏœÆÈ

‰œŸœÓ ÈÃtŒÏŒz ˙ŸÙœlÀÂ ‰ŸÃ̇Á⁄»œÏ ÌÈœÙŸÕk ÈœqÕk ‡Ÿa ^C«·ÀÚÕ·» ˙À«ÚÀ‰ ‰Ãf›÷ ¨˙‡Œ‡ÃzÀÁ«Ó ‰ÕÏ ÏœÈ

Ï»Ÿ·ÃÚ⁄ÏœÚ ÈÃÚ Ï⁄˙««ÕÂ »ÈŸÁÃh›˙‡ÕÂ »ÈŸ‡Ã÷Ÿ˙«ÓÕk ¨»ÈÃkÀÓ ∫·»˙ÀÀ̂‡ ‡œgÀÓ ‰ÀÀ̂‡

Â ·«ËÃiÀÙŒÓ Ô«ˆT ˜ÕÂ ¨‰Â‰ÈÃÚ⁄˙««ÕÓ »ÈœŸ̇tÃwŸÚ ÔÈNÃÈ ÏŸz ÈBŸ·»÷ÀÓ» ‰ÃÚ⁄◊œ·«Ë ÌÈœÂ ÌÈŸÁ‹tÀÆ‰

ÂŸÈœ‰ŸÏ »ÈŸ‡ Ô«ˆTœÓŸÙ ÈVœÂ ÈŸ‰Œ‚ŸÏ Ô«ÈœaœÏ ÈŸÙÀŒÂ ÈX»ˆ ‰Â‰È ^ÈŸ‡«‚⁄Ïœ‡ ÆÈÀÓÕÆÔ

 ‰È¯Â‰ ˙ÈÂÂÏ· ‰ÙÂÁ‰ Ï‡ ‰¯ÓÊ·Â ‰¯È˘· ‰ÏÎ‰ ˙Ï·ÂÓ ÔÎÓ ¯Á‡Ï¸‰¯˜Ó·Â ¨Ô˙Á‰ Ì‡Â ‰Ó‡ Â‡

 ·‡ Â‡ Ì‡ ‰Ï ÔÈ‡˘—¯Á‡ ÈÂ˘ ‚ÂÊ È„È· ˛˙Á˙Ó Ô˙Á‰ ˙‡ ˙Â··ÂÒ ‰È˙ÂÂÏÓÂ ‰ÏÎ‰˘ ÌÈ‚‰ÂÂ ¨

¨‚ÂÊ‰ È· Ï˘ Ì‰È¯Â‰ Ì‚ ÆÔ˙Á‰ Ï˘ ÂÈÓÈÏ ‰ÏÎ‰ ˙·ˆÈ ÛÂÒ·Ï ÆÌÈÓÚÙ Ú·˘ Â‡ ˘ÂÏ˘ ‰ÙÂÁÏ

Æ‰ÙÂÁÏ ˙Á˙Ó ÌÈ„ÓÂÚ ¨ÌÈ„Ú È˘Â ·¯‰ ÔÎÂ

בראשית א, כו

שם א, כז

שם ב, כב

שם א, כח

  מנהג חדש שנתפשט רק בשנים האחרונות. כמנהגים רבים הקשורים בחתונה, קשהתחינת הכלה:

לדעת את מקורו. עיקר התחינה הוא בקשת מחילה על חטאי הזוג המתחתן.

משלי יח, כב

תהלים יט, טו

  שם ה'שמך הקדוש:.   ]]בראשית ב, ז["ויפח באפיו נשמת חיים" [  הכנסת ונפחת:  ראה להלן עמ' 34.   בצלמו:
הנוצר מן האותיות יו"ד וה"א. למילים "איש" ו"אשה" משותפות האותיות אל"ף ושי"ן, והשוני שביניהן מתבטא

  רמז למסורתזכו וכו':בהוספת האות יו"ד אל "איש" וה"א אל "אשה". כך נראה כאילו חּולק שם ה' בין השניים.   
 אש אוכלתם".— שכינה ביניהם, לא זכו — הבנויה על האמור לעיל:  "איש ואשה:  זכו ]סוטה יז ע"א[בתלמוד הבבלי 

 מסלק ה' את שמו— משרה עליהם ה' את שכינתו והזיווג עולה יפה, אבל אם לא זכו —כשהם צדיקים, בעלי זכויות 
  מתמוטטיםמתפקקין: ה' ימלא את כל רצונו.        ויפק רצון מה':מביניהם ולא נותרת אלא "אש" המכלה אותם.   

  מחשבותי.הגיון לבי:.   ]והוא מדרש על "ויפק" שבפסוק ממשלי ומקורו בתלמוד הבבלי, יבמות סג ע"ב[ונעלמים 
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  שתי ברכות הן: הראשונה על היין, כיוון שעומדים לשתות ממנו, והשנייה על האירוסין.ברכות האירוסין:

 בתלמוד הבבלי כתובות ז ע"ב. יש רואים ברכה זו כברכה על קיום]בשינויים קלים[ברכה שנייה זו נזכרת 

, והיא צריכה היתה להיאמר בפי החתן, אלא]על ברכות המצוות בכלל ראה עמ' 247[מצוות אירוסין 

שהרב משמש לו כאן כשליח. הברכה משבחת את ה' על שקידש את עם ישראל בצוותו אותם על העמדת

.]הנשואות כדין[ ואחד מותר ]עריות, ארוסות[שלושה מרכיבים במערכת שבינו לבינה:  שניים אסורים 

 מופיעה הנוסחה "הרי את מקודשת" שאומר הבעל]קידושין ה ע"ב[ בתלמוד הבבלי  הרי את וכו':

כשהוא מקדש את אשתו בכסף. הנוסחה בניסוח שלפנינו ידועה רק מימי הביניים.

ויקרא[ שורה של איסורים על קיום יחסי אישות בין בני משפחה או בין אשה נשואה למי שאינו בעלה  עריות:∞  
  אשה שגבר אירס לו, אסורה עליו ליחסי אישות עד לנישואין.הארוסות:.   ]פרקים יח ו-כ

  כמנהג ישראל לממש מצוהוישראל:  כמצוה לקדש אשה בכסף.   כדת משה:  מובדלת, נפרדת ומיועדת.   מקדשת:     ∞ 

זו של התורה על ידי מתן טבעת.

ÔÈÒÂ¯È‡‰ ˙ÂÎ¯·

∫Ì¯ ÏÂ˜· Í¯·ÓÂ Â„È· ÔÈÈ ‡ÏÓ ÚÈ·‚ Á˜ÂÏ ·¯‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀt ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈXÃbÀÙŒÆÔ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀÚ »ÃÏ

‰ÀÚ⁄Â ¨˙«ÈTŸ‡ÀÒÃÏ ¯À‡ »Œ‰ ˙À‡⁄Â ¨˙«Ò»¯Ÿ‰œzœÏ ¯ÈÀ‡ »Œ‰ ˙ÃpŸÏ ˙«‡»◊ÀÚ »ÃÈ ÏŸÁ ÈB‹tÀ‰

ÂŸ÷»cNœa ÆÔÈÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰ŸcKÕÚ ÷ÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÃÈ ÏŸÁ ÈB‹tÀÂ ‰Ÿ÷»cNœÆÔÈ

 ÔÈÈ‰ ÔÓ ÌÈ˙Â˘ ‰ÏÎ‰Â Ô˙Á‰¸ÚÈ·‚‰ ÔÓ ‰˙· ˙‡ ‰˜˘Ó˘ ‡È‰ ‰ÏÎ‰ Ì‡˘ ÌÈ‚‰ÂÂ˛ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ¨

‡È‰˘Â ¢‰ËÂ¯Ù ‰Â˘¢Ó ¯˙ÂÈ ‰Î¯Ú˘ ‡„ÂÂÏÂ ˙Ú·Ë‰ ˙‡ ÂÓÚ „ÁÈ ÔÂÁ·Ï ÌÈ„Ú‰ ˙‡ ·¯‰ ÔÈÓÊÓ

ÆÔ˙Á‰ Ï˘ Â˘ÂÎ¯ ÔÎ‡

 ‰ÏÎ‰ Ï˘ ‰ÈÓÈ „È Ú·ˆ‡ ÏÚ ˙Ú·Ë‰ ˙‡ „ÂÚ Ô˙Á‰¸Ï„Â‚‡Ï ‰ÎÂÓÒ‰ Ú·ˆ‡‰ ‡È‰˛∫¯ÓÂ‡Â 

‰⁄‡ ÈVÃzŸÓ ŸcRŒ÷ŒÏ ˙œa ÈŸËÃaÃÚÃk «Ê ˙ŸÓ ˙A›÷ŒÂ ‰ŸÈœ◊Ÿ‡TÕÆÏ

Æ¢˙˘„Â˜Ó ¨˙˘„Â˜Ó¢ Ì¯ ÏÂ˜· ÌÈÊÈ¯ÎÓ ·¯‰Â ÌÈ„Ú‰˘ ‚Â‰Â
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 שטר התחייבות שנותן הבעל לאשתו ובו מפורטות חובותיו כלפיה בחייהם המשותפים, או הכתובה:

במקרה של פירוק הנישואין מחמת גירושין או פטירת הבעל. הכתובה מנוסחת בלשון הארמית, לשון

העם של תקופת חז"ל וימי הגאונים. כיום יש לה נוסח קבוע, שנוצר במהלך הדורות, ושבתוכו משלבים,

:]מרביתם קבועים[במקומות מוגדרים מראש, את שמות החתן, הכלה והעדים וכן סכומי כסף שונים 

הנדוניה שהביאה עמה הכלה מבית אביה, הסכום שתקבל בשעת פירוק הנישואין וכיוצא באלה. לנושא

 מוקדשת מסכת "כתובות" שבמשנה, ולפי חז"ל התקנת הכתובה מיוחסת]ולנושאים קרובים[הכתובה 

 מסביר את תקנת]כתובות לט ע"ב[לשמעון בן שטח, בן המאה הראשונה לפני הספירה. התלמוד הבבלי 

 "שלא תהא קלה בעיניו להוציאה":  החובות הכספיים הכרוכים בגירוש האשה יביאו את—הכתובה 

הבעל למחשבה שנייה קודם שהוא יחליט לגרש את אשתו. נוסח דומה לנוסח הכתובה המקובל היום

מוכר כבר בשלהי תקופת הגאונים. בימינו הכתובה היא בעיקר ביטוי סמלי להתחייבויותיו של הבעל

כלפי אשתו, ואין לה משמעות מעשית, שכן התפתחויות הלכתיות במהלך הדורות העמידו את מערכת

היחסים הממוניים שבין בני הזוג על יסודות אחרים.

  אלביש.   שתי חובות אלו המוטלות על הבעל נלמדו משמות כא, י. ואכסה:  אאכיל.  אזון:  בשבוע.   בשבת:∞  

‰·Â˙Î‰

 ·¯‰¸˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ „·ÂÎÓ˘ ÈÓ Â‡˛ ‰·Â˙Î‰ ˙‡ ‡¯Â˜ ¸ÌÈ‡¯Â˜ Â‡ ‰ÓÓ ÌÈ˜ÏÁ ˜¯ ÌÈ‡¯Â˜˘ ˘ÈÂ

˙È¯·Ú· ‰È˜ÏÁ ˙‡ Â‡ ‰˙Â‡˛ ˙È¯·ÚÏ ÌÂ‚¯˙· ‰·Â˙Î‰ Ï˘ ‰˙ÁÈ˙Ù ÂÊÂ Æ¸˙ÂÓ˘‰Â ÌÈÎÈ¯‡˙‰

ÔÈÈÚ‰ ÈÙ ÏÚ ¨Ô·ÂÓÎ ¨ÌÈÚ·˜˛∫

aŸÒœÓÈÀ·» ·«Ë ÔŸÓÃfÀa Æ·«Ë ÏÃ¸È˘È˘˛a Ÿ÷ÃaÀ ̇¸ß„˛Ï ŸÁ› ÷C¸ÊÂÓ˙˛÷ ŸÃÁ ̇⁄ÓÕ÷Œ‡ ̇⁄ÏÀÙœ÷ ÌÈŸ·ÃÓ ÚÕ˙«‡

¸Ú˘˙Â ÌÈ˘ÈÓÁ˛Ï œ·Ÿ‡ÈXÃ‰ ˙ÀÏ«ÚÀÏ ¨ÌÃnœŸÈÀ÷ ÔŒ‡À«Ó »œt ÌÈ› ‰¸˘„Â˜‰ ¯ÈÚ ÌÈÏ˘Â¯È˛‡ ¨À»

ÚÕ‡ ÌÈDÕ _È¸ÈÂÓÏ‡ Ô· ÈÂÏÙ ∫Ô˙Á‰ Ì˘˛‡ ÀÓÃÏ ¯Ÿ «Ê¸ÈÂÏÙ ˙· ˙ÈÂÏÙ ∫‰ÏÎ‰ Ì˘˛‰ ⁄ÈœÏ ÈœÈ

ÏŸ‡œgÀk ‰ŸÓ ˙A›÷ŒÂ ‰ŸÈœ◊Ÿ‡TÕÂ ÏÃ‡⁄œ‡ ÈŒÚ¤·›Â „Ã‡⁄ÎÃaÕÂ „Ÿ‡ÀÂ Ô»ÊÃ‡⁄ÙÃYÕÂ ÒÃ‡⁄ÎÃÏŸkÕÂ ÏÃ‡⁄ÎÃqŒ˙«‡ ‰À¨_

kŸÓœŸ‰Ãa ‚ŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ‰ ÏÀ·«ÚŸÓ» ÌÈDŸÎÃaŸÂ ÌÈDŸÊÀœÓ» ÌÈŸÙÃYŸÒœÓ» ÌÈŸÎÃÏŸkŸÏœÓ» ÌÈŸÎÃqœ‡ ÌÈŒ˙

Ÿ˙«÷Õ‰ÈŒa ÌŒ‡¤»ÓÀÆ‰
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ÌÂÈ˜Ï Ô˙Á‰ Ô˙Â˘ ˙ÂÈÂ·¯Ú‰Â ‚ÂÊ‰ È· ÔÈ· ˙Â¯˘˜˙‰‰ Ï˘ ÌÈÈÙÒÎ‰ ÌÈ„„ˆ‰ ËÂ¯ÈÙ ¯Á‡ÏÂ

∫ÌÈÏÈÓ· ‰·Â˙Î‰ ˙ÓÈÈ˙ÒÓ ÂÈ˙ÂÈÂ·ÈÈÁ˙‰

ÂŸ‰Ãk›÷ ÏÀ·» ¯ÈXÀÂ ¯»¯ŸiKÀÆÌ

Ÿ Ì»‡¸ÈÂÓÏ‡ Ô· ÈÂÏÙ˛ —Ú ÕÆ„

Ÿ Ì»‡¸ÈÂÓÏÙ Ô· ÈÂÓÏ‡˛ —Ú ÕÆ„

bÃ‡ Ì⁄œ‰ ÈŒÁÀÀ̇Ú ‰C«Ó ÔÃk ÏÀ‰ ÏÃpœÊŸkÃÏ ¯ŸÚÕ¨ÏÈ

·»À˙‡œÚ ÈÃ‰ ÏŒÁÀa Ì»˙Ã‰ Ì«iÃpœÊŸkÃÏ ¯ŸÚÕ ∫ÏÈ¸Ô˙Á‰ ˙ÓÈ˙Á˛

 ‰ÏÎÏ ‰·Â˙Î‰ ˙‡ ¯ÒÂÓ Ô˙Á‰¸‰ÁÏˆ‰Ï ÔÓÈÒ ¨ÔÈÓÈ „È· ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ÌÈ‚‰ÂÂ˛‰˙Â‡ ˙¯ÒÂÓ ÂÊÂ 

Æ‰Ó‡Ï ˙¯Ó˘ÓÏ

ÔÈ‡Â˘È‰ ˙ÂÎ¯·

 ˙Â‡·‰ ˙ÂÎ¯·‰ ˙‡ ¯ÓÂ‡ ·¯‰Â ÔÈÈ ÚÈ·‚‰ ˙‡ ÌÈ‡ÏÓÓ¸ÌÈ˘‡ ÔÈ· Ô˙Â‡ ˜ÏÁÏ ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ

Ì„·ÎÏ È„Î ¨ÌÈÂ˘˛ÌÈ˜ÏÁ· ‰¯È˘· Û¯Ëˆ‰Ï ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ ‰Î¯· ÏÎ ÛÂÒ· ¢ÔÓ‡¢ ‰ÂÚ ¯Â·Èˆ‰ Æ

∫˙Â„Á‡ ˙ÂÎ¯· Ï˘ ÌÈÂ˘

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀt ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈXÃbÀÙŒÆÔ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ÷ ¨ÌŒ‰Ãk›a ÏÀÏ ‡TœÎŸÆ«„«·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀˆ«È ¨ÌÕ‰ ¯À‡ÀÆÌ@

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ̈ ‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ̈ Ì⁄÷ŒÈ ̄ÀÃ̂‡ ̄Œ‰ ̇À‡Àa Ì@ŸÃ̂ÏŸa «ÓŸŒ̂ÏŒÌ

 ועוד שש ברכות, הקרויות "ברכת חתנים"]שעומדים לשתות ממנו[ ברכה על היין  ברכות הנישואין:

. על פי מסורת מימי הגאונים] ח ע"א—כתובות ז ע"ב [או "שבע ברכות" והמופיעות בתלמוד הבבלי  

נהגו בארץ ישראל לברך שלוש ברכות בלבד. דומה שהכוונה לברכות הרביעית, החמישית והשישית

שבנוסח שלפנינו. שלוש ברכות אלה בנויות כחטיבה סגורה אחת וכוללות את שלושת הנושאים

המרכזיים של ברכות הנישואין:  בריאת האדם, שמחת ירושלים ושמחת הזוג. הברכה הרביעית גם

 בריאת שהכל ברא לכבודו:∞    מסכים ומכיר באמיתות הדברים.   מודה:  דבר.   נאום:  בעל תוקף, ודאי.   שריר:
  כפי שנאמר בבריאת האדם "ויברא אלהים את האדם בצלמו"בצלמו וכו':     היקום כולו מודיעה את כבודו של ה'.  

.   כדי להרחיק את המחשבה שלה' ישנה דמות אדם, מודגש שהאדם הוא רק "צלם דמות תבניתו"]בראשית א, כז[
של האל.
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cŸz ̇ »ÓÃ·ŸœÂ ̈ «˙ÈŸ‰œŸ̇Ó «Ï ÔÈNœnŒa »pœŸÈÃÚ Ô⁄Ú ÈBÃa Æ„À‡ _»¯ÃzÀˆ«È ̈ ‰Â‰È ‰Õ‰ ̄À‡ÀÆÌ@

z ◊«◊À◊œÂ ◊ÈŸÀ̇‚Õ‰ ÏÀÚ⁄ ‰TJaŸa ı»aNÀŒ‰ÈÀÏ ŸÎ«˙Àa dŸ◊œÓŸÁÀa Æ‰À‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰

ÓŸ◊ÃnÕÁÃˆ œa Ô«iŸ·ÀŒ‰ÈÀÆ

◊ÃnÕÁÃz Ÿ◊ÃnÃÚV Áœ‰ ÌÈÀ‡⁄·»‰œ ÌÈkŸ◊ÃnÕÁ⁄È ^Ÿœ̂a ^YÈŸ‚ÃÚ ÔÕÓ ÔCœwŒa ÆÌCÀ‡ _»¯ÃzÀ‰

Ó ¨‰Â‰ÈŸ◊ÃnÕÁÃÁ ÀÀ̇Â ÔŸÎÃlÀÆ‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷Œa ¯À◊ ‡TÀÂ Ô«◊Ÿ◊œÓŸÁÀÁ ¨‰ÀÀ̇Ô

ÂŸÎÃlÀb ¨‰œÏÈÀpX ¨‰Àc ¨‰œˆÈÀÂ ‰ŸÁŒÂEÀ‡ ¨‰Ã‰⁄·ÀÂ ‰Ÿ‡ÃÁ⁄ÂÀÂ ¨‰Ÿ÷ÀÂ Ì«ÏŸÓ Æ˙»ÚVŸ‰Õ‰Â‰È ‰T

‡¤‰¿ÕÈ »ÈœgÀÓÃa ÚŸÚÀÈ ÈVŸ·» ‰@»‰ŸÈ ˙«ˆ»ÁŸ÷»¯ÀÏÃÈœ◊ Ï«˜ ÌÀÔ«◊

ÂŸ◊ Ï«˜œÓŸÁÀÁ Ï«˜ ¨‰ÀÀ̇Â ÔŸk Ï«˜ÃlÀÓ Ï«˜ ¨‰œŸ̂‰⁄Á ˙«Ï⁄À̇œÓ ÌÈÕÁ‹tÀÀ̇» ÌŸÚÀÌÈX

Óœnœ÷ŸzÕ ‰Ÿ‚œÈÀÀ̇a ÆÌÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰Ÿ◊ÃnÕÁÃ‰  ŒÁÀÀ̇Ú Ôœ‰ ÌÃkÃlÀÆ‰

 ÔÈÈ‰ ÔÓ ÌÈÓ‚ÂÏ ‚ÂÊ‰ È·¸Â˙˘‡≠‰ÏÎ‰ ˙‡ ‰˜˘Ó˘ ‡Â‰ ÏÚ·‰≠Ô˙Á‰ Ô‡ÎÂ˛Æ

בעניין[ ואילו החמישית והשישית מקבילות לשביעית ]שתיהן נחתמות ב"יוצר האדם"[חופפת לשלישית 

. בצורתן הנוכחית עולה משבע ברכות הנישואין תמונה זו:  שהכל]שמחת ירושלים ושמחת חתן וכלה

ברא לכבודו:  ברכה על עצם התאספות האנשים לשמחת ציבור. ריבוי המשתתפים הוא ביטוי להתגלות

כבוד ה' בעולמו. יוצר האדם:  ברכה על יצירת האדם הראשון, כמעין מבוא לברכה הבאה המדברת על

יצירת חוה, בת זוגו. אשר יצר את האדם בצלמו וכו': ברכה על בריאת האשה ועל יצירת הקשר הראשון

שבינו לבינה. שוש תשיש וכו':  אין שמחה שלמה כל עוד ירושלים עומדת בחורבנה, ועל כן מבקשת

ברכה זו על קימום העיר ותושביה, שכן שמחת הפרט תלויה ונובעת גם משמחת הכלל. שמח תשמח

וכו': ברכה המבקשת שהשמחה תשרה בחיי הזוג. אשר ברא ששון ושמחה וכו': הברכה האחרונה חוזרת

ומסכמת את נושאיהן של כל הברכות הקודמות לה:  הבריאה, שמחת ירושלים, שמחת החתן והכלה.

בעקבות הפסוק:  "ויבן ה' אלהים את הצלע ...   לאשה"[  כינוי לחוה בנין עדי עד:       מצלעו של האדם הראשון.  ממנו:
שוש תשיש ותגל העקרה:.   הזיווג הראשון הוא היסוד ליצירת המין האנושי מאז ולתמיד.   ]]בראשית ב, כב[

  על ידיבבניה: בהתאספות.     בקבוץ:.  ]המכונה "עקרה" בעקבות ישעיהו נד, א[תגרום לשמחתה של ירושלים 
  כפי ששימחת את האדם הראשון כשהבאת אליוכשמחך וכו':  החתן והכלה.   רעים האהובים:     חזרת בניה אליה.  

משתה נגינתם:  עליזּות.   מצהלות:  שמחה.   דיצה:.   ]והוא הרחבה מדרשית של המסופר בבראשית ב, כג[את חוה 
סעודה חגיגית המלווה במנגינות.

ירמיה לג, יא
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 ¯˘ ÂÏÂÎ ¯Â·Èˆ‰¸˙‡Ê ¯ÓÂ‡ Ô˙Á‰ ˜¯˘ ÌÈ‚‰Â ˘ÈÂ˛∫

‡œ‡ ÌŒ÷ŸkÀÁÕÈ _Ÿ÷»¯ÀÏÀœz ¨Ìœ÷ŸkÃÈ ÁŸÓœÈœz ÆÈœaEÃÏ ˜Ÿ«÷œÏ ÈŸÁœkœ‡ Èœ‡ ‡¿ ÌŒÊŸkŸÎVœ¨È

‡œ‡ ‡¿ ÌÃÚ⁄ÏŒ‡ ‰ŒÈ ˙Ÿ÷»¯ÀÏÃœÚ ÌÃ◊ ÷‡] ÏœÓŸÁÀœ̇ÆÈ

Æ‰ÙÂÁ‰ ÒÎË Ì˙ ‰Ê·Â ¨˙ÈÎÂÎÊ ÒÂÎ ÂÏ‚¯· ¯·Â˘ Ô˙Á‰

Æ¢„ÂÁÈÈ‰ ̄ „Á¢ ‡Â‰ ̈ ˘‡¯Ó ÍÎÏ ÔÎÂ‰˘ ̄ „Á Ï‡ „ÚÂˆ‰ ‚ÂÊ‰ ̇ ‡ ÌÈ„Â˜È¯·Â ‰¯È˘· ‰ÂÂÏÓ ̄ Â·Èˆ‰

 ‰Ó ÔÓÊ ÌÈÈ˘‰ ÌÈ‰Â˘ ‰Ê ¯„Á·¸ ÂÓˆ Ì‡Â—ÌÓÂˆ ˙‡ Â· ÌÈ¯·Â˘ Ì‰ ˛ÔÈ˘Â„È˜‰ È„Ú È˘˘ ‰Ú˘· ¨

Æ‰ÁÓ˘‰ ÌÏÂ‡ Ï‡ ‚ÂÊ‰ È·Â ÌÈ„Ú‰ ÌÈ¯ÊÂÁ ÔÎÓ ¯Á‡Ï Æ¯„ÁÏ ıÂÁÓ Ì‰Ï ÌÈÈ˙ÓÓ

 ¢‡ÈˆÂÓ‰¢ ̇ Î¯··Â ÌÈÈ„È ̇ ÏÈË· ̇ Á˙Ù‰ ̈ ‰ÂˆÓ ̇ „ÂÚÒ ‡È‰ ‰Â˙Á‰ ̇ „ÂÚÒ¸±µ≥ ßÓÚ ‰‡¯˛˙Ó˙ÁÂ 

¨ÌÈ„Â˜È¯ È„È ÏÚ ‰ÏÎÂ Ô˙Á ÁÓ˘Ï ‰ÂˆÓ‰ ̇ ‡ ÌÈÓÈÈ˜Ó ‰„ÂÚÒ‰ ÍÏ‰Ó· ÆÔÂÊÓ‰ ̇ Î¯· Ï˘ È‚È‚Á ÒÎË·

ÌÈÈÚ ÔÈÓÊ‰ÏÂ ˙Â˘¯„Â ‰¯Â˙ È¯·„ Ì‚ ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ Æ‰Ï‡· ‡ˆÂÈÎ ÏÎÂ ‰Î¯· ÈÓÂ‡ ¨‰¯È˘

Æ‰„ÂÚÒ· Û˙˙˘‰Ï

תהלים קלז, ה-ו

 בצד שבירת הכוס, זכר לחורבן ירושלים, נאמרת השבועה שנשבעו גולי בבל לאחר חורבן אם אשכחך:

בית המקדש הראשון לזכור את ירושלים החרבה בכל שמחה.

 היתה קיום יחסי אישות, מתוך]קידושין א,א[  אחת מדרכי קניין האשה בתקופת המשנה חדר הייחוד:

מטרה מוצהרת ומודעת של שני הצדדים שמעשה זה ישמש כקניין. כניסת בני הזוג לחדר שבו הם

מצויים לבדם היא גלגול וסמל למנהג קדום זה.

  כושר הדיבור ילקח ממני.תדבק לשוני לחכי:      יד ימין, המבטאת חוזק, תיבש ותאבד את כוחה.   תשכח ימיני:     ∞ 
  בתחילת כל שמחה שאערוך אזכור את ירושלים.אעלה וכו':
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‰Â˙Á‰ ˙„ÂÚÒÏ ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·Â ÔÂÓÈÊ

∫ÔÂÓÈÊ

Ó‰   ∫¯ÓÂ‡Â Â„È· ÔÈÈ· ‡ÏÓ ÚÈ·‚ ÏËÂ ÔÓÊ˙«aUÃ ¨ÈŸ·ÀÆ_V

∫‰ÂÚ ¯Â·Èˆ‰ÂÈŸ‰œ÷ ÈÕÓ ‰Â‰È ÌŸ·›Ó _TÕÚÃzÀÂ ‰ŸÚÃÏ«Ú „ÀÆÌ

∫¯ÓÂ‡Â ¯ÊÂÁ ÔÓÊÓ‰ÈŸ‰œ÷ ÈÕÓ ‰Â‰È ÌŸ·›Ó _TÕÚÃzÀÂ ‰ŸÚÃÏ«Ú „ÀÆÌ

cŸÂÃ‰ ÈÀÒÕÂ ¯Ÿ‚ÃÁ ÌÀÂ       Ô«¯Ÿ‡À‡ ÊœlÕa ÌŸ÷œÈ ¯ÈÀÆÔ]

ŸÁÕÓ »ÃÚŸbŸÏÕˆ ÈŒ÷    ˜CŸÚÕa ‰œkYÃa ˙ŸÕ‡ ÈÃ‰⁄ÆÔ]

aœ˙»÷Y ¸ Ô˙Á‰Ø ‰ÏÎ‰ Ø ÌÈ‰Î‰ Ø È˙Â·¯Â Ô·¯Â Ô¯Ó ØßÂÎÂ ÌÈ¯·Á ˛ Ÿ·À_V

‡¤‰¿Õ÷ »ÈŒ‰ÃrœÓŸÁÀa ‰œÓŸÂ ««ÚŸ÷Œ‡ÀÎÃÏŸÓ »œgŒ·» «lŸÁ «·»ËÀÈœÆ»È

∫‰ÂÚ ¯Â·Èˆ‰ÂaÀ‡ _»¯¤‰¿Õ÷ »ÈŒ‰ÃrœÓŸÁÀa ‰œÓŸ÷ ¨««ÚŒ‡ÀÎÃÏŸÓ »œgŒ·» «lŸ«·»Ë

ÁÀÈœÆ»È

∫¯ÓÂ‡Â ¯ÊÂÁ ÔÓÊÓ‰ÂaÀ‡ _»¯¤‰¿Õ÷ »ÈŒ‰ÃrœÓŸÁÀa ‰œÓŸ÷ ¨««ÚŒ‡ÀÎÃÏŸÓ »œgŒ·» «lŸ«·»Ë

ÁÀÈœÆ»È

 Ï·Â˜Ó‰ ÁÒÂ· ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ˙‡ ÌÈÎ¯·ÓÂ¸±∑¥ ßÓÚ ‰‡¯˛ÚÈ·‚Ï ÔÈÈ ÌÈ‚ÊÂÓ ¨‰Î¯·‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï Æ

  הובלנחנו מעגלי צדק:.   ]בעקבות ישעיהו לה, ו[ יתרפא ממומו ויזמר  ואז אלם וכו': כעס.        חרון:                 צער.דוי:∞  
  הכהנים, המברכים תדיר אתבני אהרן:  הקשב, הטה אזנך.   שעה:.   ]בעקבות תהלים כג, ג[אותנו בדרכים ישרות 

והוא חולק אותה עם האדם[מי ששמחה מלאה ושלמה מצויה רק לפניו           שהשמחה במעונו:.   ]ראה עמ' 19[העם 
.]ביום החתונה

  ראה עמ' 175. בשמחת הנישואין נוסף לזימון פיוט קצר, וכן מוסיפים את המילים "שהשמחהזימון:

במעונו" למשפט "נברך/ברוך ... שאכלנו משלו". מילים אלו נזכרות בהקשר לברכות הנישואין כבר

.]כתובות ח ע"א[בתלמוד הבבלי 

. שם המחבר בא]ספרד, המאה העשירית[  פיוט קצר שנתחבר בידי דונש בן לברט דוי הסר וכו':

באקרוסטיכון בראשי הטורים.
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˙ÂÎ¯·‰ ̆ ˘ ̇ ‡ Í¯·Ó˘ ÈÓ È„È· ̃ ÊÁÂÓ È˘‰ ÚÈ·‚‰ ÆÔÓÊÓ‰ Ïˆ‡ ̄ ˙Â ÔÂ˘‡¯‰ ÚÈ·‚‰ „ÂÚ· ̈ È˘

 ˙Â‡·‰¸„ÈÏ „ÈÓ ÚÈ·‚‰ ¯·ÚÂÓ ÔÎ ÏÚÂ ¨ÌÈÂ˘ ÌÈ˘‡ ÔÈ· Ô˙¯ÈÓ‡ ˙‡ ˜ÏÁÏ ÌÈ‚‰ÂÂ˛∫

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ÷ ¨ÌŒ‰Ãk›a ÏÀÏ ‡TœÎŸÆ«„«·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀˆ«È ¨ÌÕ‰ ¯À‡ÀÆÌ@

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ̈ Ì⁄÷ŒÈ ̄ÀÃ̂‡ ̄Œ‰ ̇À‡Àa Ì@ŸÃ̂ÏŸa «ÓŸŒ̂ÏŒÌ

cŸz ̇ »ÓÃ·ŸœÂ ̈ «˙ÈŸ‰œŸ̇Ó «Ï ÔÈNœnŒa »pœŸÈÃÚ Ô⁄Ú ÈBÃa Æ„À‡ _»¯ÃzÀˆ«È ̈ ‰Â‰È ‰Õ‰ ̄À‡ÀÆÌ@

z ◊«◊À◊œÂ ◊ÈŸÀ̇‚Õ‰ ÏÀÚ⁄‰TJa Ÿa ı»aNÀŒ‰ÈÀÏ ŸÎ«˙Àa dŸ◊œÓŸÁÀa Æ‰À‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰

ÓŸ◊ÃnÕÁÃˆ œa Ô«iŸ·ÀŒ‰ÈÀÆ

◊ÃnÕÁÃz Ÿ◊ÃnÃÚV Áœ‰ ÌÈÀ‡⁄·»‰œÌÈk Ÿ◊ÃnÕÁ⁄È ^Ÿœ̂a ^YÈŸ‚ÃÚ ÔÕÓ ÔCœwŒa ÆÌCÀ‡ _»¯ÃzÀ‰

Ó ¨‰Â‰ÈŸ◊ÃnÕÁÃÁ ÀÀ̇Â ÔŸÎÃlÀÆ‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷Œa ¯À◊ ‡TÀÂ Ô«◊Ÿ◊œÓŸÁÀÁ ¨‰ÀÀ̇Ô

ÂŸÎÃlÀb ¨‰œÏÈÀpX ¨‰Àc ¨‰œˆÈÀÂ ‰ŸÁŒÂEÀ‡ ¨‰Ã‰⁄·ÀÂ ‰Ÿ‡ÃÁ⁄ÂÀÂ ¨‰Ÿ÷ÀÂ Ì«ÏŸÓ Æ˙»ÚVŸ‰Õ‰Â‰È ‰T

‡¤‰¿ÕÈ »ÈœgÀÓÃa ÚŸÚÀÈ ÈVŸ·» ‰@»‰ŸÈ ˙«ˆ»ÁŸ÷»¯ÀÏÃÈœ◊ Ï«˜ ÌÀÔ«◊

ÂŸ◊ Ï«˜œÓŸÁÀÁ Ï«˜ ¨‰ÀÀ̇Â ÔŸk Ï«˜ÃlÀÓ Ï«˜ ¨‰œŸ̂‰⁄Á ˙«Ï⁄À̇œÓ ÌÈÕÁ‹tÀÀ̇» ÌŸÚÀÌÈX

Óœnœ÷ŸzÕ ‰Ÿ‚œÈÀÀ̇a ÆÌÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰Ÿ◊ÃnÕÁÃ‰  ŒÁÀÀ̇Ú Ôœ‰ ÌÃkÃlÀÆ‰

ÔÈÈ‰ ÚÈ·‚ ÏÚ Í¯·Ó ‡Â‰Â ¨ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ˘‡¯·˘ ÔÂÓÈÊ‰ ˙‡ ¯Ó‡˘ ÈÓ „ÈÏ ·ˆÂÓ È˘‰ ÔÈÈ‰ ÚÈ·‚

∫Â˙Â˘¯· ˙Ú‰ ÏÎ ¯˙Â˘ ÔÂ˘‡¯‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀt ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈXÃbÀÙŒÆÔ

ËÚÓ ÌÈ‚ÊÂÓÂ ÌÈ·˘Â ÔÂ˘‡¯‰ Ï‡ È˘‰ ÚÈ·‚‰ ÔÓ ÔÈÈ ËÚÓ ÌÈ‚ÊÂÓ ÔÎÓ ¯Á‡Ï Æ‰Ê ÚÈ·‚Ó ‰˙Â˘ ‡Â‰Â

ÌÈ‚‰ÂÂ ÆÌ‰Ó ÌÈ˙Â˘ Ì‰Â ‰ÏÎÏ ¯Á‡‰Â Ô˙ÁÏ Ô˙È ÌÈÚÈ·‚‰ ÔÓ „Á‡ ÆÈ˘Ï ÔÂ˘‡¯‰ ÚÈ·‚‰ ÔÓ ÔÈÈ

ÆÔÈÈ‰ ÔÓ ÌÈÓ‚ÂÏ ÌÈ„ÚÂÒ‰ ¯‡˘ Ì‚˘

ירמיה לג, יא
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‰˙˘Ó‰ ÈÓÈ ˙Ú·˘

 ‰Â˙Á‰ ¯Á‡Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ÚÂ·˘‰— ¢˘·„‰ Á¯È¢ ˙‡ Á˙ÂÙ‰ —˘ÈÂ ¨„ÁÂÈÓÂ È‚È‚Á ÈÙÂ‡ ÏÚ· ÂÈ‰ 

˙Â¯‚ÒÓ· ̇ ÂÈ‚È‚Á ̇ Â„ÂÚÒ ̆ „Á‰ ‚ÂÊ‰ „Â·ÎÏ ÍÂ¯ÚÏ ÌÈ‚‰Â‰ ̆ È Æ¢˙ÂÎ¯·‰ Ú·˘ ÚÂ·˘¢ Â˙Â‡ ÌÈÎÓ‰

 ˙ÂÂ˘¸ßÂÎÂ ÌÈ¯·Á ¨‰ÁÙ˘Ó˛Û˙˙˘‰ ‡Ï˘ ¨„Á‡ Ì„‡ ˙ÂÁÙÏ ÔÈÓÊ‰Ï ˘È ‰Ï‡ ˙Â„ÂÚÒÓ ˙Á‡ ÏÎÏ Æ

 ¢˙Â˘„Á ÌÈÙ¢ ‰ÂÎÓ ‰Ê Ì„‡ Æ‰˙˘Ó‰ ÈÓÈ Ï˘ ̇ Â„ÂÚÒ‰ ÔÓ ̇ Á‡· Â‡ ‰Â˙Á·¸‰·ÂÁ ÔÈ‡ ̇ ·˘· Í‡

‰Ê „È˜Ù˙ ˙‡ÏÓÓÎ ˙ÒÙ˙ ˙·˘‰˘ ÔÂÂÈÎ ¨‰ÊÎ Ì„‡·˛‰ÙÂÒ·Â ‰„ÂÚÒ‰ ˘‡¯· ˙Â¯Ó‡‰ ˙ÂÎ¯·‰ Æ

 ‰Â˙Á‰ ˙„ÂÚÒ ˙‡ ˙ÂÙÈ˜Ó‰ ˙ÂÎ¯·Ï ˙Â‰Ê¸¨ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ¨„ÁÂÈÓ ÔÂÓÈÊ ¨¢‡ÈˆÂÓ‰¢ ¨ÌÈÈ„È ˙ÏÈË

 ˙ÂÎ¯· Ú·˘¸Ô‰·˘ ˙ÈÚÈ·˘‰ ‡È‰ ¢ÔÙ‚‰ È¯Ù ‡¯Â·¢Â˛¨ÏÈÚÏ ‰‡¯ ÆÔÈÈ ˙ÂÒÂÎ È˙˘Ó ‰ÈÈ˙˘ ¨

ÍÏÈ‡Â ≥∑ ßÓÚ˛Æ
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˙ÂÏ·‡
¢‰˙ ¯˘‡ ÌÈ‰Ï‡‰ Ï‡ ·Â˘˙ ÁÂ¯‰Â ‰È‰˘Î ı¯‡‰ ÏÚ ¯ÙÚ‰ ·Â˘ÈÂ¢

¸Ê ¨·È ˙Ï‰˜˛Æ

„È˙Ú ‰˙‡Â ¨È·¯˜· ‰¯Ó˘Ó ‰˙‡Â ¨È· ‰˙ÁÙ ‰˙‡ ¨È· ‰˙¯ˆÈ ‰˙‡ ¨‰¯Â‰Ë È· ˙˙˘ ‰Ó˘ È‰Ï‡¢

 ¢‡Â·Ï „È˙ÚÏ È· ‰¯ÈÊÁ‰ÏÂ ÈÓÓ ‰ÏËÈÏ¸                                         ·¢Ú Ò ˙ÂÎ¯· ¨ÈÏ·· „ÂÓÏ˙˛Æ

·È˙ ¨„ÚÏ ˙„ÓÂÚ ‡È‰ ˙‡Ê ∫˙‡Ê ˙‡ ¯Â˜ÁÏ ÌÎ··Ï Â˙ ¨‰Ê‰ Ï·‡· ÔÈ‡ÎÂ„Ó‰ ¨ÌÈÚ‚ÂÈÓ‰ ÂÈÁ‡¢

ÏÚ· ̈ ÂÈÁ‡ ÆÌÈÂ¯Á‡ ‰˙˘Ó ÍÎ ÌÈÂ˘‡¯ ‰˙˘ÓÎ ̈ Â˙˘È ÌÈ·¯ ̈ Â˙˘ ÌÈ·¯ Æ˙È˘‡¯· ÈÓÈ ̇ ˘˘Ó ‡Â‰

                                    ¢ÌÈÏ·‡ ÌÁÓ ÍÂ¯· ÆÌÎ˙‡ ÌÁÈ ˙ÂÓÁ¸·¢Ú Á ˙Â·Â˙Î ¨ÈÏ·· „ÂÓÏ˙˛Æ

Ï‡ ¯ÓÂÁ‰ ÌÏÂÚÓ ¯·ÚÓ Ï˘ ·Ï˘Î ‡Ï‡ ËÏÁÂÓ ÔÂÏ„ÈÁÎ ÌÈÈÁ‰ ı˜ ˙‡ ‰‡Â¯ ‰È‡ ˙È„Â‰È‰ ˙„‰

ÌÏÂÚ‰ ÔÂ‚Î ÌÈÂ˘ ÌÈÈÂÈÎÏ ÌÈ‚Â‰ Ï˘ Ì˙·˘ÁÓ·Â ˙ÈÓÓÚ‰ ‰·˘ÁÓ· ‰˙ÎÊ ¯˘‡ ¨˙¯Á‡ ‰ÈÂÂ‰

¯·ÚÓ ÏÚ ÂÊ ‰ÂÓ‡ „ˆ· ÆÌ‰· ‡ˆÂÈÎ ÏÎÂ Ô„Ú Ô‚ ¨Áˆ‰ ÈÈÁ ¨˘Ù‰ ˙Â¯‡˘È‰ ¨˙Ó‡‰ ÌÏÂÚ ¨‡·‰

‰ÓÂ‡Ï ˙ÒÁÈÈ˙Ó‰ ˙È„È˙Ú ‰ÒÈÙ˙ ˙·ˆÈ ¨„ÈÁÈÂ „ÈÁÈ ÏÎ Ï˘ Â˙ÂÓ ˙Ú· ˘Á¯˙Ó‰ ¨‰ÈÂÂ‰Ï ‰ÈÂÂ‰Ó

Æ‰ÈÈÁ˙Ï ÌÈ˙Ó‰ ÂÓÂ˜È ‰˙¯‚ÒÓ·Â ‰˘„Á ‰ÙÂ˜˙ ÏÁ˙ ‰È¯ÂËÒÈ‰‰ Ï˘ ‰ÙÂÒ· ∫‰ÏÂÎ

‰Ï‡ ÌÈ‡˘Â È˘ÏÂ ¨ÌÈÈÁ‰ Ï˘ Ì˘Ù ÔÂ·˘Á ˙ÈÈ˘ÚÏ ˙ÂÓ„Ê‰ Ì‚ Ì‰ Ì„‡ ˙¯ÈËÙ ÏÚ ·‡Î‰Â ·ˆÚ‰

ÌÈÎÏÂ‰ ÌÈÏ‚ÚÓ· ̄ ËÙ‰ Ï˘ ÂÈ„È„ÈÂ Â˙ÁÙ˘Ó È· ‚ÂÁ· ÌÈÎ¯Ú‰ ̈ ÌÈ·¯ ÌÈÒÎË·Â ̇ ÂÏÈÙ˙· ÈÂËÈ· Ô˙È

 ÔÂ˘‡¯‰ Ï·‡‰ ÚÂ·˘ ̈ ˙Ó‰ ̇ ÈÈÂÂÏ‰ ÒÎË ∫ÌÈ·Á¯˙ÓÂ¸¢‰Ú·˘‰¢˛¯Á‡Ï˘ ÌÈÂ˘‡¯‰ ÌÈÓÈ‰ ÌÈ˘ÂÏ˘ ̈

 ‰ÈÂÂÏ‰¸¢ÌÈ˘ÂÏ˘‰¢˛ÌÈ·Ï˘ ÆÈ˙˘‰ ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ÌÂÈ· ‰˘ ̄ Á‡ ‰˘ ÔÎÓ ̄ Á‡ÏÂ ̈ ‰Â˘‡¯‰ Ï·‡‰ ̇ ˘ ̈

ÌÚ ˙Â„„ÂÓ˙‰· Ì‰Ï ÚÈÈÒÏÂ ¨Ì„·Â‡ Ï‡ ÌÈÏ·‡‰ Ï˘ Ì˙ÂÏ‚˙Ò‰ ÍÈÏ‰˙Ï ÌÈ‡˙‰Ï ÌÈ¯ÂÓ‡ ‰Ï‡

Æ˘„Á‰ Ì·ˆÓ

Ì„‡ ÏÚ ‰·ÂÁ ÈÎ ¨‰ÎÏ‰· ¯·„ Ï˘ ÂÙÂÒ· Ú·˜ ‡¢Î ˜¯Ù ‡¯˜ÈÂ ¯ÙÒ· ÌÈ‰ÂÎ‰ ÈÈ„ ˙Â·˜Ú·

 Ô· ¨˙ÂÁ‡Â Á‡ ¨Ì‡Â ·‡ ∫ÂÈ·Â¯˜Ó ‰Ú·˘ ÏÚ Ï·‡˙‰Ï¸˙· Â‡˛ÌÈ¯Â‰‰ ÏÚ ˙ÂÏ·‡‰ Æ˙·Â Ô· ¨‚ÂÊ 

Æ„·Ï· ÌÂÈ ÌÈ˘ÂÏ˘ ˙Î˘Ó ‡È‰ ÌÈ·Â¯˜ ¯‡˘ ÏÚ ÂÏÈ‡Â ¨‰˘ ˙Î˘Ó

 ÂÊ ‰È‚ÂÒ· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ‚‰Ó‰Â ÌÈÈ„‰—¢˙ÂÈ‡¢ Ï˘ ·ˆÓ· Í˘Ó‰ ¨ÒÒÂ‚‰ È„È· ÈÂ„ÈÂ ˙¯ÈÓ‡· ÏÁ‰ 

 ‰Â˘‡¯‰ Ï·‡‰ ˙˘ ÌÂ˙· ‰ÏÎÂ ¨‰¯Â·˜Ï ‰¯ÈËÙ‰ ÔÈ· ÌÈÏ·‡‰ ÌÈÈÂˆÓ Â·˘—¨¯˙ÂÈ· ÌÈ·¯ Ì‰ 

ÌÈÁÂ˙Ù Â¯˙Â˘ ÌÈÈ˙ÎÏ‰‰ ÌÈÓÂÁ˙‰ ÔÓ Ì‰ ˙ÂÏ·‡ ÈÈÈÚ˘ ‰ÓÂ„Â ¨„Â‡Ó „Ú ÌÈÂÂ‚ÓÂ ÌÈ·Î¯ÂÓ

ÌÈËÒÎË· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈ¯·„‰ È¯˜ÈÚ ̇ ‡ ̃ ¯ Â‡·‰ ÔÏ‰Ï ÆÏ·‡Â Ï·‡ ÏÎÏ È˘È‡ ÈÂËÈ· ̇ ˙Ï È„Î ̈ ÌÈ˘ÈÓ‚Â

Æ¯ÂÚÈ˘ Ì‰Ï ÔÈ‡˘ ÌÈ¯·„ Ì‰˘ ¨ÌÈÂ˘ ÌÈÁÂÂ¯ ÌÈ‚‰Ó· Â˜ÒÚ ‡ÏÂ ¨ÌÈÒÎË·Â
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˙Ó‡‰ ÔÈÈ„ ˙Î¯·

∫Í¯·Ó Ì„‡ ˙¯ÈËÙ ÏÚ ‰Â˘‡¯Ï ÚÓÂ˘‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀc ¨ÌÃiÃ‰ ÔÀ‡¤ÓŒÆ˙

˙Ó‰ ˙ÈÈÂÂÏ ÒÎË

‰¯Âˆ· ‡¯· ‰ÓÓ˘ ‰Ó„‡‰ Ï‡ ¯ËÙ‰ ˙·˘‰ ∫‰ÏÂ„‚ ‰ÂˆÓÎ ˙·˘Á Ï‡¯˘È ¯·˜Ï Ì„‡ ˙‡·‰

‰˘ÚÓ ̈ ¢˙Ó‡ Ï˘ „ÒÁ¢Î ̇ ·˘Á ‰¯Â·˜‰ ÒÎË· ̇ ÂÙ˙˙˘‰ Æ¯˘Ù‡‰ ÏÎÎ Â˙¯ÈËÙÏ ÍÂÓÒÂ ̈ ˙„·ÂÎÓ

Æ˙È¯˘Ù‡ ‰¯ÂÓ˙ ÏÚ ‰·˘ÁÓ ÏÎ ÂÓÚ ÔÈ‡˘ „ÒÁ

¢‡˘È„˜ ‡¯·Á¢ È¯·Á ÌÈÂÎÓ‰ ¨Ì„È˜Ù˙ ‰Ê˘ ÌÈ˘‡Ï ‰¯Â·˜‰ ˙Î‡ÏÓ ‰¯ÒÓ ÌÈÈÈ·‰ ÈÓÈ Ê‡Ó

¸‰˘Â„˜‰ ‰¯·Á‰Ω˛ÈÎ¯ˆ ¯‡˘·Â ¯·˜‰ ˙Î‰· ¨ÌÈÎÈ¯Î˙· Â˙ÙÈËÚ· ¨˙Ó‰ ˙¯‰Ë· ÌÈÏÙËÓ Ì‰ Æ

Æ˙Â¯·˜‰ È˙· ˙˜ÊÁ‰·Â ‰¯Â·˜‰ ÒÎË ÏÂ‰È· Û‡Â ¨‰¯Â·˜‰

˙ÂÈÂÂÏ‰ ˙È··

 Ï·‡Â Ï·‡ ÏÎ Ï˘ Â„‚· ˘„· ‰Ë˜ ‰ÚÈ¯˜ ÔÈÎÒ ˙¯ÊÚ· Ú¯Â˜ ‡˘È„˜ ‡¯·Á‰ ˘È‡˘ ‚Â‰¸·‡ ÏÚ

ÔÈÓÈ „ˆ· ÌÈ·Â¯˜ ¯‡˘ ÏÚÂ Ï‡Ó˘ „ˆ· ÌÈÚ¯Â˜ Ì‡Â˛∫Í¯·Ó Ï·‡‰Â ¨

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀc ¨ÌÃiÃ‰ ÔÀ‡¤ÓŒÆ˙

Æ‰ËÓ ÈÙÏÎ ÚÂ¯˜‰ ˘„‰ ˙ÎÈ˘Ó È„È ÏÚ Ú¯˜‰ ˙‡ ÌÈÏÈ„‚ÓÂ

 שבמסגרתו נותן האדם גם דין וחשבון על מעשיו— ראיית המוות כשלב של סיום וסיכום החיים  וידוי:

 הצמיחה את המנהג שהנוטה למות מתוודה על חטאיו ומבקש שהמוות יכפר עליהם. מנהגים שונים—

התהוו באשר לקטעים הנאמרים במסגרת הוידוי, מהם קצרים ומהם ארוכים יותר. כגון:  "מודה אני

לפניך, ה' אלהי ואלהי אבותי, שרפואתי ומיתתי בידך. יהי רצון מלפניך, שתרפאני רפואה שלמה, ואם

 תהא מיתתי כפרה על כל חטאים, עוונות ופשעים שחטאתי ושעוויתי ושפשעתי לפניך. ותן—אמות 

ראה[חלקי בגן עדן, וזכני לעולם הבא, הצפון לצדיקים". ויש המציעים לומר גם את וידוי יום הכיפורים 

, פרקי תהילים שונים, פסוקי "שמע ישראל" ועוד כיוצא בזה.]גם לעיל, עמ' 29

 קובעת ש"חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה",]ברכות ט, ה[ המשנה      ברוך דין האמת:

והוא ביטוי לרעיון כי כל גורל האדם נובע ממקור אחד, וכי עליו להכיר בזה הן ברגעי שמחה הן ברגעי



˙ÙÈÏÂ˙ ‰ÁÈÈÌ Â·¯ÎÂ˙È‰Ì

42

‰ÏÈÙ˙Â ‰˘Ó ÈÚË˜ ¨ÂÏÚÂÙ·Â ¯ËÙ‰ Á·˘· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ¨ÌÈ„ÙÒ‰ ˙¯ÈÓ‡ ÏÏÂÎ ˙ÂÈÂÂÏ‰ ˙È·· ÒÎË‰

 ÔÎÂ ¨‰ÈÂÂÏ‰ Í¯ÂÚ ÈÙÓ ÌÈ¯Ó‡‰¸ÔÈÈÓ ˘È Ì‡˛∫¯ÓÂ‡Â Á˙ÂÙ ‰ÈÂÂÏ‰ Í¯ÂÚ˘ ÌÈ‚‰Â ˘ÈÂ Æ¢ÌÂ˙È ˘È„˜¢ 

Ú⁄·KŸÈÀa ‡ŒÔ–ÓÃ‰⁄ÏÃÏŸ‡ÕÓ«‡ ÏÕ ∫¯‰œÒŸzÃkÕa Ïœ÷Ÿ¿÷À·E ‰ÀÂ ÌÈXŸ‡œ‡ ÈÃzÀ‰

·ÀÏ ‡œÚ ÈBÈ⁄·Õc ∫‰TÃÓ ÚÕ‡ÃÈœa ÔÀ˙‡ÀÏ» ̈Ÿ‡À‡ ÔÃzÀÏ«‰ ‰ÕÂ ̈ _ŸÏœÙŸÕÓ Èœ‡ ÈÃzÀÚ ‰Àœ̇Ï „ÈœzÕÔ

cœÂ ÔÈŸÁŒ÷ŸÓ ÆÔ«aÕ‡ÃÈœa ÔÀ˙‡À —Ó œhœtÀÒ ‰ŸÁ»¯ÀÏ» Æ‰Ÿ‡À‡ ÔÃzÀÏ«‰ ‰Õ _—Ï œÓŸÚ Ì«˜ÀÙÀ¨¯

nXÀÂ ‰ŸÏ«˙ÕÚÀÂ Æ‰ŸÏœÙŸÕÓ Èœ‡ ÈÃzÀÚ ‰Àœ̇Ï „ÈœzÕc ÔœÂ ÔÈŸÁŒ÷Ÿ Ô«a—Ï œÙŸÕÓ ÈŒÏŒÓ _ÃÏŸÎÕÈ

‰ÃnŸÏÀÎœ‰ ÌÈÃwÀa ÷«„À‡»‰ _»¯Æ

 ÔÈ„‰ ˜Â„Èˆ ˙¯ÈÓ‡· ÌÈÎÈ˘ÓÓÂ¸ÏÁ‰ ¨ÌÈÂ¯Á‡‰ ÌÈËÙ˘Ó‰ ˙Ú·¯‡ ˙‡ ˜¯ ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â ˘ÈÂ

¢‰ˆÚ‰ ÏÂ„‚¢·˛∫

‰Ãz ¯»vÀÓœt ÌÈÀÚfl ¨«ÏkœÎ ÈÀc ÏŸÎTÀÓ ÂÈœ÷ŸtÀ‡ ¨ËÕ‡ Ï¤»ÓÀÂ ‰Ÿ‡ÕÔÈ

ÚÀÂŒˆ ¨ÏÃcœÂ ˜ÈŸÈÀ÷ÀÆ‡»‰ ¯

‰Ãz ¯»vÀÓœa ÌÈŸÎÀt Ï›ÚÃÓ ¨ÏœÈ È›Ó‡ÃÓ «Ï ¯Ãz ‰œÙŸÚÀ‰ ¨ÏÃgÃlœËÈ

aŸÓÃhÀ·» ‰ŸÓÃÚÃÓ ¨ÏÕÓœÓ» ˙ÈŸÁÃiŒ÷ „ÈX«Ó ¨‰ŸÂ Ï«‡ÃiÀÚÃÆÏ

אבות ג, א

. "דיין האמת" הוא מי שמשפטו צדק, והאדם]שם ט, ב[צער וכאב. נוסח הברכה מצוי אף הוא במשנה 

השומע בשורה רעה מצדיק עליו את הדין: כך קבע ה' ואין לערער על החלטתו.

 נוהגים שלא להספיד, ואלה הם:  ראשי— המתאפיינים באוירה של שמחה — בזמנים מיוחדים  הספדים:

חדשים, חנוכה ופורים, כל חודש ניסן וכל חודש תשרי, וכן בשלושה-עשר הימים הראשונים של חודש

סיוון. ויש הנוהגים להמיר את ההספדים בימים אלה בדברי פרידה קצרים מן הנפטר.

  המנהג לומר תפילה שבה מקבלים עליהם האבלים את גזירת ה' ומודים בצדקתה מתועדצידוק הדין:

. הפסוקים המצוטטים שם היוו את היסוד לתפילה כפי שהיא]עבודה זרה יח ע"א[כבר בתלמוד הבבלי 

לפנינו, המצויה בנוסח דומה בספרות הגאונים. נוהגים לא לומר תפילה זו בימים שבהם אין מספידים.

  לפרט, להסבירלתן דין וחשבון:  וכך לא תגיע לחטוא.   ואי אתה בא לידי עברה:   שים את לבך.  הסתכל:∞  
  הרמשים הניזוניםרמה ותולעה:       כינוי לזרע, טרם התהוות העובר.  טפה סרוחה:ולהצדיק כל שעשית בימי חייך.   

מגופת הנפטר.
מי  מעשה.   פעל: ה' וכל מעשיו הם צודקים וישרים, ואין בהם כל פגם.   —  ופירוש הפסוק כולו הצור תמים וכו':∞  

  בארץ ובשמים.במטה ובמעל: מי יוכל להורות לו כיצד לנהוג או לדרוש ממנו דין וחשבון?    יאמר וכו':

דברים לב, ד

שמואל-א ב, ו
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‰Ãz ¯»vÀÓœa  ÌÈŸÎÀÓ ÏÃÚ⁄◊ŒÓ ¨‰œÈ È›Ó‡Ã‡ ¯ÕÏÀÓ ÂÈÃz ‰ÃÚ⁄◊Œ‰ ¨‰ÀÓ«‡ÕÂ ¯ŸÚ›◊ŒÁ ¨‰ŒÒŒ„

ÁœpÀÏ ÌÀ˙ »ÃÚ⁄◊Œ·» ¨‰œÊŸ‰ ˙»ÎÃpŒÚ¤k „JŸ◊Œ‰ ¨‰Ã÷Oœ·ÈÀÂ ‰ÃÚ⁄◊ÕÆ‰

Ã̂cœa ̃ ÈŸÎÀc ÏŸÎTÀ‰ ÂÈÃz ̄ »vÀÓœ‡ ̈  ÌÈŒ‡ _WÃtÃÈœÓ» ÌÀÏÕÁU ‡⁄ÓœÁ ̈ ÌÈ⁄ÓÀ ÏÀÂ ‡Ÿ Ò»ÁÀ‡

ÚÃ‡ ÏÀ·» ˙«·Àœk ¨ÌÈœÏ ÈŸ‰ ^ÃqŸÏœÂ ˙«ÁÈŸ‰ÀÁU⁄ÓœÆÌÈ

Ã̂cœ‡ ˜ÈÃzÀÏ ‰Â‰È ‰Ÿ‰ÀÓœÏ» ˙ÈŸ‰ÃÁ⁄‡ ¨˙«È⁄÷Œa ¯ŸÈÀt ^Eœk Ô«„OÀÁ ¨˙«Á»¯ ÏÀÏœÏÈÀ‰

lŸÊ ^œÎŸ«¯ÕÏ »œÓŸÂ ¨˙«ÁŸÈœ‰Ÿ »ÈÀÚ ‡ÕÈŒa ^ÈŸÁU⁄ÓœÚ ÌÈÀÏÕt »ÈŸk ¨˙«Á»˜œÏ ÈŸ‡ ¨^À¨Ô«„

‰ÀÁU⁄ÓœÂ ÌÈŸ‰ÃqŸÏœÆ˙«ÁÈ

‡À‡ Ì@œa ÌŒ÷ ÔÀÀÈ ‰œ‰ŸÈŒ‡ «‡ ¨‰ŒÏŒ÷ ÛÀœÈ ÌÈœÁŸÈŒÓ ¨‰Ãi ‰œŸ̇k ¨«Ï Ô«¯Ÿ‰ ‡¿ÀÈÀÈ ‰œ‰ŸÈŒ¨‰

aÀc _»¯ÃiÃ‰ ÔÀ‡¤ÓŒÓ ¨˙ÕÓœÓ» ˙ÈŸÁÃiŒÆ‰

aÀk ̈ ‡»‰ _»¯œ‡ È¤ÓŒc ̇œÓ» ̈ «ÈŸË«÷Õ‰ ËÃk›a ÏŸÚÕÓ» ̈ «ÈŸ÷ÃlÕÏ ÌŸ‡ÀÁ Ì@Œ÷ŸÂ ««aŸ¨«ÈD

ÂŸ‰Ãk›Ï Ïœ÷ŸÈ@«‰ «ÓÀÈ ‰œzÕÆ»

ÈÀÚAŸk ‰Â‰È »œˆ ÈŒÓ ˜Cœ÷ŸtÀËŒz ¨^œŸ̂cÃa ˜Ÿ·@ŸÂ ^WŸœ̇ÊŸkŒa ‰Ÿ÷ÀÙŸËŒÂ ¨^Ÿ‡ÕÏ ÔÈŸ‰Ã‰YÕ¯

‡ÃÁÃÓ ¯œcÃ÷ ˙ÀÙŸËŒˆ ¨^Ãcœ‡ ˜ÈÃzÀÂ ¨‰Â‰È ‰ŸÈÀ÷ÀÓ ¯œ÷ŸtÀËŒÆ^È

cÃiÃ‡ Ô¤ÓŒÙ«÷ ¨˙Õˆ ËŒÂ ˜CŒ‡¤ÓŒa ¨˙Àc _»¯ÃiÃ‰ ÔÀ‡¤ÓŒ÷ ˙ŒkÀÓ Ïœ÷ŸtÀËÀˆ ÂÈŒÂ ˜CŒ‡¤ÓŒÆ˙

ŒÙŒk ÷ÀÁ ÏÃa ÈŸÈÀˆ ̈ ^CŒÓ ̃ CÀÏŸ‡ÀÈ ‰ŸÓœÈŸÂ ̂ŸÈÀÁU ̈ ^CÕÚ ÌÃt ÏŸÏÕËÈÃˆ ̇›È Ô‡ÀÂ ̈ ^CŸ˙›Ó‡Ã¯

ÏÃnÃÏŸ‡À‰ _ŒÈ ÛWÀÆ^C

bŸ‰ ÏIÀÚÕÀ̂Â ‰Ÿ‰ ·UÀÚ⁄ÏœÏÈœiÀ‡ ¨‰⁄÷ŒÚ ¯ÕÈŒt ^ÈŸÚ ˙«ÁRÃk ÏÀc ÏÃÎYÕÈ

  סבלן.ארך אפים:     .  ]כמסופר בסיפור העקידה[  יצחק הנעקד כשה:       חסד הנעשה למי שאינו ראוי לו.  חסד חנם:
,]מעל פני האדמה[  למחוק את שמנו זכרוננו למחות:      כל הנשמות מסורות בידי ה'.       פקדון כל רוחות: רחם.    חמל:

חשבונו ודינו:.   ]בעקבות זכריה ד, י[  אין דבר הנסתר ממנו ומשוטט הכל בעינו: תועלת, רווח.    יתרון:להמית.   
  מידתמדת שפטך: להטיל ספק.    להרהר:  תהיה זכאי.   תזכה:על פי הדין וחשבון שנותן האדם לפני ה' על מעשיו.   

ו"צאן ידך" הוא כינוי לעם ישראל על פי[  שארית עמך פליטת צאן ידך:  שתי ידיך, כל מהותך.   ימינך וידך:הדין.   
גדל.   ]בעקבות שמואל-ב כד, טז[  אמור למלאך המוות שלא ישלח בנו את ידו ותאמר למלאך וכו':     .  ]תהלים צה, ז

  מי שתוכניתו מופלאה ומעשיו עצומים.העצה ורב העליליה:

ים קיט, קלזתהל

ירמיה לב, יט
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aŸÕ‡ ÈÀÏ ¨Ì@ÀÕ̇Ï ˙Ÿ‡œk ÷ÈœÎTEÀÂ ÂÈŸÎœÙŸÓ ÈXÃÚ⁄ÏÀÏÀÆÂÈ

ÏŸ‰Ãbœk „ÈœÈ ÈÀ÷ÀÂ ÈX»ˆ ¨‰Â‰È ¯ŸÚ ‡¿ÃÂŸÏÀÀ̇Æ«a ‰

 ‰Â‰ÈÀÃ̇Â ¨ÔÃÏ ‰Â‰ÈÀÈ ¨ÁJŸ‰œ÷ ÈÕÓ ‰Â‰È ÌŸ·›Æ_T

ÂŸÈ ̈ Ì»ÁU ‡»‰ŸÎÃtÕÚ ̄ÀÂ Ô«ŸÈ ‡¿Ã÷ŸÁœÂ ̈ ˙ÈŸ‰œaYÀÏ ‰Ÿ‰À÷œ‡ ·ÈÃÂ ̈ «tŸ‡¿

ÈÀÚœk ¯ÈÀÁ Ï⁄ÓÀÆ«˙

∫ÌÂ˙È ˘È„˜ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÏ·‡‰

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

ם צב, טזתהלי

איוב א, כא

עח, לחתהלים 

.]את החוטא[  לא ישמיד ולא ישחית:       אין בו כל רע.  ולא עולתה בו:  על פי תוצאות התנהגותו.   וכפרי מעלליו:
  יעורר, ישלח.יעיר:  מרבה לשכך את כעסו.   והרבה להשיב אפו:

 ראה בכרך השבת, עמ' 205. קדיש יתום:

∫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·‡‰

ÌÈÏ·‡Â Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜
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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 ¸·Ú˘¯˙ ÈÓÈ ˙˘Â·‰∫ ‰ÃgÀÌ«Ï˛

aœÓŸÓ«¯ÀÈ ‡»‰ ÂÈÃÚ⁄◊Œ÷ ‰ÀÚ Ì«ÏÀÏÕ»È

ÂŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

 ¯·˜‰ Ï‡ ¯ËÙ‰ ˙‡ ÌÈ‡˘Â˘ ÔÓÊ·‡ Ï‡ ‰ÓÓ ÍÎ ¯Á‡Â Â¯·˜Ï Ï·ÂÈ ‰·˘ ˙ÈÂÎÓ‰ Ï‡ Â

¯·˜‰˛ÆÌÂ˙È ˘È„˜Â ÌÈÏ‰˙ È¯ÂÓÊÓ ˙¯ÈÓ‡ Ì˘Ï ÌÚÙÏ ÌÚÙÓ ¯ÂˆÚÏ ÌÈ‚‰Â 

∫¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â ˘È‡ ÏÚ

È›÷Õa ·ŸÒÕŒ̇Ú ¯ŒÏŸ ¨Ô«ÈaŸÕ̂÷ 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

 ˙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

ÌÂÏ˘ ‰˘ÂÚ ¸·Ú˘¯˙ ÈÓÈ ˙˘Â·‰∫ ÌÂÏ˘‰˛

ÂÈÏÚ ÌÂÏ˘ ‰˘ÚÈ ‡Â‰ ÂÈÓÂ¯Ó·

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚÂ

¸ÔÓ‡˛Æ

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

שבועות[  מזמור זה מכונה בתלמוד הבבלי בשם "שיר של נגעים" או "שיר של פגעים" ישב בסתר עליון:

, כיוון שהוא עוסק בדברים שונים העשויים לפגוע באדם ומבטיח הצלה מהם, ועל כן הוא הולם]טו ע"ב

סנהדרין קג[גם את טכס הלוויה. המזמור מתייחד בחילופי הגופים הדוברים בו, וכבר בתלמוד הבבלי 

 חילקו את פסוקיו בין אלהים ואדם.]ע"א-ב

מצודתי:     .  ]"סתר עליון", "צל שדי"[ בצילו של ה' ]"יושב", "יתלונן"[  המתפלל כמוהו כמי שחוסה ישב בסתר וכו':∞  
באברתו  מגפת מוות הנופלת על האדם פתאום.   מדבר הוות: מלכודת.    פח יקוש:מבצרי, המקום שמגן עלי.   

תהלים צא
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˙ ‡¿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∫^

˙ ‡¿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

Èœ‡TOÕœÂ ÈŸ‡ŒÚ¤ÕÚ »‰œ‡ «nÀ›Îœ· ÈŸÀ̂‡ ¨‰T⁄ÁÃlŸÕ̂Â »‰Ã‡⁄ÎÃaŸ∫»‰B

‡›È _WÀÓœ‡ ÌÈÃ◊ŸaœÚÈÕÂ ¨»‰Ÿ‡Ã‡YÕa »‰œÚ»÷ÈÀœ̇∫È

∫¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â ‰˘‡ ÏÚ

‡Õ÷ŒÁ ˙ÃÈœÓ ÏœÈ ÈœÓŸÀ̂ ¨‡ÂŸÁT›Ó ˜œtŸœÈœÓ ÌÈœÎŸ∫dT

aÀËÃa ÁÀÏ dÕa ·ÃÚŸÏÀÂ ¨dŸ÷ÀÏÀÈ ‡¿ ÏŒÁŸÒÀ∫¯

bŸÓÀÏÃŸ̇Â ·«Ë »‰Ÿk ¨ÚT ‡¿›È ÏŸÓÕÁ ÈÃiŒ‰ÈÀ∫

 הבטחתו הנאמנה אמתו:  שני סוגי מגינים ליוצא לקרב.   צנה וסחרה:       בכנפיו הפרושות יסוכך עליך.  יסך לך:
  ופירוש פסוק זה והפסוק שאחריו: המאמין יזכה להגנה מן האימה הנופלת עליולא תירא וכו':.   ]להגן על האדם[

בלילה, מחיצי האויב שאותם יורים באור יום, ממגפת הדבר המתוארת כהולכת בחשכה ופוגעת במי שעומד בדרכה,
  גם אם יפלו מכל צדדיך קרבנות רבים,יפל מצדך וכו': המתקיף את האדם כשודד לאור יום.   ]"קטב"[ומנגף ממית 

עליון שמת  כליונם של הרשעים הבא להם כגמול וכעונש על מעשיהם.   שלמת רשעים:אליך לא תגיע הרעה.   
  ופירוש הפסוק כולו:על שחל וכו':  כדי שלא תיכשל.   פן תגף:  תזדמן.   תאנה:  שכינתך במקום נעלה.   מעונך:

 ופירוש הפסוק כולו כי בי חשק וכו':     .  ]"פתן", "תנין"[ והנחש ]"שחל", כפיר"[המאמין ינצל מחיות רעות, האריה 
]"ידע שמי"[, ומי שהכיר בכוחו של ה' ]"אפלטהו"[ באהבתו לה' יזכה להצלה ]"חשק"[המושם בפי ה': האדם שדבק 

יזכה שהאל יהיה לו למשגב, למגן ומציל.

משלי לא
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cÀ÷YÀˆ ‰ŒÓŒÙ» ¯œ÷ŸzœÂ ¨ÌÈÃzÃÚÃa ◊ŸÁÕÙŒk ıÃtŒ‰ÈÀ∫

‰ÀÈŸÀ̇k ‰À‡flœÁ«Ò ˙«iÕÓ ¨¯œnŒÁYÀz ˜À·œÏ ‡ÈÃÁŸÓÀ∫d

ÂÃzÀa ÌJŸÏ „«ÚÃÈŸÏÀÂ ¨‰ÃzœzÕË ÔŒÏ ÛWŸ·Õ˙ÈÀÂ dŸÁ›Ï ˜ŸÃÚ⁄˙]Œ‰ÈÀ∫

ÊÀÓŸÓÀ◊ ‰ÀÂ ‰CÃzœwÀÁÕÓ ¨»‰œtŸÎ ÈXÃtŒ‰ÈÀ ÀËŸÚÀk ‰À∫ÌW

ÁÀ‚Ÿ· ‰TŸÓ Ê«ÚÀŸ̇Œ‰ÈÀÂ ¨ÃzŸ‡ÃnÕÊ ıŸÚ«¯›̇Œ‰ÈÀ∫

ËÀÚ⁄ÓÀk ‰œÒ ·«Ë ÈÃÁŸÈ ‡¿ ¨dTœÎŸaŒ· ‰ÃlÃÈŸÏÀ ‰Õ∫dT

ÈÀ‰ÈCÀ÷ œlŸÁÀ· ‰ÃkœÂ ¨¯«÷ÈŸÎÃtŒ‰ÈÀz ÀÓŸÙ »ÎÀÏŒ∫_

kÃtÀt dÀ◊YÀÏ ‰ŒÚÀœÂ ¨ÈŸÈÀ‰ÈCÀ÷ œlŸÁÀÏ ‰À‡Œ·Ÿ∫Ô«È

¿˙ ‡œÏ ‡TÈŸ·Õ˙ÈÀÓ dœgÀÏŒk ¨‚œÎ ÈÀa ÏÕ˙ÈÀÏ dÀ·‹÷ ÷Àœ∫ÌÈ

ÓÃ·YÃcœÚ ÌÈÀ◊ŸÀ̇l ‰À÷ ¨dÕÂ ÷Ÿ‡ÃbYÀÓÀÏ ÔŸ÷»·À∫d

a Ú@«ÃgŸÚÀa ÌÈXÃÚŸÏÀa ¨dŸ÷œ·ŸÚ «zœÊ ÌœOÕ‡ ÈÀ∫ıW

ÒÀÚ ÔÈDÀ◊ŸÀ̇Â ‰ÃzœÓŸk›Â ¨¯ÃÁ⁄ ¯«‚ÀŸ̇ÀÏ ‰ÃkŸÃÚ⁄œ∫È

ÚÂ Ê«Ÿ‰ÀÏ ¯@Ÿ÷»·ÀÂ ¨dÃzœ◊ŸÁÃÏ ˜Ÿ‡ Ì«ÈÃÁ⁄∫Ô«¯

tœ‰ÈÀt ÀŸ̇ÁÀ· ‰ŸÁÀÎŸÓÀÂ ¨‰ŸÁ ˙U«˙ŒÒŒÚ „ÃÏ ÏŸ«÷À∫d

ˆÙ«œiÀ‰ ‰⁄Ïœa ˙«ÎÈÕ˙ÈÀÂ ¨dŸÏŒÁŒÚ ÌÃŸ̂˙ ‡¿ ˙»Ï›Î‡Õ∫Ï

J· »ÓÀŒ‰ÈÀÂ ÃÈŸ‡ÃgŸ‰»¯Àa ¨ÃÚŸÏÀÂ dÃÈŸ‰ÃÏŸÏÀ∫d

Ua ˙«aÀÚ ˙«ÀÁ »◊ÀÈœÂ ¨ÏŸ‡ÃzŸÚ ÀÏœÚ ˙ÈÃk Ï‹lÀÀ∫‰

÷Œ‰ ¯MÃÁÕÂ ÔŸ‰Œ·Œ‰ ÏÃi›Ùœ‡ ¨ÈœgÀÈ ‰œ‡YÃ‰ ‰Â‰È ˙œ˙ ‡ÈœŸ̇‰ÃlÀ∫Ï

zŸÏ »ÀÓ dœtŸÈ ÈXÀ‰ÈCÀÂ ¨œ‰ÈÃÏŸ‰»ÏÀ· ÃgŸÚÀÓ ÌÈXÃÚ⁄◊Œ‰ÈÀ∫

  לביאור ולדיון בשיר זה, המשבח את האשה, ראה עמ' 149. את המילים "ותשחק ליוםאשת חיל:

 כמדבר על יום המוות, שאיננו מפחיד את האשה]ובמיוחד בהקשר של לוויה[אחרון" נוהגים לפרש 

לאור מעשיה הטובים בחייה.
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  לביאור ולדיון ראה עמ' 243.אשר יצר אתכם בדין:

הפותחת בביטוי "בעלמא[  קדיש זה זהה לקדיש יתום, אלא שהיחידה הראשונה שלו קדיש דאתחדתא:

˙Â¯·˜‰ ˙È··

∫Â˙ÒÈÎ ÌÚ ¯ÓÂ‡ ÌÂÈ ÌÈ˘ÂÏ˘ Í˘Ó· È„Â‰È ˙Â¯·˜ ˙È·· ¯˜È· ‡Ï˘ ÈÓ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷ŒÈ ¯ÀÃ̂‡ ¯ŒŸ̇ÎŒa ÌÃcœÂ ¨ÔÈŸÊÀÂ ÔŸÎœÏŸkÕÏ

‡ŒŸ̇ÎŒa ÌÃcœÂ ¨ÔÈŸ‰ÕÓœ‡ ˙ÈŒŸ̇ÎŒa ÌÃcœÂ ¨ÔÈŸÚB«ÈÃÓ œÒŸtÃk ¯‹lŸÎŒa ÌÃcœÂ ¨ÔÈŸÚ ‡»‰Àœ̇„È

ÏŸ‰ÃÁ⁄˙«ÈŸÎŒÏ» ÌŸiKÕ‡ ÌŒŸ̇ÎŒa ÌÃcœa ÆÔÈÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰ŸÁÃiÕ‰ ‰ÃnÕœ̇ÆÌÈ

‡ÃzÀb ‰œÏ ¯«aŸÏ«ÚÀ‡ Ì⁄IÀÓ ¨ÈŸÁÃiÕÓ ‰Õœ̇‡ ÌÈÃzÀÏ ·U ¨‰Ÿ÷«‰œÚÈÃÓ ¨ŸÎÃÏŸkÕÁ ÏÃiœÌÈ

aŸÁŒÒŒÓ ¨„ŸÁÃiÕÓ ‰Õœ̇a ÌÈŸÁU⁄ÓœaU ÌÈœÓ«Ò ¨ÌÈÕÙ« _ŸÏœÂ ¨ÌÈŸÙ«¯ÕÏ«Á ‡œÓ» ¨ÌÈÃzœ¯È

‡⁄Ó» ¨ÌÈX»ÒŸiKÕ‡ Ì¤»ÓÀÏ «˙œ÷ÈÕÕÚ ÈÀÙÀÓ Æ¯œÎ ÈÀa ^«ÓÃÚÃb ÏŸÓ» ˙«¯»·œÓ«c ÈŒl ‰À¨_

ÓŒÏŒÓ _ÕÓœÓ» ˙ÈŸÁÃiŒÓ» ‰ÃŸ̂ÓœÁÈÃÈ ŸÚ»÷ÀÂ Æ‰ŸŒ‡¤ÓÀ‡ ÔÃzÀÏ ‰Ÿ‰ÃÁ⁄Ó ˙«ÈÕœ̇ÆÌÈ

∫‡˙„Á˙‡„ ˘È„˜ ÌÈÏ·‡‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ Â¯·˜· ¯ËÙ‰ ˙ÓË‰ ¯Á‡Ï

ÈœŸ̇bÃcÃÂ ÏŸÈœŸ̇cKÃ÷ ÷ŸÓÕaU dÀa Æ‡ŸÚÀÏŸÓÀc ‡œÈ

Ú ‡»‰Àœ̇Ï „ÈŸ‡œŸ̇ÁÃcÀÀ̇Ï» ¨‡Ÿ‡ÃÁ⁄ÈÀ‡À‰

ÓÕÃ̇iÀÏ» ¨‡Ÿ‡ÃqÀÈ ‡JÀŸ̇Ï Ô«‰ŸÁÃiÕÚ ÈÀÏŸÓÀ¨‡

Ï»ŸÓœ·ŸÕzYK ‡ÀÈ ÈD ‡Ÿ÷»¯ŸÏÕÏ» ¨ÌŸ÷ÃÎŸÏÀÏÀ‡

‰ÕÎÈŸÏÕa dŸ‚ÃeÃÏ» ¨dŸÓŒÚŸt ¯KÀÏŸÁÀÀ ‡‹ÎŸ‡TÀ‰

Óœ‡ ÔÃÚYÀÂ ¨‡ŸÏÃ‡⁄À̇·Àt ‡ÀÏŸÁÀÀ÷ ÈD ‡ŸÓÃiÀ‡

ÏŸ‡ÃŸ̇Â ¨dVŸÈÃÓŸÏœ÷ER _ÈÀa ‡Ÿ‡»‰ _ÈX

aŸÓÃÏŸ˙»ÎÕÂ dœÂ ¨dVJÈŸÈÃŸ̂ÓÃt Á‹JYÕÂ dœ·VJÈ

ÓŸ÷œÁÈÕ d¸‡ÀÓÕÔÆ˛a ŸÁÃiÕ·» Ô«ÎÈŸÓ«ÈÕ·» Ô«ÎÈŸÁÃiÕÈ

cŸÎÀa ÏÕÈ ˙Èœ◊Ÿ‡TÕa ¨ÏÃÚ⁄‚ÀÏÀ·» ‡œÊŸÓÃ¨·ÈXJ Ô

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

ÌÈÏ·‡‰∫ÌÂ‚¯˙ÌÏÂÚ· ÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ̆ „˜˙ÈÂ Ï„‚˙È 

˙‡ ˙ÂÈÁ‰ÏÂ ¨˘„Á˙‰Ï „È˙Ú˘

¨ÌÏÂÚ ÈÈÁÏ Ì˙Â‡ ‡È·‰ÏÂ ¨ÌÈ˙Ó‰

˙‡ ÌÈÏ˘‰ÏÂ ¨ÌÈÏ˘Â¯È ¯ÈÚ‰ ˙‡ ˙Â·ÏÂ

‰¯Ê ‰„Â·Ú ¯Â˜ÚÏÂ ¨‰ÎÂ˙· ÂÏÎÈ‰

ÌÈÓ˘‰ ˙„Â·Ú ˙‡ ·È˘‰ÏÂ ¨ı¯‡‰ ÔÓ

‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ ÍÏÓÈÂ ¨‰ÓÂ˜ÓÏ

·¯˜ÈÂ Â˙ÚÂ˘È ̇ ‡ ÁÈÓˆÈÂ ̈ Â„Â·ÎÂ Â˙ÂÎÏÓ·

 ¨ÂÁÈ˘Ó ˙‡¸ÔÓ‡˛ÆÈÈÁ·Â ÌÎÈÓÈ·Â ÌÎÈÈÁ· 

¨·Â¯˜ ÔÓÊ·Â ‰¯‰Ó· Ï‡¯˘È ˙È· ÏÎ

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â
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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‡ ¸·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 ¸·Ú˘¯˙ ÈÓÈ ˙˘Â·‰∫ ‰ÃgÀÌ«Ï˛

aœÓŸÓ«¯ÀÈ ‡»‰ ÂÈÃÚ⁄◊Œ÷ ‰ÀÚ Ì«ÏÀÏÕ»È

ÂŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

‡ÀÓÕÆÔ

 ÌÈÏ‰˙ ¯ÂÓÊÓ ÌÈ¯ÓÂ‡Â¸Ê¢Ë ¯ÂÓÊÓ ˙‡ ¯ÓÂÏ Ï·Â˜ÓÂ˛˙‡ ÌÈÓ˙ÂÁ ÆÌÂ˙È ˘È„˜ ¯Ó‡ ÂÈ¯Á‡ÏÂ 

∫ÂÊ ‰ÏÈÙ˙ ˙¯ÈÓ‡· ‰¯Â·˜‰ ÒÎË

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

ÌÈÓÏÂÚ˛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

ÌÂÏ˘ ‰˘ÂÚ ¸ ∫‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú·ÌÂÏ˘‰˛

ÏÎ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÌÂÏ˘ ‰˘ÚÈ ‡Â‰ ÂÈÓÂ¯Ó·

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â Ï‡¯˘È

¸ÔÓ‡˛Æ

 רחבה יותר, ועל כן הוא קרוי גם "קדיש הגדול". יחידה זו כוללת בין השאר]די הוא עתיד לאתחדתא"

הזכרה של תחיית המתים ושל העולם הבא, ועל כן נמצאה ראויה להיכלל בקדיש הנאמר בטכס הלוויה.

מעיקרו של דבר נאמרה יחידה זו כבר בימי הגאונים, אחרי לימוד תורה בעל פה בציבור, ורק במהלך

הזמן הועברה אל טכס הקבורה. "קדיש דאתחדתא" נאמר גם בשעת טכס סיום לימוד פומבי של מסכת

 שריד מתפקידו המקורי.—מן התלמוד 

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡Â

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜
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∫˘È‡Ï‡ÕÓ ÏÀÏÕÁU ‡⁄ÓœÎ«÷ ÌÈÕa ÔÃnŸÓ«¯œ‰ ¨ÌÈÃÓŸÕ̂Ó ‡ŸÁ»À ‰Ÿ«ÎÀÚ ‰Ãk ÏÃŸÙÕÈ

‰ÃgŸÎœÈÀa ¨‰ŸÓÃÚ⁄÷«„O ˙«ÏœË» ÌÈŸk ÌÈX«‰ŸÊ›‰Ã‰ ¯ÀÚÈNTÃÓ ÃÊŸ‰œÏ ¨ÌÈXÈŸœ÷ŸÓÃ ˙¸ÈÂÏÙ

ÈÂÏÙ Ô·˛ ÷Œ‰ÀÏÃÏ _ŸÏ«ÚÀa ¨«ÓÃÚ⁄÷ ¯»·Œ‡ŒzÕˆ ÔŸa ‰J@ŸÚÃ‰ „ÃÊŸkÀ ˙Uœ÷ŸÓÀa Æ«˙Ÿ‚ÃÚ ÔÕÔC

zŸ‰ÕÓ ‡ŸÁ»ÀÏ Æ«˙ÀÎÕa ÔÃÚÃ‰ ÏÀÁU⁄ÓœÈ ÌÈÃÒŸzœa »‰VÈŸÒÕŒ̇k ¯ŸÀÙÀÏ ÂÈŸÏ«ÚÀÓœÂ ¨ÌÈŸÈœŸ̂¯]

aœŸ̂‰ ¯«¯ÃÁÃiœ‡ ÌÈŒ ˙œ÷ŸÓÀ ‡»‰ ‰Â‰È ¨«˙ÃÁ⁄ÏÀÂ ¨«˙ŸÈÀÁ»Ãa Ÿ÷ÀÚ Ì«ÏÃÓ Ïœ÷ŸkÀ¨«·

ÂŸ›Ó‡Ã‡ ¯ÀÓÕÆÔ

∫‰˘‡Ï‡ÕÓ ÏÀÏÕÁU ‡⁄ÓœÎ«÷ ÌÈÕa ÔÃnŸÓ«¯œ‰ ¨ÌÈÃÓŸÕ̂Ó ‡ŸÁ»À ‰Ÿ«ÎÀÚ ‰Ãk ÏÃŸÙÕÈ

‰ÃgŸÎœÈÀa ̈ ‰ŸÓÃÚ⁄÷«„O ̇ «ÏœË» ÌÈŸk ÌÈX«‰ŸÊ›‰Ã‰ ̄ÀÚÈNTÃÓ ÃÊŸ‰œÏ ̈ ÌÈXÈŸœ÷ŸÓÃ ̇¸˙ÈÂÏÙ

ÈÂÏÙ ˙·˛ ÷Œ‰ÀÏŸÎÀÏ ‰ŸÏ«ÚÀÓÀa ¨dÃÚ⁄÷ ¯»·Œ‡ŒzÕˆ ÔŸa ‰J@ŸÚÃ‰ „ÃÊŸkÀ ˙Uœ÷ŸÓÀÀ̇a ÆdŸ‚ÃÔ

ÚÕz ÔCŸ‰ÕÓ ‡ŸÁ»ÀÀ̇Ï ÆdÀÎÕa ÔÃÚÃ‰ ÏÀÁU⁄ÓœÈ ÌÈÃÒŸzœ‰WÈÀa ŸÒÕŒ̇k ¯ŸÀÙÀÏ ÂÈŸÏ«ÚÀÓœ¨ÌÈ

ÂŸÈœŸ̂a ¯]œŸ̂‰ ¯«¯ÃÁÃiœ‡ ÌÈŒ ˙œ÷ŸÓÀÀ̇ ‡»‰ ‰Â‰È ¨dÃÁ⁄ÏÀÀ̇Â ¨dŸÀ̇Á»Ãa Ÿ÷ÀÚ Ì«ÏÃÏ

Óœ÷ŸkÀ·ÀÂ ¨dŸ›Ó‡Ã‡ ¯ÀÓÕÆÔ

ÌÈ¯·ÂÚÂ Ì‰ÈÏÚ ̇ ‡ ÌÈˆÏÂÁ ÌÈÏ·‡‰ Æ˙Â¯Â˘ È˙˘· ÌÈ„ÓÂÚ ‰ÈÂÂÏ· ÌÈÙ˙˙˘Ó‰ ÌÈ¯·‚‰˘ ÌÈ‚‰Â

∫ÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÌÈÓÁÓÂ Æ˙Â¯Â˘‰ ÔÈ·

‰ÃnÀÈ Ì«˜ŸÃÁÕ‡ ÌŒŸ̇ÎŒa ÌŸ÷ _«˙Ÿ‡À‡ ¯⁄·ÕÏÕˆ ÈœÂ Ô«iœ÷»¯ÈÀÏÃÈœÆÌ

 באשכנז של ימי הביניים, לאחר מסעי הצלב, החל המנהג לומר תפילות לזכר הנפטרים. אל מלא רחמים:

 שעיקרה הבקשה שהנפטר "ינוח בשלום על משכבו", "על [ויש גורסים:—תפילת "אל מלא רחמים" 

. תפילה זו]ואולי בעקבות גזירות ת"ח ות"ט[ נתחברה ככל הנראה במאה הי"ז —תחת] כנפי השכינה" 

]ראה בכרך השבת, עמ' 322[נאמרת בציבור גם בתפילת מנחה של שבת הקודמת ליום הזכרון לנפטרים 

וכן בשלושת הרגלים וביום הכיפורים.

=[ לדאבה ]תוסיפו[  הנוסח המלא של ברכת ניחום האבלים מסתיים במילים "ולא תוסיף המקום וכו':

שהלך לעולמו:  מאירים, בוהקים.   מזהירים:  דרגה, מעמד.   מעלות:  תן שלוה של אמת.   :המצא מנוחה נכונה∞  
 המקום בעולם     צרור החיים: יאסוף אל צרור.     יצרור: הקב"ה.    בעל הרחמים:מת ועבר לעולם הבא המזומן לו.   

והשווה[  הידבקות נשמת הנפטר בה' היא חלקו לעולם הבא ה' הוא נחלתו:הבא שבו נאספות נשמות הצדיקים.   
ולא  יסבול יסורים שלאחר[  בקברו על משכבו:     .  ]דברים י, ט: "לא היה ללוי חלק ונחלה עם אחיו, ה' הוא נחלתו"

  הקב"ה.המקום:.   ]המוות
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∫‰ÏÈË‰ ˙Ú· ÌÈ¯ÓÂ‡‰ ˘ÈÂ ¨˙Â¯·˜‰ ˙È·Ó ‰‡ÈˆÈ‰ ˙Ú˘· ÌÈÓ· ÌÈÈ„È‰ ˙‡ ÏÂËÈÏ ÌÈ‚‰Â

aœlÃ‰ ÚÃnÀÂŒÏ ˙ÀŒÃ̂Ó» ¨ÁÀÁÀ‡ ‰⁄IÀc ‰Â‰È ÈœÓŸÚÀÓ ‰ÕÚÃk ÏÀt ÏÀœÂ ¨ÌÈŸÁŒtYÃÚ ˙Ã«n

ÈÀÒœÓ ¯ÈÕÚÃk ÏÀ‰ ÏÀ‡Àk ¨ıWœc ‰Â‰È ÈœaÕÆ¯

 ‰Ï˜ ‰„ÂÚÒ Ì‰Ï ÌÈ˘È‚ÓÂ ¢‰Ú·˘¢ Â·˘È Â·˘ ˙È·Ï ÌÈÎÏÂ‰ ÌÈÏ·‡‰¸¢‰‡¯·‰ ˙„ÂÚÒ¢ ‰ÈÂ¯˜‰˛Æ

¢‰Ú·˘‰¢

 ‰ÈÂÂÏ‰ Ê‡Ó˘ ÌÈÓÈ‰ ˙Ú·˘·¸Ì‰·˘ ÔÂ˘‡¯‰ ‡Â‰ ‰ÈÂÂÏ‰ ÌÂÈ ¯˘‡Î˛ ˙È·· ÌÈÏ·‡‰ ÌÈ·˘ÂÈ ¸˘ÈÂ

¯ËÙ‰ ˙È·· ˙·˘Ï ÌÈ„ÈÙ˜Ó˛ÏÂÁ‰ ˙ÂÓÈ· ÌÈ‡· Ì‚ Ì˘ÏÂ ÌÂÈ‰ ˙ÂÏÈÙ˙ ÏÎ ˙ÂÓÈÈ˜˙Ó Ì˘ ¨

 ÆÌÓÁÏÂ ÌÈÏ·‡‰ ¯Úˆ· Ì˙ÂÙ˙˙˘‰ ˙‡ ÚÈ·‰Ï ÌÈ˘˜·Ó‰ ÌÈ˘‡‰¸‡ÈÒ‰¯Ù· ÌÈ‚‰Â ‡Ï ˙·˘·

ÆÌÈÏ·‡‰ ˙‡ ÌÈÓÁÓ ÔÈ‡Â ˙ÂÏ·‡‰ ÈÈ„·˛

∫Ì‰Ï ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈÏ·‡‰ ÔÓ ÌÈÓÁÓ‰ ÌÈ„¯Ù ¨ÌÈÓÂÁÈ‰ ¯Â˜È· ¯Á‡Ï

‰ÃnÀÈ Ì«˜ŸÃÁÕ‡ ÌŒŸ̇ÎŒ Ì¸˙«‡Ÿ ^Ø˙«‡ À_˛a Ÿ÷ _«˙Ÿ‡À‡ ¯⁄·ÕÏÕˆ ÈœÂ Ô«iœ÷»¯ÈÀÏÃÈœÂ ¨ÌŸ‡¿

Ò«˙œ »ÙÈ¸Ò«˙œÛÈ Ø Ò«˙œÙÈœÈ˛Ï Ÿ‡A⁄·ÀÆ„«Ú ‰

∫¯˙ÂÈ ¯ˆ˜ ÁÒÂ ‰Ê ÌÂ˜Ó· ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ

Óœ‰ ÔÃgÀÓÃÈœz ÌŸ‹ÁÀ »Ó¸zŸ‹ÁÀ ÌØz Ÿ‹ÁÀÓœÈ˛Æ

ישעיה כה, ח

 מסתפקים בבקשה— כשחווית המוות היא טרייה וכואבת — עוד", אלא שבבית הקברות ]לדאוב, לכאוב

שה' ינחם את האבלים, כיוון שמוקדם עדיין להביע את התקוה להסתלקות הצער מן האבלים. נוסחת

.]"השם ינחמך עם שאר אבלי ציון"[ מימי הביניים — בנוסח שונה במקצת —ניחום האבלים מוכרת 

  דברי הנביא נדרשים כאן כהבטחה לעתיד לבוא:  המוות, הדמעה, הצער והעלבוןבלע המות וכו':

ייעלמו מן העולם.

, ונוהגים]ביצה, עדשים, כעכים[  סעודה זו מורכבת בעיקר ממאכלים שצורתם עגולה סעודת הבראה:

לפרש זאת כסמל למחזוריות החיים:  "דור הולך ודור בא". השם "הבראה" ככינוי לסעודה שלאחר

שמואל-[הקבורה גזור מן המסופר על דוד:  "ויבוא כל העם להברות את דוד לחם" לאחר קבורת אבנר 

.]ב ג, לה

  לדאוב, לחוש צער.לדאבה:∞   יעלים ויכלה.   ]ה'[  בלע:
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 ÆÂ¯˜Â··Â ̇ ·˘ ÏÈÏ· ̇ ÒÎ‰ ̇ È· Ï‡ ̇ ÎÏÏ ÌÈÏ·‡‰ ÌÈ‚‰Â ¢‰Ú·˘¢‰ ÍÂ˙·˘ ̇ ·˘‰ ÌÂÈ·¸˙ÏÈÙ˙

Æ¢‰Ú·˘¢‰ ÍÏ‰Ó· ÌÈ·˘ÂÈ Â·˘ ÌÂ˜Ó· ÏÏÙ˙‰Ï ‚Â‰ ̇ ·˘ Ï˘ ‰ÁÓ˛ÌÈÈ˙ÓÓ ÌÈÏ·‡‰ ̇ ·˘ ÏÈÏ· 

 ¢ÌÈÏ·‡ ÌÂÁÈ¢ È‡·‚‰ ÊÈ¯ÎÓ Ê‡ Æ¢È„Â„ ‰ÎÏ¢ ̇ ¯È˘ ̄ Á‡Ï „Ú ̇ ÒÎ‰ ̇ È·Ï ıÂÁÓ¸˙‡¯˜Ï Â‡ˆ¢ ∫Â‡

¢ÌÈÏ·‡‰˛ÆßÂÎÂ ¢ÌÁÈ ÌÂ˜Ó‰¢ ˙¯ÈÓ‡· Ì˙Â‡ ÌÁÓ Ï‰˜‰˘Î ÌÈÒÎ Ì‰Â 

 ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ˙‡ ÌÈÎ¯·Ó˘Î¸±∑¥ ßÓÚ ¨ÔÏ‰Ï ‰‡¯˛∫ÌÈÈÂÈ˘ ‰˘ÂÏ˘ ‰· ÌÈÏÁ ÌÈÏ·‡‰ ˙È·· 

¸‡˛ÌÈÏ·‡ ÌÁÓ Í¯·¢ ËÙ˘Ó· ¢ÂÏ˘Ó ÂÏÎ‡˘ Í¯·¢ ‰ÓÊ‰‰ ËÙ˘Ó ˙‡ ÌÈÙÈÏÁÓ ÔÂÓÈÊ·

 ¢ÂÏ˘Ó ÂÏÎ‡˘¸ÂÊ ‰ÓÊ‰ ÏÚ ‰ÚÓ· ÔÎÂ˛Æ

¸·˛‰¯‰Ó· ̆ „Â˜‰ ̄ ÈÚ ÌÈÏ˘Â¯È ‰·Â¢ ‰ÓÈ˙Á‰ ÌÂ˜Ó· ̈ ¢ÌÈÏ˘Â¯È ‰Â·¢ ̇ Î¯· ̈ ˙È˘ÈÏ˘‰ ‰Î¯··

∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ¢ÔÓ‡ ÆÌÈÏ˘Â¯È ÂÈÓÁ¯· ‰Â· ß‰ ‰˙‡ ÍÂ¯· ÆÂÈÓÈ·

ÃÁÕ‡ ‰Â‰È Ì¤‰¿Õ‡ »ÈŒ‡ ˙⁄·ÕÏÕˆ ÈœÂ Ô«iŸ‡Œ‡ ˙⁄·ÕÏÕÈ ÈŸ÷»¯ÀÏÃÈœÂ ÌŸ‡Œ‰ ˙À‡⁄·ÕÏœÌÈ

‰ÃnœŸ̇‡ÃaŸÏœa ÌÈÀ‡Õ·Œ‰ ÏÃfŒ Æ‰ÃÁ⁄ÓÕÓ ÌÕ‡Œ·ŸÏÀÂ ÌŸ◊ÃnŸÁÕÓ Ìœ«‚ÈÀk ̈ ÌÀ‡Àk ̄ »ÓŸ‡œ÷È

‡⁄÷Œ‡ ¯œz «nŸÃÁ⁄ÓŒk »pÕ‡ ÔÀ›Îœ‡ È⁄ÃÁŒÓŸÎŒ·» Ìœ÷»¯ÈÀÏÃÈœz ÌŸ‹ÁÀÆ»Ó

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰ŸÃÁÕ‡ Ì⁄·ÕÏœ«·» ÌÈÕÈ ‰Ÿ÷»¯ÀÏÃÈœÆÌ

¸‚˛∫ÂÊ ‰˜ÒÈÙ· ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ˙¯ÈÓ‡ ˙‡ ÌÈÓÈÈÒÓ ˙È˘ÈÏ˘‰ ‰Î¯·‰ ¯Á‡Ï

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ̈ ‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‰ ̈ ÌÀ‡Õ‡ ÏÀ·œÓ »ÈÃÏŸkÕ‡ »Ãcœ‡«b »VÈ⁄ÏÕ»

÷«„OÕÈ ÷«„O »ÃÃÚ⁄‰ Æ·SÃnŒÏŒ‰ _ÃÁÃ‰ ÈÃÂ ·«hŸ‰ÃnÕËœ‡ ̈ ·ÈÕ‡ Ï¤ÓŒÙ«÷ ̇Õa ËŸŒ̂¨˜C

ÁL«ÏÃ ŸÙÀ÷ ˙«÷Ãlœa ËÈŸÏ«ÚÀÏ «ÓÃÚ⁄k ˙«◊œÂ ««ˆYÃ‡⁄ÃÁŸÚ »ÃÂ «nÃÚ⁄·ÀÂ ÆÂÈ@ŸÚÃÏ

‰Ãk›‡ Ï⁄ÃÁŸÁ »ÃiÀ·œÏ ÌÈŸÏ» «Ï ˙«„«‰Ÿ·Àt ¯B«b ¨«ÎYŸÈ ‡»‰ ¨˙«ˆTœ‚Ÿc›‡ ¯Œ˙

‰ÃtœˆYÀ‰ ‰Ãf›Ó ̇ ‡ÕÚÀÏÕÓ» »ÈÕÚÃÚ ÏÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕa ÏŸÁU⁄Óœ◊«Ú ÆÌÈŒ÷ ‰Àa Ì«ÏœÓŸÓ«¯ÀÂÈ

È ‡»‰ÃÚ⁄◊Œ÷ ‰ÀÚ Ì«ÏÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÚ ÏÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

  כינויגודר פרצות:.   ]והוא יסוד ברכת "ברוך דיין האמת"[ על הרעה ועל הטובה      ולברכו: ממית.    לוקח נפשות:∞  
  החלל שנוצר עם מותו של מי שמתאבלים עליו.הפרצה הזאת:.   ]בעקבות ישעיהו נח, יב[לקב"ה הממלא כל חסרון 

  שינוי נוסחת הזימון והוספת קטעים אחדים במהלך ברכת המזון מתועדיםברכת המזון בבית האבלים:

בספרות הגאונים.

 ישעיה סו, יג
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ÌÂ˙È ˘È„˜

˙ÂÓÂ˜Ó· ÌÈÏ·‡‰ ÌÈ·‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰ÈÂÂÏ‰ ̄ Á‡Ï˘ ÌÈÂ˘‡¯‰ ÌÈ˘„ÂÁ‰ ̄ ˘Ú≠„Á‡·˘ ̇ ÂÏÈÙ˙‰ ÏÎ·

 ÌÂ˙È ˘È„˜ ‰ÏÈÙ˙· ÌÈÂ˘¸ ¥¥ ßÓÚ ¨ÏÈÚÏ ‰‡¯¸˘È„˜‰ ¯Ó‡ ¨ÂÈ¯Â‰ ÏÚ Ï·‡˙Ó‰ Ô· ÂÈ‡ Ï·‡‰ Ì‡Â

ÌÂÈ ÌÈ˘ÂÏ˘ Í˘Ó ˜¯˛˛˙‡ ¯ÈÎÊ‰Ï ÌÈ‚‰Â ÔÎ ÆÈ˙˘‰ ÔÂ¯ÎÊ‰ ÌÂÈ·˘ ˙ÂÏÈÙ˙‰ ÏÎ· Ì‚ ¯Ó‡ ˘È„˜‰ Æ

˙ÂÓ˘‰ ̇ ‡ ̄ ÈÎÊ‰Ï ÌÈ‚‰Â‰ ̆ ÈÂ ̈ ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ·Â ÌÈÏ‚¯‰ ̇ ˘ÂÏ˘· ̇ ÒÎ‰ ̇ È·· ÌÈ¯ËÙ‰ ̇ ÂÓ˘

 ‰˘‰ ÌÂÈÏ ˙Ó„Â˜‰ ¨˙·˘ Ï˘ ‰ÁÓ ˙ÏÈÙ˙·¸≥≤≤ ßÓÚ ¨˙·˘‰ Í¯Î· ‰‡¯˛Æ

¯·˜Ï ‰ÈÈÏÚ

ÔÎÓ ¯Á‡Ï „ÈÈÓ ÌÈ‚‰ÂÂ ¨˙È¯Á˘ ˙ÏÈÙ˙ ¯Á‡Ï „Ú ˜¯ ÌÈÏ·‡‰ ÌÈ·˘ÂÈ ‰ÈÂÂÏ‰ Ê‡Ó ÈÚÈ·˘‰ ÌÂÈ·

ÏÎ· ÔÎÓ ̄ Á‡Ï ÔÎÂ ̈ ‰ÈÂÂÏÏ ‰˘‰ ÌÂÈ·Â ÌÈ˘ÂÏ˘‰ ÌÂÈ· Ì‚ ÌÈ‡· ̄ ·˜‰ Ï‡ Æ˙Â¯·˜‰ ̇ È· Ï‡ ̇ ÂÏÚÏ

˜¯ ˙‡Ê ÌÈ˘ÂÚ‰ ˘È Í‡ ¨ÌÈ˘ÂÏ˘‰ ÌÂÈ· ÏÏÎ Í¯„· ‰˘Ú ‰·ˆÓ‰ ÈÂÏÈ‚ Æ‰¯ÈËÙ‰ ÌÂÈ· ‰˘Â ‰˘

 Æ‰˘‰ ÌÂÈ·¸ÆÌ‰Ï ÍÂÓÒ ÌÂÈ· ¯·˜Ï ÌÈÏÂÚ ‚Á· Â‡ ˙·˘· ÏÁ ‰˘‰ ÌÂÈ Â‡ ÌÈ˘ÂÏ˘‰ ÌÂÈ Ì‡˛

 ÌÈÏ‰˙ È¯ÂÓÊÓ ‰ÓÎ ÏÈÚÏ ˙Â¯ÎÊ‰ ˙ÂÈÂÓ„Ê‰‰ ÏÎ· ÌÈ¯ÓÂ‡ ¯·˜‰ „ÈÏ¸ÌÈ¯ÂÓÊÓ ˙‡ ¯ÓÂÏ Ï·Â˜ÓÂ

Ï˜ ¨„˜ ¨‡ˆ ¨·Ú ¨ÊÈ ¨ÊË ¨‚Ï˛Ï˘ ÈË¯Ù‰ ÂÓ˘ ˙‡ ÌÈ¯ˆÂÈ‰ ¨ÌÈÏ‰˙· ËÈ˜ ¯ÂÓÊÓÓ ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ˙‡ ÔÎÂ 

Æ¢‰Ó˘¢ ‰ÏÈÓ‰ ̇ ‡ Ì‰È˘‡¯· ÌÈ¯ˆÂÈ‰ ̄ ÂÓÊÓ Â˙Â‡Ó ÌÈÚË˜ ‰Ú·¯‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ̇ ‡Ê ̇ Â·˜Ú· Æ¯ËÙ‰

∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈÎÈ˘ÓÓÂ

‡ÀpÀÓ ¨‰Â‰È ‡ÀÏÕÁU ‡⁄Óœ‡ ¨ÌÈ⁄÷Œa ¯ŸÈÀ ^EŒÙŒk ÷ÀÁ ÏÃÂ ÈŸÁ»¯Ãk Àa ÏŸ◊Ã‡ ¯œÈ ¨÷Èœ‰ŸÈŒ‰

ÀÏ ‡ŸÏ Ô«ˆTŸÙÀŒ˙T«z ^ÈÕ˙» »ŸÙœlÀÕ̇a »ÃÚ⁄ ¯»·œ÷ŸÓÃ˙ ¸ ÈÂÏÙØ Ô·  ˙ÈÂÏÙ ØÈÂÏÙ ˙· ˛

‚»ŸÓ› ÏÀÚ ‡œnÀa dŸÁÃÒŸcŸ‰ ^ÃbÀÏ Ï«„œÙŸz›ÁÃÏ À÷ dÃÚ⁄ÁU ÈV⁄ÓœÂ ÌÈÀÁŒÒŒÂ „Ÿ÷ÃÚ⁄‚ ÈVÃÔ

ÚÕ˙» ¨ÔCŸaKÕ˙«‡ ÏÀa dŸ‡Ã‰⁄·À·» ‰ŸÁœaÀ÷» ¨‰ŸÏÃÏ ÁÀÓ dÃÏŸ‡ÀÎŒ‰ ^ÈÃwŸ÷«„œÌÈ

ÂŸ‰ÃhŸÏ ÌÈX«‰ŸÏ«‰œÎÈÀÏ» dŸ÷«‰œ·ÈÀz dÃÁÃÚ ˙Õ‰ ıÃÁÃiœ‡ ÌÈÕŒ̂ Ïœ÷Ÿ‰ ˙«ÓÃvÃcœÌÈNÈ

  מזמור אלפביתי שבו מוקדשים לכל אחת מן האותיות שמונה פסוקים, שלא כמזמוריתהלים קיט:

 שבהם בא פסוק אחד בלבד לכל אות. ריבוי זה מאפשר למתפללים]כגון תהלים קמה[תהילים אחדים 

להנציח את שם הנפטר במספר רב של פסוקים אגב קריאת מזמורי תהילים.

  גוף האדם.בשר איש:∞  
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ÂŸ‰ÃvœJEœÁ ¨˙«i⁄ÒœÂ ÌÈDÈÃÁ⁄ÒœÏ ¨˙«„ÈÕ‰ÀÓ ˙«œfœ÷ ÂÈŸÎœÈÀŸ̇Ï ¨^Ÿ‰Ã◊ŸaœÚÈÀÓ dœ·»hŸ^

‰ÃvÀÏ Ô»ÙÃvÃcœÂ ̈ ÌÈNÈŸ‰ÃÈ Û»bÀÁ»Ãa ÃwŒ·Œa ̄œÓŸÁ»À ‰Ÿ«ÎÀa ̈ ‰ŸÁŒÂEÀ·» ‰Ÿ◊œÓŸÁÀÂ ‰Ÿ÷À¨Ì«Ï

kŸÎDŸœ̇È ∫·ÈÀ÷ ‡«·ÀÈ Ì«ÏÀÚ »Á»ÃÓ Ïœ÷ŸkŸ˙«·ÀÏ«‰ ÌÕ _ŸÆ«Á«Î

Î»Ÿœ̇È ∫·ÈÃÚŸÏŸÁ »Ê⁄Òœa ÌÈDÈŸÎÀÈ „«·ŸpUŸÚ »ÃÓ Ïœ÷ŸkŸ˙«·ÀÆÌ

Î»Ÿœ̇‡ ∫·Èœz Ìœ÷ŸkÃ˙ ‡¿ ·œÙŸÁÀÂ „Ÿ÷ÀÎÃ·ŸzÀÂ ŸÚÀ·YÀ÷ ‰ŸÀŒ̇Æ^

ÂŸœ̇÷ŸÓ› «˙«‡ ¯¸˙«‡Àd˛Ó ÕÁœ‰ Ë»aÃwŒ·ŒÓ» ¯ÕnXÀÂ ‰ŸÏ«˙ÕÚÀÂ ¨‰Ÿœ̇ÒŸÏÃÁ

ÂŸœ̇ÓŸÚ «Ï Ï«ÁÃk ÏÀt ÏŸ÷ÀÚÀ ÂÈ¸ÏÀÚ dÃk ÏÀt ÏŸ÷ÀÚŒ‰ÈÀ˛k ¨œ‡ ÈÀ‡ Ì@ÕÔÈ

Ã̂cœa ˜ÈÀ‡À‡ ıW⁄÷ŒÈ ¯ÃÚ⁄◊ŒÂ ·«Ë ‰ŸÈ ‡¿ŒÁ¤ËÀÊ» ¨‡ŸÎ›Ê «Ï ¯ŸÎ‹˙«iÀÂ ÂÈŸœ̂˙«˜EÀ‡ ÂÈ⁄÷Œ¯

ÚÀ◊À ‰¸ÏÀÊ dŸÎ‹˙«iŒ‰ÈÀÂ Ÿœ̂˙«˜EŒ‰ÈÀ‡ ⁄÷ŒÚ ¯À◊ŸÀ̇‰˛Â ŸÃ̇÷ŸtœÚÈÃÓ «Ï œpœ÷ŸÓÀÏ «˙ŸgAÕÔ

ÚÃŸ̂˙«ÓÀ ÂÈ¸ÏÀÓ dœpœ÷ŸÓÀÀ̇Ï dŸgAÕÚ ÔÃŸ̂˙«ÓŒ‰ÈÀ˛a ÃwŒ·ŒÓ ̄Õ‰ ·»Ë ·]ÃvÀÏ Ô»ÙÃvÃcœ¨ÌÈNÈ

cœÎŸœ̇Ó ∫·ÈÀ·»Ë ·U ‰Ÿ‡ ^⁄÷Œˆ ¯ÀÙÃŸzÀÏ œ‡VÈŒÆ^È

Î»Ÿœ̇Ó«÷ ∫·ÈÕk ¯ÀÚ ÏÃŸ̂˙«ÓÀ‡ ÂÈÃÁÃÓ ˙Õ‰ÕpÀ ‡¿ ‰œ÷ŸaÀÆ‰T

ÂŸÈœ÷Ÿ Ô«k¸ÂŸœ̇÷ŸÔ«k˛a ŒËÃa ÁÀÂ „@Ÿ÷Ã‡⁄ÀÓ ÔœtÃÁÃÚT „ÀÂ ‰Ÿ‡ÃÈ Ïœ‡YŒ ‰¸zœ‡YŒ‰˛t ŸÕ‚ ÈÕ‰ÈœpÀ¨Ì

ÂŸœ÷ŸÓÀ «˙¸ÂŸœ÷ŸÓÀÀ̇d˛z Ÿ‰Õˆ ‡Ÿa ‰T»¯œŸ̂‰ ¯«¯ÃÁÃiœÏ» ÌÈŸ‰ÃÁ⁄ «˙«È¸Ï»Ÿ‰ÃÁ⁄˙«ÈÀd˛

aœŸ̇ÁœiÃ‰ ˙ÃnÕœ̇Ú ÌÈœk ÌÀÓ ÏÕÕ̇Ú ÈÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕa ÏŸÁU⁄Óœ‡ ¨ÌÈÀÓÕÆÔ

∫ÌÂ˙È ˘È„˜ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈ¯·‚ Ï˘ ÔÈÈÓ ˘È Ì‡

 ימות בשלום ויזכה]"הולך נכוחו"[ ההולך בדרך הישר —  ופירוש הפסוק כולו יבוא וכו':      השמור, החבוי.       הצפון:
 ישמחו החסידים]"על משכבותם"[  הפסוק כולו נדרש כעוסק במוות: בקברם יעלזו וכו':למנוחה שלמה בקברו.   

 המכות שחובטים מלאכי החבלה,     חבוט הקבר:  שנת המוות תנעם לך.   וערבה שנתך:      כשתמות.       אם תשכב:ויזמרו.   
ותשפיע וכו': הרמשים הניזונים מגופת הנפטר.        רמה ותולעה:על פי האמונה העממית, את הרשעים בקברם.   
בעקבות דברים לג,[ו בבדידותו ֵ  שלבדד ושאנן: בבטחון.    בטח:               השפע הרוחני שבנשמת הנפטר יוקרן על עצמותיו.

.]הלשון בעקבות שמואל-א כה, כט[  המקום בעולם הבא שבו נאספות נשמות הצדיקים צרור החיים:     .  ]כח

ישעיה נז, ב

תהלים קמט, ה

משלי ג, כד

קהלת ז, כ

תהלים לא, כ

תהלים לד, כא

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡Â

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜
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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 ¸·Ú˘¯˙ ÈÓÈ ˙˘Â·‰∫ ‰ÃgÀÌ«Ï˛

aœÓŸÓ«¯ÀÈ ‡»‰ ÂÈÃÚ⁄◊Œ÷ ‰ÀÚ Ì«ÏÀÏÕ»È

ÂŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸ‡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

ÌÂÏ˘ ‰˘ÂÚ ¸·Ú˘¯˙ ÈÓÈ ˙˘Â·‰∫ ÌÂÏ˘‰˛

ÏÎ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÌÂÏ˘ ‰˘ÚÈ ‡Â‰ ÂÈÓÂ¯Ó·

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â Ï‡¯˘È

¸ÔÓ‡˛Æ
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∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÂÈÒÏÂ

∫˘È‡Ï  ‡ÕÓ ÏÀÏÕÁU ‡⁄ÓœÎ«÷ ÌÈÕa ÔÃnŸÓ«¯œ‰ ¨ÌÈÃÓŸÕ̂Ó ‡ŸÁ»À ‰Ÿ«ÎÀÚ ‰Ãk ÏÃŸÙÕÈ

‰ÃgŸÎœÈÀa ¨‰ŸÓÃÚ⁄÷«„O ˙«ÏœË» ÌÈŸk ÌÈX«‰ŸÊ›‰Ã‰ ¯ÀÚÈNTÃÓ ÃÊŸ‰œÏ ¨ÌÈXÈŸœ÷ŸÓÃ ˙¸ÈÂÏÙ

ÈÂÏÙ Ô·˛ ÷Œ‰ÀÏÃÏ _ŸÏ«ÚÀa ¨«ÓÃÚ⁄÷ ¯»·Œ‡ŒzÕˆ ÔŸa ‰J@ŸÚÃ‰ „ÃÊŸkÀ ˙Uœ÷ŸÓÀa Æ«˙Ÿ‚ÃÚ ÔÕÔC

zŸ‰ÕÓ ‡ŸÁ»ÀÏ Æ«˙ÀÎÕa ÔÃÚÃ‰ ÏÀÁU⁄ÓœÈ ÌÈÃÒŸzœa »‰VÈŸÒÕŒ̇k ¯ŸÀÙÀÏ ÂÈŸÏ«ÚÀÓœÂ ¨ÌÈŸÈœŸ̂¯]

aœŸ̂‰ ¯«¯ÃÁÃiœ‡ ÌÈŒ ˙œ÷ŸÓÀ ‡»‰ ‰Â‰È ¨«˙ÃÁ⁄ÏÀÂ ¨«˙ŸÈÀÁ»Ãa Ÿ÷ÀÚ Ì«ÏÃÓ Ïœ÷ŸkÀ¨«·

ÂŸ›Ó‡Ã‡ ¯ÀÓÕÆÔ

∫‰˘‡Ï ‡ ÕÓ ÏÀÏÕÁU ‡⁄ÓœÎ«÷ ÌÈÕa ÔÃnŸÓ«¯œ‰ ¨ÌÈÃÓŸÕ̂Ó ‡ŸÁ»À ‰Ÿ«ÎÀÚ ‰Ãk ÏÃŸÙÕÈ

‰ÃgŸÎœÈÀa ̈ ‰ŸÓÃÚ⁄÷«„O ̇ «ÏœË» ÌÈŸk ÌÈX«‰ŸÊ›‰Ã‰ ̄ÀÚÈNTÃÓ ÃÊŸ‰œÏ ̈ ÌÈXÈŸœ÷ŸÓÃ ̇¸˙ÈÂÏÙ

ÈÂÏÙ ˙·˛ ÷Œ‰ÀÏŸÎÀÏ ‰ŸÏ«ÚÀÓÀa ¨dÃÚ⁄÷ ¯»·Œ‡ŒzÕˆ ÔŸa ‰J@ŸÚÃ‰ „ÃÊŸkÀ ˙Uœ÷ŸÓÀÀ̇a ÆdŸ‚ÃÔ

ÚÕz ÔCŸ‰ÕÓ ‡ŸÁ»ÀÀ̇Ï ÆdÀÎÕa ÔÃÚÃ‰ ÏÀÁU⁄ÓœÈ ÌÈÃÒŸzœ‰WÈÀa ŸÒÕŒ̇k ¯ŸÀÙÀÏ ÂÈŸÏ«ÚÀÓœ¨ÌÈ

ÂŸÈœŸ̂a ¯]œŸ̂‰ ¯«¯ÃÁÃiœ‡ ÌÈŒ ˙œ÷ŸÓÀÀ̇ ‡»‰ ‰Â‰È ¨dÃÁ⁄ÏÀÀ̇Â ¨dŸÀ̇Á»Ãa Ÿ÷ÀÚ Ì«ÏÃÏ

Óœ÷ŸkÀ·ÀÂ ¨dŸ›Ó‡Ã‡ ¯ÀÓÕÆÔ

  ראה עמ' 50.אל מלא רחמים:
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¯ËÙ‰ ¯ÎÊÏ „ÂÓÈÏ

ÌÈ‚‰Â ÌÈ·¯ Æ¯ËÙ‰ Ï˘ Â˙Ó˘ ÈÂÏÈÚÏ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈ˘Ó „ÂÓÏÏ ÌÈ‚‰Â ÔÂ¯ÎÊ‰ ÈÓÈ·Â ‰Ú·˘‰ ÈÓÈ·

˙ÂÈ˘Ó‰ Ú·¯‡ ̇ ‡ ÔÎÂ ̈ ¯ËÙ‰ Ï˘ ÈË¯Ù‰ ÂÓ˘ ̇ ‡ ̇ Â¯ˆÂÈ ̇ ÂÂ˘‡¯‰ Ô‰È˙ÂÈ˙Â‡˘ ̇ ÂÈ˘Ó „ÂÓÏÏ

Ì‚ „ÂÓÏÏ ¯˘Ù‡ Æ¢‰Ó˘¢ ‰ÏÈÓ‰ ˙‡ Ô‰È˘‡¯· ˙Â¯ˆÂÈ‰ ¨Ê≠„ ˙ÂÈ˘Ó ¨Ê ˜¯Ù ˙Â‡ÂÂ˜Ó ˙ÎÒÓ·

∫ÂÊ ‰˘Ó ÔÂ‚Î ¨ÌÈ¯Á‡ ˙Â¯Â˜Ó

‡Õ·E »lÀ÷ ÌÈXŒ‡ÕÏ ÔÈÀ‰Œ÷ Ìœ‰ ∫¯»ÚÃtÕ‡ÀÂ ¨‰Ÿ‰ÃaœÂ ¨ÌÈX»kŸ‰À‡VÀ¨Ô«È

‚»ŸÓœÁ ̇ »ÏÈ⁄ÒÀÂ ̈ ÌÈDŸÃ̇ÏŸ‡ Æ‰T«z „»ÓÕ·E »lÀ÷ ÌÈXŒ‡ÀÎ«‡ Ì@Õt ÏÕ˙«¯Õ‰ÈŒa ÔÀÏ«ÚÀÌ

‰ÃfŒÂ ‰Ÿ‰ÃwŒiK ÔWŒÓŒÏ «Ï ̇ÀÏ«ÚÀ‰ ÌÃaÀk ∫‡œ‡ „»aÀÂ ·À‡Õ‚» ̈ ÌŸÓœÁ ̇ »ÏÈ⁄ÒÀÂ ̈ ÌÈDÃ‰⁄·À‡Ã˙

÷Àa Ì«ÏÕ‡ ÔÈÀÏ Ì@ÃÁ⁄·ÕÂ ª«¯ŸÃ̇ÏŸk ‰T«z „»ÓŸŒ‚Œk „‹lÀÆÌ

aœlÃ‰ ÚÃnÀÂŒÏ ˙ÀŒÃ̂Ó» ¨ÁÀÁÀ‡ ‰⁄IÀc ‰Â‰È ÈœÓŸÚÀÓ ‰ÕÚÃk ÏÀt ÏÀœ¨ÌÈ

ÂŸÁŒtYÃÚ ˙ÃÈ «nÀÒœÓ ¯ÈÕÚÃk ÏÀ‰ ÏÀ‡Àk ¨ıWœc ‰Â‰È ÈœaÕÆ¯

  היבול שבפינתהפאה:      שהתורה לא קבעה להם מידה, וכל המרבה בהם הרי זה משובח.   שאין להם שעור:∞  
הראיון: פרות האדמה הראשונים המובאים למקדש.    הבכורים:השדה, שיש להשאיר אותו לעניים בזמן הקציר.   

הקרוי[עלייה לרגל לירושלים בשלושת הרגלים כדי להיראות לפני ה' במקדש ולהביא באותה הזדמנות קרבן מיוחד 
 עיקר שכר המצוה נשמר והקרן קימת לו:  נהנה מתוצאות מעשיו, משכרם.   אוכל פרותיהן:.   ]"עולת ראיה"

גם מפני שלימוד תורה מביא לקיום[  גדול וחשוב מכולם כנגד כלם:  השכנת שלום, פיוס.   הבאת שלום:בעבורו.   
.]המצוות כולן

פאה א, א
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∫‰È˙ÂÎ¯·Â ‰˘‰ ˙ÂÏÈÙ˙

‰ÙÂÒ „ÚÂ ‰˙È˘‡¯Ó
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הלוח היהודי זורם במחזורים גדלים והולכים, מחזורים שאינם פוסקים: כל שבעה ימים

או[מצטרפים לשבוע, כל עשרים ותשעה או שלושים ימים מצטרפים לחודש, ותריסר 

 חודשים יוצרים את השנה. לאחר כל שש שנים באה שנת שמיטה ושבע]שלושה-עשר

שנות שמיטה מצטרפות ליובל, וחוזר חלילה.

השנה היהודית, מא' בתשרי ועד כ"ט באלול, כוללת ימי חול רבים, אבל הם נקטעים

במקצב קבוע על ידי שבתות וראשי חודשים, חגים ומועדים, ימי זכרון וימות צום.

לכולם ביטוי לא רק בתפילת הציבור ובבית הכנסת אלא גם בחיי הבית ובמסגרת המשפחה.

להלן נעסוק רק בפן אחרון זה של השנה היהודית, מראשיתה ועד סופה. ליום השבת

יוקדש החלק הבא של הסידור.
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 על המועד המדויק של מולד הלבנה מכריזים בבית הכנסת, אחרי קריאת התורה,     ברכת החודש וכו':

, ואז אף מברכים את החודש הנכנס. לאחר תחילתו]להוציא לפני חודש תשרי[בשבת שלפני ראש-חודש 

של החודש עורכים את טכס קידוש הלבנה. על ההכרזה ועל הטכס, על מועדם ועל אופיים ראה בכרך

השבת, עמ' 233 ועמ' 413.

˘„ÂÁ ˘‡¯
ÏÚ ˙Â¯ˆÂˆÁ· Ì˙Ú˜˙Â ÌÎÈ˘„Á È˘‡¯·Â ÌÎÈ„ÚÂÓ·Â ÌÎ˙ÁÓ˘ ÌÂÈ·Â¢

 ¢ÌÎÈ‰Ï‡ ÈÙÏ ÔÂ¯ÎÊÏ ÌÎÏ ÂÈ‰Â ÌÎÈÓÏ˘ ÈÁ·Ê ÏÚÂ ÌÎÈ˙ÂÏÂÚ¸È ¨È ¯·„Ó·˛Æ

 ÂÏ ‰‡¯‰¢¸‰˘ÓÏ ‰¢·˜‰˛„ÓÈÏÂ Æ˙Â¯Â„Ï ‰ÎÏ‰ ÔÎ ÌÈÚ·Â˜Â ÌÈ‡Â¯ Ì˙‡ ‰ÊÎ ∫ÂÏ ̄ Ó‡Â ̈ ‰ÏÈÏ· Á¯È‰ 

ÂÈ˘ÎÚÓ ¨ÌÎÏ È˙¯ÒÓ ¯·Î È¯‰ ªÌÈ˘‰ ˙‡ ¯·ÚÓ È˙ÈÈ‰ È‡ ÂÈ˘ÎÚ „Ú ∫Ì‰Ï ¯Ó‡Â ¨‰·Ï „ÏÂÓ Ì‰Ï

 ¢˙ÂÓÏ ÂÏÈÁ˙‰¸                                                                                       Â ¨‡· ¨‡ÓÂÁ˙˛Æ

 ‰Â˘‡¯Ï ‰·Ï‰ ̇ È‡¯ Â·˘ ÌÂÈ· ÏÈÁ˙Ó ̆ „Á ̆ „ÂÁ ̈ È„Â‰È‰ ÁÂÏ‰ ÈÙ ÏÚ¸¢‰·Ï‰ „ÏÂÓ¢ ÌÂÈ ‡Â‰˛Æ

≠ÌÈ˙˘Ó ¯˙ÂÈ ˙ˆ˜Â ÌÈÓÈ ‰Ú˘˙Â ÌÈ¯˘Ú· ı¯‡‰ ¯Â„Î ·È·Ò È˘„ÂÁ‰ ‰ÏÂÏÒÓ ˙‡ ˙ÓÈÈÒÓ ‰·Ï‰

 ÌÈÓÈ ≤π Ô· ˙ÂÈ‰Ï ˘„ÂÁ‰ ÏÂÎÈ ÔÎ ÏÚÂ ¨˙ÂÚ˘ ‰¯˘Ú¸¢¯ÒÁ ˘„ÂÁ¢ ÈÂ¯˜ ‡Â‰Â˛ ÌÈÓÈ ≥∞ Â‡ ¸˘„ÂÁ¢

¢‡ÏÓ˛‰·Ï‰ ˙‡ Â‡¯ ÈÎ Â„ÈÚ‰Â ÔÈ„‰ ˙È· Ï‡ Â‡·˘ ÌÈ„Ú ÈÙ ÏÚ ˘„ÂÁ‰ ˘‡¯ Ú·˜ Ï¢ÊÁ ˙ÙÂ˜˙· Æ

˙ÈÚÈ·¯‰ ‰‡Ó· ÆÌ„Â˜‰ ̆ „ÂÁ‰ ̆ ‡¯Ó ÌÂÈ ÌÈ˘ÂÏ˘ ÂÙÏÁ˘ ̄ Á‡Ï ≠ ÌÈ„Ú ̄ „Ú‰· ≠ Â‡ ̈ ˙˘„Á˙Ó‰

≥∞ Â‡ ≤π È· Ì‰˘ ¨ÌÈ˘„ÂÁ‰ ÏÎ Ï˘ Ì‰ÈÓÈ ¯ÙÒÓ Û‡ Ú·˜Â ¨‡È˘‰ ÏÏ‰ È„È· ˙ÈÙÂÒ ÁÂÏ‰ ·ˆÂÚ

 ÌÈÓÈ¸¢ÌÈ‡ÏÓ¢ ̇ ÂÈ‰Ï ÌÈÈÂ˘Ú Ì‰Â ̈ ‰˘Ï ‰˘Ó ‰˙˘Ó ÌÎ¯Â‡˘ ̈ ÂÏÒÎÂ ÔÂÂ˘Á¯Ó ÌÈ˘„ÂÁ‰ ‡ÈˆÂ‰Ï

¢ÌÈ¯ÒÁ¢ Â‡˛Æ

ÔÂ‚Î ¨¢¯ÒÁ ˘„ÂÁ¢ ¯Á‡Ï ‚ÂÁ ‡Â‰ „Á‡ ÌÂÈÎ ÆÌÈÈÓÂÈÎ ÌÈ˙ÈÚÏÂ „Á‡ ÌÂÈÎ ÌÈ˙ÈÚÏ ‚ÂÁ ˘„ÂÁ‰ ˘‡¯

Ï˘ ÔÂ¯Á‡‰ ÌÂÈ‰ ¯˘‡Î ¨¢‡ÏÓ ˘„ÂÁ¢ ¯Á‡Ï ‚ÂÁ ‡Â‰ ÌÈÈÓÂÈÎ Æ¯ÈÈ‡· Ë¢Î ¯Á‡Ï ‡·˘ ÔÂÈÒ· ß‡

 ˘„ÂÁ‰ ˘‡¯ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈÎ ·˘Á ¢‡ÏÓ‰ ˘„ÂÁ‰¢¸˘„ÂÁ≠˘‡¯ Ï˘ ß‡ ÌÂÈ ‡Â‰˘ ÔÂÂÈÒ· ßÏ ÔÂ‚Î

˘„ÂÁ‰ ˘‡¯ Ï˘ ß· ÌÂÈ ‰Ê ÈÙÏ ‡Â‰ ÊÂÓ˙· ß‡ ÆÊÂÓ˙˛Æ

 ‰ÏÈÙ˙· ˙Â‚Â‰‰ ˙ÂÙÒÂ˙· ÔÎÂ ‰¯Â˙· ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â‡È¯˜· ˙ÒÎ‰ ˙È·· ‡Ë·˙Ó ˘„ÂÁ≠˘‡¯¸ÔÂ‚Î

‰·Ï‰ ̆ Â„È˜ ÒÎË·Â ÂÓˆÚ ̆ „ÂÁ≠˘‡¯· ÏÏ‰‰ ̇ ¯ÈÓ‡· ̈ ÂÈÙÏ˘ ̇ ·˘· ̇ ¯Ó‡‰ ̆ „ÂÁ‰ ̇ Î¯··˛Æ

 ÔÂÊÓ‰≠˙Î¯·· ¢‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ¢ ˙ÏÈÙ˙ ˙ÙÒÂ‰ È„È ÏÚ ÔÈÂˆÓ ‡Â‰ ˙È··¸±∏∞ ßÓÚ ¨ÔÏ‰Ï˛˘„ÂÁ‰ ˘‡¯ Æ

Æ‰„ÂÚÒ· Â· ÌÈ·¯Ó‰ ˘ÈÂ ¨„ÙÒÓ·Â ˙ÈÚ˙· ¯ÂÒ‡
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ÈÓÏ˘Â¯È‰ „ÂÓÏ˙· ¯·Î Â‡ˆÓ ‰Ê ‚‰ÓÏ ˙Â„ÚÂ ¨‰Î‡ÏÓ ‰Ê ÌÂÈ· ˙Â˘ÚÏ ‡Ï˘ ˙Â‚‰Â‰ ÌÈ˘ ˘È

¸ Â ¨‡ ˙ÈÚ˙¸‚¢Ú „Ò˛„ÂÚÂ ˛ ÌÈ˘‰ ÂÚÓ˘¢ ∫‰Ê ‚‰Ó ˜ÓÓ ˘¯„Ó‰ Æ¸Ï‚ÚÏ ·‰Ê ˙˙Ï Ô¯‰‡ ˙˘È¯„ ˙‡˛

ÁÂÎ Â· ÔÈ‡˘ ‰·ÚÂ˙Â Ï‚Ú ˙Â˘ÚÏ ∫Ì‰Ï Â¯Ó‡ ‡Ï‡ ¨Ô‰ÈÏÚ·Ï Ô‰ÈÓÊ Ô˙ÈÏ Ô‰ÈÏÚ ÂÏ·È˜ ‡ÏÂ Âˆ¯ ‡ÏÂ

ÔÓ ¯˙ÂÈ ÌÈ˘„ÂÁ È˘‡¯ ˙Â¯Ó˘Ó Ô‰˘ ¨‰Ê‰ ÌÏÂÚ· Ô¯Î˘ ‰¢·˜‰ Ô‰Ï Ô˙Â °ÌÎÏ ÚÓ˘ ‡Ï ÏÈˆ‰Ï

 ¢ÌÈ˘‡‰¸‰Ó ¨¯ÊÚÈÏ‡ È·¯„ È˜¯Ù˛˘‡¯Ï ˙Â˜‰Ï ÌÈ‡¯Â˜‰ ˙ÂÏÂ˜ ÔÂ¯Á‡‰ ¯Â„· ÌÈÚÓ˘ ÂÊ ÁÂ¯· Æ

Æ˙ÂÂ˘ ˙Â¯‚ÒÓ· ‰¯Â˙ „ÂÓÈÏÏ ˘„˜ÂÓ‰ ÌÂÈ ¨ÌÈ˘‰ Ï˘ ÔÓÂÈÎ ˙„ÁÂÈÓ ˙ÂÚÓ˘Ó ˘„ÂÁ‰

ÁÂ„˘ ˙˘¯È

‰˘‰ ˘‡¯

 ÈÚÈ·˘‰ ˘„ÂÁ·Â¢‡¯˜Ó ¨˘„ÂÁÏ „Á‡·‰„Â·Ú ˙Î‡ÏÓ ÏÎ ¨ÌÎÏ ‰È‰È ˘„Â˜ 

 ‡Ï ¨Â˘Ú˙                               ¢ÌÎÏ ‰È‰È ‰ÚÂ¯˙ ÌÂÈ¸‡ ¨ËÎ ¯·„Ó·˛Æ

 ß‰˘‰ ˙È¯Á‡ „ÚÂ ‰˘‰ ˙È˘‡¯Óß¢¸·È ¨‡È ÌÈ¯·„˛ —Ì‰ÈÏÚ ‰¯Ê‚ ‰˘‰ ˙È˘‡¯Ó˘ ·Â˙Î‰ „È‚Ó 

Í¯·‡ È‡ ‰˘‰ ˙È˘‡¯Ó ÆÆÆ ‰ÈÏÚ ÌÈ·˘Â ˙ÂÁÂ¯ ‰ÓÎ ¨‰¯È˙È ‰ÓÁ ‰ÓÎ ¨ÌÈÏÏË ‰ÓÎ ¨ÌÈÓ˘‚ ‰ÓÎ

È‡ ÌÎÈ„È ÌÈÁÏÂ˘ Ì˙‡˘ ‰Ó ÏÎ·Â ÌÈ‡Â˘È·Â ÌÈÒÂ¯È‡· ¨‰ÚÈËÂ ÔÈÈ·· ¨Ô˙ÓÂ ‡˘Ó· ÌÎ˙‡

 ¢ÌÎ˙‡ Í¯·‡¸                                                                                           Ó ¨·˜Ú ¨È¯ÙÒ˛Æ

¨ÔÈ„‰ ÌÂÈ Ì‚ ˙¯ÂÒÓ‰ ÈÙ ÏÚ ‡Â‰ ‰Ê ÌÂÈ Æ‰˘‰ Ï˘ ÌÈ˘„ÂÁ‰Â ÌÈÓÈ‰ ¯ÂÊÁÓ ÏÈÁ˙Ó È¯˘˙· „Á‡·

‡¯˜Ó· ÆÌ‰È˘ÚÓ ÈÙ ÏÚ ÌÈ„ ˙‡ ı¯ÂÁÂ ¨˙ÂÓÂ‡Â ÌÈ„„Â· ¨Ì„‡‰ È· ÏÎ ÏÚ ËÙ˘ÓÏ ß‰ ·˘ÂÈ Â·˘

ÌÂÈ¢Â ¢‰˘‰ ˘‡¯¢ ÌÈÈÂÈÎÏ ‰ÎÊ ‰˘Ó‰ ˙ÙÂ˜˙· ¯·Î Í‡ ¨¢‰ÚÂ¯˙ ÌÂÈ¢Î ‰Ê‰ ÌÂÈ‰ ÔÈÂˆÓ ÂÓˆÚ

Ô˙È È¯˘˙· „Á‡Ï ÔÈ„‰ ÌÂÈÂ ‰˘‰ ˙È˘‡¯ Ï˘ Ì˙ÚÈ·˜ ˙‡ ÆÂÈÓÈ „Ú ˘„˜˙Â ˘·‚˙ ‰ÊÎÎÂ ¨¢ÔÈ„‰

‡¯· Â·˘ ÌÂÈ‰ ˙‡ Â‡ ≠ ÌÏÂÚ‰ ˙‡ ß‰ ‡¯· Â·˘ ÌÂÈ‰ ˙‡ Ì‚ Â· ‰‡Â¯‰ ¨Ï¢ÊÁ Ï˘ ˙¯ÂÒÓ· ¯È·Ò‰Ï

ÆÂÈ˘ÚÓ ÈÙ ÏÚ Ì„‡‰ ˙‡ ÔÂ„ÏÂ ÂÓÏÂÚ ÏÚ ÍÂÏÓÏ ÏÁ‰ Â·˘ ÌÂÈ‰ ˙‡ Ì‚ ‡ÏÈÓÓÂ ≠ Ì„‡‰ ˙‡

‰Ó‚Ó ÍÂ˙Ó ¨‰ÙÏÁ˘ ‰˘‰ ˙ÂÓÈ· ÂÈ˘ÚÓ ÏÚ ÔÂ·˘ÁÂ ÔÈ„ ÂÓˆÚÏ ÍÂ¯ÚÏ Ì„‡‰ ˘¯„ ‰˘‰ ˘‡¯·

ÏÚ Æ˘„Á Û„ ˙ÁÈ˙Ù ÔÈÚÓ ¨‡Â·˙˘ ‰˘· ÂÈ˘ÚÓ ¯ÂÙÈ˘ÏÂ ÂÈ˙Â„ÈÓ ÔÂ˜È˙Ï ¯Â˙ÁÏ ÂÓˆÚ ÏÚ Ï·˜Ï

‰ÁÓ˘Â ‰ÂÂ˜˙ Ï˘ ÌÂÈÂ ¨„Á‡ „ˆÓ ÔÈ„‰ ÈÙÓ ‰„¯Á ˙˘ÂÁ˙· ‰ÂÂÏÓ‰ ˘‡¯ „·ÂÎ Ï˘ ÌÂÈ Â‰Ê ÔÎ

ÌÏÂÚ·˘ ‚‰Â·¢ ∫Â· ‰ÂÓË‰ ‰ÁÓ˘‰ ˙‡Â ÌÂÈ‰ Ï˘ È‚È‚Á‰ ÂÈÙÂ‡ ˙‡ ‡˜ÂÂ„ Â˘È‚„‰ Ï¢ÊÁ Æ¯Á‡ „ˆÓ

 Ï‡¯˘È Ï·‡ ÆÆÆÌÈ¯ÂÁ˘ ÛËÚ˙ÓÂ ÌÈ¯ÂÁ˘ ˘·ÂÏ ¨ÔÈ„ ÂÏ ˘È˘ Ú„ÂÈ Ì„‡ ≠¸‰˘‰ ˘‡¯·˛‡Ï‡ ÔÎ ÔÈ‡ 

ÛÎÏ ÌÈ„ ̇ ‡ ‰ËÓÂ ÌÈÒ Ì‰Ï ‰˘ÂÚ ‰¢·˜‰˘ ÔÈÚ„ÂÈ˘ ÈÙÏ ̈ ÔÈÁÓ˘Â ÔÈ˙Â˘Â ÔÈÏÎÂ‡Â ÆÆÆ ÌÈ·Ï ÌÈ˘·ÂÏ

 ¢ÆÆÆ ˙ÂÎÊ¸ ‚ ¨‡ ‰˘‰ ˘‡¯ ÈÓÏ˘Â¯È „ÂÓÏ˙¸‡¢Ú Ê˛˛Æ



˙ÙÈÏÂ˙ ‰˘‰ Â·¯ÎÂ˙È‰

63

 ÏÈ‚¯‰ ÔÓ ˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÏÈÙ˙ Â· ˙Â¯Ó‡ ˙ÒÎ‰ ˙È··Â ¨ÌÈÈÓÂÈ Í˘Ó· ‚ÂÁ ‰˘‰ ˘‡¯¸˙ÂÈÂˆÓ Ô‰Â

‰Ê ÌÂÈÏ „ÁÂÈÓ ¯ÂÊÁÓ·˛ ˙ÂÏÏÂÎÂ ÌÈËÂÈÙ· ˙ÂÚÙÂ˘Ó ¨¸˙·˘‰ ÌÂÈ· ‡ÈˆÂ‰Ï˛¨¯ÙÂ˘‰ ˙ÚÈ˜˙ ÒÎË ˙‡ 

 ÌÂÈ‰ Ï˘ ˙È¯˜ÈÚ‰ Â˙ÂÂˆÓ ‡È‰˘¸¢‰ÚÂ¯˙ ÌÂÈ¢˛¯˜ÈÚ· ‚Á‰ ‡Ë·˙Ó ˙ÒÎ‰ ˙È· ÈÏ˙ÎÏ ıÂÁÓ Æ

‰˘‰ ̇ ‡ Á˙ÂÙ‰ ÌÂÈÎ ÂÈÙÂ‡· ÌÈ¯Â˘˜‰Â ̈ Â· ̇ ÂÎ¯Ú˘ ̇ ÂÈ‚È‚Á‰ ̇ ÂÁÂ¯‡· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈÂ˘ ÌÈÒÎË·

Æ˙ÂÂÂÚ‰ ÔÓ ˙Â¯‰ËÈ‰‰ ˙‡Â ÌÈ‡ËÁ‰ ˙ÎÏ˘‰ ˙‡ ÏÓÒÓ‰ ¨ÍÈÏ˘˙‰ ÒÎË· ÔÎÂ ¨‰˘„Á‰

∫ÔÈÏÈ˘·˙Â ˙Â¯ˆÁ ¨ÔÈÓÂÁ˙ È·Â¯ÈÚ Æ±¥≥ ßÓÚ ‰‡¯

 ‰˘‰ ˘‡¯ ·¯Ú· ˙Â¯ ˙˜Ï„‰¸ÌÈÓÈ‰ È˘·˛

˜ÈÏ„Ó ‰¯„Ú‰· Í‡ ¨˙È·‰ ˙¯˜ÚÏ ‰¯ÒÓ ÂÊ ‰ÂˆÓ Æ˙Â¯ ˙˜Ï„‰· ÌÈÏ·˜Ó ‰˘„Á‰ ‰˘‰ ÈÙ ˙‡

 ˙Â¯ È˘ ˜ÈÏ„‰Ï ‚Â‰ ÆÌÈ¯Á‡‰ ˙È·‰ È·Ó „Á‡ Â‡ ‰ÏÚ· ˙Â¯‰ ˙‡¸¯ÙÒÓ ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ

¨ÌÈÈ˘ Â‡ „Á‡ ¯ ‰ÓˆÚÏ ‰˜ÈÏ„Ó ˙È·‰ ˙Â·Ó ˙Á‡ ÏÎ˘ ÌÈ‚‰Â‰ Û‡ ˘È Æ˙È·‰ È· ¯ÙÒÓÎ ˙Â¯

ÌÈ·¯ ‰Ê ÔÈÈÚ· ÌÈ‚‰Ó‰Â ¨‰Î¯· ‡Ï· Â‡ ‰Î¯··˛Æ

ÔÂ˘‡¯ ·ÂË ÌÂÈ ·¯Ú Ì‡ Ï·‡ Æ‰˘‰ ˘‡¯ Ï˘ ÌÈ·¯Ú‰ È˘· ˙Â¯ ˙˜Ï„‰Ï ¯„‚ÂÓ ÔÓÊ Ú·˜ ‡Ï

È‡ˆÂÓ· ÏÁ È˘ ·ÂË ÌÂÈ ÏÈÏ Ì‡Â Æ˘Ó˘‰ ˙ÚÈ˜˘ ÈÙÏ ‰Ú˘ ÈˆÁÎ Ì˜ÈÏ„‰Ï ˘È  ≠ ˙·˘ ·¯Ú Ì‚ ‡Â‰

˙ÒÈÎ ÈÙÏ ˙Â¯‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈ‚‰Â ÌÈ¯˜Ó‰ ¯‡˘· Æ˙·˘‰ ˙‡ˆ È¯Á‡ ˜¯ Ì˜ÈÏ„‰Ï ˘È ≠ ˙·˘

 Â‡ ‚Á‰¸‚ÁÏ Ì„Â˜ ˜Ï„Â‰˘ ¯Ó ˘‡ ˙¯·Ú‰ È„È ÏÚ˛Æ‰„ÂÚÒÏ ÍÂÓÒ ¨Â˙ÒÈÎ È¯Á‡ 

Ì‚ ‡Â‰ ‚Á ·¯Ú Ì‡ Ï·‡ ÆÌ˙Â‡ ‰˜ÈÏ„Ó ÍÎ ¯Á‡Â ˙Â¯‰ ˙˜Ï„‰ ÏÚ ˙Î¯·Ó ‰˘‡‰ ÏÏÎ Í¯„·

˙‡ ˙Á˜ÂÙÂ ˙Î¯·Ó ¨‰È„È· ‰ÈÈÚ ˙‡ ‰ÒÎÓ ¨‰ÏÈÁ˙ ˙Â¯· ˘‡‰ ˙‡ ‰˘‡‰ ‰¯ÈÚ·Ó ¨˙·˘ ·¯Ú

∫‰Î¯·‰ ÔÂ˘Ï ÂÊÂ Æ˙Â¯· ËÈ·‰Ï È„Î ‰ÈÈÚ

a À‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ̈ Ì⁄÷ŒcN ̄Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀÏ »Ÿ‰ÃÏEœ˜È

Õ÷ ¯Œ Ï¸∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ˙·˘· ÷ÃaÀÂ ˙Ÿ÷ŒÏ˛Æ·«Ë Ì«È 

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ÷ ¨ÌŒ‰ŒÁ¤ÈÀÂ »ŸiNŸÓÀÂ »Ÿ‰œbœÚÈÀÏ »ÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

 ראה עמ' 144.     הדלקת נרות:
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˙Â¯ ˙˜Ï„‰ ¯Á‡Ï ‰˘‡Ï ‰ÏÈÙ˙

∫ÂÊ ‰ÈÁ˙ Ì‚ ¯ÓÂÏ ˙Â‚‰Â‰ ˘ÈÂ

ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ^È¨ ‡ ‰Â‰È¤‰¿Ã‡ È¤‰¿ÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ ¨Ï÷ŒzŸ«ÁÕ˙«‡ Ôœ È¸ÂŸ‡Œ‡  ˙œ÷ÈœÈ˛

ÂŸ‡Œk ˙À·«¯O ÏÃÂ ¨ÈŸœ̇zŒÏ ÔÀÏ» »ŸÎÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÁ ÏÃiœ·«Ë ÌÈœÂ ÌÈÃ‡⁄Î»¯œÂ ¨ÌÈŸœ̇ÊŸkŸ»V

aŸÊœÎŸ·«Ë Ô«¯À·» ‰ŸÎTÀÂ ¨‰Ÿœ̇ÙŸa »BOœÙŸcRÃÈ ˙ŸÚ»÷ÀÂ ‰ŸÁU⁄ÓœÂ ¨ÌÈŸÃ̇÷ŸkÕ÷ ÔŸÎœÈÀŸ̇^

aÕÈÕÂ ̈ »ÈŸÊÃkÕÏ »Ÿ‚ÃcÕa ÏÀœ·» ÌÈŸÕ· ÈÀœÁ ÌÈ⁄ÎÀÓœ» ÌÈŸ«·œ‰«‡ ÌÈ⁄·ÕÈ ̈ ‰Â‰È Èœ‡YÕ‡ È¤‰¿œÌÈ

‡ÃŸ÷Õ‡ È¤ÓŒÊ ̇Œa ̈ ÷CS ÚUÃc ‰Â‰ÈŸ·ÕÓ» ̈ ÌÈNŸ‡œ‡ ÌÈXÈŒ‰ ̇ÀÏ«ÚÀa ÌÃ·» ‰T«zŸÓÃÚ⁄◊œÌÈ

·«Ëœ·» ÌÈŸÎÀÓ ÏŸÏŒÎ‡ŒÚ ˙⁄‰ ˙A«·Ã‡ Æ‡V«aÀpÀ÷ ¨‡ŸÓÃ‡ ÚŒz ˙ŸÁœpÀœ̇a ÈœÊŸ◊ ˙»ÎÀ‰T

ÂŸ·XŸÁT ‰JÕÂ ÏŸÏÕ‡À‡ ‰œ˙«nÕÂ ¨»ÈŸ‰À‡Õ ¯Õ÷ »VŒÈ ‡`œÎŸaŒÏ ‰ŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÂ ¨„Ÿ‰À‡Õ¯

tÀŒÂ ^ÈŸœeÀ÷ÕÚÀ‡ ¨‰ÀÓÕÆÔ

‰˘„Á‰ ‰˘Ï ˙ÂÎ¯·

∫Â‰Ú¯ ˙‡ ˘È‡ Í¯·Ï ÌÈ‚‰Â ¨˙È·¯Ú ˙ÏÈÙ˙ ¯Á‡Ï ¨‰˘‰ ˘‡¯ Ï˘ ÔÂ˘‡¯ ÏÈÏ·

∫˘È‡Ï Ï¢Ÿ÷ÀÀ·«Ë ‰Àz ‰œkÀÕ̇Â ·ŸÕ̇ÁÀÕ̇Æ¢Ì

∫‰˘‡ÏÏ¢Ÿ÷ÀÀ·«Ë ‰Àz ‰œkÀÕ̇·œÂ ÈŸÕ̇ÁÀÕ̇ÓœÆ¢È

∫ÌÈ·¯ÏÏ¢Ÿ÷ÀÀ·«Ë ‰Àz ‰œkÀÕ̇Â »·ŸÕ̇ÁÀÕ̇Æ¢»Ó

∫‰Î¯·‰ ÛÂÒ· ÌÈÙÈÒÂÓ ˘ÈÂÏ¢ Ÿ‡ÃÏŸzÃÏ ¨¯ŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœÏ» ÌÈŸ÷ÀÆ¢Ì«Ï

  ראה עמ' 144.תפילה לאשה:

 מנהג זה מבוסס על המאמר התלמודי:  "שלושה ספרים נפתחין בראש השנה, ברכות לשנה החדשה:

אחד של רשעים גמורין, ואחד של צדיקים גמורין, ואחד של בינוניים. צדיקים גמורין - נכתבין ונחתמין

לאלתר לחיים. רשעים גמורים - נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה. בינוניים - תלויין ועומדין מראש

תלמוד בבלי, ראש השנה טז[השנה ועד יום הכפורים. זכו - נכתבין לחיים, לא זכו - נכתבין למיתה" 

מארמית:  על אתר,[  לאלתר:∞    תזכרנו.    תפקדנו:  בריאים.   ארוכים:  שתשפיע עלינו חן וחסד.   שתחונן וכו':∞  
, מייד.]על המקום
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 ‰˘‰ ˘‡¯ ÏÈÏÏ ˘Â„È˜¸ÌÈÓÈ‰ È˘Ï˛

ÔÈ· ‰Ï„·‰‰ ˙‡ ˘Â„È˜‰ ÍÂ˙· ÌÈ·Ï˘Ó ¨˙·˘ È‡ˆÂÓ· ‰˘‰ ˘‡¯ Ï˘ È˘ ·ÂË ÌÂÈ ÏÈÏ ÏÁ ¯˘‡Î

 ̆ Â„È˜‰ Ï˘ ̇ ÂÎ¯·‰ ̆ ÂÏ˘Ï ÌÈÙÈÒÂÓ ÍÎ Ï˘· Æ·ÂË ÌÂÈ ̇ ˘Â„˜Ï ̇ ·˘‰ ̇ ˘Â„˜¸˙˘Â„˜ ÏÚ ̈ ÔÈÈ‰ ÏÚ

¢ÂÈÈÁ‰˘¢ ˙Î¯·Â ÌÂÈ‰˛ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÎ¯· È˙˘ ¸‰Ï„·‰‰ ˙Î¯·Â ˘‡‰ È¯Â‡Ó ˙Î¯·˛˙Â¯Ó‡ ‰Ê ÈÙÏ Æ

 Ê¢‰˜È ÔÓÈÒ ‡Â‰ Ï·Â˜ÓÂ ¨˙ÂÎ¯· ˘ÓÁ ˘Â„È˜·¸ÔÓÊ ¨‰Ï„·‰ ¨¯ ¨˘Â„È˜ ¨ÔÈÈ Ω˛ÆÔ¯„Ò ˙¯ÈÎÊÏ 

∫¯ÓÂ‡Â ÂÈÓÈ „È· ËÚÓ Â˙Â‡ ÌÈ¯Ó ˘„˜Ó‰Â ÚÈ·‚Ï ÔÈÈ ÌÈ‚ÊÂÓ

∫Ô‡Î ÌÈÏÈÁ˙Ó ˙·˘· ‰˘‰ ˘‡¯ Ï˘ ÔÂ˘‡¯ ·ÂË ÌÂÈ ÏÁ˘Î

‰ Ì«ÈÃgœgœÈÂ ÆÃÈŸÎ‹‰ »lÃgÀÓÃÈœÂ ÌŸ‰À‡ÀÂ  ıWŸÎÀˆ  ÏŸ·À‡ÀÆÌ

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◊ÀÆ‰

ÂÃÈŸ·À‡ _W¤‰¿œ‡ ÌÈŒ‰ Ì«È ˙ÃgŸ·œÚÈœÂ ÈÃÈŸcKÕ‡ ÷›¨«˙

kœ÷ «· ÈÀ·ÃÓ ˙œkÀÓ ÏŸÏÃÎ‡Ÿ‡ ¨«z⁄÷Œa ¯À‡ ‡T¤‰¿œÏ  ÌÈÃÚ⁄Æ˙«◊

∫Ô‡Î ÌÈÏÈÁ˙Ó ÏÏÎ Í¯„·

ÔÙ‚‰ ˙Î¯·

ÒÀ·ŸÓ ÈXÀTÀÂ ÔŸaUÀÀ∫Ô

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀt ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈXÃbÀÙŒÆÔ

 עם הצדיקים]=על אתר, על המקום, מייד[. הברכה היא, איפוא, שהקב"ה יכתוב את המתברך לאלתר ]ע"ב

ב"ספר החיים".

 ראה עמ' 151. כיוון שיש ספק אם צריך לברך "שהחיינו" גם בלילה השני של ראש השנה, קידוש:

מניחים על השולחן פרי שטרם אכלו ממנו באותה עונה או לובשים בגד חדש, ועליהם מכל מקום יש

לברך "שהחיינו".

  סבורים, מוכנים ומסכימים,סברי מרנן ורבנן:  כל מרכיבי הבריאה.   וכל צבאם:  נשלמו, נסתיימה בריאתם.   ויכלו:     ∞ 
.]והיא לשון הזמנה לנוכחים להקשיב לברכה, לענות אחריה "אמן" ולצאת כך ידי חובתם[מורינו ורבותינו 

 ב, ג—בראשית א, לא (סוף) 
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ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ ˙Î¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷Œa ¯ÀÁÃa ¯ÀÓ »œkÀÚ ÏÀÂ ¨ÌŸÓ«¯ŸÓÀ»

ÓœkÀÏ ÏÀÂ ̈ Ô«÷ŸcNŸ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÆÂÈÃzœzŒÏ ÔÀ‡ ‰Â‰È »¤‰¿Õa »ÈŸ‡Ã‰⁄·À‡ ‰Œ Ì«È ̇¸˙·˘·

∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰ÃgÃaÀ˙‰ ÃfŒÂ ‰Ÿ‡ŒÌ«È ˙˛ ‰ÃfœkÀ‰ Ô«¯ÃfŒÌ«È ¨‰ ¸∫˙·˘· ÊœÎŸÔ«¯˛ zŸÚ»¯À¨‰ ¸∫˙·˘·

aŸ‡Ã‰⁄·À‰˛ ÓœÊ ¨÷CS ‡TOÕÎŒÏ ¯œˆÈœ‡ÈÃÓ ˙œŸ̂ÈTœk ÆÌœ· ÈÀ· »ÀÁÃzYÀÂ Ÿ˙«‡ÀcN »Ã÷ŸzÀ

ÓœkÀ‰ ÏÀÚÃnœ·E» ̈ ÌÈÀ‡ ̂ Y¤ÓŒÂ ̇ŸiKÀÏ ÌÀÚÃa Æ„À‡ _»¯ÃzÀÓ ̈ ‰Â‰È ‰ŒÏŒÚ _Ãk ÏÀ‰ ÏÀ‡À¨ıW

ÓŸcKÕ ÷¸∫˙·˘· ‰ÃgÃaÀÂ ˙Ÿ˛È œ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸ‰ Ì«ÈÃfœkÀÆÔ«¯

∫‰Ï‡ ˙ÂÎ¯· È˙˘ ÌÈÙÈÒÂÓ ˙·˘ È‡ˆÂÓ·

˘‡‰ È¯Â‡Ó ˙Î¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀÓ ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈV«‡À‡ÕÆ÷

‰Ï„·‰‰ ˙Î¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‰ ¨ÌÃnÃ·Ÿcœa ÏÈÕÏ ÷CS ÔÈŸÁ›a ¨ÏÕ¯«‡ ÔÈ

ÏŸÁ›÷Œa ̈ _ÕÈ ÔÈœ◊Ÿ‡TÕÏ ÏÀÚÃnœa ̈ ÌÈÕ‰ Ì«È ÔÈÃgŸ·œÚÈœÏ ÈŸ÷Õ÷ŒÈ ̇ŸÓÕ‰ ÈÃnÃÚ⁄◊Œa Æ‰ÕgHO ÔÈÃ˙

÷ÃaÀÏ ˙œgHOÃ‰ ·«Ë Ì«È ˙œ·ŸcÃÏŸzÀÂ ¨Ÿ‡Œ‰ Ì«È ˙ÃgŸ·œÚÈœÓ ÈœgÕ÷ŒÈ ˙ŸÓÕ‰ ÈÃnÃÚ⁄◊Œ‰

cNÃ÷ŸzÀ‰ ¨œ·ŸcÃÏŸzÀÂ ŸcNÃ÷ŸzÀ‡ ŒÚ ˙ÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕa ÏœgHOÀŒ̇a Æ^À‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰

‰ÃnÃ·Ÿcœa ÏÈÕÏ ÷CS ÔÈŸÆ÷CS

ÔÓÊ‰ ˙Î¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ÷ ¨ÌŒ‰ŒÁ¤ÈÀÂ »ŸiNŸÓÀÂ »Ÿ‰œbœÚÈÀÏ »ÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

ÆÔÈÈ‰ ÔÓ ÌÈ˙Â˘Â

 כשראש השנה חל זכרון תרועה:  היום שבו נזכרות כל הבריות לפני ה' ובאות לפניו בדין.       יום הזכרון:  עם.   לשון:
  על פי במדבר כט, א:  יוםמקרא קדש:.   ]"תרועה"[בשבת אין תוקעים בו בשופר ורק מזכירים את עניין התקיעה 

בין קדש הבטחתך נאמנה להתקיים.    ודברך אמת:.   ]ו"מקרא" הוא אסיפת קרואים[המיועד לאספת העם במקדש 
 ובין קדושת יום טוב.]החמורה יותר מקדושת יום טוב[  בין קדושת שבת לקדש:
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 ∫¢‡ÈˆÂÓ‰¢ ˙Î¯·Â ÌÈÈ„È ˙ÏÈËÆ±µ≥ ßÓÚ ‰‡¯

Æ˘·„· ÌÈÏ·ÂË ¢‡ÈˆÂÓ‰¢ ‰ÈÏÚ ÌÈÎ¯·Ó˘ ‰ÏÁ‰ ˙ÒÂ¯Ù ˙‡˘ ÌÈ‚‰Â

¢‡·Ë ‡ÓÈÒ¢

¢ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈÒ¢ Ì‰È˙ÂÓ˘· ˘È˘ ÌÈÏÎ‡Ó ‰ÓˆÚ ‰„ÂÚÒ‰ ÈÙÏÂ ˘Â„È˜‰ ¯Á‡Ï ÏÂÎ‡Ï ÌÈ‚‰Â

ÔÂ‚Î¸ ÂÏ ‰ÈÂ‡¯‰ ‰Î¯·‰ ˙‡ ‚ÂÒÂ ‚ÂÒ ÏÎÓ ÔÂ˘‡¯‰ ÏÎ‡Ó‰ ÏÚ ÌÈÎ¯·Ó ‰ÏÈÁ˙ Æ‰˘„Á‰ ‰˘Ï

˙„ÁÂÈÓ‰ ‰˘˜·‰ ̇ ‡ ÌÈÙÈÒÂÓ ÍÎ≠¯Á‡Â ̨ ‰‡Ï‰ ÔÎÂ ̈ ÌÈÏÎÂ‡˘ ÔÂ˘‡¯‰ È¯Ù‰ ÏÚ ¢ıÚ‰ È¯Ù ‡¯Â·¢

∫ÔÂ‚Î Æ‰Ê ÏÎ‡ÓÏ

˛¢ıÚ‰ È¯Ù ‡¯Â·¢ ˙Î¯·¸

ÌÈ¯Ó˙ — ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ¨^È‡ ‰Â‰È ¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ÷ ¨»ÈŒiœzÃÈ«‡ »nŸ·Õ»È

ÂŸ«◊Ÿ‡ÕÆ»È

ÌÈÂÓÈ¯ —  ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ^È¨‡ ‰Â‰È ¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ÷ ¨»ÈŒiœÊ »aYŸÎ‹˙«iÕ»È

kÀÆÔ«nX

˘·„· ̃ Â˙Ó ÁÂÙ˙ —  ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ¨^È‡ ‰Â‰È ¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ÷ ̈ »ÈŒzŸÁÃcÕ÷

ÚÀÏÕ÷ »ÈÀÀ·«Ë ‰ÀÓ» ‰ŸÆ‰J»˙

¸¢‰Ó„‡‰ È¯Ù ‡¯Â·¢ ˙Î¯·˛

‡¯˜ ¸˙ÚÏ„ ÔÈÓ˛ —È Ÿ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ ¨^È‡ ‰Â‰È¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ÷ ¨»ÈŒzœÚUO

Ú]Ãb ŸÊÃc ¯œÈÕÂ »ŸÈœwÀÏ »‡YŸÙÀŒÊ ^ÈŸÎ‹˙«iÕÆ»È

˜ÏÒ ¸ÌÈÏÚ ̃ ÏÒ Â‡ ̨— ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ¨^È‡ ‰Â‰È ¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ÷ ̈ »ÈŒiœÒŸzÃlŸ»˜

È«‡Ÿ·ÕÂ »ÈŸ«◊Ÿ‡ÕÂ »ÈŸÎÀÓ ÏŸ·ÃwŸ÷ÕÚT ÈÀÕ̇Æ»

  מנהג אכילת מאכלים, ששמם מתקשר באופן צלילי עם ענייני ברכה וטובה, נתהווה"סימנא טבא":

ככל הנראה בבבל בזמן התלמוד. על סמך הדעה שהיתה רווחת שם, שעשיית מעשה סמלי כמוה כעשיית

 כמה מיני ירקות ופירות שכדאי להעלותם על]כריתות ו ע"א[המעשה עצמו, מונה התלמוד הבבלי 

השולחן בסעודת ראש השנה לשם סימן טוב, כגון "כרתי" או "סלקי".
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 È˙¯Î¸‰˘È¯ÎΩ˛ — È Ÿ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ ¨^È‡ ‰Â‰È¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ÷ ¨»ÈŒiœkÀ»˙Y

kÀÈ«‡ ÏŸ·ÕÆ»È

˛¢Â¯·„· ‰È‰ ÏÎ‰˘¢ ˙Î¯·¸

ÌÈ‚„ — È Ÿ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ ¨^È‡ ‰Â‰È¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ÷ ¨»ÈŒpœÙŸÂ ‰WŸœaYŒ‰

kÃcÀ‚œÆÌÈ

˘·Î Ï˘ Â‡ ‚„ Ï˘ ˘‡¯ — È Ÿ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ ¨^È‡ ‰Â‰È¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ¨»È

÷Œpœ‰ŸÈŒÏ ‰ŸÂ ÷‡]ŸÏ ‡¿ŸÊÀÀÆ·

 ∫‰˘‰ ˘‡¯Ï ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·Æ±∑¥ ßÓÚ ‰‡¯

‰˘‰ ˘‡¯ ÈÓÈ È˘Ï ‡·¯ ‡˘Â„È˜

 ‰ÏÈÙ˙‰ ¯Á‡Ï ¨‰˘‰ ˘‡¯ ÈÓÈ È˘·¸ÛÒÂÓÏ ˙È¯Á˘ ÔÈ·˘ ‰˜ÒÙ‰· ˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ˛¨

∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÚÈ·‚Ï ÔÈÈ ÌÈ‚ÊÂÓ

∫Ô‡Î ÌÈÏÈÁ˙Ó ˙·˘· ‰˘‰ ˘‡¯ Ï˘ ÔÂ˘‡¯ ·ÂË ÌÂÈ ÏÁ˘Î

ÂŸ÷ÀÓŸ· »¯ŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ‡ ÏŒ‰ ̇ÃgÃaÀ¨˙Ï ÃÚ⁄‡ ̇ «◊Œ‰ ̇ÃgÃaÀÏ ̇Ÿ˙]IÀÌ

aŸÏ«Ú ˙ÈXÀa ∫ÌÕÈœ·» ÈÕa ÔÈŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ‰ ˙«‡ ÏœÏ ‡ÈŸÏ«ÚÀk ¨Ìœ÷ ÈÕ÷ŒÈ ˙ÀÓœÚ ÌÈÀ◊À‰

‡ ‰Â‰ÈŒ‰ ˙ÃgÀÓÃÈœÂ ÌŸ‡Œ‰ ˙À‡À·» ¨ıWÃ‰ Ì«iÃgŸ·œÚÈœ÷ ÈÀ·ÃÂ ˙ÃiœpÀÙÃ∫÷

∫Ô‡Î ÌÈÏÈÁ˙Ó ÏÏÎ Í¯„·

zœ· »ÚOÃÁ›Ù«÷ ÷CÀ¨¯a ÃkŒÒŒÏ ‰ŸÁ Ì«ÈÃbÕk ∫»œÁ È›Ï ̃ŸÈœ◊Ÿ‡TÕ¨‡»‰ Ï

Óœ÷ŸtÀÏ ËÕ‰¿‡ÕÈ ÈÃÚ⁄∫·S

  שהוא יום חגנו, ראש השנה.ליום חגנו:  כנוי לראש החודש, שבו הלבנה מכוסה.   בכסה: ביום ראש החודש.    בחדש:∞  
 דין.     משפט:  חובה קבועה.   חק:

  ראה עמ' 186.קידושא רבא:

שמות לא, טז-יז

תהלים פא, ד-ה
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ÔÙ‚‰ ˙Î¯·

ÒÀ·ŸÓ ÈXÀTÀÂ ÔŸaUÀÀ∫Ô

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀt ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈXÃbÀÙŒÆÔ

ÆÔÈÈ‰ ÔÓ ÌÈ˙Â˘Â

ÍÈÏ˘˙ ¯„Ò

 ‰˘‰ ̆ ‡¯ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ·¸È˘‰ ÌÂÈ· ≠ ̇ ·˘· ÏÁ ‡Â‰ Ì‡Â˛¨‰ÚÈ˜˘‰ ÈÙÏÂ ‰ÁÓ ̇ ÏÈÙ˙ È¯Á‡ ̈

 ÌÈÓ ¯Â˜Ó Â· ˘È˘ ÌÂ˜ÓÏ ˙ÎÏÏ ÌÈ‚‰Â¸ÌÈÓ ¯Â· ÂÏÈÙ‡ Â‡ ¨ÔÈÚÓ ¨¯‰ ¨ÌÈ˛∫‰Ï‡ ÌÈÚË˜ Ì˘ ¯ÓÂÏÂ 

Óœ‡ ÈÕk ÏÀ ^«Ó›◊ÕÚ ‡ÀÂ³Â ÔŸÚ›·ÕÚ ¯Ãt ÏŒ÷Ã ÚÏœ÷Ÿ‡Õ ˙ÈXÃÁ⁄ÏÀ‡¿ ¨«˙

‰ŒÁ¤ÊœÏ ̃ ÈÀÚÃ‡ „Ãk ̈ «tœÁ ÈÀÙÕÁ ıŒÒŒÈ ∫‡»‰ „ÀÈ ·»÷ŸÁU⁄ÓÕÈ »œÎŸa›Ú ÷⁄Â›̇ÕÂ ̈ »ÈŸÃ̇÷ŸÏœ_È

aœÓŸ‹̂È ̇ «ÏÀk ÌÀÁ ÏÃh›˙‡Àz ∫ÌœzÕ‡ Ô¤ÓŒÏ ̇ŸÈÃÚ⁄Á ̈ ·SŒÒŒÏ „Ÿ‡Ã·Ÿ‰TÀ‡ ̈ Ì⁄÷Œ ̄œ÷ŸaÃÚŸzÀ

ÏÃ‡⁄·›Õ̇Ó »ÈœÓÈÕ∫ÌCM È

Óœ‰ ÔÃnÕÃ̂˙‡TJ ¯œi ÈÀ¨dÚ ÀÀœ· ÈÃnŒÁYÀÈ ·ÀÏ ‰Â‰È ∫dœ‡ ‡¿ Èœ¨‡TÈ

ÓÃi ‰ÃÚ⁄◊ŒÏ ‰œ‡ ÈÀÏ ‰Â‰È ∫Ì@œa ÈŸÚ›ÊŸÂ ÈTÃ‡⁄œ‡ ÈŒ‡YŒ· ‰Ÿ◊Ÿ‡ÀÏ ·«Ë ∫ÈÃÁ⁄a ˙«ÒÃ‰Â‰È

ÓœaŸË›ÁÃa À‡ÀÏ ·«Ë ∫Ì@ÃÁ⁄a ˙«ÒÃÓ ‰Â‰ÈœaŸË››ÁÃa œŸ·ÈDœ∫ÌÈ

ומכאן[ עניינה של התפילה היא הבקשה מה' שישליך את עוונות המתפלל במצולות הים  סדר תשליך:

 כדי שלא ייזכרו עוד. בבסיס סדר התשליך, הידוע לראשונה מאשכנז של ימי]גם כל מקור מים אחר

הביניים, עומדים פסוקים מספר מיכה, ומשם גם נלקח שמו. על גרעין עיקרי זה נוספו עוד פסוקים

ממזמורי תהילים שונים, שאף הם עוסקים בחסדי ה', בשלטונו בעולם וברחמיו. בעת שאומרים את

 נוהגים לנער את שולי הבגדים, כסמל]או בסוף התפילה[הפסוק "ותשליך במצולות ים כל חטאתם" 

לניעור העוונות כולם.

  אינו שומרלא החזיק לעד אפו:.   ]בעקבות דברים לב, ט[  כינוי לישראל נחלתו:  מוחל.   ועבר:       סולח.  נשא עון:∞  
אראה            מקום צר, שעת צרה. מצר:  ∞ם נא לזרע יעקב את הבטחתך הנאמנה.   ֵ  קיתתן אמת ליעקב:את כעסו לעד.   

  באנשים בעלי שררה ועושר.בנדיבים:  אזכה לראות במפלתם של אויבי.   בשנאי:

מיכה ז, יח-כ

תהלים קיח, ה-ט
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È ‡¿ÀÂ »ÚVŸÈ ‡¿Ã÷ŸÁœ »˙ÈaŸÎÀ‰ ÏÃ÷EJ ̄œk ̈ ÈœÓ ÈÀÏŸ‡À‰ ‰À‡Àc ıWÕÚÀ‰

‡Œk ‰Â‰È ˙ÃnÃÈœÏ ÌÃiÀÓ ÌŸÎÃqœ∫ÌÈ

∫ÌÈÙÈÒÂÓ ˘ÈÂ

pUŸˆ »Ãcœa ÌÈNÈÃ¨‰Â‰ÈÏ ÃÈŸ÷À ÌÈXÀÂ‡À˙ ‰Ÿ‰œlÀÏ »„«‰ ∫‰Ã‰Â‰È

aŸÎœa ¨¯«pŸÕ·ŒÚ ÏÀÊ ¯«◊ÃnŸ÷ ∫«Ï »¯œ÷ «Ï »¯ÈœÁ ¯ÈÀ‰ ¨÷@ÕËÈœ »·ÈÃbÕa ÔœŸ̇Ú»¯Àk ∫‰œÈ

ÈÀ÷Àc ¯Ÿ·ÃÂ ¨‰Â‰È ¯ŸÎÀÓ ÏÃÚ⁄◊Õa »‰Œ‡¤»ÓÀ‡ ∫‰›‰Õˆ ·ŸÓ» ‰J@œ÷ŸtÀÁ ¨ËŒÒŒ‰Â‰È „

ÓÀÏŸ‡À‰ ‰À‡Àa ∫ıWœ·EÃ÷ ‰Â‰È ¯ÀÓÃÈœ ÌÃÚ⁄·» ¨»◊ŸÁ»¯Ãt œk ÂÈÀˆ ÏŸ·À‡Àk ∫Ì›Õk ÒÃpÕÓ „ÕÈ

‰ÃiÀ ¨Ì›Õ̇a ÔŸˆ«‡Àz ˙«¯ŸÈ ∫˙«Ó«‰œÓ »‡YÈÕk ‰Â‰ÈÀ‰ ÏÀ‡ÀÓ ¨ıWœnŒÈ »pÀk »¯»‚ÀÈ Ï›÷Ÿ·ÕÈ

Õ̇·Õk ∫Ïœ‡ ‡»‰ ÈÀÓÃÂ ¯ÃiŒ‰œˆ ‡»‰ ¨ÈœeÀÂ ‰ÃiÃÚ⁄Ó›‰ ‰Â‰È ∫„ÕÙœÚ ¯È⁄Ã̂È«b ˙œ‰ ¨ÌÕœ‡È

ÓÃÁŸ÷ŸÚ ˙«·ÃnœÚ ∫ÌÈ⁄Ã̂Ï ‰Â‰È ˙ŸÏ«ÚÀz ÌÃÚ⁄Ó›Ó ¨„ÃÁŸ÷ŸÏ ˙«·œÏ «aŸÂ ¯IÀ‡ ∫¯IÃ÷ŸÈV

‰Ã‡ È«b⁄÷Œ‡ ‰Â‰È ¯¤‰¿À‰ ¨ÂÈÀÚÀa ÌÀÁÃÏ ¯ŸÃÁ⁄ÏÀÓ ∫«Ï ‰œgÀÓÃÈœ‰ Ìœaœ‡T ¨‰Â‰È ËÈÀ‰

‡Œk ˙Àa ÏŸÕ‰ ÈÀ‡ÀÓ ∫Ì@œnŸ÷ Ô«Îœ·Ÿ‰ «zœ÷ŸbœÁÈÃ‡ ¨Œk ÏÀÈ Ï›÷Ÿ·Õ‰ ÈÀ‡À ∫ıW‰Ãi›̂ÕÈ ¯ÃÁÃ„

ÏœaÀ‰ ¨ÌÃnÕ·œ‡ ÔÈŒk ÏÀÓ ÏÃÚ⁄◊Õ‰ÈŒ‡ ∫ÌÕ‰ ÔÈÃnŒÏŒ÷« _Àa ÚŸÁ ·TÀÈœb ¨ÏœÈ ‡¿ ¯«aœpÀÕ̂Ï

aŸk ·T›ÁÃ ∫÷Œ‰ ¯MÃÏ Ò»qœŸ̇Ú»÷À·» ¨‰ŸÁ ·]ÕÈ ‡¿ «ÏÈŸÓÃlÕ‰ ∫ËœpÕÚ ‰Õ‡ ‰Â‰È ÔÈŒÏ

ÈŸ‡VÀÏ ¨ÂÈÃÓŸÈÃÁ⁄ÏœÏ ÌÈŸÁÃÒŸÏ ∫«cŸ‰ÃvœÓ ÏÈœnÀÂŒ ˙ÃÙŸ÷ÀÏ» ¨ÌŸÁÃ˙«iÀa ÌÀÚTÀ ∫·ÃÙŸ÷Õ»

ÁœkŸÀ̇Ï ‰ÃÚ ¨‰Â‰ÈŒÊŸÓ» »VÀ‚œpÕk ∫‡»‰ »œÈ «· Èœ◊ŸÓÃÏ ÁœaÕk ¨»œ· ÈŸ÷Õ· «÷EJ ÌÀËÀÁŸ∫»

ÈŸ‰œÁ ÈÃÒŸcŸÚ ‰Â‰È ^ÀÏÕk ¨»ÈÃ‡⁄÷ŒÈ ¯œÁÃÏŸÏ »À∫_

  בנאמנות, ביושר.באמונה:.   ]בעל עשרה מיתרים[  כלי נגינה נבל עשור:  נאה, ראוי להלל את ה'.   נאוה תהלה:∞  
נתן באוצרות תהומות:  אוסף למקום אחד, כמי שמקים חומה מחומרים מפוזרים.   כנס כנד:  גרמי השמים.   צבאם:

  נהיה הדבר אשר אמר.ויהי:            יפחדו. יגורו:.   ]הקרויים כאן"תהומות"[כונס במעיינות שמתחת לפני האדמה מים רבים 
ממכון  העם.   הגוי:.   ]מלצאת לפועל[  מונע הניא:  מבטל את מזימותיהם.   הפיר עצת גוים:     .  ]ציוויו[ התקיים  ויעמד:
שקר הסוס  על ידי כוח רב.   ברב חיל: כל לבותיהם.        יחד לבם:  מן המקום אשר בו הוא יושב, כינוי לשמים.   שבתו:

 הוא בטחון שווא, כי למרות כוחו הרב לא יציל הסוס את]סמל לכוח הצבא[  הבטחון בישועה שתבוא על ידי הסוס וכו':
  כמו שאנו אכן מקווים שתעשה.כאשר יחלנו לך:בעליו.   

ישעיה יא, ט

תהלים לג
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÷œ‰ ¯ÈÃnÃÚ⁄¨˙«ÏÓ œnÃÚ⁄ÓÃwœ˙‡TO ÌÈœ‡ ∫‰Â‰È ^È⁄IÀ÷ ÈœÓŸÚÀ· ‰ŸÏ«˜œ¨È

zœ‰ŸÈŒÈÀ‡ ‰ÀÊŸŒgK ̂ È‹Ï ̇ «·Ÿz Ï«˜ÃÁ⁄»À‡ ∫ÈœÚ Ì⁄Âz ̇ «œ÷ŸÓÀÈ ̄À‡ ̈ d⁄IÀÓ ÈœÈ ÈÃÚ⁄Ó›∫„

kœÚ ÈœnŸ‰ ^ÃqŸÏœÁÈÀÏ ¨‰ŸÓÃÚÃz ÔœeÀeN ∫‡Vœ˙ÈœeN ‰Â‰È ÈŸÀ̇ ‰ÃÙŸ÷œÂ ¨ÈŸÏœ·EÀÁ«‰ «¯ÀÏŸzœ∫È

ÃÙŸ÷œÏ ÈÃI‡ÀÓ ¨Èœg›ÓŸÏ ÌÈXÃa›÷ ¯M›ÓŸÏ ÌÈXÃa›È ∫¯MÃÁÕÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕ‡ ÏŒk ‰Â‰È ÏœÚ ÈœÌ

‰ ‰Â‰ÈÃÁŒÒŒÂ ¨„Ÿ‰ÃaYÕÚ ‰œÙ «nŸÂ ∫˙»„ŸÈ ‡»‰œÙŸcŒ‡ ‰ŒÈ ˙œ◊Ÿ‡TÕÓ Ïœk›Ú Ï⁄˙««À∫ÂÈ

‰˘‰ ˘‡¯ Ï˘ È˘ ÌÂÈ È‡ˆÂÓÏ ‰Ï„·‰

∫‰Ï‡ ˙ÂÎ¯· È˙˘ ÌÈÎ¯·ÓÂ ÚÈ·‚Ï ÔÈÈ ÌÈ‚ÊÂÓ

ÔÙ‚‰ ˙Î¯·

ÒÀ·ŸÓ ÈXÀTÀÂ ÔŸaUÀÀ∫Ô

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀt ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈXÃbÀÙŒÆÔ

‰Ï„·‰‰ ˙Î¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‰ ¨ÌÃnÃ·Ÿcœa ÏÈÕÏ ÷CS ÔÈŸÁ›a ¨ÏÕ¯«‡ ÔÈ

ÏŸÁ›÷Œa ¨_ÕÈ ÔÈœ◊Ÿ‡TÕÏ ÏÀÚÃnœa ¨ÌÈÕ‰ Ì«È ÔÈÃgŸ·œÚÈœÏ ÈŸ÷Õ÷ŒÈ ˙ŸÓÕ‰ ÈÃnÃÚ⁄◊Œa Æ‰À_»¯

‡ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃnÃ·Ÿcœa ÏÈÕÏ ÷CS ÔÈŸÁ›ÆÏ

ÆÔÈÈ‰ ÔÓ ÌÈ˙Â˘Â

תהלים קל

 ראה עמ' 210. בהבדלה של מוצאי חג אין מברכים על הנר והבשמים. הבדלה:

  ה', אם תזכור אתאם עונות וכו': המקדש.   ]"מעלות"[  שיר שהיו הלויים משוררים על מדרגות שיר המעלות:     ∞ 
נפשי  ייחלתי, קוויתי.   הוחלתי: כדי שייראו אותך.        למען תורא:העוונות כדי להעניש את עושיהם, מי יוכל להתקיים? 

 קווה.     יחל:   נפשי מקווה ומייחלת לה' יותר משומרי המשמרת האחרונה של הלילה המצפים לבוא הבוקר.  וכו':

  כינוי לששת ימי הבריאה בפרט, ולימות החול בכלל.ששת ימי המעשה:∞  
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‰·Â˘ ˙·˘Â ‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú

Ï˘ „Á‡Â ¨ÔÈ¯ÂÓ‚ ÌÈÚ˘¯ Ï˘ „Á‡ ¨‰˘‰ ˘‡¯· ÔÈÁ˙Ù ÌÈ¯ÙÒ ‰˘ÂÏ˘¢

¯˙Ï‡Ï ÔÈÓ˙ÁÂ ÔÈ·˙Î ≠ ÔÈ¯ÂÓ‚ ÌÈ˜È„ˆ ÆÌÈÈÂÈ· Ï˘ „Á‡Â ̈ ÔÈ¯ÂÓ‚ ÌÈ˜È„ˆ

„ÚÂ ‰˘‰ ̆ ‡¯Ó ÔÈ„ÓÂÚÂ ÔÈÈÂÏ˙ ≠ ÌÈÈÂÈ· Æ‰˙ÈÓÏ ̄ ˙Ï‡Ï ÔÈÓ˙ÁÂ ÔÈ·˙Î ≠ ÌÈ¯ÂÓ‚ ÌÈÚ˘¯ ÆÌÈÈÁÏ

 ¢‰˙ÈÓÏ ÔÈ·˙Î ≠ ÂÎÊ ‡Ï ¨ÌÈÈÁÏ ÔÈ·˙Î ≠ ÂÎÊ ÆÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ¸·¢Ú ÊË ‰˘‰ ˘‡¯ ¨ÈÏ·· „ÂÓÏ˙˛Æ

ÔÂ·˘ÁÏ ÌÈ˘„˜ÂÓ Ì‰Â ¢‰·Â˘˙ ÈÓÈ ̇ ¯˘Ú¢ Ì˘· ÌÈÈÂ¯˜ Â· ‰¯˘Ú‰ „ÚÂ È¯˘˙ ̆ „ÂÁ≠˘‡¯Ó˘ ÌÈÓÈ‰

˙·˘‰ Æ‰ÁÈÏÒ‰Â ÔÈ„‰ ̄ Ê‚ ÌÂÈ ̈ ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ· ÌÙÂÒÂ ̈ ËÙ˘Ó‰ ÌÂÈ ̈ ‰˘‰ ̆ ‡¯· Ì˙È˘‡¯ ÆÈ˘È‡ ̆ Ù

‰·Â˘¢ ∫ÂÊ‰ ̇ ·˘‰ ̇ ¯ËÙ‰ ̇ ‡ ̇ Á˙ÂÙ‰ ‰ÏÈÓ‰ Ì˘ ÏÚ ̈ ¢‰·Â˘ ̇ ·˘¢ ‰ÈÂ¯˜ ‰Ï‡ ÌÈÓÈ ÍÂ˙· ‰ÏÁ˘

 ¢ÍÈ‰Ï‡ ß‰ „Ú Ï‡¯˘È¸· ¨„È Ú˘Â‰˛Æ

ÌÂÈ ˙‡¯˜Ï Ì„‡‰ Ï˘ ÂÁÂ¯ ÍÏ‰ ˙‡ ‡Ë·Ó‰ Ì˘ ¨¢ÌÈ‡¯Â‰ ÌÈÓÈ‰¢ Ì‚ ÌÈÂÎÓ ‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú

ÌÈ„ÁÈÈ˙Ó ‰Ï‡ ÌÈÓÈÂ ¨‰ÏÈÙ˙· ˙ÂÂ˘ ˙ÂÙÒÂ˙ ˘È ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈÏ ‰˘‰ ˘‡¯ ÔÈ·˘ ÌÈÓÈ· ÆÔÈ„‰ ¯Ê‚

 ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ· ˙ÂÁÈÏÒ‰ ˙¯ÈÓ‡Ï Í˘Ó‰Î ¨˙È¯Á˘ ˙ÏÈÙ˙ ÈÙÏ ˙ÂÁÈÏÒ ˙¯ÈÓ‡· Ì‚¸±≥π ßÓÚ ‰‡¯˛Æ

‰ÁÈÏÒ ˘˜·Ï ÌÈ‚‰Â ÌÈ·¯Â ¨¢‰·ÂË ‰ÓÈ˙Á ¯Ó‚¢ ˙Î¯·· Â‰Ú¯ ˙‡ ˘È‡ Í¯·Ï ÌÈ‚‰Â ‰Ï‡ ÌÈÓÈ·

Æ‰ÙÏÁ˘ ‰˘· Ì˙Â‚‰˙‰Ó ÂÚ‚Ù ÈÏÂ‡˘ ÌÈ˘‡Ó ‰ÏÈÁÓÂ

˙ÂÁÈÏÒ

‰Ë¯Á ˙Ú·‰ ¨‡ËÁ ÏÚ ‰ÁÈÏÒ ˙˘˜· ‡Â‰ È¯˜ÈÚ‰ ÌÎÂ˙ ¯˘‡ ÌÈËÂÈÙÂ ‰ÏÈÙ˙ È¯„Ò Ô‰ ˙ÂÁÈÏÒ‰

 Ì„‡‰ ˙ÂÒÙ‡ ÏÚ ‰Ú·ˆ‰ ¨ÌÈÂ˘ ÌÈ‡ËÁ ÏÚ ˙Â„ÂÂ˙‰ ¨‰ÈÂ‡¯ ‡Ï ˙Â‚‰˙‰ ÏÚ¸Ï‡‰ ˙ÂÏ„‚ ˙ÓÂÚÏ

ÏÂÎÈ≠ÏÎ‰˛‰¯˘Ú≠˘ÂÏ˘ ‰Ê ¯˘˜‰· ˙Â¯ÎÊ ˙Â˘˜·Ï ˜ÂÊÈÁÎ ÆÂ˙‚‰Â Ï‡‰ ÈÓÁ¯· ˙ÂÎÊÏ ‰˘˜·Â 

¢Ú˘ÙÂ ÔÂÚ ‡˘Â ÌÈÙÏ‡Ï „ÒÁ ̄ ˆÂ ̇ Ó‡Â „ÒÁ ·¯ ÌÈÙ‡ Í¯‡ ÔÂÁÂ ÌÂÁ¯ Ï‡¢ ‡Â‰˘ ̈ ß‰ Ï˘ ÂÈ˙Â„ÈÓ

 ßÂÎÂ¸Ê≠Â ̈ „Ï ̇ ÂÓ˘˛˙„ÓÂÚ Ì‰Ï ß‰ ̇ ÁË·‰˘ ̈ ‰ÓÂ‡‰ ̇ Â·‡ Ï˘ Ì˙ÂÎÊ ̇ ‡ ̇ ÂÁÈÏÒ· ̄ ÈÎÊ‰Ï ‚Â‰ ÔÎ Æ

Æ‰ÏÂ‡‚Ï ÌÈÚÂ‚Ú‚Â ˙ÂÏ‚‰ ˙Â¯ˆ ÏÚ ‰È˜ È¯·„ ÂÙ¯Âˆ ˙Â„Á‡ ˙ÂÁÈÏÒ Ï‡ ÆÌ‰È¯Á‡ ÌÚ¯ÊÏ

Ï¢ÊÁÏ ̄ ·Î ̄ ÎÂÓ ̈ Â˙ÁÈÏÒ· ̇ ÂÎÊÏ È„Î ̈ ˙ÈÚ˙ ÈÓÈ· ß‰ Ï˘ ÂÈ˙Â„ÈÓ ‰¯˘Ú≠˘ÂÏ˘ ̇ ‡ ̄ ÈÎÊ‰Ï ‚‰Ó‰

¸‡¢Ú ÊÈ ‰˘‰≠˘‡¯ ¨ÈÏ·· „ÂÓÏ˙˛ÈÙÏ ¨‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú· Ì‚ Ô˙¯ÈÓ‡ ÏÚ ÚÂ„È ÌÈÂ‡‚‰ ÈÓÈÓÂ ¨

˙¯‚ÒÓ· ̄ Ó‡È‰Ï Â„ÚÂ˘ ̇ ÂÈ¯È˘ ̇ Â¯ÈˆÈ Â¯·ÈÁ ̈ ÌÈ‡¯ÂÓ‡‰ ÈÓÈ Ê‡Ó ̈ ÌÈÂ˘ ÌÈËÈÈÙ Æ˙È¯Á˘ ̇ ÏÈÙ˙

∫˙ÂÓÒ¯ÂÙÓ‰ ˙ÂÁÈÏÒ‰ ÔÓ ˙Á‡ È¯‰Â ÆÂÊ
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Â Ì»ÁUŸÁÃÁ ÆÔ»pÀËÀÏ »‡ŸÙÀŒÁU ^ÈÕÚ ÌÀÏÕ∫»È

‡⁄‰ Ô«„ÃqŸÏœ˙«ÁÈaÁ«ÕÏ ÔŸ·À˙«·

bÏ«ŒÚ ‰⁄˙«˜»Óc·«Õˆ ¯ŸÁ Æ˙«˜@ÀËÀÏ »‡ŸÙÀŒÁU ^ÈÕÚ ÌÀÏÕ∫»È

‰Àa ¯»„ŸœÙŸÏÀ˙«‡ÂÀœ̇a ˜ÈŸŒÁÀ˙«Ó

ÊÎ«Õa ¯Ÿ‡ ˙ÈXÀ˙«·Ák ¯L«ŸÏÀÁ Æ˙«ÈÀËÀÏ »‡ŸÙÀŒÁU ^ÈÕÚ ÌÀÏÕ∫»È

ËÓ» ·«ÕËœÏ ·ÈÃaœ˙«ÈYÈÚB«Ãk À ÏœÒŸzÀ˙«¯

k·«ÕÚ ÷⁄˙««Ï·«Õˆ ÷ŸÁ Æ˙«˜@ÀËÀÏ »‡ŸÙÀŒÁU ^ÈÕÚ ÌÀÏÕ∫»È

ÓÀÏÕÊ ‡Ãkœ˙«i˙ ‡T«Ÿ‰œ˙«l

ÒÏ«ÕÁÃÚ ⁄˙««Ú«Œa ‰ÃvÀÁ Æ˙«¯ÀËÀÏ »‡ŸÙÀŒÁU ^ÈÕÚ ÌÀÏÕ∫»È

tÚ«ÕÈ ÏŸ˙«Ú»÷ˆÙ«ŒÚ ‰⁄œ̇˙«„È

˜‰ ‡V«Ã˙«¯«c¯Î«ÕÚ ·⁄˙«·T

÷Ó«ÕÚÃz ŸÙœ˙«lzŸÓœc ÌÈÕÁ Æ˙«ÚÀËÀÏ »‡ŸÙÀŒÁU ^ÈÕÚ ÌÀÏÕ∫»È

  מחברה של סליחה זו אינו ידוע.אדון הסליחות:

בעקבות[  מדבר דברי אמת, מקיים את הבטחתו דובר צדקות:     .  ]בעקבות איוב יב, כב[ יודע נסתרות      גולה עמוקות:∞  
חוקר כליות:  מופלג בישועות.   ותיק בנחמות:  הנפלאות שהוא עושה הן לו הוד והדר.   הדור בנפלאות:               .]ישעיה סג, א

  מסתיר ומעליםכובש עונות:     .  ]אשר הקדמונים האמינו שמשכנן בכליות[בוחן את מחשבותיו הנסתרות של האדם 
  יודע את כלקורא הדורות:      השומע את תהילתו מתמלא בייראתו.   נורא תהלות:  זוך וטוהר.   זכיות:חטאים, סולח.   

  רוכב על ענני השמיםרוכב ערבות:.   ]בעקבות ישעיה מא, ד[הדורות הבאים וקורא לכל דור לקום בזמן המיועד לו 
  דעותיו תמימות ושלמות.תמים דעות:     .  ]בעקבות תהלים סח, ה[
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‰ÈÏ„‚ ÌÂˆ

¯ˆ‡„ÎÂ· È„È ÏÚ ‰Ó˙‰ Ì˜ÈÁ‡ Ô· ‰ÈÏ„‚ Æ‰ÈÏ„‚ ÌÂˆ ÏÁ ¨‰˘‰ ˘‡¯ ¯Á‡Ï ÌÂÈ‰ ¨È¯˘˙· ß‚·

ÌÈ‡˜ Ï˘ ‰ˆÂ·˜ Æ‰ËÈÏÙ‰ ˙È¯‡˘ ÏÚ ‰„Â‰È· Ï˘ÂÓÏ ¨ÔÂ˘‡¯ ˙È· Ô·¯ÂÁ ¯Á‡Ï „ÈÈÓ ¨Ï·· ÍÏÓ

 Â‰Â‚¯‰Â ‰ÏÂÚÙ Û˙˘ÓÂ „‚Â· ‰ÈÏ„‚· Â‡¯ ‰È˙ Ô· Ï‡ÚÓ˘È Ï˘ Â˙Â˘‡¯· ÌÈÈÂˆÈ˜¸¨‰Î ·≠ÌÈÎÏÓ

ÂÎ≠·Î˛Ï˘Â ÌÈÏ˘Â¯È Ï˘ ¯È‰Ó ÌÂ˜È˘Ï ‰ÂÂ˜˙‰ ‰„·‡Â ¯·Ú ÏÎÏ ı¯‡‰ È·˘ÂÈ Â¯ÊÙ˙‰ ÍÎ ·˜Ú Æ

ÆÔ·¯ÂÁ‰ ÏÚÂ Á‡≠Áˆ¯ ‰˘ÚÓ ÏÚ ·‡Î‰ ˙‡ ÔÈÈˆÏ ‡· ÌÂˆ‰ Æ˙ÈÈ„Ó ˙Â˘ÈÎ ‰„Â‰È

Æ‰ÏÈÙ˙· ÌÈÏ˜ ÌÈÈÂÈ˘·Â ‰¯Â˙· ̇ „ÁÂÈÓ ‰‡È¯˜· ̈ ˙ÂÁÈÏÒ ̇ ¯ÈÓ‡· ̇ ÒÎ‰ ̇ È·· ‡Ë·˙Ó ‰ÈÏ„‚ ÌÂˆ

ÆÌÈ·ÎÂÎ‰ ˙‡ˆ „ÚÂ ¯Á˘‰ ˙ÂÏÚÓ ÌÂˆ Ï˘ ÌÂÈ Â‰È¯‰ ˙È··

ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ

˙‡ ÂÚ˙ ˘„ÂÁÏ ¯Â˘Ú· ÈÚÈ·˘‰ ˘„ÂÁ· ¨ÌÏÂÚ ˙˜ÂÁÏ ÌÎÏ ‰˙È‰Â¢

 ÌÂÈ· ÈÎ ÆÌÎÎÂ˙· ¯‚‰ ¯‚‰Â Á¯Ê‡‰ ¨Â˘Ú˙ ‡Ï ‰Î‡ÏÓ ÏÎÂ ¨ÌÎÈ˙Â˘Ù‰Ê‰

˙‡ Ì˙ÈÚÂ ÌÎÏ ‡È‰ ÔÂ˙·˘ ˙·˘ ÆÂ¯‰Ë˙ ß‰ ÈÙÏ ÌÎÈ˙Â‡ËÁ ÏÎÓ ¨ÌÎ˙‡ ¯‰ËÏ ÌÎÈÏÚ ¯ÙÎÈ

                                                                   ¢ÌÏÂÚ ˙˜ÂÁ ÌÎÈ˙Â˘Ù¸‡Ï≠ËÎ ¨ÊË ‡¯˜ÈÂ˛Æ

 ÂÁÈ„ÓÂ ÂÙËÂ˘Â Â˜¯ÂÓÂ ÂÏËÂ „Á‡ ˙ÙÂÈË‰ ÍÂ˙Ï ÏÙÂ Ì‡ ‰Ê ÊÂ‚‡ ‰Ó ÆÏ‡¯˘È ÂÏ‡ ≠ ßÊÂ‚‡ ˙È‚ß¢

‡· ¨‰˘‰ ˙ÂÓÈ ÏÎ ˙ÂÂÂÚ· ÔÈÎÏÎÏ˙Ó Ï‡¯˘È˘ ‰Ó ÏÎ ÍÎ ¨‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÙÈ ‡Â‰Â Â˙ÏÈÁ˙Î ¯ÊÂÁ ‡Â‰Â

                                              ¢Ì‰ÈÏÚ ¯ÙÎÓÂ ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ¸‡È ¨Â ‰·¯ ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘ ÈÙ ÏÚ˛Æ

¯Â˙·Â ¨ÔÈ„‰ ¯Ê‚ ˙ˆÈ¯Á ÌÂÈÎ ·˘Á ‡Â‰ „Á‡ „ˆÓ ÆÂÏ ÌÈÙ È˘ ¨È¯˘˙· ßÈ· ÏÁ‰ ¨ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ

¢ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ· Ì˙Á Ì„‡ Ï˘ ÂÈ„ ̄ Ê‚Â ÆÆÆ‰˘‰ ̆ ‡¯· ÔÈÂ„È ÏÎ‰¢ ∫‰‡¯ÈÂ ‰„¯Á ‰Â»ÏÓ Â‰È¯‰ ‰ÊÎ˘

¸‚È ¨‡ ‰˘‰ ˘‡¯ ‡˙ÙÒÂ˙˛Ï‡¯˘ÈÏ Ì‰Ï ÁË·ÂÓ Â· ÌÂÈ ¨‰ÏÈÁÓÂ ‰ÁÈÏÒ Ï˘ ÌÂÈ ‡Â‰ È˘ „ˆÓÂ Æ

Æ‰ÁÓ˘ Ì‚ ‰ÎÂ˙Ó ‰ÁÈÓˆÓ ÂÊ ÔÂÁËÈ· ˙˘ÂÁ˙Â ¨Ì˙‡ËÁ ÏÎ ÏÚ ¯ÙÎÈÂ Ì¯‰ËÈ ß‰˘

¯ÂÒÈ‡ ¨‰ˆÈÁ¯ ¯ÂÒÈ‡ ¨‰ÈÈ˙˘Â ‰ÏÈÎ‡ ¯ÂÒÈ‡ ¨‰ÎÏ‰‰ ÈÙÏ ¨ÏÏÂÎ‰ ¢˘Ù‰ ÈÂÈÚ¢ ‡Â‰ ÌÂÈ‰ Ï˘ Â¯˜ÈÚ

 ˙Â˘È‡ ÈÒÁÈ ÏÚ ¯ÂÒÈ‡Â ¯ÂÚ Ï˘ ÏÚ ˙ÏÈÚ ¯ÂÒÈ‡ ¨ÔÓ˘· ‰ÎÈÒ¸¢‰ËÈÓ‰ ˘ÈÓ˘˙¢˛ÌÂÈ‰ Ï˘ Â·Â¯ Æ

Æ˙ÒÎ‰ ˙È·· ‰ÏÈÙ˙Ï ˘„˜ÂÓ

˙‡ ÌÈÈÎÓ‰ ÌÈ‚‰Ó Â· ÌÈ‚‰ÂÂ ÂÓˆÚÏ˘Î ˙Â·È˘Á ÏÚ· ‡Â‰ ¨È¯˘˙· ßË ÌÂÈ ¨ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ·¯Ú

ÌÈ‚‰Â ¨‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú· ˙ÂÏ·Â˜Ó‰ ˙ÂÏÈÙ˙‰Â ˙ÂÁÈÏÒ‰ „·ÏÓ Æ˘Â„˜‰ ÌÂÈ‰ ˙‡¯˜Ï Ì„‡‰

 Â‰Ú¯ ˙‡ ˘È‡ ÒÈÈÙÏ ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ·¯Ú·¸¨ß‰Ï Ì„‡ ÔÈ·˘ ˙Â¯È·Ú ÏÚ ˜¯ ¯ÙÎÓ ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ÔÎ˘

Â¯·Á ˙‡ ÒÈÈÙÈÂ Ì„‡‰ ÍÏÈ˘ „Ú ¯ÙÎÓ ‡Â‰ ÔÈ‡ Â¯È·ÁÏ Ì„‡ ÔÈ·˘ ˙Â¯È·Ú ÏÚ ÂÏÈ‡Â˛ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ ¨

ÆÔ·Ï È„‚· ˘Â·ÏÏÂ ¢˙Â¯ÙÎ¢  ¯„Ò ÌÈÈ˜Ï ¨‰ÂÂ˜Ó· ÏÂ·ËÏ
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 „Â‡Ó ˙ÂÎÂ¯‡ Ô‰ ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ˙ÂÏÈÙ˙¸‰Ê ÌÂÈÏ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯ÂÊÁÓ· ˙ÂÈÂˆÓÂ˛∫Ô¯ÙÒÓ· ˘ÓÁ Ô‰Â 

ÌÈÈÂ„ÈÂ ˙¯ÈÓ‡ ¨˙Â·¯ ˙ÂÁÈÏÒÂ ÌÈÂ˘ ÌÈËÂÈÙ Ô‰· ÌÈ·ÏÂ˘Ó Æ‰ÏÈÚÂ ‰ÁÓ ¨ÛÒÂÓ ¨˙È¯Á˘ ¨˙È·¯Ú

¸¢ÂÏÊ‚ Â„‚· ÂÓ˘‡¢· ÔÎÂ ¢ÍÈÙÏ Â‡ËÁ˘ ‡ËÁ ÏÚ¢· Ì˙È˘‡¯˘˛ ˙ÂÓ˘ ˙¯ÎÊ‰ ¨¸˙‡È¯˜ È¯Á‡

‰¯Â˙‰˛˙ÂÓÈ ¯‡˘· ‰ÂÓÎ ÔÈ‡˘ ¨˙È˘ÈÓÁ ‰ÏÈÙ˙ ÔÎÂ ¨‰ÁÓ ˙ÏÈÙ˙· ‰¯ËÙ‰Î ‰ÂÈ ¯ÙÒ ˙‡È¯˜ ¨

ÆÌÂÈ‰ Ì˙Á ‰·˘ ¢‰ÏÈÚ¢ ˙ÏÈÙ˙ ¨‰˘‰

ÌÈ·Â¯˜ ¯ÎÊÏ ‰Ó˘ ˙Â¯ ·¯Ú‰ ÔÓ Â· ÌÈ˜ÈÏ„Ó ÌÈ·¯Â ¨ÌÂˆ ÌÂÈÎ ÈÂËÈ·Ï ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ‡· ˙È··

ÆÌÓÏÂÚÏ ÂÎÏ‰˘

˙Â¯ÙÎ ¯„Ò

 ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ·¯Ú· ÌÈÈ˜Ï ÌÈ‚‰Â ˘È¸ÂÏ Ì„Â˜ Û‡ Â‡˛ÏÂ‚¯˙ ÏËÂ ˘È‡‰ Æ˙Â¯ÙÎ‰ ¯„Ò ˙‡ 

∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ≠ ‚„· Â‡ ÛÒÎ· ÒÎË‰ ˙‡ ÌÈÓÈÈ˜Ó ÌÈ·¯ Í‡ ≠ ˙ÏÂ‚¯˙ ˙Á˜ÂÏ ‰˘‡‰Â

aŸÕ‡ ÈÀÈ ¨Ì@›÷Ÿ·ÕÁ È›÷ŒÂ _ŸÃ̂ÏŸÓÀÂŒ¨˙‡ ⁄ÒœÚ ÈVÈflœ·» ÈÃÊYŒˆ«È ∫Ïœ‡ÈÕÌ

ÓÕÁ›÷ŒÂ _ŸÃ̂ÏŸÓÀÂŒÒ«Ó» ¨˙Ÿ˙«¯Õ‰ÈŒÈ ÌŸÃzÕ‡ ∫˜¤ÂœÏÈœÓ ÌÈœcŒt _Wœ÷ŸÚÀÓ» ¨ÌÕÚ⁄«›Õ̇‰ÈŒÌ

ÈœŸ̇ÚÃk ∫»pÀ‡ Ï›ÎŒz ÏŸÃ̇ÚÕ ·ÃÙŸ÷ÀÂ ¨ÌÃiÃbœÚ »ÚÈÃ÷ „ÃÚ⁄Ó ÈVÀÂŒÂ ∫˙ÃiœÊŸÚ⁄‡ »˜Œa ‰Â‰È ÏÃvÃ¯

ÏÀ‰ŒÓ ̈ ÌœnŸ‹̂˙«˜Õ‰ÈŒ÷«È ÌœÚÈÕÈ ∫Ìœ÷ŸÏÃc ÁŸ·ÀÂ «¯ŸÈœtYÀ‡ÕÂ ̈ ÌœÓÈÃlÕÓ ËœgŸÁœ˙«˙ÈÀ»„«È ∫Ì

ÏÃÁ ‰Â‰ÈÃÒŸÂ ¨«cŸœÙŸÏŸ˙«‡ÀÏ ÂÈœ·ŸÕ‡ ÈÀ∫Ì@

‡œÈ ÌÕÚ ÷ÀÏÀÓ ÂÈÃÏŸ‡ÀÓ _ÕÏœ‡ ıÈŒÁÀÓ „œpœ‡ ÈÀÏŒÏ ̈ ÛŸ‰ÃbœÏ „ÈŸ‡ÀÈ Ì@À÷Ÿ∫«¯

ÂÃÈŸÁ‹pŒÂ ¨»pÃi›Ó‡Œt ¯ŸÚ@ÕÓ »‰Õ÷ ˙CWÃÁÃÓ ¨˙ÀÀ̂˙‡œÎ È›ÙŒ∫¯

 מנהג זה ידוע לראשונה מתקופת הגאונים, והנוסח שלפנינו מתועד בימי הביניים. נראה סדר כפרות:

כגון הרמב"ן או ר' יוסף קארו[שמוצאו של המנהג בחוגים עממיים, והיו פוסקים שהתנגדו לקיומו 

, כיוון שראו אותו כחסר ערך, ואפילו כחיקוי פסול של מנהגים זרים. האר"י תמך]ב"שולחן ערוך"

בקיום מנהג הכפרות ובהשפעתו נותר המנהג על עומדו.

מדרך       כבליהם, העול ששמו עליהם נוגשיהם.  מוסרותיהם:  שרויים באפלה, בבית האסורים.   ישבי חשך וצלמות:∞  
 ובגלל עוונותיהם הם מתענים ומעונתיהם יתענו:       שטיפשותם ניכרת מתוך דרך הפשע שהם הולכים בה.  פשעם:

 על נפלאותיו לבני אדם.]ויודו לה'[  ונפלאותיו לבני אדם:      ויצילם מרדת לשאול.       וימלט משחיתותם:     ביסורים.  

  אז יחון אותוויחננו וכו': שיאמר על האדם הסובל דברים המעידים על ישרו.    להגיד לאדם ישרו:  מלמד זכות.   מליץ:

ה' ויגיד למלאך הממונה על כך:  פדה אותו והצילהו ממוות, כי יש עמי כופר תמורתו.

על-פי תהלים קז

איוב לג, כג-כד
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¸˘È‡˛∫∫¯ÓÂ‡Â Â˘‡¯ ·È·Ò ÏÂ‚¯˙‰ ˙‡ ··ÂÒÓ 

ÊŒÁ ‰⁄ÏœÙÈÀœ̇Ê ¨ÈŒz ‰Ÿ˙T»ÓœÊ ¨ÈŒk ‰ÃtÀ˙TœÊ ÆÈŒ‰ ‰ÃzÃYŸÈ Ï«‚ÕÏÕÏ _ŸÓœ˙ÈÀÂ ¨‰Ã‡⁄œ‡ ÈŒkÀÕÒ

ÂŸ‡ÕÏÕÏ _ŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœ‡ ÌÈ⁄k\œÏ» ÌÈŸ÷ÀÆÌ«Ï

¸‰˘‡˛∫˙¯ÓÂ‡Â ‰˘‡¯ ·È·Ò ˙ÏÂ‚¯˙‰ ˙‡ ˙··ÂÒÓ ∫

Ê›Á ˙‡⁄ÏœÙÈÀœ̇Ê ¨È›z ˙‡Ÿ˙T»ÓœÊ ¨È›k ˙‡ÃtÀ˙TœÊ ÆÈ›‰ ˙‡ÃzÃYŸ‚›ÏŒz ˙ÕÏÕÏ _ŸÓœ˙ÈÀ¨‰

ÂÃ‡⁄œ‡ ÈŒkÀÕÂ ÒŸ‡ÕÏÕÏ _ŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœ‡ ÌÈ⁄k\œÏ» ÌÈŸ÷ÀÆÌ«Ï

∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ˘‡¯‰ ·È·Ò ÛÒÎ‰ ˙‡ ÌÈ··ÂÒÓ ÔÈÙÂÏÈÁÏ

Ê›Á ̇ ‡⁄ÏœÙÈÀœ̇Ê ̈ È›z ̇ ‡Ÿ˙T»ÓœÊ ̈ È›k ̇ ‡ÃtÀ˙TœÊ ÆÈŒ‰ ‰ÃkŒÒŒÈ ÛÕÏÕÏ _œŸ̂Â ̈ ‰J@Ã‡⁄œ‡ ÈŒkÀÕÒ

ÂŸ‡ÕÏÕÏ _ŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœ‡ ÌÈ⁄k\œÏ» ÌÈŸ÷ÀÆÌ«Ï

‰˜„ˆÎ ˙˙Ï ‚Â‰ ÈÙÒÎ‰ ÔÎ¯Ú ˙‡ Â‡ ˙Â¯ÙÎ‰ ˙‡ ÆÌÈÓÚÙ ˘ÂÏ˘ ÂÏÂÎ ÒÎË‰ ÏÚ ¯ÂÊÁÏ ÌÈ‚‰Â

ÆÌÈÈÚÏ

 ∫ÌÈÓÂÁ˙Â ˙Â¯ˆÁ È·Â¯ÈÚÆ±¥≥ ßÓÚ ‰‡¯

˙˜ÒÙÓ ‰„ÂÚÒ

ÈÙÏ˘ ‰„ÂÚÒ‰ ˙‡ ‡˙ÂÂˆ· ÌÈ„ÚÂÒ ˙Â¯ÁÂ‡Ó‰ ÌÈÈ¯‰ˆ‰ ¯Á‡ ˙ÂÚ˘· ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ·¯Ú·

ÆÏÂÁ ÌÂÈ ˙„ÂÚÒ·Î ÂÊ ‰„ÂÚÒ· ˙ÂÎ¯·‰ ÈÈ„ Æ‰ÓÁ‰ ˙ÚÈ˜˘ ÈÙÏ ‰˙Â‡ ÌÈÓÈÈÒÓÂ ÌÂˆ‰

  תחליפי, תמורתי.חליפתי:∞  
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ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ·¯Ú· ˙Â¯ ˙˜Ï„‰ 

˜ÈÏ„Ó ‰¯„Ú‰· Í‡ ¨˙È·‰ ˙¯˜ÚÏ ‰¯ÒÓ ÂÊ ‰ÂˆÓ Æ˙Â¯ ˙˜Ï„‰· ÌÈÏ·˜Ó ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ÈÙ ˙‡

 ˙Â¯ È˘ ˜ÈÏ„‰Ï ‚Â‰ ÆÌÈ¯Á‡‰ ˙È·‰ È·Ó „Á‡ Â‡ ‰ÏÚ· ˙Â¯‰ ˙‡¸¯ÙÒÓ ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ

¨ÌÈÈ˘ Â‡ „Á‡ ¯ ‰ÓˆÚÏ ‰˜ÈÏ„Ó ˙È·‰ ˙Â·Ó ˙Á‡ ÏÎ˘ ÌÈ‚‰Â‰ Û‡ ˘È Æ˙È·‰ È· ¯ÙÒÓÎ ˙Â¯

ÌÈ·¯ ‰Ê ÔÈÈÚ· ÌÈ‚‰Ó‰Â ¨‰Î¯· ‡Ï· Â‡ ‰Î¯··˛Æ

‰ÈÈÚ ˙‡ ˙Á˜ÂÙÂ ¨˙Î¯·Ó ¨‰È„È· ‰ÈÈÚ ˙‡ ‰ÒÎÓ ‡È‰ ˙Â¯· ˘‡‰ ˙‡ ‰¯ÈÚ·Ó ‰˘‡‰˘ ¯Á‡Ï

∫‰Î¯·‰ ÔÂ˘Ï ÂÊÂ Æ˙Â¯· ËÈ·‰Ï È„Î

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀ»

ÏŸ‰ÃÏEœ ˜ÈÕ÷ ¯Œ Ï¸∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ˙·˘·÷ ÃaÀÂ ˙Ÿ÷ŒÏ˛‰ Ì«È ÃkœÆÌÈX»t

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ÷ ¨ÌŒ‰ŒÁ¤ÈÀÂ »ŸiNŸÓÀÂ »Ÿ‰œbœÚÈÀÏ »ÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

˙Â¯ ˙˜Ï„‰ ¯Á‡Ï ‰˘‡Ï ‰ÏÈÙ˙

∫ÂÊ ‰ÈÁ˙ Ì‚ ¯ÓÂÏ ˙Â‚‰Â‰ ˘ÈÂ

ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ¨^È‡ ‰Â‰È ¤‰¿Ã‡ È¤‰¿ÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ÷ ¨ÏŒzŸ«ÁÕ˙«‡ Ôœ È¸ÂŸ‡Œ‡  ˙œ÷ÈœÈ˛

ÂŸ‡Œk ˙À·«¯O ÏÃÂ ¨ÈŸœ̇zŒÏ ÔÀÏ» »ŸÎÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÁ ÏÃiœ·«Ë ÌÈœÂ ÌÈÃ‡⁄Î»¯œÂ ¨ÌÈŸœ̇ÊŸkŸ»V

aŸÊœÎŸ·«Ë Ô«¯À·» ‰ŸÎTÀÂ ¨‰Ÿœ̇ÙŸa »BOœÙŸcRÃÈ ˙ŸÚ»÷ÀÂ ‰ŸÁU⁄ÓœÂ ¨ÌÈŸÃ̇÷ŸkÕ÷ ÔŸÎœÈÀŸ̇^

aÕÈÕÂ ̈ »ÈŸÊÃkÕÏ »Ÿ‚ÃcÕa ÏÀœ·» ÌÈŸÕ· ÈÀœÁ ÌÈ⁄ÎÀÓœ» ÌÈŸ«·œ‰«‡ ÌÈ⁄·ÕÈ ̈ ‰Â‰È Èœ‡YÕ‡ È¤‰¿œÌÈ

‡ÃŸ÷Õ‡ È¤ÓŒÊ ̇Œa ̈ ÷CS ÚUÃc ‰Â‰ÈŸ·ÕÓ» ̈ ÌÈNŸ‡œ‡ ÌÈXÈŒ‰ ̇ÀÏ«ÚÀa ÌÃ·» ‰T«zŸÓÃÚ⁄◊œÌÈ

·«Ëœ·» ÌÈŸÎÀÓ ÏŸÏŒÎ‡ŒÚ ˙⁄‰ ˙A«·Ã‡ Æ‡V«aÀpÀ÷ ¨‡ŸÓÃ‡ ÚŒz ˙ŸÁœpÀœ̇a ÈœÊŸ◊ ˙»ÎÀ‰T

ÂŸ·XŸÁT ‰JÕÂ ÏŸÏÕ‡À‡ ‰œ˙«nÕÂ ¨»ÈŸ‰À‡Õ ¯Õ÷ »VŒÈ ‡`œÎŸaŒÏ ‰ŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÂ ¨„Ÿ‰À‡Õ¯

tÀŒÂ ^ÈŸœeÀ÷ÕÚÀ‡ ¨‰ÀÓÕÆÔ

 ראה עמ' 144. הדלקת נרות:

  ראה עמ' 144.תפילה לאשה:
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∫Ô·Ï

ÈŸ◊œÓÈŸ‡ ^¤‰¿œÌÈ

kŸ‡ŒÙŸÈUœÂ ÌŸÎœÓŸÃgŒÆ‰

∫˙·Ï

ÈŸ◊œÓÈÕ‡ _¤‰¿œÌÈ

kŸ◊À·X ‰TŸÁT ‰JÕÂ ÏŸÏÕ‡ÀÆ‰

 על החלק הראשון של נוסח הברכה, המשותף גם ללילי שבתות וימים טובים, ראה סדר ברכת הבנים:

ומנוסח בסידורים רק כפנייה אל[להלן, עמ' 145. החלק השני של הברכה, המיוחד ליום הכיפורים 

, ארוך יותר ומופיע לראשונה במאה השמונה-עשרה.]הבנים וכאן הצענו גם נוסח לבנות

  למולך, כלומר:  תישירלנכח:  יתייחס אליך בחיבה וברחמים.   ישא ה' פניו:.   ]בעיני ה' ואדם[ יתן לך חן      ויחנך:∞  
ויהי מקורך  יתנהג ביראת ה'.   יהגה אימות:.   ]על פי משלי ד, כה[מבטך, שלא כדרך המשקרים המשפילים את עיניהם 

.]ללא ספק גזל[   בדרכים כשרות בהתר:.   ]על פי משלי ה, יח[  תבורך אשתך ברוך:

במדבר ו,  כד-כו

ÌÈ·‰ ˙Î¯· ¯„Ò

Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÁÈÓ Ì‰˘Î ¨Ì‰È„ÏÈ ˙‡ ÌÈÎ¯·Ó ÌÈ¯Â‰‰˘ ‚Â‰ ˙ÒÎ‰ ˙È·Ï ÌÈÎÏÂ‰˘ ÈÙÏ

ÆÌ‰È˘‡¯ ÏÚ

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

∫Ô·Ï   Âœ‰ÈœÓ Ô«ˆT ÈœlœÙŸÕ‡ ÈÀ·œ÷ »ÈŒaÃgÀÓÃÈœ÷ ¨ÌŒiœzÕa ÔŸÏœaŸ‡ ^Ã‰⁄·ÀÂ «˙ŸÈœ‡YÀÂ «˙Ÿœ̇‰ŸÈŒ‰

Èœ‡YÃ‰ ˙ÃgÕÚ ÌÃt ÏÀŒk ^ÈÀÈ ÏÀÓŒ÷ ^ÈŒ˙ ‡`ŒÁ¤ËÀ˙» ¨‡Ÿ‰œÁ ÈŒ÷Ÿa ^OÃ·» ‰T«zÃnœŸ̂¨˙«

ÚÕÈŒÏ ̂ ÈŸ›ÎÃÈ ÁÃaœt ̈ »ËÈœÈ ̂ ÈŸaAÕÁ ̄ÀÎŸÂ ̇ «ÓŸÏœaŸÈ ̂Œ‰ŸbŒ‡ ‰ÕÈ ̈ ˙«ÓÈÀÈ ̂ ÈCÃÚÃÒŸa »˜ŸÓœŸ̂¨˙«

‚UŸÏŒÈ ^ÈÀÏ »ˆ»¯ÃÚ⁄‡ Ô«ˆY ˙«◊À·œ÷ ^ÈŒaÃgÀÓÃÈœÈ ÆÌœzÕÏ ÔŸa ^Àœ·» ÌÈÀˆ ˙«ÃcœÌÈNÈ

ÂŸœ̂JEœÒ«Ú ˙«iŸa ÌÈNÃ·» ‰T«zŸÓœŸ̂k ˙«ÀÈ ÏŸÓÕ‰ÈŒÂ ¨Ìœ‰ÈœÓ ÈŸa ^Y«˜ÀÂ ¨_»¯ŸÈÃÊŸÓœÏ ÔÈŸ^

tÃYÀÒÀŸ̇a ̂Ÿ‰ŒzÕa ̄ŸÃÁÃ·» ̇ŸÂWÃÓ ÁœzÃÁÃÈ ̇À‰ «„ÀÁYÀ·ÀÂ ‰ŸÚ ‡¿ÃÈ ÏŸÓ ÈBÃzŸÃa ̇À◊À¯

ÂÀk ̈ Ì@Ÿ÷ ÈBŒzœ‰ŸÈŒt ‰ÀÏ È»ÃÚ⁄‰ ̇ A«·ÃgÕÂ ̈ ÌŸœ̇kÀÕ̇Â ·ŸÕ̇ÁÀÕ̇Ï ÌŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœÂ ÌÈÃ‡⁄k\œÌÈ

aŸk _«˙Àˆ ÏÃcœÈ ÈLÈœ◊Ÿ‡TÕ‡ ¨ÏÀÓÕÆÔ

בראשית מח, כ 
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∫˙·Ï  Â œ‰ÈœÓ Ô«ˆT ÈœlœÙŸÕ‡ ÈÀ·œ÷ »ÈŒaÃgÀÓÃÈœ÷ ¨ÌŒiœzÕa ÔŸÏœaÕ‡ _Ã‰⁄·ÀÂ «˙ŸÈœ‡YÀÂ «˙Ÿœ̇‰ŸÈŒ‰

Èœ‡YÃ‰ ̇ÃgÕÚ ÌÃt ÏÀÃÈœk _ÀÈ ÏÀÓÃÈœ÷ _Œ˙ ‡`ÃÁŸËŸ‡œ˙» ̈ ÈŸ‰œÁ ÈŒ÷Ÿa _LÃ·» ‰T«zÃnœŸ̂¨˙«

ÚÕÈÃÈœÏ _Ÿ›ÎÃÈ ÁÃaœt ̈ »ËÈœÈ _ÈŸaAÕÁ ̄ÀÎŸÂ ̇ «ÓŸÏœaÕÈ _Œ‰ŸbŒ‡ ‰ÕÈ ̈ ˙«ÓÈÀÈAœÈ _ÃÚÃÒŸa »˜ŸÓœŸ̂¨˙«

‚UŸÏÃÈœÈ _ÀÏ »ˆ»¯ÃÚ⁄‡ Ô«ˆY ˙«◊À·œ÷ _ÈŒaÃgÀÓÃÈœÈ ÆÌœzÕÏ ÔÀa _Àœ·» ÌÈÀˆ ˙«ÃcœÌÈNÈ

ÂŸœ̂JEœÒ«Ú ˙«iŸa ÌÈNÃ·» ‰T«zŸÓœŸ̂k ˙«ÀÈ ÏŸÓÕ‰ÈŒÂ ¨Ìœ‰Èœ‡ Èœ÷ÈÕa _ÀÂ ¨_»¯ŸÈÃÊŸÓœÏ ÔÈÀ_

tÃYÀÒÀÕ̇a _Ÿ‰ŒzÕa ¯ŸÃÁÃ·» ˙ŸÂWÃÓ ÁœzÃÁÃÈ ˙À‰ «„ÀÁYÀ·ÀÂ ‰ŸÚ ‡¿ÃÈ ÏŸÓ ÈBÃzŸÃa ˙À◊À¯

ÂÀÂ ̈ Ì@Ÿœ̇kÀŸ̇·œÂ ÈŸÕ̇ÁÀŸ̇ÓœÏ ÈŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœÂ ÌÈÃ‡⁄k\œa ÌÈŸk _«˙Àˆ ÏÃcœÈ ÈLÈœ◊Ÿ‡TÕ‡ ̈ ÏÀÓÕÆÔ

 ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ· ÏÂÎ‡Ï ·ÈÈÁ˘ ÈÓÏ ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·¸„ÏÈ Â‡ ‰ÏÂÁ˛ ∫Æ±∑¥ ßÓÚ ‰‡¯

ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ È‡ˆÂÓ· ‰Ï„·‰

∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÚÈ·‚Ï ÔÈÈ ÌÈ‚ÊÂÓ

∫Ô‡Î ÌÈÏÈÁ˙Ó ˙·˘ È‡ˆÂÓ Ì‚ ‡Â‰ ÌÈ¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ È‡ˆÂÓ Ì‡

‰œpÕ‡ ‰ÕÈ ÏŸÚ»÷Àœ̇¨È‡ Œ·ŸËÃÂ ÁŸ‡ ‡¿ŒÙŸÁÀ¨„

kœÚ ÈÀfœÂ ÈŸÊœÓŸÈ ˙TÀÂ ¨‰Â‰È dÃÈŸ‰œÏ ÈœÏ ÈœÚ»÷ÈÀÆ‰

÷»Ÿ‡Ã·ŸzŒÓ ÌÃÈœa ÌŸ◊ÀÓ Ô«◊œnÃÚÃÈŸÕ‰ ÈÃÈŸÚ»÷ÀÆ‰

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_

  ראה עמ' 210.הבדלה:

ישעיה יב, ב-ג

תהלים ג, ט

תהלים מו, יב

תהלים פד, יג
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÷«‰ ‰Â‰ÈœÚÈÀ‰ ¨‰ÃnŒÏŒÈ _ÃÚ⁄Õ· »Ÿ‡YJ Ì«ÈÕÆ»

ÌÈÁÎÂ‰ ÏÎ Ì‚ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‡·‰ ËÙ˘Ó‰ ˙‡

ÏÃiŸ‰ ÌÈD»‰ÀÈŸÀ̇Â ‰T«‡ ‰Ÿ◊œÓŸÁÀÂ ‰Ÿ◊ÀÂ Ô«◊œ Æ¯JÈkÕz Ôœ‰ŸÈŒl ‰ÀÆ»

È Ò«kŸ‡ ˙«Ú»÷ŒrÀ·» ‡Ÿ÷Õ‡ ‰Â‰È ÌŒÆ‡TO

∫Ô‡Î ÌÈÏÈÁ˙Ó ÏÏÎ Í¯„·

ÔÙ‚‰ ˙Î¯·

ÒÀ·ŸÓ ÈXÀTÀÂ ÔŸaUÀÀ∫Ô

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀt ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈXÃbÀÙŒÆÔ

ÌÈÓ˘·‰ ˙Î¯·

∫ÌÈÓ˘·‰ ˙Î¯· ˙‡ Ì‚ ÌÈÎ¯·Ó ¨˙·˘ È‡ˆÂÓ Ì‚ ‡Â‰ ÌÈ¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ È‡ˆÂÓ Ì‡

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀÓ ‡V«a ¨ÌœÈÕ· ÈŸ◊ÀÓœÆÌÈ

˘‡‰ È¯Â‡Ó ˙Î¯·

ÏÁ ÂÈ‡ ÌÈ¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ Ì‡ Ï·‡ ¨ÌÈÎ¯·ÓÂ ¯ ÌÈ˜ÈÏ„Ó ˙·˘ È‡ˆÂÓ Ì‚ ‡Â‰˘ ÌÈ¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ È‡ˆÂÓ·

∫ÌÈ¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ ·¯ÚÓ ˜Ï„˘ ¯ ÏÚ ÌÈÎ¯·Ó ˙·˘·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀÓ ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈV«‡À‡ÕÆ÷

‰Ï„·‰‰ ˙Î¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‰ ¨ÌÃnÃ·Ÿcœa ÏÈÕÏ ÷CS ÔÈŸÁ›a ¨ÏÕ¯«‡ ÔÈ

ÏŸÁ›÷Œa ¨_ÕÈ ÔÈœ◊Ÿ‡TÕÏ ÏÀÚÃnœa ¨ÌÈÕ‰ Ì«È ÔÈÃgŸ·œÚÈœÏ ÈŸ÷Õ÷ŒÈ ˙ŸÓÕ‰ ÈÃnÃÚ⁄◊Œa Æ‰À_»¯

‡ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃnÃ·Ÿcœa ÏÈÕÏ ÷CS ÔÈŸÁ›ÆÏ

ÆÔÈÈ‰ ÔÓ ÌÈ˙Â˘Â

¯Á‡Ï˘ ÌÈÓÈ‰ ̇ ‡ ‰ÂˆÓ ÌÂÈ˜· ÁÂ˙ÙÏ È„Î ̈ ‰ÎÂÒ‰ ̇ ÈÈ·· ÏÈÁ˙‰Ï ‰Ï„·‰‰ ̄ Á‡Ï ÌÈ‚‰Â ÌÈ·¯Â

Æ‰ÁÈÏÒ‰Â ‰¯ÙÎ‰ ÌÂÈ

תהלים כ, י

אסתר ח, טז
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˙ÂÎÂÒ

ÂÚ„È ÔÚÓÏ Æ˙ÂÎÂÒ· Â·˘È Ï‡¯˘È· Á¯Ê‡‰ ÏÎ ÌÈÓÈ ˙Ú·˘ Â·˘˙ ˙ÂÎÂÒ·¢

ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó Ì˙Â‡ È‡ÈˆÂ‰· Ï‡¯˘È≠È· ̇ ‡ È˙·˘Â‰ ̇ ÂÎÂÒ· ÈÎ ÌÎÈ˙Â¯Â„

ÈÙÏ Ì˙ÁÓ˘Â ÏÁ È·¯ÚÂ ˙Â·Ú ıÚ ÛÚÂ ÌÈ¯Ó˙ ˙ÂÙÎ ¯„‰ ıÚ È¯Ù ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ· ÌÎÏ Ì˙Á˜ÏÂ ÆÆÆ

                                                    ¢ÌÈÓÈ ˙Ú·˘ ÌÎÈ‰Ï‡ ß‰¸Ó ¨‚Ó≠·Ó ÌÈ˜ÂÒÙ ¨‚Î ‡¯˜ÈÂ˛Æ

 ß‡¯Â˙ ÔÚÓÏ ‰ÁÈÏÒ‰ ÍÓÚ ÈÎß ·È˙Î¢¸„ ¨Ï˜ ÌÈÏ‰˙˛ÏÎÂ ¨‰˘‰ ˘‡¯Ó ÍÏˆ‡ ˙„˜ÙÂÓ ‰ÁÈÏÒ‰ ≠  

 ‚Á‰ „Ú ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈÓ ̈ ˙ÂÈ¯·‰ ÏÚ Í˙ÓÈ‡ Ô˙ÈÏ ÏÈ·˘· ̈ ß‡¯Â˙ ÔÚÓÏß ø‰ÓÏ ÍÎ¸˙ÂÎÂÒΩ˛Ï‡¯˘È ÏÎ ̈

Ô‰È·ÏÂÏ ÔÈÏËÂ ¨‚Á Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ·ÂË ÌÂÈ·Â ¨Â·ÏÂÏ· ˜ÒÂÚ ‰ÊÂ ¨Â˙ÎÂÒ· ˜ÒÂÚ ‰Ê ∫˙ÂÂˆÓ· ÌÈ˜ÂÒÚ

ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ ¨¯·Ú˘ ‰Ó ÌÎÏ È˙ÏÁÓ ¯·Î ∫Ì‰Ï ¯ÓÂ‡ ‰¢·˜‰Â ¨‰¢·˜‰Ï ÔÈÒÏ˜ÓÂ ¨Ô‰È„È· Ô‰È‚Â¯˙‡Â

                                  ¢ÌÎÈÙÏ ÌÎÈ˙ÂÂÂÚ Â·˘Á¸ßÌÎÏ Ì˙Á˜ÏÂß ˙˘¯Ù ¨‡‰Î ·¯„ ‡˙˜ÈÒÙ˛Æ

˙˘˘Â ·ÂË ÌÂÈ ·˘Á ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ‰ ÆÂ· ‡¢Î „Ú ÌÈÓÈ ‰Ú·˘ Í˘ÓÂ È¯˘˙· Â¢Ë· ÏÈÁ˙Ó ˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á

ÂÈ‚‰Ó·Â ÂÈÙÂ‡· „ÁÂÈÓ ¨˙ÂÎÂÒ‰ ‚ÁÏ ÈÚÈ·˘‰ ¨Ì‰·˘ ÔÂ¯Á‡‰ ÌÂÈ‰ Æ¢„ÚÂÓ‰ ÏÂÁ¢ ≠ ÂÈ¯Á‡˘ ÌÈÓÈ‰

 ÂÓˆÚ ÈÙ· ·ÂË ÌÂÈ ‡Â‰ ‰·¯ ‡Ú˘Â‰ ¯Á‡Ï˘ ÌÂÈ‰ Æ¢‰·¯ ‡Ú˘Â‰¢ ÈÂ¯˜Â¸¢˙¯ˆÚ ÈÈÓ˘¢˛¨ı¯‡·˘ 

Æ¢‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘¢ ¨ÛÒÂ È‚È‚Á ÚÂ¯È‡ ÂÈÏ‡ Û¯ÂˆÓ Ï‡¯˘È

¨È„Â‰È‰ ‰˘‰≠ÁÂÏ Ï˘ ˙ÂÂ˘‰ ˙ÂÏÁ˙‰‰ È˙˘Ó ÌÈ‡ˆÂÈ‰ ÌÈÏÂÏÒÓ È˘ ÔÈ· ‰˘È‚Ù ‡Â‰ ˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á

ÔÈÈˆÓ ‡Â‰Â ¨˙ÂÎÂÒÂ ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈ ¨‰˘‰ ˘‡¯ ∫È¯˘˙Ó ÔÈÈÓ‰ ÈÙÏ È˘ÈÏ˘‰ ‚Á‰ ‡Â‰ ÆÔÒÈÂ È¯˘˙

ÔÒÈÓ ÌÈÏ‚¯‰ ˙˘ÂÏ˘ ÔÈÈÓÏ È˘ÈÏ˘‰ ‚Á‰ Ì‚ ‡Â‰ ÆÔÈ„‰ ˙ÓÈ‡ È¯Á‡˘ ‰ÁÓ˘‰ ˙‡ ÂÊ ˙ÂÙÈˆ¯ ÍÂ˙·

‰ÎÊÂ ÌÈ¯ˆÓÓ ‡ˆÈ˘ ÌÚ‰ Ï˘ ‰„Â˙‰ ˙˘‚¯‰ ˙‡ ‰Ê ¯˘˜‰· ÔÈÈˆÓ ‡Â‰Â ¨˙ÂÎÂÒÂ ˙ÂÚÂ·˘ ¨ÁÒÙ ≠

Ì‚ È¯ÂËÒÈ‰‰ ÌÎÂ˙ ÌÚ „ÁÈ ÌÈ‡˘Â ÌÈÏ‚¯‰˘ ÔÂÂÈÎ Æ‰ÎÂÒ· ˙ÂÏÓÂÒÓ‰ ‰ÈÎ˘‰ ÈÙÎ ˙Á˙ ˙ÂÒÁÏ

 ÌÈÈ‡Ï˜Á Ú·Ë È‚Á Ï˘ ÌÈÎ˙¸ÛÈÒ‡‰ ‚ÁÂ ̈ ÌÈËÈÁ ̄ Èˆ˜ ‚Á ̈ ·È·‡‰ ‚Á˛‰Ï‡ ÌÈÏÂÏÒÓ ÏÚ ÛÒÂ˙Ó È¯‰ 

Æ‡·‰ ‰˘‰ ¯ÂÊÁÓ ˙ÏÈÁ˙Â ˙È‡Ï˜Á‰ ‰˘‰ ¯ÂÊÁÓ ˙¯È‚Ò ∫È˘ÈÏ˘ ÏÂÏÒÓ Ì‚

 Â·˘ ‰ÁÓ˘‰ ˙ÓˆÂÚ· ËÏÂ· ˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á¸¢Â˙ÁÓ˘ ÔÓÊ¢ ÈÂ¯˜ ‡Â‰ ˘Â„È˜·Â˛ÛÒÂ‡‰ È‡Ï˜Á‰ ˙ÁÓ˘ ∫

˙ÁÓ˘ ªÂÈÈÁ· ˘„Á Û„ Á˙ÂÙ Â‰È¯‰Â ÂÈ˙ÂÂÂÚ Â¯ÙÎ˙˘ ˘È‚¯Ó‰ ÔÈÓ‡Ó‰ ˙ÁÓ˘ ªÏÂ·È‰ ˙‡ Â˙È·Ï

∫˙ÈÚÈ·¯ ‰ÁÓ˘ Ì‚ ‰Ê ‚ÁÏ ÂÙÈÒÂ‰ ÌÈÈÈ·‰ ÈÓÈ Ê‡Ó Æ˘ÙÂÁ‰ Ï‡ ÂÎ¯„· ß‰ È„ÒÁ ˙‡ ˘È‚¯Ó‰ ÌÚ‰

‰˘ È„Ó ‰¯Â˙‰ ˙‡È¯˜ ÌÂÈÒ ˙‡ ˙ÂÈ‚È‚Á· ÌÈÈÈˆÓ ≠ ˙¯ˆÚ ÈÈÓ˘ ≠ ˙ÂÎÂÒ‰ ÚÂ·˘Ï ÍÓÒ‰ ‚Á·

Æ¢‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘¢ ¨‰˘·

¨‰ÎÂÒ‰ ˙ÂˆÓ ÆÌÈÈÓ‰ ˙Ú·¯‡ ˙ÂˆÓÂ ‰ÎÂÒ· ‰·È˘È‰ ˙ÂˆÓ ∫˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á ˙‡ ˙Â„ÁÈÈÓ ˙ÂÂˆÓ È˙˘

˙Ú·˘ Â·˘˙ ˙ÂÎÂÒ·¢ ∫ËÂ˘Ù ÈÂÂÈˆ· ‰¯Â˙· ‰¯ÎÊ ¨ÂÓ˘ Ì‚ ‡¯˜ ‰ÈÙ ÏÚÂ ‚Á‰ Ï˘ Â¯˜ÈÚ ‡È‰˘
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 ¢ÌÈÓÈ¸·Ó ¨‚Î ‡¯˜ÈÂ˛¨‰˘ ÌÈÚ·¯‡ ¯·„Ó· ‰ÎÈÏ‰‰ ˙‡ Ì„‡‰ ˙Ú„Â˙Ï ‰‡È·Ó ‰ÎÂÒ· ‰·È˘È‰ Æ

ÔÎ Æ‰ÏÂ·ÈÓ ÂÏ Ô˙Â Â˙ÏÁ· Â·È˘Â‰˘ ß‰Ï ‰·ÂË‰ ˙¯Î‰ ˙‡ Â· ˙„„ÁÓÂ ¨‰ÏÁ ‡Ï·Â ·Â˘È ‡Ï·

 ˙Ú ‰˙Â‡· ÁÓÂˆ‰ ÏÂ·È‰ ÔÓ ˙Á˜Ï Ì„‡‰ ÍÈ¯ˆ¸È·¯ÚÂ ˙Â·Ú ıÚ ÛÚÂ ÌÈ¯Ó˙ ˙ÂÙÎ ¯„‰ ıÚ È¯Ù¢

 ¢ÏÁ¸Ó ˜ÂÒÙ ¨Ì˘˛˛ÆÂ˙„Â˙ ˙‡ ÂÊ Í¯„· ÂÏ ÚÈ·‰Ï È„Î ≠ ‚Á‰ ÈÓÈ ˙Ú·˘ ÏÎ· ≠ ‰¢·˜‰ ÈÙÏ ÂÙÈ‰ÏÂ 

 ÂÏ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙ÂÏÈÙ˙·Â ‰¯Â˙· ÂÏ˘Ó ˙Â‡È¯˜· ˙ÒÎ‰ ˙È·· „ÁÈÈ˙Ó ˙ÂÎÂÒ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ‚Á‰¸Ô‰Â

‰Ê ÌÂÈÏ „ÁÂÈÓ ̄ ÂÊÁÓ· ̇ ÂÈÂˆÓ˛ ‰Ê ÌÂÈ· ÌÈÏËÂ ÔÎ Æ¸˙·˘ ÂÈ‡ Ì‡˛„ÂÚÂ Æ‰Â˘‡¯‰ ÌÚÙ· ·ÏÂÏ‰ ̇ ‡ 

 ¢˙ÂÚ˘Â‰¢ ÌÈÈÂ¯˜‰ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈËÂÈÙ Û‡Â ÏÏ‰‰ È¯ÂÓÊÓ ¨˙ÂÎÂÒ‰ ÈÓÈ ¯‡˘· ÂÓÎ ¨Â· ÌÈ¯Ó‡¸ÏÚ

Ì‰·˘ ¯ÂË ÏÎ ÛÂÒ· ËÚÓÎ ˙¯ÊÂÁ‰ ¢‡Ú˘Â‰¢ ‰ÏÈÓ‰ Ì˘˛ÆÌÈ‰Ï‡‰ ˙ÚÂ˘È ˙‡ ÌÈ˘˜·Ó‰ ÌÈËÂÈÙ ¨

 ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·· ¢‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ¢ ˙ÙÒÂ‰· ¨‰ÎÂÒ· ‰·È˘È· ‚Á‰ ‡Ë·˙Ó ˙È··¸±∏∞ ßÓÚ ‰‡¯˛˙ÏÈË·Â 

Æ˙ÒÎ‰ ˙È·· ÔÎ ‰˘Ú ‡Ï˘ ÈÓ È„È· ·ÏÂÏ

 ∫ÔÈÏÈ˘·˙Â ˙Â¯ˆÁ ¨ÔÈÓÂÁ˙ È·Â¯ÈÚÆ±¥≥ ßÓÚ ‰‡¯

 ˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á ·¯Ú· ˙Â¯ ˙˜Ï„‰

˙Â¯‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Ó ‰¯„Ú‰· Í‡ ¨˙È·‰ ˙¯˜ÚÏ ‰¯ÒÓ ÂÊ ‰ÂˆÓ Æ˙Â¯ ˙˜Ï„‰· ÌÈÏ·˜Ó ‚Á‰ ÈÙ ˙‡

 ˙Â¯ È˘ ˜ÈÏ„‰Ï ‚Â‰ ÆÌÈ¯Á‡‰ ˙È·‰ È·Ó „Á‡ Â‡ ‰ÏÚ·¸˙Â¯ ¯ÙÒÓ ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ

¨ÌÈÈ˘ Â‡ „Á‡ ¯ ‰ÓˆÚÏ ‰˜ÈÏ„Ó ˙È·‰ ˙Â·Ó ˙Á‡ ÏÎ˘ ÌÈ‚‰Â‰ Û‡ ˘È Æ˙È·‰ È· ¯ÙÒÓÎ

ÌÈ·¯ ‰Ê ÔÈÈÚ· ÌÈ‚‰Ó‰Â ¨‰Î¯· ‡Ï· Â‡ ‰Î¯··˛Æ

Ì˜ÈÏ„‰Ï ̆ È ≠ ̇ ·˘ ·¯Ú Ì‚ ‡Â‰ ‚Á‰ ·¯Ú Ì‡ Ï·‡ Æ˙ÂÎÂÒ ·¯Ú· ̇ Â¯ ̇ ˜Ï„‰Ï ̄ „‚ÂÓ ÔÓÊ Ú·˜ ‡Ï

 Â‡ ‚Á‰ ˙ÒÈÎ ÈÙÏ ˙Â¯‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈ‚‰Â ÌÈ¯˜Ó‰ ¯‡˘· Æ˘Ó˘‰ ˙ÚÈ˜˘ ÈÙÏ ‰Ú˘ ÈˆÁÎ¸ÏÚ

‚ÁÏ Ì„Â˜ ˜Ï„Â‰˘ ¯Ó ˘‡ ˙¯·Ú‰ È„È˛Æ‰„ÂÚÒÏ ÍÂÓÒ ¨Â˙ÒÈÎ È¯Á‡ 

Ì‚ ‡Â‰ ‚Á ·¯Ú Ì‡ Ï·‡ ÆÌ˙Â‡ ‰˜ÈÏ„Ó ÍÎ ¯Á‡Â ˙Â¯‰ ˙˜Ï„‰ ÏÚ ˙Î¯·Ó ‰˘‡‰ ÏÏÎ Í¯„·

˙‡ ˙Á˜ÂÙÂ ˙Î¯·Ó ¨‰È„È· ‰ÈÈÚ ˙‡ ‰ÒÎÓ ¨‰ÏÈÁ˙ ˙Â¯· ˘‡‰ ˙‡ ‰˘‡‰ ‰¯ÈÚ·Ó ¨˙·˘ ·¯Ú

∫‰Î¯·‰ ÁÒÂ ‰ÊÂ Æ˙Â¯· ËÈ·‰Ï È„Î ‰ÈÈÚ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀ»

ÏŸ‰ÃÏEœ ˜ÈÕ÷ ¯Œ Ï¸∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ˙·˘·÷ ÃaÀÂ ˙Ÿ÷ŒÏ˛Æ·«Ë Ì«È 

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ÷ ¨ÌŒ‰ŒÁ¤ÈÀÂ »ŸiNŸÓÀÂ »Ÿ‰œbœÚÈÀÏ »ÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

 ראה עמ' 144.     הדלקת נרות:
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˙Â¯ ˙˜Ï„‰ ¯Á‡Ï ‰˘‡Ï ‰ÏÈÙ˙

∫ÂÊ ‰ÈÁ˙ Ì‚ ¯ÓÂÏ ˙Â‚‰Â‰ ˘ÈÂ

ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ^È¨‡ ‰Â‰È ¤‰¿Ã‡ È¤‰¿ÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ÷ ¨ÏŒzŸ«ÁÕ˙«‡ Ôœ È¸ÂŸ‡Œ‡  ˙œ÷ÈœÈ˛

ÂŸ‡Œk ˙À·«¯O ÏÃÂ ¨ÈŸœ̇zŒÏ ÔÀÏ» »ŸÎÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÁ ÏÃiœ·«Ë ÌÈœÂ ÌÈÃ‡⁄Î»¯œÂ ¨ÌÈŸœ̇ÊŸkŸ»V

aŸÊœÎŸ·«Ë Ô«¯À·» ‰ŸÎTÀÂ ¨‰Ÿœ̇ÙŸa »BOœÙŸcRÃÈ ˙ŸÚ»÷ÀÂ ‰ŸÁU⁄ÓœÂ ¨ÌÈŸÃ̇÷ŸkÕ÷ ÔŸÎœÈÀŸ̇^

aÕÈÕÂ ̈ »ÈŸÊÃkÕÏ »Ÿ‚ÃcÕa ÏÀœ·» ÌÈŸÕ· ÈÀœÁ ÌÈ⁄ÎÀÓœ» ÌÈŸ«·œ‰«‡ ÌÈ⁄·ÕÈ ̈ ‰Â‰È Èœ‡YÕ‡ È¤‰¿œÌÈ

‡ÃŸ÷Õ‡ È¤ÓŒÊ ̇Œa ̈ ÷CS ÚUÃc ‰Â‰ÈŸ·ÕÓ» ̈ ÌÈNŸ‡œ‡ ÌÈXÈŒ‰ ̇ÀÏ«ÚÀa ÌÃ·» ‰T«zŸÓÃÚ⁄◊œÌÈ

·«Ëœ·» ÌÈŸÎÀÓ ÏŸÏŒÎ‡ŒÚ ˙⁄‰ ˙A«·Ã‡ Æ‡V«aÀpÀ÷ ¨‡ŸÓÃ‡ ÚŒz ˙ŸÁœpÀœ̇a ÈœÊŸ◊ ˙»ÎÀ‰T

ÂŸ·XŸÁT ‰JÕÂ ÏŸÏÕ‡À‡ ‰œ˙«nÕÂ ¨»ÈŸ‰À‡Õ ¯Õ÷ »VŒÈ ‡`œÎŸaŒÏ ‰ŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÂ ¨„Ÿ‰À‡Õ¯

tÀŒÂ ^ÈŸœeÀ÷ÕÚÀ‡ ¨‰ÀÓÕÆÔ

ÔÈÊÈÙ˘Â‡‰ ¯„Ò

„ÈÏ ÌÈ„ÓÂÚ Æ·¯Ú‰ ˙„ÂÚÒ ÈÙÏ ¨˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á ÈÓÈÓ ÌÂÈ ÏÎ· ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â ÔÈÊÈÙ˘Â‡‰ ¯„Ò ˙‡

∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈÙ·Ó ‰ÎÂÒ‰ Ï˘ ‰Á˙Ù

‰⁄ÈVœÎ»Ó ÈÀÓ» ÔŸÊ‹nÀÔÏ ŸiKÕÓ ÌœŸ̂ÂÃÒ ˙‹kÀk ‰Ã‡⁄÷Œˆ ¯œeÀ‰ »Ã ‡V«aÈœŸ̇aÀ÷ _VŸÆ«Ó

aÃq‹k›z ˙Õ÷Ÿ÷ »·œ·ŸÚÃÈ ˙ÀÓœk ¨ÌÈÀ‰ ÏÀ‡ŒÊŸa ÁTŸÈœ◊Ÿ‡TÕÈ ÏÕ÷Ÿa »·Ãq‹k›∫˙

ÏŸÓÃÚÃÈ ÔÕ]I »ÚE›Õ̇ÎÈŒk Ìœ· ÈÃq‹÷«‰ ˙«kÃ·Ÿzœ‡ ÈŒa ˙ŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕa ÏŸˆ«‰œ‡Èœ˙«‡ ÈÀÌ

ÓÕ‡ŒÓ ıWœŸ̂ÈTœ∫Ì

 ראה עמ' 144. תפילה לאשה:

 מסורת היא מאז ימי הביניים שבכל אחד מימי חג הסוכות "מתארח" בסוכה אחד     סדר האושפיזין:

. האורחים קרויים]מקור הביטוי הוא בספר מיכה ה, ד[ מ"שבעת הרועים", מנהיגי ישראל לדורותיהם 

. אף כי זהותם של שבעת]והיא נגזרת ממילה לטינית שפירושה אורחים[בשפה הארמית "אושפיזין" 

הרועים עצמם מוסכמת על הכל, הרי יש הבדלים קלים בין המנהגים באשר לסדרם.

ויקרא כג, מב-מג
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‡ »Ï»Ú‹÷ŸtœÊÈœÚ ÔÈœlÀ‡œcK ÔÈœ÷Èœ‡ »Ï»Ú ¨ÔÈ⁄·À‰ÀÚ ÔœlÀ‡œcK ÔÈœ÷Èœz ÆÔÈœz »·Èœ‡ »·È‹÷ŸtœÊÈœÔÈ

ÚœlÀ‡œcK ÔÈœ÷Èœz ¨ÔÈœz »·Èœ‡ »·È‹÷ŸtœÊÈœc ÔÈœÓŸ‰ÕÓÈŸ˙»ÀÊ Æ‡ÃkÀ‡ÀÁ ‰‹ÏŸJÀÊ ¨‡ÃkÀ‡À‰

Á‹ÏŸc Ô«‰ÈLŸÈœ◊Ÿ‡TÕc ¨ÏœÎŸœ̇k ∫·ÈœÁ ÈÕÏŒÚ ‰Â‰È ˜ÃÈ «nÃÚ⁄Á ·SŒ·Œ ÏÃÁ⁄ÏÀ∫«˙

∫ÌÂ‚¯˙  ÌÈÁ¯Â‡ Â·˘ Â·˘ ¨ÌÈ˘Â„˜ ÌÈÂÈÏÚ ˙Â·‡ ÂÒÎÈ‰ ¨ÌÈ˘Â„˜ ÌÈÂÈÏÚ ÌÈÁ¯Â‡ ÂÒÎÈ‰

ÈÎ¢ ·Â˙ÎÎ ̈ Ï‡¯˘È Ï˘ Ì˜ÏÁ È¯˘‡ ̈ ÂÈ˜ÏÁ È¯˘‡ ̈ ‰ÂÓ‡‰ ÈÁ¯Â‡ Â·˘ Â·˘ ̈ ÌÈ˘Â„˜ ÌÈÂÈÏÚ

¢Â˙ÏÁ Ï·Á ·˜ÚÈ ÂÓÚ ß‰ ˜ÏÁ ˛Ë ¨·Ï ÌÈ¯·„¸Æ

‡⁄ÊÃnÕÏ ÔœÒŸ˙E»Úœ‡ È‹÷ŸtœÊÈœÚ ÔÈœlÀ‡œ‡ ̈ ÔÈÃ·Ÿ‰TÀÈ ÌœŸ̂ÁÀÈ ̃ÃÚ⁄Ó ·S›÷Œ‡ ‰Ã‰⁄Ò«È Ô]ÕÂ ÛŸÂ@œÆ„

 ∫ÌÂ‚¯˙ ÆÆÆÌ‰¯·‡ ¨ÌÈÂÈÏÚ ÌÈÁ¯Â‡ È˙„ÂÚÒÏ ÔÈÓÊ‡

∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ·

aŸÓÀÓ »ËœpÀ‡ ¨_Ã·Ÿ‰TÀ‡ Ì‹÷ŸtœÊÈœÚ ÈœlÀ‡œc ¨ÈŸœ̇zÕÚ ·œnœÂ ¨ÈŸÚœnÀk _À‡ Ï‹÷ŸtœÊÈÕÚ ÈœlÀ‡œ¨ÔÈ

ÈœŸ̂ÁÀÈ ˜ÃÚ⁄Ó ·S›÷Œ‡ ‰Ã‰⁄Ò«È Ô]ÕÂ ÛŸÂ@œÆ„

∫ÌÂ‚¯˙   ÆÆÆÌÈÂÈÏÚ‰ ÌÈÁ¯Â‡‰ ÏÎ ÍÓÚÂ ¨ÈÓÚ ·˘˙˘ ¨ÔÂÈÏÚ‰ ÈÁ¯Â‡ Ì‰¯·‡ ¨ÍÓÓ ‰˘˜··

∫ÌÈ¯ÓÂ‡ È˘‰ ÌÂÈ·

aŸÓÀÓ »ËœpÀÈ ¨_œŸ̂ÁÀ‡ ˜‹÷ŸtœÊÈœÚ ÈœlÀ‡œc ¨ÈŸœ̇zÕÚ ·œnœÂ ¨ÈŸÚœnÀk _À‡ Ï‹÷ŸtœÊÈÕÚ ÈœlÀ‡œ¨ÔÈ

‡Ã·Ÿ‰TÀÈ ÌÃÚ⁄Ó ·S›÷Œ‡ ‰Ã‰⁄Ò«È Ô]ÕÂ ÛŸÂ@œÆ„

∫ÌÈ¯ÓÂ‡ È˘ÈÏ˘‰ ÌÂÈ·

aŸÓÀÓ »ËœpÀÈ ¨_ÃÚ⁄‡ ·S‹÷ŸtœÊÈœÚ ÈœlÀ‡œc ¨ÈŸœ̇zÕÚ ·œnœÂ ¨ÈŸÚœnÀk _À‡ Ï‹÷ŸtœÊÈÕÚ ÈœlÀ‡œ¨ÔÈ

‡Ã·Ÿ‰TÀÈ ÌœŸ̂ÁÀÓ ˜›÷Œ‡ ‰Ã‰⁄Ò«È Ô]ÕÂ ÛŸÂ@œÆ„

  עם ישראל הוא חלקו, נחלתו של ה'.חלק ה' עמו וכו':∞   



˙ÙÈÏÂ˙ ‰˘‰ Â·¯ÎÂ˙È‰

85

∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ÈÚÈ·¯‰ ÌÂÈ·

aŸÓÀÓ »ËœpÀÓ ¨_›÷Œ‡ ‰‹÷ŸtœÊÈœÚ ÈœlÀ‡œc ¨ÈŸœ̇zÕÚ ·œnœÂ ¨ÈŸÚœnÀk _À‡ Ï‹÷ŸtœÊÈÕÚ ÈœlÀ‡œ¨ÔÈ

‡Ã·Ÿ‰TÀÈ ÌœŸ̂ÁÀÈ ˜ÃÚ⁄‡ ·SÃ‰⁄Ò«È Ô]ÕÂ ÛŸÂ@œÆ„

∫ÌÈ¯ÓÂ‡ È˘ÈÓÁ‰ ÌÂÈ·

aŸÓÀÓ »ËœpÀ‡ ¨_Ã‰⁄‡ Ô]‹÷ŸtœÊÈœÚ ÈœlÀ‡œc ¨ÈŸœ̇zÕÚ ·œnœÂ ¨ÈŸÚœnÀk _À‡ Ï‹÷ŸtœÊÈÕÚ ÈœlÀ‡œ¨ÔÈ

‡Ã·Ÿ‰TÀÈ ÌœŸ̂ÁÀÈ ˜ÃÚ⁄Ó ·S›÷ŒÒ«È ‰ÕÂ ÛŸÂ@œÆ„

∫ÌÈ¯ÓÂ‡ È˘È˘‰ ÌÂÈ·

aŸÓÀÓ »ËœpÀÒ«È ̈ _Õ‡ Û‹÷ŸtœÊÈœÚ ÈœlÀ‡œc ̈ ÈŸœ̇zÕÚ ·œnœÂ ̈ ÈŸÚœnÀk _À‡ Ï‹÷ŸtœÊÈÕÚ ÈœlÀ‡œ‡ ̈ ÔÈÃ·Ÿ‰TÀÌ

ÈœŸ̂ÁÀÈ ˜ÃÚ⁄Ó ·S›÷Œ‡ ‰Ã‰⁄Â Ô]ŸÂ@œÆ„

∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÂ¯Á‡‰ ÌÂÈ·

aŸÓÀÓ »ËœpÀc ̈ _ÀÂœ‡ „‹÷ŸtœÊÈœÚ ÈœlÀ‡œc ̈ ÈŸœ̇zÕÚ ·œnœÂ ̈ ÈŸÚœnÀk _À‡ Ï‹÷ŸtœÊÈÕÚ ÈœlÀ‡œ‡ ̈ ÔÈÃ·Ÿ‰TÀÌ

ÈœŸ̂ÁÀÈ ˜ÃÚ⁄Ó ·S›÷Œ‡ ‰Ã‰⁄Â Ô]ŸÒ«ÈÕÆÛ

˙ÂÎÂÒ ÏÈÏÏ ˘Â„È˜

∫¯ÓÂ‡Â ÂÈÓÈ „È· ËÚÓ Â˙Â‡ ÌÈ¯Ó ˘„˜Ó‰Â ÚÈ·‚Ï ÔÈÈ ÌÈ‚ÊÂÓ

∫Ô‡Î ÌÈÏÈÁ˙Ó ˙·˘· ˙ÂÎÂÒ ÏÁ˘Î

‰  Ì«ÈÃgœgœÈÂ ÆÃÈŸÎ‹‰ »lÃgÀÓÃÈœÂ ÌŸ‰À‡ÀÂ  ıWŸÎÀˆ  ÏŸ·À‡ÀÆÌ

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◊ÀÆ‰

ÂÃÈŸ·À‡ _W¤‰¿œ‡ ÌÈŒ‰ Ì«È ˙ÃgŸ·œÚÈœÂ ÈÃÈŸcKÕ‡ ÷›¨«˙

kœ÷ «· ÈÀ·ÃÓ ˙œkÀÓ ÏŸÏÃÎ‡Ÿ‡ ¨«z⁄÷Œa ¯À‡ ‡T¤‰¿œÏ  ÌÈÃÚ⁄˙«◊Æ

  ראה עמ' 151.קידוש:

 ב, ג—בראשית א, לא (סוף) 
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∫Ô‡Î ÌÈÏÈÁ˙Ó ÏÏÎ Í¯„·

ÔÙ‚‰ ˙Î¯·

ÒÀ·ŸÓ ÈXÀTÀÂ ÔŸaUÀÀ∫Ô

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀt ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈXÃbÀÙŒÆÔ

ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ ˙Î¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷Œa ¯ÀÁÃa ¯ÀÓ »œkÀÚ ÏÀÂ ¨ÌŸÓ«¯ŸÓÀ»

ÓœkÀÏ ÏÀÂ ̈ Ô«÷ŸcNŸ÷Àa »ŸÓœŸ̂ÂÀ̇Â ÆÂÈÃzœzŒÏ ÔÀ‡ ‰Â‰È »¤‰¿Õa »ÈŸ‡Ã‰⁄·À ‰¸∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ̇ ·˘·

÷ÃaÀÏ ̇ «˙œÓŸÁ»À» ‰ ̨Ú«Ó⁄Ï ÌÈDŸ◊œÓŸÁÀÁ ‰ÃbœÊ» ÌÈŸÓÃpœÏ ÌÈŸ◊À‡ ̈ Ô«◊ŒÌ«È ̇ ¸∫˙·˘· ‰ÃgÃaÀ˙

‰ÃfŒÂ ‰Ÿ‡ŒÌ«È ̇ ̨ÁÃ‰ ‚Ãq‹‰ ̇ «kÃfŒÊ ̈ ‰ŸÓÃ◊ ÔœÓŸÁÀÕ̇» ¸∫˙·˘· aŸ‡Ã‰⁄·À‰ ̨ÓœÊ ̈ ÷CS ‡TOÕÎŒ¯

ÏœˆÈœ‡ÈÃÓ ˙œŸ̂ÈTœk ÆÌœ· ÈÀ· »ÀÁÃzYÀÂ Ÿ˙«‡ÀcN »Ã÷ŸzÀÓ œkÀ‰ ÏÀÚÃnœ ¨ÌÈ¸∫˙·˘· ÂŸ÷ÃaÀ˙˛

Ú«Ó»⁄÷EJ ÈBŒ ̂¸∫˙·˘· aŸ‡Ã‰⁄·À·» ‰ŸÔ«ˆT˛a Ÿ◊œÓŸÁÀ·» ‰Ÿ◊À‰ Ô«◊œŸÁÃÏŸzÀa Æ»À‡ _»¯ÃzÀ‰

Ó ¨‰Â‰ÈŸcKÕ ÷¸∫˙·˘· ‰ÃgÃaÀÂ ˙Ÿ˛È œ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸ‰ÃfŸÓÃpœÆÌÈ

‰ÎÂÒ‰ ˙Î¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀÏ »Õ÷ÈÕ·

aÃq‹kÀÆ‰

ÔÓÊ‰ ˙Î¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ÷ ¨ÌŒ‰ŒÁ¤ÈÀÂ »ŸiNŸÓÀÂ »Ÿ‰œbœÚÈÀÏ »ÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

ÆÔÈÈ‰ ÔÓ ÌÈ˙Â˘Â

  ∫¢‡ÈˆÂÓ‰¢ ˙Î¯·Â ÌÈÈ„È ˙ÏÈËÆ±µ≥ ßÓÚ ‰‡¯

 ∫˙ÂÎÂÒÏ ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·Æ±∑¥ ßÓÚ ‰‡¯
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·ÏÂÏ ˙ÏÈË ¯„Ò

 ‚Á‰ ÈÓÈ ÏÎ·¸ÌÂÈ‰ ̇ ÂÚ˘·˛∫Ì‰ ‰Ï‡Â ̈ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÎ¯·ÓÂ ÌÈÈÓ‰ ̇ Ú·¯‡· ÌÈÊÁÂ‡ ̈ ˙·˘‰ ÌÂÈ „·ÏÓ ̈

ÂÈÓÈÓ ÌÈÒ„‰‰ ¯˘‡Î ·ÏÂÏ‰ ˙‡ „Â‚‡Ï ÌÈ‚‰Â Æ˙Â·¯Ú È˙˘Â Ò„‰ ÈÙÚ ‰˘ÂÏ˘ ¨·ÏÂÏ ¨‚Â¯˙‡

 ÆÂÏ‡Ó˘Ó ˙Â·¯Ú‰Â¨‰ËÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ ÔÎÂ ÌÈÓ˘‰ ˙ÂÁÂ¯ ÏÎÏ ÌÈÈÓ‰ ˙Ú·¯‡ ˙‡ ÚÚÏ Â¯Â‰ Ï¢ÊÁ

ÏË· ‰Î¯· ‰¯˘È˙˘ „È˙ÚÏ ‰ÏÈÙ˙ÎÂ ̈ Ì‰ ÂÏ˘ ÌÈÓ˘‰ ̇ ÂÁÂ¯ Ú·¯‡Â ÌÈÓ˘‰ ̈ ı¯‡‰˘ ß‰Ï ‰‡„Â‰Î

 ˙ÂÚ¯ ˙ÂÁÂ¯ Â¯ˆÚÈÈÂ ÌÈÓ˘‰¸·¢Ú ÊÏ ‰ÎÂÒ ¨ÈÏ·· „ÂÓÏ˙˛Æ

˙ÒÎ‰ ˙È·· ÔÎ ‰˘Ú ‡Ï˘ ÈÓ Ï·‡ ¨˙ÒÎ‰ ˙È·· ˙È¯Á˘ ˙ÏÈÙ˙ ˙¯‚ÒÓ· ˙ÓÈÈ˜˙Ó ·ÏÂÏ ˙ÏÈË

 ‰ÎÂÒ· ·ÏÂÏ‰ ˙‡ ÏËÂ¸˙È·· Â‡˛Æ

∫ÂÊ ‰ÏÈÙ˙ ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â‰ ˘È ·ÏÂÏ ˙ÏÈË Ì„Â˜

ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ¨^È‡ ‰Â‰È ¤‰¿ÃÂ ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Ãa ¨ÈœÙŸÚ ÈXÕ‰ ıÀÂ ¯@ŸÎÃt›z ˙ŸÓÀÌÈX

ÂÃÚ⁄ÃÚ ÛÕÚ ıÀÂ ̇ «·ŸÚÃ·YÕ ÈÃÁÃ˙«‡ ̈ Ïœ÷ ̇ «iœÓŸ‰ ̂ÃÓŸÈ‹ÁÀz „Ÿ‡ ·VJŒÁÀ‡ „Œ‡ ÏŒÁÀÂ „Ÿ‰À»È

ÏÃ‡⁄ÁÀa ÌÈDŸÈÀÂ ¨ÈDŸÏÕ‡ ÚAÈÕ÷ _ÈœÓŸ ^œÚ ‡TOÀÏÃÂ ÈŸÈœÓ »‡YÈœbŒ÷Œ‡ ˙ÕÏÃ·» ¨ÈŸÃÚ⁄Ú»œÈ

˙«‡Àz ÌÃ÷ŸtœÚÈÃ÷ ŒÙÃa ÚŸÓ ˙«ÎTœcÃÚÃÚ ˙ŒÏŸÏ Ô«ÈœŸÂÕ‡ ‰ÃtœÏ Ô«ÈYœÓŸa Ô«ÎÕ‡ ˙È¤‰¿Õ¨»È

˙»Ÿ‰ÕÁ ‡⁄·»÷ÀÏ ‰ŸÙÀŒÓ ^ÈœŸ̂ÂÃ‡ ˙ÃaYÀÚÀÓ ‰œÈœ‡ ÌÈÕk »lŸ‡œiN »lÃÓŸzœ‰ÈÀa ŸÎÀÏ

tŸ˙«ËTŒ‰ÈÀÂ Ÿ÷À÷YŒ‰ÈÀÂ ŸÃ̇ÈYÃÓ ‚¢œŸ̂‰ ˙«ÃzŸÈ»Ïœa ÌÀk ¨dœÎ ÈÃeÀÀœ̇Ï ÈŸÈÃÁ⁄÷ ‡@ŸÓÀ‡

  תפילה ברוח הקבלה המקנה למצוות ארבעת המינים משמעות סמלית, כביטוי לאחדותיהי רצון:

מערכת הספירות האלהית וכסיוע אנושי לתנועת השפע מן העליונים אל התחתונים. הקטע מסתיים

 המבוססת על האמונה, כי כל מצוה שעושה האדם מתוך כוונה]שראשיתה ב"כוונתי ליחדא"[בנוסחה 

נכונה יש בה כדי להשפיע על מערכת הקשרים שבין הכוחות המרכיבים את עולם האלהות. בנוסחה

זו מדובר מפורשות באיחודן של שתי מהויות, המכונות "הקדוש ברוך הוא" ו"השכינה", והמיוצגות

בשני חלקיו של השם המפורש בן ארבע אותיות.

 ומסורת חז"ל ביארה אותו על האתרוג, הלולב, ההדס והערבה.]כג, מ[  פסוק הוא בויקרא :בפרי עץ הדר וכו'∞  
לאחדים:  אגידת ארבעת המינים יחד מסמלת את האיחוד הרצוי בין ארבע אותיות השם המפורש.   אותיות וכו':

  נטילת ארבעת המינים בידי המתפלל מעידה על קשרו המיוחד אל שם ה', ודבר זה ירחיק ממנוולידע וכו':     מאוחדים.  
  נענוע הלולב יעודד את תנועת השפע האלהי ממקורו העליוןתשפיע וכו':.   ]הלשון בעקבות דברים כח, י[את אויביו 

ותרי"ג  נחשבת.   חשובה:     .  ]המכונות "נוה אפריון" ו"מכון בית אלהים"[בעולם הספירות כלפי ספירות נמוכות יותר 
המספר תרי"ג[ כלל הפרטים הרבים הכלולים בקיומה הנכון והמלא של מצוות ארבעת המינים.    מצות התלוים בה:

.]=613 הוא מספר נוסחאי, כמספר המצוות בכלל, ומשמעו כאן:  כל פרטי המצוה
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cŸ÷ERÀa ‡Ÿ÷» ‡»‰ _ÈXŸÎœÈŸzÕa dœÁEœÁY» »ÏÈœÏ ¨»ÓÈŸÈÃÁÕ÷ „Õa ‰¢Â· ‰¢È ÌŸÈœ‡@»Á

÷ŸÏœa ÌÈŸ÷Õk ÌÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕ‡ ¨ÏÀÓÕa ÆÔÀÏ ‰Â‰È _»¯ŸÏ«ÚÀ‡ ¨ÌÀÓÕÂ ÔŸ‡ÀÓÕ       ÆÔתהלים פט, נג

ÌÈÈ„È‰ È˙˘˘Î ¨Ï‡Ó˘ „È· ‚Â¯˙‡‰ ˙‡Â ¨ÔÈÓÈ „È· ˙Â·¯Ú‰Â ÌÈÒ„‰‰ ÌÚ ·ÏÂÏ‰ ˙‡ ÌÈÁ˜ÂÏ

∫ÌÈÎ¯·ÓÂ ¨‰ËÓ ÈÙÏÎ ÂÏ˘ ÌËÈÙ‰˘Î ¨ÍÂÙÈ‰· ‚Â¯˙‡‰ ˙‡ ÌÈ˜ÈÊÁÓ ÆÂÊÏ ÂÊ ˙Â„ÂÓˆ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀÚ »ÃÏ

ŸËœÏÈÃÏ»Ï ˙ÀÆ·

∫ÌÈÎ¯·ÓÂ ÌÈÙÈÒÂÓ ·ÏÂÏ ÌÈÏËÂ Â·˘ ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ÷ ¨ÌŒ‰ŒÁ¤ÈÀÂ »ŸiNŸÓÀÂ »Ÿ‰œbœÚÈÀÏ »ÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

˙Ú·¯‡ ˙‡ ËÚÓ ÌÈÚÚÓÂ ¨‰ÏÚÓ ÈÙÏÎ ÂÏ˘ ÌËÈÙ‰˘Î ¨‚Â¯˙‡‰ ˙‡ ÌÈÎÙÂ‰ ‰Î¯·‰ ¯Á‡Ï

Æ‰ËÓ ¨‰ÏÚÓ ¨ÔÂÙˆ ¨·¯ÚÓ ¨ÌÂ¯„ ¨Á¯ÊÓ ∫‰Ê‰ ¯„Ò· ¨ÌÈÂÂÈÎ‰ ÏÎÏ ÌÈÈÓ‰

˙ÂÎÂÒ‰ ÌÂÈÏ ‡·¯ ‡˘Â„È˜

∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÚÈ·‚Ï ÔÈÈ ÌÈ‚ÊÂÓ

∫Ô‡Î ÌÈÏÈÁ˙Ó ˙·˘· ˙ÂÎÂÒ ÏÁ˘Î

ÂŸ÷ÀÓŸ· »¯ŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ‡ ÏŒ‰ ̇ÃgÃaÀ ̈ ˙ÏÃÚ⁄‡ ̇ «◊Œ‰ ̇ÃgÃaÀÏ ̇Ÿ˙]IÀÌ

aŸÏ«Ú ˙ÈXÀa ∫ÌÕÈœ·» ÈÕa ÔÈŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ‰ ˙«‡ ÏœÏ ‡ÈŸÏ«ÚÀk ¨Ìœ÷ ÈÕ÷ŒÈ ˙ÀÓœÚ ÌÈÀ◊À‰

‡ ‰Â‰ÈŒ‰ ˙ÃgÀÓÃÈœÂ ÌŸ‡Œ‰ ˙À‡À·» ¨ıWÃ‰ Ì«iÃgŸ·œÚÈœ÷ ÈÀ·ÃÂ ˙ÃiœpÀÙÃ∫÷

∫Ô‡Î ÌÈÏÈÁ˙Ó ÏÏÎ Í¯„·

‡ÕlŒÚ«Ó ‰⁄ ‰Â‰È ÈBÓœ‡TOÕ‡ ÷CS È⁄÷Œz ¯œ‡ »‡YO›̇Àa ÌŸÚ«Ó⁄∫Ì@

 ÂÃÈŸaAÕÓ ¯›÷Œ‡ ‰ŒÚ«Ó ˙⁄‡ ‰Â‰È ÈBŒa ÏŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ∫Ï

 ראה עמ' 186. קידושא רבא:

 ו"ה בייחוד שלם.]שם[ ליחד את שם הקדוש ברוך הוא ושכינתו ביראה ובאהבה, ליחד את שם י"ה ב]ארמית[  ליחדא וכו':

ויקרא כג, ד

שמות לא, טז-יז

ויקרא כג, מד
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ÔÙ‚‰ ˙Î¯·

ÒÀ·ŸÓ ÈXÀTÀÂ ÔŸaUÀÀ∫Ô

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀt ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈXÃbÀÙŒÆÔ

‰ÎÂÒ‰ ˙Î¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ̈ Ì⁄÷ŒcN ̄Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀÏ »Õ÷ÈÕa ·Ãq‹kÀÆ‰

ÆÔÈÈ‰ ÔÓ ÌÈ˙Â˘Â

˙ÂÎÂÒ È‡ˆÂÓÏ ‰Ï„·‰

∫ÌÈÎ¯·ÓÂ ÚÈ·‚Ï ÔÈÈ ÌÈ‚ÊÂÓ

ÔÙ‚‰ ˙Î¯·

ÒÀ·ŸÓ ÈXÀTÀÂ ÔŸaUÀÀ∫Ô

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀt ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈXÃbÀÙŒÆÔ

∫¯‰Â ÌÈÓ˘·‰ ˙ÂÎ¯· ˙‡ ÌÈÙÈÒÂÓ ˙·˘ È‡ˆÂÓ Ì‚ ‡Â‰ ‚Á‰ È‡ˆÂÓ Ì‡

ÌÈÓ˘·‰ ˙Î¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀÓ ‡V«a ¨ÌœÈÕ· ÈŸ◊ÀÓœÆÌÈ

˘‡‰ È¯Â‡Ó ˙Î¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰ ‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀÓ ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈV«‡À‡ÕÆ÷

‰Ï„·‰‰ ˙Î¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‰ ¨ÌÃnÃ·Ÿcœa ÏÈÕÏ ÷CS ÔÈŸÁ›a ¨ÏÕ¯«‡ ÔÈ

ÏŸÁ›÷Œa ¨_ÕÈ ÔÈœ◊Ÿ‡TÕÏ ÏÀÚÃnœa ¨ÌÈÕ‰ Ì«È ÔÈÃgŸ·œÚÈœÏ ÈŸ÷Õ÷ŒÈ ˙ŸÓÕ‰ ÈÃnÃÚ⁄◊Œa Æ‰À_»¯

‡ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃnÃ·Ÿcœa ÏÈÕÏ ÷CS ÔÈŸÁ›   ÆÏÆÔÈÈ‰ ÔÓ ÌÈ˙Â˘Â

  ראה עמ' 210.הבדלה:
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„ÚÂÓ‰ ÏÂÁ ˙·˘Â ˙ÂÎÂÒ „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ

ÌÈÈÈÙ‡˙Ó‰  ÏÂÁ ÈÓÈ Ì‰È¯‰Â ¨¢„ÚÂÓ‰ ÏÂÁ¢ ÌÈ‡¯˜ ˙ÂÎÂÒ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ‚Á‰ ¯Á‡Ï˘ ÌÈÓÈ‰ ˙˘˘

˙ÒÎ‰ ˙È·· Æ˙¯ˆÚ ÈÈÓ˘ ¯Á‡Ï „Ú ‰˙ÂÁ„Ï ¯˘Ù‡˘ ‰Î‡ÏÓ Ì‰· ÌÈ˘ÂÚ ÔÈ‡Â ¨˙ÓÈÂÒÓ ˙ÂÈ‚È‚Á·

ÈËÂÈÙ ˙‡Â ÏÏ‰‰ ˙ÏÈÙ˙ ˙‡ ÌÈÙÈÒÂÓ ¯‡˘‰ ÔÈ· Æ‰¯Â˙‰ ˙Â‡È¯˜·Â ‰ÏÈÙ˙· ÌÈÈÂÈ˘ Ì‰· ÌÈÏÁ

 „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ ˙·˘· Æ˙ÂÚ˘Â‰‰¸‚Á Ï˘ ÔÂ˘‡¯ ·ÂË ÌÂÈ· ≠ ˙ÂÎÂÒ‰ ÚÂ·˘· ÂÊÎ˘ ˙·˘ ÔÈ‡ ¯˘‡ÎÂ˛

Æ˙Ï‰˜ ˙ÏÈ‚Ó ˙‡ ÌÈ‡¯Â˜

ÌÈÈÓ‰ ˙Ú·¯‡ ˙ÏÈË ¨‰ÎÂÒ· ‰·È˘È ≠ ÂÏÂÎ ‚ÁÏ ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙ÂÂˆÓ· „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ ÈÓÈ ÌÈ¯ÎÈ ˙È··

 ÌÂÈÂ ÌÂÈ ÏÎ·¸˙·˘‰ ÌÂÈ· ‡Ï Í‡˛ÌÈÏÎÂ‡˘ ‰„ÂÚÒ ÏÎ· ÆÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·· ¢‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ¢ ˙ÙÒÂ‰Â 

¯˘‡ ¨ÌÏÂÚ‰ ÍÏÓ ÂÈ‰Ï‡ ¨ß‰ ‰˙‡ ÍÂ¯·¢ ∫‰ÎÂÒ‰ ˙Î¯· ˙‡ ÌÈÙÈÒÂÓ ¨„ÚÂÓ‰ ÏÂÁ ÈÓÈ· ‰ÎÂÒ·

 ¢‰ÎÂÒ· ·˘ÈÏ ÂÂÂÈˆÂ ÂÈ˙ÂÂˆÓ· Â˘„˜¸∏∂ ßÓÚ ¨ÏÈÚÏ˛Æ

‰·‡Â˘‰ ˙È· ˙ÁÓ˘

¢‰·‡Â˘‰ ˙È· ˙ÁÓ˘¢ ˙‡ ı¯‡‰ È·Á¯· ÌÈÂ˘ ÌÈÊÎ¯Ó· ÌÈÈ˜Ï ÌÈ‚‰Â ˙ÂÎÂÒ „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ È·¯Ú·

‰‚‰˘ ¨Á·ÊÓ‰ È·‚ ÏÚ ÌÈÓ‰ ÍÂÒÈ ˙ÂÂˆÓ· ÂÊ ‰‚È‚Á Ï˘ ‰¯Â˜Ó Æ˘„˜ÓÏ ¯ÎÊ ¨ÌÈ„Â˜È¯·Â ‰¯È˘·

 ‚Á‰ ÈÓÈ ÏÎ· ˘„˜Ó·¸Ë ¨„ ‰ÎÂÒ ‰˘Ó˛ÒÎË· ÁÂÏÈ˘‰ ÔÈÈÚÓÓ ¯˜Â· ˙ÂÙÏ ÌÈ·‡Â˘ ÂÈ‰ ÌÈÓ‰ ˙‡ Æ

Æ¯„‰Â ¯‡Ù ·Â¯· ¨˙Â‚È‚Á ˘„˜Ó· ÍÂ¯ÚÏ Â‚‰ ÌÈÓ‰ ˙·È‡˘ ÈÙÏ˘ ˙ÂÏÈÏ·Â ¨Ì˘Â¯ ·¯

Ï‰˜‰ „ÓÚÓ

˙˘ È‡ˆÂÓ· ¨ÌÈ˘ Ú·˘Ï ˙Á‡ Í¯Ú‰ ¨¢Ï‰˜‰ „ÓÚÓ¢ ‡È‰ ˙ÂÎÂÒ‰ ‚ÁÏ ‰¯Â˘˜‰ ˙¯Á‡ ‰‚È‚Á

 ‰¯Â˙‰ Æ˙ÂÎÂÒ „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ· ¨‰ËÈÓ˘‰¸‚È≠È ¨‡Ï ÌÈ¯·„˛ÌÂÈ· ‰¯Â˙· ‡Â¯˜Ï ‰ÂÂˆÓ 

Ï˘ ÂÈÙÂ‡˘ ‰‡¯ Æ˘„˜Ó‰ ˙È·· ‡Â‰ ÒÎË‰ Ï˘ ÂÓÂ˜Ó˘ Â˘¯ÈÙ Ï¢ÊÁÂ ¨Ï‡¯˘È ÌÚ ÏÎ „ÓÚÓ· ‰Ê

˙Â¯Á· ˙ÂÈ˘¯Ù ˙ÂÈ‚È‚Á· ÍÏÓ‰ ‡¯˜ ÌÈ·¯‰ Ï‚¯‰ ÈÏÂÚ ÈÈÚÏ ∫È˘ ˙È· ÈÓÈ ÛÂÒ· ˜¯ ·ˆÂÚ „ÓÚÓ‰

Æ‰¯Â˙‰ ˙‡È¯˜ ˙‡ ˙ÂÂÏÓ‰ ˙ÂÎ¯·‰ ˙‡ Í¯·Â ÌÈ¯·„ ¯ÙÒÓ

„ÓÚÓÏ ˘·‚˙‰˘ „Ú ¨¢Ï‰˜‰ „ÓÚÓ¢ ˙‡ ˘„ÁÏ ˙ÂÂÈÒ ¯ÙÒÓ Â˘Ú Ï‡¯˘È ˙È„Ó ˙Ó˜‰ ¯Á‡Ï

ÆÈ·¯ÚÓ‰ Ï˙ÂÎ‰ ˙·Á¯· Í¯Ú ‡Â‰Â ¨È˙ÎÏÓÓ ¨˘„Á ÁÒÂ

 „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ· ·ÏÂÏ ˙ÏÈË ¯„Ò¸˙·˘ ‡ÈˆÂ‰Ï˛ ∫Æ∏∑ ßÓÚ ¨ÏÈÚÏ ‰‡¯

 ∫„ÚÂÓ‰ ÏÂÁÏ ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·Æ±∑¥ ßÓÚ ¨ÔÏ‰Ï ‰‡¯

„ÚÂÓ‰ ÏÂÁ ˙·˘

 ˙·˘Â ˙·˘ ÏÎ ÔÈ„Î ˙È·· ÂÊ ˙·˘ ÔÈ„¸ÍÏÈ‡Â ±¥≥ ßÓÚ ¨ÔÏ‰Ï ‰‡¯˛ÌÈÙÈÒÂÓ ‰ÎÂÒ· ÌÈÏÎÂ‡‰ Í‡ ¨

 ‰ÎÂÒ· ‰·È˘È‰ ÏÚ ‰Î¯·‰ ˙‡¸∏∂ ßÓÚ ¨ÏÈÚÏ˛Æ
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‰·¯ ‡Ú˘Â‰

ÌÂ˘Ó ¨¢‰·¯ ‡Ú˘Â‰¢ ÈÂ¯˜ ≠ „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ Ï˘ È˘È˘‰ ÌÂÈ‰ ‡Â‰ ≠ ˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á Ï˘ ÈÚÈ·˘‰ ÌÂÈ‰

 ˙ÂÚ˘Â‰ ˙¯ÈÓ‡· ÌÈ·¯Ó ‰Ê ÌÂÈ·˘¸Ì‰· ˙¯ÊÂÁ ¢‡Ú˘Â‰¢ ‰ÏÓ‰˘ ˙ÂÎÂÒÏ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈËÂÈÙ Ì‰˘

˙Â·¯ ÌÈÓÚÙ˛Æ

¨¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ· Í˘ÓÂ ‰˘‰ ˘‡¯· ÏÁ‰˘ ¨˙ÂÈ¯·‰ Ï˘ ÔÈ„ ¯Ó‚ ÌÂÈÎ Ì‚ ·˘Á ¢‰·¯ ‡Ú˘Â‰¢ ÌÂÈ

¯„Ò· Æ¢‰·¯ ‡Ú˘Â‰ ÏÈÏ ÔÂ˜È˙¢ ÈÂ¯˜‰ „ÁÂÈÓ ̄ „Ò ÈÙ ÏÚ ‰ÏÈÏ‰ ÏÎ Í˘Ó· ‰¯Â˙ Â· „ÂÓÏÏ ÌÈ‚‰ÂÂ

ÌÈ¯ÂÚÈ˘Ï ≠ Â˜ÏÁ Â‡ ≠ ‰ÏÈÏ‰ ̇ ‡ ÌÈ˘È„˜Ó‰ ̆ ÈÂ ̈ ¯‰ÂÊ‰ ̄ ÙÒÂ ‰˘Ó‰ ̈ ‰¯Â˙‰ ÔÓ ÌÈÚË˜ ÌÈÈÂˆÓ ‰Ê

Æ˙È˙¯ÂÒÓ‰ ˙Â¯ÙÒ‰ Ï˘ ÌÈÂ˘ ÌÈÓÂÁ˙·

‰ÎÂÒ‰ ÔÓ ‰‡ÈˆÈ‰

¨‰ÎÂÒ· Â‰˘Ó ÌÂÚËÏ ÌÈ‚‰Â ¨¢˙¯ˆÚ ÈÈÓ˘¢ ˙ÒÈÎ ÈÙÏ ËÚÓ ¨·¯Ú ˙ÂÙÏ ¨‰·¯ ‡Ú˘Â‰ ÌÂÈ·

∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰ÓÓ ÌÈ‡ˆÂÈ˘ ÈÙÏÂ

ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ ¨^È‡ ‰Â‰È¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ÷ ¨»ÈŒkŸ÷Õ÷ ÌŒwœiÃÓŸzœÂ ÈŸÈÀ÷Ã·ŸzœÈ

aŸÒ‹kÀk ¨«Ê ‰Õ‡ ÔŒÊŸkŒÏ ‰ÃgÀÀ‰ ‰ÃaÀ‡ÀÏ ‰Õ÷ÈÕa ·ŸÒ‹kÃ÷ «¯«Ú ˙ŒÏ ÏœÂŸÈÀÀ̇ÆÔ

 ˙¯ˆÚ ÈÈÓ˘‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘Â

 ̇ ÂÎÂÒ‰ ‚ÁÏ „ÂÓˆ‰Â ÍÂÓÒ‰ ÌÂÈ‰ ‡Â‰ ¢˙¯ˆÚ ÈÈÓ˘¢¸¯·„Ó·· ·Â˙Î‰ ÈÙ ÏÚ

¢ÌÎÏ ‰È‰˙ ˙¯ˆÚ ÈÈÓ˘‰ ÌÂÈ·¢ ∫‰Ï ¨ËÎ˛ÔÈ‡Â ¨ÂÓˆÚ ÈÙ· „ÓÂÚ‰ ‚Á ‰Ê Æ

ÏÏÙ˙‰Ï ÌÈÏÈÁ˙ÓÂ Û¯ÂÁ‰ ˙ÏÈÁ˙Î ·˘Á ‰Ê ÌÂÈ Æ˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á Ï‡ ˙Â¯Â˘˜ ÂÈ˙ÂÏÈÙ˙ Â‡ ÂÈ˙ÂÂˆÓ

˙Â‡È¯˜· Ì‚ ÔÈÈÙ‡˙Ó ‡Â‰Â ¨˙ÂÓ˘ ˙¯ÎÊ‰ ˙ÒÎ‰ ˙È·· Â· ˙Î¯Ú ÔÎÂ ¨‰‡·‰ ‰˘‰ ÈÓ˘‚ ÏÚ Â·

ÆÂÏ˘Ó ˙ÂÏÈÙ˙·Â ‰¯Â˙· ˙Â„ÁÂÈÓ

Ì‚ ÔÈÈˆÓ‰ ÌÂÈÎ ˙¯ˆÚ ÈÈÓ˘ Ï˘ ¢˙ÂÈÂÏ‚ Ï˘ È˘ ·ÂË ÌÂÈ¢ ˙‡ ‚ÂÁÏ ÂÏÁ‰ ÌÈÂ‡‚‰ ˙ÙÂ˜˙· ÏÁ‰

ÌÈ¯·„ ¯ÙÒ· ‰‡È¯˜‰ ÌÂÈÒ ¯Á‡Ï „ÈÓ Æ¢‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘¢ ‚Á ‡Â‰ ¨˙È˙˘‰ ‰¯Â˙‰ ˙‡È¯˜ ÌÂÈÒ ˙‡

È¯ÙÒ ÌÚ ÌÈ„Â˜È¯ ÔÂ‚Î ¨ÌÈ·¯ ÌÈÒÎË· Ë˘Â˜Ó ÂÏÂÎ ÚÂ¯È‡‰Â ¨˙È˘‡¯· ¯ÙÒ· ‡Â¯˜Ï ÌÈÏÈÁ˙Ó

תלמוד[  בסוכה שיבנה הקב"ה לצדיקים מעורו של לוויתן, אשר את בשרו יאכלו לעתיד לבוא בסכת עורו של לויתן:∞  

.]בבלי, בבא בתרא עה ע"א
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˙ÁÓ˘¢Â ¢˙¯ˆÚ ÈÈÓ˘¢ ˙‡ ÌÂÈ‰ „Ú ÌÈ‚‚ÂÁ ‰ÏÂ‚· Æ˙ÒÎ‰ ˙È··˘ ‰ÓÈ·‰ ˙Ù˜‰ ÍÂ˙ ‰¯Â˙‰

≠ ¢˙ÂÈÂÏ‚ Ï˘ È˘ ·ÂË ÌÂÈ¢ ‰· ÔÈ‡˘ ≠ Ï‡¯˘È ı¯‡· Ï·‡ ¨ÌÈ„¯Ù Í‡ ÌÈÙÂˆ¯ ÌÈ‚Á È˘Î ¢‰¯Â˙

Æ„Á‡ ÌÂÈÏ ÌÈ‚Á‰ È˘ ÂÙ¯Âˆ

ıÂÁ È· Ï˘ Ì˙ÁÓ˘· Û˙˙˘‰Ï È„Î ¨¢˙ÂÈ˘ ˙ÂÙ˜‰¢ ÌÈÂ˘ ˙ÂÓÂ˜Ó· ÍÂ¯ÚÏ ÌÈ‚‰Â ‚Á‰ È‡ˆÂÓ·

Æ¢˙¯ˆÚ ÈÈÓ˘¢ ¯Á‡Ï˘ ÌÂÈ· ¢‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘¢ ˙‡ ÌÈ‚‚ÂÁ‰Â ı¯‡· ÌÈ‰Â˘‰ ı¯‡Ï

 ∫ÔÈÏÈ˘·˙Â ˙Â¯ˆÁ ¨ÔÈÓÂÁ˙ È·Â¯ÈÚÆ±¥≥ ßÓÚ ‰‡¯

‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘Â ˙¯ˆÚ ÈÈÓ˘ ·¯Ú· ˙Â¯ ˙˜Ï„‰

˙Â¯‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Ó ‰¯„Ú‰· Í‡ ¨˙È·‰ ˙¯˜ÚÏ ‰¯ÒÓ ÂÊ ‰ÂˆÓ Æ˙Â¯ ˙˜Ï„‰· ÌÈÏ·˜Ó ‚Á‰ ÈÙ ˙‡

 ˙Â¯ È˘ ˜ÈÏ„‰Ï ‚Â‰ ÆÌÈ¯Á‡‰ ˙È·‰ È·Ó „Á‡ Â‡ ‰ÏÚ·¸˙Â¯ ¯ÙÒÓ ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ

¨ÌÈÈ˘ Â‡ „Á‡ ¯ ‰ÓˆÚÏ ‰˜ÈÏ„Ó ˙È·‰ ˙Â·Ó ˙Á‡ ÏÎ˘ ÌÈ‚‰Â‰ Û‡ ˘È Æ˙È·‰ È· ¯ÙÒÓÎ

ÌÈ·¯ ‰Ê ÔÈÈÚ· ÌÈ‚‰Ó‰Â ¨‰Î¯· ‡Ï· Â‡ ‰Î¯··˛Æ

˘È  ≠ ˙·˘ ·¯Ú Ì‚ ‡Â‰ ‚Á‰ ·¯Ú Ì‡ Ï·‡ Æ˙¯ˆÚ ÈÈÓ˘ ·¯Ú· ˙Â¯ ˙˜Ï„‰Ï ¯„‚ÂÓ ÔÓÊ Ú·˜ ‡Ï

˙ÒÈÎ ÈÙÏ ˙Â¯‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈ‚‰Â ÌÈ¯˜Ó‰ ¯‡˘· Æ˘Ó˘‰ ˙ÚÈ˜˘ ÈÙÏ ‰Ú˘ ÈˆÁÎ Ì˜ÈÏ„‰Ï

 Â‡ ‚Á‰¸‚ÁÏ Ì„Â˜ ˜Ï„Â‰˘ ¯Ó ˘‡ ˙¯·Ú‰ È„È ÏÚ˛Æ‰„ÂÚÒÏ ÍÂÓÒ ¨Â˙ÒÈÎ È¯Á‡ 

Ì‚ ‡Â‰ ‚Á ·¯Ú Ì‡ Ï·‡ ÆÌ˙Â‡ ‰˜ÈÏ„Ó ÍÎ ¯Á‡Â ˙Â¯‰ ˙˜Ï„‰ ÏÚ ˙Î¯·Ó ‰˘‡‰ ÏÏÎ Í¯„·

˙‡ ˙Á˜ÂÙÂ ˙Î¯·Ó ¨‰È„È· ‰ÈÈÚ ˙‡ ‰ÒÎÓ ¨‰ÏÈÁ˙ ˙Â¯· ˘‡‰ ˙‡ ‰˘‡‰ ‰¯ÈÚ·Ó ¨˙·˘ ·¯Ú

∫‰Î¯·‰ ÔÂ˘Ï ÂÊÂ Æ˙Â¯· ËÈ·‰Ï È„Î ‰ÈÈÚ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀ»

ÏŸ‰ÃÏEœ ˜ÈÕ÷ ¯Œ Ï¸∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ˙·˘·÷ ÃaÀÂ ˙Ÿ÷ŒÏ˛Æ·«Ë Ì«È 

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ÷ ¨ÌŒ‰ŒÁ¤ÈÀÂ »ŸiNŸÓÀÂ »Ÿ‰œbœÚÈÀÏ »ÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

˙Â¯ ˙˜Ï„‰ ¯Á‡Ï ‰˘‡Ï ‰ÏÈÙ˙

∫ÂÊ ‰ÈÁ˙ Ì‚ ¯ÓÂÏ ˙Â‚‰Â‰ ˘ÈÂ

ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ¨^È‡ ‰Â‰È ¤‰¿Ã‡ È¤‰¿ÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ÷ ¨ÏŒzŸ«ÁÕ˙«‡ Ôœ È¸ÂŸ‡Œ‡  ˙œ÷ÈœÈ˛

ÂŸ‡Œk ˙À·«¯O ÏÃÂ ¨ÈŸœ̇zŒÏ ÔÀÏ» »ŸÎÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÁ ÏÃiœ·«Ë ÌÈœÂ ÌÈÃ‡⁄Î»¯œÂ ¨ÌÈŸœ̇ÊŸkŸ»V

 ראה עמ' 144. הדלקת נרות:

  ראה עמ' 144.תפילה לאשה:
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aŸÊœÎŸ·«Ë Ô«¯À·» ‰ŸÎTÀÂ ¨‰Ÿœ̇ÙŸa »BOœÙŸcRÃÈ ˙ŸÚ»÷ÀÂ ‰ŸÁU⁄ÓœÂ ¨ÌÈŸÃ̇÷ŸkÕ÷ ÔŸÎœÈÀŸ̇^

aÕÈÕÂ ̈ »ÈŸÊÃkÕÏ »Ÿ‚ÃcÕa ÏÀœ·» ÌÈŸÕ· ÈÀœÁ ÌÈ⁄ÎÀÓœ» ÌÈŸ«·œ‰«‡ ÌÈ⁄·ÕÈ ̈ ‰Â‰È Èœ‡YÕ‡ È¤‰¿œÌÈ

‡ÃŸ÷Õ‡ È¤ÓŒÊ ̇Œa ̈ ÷CS ÚUÃc ‰Â‰ÈŸ·ÕÓ» ̈ ÌÈNŸ‡œ‡ ÌÈXÈŒ‰ ̇ÀÏ«ÚÀa ÌÃ·» ‰T«zŸÓÃÚ⁄◊œÌÈ

·«Ëœ·» ÌÈŸÎÀÓ ÏŸÏŒÎ‡ŒÚ ˙⁄‰ ˙A«·Ã‡ Æ‡V«aÀpÀ÷ ¨‡ŸÓÃ‡ ÚŒz ˙ŸÁœpÀœ̇a ÈœÊŸ◊ ˙»ÎÀ‰T

ÂŸ·XŸÁT ‰JÕÂ ÏŸÏÕ‡À‡ ‰œ˙«nÕÂ ¨»ÈŸ‰À‡Õ ¯Õ÷ »VŒÈ ‡`œÎŸaŒÏ ‰ŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÂ ¨„Ÿ‰À‡Õ¯

tÀŒÂ ^ÈŸœeÀ÷ÕÚÀ‡ ¨‰ÀÓÕÆÔ

‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘Â ˙¯ˆÚ ÈÈÓ˘ ÏÈÏÏ ˘Â„È˜

∫¯ÓÂ‡Â ÂÈÓÈ „È· ËÚÓ Â˙Â‡ ÌÈ¯Ó ˘„˜Ó‰Â ÚÈ·‚Ï ÔÈÈ ÌÈ‚ÊÂÓ

∫Ô‡Î ÌÈÏÈÁ˙Ó ˙·˘· ˙¯ˆÚ ÈÈÓ˘ ÏÁ˘Î

‰ Ì«ÈÃgœgœÈÂ ÆÃÈŸÎ‹‰ »lÃgÀÓÃÈœÂ ÌŸ‰À‡ÀÂ ıWŸÎÀˆ ÏŸ·À‡ÀÆÌ

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◊ÀÆ‰

ÂÃÈŸ·À‡ _W¤‰¿œ‡ ÌÈŒ‰ Ì«È ˙ÃgŸ·œÚÈœÂ ÈÃÈŸcKÕ‡ ÷›¨«˙

kœ÷ «· ÈÀ·ÃÓ ˙œkÀÓ ÏŸÏÃÎ‡Ÿ‡ ¨«z⁄÷Œa ¯À‡ ‡T¤‰¿œÏ ÌÈÃÚ⁄˙«◊Æ

∫Ô‡Î ÌÈÏÈÁ˙Ó ÏÏÎ Í¯„·

ÔÙ‚‰ ˙Î¯·

ÒÀ·ŸÓ ÈXÀTÀÂ ÔŸaUÀÀ∫Ô

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰ ‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀt ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈXÃbÀÙŒÆÔ

ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ ˙Î¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷Œa ¯ÀÁÃa ¯ÀÓ »œkÀÚ ÏÀÂ ¨ÌŸÓ«¯ŸÓÀ»

 ראה עמ' 151. קידוש:

בראשית א, לא (סוף) - ב, ג
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ÓœkÀÏ ÏÀÂ ̈ Ô«÷ŸcNŸ÷Àa »ŸÓœŸ̂ÂÀ̇Â ÆÂÈÃzœzŒÏ ÔÀ‡ ‰Â‰È »¤‰¿Õa »ÈŸ‡Ã‰⁄·À ‰¸∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ̇ ·˘·

÷ÃaÀÏ ˙«˙œÓŸÁ»À» ‰˛Ú«Ó ⁄Ï ÌÈDŸ◊œÓŸÁÀÁ ¨‰ÃbœÊ» ÌÈŸÓÃpœÏ ÌÈŸ◊À‡ ¨Ô«◊ŒÌ«È ˙ ¸∫˙·˘·

‰ÃgÃaÀ‰ ˙ÃfŒÂ ‰Ÿ‡ŒÌ«È ˙˛ ÷ŸÓœÈœÚ È⁄Œ̂‰ ˙WÃÁÃ‰ ‚ÃfŒÊ ¨‰ŸÓÃ◊ ÔœÓŸÁÀÕ̇» ¸∫˙·˘· aŸ‡Ã‰⁄·À‰˛

ÓœÊ ̈ ÷CS ‡TOÕÎŒÏ ̄œˆÈœ‡ÈÃÓ ̇œŸ̂ÈTœk ÆÌœ· ÈÀ· »ÀÁÃzYÀÂ Ÿ˙«‡ÀcN »Ã÷ŸzÀÓ œkÀ‰ ÏÀÚÃnœ¨ÌÈ

¸∫˙·˘· ÂŸ÷ÃaÀ˙˛Ú«Ó» ⁄÷EJ ÈBŒ ̂¸∫˙·˘· aŸ‡Ã‰⁄·À·» ‰ŸÔ«ˆT˛a Ÿ◊œÓŸÁÀ·» ‰Ÿ◊À‰ Ô«◊œŸÁÃÏŸzÀÆ»

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰ŸcKÕ ÷¸∫˙·˘· ‰ÃgÃaÀÂ ˙Ÿ˛È œ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸ‰ÃÊŸ∆ÓÃpœÆÌÈ

ÔÓÊ‰ ˙Î¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ÷ ¨ÌŒ‰ŒÁ¤ÈÀÂ »ŸiNŸÓÀÂ »Ÿ‰œbœÚÈÀÏ »ÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

ÆÔÈÈ‰ ÔÓ ÌÈ˙Â˘Â

 ∫¢‡ÈˆÂÓ‰¢ ˙Î¯·Â ÌÈÈ„È ˙ÏÈËÆ±µ≥ ßÓÚ ‰‡¯

 ∫‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘Â ˙¯ˆÚ ÈÈÓ˘Ï ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·Æ±∑¥ ßÓÚ ‰‡¯

‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘Â ˙¯ˆÚ ÈÈÓ˘Ï ‡·¯ ‡˘Â„È˜

∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÚÈ·‚Ï ÔÈÈ ÌÈ‚ÊÂÓ

∫Ô‡Î ÌÈÏÈÁ˙Ó ˙·˘· ˙¯ˆÚ ÈÈÓ˘ ÏÁ˘Î

ÂŸ÷ÀÓŸ· »¯ŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ‡ ÏŒ‰ ̇ÃgÃaÀ¨˙Ï ÃÚ⁄‡ ̇ «◊Œ‰ ̇ÃgÃaÀÏ ̇Ÿ˙]IÀÌ

aŸÏ«Ú ˙ÈXÀa ∫ÌÕÈœ·» ÈÕa ÔÈŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ‰ ˙«‡ ÏœÏ ‡ÈŸÏ«ÚÀk ¨Ìœ÷ ÈÕ÷ŒÈ ˙ÀÓœÚ ÌÈÀ◊À‰

‡ ‰Â‰ÈŒ‰ ˙ÃgÀÓÃÈœÂ ÌŸ‡Œ‰ ˙À‡À·» ¨ıWÃ‰ Ì«iÃgŸ·œÚÈœ÷ ÈÀ·ÃÂ ˙ÃiœpÀÙÃ∫÷

∫Ô‡Î ÌÈÏÈÁ˙Ó ÏÏÎ Í¯„·

‡ÕlŒÚ«Ó ‰⁄ ‰Â‰È ÈBÓœ‡TOÕÈ ‡ ÷CS⁄÷Œz ¯œ‡ »‡YO›̇Àa ÌŸÚ«Ó⁄∫Ì@

ÂÃÈŸaAÕÓ ¯›÷Œ‡ ‰ŒÚ«Ó ˙⁄‡ ‰Â‰È ÈBŒa ÏŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ∫Ï

 ראה עמ' 186. קידושא רבא:

שמות לא, טז-יז

ויקרא כג, יד

ויקרא כג, מד
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 ראה עמ' 210. הבדלה:

ÔÙ‚‰ ˙Î¯·

ÒÀ·ŸÓ ÈXÀTÀÂ ÔŸaUÀÀ∫Ô

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀt ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈXÃbÀÙŒÆÔ

ÆÔÈÈ‰ ÔÓ ÌÈ˙Â˘Â

‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘Â ˙¯ˆÚ ÈÈÓ˘ È‡ˆÂÓÏ ‰Ï„·‰

∫ÌÈÎ¯·ÓÂ ÚÈ·‚Ï ÔÈÈ ÌÈ‚ÊÂÓ

ÔÙ‚‰ ˙Î¯·

ÒÀ·ŸÓ ÈXÀTÀÂ ÔŸaUÀÀ∫Ô

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀt ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈXÃbÀÙŒÆÔ

∫¯‰Â ÌÈÓ˘·‰ ˙ÂÎ¯· ˙‡ ÌÈÙÈÒÂÓ ˙·˘ È‡ˆÂÓ Ì‚ ‡Â‰ ‚Á‰ È‡ˆÂÓ Ì‡

ÌÈÓ˘·‰ ˙Î¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀÓ ‡V«a ¨ÌœÈÕ· ÈŸ◊ÀÓœÆÌÈ

˘‡‰ È¯Â‡Ó ˙Î¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰ ‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀÓ ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈV«‡À‡ÕÆ÷

‰Ï„·‰‰ ˙Î¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‰ ¨ÌÃnÃ·Ÿcœa ÏÈÕÏ ÷CS ÔÈŸÁ›a ¨ÏÕ¯«‡ ÔÈ

ÏŸÁ›÷Œa ¨_ÕÈ ÔÈœ◊Ÿ‡TÕÏ ÏÀÚÃnœa ¨ÌÈÕ‰ Ì«È ÔÈÃgŸ·œÚÈœÏ ÈŸ÷Õ÷ŒÈ ˙ŸÓÕ‰ ÈÃnÃÚ⁄◊Œa Æ‰À_»¯

‡ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃnÃ·Ÿcœa ÏÈÕÏ ÷CS ÔÈŸÁ›ÆÏ

ÆÔÈÈ‰ ÔÓ ÌÈ˙Â˘Â
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ÁÂ„˘ ÎÒÏÂ

‰ÎÂÁ

‰¯·‚˘ÎÂ ÆÏÎÈ‰·˘ ÌÈÓ˘‰ ÏÎ Â‡ÓÈË ÏÎÈ‰Ï ÌÈÂÂÈ ÂÒÎ˘Î ÆÆÆ ø‰ÎÂÁ È‡Ó¢

‰È‰˘ ÔÓ˘ Ï˘ „Á‡ ÍÙ ‡Ï‡ Â‡ˆÓ ‡ÏÂ Â˜„· ̈ ÌÂÁˆÂ È‡ÂÓ˘Á ̇ È· ̇ ÂÎÏÓ

‰ÂÓ˘ ÂÓÓ Â˜ÈÏ„‰Â Ò Â· ‰˘Ú Æ„Á‡ ÌÂÈ ˜ÈÏ„‰Ï ‡Ï‡ Â· ‰È‰ ‡ÏÂ ¨ÏÂ„‚ Ô‰Î Ï˘ ÂÓ˙ÂÁ· ÁÂÓ

           ¢‰‡„Â‰Â ÏÏ‰· ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈ ÌÂ‡˘ÚÂ ÌÂÚ·˜ ˙¯Á‡ ‰˘Ï ÆÌÈÓÈ¸·¢Ú ‡Î ˙·˘ ¨ÈÏ·· „ÂÓÏ˙˛Æ

¨ÌÈÂÂÈ‰ ÏÚ È‡ÂÓ˘Á ˙È· ÔÂÁˆÏ ¯ÎÊÎ È˘‰ ˙È·‰ ÈÓÈ· Ï‡¯˘È ÈÓÎÁ Â˜È˙ ‰ÎÂÁ‰ ÈÓÈ ˙ÂÓ˘ ˙‡

ÂÒÎÂ‰˘ ˙ÂÏÈÏ‡‰ ÈÓÓÒÓ ˘„˜Ó‰ ˙È· ¯Â‰ÈË· ‰È‰ ÔÂÁˆ‰ Ï˘ Â‡È˘ Æ‰¯ÈÙÒ‰ ÈÙÏ ±∂¥ ˙˘·

‰Ó˜Â‰Â Ï‡¯˘ÈÏ ̇ Â‡ÓˆÚ‰ ‰¯ÊÁ ‰Ê ÔÂÁˆ ̇ Â·˜Ú· ÆÂ˙ÎÂÁÂ ̆ „Á Á·ÊÓ ̇ ÈÈ··Â ̈ ÌÈÂÂÈ‰ È„È· ÂÎÂ˙Ï

ÌÈ‡·‰ ¨ÌÈÂ˘ ÌÈ˘‚„ ˙Â¯Â„‰ ÍÏ‰Ó· Ï·È˜ ÂÏ‡ ÌÈÓÈ ‰ÂÓ˘ ˙‚È‚ÁÏ ÌÚË‰ ÆÈ‡ÂÓ˘Á ˙È· ˙ÂÎÏÓ

ÆÌ‰ÈÏÓÒÂ ‰ÎÂÁ‰ ÈÓÈ Ï˘ Ì‰ÈÎ˙ ·ÂˆÈÚ· ÈÂËÈ· È„ÈÏ

¨‡Â‰ ¨È˘‰ ˙È·‰ ˙ÙÂ˜˙· Â¯·Á˙˘ ÌÈ·˜Ó‰ È¯ÙÒ· ¯‡Â˙˘ ÈÙÎ ¨‰ÎÂÁ Ï˘ ÈÊÎ¯Ó‰ Ú¯Â‡Ó‰

ÌÂÁˆÈ· Â‡¯ ÌÈ‡ÂÓ˘Á‰ ÆÌ˙ÓÁÏÓ· ÌÈ‡ÂÓ˘Á‰ ÔÂÁˆÈ ˙Â·˜Ú· ‰‡·˘ Á·ÊÓ‰ ˙ÎÂÁ ¨¯ÂÓ‡Î

˘·‚˙˘ ÈÙÎ ̈ ‰ÎÂÁ ÌÏÂ‡ ÆÂÓÚ ̇ ‡ ‚È‰‰Ï ß‰ ·˘ ‰·˘ ̈ ‰ÏÂ‡‚‰ Ï˘ ‰˙È˘‡¯ ̇ ‡ ‰ÎÂÏÓ‰ ̆ Â„ÈÁ·Â

˙„Â·Ú ̆ Â„ÈÁ ̇ ‡ ̄ ˘ÙÈ‡˘Â ÔÓ˘‰ ÍÙ· ̆ „˜Ó· Ú¯È‡˘ Ò‰ ∫¯Á‡ ‡˘Â ËÈÏ·Ó ̈ Ï¢ÊÁ Ï˘ Ì˙¯ÂÒÓ·

˙ÂÚÓ˘ÓÏ ‰ÓÂ˜Ó ̇ ‡ ‰˙ÈÙ ‡È‰Â ̈‰ÎÂÁ‰ ÈÓÈ Ï˘ ̇ ÈÈ„Ó≠˙ÈÓÂ‡Ï‰ Ì˙ÂÚÓ˘Ó ÌÈÈÏÂ˘Ï ‰˜Á„ ÍÎ Æß‰

 ÈÏ··‰ „ÂÓÏ˙· ÚÈÙÂÓ ‰Ê Ò Ï˘ ̄ ˙ÂÈ· ÌÂ„˜‰ ̄ ÂÎÊ‡‰ ÆÔÓ˘‰ ÍÙ Ò· ̇ ÓÏÂ‚Ó‰ ̄ ˙ÂÈ ̇ ÈÁÂ¯¸˙·˘

·¢Ú ‡Î˛‰‡·˘ „Ú ˙ÂÁÙÏ ¨ÌÈ‡·‰ ˙Â¯Â„‰ ˙Ú„Â˙· ‰ÎÂÁ‰ Ï˘ ÂÈÙÂ‡ ˙‡ ‰˘ÚÓÏ ·ˆÈÚ˘ ‡Â‰Â ¨

Æ‰Ï‡ ÌÈÓÈ·˘ ÈÓÂ‡Ï≠È‡·ˆ‰ „ÂÒÈ‰ ˙‡ ‰ËÈÏ·‰Â ‰·˘Â ˙ÂÂÈˆ‰

¨‰ÎÂÁ‰ ÈÓÈ ˙ÂÓ˘Ó ‰ÏÈÏ ÏÎ· ¨‰ÈÎÂÁ· ˙Â¯‰ ˙˜Ï„‰ ‡Â‰ ÂÈÓÈ· ‰ÎÂÁ‰ Ï˘ ÈÊÎ¯Ó‰ ÏÓÒ‰

ÌÈ˜ÂÓÈ ̇ Â¯Â„‰ ÍÏ‰Ó· ÂÚˆÂ‰ ‰ÎÂÁ‰ ÈÓÈ ̄ ÙÒÓÏÂ ̇ Â¯‰ ̇ ˜Ï„‰Ï ÆÍÏÈ‡Â ÂÏÒÎ· ‰¢Î ·¯ÚÓ ÏÁ‰

Æ‰‡ÏÓ ‰˜Ó‰ Ì‰Ï ‰˜ÙÈÒ ¨ÏÈÚÏ ˙¯ÎÊ‰ ¨ÔÓ˘‰ ÍÙ ÏÚ ˙¯ÂÒÓ‰ Í‡ ¨ÌÈÂ˘

 ‰ÏÈÙ˙· ˙ÂÂ˘ ˙ÂÙÒÂ‰·Â ‰¯Â˙· ˙„ÁÂÈÓ ‰‡È¯˜· ‰ÎÂÁ‰ ÈÓÈ ÌÈ„ÁÈÈ˙Ó ˙ÒÎ‰ ˙È··¸Ô‰ÈÈ·

ÏÏ‰‰ È¯ÂÓÊÓ ˙¯ÈÓ‡˛ÔÎ ÆÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·· ¢ÌÈÒ‰ ÏÚ¢ ˙ÙÒÂ‰·Â ˙Â¯ ˙˜Ï„‰· ÌÈ‡Ë·˙Ó Ì‰ ˙È·· Æ

‰ÁÙ˘Ó È˜Á˘Ó· ˙ÂÏ·Ï ¨˙ÂÁ·˘˙·Â ˙Â¯ÈÓÊ· ˙ÂÂÏÓ‰ ¨˙Â„ÂÚÒ·Â ÌÈÚ¯ ˙Â·ÈÒÓ· ˙Â·¯‰Ï ÌÈ‚‰Â

¸ÌÈÙÏ˜ ̈ ‰˜Ó„ ∫ÔÂ‚Î˛Ï·Â˜Ó Æ‰ÎÂÁ‰ Ï˘ ÌÈËÏÂ·‰ ÌÈÏÓÒ‰ „Á‡Ï ÍÙ‰˘ ̈ ÔÂ·È·Ò‰ ̃ Á˘Ó· ̄ ˜ÈÚ·Â 

 ÔÓ˘· ˙Â‚ÂÙÒ ˙Â·È·ÏÂ ˙ÂÈ‚ÙÂÒ ‰ÎÂÁ· ÏÂÎ‡Ï¸ÔÓ˘‰ ÍÙ Ò ¯ÎÊÏ˛ÆÌÈ„ÏÈÏ ¢‰ÎÂÁ ÈÓ„¢ ˜ÈÚ‰ÏÂ 
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‰ÎÂÁ ˙Â¯ ˙˜Ï„‰

‰ÂÓ˘ „Ú ‰‡Ï‰ ÍÎÂ ¨˙Â¯ È˘ ≠ È˘‰ ÌÂÈ‰ Ï˘ Â·¯Ú· ¨„Á‡ ¯ ÌÈ˜ÈÏ„Ó ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ‰ Ï˘ Â·¯Ú·

 ˙Â¯¸‰ÂÚ˘ Ï˘ ˙Â¯· ‡ÏÂ ˙ÈÊ ÔÓ˘· ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈ¯„‰Ó‰ ˘ÈÂ˛ÔÈÓÈ „ˆ· ÌÈÁÈÓ ÔÂ˘‡¯‰ ¯‰ ˙‡ Æ

¯Ï Ï‡Ó˘Ó ÌÈÁÈÓ ‰ÏÈÏ ÏÎ· ÌÈÙÈÒÂÓ˘ ¯‰ ˙‡ Æ‰ÈÎÂÁ‰ Ï˘¸˙Â˛˜Ï„Â‰˘ ¸Â˛Â·Â Ì„Â˜‰ ‰ÏÈÏ· 

˘¢ ÈÂ¯˜‰ ̈ ÛÒÂ ̄  ̇ ¯ÊÚ· ̇ Â¯‰ ̇ ‡ ̃ ÈÏ„‰Ï ÌÈ‚‰Â Æ‰˜Ï„‰‰ ̇ ‡ ÌÈÏÈÁ˙Ó Ì‚ÃnÀ‰˜Ï„‰‰ ̄ Á‡ÏÂ ̈ ¢˘

 Ì„ÈˆÏ ÂÁÈ‰Ï¸Ì‰Ó „¯ÙÂÓ Â‡ ‰·‚ÂÓ ÌÂ˜Ó·˛Ô„‡ ÏÚ Â‡ ˙È·‰ Á˙Ù· ˜ÈÏ„‰Ï ‚Â‰ ˙Â¯‰ ˙‡ Æ

˙ÚÈ˜˘Ó ‡Â‰ ˙Â¯ ˙˜Ï„‰ ÔÓÊ ÆÒ‰ ˙‡ ÌÒ¯ÙÏ È„Î ¨ÌÈ·¯‰ ˙Â˘¯Ï ‰ÂÙ‰ ÌÂ˜Ó· ¨ÔÂÏÁ‰

ÆÍÏÈ‡Â ‰ÓÁ‰

ÒÎË ˙‡ ÌÈÎ¯ÂÚ ˙·˘ È‡ˆÂÓ· Æ˙·˘ ˙Â¯ ˙˜Ï„‰ ÈÙÏ ‰ÎÂÁ‰ ˙Â¯ ˙‡ ÌÈ˜ÈÏ„Ó ˙·˘ ·¯Ú·

Æ‰ÎÂÁ ˙Â¯ ˙‡ ÌÈ˜ÈÏ„Ó  ÔÎÓ ¯Á‡Ï ˜¯Â ‰Ï„·‰‰

∫˙Â‡·‰ ˙ÂÎ¯·‰ È˙˘ ˙‡ ·¯Ú ÏÎ· ÌÈÎ¯·Ó ˙Â¯‰ ˙˜Ï„‰ ÈÙÏ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ̈ Ì⁄÷ŒcN ̄Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀÏ »Ÿ‰ÃÏEœ˜È

Õ÷ ¯ŒÁ Ï⁄‹kÀÆ‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ÷ ̈ ÌŒÚÀ◊À ‰œqœÏ ÌÈÃ‡⁄˙«·Õa »ÈÃiÀÓœ‰ ÌÈÀ‰ÕÌ

aÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

∫ÌÈÙÈÒÂÓ ÔÂ˘‡¯‰ ·¯Ú·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ÷ ¨ÌŒ‰ŒÁ¤ÈÀÂ »ŸiNŸÓÀÂ »Ÿ‰œbœÚÈÀÏ »ÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

. הברכה]שבת כג ע"א[  הברכה "להדליק נר של חנוכה" מובאת בתלמוד הבבלי הדלקת נרות חנוכה:

"שעשה נסים לאבותינו" מקורה אף הוא שם. יסודה של הברכה השנייה בקביעת המשנה, שמי שרואה

, ובתלמוד מורחבת חובה זו גם לגבי]ראה להלן, עמ' 244[מקום שנעשה בו נס לישראל מברך על כך 

הזמן שבו נעשה נס.

בתאריך זה של השנה. בזמן הזה:∞  
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∫ÌÈ¯˘ Â‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰˜Ï„‰‰ ¯Á‡Ï

‰ÃpÕ‰ ˙«¯ÃlÀ‡ »ÏÀÓ »ÃÏEœÌÈNÈÚ Ã‰ ÏÃpœqœÂ ÌÈŸÚÃ‰ ÏÃpœÙŸÏÀÂ ˙«‡ŸÚÃ‰ ÏÃzŸÂ ˙«Ú»÷ŸÚÃÏ

‰ÃnœÏŸÁÀ÷ ¨˙«ÓŒÚÀ◊œ˙ÈÀÏ Ã‡⁄˙«·Õa »ÈÃiÀÓœ‰ ÌÈÀ‰Õa ÌÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÚ ¨‰ÃÈ ÏŸk ÈB›‰⁄Œ^È

‰ÃwŸ÷«„œÂ ÆÌÈŸÎÀ÷ ÏŸ«ÓÃÈ ˙ŸÓÕÁ È⁄‹kÀ‰ ‰ÃpÕ‰ ˙«¯ÃlÀ‰ ÷CS »ÏÕÂ ¨ÌŸ‡ÕÏ ÔÈÀ˙»÷Y »

ÏŸ‰œ÷ŸzÃnÕa ÷À‰Œ‡ ̈ ÌŒlÀÏ ‡œ˙«‡YÀa ÌœÏŸ·Àk ̈ „ŸÏ ÈBŸÏ» ̇ «„«‰Ÿ‰ÃlÕÏ ÏŸ÷œÓŸ‰ ̂ÃbÀÏ«„

ÚÃ ÏœqŒÂ ^ÈŸÚÃ ÏœÙŸÏŸ˙«‡ŒÂ ^ÈŸÚÃÈ ÏŸÚ»÷ÀŒ̇Æ^

 ‰Ê ËÂÈÙ Ì‚ ¯È˘ÏÂ ÛÈÒÂ‰Ï ÌÈ‚‰ÂÂ¸È˘ÈÓÁ‰Â ÔÂ˘‡¯‰ ˙È·‰ ˙‡ ˙ÂÁÙÏ Â‡˛∫

ÓÀÈ ¯»ˆ Ê«ÚŸÚ»÷Àœ̇ÈÏŸ ^À‡ŒÏ ‰Ÿ÷ÃaÕÁÃ¨

zœa Ô«kÕz ˙ÈŸÙœlÀœ̇ÈÂŸ÷À ‰@«z ÌŸÊÃaÕÁÃ¨

ÏŸÚÕz ˙ÀÎœÓ ÔÈÃËŸaÕÁÃÓœvÀ‰ ¯ÃÓŸÃaÕÁÃ¨

‡À‡ ÊŒ‚ŸÓ›a ¯Ÿ÷œÓ ¯ÈœÊŸ¯«ÓÁ⁄‹kÃ‰ ˙ÃnœÊŸaÕÁÃÆ

, אך במרוצת]מסכת סופרים כ, ו[ המקור להמנון זה נמצא בחיבור משלהי תקופת חז"ל      הנרות הללו:

הדורות נעשו בו כמה שינויי נוסחאות וזה המקובל כיום הוא הנוסח המובא על-ידי ר' דוד אבודרהם

. עניינו של הקטע הוא הכרזה פיוטית על קדושת הנרות ומטרת הדלקתם.]ספרד, המאה הארבע-עשרה[

 פיוט מחורז שחובר במאה השלוש-עשרה באחת מארצות גרמניה, כנראה בהשפעת רדיפות מעוז צור:

יהודים באותה עת. שם מחברו, מרדכי, עולה מן האקרוסטיכון שבראש חמשת הבתים הראשונים.

הבית הראשון מתאר את הגאולה ואת חנוכת בית המקדש לעתיד לבוא, ואילו הבית האחרון עניינו

בקשה לקירוב גאולה זו. ארבעת הבתים שביניהם מודים על הנפלאות שנעשו לעם-ישראל בתקופות

שראשיתו[שונות, על פי סדרן:  גאולת מצרים, שיבת ציון, סיפור פורים וימי החשמונאים.    הבית האחרון 

]ב"חשוף זרוע קדשך", שלוש מילים היוצרות את האקרוסטיכון חז"ק, המקובל בחתימות של פיוטים

חסר מנוסחים שונים של הפיוט, ויש מי שראה אותו כתוספת מאוחרת. אחרים סבורים כי בית זה הוא

מקורי לפיוט והוא נשמט ממנו מאימת הצנזורה הנוצרית.

  חכמים אסרוואין לנו רשות להשתמש בהם:            החשמונאים - מתתיהו בן יוחנן הכהן וחמשת בניו. כהניך הקדושים:∞  
להשתמש באור או באש של נרות החנוכה, משום שנר החנוכה הוא זכר לנרות המנורה שבמקדש.

תכון בית תפלתי:.   ]"צור ישועתי"[, מגן כסלע ומושיע ]"מעוז"[  כינויים לה' שהוא משען ומבצר מעוז צור ישועתי:     ∞ 
מצרבח, הרג.   ֶ  טמטבח: קורבן שמקריב אדם כדי להודות על חסד שגמל לו ה'.        תודה: תכונן את בית המקדש.  

 אסיים את טכס חנוכת המזבח בשיר הלל.     אז אגמר וכו':.   ]את ישראל או את ה'[  לאויב המחרף והמגדף המנבח:
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T◊ ˙«ÚÀ·ŸÚÀ ‰ÃÙŸ÷œÈaŸÈÀk Ô«‚›Áœk ÈÀÏÀ¨‰

ÁÃiÃÓ ÈÕa »¯YŸ÷SœÈaŸ÷œÚŸÓ „»aÃÏŸÚ ˙»ÎŒ‚ŸÏÀ¨‰

·»ŸÈÀ‰ «„ÃbŸÏ«„À‰ˆ«‰œ‡ ‡ÈŒ‰ ˙ÃqŸ‚‹lÀ¨‰

ÁÕt ÏÈÃÚY›Â ‰ŸÎÀÊ ÏÃ«ÚYÈÀÎ »„YŸ‡Œ·ŒÓ ÔŸÏ»ˆÀÆ‰

cŸ·œ‰ «÷EJ ¯È¤·œ‡ÈÃœÈÂŸ‚Ã÷ ÌÀ÷ ‡¿ ÌÀËKŸzœ¨È

·»À‚« ‡ÕÂ ◊Ÿ‰œ‚ŸÏÃœÈkœÊ ÈÀÚ ÌÈXÀ·ÃzEœ¨È

ÂŸÈÕÚU ÔÈÃÓ ÏÀÒÃÎŸzœÈkœÓŸÚÃ÷ ËŒÚÀ·ÃzYœ¨È

a ıLÀ·ŒÊ ÏŸa\À·ŒÏÏŸ÷ ıLœ·ŸÚœ÷« ÌÈÀÚŸzœÆÈ

kŸÓ«˜ ˙]Ãa ˙Ÿa ÷«¯œwÕ÷‡⁄‚À‚œa ÈŒ‰ ÔÃnŸ˙@À¨‡

ÂŸœ‰ŸÈŸÀ̇Ï «Ï ‰ŸÙÃÏ» ÁŸ÷L«ÓÂŸ‚Ã‡⁄ÂÀ «˙œ÷ŸaÀÀ̇¨‰

È ÷‡]ŸÓœÈœ ÈœrÕ˙‡ÀÂŸÈ«‡Õ÷ ·ŸÓ «ÓÀÁœ˙ÈÀ¨

a ·]ÀÀÂ ÂÈŸNŸÈÀÀÂÈÚÃ‰ ÏÀÚÕz ıÀÏœ˙ÈÀÆ

ÈŸÂÀœ ÌÈœaOŸÚ »ˆÀÏÃÈ‡⁄ÊÃa ÈœÓÈÕÁ ÈÃ÷ŸÓÃpœ¨ÌÈ

Ù»ÀÓ ˙«Ó«Á »ˆYœ‚ŸcÀÏÃÈÂŸËœnŸk »‡À‰ ÏÃgŸÓÀœ¨ÌÈ

Ó»œ˙«pÃK ¯ŸpKœÌÈÃÚ⁄◊À ‰ÕÏ ÒÃ÷«gÃpœ¨ÌÈ

aŸÕ· ÈœÈÀÈ ‰ŸÓÕ÷ ÈŸ«ÓÀ‰·JŸa »ÚŸ÷œY» ¯ÈÀœÆÌÈ

 עם ישראל, שהם הסגלה:.   ]בעקבות ירמיה מו, כ[ כינוי למצרים  מלכות עגלה: בעבודה קשה.    בקשי: צרות.        רעות:
 או ארץ]שנבנה לאחר ההתיישבות בארץ[ בית המקדש  דביר קדשו:       במים עמוקים.  מצולה:קניינו היקר של ה'.   

  זמן קצרכמעט שעברתי וכו': שתיתי.        מסכתי:  אלהים אחרים.   זרים:.   ]נבוכדנצר מלך בבל[  אויב נוגש:ישראל.   
 מארצי לבבל, לאחר כשבעים שנה, בא קצּה של מלכות זו ונושעתי בימי זרובבל]"עברתי"[ לאחר שגליתי ]"כמעט"[
  המןאגגי:.   ]המכונה "ברוש", על פי התלמוד הבבלי, מגילה י ע"ב[  להשפיל את מרדכי כרת קומת ברוש:.   ]עזרא ב, ב[
חשמנים: בניו הרבים.    רב בניו:.   ]אסתר ב, ה[ מרדכי "איש ימיני"      ימיני: חדלה מהתקיים.    נשבתה:.   ]אסתר ג, א[

בעקבות שיר השירים ב,[  לעם ישראל לשושנים:  ומפך השמן היחיד שנותר בטהרתו.   ומנותר קנקנים:חשמונאים.    
  חכמי הדור.בני בינה:.   ]ב:  "כשושנה בין החוחים", שנדרש על העם
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Á⁄◊› ÛÊŸÚ«¯Ã J÷EŒ^ÂŸ‰ ıL ·VJÃÈŸÚ»÷À¨‰

Ÿ ÌSœÓOÃÚ ˙⁄·À^ÈCÓÕ‡‹nÀ‰ ‰À÷YÀÚÀ¨‰

kœ‡ ÈÀÎYÀÏ ‰À‰ »ÃgÀÚÀ‰ÂŸ‡ÕÏ ıL ÔÈœÓÈÕ‰ ÈÀÚTÀ¨‰

cŸÁÕ‡ ‰Ãa Ô«ÓEŸÕ̂ˆ ÏÃÏŸÔ«Ó‰ÀÏ ÌLÀÚ«¯ »œ÷ ÌÈœ·ŸÚÀÆ‰

 ∫‰ÎÂÁ‰ ÈÓÈÏ ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·Æ±∑¥ ßÓÚ ‰‡¯

דחה אדמון בצל צלמון: הצרות נמשכות זמן רב מדי.    ארכה לנו השעה:     .  ]בעקבות ישעיה נב, י[  גלה לעיני כול חשף:
הקם לנו רועים אל צל, חשכת, המוות.   ]שו-אדום, אביהםֵהמכונות "אדמון" על שם ע[דחוף את המלכויות הנוצריות 

, והביטוי בעקבות דברי מיכה ה, ד-ה:  "והקימונו עליו]שיוכלו להילחם כנגד אדום[  העמד לנו מנהיגים רבים שבעה:
שבעה רועים...   ורעו את ארץ אשור בחרב".
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ÁÂ„˘ Ë·˙

˙·Ë· ‰¯˘Ú

 È¯È˘Ú‰ ˘„ÂÁ·¢¸˙·Ë˛ÏÎÂ ‡Â‰ Ï·· ÍÏÓ ¯ˆ‡„ÎÂ· ‡· ˘„ÂÁÏ ¯Â˘Ú· 

È@ ‰ÈÏÚ Â·ÈÂ ‰ÈÏÚ ÔÁÈÂ ÌÈÏ˘Â¯È ÏÚ ÂÏÈÁÕ¢¯ÂˆÓ· ¯ÈÚ‰ ‡Â·˙Â ·È·Ò ˜

 ¸ÌÈÎÏÓ–·≠‡ ¨‰Î ·˛Æ

 ÈÚÈ·¯‰ ÌÂˆ ∫˙Â‡·ˆ ß‰ ¯Ó‡ ‰Î¢¸ÊÂÓ˙· Ê¢È˛ È˘ÈÓÁ‰ ÌÂˆÂ ¸·‡· ßË˛ ÈÚÈ·˘‰ ÌÂˆÂ ¸‰ÈÏ„‚ ÌÂˆ˛ÌÂˆÂ 

 È¯È˘Ú‰¸˙·Ë· ßÈ˛                ¢ÌÈ·ÂË ÌÈ„ÚÂÓÏÂ ‰ÁÓ˘ÏÂ ÔÂ˘˘Ï ‰„Â‰È ˙È·Ï ÂÈ‰È ¸ËÈ ¨Á ‰È¯ÎÊ˛Æ

ÏÚ ¯ÂˆÓ‰ ˙ÏÈÁ˙ ¯ÎÊÏ Ú·˜ ‡Â‰Â ¨‡¯˜Ó‰ ˙ÙÂ˜˙· Â„ÂÒÈ˘ ¯Â·Èˆ ˙ÈÚ˙ ÌÂÈ ‡Â‰ ˙·Ë· ‰¯˘Ú

‰Ú·˘ „Ú ¨ÌÈÈ˙˘ Í˘Ó ¯ÂˆÓ‰ Æ‰¯ÈÙÒ‰ ÈÙÏ µ∏∏ ˙˘· Ï·· ÍÏÓ ¯ˆ‡„ÎÂ· È„È ÏÚ ÌÈÏ˘Â¯È

ÆÔÂ˘‡¯‰ ˙È·‰ ·¯Á ÂÊ ‰˘· ·‡· ‰Ú˘˙·Â ¨µ∏∂ ˙˘ Ï˘ ÊÂÓ˙· ¯˘Ú

ÌÂÈÎ Ì‚ ˙·Ë· ‰¯˘Ú ÌÂÈ ˙‡ Ï‡¯˘ÈÏ ˙È˘‡¯‰ ˙Â·¯‰ ‰Ú·˜ ‰ÈÈ˘‰ ÌÏÂÚ‰ ˙ÓÁÏÓ ¯Á‡Ï

ÌÈ·¯‰ ÌÈÙÒ‰ Ï˘ Ì‰È˙ÂÓ˘ ÈÂÏÈÚÏ ÌÂ˙È ˘È„˜ Â· ÌÈ¯ÓÂ‡Â ¨‰‡Â˘‰ ˙Â·¯˜Ï ÈÏÏÎ‰ ˘È„˜‰

ÆÚ„Â ‡Ï Ì˙ÂÓ ÌÂÈ˘

 ˙·Ë· ‰¯˘Ú¸˙·Ë· „¢ÂÈ ∫Â‡˛˙‡ˆ ÌÚ ‰ÙÂÒÂ ¯Á˘‰ ˙ÂÏÚ ÌÚ ‰˙È˘‡¯˘ ˙ÈÚ˙ Ï˘ ÌÂÈ ‡Â‰ 

ÌÈ„Á‡ ÌÈÈÂÈ˘ ÌÈÏÁÂ ‰¯Â˙· ˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÈ˘¯Ù ˙Â‡¯˜ ¨˙ÂÁÈÏÒ ˙Â¯Ó‡ ˙ÒÎ‰ ˙È·· ÆÌÈ·ÎÂÎ‰

Æ‰‡Â˘‰ ÈÏÏÁÏ ÔÂ¯ÎÊ ¯ ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈ‚‰Â‰ ˘È ˙È·· Æ‰ÏÈÙ˙·

˘È„˜‰

ÈÓÈ· ÔÎÂ ¨ÌÈ˘„ÂÁ ¯˘Ú≠„Á‡ Í˘Ó· ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ‰È¯Á‡Ï˘ ¢‰Ú·˘¢‰ ˙ÙÂ˜˙· ¨˙Ó‰ ˙ÈÂÂÏ ÒÎË·

¨¯Â·Èˆ· ̄ Ó‡ ̆ È„˜‰ Æ˘È„˜ ÌÈÏ·‡‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÈ˙ÎÏÓÓÂ ÌÈÈ¯Â·Èˆ ÔÂ¯ÎÊ ÈÚÂ¯È‡·Â ÌÈ¯ËÙÏ ÔÂ¯ÎÊ‰

Ì‚ ÈÂ¯˜‰ ÌÈÏ·‡‰ ˘È„˜ ÁÒÂ ‰ÊÂ ÆÔÂ¯ÎÊ ÈÒÎË·Â ¯·˜‰ „ÈÏ ÔÎÂ ¨‰ÏÈÙ˙‰ ÍÏ‰Ó· ÌÈÂ˘ ˙ÂÓÂ˜Ó·

Æ˙È¯·ÚÏ ÂÓÂ‚¯˙ ‡·ÂÓ Â„Èˆ·Â ˙ÈÓ¯‡ ·Â˙Î ‡Â‰ Æ¢ÌÂ˙È ˘È„˜¢

 ראה בהרחבה בכרך השבת, עמ' 205. הקדיש:
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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‡

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 aœÓŸÓ«¯ÀÂÈ

È ‡»‰ÃÚ⁄◊Œ÷ ‰ÀÚ Ì«ÏÀÏÕ»È

ÂŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸ‡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

¨˙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

ÌÂÏ˘ ‰˘ÂÚ ÂÈÓÂ¯Ó·

Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÌÂÏ˘ ‰˘ÚÈ ‡Â‰

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â

¸ÔÓ‡˛Æ

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

ÌÈÏ·‡Â Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜
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ÁÂ„˘ ˘·Ë

Ë·˘· Â¢Ë

∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ÏÏ‰ ˙È· ÆÈ‡Ó˘ ˙È· È¯·„Î  ≠ ÔÏÈ‡Ï ‰˘‰ ˘‡¯ Ë·˘· „Á‡·¢

                                     ¢Â· ¯˘Ú ‰˘ÈÓÁ·¸‡ ¨‡ ‰˘‰ ˘‡¯ ‰˘Ó˛Æ

ÌÈ‰Ï‡ ÚËÈÂß ∫·È˙Î„ ‡Â‰ ‡„‰ Æ‰ÏÈÁ˙ ÚËÓ· ‡Ï‡ ‰¢·˜‰ ˜ÒÚ˙ ‡Ï ÌÏÂÚ Ï˘ Â˙ÈÈ¯· ˙ÏÈÁ˙Ó¢

∫·È˙Î„ ‡Â‰ ‡„‰ ¨‰ÏÈÁ˙ ÚËÓ· ‡Ï‡ Â˜ÒÚ˙˙ ‡Ï Ï‡¯˘È ı¯‡Ï ÌÈÒÎ Ì˙‡˘ Ì˙‡ Û‡ ÆßÔ„Ú· Ô‚

                                     ¢ßÏÎ‡Ó ıÚ ÏÎ Ì˙ÚËÂ ı¯‡‰ Ï‡ Â‡Â·˙ ÈÎß¸     ‚ ¨‰Î ‰·¯ ‡¯˜ÈÂ˛Æ

ÏÚ· ÍÈ¯‡˙ Â˙È˘‡¯Ó ‡Â‰Â ¨˙ÂÏÈ‡Ï ‰˘‰ ˘‡¯ ¨ÏÏ‰ ˙È· ˙ËÈ˘ ÈÙÏ ¨ÏÁ Ë·˘· ¯˘Ú≠‰˘ÓÁ·

˙Â¯˘ÚÓ ̈ ÈÚ·¯ ÚË ̈ ‰Ï¯Ú ∫ıÚ‰ È¯Ù· ̇ Â¯Â˘˜‰ ̇ ÂÎÏ‰‰ È·‚Ï Ú·Â˜‰ ̈ ˙È˙ÎÏ‰≠˙È‡Ï˜Á ̇ ÂÚÓ˘Ó

 ˙ÂÓÂ¯˙Â¸≤≥≥≠≤≥± ßÓÚ ‰‡¯ ËÂ¯ÈÙÏ˛·˘Á ¨‰Ê ÍÈ¯‡˙ ÈÙÏ ÌÏÂ„È‚Ó ˘ÈÏ˘Ï ÂÈ˙Â¯ÈÙ ÂÚÈ‚‰˘ ÔÏÈ‡ Æ

 ‰Ê ÍÈ¯‡˙· ‰˘· ¢¯‚·˙‰¢ ÂÏÈ‡Î¸¯„‚Ó ‡ˆÂÈ ‡Â‰ È¯‰ ˙ÈÚÈ·¯‰ Â˙˘Ï ¨Ï˘Ó Í¯„ ¨ÒÎ Ì‡Â

¢‰Ï¯Ú¢˛ÔÎ˘ ¨Ï‡¯˘È ı¯‡ Ï˘ ˙È‡Ï˜Á‰ ˙Â‡ÈˆÓ· ˙ÂÂ·˙‰ ÍÂ˙Ó Ì˙Ò‰ ÔÓ Ú·˜ ‰Ê ÍÈ¯‡˙ Æ

 ÂÊ ‰ÙÂ˜˙Ó¸Ë·˘ ˘„ÂÁ≠˘‡¯Ó ¯·Î ≠ È‡Ó˘ ˙È· ˙Ú„Ï ≠ Â‡˛Ï˘ ‰ÁÂÎ ¨ÌÈ˙ÁÂÙÂ ÌÈÓ˘‚‰ ÌÈÎÏÂ‰ 

Æ‰Ï˘·‰‰ ˙È˘‡¯ Ï˘ ·Ï˘· ÌÈÈÂˆÓ ÔÏÈ‡‰ ˙Â¯ÈÙÂ ¨¯·‚˙ÓÂ ÍÏÂ‰ ‰ÓÁ‰

¯Ò‡ Æ˙„ÁÂÈÓ ˙ÂÈ‚È‚Á ÏÚ· ÌÂÈÏ È˙ÎÏ‰≠È‡Ï˜Á ÍÈ¯‡˙Ó ¢˙ÂÏÈ‡Ï ‰˘‰ ˘‡¯¢ ÍÙ‰ ÌÈ˘‰ ÌÚ

‰Î¯·˙˘ ̇ Â¯ÈÙ‰ ÔÓ Â· ÏÂÎ‡Ï ‚‰Â‰ Û‡Â ̈ ¯Â·Èˆ‰ ÏÚ ̇ ÈÚ˙ Â· ̄ ÂÊ‚Ï Â‡ ÌÈ¯ËÙ‰ ̇ ‡ Â· „ÈÙÒ‰Ï

ÆÏ‡¯˘È ı¯‡ Ì‰·

Â¢ËÏ Â˜È˙ ¯˘‡ ¨˙Ùˆ· ÌÈÏ·Â˜Ó‰ ·¯˜· ‰¯˘Ú≠˘˘‰ ‰‡Ó· Ë·˘· Â¢Ë ‰ÎÊ ‰·Â˘Á ˙ÂÁ˙Ù˙‰Ï

ÌÈÒ„‰· ÌÈ¯ÂËÚÂ ̇ Â¯ÈÙ· ÌÈÒÂÓÚ ̇ ÂÁÏÂ˘ ·È·Ò ÂÒÎ˙‰ Ì‰ Æ¢˙ÂÏÈ‡‰ ̇ ÁÓ˘ ÏÈÏ ̄ „Ò¢ ÔÈÚÓ Ë·˘·

Ì‰· Â·ÏÂ˘ ÆıÚ‰ ˙Â¯ÈÙ· ÌÈÈÚ˘ ¯‰ÂÊ‰ ¯ÙÒÂ „ÂÓÏ˙‰ ¨‰¯Â˙‰ ÍÂ˙Ó ÌÈ˜¯Ù Â„ÓÏÂ ¨ÌÈÁ¯ÙÂ

Æ˙ÂÏÈ‡‰ ÌÂÏ˘Ï ˙„ÁÂÈÓ ‰ÏÈÙ˙ Â¯Ó‡ Û‡Â ¨‰ÏÂ‡‚‰ ÈÈÈÚÓ Ì‰· ˘È˘ ÌÈ˜ÂÒÙ

ÌÈˆÚ ˙ÚÈË Ï˘ ÌÂÈÏ Ì‚ ÍÙ‰ ‡Â‰Â ¨‰Ê ÌÂÈ ˙Â„ÏÂ˙· ˘„Á ·Ï˘ ÏÁ‰ ˙ÈÂÈˆ‰ ‰ÈÈÁ˙‰ ˙ÙÂ˜˙·

Æı¯‡‰ ˙Ó„‡·

 „ÁÂÈÓ ÈÂËÈ· ‰Ê ÌÂÈÏ ÔÈ‡ ˙ÒÎ‰ ˙È··¸ÔÂÁ˙ Â· ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡˘ ÍÎÏ Ë¯Ù˛ÏÂÎ‡Ï ÌÈ‚‰Â ˙È·· Æ

 Ï‡¯˘È ı¯‡ Ì‰· ‰Î¯·˙˘ ÌÈÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó ¯˜ÈÚ·Â ¨ÌÈÁÏÂ ÌÈ˘·È ¨˙Â¯ÈÙ¸¨ÔÙ‚ ¨‰¯ÂÚ˘ ¨‰ËÈÁ

 ¯Ó˙Â ˙ÈÊ ¨ÔÂÓÈ¯ ¨‰‡˙¸Á ¨Á ÌÈ¯·„˛˛Æ¢Ë·˘· Â¢Ë ¯„Ò¢ ˙‡ Â· ÌÈÈ˜Ï ÌÈ‚‰Â‰ ˘È ÔÎÂ Æ
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משרד החינוך והתרבות[ נעזרנו כאן ב"הגדת סדר ט"ו בשבט" שערך והתקין יואל רפל  סדר ט"ו בשבט:

, אך הוספנו משלנו.]- המינהל לחינוך ערכי, ירושלים תשנ"ח

,]דושמן[ כגון "צדיק כתמר יפרח", "אל גינת אגוז ירדתי", "השקדיה פורחת"  שירים מסורתיים וחדשים:

, "כי האדם עץ]נעמי שמר, להלן, עמ' 200[, "שירת העשבים" ]יעקב אורלנד["עץ הרימון נתן ריחו" 

 ועוד כיוצא באלה.]נתן זך[השדה" 

Ë·˘· Â¢Ë ¯„Ò

‚‰˘ ‚‰Ó Ï˘ È¯„ÂÓ „Â·ÈÚ ‡Â‰˘ ̈ ¢Ë·˘· Â¢Ë ̄ „Ò¢ ‰ÏÈ‰˜‰ Â‡ ‰ÁÙ˘Ó‰ ̇ ¯‚ÒÓ· ÌÈÓÈÈ˜Ó‰ ̆ È

‰ÏÈ‰˜ ÏÎ ˙¯·ÁÓ ÍÎÈÙÏÂ  ¨ÚÂ·˜  ‚‰ÓÂ ÁÒÂ ‰Ê ¯„ÒÏ ÔÈ‡  ÁÒÙ ¯„ÒÏ „Â‚È· Æ˙Ùˆ ÈÏ·Â˜Ó ·¯˜·

¨˙Â¯ÈÙ Ì‰ÈÏÚÂ ˙ÂÁÏÂ˘ ·È·Ò  Í¯Ú ¯„Ò‰ ÆÌÈ˘È„ÁÂ ÌÈÈ˙¯ÂÒÓ ÌÈ·ÈÎ¯ÓÓ ‰Ê‰ ¯„Ò‰ ˙‡ ‰ÓˆÚÏ

¨ÌÈÂ˘ ˙Â¯ÈÙ ˙ÏÈÎ‡ ¨Ô·ÏÂ ÌÂ„‡ ¨ÔÈÈ Ï˘ ˙ÂÒÂÎ Ú·¯‡ ˙ÈÈ˙˘ ÏÏÂÎ ‡Â‰Â ¨ÌÈ˜ÏÂ„ ˙Â¯Â ÔÈÈ ¨ÌÈÁ¯Ù

ÆÌ‰È˙Â¯ÈÙ·Â ˙ÂÏÈ‡· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ÌÈ˘„ÁÂ ÌÈÈ˙¯ÂÒÓ ÌÈ¯È˘ ˙¯È˘Â ˙Â¯Â˜Ó‰ ÔÓ ÌÈÚË˜ ˙‡È¯˜

 ÌÈÏÎ‡Ó ‰¯˘Ú Â¯ÎÊÈÈ ÔÏ‰Ï¸˙Â¯ÈÙ ¯˜ÈÚ·˛ÆÌ‰· ÌÈ¯Â˘˜‰ ˙Â¯Â˜Ó ÈÚË˜ ÔÎÂ ¨‰Ê ¯„Ò· ÏÂÎ‡Ï ‚Â‰˘ 

¸‡˛‰¯ÂÚ˘Â ‰ËÈÁ 

 ‰¯ÂÚ˘ Â‡ ‰ËÈÁ ÁÓ˜ ‰¯˜ÈÚ˘ ‰‚ÂÚ ÌÈÏÎÂ‡ ‰ÏÈÁ˙¸¢˙ÂÂÊÓ ÈÈÓ ‡¯Â·¢ ∫‰˙Î¯·Â˛∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â 

¸Ï˘Ó˛‰ÊÏÂ ÔÈËÈÁ ·˜ ‰ÊÏ Ô˙Â ¨‰¯ÂÓ‚ ‰·‰‡ Ô·‰Â‡ ‰È‰Â ÌÈ„·Ú È˘ ÂÏ ÂÈ‰˘ Ì„Â ¯˘· ÍÏÓÏ 

Ô˙˘Ù‰ ˙‡ ÏË ø‰˘Ú ‰Ó Ô‰·˘ Á˜ÈÙ‰ ÆÔ˙˘Ù Ï˘ ‰„Â‚‡ ‰ÊÏÂ Ô˙˘Ù Ï˘ ‰„Â‚‡ ‰ÊÏ ¨ÔÈËÈÁ ·˜

ÔÁÏÂ˘‰ È·‚ ÏÚ d¯„ÒÂ d‡Ù‡Â d˘ÏÂ dÁË ¨d¯¯· ¨˙ÏÂÒ Ô‡˘ÚÂ ÔÈËÈÁ‰ ˙‡ ÏËÂ ¨‰ÙÓ Â‚¯‡Â

ÌÈÓÈÏ ÆÌÂÏÎ ‡ÏÂ ‰˘Ú ‡Ï ø‰˘Ú ‰Ó Ô‰·˘ ̆ ÙÈË‰Â ÆÍÏÓ‰ ‡· ‡Ï˘ „Ú ‰ÁÈ‰Â ‰ÙÓ ‰ÈÏÚ Ò¯ÙÂ

È·‚ ÏÚ ˙ÏÂÒ‰ ˙‡ ‡ÈˆÂ‰ „Á‡ ÆÔÎÏ È˙˙˘ ‰Ó ÈÏ Â‡È·‰ ¨ÈÈ· ∫Ô‰Ï ¯Ó‡Â Â˙È· ÍÂ˙· ÍÏÓ‰ ‡·

‰Ï ÈÂ‡ ÆÔ‰ÈÏÚ Ô˙˘Ù Ï˘ ‰„Â‚‡Â ‰ÙÂ˜· ÔÈËÈÁ‰ ˙‡ ‡ÈˆÂ‰ „Á‡Â ¨ÂÈÏÚ ‰˘Â¯Ù ‰ÙÓÂ ÔÁÏÂ˘‰
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˙‡Â ÔÁÏÂ˘‰ ˙‡ ‡ÈˆÂ‰˘ ‰Ê ø·È·Á Ô‰Ó ‰ÊÈ‡ ∫¯ÓÂ‡ ÈÂÂ‰ °‰ÓÈÏÎ ‰˙Â‡Ï ‰Ï ÈÂ‡ °‰˘Â· ‰˙Â‡Ï

¨˙ÏÂÒ Ô‰Ó ‡ÈˆÂ‰Ï ÌÈËÈÁÎ ‡Ï‡ Ô‰Ï ‰˙ ‡Ï Ï‡¯˘ÈÏ ‰¯Â˙ ‰¢·˜‰ Ô˙˘Î ¨ÍÎ ÆÆÆ ÂÈÏÚ ˙ÏÂÒ‰

                                                     „‚· ÂÓÓ ‡ÈˆÂ‰Ï Ô˙˘ÙÎÂ¸· ¨‡ËÂÊ Â‰ÈÏ‡ ¯„Ò˛Æ

ÌÚ ÆÏ‡¯˘È ı¯‡ Ì‰· ‰Î¯·˙˘ ÌÈÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó Ì˘‡¯·Â ≠ ıÚ‰ ˙Â¯ÈÙÓ ÌÈÏÎÂ‡ ÔÎÓ ¯Á‡Ï

 ˙Â¯ÈÙ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰Î¯·‰ ˙‡ ÌÈÎ¯·Ó ÔÂ˘‡¯‰ È¯Ù‰ ˙ÏÈÎ‡¸¢ıÚ‰ È¯Ù ‡¯Â·¢˛Æ

¸·˛˙ÈÊ 

∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈ˙ÈÊ ÌÈÏÎÂ‡

˙ÂÓÈ· ‡ÏÂ ‰ÓÁ‰ ˙ÂÓÈ· ‡Ï ÌÈ¯˘Â ÂÈÏÚ ÔÈ‡ ‰Ê ˙ÈÊ ‰Ó ¨ÍÏ ¯ÓÂÏ ø˙ÈÊÏ Ï‡¯˘È ÂÏ˘Ó ‰ÓÏ

‡·‰ ÌÏÂÚ· ‡ÏÂ ‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ‡Ï ¨˙ÈÓÏÂÚ ‰ÏÈË· Ì‰Ï ÔÈ‡ Ï‡¯˘È Û‡ ¨ÌÈÓ˘‚‰

¸·¢Ú ‚ ˙ÂÁÓ ¨ÈÏ·· „ÂÓÏ˙˛Æ

¸‚˛¯Ó˙ 

 ÌÈ¯Ó˙ ÌÈÏÎÂ‡¸ÌÈ˘·È Â‡ ÌÈÁÏ˛∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â 

¨ÏÂÏÈ‰Ï ÔÈ·ÏÂÏ ¨‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈ¯Ó˙ ∫‡Ï‡ ˙ÏÂÒÙ ‰· ÔÈ‡ ÂÊ ‰¯Ó˙ ‰Ó ø¯Ó˙Ï Ï‡¯˘È ÂÏ˘Ó ‰ÓÏ

 ˙ÂÈ¯Á¸˙ÂÙÎ˛ ˙È·‰ Ô‰· ˙Â¯˜Ï ˙Â¯Â˜ ˙ÚÙ˘ ¨‰¯·ÎÏ ÌÈÈÒÒ ¨ÌÈÏ·ÁÏ ÌÈ·ÈÒ ¨ÍÂÎÈÒÏ —ÍÎ 

Ì‰Ó ¨‰„‚‡ ÈÏÚ· Ì‰Ó ¨‰˘Ó ÈÏÚ· Ì‰Ó ¨‡¯˜Ó ÈÏÚ· Ì‰Ó ‡Ï‡ ¨˙ÏÂÒÙ Ì‰· ÔÈ‡  ÆÏ‡¯˘È Ì‰

                                                     ˙Â˜„ˆ ÈÏÚ· Ì‰Ó ¨˙ÂÂˆÓ ÈÏÚ·¸‡ ¨‚ ‰·¯ ¯·„Ó·Æ˛

¸„˛ÔÙ‚ 

∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈ˜ÂÓÈˆ Â‡ ÌÈ·Ú ÌÈÏÎÂ‡

ÌÈ¯˜ÂÚ øÌÈ˘ÂÚ Ì‰ ‰Ó ÁÈ·˘˙˘ ÌÈ˘˜·Ó ‰ÈÏÚ·˘Î ÔÙ‚‰ ‰Ó ‡Ï‡ øÔÙ‚Ï Ï‡¯˘È ÂÏ˘Ó ‰ÓÏ

‡Â‰≠ÍÂ¯·≠˘Â„˜‰ ˘˜È·˘ ÔÂÂÈÎ ¨ÍÎ Æ˙Á·˘Ó ‡È‰Â ¯Á‡ ÌÂ˜Ó· ‰˙Â‡ ÌÈÏ˙Â˘Â ‰ÓÂ˜ÓÓ ‰˙Â‡

ÂÏÈÁ˙‰Â ÆÌ˘ ÌÈÁÈÏˆÓ ÂÏÈÁ˙‰Â ̄ ·„ÓÏ Ì‡È·‰Â ÌÈ¯ˆÓÓ Ì¯˜Ú ø‰˘Ú ‰Ó ÌÏÂÚ· Ï‡¯˘È ÚÈ„Â‰Ï

 ¢ÚÓ˘Â ‰˘Ú ß‰ ¯·È„ ¯˘‡ ÏÎ¢ ÌÈ¯ÓÂ‡Â ‰¯Â˙‰ ÔÈÏ·˜Ó¸Ê ¨„Î ˙ÂÓ˘˛ÌÏÂÚ· Ì˘ Ì‰Ï ‡ˆÈÂ 

 ¸‡ ¨„Ó ‰·¯ ˙ÂÓ˘Æ˛

¸‰˛‰‡˙ 

∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈÏ·„ Â‡ ÌÈ‡˙ ÌÈÏÎÂ‡

ÌÈ·Ú ¨ÌÈÈÚ¯‚ Ì‰· ˘È ÌÈ¯Ó˙ ∫˙ÏÂÒÙ Ì‰· ˘È ˙Â¯ÈÙ‰ ÏÎ ‡Ï‡ ø‰‡˙Ï ‰¯Â˙ ‰Ï˘Ó ‰ÓÏ
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Ì‰· ÔÈ‡ ‰¯Â˙ È¯·„ ÍÎ ÆÏÂÎ‡Ï ‰ÙÈ ‰ÏÂÎ ‰‡˙ Ï·‡ ¨ÔÈÙÈÏ˜ Ì‰· ˘È ÌÈÂÓÈ¯ ¨ÌÈˆ¯Á Ì‰· ˘È

                                                                          ˙ÏÂÒÙ¸‡ Ú˘Â‰È ¨ÈÂÚÓ˘ ËÂ˜ÏÈÆ˛

¸Â˛ÔÂÓÈ¯ 

∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ≠ ÂÁ·˘· ÌÈ¯·„Ó ¨Â‚È˘‰Ï ÔÈ‡˘Î ¨Â‡ ≠ ÔÂÓÈ¯ È¯‚¯‚ ÌÈÏÎÂ‡

 ÌÈÂÓ¯‰ Âˆ‰—ÌÈÂÓ¯ ÈÈÚ¯‚Î ̇ Â¯Â˘ ̇ Â¯Â˘ ÌÈ·˘ÂÈÂ ‰¯Â˙· ÌÈ˜ÒÂÚÂ ÌÈ·˘ÂÈ˘ ̇ Â˜ÂÈ˙‰ ÂÏ‡ 

 ¸ÊÈ ¨Â ‰·¯ ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘˛Æ

¸Ê˛ÁÂÙ˙ 

∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ıÚ ÈÁÂÙ˙ ÈÁÏÙ ÌÈÏÎÂ‡

¢ÚÓ˘Â ‰˘Ú¢ ∫¯Ó‡˘ ̈ ‰ÚÈÓ˘Ï ‰ÈÈ˘Ú ÂÓÈ„˜‰ ÈÈÒ· Ï‡¯˘È ÍÎ ̈ ÂÈÏÚÏ Ì„Â˜ ÂˆÈ ‰Ê ÁÂÙ˙ ‰Ó

¸Ê ¨„Î ˙ÂÓ˘˛‡Ï‡ ·ÂË ÁÈ¯ Ï‡¯˘È Â˙ ‡Ï ÍÎ ¨ÔÂÈÒ· ‡Ï‡ ÂÈ˙Â¯ÈÙ ¯ÓÂ‚ ÂÈ‡ ‰Ê ÁÂÙ˙‰ ‰Ó ÆÆÆ 

Â‡ˆÈ˘ ‰Ú˘Ó ÍÎ ¨ÌÂÈ ÌÈ˘ÈÓÁ ÂÈ˙Â¯ÈÙ ¯ÓÂ‚˘ „ÚÂ ÂˆÈ ‡ÈˆÂÓ˘ ‰Ú˘Ó ‰Ê ÁÂÙ˙‰ ‰Ó ÆÆÆÔÂÈÒ·

                    ÌÂÈ ÌÈ˘ÈÓÁ ‰¯Â˙‰ ˙‡ ÂÏ·È˜˘ „ÚÂ ÌÈ¯ˆÓÓ Ï‡¯˘È¸‡È ¨· ‰·¯ ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘Æ˛

¸Á˛ÊÂ‚‡ 

∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈÊÂ‚‡ ÌÈÏÎÂ‡

 ¢È˙„¯È ÊÂ‚‡ ˙‚ Ï‡¢¸‡È ¨Â ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘˛˙Ú˘· Ì‰È˘¯˘ ‰ÒÎÓ ˙‡ Ì‡ ÂÏÏ‰ ˙ÂÚÈË‰ ‰Ó Æ

Â˙ÚÈË ˙Ú˘· ÂÈ˘¯˘ ‰ÒÎÓ ˙‡ Ì‡ ‰Ê‰ ÊÂ‚‡‰ Ï·‡ ¨˙ÂÁÈÏˆÓ ÔÈ‡ Â‡Ï Ì‡Â ˙ÂÁÈÏˆÓ Ô‰ Ô˙ÚÈË

 ¢ÁÈÏˆÈ ‡Ï ÂÈÚ˘Ù ‰ÒÎÓ¢ ≠ Ï‡¯˘È ÍÎ ¨ÁÈÏˆÓ ÂÈ‡¸‚È ¨ÁÎ ÈÏ˘Ó˛ÍÂ˙Ï ÏÙÂ Ì‡ ‰Ê ÊÂ‚‡ ‰Ó ÆÆÆ 

‰Ó ÏÎ ÍÎ ≠ ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÙÈ ‡Â‰Â Â˙ÏÈÁ˙Î ¯ÊÂÁ ‡Â‰Â ÂÁÈ„ÓÂ ÂÙËÂ˘Â Â˜¯ÂÓÂ ÂÏËÂ ˙‡ ˙ÙÂË‰

ÂÈ‡ ‰Ê ÊÂ‚‡ ‰Ó ÆÆÆ Ì‰ÈÏÚ ¯ÙÎÓÂ ÌÈ¯ÂÙÎ‰ ÌÂÈ ‡· ‰˘‰ ˙ÂÓÈ ÏÎ ˙ÂÂÂÚ· ÔÈÎÏÎÏ˙Ó Ï‡¯˘È˘

ÏÂÎÈ ÂÈ‡ ÍÏÂ‰ Ì‰Ó „Á‡˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ Ï‡¯˘È Ì‰ ÍÎ ¨¯ÎÈÂ ÚÓ˘ ‡Â‰˘ ÂÏ˘ ÒÎÓ‰ ·Â‚Ï ÏÂÎÈ

ÌÈÏ‚Ï‚˙ÓÂ ÔÈ¯„¯„Ó ÔÏÂÎÂ È¯Î‰Ó „Á‡ ÏËÂ ‰Ê ÊÂ‚‡ ‰Ó ÆÆÆ ¯ÎÈ ‡Â‰˘ ø‰ÓÏ ¨È„Â‰È ÂÈ‡˘ ¯ÓÂÏ

 ÔÈ˘È‚¯Ó ÔÏÂÎ ≠ Ô‰Ó „Á‡ ‰˜Ï ∫Ï‡¯˘È Ô‰ ÍÎ ¨‰Ê ¯Á‡ ‰Ê¸                 ‡È ¨Â ‰·¯ ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘Æ˛

¸Ë˛„˜˘ 

∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈ„˜˘ ÌÈÏÎÂ‡

È¯Âˆ ËÚÓ ‰ÁÓ ̆ È‡Ï Â„È¯Â‰Â ÌÎÈÏÎ· ı¯‡‰ ̇ ¯ÓÊÓ ÂÁ˜¢ ∫‰ÓÈÈ¯ˆÓ ÌÁÏ˘˘Î ÂÈ·Ï ·˜ÚÈ ̄ Ó‡

 ¢ÌÈ„˜˘Â ÌÈËÂ·Â ËÂÏÂ ˙‡Î ˘·„ ËÚÓÂ¸‡È¨‚Ó ˙È˘‡¯·˛ ¢È¯Âˆ¢ Æ‰˘Ó È¯„Ò ‰˘È˘Ï ÊÓ¯ ≠ —
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Ô‰·˘ ¨ß‰ ˙Â„ÚÂÓ Â·˘ ¨„ÚÂÓ ¯„Ò „‚Î ≠ ¢˘·„¢ ªÌÈÚ¯Ê‰ ÈÈÓÓ ÔÈÓ È¯Âˆ‰˘ ¨ÌÈÚ¯Ê ¯„Ò „‚Î

˙ÂË˘˜˙Ó ÌÈ˘‰˘ ÌÈÓ˘· ÈÈÓ ‡Â‰ ¢˙‡Î¢˘ ̈ÌÈ˘ ̄ „Ò ‰Ê ≠ ¢˙‡Î¢ ª˘·„Ó ÔÈ˜Â˙Ó‰ ̇ ÂÂˆÓ‰ ·Â¯

∫Â¯Ó‡ È¯‰˘ ¨˙Â¯‰Ë ¯„Ò ‰Ê ≠ ¢ÌÈ„˜˘¢ ªÌÈ˘„Â˜ ¯„Ò ‰Ê ¢ÌÈËÂ·¢Â ªÔÈ˜ÈÊ ¯„Ò ‰Ê ≠ ¢ËÂÏ¢ ªÔ‰·

˙Â¯‰Ë ¯„Ò ÏÚ „Â˜˘È ¨„ÈÒÁ ˙ÂÈ‰Ï ‰ˆÂ¯‰

¸‡È ¨‚Ó ˙È˘‡¯·Ï ÏÂ„‚‰ ˘¯„Ó ˙Â·˜Ú·˛Æ

¸È˛·Â¯Á 

∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈ·Â¯Á ÌÈÏÎÂ‡

ø˙Â¯ÈÙ ÔÚÂË ÌÈ˘ ‰ÓÎÏ ·Â¯Á‰ ∫ÂÏ ¯Ó‡ Æ·Â¯Á ÚËÂ Ì„‡ ‰‡¯ ÆÍ¯„· ÍÏ‰Ó ‰È‰ Ï‚ÚÓ‰ ÈÂÁ

˙‡ È˙‡ˆÓ ∫ÂÏ ¯Ó‡ ø‰˘ ÌÈÚ·˘ ‰ÈÁ˙˘ ‰˙‡ Ú„ÂÈ ÌÂÏÎ ∫ÂÏ ¯Ó‡ Æ‰˘ ÌÈÚ·˘Ï ∫ÂÏ ¯Ó‡

È·Ï È‡ ÚË‡ Û‡ ¨ÈÏ È˙Â·‡ ÂÚË˘ Ì˘Î ªÌÈ·Â¯Á· ÌÏÂÚ‰

¸˛‡¢Ú ‚Î ˙ÈÚ˙ ¨ÈÏ··‰ „ÂÓÏ˙‰ ˙Â·˜Ú·Æ

 ˘ÂÏ˘ ÔÈÚÓ ‰Î¯· ÌÈÎ¯·Ó ÒÎË‰ ÛÂÒ·¸≤≥∏ ßÓÚ ¨ÔÏ‰ÏÆ˛
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ÁÂ„˘ ‡„¯

¯„‡· ßÊ

 ¯„‡· ßÊ· Â·¯ ‰˘Ó ˙Ó ˙¯ÂÒÓ‰ ÈÙÏ¸·¢Ú ‚È ‰ÏÈ‚Ó ¨ÈÏ·· „ÂÓÏ˙˛‡Ï¢Â ¨

 ¢‰Ê‰ ÌÂÈ‰ „Ú Â˙¯Â·˜ ˙‡ ˘È‡ Ú„È¸ ÌÈ¯·„Â ¨„Ï˛ÔÈÈˆÏ Ï·˜˙ ÔÎ ÏÚ Æ

 ˙‡ ‰Ê ÌÂÈ·ÌÈ‚‰Â ÆÏ‡¯˘È ˙ÂÓÁÏÓ ÈÏÏÁ ¯˜ÈÚ·Â ¨Ú„Â ‡Ï Ì˙¯Â·˜ ÌÂ˜Ó˘ ÈÓ Ï˘ Ì˙¯ÈËÙ ÌÂÈ

 ˘È„˜Â ˙ÂÓ˘ ˙¯ÎÊ‡ ÒÎË  ¯ÓÂÏ ¨˙Â¯·˜‰ È˙· ˙‡ „Â˜ÙÏ¸µ≥ ßÓÚ ‰‡¯˛Æ‰Ó˘ ¯ ˙È·· ˜ÈÏ„‰ÏÂ 

ÔË˜ ÌÈ¯ÂÙ

Ô˙Â‡· ÆÈ˘ ¯„‡· Â¢Ë≠„¢È ÌÈÓÈ· ÌÈ¯ÂÙ‰ ‚Á ˙‡ ÌÈ‚‚ÂÁ ¨¯„‡ È˘„ÂÁ È˘ Ô‰· ˘È˘ ¨˙Â¯·ÂÚÓ ÌÈ˘·

Æ‰ÏÈÙ˙· ÌÈÏ˜ ÌÈÈÂÈ˘ È„È ÏÚ ¨¢ÔË˜ ÌÈ¯ÂÙ¢ ÌÈÂÎÓ‰ ¨ÔÂ˘‡¯ ¯„‡· Â¢Ë≠„¢È ÌÈÓÈ ˙‡ ÌÈÈÈˆÓ ÌÈ˘

 ̇ Â„ÂÚÒ‰ ̇ ÂÈ‚È‚Á ̇ ‡ ̇ ˆ˜ ÌÈ·¯Ó˘ ‰Ê· ¢ÔË˜ ÌÈ¯ÂÙ¢ ‡Ë·˙Ó ̇ È··¸Ï·Â˜ÓÎ ‡È‰ ÔÂÊÓ‰ ̇ Î¯· Ï·‡

ÏÂÁ‰ ˙ÂÓÈ·˛Æ

¯˙Ò‡ ˙ÈÚ˙

ÈÏÚ ÂÓÂˆÂ¢ ∫˘Â¯ÂÂ˘Á‡ Ï‡ ‰˙ÎÈÏ‰ ÈÙÏ ¯˙Ò‡ ˙˘˜·Ï ¯ÎÊ ¨¯Á˘‰ ˙ÂÏÚÓ ÌÈÓˆ ¯„‡· ‚¢È ÌÂÈ·

 ¢ÌÈÓÈ ˙˘ÂÏ˘ Â˙˘˙ Ï‡Â ÂÏÎ‡˙ Ï‡Â¸ÊË ¨„ ¯˙Ò‡ ˙ÏÈ‚Ó˛˙Â‡¯˜ ¨˙ÂÁÈÏÒ ˙Â¯Ó‡ ˙ÒÎ‰ ˙È·· Æ

˙‡ ÌÈÓÈ„˜Ó ¨ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ· ÌÈ¯ÂÙ ÏÁ Ì‡ Æ‰ÏÈÙ˙· ÌÈ„Á‡ ÌÈÈÂÈ˘ ÌÈÏÁÂ ‰¯Â˙· ˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÈ˘¯Ù

Æ¯„‡· ‡¢È ¨È˘ÈÓÁ ÌÂÈÏ ¯˙Ò‡ ˙ÈÚ˙



˙ÙÈÏÂ˙ ‰˘‰ Â·¯ÎÂ˙È‰

109

ÌÈ¯ÂÙ

ÌÂÈ ˙‡Â ¯„‡ ˘„ÂÁÏ ¯˘Ú≠‰Ú·¯‡ ÌÂÈ ˙‡ ÌÈ˘ÂÚ ˙ÂÈ‰Ï Ì‰ÈÏÚ ÌÈÈ˜Ï¢

¨Ì‰È·ÈÂ‡Ó ÌÈ„Â‰È‰ Ì‰· ÂÁ ̄ ˘‡ ÌÈÓÈÎ ̈ ‰˘Â ‰˘ ÏÎ· Â· ̄ ˘Ú≠‰˘ÈÓÁ

 ¨·ÂË ÌÂÈÏ Ï·‡ÓÂ ‰ÁÓ˘Ï ÔÂ‚ÈÓ Ì‰Ï ÍÙ‰ ¯˘‡ ˘„ÂÁ‰ÂÁÂÏ˘ÓÂ ‰ÁÓ˘Â ‰˙˘Ó ÈÓÈ Ì˙Â‡ ˙Â˘ÚÏ

                                              ¢ÌÈÂÈ·‡Ï ˙Â˙ÓÂ Â‰Ú¯Ï ˘È‡ ˙ÂÓ¸·Î≠Î ¨Ë ¯˙Ò‡ ˙ÏÈ‚Ó˛Æ

                                              ¢‰ÁÓ˘· ÌÈ·¯Ó ¯„‡ ÒÎ˘Ó¢¸‡¢Ú ËÎ ˙ÈÚ˙ ¨ÈÏ·· „ÂÓÏ˙˛Æ

ÈÓÈ· Ï‡¯˘È ÂÚ˘Â˘ ‰ÚÂ˘ÈÏ ¯ÎÊ ¨È˘‰ ˙È·‰ ÈÓÈ· ÂÚ·˜ ¨¯„‡· Â¢Ë·Â „¢È· ÌÈÏÁ‰ ¨ÌÈ¯ÂÙ‰ ÈÓÈ

 ¯ÂÙ ÌÈ„Â‰È‰ ¯¯Âˆ ÔÓ‰ ÏÈÙ‰ ‰ÏÈ‚Ó‰ ÈÙÏ Æ¯˙Ò‡ ˙ÏÈ‚Ó· ¯ÙÂÒÓÎ ¨Ò¯Ù ÍÏÓ ˘Â¯ÂÂ˘Á‡¸Ï¯Â‚˛È„Î 

¨Â„È· ‰ÏÚ ‡Ï ÂÓÓÊ ÌÏÂ‡ ¨¯„‡· ‚¢È ÌÂÈ ¨ÌÏÂÎ ÌÈ„Â‰È‰ ˙‡ „ÈÓ˘‰Ï ÌÈ‡˙Ó‰ „ÚÂÓ‰ ˙‡ ÚÂ·˜Ï

 ¢Ì‰È‡Â˘· ‰Ó‰ ÌÈ„Â‰È‰ ÂËÏ˘È ¯˘‡ ¨‡Â‰ ÍÂÙ‰Â¢ ‡Ï‡¸‡ ¨Ë ¯˙Ò‡˛Æ

È¯Ú· ÌÈ·˘ÂÈ‰ ¨ÌÈÊ¯Ù‰ ÌÈ„Â‰È‰ ÔÎ ÏÚ¢ ∫·Â˙Î‰ ˙Â·˜Ú· ¨¢ÌÈÊ¯Ù„ ÌÈ¯ÂÙ¢ ‡¯˜ ¯„‡· „¢È ÌÂÈ

 ¢·ÂË ÌÂÈÂ ‰˙˘ÓÂ ‰ÁÓ˘ ¯„‡ ˘„ÂÁÏ ¯˘Ú ‰Ú·¯‡‰ ÌÂÈ ˙‡ ÌÈ˘ÂÚ ¨˙ÂÊ¯Ù‰¸ËÈ ¨Ë ¯˙Ò‡˛ÔÎÏ Æ

ÌÈ‚‚ÂÁ ≠ ÔÂ≠Ô· Ú˘Â‰È ÈÓÈ· ‰ÓÂÁ ˙ÂÙ˜ÂÓ ÂÈ‰ ‡Ï˘ ÌÈ¯ÚÎ ‰ÎÏ‰· ˙Â¯„‚ÂÓ‰ ≠ ˙ÂÊ¯Ù‰ È¯Ú ÏÎ·

¨¯„‡· Â¢Ë· ÌÈ¯ÂÙ ˙‡ ÌÈ‚‚ÂÁ ÔÂ≠Ô· Ú˘Â‰È ÈÓÈ· ‰ÓÂÁ ˙ÂÙ˜ÂÓ ÂÈ‰˘ ÌÈ¯Ú· Æ¯„‡· „¢È· ÌÈ¯ÂÙ ˙‡

ÆÌÈÏ˘Â¯È ̄ ÈÚ· ‡Â‰ ÌÂÈÎ ̄ ˙ÂÈ· ËÏÂ·‰ ÂÈÂËÈ·Â ̈ ¢ÌÈ¯ÂÙ Ô˘Â˘¢ ÈÂ¯˜ ‰Ê ÌÂÈ Æ‰¯È·‰ Ô˘Â˘· ‰È‰˘ ÈÙÎ

˙ÂÈ¯˜ÈÚ ̇ ÂÂˆÓ Ú·¯‡ Æ˘Â¯ÂÂ˘Á‡ ÈÓÈ· ‰˘Ú˘ ‰ÚÂ˘È‰ Ò ÏÚ ‰‡„Â‰Â ‰ÁÓ˘ ‡Â‰ ÌÈ¯ÂÙ Ï˘ ÂÈÈÚ

 ¯˙Ò‡ ˙ÏÈ‚Ó ˙‡È¯˜ ∫Â·˘ ‰ÁÓ˘‰ ˙‡ ˙Â‡Ë·ÓÂ ÌÂÈ‰ ˙ÂÚÓ˘Ó ˙‡ ˙Â·ˆÚÓ¸˙È·· ÏÏÎ Í¯„·

˙È¯Á˘ ˙ÏÈÙ˙·Â ˙È·¯Ú ˙ÏÈÙ˙ ¯Á‡Ï ¨˙ÒÎ‰˛ÆÌÈÂÈ·‡Ï ˙Â˙Ó ª˙ÂÓ ÁÂÏ˘Ó ªÌÈ¯ÂÙ ˙„ÂÚÒ ª

¨ÌÈ¯ÂÙ ˙ÁÓ˘ Ï˘ ‰ÊÎ¯Ó· ˙„ÓÂÚ ¨ÌÈ¯ÂÙ Ï˘ ˙ÂÓ„˜ÂÓ‰ ÌÈ¯‰ˆ‰≠¯Á‡ ˙ÂÚ˘· ‰ÓÊ˘ ¨‰„ÂÚÒ‰

Â˙¯Ó‡ ˙‡ ≠ ¢‰ÁÓ˘Â ‰˙˘Ó ÈÓÈ¢ ≠ ‰ÏÈ‚Ó· ‰ÂˆÓ‰ Ï˘ ‰˙¯„‚‰ ÏÚ ÛÈÒÂ‰ Ï··· ‡·¯ ‡¯ÂÓ‡‰Â

 ‡È¯ÂÙ· ÈÓÂÒ·Ï ˘ÈÈ‡ ·ÈÈÁÈÓ¢ ∫‰ÚÂ„È‰¸ÌÈ¯ÂÙ· ÌÒ·˙‰Ï Ì„‡ ·ÈÈÁ Ω˛ Ú„È ‡Ï„ „Ú ¨¸‡Ï˘ „Ú Ω

ÔÈÁ·‰Ï Ú„È˛˙Â¯Î˘ È„ÈÏ ÚÈ‚‰Ï ‡ÏÂ ÌÈÊ‚‰Ï ‡Ï˘ ÈÂ‡¯ ¨˙‡Ê ÌÚ Æ¢ßÈÎ„¯Ó ÍÂ¯·ßÏ ßÔÓ‰ ¯Â¯‡ß ÔÈ· 

Æ˘ÓÓ Ï˘

Æ‰ÁÓ˘‰ Ï˘ „Á‡Ó‰ ÈÓÓÚ‰ ÈÙÂ‡‰ ˙‡ ˙Â˜ÊÁÓ ¨ÌÈÂÈ·‡Ï ˙Â˙Ó‰ „ÂÁÈÈ·Â ¨˙Â¯Á‡‰ ˙ÂÂˆÓ‰ È˙˘

·ÈÈÁ Ì„‡ ÏÎ Æ‰Ê‰ ÌÂÈ· ·ˆÚ˙ÓÂ ¯ÂÒÁÓ Ï·ÂÒ˘ ÈÓ ‰È‰È˘ ÈÏ· ¨ÌÚ‰ ÏÎ ˙‡ ÛÈ˜‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ‰ÁÓ˘‰

 ˙ÂÓ È˙˘Ó ·Î¯ÂÓ‰ ¨„Á‡ ¢˙ÂÓ ÁÂÏ˘Ó¢ „Á‡ Ì„‡Ï ˙ÂÁÙ‰ ÏÎÏ ÁÂÏ˘Ï¸‰˜˘ÓÂ ÏÎ‡Ó˛¨˙ÂÁÙÏ 

ÌÈ¯ÂÙ· ˙˘‚„ÂÓ ÍÎ ÆÌÈÈÚ È˘Ï ˙ÂÁÙÏ ≠ ‰Ï‡· ‡ˆÂÈÎÂ ÌÈ„‚· ¨ÏÎÂ‡ ¨ÛÒÎ ≠ ˙Â˙Ó ˜ÏÁÏ ÔÎÂ

Æ˙Ó‡≠˙ÁÓ˘Ï È‡˙Î ÌÚ‰ Ï˘ ˙È„„‰‰ ˙Â·¯Ú‰
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¨ÛÒÎ Ï˘ ÌÂÎÒ ¨‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡È¯˜ ÈÙÏ ¨˙ÒÎ‰ ˙È·Ï ‰ÒÈÎ· ˙˙Ï ÌÈ‚‰Â Â¯˜Â·· Â‡ ÌÈ¯ÂÙ ·¯Ú·

 ¯„‡ ˘„ÂÁ· ÌÈ˙Â ÂÈ‰˘ Ï˜˘‰ ˙ÈˆÁÓÏ ¯ÎÊ¸ÌÈÈ˜ ‰È‰ ˘„˜Ó‰≠˙È·˘ ÔÓÊ·˛˙Â·¯Â˜ Í¯ÂˆÏ 

 ¯Â·Èˆ‰¸‡ ¨Á ÌÈÏ˜˘ ‰˘Ó˛Æ‰˜„ˆÎ ÌÈ¯ÂÙ ˙ÂÚÓ ˙‡ ˙˙Ï ÂÈÓÈ· ‚Â‰ Æ

ÂÚÈ·Ë‰ ‰ÂÂˆÓ ¯„‚· ÌÈ‡˘ Û‡˘ ¨ÔÙÂ„ È‡ˆÂÈ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ‚‰Ó· ÌÈ¯ÂÙ ÚÙÂ˘Ó ÂÏÏ‰ ˙ÂÂˆÓ‰ „·ÏÓ

‡Â‰ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÌÈ‚‰Ó‰ „Á‡ ÆÂ·˘ ‰ÁÓ˘‰ ÈÂËÈ·· ÈÊÎ¯Ó ˜ÏÁÏ ÂÎÙ‰Â ¨‰Ê‰ ÌÂÈ‰ ÏÚ ÌÓ˙ÂÁ ˙‡

ÈÓÈÏ ÍÂÓÒ ÌÈÓÈÈ˜˙Ó‰ ¨‰ÙÂ¯È‡ ÈÓÚ Ï˘ ˙ÂÎÒÓ‰ ÈÙ˘· ‰¯Â˜Ó˘ ÌÈ¯Ú˘Ó‰ ˘È˘ ¨˙Â˘ÙÁ˙‰‰

ÈÎ„¯Ó ÈÓÈ· Ï‡¯˘È ÌÚ Ï¯Â‚· ÏÁ˘ ÈÂÈ˘Ï ÊÓ¯ ÌÂ˘Ó ‰·˘ ˙ÂÓ„‰ ÈÂÈ˘· ÌÈ‡Â¯‰ ˘ÈÂ ¨ÌÈ¯ÂÙ‰

˙ÂˆÈÏ Ï˘ ˙Â˘¯„ ˘Â¯„Ï ÌÈ‚‰Â ÔÎ Æ¢·ÂË ÌÂÈÏ Ï·‡ÓÂ ‰ÁÓ˘Ï ÔÂ‚ÈÓ Ì‰Ï ÍÙ‰ ¯˘‡¢ ¨¯˙Ò‡Â

 ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈÏÎ‡Ó ÏÂÎ‡Ï ¨‰¯Â˙ È¯·„·¸ÔÓ‰ ÈÊ‡ ÔÂ‚Î˛Æ‰ÓÂ„ÎÂ 

ÌÈ¯ÂÙ ‡Ë·˙Ó ̇ È·· Æ‰¯Â˙· ̇ Â„ÁÂÈÓ ̇ ÂÈ˘¯Ù ̇ Â‡¯˜Â ÌÈ„Á‡ ÌÈÈÂÈ˘ ÌÈÏÁ ̇ ÒÎ‰ ̇ È· ̇ ÂÏÈÙ˙·

ÆÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·· ¢ÌÈÒ‰ ÏÚ¢ ˙ÙÒÂ‰· Ì‚

 ∫ÌÈ¯ÂÙÏ ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·Æ±∑¥ ßÓÚ ‰‡¯

˘ÏÂ˘Ó ÌÈ¯ÂÙ

ÌÈÏˆÙ˙Ó ˙·˘‰ ˙˘Â„˜ Ï˘· Æ˙·˘‰ ÌÂÈ· ¢ÌÈ¯ÂÙ Ô˘Â˘¢ ÏÙÂ ¨È˘È˘ ÌÂÈ· ÏÁ ¯„‡· „¢È ¯˘‡Î

¨¯„‡· „¢È ¨È˘È˘ ÌÂÈ· ∫ÌÈÂ˘ ÌÈÓÈ ‰˘ÂÏ˘ ÔÈ· ¨¢ÌÈ¯ÂÙ Ô˘Â˘¢ ˙‡ ÌÈ‚‚ÂÁ Â·˘ ÌÂ˜Ó· ¨ÌÈ¯ÂÙ‰ ÈÈÈÚ

ÌÈ¯ÓÂ‡ ¨¯„‡· Â¢Ë ¨˙·˘‰ ÌÂÈ· ÆÌÈÂÈ·‡Ï ˙Â˙Ó ÌÈ˙ÂÂ ¨˙ÂÊ¯Ù‰ È¯Ú· ÂÓÎ ¨‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡ ÌÈ‡¯Â˜

˙ÂÂˆÓ ̇ ‡Â ÌÈ¯ÂÙ ̇ „ÂÚÒ ̇ ‡ ÌÈÓÈÈ˜Ó ̈ ¯„‡· Ê¢Ë ̈ ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈ· ÂÏÈ‡Â ̈ ÌÈ¯ÂÙ· ̇ Â‚‰Â‰ ̇ ÂÏÈÙ˙‰ ̇ ‡

Æ˙ÂÓ‰ ÁÂÏ˘Ó
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ÁÂ„˘ ÈÒÔ

ÏÂ„‚‰ ˙·˘

 ÌÈ‚‰Â˘ ÌÂ˘Ó ‰Ï Ô˙È ‰ÈÂÈÎ ÆÁÒÙ‰ ‚Á ÈÙÏ˘ ̇ ·˘‰ ‰È‰ ÂÊ ̇ ·˘˙ÎÏÏ

 ̇ ‡ ÚÂÓ˘Ï ̈ ‰ÁÓ ̇ ÏÈÙ˙ È¯Á‡ Â‡ ÈÙÏ ̈ ‰· ·¯‰ Ï˘ Â˙˘¯„¸¢ÏÂ„‚‰¢ ‡Â‰˛

ÌÎÏ ÁÏÂ˘ ÈÎ‡ ‰‰¢ ˜ÂÒÙ‰ ¯ÎÊ ‰˙¯ËÙ‰·˘ ÌÂ˘Ó ‰Ï Ô˙È ‰Ó˘˘ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ ÆÁÒÙ‰ ÈÈÈÚ·

 ¢‡¯Â‰Â ÏÂ„‚‰ ß‰ ÌÂÈ ‡Â· ÈÙÏ ¨‡È·‰ ‰ÈÏ‡ ˙‡¸‚Î ¨‚ ÈÎ‡ÏÓ˛˜ÏÁ ‡Â¯˜Ï ÌÈ‚‰Â‰ ˘È ˙È·· Æ

 ÁÒÙ ˙„‚‰Ó¸¢ÂÈ˙ÂÂÂÚ ÏÚ ¯ÙÎÏ¢ „Ú ¢ÂÈÈ‰ ÌÈ„·Ú¢Ó˛Æ‚Á‰ ˙‡¯˜Ï ‰Î‰Î ¨

ÁÒÙ

‡ÈˆÂ‰ „È ̃ ÊÂÁ· ÈÎ ̈ ÌÈ„·Ú ̇ È·Ó ÌÈ¯ˆÓÓ Ì˙‡ˆÈ ̄ ˘‡ ̈ ‰Ê‰ ÌÂÈ‰ ̇ ‡ ̄ ÂÎÊ¢

È ‡ÏÂ ¨‰ÊÓ ÌÎ˙‡ ß‰Õ¢·È·‡‰ ˘„ÂÁ· ÌÈ‡ˆÂÈ Ì˙‡ ÌÂÈ‰ ÆıÓÁ ÏÎ‡

¸„≠‚ ¨‚È ˙ÂÓ˘˛Æ

 ‡Â‰ ß¯ ¯Ó‡ øÁÒÙ ÈÏÈÏ Ï˘ ˙ÂÒÂÎ Ú·¯‡ ÌÈÓÎÁ ÂÚ·˜ ÔÎÈ‰Ó¢˙ÂÏÂ‡‚ Ú·¯‡ „‚Î ∫‰È· ß¯ Ì˘·

 ˙Á˙Ó ÌÎ˙‡ È˙‡ˆÂ‰Âß ∫ÌÈ¯ˆÓ· Â¯Ó‡˘ ÌÈ¯ˆÓ ˙ÂÏ·ÒØ Ì˙„Â·ÚÓ ÌÎ˙‡ È˙Ïˆ‰Â ØÈ˙Ï‡‚Â 

 ÆÆÆ‰ÈÂË ÚÂ¯Ê· ÌÎ˙‡Ø ÌÎ˙‡ È˙Á˜ÏÂ  ßÌÚÏ ÈÏ¸Ê≠Â ¨Â ˙ÂÓ˘˛Æ˙ÂÈÂÎÏÓ Ú·¯‡ „‚Î ∫¯Ó‡ ÈÂÏ ß¯ ÆÆÆ 

¸ÈÓÂ¯Â ÔÂÂÈ ¨Ò¯Ù ¨Ï·· ∫Ï¢ÊÁ ÈÓÈ „Ú Ï‡¯˘È Ô‰· Â„·Ú˙˘˘˛Ú·¯‡ ÆÆÆ „‚Î ∫¯Ó‡ ÈÂÏ Ô· Ú˘Â‰È ß¯ Æ

 ßÈÒÂÎÂ È˜ÏÁ ˙Ó ß‰ß ∫¯Ó‡˘ ¨‡Â·Ï „È˙ÚÏ ‰ÚÂ˘È Ï˘ ˙ÂÒÂÎ¸‰ ¨ÊË ÌÈÏ‰˙˛ÔÁÏÂ˘ ÈÙÏ ÍÂ¯Ú˙ß ¨

 ß‰ÈÂ¯ ÈÒÂÎ ÆÆÆ È¯¯Âˆ „‚¸‰ ¨‚Î Ì˘˛ ß‡¯˜‡ ß‰ Ì˘·Â ‡˘‡ ˙ÂÚÂ˘È ÒÂÎß ¨¸‚È ¨ÊË˜ ÌÈÏ‰˙˛∫ß˙ÂÚÂ˘Èß ¨

                                     ¢ÆÆÆ ‚Â‚ÓÂ ‚Â‚ ˙ÂÓÈÏ ˙Á‡Â ÁÈ˘Ó‰ ˙ÂÓÈÏ ˙Á‡¸‰ ¨ÁÙ ‰·¯ ˙È˘‡¯·˛Æ

ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ‰ ÆÂ· ‡¢Î „Ú ¨ÌÈÓÈ ‰Ú·˘ Í˘ÓÂ ÔÒÈ· Â¢Ë· ÏÁ ¨ÌÈÏ‚¯‰ ˙˘ÂÏ˘Ï ÔÂ˘‡¯‰ ¨ÁÒÙ‰ ‚Á

Æ¢„ÚÂÓ‰ ÏÂÁ¢ ≠ Ì‰ÈÈ·˘ ÌÈÓÈ‰ ˙˘ÓÁÂ ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈ Ì‰ ÔÂ¯Á‡‰ ÌÂÈ‰Â

˘‡¯· ̈ ‰Â˘‡¯‰ ‰ÁÈ˙Ù‰ ÆÈ„Â‰È‰ ‰˘‰ ̄ ÂÊÁÓ Ï˘ ‰ÈÈ˘‰ ‰ÁÈ˙ÙÏ ÔÂÈˆ ‡Â‰ ̈ ·È·‡‰ ‚Á ̈ ÁÒÙ‰ ‚Á

ÌÂÈ· ÆÌÚ‰ „ÂÒÈÈÏ ÔÈÈÓ‰ ˙‡ ˙ÈÈˆÓ ‰ÈÈ˘‰ ‰ÁÈ˙Ù‰ ÆÌÏÂÚ‰ ˙‡È¯·Ï ÔÈÈÓ‰ ˙‡ ˙ÈÈˆÓ ¨‰˘‰

ÆÛ˙Â˘Ó „ÂÚÈÈ ÂÏ ˘È˘ „Á‡ ÌÚÎ ÌÈ¯ˆÓÓ Ï‡¯˘È È· Â‡ˆÈ ‰Ê

 ˙ÂÓ˘ ¯ÙÒ ÈÙ ÏÚ¸Î≠‡ ¨·È˛¨ÌÈ„·Ú ˙È·Ó Ì˙‡ÈˆÈ ÛÒ ÏÚ ¨ÌÈÈ·¯Ú‰ ÔÈ· ÔÒÈ· ¯˘Ú ‰Ú·¯‡‰ ÌÂÈ· ¨

‰ÏÈÏ· ˙ÂÎ‰Ï „ÓÚ˘ ¨ß‰˘ È„Î ¨ÌÈ˙·‰ ÈÙÂ˜˘Ó ÏÚ ÔÓÈÒ ÂÓ„· ˙ÂÂ˙‰ÏÂ ‰˘ ÁÂ·ÊÏ Ï‡¯˘È ÂÂËˆ

 ÁÒÙÈ ¨ÌÈ¯ˆÓ ˙Â¯ÂÎ· ÏÎ ˙‡ ‡Â‰‰¸‚Ï„ÈΩ˛Ì‰È˙·· ÒÎ˙‰Ï ÂÂËˆ ÌÂÈ Â˙Â‡ Ï˘ ÂÏÈÏ· ÆÌ‰È˙· ÏÚ 

¨‚Á‰ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ÂÏÈÏ· ÌÈÈ˜˙Ó‰ ¨¢¯„Ò‰ ÏÈÏ¢ ÆÌÈ¯Â¯ÓÂ ˙ÂˆÓ ÏÚ ¨Ô·¯˜‰ ¯˘· ˙‡ ÂÈ„ÁÈ ÏÂÎ‡ÏÂ
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‰„ÂÚÒÏ ÔÁÏÂ˘‰ Ï‡ ÌÈ·ÈÒÓ ¨‰È¯·ÁÂ ‰ÁÙ˘Ó‰ ˙ÒÎ˙Ó ‰˘· ‰˘ È„Ó Æ‰Ê‰ „ÓÚÓ‰ ˙‡ ÔÈÈˆÓ

ÆÌÈ¯Ê ÏÂÚÓ ÌÚ‰Â Ì„‡‰ ¯Â¯Á˘Ï ÏÓÒ ≠ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ· ÌÈ¯ÙÒÓÂ ¨ÔÂ¯ÎÊÏ ÌÈÓÈÒÂ ÌÈÏÓÒ ˙ÙÂˆ¯

ÔÓÊ· Æ·È·‡‰ ‚Á ≠ ˜‰·ÂÓ Ú·Ë ‚Á Ì‚ ‡Â‰ ÁÒÙ ¨‰Ê ‚Á Ï˘ ËÏÂ·‰ È¯ÂËÒÈ‰‰ ÂÎÂ˙ ˙Â¯ÓÏ ÌÏÂ‡Â

ÂÙÈÓ ‰È‰ Ô‰Î‰Â ¨‰˙Ú ‰Ê ‰¯ˆ˜˘ ‰¯ÂÚ˘‰ ÔÓ ¯ÓÂÚ ¨ÁÒÙ Ï˘ È˘‰ ÌÂÈ· ¨ÌÈ‡È·Ó ÂÈ‰ ˘„˜Ó‰

˙‡·‰ Ê‡Ó˘ ÌÈÓÈ‰ ˙‡ ¯ÂÙÒÏ ‚‰Ó‰ ÌÏÂ‡ ¨˘„˜Ó‰ ˙È· Ô·¯ÂÁ ÌÚ ‰ÏË· ¯ÓÂÚ‰ ˙Ù‰ Æß‰ ÈÙÏ

 ÌÂÈ‰ „Ú ÌÈÈ˜ ˙ÂÚÂ·˘‰ ‚ÁÏ „ÚÂ ¯ÓÂÚ‰¸±≤≤ ßÓÚ ¨ÔÏ‰Ï ‰‡¯Â˛Æ

‡Ï˘ ÌÂ˘Ó ¨ÌÈ¯ˆÓÓ Ì˙‡ˆ· Í¯„· Ï‡¯˘È È· ÂÙ‡˘ ˙ÂˆÓÏ ¯ÎÊ ¨˙ÂˆÓ ÌÈÏÎÂ‡ ÁÒÙ‰ ÈÓÈ ÏÎ·

˜¯ ¨Ï¢ÊÁ ÈÙÏ ¨˙‚‰Â ˙ÂˆÓ ÏÂÎ‡Ï ‰ÂˆÓ‰ Æ‰˙È‰ ÔÂÊÙÈÁ· ÌÈ¯ˆÓÓ Ì˙‡ÈˆÈÂ ıÈÓÁ‰Ï Ì˜ˆ· ˜ÈÙÒ‰

‰ˆÓ ˙ÏÈÎ‡· ÌÈÎÈ˘ÓÓ ¨‚Á‰ ÈÓÈ ÏÎ· ‰¯Ò‡ ıÓÁ ˙ÏÈÎ‡˘ ÍÂ˙Ó Í‡ ¨ÁÒÙ‰ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ‰ÏÈÏ·

ÆÌÈÓÈ‰ ¯‡˘· Ì‚

ÁÒÙ ·¯Ú

˙‡¯˜Ï ̇ ÂÎ‰‰ ÌÂÈÒ· ÌÂÈ‰ ‡Ë·˙Ó ̇ È·· Æ˙ÒÎ‰≠˙È·· ‰ÏÈÙ˙· ÌÈÏ˜ ÌÈÈÂÈ˘ ÌÈÏÁ ÔÒÈ· „¢È ÌÂÈ·

˙·˘‰ ÌÂÈ· ÏÁ ÁÒÙ ·¯Ú ̄ ˘‡Î ÆÂ˙ÙÈ¯˘·Â ıÓÁ‰ ̇ ˜È„·· ÌÈÎÂ¯Î‰ ÌÈÒÎË È˘·Â ̄ „Ò‰ ÏÈÏÂ ‚Á‰

¸˙·˘ È‡ˆÂÓ· Í¯Ú ¯„Ò‰ ÏÈÏÂ˛ÆÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ¨È˘È˘ ÌÂÈ Ï‡ ‰Ê ÌÂÈ Ï˘ ÌÈÒÎË‰ ÔÓ ˜ÏÁ ÌÈÓ„˜ÂÓ 

Â„Â˜ÙÈ˙ ÏÚÂ ¨„Á‡ „ˆÓ ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ ÏÚ ¯ÂÓ˘Ï È„Î ¨˙·˘‰ ˙ÂÁÂ¯‡· ÌÈ„Á‡ ÌÈÈÂÈ˘ ÌÈÎ¯Ú ÔÎ

ÆÈ˘ „ˆÓ ÁÒÙ ·¯ÚÎ

ÆÌÈ¯ˆÓ· ¢˙Â¯ÂÎ· ̇ ÎÓ¢Ó Ï‡¯˘È È¯ÂÎ· ÂÏˆÈ Â·˘ Ò‰ ̄ ÎÊÏ ̈ ÌÈ¯ÂÎ·Ï ̇ ÈÚ˙ Ï˘ ÌÂÈ ‡Â‰ ÁÒÙ ·¯Ú

˙ÂÙ˙˙˘‰ È„È≠ÏÚ ˙ÈÚ˙‰ ÔÓ ÌÓˆÚ ¯ÂËÙÏ ÌÈ¯ÂÎ·‰ ÌÈ‚‰Â ¨‚Á‰ ˙ÂÎ‰Ï ˙ÂÙ˙‰Ï ÂÏÎÂÈ˘ È„Î

Ì‚Â ¨˙ÈÚ˙‰ ˙‡ ‰ÁÂ„ ÂÊ ‰„ÂÚÒ Æ„ÂÓÏ˙‰ ÔÓ ˙ÎÒÓ „ÂÓÈÏ ÌÂÈÒ „Â·ÎÏ ˙Î¯Ú‰ ‰ÂÂˆÓ ˙„ÂÚÒ·

Æ‰„ÂÚÒ· Û˙˙˘‰Ï ÌÈÏÂÎÈ ˙ÎÒÓ‰ „ÂÓÈÏ ˙‡ ÂÓÈÈÒ ‡Ï˘ ÌÈ¯ÂÎ·

Â¯ÂÚÈ·Â ıÓÁ‰ ˙˜È„·

¢˙ÂˆÓ ÂÏÎ‡˙ ÌÎÈ˙Â·˘ÂÓ ÏÎ· ¨ÂÏÎ‡˙ ‡Ï ˙ˆÓÁÓ ÏÎÆÆÆÌÎÈ˙·· ‡ˆÓÈ ‡Ï ¯Â‡˘ ÌÈÓÈ ˙Ú·˘¢

¸Î≠ËÈ ¨·È ˙ÂÓ˘˛¨ÌÈÓÈ‰ ˙Ú·˘ ˙‡ ÏÎ‡È ˙ÂˆÓ Æß‰Ï ‚Á ÈÚÈ·˘‰ ÌÂÈ·Â ¨˙ÂˆÓ ÏÎ‡˙ ÌÈÓÈ ˙Ú·˘¢ Æ

 ¢ÍÏÂ·‚ ÏÎ· ¯Â‡˘ ÍÏ ‰‡¯È ‡ÏÂ ¨ıÓÁ ÍÏ ‰‡¯È ‡ÏÂ¸Ê≠Â ¨‚È Ì˘˛Æ

‡Ï‡ ¨‰·Ï‰ ¯Â‡Ï ‡ÏÂ ‰ÓÁ‰ ¯Â‡Ï ÔÈ˜„Â· ÔÈ‡ Æ¯‰ ¯Â‡Ï ıÓÁ‰ ˙‡ ÔÈ˜„Â· ¯˘Ú ‰Ú·¯‡Ï ¯Â‡¢

‡È‰‰ ˙Ú· ‰È‰Âß ∫¯·„Ï ¯ÎÊ ¨¯·„Ï ‰È‡¯ ÔÈ‡˘ Ù¢Ú‡ ¨‰·Â¯ÓÂ ‰ÙÈ ¯‰ ˙˜È„·˘ ÈÙÏ ¨¯‰ ¯Â‡Ï

 ß˙Â¯· ÌÈÏ˘Â¯È ˙‡ ˘ÙÁ‡¸·È ¨‡ ‰ÈÙˆ˛ ßÔË· È¯„Á ÏÎ ˘ÙÂÁ ¨Ì„‡ ˙Ó˘ ÌÈ‰Ï‡ ¯ß ∫¯ÓÂ‡Â ¨¸ÈÏ˘Ó

ÊÎ ¨Î˛ ¢¸‡¨‡ ÌÈÁÒÙ ‡˙ÙÒÂ˙˛Æ
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ÈÙÏÂ ¨˙È·‰ ÔÓ Â˙Â‡ ¯Ú·Ï ˘È ¨¢‰‡¯È ‡Ï¢Â ¢‡ˆÓÈ ‡Ï¢ ¨ıÓÁÏ ¯˘‡· ‰¯Â˙‰ ˙ÂÂˆÓ ˙‡ ÌÈÈ˜Ï È„Î

ÆıÓÁ Ì‰· ‡ˆÓÈ‰Ï ÏÂÏÚ˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ˜Â„·Ï ÌÈÓÎÁ Â˜È˙ ¯ÂÚÈ·‰

¯ÂÎÓÏÂ ¯Â‚Ò ÌÂ˜Ó· ÔÒÁ‡Ï Â‡ ‚ÁÏ ¯È˘Î‰Ï ÌÈ‚‰Â ıÓÁ È¯·„ Ì‰· ÌÈ˘È‚ÓÂ ÌÈÏ˘·Ó˘ ÌÈÏÎ

ıÓÁ‰ ˙¯ÈÎÓ ÍÈÏ‰ Æ˘ÓÓ ıÓÁ ÌÈ‡˘ ÏÎ‡Ó È¯·„ ÌÈ¯ÎÂÓ ÔÎ ÆÈ¯ÎÂÏ ‚Á‰ ˙ÙÂ˜˙ Í˘ÓÏ Ì˙Â‡

¨˙ÂÓÎ ÂÓÓ ˙¯˙Â ¯˘‡Î ¨¯ÂÓ‚ ıÓÁ È·‚Ï Ì‚ ‚‰Â ‡Â‰Â ¨˙È˘‡¯‰ ˙Â·¯‰ È„È≠ÏÚ ı¯‡· Ô‚¯Â‡Ó

 ¯ÎÈ ÈÙÒÎ „ÒÙ‰ ‰˙„Ó˘‰· ÍÂ¯Î˘¸˙ÂÈÂÁ·Â ÌÈÒÁÓ· Ï˘ÓÏ˛Æ

ıÓÁ ˙˜È„·

 ÔÒÈ· ¯˘Ú ‰Ú·¯‡Ï ¯Â‡¸·¯Ú· ÔÒÈ· ‚¢È˛ÌÈ‡„ÂÂÓÂ ÂÈ¯Á‡ ÌÈ˘ÙÁÓ ∫ÂÈÈ‰ ≠ ıÓÁ‰ ˙‡ ÌÈ˜„Â· 

‡Ï˘ È„Î ≠ ÌÈ‚‰Â ÆıÓÁ Ì˘ ÒÈÎ‰Ï ÌÈÏÈ‚¯˘ ÌÂ˜Ó ÏÎ·Â ˙È·‰ È¯„Á ÏÎ· ≠ È¯Ó‚Ï ˜ÏÂÒ ‡Â‰˘

ÌÁÏ Ï˘ ˙ÂÎÈ˙Á ‰ÓÎ ‰˜È„·‰ ÈÙÏ ‡È·Á‰Ï ≠ ‰ÏË·Ï ‰Î¯· ıÓÁ ˙˜È„· ÏÚ ‰Î¯·‰ ‡‰˙

‰˜È„·‰ ̇ Ú˘· ‡ˆÓ‰ ıÓÁ‰ ̇ ‡ Æ˜ÏÂ„ ̄  ̇ ¯ÊÚ· ÌÈ‡ˆÂÓÂ ÌÈ˘ÙÁÓ Ô˙Â‡Â ̈ ˙È·· ÌÈÂ˘ ̇ ÂÓÂ˜Ó·

Æ˙¯ÁÓ‰ ÌÂÈ· ÂÙ¯˘ÏÂ Â¯Ú·Ï È„Î· ¨¯ÂÓ˘ ÌÂ˜Ó· ÌÈÁÈÓÂ ÌÈÙËÂÚ

 ÌÈÎ¯·ÓÂ¸‰˜È„·‰ ÈÙÏ˛∫

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀÚ »ÃÏ

aœÁ ¯»ÚÀÓÕÆı

 ıÓÁÓ È˜ ÔÎ‡ ˙È·‰˘ ÌÈ¯¯·Ó˘ ¯Á‡Ï¸„Ú ˘ÂÓÈ˘ Ì˘Ï ˙„ÁÂÈÓ ‰ÈÙ· ¯‡˘Â‰˘ ‰Ó ‡ÈˆÂ‰Ï

ıÓÁ ˙ÏÈÎ‡ ¯ÂÒÈ‡ ÔÓÊÏ˛È· Ï˘ Ì˙ÚÈ„È ‡Ï· ˙È·· ÈÂˆÓ‰ ıÓÁ‰ ÏÎ ∫ıÓÁ‰ ÏÂËÈ· ÏÚ ÌÈÊÈ¯ÎÓ ¨

ÂÊ ‰Ê¯Î‰ Ï˘ Ï·Â˜Ó‰ ÁÒÂ‰ Æı¯‡‰ ¯ÙÚÎ ·˘ÁÂ ÏËÂ·ÓÂ ÏË· ¨¯˜Ù‰Î ‰˙ÚÓ Â‰È¯‰ ˙È·‰

∫‰ˆ¯È˘ ÔÂ˘Ï ÏÎ· Â¯ÓÂ‡Ï ÏÂÎÈ ÂÈ·Ó ÂÈ‡˘ ÈÓ Í‡ ¨˙ÈÓ¯‡· ·Â˙Î

kÀÁ Ï⁄ÓœÂ ‡TÈÃÁ⁄ÓœÚÈÀc ‡Ÿ‡œkÀ· ‡œ˙»÷Yœ¨È

cŸÏÀÁ ‡⁄ÓœzÕÏE» dÀ· ‡œÚÃzYÕÏ ̈ dœ·ŸËœÏÈ

ÂŸÏŒ‰¤ÂÕ‰ ÈŒÙŸk ¯LŸÚÃÙŸ‡E ‡TÃÚYÀÆ‡

Æ·¯Ú· ÔÒÈ· ·¢È ¨È˘ÈÓÁ ÌÂÈ· ıÓÁ‰ ˙˜È„· ÒÎË ˙‡ ÌÈÚˆ·Ó ¨˙·˘ È‡ˆÂÓ· ÏÁ ¯„Ò‰ ÏÈÏ Ì‡

  הברכה היא "על ביעור חמץ", לפי שהבדיקה היא רק ההכנה למצוות הביעור. נוסח בדיקת חמץ:

הברכה מצוי בבבלי פסחים ז ע"ב.

Â‚¯˙∫Ì¨È˙Â˘¯· ˘È˘ ¯Â‡˘Â ıÓÁ ÏÎ 

ÏË·È ≠ ÂÈ˙¯ÚÈ· ‡Ï˘Â ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï˘

ı¯‡‰ ¯ÙÚÎ ¯˜Ù‰ ‰È‰ÈÂÆ
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ıÓÁ ¯ÂÚÈ·

 ̄ ˜Â·· ÔÒÈ· „¢È·¸ÁÒÙ ·¯Ú˛ÌÈÚÈ„ÂÓ ̇ ˜ÈÂ„Ó‰ ‰Ú˘‰ ÏÚ¸ ÌÂÈ‰ ̆ ÈÏ˘Î „Ú ̃ ¯ ıÓÁ ÏÂÎ‡Ï ̄ ˙ÂÓ 

‰˘ ÏÎ˛ÌÈ‚‰Â ¨‰˘ ‰˙Â‡· ıÓÁ ¯ÂÚÈ· ˙Ú˘ ‡È‰˘ ‰ÈÏÚ ÌÈÚÈ„ÂÓ˘ ‰Ú˘‰ „Ú ¨ÔÎÓ ¯Á‡Ï Æ

˘Ó‡ ‡ˆÓ˘ ıÓÁ‰ ÌÚ „ÁÈ ¯˜Â·‰ ˙ÁÂ¯‡Ó ¯‡˘˘ ıÓÁ‰ ˙‡ ‰· ÛÂ¯˘ÏÂ ‰¯Â„Ó ˙Â˘ÚÏ

Æ˙È·· ¯˙Â˘ ¯Á‡ ıÓÁ ÏÎÂ ‰˜È„·‰ ˙Ú˘·

∫ıÓÁ‰ ÏÂËÈ· ÏÚ ÌÈÊÈ¯ÎÓ ıÓÁ‰ ˙ÙÈ¯˘ ˙Ú˘·

kÀÁ Ï⁄ÓœÂ ‡TÈÃÁ⁄ÓœÚÈÀc ‡Ÿ‡œkÀ· ‡œ˙»÷Yœ¨È

cÃÁ⁄ÊœzÕÏE» dÀÁ ‡⁄ÊœzÕc ¨dŸ·œÚÃzYÕd

ÏE»À· ‡œÚÃzYÕÏ ¨dœ·ŸËœÂ ÏÈŸÏŒ‰¤ÂÕ‰ ÈŒÙŸ¯L

kŸÚÃÙŸ‡E ‡TÃÚYÀÆ‡

∫‰Ê ÁÒÂ ÛÈÒÂ‰Ï ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ

ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ ¨^È‡ ‰Â‰È¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õk ¨»ÈŸ÷Õ÷ ÌŒ‡⁄œÓ ÈŸ·ÃÚÕÁ ¯ÀÓÕı

ÓœaÕ˙ÈœÓ» ÈÕ˙»÷Yœk ¨ÈÀz _Ÿ·ÃÚÕ‡ ¯Œk ˙À‰ ÏÃÁœ«ˆÈœÂ ¨ÌÈŸ‡ŒÁ»¯ ˙Ã‰ Ãh‹ÓŸ‡Àz ‰Ÿ·ÃÚÕ¯

Óœ‰ ÔÀ‡ÀÂ ̈ ıWŸ‡ŒÈ ̇œŸ̂‰ »VÀz ÚTŸ·ÃÚÕÓ ̄Õ‡œzÀÂ ̈ »Ÿœ̇zÕÏ ÔÀÏ »Õa ·À◊ÀÂ ̈ ¯ŸÎÀ‰ ÏÃqœËŸ‡T

‡ÃÁ⁄Â ‡TŸÎÀ‰ ÏÀ÷XŸÚÀk ‰ŸÚÀ÷Àz ÔœÎŸÏŒÂ ¨‰ŸÃ̇Ú⁄·œÓ ¯ÈŒÓŸ÷ŒÏŒÊ ˙ÀÓ Ô«„œ‰ ÔÀ‡ÀÂ ¨ıWŸÎÀÏ

 קובעת שאדם שנזכר שיש לו בביתו חמץ ואין הוא יכול מסיבה]פסחים ג, ז[ המשנה  ביטול חמץ:

כלשהי לבערו, צריך לבטלו במחשבתו. אבל נוסח קבוע לביטול חמץ ידוע לנו רק מתקופת הגאונים.

נוסח הביטול מכוון רק לחמץ שאין יודעים על קיומו. מכריזים לגביו שהוא, מבחינתו של המבטל, חסר

כל ערך, כעפר הארץ, ושהבעלים אף מנתק כל זיקה של בעלות משפטית עימו.

 הקטע מיוסד בתוכנו על תורת הקבלה. הוא רואה את ביעור החמץ גם כסמל לסילוק כל     יהי רצון:

כוחות הרוע מלב האדם, מן החברה ומכל העולמות כולם.

  לב טהור ונקי מכל חטא, כלשון הכתוב "והסרותילב בשר:  כוחות הרע והטומאה, שהם מחוץ לקדושה.   החיצונים:∞   
בתרגום[ כינוי לכוחות הרע בתורת הקבלה      אחרא:     סטרא.   ]יחזקאל לו, כו[את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר" 

  שלטון כוחות הרע.ממשלת זדון:     .  ]מארמית:  הצד האחר, כלומר מי שניצב לעומת צד הקדושה

∫ÌÂ‚¯˙ ¨È˙Â˘¯· ˘È˘ ¯Â‡˘Â ıÓÁ ÏÎ

ÂÈ˙¯ÚÈ·˘ ¨ÂÈ˙È‡¯ ‡Ï˘Â ÂÈ˙È‡¯˘

¯˜Ù‰ ‰È‰ÈÂ ÏË·È ≠ ÂÈ˙¯ÚÈ· ‡Ï˘Â

Æı¯‡‰ ¯ÙÚÎ
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‰ÃÓŸÚœÏ ÌÈNÈÃgŸÎœÈÀz ‰Ÿ·ÃÚ⁄a ÌVŸÁ»¯Ãa ÀÚÕ·» ¯ŸÁ»¯ÃÓ œ÷ŸtÀk ¨ËŸ÷Õ÷ ÌŒaœÚÃzYÀ‡ Œ˙

ÓœŸ̂ÈUœÂ ÌŸ‡Œ‡ ˙¤‰¿Õ‰ÈŒa ÌÃiÀÓœ‰ ÌÈÀ‰Õa ÌÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

ÌÈÊÈ¯ÎÓ ÔÈ‡ Ï·‡ ¨¯˜Â·· È˘È˘ ÌÂÈ· ıÓÁ‰ ˙ÙÈ¯˘ ÒÎË ˙‡ ÌÈÚˆ·Ó ¨˙·˘ È‡ˆÂÓ· ÏÁ ÁÒÙ Ì‡

 ÔÂÊÓ ¯ÂÓ˘ ÌÂ˜Ó· ÌÈ¯È˙ÂÓ ÆÂÏÂËÈ· ÏÚ¸ıÓÁ˛˙ÁÂ¯‡ ¯Á‡ÏÂ ¨¯˜Â·· ˙·˘Â ˙·˘ ÏÈÏ Ï˘ ˙ÂÁÂ¯‡Ï 

ÌÈ¯ÂÙÈˆÏ ÌÈ¯¯ÂÙÓ Â‡ ÁÂ¯Ï ÌÈ¯ÂÊ ¨ıÓÁ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ¯ÂÒÈ‡‰ ÔÓÊ ÈÙÏ ‰ÓÈÈÒÏ ˘È˘ ¨˙·˘ Ï˘ ¯˜Â·‰

ÆÂÏÂËÈ· ÏÚ ÌÈÊÈ¯ÎÓÂ ıÓÁ‰ ˙ÂÈ¯‡˘ ˙‡

‰Î¯ÂÚÏ ÌÈ‚‰Â‰ ˘È ¨˙·˘‰ È‡ˆÂÓ· ÏÁ ¯„Ò‰ ÏÈÏ ¯˘‡Î ¨˙·˘ Ï˘ ˙È˘ÈÏ˘‰ ‰„ÂÚÒÏ ¯˘‡·

 ÏÈ‚¯‰ ‰ÓÊ·¸‰ÁÓ ˙ÏÈÙ˙ ¯Á‡Ï˛ ıÓÁ ‰· ÏÂÎ‡Ï ‡Ï Í‡ ¨¸ÏÈÏ ÈÙÏ ‰ÏÎÂ‡Ï ÔÈ‡˘ ¨‰ˆÓ ‡Ï Ì‚Â

¯„Ò‰˛‰Ó ÌÈÏÎÂ‡ ¨ÔÈÈ‰ ÏÚ ÌÈ˘„˜Ó ¨ÌÈÈ„È ÌÈÏËÂ ∫ÌÈÈ˘Ï ¯˜Â·‰ ˙ÁÂ¯‡ ˙‡ ˜ÏÁÏ ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ ¨

 ‰Ï˜ ‰˜ÒÙ‰ ¯Á‡ÏÂ ¨ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ˙‡ ‰È¯Á‡ ÌÈÎ¯·Ó ¨˙Á‡¸˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ¯ÂÒÈ‡‰ ÔÓÊ ÈÙÏ „ÂÚ Í‡

ıÓÁ˛Æ˙È˘ÈÏ˘ ‰„ÂÚÒ ˙·ÂÁ È„È ÌÈ‡ˆÂÈ ÍÎÂ ¨ÔÏÂÎ ˙ÂÏÂÚÙ‰ ÏÚ ‰ÈÈ˘· ÌÈ¯ÊÂÁ 

¨˙Â„‚‰ ¨˙ÂˆÓÂ ÔÈÈ ¨ÌÈÂ˘‰ ‰È·ÈÎ¯Ó ÏÚ ¯„Ò‰ ˙¯Ú˜ ∫¯„Ò‰ ÏÈÏ ˙Î‰Ï ˙˘„˜ÂÓ ÌÂÈ‰ ˙È¯‡˘

ÏÎ È˘È˘ ÌÂÈ· ÌÈÈÎÓ ¨˙·˘ È‡ˆÂÓ· ÏÁ ¯„Ò‰ ÏÈÏ ¯˘‡Î ÆÌ‰· ‡ˆÂÈÎ ÏÎÂ ÌÈ„ÚÂÒÏ ‰·Ò‰ È¯Â„ÈÒ

Æ˙·˘‰ ˙‡ÈˆÈ ¯Á‡Ï ˜¯ ˙ÂÎ‰· ÌÈÎÈ˘ÓÓÂ ¨ÔÈÎ‰Ï ¯˘Ù‡˘ ‰Ó

ÁÒÙ Ï˘ ÔÂ˘‡¯ ·ÂË ÌÂÈ

˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÏÈÙ˙·Â ‰¯Â˙· ˙Â„ÁÂÈÓ ˙Â‡È¯˜· ˙ÒÎ‰ ˙È·· „ÁÈÈ˙Ó ÁÒÙ‰ ‚Á Ï˘ ÔÂ˘‡¯ ·ÂË ÌÂÈ

¸ÏÏ‰‰ ˙¯ÈÓ‡ Ô‰ÈÈ·˛‰ÏÚÈ¢ ˙ÙÒÂ‰· Ì‚ ÈÂËÈ·Ï ‚Á‰ ‡· ˙È·· Æ‰Ê ‚ÁÏ „ÁÂÈÓ ¯ÂÊÁÓ· ˙ÂÒÙ„‰ ¨

ÆÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·· ¢‡Â·ÈÂ

 ∫˙Â¯ˆÁÂ ÔÈÓÂÁ˙ È·Â¯ÈÚÆ±¥≥ ßÓÚ ‰‡¯

ÁÒÙ ·¯Ú· ˙Â¯ ˙˜Ï„‰

˙Â¯‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Ó ‰¯„Ú‰· Í‡ ¨˙È·‰ ˙¯˜ÚÏ ‰¯ÒÓ ÂÊ ‰ÂˆÓ Æ˙Â¯ ˙˜Ï„‰· ÌÈÏ·˜Ó ‚Á‰ ÈÙ ˙‡

  ראה עמ' 144.הדלקת נרות:

 כדברי הנביא:  "ואת דמי ירושלים ידיח מקרבה     ברוח בער וברוח משפט:  הם "החיצונים" שנזכרו לעיל.   מעיקים לשכינה:
  בתאריךבזמן הזה: ופירושם:  ברוח סערה העושה שפטים ומבערת ומכלה את הכול.   ],ישעיה ד, ד[ברוח משפט וברוח בער" 

זה של השנה.
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 ˙Â¯ È˘ ˜ÈÏ„‰Ï ‚Â‰ ÆÌÈ¯Á‡‰ ˙È·‰ È·Ó „Á‡ Â‡ ‰ÏÚ·¸˙Â¯ ¯ÙÒÓ ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ

¨ÌÈÈ˘ Â‡ „Á‡ ¯ ‰ÓˆÚÏ ‰˜ÈÏ„Ó ˙È·‰ ˙Â·Ó ˙Á‡ ÏÎ˘ ÌÈ‚‰Â‰ Û‡ ˘È Æ˙È·‰ È· ¯ÙÒÓÎ

ÌÈ·¯ ‰Ê ÔÈÈÚ· ÌÈ‚‰Ó‰Â ¨‰Î¯· ‡Ï· Â‡ ‰Î¯··˛Æ

˘È  ≠ ˙·˘ ·¯Ú Ì‚ ‡Â‰ ‚Á‰ ·¯Ú Ì‡ Ï·‡ ÆÁÒÙ‰ ·¯Ú· ˙Â¯ ˙˜Ï„‰Ï ¯„‚ÂÓ ÔÓÊ Ú·˜ ‡Ï

È¯Á‡ ˜¯ Ì˜ÈÏ„‰Ï ˘È ≠ ˙·˘ È‡ˆÂÓ· ÏÁ ‚Á‰ ÏÈÏ Ì‡Â Æ˘Ó˘‰ ˙ÚÈ˜˘ ÈÙÏ ‰Ú˘ ÈˆÁÎ Ì˜ÈÏ„‰Ï

 Â‡ ‚Á‰ ˙ÒÈÎ ÈÙÏ ˙Â¯‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈ‚‰Â ÌÈ¯˜Ó‰ ¯‡˘· Æ˙·˘‰ ˙‡ˆ¸˘‡ ˙¯·Ú‰ È„È ÏÚ

‚ÁÏ Ì„Â˜ ˜Ï„Â‰˘ ¯Ó˛Æ‰„ÂÚÒÏ ÍÂÓÒ ¨Â˙ÒÈÎ È¯Á‡ 

Ì‚ ‡Â‰ ‚Á ·¯Ú Ì‡ Ï·‡ ÆÌ˙Â‡ ‰˜ÈÏ„Ó ÍÎ ¯Á‡Â ˙Â¯‰ ˙˜Ï„‰ ÏÚ ˙Î¯·Ó ‰˘‡‰ ÏÏÎ Í¯„·

˙‡ ˙Á˜ÂÙÂ ˙Î¯·Ó ¨‰È„È· ‰ÈÈÚ ˙‡ ‰ÒÎÓ ¨‰ÏÈÁ˙ ˙Â¯· ˘‡‰ ˙‡ ‰˘‡‰ ‰¯ÈÚ·Ó ¨˙·˘ ·¯Ú

∫‰Î¯·‰ ÁÒÂ ‰ÊÂ Æ˙Â¯· ËÈ·‰Ï È„Î ‰ÈÈÚ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀ»

ÏŸ‰ÃÏEœ ˜ÈÕ÷ ¯Œ Ï¸∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ˙·˘·÷ ÃaÀÂ ˙Ÿ÷ŒÏ˛Æ·«Ë Ì«È 

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ÷ ¨ÌŒ‰ŒÁ¤ÈÀÂ »ŸiNŸÓÀÂ »Ÿ‰œbœÚÈÀÏ »ÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

˙Â¯ ˙˜Ï„‰ ¯Á‡Ï ‰˘‡Ï ‰ÏÈÙ˙

∫ÂÊ ‰ÈÁ˙ Ì‚ ¯ÓÂÏ ˙Â‚‰Â‰ ˘ÈÂ

ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ^È¨‡ ‰Â‰È ¤‰¿Ã‡ È¤‰¿ÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ÷ ¨ÏŒzŸ«ÁÕ˙«‡ Ôœ È¸ÂŸ‡Œ‡  ˙œ÷ÈœÈ˛

ÂŸ‡Œk ˙À·«¯O ÏÃÂ ¨ÈŸœ̇zŒÏ ÔÀÏ» »ŸÎÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÁ ÏÃiœ·«Ë ÌÈœÂ ÌÈÃ‡⁄Î»¯œÂ ¨ÌÈŸœ̇ÊŸkŸ»V

aŸÊœÎŸ·«Ë Ô«¯À·» ‰ŸÎTÀÂ ¨‰Ÿœ̇ÙŸa »BOœÙŸcRÃÈ ˙ŸÚ»÷ÀÂ ‰ŸÁU⁄ÓœÂ ¨ÌÈŸÃ̇÷ŸkÕ÷ ÔŸÎœÈÀŸ̇^

aÕÈÕÂ ̈ »ÈŸÊÃkÕÏ »Ÿ‚ÃcÕa ÏÀœ·» ÌÈŸÕ· ÈÀœÁ ÌÈ⁄ÎÀÓœ» ÌÈŸ«·œ‰«‡ ÌÈ⁄·ÕÈ ̈ ‰Â‰È Èœ‡YÕ‡ È¤‰¿œÌÈ

‡ÃŸ÷Õ‡ È¤ÓŒÊ ̇Œa ̈ ÷CS ÚUÃc ‰Â‰ÈŸ·ÕÓ» ̈ ÌÈNŸ‡œ‡ ÌÈXÈŒ‰ ̇ÀÏ«ÚÀa ÌÃ·» ‰T«zŸÓÃÚ⁄◊œÌÈ

·«Ëœ·» ÌÈŸÎÀÓ ÏŸÏŒÎ‡ŒÚ ˙⁄‰ ˙A«·Ã‡ Æ‡V«aÀpÀ÷ ¨‡ŸÓÃ‡ ÚŒz ˙ŸÁœpÀœ̇a ÈœÊŸ◊ ˙»ÎÀ‰T

ÂŸ·XŸÁT ‰JÕÂ ÏŸÏÕ‡À‡ ‰œ˙«nÕÂ ¨»ÈŸ‰À‡Õ ¯Õ÷ »VŒÈ ‡`œÎŸaŒÏ ‰ŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÂ ¨„Ÿ‰À‡Õ¯

tÀŒÂ ^ÈŸœeÀ÷ÕÚÀ‡ ¨‰ÀÓÕÔÆ

  ראה עמ' 144.תפילה לאשה:
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¯„Ò‰ ÏÈÏ

ÔÁÏÂ˘ ·È·Ò ÌÈ‡Â¯˜Â ÌÈÁ¯Â‡ ¨‰ÁÙ˘Ó‰ È· ÏÎ ÌÈÒÎ˙Ó ¨˙ÒÎ‰≠˙È·· ‚Á‰ ÏÈÏ ˙ÏÈÙ˙ ¯Á‡Ï

 ‰¯Ú˜ ÌÈ·ˆÂÓ ÔÁÏÂ˘‰ ÏÚ Æ‰„‚‰‰ ˙‡È¯˜ ·È·ÒÂ ˙Â·˜Ú· ¨ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ· ÌÈ¯ÙÒÓÂ ¨ÍÂ¯Ú¸‰·Â

ÒÙ¯ÎÂ ÚÂ¯Ê ¨˙ÒÂ¯Á ¨¯Â¯Ó ¨‰ˆÈ·˛ÌÈË¯ÂÙÓ Ì‰ ‡ÂÏ‰ ÂÈ‚‰ÓÂ ¯„Ò‰ ÈË¯Ù ¯˙È Æ˙ÂˆÓ ˘ÂÏ˘Â ÔÈÈ ¨

ÆÔ‡Î Â‡·ÂÈ ‡ÏÂ ¨ÁÒÙ Ï˘ ‰„‚‰·

 ∫ÁÒÙÏ ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·Æ±∑¥ ßÓÚ ‰‡¯

ÁÒÙ‰ ÌÂÈÏ ‡·¯ ‡˘Â„È˜

∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÚÈ·‚Ï ÔÈÈ ÌÈ‚ÊÂÓ

∫Ô‡Î ÌÈÏÈÁ˙Ó ˙·˘· ÁÒÙ ÏÁ˘Î

ÂŸ÷ÀÓŸ· »¯ŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ‡ ÏŒ‰ ˙ÃgÃaÀ¨˙

ÏÃÚ⁄‡ ˙«◊Œ‰ ˙ÃgÃaÀÏ ˙Ÿ˙]IÀa ÌŸÏ«Ú ˙ÈXÀ∫Ì

aÕÈœ·» ÈÕa ÔÈŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ‰ ˙«‡ ÏœÏ ‡ÈŸÏ«ÚÀ¨Ì

kœ÷ ÈÕ÷ŒÈ ˙ÀÓœÚ ÌÈÀ◊À‡ ‰Â‰È ‰Œ‰ ˙ÃgÀÓÃÈœÂ ÌŸ‡Œ˙

‰À‡À·» ¨ıWÃ‰ Ì«iÃgŸ·œÚÈœ÷ ÈÀ·ÃÂ ˙ÃiœpÀÙÃ∫÷

∫Ô‡Î ÌÈÏÈÁ˙Ó ÏÏÎ Í¯„·

‡ÕlŒÚ«Ó ‰⁄Ó ‰Â‰È ÈBœ‡TOÕ ÷CS È‡⁄÷Œz ¯œ‡ »‡YO›̇Àa ÌŸÚ«Ó⁄∫Ì@

ÂÃÈŸaAÕÓ ¯›÷Œ‡ ‰ŒÚ«Ó ˙⁄‡ ‰Â‰È ÈBŒa ÏŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ∫Ï

ÔÙ‚‰ ˙Î¯·

ÒÀ·ŸÓ ÈXÀTÀÂ ÔŸaUÀÀ∫Ô

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀt ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈXÃbÀÙŒ   ÆÔÆÔÈÈ‰ ÔÓ ÌÈ˙Â˘Â

 ראה עמ' 186.     קידושא רבא:

שמות לא, טז-יז

ויקרא כג, ד

ויקרא כג, מד
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ÁÒÙ‰ È‡ˆÂÓÏ ‰Ï„·‰

∫ÌÈÎ¯·ÓÂ ÚÈ·‚Ï ÔÈÈ ÌÈ‚ÊÂÓ

ÔÙ‚‰ ˙Î¯·

ÒÀ·ŸÓ ÈXÀTÀÂ ÔŸaUÀÀ∫Ô

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀt ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈXÃbÀÙŒÆÔ

∫˘‡‰ È¯Â‡ÓÂ ÌÈÓ˘·‰ ˙ÂÎ¯· ˙‡ ÌÈÙÈÒÂÓ ˙·˘ È‡ˆÂÓ Ì‚ ‡Â‰ ‚Á‰ È‡ˆÂÓ Ì‡

ÌÈÓ˘·‰ ˙Î¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀÓ ‡V«a ¨ÌœÈÕ· ÈŸ◊ÀÓœÆÌÈ

˘‡‰ È¯Â‡Ó ˙Î¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀÓ ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈV«‡À‡ÕÆ÷

‰Ï„·‰‰ ˙Î¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‰ ¨ÌÃnÃ·Ÿcœa ÏÈÕÏ ÷CS ÔÈŸÁ›a ¨ÏÕ¯«‡ ÔÈ

ÏŸÁ›÷Œa ¨_ÕÈ ÔÈœ◊Ÿ‡TÕÏ ÏÀÚÃnœa ¨ÌÈÕ‰ Ì«È ÔÈÃgŸ·œÚÈœÏ ÈŸ÷Õ÷ŒÈ ˙ŸÓÕ‰ ÈÃnÃÚ⁄◊Œa Æ‰À_»¯

‡ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃnÃ·Ÿcœa ÏÈÕÏ ÷CS ÔÈŸÁ›   ÆÏÆÔÈÈ‰ ÔÓ ÌÈ˙Â˘Â

ÁÒÙ Ï˘ ÈÚÈ·˘Â „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ ˙·˘ ¨ÁÒÙ „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ

ÌÈÈÈÙ‡˙Ó‰ ÏÂÁ ÈÓÈ Ì‰È¯‰Â ¨¢„ÚÂÓ‰ ÏÂÁ¢ ÌÈ‡¯˜ ÁÒÙ Ï˘ ÔÂ˘‡¯ ·ÂË ÌÂÈ ¯Á‡Ï˘ ÌÈÓÈ‰ ˙˘ÓÁ

ÔÂ¯Á‡‰ ÌÂÈ‰ ÆÁÒÙ‰ ÈÓÈ ¯Á‡Ï „Ú ‰˙ÂÁ„Ï ¯˘Ù‡˘ ‰Î‡ÏÓ Ì‰· ÌÈ˘ÂÚ ÔÈ‡Â ¨˙ÓÈÂÒÓ ˙ÂÈ‚È‚Á·

˙ÚÈ¯˜ ¨ÔÒÈ· ‡¢Î ¨‰Ê ÌÂÈ· ‰˙È‰ ˙¯ÂÒÓ‰ ÈÙÏ Æ¯·„ ÏÎÏ ·ÂË ÌÂÈÎ ‚ÂÁ ¨¢ÁÒÙ Ï˘ ÈÚÈ·˘¢ ¨ÁÒÙ Ï˘

ÆÛÂÒ ÌÈ

¯‡˘‰ ÔÈ· Æ˙ÒÎ‰ ˙È·· ‰¯Â˙‰ ˙Â‡È¯˜·Â ‰ÏÈÙ˙· ÌÈ·¯ ÌÈÈÂÈ˘ ÌÈÏÁ ÁÒÙ‰ ‚Á Ï˘ ÚÂ·˘·

  ראה עמ' 210.:הבדלה
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ראה עמ' 144. בשביעי של פסח אין מוסיפים את ברכת "שהחיינו".  הדלקת נרות:

 ÌÈ¯È˘‰ ̄ È˘ ̇ ÏÈ‚Ó ̇ ‡ „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ ̇ ·˘· ÌÈ‡¯Â˜¸ÌÈ‡¯Â˜ ̈ ˙·˘· ÏÁ ÁÒÙ Ï˘ ÔÂ˘‡¯ ·ÂË ÌÂÈ Ì‡Â

‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡ Â·˛ÆÁÒÙ Ï˘ ÈÚÈ·˘· ¢˙ÂÓ˘ ˙¯ÎÊ‰¢ ÒÎË ÌÈÎ¯ÂÚÂ 

˙Î¯·· ¢‡Â·ÈÂ ‰ÏÚÈ¢ ˙ÏÈÙ˙ ˙ÙÒÂ‰Â ıÓÁ ˙ÏÈÎ‡ ¯ÂÒÈ‡ ‡Â‰ ˙È·· ‚Á‰ Ï˘ ÈÊÎ¯Ó‰ ¯ÎÈ‰‰ ÔÓÈÒ

ÆÔÂÊÓ‰

 ∫„ÚÂÓ‰ ÏÂÁÏ ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·Æ±∑¥ ßÓÚ ‰‡¯

„ÚÂÓ‰ ÏÂÁ ˙·˘

 ˙·˘Â ˙·˘ ÏÎ ÔÈ„Î ˙È·· ÂÊ ˙·˘ ÔÈ„¸ÍÏÈ‡Â ±¥≥ ßÓÚ ¨ÔÏ‰Ï ‰‡¯˛Æ

ÁÒÙ Ï˘ ÈÚÈ·˘

∫ÁÒÙ Ï˘ ÈÚÈ·˘Ï ÔÈ·Â¯ÈÚ Æ±¥≥ ßÓÚ ‰‡¯

ÁÒÙ Ï˘ ÈÚÈ·˘ ·¯Ú· ˙Â¯ ˙˜Ï„‰

˙Â¯‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Ó ‰¯„Ú‰· Í‡ ¨˙È·‰ ˙¯˜ÚÏ ‰¯ÒÓ ÂÊ ‰ÂˆÓ Æ˙Â¯ ˙˜Ï„‰· ÌÈÏ·˜Ó ‚Á‰ ÈÙ ˙‡

 ˙Â¯ È˘ ˜ÈÏ„‰Ï ‚Â‰ ÆÌÈ¯Á‡‰ ˙È·‰ È·Ó „Á‡ Â‡ ‰ÏÚ·¸˙Â¯ ¯ÙÒÓ ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ

¨ÌÈÈ˘ Â‡ „Á‡ ¯ ‰ÓˆÚÏ ‰˜ÈÏ„Ó ˙È·‰ ˙Â·Ó ˙Á‡ ÏÎ˘ ÌÈ‚‰Â‰ Û‡ ˘È Æ˙È·‰ È· ¯ÙÒÓÎ

ÌÈ·¯ ‰Ê ÔÈÈÚ· ÌÈ‚‰Ó‰Â ¨‰Î¯· ‡Ï· Â‡ ‰Î¯··˛Æ

˙·˘ ·¯Ú Ì‚ ‡Â‰ ‚Á‰ ·¯Ú Ì‡ Ï·‡ ÆÁÒÙ Ï˘ ÈÚÈ·˘ ·¯Ú· ˙Â¯ ˙˜Ï„‰Ï ¯„‚ÂÓ ÔÓÊ Ú·˜ ‡Ï

ÈÙÏ ˙Â¯‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈ‚‰Â ÌÈ¯˜Ó‰ ¯‡˘· Æ˘Ó˘‰ ˙ÚÈ˜˘ ÈÙÏ ‰Ú˘ ÈˆÁÎ Ì˜ÈÏ„‰Ï ˘È ≠

 Â‡ ‚Á‰ ˙ÒÈÎ¸‚ÁÏ Ì„Â˜ ˜Ï„Â‰˘ ¯Ó ˘‡ ˙¯·Ú‰ È„È ÏÚ˛Æ‰„ÂÚÒÏ ÍÂÓÒ ¨Â˙ÒÈÎ È¯Á‡ 

Ì‚ ‡Â‰ ‚Á ·¯Ú Ì‡ Ï·‡ ÆÌ˙Â‡ ‰˜ÈÏ„Ó ÍÎ ¯Á‡Â ˙Â¯‰ ˙˜Ï„‰ ÏÚ ˙Î¯·Ó ‰˘‡‰ ÏÏÎ Í¯„·

˙‡ ˙Á˜ÂÙÂ ˙Î¯·Ó ¨‰È„È· ‰ÈÈÚ ˙‡ ‰ÒÎÓ ¨‰ÏÈÁ˙ ˙Â¯· ˘‡‰ ˙‡ ‰˘‡‰ ‰¯ÈÚ·Ó ¨˙·˘ ·¯Ú

∫‰Î¯·‰ ÔÂ˘Ï ‰ÊÂ Æ˙Â¯· ËÈ·‰Ï È„Î ‰ÈÈÚ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀ»

ÏŸ‰ÃÏEœ ˜ÈÕ÷ ¯Œ Ï¸∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ˙·˘·÷ ÃaÀÂ ˙Ÿ÷ŒÏ˛Æ·«Ë Ì«È 
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˙Â¯ ˙˜Ï„‰ ¯Á‡Ï ‰˘‡Ï ‰ÏÈÙ˙

∫ÂÊ ‰ÈÁ˙ Ì‚ ¯ÓÂÏ ˙Â‚‰Â‰ ˘ÈÂ

ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ^È¨‡ ‰Â‰È ¤‰¿Ã‡ È¤‰¿ÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ÷ ¨ÏŒzŸ«ÁÕ˙«‡ Ôœ È¸ÂŸ‡Œ‡  ˙œ÷ÈœÈ˛

ÂŸ‡Œk ˙À·«¯O ÏÃÂ ¨ÈŸœ̇zŒÏ ÔÀÏ» »ŸÎÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÁ ÏÃiœ·«Ë ÌÈœÂ ÌÈÃ‡⁄Î»¯œÂ ¨ÌÈŸœ̇ÊŸkŸ»V

aŸÊœÎŸ·«Ë Ô«¯À·» ‰ŸÎTÀÂ ¨‰Ÿœ̇ÙŸa »BOœÙŸcRÃÈ ˙ŸÚ»÷ÀÂ ‰ŸÁU⁄ÓœÂ ¨ÌÈŸÃ̇÷ŸkÕ÷ ÔŸÎœÈÀŸ̇^

aÕÈÕÂ ̈ »ÈŸÊÃkÕÏ »Ÿ‚ÃcÕa ÏÀœ·» ÌÈŸÕ· ÈÀœÁ ÌÈ⁄ÎÀÓœ» ÌÈŸ«·œ‰«‡ ÌÈ⁄·ÕÈ ̈ ‰Â‰È Èœ‡YÕ‡ È¤‰¿œÌÈ

‡ÃŸ÷Õ‡ È¤ÓŒÊ ̇Œa ̈ ÷CS ÚUÃc ‰Â‰ÈŸ·ÕÓ» ̈ ÌÈNŸ‡œ‡ ÌÈXÈŒ‰ ̇ÀÏ«ÚÀa ÌÃ·» ‰T«zŸÓÃÚ⁄◊œÌÈ

·«Ëœ·» ÌÈŸÎÀÓ ÏŸÏŒÎ‡ŒÚ ˙⁄‰ ˙A«·Ã‡ Æ‡V«aÀpÀ÷ ¨‡ŸÓÃ‡ ÚŒz ˙ŸÁœpÀœ̇a ÈœÊŸ◊ ˙»ÎÀ‰T

ÂŸ·XŸÁT ‰JÕÂ ÏŸÏÕ‡À‡ ‰œ˙«nÕÂ ¨»ÈŸ‰À‡Õ ¯Õ÷ »VŒÈ ‡`œÎŸaŒÏ ‰ŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÂ ¨„Ÿ‰À‡Õ¯

tÀŒÂ ^ÈŸœeÀ÷ÕÚÀ‡ ¨‰ÀÓÕÆÔ

ÁÒÙ Ï˘ ÈÚÈ·˘ ÏÈÏÏ ˘Â„È˜

∫¯ÓÂ‡Â ÂÈÓÈ „È· ËÚÓ Â˙Â‡ ÌÈ¯Ó ˘„˜Ó‰Â ÚÈ·‚Ï ÔÈÈ ÌÈ‚ÊÂÓ

∫Ô‡Î ÌÈÏÈÁ˙Ó ˙·˘· ÁÒÙ Ï˘ ÈÚÈ·˘ ÏÁ˘Î

‰ Ì«ÈÃgœgœÈÂ ÆÃÈŸÎ‹‰ »lÃgÀÓÃÈœÂ ÌŸ‰À‡ÀÂ ıWŸÎÀˆ ÏŸ·À‡ÀÆÌ

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◊ÀÆ‰

ÂÃÈŸ·À‡ _W¤‰¿œ‡ ÌÈŒ‰ Ì«È ˙ÃgŸ·œÚÈœÂ ÈÃÈŸcKÕ‡ ÷›¨«˙

kœ÷ «· ÈÀ·ÃÓ ˙œkÀÓ ÏŸÏÃÎ‡Ÿ‡ ¨«z⁄÷Œa ¯À‡ ‡T¤‰¿œÏ ÌÈÃÚ⁄Æ˙«◊

ÔÙ‚‰ ˙Î¯·

ÒÀ·ŸÓ ÈXÀTÀÂ ÔŸaUÀÀ∫Ô

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀt ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈXÃbÀÙŒÆÔ

ראה עמ' 144.  תפילה לאשה:

ראה עמ' 151.  קידוש:

 ב, ג—בראשית א, ל (סוף) 
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ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ ˙Î¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷Œa ¯ÀÁÃa ¯ÀÓ »œkÀÚ ÏÀÂ ¨ÌŸÓ«¯ŸÓÀ»

ÓœkÀÏ ÏÀÂ ¨Ô«÷ŸcNŸ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÆÂÈÃzœzŒÏ ÔÀ‡ ‰Â‰È »¤‰¿Õa »ÈŸ‡Ã‰⁄·À‰ ¸ÌÈ¯ÓÂ‡ ˙·˘·∫

÷ÃaÀÏ ̇ «˙œÓŸÁ»À» ‰˛Ú«Ó⁄Ï ÌÈDŸ◊œÓŸÁÀÁ ̈ ‰ÃbœÊ» ÌÈŸÓÃpœÏ ÌÈŸ◊À‡ ̈ Ô«◊ŒÌ«È ̇ ¸∫˙·˘· ‰ÃgÃaÀ˙

‰ÃfŒÂ ‰Ÿ‡ŒÌ«È ˙˛ ÁÃ‰ ‚ÃnÃ‰ ˙«vÃfŒÊ ¨‰ŸÓÃÁ ÔÕ˙»¯Õ» ¸∫˙·˘· aŸ‡Ã‰⁄·À‰˛ ÓœÊ ¨÷CS ‡TOÕÎŒ¯

ÏœˆÈœ‡ÈÃÓ ˙œŸ̂ÈTœk ÆÌœ· ÈÀ· »ÀÁÃzYÀÂ Ÿ˙«‡ÀcN »Ã÷ŸzÀÓ œkÀ‰ ÏÀÚÃnœ ¨ÌÈ¸∫˙·˘· ÂŸ÷ÃaÀ˙˛

Ú«Ó»⁄÷EJ ÈBŒ ̂¸˙·˘·∫ aŸ‡Ã‰⁄·À·» ‰ŸÔ«ˆT˛a Ÿ◊œÓŸÁÀ·» ‰Ÿ◊À‰ Ô«◊œŸÁÃÏŸzÀa Æ»À‡ _»¯ÃzÀ‰

Ó ¨‰Â‰ÈŸcKÕ ÷¸˙·˘·∫ ‰ÃgÃaÀÂ ˙Ÿ˛È œ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸ‰ÃfŸÓÃpœ   ÆÌÈÆÔÈÈ‰ ÔÓ ÌÈ˙Â˘Â

 ∫¢‡ÈˆÂÓ‰¢ ˙Î¯·Â ÌÈÈ„È ˙ÏÈËÆ±µ≥ ßÓÚ ‰‡¯

 ∫ÁÒÙ Ï˘ ÈÚÈ·˘Ï ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·Æ±∑¥ ßÓÚ ‰‡¯

ÁÒÙ Ï˘ ÈÚÈ·˘Ï ‡·¯ ‡˘Â„È˜

∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÚÈ·‚Ï ÔÈÈ ÌÈ‚ÊÂÓ

∫Ô‡Î ÌÈÏÈÁ˙Ó ˙·˘· ÁÒÙ Ï˘ ÈÚÈ·˘ ÏÁ˘Î

ÂŸ÷ÀÓŸ· »¯ŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ‡ ÏŒ‰ ̇ÃgÃaÀ¨˙Ï ÃÚ⁄‡ ̇ «◊Œ‰ ̇ÃgÃaÀÏ ̇Ÿ˙]IÀÌ

aŸÏ«Ú ˙ÈXÀa ∫ÌÕÈœ·» ÈÕa ÔÈŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ‰ ˙«‡ ÏœÏ ‡ÈŸÏ«ÚÀk ¨Ìœ÷ ÈÕ÷ŒÈ ˙ÀÓœÚ ÌÈÀ◊À‰

‡ ‰Â‰ÈŒ‰ ˙ÃgÀÓÃÈœÂ ÌŸ‡Œ‰ ˙À‡À·» ¨ıWÃ‰ Ì«iÃgŸ·œÚÈœ÷ ÈÀ·ÃÂ ˙ÃiœpÀÙÃ∫÷

∫Ô‡Î ÌÈÏÈÁ˙Ó ÏÏÎ Í¯„·

‡ÕlŒÚ«Ó ‰⁄Ó ‰Â‰È ÈBœ‡TOÕ ÷CS È‡⁄÷Œz ¯œ‡ »‡YO›̇Àa ÌŸÚ«Ó⁄∫Ì@

ÂÃÈŸaAÕÓ ¯›÷Œ‡ ‰ŒÚ«Ó ˙⁄‡ ‰Â‰È ÈBŒa ÏŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ∫Ï

ÔÙ‚‰ ˙Î¯·

ÒÀ·ŸÓ ÈXÀTÀÂ ÔŸaUÀÀ∫Ô

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀt ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈXÃbÀÙŒ   ÆÔÆÔÈÈ‰ ÔÓ ÌÈ˙Â˘Â

 ראה עמ' 186. קידושא רבא:

ויקרא כג, מד

ויקרא כג, ד

שמות לא, טז-יז
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ÁÒÙ Ï˘ ÈÚÈ·˘ È‡ˆÂÓÏ ‰Ï„·‰

∫ÌÈÎ¯·ÓÂ ÚÈ·‚Ï ÔÈÈ ÌÈ‚ÊÂÓ

ÔÙ‚‰ ˙Î¯·

ÒÀ·ŸÓ ÈXÀTÀÂ ÔŸaUÀÀ∫Ô

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀt ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈXÃbÀÙŒÆÔ

∫˘‡‰ È¯Â‡ÓÂ ÌÈÓ˘·‰ ˙ÂÎ¯· ˙‡ ÌÈÙÈÒÂÓ ˙·˘ È‡ˆÂÓ Ì‚ ‡Â‰ ‚Á‰ È‡ˆÂÓ Ì‡

ÌÈÓ˘·‰ ˙Î¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀÓ ‡V«a ¨ÌœÈÕ· ÈŸ◊ÀÓœÆÌÈ

˘‡‰ È¯Â‡Ó ˙Î¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀÓ ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈV«‡À‡ÕÆ÷

‰Ï„·‰‰ ˙Î¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‰ ¨ÌÃnÃ·Ÿcœa ÏÈÕÏ ÷CS ÔÈŸÁ›a ¨ÏÕ¯«‡ ÔÈ

ÏŸÁ›÷Œa ¨_ÕÈ ÔÈœ◊Ÿ‡TÕÏ ÏÀÚÃnœa ¨ÌÈÕ‰ Ì«È ÔÈÃgŸ·œÚÈœÏ ÈŸ÷Õ÷ŒÈ ˙ŸÓÕ‰ ÈÃnÃÚ⁄◊Œa Æ‰À_»¯

‡ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃnÃ·Ÿcœa ÏÈÕÏ ÷CS ÔÈŸÁ› ÆÏ ÆÔÈÈ‰ ÔÓ ÌÈ˙Â˘Â 

¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ

„Ú Æ‰È‰˙ ˙ÂÓÈÓ˙ ˙Â˙·˘ Ú·˘ ‰ÙÂ˙‰ ¯ÓÂÚ ˙‡ ÌÎ‡È·‰ ÌÂÈÓ ˙·˘‰ ˙¯ÁÓÓ ÌÎÏ Ì˙¯ÙÒÂ¢

 ˙·˘‰ ˙¯ÁÓÓ ¢ß‰Ï ‰˘„Á ‰ÁÓ Ì˙·¯˜‰Â ÌÂÈ ÌÈ˘ÈÓÁ Â¯ÙÒ˙ ˙ÈÚÈ·˘‰¸ÊË≠ÂË ¨‚Î ‡¯˜ÈÂ˛Æ

¯ÓÂÏÎ ≠  ÁÒÙ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ‚Á‰ ¯Á‡Ï˘ ÌÂÈ· ÂÈÏ‡ ÌÈ‡È·Ó ÂÈ‰ ÂÏÈ˙ ÏÚ ˘„˜Ó‰ ˙È· „ÓÚ˘ ÌÈÓÈ·

 ˙ÓÈÂÒÓ ˙ÂÓÎÓ ·Î¯Â‰ ‰Ê Ô·¯˜ Æ„ÁÂÈÓ Ô·¯˜ ≠ „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ·¸ÁÙ ˙„ÈÓ ¨¢¯ÓÂÚ¢

 ÌÈ¯ËÈÏ ‰Ú·¯‡Ï ‰ÏÈ·˜Ó‰ÌÈÏÊÂ Ï˘˛‰È‰ ‰‡Â·˙‰ ˙‡ Æ‰˘„Á‰ ‰‡Â·˙‰ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ¯Èˆ˜‰ ÔÓ 

Æ¢‰ÙÂ˙‰ ¯ÓÂÚ¢ ÔÎ ÏÚ ‰ÈÂ¯˜ ‡È‰Â ¨ß‰ ÈÙÏ ÛÈÓ Ô‰Î‰

 ‰¯Â˙‰¸Î≠ÂË ¨‚Î ‡¯˜ÈÂ˛¨ÌÈ‡ÏÓ ˙ÂÚÂ·˘ ‰Ú·˘ ¯ÓÂÏÎ ¨¢˙ÂÓÈÓ˙ ˙Â˙·˘ Ú·˘¢ ¯ÂÙÒÏ ‰ÂÂˆÓ 

 ˙Â·¯˜ Â· ·È¯˜‰ÏÂ ‚Á ‚ÂÁÏ ÌÈ˘ÈÓÁ‰ ÌÂÈ·Â ¨¯ÓÂÚ‰ ˙Ù‰ ÌÂÈÓ ¨ÌÈÓÈ ‰Ú˘˙Â ÌÈÚ·¯‡¸‚Á¢ ‡Â‰

 ראה עמ' 210.     :הבדלה
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¢˙ÂÚÂ·˘‰˛˙‡ ¯ÂÙÒÏÂ ÍÈ˘Ó‰Ï Ï¢ÊÁ Â˜È˙ ¨˘„˜Ó‰ ˙„Â·ÚÏ ¯ÎÊÎ ¨˘„˜Ó‰ ˙È· Ô·¯ÂÁ ¯Á‡Ï Æ

 ·¯Ú ÏÎ· Í¯Ú ÒÎË‰ Æ¢¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ¢ ÈÂ¯˜‰ ¨„ÁÂÈÓ ÒÎË· ÌÈÓÈ‰ ˙Ú˘˙Â ÌÈÚ·¯‡¸˙ÏÈÁ˙ ‡Â‰˘

È¯·Ú‰ ÁÂÏ‰ ÈÙÏ ÌÂÈ‰˛¯ÂÙÒÏ ÏÂÎÈ ÁÎ˘˘ ÈÓ Ï·‡ ¨˙È·· Â‡ ˙ÒÎ‰ ˙È·· ¨˙È·¯Ú ˙ÏÈÙ˙ ¯Á‡Ï 

¸‰Î¯· ‡Ï·˛ ¯ÂÙÒÏÂ ÍÈ˘Ó‰ÏÂ ¨˙¯ÁÓÏ˘ ÌÂÈ‰ ÏÎ Í˘Ó· ¸‰Î¯··˛ÈÓ ¨˙‡Ê ˙ÓÂÚÏ ÆÌÈ·¯Ú‰ ¯‡˘· 

Æ‰Î¯· ‡Ï· ‰¯ÈÙÒ‰ ÈÓÈ ¯‡˘ ˙‡ ¯ÂÙÒÏ ÍÈ˘ÓÈ ≠ ÌÂÈ‰ Í˘Ó· Ì‚ ¯ÂÙÒÏ ÁÎ˘˘

¨‚ÁÏ ‚Á ÔÈ· ˙¯˘˜Ó‰ ‰ÈÏÂÁ ‡È‰ ≠ ¯ÓÂÚ‰ ˙‡·‰ Ê‡Ó˘ ÌÈÓÈ‰ ˙¯ÈÙÒ ∫¯ÓÂÏÎ ≠ ¢¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ¢

Æ‰¯Â˙ Ô˙Ó  ‚Á ˙‡¯˜Ï ˙È˘Ù‰ ‰Î‰‰Â ˙ÂÚ„ÂÓ‰ ˙‡ ˙¯¯ÂÚÓÂ ¨˙ÂÚÂ·˘Ï ÁÒÙ ÔÈ·

ÔÈ‡Â ÌÈÁÏ‚˙Ó ÔÈ‡ ̈ ˘„Á „‚· ÌÈ˘·ÂÏ ÔÈ‡ ̈ ÌÈ˙Á˙Ó ÔÈ‡ ∫˙ÂÏ·‡ ÈÈ„ ̇ ˆ˜Ó ‰¯ÈÙÒ‰ ÈÓÈ· ÌÈ‚‰Â‰ ̆ È

ÌÂÈ·Â ¯ÓÂÚ· ‚¢Ï· ¨˙Â‡ÓˆÚ‰ ÌÂÈ· ¨ÔÂÂÈÒÂ ¯ÈÈ‡ ÌÈ˘„ÂÁ‰ È˘‡¯· ‰ÏÁ ‰È‡ ˙ÂÏ·‡‰ ÆÌÈ¯Ù˙ÒÓ

¨˙¯ÂÒÓ‰ ÈÙ ÏÚ ¨˙ÂÏ·‡Ï ÌÚË‰ Æ¯ÓÂÚ· ‚¢Ï „Ú ˜¯ ˙ÂÏ·‡‰ ÈÈ„· ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ ¨ÌÈÏ˘Â¯È ¯Â¯Á˘

˘È Í‡ ¨‡·È˜Ú È·¯ È„ÈÓÏ˙ ÛÏ‡ ‰Ú·¯‡Â ÌÈ¯˘Ú ‡·ÎÂÎ ¯· „¯Ó ÔÓÊ· Â˙Ó ‰Ï‡ ÌÈÓÈ· ÈÎ ‡Â‰

Æ¯ÓÂÚ‰ ˙ÁÓ ˙‡ ‡È·‰Ï ˙ÏÂÎÈ‰ È‡ ÏÚÂ ˘„˜Ó‰ Ô·¯ÂÁ ÏÚ ¯Úˆ Ï˘ ÈÂËÈ· Ì‚ ÂÊ ˙ÂÏ·‡· ÌÈ‡Â¯˘

¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ÒÎË ∫Æπ∞ ßÓÚ ¨˙·˘‰ Í¯Î· ‰‡¯

‰¯Â·‚ÏÂ ‰‡Â˘Ï ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ÌÂÈ

‡ÎÂ„ ‰Ê ÌÂÈ·˘ ÈÙÏ ¨‰¯Â·‚ÏÂ ‰‡Â˘Ï ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ÌÂÈÎ ÔÒÈ· Ê¢Î ÌÂÈ ˙‡ ˙ÒÎ‰ ‰Ú·˜ Ë¢È˘˙ ˙˘·

 ‚¢˘˙ ˙˘·¸±π¥≥˛˙˘˘ Ï˘ Ì¯ÎÊ ÌÚ ˙Â„ÁÈÈ˙‰Ï ‰˘ È„Ó ˘„˜ÂÓ ‰Ê ÌÂÈ Æ‰˘¯‡Â ÂË‚· „¯Ó‰ 

ÆÌÈ„Â‰È‰ ÌÈÊÈË¯Ù‰Â ˙Â‡ËÈ‚· ÌÈ„¯ÂÓ‰ ¨‰‡Â˘‰ ˙Â·¯Â˜ ÈÂÈÏÓ

ÌÈÂ˘ ÌÈ¯˙‡·Â ̇ Â˜„ È˙˘ ̇ · ‰ÈÈÓÂ„≠˙¯ÈÙˆ ̇ ÚÓ˘ÂÓ ̈ Ô¯Â˙‰ ÈˆÁÏ ‰È„Ó‰ ÈÏ‚„ ÌÈ„¯ÂÓ ‰Ê ÌÂÈ·

„ÁÂÈÓ ¢¯ÂÎÊÈ¢ ¯Ó‡ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ‰Â ˙ÂÈ˙ÁÙ˘Ó‰ ˙Â¯ÎÊ‡‰ ÊÎ¯Ó· Æ˙Â„ÁÈÈ˙‰Â ‰¯ÎÊ‡ ÈÒÎË ÌÈÎ¯Ú

∫‰‡Â˘‰ ÈÏÏÁ ¯ÎÊÏ

ÚÃÈ Ìœ◊Ÿ‡TÕ‡ ÏŒ‰O ˙œ‰ ˙«lÃw›a ÷CŸ‡Ã‰ ˙«ˆYÃÏ«bÀ¨‰

÷ŒpŒÚŒ÷ ¨»¯OŒpŒÁŒÂ »·YŸ÷ŒpœÓŸÁ⁄‡ Æ»˜Œa ˙ÀÀ‰ ÂÈÃÓ»nÀœ̇¨ÌÈ

aYJŸÓ ˙«ÃÓŸÏŒÎŒ‰ ˙À÷WÃ÷ ¨ÚŒÚ‹Ú »pœÈ»pÕÂ Û»‚ ÈŸŒÙŒa ÷ŸÓÃÁ⁄˙«

‰Ã‰ŒÒŸbÕ÷ ̈ ¯Œb›Ï »÷YŸ‡Œb ıWŸÊÕÂ ‰TŸÚ »ÚE« ‡¿œwŸ˙«·Õ‰ÈŒ ̈ Ì÷ŒpœˆYŸa »ÁŒ‰ÀÔ«Ó

 תפילה זו - ותפילת "אל מלא רחמים" שבהמשך - נפוצות גם בנוסחים אחרים. יזכר:

ÈœÊŸk›̄
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aÃgŸÂÀ·» ÌÈNÀ÷ ̈ ˙«·«ÁYŒ·»‰ŸÏ »ÏÃhŒ·Ãa ÁœÓ ̇ ««¯OÀÂŒ÷ ̈ ˙ŒpœaOŸÁ »¯Ãiœ÷ ̈ ÌÈŒpœ◊Ÿ»ÙY

aŸ‰ÕÎÈŸÏÕ‰ ÈÃw›Ú ÷CÃb ÏŸÂœÏÈÕ‰ ÈÃ÷ ̈ ‰T«zŒpœ÷ŸÁ⁄÷ ̈ »ËŒpœËŸaŸÂ »ÚŸ÷ŒpŒÁŒŸ÷ ̈ »˜ŒÁ‹lÃk ÏŸÌ@«·

ÂŸ÷‹tÃc _ÀÓÀa ÌŸÈÀÈAœË ÌŸÓÕ ˙«‡—Ú Ã‰ ÷»cN ÏÃgÕÆÌ

ÈœÊŸk›Ú ¯ÃÈ Ìœ◊Ÿ‡TÕ‡ ÏŒÈ ˙ÃÏŸÓ ÈBÃÁ⁄ÓÃcÀË ¨ÂÈŸa ÌÈX«‰ŸÕË ÈŸ÷ ¨ÌÈX«‰Œpœ‚ŸÊŸÓ »ÏÕÁÕ˜È

‰ÈV«‰Œa ÌœÁ ÈBÈÃÈŸ‡ «˙ÀÂ Ì@Ÿ·»‰Ÿk »ÏÃv›Ï Ô‡Ãhœ·ŸÁÀ÷ ¨‰ŒpŒÚŒÂ »ÙYŸÓ»‰Ÿa »˙ŸÓœ˙«˙È

ÓŸ÷‹Â ˙«pŸŒÚŒÚ »ÓY⁄Ú ˙«ÓV⁄a ˙«ÓVŸÏ«Ú Æ˙«ˆ»Á ÷‡]ÀÏœÂ ÌÈŸ«ÈŸ÷ ÌÈNŒp‹tŸ‡ »ˆŒÏ

‡Ã·ŸÕ÷ ¨¯ÈN ÈŒg‹nŸÓ »ËÕÂ ˙«Ó«ÁŸ÷Œ‰‹÷ŸÏŸÁ »ÎÃiœa ÌÈŸ◊ÃwœÏ ÌÈœÓŸ ˙«Ï»ˆŸ‰À¨˙«¯

ÂŸœËOŸÁ »ÙÃiÕ‰ÈŒa ÌŸ‡œaÀa ÌŸÈÀÈAœ‡ ÌÃÎŸÊÀ ˙«iX—Ú Ã‰ ÷»cN ÏÃgÕÆÌ

 ˘È„˜ ÌÈ¯ÓÂ‡¸±∞≤ ßÓÚ ‰‡¯˛∫‰Ê ÌÂÈÏ ˙„ÁÂÈÓ ¢ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ Ï‡¢ ˙ÏÈÙ˙ Ì‚ ÛÈÒÂ‰Ï ÌÈ‚‰ÂÂ 

‡ÕÓ ÏÀÏÕÁU ‡⁄Óœ ̈ ÌÈcÃiÃ‡ ÔÃÏŸÓÀÂ ̇ «Ã‡⁄·œÈ ÈŸÓ«˙œ‡ ̈ ÌÈÃ ÏÀ˙ ‡ŒÁ¤÷ŒÂ ‰Ÿœ̇Ÿ̇‡ÃtÃÏ ̃ŸÌA

Èœ◊Ÿ‡TÕ÷ ÏŒpœ÷ŸtÃk _ÃnÀÈœ‰ ÆÌÃÓŸÕ̂Ó ‡ŸÁ»À ‰Ÿ«ÎÀÚ ‰Ãk ÏÃŸÙÕ‰ ÈÃgŸÎœÈÀa ‰ŸÓÃÚ⁄˙«Ï

÷«„OœË» ÌÈŸk ̈ ÌÈX«‰ŸÊ›‰Ã‰ ̄ÀÚÈNTÃÓ Ÿ‡œÓ» ÌÈXÈÃÊŸ‰œÏ ̈ ÌÈXÈŸœ÷Ÿ˙«ÓÕ‰ÈŒ÷ ÌŒ·X ÏŸ˙«·

‡ÃÏŸÙÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ‡ ̈ Ï⁄À÷œÂ ÌÈŸÀ÷œÈ ̈ ÌÈŸÏÀÂ ÌÈDœÏÈÀ÷ ̈ ˙«„ŒpŒ‰ŒÂ »‚YŸœ÷ŸÁ⁄Â »ËŸœ◊ŸÂ »ÙYŸŒÁŒŸ»˜

ÂŸœaOŸÁ »¯Ãiœa ÌÈÀ‡⁄‡ ˙«ˆT⁄÷Œ ¯À‚ŸÚÀa ‰À‰ŒÈ ÔÃ‰ „Ã‰ ¯V«vÃbŒÓYÀœ‚» ÈŸk ÆÂÈT»¯‹lÀÌ

÷«„OœË» ÌÈŸ·» ¨ÌÈX«‰À‰Œb ÌŸ«‡œÂ ÌÈŸÃ̂cœ‡ ÌÈNÈÃÊYÕ‰ ÈÃlŸ·À‡ Ô«Ãcœ‰ ÈVÈÃa Æ‰T«zŸ‚ÃÔ

ÚÕz ÔCŸ‰ÕÓ ‡ŸÁ»ÀÀ̇Ï ÆÌÀÎÕa ÔÃÚÃ‰ ÏÀÁU⁄ÓœÈ ÌÈÃÒŸzœa ÌVÈŸÒÕŒ̇k ¯ŸÀÙÀÏ ÂÈŸÏ«ÚÀÓœÌÈ

ÂŸÈœŸ̂a ¯]œŸ̂‰ ¯«¯ÃÁÃiœ‡ ÌÈŒ ˙œ÷Ÿ˙«ÓÕ‰ÈŒ ‡»‰ ‰Â‰È ¨ÌÃÁ⁄ÏÀÀ̇Â ÌŸÈÀ· »Á»Ÿ÷ÀÚ Ì«ÏÃÏ

Óœ÷ŸkÀ·ÀÂ ¨ÌŸ›Ó‡Ã‡ ¯ÀÓÕÆÔ

ÆÔÂ¯ÎÈÊ ¯ ˙˜Ï„‰ È„È ÏÚ ÌÂÈ‰ ÔÈÂˆÓ ‰ÁÙ˘Ó‰ ˙¯‚ÒÓ·
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ÁÂ„˘ ‡ÈÈ¯

Ï‡¯˘È ˙ÂÓÁÏÓ ÈÏÏÁÏ ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ÌÂÈ

˙Ï˘ÓÓ È„È≠ÏÚ Ë¢˘˙ ˙˘· Ú·˜ ¨˙Â‡ÓˆÚ‰ ÌÂÈ ·¯Ú ¨¯ÈÈ‡· ß„ ÌÂÈ

· Ï‡¯˘È ÌÚ ˙ÓÂ˜˙Ï ‰Î¯ÚÓ· ÌÈÏÙÂÏ ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ÌÂÈÎ Ï‡¯˘ÈÂˆ¯‡

Ï˘ Ì¯ÎÊ ˙‡ Ì‚ ‰Ê ÌÂÈ· ÌÈÈÈˆÓ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘· ÆÍÏÈ‡Â ‰ÈÈ˘‰ ÌÏÂÚ‰ ˙ÓÁÏÓ Ê‡Ó ¨Â˙È„Ó·Â

˘‚„ÂÓ ˙Â‡ÓˆÚ‰ ÌÂÈÏ ÔÂ¯ÎÈÊ‰ ÌÂÈ ˙„Óˆ‰· Æ‰Ï ‰ˆÂÁÓÂ ı¯‡· ¨¯Â¯Ë‰Â ‰·È‡‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÈÏÏÁ

Æ‰È„Ó‰ ˙ÓÂ˜˙ ÔÈ·Ï ÌÈÏÙÂ‰ Ï˘ Ì‰È˘ÚÓ ÔÈ·˘ ¯˘˜‰

ÌÈÂ˘ ÌÈ¯˙‡·Â ˙Â˜„ È˙˘ ˙· ‰ÈÈÓÂ„≠˙¯ÈÙˆ ˙ÚÓ˘ÂÓ ¨Ô¯Â˙‰ ÈˆÁÏ ÌÈÏ‚„‰ ÌÈ„¯ÂÓ ‰Ê ÌÂÈ·

∫„ÁÂÈÓ ¢¯ÂÎÊÈ¢ ¯Ó‡ ˙ÂÈ¯Â·Èˆ‰ ˙Â¯ÎÊ‡‰ ÊÎ¯Ó· Æ˙Â„ÁÈÈ˙‰Â ‰¯ÎÊ‡ ÈÒÎË ÌÈÎ¯Ú

‡¤‰¿œ‡ ÌÈŒa ˙ÀÀ·» ÂÈŸ˙«À¨ÂÈ‰ ÃpŒ‡¤ÓÀœÂ ÌÈŸ‰À‡ÃnœˆÈœÁ ¨ÌÈÃiÀÏÕÈ

Ÿ̂·À‰ ‡⁄‚ÃpÀÏ ‰ŸÈœ◊Ÿ‡TÕ÷» ÏŸ‡Àk ¯›‰ ˙«ÁÃaœhÀÂ ¨Ô«ÁŸÎÀÁ«Ï Ï⁄ÓÕÈ

‰ÃnÃÁŸzÀ ˙«¯ÂÃÁ⁄Ëœ‰ ˙«·ÈÃÁ«l⁄Óœa ÌÈŸÓÃÚÃ‰ ˙«ÎYÀÚÀ‡ ¨Ì⁄÷Œ¯

ÁÕ »ÙYÃÙŸ÷Àa ÌÃnœÏŸÁÀÓÀÚ ‰Ãz ÏŸÓ»˜ÃÈ ˙œ◊Ÿ‡TÕÆÏ

ÈœÊŸk›È ̄œ◊Ÿ‡TÕÂ ÏŸÈœŸ̇aÀa _UŸÊÃÂ «ÚYŸÈŒ‡¤·ÃÚ ÏÃÊ Ïœ‰ ÂÈÀÚ⁄Ó»ÏœÂ ÌÈŸÁŒÓŸcÃ‰ ̇ÃbŸgHO» ‰T»·Ã˙

‰ÀÓ» Ô«ˆTŸÒœ‰ ˙»¯ÈÃpŒÙŒ‡ ¨÷⁄÷Œ ¯œÒŸa »tÃnÃÚ⁄ÎTÀ‰ ‰ÃkŸ·ÕÂ ‰@Ã‡⁄÷Œ ¯ÀÙŸÚ »ÏÃÏ

Óœ÷ŸÓÃzYÀa ÌŸÚÕÓ ˙œz È»lÃÙŸÆÌ@ÈN

Èœ‰Ÿb »ÈœÓ ÈV«aœÏŸÁ⁄È ˙«Óœ◊Ÿ‡TÕÚ Ï⁄‰ ÈV»ËÃpœvÀÁ Ô«Á⁄Ó»˙œa ÌÈŸÏÕÈ ·œ◊Ÿ‡TÕÏ ÏŸÆ¯«c ¯«„

 ˘È„˜ ÌÈ¯ÓÂ‡¸±∞≤ ßÓÚ ‰‡¯˛∫‰Ê ÌÂÈÏ ˙„ÁÂÈÓ ¢ÌÈÓÁ¯ ‡ÏÓ Ï‡¢ ˙ÏÈÙ˙ Ì‚ ÛÈÒÂ‰Ï ÌÈ‚‰ÂÂ 

‡ÕÓ ÏÀÏÕÁU ‡⁄Óœ ¨ÌÈÎ«÷Õa ÔÃnŸÓ«¯œ‰ ¨ÌÈÃÓŸÕ̂Ó ‡ŸÁ»À ‰Ÿ«ÎÀÚ ‰Ãk ÏÃŸÙÕ‰ ÈÃgŸÎœÈÀ‰

aŸÓÃÚ⁄÷«„O ˙«ÏœË ÌÈŸÂ ÌÈX«‰Ÿ‚œk ¨ÌÈX«aŸÊ›‰Ã‰ ¯ÀÚÈNTÃÓ ÃÊŸ‰œÏ ¨ÌÈXÈŸœ÷Ÿ˙«Ó

‰ÃwŸ÷«„œ÷ ÌÈŒpœÏŸÁ⁄a »ÓŸÎÀÓ ÏÃÚÃÈ ˙«ÎYœ◊Ÿ‡TÕa ¨ÏÃnÃÁŸzŒ·» ˙WœŸ̂·À‰ ‡Ã‰⁄‚ÃpÀ‰

ÈœÊŸk›̄

 תפילה זו - ותפילת "אל מלא רחמים" שבהמשך - נפוצות גם בנוסחים אחרים. יזכר:
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ÏŸÈœ◊Ÿ‡TÕ·» Ïœ÷Ÿ‡Àk ¯›‰ ˙«ÁÃaœhÀÂ ¨Ô«ÁŸ÷ŒpÀÙŸa »ÏŸÓœÏŸÁÃÓŸzÀÓ» ÌÀÒŸ »¯ÃÙŸ÷ÀÚ ÌÃÏ

gHOÃ‰ ˙ÃgÕ‰ ¨ÌÀÚÀÂ ÌŸ‰À‡Àa ¨ıWÃÚ⁄÷ ¯»·Œ‡ÀÓ »œŸ̇tÃlŸÏœÏ ÌÈŸÚœ È»lœ÷Ÿ˙«ÓÕ‰ÈŒÆÌ

ÏÀÎÕa ÔÃÚÃ‰ ÏÀÁU⁄ÓœÈ ¨ÌÈÃÒŸzœa ÌVÈŸÒÕŒ̇k ¯ŸÀÙÀÏ ÂÈŸÏ«ÚÀÓœÂ ÌÈŸÈœŸ̂a ¯]œŸ̂‰ ¯«¯ÃÁÃiœÌÈ

‡Œ ˙œ÷Ÿ˙«ÓÕ‰ÈŒ ‡»‰ ‰Â‰È ¨ÌÃÁ⁄ÏÀÀ̇a ¨ÌŸ‚ÃÚ ÔÕz ÔCŸ‰ÕÓ ‡ŸÁ»ÀÀ̇Â ¨ÌŸÈÀ· »Á»Ÿ÷ÀÌ«Ï

ÚÃÓ Ïœ÷ŸkŸ˙«·Õ‰ÈŒÂ ÌŸÈÃÚÃÓŸÏ »„ŸÏT«‚ÀÏ ÌŸ‰ ıLÃiÀÓœÂ ¨ÔÈŸ›Ó‡Ã‡ ¯ÀÓÕÆÔ

ÈÏÏÁ Ï˘ Ì‰È¯·˜ ˙‡ ÌÈ„˜ÂÙ‰ ˘ÈÂ ÆÔÂ¯ÎÈÊ ¯ ˙˜Ï„‰ È„È ÏÚ ‰Ê ÌÂÈ ÔÈÂˆÓ ‰ÁÙ˘Ó‰ ˙¯‚ÒÓ·

 ÌÈ¯·Á‰Â ‰ÁÙ˘Ó‰ ˙¯‚ÒÓ· ˙ÂÓ˘ ˙¯ÎÊ‰ ÒÎË Ì„ÈÏ ÌÈÎ¯ÂÚÂ Ï‡¯˘È ˙ÂÓÁÏÓ¸µ≥ ßÓÚ ¨ÏÈÚÏ˛Æ

˙Â‡ÓˆÚ‰ ÌÂÈ

‰Ê ÌÂÈ· ‰Ó˜Â‰˘ ¨Ï‡¯˘È ˙È„Ó Ï˘ ˙Â‡ÓˆÚ‰ ÌÂÈ ÌÈÂ˘ ÌÈÚÂ¯È‡·Â ÌÈÒÎË· ‚ÂÁ ¯ÈÈ‡· ß‰ ÌÂÈ·

 Á¢˘˙ ˙˘·¸±π¥∏˛Æ

‰¯ËÙ‰ ¨¯ÙÂ˘· ‰ÚÈ˜˙ ÏÏÂÎ ¨Â¯˜Â··Â ˙Â‡ÓˆÚ‰ ÌÂÈ ÏÈÏ· ˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÏÈÙ˙ ˙Â¯Ó‡ ˙ÒÎ‰ ˙È··

ÌÈÈ˜ÏÂ ‰È„Ó‰ Ï‚„ ̇ ‡ ÛÈ‰Ï ÌÈ‚‰Â ̇ È·· Æ‰È„Ó‰ ÌÂÏ˘Ï ‰ÏÈÙ˙Â ÏÏ‰‰ È¯ÂÓÊÓ ̇ ¯ÈÓ‡Â ̇ „ÁÂÈÓ

Æ˙ÂÈ‚È‚Á ˙Â„ÂÚÒ

¯ÓÂÚ· ‚¢Ï

 ‰˘ÂÏ˘Â ÌÈ˘ÂÏ˘‰ ÌÂÈ‰ ‡Â‰ ̄ ÈÈ‡· Á¢È ÌÂÈ¸‚¢ÏΩ˛ ̄ ÓÂÚ‰ ̇ ¯ÈÙÒÏ ¸±≤≤ ßÓÚ ‰‡¯˛Æ‰ÁÓ˘· Â· ÌÈ·¯ÓÂ ̈

Í˘ÓÏ ÍÎ ÌÈ˘ÂÚ˘ ˘ÈÂ ¨‰¯ÈÙÒ‰ ÈÓÈ· ÌÈ‚‰Â‰ ˙ÂÏ·‡‰ È‚‰Ó ÏÎ ˙‡ ÍÏÈ‡Â ‰Ê ÌÂÈÓ ÌÈ˜ÈÒÙÓ‰ ˘È

ÆÔÂÈÒ ˘„ÂÁ ˘‡¯Ï „Ú Â‡ ‰¯ÈÙÒ‰ ÌÂ˙ „Ú ÌÈ‚‰Ó Ì˙Â‡Ï ÌÈ¯ÊÂÁÂ „·Ï· ‰Ê ÌÂÈ

 ‡·ÎÂÎ ¯· „¯Ó Ï‡ Â˙Â‡ ¯Â˘˜Ï Ï·Â˜Ó ÆÌÂ˙ „Ú ¯‰·Â‰ ‡Ï ÌÂÈ‰ Ï˘ ÂÂÈˆÏ ÌÚË‰¸˙˘· ı¯Ù˘

‰¯ÈÙÒÏ ±≥≤˛ÌÂÈ· ÌÈÈ˙Ò ÌÈÈÈ·‰ ÈÓÈÓ ˙¯ÎÂÓ‰ ˙¯ÂÒÓ ÈÙÏ ÆÂÈ„ÈÓÏ˙Â ‡·È˜Ú ß¯ È„È· ÍÓ˙ ¯˘‡ ¨

ÔÂÁˆÈ· ÌÈ„¯ÂÓ‰ ÂÎÊ ‰Ê ÌÂÈ·˘ ÌÈ¯·ÂÒ‰ ˘È Í‡ ¨‡·È˜Ú ß¯ È„ÈÓÏ˙· ÌÈ‡ÓÂ¯‰ Â‚¯‰˘ ‚¯‰‰ ‰Ê

Æ˙Â¯Â„Ï ÂÁÈˆ‰Ï Â˘˜È·˘ Â‰˘ÏÎ

Â· ˙ÂÏÚÏ Â‚‰ Ì‰ Æ˘„Á ÔÎÂ˙ ¯ÓÂÚ· ‚¢Ï ÌÂÈÏ Â˜ˆÈ ¨‰¯˘Ú≠˘˘‰ ‰‡Ó‰ È· ¨˙Ùˆ· ÌÈÏ·Â˜Ó‰

˙ÂÂ˘ ˙Â¯ÂÒÓ ÆÂ„Â·ÎÏ ‰ÁÓ˘Â ‰˙˘Ó Ì˘ ÍÂ¯ÚÏÂ ¨ÔÂ¯ÈÓ· È‡ÁÂÈ ¯· ÔÂÚÓ˘ ß¯ ‡˙‰ Ï˘ Â¯·˜Ï

¨ÌÈÓÂ¯ÓÏ Â˙Ó˘ ‰˙ÏÚ ‰Ê ÌÂÈ· ÆÂ˙¯ÈËÙ ÌÂÈÎ Â‡ ¨‰‡¯Â‰Ï ÔÂÚÓ˘ ß¯ ÍÓÒÂ‰ Â·˘ ÌÂÈÎ ‰Ê ÌÂÈ Â‡¯

 ‰Â˙Á Ï˘ ÌÂÈ ÔÈÚÓÎ ÒÙ˙ ‰Ê „ÂÁÈ‡ Æ˙Â‰ÂÏ‡‰ ÌÏÂÚ·˘ ̇ ÂÎÏÓ ̇ ¯ÈÙÒ ÌÚ ‰„Á‡˙‰ ÂÏÈ‡ÎÂ¸∫˙ÈÓ¯‡·

‡ÏÂÏÈ‰˛Ì‚ ıÂÙ È¢¯‡‰ ÈÓÈÓ ÆÂ·È·Ò ÌÈÎ¯Ú‰ ÌÈÂ˘ ÌÈÒÎË·Â ¯·˜Ï ‰ÈÈÏÚ· ÌÂÈ‰ „Ú ‚ÂÁ ‡Â‰Â 
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Æ‰Â˘‡¯‰ ÌÚÙ· Ì˘‡¯ ̄ Ú˘ ̇ ‡ ̄ ÙÒÏ È„Î ÌÈ˘ ̆ ÂÏ˘ È· ÌÈ· ̄ ÓÂÚ· ‚¢Ï· ÔÂ¯ÈÓÏ ‡È·‰Ï ‚‰Ó‰

≠˙Â‡Â˘ÓÏ ̄ ÎÊ ̈ ˙Â¯Â„Ó ̃ ÈÏ„‰Ï ÌÈ˘ ‰‡ÓÎ ‰ÊÓ ÌÈ‚‰Â ÌÈ‡ÓÂ¯‰ ÏÚ Â‡·ˆÂ ‡·ÎÂÎ ̄ · ÔÂÁˆ „Â·ÎÏ

Æ‰ÏÈÙ˙· Ï˜ ÈÂËÈ· ¯ÓÂÚ· ‚¢ÏÏ ˘È ˙ÒÎ‰ ˙È·· Æ„¯Ó‰ ˙ˆÈ¯ÙÏ ˙Â‡Î ÌÈÓÈ Ì˙Â‡· Â˜Ï„Â‰˘ ˘‡‰

ÌÈÏ˘Â¯È ÌÂÈ

 Ê¢Î˘˙ ¯ÈÈ‡· Á¢Î ÌÂÈ·¸±π∂∑˛Á¯ÊÓ ˙‡ Ï¢‰ˆ ˙ÂÁÂÎ Â˘·Î ¨ÌÈÓÈ‰ ˙˘˘ ˙ÓÁÏÓ Ï˘ ÈÚÈ·¯‰ ÌÂÈ· ¨

˙ÎÏÓÓÏ Ï‡¯˘È ˙È„Ó ÔÈ· ‰ÈÂˆÁ ‰˙È‰ ¯˘‡ ¨¯ÈÚ‰ Ï˘ ‰„ÂÁÈ‡Ï Â‡È·‰Â ˙È·‰ ¯‰ ˙‡Â ÌÈÏ˘Â¯È

ÆÚÂ¯È‡‰ ÔÂÈˆÏ Ê‡Ó ‚ÂÁ ‰Ê ÌÂÈ Æ¯Â¯Á˘‰ ˙ÓÁÏÓ Ê‡Ó Ô„¯È

 ÌÈÏÙÂÏ ‰¯ÎÊ‡ ÈÒÎË ÏÏÂÎ ¨ÌÈÏ˘Â¯È È·Á¯· ÌÂÈ‰ ÔÂÈˆÏ ÌÈÎ¯Ú ÌÈ·¯ ÌÈÚÂ¯È‡¸¯Ó‡ Ì˙¯‚ÒÓ·Â

 ˘È„˜‰¸±∞≤ ßÓÚ ¨ÏÈÚÏ˛˛‰ÏÈÙ˙Â ÏÏ‰‰ ˙‡ ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈÂ˘ ‰È„Â‰ È¯ÂÓÊÓ ÌÈÙÈÒÂÓ ˙ÒÎ‰ È˙·· Æ

Æ˙ÂÈ‚È‚Á ˙Â„ÂÚÒ ÌÈÈ˜ÏÂ ‰È„Ó‰ Ï‚„ ˙‡ ÛÈ‰Ï ÌÈ‚‰Â ˙È·· Æ‰È„Ó‰ ÌÂÏ˘Ï
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ÁÂ„˘ ÒÈÂÔ

˙ÂÚÂ·˘

                  ¢ÌÈËÈÁ ¯Èˆ˜ È¯ÂÎÈ· ¨ÍÏ ‰˘Ú˙ ˙ÂÚÂ·˘ ‚ÁÂ¢¸·Î ¨„Ï ˙ÂÓ˘˛Æ

 ˘Ó¯Á ÏÁ‰Ó ÍÏ ¯ÂÙÒ˙ ˙ÂÚÂ·˘ ‰Ú·˘¢ß‰Ï ˙ÂÚÂ·˘ ‚Á ˙È˘ÚÂ ÆÆÆ ‰Ó˜·

                                                        ¢ÍÈ‰Ï‡ ß‰ ÈÙÏ ˙ÁÓ˘Â ÆÆÆ ÍÈ‰Ï‡¸‡È≠Ë ¨ÊË ÌÈ¯·„˛Æ

¨‰Ê‰ ÌÏÂÚ· ‰È˙Â¯ÙÓ ÌÈÏÎÂ‡˘ ¨Ï‡¯˘ÈÏ ‰¯Â˙ ‰˙È Â·˘ ¨¯Èˆ˜‰ ‚Á ÆÆÆÌÈÏ‚¯ ‰˘Ï˘ ÌÈ‰Ï‡ Ú·˜¢

 ∫¯Ó‡˘¸ËÈ ¨Á ÈÏ˘Ó˛                                        ¢ßÊÙÓÂ ıÂ¯ÁÓ ÈÈ¯Ù ·ÂËß ¸ÊË ¨‡Ï ‰·¯ ˙ÂÓ˘˛Æ

˙ÂÚÂ·˘‰ ‚ÁÏ ˙·ˆÂ˜ ‡Ï ‰¯Â˙‰ ¨‰˘ÚÓÏ ÆÔÂÈÒ· ‰˘È˘· ÏÁ ¨ÌÈÏ‚¯‰ ˙˘ÂÏ˘· È˘‰ ¨˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á

∫¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ˙ÂÂˆÓ·Â ¨ÁÒÙ ≠ ¯Á‡ ‚Á· ÂÏÂÎ ÏÎ ÈÂÏ˙‰ „ÈÁÈ‰ ‚Á‰ Â‰Ê Æ‰˘‰ ÁÂÏ· ÚÂ·˜ ÍÈ¯‡˙

 ÔÒÈ· Ê¢Ë ÌÂÈ ‡Â‰ ¨¯ÓÂÚ‰ ˙‡·‰ ÌÂÈÓ „Á‡ ÌÂÈÂ ˙ÂÚÂ·˘ ‰Ú·˘ ÏÁ ˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á¸·ÂË ÌÂÈ ˙¯ÁÓÓ

ÁÒÙ Ï˘ ÔÂ˘‡¯˛ÌÈ‡Ë·Ó È˘‰ ˙È·‰ ÈÓÈ ˙Â¯ÙÒ·Â ‰¯Â˙· ÂÏ Â˙È˘ ‚Á‰ Ï˘ ÌÈÙÒÂ‰ ÂÈ˙ÂÓ˘ Æ

Æ‰¯Â˙ Ô˙Ó ‚ÁÂ ÌÈ¯ÂÎÈ·‰ ‚Á ¨¯Èˆ˜‰ ‚Á ∫Ì‰ Ì‰·˘ ÌÈÈ¯˜ÈÚ‰ ÆÂ· ÌÈ¯Â˘˜‰ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÂÂ‚Ó ÌÈÎ˙

ÆÈ¯ÂËÒÈ‰Â È‡Ï˜Á ¨ÌÈÂ˘ ÌÈ¯Â˘ÈÓ È˘· ‰Ï‡ ÌÈ‚Á È˘ ÌÈ¯˘Â˜ ˙ÂÚÂ·˘Ï ÁÒÙ ÔÈ·˘ ÌÈÓÈ‰ ÌÈ˘ÈÓÁ

ÔÈ· ‰ÈÈÙÈˆ Ï˘ ÌÈÓÈ ÌÈ˘ÈÓÁ ¨¢¯Èˆ˜‰ ‚Á¢ Ï‡ ¢·È·‡‰ ‚Á¢ ˙‡ ¯˘Â˜ ¨‰¯Â˙‰ ÔÓ ‰ÏÂÚ‰ ¨ÔÂ˘‡¯‰

¨Ï¢ÊÁ ˙Â¯ÙÒÓ ‰ÏÂÚ‰ ¨È˘‰ ¯Â˘ÈÓ‰ Æ¯Èˆ˜Ï ÌÈÈÂ‡¯ Ì‰ ÂÈ‰È Â·˘ ÔÓÊÏ ˙Â„˘‰ ˙Ï˘·‰ ˙È˘‡¯

Æ‰¯Â˙ Ô˙ÓÂ ÈÈÒ ¯‰ „ÓÚÓ Ï‡ ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ ˙‡ ¯˘Â˜

˙˘˘ ¯‡˘ ˙‡ Ì‚ ‰ËÈÁ‰ Ï‡ ÂÙ¯Èˆ Ï¢ÊÁ Ï·‡ ¨ÌÈËÈÁ‰ È¯ÂÎÈ· ˙‡ ˘„˜ÓÏ Â‡È·‰ ˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á·

 Ï‡¯˘È≠ı¯‡ ‰Á·˙˘ Ì‰·˘ ÌÈÈÓ‰¸¯Ó˙Â ˙ÈÊ ¨ÔÂÓÈ¯ ¨‰‡˙ ¨ÔÙ‚ ¨‰¯ÂÚ˘˛ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡¢˘ ÂÚ·˜Â 

 ¢ÔÈÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó ıÂÁ ÌÈ¯ÂÎÈ·¸‚ ¨‡ ÌÈ¯ÂÎÈ· ‰˘Ó˛˙È· „ÓÚ˘Î Æ˙ÂÚÂ·˘· ÏÈÁ˙Ó Ì˙‡·‰ ÔÓÊ˘Â ¨

˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ˙È˘‡¯ ÌÚ Æ˙ÂÈ‚È‚Á·Â ÌÚ ·Â¯· ‚ÂÁ ÌÈ¯ÂÎÈ·‰ ˙‡·‰ ÒÎË ‰È‰ ÂÏÈ˙ ÏÚ ˘„˜Ó‰

˙‚ˆ‰ Ï˘ ÌÈÒÎË ÍÂ¯ÚÏÂ ˙Â„˘‰ Ï‡ ˙‡ˆÏ ÌÈ·¯ ÌÈ·˘ÂÓ·Â ÌÈˆÂ·È˜· Â‚‰ Ï‡¯˘È≠ı¯‡· ˙ÈÂÈˆ‰

ÆÏ‡¯˘ÈÏ ˙ÓÈÈ˜‰ Ô¯˜Ï ‰È¯ÂÎÈ· Ï˘ ˙ÈÏÓÒ ‰¯ÈÒÓÂ ‰Ó„‡‰ ˙·Â˙

¨È˘‰ ÏÏ‰ È„È· ‰˘‰ ÁÂÏ ˘Â·È‚ ÌÚ ≠ Ú·˜ Û‡Â ¨ÌÈ¯ÂÎÈ·‰ ˙ÂÂˆÓ ‰ÏËÂ· ˙È·‰ Ô·¯ÂÁ ¯Á‡Ï

˙‡·‰ ÏÂËÈ· ÌÚ ̄ ˆÂ˘ ÏÏÁ‰ ÆÔÂÂÈÒ· ‰˘È˘· „ÈÓ˙ ÏÂÁÈ ̇ ÂÚÂ·˘‰ ‚Á˘ ≠ ‰¯ÈÙÒÏ ̇ ÈÚÈ·¯‰ ‰‡Ó·

¯‰ „ÓÚÓ ˙‡ ÂÎ¯‡È˙ ¯˘‡ ¨Ï¢ÊÁ ˙Â¯ÙÒ· ˙¯ÊÂÁ‰ ˙¯ÂÒÓ‰ È„È ÏÚ ¨˘„Á ÔÎÂ˙· ‡ÏÓ˙ ÌÈ¯ÂÎÈ·‰

ÔÈ·˘ ÔÓÊ‰ Í˘Ó ∫˙È¯ÂËÒÈ‰ ˙ÂÚÓ˘ÓÏ Ì‚ ˙ÂÚÂ·˘Ï ÁÒÙ ÔÈ·˘ ÌÂÈ‰ ÌÈ˘ÈÓÁ ÂÎÊ ÍÎ Æ‰Ê ÌÂÈÏ ÈÈÒ

ÌÈ¯Ê ÏÂÚÓ Â¯Â¯Á˘ ¨ÌÚ‰ ˙¯ÈˆÈ Ï˘ ÍÈÏ‰˙‰ ÌÏ˘Â‰ ‰Ê ÚÂ¯È‡· Æ‰¯Â˙‰ ˙Ï·˜ ÔÈ·Ï ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈ

ÆÌÈÓ˘ ˙ÂÎÏÓ ÏÂÚ ˙Ï·˜Â

ÏÎ ÌÈ¯Ú ¯‡˘È‰Ï ≠ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÈË¯Ù ˙Â¯‚ÒÓ· Â‡ ˙ÒÎ È˙·· ≠ ÌÈ·¯ ÌÈ‚‰Â ˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á ÏÈÏ·
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 ‰¯Â˙ „ÂÓÈÏ Ì˘Ï ‰ÏÈÏ‰¸¢˙ÂÚÂ·˘ ÏÈÏ ÔÂ˜È˙¢˛ÂÏ Â¯„ÈÒ Û‡˘ ¨ÌÈÏ·Â˜Ó‰ È„È ÏÚ ‚‰Â‰ ‰Ê ‚‰Ó Æ

‚Á‰ ÔÈÈÙ‡˙Ó ˙ÒÎ‰ ˙È·· Æ¯‰ÂÊ‰ ¯ÙÒÂ ÌÈ‡È·‰ ¨‰¯Â˙‰ ÔÓ ÌÈÚË˜ ÏÏÂÎ‰ „ÁÂÈÓ „ÂÓÈÏ ¯„Ò

 ˙Â„ÁÂÈÓ ˙ÂÏÈÙ˙·¸ÏÏ‰‰ Ô‰ÈÈ·˛‚Á· ÌÈÈ˜˙Ó ÔÎ Æ˙Â¯ ˙ÏÈ‚Ó ˙‡È¯˜·Â ˙Â¯·È„‰ ˙¯˘Ú ˙‡È¯˜· ¨

Æ˙ÂÓ˘ ˙¯ÎÊ‰ ÒÎË ‰Ê

·ÏÁ ÈÏÎ‡Ó ˙ÏÈÎ‡· ÔÎÂ ¨ÌÈÁ¯Ù·Â ÔÏÈ‡ ÈÙÚ· Â˙Â‡ Ë˘˜Ï ‚‰Ó· ‡Ë·˙Ó ˙È·· ˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á

Æ‰È·‚Â

 ∫ÔÈÏÈ˘·˙Â ˙Â¯ˆÁ ¨ÔÈÓÂÁ˙ È·Â¯ÈÚÆ±¥≥ ßÓÚ ‰‡¯

˙ÂÚÂ·˘ ·¯Ú· ˙Â¯ ˙˜Ï„‰

˙Â¯‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Ó ‰¯„Ú‰· Í‡ ¨˙È·‰ ˙¯˜ÚÏ ‰¯ÒÓ ÂÊ ‰ÂˆÓ Æ˙Â¯ ˙˜Ï„‰· ÌÈÏ·˜Ó ‚Á‰ ÈÙ ˙‡

 ˙Â¯ È˘ ˜ÈÏ„‰Ï ‚Â‰ ÆÌÈ¯Á‡‰ ˙È·‰ È·Ó „Á‡ Â‡ ‰ÏÚ·¸˙Â¯ ¯ÙÒÓ ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ

¨ÌÈÈ˘ Â‡ „Á‡ ¯ ‰ÓˆÚÏ ‰˜ÈÏ„Ó ˙È·‰ ˙Â·Ó ˙Á‡ ÏÎ˘ ÌÈ‚‰Â‰ Û‡ ˘È Æ˙È·‰ È· ¯ÙÒÓÎ

ÌÈ·¯ ‰Ê ÔÈÈÚ· ÌÈ‚‰Ó‰Â ¨‰Î¯· ‡Ï· Â‡ ‰Î¯··˛Æ

Ì˜ÈÏ„‰Ï ̆ È ≠ ̇ ·˘ È‡ˆÂÓ· ÏÁ ‚Á‰ ÏÈÏ Ì‡ Ï·‡ Æ˙ÂÚÂ·˘ ·¯Ú· ̇ Â¯ ̇ ˜Ï„‰Ï ̄ „‚ÂÓ ÔÓÊ Ú·˜ ‡Ï

 Â‡ ‚Á‰ ˙ÒÈÎ ÈÙÏ ˙Â¯‰ ˙‡ ˜ÈÏ„‰Ï ÌÈ‚‰Â ÌÈ¯˜Ó‰ ¯‡˘· Æ˙·˘‰ ˙‡ˆ È¯Á‡ ˜¯¸È„È ÏÚ

‚ÁÏ Ì„Â˜ ˜Ï„Â‰˘ ¯Ó ˘‡ ˙¯·Ú‰˛Æ‰„ÂÚÒÏ ÍÂÓÒ ¨Â˙ÒÈÎ È¯Á‡ 

∫‰Î¯·‰ ÁÒÂ ‰ÊÂ ÆÌ˙Â‡ ‰˜ÈÏ„Ó ÍÎ ¯Á‡Â ˙Â¯‰ ˙˜Ï„‰ ÏÚ ˙Î¯·Ó ‰˘‡‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀ»

ÏŸ‰ÃÏEœ ˜ÈÕ÷ ¯ŒÆ·«Ë Ì«È Ï

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ÷ ¨ÌŒ‰ŒÁ¤ÈÀÂ »ŸiNŸÓÀÂ »Ÿ‰œbœÚÈÀÏ »ÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

  ראה עמ' 144.הדלקת נרות:
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˙Â¯ ˙˜Ï„‰ ¯Á‡Ï ‰˘‡Ï ‰ÏÈÙ˙

∫ÂÊ ‰ÈÁ˙ Ì‚ ¯ÓÂÏ ˙Â‚‰Â‰ ˘ÈÂ

ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ^È¨‡ ‰Â‰È ¤‰¿Ã‡ È¤‰¿ÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ÷ ¨ÏŒzŸ«ÁÕ˙«‡ Ôœ È¸ÂŸ‡Œ‡  ˙œ÷ÈœÈ˛

ÂŸ‡Œk ˙À·«¯O ÏÃÂ ¨ÈŸœ̇zŒÏ ÔÀÏ» »ŸÎÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÁ ÏÃiœ·«Ë ÌÈœÂ ÌÈÃ‡⁄Î»¯œÂ ¨ÌÈŸœ̇ÊŸkŸ»V

aŸÊœÎŸ·«Ë Ô«¯À·» ‰ŸÎTÀÂ ¨‰Ÿœ̇ÙŸa »BOœÙŸcRÃÈ ˙ŸÚ»÷ÀÂ ‰ŸÁU⁄ÓœÂ ¨ÌÈŸÃ̇÷ŸkÕ÷ ÔŸÎœÈÀŸ̇^

aÕÈÕÂ ̈ »ÈŸÊÃkÕÏ »Ÿ‚ÃcÕa ÏÀœ·» ÌÈŸÕ· ÈÀœÁ ÌÈ⁄ÎÀÓœ» ÌÈŸ«·œ‰«‡ ÌÈ⁄·ÕÈ ̈ ‰Â‰È Èœ‡YÕ‡ È¤‰¿œÌÈ

‡ÃŸ÷Õ‡ È¤ÓŒÊ ̇Œa ̈ ÷CS ÚUÃc ‰Â‰ÈŸ·ÕÓ» ̈ ÌÈNŸ‡œ‡ ÌÈXÈŒ‰ ̇ÀÏ«ÚÀa ÌÃ·» ‰T«zŸÓÃÚ⁄◊œÌÈ

·«Ëœ·» ÌÈŸÎÀÓ ÏŸÏŒÎ‡ŒÚ ˙⁄‰ ˙A«·Ã‡ Æ‡V«aÀpÀ÷ ¨‡ŸÓÃ‡ ÚŒz ˙ŸÁœpÀœ̇a ÈœÊŸ◊ ˙»ÎÀ‰T

ÂŸ·XŸÁT ‰JÕÂ ÏŸÏÕ‡À‡ ‰œ˙«nÕÂ ¨»ÈŸ‰À‡Õ ¯Õ÷ »VŒÈ ‡`œÎŸaŒÏ ‰ŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÂ ¨„Ÿ‰À‡Õ¯

tÀŒÂ ^ÈŸœeÀ÷ÕÚÀ‡ ¨‰ÀÓÕÆÔ

˙ÂÚÂ·˘ ÏÈÏÏ ˘Â„È˜

‰Ï„·‰‰ ˙‡ ˘Â„È˜· ÌÈ·Ï˘Ó ¨˙·˘ È‡ˆÂÓ· ‚Á‰ ÏÈÏ ÏÁ ¯˘‡Î¸ ÌÂÈ ˙˘Â„˜Ï ˙·˘‰ ˙˘Â„˜ ÔÈ·

·ÂË˛ ˙ÂÙÒÂ ˙ÂÎ¯· È˙˘ ˙¯ÈÓ‡ È„È ÏÚ ¸‰Ï„·‰‰ ˙Î¯·Â ˘‡‰ È¯Â‡Ó ˙Î¯·˛˙Â¯Ó‡ ‰Ê ÈÙÏ Æ

 Ê¢‰˜È ÔÓÈÒ ‡Â‰ Ï·Â˜ÓÂ ¨˙ÂÎ¯· ˘ÓÁ ˘Â„È˜·¸ÔÓÊ ¨‰Ï„·‰ ¨¯ ¨˘Â„È˜ ¨ÔÈÈ Ω˛ÆÔ¯„Ò ˙¯ÈÎÊÏ 

∫¯ÓÂ‡Â ÂÈÓÈ „È· ËÚÓ Â˙Â‡ ÌÈ¯Ó ˘„˜Ó‰Â ÚÈ·‚Ï ÔÈÈ ÌÈ‚ÊÂÓ

ÔÙ‚‰ ˙Î¯·

ÒÀ·ŸÓ ÈXÀTÀÂ ÔŸaUÀÀ∫Ô

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀt ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈXÃbÀÙŒÆÔ

ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ ˙Î¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷Œa ¯ÀÁÃa ¯ÀÓ »œkÀÚ ÏÀÂ ¨ÌŸÓ«¯ŸÓÀ»

  ראה עמ' 144.תפילה לאשה:

 ראה עמ' 151. קידוש:
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ÓœkÀÏ ÏÀÂ ¨Ô«÷ŸcNŸ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÆÂÈÃzœzŒÏ ÔÀ‡ ‰Â‰È »¤‰¿Õa »ÈŸ‡Ã‰⁄·ÀÚ«Ó ‰⁄ÌÈD

ÏŸ◊œÓŸÁÀÁ ̈ ‰ÃbœÊ» ÌÈŸÓÃpœÏ ÌÈŸ◊À‡ ̈ Ô«◊ŒÌ«È ̇ ÁÃ‰ ‚ÃgÀ‰ ̇ «Ú»·ÃfŒÊ ̈ ‰ŸÓÃÓ ÔÃzÃ˙T«z ÔÕ¨»

ÓœÊ ̈ ÷CS ‡TOÕÎŒÏ ̄œˆÈœ‡ÈÃÓ ̇œŸ̂ÈTœk ÆÌœ· ÈÀ· »ÀÁÃzYÀÂ Ÿ˙«‡ÀcN »Ã÷ŸzÀÓ œkÀ‰ ÏÀÚÃnœ¨ÌÈ

Ú«Ó»⁄÷EJ ÈBŒa ̂Ÿ◊œÓŸÁÀ·» ‰Ÿ◊À‰ Ô«◊œŸÁÃÏŸzÀa Æ»À‡ _»¯ÃzÀÓ ̈ ‰Â‰È ‰ŸcKÕÈ ÷œ◊Ÿ‡TÕÏ

ÂŸ‰ÃfŸÓÃpœÆÌÈ

∫‰Ï‡ ˙ÂÎ¯· È˙˘ ÌÈÙÈÒÂÓ ˙·˘ È‡ˆÂÓ· ˙ÂÚÂ·˘ ÏÈÏ ÏÁ˘Î

˘‡‰ È¯Â‡Ó ˙Î¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀÓ ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈV«‡À‡ÕÆ÷

‰Ï„·‰‰ ˙Î¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‰ ¨ÌÃnÃ·Ÿcœa ÏÈÕÏ ÷CS ÔÈŸÁ›a ¨ÏÕ¯«‡ ÔÈ

ÏŸÁ›÷Œa ̈ _ÕÈ ÔÈœ◊Ÿ‡TÕÏ ÏÀÚÃnœa ̈ ÌÈÕ‰ Ì«È ÔÈÃgŸ·œÚÈœÏ ÈŸ÷Õ÷ŒÈ ̇ŸÓÕ‰ ÈÃnÃÚ⁄◊Œa Æ‰ÕgHO ÔÈÃ˙

÷ÃaÀÏ ˙œgHOÃ‰ ·«Ë Ì«È ˙œ·ŸcÃÏŸzÀÂ ¨Ÿ‡Œ‰ Ì«È ˙ÃgŸ·œÚÈœÓ ÈœgÕ÷ŒÈ ˙ŸÓÕ‰ ÈÃnÃÚ⁄◊Œ‰

cNÃ÷ŸzÀ‰ ¨œ·ŸcÃÏŸzÀÂ ŸcNÃ÷ŸzÀ‡ ŒÚ ˙ÃnŸÈ ^œ◊Ÿ‡TÕa ÏœgHOÀŒ̇a Æ^À‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰

‰ÃnÃ·Ÿcœa ÏÈÕÏ ÷CS ÔÈŸÆ÷CS

ÔÓÊ‰ ˙Î¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ÷ ¨ÌŒ‰ŒÁ¤ÈÀÂ »ŸiNŸÓÀÂ »Ÿ‰œbœÚÈÀÏ »ÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰

ÆÔÈÈ‰ ÔÓ ÌÈ˙Â˘Â

¢‡ÈˆÂÓ‰¢ ˙Î¯·Â ÌÈÈ„È ˙ÏÈË ∫Æ±µ≥ ßÓÚ ‰‡¯

∫˙ÂÚÂ·˘Ï ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· Æ±∑¥ ßÓÚ ‰‡¯
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˙ÂÚÂ·˘Ï ‡·¯ ‡˘Â„È˜

∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÚÈ·‚Ï ÔÈÈ ÌÈ‚ÊÂÓ

‡ÕlŒÚ«Ó ‰⁄Ó ‰Â‰È ÈBœ‡TOÕ÷CS È‡ ⁄÷Œz ¯œ‡ »‡YO›̇Àa ÌŸÚ«Ó⁄∫Ì@

ÂÃÈŸaAÕÓ ¯›÷Œ‡ ‰ŒÚ«Ó ˙⁄‡ ‰Â‰È ÈBŒa ÏŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ∫Ï

ÔÙ‚‰ ˙Î¯·

ÒÀ·ŸÓ ÈXÀTÀÂ ÔŸaUÀÀ∫Ô

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀt ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈXÃbÀÙŒÆÔ

ÆÔÈÈ‰ ÔÓ ÌÈ˙Â˘Â

˙ÂÚÂ·˘ È‡ˆÂÓÏ ‰Ï„·‰

∫ÌÈÎ¯·ÓÂ ÚÈ·‚Ï ÔÈÈ ÌÈ‚ÊÂÓ

ÔÙ‚‰ ˙Î¯·

ÒÀ·ŸÓ ÈXÀTÀÂ ÔŸaUÀÀ∫Ô

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀt ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈXÃbÀÙŒÆÔ

‰Ï„·‰‰ ˙Î¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‰ ¨ÌÃnÃ·Ÿcœa ÏÈÕÏ ÷CS ÔÈŸÁ›a ¨ÏÕ¯«‡ ÔÈ

ÏŸÁ›÷Œa ¨_ÕÈ ÔÈœ◊Ÿ‡TÕÏ ÏÀÚÃnœa ¨ÌÈÕ‰ Ì«È ÔÈÃgŸ·œÚÈœÏ ÈŸ÷Õ÷ŒÈ ˙ŸÓÕ‰ ÈÃnÃÚ⁄◊Œa Æ‰À_»¯

‡ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃnÃ·Ÿcœa ÏÈÕÏ ÷CS ÔÈŸÁ›ÆÏ

ÆÔÈÈ‰ ÔÓ ÌÈ˙Â˘Â

ויקרא כג, ד

ויקרא כג, מד

  ראה עמ' 186.קידושא רבא:

  ראה עמ' 210.הבדלה:
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ÁÂ„˘ ˙ÓÂÊ

ÊÂÓ˙· Ê¢È

ÌÚÏ ÌÁÏ ‰È‰ ‡ÏÂ ¯ÈÚ· ·Ú¯‰ ˜ÊÁÈÂ ˘„ÂÁÏ ‰Ú˘˙· ÈÚÈ·¯‰ ˘„ÂÁ·¢ 

                                           ¢¯ÈÚ‰ Ú˜·˙Â Æı¯‡‰¸Ê≠Â ¨· ‰ÈÓ¯È˛Æ

‰¯Â˙‰ ̇ ‡ ÒÂÓÂËÒÂÙ‡ Û¯˘Â ̈ ¯ÈÚ‰ ‰Ú˜·Â‰Â ̈ „ÈÓ˙‰ ÏË·Â ̇ ÂÁÂÏ‰ Â¯·˙˘ ÊÂÓ˙· ̄ ˘Ú ‰Ú·˘·¢

                                                                    ¢ÏÎÈ‰· ÌÏˆ „ÈÓÚ‰Â¸Â ¨„ ˙ÈÚ˙ ‰˘Ó˛Æ

 ÌÂˆ ÌÂÈ ‡Â‰ ÊÂÓ˙· ¯˘Ú≠‰Ú·˘¸ËÈ ¨Á ‰È¯ÎÊ ≠ ‡¯˜Ó·˘ ¢ÈÚÈ·¯‰ ÌÂˆ¢˛˙ÂÓÂÁ ˙Ú˜·‰ ¯ÎÊÏ 

 ÔÂ˘‡¯‰ ˙È·‰ ÈÓÈ· ¨Ï·· ÍÏÓ ¯ˆ‡„ÎÂ· ˙Â‡·ˆ È„È≠ÏÚ ÌÈÏ˘Â¯È¸‰¯ÈÙÒ‰ ÈÙÏ µ∏∂˛Æ

 Â‰ÈÓ¯È ¯ÙÒ·¸Ê≠Â ¨·˛ÌÂˆ‰ Ú·˜ ÔÎ‡ ‰Ê ÍÈ¯‡˙·Â ¨ÊÂÓ˙· ßË· ‰Ú˜·Â‰ ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÓÂÁ˘ ¯ÙÂÒÓ 

¨ÊÂÓ˙· Ê¢È· ¯ÈÚ‰ ˙ÓÂÁ ‰Ú˜·Â‰ ÂÎÏ‰Ó·˘ ¨È˘ ˙È· Ô·¯ÂÁ ¯Á‡Ï Í‡ ÆÔÂ˘‡¯ ˙È· Ô·¯ÂÁ ¯Á‡Ï

¢ÂÏ ¯ÂÓÁ È˘ ˙È· Ô·¯ÂÁ„ ÌÂ˘Ó¢ ‰Ê ÍÈ¯‡˙· ˙ÂÚ˙‰Ï ÂÏÁ‰ ¸· ¨ËÓ ÌÈÈÁ Á¯Â‡ ÍÂ¯Ú ÔÁÏÂ˘˛Æ

 ∫Ï‡¯˘È ÌÚÏ ÌÈ˘˜ ˙ÂÚ¯Â‡Ó ‰˘ÈÓÁ ‰Ê ÌÂÈ· ÂÚ¯È‡ ‰˘Ó‰ ÈÙ ÏÚ¸‡˛˙ÂÁÂÏ ˙‡ ¯·˘ Â·¯ ‰˘Ó 

 ªÏ‚Ú‰ ‡ËÁ· ÌÚ‰ ‡ËÁ ÈÎ Â˙Â‡¯· ̇ È¯·‰¸·˛˙È¯Á˘· ÌÂÈ ÏÎ· ̆ „˜Ó‰ ̇ È·· ·¯˜Â‰˘ ̈ „ÈÓ˙‰ Ô·¯˜ 

 ªÒÂÏ·ÂËÒÈ¯‡Â ÒÂ˜¯Â‰ ̈ ÌÈ‡ÂÓ˘Á‰ ÌÈÁ‡‰ ̇ ÓÁÏÓ ̇ ÙÂ˜˙· ÏËÂ· ̈ ÌÈ·¯Ú‰ ÔÈ·Â¸‚˛˙ÂÓÂÁ ÂÚ˜·Â‰ 

 È˘‰ ˙È·‰ ˙‡ Â·È¯Á‰Â ÌÈÏ˘Â¯È ÏÚ Â¯ˆ ¯˘‡ ¨ÌÈ‡ÓÂ¯‰ È„È ÏÚ ÌÈÏ˘Â¯È¸‰¯ÈÙÒÏ ∑∞ ˙˘·˛Â‰Ê Æ

 ª‰Ê ÌÂÈÏ ÌÂˆ‰ Ú·˜ ÂÈ‚·˘ È¯˜ÈÚ‰ Ú¯Â‡Ó‰¸„˛˘È‡‰ Ï˘ Â˙Â‰Ê Æ‰¯Â˙‰ ˙‡ Û¯˘ ÒÂÓÂËÒÂÙ‡ 

‰ÈÈ˘‰ ‰‡Ó· ÒÙÈÙ‡ ÒÂÎÂÈË‡ ÈÓÈ· ̄ ·Â„Ó˘ ÌÈ¯Â·Ò‰ ̆ È Æ˙ÂÚÂ„È ÔÈ‡ ̄ ·„‰ ̆ Á¯˙ ‰· ‰ÙÂ˜˙‰Â

 ª‰¯ÈÙÒÏ µ∂ ˙˘· ÒÂÓÂ˜ ÈÓÂ¯‰ ·Èˆ‰ Ï˘ Â˙ÙÂ˜˙· Â‡ ¨‰¯ÈÙÒ‰ ÈÙÏ¸‰˛¨ÏÎÈ‰· ÌÏˆ „ÓÚÂ‰ 

Â‰È˜ÊÁ Ô· ‰˘Ó ÍÏÓ‰ „ÈÓÚ‰˘ ÌÏˆÏ ‰ÂÂÎ‰˘ ÌÈ¯Â·Ò‰ ˘È Í‡ ¨ÒÂÓÂËÒÂÙ‡ Â˙Â‡ È„È≠ÏÚ ‰‡¯Î

 Ò¢‰ÙÏ ˙ÈÚÈ·˘‰ ‰‡Ó· ¨ÔÂ˘‡¯‰ ˙È·‰ ÈÓÈ·¸Ê ¨‡Î ·≠ÌÈÎÏÓ˛Æ

˙ÂÁÈÏÒ ÌÈ¯ÓÂ‡ ̇ ÒÎ‰ ̇ È·· ÆÌÈ·ÎÂÎ‰ ̇ ‡ˆ „Ú ̄ Á˘‰ ̇ ÂÏÚÓ ÌÂˆ Ï˘ ÌÂÈ ‡Â‰ ÊÂÓ˙· ̄ ˘Ú≠‰Ú·˘

Æ‰ÏÈÙ˙· ÌÈ„Á‡ ÌÈÈÂÈ˘ ÌÈÏÁÂ ÌÂˆ‰ ̇ ÂÓÈÏ ̇ „ÁÂÈÓ‰ ‰‡È¯˜‰ ̇ ‡ ‰¯Â˙· ÌÈ‡¯Â˜ ̈ ‰Ê ÌÂÈÏ ̇ Â„ÁÂÈÓ
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¢ÌÈ¯ˆÓ‰ ÔÈ·¢

Ó‰ ÔÈ·¢ ÈÓÈ ÌÈÏÈÁ˙Ó ÊÂÓ˙· Ê¢ÈÓŸ Ô·¯ÂÁ‰ ÏÚ ̇ ÂÏ·‡‰ ÈÓÈ ≠ ¢ÌÈ¯ˆ¸¢˙ÂÚÂ·˘‰ ̇ ˘ÂÏ˘¢ Ì‚ ÌÈ‡¯˜‰˛

¢ÌÈ¯ˆÓ‰ ÔÈ· ‰Â‚È˘‰ ‰ÈÙ„Â¯ ÏÎ¢ ∫·Â˙Î· ÂÏ‡ ÌÈÓÈÏ ÈÂÈÎ‰ Ï˘ Â¯Â˜Ó Æ·‡· ‰Ú˘˙Ï „Ú ÌÈÎ˘Ó‰

¸ ˙„ÂÎÏÓ· ∫ÂÈÈ‰¸‚ ¨‡ ‰ÎÈ‡˛˛Æ

¨‰ÁÓ˘ Ï˘ ˙Â„ÂÚÒ ÌÈ˘ÂÚ ÔÈ‡ ¨˙ÂÂ˙Á Ì‰· ÌÈÎ¯ÂÚ ÔÈ‡ Æ˙ÂÏ·‡ È‚‰Ó ÌÈ‚‰Â ¢ÌÈ¯ˆÓ‰ ÔÈ·¢ ÈÓÈ·

‰Ú˘˙Ï ·‡· ß‡ ÔÈ·˘ ÌÈÓÈ· ÆÁÏ‚˙‰Ï Â‡ ¯Ù˙Ò‰Ï ‡Ï˘ ÌÈ‚‰Â‰ Û‡ ˘ÈÂ ¨˘„Á „‚· ÌÈ˘·ÂÏ ÔÈ‡

 ·‡·¸¢ÌÈÓÈ‰ ˙Ú˘˙¢˛Ì‰· ÌÈÏÎÂ‡ ÔÈ‡Â ¨¢‰ÁÓ˘· ÌÈËÚÓÓ ·‡ ÒÎ˘Ó¢ ≠ ‰‡È˘Ï ˙ÂÏ·‡‰ ‰ÚÈ‚Ó 

 ÔÈÈÂ ¯˘·¸‰¯˜Ó ÌÂ˘· ˙ÂÏ·‡ Â· ÌÈ‚‰Â ÔÈ‡˘ ¨˙·˘‰ ÌÂÈ· ‡ÈˆÂ‰Ï˛Æ
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ÁÂ„˘ ‡·

·‡· ‰Ú˘˙

˙‡Â ß‰ ̇ È· ̇ ‡ ÛÂ¯˘ÈÂ ÆÆÆ Ô„‡¯ÊÂ· ‡· ÆÆÆ˘„ÂÁÏ ̄ Â˘Ú· È˘ÈÓÁ‰ ̆ „ÂÁ·Â¢

¢ÆÆÆ˘‡· Û¯˘ ÏÂ„‚‰ ˙È· ÏÎ ˙‡Â ÌÈÏ˘Â¯È È˙· ÏÎ ˙‡Â ÍÏÓ‰ ˙È·

¸‚È≠·È ¨· ‰ÈÓ¯È˛Æ

˙È·‰ ·¯ÁÂ ¨ı¯‡Ï ÂÒÎÈÈ ‡Ï˘ ÂÈ˙Â·‡ ÏÚ ¯Ê‚ ∫·‡· ‰Ú˘˙· ÆÆÆÂÈ˙Â·‡ ˙‡ ÂÚ¯È‡ ÌÈ¯·„ ‰˘ÈÓÁ¢

                                    ¢¯ÈÚ‰ ‰˘¯ÁÂ ¯˙È· ‰„ÎÏÂ ¨‰È˘·Â ‰Â˘‡¯·¸Â ¨„ ˙ÈÚ˙ ‰˘Ó˛Æ

 ·‡· ‰Ú˘˙¸ ¢È˘ÈÓÁ‰ ÌÂˆ¢ ‰È¯ÎÊ ‡È·‰ È¯·„· ‡¯˜‰¸ËÈ ¨Á˛˛˙È· Ô·¯ÂÁ ¯ÎÊÏ ÌÂˆ ÌÂÈ ‡Â‰ 

 ·‡· ‰¯˘Ú· ‰È‰ ÂÓˆÚ Ô·¯ÂÁ‰˘ Û‡ Æ˘„˜Ó‰¸ÊË≠·È ¨· ‰ÈÓ¯È˛ÈÙÏ ¨˘„ÂÁ· ‰Ú˘˙Ï ÌÂˆ‰ Ú·˜ ¨

‰ÓÏÂ ¨ÂÈ‰ÂÏ‡ ˙È· Û¯˘ Â·˘ ¨È¯È˘Ú· ÌÈÚ˙Ó ÂÈ‰˘ ‰È‰ ÔÈ„·¢ ∫Â˙ÏÈÁ˙ ˙‡ ÔÈÈˆÓ‰ ÌÂÈ‰ ‡Â‰˘

Â· Â˙Èˆ‰ ÈÚÈ˘˙· ¨Â· ÌÈ¯˜¯˜Ó ÂÈ‰ ÈÈÓ˘· ¨ÂÎÂ˙Ï ÂÒÎ ÈÚÈ·˘· ∫˙ÂÚ¯ÂÙ‰ ‰ÏÁ‰ Â·˘ øÈÚÈ˘˙·

 ¢ÆÆÆÛ¯˘ È¯È˘Ú·Â ¯Â‡‰ ˙‡¸ Ë ¨„ ˙ÈÚ˙ ÈÓÏ˘Â¯È¸‚¢Ú≠·¢Ú ËÒ˛˛È‚‰Ó· ÍÈ˘Ó‰Ï ÌÈ‚‰Â ¨˙‡Ê ÌÚ Æ

ÆÌÂÈ‰ ˙ÂˆÁ „Ú ·‡· ‰¯˘Ú· Ì‚ ˙ÂÏ·‡‰

 ∫ÌÈ¯·„ ‰˘ÈÓÁ Ï‡¯˘È ÌÚÏ ‰Ê ÌÂÈ· ÂÚ¯È‡˘ ÂÈÈˆ Ï¢ÊÁ¸‡˛ı¯‡Ï ÒÎÈÈ ‡Ï˘ ¯·„Ó‰ ¯Â„ ÏÚ ¯Ê‚ 

 ªÌÈÏ‚¯Ó‰ ‡ËÁ ÏÚ ˘ÂÚÎ ¨Ï‡¯˘È¸·˛È„È≠ÏÚ ‰¯ÈÙÒ‰ ÈÙÏ µ∏∂ ˙˘· ÔÂ˘‡¯‰ ˘„˜Ó‰ ˙È· ·¯Á 

 ªÏ·· ÍÏÓ ¯ˆ‡„ÎÂ· Ï˘ ÂÈ˙ÂÏÈÁ¸‚˛ÌÈ‡ÓÂ¯‰ È„È ÏÚ ‰¯ÈÙÒÏ ∑∞ ˙˘· È˘‰ ˘„˜Ó‰ ˙È· ·¯Á 

 ªÒÂËÈË Ï˘ Â˙Â˘‡¯·¸„˛ ª‰¯ÈÙÒÏ ±≥µ ˙˘· ‡·ÎÂÎ ¯· „¯Ó ÔÂÏ˘Î ¯Á‡Ï ¯˙È· ¯ÈÚ‰ ‰·¯Á ¸‰˛

˙ÈÈ·Ï Ú˜¯˜‰ ˙‡ ¯È˘Î‰Ï È„Î ¨‡·ÎÂÎ≠¯· „¯Ó ¯Á‡Ï ÌÈ‡ÓÂ¯‰ È„È ÏÚ ‰˘¯Á ÌÈÏ˘Â¯È ¯ÈÚ‰

Æ˘„˜Ó‰ ÌÂ˜Ó· ¯ËÈÙÂÈÏ ÏÎÈ‰

˙‡ˆ ¯Á‡Ï ˙¯ÁÓÏ ˙ÓÈÈ˙ÒÓÂ ·‡· ßÁ ÌÂÈ Ï˘ ‰ÓÁ‰ ˙ÚÈ˜˘ ÈÙÏ ‰ÏÈÁ˙Ó ·‡· ‰Ú˘˙ ˙ÈÚ˙

˙Â˘È‡ ÈÒÁÈÂ ¯ÂÚ ÈÏÚ ˙ÏÈÚ ¨ÔÓ˘· ‰ÎÈÒ ¨ÛÂ‚‰ ˙ˆÈÁ¯ ¨‰ÈÈ˙˘ ¨‰ÏÈÎ‡ ‰· ÌÈ¯ÂÒ‡ ÆÌÈ·ÎÂÎ‰

¸¢‰ËÈÓ‰ ˘ÈÓ˘˙¢˛ÆÌÂÏ˘ ˙Î¯·· Â‰Ú¯ ˙‡ ˘È‡ ÌÈÎ¯·Ó ‡ÏÂ ÌÈÏ·‡Î ÌÈ‚‰Â ÔÎ ÂÓÎ Æ

ÌÈ‡¯Â˜Â Ï·‡ ˙Â‡Ï ˘„Â˜‰ ÔÂ¯‡Ó ˙ÎÂ¯Ù‰ ˙‡ ÌÈ¯ÈÒÓ ¨˙ÒÎ‰ ˙È·· ÌÈÒÎ˙Ó ·‡· ‰Ú˘˙ ÏÈÏ·

ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈ·˘ÂÈ ‰‡È¯˜‰ Í˘Ó· ÆÌÈÏ˘Â¯È Ï˘ ‰ÂÓÓ˘Â ‰·¯ÂÁ ˙‡ ˙¯‡˙Ó‰ ¨‰ÎÈ‡ ˙ÏÈ‚Ó ˙‡

¸ÍÂÓ ˘‚¯„ ÏÚ Â‡˛ÌÈ„ÓÂÏ ÔÈ‡ ·‡· ‰Ú˘˙· Æ˙ÂÈ˜ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˙¯ÁÓÏ˘ ¯˜Â·· ÔÎÂ ‰ÏÈÙ˙‰ ¯Á‡Ï Æ

 Ô·¯ÂÁ‰ ÈÈÈÚÂ ˙ÂÏÈ·‡ ÈÈ„ ÌÈ„ÓÂÏ Í‡ ¨‰· ˜ÂÒÈÚ·˘ ‰ÁÓ˘‰ ÌÂ˘Ó ¨‰¯Â˙¸˙Â„‚‡Â ‰ÎÈ‡ ˘¯„Ó

Â‰ÈÓ¯È ¯ÙÒ·˘ ‰ÁÎÂ˙‰ È˜¯ÙÂ ·ÂÈ‡ ¯ÙÒ ¨„ÂÓÏ˙·˘ Ô·¯ÂÁ‰˛‰Á„ ¨˙·˘ ÌÂÈ· ÏÁ ·‡· ßË Ì‡ Æ

Æ˙·˘ È‡ˆÂÓ· ÏÈÁ˙ÓÂ ÔÂ˘‡¯ ÌÂÈÏ ÌÂˆ‰
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˙˜ÒÙÓ ‰„ÂÚÒ

ÌÈÓÈÈÒÓÂ ÌÂˆ‰ ÈÙÏ˘ ‰„ÂÚÒ‰ ˙‡ ÌÈ„ÚÂÒ ˙Â¯ÁÂ‡Ó‰ ÌÈ¯‰ˆ‰ ¯Á‡ ˙ÂÚ˘· ·‡· ‰Ú˘˙ ·¯Ú·

ÌÈ„ÈÙ˜Ó‰ ̆ ÈÂ ̈ ÔÈÈÂ ̄ ˘· ‡Ï ̄ ˜ÈÚ· ̈ ÌÈ·¯ ÌÈÏÎ‡Ó ÌÈÏÎÂ‡ ‡Ï ÂÊ ‰„ÂÚÒ· Æ‰ÓÁ‰ ̇ ÚÈ˜˘ ÈÙÏ ‰˙Â‡

 ÌÈˆÈ·Â ÌÈÎÚÎ ̈ ÌÈ˘„Ú ÔÂ‚Î ÌÈÏÎ‡Ó Â‡ „·Ï· „Á‡ ÏÈ˘·˙ ÏÂÎ‡Ï¸ÌÈÏÓÒÓ‰ ‰ÏÂ‚Ú Ì˙¯Âˆ˘ ÌÈÏÎ‡Ó

ÌÏÂÚ· ¯ÊÂÁ Ï‚Ï‚Î ‡È‰˘ ˙ÂÏ·‡‰ ˙‡˛‰„ÂÚÒ· ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· Æ¯Ù‡· ˙Ù‰ ˙‡ ÏÂ·ËÏ ÌÈ‚‰Â‰ ˘È Æ

ÆÏÂÁ ÌÂÈ·Î ‡È‰ ÂÊ

˙ÂÈ˜

ÈÓÈ· ÌÈ¯Ó‡‰ ÌÈËÂÈÙ ¨ÌÈÂ˘ ÌÈËÈÈÙ È„È ÏÚ ˙ÂÂ˘ ˙ÂÙÂ˜˙· Â¯·ÂÁ˘ Ï·‡ ÈËÂÈÙ ÌÈÂÎÓ ‰Ê Ì˘·

‰Ú˘˙Ï Â¯·Á˙˘ ˙ÂÈ˜Ï ÂÙÒÂ ÌÈÓÈ‰ ˙ˆÂ¯Ó· Æ„ÁÂÈÓ ‰‚Â ÔÁÏ· ¨·‡· ‰Ú˘˙· ¯˜ÈÚ·Â ˙ÈÚ˙

¯· „¯Ó ¯Á‡Ï ˙ÂÎÏÓ È‚Â¯‰ ˙¯˘Ú ÏÚ ‰È˜ ÔÂ‚Î ¨ÌÈ¯Á‡ ˙Â„Ó˘·Â ˙ÂÙÈ„¯· Â˜ÒÚ˘ ˙ÂÈ˜ ·‡·

 Â¢˙˙ ˙Â¯Ê‚ ÏÚ ¨‡·ÎÂÎ¸·Ïˆ‰ ÈÚÒÓ˛ÈÏÏÁ ¯ÎÊÏ ˙ÂÈ˜ Ì‚ ÌÈ¯ÓÂ‡‰ ˘È ÂÈÓÈ·Â ¨„¯ÙÒ ˘Â¯È‚ ÏÚÂ 

Æ‰‡Â˘‰

Æ‰Ê È˙Â¯ÙÒ ‚ÂÒ· ÌÈ˘Ó˘Ó‰ ˙Â¯Âˆ‰Â ÌÈ‡˘Â‰ ˙Ó‚„‰ Ì˘Ï ¨˙ÂÈ˜‰ ÔÓ ˙Á‡ ˙‡·ÂÓ ÔÏ‰Ï

ÊŸÎ›Ó ‰Â‰È ¯Œ‰ ‰ÀÈÀÏ ‰ÀÆ»È«‡ Ø‰ ÃaœËÈÀ‡Y» ‰Õ‡ ‰ŒÁ ˙ŒtYÀÕ̇Æ»

Ó È«‡Œ‰ ‰ÀÈÀÏ ‰À» ¸Ï¢‰Ó‡Ω˛

ÃÁ⁄ÏÀÕ̇ »Œ‰ŒÙŸÎÀÏ ‰ŸÊÀÆÌÈXÈ«‡ Øa ÀzÕÏ »ÈŸÀÎŸ  ÆÌÈXÏ¢‰Ó‡

ÈŸÓ«˙œ‰ ÌÈÀÈœÂ »ÈŸ‡Õ‡ ÔÈÀÆ·È«‡ ØÂ Ÿ‡œ˙«nÕÓ »ÈŸ«˜Ÿa ˙«ŸÁ›‡ ÷CÀ Æ· Ï¢‰Ó‡

ÓÕÓÈÕa »ÈŸÎŒÒŒ÷ ÛÀœ̇Æ»ÈÈ«‡ Øk œ Èœ‰ _»qÃnÃÈœa ÌÀÊœ  Æ»ÈÏ¢‰Ó‡

ÚÃˆ ÏÃeÀ »V‡œcYÀÙŸÆ»È«‡ Øk œ◊ ÈœŸ‡ÃÁ ˙œpÀÙ@T ÌŸ  Æ»Ï¢‰Ó‡

 נאלצנו לשלם לזרים שישבו על אדמותינו בעד המים שהיו מימינו בכסף שתינו:  עברה לידיהם של זרים.   נהפכה לזרים:     ∞  
.]משנה סוכה ד, א[ יציקת מים על גבי המזבח בשעת הקרבת התמיד של שחרית, בשבעת ימי החג      נסוך המים:בבורותינו.   

פרק[ מחברה של קינה זו לא ידוע, והיא עוקבת אחר פסוקי הקינה החמישית במגילת איכה      זכר ה':

, תוך שהיא מרחיבה ומוסיפה חטאים שונים המסבירים את זוועות החורבן על פי העקרון של מידה]ה

כנגד מידה. כל אחד מטורי הקינה, ששתי צלעיותיו חורזות זו עם זו, מסתיים במשפט החוזר "אוי מה

היה לנו".
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ÓœŸ̂ÈUœ ÌÀÃ̇È »pÀÆ„È«‡ ØÂ Ÿ‡Ãˆ ¯»gÀk »@ŸÃ̂iÀ  Æ„Ï¢‰Ó‡

‡⁄·›Õ̇Á »ÈÀËŸÂ »‡Ÿ‡ÕÈÀÆÌÈ«‡ ØÂ Ã‡⁄ÃÁŸ·«Ò »ŸÏœ‡ ÌÈŒÚ ˙⁄ÂaÀ ÆÌ Ï¢‰Ó‡

Ú⁄·ÀÓ ÌÈDÀ÷Ÿ· »ÏÀÆ»È«‡ Øk œ÷ ÈœÁ»lÃÚ ⁄·Àa ÌÈDœhÃÏŸ  Æ»Ï¢‰Ó‡

aŸÃÙŸ÷Õ »À·œÏ ‡ÈÃÁŸÓÕÆ»È«‡ Øk œÙJ ÈÃŸ̂Ó »ÕÚÀœÈ ÈÀ Æ»BÏ¢‰Ó‡

k »V«ÚŸÃ̇ ¯»pœÎŸÓÀÆ»¯È«‡ Øk œÎ ÈŸa Ì@«·Ÿ‰ Ô«ÏJÕÓœ  Æ»¯ÈÏ¢‰Ó‡

À÷œa ÌÈŸœ̂Ú Ô«iœÆ»pÈ«‡ Øk œ‡ ÈÕ÷Œ‡ ˙œË ÷ÈœnŸÂ »‡ŸÊœ Æ»p Ï¢‰Ó‡

◊Àa ÌÈXŸÈÀ Ì@œŸ̇Æ»ÏÈ«‡ Øk œ‚ ÈŸÊÕÏÃÚ ˙ÀœÁ ÈÀÓŸÂ »ÒŸ‚ÀÊŸ  Æ»ÏÏ¢‰Ó‡

aÃË ÌÈX»ÁŸ Ô«ÁÀ◊ÀÆ»‡È«‡ Øk œa ÈŸ·Õ«Ê ˙ÈÀ ‰œÓŸÀ̂  Æ»‡Ï¢‰Ó‡

ÊŸLœÓ ÌÈœgÃÚÃ÷ ¯À·ÀÆ»˙È«‡ Øk œÓ Èœ÷ŸtÃÈ ËÀÂ Ì«˙Ÿ‡ÃÏŸÓÀÀÚ ‰œeŸ  Æ»˙Ï¢‰Ó‡

÷À·ÃÓ ˙ŸÏ ◊«◊œaÕÆ»È«‡ Øk œ Èœ·ŸËŸÏ«Ú »ÏÕ‚Y ÈÀÏÕ  Æ»ÈÏ¢‰Ó‡

ÀÙŸÏÀÚ ‰⁄ËŒ÷‡] ˙WÕÆ»È«‡ Øk œ Èœ◊Ÿa ÛUÕÓ ˙ÈœcOÀ÷Õ  Æ»Ï¢‰Ó‡

ÚÃÊ ÏŒ‰ ‰ÀÈÀÂ@ ‰ŒÏ ‰œaÕÆ»È«‡ Øk œ È‹hÃk ÏŸÓ „«·Ã‡⁄ÂÃiÕ  Æ»Ï¢‰Ó‡

ÚÃ‰ ÏÃˆ ¯œ÷ Ô«iŒgÀÓÕÆÌÈ«‡ Øk œ ÈœzÃÚ ÔÀÏÀ÷ ÂÈœÓ ı»wŸÓ«÷Õ  ÆÌÏ¢‰Ó‡

‡ÃzÀÏ ‰Â‰È ‰ŸÏ«ÚÀz ÌÕ÷Õk ·œÒŸ‡⁄Ï ^ŸÂ ¯«„À∫¯«„

ÏÀnÀÏ ‰ÀŒÃ̂z Áœ÷ŸkÀÁÕz »ÃÚÃÊŸ·ÕÏ »Ÿ‡›È _WÀÓœ∫ÌÈ

‰⁄÷œ·ÈÕ‡ ‰Â‰È »ÕÏŒÂ ^ÈŸÀ·»÷ÀÁ ‰ÃcÕÈ ÷ÀÓÕk »ÈŸ∫ÌCM

kœ‡ ÈœÓ ÌÀ‡›Ó ÒŸ‡ÃÒŸzÀˆJ »ÃÙŸzÀÚ ÀÏÕÚ »ÈÃÓ „Ÿ‡›∫„

‰⁄÷œ·ÈÕ‡ ‰Â‰È »ÕÏŒÂ ^ÈŸÀ·»÷ÀÁ ‰ÃcÕÈ ÷ÀÓÕk »ÈŸ∫ÌCM

 המצוה לשלח עבד עברי לחופשי לאחר שש שלוח עבדים:  הושטנו ידינו למצרים בבקשת עזרה.   מצרים נתנו יד:
  מנענו אתקפצנו... ידנו:  בסכנת נפשות.   בנפשנו:.   ]שמות כא, א; ויקרא כה, לט-מ[שנות עבודה או בשנת היובל 

החליפו בקלון המירו:.   ]על-פי הושע ד, ז[  התורה או ה' כבודם:   נתחממו, יבשו ונצטמקו מחום.  נכמרו: עזרתנו.  
  פסקו מלשבת בשערי העיר,משער שבתו:  הוטל עליהם לסובב אבני ריחיים כבדות.   טחון נשאו:   בעבודה זרה.

הלשון[ אליל, פסל המוקדש לעבודה זרה  שקוץ משומם:  כינוי לבית המקדש.   מאוינו:שבהם שפטו את העם.   
  שהרי גם אם מאסת בנו, כבר הענשת     כי אם וכו': מלכותך קיימת לעולם.        כסאך לדור ודור:.   ]בעקבות דניאל יא, לא

אותנו עד מאד.
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·‡· Â¢Ë

Ô‰·˘ ¨ÌÈ¯ÂÙÈÎ‰ ÌÂÈÎÂ ·‡· ¯˘Ú ‰˘ÈÓÁÎ Ï‡¯˘ÈÏ ÌÈ·ÂË ÌÈÓÈ ÂÈ‰ ‡Ï¢

 ˙ÂÏÂÁÂ ÆÆÆ Ô·Ï ÈÏÎ· ˙Â‡ˆÂÈ ÌÈÏ˘Â¯È ˙Â·¸˙Â„˜¯Ó˛¢ÌÈÓ¯Î· 

¸Á ¨„ ˙ÈÚ˙ ‰˘Ó˛Æ

‡Ï‡ ‰˘‡‰ ÔÈ‡˘ ¨ÈÙÂÈÏ ÌÎÈÈÚ Â˙ ∫˙Â¯ÓÂ‡ ÂÈ‰ Ô‰·˘ ˙ÂÈÙ‰ÙÈ‰ ÆÌ˘Ï ‰Ù ‰˘‡ ÂÏ ÔÈ‡˘ ÈÓ¢

˙ÂÈÚ‰Â ̇ ÂÈÂÈ·‰ ÆÌÈ·Ï ‡Ï‡ ‰˘‡‰ ÔÈ‡˘ ̈ ‰ÁÙ˘ÓÏ ÌÎÈÈÚ Â˙ ∫˙Â¯ÓÂ‡ ÂÈ‰ Ô‰·˘ ̇ ÂÒÁÂÈÓ‰ ÆÈÙÂÈÏ

¢ÌÈ·Â‰Ê· ÂÂ¯ËÚ˙˘ „·Ï·Â ¨ÌÈÓ˘ Ì˘Ï ÌÎÁ˜Ó ÂÁ˜ ∫˙Â¯ÓÂ‡ ÂÈ‰ Ô‰·˘ ˙Â¯ÚÂÎÓ‰Â

¸‡¢Ú ‡Ï ˙ÈÚ˙ ÈÏ·· „ÂÓÏ˙˛Æ

Â¢Ë· ‰˙È˘‡¯˘ ‰˘‰ ˙ÈˆÁÓ ˙¯‚Ò ‰Ê ÌÂÈ· ÆÈ˘‰ ˙È·‰ ÔÓÊÓ Ú·Ë ‚Á ‡Â‰ ·‡· ¯˘Ú ‰˘ÈÓÁ

ÍÏÂ‰ ‡Â‰ Ë·˘· Â¢Ë „ÚÂ ·‡· Â¢ËÓÂ ¨‰ÓÁ‰ Ï˘ ‰ÁÂÎ ÍÏÂ‰Â ¯·Â‚ ·‡· Â¢Ë „Ú Ë·˘· Â¢ËÓ ÆË·˘·

ÆÌÈ·Ú‰ ¯Èˆ·· ÂÏÁ‰ Ì‚ ‰Ê ÌÂÈ· Æ˘ÏÁÂ

ÌÂÈ· ˙Â‡ˆÂÈ Ï‡¯˘È ˙Â· ÂÈ‰ ‰˘Ó·˘ ˙ÈÚ˙ ˙ÎÒÓ· ¯ÙÂÒÓ‰ ÈÙÏ Æ‰ÁÓ˘· ÂÂÏ ¯Èˆ·‰ ˙Â‚È‚Á

ÆÂ··ÏÎ ‰˘‡ ÂÏ ¯ÂÁ·Ï È„Î Ì˘Ï ÍÏ‰ ˜ÂÂ¯ ¯ÂÁ· ÏÎÂ ÆÌÈÓ¯Î· ˙Â„˜Â¯Â ‰Ê

 ˙¯ÂÒÓ‰ ÈÙÏ¸ Ë ¨„ ˙ÈÚ˙ ÈÓÏ˘Â¯ÈÂ ‡¢Ú ‡Ï ≠ ·¢Ú Ï ˙ÈÚ˙ ÈÏ·· „ÂÓÏ˙¸‚¢Ú ËÒ˛˛‰Ê ÌÂÈ· ÂÏÁ 

ÌÈÚ·¯‡ ÂÓÈÈ˙Ò‰ ‰Ê ÌÂÈ·˘ ÔÂ‚Î ¨Â˙ÂÈ‚È‚ÁÏÂ Â·˘ ‰ÁÓ˘Ï ÂÙÈÒÂ‰ ¯˘‡ ¨ÌÈÂ˘ ÌÈÈ¯ÂËÒÈ‰ ÌÈÚÂ¯È‡

¯Á‡Ï ¨¯˙È· È‚Â¯‰ ˙‡ ¯Â·˜Ï ‰Ê ÌÂÈ· ¯˙Â‰˘ Â‡ ¨¯·„Ó‰ ¯Â„ È· Â˙Ó Ì‰·˘ ÌÈ„Â„‰ ˙Â˘

Ë·˘Ï ‰Ê ÌÂÈ· ¯˙Â‰ ˙¯Á‡ ˙¯ÂÒÓ ÈÙÏ Æ˙Ó‰ „Â·Î ÏÂÏÈÁÏ ÍÎ ÂÓ¯‚Â Ì¯·˜Ï Â¯Ò‡ ÌÈ‡ÓÂ¯‰˘

 ‰Ú·‚· ̆ ‚ÏÈÙ ‰˘ÚÓ ̇ Â·˜Ú· Ì¯ÁÂ‰˘ ̄ Á‡Ï ̈ ÌÈË·˘‰ ̄ ‡˘ ÌÚ Ô˙Á˙‰Ï ÔÈÓÈ·¸ÌÈËÙÂ˘· ̄ ÙÂÒÓÎ

„Î≠ÂË ¨‡Î˛‰Ê ‡˘È‰Ï ÌÈÂ˘‰ Ï‡¯˘È ÈË·˘Ó ÌÈ˘‡Ï Â¯È˙‰ ‰Ê ÌÂÈ·˘ ¨˙Ú·Â˜ ˙¯Á‡ ˙¯ÂÒÓ Æ

 Ë·˘Ï Ë·˘Ó ‰ÏÁ ˙¯·Ú‰Ï „ÂÚ Â˘˘Á ‡ÏÂ ¨‰ÊÏ¸‰¯È·ÚÓÂ ‰È·‡ ˙ÏÁ ˙‡ ˙˘¯ÂÈ ˙· ¯˘‡Î

¯Á‡ Ë·˘ Ô·Ï ÔÈ‡Â˘È· ‰˙Â‡˛Ï˘ ÌÂÈÎ ·‡· Â¢Ë Ï˘ ÂÈÙÂ‡Ï ÌÈÙ¯ËˆÓ ÌÈÂ¯Á‡‰ ÌÈ¯·Ò‰‰ È˘ Æ

Æ‰·‰‡Â ÌÈ‡Â˘È

˙Â¯Â˘˜‰ ̇ ÂÈ˙¯·Á ̇ ÂÈÂÏÈÚÙÏ ̆ „˜ÂÓ‰ ÌÂÈ Ï˘ „ÓÚÓ ÂÓˆÚÏ ̆ ·ÂÎÂ ·‡· Â¢Ë ÍÏÂ‰ ̇ ÂÂ¯Á‡‰ ÌÈ˘·

Æ„ÂÚÂ ¯ÓÊ ÈÏ·ÈËÒÙ ¨˙ÂÏÂÁÓ ÈÒÂÈÎ ¨˙ÂÂ˙Á ÔÂ‚Î ¨ÔÈ‡Â˘È‰Â ‰·‰‡‰ ‡˘ÂÏ

Æ‰Ê ÌÂÈ· ÌÈ„ÈÙÒÓ ÔÈ‡Â ÌÈÚ˙Ó ÔÈ‡ Æ˙ÒÎ‰ ˙È· È‚‰ÓÓ ‰ÓÎ ÏÚ ‰Ó˘Â¯ ˙‡ ‰¯È˙Â‰ ·‡· Â¢Ë ˙ÁÓ˘
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ÁÂ„˘ ‡ÏÂÏ

‡Â‰Â ¨‰˘„Á‰ ‰˘‰ ˙‡¯˜Ï Ì„‡‰ ˙‡ Ì‚ ÔÈÎÓ ‰˘‰ ˙‡ Ì˙ÂÁ‰ ˘„ÂÁ‰

 ‰Ê ̆ „ÂÁ· Æ‡Â·˙˘ ‰˘Ï ̇ ÂÂ˜˙ÓÂ ‰˙È‰˘ ‰˘‰ ÔÂ·˘ÁÓ ·¯ÂÚÓÌÈÏÈÁ˙Ó

 ̇ È¯Á˘ ̇ ÏÈÙ˙ ÈÙÏ ̇ ÂÁÈÏÒ ̇ ¯ÈÓ‡Ï ÌÈÎ˘‰Ï¸∑≤ ßÓÚ Ì‚ ‰‡¯˛˙¯ÈÓ‡· ÌÈÏÈÁ˙Ó Á¯ÊÓ‰ ̇ Â„Ú È· Æ

 ‰˘‰ ˘‡¯ ÈÙÏ˘ ˙·˘‰ È‡ˆÂÓÓ ÊÎ˘‡ È·Â ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ≠˘‡¯Ó ˙ÂÁÈÏÒ‰¸˘‡¯ ÏÁ ÔÎ Ì‡ ‡Ï‡

‰Â¯Á‡‰ ˙·˘‰ ÈÙÏ˘ ˙·˘‰ È‡ˆÂÓ· ˙ÂÁÈÏÒ· ÌÈÏÈÁ˙Ó Ê‡Â ¨ÚÂ·˘· È˘ÈÏ˘ Â‡ È˘ ÌÂÈ· ‰˘‰˛Æ

˙‡¯˜Ï ˙Â··Ï‰ ˙‡ ¯¯ÂÚÏ È„Î ¨ÏÂÁ‰ ˙ÂÓÈ Ï˘ ˙È¯Á˘ ˙ÏÈÙ˙ ¯Á‡Ï ¯ÙÂ˘· ÚÂ˜˙Ï ÌÈ‚‰Â ÔÎ

 ÆÔÈ„‰ ÈÓÈ‰˘ ‰ÏÎ˙¢ ÈÎ ‰ÂÂ˜˙· ¨¢‰·ÂË ‰˘¢ ˙Î¯·· Â¯·Á ˙‡ ˘È‡ Í¯·Ï ÌÈÏÈÁ˙Ó ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ·

Æ¢‰È˙ÂÎ¯·Â ‰˘ ÏÁ˙ ≠ ‰È˙ÂÏÏ˜Â
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∫‰È˙ÂÎ¯·Â ˙·˘‰ ˙ÂÏÈÙ˙

‰˙‡ˆ „ÚÂ ‰˙ÒÈÎÓ
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"זכור את יום השבת לקדשו. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת

לה' אלהיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשערך.

כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום

.]שמות כ, ח-יא[השביעי. על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו" 

"שמור את יום השבת לקדשו... לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך

ושורך וחמורך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך, למען ינוח עבדך ואמתך כמוך. וזכרת כי

עבד היית בארץ מצרים, ויוציאך ה' אלהיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. על כן ציווך ה'

.]דברים ה, יב-טו[אלהיך לעשות את יום השבת" 

"אמר לו הקב"ה למשה: 'משה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש

.]תלמוד בבלי, ביצה טז ע"א[ליתנה לישראל'" 
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˙·˘ ·¯Ú

ÔÈÏÈ˘·˙ ·Â¯ÈÚ

 È˘È˘ ÌÂÈ· ‚Á ÏÁ ¯˘‡Î¸È˘È˘Â È˘ÈÓÁ ÌÈÓÈ· ÏÁ ‰˘‰ ˘‡¯ ¯˘‡Î Â‡˛Â· ÔÈÎ‰Ï ÌÈÂÂÎ˙ÓÂ ¨

 ÌÁÏ ¯ÎÈÎ ‚Á‰ ˙ÒÈÎ ÈÙÏ ÌÈÁ˜ÂÏ ¨˙·˘‰ ÌÂÈ· ÏÎ‡ÈÈ˘ ÏÎÂ‡¸‰ˆÓ Â‡ ‰ÏÁ Â‡˛ÏÎ‡Ó ÌÚ „ÁÈ 

 Â‰˘ÏÎ¸¯˘· Â‡ ‚„ ˙ÒÂ¯Ù ¨˙Ï˘Â·Ó ‰ˆÈ· ÔÂ‚Î˛∫ÌÈÎ¯·ÓÂ ÂÈ„ÁÈ Ì˙Â‡ ÌÈÁÈÓ ¨

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀÚ »ÃÏ

ÓœŸ̂ÂÃÚ ˙ÕÆ·»¯

∫˙È¯·Ú· Â‡ ˙ÈÓ¯‡· ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈÎÈ˘ÓÓÂ

 ∫˙ÈÓ¯‡· aŸÚ ÔBÕ·»¯ÀÈ ‡Ÿ‰Õ÷ ‡ŸÏ ‡VÀÀÏ ‡ŸÓÕÙÈÕ‡

Ï»Ÿ·ÃgÀÏÀÏ» ‡Ÿ‡ÃËŸÓÀÀÏ» ‡Ÿ‡ÃÏEÀ÷ ‡JŸ‚TÀ‡

Ï»ŸÓŒÚŸaÃk „Àˆ ÏÀkYÀÀÓ ‡œÓ«iÀË ‡À·ÀÏ ‡Ÿ÷ÃaŸÀ̇¨‡

ÏÀÏ» »ŸÎÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕ‰ ÏÃcÀa ÌÈXÀÚœ‰ ¯ÈÃÊ›∆Æ˙‡

˙È˘ÈÏ˘‰ ‰„ÂÚÒ· Ì‰Ó ÏÂÎ‡Ï ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ Æ˙·˘‰ È‡ˆÂÓÏ „Ú „ÁÈ ÏÎ‡Ó‰Â ˙Ù‰ ˙‡ ÌÈ¯ÓÂ˘Â

 ˙·˘‰ ÌÂÈ Ï˘¸≤∞± ßÓÚ ¨ÔÏ‰Ï˛Æ

 ההלכה אוסרת על בישול ביום השבת, ועל כן יש להכין את כל המאכלים ליום זה עירוב תבשילין:

לפני כניסתו. לעומת זאת, בחג מותר להתקין את כל צרכי הסעודה, אבל אך ורק בשביל החג עצמו.

כדי שאפשר יהיה לאכול ביום השבת מזון שהוכן בחג הסמוך לו, תיקנו חז"ל "עירוב תבשילין", שמטרתו

 את החג והשבת ליחידה אחת מבחינת המאכלים הנאכלים בשני ימים אלה. יסוד "עירוב]"לערב"[לצרף 

.  ---  אגב יש להעיר על שני עירובין נוספים שזמנם בערב]מסכת ביצה ב, א[תבשילין" הוא במשנה 

 "עירוב חצרות", שמטרתו לאפשר לטלטל חפצים ביום השבת ממקום למקום בתוך המסגרת]1[שבת:  

. עירוב החצרות נעשה בידי הרבנות המקומית בכל]יישוב, מחנה צבאי וכו'[המוקפת על ידי העירוב 

 "עירוב תחומין", שמטרתו לאפשר לאדם לצאת ביום השבת מתחום היישוב שבו הוא]2[מקום ומקום. 

שרוי לא רק אלפיים אמה - המותרות לו על פי המסורת - אלא אלפיים אמות נוספות. לשם כך יוצא

האדם בערב שבת למרחק של קצת פחות מאלפיים אמה מעירו, מצניע שם מזון לשתי סעודות, ובזה

הוא מצהיר באופן סמלי כי מקום זה הוא המקום שבו הוא מתכוון לשבת בשבת זו. כך הוא יכול לשהות

בעירו, מכאן, ולצאת מן המקום שבו הונח העירוב למרחק של אלפיים אמה נוספות, מכאן.

 כדי לשמור על חומו ולאכול אותו ביום השבת.]אשר יהיה דלוק כל השבת[  להכניס [בחג] מאכל לתנור ולהטמין:∞  

∫˙È¯·Ú·   aŸÚÕÊ ·»¯ŒÈ ‰œ‰ŸÈŒÓ ‰‹zÀÏ ̄ÀÏ »Œ‡¤˙«Ù

Ï»Ÿ·ÃgÕÏ» ÏŸ‰ÃËŸÓœÏ» ÔÈŸ‰ÃÏEœ ˜ÈÕÂ ¯ŸÏÃÚ⁄˙«◊

kÀˆ ÏŸÎTÕÓ »ÈœÏ ·«Ë Ì«iŸ÷ÃaÀÏ ¨˙ÀÏ» »ŸÎÀÏ

Èœ◊Ÿ‡TÕ‰ ÏÃcÀa ÌÈXÀÚœ‰ ¯ÈÃf›Æ˙‡
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˙·˘ ·¯Ú· ˙Â¯ ˙˜Ï„‰

˙Â¯‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Ó ‰¯„Ú‰· Í‡ ¨˙È·‰ ˙¯˜ÚÏ ‰¯ÒÓ ÂÊ ‰ÂˆÓ Æ˙Â¯ ˙˜Ï„‰· ÌÈÏ·˜Ó ˙·˘‰ ÈÙ ˙‡

ÔÈ· ¨ÌÂ˜Ó‰ ‚‰Ó ÈÙ ÏÚ ¨‡Â‰Â ÌÈ·¯· ÌÒ¯Ù˙Ó ˙Â¯‰ ˙˜Ï„‰ ÔÓÊ ÆÌÈ¯Á‡‰ ˙È·‰ È·Ó „Á‡ Â‡ d˘È‡

 ̇ Â¯ È˘ ̃ ÈÏ„‰Ï ‚Â‰ Æ˘Ó˘‰ ̇ ÚÈ˜˘ ÈÙÏ ̇ Â˜„ ÌÈÚ·¯‡Ï ÌÈ¯˘Ú¸˙Â¯ ̄ ÙÒÓ ̃ ÈÏ„‰Ï ÌÈ‚‰Â‰ ̆ ÈÂ

‰Î¯·· ¨ÌÈÈ˘ Â‡ „Á‡ ¯ ‰ÓˆÚÏ ‰˜ÈÏ„Ó ˙È·‰ ˙Â·Ó ˙Á‡ ÏÎ˘ ÌÈ‚‰Â‰ Û‡ ˘È Æ˙È·‰ È· ¯ÙÒÓÎ

ÌÈ·¯ ‰Ê ÔÈÈÚ· ÌÈ‚‰Ó‰Â ¨‰Î¯· ‡Ï· Â‡˛Æ

‰ÈÈÚ ˙‡ ˙Á˜ÂÙÂ ¨˙Î¯·Ó ¨‰È„È· ‰ÈÈÚ ˙‡ ‰ÒÎÓ ‡È‰ ¨˙Â¯· ˘‡‰ ˙‡ ‰¯ÈÚ·Ó ‰˘‡‰˘ ¯Á‡Ï

∫‰Î¯·‰ ÔÂ˘Ï ÂÊÂ Æ˙Â¯· ËÈ·‰Ï È„Î

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ̈ Ì⁄÷ŒcN ̄Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀÏ »Ÿ‰ÃÏEœ˜È

Õ÷ ¯Œ÷ ÏÃaÀÆ˙

˛‰È˙ÂÎ¯·Â ‰˘‰ ˙ÂÏÈÙ˙ ÏÚ ˜¯Ù· ÏÈÚÏ ‰‡¯ ∫‚Á ·¯Ú Ì‚ ‡Â‰˘ ˙·˘ ·¯Ú· ˙Â¯ ˙˜Ï„‰¸

˙Â¯‰ ˙˜Ï„‰ ¯Á‡Ï ‰˘‡Ï ‰ÏÈÙ˙

∫ÂÊ ‰ÈÁ˙ ¯ÓÂÏÂ ÛÈÒÂ‰Ï ˙Â‚‰Â‰ ˘È

ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ¨^È‡ ‰Â‰È ¤‰¿Ã‡ È¤‰¿ÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ÷ ¨ÏŒzŸ«ÁÕ˙«‡ Ôœ È¸ÂŸ‡Œ‡ ˙œ÷ÈœÈ˛

ÂŸ‡Œk ˙À·«¯O ÏÃÂ ¨ÈŸœ̇zŒÏ ÔÀÏ» »ŸÎÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÁ ÏÃiœ·«Ë ÌÈœÂ ÌÈÃ‡⁄Î»¯œÂ ¨ÌÈŸœ̇ÊŸkŸ»V

aŸÊœÎŸ·«Ë Ô«¯À·» ‰ŸÎTÀÂ ¨‰Ÿœ̇ÙŸa »BOœÙŸcRÃÈ ˙ŸÚ»÷ÀÂ ‰ŸÁU⁄ÓœÂ ¨ÌÈŸÃ̇÷ŸkÕ÷ ÔŸÎœÈÀŸ̇^

. נוסח הברכה על]שבת ב, א-ו[ מצוה זו לא נזכרה בתורה, אך היא ידועה כבר למשנה  הדלקת נרות:

הדלקת הנר מצוי רק בספרות הגאונים. בהדלקת הנר - וליתר דיוק:  באמירת הברכה על ההדלקה -

מקבלת האשה על עצמה את יום השבת. וכיוון שאסור להבעיר אש ביום השבת, אין היא יכולה לומר

. לכן נהוג שהאשה מביטה]כדרך שמברכים על כל מצוה קודם לעשייתה![ברכה זו לפני הדלקת הנר 

בנרות רק לאחר שבירכה, כך שלכאורה אמרה את הברכה לפני הדלקתם. כיוון ששעת הדלקת נרות

נתפסת כשעת חסד מיוחדת, נוהגות נשים רבות לתרום לפני ההדלקה סכום קטן לקופת צדקה או לומר

תחינות מיוחדות, כגון זו המובאת להלן.

  ותזכרנו.תפקדנו:  בריאים.   ארוכים: שתשפיע עלינו חן וחסד.   שתחונן וכו': ∞  



˙ÙÈÏÂ˙ ‰˘·˙ Â·¯ÎÂ˙È‰

145

  המנהג לברך את הילדים, גם מבוגרים ונשואים, מתועד החל מספרות המאה הי"ז. החלקברכת הבנים:

הראשון של נוסח הברכה לבנים לקוח מברכת יעקב לנכדיו. לפני מותו ברך יעקב את אפרים ומנשה,

שישראל ישתמשו בשמותיהם כדי לברך את בניהם שלהם, בהיותם סמל לברכה:  "בך יברך ישראל

לאמר:  ישימך אלהים כאפרים וכמנשה"; כך מממשת "ברכת הבנים" את ברכת יעקב. נוסח הברכה

לבנות הינו פרפראזה על הנאמר לבנים, כשהמניין שרה רבקה רחל ולאה, ללא בלהה וזלפה, מבוסס על

ברכות טז[הנאמר בתלמוד הבבלי:  "אין קורין אבות אלא לשלושה ואין קורין אמהות אלא לארבע" 

, ויש נוהגים להוסיף גם דברי ברכה]ראה בכרך השבת, עמ' 195[. הטכס מסתיים בברכת כהנים ]ע"ב

משלהם.

  יתייחס אליך בחיבה וברחמים.ישא ה' פניו:.   ]בעיני ה' ואנשים[  יתן לך חן ויחנך:     ∞ 

aÕÈÕÂ ̈ »ÈŸÊÃkÕÏ »Ÿ‚ÃcÕa ÏÀœ·» ÌÈŸÕ· ÈÀœÁ ÌÈ⁄ÎÀÓœ» ÌÈŸ«·œ‰«‡ ÌÈ⁄·ÕÈ ̈ ‰Â‰È Èœ‡YÕ‡ È¤‰¿œÌÈ

‡ÃŸ÷Õ‡ È¤ÓŒÊ ̇Œa ̈ ÷CS ÚUÃc ‰Â‰ÈŸ·ÕÓ» ̈ ÌÈNŸ‡œ‡ ÌÈXÈŒ‰ ̇ÀÏ«ÚÀa ÌÃ·» ‰T«zŸÓÃÚ⁄◊œÌÈ

·«Ëœ·» ÌÈŸÎÀÓ ÏŸÏŒÎ‡ŒÚ ˙⁄‰ ˙A«·Ã‡ Æ‡V«aÀpÀ÷ ¨‡ŸÓÃ‡ ÚŒz ˙ŸÁœpÀœ̇a ÈœÊŸ◊ ˙»ÎÀ‰T

ÂŸ·XŸÁT ‰JÕÂ ÏŸÏÕ‡À‡ ‰œ˙«nÕÂ ¨»ÈŸ‰À‡Õ ¯Õ÷ »VŒÈ ‡`œÎŸaŒÏ ‰ŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÂ ¨„Ÿ‰À‡Õ¯

tÀŒÂ ^ÈŸœeÀ÷ÕÚÀ‡ ¨‰ÀÓÕÆÔ

˙·˘ ÏÈÏ

ÌÈ·‰ ˙Î¯·

 Ì‰È„ÏÈ ˙‡ ÌÈÎ¯·Ó ¨ÌÈ¯Â‰‰ È˘ Â‡ ¨·‡‰˘ ÌÈ‚‰Â ˙ÒÎ‰ ˙È·Ó ÌÈ·˘˘ ¯Á‡Ï¸Ì‰˘ Ï·Â˜ÓÂ

Í¯·˙Ó‰ ˘‡¯ ÏÚ Ì‰È„È ˙‡ ÌÈÁÈÓ˛∫

ÈŸ·ÀÎWŸÂ ‰Â‰È ^ŸÈœ÷ŸÓŸÈ Æ^WÀ‡Õt ‰Â‰È ¯ÀÀ‡ ÂÈÕÏŒÂ ^ÈœÁÈ‹pŒjÀÆ

ÈœrÀt ‰Â‰È ‡ÀÀ‡ ÂÈÕÏŒÂ ^ÈŸÈÀ◊ÕÏ ÌŸ÷ ^ÀÆÌ«Ï

במדבר ו, כד-כו

בראשית מח, כ 

∫˙·Ï

ÈŸ◊œÈÓÕ_ ‡¤¿‰œÈÌ

kŸ◊À‰T X·ŸJ‰ TÁÕÏ ÂŸÏÕ‡À‰Æ

∫Ô·Ï

ÈŸ◊œÈÓŸ^ ‡¤¿‰œÈÌ

kŸ‡ŒÙŸUÈœÌ ÂŸÎœÓŸÃgŒ‰Æ
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ÌÎÈÏÚ ÌÂÏ˘

„Á‡Â „Á‡ ÏÎ ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰ÂÂ ¨˛‰„ÈÓÚ· Â‡ ‰·È˘È·¸ ÔÁÏÂ˘‰ ·È·Ò ˙ÂÒÎ˙‰‰ ÌÚ ¯˘ÂÓ ËÂÈÙ‰

ÆÌÈÓÚÙ ˘ÂÏ˘ ÂÈ˙· ˙Ú·¯‡Ó

÷ÀÚ Ì«Ï⁄ÏÕÎÈŒÌ¨Ó ÃÏŸ‡⁄ÎÕ‰ ÈÃgÀÓ ¨˙VÃÏŸ‡⁄ÎÕÚ ÈŒÏŸÔ«È

ÓœnŒÏŒÓ _ÃÏŸÎÕ‰ ÈÃnŸÏÀÎœ‰ ÌÈÃwÀa ÷«„ÀÆ‡»‰ _»¯

‡«a⁄ÎŒÏ ÌŸ÷ÀÌ«Ï¨Ó ÃÏŸ‡⁄ÎÕ‰ ÈÃgÀÓ ¨Ì«ÏÃÏŸ‡⁄ÎÕÚ ÈŒÏŸÔ«È

ÓœnŒÏŒÓ _ÃÏŸÎÕ‰ ÈÃnŸÏÀÎœ‰ ÌÈÃwÀa ÷«„ÀÆ‡»‰ _»¯

aÀ»ÎYœÏ ÈŸ÷ÀÌ«Ï¨Ó ÃÏŸ‡⁄ÎÕ‰ ÈÃgÀÓ ¨Ì«ÏÃÏŸ‡⁄ÎÕÚ ÈŒÏŸÔ«È

ÓœnŒÏŒÓ _ÃÏŸÎÕ‰ ÈÃnŸÏÀÎœ‰ ÌÈÃwÀa ÷«„ÀÆ‡»‰ _»¯

Õ̂˙‡ŸÎŒÏ ÌŸ÷ÀÌ«Ï¨Ó ÃÏŸ‡⁄ÎÕ‰ ÈÃgÀÓ ¨Ì«ÏÃÏŸ‡⁄ÎÕÚ ÈŒÏŸÔ«È

ÓœnŒÏŒÓ _ÃÏŸÎÕ‰ ÈÃnŸÏÀÎœ‰ ÌÈÃwÀa ÷«„ÀÆ‡»‰ _»¯

∫‰Ï‡ ÌÈ˜ÂÒÙ È˘ ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈÙÈÒÂÓÂ

kœÓ ÈÃÏŸ‡ÀÎÀÈ ÂÈŸÃ̂»Œl ‰ÀÏ ¨_œ÷ŸÓÀa ^YŸÎÀc ÏŸÎTŒ∫^È

È ß‰œ÷ŸÓÀˆ ¯Õ˙‡Ÿ‡«·» ^ŒÓ ^ÕÚÃzÀÂ ‰ŸÚÃÏ«Ú „À∫Ì

  יפקידיצוה לך:.   ]ויש גורסים רק "מלך מלכי המלכים"[  המלאכים, השליחים, שבאו ממלך מלכי המלכים ממלך וכו':∞  
.]לשמור אותך[עליך 

  יסודו של הפיוט במסורת כי "שני מלאכי השרת מלווין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסתשלום עליכם:

.]תלמוד בבלי, שבת קיט ע"ב[לביתו", והם מברכים אותו כשהם מוצאים את הבית מוכן ליום השבת 

הפיוט, שמחברו לא נודע, מוכר מן המאה הי"ז ונראה שמוצאו בחוגי מקובלים. זמנו המאוחר של הפיוט

ומוצאו מחוגי תורת הסוד מתבטאים גם בבקשה שהמלאכים יברכו את האדם. בדרך כלל שלטת בסידור

התפיסה, כי מקור כל הברכות הוא ה', והוא בלבד, ובשל כך יש שאינם נוהגים לומר פיוט זה.

  הוספת שני הפסוקים האלה באה להדגיש כי ה' הוא השומר את האדם וכי המלאכיםכי מלאכיו וכו':

 הם שליחיו, ותו לא.]שנזכרו בפיוט "שלום עליכם"[

תהלים צא, יא

תהלים קכא, ח



˙ÙÈÏÂ˙ ‰˘·˙ Â·¯ÎÂ˙È‰

147

∫ÂÊ ‰ÈÁ˙ Ì‚ ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ

k Ô«aXÀ‰ ÏÀÏ«ÚÀÓœ¨ÌÈ‡ ⁄k Ô«„À‰ ÏÃpŸ÷À‡ ¨˙«Ó⁄‰ Ô«„ÃgÀÓ ÆÌ«ÏŒÏŒ‡ _ÃaœÓ ¨¯ÈŒÏŒ_

aÀÓ ¨_»¯ŒÏŒb _ÀÓ ¨Ï«„ŒÏŒ·«c _Õ÷ ¯ÀÓ ¨Ì«ÏŒÏŒ‰ _ÀÓ ¨¯»„ŒÏŒÂ _Àœ̇Ó ¨˜ÈŒÏŒÊ _ÃÓ ¨_ŒÏŒ_

ÁÕ‰ ÈÀÏ«ÚÀÓœÓ ¨ÌÈŒÏŒÓ» ·«Ë _ÕËÈœÓ ¨·ÈŒÏŒÈ _ÀÁœÓ» „ÈŸÈ‹ÁÀÓ ¨„ŒÏŒk _ÃaœÓ ¨¯ÈŒÏŒ·«Ï _Õ÷

ÁU⁄ÓœÓ ¨ÌÈŒÏŒÓ _ÃÏŸÎÕ‰ ÈÃnŸÏÀÎœÓ ¨ÌÈŒÏŒ _œ◊ŸbÀÓ ¨·ŒÏŒÓ«Ò _ÕÙ« _ŸÏœÓ ¨ÌÈŒÏŒÚ _›◊Œ‰

ÓÃÚ⁄◊Õ· ‰Ÿ÷‡VœÓ ¨˙ÈŒÏŒÓ» ‰C«t _ÃvœÓ ¨ÏÈŒÏŒˆ _ÃÂ ÁŸ‡ÀÓ ¨ÌIŒÏŒÓ ¨÷«„J _ŒÏŒÌT _

ÂŸœrÀÓ ¨‡ŒÏŒÓ«÷ _Õz ÚŸÙœlÀÓ ¨‰ŒÏŒz _ÀÓœc ÌÈÃ‡ ‰C«Ó Æ«kY⁄œÏ ÈŸÙÀŒ‡ ‰Â‰È ¨^È¤‰¿ÃÈ

ÂÕ‰¿‡Õ‡ È⁄·›Ã̇Ú ¨ÈÃk ÏÀ‰ ÏÃÁŒÒŒ‡ „⁄÷ŒÚ ¯À◊œ˙ÈÀÚ œnÀÂ ÈDÃ‡⁄÷Œ‡ ¯ÃzÀÚ ‰Àœ̇Ï „ÈÃÚ⁄˙«◊

ÚœnœÂ ÈŸÚœk ÌÀa ÏŸÕ· ÈÕ˙ÈœÂ ÈŸÚœk ÌÀa ÏŸ˙«iXŒa ¨^ÈŸÕ· ÈŸ˙ÈXœ·» ÆÈŸÎ»¯œ‰ ÌÈÕÓ ÌÃÏŸ‡ÀÎŒ^È

‰ÃwŸ÷«„œÂ ÌÈŸ‰ÃhŸ÷ ÌÈX«‰Œ◊«Úœ«ˆY ÌÈŒ‡ Æ^⁄‰ Ô«„ÃgÀÓ ¨Ì«ÏŒÏŒ÷ _Œ‰ÃgÀ÷ Ì«ÏŒ¨«l

aÀÎYÕœ· ÈÃgÀÂ ̈ Ì«ÏŸœ̇ÙŸ˙«‡ „SœÂ ÈŸ‡Œk ̇Àa ÏŸÕ· ÈÕ˙ÈœÂ ÈŸÎÀÚ ÏÃnŸa ̂ÕÈ ̇ Èœ◊Ÿ‡TÕÏ ÏŸÁÃiœÌÈ

·«ËœÏ» ÌÈŸ÷ÀÓ ÆÌ«ÏŒÏŒÚ _ŒÏŸÚ Ô«ÈÃk ÏÀˆ ÏŸ·ÀÓ ‡Àˆ«È ̈ Ì«¯Ÿˆ«È ̈ »VÕa ̄Ÿ÷‡Vœ‡ ̈ ˙È⁄ÁÃlŒ‰

ÙÀŒ‰ ̂ ÈÃÓŸ‡œ÷ ̈ ÌÈXÈŒzŸÊÃkŒ˙«‡ ‰œÂ ÈŸ‡Œk ̇Àa ÏŸÕ· ÈÕ˙ÈœÏ ÈœÓŸˆ›Á ‡ÕÂ ÔŸ◊ÕÎŒa ·«Ë ÏŸÚÕÈŒ^È

·»ŸÚÕÈÕÎ ÈÀa ÏŸÕ‡ ÈÀ·» Ì@ŸÚÕÈÕÎ ÈÀ‡«¯ ÏÕÏ »ÈÃÚ⁄˙@«·ŒÂ Æ^ŸÊÃkÕÏ »ŸaKÕ÷ ÏÃaÀÓ ̇ «˙œ_«z

◊ ·]œÓŸÁÀÓ» ‰œÚ _«z›÷ŒÂ ¯ŸÎÀÓ» „«·œÓ _«zœÚ Ë»Ú⁄Â Æ˙««Ÿ‰ÀÒÕÓ ¯œnŒpœÓ» ÈœkÀa ÏŸÕÈ

·Õ˙ÈœÓ» ÈœkÀÚ ÏÃnŸa ^ÕÈ ˙Èœ◊Ÿ‡TÕk ÏÀÓ ÏœÈÕÁ È›ÏœÂ ÈŸÎÀÓ ÏœÈÕÓ ÈÃÂEŒÂ ‰ŸÎÀÓ ÏœÈÕ˙»lA È

ÂÃÚ⁄œÂ ˙»iŸ‡Œ·ŸÂ Æ˙»«ÈŸÕ̇a ÔÀÈ »ÕŒ̂Ï ·«Ë ¯ŸÚÀ·ŸcŸa ^Œ‡¤ÓŒ·» ˙ŸÈœ‡YÀ·» ‰Ÿ‡Ã‰⁄·ÀÂ Æ‰Ÿœ‰ŸÈŒ‰

 תחינה זו, שמחברה לא ידוע, פונה אל ה' ומבקשת את חסדו וברכתו עם כניסת רבון כל העולמים:

השבת. מתוכנה עולה שבמקורה היא נועדה להיאמר בבית הכנסת, לפני תפילת ליל השבת. בלשונה

- ובעיקר בשורות החותמות אותה - היא מזכירה קטעים מן הפיוט "שלום עליכם", ונראה שהיא

נכנסה אל הסידור יחד עמו.

.]בעקבות שיר השירים ה, י:  "דודי צח ואדום דגול מרבבה"[  כינוי לה' צח ואדם:      נאמן וישר בדבריו ובמעשיו.   ותיק:∞  
  אבקש,אחלה:  גרמי השמים.   צבא מרום:  ותזכור.   ותפקד: עם ישראל.        בני בריתי:  שכל דרכיו צדק.   תמים דרכו:

 מכאוב.     מדוה:      אתקבל כמי שהוא בעל שכל טוב.       שכל טוב:למצא...   אתפלל.   
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ÓŸÎ‹aÀa ÌÈDŸÚÕÈŒ·» ^ÈŸÚÕÈÕÎ ÈÀ‡«¯ ÏÕk ¨»Èœ‡ ÈÃzÀÓ ‡»‰ ‰ŒÏŒ‰ _ÃkÀk ¨„«·œÏ ÈŸ ^À‡Œ¨‰

kœÏ ÈŸÈ ^À‡Œ‡ Æ‰ÀpÀÓ ¨‡ŒÏŒÓ _ÃÏŸÎÕ‰ ÈÃnŸÏÀÎœˆ ¨ÌÈÃeÕÏ ‰ŸÓÃÏŸ‡ÀÎŒÓ ¨^ÈÃÏŸ‡⁄ÎÕ‰ ÈÃgÀ¨˙V

ÓŸ÷À˙YÕÚ ÈŒÏŸ÷ ¨Ô«ÈŒiœÙŸ»„Oœa ÈŸÁU⁄ÓœÂ ÌÈœ·ÈÀ»ÎYœa ÈŸ‡«·ÀÏ ÌŸ·Õ˙Èœa ÈŸ÷EJ Ì«ÈÕk ¨»œÈ

‰œÏEÃzOœ ÈÕ˙«¯ÃÂ ÈŸ‰œvÃÚŸzœÓ ÈœhÀœ̇Â ÈŸ‰ŒÁ¤ÏÃÙŸzœ◊ ÈœÓŸ˙«ÏÃÏ ÈœÎŸ‰ Ì«È „«·ÃgÃaÀ·» ̇À˙‡œÈ

ÏŸ·Õ˙ÈŸÏ ̂Ÿ‰Ãtœz ÏÈŸÁœpÀœ̇Ï ÈŸÙÀŒ÷ ̈ ^ÈŒzÃÚ⁄·œ‡ ̄ ÈÃŸÁÀœ̇Â ̈ ÈÀ‡ÀÚœ‡ „È⁄÷Œa ̄À˙‡TÀa Ÿ÷œgÀ‰

ÈÀÓœk ÌÈÀ‰ ÏÃÈŸÂ ̈ ¯»ˆÀ‡Œ÷ŸŒÂ ‰Ã‡⁄÷ÃlÕÏ „«Ú ÷Ÿ‰ÀÚœÚ „ÈÃÒ«k Ïœa ÈŸ◊ _«˙œÓŸÁÀœ̇k ̈ ÈÃ‡⁄÷Œ¯

œ̂eœ˙ÈÃœÏ ÈŸÊÀÎŸÏ» «¯Ÿ‰œŸ̇ÚÃpÕa ‚ŸÈŒŒ̇ ̄œ÷ŸÓÀœ̇‡ È⁄÷Œ ̄ÀÃ̇zÀa œ‡ «a ÆÈŒ÷Ÿa›k ̇Ã‡⁄÷Œˆ ̄œeœ˙ÈÃœÈ

ÏŸ÷À˙YŒÂ ¨^ŸÎÕ‡ ÔÃbœb „ÈŸlHÀŸ̇a ^ŸpXÀÂ ¨‰Ÿ÷œeœ˙ÈœÏ ‰Â‰È Èœ˙‡TOœ÷ ÈŒzŸÁU⁄ÓÕœ„«Ú È

aŸ‚À˙»ÏœÏ ÈŸ‚À‡flÏÕœÏ ÈŸÏ ¯V«ÚœaœÏ ÈŸ‡Ã‰⁄·ÀŒ̇Â ¨^Ÿ‡À‡ ÊŒ÷ŸÓ›t ¯œÂ ^ÈC»wŸÁ‹wŒa ^ÈŸÏœÚ ÈŒŒ̂·

ÂŸ‡ŒŸ̇tÃlÕk ÏÃcÀk ˙ÀÂ È»‡TŸÎÃpÀÓ ÆÔ«ÎÃÏŸ‡⁄ÎÕ‰ ÈÃgÀ‡«a ¨Ì«Ï⁄ÎŒÏ ÌŸ÷Àa ¨Ì«ÏÀ»ÎYœÈ

ÏŸ÷ÀÂ ¨Ì«ÏŸ‡œÓŸa »¯ÀÏ _»¯Ÿ÷‹ÏŸÁÀœ‰ ÈŒÚÀÂ ¨_»¯ŸÕ̂˙‡ŸÎŒÏ ÌŸ÷ÀÓ Ì«ÏÕÚÃzÀÂ ‰ŸÚÃÏ«Ú „À¨Ì

‡ÀÓÕÒ ÔŒÏÀÆ‰

 על ידי אמירת פרשת "ויכולו השמים והארץ...     ואעיד וכו':      בית הכנסת.  לביתך:  אותך ראוי לכבד ולעבוד.        כי לך נאה:
.   פרשה זו נאמרת בתפילת העמידה בלחש בליל שבת.]בראשית ב[ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה" 

  ואחזור ואעיד על בריאת העולם בידי ה' על ידי אמירת "ויכולו" בידי הציבורואשנה ואשלש:  מעשה הבריאה.   היצור:
ביתר נשמתי:.   ]להלן עמ' 151[אחרי התפילה בלחש, וכן פעם שלישית באמירת "ויכולו" בקידוש על היין בבית 

ושויתי:     .  ]תלמוד בבלי, ביצה טז ע"א[בנשמה היתרה שבי, רמז למסורת על הנשמה היתרה שיש לאדם ביום השבת 
 כחוק, כראוי. כדת: העמדתי לנגד עיניי.  
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∫ÂÈ„ÁÈ ÌÈ¯˘ ÌÈ·ÂÒÓ‰ ÏÎ˘ ÌÈ‚‰ÂÂ

‡Õ÷ŒÁ ˙ÃÈœÓ ÏœÈ ÈœÓŸÀ̂¨‡Â ŸÁT›Ó ˜œtŸœÈœÓ ÌÈœÎŸ∫dT

aÀËÃa ÁÀÏ dÕa ·ÃÚŸÏÀÂ ¨dŸ÷ÀÏÀÈ ‡¿ ÏŒÁŸÒÀ∫¯

bŸÓÀÏÃŸ̇Â ·«Ë »‰Ÿk ¨ÚT ‡¿›È ÏŸÓÕÁ ÈÃiŒ‰ÈÀ∫

cÀ÷YÀˆ ‰ŒÓŒÙ» ¯œ÷ŸzœÂ ¨ÌÈÃzÃÚÃa ◊ŸÁÕÙŒk ıÃtŒ‰ÈÀ∫

‰ÀÈŸÀ̇k ‰À‡flœÁ«Ò ˙«iÕÓ ¨¯œnŒÁYÀz ˜À·œÏ ‡ÈÃÁŸÓÀ∫d

ÂÃzÀa ÌJŸÏ „«ÚÃÈŸÏÀÂ ¨‰ÃzœzÕË ÔŒÏ ÛWŸ·Õ˙ÈÀÂ dŸÁ›Ï ˜ŸÃÚ⁄˙]Œ‰ÈÀ∫

ÊÀÓŸÓÀ◊ ‰ÀÂ ‰CÃzœwÀÁÕÓ ¨»‰œtŸÎ ÈXÃtŒ‰ÈÀ ÀËŸÚÀk ‰À∫ÌW

ÁÀ‚Ÿ· ‰TŸÓ Ê«ÚÀŸ̇Œ‰ÈÀÂ ¨ÃzŸ‡ÃnÕÊ ıŸÚ«¯›̇Œ‰ÈÀ∫

ËÀÚ⁄ÓÀk ‰œÒ ·«Ë ÈÃÁŸÈ ‡¿ ¨dTœÎŸaŒ· ‰ÃlÃÈŸÏÀ ‰Õ∫dT

ÈÀ‰ÈCÀ÷ œlŸÁÀ· ‰ÃkœÂ ¨¯«÷ÈŸÎÃtŒ‰ÈÀz ÀÓŸÙ »ÎÀÏŒ∫_

kÃtÀt dÀ◊YÀÏ ‰ŒÚÀœÂ ¨ÈŸÈÀ‰ÈCÀ÷ œlŸÁÀÏ ‰À‡Œ·Ÿ∫Ô«È

¿˙ ‡œÏ ‡TÈŸ·Õ˙ÈÀÓ dœgÀÏŒk ¨‚œÎ ÈÀa ÏÕ˙ÈÀÏ dÀ·‹÷ ÷Àœ∫ÌÈ

ÓÃ·YÃcœÚ ÌÈÀ◊ŸÀ̇l ‰À÷ ¨dÕÂ ÷Ÿ‡ÃbYÀÓÀÏ ÔŸ÷»·À∫d

a Ú@«ÃgŸÚÀa ÌÈXÃÚŸÏÀa ¨dŸ÷œ·ŸÚ «zœÊ ÌœOÕ‡ ÈÀ∫ıW

ÒÀÚ ÔÈDÀ◊ŸÀ̇Â ‰ÃzœÓŸk›Â ¨¯ÃÁ⁄ ¯«‚ÀŸ̇ÀÏ ‰ÃkŸÃÚ⁄œ∫È

  קטע מקראי זה נכלל בסידור מאז המאה הי"ז. את אמירתו בליל שבת מפרשים כמכוונתאשת חיל:

כנגד השבת, כנגד התורה, או כנגד השכינה, היא ספירת מלכות בתורתם של המקובלים. עם זאת, רבים

כיום מבינים אותו כשיר הלל ותודה ששרים בני המשפחה לכבוד בעלת הבית על עשייתה בכל ימות

השבוע בכלל ולקראת השבת בפרט.

  ביקשה וחיפשה.:דרשה  עשתה עמו.   גמלתהו: כל טוב, אוצר.    שלל: ערכה רב מאוד.    ורחק מפנינים מכרה:∞  
טעמה תכננה לרכוש.   זממה:  לחם חוק, מנת האוכל היומית.        וחק:  מזון.   טרף:  בכפיים חפצות, ברצון.   בחפץ כפיה:

  מצינתמשלג:  אחזו.   תמכו:.   ]וכן:  פלך[ כלי לטוייה  כישור:הבינה כי טובים הנכסים שברכושה.             כי טוב סחרה:
  סוחר.כנעני:       בד משובח.  שש: בגדי שני, צמר אדום משובח.        שנים:השלג.   

 משלי לא, י-לא
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שמקורו בלשונות[ לכל שלוש סעודות השבת. הקטע ]בשינויים קלים[  פתיחה והזמנה אתקינו סעודתא:

המכונה "שדה[ עמוס בסמלים קבליים, ועיקרו מיפגש בין השכינה ]שונים בספר הזוהר, שמות, דף פח

=מי[המכונים כאן "המלך", "זעיר אנפין" [ ובין כוחות אחרים של עולם הספירות ]תפוחים קדושים"

.  ליל שבת, על פי מחשבת הקבלה, הוא זמן התגלותה המובהק]]=זקן[ ו"עתיק יומין" ]שפניו קטנות

של השכינה.

תנו לה מפרי  שיבחוה והיללוה.   ויאשרוה:  יום המות איננו מפחיד אותה ואיננו מרפה את ידיה.   ותשחק ליום אחרון:
 כראוי לה.]בשבחה[  ספרו ידיה:

ÚÂ Ê«Ÿ‰ÀÏ ¯@Ÿ÷»·ÀÂ ¨dÃzœ◊ŸÁÃÏ ˜Ÿ‡ Ì«ÈÃÁ⁄∫Ô«¯

tœ‰ÈÀt ÀŸ̇ÁÀ· ‰ŸÁÀÎŸÓÀÂ ¨‰ŸÁ ˙U«˙ŒÒŒÚ „ÃÏ ÏŸ«÷À∫d

ˆÙ«œiÀ‰ ‰⁄Ïœa ˙«ÎÈÕ˙ÈÀÂ ¨dŸÏŒÁŒÚ ÌÃŸ̂˙ ‡¿ ˙»Ï›Î‡Õ∫Ï

J· »ÓÀŒ‰ÈÀÂ ÃÈŸ‡ÃgŸ‰»¯Àa ¨ÃÚŸÏÀÂ dÃÈŸ‰ÃÏŸÏÀ∫d

Ua ˙«aÀÚ ˙«ÀÁ »◊ÀÈœÂ ¨ÏŸ‡ÃzŸÚ ÀÏœÚ ˙ÈÃk Ï‹lÀÀ∫‰

÷Œ‰ ¯MÃÁÕÂ ÔŸ‰Œ·Œ‰ ÏÃi›Ùœ‡ ¨ÈœgÀÈ ‰œ‡YÃ‰ ‰Â‰È ˙œ˙ ‡ÈœŸ̇‰ÃlÀ∫Ï

zŸÏ »ÀÓ dœtŸÈ ÈXÀ‰ÈCÀÂ ¨œ‰ÈÃÏŸ‰»ÏÀ· ÃgŸÚÀÓ ÌÈXÃÚ⁄◊Œ‰ÈÀ∫

∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈÙÈÒÂÓ‰ ˘ÈÂ

‡ÃŸ̇Ò »ÈNŸ˙E»ÚÀÓD ‡Ÿ‰ÕÓÈŸ˙»À‡

÷ŸÏÕÓÀÀ̇Á ¨‡ŒÂEŸÀ̇ÓE ‡ÃÏŸkÀcK ‡œ÷ÈÀÆ‡

‡ÃŸ̇Ò »ÈNŸ˙E»ÚÀÓE  ‡ÃÏŸkÀÆ‡

cÀ‰ ‡œÒ ‡ÈŸ˙E»ÚÀÁA ‡⁄z ÏKÃÁ»tœÔÈ

cKœ÷ÈœÊ» ̈ ÔÈŸÚÕ‡ ̄ ÈÃŸtœÂ ÔÈŸÚÃzœcK ‡JÈœ÷ÈÀ‡

‡ÀŸ̇ÈÀÏ ÔŸÒÃÚ⁄a ‡@Ã‰⁄dBÆ

∫ÌÂ‚¯˙

‰ÂÓ‡‰ ˙„ÂÚÒ ˙‡ ÂÈÎ‰

Æ˘Â„˜‰ ÍÏÓ‰ ˙ÁÓ˘ ¨‰ÓÏ˘‰

ÆÍÏÓ‰ ˙„ÂÚÒ ˙‡ ÂÈÎ‰

ÌÈÁÂÙ˙ ‰„˘ Ï˘ ‰„ÂÚÒ‰ ‡È‰ ÂÊ

˘Â„˜‰ ÔÈÓÂÈ ̃ È˙ÚÂ ÔÈÙ‡ ̄ ÈÚÊÂ ̈ ÌÈ˘Â„˜

ÆÂÓÚ „ÂÚÒÏ ÌÈ‡·
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חובת ההצהרה והעדות על קדושתו של יום השבת, היא הקידוש, נזכרת כבר במשנה קידוש לליל שבת:

 ידוע רק מספרות הגאונים. הקידוש של ליל שבת]בשינויים קלים[, אך הנוסח שלפנינו ]ברכות ח, א[

מורכב משלושה חלקים:  ציטוט מן התורה, ברכת הגפן וברכה העוסקת בקדושת יום השבת. על פי

. ראוי להעיר,]ויש המחלקים אותו בין עמידה לישיבה[מנהגים שונים הוא נאמר בעמידה או בישיבה 

, ועל כן צמצמו]כמניין "יין" בגימטריה[כי על פי קביעת האר"י צריך שיהיו בקידוש שבעים מילים בלבד 

 המשפט:  "כי]אחרי "זכר ליציאת מצרים"[את נוסח ספרד שיתאים לקביעה זו. בנוסח אשכנז נוסף 

בנו בחרת ואותנו קדשת מכל העמים".

 פסוקי תורה אלה מספרים על השבת הראשונה של בריאת העולם. שתי המילים, ויכלו השמים וכו':

, הקודם ל"ויכולו השמים".]"ויהי ערב ויהי בקר יום השישי"["יום השישי", חותמות את בראשית א, לא 

נראה ששתי מילים אלו התוספו לקידוש כדי שהאותיות הראשונות של ארבע המילים הפותחות אותו

 ייצרו את השם המפורש. כדי לא להתחיל בציטוט פסוק באמצעו, יש]"יום השישי ויכולו השמים"[

הנוהגים לומר בלחש את ארבע המילים "ויהי ערב ויהי בוקר" לפני אמירת הקידוש בקול רם.

 כל מרכיבי הבריאה. וכל צבאם:      הגיעו לידי השלמה ושלמות.   ויכלו:     ∞ 

˙·˘ ÏÈÏÏ ˘Â„È˜

¸˙ÂÎÂÒÂ ÁÒÙ „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ ˙·˘ ÏÏÂÎ˛

∫¯ÓÂ‡Â ÂÈÓÈ „È· ÔÁÏÂ˘‰ ÏÚÓ ËÚÓ Â˙Â‡ ÌÈ¯Ó ˘„˜Ó‰Â ÚÈ·‚Ï ÌÈ·Ú ıÈÓ Â‡ ÔÈÈ ÌÈ‚ÊÂÓ

¸˘ÁÏ·˛ ÂÃÈŸ‰œÚ ÈŒÂ ·WÃÈŸ‰œ· È›¯M

‰ÃgœgœÈÂ ÆÃÈŸÎ‹‰ »lÃgÀÓÃÈœÂ ÌŸ‰À‡ÀÂ  ıWŸÎÀˆ  ÏŸ·À‡ÀÆÌ

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◊ÀÆ‰

ÂÃÈŸ·À‡ _W¤‰¿œ‡ ÌÈŒ‰ Ì«È ˙ÃgŸ·œÚÈœÂ ÈÃÈŸcKÕ‡ ÷›¨«˙

kœ÷ «· ÈÀ·ÃÓ ˙œkÀÓ ÏŸÏÃÎ‡Ÿ‡ ¨«z⁄÷Œa ¯À‡ ‡T¤‰¿œÏ  ÌÈÃÚ⁄˙«◊Æ

בראשית א, לא
 ב, ג.—(סוף) 

Ì«È
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ÔÙ‚‰ ˙Î¯·

ÒÀ·ŸÓ ÈXÀTÀÂ ÔŸaUÀÀÔ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀt ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈXÃbÀÙŒÆÔ

˛ÔÓ‡ ∫ÌÈÂÚÂ¸

ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ ˙Î¯·

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰ ‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ¨Ì

‡⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸˆTÀ· ‰À¨»

ÂŸ÷ÃaÃa «÷EJ ˙Ÿ‡Ã‰⁄·À·» ‰Ÿ‰ Ô«ˆTœŸÁœÏÈÀ¨»

ÊœkÀÏ Ô«¯ŸÓÃÚ⁄◊Õ· ‰Ÿ÷‡Vœ¨˙È

zŸÁœlÀÏ ‰ŸÓœ‡TOÕ¨÷CS È

ÊÕÎŒÏ ¯œˆÈœ‡ÈÃÓ ˙œŸ̂ÈTœ¨Ì

ÂŸ÷ÃaÃ÷EJ ˙Ÿa ^Ÿ‡Ã‰⁄·À·» ‰Ÿ‰ Ô«ˆTœŸÁÃÏŸzÀÆ»

aÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰ŸcKÕ‰ ÷ÃgÃaÀ˙Æ ¸ÔÓ‡˛

∫ÌÈÙÈÒÂÓ ˙ÂÎÂÒ „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ ˙·˘· ‰ÎÂÒ· ÌÈ˘„˜Ó˘Î

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ¨Ì

‡⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂»ÀÏ »Õ÷ÈÕa ·Ãq‹kÀÆ‰

ÆÂÓÓ Â˙˘È ÌÈ·ÂÒÓ‰ ¯‡˘˘ È„Î Â˙Â‡ ¯È·ÚÓÂ ÚÈ·‚·˘ ÔÈÈ‰ ·Â¯ ˙‡ ‰˙Â˘ ˘„˜Ó‰

והיא לשון הזמנה לנוכחים להקשיב לברכה,[ כלומר:  סבורים, מוכנים ומסכימים, מורינו ורבותינו  סברי מרנן ורבנן:
  יום השבת הואתחלה למקראי קדש: אנחנו לו לרצון.    ורצה בנו:.   ]לענות אחריה "אמן" ולצאת כך ידי חובת ברכה

   כמו שנאמרזכר ליציאת מצרים:     ראשון המועדים של עם ישראל, כמפורט ברשימת המועדים של ויקרא פרק כג.  
:  "שמור את יום השבת לקדשו ...   וזכרת כי עבד היית בארץ]דברים ה, יב-טו[בעניין שמירת השבת בעשרת הדיברות 

מצרים ...   על כן ציוך ה' אלהיך לעשות את יום השבת".
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ÌÈÈ„È ˙ÏÈË

∫Ô˙Â‡ ·‚Ó ‡Â‰˘ ÈÙÏ Í¯·ÓÂ ¨ÂÈ„È ÏÚ ÈÏÎÓ ÌÈÓ ˜ˆÂÈ „ÚÂÒ ÏÎ ÆÌÈÈ„È ÌÈÏËÂ ˘Â„È˜‰ ¯Á‡Ï „ÈÈÓ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂»ÀÚ »ÃÏ

ŸËœÏÈÃÈ ˙ÀÈ@œÆÌ

¢‡ÈˆÂÓ‰¢ ˙Î¯·

ÌÈÈ„È‰ ˙ÏÈË ÔÈ· ¯·„Ï ‡Ï˘ ÌÈ‚‰ÂÂ ¨Ì‰È„È ˙‡ ÂÏË ÌÈ·ÂÒÓ‰ ÏÎ˘ ¯Á‡Ï „ÈÈÓ ˙¯Ó‡ ‰Î¯·‰

∫Ì¯ ÏÂ˜· ¯ÓÂ‡ ÌÁÏ‰ ˙Â¯ÎÎ È˙˘Ó ˙Á‡ ˙‡ ÒÂ¯ÙÏ „ÓÂÚ˘ ÈÓ ÆÌÁÏ‰ ˙ÚÈˆ·Ï

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‰ ¨ÌÃˆ«nœÏ ‡ÈŒÁŒÓ Ìœ‰ ÔÀ‡ÀÆıW

‚Â‰Â ¨ÌÈ·ÂÒÓ‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎÏ ‰ÒÂ¯Ù ˜ÏÁÓÂ ‰ÓÓ ‰ÒÂ¯Ù ÏÎÂ‡ ¨˙Â¯ÎÎ‰ ˙Á‡ ˙‡ Ò¯ÂÙ Í¯·Ó‰

Æ˙·˘ ÏÈÏ ˙ÁÂ¯‡ ˙‡ ÌÈÏÎÂ‡ ÔÎÓ ¯Á‡Ï Æ‰˙ÏÈÎ‡Ï Ì„Â˜ ÁÏÓ· ‰ÒÂ¯Ù‰ ˙‡ ÏÂ·ËÏ

 מים בכלי כדי לרחוץ את הידיים]=לקחת[ נקבע שיש ליטול ]ברכות ח, ב[  כבר במשנה נטילת ידיים:

קודם לסעודה. בצד הערך ההגייני של נטילת ידיים עומדת גם ההנחה, כי כל סעודה, על הברכות המלוות

הקרוי[אותה, היא מעין טכס דתי שיש להיטהר לקראתו. בבתים רבים ישנו כלי מיוחד למילוי מצווה זו 

.]"נטלה"

ולשונה בעקבות תהלים קד, יד:  "מצמיח ... עשב[  זו הברכה הנאמרת לפני אכילת לחם המוציא לחם:

. בליל שבת מברכים "המוציא" על שני כיכרות לחם שלמים]לעבודת האדם להוציא לחם מן הארץ"

המכונה בתורה[, כדי להזכיר את הכמות הכפולה של המן ]ובדרך כלל:  שתי חלות, ובפסח:  שתי מצות[

, שלקטו בני ישראל בכל ערב שבת. טבילת הלחם במלח באה להעניק]]שמות טז,כב[בשם "לחם משנה" 

לפרוסה הנאכלת בטכס הדתי של הסעודה מעמד המזכיר את הקרבנות שבמקדש, שעליהם נאמר "וכל

.]ויקרא ב, יג[קרבן מנחתך במלח תמלח" 

  ֶ
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 נוהגים ללוות את סעודות השבת והחג, פרט לדברי תורה, בפיוטים, שירים וזמירות מיוחדים,     זמירות:

העוסקים בעיקר במנוחת השבת ובקדושת היום. המנהג לזמר בזמן הסעודה מתועד כבר בספרות חז"ל

או שהועברו אליה כשימוש[. יצירות שיריות שנכתבו במיוחד להזדמנות זו ]שיר השירים רבה ח, טז[

 ידועות לנו כבר מן המאות התשיעית והעשירית. קהילות ועדות שונות בעם ישראל אימצו]מישני

לעצמן מזמורים שונים, ומה שמובא להלן מלוקט ממנהגים שונים.

ויש אומרים ששמו היה משה והם מוצאים[  הפיוט נתחבר בידי פייטן ששמו לא ידוע כל מקדש שביעי:

את השם חתום במילה השנייה שבשלושת הטורים הראשונים שבבית הראשון:  "מקדש", "שומר",

. הטור הרביעי בכל בית הוא ציטוט של פסוק מן המקרא, המובא לעיתים תוך שינוי משמעותו.]"הרבה"

מן הבית השני מתחיל אקרוסטיכון בסדר האלף-בית המצוי בראש שלושת הטורים הראשונים של כל

 מצוי]שנתחבר במאה הי"א[הבתים. הבית האחרון של הפיוט חסר ברוב הסידורים, אבל במחזור ויטרי 

  כאן יש לפרש את הפסוק כאומר,איש על מחנהו:.   ]את יום השבת[  שלא לחללו מחללו:      ליום השבת.       כראוי לו:∞  
נחליאל:.   ]בעקבות ישעיה כט, א[  מכינוייה של ירושלים או בית המקדש אריאל:כי כל איש יזכה לשכר לפי מעשיו.   

 בקדושה. קדש:.   ]בעקבות האמור בבמדבר כא, יט ודרשת חז"ל על פסוק זה במסכת אבות ו, ב[כינוי פיוטי לתורה 

˙·˘ ÏÈÏÏ ˙Â¯ÈÓÊ

ÆÌÈÙÒÂ ÌÈ¯È˘ ÔÎÂ ˙·˘Ï ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙Â¯ÈÓÊ ‡˙ÂÂˆ· ¯È˘Ï Ì‚ ÌÈ‚‰Â ‰È¯Á‡ÏÂ ‰„ÂÚÒ‰ ˙Ú˘·

Æ‰Âˆ¯Â ‰ÓÚË ÈÙ ÏÚ ‰ÁÙ˘Ó ‰ÁÙ˘Ó ¨ÔÏ‰Ï ‡·ÂÓ˘ ‰Ó ÏÚ ÛÈÒÂ‰Ï Ô˙ÈÂ

ÈÚÈ·˘ ˘„˜Ó ÏÎ

kÀÓ ÏŸcKÕ÷ ÷Ÿ·œÚÈœk ÈÀ¨«Ï È»‡T

kÀÓ«÷ ÏÕ÷ ¯ÃaÀk ˙ÃcÀÓ ˙ÕÁÃlŸ¨«Ï

◊ŸÎÀ‰ «¯ÃaYÕÓ ‰Ÿ‡›Ú  „Ãt ÏœÙ ÈÀÚfl¨«Ï

‡œÚ ÷ÈÃÓ ÏÃÁ⁄ÕÂ »‰Ÿ‡œÚ ÷ÈÃc Ïœ‚ŸÆ«Ï

‡‰«⁄·Õ‰ ‰Â‰È ÈÃÓŸÁÃkœÏ ÌÈŸ·œŸÈÃ‡ Ô⁄‡ÈXÕ¨Ï

aŸ‰ Ì«ÈÃgÃaÀ◊ ˙œÂ »◊ÈŸ◊œÓŸk »ÁœÓŸaKŸÏÕÓ ÈÃzÃ ÔÃÁ⁄Ïœ‡ÈÕ¨Ï

bÃ◊ ÌŸÈ »‡ŸÎÈBŒÂ ÷CS ÌŸ‡œÓŸÏ »¯À‡Õ¨Ï

aÀ‡ ‰Â‰È _»¯⁄÷Œ ¯ÀÃ̇Ó ÔŸÁ»ÀÏ ‰ŸÚÃÈ «nœ◊Ÿ‡TÕÆÏ

מלכים-א ח, נו

דבר א, נבבמ



˙ÙÈÏÂ˙ ‰˘·˙ Â·¯ÎÂ˙È‰

155

c÷Y«ÕÊ ‰Â‰È ÈŒ‡ ÚUÃ·Ÿ‰TÀ‰«‡ Ì⁄¨«·

‰ÃÓŸ‡ÃÁ⁄Ï ÌÈXÀÕ̂Ó ˙‡œ‰ ÔÃgÃaÀÓ» ˙ŸÓÃ‰⁄Ï ÌÈXÀ¨‡«·

»◊ŸÓÕÁœÏ ÌÈŸ÷ÀÓŸÏ» «¯ŸÚÀÚ ·VÕ¨«·»¯

ÊŒ‰ ‰ÃÚ Ì«iÀ◊À ¨‰Â‰È ‰À‚œÏÈÀÂ ‰Ÿœ◊ŸÓŸÁÀÆ«· ‰

ÊœÎŸÓ ˙U«z »¯›÷Œa ‰ŸÓœŸ̂ÂÃ÷ ˙ÃaÀb ˙ŸÒ»¯À¨‰

Á⁄˙»¯ÀÏ ‰Ã‰ Ì«iÃgŸ·œÚÈœk ¨ÈŸÎÃlÀa ‰Õ˙«ÚV ÔÈŒ‰ÈÀÓ Ÿ÷‹aÀÀ̂¨‰

ËŸÈ ÌÈX«‰œ‰»÷TÈÀÂ œcKÈŸ‰»÷Àa ŸÓÃ‡⁄ÓÃk ¯À‡ Ï⁄÷ŒÚ ¯À◊À¨‰

ÂÃÈŸÎÃ‡ Ï¤‰¿œa ÌÈÃ‰ Ì«iÃgŸ·œÚÈœÓ ÈŸÏÃÎ‡Ÿ‡ «z⁄÷ŒÚ ¯À◊ÀÆ‰

ÈÓ ¨‡»‰ ÷«„J Ì«œÂ «‡«aŸÚÃˆ „Õ¨«˙‡

kÀÊ ÏŒÈ ÚUÃÚ⁄È ·SŸÎÃaŸk ¨»‰»„œ·EÃ‰ ¯ÃnŒÏŒÂ _Ÿ¨«˙@

ÏÀÁ»ÃÂ «a ŸÏœ◊ŸÓ›ÁÃa ŸÃ̇Ú⁄‡ ‚»ÀÂ Ï«ÎŸ÷À˙›¨‰

kÀÚ Ï⁄È ˙Aœ◊Ÿ‡TÕÈ ÏÃÚ⁄Æ«˙«‡ »◊

ÓŸ÷›Á _ÃÒŸcŸÏ ^ŸÚE«ÈŒ‡ ¨^ÈÕÂ ‡«pK ÏŸ¨ÌL«

Ë«Ÿ‰ Ì«È ÈVÃgŸ·œÚÈœÊ ÈÀÂ ¯«ÎŸ÷ÀÏ ¯«ÓŸ‰À¨ÌL

◊ÃnŸÁÕa ÌŸ·œŸÈÃ÷ ÔÀÏÕa ¨ÌŸt ¯«‡ÀŒz ^ÈÃ·Ÿ‰œ¨ÌLÈ

ÈœÂYŸÈ‹Ó ÔœcŒ÷Œa ÔÕ˙ÈŒÂ ¨^ŸÃÁÃÚ Ï⁄@Œ˙ ^ÈÃ÷ŸÆÌL

תהלים קיח, כד

בראשית ב,ב

שמות יב, מז

תהלים לו, ט

בית נוסף המשלים את האקרוסטיכון עד האות ת', והבאנוהו כאן.

 רמז למנהג להוסיף מקודש לחול, על ידי הקדמה בקבלת השבת ודחיית ההבדלה במוצאי שבת. המאחרים לצאת וכו':
  חקוקהחרותה: .  ]מן התורה[ נלמדת  גרוסה:.   ]ראה לעיל, עמ' 143[  ערוב חצרות ותחומין הנוהג בימי השבת ערובו:

  כינוי לעם ישראל.טהורים: משובצת כאבן יקרה בין שאר הימים, הם חבריה.    משבצה:.   ]על הלוחות[וקבועה 
, אשר המשכו מצוטט מיד להלן.]ראה לעיל, עמ' 151[  כמו שכתוב בפסוק שבראש הקידוש במאמר כל אשר עשה:

זכור וכו': שומרי.    נוטרי: ].בעקבות תהלים לד, יא[  השפע מטובך משוך חסדך:  כמצוות ה'.   כדבר המלך ודתו:
  מכינויה שלשלם:.   ]שמות כ, ח; דברים ה, יב[המקיימים את "שמור וזכור" האמורים בעשרת הדיברות לגבי השבת 

  יזכו לרוב טובך.ירוין מדשן ביתך וכו': תאירם באור מזהיר.    תבהיקם:.   ]על יסוד בראשית יד, יח[ירושלים 



Ú⁄Ê›Ï ¯Ã·«gŸœ̇a ÌÈÃgŸ·œÚÈœa ¨ÈŒÁÀ·» ÷ÈXÃwÀœ̂Ï«Ú ¯ÈÀÓœ¨ÌÈ

tÒ«ŸÚœt «a ÌÈŸÒœÚÈÀËO ‰ÃpÀÚ«Ò ¨‰⁄Ï ¨«a ÌÈDŸ·À÷ _VÀ¿t ÷ŸÚÀÓœ¨ÌÈ

œ̂˙JEÀz ÌÃŸ̂‰œk ¯ÈŸ÷ ¯«‡œ·ŸÚÃ‰ ˙ÃiÀÓœ¨ÌÈ

‡ ‰Â‰È¤‰¿ÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ‰ ¨ÏÀ·À˙ ‰ÀÓœÆÌÈ

KcŸ÷Õa ÌŸÓœŸ̂˙«ŒÂ ^ÈŸËÃ‰⁄k ÌVŸÚŒŒ̂‰ ÌÃgÀÓÃÈœÏ ÌÀË›‰Ã¨¯

¯Á»⁄z ^ŸœÁÈÕk «ÓÃaŸ‰ÕÓÀa ‰ÃaœÚOÀ˙ ‰ÕÓ „Vœ‰ ÔÀ‰À¨¯

÷ÃaÃzÀ ÌzŸ÷ÃkŸÕa ÌŸÃÁ⁄ÏÃÒ ˙Ã‰Ã¨¯

kœŸÁÀÏœ ÌÈœhÀk ¨»ÈŸ‚ÃÚ ˙«p⁄ÏÕ ÈÀ‰ÀÆ¯

‰ÁÓ˘Â ‰ÁÂÓ

ÓŸÁ»ÀÂ ‰Ÿ◊œÓŸÁÀÏ ¯«‡ ‰ÃiŸ¨ÌÈD»‰

÷ Ì«ÈÃaÀÓ Ì«È Ô«˙ÃÁ⁄ÓÃcœ¨ÌÈ

Ó«÷ŸÂ ÂÈTŸÎ«ÊŸ‰ ÂÈTÕnÀÓ ‰ŸÚœ¨ÌÈDÈ

kœÏ ÈŸ÷œgÀk ‰›a ÏŸ‡»¯œÂ ÌÈŸÓ«ÚŸÆÌÈD

במדבר כד, ו

שמואל-א יד, מא

אך אולי היה שמו משה, והוא חתום בראש שלושת[  מחברו של הפיוט אינו ידוע מנוחה ושמחה:

.]הבתים הראשונים

 הליכה מתונה, כפי שיש ללכת ביום פסיעה קטנה:  עזור לנצח לאלה ששובתים ממלאכתם ביום השביעי.   עזר וכו':
אור שבעת תאיר כאור הצהריים.        תצהיר: בסעודות השבת.        שלש פעמים:.   ]תלמוד בבלי, שבת קיג ע"ב[המנוחה 
, אור החמה בשבעת ימי בראשית גדול היה ומופלא,]בראשית רבה ג, ו בעקבות ישעיה ל, כו[  על פי המדרש  הימים:

עצם וכו':.   ]לשומרי השבת[  כאן פירושו של הפסוק:  תן שכר שלם הבה תמים:ואור זה שמור לצדיקים לעתיד לבוא.   
 על פי ישעיה סג, יד:  "כבהמה בבקעה תרד כבהמה וכו': תיתן להם מנוח.    תניחמו:.   ]על פי שמות כד, י[בוהק נפלא 

 השבת שהם שומרים תביאם לשכון בבית     שבתם וכו':", הבהמה יורדת אל הבקעה למצוא בה מנוח.   ]רוח ה' תניחנו[
בשיר השירים ז, ג נאמר "שררך אגן הסהר" וביטוי זה נדרש במדרש שיר השירים רבה[המקדש, המכונה "נחלת סהר".   
 כשיחים הצומחים בזקיפות ליד הנחל וכגינה פורייה ליד מקור מים. כנחלים וכו': ]על הסנהדרין היושבים במקדש.

 המקיימים את "שמור וזכור" האמורים בעשרת הדיברות לגבי שומריו וזוכריו: יום נחשק, אהוב.        יום מחמדים:∞  
 הכול נברא בשישה ימים, כמפורט להלן. לששה כל ברואים:.   ]שמות כ, ח; דברים ה, יב[השבת 
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÷ŸÓÕ÷ ÈÀÓÃÈœ‡ ÌŒÂ ıWŸÈÃnœ¨ÌÈ

kÀˆ ÏŸ·ÀÓ ‡Àb Ì«¯Ÿ‰«·œÂ ÌÈŸÓTœ¨ÌÈ

zÃpœÂ ÔÈŸ‡ÀÂ Ì@ŸÁÃiÃ‡Y ˙ÕÓœ¨ÌÈ

kœa ÈŸÈÀÏ«Ú ¯»ˆ ‰Â‰È dÀÓœÆÌÈ

‡ ‡»‰⁄÷Œc ¯œaÕÏ ¯ŸÚÃÒ ÌŸ‚‹lÀ¨«˙

÷ÀÏ ¯«ÓŸcKŸÓ «÷œÚ «‡«aÃˆ „Õ¨«˙‡

÷ÃaÃÁ Ì«È ÷CS ˙ŒÓŸcÀ¨«˙

kœ÷ «· ÈÀ·Ã‡ ˙ÕÓ ÏœkÀÓ ÏŸÏÃÎ‡ŸÆ«z

aŸÓœŸ̂ÂÃ÷ ˙ÃaÀ‡ ˙ÕÈ ÏÃÁ⁄ÏœˆÈÀ¨_

‡ ‡TO Ì»˜ÕÏÀÈ ÂÈÀÁœÏ ÷ÈŸ‡ÃnŸÀ̂¨_

œ÷ŸÓÃk ˙ÀÁ ÏÃÂ ÈŸ‚Ã ÌÃÚ⁄ˆÈXÀ¨_

‡¤Î›a ÏŸ◊œÓŸÁÀk ‰œÎ ÈŸ·ÀˆT ¯ÀÆ_

aŸÓœ÷ŸŒÏ ‰ŒÁŒÂ ÌŸaU ÷»cNÀ¨‰

aŸÓ ·]ÃËŸÚÃnœÂ ÌÈŸÁ»¯Ã Ÿ·ÈDÀ¨‰

ÈœÊŸÏ »kŸ‰ ·»Ë ·UÃnœŸ̇ÚÃpŸ‚œa ÌÈÀ¨d

aŸ·œ‡ÈÃ‡«b ˙ÕÏ ÏŸÁÃiÕ‰ ÈÀÏ«ÚÀ‰ ÌÃaÀÆ‡

 ראוי לבטוח בה', כיוון שהוא כי ביה ה' וכו':  הגדולים והחזקים שביצורי היבשה.   ראמים: גרמי השמים.    צבא מרום:
 ימהריחיש לאמצך:  יושיעך.   יחליצך:   כינוי לעם ישראל.   עם סגלתו:.   ]בעקבות ישעיה כו, ד[מגן ומחסה למאמיניו 

ראה כרך השבת, עמ'[  שתיים מן התפילות הנאמרות בשחרית של שבת "נשמת כל חי" וגם "נעריצך":לחזק אותך.   
אכל בשמחה וכו':.   באמירת תפילות אלה ממלאים את חובת הקריאה לאל הנזכרת בטור הקודם.   ]160 ועמ' 190

  שתי ככרות לחם,במשנה לחם:.   ]והלשון על פי דברי קהלת ט, ז[שמח בסעודתך, כי כבר קיבל ה' ברצון את תפילותיך 
 רוח של חסד, בהזמנת הנצרכים רוח נדיבה:  הקידוש שנאמר בבוקר יום השבת, ראה עמ' 186.   קדוש רבה:כדין.   

להשתתף בסעודה.
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˙Â„È„È ‰Ó

ÓÃi ‰ŸÓ ˙»„ÈDŸÁ»ÀÕ̇‡ ¨_ÃzŸ÷ ÃaÀ‰ ˙ÃnÃÏŸkÀ¨‰

aŸÎÕ ÔÀÏ ı»¯œ˙‡TOÕ‡«a ¨_œk ÈÃlÀ ‰ŸÎ»ÒÀ¨‰

ÏŸa ÷»·œ‚ŸÁ ÈB⁄Ï ¨˙«„»ÓŸ‰ÃÏEœ ˜ÈÕa ¯œ·ŸÎTÀ¨‰

ÂÃzÕÎŒk ÏÀ‰ ÏÀÚ⁄˙ ‡¿ ¨˙«„«·ÃÚ⁄Ó »◊ŸÏÀÎ‡ÀÆ‰

ÏŸ‰œŸ̇ÚÃpÕa ‚ŸÃ̇Ú⁄‚»œa ÌÈÃ◊» ÌÈX»aYŸÏÀÂ ÂŸ‚@œÆÌÈ

ÓÕÚŒÓ ·WÃÊŸÓœÈœk ÌÈÀÓ ÏœÈÕÓ ÈÃËŸÚÃnœ¨ÌÈ

ÓœaŸÎ»Ó Ì«È „«ÚÀœz ÌÈÃYŸÏ«‚œÓ ÌÈŸÙ‹hÀÓœ¨ÌÈ

ÂŸÏÃÚ⁄k «a _]ÃnÀÓ ‰œÈœ÷ ¨ÌÈŸÈ ˙«˙ÕÓ ˙«ÈŸ·‹rÀÓœ¨ÌÈ

ÂŸÃ̇ÙŸÓ ÈL»ÃÚ⁄pAœa ÌÈŸÎÀ÷ ÏÀ¿t ÷ŸÚÀÓœÆÌÈ

ÏŸ‰œŸ̇ÚÃpÕa ‚ŸÃ̇Ú⁄‚»œa ÌÈÃ◊» ÌÈX»aYŸÏÀÂ ÂŸ‚@œÆÌÈ

ÃÁ⁄ÏÃÈ ˙ÃÚ⁄È ·Sœa ÷TÈŸÏœÓ ÈŸÀ̂ ÌÈXÃÁ⁄ÏÀ¨‰

ÂœÎÈÃaŸÚ »‰»„À÷œÂ ¯ÈÀÂ ÷TŸœ̇ÊŸÏ »kœ‚Ÿ‡‹lÀ¨‰

÷ Ì«ÈÃaÀ‡ ˙œz ÌŸÎÃaŸÂ »„œ‰ŸÈœ˙ÈŒÏ ÌœÒ ÈŸ‚‹lÀ¨‰

÷Õ÷ŒÈ ˙ÀÓœz ÌÈÃÚ⁄·›·» »„ÃgŸ·œÚÈœ ÈÀ‚œÏÈÀÆ‰

ÏŸ‰œŸ̇ÚÃpÕa ‚ŸÃ̇Ú⁄‚»œa ÌÈÃ◊» ÌÈX»aYŸÏÀÂ ÂŸ‚@œÆÌÈ

  בגדיםבגדי חמודות:  בת מלכים, נסיכה.   נסוכה:  לכן.   בכן:  מה אהובה היא המנוחה בך.   מה ידידות מנוחתך:∞  
  העוף שמבשרו אכלו בני ישראלשלו:.   ]של כל העבודות[  והפסקה ותכל:.   ]בעקבות בראשית כז, טו[מפוארים 
 שלוש שלש פעמים:  מיני מאכלים שונים.   מינים:       מזומנים ומוכנים כבר מערב שבת.  מערב מזמינים:     במדבר.  

תלמוד בבלי, שבת[" ]=ללא גבול[ "כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים  נחלת יעקב וכו':סעודות השבת.   
 אוצר יקר, כינוי לעם ישראל. סגלה:      והוא ירש את ארץ ישראל, שהיא נחלת יעקב.  ],קיח ע"א

 חתום בראש הבית השני,]"מנחם"[  מחברו של הפיוט איננו ידוע, ויש מוצאים את שמו מה ידידות:

השלישי, הרביעי והשישי.
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 או לערוך חשבונות של ממש בענייני]והלשון על פי ישעיה נח, יג[  אין לעשות בשבת מלאכת חול חפציך אסורים וכו':
.]תלמוד בבלי, שבת קנ ע"א[ אבל מותר להרהר בענייני חולין ואף לשדך בנות ולפסוק להן נדוניה      הרהורים וכו':חולין.   

  ומותר לקבוע עם מלמד תינוקות את שכרו, אפילו אם דבר זה נראה כענייני חול, שהרי המטרה היאותינוק ללמדו וכו':
והשנה משבחת  דברי תורה.   אמרי שפר:.   ]ו"למנצח בנגינות" הוא רמז למזמורי תהלים[שידע הילד להלל ולשבח לאל 

 באהבת יום השבת,     בחבת כשושנים סוגה:  השינה ביום השבת היא דבר ראוי ומטרתה לתת רוגע לנפש האדם.   :::::וכו'
  השבת דומה מצדמעין עולם הבא:.   ]והלשון על פי שיר השירים ז, ג[הגדורה במצוות רבות כגן של שושנים יקרות 

 הייסורים שיקדמו לביאת המשיח, שהריחבלי משיח: .   ]על פי התלמוד הבבלי, ברכות נז ע"ב[העונג שבה לעולם הבא 
.]תלמוד בבלי, שבת קיח ע"א["כל המקיים שלוש סעודות השבת ניצול מחבלו של משיח" 

Á⁄ÙÀŒ̂‡ ^È⁄Â ÌÈX»ÒŸ‚ÃÏ ÌÃÁ⁄÷›Á ·Œ÷Ÿ¨˙««a

‰œÓ ÌÈX»‰Y‹zÀÏ» ÌÈXŸ÷ÃcÕ‰ _ÃaÀ¨˙«

ÂŸœ̇Ï ˜«ÈŸÏÃnŸÒ «„ÕÙŒÏ ¨¯ÃÓŸÃvÕÁÃa œŸ‚œ¨˙«È

ÂŸÏÃ‰⁄a ˙«‚Ÿ‡œÓŸ÷ ÈVŒÙŒa ¯ŸÎÀt ÏœÓ» ˙«pÃÁ⁄Æ˙«

ÏŸ‰œŸ̇ÚÃpÕa ‚ŸÃ̇Ú⁄‚»œa ÌÈÃ◊» ÌÈX»aYŸÏÀÂ ÂŸ‚@œÆÌÈ

‰œÎ»lÀÈ _Ÿ‰Õ· ‡ŸÃÁÃÚ ¨˙›ŒÏ ‡TO ‚ÃgÃaÀ¨˙

ÂŸ‰ÃgÕÀÓ ‰Ÿ÷‹aÃÁÃk ¨˙ÃcÀ ˙ŒÙŒÓ ÷Ÿ÷œ·ÈÃ¨˙

aŸÎÕ ÔÃÙŸ÷œÏ ÈŸÚ ^À‚YÀÂ ‰ŸÏÀÁ»Ãa ŸÁœaÃ¨˙

kÃ÷«gÃpœ‚»Ò ÌÈÀÈ «a ¨‰Àa »Á»Õ·» ÔÃÆ˙

ÏŸ‰œŸ̇ÚÃpÕa ‚ŸÃ̇Ú⁄‚»œa ÌÈÃ◊» ÌÈX»aYŸÏÀÂ ÂŸ‚@œÆÌÈ

ÓÕÚÕÏ«Ú ÔÈÀ‰ ÌÃaÀ÷ Ì«È ‡ÃaÀÓ ˙ŸÁ»À¨‰

kÀ‰ ÏÃnœŸ̇ÚÃpŸ‚œa ÌÈÀÈ dœÊŸÏ »kŸ◊ ·]œÓŸÁÀ¨‰

ÓÕÁŒ·ŸÏÕÓ ÈÀ÷œÁÈÃÈ ‹vÀÏ »ÏœÂYÀÁÀ¨‰

tŸ˙»„Õ˙ »ÃŸ̂ÓœÁÈÃÂ ŸÀÈ ÒÀÂ Ô«‚Ã‡⁄ÀÁÀÆ‰

ÏŸ‰œŸ̇ÚÃpÕa ‚ŸÃ̇Ú⁄‚»œa ÌÈÃ◊» ÌÈX»aYŸÏÀÂ ÂŸ‚@œÆÌÈ
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 אך לא הוא חיברו,]הוא האר"י, המאות הט"ו-ט"ז[  הפיוט מיוחס לר' יצחק לוריא יום זה לישראל:

אלא ר' יוסף חנדלי (אמצע המאה הט"ו). בפיוט בצורתו הנוכחית ישנם אחד עשר בתים, אך מקובל

לשיר רק חמישה מבתי הפיוט והם שהובאו כאן.

  השבת, שכל לב חומדחמדת הלבבות:  מנות של אוכל.   משאת:  בכל השנים, תמיד.   בכל שני:  מצוות.   פקודים:∞  
 השבת היא כתוספת נשמה נשמה יתרה:   כינוי לעם ישראל שלבותיהם שבורים מצער.  לאמה שבורה:ורוצה אותה.   

מצרה:.   ]ורעיון הנשמה היתרה שיש באדם בשבת מצוי בתלמוד הבבלי, ביצה טז ע"א[לבני אדם מיוסרים ודואבים 
  ביאת המלך המשיח.הוד מלוכה:       בני ישראל העצובים והמודאגים.  עגומים:  ימי הבריאה.   בששת:מצטערת ודואגת.   

Ï‡¯˘ÈÏ ‰Ê ÌÂÈ

Ê Ì«ÈŒÏ ‰ŸÈœ◊Ÿ‡TÕÂ ‰T«‡ ÏŸ◊œÓŸÁÀ÷ ¨‰ÃaÃÓ ˙ŸÁ»ÀÆ‰

œ̂eœ˙ÈÀt œa ÌÈD»wŸÓÃÚ⁄ÓÃÒ „œÈÃ¨È

÷ÃaÀÚ«Ó» ˙⁄Ï ÌÈDœ÷ŸÓ›a ¯ŸÎÀ÷ ÏÀÃ¨È

ÏÃÚ⁄Ï _]ŸÙÀÃÓ ÈÃ◊Ÿ‡ÕÂ ˙Ã‡⁄Á»¯À  ‰Ø÷  ÃaÃÓ ˙ŸÁ»ÀÆ‰

Ê Ì«ÈŒÏ ‰ŸÈœ◊Ÿ‡TÕÂ ‰T«‡ ÏŸ◊œÓŸÁÀ÷ ¨‰ÃaÃÓ ˙ŸÁ»ÀÆ‰

ÁŒÓŸcÃ‰ ˙ÃlŸ·ÀÏ ˙«·Ÿ‡‹nÀ÷ ‰Ÿ¨‰T»·

ÏœŸÙÀ ˙«÷œÎŸ‡À ˙«·Ÿ÷ÀÓÀÈ ‰ŸÕ̇¨‰T

ÏŸŒÙŒÓ ÷ŸÕ̂È ‰TÀÒœ‡ ¯È⁄ÀÁÀ  ‰Ø÷  ÃaÃÓ ˙ŸÁ»ÀÆ‰

Ê Ì«ÈŒÏ ‰ŸÈœ◊Ÿ‡TÕÂ ‰T«‡ ÏŸ◊œÓŸÁÀ÷ ¨‰ÃaÃÓ ˙ŸÁ»ÀÆ‰

cNÃ÷ŸzÀa ÕÎUŸzÀÓ «˙«‡ œkÀÈ ÏÀÓœ¨ÌÈ

aŸ÷Õ÷Œk ˙œlœ˙ÈÀÓ ŸÏŒÎ‡ŒÏ«Ú ˙ÀÓœ¨ÌÈ

Ó «aÀŸ̂Ú »‡⁄Ó»‚œ‰ ÌÈÃ÷Ÿ·» ËLœËŸÁÀ  ‰Ø÷  ÃaÃÓ ˙ŸÁ»ÀÆ‰

Ê Ì«ÈŒÏ ‰ŸÈœ◊Ÿ‡TÕÂ ‰T«‡ ÏŸ◊œÓŸÁÀ÷ ¨‰ÃaÃÓ ˙ŸÁ»ÀÆ‰
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 ושמו רשום באקרוסטיכון]ספרד, המאה הי"ב[  פיוט שנתחבר בידי ר' אברהם אבן עזרא צמאה נפשי:

ראה כרך[ לאמירת תפילת "נשמת כל חי" ]"רשות"[שבראשי הבתים. במקורו נכתב השיר כשיר הקדמה 

, ובשל כך חוזרת בו לכל אורכו המילה "חי". חביבותו של הפיוט]השבת, עמ' 160 ולהלן בבית האחרון

בעיני העם הביאה אותו גם אל הזמירות לשבת.

נחרבת: קרבן מבושם, מעורבב ממינים שונים.   מנחה מרקחה: .   ]בעקבות תהלים עו, יב[  קרבן לה' שי למורא:
 האומה המיוסרת והמושפלת. נעצבת:     ירושלים החרבה.  

 לשון שבועה. חי אני: כולי, בשר ורוח.    לבי ובשרי:.   ]על פי תהלים מב, ג[  נפשי מלאת געגועים צמאה נפשי:∞  
מחשבה עמוקה.  מזמה:

ÏŸ‡œÓ ¯»qŸÏÀÎ‡Àˆ ‰œeœ˙ÈÀ¨‡T« »

‡ŒÊŸkŒÓ „«‰ ‰ŸÎ»ÏÀ‡ ‰œ÷ ÌÃaÀ‡ ˙Œ÷ŸÓ›¨‰T

‡Ã÷ ·ÈXOÃÏ ÈÃÓ ¨‡T«nœŸÁÀÓ ‰ŒÁJYÀ  ‰ Ø÷ ÃaÃÓ ˙ŸÁ»ÀÆ‰

Ê Ì«ÈŒÏ ‰ŸÈœ◊Ÿ‡TÕÂ ‰T«‡ ÏŸ◊œÓŸÁÀ÷ ¨‰ÃaÃÓ ˙ŸÁ»ÀÆ‰

ÁÃcÕÓ ÷œcOÀ÷ÕÊ ¨»ÀÎŸ ‰TŒÁ¤·WŒ¨˙

·»ËŸ÷«Ó ¨^œÚÈÕz ¨»ŸÀÏ ‰ÃpŒÚ¤Œ̂·Œ¨˙

aŸ÷ÃaÀ÷«È ˙Œ·Œa ˙ŸÊŒÓŒ÷» ¯Ÿ·ÀÁÀ ‰Ø ÷  ÃaÃÓ ˙ŸÁ»ÀÆ‰

Ê Ì«ÈŒÏ ‰ŸÈœ◊Ÿ‡TÕÂ ‰T«‡ ÏŸ◊œÓŸÁÀ÷ ¨‰ÃaÃÓ ˙ŸÁ»ÀÆ‰

È˘Ù ‰‡Óˆ

À̂ÓŸ‡À ‰ÃÙŸ÷œÏ ÈÕ‰¿‡œÏ ÌÈŸ‡ÕÁ ÏÀ¨È

Ïœaœ·» ÈŸ◊ÀÈ ÈXŸpUŸ‡ »Œ‡ ÏÕÁ ÏÀÆÈ

‡Õ‡ ÏŒÁÀa „Ÿ‡TÀœ¨È

ÂŸ‡ÀÓÃÁ ¯Ã‡ ÈÀœ¨È

kœÈ ‡¿ Èœ‡YÃœ   Èשמות לג,כ

‰À‡ÀÂ Ì@ÀÁÀÆÈ

aÀÎ ‡T›a ÏŸÁÀÎŸÓÀ¨‰

aŸÚÕÀ̂·» ‰œÓŸÊœnÀ¨‰

ÓŸ‡› „ÃÚ⁄ÏÀÓÀ   ‰איוב כח,כא

ÓÕÚÕÈÕk ÈÀÁ ÏÀÆÈ
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Ú ÌTÃk Ï›k ÏŸ¨«„«·

kÀt ÏŒÈ ‰ŸÁÃeŒ¨«„«‰ ‰

aÀ‡ _»¯⁄÷Œa ¯ŸÈÀ   «„איוב יב,י

ŒÙŒk ÷ÀÁ ÏÀÆÈ

‰œ·Ÿcœ ÏÈœÈÕ˙ ÈÀ¨Ì

Á‹wœÏ ÌÈŸ˙«¯«‰À¨Ì

‡⁄÷ŒÈ ¯ÃÚ⁄◊Œ˙«‡ ‰À   Ìויקרא יח,ה

‰À‡ÀÂ Ì@ÀÁÀÆÈ

ÓœÊ ÈŒÈ ‰œŸ̂ËÃcÀ¨˜

œÓŸ÷ÃÏ ÏŸ‡À·Àc ˜À¨˜

‡¤ÓŒk ˙œÈ ‡¿ ÈœŸ̂cÃ   ˜תהלים קמג,ב

ÏŸÙÀŒk ^ÈÀÁ ÏÀÆÈ

aŸÏÕÈ ·ÕŒ̂Á ¯À¨·»÷

kœÁ ˙»ÓE⁄ÓÃÚ ˙ÃÎŸ¨·»÷

ÂŸ‡ÕÎÈÀÎÀÈ ‰À·»÷

‰ÃaÀ◊À‰ ¯ŒÁÀ   ÆÈויקרא יג,טז

  יאמריצטדק: את המצוות.    יעשה אותם:.   ]בראשית כה, כז[  צאצאיו של יעקב, "איש תם" ניני תם:  יספר.   יחוה:
  ופירוש הבית כולו:  היצרבלב יצר חשוב וכו':      האדם כמוהו כאבק פורח וחולף.   נמשל לאבק דק:שאין בו כל חטא.   

ובבית הבא ניתנת[, ואיך יוכל האדם לחזור בתשובה? ]"עכשוב"[הרע מצוי בלב האדם ופעולתו כפעולת ארסו של נחש 
 קודם שימותו     טרם ישכבו וכו':  אם ירצו החוטאים, הנסוגים ומתרחקים מה'.   נסוגים אם אבו:     ]התשובה לשאלה זו.

  מתיםנרדמים:  אבות האומה.   קדומים:  יכיר שאתה אחד.   תיחדך: אודה לך.        אהודך:במוות המיועד לכל בן אנוש.   
ראה לגברת וכו': ימות המשיח, שיהיה מצאצאי דוד בן ישי.   הימים: .   ]ויש מפרשים על בני ישראל השרויים בגלות[

הם השפחה,[ הנאלץ לשמוע את טענות המוסלמים ]המשול לשרה, אם האומה[ופירוש הבית כולו:  ראה את עם ישראל 
, הטוענים כי זמנה של היהדות חלף ומאמיניה נידונו לכליה, וכי במקומה קמה דת חדשה]רמז להגר אמו של ישמעאל

אשר מאמיניה נועדו לשלוט.

Ÿ‚«Òœ‡ ÌÈœ‡ ÌÀ¨»·

Ó»œcÃkYÀ÷ ÌÀ¨»·

ËŒÈ ÌWœ÷ŸkÀ»·

aÕÚ«Ó ˙ÈÕÏ „ŸÎÀÁ ÏÀ   ÆÈאיוב ל,כג

ÚÃk ÏÀ‡ Ï⁄¨^C«‰

kÀt ÏŒz ‰ŸÈÃÁ⁄¨^C

˙«tÕÁÃ‡ ŒÈ ˙À   ^Cתהלים קמה,טז

Ó»Ã◊ŸaœÚÈÃÏ ŸÎÀÁ ÏÀÆÈ

ÊŸ‡ ¯«ÎÃ‰⁄·ÃÓ»„O ˙œ¨ÌÈ

ÂŸ‰ÃÁ⁄ÈÕ ‰œcYÀÓœ¨ÌÈ

ÂŸ‰ ·VJÃiÀÓœ   ÌÈשמואל-א כ,לא

‡⁄÷Œa ¯ŒÈ Ôœ÷ÃÁ ÈÀÆÈ

‡YÕÏ ‰œ‚Ÿ·Œ‡ ˙W¤ÓŒ¨˙

÷œÙŸÁÀ‡« ‰ŒÓŒ¨˙

k ‡¿œ· ÈŸÕ‰ _ÃnÕ   ˙מלכים-א ג, כב

·»Ÿœ‰ ÈŒÁÀÆÈ
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  מחבר הפיוט חתם את שמו באקרוסטיכון "יהונתן חזק".יום שבת קודש הוא:

המכונה[  ופירוש הבית כולו:  נקום את נקמתו של יעקב חלק וכו': נחלתך מימי קדם.   ]ישראל הם[  חלקך מראש:
.]עיר" והמסמל את אדום, היא הנצרותֵהקרוי גם "ש[ ושפוך את כעסך על ראש עשו ]"חלק" בעקבות בראשית כז, יא

 אומר את תפילת "נשמת כל חי", אשר פיוט זה נכתב במקורו כדי להיאמראפתח פי וכו':  אשתחוה על פני.    אקד וכו':
כמבוא לה.

 ישתה לרוויה. ירוה:.   ]אם כיסו ריק[  אל ידאג ואל ישים אל לבו:   מזכיר את יום השבת בקידוש על היין.  זוכרהו:∞  
שלש ה'.   הצור: .   ]ומקור הדברים בתלמוד הבבלי, ביצה טו ע"ב[  גם אם יצטרך ללוות כסף לצרכי השבת ואם לוה:

.]על השולחן[  הבשר היין והדגים מוצגים אלה לפניו צגים:

‰⁄Á ‡¿ŒÏŸÓ ^OÕ¨÷‡]

ÁÀÏÀc ˜À¨÷«¯E «Ó

÷Ÿ‡ _«ÙÃÚ ÛÃ   ÷‡] Ïויקרא טז,כא

‰ÃrÀÚœ‰ ¯ÈŒÁÀÆÈ

‡Â‰ ˘„Â˜ ˙·˘ ÌÂÈ

÷ Ì«ÈÃaÃ¨‡»‰ ÷CS ˙

‡Ã÷Ÿ‰ ÈVÀ‡œÓ«÷ ÷ÈŸ¨»‰V

ÂŸÚÃ‰ ÏÃiÃÈœÎ«Ê ÔŸ¨»‰V

ÂŸ‡ÃÈ ÏÀ◊œ‡ ÌÈŒÏ Ïœ¨«a

‰ÃkœÂ ˜ÈV ÒÈŸ‡Õ¨«a ÔÈ

Èœ◊ŸÓÃÂ ÁŸÈœÂYŒÂ ¨‰Ÿ‡œÂ¿ ÌŒ‰ ¨‰ÃÈ ¯»vœÙŸ‡ ÚUŒÆ«·«Á ˙

‰ÃaÀ◊ÀÈ ¯ÃÈœÂ ÔŸ‚@œ¨ÌÈ

‡ÃÈ ÏŒÁŸÒÃa ¯ÃzÃÚ⁄‚»œ¨ÌÈ

ÂŸ‡œ÷ ÌŸÏÀ‡ ÷ÕlŒÏ ‰ŸÙÀÀˆ ÂÈÀ‚œ¨ÌÈ

‡Œw›Ú „Ã‡ ÏÃtœ¨È

ÂŸ‡ŒÙŸÏ ◊]Ÿk ^Ãtœ¨È

ÚÕk ˙œ‡ ÈŒÙŸzÃt ÁœÈ

aŸœ÷ŸÓÃk ˙ÀÁ ÏÀÆÈ
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ÊŒÈ ‰œ‰ŸÈŒ◊ ‰ŸÎÀ¨«¯

‡⁄÷ŒÁ ¯ÀÙÕa ıœ¨«¯JÈ

Ò«ÈÕÁ ÛÀÀ̂Ó» ‚@ ‰ÀÀ̂Ó ‡ÃbYÀÏœa ˙Èœ·Ÿ◊ÀÆ«¯

ÂŸ‡œ÷ Ì‹ÏŸÁÀk ÔÃcÀÚ ˙À¨_»¯

Ó»ÃÏŸ‡Ã‡ _ÕÈ ÏÃÚ⁄Œa ‰À¨_»¯

ÊŒÈ ‰œ‰ŸÈŒÊ ‰ŸÓÃ‡ ÔÀ¨_»¯

ÂŸÈ«‡Ÿ·ÀÈ ÂÈœ‰ŸÎ »ÈŸÓIŒ¨Ô

Ó»ÃÏŸ‡ÀÈ ÚU _ÃÚ⁄Œ‡ ‰ÀÓÕ¨Ô

aŸÚÃk ÏÀÈ ¨«ÁYŸÒÃtÕ÷ ¯Ÿ·À÷ ¨«ÁŸÈ «ÓÃÚ⁄ÏŒk ‰Ÿ÷ ·»ËÀÓŒÆÔ

À÷œ ÌÈÕz ˙«¯ÃÏEÕOÀ¨‰

ÂŸÁ› ˜œz ˙«cÃÁ⁄ÊÕOÀ¨‰

ÂŸ‰ÃÁÃz ˙«lÃqÕOÀ¨‰

zÀ‚Õa ÔÃÚ⁄Ê Ô@Ÿ˙»ÎÀ¨Ô

a Ì«È›Ú ‡ÕÏ ˙Õ˙@À¨Ô

ÂŸ‡œÚ ‡¿ ÌÀ·ŸÂ »¯ŸœÊŸ‰À‡ ¨»¯⁄ÊÃ·«¯O ÈÀÏ ‰Õ˙@ÀÆÔ

zŸ÷ »Œ·ÃÂ ÁŸ÷œ‰TÈ

ÏÀ‡Õ‡ Ï⁄÷Œ÷ ¯ÃaÀa ˙À¨‡T

תלמוד[  שכרו יהיה כשכרו של מי שחפץ בכבודה של השבת, כמסופר על יוסף "מוקיר שבתות" זה יהיה שכרו וכו':
ומלאך כראוי.    כדת: אשר נהג לקנות דג לכבוד השבת, למרות עוניו, ופעם מצא בתוכו מרגלית.   ]בבלי, שבת קיט ע"א

  שני מלאכים מלווים לאדם לביתו בליל שבת, ואם מצאו את הבית ערוך ומוכן ליום השבת, מברך המלאך הטובוכו':
 האדם יזכה לברכת זמן ארוך:.   ]ראה לעיל, עמ' 146[שכך יזכה האדם תמיד, והמלאך הרע עונה בעל כורחו "אמן" 

  הנשיםנשים נרות וכו':  כריחו של השמן הטוב.   כטוב שמן: כאשפה.    כדמן:המלאך הטוב למשך ימים רבים.   
]ראה עמ' 248[, נידה ]ראה עמ' 144[:  הדלקת נרות ]משנה שבת ב, ו[הנשואות נצטוו בשלוש מצוות המיוחדות להן 

  זכות שלוש המצוותתגן בעדן וכו':.   ]את הבצק שהופרש כחלה[ תשרופנה תסקנה: .   ]ראה עמ' 233[והפרשת חלה 
 הן תלדנה במהירות ובקלות. קרובה לדתן: חטאו.        עברו:.   ]משנה, שם[האלה תשמור עליהן ביום שיכרעו ללדת 
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ÂŸÏÀ «a »ÀÃ̇¨‰T«z Ô

Ï ‡TJŸÓ›÷ŒÓ ‰ÃzÀÀ¨‰

aŸ·Õb ˙ÈŸÀÊÃ‰ ÈœË ‡ÈŸ»ÓÀ¨‰

ÏŸÈ ^À‡⁄À̇Â ‰Ÿ‡ ÁK›̇Àz ¨dŸÀÏ dÃÚ⁄Ó ˙AœÓ ÈÀÀÆ‰

ŒÙŒk ÷œ ÈŒ‡¤ÀÁÀ¨‰

aÀ÷ ‡ÃaÀa ˙ÀÓ ‡ŸÁ»À¨‰

bœÂ ÏÈŸ◊ÀÂ Ô«◊Ÿ◊œÓŸÁÀ¨‰

aÕÂ «ÎYŸcNŸa «÷ŸÓÀ¨Ô

ÓœlŸÏ ˙CWŸÚÃ‡ ‡¿ ÌÃÏŸÓÀ¨Ô

ÂŸ‰ÃgÃaÀ ˙ŒÙŒÓ ÷Ÿ÷œ·ÈÃa ¨˙ŸÙœqÃa ˙Ã‡ ¯⁄÷ŒË ¯ÀÓÀÆÔ

Á‹˙«wŒ‰ÈÀa ŸÓÀ‰T

œŸ̂ËÃa »eŸ‡ÃÊŸ‰À¨‰T

kÃ‰⁄a ÌÈXTŸ◊ÃÚ⁄‰T

zŸÈ»Ïœ‰ ÌœÏŸ˙«ÎŒ‰ÈÀ¨

Ó«÷ŸÓ ÈVœŸ̂˙«Œ‰ÈÀ

ÈœŸÁ⁄Ï »ÏŸ÷ Ì«ÈŒk‹÷ «lÃaÀa ˙Ÿœ̂·Ÿ˙«‡Œ‰ÈÀÆ

יאתה:.   ]והסיפור על השבת שניתנה למשה כמתנה הוא על פי התלמוד הבבלי, שבת י ע"א[ כינוי לשבת  מתנה וכו':
 בתקופת המדבר     ברכו וקדשו במן וכו':.   ]על פי במדבר  כג, י:  "מי מנה עפר יעקב"[ עם ישראל      עדת מי מנה:ראויה.   

לא היה המן יורד ביום השבת והעם קיבל מנה כפולה ממנו בכל יום שישי.   היה בכך סימן לקדושת יום השבת וגם ברכה
  משיבת נפש, מרגיעה.נפש משיבת:     .  ]בעקבות "לא אלמן ישראל" - ירמיה נא, ה[ עם ישראל  לא אלמן:מיוחדת.   

  עם ישראלחקותיה במרה: שהוכנה מראש לשבת, והכוונה למן.   ]"פיסת בר"[  בתבואה מרובה בפסת בר אשר טמן:
כהררים בשערה וכו':.   ]שמות טו, כה; תלמוד בבלי, שבת פז ע"ב[קיבל במרה, על פי המדרש, את מצוות השבת ודיניה 

הלכות שבת הן מרובות, אך יסודן במקרא הוא פעמים רבות רק רמוז בלבד, כאילו תולים הרים גדולים בשערה דקיקה
 בני בצבאותיה:.   ]והלשון על פי משנה תמיד ז, ד[ חיי העולם הבא      יום שכלו שבת:.   ]והלשון על פי משנה חגיגה א, ח[

עם ישראל.
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ÊŒ‰ ‰À‡ ˙«‡⁄÷Œ◊ ¯À‡ ÌÕÏ

aÕ·» «ÈÕa ÔÈŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ¨Ï

·»ÃgŸ·œÚÈœ‡ È⁄÷Œ‡«‰ ¯Õ¨Ï

ÒÃÓŸaÃËŸ‰ Ô«ÈÃpÀ‰À¯

÷ŒaŸÎÀÂ ıT Ì«È ÏŸœÓŸ‰À¨¯

Î«ÈœÁÈÃÓ «a ÀÁ«Ãz ¨À÷œÏ ·ÈŸÓœ‰ ÔÈÃpœÓŸ‰ÀÆ¯

Ï«˜ÕÈ ˙«Ï«˜ ÈŒÁŸcÀÔ»Ï

aŸÚÕ÷ ˙œÈ ÈUÈœ‚ŸcÀ¨Ô»Ï

kœÎ ÈÃhÃ‰ ÏÕÈ ÌœfÀ¨Ô»Ï

ÂŸ‡ÃÈ ÏÃrœb »‚ÈŸÏ»·œ¨È

aŸ‡›÷ ÁUœ ¯ÈÀÙÃÁ ÏŒ·ŸÏœ¨È

‰œŸ̇÷«˜ŸÂ ¨»÷Ÿ‡Ãz ÏŸ÷ÃnŸa »÷ŸÕÊŒ÷ ¯œ÷ ¯ÈÀÙŸÏ ‰TœÆÈ

  נהר אגדי שלפי המסורת גועש כל ימות החול ונח בשבת.סמבטיון הנהר: רצה ובחר.    הואל:  סימן הברית.   האות:
  אם יבקש כופר, מתחכם ומקניט, הוכחה לקדושת השבת, תשיב לו על ידי הצבעה על הסמבטיון,יוכיח בו מנוח וכו':

 בבית האחרון מדבר הפייטן בשבח שירו:  השיר הוא כטל קולי קולות יחדלון וכו':המוכיח שהגיע יום המנוחה.   
המשיב את הנפש, ובשעה שהוא יושר ישתתקו שאר המשוררים.   ועוד הוא מבקש לשמור לעצמו את זכות היוצרים:

.   לבסוף]"באורח שיר נפל חבלי"[, ואל ינסה לחקות את דרך כתיבתו המיוחדת ]"ישיגו גבולי"[אל יכנס אדם אל תחומו 
"תשמשו[ ואל יתהדרו בכתר שירו ]"התקוששו"[הוא פונה אל המשוררים האחרים ומבקש מהם שינהגו באמת וביושר 

.]"שפרה לי"[, שהוא שיר הגורם נעימות למחברו ]בנזר"
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ÌÏÚ ÔÂ·È¯ ‰È

ÈÀÚ Ô«aX dÀÏÃÂ ÌŸÚÀÏŸÓÃiÀ¨‡

‡ÃŸzŸÓ ‡»‰ ÃÏŸkÀÓ ‡ŒÏŒÓ _ÃÏŸÎÃiÀ¨‡

·«ÚÃb „ŸzY»·ÀÂ _Ÿœ̇ÓŸ‰ÃiÀ¨‡

÷ŸÙÃÓ@˜ ¯ÀÏ _Ÿ‰ÃÁ⁄ÂÀÈÀÆ‡

ÈÀÚ Ô«aX dÀÏÃÂ ÌŸÚÀÏŸÓÃiÀ‡ ¨‡ÃŸzŸÓ ‡»‰ ÃÏŸkÀÓ ‡ŒÏŒÓ _ÃÏŸÎÃiÀÆ‡

÷Ÿ·ÀÁœ‡ ÔÈ⁄ÒÃcÕˆ ¯ÃÙŸÂ ‡TŸÓUŸ÷À¨‡

ÏÀ‡ _¤ÏÀ‰ÀcK ‡œ÷ÈÀc ‡œ· ÈŸk ‡TÀ ÏÃÙŸ÷À¨‡

ÚœcK ÔÈXÈœ÷Èœ·» ÔÈŸÕ‡ È¤À÷À¨‡

ÁÕÂÈÃa ˙ÀÂ ‡TŸÙ«ÚÕ÷ ÈŸÓÃiÀÆ‡

ÈÀÚ Ô«aX dÀÏÃÂ ÌŸÚÀÏŸÓÃiÀ‡ ¨‡ÃŸzŸÓ ‡»‰ ÃÏŸkÀÓ ‡ŒÏŒÓ _ÃÏŸÎÃiÀÆ‡

·UŸ·Yœ·«Ú ÔÈÀÂ _@ŸÃ̇wœÙÈœ¨ÔÈ

ÓÀÎÕÓT _ÃiÀÂ ‡ŸÊÀk ÛLŸÙœÙÈœ¨ÔÈ

È »ÏŸÁÕ‚ ÈŸ·Ã÷ ¯Ÿœ‡ ÔÈÃÏŸÙœ¨ÔÈ

ÏÀÈ ‡ÕÚ›b ÏŸzY»·Àa _ŸÁ‹÷ŸaŸÃiÀÆ‡

ÈÀÚ Ô«aX dÀÏÃÂ ÌŸÚÀÏŸÓÃiÀ‡ ¨‡ÃŸzŸÓ ‡»‰ ÃÏŸkÀÓ ‡ŒÏŒÓ _ÃÏŸÎÃiÀÆ‡

 ושמו הפרטי]צפת, המאה הט"ז-י"ז[  פיוט ארמי זה נתחבר בידי הפייטן ר' ישראל נג'ארה יה רבון:

בא באקרוסטיכון שבראשי הבתים.

∫ÌÂ‚¯˙

¨ÌÈÓÏÂÚ‰ ÏÎ ÔÂ„‡ ¨‰È

¨ÌÈÎÏÓ‰ ÍÏÓ ¨ÍÏÓ‰ ‡Â‰ ‰˙‡

ÍÈ˙Â‡ÏÙÂ Í˙¯Â·‚ ‰˘ÚÓ

ÆÍÈÙÏ „È‚‰Ï ‰‡

·¯ÚÂ ¯˜Â· ÍÂ¯Ú‡ ÌÈÁ·˘

∫˘Ù ÏÎ ‡¯· ¯˘‡ ¨˘Â„˜‰ Ï‡‰ ¨ÍÏ

¨˘Â‡ È·Â ÌÈ˘Â„˜ ÌÈÎ‡ÏÓ

ÆÌÈÓ˘‰ ˙ÂÙÂÚÂ ‰„˘‰ ˙ÈÁ

¨ÌÈÓÂˆÚÂ ÍÈ˘ÚÓ ÌÈÏÂ„‚

ÆÌÈÙÂÙÎ Û˜ÂÊÂ ÌÈÓ¯ ÏÈÙ˘Ó

¨ÌÈ˘ ÈÙÏ‡ Ì„‡ ‰ÈÁÈ Ì‡ Ì‚

Æ˙ÂÓÏÂ ·˘ÁÏ Í˙¯Â·‚ ˙‡ ÏÎÂÈ ‡Ï

]על פי מסורת חז"ל המופיעה בבראשית רבה ג, ט[ העולם הזה, כל העולמות שקדמו לו  כל העולמים:  ה'.   יה:     ∞ 

  גאוותנים.רמים:.   ]בתפילות היום כולו[ אסדר      אערוך:והעולם הבא.   

  fl
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‡¤ÏÀ‰Àc ‡œÏ ÈÕÈ dŸ˙»·Y» ¯JÀ¨‡

tŸÈ ˜\ÃÚ ˙ÀÀÓ _œt‹‡ ÌÃÈYÀÂÀÀ̇¨‡

ÂŸ‡ÃtÕÈ ˜ÃÚ ˙ÃnÀÓ _œ‚ «bÀ˙»ÏÀ¨‡

ÚÃnÀc ‡œ· ÈŸÁÃzYŸÓ œkÀ‡ Ï‹nÃiÀÆ‡

ÈÀÚ Ô«aX dÀÏÃÂ ÌŸÚÀÏŸÓÃiÀ‡ ¨‡ÃŸzŸÓ ‡»‰ ÃÏŸkÀÓ ‡ŒÏŒÓ _ÃÏŸÎÃiÀÆ‡

ÏŸÓÃcOŸ÷ÀÏ» ·»z _Ÿ÷ER ÷CSœ¨ÔÈ

‡⁄Ã̇c ¯œ· ÈÕÈ dŒÁ¤Á»¯ Ô«„œÂ ÔÈŸÃÙŸ÷œ¨ÔÈ

ÂœÊÈÃnŸÏ Ô»¯À÷ _œÂ ÔÈXÈŸÁU⁄÷œ¨ÔÈ

aœ÷»¯ÈŸÏÕzYK ÌÀ÷E ‡‹ÙŸiUÀÆ‡

ÈÀÚ Ô«aX dÀÏÃÂ ÌŸÚÀÏŸÓÃiÀ‡ ¨‡ÃŸzŸÓ ‡»‰ ÃÏŸkÀÓ ‡ŒÏŒÓ _ÃÏŸÎÃiÀÆ‡

תלמוד בבלי, ברכות יז[  השווה "ולשונך ירחיש רננות" רננות:  כינוי לאויבי העם.   האריות:       כינוי לעם ישראל.  צאנך:
  כאמור באיכה ב, טו.כלילת היופי:.   ]ע"א

¨‰ÏÂ„‚‰Â „Â·Î‰ ÂÏ ¯˘‡ Ï‡‰

¨˙ÂÈ¯‡‰ ÈÙÓ Í‡ˆ ˙‡ ‰„Ù

¨˙ÂÏ‚‰ ÍÂ˙Ó ÍÓÚ ˙‡ ‡ˆÂ‰Â

Æ˙ÂÓÂ‡‰ ÏÎÓ ˙¯Á· ¯˘‡ ÌÚ‰

¨ÌÈ˘„Â˜‰ ˘„Â˜ÏÂ ·Â˘ Í˘„˜ÓÏ

¨˙Â˘ÙÂ ˙ÂÁÂ¯ ÂÏÈ‚È Â·˘ ÌÂ˜Ó

¨˙Â¯Â ÌÈ¯È˘ ÍÏ Â¯È˘ÈÂ

ÆÈÙÂÈ‰ ˙ÏÈÏÎ ¯ÈÚ‰ ÌÈÏ˘Â¯È·
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.]על פי שיר השירים ה, טז[  כינוי לה' דודי ורעי: ביום השבת.   ]על פי משלי ד, ב[  שמחו בתורה גילו בלקח טוב וכו':∞  
 הוא פותח ב"זכור את]כ, ח[  הדיבר העוסק בשמירת השבת הוא הרביעי בעשרת הדיברות.   בספר שמות דבור רביעי:

כוסי:  רגוע ושלו.   שאנן:  כינוי ליום השבת.   מידעי:  כוס היין.   גביעי:      ב"שמור".  ]ה, יב[יום השבת" ובספר דברים 
המכונה בשם זה כנראה על שם אחד משערי[  ירושלים ועיר שושן:  אשיר.   אענה:.   ]בעקבות תהלים כג, ה[מנת חלקי 

.]]משנה מידות א, ג[הר הבית שנקרא "שער שושן" 

. בראש שלושת בתיו מצוי]תימן, המאה הי"ז[  הפיוט נתחבר בידי ר' שלום שבזי שלום לבוא שבת:

האקרוסטיכון "שדי", שהוא מכינוייו של ה'.

˙·˘ ‡Â·Ï ÌÂÏ˘

÷ÀÏ Ì«ÏŸ÷ ‡«·ÃaÀ÷ ¨˙ÀÂ Ì«ÏŸ◊œÓŸÁÀ¨‰

÷ÀÏ Ì«ÏŸ÷ ^À‰ Ì«È ¨Ì«ÏÃnŸÁ»ÀÆ‰

◊œ· »◊ÈŸÕÈ ÈÃÚ⁄k ¨·Sœ· ÈÀ÷ ‡Ÿ·œÚÈœ¨È

bœa »ÏÈŸÏŒ÷ Ì«È ¨·«Ë ÁKÃÚ⁄Ú»÷œ¨È

‡ »‡Y»¤ÓŒÓ ˙ÃÂ ÈD«c ¨·«h ‰ŸÚVœ¨È

‡ŒÓŸÀ̂a ‡ŸÊ Ì«ÈŒ◊ ¨·«Ë ‰ÀÂ Ô«◊Ÿ◊œÓŸÁÀÆ‰

cœaÕa ¯Ÿ‰ÃÒ ¯œÈÃc ¨Èœ·Y ¯»aœÚÈœ¨È

ÊÀÂ ¯«ÎŸ‚Ã÷ ÌÀ‰ Ì«È ¨¯«ÓÃgŸ·œÚÈœ¨È

ÚÃk ÏÕa ÔŸ‡Ã‰⁄·À‡ ¨«˙Œ÷ŸzŒ‚ ‰Ÿ·œÚÈœ¨È

a Ì«È›Ó ‡ŸÈ‹cÀÚœ‰ ¨ÈÃ÷Ÿ·» ËLœËŸÁÀÆ‰

‰ Ì«ÈÃgŸ·œÚÈœ Ì«È ÈÃÁÃÂ ˙Ÿ÷Ã‡⁄À¨Ô

Ò«kœÈ ÈŸ‰Õ‰ ‡Ãc Ì«iÀ÷ÕÂ ÔŸÚU⁄À¨Ô

ÚÃk ÏÕ‡ Ô⁄œ‡ ÈŒÚ¤Œa ‰œ÷Ÿ·ÀÂ ÁŸUÃ¨Ô

‡À÷œÂ ¯ÈŸÚœ÷»÷ ¯ÈÀ ÔŒ‚ŸcœÙ ÈŸÁ»˙ÀÆ‰
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  בעולמות העליונים.במרומיו:∞  
 נתבזה ונבוש. נכלם:       כוון את מחשבותינו ורגשותינו.  ויחד לבבנו:∞  
  תזכה לשמוח בטוב שבעיר.וראה בטוב ירושלים:∞  

˙Â¯Â˜Ó‰ ÔÓ ÌÈ¯È˘

Ú›◊Œ÷ ‰Àa Ì«ÏœÓŸÓ«¯ÀÂÈ

È ‡»‰ÃÚ⁄◊Œ÷ ‰ÀÌ«Ï

ÚÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕ¨Ï

ÂŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

ÂŸ‰À‡ÕÚ ¯ÕÈÕa »ÈŸ˙T«˙Œ^

ÂŸaAÕÏ ˜œaÕa »ŸÓœŸ̂˙«Œ^È

ÂŸÈÃÁÕÏ „Ÿ·À·Õ»

ÏŸ‡Ã‰⁄·ÀÏ» ‰ŸÈœ‡YÀ‡ ‰Œ÷ ˙ŸÓŒ¨^

ÂŸ ‡¿ÕÂ ÷«·Ÿ ‡¿œkÀÏÕÌ

ÂŸ ‡¿œkÀ÷ÕÏ ÏŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

ÈŸ·ÀÎWŸÓ ‰Â‰È ^œvœÔ«i

‡Y»Õa ‰ŸÈ ·»ËŸ÷»¯ÀÏÃÈœÌ

kÀÈ ÏŸÓÕÁ ÈÃiŒÆ^È

‡Y»Õ· ‰ÀœÏ ÌÈŸ·ÀŒ^È

÷ÀÚ Ì«ÏÃÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÆÏ

מתוך ברכת אהבה הנאמרת לפני קריאת שמע של שחרית

תהלים קכח, ה-ו

מתוך סיום תפילת העמידה
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Óœ‰ ÈÀ‡œ‰ ÷ÈŒÁÀÙÕÁ ıÃiœÌÈ
‰«‡ÕÈ ·ÀÓœÏ ÌÈœ¨·«Ë ˙«‡Y

Ÿˆ›Ï ¯Ÿ«÷ŸÓ ^ÕÚT

◊»ŸÙÀŒ̇Ó ^ÈœcÃaÕÓ ¯œÓYÀ¨‰

Ó ¯»ÒÕÂ ÚTÃÚ⁄◊Õ·«Ë ‰

aÃwÕ÷ ÷ÀÂ Ì«ÏŸÙETÕÆ»‰

ÌÈÙÒÂ ÌÈ¯È˘

ÌÂÈ· ÌÈ˜ÒÂÚ‰ ¯˙ÂÈ ÌÈ˘„Á ÌÈ¯È˘ Ì‚ ˙ÂÈ˙¯ÂÒÓ‰ ˙Â¯ÈÓÊ‰ „ˆ· ¯È˘ÏÂ ÛÈÒÂ‰Ï ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ

∫ÔÂ‚Î ¨˙·˘‰

 ˜ÈÏ‡È· ¢ÁØ‰ÎÏÓ‰ ˙·˘ 

‰ÃÁÃnÀÓ ‰Õ‰ ÷‡]À‡œÏÈÀ ˙«œÒŸzÃlŸ‰J

a›Â »‡ŸÕÕ̂Ï ‡œ÷ ˙‡UOÃaÀ‰ ˙ÃnÃÏŸkÀÆ‰

‰œpÕ‰ ‰œ‰ ˙CW«È ‡ÈÃwŸ÷«„À‰ ¨‰ÃaŸÎ»¯À¨‰

ÂŸÚœnÀÓ dÃÏŸ‡ÀÎœˆ ÌÈŸ·À÷ ‡ÀÓ» Ì«ÏŸÁ»ÀÆ‰

a›‡œa ¨È›‡œ‰ ¨ÈÃnÃÏŸkÀ°‰

a›‡œa ¨È›‡œ‰ ¨ÈÃnÃÏŸkÀ°‰

÷ÀÚ Ì«Ï⁄ÏÕÎÈŒÓ ¨ÌÃÏŸ‡⁄ÎÕ‰ ÈÃgÀ°Ì«Ï

© Ì¢Â˜‡ÏÂ ¯·ÁÓÏ ˙Â¯ÂÓ˘ ˙ÂÈÂÎÊ‰

  השיר נתפרסם בשנת תרס"ג בידי ביאליק, הנחשב בעיני רבים כמשורר הלאומי של עםשבת המלכה:

 וכל]לעיל, עמ' 146[. בשיר זה מסתמך המשורר על הפיוט "שלום עליכם" ]נפטר בשנת תרצ"ד[ישראל 

אחד מארבעת בתי השיר חותם באחת משורות הפיוט. שני בתים נוספים, שלא הובאו כאן, עוסקים

ביום השבת גופו וכן במוצאי השבת.

נצר לשונך משתוקק לראות ימים רבים וטובים.    אוהב ימים לראות טוב: רוצה לזכות בחיים ארוכים.   החפץ חיים: ∞  
 שלא לדבר.     מדבר:  שמור את לשונך שלא לדבר רע.   מרע:

         תהלים לד, יג-טו

aNÃÏŸt »ŸÕ÷ ÈÃaÀa ˙œYÀÀ˙» ‰ŸÙœlÀ¨‰

‰ÃaÃÈŸÀ̇ ‰À·»÷Àa ‰ŸÏÕÓ ·ÀÏÕ‚ ‡œÏÈÀÆ‰

÷ÀÚ ÌÀ‰ _»¯Ãg‹ÏŸÁÀ‰ ¨ÔÃpÕÈ ˙«¯À‡œ¨»¯È

kÀt Ïœ‰ ˙«pÃaÃÈœÈ ˙œÊŸÈ ¨»ÁTÃÊŸ‰œÆ»¯È

÷ÃaÃ÷ ˙ÀÓ» Ì«ÏŸ·›°_T

÷ÃaÃ÷ ˙ÀÓ» Ì«ÏŸ·›°_T

a›‡⁄ÎŒÏ ÌŸ÷ÀÓ ¨Ì«ÏÃÏŸ‡⁄ÎÕ‰ ÈÃgÀ°Ì«Ï
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ÂÏ˘Ó ¯Âˆ

∫ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ÈÙÏ ¯È˘Ï ÌÈ‚‰Â˘ ÔÂ¯Á‡‰ ¯ÓÊ‰

Ó ¯»ˆœgŒ‡ «lÀÎÃÏŸ¨»

aÀ‡ »ÎY¤»ÓÃ¨È

◊À·ÃÚŸÂ »Ÿ˙«‰Ãk »Yœ·EÃÆ‰Â‰È ¯

‰ÃfÀ‡ ÔŒÏ«Ú ˙À«ÓÚ«¯ Õ‡ »À·œ¨»È

‡ÀÎÃÏŸ‡ »ŒÏ ˙ÃÁŸÂ «ÓŸÈÕ÷ «ÈÀœ̇Æ»È

ÚÃk ÏÕÏ ‰C« Ôœ÷Ÿ» «ÓŸ‰ÃÏŸa «ÏŸÙœ¨»È

‡ÀÓÃÂ »YŸÚÀœ‡ »ÈÕk ÷«„J ÔÈÃÆ‰Â‰È

Ó ¯»ˆœgŒ‡ «lÀÎÃÏŸa ¨»À‡ »ÎY¤»ÓÃ◊ ¨ÈÀ·ÃÚŸÂ »Ÿ˙«‰Ãk »Yœ·EÃÆ‰Â‰È ¯

aŸ÷œÂ ¯ÈŸ ‰@«z Ï«˜Ÿ·À‡ _V¤‰¿Õ¨»È

ÚÃ‡ ÏŒÁ ıWŒÓŸcÀ÷ ‰Œ‰œŸÁœÏ ÏÈÃ‡⁄˙«·ÕÆ»È

ÓÀÂ Ô«ÊŸÕ̂‰ ‰@Èœ◊ŸaœÚÈÃÏ ŸÃÙŸ÷Õ¨»

ÁÃÒŸb «cÀ·ÃÚ ¯ÀÏÕÂ »ÈŒ‡¤ÓŒÆ‰Â‰È ˙

Ó ¯»ˆœgŒ‡ «lÀÎÃÏŸa ¨»À‡ »ÎY¤»ÓÃ◊ ¨ÈÀ·ÃÚŸÂ »Ÿ˙«‰Ãk »Yœ·EÃÆ‰Â‰È ¯

  מחברו של הפיוט לא נודע, אך נראה שהוא נכתב בצפון צרפת במאה הי"ד. מבחינת תוכנוצור משלו:

אין הפיוט קשור ליום השבת דווקא. הפזמון החוזר הוא קריאה לברך את ברכת המזון, מעין טכס

, וכל אחד משלושת בתי הפיוט הראשונים מקביל לאחת משלוש הברכות]ראה עמ' 175[ה"זימון" 

הראשונות של ברכת המזון, ואף רומז אליה בלשונותיו. הבית הרביעי מזכיר כוס יין, ונראה שהוא

  פנייה לבני ישראל, המכונים "אמוני" על פי פסוקים כגון שמות ד, לא.אמוני:.   ]על פי תהלים יט, טו[  כינוי לה' צור:∞  
 מנמק את הפנייה לברך את ה', בקביעה שברכת המזון נלמדה מדברי התורה, "ואכלת ושבעת וברכת את ה' כדבר ה':
ראה[  ארץ ישראל, כאמור בברכת המזון "ארץ חמדה טובה ורחבה" ארץ חמדה: ושרנו.    וענינו:.   ]דברים ח, י[אלהיך" 

.]בעקבות תהלים קיז, ב[  וכל דבריו אמת ואמת ה': הגביר, המטיר.    גבר: מזון.    צידה:.   ]להלן, עמ' 177
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ÁUÕa ÌŸÁÃÒŸcŒÚ ^ÃÚ ÏÃnŸ¨»V»ˆ ^

ÚÃˆ ÏœÓ Ô«iœ÷ŸkÃk ÔŸÊ ^C«·Ÿa Ï»·Õz ˙ÈœÙŸ‡ÃzYÕÆ»

aŒc ÔÀÂœÚ „Ã·ŸcŒÈ ^ÀÂ ‡«·ŸÈœ‚Ÿ‡ÀÏÕ¨»

Á»¯Ã‡ ÃtÕÓ »ÈŸ÷œÁÈÃÆ‰Â‰È 

Ó ¯»ˆœgŒ‡ «lÀÎÃÏŸa ¨»À‡ »ÎY¤»ÓÃ◊ ¨ÈÀ·ÃÚŸÂ »Ÿ˙«‰Ãk »Yœ·EÃÆ‰Â‰È ¯

ÈœaÀŒ‰ ‰ÃnœcOÀÚ ÷œˆ ¯Èœz Ô«iŸÓÃlÕ¨‡

ÂŸ÷À ÌÀ÷œ÷ ¯ÈœÁ ¯ÈÀ·» ÷@œYÀÀ ‰ÃÚ⁄ÏŒÆ‰

‰ÀÁU⁄ÓÀ‰ ÔÃpœcOÀÈ ÷œŸ̇aÀÂ _UŸÈœŸ̇ÚÃlŒ¨‰

ÚÃÈ Ò«k ÏÃÈœÓ ÔÀÏÕk ‡Ÿ·œkYÃÆ‰Â‰È ˙

Ó ¯»ˆœgŒ‡ «lÀÎÃÏŸa ¨»À‡ »ÎY¤»ÓÃ◊ ¨ÈÀ·ÃÚŸÂ »Ÿ˙«‰Ãk »Yœ·EÃÆ‰Â‰È ¯

ÌÈÂ¯Á‡ ÌÈÓ

 ÌÈÓ Â·Â ÔË˜ ÈÏÎ ÌÈ·ÂÒÓ‰ ÔÈ· ¯È·Ú‰Ï ÌÈ‚‰Â‰ ˘È ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ˙¯ÈÓ‡ ÈÙÏ¸ÌÈÓ¢ ÌÈÂÎÓ‰

¢ÌÈÂ¯Á‡˛ÆÔ˙Â‡ ÌÈ·‚ÓÂ Ì‰È˙ÂÚ·ˆ‡ ˙Âˆ˜ ˙‡ Ì‰· ÌÈ·ÈË¯Ó Ì‰Â ¨

מקביל לברכת "בורא פרי הגפן" שמברך המזמן לאחר אמירת ברכת המזון. ההקבלה ההדוקה אל הזימון

ואל ברכת המזון הביאה כמה פוסקים לקבוע, שאין לומר פיוט זה, משום שמתעורר הספק שמא באמירתו

כבר יצא אדם ידי חובת ברכת המזון, ואמירתה של הברכה תהיה לפי זה בחינת ברכה לבטלה. בשל

חשש זה יש שאינם אומרים את הפיוט כלל ויש שאומרים רק חלק ממנו.

 קובע כי חובה ליטול ידיים גם ב"מים אחרונים"]עירובין יז ע"ב ועוד[ התלמוד הבבלי      מים אחרונים:

לאחר הסעודה. נראה שהטעם המרכזי לכך הוא הרצון לברך את ברכת המזון בידיים נקיות. נטילת

ידיים זו די שתיעשה בחלק העליון של האצבעות, וניתן לעשותה בכל משקה. בספרות ההלכה נאמר

, ועל כן נותר מנהג זה מנהגם של מעטים.]שולחן ערוך[ש"יש שאין נוהגים ליטול מים אחרונים" 

  בכלתמלא:.   ]בעקבות איכה ד, כ[  מי שכל חיינו תלויים בו רוח אפינו:.   ]והוא כינוי לבית המקדש[  מקום, משכן זבול:
  כוס היין המלאה מסמלת את השפעכברכת ה':  המקודש.   הנקדש:  לבית המקדש.   נעלה:טוב, באנשים ובשמחה.   

שבברכת ה'.
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  המקור לאמירת ברכה לאחר הסעודה הוא בדברי התורה "ואכלת ושבעת וברכת את ה'ברכת המזון:

 נקבעו הברכות הראשונות ונושאיהן]תלמוד בבלי, ברכות מח ע"ב[. לדעת חז"ל ]דברים ח, י[אלהיך" 

כבר בידי אישים מן המקרא, אך הנוסח שלפנינו מוכר רק מתקופת הגאונים. מאז הלכה הברכה והתרחבה

ובסופן[בתוספות שונות, עד להזכרת מדינת ישראל וחיילי צה"ל בימינו. שלוש הברכות הראשונות 

 הן הקדומות יותר, ואף שכולן מזכירות הודאה על]נוסחת חתימה:  "בונה ברחמיו ירושלים אמן"

הזכרת האבות, ארץ ישראל,[ אל הלאומי ]"הזן את הכל"[המזון, יש בהן מעבר מן המעגל האוניברסאלי 

. כמו כן נאמרות]בניין ירושלים וביאת המשיח[ ולבסוף אל התקוה העתידית ]התורה, המצוות וכו'

במסגרת ברכת המזון תוספות שונות ביום השבת, בחגים ובראשי חודשים, בחנוכה ובפורים.

  במקורו עוסק המזמור בשיבת בני ישראל מגלות בבל, אך בשימושו בסידור הוא נתפסשיר המעלות:

כבקשה לגאולה העתידית, שמן הראוי להזכירה דווקא בשעות של שמחה ותענוגות גשמיים. המנהג

לומר מזמור זה לפני ברכת המזון מוכר מספרות ימי הביניים, במקביל לאמירת המזמור "על נהרות

. בימות חול שיש בהם חגיגיות מסוימת - ושאין]ראה עמ' 234[בבל" לפני ברכת המזון של ימות החול 

 - אין אומרים את "על]ראה כרך השבת, עמ' 339[אומרים בהם בתפילה קטע הקרוי בשם "תחנון" 

נהרות בבל", שהוא מזמור העוסק בחורבן הבית, אבל אומרים את "שיר המעלות". ואלו הם הימים:

ראש חודש, מערב יום כיפור ועד ראש חודש מרחשוון, חנוכה, ט"ו בשבט, י"ד וט"ו באדר ראשון

, ל"ג בעומר, יום]"פסח שני"[, ימי הפורים, כל חודש ניסן, יום העצמאות, י"ד באייר ]"פורים קטן"[

שחרור ירושלים, מראש חודש סיון עד י"ב בו, ט"ו באב וערב ראש השנה.

 חזרת עם ישראל לארצו שיבת ציון: המקדש.   ]"מעלות"[  שיר שהיו הלויים משוררים על מדרגות שיר המעלות:∞  
 כערוצי הנחלים המתמלאים בפתאומיות כאפיקים בנגב: שבותנו, מצבנו הטוב ששרר בעבר.        שביתנו:לאחר גלות בבל.   

 בעבודה קשה ומייגעת ובחשש שמא לא יצליחו     בדמעה:במים לאחר הגשם, כן תהיה הגאולה פתאומית ובשפע.   
.]הקרוי "משך"[  הזורע, המפזר את הזרעים מתוך שק של עור נשא משך הזרע:הגידולים.   

ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·

∫‰Ê ¯ÂÓÊÓ ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·Ï ÌÈÓÈ„˜Ó ÌÈ„ÁÂÈÓ ÏÂÁ ˙ÂÓÈ·Â ·ÂË ÌÂÈ· ¨˙·˘·

‰ÃnÃÚ⁄Æ˙«Ï aŸ‡ ‰Â‰È ·»÷Œ÷ ̇œ·ÈÃˆ ̇œ‰ Ô«iÀÈœ»È

kŸÁ›ÏŸÓœ∫ÌÈ‡ ÀÈ ÊœnÀÏÕ◊ ‡Ÿt ̃ «ÁœÏ» »ÈŸ«÷ÕpX »À‡ ̈ ‰ÀÈ Ê›Ó‡Ÿ· »¯ÃÈ«bœÌ

‰œ‚ŸcœÏ ‰Â‰È ÏÈÃÚ⁄Ú ˙«◊œ‡ ÌÕlŒ‰ ∫‰œ‚ŸcœÏ ‰Â‰È ÏÈÃÚ⁄Ú ˙«◊œnÀ¨»

‰ÀÈœ◊ »ÈŸÓÕÁœ·»÷ ∫ÌÈÀ‡ ‰Â‰È ‰Œ÷ ̇Ÿ·œ˙ÈÕk »Ã‡⁄Ùœa ÌÈNÈÃpŒ‚Œ‰ ∫·Ãf›ÚYœa ÌÈŸÓDŸÚÀa ‰ŸpXÀ‰

ÈœˆO›‰ ∫»¯ÀÈ _«ÏÕÏÕ·» _ÀÎ› ‰›◊ÕÓ ‡Œ÷Œ‰ _ÃfÀa ¨ÚU›È ‡À·›· ‡ŸpXÀ ‰›◊Õ‡ ‡⁄Ï‹n›̇À∫ÂÈ

תהלים קכו

÷œ¯È
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∫ÌÈ¯˘Â ÌÈÙÈÒÂÓ ˘ÈÂ

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

Ï »„«‰Ãk ‰Â‰Èœk ·«Ë ÈœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ¨«c

ÓœÈ ÈŸÓÃlÕb ÏŸÈ ‰Â‰È ˙«¯»·Ã÷ŸÓœÚÈÃk Àz ÏŸ‰œlÀ∫«˙

ÔÂÓÈÊ‰

 ÌÈ¯·‚ ‰˘ÂÏ˘ ˙ÂÁÙÏ Ì˘È ÌÈ·ÂÒÓ‰ ÔÈ· Ì‡¸ÍÏÈ‡Â ‰¯˘Ú ˘ÂÏ˘ ÏÈ‚Ó˛ÌÈ„ÚÂÒ‰ ÏÎ ÌÈ·ÈÈÁ ¨

 ˙È·‰ ÏÚ· ÆÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ˙‡ Í¯·Ï ‰ÓÊ‰ ‡Â‰˘ ¨ÔÂÓÈÊ·¸ÍÎ ˙Â˘ÚÏ Â„È ÏÚ „·Î˙˘ ÈÓ Â‡˛‡Â‰ 

 ÆÔÈÈ Ï˘ ˙„ÁÂÈÓ ÒÂÎ ÂÏ ‚ÂÊÓÏ ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ ¨ÔÓÊÓ‰¸˙Î¯Ú‰ ‰„ÂÚÒ· ¯Ó‡ „ÁÂÈÓ ÁÒÂ· ÔÂÓÈÊ

ÔÎÂ ‰ÏÈÓ‰ ˙È¯· ¯Á‡Ï˘ ‰„ÂÚÒ· ¨Ì˙Â˙Á È¯Á‡˘ ‰˙˘Ó‰ ÈÓÈ ˙Ú·˘· ‰ÏÎÂ Ô˙Á Ï˘ Ì„Â·ÎÏ

Æµ≤≠Â ≥∑ ¨±≥ ßÓÚ ‰‡¯ ÆÌÈÏ·‡‰ ˙È··˛Æ˙ÂÓÊÓ ÔÓˆÚ ÈÙ· ˙ÂÏÎÂ‡‰ ÌÈ˘ Ì‚˘ ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ 

תהלים קמה, כא

תהלים קטו, יח

 א-בתהלים קו,

  מי יוכל לומר את כל שבחיו?ישמיע כל תהלתו:      יאמר.   ימלל:∞  

, כלומר לברך יחדיו את ברכת המזון,]משנה ברכות ז, א[  "שלושה שאכלו כאחד חייבין לזמן" הזימון:

כאשר אחד מהם מזמין את חבריו לעשות זאת יחד עמו. המשנה גם מציעה את נוסחת הזימון, המתרחבת

לפי מספר המשתתפים:  שלושה, עשרה, מאה, אלף ורבוא. האגדה מספרת שכבר אברהם אבינו הזמין

. המימד הציבורי-קבוצתי של ברכת המזון]תלמוד בבלי, סוטה י ע"ב[את אורחיו לברך בנוסחה  מעין זו 

מגדיל את כבודו של ה', וניתן להשוות את הזימון לקריאתו של שליח הציבור, "ברכו את ה' המבורך",

המצויה בראש תפילות ערבית ושחרית.
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¯ÓÂ‡ ÔÓÊÓ‰              ∫˙«aUÃÈ ¸ ∫Â‡Á⁄·ÕÈU˛ Ÿ·À_VÆ

˙¯ÓÂ‡ ˙ÓÊÓ‰ ‰˘‡ ∫Á⁄·Õ˙«¯Ã ÈŸ·ÀÆ_V

ÌÈ·È˘Ó ÌÈ·ÂÒÓ‰ ÏÎÂ∫ÈŸ‰œ÷ ÈÕÓ ‰Â‰È ÌŸ·›Ó _TÕÚÃzÀÂ ‰ŸÚÃÏ«Ú „ÀÆÌ

¯ÓÂ‡Â ÍÈ˘ÓÓ ÔÓÊÓ‰  ∫ÈŸ‰œ÷ ÈÕÓ ‰Â‰È ÌŸ·›Ó _TÕÚÃzÀÂ ‰ŸÚÃÏ«Ú „Àa ÆÌœ˙»÷Y

¸∫ÛÈÒÂ‰Ï Ô˙È Ô‡ÎÂ ‡À·œ ÈX«Ó ÈØ‡ œnœ˙T«Ó Èœ ÈØa ÃÚÃ‰ ÏÃaÃÈœ ˙Ø

aÃÚ⁄ÏÃ‰ ˙ÃaÃÈœ˙Ø ‰ Ãk›‰⁄œÌÈØ Ó ÀTÀÂ ÔŸaUÀÀÂ ÔŸ˙«aUÃ ÈØÁ ⁄·Õ ÈUØ

Á⁄·Õ˙«¯Ã ÈØk À‰ ÏÃÓŸÒ‹aœÌÈ ˛ßÂÎÂ Ÿ·À_VÌÈ¯·‚ ‰¯˘Ú Ì˘ ÂÈ‰ Ì‡Â¸ 

¸ÌÈ˘ ̄ ˘Ú ≠ ÌÈ˘ Ï˘ ÔÂÓÈÊ·Â˛ ∫ÌÈÙÈÒÂÓ ‡¤‰¿Õ»È˛÷ Œ‡ÀÎÃÏŸÓ »œgŒÆ«l

ÌÈÂÚ ÌÈ·ÂÒÓ‰ ÏÎÂ   ∫aÀ_»¯ ÌÈ¯·‚ ‰¯˘Ú Ì˘ ÂÈ‰ Ì‡Â¸ ¸ÌÈ˘ ̄ ˘Ú Â‡˛ ∫ÌÈÙÈÒÂÓ ‡¤‰¿Õ»È˛

÷Œ‡ÀÎÃÏŸÓ »œgŒ·» «lŸÁ «·»ËÀÈœÆ»È

¯ÊÂÁ ÔÓÊÓ‰Â 

ÛÈÒÂÓÂ ¨‰Ê ËÙ˘Ó ÏÚ ∫aÀ·» ‡»‰ _»¯À÷ _»¯ŸÆ«Ó

ÔÓ ˙Á‡ ÏÎ ÏÚ ÔÓ‡ ÌÈÂÚ ÌÈ„ÚÂÒ‰Â ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ÏÎ ˙‡ Ì¯ ÏÂ˜· ¯ÓÂ‡ ÔÓÊÓ‰˘ ÌÈ‚‰Â‰ ˘È

‰Î¯·‰ ˙‡ ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ ¨ÂÈ„ÁÈ ‰Î¯·‰ ˙‡ ÌÈ¯˘ ÌÏÂÎ ÌÈ„ÚÂÒ‰˘ ÌÈ‚‰Â‰ ˘È Æ˙ÂÎ¯·‰

 ‰ÓÓ ÌÈ˜ÏÁ ˜¯ Ì¯ ÏÂ˜· ¯ÓÂ‡ ÔÓÊÓ‰˘Î ˘ÁÏ·¸¯‡˘ Ï˘ Ô‰È˙ÂÓÈ˙ÁÂ ‰Â˘‡¯‰ ‰Î¯·‰ ÔÂ‚Î

˙ÂÎ¯·‰˛Æ

∫¢ÔÊ‰¢ ˙Î¯· ¨‰Â˘‡¯‰ ‰Î¯·‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ¨Ì

‰ÃfÀ‡ ÔŒ‰ ˙ÀÏ«ÚÀk Ì‹a «lŸ¨«·»Ë

תלמוד בבלי, ברכות[  על פי המסורת "משה תיקן לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם המן" ברכת הזן:

. הברכה הפותחת את ברכת המזון מדגישה שה' "זן את הכל", את כלל הבריאה, ולפני החתימה]מח ע"ב

אף מצוטט פסוק המבליט עובדה זאת.



˙ÙÈÏÂ˙ ‰˘·˙ Â·¯ÎÂ˙È‰

177

aŸÁÕa ÔŸÁŒÒŒ·» „ŸÁU⁄ÓœÆÌÈ

˙« ‡»‰ÕÏ ÔŒÁŒÏ ÌŸÎÀa ÏÀ◊Àk ¨¯œÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸ¨«c

·»Ÿ‰ «·»ËÃbÀz Ï«„ÀÓœÁ ‡¿ „ÈÀÒÃÏ ¯À»

ÂŸ‡ÃÈ ÏŒÁŸÒÃÏ ¯ÀÓ »ÀÏ Ô«ÊŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

aÃÚ⁄÷ ¯»·Ÿ‰ «ÓÃbÀ¨Ï«„

kœ‡ ‡»‰ ÈÕÊ ÏÀÓ» ÔŸÙÃYÕÏ ÒÃk›¨Ï

Ó»ÕËœÏ ·ÈÃk›Ó» ÏÕÎœÓ ÔÈÀÏ Ô«ÊŸÎÀa ÏŸ˙«iXÀ‡ ÂÈ⁄÷Œa ¯ÀÆ‡T

kÀ‡À˙«t ∫¯»ÓÕ‡ ÁŒÈ ˙ÀÓ» ^CÃ◊ŸaœÚÈÃÏ ŸÎÀÁ ÏÃÆÔ«ˆT È

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃfÀ‡ ÔŒ‰ ˙Ãk›ÆÏ

∫ı¯‡‰ ˙Î¯· ¨‰ÈÈ˘‰ ‰Î¯·‰

Ï ‰C«Ÿ‡ ‰Â‰È ¨^¤‰¿Õ¨»È
ÚÃ÷ ÏŒ‰œŸÁÃÏŸzÀÏ Ã‡⁄˙«·Õ‡ »ÈŒÁ ıWŒÓŸcÀ·«Ë ‰ÀÁY» ‰À·À¨‰

ÂŸÚÃ÷ ÏŒˆ«‰Õ˙‡À‡ ‰Â‰È ¨»¤‰¿ÕÓ ¨»ÈÕ‡ŒÓ ıWœŸ̂ÈUœÙ» ¨ÌŸ˙ÈDÀÓ »œaÕÚ ˙È⁄·À¨ÌÈD

ÂŸÚÃa ÏŸ˙ÈXŸ÷ ^ŒÁÀÃ̇ÓŸzÀa œ·Ÿ◊À¨»V

ÂŸÚÃ˙T«z ÏŸ÷ ^ŒlœnÃzEÀÂ ¨»ŸÚÃÁ Ï‹wŒ÷ ^ÈŒÚA«‰ŸzÀ¨»

ÂŸÚÃÁ ÏÃiœÁ ÌÈÕÂ ÔÀÁŒÒŒ÷ „Œ«ÁÃŸzÀ¨»

ÂŸÚÃ‡ Ï⁄ÎœÏÈÃÓ ˙À÷ ¨Ô«ÊŒ‡ÃzÀÊ ‰ÀÓ» ÔŸÙÃYÕ˙«‡ ÒÀz »ÀÓœ„È

aŸÎÀ·» Ì«È ÏŸÎÀÚ ÏÕ·» ˙ŸÎÀ÷ ÏÀÚÀÆ‰

תלמוד בבלי, ברכות[ על פי המסורת "יהושע תיקן להם ברכת הארץ כיוון שנכנסו לארץ"  ברכת הארץ:

. בצד ההודאה על הארץ המצמיחה את המזון מודים בברכה זו על טובות נוספות שה' עשה]מח ע"ב

לעמו:  היציאה ממצרים, ברית מילה, נתינת תורה ומצוות. בחנוכה ובפורים מוסיפים דברי תודה על

.]על תפילת "על הניסים" ראה גם בכרך השבת, עמ'  29[הניסים שארעו בימים אלה. 

זכריה ז, יד[  ארץ יקרה שכל רואיה חומדים אותה ארץ חמדה:.   ]של כל חי[ כרצונו רצון:   לכל היצורים.   לכל בשר:∞  
  הענקת לנו בחסדך.שחוננתנו:       ברית המילה.  בריתך:.   ]ועוד

תהלים קמה, טז
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∫ÌÈÙÈÒÂÓ ÌÈ¯ÂÙ·Â ‰ÎÂÁ·

  ∫‰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 ¯À_

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

   ∫ÌÈ¯ÂÙ·ÂŸÚÃ‰ 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 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

ÂŸÚÃ‰ ÏÃk›‡ ‰Â‰È ¨Ï¤‰¿Õ¨»È‡ ⁄ÃÁŸÏ ÌÈD«Ó »ÀÓ» _Ÿ·ÀÎYœ˙«‡ ÌÈÀÈ ¨_œŸ̇aÀ÷ _UœÓŸ^

aŸÙœk ÈÀÁ ÏÃz ÈÀÓœÏ „ÈŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒk Æ„ÃkÀÂ ∫·»˙Ÿ‡ÀÎÃÏŸzÀÂ Ÿ◊À·ÀÚŸzÀ

·»ÕÎUŸzÀ‡ Œ‡ ‰Â‰È ̇¤‰¿ŒÚ ̂ ÈÃ‰ ÏÀ‡À‰ ıWÃ·«hÀ‡ ‰⁄÷Œ ̄ÀÃ̇Ï ÔÀa Æ_À‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰

ÚÃ‰ ÏÀ‡ÀÂ ıWŸÚÃ‰ ÏÃnÀÆÔ«Ê

  המצוות שאתה רוצהחקי רצונך:       במועד זה של השנה.  :בזמן הזה  דברי ישועה וגאולה.   הנחמות:  ישועה.   פרקן:
 קודש דביר ביתך:       גלוי לעיני כל כאור השמש.  כהיום הזה:  עושי רע.   זדים:   באת לעזרתם.  עמדת להם:בהן.   

הפרת את  ולבזוז את רכושם.   ושללם לבוז:  לכלות.   ולאבד:.   ]מסימני האלילות[  ניקו פנו:הקדשים שבמקדש.   
 הענשת אותו במה שביקש לעשות לאחרים.     והשבות לו גמולו בראשו: ביטלת את מזימתו.    עצתו:

דברים ח, י
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∫ÌÈÏ˘Â¯È ˙Î¯· ¨˙È˘ÈÏ˘‰ ‰Î¯·‰

ÁUŒ ÌÀ‡ ‰Â‰È ¨‡¤‰¿Õ¨»ÈÚ ÃÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÃnŒÂ ¨^ŸÚÃÈ ÏŸ÷»¯ÀÏÃÈœÚ ÌœÂ ¨^WÈŸÚÃˆ ÏœÔ«i

Óœ÷ŸkÃk ÔŸÂ ¨^C«·ŸÚÃÓ ÏÃÏŸa ˙»ÎÕc ˙ÈÀÂœÓ „Ÿ÷œÁÈŒÂ ¨^ŸÚÃ‰ ÏÃaÃÈœ‰ ˙ÃbÀÂ Ï«„Ÿ‰ÃwÀ÷«„

÷Œpœ÷ ‡TOœÓŸÚ ^ÀÏÀÆÂÈ

‡¤‰¿Õ‡ »ÈÀ·œÚY ¨»ÈÕ»Ê ¨»Õt ¨»ÃYŸÒÕÂ »ŸÎÃÏŸkŸÏÕÂ ¨»Ÿ‰ÃÂYœÁÈÕÂ »Ÿ‰ÃÂYÃÏ ÁÀ‰Â‰È ¨»

‡¤‰¿ÕÓ ¨»ÈŸ‰ÕÓ ‰TœkÀˆ ÏÀ˙«¯ÕÂ Æ»ÈŸÀ‡ ‡Ãz ÏÃŸ̂ÎÈXÕ‡ ‰Â‰È ¨»¤‰¿ÕÏ ‡¿ ¨»ÈœÈBÈ

ÓÃzŸÃa ˙À◊ÀÂ ¯ÀÂ Ì@ŸÏ ‡¿œ‰ ÈBÈÃÏŸÂÀ‡ÀÀ̇k ¨Ìœ‡ ÈœÏ ÌŸÈÀ‰ ^EÃnŸÏÕ‡À‰ ¨‰ÃtŸÁ»˙À¨‰

‰ÃwŸ÷«„ÀÂ ‰Ÿ‰ÀÁYÀ·À÷ ¨‰Œ ‡`ÕÂ ÷«·Ÿ ‡¿œkÀÏÕÏ ÌŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

∫ÌÈÙÈÒÂÓ ˙·˘·

ˆYÕÂ ‰Ÿ‰ÃÁ⁄ÏœˆÈÕ¨»‡ ‰Â‰È ¤‰¿Õa ¨»ÈŸÓœŸ̂˙«Œ^È

·»ŸÓœŸ̂ÂÃ‰ Ì«È ˙ÃgŸ·œÚÈœ‰ ÈÃgÃaÀ‰ ˙ÃbÀÂ Ï«„Ÿ‰ÃwÀ‰ ÷«„ÃfŒ¨‰

kœÊ Ì«È ÈŒb ‰ÀÂ Ï«„ŸÏ ‡»‰ ÷«„JŸÙÀŒ¨^È

Ïœ÷ŸaÀÂ «a ˙ŸÏÀÁ»Ãa «a Ÿ‡Ã‰⁄·Àk ‰ŸÓœŸ̂ÂÃ«ˆY ˙ŒÆ^

·»œ«ˆYŸ‰ ̂ÀœÁÈÃÏ À‡ ‰Â‰È ̈ »¤‰¿Õ÷ ̈ »ÈŒ˙ ‡`Ÿ‰Õˆ ‡ÀÂ ‰TŸÈÀÂ Ô«‚Ã‡⁄ÀÁÀa ‰ŸÓ Ì«ÈŸÁ»ÀÕ̇Æ»

ÂŸ‰Ã‡YÕ‡ ‰Â‰È ¨»¤‰¿Õa ¨»ÈŸŒÁÀÓÃˆ ˙œÚ Ô«iœ·» ^WÈŸ·œŸÈÃÈ ÔŸ÷»¯ÀÏÃÈœÚ Ìœ÷EJ ¯ÈŒ¨^

אל      תן לנו רווחה והצלה.   והרויחנו:.   ]כרועה המדריך את צאנו[  הדרך אותנו רענו:  בית המקדש.   ועל הבית:
בעקבות ישעיה נח, יד:  "ועצמותיך[ חזק אותנו באמצעות קיום המצוות      והחליצנו:  עשה שלא נזדקק.   תצריכנו:

.]בעקבות ישעיה נא, ג[  גאולת ירושלים נחמת ציון:.   ]יחליץ"

, ועניינה]תלמוד בבלי, ברכות מח ע"ב[ על פי המסורת תוקנה ברכה זו בידי דוד ושלמה  ברכת ירושלים:

ירושלים והמקדש. בקשה זו מפנה את המבט אל העתיד ומבקשת את השבת העטרה ליושנה. נוסחת

הסיום, "בונה ברחמיו ירושלים אמן", יוצאת דופן בזה שהמברך עונה  "אמן" לעצמו, ונראה שהיא עדות

לשלב קדום בהיווצרות ברכת המזון, כשכאן היה סיומה. בשבת ובחגים נוספות בתוך הברכה שתי

].על תפילת "יעלה ויבוא" ראה גם בכרך השבת, עמ' 28[תוספות המבקשות רחמים ונחמה. 



˙ÙÈÏÂ˙ ‰˘·˙ Â·¯ÎÂ˙È‰

180

kœ‡ ÈÃzÀa ‡»‰ ‰ÃÚÃ‰ ÏÃÈŸ·» ˙«Ú»÷ÃÚÃ‰ ÏÃpŒÁÀÆ˙«Ó

∫ÌÈÙÈÒÂÓ ˙ÂÎÂÒÂ ÁÒÙ „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ ˙·˘· ÔÎÂ ˘„ÂÁ ˘‡¯· ¨·ÂË ÌÂÈ·

‡¤‰¿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«ÏŸÌ«È

˘„ÂÁ ˘‡¯· ∫‰ ÷‡]ÃÁ›‰ ÷CÃfŒÆ‰

ÁÒÙ·          ∫ÁÃ‰ ‚ÃnÃ‰ ˙«vÃfŒÆ‰

˙ÂÚÂ·˘·      ∫ÁÃ‰ ‚ÃgÀ‰ ˙«Ú»·ÃfŒÆ‰

‰˘‰ ˘‡¯· ∫‰ÃfœkÀ‰ Ô«¯ÃfŒÆ‰

˙ÂÎÂÒ·         ∫ÁÃ‰ ‚Ãq‹‰ ˙«kÃfŒÆ‰

˙¯ˆÚ ÈÈÓ˘·∫÷ŸÓœÈœÚ È⁄Œ̂‰ ˙WÃÁÃ‰ ‚ÃfŒÆ‰

Ê ÀÎŸ‡ ‰Â‰È ¨»V¤‰¿ÕÏ «a ¨»ÈŸ·«ËÀ¨‰ Ù»ÀÏ «· »BOœ·ŸÎTÀÂ ¨‰Ÿ÷«‰œÚÈÕÏ «· »ŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœÆÌÈ

·»œ·EÃÈ ¯ŸÚ»÷ÀÂ ‰ŸÁU⁄ÓœÂ Ò»Á ÌÈŸÁÀpÕÂ »ŸÁUÕÚ ÌÀÏÕÂ »ÈŸ÷«‰œÚÈÕk ¨»œ‡ ÈÕÏŒÚ ^ÈÕÈÕk ¨»Èœ‡ ÈÕÏ

ÓŒÏŒÁ _ÃÂ Ô»pŸ‡ Ì»ÁUÀzÀÆ‰

·»ŸÕÈ ‰Ÿ÷»¯ÀÏÃÈœÚ Ìœ‰ ¯ÈÃw›a ÷CœÓŸ‰Õ· ‰TŸÈÀÓÕÆ»È

aÀ‡ _»¯ÃzÀ«a ¨‰Â‰È ‰Œ· ‰ŸÁU⁄ÓÀÈ ÂÈŸ÷»¯ÀÏÀÈœ‡ ¨ÌÀÓÕÆÔ

∫·ÈËÓ‰Â ·ÂË‰ ˙Î¯· ¨˙ÈÚÈ·¯‰ ‰Î¯·‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‰ ̈ ÌÀ‡Õ‡ ̈ ÏÀ·œÓ ̈ »ÈÃÏŸkÕ‡ ̈ »Ãcœ‡Y«a ̈ »VÈÕ¨»

‡«b⁄ÏÕˆ«È ¨»Ÿ÷«„O ¨»VÕÈ ÷«„O »ÃÚ⁄Ú«¯ ¨·SÕÚ«¯ »ÕÈ ‰œ◊Ÿ‡TÕ‰ ¨ÏÃnŒÏŒ‰ _Ã·«h

 על פי המסורת תוקנה ברכת "הטוב והמטיב" במאה השנייה לספירה, לאחר מרד ברכת הטוב והמטיב:

כי אליך עינינו:.   ]ישועה ורחמים[  ובמה שנוגע לעניין ובדבר:   להצלה.  לפליטה:  זכרוננו.   פקדוננו:       ויזכר.  ויפקד:
.]ישעיה כט, כג[  כינוי לה' קדוש יעקב: שליטנו.    אדירנו:אליך אנחנו נושאים מבטנו בבקשת ישועה.   
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ÂŸ‰ÃnÕËœÏ ·ÈÃk›÷ ÆÏŒaŸÎÀÂ Ì«È ÏÀ‰ ‡»‰ Ì«ÈÕËÈœÓ ‡»‰ ¨·ÈÕËÈœÈ ‡»‰ ¨·ÈÕËÈœÏ ·ÈÀ‡»‰ Æ»

‚ŸÓÀÏÀÓ«‚ ‡»‰ ¨»ŸÏÕÈ ‡»‰ ¨»œ‚ŸÓŸÏÕÏ »ÀÚÃÏ ¨„ŸÁÕÏ» ÔŸÁŒÒŒÏ» „ŸÁU⁄ÓœÏ» ¨ÌÈŸÂWÃ‰ ÁÃvÀÏÀ‰

ÂŸ‰ÃŸ̂ÏÀÁÀa ¨‰ŸÎTÀÂ ‰œÚ»÷ÈÀ ¨‰ŒÁÀÓÀt ¨‰ÃYÀÒÀÂ ‰ŸÎÃÏŸkÀÏÀÂ ¨‰ŸÁU⁄ÓœÂ ÌÈŸÁÃiœÂ ÌÈŸ÷ÀÌ«Ï

ÂŸÎÀÓ» ¨·«Ë ÏœkÀÏ ·»Ë ÏŸÏ«ÚÀ‡ ÌÃÈ ÏŸÁÃqŸÆ»V

∫˙ÂÙÒÂ ˙Â˘˜·

‰ÀÁU⁄ÓÀÔÈ ‡»‰œÓŸÚ _¿ÀÏÕÏ »ÈŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

‰ÀÁU⁄ÓÀÔÈ ‡»‰œŸ̇aÀa _UÃgÀÓÃÈœ·» ÌÀ‡ÀÆıW

‰ÀÁU⁄ÓÀÔÈ ‡»‰œ÷ŸzÃaÃÏ ÁŸÂ ̈ ÌÈX«c ̄ «„ŸÈœŸ̇tÀ‡Ãa ̄ÀÏ »ÀÚÃÏ» „ŸÕÃ̂ ÁŸÀ̂ÁœÂ ̈ ÌÈŸÈœŸ̇‰ÃcÃ¯

aÀÏ »ÀÚÃÏ» „ŸÏ«ÚŸÓÕÏ«Ú ÈÀÓœÆÌÈ

‰ÀÁU⁄ÓÀÔÈ ‡»‰ŸÙÃYŸÒÕa »ŸÎÀÆ„«·

‰ÀÁU⁄ÓÀÔÈ ‡»‰œ÷Ÿa›Ú ¯‹lÕÓ »ÕÚÃˆ ÏÃeÀÂ ¨»V‡ŸÏ«È ‡»‰œÎÈÕÓ«˜ »ŸÓœÏ ˙»iŸ‡ÃˆYÕÆ»

‰ÀÁU⁄ÓÀÔÈ ‡»‰œ÷ŸÏÃÏ ÁÀa »ŸÎTÀÓ ‰Ÿa\Àa ‰ÃaÃÈœ‰ ˙ÃfŒÂ ‰ŸÚÃ÷ Ï‹ÏŸÁÀÊ ÔŒ÷ ‰Œ‡ÀÎÃÏŸ»

ÚÀÏÀÆÂÈ

‰ÀÁU⁄ÓÀÔÈ ‡»‰œ÷ŸÏÃÏ ÁÀ‡ »Œ‡ ˙ÕÏœiÀ‰ »‰ÃpÀ·œÊ ‡ÈÀÏ ¯»ÎÃÂ ·«hœ·ÈÃrŒÏ ¯Àa »Ÿ˙«¯«◊

È ˙«·«ËŸÂ ˙«Ú»÷ŸŒÁÀÆ˙«Ó

‰ÀÁU⁄ÓÀÔÈ ‡»‰Ÿ·À‡ _VŒÓ ˙ŸÈDÃÈ ˙œ◊Ÿ‡TÕ÷‡V ¨Ïœˆ ˙ÈŸÓœÁÈÃb ˙Ÿ‡‹lÀÕ̇Æ»

תלמוד בבלי, ברכות מח[בר כוכבא, כשהתירו הרומאים להביא את הרוגי העיר ביתר אל קבר ישראל 

. מסורת זו על התקנת הברכה רק לאחר החורבן היא עדות נוספת לצירופה של ברכת "הטוב]ע"ב

והמטיב" אל ברכת המזון בשלב מאוחר יחסית.

  חלק זה מורכב מתוספות מאוחרות ובהן בקשות שונות הפותחות ב"הרחמן", וישבקשות נוספות:

הבדלים גדולים באשר לנוסחן בין הקהילות השונות. הבקשות מתייחסות אל כלל עם ישראל, אל כל

  עולעלנו: נהיה ראויים לכך שיתגאה בנו.    יתפאר בנו:  הגנה וישועה.   ולרוח הצלה:  נתן לנו ביד רחבה.   גמלנו:
.]בעקבות מלאכי ג, כג[  מבשר המשיח אליהו:.   ]ויקרא כו, יג[ בקומה זקופה  קוממיות:הגלות.   
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‰ÀÁU⁄ÓÀÔÈ ‡»‰Ÿ·À‡ _VŒk ˙À‰ ÏÀÓ«ÚŸÚ ÌÈDÃÓ Ïœ÷ŸÓÃ‡ ¯ÃˆYÕa »ŸÎÀÓ ÏÀ÷ Ì«˜Œ‰ÕÆÌ

‰ÀÁU⁄ÓÀÔÈ ‡»‰Ÿ·À _V¸˙«‡œ‡ ¨ÈŒ‡ ˙À·œ‡ ¨ÈX«Ó Èœnœ˙T«Ó Èœ‡ ¨Èœ÷Ÿzœa ¨ÈÃÚ⁄Ïœˆ ¨ÈŒ‡¤À̂‡Ãa ¨ÈÃÚÃÏ

‰ÃaÃÈœ‰ ˙ÃfŒ·» ‰ÃÚ⁄ÏÃ‰ ˙ÃaÃÈœ‰ ˙ÃfŒk ¨‰À‰ ÏÃÓŸÒ‹aœk ÔÈÀ Ô‡‰Ï‡· ‡ˆÂÈÎÂ˛Æ

˙«‡ÀÂ ÌŸ‡Œa ̇Õ˙ÈÀÂ ÌŸ‡ŒÊ ̇ÃÚYÀÂ ÌŸ‡Œk ̇À‡ Ï⁄÷ŒÏ ̄À‰Œ˙«‡ ÆÌÀÂ »Ÿ‡Œk ̇À‡ Ï⁄÷ŒÏ ̄À¨»

kŸ÷ «ÓŒpœŸ̇aÀ‡ »ÎY⁄˙«·Õ‡ »ÈÃ·Ÿ‰TÀÈ ÌœŸ̂ÁÀÂ ˜ŸÈÃÚ⁄a ·SÃk›Ó ¨Ïœk›k ¨Ï›k ÆÏÕÈ ÔŸ·À_V

˙«‡Àk »‹lÀÈ »ÃÁÃa „œ·ŸÎTÀ÷ ‰ŸÏÕÓÀÂ ‰Ÿ›Ó‡Ã‡ ¯ÀÓÕÆÔ

aÃnÀÈ Ì«¯ŸÏÃnŸÚ »„⁄ÏÕ‰ÈŒÂ ÌŸÚÀÏÕÊ »ÈŸ÷ ˙»ÎŒzŸ‰ÕÏ ‡ŸÓœ÷ŸÓŒ÷ ˙WÀÂ ¨Ì«ÏŸœrÀ· ‡ŸÎTÀ‰

ÓÕ‡Õˆ» ‰Â‰È ̇ŸÓ ‰J@Õ‡¤‰¿ÕÈ Èœ÷ŸÚÕÂ ̈ »ŸœÓŸÀ̂Á ‡ÕÂ ÔŸ◊ÕÎŒa ·«Ë ÏŸÚÕÈÕ‡ È¤‰¿œÂ ÌÈŸ‡ÀÆÌ@

Æ±≥ ßÓÚ ‰‡¯ Æ„ÁÂÈÓ ËÂÈÙ Ô‡Î ÛÒÂ˙Ó ‰ÏÈÓ‰ ˙È¯· ˙„ÂÚÒ ¯Á‡Ï˘ ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯··

ÌÈÙÈÒÂÓ ˙·˘·         ∫‰ÀÁU⁄ÓÀÈ ‡»‰ ÔÃŸÁœÏÈÕ÷ Ì«È »Œk‹÷ «lÃaÀÓ» ˙ŸÁ»ÀÏ ‰ŸÁÃiÕ‰ ÈÀÏ«ÚÀÓœÆÌÈ

ÌÈÙÈÒÂÓ ˘„ÂÁ ˘‡¯·∫‰ÀÁU⁄ÓÀÈ ‡»‰ ÔŸÁÃcÕÚ ÷ÀÏÕ‡ »ÈŒ‰ ˙ÃÁ›‰ ÷CÃfŒÏ ‰Ÿ·«ËÀÂ ‰ŸÏœ·ŸÎTÀÆ‰

ÌÈÙÈÒÂÓ ·ÂË ÌÂÈ·     ∫‰ÀÁU⁄ÓÀÈ ‡»‰ ÔÃŸÁœÏÈÕ÷ Ì«È »Œk‹·«Ë «lÆ

ÌÈÙÈÒÂÓ ‰˘‰ ˘‡¯·∫‰ÀÁU⁄ÓÀÈ ‡»‰ ÔŸÁÃcÕÚ ÷ÀÏÕ‡ »ÈŒ‰ ˙ÃgÀÀ‰ ‰Ãf›Ï ˙‡Ÿ·«ËÀÂ ‰ŸÏœ·ŸÎTÀÆ‰

ÌÈÙÈÒÂÓ ˙ÂÎÂÒ·       ∫‰ÀÁU⁄ÓÀÈ ‡»‰ ÔÀÏ ÌÈNÀ‡ »ŒÒ ˙‹kÃc ˙ÀÂœ‰ „ÃÙ«pŒÏŒÆ˙

.]בדורנו צורפו אליהן בקשות על מדינת ישראל וחייליה[המסובים בסעודה ואל המברך ובני משפחתו 

מאז המאה הי"ח נוספו גם ברכות "הרחמן" המזכירות את המועדים השונים.

 מצביע על כך שבקשר לכל]בבא בתרא טז ע"ב[  כברכות שנתברכו בהן אבות האומה.   התלמוד הבבלי בכל מכל כל:
, ביצחק -]בראשית כד, א[אחד מן האבות נאמרה ברכה הקשורה למילה "כל":  באברהם - "וה' ברך את אברהם בכל" 

  על כל מי שהוזכרעליהם:.   ]שם לג, יא[ וביעקב - "כי חנני אלהים וכי יש לי כל" ]שם כז, לג["ויבא לי ואוכל מכל" 
  מחשבותינו ומעשינונמצא ... שכל טוב:  חסד.   צדקה:  שתישמר לטובתנו.   שתהא למשמרת שלום:בברכה עד כאן.   

  כינוי למלכות בית דודסכת דוד הנופלת:  כינויים לעולם הבא.   יום שכלו שבת וכו':.   ]על פי משלי ג, ד[יתקבלו ברצון 
.]והלשון על פי עמוס ט, יא[שפסקה עם החורבן 
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‰ÀÁU⁄ÓÀÔÈ  ‡»‰ŸÊÃkÕÏ »œ‰ ̇ «ÓÈÃnÀ÷œÁÈÃÏ» ŸÁÃiÕ‰ ÈÀÏ«ÚÀ‰ ÌÃaÀÓ Æ‡Ã‚ŸcœÏÈ

¸∫˘„ÂÁ ˘‡¯Â „ÚÂÓ‰ ÏÂÁÂ ·ÂË ÌÂÈÂ ˙·˘· Óœ‚ŸÏ«c˛È ŸÓ ˙«Ú»÷ÃÏŸ«k ÂŸÚ›◊ŒÁ ‰ŒÒŒ„

ÏœÓŸ÷œÏ ¨«ÁÈŸÂ@œÏ» „ŸÊÃÚ «ÚYÃÏ«Ú „ÀÆÌ

Ú›◊Œ÷ ‰Àa Ì«ÏœÓŸÓ«¯ÀÈ ‡»‰ ÂÈÃÚ⁄◊Œ÷ ‰ÀÚ Ì«ÏÀÏÕÂ »ÈŸÚÃk ÏÀÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÂ ¨ÏŸ‡œÓŸ‡ »¯ÀÓÕÆÔ

ÈŸ‡ »‡¯Œ÷IO ‰Â‰È ˙Àk ¨ÂÈœ‡ ÈÕÓ ÔÈÃÁŸÏ ¯«Òœ‡VÈÀ¨ÂÈ

kŸÙœÂ »÷T ÌÈXÈŸÚTÕÂ ¨»·Ÿ÷YIÕÈ ‡¿ ‰Â‰È ÈÃÁŸÒŸÎ »¯ÀÆ·«Ë Ï

Ï »„«‰Ãk ‰Â‰Èœk ¨·«Ë ÈœÏ ÈŸÏ«ÚÀÁ ÌÃÒŸÆ«c

˙«tÕÁÃ‡ ŒÈ ˙ÀÓ» ^CÃ◊ŸaœÚÈÃÏ ŸÎÀÁ ÏÃÆÔ«ˆT È

aÀ‰ _»¯ÃbŒ·Œ‡ ¯⁄÷ŒÈ ¯œ·ŸËÃa ÁÃÂ ¨‰Â‰ÈŸ‰ÀÈÀÓ ‰Â‰È ‰œ·ŸËÃÆ«Á

ÃÚÃ‰ ¯ÀÈœ˙Èœb ÈÃÊ ÌÀKŸzœÂ ¨ÈŸ‡T ‡¿œ˙Èœˆ ÈÃcœ ˜ÈŒÚ¤ÊÀÂ ·ŸÊÃÓ «ÚYŸ·ÃwŒÏ ÷ÀÁŒÆÌ

Ú ‰Â‰È›Ï ÊŸÚÃÈ «nœzÕÈ ‰Â‰È ¨ÔŸ·À‡ _VŒÚ ˙Ã· «nÃgÀÆÌ«Ï

ÔÈÚÓ ‰Î¯· Í¯·ÓÂ ÔÈÈ‰ ÔÓ ‰˙Â˘ ¨¢ÔÙ‚‰ È¯Ù ‡¯Â·¢ Í¯·Ó ‡Â‰ ¨ÔÓÊÓÏ ÔÈÈ Ï˘ ˙„ÁÂÈÓ ÒÂÎ Â‚ÊÓ Ì‡

 ˘ÂÏ˘¸≤≥∏ ßÓÚ ¨ÔÏ‰Ï˛¢˙ÂÎ¯· Ú·˘¢ ˙¯ÈÓ‡· ÌÈÎÈ˘ÓÓ ‰ÏÎÂ Ô˙Á „Â·ÎÏ ˙Î¯Ú‰ ‰„ÂÚÒ· Æ

¸≥∏ ßÓÚ ¨ÏÈÚÏ˛Æ

 בפסוק]"מגדול"[י V לק]"מגדיל"[ החילוף "מגדיל"/"מגדול" הוא חילוף בין הכתיב  מגדיל ישועות מלכו:

מספר שמואל. אפשר שיש כאן נסיון לשמר את שני הנוסחים על ידי חלוקת אמירתם בין שתי הזדמנויות

, ושם גירסתו]יח, נא[שונות. לפי דעה אחרת מקור החילוף בטעות. פסוק זה מצוי גם בספר תהלים 

"מגדיל". אחד המדפיסים העיר בשולי הציטוט של הפסוק מתהלים, כי "בשמואל ב:  מגדול", והקיצור

 הובן בטעות כ"שבת".]=שמואל ב[ש"ב 

כפירים רשו:  עם ישראל.   קדשיו:  לשון יראה, כבוד של מורא.   :יראו  הצלחותיו של המלך המשיח.   ישועות מלכו:
  צאצאיו.זרעו:.   ]של כל חי[ כרצונו  רצון:     גורי אריות, סמל לאנשים חזקים ועשירים, התרוששו.  

שמואל-ב כב, נא

תהלים לד, י-יא

תהלים קיח, א

תהלים קמה, טז

ירמיה יז, ז

תהלים לז, כה

תהלים כט, יא
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  ראה עמ' 150.   הנוסח הנאמר בסעודת שבת בבוקר שונה מזה שנאמר בליל שבתאתקינו סעודתא:

 בהחלפת תפקידיהן של המהויות המזמינות לסעודה והבאות להשתתף בה.]ובסעודה השלישית[

  שמו של מחבר הפיוט, שחי כנראה במאה הי"ז, מצוי באקרוסטיכון שבראש בתיוחי ה' וברוך צורי:

.   הפיוט עמוס ברמיזות לפסוקי מקרא רבים, כולל לתהלים כג הנאמר מייד לאחריו.]"חיים יצחק"[

תתהלל:.   ]בעקבות תהלים יח, מז[  ה' חי לעולם והוא כצור איתן שאפשר למצוא בו מסתור חי ה' וברוך צורי:∞  
.]והלשון על פי איוב כט, ג[ כשישפיע עלי מטובו  בהלו נרו עלי ראשי:           יצליח את דרכי.  יאיר נרי:     תתפאר ותשתבח.  

]"הטריפני"[ האכל אותי  לחם חקי הטריפני: פרנסה לכל הבריות.    לחם לכל בשר: ראה להלן, עמ' 185.        ה' רועי וכו':

את המזונות הקצובים לי מידך.

˙·˘‰ ÌÂÈ ¯˜Â·

ÌÈÚË˜‰ ̇ ‡ ̆ Â„È˜Ï Ì„Â˜ ̄ ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â‰ ̆ ÈÂ ̈ ÔÁÏÂ˘‰ Ï‡ ÌÈ·˘ÈÈ˙Ó ̇ ÒÎ‰ ̇ È·Ó ÌÈ·˘˘ ̄ Á‡Ï

∫ÌÈ‡·‰

‡˙„ÂÚÒ ÂÈ˜˙‡

‡ÃŸ̇Ò »ÈNŸ˙E»ÚÀÓD ‡Ÿ‰ÕÓÈŸ˙»À‡

÷ŸÏÕÓÀÀ̇Á ¨‡ŒÂEŸÀ̇ÓE ‡ÃÏŸkÀcK ‡œ÷ÈÀÆ‡

‡ÃŸ̇Ò »ÈNŸ˙E»ÚÀÓE ‡ÃÏŸkÀÆ‡

cÀ‰ ‡œÒ ‡ÈŸ˙E»ÚÀÚE ‡ÃzœcK ‡JÈœ÷ÈÀ¨‡

ÂÃÁ⁄z ÏKÃÁ»tœcK ÔÈœ÷ÈœÊ» ÔÈŸÚÕ‡ ¯ÈÃŸtœÔÈ

‡ÀŸ̇ÈÀÏ ÔŸÒÃÚ⁄a ‡@Ã‰⁄ÆdB

È¯Âˆ ÍÂ¯·Â ß‰ ÈÁ

ÁÃ·» ‰Â‰È ÈÀ ¨ÈX»ˆ _»¯aÃz ‰Â‰ÈœŸ̇‰ÃlÕ ÏÃÙŸ÷œ¨È

kœÈ ‰Â‰È ÈÀ‡œ ¯ÈÕa ÈXŸ‰œ «lÕÚ «¯⁄ÏÕ÷‡] ÈœÆÈ

Ú«¯ ‰Â‰Èœ‡ ‡¿ ÈŒÁŸÒÀÚ ¨¯ÃÓ ÏÕÓ ÈŸÈ ˙«Á»ŸÃ‰⁄ÏÕœ¨È

˙«ÕÏ ÔŒÁŒÏ ÌŸÎÀa ÏÀ◊ÀÏ ¨¯ŒÁŒÁ Ì‹wœ‰ ÈÃËŸÙÈXÕœÆÈ

∫ÌÂ‚¯˙

‰ÂÓ‡‰ ˙„ÂÚÒ ˙‡ ÂÈÎ‰

Æ˘Â„˜‰ ÍÏÓ‰ ˙ÁÓ˘ ¨‰ÓÏ˘‰

ÆÍÏÓ‰ ˙„ÂÚÒ ˙‡ ÂÈÎ‰

¨˘Â„˜‰ ÔÈÓÂÈ ˜È˙Ú Ï˘ ‰„ÂÚÒ‰ ‡È‰ ÂÊ

ÔÈÙ‡ ¯ÈÚÊÂ ÌÈ˘Â„˜ ÌÈÁÂÙ˙ ‰„˘Â

ÆÂÓÚ „ÂÚÒÏ ÌÈ‡·
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ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ‡ ¨^ÈÃzÀ‡ ‰¤‰¿Ã÷«„O Èœ¨È

zÃÚ⁄Ï _]ŸÙÀÃ÷ È‹ÏŸÁÀŒz ¨^ŸgAÕa ÔÃgŒÓŒ÷‡] ÔœÆÈ

ÓœÈ ÈœzÕÓ ÔŸÁ»Àœ̇Ï ÈœÙŸÕ‡ È⁄‰ Ô«„ÃgÀ¨Ì«Ï

ÂŸ‰ÀÈŸÀ̇÷ ‰ŸÏÕÓÀÓ ‰œhÀœ̇‰ ¨ÈÃÁÃiœÂ ÌÈŸ‰ÃgÀÆÌ«Ï

Èœ÷ŸÏÃÓ ÁÃÏŸ‡ÀÏ «ÎŸÙÀÀÏ ÈŸÏÃ˙«»œÏ ÈŸÂÀÈÀ¨‰

aŸÈ Ò«ÎŸ‡ ˙«Ú»÷ŒrÀÙ ‡ÀÀÓ ¨ÈŸÀÒ«k ˙œÂY ÈÀÈÀÆ‰

À̂ÓŸ‡À ‰ÃÙŸ÷œ‡ ÈŒÈ ¨‰Â‰È ÏŸÓÃlÕ◊ ‡›·Ã‡ Ú⁄ÒÀÓÃ¨È

‡Œ‰ ÏŒ‰À‡ ÌÈXŒrÀÚ ‡ÕÈÃk ÈŸ‰œlÕÂ ¨ÏŸÎ ‡¿Ÿ÷ÃnÃÆÈ‡

ÁŒÂEÃÈ ˙ÀÓœ÷» ÌÈŸÏ«Ú ˙«ÀÓœÎ ‰T»Ú ¨ÌÈŸ¨‰T»Ú ¨ÈD«·

ÂŸÚÃ÷‡] ÏœÈ Èœ‰Ÿ˙ »ÈÃnœ ÌÈÕÓ ¯œŸ̂ÂÀÂ ‰ŸÆ‰T«z ¯«‡

Ó»˜ÀÏ ‰Â‰È ‰œÓŸÁ»Àœ̇‡ ¨ÈÃzÀÂ ‰Ã‡⁄Ú Ô«¯‹fŒ¨^

 ÁKÀ‡ ‡Õ‡ ÏŒa ˙œÎYÀœ̇Â ÈŸ‰ÃÁ⁄ÊÕÓ ˜À‚ÕÊ«Á ÔŒÆ^

„Â„Ï ¯ÂÓÊÓ

ÓœÊŸÏ ¯«ÓŸÂ@œÚ] ‰Â‰È Æ„œ‡ ‡¿ ÈŒÁŸÒÀ∫¯a œŸc ˙«‡Œ÷ŒÈ ‡ÃÕaYœˆÈÕœ¨È

  שלא יהיה כל פגםשלמה מטתי:       הלואי ואזכה למנוחה.  מי יתן מנוחתי: ראה להלן, עמ' 186.    תערך לפני וכו':
.]ראה לעיל, עמ' 146[ רמז למסורת על המלאכים המלווים את האדם מבית הכנסת לביתו      ישלח מלאכו וכו':בצאצאי.   

צמאה נפשי:  כמות המשקה שבכוסי תספק אותי ותרווני.   מנת כוסי רויה:  כוס תודה על הישועה.   כוס ישועות:
  אתבונן בדרכם שלאל ההרים אשא עיני: ישלח ברכה ברכושי, ישביעני מכל טוב.    ימלא שבע אסמי:     התגעגעתי.  

כהלל ולא     .  ]בעקבות הפסוק בתהלים קכא, א[אנשים גדולים ובעלי עמדה, המכונים בלשון הפייטן בשם "הרים" 
 אלך בדרכו של הלל, שבטח בזה שה' יספק לו צרכי שבת בזמנה, ולא בדרכו של שמאי, שדאג כל ימות החול כשמאי:

  השב לנו את השמחה ששררה בימותחדות ימים וכו':.   ]כמסופר בתלמוד הבבלי, ביצה טז ע"א[למה שיאכל בשבת 
  המצוות והתורה המאירות יתמזגו מעליהיו תמים:  החזר את הכבוד שהיה לנו בעבר.   עורה כבודי עורה:קדם.   

הלשון בעקבות תהלים[ תן למנוחתי תקומה וקיום      קומה ה' למנוחתי:.   ]כמו תאומים, "תמים"[לראשי למהות אחת 
 חזק את המגן שהנביא ("חוזך", כנראה משה) הבטיח לעם.     החזק מגן חוזך:.   ]קלב, ח

  יתן לי מקום לרבוץ, לנוח, בו.ירביצני:∞  

 תהלים כג
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ÚÃÓ ÏÕÓ ÈŸ‹È ˙«ÁŸÃ‰⁄ÏÕœ ∫ÈÃÙŸ÷œÈ ÈŸ·«÷ÕÈ ¨·ÃŸÁÕœ· ÈŸÓÃÚŸbŸÏÕˆ ÈŒÏ ˜CŸÓÃÚÃ÷ ÔŸb ∫«ÓÃk ÌœÈ

‡ÕÏÕa _Ÿ‚Õˆ ‡ÈÃÏŸÓÀÂŒ‡ ‡¿ ˙œk ÚT ‡TÈœ‡ ÈÃzÀÚ ‰œnÀ÷  ¨ÈDœ·ŸËŸÓ» ^œ÷ŸÚÃŸzŒ‰ ^ÕnÀ‰

ÈŸÃÁ⁄Ó‹œz ∫ÈÃÚ⁄Ï _]ŸÙÀÃ÷ È‹ÏŸÁÀ ÔŒ‚Œˆ „›c ¨ÈTYœgÃŸzÀ· ÃgŒÓŒ÷‡] ÔœÒ«k ÈœÂY ÈÀÈÀ‡ ∫‰Ã_

Â ·«ËÀÁŒÒŒÈ „œcYŸ»Ùœk ÈÀÈ ÏŸÓÕÁ ÈÃiÀÂ ¨ÈŸ÷Ã·Ÿzœa ÈŸ·ÕÏ ‰Â‰È ˙ÈŸ‡›È _WÀÓœ∫ÌÈ

˙·˘‰ ÌÂÈÏ ‡·¯ ‡˘Â„È˜

 ¸˙ÂÎÂÒÂ ÁÒÙ „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ ˙·˘ ÏÏÂÎ˛

 ÔÁÏÂ˘‰ ·È·Ò ÌÈ·Â˘È ˘„˜Ó‰Â ÌÈ„ÚÂÒ‰˘Î ¯Ó‡ ˘Â„È˜‰¸˜ÏÁ Â‡ ¨Â˙Â‡ ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ

‰„ÈÓÚ· ¨ÂÓÓ˛¨ÂÈÓÈ „È· ÔÁÏÂ˘‰ ÏÚÓ ËÚÓ Â˙Â‡ ÌÈ¯Ó ˘„˜Ó‰Â ¨ÚÈ·‚Ï ÌÈ·Ú ıÈÓ Â‡ ÔÈÈ ÌÈ‚ÊÂÓ Æ

 ¯ÓÂ‡Â¸ÌÂÈ ˙‡ ß‰ Í¯· ÔÎ ÏÚ¢ ËÙ˘Ó‰ ˙ÙÒÂ˙· ¢Â¯Ó˘Â¢· Á˙ÂÙ‰ ÚË˜‰ ˙‡ ˜¯ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ

È˘ÈÏ˘‰ ÚË˜‰ ÛÂÒ·˘ ¢Â‰˘„˜ÈÂ ˙·˘‰˛∫

‡œz ÌÀ÷œÓ ·ÈœgÃaÀ‚U ˙ŸÏŒÚ ^⁄Á ˙«◊⁄ÙÀŒ̂^a Ÿ÷EJ Ì«ÈœÂ ¨ÈŸ˙‡TJÀ

ÏÃgÃaÀÚ ˙›ŒÏ ‚œÓ ‰Â‰È ÷«„OŸÎ‹aÀÂ ¨„ŸÎœaÃÓ «zEÕÚ⁄c ˙«◊ŸÎTŒÓ ^ÈœnŸÁ ‡«ˆŒÙŸŸ̂^

על הקידוש בכלל ראה עמ' 151.   הקידוש ביום השבת מתקיים לעיתים  קידושא רבא ליום השבת:

גם בציבור בבית הכנסת וגם, אחר כך, בבית.   עיקר הקידוש הוא ברכת "בורא פרי הגפן", אך מאז ימי

הביניים נוספו לפניה קטעי מקרא שונים העוסקים ביום השבת.   במקורות קרוי קידוש זה בשם "קידושא

, ונראה שיש להבין שם זה כלשון סגי נהור:  קידוש זה הוא קידוש קצר ביחס]=הקידוש הגדול[רבא" 

לקידוש של ליל שבת, וכדי לא להפחית בכבודו קראו לו "הגדול".

  מקוםגיא צלמות:  הדרכים הנכונות.   מעגלי צדק:      ונחת.  ]ה"ָ"שּוב[  יתן לי מרגוע נפשי ישובב:      יוביל אותי.       ינהלני:
ינחמני:            הכלים המשמשים את הרועה להנחות בהם את הצאן. שבטך ומשענתך:עמוק וחשוך, מקום של סכנה.   

כוסי תשפיע עלי מטובך לנוכח אויבי, שיווכחו כך בנצחוני.    תערך לפני וכו':ירגיעו אותי ויוכיחו כי יש מי שמטפל בי.   
  אשב,ושבתי:       ישיגו אותי, יפלו בגורלי.  ירדפוני:       רק.  אך:       הכוס שממנה אתה משקה אותי מלאה וגדושה.  רויה:

  ופירוש הפסוק כולו:  אם תקפיד שלא לעשות ביום השבת כלאם תשיב משבת וכו':∞  אמצא מנוחה ומרגוע.   
.]אזי תזכה לשכר גדול, כאמור בהמשך[מלאכה, אלא תקרא ליום השבת יום עונג ותכבד את היום הקדוש 

ישעיה נח, יג-יד
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ÂŸaAÕc ¯À·À‡ ∫¯Àz ÊœŸ̇ÚÃpÃÚ ‚ÃÂ ‰Â‰È ÏŸ‰œkYÃ·ŸzœÚ ^ÈÃa ÏÀ˙ÓÕ‡ ÈÀÂ ¨ıWŸ‰Ã‡⁄ÎÃÏŸzœ^È

ÃÁ⁄ÏÃÈ ˙ÃÚ⁄‡ ·SÀ·œk ¨^Èœt Èœc ‰Â‰È ÈœaÕ∫¯

ÂŸ÷ÀÓŸ· »¯ŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ‡ ÏŒ‰ ̇ÃgÃaÀ ̈ ˙ÏÃÚ⁄‡ ̇ «◊Œ‰ ̇ÃgÃaÀÏ ̇Ÿ˙]IÀÌ

aŸÏ«Ú ˙ÈXÀa ∫ÌÕÈœ·» ÈÕa ÔÈŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ‰ ˙«‡ ÏœÏ ‡ÈŸÚ›ÏÀÌ¨k œ÷ ÈÕ÷ŒÈ ˙ÀÓœÚ ÌÈÀ◊À‰

‡ ‰Â‰ÈŒ‰ ˙ÃgÀÓÃÂ ÌÈŸ‡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∫»‰

ÔÙ‚‰ ˙Î¯·

ÒÀ·ŸÓ ÈXÀTÀÂ ÔŸaUÀÀ∫Ô

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀt ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈXÃbÀÙŒ   ÆÔ¸ÔÓ‡˛

∫ÌÈÙÈÒÂÓ ˙ÂÎÂÒ „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ ˙·˘· ‰ÎÂÒ· ÌÈ˘„˜Ó˘Î

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀÏ »Õ÷ÈÕ·

aÃq‹kÀÆ‰

ÆÂÓÓ Â˙˘È ÌÈ·ÂÒÓ‰ ¯‡˘˘ È„Î Â˙Â‡ ¯È·ÚÓÂ ÚÈ·‚·˘ ÔÈÈ‰ ·Â¯ ˙‡ ‰˙Â˘ ˘„˜Ó‰

∫¢‡ÈˆÂÓ‰¢ ˙Î¯·Â ÌÈÈ„È ˙ÏÈËÆ±µ≥ ßÓÚ ¨ÏÈÚÏ ‰‡¯ 

  fl

 אתן לך ליהנות מן הארץ הטובה והאכלתיך נחלת יעקב אביך:אעלה אותך מעלה מעלה.     והרכבתיך על במתי ארץ:
 הנוכרי המתגורר עמך בכל     וגרך אשר בשעריך: פסק ממלאכתו.    וינפש:.   ]הברית[  סימן אות:שהבטחתי ליעקב.   

.   לשון הזמנה לנוכחים]בתרגום מארמית[  סבורים, מוכנים ומסכימים, מורינו ורבותינו סברי מרנן ורבנן:מושבותיך.   
להקשיב לברכה, לענות אחריה "אמן" ולצאת כך ידי חובתם.

שמות לא, טז-יז

שמות כ, ח-יא
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˙·˘‰ ÌÂÈÏ ˙Â¯ÈÓÊ

ÆÌÈÙÒÂ ÌÈ¯È˘Â ˙·˘Ï ˙Â„ÁÂÈÓ‰ ˙Â¯ÈÓÊ ‡˙ÂÂˆ· ¯È˘Ï Ì‚ ÌÈ‚‰Â ‰È¯Á‡ÏÂ ‰„ÂÚÒ‰ ˙Ú˘·

Æ‰Âˆ¯Â ‰ÓÚË ÈÙ ÏÚ ‰ÁÙ˘Ó ‰ÁÙ˘Ó ¨ÔÏ‰Ï ‡·ÂÓ˘ ‰Ó ÏÚ ÛÈÒÂ‰Ï Ô˙ÈÂ

ÔÂÈÏÚ Ï‡ ÍÂ¯·

aÀ‡ _»¯ÕÚ ÏŒÏŸ‡ ¨Ô«È⁄÷Œ ¯ÀÃ̇Ó ÔŸÁ»À¨‰

ÏŸÃÙŸ÷ÕÙ »œÓ Ô«ÈEœrÕÂ ˙‡Ã‡⁄ÀÁÀÆ‰

ÂŸÈ ‡»‰œÏ ÷]EŸœ̂Ú ¨Ô«iœ‰ ¯ÈÃpœcÀÁÀ¨‰

ÚÃ‡ „ÀÀ‚»z ‰Ÿ Ô«ÈŒÙŒ ÷Œ‡¤ÀÁÀÆ‰

‰ÃÓ«gÕ÷ ¯ÃaÀ‰ ¨˙ÃaÕÚ Ôœ‰ ÌÃaÃÏ ¨˙À‡ÕÈ ÏÕk »ˆTŸÓœŸÁÀÚ ‰ÃÓ ÏÃÁ⁄·ÃÆ˙

Î«¯Õa ·ÀÚ⁄Ó ¨˙«·TŒÏŒÏ«Ú _ÀÓœ¨ÌÈ

‡ŒÚ ˙ÃÏ «nœ÷Ÿa›‡ ˙œfÕa ÔÃpŸÚœÓÈœÆÌÈ

aŸÓÃ‡ÃÎŸÏÕÚ È⁄a ˙«·VŸÓœÈÕÓ ÈÃËŸÚÃnœ¨ÌÈ

aŸÓÃÏŸ÷»aÕÎ ÈÀÊ ¨„«·Œ·ÃÓ Áœ÷ŸtÀÁÀÆ‰

‰ÃÓ«gÕ÷ ¯ÃaÀ‰ ¨˙ÃaÕÚ Ôœ‰ ÌÃaÃÏ ¨˙À‡ÕÈ ÏÕk »ˆTŸÓœŸÁÀÚ ‰ÃÓ ÏÃÁ⁄·ÃÆ˙

  על הזמירות ואמירתן ראה עמ' 154.   ונהוג לייחד זמירות מיוחדות ליום השבת, אף שאפשרזמירות:

לשיר גם כאלה שהושרו בליל שבת.

 מצוי]"ברוך חזק"[ ושמו ]המאה הי"ג[  הפיוט מיוחס לר' ברוך בן שמואל ממגנצא ברוך אל עליון:

באקרוסטיכון שבראשי בתיו.

עד אנה העיר שנעזבה.    עיר הנדחה:       יפקוד ברחמיו.  ידרש:      גאולה מן הצרות והכאבים.   פדיון משאת ואנחה:     ∞ 
  כל השומרים את יום השבת, הןהשומר שבת וכו':.   ]לשון פנייה אל הנפשות הסובלות[  עד מתי תצטערו תוגיון:

  כינוי לה'רוכב בערבות:.   ]ויקרא ז, ט[גברים הן נשים, יתקבלו על ידי ה' לרצון כמו קרבן, מנחה, המובא על מחבת 
  סעודה חגיגית של כל בני המשפחה.זבח משפחה:.   ]ושמעו באזנם[ השמיע  אזן:.   ]בעקבות תהלים סח, ה[
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ÂŸ‡Ã÷Ÿk ÈVÀÎ«Á ÏŒÏ ‰ŸÃ̇÷ŸÓ»ÏÕÎ ÈÕÙŒ¨Ï

ÓÕ‡Õk ˙›Î«Ò ÏŒÎ«÷ ¨‰Õa ÔÀÚ⁄ÙTŒÆÏ

ÃÁ⁄ÏÀÈ «Ï ‰œÊŸkŒa ‰À‰À·» ¯ÃgÀÙŒ¨Ï

ÃÁ⁄ÏÀÓ» ‰ŸÁ»Àk ‰ÃgŒÓŒÊ «Ï ÷ÀÁYÀÆ‰

‰ÃÓ«gÕ÷ ¯ÃaÀ‰ ¨˙ÃaÕÚ Ôœ‰ ÌÃaÃÏ ¨˙À‡ÕÈ ÏÕk »ˆTŸÓœŸÁÀÚ ‰ÃÓ ÏÃÁ⁄·ÃÆ˙

kÀÓ«÷ ÏÕ÷ ¯ÃaÀk ˙ÃcÀÓ ˙ÕÁÃlŸ¨«Ï

‰Õ‰ ÔŒÎŸ÷ÕÁ ¯œaÃÆ«ÏT«b ÷CS ˙

ÂŸ‡œÈ ÌÕÕ̂·«Á ‡Ã‰ ˙Ã‡ ¨Ì«iÃ÷Ÿ¨«Ï ÈV

‡Œ‡ ÏÕ‡ ÏÀÓ Ô«„ŸÏ«ÁŸÓ «ÏœŸÁÀ‰ ‰œ÷ ‡ÈŸÁ»ÏÀÆ‰

‰ÃÓ«gÕ÷ ¯ÃaÀ‰ ¨˙ÃaÕÚ Ôœ‰ ÌÃaÃÏ ¨˙À‡ÕÈ ÏÕk »ˆTŸÓœŸÁÀÚ ‰ÃÓ ÏÃÁ⁄·ÃÆ˙

ÁŒÓŸcÃ‰ ˙ÃiÀÓœ‡ «‡TO ÌÈÕÏœ¨¯»ˆ È

ÂŸ‡Ã÷ŸÏ ÈVœŸ̇ÓœÓÈœ‡ ÌÈœÈ Ìœ‰ŸÈŒ ‰ÀÆ¯»ˆ

kŒŒ̇‰ ¯œÓ»lœÚ ÌÈÃ÷‡] ÏÀÈ ÌÀ¨¯»ˆ

‰ ¯»ˆÀÏ«ÚÀÓœa «Á»¯ ¨ÌÈÀ ÌÀÁÀÆ‰

‰ÃÓ«gÕ÷ ¯ÃaÀ‰ ¨˙ÃaÕÚ Ôœ‰ ÌÃaÃÏ ¨˙À‡ÕÈ ÏÕk »ˆTŸÓœŸÁÀÚ ‰ÃÓ ÏÃÁ⁄·ÃÆ˙

כל לקבל מן ה' תשלום כפול על ההשקעה שהשקיע בהכנות לשבת.   ]מחכה, "חוכה"[  מי שמצפה חוכה לתשלומי כפל:
בהר ובשפל:  רכוש רב.   נחלה:          . ]על פי מלכים-א ח, יב[  כינוי לה' שוכן בערפל:  מי שרואה הכול, כינוי לה'.   סוכה:

שומר.   ]]בראשית לב, לב[שנאמר עליו "ויזרח לו השמש" [  כמו יעקב כשמש לו זרחה:בהר ובשפלה, כלומר בכל מקום.   
  מי ששומר את השבת נעשה ראוי, כשר,:הן הכשר וכו'  שומר את יום השבת כדין ולא מחלל אותו.   שבת כדת מחללו:

 בוראו. מחוללו:       ימלא במלואם את חיובי יום השבת.  יצא חובת היום:.   ]"קודש"[לקבל בגורלו את חיבתו של ה' 
 כינה את]המכונה כאן גם "צור"[ ה'      חמדת ימים וכו':  שמירת השבת היא כמנחה השלוחה לבורא.   מנחה היא שלוחה:

תמימים:.   ]]ראה כרך השבת, עמ' 79[והוא על פי התפילה:  "חמדת ימים אותו קראת" [יום השבת בשם "חמדת ימים" 
  כינויצור העולמים:  יניח, ישים.   יצור:      כתר מפואר ההולם את הראש.       כתר הלומים: שמור.    נצור:     כינוי לישראל.  

  יש לו מהם נחת רוח.רוחו בם נחה:.   ]בעקבות ישעיה כו, ד[לה' 
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ÊÀ‡ ¯«ÎŒ‰ Ì«È ˙ÃgÃaÀÏ ˙ŸcKŸ¨«÷

k «YKœ‚ ÈÀ·Ÿ‰À ‰ÕÊŒÚ ¯ÃÆ«÷‡] Ï

ÚÃk ÏÕÈ ÔœzÕ‰ ÔÀ‡ÀÏ Ì@ŸÃÙŸ¨«÷

Ú›ŒÂ ‚Ÿ‚Ã◊ ÌœÓŸÁÀa ‰À‰ŒÏ ÌŸÓÀ÷ŸÁÀÆ‰

‰ÃÓ«gÕ÷ ¯ÃaÀ‰ ¨˙ÃaÕÚ Ôœ‰ ÌÃaÃÏ ¨˙À‡ÕÈ ÏÕk »ˆTŸÓœŸÁÀÚ ‰ÃÓ ÏÃÁ⁄·ÃÆ˙

‰ ÷CSœÏ ‡ÈÀÎŒ÷ ÌÃaÀ‰ ˙ÃnÃÏŸkÀ¨‰

‡Œa _«z ÏÀzÕÎÈŒÏ ÌŸ‰ÀœÁÈÃa ŸÎTÀÆ‰

aŸÎÀ÷«Ó ÏŸ˙«·ÕÎÈŒ˙ ‡¿ ÌÃÚ⁄Ó »◊ŸÏÀÎ‡À¨‰

aŸÕÎÈŒ·» ÌŸ˙«ÕÎÈŒÚ ÌŒ·ŒÂ „Ÿ‚Ã÷ ÌœÙŸÁÀÆ‰

‰ÃÓ«gÕ÷ ¯ÃaÀ‰ ¨˙ÃaÕÚ Ôœ‰ ÌÃaÃÏ ¨˙À‡ÕÈ ÏÕk »ˆTŸÓœŸÁÀÚ ‰ÃÓ ÏÃÁ⁄·ÃÆ˙

„·ÂÎÓ ‰Ê ÌÂÈ

Ê Ì«ÈŒÓ ‰ŸÎ‹aÀÓ „œkÀÈ ÏÀÓœ¨ÌÈ

kœ÷ «· ÈÀ·ÃÏ«Ú ¯»ˆ ˙ÀÓœÆÌÈ

÷Õ÷ŒÈ ˙ÀÓœÚ ÌÈ⁄◊ÕÓ ‰ŸÏÃÎ‡ŸzŒ¨^

ÂŸ‰ Ì«ÈÃgŸ·œÚÈœÏ ÈÕ‰¿‡Œ¨^È

÷ÃaÀ˙ ‡¿ ˙ÃÚ⁄◊ŒÓ «a ‰ŸÏÀÎ‡À¨‰

kœÎ È›Ú ÏÀ◊À÷ ‰Õ÷ŒÈ ˙ÀÓœÆÌÈ

Ê Ì«ÈŒÓ ‰ŸÎ‹aÀÓ „œkÀÈ ÏÀÓœk ¨ÌÈœ÷ «· ÈÀ·ÃÏ«Ú ¯»ˆ ˙ÀÓœÆÌÈ

, אך זהותו לא נודעה.]"ישראל"[  מחבר הפיוט הנציח את שמו באקרוסטיכון שבראשי בתיו יום זה מכובד:

  להתגדל בהםלמשחה: השבת היא לו ככתר.        נזר על ראשו: תגדל.   ]של הזוכר את יום השבת[  הצלחתו קרנו כי גבהה:
 המקומות שבהם מושבותיכם:           השבת תביא אל הבתים ברכה.      אל תוך בתיכם וכו':.   ]הלשון בעקבות שמות כט, כט[

  ברא את הכול.כל עשה:.   ]בעקבות ישעיה כו, ד[  כינוי לה' צור עולמים:∞  אתם מצויים.    
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Ï ‡»‰ Ô«÷‡XŸÓœ‡TOÕ¨÷CS È

÷ Ì«ÈÃaÀ÷ Ô«˙ÃaÃ¨÷CS ˙

ÚÃk ÏÕk ÔÀ‡ Ïœa ÷ÈŸÈÕÈ «ÈŸcKÕ¨÷

ÚÃ÷ ÏŸzÕÏ ÈŒÁŒÈ Ìœ·ŸŸ̂˙ »ÚŸÓœÓÈœÆÌÈ

Ê Ì«ÈŒÓ ‰ŸÎ‹aÀÓ „œkÀÈ ÏÀÓœk ¨ÌÈœ÷ «· ÈÀ·ÃÏ«Ú ¯»ˆ ˙ÀÓœÆÌÈ

‡¤Î›Ó ÏÃ÷ŸÓÃpœ÷ ¨ÌÈŸÕ̇Ó ‰ÃÓŸzÃwœ¨ÌÈ

kœ‡ ÈÕÈ ÏœzÕÏ ÔŸÎ›·E «a ÏÕ¨ÌÈN

aŒ‚ŒÏ „œÏŸa›Ï ÷ŒÁŒÁ Ì‹wœ¨ÌÈ

aÀ◊ÀÂ ¯Ÿ‚@œÂ ÌÈŸÎÀÓ ÏÃËŸÚÃnœÆÌÈ

Ê Ì«ÈŒÓ ‰ŸÎ‹aÀÓ „œkÀÈ ÏÀÓœk ¨ÌÈœ÷ «· ÈÀ·ÃÏ«Ú ¯»ˆ ˙ÀÓœÆÌÈ

˙ ‡¿ŒÁŸÒÃk ¯›¨«a Ï

ÂŸ‡ÀÎÃÏŸzÀÂ Ÿ◊À·ÀÚŸzÀ·» ÕÎUŸzÀ

‡Œ‡ ‰Â‰È ˙¤‰¿Œ‡ ^È⁄÷Œ‡ ¯À‰Ã·ŸzÀ¨

kœ· ÈÕÎUŸÓ ^œkÀÚ ÏÃnœÆÌÈ

Ê Ì«ÈŒÓ ‰ŸÎ‹aÀÓ „œkÀÈ ÏÀÓœk ¨ÌÈœ÷ «· ÈÀ·ÃÏ«Ú ¯»ˆ ˙ÀÓœÆÌÈ

‰ÃgÀÓÃÈœÓ ÌŸÒÃtŸk ÌÈXŸ¨«„«·

ÂŸ‚Ã‰ ÌÀ‡ÀÓ ıWÀÏŸ‡ÀÁ ‰ÃÒŸ¨«c

Î »‡YÀ‡ ÏÕlŒÚ ‰À◊ŸÀ̇È ‰À¨«„

kœ‰ ‡»‰ ÈÃt ¯»vÀÚfl˙ «ÏÀÓœÆÌÈ

Ê Ì«ÈŒÓ ‰ŸÎ‹aÀÓ „œkÀÈ ÏÀÓœk ¨ÌÈœ÷ «· ÈÀ·ÃÏ«Ú ¯»ˆ ˙ÀÓœÆÌÈ

  בנייבצעו תמימים:.   ]ויקרא כג[  השבת היא הראשונה ברשימת הימים הקדושים שבתורה ראשון הוא למקראי קדש:
נחמיה[מאכלים טעימים ומתוקים           משמנים...ממתקים:.   ]ראה לעיל, עמ' 153[ישראל יפרסו את שתי כיכרות הלחם 

  כל מעשיו מושלמים.פעלו תמים:      המזון הקצוב להם.       לחם חקים:  לכל מי שהולך בדרכיו.   לכל בו דבקים:.   ]ח, י



˙ÙÈÏÂ˙ ‰˘·˙ Â·¯ÎÂ˙È‰

192

‡¯˜È ¯Â¯„

cŸÈ ¯«¯œÏ ‡TOŸ·ÕÚ Ôœa ÌÃ ¨˙ÂŸÈœŸÀ̂ÎYŒk ÌŸ· «ÓÀ·Ã¨˙
ŸÚœ÷ ÌÈœÓŸÎŒÂ ÌŸÈ ‡¿‹÷ŸaÃ¨˙÷ Ÿa »Á» »·Ÿ÷ Ì«ÈÃaÀÆ˙

cŸ ÷]ÀÂœÂ ÈŸÏ»‡Ãnœ ¨ÈÂŸÈ ˙«‡Œ÷ÃÚ Ú⁄◊ÕÚ ‰œnœ¨È

ŸËÃa ˜V«◊ ÚŸk _«˙ÃÓYœ ¨È÷ŸÚÕ÷ ‰ÃÂŸÚÃa ˙ŸÕÚ ÈÃnœÆÈ

cŸa ‰T»t _]Ÿa _«˙ÀŸ̂ ¨‰TÂŸ‚Ãa ÌÀ·Œ‡ Ï⁄÷Œb ¯À·Ÿ¨‰T

Ÿ˙›ˆ ıÀa ÈUŸ‡ÃÚ ÛŒ·Ÿ ¨‰T÷ŸÓÃÏ«˜ Úœa ÈŸ‡ Ì«ÈŒÆ‡TO

‡¤‰¿œz ÌÈÕa ÔŸÓœaEÀ‰ ¯À‰ ¨¯⁄÷ ÒAœhÀa ‰Ÿz ÷«¯œ‰EÀ¨¯

ÂŸÏÃnÃÊŸ‰œÂ ¯ÈŸÏÃpœÊŸ‰À÷ ¨¯ŸÓ«Ïœz ÌÈÕk ÔŸÓÕ ÈÀ‰ÀÆ¯

‰⁄ÓJ _IÃ‡ ¨ÈÕpK ÏÀa ¨‡ŸÏ ‚«ÓÕ·À·» ·œÓŸ‚œpÀ¨‰

ÂŸÃÁYœt ·ÈŒ» ‰ŸÓÃÏŸ‡ŒpÀÏ ¨‰Ÿ«÷ÕÏ »ŸpX ^ÀÆ‰

cŸÚÕÁ ‰ÀÎŸÓÀÏ ‰ŸÃÙŸ÷Œ ¨^ÂŸ‰œÎ ‡ÈŒŒ̇Ï ¯Ÿ÷‡]Œ¨^

Ÿˆ›Ó ¯œŸ̂ÂÃ÷«„O ˙Œ ¨^÷ŸÓ›÷ ¯ÃaÃ÷EJ ˙ŒÆ^

  ישמור עליכם כעל בבת העין, האישון, מן האברים היקריםוינצרכם כמו בבת: חופש ומנוח.   ']ה[  יתן דרור יקרא:∞  

דרש נוי שמכם הטוב לא יפסיק מלהתפרסם ברבים.    נעים שמכם ולא ישבת:.   ]בעקבות תהלים יז, ח[של האדם 
נטע שורק בתוך כרמי:       סימן לגאולה.  אות ישע: ואת בית המקדש שבמרכזה.   ]"נוי"[  זכור את ירושלים ואולמי:

 הקשב לקריאה ולזעקה.שעה שועת:  במקומה הראוי, בארץ ישראל.   ]"שורק", כינוי לעם ישראל[נטע את הגפן הטובה 

 בירת אדום,     בצרה:.   ]]ישעיה סג, א-ג[היא ה"פורה" [  דרוך את האויבים כשם שדורכים ענבים בתוך הגת דרך פורה:

 השמד את אויבי     נתץ צרי באף עברה: כינוי למלכויות האסלאם החזקות.        בבל אשר גברה:כינוי למלכויות הנוצריות.   

 הצמחים שיסמלו בפריחתם את הגאולה     הדס שטה וכו': בהר ציון השמם כעת כמדבר.        במדבר הר:               בחרון אף ובכעס.

שלומים תן למי שמזהיר על שמירת מצוות שבת וכן למי שנזהר בהן.        ולמזהיר ולנזהר:.   ]בעקבות ישעיה מא, יט[
ויש גורסים בבית זה:  "הדוף[  רמוס את אויבי הדך קמי:.   ]ישעיה סו, יב[ תן שלום רב כמי נהר שוטפים      כמי נהר:

ונרחיב.   ]"מגינה"[ ודכאון ]"מוג לבב"[  תן לאויבים פחד במוג לבב ובמגנה:.   ]רשעה באש קנאה / בלום פיה בכל פינה"
 למד תורה למען נפשך.     דעה חכמה לנפשך:.    ]הלשון בעקבות תהלים פא, יא[  נפתח פינו ונשיר בפה מלא פה ונמלאנה:

קדשך" וכך נשמר המשקל הנכון של הפיוט.ְ ויש גורסים "שמור שבת ל     שבת קדשך:  שמור.   נצר:

 ושמו מופיע]ספרד, המאה העשירית[  מחבר הפיוט הוא המשורר דונש בן לברט דרור יקרא:

ואולי גם בתוך המילה הפותחת כל אחד[באקרוסטיכון בראש הבית הראשון, השני, השלישי והשישי 

.]מטורי הבית החמישי:  הדוך / במוג / ונרחיב / לשוננו
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ÁÂÎ˘Ï ÔÈ‡ ÔÂ˙·˘ ÌÂÈ

÷ Ì«ÈÃaÀ‡ Ô«˙ÕÏ ÔÈœ÷Ÿk›ÁÃ¨Ê œÎŸk «¯ŸÁÈVÃ‰ ÃpœÁÈ›ÁÃ¨

«ÈÀÓ ‰ÀŸ̂‡ÀÓ «a ‰ÀÁ«ÃÂ ¨Ÿ÷ÀÈ ÌÀÈ »Á»Ÿ‚œÚÈÕÎ È›ÁÃÆ

‰Ã Ì«iœÎŸaÀÏ „œ·ŸÕ‡ È¤»ÓœÊ ¨ÌÈŸ‰œÏ ÌÈXÈŸ÷ÀÓŸ‡ «¯À·» ˙«·Àœ¨ÌÈ

ÁÀa ˜»˜œ÷ŸÕ‡ ˙«Á»Ï È⁄·ÀœÓ ¨ÌÈÕ«‡ ·]œÂ ÌÈŸ‡Ãnœk ıÈ›ÁÃÆ

«ÈÀÓ ‰ÀŸ̂‡ÀÓ «a ‰ÀÁ«ÃÂ ¨Ÿ÷ÀÈ ÌÀÈ »Á»Ÿ‚œÚÈÕÎ È›ÁÃÆ

»·ÀÎ »‡‹lÀa Ìœ·ŸÈ ˙ÈXÃÁÃ ¨„ÃÚ⁄◊ŒÂ ‰Ÿœ÷ŸÓÃ‡ ÚÀÓŸk »¯Ÿ‡ŒÁÀ¨„

Ù»ÀŸ̇Â »ÁŸÚÀ‡ ‰Â‰È »ŒÁÀa ¨„À _»¯›Õ̇Ï ÔÃiÀÚÕk Û›ÁÃÆ

«ÈÀÓ ‰ÀŸ̂‡ÀÓ «a ‰ÀÁ«ÃÂ ¨Ÿ÷ÀÈ ÌÀÈ »Á»Ÿ‚œÚÈÕÎ È›ÁÃÆ

cœaŒa ¯Ÿa «÷EJŸ‰Ã‰ ¯Ãn›‰ Ì«È ¨¯ÃgŸ·œÚÈœÊ ÈÀÂ ¯«ÎŸ÷À¨¯«Ó

ÂŸÎÀt ÏœÈ ÂÈ@»wÃÁÃÏ „œ‚ŸÓ›Á ¨¯ÃfÕÓ ˜ÀŸ̇ÃÈœÂ ÌŸ‡ÃnÕk ı›ÁÃÆ

«ÈÀÓ ‰ÀŸ̂‡ÀÓ «a ‰ÀÁ«ÃÂ ¨Ÿ÷ÀÈ ÌÀÈ »Á»Ÿ‚œÚÈÕÎ È›ÁÃÆ

‰ÀÚÀ‡ Ì⁄÷Œ ¯Àk ÚÃv›z Ô‡ÀÚÀÈ ¨‰œÊŸk›Ï ¯ŸÙÀa «„OŸ÷» ˙ÈXŸÚ»·À¨‰

ÏŸ·ÃÈ ÏÃÚ⁄·Àa ¯ÀÓ ÌœÚT ‰VOÀk ¨‰Ã‡⁄÷Œ ¯œ÷ŸaÃÚŸzÀÚ ÃÓ ÏÕ È›ÁÃÆ

«ÈÀÓ ‰ÀŸ̂‡ÀÓ «a ‰ÀÁ«ÃÂ ¨Ÿ÷ÀÈ ÌÀÈ »Á»Ÿ‚œÚÈÕÎ È›ÁÃÆ

, ושמו]ספרד, המאה הי"א-הי"ב[  פיוט זה נתחבר בידי המשורר ר' יהודה הלוי יום שבתון אין לשכוח:

"יהודה" חתום באקרוסטיכון שבראשי בתיו.

  חלשים ועייפיםיגיעי כח:.   ]על פי פסוקים כגון שיר השירים ב, יד[  כינוי לעם ישראל יונה:   שמו הטוב.  זכרו:∞  
  מצוות השבת רשומהחקוק וכו':עם ישראל, בניהם של האבות שהאמינו בה'.             בני אמונים:     .  ]בעקבות איוב ג, יז[

  בהרבברית:.   ]והלשון בעקבות ישעיה מ, כו[ הלוחות שנתנו ידי ה' החזק והאדיר  מרב אונים וכו':בעשרת הדיברות.   
בעקבות[  מחזק את החלשים נתן ליעף כח:  והוסיפו ואמרו.   ופתחו וענו:       כמסופר בשמות כד, ז.  נעשה ונשמע:סיני.   

 נודד     נע: ללמוד את כל מצוותיו.        פקודיו יחד לגמר:  הר סיני, שממנו יצאה תורה לישראל.   הר המר:.   ]ישעיה מ, כט
יעבר בם: ה' יזכור את העם בזכות הברית שכרת עם האבות ושבועתו להם.    יזכר לפקדו וכו':     .  ]בין אומות העולם[

.]ישעיה נ, ט[ לאחר המבול הבטיח ה' שלא יבוא יותר עונש מעין זה לעולם      על מי נח:יקרה להם.   
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ß‰Ï ÌÂÈ‰ ˙·˘

ÓŸ‡›ˆ „Ã‰⁄a »ÏŸ»pXÃ¨È

ÂŸ‚Ã‰ ÌÃÓ »aYÃÚ⁄@Ã¨È

Ï «˙«‡œ÷ŸÓ›k ¯ŸÓœŸ̂ÂÃÆ‰Â‰È ˙

÷ÃaÀ‰ ˙ÃÏ Ì«iÃÆ‰Â‰È

ÓÕÚ⁄·›c ¯Œ‚» _WŸÏ»·œ¨ÌÈ

ÓÕÚ⁄‰ ˙«◊Ãt Ì«iŸÚÀÏœ¨ÌÈ

ÏŒ‡¤Î›Â ÏŸÏœ÷Ÿa ˙«zŸ‰œÏ»lœ¨ÌÈ

ÊŒ‰ ‰ÃÚ Ì«iÀ◊ÀÆ‰Â‰È ‰

÷ÃaÀ‰ ˙ÃÏ Ì«iÃÆ‰Â‰È

ÂŸ‡œz Ìœ÷ŸÓŸÈ ¨»pWÀÈ dœŸÀ̂k ^YŸ·À·Ã¨˙

‡ÃzÀ·» ‰œŸÂ ^Ÿ‚Ã‰ ÌÃaÃ¨˙

ÂŸ˙‡TJÀÚ ›ŒÏ ‚ÃgÃaÀ¨˙

‡Àz ÊœŸ̇ÚÃpÕÚ ‚ÃÆ‰Â‰È Ï

÷ÃaÀ‰ ˙ÃÏ Ì«iÃÆ‰Â‰È

  המחבר, שזהותו לא התבררה, הותיר את שמו באקרוסטיכון שבראשי הבתים והפזמוןשבת היום לה':

.]"שמואל"[

 אין ללכת בדרך ביום השבת ואין     מעבר דרך וגבולים:       מאכלים טובים.  מעדני:  שמחו ברינה גדולה.   צהלו ברנוני:     ∞ 
  בשעת אמירת דברי שבח,בהלולים:            אין לעשות כל מלאכה ביום זה. מעשות היום פעלים:לצאת מגבול תחום שבת.   

תהלים[ ה' ישמור עליך כעל בבת העין, האישון, מן האברים היקרים של האדם      יה ינצרך כבבת:     שבהם מהללים את ה'.  
  לחם טוב שהכול חומדים אותו.לחם חמודות:      שקליפתם רכה ושבירה.       פרך: מאכלים טובים.        משמנים:.   ]יז, ח

  שאוכלים ביום השבת.שלש סעודות:

‡¤Î›Ó ÏÃ÷ŸÓÃpœÓ» ÌÈÃÚ⁄pAœ¨ÌÈ

Ó»ÃËŸÚÃnœ‰ ÌÈÃaYÕÓ ‰œÈœ¨ÌÈ

‡¤Ê«‚ÕÙ ÈŒÂ _WŸ«nXœ¨ÌÈ

ÂŸ‡ÀÎÃÏŸzÀÂ Ÿ◊À·ÀÚŸzÀ·» ÕÎUŸzÀ‡ ŒÆ‰Â‰È ˙

÷ÃaÀ‰ ˙ÃÏ Ì«iÃÆ‰Â‰È

ÏÃÚ⁄a _]Ÿ÷‹ÏŸÁÀÏ ÔŒÁŒÁ Ì⁄¨˙«„»Ó

ÏÃÚ⁄‰ ˙«◊Ã÷ Ì«iÀ¿Ò ÷Ÿ¨˙«„»Ú

‡Œ‰ ˙ÃgÕ‰ ÌÃpœÎŸaÀÏ „Ÿ·ÀÏ» _VŸ¨˙«„«‰

÷œÂ »„OŸ÷œÓŸÂ »¯ÃÚ⁄· »◊ÀÃÆÈ

÷ÃaÀ‰ ˙ÃÏ Ì«iÃÆ‰Â‰È
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È˙Â˙·˘ Â¯Ó˘

÷œÓŸ÷ »¯ÃaŸ˙«˙ÃÈ

ÏŸÓÃÚÃz ÔœÈŸ◊» »˜Ÿ·ÃÚŸzŒ¨Ì

Óœfœa ÊÈœ˙«ÎYÃÈ

‡Œ‰ ÏÃnŸÁ»Àk ‰œ· ÈÀ˙‡ŒÆÌ

Ï»ŸÚ »ÂÀÏÃa ÈÀÃÂ ÈŸÚœÓ »EÃÚ⁄@Ã÷ ¨ÈÃaÀ‰ ˙ÃÏ Ì«iÃÆ‰Â‰È

ÏŸÚÀÓÕ¯«¯E »‡YN Ï

ÂŸÀÃ̇zœ‡ ÈŒa ˙œÎYÀœ̇¨È

‡œgÀ‡ ‰Œ‡ Ï⁄˙«ÁÀÏ dœŸ̂¯]

ÏŸ‚ÃÚ ˙«lÃ◊ Ì«È ÏœÓŸÁÀœ̇ÆÈ

aœ‚Ÿ÷ ÈBÕÚ ÷œ÷ ÌÀÃÈ

ÂŸ‰œŸ̇«aŸÓ »œfŸLÃ÷ ÆÈÃaÀ‰ ˙ÃÏ Ì«iÃÆ‰Â‰È

Ï»ŸÚ »ÂÀÏÃa ÈÀÃÂ ÈŸÚœÓ »EÃÚ⁄@Ã÷ ¨ÈÃaÀ‰ ˙ÃÏ Ì«iÃÆ‰Â‰È

ÓÃ‰⁄‡ »¯Œ‰ ˙ÃnÀŒ‰

ÏÃÚ⁄‡ ˙«◊Œc ˙Ÿ·Ã‡ ¯ŒÒŸzÕ¨¯

ÂŸÁÃgŸÚ »·œ‰ ÌÃ«wŒ‰

 בשעה שתבואו אל המנוחה     אל המנוחה כי באתם:.   ]בעקבות ישעיה סו, יא:  "והתענגתם מזיז כבודה"[ שפע      זיז:∞  
 התענגוועדנו:       אם אין לכם כסף לצרכי שבת, קחו בהלוואה, וסמכו עלי שתוכלו לפרוע אותה.       ולוו עלי: ביום השבת.  
 הנשים תלכנה לבקר זו את זו     אשה אל אחותה לצרר:  תנו מנוח לדואג ולסובל.   לעמל קראו דרור:במעדנים.   

ביסוד השורה הזו[.   ]ליום השמחה[  לתת ביטוי פומבי לגלות:.   ]ו"לצרור" עניינו כאן קישור וחיבור[ולהתחבר עמהן 
 לימדו מדברי     התבוננו מזקני: מלבושי פאר.        שש עם שני:.   ]עומד פסוק מספר ויקרא יח, יח שעניינו שונה לגמרי!

 כסף, הוצאותמנה:      ].  ]תלמוד בבלי, שבת קיג ע"א[שאמרו כי "לא יהא מלבוש של שבת כמלבוש של חול" [החכמים 

 עשו חשבון     וחשבו עם הקונה וכו':     סעודה מפוארת כמו זו שעשתה אסתר לאחשוורוש והמן.דבר אסתר:לשבת.   

.]"שלמה חזק"[  המחבר, שזהותו לא התבררה, הותיר את שמו באקרוסטיכון שבראשי הבתים שמרו שבתותי:
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ÏŸ÷ÃlÕ‡ ÌÀÂ Ï«ÎŸ˙«‰ÕÆ¯

aœËŸ· »Áœ‡ È¤»ÓÃÈ

÷»ŸÈ »˙ÕÓ ÔÈÃ÷ŸÓÃpÃ÷ ÆÈÃaÀ‰ ˙ÃÏ Ì«iÃÆ‰Â‰È

Ï»ŸÚ »ÂÀÏÃa ÈÀÃÂ ÈŸÚœÓ »EÃÚ⁄@Ã÷ ¨ÈÃaÀ‰ ˙ÃÏ Ì«iÃÆ‰Â‰È

‰œpÕb Ì«È ‰Ÿ‡‹lÀ‰

÷ Ì«ÈÃaÀ‡ ˙œz Ìœ÷ŸÓ›¨»¯

Âœ‰ŸÈœ˙ÈŒÏ ÌœÒ ÈŸ‚‹lÀ‰

ÏœÂ »ÈŸ‡ÃÁÃz ¯ÃÚ⁄·›Æ»¯

ÂŸ‡Àz ÊœÁŸÏ »ÈŸÙÀÃÈ

˙»ŸÓÃlŸˆ »‡Ÿ»ÙÃ÷ ÆÈÃaÀ‰ ˙ÃÏ Ì«iÃÆ‰Â‰È

Ï»ŸÚ »ÂÀÏÃa ÈÀÃÂ ÈŸÚœÓ »EÃÚ⁄@Ã÷ ¨ÈÃaÀ‰ ˙ÃÏ Ì«iÃÆ‰Â‰È

ÁÃfÕ ˜ÈYNÀœ̇È

‡Õ‡ Ï¤‰¿œÚ ÌÈŒÏŸ¨Ô«È

ÂŸ‰À÷Õ‡ ·Œ ˙ŸÂÀœ̇a ÈŸ◊œÓŸÁÀ·» ‰Ÿ‰œbÀ¨Ô«È

ÂŸ‡ÀÈ ÊŸ÷ »¯Y«÷ÀY ÌÀÃÈ

ÏŸÂœiÃÂ ÈŸÎ›‰⁄ÃÆÈ

ÂŸ‡Àz ÊœŸ̇ÚÃpÕÚ ‚Ã÷ Æ‰Â‰È ÏÃaÀ‰ ˙ÃÏ Ì«iÃÆ‰Â‰È

Ï»ŸÚ »ÂÀÏÃa ÈÀÃÂ ÈŸÚœÓ »EÃÚ⁄@Ã÷ ¨ÈÃaÀ‰ ˙ÃÏ Ì«iÃÆ‰Â‰È

  אוצר יקרסגלה:      יין משובח.       יין משמני:, שישלם מה שתאכלו ותותירו ביום השבת.   ]שהוא קונה, יוצר, הכול[עם ה' 
צפוני: הגלות, שכמוה כלילה האפל, תסתיים במהרה, ואחריה תעברו לימים טובים יותר .        לינו ואחר תעברו:ומיוחד.   

  ניגון (תהלים צב, ד).הגיון: קומם את בית המקדש.    השב את נותי: ירושלים.    קריתי:הטוב השמור לעתיד לבוא.   
.]והכוונה למזמורים שיושרו במקדש[  שירי רנני:
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˙·˘ ‰¯Ó˘‡ ÈÎ

kœ‡ ÈŒ÷ŸÓŸ÷ ‰TÃaÀ‡ ˙ÕÈ Ïœ÷ŸÓŸVœÈ¨

‰ ˙«‡œÏ ‡ÈŸÏ«ÚŸÓÕÚ ÈÃa „Õ·» «ÈÕÈœÆÈ

‡ÀÓ ¯»ÒŸˆ›Á ‡ÕÙŒÚ ı⁄c ˙«◊ŸÎTœ¨ÌÈ

bÃÓ ÌœlŸaAŒc «a ¯œ·Ÿˆ ÈVŸÎTœ¨ÌÈ

cœ·ŸÒ ÈVŸ‡ ‰T«ÁÃc Ûœ·ŸÓ ÈVŸÏÀÎœ¨ÌÈ

‡Œ‰ŸbŒa ‰Ÿ‡ ˙U«˙Õ˙» ÏŸÁÃkŸÓÕœÆÈ

‰ ˙«‡œÏ ‡ÈŸÏ«ÚŸÓÕÚ ÈÃa „Õ·» «ÈÕÈœÆÈ

a‡ «ŒÓŸÀ̂˙ ‡ÀÓœ „È›ÙŒÏ ÷ŸÃÙŸ÷œ¨È

‰œpÕÏ ‰Ÿ Ô«÷‡X ¯«„ÀÃ̇÷«„O ÔœÈ

Ù«ÓÕa ¨˙ŸÕ̇Ï ˙ŒÁŒÓ Ìœ÷ŸŒa ‰Ãgœgœ¨È

kÀÎÀa ‰ŸÎÀ÷ ÏœgœÈ ÈÃÎŸtœÓ ÏÈŸ«ÊœÆÈ

‰ ˙«‡œÏ ‡ÈŸÏ«ÚŸÓÕÚ ÈÃa „Õ·» «ÈÕÈœÆÈ

T÷Ãa ÌŸ‰ ˙@À‡ÕÁ Ï›‡ ˜ŒÒ ÏŸ‚ÀÀ¨ÂÈ

Ï «aÃÚ⁄Ï _]ŒÁŒt ÌÀœa ÌÈŸÙÀÀ¨ÂÈ

bÃÏ «a ÌŸ‰œŸ̇ÚÃÚ ˙«pÃt Ïœ ÈŸ«·ÀÂÈ

 ושמו חתום]ספרד המאה הי"ב[ הפיוט נתחבר בידי המשורר ר' אברהם אבן עזרא  כי אשמרה שבת:

.]"אברהם"[באקרוסטיכון שבראשי הבתים 

  ביום השבת אין לעסוק בצורכי חול או להלךאסור וכו':  השבת היא סימן הברית בין ה' והעם.   אות:  כאשר.   כי:∞  
 אלמד,     אהגה:  עניין השלטון.   דברי מלכים:.   ]המפורטים להלן[  ענייני חולין דברי צרכים:     כדרך שמהלכים ביום חול.  

 אות יוצא מגדר הרגיל     מופת:  ה' נתן לדור יוצאי מצרים.   לדור ראשון נתן קדושי: תחכים אותי.        ותחכמני:אקרא.   
 תריסר     לחם פנים:  הכהנים.   סגניו:  התורה.   דת האל:.   ]]שמות טו, כט[בזה שקיבלו בכל יום שישי מנה כפולה של מן [

  ופירוש שניגם בו להתענות וכו':.   ]ויקרא כד, ה-ח[כיכרות הלחם שהושמו במשכן ובבית המקדש משבוע לשבוע 
.]אם הוא חל בשבת[ נקבע שאסור להתענות ביום השבת, פרט ליום כיפורים ]"נבוניו"[הטורים - מדברי חכמים 
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‡ÀÏ ¨¯»ÒŸ·ÃÓ „œk Ì«iœÚ ¯»t⁄«œÆÈ

‰ ˙«‡œÏ ‡ÈŸÏ«ÚŸÓÕÚ ÈÃa „Õ·» «ÈÕÈœÆÈ

‰Ó Ì«È ‡»ŸÎ‹aÀz Ì«È ‡»‰ „ÃÚ⁄‚»œ¨ÌÈ

ÏŒÁŒÂ ÌŸÈÃÈœa ·«Ë ÔÀ◊ÀÂ ¯Ÿ‚@œ¨ÌÈ

‰ÃnœŸ̇‡ÃaŸÏœ‡ «a ÌÈÀ ¯«ÁŸ‚«Òœ¨ÌÈ

kœ◊ Ì«È ÈŸÓÀ˙» ‡»‰ ˙«ÁŸ◊ÃnŸÁÕœÆÈ

‰ ˙«‡œÏ ‡ÈŸÏ«ÚŸÓÕÚ ÈÃa „Õ·» «ÈÕÈœÆÈ

ÓÕÁÕÓ ÏŸÏÀÎ‡ÀÏ «Ù«Ò «a ‰Ÿ‰ÃÎŸ¨˙ÈX

ÚÃk ÏÕ‡ Ô⁄ÎÃaŒÏ «a Òœaœk ÈŸ¨˙ÈX«·

ÂŸ‡ŒŸ̇tÃlŸÏÀ‡ ‰Œ‡ ÏÕÚ ÏÃ·YœÂ ˙ÈŸ÷ÃÁ⁄¨˙ÈX

Ò»ÓÀÂ ÛŸ‚ÃÓ ÌœŸÁÀÈ ‡»‰ ‰ÃÚ⁄ÕœÆÈ

‰ ˙«‡œÏ ‡ÈŸÏ«ÚŸÓÕÚ ÈÃa „Õ·» «ÈÕÈœÆÈ

  מי שמחלל את היום על ידימחל מלאכה:  מי שמתאבל ביום השבת כמוהו כחוטא, הנסוג מקרבת ה'.   המתאבלים וכו':
 אטהר בו את לבי, כדרך שמנקים אכבס בו לבי כבורית:.   ]"כרת"[  דינו דין מוות מידי שמים להכרית:     עשיית מלאכה.  

דבר בעזרת הסבון.
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˙Â¯Â˜Ó‰ ÔÓ ÌÈ¯È˘

Èœ◊ŸÓŸa »ÁŸÓÃÏŸ˙»ÎŸÓ«÷ ^Ÿ÷ ÈVÃaÀÂ ˙Ÿ‡Y«˜ÕÚ È›Œ‚   ¨מתוך תפילת מוסף לשבת                         

ÚÃÓ ÌŸcKŸ÷Õ÷ ÈŸ·œÚÈœÆÈ

k‹lÀÈ Ìœ◊ŸaŸÂ »ÚŸÈœŸ̇ÚÃpŸÓ »‚œ·»hŒÆ^

·»ÃgŸ·œÚÈœˆT Èœ˙ÈÀÂ «a ŸcNÃ÷Ÿ¨«z

ÁŒÓŸcÃÈ ˙ÀÓœ˙‡TJ «˙«‡ ÌÈÀ¨

ÊÕÎŒÏ ¯ŸÓÃÚ⁄◊Õ· ‰Ÿ÷‡VœÆ˙È

·»Ÿ‰ Ì«ÈÃgÃaÀ                                                         ˙ במדבר כח, ט-י                      

÷ŸÕk ÈŸ·À◊œa ÌÈŸÕ÷ ÈÀÀz ‰ŸÓœÓÈœ¨ÌÈ

÷»ŸÕÚ ÈŒ◊Ÿ«¯œÒ ÌÈ›ÏŒ˙

ÓœŸÁÀa ‰ŸÏ»ÏÀa ‰ÃgŒÓŒÂ ÔŸœÒŸÆ«k

Ú›ÏÃ÷ ˙ÃaÀa ˙Ÿ÷ÃaÃ¨«z

ÚÃÚ Ï›ÏÃ‰ ˙ÃzÀÓœÂ „ÈŸœÒŸkÀÆd

kÀ‰ ÏÀÏ«ÚÀk Ì‹  «lעל פי דברי ר' נחמן מברסלב                                                                                              

bŒ÷Œˆ ¯ÃÓ ¯Ÿ‡›Æ„

ÂŸ‰ÀÚœwÀÏ ‡¿ ¯ŸÙÃÁÕk „ŸÏÀÆÏ

חמדתיום השבת.             שביעי:.   ]בעקבות ישעיה נח, יג:  "וקראת לשבת ענג"[  המתענגים ביום השבת וקוראי ענג:∞  
  החביב מכל הימים.ימים:

 העשרון הוא עשירית האיפה     עשרונים:     שאין בהם מום.            תמימים: הם הקרבן המיוחד ליום השבת.        שני כבשים:∞  
  נוסף על עולתעל עלת התמיד:      היין שנמזג על המזבח עם הקרבן.       ונסכו:  מעורבת.   בלולה:     .  ]כארבעה ליטר[

התמיד, המוקרבת יום יום.
משל למקום מסוכן, שתהום פעורה מתחתיו, ושיש ללכת עליו בנחישות ובזהירות.          גשר צר מאד:     ∞ 
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ÌÈÙÒÂ ÌÈ¯È˘

ÈÂ∫ÔÂ‚Î ¨¯˙ÂÈ ÌÈ˘„Á ÌÈ¯È˘ Ì‚ ˙ÂÈ˙¯ÂÒÓ‰ ˙Â¯ÈÓÊ‰ „ˆ· ¯È˘ÏÂ ÛÈÒÂ‰Ï ÌÈ‚‰Â‰ ˘

ÌÈ·˘Ú‰ ˙¯È˘ Ø ¯Ó˘ ÈÓÚ

cÃÏ ÚŸ¨^

÷ŒkÀÚ«¯ ÏŒÂ ‰ŸÚ«¯Œ‰

ÈÕ «Ï ÷œÓ Ô»bŸÁ»ÈÀÓ „œgŒÆ«l

cÃÏ ÚŸ¨^

÷ŒkÀÚ ÏÕ◊ŒÂ ·ŸÚÕ◊Œ·

ÈÕ÷ «Ï ÷œÓ ‰TÈŸÁ»ÈŒÓ ˙CœgŒÆ«l

Ó»œgœ‰ ˙UÈÀÚ⁄◊À·œÌÈ

ÃÚ⁄◊Œ ‰œÔ»b

÷ŒÚ«¯ ÏŒÆ‰

ובעיקר ליקוטי[  יסודו של השיר בדברים המיוחסים במקורות שונים לר' נחמן מברסלב שירת העשבים:

מוהר"ן, חלק ב, סימן סג:  "דע, כי כל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד לפי העשבים ולפי המקום שהוא

.]רועה שם ...ומשירת העשבים נעשה ניגון של הרועה"

kÃnÀÈ ‰ÀÙŒ¨‰

kÃnÀÈ ‰ÀÙŒÂ ‰ŸÀ‡Œ‰

kŸ÷ŒÓ«gŸÚœ‰ ÌÈÃgœ÷ ‰TÈŒlÀ‰ŒÆÌ

Ó ·«ËŸ‡›„

ÏŸ‰œŸ̇tÃlÕa ÏÕÈÕ‰ÈŒÌ

·»Ÿ◊œÓŸÁÀÏ ‰ÃÚ⁄·›‡ „Œ‰ ˙ÃgÕÆÌ

Ó»œgœ‰ ˙UÈÀÚ⁄◊À·œÌÈ

ÓœŸ̇ÓÃlÕ‰ ‡ÃlÕ·

Ó»œ÷ŸÆ˜L«z

Î»Ÿ÷Œ‰ÃlÕ·

Óœ‰ ÔÃgœÓ ‰TÈœŸ̇ÓÃlÕ‡

Ó»œ÷Ÿ‡ ˜L«zŒ‡ ÏŒÈ ıWœ◊Ÿ‡TÕÆÏ

b ¯«‡ÀÏ«„

‡⁄ÊÃ ÈœÓŸ÷ÀÂ _ŸÏ«‰Õ_

ÓœwŸ÷»„ÀÀ̇÷ dŒ‰ ÏÀ‡ÀÚ ıWÀÏÀÆÂÈ

Ó»œgœ‰ ˙UÈÀÚ⁄◊À·œÌÈ

ÃÚ⁄◊Œ ‰œ÷ Ô»bŒ‰ ÏÃlÕÆ·©         Ì¢Â˜‡ÏÂ ˙¯·ÁÓÏ ˙Â¯ÂÓ˘ ˙ÂÈÂÎÊ‰ 

Æ˙·˘ ÏÈÏ· ÂÓÎ ‡Â‰  ≠ ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·Â ÌÈÂ¯Á‡ ÌÈÓ ¨¢ÂÏÎ‡ ÂÏ˘Ó ¯Âˆ¢ ¯ÓÊ‰ ≠ ‰ÁÂ¯‡‰ ÌÂÈÒ

ÆÍÏÈ‡Â ±∑≤ ßÓÚ ‰‡¯
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 שיש לאכול שלוש סעודות בכל שבת.   קביעה]תלמוד בבלי, שבת קיז ע"ב[ חז"ל קבעו  סעודה שלישית:

זו פורשה הלכה למעשה על סעודה בליל שבת ועל שתי סעודות הנאכלות במשך יום השבת.   בתורת

הסוד הוענקה לסעודה השלישית משמעות מיוחדת, כיוון שהיא נאכלת בזמן שבו לפי תפיסתה גדולה

במיוחד הקירבה בין ה' לעמו, ודבר זה בא לביטוי גם בפיוטים שנהוג לאומרם בסעודה זו.

  ראה עמ' 150.   הנוסח הנאמר בסעודה שלישית שונה מזה שנאמר בליל שבתאתקינו סעודתא:

, בהחלפת תפקידיהן של המהויות המזמינות לסעודה והבאות להשתתף בה.]ובשבת בבוקר[

˙È˘ÈÏ˘ ‰„ÂÚÒ

˙‡¯˜Ï ‰˙Â‡ ÌÈÓÈÈÒÓÂ ¨‰ÚÈ˜˘‰ ÈÙÏ ËÚÓ ‡Â‰ ˙·˘‰ ÌÂÈ Ï˘ ˙È˘ÈÏ˘‰ ‰„ÂÚÒ‰ Ï˘ ‰ÓÊ

Æ˙ÒÎ‰ ̇ È·· ̈ ¯Â·Èˆ· ‰˙Â‡ ÌÈÓÈÈ˜Ó‰ ̆ ÈÂ ̇ È·· ̇ Î¯Ú ‡È‰˘ ̆ È Æ˙·˘ È‡ˆÂÓ Ï˘ ̇ È·¯Ú ̇ ÏÈÙ˙

∫‰Ï‡ ÌÈÚË˜ ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â ‰˙È˘‡¯·

‡˙„ÂÚÒ ÂÈ˜˙‡

‡ÃŸ̇Ò »ÈNŸ˙E»ÚÀÓD ‡Ÿ‰ÕÓÈŸ˙»À‡

÷ŸÏÕÓÀÀ̇Á ¨‡ŒÂEŸÀ̇ÓE ‡ÃÏŸkÀcK ‡œ÷ÈÀÆ‡

‡ÃŸ̇Ò »ÈNŸ˙E»ÚÀÓE ‡ÃÏŸkÀÆ‡

cÀ‰ ‡œÒ ‡ÈŸ˙E»ÚÀÊD ‡ŸÚÕ‡ ¯ÈÃŸtœ¨ÔÈ

ÂŸÚÃzœcK ‡JÈœ÷ÈÀÂ ‡ÃÁ⁄z ÏKÃÁ»tœÔÈ

cKœ÷Èœ‡ ÔÈÀŸ̇ÈÀÏ ÔŸÒÃÚ⁄a ‡@Ã‰⁄ÆdB

∫ÌÂ‚¯˙

‰ÂÓ‡‰ ˙„ÂÚÒ ˙‡ ÂÈÎ‰

Æ˘Â„˜‰ ÍÏÓ‰ ˙ÁÓ˘ ¨‰ÓÏ˘‰

ÆÍÏÓ‰ ˙„ÂÚÒ ˙‡ ÂÈÎ‰

¨ÔÈÙ‡ ¯ÈÚÊ Ï˘ ‰„ÂÚÒ‰ ‡È‰ ÂÊ

ÌÈÁÂÙ˙ ‰„˘Â ˘Â„˜‰ ÔÈÓÂÈ ˜È˙ÚÂ

ÂÓÚ „ÂÚÒÏ ÌÈ‡· ÌÈ˘Â„˜Æ
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‡ÏÎÈ‰ È·

aŸÕ‰ ÈÕÎÈÀÏÀc ¨‡œÎŸÒœÙÈœÏ ÔÈŸÓŒÁ¤ÊÕÊ Èœc ÂÈœÊŸÚÕ‡ ¯ÈÃŸtœ¨ÔÈ

ÈŸ‰ Ô«‰ÀÎÀa ¨‡Ÿ‰Ãz È‡ÃkÀc ¨‡Ÿ·ÕÓ dÃÏŸkÀa ‡Ÿ‚œÙ»lœÆÔÈ

Ÿ̂Ï »·ÃÁ⁄a ‡@Ÿ‰ÃÂ È‡ÃÚ⁄a ¨‡@ŸÚ «‚œÂ ÔÈXÈŸÎÀb ÏÃcŸÙœÆÔÈ

Á⁄‰ »„Ã÷ŸzÀa ¨‡Ÿ‰Ã÷ È‡ÃÚŸzÀc ¨‡Ÿ·ÕÚU d⁄ÂÀÂ ‡ŸÏÕÊ ˙ÈÃÚ⁄ÙœÆÔÈ

OÏ »·ÈXœÁ È⁄Á »ÊÕÏÈœc ¨ÈŸÏÕc ˙ÈœÈœc ÔÈœŸ̇ÙÈNœÆÔÈ

ÏŸ·Ã ¯ÃËŸÏœÂ ÔÈŸÏÀÚ ‡ÀÏ‡œ‰ ¨ÔÈÃpÕÎ ÈÃÏŸaœc ÔÈÃÁ⁄œ̂ÙÈœÆÔÈ

ÂŸ‰À‡ ‡ÃÊŸÓœÚ ÔÈÃzœÓ«È ˜ÈœÏ ÔÈŸÓœŸÁÀÚ ¨‰⁄È ÈBŸÁ Ô«‰ÀÏŸÙœÆÔÈ

YÏÈD »ÚÕc ¨dŸ‚ÃlÕÏ ÈÕÏ ¨dŸ·ÃhÀÏÀa ‡ŸÎÀÏO ÏœÙÈœÆÔÈ

ÈŸ÷ÃeÕa Ô«Ï ÈŸ‹·OÕÂ ¨Ô«‰ÈŸÈœhÃÓŸa Ô»¯ŸÎ «‚ÕÙœÆÔÈ

‡⁄‰ ÈVÃ÷ŸzÀa ¨‡ŸÓœŸÁÀÀ̇a ¨‡ŸÁŒÂEŸÀ̇ÊD ‡ŸÚÕ‡ ¯ÈÃŸtœÆÔÈ

∫ÌÂ‚¯˙

¨ÔÈÙ‡ ¯ÈÚÊ Ï˘ ÂÈÙ ÂÈÊ· ˙ÂÊÁÏ ÌÈÙÒÎ‰ ¨ÏÎÈ‰‰ È·

ÆÍÏÓ‰ ˙¯Âˆ ‰˜Â˜Á Â·˘ ¨‰Ê ÔÁÏÂ˘· ¨Ô‡Î ÂÈ‰È

ÁœÙŸ¨ÌÈÈÙÎ ÈÏÚ· ÏÎÂ ÌÈÎ‡ÏÓ ·¯˜· ¨ÂÊ ˙ÂÙÒ‡˙‰· „Â‡Ó Âˆ

ÆÛÚÊ ÏÎ ‰· ÔÈ‡Â ÔÂˆ¯ ‰· ˘È˘ ¨‰Ú˘‰ ÂÊ· ¨‰˙Ú ÂÁÓ˘

¨ÌÈÈ„Ï Û˜Â˙ ÔÈ‡˘ ¨ÈÁÂÎ Â‡¯ ¨ÈÏ‡ Â·¯˜

  פיוט המיוחס לאר"י ושמו רשום בו באקרוסטיכון "יצחק לוריא".   הפיוט עשיר בדימוייםבני היכלא:

שמקורם בתורת הקבלה של האר"י.   עניינו ברצון המיסטי להתקרב אל מהויות שונות של עולם האלהות

, וכן הוא עוסק בכוחות הרע, שבשעת מנחה של שבת אין להם]"זעיר אנפין", "מלכא", "עתיק יומין"[

כל כוח ועוצמה.

  מידת הדין המקטרגת על הצדיקים.דינים: כינוי לתלמידי החכמים העוסקים בתורת הסוד.    בני ההיכל:∞  
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ÆÌÈÙÂˆÁ ÌÈ·ÏÎ Ì˙Â‡ ¨ÂÒÎÈÈ ‡ÏÂ ¨ÌÈ˜Ï˙ÒÓ Ì‰ ıÂÁ‰ Ï‡

ÆÌÈÓÏÚ Ì‰ „ÂÚ ÏÎ ¨‰ÁÓÏ ÔÈÓÂÈ ˜È˙Ú ˙‡ ÔÈÓÊ‡ È‡Â

¨˙ÂÙÈÏ˜‰ ÏÎ ˙‡ ÏË·È ¨ÂÏ ‰Ï‚˙È˘Î ¨ÂÏ˘ ÂÂˆ¯

ÆÌÈÚÏÒ ÍÂ˙· Â¯˙˙ÒÈÂ Ì˙¯˜· Ô˙Â‡ ÌÈ˘È

ÆÔÈÙ‡ ¯ÈÚÊ Ï˘ Â˙ÁÓ˘ ˙Ú˘· ¨‰ÁÓ ˙Ú˘· ¨˙ÚÎ ‰Ê ÏÎ

„Â„Ï ¯ÂÓÊÓ

ÓœÊŸÏ ¯«ÓŸÂ@œ Æ„Ú] ‰Â‰Èœ‡ ‡¿ ÈŒÁŸÒÀ∫¯a œŸc ˙«‡Œ÷ŒÈ ‡ÃaYœˆÈÕœ¨È

ÚÃÓ ÏÕÓ ÈŸ‹È ˙«ÁŸÃ‰⁄ÏÕœ ∫ÈÃÙŸ÷œÈ ÈŸ·«÷ÕÈ ¨·ÃŸÁÕœ· ÈŸÓÃÚŸbŸÏÕˆ ÈŒÏ ˜CŸÓÃÚÃ÷ ÔŸb ∫«ÓÃk ÌœÈ

‡ÕÏÕa _Ÿ‚Õˆ ‡ÈÃÏŸÓÀÂŒ‡ ‡¿ ˙œk ÚT ‡TÈœ‡ ÈÃzÀÚ ‰œnÀ÷  ¨ÈDœ·ŸËŸÓ» ^œ÷ŸÚÃŸzŒ‰ ^ÕnÀ‰

ÈŸÃÁ⁄Ó‹œz ∫ÈÃÚ⁄Ï _]ŸÙÀÃ÷ È‹ÏŸÁÀ ÔŒ‚Œˆ „›c ¨ÈTYœgÃŸzÀ· ÃgŒÓŒ÷‡] ÔœÒ«k ÈœÂY ÈÀÈÀ‡ ∫‰Ã_

Â ·«ËÀÁŒÒŒÈ „œcYŸ»Ùœk ÈÀÈ ÏŸÓÕÁ ÈÃiÀÂ ¨ÈŸ÷Ã·Ÿzœa ÈŸ·ÕÏ ‰Â‰È ˙ÈŸ‡›È _WÀÓœ∫ÌÈ

 לדיון וביאור ראה לעיל, עמ' 185. מזמור לדוד:

 הן הקליפות: רצונו של ה'.        רצונו שלו: כינוי לכוחות הרע, שבשעת מנחה של שבת אין להם כל כוח.    כלבים חצופים:
כוחות הרע והטומאה על פי מחשבת הקבלה.

 תהלים כג
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˙È˘ÈÏ˘ ‰„ÂÚÒÏ ˘Â„È˜

 ÂÊ ‰„ÂÚÒ· Ì‚ ÔÈÈ‰ ÏÚ ˘„˜Ï ÌÈ‚‰Â‰ ˘È¸ıÂÙ ‚‰Ó ‰Ê ÔÈ‡ Í‡˛ıÈÓ Â‡ ÔÈÈ ÌÈ‚ÊÂÓ ‰Ê ‰¯˜Ó· Æ

∫¯ÓÂ‡Â ÂÈÓÈ „È· ÔÁÏÂ˘‰ ÏÚÓ ËÚÓ Â˙Â‡ ÌÈ¯Ó ˘„˜Ó‰Â ¨ÚÈ·‚Ï ÌÈ·Ú

ÂÃi›Ó‡ŒÓ ¯›÷Œ¨‰‡ œÎŸÏ‹‰ »‰Ãk ¨Ì«iœ÷ ÈÃaÀ‰ ˙ÃÏ Ì«iÃ‰ ¨‰Â‰ÈÃ‡¿ Ì«i

œ̇ÓŸÀ̂‡‹a »‰ÃrÀk »‡Y Æ‰Cœ ‰Â‰È ÈÀÃ̇Ï ÔÀÎŒ‰ ÌÃgÃaÀÚ ˙Ãk ÏÕ‡»‰ Ô

›Õ̇Ï ÔÀÎŒa ÌÃ‰ Ì«iÃgœgœÏ ÈŒÁŒÓ«È ÌÀÈœ÷ ÆÌŸ‡ »·œz ÷ÈÃÁŸzÀ‡ ÂÈÃÈ ÏÕÕ̂‡

‡œÓ ÷ÈœnŸa «ÓSÃ‰ Ì«iÃgŸ·œÚÈœÂ ÆÈÃiœ÷ŸaŸ‰ »˙ÀÚÀa ÌÃ‰ Ì«iÃgŸ·œÚÈœÆÈ

ÚÃk ÏÕa ÔÕ‡ ‰Â‰È _UŒ‰ Ì«È ˙ÃgÃaÀÂ ˙ÃÈŸcKŸ÷ÕÆ»‰

ÔÙ‚‰ ˙Î¯·

ÒÀ·ŸÓ ÈXÀTÀÂ ÔŸaUÀÀ∫Ô

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀt ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈXÃbÀÙŒÆÔ

∫ÌÈÙÈÒÂÓ ˙ÂÎÂÒ „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ ˙·˘· ‰ÎÂÒ· ÌÈ˘„˜Ó˘Î

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ¨Ì

‡⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂»ÀÏ »Õ÷ÈÕa ·Ãq‹kÀÆ‰ ÆÚÈ·‚‰ ÔÓ ÌÈ˙Â˘ ÌÈ·ÂÒÓ‰ ÏÎÂ

Ì‡ ÆÌÈ¯Á‡ ˙ÂÂÊÓ· ÌÈ˜Ù˙ÒÓÂ ‰Ê ÔÈÈÚ· ÌÈÏ˜Ó‰ ˘È Í‡ ¨˙È˘ÈÏ˘ ‰„ÂÚÒ· Ì‚ ˙Ù ÏÂÎ‡Ï ˘È

 ¢‡ÈˆÂÓ‰¢ ˙Î¯· ˙‡ ÌÈ¯ÓÂ‡Â ‰Î¯·· ÌÈÈ„È ÌÈÏËÂ ¨ÌÁÏ ÌÈÏÎÂ‡¸±µ≥ ßÓÚ ‰‡¯˛‰„ÂÚÒ‰ ˙Ú˘· Æ

Â¯˘Â‰˘ ˙Â¯ÈÓÊ ¯È˘Ï Ô˙È Æ˙Â¯ÈÓÊ ¯È˘Ï ÌÈ‚‰Â ‰È¯Á‡ÏÂ ‰ÎÏ‰Ó·Â ¨‰¯Â˙ È¯·„ ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â

ÆÂÊ ˙ÂÓ„Ê‰Ï Â„ÁÂÈ˘ ˙Â¯ÈÓÊ Â‡ ¨ÂÓÂÈ· Â‡ ˙·˘ ÏÈÏ· ¯·Î

 על הקידוש לשבת ראה עמ' 151.   בראש הקידוש לסעודה שלישית מצוטטים קידוש לסעודה שלישית:

פסוקים המספרים על יום שישי הראשון שבו ירד מן לבני ישראל במדבר.   באורח פלא אסף כל אדם

מישראל בימי שישי מנה כפולה של מן, לצרכי היום ולצרכי השבת, שכן בשבת לא ירד המן מן השמים

.]שמות טז[

  לחם עבור שנילחם יומים:  את המן שליקט עם ישראל במדבר ביום שישי ושמר לאכילה ליום השבת.   אכלהו היום:∞  
 כלומר:  סבורים, מוכנים ומסכימים, מורינו ורבותינו.   לשון הזמנה לנוכחים סברי מרנן ורבנן:ימים, שישי ושבת.   

להקשיב לברכה, לענות אחריה "אמן" ולצאת כך ידי חובתם.

שמות טו, כה

שמות טז, כט-ל

שמות כ, יא
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˙È˘ÈÏ˘ ‰„ÂÚÒÏ ˙Â¯ÈÓÊ

¯˙˙ÒÓ Ï‡

‡ÕÓ ÏœÒŸzÃzÕa ¯Ÿ÷ÃÙŸÁ ¯ÈXŒ·Ÿ¨Ô«È

‰ÃrÕÎŒ‰ ÏÃpŒÚŸÏÀÓ ÌœkÀÚU ÏŸ¨Ô«È

ÚœlÃ‰ ˙ÀÚœÓ ¨˙«l‹ÎŸzÀa ¯ŸÎŒŒ̇Ú ¯ŒÏŸ¨Ô«È

kŒŒ̇È ¯œzŸÏ »ŸÆ‰Â‰È ^

aŸ÷‡Vœ˙T«z ˙ÈŸ‰ ^ÃwŸÓ»„À¨‰

Ó»÷YÀÁ ‰ÀÎŸÓÀŸ̇‰ ^ÃqŸÓ»˙À¨‰

ÓÕ‡ÃÈœz ÔœnÀÕ̂Â ‡Ÿ‰œ ‡ÈŒÚŸÏÀÓÀ¨‰

÷‡VœÁ ˙ÈÀÎŸÓÀÈ ‰œ‡YÃÆ‰Â‰È ˙

Y‰ ˙«·«ÁÃpÀ‰À ¯ÃÁ⁄ÏÕ‡ È¤»ÓÀ¨‰

ÓÃÈœÚ Ì⁄Ó‹wœÈ ÌÈœÏEÕ‡ Ìœz ÷ÈŸ»·À¨‰

ˆ«zŸ˙«‡Œ‰ÈÀÁ ⁄Óœgœ÷ ÌÈÃÚ⁄· ÈVœÈÀ¨‰

‡¤»Óœˆ« ÌÈÕÆ‰Â‰È ¯

 פיוט ברוח תורת הקבלה, שבראשי בתיו מצוי האקרוסטיכון "אברהם מימין חזק", תלמידואל מסתתר: 

של המקובל ר' משה קורדוברו בצפת של המאה הט"ז.   עניינו של הפיוט בתיאור עשר הספירות של

 להבין]"רעיון"[ אין ביכולת החשיבה האנושית  השכל וכו':.   ]"שפריר"[ ויפה ]"חביון"[  במקום נסתר שפריר חביון:∞  
  סיבת הסיבות, תחילת הכול היתה בספירת כתר, שממנה נאצלו שארעלת העלות וכו':את החכמה העליונה והנשגבה.   

  היא ספירת כתר, העליונה שבספירות.מכתר בכתר עליון:תשע הספירות  שמתחתיה ובעקבותיהן כל המציאות כולה.   
 התגלות הכוחות האלהיים החלה בספירת חכמה, השנייה     בראשית וכו':.   ]כל באי עולם[  ימליכו אותך כתר יתנו לך:

 ושם אף מקום התורה.   התורה מקורה באלהות, שאין איש יורד]"סתומה"[שבספירות, והיא ספירה מלאת פלא וסוד 
  החכמה האלהיתרחובות הנהר וכו':, וזרימת החכמה האלהית מתחילה בספירה השנייה.   ]המכונה כאן "אין"[לעומקה 

  מעיינות החכמה זורמים אלתוצאותיה וכו':זורמת כנהר רחב, כמים עמוקים שרק איש חכם יכול להגיע אליהם.   
  ה' מגן על מאמיניו.אמונים וכו':הספירה השלישית, הקרויה "בינה", ולה חמישים פתחים.   

תהלים לא, כד

תהלים קיא, י 
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‰À‡Õ‰ ÏÃbÀÚ Ï«„ÕÈÕÎ È› ÏŒ‚ŸcŒ¨^

Á ·UŒÒŒb ¨„ÀÚ Ï«„Ã‰ ÏÃgÀÓÃÈœÁ ÌÃÒŸcŒ¨^

‡¤‰¿Õ‡ ÈÃ·Ÿ‰TÀÊ ÌŸÎ›Ï ¯ŸÚÃ·ŸcŒ¨^

ÁÃÒŸ‡ ‰Â‰È ÈBÃÊŸkœz ¯ÈŸ‰œ                                               Æ‰Â‰È ˙«lישעיה סג, ז  

ÓÀ Ì«¯Œ‡ŸcÀa ¯ŸÎ›ÁÃ‚» Ÿ¨‰T»·

ˆ«ÓœÓ ‰T«‡ ‡ÈÕ‡Õz ÔÈŸ¨‰T»Ó

tÃÁÃÈ „œŸ̂ÁÀÓ ˜œ÷ŸtÀËÕ‰ »À‡œ¨‰TÈ

‡ÃzÀ‚ ‰œÏ ¯«aŸÏ«ÚÀÆ‰Â‰È Ì

ÓœÈ‡ Õk ÏÀ◊«Ú ^«ÓŒ‚ ‰Ÿ¨˙«Ï«„

‡⁄·œÈ ¯ÈÃÚ⁄˙ ‡T« ·SŸ‰œ¨˙«l

zœÙŸ‡ŒÈ ˙Wœ◊Ÿ‡TÕÓ«÷ ÏÕÚÃz ŸÙœ¨˙«l

kœÓ«÷ ÈÕÚÃ‡ Œ‡ ÏŒ·Ÿ«Èœ                                                     Æ‰Â‰È ÌÈתהלים סט, לד 

ÈÀÊ dŸ‡ ˙»ÎÀÈ ˙«·À‚ÕÚ ÔÀÏÕ¨»È

ŒÃ̂È Áœ◊Ÿ‡TÕÓ ÏœvÀ˙«¯Õ‚ »ÈŸ‡ÀÏÕ¨»

Ó»œb ¯«aÀc ˙»ÏŸÏÕÂ »Ÿ‰ÃÚ⁄ÏÕ¨»

ÏŸÃvÕÁÃÚ ÃÓ ÏŸÏŒÎ‡Œa ˙Õ                                                       Æ‰Â‰È ˙Èעזרא ג, ח

, תוך הוספת דברי שבח לאלהות]"מלכות" היא השכינה[ עד התחתונה ]"כתר"[הקבלה, מן העליונה שבהן 

ובקשות להגנה ולעזרה. תיאורי הספירות עמוסים ברמזים לתפיסות קבליות.

 בכל מקום,על השמים: .   ]הנזכר בטור הבא[  רמז לספירה הרביעית, הקרויה "חסד" והמסומלת גם באברהם רב חסד:
פחד יצחק:  נותן אור מן התורה, המכונה "אין תמורה", שכן אין דבר הדומה לה.   מוציא אורה וכו':     אפילו מעל לשמים.  

"פחד יצחק" ככינוי לקב"ה הוא בעקבות בראשית לא,[כינוי לספירה החמישית הקרויה "גבורה" והמסומלת ביצחק.   
  כדילנצח וכו':שה אותנו.   ְ  מדלנו:  רמז לספירה השישית, הקרויה "תפארת" והמסומלת ביעקב.   אביר יעקב:   .]מב

לשורר בעבודת בית המקדש.
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ÓœiÀÓœÓ» ÔÈœrŸÓ›È Ï‡Ÿœ‰ ˙KÈÃpŸ·œ‡Èœ¨ÌÈ

ŒÃ̂Â ÁÀÓ „«‰Õ‰Œ ÌœÓŸÀ̂‡œ¨ÌÈ

ÈÀÎœ·» ÔÈ›ÚÃa ÊŸ÷Õ Ìœ‡TOœ¨ÌÈ

ÂŸÎÀa ÏÀÃÈœÏ _œ  Æ‰Â‰È ÈB»n                                                            ישעיה נד, יג

ÈŸˆ „«ÒÃcœa ˜ÈŸ÷œ·ŸÚÀ ‰ŒÚŸÏÀ¨Ì

a ˙«‡ŸÏ ‡»‰ ˙ÈXŸÏ«ÚÀ¨Ì

ÓÕÚÕ‰ ÔÈÃaŸÎTÀˆ ‰ÃcœÈ ˜ÈŸÏ«Ú „«ÒÀ¨Ì

Ã̂cœ‡ ˜ÈÃzÀ                                                                     Æ‰Â‰È ‰ירמיה יב, א  

À‰ ‡ÀÓ ÌLÃÏŸc ˙»ÎÀÂœ÷» „ŸÓ¿›¨‰

aÃÚ⁄ËÀ÷ ‰TŒÚœhŸ‡ «Ï ‰Tœ¨«n

kŸŒÒŒÈ ˙œ◊Ÿ‡TÕ‡»¯O ÏÀ· ‰œŸÚœÓÈÀ¨‰

Ú ⁄ËŒz ˙WœÙŸ‡Œa ˙WŸÈÃÆ‰Â‰È „

ÁÀÊÀ˜Ó ŸÈÃÁÕk „Ÿ‡ŒÁÀÚ „Œ◊ŒÒ ¯ŸÙœ¨˙«¯È

Ó»ÃÙŸ‡ „ÈXÃÈ ‡¿ Û»lœ‡YŒÓ ‰Ÿ¨˙«¯«‡

ÒÃtœb ¯ÈœÊŸ˙TÀÈ ÌÃÁÃÓ „Ÿ‡œ¨˙«¯È

zœpX ·UOÀœ̇Ï ÈŸÙÀŒ                                                   Æ‰Â‰È ^Èתהלים קיט, קסט

 ניצבות משני צידי העולם האלהי והן מדומות כאן]"הוד"[ והשמינית ]"נצח"[  הספירה השביעית מימין ומשמאל וכו':
למקורות שמהם יונקים הנביאים את תורתם.   שתי ספירות אלה מכונות גם "יכין" ו"בועז", על שם שני העמודים

  הספירה התשיעית, הקרויהיסוד צדיק וכו':, והן מסומלות במשה ובאהרן.   ]מלכים-א ז, כא[שהיו במקדש שלמה 
.   במחשבת]"חכמה" עד "הוד"[, ובתוכה נפגשות ונכללות גם שבע הספירות שמעליה ]"צדיק"["יסוד", מסומלת ביוסף 

  זו הספירהמלכות:  מעיין של ברכות.   מעין הברכה:.   ]"אות ברית"[הקבלה מסומלת ספירה זו גם בברית המילה 
העשירית והתחתונה, המסומלת בדוד המלך.   ספירה זו, היא השכינה, מסמלת גם את כנסת ישראל, המכונה גם

 בבקשה שיצרף את הספירות זו לזו ויעשה אותן לאחת, וכך יתאפשר]המכונה "חזק"[  פנייה אל ה' חזק וכו':"כלה".   
.   יש כאן גם בקשה להרחקת]ומשם אל המציאות כולה[לשפע האלהי, שמקורו בכתר, לזרום כסדרו עד לספירת מלכות 

  עשרספיר וכו':, כדי שלא יזכו ליהנות מאור האלהות.   ]המכונה "אלוף"[כוחות הרע, המסומלים במלכות אדום 
.]"ספיר"[הספירות המאוחדות יתנו אור כגוף אחד, עשוי אבן טובה 
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˘Ù „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¨„

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

  פיוט שנתחבר במאה הט"ז בצפת על ידי המקובל ר' אלעזר אזכרי.   הפיוט מורכב מארבעהידיד נפש:

בתים ובראשם מצוי כאקרוסטיכון שם ה'.   הפיוט היה נפוץ מאוד ועם הזמן חלו בו שינויים ושיבושים,

והנוסח המובא כאן הוא זה שנתגלה בכתב ידו המקורי של המחבר.   כך, למשל, נשתבש הנוסח "אנא

אלי מחמד לבי / חושה נא ואל תתעלם" והפך ל"אלה חמדה לבי, וחוסה נא ואל נא תתעלם".

  תנעם לי אהבתך.יערב לו ידידותך:  רוממותך ופארך.   הדרך:  הבא אותי לעשות את רצונך.   משך עבדך אל רצונך:∞  
 על     בהראות לה נעם זיוך:  חולה מרוב אהבה אליך.   חולת אהבתך:  יותר מכל מתיקות שבעולם.   מנפת צוף וכל טעם:

  עלמכבודך: מזה זמן רב.    זה כמה: יתעוררו.    יהמו: מי שקדם לכל.        ותיק:      את אורך המתוק.  ]לנפש[ידי שתראה לה 
  כימי קדם.כימי עולם:  השפע עלי חן וחסד.   וחנני:.   ]הגאולה[  זמן :מועדידי התגלות כבודך.   
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 שיר שחיברה חנה סנש בשנת תש"ב, כשנה לאחר שהצטרפה אל קיבוץ שדות ים הליכה לקיסריה:

שלחוף קיסריה. חנה סנש צנחה כדי להצטרף אל כוחות הפרטיזנים של יוגוסלביה בשנת תש"ד, נתפסה

והוצאה להורג בידי ההונגרים.

ÌÈÙÒÂ ÌÈ¯È˘

∫ÔÂ‚Î ¨¯˙ÂÈ ÌÈ˘„Á ÌÈ¯È˘ Ì‚ ˙ÂÈ˙¯ÂÒÓ‰ ˙Â¯ÈÓÊ‰ „ˆ· ¯È˘ÏÂ ÛÈÒÂ‰Ï ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ

 ˘Ò ‰ÁØ‰È¯ÒÈ˜Ï ‰ÎÈÏ‰ 

‡ÕÏœ÷ ¨ÈŒÈ ‡`œbÀÓÕÏ ¯ŸÏ«ÚÀ¨Ì

‰ÃÂ Ï«ÁŸ‰ÃiÀ¨Ì

÷XŸ÷ ÷»¯Œ‰ ÏÃnÃÈœ¨Ì

aŸ‰ ˜UÃgÀÓÃÈœ¨Ì

zŸÙœlÃ‰ ˙À‡ÀÆÌ@

©Ì¢Â˜‡ÏÂ ˙¯·ÁÓÏ ˙Â¯ÂÓ˘ ˙ÂÈÂÎÊ‰ 

 ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·Â ÌÈÂ¯Á‡ ÌÈÓ ¨¢ÂÏÎ‡ ÂÏ˘Ó ¯Âˆ¢ ¯ÓÊ‰ ≠ Í˘Ó‰‰¸ÌÁÏ ÂÏÎ‡ Ì‡˛ÔÈÚÓ ‰Î¯· Â‡ 

 ˘ÂÏ˘¸≤≥∏ ßÓÚ ¨ÔÏ‰Ï˛ ˙·˘ ÏÈÏ· ÂÓÎ ‡Â‰ ≠ ¸ÍÏÈ‡Â ±∑≤ ßÓÚ ‰‡¯˛ÔÈÈ‰ ÒÂÎ ˙‡˘ ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ Æ

¯Á‡Ï ¨˙·˘ È‡ˆÂÓ· ˙Î¯Ú˘ ‰Ï„·‰‰ Í¯ÂˆÏ „ˆ· ÌÈ¯È‡˘Ó ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ˙‡ ÌÈÎ¯·Ó ‰ÈÏÚ˘

Æ˙È·¯Ú ˙ÏÈÙ˙
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  הטכס מציין באופן בולט את המעבר מן השבת אל ימות החול, והוא מקביל על דרךטכס ההבדלה:

 מבוא]א[. לטכס ההבדלה כמה חלקים:  ]ראה לעיל, עמ' 151[הניגוד אל הקידוש, הנאמר בליל שבת 

]ג[ ברכות על היין, הבשמים ואור הנר; ]ב[המורכב מפסוקי מקרא העוסקים בעיקר בבקשת ישועה; 

ברכת "המבדיל בין קודש לחול". כדי לזכור את סדר הברכות נקבע להן כסימן האקרוסטיכון יבנ"ה

, אך פסוקי]משנה ברכות ח, ה[. טכס ההבדלה מוכר בעיקרו כבר לתנאים ]=יין, בשמים, נר, הבדלה[

המבוא צורפו אליו רק בימי הביניים.

 אלהי צבא השמים וצבא הארץ, היקום כולו.     ה' צבאות: ה' הוא הנותן לי עוז ולו אני מזמר.    עזי וזמרת יה ה':∞  
  שלוש מילים אלה אינן מופיעות בפסוק ממגילת אסתר, והן נוספוכן תהיה לנו:       וכבוד.  ויקר:   מחסה ומגן.   משגב:

  כוס היין שהיוכוס ישועות:כביטוי לתקוותם ותפילתם של המתפללים, שיזכו גם הם לטובות שנזכרו בפסוק.   

˙·˘ È‡ˆÂÓ

‰Ï„·‰‰ ÒÎË

‰Ï„·‰ Ï˘ ÒÎË Ì‚ ÏÏÎ Í¯„· ˙ÏÏÂÎ ¨˙ÒÎ‰ ˙È·· ˙ÓÈÈ˜˙Ó‰ ¨˙·˘ È‡ˆÂÓ Ï˘ ˙È·¯Ú ˙ÏÈÙ˙

 ¯Â·Èˆ·¸¥±± ßÓÚ ¨˙·˘‰ Í¯Î· ‰‡¯˛Æ‰ÁÙ˘Ó‰ ˙¯‚ÒÓ· ¨˙È·· ÔÎÓ ¯Á‡Ï Ì‚ Í¯Ú ‰Ï„·‰‰ ÒÎË Æ

ËÚÓ ‰È·‚Ó ÏÈ„·Ó‰ ÆÔÈÈ ‡ÏÓ ÚÈ·‚Â ÌÈÓ˘· Â·Â ÈÏÎ ¨˜ÏÂ„ ‡Â‰˘Î Ú»Ï˜ ¯ ÌÈ‡·ÂÓ ÏÈ„·Ó‰ ÈÙÏ

∫¯ÓÂ‡Â  ÂÈÓÈ „È· ÚÈ·‚‰ ˙‡

 ‰„ÈÓÚ  ‰œpÕ‡ ‰ÕÈ ÏŸÚ»÷Àœ̇‡ ¨ÈŒ·ŸËÃÂ ÁŸ‡ ‡¿ŒÙŸÁÀ¨„
kœÚ ÈÀfœÂ ÈŸÊœÓŸÈ ˙TÀÂ ¨‰Â‰È dÃÈŸ‰œÏ ÈœÏ ÈœÚ»÷ÈÀÆ‰

÷»Ÿ‡Ã·ŸzŒÓ ÌÃÈœa ÌŸ◊ÀÓ Ô«◊œnÃÚÃÈŸÕ‰ ÈÃÈŸÚ»÷ÀÆ‰

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»

∫ÌÏÂÎ ÌÈÁÎÂ‰ Ì‚ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‡·‰ ËÙ˘Ó‰ ˙‡

ÏÃiŸ‰ ÌÈD»‰ÀÈŸÀ̇Â ‰T«‡ ‰Ÿ◊œÓŸÁÀÂ ‰Ÿ◊ÀÂ Ô«◊œk Æ¯JÈÕz Ôœ‰ŸÈŒl ‰ÀÆ»

∫¯ÓÂ‡Â ÍÈ˘ÓÓ ÏÈ„·Ó‰Â

È Ò«kŸ‡ ˙«Ú»÷ŒrÀ·» ‡Ÿ÷Õ‡ ‰Â‰È ÌŒÆ‡TO

אסתר ח, טז

תהלים קטז, יג

ישעיה יב, ב-ג

תהלים ג, ט

תהלים מו, יב

תהלים פד, יג

יתהלים כ, 
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  ÔÙ‚‰ ˙Î¯· Ô‡Î ÌÈÏÈÁ˙Ó „ÚÂÓ‰ ÏÂÁ ˙·˘ È‡ˆÂÓ·¸˛

ÒÀ·ŸÓ ÈXÀTÀÂ ÔŸaUÀÀÔ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀt ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈXÃbÀÙŒÆÔ ¸‡ÓÔ˛

ÌÈÓ˘·‰ ˙Î¯·

∫Í¯·ÓÂ ÌÈÓ˘·‰ ˙‡ ÏÈÎÓ‰ ÈÏÎ‰ ˙‡ Â„È· ÏËÂ ¨ÚÈ·‚‰ ˙‡ ÁÈÓ ÏÈ„·Ó‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀÓ ‡V«a ¨ÌœÈÕ· ÈŸ◊ÀÓœ ÆÌÈ¸‡ÓÔ˛

ÆÂÓÓ ÂÁÈ¯È˘ È„Î ÌÈÁÎÂ‰ ÔÈ· ÈÏÎ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÌÈ‚‰ÂÂ ¨ÌÈÓ˘·‰ ÔÓ ÁÈ¯Ó ÏÈ„·Ó‰

˘‡‰ È¯Â‡Ó ˙Î¯·

∫¯‰ ¯Â‡ Ô‰· Û˜˙˘Ó˘ ÌÈÈ„È‰ È¯ÂÙÈˆ ÏÚ ‰‡·‰ ‰Î¯·‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú˘· ËÈ·‰Ï ÌÈ‚‰Â

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀÓ ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈV«‡À‡Õ÷Æ ¸ÔÓ‡˛

‰Ï„·‰‰ ˙Î¯·

‰Ó·„ÈÏ ÁÂÊ¯ ÂÂËÏ ‡˙ ÎÂÒ ‰ÈÈÔ ·È„Â Â‡ÂÓ¯∫

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‰ ¨ÌÃnÃ·Ÿcœa ÏÈÕÏ ÷CS ÔÈŸÁ›a ¨ÏÕ¯«‡ ÔÈ

ÏŸÁ›÷Œa ¨_ÕÈ ÔÈœ◊Ÿ‡TÕÏ ÏÀÚÃnœa ¨ÌÈÕ‰ Ì«È ÔÈÃgŸ·œÚÈœÏ ÈŸ÷Õ÷ŒÈ ˙ŸÓÕ‰ ÈÃnÃÚ⁄◊Œa Æ‰À_»¯

‡ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃnÃ·Ÿcœa ÏÈÕÏ ÷CS ÔÈŸÁ› ÆÏ¸ÔÓ‡˛  ÆÚÈ·‚‰ ·Â¯ ˙‡ ‰˙Â˘ ÏÈ„·Ó‰Â

, ואז מברכים "שהכל נהיה בדברו".]כגון בירה[ את ההבדלה ניתן לערוך גם על משקה אחר  ברכת הגפן:

נוהגים למלא את הגביע עד לשפתו, כסימן לברכה ולשפע.

 נותנת ביטוי סמלי לצער הפרידה מן השבת.   הריח]והברכה על כך[  הרחת ריח טוב ברכת הבשמים:

הטוב מעודד ומחזק את הנפש, ומסייע לה להתגבר על המעבר הקשה מקודש לחול.

 נותן ביטוי סמלי לחזרה אל חיי החולין, שכן]והברכה על כך[  השימוש באור הנר ברכת מאורי האש:

הדלקת האש היא מן האיסורים הבולטים של יום השבת. ההבטה על ציפורני האצבעות באה כדי לעשות

שימוש בפועל באור, שכן השתקפות האבוקה בצפורן ניכרת לעין, וכך יכול האדם לברך על דבר שיש

לו ממנו תועלת כלשהי, ולא תהיה ברכתו ברכה לבטלה.

.   אגב כך]"להבדיל בין הקדש ובין החול"[  מטבע לשון המצוי בויקרא י, י המבדיל בין קדש לחל:

 כינוי לששת ימי     ימי המעשה:     מנסכים על המזבח יחד עם קרבן התודה, אות הודיה על הישועה שזכה לה האדם.     
הבריאה בפרט, ולימות החול בכלל.
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מזכירים עוד כמה הבדלות והבחנות שיש להן יסוד במקרא:  "ויבדל אלהים בין האור ובין החשך"

. ההבדלה "בין יום השביעי]ויקרא כ, כו[ מן העמים" ]את עם ישראל[, "ואבדיל אתכם ]בראשית א, ד[

לששת ימי המעשה" היא חזרה על עניין הקודש והחול. כל הבדלה והבחנה באה להציב גבולות ולקבוע

דרגות בין עניינים שונים, והברכה מצביעה על יתרון האור על החושך, על יתרון העם הנבחר על שאר

האומות ועל מעמדה החשוב של השבת ביחס לשאר ימות השבוע, הן בשבוע הבריאה והן מאז ואילך.

 מצוי בראשי הבתים.]"יצחק הקטן"[ הפיוט נכתב בידי משורר בשם יצחק, ושמו  המבדיל:

בראשית[  אף הוא סמל לריבוי רב ככוכבים:.   ]בראשית כח, יד[ אשר על שפת הים, והוא סמל לריבוי רב  כחול:∞  
משפיע חסדים          גומר:  אתפלל.   אקרא:  יום השבת חלף במהרה כצילו של דקל הנעלם חיש קל.   :יום פנה וכו'     .  ]טו,ה

צדקתך.   ]על פי ישעיה כא, יב[  יבוא בוקר ואורה לצדיקים ולילה וחשכה לרשעים אתא וכו':      כינוי לה'.   שומר:     רבים.  
  שלישאשמורה:  תמחל ותסלח.   עבור תעבר:  הצדקות שעושה ה' עם עמו גדולות כהר המתנשא מעל סביבתו.   וכו':

הלילה החולף מהרה ומפנה את מקומו לשליש שאחריו.

∫‰Ê ËÂÈÙ ¯È˘Ï ÌÈ‚‰Â ÌÈ·¯Â

ÏÈ„·Ó‰

‰ÃnÃ·Ÿcœa ÏÈÕÏ ÷CS ÔÈŸÁ›Á ¨ÏÃh›˙‡ÕÈ ‡»‰ »ÈœÓŸÁ›¨Ï

ÊÃÚYÕÂ »ŸÎÃÒŸtÕÈ »ÃaYŒÎ ‰ÃÂ ¨Ï«ÁŸÎÃÎ«kÀ·œa ÌÈÃlÀÈŸÏÀÆ‰

Èt Ì«ÀÀk ‰ŸÕ̂z Ï›ÓŒ¨¯

‡ŒÏ ‡TOÀ‡ÕÚ ÏÀÏÃÓ«b ÈÕ¨¯

‡ÀÓÃÓ«÷ ¯Õ¨¯

‡ÀÀ̇· ‡›Â ¯MŸ‚ÃÏ ÌÀÈŸÏÀÆ‰

œ̂˙JEŸk ^Ÿ‰Ãz ¯À¨¯«·

ÚÃÁ Ï⁄ËÀ‡ÃÚ ÈÀz ¯«·ÃÚ⁄·›¨¯

kŸ‡ Ì«ÈŒŸ̇k Ï«ÓœÈ ÈÃÚ⁄·›¨¯

ÂŸ‡Ã÷Ÿa ‰T»ÓÃlÀÈŸÏÀÆ‰
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ÁÀÏŸÙÀ«Ú ‰ÃÓ ˙œŸÁÀœ̇¨È

ÓœÈ ÈœzÕÓ ÔŸÁ»Àœ̇¨È

ÈÀ‚ÃÚŸzœ· ÈŸ‡ÃŸÁÀœ̇¨È

‡Ã◊ŸÁŒa ‰ŸÎÀÏ ÏÀÈŸÏÀÆ‰

˜Ï«œa ÈÃÈ Ï‹ŸËÃ¨Ï

tŸÃ̇Ï Áœ÷ ÈÃÚÃ‰ ¯ÃÓŸ‹hÀ¨Ï

÷Œ÷‡]œ ÈœÓŸÏÀË ‡À¨Ï

ÂO‹˙«vÃÒY ÈœÒÈÕÏ ÈÀÈŸÏÀÆ‰

‰ÕÚÀÕ̇Â ‡T« ¯Ÿ‡ÀÈ›¨Ì

‡⁄÷ÃeÕÚÃz ¨ŸÀÙ ‰œ¨Ì«ÈE

aŸŒ÷Œa ÛŸÚŒ¨Ì«È ·W

aŸ‡œÏ Ô«÷ÈÀÈŸÏÀÆ‰

יגעתי  הלוואי ואגיע שוב לרגיעה.   מי יתן מנוחתי: שעת המנחה של שבת, שהיא שעת רצון וחסד.    עונת מנחתי:
שער אל ילקח ממני.    בל ינטל:.   ]בעקבות תהלים ו, ז[  אבכה אשחה:       עייפתי מרוב אנחות כאב וצער.  באנחתי:
.]בעקבות שיר השירים ה, ב[ שערי ותלתלי רטובים מדמעותיי      שראשי וכו':  השער הרם, שער השמים.   המנטל:
  דרךארח חיים:.   ]וכל הלשונות הן כינוי לגלות ולימי סבל[בשעות הלילה      בנשף וכו':       ישועה.       פדיום:  הענה.   העתר:

איהאויביי.             מכעיסי: מעשיי הרעים, חטאיי.        טנוף מעשי:       הצל אותי מן הדלות.  מדלה תבצעני:     החיים הנכונה.  
קל וחמר:  שממנו עושה היוצר כלים.   כחמר: אנחנו.        נחנו: .  ]והוא פסוק באיוב לה, י[ היכן הוא ה' שיצר אותי  וכו':

  יום אחר יום ולילה אחר לילה מספרים את כבוד האל וחסדו.יום ליום וכו':     עבירות קלות ועבירות חמורות.  

 ∆

O˙‡TœÈ ^ÈÀ÷«‰ ¨dœÚÈÕœ¨È

‡›Á ÁUÃiœÚÈD«z ÌÈÕœ¨È

ÓœcÃlÀ˙ ‰Ÿ·ÃvŸÚÕœ¨È

ÓœÚ Ì«iÃÏ „ÀÈŸÏÀÆ‰

ËÃ‰ÕË ¯œÓ Û»pÃÚ⁄◊Ã¨È

tŒÈ Ô›Ó‡ŸÓ »¯ÃÎŸÚœÒÈÃ¨È

‡ÃiÕ‡ ‰¤d«ÏÃÚ ›◊À¨È

˙«ÕÊ ÔŸÓœa ˙«¯ÈÃlÀÈŸÏÀÆ‰

ÃÁŸ· »ŸÈÀk ^EÃÁ›ÓŒ¨¯

ÒŸÏÃ ÁÀÚ ‡ÃÂ ÏK ÏÀÁ›ÓŒ¨¯

Ï Ì«ÈŸÈ Ì«ÈÃaœÚÈÃ‡ ›ÓŒ¨¯

ÂŸÏÃÈŸÏÀÏ ‰ŸÏÀÈŸÏÀÆ‰
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 והוא]שבת קיט ע"ב[  המנהג ללוות את צאת השבת בסעודה מוכר כבר לתלמוד הבבלי מלוה מלכה:

זכה למישנה תוקף במחשבת הקבלה. זמירות מיוחדות נתחברו לסעודה זו.

 מבוא לסעודה, הבנוי על דגם הקטע "אתקינו סעודתא" הנאמר לפני כל אחת משלוש     אתקינו סעודתא:

. סעודת "מלוה מלכה" קרויה גם בשם "סעודת דוד המלך" על יסוד]ראה עמ' 150[סעודות השבת 

 שדוד ידע כי ימות ביום השבת, ובכל מוצאי שבת]שראשיתה בתלמוד הבבלי, שבת ל ע"א[המסורת 

חגג כדי להודות על שבוע נוסף של חיים שניתן לו.

‰Î¯· È˜ÂÒÙ

 Ô‡Î ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â ˘È¸˙ÒÎ‰ ˙È·· ˙‡Ê Â¯Ó‡ ‡Ï Ì‡˛È¯·„ Ì‰· ˘È˘ ‡¯˜Ó È˜ÂÒÙ Ï˘ Ë˜Ï 

 ÁÎ ¨ÊÎ ˙È˘‡¯·¸ ¢ÌÈÓ˘‰ ÏËÓ ÌÈ‰Ï‡‰ ÍÏ Ô˙ÈÂ¢ ÌÈÏÈÓ· Ì˙È˘‡¯ ÆÌÂÏ˘Â ‰ÁÏˆ‰ ¨‰Î¯·¸‰‡¯

¥±± ßÓÚ ¨˙·˘‰ Í¯Î˛˛Æ

‰ÎÏÓ ‰ÂÏÓ ˙„ÂÚÒ

 ˙·˘‰ ˙‡ÈˆÈ ˙‡ ˙ÂÂÏÏ ÌÈ‚‰Â‰ ˘È¸¢‰ÎÏÓ‰ ˙·˘¢ Ì‚ ‰ÂÎÓ‰˛˙Î¯Ú‰ ˙„ÁÂÈÓ ‰„ÂÚÒ· 

Æ‰Ï ÌÈ„ÁÂÈÓ‰ ÌÈËÂÈÙ ¯È˘Ï ÌÈ‚‰Â ÂÊ ‰„ÂÚÒ· Æ˙·˘ È‡ˆÂÓ·

‡˙„ÂÚÒ ÂÈ˜˙‡

‡ÃŸ̇Ò »ÈNŸ˙E»ÚÀÓD ‡Ÿ‰ÕÓÈŸ˙»À‡

÷ŸÏÕÓÀÀ̇Á ¨‡ŒÂEŸÀ̇ÓE ‡ÃÏŸkÀcK ‡œ÷ÈÀÆ‡

‡ÃŸ̇Ò »ÈNŸ˙E»ÚÀÓE  ‡ÃÏŸkÀÆ‡

cÀ‰ ‡œÒ ‡ÈŸ˙E»ÚÀÂ@E ‡œÓ „ÃÏŸkÀ‡

ÓŸ÷œÁÈÀ‡ Æ‡Ã·Ÿ‰TÀÈ ÌœŸ̂ÁÀÂ ˜ŸÈÃÚ⁄·S

‡ÀŸ̇ÈÀÏ ÔŸÒÃÚ⁄a ‡@Ã‰⁄ÆdB

cÀÂœÓ „ŒÏŒÈ _œ◊Ÿ‡TÕÁ  ÏÃÂ ÈŸiKÀÆÌ

ÒœÓÈÀÓ» ·«Ë ÔÃfÀÈ ·«Ë ÏŸ‰ÕÏ ‡ÀÏ» »ŸÎÀÏ

Èœ◊Ÿ‡TÕ‡ ÆÏÀÓÕÆÔ

∫ÌÂ‚¯˙

‰ÂÓ‡‰ ˙„ÂÚÒ ˙‡ ÂÈÎ‰

Æ˘Â„˜‰ ÍÏÓ‰ ˙ÁÓ˘ ¨‰ÓÏ˘‰

ÆÍÏÓ‰ ˙„ÂÚÒ ˙‡ ÂÈÎ‰

ÍÏÓ‰ „Â„ Ï˘ ‰„ÂÚÒ‰ ‡È‰ ÂÊ

·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ ÆÁÈ˘Ó‰

ÆÂÓÚ „ÂÚÒÏ ÌÈ‡·

ÆÌÈÈ˜Â ÈÁ Ï‡¯˘È ÍÏÓ „Â„

ÊÓÂ ·ÂË ÔÓÈÒÏÎÏÂ ÂÏ ‰È‰È ·ÂË Ï

ÆÔÓ‡ ÆÏ‡¯˘È
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 ראה עמ' 154.     זמירות:

  הפיוט מצוי כבר במחזור ויטרי שנערך במאה הי"א והוא נכתב בידי "יעקב מנוי",במוצאי יום מנוחה:

אשר שמו מצוי באקרוסטיכון שבראשי הבתים, מן הבית השני והלאה.

 ראוי, הולם.יאתה:   האומה הנאנחת מסבלות הגלות.   נאנחה:.   ]מלכים-א יז, א[  אליהו הנביא תשבי:       תן.  המצא:∞  
בין[  שעת אהבה ורצון עת דודים:  חפר בור כדי להפילני בו.   כרה לי שוחה:  העם המפוזר בין האומות.   עם מפזרי:

 בזויה     געולה:       עם נדיב.  עם נדבה:.   ]בעקבות ירמיה נ, יז[  כינוי לעם ישראל שה פזורה נדחה:.   ]ה' וכנסת ישראל
מעינות ....   ]והוא תיאור פיוטי של מצבה של כנסת ישראל לאחר שה' יחזירנה אליו[  אשת איש בעולה:ושפלה.   

 יזרמו מים במעיינות הישועה. יזובון:

‰ÁÂÓ ÌÂÈ È‡ˆÂÓ·

aŸˆ«ÓÀ‡ÕÓ Ì«È ÈŸÁ»À¨‰

‰ÃÓŸÕ̂Ï ‡ŸÚÃnŸÂY ^ÀÁÀ¨‰

÷ŸÏÃz Áœ÷ŸaœÏ ÈŸŒ‡¤ÀÁÀ¨‰

ÂŸÀÈ ÒÀÂ Ô«‚Ã‡⁄ÀÁÀÆ‰

ÈÀ‡⁄À̇Ï ‰Ÿ¨ÈX»ˆ ^

ÏŸaKÕÚ ıÃÓ ÌŸÙ‹fÀ¨ÈX

ÓœiÃ‡ È«b „ÃÎŸÊÀ¨ÈX

‡⁄÷Œk ¯ÀÏ ‰TœÁ»÷ ÈÀÆ‰

ÚÕz ÌÈD«c ˙Ÿ‡ ¯V«ÚÕ¨Ï

ÏŸÓÃlÕÚ ËÃ‡ Ì⁄÷Œ‡«÷ ¯Õ¨Ï

·»Ë ˙«‡YŸa ^Ÿ·›‡«‚ ‡Õ¨Ï

ÏŸ◊ŒÙ ‰Ÿ ‰T»ÊœcÀÁÀÆ‰

‰ÎÏÓ ‰ÂÏÓ ˙„ÂÚÒÏ ˙Â¯ÈÓÊ

OÈ ‡TŒ÷ÃÏ ÚŸÚÃ ÌŸ·@À¨‰

‡Õc ÏÀÓ Ï»‚Õ·YÀ·À¨‰

ÈŸ‰œ‰ ÈÃgÀÚ»·Ã‰ ÃaÀ¨‡

ÏœÚ»÷ÈÀÂ ‰ŸÏœÂYÀÁÀÆ‰

aÃˆ ˙œ‰ Ô«iÃgŸÏ»ÎÀ¨‰

‡⁄÷Œ‰ ¯œ‰ ‡ÈÃb Ì«iŸÏ»ÚÀ¨‰

ÓŸ‰Õz ‰Tœ‰ŸÈŒ· ‰ŸÏ»ÚÀ¨‰

aŸ‡Õ‰ ÌÃaÀœ◊ ÌÈŸÓÕÁÀÆ‰

ÓÃÚŸÈÀ‡ ˙«⁄ÊÃÈ ÈŸ¨Ô»·»Ê

Ù»ŸÈ»„ÕÈ ß‰ ÈŸ¨Ô»·»÷

Ó»ÕÈ ÈŒ÷ÃÈ Úœ÷Ÿ‡⁄¨Ô»·

ÂŸ‰ÃvÀ ‰Tœ÷ŸkÀÁÀÆ‰
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ŸÁÕÚ ‰ÃnŸk ^Ÿ‡ÀÁU ·⁄ÓÀ¨Ô

ÈŸÃ̂ÙŸŸ̂Ú »ÙÃ‡ ‡¿ ÌÃÏŸÓÀ¨Ô

cŸ·Ã‡ ‰Â‰È ¯⁄÷Œ ¯Œ‡¤ÓÀ¨Ô

aÃ‰⁄ÓÈNŸ‰ ^Ã·ŸËÀÁÀÆ‰

Âœt ÌÈDÈDÈŸÏœËÈÕÁ ÈŒ¨ıW

Ÿ‚œÈÀÀ̇È ÌœÙŸŸ̂· »ÁŸÓŒ¨ıW

aŸÏœˆ ÈŸÂÀÁÀ·» ‰ŸÏœÙ ÈŒ¨ıW

‡Õˆ«È ÔÈÕÂ ˙‡Ÿ‡Õˆ ÔÈŸÂÀÁÀÆ‰

ÈŸ‰œ‰ ÈÃÁ›‰ ÷CÃfŒ¨‰

kœŸ‡»·Ã‡ ˙⁄·œÊ«Á ÈŒ¨‰

ÂŸÈœgÀÓÃa ÚŸ·ÃÈœÊ ˙Œ¨‰

◊ Ï«˜ÀÂ Ô«◊Ÿ◊ Ï«˜œÓŸÁÀÆ‰

ÁÀÊÀÈ ˜ŸÓÃlÕÓ ‡œ÷Ÿ‡⁄˙«ÏÕ¨»È

‡ÃnœÈ ıÈÃÚ⁄◊Œa ‰ÃwÀ÷ÀÕ̇¨»

ÂŸÈ ‡»‰œ÷ŸÏÃa ÁŸÓÃÚ⁄◊ÕÈ ‰À¨»ÈB

aŸÎTÀÂ ‰Ÿ‰ÃŸ̂ÏÀÁÀÆ‰

aŸˆ«ÓÀ‡Õb Ì«È ÈœÏÈÀ¨‰

÷œÓŸÚ ‡T« ^⁄ÏœÏÈÀ¨‰

÷ŸÏÃz Áœ÷ŸaœÏ ÈŸÚÃÒ ÌŸ‚‹lÀ¨‰

ÂWÃ◊ ÁÀÂ Ô«◊Ã‰⁄ÀÁÀÆ‰

ˆ Ï«˜À‰flÏÀÂ ‰ŸpXÀ¨‰

◊ŸÙÀÕ̇‡ »ÈÀz ÊŸpUÕÀ¨‰

‡ÀpÀ÷«‰ ‰Â‰È ‡œÚÈÀp ‰À¨‡

‡ÀpÀ‰ ‰Â‰È ‡ÃŸ̂ÏœÁÈÀ ‰ÀÆ‡

תהלים קיח, כה

, בעקבות ירמיה נא, ה.]שלא ישב בדד כאלמן[  כינוי לעם ישראל עם לא אלמן:  ידברו, יאמרו.   יצפצפו:  הובל.   נחה:
 משה רבנו,     אבי חוזה:  איש איננו הולך לגלות.   אין יוצאת:  אסון הנופל פתאום.   פרץ:  אסונות וגזרות קשות.   חרץ:

, אשר מעשיו ועלילותיו מעוררים]תהלים סו, ה[  כינוי לה' נורא עלילה:  כינויים לה'.   אמיץ:     חזק...     אבי הנביאים.  
  מנוחה ורווחה.הנחה:       עם ישראל, שהוא כאוצר יקר לה'.  עם סגלה:יראה.   
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·˜ÚÈÏ ß‰ ¯Ó‡

‡ÀÓÃÏ ‰Â‰È ¯ŸÈÃÚ⁄¨·S

aÀÁÃa ‰Â‰È ¯ŸÈÃÚ⁄¨·S

bÀ‡Ã‡ ‰Â‰È ÏŒÈ ˙ÃÚ⁄¨·S

cÀÎ«k _UÀÓ ·œiÃÚ⁄¨·S

‰ÃaÀ‡œÈ ÌÈÃ÷ŸÈ ÷VÃÚ⁄¨·S

ÂŸÈÕcYŸÓ œiÃÚ⁄¨·S

ÊŸÎ›Ê ¯›Ï ˙‡ŸÈÃÚ⁄¨·S

ÁŒÂEÃÈ ˙ŸÈ ˙«Ú»÷ÃÚ⁄¨·S

Ë›‡ »·›‰ÀÏŒÈ ^ÈÃÚ⁄¨·S

ÈÓ »¯«œ÷ŸtÀËŒÏ ^ÈŸÈÃÚ⁄¨·S

kœ ‡¿ ÈÃÁÃa ÷ŸÈÃÚ⁄¨·S

¿‰ ‡œaœ‡ ËÈÀÂŒa ÔŸÈÃÚ⁄¨·S

ÓœÓ ÈÀÀÚ ‰⁄ÙÃÈ ¯ÃÚ⁄¨·S

œ÷ŸaÃÏ ‰Â‰È ÚŸÈÃÚ⁄¨·S

‡Ãz ÏœÚ ‡TÈÃ·ŸcœÈ ÈÃÚ⁄Æ·S

‡Ãz ÏœÚ ‡TÈÃ·ŸcœÈ ÈÃÚ⁄Æ·S

‡Ãz ÏœÚ ‡TÈÃ·ŸcœÈ ÈÃÚ⁄Æ·S

‡Ãz ÏœÚ ‡TÈÃ·ŸcœÈ ÈÃÚ⁄Æ·S

‡Ãz ÏœÚ ‡TÈÃ·ŸcœÈ ÈÃÚ⁄Æ·S

‡Ãz ÏœÚ ‡TÈÃ·ŸcœÈ ÈÃÚ⁄Æ·S

‡Ãz ÏœÚ ‡TÈÃ·ŸcœÈ ÈÃÚ⁄Æ·S

‡Ãz ÏœÚ ‡TÈÃ·ŸcœÈ ÈÃÚ⁄Æ·S

‡Ãz ÏœÚ ‡TÈÃ·ŸcœÈ ÈÃÚ⁄Æ·S

‡Ãz ÏœÚ ‡TÈÃ·ŸcœÈ ÈÃÚ⁄Æ·S

‡Ãz ÏœÚ ‡TÈÃ·ŸcœÈ ÈÃÚ⁄Æ·S

‡Ãz ÏœÚ ‡TÈÃ·ŸcœÈ ÈÃÚ⁄Æ·S

‡Ãz ÏœÚ ‡TÈÃ·ŸcœÈ ÈÃÚ⁄Æ·S

‡Ãz ÏœÚ ‡TÈÃ·ŸcœÈ ÈÃÚ⁄Æ·S

,]באקרוסטיכון אלפביתי[ פיוט שמחברו לא נודע והוא כולל עשרים ושניים טורים      אמר ה' ליעקב:

באותיות חי"ת ונו"ן לא מצא[כשבראש כל טור נמצא פסוק או שבר פסוק מן המקרא המזכיר את יעקב 

.   כל טור מסתיים במילים "אל תירא עבדי יעקב" שמקורן]הפייטן פסוק מתאים וחיבר משפטים משלו

.]ועוד[בישעיה מד, ב 

הבאים.   ]והוא סמל לגאולה, על פי במדבר כד, יז[ כוכבו של יעקב זרח      דרך כוכב: כינוי לעם ישראל כולו.    יעקב:∞  
וירד.   ]על פי ישעיה כז, ו[  בימים שיבואו, בימי הגאולה, יכה יעקב שורש בארצו ולא יצא ממנה עוד לגלות ישרש יעקב:

  זכור ליעקב את שהבטחתזכר זאת ליעקב:.   ]על פי במדבר כד, יט[ מיעקב יצא מושל, מי שרודה בכל האומות      מיעקב:
 כאמור בברכת     טבו אהליך:  מהר להביא את שמחת הישועה ליעקב.   חדות ישועות יעקב:.   ]על פי ישעיה מד, כא[לו 

  ניחוש ועשיית קסמיםנחש:.   ]על פי דברים לג, י[ את חוקיך ילמדו לעם ישראל  יורו משפטיך:.   ]במדבר כד, ה[בלעם 
  מי יוכל לספור את עם ישראל בשל גודלו הרבמי מנה:     .  ]על פי במדבר כג, כא[ עולה ופשע      און:     .  ]על פי במדבר כג, כג[
.]על פי במדבר כג, י[
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ÒŸÏÃ ÁÀÏ ‡ÃÚ⁄È Ô«ÃÚ⁄¨·S

ÚÃzÀ‰ ‰À÷Õ÷ ·ŸÈ ˙»·ÃÚ⁄¨·S

tÀ‡ ‰Â‰È ‰@ŒÈ ˙ÃÚ⁄¨·S

Ã̂eÕÈ ‰ŸÈ ˙«Ú»÷ÃÚ⁄¨·S

˜È Ï«˜ Ï«ÃÚ⁄¨·S

T◊ »pœÓŸÁÀÏ ‰ŸÈÃÚ⁄¨·S

÷À‡ ‰Â‰È ·Œb ˙ŸÈ Ô«‡ÃÚ⁄¨·S

zœzÕ‡ Ô¤ÓŒÏ ˙ŸÈÃÚ⁄¨·S

‡Ãz ÏœÚ ‡TÈÃ·ŸcœÈ ÈÃÚ⁄Æ·S

‡Ãz ÏœÚ ‡TÈÃ·ŸcœÈ ÈÃÚ⁄Æ·S

‡Ãz ÏœÚ ‡TÈÃ·ŸcœÈ ÈÃÚ⁄Æ·S

‡Ãz ÏœÚ ‡TÈÃ·ŸcœÈ ÈÃÚ⁄Æ·S

‡Ãz ÏœÚ ‡TÈÃ·ŸcœÈ ÈÃÚ⁄Æ·S

‡Ãz ÏœÚ ‡TÈÃ·ŸcœÈ ÈÃÚ⁄Æ·S

‡Ãz ÏœÚ ‡TÈÃ·ŸcœÈ ÈÃÚ⁄Æ·S

‡Ãz ÏœÚ ‡TÈÃ·ŸcœÈ ÈÃÚ⁄Æ·S

  צווה על הישועות שיבואוצוה ישועות יעקב:  ירמיה לא, י.   פדה ה':.   ]על פי יחזקאל לט, כה[ השבים מן הגלות      שבות:
רנו שמחה.   ]על פי בראשית כז, כב[ התפילה והשירה מפי יעקב הם באים  קול קול יעקב:.   ]על פי תהלים מד, ה[ליעקב 
תתן.   ]על פי נחום ב, ג[  תפארת יעקב גאון יעקב:.   ]על פי ירמיה לא, י[ שירו בקול שמחה על ישועתו של יעקב  ליעקב:
.]על פי מיכה ז, כ[ם לזרע יעקב את הבטחתך הנאמנה ֵ  קיאמת:
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‡È·‰ Â‰ÈÏ‡

‡ÕÏœiÀ‰ »‰ÃpÀ·œ‡ ¨‡ÈÕÏœiÀ‰ »‰Ãzœ÷Ÿaœ‡ ¨ÈÕÏœiÀ‰ »‰ÃbœÏŸÚÀÈD

aœÓŸ‰ÕÈ ‰TÀ‡ ‡«·ÕÏÕÚ »ÈœÓ ÌÀ÷œÁÈÃa Œc ÔÀÂœÆ„

‡œ÷È‡ ⁄÷ŒpN ¯ÕÏ ‡Ÿ÷Õ‰ ÌÀ‡Õ¨Ï

‡œ÷Èa ‹rÃ÷ ¯ÀÚ Ì«ÏÃÈ ÏÃÈ „Ÿ˙»˜œ‡ÈÕ¨Ï

‡œ÷Èb ÀÂ ÷ÃÈŸÎÃtÕÚ ¯Ãa ÏŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕÆÏ

‡ÕÏœiÀ‰ »‰ÃpÀ·œ‡ ¨‡ÈÕÏœiÀ‰ »‰Ãzœ÷Ÿaœ‡ ¨ÈÕÏœiÀ‰ »‰ÃbœÏŸÚÀÈD

aœÓŸ‰ÕÈ ‰TÀ‡ ‡«·ÕÏÕÚ »ÈœÓ ÌÀ÷œÁÈÃa Œc ÔÀÂœÆ„

‡œ÷È÷ ˙«¯«c ŸÕÚ ÌÈÀ◊ÀÚ »‡T ¯ÕÈÀ¨ÂÈ

‡œ÷È‰ Ãpœa ‡TOÃÚÃ◊ ÏÕÚÀa ¯ŸÒœnÀÀ¨ÂÈ

‡œ÷ÈÂ Ÿ‡Õ‡ ¯«Ú ¯«ÊÀa ¯»ÊŸÓÀŸ̇ÀÆÂÈ

‡ÕÏœiÀ‰ »‰ÃpÀ·œ‡ ¨‡ÈÕÏœiÀ‰ »‰Ãzœ÷Ÿaœ‡ ¨ÈÕÏœiÀ‰ »‰ÃbœÏŸÚÀÈD
aœÓŸ‰ÕÈ ‰TÀ‡ ‡«·ÕÏÕÚ »ÈœÓ ÌÀ÷œÁÈÃa Œc ÔÀÂœÆ„

  פיוט, באקרוסטיכון אלפביתי, שמחברו לא נודע, העוסק באליהו הנביא. לאליהו הנביאאליהו הנביא:

נועד מקום מיוחד בפיוטים של מוצאי שבת, לאור האמונה שהוא מבשרו של המשיח, ובעקבות התחושה

שהחזרה אל ימות החול וטרדותיהם היא הזדמנות להזכיר את הציפייה לגאולה ולבקש את התממשותה.

 מושר במקומות רבים גם לאחר ההבדלה.]"אליהו הנביא... עם משיח בן דוד"[הפזמון החוזר 

.]מלכים-א יז, א[  כאמור בהצגתו הראשונה של אליהו במקרא:  "אליהו התשבי מתושבי גלעד" התשבי...   הגלעדי:∞  
בשר שלום על יד     .  ]מלכים-א יח[  בהריגת נביאי הבעל קנא לשם האל:  לבשר את הגאולה.   במהרה יבוא אלינו:

 בישר לפינחס בן אלעזר הכהן על ברית שלום שנכרתה בינו]המכונה במדרש בשם "יקותיאל"[ משה רבנו      יקותיאל:
 - את פינחס]כגון פרקי דרבי אליעזר, פרק מז[.   בדברים אלה רואה הפייטן - ברוח ספרות חז"ל ]במדבר כה, ב[לבין ה' 

 פינחס שניגש והרג את זמרי כיפר במעשהו זה על חטאוגש ויכפר: ואליהו כדמות אחת, וכך הוא עושה גם בטור הבא.   
 הזיהוי פינחס-אליהו מביא לקביעה שהוא חי שנים רבות, י"ב     דורות שנים עשר:.   ]במדבר כה, יג[של עם ישראל 

.]מלכים-ב א, ח[ את אליהו זיהו על פי הופעתו כ"בעל שיער ואזור עור אזור במתניו"      בעל שער בסמניו וכו':דורות.   
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‡œ÷ÈÊ ÀÚÃÚ ÛÃ·«Ú ÏŸÁ ÈBÃnÀœ¨ÌÈ

‡œ÷ÈÁ ÀÂ ÷Ÿœ÷ŸaÃÓ Úœ‰Ÿb ˙«Èœ÷ŸÓÕÓ ÈŸ«Úœ¨ÌÈ

‡œ÷ÈË ÃÓ» ÏÀËÀÚ ¯ÀÃ̂÷ ¯À¿÷ ÷ÀœÆÌÈ

‡ÕÏœiÀ‰ »‰ÃpÀ·œ‡ ¨‡ÈÕÏœiÀ‰ »‰Ãzœ÷Ÿaœ‡ ¨ÈÕÏœiÀ‰ »‰ÃbœÏŸÚÀÈD

aœÓŸ‰ÕÈ ‰TÀ‡ ‡«·ÕÏÕÚ »ÈœÓ ÌÀ÷œÁÈÃa Œc ÔÀÂœÆ„

‡œ÷ÈÈ ÀÀ̂Ï ‡œÓŸÏ ‡«ˆŸÃÙŸ «÷ÃÁÃ¨˙

‡œ÷Èk œÏŸkŸ‰ »‰»ÏÀ·Y«ÚœÂ ÌÈŸÓ ‡¿ÕÏ ˙ÃgÃÁÃ¨˙

‡œ÷ÈÏ ŸÓÃÚ⁄ «œŸ̇aÀk »ÎYÃÂ „ŸÃ̂tÃÁÃÆ˙

‡ÕÏœiÀ‰ »‰ÃpÀ·œ‡ ¨‡ÈÕÏœiÀ‰ »‰Ãzœ÷Ÿaœ‡ ¨ÈÕÏœiÀ‰ »‰ÃbœÏŸÚÀÈD

aœÓŸ‰ÕÈ ‰TÀ‡ ‡«·ÕÏÕÚ »ÈœÓ ÌÀ÷œÁÈÃa Œc ÔÀÂœÆ„

‡œ÷ÈÒ»Ó À‰ ÂÈTœ÷OœÎ »·ÈŸÓÕ‰œ¨ÌÈ

‡œ÷È ÃÚ⁄À· ‰À‡ÕÓ ÷œgŸÓÕ‚ ÈŸ‰«·œ¨ÌÈ

‡œ÷ÈÒ À‡ »ÁÃÁ⁄‰ ‡»‰ ‰Â‰È ÂÈTÀ‡¤‰¿œÆÌÈ

‡ÕÏœiÀ‰ »‰ÃpÀ·œ‡ ¨‡ÈÕÏœiÀ‰ »‰Ãzœ÷Ÿaœ‡ ¨ÈÕÏœiÀ‰ »‰ÃbœÏŸÚÀÈD

aœÓŸ‰ÕÈ ‰TÀ‡ ‡«·ÕÏÕÚ »ÈœÓ ÌÀ÷œÁÈÃa Œc ÔÀÂœÆ„

‡œ÷ÈÚ Àœ̇Ï „ÈŸ‰œ÷ŸzÃlÕÁÃÓ œgŸÓÕÚ È⁄¨˙«·T

 שלא ירדו גשמים מן     מהיות גשמי מעונים: מיהר.        חש:     .  ]והכוונה לאחאב ונביאי הבעל[ עובדי אלילים      עובדי חמנים:
כלכלוהו:     .  ]מלכים-א יז[ מנוחה מאויביו  נחת:  כמסופר במלכים-א יח, א.  שלש שנים:.   ]מלכים-א יז, א[השמים 

  כמסופר על האלמנה בצרפת, שבזכות ברכת אליהוכד וצפחת:      הירידה לקבר.  לשחת: .   ]שם, פסוק ו[הביאו לו מזון 
  בני ישראל הכמהים לשמועמוסריו הקשיבו כמהים:          . ]מלכים-א יז, טז[שפעו בביתה כד הקמח וצפחת השמן בשנת רעב 
שם, פסוק[ בסיפור הורדת האש בכרמל נענה באש:      .  ]מלכים-א יח, כא[את דברי ה' הקשיבו לאמרי התוכחה של אליהו 

  כינוי לאחד מן הרקיעים.שמי ערבות: מלכים-א יח, לט.    ה' הוא האלהים:  אמרו.   סחו:          . ]לח
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‡œ÷Èt ÀÚ „ÈNÃk ÏÀa ÏŸ¨˙«·«Ë ˙«¯«◊

‡œ÷Èˆ œ ¯ÈŒ‡¤ÓÀÏ ÔŸ‰À÷œÏ ·ÈÕa ·ÀœÚ ÌÈÃ‡ ÏÀÆ˙«·

‡ÕÏœiÀ‰ »‰ÃpÀ·œ‡ ¨‡ÈÕÏœiÀ‰ »‰Ãzœ÷Ÿaœ‡ ¨ÈÕÏœiÀ‰ »‰ÃbœÏŸÚÀÈD

aœÓŸ‰ÕÈ ‰TÀ‡ ‡«·ÕÏÕÚ »ÈœÓ ÌÀ÷œÁÈÃa Œc ÔÀÂœÆ„

‡œ÷ÈpK ‡TJ ›pN ‡Õ˙‡œÏ ÈÃa ‰Â‰ÈŸœ̇ÙŸ‡À¨‰T

‡œ÷ÈÎT ÃÚ ·ÃÒ»Ò ÏÕ‡ ÈÕa ÷œÒŸÚÀ¨‰T

‡œ÷È÷ ŒË ‡`ÀÚÃË ÌÃÚÃÓ Ìœ˙ÈÀÆ‰T»·O» ‰

‡ÕÏœiÀ‰ »‰ÃpÀ·œ‡ ¨‡ÈÕÏœiÀ‰ »‰Ãzœ÷Ÿaœ‡ ¨ÈÕÏœiÀ‰ »‰ÃbœÏŸÚÀÈD

aœÓŸ‰ÕÈ ‰TÀ‡ ‡«·ÕÏÕÚ »ÈœÓ ÌÀ÷œÁÈÃa Œc ÔÀÂœÆ„

‡œz ÷Èœ÷ŸaœÈÚ Ã÷ ÏŸ «Óœz ¨‡TOÃŸ̂ÏœÁÈÕÚ »ÃÈ ÏÀa «„Ã¨‰T«z

zÃ÷ŸÓœÚÈÕÓ »œtœa ÂÈŸ·«Ë ‰T«◊Àa ‰œÓŸ‰Õ¨‰T

ˆ«zœ‡ÈÕÓ »Õ‡⁄ÙÕÏÀÏ ‰ŸÆ‰T«‡

‡ÕÏœiÀ‰ »‰ÃpÀ·œ‡ ¨‡ÈÕÏœiÀ‰ »‰Ãzœ÷Ÿaœ‡ ¨ÈÕÏœiÀ‰ »‰ÃbœÏŸÚÀÈD

aœÓŸ‰ÕÈ ‰TÀ‡ ‡«·ÕÏÕÚ »ÈœÓ ÌÀ÷œÁÈÃa Œc ÔÀÂœÆ„

‡œz ÷Èœ÷ŸaœÈz ÃvœÏÈÕÓ »œtœ‡ È⁄¨˙«ÈT

zŸ·ÃrŸa »VŸ¨˙«·«Ë ˙«¯«◊

zŸ◊ÃnŸÁÕa »ÀœÚ ÌÈÃ‡ ÏÀa ˙«·Ÿˆ«ÓÀ‡Õ÷ ÈÃaÀÆ˙«˙

מלכים-[  בחורב קרא:.   ]המצוטט בהמשך הפיוט[ כאמור במלאכי ג, כג      להשיב לב בנים: שליח.    ציר:   ממונה.  פקיד:
  בנוסף לשם אליהו הוא קרוי גם בשםתשבי על שמו נקרא:.   ]מלכים-ב ב, יא[ כשעלה לשמים  סוסי אש: .  ]א יט, י

 כינוי     אריות: בעזרתו של אליהו נצליח בלימוד, שכן הוא עתיד לבוא ולתרץ כל קושיה ובעיה.    תצליחנו:תשבי.   
לאויבי העם.
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‡ÕÏœiÀ‰ »‰ÃpÀ·œ‡ ¨‡ÈÕÏœiÀ‰ »‰Ãzœ÷Ÿaœ‡ ¨ÈÕÏœiÀ‰ »‰ÃbœÏŸÚÀÈD

aœÓŸ‰ÕÈ ‰TÀ‡ ‡«·ÕÏÕÚ »ÈœÓ ÌÀ÷œÁÈÃa Œc ÔÀÂœÆ„

kÃkÀ‰ ∫·»˙œpÕ‡ ‰À›Îœ÷ È›ÏÕÁÃÏ ÀÎŒ‡ ÌÕ‡ ˙ÕÏœiÀ‰ ‰ÃpÀ·œ                      ¨‡Èמלאכי ג, כג-כד

ÏœÙŸÕ‰ ‰Â‰È Ì«È ‡«a ÈÃbÀÂ Ï«„Ÿ‰Ã¨‡T«p

ÂŸ‰Õ÷œÏ ·ÈÕ‡ ·ÀÚ ˙«·Ãa ÏÀœÂ ÌÈŸÏÕa ·ÀœÚ ÌÈÃ‡ Ï⁄˙«·ÀÆÌ

‡ÕÏœiÀ‰ »‰ÃpÀ·œ‡ ¨‡ÈÕÏœiÀ‰ »‰Ãzœ÷Ÿaœ‡ ¨ÈÕÏœiÀ‰ »‰ÃbœÏŸÚÀÈD

aœÓŸ‰ÕÈ ‰TÀ‡ ‡«·ÕÏÕÚ »ÈœÓ ÌÀ÷œÁÈÃa Œc ÔÀÂœÆ„

‡Ã÷ŸÈVÓ œ÷ ÈŒ‡TÀÙ ‰ÀÀa ÂÈÃÁ⁄¨Ì«Ï

‡Ã÷ŸÈVÓ œ÷ ÈŒpÀÃ̇÷ «Ï ÔÀÂ ¨Ì«ÏŸ‰ŒÁ¤Êœ÷ «Ï ¯ÈÀ¨Ì«Ï

È ‰Â‰ÈŸ·À‡ _VŒÚ ˙Ã· «nÃgÀÆÌ«Ï

‡ÕÏœiÀ‰ »‰ÃpÀ·œ‡ ¨‡ÈÕÏœiÀ‰ »‰Ãzœ÷Ÿaœ‡ ¨ÈÕÏœiÀ‰ »‰ÃbœÏŸÚÀÈD

aœÓŸ‰ÕÈ ‰TÀ‡ ‡«·ÕÏÕÚ »ÈœÓ ÌÀ÷œÁÈÃa Œc ÔÀÂœÆ„

  ראיית אליהו בחלום היא סימן טוב ואשרי מי שזכה לכך.מי שראה פניו:
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∫ÂÈ˙ÂÎ¯·Â ÌÂÈ‰ ˙ÂÏÈÙ˙

·¯Ú „Ú ¯˜Â·Ó



˙ÙÈÏÂ˙ ‰ÈÂÌ Â·¯ÎÂ˙ÈÂ

224



˙ÙÈÏÂ˙ ‰ÈÂÌ Â·¯ÎÂ˙ÈÂ

225

  אמירה זו יסודה בקבלת האר"י והיא פותחת את היום בהודאה לאל על חסדו בהענקת חייםמודה אני:

בכל בוקר מחדש, שכן לפי תפיסת חז"ל השינה היא מעין מצב של מוות זמני, "אחת משישים למיתה"

.]תלמוד בבלי, ברכות נז ע"ב[

  המנהג ליטול ידיים עם היקיצה וקודם לתפילת הבוקר ידוע כבר מן התלמוד הבבלינטילת ידים:

 ויסודו באמונה בכוחם המטהר של המים. הצורך בהיטהרות נובע, כנראה, מראיית],ברכות ס ע"ב[

השינה כמעין מוות זמני, על יסוד הטומאה שבה, ואולי מן העובדה שבשנתו נוגע האדם בחלקי גוף

.]שבת קט ע"א[מוצנעים שאינם טהורים. המנהג ליטול כל יד שלוש פעמים נזכר כבר בתלמוד הבבלי 

 המדברת בנטילת מים בכלי כדי לרחוץ]ברכות ח, ב[ובאשר לביטוי "נטילת ידיים" - מקורו במשנה 

בהם את הידיים, ועם הזמן נתקצר הצירוף.

בעקבות איכה ג, כב-כג:  "חסדי ה' כי לא תמנו, כי לא כלו רחמיו, חדשים לבקרים,[ חסדך הוא גדול      רבה אמונתך:  ∞
.]רבה אמונתך" - בוקר בוקר מתגלים מחדש חסדיו של ה' עם האדם

.]בכלי[ רחיצת ידיים      נטילת ידים:  ∞

¯˜Â·‰ ˙Â‚‰‰

∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ¯˜Â·· ÌÈÈÈÚ‰ ˙ÁÈ˜Ù ÌÚ

¸¯ÓÂ‡ ¯·‚˛¸˙¯ÓÂ‡ ‰˘‡˛

‡ ‰C«Ó⁄œÏ ÈŸÙÀŒ^È‡ ‰@«Ó⁄œÏ ÈŸÙÀŒ^È

ÓŒÏŒÁ _ÃÂ ÈŸiKÀÌ

÷Œ‰ŒÁ¤ÊÃzYÀa œ Èœ÷ŸÓÀœ̇a ÈŸÁŒÓŸÏÀ¨‰

aUÀ‡ ‰¤»ÓÀŒ̇Æ^

∫ÌÈÎ¯·ÓÂ ̈ ÔÈ‚Â¯ÈÒÏ „È ÏÎ ÏÚ ÌÈÓÚÙ ̆ ÂÏ˘ ÌÈÓ ÌÈ˜ˆÂÈ ÆÍÎÏ „ÁÂÈÓ‰ ÈÏÎ· ÌÈÈ„È‰ ̇ ‡ ÌÈÏËÂ ‰ÓÈ˜‰ ÌÚ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀÚ »ÃÏ

ŸËœÏÈÃÈ ˙ÀÈ@œÆÌ
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∫ÌÈÎ¯·ÓÂ ÌÈÈ„È‰ ˙‡ ÌÈÏËÂ ¨‡ÒÎ‰ ˙È·Ó ‰‡ÈˆÈ ¯Á‡Ï

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷ŒÈ ¯ÀÃ̂‡ ¯Œ‰ ˙À‡Àa Ì@ŸÁÀÎŸÓÀ¨‰

·»À «· ‡TŸ·Jœ ÌÈŸ·JœÁ ¨ÌÈ⁄Ï»ÏœÁ ÌÈ⁄Ï»Ïœb ÆÌÈÀÂ È»ÏŸÈÀÚ»„ÃÏ œÙŸÕÎ ÈœqÕÎ ‡Ÿ¨^C«·

÷Œ‡œÈ ÌœtÀÕ̇ÁÃ‡ ŒÁÀÓ „Õ‰ŒÈ «‡ ¨ÌœqÀÕ̇‡ ÌŒÁÀÓ „Õ‰Œ‡ ¨Ìœ‡ ÈŒÙŸ÷ÀÏ ¯Ÿ‰œŸ̇iKÕÂ ÌŸÏÃÚ⁄Ó›„

ÏŸÙÀŒ‡ ̂ È⁄Ùœ÷ »lÀÚÀ‡ ‰ŒÁÀa Æ˙À‡ _»¯ÃzÀÙ«¯ ̈ ‰Â‰È ‰ÕÎ ‡Àa ÏÀ◊ÀÓ» ̄ÃÙŸÏœÏ ‡ÈÃÚ⁄Æ˙«◊

∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â

‡¤‰¿Ã ¨ÈŸ÷ÀÓÀ÷ ‰ŒpÀÃ̇zÀa œË ÈŸ‰ ‰T«‰œÆ‡È

‡ÃzÀ· ‰Ÿ˙‡TÀ‡ ¨dÃzÀÈ ‰ŸÃ̂zYÀ‡ ¨dÃzÀ ‰ŸÙÃÁŸzÀa dœ¨È

ÂŸ‡ÃzÀÓ ‰Ÿ÷ÃnŸa dTŸaYNœÂ ¨ÈŸ‡ÃzÀÚ ‰Àœ̇Ï „ÈœhŸÏÀÓ dœnŒpœÈ

Ï»Ÿ‰ÃÁ⁄Êœa dTÈœÏ ÈŒÚÀœ̇Ï „ÈÀÆ‡«·

kÀÊ ÏŸÓÃ÷ ÔŒ‰ÃpŸ÷ÀÓÀ· ‰ŸaYNœ ‰C«Ó ¨È¸‰@«Ó˛‡ ⁄œÏ ÈŸÙÀŒ¨^È

‡ ‰Â‰È¤‰¿ÃÂ ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Ã¨È

, והיא נאמרת לאחר כל יציאה]ברכות, שם[  מקור הברכה - בשינויים קלים - בתלמוד הבבלי אשר יצר:

]"רופא כל בשר"[מבית הכסא. גוף האדם ותיפקודו הנכון נתפסים אף הם כביטוי לחסד ה'. החתימה 

מדגישה את המימד האוניברסאלי של הקיום האנושי.

, שם היא נזכרת כברכה הראשונה שאומר אדם]ברכות, שם[ יסוד הברכה בתלמוד הבבלי  אלהי נשמה:

כשהוא מקיץ משנתו. הופעתה בסידור לאחר ברכת "אשר יצר" קושרת בין הגוף לנשמה, ורואה בשניהם

גם יחד ביטוי לחסד ה' עם האדם. יתרה מכך: תיפקודו הראוי של הגוף האנושי הוא הבסיס לחיים

רוחניים מלאים.

 אברים סגורים ובתוכם חלל, כגון הלב     חלולים:                 אברים הפתוחים אל החוץ, כגון הפה או אברי ההפרשה.נקבים:  ∞
  הפלאמפליא לעשות:.   ]ויסודו של הביטוי בירמיה יד, כא[  הזכרת ה' על ידי ציון כס מלכותו כסא כבודך:או הקיבה.   

שביצירת גוף האדם כצורתו וכמיבנהו.

"ויפח באפיו[  הכנסת אותה אל גופי נפחתה בי:.   ]ואין כל חטא קדום הרובץ עליה[  מעצם בריאתה       טהורה היא: ∞

לעתיד לבוא:     .  ]אך יש המפרשים על שנת כל לילה ולילה[  לקחתה ביום המיתה לטלה:.   ]]בראשית ב, ז[נשמת חיים" 
  אדון על כל מה שיצר.רבון כל המעשים:     .  ]ויש מפרשים על היקיצה בכל בוקר[עם תחיית המתים 
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k Ô«aXÀ‰ ÏÃnÃÚ⁄◊œ‡ ¨ÌÈ⁄k Ô«„À‰ ÏÃpŸ÷ÀÆ˙«Ó

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃnÃÁ⁄Êœ ¯ÈŸ÷ÀÏ ˙«ÓœÙŸ‚ÀÓ ÌÈXÕœ̇ÆÌÈ

∫ÌÈÎ¯·Ó Ì‰ ÔË˜ ˙ÈÏË ÌÈ˘·ÂÏ ÌÈ¯·‚‰˘ ÈÙÏ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀÚ »ÃÏ

ÓœŸ̂ÂÃˆ ˙œˆÈœÆ˙È

∫¯ÓÂÏÂ ÛÈÒÂ‰Ï ÌÈ‚‰Â‰ ˘È ÔË˜ ˙ÈÏË ÌÈ˘·ÂÏ˘ È¯Á‡

ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ¨^È‡ ‰Â‰È ¤‰¿ÃÂ ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Ã÷ ¨ÈŒzŸ‰ÕÁ ‡⁄·»÷ÀÓ ‰œŸ̂ÂÃˆ ˙œˆÈœ˙È

ÏŸÙÀŒk ^ÈŸ‡œiN »lÃÓŸzœ‰ÈÀa ŸÎÀt ÏŸËTŒ‰ÈÀÂ Ÿ‰ÈM»cODÀÂ ŸÎÃeÀ˙«Œ‰ÈÀÂ ¨ŸÃ̇ÈYÃÓ ‚¢œŸ̂˙«

‰ÃzŸa ˙«È»ÏÀ‡ ¨dÀÓÕÒ ÔŒÏÀÆ‰

ÔÈÏÈÙ˙ ÌÈÁÈÓ Ì‚ ≠ ÏÂÁ‰ ˙ÂÓÈ· ≠ Ì˘Â ¨¯Â·Èˆ· ‰ÏÈÙ˙Ï ˙ÒÎ‰ ˙È· Ï‡ ÌÈÎÏÂ‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï

¸≤± ßÓÚ ¨ÏÈÚÏ ‰‡¯ ÔÈÏÈÙ˙ ˙Á‰ ¯„ÒÏ˛˙ÏÈÙ˙Î ‰ÏÈÙ˙‰ ¯„Ò ˙‡ ÌÈÎÈ˘ÓÓ Ì˙È·· ÌÈÏÏÙ˙Ó‰ Æ

ÆÌÈÈÂÈ˘·Â ÌÈÏ„·‰· Í‡ ¨¯Â·Èˆ‰

 בתורה נצטוו בני ישראל לקשור ציצית בכל כנפי בגדיהם, כדי שתשמש להם כתזכורת תמידית ציצית:

]כלומר: פינות ישרות[. במסורת נקבע שרק בגד שיש לו ארבע כנפות ]במדבר טו, לז-מא[לכל מצוות ה' 

חייב בציצית, שהיא ארבעה חוטים כפולים הקשורים בצורה מיוחדת בארבע פינותיו של הבגד. בשל

חשיבותה המיוחדת של המצוה המליצו לתפור בגד מיוחד בן ארבע כנפות, להטיל בכנפותיו ציציות

בגד זה קרוי בשם "טלית קטן", כדי להבדילו מן הטלית - שגם[וללבוש אותו במשך כל שעות היום. 

]בה יש ציציות - שבה מתעטפים בשעת התפילה.

.]מתוך ראיית השינה כמעין מצב זמני של מוות[ כינוי פיוטי לגוף האדם הישן      פגרים מתים:

מצוות ציצית באה     תרי"ג מצות התלויות בה:   דיוקיה, ההקפדה על כל פרטיה.   דקדוקיה: נחשבת.        חשובה:  ∞

להזכיר לאדם את כל המצוות כולן.
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¯Á˘‰ ˙ÂÎ¯·

 ˙ÒÎ‰ ˙È·· ‰Â˘ ¯„Ò·Â ÊÎÂ¯Ó· ¯ÓÂÏ ÌÂÈÎ ‚Â‰ ˙Â‡·‰ ˙ÂÎ¯·‰ ˙‡¸ßÓÚ ¨˙·˘‰ Í¯Î ‰‡¯

±±∞˛∫‰Ê ¯„Ò·Â ˙È·· Â¯Ó‡ Ô‰ Ô¯Â˜Ó· Í‡ ¨

∫ÌÈÎ¯·Ó ÏÂ‚¯˙‰ ÏÂ˜ ˙‡ ÌÈÚÓÂ˘˘Î

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ¨Ì

‡⁄÷Œ ¯ÀÃ̇Ï ÔÃrŒÎŸÂœa ÈœÈÀÏ ‰Ÿ‰Ã·ŸÁœa ÔÈÕ·» Ì«È ÔÈÕÏ ÔÈÀÈŸÏÀÆ‰

∫ÌÈÎ¯·Ó ÌÈÈÈÚ‰ ˙‡ ÌÈÁ˜ÂÙ˘Î

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀÁL«t ¨ÌÃÚ œÂŸÆÌÈX

∫ÌÈÎ¯·Ó ÌÈ·˘ÈÈ˙ÓÂ ÌÈ¯·‡‰ ˙‡ ÌÈÁ˙ÂÓ˘Î

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ ¨ÌÓÃzœ‡ ¯È⁄ÆÌÈX»Ò

∫ÌÈÎ¯·Ó ÌÈ˘·Ï˙Ó˘Î

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ ¨ÌÓÃÏŸaœÚ ÷È⁄n\œÆÌÈ

∫ÌÈÎ¯·Ó ÌÈÙ˜„ÊÓ˘Î

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ ¨Ìk ÛL«ÊŸÙ»ÙœÆÌÈ

∫ÌÈÎ¯·Ó ı¯‡Ï ‰ËÈÓ‰ ÔÓ ÌÈ„¯ÂÈ˘Î

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ ¨Ì‰ ÚK«¯À‡ÀÚ ıWÃ‰ ÏÃnÀÈœÌÆ

 מובאת סידרה ארוכה של ברכות שאומר האדם מרגע שהוא]ברכות, נז ע"ב[ בתלמוד הבבלי  ברכות השחר:

פוקח את עיניו ועד שהוא יוצא לבית הכנסת. מטרתן של הברכות לתת ביטוי לתחושה, כי גם פעולות

היומיום השגרתיות - כולל אלה של הבוקר הנעשות בהיסח דעת וברשות היחיד - משקפות את מציאות

ה' וחסדו עם האדם. מתקופת הגאונים ואילך הונהג לומר ברכות אלו בציבור, בבית הכנסת, ובסדר אחר.

.]על פי בראשית א, ז[ פורש, שוטח  רוקע:.   ]ויש מפרשים: לב האדם[ תרנגול      שכוי:  ∞



˙ÙÈÏÂ˙ ‰ÈÂÌ Â·¯ÎÂ˙ÈÂ

229

∫ÌÈÎ¯·Ó ˙ÎÏÏ ÌÈÏÈÁ˙Ó˘Î

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ ¨Ì‰ÃnÕÎœÓ ÔÈœŸ̂Ú⁄‚ ÈBÀ·ŒÆ¯

∫ÌÈÎ¯·Ó ÌÈÈÏÚ‰ ˙‡ ÌÈÏÚÂ˘Î

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ ¨Ì÷ŒÚÀ◊ÀÏ ‰œk ÈÀˆ ÏÀkYœÆÈ

∫ÌÈÎ¯·Ó ‰¯Â‚Á‰ ˙‡ ÌÈ¯‚ÂÁ˘Î

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ ¨ÌÊ«‡ÕÈ ¯œ◊Ÿ‡TÕa Ïœ‚ŸÆ‰T»·

∫ÌÈÎ¯·Ó ˘‡¯‰ ˙‡ ÌÈÒÎÓ˘Î

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ ¨ÌË«ÚÕÈ ¯œ◊Ÿ‡TÕa ÏŸœ̇ÙŸ‡ÀÆ‰T

∫ÌÈÎ¯·Ó ÔÎÂ

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 ‰ÕÚÕÈÃ˙» ÈŸÓ»À‰

ÓÕÚÃÙŸÚÃtÀÆÈ

Âœ‰ÈœÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ ̈ ^È‡ ‰Â‰È¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ÷ ̈ »ÈŒzÃbYœÏÈÕa »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‡TÕÆÏ

 עייף, חלש.     יעף:       מקיף, מכתיר.  עוטר: חוגר.        אוזר:                כי הנעליים הם צורך הכרחי לאדם. כל צרכי:  מכוון.   מכין:

  תעשה עמנו.תגמלנו:  כופף, הכנע.   וכף:       עשה שנהיה רגילים, בקיאים.  תרגילנו:  ∞
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 ¯Á˘‰ ˙ÂÎ¯· ı·˜ÈÓ ÍÂ˙· ˙ÒÎ‰ ˙È·· ¯ÓÂÏ ÌÂÈÎ ‚Â‰ ˙Â‡·‰ ˙ÂÎ¯·‰ ˘ÂÏ˘ ˙‡¸Í¯Î ‰‡¯

±±∞ ßÓÚ ¨˙·˘‰˛∫

¸¯ÓÂ‡ ¯·‚˛

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰

‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ¨Ì

÷ŒÚ ‡`À◊ÃœÆÈ«b È

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰

‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ¨Ì

÷ŒÚ ‡`À◊ÃœÚ ÈÀ·ŒÆ„

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰

‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ¨Ì

÷ŒÚ ‡`À◊Ãœ‡ ÈœgÀÆ‰

  שלוש הברכות הפותחות במילים "שלא עשני" נזכרות לראשונה בתלמוד הבבלישלא עשני גוי וכו':

 בשם התנא ר' מאיר: "חייב אדם לברך שלוש ברכות בכל יום, אלו הן: שעשאני ישראל,]מנחות מג ע"ב[

 לומר "שלא עשאני עבד" במקום "שלא]שם[שלא עשאני אשה, שלא עשאני ּבּור", וחכם אחר מציע 

עשאני בור". בתקופת הגאונים הונהג לומר את שלוש הברכות גם בתפילת הציבור, כחלק מברכות

השחר. ברכות אלו מבטאות את תודתו של הגבר המתפלל על הזכות שנפלה בחלקו לקיים מצוות

; העבד נתון למרּות בעליו, ועל]כגון "לא תרצח"[רבות: הגוי חייב על פי היהדות רק בקיום שבע מצוות 

כגון תפילה, שהרי אדוניו רשאי לבקש ממנו לבצע[כן הוא פטור מקיום מצוות התלויות בזמן מסוים 

; גם זמנה של האשה, לפי אותה תפיסה, הוא ברשות בעלה ומוקדש למשפחתה,]באותו זמן דבר כלשהו

ועל כן היא פטורה ממצוות שונות הקשורות בזמן מוגדר, כגון הנחת תפילין. מימי הביניים הונהג

שהנשים אומרות במקביל לברכתו של הגבר: "שעשני כרצונו". בדורות האחרונים, לאור שינויים חברתיים

כגון[שונים, הצמיחו שלוש הברכות פרשנויות אפולוגטיות וכן כמה הצעות לניסוחים אלטרנטיביים 

.]אמירתן על דרך החיוב בלבד: "שעשני ישראל" וכו'

¸˙¯ÓÂ‡ ‰˘‡˛

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰

‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ¨Ì

÷ŒÚ ‡`À◊ÃœÈ«b ÈÀÆ‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰

‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ¨Ì

÷ŒÚ ‡`À◊Ãœ÷ ÈœÙŸÁÀÆ‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰
‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ¨Ì

÷ŒÚÀ◊Ãœk ÈœÆ««ˆY
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  מצוות רבות של התורה עניינן בארץ ישראל ובגידוליה, והן "מצוות התלויותתרומות ומעשרות:

. במקומות שונים מצוה התורה לתת חלקים מן היבול לכהן וללוי או להביאם]ואינן נוהגות בחו"ל[בארץ" 

. הכהנים והלויים זכו בכך משום שאין]ובשנים מסוימות לתת אותם לעני[לירושלים ולאכול אותם שם 

להם נחלה בארץ והם משרתים בקודש בשם הציבור כולו. חז"ל קבעו שמצוות אלה נוהגות ב"כל שהוא

,]ולא בהמה[, כלומר: מה שהוא מאכל האדם ]משנה מעשרות א, א[אוכל, ונשמר, וגידולו מן הארץ" 

שאיננו הפקר ושהוא צומח מן האדמה. משחרב המקדש, וייחוסם של הכהנים והלויים כבר אינו בטוח,

. כך גם מעשר]"תרומת מעשר"[נקבע שמעשר ראשון מותר באכילה לאחר שיפרישו ממנו חלק כלשהו 

שני, שאפשר לפדות אותו בכסף, ואז לאכול אותו. טכס הפרשת תרומות ומעשרות כולל לפיכך את כל

סוגי התרומות והמעשרות שנהגו בזמנו, והוא בא לאפשר בימינו שימוש ביבול. התוצרת החקלאית

שלא הופרשו ממנה מעשרות קרויה בשם "טבל" והיא אסורה בכל שימוש שהוא. בימינו רוב הפירות

והירקות שבחנויות ובשווקים הם בחזקת תוצרת חקלאית שהופרשו ממנה תרומות ומעשרות. הברכה

.]ברכות ו, יד[על הפרשת המעשרות ידועה מן התוספתא 

תרומה אותו חלק אשר נלקח מן היבול והוא יותר מאחוז אחד.        יותר מאחד ממאה:       להבדיל, להניח בצד.  להפריש:  ∞
  בפינה כלשהי של החלק המופרשבצפונו:.   ]דברים יח, ג-ה[  כמות כלשהי שנצטווה בעל היבול לתת לכהן גדולה:

תשעה חלקים  האחוז שהופרש.   והאחד ממאה שנשאר כאן:.   ]ונבחר לשם כך באופן סמלי החלק שבצפון[

ÂÏ ·È·Ò˘ ‰ÓÂ ÔÂÊÓ‰

ÔÂÊÓ‰ ˙˜˙‰

˙Â¯˘ÚÓÂ ˙ÂÓÂ¯˙ ˙˘¯Ù‰

∫ÌÈÎ¯·ÓÂ ¨¯‡˘‰ ÔÓ Ì˙Â‡ ÌÈÏÈ„·Ó ¨˙Â˜¯È‰ Â‡ ˙Â¯ÈÙ‰ ÔÓ „Á‡ ÊÂÁ‡Ó ¯˙ÂÈ ˙ˆ˜ ÌÈÁ˜ÂÏ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ̈ Ì⁄÷ŒcN ̄Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀÏ »Ÿ‰ÃÙŸ÷ÈX

zŸÓ» ˙«Ó»¯ÃÚÃ◊ŸÆ˙«¯

∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈÎÈ˘ÓÓÂ

ÓÃg ‰Œ˙«È ‡»‰ÕÓ ¯Õ‡ŒÁÀÓ „œnÕ‡ÀÓ ‰œ‰ ÔÃk›÷ ÏŒiÕk ÷À‰ ¨Ô‡⁄z ‡»‰ ÈVŸÓ»¯À‚ ‰ŸÏ«„À‰

aœŸ̂Â Æ««ÙŸ‰À‡ŒÁÀÓ „œnÕ‡À÷ ‰Œpœ÷Ÿ‡Ãk ̄ÀÚ Ô‡œz Ìœ÷ŸÚÀÁ ‰⁄ÏÀk ÌÈNÀa ̈ »‰«ÓÃvÃ‰ „ÀÚŒÏŸÔ«È
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÷Œ‰ ÏÃtÕ‰ ˙«¯ÃlÀ‰ ¨»Ï⁄‰ ÈVÕÓ ÌÃÚ⁄◊Õ‰ «˙«‡ ÆÔ«÷‡X ¯À‡ŒÁÀÓ „œnÕ‡À÷ ‰ŒÚ⁄◊œ˙ÈœÂÈ

ÓÃÚ⁄◊Õ‰ Ô«÷‡X ¯⁄z ‡»‰ ÈVŸÓ»¯ÃÓ ˙ÃÚ⁄◊Õz „«Ú Æ¯œ÷ŸÚÀÁ ‰⁄ÏÀk ÌÈNÀ‡ÕlŒa ‰ÃvÃ„

‰ÃzÃÁŸ÷ Ô«zŒ‰ ÏÃtÕ‰ ̇ «¯⁄‰ ÈVÕÓ ÌÃÚ⁄◊Õ÷ ̄ÕœÂ ÆÈŸ‡œ‰ ÌÕÁ ÌÃiÀ·œa ÌÈŸÓÃÚ⁄◊ÕÚ ̄Àœ‰ ̈ È⁄ÈV

‰ÕÓ ÌÃÚ⁄◊ÕÚ ¯ÀœÆÈ

ÆÌ˙Â‡ ÌÈ¯·Â˜ Â‡ ˙„·ÂÎÓ Í¯„· Ì˙Â‡ ÌÈÎÈÏ˘ÓÂ ˙Â¯˘ÚÓ‰Â ˙ÂÓÂ¯˙‰ ˙‡ ÌÈÙËÂÚ

∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ̈ Â‰˘ÏÎ Ú·ËÓ ‰Ê Í¯ÂˆÏ ÌÈ„ÁÈÈÓ ̈ È˘ ̄ ˘ÚÓ· ̇ Â‡„ÂÂ· ÌÈ·ÈÈÁ ̇ Â˜¯È‰ Â‡ ̇ Â¯ÈÙ‰ ̄ ˘‡Î

aÀ‡ _»¯ÃzÀ‡ ¨‰Â‰È ‰¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ¨Ì‡ ⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀÚ »ÃÏ

tœÓ Ô«ÈEÃÚ⁄◊Õ÷ ¯ÕœÆÈ

ÓÃÚ⁄◊Õ÷ ¯ÕœÊ ÈŒÂ ‡»‰ ¨‰ŸÁ‹ÓŸ‰ ¨«÷⁄Ó ‡»‰ ÈVŸÁ‹lÀÚ ÏÃt ÏŸË»¯À‡ ‰ÃÁÃÓ ˙œ‰ ÔÃnÃËŸaÕÚÃ

÷ŒiœÁÃzEœÏ ÈŸÙœÓ Ô«ÈEÃÚ⁄◊Õ÷ ¯ÕœÆÈ

 ÏÂ·È‰ ÔÓ ˙Â¯˘ÚÓÂ ˙ÂÓÂ¯˙ Â˘¯ÙÂ‰ Ì‡ ˜ÙÒ ˘È ¯˘‡Î¸¢È‡Ó„¢ Ì˘· ÈÂ¯˜ ‰ÊÎ ÏÂ·ÈÂ˛ÌÈ˘È¯ÙÓ ¨

ÆßÂÎÂ ¢¯˙ÂÈ ‡Â‰˘ ‰Ó¢ ÚË˜‰ ˙¯ÈÓ‡· ˜¯ Ì˙Â‡

ונקבע מקומם באופן סמלי בחלקה[תשעה אחוזים מן הפירות או הירקות, המצויים עדיין בערימה  כמוהו וכו': 

אותו האחד ממאה:     .  ]במדבר יח, כא-כד[ עשירית מן היבול, שבעל היבול נצטווה לתת ללוי      מעשר ראשון:     .  ]העליון
 עשירית מן המעשר שקיבל     תרומת מעשר:.   ]והוא כבר נעשה בינתיים לחלק מן המעשר הראשון[האחוז שהופרש 

  שהם עשירית מכלל מה שנותר בערימה לאחרעוד תשעה חלקים:.   ]במדבר יח, כה-לב[הלוי, ושהיה עליו לתת לכהן 

 עשירית מן היבול שנצטווה בעל הפירות להביא לירושלים ולאכול שם לפני     מעשר שני:          שהופרש ממנה המעשר. 

.   בשש השנים שבין שנת שמיטה לחברתה נוהגת מצווה זו בשנים הראשונה, השנייה,]דברים יד, כב-כז[ה' בשמחה 

 עשירית מן היבול שנצטווה בעל הפירות לתת לעניים בשנה השלישית והשישית     מעשר עני:הרביעית והחמישית.   

  עוד חמישית מערכווחמשו: תמורת דבר אחר.   ]במקרה שלנו כסף[ נתינת דבר      פדיון:  ∞.   ]שם, כח-כט[לשמיטה 

ומי שפודה מעשר שני חייב להוסיף עוד[ נעשה חולין, יוצא מחזקת קדושה ומותר באכילה      מחלל:     של המעשר.  

]חמישית מערכו.

  בארבע מתוך שש השנים שבין שמיטה לשמיטה הביאו בתקופת המקדש מעשר מן היבולמעשר שני:

 לירושלים,  ואכלו אותו שם בשמחה. משחרב המקדש נהגו לפדות את המעשר הזה]או את תמורתו[

במטבע בעלת ערך נמוך, "שוה פרוטה". כיום נוהגים לייחד לשם כך מטבע בעלת ערך ניכר, כאשר כל

פדיון הנעשה עליה נחשב כאילו הוא מוריד פרוטה מערכה, עד שהיא מאבדת באופן סמלי את ערכה

ואז היא נזרקת, או שמחללים אותה על מטבע אחרת השווה פרוטה.
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‰ÏÁ ˙˘¯Ù‰

∫ÌÈÎ¯·ÓÂ ¨¯‡˘‰ ÔÓ ÌÈÏÈ„·Ó ¨‰˙˘ÈÏ ¯Á‡Ï ‰ÒÈÚ‰ ÔÓ ËÚÓ ÌÈÎ˙ÂÁ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ̈ ‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ̈ Ì⁄÷ŒcN ̄Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀÏ »Ÿ‰ÃÙŸ÷ÈX

ÁÃlÀÓ ‰œ‰ ÔÀÚœqÀÆ‰

Æ˙„·ÂÎÓ ‰¯Âˆ· ÊÂ‚Ï Â‡ ÛÂ¯˘Ï ‚Â‰ ˘¯ÙÂÓ‰ ˜ÏÁ‰ ˙‡

ÈÚ·¯ ÚË ÔÂÈ„Ù

∫¯ÓÂ‡Â ¨‰Ê Í¯ÂˆÏ Â‰˘ÏÎ Ú·ËÓ „ÁÈÈÓ ¨˙ÈÚÈ·¯‰ Â˙˘· ıÚ ÏÚ ÂÏ„‚˘ ˙Â¯ÈÙ ‰„ÂÙ˘ ÈÓ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀÚ »ÃÏ

tœ Ô«ÈEŒËÃ·Y ÚÀÚœÆÈ

 להפריש "חלה" מכל בצק הנעשה מחמשת מיני דגן]במדבר טו, יז-כא[  התורה מצווה הפרשת חלה:

. הפרשת החלה באה כאות של תודה לה'. מן התורה אין שיעור לחלה שיש]כגון חיטה או שעורה[

 מעיסה שיש בה לפחות 1700 גרם של קמח, ויש]כ-27 גרם[להפריש, אך כיום נוהגים להפריש "כזית" 

מלכתחילה נוהגת מצוה זו רק בארץ, כשכל ישראל יושב על אדמתו, אך[בעניין זה גם מנהגים אחרים. 

]חכמים קבעו שהיא תבוצע גם בחו"ל, כדי שלא תישכח.

 אוסרת על אכילת פירות העץ בשלוש השנים הראשונות]ויקרא יט, כג-כה[  התורה פדיון נטע רבעי:

 היא מצווה לפדות בכסף]"נטע רבעי"[. את פירות העץ בשנתו הרביעית ]אז קרוי העץ "ערלה"[לגידולו 

פירות השנה החמישית ואילך מותרים באכילה לאחר[ולהביא את הכסף לירושלים כדי לקנות בו מזון. 

 כיום נוהגים לפדות את פירות השנה הרביעית במטבע מיוחדת לכך]שהופרשו מהם תרומות ומעשרות.

 ואז הם מותרים באכילה.]ראה לעיל בדיון על מעשר שני[

  העץ בשנתו הרביעית.נטע רבעי:  ∞  בצק.   עסה:  ∞
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 לדיון והסבר ראה עמ' 153.     נטילת ידיים ו"המוציא":

  מזמור זה מתאר את רגשות הגולים היושבים בבבל בזוכרם את חורבן ירושלים, והואעל נהרות בבל:

כולל גם שבועה לזכור את ירושלים ובקשה לנקמה מן האויב. הוא נאמר לפני ברכת המזון במרבית

ימי החול, ועדות לכך רק מאז ימי הביניים. כמה מן הפוסקים טוענים שבאמירת המזמור יוצא האדם

ראה אבות ג, ג, שם מגנים "שלושה שאכלו על שולחן אחד[גם ידי חובת אמירת דברי תורה בארוחה 

. באמירת מזמור זה ממלאים גם את התביעה  - שיסודה במזמור עצמו]ולא אמרו עליו דברי תורה"

- לזכור את ירושלים בכל ארוע שיש בו מן השמחה.

 שמחה.]ביקשו מאתנו לשיר שירי[ ושובינו      ותוללינו שמחה: .  ]לשיר[  ביקשו מאתנו שאלונו: ערבי נחל.    ערבים:  ∞

על  כושר הדיבור ילקח ממני.   תדבק לשוני לחכי:      יד ימין המבטאת חוזק תיבש ותאבד את כוחה.   תשכח ימיני:
  יום נפילת העיר.יום ירושלם:  בתחילת כל שמחה שאערוך אזכור את ירושלים.   ראש שמחתי:

‰È˙ÂÎ¯·Â ‰ÁÂ¯‡‰

¢‡ÈˆÂÓ‰¢ ˙Î¯·Â ÌÁÏ ˙ÏÈÎ‡ ÈÙÏ ÌÈÈ„È ˙ÏÈË

∫Ô·Â‚ÈÏ Ì„Â˜ ÌÈÎ¯·ÓÂ ÌÈÈ„È ÌÈÏËÂ ÂÈ‚ÂÒÏ ÌÁÏ ˙ÏÈÎ‡ ÈÙÏ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀÚ »ÃÏ

ŸËœÏÈÃÈ ˙ÀÈ@œÆÌ

∫ÌÈÎ¯·Ó ÌÁÏ‰ ˙ÏÈÎ‡ ÈÙÏ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‰ ¨ÌÃˆ«nœÏ ‡ÈŒÁŒÓ Ìœ‰ ÔÀ‡ÀÆıW

ÏÂÁ ÌÂÈÏ ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯·

ÆÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ˙‡ ÌÈÎ¯·Ó ÌÁÏ ‰· ÌÈÏÎÂ‡˘ ‰ÁÂ¯‡ ¯Á‡Ï

∫ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ÈÙÏ ‰Ê ¯ÂÓÊÓ ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â‰ ˘È ÏÂÁ‰ ˙ÂÓÈ ˙È·¯Ó·

ÚÃ ÏÃ‰⁄a ˙«¯À·Œ÷ ÏÀÈ ÌÀ÷Ã·Ÿb »Ãa ÌÀÎœa ¨»ÈŸÊÀÎŸ‡ »VŒˆ ˙œ ∫Ô«iÚÃÏ

Ú⁄·Tœa ÌÈŸÎ«˙Àz dÀÏœk  »Èœp›˙«¯Õk ∫»Èœ÷ ÈÀ÷ ÌŸ‡Õ·«÷ »»ÏÕc »Èœ·Ÿ÷ ÈVœÂ ̄ ÈŸÏ«˙ÀÏÕ»È

◊œÓŸÁÀ÷ ¨‰œÏ »¯ÈÀÓ »œgœˆ ¯Èœ‡ ∫Ô«iÕ _ÈÀ÷œ‡ ¯ÈŒ÷ ˙œÚ ‰Â‰È ¯ÈÃ‡ ÏÃÓEÃ ˙ÕÎÀ‡ ∫¯œÌ

‡Œ÷ŸkÀÁÕÈ _Ÿ÷»¯ÀÏÀœÌz ¨œ÷ŸkÃÈ  ÁŸÓœÈœz ∫ÈœaEÃÏ ˜Ÿ«÷œÏ ÈŸÁœkœ‡ Èœ‡ ‡¿ ÌŒÊŸkŸÎVœ‡ ¨ÈœÌ

‡ ‡¿ÃÚ⁄ÏŒ‡ ‰ŒÈ ˙Ÿ÷»¯ÀÏÃœÚ ÌÃ◊ ÷‡] ÏœÓŸÁÀœ̇Ê ∫ÈŸÎ›Ï ‰Â‰È ¯œ·ŸÕ‡ È¤‡ Ì«„ÕÌ«È ˙

תהלים קלז
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ÈŸ÷»¯ÀÏÀœ‰ ̈ ÌÀ‡›ÓŸÚ ÌÈXÀÚ »¯ÀÚ »¯Ã‰ „ÃÈŸa „«ÒÀa ∫dÃa ̇À·Œ‰  ÏÃgŸ‡ ̈ ‰@»„Ã÷Ÿ÷ ÈVŒiŸ÷ÃlŒÌ

ÏÀ‡ _Œb ˙ŸÏ»ÓÕ÷ _ŒbÀÓÃÏŸzŸÏ À‡ ∫»Ã÷Ÿ÷ ÈVŒi›Á‡ÕÂ ÊŸœtÕ‡ ıŒÚ ˙›ÏÀÏÃÈœ‡ _Œ‰ ÏÃqÀÏÃ∫Ú

·¯ÚÓ˘ ÌÈÓÈ‰ ¨ÌÈ˘„ÂÁ È˘‡¯ ∫Ì‰ ‰Ï‡ ÌÈÓÈ Æ¢Ï·· ˙Â¯‰ ÏÚ¢ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÈ‡ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÏÂÁ ˙ÂÓÈ·

 ÔÂ˘‡¯ ¯„‡· Â¢ËÂ „¢È ¨Ë·˘· Â¢Ë ¨‰ÎÂÁ ¨ÔÂÂ˘Á¯Ó ˘„ÂÁ ˘‡¯ „ÚÂ ¯ÂÙÈÎ ÌÂÈ¸¢ÔË˜ ÌÈ¯ÂÙ¢˛ÈÓÈ ¨

 ¯ÈÈ‡· „¢È ¨˙Â‡ÓˆÚ‰ ÌÂÈ ¨ÔÒÈ ˘„ÂÁ ÏÎ ¨ÌÈ¯ÂÙ‰¸¢È˘ ÁÒÙ¢˛¨ÌÈÏ˘Â¯È ¯Â¯Á˘ ÌÂÈ ¨¯ÓÂÚ· ‚¢Ï ¨

¯È˘¢ ˙‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰Ï‡ ÌÈÓÈ· Æ‰˘‰ ˘‡¯ ·¯ÚÂ ·‡· Â¢Ë ¨Â· ·¢È „Ú ÔÂÈÒ ˘„ÂÁ ˘‡¯Ó˘ ÌÈÓÈ‰

Æ±∑¥ ßÓÚ  ‰‡¯ ÆÌÈ·ÂË ÌÈÓÈ·Â ˙·˘‰ ÌÂÈ· Ï·Â˜ÓÎ ¨¢˙ÂÏÚÓ‰

Æ±∑µ ßÓÚ ‰‡¯ ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· Í˘Ó‰Ï

‰¯ˆ˜ ÔÂÊÓ ˙Î¯·

 ˜Á„‰ ˙Ú˘·¸Â˙¯Ó˘Ó ÏÚ ÏÈÁ ÔÂ‚Î˛∫‰Ê ÁÒÂ ˜¯ ‰ÏÂÎ ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ÌÂ˜Ó· ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â‰ ˘È 

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ¨Ì ‰ÃfÀ˙«‡ ÔÀÂ »Ÿ‡Œ‰ ˙ÀÏ«ÚÀk Ì‹a «lŸ·»Ë

aŸÁÕa ÔŸÁŒÒŒ·» „ŸÁU⁄Óœa ÆÌÈÀ‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃfÀ‡ ÔŒ‰ ˙Ãk›ÆÏ

Ï ‰C«Ÿ‡ ‰Â‰È ¨^¤‰¿Õ ¨»Èkœ‰ ÈœŸÁÃÏŸzÀ‡ »ŒÁ ıWŒÓŸcÀ·«Ë ‰ÀÁY» ‰À·Àa ¨‰Ÿ˙ÈX

ÂŸÁ ‰T«˙ÃiœÓ» ÌÈÀÂ ÆÔ«ÊŸÚÃk Ï‹lÀ‡ ÌÀÏ ÌÈD«Ó »ŸÓ» ̂Ÿ·ÀÎYœ‡ ÌÈŒ÷ ̇œÓŸÏ ̂ŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

aÀ‡ _»¯ÃzÀÚ ¨‰Â‰È ‰Ã‰ ÏÀ‡ÀÂ ıWŸÚÃ‰ ÏÃnÀÆÔ«Ê

ÁUÕ‰Â‰È Ì ‡¤‰¿ÕÚ »ÈÀÏÕ ̈ »ÈÚÃÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÚ ÏÃnŸÂ ̈ ^ŸÚÃÈ ÏŸ÷»¯ÀÏÃÈœÚ ÌœÂ ̈ ^YÈŸÚÃ‰ ÏÕÎÈÀÏŸ¨^

ÂŸÚÃÓ ÏŸ«ÚŸÂ ¨^ŸÚÃˆ ÏœÓ Ô«iœ÷ŸkÃk ÔŸÂ ¨^E«·ŸÚÃ‰ ÏÃaÃÈœ‰ ˙ÃbÀÂ Ï«„Ÿ‰ÃwÀ‡ ÷«„⁄÷Œ÷  ¯œÓŸ^

  האפשרות לקצר את ברכת המזון בהזדמנויות מיוחדות - כגון פועל שכיר - נזכרתברכת מזון קצרה:

בתלמוד הבבלי, ברכות טז ע"א. הנוסח המוצע כאן הוא נוסח ברכת המזון ליום חול כפי שהוא מובא

 בסידור שחיבר. בעיקרון כולל הנוסח את תמצית כל ארבע]בבל, המאה העשירית[בידי רב סעדיה גאון 

הברכות שבברכה המקובלת.

עלליך:       יעניש אותך מידה כנגד מידה.  ישלם לך את גמולך:       שתהא נשדדת על ידי אויביה.  השדודה:  החריבו!   ערו:
  ברית המילה.ברית:  ∞תינוקייך הרכים.   
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.]כגון ברכות הריח, להלן עמ' 246[ קבוצה של ברכות שהיא חלק מ"ברכות הנהנין"      ברכות הטעם:

יסודה בקביעת התוספתא, ש"לא יטעום אדם כלום עד שיברך, שנאמר 'לה' הארץ ומלואה'. הנהנה מן

. הברכות מבטאות את ההכרה שיש אדון לעולם, המשפיע]ברכות ד, א[העולם הזה בלא ברכה - מעל" 

, ואמירתן]ברכות, פרק ו[לכל חי מטובתו, ועל כך יש להודות. מרבית ברכות הטעם נזכרות כבר במשנה 

כרוכה לא פעם בשאלות הלכתיות שונות: שאלת הקדימות בברכות כאשר מונחים לפני האדם כמה

כגון פיצה, שנחלקו[; שאלת הברכה הראויה למאכלים מיוחדים ]כגון איטריות ופירות[מיני מאכלים 

; שאלת הברכה הראויה על מאכל המורכב משני סוגים]אם ברכתה היא "המוציא" או "מיני מזונות"

 ועוד הרבה כיוצא באלה. בשאלות אלו דנה בהרחבה]כגון פשטידה שיש בה הן קמח הן ירקות[או יותר 

ספרות ההלכה.

 תומך ועוזר.סומך:   יעשה שנירא אותו בכל עת.   ישים יראתו לנגד עינינו:

œÚ ‡TOÀÏÀÓ» ÆÂÈÃÏŸa ˙»ÎÕc ˙ÈÀÂœz „ÃÁ⁄ÊœÏ ¯ÈœÓŸÓ«˜Àa dŸÈÀÓÕ¨»È ·»ŸÕ‡ ‰ŒÈ ˙Ÿ÷»¯ÀÏÃÈœÌ

aŸa Æ·«¯JÀ‡ _»¯ÃzÀ«a ¨‰Â‰È ‰ÕÈ ‰Ÿ÷»¯ÀÏÀÈœ‡ ¨ÌÀÓÕÆÔ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‰ ¨ÌÀ‡Õ‡ ÏÀ·œÓ »ÈÃÏŸkÕ‡Y«a »Õ‡«b »⁄ÏÕ¨»

‰ÃnŒÏŒ‰ _ÃÂ ·«hŸ‰ÃnÕËœ‡ ·È⁄÷Œa ¯ŸÎÀÂ Ì«È ÏÀÓ ‡»‰ Ì«ÈÃaYŒÏ ‰Ÿ‰ÕËÈœÚ ·ÈœnÀÂ ¨»Ÿ‡»‰

Èœ‚ŸÓŸÏÕÏ »ÀÚÃÁ „ÕÂ ÔÀÁŒÒŒÂ „ŸÂWÃÂ ÁŸÁU⁄ÓœÂ ÌÈŸÎÀÆ·»Ë Ï

‰ÀÁU⁄ÓÀÔÈ œÓŸÏ _¿ŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÈ ¨„œ÷ŸzÃaÃ ÁÕÃ̂Ò ÁŒÏÀ‰ Æ‰ÀÁU⁄ÓÀÈ ÔÀ‡œÚ ¯ÈÕÈÕa »ÈÃ¨‰T«z

ÈÃŸ̂ÏœÁÈÃÏ Àa »ŸÎÀc ÏŸÎTÕÈ ¨»ÈÀ◊œÈ ÌÈœ‡YÀÏ «˙ŸŒ‚ŒÚ „ÕÈÕÈ ¨»ÈÀÒœÓ ¯ÈÃÁ⁄ÏÀÓ  ‰œwœaYÕ¨»

Èœ‚ŸÚÃa ¯Ÿ÷«ÁŸ·ÕÚT ÈÀÕ̇È ¨»œ‰ŸÈŒÏ ‰ÀÊ«Ú »ÕÂ ¯ŸÓ«ÒÕÈ ¨_ÃÚ⁄◊ŒÚ ‰œnÀÏ »ŸÓÃÚÃ÷ ÔŸÈ ¨«ÓÀ◊œÌÈ

ÚÀÏÕ÷ »ÈÀÚ ÆÌ«Ï›◊Œ÷ ‰Àa Ì«ÏœÓŸÓ«¯ÀÈ ‡»‰ ÂÈÃÚ⁄◊Œ÷ ‰ÀÚ Ì«ÏÃÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÆÏ

ÌÚË‰ ˙ÂÎ¯·

Æ˙„ÁÂÈÓ ‰Î¯· ÌÈÎ¯·Ó ÌÈ˙Â˘ Â‡ ÌÈÏÎÂ‡˘ ¯·„ ÏÎ ÈÙÏ
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∫‡ÈˆÂÓ‰ ˙Î¯·

 ÌÈÈ„È ÌÈÏËÂ ÂÈ‚ÂÒÏ ÌÁÏ ˙ÏÈÎ‡ ÈÙÏ¸ ¢ÌÈÈ„È ˙ÏÈË ÏÚ¢ ÌÈÎ¯·ÓÂ¸±µ≥ ßÓÚ ‰‡¯˛˛∫ÌÈÎ¯·ÓÂ 

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‰ ¨ÌÃˆ«nœÏ ‡ÈŒÁŒÓ Ìœ‰ ÔÀ‡ÀÆıW

∫˙ÂÂÊÓ ˙Î¯·

 Ô‚„‰ ÈÈÓ ̇ ˘ÓÁÓ ‰˘Ú˘ ‰Ù‡Ó Â‡ ÏÈ˘·˙ ̇ ÏÈÎ‡ ÈÙÏ¸ÌÁÏÓ ıÂÁ˛˙ÂÈ¯ËÈ‡ ̈ ‰È‚ÙÂÒ ̈ ‰‚ÂÚ ÔÂ‚Î ̈

∫ÌÈÎ¯·Ó ¨Ì‰· ‡ˆÂÈÎÂ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀÓ ‡V«a ¨ÌœÈÕÓ ÈŸÆ˙««Ê

∫ÔÙ‚‰ ˙Î¯·

 ÌÈ·ÚÓ ‰˘Ú˘  ÔÈÈ ˙ÈÈ˙˘ ÈÙÏ¸˘Â„È˜Ï „ÚÂÈÓ‰ ÌÈ·Ú ıÈÓ Â‡˛∫ÌÈÎ¯·Ó 

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀt ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈXÃbÀÙŒÆÔ

∫ıÚ‰ È¯Ù ˙Î¯·

∫ÌÈÎ¯·Ó ¨Â„˜Â·‡ Â‡ Ò‚‡ ¨ÁÂÙ˙ ÔÂ‚Î ¨ıÚ‰ È¯Ù ˙ÏÈÎ‡ ÈÙÏ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀt ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈXÀÚÕÆı

∫‰Ó„‡‰ È¯Ù ˙Î¯·

 ˙Â˜¯È ˙ÏÈÎ‡ ÈÙÏ¸ÁÈË·‡ Â‡ ‰· ÔÂ‚Î ¨ÌÈÈ˙˘≠„Á Ú˜¯˜ ÈÏÂ„È‚ ¯‡˘Â˛∫ÌÈÎ¯·Ó 

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀt ‡V«a ¨ÌŸ‰ ÈXÀ‡⁄Ó@ÀÆ‰

∫¢ÏÎ‰˘¢ ˙Î¯·

 ˙Â‡˜˘Ó ˙ÈÈ˙˘ ÈÙÏ¸ÔÈÈÏ Ë¯Ù˛ ÏÈÚÏ ÂÓ˘ ÌÈ‚ÂÒ· ÌÈÏÂÏÎ ÌÈ‡˘ ÌÈÏÎ‡Ó ˙ÏÈÎ‡ Â‡ ¸ÔÂ‚Î

·ÏÁ È¯·„Â ÌÈˆÈ· ¨ÌÈ‚„ ¨¯˘·˛∫ÌÈÎ¯·Ó 

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ÷ ¨ÌŒ‰Ãk› Ïœ‰ŸÈÀa ‰œ·EÀÆ«¯

 בארוחה שבה אוכלים לחם ומאכלים נוספים, מברכים על הלחם בלבד ובזה יוצאים     ברכת המוציא:

ידי חובת הברכה על שאר המאכלים.
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  המקור לאמירת ברכה לאחר אכילה ושתייה הוא דברי התורה "ואכלת ושבעת וברכתברכות אחרונות:

. גם לברכה זו דינים שונים: שאלת שיעור האכילה המינימאלי המחייב ברכה]דברים ח, י[את ה' אלהיך" 

לאחריה, משך הזמן שבו ניתן לברך לאחר האכילה, שאלת הברכה הנאמרת על מאכלים מסוימים,

וכיוצא באלה. גם בכל הסוגיות האלה עוסקת ספרות ההלכה.

, היא קיצור של שלוש הברכות]ברכות מד ע"א[  ברכה זו, המופיעה בתלמוד הבבלי ברכה מעין שלוש:

ראה עמ'[: הברכות על המזון, על ארץ ישראל ועל ירושלים ]ומכאן שמה[המרכזיות של ברכת המזון 

. בימים שונים נוספות בגוף הברכה בקשות המתייחסות לאותם ימים, בעוד שפתיחתה וחתימתה]176

משתנות בהתאם לסוג המאכל שמברכים עליו.

.]על פי זכריה ז, יד ועוד[ ארץ נאה שכל רואיה חומדים אותה      ארץ חמדה: אמצעי הקיום, המזון.        מחיה:  ∞

˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÎ¯·

ÌÈÎ¯·Ó ÌÁÏ ‰· ÂÏÎ‡˘ ‰ÁÂ¯‡ ̄ Á‡Ï Æ˙„ÁÂÈÓ ‰Î¯· ÌÈÎ¯·Ó ÌÈ˙Â˘ Â‡ ÌÈÏÎÂ‡˘ ̄ ·„ ÏÎ ̄ Á‡Ï

 ÔÂÊÓ‰ ˙Î¯· ˙‡¸±∑µ ßÓÚ ‰‡¯˛Æ

˘ÂÏ˘ ÔÈÚÓ ‰Î¯·

 Ô‚„‰ ÈÈÓ ˙˘ÓÁÓ ÈÂ˘Ú‰ ÔÂÊÓ ˙ÏÈÎ‡ ¯Á‡Ï¸ÌÁÏÓ ıÂÁ˛˙Ú·˘Ó È¯Ù ˙ÏÈÎ‡ Â‡ ÔÈÈ ˙ÈÈ˙˘ Â‡ 

 Ï‡¯˘È ı¯‡ Ì‰· ‰Î¯·˙˘ ÌÈÈÓ‰¸‰‡˙ Â‡ ÔÂÓÈ¯ ÔÂ‚Î˛∫ÌÈÎ¯·Ó ¨

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀÚ ¨ÌÃÏ

∫˙ÂÂÊÓ ÏÚ∫ÔÈÈ ÏÚ∫ÌÈÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó ˙Â¯ÈÙ ÏÚ

‰ÃnœÁŸÈÀÂ ‰ŸÚÃ‰ ÏÃkÃÏŸkÀÏÀ‰‰ÃbŒÙŒÂ ÔŸÚÃt ÏŸ‰ ÈXÃbŒÙŒÔ‰ÀÚÕÂ ıŸÚÃt ÏŸ‰ ÈXÀÚÕı

∫„ÁÈ ˙ÂÂÊÓÂ ÔÈÈ ÏÚ

‰ÃnœÁŸÈÀÂ ‰ŸÚÃ‰ ÏÃkÃÏŸkÀÏÀÂ ‰ŸÚÃ‰ ÏÃbŒÙŒÂ ÔŸÚÃt ÏŸ‰ ÈXÃbŒÙŒÔ

ÂŸÚÃz ÏŸ·»Ã‰ ˙ÃrÀÂ ‰CŸÚÃ‡ ÏŒÁ ıWŒÓŸcÀ·«Ë ‰ÀÁY» ‰À·À÷ ¨‰ŒˆTœ˙ÈÀÂ Ÿ‰œŸÁÃÏŸzÀ

ÏÃ‡⁄˙«·ÕÏ »ÈŒ‡¤Î›Ó ÏœtœÈYÀÂ dŸÏœ◊Ÿa›ÚÃÓ œ·»hÀÁU ÆdŒ ÌÀ‡ ‰Â‰È ̈ ‡¤‰¿ÕÚ ̈ »ÈÃÈ Ïœ◊Ÿ‡TÕÏ

ÚÃnŒÂ ^ŸÚÃÈ ÏŸ÷»¯ÀÏÃÈœÚ ÌœÂ ¨^WÈŸÚÃˆ ÏœÓ Ô«iœ÷ŸkÃk ÔŸÂ ¨^C«·ŸÚÃÓ ÏœÊŸaÃÁ⁄Â ^ŸÚÃ‰ ÏÕÎÈÀÏŒÆ^
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·»ŸÕÈ ‰Ÿ÷»¯ÀÏÃÈœÚ Ìœ‰ ̄ ÈÃw›a ÷CœÓŸ‰Õ· ‰TŸÈÀÓÕÂ ̈ »ÈŸ‰ÃÚ⁄ÏÕÏ »ŸÎ«˙ÀÂ dŸ◊ÃnŸÁÕa »Ÿ·œŸÈÀÀd

ÂŸ›Î‡ÃÓ ÏœtœÈYÀÂ dŸœ◊ŸaÃÓ Úœ·»hÀ» ¨dŸ·ÀÎWŸÚ ^ÀÏŒ‰ÈÀa œgHOÀ·» ‰ŸËÀ‰flÆ‰T

∫˙·˘·           ˆY»ÕÂ ‰Ÿ‰ÃÁ⁄ÏœˆÈÕa »Ÿ‰ Ì«ÈÃgÃaÀ‰ ˙ÃfŒ¨‰

  ∫˘„ÂÁ ˘‡¯·ÂŸÊÀÎŸÏ »VŸ·«ËÀa ‰Ÿ‰ ÷‡] Ì«ÈÃÁ›‰ ÷CÃfŒ¨‰

  ∫‰˘‰ ˘‡¯·ÂŸÊÀÎŸÏ »VŸ·«ËÀa ‰Ÿ‰ Ì«ÈÃfœkÀ‰ Ô«¯ÃfŒ¨‰

∫ÌÈÏ‚¯ ˘ÂÏ˘·ÂŸ◊ÃnŸÁÕa »ŸÌ«È

∫ÁÒÙ·     ÁÃ‰ ‚ÃnÃ‰ ˙«vÃfŒ¨‰

∫˙ÂÚÂ·˘·ÁÃ‰ ‚ÃgÀ‰ ˙«Ú»·ÃfŒ¨‰

   ∫˙ÂÎÂÒ·ÁÃ‰ ‚Ãq‹‰ ˙«kÃfŒ¨‰

∫˙¯ˆÚ ÈÈÓ˘·÷ŸÓœÈœÚ È⁄Œ̂‰ ˙WÃÁÃ‰ ‚ÃfŒ¨‰

kœ‡ ÈÃzÀÓ» ·«Ë ‰Â‰È ‰ÕËœÏ ·ÈÃk›Â ¨ÏŸl ‰C«ŸÚ ^Ã‰ ÏÀ‡ÀıW

∫˙ÂÂÊÓ ÏÚ∫ÔÈÈ ÏÚ∫ÌÈÈÓ‰ ˙Ú·˘Ó ˙Â¯ÈÙ ÏÚ

ÂŸÚÃ‰ ÏÃnœÁŸÈÀÆ‰ÂŸÚÃt ÏŸ‚ ÈXÃÙŸÀÆdÂŸÚÃt ÏÕ˙«¯Œ‰ÈÀÆ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰a        À‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰

ÚÃ‰ ÏÀ‡ÀıWÚÃ‰ ÏÀ‡ÀıWÚ           Ã‰ ÏÀ‡ÀıW

ÂŸÚÃ‰ ÏÃnœÁŸÈÀÆ‰ÂŸÚÃt ÏŸ‚ ÈXÃÙŸÀÆdÂ         ŸÚÃt ÏÕ˙«¯Œ‰ÈÀÆ

∫„ÁÈ ˙ÂÂÊÓÂ ÔÈÈ ÏÚ

ÂŸÚÃ‰ ÏÃnœÁŸÈÀÂ ‰ŸÚÃt ÏŸ‚ ÈXÃÙŸÀÆd

aÀ‡ _»¯ÃzÀÚ ¨‰Â‰È ‰Ã‰ ÏÀ‡ÀÂ ıWŸÚÃ‰ ÏÃnœÁŸÈÀÂ ‰ŸÚÃt ÏŸ‚ ÈXÃÙŸÀÆd

  יוםיום הזכרון: .   ]על פי ישעיה נח, יא[  חזקנו בבריאות טובה החליצנו: הקרבנות ובית המקדש.    מזבחך, היכלך:

הדין שבו נזכרת כל האנושות לפני ה'.



˙ÙÈÏÂ˙ ‰ÈÂÌ Â·¯ÎÂ˙ÈÂ

240

¢˙Â˘Ù ‡¯Â·¢ ¨‰Â¯Á‡ ‰Î¯·

∫ÌÈÎ¯·Ó ̆ ÂÏ˘ ÔÈÚÓ ‰Î¯· Â‡ ÔÂÊÓ‰ ̇ Î¯· ̇ ‡ Ì‰ÈÏÚ ÌÈÎ¯·Ó ÔÈ‡˘ ‰˜˘Ó Â‡ ÏÎ‡Ó ̇ ÏÈÎ‡ ̄ Á‡Ï

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ ‡V«a ¨ÌŸÙÀÂ ˙«aU ˙«÷ŸÁŒÒŸ«¯ÀÚ ¨ÔÃÏ

kÀÓ ÏÃg ‰ŒaÀ˙‡TÀÏ Ÿ‰ÃÁ⁄a ˙«ÈÀ‰Œ ÌŒÙŒk ÷ÀÁ ÏÀa ÆÈÀÁ  _»¯Õ‰ ÈÀÏ«ÚÀÓœÆÌÈ

˙ÂÎ¯· ¯„Ò

 ÌÚË‰ ˙ÂÎ¯· ≠Æ≤≥∑≠≤≥∂ ßÓÚ ¨ÏÈÚÏ ‰‡¯

‰ÈÈ‡¯‰ ˙ÂÎ¯·

ÆÂÈÈÚ ˙Â‡Â¯˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯·„ ÏÚ Í¯·Ï Ì„‡ ÍÈ¯ˆ˘ Â˜È˙ ÌÈÓÎÁ

 ˙ÂÏÈ‚¯ È˙Ï· Ú·Ë ˙ÂÚÙÂ˙ Â‡ ˜¯· ‰‡Â¯‰¸Â˙ÏÂÚÙ· ˘Ú‚ ¯‰ Â‡ ÏÙÂ ·ÎÂÎ ÔÂ‚Î˛∫Í¯·Ó 

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀÚ ¨Ì›◊ŒÓ ‰ÃÚ⁄◊Õ· ‰Ÿ÷‡VœÆ˙È

 באה ברכה]]י ע"ב[ברכות ו, א [. בתלמוד הירושלמי ]ברכות ו, ח[  ברכה זו נזכרת במשנה "בורא נפשות":

זו כשבחתימתה הזכרה מפורשת של שם ה'.

  להלן מובאות ברכות הנאמרות על ראייה, שמיעה או הרחה של דברים אשר פעמים רבותסדר ברכות:

-  מנקודת מבטו הסובייקטיבית של המברך - הם דברים מיוחדים או דברים הגורמים לו הנאה. על

כן אפשר ששני אנשים שונים ירגישו אחרת באשר לחובה לברך מקצת מברכות אלה.

  צרור ברכות אלה מקיף הן את עולם הטבע והן את המסגרת האנושית-חברתית.ברכות הראייה:

הברכות הקשורות בטבע מדגישות את הפן האוניברסאלי של הבריאה,  ומכוונות את האדם לזהות בהן

את מעשה ידי ה'. הן גם מסייעות לפיתוח החוש האסתטי של האדם ומקנות לחוש זה מעמד הלכתי.

ויש הסוברים כי יש לומר ברכות אלה, לגבי כל תופעה ותופעה, רק אחת לשלושים יום, כדי לשמור על

ייחודן.

. באמירת הברכה נותן]ברכות נד ע"א[  המקור לברכה הוא בתלמוד הבבלי עשה מעשה בראשית:

ראה[המברך ביטוי להכרה שכל תופעות הבריאה הן מעשה ידי ה'. על שמיעת רעם נקבעה ברכה נפרדת 

, אך מי ששמע את הרעם וראה את הברק כאחד, מברך רק "עושה מעשה בראשית".]עמ' 245

  מקור החיּות, מי שכל החיים נובעים ממנו.     חי העולמים:      וצרכיהן.       וחסרונן:  ∞
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∫Í¯·Ó ÔÚ· ˙˘˜ ‰‡Â¯‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀÎ«Ê ¨ÌÕ‰ ¯ÃaŸÂ ˙ÈXŸŒ‡¤ÓÀa Ôœ·ŸÂ «˙ÈXŸiKÀÌ

aŸÓÃ‡⁄ÓÀÆ«¯

∫Í¯·Ó ˙¯Âˆ· Ï˘ ‰ÎÂ¯‡ ‰ÙÂ˜˙ ¯Á‡Ï ÌÈ„¯ÂÈ ÌÈÓ˘‚ ‰‡Â¯‰

‡ ÌÈD«Ó⁄ÃÁŸÏ »À ̈ _‡ ‰Â‰È¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ¨»È ÚÃk ÏÀË ÏœtÀ÷ ‰ŒzEU«‰Àl ÀÆ»

ÂŸ‡œÙ »lœÓ »ÈÀÏÕ÷ ‡œk ‰TÈÃiÀÏ» ¨ÌŸ«÷ÕpX »Àk ‰Ã‰⁄b Ô«ÓÃlÀÂ ¨ÂÈŸ◊œÙŸ˙«˙Õ÷ »ÈŒ·ÃÁ

kŸÓŒÁY⁄·ÕÚÈNT ÈÃÂ ̈ŸÚÕÈÕÓ »ÈŸ‡œk ̇ «¯ÈÃgŒÓŒÂ ÷ŸÎÃiÀÁVÃÂ ̈ŸÈÀÙ »ÈBŸk ̇ «◊»¯Ÿœ÷Ÿ÷ ÈVÀÓÀÈœ¨Ì

ÂŸ‚UŸÏÕk ̇ «lK »ÈÀ‡ÃiÀ‡ ̈ ˙«ÏÕ‡ ÔÈ⁄ÃÁŸÓ »ÃÒŸtœÏ ÌÈNÈŸÏ ̇ «„«‰Ÿ‡ ‰Â‰È ̈ ^¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡ÕÈ

‡⁄˙«·ÕÏ» ¨»ÈŸ·À‡ _VŒ÷ ˙œÓŸÓ ¨^ÃÏŸkÕÚ ¨»Ã‡ ÏÃÁÃÓ ˙Õ‡ŒÏŒ‡ ÛÃÏŸÙÕ‡ È⁄ÏÀÙœÂ ÌÈŸaXÕÈ

·YÀt ̇ «·ŸÚÀÓœ‰ ÌÈÃ ̈ ˙«·«hœqœÂ ÌÈŸœÙŸÏÀ÷ ̇ «‡ŒÚÀ◊œ˙ÈÀÚ œ‡ Ì⁄˙«·ÕÂ »ÈŸÚœnÀÓ Æ»œlŸÙÀœÌÈ

ÓœnœŸ̂ÈUœb ÌŸ‡ÃÏŸzÀ‡ ‰Â‰È ̈ »¤‰¿ÕÓ» ̈ »ÈœaÕÚ ̇ È⁄·Àt ÌÈDŸ˙ÈDÀa ̈ »ŸÚTÀÊ ·ÃŸzÀ·» »Ÿ◊À·ÀÚ

kœÏŸkÃÏŸzÀÓ ̈ »ÕÁŒ‰ ·WœvÃÏŸzÀÓ» »œcŒ·ŒÓ ̄œlÃËŸzÀÓ» ̈ »ÕÁflÏÀÈœÚT ÌœÂ ÌÈŸaUœÂ ÌÈŸŒ‡¤ÓÀœÌÈ

cœlœ˙ÈÀÚ Æ»Ã‰ „ÕpÀÚ ‰⁄ÊÀÁU »»¯⁄ÓŒÂ ^ÈŸÚ ‡¿⁄ÊÀÁ »»·⁄ÒÀÂ ¨^ÈCŸ‡Ãz ÏœhŸ÷Õ‰Â‰È ¨»

‡¤‰¿ÕÏ ¨»ÈÀŒÃ̂Ú ÆÁÃk ÏÕ‡ ÔÕ·À÷ ÌÈXŒtœlÃ‚ŸzÀa ÀÂ ¨»ŸÁ»¯Ã» Ÿ÷ÀÓÀ÷ ‰ŒpÀÙÃÁŸzÀa Ÿ‡ÃtÕ¨»

בראשית[. הקשת, על פי סיפור התורה ]ברכות נט ע"א[ מקור הברכה בתלמוד הבבלי  זוכר הברית וכו':

, היא אות הברית שכרת ה' עם נוח וצאצאיו שלא יהיה עוד מבול על הארץ. ראיית הקשת מביאה]ט, יג

להזכרת הברית הזו.

 ומשוקעת גם בתפילת "נשמת" הנאמרת]ברכות נט ע"ב[  הברכה לקוחה מן התלמוד הבבלי מודים וכו':

. בארץ יבשה כארץ-ישראל הגשם הוא מקור המים]ראה כרך השבת, עמ' 160[בשחרית של שבת 

העיקרי, ומכאן המקום המרכזי שיש בסידור התפילה לתפילות ולתעניות ציבור על עצירת גשמים,

 ולדברי תודה על ירידתם. ברכת "מודים"]בפסח[ ועל הטל ]בסוכות[לתפילות מיוחדות על הגשם 

המובאת כאן נאמרת רק בידי מי שאין לו שדה, אך בעל שדה מברך על ירידת גשמים ברכת "שהחיינו"

.]ראה עמ' 245[, ואם יש לו שותפים בשדה - כגון חברי קיבוץ - מברך "הטוב והמטיב" ]ראה עמ' 246[

 חלקי הגוף שהבדלתם זה מזה.     אברים שפלגת:       חילצת אותנו.   דליתנו: ∞  עומד בדיבורו.    קים במאמרו: ∞
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ÂŸÏÀ‡ Ô«÷⁄÷Œ◊ ¯ÃÓŸzÀa ŸÙœ‰ ¨»ÈÕ‰ ÔÕÂ »„«È Ìœ·ÈÀ‡ »ÎYŒ÷ ˙œÓŸÓ ^ÃÏŸkÕa Æ»À‡ _»¯ÃzÀ‰

‡ ¨‰Â‰ÈÕ‰ ·] ÏÃÆ˙«‡@«‰

 ÏÂ„‚‰ ÌÈ‰ ˙‡ ‰‡Â¯‰¸ÌÈÒÂÈÈ˜Â‡‰ Û‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ ÔÂÎÈ˙‰ ÌÈ‰˛∫Í¯·Ó 

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ÷ ¨ÌŒÚÀ◊À‡ ‰Œ‰ ˙ÃiÀ‰ ÌÃbÀÆÏ«„

∫Í¯·Ó ÔÒÈ ˘„ÂÁ· ÌÈÁ¯ÂÙ È¯Ù ÈˆÚ ‰Â˘‡¯Ï ‰‡Â¯‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ¨Ì ÷ŒÁ ‡`œqÃa ¯ŸÏ«ÚÀk «ÓŸ·» Ì»ÏÀ«· ‡T

aŸÂ ˙«·«Ë ˙«iXŸ‡œÏÈÀÏ ˙«Ÿ‰Ãa ˙«pÀ‰Œa ÌŸÕ‡ ÈÀÆÌ@

∫Í¯·Ó Ô˙ÚÙÂ‰· ˙ÂÓÈ˘¯Ó ˙ÂÈ¯·Â ÌÈ·È‰¯Ó ÌÈˆÚ ¨„ÁÂÈÓ· ÌÈÙÈ Ú·Ë ˙Â‡¯Ó ‰‡Â¯‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ÷ ¨ÌŒkÀÎÀa «l ‰ŸÏ«ÚÀÆ«Ó

 ÏÈ‚¯‰ ÔÓ ‰Â˘ Ì˙¯Âˆ˘ ÌÈÈÁ ÏÚ· Â‡ Ì„‡ ‰‡Â¯‰¸„ÁÂÈÓ· ‰Â·‚ Ì„‡ ÔÂ‚Î˛∫Í¯·Ó 

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀÓ ¨ÌŸ÷ÃpÕ‰ ‰ÃaŸÆ˙«iX

∫Í¯·Ó ÂÈ„ÁÈ Ï‡¯˘ÈÓ ˘È‡ ÛÏ‡ ˙Â‡Ó ˘˘ ‰‡Â¯‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀÁ ¨Ì⁄ÎÃ‰ ÌÀÊTœÆÌÈ

, ובספרות ההלכה נחלקו בשאלת]ברכות ט, ב[  מקור הברכה מצוי במשנה שעשה את הים הגדול:

הגדרתו של "ים" האמור כאן. מכל מקום, אין הכוונה לאגמים ודומיהם.

. ברכה זו נאמרת רק אחת לשנה, ועל]ברכות מג ע"ב[  מקור הברכה בתלמוד הבבלי שלא חסר וכו':

.]קודם שנתנו פרי[אילנות פורחים דווקא 

. ברכה זו מדגימה יפה את מגמת ההלכה לקדש]ברכות נח ע"ב[  מקור הברכה בתלמוד הבבלי שככה לו:

גם את חוש הראייה ואת ההכרה ביופי.

. ברכה זו מבטאת את התפעמות האדם]ברכות נח ע"ב[  מקור הברכה בתלמוד הבבלי משנה הבריות:

למראה גיוונה של הבריאה, או למראה תופעות שאין שכלו יכול להבינן.

. "חכם הרזים" הוא כינוי לה', היודע את]ברכות נח ע"א[  מקור הברכה בתלמוד הבבלי חכם הרזים:

  בורא בריות השונות זו מזו.משנה הבריות: ∞   מי שראוי להודות לו תודות רבות.   אל רב ההודאות:
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∫Í¯·Ó ¨˘„ÁÓ ‰·˘ ˙ÒÎ ˙È· Â‡ ¨Ú˜¯˜‰ ÏÚ ‰ÏÚ˘ ˘„Á ·Â˘È ‰Â˘‡¯Ï ‰‡Â¯‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀÓ ¨ÌÃvœb ·ÈŸ‡ Ï»·ÃÏŸÓÀÀÆ‰

 È„Â‰È ˙Â¯·˜ ˙È· ‰‡Â¯‰¸ÌÂÈ ÌÈ˘ÂÏ˘ Í˘Ó· Â‰‡¯ ‡Ï˘ ¯Á‡Ï˛∫Í¯·Ó 

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷ŒÈ ¯ÀÃ̂‡ ¯ŒŸ̇ÎŒa ÌÃcœÂ ¨ÔÈŸÊÀÂ ÔŸÎœÏŸkÕÏ

‡ŒŸ̇ÎŒa ÌÃcœÂ ¨ÔÈŸ‰ÕÓœ‡ ˙ÈŒŸ̇ÎŒa ÌÃcœÂ ¨ÔÈŸÚB«ÈÃÓ œÒŸtÃk ¯‹ÏŸÎŒa ÌÃcœÂ ¨ÔÈŸÚ ‡»‰Àœ̇„È

ÏŸ‰ÃÁ⁄˙«ÈŸÎŒÏ» ÌŸiKÕ‡ ÌŒŸ̇ÎŒa ÌÃcœa ÆÔÈÀ‡ _»¯ÃzÀÓ ¨‰Â‰È ‰ŸÁÃiÕ‰ ‰ÃnÕœ̇ÆÌÈ

‡ÃzÀb ‰œÏ ¯«aŸÏ«ÚÀ‡ Ì⁄IÀÓ ¨ÈŸÁÃiÕÓ ‰Õœ̇‡ ÌÈÃzÀÏ ·U ¨‰Ÿ÷«‰œÚÈÃÆ ÓŸÎÃÏŸkÕÁ ÏÃiœÌÈ

aŸÁŒÒŒÓ ¨„ŸÁÃiÕÓ ‰Õœ̇a ÌÈŸÁU⁄ÓœaU ÌÈœÓ«Ò ¨ÌÈÕÙ« _ŸÏœÂ ¨ÌÈŸÙ«¯ÕÏ«Á ‡œÓ» ¨ÌÈÃzœ¯È

‡⁄Ó» ¨ÌÈX»ÒŸiKÕ‡ Ì¤»ÓÀÏ «˙œ÷ÈÕÕÚ ÈÀÙÀÓ Æ¯œÎ ÈÀa ^«ÓÃÚÃb ÏŸÓ» ˙«¯»·œÓ«c ÈŒl ‰À¨_

ÓŒÏŒÓ _ÕÓœÓ» ˙ÈŸÁÃiŒÓ» ‰ÃŸ̂ÓœÁÈÃÈ ŸÚ»÷ÀÂ Æ‰ŸŒ‡¤ÓÀ‡ ÔÃzÀÏ ‰Ÿ‰ÃÁ⁄Ó ˙«ÈÕœ̇ÆÌÈ

הסודות שבלב כל אדם ואדם. בניגוד לבשר ודם, הרואה אלפי אנשים כהמון רב וכגוש אחד, יודע ה'

להבחין בייחודו של כל אדם ובערכו. המספר "שש מאות אלף" נקבע ככל הנראה על פי מספרם של

יוצאי מצרים, שהוא סמל למספר גדול של אנשים.

, ולשונה לקוח ממשלי טו, כה: "ויצב]ברכות נח ע"ב[  מקור הברכה בתלמוד הבבלי מציב גבול אלמנה:

גבול אלמנה". עם ישראל, או ארץ ישראל, משולים בברכה זו לאלמנה שרכושה נפגע, אשר ה' מסייע

לחזק ולייצב את גבולה מחדש.

. חלק זה]ברכות נח ע"ב[  מקור חלקה הראשון של הברכה בשינוי קל בתלמוד הבבלי מחיה המתים:

מופנה לכאורה אל הנפטרים ויש בו ביטוי לאמונה שכל חיי האדם - מלידה עד מוות ועד תחיית

]"אתה גיבור" ואילך[המתים - נקבעים על ידי ה' "בדין", מתוך בחינת זכויותיו של האדם. חלקה השני 

"ברוך[, ללא חתימתה ]ראה כרך השבת, עמ' 17[הוא ציטוט מתוך הברכה השנייה של תפילת העמידה 

.]אתה ה' מחיה המתים"

.]כשתעברו לפניו ביום הדין[  מונה אתכם יודע מספר כלכם: ∞ 
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ÌÈÎÏÓÂ ÌÈÓÎÁ ˙ÈÈ‡¯ ÏÚ ˙ÂÎ¯·

∫Í¯·Ó Ï‡¯˘ÈÓ ÏÂ„‚ ÌÎÁ ‰‡Â¯‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ÷ ¨ÌŒÁÀÏÃÓ ˜ÕÁÀÎŸÓÀÏ «˙œ‡VÈÀÆÂÈ

∫Í¯·Ó ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÂ‡Ó ÏÂ„‚ ÌÎÁ ‰‡Â¯‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ÷ ¨ÌŒpÀÃ̇Ó ÔÕÁÀÎŸÓÀÏ «˙Ÿ·À◊ÀÂ ¯ÀÆÌ@

∫Í¯·Ó Ï‡¯˘È ÍÏÓ ‰‡Â¯‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ÷ ¨ÌŒÁÀÏÃÓ ˜œkŸÏ «„«·œ‡VÈÀÆÂÈ

∫Í¯·Ó ÌÏÂÚ‰ ˙ÂÓÂ‡Ó ÍÏÓ ‰‡Â¯‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ÷ ¨ÌŒpÀÃ̇Ó ÔœkŸÏ «„«·Ÿ·À◊ÀÂ ¯ÀÆÌ@

ÌÈÒÈ‰ ˙ÂÎ¯·

 Ï‡¯˘È ÌÚÏ ÌÈÒÈ Â· Â˘Ú˘ ÌÂ˜Ó ‰‡Â¯‰¸‰·¯Á· Ï‡¯˘È ÌÚ ¯·Ú Ì‰·˘ ¨Ô„¯È‰ ˙Â¯·ÚÓ ÔÂ‚Î

 ı¯‡Ï ‰ÒÈÎ‰ ÌÚ¸ÊË ¨‚ Ú˘Â‰È˛˛∫Í¯·Ó 

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ̈ ‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ÷ ̈ ÌŒÚÀ◊À ‰œqœÏ ÌÈÃ‡⁄˙«·Õa »ÈÃnÀ‰ Ì«˜ÃfŒÆ‰

 ÂÏ Ò Â· ‰˘Ú˘ ÌÂ˜Ó ‰‡Â¯‰¸ÂÈ˙Â·‡Ï Â‡˛∫Í¯·Ó ¨ÌÈÎ¯„ ˙Â‡˙Ó Â‡ ˙ÏÂÙÓÓ ‰Ïˆ‰ ÔÂ‚Î ¨

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ÷ ¨ÌŒÚÀ◊ÀÏ ‰œ È¸ÏŸ‡À·œÈØÏŸ‡œnœÈØÏÃ‡⁄˙«·ÃÈ˛

Õa ÒÃnÀ‰ Ì«˜ÃfŒÆ‰

. יש בהן]ברכות נח ע"א[  ארבע הברכות מופיעות בתלמוד הבבלי ברכות על ראיית חכמים ומלכים:

הודאה שהחכמה והכבוד האנושיים גם הם ביטוי לחסדו של ה' עם האנושות כולה, יהודים כנוכרים.

עם זאת, בלשון הברכות נערכת הבחנה כפולה בין עם ישראל לאומות העולם: בני ישראל מכונים בהן

"יראיו", ושאר הבריות - "בשר ודם"; הברכות קובעות שה' "חלק" מחכמתו ומכבודו לבני ישראל, בעוד

שלשאר הבריות הוא רק "נתן" מהם. הצירוף "חלק ... ליראיו" מבטא איפוא קירבה גדולה יותר אל ה'

מאשר "נתן... לבשר ודם", כיוון שהוא עושה את ישראל לשותפים-בכוח עם חכמת ה' וכבודו.

ברכות[ והשנייה מן התלמוד הבבלי ]ברכות ט, א[ הברכה הראשונה לקוחה מן המשנה  ברכות הניסים:
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כגון חומות יריחו[ גם מונה כמה מקומות שבהם נעשו ניסים לישראל ]שם[. התלמוד הבבלי ]נד ע"א

, אך הגדרת "נס" לצורך הברכה האישית תלויה במברך ובתחושותיו.]שנפלו בשעת כיבוש הארץ

. והשווה לעיל, ברכת "עושה מעשה]ברכות ט, ב[  מקור הברכה במשנה שכחו וגבורתו מלא עולם:

.]עמ' 240[בראשית" 

. והשווה מייד להלן, ברכת "דיין האמת".]ברכות ט, ב[ מקור הברכה במשנה  הטוב והמטיב:

, והוא]ברכות ט, ה[ המשנה קובעת ש"חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה"  דין האמת:

ביטוי לרעיון כי כל גורל האדם נובע ממקור אחד, וכי עליו להכיר בזה הן ברגעי שמחה הן ברגעי צער

. "דיין האמת" הוא מי שמשפטו צדק, והאדם]שם ט, ב[וכאב. נוסח הברכה מצוי אף הוא במשנה 

השומע בשורה רעה מצדיק עליו את הדין: כך קבע ה' ואין לערער על החלטתו.

‰ÚÈÓ˘‰ ˙ÂÎ¯·

ÆÂÈÊ‡ ˙ÂÚÓÂ˘˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯·„ ÏÚ Í¯·Ï Ì„‡ ÍÈ¯ˆ˘ Â˜È˙ ÌÈÓÎÁ

∫Í¯·Ó ¨‰¯ÚÒ ÁÂ¯Â ‰Ó„‡ ˙„ÈÚ¯ ¨ÌÈÊÚ ÌÈÓÚ¯ ÚÓÂ˘‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ÷ ¨ÌŒk›‚» «ÁŸÓ «˙T»·ÀÏÕÏ«Ú ‡ÀÆÌ

 ˙Â·ÂË ˙Â¯Â˘· ÚÓÂ˘‰¸Ì‰· ‡ˆÂÈÎÂ ¯„Ú˘ Ì„‡ ˙‡ÈˆÓ ¨Ô· ˙„ÈÏ ÔÂ‚Î˛∫Í¯·Ó 

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‰ ¨ÌÃÂ ·«hŸ‰ÃnÕËœÆ·È

 ˙ÂÚ¯ ˙ÂÚÂÓ˘ ÚÓÂ˘‰¸Ì‰· ‡ˆÂÈÎÂ ÌÈÒÎÓ ˙ÈÓÂ‡˙Ù ‰„È¯È ¨Ì„‡ ˙¯ÈËÙ ÔÂ‚Î˛∫Í¯·Ó 

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀc ¨ÌÃiÃ‰ ÔÀ‡¤ÓŒÆ˙
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, שם נאמר: "מנין שמברכין על]ברכות מג ע"א-ע"ב[ מקור הברכות בתלמוד הבבלי  ברכות הריח:

הריח? שנאמר 'כל הנשמה תהלל יה'. איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו - הוי

אומר זה הריח". אם אין בקיאים בהבחנות השונות בין עץ, שיח ועשב ניתן לברך "בורא מיני בשמים",

. במקצת]ראה עמ' 211[ברכה הכוללת בתוכה את כל סוגי הבשמים, וכך עושים בהבדלה שבמוצאי שבת 

הסידורים מובאת ברכת נוספת, מיוחדת, שיש לברך אותה על ריחו של שמן האפרסמון: "ברוך אתה

ה' ... בורא שמן ערב".

, ויש בה הודאה לה' על שזיכה את המברך להגיע למה]ברכות ט, ג[  מקור הברכה במשנה שהחינו וכו':

שהגיע. פרט לאמירתה של הברכה בהזדמנויות שונות המשמחות את הלב, היא נאמרת באופן קבוע

כגון תקיעת שופר, כניסה לסוכה, הדלקת נר ראשון של חנוכה,[גם בשעת קיום מצוה החוזרת מדי שנה 

, ובהזדמנויות מיוחדות אחרות כגון פדיון הבן וברית מילה.]הדלקת נרות של חג ועוד ועוד

ÁÈ¯‰ ˙ÂÎ¯·

Æ‰‡‰ ÂÏ ˙Ó¯Â‚ Ì˙Á¯‰˘ ÌÈ„ÁÂÈÓ ÌÈ¯·„ ÏÚ Í¯·Ï Ì„‡ ÍÈ¯ˆ˘ Â˜È˙ ÌÈÓÎÁ

 ÌÈÁÈ˘ Ï˘Â ÌÈˆÚ Ï˘ ·ÂË‰ ÌÁÈ¯ ˙‡ ÁÈ¯Ó‰¸Ò„‰Â „¯Â ÔÂ‚Î˛∫Í¯·Ó 

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀÚ ‡V«a ¨Ì⁄Õ̂· ÈŸ◊ÀÓœÆÌÈ

 ÌÈ·˘Ú Ï˘ ·ÂË‰ ÌÁÈ¯ ˙‡ ÁÈ¯Ó‰¸ÚÚ ÔÂ‚Î˛∫Í¯·Ó 

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀÚ ‡V«a ¨Ìœ◊Ÿ·Õ· ÈŸ◊ÀÓœÆÌÈ

 ˙Â¯ÈÙ Ï˘ ·ÂË‰ ÌÁÈ¯ ˙‡ ÁÈ¯Ó‰¸ÔÂÓÈÏ Â‡ ‚Â¯˙‡ ÔÂ‚Î˛∫Í¯·Ó 

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‰ ¨ÌÃ˙«pÕÁÈV ÔÃa ·«Ë ÃtÕÆ˙«¯

 ·˘Ú Â‡ ıÚ ¨È¯Ù ÂÈ‡˘ ·ÂË ÁÈ¯ ÁÈ¯Ó‰¸¯„‚ÂÓ ‡Ï Â¯Â˜Ó˘ Ì˘Â· ÔÂ‚Î˛∫Í¯·Ó 

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀÓ ‡V«a ¨ÌœÈÕ· ÈŸ◊ÀÓœÆÌÈ

ÔÓÊ‰ ˙Î¯·

Â˙È·Ï ÒÎ‰ ¨‰ÂÚ· ‰Â˘‡¯‰ ÌÚÙ· ˘„Á È¯Ù ÏÎÂ‡‰ ¨ÌÂÈ ÌÈ˘ÂÏ˘ Â· ˘‚Ù ‡Ï˘ „È„È ‰‡Â¯‰

∫Í¯·Ó ¨˘„Á ÈÏÎ· ˘Ó˙˘Ó‰ Â‡ ˘„Á „‚· ‰Â˘‡¯Ï ˘·ÂÏ‰ ¨˘„Á‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ÷ ¨ÌŒ‰ŒÁ¤ÈÀÂ »ŸiNŸÓÀÂ »Ÿ‰œbœÚÈÀÏ »ÃfŸÓÃ‰ ÔÃfŒÆ‰
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, אך רשאי אדם לברך ברכה זו גם]ברכות נד ע"ב[  מקור הברכה ודיניה מצויים בתלמוד הבבלי הגומל:

על כל סכנה שניצל ממנה. נהוג לברך ברכת הגומל בתוך שלושה ימים מן הזמן שבו יצא האדם מכלל

על[סכנה, ויש לברך אותה בנוכחות מניין של אנשים. גברים מברכים ברכה זו בדרך כלל בבית הכנסת 

, ונשים יכולות לברכה בבית הכנסת או, במקרה של יולדת, בביתה או בזמן]פי רוב סמוך לעלייה לתורה

הברית. המאזינים למברך נוהגים להגיב על ברכתו ולומר: "אמן. מי שגמלך טוב, הוא יגמלך כל טוב. סלה".

, וברכה זו יש לברך "עובר]תוספתא ברכות ה, ט[  "העושה כל המצוות מברך עליהן" ברכות המצוות:

, כלומר לפני קיום המצווה. כללים אלה חלים על חלק מ"מצוות]תלמוד בבלי מגילה כא ע"ב[לעשייתן" 

בניגוד למצוות "לא תעשה" הדורשות הימנעות[עשה", שהן מצוות הדורשות מן האדם פעולה אקטיבית 

. על ידי אמירת הברכה נוצרת בתודעתו של המברך המודעות לכך שהוא ממלא את צו]מפעולה אסורה

,]ראה עמ' 113[ה'. ברכות נוספות בקבוצה זו נאמרות בהזדמנויות אחרות - כגון הברכה על בדיקת חמץ 

. במקרים חריגים נאמרת]"על השחיטה"[ או ברכתו של מי ששוחט עוף או בהמה ]עמ' 227[לבישת ציצית 

.]ראה עמ' 144 ושם הוסברה החריגה[הברכה לאחר קיום המצוה, כגון הדלקת נרות של שבת 

 על מזוזות]את דברי ה'[  את המצוה לקבוע מזוזה למדו חז"ל מן הכתוב בדברים ו, ט: "וכתבתם מזוזה:

להוציא חדרי[ביתך ובשעריך". להלכה נפסק שיש לקבוע מזוזה בצד ימין בכניסה לכל פתח בבית 

, בשליש העליון של הקורה. במזוזה מצויה מגילת קלף ועליה כתובות שתי הפרשיות "שמע"]שירותים

. המזוזה באה להזכיר דרך קבע את מציאות האל ומצוותיו]דברים יא[ ו"והיה אם שמוע" ]דברים ו[

, ויוחס לה גם כוח המגן מפני כל רע. נוסח]בדומה לציצית הנלבשת כל שעות היום, ראה עמ' 227[

.]]יד ע"א[ברכות ט, ד [הברכה עצמו מצוי בתלמוד הירושלמי 

 לבני אדם שאפשר ואינם ראויים לכך.     לחיבים: המעניק.        הגומל:∞  

ÏÓÂ‚‰ ˙Î¯·

 ‰ÏÁ˘ ÈÓ ¨ÌÈ¯ÂÒ‡‰ ˙È·Ó ‡ˆÈ˘ ÈÓ¸ÔÎÂÒÓ ÈÏÂÁ˛ÌÂÏ˘· ÚÈ‚‰Â ˙ÎÂÒÓ Í¯„· ÍÏ‰˘ ÈÓ ¨‡È¯·‰Â 

∫ÌÈÎ¯·Ó ¨‰„ÏÈ˘ ¯Á‡Ï ‰˘‡Â ¨¯ÈÂ‡· Â‡ ÌÈ· ‰ÚÈÒÓ ÌÂÏ˘· ·˘˘ ÈÓ ¨ÂˆÙÁ ÌÂ˜ÓÏ

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‰ ¨ÌÃÓ«bÕÏ ÏŸÁÃiÀ·œ÷ ¨˙«·«Ë ÌÈŒbŸÓÀÏÃœk ÈÀÆ·«Ë Ï

˙ÂÂˆÓ‰ ˙ÂÎ¯·

ÆÌÈÎ¯·Ó ÔÏ‰Ï ˙ÂÈÂÓ‰ ˙ÂÂˆÓ‰ Ï˘ ÔÓÂÈ˜Ï ÍÂÓÒÂ Ì„Â˜

∫Í¯·Ó ¯„Á Á˙Ù· Â‡ ˙È· Á˙Ù· ‰ÊÂÊÓ Ú·Â˜‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀÌ¨‡ ⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀÏ »œaO›ÚÃ

ÓŸÊ»ÊÀÆ‰
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∫Í¯·Ó ¯Â· ·È·Ò ¯„‚ Â‡ ÔÈÈ· Ï˘ ‚‚Ï ‰˜ÚÓ ‰Â·‰

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ̈ ‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ̈ Ì⁄÷ŒcN ̄Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀÏ »ÃÚ⁄˙«◊

ÓÃÚ⁄Æ‰M

 ˙ÈÎÂÎÊ ÌÈÈÂ˘Ú ÌÈ˘„Á ÌÈÏÎ ÏÈ·ËÓ‰¸Ò˜Ï¯Â„Â Ò˜¯ÈÈÙ ÏÏÂÎ˛¨ÌÈ¯ÎÂ È„È· Â˘Ú˘ ¨˙Î˙Ó Â‡ 

∫Í¯·Ó

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀÚ »ÃÏ

ËŸ·œÏÈÃk ˙ŒÏœ È¸∫Â‡k ÕÏœÌÈ˛Æ

∫ÌÈÎ¯·Ó ¯ÂÈ‚‰ ÒÎËÓ ˜ÏÁÎ ÌÈÏ·ÂË‰ ÌÈ¯‚ ÔÎÂ ‰˙„È ¯Á‡Ï ˙Ï·ÂË‰ ‰˘‡

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷ŒcN ¯Ÿ÷Àa »ŸÓœŸ̂˙«ÀÂ ÂÈŸœ̂eÀÚ »ÃÏ

‰ÃhŸ·œÏÈÀÆ‰

 המצוה לבנות מעקה נאמרת בדברים כב, ח: "ועשית מעקה לגגך", ומטרתה למנוע מכשול     מעקה:

היכול להוות סכנה לציבור ולפרט. חז"ל הרחיבו את חובת עשיית המעקה גם לבורות. אמנם כל חברה

מתוקנת קובעת כללים כעין אלה לשמירה על שלום הציבור, אך בהקשר היהודי מקבלת המצווה תוקף

אלהי. נוסח הברכה ידוע מימי הביניים בלבד.

, להעביר את כלי השלל באש]במדבר לא, כג[  התורה ציוותה, אחרי מלחמת ישראל במדין טבילת כלי:

או במים כדי לטהרם לשימוש בידי בני ישראל. חז"ל קבעו שיש להטביל כלים שנעשו בידי נוכרים

ברכות[ ואף לברך על כך. נוסח הברכה מצוי בתלמוד הבבלי ]או בכל מקור טבעי של מים[במקוה טהרה 

.]נא ע"א

הכוללים את ימי המחזור החודשי[ התורה מצוה את האשה לטבול לאחר ימי נידתה  אשה הטובלת:

. הטבילה - שמטרתה להעביר את האשה ממצב של טומאה לטהרה] נקיים" אחריהם]ימים[ועוד "שבעה 

ובשעת הדחק בכל מקור טבעי[ולהתיר לה לקיים יחסי אישות עם אישּה - נעשית כיום במקוה טהרה 

. לאחר טבילה אחת במים, נשארת האשה לעמוד בהם עד צווארה, מברכת את הברכה, ושבה]של מים

וטובלת. ויש הנוהגות לטבול רק פעם אחת, לפני אמירת הברכה או לאחריה. נוסח הברכה מצוי בתלמוד

.]ברכות נא ע"א[הבבלי 

.]יבמות מו ע"ב[ תהליך הגיור כולל גם טבילה במקוה טהרה. חובת הטבילה הזו נזכרת בתלמוד הבבלי  גר:
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 לדיון וביאור ראה לעיל, עמ' 226.אשר יצר:

  מי שיודע על חולה, במצב המעורר דאגה, רשאי גם לבקש לברך אותו בברכתתפילה על החולה:

. החולים המתברכים]ראה כרך השבת, עמ' 224[החלמה מלאה, בסמוך לקריאת התורה בבית הכנסת 

.]שבת סו ע"ב[נזכרים בברכה זו בשמם ובשם אמם דווקא, בעקבות התלמוד הבבלי 

 ומוחק     ונקה: סולח לעוונות, לפשעים ולחטאים.    נשא עון ופשע וחטאה: שומר, זוכר.    צר:נ סבלן.    ארך אפים:∞  

  כי לך וממך כלכי כל בשמים ובארץ: הגבורה והנצחון.    הנצח:.   ]אך הפסוק במקרא הוא: "ונקה לא ינקה"[אותם 

לא יפלא ממך:ההתנשאות מעל לכל הראשים, מעל המנהיגים והמלכים.     והמתנשא לכל לראש:המצוי ביקום.   
אין דבר שאיננו ביכולתך.

¯ˆÈ ¯˘‡ ˙Î¯·

∫ÌÈÎ¯·ÓÂ ÌÈÈ„È‰ ˙‡ ÌÈÏËÂ ¨‡ÒÎ‰ ˙È·Ó ‰‡ÈˆÈ ¯Á‡Ï

aÀ‡ _»¯ÃzÀ ¨‰Â‰È ‰‡¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‡ ¨Ì⁄÷ŒÈ ¯ÀÃ̂‡ ¯Œ‰ ˙À‡Àa Ì@ŸÁÀÎŸÓÀ¨‰

·»À «· ‡TŸ·Jœ ÌÈŸ·JœÁ ¨ÌÈ⁄Ï»ÏœÁ ÌÈ⁄Ï»Ïœb ÆÌÈÀÂ È»ÏŸÈÀÚ»„ÃÏ œÙŸÕÎ ÈœqÕÎ ‡Ÿ¨^C«·

÷Œ‡œÈ ÌœtÀÕ̇ÁÃ‡ ŒÁÀÓ „Õ‰ŒÈ «‡ ÌœqÀÕ̇‡ ÌŒÁÀÓ „Õ‰Œ‡ ¨Ìœ‡ ÈŒÙŸ÷ÀÏ ¯Ÿ‰œŸ̇iKÕÂ ÌŸÏÃÚ⁄Ó›„

ÏŸÙÀŒ‡ ^È⁄Ùœ÷ »lÀÚÀ‡ ‰ŒÁÀÆ˙

aÀ‡ _»¯ÃzÀÙ«¯ ¨‰Â‰È ‰ÕÎ ‡Àa ÏÀ◊ÀÓ» ¯ÃÙŸÏœÏ ‡ÈÃÚ⁄Æ˙«◊

‰¯ˆ ˙ÚÏ ˙ÂÏÈÙ˙

‰ÏÂÁ‰ ÏÚ ‰ÏÈÙ˙

∫ÂÈÈÁÏ ‰ÎÒ ˘È˘ ‰ÏÂÁ ÏÚ ÂÊ ‰ÏÈÙ˙ ÏÏÙ˙‰Ï ÌÈ‚‰Â‰ ˘È

‡ ‰Â‰È ‰Â‰ÈÕÂ Ì»ÁU ÏŸÁÃÔ»p‡ Œ‡ _WÃtÃÈœÂ ÌŸÁ ·UŒÒŒÂ „Œ‡¤ÓŒ ˙›Õ̂Á ¯ŒÒŒÏ „À‡⁄ÏÀÙœÌÈ

›◊ÕÚ ‡ÀÂ Ô«ÀÙŒ÷ÃÂ ÚŸÁÃhÀ‡ÀÂ ‰ŸÃwÕÆ‰

ÏŸ‰ ‰Â‰È ^ÃbŸlHÀÂ ‰Ÿ‰ÃbŸÂ ‰T»·Ÿ‰ÃzœÙŸ‡ŒÂ ˙WŸ‰ÃpÕÃ̂Â ÁŸ‰Ãk „«‰œÎ È›a ÏÃgÀÓÃÈœ·» ÌÀ‡ÀıW

ÏŸ‰ ‰Â‰È ^ÃnÃÓŸÏÀÎÀÂ ‰Ÿ‰ÃnœŸ̇ÃrÕÏ ‡ŸÎ›Ï ÏŸÆ÷‡]

ÂŸ‡ÃzÀa ‰ŸÈÀ ^EŒÙŒk ÷ÀÁ ÏÃÂ ¨ÈŸÁ»¯Ãk Àa ÏŸ◊Ã‡ ¯œ·» ¨÷ÈŸÈÀk ^E›ÁÃ‚» ŸÏ ‰T»·Ÿ‚ÃcÕÏ

Ï»ŸÁÃfÕÏ» ˜ŸtUÕ‡ ‡¤Â Æ÷«ŸÈ ‡¿œtÀÏÕÓ ‡œnŸk ^Àc ÏÀ·À·» ¯ŸÈÀ ^EŒÙŒk ÷ÀÁ ÏÀÆ È

שמות לד, ו

 דברי הימים-א כט, יא
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ÏÀÎÕÈ ÔŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ‰ ¨^ÈÀ‡Õ‰ ÏÃpŒ‡¤ÓÀ‡ ÔÃ‰ ·ÀÁU⁄Óœ‰ ¨ÌÈÀÙ«¯ÕÏ ‡ŸÎÀz ÏÃÁ⁄‡»ÏÕÈ

ÚÃnŸ‰ ^ÃwŸ·«¯œÚ ÌÈÃ÷ „ÃÚ⁄‰ ÈVÃnÀÂŒÂ ¨˙Ÿ‰ÃÓŸÁÃaÕÓ ÷À˙» ¯«ÊŸÚÀÏÀÏ ‰œÂ ¨ÂÈ@ÈDÈŸ‰Ã‡«bÕÏ

ÓœgÃÁÃÁ ̇⁄ÒœÂ ̈ ÂÈ@ÈŸ‰ÃnÃvœÓ ÏÈœnÀÂŒ ̇ÃÙŸÚ ̇ «÷⁄·À‡ ̈ ÂÈ@ÃzÀÙ«¯ ‰Õ ‡Œ‡¤ÓÀ÷ ÆÔŸÏÃÓ ÁÃtYÕ‡

ÂÃ‡⁄Î»¯À˙» ‰ŸÚÀÏÀa ‰ŸÁ ·]ŒÒŒÂ „ÃÁ⁄œÈÀÂ ‰ŸÁŒÓŸÏÀ‰

¸¯·‚Ï˛ ∫ÏŸŒÙŒ ÷¸˙ÈÂÏÙ Ô· ÈÂÏÙ˛Â ¨Ÿz ‡¿Õ „VÃÙŸÏ «÷ÃgŸÏ«‡ÀÂ Æ‰Ÿœ̇nÀÏÕÁU ‡⁄ÓœÚ ÌÈÀÏÀÂÈ

ÏŸ‰ÃÁ⁄ÏœÏ» «ÓÈŸtUŸÏ «˙«‡Ÿ‰ÃÁ⁄ÊœÏ» «˜ÈŸ‰ÃÁ⁄k «˙«Èœk Ô«ˆYÀ·«¯O ÏÀÂ ÂÈŸ‰«‡⁄·ÀÂ ¨ÂÈŸÈÕ»‡T

ÏŸÙÀŒÊ ̂ ÈŸÎ‹˙«iÀÂ ÂÈŸœ̂˙«˜EÀÂ ̈ ÂÈŸÃ̇÷ŸÏœa _ÈœÓŸÈ ̇ «Ï»ˆÀk ÌÀÁ ÏÃhŸ˙«‡ÀÂ ̈ ÂÈŸÈœÎŸaŸÁU »÷⁄ÓŒ^È

‡Œk ˙ÃÚÃÒŸÓ ^ÕÚÀÏÀÂ ¨ÂÈŸœ̇÷ŸÏÃ‡»ÙY «Ï ÁÀ÷ ‰ŸÏÕÓÀ‡»ÙY ‰Ã‰ ˙ÃpŒÙŒ‡»ÙY» ÷Ã‰ ˙Ã¨Û»b

˙»ŸÁÃcÕk ÷ÃpŒ÷Œ ¯ŸÙY ÆÂÈT»ÚÀ‡Õ‰ »ÃgÕÂ ÌŸÕÙTÕ÷«‰ ‡œÚÈÕÂ »ŸœeÀ÷ÕÚÀk ‰œz ÈŸ‰œlÀÕ̇»

‡ÃzÀÂ ̈ ‰Ÿ‰ÃÚ⁄ÏŒ‡»ÙY ‰À÷ ‰ŸÏÕÓÀÏ ‰ŸÎÀÓ ÏÃÚ ̇ «kÃnŸa ̂ÕÈ ̇ Èœ◊Ÿ‡TÕ·» ÏœÙŸÏ ËTŸ¸Ô· ÈÂÏÙ

˙ÈÂÏÙ˛‡»ÙY ¨À÷ ‰ŸÏÕÓÀÏ ‰œÓYÃ‡ Á¢Õ·À÷» ÂÈTŸÒÀ‚ ‰¢œÏ ¨ÂÈ@ÈŸtUÕk «˙«‡ ‡ŸÁœÊŸiNÀ»‰

ÓŒÏŒÈ _ŸÓ ‰@»‰ÕÁÀÏŸÎ» «ÈŸÓœÈYÀ‰ ÌÃpŸ·œ‡ÈÀÓ ‰œvÀÚUŸzÀÏ ¨dŸ‰ÀÓ «˙«‡ ÌÈNÕÁÀÏŸ«È

Ï»Ÿ‰Ã‡⁄È „«Ú _ÈXŸÓÕÁ ÈÃiÀk ÂÈŸ÷ ÈBŒiÃÚ⁄·›Ï „Ÿa ^Ÿ‡Ã‰⁄·À·» ‰ŸÈœ‡YÀÂ Æ‰Ÿœ̇zÕÁ «Ï ÔÃiœ÷ ÌÈŒÏ

ÁU⁄ÓœÁ ̈ ÌÈÃiœ÷ ÌÈŒa ÏŸÁ ̈ ˙»‡ÈXÃiœ÷ ÌÈŒ÷ ÏÀÁ ̈ Ì«ÏÃiœ÷ ÌÈŒa ÏŸÎTÀk ̈ ‰ŸÎDŸœ̇ ·È¸· ̈ ‚ ÈÏ˘Ó˛

kœ‡ È›È _WÀÓœ÷» ÌÈŸÁ ˙«ÃiœÂ ÌÈŸ÷ÀÒ«È Ì«ÏœÏ »ÙÈÀ‡ ¨_ÀÓÕÒ ÔŒÏÀÆ‰

¸‰˘‡Ï∫˛Ï ŸŒÙŒ ÷¸˙ÈÂÏÙ ̇ · ̇ ÈÂÏÙ˛Â ̈Ÿz ‡¿Õ „VÃÙŸ÷ÀÏ dÃgŸÏ«‡ÀÂ Æ‰Ÿœ̇nÀÏÕÁU ‡⁄ÓœÚ ÌÈÀÏŒ‰ÈÀ

ÏŸ‰ÃÁ⁄ÏœÓÈÀÏ» dŸtUŸ˙«‡ÀÏ dŸ‰ÃÁ⁄ÊœÏ» dJÈŸ‰ÃÁ⁄˙«ÈÀk dœk Ô«ˆYÀ·«¯O ÏŒ‰ÈÀÂ Ÿ‰«‡⁄·Œ‰ÈÀ¨

כינוי[ אל השאול      לשאולה:רפואה.    ארוכה: .   ]כינוי פיוטי למוות[  בור שחת:       מביא מרפא.  המחבש מזור ותעלה:

ותחדש כנשר נעוריו: מידת הרחמים תתגבר על מידת הדין.        ויכבשו רחמיך את כעסך:  לחזקו.   להחזיקו:.   ]למוות
  הוא מניין אברי הגבר עללרמ"ח אבריו / שס"ה גידיו:     .  ]והדימוי בעקבות תהלים קג, ה[יחזור לכוחו כבימי נעוריו 

 לפי המסופר במלכים-ב כ הוסיף ה' לחזקיהו חמש עשרה שנות חיים כשהיה על ערש כחזקיהו:     פי ספרות חז"ל.  

 לפי המסופר בבמדבר יב הוכתה מרים בצרעת והבריאה לאחר שהתפלל בעדה     כמרים:דווי, בעקבות תפילה שהתפלל.   

.]בבקשתו: "אל נא רפא נא לה"[משה אחיה 
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ÂŸÈÕÏ »‡TŸÙÀŒÊ ̂ ÈŸÎ‹˙«iŒ‰ÈÀÂ Ÿœ̂˙«˜EŒ‰ÈÀÂ ̈ŸÃ̇÷ŸÏœa _ÈœÓŸÈ ̇ «Ï»ˆÀk ÌÀÁ ÏÃhŸ˙«‡Œ‰ÈÀÂ ̈ŸÈœÎŸaŸ»÷

ÁU⁄ÓŒ‡ ̂ ÈŒk ̇ÃÚÃÒŸÓ ̂ÕÚÀÏŒ‰ÈÀÂ ̈Ÿœ̇÷ŸÏÃÏ ÁÀ‡»ÙY dÀ÷ ‰ŸÏÕÓÀ‡»ÙY ‰Ã‰ ̇ÃpŒÙŒ‡»ÙY» ÷Ã˙

‰Ã˙» ̈ Û»bŸÁÃcÕk ÷ÃpŒ÷Œ ̄Ÿ‰ÈW»ÚÀÙY ÆÀ‡Õ‰ »ÃgÕÂ ÌŸÕÙTÕ÷«‰ ‡œÚÈÕÂ »ŸœeÀ÷ÕÚÀk ‰œz ÈŸ‰œlÀÕ̇»

‡ÃzÀÂ ¨‰Ÿ‰ÃÚ⁄ÏŒ‡»ÙY ‰À÷ ‰ŸÏÕÓÀÏ ‰ŸÎÀÓ ÏÃÚ ˙«kÃnŸa ^ÕÈ ˙Èœ◊Ÿ‡TÕ·» ÏœÙŸÏ ËTŸ¸˙ÈÂÏÙ

˙ÈÂÏÙ ˙·˛‡»ÙY ¨À÷ ‰ŸÏÕÓÀÏ ‰ŸÎÀ‡ ÏÕ·À‰ÈWÀÂ Ÿ‚œ‰ÈCÈÀÏ ¨ŸtUÕ˙«‡ ‡Àk dŸÁœÊŸiNÀÓ »‰ŒÏŒ_

ÈŸÓ ‰@»‰ÕÁÀÏŸÎ» «ÈŸÓœÈYÀ‰ ÌÃpŸ·œ‡ÈÀÓ ‰œvÀÚUŸzÀÏ ¨dŸ‰À˙«‡ ÌÈNÀÓ dÕÁÀÏŸÈÀÏ» dŸ‰Ã‡⁄_ÈX

È „«ÚŸÓÕÁ ÈÃiŒ‰ÈÀk Ÿ÷ ÈBŒzÃÚ⁄·›Ï „Ÿa ̂Ÿ‡Ã‰⁄·À·» ‰ŸÈœ‡YÀÂ Æ‰Ÿœ̇zÕÏ ÔÀÁ dÃiœ÷ ÌÈŒÁU Ï⁄Óœ¨ÌÈ

ÁÃiœ÷ ÌÈŒa ÏŸÁ ¨˙»‡ÈXÃiœ÷ ÌÈŒ÷ ÏÀÁ ¨Ì«ÏÃiœ÷ ÌÈŒa ÏŸÎTÀk ¨‰ŸÎDŸœ̇ ·È¸· ¨‚ ÈÏ˘Ó˛k œÈ

‡›È _WÀÓœ÷» ÌÈŸÁ ˙«ÃiœÂ ÌÈŸ÷ÀÒ«È Ì«ÏœÏ »ÙÈÀ‡ ¨_ÀÓÕÒ ÔŒÏÀÆ‰

‰ÏÂÁ‰ Ì˘ ÈÂÈ˘

ÌÈÙÈÒÂÓ ‰Ê ‰¯˜Ó· Æ˘„Á Ì˘Ï ‰ÏÂÁ‰ Ì˘ ˙‡ ÛÈÏÁ‰Ï ÌÈ‚‰Â‰ ˘È ¨ÌÈ˘Â‡ ÌÈÏÂÁ Ï˘ ‰¯˜Ó·

∫‰‡·‰ ‰ÏÈÙ˙‰ ˙‡ ‰ÏÂÁ‰ ÏÚ ‰ÏÈÙ˙‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡Ï

¸¯·‚Ï˛∫Â Ÿ‡Ã‡ Ûœ Ìœ‚ŸÊÃÚ ¯ÀÏÀa ÂÈŸ·Õc ˙ÈœÈŸ^

‰ÃvŒ÷ ˜CŒiÀÓ ˙»ÓÕÁflÏœÊ ÈŒÂ ¨‰Ÿ‰œpÕ‰

˙«aUÕ‰ »ÈÃwŸ÷«„œ‡ ÌÈÀÓŸÚ »¯Ãc ÏŸ·ÀÌÈX

‰ÃÚY«wœb ÌÈŸÊÃc ¯œ÷ «ÈŒ‡ ÏÀÂ ¨Ì@Ÿ‡ŒÁÀ„

ÓÕ‰Œ÷ Ìœ‰ È»pÃgÕ÷ ¨ÌŒiŸ÷Ã‰ »pÃgÕ÷ ÌŒÏ

‰ÃÏ«ÁŒÂ ¨‰ŸiNÃÓŸc »œ·Ÿ‰ÈVŒÂ ÌŸœ÷ŸzÃpÀ‰

: "ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם ואלו]טז ע"ב[  לפי האמור בתלמוד הבבלי שינוי שם החולה:

". כדוגמא לשינוי שם, המביא לשינוי]= תשובה[, שינוי השם ושינוי מעשה ]=תפילה[הם: צדקה, צעקה 

. בעקבות]בראשית יז, טו[הגורל, מזכיר התלמוד את אשת אברהם העקרה ששמה הוחלף משרי לשרה 

חילוף זה נשתנו גורלה ומצבה והיא ילדה את יצחק. קביעת התלמוד הביאה למנהג להחליף את שמו

של חולה מסוכן, ביטוי לשאיפה האנושית להינצל מן הגורל הרע.

¸‰˘‡Ï∫˛Â Ÿ‡Ã‡ Ûœ Ìœ‚ŸÊÃÚ ̄ÀÏŒ‰ÈÀa Ÿ·Õc ̇ ÈœÈŸ^

‰ÃvŒ÷ ˜CŒzÀÓ ˙»ÓÕÁflÏœÊ ÈŒÂ ¨‰Ÿ‰œpÕ‰

˙«aUÕ‰ »ÈÃwŸ÷«„œ‡ ÌÈÀÓŸÚ »¯Ãc ÏŸ·ÀÌÈX

‰ÃÚY«wœb ÌÈŸÊÃc ¯œ÷ «ÈŒ‡ ÏÀÂ ¨Ì@Ÿ‡ŒÁÀ„

ÓÕ‰Œ÷ Ìœ‰ È»pÃgÕ÷ ¨ÌŒiŸ÷Ã‰ »pÃgÕ÷ ÌŒÏ

‰ÃÏ«ÁÀÂ ¨‰ŸiNÃÓŸc »œ·Ÿ‰ÈVŒÂ ÌŸœ÷ŸzÃpÀ‰
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÷Ÿk «Óœ‡ ÈÃÁÕÂ Æ‡»‰ ̄Ÿ‡œÚ ÌÃ Ï¸Ì„Â˜‰ ÂÓ˘

‰ÏÂÁ‰ Ï˘˛ œ‚ŸÊÃ‰ ¯Ãcœ ÔÈ—Ú Ã Ï¸Ï˘ ˘„Á‰ ÂÓ˘

‰ÏÂÁ‰˛ ‡¿ œ‚ŸÊÃÏ ¨¯ÀÎÕ‡ ÔÃÁÕÂ ‡»‰ ¯Ÿ‡Õ«È

Î» Æ‡»‰Ÿ÷Õ÷ ÌŒpœ÷ŸzÃpÀ÷ ‰Ÿk «ÓÕÔ

Èœ÷ŸzÃpŒb ‰ŸÊÃ‰ ¯ÃcœÓ ÔÈÕÚÀÏÀÓ ÂÈœcœÔÈ

ÏŸÁU⁄ÓœÓ» ÌÈœnœ˙ÈÀÏ ‰ŸÁÃiœÓ» ÌÈœnÃÁ⁄ÏÀ‰

Ïœ‡»ÙYÀ÷ ‰ŸÏÕÓÀÏ ‰Ÿ ¸˙ÈÂÏÙ Ô· ÈÂÏÙ˛¨

ÂŸœ̇÷ŸÏÃÓ ÁŸ‰Õ‡»ÙY ‰TÀ÷ ‰ŸÏÕÓÀ‰

ÂŸÃ̇‡⁄È _ÈXÀÓÀ÷» ÂÈŸ˙«Àa ÂÈœŸÚœÓÈœ¨ÌÈ

Âœ·ÈÃlŒa ‰ŸÈ ·«ËÀÓÀa ÂÈŸÚ ·]›Â ÊŸ÷ÀÌ«Ï

ÓÕÚÃzÀÂ ‰ŸÚÃÏ«Ú „À‡ ÌÀÓÕÒ ÔŒÏÀÆ‰

Ï‡¯˘ÈÏ ‡È‰ ‰¯ˆ ˙Ú

Æ‰¯ˆ ˙Â˙ÈÚ· Ì¯ÓÂ‡Ï ‚Â‰˘ ÌÈ¯ÂÓÊÓ È˘ ÌÈ‡·ÂÓ ÔÏ‰Ï

÷œÏ ¯ÈÃnÃÚ⁄‡ Æ˙«ÏŒrÀÚ ‡ÕÈÃ‡ ÈŒ‰ ÏŒ‰ÀÓ ¨ÌÈXÕ‡ÃÈœÈ ÔÀ·›Ú ‡ŒÊŸ∫ÈX                 תהלים קכא

ÚŒÊŸÓ ÈXÕÚœÚ ¨‰Â‰È Ì›◊Õ÷ ‰ÀÓÃÈœÂ ÌÀ‡À∫ıW

‡ÃÈ ÏœzÕÏ ÔÃ‚U Ë«nŸÏŒ‡ ¨^ÃÈ ÏÀ÷ Ì»›ÓŸ∫^W

÷ŸÓÀk dœ‡ ÈÃÁŒ‰ ˙WœÂ Æ‡ÈŸ‡œÚ ÌÃ Ï¸‰Ó˘

‰ÏÂÁ‰ Ï˘ Ì„Â˜‰ ˛œ‚ŸÊÃ‰ ¯Ãcœ ÔÈ—Ú Ã Ï¸‰Ó˘

‰ÏÂÁ‰ Ï˘ ˘„Á‰˛ ‡¿ œ‚ŸÊÃÏ ¨¯ÀÎÕ‡ ÔÃÁŒ˙W

‰œÂ ‡ÈŸ‡ÕÈÀ‰ dœÎ» Æ‡ÈŸ÷Õ÷ ÌŒpœ÷ŸzÃpÀ‰

÷ŸÓÀk dÕÈ Ôœ÷ŸzÃpŒb ‰ŸÊÃ‰ ¯ÃcœÓ ÔÈÕÚÀÏŒ‰ÈÀ

ÓœcœÏ ÔÈŸÁU⁄ÓœÓ» ÌÈœnœ˙ÈÀÏ ‰ŸÁÃiœÌÈ

Ó»œnÃÁ⁄ÏÀÏ ‰œ‡»ÙYÀ÷ ‰ŸÏÕÓÀÏ ‰Ÿ ¸˙· ̇ ÈÂÏÙ

˙ÈÂÏÙ˛Â ̈Ÿœ̇÷ŸÏÃÓ ÁŸ‰Õ‡»ÙY ‰TÀ÷ ‰ŸÏÕÓÀ‰

ÂŸÃ̇‡⁄È _ÈXÀÓŒ‰ÈÀ÷» Ÿ˙«Œ‰ÈÀa œŸÚœÓÈœ¨ÌÈ

˙»Ÿ·ÃlŒa ‰ŸÈ ·«ËÀÓŒ‰ÈÀa ŸÚ ·]›Â ÊŸ÷ÀÌ«Ï

ÓÕÚÃzÀÂ ‰ŸÚÃÏ«Ú „À‡ ÌÀÓÕÒ ÔŒÏÀÆ‰

  בכל צרה, של הפרט או של הציבור, נהוג לקרוא מזמורי תהלים. אופיים השירי, נושאיהםעת צרה:

וגיוונם של המזמורים נתנו מאז ומתמיד ביטוי לתחושות המתפללים, אשר מצאו בהם אף סעד רוחני

ותקווה. בהוצאות רבות של ספרי תהלים אף ממיינים את המזמורים לפי תפקידיהם האפשריים: מזמורי

, מזמורי תודה ועוד.]על חולה, על פרנסה, על גשמים וכו'[בקשה 

להתמוטט. למוט:  המקדש.   ]"מעלות"[  שיר שהיו הלויים משוררים על מדרגות שיר למעלות:∞  
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‰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∫‰

È ‰Â‰Èœ÷ŸÓÀÓ ^YœkÀÈ ¨ÚT Ïœ÷ŸÓ›‡ ¯Œ ˙ÃÙŸ÷Œ∫^

È ‰Â‰Èœ÷ŸÓÀˆ ¯Õ˙‡Ÿ‡«·» ^ŒÓ ^ÕÚÃzÀÂ ‰ŸÚÃÏ«Ú „À∫Ì

÷œ‰ ¯ÈÃnÃÚ⁄Ó Æ˙«ÏœnÃÚ⁄ÓÃwœ˙‡TO ÌÈœ∫‰Â‰È ^È    תהלים קל                                                    

‡⁄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

  שיר שהיו הלוייםשיר המעלות:   ∞   יכה אותך.יככה:        יעמוד לימינך ויסתיר אותך מפני אויביך.  צלך על יד ימינך:

  ה', אם תזכור את העוונות כדי להעניש את עושיהם, מיאם עונות וכו': המקדש.   ]"מעלות"[משוררים על מדרגות 

  נפשי מקווה ומייחלת לה'נפשי וכו': ייחלתי, קוויתי.    הוחלתי:            כדי שייראו מפניך. למען תורא:יוכל להתקיים?   

  הצלה.פדות:  קווה.   יחל:יותר משומרי המשמרת האחרונה של הלילה המצפים לבוא הבוקר.   
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Í¯„‰ ˙ÂÏÈÙ˙

¯ÈÚ‰ ÔÓ ‡ˆÂÈÏ Í¯„‰ ˙ÏÈÙ˙

∫Í¯·Ó ·Â˘ÈÈÏ ıÂÁÓ Í¯„Ï ‡ˆÂÈ‰

ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ¨^È‡ ‰Â‰È ¤‰¿ÕÂ »ÈÕ‰¿‡Õ‡ È⁄˙«·Õ÷ ̈ »ÈŒÏ«zœÎÈÕÏ »Ÿ÷ÀÂ Ì«ÏŸÃ̇Ÿ̂Úœ»BÈ

ÏŸ÷ÀÂ Ì«ÏŸÃ̇ÎÈXEÕÏ »Ÿ÷ÀÂ ¨Ì«ÏŸÃ̇bœÚÈÕÏ »œÓŸÁ Ê«ÁŒÙŸÕ̂Ï »ŸÁÃiœÏ» ÌÈŸ◊œÓŸÁÀÏ» ‰Ÿ÷ÀÌ«Ï

¸ ∫¯ÓÂ‡ ÌÂÈ Â˙Â‡· Â˙È·Ï ̄ ÂÊÁÏ ÔÂÂÎ˙Ó Ì‡ÂÂ ŸÃ̇Á⁄ÊœÏ »VÈŸ·Õ˙ÈÕÏ »Ÿ÷ÀÌ«Ï˛Â ̈ŸÃ̇vœÏÈÕÓ »œkÃk ÛÀÏ

È«‡ÕÂ ·Ÿa ·V«‡ÃcŒÓ» _WœkÀÓ ÏœÈÕt È‹ÚYÀ‹‰ ˙«iÃnœŸ̇bUŸÏ ˙«÷ÀÏ ‡«·ÀÏ«ÚÀÂ ¨ÌŸœ̇÷ŸÏÃÁ

aŸÎTÀa ‰ŸÓÃÚ⁄◊ÕÈ ‰ÀÂ ̈ »ÈBŸœ̇zŸÕÏ »ŸÁÕÏ» ÔŸÁŒÒŒÏ» „ŸÁU⁄Óœa ÌÈŸÚÕÈŒ·» ̂ ÈŸÚÕÈÕÎ ÈÀ‡«¯ ÏÕ¨»È

ÂŸœ̇÷ŸÓÃz Ï«˜ ÚÃÁ⁄»Õk ¨»Èœ‡ ÈÕÓ«÷ ÏÕÚÃz ŸÙœlÀÂ ‰ŸÃ̇Á⁄‡ Ô»ÀzÀa Æ‰À‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰

Ó«÷ÕÚÃz ŸÙœlÀÆ‰

∫¯ÓÂÏÂ ÛÈÒÂ‰Ï ÌÈ‚‰Â ˘ÈÂ

È ‰Â‰Èœ÷ŸÓÀˆ ¯Õ˙‡Ÿ‡«·» ^ŒÓ ^ÕÚÃzÀÂ ‰ŸÚÃÏ«Ú „À∫Ì

ÂŸÈÃÚ⁄‰ ·SÀÏÃÏ _ŸÂ «kYAÃiœÙŸbŸÓ «· »ÚÃÏŸ‡⁄ÎÕ‡ È¤‰¿œ¨ÌÈ

ÂÃi›Ó‡ŒÈ ¯ÃÚ⁄k ·SÃ‡⁄÷Œ‡T ¯ÀÓ ÌÃÁ⁄Õ‡ ‰¤‰¿œÊ ÌÈŒ¨‰

ÂÃiœ÷ ‡TOÕ‰ ÌÃnÀ‰ Ì«˜ÃÓ ‡»‰ÃÁ⁄ÀÈœ ÆÌ¸ÌÈÓÚÙ ˘ÂÏ˘˛

ÈŸ·ÀÎWŸÂ ‰Â‰È ^ŸÈœ÷ŸÓŸÆ^W

ÈÀ‡Õt ‰Â‰È ¯ÀÀ‡ ÂÈÕÏŒÂ ^ÈœÁÈ‹pŒjÀÆ

ÈœrÀt ‰Â‰È ‡ÀÀ‡ ÂÈÕÏŒÂ ^ÈŸÈÀ◊ÕÏ ÌŸ÷ ^À ÆÌ«Ï¸ÌÈÓÚÙ ˘ÂÏ˘˛

ובימינו, למשל, בתאונות[ מאז ומתמיד היתה היציאה לדרך כרוכה בסכנות שונות      תפילות הדרך:

, וחכמים תיקנו תפילה המבקשת את הגנת ה' להולכי הדרכים. נוסח התפילה מצוי - בשינויים]דרכים

ויש לגביהם מנהגים[, ועם הזמן נוספו אליה פסוקים שונים ]ברכות כט ע"ב[קלים - בתלמוד הבבלי 

. בספרות ההלכה הושמעו דעות שונות באשר לזמן אמירתה של התפילה: לפני היציאה או]שונים

לאחר שהרחיק המתפלל מתחום העיר מרחק מסוים. מי שמצוי בנסיעות רבות, מברך ברכה זו רק אחת

 יתייחס אליךישא ה' פניו: .   ]בעיני אלהים ואדם[ יתן לך חן      ויחנך:  פגשו.   ויפגעו:   הבאות בפתע.  המתרגשות:∞  

בחיבה וברחמים.

תהלים קכא, ח

בראשית לב, א-ב

במדבר ו, כד-כו
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‰ÒÈËÏ Í¯„‰ ˙ÏÈÙ˙

∫‰ÏÈ‚¯‰ Í¯„‰ ˙ÏÈÙ˙ ¯Á‡Ï ÛÈÒÂÓ ÒÂËÓ· ÒË‰

ÈŸ‰œÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ¨^È«˜ Õ÷ ‰ÀÓÃÈœÂ ÌÀ‡À÷ ¨ıWŒzŸËœÒÈÕÏ »Ÿ÷À˙» ¨Ì«ÏŸÓÃlŸËÕÓ »ÕÁ»¯Ã

Ú«ÒÀÂ ‰ÀÒÃÚÃÓ» ¨¯œgÀ‰ ˙«ÚT ˙«ÚÃnœŸ̇bUŸÏ ˙«÷ÀÏ ‡«·Ã‡⁄Âœ‰ ¯ÈÀÏ«ÚÀ÷ ÆÌÀÓŸ»V

ÂŸ‰ÃvœÏÈÕa »Ÿk _«˙À‡ ÏÃÁÕa »ÈŸÕÈ Èœ◊Ÿ‡TÕ‰ ÏÃhÀÒœa ÌÈœŸœ̇·ÈÕ‡ È⁄ÂœÂ ¨¯ÈŸ‰À·«ÚŸÌÈX

aŸ‡ÀÈ ̇ «ÁYÀÂ ÌŸÎYAÕÈ ÈÃaÀ÷ÀÓ ̈ ‰œkÃk ÛÀÈ«‡ ÏÕÂ ·ŸÓ» ·V«‡œkÀ‡ ÏÀÂ Ô«ÒÀŒÊŒÓ» ̃œkÀˆ ÏÃÚÃ¯

ÂŸ‡ Æ‰J»ˆÀpÀ‡ ¨‡ÃnÕÁ»¯ ıÃ‰ ÀÁ«‡⁄Êœa ÌÈÃ‰Œ‚ŒÏ ‰Ÿ‰ÃŸ‰œ‚ÈÕÏ »Ÿ÷ÀÂ ¨Ì«ÏŸÕ̇ÚÀ◊ŒÈÀÈ ‰Ÿ‰ÈBŒÌ

÷»zœiÀÏ ‰ŸÎÃeŸa «ÃnÃÒŸÏ»Ïœ‰ ÌÈÃpŸ«ÎœÂ ¨ÌÈŸÃ̇bœÚÈÕÏ »œÓŸÁ Ê«ÁŒÙŸÕ̂÷ »ŸÏÕÓœ·» ÌÈŸ‡ÈXœÌÈ

ÏŸÁÃiœÏ» ÌÈŸ÷Àk ¨Ì«Ïœ· ÈŸÏ ^Ÿ·ÃÁ „ÀÒœÓ »ÈÕÚÃzÀÂ ‰ŸÚÃÏ«Ú „À‡ ¨ÌÀÓÕÆÔ

‰ËÈÓ‰ ÏÚ˘ ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ∫ÌÂÈ Ï˘ ÂÓÂÈÒÏ

∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰ÏÈÏ‰ ˙˘ ÈÙÏ

‰⁄ÈVœÁ«Ó ÈÕÏ ÏŸÎÀÓ Ïœ÷ ÈŒ‰œÎŸÚœÂ ÒÈŸ‰œOœ˙«‡ ËÈœ÷ «‡ ̈ ÈŒÁÀËÀk ‡ŸŒ‚Ÿcœa ̈ ÈÕa ÔÈŸÙ»‚œa ÈÕÔÈ

 צרה, מצוקה.     צוקה:  דרכים, נתיבים.   ארחות:       הבאות בפתע.  המתרגשות:.   ]תהלים נה, ט[ סוערת      רוח סועה:∞  

  הרע לי.חטא כנגדי: הכעיס והרגיז.        הקניט:∞    בטחנו.   חסינו:       חכמה, עצה.  תושיה:

ליום. תפילת הדרך הותאמה לתנאים החדשים, וכיום מצויים נוסחים מיוחדים שלה לנוסעים במטוס

.]וכן לחיילי צה"ל לפני יציאה לקרב, לצוללנים ולצנחנים[או למפליגים בים 

 קבעו האמוראים שפרט לקריאת שמע של]ברכות ד ע"ב[  בתלמוד הבבלי קריאת שמע שעל המיטה:

תפילת ערבית, יש לקרוא קריאת שמע גם לפני שנת הלילה. נראה שקבעו כך כדי שיסיים אדם את יומו

 שיש לומר עם לילה גם]ה ע"א[מתוך דברי תורה ויזכה להגנת ה' קודם ללילה ולסכנותיו. כן נקבע שם 

שם[. ובמקום אחר ]= פסוקי רחמים, פסוקי מקרא המבקשים את הגנת ה' על האדם["פסוקי דרחמי" 

 נקבע שיש לקרוא את שתי הפרשיות הראשונות של קריאת שמע, וכן לומר את ברכת "המפיל"]ס ע"ב

. במקומות שונים בספרות חז"ל נזכרים קטעים נוספים שיש לומר קודם לשינה, ובימי]המובאת להלן[

הגאונים הוסיפו עליהם קטעים נוספים, עד שבסופו של תהליך התהוה נוסח ארוך ומורכב. סידורים

כגון את תהלים צ"א או את הפסוק "הנה[שונים אימצו חלקים שונים שלו, הוסיפו עליו וגרעו ממנו 

, ומה שהובא כאן הוא חלקו המרכזי של הטכס.]לא ינום ולא ישן שומר ישראל"

  נוסחה זו באה אל סידור התפילה בהשפעת האר"י. הרעיון גופו, למחול לפני שנתהריני מוחל וכו':

.]מגילה כח ע"א[הלילה לזולת שהרע לאדם, מצוי כבר בתלמוד הבבלי 
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aŸÓÀ«Óœa ¨ÈÕa ÔÈœÎŸa ÈD«·Õa ÔÈŸÎÀ‡ Ï⁄÷ŒÏ ¯œa ¨ÈÕa ÔÈŸ‡›Œa ÒÕa ÔÈŸa ¨Ô«ˆTÕa ÔÈŸ‚«÷Õa ‚ÕÔÈ

aŸÓÕÊœa ¨„ÈÕa ÔÈŸa ¯»aDÕa ÔÈŸÓÃÚ⁄◊ŒÂ ¨‰ŸÈ ‡¿ÕÚÀÕ‡ Ì»÷ ÷Àa Ì@ŸÒœaÀœ̇ÆÈ

÷ŸÓÃÚÈ œ◊Ÿ‡TÕ‡ ‰Â‰È Ï¤‰¿Õ‡ ‰Â‰È »ÈŒÁÀ„∫
¸∫˘ÁÏ·˛ aÀ÷ _»¯Õk ÌŸÓ „«·ÃÏŸÏ «˙»ÎŸÏ«ÚÀÂ ÌÀÚŒÆ„

ÂŸ‡À‰Ã·ŸzÀ‡ Õ‡ ‰Â‰È ˙¤‰¿Œ¨^Èa ŸÎÀÏ ÏŸ·À·Ÿ·» ^ŸÎÀ ÏÃÙŸ÷Ÿ·» ^ŸÎÀÓ ÏŸ‡›∫^C

ÂŸ‰À‰ »ÈÃcŸ·À‰ ÌÈXÀ‡ÕlŒ‡ ‰⁄÷Œ‡ ¯À›ÎœÓ ÈŸÃ̂eŸ‰ ^ÃÚ Ì«iÃÏ ÏŸ·À·ŒÂ ∫^Ÿ÷œpÃŸzÀÏ ÌŸ·ÀŒ^È

ÂŸaDÃzYÀa Àa ¨ÌŸ÷œ·ŸzŸa ^Ÿ·Õ˙ÈŒ·» ^ŸÏŒÎŸzŸ· ^ÃcŒ·» _WŸ÷ÀÎŸaŸ·» ^ŸÓ»˜Œ÷O» ∫^ÃzYÀÌ

ÏŸÚ ̇ «‡ÃÈ ÏÀÂ ̈ ^CŸ‰ÀÏ »ÈŸË›ËÀÙ›a ̇ÕÚ ÔÈÕÈŒÎ» ∫^ÈŸÃ̇·ŸzÀÚ ÌÃÓ ÏŸÊ‹a ̇ «ÊÕ˙ÈŒ·» ̂œ÷ŸÚÀ∫^ÈW

‰ÃnÃÏŸ‡À‰ _Ãb›‡Õ‡ Ï›̇œÓ ÈœkÀÈ ÚT ÏŸ·À‡ _VŒ‰ ̇ÃpŸÚÀÂ ̈ ÌÈXŸÈœwÀ· ‡VÀ‰ŒÌ

÷ŸÓœÂ ÈŸ÷Õ‡ Ì⁄˙«·Ã‡ ÈÃ·Ÿ‰TÀÂ ÌŸÈœŸ̂ÁÀÂ ¨˜ŸÈœÏ »bEÀa ·]Ÿ‰ ·WMÀ‡À∫ıW

aÀ‡ _»¯ÃzÀ¨‰Â‰È ‰‡ ¤‰¿ÕÓ »ÈŒÏŒ‰ _ÀÏ«ÚÀ‰ ̈ ÌÃnÃtœÁ ÏÈŒ·ŸÏÕ÷ ÈÕÀÚ ‰ÃÚ ÏÕÈÃ˙» ÈŸÓ»À‰

  על פרשה זו ראה בכרך השבת, עמ' 174.שמע ישראל:

  פסוק זה הוא אחד מ"פסוקי דרחמי", והוא נזכר לראשונה רק בימי הביניים בשימושוהמלאך הגאל:

בתוך קריאת שמע שעל המיטה.

. המתפלל מבקש בה]ברכות ס ע"ב[ נוסח הברכה מופיע בשינויים קלים כבר בתלמוד הבבלי  המפיל:

שינה טובה ושקטה, וכן שיזכה לקום למחרת, שהרי הקימה כמוה כהחזרת הנשמה אל גוף האדם.

אות על ידך ...   טטפת בין       כוחך ויכולתך.  מאדך:∞    בגללי.   בסבתי:  במתכוון.   במזיד:            שלא בכוונה. שוגג:
ובתפילין אכן מצויה בין השאר גם פרשת "שמע[  מפסוק זה למדו חז"ל את מצוות תפילין של יד ושל ראש.   עיניך:

  המזוזות הן בעיקרן שתי הקורות שבצידי הדלת, אך עם הזמן נתייחד השם "מזוזה" לחפץמזזות ביתך:   ]ישראל".

מיוחד המוצמד לקורה הימנית של הכניסה לבית ולכל חדר בתוכו. במזוזה מצוי קלף ועליו בין השאר פרשת "שמע

ישראל".

  במקורו נאמר פסוק זה בידי יעקב המברך את נכדיו, אפרים ומנשה בני יוסף, אך בציטוטו כאן הוא כוללהנערים:     ∞ 

 בזכות מעשיהם הטובים יהיו צאצאי יעקב ראויים לשאת את שמו ואת ויקרא בהם שמי:ברכה לכל צאצאי יעקב.   

 תיאור פיוטי לשינה הכובלת כביכול את עיני האדם.     חבלי שנה:∞    ירבו.   וידגו:שם האבות בכלל.   

דברים ו, ד

דברים ו, ה-ט

בראשית מח, טז
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ÚÃÚ ÏÃÙŸÚÃtÀÓ» ÈÕ‡œÏ ¯ÈŸ‡œa Ô«÷ÈÃÚ ˙ÀÈœÂ ÆÔœ‰ÈœÓ Ô«ˆT ÈœlŸÙÀŒ‡ ‰Â‰È ¨^È¤‰¿ÃÂ ÈÕ‰¿‡ÕÈ

‡⁄˙«·Ã÷ ¨ÈŒzÃ÷Ÿkœ·ÈÕœÏ ÈŸ÷ÀÂ Ì«ÏŸÃ̇Ú⁄ÓœBÈœÏ ÈŸÁÃiœ·«Ë ÌÈœÏ» ÌÈŸ÷ÀÂ ÆÌ«ÏŸÕ̇Á ÔŒÏŸÈN

aŸ˙T«˙ŒÂ Æ^ŸÃ̇bYœÏÈÕœÏ Èœ·EÃÓ ¯œŸ̂ÂÀÂ ‰Ÿ‡Ãz ÏÃbYœÏÈÕœÏ Èœ·EÃÚ ¯⁄·ÕÂ Æ‰TŸ‡Ãz ÏŸ·œ‡ÈÕœÈ

ÏœÁ ÈBÈÕËŸÂ ‡ŸÏ ‡¿œ ÈBÈœqÀÂ Ô«ÈŸÏ ‡¿œ· ÈBÈœfÀÂ ÆÔ«ÈŸÈœ÷Ÿa Ë¿œÈ ÈÕŒ̂Â ·«Ë ¯Ÿ‡ÃÈ Ïœ÷Ÿa Ë¿œÈ

ÈÕŒ̂‰ ¯ÀÂ ÆÚTŸÃ̇vœÏÈÕœÓ ÈœrÀËÀÓ» ÔœtŒ‚ÃÓ» ÚU ÚÕÁflÏÀÈœÚT ÌœÂ ¨ÌÈŸ‡ÃÈ ÏŸ·Ã‰⁄»ÏœÚU ÈŸ«ÈÃÈ

ÂÃÁ⁄ÚT ˙«Ó«ÏœÂ ÌÈŸ‰œÚT ÌÈX»‰Yœ˙» ¨ÌÈŸ‰ÕÓ ‡œhÀœ̇÷ ÈŸÏÕÓÀÏ ‰ŸÙÀŒÂ ¨^ÈŸ‰À‡ÕÚ ¯ÕÈÃt ÈŒÔ

‡œ÷ÈÃ‰ ÔÃnÀÂŒa Æ˙À‡ _»¯ÃzÀ‰ ¨‰Â‰È ‰ÃnÕ‡œÏ ¯ÈÀÏ«ÚÀk Ì‹a «lœÎŸÆ«„«·

.]ו"אישון בת עין" הוא ביטוי מתהלים יז, ח ועוד[ לעין האדם ]עם השכמה[  מחזיר את הראייה ומאיר לאישון בת עין:

 מחשבות     הרהורים רעים:      מחשבותי.       רעיוני: אל תעמיד אותי במצב העשוי להביאני לחטוא.        אל תביאני לידי חטא:

על[ כדי שלא אמות בשנתי      פן אישן המות:  שלא יהא כל פסול בצאצאי.   ותהא מטתי שלמה לפניך:     של חטא.  

.]פי תהלים יג, ד
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 ‰˜‰ Ô· ‰ÈÂÁ ß¯ ÏÏÙ˙Ó ‰È‰ Â˙‡ÈˆÈ·Â ˘¯„Ó‰ ˙È·Ï Â˙ÒÈÎ·Æ‰¯ˆ˜ ‰ÏÈÙ˙

 ∫ÂÏ Â¯Ó‡øÂÊ ‰ÏÈÙ˙Ï ÌÂ˜Ó ‰Ó

 ∫Ì‰Ï ¯Ó‡ ÏÏÙ˙Ó È‡ È˙ÒÈÎ·¨È„È ÏÚ ‰Ï˜˙ Ú¯‡˙ ‡Ï˘

 ‰È„Â‰ Ô˙Â È‡ È˙‡ÈˆÈ·ÂÆÈ˜ÏÁ ÏÚ

¸· ¨„ ˙ÂÎ¯· ‰˘Ó˛
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