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תפילת מנחה :התפילה השלישית בכל יום ]לאחר ערבית ושחרית[ .היא נוסדה בימי הבית
השני ,במקביל לקרבן התמיד שהוקרב במקדש בין הערביים ]במדבר כח ,ד[ .השם "מנחה"
]שמשמעו :מתת[ נקבע בעקבות פסוקים כגון "תכון תפלתי קטורת לפניך  /משאת כפי מנחת
ערב" ]תהלים קמא ,ב[ ,ודברים רבים אמרו חז"ל על חשיבותה של תפילה זו ,כגון" :לעולם יהא
אדם זהיר בתפילת המנחה ,שהרי אליהו ]בהר הכרמל — מלכים-א ,יח[ לא נענה אלא בתפילת
המנחה" ]תלמוד בבלי ,ברכות ו ע"ב[ .האגדה ראתה את יצחק אבינו כראשון שהתפלל תפילת
מנחה ]תלמוד בבלי ,ברכות כו ע"ב ,בעקבות דרשת בראשית כד ,סג[ .תפילת מנחה ניתן להתפלל
משעות הצהריים ועד סמוך לשקיעה ]הזמן המדויק נקבע על פי אורך היום המשתנה[ ,אך בערב
שבת נהוג לאומרה לאחר הדלקת נרות וסמוך לקבלת שבת .במרכז תפילת מנחה מצויה העמידה,
ונצטרפו לפניה ולאחריה קטעי מקרא ומזמורים שונים] .לעיתים נדירות חל יום צום ,כגון
עשרה בטבת ,ביום שישי .במקרה זה נוספות לתפילת מנחה של ערב שבת גם קריאה בתורה,
ברכת כהנים ועוד תוספות אחרות .לא הבאנו אותן להלן בשל נדירותן[.
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ÆÌÈ¯È˘‰ ¯È˘ ˙ÏÈ‚Ó ˙‡ ‡Â¯˜Ï ÌÈ‚‰Â‰ ˘È ‰ÁÓ ˙ÏÈÙ˙ ÈÙÏ
Ï˘ ‰˙ÚÙ˘‰· ¨‰¯˘Ú≠˘˘‰ ‰‡Ó· ÏÁ‰ ˙·˘ ·¯Ú· ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘ ˙ÏÈ‚Ó ˙‡ ‡Â¯˜Ï ‚‰Ó‰
‰Ï·˜‰ Ì‚ ‰˘¯ÈÙ ¨Ï¢ÊÁ ˙Â¯ÙÒ· ‰˙È˘‡¯˘ ¨‰ÎÂ¯‡ ˙È˘¯Ù ˙¯ÂÒÓ ˙Â·˜Ú· ÆÈ¢¯‡‰ ˙Ï·˜
ÏÈ·˜Ó·Â ¨˛‰¢·˜‰ ‡Â‰¸ ‰„Â„ ÔÈ·Ï ˛Ï‡¯˘È ˙ÒÎ ‡È‰¸ ‰ÈÚ¯‰ ÔÈ· ‰·‰‡ ˙¯È˘Î ‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡
‰Ú˘Î Ì‚ ‰Ï·˜‰ ˙·˘ÁÓ· ÒÙ˙ ˙·˘ ÏÈÏ˘ ÔÂÂÈÎÂ Æ˙Â‰Ï‡‰ ÌÏÂÚ· ÌÈÂ˘ ˙ÂÁÂÎ ÔÈ· Ì‚
ÌÈ‡¯Â˜‰ ˘ÈÂ ÆÌÈ¯È˘‰ ¯È˘ ˙‡ ˙·˘ ·¯Ú· ‡Â¯˜Ï ÌÈ‡˙Ó ¨ÂÈ‰Ï‡Ï ÌÚ‰ ÔÈ· ÈÁÂ¯ „ÂÁÈ‡ Ï˘
Æ˙·˘ ÏÈÏ ˙„ÂÚÒ ÈÙÏ Â‡ ˙È·¯ÚÏ ‰ÁÓ ÔÈ· ‰ÏÈ‚Ó‰ ˙‡

ÌÈXÈgœ‰Ã ¯È÷œ
^ÈŒ ÓÀ÷Ÿ ÁÈV
Ã ÏŸ ∫ÔÈœ iÀ Óœ ^ÈC›c ÌÈ·«Ë
œ Èkœ ¨»‰Ètœ ˙«˜È÷œpŸ Óœ ÈL
œ gÀÈœ ∫‰›Ó¿÷ŸÏœ ¯÷Œ‡⁄
¨‰ˆ»¯
À À ^ÈWÁ⁄‡Ã Èœ ÎÕ÷ŸÓÀ ∫^»·‰Õ‡⁄ ˙«ÓÏÀÚ⁄ ÔkÕ ÏÚÃ ¨^ÓŒ÷Ÿ ˜U»z ÔÓŒ÷Œ ¨ÌÈ·«Ë
œ
∫^»·‰Õ‡⁄ ÌÈX÷È
À ÓÕ ¨ÔÈœ iÃ Óœ ^ÈCI ‰TÈkœÊŸ Ã ¨_aÀ ‰ÁÀÓŸ◊Ÿœ ÂŸ ‰ÏÈÀ‚œ À ÂÈT@Á⁄ _ÏŒnŒ‰Ã Èœ ‡ÈÃ·œ‰¤
Èœ ‡Y
‹ zœ Ï‡Ã ∫‰›Ó¿÷Ÿ ˙«ÚÈXÈkœ ¨¯@L ÈÏÕ‰ﬂ‡ÀkŸ ¨ ÌÏÀœ÷»¯
À ÈŸ ˙«aŸ ¨‰Â‡
À À ÂŸ Èœ ‡⁄ ‰T«Á÷Ÿ
˙‡Œ ‰TËÕ› Èœ Ó‹◊À È·œ »¯Á⁄œ Ènœ‡œ ÈÕ aŸ ¨÷ÓŒgÀ‰Ã Èœ ˙ŸÙÃÊÀ gŸ÷Œ ¨˙WÁY
› ÁÃ÷Ÿ Èœ ‡⁄÷Œ
¨‰ÚY
Œ ˙œ ‰ÎÈÀ‡Õ ¨È÷œÙŸÃ ‰·À‰⁄‡À÷Œ Èlœ ‰@Èbœ ‰Ã ∫ÈzY
œ ËÀÀ ‡¿ Èlœ÷Œ ÈÓY
œ kÃ ¨ÌÈÓT
œ kŸ‰Ã
œ zÃ ‰ÎÈÀ‡Õ
‡¿ Ì‡œ ∫^ÈW·ÕÁ⁄ ÈVEÚŒ ÏÚÃ ¨‰ÈÀ ËŸ›ÚkŸ ‰ÈŒ ‰Ÿ‡Œ ‰ÓÀlÀ÷Ã ¨ÌÈT
œ ‰ﬂvÀaÃ ıÈaY
˙«kŸ÷ŸÓœ ÏÚÃ ¨_Èœ ˙Ã›iDbŸ ˙‡Œ ÈÚY»
œ Ô‡›v‰Ã È·O
Õ Úœ aŸ _ÏÀ È‡œˆŸ ¨ÌÈ÷œpÀ aÃ ‰ÙÀiÀ ‰Ã ¨_ÏÀ ÈÚE
œ ˙Õ
_V‡eÀ ˆÃ ¨ÌÈX›zaÃ _Èœ ÈÃ ÁÀÏŸ »Â‡À ∫È˙œÈÀ ÚU
Ÿ _È˙Èœnœcœ ¨‰›ÚYÙÃ È·ÕÎX
Ÿ aŸ È˙œÒÀÒ‹ÏŸ ∫ÌÈÚ]
œ ‰À
¨«aÒœÓŸaœ _ÏŒnŒ‰Ã÷Œ „ÚÃ ∫ÛÒŒkÀ‰Ã ˙«cRŸ ÌÚœ ¨_lÀ ‰◊ŒÚ⁄ Ã ·‰ÀÊÀ ÈV«z ∫ÌÈÊ»¯
œ Á⁄aÃ
¨ÈÏœ ÈD«c ¯ÙŒ›k‰Ã Ï›k÷Ÿ‡Œ ∫ÔÈÏœÈÀ ÈA÷À ÔÈaÕ ¨ÈÏœ ÈD«c ¯›n‰Ã ¯«¯ˆŸ ∫«ÁÈV Ô˙ÃÀ ÈcY
œ œ
Û‡Ã ÈD«„ ‰ÙŒÈÀ ^pŸ ‰œ ∫ÌÈ«È
œ _Èœ ÈÃÚÕ ‰ÙÀÈÀ _pÀ ‰œ ¨È˙œÈÀ ÚU
Ÿ ‰ÙÀÈÀ _pÀ ‰œ ∫ÈDbŒ ÔÈÚÕ ÈÓY
Õ ÎÃaŸ
3

˙·˘ ·¯ÚÏ ‰ÁÓ

Èœ ‡⁄ · ∫ÌÈ˙«¯
œ aŸ »ËÈ
Õ ‰T
œ ¨ÌÈÊT
œ ‡⁄ »ÈzÕaÀ ˙«¯S ∫‰À À ÚU
⁄ »◊Y
Õ ÚÃ Û‡Ã ¨ÌÈÚœ À
ÔÈaÕ È˙œÈÀ ÚU
Ÿ ÔkÕ ¨ÌÈÁ«Á
œ ‰Ã ÔÈaÕ ‰pÀ ÷«÷
Ã kŸ ∫ÌÈNÓÀÚ⁄ ‰À ˙pÃ ÷«÷
Ã
¨Ô«¯gÀ‰Ã ˙ÏŒvŒ·ÃÁ⁄
¨Èzœ·Ÿ÷ÃÈÀ ÂŸ ÈzE
œ nÃÁœ «lˆœaŸ ¨ÌÈœ aÀ‰Ã ÔÈaÕ ÈD«c ÔkÕ ¨¯ÚÃ iÃ ‰Ã ÈˆÕÚ⁄ aÃ Á»t
Ã ˙ÃkŸ ∫˙«aÀ‰Ã
È»Î
œ nŸÒÃ ∫‰·À‰⁄‡Ã ÈÏÃÚÀ «Ï‚D
Ÿ ÂŸ ¨ÔÈœiÀ ‰Ã ˙ÈaÕ Ï‡Œ Èœ ‡È
Ã ·œ‰¤ ∫ÈkœÁœÏŸ ˜«˙ÓÀ «ÈYÙ»
œ
¨È÷‡]
œ ÏŸ ˙ÁÃzÃ «Ï‡›Ó◊Ÿ ∫Èœ ‡À ‰·À‰⁄‡Ã ˙Ï«Á
Ã Èkœ ¨ÌÈÁ»t
œ zÃaÃ È»„
œ tU
Ÿ ¨˙«÷È÷œ‡⁄aÀ
¨‰CrÀ‰Ã ˙«ÏÈŸ ‡ÃaŸ «‡ ¨˙«‡·ÀˆŸaœ ÌÏÃœ÷»¯
À ÈŸ ˙«aŸ ÌÎŒ˙Ÿ‡Œ ÈzœÚŸ aÃ÷Ÿ‰œ ∫ÈL
œ aŸÁÃzŸ «ÈÓÈœÂœ
¨‡aÀ ‰ÊŒ ‰pÕ ‰œ ¨ÈD«c Ï«˜ ∫ıtÀÁŸzŒ÷Œ „ÚÃ ‰·À‰⁄‡Ã‰À ˙‡Œ »¯Y«ÚzŸ Ì‡œÂŸ »¯ÈÚœ zÀ Ì‡œ
¨ÌÈÏœiÀ ‡Ã‰À ¯ÙŒ› ÚÏŸ «‡ ¨È·œˆŸÏœ ÈD«„ ‰Ó«c
Œ ∫˙«Ú·ÀbŸ ‰Ã ÏÚÃ ıtK
Õ ÓŸ ¨ÌÈX‰À‰Œ ÏÚÃ ‚lA
Õ ÓŸ
‰À ÚÀ ∫ÌÈkU
œ Á⁄‰Ã ÔÓœ ıÈˆœÓÕ ¨˙«`ÁÃ‰Ã ÔÓœ ÁÈ
Ã bœ ÷ŸÓÃ ¨»ÏÕ˙ŸkÀ ¯ÁÃ‡Ã „Ó«Ú
Õ ‰ÊŒ ‰pÕ ‰œ
Ì÷ŒbŒ ‰Ã ¨¯·ÀÚÀ Â˙ÀqŸ‰Ã ‰pÕ ‰œ Èkœ ∫_ÏÀ ÈÎœÏ»Ÿ È˙œÙÀÈÀ È˙œÈÀ ÚU
Ÿ _ÏÀ ÈÓ»˜
œ ¨ÈÏœ ¯ÓÃ‡ÀÂŸ ÈD«„
ÚÓÃ÷Ÿœ ¯«z‰Ã Ï«˜ÂŸ ¨ÚÈÃbœ ‰œ ¯ÈÓœfÀ ‰Ã ˙ÚÕ ¨ıW‡À·À »‡Yœ ÌÈœ vÀpœ ‰Ã ∫«Ï _ÏÃ‰À ÛÏÃÁÀ
Õ ‡ÃaŸ
È˙œÈÀ ÚU
Ÿ _ÏÀ ÈÓ»˜
œ ¨ÁÈV
Ã »˙ŸÀ ¯AÓÀÒŸ ÌÈœ ÙÀbŸ ‰ÃÂŸ ¨‰ÈÀbŒ ÙÃ ‰ËÀŸ ÁÀ ‰À ‡ÕzŸ‰Ã ∫»ˆY
¨_Èœ ‡Y
Ã ÓÃ ˙‡Œ ÈÈœ‡Y
œ ‰Ã ¨‰‚VE
À nÃ‰Ã ¯˙ŒÒÕaŸ ÚÏÃqŒ‰Ã ÈÂÕ ‚Ÿ ÁÃaŸ È˙œ«È
À ∫_ÏÀ ÈÎœÏ»
Ÿ È˙œÙÀÈÀ
ÌÈÏœÚÀ ÷‹ ¨ÌÈÏœÚ»÷
À »ÏÀ »ÊÁ¤‡Œ ∫‰Â‡
Œ À _È‡Y
Õ Ó»Ã ·VÚÀ _Ï«˜
Õ Èkœ ¨_Ï«˜
Õ ˙‡Œ Èœ ÚÈœÓœ÷Ÿ‰Ã
∫ÌÈpœ ÷«g
Ã aÃ ‰Ú]
Œ ‰À ¨«Ï Èœ ‡⁄ÂÃ ÈÏœ ÈD«c ∫¯AÓÀÒŸ »ÈÓT
Õ Î»Ÿ ¨ÌÈÓT
œ kŸ ÌÈÏœaŸÁÃÓŸ ÌÈpœ ËO
Ã
ÌÈÏœiÀ ‡Ã‰À ¯ÙŒ›ÚÏŸ «‡ È·œˆŸÏœ ÈD«„ ^ÏŸ ‰ÓÕcŸ ·›Ò ¨ÌÈÏœÏÀvŸ‰Ã »ÒÀ ÂŸ ¨Ì«i‰Ã Á»Ù
Ã iÀ ÷Œ „ÚÃ
ÂÈzœ÷ŸwÃ aœ ¨È÷œÙŸÃ ‰·À‰⁄‡À÷Œ ˙‡Õ Èzœ÷ŸwÃaœ ¨˙«ÏÈlÕaÃ È·œkÀ÷ŸÓœ ÏÚÃ ‚ ∫¯˙Œ·À ÈV‰À ÏÚÃ
˙‡Õ ‰÷O
À ·Ã‡⁄ ¨˙«·ÁY
› ·»À ÌÈNÂÀ gŸaÃ ¯ÈÚœ ·À ‰·À·«Ò
Ÿ ‡⁄ÂÃ ‡pÀ ‰Ó»˜
À ‡À ∫ÂÈ˙‡
œ ˆÀÓŸ ‡¿ÂŸ
¨¯ÈÚœ aÀ ÌÈ·œ·Ÿ›q‰Ã ¨ÌÈXÓŸ› g‰Ã È»‡
œ ˆÀÓŸ ∫ÂÈ˙‡
œ ˆÀÓŸ ‡¿ÂŸ ÂÈzœ÷ŸwÃ aœ ¨È÷œÙŸÃ ‰·À‰⁄‡À÷Œ
˙‡Õ È˙‡
œ ˆÀnÀ÷Œ „ÚÃ ¨Ì‰ŒÓÕ ÈzY
œ ·ÃÚÀ ÷Œ ËÚÃ ÓŸkœ ∫Ì˙È
Œ ‡Y
œ È÷œÙŸÃ ‰·À‰⁄‡À÷Œ ˙‡Õ
¯CÁŒ Ï‡ŒÂŸ ¨Ènœ‡œ ˙ÈaÕ Ï‡Œ ÂÈ˙‡È
œ ·Õ‰⁄÷Œ „ÚÃ ¨»ptY
Œ ‡Ã ‡¿ÂŸ ÂÈzœÊŸ ÁÃ‡⁄ ¨È÷œÙŸÃ ‰·À‰⁄‡À÷Œ
Ì‡œ ¨‰CrÀ‰Ã ˙«ÏÈŸ ‡ÃaŸ «‡ ¨˙«‡·ÀˆŸaœ ÌÏÃœ÷»¯
À ÈŸ ˙«aŸ ÌÎŒ˙Ÿ‡Œ ÈzœÚŸ aÃ÷Ÿ‰œ ∫È˙T«‰
œ
¨¯aE
À nœ‰Ã ÔÓœ ‰ÏÀ›Ú ˙‡›Ê ÈÓœ ∫ıtÀÁŸzŒ÷Œ „ÚÃ ‰·À‰⁄‡Ã‰À ˙‡Œ »¯Y«ÚzŸ Ì‡œÂŸ »¯ÈÚœ zÀ
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«˙hÀÓœ ‰pÕ ‰œ ∫ÏÎ«¯
Õ ˙K·Ÿ‡Ã Ï›kÓœ ¨‰«·
À Ï»
Ÿ ¯› Ó ˙WhR
Œ ÓŸ ¨Ô÷ÀÚÀ ˙«¯ÓÈŸ˙œkŸ
ÈBnŸÏ‹ÓŸ ¨·WÁŒ ÈÊÕ Á‹‡⁄ ÌlÀk‹ ∫Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÈVa›bœ Óœ ¨dÏÀ ·È·œÒÀ ÌÈXa›bœ ÌÈgœ÷œ ¨‰›Ó¿÷Ÿlœ÷Œ
¨‰›Ó¿÷Ÿ _ÏŒnŒ‰Ã «Ï ‰◊ÀÚÀ Ô«ÈYtœ‡Ã ∫˙«ÏÈlÕaÃ „ÁÃtÃÓœ ¨«ÎVÈŸ ÏÚÃ «aYÁÃ ÷È‡œ ¨‰ÓÀÁÀÏŸÓœ
Û»ˆT «Î«z ¨ÔÓÀbY
À ‡Ã «·kY
À ÓŒ ¨·‰ÀÊÀ «˙@ÈÙY
œ ¨ÛÒŒÎŒ ‰◊ÀÚÀ ÂÈ@»nÚÃ ∫Ô«·ÀlŸ‰Ã ÈˆÕÚ⁄ ÓÕ
‰TËÀÚ⁄ aÀ ¨‰›Ó¿÷Ÿ _ÏŒnŒaÃ Ô«iˆœ ˙«aŸ ‰ÈÀ‡Y»
Œ ‰ÈÀ‡ŒˆŸ ∫ÌÏÀœ÷»¯
À ÈŸ ˙«aŸÓœ ¨‰·À‰⁄‡Ã
_pÀ ‰œ È˙œÈÀ ÚU
Ÿ ‰ÙÀÈÀ _pÀ ‰œ „ ∫«aÏœ ˙ÁÃÓŸ◊œ Ì«È·»Ÿ ¨«˙pÀ ˙‹Á⁄ Ì«ÈaŸ «n‡œ «l ‰ThŸÚœ ÷Œ
∫„ÚÀ ÏŸbœ ¯‰ÃÓÕ »÷ÏŸbÀ ÷Œ ¨ÌÈfœ Úœ ‰À ¯CÚÕ kŸ _VÚŸ ◊Ã ¨_˙ÕnÀˆÃÏŸ „ÚÃ aÃÓœ ¨ÌÈ«È
œ _Èœ ÈÃÚÕ ¨‰ÙÀÈÀ
ÔÈ‡Õ ‰ÏÀk‹÷ÃÂŸ ¨˙«ÓÈ‡œ˙ŸÓÃ ÌlÀk‹÷Œ ¨‰ˆÀÁU
Ÿ ‰À ÔÓœ »ÏÚÀ ÷Œ ¨˙«·»ˆwŸ‰Ã ¯CÚÕ kŸ _Èœ pÃ ÷œ
„ÚÃ aÃÓœ ¨_˙ÕwU
À Ô«nX‰À ÁÏÃÙŒkŸ ¨‰Â‡
Œ À _VaE
À Ó»œ ¨_Èœ ˙«˙
Ã ÙŸ◊œ Èœ gÀ‰Ã Ë»ÁkŸ ∫Ì‰ŒaÀ
Ï›k ¨ÂÈÏÀÚÀ È»ÏzÀ Ô‚Õ nÀ‰Ã ÛÏŒ‡Œ ¨˙«itœÏŸ˙ÃÏŸ È»aÀ ¨_V‡eÀ ˆÃ „ÈÂœ cÀ ÏcÃ ‚Ÿ ÓœkŸ ∫_˙ÕnÀˆÃÏŸ
∫ÌÈpœ ÷«g
Ã aÃ ÌÈÚ]
œ ‰À ¨‰iÀ ·œˆŸ ÈÓ«‡
Õ zŸ ÌÈXÙÀÚﬂ ÈÕ ÷Ÿkœ _ÈA
œ ÷À ÈÕ ÷Ÿ ∫ÌÈXa›bœ ‰Ã ÈËÕÏŸ÷œ
Ã iÀ ÷Œ „ÚÃ
∫‰«·
À lŸ‰Ã ˙ÚÃ ·Ÿbœ Ï‡ŒÂŸ ¨¯«n‰Ã ¯‰Ã Ï‡Œ ÈÏœ _ÏŒ‡Õ ¨ÌÈÏœÏÀvŸ‰Ã »ÒÀ ÂŸ ¨Ì«i‰Ã Á»Ù
¨È‡«·
œ zÀ Ô«·ÀlŸÓœ Èzœ‡œ ¨‰lÀkÃ Ô«·ÀlŸÓœ Èzœ‡œ ∫_aÀ ÔÈ‡Õ Ì»Ó» ¨È˙œÈÀ ÚU
Ÿ ‰ÙÀÈÀ _lÀk‹
∫ÌÈXÓÕŸ ÈVY‰ÃÓÕ ¨˙«ÈT‡⁄ ˙«›ÚnŸÓœ ¨Ô«ÓYÁŒÂŸ ¯Èœ ◊Ÿ ÷‡]ÓÕ ‰À ÓÀ‡⁄ ÷‡]ÓÕ ÈX»÷zÀ
»ÙiÀ ‰ÓÃ ∫_Èœ ]
À eŸ vÃÓœ ˜À Ú⁄ „ÁÃ‡ÃaŸ ¨_Èœ ÈÃÚÕ ÓÕ ˙ÁÃ‡ÃaŸ Èœ zœ·ŸaÃÏœ ¨‰lÀÎÃ È˙œÁ
› ‡⁄ Èœ zœ·ŸaÃÏœ
˙ÙŒ› ∫ÌÈÓœ◊ÀaŸ ÏkÀÓœ _Èœ Ã ÓÀ÷Ÿ ÁÈV
Ã ÂŸ ¨ÔÈœ iÃ Óœ _ÈAI
œ »·›h ‰ÓÃ ¨‰lÀÎÃ È˙œÁ
› ‡⁄ _ÈAI
œ
ÁÈV
Ã kŸ _Èœ ˙Ã›ÓÏŸ◊Ã ÁÈV
Ã ÂŸ ¨_«÷
Õ ÏŸ ˙ÁÃzÃ ·ÏÀÁÀÂŸ ÷·ÃcŸ ¨‰lÀkÃ _Èœ ˙«˙
Ã ÙŸ◊œ ‰À ÙŸ›hzœ
ÌÚœ ¨ÌÈ«nX
œ
ÒcY
Õ tÃ _Èœ ÁÃÏÀ÷Ÿ ∫Ì»˙ÁÀ ÔÈÀ ÚŸ ÓÃ Ï»ÚÀ ÏbÃ ¨‰lÀÎÃ È˙œÁ
› ‡⁄ Ï»ÚÀ ÔbÃ ∫Ô«·ÀÏŸ
¨‰«·
À ÏŸ ÈˆÕÚ⁄ ÏkÀ ÌÚœ ¨Ô«ÓpN
À ÂŸ ‰J
Œ Ì›kYÎÃÂŸ cY
Ÿ Õ ∫ÌÈDTŸ ÌÚœ ÌÈXÙÀkŸ ¨ÌÈD‚À ÓŸ ÈXtŸ
Õ
ÏkÀ ÌÚœ ¨˙«Ï‰À‡⁄ÂÃ ¯›Ó
ÔÓœ ÌÈÏœÊŸ ›ÂŸ ¨ÌÈiœ ÁÃ ÌÈœ ÓÃ ¯‡ÕaŸ ¨ÌÈpœ bÃ ÔÈÃ ÚŸ ÓÃ ∫ÌÈÓœ◊À·Ÿ È÷‡T
ÏÎ‡
Ã ›ÈÂŸ ¨«p‚Ã ÏŸ ÈD«„ ‡·›ÈÀ ¨ÂÈÓÀ◊À·Ÿ »ÏfŸ Èœ Èpœ ‚Ã ÈÁÈ
œ Ùœ‰À ¨ÔÓÈÀ˙Õ È‡«·»
œ Ô«ÙˆÀ ÈX»Ú ∫Ô«·ÀÏŸ
ÈXÚŸ ÈÃ ÈzœÏŸÎÃ‡À ¨ÈÓœ◊ÀaŸ ÌÚœ ÈX«Ó È˙ÈX
œ ‡À ‰lÀÎÃ È˙œÁ
› ‡⁄ Èpœ ‚Ã ÏŸ È˙‡
œ aÀ ‰ ∫ÂÈ@‚À ÓŸ ÈXtŸ
‰À ÷ÕÈŸ Èœ ‡⁄ ∫ÌÈD«c »¯ÎŸ÷œÂŸ »˙÷Ÿ ¨ÌÈÚV
œ »ÏÎŸ‡œ ¨È·œÏÀÁ⁄ ÌÚœ ÈÈœÈÕ È˙Èœ˙œ÷À ¨È÷œ·Ÿcœ ÌÚœ
5
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‡ÏÀÓŸœ È÷‡]
œ Δ ÷Œ ¨È˙œnÀ˙Ã È˙œ«È
À È˙œÈÀ ÚU
Ÿ È˙œÁ
› ‡⁄ ÈÏœ ÈÁœ˙Ÿtœ ˜Ù«„
Õ ÈD«c Ï«˜ ¨¯ÚÕ ÈaœÏœÂŸ
œ È˙«v
Ã ÂO
‹ ¨ÏËÀ
ÈzœˆŸÁT
Ã ¨‰pÀ ÷ŒaÀÏŸ‡Œ ‰ÎÀÎÈÀ‡Õ ¨ÈzœŸ zÀk‹ ˙‡Œ ÈzœËŸ÷ÃtÀ ∫‰ÏÀÈŸ ÏÀ ÈÒÈÕÒY
ÈzœÓK
Ÿ ∫ÂÈÏÀÚÀ »Ó‰À ÈÚÃ Ó»Õ ¨¯«Á‰Ã ÔÓœ «„ÈÀ ÁÏÃ÷À ÈD«c ∫ÌÙÕpŸ ËÃ‡⁄ ‰ÎÀÎÈÀ‡Õ ÈÏÃ‚U
Ÿ ˙‡Œ
∫Ï»ÚŸ nÃ‰Ã ˙«tkÃ ÏÚÃ ¨¯·Õ›Ú ¯«Ó È˙Ã›ÚaŸˆŸ‡ŒÂŸ ¯«Ó »ÙËŸÀ ÈAÈÀ ÂŸ ¨ÈD«„ÏŸ ÁÃ›zÙŸÏœ Èœ ‡⁄
‡¿ÂŸ »‰Èzœ÷ŸwÃ aœ ¨«¯aA
Ÿ ·Ÿ ‰‡ÀˆŸÈÀ È÷œÙŸÃ ¨¯·ÀÚÀ ˜ÓÃÁÀ ÈD«„ÂŸ ¨ÈD«„ÏŸ Èœ ‡⁄ ÈzœÁŸ˙ÃtÀ
œ ‰œ ¯ÈÚœ aÀ ÌÈ·œ·Ÿ›q‰Ã ÌÈXÓŸ› g‰Ã Èœ ‡‹ˆÀÓŸ ∫Èœ À ÚÀ ‡¿ÂŸ ÂÈ˙‡TO
œ
¨»‰È˙‡
œ ˆÀÓŸ
¨È»Ú
œ ˆÀÙŸ È»k
Ì‡œ ¨ÌÏÀœ÷»¯
À ÈŸ ˙«aŸ ÌÎŒ˙Ÿ‡Œ ÈzœÚŸ aÃ÷Ÿ‰œ ∫˙«ÓÁ
› ‰Ã ÈVÓŸ› ÷ ¨ÈÏÃÚÀ ÓÕ ÈDÈDY ˙‡Œ »‡◊ŸÀ
‰ÙÀiÀ ‰Ã ¨„«cÓœ _B«c ‰ÓÃ ∫Èœ ‡À ‰·À‰⁄‡Ã ˙Ï«Á
Ã ÷Œ ¨«Ï »„Èbœ zÃ ‰ÓÃ ¨ÈD«c ˙‡Œ »‡ˆŸÓŸzœ
∫‰·À·Y
À ÓÕ Ï»‚cÀ ¨Ì«„‡ÀÂŸ ÁˆÃ ÈD«c ∫»zÀÚŸ aÃ÷Ÿ‰œ ‰ÎÀkÀ÷Œ ¨„«cÓœ _B«c ‰ÓÃ ¨ÌÈ÷œpÀ aÃ
ÈLÈÙœ‡⁄ ÏÚÃ ÌÈ«È
œ kŸ ÂÈÈÀÚÕ ∫·V«ÚkÀ ˙«¯Á
› ÷Ÿ ¨ÌÈlœzÃÏŸzÃ ÂÈ˙«v
À ÂO
‹ ¨ÊtÀ Ì˙ŒkŒ «÷‡]
˙«ÏcŸ ‚Ÿ Óœ ¨Ì◊Œa›‰Ã ˙‚»¯
Ã Ú⁄ kÃ ÂÈÀ ÁÀÏŸ ∫˙‡lÕÓœ ÏÚÃ ˙«·÷Ÿ›È ¨·ÏÀÁÀaŒ ˙«ˆÁ]
⁄ ¨ÌÈœ ÓÀ
ÌÈ‡œlÀÓ‹ÓŸ ¨·‰ÀÊÀ ÈÏÈÕÏœbŸ ÂÈ@ÈÀ ∫¯·Õ› Ú ¯«Ó ˙«ÙËŸ› ¨ÌÈpœ ÷«÷
Ã ÂÈ˙«˙
À ÙŸ◊œ ¨ÌÈÁJY
œ ÓŒ
ÏÚÃ ÌÈDqÀ‹ÈÓŸ ¨÷÷Õ ÈB»nÚÃ ÂÈJ«÷ ∫ÌÈXÈtœÒÃ ˙ÙŒlŒÚ‹ÓŸ ¨Ô÷Õ ˙÷ŒÚŒ ÂÈÚÀ ÓÕ ¨÷È÷Y
œ zÃaÃ
Õ ‡Ã
‰ÊŒ ¨ÌÈcœ ÓÃÁ⁄ÓÃ «lÎ‹ÂŸ ¨ÌÈwœ˙ÃÓŸÓÃ «kÁœ ∫ÌÈÊT
œ ‡⁄kÀ ¯»ÁaÀ ¨Ô«·ÀlŸkÃ »‰‡Y
Õ ÓÃ ¨ÊÙÀ ÈE
‰À tÀ ‰À ‡À ¨ÌÈ÷œpÀ aÃ ‰ÙÀiÀ ‰Ã ¨_B«c _ÏÃ‰À ‰À ‡À Â ∫ÌÏÀœ÷»¯
À ÈŸ ˙«aŸ ¨ÈÚV
œ ‰ÊŒ ÂŸ ÈD«„
ËSÏŸÏœÂŸ ¨ÌÈpœ bÃ aÃ ˙«ÚYÏœ ¨Ì◊Œa›‰Ã ˙«‚\Ú⁄ ÏÃ ¨«p‚Ã ÏŸ „UÈÀ ÈD«c ∫_nÀÚœ »p÷O
Œ ·Ã»Ÿ ¨_B«„
¨‰ˆY
À ˙œkŸ È˙œÈÀ ÚU
Ÿ zŸ‡Ã ‰ÙÀÈÀ ∫ÌÈpœ ÷«g
Ã aÃ ‰Ú«¯
Œ ‰À ¨ÈÏœ ÈD«„ÂŸ ÈD«„ÏŸ Èœ ‡⁄ ∫ÌÈpœ ÷«÷
Ã
_VÚŸ ◊Ã ¨Èœ ·È
‹ ‰Y
œ ‰œ Ì‰Õ÷Œ ¨Ècœ ‚Ÿ pŒ Óœ _Èœ ÈÃÚÕ ÈaœÒÕ‰À ∫˙«ÏbE
À pœ kÃ ‰nÀ‹È‡⁄ ¨ÌÏÀœ÷»¯È
À kœ ‰Â‡
À À
¨‰ˆÀÁU
Ÿ ‰À ÔÓœ »ÏÚÀ ÷Œ ¨ÌÈÏœÁY
Õ ‰À ¯CÚÕ kŸ _Èœ pÃ ÷œ ∫„ÚÀ ÏŸbœ ‰Ã ÔÓœ »÷ÏŸbÀ ÷Œ ¨ÌÈfœ Úœ ‰À ¯CÚÕ kŸ
∫_˙ÕnÀˆÃÏŸ „ÚÃ aÃÓœ ¨_˙ÕwU
À Ô«nX‰À ÁÏÃÙŒkŸ ∫Ì‰ŒaÀ ÔÈ‡Õ ‰ÏÀk‹÷ÃÂŸ ¨˙«ÓÈ‡œ˙ŸÓÃ ÌlÀk‹÷Œ
‡È‰œ ˙ÁÃ‡Ã ∫¯tÀÒŸÓœ ÔÈ‡Õ ˙«ÓÏÀÚ⁄ ÂÃ ¨ÌÈ÷œ‚Ÿ ÏÈÃtœ ÌÈœ ›Ó÷»
Ÿ ¨˙«ÎÏÀÓŸ ‰nÀ‰Õ ÌÈgœ÷œ
¨‰»¯
À gŸ‡ÃÈŸ ÂÃ ˙«·À ‰»‡T
À
¨dzE
À Ï«È
Ã ÏŸ ‡È‰œ ‰TaÀ ¨dnÀ‡œÏŸ ‡È‰œ ˙ÁÃ‡Ã ¨È˙œnÀ˙Ã È˙œ«È
À
‰TaÀ ‰À ·ÀlŸÎÃ ‰ÙÀÈÀ ¨¯ÁÃ÷À «ÓkŸ ‰ÙJ
À ÷Ÿpœ ‰Ã ˙‡›Ê ÈÓœ ∫‰»Ï
À ÏŸ‰ÃÈŸ ÂÃ ÌÈ÷œ‚Ÿ ÏÈÃÙ»œ ˙«ÎÏÀÓŸ
6
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˙«‡YÏœ ¨ÏÁÃpÀ ‰Ã ÈaÕ‡œaŸ ˙«‡YÏœ ¨ÈzEU
œ ÈÀ Ê«‚‡¤ ˙pÃ bœ Ï‡Œ ∫˙«ÏbE
À pœ kÃ ‰nÀ‹È‡⁄ ¨‰nÀÁÃkÃ
∫·ÈDÀ ÈnœÚÃ ˙«·kY
Ÿ ÓÃ ¨Èœ ˙ŸÓÃ◊À È÷œÙŸÃ ¨ÈzœÚA
Ÿ ÈÀ ‡¿ ∫ÌÈœ ›nX‰À »ˆÕ ‰Õ ¨ÔÙŒbŒ ‰Ã ‰ÁY
À ÙÀ‰⁄
˙ÏÃÁ
› ÓŸkœ ¨˙ÈnœÏ»g
Ã aÃ »ÊÁ¤zŒ ‰ÓÃ ¨_aÀ ‰ÊŒ Á¤Œ ÂŸ È·»÷
œ È·»÷
œ ¨˙ÈnœÏ»g
Ã ‰Ã È·»÷
œ È·»÷
œ
Ê
¨ÌÈ‡œÏÀÁ⁄ «ÓkŸ ¨_Èœ ÎV
Ã ÈŸ ÈL»nÁÃ ¨·ÈDÀ ˙aÃ ÌÈÏœÚÀ pŸ aÃ _Èœ ÓÃÚÀ ÙŸ »ÙiÀ ‰ÓÃ ∫ÌÈœ À Á⁄nÃ‰Ã
¨ÌÈhœÁœ ˙ÓV
Ã Ú⁄ _Õ ËŸaœ ¨‚ÊŒ nÀ‰Ã ¯ÒÃÁŸÈŒ Ï‡Ã ¨¯‰ÃqÃ‰Ã ÔbÃ ‡Ã _VY÷À ∫ÔnÀ‡À ÈBÈŸ ‰◊ÕÚ⁄ ÓÃ
œ ÷À ÈÕ ÷Ÿ ∫ÌÈpœ ÷«g
Ã aÃ ‰‚»Ò
À
¨ÔgÕ‰Ã ÏcÃ ‚Ÿ ÓœkŸ _V‡eÀ ˆÃ ∫‰ÈÀΔ ·œˆŸ ÈÓÕ‡ﬂzÀ ÌÈXÙÀÚﬂ ÈÕ ÷Ÿkœ _ÈA
ÈÕ tŸ ‰Ù«ˆ
Œ ¨Ô«·ÀlŸ‰Ã ÏcÃ ‚Ÿ ÓœkŸ _tÕ‡Ã ¨ÌÈaU
œ ˙aÃ ¯ÚÃ ÷Ã ÏÚÃ Ô«a÷ŸÁŒaŸ ˙«ÎVaŸ _Èœ ÈÃÚÕ
∫ÌÈËœ‰Y
À aÀ ¯»Ò‡À _ÏŒÓŒ ¨ÔÓÀbY
À ‡ÃkÀ _÷‡]
Õ
˙lA
Ã ÂŸ ¨ÏÓY
Œ kÃkÃ _Èœ ÏÃÚÀ _÷‡]
Õ
∫˜◊ŒnA
À
_ÈA
œ ÷ÀÂŸ ¨¯ÓÀ˙ÀÏŸ ‰˙ÀÓŸcÀ _˙ÕÓ«˜
À ˙‡›Ê ∫ÌÈ‚»
œ Ú⁄ zÃaÃ ‰·À‰⁄‡Ã ¨zŸÓŸÚÃ pÀ ‰Ó»Ã ˙ÈÙœiÀ ‰ÓÃ
˙«ÏkŸ÷Ÿ‡ŒkŸ _ÈA
œ ÷À ‡À »È‰ŸÈœ ÂŸ ¨ÂÈpÀ ÒœŸ ÒÃaŸ ‰ÊÀ Á⁄‡
› ¨¯ÓÀ˙À·Ÿ ‰ÏŒÚ¤ ‡Œ ÈzY
œ ÓÃ‡À ∫˙«Ïk›÷Ÿ‡ÃÏŸ
··«c
Õ ¨ÌÈX÷È
À ÓÕÏŸ ÈD«„ÏŸ _Ï«‰
Õ ·«h‰Ã ÔÈÈÕ kŸ _kÕÁœÂŸ ∫ÌÈÁ»t
œ zÃkÃ _tÕ‡Ã ÁÈV
Ã ÂŸ ¨ÔÙŒbŒ ‰Ã
‰ÈÀÏœÀ ¨‰CrÀ‰Ã ‡ˆÕÕ ÈD«„ ‰ÎÀÏŸ ∫«˙J»÷zŸ ÈÏÃÚÀ ÂŸ ¨ÈD«„ÏŸ Èœ ‡⁄ ∫ÌÈœ ÷ÕÈŸ È˙ÕÙŸ◊œ
»ˆÕ ‰Õ ¨¯AÓÀqŸ‰Ã ÁzÃtœ ÔÙŒbŒ ‰Ã ‰ÁY
À tÀ Ì‡œ ‰‡Y
Œ œ ¨ÌÈÓT
œ kŸÏÃ ‰ÓÈÀkœ÷ŸÃ ∫ÌÈXÙÀkŸaÃ
¨ÌÈD‚À ÓŸ ÏkÀ »ÈÁÕ˙ÀtŸ ÏÚÃ ÂŸ ÁÈV
Ã »˙ŸÀ ÌÈ‡@»c
œ ‰Ã ∫_ÏÀ ÈA›c ˙‡Œ ÔzÕ‡Œ Ì÷À ¨ÌÈ«nX
œ ‰À
¨Ènœ‡œ ÈB÷Ÿ ˜«È
Õ ¨ÈÏœ Á‡ÀkŸ ^Ÿ zŒÈœ ÈÓœ Á ∫_ÏÀ ÈzœŸ ÙÃˆÀ ÈD«c ¨ÌÈœ ÷ÀÈŸ ÌbÃ ÌÈ÷@
œ Á⁄
¨ÈB
œ nŸÏÃzŸ Ènœ‡œ ˙ÈaÕ Ï‡Œ ^‡È⁄·œ‡⁄ ^‚Ÿ ‰ÀŸ ‡Œ ∫ÈÏœ »Ê·‹ÈÀ ‡¿ ÌbÃ ¨^OgÀ‡Œ ı»Á·Ã ^‡⁄ˆÀÓŸ‡Œ
∫ÈL
œ aŸÁÃzŸ «ÈÓÈœÂœ ¨È÷‡]
œ
˙ÁÃzÃ «Ï‡›Ó◊Ÿ ∫Èœ ›nX ÒÈÒœÚ⁄ ÓÕ ¨ÁKW‰À ÔÈœ iÃ Óœ ^O÷Ÿ‡Ã
„ÚÃ ‰·À‰⁄‡Ã‰À ˙‡Œ »¯Y›ÚzŸ ‰Ó»Ã »¯ÈÚœ zÀ ‰ÓÃ ¨ÌÏÀœ÷»¯
À ÈŸ ˙«aŸ ÌÎŒ˙Ÿ‡Œ ÈzœÚŸ aÃ÷Ÿ‰œ
Á»t
Ã zÃ‰Ã ˙ÁÃzÃ ¨d@«c ÏÚÃ ˙MtU
Œ ˙ŸÓœ ¨¯aE
À nœ‰Ã ÔÓœ ‰ÏÀ›Ú ˙‡›Ê ÈÓœ ∫ıtÀÁŸzŒ÷Œ
ÏÚÃ Ì˙«Á
À ÎÃ Èœ ÓÈÕ◊œ ∫^˙A
Ÿ ÏÀÈŸ ‰ÏÀaŸÁœ ‰nÀ÷À ¨^nŒ‡œ ^˙ŸÏÃaŸÁœ ‰nÀ÷À ¨^ÈzYU«Ú
œ
À ¨‰‡ÀN
Ÿ Ï«‡÷ŸÎœ ‰÷J
À ¨‰·À‰⁄‡Ã ˙ÂŒ nÀÎÃ ‰fÀ ÚÃ Èkœ ¨^Ú«¯
Œ ÊŸ ÏÚÃ Ì˙«Á
À kÃ ^aŒÏœ
‰ÈÀÙŒ÷Y
˙«¯‰À»Ÿ ¨‰·À‰⁄‡Ã‰À ˙‡Œ ˙«aÎÃÏŸ »ÏÎ»È
Ÿ ‡¿ ÌÈaU
œ ÌÈœ ÓÃ ∫‰ÈÀ ˙Ÿ·Œ‰ŒÏŸ÷Ã ÷‡Õ ÈtÕ÷X
Ÿ
»ÏÀ ˙«Á‡À ∫«Ï »Ê»·ÈÀ Ê«a ¨‰·À‰⁄‡ÃaÀ «˙ÈaÕ Ô«‰ ÏkÀ ˙‡Œ ÷È‡œ ÔzÕÈœ Ì‡œ ¨‰»Ù
À ËŸ÷ŸÈœ ‡¿
7
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‰Ó«Á
À Ì‡œ ∫daÀ ¯aH
Ã iŸ ÷Œ Ì«iaÃ ¨»˙«Á
Õ ‡⁄ÏÃ ‰◊ŒÚ⁄ pÃ ‰ÓÃ ¨dÏÀ ÔÈ‡Õ ÌÈA
œ ÷ÀÂŸ ¨‰pÀ ËO
Ã
Èœ ‡⁄ ∫ÊW‡À Á»Ï
Ã ‰ÈÀÏŒÚÀ ¯»ˆÀ ¨‡È‰œ ˙ÏŒcŒ Ì‡œÂŸ ¨ÛÒŒkÀ ˙UÈËœ ‰ÈÀÏŒÚÀ ‰Œ ·Ÿœ ¨‡È‰œ
‰›Ó¿÷ŸÏœ ‰ÈÀ ‰À ÌWkŒ ∫Ì«Ï÷À ˙‡Õˆ«Ó
Ÿ kŸ ÂÈÈÀÚÕ ·Ÿ È˙ÈœÈœ ‰À Ê‡À ¨˙«ÏcÀ ‚Ÿ nœkÃ ÈA÷ÀÂŸ ¨‰Ó«Á
À
ÈÓY
œ kÃ ∫ÛÒŒkÀ ÛÏŒ‡Œ «ÈYÙœaŸ ‡·œÈÀ ÷È‡œ ¨ÌÈXËŸp›ÏÃ ÌWkŒ‰Ã ˙‡Œ Ô˙ÃÀ ¨Ô«Ó‰À ÏÚÃ ·ÃaŸ
ÌÈpœ bÃ aÃ ˙·Œ÷«i
Œ ‰Ã ∫«ÈYtœ ˙‡Œ ÌÈXËŸ›ÏŸ ÌÈœ ˙‡
Ã Ó»À ¨‰›Ó¿÷Ÿ ^ÏŸ ÛÏŒ‡Œ‰À ¨ÈÀ ÙÀÏŸ Èlœ÷Œ
¯ÙŒ›ÚÏŸ «‡ È·œˆŸÏœ ^ÏŸ ‰ÓE»
Õ ÈD«c ÁUaŸ ∫Èœ ÚÈœÓœ÷Ÿ‰Ã _Ï«˜
Õ ÏŸ ÌÈ·Èœ÷O
œ ÓÃ ÌÈX·ÕÁ⁄
∫ÌÈÓœ◊À·Ÿ ÈV‰À ÏÚÃ ¨ÌÈÏœiÀ ‡Ã‰À
∫‰Ï‡ ÌÈ˜ÂÒÙ ‰Ú·¯‡ ˜¯ ÌÈ¯ÓÂ‡ ¨‰ÏÂÎ ÌÈ¯È˘‰ ¯È˘ ˙ÏÈ‚Ó ˙‡ ‡Â¯˜Ï ˜ÈÙÒÓ ÔÓÊ‰ ÔÈ‡ Ì‡
 ב,א

∫ÔÈœ iÀ Óœ ^ÈC›c ÌÈ·«Ë
œ Èkœ ¨»‰Ètœ ˙«˜È÷œpŸ Óœ ÈL
œ gÀ Èœ

 טז,ד

¨«p‚Ã ÏŸ ÈD«„ ‡·›ÈÀ ¨ÂÈÓÀ◊À·Ÿ »ÏfŸ Èœ Èpœ ‚Ã ÈÁÈ
œ Ùœ‰À ¨ÔÓÈÀ˙Õ È‡«·»
œ Ô«ÙˆÀ ÈX» Ú
∫ÂÈ@‚À ÓŸ ÈXtŸ ÏÎ‡
Ã ›ÈÂŸ

 ח,ב

∫˙«Ú·ÀbŸ ‰Ã ÏÚÃ ıtK
Õ ÓŸ ¨ÌÈX‰À‰Œ ÏÚÃ ‚lA
Õ ÓŸ ‡aÀ ‰ÊŒ ‰pÕ ‰œ ¨ÈD«c Ï« ˜

 א,ה

ÈXÚŸ ÈÃ ÈzœÏŸÎÃ‡À ¨ÈÓœ◊ÀaŸ ÌÚœ ÈX«Ó È˙ÈX
œ ‡À ‰lÀÎÃ È˙œÁ
› ‡⁄ Èpœ ‚Ã ÏŸ È˙‡
œ aÀ
»¯ÎŸ÷œÂŸ »˙÷Ÿ ¨ÌÈÚV
œ »ÏÎŸ‡œ ¨È·œÏÀÁ⁄ ÌÚœ ÈÈœÈÕ È˙Èœ˙œ÷À ¨È÷œ·Ÿcœ ÌÚœ
∫ÌÈD«c

 ובכולם גם מופיעה," האותיות הראשונות של ארבעת הפסוקים יוצרות את השם "יעקב:פסוקים אלה
 שמגילת שיר השירים היא, בדרך זו משקפים פסוקים אלה את הרעיון.[המילה "דוד" ]בצורות שונות
. יעקב, לבין כנסת ישראל, הקב"ה,שירת אהבה בין הדוד
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ÌÈËÚÓ Í‡ ¨˛±≥ ßÓÚ ÔÏ‰Ï¸ ¢Í˙È· È·˘ÂÈ È¯˘‡¢ ˙¯ÈÓ‡· ‰ÏÈÙ˙‰ ‰ÏÈÁ˙Ó ÌÈ·¯ ˙ÂÓÂ˜Ó·
Æ˛¢Â„ÒÁ ÌÏÂÚÏ ÈÎ ·ÂË ÈÎ ß‰Ï Â„Â‰¢ ÌÈÏÈÓ· Â˙È˘‡¯˘¸ Ê˜ ¯ÂÓÊÓ ˙‡ ¯ÓÂÏ ÔÎÏ Ì„Â˜ ÌÈ‚‰Â
Æ˙Â·¯˜‰ ¯„Ò ˙‡ Ì‚ ˘ÁÏ· ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â‰ ˘ÈÂ

˙Â·¯˜‰ ¯„Ò
¯ÂÈÎ‰ ˙˘¯Ù
כא- יז,שמות ל

˙÷ŒÁ
› Ÿ «pÎÃÂŸ ˙÷ŒÁ
› Ÿ ¯«ikœ ˙ÈÀ◊œÚÀ ÂŸ ∫¯›Ó‡lÕ ‰÷Œ›Ó Ï‡Œ ‰Â‰È ¯aA
Õ ÈŸ ÂÃ

»ˆÁT
⁄ ÂŸ ∫ÌÈœ ÓÀ ‰nÀ÷À zÀ˙ÃÀ ÂŸ ¨ÁÃaÕÊŸ nœ‰Ã ÔÈ·»Õ „Ú«Ó
Õ Ï‰Œ›‡ ÔÈaÕ «˙‡
› zÀ˙ÃÀ ÂŸ ¨‰ˆÀÁT
Ÿ ÏŸ
»ˆÁY
⁄ Èœ „Ú«Ó
Õ Ï‰Œ›‡ Ï‡Œ Ì‡À·›aŸ ∫Ì‰ÈŒÏÕ‚U
Ÿ ˙‡ŒÂŸ Ì‰ÈB
Œ ÈŸ ˙‡Œ »pnŒÓœ ÂÈÀ ·»À Ô]‰⁄‡Ã
∫‰Â‰ÈÏÃ ‰gŒ‡œ ¯ÈËO
œ ‰ÃÏŸ ¨˙V÷ÀÏŸ ÁÃaÕÊŸ nœ‰Ã Ï‡Œ ÌzÀ÷Ÿ‚œ ·Ÿ «‡ ¨»˙Ó‹ÈÀ ‡¿ÂŸ ÌÈœ ÓÃ
Œ ÈŸ »ˆÁT
⁄ ÂŸ
∫Ì˙]I
À ÏŸ «ÚYÊÃ Ï»Ÿ «Ï ¨ÌÏ«Ú
À ˜ÁÀ Ì‰ŒÏÀ ‰˙ÀÈŸ ‰ÀÂŸ ¨»˙Ó‹ÈÀ ‡¿ÂŸ Ì‰ÈŒÏÕ‚U
Ÿ ÂŸ Ì‰ÈB
„ÈÓ˙‰ Ô·¯˜ ˙˘¯Ù

»ÏÀ ÏÁÀÓŸ˙œÂŸ ¨»ÈÏÕÚÀ ÌÁU
Õ zŸ÷Œ ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨^ÈŒ ÙÀlŸÓœ Ô«ˆT È‰œÈŸ
¨»ÈÚÕ ÷ÀtŸ ÏkÀ ÏÚÃ »ÏÀ ÁÏÃÒŸ˙œÂŸ »È˙Õ« ÂÚ⁄ ÏkÀ ÏÚÃ »ÏÀ ¯tŒÎÃ˙»Ÿ »È˙‡
Õ ›hÁÃ ÏkÀ ÏÚÃ
¯tÕÎÃiŸ ÷Œ „ÈÓœzÀ‰Ã ÔaYJ
Ã ^ÈŒ ÙÀÏŸ ·ÈXOÃ ÂŸ ¨»ÈÓÕÈÀ ·Ÿ ‰T‰ÕÓŸaœ ÷cO
À nœ‰Ã ˙ÈaÕ ‰Œ aÀiœ ÷ŒÂŸ
∫¯»Ó‡ÀkÀ ¨^C«·ÎŸ ÈtœÓœ ^cŒ ·ŸÚÃ ‰÷Œ›Ó ÈBÈŸ ÏÚÃ ^˙T«˙
Œ aŸ »ÈÏÕÚÀ zÀ·Ÿ˙ÃkÀ÷Œ «ÓkŸ ¨»BÚ⁄ aÃ
ח- א,במדבר כח

zY
À ÓÃ‡ÀÂŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÈÕ aŸ ˙‡Œ ÂˆÃ ∫¯›Ó‡lÕ ‰÷Œ›Ó Ï‡Œ ‰Â‰È ¯aA
Õ ÈŸ ÂÃ

 הקטעים הבאים הם חלק מסדר הקרבנות הנאמר ביתר הרחבה בתפילת שחרית של:סדר הקרבנות
 החל מימי הביניים הונהג להזכיר גם במנחה שלושה עניינים הנוגעים לסדר.[117 'חול ושל שבת ]עמ
 שבו רחצו הכהנים את ידיהם ואת, ]א[ פרשת הכיור: זמנה של תפילה זו,הקרבנות של בין הערביים
" שנאמר בה "את הכבש השני תעשה בין הערבים,רגליהם קודם לעבודה; ]ב[ פרשת קרבן התמיד
 ]לביאור ולדיון.[ ח, שנאמר בה "בין הערבים יקטירנה" ]שמות ל, ד[; ]ג[ פרשת הקטורת,]במדבר כח
.[ ואילך117 'בקטעים אלה ראה עמ
. אשר הוקרב כדי לכפר על חטאי העם כולו, תחינה זו היא מבוא לקריאת פרשת קרבן התמיד:יהי רצון
 כיוון שנושאים אלה, אך לא ביום השבת, ונאמרת בימות החול,היא כוללת גם בקשת סליחה ומחילה
.אינם תואמים את אווירת הקדושה והשמחה של יום זה
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∫«„Ú«Ó
⁄ aŸ ÈÏœ ·ÈXO‰ÃÏŸ »¯ÓŸ÷Ÿzœ ¨ÈÁœÁÈ
› œ ÁÈV
Ã ÈgÃ‡œÏŸ ÈÓœÁŸÏÃ Èœ aYJ
À ˙‡Œ ¨Ì‰ŒÏÕ‡⁄
¨ÌÓÈœÓœ˙Ÿ ‰À ÷À ÈÕ aŸ ÌÈ◊œ·ÀkŸ ¨‰Â‰ÈÏÃ »·ÈXOzÃ ¯÷Œ‡⁄ ‰gŒ‡œ‰À ‰ÊŒ ¨Ì‰ŒÏÀ zY
À ÓÃ‡ÀÂŸ
Èœ gÕ‰Ã ◊·ŒkŒ‰Ã ˙‡ÕÂŸ ¨¯Ma›·Ã ‰◊ŒÚ⁄ zÃ „ÁÀ‡Œ ◊·ŒkŒ‰Ã ˙‡Œ ∫„ÈÓœ˙À ‰ÏÀ›Ú ¨Ì«iÏÃ ÌÈœ Ã ÷Ÿ
À aŸ ¨‰ÁÀŸ ÓœÏŸ ˙ÏŒ›Ò ‰ÙÈÀ‡Õ‰À ˙ÈXÈ◊œÚ⁄ ÂÃ ∫ÌÈœ aY
À ÚÃ ‰À ÔÈaÕ ‰◊ŒÚ⁄ zÃ
˙È˙œkÀ ÔÓŒ÷ŒaŸ ‰Ï»Ï
«kÒŸœ ÂŸ ∫‰Â‰ÈÏÃ ‰gŒ‡œ ÁÃÁÈ
› œ ÁÈV
Ã ÏŸ ¨ÈÈÃÒœ ¯‰ÃaŸ ‰ÈÀ ◊‹Ú⁄ ‰À „ÈÓœzÀ ˙ÏÃ›Ú ∫ÔÈ‰œ‰Ã ˙ÚÈœ·Y
œ
◊·ŒkŒ‰Ã ˙‡ÕÂŸ ∫‰Â‰ÈÏÃ ¯ÎÀ÷Õ _ÒŒŒ _qÕ‰Ã ÷C›waÃ ¨„ÁÀ‡Œ‰À ◊·ŒkŒÏÃ ÔÈ‰œ‰Ã ˙ÚÈœ·Y
œ
ÁÃÁÈ
› œ ÁÈV
Ã ‰gÕ‡œ ¨‰◊ŒÚ⁄ zÃ «kÒŸœ Î»Ÿ ¯Ma›‰Ã ˙ÁÃŸ ÓœkŸ ¨ÌÈœ aY
À ÚÃ ‰À ÔÈaÕ ‰◊ŒÚ⁄ zÃ Èœ gÕ‰Ã
∫‰Â‰ÈÏÃ
 יא,ויקרא א

Ô]‰⁄‡Ã ÈÕ aŸ »˜YÊÀ ÂŸ ¨‰Â‰È ÈÕ ÙŸÏœ ‰À Ù›ˆÀ ÁÃaÕÊŸ nœ‰Ã _WÈŒ ÏÚÃ «˙›‡ ËÁÃ÷ÀÂŸ
∫·È·œÒÀ ÁÃaÕÊŸ nœ‰Ã ÏÚÃ «ÓcÀ ˙‡Œ ÌÈœ ‰⁄›k‰Ã

‰·»÷
À Á⁄ «Ê ‰TÈÓœ‡⁄ ‡‰ÕzŸ÷Œ ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨^ÈŒ ÙÀlŸÓœ Ô«ˆT È‰œÈŸ
Æ«˙ÎÀÏŸ‰œÎ»Ÿ «Ó«˜ÓŸ·»œ «„Ú«Ó
⁄ aŸ „ÈÓœzÀ‰Ã ÔaYJ
Ã »·UO
Ÿ ‰œ »l‡œkŸ ^ÈŒ ÙÀÏŸ ‰v\
À Ó»Ÿ ˙ÏŒaR
Œ Ó»Ÿ
˙¯ÂË˜‰ ˙˘¯Ù

ÔÓÃÊŸ aœ ÌÈnœqÃ‰Ã ˙W›ËO ˙‡Œ ^ÈŒ ÙÀÏŸ »È˙«·
Õ ‡⁄ »¯ÈËO
œ ‰œ÷Œ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ‡»‰ ‰zÀ‡Ã
·»˙kÀkÃ ¨^‡ÈŒ·œŸ ‰÷Œ›Ó ÈBÈŸ ÏÚÃ Ì˙«‡
À ˙ÈÀeœ ˆœ ¯÷Œ‡⁄kÃ ¨ÌiK
À ‰ÈÀ ‰À ÷cO
À nœ‰Ã ˙ÈaÕ÷Œ
לו- לד,שמות ל

ÛËÀÀ ¨ÌÈnœÒÃ ^ÏŸ ÁK ¨‰÷Œ›Ó Ï‡Œ ‰Â‰È ¯Ó‡
Œ ›iÂÃ ∫^˙T«˙
Œ
aŸ

˙W›ËO d˙À‡
› ˙ÈÀ◊œÚÀ ÂŸ ∫‰ÈŒ ‰ŸÈœ „·ÃaŸ „aÃ ¨‰kÀÊÃ ‰À ·›Ï»Ÿ ¨ÌÈnœÒÃ ¨‰À aŸÏŸÁŒÂŸ ˙ÏŒÁÕ÷»
Ÿ
‰pÀ nŒÓœ ‰zÀ˙ÃÀ ÂŸ ¨˜B‰À ‰pÀ nŒÓœ zO
À ÁÃ÷ÀÂŸ ∫÷CS ¯«‰ËÀ ÁlÀÓ‹ÓŸ ¨ÁL«¯
Ã
‰◊ÕÚ⁄ ÓÃ ÁK]
∫ÌÎŒÏÀ ‰ÈŒ ‰Ÿzœ ÌÈ÷@J
œ
÷CS ¨‰nÀ÷À ^ÏŸ „ÚÕ eÀ ‡œ ¯÷Œ‡⁄ „Ú«Ó
Õ Ï‰Œ‡
› aŸ ˙HÚÕ ‰À ÈÕ ÙŸÏœ
ח- ז,שמות ל

¯Ma›aÃ ¯Ma›aÃ ¨ÌÈnœÒÃ ˙W›ËO Ô]‰⁄‡Ã ÂÈÏÀÚÀ ¯ÈËO
œ ‰œÂŸ ∫¯ÓÃ‡¤Œ ÂŸ

ÌÈœ aY
Ã ÚÃ ‰À ÔÈaÕ ˙]pÕ ‰Ã ˙‡Œ Ô]‰⁄‡Ã ˙¿Ú⁄ ‰Ã·»Ÿ ∫‰pWÈ
À ËO
œ ÈÃ ˙]pÕ ‰Ã ˙‡Œ «·ÈËÈ
œ ‰ÕaŸ
∫ÌÎÈŒ˙]I
Õ ÏŸ ‰Â‰È ÈÕ ÙŸÏœ „ÈÓœzÀ ˙W›ËO ¨‰pWÈ
À ËO
œ ÈÃ
10
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˙¯ÂË˜‰ ‰˘ÚÓ
על פי בבלי כריתות ו
ע"ב וירושלמי-ע"א
[ ה ]מא ע"ד,יומא ד

‰«Ó
À ÷»
Ÿ ÌÈgœ÷œÂŸ ˙«‡ÓÕ ÷ ¿÷Ÿ ¨„ˆÈÃkÕ ˙W›ËwŸ‰Ã Ì»htœ ∫ÔÀ aU
À »zÀ
˙«ÓÈŸ ÔÈÃŸ ÓœkŸ ‰gÀÓœÁ⁄ÂÃ ÌÈgœ÷œÂŸ ˙«‡ÓÕ ÷ ¿÷Ÿ ∫d·À »È‰À ÌÈœ ÓÀ

ÌÈœ ÓÀ ‰÷À ¿÷»
Ÿ ¨ÌÈœ aY
À ÚÃ ‰À ÔÈaÕ ÒUÙ»Ÿ ˙ÈXÁ⁄÷ÃaŸ ÒUtŸ ¨Ì«È ÏÎÀÏŸ ‰Œ ÓÀ ¨‰nÀÁÃ‰Ã
ÔTÈÊœ Á⁄Ó»
Ã ÌÈX»tkœ‰Ã Ì«ÈaŸ ÂÈÀ ÙŸÁÀ ‡¿ÓŸ Ï«„bÀ Ô‰Õ›k ÒÈœ ÎŸÓÃ Ì‰ŒnÕ÷Œ ¨ÌÈX˙ÕÈŸ
Æ‰wÀ cÃ ‰Ã ÔÓœ ‰wA
À ‡‰ÕzŸ÷Œ ÈBkŸ ‰ÙŒÈÀ ‰ÙŒÈÀ ÔJÁ«÷
⁄ ÂŸ ¨ÌÈX»tkœ‰Ã Ì«È ·WÚŒ aŸ ˙÷ŒzŒÎŸÓÃÏŸ
¨‰«·
À lŸ‰ÃÂŸ ‰À aŸÏŸÁŒ‰Ã ¨ÔWt›vœ‰ÃÂŸ ÈXvﬂ ‰Ã ∫Ô‰Õ »l‡ÕÂŸ ¨d·À »È‰À ÌÈœ nÀÒÃ ¯◊ÀÚÀ „ÁÃ‡ÃÂŸ
ÏK÷ŸÓœ ¨Ì›kYÎÃÂŸ cY
Ÿ Õ ˙ÏŒa
› ÷œ ¨‰ÚÈÀˆO»
œ ¯›Ó Æ‰Œ ÓÀ ÌÈÚœ ·Ÿ÷œ ÌÈÚœ ·Ÿ÷œ ÏK÷ŸÓœ
Ô«ÓpN
À ¨‰÷À ¿÷Ÿ ‰Ù»lN
À
Æ¯◊ÀÚÀ ÌÈÕ ÷Ÿ ËŸ÷Ÿ›w‰Ã Æ‰Œ ÓÀ ¯◊ÀÚÀ ‰gÀ÷œ ¯◊ÀÚÀ ‰gÀ÷œ
¨‡˙ÀÏÀzŸ ÔÈaK
œ ÂŸ ‡˙ÀÏÀzŸ ÔÈ‡œÒŸ ÔÈÒÈX
œ ÙK
Ÿ ÔÈÈÕ ¨ÔÈaK
œ ‰ÚÀ ÷Ÿzœ ‰ÈÀ÷Y
œ kÃ ˙ÈXa› Æ‰ÚÀ ÷Ÿzœ
¨Ú·]
Ã ˙ÈÓI
œ ÒŸ ÁÏÃÓŒ Æ˜ÈzœÚÃ ÔÈY
À eÃ Áœ ¯ÓÃÁ⁄ ‡È·œÓÕ ¨ÔÈÒÈX
œ ÙK
Ÿ ÔÈÈÕ ‡ˆÀÓÀ ‡¿ Ì‡œÂŸ
¨‡»‰÷Œ ÏkÀ ÔcY
Õ iÃ ‰Ã ˙tÃkœ Û‡Ã ∫¯Ó«‡
Õ ÈÏœ·ŸaÃ‰Ã Ô˙ÀÀ ÈaU
œ Æ‡»‰÷Œ ÏkÀ Ô÷ÀÚÀ ‰ÏŒÚ⁄ ÓÃ
Æ‰˙È
À Óœ ·iÀ ÁÃ ‰È
À Œ nÀÒÃ ÏkÀÓœ ˙ÁÃ‡Ã ¯qÃÁœ Ì‡œÂŸ ¨dÏÀÒÀtŸ ÷·ÃcŸ daÀ Ô˙ÃÀ Ì‡œÂŸ
ÆÛËÀwŸ‰Ã ÈˆÕÚ⁄ ÓÕ ÛË«p
Õ ‰Ã ÛT◊Ÿ ‡lÀ‡Œ «È‡Õ ÈXvﬂ ‰Ã ∫¯Ó«‡
Õ Ï‡ÈÕÏœÓŸbÃ ÔaŒ Ô«ÚÓŸ÷œ ÔaU
À
ÔÈX«g÷Œ ÔÈÒÈX
œ ÙK
Ÿ ÔÈÈÕ ¨‰‡ÀÀ ‡‰ÕzŸ÷Œ ÈBkŸ ¨ÔWt›vœ‰Ã ˙‡Œ daÀ ÔÈÙœgÀ÷Œ ‰ÈÀ÷Y
œ kÃ ˙ÈXa›
ÔÈÒÈœœ ÎŸÓÃ ÔÈ‡Õ÷Œ ‡lÀ‡Œ ¨dÏÀ ÔÈÙœÈÀ ÌÈœ ÏÃ‚U
Ÿ ÈÓÕ ‡¿‰⁄ÂÃ Æ‰fÀ ÚÃ ‡‰ÕzŸ÷Œ ÈBkŸ ¨ÔWt›vœ‰Ã ˙‡Œ «a
À nœaÃ ÌÈœ ÏÃ‚U
Ÿ ÈÓÕ
Æ„«·kÀ‰Ã ÈÕ tŸÓœ ÷cO
ÈÕ tŸÓœ ¨˜B‰À ·ËÈ
Õ ‰Õ ¨·ËÈ
Õ ‰Õ ˜B‰À ∫¯Ó«‡
Õ ˜Á«÷
Õ ‡»‰÷ŒkŸ ∫¯Ó«‡
Õ Ô˙ÀÀ ÈaU
œ Æ‡ÈÀ Ÿ zÃ
Æ»ÚŸ ÓÃ÷À ‡¿ ÚÈÃ·Y
œ ÏœÂŸ ÷ÈÏœ÷ŸÏœ ¨‰T÷ÕkŸ ÔÈ‡œˆÀÁ⁄ÏÃ dÓÀhŸtœ ÆÌÈÓœ◊ÀaŸÏÃ ‰ÙŒÈÀ Ï«w‰Ã÷Œ
˙ÁÃ‡Ã ¯qÃÁœ Ì‡œÂŸ ¨ÔÈ‡œˆÀÁ⁄ÏÃ ‰T÷ÕkŸ d˙ÀcÀ ÓœkŸ Ì‡œ ∫ÏÏÀkŸ‰Ã ‰ÊŒ ∫‰@»‰ÈŸ ÈaU
œ ¯ÓÃ‡À
Æ‰˙ÈÀÓœ ·iÀ ÁÃ ¨‰ÈÀŒ nÀÒÃ ÏkÀÓœ
Ï÷Œ ‰‡À·À ‰˙ÀÈŸ ‰À ‰À ÷À ÌÈÚœ ·Ÿ÷œÏŸ «‡ ÌÈgœ÷œÏŸ ˙ÁÃ‡Ã ∫¯Ó«‡
Õ ‡TtK
À ¯aÃ Æ‡ÈÀ Ÿ zÃ
¨÷·ÃcŸ Ï÷Œ ·«ËY«˜ daÀ Ô˙«
Õ ‰ÈÀ ‰À »l‡œ ∫‡TtK
À ¯aÃ ÈÕ zÀ „«ÚÂŸ ÆÔÈ‡œˆÀÁ⁄ÏÃ ÌÈUÈ
œ ÷œ
11
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‰T«z‰Ã÷Œ ÈÕ tŸÓœ ¨÷·ÃcŸ daÀ ÔÈ·Y
œ ÚÀ ÓŸ ÔÈ‡Õ ‰ÓÀÏÀÂŸ ÆdÁÈV
À ÈÕ tŸÓœ „›ÓÚ⁄ ÏÃ Ï«ÎÈÀ Ì@‡À ÔÈ‡Õ
 יא,ויקרא ב

»pnŒÓœ »¯ÈËO
œ ˙Ã ‡¿ ÷·ÃcŸ ÏÎÀÂŸ ¯‡
› ◊Ÿ ÏÎÀ Èkœ ∫‰TÓŸ‡À
∫‰Â‰ÈÏÃ ‰gŒ‡œ

 ח,תהלים מו
 יג,תהלים פד
 י,תהלים כ
 ז,תהלים לב
 ד,מלאכי ג

˛ Ì ÈÓ Ú Ù ˘ÂÏ˘ ¸

∫‰ÏÀÒŒ ·SÚ⁄ ÈÃ È‰¿
Õ ‡¤ »ÏÀ ·bÀ ◊ŸÓœ ¨»nÀÚœ ˙«‡·ÀˆŸ ‰Â‰È
˛ÌÈÓ ÚÙ ˘ ÂÏ˘ ¸

˛ÌÈÓ ÚÙ ˘ ÂÏ˘ ¸

∫_aÀ ÁÃËÕa› Ì@‡À ÈV÷Ÿ‡Ã ¨˙«‡·ÀˆŸ ‰Â‰È

∫»‡YJ
Õ Ì«È·Ÿ »Õ Ú⁄ ÈÃ _ÏŒnŒ‰Ã ¨‰ÚÈÀ÷«‰
œ ‰Â‰È

∫‰ÏÀÒŒ Èœ ·Õ·«Ò
Ÿ zŸ ËlÕÙÃ ÈpT
Õ ¨ÈV
œ vŸzœ ¯vÃÓœ ¨ÈÏœ ¯˙ŒÒÕ ‰zÀ‡Ã
¨ÌÏÀœ÷»¯È
À Âœ ‰@»‰ÈŸ ˙ÁÃŸ Óœ ‰Â‰ÈÏÃ ‰·Y
À ÚÀ ÂŸ
∫˙«iœ ›ÓEK ÌÈœ ÷ÀÎ»Ÿ ÌÏ«Ú
À ÈÓÈÕkœ
Ã bŸ ÁÃ›ÎaŸ ¨‡pÀ ‡À
Æ‰T»¯ˆŸ ¯ÈzœzÃ ^ÈŸÓœÈŸ ˙lH
Æ‡T« ¨»V‰⁄ËÃ ¨»·ÕbŸ ◊Ã ¨^nŸÚÃ ˙pX
Ã ÏaK
Õ
ÆÌVÓŸ÷À ˙·Ã·ÀkŸ ^E»ÁÈœ È÷Y«c
Õ
¨¯«a‚œ ‡À
ÆÌÏÕÓŸbÀ „ÈÓœzÀ ^˙JE
Ÿ ˆœ ÈÓÕÁU
⁄ ¨ÌV‰⁄ËÃ ¨ÌÎY
Õ aÀ
Æ^˙@
Œ Ú⁄ Ï‰ÕÃ ^·»Ë
Ÿ ·]aŸ ¨÷«„J ÔÈÒœÁ⁄
Æ^˙ŒgHO
À
ÈVÎ«Ê
Ÿ ¨‰Õ tŸ ^nŸÚÃ ÏŸ ¨‰‡ŒbÕ „ÈÁœÈÀ
Æ˙«Ó»ÏÚ⁄ zÃ ÚB«È
Ã ¨»˙J
Õ Ú⁄ ˆÃ ÚÓÃ÷»
Ÿ ÏaK
Õ »˙ÕÚÀ ÂŸ ÷Ã
Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ «˙»ÎÏŸÓÃ „«·kŸ Ì÷Õ _»¯aÀ

.57 ' לביאור ולדיון ראה עמ:אנא בכח
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∫Ô‡Î ¯Â·Èˆ‰ ˙ÏÈÙ˙ ‰ÏÈÁ˙Ó ÌÈ·¯ ˙ÂÓÂ˜Ó·
 ה,תהלים פד
 טו,תהלים קמד
תהלים קמה

∫‰ÏÀqŒ ^»ÏÏŸ‰ÃÈŸ „«Ú ¨^˙È
Œ ·Õ È·Õ÷«È
Ÿ
ÌÚÀ ‰À ÈV÷Ÿ‡Ã ¨«l ‰ÎÀkÀ÷Œ ÌÚÀ ‰À ÈV÷Ÿ‡Ã

ÈV÷Ÿ‡Ã

„Â@
œ ÏŸ ‰lÀ‰œzŸ ∫ÂÈ‰¿
À ‡¤ ‰Â‰È÷Œ

∫„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ^ÓŸ÷œ ‰ÎY
À ·À‡⁄ÂÃ _ÏŒnŒ‰Ã È‰«Ï
Ã ‡¤ ^ÓŸÓ«¯
œ ‡⁄
∫„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ^ÓŸ÷œ ‰ÏÀÏŸ‰Ã‡⁄ÂÃ ¨jÀÎY
Œ ·À‡⁄ Ì«È ÏÎÀaŸ
∫¯MÁÕ ÔÈ‡Õ «˙lH
À ‚Ÿ ÏœÂŸ ¨„‡
› ÓŸ ÏlÀ‰‹Ó»Ÿ ‰Â‰È Ï«„bÀ
∫»„Èbœ ÈÃ ^È˙]»·
Œ ‚»Ÿ ¨^È◊ŒÚ⁄ ÓÃ ÁaÃ÷ÃÈŸ ¯«„ÏŸ ¯«c
∫‰ÁÈ
À ◊œ‡À ^È˙Œ‡
› ÏŸÙŸœ ÈV·D
Ÿ ÂŸ ¨^C«‰ „«·kŸ ¯A‰⁄
∫‰pW
À tŸÒÃ‡⁄ ^˙Ÿl»„
À ‚»Ÿ ¨»¯Ó‡
Õ ›È ^È˙Œ›‡Y« Ê»ÊÚ¤ ÂŒ
∫»pU
Õ ÈŸ ^˙JE
Ÿ ˆœÂŸ ¨»ÚÈaœÈÃ ^·»Ë
Ÿ ·U ¯ÎŒÊÕ
∫„ÒŒÁÀ Ï@‚»Ÿ ÌÈœ tÃ‡Ã _W‡Œ ¨‰Â‰È Ì»ÁUÂŸ Ô»pÁÃ
∫ÂÈ◊ÀÚ⁄ ÓÃ ÏkÀ ÏÚÃ ÂÈÓÀÁU
⁄ ÂŸ ¨Ï›kÏÃ ‰Â‰È ·«Ë
∫‰Î»ÎY
À ·ÀÈŸ ^ÈCÈÒœÁ⁄ÂÃ ¨^È◊ŒÚ⁄ ÓÃ ÏkÀ ‰Â‰È ^»„«È
∫»¯aA
Õ ÈŸ ^˙T»·
Ÿ ‚»Ÿ ¨»¯Ó‡
Õ ›È ^˙»Î
Ÿ ÏŸÓÃ „«·kŸ
∫«˙»ÎÏŸÓÃ ¯A‰⁄ „«·Î»Ÿ ¨ÂÈ˙]»·
À bŸ Ì@‡À‰À ÈÕ ·ŸÏœ ÚÈD«‰
Ã
ÏŸ
∫¯IÂÀ ¯«c ÏÎÀaŸ ^zŸÏŸ÷ÃÓŸÓ»Œ ¨ÌÈÓœÏÀ›Ú ÏkÀ ˙»ÎÏŸÓÃ ^˙»Î
Ÿ ÏŸÓÃ
∫ÌÈÙ»Ù
œ kŸ‰Ã ÏÎÀÏŸ ÛL«ÊÂŸ ¨ÌÈÏœÙŸp›‰Ã ÏÎÀÏŸ ‰Â‰È _Ó«ÕÒ
∫«zÚœ aŸ ÌÏÀÎŸ‡À ˙‡Œ Ì‰ŒÏÀ Ô˙«
Õ ‰zÀ‡ÃÂŸ ¨»¯aÕ◊ÃÈŸ ^ÈÏŒ‡Õ Ï›Î ÈÈÕÚÕ
∫Ô«ˆT ÈÁÃ ÏÎÀÏŸ ÚÈÃaœ◊ŸÓ»Ã ¨^CÈÀ ˙‡Œ ÁÃ˙«Õt
∫ÂÈ◊ÀÚ⁄ ÓÃ ÏÎÀaŸ „ÈÒœÁÀÂŸ ¨ÂÈÎT
À cŸ ÏÎÀaŸ ‰Â‰È ˜Ècœ ˆÃ

.151-150 ' ראה עמ:אשרי
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∫˙ÓŒ‡¤·Œ »‰‡TO
‹ Èœ ¯÷Œ‡⁄ Ï›ÎÏŸ ¨ÂÈ‡YS
À ÏÎÀÏŸ ‰Â‰È ·«¯J
∫ÌÚÈÕ÷«È
œ ÂŸ ÚÓÃ÷ŸÈœ Ì˙ÀÚÀ ÂŸ ÷Ã ˙‡ŒÂŸ ¨‰◊ŒÚ⁄ ÈÃ ÂÈ‡V
À ÈŸ Ô«ˆY
∫„ÈÓœ÷ŸÈÃ ÌÈÚœ ÷Y
À ‰À ÏkÀ ˙‡ÕÂŸ ¨ÂÈ·À‰⁄›‡ ÏkÀ ˙‡Œ ‰Â‰È ¯Ó«Õ÷
∫„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ «÷EJ Ì÷Õ ¯◊ÀaÀ ÏkÀ _V·ÈÀÂœ Ètœ ¯aA
Œ ÈŸ ‰Â‰È ˙lÃ‰œzŸ
 יח,תהלים קטו

ÔÊÁ

∫dÈ»Ï
À ÏŸ‰Ã ÌÏ«Ú
À „ÚÃ ÂŸ ‰zÀÚÃ ÓÕ dÈÀ _V·ÀŸ »ÁŸÃ ‡⁄ÂÃ
∫ÌÂ‚¯˙

˘È„˜ ÈˆÁ

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È

Æ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ÷cK
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ÏcÃ bÃ ˙ŸÈœ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

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

_ÈÏœÓŸÈÃ ÂŸ ¨d˙»ÚY
Õ Îœ ‡T·Ÿ Ècœ ‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ
ÆdÁÈ
Õ ÷œÓŸ ·VJÈÂœ dJY
Õ t‹ ÁÓÃˆŸÈÃ ÂŸ d˙»Î
Õ ÏŸÓÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

˙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‡¸
Æ˛ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ
ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ
Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘

˙ÈaÕ ÏÎÀcŸ ÈiÕ ÁÃ·»Ÿ Ô«ÎÈÓ«È
Õ ·»Ÿ Ô«ÎÈiÕ ÁÃaŸ
¨·ÈXJ ÔÓÃÊŸ ·»œ ‡ÏÀ‚À Ú⁄ aÃ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ
ÌÏÃÚÀ ÏŸ _U·ÀÓŸ ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ‡‰ÕÈŸ ÆÔÓÕ‡À
Æ‡iÀ ÓÃÏŸÚÀ ÈÓÕÏŸÚÀ Ï»Ÿ
ÌÓ«¯
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ¯‡ÃtÀ˙ŸÈœ ÂŸ ÁaÃzÃ÷ŸÈœ ÂŸ _UaÀ˙ŸÈœ
ÏlÀ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‰lŒÚÃ ˙ŸÈœ ÂŸ ¯cÀ ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‡rÕÃ ˙ŸÈœ ÂŸ
Æ‡»‰ _ÈXaŸ ‡÷ER
À cŸ dÓÕ÷Ÿ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

ÈÓÈ ˙¯˘Ú·¸ ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ

ÈÓÈ ˙¯˘Ú·¸

‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀ ÔÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ

˛˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ ∫‰·Â˘˙

˛‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ ‡lÀÚÕ ÏŸ ∫‰·Â˘˙

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

‡˙ÀÓÀÁ¤Œ ÂŸ ‡˙ÀÁÀaŸ÷Ÿz‹ ‡˙TÈ
À ÷œÂŸ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ ÔTÈÓœ‡⁄cÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

ÔÊÁ
Ï‰˜
ÔÊÁ

Ï‰˜
ÔÊÁ

ÔÊÁÂ Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜
ÔÊÁ

Ï‰˜

. כאן הוא משמש כחוליית מעבר אל תפילת העמידה.205 ' ראה עמ:חצי קדיש
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˙˘ÁÏ· ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ
‡Â·Ó È˜ÂÒÙ
ÍÂ˙ ¨‰ÓÈ„˜ ˙ÂË˜ ˙ÂÚÈÒÙ ˘ÂÏ˘ Ô‰È¯Á‡ÏÂ ˙È¯ÂÁ‡ ˙ÂË˜ ˙ÂÚÈÒÙ ˘ÂÏ˘ ÚÂÒÙÏ ÌÈ‚‰Â
‡∫˘ÁÏ· ÌÈ‡·‰ ÌÈ˜ÂÒÙ‰ È˘ ˙¯ÈÓ

‡¿∫»È‰
Õ ÏÕ ÏC›‚ »·‰À ¨‡TO‡Œ ‰Â‰È Ì÷Õ Èkœ
∫^˙ŒlÀ‰œzŸ „Èbœ ÈÃ ÈÙ»œ ÁzÀÙŸzœ È˙ÃÙÀ◊Ÿ ¨ÈI
À ‡⁄

דברים לב ,ג
תהלים נא ,יז

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

∞

הבו גדל לאלהינו :שבחו את אלהינו על גדולתו.

פסוקי מבוא :אמירת הפסוק "אדני שפתי תפתח" בראש תפילת העמידה נקבעה בתקופת התלמוד
]תלמוד בבלי ,ברכות ד ע"ב[ ,כבקשה מן ה' לסייע למתפלל לבטא את עצמו כראוי .בימי הביניים נהגו
להוסיף כאן פסוקים אחרים ,ואחד מהם" ,כי שם ה' אקרא" ,נקבע בתפילות מנחה ומוסף .אמירתם
של פסוקים אלו נעשית תוך כדי צעידה קדימה ,ביטוי מוחשי להתקרבות אל ה' .בסופה של התפילה
צועדים המתפללים אחורנית ]עמ' .[33
תפילת העמידה :היחידה המרכזית של התפילה היהודית .היא נאמרת ,כשהמתפלל עומד ורגליו צמודות
זו לזו ,בכל אחת ואחת משלוש התפילות היומיות ]ערבית ,שחרית ומנחה[ ,וכן בתפילת מוסף של ראש
חודש ,שבת ]עמ'  [243וחג ,ובתפילת נעילה של יום הכיפורים .ראשיתה של העמידה בתקופת הבית
השני ,אך עיקר גיבושה החל רק בתקופת חז"ל ,מייד לאחר חורבן הבית .תפילה זו עוצבה בתהליך ארוך
ומפותל ,שראשיתו בפעולתו של רבן גמליאל דיבנה ]בסוף המאה הראשונה[ וסיומו בתקופת הגאונים,
ועל כן היא כוללת משקעים ורבדים מתקופות שונות ומגוונות .מעמדה המרכזי של תפילת העמידה
מתבטא בעובדה שרק היא קרויה במקורות בשם "תפילה" סתם ]כגון במשנה תענית ב ,ב[ .על אף שיש
בה כיום תשע-עשרה ברכות ,היא קרויה גם "תפילת שמונה עשרה" ,על פי מספר ברכותיה המקוריות
בתפילות החול ]וראה עוד להלן[ .לתפילת העמידה בימות החול שלושה חלקים] :א[ שלוש ברכות
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˘˙ÂÂ˘‡¯ ˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ
¸ ‡ ˛ ·¯˙Â·‡ ˙Î
˜‰„È

·«˙¨»È
‡¿Õ ‡⁄ È‰
¿Õ ÂÕ »È‰
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

‡¿¨·SÚ⁄ ÈÃ È‰
¿Õ ÂÕ ¨˜ÁÀˆŸÈœ È‰
Õ ‡¤ ¨Ì‰T
¿À ·Ÿ‡Ã È‰
Õ ‡¤
¨Ô«ÈÏŸÚŒ Ï‡Õ ¨‡T«p‰ÃÂŸ ¯«abœ ‰Ã Ï«„bÀ ‰Ã Ï‡Õ‰À
˜«¨Ï›k‰Ã ‰
Õ ¨ÌÈ·«Ë
œ ÌÈDÒÀÁ⁄ ÏÓ«b
Õ
‚«‡Æ‰·À‰⁄‡ÃaŸ «Ó÷Ÿ ÔÚÃ ÓÃÏŸ Ì‰ÈŒÕ ·Ÿ ÈÕ ·ŸÏœ Ï
Õ ‡È·œÓ»Õ ˙«·‡À ÈBÒŸÁÃ ¯Î«Ê
Õ ÂŸ

∞

קונה :בורא.

ראשונות שעיקרן שבח ה' ]ובראשן צורפו פסוקי מבוא[; ]ב[ שלוש–עשרה ברכות אמצעיות שכולן
בקשות; ]ג[ שלוש ברכות אחרונות ,שיש בהן דברי תודה ודברי בקשה גם יחד ]ושנצטרפו אליהן קטעי
חתימה שונים[ .נוסחן של שלוש הברכות הראשונות ושל שלוש האחרונות קבוע בכל התפילות  -חול,
שבת וחג  -אך החלק האמצעי משתנה בתפילות מוסף ,וכן בשבתות ובחגים ,ויש בו באותן הזדמנויות
ברכה אחת בלבד ]במוסף של ראש השנה :שלוש[ העוסקת בענייני אותו יום .בשחרית ,במוסף ובמנחה
נאמרת התפילה פעמיים  -פעם אחת בלחש על ידי כל המתפללים ,ופעם שנייה בקול רם על ידי החזן
בלבד .החזרה נועדה במקורה למען המתפללים שלא ידעו או לא יכלו לומר את התפילה ,ועל ידי הקשבה
לחזן ועניית "אמן" לאחר כל ברכה  -יצאו ידי חובתם ]לגבי תפילת ערבית ראה עמ'  [.77-76בתפילת
העמידה באו לביטוי רעיונות היסוד של אמונת ישראל ותורתו ,כגון זכות אבות ותחיית המתים ,התשובה
והסליחה ,בניין ירושלים וביאת המשיח ,והרבה מלשונותיה שאובים מן המקרא.
שלוש ברכות ראשונות :שלוש ברכות אלה הן קדומות מאוד ונזכרות בשמן כבר במשנה ]ראש השנה
ד ,ה[ .הן כוללות דברי שבח לה' ,כמבוא לבקשות הבאות בעקבותיהן.
]א[ ברכת אבות :הברכה הפותחת את העמידה כוללת דברי שבח לה' ואף מזכירה את שלושת אבות
האומה וזכויותיהם" .זכות אבות" היא רעיון מרכזי במחשבת היהדות ,מאז ימי המקרא ואילך ,ולפיו
נהנים בנים מפרי מעשיהם הטובים של אבותיהם ,ועם ישראל זוכה לחסד מיוחד בזכות אבות האומה.
עם זאת מודגש בברכה ,כי אם אין די בזכות אבות ,יגאל ה' את עמו "למען שמו" .השם "אבות" כשמה
של ברכה זו מצוי כבר במשנה ]ראש השנה ד ,ה[ ,ואולי חתימתה הקדומה היתה "מגן אבות"] .רמז לכך
נמצא ב"ברכה אחת מעין שבע" הנאמרת בליל שבת ,ראה עמ'  [.85התלמוד הבבלי ,מכל מקום ,מסביר
כי ההחלטה לחתום ב"מגן אברהם" יסודה במה שנאמר לאברהם' " :והיה ברכה' ]בראשית יב ,ב[  -בך
חותמין ואין חותמין בכולן" ]פסחים קיז ע"ב[.
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·∫˛ÏÈ‚¯Î ‰ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ — ÁÎ˘˘ ÈÓÂ¸ ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú

¿ÆÌÈiœ ÁÃ ÌÈ‰
œ ‡¤ ^Ÿ ÚÃ ÓÃÏŸ ÌÈiœ ÁÃ‰Ã ¯ÙŒÒÕaŸ »·Õ˙ŸÎÀÂŸ ¨ÌÈiœ ÁÃaÃ ıÙÕÁÀ _ÏŒÓŒ ¨ÌÈiœ ÁÃÏŸ »VÎŸÊÀ

»ÆÔ‚Õ Ó»À ÚÈÃ÷«Ó
œ
¯Ê«Ú
Õ _ÏŒÓŒ
˜‰„È

ÆÌ‰T
À ·Ÿ‡Ã Ô‚Õ ÓÀ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

¸ · ˛ ·¯˙Â¯Â·‚ ˙Î

¨ÚÈÃ÷«‰
œ ÏŸ ·U ¨‰zÀ‡Ã ÌÈ˙œÓÕ ‰iÕ ÁÃÓŸ ¨ÈI
À ‡⁄ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ¯«abœ ‰zÀ‡Ã
·˜ÏhÀ‰Ã „ÈX«Ó ∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ıÈ

∞

¯»Ì÷ŒbŒ ‰Ã „ÈX«Ó» Á
·Ã ‰À ·ÈgœÓÃ ∫ÌÈ¯ÓÂ‡ Û¯ÂÁ

רב להושיע :מרבה להושיע .משיב :גורם לרוח לנשוב.

זכרנו לחיים וכו' :בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים ]הם "עשרת ימי תשובה"[ חלים שינויים
בכמה מברכות העמידה ,ברוח הימים הנוראים ואימת הדין .רוב השינויים והתוספות הם מתקופת
הגאונים ,וחלק מבעלי ההלכה התנגדו להם ,כיוון שלא מצאו להם מקור בספרות חז"ל .התוספת "זכרנו
לחיים" בנויה מארבע יחידות קצרות החורזות במילה "חיים" ,והיא כוללת בקשה להיכתב בימים הנוראים
בין אלה שיזכו לחיים .כתיבה ב"ספר החיים" היא ביטוי ציורי ]שמקורו בתהלים סט ,כט[ לפסק הדין
האלהי המבטיח חיים.
]ב[ ברכת גבורות :שם הברכה מצוי כבר במשנה ]ראש השנה ד ,ה[ והוא מבטא את נושאה המרכזי:
כוחו של ה' ,המתבטא בעיקר בתחיית המתים ובמעשי חסד למען החיים ,ובראש וראשונה בהורדת
גשמים .ההדגשה המרובה על תחיית המתים נובעת ,ככל הנראה ,מן הפולמוס ההיסטורי בשאלה זו
בשלהי ימי הבית השני בין הפרושים לצדוקים .אחד ההבדלים הבולטים בין שתי קבוצות דתיות אלה
היה האמונה בתחיית המתים ,שהצדוקים כפרו בה .תפילת העמידה התגבשה בקרב חוגים שהלכו
בדרכם של הפרושים ,ומכאן החזרה המרובה על נושא תחיית המתים בגוף הברכה ובחתימתה.
בקיץ...בחורף :בין גבורותיו של ה' מונה הברכה גם את הורדת הגשם והטל .בארץ צחיחה כארץ ישראל,
ירידת הגשם והטל בשפע ובזמנם הראוי היא שנותנת חיים ,והיא ,לפי מחשבת חז"ל ,כעין תחיית מתים
בזעיר אנפין .על פי המשנה ]ברכות ה ,ב[" :מזכירין גבורות גשמים ב]ברכת[ תחיית המתים" .מאז ימי
האמוראים הונהג לומר נוסח נפרד לקיץ ולחורף ,בהתאם לתנאי האקלים של ארץ ישראל .הנוסח
לחורף נאמר מתפילת מוסף של שמיני עצרת ועד שחרית של היום הראשון של פסח ,ונוסח הקיץ
בשאר ימות השנה .בברכה זו רק מזכירים את הורדת המשקעים ,אך מבקשים על כך להלן ,בברכה
התשיעית של העמידה.
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¨ÌÈaU
œ ÌÈÓœÁU
⁄ aŸ ÌÈ˙œÓÕ ‰iÕ ÁÃÓŸ ¨„ÒŒÁŒaŸ ÌÈiœ ÁÃ ÏkÕÏŸÎÃÓŸ
¨ÌÈX»Ò‡⁄ ¯ÈzœÓ»Ã ¨ÌÈÏ«Á
¯«œ ‡Ù
Õ ÂŸ ¨ÌÈÏœÙ«
Ÿ _Ó«Ò
Õ
Æ¯ÙÀÚÀ ÈÕ ÷È
Õ Ïœ «˙»Ó
À ‡¤ ÌiK
Õ Ó»Ÿ
¨_ÏÀ ‰Ó«c
Œ ÈÓ»œ ˙«¯»·bŸ ÏÚÃ aÃ ^«ÓÎÀ ÈÓœ
÷»Æ‰Ú
À ÈŸ ÁÈ
Ã ÓœˆŸÓ»Ã ‰iŒ ÁÃÓ»Ÿ ˙ÈÓœÓÕ _ÏŒÓŒ
·∫˛ÏÈ‚¯Î ‰ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ — ÁÎ˘˘ ÈÓÂ¸ ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú

ÆÌÈÓœÁU
⁄ aŸ ÌÈiœ ÁÃÏŸ ÂÈT»ˆÈŸ ¯Î«Ê
Õ ¨ÔÓÀÁU
⁄ ‰À ·‡À ^«ÓÎÀ ÈÓœ

ÆÌÈ˙œÓÕ ˙«ÈÁ⁄‰ÃÏŸ ‰zÀ‡Ã ÔÓÀ‡¤Œ ÂŸ
ÆÌÈ˙œnÕ‰Ã ‰iÕ ÁÃÓŸ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
¸ ‚ ˛ ·¯ß‰ ˙˘Â„˜ ˙Î

»¨‰ÏÀqŒ ^»ÏÏŸ‰ÃÈŸ Ì«È ÏÎÀaŸ ÌÈ÷«„O
œ
¨÷«„J ^ÓŸ÷œÂŸ ÷«„J ‰zÀ‡Ã
Æ‰zÀ‡À ÷«„JÂŸ Ï«„bÀ _ÏŒÓŒ Ï‡Õ Èkœ
Æ÷«„wÀ‰Ã Ï‡Õ‰À ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
·ÏÈÁ˙È — ÔÎ ‰˘Ú ‡ÏÂ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ¸ ‰Ê ÁÒÂ· ‰Î¯·‰ ˙‡ ÌÈÓ˙ÂÁ ‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú
‡˙ ˙∫˛‰˙È˘‡¯Ó ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ

Æ÷«„wÀ‰Ã _ÏŒnŒ‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

אמונתו :הבטחתו הנאמנה ]להחיות את המתים[ .ישני עפר :המתים .נאמן :מי שבוטחים בו.
∞ וקדושים :כינוי למלאכים ולעם ישראל.

מי כמוך אב הרחמן :דברי שבח נוספים המבקשים באופן עקיף להיזכר לחיים ,כחלק מגבורותיו וחסדיו
של ה' כלפי החיים .והשווה לעיל ,עמ' .17
]ג[ ברכת קדושת ה' :שמה של הברכה ,המצוי כבר במשנה ]ראש השנה ד ,ה[ ,מצביע על תוכנה :הדגשת
מהותו של ה' ,הנשגבת והנבדלת מכל מהות אחרת .בחזרת החזן על ברכה זו היא מתרחבת וכוללת את
טכס הקדושה ]ראה עמ'  ,[36-35המתאר את שירת המלאכים בשמים המקבילה לשירת בני ישראל על
הארץ ,בשתי מקהלות האומרות "קדוש קדוש קדוש".
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˘˙ÂÈÚˆÓ‡ ˙ÂÎ¯· ‰¯˘Ú– ˘ÂÏ
¸ „ ˛ ·¯˙Ú„‰ ˙Î

Æ‰ÈÀaœ ÷«‡¤ÏŒ „nÕÏÃÓ»Ÿ ˙ÚÃ cÃ Ì@‡ÀÏŸ Ô«Á
Õ ‰zÀ‡Ã
@Æ˙Ú
Ã ÂÀ ‰ÈÀaœ ‰ÓÀÎŸÁÀ ^zŸ‡œÓÕ »pÕ ÁÀ
Æ˙ÚÃ cÀ ‰Ã Ô«Á
Õ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
¸‰·Â˘˙‰ ˙Î¯· ˛‰

·«@˙^¨
Œ Ú⁄ ÏÃ »kÕÏŸÓÃ »·YJ
˙«Õ ÂŸ ¨^˙T
Œ
ÏŸ »È·œ‡À »·ÈÕ÷œ‰⁄
÷»·Æ^ÈŒ ÙÀÏŸ ‰ÓÀÏÕ÷Ÿ ‰
À ˙Ÿaœ »VÈÊœ Á⁄‰ÃÂŸ
÷»·Æ‰
¯«ˆÀ ˙Ÿaœ ‰
Œ ‰À ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
∞ חונן :נותן במתנת חינם ,מעניק ∞ .והחזירנו ...לפניך :תן לנו את האפשרות והיכולת לשוב אליך .הרוצה בתשובה:
המצפה לתשובת האדם ומקבל אותה ברצון.

המלך הקדוש :החלפת חתימתה של ברכה זו נהוגה מאז ימי האמוראים ]תלמוד בבלי ,ברכות יב ע"ב[,
והיא באה להדגיש את מלכות ה' בעולמו .זו מתבטאת ביתר שאת בעשרת ימי תשובה ,שבהם עומד
העולם כולו למשפט.
שלוש–עשרה ברכות אמצעיות :כאן מתחיל חלקה השני של תפילת העמידה ,ובו בקשות שונות .שש
הראשונות הן אישיות ,גם אם הן מנוסחות בלשון רבים ,והשבע שאחריהן הן בקשות לאומיות .שמותיהן
של הברכות ידועים בעיקר מן התלמוד הבבלי ]מגילה יז ע"ב[ .את הברכות האישיות פותח מקבץ של
ארבע ברכות הקשורות זו בזו :קבלת הדעת ]ד[ מביאה את האדם להכיר בחטאיו ובחולשותיו ,לחזור
בתשובה ]ה[ ולבקש את מחילת ה' ]ו[ .בעקבות זאת נגאל האדם מצרותיו ]ז[.
]ד[ ברכת הדעת :הבקשה הראשונה פותחת בנוסחת שבח ]"אתה חונן לאדם דעת"[ ,הדומה לזו שנמצא
בראש שתי ברכות השבח שלפניה ]"אתה גיבור"" ,אתה קדוש"[ ,וזאת כמעבר סגנוני אל הבקשות.
במשנה נקראת ברכה זו בשם "חונן הדעת" ]ברכות ה ,ב[ ,והיא נבחרה לעמוד בראש כל הבקשות ,כיוון
ש"אם אין דעה  -תפילה מנין?" ]תלמוד ירושלמי ברכות ה,ב ]ט ע"ב[[ ,כלומר :התבונה היא תנאי ראשון
להכרת המציאות ולבקשות הנובעות ממנה.
]ה[ ברכת התשובה :קבלת הדעת מביאה את המתפלל לבחון את עצמו ,לעמוד על חסרונותיו ולבקש את
עזרת ה' בהתקרבות אליו ואל תורתו .רק בברכה זו ובבאה אחריה ,ברכת הסליחה ,מכונה ה' בכינוי "אבינו",
ויש בכך ביטוי ליחס של קירבה אוהבת ומרחמת בין אב לבנו ,קירבה המתאימה לנושאיהן של שתי הברכות.
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¸ ‰ÁÈÏÒ‰ ˙Î¯· ˛ Â
Æ¢ÂÚ˘Ù¢Â ¢Â‡ËÁ¢ ÌÈÏÈÓ‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú˘· ·Ï‰ ÏÚ ‰ˆÂÙ˜ ÔÈÓÈ „È· ˙ÂÎ‰Ï ÌÈ‚‰Â

¨»ÚŸ ÷ÀÙÀ Èkœ »kÕÏŸÓÃ »ÏÀ ÏÁÃÓŸ ¨»‡ËÀÁÀ Èkœ »È·œ‡À »ÏÀ ÁÏÃÒŸ
Æ‰zÀ‡À ÁlÀÒÃÂŸ ·«Ë Ï‡Õ Èkœ
¿ÆÁ
Ã ÒŸÏœ ‰aY
Œ nÃ‰Ã Ô»pÁÃ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
¸ ‰ÏÂ‡‚‰ ˙Î¯· ˛ Ê

¨»·ÈX
Õ ‰·ÈX
À ÂŸ ¨»ÈÕ Ÿ ÚÀ ·Ÿ ‡À ‰‡Y
Õ
» ¨^ÓŒ÷Ÿ ÔÚÃ ÓÃÏŸ ‰T‰ÕÓŸ ‰ÓÀÏÕ÷Ÿ ‰lÀ‡‹‚Ÿ »ÏÕ‡À‚Ÿ
Æ‰zÀ‡À ˜ÊÀ ÁÀ Ï‡«b
Õ Ï‡Õ Èkœ
ÆÏ‡T
Õ ◊ŸÈœ Ï‡«b
Õ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
¸‰‡ÂÙ¯‰ ˙Î¯· ˛ Á

¨‰zÀ‡À »˙ÕlÀ‰œ˙Ÿ Èkœ ¨‰ÚÀ ÷ÕeÀ œ ÂŸ »ÚÈÕ÷«‰
œ ¨‡ÙT
Õ Õ ÂŸ ‰Â‰È »‡ÕÙY
À

∞
∞
∞

ַסָלּח :מי שהסליחה היא מתכונותיו.
בענינו :בסבלנו .ריבנו :מלחמותינו ]באויב ,ביצר הרע ועוד[.
כי תהלתנו אתה :בך אנחנו משתבחים ]לומר שאתה רופאנו[.

]ו[ ברכת הסליחה :היענות ה' לבקשת האדם להתקרב אליו מובילה את המתפלל לבקש מחילה על
מה שעשה שלא כראוי .ההכאה על לב המתפלל היא ביטוי חיצוני להכרה בכך שתאוות הלב הן הגורמות
לחטאי האדם .מנהג ההכאה מתועד רק משלהי ימי הביניים.
]ז[ ברכת הגאולה :הסליחה מביאה בעקבותיה את עזרת ה' וגאולת האדם מצרות היומיום" ,הבאות
עלינו תמיד" ]רש"י לתלמוד הבבלי ,מגילה יז ע"ב[ .בקשות לגאולה לאומית-עתידית מופיעות רק להלן,
החל מן הברכה העשירית.
]ח[ ברכת הרפואה :כעת באות שתי ברכות שעניינן בקשות חומריות :רפואה ופרנסה .הראשונה שבהן
בנויה על דברי ירמיהו" :רפאני ה' וארפא הושיעני ואושעה ,כי תהלתי אתה" ]יז ,יד[ ,אלא שהיא מנוסחת
בלשון רבים ,כראוי לתפילת הציבור.
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‡«·¨»È
Õ ÎŸÓÃ ÏÎÀÏ»Ÿ »È‡»Ï
Õ Á⁄zÃ ÏÎÀÏŸ ‡tY
¯»Õ Ó»Ã ‰Î
À ‡⁄ ‰ÏÕÚ⁄ ‰ÃÂŸ
¨»È˙«k
Õ ÓÃ ÏÎÀÏŸ ‰ÓÀÏÕ÷Ÿ ‰‡»ÙY
À
Æ‰zÀ‡À ÔÓÀÁU
¯«⁄ ÂŸ ÔÓÀ‡¤Œ ‡Ù
Õ _ÏŒÓŒ Ï‡Õ Èkœ
ÆÏ‡T
Õ ◊ŸÈœ «nÚÃ ÈÏ«Á
¯«Õ ‡Ù
Õ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
∫˛¢ÂÈ˙ÂÎÓ ÏÎÏ¢ ¯Á‡Ï¸ ‰Î¯·‰ ÍÂ˙· ·Ï˘Ï È‡˘¯ ÌÈÂÒÓ ‰ÏÂÁ ÏÚ ÏÏÙ˙‰Ï ˘˜·Ó˘ ÈÓ
¨ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ‰ÓÏ˘ ‰‡ÂÙ¯ ‰¯‰Ó ÁÏ˘˙˘ ÂÈ˙Â·‡ È‰Ï‡Â ÂÈ‰Ï‡ ‰Â‰È ÍÈÙÏÓ ÔÂˆ¯ È‰ÈÂ¢
ÈÏÂÁ ¯‡˘ ÍÂ˙· ˛˙ÈÂÏÙ ˙·ØÔ· ˙ÈÂÏÙØÈÂÏÙ¸ ‰ÏÂÁÏ
À
Ø ‰ ÏÂÁÏ
Œ
¯¨ÛÂ‚‰ ˙‡ÂÙ¯Â ˘Ù‰ ˙‡ÂÙ
Æ˛¢ÍÏÓ Ï‡ ÈÎ¢ ∫ÍÈ˘ÓÓÂ¸ ¢Ï‡¯˘È

¸ ÌÈ˘‰ ˙Î¯· ˛ Ë

Ô˙ÕÂŸ ¨‰·«Ë
·»‡À ÏŸ d˙À
¿À ˙Ÿ ÈÈÕÓœ ÏkÀ ˙‡ŒÂŸ ˙‡›f‰Ã ‰À gÀ‰Ã ˙‡Œ ¨»È‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨»ÈÏÕÚÀ _VaÀ
·˜∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ıÈ

ארוכה :מרפא.

∞

‰ÎT
À aŸ

·∫ÌÈ¯ÓÂ‡ Û¯ÂÁ

‰ÎT
»À ·ŸÏœ ¯ËÀÓ
À ÏËÃ

מיני תבואתה :כלל יבולהּ.

ויהי רצון" :אם יש לו חולה בתוך ביתו  -אומר ]תפילה למען החולה[ בברכת חולים" ]תלמוד בבלי,
עבודה זרה ח ע"א[ .הנוסח שלפנינו ,שלא נכנס אל כל הסידורים משום שהיו שראו אותו כפוגם בשטף
התפילה ,מוכר רק ממאות השנים האחרונות .הזכרת שם החולה בלווית שם אמו דווקא מתבססת על
מאמר בתלמוד הבבלי ]שבת סו ע"ב[.
]ט[ ברכת השנים :בקשה על הפרנסה ,אשר בארץ חקלאית כארץ ישראל היא תלויה בעיקר בגשמי
השמים ובפוריות האדמה .השם "ברכת השנים" מצוי כבר במשנה ]ברכות ה ,ב[ .המתפלל מבקש שתהא
השנה "כשנים הטובות" ,ונראה שיש כאן רמז לשבע שנות השובע הגדול שהיו במצרים בימי יוסף,
והנחשבות כשנים פוריות במיוחד ]בראשית מא ,לה[.
בקיץ...בחורף :יסוד הדברים בקביעת המשנה ,ש"שואלין ]כלומר :מבקשים[ את הגשמים בברכת השנים"
]שם[ .במשנה ]תענית א ,ג[ אף נקבע ,שיש לבקש על הגשם החל מתפילת ערבית של ז' במרחשוון ועד
לתפילת שחרית בחג הראשון של פסח .הזכרת הורדת הגשמים מתחילה כבר בשמיני עצרת ]עמ' ,[17
אך בקשה מפורשת להורדתם מתחילה להיאמר ]בארץ ישראל[ רק שבועיים לאחר מכן ,כדי שיהיה זמן
לעולי הרגל ששהו בירושלים בחג הסוכות להגיע אל ביתם קודם לתקופת הגשמים .חילופים אלה
בתפילה בין הקיץ לחורף נוהגים בכל פזורות ישראל ,גם אם תנאי האקלים שם שונים לחלוטין ,אות
ועדות למרכזיותה של ארץ ישראל במחשבת העם ובתפילתו.
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¨d·»h
@À Óœ »ÚÕ aŸ◊ÃÂŸ ‰Ó
À ‡⁄‰À ÈÕ tŸ ÏÚÃ
¨‰ÎT
À ·ŸÏœ ˙«·«h‰Ã ÌÈœ gÀkÃ »˙ÕÀ ÷Ÿ _V·»À
ÆÌÈœ gÀ‰Ã _V·ÀÓ»Ÿ ‰zÀ‡Ã ·ÈËœÓ»Õ ·«Ë Ï‡Õ Èkœ
ÆÌÈœ gÀ‰Ã _V·ÀÓŸ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
¸˙ÂÈÂÏ‚ ıÂ·È˜ ˙Î¯· ˛ È

¨»È˙«i
Õ Ï‹bÀ ıaK
¯»˙Õ ÏŸ ÒÕ ‡◊ÀÂŸ ¨»
÷«Õ ÁÕÏŸ Ï«„bÀ ¯Ù
À aŸ ÚKzŸ
Æ»ˆY
Õ ‡ÃÏŸ ıW‡À‰À ˙«ÙŸ kÃ ÚaY
Ã ‡ÃÓÕ ‰T‰ÕÓŸ „ÁÃÈÃ »ˆÕaK
Ÿ ÂŸ
ÆÏ‡T
Õ ◊ŸÈœ «nÚÃ ÈÁE
Õ œ ıaK
Õ ÓŸ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
¸ËÙ˘Ó‰ ˙Î¯· ˛ ‡È

¨‰lÀÁœzŸ·ÃkŸ »ÈˆÕÚ«È
⁄ ÂŸ ¨‰«÷‡X
À
÷«·ÀkŸ »ÈËÕÙ
Ÿ ‰·ÈÀ÷œ‰À
¨‰ÁÀÀ ‡⁄ÂÃ Ô«‚ÈÀ »pnŒÓœ ¯ÒÕ‰ÀÂŸ

∞
∞

ושא נס :הרם דגל ]האות לגאולה ]ישעיה יא ,יב[[ .נדחי :הגולים המפוזרים במקומות רחוקים.
כבראשונה :כפי שהיה בעבר.

]י[ ברכת קיבוץ גלויות :כאן ראשיתה של קבוצה בת שש ברכות ,ובהן בקשות לאומיות המשקפות
מצב היסטורי שמלאחר החורבן .בקשות אלה עתידות להתמלא בסדר זה :קיבוץ עם ישראל לארצו ]י[
יביא לכינון מערכת משפט עצמאית ]יא[ ,להענשת הרשעים ]יב[ ולמתן שכר לצדיקים ]יג[; ירושלים
תקום מחורבנה ]יד[ ומלך מבית דוד ישב בה על כסאו ]טו[ .תנאי ראשון לגאולה הוא חזרת עם ישראל
לארצו .הברכה מנוסחת בעקבות דברי ישעיהו ]"והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים
בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים והשתחוו לה' בהר הקודש בירושלים" ]כז ,יג[" ,ונשא נס לגוים
ואסף נדחי ישראל ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ" ]יא ,יב[[.
]יא[ ברכת המשפט :שיבת העם לארצו מאפשרת להחזיר על כנה את מערכת המשפט .ברכה זו מנוסחת

בעקבות דברי ישעיהו" :ואשיבה שופטיך כבראשונה ויועציך כבתחילה ,אחרי כן יקרא לך עיר הצדק
קריה נאמנה" ]א ,כו[ ,ויש בה שני נושאים :מינוי שופטים בשר ודם מכאן ,ומלכות האל ומשפטו הבלעדי
מכאן .יש מפרשני הסידור הרואים בנושאים אלה שני שלבים שיבואו זה אחר זה ,אך ניתן לצרף את
הנושאים ולומר כי השבת משפטם של שופטים בשר ודם ,העושים את מלאכתם בהשראת השופט
העליון ועל פי חוקיו ,היא שמביאה לביטוי את מלכותו של ה' בעולם.
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ÆËtÀ÷ŸÓœ·»Ÿ ˜CˆŒaŸ ¨ÌÈÓœÁU
⁄ ·»Ÿ „ÒŒÁŒaŸ ^cŸ ·ÃÏŸ ‰Â‰È ‰zÀ‡Ã ‰T‰ÕÓŸ »ÈÏÕÚÀ _¿Ó»Ÿ
‡«ÆËtÀ÷ŸÓ»œ ‰J@ˆŸ ·‰
Õ _ÏŒÓŒ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
·∫˛ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ — ÁÎ˘˘ ÈÓÂ¸ ‰Î¯·‰ ˙‡ ÌÈÓ˙ÂÁ ‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú

ÆËtÀ÷Ÿnœ‰Ã _ÏŒnŒ‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
¸ÌÈÈÓ‰ ˙Î¯· ˛ ·È

‡·„»¨
Õ ›È Ú‚W
Ã kŸ ÌÈÈœnœ‰Ã ÏÎÀÂŸ ¨‰ÂO
À ˙œ È‰œzŸ Ï‡Ã ÌÈÈœ÷œÏŸnÃÏÃÂŸ

צדקה :צדק.

∞

למלשינים :בפני השלטון הזר .תקוה :אחרית טובה .כרגע :מייד.

המלך המשפט :חתימת הברכה הרגילה" ,מלך אוהב צדקה ומשפט" ,מבוססת על לשון המקרא ]תהלים
לג ,ה[ ,אך בעשרת ימי תשובה היא מוחלפת ,מאז ימי האמוראים ]תלמוד בבלי ,ברכות יב ע"ב[ ,בחתימה
"המלך המשפט" .נראה לפרש צורה לשונית נדירה זו כשם-עצם ותמורתו :המלך שהוא המשפט ,כלומר:
המלך שהוא מקור הצדק ,ושהמשפט הוא ביטוי למהותו .הדגשת נושא זה תואמת את אווירתם של
הימים שראשיתם בכתיבת הדין ]ראש השנה[ וסופם בחתימתו ]יום הכיפורים[.
]יב[ ברכת המינים :השבת מערכות המשפט ,האנושית והאלהית ,תביא להכרתת כוחות הרשע ]ולמתן
שכר טוב לצדיקים ,כמתואר בברכה הבאה[ .השם "ברכת המינים" מצוי בתלמוד הבבלי ]ברכות כח ע"ב[
כחלק מסיפור תולדותיה של ברכה זו .לפי מסורת התלמוד הבבלי ,ביקש רבן גמליאל ביבנה ]לאחר
חורבן הבית ,בסוף המאה הראשונה לספירה[ מחכם בשם שמואל הקטן "לתקן" ,לייסד ,את "ברכת
המינים" ,וכך צורפה ברכה נוספת אל העמידה ומספר ברכותיה הגיע לתשע-עשרה .והנה ,מימצאים
חדשים ,שרובם הגיעו מן הגניזה שבבית הכנסת העתיק של קהיר ,מלמדים כי גם קודם לחורבן הבית
נהגו להזכיר בברכה השתים-עשרה של העמידה את אויבי העם  -מבית ומחוץ  -ולבקש את כליונם.
על כך מסתבר לומר ,כי בסוף המאה הראשונה ,כשעלתה על הבמה ההיסטורית התופעה של יהודים-
נוצרים ,שחז"ל כינו אותם בשם "מינים" ,עודכנה ברכה קדומה יותר כדי שתכלול גם אותם ,ותפקיד זה
הוטל על שמואל הקטן .כידוע ,בימיה הראשונים של הנצרות המשיכו מאמיניה לנהוג כיהודים ולהתפלל
עמהם ,וכדי לזהות את המינים ולהביא להוצאתם מן החברה היהודית ,צורפה הזכרה מפורשת שלהם
אל ברכה זו .במהלך הדורות עברו על ברכה זו שינויים ,תוספות והשמטות ,הן בשל הצנזורה ]בעיקר
בארצות הנצרות[ והן בשל שינוי זהותם של הנזכרים בברכה זו ,על פי תנאים היסטוריים מתחלפים.
בנוסח הברכה ,כפי שהוא מצוי לפנינו ,נמנים מלבד המינים גם "מלשינים"" ,אויבים" ו"זדים" .בנוסחים
אחרים מימי הביניים נזכרים צוררים ,משומדים ,נוצרים ,עושי רשעה ודומיהם] .על הברכה שנוספה
אחרונה אל העמידה ,והביאה כך את מספר ברכותיה לתשע-עשרה ,ראה להלן] ,טו[ ברכת צמח דוד[.
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‡«¨»˙VkÀÈœ ‰T‰ÕÓŸ ^nŸÚÃ È·ÕÈ
Ÿ ÏÎÀÂŸ
¯bÕ ÓÃ˙»Ÿ ¯aÕ÷Ã˙»Ÿ ¯wÕ ÚÃ ˙Ÿ ‰T‰ÕÓŸ ÌÈDfÕ ‰ÃÂŸ
Æ»ÈÓÕÈÀ ·Ÿ ‰T‰ÕÓŸaœ ÌÚÈÕœ ÎŸ˙ÃÂŸ ÌÏÈÕtœ÷Ÿ˙ÃÂŸ ÌlÕÎÃ˙»Ÿ
÷«·¯ Ÿ
Õ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
‡«ÆÌÈDÊÕ ÚÈÃœ ÎŸÓ»Ã ÌÈ·œÈ
¸ ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙Î¯· ˛ ‚È

¨ÌÈDÈÒœÁ⁄‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ÌÈNÈcœ vÃ‰Ã ÏÚÃ
¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙ÈaÕ ^nŸÚÃ ˙ÈX‡Õ÷Ÿ ÈO
Õ Êœ ÏÚÃ ÂŸ
¨»ÈÏÕÚÀ ÂŸ ˜CvŒ‰Ã ÈVbÕ ÏÚÃ ÂŸ ¨Ì‰ÈV
Œ Ù«Ò
Ÿ ˙ÈaÕ ˙ËÈ
Ã ÏÕtŸ ÏÚÃ ÂŸ
¿Æ»È‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È ^ÈÓŒÁU
⁄ ‡À »Ó‰¤ÈŒ
¨˙ÓŒ‡¤aŒ ^ÓŸ÷œaŸ ÌÈÁœË«a
Ÿ ‰Ã ÏÎÀÏŸ ·«Ë ¯ÎÀ◊À Ô˙ÕÂŸ
¨Ì‰ŒnÀÚœ »LÏŸÁŒ ÌÈ◊œÂŸ
Æ»Ÿ ÚÀ ÷Ÿœ ˙ÓŒ‡¤aŒ Ï«„bÀ ‰Ã ^cŸ ÒŸÁÃ ÏÚÃ ÂŸ »ÁŸËÀ·À ^·Ÿ Èkœ ÷«·Õ ‡¿ ÌÏ«Ú
À Ï»Ÿ
ÆÌÈNÈcœ vÃÏÃ ÁËÀ·ŸÓ»œ ÔÚÀ ÷ŸÓœ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
הזדים :עושי רע .תעקר :תשמיד מן השורש .תמגר :תשמיד ∞ .יהמו :יתעוררו .חלקנו :גורלנו .משען ומבטח:
מעניק תמיכה וביטחון.

]יג[ ברכת הצדיקים :הענשת עושי הרשעה מגיעה להשלמתה במתן שכר לעושי הטוב .ברכה זו ]ששמה
אינו נזכר בספרות חז"ל[ היא בת זוגה של ברכת המינים ,והיא כוללת  -בנוסחיה השונים  -את כל
הראויים לעזרת ה' ולרחמיו .בנוסח שלפנינו מתברכים ,בין השאר" ,חסידים" ,שהם אנשים הנוהגים
בהקפדה דתית לפנים משורת הדין ,הן בין אדם לחברו והן בין אדם לאלהיו .כן נזכרים בברכה באופן
מיוחד "גרי הצדק" ,ומן הסתם מעוגנת הזכרה מפורשת זו בנסיבות היסטוריות שבהן צריך היה להדגיש
את מעלתם של המצטרפים לעם ישראל" .זקני שארית עמך" ]ובהרבה נוסחים רק" :זקני עמך"[ ו"פליטת
בית סופריהם" הם ביטויים שקשה לדייק במשמעותם ,אך ברור שהם משקפים מצבים היסטוריים
שלאחר חורבן או פורענות ,כאשר רק מעט מרבים" ,שארית" או "פליטה" ,נחלצו מצרה .דעות שונות
הושמעו באשר לזהותם ולזמנם של אותם זקנים וסופרים ]ויש שהקדימו אותם עד לימיו של המלך ינאי
]המאה הראשונה לפני הספירה[[ ,אך הדברים לא הגיעו לידי הכרעה.
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¸ÌÈÏ˘Â¯È ˙Î¯· ˛ „È

¨·»÷zÀ ÌÈÓœÁU
⁄ aŸ ^YÈÚœ ÌÈœ ÏÃ÷»¯È
À ÏœÂŸ
¨zY
˙«À aÃcœ ¯÷Œ‡⁄kÃ dÎ
À aŸ Ô›k÷Ÿ˙œÂŸ
¨ÌÏ«Ú
‡«˙À ÔÈÃ Ÿ aœ »ÈÓÕÈÀ aŸ ·«¯JaŸ d
À ‰Õ ·»Ÿ
˙«ÆÔÈÎœzÀ dÎ
@À ÏŸ ‰T‰ÕÓŸ ^cŸ ·ŸÚÃ „Â
œ ‡qÕÎœÂŸ
¯»÷ÆÌÈœ ÏÀ
À ÈŸ ‰«a
Õ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
¸ „Â„ ÁÓˆ ˙Î¯· ˛ ÂË

¨ÁÈÃÓœˆŸ˙Ã ‰T‰ÕÓŸ ^cŸ ·ŸÚÃ „Âœ cÀ ÁÓÃˆŒ ˙‡Œ
¨^˙ŒÚ»÷È
À aœ Ì»¯zÀ «YKÂŸ
ÆÌ«i‰Ã ÏkÀ »ÈeN
œ ^˙ŸÚ»÷È
À Ïœ Èkœ
÷»Æ‰Ú
À ÈŸ ÔWM ÁÈ
Ã ÓœˆŸÓÃ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

∞
∞

כאשר דברת :כפי שהבטחת ]כגון בזכריה ב ,יד[ .עולם :לנצח .לתוכה תכין :תקומם בתוכה.
צמח דוד :כינוי למשיח ]ירמיה לג ,טו[ .וקרנו תרום בישועתך :גאולתך תביא להעצמת כוחו וגדולתו.

]יד[ ברכת ירושלים :תהליך הגאולה ,שראשיתו בקיבוץ גלויות ,יבוא לשיאו בבניין ירושלים ובכינון
מלכות בית דוד בתוכה .ברכה זו ]ששמה לא נזכר בספרות חז"ל[ נחתמה בנוסח ארץ ישראל של ימי
חז"ל במילים "ברוך אתה ה' ,אלהי דוד ובונה ירושלים" ]תלמוד ירושלמי ,ברכות ד ,ה ]נט ע"ג[[ וכללה
שני נושאים המשלימים זה את זה .נוסחה כפי שהוא לפנינו משקף את המצב שלאחר החורבן ,ואת
האמונה שהשכינה יצאה מירושלים ההרוסה ,ויש על כן להתפלל לשובה] .עניין מלך מבית דוד חוזר
ונזכר גם בברכה הבאה ,וראה שם[.
]טו[ ברכת צמח דוד :זו ,ככל הנראה ,הברכה האחרונה שצורפה אל תפילת העמידה ,וכך הפך מספר
ברכותיה לתשע-עשרה ]אף שהשם הקדום" ,שמונה עשרה" ,נותר כשהיה[ .ברכה זו איננה מוכרת
למקורות חז"ל הארצישראליים ואף לא למאות טכסטים של תפילה ופיוט שנמצאו בגניזה של קהיר,
המשקפים את נוסח התפילה של בני ארץ ישראל .למעשה חוזרת ברכה זו ומדגישה באופן מיוחד מה
שכבר נכלל בברכה הקודמת לה  -הבקשה להשבת מלכות בית דוד .נחלקו הדעות בשאלת הנסיבות
ההיסטוריות שהביאו לצירופה של ברכה זו אל העמידה ,ואולי נעשה הדבר בבבל כדי לרומם את מעמדו
של ראש הגולה ,מנהיג היהדות הבבלית ,אשר ייחס עצמו לבית דוד.
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¸‰ÏÈÙ˙ ÚÓÂ˘ ˙Î¯· ˛ ÊË

˜«¨»Ï
Õ ÚÓÃ÷Ÿ ¨ÔÓÀÁU
⁄ ‰À ·‡À
¨»ÈÏÕÚÀ ÌÁU
¿Õ ÂŸ Ò»Á ¨»È‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È
¨»˙ÕlÀÙœzŸ ˙‡Œ Ô«ˆT·»Ÿ ÌÈÓœÁU
⁄ aŸ ÏaK
Õ ÂŸ
¨‰zÀ‡À ÌÈ»
÷«œ Á⁄˙ÃÂŸ ˙«lÙœzŸ ÚÃ Ó
Õ Ï‡Õ Èkœ
¨»·ÈÕ÷œzŸ Ï‡Ã ÌJÈV »kÕÏŸÓÃ ^ÈŒ ÙÀlŸÓ»œ
»÷™¨»˙ÕlÀÙœzŸ ÚÓÃ
Ÿ »Õ Ú⁄ ÂÃ »pÕ ÁÀ
÷«Æ‰tŒ ÏkÀ ˙lÃÙœzŸ ÚÃ Ó
Õ ‰zÀ‡Ã Èkœ
÷«Æ‰lÀÙœzŸ ÚÃ Ó
Õ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
™ ·∫˛¢Â˙ÏÙ˙ ÚÓ˘Â¢ È¯Á‡¸ ÌÈÙÈÒÂÓ ÌÈÓ˘‚ ˙¯ÈˆÚ ˙Ú

˙UE‰ÃÂŸ «ÏEbÀ ÚÈD«‰
Ã
ÏŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ «nÚÃ aŸ ¯Á«a
Õ ¨ÌÈÓœÁU
⁄ ‰À ˙cÃ ÓœaŸ ÌÏ«Ú
À ‡V«a »Õ Ú⁄ ÂÃ
«lk‹ ÌÏ«Ú
@À ‰À ˙‡Œ ÚÈÃaœ◊Ÿ˙ÃÂŸ ¨‰Ó
»À ‡⁄‰À ÈÕ tŸ ÏÚÃ ¯ËÀÓ
÷«À ÏËÃ ÔzÕ ¨‰lÀÙœzŸ ÚÃ Ó
Õ Æ«„«·kŸ
Ã ¨^·»h
Œ Óœ
»ÏkÀÓœ «Ê ‰À ÷À ÏvÕ‰ÃÂŸ ¯›Ó÷Ÿ Æ^CÈÀ ˙Ã zŸÓÃ ¯÷Œ›ÚÓ
Õ ^È˙«ÎY
»Œ aœÓœ »ÈBÈÀ ‡lÕÓ

∞

ריקם אל תשיבנו :אל תחזירנו בלא מילוי בקשותינו .חננו :רחם עלינו.

]טז[ ברכת שומע תפילה :בברכה זו נחתם קובץ שלוש-עשרה הברכות האמצעיות ,המכילות בקשות
שונות .ברכה זו ]ששמה ידוע מן התלמוד הירושלמי ,ברכות ב ,ד ]ה ע"א[[ מסכמת את הבקשות כולן
ומבקשת שהן תתקבלנה ברצון ,וכבר בתקופת חז"ל התירו לכל מתפלל לשלב בתוכה ,בניסוחו שלו ועל
פי צרכיו ,את בקשותיו האישיות ]תלמוד בבלי ,ברכות לא ע"א[ .בסידורים שונים מוצעות כאן למתפללים
שתי תפילות מנוסחות היטב ,אחת הכוללת וידוי על החטאים ואחת המבקשת על הפרנסה ]וראשיתה
במילים" :אתה הוא ה' האלהים הזן ומפרנס ומכלכל מקרני ראמים עד ביצי כינים .הטריפני לחם חוקי"...
וכו'[ .בזמן עצירת גשמים אומרים כאן תפילה מיוחדת ]ראה להלן[.
ועננו בורא עולם :בתקופת חז"ל ]כמתואר במשנה תענית[ הונהג בשנה שחונה סדר קבוע של תעניות,
שכלל צום ותפילות מיוחדות ,תחילה ליחידים ולאחר מכן לציבור כולו .מנהג זה נעלם עם השנים ,אך
נותר לו זכר במנהג לומר את תפילת "ועננו בורא עולם" ]שנתחברה בימי–הביניים[ בשנים של בצורת.
ההחלטה לומר תפילה זו תלויה במקום ,בזמן ,במתפללים וברבניהם.
26

˙·˘ ·¯ÚÏ ‰ÁÓ

˙ÈXÁ⁄‡ÃÂŸ ‰ÂO
À zœ dÏÀ ‰◊ÕÚ⁄ ÂÃ ¨˙«i‹ ÚY
»À t‹ ÈÈÕÓœ ÏkÀÓ
»œ ˙ÈÁœ÷ŸÓÃ ÈÈÕÓœ ÏkÀÓ
œ ¨ÚT ¯·ÀcÀ
À ·Ÿ ÈÓÕ÷Ÿ‚œ aŸ »ÎY
»· Õ
¯«˙À ¨»È
»Õ Ù
·»‡Õ »˙Õ
À zŸ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ ÌÁU
Õ ÂŸ Ò»Á ÆÌ«Ï÷À
‰kŒÊŸ œ ÂŸ ¨‰ÎT
‰ÚT
À ‰iÀ ÁÃÂŸ ¨·ÚT
À ÂŸ ·WÁŒÂŸ ¯·ŒcŒ »pnŒÓœ ¯ÒÕ‰ÀÂŸ Æ˙«·«h‰Ã ÌÈœ gÀkÃ Ì«Ï÷ÀÂŸ Ú·Ã› ◊ÂÀ ÌÈiœ ÁÃÏŸ
œ ÂŸ ÌÈÚT
‡œ ˙«ÚT
»› Ó
Ÿ ÌÈ÷J
œ ÂŸ ÌÈÚT
»· œ ÌÈœ ÏÀÁﬂÂÀ ÚT‰À ¯ˆŒÈÕ ÂŸ ¨‰fÀ
»÷œ È·œ
Ÿ
»ÈÏÕÚÀ ¯›Ê‚»Ÿ ÆÌÈ÷J
˙cÃ ÓœaŸ ^ÈŒ aÀ ÌÚœ ‚‰ÕÃ ˙Ÿ˙œÂŸ ^È˙«c
Œ Óœ ÏÚÃ ^ÈÓŒÁU
⁄ »l›bÈœ ÂŸ ¨^ÈŒ ÙÀlŸÓœ ˙«·«Ë ˙«¯ÊÕ bŸ
»·Æ»˙ÕlÀÙœzŸ ˙‡Œ Ô«ˆT
Ÿ ÌÈÓœÁU
⁄ aŸ ÏaK
Õ ÂŸ ¨ÌÈÓœÁU
⁄ ‰À
¸Æ˛¢ÚÓÂ˘ ‰˙‡ ÈÎ¢ ÌÈÎÈ˘ÓÓÂ

˘˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ
¸ ‰„Â·Ú‰ ˙Î¯· ˛ ÊÈ

¨‰ÚÕ ÷Ÿ Ì˙ÀlÀÙœ˙ŸÏœÂŸ Ï‡T
¿Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ aŸ ¨»È‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨‰ˆY
Õ
¨^˙ÈŒaÕ ¯È·E
œ Ïœ ‰@«·Ú⁄ ‰À ˙‡Œ ·÷Õ‰ÀÂŸ
¨Ô«ˆTaŸ ÏaK
Õ ˙Ÿ ‰·À‰⁄‡ÃaŸ ‰T‰ÕÓŸ Ì˙ÀlÀÙœ˙»Ÿ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÈgÕ‡œÂŸ
Æ^nŒÚÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙A«·Ú⁄ „ÈÓœzÀ Ô«ˆTÏŸ È‰œ˙»Ÿ

אחרית :עתיד .ויגלו רחמיך על מדותיך :מידת הרחמים תגבר על מידת הדין ∞ .רצה :קבל ברצון .שעה :הקשב.
העבודה :עבודת הקרבנות .דביר ביתך :המקדש .אשי :הקרבנות ]הנשרפים באש[.

שלוש ברכות אחרונות :תפילת העמידה מסתיימת בשלוש ברכות ,אשר חז"ל מתארים אותן כברכות
תודה שאומר המתפלל לאחר בקשותיו ]תלמוד בבלי ,מגילה יח ע"א[ .למעשה יש בהן ,בצד הבעת
התודה ,גם בקשות לאומיות נוספות .שלוש ברכות אלה הן קדומות ביותר ומקורן בעבודת בית המקדש
]משנה ראש השנה ד ,ה[.
]יז[ ברכת העבודה :ברכה זו ,ששמה נזכר כבר במשנה ,נאמרה יום יום בסמוך להקרבת הקרבנות
במקדש ,ועיקרה בקשה שיתקבלו הקרבנות ברצון ]משנה תמיד ה ,א[ .לאחר החורבן הותאם נוסחהּ
למציאות החדשה ,ונוספה לה בקשה להחזרת עבודת הקרבנות על כנה ולשיבה מהירה של ה' אל ירושלים.
קודם לחורבן היתה חתימת הברכה" :ברוך אתה ה' שאותך נירא ונעבוד" ]תלמוד ירושלמי יומא ז ,א
]מד ע"ב[[ ,או "שאותך לבדך ביראה נעבוד" ]שם סוטה ז ,ו ]כב ע"א[[ ,אך עם החורבן ,ולאור התחושה
שהשכינה עזבה את עיר הקודש ]דעה שלא כל החכמים היו שותפים לה[ ,שונתה החתימה .הנוסחה
"שאותך לבדך ביראה נעבוד" נרמזת ב"ברכה אחת מעין שבע" הנאמרת בליל שבת ]עמ' .[85
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‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙ ˙‡ ÌÈÈÒ˘ Ì„Â˜ ¯ÎÊÂ ¨˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ¸ ÌÈÙÈÒÂÓ ˘„ÂÁ ˘‡¯·
‰„ÈÓÚ‰ ˙‡ ÌÈÈÒ˘ ¯Á‡Ï ¯ÎÊÂ ÁÎ˘˘ ÈÓ ª˘„ÁÓ ‰„Â·Ú‰ ˙Î¯· ˙‡ ÏÈÁ˙È —
∫˛˘„ÁÓ ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙ ÏÎ ˙‡ ¯Ó‡ÈÂ ¯ÂÊÁÈ — ‰ÏÂÎ

¯ÎÕfÀ Èœ ÂŸ „LtÀÈœ ÂŸ ¨ÚÓÃgÀÈœ ÂŸ ‰ˆT
Œ ÈÕ ÂŸ ‰‡T
Œ ÈÕ ÂŸ ¨ÚÈÃbœ ÈÃ ÂŸ ‡«·ÈÀ ÂŸ ‰ÏŒÚ⁄ ÈÃ ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤
Ã ÷œÓÀ Ô«¯ÎŸÊœ ÂŸ ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ Ô«¯ÎŸÊœ ÂŸ »«„O
Õ Ù»
œ »«¯
Õ ÎŸÊœ
ÌÈœ ÏÃ÷»¯
À ÈŸ Ô«¯ÎŸÊœ ÂŸ ¨^cŒ ·ŸÚÃ „Âœ cÀ ÔaŒ ÁÈ
„ÒŒÁŒÏ»
Ÿ ÔÁÕÏŸ ¨‰·«Ë
À ÏŸ ‰ËÈ
À ÏÕÙŸÏœ ¨^ÈŒ ÙÀÏŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙ÈaÕ ^nŸÚÃ ÏkÀ Ô«¯ÎŸÊœ ÂŸ ¨^÷EJ
Œ
¯ÈÚœ
› ‰Ã ÷‡] Ì«ÈaŸ Ì«Ï÷ÀÏ»
Ÿ ÌÈiœ ÁÃÏŸ ¨ÌÈÓœÁU
⁄ Ï»
Ÿ
Æ‰fŒ ‰Ã ÷CÁ
¨‰·«Ë
À ÏŸ «a »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È »VÎŸÊÀ
¨‰ÎT
À ·ŸÏœ «· »BOÙ»
À
ÆÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÏŸ «· »ÚÈÕ÷«‰
œ ÂŸ
¨»ÚÈÕ÷«‰
œ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ ÌÁU
Õ ÂŸ »pÕ ÁÀÂŸ Ò»Á ÌÈÓœÁU
⁄ ÂŸ ‰Ú»÷
À ÈŸ ¯·E
Ã ·»
œ
Æ‰zÀ‡À Ì»ÁUÂŸ Ô»pÁÃ _ÏŒÓŒ Ï‡Õ Èkœ ¨»ÈÈÕÚÕ ^ÈÏŒ‡Õ Èkœ

ÆÌÈÓœÁU
⁄ aŸ Ô«iˆœÏŸ ^·»÷
Ÿ aŸ »ÈÈÕÚÕ ‰ÈÀÊŒ Á¤˙ŒÂŸ
ÆÔ«iˆœÏŸ «˙ÈÀÎœ÷Ÿ ¯ÈÊœ Á⁄nÃ‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
‰‡„Â‰‰ ˙Î¯· ˛ ÁÈ ¸

¨_ÏÀ »ÁŸÃ ‡⁄ ÌÈD«Ó

‰„È˜

¨„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ »È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ‡»‰ ‰zÀ‡Ã÷À

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

 תוספת זו ]בשינויי לשון קלים[ נאמרת באותם ימים שבהם היו:אלהינו ואלהי אבותינו יעלה ויבוא
 היא נזכרת כבר בספרות התנאים.[ חול המועד, חגים,מקריבים בבית המקדש קרבן מוסף ]ראש חודש
. אך נוסחה הסופי גובש רק בימי הגאונים," שם היא נקראת בשם "קדושת היום,[ י,]תוספתא ברכות ג
 כיוון שהקרבן הנוסף, והיא שולבה בברכת העבודה דווקא,הוספה זו באה להדגיש את ייחודו של היום
.הוא שייחד את היום משאר הימים
, לקראת סיום תפילת העמידה מודה המתפלל לה' על כל החסדים שגמל עמו:]יח[ ברכת ההודאה
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ˆ»¯ Æ¯«„ÂÀ ¯«„ÏŸ ‡»‰ ‰zÀ‡Ã »ÚÕ ÷ŸÈœ Ô‚Õ ÓÀ ¨»ÈiÕ ÁÃ
¨^˙ŒlÀ‰œzŸ ¯tÕÒÃ»Ÿ ^lŸ ‰C«
¨^CÈÀ aŸ ÌÈX»ÒnŸ‰Ã »ÈiÕ ÁÃ ÏÚÃ
¨_ÏÀ ˙«„»˜tŸ‰Ã »È˙«Ó
Õ ÷Ÿœ ÏÚÃ ÂŸ
¨»nÀÚœ Ì«È ÏÎÀaŸ÷Œ ^ÈqŒœ ÏÚÃ ÂŸ
ÆÌÈT
œ ‰ﬂˆÀÂŸ ¯M·›ÂÀ ·WÚŒ ¨˙ÚÕ ÏÎÀaŸ÷Œ ^È˙«·«Ë
Œ
‡«˙ÂŸ ^È
Œ ÏŸÙŸœ ÏÚÃ ÂŸ
¨^ÈCÒÀÁ⁄ »n˙Ã ‡¿ Èkœ ÌÁU
Õ ÓŸ‰ÃÂŸ ¨^ÈÓŒÁU
⁄ »ÏÎÀ ‡¿ Èkœ ·«h‰Ã
Æ_ÏÀ »ÈeN
œ ÌÏ«Ú
À ÓÕ Èkœ
·∫ ˛ ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ — ÁÎ˘˘ ÈÓÂ ¸ ÌÈÙÈÒÂÓ ‰ÎÂÁ

˙«ÓÁÀpŒ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«‡ÏÀÙŸpœ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«Ú»÷zŸ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«¯»·bŸ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ÔJYt‹‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ÌÈqœpœ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ
Õ ‡⁄ÏÃ ˙ÈÀ◊œÚÀ ÷Œ ˙«ÓÁÀÏŸnœ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ
·«˙Æ‰fŒ ‰Ã ÔÓÃfŸ aÃ Ì‰Õ‰À ÌÈÓœiÀ aÃ »È
‰ÚÀ ÷Y
»· À ‰À ÔÂÀ ÈÀ ˙»ÎÏŸÓÃ ‰@ÓŸÚÀ ÷ŒkŸ ¨ÂÈÀ
À È‡«Ó
Ã ÷ŸÁÃ Ï«„bÀ Ô‰Õ›k ÔÀ Á«È
À ÔaŒ »‰ÈÀ ˙ŸzœÓÃ ÈÓÈÕaœ
Œ
»ÈwÕ Á‹ÓÕ ÌTÈ·œÚ⁄ ‰ÃÏ
Ÿ ^˙T«z
Œ
ÌÁÈ
À kœ÷Ÿ‰ÃÏŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ ÏÚÃ
^ÈÓŒÁU
⁄ aŸ ‰zÀ‡ÃÂŸ ¨^«ˆY
˙‡Œ zÀÓK
Ÿ À ¨ÌÈÀcœ ˙‡Œ zÀŸ cÃ ¨Ì·ÈX
À ˙‡Œ zÀ·U
Ÿ ¨Ì˙T
À ˆÀ ˙ÚÕ aŸ Ì‰ŒÏÀ zE
À ÓÃÚÀ ÌÈaU
œ ‰À

∞ פרקן :ישועה .נחמות :דברי ישועה וגאולה .בזמן הזה :במועד זה של השנה .חקי רצונך :המצוות שאתה
רוצה בהן .עמדת להם :באת לעזרתם.

מתוך אמונה שכל בקשותיו בחלקה האמצעי של התפילה אכן יתמלאו .השם "הודאה" נזכר כבר במשנה
]ראש השנה ד ,ה[ .בצד הבעת דברי תודה כוללת ברכה זו גם הכרזה על גדולתו של ה' .בשעת חזרת
החזן על ברכה זו אומר הציבור נוסח שונה ]ראה עמ' [.41
על הנסים :החל מתקופת התנאים ]תוספתא ברכות ג ,י[ נקבע ,שיש להזכיר בחנוכה ובפורים את
הסיפור ההיסטורי העומד ביסודם ,תוך הבעת תודה על הנס שארע בהם לעם ישראל ,ועל כן מוקמה
התוספת בברכת ההודאה .הנוסח שלפנינו גובש סופית בימי הגאונים .משפט ההקדמה ]"על הנסים...
בזמן הזה"[ משותף לחנוכה ולפורים ,ובעקבותיו באים ניסוחים שונים ,על פי האירוע .באשר לסיפור
החנוכה ראוי לציין כי סיפור פך השמן ,המוכר לנו בעיקר מן התלמוד הבבלי ]שבת כא ע"ב[ ,אינו נזכר
כאן .בסיפור פורים מצוטט כמעט במלואו הפסוק ממגילת אסתר ג ,יג.
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¨ÌÈX«‰ËŸ „ÈÃ aŸ ÌÈ‡œÓÕË»
Ÿ ¨ÌÈhœÚÃ ÓŸ „ÈÃ aŸ ÌÈaU
œ ÂŸ ¨ÌÈ÷œlÀÁÃ „ÈÃ aŸ ÌÈX«abœ zY
À ÒÃÓÀ ¨Ì˙ÀÓO
À œ
÷«„JÂŸ Ï«„bÀ Ì÷Õ ˙ÈÀ◊œÚÀ ^Ï»
Ÿ ¨^˙T«˙
Œ
ÈLÒ«Ú
Ÿ „ÈÃ aŸ ÌÈDÊÕ ÂŸ ¨ÌÈNÈcœ ˆÃ „ÈÃ aŸ ÌÈÚœ÷Y»
À
Ÿ ¨^ÓŒÏ«Ú
À aŸ
_kÃ ¯ÁÃ‡ÃÂŸ Æ‰fŒ ‰Ã Ì«i‰ÃkŸ ÔJYÙ»
‹ ‰Ï«„
À ‚Ÿ ‰Ú»÷
À zŸ ˙ÈÀ◊œÚÀ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ Ï»
˙«¯Õ »˜ÈÏE
œ ‰œÂŸ ¨^÷ŒcO
À Óœ ˙‡Œ »¯‰⁄ËœÂŸ ¨^ÏŒÎÈÀ‰Õ ˙‡Œ »pÙ»
œ ¨^˙È
Œ aÕ ¯È·E
œ Ïœ ^ÈŒ ·À »‡aÀ
Ÿ ÂŸ ¨^÷EJ
Œ
˙«¯ˆŸÁÃaŸ
ÆÏ«„bÀ ‰Ã ^ÓŸ÷œÏŸ ÏlÕ‰ÃÏ»
Ÿ ˙«„«‰ÏŸ ¨»l‡Õ ‰kÀ‹ Á⁄ ÈÓÕÈŸ ˙«Ó
Ã ÷Ÿ »Ú·J
∫˛ ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ — ÁÎ˘˘ ÈÓÂ ¸ ÌÈÙÈÒÂÓ ÌÈ¯ÂÙ·

˙«ÓÁÀpŒ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«‡ÏÀÙŸpœ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«Ú»÷zŸ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«¯»·bŸ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ÔJYt‹‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ÌÈqœpœ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ
Õ ‡⁄ÏÃ ˙ÈÀ◊œÚÀ ÷Œ ˙«ÓÁÀÏŸnœ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ
Æ‰fŒ ‰Ã ÔÓÃfŸ aÃ Ì‰Õ‰À ÌÈÓœiÀ aÃ »È˙«·
„ÈÓœ÷Ÿ‰ÃÏŸ ÷wÕ aœ ¨Ú÷T
À ‰À ÔÓÀ‰À Ì‰È
Œ ÏÕÚ⁄ „ÓÃÚÀ ÷ŒkŸ ¨‰TÈaœ‰Ã Ô÷»÷
Ã aŸ ¯zÕÒŸ‡ŒÂŸ ÈÎÃcY
Ÿ ÓÀ ÈÓÈÕaœ
Ÿ ‚]‰⁄ÏÃ
‰÷À ¿÷Ÿaœ ¨„ÁÀ‡Œ Ì«ÈaŸ ÌÈ÷œÀ ÂŸ ÛËÃ ÔLÊÀ „ÚÃ ÂŸ ¯ÚÃ pÃ Óœ ÌÈD»‰iŸ ‰Ã ÏkÀ ˙‡Œ „aÕ‡ÃÏ»
ÌÈaU
œ ‰À ^ÈÓŒÁU
⁄ aŸ ‰zÀ‡ÃÂŸ ÆÊ«·ÏÀ ÌÏÀÏÀ÷»
Ÿ ¨¯@‡⁄ ÷C›Á ‡»‰ ¨¯◊ÀÚÀ ÌÈÕ ÷Ÿ ÷CÁ
› ÏŸ ¯◊ÀÚÀ
À ÷Õ‰⁄ÂÃ ¨«z·Ÿ÷ÃÁ⁄ÓÃ ˙‡Œ zÀÏK
Ÿ ÏN
Ÿ ÂŸ ¨«˙ˆÀÚ⁄ ˙‡Œ zY
À ÙÃ‰Õ
«˙«‡ »Ï˙ÀÂŸ ¨«÷‡]aŸ «Ï»ÓbŸ «l ˙«·
ÆıÚÕ ‰À ÏÚÃ ÂÈÀ aÀ ˙‡ŒÂŸ

Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ „ÈÓœzÀ »kÕÏŸÓÃ ^ÓŸ÷œ ‡rÕÃ ˙ŸÈœ ÂŸ ÌÓ«¯
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ _UaÀ˙ŸÈœ ÌlÀk‹ ÏÚÃ ÂŸ
∫˛ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ — ÁÎ˘˘ ÈÓÂ¸ ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú·

Æ^˙ÈX
Œ ·Ÿ ÈÕ aŸ ÏkÀ ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÏŸ ·›˙Î»
Ÿ

¨‰ÏÀqŒ ^»„«È ÌÈiœ ÁÃ‰Ã ÏÎÀÂŸ
¨·«Ë Èkœ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ˙ÓŒ‡¤aŒ Ï«„bÀ ‰Ã ^ÓŸ÷œ ˙‡Œ »ÎY·ÈÀÂœ »ÏÏŸ‰ÈÃÂœ

 ניקו ]מסימני: פנו. קדש הקדשים שבמקדש: דביר ביתך. גלוי לעיני כל כאור השמש: כהיום הזה. עושי רע:זדים
 והשבות. ביטלת את מזימתו: הפרת את עצתו. ולבזוז את רכושם: ושללם לבוז. לכלות: ולאבד.[האלילות
. הבריות: החיים. על כל מה שמנינו לעיל: ועל כלם. הענשת אותו במה שביקש לעשות לאחרים:לו גמולו בראשו

 נהגו מאז ימי הגאונים לצרף אליה גם בקשה קצרה, אף שברכת ההודאה עיקרה שבח:וכתב לחיים
.17 ' וראה עמ,ההולמת את רוח הימים הנוראים
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Æ·«h‰Ã Ï‡Õ‰À ¨‰ÏÀÒŒ »˙T
÷»Õ ÊŸ ÚŒ ÂŸ »˙ÕÚ
À ÈŸ Ï‡Õ‰À
˜‰„È

»Æ˙«„«‰ÏŸ ‰‡ŒÀ ^Ï
Ÿ ^ÓŸ÷œ ·«h‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

¸ ÌÂÏ˘‰ ˙Î¯· ˛ ËÈ

¨ÌÈÓœÁU
⁄ ÂŸ „ÒŒÁŒÂÀ ÔÁÕ ÌÈiœ ÁÃ ¨‰ÎT
»· À
Ÿ ‰·«Ë
À Ì«Ï÷À ÌÈ◊œ
Æ^nŒÚÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ
¨^ÈŒ tÀ ¯«‡aŸ „ÁÀ‡ŒkŸ »lÀk‹ »È·œ‡À »ÎY
Õ aÀ
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨»lÀ zÀ˙ÃÀ ^ÈŒ tÀ ¯«‡·Ÿ Èkœ
¿¨„ÒŒÁŒ ˙·Ã‰⁄‡ÃÂŸ ÌÈiœ ÁÃ ˙U«z ¨»È‰
ÆÌ«Ï÷ÀÂŸ ÌÈiœ ÁÃÂŸ ÌÈÓœÁU
⁄ ÂŸ ‰ÎT
À ·»Ÿ ‰J@ˆ»Ÿ
Ï‡T
»Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ ÏkÀ ˙‡Œ _V·ÀÏ
Ÿ »ÎY
Õ ·ÀÏŸ ^ÈÈŒÚÕ aŸ ‰ÈŒ ‰ŸÈœ ·«ËÂŸ
Æ^Ó«Ï
Œ ÷Ÿaœ ‰ÚÀ ÷À ÏÎÀ·»Ÿ ˙ÚÕ ÏÎÀaŸ
·∫˛ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ — ÁÎ˘˘ ÈÓÂ¸ ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú

·˙ÕkÀœ ÂŸ ¯ÎÕfÀ œ ¨˙«ÓÁÀŒ ÂŸ ˙«Ú»÷ÈŸ ¨˙«·«Ë ˙«¯ÊÕ ‚»Ÿ ¨‰·«Ë
À ‰ÒÀY
»À Ù
Ã ¨Ì«Ï÷ÀÂŸ ‰ÎT
À aŸ ¨ÌÈiœ ÁÃ ¯ÙŒÒÕaŸ
»ÆÌ«Ï÷ÀÏ
Ÿ ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÏŸ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙ÈaÕ ^nŸÚÃ ÏÎÀÂŸ »ÁŸÃ ‡⁄ ¨^ÈŒ ÙÀÏŸ

ÆÌ«ÏgÀaÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ «nÚÃ ˙‡Œ _V·ÀÓŸ‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

הטוב שמך :שאתה טוב בעצם מהותך .נאה :ראוי ∞ .באור פניך :במאור פניך .תורת חיים :תורה שעל פיה
מתנהלים החיים ואשר שמירתה מבטיחה חיים .וצדקה :אהבת הצדק .ונחמות :דברי ישועה וגאולה.

]יט[ ברכת השלום :בבית המקדש נהגו הכהנים לברך את העם בכל יום ,בנוסח שנקבע בתורה" :יברכך
ה' וישמרך  /יאר ה' פניו אליך ויחונך  /ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום" ]במדבר ו ,כד-כו[ .לאחר
החורבן נקבע שהכהנים ימלאו את חובת הברכה בבתי הכנסת ,בשחרית ]עמ'  [195ובמוסף ]עמ' ,[262
ובהזדמנויות מיוחדות גם במנחה ]בימי תענית[ ובנעילה ]ביום הכיפורים[ .בצד ברכת הכהנים נאמרה
בקשה שפתחה במילים "שים שלום" ]תלמוד בבלי ,מגילה יח ע"א[ ,או בדומה להן ,והיא נעשתה לברכה
החותמת את תפילת העמידה .הברכה ,שנוסחה רומז למילותיה של ברכת כהנים ,מדגישה את ערך
השלום על מלוא משמעויותיו :שלמות ושלוה רוחנית וחומרית.
בספר חיים :גם זו מן התוספות שצורפו אל העמידה בתקופת הגאונים ]ראה עמ' .[17
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˙‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙ ÌÂÈÒ· ˙ÂÙÒÂ

ÆÈÏœ‡⁄‚›ÂŸ ÈX»ˆ ‰Â‰È ¨^ÈŒ ÙÀÏŸ ÈaœÏœ Ô«È‚Ÿ ‰ŒÂŸ ÈÙœ ÈVÓŸ‡œ Ô«ˆTÏŸ »È‰ŸÈœ
ÈÏÃÏK
Ÿ ÓŸÏœÂŸ ¨‰ÓY
»◊À Óœ ¯aÕcÃ Óœ È˙ÃÙÀ
÷«Ÿ ÚTÓÕ È
¿œ ÏŸ ¯›ˆŸ ¨È‰
Ã ‡¤

תהלים יט ,טו
תלמוד בבלי
È÷œÙŸÃ
ברכות יז ע"א

˙«Û›cYzœ ^È˙«ŒˆŸÓœ ÈVÁ⁄‡ÃÂŸ ¨^˙T
Œ
aŸ ÈaœÏœ Á˙ÃtŸ Æ‰ÈŒ ‰Ÿzœ Ï›kÏÃ ¯ÙÀÚÀ kŒ È÷œÙŸÃ ÂŸ ¨Ì›c˙œ
ÏLÏK
Ÿ ÂŸ Ì˙ÀˆÀÚ⁄ ¯ÙÕ‰À ‰T‰ÕÓŸ ¨‰ÚT
À ÈÏÃÚÀ ÌÈ·œ÷«Á
Ÿ ‰ÃÂŸ ÌÈÓœwÀ‰Ã ÏÎÀÂŸ ÆÈ÷œÙŸÃ
ÆÌzÀ·Ÿ÷ÃÁ⁄ÓÃ
ÈÏÃÚÀ Ì@‡À ˙‡ÃN
·«˙Ÿ ‰ÏŒÚ⁄ ˙Ã ‡`÷Œ ¨È
‡¿Ã ‡⁄ È‰
¿Õ ÂÕ È‰
Ã ‡¤ ‰Â‰È ¨^ÈŒ ÙÀlŸÓœ Ô«ˆT È‰œÈŸ
¯ˆŒiÕ Óœ Èœ ÏÈÕvœ˙ÃÂŸ ¨^ÒÈŒÚœ ÎŸ‡Ã ‡`÷ŒÂŸ Ì«i‰Ã Ò«ÚÎŸ‡Œ ‡`÷ŒÂŸ ¨ÌÈXÁÕ‡⁄ ÏÚÃ È˙œ‡ÀN
Ÿ ‡¿ÂŸ
‰Õ aŸ ¨^ÓŒÏ«Ú
‡¿À aŸ ^ÓŸ÷œ „ÁÕÈÃ »È‰
Õ ÂÕ »kÕÏŸÓÃ Æ‰ÂÀ À Ú⁄ ÂÃ ‰ÚÀ À ÎŸ‰Ã ÈaœÏœaŸ Ô˙ÕÂŸ ¨ÚT‰À
‡ÁnÃ◊ÃÂŸ ^
Œ ›ˆ ‰BÙ»Ÿ ¨˙«iÏ‹bÀ ı»aN ıaK
Õ ÂŸ ¨^ÏŒÎÈÀ‰Õ ÏÏÕÎŸ÷ÃÂŸ ^˙ÈŸaÕ „qÕÈÃ ¨^YÈÚœ
‰◊ÕÚ⁄ ¨^˙T«z
Œ
@˙^ÔÚÃ ÓÃÏŸ ‰◊ÕÚ⁄ ¨^ÈŒÓœÈŸ ÔÚÃ ÓÃÏŸ ‰◊ÕÚ⁄ ¨^ÓŒ÷Ÿ ÔÚÃ ÓÃÏŸ ‰◊ÕÚ⁄ Æ
Œ Ú⁄

∞ הגיון לבי :מחשבותי .נצר לשוני מרע :שמור את לשוני שלא לדבר רע .מדבר :שלא לדבר .ולמקללי נפשי
תדם :שלא אגיב על קללות המופנות אלי .כעפר :בזויה ולא נחשבת ]והוא ביטוי של ענוה[ .הקמים :האויבים.
∞ תעלה קנאת אדם עלי :יקנאו בי .יחד שמך בעולמך :עשה שהעולם כולו יכיר בך כאל אחד ויחיד .שכלל :הבא
לידי שלמות .צאנך :עם ישראל.

תוספות בסיום תפילת העמידה :אף שתפילת העמידה גופה מסתיימת בברכת השלום ,נוספו בסופה
עם הזמן  -מימי הגאונים ואילך  -תוספות שונות בעלות גוון אישי ,המנוסחות בדרך כלל בלשון יחיד
]שלא כמקובל בסידור[ .התוספות נחלקות לחמש יחידות] :א[ הפסוק "יהיו לרצון אמרי פי" .אמירתו כאן
היא לפי קביעתו של ר' יוחנן ]תלמוד בבלי ,ברכות ד ע"ב[ ,ויש בו בקשה מפורשת לקבלת התפילה ,דבר
שראוי לעשותו עם סיומה] .ב[ הקטע שראשיתו במילים "אלהי נצור" .מקורו בתלמוד הבבלי ]ברכות יז
ע"א[ ,המספר על האמורא מר בריה דרבינא ]= בנו של רבינא[ שנהג לומר אותו דרך קבע בסוף תפילתו.
בסידור הוא מופיע בשינויים קלים ,ויש בו ביטוי בולט של ענוה וביטול עצמי] .ג[ הקטע "יהי רצון מלפניך
 ...צורי וגאלי" .קטע זה מופיע ברובו בשינויים קלים בתלמוד הירושלמי ]ברכות ד ,ב ]ז ע"ד[[ כתפילות
פרטיות של חכמים] .ד[ המשפט "עשה שלום ...ואמרו אמן" .משפט זה לקוח מסיומו של הקדיש ]עמ'
 ,[44כולל ההכרזה "ואמרו אמן" ,שאינה הולמת את תפילת היחיד] .ה[ הקטע "יהי רצון מלפניך ...שיבנה
בית המקדש  ...קדמניות" .קטע זה לקוח בעיקרו מן המשנה ]אבות ה ,כג ]להלן ,עמ' .[[375
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 ז,תהלים ס
 טו,תהלים יט

ÆÈœ Õ Ú⁄ ÂÃ ^ÈŸÓœÈŸ ‰ÚÈÀ÷«‰
œ ¨^ÈCÈDÈŸ Ô»ˆÏŸÁÀÈÕ ÔÚÃ ÓÃÏŸ Æ^˙ŒgHO
À
ÔÚÃ ÓÃÏŸ
ÆÈÏœ‡⁄‚›ÂŸ ÈX»ˆ ‰Â‰È ¨^ÈŒ ÙÀÏŸ ÈaœÏœ Ô«È‚Ÿ ‰ŒÂŸ ÈÙœ ÈVÓŸ‡œ Ô«ˆTÏŸ »È‰ŸÈœ

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

»ÈÏÕÚÀ Ì«Ï÷À ‰◊ŒÚ⁄ ÈÃ ‡»‰ ¨ÂÈÓ«¯
À ÓŸaœ ˛Ì«ÏgÀ‰Ã ∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú·¸ Ì«Ï÷À ‰◊Œ›Ú
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ
∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈÎÈ˘ÓÓÂ
 כג,משנה אבות ה

‰Œ aÀiœ ÷Œ ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨^ÈŒ ÙÀlŸÓœ Ô«ˆT È‰œÈŸ

‰‡Y
À Èœ aŸ ^E·ÀÚ⁄ Ã Ì÷ÀÂŸ Æ^˙T«˙
Œ
aŸ »LÏŸÁŒ Ô˙ÕÂŸ ¨»ÈÓÕÈÀ ·Ÿ ‰T‰ÕÓŸaœ ÷cO
À nœ‰Ã ˙ÈaÕ
Æ˙«iœ ›ÓEK ÌÈœ ÷ÀÎ»Ÿ ÌÏ«Ú
À ÈÓÈÕkœ
 ד,מלאכי ג

¨ÌÏÀœ÷»¯È
À Âœ ‰@»‰ÈŸ ˙ÁÃŸ Óœ ‰Â‰ÈÏÃ ‰·Y
À ÚÀ ÂŸ
Æ˙«iœ ›ÓEK ÌÈœ ÷ÀÎ»Ÿ ÌÏ«Ú
À ÈÓÈÕkœ

. מחשבות: הגיון.[ כינוי לעם ישראל ]שהוא יקר בעיני ה' כיד ימין: ימינך. עם ישראל: ידידיך.[ ינצלו ]מצרה:יחלצון
.[ כימי העבר ]שבהם עמד המקדש על מכונו, כימי קדם: כימי עולם. גורלנו: ∞ חלקנו. בעולמות העליונים:במרומיו
. קרבנות עם ישראל: מנחת יהודה וירושלם. תהיה לרצון, תנעם:וערבה

 והוא ביטוי מוחשי,[ מנהג זה מתועד בתלמוד הבבלי ]יומא נג ע"ב:שלוש פסיעות קטנות אחורנית
 צעדים אלו ניצבים כנגד הצעדים.לסיום התפילה — יציאה בדרך של כבוד מלפני מלך מלכי המלכים
.[15 'שבתחילת העמידה ]עמ
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‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙ ÏÚ ÔÊÁ‰ ˙¯ÊÁ

‡¿∫»È‰
Õ ÏÕ ÏC›‚ »·‰À ¨‡TO‡Œ ‰Â‰È Ì÷Õ Èkœ
∫^˙ŒlÀ‰œzŸ „Èbœ ÈÃ ÈÙ»œ ÁzÀÙŸzœ È˙ÃÙÀ◊Ÿ ¨ÈI
À ‡⁄

דברים לב ,ג
תהלים נא ,יז

˘˙ÂÂ˘‡¯ ˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ
¸ ‡ ˛ ·¯˙Â·‡ ˙Î
˜‰„È

·«˙¨»È
‡¿Õ ‡⁄ È‰
¿Õ ÂÕ »È‰
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

‡¿¨·SÚ⁄ ÈÃ È‰
¿Õ ÂÕ ¨˜ÁÀˆŸÈœ È‰
Õ ‡¤ ¨Ì‰T
¿À ·Ÿ‡Ã È‰
Õ ‡¤
¨Ô«ÈÏŸÚŒ Ï‡Õ ¨‡T«p‰ÃÂŸ ¯«abœ ‰Ã Ï«„bÀ ‰Ã Ï‡Õ‰À
˜«¨Ï›k‰Ã ‰
Õ ¨ÌÈ·«Ë
œ ÌÈDÒÀÁ⁄ ÏÓ«b
Õ
‚«‡Æ‰·À‰⁄‡ÃaŸ «Ó÷Ÿ ÔÚÃ ÓÃÏŸ Ì‰ÈŒÕ ·Ÿ ÈÕ ·ŸÏœ Ï
Õ ‡È·œÓ»Õ ˙«·‡À ÈBÒŸÁÃ ¯Î«Ê
Õ ÂŸ
·∫ÔÊÁ‰ ÍÎ ¯Á‡Â Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú

¿ÆÌÈiœ ÁÃ ÌÈ‰
œ ‡¤ ^Ÿ ÚÃ ÓÃÏŸ ÌÈiœ ÁÃ‰Ã ¯ÙŒÒÕaŸ »·Õ˙ŸÎÀÂŸ ¨ÌÈiœ ÁÃaÃ ıÙÕÁÀ _ÏŒÓŒ ¨ÌÈiœ ÁÃÏŸ »VÎŸÊÀ

»ÆÔ‚Õ Ó»À ÚÈÃ÷«Ó
œ
¯Ê«Ú
Õ _ÏŒÓŒ
˜‰„È

ÆÌ‰T
À ·Ÿ‡Ã Ô‚Õ ÓÀ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

חזרת החזן :החזרה על תפילת העמידה בידי החזן ,הוא שליח הציבור ]=ש"ץ[ ,נוסדה בתקופת המשנה
]ראש השנה ד ,ט[ ,למען אלה שלא ידעו לומר את התפילה על פה ,שכן סידורים כתובים טרם היו
בנמצא .מנהג זה נשתרש ,ולא נתבטל גם כשהפכו הסידורים הכתובים להיות נפוצים מאוד] .הרמב"ם,
במצרים של המאה השתים-עשרה ,ניסה לבטל את חזרת החזן ,אך נסיונו לא עלה יפה ודעתו לא
נתקבלה בסופו של דבר [.בחזרת החזן על העמידה חלים כמה שינויים ביחס לתפילת היחיד ,ונעיר
עליהם במקומם .הציבור משתתף בחזרת החזן בשתי דרכים :הוא עונה "ברוך הוא וברוך שמו" לאחר
כל פעם שהחזן אומר "ברוך אתה ה'" ]בראש הברכה הראשונה ובחתימת כל הברכות[ ,וכן עונה הציבור
"אמן" בסוף כל ברכה וברכה .לביאור תפילת העמידה ראה לעיל ,עמ'  15ואילך.
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˙Â¯Â·‚ ˙Î¯· ˛ · ¸

¨ÚÈÃ÷«‰
œ ÏŸ ·U ¨‰zÀ‡Ã ÌÈ˙œÓÕ ‰iÕ ÁÃÓŸ ¨ÈI
À ‡⁄ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ¯«abœ ‰zÀ‡Ã
Ì÷ŒbŒ ‰Ã „ÈX«Ó» Á»¯
Ã ‰À ·ÈgœÓÃ ∫ÔÊÁ‰ ¯ÓÂ‡ Û¯ÂÁ·

ÏhÀ‰Ã „ÈX«Ó ∫ÔÊÁ‰ ¯ÓÂ‡ ıÈ˜·

¨ÌÈaU
œ ÌÈÓœÁU
⁄ aŸ ÌÈ˙œÓÕ ‰iÕ ÁÃÓŸ ¨„ÒŒÁŒaŸ ÌÈiœ ÁÃ ÏkÕÏŸÎÃÓŸ
¨ÌÈX»Ò‡⁄ ¯ÈzœÓ»Ã ¨ÌÈÏ«Á
œ ‡Ù«¯
Õ ÂŸ ¨ÌÈÏœÙ«
Ÿ _Ó«Ò
Õ
Æ¯ÙÀÚÀ ÈÕ ÷È
Õ Ïœ «˙»Ó
À ‡¤ ÌiK
Õ Ó»Ÿ
¨_ÏÀ ‰Ó«c
Œ ÈÓ»œ ˙«¯»·bŸ ÏÚÃ aÃ ^«ÓÎÀ ÈÓœ
Æ‰Ú»÷
À ÈŸ ÁÈ
Ã ÓœˆŸÓ»Ã ‰iŒ ÁÃÓ»Ÿ ˙ÈÓœÓÕ _ÏŒÓŒ
∫ÔÊÁ‰ ÍÎ ¯Á‡Â Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú·

ÆÌÈÓœÁU
⁄ aŸ ÌÈiœ ÁÃÏŸ ÂÈT»ˆÈŸ ¯Î«Ê
Õ ¨ÔÓÀÁU
⁄ ‰À ·‡À ^«ÓÎÀ ÈÓœ

ÆÌÈ˙œÓÕ ˙«ÈÁ⁄‰ÃÏŸ ‰zÀ‡Ã ÔÓÀ‡¤Œ ÂŸ
‰„ÈÓÚ

ÆÌÈ˙œnÕ‰Ã ‰iÕ ÁÃÓŸ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
‰˘Â„˜ ˛ ‚ ¸

¨‰gHO
À ^ÏŸ ÌÈ÷œlŸ÷ÃÓŸ‰Ã ¨÷CS ÈÙY
Õ ◊Ã „«Ò ÁÈÃ◊œ ÌÚÃ ›kŸ _ˆÈX
À Ú⁄ Ã ÂŸ _÷È
À cO
œ Ã
 ג,ישעיה ו

ÔÊÁÂ Ï‰˜

Æ¯ÓÃ‡ÀÂŸ ‰ÊŒ Ï‡Œ ‰ÊŒ ‡TJÂŸ ∫^‡ÈŒ·œŸ „ÈÃ ÏÚÃ ·»˙kÀkÃ

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

Æ«„«·kŸ ıW‡À‰À ÏÎÀ ‡¿ÓŸ ¨˙«‡·ÀˆŸ ‰Â‰È ÷«„J ÷«„J ÷«„J

ÔÊÁÂ Ï‰˜

∫ÌÈXÓ«‡
Ÿ ÂŸ ÌÈÁœaŸ÷ÃÓŸ Ì˙ÀnÀÚ‹ÏŸ

,[" כשירתם ]"נעם שיח"[ של חבורת ]"סוד"[ המלאכים ]"שרפי קדש, נאמר לפניך דברי קדושה והערצה:'∞ נקדישך וכו
, ]קבוצות אחרות של מלאכים עולות ממקומן[ אל מול השרפים:' לעמתם וכו."האומרים שלוש פעמים "קדוש
." "ברוך כבוד ה' ממקומו:ואומרות

.190 ' עמ, על תפילה זו ומשמעותה ראה להלן:קדוּשה
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 יב,יחזקאל ג

Æ«Ó«˜nŸÓœ ‰Â‰È „«·kŸ _»¯aÀ

ÔÊÁÂ Ï‰˜

∫¯›Ó‡ÏÕ ·»˙kÀ ^÷EJ
Ÿ
ÈV·D
Ÿ ·»Ÿ
 י,תהלים קמו

ÆdÈ»Ï
À ÏŸ‰Ã ¨¯IÂÀ ¯IÏŸ Ô«iˆœ _Èœ ‰¿
Ã ‡¤ ¨ÌÏ«Ú
À ÏŸ ‰Â‰È _¿ÓŸÈœ

¨‰ÏÀqŒ ^»ÏÏŸ‰ÃÈŸ Ì«È ÏÎÀaŸ ÌÈ÷«„O»
œ
¨÷«„J ^ÓŸ÷œÂŸ ÷«„J ‰zÀ‡Ã

ÔÊÁÂ Ï‰˜
ÔÊÁ

Æ‰zÀ‡À ÷«„JÂŸ Ï«„bÀ _ÏŒÓŒ Ï‡Õ Èkœ
‰·È˘È

Æ÷«„wÀ‰Ã Ï‡Õ‰À ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

∫‰Î¯·‰ ˙‡ ÔÊÁ‰ Ì˙ÂÁ ‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú·

Æ÷«„wÀ‰Ã _ÏŒnŒ‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
˙ÂÈÚˆÓ‡ ˙ÂÎ¯· ‰¯˘Ú– ˘ÂÏ˘
˙Ú„‰ ˙Î¯· ˛ „ ¸

Æ‰ÈÀaœ ÷«‡¤ÏŒ „nÕÏÃÓ»Ÿ ˙ÚÃ cÃ Ì@‡ÀÏŸ Ô«Á
Õ ‰zÀ‡Ã
Æ˙Ú@
Ã ÂÀ ‰ÈÀaœ ‰ÓÀÎŸÁÀ ^zŸ‡œÓÕ »pÕ ÁÀ
Æ˙ÚÃ cÀ ‰Ã Ô«Á
Õ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
‰·Â˘˙‰ ˙Î¯· ˛ ‰ ¸

¨^˙@«·
Œ Ú⁄ ÏÃ »kÕÏŸÓÃ »·YJ
Õ ÂŸ ¨^˙T«˙
Œ
ÏŸ »È·œ‡À »·ÈÕ÷œ‰⁄
Æ^ÈŒ ÙÀÏŸ ‰ÓÀÏÕ÷Ÿ ‰·»÷
À ˙Ÿaœ »VÈÊœ Á⁄‰ÃÂŸ
Æ‰·»÷
À ˙Ÿaœ ‰ˆ«¯
Œ ‰À ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
‰ÁÈÏÒ‰ ˙Î¯· ˛ Â ¸

¨»ÚŸ ÷ÀÙÀ Èkœ »kÕÏŸÓÃ »ÏÀ ÏÁÃÓŸ ¨»‡ËÀÁÀ Èkœ »È·œ‡À »ÏÀ ÁÏÃÒŸ
Æ‰zÀ‡À ÁlÀÒÃÂŸ ·«Ë Ï‡Õ Èkœ
ÆÁ¿
Ã ÒŸÏœ ‰aY
Œ nÃ‰Ã Ô»pÁÃ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
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‰ÏÂ‡‚‰ ˙Î¯· ˛ Ê ¸

¨»·ÈX
Õ ‰·ÈX
À ÂŸ ¨»ÈÕ Ÿ ÚÀ ·Ÿ ‡À ‰‡Y
Õ
¨^ÓŒ÷Ÿ ÔÚÃ ÓÃÏŸ ‰T‰ÕÓŸ ‰ÓÀÏÕ÷Ÿ ‰lÀ‡‹‚Ÿ »ÏÕ‡À‚Ÿ »
Æ‰zÀ‡À ˜ÊÀ ÁÀ Ï‡«b
Õ Ï‡Õ Èkœ
ÆÏ‡T
Õ ◊ŸÈœ Ï‡«b
Õ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
‰‡ÂÙ¯‰ ˙Î¯· ˛ Á ¸

¨‰zÀ‡À »˙ÕlÀ‰œ˙Ÿ Èkœ ¨‰ÚÀ ÷ÕeÀ œ ÂŸ »ÚÈÕ÷«‰
œ ¨‡ÙT
Õ Õ ÂŸ ‰Â‰È »‡ÕÙY
À
¨»È·«‡
Õ ÎŸÓÃ ÏÎÀÏ»Ÿ »È‡»Ï
Õ Á⁄zÃ ÏÎÀÏŸ ‡tY
Õ Ó»Ã ‰Î»¯
À ‡⁄ ‰ÏÕÚ⁄ ‰ÃÂŸ
¨»È˙«k
Õ ÓÃ ÏÎÀÏŸ ‰ÓÀÏÕ÷Ÿ ‰‡»ÙY
À
Æ‰zÀ‡À ÔÓÀÁU
⁄ ÂŸ ÔÓÀ‡¤Œ ‡Ù«¯
Õ _ÏŒÓŒ Ï‡Õ Èkœ
ÆÏ‡T
Õ ◊ŸÈœ «nÚÃ ÈÏ«Á
Õ ‡Ù«¯
Õ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
ÌÈ˘‰ ˙Î¯· ˛ Ë ¸

Ô˙ÕÂŸ ¨‰·«Ë
À ÏŸ d˙À‡»·
À ˙Ÿ ÈÈÕÓœ ÏkÀ ˙‡ŒÂŸ ˙‡›f‰Ã ‰À gÀ‰Ã ˙‡Œ ¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨»ÈÏÕÚÀ _VaÀ
‰ÎT
À ·ŸÏœ ¯ËÀÓ»
À ÏËÃ

∫ÔÊÁ‰ ¯ÓÂ‡ Û¯ÂÁ·

‰ÎT
À aŸ

∫ÔÊÁ‰ ¯ÓÂ‡ ıÈ˜·

¨d·»h
À Óœ »ÚÕ aŸ◊ÃÂŸ ‰Ó@
À ‡⁄‰À ÈÕ tŸ ÏÚÃ
¨‰ÎT
À ·ŸÏœ ˙«·«h‰Ã ÌÈœ gÀkÃ »˙ÕÀ ÷Ÿ _V·»À
ÆÌÈœ gÀ‰Ã _V·ÀÓ»Ÿ ‰zÀ‡Ã ·ÈËœÓ»Õ ·«Ë Ï‡Õ Èkœ
ÆÌÈœ gÀ‰Ã _V·ÀÓŸ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
˙ÂÈÂÏ‚ ıÂ·È˜ ˙Î¯· ˛ È ¸

¨»È˙«i
Õ Ï‹bÀ ıaK
Õ ÏŸ ÒÕ ‡◊ÀÂŸ ¨»˙»¯
Õ ÁÕÏŸ Ï«„bÀ ¯Ù«÷
À aŸ ÚKzŸ
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Æ»ˆY
Õ ‡ÃÏŸ ıW‡À‰À ˙«ÙŸ kÃ ÚaY
Ã ‡ÃÓÕ ‰T‰ÕÓŸ „ÁÃÈÃ »ˆÕaK
Ÿ ÂŸ
ÆÏ‡T
Õ ◊ŸÈœ «nÚÃ ÈÁE
Õ œ ıaK
Õ ÓŸ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
ËÙ˘Ó‰ ˙Î¯· ˛ ‡È ¸

¨‰lÀÁœzŸ·ÃkŸ »ÈˆÕÚ«È
⁄ ÂŸ ¨‰«÷‡X
À
·ÀkŸ »ÈËÕÙ«÷
Ÿ ‰·ÈÀ÷œ‰À
¨‰ÁÀÀ ‡⁄ÂÃ Ô«‚ÈÀ »pnŒÓœ ¯ÒÕ‰ÀÂŸ
ÆËtÀ÷ŸÓœ·»Ÿ ˜CˆŒaŸ ¨ÌÈÓœÁU
⁄ ·»Ÿ „ÒŒÁŒaŸ ^cŸ ·ÃÏŸ ‰Â‰È ‰zÀ‡Ã ‰T‰ÕÓŸ »ÈÏÕÚÀ _¿Ó»Ÿ
ÆËtÀ÷ŸÓ»œ ‰J@ˆŸ ·‰«‡
Õ _ÏŒÓŒ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
∫‰Î¯·‰ ˙‡ ÔÊÁ‰ Ì˙ÂÁ ‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú·

ÆËtÀ÷Ÿnœ‰Ã _ÏŒnŒ‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
ÌÈÈÓ‰ ˙Î¯· ˛ ·È ¸

¨»„·‡
Õ ›È Ú‚W
Ã kŸ ÌÈÈœnœ‰Ã ÏÎÀÂŸ ¨‰ÂO
À ˙œ È‰œzŸ Ï‡Ã ÌÈÈœ÷œÏŸnÃÏÃÂŸ
¨»˙VkÀÈœ ‰T‰ÕÓŸ ^nŸÚÃ È·ÕÈ«‡
Ÿ ÏÎÀÂŸ
¯bÕ ÓÃ˙»Ÿ ¯aÕ÷Ã˙»Ÿ ¯wÕ ÚÃ ˙Ÿ ‰T‰ÕÓŸ ÌÈDfÕ ‰ÃÂŸ
Æ»ÈÓÕÈÀ ·Ÿ ‰T‰ÕÓŸaœ ÌÚÈÕœ ÎŸ˙ÃÂŸ ÌÏÈÕtœ÷Ÿ˙ÃÂŸ ÌlÕÎÃ˙»Ÿ
ÆÌÈDÊÕ ÚÈÃœ ÎŸÓ»Ã ÌÈ·œÈ«‡
Ÿ ¯·«÷
Õ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
ÌÈ˜È„ˆ‰ ˙Î¯· ˛‚È¸

¨ÌÈDÈÒœÁ⁄‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ÌÈNÈcœ vÃ‰Ã ÏÚÃ
¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙ÈaÕ ^nŸÚÃ ˙ÈX‡Õ÷Ÿ ÈO
Õ Êœ ÏÚÃ ÂŸ
¨»ÈÏÕÚÀ ÂŸ ˜CvŒ‰Ã ÈVbÕ ÏÚÃ ÂŸ ¨Ì‰ÈV
Œ Ù«Ò
Ÿ ˙ÈaÕ ˙ËÈ
Ã ÏÕtŸ ÏÚÃ ÂŸ
Æ»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ^ÈÓŒÁU
⁄ ‡À »Ó‰¤ÈŒ
¨˙ÓŒ‡¤aŒ ^ÓŸ÷œaŸ ÌÈÁœË«a
Ÿ ‰Ã ÏÎÀÏŸ ·«Ë ¯ÎÀ◊À Ô˙ÕÂŸ
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¨Ì‰ŒnÀÚœ »LÏŸÁŒ ÌÈ◊œÂŸ
Æ»Ÿ ÚÀ ÷Ÿœ ˙ÓŒ‡¤aŒ Ï«„bÀ ‰Ã ^cŸ ÒŸÁÃ ÏÚÃ ÂŸ »ÁŸËÀ·À ^·Ÿ Èkœ ÷«·Õ ‡¿ ÌÏ«Ú
À Ï»Ÿ
ÆÌÈNÈcœ vÃÏÃ ÁËÀ·ŸÓ»œ ÔÚÀ ÷ŸÓœ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
ÌÈÏ˘Â¯È ˙Î¯· ˛ „È ¸

¨·»÷zÀ ÌÈÓœÁU
⁄ aŸ ^YÈÚœ ÌÈœ ÏÃ÷»¯È
À ÏœÂŸ
¨zY
À aÃcœ ¯÷Œ‡⁄kÃ dÎ«˙
À aŸ Ô›k÷Ÿ˙œÂŸ
¨ÌÏ«Ú
À ÔÈÃ Ÿ aœ »ÈÓÕÈÀ aŸ ·«¯JaŸ d˙«‡
À ‰Õ ·»Ÿ
ÆÔÈÎœzÀ dÎ«˙
À ÏŸ ‰T‰ÕÓŸ ^cŸ ·ŸÚÃ „Â@
œ ‡qÕÎœÂŸ
ÆÌÈœ ÏÀ÷»¯
À ÈŸ ‰«a
Õ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
„Â„ ÁÓˆ ˙Î¯· ˛ ÂË ¸

¨ÁÈÃÓœˆŸ˙Ã ‰T‰ÕÓŸ ^cŸ ·ŸÚÃ „Âœ cÀ ÁÓÃˆŒ ˙‡Œ
¨^˙ŒÚ»÷È
À aœ Ì»¯zÀ «YKÂŸ
ÆÌ«i‰Ã ÏkÀ »ÈeN
œ ^˙ŸÚ»÷È
À Ïœ Èkœ
Æ‰Ú»÷
À ÈŸ ÔWM ÁÈ
Ã ÓœˆŸÓÃ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
‰ÏÈÙ˙ ÚÓÂ˘ ˙Î¯· ˛ ÊË ¸

¨»Ï«˜
Õ ÚÓÃ÷Ÿ ¨ÔÓÀÁU
⁄ ‰À ·‡À
¨»ÈÏÕÚÀ ÌÁU
Õ ÂŸ Ò»Á ¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È
¨»˙ÕlÀÙœzŸ ˙‡Œ Ô«ˆT·»Ÿ ÌÈÓœÁU
⁄ aŸ ÏaK
Õ ÂŸ
¨‰zÀ‡À ÌÈ»
œ Á⁄˙ÃÂŸ ˙«lÙœzŸ ÚÃ Ó«÷
Õ Ï‡Õ Èkœ
¨»·ÈÕ÷œzŸ Ï‡Ã ÌJÈV »kÕÏŸÓÃ ^ÈŒ ÙÀlŸÓ»œ
¨»˙ÕlÀÙœzŸ ÚÓÃ÷»
Ÿ »Õ Ú⁄ ÂÃ »pÕ ÁÀ
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Æ‰tŒ ÏkÀ ˙lÃÙœzŸ ÚÃ Ó«÷
Õ ‰zÀ‡Ã Èkœ
Æ‰lÀÙœzŸ ÚÃ Ó«÷
Õ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
∫˛¢Â˙ÏÙ˙ ÚÓ˘Â¢ È¯Á‡¸ ÔÊÁ‰ ÛÈÒÂÓ ÌÈÓ˘‚ ˙¯ÈˆÚ ˙Ú·

ÚÃ Ó«÷
Õ Æ«„«·kŸ ˙UE‰ÃÂŸ «ÏEbÀ ÚÈD«‰
Ã
ÏŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ «nÚÃaŸ ¯Á«a
Õ ¨ÌÈÓœÁU
⁄ ‰À ˙cÃ ÓœaŸ ÌÏ«Ú
À ‡V«a »Õ Ú⁄ ÂÃ
^È˙«ÎY
Œ aœÓœ »ÈBÈÀ ‡lÕÓ»
Ã ¨^·»h
Œ Óœ «lk‹ ÌÏ«Ú
À ‰À ˙‡Œ ÚÈÃaœ◊Ÿ˙ÃÂŸ ¨‰Ó@
À ‡⁄‰À ÈÕ tŸ ÏÚÃ ¯ËÀÓ»
À ÏËÃ ÔzÕ ¨‰lÀÙœzŸ
¨˙«i‹ ÚY
À t‹ ÈÈÕÓœ ÏkÀÓ»
œ ˙ÈÁœ÷ŸÓÃ ÈÈÕÓœ ÏkÀÓ»
œ ¨ÚT ¯·ÀcÀ ÏkÀÓœ «Ê ‰À ÷À ÏvÕ‰ÃÂŸ ¯›Ó÷Ÿ Æ^CÈÀ ˙Ã zŸÓÃ ¯÷Œ›ÚÓ»
Õ
ÈÓÕ÷Ÿ‚œ aŸ »ÎY
Õ ·»
À ¨»È˙«¯
Õ Ù»
Õ »˙Õ‡»·
À zŸ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ ÌÁU
Õ ÂŸ Ò»Á ÆÌ«Ï÷À ˙ÈXÁ⁄‡ÃÂŸ ‰ÂO
À zœ dÏÀ ‰◊ÕÚ⁄ ÂÃ
‰ÚT
À ‰iÀ ÁÃÂŸ ¨·ÚT
À ÂŸ ·WÁŒÂŸ ¯·ŒcŒ »pnŒÓœ ¯ÒÕ‰ÀÂŸ Æ˙«·«h‰Ã ÌÈœ gÀkÃ Ì«Ï÷ÀÂŸ Ú·Ã› ◊ÂÀ ÌÈiœ ÁÃÏŸ ‰kŒÊŸ œ ÂŸ ¨‰ÎT
À ·Ÿ
˙«·«Ë ˙«¯ÊÕ bŸ »ÈÏÕÚÀ ¯›Ê‚»Ÿ ÆÌÈ÷J
œ ÂŸ ÌÈÚT
œ ˙«ÚT‡
› Ó»
Ÿ ÌÈ÷J
œ ÂŸ ÌÈÚT
œ ÌÈœ ÏÀÁﬂÂÀ ÚT‰À ¯ˆŒÈÕ ÂŸ ¨‰fÀ ·»
œ È·œ÷»
Ÿ
Ô«ˆT·»
Ÿ ÌÈÓœÁU
⁄ aŸ ÏaK
Õ ÂŸ ¨ÌÈÓœÁU
⁄ ‰À ˙cÃ ÓœaŸ ^ÈŒ aÀ ÌÚœ ‚‰ÕÃ ˙Ÿ˙œÂŸ ^È˙«c
Œ Óœ ÏÚÃ ^ÈÓŒÁU
⁄ »lb›Èœ ÂŸ ¨^ÈŒ ÙÀlŸÓœ
Æ˛¢ÚÓÂ˘ ‰˙‡ ÈÎ¢ ÍÈ˘ÓÓÂ¸ Æ»˙ÕlÀÙœzŸ ˙‡Œ

˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ˘
‰„Â·Ú‰ ˙Î¯· ˛ ÊÈ ¸

¨‰ÚÕ ÷Ÿ Ì˙ÀlÀÙœ˙ŸÏœÂŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ aŸ ¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨‰ˆY
Õ
¨^˙ÈŒaÕ ¯È·E
œ Ïœ ‰@«·Ú⁄ ‰À ˙‡Œ ·÷Õ‰ÀÂŸ
¨Ô«ˆTaŸ ÏaK
Õ ˙Ÿ ‰·À‰⁄‡ÃaŸ ‰T‰ÕÓŸ Ì˙ÀlÀÙœ˙»Ÿ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÈgÕ‡œÂŸ
Æ^nŒÚÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙A«·Ú⁄ „ÈÓœzÀ Ô«ˆTÏŸ È‰œ˙»Ÿ
∫ÔÊÁ‰ ÛÈÒÂÓ ˘„ÂÁ ˘‡¯·

¯ÎÕfÀ Èœ ÂŸ „LtÀÈœ ÂŸ ¨ÚÓÃgÀÈœ ÂŸ ‰ˆT
Œ ÈÕ ÂŸ ‰‡T
Œ ÈÕ ÂŸ ¨ÚÈÃbœ ÈÃ ÂŸ ‡«·ÈÀ ÂŸ ‰ÏŒÚ⁄ ÈÃ ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤
Ã ÷œÓÀ Ô«¯ÎŸÊœ ÂŸ ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ Ô«¯ÎŸÊœ ÂŸ »«„O
Õ Ù»
œ »«¯
Õ ÎŸÊœ
ÌÈœ ÏÃ÷»¯
À ÈŸ Ô«¯ÎŸÊœ ÂŸ ¨^cŒ ·ŸÚÃ „Âœ cÀ ÔaŒ ÁÈ
„ÒŒÁŒÏ»
Ÿ ÔÁÕÏŸ ¨‰·«Ë
À ÏŸ ‰ËÈ
À ÏÕÙŸÏœ ¨^ÈŒ ÙÀÏŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙ÈaÕ ^nŸÚÃ ÏkÀ Ô«¯ÎŸÊœ ÂŸ ¨^÷EJ
Œ
¯ÈÚœ
› ‰Ã ÷‡] Ì«ÈaŸ Ì«Ï÷ÀÏ»
Ÿ ÌÈiœ ÁÃÏŸ ¨ÌÈÓœÁU
⁄ Ï»
Ÿ
‰·«Ë
À ÏŸ «a »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È »VÎŸÊÀ Æ‰fŒ ‰Ã ÷CÁ
¯·E
Ã ·»
œ Æ˛ÔÓ‡¸ ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÏŸ «· »ÚÈÕ÷«‰
œ ÂŸ

˛ÔÓ‡¸

‰ÎT
À ·ŸÏœ «· »BOÙ»
À

˛ÔÓ‡ ∫ÌÈÂÚÂ¸
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_ÏŒÓŒ Ï‡Õ Èkœ ¨»ÈÈÕÚÕ ^ÈÏŒ‡Õ Èkœ ¨»ÚÈÕ÷«‰
œ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ ÌÁU
Õ ÂŸ »pÕ ÁÀÂŸ Ò»Á ÌÈÓœÁU
⁄ ÂŸ ‰Ú»÷
À ÈŸ
Æ‰zÀ‡À Ì»ÁUÂŸ Ô»pÁÃ

ÆÌÈÓœÁU
⁄ aŸ Ô«iˆœÏŸ ^·»÷
Ÿ aŸ »ÈÈÕÚÕ ‰ÈÀÊŒ Á¤˙ŒÂŸ
ÆÔ«iˆœÏŸ «˙ÈÀÎœ÷Ÿ ¯ÈÊœ Á⁄nÃ‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
Æ¢Ô·¯„ ÌÈ„ÂÓ¢ Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰‡„Â‰‰ ˙Î¯· Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ‰˜ÏÁ ˙‡ ¯ÓÂ‡ ÔÊÁ‰˘ ‰Ú˘·

¢Ô·¯„ ÌÈ„ÂÓ¢

‰Â‰È ‡»‰ ‰zÀ‡Ã÷À ¨_ÏÀ »ÁŸÃ ‡⁄ ÌÈD«Ó

‰„È˜

¨¯◊ÀaÀ ÏÎÀ È‰¿
Õ ‡¤ ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤
˙«‡@«‰ÂŸ ˙«ÎTaŸ Æ˙È÷‡V
œ aŸ ¯ˆ«È
Õ »Vˆ«È
Ÿ
»˙È
À ÈœÁ¤‰Œ÷Œ ÏÚÃ ÷«„wÀ‰ÃÂŸ Ï«„bÀ ‰Ã ^ÓŸ÷œÏŸ
Û› Ò ‡¤ ˙Œ ÂŸ » ÓÕ iK
Ÿ ˙»
Ÿ » iÕ ÁÃ zŸ Ô kÕ Æ» zÀ ÓŸ iN
Ã ÂŸ
^ÈwŒÁ‹ ¯› Ó÷ŸÏœ ^÷EJ
Œ
˙«¯ˆŸÁÃÏŸ »È˙«i
Õ Ï‹bÀ
ÏÚÃ ¨ÌÏÕ÷À ··ÀÏÕaŸ ^cŸ ·ŸÚÀ Ï»
Ÿ ^«ˆY
Œ
˙«◊Ú⁄ ÏÃÂŸ
Æ˙«‡@«‰‰Ã Ï‡Õ _»¯aÀ ¨_ÏÀ ÌÈD«Ó »‡À÷Œ

‰‡„Â‰‰ ˙Î¯· ˛ ÁÈ¸

‡»‰ ‰zÀ‡Ã÷À ¨_ÏÀ »ÁŸÃ ‡⁄ ÌÈD«Ó

‰„È˜

ÌÏ«Ú
À ÏŸ »È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È
‡»‰ ‰zÀ‡Ã »ÚÕ ÷ŸÈœ Ô‚Õ ÓÀ ¨»ÈiÕ ÁÃ ¯»ˆ ¨„ÚŒ ÂÀ
¨^˙ŒlÀ‰œzŸ ¯tÕÒÃ»Ÿ ^lŸ ‰C« Æ¯«„ÂÀ ¯«„ÏŸ
Ï ÚÃ ÂŸ ¨^C ÈÀ aŸ ÌÈX»Ò nŸ ‰Ã »È iÕ ÁÃ Ï ÚÃ
^ÈqŒœ ÏÚÃ ÂŸ ¨_ÏÀ ˙«„»˜tŸ‰Ã »È˙«Ó
Õ ÷Ÿœ
^È˙«‡
Œ ÏŸÙŸœ ÏÚÃ ÂŸ ¨»nÀÚœ Ì«È ÏÎÀaŸ÷Œ
¯M›·ÂÀ ·WÚŒ ¨˙ÚÕ ÏÎÀaŸ÷Œ ^È˙«·«Ë
Œ
ÂŸ
¨^ÈÓŒÁU
⁄ »ÏÎÀ ‡¿ Èkœ ·«h‰Ã ÆÌÈT
œ ‰ﬂˆÀÂŸ

Æ_ÏÀ »ÈeN
œ ÌÏ«Ú
À ÓÕ Èkœ ¨^ÈCÒÀÁ⁄ »n˙Ã ‡¿ Èkœ ÌÁU
Õ ÓŸ‰ÃÂŸ

 האל: אל ההודאות. בזכות דברי התודה: על שאנו מודים. ירושלים: חצרות קדשך. כל האנושות:∞ כל בשר
.שהכל מודים לו

 כבר בתקופת האמוראים נהגו שהמתפללים היו אומרים נוסח משלהם בשעה שהחזן חזר:מודים דרבנן
 שיש להותיר לכל מתפלל מקום לביטוי, נראה שנוהג זה נולד מן התחושה.בקול רם על ברכת ההודאה
 הקטע שלפנינו הוא צירוף שנעשה בסוף ימי התלמוד. לפחות בשעת אמירת דברי תודה,אישי משלו
 הקטע קרוי "מודים.[ סוטה מ ע"א,מנוסחים שונים שהוצעו מפי חכמים שונים למטרה זו ]תלמוד בבלי
 כדי לא להקנות ל"מודים דרבנן" מעמד.[" נוסחי "מודים" שהציעו לומר רבותינו ]"רבנן: היינו,"דרבנן
.' ללא הזכרה מפורשת של שם ה," נחתם הקטע ב"ברוך אל ההודאות,זהה לשאר ברכות העמידה
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∫ÔÊÁ‰ ÛÈÒÂÓ ‰ÎÂÁ·

˙«ÓÁÀpŒ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«‡ÏÀÙŸpœ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«Ú»÷zŸ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«¯»·bŸ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ÔJYt‹‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ÌÈqœpœ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ
Õ ‡⁄ÏÃ ˙ÈÀ◊œÚÀ ÷Œ ˙«ÓÁÀÏŸnœ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ
Æ‰fŒ ‰Ã ÔÓÃfŸ aÃ Ì‰Õ‰À ÌÈÓœiÀ aÃ »È˙«·
‰ÚÀ ÷Y
À ‰À ÔÂÀ ÈÀ ˙»ÎÏŸÓÃ ‰@ÓŸÚÀ ÷ŒkŸ ¨ÂÈÀ ·»
À È‡«Ó
Ã ÷ŸÁÃ Ï«„bÀ Ô‰Õ›k ÔÀ Á«È
À ÔaŒ »‰ÈÀ ˙ŸzœÓÃ ÈÓÈÕaœ
Œ
ÈwÕ Á‹ÓÕ ÌTÈ·œÚ⁄ ‰ÃÏ»
Ÿ ^˙T«z
Œ
ÌÁÈ
À kœ÷Ÿ‰ÃÏŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ ÏÚÃ
^ÈÓŒÁU
⁄ aŸ ‰zÀ‡ÃÂŸ ¨^«ˆY
˙‡Œ zÀÓK
Ÿ À ¨ÌÈÀcœ ˙‡Œ zÀŸ cÃ ¨Ì·ÈX
À ˙‡Œ zÀ·U
Ÿ ¨Ì˙T
À ˆÀ ˙ÚÕ aŸ Ì‰ŒÏÀ zE
À ÓÃÚÀ ÌÈaU
œ ‰À
Ÿ ¨ÌÈhœÚÃ ÓŸ „ÈÃ aŸ ÌÈaU
œ ÂŸ ¨ÌÈ÷œlÀÁÃ „ÈÃ aŸ ÌÈX«abœ zY
À ÒÃÓÀ ¨Ì˙ÀÓO
À œ
¨ÌÈX«‰ËŸ „ÈÃ aŸ ÌÈ‡œÓÕË»
÷«„JÂŸ Ï«„bÀ Ì÷Õ ˙ÈÀ◊œÚÀ ^Ï»
Ÿ ¨^˙T«˙
Œ
ÈLÒ«Ú
Ÿ „ÈÃ aŸ ÌÈDÊÕ ÂŸ ¨ÌÈNÈcœ ˆÃ „ÈÃ aŸ ÌÈÚœ÷Y»
À
_kÃ ¯ÁÃ‡ÃÂŸ Æ‰fŒ ‰Ã Ì«i‰ÃkŸ ÔJYÙ»
‹ ‰Ï«„
À ‚Ÿ ‰Ú»÷
À zŸ ˙ÈÀ◊œÚÀ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ Ï»
Ÿ ¨^ÓŒÏ«Ú
À aŸ
˙«¯Õ »˜ÈÏE
œ ‰œÂŸ ¨^÷ŒcO
À Óœ ˙‡Œ »¯‰⁄ËœÂŸ ¨^ÏŒÎÈÀ‰Õ ˙‡Œ »pÙ»
œ ¨^˙È
Œ aÕ ¯È·E
œ Ïœ ^ÈŒ ·À »‡aÀ
Ÿ ˙«„«‰ÏŸ ¨»l‡Õ ‰kÀ‹ Á⁄ ÈÓÕÈŸ ˙«Ó
Ã ÷Ÿ »Ú·J
Ÿ ÂŸ ¨^÷EJ
Œ
˙«¯ˆŸÁÃaŸ
ÆÏ«„bÀ ‰Ã ^ÓŸ÷œÏŸ ÏlÕ‰ÃÏ»
∫ÔÊÁ‰ ÛÈÒÂÓ ÌÈ¯ÂÙ·

˙«ÓÁÀpŒ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«‡ÏÀÙŸpœ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«Ú»÷zŸ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«¯»·bŸ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ÔJYt‹‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ÌÈqœpœ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ
Õ ‡⁄ÏÃ ˙ÈÀ◊œÚÀ ÷Œ ˙«ÓÁÀÏŸnœ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ
Æ‰fŒ ‰Ã ÔÓÃfŸ aÃ Ì‰Õ‰À ÌÈÓœiÀ aÃ »È˙«·
„ÈÓœ÷Ÿ‰ÃÏŸ ÷wÕ aœ ¨Ú÷T
À ‰À ÔÓÀ‰À Ì‰È
Œ ÏÕÚ⁄ „ÓÃÚÀ ÷ŒkŸ ¨‰TÈaœ‰Ã Ô÷»÷
Ã aŸ ¯zÕÒŸ‡ŒÂŸ ÈÎÃcY
Ÿ ÓÀ ÈÓÈÕaœ
Ÿ ‚]‰⁄ÏÃ
‰÷À ¿÷Ÿaœ ¨„ÁÀ‡Œ Ì«ÈaŸ ÌÈ÷œÀ ÂŸ ÛËÃ ÔLÊÀ „ÚÃ ÂŸ ¯ÚÃ pÃ Óœ ÌÈD»‰iŸ ‰Ã ÏkÀ ˙‡Œ „aÕ‡ÃÏ»
ÌÈaU
œ ‰À ^ÈÓŒÁU
⁄ aŸ ‰zÀ‡ÃÂŸ ÆÊ«·ÏÀ ÌÏÀÏÀ÷»
Ÿ ¨¯@‡⁄ ÷C›Á ‡»‰ ¨¯◊ÀÚÀ ÌÈÕ ÷Ÿ ÷CÁ
› ÏŸ ¯◊ÀÚÀ
À ÷Õ‰⁄ÂÃ ¨«z·Ÿ÷ÃÁ⁄ÓÃ ˙‡Œ zÀÏK
Ÿ ÏN
Ÿ ÂŸ ¨«˙ˆÀÚ⁄ ˙‡Œ zY
À ÙÃ‰Õ
«˙«‡ »Ï˙ÀÂŸ ¨«÷‡]aŸ «Ï»ÓbŸ «l ˙«·
ÆıÚÕ ‰À ÏÚÃ ÂÈÀ aÀ ˙‡ŒÂŸ

Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ „ÈÓœzÀ »kÕÏŸÓÃ ^ÓŸ÷œ ‡rÕÃ ˙ŸÈœ ÂŸ ÌÓ«¯
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ _UaÀ˙ŸÈœ ÌlÀk‹ ÏÚÃ ÂŸ
∫ÔÊÁ‰ ÍÎ ¯Á‡Â Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú·

Æ^˙ÈX
Œ ·Ÿ ÈÕ aŸ ÏkÀ ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÏŸ ·›˙Î»
Ÿ

¨‰ÏÀqŒ ^»„«È ÌÈiœ ÁÃ‰Ã ÏÎÀÂŸ
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¨·«Ë Èkœ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ˙ÓŒ‡¤aŒ Ï«„bÀ ‰Ã ^ÓŸ÷œ ˙‡Œ »ÎY·ÈÀÂœ »ÏÏŸ‰ÈÃÂœ
Æ·«h‰Ã Ï‡Õ‰À ¨‰ÏÀÒŒ »˙T
Õ ÊŸ ÚŒ ÂŸ »˙ÕÚ»÷
À ÈŸ Ï‡Õ‰À
Æ˙«„«‰ÏŸ ‰‡ŒÀ ^Ï»
Ÿ ^ÓŸ÷œ ·«h‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

‰„È˜

ÌÂÏ˘‰ ˙Î¯· ˛ ËÈ ¸

¨ÌÈÓœÁU
⁄ ÂŸ „ÒŒÁŒÂÀ ÔÁÕ ÌÈiœ ÁÃ ¨‰ÎT
À ·»
Ÿ ‰·«Ë
À Ì«Ï÷À ÌÈ◊œ
Æ^nŒÚÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ
¨^ÈŒ tÀ ¯«‡aŸ „ÁÀ‡ŒkŸ »lÀk‹ »È·œ‡À »ÎY
Õ aÀ
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨»lÀ zÀ˙ÃÀ ^ÈŒ tÀ ¯«‡·Ÿ Èkœ
¨„ÒŒÁŒ ˙·Ã‰⁄‡ÃÂŸ ÌÈiœ ÁÃ ˙U«z ¨»È‰¿
ÆÌ«Ï÷ÀÂŸ ÌÈiœ ÁÃÂŸ ÌÈÓœÁU
⁄ ÂŸ ‰ÎT
À ·»Ÿ ‰J@ˆ»Ÿ
Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ ÏkÀ ˙‡Œ _V·ÀÏ»
Ÿ »ÎY
Õ ·ÀÏŸ ^ÈÈŒÚÕ aŸ ‰ÈŒ ‰ŸÈœ ·«ËÂŸ
Æ^Ó«Ï
Œ ÷Ÿaœ ‰ÚÀ ÷À ÏÎÀ·»Ÿ ˙ÚÕ ÏÎÀaŸ
∫ÔÊÁ‰ ÍÎ ¯Á‡Â Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú·

·˙ÕkÀœ ÂŸ ¯ÎÕfÀ œ ¨˙«ÓÁÀŒ ÂŸ ˙«Ú»÷ÈŸ ¨˙«·«Ë ˙«¯ÊÕ ‚»Ÿ ¨‰·«Ë
À ‰ÒÀY
À Ù»
Ã ¨Ì«Ï÷ÀÂŸ ‰ÎT
À aŸ ¨ÌÈiœ ÁÃ ¯ÙŒÒÕaŸ
ÆÌ«Ï÷ÀÏ»
Ÿ ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÏŸ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙ÈaÕ ^nŸÚÃ ÏÎÀÂŸ »ÁŸÃ ‡⁄ ¨^ÈŒ ÙÀÏŸ

ÆÌ«ÏgÀaÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ «nÚÃ ˙‡Œ _V·ÀÓŸ‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
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∫ÌÂ‚¯˙

ÌÏ˘ ˘È„˜

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È

Æ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ÷cK
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ÏcÃ bÃ ˙ŸÈœ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

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

_ÈÏœÓŸÈÃ ÂŸ ¨d˙»ÚY
Õ Îœ ‡T·Ÿ Ècœ ‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ
ÆdÁÈ
Õ ÷œÓŸ ·VJÈÂœ dJY
Õ t‹ ÁÓÃˆŸÈÃ ÂŸ d˙»Î
Õ ÏŸÓÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

˙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‡¸
Æ˛ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ
ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ
Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘

˙ÈaÕ ÏÎÀcŸ ÈiÕ ÁÃ·»Ÿ Ô«ÎÈÓ«È
Õ ·»Ÿ Ô«ÎÈiÕ ÁÃaŸ
¨·ÈXJ ÔÓÃÊŸ ·»œ ‡ÏÀ‚À Ú⁄ aÃ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ
ÌÏÃÚÀ ÏŸ _U·ÀÓŸ ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ‡‰ÕÈŸ ÆÔÓÕ‡À
Æ‡iÀ ÓÃÏŸÚÀ ÈÓÕÏŸÚÀ Ï»Ÿ
ÌÓ«¯
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ¯‡ÃtÀ˙ŸÈœ ÂŸ ÁaÃzÃ÷ŸÈœ ÂŸ _UaÀ˙ŸÈœ
ÏlÀ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‰lŒÚÃ ˙ŸÈœ ÂŸ ¯cÀ ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‡rÕÃ ˙ŸÈœ ÂŸ
Æ‡»‰ _ÈXaŸ ‡÷ER
À cŸ dÓÕ÷Ÿ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

È Ó È ˙ ¯ ˘ Ú ·¸

˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ

ÈÓÈ ˙¯˘Ú·¸

‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀ ÔÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ

˛˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ ∫‰·Â˘˙

˛‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ ‡lÀÚÕ ÏŸ ∫‰·Â˘˙

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

‡˙ÀÓÀÁ¤Œ ÂŸ ‡˙ÀÁÀaŸ÷Ÿz‹ ‡˙TÈ
À ÷œÂŸ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ ÔTÈÓœ‡⁄cÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

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

˙ÈaÕ ÏÎÀcŸ Ô«‰˙»Ú
Ÿ ·»À Ô«‰˙«Ï
Ÿ ˆŸ ÏaK
Ã ˙Ÿzœ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨‡iÀ ÓÃ÷Ÿ·œ Ècœ Ô«‰»·‡⁄ Ì@˜ﬂ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

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

ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÂŸ ‡iÀ ÓÃ÷Ÿ ÔÓœ ‡aU
À ‡ÓÀÏÀ÷Ÿ ‡‰ÕÈŸ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ Ì«Ï÷À ‰◊ŒÚ⁄ ÈÃ ‡»‰ ¨ÂÈÓ«¯
À ÓŸaœ ˛Ì«ÏgÀ‰Ã ∫‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú·¸ Ì«Ï÷À ‰◊Œ›Ú
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ
ÆÔÓÕ‡À

ÔÊÁ
Ï‰˜
ÔÊÁ

Ï‰˜
ÔÊÁ

ÔÊÁÂ Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜
ÔÊÁ

Ï‰˜
ÔÊÁ

Ï‰˜
ÔÊÁ

Ï‰˜
ÔÊÁ

Ï‰˜

. קדיש זה נאמר מפי החזן כאות לסיום עיקר תפילת מנחה.205 ' ראה עמ:קדיש שלם
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¨Ï›k‰Ã Ô«„‡⁄ÏÃ ÁÃaÕ÷ÃÏŸ
¨˙È÷‡V
œ aŸ ¯ˆ«È
Õ ÏŸ ‰lH
À bŸ ˙˙ÕÏÀ
¨˙«ˆT‡⁄‰À ÈÈ«‚
Õ kŸ »◊ÀÚÀ ‡`÷Œ

»ÈÏÕ ÚÀ

‰„ÈÓÚ

¨‰Ó@
À ‡⁄‰À ˙«ÁtŸ÷ŸÓœkŸ »ÓÀ◊À ‡¿ÂŸ
¨Ì«Ó
À ‰⁄ ÏÎÀkŸ »ÏT«‚
Õ ÂŸ Ì‰ŒkÀ »LÏŸÁŒ Ì◊À ‡`÷Œ
¨ÚÈÃ÷«È
œ ‡¿ Ï‡Õ Ï‡Œ ÌÈÏœlŸtÃ˙ŸÓ»œ ˜ÈXÂÀ Ï·Œ‰ŒÏŸ ÌÈÂœ Á⁄zÃ÷ŸÓœ Ì‰Õ÷Œ
ÌÈÎœÏÀnŸ‰Ã ÈÎÕÏŸÓÃ _ÏŒÓŒ ÈÕ ÙŸÏœ ÌÈD«Ó» ÌÈÂœ Á⁄zÃ÷ŸÓ»œ ÌÈÚY«k
œ

‰„È˜

»ÁŸÃ ‡⁄ÂÃ

Æ‡»‰ _»¯aÀ ÷«„wÀ‰Ã
¨ıW‡À „Ò«È
Õ ÂŸ ÌÈœ ÓÃ÷À ‰Ë«
Œ ‡»‰÷Œ
¨ÏÚÃ nÃÓœ ÌÈœ ÓÃgÀaÃ «¯JÈŸ ·÷«Ó»
Ã
ÆÌÈÓ«¯
œ ÓŸ È‰Õ·Ÿ‚À aŸ «fÚ‹ ˙ÈÃÎœ÷»
Ÿ
Æ„«Ú ÔÈ‡Õ ¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‡»‰
¨«˙Ï»Ê
À ÒÙŒ‡Œ ¨»kÕÏŸÓÃ ˙ÓŒ‡¤
∫«˙T«˙aŸ ·»˙kÀkÃ
 לט,דברים ד

¨^·Œ·ÀÏŸ Ï‡Œ ˙À·›÷Õ‰⁄ÂÃ Ì«i‰Ã zÀÚA
Ÿ ÈÀ ÂŸ

Æ„«Ú ÔÈ‡Õ ¨˙ÁÃzÀÓœ ıW‡À‰À ÏÚÃ ÂŸ ÏÚÃ nÃÓœ ÌÈœ ÓÃgÀaÃ ÌÈ‰¿
œ ‡¤‰À ‡»‰ ‰Â‰È Èkœ
¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨^lŸ ‰eK
Œ Ÿ ÔkÕ ÏÚÃ ÂŸ
¨^fŒ Ú‹ ˙W‡ŒÙŸ˙œaŸ ‰T‰ÕÓŸ ˙«‡YÏœ
¨Ô»˙VkÀÈœ ˙«¯kÀ ÌÈÏÈœÏœ‡¤‰ÀÂŸ ıW‡À‰À ÔÓœ ÌÈÏ»l
œ bœ ¯È·œÚ⁄ ‰ÃÏŸ
ÆÈcÃ ÷Ã ˙»ÎÏŸÓÃaŸ ÌÏ«Ú
À ÔwÕ ˙ÃÏŸ

.269 ' ראה עמ, הנאמר בסוף כל אחת מתפילות היום, על קטע זה:עלינו לשבח
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ÆıW‡À ÈÚÕ ÷X
Ÿ ÏkÀ ^ÈÏŒ‡Õ ˙«ÙŸ‰ÃÏŸ ¨^ÓŒ÷Ÿ·œ »‡YOÈœ ¯◊À·À ÈÕ aŸ ÏÎÀÂŸ
¨Ï·Õ˙Õ È·Õ÷«È
Ÿ ÏkÀ »ÚEÈÕ ÂŸ »¯ÈkœÈÃ
ÆÔ«÷ÏÀ ÏkÀ Ú·ÃgÀzœ ¨_WaŒ ÏkÀ ÚUÎŸzœ ^ÏŸ Èkœ
¨»Ït›Èœ ÂŸ »ÚYÎŸÈœ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ^ÈŒ ÙÀÏŸ
¨»zÕÈœ ¯JÈŸ ^ÓŸ÷œ „«·ÎŸÏœÂŸ
¨^˙»Î
Œ ÏŸÓÃ Ï›Ú ˙‡Œ ÌlÀÎ‹ »ÏaKÈ
Ÿ Âœ
Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ‰T‰ÕÓŸ Ì‰ÈŒÏÕÚ⁄ _¿ÓŸ˙œÂŸ
¨„«·ÎÀaŸ _¿ÓŸzœ „ÚÃ ÈÓÕÏ«Ú
Ÿ Ï»
Ÿ ‡È‰œ ^lŸ÷Œ ˙»ÎÏŸnÃ‰Ã Èkœ
 יח,שמות טו
 ט,זכריה יד

Œ
aŸ ·»˙kÀkÃ
Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏÀ›ÚÏŸ _¿ÓŸÈœ ‰Â‰È ∫^˙T«˙
¨ıW‡À‰À ÏkÀ ÏÚÃ _ÏŒÓŒÏŸ ‰Â‰È ‰ÈÀ ‰ÀÂŸ ∫¯ÓÃ‡¤Œ ÂŸ

ÔÊÁ

Æ„ÁÀ‡Œ «Ó÷»
Ÿ „ÁÀ‡Œ ‰Â‰È ‰ÈŒ ‰ŸÈœ ‡»‰‰Ã Ì«iaÃ
∫‰Ï‡ ÌÈ˜ÂÒÙ ¢ÂÈÏÚ¢ È¯Á‡ ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â ˘È
 כה,משלי ג

∫‡·›˙À Èkœ ÌÈÚœ ÷Y
À ˙‡Ã› gÓ»œ Ì‡
› ˙Ÿtœ „ÁÃtÃÓœ ‡TÈzœ Ï‡Ã

 י,ישעיה ח

∫Ï‡Õ »nÀÚœ Èkœ ¨Ì»˜ÈÀ ‡¿ÂŸ ¯·@
À »¯aŸcÃ ¨¯ÙÀ˙‹ÂŸ ‰ˆÀÚÕ »ˆÚ‹

 ד,ישעיה מו

¨Ïa›ÒŸ‡Œ Èœ ‡⁄ ‰·ÈÀ◊Õ „ÚÃ ÂŸ ¨‡»‰ Èœ ‡⁄ ‰O
À Êœ „ÚÃ ÂŸ
∫ËlÕÓÃ‡⁄ÂÃ Ïa›ÒŸ‡Œ Èœ ‡⁄ÂÃ ‡rÀ‡Œ Èœ ‡⁄ÂÃ È˙Èœ◊œÚÀ Èœ ‡⁄
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∫ÌÂ‚¯˙

ÌÂ˙È ˘È„˜

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È

Æ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ÷cK
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ÏcÃ bÃ ˙ŸÈœ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

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

_ÈÏœÓŸÈÃ ÂŸ ¨d˙»ÚY
Õ Îœ ‡T·Ÿ Ècœ ‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ
ÆdÁÈ
Õ ÷œÓŸ ·VJÈÂœ dJY
Õ t‹ ÁÓÃˆŸÈÃ ÂŸ d˙»Î
Õ ÏŸÓÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

˙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‡¸
Æ˛ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ
ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ
Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘

˙ÈaÕ ÏÎÀcŸ ÈiÕ ÁÃ·»Ÿ Ô«ÎÈÓ«È
Õ ·»Ÿ Ô«ÎÈiÕ ÁÃaŸ
¨·ÈXJ ÔÓÃÊŸ ·»œ ‡ÏÀ‚À Ú⁄ aÃ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ
ÌÏÃÚÀ ÏŸ _U·ÀÓŸ ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ‡‰ÕÈŸ ÆÔÓÕ‡À
Æ‡iÀ ÓÃÏŸÚÀ ÈÓÕÏŸÚÀ Ï»Ÿ
ÌÓ«¯
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ¯‡ÃtÀ˙ŸÈœ ÂŸ ÁaÃzÃ÷ŸÈœ ÂŸ _UaÀ˙ŸÈœ
ÏlÀ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‰lŒÚÃ ˙ŸÈœ ÂŸ ¯cÀ ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‡rÕÃ ˙ŸÈœ ÂŸ
Æ‡»‰ _ÈXaŸ ‡÷ER
À cŸ dÓÕ÷Ÿ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

ÈÓÈ ˙¯˘Ú·¸

˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ

È Ó È ˙ ¯ ˘ Ú ·¸

‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀ ÔÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ

˛˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ ∫‰·Â˘˙

˛‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ ‡lÀÚÕ ÏŸ ∫‰·Â˘˙

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

‡˙ÀÓÀÁ¤Œ ÂŸ ‡˙ÀÁÀaŸ÷Ÿz‹ ‡˙TÈ
À ÷œÂŸ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ ÔTÈÓœ‡⁄cÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

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

‡iÀ ÓÃ÷Ÿ ÔÓœ ‡aU
À ‡ÓÀÏÀ÷Ÿ ‡‰ÕÈŸ
Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÂŸ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ Ì«Ï÷À ‰◊ŒÚ⁄ ÈÃ ‡»‰ ¨ÂÈÓ«¯
À ÓŸaœ ˛Ì«ÏgÀ‰Ã ∫‰·Â˘˙ ÈÓÈ ˙¯˘Ú·¸ Ì«Ï÷À ‰◊Œ›Ú
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ
ÆÔÓÕ‡À
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ÌÈÏ·‡‰
Ï‰˜
ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜
ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜
ÌÈÏ·‡Â
ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜
ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜
ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜
ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜
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∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·¯ ‡Ú˘Â‰ „ÚÂ ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ ˘‡¯Ó
תהלים כז

∫„ÁÀÙŸ‡Œ ÈnœÓœ ÈiÃ ÁÃ Ê«ÚÓÀ ‰Â‰È ¨‡TÈ‡œ ÈnœÓœ ÈÚœ ÷ŸÈœ ÂŸ ÈX«‡ ‰Â‰È Æ„Â@
œ ÏŸ

∫»ÏÙÀÀ ÂŸ »Ï÷ŸÎÀ ‰nÀ‰Õ ¨ÈÏœ È·ÃÈŸ ‡
› ÂŸ ÈUˆÀ ÈX◊ÀaŸ ˙‡Œ Ï›Î‡¤ÏŒ ÌÈÚV
œ ÓŸ ÈÏÃÚÀ ·]Oaœ
¨ÈaœÏœ ‡TÈÈœ ‡¿ ‰Œ Á⁄ÓÃ ÈÏÃÚÀ ‰Œ Á⁄zÃ Ì‡œ
∫ÁÃË«·
Õ Èœ ‡⁄ ˙‡›ÊaŸ ‰ÓÀÁÀÏŸÓœ ÈÏÃÚÀ Ì»˜zÀ Ì‡œ
¨ÈiÃ ÁÃ ÈÓÕÈŸ ÏkÀ ‰Â‰È ˙È·ÕaŸ Èzœ·Ÿ÷œ ¨÷wÕ ·Ã‡⁄ d˙«‡
À ‰Â‰È ˙‡ÕÓÕ ÈzœÏŸ‡Ã÷À ˙ÁÃ‡Ã
∫«ÏÎÈÀ‰ÕaŸ ¯wÕ·ÃÏ»Ÿ ‰Â‰È ÌÚÃ ›aŸ ˙«ÊÁ⁄ÏÃ
∫Èœ ÓÕÓ«¯
Ÿ ÈŸ ¯»ˆaŸ ¨«Ï‰ﬂ‡À ¯˙ŒÒÕaŸ ÈV
œ zœÒŸÈÃ ¨‰ÚT
À Ì«ÈaŸ ‰›kÒ‹aŸ Èœ Õ tŸˆŸÈœ Èkœ
Ã ·œÒŸ È·ÃÈŸ ›‡ ÏÚÃ È÷‡]
œ
Ì»¯ÈÀ ‰zÀÚÃ ÂŸ
¨‰Ú»¯
À ˙Ÿ ÈÁÕ·ŸÊœ «Ï‰ﬂ‡À·Ÿ ‰ÁÀaŸÊŸ ‡ŒÂŸ È˙«·È
∫‰Â‰ÈÏÃ ‰TnŸÊÃ ‡⁄ÂÃ ‰TÈ÷œ‡À
∫Èœ Õ Ú⁄ ÂÃ Èœ pÕ ÁÀÂŸ ‡TO‡Œ ÈÏ«˜
œ ‰Â‰È ÚÓÃ÷Ÿ
∫÷wÕ ·Ã‡⁄ ‰Â‰È ^ÈŒ tÀ ˙‡Œ ¨ÈÀ ÙÀ »÷wŸaÃ ÈaœÏœ ¯ÓÃ‡À ^ÏŸ
¨˙ÈÀÈœ ‰À È˙T
œ ÊŸ ÚŒ ^cŒ ·ŸÚÃ Û‡ÃaŸ ËzÃ Ï‡Ã Èpœ nŒÓœ ^ÈŒ tÀ ¯zÕÒŸzÃ Ï‡Ã
∫ÈÚœ ÷ŸÈœ È‰¿
Õ ‡¤ Èœ ·ÕÊŸ ÚÃ zÃ Ï‡ÃÂŸ Èœ ÷ÕhŸzœ Ï‡Ã
∫Èœ ÙÕÒŸ‡ÃÈÃ ‰Â‰ÈÂÃ ¨È»·
œ ÊÀ Ú⁄ Ènœ‡œÂŸ È·œ‡À Èkœ
› aŸ Èœ ÁÕ»Ÿ ^kY
Œ cÃ ‰Â‰È ÈV«‰
œ
∫ÈTY«÷ ÔÚÃ ÓÃÏŸ ¨¯«÷ÈÓœ ÁU‡
∫ÒÓÀÁÀ ÁÃÙÈÕÂœ ¯M÷Œ ÈBÚÕ È·œ »ÓJ Èkœ ¨ÈTˆÀ ÷ÙŒŒ aŸ Èœ Õ zŸzœ Ï‡Ã
∫ÌÈiœ ÁÃ ıW‡ŒaŸ ‰Â‰È ·»ËaŸ ˙«‡YÏœ ÈzœŸ ÓÃ‡¤‰Œ ‡Ï»Ï
Õ

ÔÊÁ

∫‰Â‰È Ï‡Œ ‰eK
Õ ÂŸ ¨^aŒÏœ ıÓÕ‡⁄ÈÃ ÂŸ ˜ÊÃ Á⁄ ‰Â‰È Ï‡Œ ‰eK
Õ
Æ˛¥∑ ßÓÚ¸ ÌÂ˙È ˘È„˜ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈÏ·‡‰

.211 ' ראה עמ:לדוד ה' אורי
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‰·È˘È

¨ÔÓÀÁU
Ÿ ‰À ·‡À ¨÷ÙŒŒ „ÈDÈŸ

¨_«ˆY
À
Ï‡Œ _cÀ ·ŸÚÃ _› ÷ÓŸ

¨ÏiÀ ‡Ã «ÓkŸ _cÀ ·ŸÚÃ ı»¯ÈÀ

¨_T@‰⁄ Ï»Ó ‰ÂŒ Á⁄zÃ÷ŸÈœ

_˙»„ÈD
À
ÈŸ «Ï ·UÚŸ ÈŒ Èkœ

ÆÌÚÃ ËÀ ÏÎÀÂŸ Û»ˆ ˙ÙŒp›Óœ

¨ÌÏ«Ú
À ‰À ÂÈÊœ ¨‰‡ŒÀ ¨¯»„‰À

¨_˙À·À‰⁄‡Ã ˙Ï«Á
Ã È÷œÙŸÃ

dÏÀ ‡À ‡ÙY
À ¨‡À Ï‡Õ ¨‡pÀ ‡À

¨_ÂÈÀÊœ ÌÚÃ › dÏÀ ˙«‡Y‰ÃaŸ

‡tU
Õ ˙Ÿ˙œÂŸ ˜fÕ ÁÃ˙Ÿzœ Ê‡À

ÆÌÏ«Ú
À ˙ÁÃÙŸ÷œ _ÏÀ ‰˙ÀÈŸ ‰ÀÂŸ

^ÈÓŒÁU
⁄ »Ó‰ŸÈŒ ¨˜È˙œÂÀ

‡«¨_·À‰
⁄ ÔaÕ ÏÚÃ ‡À Ò»ÁÂŸ

ÛÒÃÎŸœ Û›ÒÎŸœ ‰nŒkÃ ‰ÊŒ Èkœ

¨_fÀ Ú‹ ˙W‡ŒÙŸ˙œaŸ ˙«‡YÏœ

¨ÈaœÏœ „ÓÃÁŸÓÃ ¨ÈÏœ‡Õ ¨‡pÀ ‡À

ÆÌlÀÚÃ ˙Ÿzœ Ï‡ÃÂŸ ¨‡pÀ ‰÷»Á
À

¨·È·œÁÀ ¨◊]Ù»Ÿ ‡À ‰ÏÕbÀ ‰œ

¨_Ó«Ï
À ÷Ÿ ˙kÃÒ‹ ˙‡Œ ÈÏÃÚÀ

¨_@«·kŸÓœ ıW‡Œ ¯È‡œzÀ
¨„Ú«Ó
Õ ‡·À Èkœ ¨·»‰‡À ¨¯‰ÕÓÃ

Æ_aÀ ‰ÁÀÓŸ◊Ÿœ ÂŸ ‰ÏÈÀ‚œ À
ÆÌÏ«Ú
À ÈÓÈÕkœ Èœ pÕ ÁÀÂŸ

∞ משך עבדך אל רצונך :הבא אותי לעשות את רצונך .הדרך :רוממותך ופארך .יערב לו ידידותך :תנעם לי אהבתך.
מנפת צוף וכל טעם :יותר מכל מתיקות שבעולם .חולת אהבתך :חולה מרוב אהבה אליך .בהראות לה נעם זיוך:
על ידי שתראה לה ]לנפש[ את אורך המתוק .ותיק :מי שקדם לכל .יהמו :יתעוררו .זה כמה :מזה זמן רב .מכבודך:
על ידי התגלות כבודך .מועד :זמן ]הגאולה[ .וחנני :השפע עלי חן וחסד .כימי עולם :כימי קדם.

ידיד נפש :פיוט שנתחבר במאה השש-עשרה בצפת על ידי המקובל ר' אלעזר אזכרי .הפיוט מורכב
מארבעה בתים ובראשם מצוי כאקרוסטיכון שם ה' .הפיוט חרוז וכתוב במשקל של שמונה הטעמות
בכל מחצית טור ]י/דיד/נ/פש/אב/ה/רח/מן  -מ/שוך/עב/דך/אל/ר/צו/נך וכו'[ .הפיוט היה נפוץ מאוד
ועם הזמן חלו בו שינויים ושיבושים ,והנוסח המובא כאן הוא זה שנתגלה בכתב ידו המקורי של המחבר.
כך ,למשל ,הנוסח "אנא אלי מחמד לבי  /חושה נא ואל תתעלם" שנשתבש ל"אלה חמדה לבי וחוסה
נא ואל נא תתעלם" .הפיוט נותן ביטוי עז לתשוקתו של המשורר להגיע אל קרבת ה' ולזכות בחסדו
ובטובו ,והוא הולם יפה את המעבר מימות החולין אל קדושת השבת.
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קבלת שבת :התלמוד הבבלי מספר ,כי "רבי חנינא היה מתעטף ]בבגד[ ,ובערב שבת לקראת
לילה היה אומר 'בואו ונצא לקראת שבת המלכה' .רבי ינאי היה לובש בגדיו בערב שבת ואומר
'בואי כלה בואי כלה'" ]שבת קיט ע"א ]המקור בארמית[[ .סיפור זה על מעשה של יחידים הפך
בקרב המקובלים של צפת ,לקראת סוף המאה השש-עשרה ,יסוד לטכס קבלת פני השבת:
יציאה סמלית לקראתה לשדות וקידום פניה באורח חגיגי על ידי אמירת מזמורי תהילים ופיוטים.
המזמורים שנבחרו לשם כך מהללים את ה' ועוסקים באופנים שונים בהתגלותו ובעיקר במלכותו
על עם ישראל ,על אומות העולם ועל כל מרכיבי הבריאה .קבלת שבת היא איפוא גם קבלת
עול מלכות שמים .טכס קבלת שבת התחבב על כלל קהילות ישראל והתפשט בהדרגה בכל
תפוצותיו ,אף שבמקומות שונים ,כגון קהילות הבלקן וגרמניה ,הוא נתקבל בהיסוסים
ובהסתייגויות בגלל החידוש שבו] .ביטוי לאיחורו של הטכס הוא ההיתר למנות כחזן לקבלת
שבת גם נער שטרם מלאו לו שלוש-עשרה שנה ,וכן אמירת קבלת שבת מפי החזן בעומדו על
הבימה ולא ליד העמוד הסמוך לארון הקודש [.הטכס כולל שישה מזמורים ]המסמלים את
ששת ימי השבוע[ ,שני פיוטים בעלי גוון מיסטי ]"אנא בכח" ו"לכה דודי"[ ומזמור שביעי כנגד
יום השבת ]שראשיתו "מזמור שיר ליום השבת"[ ,מזמור שעם הזמן צורף אליו גם המזמור
העוקב לו בספר תהילים ,כיוון שראו את שניהם כקשורים זה בזה קשר הדוק-- .בהזדמנויות
מיוחדות ]כגון בשבת חול המועד או אם חל חג ביום שישי או בשבת[ מקצרים בטכס קבלת
שבת ואומרים רק חלקים ממנו ,כיוון שהטכס נתפס בעיקרו כמעבר מימות החול אל קדושת
השבת ,ובאותן הזדמנויות אין המעבר חד ואינו מצריך דגש מיוחד .במקרים אלה מתחילה
התפילה באמירת "מזמור לדוד" ]עמ'  [56ואומרים רק חלק מבתי הפיוט "לכה דודי" .כן אין
אומרים את הקטע הארמי הפותח ב"כגונא" ]עמ' .[64
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»ÎÏŸ

∫»ÚÕ ÷ŸÈœ ¯»ˆÏŸ ‰ÚÈX
À À ¨‰Â‰ÈÏÃ ‰À pU
Ÿ Ÿ

תהלים צה

∫«Ï ÚÈX
Ã À ˙«¯ÓœÊŸ aœ ¨‰@«˙aŸ ÂÈÀ ÙÀ ‰ÓÀcK
Ÿ Ÿ
¿∫ÌÈ‰
œ ‡¤ ÏkÀ ÏÚÃ Ï«„bÀ _ÏŒÓ»Œ ¨‰Â‰È Ï«„bÀ Ï‡Õ Èkœ

˙«∫«Ï ÌÈX‰À ˙«ÙÚ
⁄ ÂŸ ¨ıW‡À ÈVOÁŸÓŒ «„ÈÀ aŸ ¯÷Œ‡⁄
∫»¯ˆÀÈÀ ÂÈ@ÈÀ ˙÷ŒaŒÈÃ ÂŸ ¨»‰◊ÀÚÀ ‡»‰ÂŸ ÌiÀ ‰Ã «Ï ¯÷Œ‡⁄
∫»◊Õ›Ú ‰Â‰È ÈÕ ÙŸÏœ ‰ÎY
À ·Ÿœ ¨‰ÚT
›À ÎŸœ ÂŸ ‰ÂŒ Á⁄zÃ÷Ÿœ »‡a
∫»ÚÓÀ÷Ÿ˙œ «ÏSaŸ Ì‡œ Ì«i‰Ã ¨«„ÈÀ Ô‡›ˆÂŸ «˙ÈÚY
¿œ ÓÃ ÌÚÃ »ÁŸÃ ‡⁄ÂÃ »È‰
Õ ‡¤ ‡»‰ Èkœ
∫¯aE
À nœaÃ ‰qÀÓÃ Ì«ÈkŸ ¨‰·ÈX
À ÓŸkœ ÌÎŒ·Ÿ·ÃÏŸ »÷OzÃ Ï‡Ã
∫ÈÏœÚﬂ ÙÀ »‡T ÌbÃ È»
·«˙œ ÁÀaŸ ¨ÌÎÈŒ
Õ ‡⁄ È»q
œ œ ¯÷Œ‡⁄
ÔÊÁ

∫ÈÎTE
‡À »ÚEÈÀ ‡¿ Ì‰ÕÂŸ ¨Ì‰Õ ··ÀÏÕ ÈÚÕ ›z ÌÚÃ ¯ÓÃ
› ÂÀ ¯«„aŸ Ë»˜‡À ‰À ÷À ÌÈÚœ aY
À ‡Ã

∫È˙œÁ»
À ÓŸ Ï‡Œ Ô»‡·›ÈŸ Ì‡œ ¨Ètœ‡Ã·Ÿ ÈzœÚŸ aÃ÷Ÿœ ¯÷Œ‡⁄

∫ıW‡À‰À ÏkÀ ‰Â‰ÈÏÃ »¯È÷œ ¨÷@ÁÀ ¯È÷œ ‰Â‰ÈÏÃ »¯È÷œ

תהלים צו

÷»∫«˙Ú
À ÈŸ Ì«ÈÏŸ Ì«iÓœ »¯rŸaÃ ¨«Ó÷Ÿ »ÎYaÀ ‰Â‰ÈÏÃ »¯È÷œ
‡«˙∫ÂÈ
À ÏŸÙŸœ ÌÈnœÚÃ ‰À ÏÎÀaŸ ¨«„«·kŸ ÌÈ«b
œ ·Ã »¯tŸÒÃ

∞ צור ישענו :האל המגן עלינו כסלע איתן ומושיענו .מחקרי ארץ :מעמקי הארץ ומסתריה .תועפות :שיא,
גובה .נברכה :נרד על ברכינו .עם מרעיתו וצאן ידו :העם שהוא מנהיג ,כרועה המנהיג את הצאן הנתונות להשגחתו.
אם בקלו תשמעו :אכן ראוי שתישמעו לו ותלכו בדרכיו .כמריבה ,כיום מסה במדבר :רמז לשני אירועים מתקופת
הנדודים במדבר ,שבהם גילה עם ישראל את קשי עורפו ]סיפור מי מריבה ]במדבר כ ,א-יג[ ומסה ]שמות יז ,א-ז[[ .גם
ראו :אף על פי שראו .אקוט בדור :מאסתי ,כעסתי על דור המדבר .אשר :על כן ,לפיכך .באפי :בכעסי.

לכו נרננה :מזמור זה נבחר לעמוד בראש מזמורי קבלת שבת כנראה בגלל הקריאה שבראשו לשיר
ולשבח את ה' ,ובשל העובדה שהוא מזכיר את סיפור הבריאה ,שסופו בשבת .לאחר שהמזמור מתאר
את ה' כאדון הבריאה וכאחראי לגורל העם ,פונה בו ה' אל עם ישראל ומזהירם שלא להיות כדור
המדבר :בני הדור ההוא התנהגו שלא כראוי ובשל כך זעם עליהם ה' ואף נשבע שלא יזכו לבוא אל
המנוחה ואל הנחלה בארץ ישראל.
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∫ÌÈ‰¿
œ ‡¤ ÏkÀ ÏÚÃ ‡»‰ ‡T« ¨„‡
› ÓŸ ÏlÀ‰‹Ó»Ÿ ‰Â‰È Ï«„‚À Èkœ
∫‰◊ÀÚÀ ÌÈœ ÓÃ÷À ‰Â‰ÈÂÃ ¨ÌÈÏÈœÏœ‡¤ ÌÈnœÚÃ ‰À È‰¿
Õ ‡¤ ÏkÀ Èkœ
∫«÷cO
À ÓœaŸ ˙W‡ŒÙŸ˙œÂŸ Ê›Ú ¨ÂÈÀ ÙÀÏŸ ¯@‰ÀÂŸ „«‰
∫Ê› ÚÂÀ „«·kÀ ‰Â‰ÈÏÃ »·‰À ¨ÌÈnœÚÃ ˙«ÁtŸ÷ŸÓœ ‰Â‰ÈÏÃ »·‰À
∫ÂÈ˙«¯
À ˆŸÁÃÏŸ »‡·»
› ‰ÁÀŸ Óœ »‡◊Ÿ ¨«Ó÷Ÿ „«·kŸ ‰Â‰ÈÏÃ »·‰À
∫ıW‡À‰À ÏkÀ ÂÈÀ tÀÓœ »ÏÈÁœ ¨÷CS ˙UE‰ÃaŸ ‰Â‰ÈÏÃ »ÂÁ⁄zÃ÷Ÿ‰œ
∫ÌÈX÷È
À ÓÕaŸ ÌÈnœÚÃ ÔÈDÈÀ ¨Ë«nzœ ÏaÃ Ï·ÕzÕ Ô«kzœ Û‡Ã _ÏÀÓÀ ‰Â‰È ÌÈ«b
œ ·Ã »¯ÓŸ‡œ
∫«‡¿Ó»Ÿ ÌiÀ ‰Ã ÌÚY
Ã Èœ ¨ıW‡À‰À Ï‚Õ ˙ÀÂŸ ÌÈœ ÓÃgÀ‰Ã »ÁÓŸ◊ŸÈœ

ÔÊÁ

∫¯ÚÃ ÈÀ ÈˆÕÚ⁄ ÏkÀ »pU
Ÿ ÈŸ Ê‡À ¨«a ¯÷Œ‡⁄ ÏÎÀÂŸ ÈA◊À Ê¿Ú⁄ ÈÃ
∫«˙»Ó
À ‡¤aŒ ÌÈnœÚÃ ÂŸ ¨˜CˆŒaŸ Ï·ÕzÕ Ët›÷ŸÈœ ¨ıW‡À‰À Ët›÷ŸÏœ ‡·À Èkœ ‡·À Èkœ ‰Â‰È ÈÕ ÙŸÏœ
תהלים צז

∫ÌÈaU
œ ÌÈiœ ‡œ »ÁÓŸ◊ŸÈœ ¨ıW‡À‰À Ï‚Õ zÀ _ÏÀÓÀ ‰Â‰È
∫«‡ÒŸkœ Ô«ÎÓŸ ËtÀ÷ŸÓ»œ ˜CˆŒ ¨ÂÈ·ÈÀ·œÒŸ ÏÙT
Œ Ú⁄ ÂÃ ÔÀ ÚÀ
∫ÂÈTˆÀ ·È·œÒÀ Ë‰ÕÏÃ˙»Ÿ ¨_ÏÕzÕ ÂÈÀ ÙÀÏŸ ÷‡Õ
∫ıW‡À‰À ÏÁÕzÀÂÃ ‰˙À‡T
⁄ ¨Ï·ÕzÕ ÂÈJT·Ÿ »¯È‡œ‰Õ
∫ıW‡À‰À ÏkÀ Ô«„‡⁄ ÈÕ ÙŸlœÓœ ¨‰Â‰È ÈÕ ÙŸlœÓœ »qÓÃÀ ‚«c
Ã kÃ ÌÈX‰À
∫«„«·kŸ ÌÈnœÚÃ ‰À ÏÎÀ »‡TÂŸ ¨«˜Eˆœ ÌÈœ ÓÃgÀ‰Ã »„Èbœ ‰œ

∫ÌÈ‰¿
œ ‡¤ ÏkÀ «Ï »ÂÁ⁄zÃ÷Ÿ‰œ ¨ÌÈÏÈœÏœ‡¤aÀ ÌÈÏœÏŸ‰Ã˙Ÿnœ‰Ã ÏÒŒÙŒ ÈB·Ÿ›Ú ÏkÀ »÷·›ÈÕ
∫‰Â‰È ^ÈËŒtÀ÷ŸÓœ ÔÚÃ ÓÃÏŸ ¨‰@»‰ÈŸ ˙«aŸ ‰À ÏŸ‚Õ zÀÂÃ Ô«iˆœ ÁÓÃ◊ŸzœÂÃ ‰ÚÀ ÓŸ÷À

 העולם יתקיים: תכון תבל בל תמוט. כל יושבי תבל: כל הארץ. יראו, רעדו: חילו. חצרות המקדש:∞ חצרותיו
. השדה: שדי. בצדק וביושר: במישרים.ולא יתמוטט
 מפני: למען משפטיך. רעדה ונזדעזעה מאימה: ותחל. בסיס, יסוד: מכון. יושבי האיים הרחוקים:∞ איים
.שאתה שופט ביושר ובצדק
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∫ÌÈ‰¿
œ ‡¤ ÏkÀ ÏÚÃ ˙ÈÀÏÕÚ⁄ ÃÕ „‡
› ÓŸ ¨ıW‡À‰À ÏkÀ ÏÚÃ Ô«ÈÏŸÚŒ ‰Â‰È ‰zÀ‡Ã Èkœ
∫ÌÏÈÕvœÈÃ ÌÈÚœ ÷Y
À „iÃ Óœ ÂÈ@ÈÒœÁ⁄ ˙«÷ÙŸÃ ¯ÓÕ› ÷ ¨ÚT »‡Ÿ ◊œ ‰Â‰È È·Õ‰⁄‡
›

ÔÊÁ

∫‰ÁÀÓŸ◊œ ·ÏÕ ÈV÷ŸÈœ Ï»
Ÿ ¨˜Ècœ vÃÏÃ Ú\
Ã ÊÀ ¯«‡
∫«÷EJ ¯ÎŒÊÕ ÏŸ »„«‰ÂŸ ¨‰Â‰ÈaÃ ÌÈNÈcœ ˆÃ »ÁÓŸ◊œ
תהלים צח

¨‰◊ÀÚÀ ˙«‡ÏÀÙŸœ Èkœ ÷@ÁÀ ¯È÷œ ‰Â‰ÈÏÃ »¯È÷œ ¯«ÓÊŸ Óœ
∫«÷EJ Ú«¯
Ã Ê»Ÿ «ÈÓœÈŸ «l ‰ÚÈÀ÷«‰
œ
∫«˙JEˆœ ‰lÀbœ ÌÈ«b
œ ‰Ã ÈÈÕÚÕ ÏŸ ¨«˙Ú»÷
À ÈŸ ‰Â‰È ÚÈD«‰
Ã

∫»È‰¿
Õ ‡¤ ˙Ú»÷
Ã ÈŸ ˙‡Õ ıW‡À ÈÒÕÙŸ‡Ã ÏÎÀ »‡T ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙È·ÕÏŸ «˙»Ó
À ‡¤ÂŒ «cÒŸÁÃ ¯ÎÃÊÀ
∫»¯nÕÊÃ ÂŸ »pU
Ÿ ÂŸ »ÁˆŸtœ ¨ıW‡À‰À ÏkÀ ‰Â‰ÈÏÃ »ÚÈX‰À
∫‰TÓŸÊœ Ï«˜ÂŸ ¯«pÎœaŸ ¨¯«pÎœaŸ ‰Â‰ÈÏÃ »¯nŸÊÃ
∫‰Â‰È _ÏŒnŒ‰Ã ÈÕ ÙŸÏœ »ÚÈX‰À ¨¯Ù«÷
À Ï«˜ÂŸ ˙«¯ˆŸ›ˆÁ⁄aÃ
∫d·À È·Õ÷Ÿ›ÈÂŸ Ï·ÕzÕ ¨«‡¿Ó»Ÿ ÌiÀ ‰Ã ÌÚY
Ã Èœ

ÔÊÁ

∫»pU
Õ ÈŸ ÌÈX‰À „ÁÃÈÃ ¨ÛÎÀ »‡Á⁄ÓŸÈœ ˙«¯‰ÀŸ
∫ÌÈX÷È
À ÓÕaŸ ÌÈnœÚÃ ÂŸ ˜CˆŒaŸ Ï·ÕzÕ Ët›÷ŸÈœ ¨ıW‡À‰À Ët›÷ŸÏœ ‡·À Èkœ ‰Â‰È ÈÕ ÙŸÏœ
תהלים צט

Ÿ Èœ _ÏÀÓÀ ‰Â‰È
∫ıW‡À‰À Ë»zÀ ÌÈ·»¯
œ kŸ ·÷Õ›È ¨ÌÈnœÚÃ »ÊbY
∫ÌÈnœÚÃ ‰À ÏkÀ ÏÚÃ ‡»‰ ÌTÂŸ ¨Ï«„bÀ Ô«iˆœaŸ ‰Â‰È
∫‡»‰ ÷«„J ‡T«ÂŸ Ï«„bÀ ^ÓŸ÷œ »„«È

: אמונתו. ישועת ה' נודעה ברבים: ∞ הודיע ה' ישועתו. שמו הקדוש: זכר קדשו. אור רב עתיד לזרוח:אור זרע
. בצדק וביושר: במישרים. היושבים בכל קצווי תבל: כל אפסי ארץ.הבטחתו הנאמנה
. תרעד, תנוד: תנוט. הרוכב כביכול על הכרובים שעל ארון הברית,' כינוי לה: ישב כרובים. ירעדו, יפחדו:∞ ירגזו
. גדולת ה' נודעה בציון:ה' בציון גדול
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¨ÌÈX÷È
À ÓÕ zÀŸ «k
Ã ‰zÀ‡Ã ·‰Õ‡À ËtÀ÷ŸÓœ _ÏŒÓŒ Ê›ÚÂŸ
∫˙ÈÀ◊œÚÀ ‰zÀ‡Ã ·SÚ⁄ ÈÃ aŸ ‰J@ˆ»Ÿ ËtÀ÷ŸÓœ
∫‡»‰ ÷«„J ÂÈÏÀ‚U
¿Ÿ ÌI‰⁄ÏÃ »ÂÁ⁄zÃ÷Ÿ‰œÂŸ »È‰
¯«Õ ‡¤ ‰Â‰È »ÓÓ
Ÿ
∫ÌÕ Ú⁄ ÈÃ ‡»‰ÂŸ ‰Â‰È Ï‡Œ ÌÈ‡XS ¨«Ó÷Ÿ È‡YS
Õ aŸ Ï‡»Ó
»÷ Õ
Ÿ ÂÈÀ ‰⁄›ÎaŸ Ô]‰⁄‡ÃÂŸ ‰÷Œ›Ó
∫«ÓÏÀ Ô˙ÃÀ ˜Á
› ÂŸ ÂÈ˙I
À ÚÕ »¯ÓŸ÷À ¨Ì‰ÈŒÏÕ‡⁄ ¯aA
Õ ÈŸ ÔÀ ÚÀ „»nÚÃ aŸ
ÔÊÁ

∫Ì˙«ÏÈ
¿À ÏœÚ⁄ ÏÚÃ ÌL›ÂŸ ¨Ì‰ŒÏÀ ˙ÈÀÈœ ‰À ‡◊Õ› Ï‡Õ ¨Ì˙ÈÀœ Ú⁄ ‰zÀ‡Ã »È‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È

¿∫»È‰
¿Õ ‡¤ ‰Â‰È ÷«„J Èkœ ¨«÷EJ ¯‰ÃÏŸ »ÂÁ⁄zÃ÷Ÿ‰œÂŸ »È‰
¯«Õ ‡¤ ‰Â‰È »ÓÓ
Ÿ

‰„ÈÓÚ

@∫Ê›ÚÂÀ „«·kÀ ‰Â‰ÈÏÃ »·‰À ¨ÌÈÏœ‡Õ ÈÕ aŸ ‰Â‰ÈÏÃ »·‰À Æ„Â
œ ÏŸ ¯«ÓÊŸ Óœ

תהלים כט

∫÷CS ˙UE‰ÃaŸ ‰Â‰ÈÏÃ »ÂÁ⁄zÃ÷Ÿ‰œ ¨«Ó÷Ÿ „«·kŸ ‰Â‰ÈÏÃ »·‰À
∫ÌÈaU
œ ÌÈœ ÓÃ ÏÚÃ ‰Â‰È ¨ÌÈÚY
˜«œ ‰œ „«·kÀ‰Ã Ï‡Õ ÌÈœ nÀ‰Ã ÏÚÃ ‰Â‰È Ï
˜«∫¯@‰ÀaŒ ‰Â‰È Ï«˜ ¨ÁÃ›kaÃ ‰Â‰È Ï
∫Ô«·ÀlŸ‰Ã ÈÊY
Õ ‡Ã ˙‡Œ ‰Â‰È ¯aÕ÷ÃÈŸ ÂÃ ¨ÌÈÊT
˜«œ ‡⁄ ¯·Õ› ÷ ‰Â‰È Ï
∫ÌÈÓœ‡Y
Õ Ô·Œ «ÓkŸ Ô«ÈY◊œÂŸ Ô«·ÀÏŸ ¨Ï‚Œ ÚÕ «ÓkŸ ÌBÈNYiÃ ÂÃ
˜«∫÷‡Õ ˙«·‰⁄ÏÃ ·ˆÕ›Á ‰Â‰È Ï
∫÷BJ ¯aE
Ã Óœ ‰Â‰È ÏÈÁœÈÀ ¨¯aE
˜«À Óœ ÏÈÁœÈÀ ‰Â‰È Ï
עז מלך :המלך העז ,החזק .כוננת מישרים :ביססת וקבעת סדרים מתוקנים וישרים .להדם רגליו :כינוי לבית
המקדש ]או לארון הברית[ .בקראי שמו :בין המתפללים לפניו .עדתיו :מצוותיו .למו :להם .נשא :סולח.
עלילותם :מעשיהם הרעים ∞ .הבו לה' :שבחו את ה' ]על כבודו ועזו[ .בני אלים :הפמליה השמיימית .שריון:
הר חרמון ]דברים ג ,ט[ .חצב :מבקיע בכוח מן הסלעים .יחיל :ירעיד.

מזמור לדוד :מזמור זה — שאינו שייך לקבוצת המזמורים צב-צט המרכיבה את עיקר קבלת שבת —
עוסק בהתגלות ה' המביאה את הטבע כולו ליראה ורעד .סיום המזמור מבטיח מתנה כפולה של ה'
לעמו :עוז ועוצמה מכאן ושלום ושלוה מכאן .קשרו של המזמור אל תפילת השבת מודגש כבר בתלמוד
הירושלמי ]ברכות ד ,ג ]ה ע"א[[ ,הקובע כי שבע ברכות העמידה של שבת ]ראה עמ'  [76הן כנגד שבע
הפעמים שבהן נזכרת המילה "קול" במזמורנו.
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ÔÊÁ

∫„«·kÀ ¯ÓÕ›‡ «lk‹ «ÏÎÈÀ‰Õ·»Ÿ ¨˙«¯ÚÀ ÈŸ Û› ◊Á¤iŒ ÂÃ ˙«ÏiÀ ‡Ã ÏÏ«Á
˜«Õ ÈŸ ‰Â‰È Ï

∫ÌÏ«Ú
À ÏŸ _ÏŒÓŒ ‰Â‰È ·÷ŒiÕ ÂÃ ¨·÷ÀÈÀ Ï»anÃÏÃ ‰Â‰È
∫Ì«ÏgÀ·Ã «nÚÃ ˙‡Œ _V·ÀÈŸ ‰Â‰È ¨ÔzÕÈœ «nÚÃ ÏŸ Ê› Ú ‰Â‰È
∫˘ÁÏ· ÌÈ¯ÓÂ‡Â

Æ‰T»¯ˆŸ ¯ÈzœzÃ ^ÈŸÓœÈŸ ˙lH
Ã bŸ ÁÃ›ÎaŸ ¨‡pÀ ‡À
Æ‡T« ¨»V‰⁄ËÃ ¨»·ÕbŸ ◊Ã ¨^nŸÚÃ ˙pX
Ã ÏaK
Õ
ÆÌVÓŸ÷À ˙·Ã·ÀkŸ ^E»ÁÈœ È÷Y«c
Õ
¨¯«a‚œ ‡À
ÆÌÏÕÓŸbÀ „ÈÓœzÀ ^˙JE
Ÿ ˆœ ÈÓÕÁU
⁄ ¨ÌV‰⁄ËÃ ¨ÌÎY
Õ aÀ
@˙^Æ
Œ Ú⁄ Ï‰ÕÃ ^·»Ë
Ÿ ·]aŸ ¨÷«„J ÔÈÒœÁ⁄
Æ^˙ŒgHO
À
ÈVÎ«Ê
Ÿ ¨‰Õ tŸ ^nŸÚÃ ÏŸ ¨‰‡ŒbÕ „ÈÁœÈÀ
Æ˙«Ó»ÏÚ⁄ zÃ ÚB«È
Ã ¨»˙J
»÷Õ Ú⁄ ˆÃ ÚÓÃ
Ÿ ÏaK
Õ »˙ÕÚÀ ÂŸ ÷Ã
Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ «˙»ÎÏŸÓÃ „«·kŸ Ì÷Õ _»¯aÀ

‰·È˘È

יחולל :יבהיל ,ירעיד ויריץ .ויחשף :יגלה את הקרקע ]על ידי התמוטטות העצים[ .כלו :כל הנמצא בהיכלו .ה'
למבול ישב וכו' :ה' ישב לשפוט את העולם בתקופת המבול ,ומאותם ימים ואילך מתגלה מלכותו בעולם.
∞ תתיר צרורה :תפתח את כבליה של האומה הסובלת מאויביה וצריה .שגבנו :חזקנו ,גדלנו ורוממנו .נורא :כינוי
לקב"ה ,שמשמעו :מטיל יראה .דורשי יחודך :עם ישראל המכריזים שאתה אחד .כבבת שמרם :שמור אותם כבבת
העין .גמלם :הענק להם .חסין :חזק .גאה :עליון ,רם ונישא .זוכרי קדשתך :המזכירים בתפילתם את קדושתך.
שועתנו :צעקתנו ,תפילתנו.

אנא בכח :תפילה שמוצאה בחוגי המיסטיקאים של ימי הביניים והיא מיוחסת במסורתם לתנא ר'
נחוניא בן הקנה .התפילה מורכבת משבעה טורים שבכל אחד מהם שש מילים .ראשי המילים ]אב"ג
ית"צ קר"ע שט"ן וכו'[ יוצרים ,לפי המסורת הקבלית ,את ה"שם בן מ"ב אותיות" המוזכר בתלמוד
הבבלי כאחד משמותיו של האל ]קידושין עא ע"א[ .לכן אומרים בסופה של התפילה את המשפט "ברוך
שם כבוד מלכותו לעולם ועד" ,שאיננו חלק מתפילה זו ,כפי שעושים אחרי הזכרת שם ה' גם במקומות
אחרים ]כגון עמ'  .[70נראה ששילוב "אנא בכח" ,העוסק בשמו של ה' ,אחרי "מזמור לדוד" נובע מן
המספר הרב של הופעות שם ה' במזמור ]שמונה-עשרה פעם![.
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˘‰¯È

‰ÎÀ ÏŸ

„«¨‰lÀkÃ ˙‡UOÏœ ÈD
Æ‰ÏÀaK
Ÿ Ÿ ˙aÀ÷Ã ÈÕ tŸ
Æ‰ÏÀaK
Ÿ Ÿ ˙aÀ÷Ã ÈÕ tŸ ¨‰lÀkÃ ˙‡UOÏœ ÈD«„ ‰ÎÀÏŸ

¨„ÁÀ‡Œ ¯»aDaŸ ¯«ÎÊÀ ÂŸ ¯«Ó÷À
¨„ÁÀ‹ÈÓŸ‰Ã Ï‡Õ »ÚÈÀÓœ÷Ÿ‰œ
»÷¨„ÁÀ‡Œ «Ó
Ÿ „ÁÀ‡Œ ‰Â‰È
Æ‰lÀ‰œ˙ŸÏœÂŸ ˙W‡ŒÙŸ˙œÏ»Ÿ Ì÷ÕÏŸ
Æ‰ÏÀaK
Ÿ Ÿ ˙aÀ÷Ã ÈÕ tŸ ¨‰lÀkÃ ˙‡UOÏœ ÈD«„ ‰ÎÀÏŸ
¨‰ÎÀÏŸÕ ÂŸ »ÎÏŸ ˙aÀ÷Ã ˙‡UOÏœ
¨‰ÎT
À aŸ‰Ã ¯«˜ÓŸ ‡È‰œ Èkœ
¨‰Î»Ò
À Ÿ ÌCwŒ Óœ ÷‡]ÓÕ

∞ שמור וזכור בדבור אחד :בעשרת הדיברות נאמרה לגבי השבת לשון "זכור" ]שמות כ ,ח[ וגם לשון "שמור" ]דברים
ה ,יב[ ,ועל כך נאמר בתלמוד הבבלי ]שבועות כ ע"ב[ ,כי "זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו" ,כלומר בפעם אחת נאמרו
שתי המילים יחדיו ,והוא מעשה של פלא שאין אדם יכול לעשות כמותו .אל המיחד :אל שמייחדים את שמו ,כלומר
מכריזים כי הוא אחד ויחיד .לשם :פרסום וכבוד .מקור הברכה :כל ימות השבוע שואבים ברכה וחיות מן השבת.
מראש מקדם נסוכה :השבת נעשתה מלכה ונסיכה לפני שנברא העולם ]כפי שהולך הפייטן ומסביר בהמשך הבית[.

לכה דודי :פיוט ברוח הקבלה שחיבר ר' שלמה אלקבץ הלוי ]נפטר בצפת לקראת סוף המאה השש-
עשרה[ .ואף שהיו בנמצא כמה פיוטי "לכה דודי" באותם ימים ,זכה פיוטו של אלקבץ למעמד מיוחד
בזכות המלצה שהמליץ עליו האר"י .לפיוט עשרה בתים ]והראשון שבהם משמש גם כפזמון חוזר[ ושמו
של המחבר רשום באקרוסטיכון בראשי הבתים ,מן הבית השני ואילך ]"שלמה הלוי"[ .שלושת הטורים
הראשונים שבכל בית חורזים בחרוז אחד ,המתחלף בכל בית; ואילו הטור הרביעי מסתיים בחרוז אחיד
לאורך הפיוט כולו .הפיוט משופע ברמיזות רבות אל פסוקי מקרא ]ובמיוחד אל נבואות הנחמה של
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Æ‰lÀÁœzŸ ‰·À÷ÀÁ⁄ÓÃaŸ ‰◊ŒÚ⁄ ÓÃ Û«Ò
Æ‰ÏÀaK
Ÿ Ÿ ˙aÀ÷Ã ÈÕ tŸ ¨‰lÀkÃ ˙‡UOÏœ ÈD«„ ‰ÎÀÏŸ
¨‰Î»Ï
À ÓŸ ¯ÈÚœ _ÏŒÓŒ ÷cO
Ã Óœ
˜»¨‰ÎÀÙÕ‰⁄‰Ã _«zÓœ È‡œˆŸ ÈÓ
œ
¨‡ÎÀaÀ‰Ã ˜ÓŒÚÕ aŸ ˙·Œ÷Œ _ÏÀ ·U
Æ‰ÏÀÓŸÁŒ _Èœ ÏÃÚÀ Ï›ÓÁ⁄ÈÃ ‡»‰ÂŸ
Æ‰ÏÀaK
Ÿ Ÿ ˙aÀ÷Ã ÈÕ tŸ ¨‰lÀkÃ ˙‡UOÏœ ÈD«„ ‰ÎÀÏŸ
˜»¨ÈÓ
œ ¯ÙÀÚÀ ÓÕ ¨ÈXÚ⁄ Ã ˙Ÿ‰œ
¨ÈnœÚÃ _zY
Õ ‡ÃÙŸ˙œ ÈB‚Ÿ aœ È÷œ·ŸÏœ
¨ÈÓœÁŸlÃ‰Ã ˙ÈaÕ È÷ÃÈœ ÔaŒ „ÈÃ ÏÚÃ
ÆdÏÀ‡À‚Ÿ È÷œÙŸÃ Ï‡Œ ‰·YJ
À
Æ‰ÏÀaK
Ÿ Ÿ ˙aÀ÷Ã ÈÕ tŸ ¨‰lÀkÃ ˙‡UOÏœ ÈD«„ ‰ÎÀÏŸ

סוף מעשה במחשבה תחלה :השבת באה לעולם אמנם לאחר ששת ימי הבריאה ,אך היא קדמה במחשבת האלהים
לבריאת העולם .מקדש מלך :ירושלים .הפכה :חורבן ואובדן .עמק הבכא :מקום של בכייה וצער ,כינוי לגלות.
על יד בן ישי בית הלחמי :באמצעות המשיח ,מצאצאי דוד בן ישי מבית לחם .קרבה אל נפשי גאלה :התקרב אל
נפשי וגאל אותה.

ישעיהו[ ואל מדרשי חז"ל ,והבנה מלאה של הדברים דורשת לקרוא אותם קריאה דו-מישורית :ברובד
הראשוני והפשוט שלו מדבר הפיוט בו בזמן על יום השבת ,עם ישראל ,ירושלים והגאולה .ה"דוד" הוא
לעיתים עם ישראל ולעיתים הוא ה' ,ואילו ה"כלה"-המלכה היא לעיתים ירושלים ,לעיתים השכינה
ולעיתים עם ישראל .כפילות זו מובנת ברובד הנסתר ,הקבלי ,של הפיוט ,שבו מזוהים השבת ,עם ישראל,
ירושלים והשכינה עם ספירת מלכות ,הכמהה להתייחד עם אהובה ,הקב"ה ,ספירת תפארת .מן הפיוט
עולה תחושה חריפה של חורבן וגלות ואמונה לוהטת בגאולה המתקרבת ובאה.
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¨ÈXY«Ú˙Ÿ‰œ ÈXY«Ú˙Ÿ‰œ
¨ÈX«‡ ÈÓ»˜
œ _V«‡ ‡·À Èkœ
¨ÈXaÕcÃ ¯È÷œ ¨ÈX»Ú ÈX»Ú
Æ‰ÏÀ‚Ÿ œ _Èœ ÏÃÚÀ ‰Â‰È „«·kŸ
Æ‰ÏÀaK
Ÿ Ÿ ˙aÀ÷Ã ÈÕ tŸ ¨‰lÀkÃ ˙‡UOÏœ ÈD«„ ‰ÎÀÏŸ
¨ÈÓœÏŸkÀ˙œ ‡¿ÂŸ È÷œ·›˙Õ ‡¿
¨ÈÓœ‰¤zŒ ‰Ó»Ã ÈÁœÁ«z
⁄ ÷Ÿzœ ‰ÓÃ
¨ÈnœÚÃ ÈiÕ œ Ú⁄ »ÒÁ¤ÈŒ _aÀ
ÆdlÀzœ ÏÚÃ ¯ÈÚœ ‰˙ÀŸ ·Ÿœ ÂŸ
Æ‰ÏÀaK
Ÿ Ÿ ˙aÀ÷Ã ÈÕ tŸ ¨‰lÀkÃ ˙‡UOÏœ ÈD«„ ‰ÎÀÏŸ
¨_Èœ Ò‡
À › ÷ ‰qÀ÷œÓŸÏœ »È‰ÀÂŸ
¨_Èœ ÚÀ lŸ·ÃÓŸ ÏkÀ »˜ÁT
⁄ ÂŸ
¨_Èœ ‰¿
À ‡¤ _Èœ ÏÃÚÀ ◊È◊œÈÀ
Æ‰lÀkÃ ÏÚÃ Ô˙ÀÁÀ ◊«◊ÓŸkœ
Æ‰ÏÀaK
Ÿ Ÿ ˙aÀ÷Ã ÈÕ tŸ ¨‰lÀkÃ ˙‡UOÏœ ÈD«„ ‰ÎÀÏŸ
¨Èˆ]
œ ÙŸzœ Ï‡›Ó◊»
Ÿ ÔÈÓœÈÀ
¨ÈˆÈX
œ Ú⁄ zÃ ‰Â‰È ˙‡ŒÂŸ

 חורבותיה ]של: תלה. ימצאו מנוח ומחסה: יחסו. תאנחי, תבכי: תהמי. תהיי כפופה ומושפלת:תשתוחחי
. כשמחת: כמשוש. משחיתייך ומחריבייך: מבלעיך. הבוזזים אותך יהיו לבז ולשלל: והיו למשסה שאסיך.[ירושלים
. תיראי ותכבדי:תעריצי
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¨ÈˆY
œ tÃ ÔaŒ ÷È‡œ „ÈÃ ÏÚÃ
Æ‰ÏÈÀ‚œ À ÂŸ ‰ÁÀÓŸ◊Ÿœ ÂŸ
Æ‰ÏÀaK
Ÿ Ÿ ˙aÀ÷Ã ÈÕ tŸ ¨‰lÀkÃ ˙‡UOÏœ ÈD«„ ‰ÎÀÏŸ
∫˙ÒÎ‰ ˙È· Ï‡ ‰ÒÈÎ‰ Á˙Ù ÔÂÂÈÎÏ ‰ÂÙÂ Ì˜ ¯Â·Èˆ‰˘Î ¯Ó‡ ËÂÈÙ‰ Ï˘ ÔÂ¯Á‡‰ ˙È·‰

¨dÏÀÚŸ aÃ ˙WËŒÚ⁄ Ì«Ï÷À·Ÿ È‡«a
œ
¨‰ÏÀ‰ﬂˆÀ·»Ÿ ‰pX
À aŸ ÌbÃ
¨‰lÀ‚‹ÒŸ ÌÚÃ È»Ó
Õ ‡¤ _«z
¨‰lÀÎÃ È‡«a
œ ¨‰lÀÎÃ È‡«a
œ
Æ‡˙ÀkŸÏŸÓÃ ˙aÀ÷Ã ¨‰lÀÎÃ È‡«a
œ
Æ‰ÏÀaK
Ÿ Ÿ ˙aÀ÷Ã ÈÕ tŸ ¨‰lÀkÃ ˙‡UOÏœ ÈD«„ ‰ÎÀÏŸ
‡Ê‡ Æ¢È„Â„ ‰ÎÏ¢ ¯Á‡Ï „Ú ÂÏ ‰ˆÂÁÓ ÌÈÈ˙ÓÓ Ì‰ ¨˙ÒÎ‰ ˙È·Ï ÌÈ‡·‰ ÌÈÏ·‡ Ì˘È Ì
‰ÏÈÙ˙‰ ÌÏÂ‡ Ï‡ ÌÈÒÎ Ì‰Â ˛¢ÌÈÏ·‡‰ ˙‡¯˜Ï Â‡ˆ¢ ∫Â‡¸ ¢ÌÈÏ·‡ ÌÂÁÈ¢ È‡·‚‰ ÊÈ¯ÎÓ
∫Â¯ÓÂ‡· Ì˙Â‡ ÌÁÓ Ï‰˜‰˘Î
Æ„«Ú ‰·À ‡A
˙«⁄ ÏŸ ˛ÛÈÒ
˙«œ ¸ »ÙÈÒ
œ
‡¿ÂŸ ÌÈœ ÏÃ÷»¯È
À
‡«˙^˛ Âœ Ô«iˆœ ÈÏÕ·Õ‡⁄ ¯‡À÷Ÿ _«˙aŸ
Ÿ ¸ ÌÎŒ˙Ÿ‡Œ ÌÁÕÃ ÈŸ Ì«˜nÀ‰Ã

בן פרצי :כינוי למשיח ,שהוא מבית דוד ומצאצאי פרץ בן יהודה .עטרת בעלה :מי שמביאה כבוד ותפארת לבעלה.
תוך אמוני עם סגלה :אל עם המאמינים ,העם הנבחר ,עם ישראל .שבת מלכתא :מארמית :שבת המלכה.
∞ לדאבה :לדאוב ,לחוש צער.

בואי בשלום :הפנייה לכיוון פתח הכניסה לבית הכנסת באה לתת ביטוי מוחשי לכניסת השבת ,והיא
מלווה גם בקידה בשעת אמירת "בואי כלה בואי כלה".
המקום ינחם וכו' :האבל ]בשבוע האבל[ נמצא כל השבוע בביתו ,אך הוא רשאי לבוא לבית הכנסת
בשבת ,והציבור מקבל אותו בדברי ניחומים על ידי אמירת הנוסחה המקובלת להזדמנות זו ]ובני עדות
המזרח נוהגים לומר "תנוחם/תנוחמו מן השמים"[ .המנהג לנחם אבלים בערב שבת לאחר "לכה דודי"
מתועד רק במאה השנים האחרונות ולא נתקבל בכל מקום ומקום.
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‰·È˘È

∫˙aÀgÃ‰Ã Ì«ÈÏŸ ¯È÷œ ¯«ÓÊŸ Óœ

תהלים צב

∫Ô«ÈÏŸÚŒ ^ÓŸ÷œÏŸ ¯nÕÊÃ Ï»Ÿ ¨‰Â‰ÈÏÃ ˙«„‰
› ÏŸ ·«Ë
∫˙«ÏÈlÕaÃ ^˙Ÿ»Ó
À ‡¤ÂŒ ¨^cŒ ÒŸÁÃ ¯Ma›aÃ „Èbœ ‰ÃÏŸ
∫¯«pÎœaŸ Ô«ÈbÀ ‰œ ÈÏÕÚ⁄ ¨Ï·ŒÀ ÈÏÕÚ⁄ ÂÃ ¯«◊ÚÀ ÈÏÕÚ⁄
∫ÔpU
Õ ‡⁄ ^ÈCÈÀ È◊ÕÚ⁄ ÓÃaŸ ¨^ÏŒÚﬂ ÙÀaŸ ‰Â‰È Èœ zÃÁŸnÃ◊œ Èkœ
‡„ ∫^È˙Œ·›÷ŸÁŸÓÃ »˜ÓŸÚÀ
› ÓŸ ¨‰Â‰È ^È◊ŒÚ⁄ ÓÃ »ÏEbÀ ‰ÓÃ
∫˙‡›Ê ˙‡Œ ÔÈ·œÈÀ ‡¿ ÏÈÒœÎ»Ÿ ¨Ú@ÈÕ ‡¿ ¯ÚÃ aÃ ÷È‡œ
]À Á
Ã ÙŸaœ
∫„ÚÃ ÈBÚ⁄ Ì@ÓŸgÀ‰œÏŸ ¨ÔÂŒ ‡À ÈÏÕÚ⁄ ›t ÏkÀ »ˆÈˆœiÀ ÂÃ ·◊ŒÚÕ «ÓkŸ ÌÈÚœ ÷Y
∫‰Â‰È ÌÏÀ›ÚÏŸ Ì«¯ÓÀ ‰zÀ‡ÃÂŸ
‡·„»¨ ∫ÔÂŒ ‡À ÈÏÕÚ⁄ ›t ÏkÀ »„YtÀ˙ŸÈœ
Õ ›È ^È·ŒÈŸ ›‡ ‰pÕ ‰œ Èkœ ‰Â‰È ^È·ŒÈŸ ›‡ ‰pÕ ‰œ Èkœ
œ aÃ ¨ÈYK
¯‡œ ÌÈ
Õ kœŸ ÌWzÀÂÃ
∫ÔÀ ÚU
`˙⁄ ÔÓŒ÷ŒaŸ È
∫ÈÀ ÊŸ ‡À ‰À ÚŸ ÓÃ÷Ÿzœ ÌÈÚV
œ ÓŸ ÈÏÃÚÀ ÌÈÓœwÀaÃ ¨ÈT»÷aŸ ÈÈœÚÕ ËaÕzÃÂÃ
ÔÊÁ

∫‰bŒ ◊ŸÈœ Ô«·ÀlŸaÃ ÊW‡ŒkŸ ¨ÁTÙŸÈœ ¯ÓÀzÀkÃ ˜Ècœ ˆÃ

¿∫»ÁÈXÙŸÈÃ »È‰
˙»Õ ‡¤ ˙«¯ˆŸÁÃaŸ ¨‰Â‰È ˙È·ÕaŸ ÌÈÏ
œ ÷Ÿ
∫»È‰ŸÈœ ÌÈpœ Ã ÚU
⁄ ÂŸ ÌÈœ ÷ÕcŸ ¨‰·ÈÀ◊ÕaŸ Ô»·»ÈŸ „«Ú
∫«a ‰˙ÀÏÀÂŸ ÚÃ ‡¿ÂŸ ÈX»ˆ ¨‰Â‰È ¯÷ÀÈÀ Èkœ „Èbœ ‰ÃÏŸ
∞ עלי עשור :על כלי נגינה ]בעל עשרה מיתרים[ .הגיון :ניגון .בפרח רשעים וכו' :גם כאשר הרשעים ועושי
הרשעה פורחים ונראים כמצליחים ,הם עתידים להישמד לנצח .מרום :שוכן במרום ,תקיף ושליט .יתפרדו :יישמדו
ויאבדו .ותרם כראים קרני :הגבהת ונישאת אותי כגובה קרני הראמים .בלתי :סכתי את בשרי .ותבט עיני בשורי
וכו' :זכיתי לראות במפלת אויביי ,זכיתי לשמוע את סיפור מפלתם של אלו שביקשו לפגוע בי .ישגה :יגדל וישגשג.
חצרות אלהינו :חצרות בית המקדש .עוד ינובון בשיבה :גם בזקנתם יתנו תנובה ,פרי ,כלומר יהיו במלוא כוחם
וצדיקותם .ולא עולתה בו :אין בו עוולה ורשעות.

מזמור שיר ליום השבת :כבר בימי הרמב"ם נהוג היה לומר מזמור זה במסגרת תפילת ליל שבת ,בוודאי
בגלל כותרתו של המזמור המזכירה במפורש את השבת .עם זאת קשרו של המזמור אל יום השבת לא
נתברר ,ופרשניו נתקשו בדבר מאוד.
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תהלים צג

¨¯fÀ ‡Ã˙Ÿ‰œ Ê›Ú ‰Â‰È ÷·ÕÏÀ ¨÷·ÕÏÀ ˙»‡bÕ _ÏÀÓÀ ‰Â‰È
∫Ë«nzœ ÏaÃ Ï·ÕzÕ Ô«kzœ Û‡Ã
∫‰zÀ‡À ÌÏ«Ú
À ÓÕ ¨Ê‡ÀÓÕ ^‡⁄ÒŸkœ Ô«ÎÀ
∫ÌÈÀ ÎŸcÀ ˙«¯‰ÀŸ »‡◊ŸÈœ ¨ÌÏ«˜
À ˙«¯‰ÀŸ »‡◊ŸÀ ‰Â‰È ˙«¯‰ÀŸ »‡◊ŸÀ
∫‰Â‰È Ì«¯nÀaÃ ¯Ècœ ‡Ã ¨ÌÈÀ ÈVaŸ÷ŸÓœ ÌÈXÈcœ ‡Ã ÌÈaU
œ ÌÈœ ÓÃ ˙«Ï›wÓœ

ÔÊÁ

∫ÌÈÓœÈÀ _W‡
› ÏŸ ‰Â‰È ¨÷C›w ‰ÂÀ ‡⁄Ã ^˙ÈŸ·ÕÏŸ „‡
› ÓŸ »ÓŸ‡ŒŒ ^È˙I
Œ ÚÕ
∫ÌÂ‚¯˙

ÌÂ˙È ˘È„˜

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È

Æ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ÷cK
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ÏcÃ bÃ ˙ŸÈœ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

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

_ÈÏœÓŸÈÃ ÂŸ ¨d˙»ÚY
Õ Îœ ‡T·Ÿ Ècœ ‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ
ÆdÁÈ
Õ ÷œÓŸ ·VJÈÂœ dJY
Õ t‹ ÁÓÃˆŸÈÃ ÂŸ d˙»Î
Õ ÏŸÓÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

˙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‡¸
Æ˛ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ
ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ
Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘

˙ÈaÕ ÏÎÀcŸ ÈiÕ ÁÃ·»Ÿ Ô«ÎÈÓ«È
Õ ·»Ÿ Ô«ÎÈiÕ ÁÃaŸ
¨·ÈXJ ÔÓÃÊŸ ·»œ ‡ÏÀ‚À Ú⁄ aÃ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ
ÌÏÃÚÀ ÏŸ _U·ÀÓŸ ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ‡‰ÕÈŸ ÆÔÓÕ‡À
Æ‡iÀ ÓÃÏŸÚÀ ÈÓÕÏŸÚÀ Ï»Ÿ
ÌÓ«¯
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ¯‡ÃtÀ˙ŸÈœ ÂŸ ÁaÃzÃ÷ŸÈœ ÂŸ _UaÀ˙ŸÈœ
ÏlÀ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‰lŒÚÃ ˙ŸÈœ ÂŸ ¯cÀ ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‡rÕÃ ˙ŸÈœ ÂŸ
Æ‡»‰ _ÈXaŸ ‡÷ER
À cŸ dÓÕ÷Ÿ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

. מלכותך קיימת מעולם: נכון כסאך מאז. תתבסס: תכון. חגר במתניו כאזור: התאזר. מלכות ופאר:∞ גאות
 אדירים משברי. ]ה' אדיר[ יותר מקולות: מקלות. קול הכאת הגלים ושבירתם: דכים. הרימו קולם: קולם...נשאו
: לאורך ימים תשכון בביתך ]היינו,' ה:' לביתך נאוה קדש וכו. מצוותיך: עדתיך. גלי הים החזקים והתקיפים:ים
. משכן קדוש, שהוא נוה קודש,[בבית המקדש

.205 ' ראה עמ:קדיש יתום
63

ÌÈÏ·‡‰
Ï‰˜
ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜
ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜
ÌÈÏ·‡Â
ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

˜·˙·˘ ˙Ï

ÌÈÏ·‡‰

˜Ï‰
ÌÈÏ·‡‰

˜Ï‰
ÌÈÏ·‡‰
˜Ï‰

‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀ ÔÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ

¸·˘·˙ ˘∫‰·Â

∫‰·Â˘ ˙·˘·¸ ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ

˛‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ ‡lÀÚÕ ÏŸ

˛˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ

‡˙ÀÓÀÁ¤Œ ÂŸ ‡˙ÀÁÀaŸ÷Ÿz‹ ‡˙TÈ
À ÷œÂŸ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ ÔTÈÓœ‡⁄cÃ

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

ÆÔÓÕ‡À

¸‡Æ˛ÔÓ

‡iÀ ÓÃ÷Ÿ ÔÓœ ‡aU
À ‡ÓÀÏÀ÷Ÿ ‡‰ÕÈŸ
Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÂŸ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ

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

ÆÔÓÕ‡À

¸‡Æ˛ÔÓ

ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ Ï‡T
¯«Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ Ì«Ï÷À ‰◊ŒÚ⁄ ÈÃ ‡»‰ ÂÈÓ
À ÓŸaœ ˛Ì«ÏgÀ‰Ã ∫‰·Â˘ ˙·˘·¸ Ì«Ï÷À ‰◊Œ›Ú
ÆÔÓÕ‡À
זהר תרומה ]קלה ע"א-ע"ב[

È‰Èœ‡œ ÈÎœ‰À Û«‡ ¨„ÁÀ‡ŒaŸ ‡lÀÚÕ ÏŸ ÔÈDÁ⁄ÈÃ ˙ŸÓœ Ô»p‡E
œ ‡À ÂŸ ‚Ã kŸ
_ÈXaŸ ‡÷ER
˜·À Æ„ÁÃ Ï
Õ ֳ ÏÀ „ÁÃ ‡lÀÚÕ ÏŸ Ô«‰nŸÚœ ÈÂÕ ‰¤ÓŒÏŸ ¨„ÁÀ‡E
Œ ‡ÊT
À aŸ ‡zÀ˙ÃÏŸ ˙AÁ⁄ÈÃ ˙Ÿ‡œ
„ÁÀ‡E
Œ ‡ÊT
À aŸ ˙AÈ·œÚ⁄ ˙Ÿ‡œ È‰Èœ‡œcŸ „ÚÃ dÈVJÈD ‡ÈÀ ÒY
Ÿ k‹ ÏÚÃ ·È˙œÈÀ ‡ÏÀ ¨‡lÀÚÕ ÏŸ „ÁÀ‡Œ ‡»‰
»÷Æ„ÁÀ‡Œ «Ó
Ÿ „ÁÀ‡Œ ‰Â‰ÈA ‡ÊT
‡«À ‡À ÓÈN
Ÿ
‡‰ÀÂŸ Æ„ÁÀ‡ŒaŸ „ÁÀ‡Œ ÈÂÕ ‰¤ÓŒÏŸ ¨dÈÏÈÕcœ ‡À ÂŸ ‚Ã kŸ
‡˙«Ï
À ˆŸ ¨„ÁÀ‡E
Œ ‡ÊT
À dÏÃÚ⁄ ÈV÷ŸÓœÏŸ „ÁÀ‡E
Œ ‡ÊT
À aŸ ˙AÁ⁄‡Ã˙Ÿ‡œcŸ ˙aÀ÷Ã È‰Èœ‡œ ˙aÀ÷E
Ã ‡ÊT
À

כגונא :קטע זה מספר הזוהר שולב בתפילה רק במאה השמונה-עשרה .עניינו בשכינה המסומלת
בשבת ובהתעצמות הקדוּשה המתרחשת עם כניסת השבת .הקטע גדוש בסמלים קבליים ויש בו
נסיון לתאר תהליכים המתרחשים בעולם הספירות העליון וביטוי לשאיפה אנושית להשפיע עליהם
כדי לסייע לשפע האלהי לרדת כראוי ממרומים אל עולם האדם .הקטע עוסק בעיקר בשתיים מן
הספירות :ספירת תפארת ,שהיא בבחינת הזכר ,הקדוש ברוך הוא ,וספירת מלכות ,שהיא הנקבה-
השכינה-השבת .הפיסקה הראשונה ניתנת להתפרש באופן כללי כך :כשם ששש הספירות העליונות
שמעל לספירת מלכות מתלכדות בשבת לחטיבה אחת  -וזה הסוד שבאמירת הפסוק "שמע ישראל"
שיש בו שש מילים — כך גם השכינה-מלכות-שבת מתאחדת עם כל כוחותיה המלאכיים .רק
בתנאים אלה יכול להיווצר הקישור והזיווג בין השכינה-מלכות ובין הקב"ה-תפארת ]ספירת
תפארת המצויה במרכז שש הספירות העליונות[ .הזיווג בין תפארת ומלכות מאפשר את ירידת
השפע האלהי לעולם כולו.
רזא דשבת :ופירוש הדברים באופן כללי :תפילת שבת ,תפילתם של בני אדם בעולם התחתון ]וקריאת
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˙Ã wÀzÃ˙Ÿ‡œÂŸ ¨„ÁÀ‡E
Œ ‡ÊT
À aŸ ‡÷È
À cK
œ ‡TÈwœÈÃ ‡ÈÀ ÒY
Ÿ k‹ ˙AÁ⁄‡Ã˙Ÿ‡œ ‡‰ÀcŸ ¨‡zÀaÃ÷Ã ÈÏÕÚ⁄ ÓE
Ã
À cK
œ ‡kÀÏŸÓÃ dÏÃÚ⁄ ÈV÷ŸÓœÏŸ
˙÷Y
Ã tÃ˙Ÿ‡œÂŸ ˙AÁ⁄ÈÃ ˙Ÿ‡œ È‰Èœ‡œ ‡zÀaÃ÷Ã ÏiÕ ÚÃ „kÃ Æ‰‡ÀlÀÚœ ‡÷È
»¯È‰œD
Ÿ ‡@»ÁÈœ aŸ ˙U‡ÀzŸ÷Ÿ‡œ È‰È
œ ‡œÂŸ ¨dpÃ Óœ ÔÈXaŸÚÃ ˙ŸÓœ ÔÈÈœcœ ÏÎÀÂŸ ¨‡TÁﬂ‡À ‡TËŸqœÓœ
ÈV‡Ó»À ÔÈÊœ ‚\
Ÿ ÈÕ ËÀÏŸ÷‹ ÏÎÀÂŸ Æ‡÷È
À cK
œ ‡kÀÏŸÓÃ ÈaÕ‚Ã ÏŸ ÔÈXËŸÚœ ‰nÀÎÃaŸ ˙UhŸÚÃ ˙Ÿ‡œÂŸ ‡÷È
À cK
œ
‡‰ÀtÀŸ ‡ÃÂŸ ÆÔÈÓœÏŸÚÀ »‰lŸÎ‹aŸ ‡TÁﬂ‡À ‡À ËÀÏŸ÷‹ ˙ÈÏÕÂŸ ¨dpÃ Óœ »¯aŸÚÃ ˙Ÿ‡œÂŸ ÔÈNYÚÃ »‰lŸk‹ ‡ÈDE
À
ÔÈXhŸÚÃ ˙ŸÓœ Ô«‰lŸÎ‹ÂŸ

ÔÊÁ

¨‡÷È
À cK
œ ‡nÀÚÃ aŸ ‡zÀ˙ÃÏŸ ˙UhŸÚÃ ˙Ÿ‡œÂŸ ‰‡ÀlÀÚœ »¯È‰œŸ aœ ÔÈXÈ‰œŸ

ÆÔÈtœŸ ‡E
Ã »¯È‰œŸ aœ ‰ÂE
À ÁŒaŸ dÏÃ ‡ÎY
À ·ÀÏŸ ‡˙«Ï
À ˆD
Ÿ ‡˙»¯È
À ÷Õ ÔÈBkŸ ÔÈzE
œ ÁÃ ÔÈ˙œÓÀ÷Ÿœ aŸ
∫ÌÂ‚¯˙

‰ÈÎ˘‰ ‡È‰˘ ˙ÂÎÏÓ ˙¯ÈÙÒ¸ ‡È‰ Ì‚ ÍÎ ¨¢„Á‡¢· ‰ÏÚÓÏ ˙Â„ÁÈÈ˙Ó ˛˙Â¯ÈÙÒ‰¸ Ô‰˘ Ì˘Î
Æ„Á‡ „‚Î „Á‡ ‰ÏÚÓÏ Ô‰ÓÚ ˙ÂÈ‰Ï ¨¢„Á‡¢ „ÂÒ· ‰ËÓÏ ˙„ÁÈÈ˙Ó ˛˙·˘· ˙‚ˆÂÈÓÂ
„ÂÒ· ˙È˘Ú ‡È‰˘ „Ú Â„Â·Î ‡ÒÎ ÏÚ ·˘ÂÈ ÂÈ‡ ¨‰ÏÚÓÏ „Á‡ ‡Â‰˘ ¨‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰
Æ¢„Á‡ ÂÓ˘Â „Á‡ ß‰¢ Ï˘ „ÂÒ‰ Â˘¯ÈÙ ¯·Î ‰‰Â Æ„Á‡· „Á‡ ˙ÂÈ‰Ï ¨Â˙Ó‚Â„Î ¢„Á‡¢
Ï˘ ‰ÏÈÙ˙˛·¸ ¨¢„Á‡¢ „ÂÒ ‰ÈÏÚ ‰¯˘È˘ ¨¢„Á‡¢ „ÂÒ· ˙„Á‡‰ ˙·˘ ‡È‰ ∫˙·˘‰ „ÂÒ
ÍÏÓ‰ ÂÈÏÚ ‰¯˘È˘ Ô˜˙Â ¢„Á‡¢ „ÂÒ· „Á‡ ˘Â„˜‰ „Â·Î‰ ‡ÒÎ È¯‰˘ ¨˙·˘‰ ˙ÒÈÎ
ÌÈÈ„‰ ÏÎÂ ¨‡¯Á‡ ‡¯ËÒÓ ˙˘¯ÙÂ ˙„ÁÈÈ˙Ó ‡È‰ ˙·˘‰ ˙ÒÎ˘Î ÆÔÂÈÏÚ‰ ˘Â„˜‰
Ïˆ‡ ˙Â¯ËÚ ‰ÓÎ· ˙¯ËÚ˙ÓÂ ‰˘Â„˜‰ ‰¯‡‰‰ „ÂÁÈ· ˙¯‡˘ ‡È‰Â ¨‰ÓÓ ÌÈ¯·ÚÂÓ
ÔÂËÏ˘ ÔÈ‡Â ¨‰ÓÓ ÌÈ¯·ÚÂÓÂ ÌÈÁ¯Â· ÌÏÂÎ ÔÈ„‰ ÈÏÚ·Â Ê‚Â¯‰ ˙ÂÏ˘ÓÓ ÏÎÂ ¨˘Â„˜‰ ÍÏÓ‰
¨˘Â„˜‰ ÌÚ· ‰ËÓÏ ˙¯ËÚ˙Ó ‡È‰Â ‰ÂÈÏÚ ‰¯‡‰· ÌÈ¯È‡Ó ‰ÈÙÂ Æ˙ÂÓÏÂÚ‰ ÏÎ· ¯Á‡
ÆÌÈÙ ¯Â‡Ó· ‰Â„Á· ‰˙Â‡ Í¯·Ï ‰ÏÈÙ˙‰ ˙ÏÈÁ˙ ÂÊÂ Æ˙Â˘„Á ˙ÂÓ˘· ÌÈ¯ËÚ˙Ó ÌÏÂÎÂ

 כוח להתאחד עם כל כוחותיה, המסומלת גם בכסא הכבוד, נותנת לשכינה,["שמע ישראל" בכלל זה
 כל כוחות הרע ]"סטרא. הקב"ה, המסמלת את המלך הקדוש העליון,וכן לקבל שפע מספירת תפארת
 דבר המאפשר לה לקבל את,אחרא"[ הנאחזים בשכינה בימות השבוע נעלמים בזכות תפילת שבת
 אור זה מגיע גם אל כל המתפללים והם מתעטרים בזכותו בתוספת.האור השופע עליה מן העליונים
 מייד לאחר קטע--. בחדוה ובמאור פנים,[ה"נשמה היתרה" ]השורה על כל אדם מישראל ביום השבת
. והוא ראשיתה של תפילת ערבית,"זה מופיע בספר הזוהר המשפט "ברכו את ה' המבורך
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תפילת ערבית :אחת משלוש התפילות הקבועות הנאמרות בכל יום .זמן אמירתה הוא מצאת
הכוכבים ואילך ,אך בערב שבת — כדי להוסיף מקודש אל חול — נוהגים לומר אותה מיד לאחר
תפילת מנחה ,גם אם טרם שקעה השמש .לתפילת ערבית ]שיש הקוראים לה "מעריב"[ שני
חלקים מרכזיים :קריאת שמע וברכותיה ותפילת העמידה .קריאת שמע ,לפי חז"ל ,היא חובה
גמורה מן התורה ,אך אמירת תפילת העמידה נחשבה בימי התנאים כרשות ]תלמוד בבלי,
ברכות כז ע"ב[ .רק עם השנים קיבל עם ישראל על עצמו לומר אותה כחובה גמורה ,אף שמבחינה
הלכית–פורמאלית היא עדיין נחשבת כתפילת רשות .ייחודה זה של תפילת ערבית נובע מהבדל
מרכזי בינה לבין שתי התפילות היומיות האחרות :בעוד ששחרית ומנחה נוסדו כנגד הקרבנות
שהוקרבו בבית המקדש בבוקר ובין הערביים ,תפילת ערבית באה לעולם ,ככל הנראה ,כשחשו
אנשים בצורך לחתום את היום ולקדם את בוא הלילה במעמד של תפילה .על פי האגדה היה
יעקב אבינו הראשון שהתפלל תפילה זו ]תלמוד בבלי ,ברכות כו ע"ב[.
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‰ÏÈÙ˙Ï ¯Â·Èˆ‰ ˙ÓÊ‰
ÔÊÁ

‰„ÈÓÚ

Æ_T·›ÓŸ‰Ã ‰Â‰È ˙‡Œ »ÎYaÀ

˜˛‰„È˜¸ Ï‰

Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ _T·›ÓŸ‰Ã ‰Â‰È _»¯aÀ

ÔÊÁ

Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ _T·›ÓŸ‰Ã ‰Â‰È _»¯aÀ

˜¯‰È˙ÂÎ¯·Â ÚÓ˘ ˙‡È
·¯“ÌÈ·¯Ú ·È¯ÚÓ” ˙Î
ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ÈÙÏ ‰Â˘‡¯‰ ‰Î¯·‰
‰·È˘È

¨ÌÏ«Ú
¿À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

¨ÌÈXÚÀ ÷Ÿ ÁÃ˙«t
Õ ‰ÓÀÎŸÁÀaŸ ¨ÌÈ·T
œ Ú⁄ ·ÈXÚ⁄ ÓÃ «¯·E
À aœ ¯÷Œ‡⁄
·»¨ÌÈpœ ÓÃfŸ ‰Ã ˙‡Œ ÛÈÏœÁ⁄Ó»Ã ÌÈzœÚœ ‰pŒ ÷ÃÓŸ ‰
À ˙Ÿ·»œ
À ‰Ã ˙‡Œ ¯cÕ ÒÃÓ»Ÿ
Æ««ˆYkœ ÚÈNT
¯«˙Ã aÀ Ì‰ÈŒ
Õ ÓŸ÷ŸÓœaŸ ÌÈ·œÎ«k
Æ¯«‡ ÈÕ tŸÓœ _÷ŒÁ
› ÂŸ _÷Œ›Á ÈÕ tŸÓœ ¯«‡ ÏÏ«b
Õ ¨‰ÏÀÈŸ ÏÀÂÀ Ì«È ‡V«a
ÔÊÁ

Æ«Ó÷Ÿ ˙«‡·ÀˆŸ ‰Â‰È ¨‰ÏÀÈŸ ÏÀ ÔÈ·»Õ Ì«È ÔÈaÕ ÏÈcœ ·ŸÓ»Ã ¨‰ÏÀÈŸ ÏÀ ‡È·œÓ»Õ Ì«È ¯È·œÚ⁄ Ó»Ã

∞ שערים :שערי השמים .במשמרותיהם :במיקומם ובסדרם הנכון .גולל אור וכו' :מביא את האור ואת החושך
לסירוגין בזה אחר זה ,כבגלגל .ה' צבאות שמו :והוא לשון הפסוק "נותן שמש לאור יומם ...ירח וכוכבים לאור לילה...
ה' צבאות שמו" ]ירמיהו לא ,לד[.

ברכו וכו' :זו הפתיחה הרשמית של תפילות ערבית ושחרית בציבור ,והיא מתועדת כבר בתקופת
המשנה ]ברכות ז ,ג[.
קריאת שמע וברכותיה :על פרשיות קריאת שמע והברכות המקיפות אותן ,על תולדותיהן ונושאיהן,
ועל דרך קריאתן בציבור ראה בהרחבה להלן ,עמ'  166ואילך .ארבע הברכות המקיפות את שלוש
הפרשיות בערבית מצביעות על שליטת ה' בבריאה ועל חשיבותן של התורה והמצוות ,ואף מודות על
גאולת מצרים ומבקשות הגנה מן הלילה הקרב.
ברכת "מעריב ערבים" :ברכה זו מהללת את ה' על סדרי הטבע המתבטאים במחזור היממה והיא
אוניברסאלית באופיה .היא מקבילה בענייניה לברכת "יוצר אור" שלפני קריאת שמע של שחרית ]וראה
עמ'  ,[167אך היא קצרה ממנה ומתמקדת מדרך הטבע בלילה היורד.
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Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ »ÈÏÕÚÀ _¿ÓŸÈœ ¨„ÈÓœzÀ ÌiK
À ÂŸ ÈÁÃ Ï‡Õ
ÆÌÈ·T
œ Ú⁄ ·ÈXÚ⁄ nÃ‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
“ÌÏÂÚ ˙·‰‡” ˙Î¯·
ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ÈÙÏ ‰ÈÈ˘‰ ‰Î¯·‰

¨zÀ·Ÿ‰À‡À ^nŸÚÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙ÈaÕ ÌÏ«Ú
À ˙·Ã‰⁄‡Ã
ÆzE
À nÃÏœ »˙«‡
À ÌÈËœtÀ÷ŸÓ»œ ÌÈwœÁ‹ ˙«ˆŸÓ»œ ‰T«z
¨^ÈwŒ Á‹aŸ ÁÈ
Ã ◊œÀ »Ó»˜
Õ ·»Ÿ »·ÕÎŸ÷ÀaŸ ¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨ÔkÕ ÏÚÃ
Ÿ aŸ ÁÓÃ◊Ÿœ ÂŸ
Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ^È˙«ŒˆŸÓœ·»Ÿ ^˙T«z
Œ
„»ÓÏŸ˙Ã ÈV·D
¨‰ÏÀÈŸ ÏÀÂÀ ÌÓ«È
À ‰bŒ ‰ŸŒ Ì‰Œ·»À ¨»ÈÓÕÈÀ _W‡
› ÂŸ »ÈiÕ ÁÃ Ì‰Õ Èkœ

ÔÊÁ

ÆÌÈÓœÏ«Ú
À ÏŸ »pnŒÓœ ¯ÈÒœzÀ Ï‡Ã ^˙Ÿ·À‰⁄‡ÃÂŸ
ÆÏ‡T
Õ ◊ŸÈœ «nÚÃ ·‰«‡
Õ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ˙ÂÈ˘¯Ù
ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ Ï˘ ‰Â˘‡¯‰ ‰˘¯Ù‰
ÍÈ¯‡‰Ï ‚Â‰ ÔÎÂ ¨“Ï‡¯˘È ÚÓ˘” ˜ÂÒÙ‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú˘· ÌÈÈÈÚ‰ ˙‡ ÔÈÓÈ „È· ˙ÂÒÎÏ ÌÈ‚‰Â
Æ“„Á‡” ˙¯ÈÓ‡·
ט- ד,דברים ו

∫„ÁÀ‡Œ ‰Â‰È »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÚÓÃ÷Ÿ
Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ «˙»ÎÏŸÓÃ „«·kŸ Ì÷Õ _»¯aÀ

∫ÂÈ„ÁÈ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÊÁ‰Â Ï‰˜‰
∫˘ÁÏ· ÌÈ¯ÓÂ‡Â

 כפי שמובטח בפסוקים, התורה מעניקה משמעות לחיים ושמירתה היא ערובה לחיים ארוכים:∞ חיינו וארך ימינו
.מז,כ; לב,שונים כגון דברים ל

 והיא, אות לאהבתו אותם, ברכה זו מודה לה' על שנתן תורה ומצוות לעמו:"ברכת "אהבת עולם
 היא מקבילה בענייניה לברכת "אהבת עולם" הנאמרת לפני קריאת שמע של שחרית.לאומית באופיה
. אך היא קצרה ומתומצתת ממנה,[173 ']וראה עמ
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»È‰ÀÂŸ ∫^C›‡ÓŸ ÏÎÀ·»Ÿ ^÷ŸÙŸÃ ÏÎÀ·»Ÿ ^·Ÿ·ÀÏŸ ÏÎÀaŸ ¨^È‰¿
Œ ‡¤ ‰Â‰È ˙‡Õ zÀ·Ÿ‰Ã‡ÀÂŸ
zY
À aD
Ã ÂŸ ^ÈŒ ·ÀÏŸ ÌzÀŸ pÃ ÷œÂŸ ∫^·Œ·ÀÏŸ ÏÚÃ Ì«i‰Ã ^eŸ ˆÃÓŸ ÈÎœ›‡À ¯÷Œ‡⁄ ‰lŒ‡Õ‰À ÌÈX·ÀcŸ ‰Ã
˙«‡ÏŸ ÌzY
À ÷O»
Ã ∫^Ó»˜
Œ ·»Ÿ ^aŸÎŸ÷À·»Ÿ _WcŒ ·Ã ^zŸÎŸÏŒ·»Ÿ ^˙ÈŒ·ÕaŸ ^zŸ·Ÿ÷œaŸ ¨ÌaÀ
∫^ÈWÚÀ ÷Ÿ·»œ ^˙ÈŒaÕ ˙«ÊÊ‹ÓŸ ÏÚÃ ÌzÀ·Ÿ˙ÃÎ»Ÿ ∫^ÈÈŒÚÕ ÔÈaÕ ˙Ù›ËÀ›ËÏŸ »È‰ÀÂŸ ¨^CÈÀ ÏÚÃ
ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ Ï˘ ‰ÈÈ˘‰ ‰˘¯Ù‰
כא- יג,דברים יא

ÌÎŒ˙Ÿ‡Œ ‰eŒ ˆÃÓŸ ÈÎœ›‡À ¯÷Œ‡⁄ È˙Ã ÂˆŸÓœ Ï‡Œ »ÚÓŸ÷Ÿzœ ÚÃ ›Ó÷À Ì‡œ ‰ÈÀ ‰ÀÂŸ

Õ ‡¤ ‰Â‰È ˙‡Œ ‰·À‰⁄‡ÃÏŸ ¨Ì«i‰Ã
Èzœ˙ÃÀ ÂŸ ∫ÌÎŒ÷ŸÙŸÃ ÏÎÀ·»Ÿ ÌÎŒ·Ÿ·ÃÏŸ ÏÎÀaŸ «„·ŸÚÀ Ï»Ÿ ÌÎÈŒ‰¿
Èzœ˙ÃÀ ÂŸ ∫^W‰ÀˆŸÈœ ÂŸ ^÷]È
Ÿ ˙œÂŸ ^Œ ‚E
À zÀÙŸÒÃ‡ÀÂŸ ¨÷«˜ÏŸÓ»Ã ‰W«È «zÚœ aŸ ÌÎŒˆY
Ÿ ‡Ã ¯ËÃÓŸ
¨ÌÎŒ·Ÿ·ÃÏŸ ‰zŒÙŸÈœ ÔtŒ ÌÎŒÏÀ »¯ÓŸgÀ‰œ ∫zÀÚŸ ·À◊ÀÂŸ zÀÏŸÎÃ‡ÀÂŸ ¨^zŒÓŸ‰Œ·ŸÏœ ^E◊ÀaŸ ·◊ŒÚÕ
ÌÎŒaÀ ‰Â‰È Û‡Ã ‰TÁÀÂŸ ∫Ì‰ŒÏÀ Ì˙ÈŒÂœ Á⁄zÃ÷Ÿ‰œÂŸ ÌÈXÁÕ‡⁄ ÌÈ‰¿
œ ‡¤ ÌzE
Œ ·ÃÚ⁄ ÂÃ ÌzY
Œ ÒÃÂŸ
ÌzE
Œ ·Ã‡⁄ÂÃ ¨dÏ»·
À ÈŸ ˙‡Œ ÔzÕ˙œ ‡¿ ‰Ó@
À ‡⁄‰ÀÂŸ ¯ËÀÓÀ ‰ÈŒ ‰ŸÈœ ‡¿ÂŸ ÌÈœ ÓÃgÀ‰Ã ˙‡Œ ¯ˆÃÚÀ ÂŸ
‰lŒ‡Õ ÈU·ÀcŸ ˙‡Œ ÌzŒÓŸ◊ÃÂŸ ∫ÌÎŒÏÀ Ô˙Õ› ‰Â‰È ¯÷Œ‡⁄ ‰·À›h‰Ã ıW‡À‰À ÏÚÃ ÓÕ ‰T‰ÕÓŸ
ÔÈaÕ ˙Ù›Ë«Ë
À ÏŸ »È‰ÀÂŸ ÌÎE
Œ ÈŒ ÏÚÃ ˙«‡ÏŸ Ì˙À›‡ ÌzY
Œ ÷O»
Ã ¨ÌÎŒ÷ŸÙŸÃ ÏÚÃ ÂŸ ÌÎŒ·Ÿ·ÃÏŸ ÏÚÃ
^zŸÎŸÏŒ·»Ÿ ^˙ÈŒ·ÕaŸ ^zŸ·Ÿ÷œaŸ ¨ÌaÀ ¯aA
Õ ÏŸ ÌÎÈŒÕ aŸ ˙‡Œ Ì˙À›‡ ÌzE
Œ nÃÏœÂŸ ∫ÌÎÈŒÈÕÚÕ
»aYÈœ ÔÚÃ ÓÃÏŸ ∫^ÈWÚÀ ÷Ÿ·»œ ^˙ÈŒaÕ ˙«Ê»ÊÓŸ ÏÚÃ ÌzÀ·Ÿ˙ÃÎ»Ÿ ∫^Ó»˜
Œ ·»Ÿ ^aŸÎŸ÷À·»Ÿ _WcŒ ·Ã
¨Ì‰ŒÏÀ ˙˙ÕÏÀ ÌÎÈŒ˙Õ·›‡⁄ÏÃ ‰Â‰È ÚaÃ÷Ÿœ ¯÷Œ‡⁄ ‰Ó@
À ‡⁄‰À ÏÚÃ ÌÎÈŒÕ ·Ÿ ÈÓÈÕÂœ ÌÎÈŒÓÕÈŸ
∫ıW‡À‰À ÏÚÃ ÌÈÓÃgÀ‰Ã ÈÓÈÕkœ
 ומפסוק זה למדו חז"ל את מצוות תפילין של יד ושל: טטפת בין עיניך...  אות על ידך. כוחך ויכולתך:∞ מאדך
 המזוזות הן בעיקרן שתי הקורות:[ מזזות ביתך." ]ובתפילין אכן מצויה בין השאר גם פרשת "שמע ישראל.ראש
 אך עם הזמן נתייחד השם "מזוזה" לחפץ מיוחד המוצמד לקורה הימנית של הכניסה לבית ולכל חדר,שבצידי הדלת
 החל בגשם הראשון של: ∞ יורה ומלקוש." במזוזה מצוי קלף ועליו בין השאר כתובה פרשת "שמע ישראל.בתוכו
. כל עוד העולם קיים: כימי השמים על הארץ. יינך ושמנך: תירשך ויצהרך.השנה וכלה באחרון

 על שלוש הפרשיות ועל הטכסים הקשורים בקריאתן ]כגון כיסוי העיניים[ ראה:פרשיות קריאת שמע
. ואילך174 ' עמ,בהרחבה להלן
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˙ÈˆÈˆ ˙˘¯Ù ¨ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ Ï˘ ˙È˘ÈÏ˘‰ ‰˘¯Ù‰
מא- לז,במדבר טו

zY
À ÓÃ‡ÀÂŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÈÕ aŸ Ï‡Œ ¯aÕcÃ ∫¯›Ó‡lÕ ‰÷Œ›Ó Ï‡Œ ‰Â‰È ¯Ó‡
Œ ›iÂÃ

ÛÀ kÀ‰Ã ˙ˆÈœˆœ ÏÚÃ »˙ŸÀ ÂŸ ¨Ì˙]I
À ÏŸ Ì‰ÈB
Œ ‚Ÿ ·œ ÈÙÕŸ kÃ ÏÚÃ ˙ˆÈœˆœ Ì‰ŒÏÀ »◊ÚÀ ÂŸ Ì‰ŒÏÕ‡⁄
‰Â‰È ˙«ˆŸÓœ ÏkÀ ˙‡Œ ÌzY
Œ ÎÃÊ»Ÿ «˙›‡ Ì˙ÈŒ‡Y»
œ ˙ˆÈœˆœÏŸ ÌÎŒÏÀ ‰ÈÀ ‰ÀÂŸ ∫˙ÏŒÎÕzŸ ÏÈ˙œtŸ
ÌÈœ ›Ê ÌzŒ‡Ã ¯÷Œ‡⁄ ÌÎÈŒÈÕÚÕ ÈVÁ⁄‡ÃÂŸ ÌÎŒ·Ÿ·ÃÏŸ ÈVÁ⁄‡Ã »¯»˙˙À ‡¿ÂŸ ¨Ì˙À›‡ Ì˙ÈŒ◊œÚ⁄ ÂÃ
∫ÌÎÈŒ‰¿‡
Õ ÏÕ ÌÈ÷IO
œ Ì˙ÈŒÈœ ‰ŸÂœ ¨È˙«ÀˆŸÓœ ÏkÀ ˙‡Œ Ì˙ÈŒ◊œÚ⁄ ÂÃ »¯kŸÊŸ zœ ÔÚÃ ÓÃÏŸ ∫Ì‰ÈV
Œ Á⁄‡Ã
¨ÌÈ‰¿‡
œ ÏÕ ÌÎŒÏÀ ˙«È‰ŸÏœ ÌÈU
œ ˆŸÓœ ıW‡ŒÓÕ ÌÎŒ˙Ÿ‡Œ È˙‡
œ ˆ«‰
Õ ¯÷Œ‡⁄ ÌÎÈŒ‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È Èœ ‡⁄
Æ˛˙ÓŒ‡¤¸ ∫ÌÎÈŒ‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È Èœ ‡⁄
ÔÊÁ‰˘ „Ú ÔÈ˙ÓÓ ¨‰‡·‰ ‰Î¯·‰ ˙ÏÈÁ˙·˘ “˙Ó‡” ‰ÏÈÓ‰ ˙‡ ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ÛÂÒ Ï‡ Û¯ˆÓ ÏÏÙ˙Ó‰
Æ“˙‡Ê ÏÎ ‰ÂÓ‡Â“· ÏÁ‰ ‰‡·‰ ‰Î¯·‰ ˙¯ÈÓ‡· ÍÈ˘ÓÓÂ ¨“˙Ó‡ ÌÎÈ‰Ï‡ ’‰” ∫Ì¯ ÏÂ˜· ÊÈ¯ÎÓ

“‰ÂÓ‡Â ˙Ó‡” ˙Î¯·
ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ¯Á‡Ï ‰Â˘‡¯‰ ‰Î¯·‰

¨»ÈÏÕÚÀ ÌiK
À ÂŸ ˙‡›Ê ÏkÀ ‰»Ó
À ‡¤ÂŒ ˙ÓŒ‡¤
Æ«nÚÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ »ÁŸÃ ‡⁄ÂÃ «˙Ï»Ê
À ÔÈ‡ÕÂŸ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ‡»‰ Èkœ
¨ÌÈˆÈX
œ ÚÀ ‰Œ ÏkÀ ÛkÃÓœ »ÏÕ‡«b
⁄ ‰Ã »kÕÏŸÓÃ ¨ÌÈÎœÏÀÓŸ „iÃ Óœ »B«t‰Ã
Æ»÷ÕÙŸÃ È·ÕÈ«‡
Ÿ ÏÎÀÏŸ Ï»ÓbŸ ÌlÕ÷ÃÓŸ‰ÃÂŸ ¨»ÈVvÀÓœ »ÏÀ ÚTÙŸpœ ‰Ã Ï‡Õ‰À
Æ¯tÀÒŸÓœ ÔÈ‡Õ „ÚÃ ˙«‡ÏÀÙŸœ ÂŸ ÌÈqœœ ¨¯MÁÕ ÔÈ‡Õ „ÚÃ ˙«Ï«„‚Ÿ ‰◊«Ú
Œ ‰À

 חז"ל ביארו את המילה כמדברת בצרור של ארבעה חוטים שכופלים אותם ומחברים אל נקב המצוי בפינות:∞ ציצת
 את חוטי הציצית נהגו לכרוך יחדיו בחוט צמר הצבוע בצבע שהופק מחלזון מיוחד:' ונתנו וכו. קצות: כנפי.הבגד
.[ תחפשו ותבקשו ]מה שהלב והעין חומדים: תתורו.[]שזהותו כבר איננה ברורה
. נוקם למעננו: הנפרע לנו. סיחון ועוג, או מלכי עבר הירדן, הנזכר בהמשך, כגון פרעה: מלכים. קבוע ותקף:∞ וקים

 ברכה זו מקבילה בענייניה ובמיבנהּ לברכת "אמת ויציב" הנאמרת אחרי קריאת:"ברכת "אמת ואמונה
 ולאחר, תחילה מאשר המתפלל שהוא מקבל על עצמו את כל שנאמר בקריאת שמע:שמע של שחרית
.[177 'מכן הוא מודה על גאולת מצרים ]וראה עמ
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Æ»ÏÕ‚U
Ÿ Ë«nÏÃ Ô˙ÃÀ ‡¿ÂŸ ¨ÌÈiœ ÁÃaÃ »÷ÕÙŸÃ ÌrÀ‰Ã
Æ»È‡Õ«◊
Ÿ ÏkÀ ÏÚÃ »YK
Õ ÌWiÀ ÂÃ ¨»È·ÕÈ«‡
Ÿ ˙«ÓaÀ ÏÚÃ »ÎÈXE
Õ nÃ‰Ã
ÆÌÁÀ ÈÕ aŸ ˙ÓE
Ã ‡ÃaŸ ÌÈ˙œÙ«Ó»
Ÿ ˙«˙«‡ ¨‰›ÚYÙÃaŸ ‰ÓJ
À »Ÿ ÌÈqœœ »lÀ ‰◊«Ú
Œ ‰À
¨ÌÈT
œ ˆŸÓœ ÈV«ÎaŸ ÏkÀ «˙T·ŸÚŒ ·Ÿ ‰kŒnÃ‰Ã
ÆÌÏ«Ú
À ˙»¯ÁÕÏŸ ÌÎ«z
À Óœ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ «nÚÃ ˙‡Œ ‡ˆ«i
Õ ÂÃ
¨Û»Ò ÌÈÃ ÈVÊŸ bœ ÔÈaÕ ÂÈÀ aÀ ¯È·œÚ⁄ nÃ‰Ã

ÔÊÁ

ÆÚaÃËœ ˙«Ó«‰˙Ÿaœ Ì‰ÈŒ‡Õ«◊
Ÿ ˙‡ŒÂŸ Ì‰ÈŒÙE«¯
Õ
˙‡Œ
¨«Ó÷ŸÏœ »„«‰ÂŸ »ÁaŸ÷œ ¨«˙T»·bŸ ÂÈÀ ·À »‡TÂŸ
¨Ì‰ÈŒÏÕÚ⁄ »ÏaN
Ÿ Ô«ˆTaŸ «˙»ÎÏŸÓ»Ã
‰aU
À ‰ÁÀÓŸ◊œaŸ ‰TÈ÷œ »ÚÀ ^ÏŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÈÕ ·»Ÿ ‰÷Œ›Ó
∫ÌlÀÎ‹ »¯ÓŸ‡ÀÂŸ
 יא,שמות טו

‰Â‰È ÌÏœ‡ÕaÀ ‰ÎÀ›ÓÎÀ ÈÓœ

ÔÊÁÂ Ï‰˜

÷C›waÃ ¯cÀ ‡ŸŒ ‰ÎÀ›ÓkÀ ÈÓœ
Æ‡ÏŒÙŒ ‰◊Õ›Ú ˙`‰œ˙Ÿ ‡T«
Æ‰÷Œ›Ó ÈÕ ÙŸÏœ ÌÈÀ ÚL«a
Ã
¨^ÈŒ ·À »‡T ^˙»Î
Ÿ ÏŸÓÃ

ÔÊÁÂ Ï‰˜

∫»¯ÓŸ‡ÀÂŸ ¨»ÚÀ ¢ÈÏœ‡Õ ‰Ê¢Œ
 יח,שמות טו
 י,ירמיה לא

Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏÀ›ÚÏŸ _¿ÓŸÈœ ‰Â‰È
Æ»pnŒÓœ ˜ÊÀ ÁÀ „iÃ Óœ «Ï‡À‚»Ÿ ·SÚ⁄ ÈÃ ˙‡Œ ‰Â‰È ‰@ÙÀ Èkœ ∫¯ÓÃ‡¤Œ ÂŸ

ÔÊÁ

ÆÏ‡T
Õ ◊ŸÈœ Ï‡ÃbÀ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

 המדריכנו.[ ט, ה' שם אותנו בין האנשים החיים ואינו נותן לנו למעוד ולהיכשל ]בעקבות תהלים סו:'השם נפשנו וכו
 בני. נותן לנו שלטון עליהם: היינו,[ כט, עושה שנדרוך על מקומותיהם הגבוהים של אויבינו ]על פי דברים לג:'וכו
. השומע את תהילתו מתמלא בייראתו: נורא תהלת. שוררו: ענו. קרעי: גזרי. בזעמו: בעברתו. המצרים:חם
." "זה אלי ואנוהו:[ ב, כאמור בשירת הים ]שמות טו:זה אלי
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·¯“Â·ÈÎ˘‰” ˙Î
ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ¯Á‡Ï ‰ÈÈ˘‰ ‰Î¯·‰

¿¨Ì«Ï÷ÀÏŸ »È‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È »·ÈÕkœ÷Ÿ‰Ã
¨Ì«Ï÷ÀÏ»Ÿ ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÏŸ »kÕÏŸÓÃ »BÈÓœÚ⁄ ‰ÃÂŸ
¨^Ó«Ï
Œ ÷Ÿ ˙kÃÒ‹ »ÈÏÕÚÀ ◊]Ù»Ÿ
¨^ÈŒ ÙÀlŸÓœ ‰·«Ë
À ‰ˆÀÚÕ aŸ »Õ wŸ˙ÃÂŸ
Æ^ÓŒ÷Ÿ ÔÚÃ ÓÃÏŸ ‰T‰ÕÓŸ »ÚÈÕ÷«‰
œ ÂŸ
¨Ô«‚ÈÀ ÂŸ ·ÚT
‡«À ÂŸ ·WÁŒÂŸ ¯·ŒcŒ ¨·È
Õ »ÈÏÕÚÀ ÓÕ ¯ÒÕ‰ÀÂŸ ¨»BÚ⁄ aÃ Ô‚Õ ‰ÀÂŸ
Æ»VÈzœÒŸzÃ ^ÈÙŒÀ kŸ ÏˆÕ·»Ÿ ¨»ÈVÁ⁄‡ÃÓ»Õ »ÈÕ ÙÀlŸÓœ ÔËÀ◊À ¯ÒÕ‰ÀÂŸ
Ÿ Ï‡Õ Èkœ
÷«¨‰zÀ‡À »ÏÈÕvœÓ»Ã »VÓ
Æ‰zÀ‡À Ì»ÁUÂŸ Ô»pÁÃ _ÏŒÓŒ Ï‡Õ Èkœ
ÆÌÏ«Ú
»À „ÚÃ ÂŸ ‰zÀÚÃ ÓÕ Ì«Ï÷ÀÏ
»·«‡Ÿ ÌÈiœ ÁÃÏŸ »
‡˙Õ »
»÷Õ ˆÕ ¯›Ó
Ÿ
ÔÊÁ

ÆÌ«Ï÷ÀÂŸ ÌÈiœ ÁÃÂŸ ÌÈÓœÁU
⁄ ˙kÃÒ‹ »ÈÏÕÚÀ ◊]Ù»Ÿ

¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
¯»÷ÆÌÈœ ÏÀ
À ÈŸ ÏÚÃ ÂŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ «nÚÃ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ Ì«Ï÷À ˙kÃÒ‹ ◊V«t‰Ã

∞ ותקננו בעצה טובה :תן לנו עצה טובה ומתוקנת .והסר שטן :אפשר שהכוונה לדמות הדמונית והאל-אנושית
שהחשש ממנה גובר בלילות ,אך יש מפרשים שהכוונה לאויב ולצר בכלל.

ברכת "השכיבנו" :ברכה זו — שאין כנגדה ברכה מקבילה אחרי קריאת שמע של שחרית — מבקשת את
עזרת ה' מפני הסכנות האורבות לאדם בחייו בכלל ובלילה בפרט .נראה שברכה זו התהוותה בימים
קדומים ,לפני שנתקבל המנהג להתפלל תפילת עמידה גם בערבית ]ראה לעיל ,עמ'  .[68על כן היתה
ברכת "השכיבנו" באותם ימים הקטע האחרון שנאמר במסגרת תפילות היום ,ועובדה זו מסבירה את
מספרן הרב של הבקשות שהיא כוללת ,כהכנה לקראת בוא הלילה.
הפורש סכת שלום :זו החתימה הארצישראלית הקדומה של ברכת "השכיבנו" ,והיא נאמרה בנוסח
זה בכל שבעת ימות השבוע .בבבל חתמו את ברכת "השכיבנו" בדרך קבע במילים "שומר עמו ישראל
לעד" ,וכשקיבל הסידור את צורתו הסופית בימי הגאונים נקבעה חתימה אחת לימות החול ואחת
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ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ È˜ÂÒÙ
∫ÂÈ„ÁÈ ÌÈ¯ÓÂ‡ Ï‰˜‰Â ÔÊÁ‰
יז- טז,שמות לא

¨˙aÀgÃ‰Ã ˙‡Œ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÈÕ ·Ÿ »¯ÓŸ÷ÀÂŸ

‰„ÈÓÚ

∫ÌÏ«Ú
À ˙ÈXaŸ Ì˙]I
À ÏŸ ˙aÀgÃ‰Ã ˙‡Œ ˙«◊Ú⁄ ÏÃ
¨ÌÏÀ›ÚÏŸ ‡Â‰œ ˙«‡ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÈÕ aŸ ÔÈ·»Õ ÈÈœaÕ
¨ıW‡À‰À ˙‡ŒÂŸ ÌÈœ ÓÃgÀ‰Ã ˙‡Œ ‰Â‰È ‰◊ÀÚÀ ÌÈÓœÈÀ ˙÷Œ÷Õ Èkœ
∫÷ÙÃpÀ iœ ÂÃ ˙·Ã÷À ÈÚÈœ·œgŸ‰Ã Ì«i·»Ã
∫ÌÂ‚¯˙

˘È„˜ ÈˆÁ

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È

Æ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ÷cK
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ÏcÃ bÃ ˙ŸÈœ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

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

_ÈÏœÓŸÈÃ ÂŸ ¨d˙»ÚY
Õ Îœ ‡T·Ÿ Ècœ ‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ
ÆdÁÈ
Õ ÷œÓŸ ·VJÈÂœ dJY
Õ t‹ ÁÓÃˆŸÈÃ ÂŸ d˙»Î
Õ ÏŸÓÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

˙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‡¸
Æ˛ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ

˙ÈaÕ ÏÎÀcŸ ÈiÕ ÁÃ·»Ÿ Ô«ÎÈÓ«È
Õ ·»Ÿ Ô«ÎÈiÕ ÁÃaŸ
¨·ÈXJ ÔÓÃÊŸ ·»œ ‡ÏÀ‚À Ú⁄ aÃ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ
ÌÏÃÚÀ ÏŸ _U·ÀÓŸ ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ‡‰ÕÈŸ ÆÔÓÕ‡À
Æ‡iÀ ÓÃÏŸÚÀ ÈÓÕÏŸÚÀ Ï»Ÿ

. פסק ממלאכתו: וינפש.[ סימן ]הברית:אות

∞

 שביום זה מוגן, הבחירה ב"הפורש סוכת שלום" ליום השבת נומקה בידי הגאונים בכך.[לשבת ]ולחג
 ב"שומר, כאמור, ועל כן הצורך בבקשת עזרה קטן ביחס ליום חול ]שבו חותמים,עם ישראל ביתר הגנה
.[[389 ' עמ,עמו ישראל לעד" ]להלן
 המנהג לומר. ציטוט פסוקים המדברים על יום השבת כאות ברית בין ה' לעמו:פסוקי קדושת היום
 היו חכמים שסברו כי אמירת הפסוקים קוטעת את.אותם לאחר קריאת שמע מתועד בספרות הגאונים
. ועל כן ישנם מנהגים שלפיהם אין אומרים אותם,הרצף הראוי בין קריאת שמע לבין תפילת העמידה
.205 ' ראה עמ. חוליית מעבר בין קריאת שמע וברכותיה לבין תפילת העמידה:חצי קדיש
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ÔÊÁ

˜Ï‰
ÔÊÁ

˜Ï‰

¯«ÌÓ
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ¯‡ÃtÀ˙ŸÈœ ÂŸ ÁaÃzÃ÷ŸÈœ ÂŸ _UaÀ˙ŸÈœ
ÏlÀ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‰lŒÚÃ ˙ŸÈœ ÂŸ ¯cÀ ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‡rÕÃ ˙ŸÈœ ÂŸ
Æ‡»‰ _ÈXaŸ ‡÷ER
À cŸ dÓÕ÷Ÿ

ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ
˘Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ

ÆÔÓÕ‡À

¸‡Æ˛ÔÓ

‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀ ÔÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ

¸·˘·˙ ˘∫‰·Â

∫‰·Â˘ ˙·˘·¸ ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ

˛‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ ‡lÀÚÕ ÏŸ

˛˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ

‡˙ÀÓÀÁ¤Œ ÂŸ ‡˙ÀÁÀaŸ÷Ÿz‹ ‡˙TÈ
À ÷œÂŸ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ ÔTÈÓœ‡⁄cÃ

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

ÆÔÓÕ‡À

¸‡Æ˛ÔÓ

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

∫^˙ŒlÀ‰œzŸ „Èbœ ÈÃ ÈÙ»œ ÁzÀÙŸzœ È˙ÃÙÀ◊Ÿ ¨ÈI
À ‡⁄

תהלים נא ,יז

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

תפילת העמידה :שלא כתפילת העמידה של חול ,שהיא בת תשע–עשרה ברכות ]ראה לעיל ,עמ' ,[15
עמידה של שבת כוללת מאז ימי התנאים ]תוספתא ברכות ג ,יב[ שבע ברכות בלבד ]ואף קרויה בשל
כך "תפילת שבע"[ :שלוש הברכות הראשונות ושלוש האחרונות זהות לראשונות ולאחרונות של ימות
החול ]ועליהן ראה לעיל ,עמ'  ,[27 ,16וביניהן — במקום שלוש עשרה הבקשות — באה הברכה האמצעית,
הקרויה "קדושת היום" .המדרש ]תנחומא ,וירא ,א[ מנמק את העדר הבקשות בעזרת דוגמא" :שאם
יהיה לו חולה בתוך ביתו ,נזכר ב'רופא חולי עמו ישראל' והוא מצֵר ,והשבת ניתנה לישראל לקדושה
לעונג ולמנוחה ולא לצער" ,ועל כן "אסור לתבוע ]=לדרוש[ צרכיו בשבת" ]תלמוד ירושלמי שבת טו,
ג ]טו ע"ב[[ .עם זאת ייתכן ,שתפילת העמידה לשבת נתגבשה עוד לפני תפילת העמידה של חול ,ואם
כך תפילת החול היא הרחבה של תפילת השבת על ידי הוספת בקשות שונות .יש להדגיש כי בערבית
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˙ÂÂ˘‡¯ ˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ˘
˙Â·‡ ˙Î¯· ˛‡¸

¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

‰„È˜

¨·SÚ⁄ ÈÃ È‰¿‡
Õ ÂÕ ¨˜ÁÀˆŸÈœ È‰¿
Õ ‡¤ ¨Ì‰T
À ·Ÿ‡Ã È‰¿
Õ ‡¤
¨Ô«ÈÏŸÚŒ Ï‡Õ ¨‡T«p‰ÃÂŸ ¯«abœ ‰Ã Ï«„bÀ ‰Ã Ï‡Õ‰À
¨Ï›k‰Ã ‰«˜
Õ ¨ÌÈ·«Ë
œ ÌÈDÒÀÁ⁄ ÏÓ«b
Õ
Æ‰·À‰⁄‡ÃaŸ «Ó÷Ÿ ÔÚÃ ÓÃÏŸ Ì‰ÈŒÕ ·Ÿ ÈÕ ·ŸÏœ Ï‡«‚
Õ ‡È·œÓ»Õ ˙«·‡À ÈBÒŸÁÃ ¯Î«Ê
Õ ÂŸ
∫˛ÏÈ‚¯Î ‰ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ — ÁÎ˘˘ ÈÓÂ¸ ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â˘ ˙·˘·

ÆÌÈiœ ÁÃ ÌÈ‰¿
œ ‡¤ ^Ÿ ÚÃ ÓÃÏŸ ÌÈiœ ÁÃ‰Ã ¯ÙŒÒÕaŸ »·Õ˙ŸÎÀÂŸ ¨ÌÈiœ ÁÃaÃ ıÙÕÁÀ _ÏŒÓŒ ¨ÌÈiœ ÁÃÏŸ »VÎŸÊÀ

ÆÔ‚Õ Ó»À ÚÈÃ÷«Ó»
œ
¯Ê«Ú
Õ _ÏŒÓŒ
ÆÌ‰T
À ·Ÿ‡Ã Ô‚Õ ÓÀ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

‰„È˜

˙Â¯Â·‚ ˙Î¯· ˛·¸

¨ÚÈÃ÷«‰
œ ÏŸ ·U ¨‰zÀ‡Ã ÌÈ˙œÓÕ ‰iÕ ÁÃÓŸ ¨ÈI
À ‡⁄ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ¯«abœ ‰zÀ‡Ã
Ì÷ŒbŒ ‰Ã „ÈX«Ó» Á»¯
Ã ‰À ·ÈgœÓÃ ∫ÌÈ¯ÓÂ‡ Û¯ÂÁ·

ÏhÀ‰Ã „ÈX«Ó ∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ıÈ˜·

¨ÌÈaU
œ ÌÈÓœÁU
⁄ aŸ ÌÈ˙œÓÕ ‰iÕ ÁÃÓŸ ¨„ÒŒÁŒaŸ ÌÈiœ ÁÃ ÏkÕÏŸÎÃÓŸ
¨ÌÈX»Ò‡⁄ ¯ÈzœÓ»Ã ¨ÌÈÏ«Á
œ ‡Ù«¯
Õ ÂŸ ¨ÌÈÏœÙ«
Ÿ _Ó«Ò
Õ
Æ¯ÙÀÚÀ ÈÕ ÷È
Õ Ïœ «˙»Ó
À ‡¤ ÌiK
Õ Ó»Ÿ
¨_ÏÀ ‰Ó«c
Œ ÈÓ»œ ˙«¯»·bŸ ÏÚÃ aÃ ^«ÓÎÀ ÈÓœ
Æ‰Ú»÷
À ÈŸ ÁÈ
Ã ÓœˆŸÓ»Ã ‰iŒ ÁÃÓ»Ÿ ˙ÈÓœÓÕ _ÏŒÓŒ

 והוא שריד מן התקופה שבה תפילת ערבית לא היתה תפילת חובה,לא חוזר החזן על העמידה בקול רם
 לאחר העמידה נאמרים כמה קטעים היוצרים מעין חזרה על עיקר נושאיה, עם זאת.[68 ' עמ,]ראה לעיל
.[ ואילך84 'של תפילת העמידה ]וראה עמ
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·˘·˙ ˘∫˛ÏÈ‚¯Î ‰ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ — ÁÎ˘˘ ÈÓÂ¸ ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â

ÆÌÈÓœÁU
⁄ aŸ ÌÈiœ ÁÃÏŸ ÂÈT»ˆÈŸ ¯Î«Ê
Õ ¨ÔÓÀÁU
⁄ ‰À ·‡À ^«ÓÎÀ ÈÓœ

ÆÌÈ˙œÓÕ ˙«ÈÁ⁄‰ÃÏŸ ‰zÀ‡Ã ÔÓÀ‡¤Œ ÂŸ
ÆÌÈ˙œnÕ‰Ã ‰iÕ ÁÃÓŸ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
¸‚˛ ·¯ß‰ ˙˘Â„˜ ˙Î

»¨‰ÏÀqŒ ^»ÏÏŸ‰ÃÈŸ Ì«È ÏÎÀaŸ ÌÈ÷«„O
œ
¨÷«„J ^ÓŸ÷œÂŸ ÷«„J ‰zÀ‡Ã
Æ‰zÀ‡À ÷«„JÂŸ Ï«„bÀ _ÏŒÓŒ Ï‡Õ Èkœ
Æ÷«„wÀ‰Ã Ï‡Õ‰À ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
·˘·˙ ˘˙‡ ÏÈÁ˙È — ÔÎ ‰˘Ú ‡ÏÂ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ¸ ‰Ê ÁÒÂ· ‰Î¯·‰ ˙‡ ÌÈÓ˙ÂÁ ‰·Â
˙Æ÷«„wÀ‰Ã _ÏŒnŒ‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ ∫˛‰˙È˘‡¯Ó ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ

¸„˛ ·¯ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ ˙Î

¨^ÓŒ÷ŸÏœ ÈÚÈœ·œgŸ‰Ã Ì«È ˙‡Œ zÀ÷ŸcN
Ã ‰zÀ‡Ã
ÆıW‡ÀÂÀ ÌÈœ ÓÃ÷À ‰◊ÕÚ⁄ ÓÃ ˙ÈÏœÎŸzÃ
¨ÌÈpœ ÓÃfŸ ‰Ã ÏkÀÓœ «z÷ŸcN
Ã ÂŸ ¨ÌÈÓœiÀ ‰Ã ÏkÀÓœ «zÎU
Ÿ ·»Õ
˙«∫^˙T
Œ
aŸ ·»˙kÀ ÔÎÕÂŸ

∞

לשמך :לכבודך .תכלית מעשה שמים וארץ :היום שבו כילה ,סיים ,ה' את מעשה הבריאה.

ברכת קדושת היום :ברכת "קדושת היום" ,הברכה האמצעית של תפילת העמידה בשבת ,מנוסחת
באופן שונה בכל אחת מארבע העמידות של שבת ,וארבע הברכות יחדיו עוסקות בפניה השונים של
השבת :שבת של בריאת העולם ]ערבית[ ,שבת של מתן תורה ]שחרית[ ,קרבנות השבת ]מוסף[ ומנוחת
השבת בעולם הזה ובעולם הבא ]מנחה[ .לברכת "קדושת היום" בליל שבת שלושה חלקים] :א[ דברי
שבח לה' על שקידש את יום השבת; ]ב[ ציטוט פסוקי מקרא מסיפור בריאת העולם ,שעניינם בקדושת
השבת; ]ג[ בקשות למנוחה ,קדושה ושמחה] .חלק אחרון זה חוזר בכל ארבע עמידות השבת [.חתימת
הברכה" ,ברוך אתה ה' ,מקדש השבת" ,מופיעה כבר בתלמוד הבבלי ]פסחים קיז ע"ב[ ,אבל נוסחה
המלא של הברכה מוכר רק מתקופת הגאונים.
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ג- א,בראשית ב

∫Ì‡À·ÀˆŸ ÏÎÀÂŸ ıW‡À‰ÀÂŸ ÌÈœ ÓÃgÀ‰Ã »lÎ‹ÈŸ ÂÃ
¨‰◊ÀÚÀ ¯÷Œ‡⁄ «zÎ‡
Ÿ ÏÃÓŸ ÈÚÈœ·œgŸ‰Ã Ì«iaÃ ÌÈ‰¿
œ ‡¤ ÏÎÃÈŸ ÂÃ
Ÿ ÏÃÓŸ ÏkÀÓœ ÈÚÈœ·œgŸ‰Ã Ì«iaÃ ˙a›÷Ÿiœ ÂÃ
∫‰◊ÀÚÀ ¯÷Œ‡⁄ «zÎ‡
¨«˙›‡ ÷cK
Õ ÈŸ ÂÃ ÈÚÈœ·œgŸ‰Ã Ì«È ˙‡Œ ÌÈ‰¿
œ ‡¤ _W·ÀÈŸ ÂÃ
∫˙«◊Ú⁄ ÏÃ ÌÈ‰¿
œ ‡¤ ‡TaÀ ¯÷Œ‡⁄ «zÎ‡
Ÿ ÏÃÓŸ ÏkÀÓœ ˙·Ã÷À «· Èkœ
Æ‚Œ ›Ú È‡Y«˜
Õ ÂŸ ˙aÀ÷Ã ÈVÓ«÷
Ÿ ^˙»Î
Ÿ ÏŸÓÃ·Ÿ »ÁÓŸ◊ŸÈœ
¨^·»h
Œ Óœ »‚pŸ ÚÃ ˙ŸÈœ ÂŸ »ÚaŸ◊ŸÈœ ÌlÀk‹ ¨ÈÚÈœ·œ÷Ÿ È÷ÕcK
Ÿ ÓŸ ÌÚÃ
¨˙‡TJ
À
«˙«‡ ÌÈÓœÈÀ ˙cÃ ÓŸÁŒ ¨«z÷ŸcN
Ã ÂŸ «a ˙ÈÀˆT
œ ÈÚÈœ·œgŸ·»Ã
Æ˙È÷‡V
œ ·Ÿ ‰◊ÕÚ⁄ ÓÃÏŸ ¯ÎŒÊÕ
¨»˙ÕÁ»
À ÓŸ·œ ‡À ‰ˆY
Õ ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤
¨^˙T«˙
Œ
aŸ »LÏŸÁŒ Ô˙ÕÂŸ ^È˙Œ ÂˆŸÓœaŸ »÷ÕcK
Ÿ
¨^˙ŒÚ»÷È
À aœ »÷ÕÙŸÃ ÁnÃ◊ÃÂŸ ^·»h
Œ Óœ »ÚÕ aŸ◊Ã
Æ˙ÓŒ‡¤aŒ ^cŸ ·ŸÚÀ ÏŸ »aÕÏœ ¯‰ÕËÃÂŸ
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨»ÏÈÕÁœŸ ‰ÃÂŸ
¨^÷EJ
Œ
˙aÃ÷Ã Ô«ˆT·»Ÿ ‰·À‰⁄‡ÃaŸ ¨»È‰¿
Æ^ÓŒ÷Ÿ È÷ÕcK
Ÿ ÓŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ d·À »Á»ÈÀ ÂŸ
Æ˙aÀgÃ‰Ã ÷cK
Õ ÓŸ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

 המתענגים ביום השבת ]ישעיה: וקוראי ענג. כל מרכיבי הבריאה: וכל צבאם. הגיעו לידי השלמה ושלמות:ויכלו
 בדרשה על מה שנאמר, כנראה, יסוד המסורת הזו. החביב מכל הימים: חמדת ימים.[" "וקראת לשבת ענג: יג,נח
, כיסופים, כאשר "ויכל" נדרש במשמע של כליון נפש,[ ב, "ויכל אלהים ביום השביעי" ]בראשית ב:בתורה בקשר לשבת
. הענק לנו כירושה נצחית: והנחילנו. גורלנו: חלקנו. קבל את מנוחתנו ברצון: רצה נא במנוחתנו.חימוד
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˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ˘
‰„Â·Ú‰ ˙Î¯· ˛‰¸

¨‰ÚÕ ÷Ÿ Ì˙ÀlÀÙœ˙ŸÏœÂŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ aŸ ¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨‰ˆY
Õ
¨^˙ÈŒaÕ ¯È·E
œ Ïœ ‰@«·Ú⁄ ‰À ˙‡Œ ·÷Õ‰ÀÂŸ
¨Ô«ˆTaŸ ÏaK
Õ ˙Ÿ ‰·À‰⁄‡ÃaŸ ‰T‰ÕÓŸ Ì˙ÀlÀÙœ˙»Ÿ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÈgÕ‡œÂŸ
Æ^nŒÚÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙A«·Ú⁄ „ÈÓœzÀ Ô«ˆTÏŸ È‰œ˙»Ÿ
∫˛ÏÈ‚¯Î ‰ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ — ÁÎ˘˘ ÈÓÂ¸ ÌÈÙÈÒÂÓ ˘„ÂÁ ˘‡¯·

¯ÎÕfÀ Èœ ÂŸ „LtÀÈœ ÂŸ ¨ÚÓÃgÀÈœ ÂŸ ‰ˆT
Œ ÈÕ ÂŸ ‰‡T
Œ ÈÕ ÂŸ ¨ÚÈÃbœ ÈÃ ÂŸ ‡«·ÈÀ ÂŸ ‰ÏŒÚ⁄ ÈÃ ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤
Ã ÷œÓÀ Ô«¯ÎŸÊœ ÂŸ ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ Ô«¯ÎŸÊœ ÂŸ »«„O
Õ Ù»
œ »«¯
Õ ÎŸÊœ
ÌÈœ ÏÃ÷»¯
À ÈŸ Ô«¯ÎŸÊœ ÂŸ ¨^cŒ ·ŸÚÃ „Âœ cÀ ÔaŒ ÁÈ
„ÒŒÁŒÏ»
Ÿ ÔÁÕÏŸ ¨‰·«Ë
À ÏŸ ‰ËÈ
À ÏÕÙŸÏœ ¨^ÈŒ ÙÀÏŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙ÈaÕ ^nŸÚÃ ÏkÀ Ô«¯ÎŸÊœ ÂŸ ¨^÷EJ
Œ
¯ÈÚœ
› ‰Ã ÷‡] Ì«ÈaŸ Ì«Ï÷ÀÏ»
Ÿ ÌÈiœ ÁÃÏŸ ¨ÌÈÓœÁU
⁄ Ï»
Ÿ
Æ‰fŒ ‰Ã ÷CÁ
¨‰·«Ë
À ÏŸ «a »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È »VÎŸÊÀ
¨‰ÎT
À ·ŸÏœ «· »BOÙ»
À
ÆÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÏŸ «· »ÚÈÕ÷«‰
œ ÂŸ
¨»ÚÈÕ÷«‰
œ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ ÌÁU
Õ ÂŸ »pÕ ÁÀÂŸ Ò»Á ÌÈÓœÁU
⁄ ÂŸ ‰Ú»÷
À ÈŸ ¯·E
Ã ·»
œ
Æ‰zÀ‡À Ì»ÁUÂŸ Ô»pÁÃ _ÏŒÓŒ Ï‡Õ Èkœ ¨»ÈÈÕÚÕ ^ÈÏŒ‡Õ Èkœ

ÆÌÈÓœÁU
⁄ aŸ Ô«iˆœÏŸ ^·»÷
Ÿ aŸ »ÈÈÕÚÕ ‰ÈÀÊŒ Á¤˙ŒÂŸ
ÆÔ«iˆœÏŸ «˙ÈÀÎœ÷Ÿ ¯ÈÊœ Á⁄nÃ‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
‰‡„Â‰‰ ˙Î¯· ˛ Â¸

¨_ÏÀ »ÁŸÃ ‡⁄ ÌÈD«Ó

‰„È˜

¨„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ »È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ‡»‰ ‰zÀ‡Ã÷À
Æ¯«„ÂÀ ¯«„ÏŸ ‡»‰ ‰zÀ‡Ã »ÚÕ ÷ŸÈœ Ô‚Õ ÓÀ ¨»ÈiÕ ÁÃ ¯»ˆ
¨^˙ŒlÀ‰œzŸ ¯tÕÒÃ»Ÿ ^lŸ ‰C«
80
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¨^CÈÀ aŸ ÌÈX»ÒnŸ‰Ã »ÈiÕ ÁÃ ÏÚÃ
¨_ÏÀ ˙«„»˜tŸ‰Ã »È˙«Ó
Õ ÷Ÿœ ÏÚÃ ÂŸ
¨»nÀÚœ Ì«È ÏÎÀaŸ÷Œ ^ÈqŒœ ÏÚÃ ÂŸ
ÆÌÈT
œ ‰ﬂˆÀÂŸ ¯M·›ÂÀ ·WÚŒ ¨˙ÚÕ ÏÎÀaŸ÷Œ ^È˙«·«Ë
Œ
ÂŸ ^È˙«‡
Œ ÏŸÙŸœ ÏÚÃ ÂŸ
¨^ÈCÒÀÁ⁄ »n˙Ã ‡¿ Èkœ ÌÁU
Õ ÓŸ‰ÃÂŸ ¨^ÈÓŒÁU
⁄ »ÏÎÀ ‡¿ Èkœ ·«h‰Ã
Æ_ÏÀ »ÈeN
œ ÌÏ«Ú
À ÓÕ Èkœ
∫˛ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ — ÁÎ˘˘ ÈÓÂ¸ ÌÈÙÈÒÂÓ ‰ÎÂÁ·

˙«ÓÁÀpŒ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«‡ÏÀÙŸpœ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«Ú»÷zŸ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«¯»·bŸ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ÔJYt‹‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ÌÈqœpœ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ
Õ ‡⁄ÏÃ ˙ÈÀ◊œÚÀ ÷Œ ˙«ÓÁÀÏŸnœ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ
Æ‰fŒ ‰Ã ÔÓÃfŸ aÃ Ì‰Õ‰À ÌÈÓœiÀ aÃ »È˙«·
‰ÚÀ ÷Y
À ‰À ÔÂÀ ÈÀ ˙»ÎÏŸÓÃ ‰@ÓŸÚÀ ÷ŒkŸ ¨ÂÈÀ ·»
À È‡«Ó
Ã ÷ŸÁÃ Ï«„bÀ Ô‰Õ›k ÔÀ Á«È
À ÔaŒ »‰ÈÀ ˙ŸzœÓÃ ÈÓÈÕaœ
^ÈÓŒÁU
⁄ aŸ ‰zÀ‡ÃÂŸ ¨^«ˆY
Œ
ÈwÕ Á‹ÓÕ ÌTÈ·œÚ⁄ ‰ÃÏ»
Ÿ ^˙T«z
Œ
ÌÁÈ
À kœ÷Ÿ‰ÃÏŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ ÏÚÃ
˙‡Œ zÀÓK
Ÿ À ¨ÌÈÀcœ ˙‡Œ zÀŸ cÃ ¨Ì·ÈX
À ˙‡Œ zÀ·U
Ÿ ¨Ì˙T
À ˆÀ ˙ÚÕ aŸ Ì‰ŒÏÀ zE
À ÓÃÚÀ ÌÈaU
œ ‰À
¨ÌÈX«‰ËŸ „ÈÃ aŸ ÌÈ‡œÓÕË»
Ÿ ¨ÌÈhœÚÃ ÓŸ „ÈÃ aŸ ÌÈaU
œ ÂŸ ¨ÌÈ÷œlÀÁÃ „ÈÃ aŸ ÌÈX«abœ zY
À ÒÃÓÀ ¨Ì˙ÀÓO
À œ
÷«„JÂŸ Ï«„bÀ Ì÷Õ ˙ÈÀ◊œÚÀ ^Ï»
Ÿ ¨^˙T«˙
Œ
ÈLÒ«Ú
Ÿ „ÈÃ aŸ ÌÈDÊÕ ÂŸ ¨ÌÈNÈcœ ˆÃ „ÈÃ aŸ ÌÈÚœ÷Y»
À
_kÃ ¯ÁÃ‡ÃÂŸ Æ‰fŒ ‰Ã Ì«i‰ÃkŸ ÔJYÙ»
‹ ‰Ï«„
À ‚Ÿ ‰Ú»÷
À zŸ ˙È
À ◊œÚÀ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ Ï»
Ÿ ¨^ÓŒÏ«Ú
À aŸ
˙«¯Õ »˜ÈÏE
œ ‰œÂŸ ¨^÷ŒcO
À Óœ ˙‡Œ »¯‰⁄ËœÂŸ ¨^ÏŒÎÈÀ‰Õ ˙‡Œ »pÙ»
œ ¨^˙È
Œ aÕ ¯È·E
œ Ïœ ^ÈŒ ·À »‡aÀ
Ã ÷Ÿ »Ú·J
Ÿ ÂŸ ¨^÷EJ
Œ
˙«¯ˆŸÁÃaŸ
ÆÏ«„bÀ ‰Ã ^ÓŸ÷œÏŸ ÏlÕ‰ÃÏ»Ÿ ˙«„«‰ÏŸ ¨»l‡Õ ‰kÀ‹ Á⁄ ÈÓÕÈŸ ˙«Ó
∫˛ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ — ÁÎ˘˘ ÈÓÂ¸ ÌÈÙÈÒÂÓ ÌÈ¯ÂÙ Ô˘Â˘·

˙«ÓÁÀpŒ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«‡ÏÀÙŸpœ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«Ú»÷zŸ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«¯»·bŸ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ÔJYt‹‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ÌÈqœpœ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ
Õ ‡⁄ÏÃ ˙ÈÀ◊œÚÀ ÷Œ ˙«ÓÁÀÏŸnœ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ
Æ‰fŒ ‰Ã ÔÓÃfŸ aÃ Ì‰Õ‰À ÌÈÓœiÀ aÃ »È˙«·
„ÈÓœ÷Ÿ‰ÃÏŸ ÷wÕ aœ ¨Ú÷T
À ‰À ÔÓÀ‰À Ì‰È
Œ ÏÕÚ⁄ „ÓÃÚÀ ÷ŒkŸ ¨‰TÈaœ‰Ã Ô÷»÷
Ã aŸ ¯zÕÒŸ‡ŒÂŸ ÈÎÃcY
Ÿ ÓÀ ÈÓÈÕaœ
Ÿ ‚]‰⁄ÏÃ
‰÷À ¿÷Ÿaœ ¨„ÁÀ‡Œ Ì«ÈaŸ ÌÈ÷œÀ ÂŸ ÛËÃ ÔLÊÀ „ÚÃ ÂŸ ¯ÚÃ pÃ Óœ ÌÈD»‰iŸ ‰Ã ÏkÀ ˙‡Œ „aÕ‡ÃÏ»
ÌÈaU
œ ‰À ^ÈÓŒÁU
⁄ aŸ ‰zÀ‡ÃÂŸ ÆÊ«·ÏÀ ÌÏÀÏÀ÷»
Ÿ ¨¯@‡⁄ ÷C›Á ‡»‰ ¨¯◊ÀÚÀ ÌÈÕ ÷Ÿ ÷CÁ
› ÏŸ ¯◊ÀÚÀ
À ÷Õ‰⁄ÂÃ ¨«z·Ÿ÷ÃÁ⁄ÓÃ ˙‡Œ zÀÏK
Ÿ ÏN
Ÿ ÂŸ ¨«˙ˆÀÚ⁄ ˙‡Œ zY
À ÙÃ‰Õ
«˙«‡ »Ï˙ÀÂŸ ¨«÷‡]aŸ «Ï»ÓbŸ «l ˙«·
ÆıÚÕ ‰À ÏÚÃ ÂÈÀ aÀ ˙‡ŒÂŸ
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Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ „ÈÓœzÀ »kÕÏŸÓÃ ^ÓŸ÷œ ‡rÕÃ ˙ŸÈœ ÂŸ ÌÓ«¯
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ _UaÀ˙ŸÈœ ÌlÀk‹ ÏÚÃ ÂŸ
∫˛ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ — ÁÎ˘˘ ÈÓÂ¸ ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â˘ ˙·˘·

Æ^˙ÈX
Œ ·Ÿ ÈÕ aŸ ÏkÀ ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÏŸ ·›˙Î»
Ÿ

¨‰ÏÀqŒ ^»„«È ÌÈiœ ÁÃ‰Ã ÏÎÀÂŸ
¨·«Ë Èkœ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ˙ÓŒ‡¤aŒ Ï«„bÀ ‰Ã ^ÓŸ÷œ ˙‡Œ »ÎY·ÈÀÂœ »ÏÏŸ‰ÈÃÂœ
Æ·«h‰Ã Ï‡Õ‰À ¨‰ÏÀÒŒ »˙T
Õ ÊŸ ÚŒ ÂŸ »˙ÕÚ»÷
À ÈŸ Ï‡Õ‰À
Æ˙«„«‰ÏŸ ‰‡ŒÀ ^Ï»
Ÿ ^ÓŸ÷œ ·«h‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ ‰„È˜
ÌÂÏ˘‰ ˙Î¯· ˛Ê¸

¨ÌÈÓœÁU
⁄ ÂŸ „ÒŒÁŒÂÀ ÔÁÕ ÌÈiœ ÁÃ ¨‰ÎT
À ·»
Ÿ ‰·«Ë
À Ì«Ï÷À ÌÈ◊œ
Æ^nŒÚÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ
¨^ÈŒ tÀ ¯«‡aŸ „ÁÀ‡ŒkŸ »lÀk‹ »È·œ‡À »ÎY
Õ aÀ
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨»lÀ zÀ˙ÃÀ ^ÈŒ tÀ ¯«‡·Ÿ Èkœ
¨„ÒŒÁŒ ˙·Ã‰⁄‡ÃÂŸ ÌÈiœ ÁÃ ˙U«z ¨»È‰¿
ÆÌ«Ï÷ÀÂŸ ÌÈiœ ÁÃÂŸ ÌÈÓœÁU
⁄ ÂŸ ‰ÎT
À ·»Ÿ ‰J@ˆ»Ÿ
»ÎY
Õ ·ÀÏŸ ^ÈÈŒÚÕ aŸ ‰ÈŒ ‰ŸÈœ ·«ËÂŸ
Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ ÏkÀ ˙‡Œ _V·ÀÏ»Ÿ
Æ^Ó«Ï
Œ ÷Ÿaœ ‰ÚÀ ÷À ÏÎÀ·»Ÿ ˙ÚÕ ÏÎÀaŸ
∫˛ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ — ÁÎ˘˘ ÈÓÂ¸ ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â˘ ˙·˘·

·˙ÕkÀœ ÂŸ ¯ÎÕfÀ œ ¨˙«ÓÁÀŒ ÂŸ ˙«Ú»÷ÈŸ ¨˙«·«Ë ˙«¯ÊÕ ‚»Ÿ ¨‰·«Ë
À ‰ÒÀY
À Ù»
Ã ¨Ì«Ï÷ÀÂŸ ‰ÎT
À aŸ ¨ÌÈiœ ÁÃ ¯ÙŒÒÕaŸ
ÆÌ«Ï÷ÀÏ»
Ÿ ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÏŸ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙ÈaÕ ^nŸÚÃ ÏÎÀÂŸ »ÁŸÃ ‡⁄ ¨^ÈŒ ÙÀÏŸ

ÆÌ«ÏgÀaÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ «nÚÃ ˙‡Œ _V·ÀÓŸ‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

שׂים
ִ ָ ָראל עְַמָּך תּ
ֵ שׂ
ְ ִ"שׁלוֹם ָרב עַל י
ָ : בחלק מן הסידורים מנוסחת ראשית הברכה בלשון זו:ברכת השלום
 אלא, ואין הוא הנוסח המקורי,[' "וטוב יהיה" וכו: כּ ִי אַתָּה הוּא ֶמל ְֶך אָדוֹן ל ְכ ָל הַָשּׁלוֹם" ]וההמשך,ל ְעוֹל ָם

.נוסח אחר ששולב כאן בידי המדפיסים
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‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙ ÌÂÈÒ· ˙ÂÙÒÂ˙
 טו,תהלים יט
תלמוד בבלי
ברכות יז ע"א
È÷œÙŸÃ

ÆÈÏœ‡⁄‚›ÂŸ ÈX»ˆ ‰Â‰È ¨^ÈŒ ÙÀÏŸ ÈaœÏœ Ô«È‚Ÿ ‰ŒÂŸ ÈÙœ ÈVÓŸ‡œ Ô«ˆTÏŸ »È‰ŸÈœ

ÈÏÃÏK
Ÿ ÓŸÏœÂŸ ¨‰ÓY
À Óœ ¯aÕcÃ Óœ È˙ÃÙÀ◊»
Ÿ ÚTÓÕ È«÷
œ ÏŸ ¯›ˆŸ ¨È‰¿
Ã ‡¤
Û›cYzœ ^È˙«ŒˆŸÓœ ÈVÁ⁄‡ÃÂŸ ¨^˙T«˙
Œ
aŸ ÈaœÏœ Á˙ÃtŸ Æ‰ÈŒ ‰Ÿzœ Ï›kÏÃ ¯ÙÀÚÀ kŒ È÷œÙŸÃ ÂŸ ¨Ì›c˙œ
ÏLÏK
Ÿ ÂŸ Ì˙ÀˆÀÚ⁄ ¯ÙÕ‰À ‰T‰ÕÓŸ ¨‰ÚT
À ÈÏÃÚÀ ÌÈ·œ÷«Á
Ÿ ‰ÃÂŸ ÌÈÓœwÀ‰Ã ÏÎÀÂŸ ÆÈ÷œÙŸÃ
ÆÌzÀ·Ÿ÷ÃÁ⁄ÓÃ
ÈÏÃÚÀ Ì@‡À ˙‡ÃN
Ÿ ‰ÏŒÚ⁄ ˙Ã ‡`÷Œ ¨È˙«·
Ã ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ È‰¿
Ã ‡¤ ‰Â‰È ¨^ÈŒ ÙÀlŸÓœ Ô«ˆT È‰œÈŸ
¯ˆŒiÕ Óœ Èœ ÏÈÕvœ˙ÃÂŸ ¨^ÒÈŒÚœ ÎŸ‡Ã ‡`÷ŒÂŸ Ì«i‰Ã Ò«ÚÎŸ‡Œ ‡`÷ŒÂŸ ¨ÌÈXÁÕ‡⁄ ÏÚÃ È˙œ‡ÀN
Ÿ ‡¿ÂŸ
‰Õ aŸ ¨^ÓŒÏ«Ú
À aŸ ^ÓŸ÷œ „ÁÕÈÃ »È‰¿‡
Õ ÂÕ »kÕÏŸÓÃ Æ‰ÂÀ À Ú⁄ ÂÃ ‰ÚÀ À ÎŸ‰Ã ÈaœÏœaŸ Ô˙ÕÂŸ ¨ÚT‰À
ÁnÃ◊ÃÂŸ ^‡
Œ ›ˆ ‰BÙ»Ÿ ¨˙«iÏ‹bÀ ı»aN ıaK
Õ ÂŸ ¨^ÏŒÎÈÀ‰Õ ÏÏÕÎŸ÷ÃÂŸ ^˙ÈŸaÕ „qÕÈÃ ¨^YÈÚœ
‰◊ÕÚ⁄ ¨^˙T«z
Œ
ÔÚÃ ÓÃÏŸ ‰◊ÕÚ⁄ ¨^ÈŒÓœÈŸ ÔÚÃ ÓÃÏŸ ‰◊ÕÚ⁄ ¨^ÓŒ÷Ÿ ÔÚÃ ÓÃÏŸ ‰◊ÕÚ⁄ Æ^˙@
Œ Ú⁄
ÆÈœ Õ Ú⁄ ÂÃ ^ÈŸÓœÈŸ ‰ÚÈÀ÷«‰
œ ¨^ÈCÈDÈŸ Ô»ˆÏŸÁÀÈÕ ÔÚÃ ÓÃÏŸ Æ^˙ŒgHO
À
ÔÚÃ ÓÃÏŸ
 ז,תהלים ס
ÆÈÏœ‡⁄‚›ÂŸ ÈX»ˆ ‰Â‰È ¨^ÈŒ ÙÀÏŸ ÈaœÏœ Ô«È‚Ÿ ‰ŒÂŸ ÈÙœ ÈVÓŸ‡œ Ô«ˆTÏŸ »È‰ŸÈœ
 טו,תהלים יט
¨ÌÈÙÏÂ ÔÈÓÈ „ˆÏ ¨Ï‡Ó˘ „ˆÏ ‰„È˜ „Â˜Ï ¨˙È¯ÂÁ‡ ˙ÂË˜ ˙ÂÚÈÒÙ ˘ÂÏ˘ ÚÂÒÙÏ ÌÈ‚‰Â
∫¯ÓÂÏÂ ‰ÓÈ„˜ ˙ÂË˜ ˙ÂÚÈÒÙ ˘ÂÏ˘ ÚÂÒÙÏ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ

»ÈÏÕÚÀ Ì«Ï÷À ‰◊ŒÚ⁄ ÈÃ ‡»‰ ¨ÂÈÓ«¯
À ÓŸaœ

˛Ì«ÏgÀ‰Ã ∫ÌÈ¯ ÓÂ ‡ ‰ ·Â ˘ ˙·˘·¸

Ì«Ï÷À ‰◊Œ› Ú

ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ
∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈÎÈ˘ÓÓÂ
 כג,משנה אבות ה

‰Œ aÀiœ ÷Œ ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨^ÈŒ ÙÀlŸÓœ Ô«ˆT È‰œÈŸ

‰‡Y
À Èœ aŸ ^E·ÀÚ⁄ Ã Ì÷ÀÂŸ Æ^˙T«˙
Œ
aŸ »LÏŸÁŒ Ô˙ÕÂŸ ¨»ÈÓÕÈÀ ·Ÿ ‰T‰ÕÓŸaœ ÷cO
À nœ‰Ã ˙ÈaÕ
Æ˙«iœ ›ÓEK ÌÈœ ÷ÀÎ»Ÿ ÌÏ«Ú
À ÈÓÈÕkœ
 ד,מלאכי ג
¨ÌÏÀœ÷»¯È
À Âœ ‰@»‰ÈŸ ˙ÁÃŸ Óœ ‰Â‰ÈÏÃ ‰·Y
À ÚÀ ÂŸ
Æ˙«iœ ›ÓEK ÌÈœ ÷ÀÎ»Ÿ ÌÏ«Ú
À ÈÓÈÕkœ
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∫ÂÈ„ÁÈ Ï‰˜‰Â ÔÊÁ‰ ÌÈ¯˘ ˘ÁÏ· ‰ÏÈÙ˙‰ ¯Á‡Ï

‰„ÈÓÚ

»lÎ‹ÈŸÂÃ

∫Ì‡À·ÀˆŸ ÏÎÀÂŸ ıW‡À‰ÀÂŸ ÌÈœ ÓÃgÀ‰Ã

בראשית ב ,א-ג

‡¨‰◊ÀÚÀ ¯÷Œ‡⁄ «zÎ
¿Ÿ ÏÃÓŸ ÈÚÈœ·œgŸ‰Ã Ì«iaÃ ÌÈ‰
œ ‡¤ ÏÎÃÈŸÂÃ
‡∫‰◊ÀÚÀ ¯÷Œ‡⁄ «zÎ
Ÿ ÏÃÓŸ ÏkÀÓœ ÈÚÈœ·œgŸ‰Ã Ì«iaÃ ˙a›÷Ÿiœ ÂÃ

¨«˙›‡ ÷cK
¿Õ ÈŸ ÂÃ ÈÚÈœ·œgŸ‰Ã Ì«È ˙‡Œ ÌÈ‰
œ ‡¤ _W·ÀÈŸ ÂÃ
¿∫˙«◊Ú⁄ ÏÃ ÌÈ‰
‡œ ‡¤ ‡TaÀ ¯÷Œ‡⁄ «zÎ
Ÿ ÏÃÓŸ ÏkÀÓœ ˙·Ã÷À «· Èkœ
·¯Ú·˘ ÔÈÚÓ ‰Î
ÔÊÁ

·«˙¨»È
‡¿Õ ‡⁄ È‰
¿Õ ÂÕ »È‰
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

ויכלו וכו' :מכאן ואילך ,במנהג הידוע מאז ימי האמוראים ,נאמרים שני קטעים היוצרים מעין חזרה
על עיקר נושאיה של תפילת העמידה] :א[ פסוקי המקרא ממעשה בריאת העולם שנאמרו גם בתפילת
העמידה ]שראשיתם ב"ויכלו השמים והארץ וכל צבאם"[; ]ב[ סיכום נושאיהן של שבע הברכות שבתפילת
העמידה ,בצירוף חלקה האחרון של ברכת "קדושת היום" ]סיכום זה קרוי "ברכה מעין שבע"[ .התלמוד
הבבלי ]שבת כד ע"ב[ מנמק את המנהג להוסיף קטעי חזרה על העמידה בליל שבת בנימוק של "משום
סכנה" :אמירת הקטעים האלו בציבור מחייבת את כל המתפללים להמתין זה לזה עד סוף התפילה ,ואז
יצאו לדרכם יחדיו ולא יסתכנו בסכנות האורבות לאדם ההולך בלילה יחידי ]בעיקר במקומות שבהם
היו בתי הכנסת בשדה ,מחוץ לעיר[ .עם זאת ,אולי נקבעה החזרה גם כדי להעניק צביון חגיגי יותר
לתפילת ערבית של ליל שבת.
ברכה מעין שבע :כתחליף לחזרת החזן על העמידה נאמרת מאז ימי האמוראים ]תלמוד ירושלמי
ברכות ח ,א ]יא ע"ד[[ ברכה אחת המסכמת את נושאיהן העיקריים של שבע ברכות העמידה ]ומכאן
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‡¿¨·SÚ⁄ ÈÃ È‰
¿Õ ÂÕ ¨˜ÁÀˆŸÈœ È‰
Õ ‡¤ ¨Ì‰T
¿À ·Ÿ‡Ã È‰
Õ ‡¤
˜«ÆıW‡ÀÂÀ ÌÈœ ÓÃ÷À ‰
Õ ¨Ô«ÈÏŸÚŒ Ï‡Õ ¨‡T«p‰ÃÂŸ ¯«abœ ‰Ã Ï«„bÀ ‰Ã Ï‡Õ‰À
∫ÂÈ„ÁÈ ÌÈ¯˘ Ï‰˜‰Â ÔÊÁ‰

¨«¯ÓÀ‡⁄ÓÃaŸ ÌÈ˙œÓÕ ‰iÕ ÁÃÓŸ ¨«¯·E
À aœ ˙«·‡À Ô‚Õ ÓÀ
Æ»‰«ÓkÀ ÔÈ‡Õ÷Œ ÷«„wÀ‰Ã ˛_ÏŒnŒ‰Ã ∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰·Â˘ ˙·˘·¸ Ï‡Õ‰À
¨«÷EJ ˙aÃ÷Ã Ì«ÈaŸ «nÚÃ ÏŸ ÁÈ
Ã œ nÕ‰Ã
ÆÌ‰ŒÏÀ ÁÈ
Ã œ ‰ÀÏŸ ‰ˆT
À Ì·À Èkœ
¨„ÁÃÙÃÂÀ ‰‡Y
À Èœ aŸ „·›Ú⁄ Ã ÂÈÀ ÙÀÏŸ
Æ˙«ÎTaŸ‰Ã ÔÈÚÕ ÓÕ ¨„ÈÓœzÀ Ì«È ÏÎÀaŸ «Ó÷ŸÏœ ‰C«ÂŸ
¨Ì«ÏgÀ‰Ã Ô«„‡⁄ ¨˙«‡@«‰‰Ã Ï‡Õ
¨ÈÚÈœ·œ÷Ÿ _V·ÀÓ»Ÿ ˙aÀgÃ‰Ã ÷cK
Õ ÓŸ
¨‚Œ ›Ú ÈÕ gH
Ÿ ÓŸ ÌÚÃ ÏŸ ‰gHO
À aœ ÁÈ
Ã œ Ó»Õ
Æ˙È÷‡V
œ ·Ÿ ‰◊ÕÚ⁄ ÓÃÏŸ ¯ÎŒÊÕ

∞ קונה :יוצר .המניח :נותן מרגוע ומנוחה .בם רצה להניח להם :בחר בהם ברצונו ונתן להם את יום המנוחה.
"מעון
ֹ
נעבד :עבודת ה' ]תפילה וקרבנות[ .מעין הברכות :נראה שיש לקרוא ]כפי שמופיע בנוסחם של יהודי תימן[:
"מְעָין הברכות" היינו :מקור הברכות .אל ההודאות :האל שרק לו ראוי לומר
הברכות" ,משכן הברכות ,או שמא הוא ַ
דברי תודה .מדשני ענג :שבעי נחת.

השם "ברכה אחת מעין שבע"[ .ברכה זו נתחברה בארץ ישראל והיא משקפת את נוסחאות התפילה
שנהגו שם ,השונות מאלו המוכרות לנו מן הסידורים שבידינו ,אשר מוצאם מבבל .הברכה נפתחת כפי
שנפתחת הברכה הראשונה של העמידה בנוסחה הארצישראלי ]"ברוך ...קונה שמים וארץ"[ .לאחר מכן
בא קטע המצטט במדויק או מסתפק ברמיזה לשבע חתימות ארצישראליות אלה" :מגן אבות"" ,מחיה
מתים"" ,האל הקדוש" ]ובעשרת ימי תשובה" :המלך הקדוש" ,ראה לעיל ,עמ' " ,[19-18המניח לעמו",
"שאותך לבדך ביראה נעבוד" ]ניסוחה כאן" :לפניו נעבוד ביראה ופחד"[" ,אל ההודאות"" ,אדון השלום".
לאחר פיתוח נוסף של נושא השבת וקדושתה ,מסתיימת הברכה בחלקה האחרון של ברכת "קדושת
היום" ,אשר נאמרה גם בתפילה בלחש.
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¨»˙ÕÁ»
À ÓŸ·œ ‡À ‰ˆY
Õ ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤

ÔÊÁ

¨^˙T«˙
Œ
aŸ »LÏŸÁŒ Ô˙ÕÂŸ ^È˙«ŒˆŸÓœaŸ »÷ÕcK
Ÿ
¨^˙ŒÚ»÷È
À aœ »÷ÕÙŸÃ ÁnÃ◊ÃÂŸ ^·»h
Œ Óœ »ÚÕ aŸ◊Ã
Æ˙ÓŒ‡¤aŒ ^cŸ ·ŸÚÀ ÏŸ »aÕÏœ ¯‰ÕËÃÂŸ
¨^÷EJ
Œ
˙aÃ÷Ã Ô«ˆT·»Ÿ ‰·À‰⁄‡ÃaŸ ¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨»ÏÈÕÁœŸ ‰ÃÂŸ
Æ^ÓŒ÷Ÿ È÷ÕcK
Ÿ ÓŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ d·À »Á»ÈÀ ÂŸ
Æ˙aÀgÃ‰Ã ÷cK
Õ ÓŸ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
∫ÌÂ‚¯˙

ÌÏ˘ ˘È„˜

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È

Æ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ÷cK
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ÏcÃ bÃ ˙ŸÈœ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

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

_ÈÏœÓŸÈÃ ÂŸ ¨d˙»ÚY
Õ Îœ ‡T·Ÿ Ècœ ‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ
ÆdÁÈ
Õ ÷œÓŸ ·VJÈÂœ dJY
Õ t‹ ÁÓÃˆŸÈÃ ÂŸ d˙»Î
Õ ÏŸÓÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

˙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‡¸
Æ˛ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ
ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ
Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘

˙ÈaÕ ÏÎÀcŸ ÈiÕ ÁÃ·»Ÿ Ô«ÎÈÓ«È
Õ ·»Ÿ Ô«ÎÈiÕ ÁÃaŸ
¨·ÈXJ ÔÓÃÊŸ ·»œ ‡ÏÀ‚À Ú⁄ aÃ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ
ÌÏÃÚÀ ÏŸ _U·ÀÓŸ ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ‡‰ÕÈŸ ÆÔÓÕ‡À
Æ‡iÀ ÓÃÏŸÚÀ ÈÓÕÏŸÚÀ Ï»Ÿ
ÌÓ«¯
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ¯‡ÃtÀ˙ŸÈœ ÂŸ ÁaÃzÃ÷ŸÈœ ÂŸ _UaÀ˙ŸÈœ
ÏlÀ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‰lŒÚÃ ˙ŸÈœ ÂŸ ¯cÀ ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‡rÕÃ ˙ŸÈœ ÂŸ
Æ‡»‰ _ÈXaŸ ‡÷ER
À cŸ dÓÕ÷Ÿ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

ÔÊÁ
Ï‰˜
ÔÊÁ

Ï‰˜
ÔÊÁ

ÔÊÁÂ Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜

. הענק לנו כירושה נצחית: והנחילנו. גורלנו: חלקנו. קבל את מנוחתנו ברצון:רצה נא במנוחתנו

.205 ' ראה עמ:קדיש שלם
86

˙·˘ ÏÈÏÏ ˙È·¯Ú

∫‰·Â˘ ˙·˘·¸ ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ

∫‰·Â˘ ˙·˘·¸

‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀ ÔÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ

˛˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ

˛‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ ‡lÀÚÕ ÏŸ

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

‡˙ÀÓÀÁ¤Œ ÂŸ ‡˙ÀÁÀaŸ÷Ÿz‹ ‡˙TÈ
À ÷œÂŸ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ ÔTÈÓœ‡⁄cÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

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

˙ÈaÕ ÏÎÀcŸ Ô«‰˙»Ú
Ÿ ·»À Ô«‰˙«Ï
Ÿ ˆŸ ÏaK
Ã ˙Ÿzœ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨‡iÀ ÓÃ÷Ÿ·œ Ècœ Ô«‰»·‡⁄ Ì@˜ﬂ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

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

ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÂŸ ‡iÀ ÓÃ÷Ÿ ÔÓœ ‡aU
À ‡ÓÀÏÀ÷Ÿ ‡‰ÕÈŸ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ Ì«Ï÷À ‰◊ŒÚ⁄ ÈÃ ‡»‰ ¨ÂÈÓ«¯
À ÓŸaœ ˛Ì«ÏgÀ‰Ã ∫‰·Â˘ ˙·˘·¸ Ì«Ï÷À ‰◊Œ›Ú
ÆÔÓÕ‡À

תהלים כג

∫¯ÒÀÁŸ‡Œ ‡¿ ÈÚ]
œ ‰Â‰È Æ„Â@
œ ÏŸ ¯«ÓÊŸ Óœ
∫Èœ ÏÕ‰⁄Ã ÈŸ ˙«Á‹ÓŸ ÈÓÕ ÏÚÃ ¨Èœ ˆÈÕaY
œ ÈÃÕ ‡÷ŒcŒ ˙«‡Ÿ aœ
∫«Ó÷Ÿ ÔÚÃ ÓÃÏŸ ˜CˆŒ ÈÏÕbŸ ÚŸ ÓÃ·Ÿ Èœ ÁÕŸ ÈÃ ¨··«÷
Õ ÈŸ È÷œÙŸÃ
¨ÈDnÀÚœ ‰zÀ‡Ã Èkœ ÚT ‡TÈ‡œ ‡¿ ˙ÂŒ ÓÀÏŸˆÃ ‡È‚Õ aŸ _ÏÕ‡Õ Èkœ ÌbÃ
∫Èœ Ó‹Á⁄Ã ÈŸ ‰nÀ‰Õ ^zŒŸ ÚÃ ÷ŸÓ»œ ^ËŸ·Ÿ÷œ

 הדרכים: מעגלי צדק."שוּבה"[ ונחת
ָ
]  יתן לי מרגוע: נפשי ישובב. יוביל אותי: ינהלני. ישכן אותי:∞ ירביצני
 החפצים המשמשים את הרועה: שבטך ומשענתך. מקום של סכנה, מקום עמוק וחשוך: גיא צלמות.הנכונות
. ירגיעו אותי ויוכיחו כי יש מי שמטפל בי: ינחמני.להנחות בהם את הצאן

 המקובלים נהגו לומר בסוף. המזמור נכנס אל התפילה בהשפעתה של קבלת האר"י:מזמור לדוד
," שראשיתו במילים "אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי,תפילת ערבית של חול את מזמור קכא
 כשהאדם חש קרוב יותר אל ה' וצרכי השבת, בליל שבת.מזמור המבקש את עזרת ה' לקראת היום הבא
מצויים בידו — מה עוד שאין זה ראוי לבקש על צרכי האדם ביום המקודש — הוחלף המזמור ב"מזמור
 פסוקיו. המדגיש את בטחונו המוחלט של המתפלל בחסד האלהי השופע עליו," ה' רועי לא אחסר,לדוד
.הפותחים של המזמור עושים שימוש בציורים הלקוחים מעולם הצאן והמרעה
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∫‰ÈÀ ÂY
À ÈÒ«k
œ È÷‡]
œ
ÔÓŒgŒ·Ã zÀŸ gÃcœ ¨ÈTY›ˆ „‚Œ Œ ÔÁÀÏŸ÷‹ ÈÃ ÙÀÏŸ _]Ú⁄ zÃ
∫ÌÈÓœÈÀ _W‡
› ÏŸ ‰Â‰È ˙È·ÕaŸ Èzœ·Ÿ÷ÃÂŸ ¨ÈiÀ ÁÃ ÈÓÕÈŸ ÏkÀ È»Ù
œ cY
Ÿ Èœ „ÒŒÁŒÂÀ ·«Ë _‡Ã

ÔÊÁ

∫ÌÂ‚¯˙

˘È„˜ ÈˆÁ

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È

Æ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ÷cK
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ÏcÃ bÃ ˙ŸÈœ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

ÍÈÏÓÈÂ ÂÂˆ¯Î ‡¯·˘ ÌÏÂÚ·

_ÈÏœÓŸÈÃ ÂŸ ¨d˙»ÚY
Õ Îœ ‡T·Ÿ Ècœ ‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ

ÆÂÁÈ˘Ó ·¯˜ÈÂ Â˙ÚÂ˘È ÁÈÓˆÈÂ Â˙ÂÎÏÓ

ÆdÁÈ
Õ ÷œÓŸ ·VJÈÂœ dJY
Õ t‹ ÁÓÃˆŸÈÃ ÂŸ d˙»Î
Õ ÏŸÓÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

˙È· ÏÎ ÈÈÁ·Â ÌÎÈÓÈ·Â ÌÎÈÈÁ·

˙ÈaÕ ÏÎÀcŸ ÈiÕ ÁÃ·»Ÿ Ô«ÎÈÓ«È
Õ ·»Ÿ Ô«ÎÈiÕ ÁÃaŸ

¨·Â¯˜ ÔÓÊ·Â ‰¯‰Ó· Ï‡¯˘È

¨·ÈXJ ÔÓÃÊŸ ·»œ ‡ÏÀ‚À Ú⁄ aÃ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â

ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ

ÌÏÂÚÏ ¨Í¯Â·Ó ÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ È‰È ÆÔÓ‡¸

ÌÏÃÚÀ ÏŸ _U·ÀÓŸ ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ‡‰ÕÈŸ ÆÔÓÕ‡À

Æ˛ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ

Æ‡iÀ ÓÃÏŸÚÀ ÈÓÕÏŸÚÀ Ï»Ÿ

ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È

ÌÓ«¯
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ¯‡ÃtÀ˙ŸÈœ ÂŸ ÁaÃzÃ÷ŸÈœ ÂŸ _UaÀ˙ŸÈœ

ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ

ÏlÀ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‰lŒÚÃ ˙ŸÈœ ÂŸ ¯cÀ ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‡rÕÃ ˙ŸÈœ ÂŸ

Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘

Æ‡»‰ _ÈXaŸ ‡÷ER
À cŸ dÓÕ÷Ÿ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

∫‰·Â˘ ˙·˘·¸ ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ

∫‰·Â˘ ˙·˘·¸

‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀ ÔÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ

˛˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ

˛‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ ‡lÀÚÕ ÏŸ

¨˙ÂÓÁ‰Â ˙ÂÁ·˘˙‰ ¨˙Â¯È˘‰Â

‡˙ÀÓÀÁ¤Œ ÂŸ ‡˙ÀÁÀaŸ÷Ÿz‹ ‡˙TÈ
À ÷œÂŸ

ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â ¨ÌÏÂÚ· ˙Â¯Ó‡‰

ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ ÔTÈÓœ‡⁄cÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

ÔÊÁ
Ï‰˜
ÔÊÁ

Ï‰˜
ÔÊÁ

ÔÊÁÂ Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜
ÔÊÁ

Ï‰˜

 הכוס שממנה אתה משקה אותי: כוסי רויה. שיווכחו כך בנצחוני, תשפיע עלי מטובך לנוכח אויביי:'תערך לפני וכו
. אמצא מנוחה ומרגוע, אשב: ושבתי. יפלו בגורלי, ישיגו אותי: ירדפוני. רק: אך.מלאה וגדושה

.205 ' ראה עמ:חצי קדיש
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ÔÊÁ

Æ_T·›ÓŸ‰Ã ‰Â‰È ˙‡Œ »ÎYaÀ

˜˛‰„È˜¸ Ï‰

Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ _T·›ÓŸ‰Ã ‰Â‰È _»¯aÀ

ÔÊÁ

Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ _T·›ÓŸ‰Ã ‰Â‰È _»¯aÀ

·„¯Æπ∑ „ÂÓÚ· ‰ÏÈÙ˙‰ ˙Î˘Ó ÏÏÎ Í
·˙˜Æ¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ˙‡ ÌÈ¯ÙÂÒ ˙ÂÚÂ·˘‰ ‚Á ·¯Ú ÔÈ·Ï ÁÒÙ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ‚Á‰ È‡ˆÂÓ ÔÈ·˘ ‰ÙÂ

ברכו וכו' :ההכרזה "ברכו" והמענה "ברוך ה' המברך לעולם ועד" מסמנים את תחילת התפילה בציבור
]ראה עמ'  [69ונודעה להם חשיבות מרובה גם בתורת הסוד הקדומה .בסיום התפילה חוזרים על ההכרזה
והמענה ,עבור אותם מתפללים שאיחרו להגיע אל בית הכנסת ולא שמעו את הדברים .ויש הנוהגים
לכבד באמירת "ברכו" אחד מן האומרים קדיש.
ספירת העומר :בימים שעמד בית המקדש על תילו היו מביאים אליו ביום שלאחר החג הראשון של
פסח כמות מסוימת ]"עומר" ,מידת נפח של כארבעה ליטרים[ מן הקציר הראשון של התבואה החדשה
כקרבן .את התבואה היה הכהן מניף לפני ה' ,והיא קרויה "עומר התנופה" .התורה ]ויקרא כג ,טו–כא[
מצווה לספור "שבע שבתות תמימות" ,כלומר שבעה שבועות מלאים ,מיום הנפת העומר ,וביום החמישים
לחוג חג ולהקריב בו קרבנות .חג זה ידוע גם בשם "חג השבועות" ,וחז"ל זיהו אותו עם היום שבו קיבלו
ישראל את התורה בהר סיני .לאחר חורבן בית המקדש ,כזכר לעבודת המקדש ,תיקנו חז"ל ]תלמוד
בבלי ,מנחות סו ע"ב[ להמשיך ולספור את ארבעים ותשעת הימים שבין פסח לשבועות .בספרות הגאונים
כבר מצויה הברכה על ספירת העומר וכן הספירה עצמה ,אך הטכס כולו הלך והתרחב עם הזמן וצורתו
הנוכחית הושלמה בידי חכמי הקבלה ולאור תורותיה .ספירת העומר נעשית בערב ]שהוא תחילת היום
לפי הלוח העברי[ ,אבל מי ששכח יכול לספור ]בלא ברכה[ במשך היום כולו ,ולהמשיך ולספור ]בברכה[
בשאר הערבים .לעומת זאת ,מי ששכח לספור יום שלם — ימשיך לספור את שאר ימי הספירה בלא
ברכה" .ספירת העומר" — כלומר :ספירת הימים שמאז הבאת העומר — היא חוליה המקשרת בין חג לחג
ומעוררת את המודעות וההכנה הנפשית לקראת חג השבועות ,חג מתן תורה.
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¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ

‡»‰ _ÈXaŸ ‡÷ER
À
„»ÁÈœ Ì÷ÕÏŸ
»„ÁÕÈÃ ÏŸ ¨»ÓÈÁY
œ »ÏÈÁE
»÷œ aœ ¨dÈzÕÈŸÎœ
Ÿ
ÌÈÏœ÷Ÿ ‡@»ÁÈœ aŸ ‰¢Â· ‰¢È Ì÷Õ
ÆÏ‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ Ì÷ÕaŸ

˙¯‚‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ „ÂÁÈ Ì˘Ï ∫ÌÂ
˙‡ „ÁÈÈÏ ¨‰·‰‡·Â ‰‡¯È· ¨Â˙ÈÎ˘Â
˘ÌÏ˘ „ÂÁÈÈ· ‰“Â ˛Ì˘¸· ‰“È Ì
·˘ÆÏ‡¯˘È ÏÎ Ì

∫‰T«zaÃ ·»˙kÀ÷Œ «ÓkŸ ¨¯ÓŒ›Ú‰À ˙UÈÙœÒŸ Ï÷Œ ‰◊ÕÚ⁄ ˙ÂÃ ˆŸÓœ ÌiK
Õ ÏŸ ÔnÀÊ‹Ó»Ÿ ÔÎ»Ó
À Èœ Ÿ ‰œ
¯ÓŒ›Ú ˙‡Œ ÌÎŒ‡È⁄·œ‰⁄ Ì«iÓœ ¨˙aÀgÃ‰Ã ˙UÁﬂnÀÓœ ÌÎŒÏÀ ÌzY
Œ ÙÃÒ»Ÿ

ויקרא כג ,טו-טז

˙ÚÈœ·œgŸ‰Ã ˙aÀgÃ‰Ã ˙UÁﬂnÀÓœ „ÚÃ Æ‰ÈÀÈŒ ‰Ÿzœ ˙›ÓÈÓœzŸ ˙«˙aÀ÷Ã Ú·Ã÷Œ ¨‰Ù»
À zŸ‰Ã
@÷ÌÚÃ › È‰ÈœÂœ Æ‰Â‰ÈÏÃ ‰
À Á⁄ ‰ÁÀŸ Óœ ÌzŒ·UO
Ÿ ‰œÂŸ ¨Ì«È ÌÈgœÓœÁ⁄ »¯tŸÒŸzœ

תהלים צ ,יז

Æ»‰Õ «k
Ÿ »ÈBÈÀ ‰◊ÕÚ⁄ Ó»Ã »ÈÏÕÚÀ ‰À «k
¿Ÿ »ÈBÈÀ ‰◊ÕÚ⁄ Ó»Ã »ÈÏÕÚÀ »È‰
Õ ‡¤ ÈI
À ‡⁄
·¯¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ˙Î
ÔÊÁ

¨ÌÏ«Ú
¿À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

Æ¯ÓŒ› Ú‰À ˙UÈÙœÒŸ ÏÚÃ »eÀ ˆœÂŸ ÂÈ˙À ÂˆŸÓœaŸ »÷ÀcN
Ÿ ¯÷Œ‡⁄

¸‡˛ÔÓ

∞ מצות עשה :מצוה הדורשת ממקיימיה לעשות פעולה כלשהי ]בניגוד למצוות "לא תעשה" ,הדורשת הימנעות
מפעולה ,כגון אי הבערת אש בשבת[ .ממחרת השבת :חז"ל פירשו ביטוי זה כמוסב על ט"ז בניסן ,היום שלאחר החג
הראשון של פסח .שבתות תמימת :שבועות שלמים .מנחה חדשה :מתבואת החיטה החדשה ,שטרם הקריבו ממנה.
נעם :טוּב .ומעשה ידינו וכו' :עשה שמלאכתנו ]"מעשה ידינו"[ תתקיים עבורנו ]"כוננה עלינו"[ ונזכה לאכול מפרי
עמלנו בחיינו.

לשם יחוד וכו' :נוסחה הנאמרת לפני ברכה על קיום מצוה .נוסחה זו נולדה בחוגו של האר"י ויסודה
בתורת הקבלה .לפי תורה זו יש בכוחה של כל מצוה שעושה האדם מתוך כוונה אמיתית להשפיע על
מערכת הקשרים שבין הכוחות המרכיבים את עולם האלהות ,ולהביא לאיחודם .בנוסחה זו מדובר
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.
הנני מוכן ומזמן וכו' :נוסחת–המשך לנוסחת "לשם יחוד" ,הנאמרת ברוח תורת הקבלה קודם לברכה
על קיום מצוה .בנוסחה זו נזכרת באופן מפורש המצוה שעומדים לקיים ,ובמקרה שלנו אף מובא ציטוט
הפסוקים המקראיים המשמשים לה יסוד.
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‰Ï·˜· ‰¯ÈÙÒ‰ Ì˘

¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ

ÍÈ¯‡˙

„ÒÁ·˘ „ÒÁ

Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ „ÁÀ‡Œ Ì«È Ì«i‰Ã

ÔÒÈ· ÊË

„ÒÁ·˘ ‰¯Â·‚

Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœÈÀ ÈÕ÷Ÿ Ì«i‰Ã

ÔÒÈ· ÊÈ

„ÒÁ·˘ ˙¯‡Ù˙

Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœÈÀ ‰÷¿
À ÷Ÿ Ì«i‰Ã

ÔÒÈ· ÁÈ

„ÒÁ·˘ Áˆ

Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœÈÀ ‰ÚÀaY
À ‡Ã Ì«i ‰Ã

ÔÒÈ· ËÈ

„ÒÁ·˘ „Â‰

Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœÈÀ ‰ gÀÓœ Á⁄ Ì«i‰Ã

ÔÒÈ· Î

„ÒÁ·˘ „ÂÒÈ

Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœÈÀ ‰gÀ÷œ Ì«i‰Ã

¨ÔÒÈ· ‡Î
ÁÒÙ Ï˘ ÈÚÈ·˘

ÌÈÓœ ÈÀ ‰ÚÀ·Ÿ÷œ Ì«i ‰Ã
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ „ÁÀ ‡Œ Ú»·
Ã ÷À Ì‰Õ ÷Œ

ÔÒÈ· ·Î

„ÒÁ·˘ ˙ÂÎÏÓ

ÌÈÓœÈÀ ‰«Ó
À ÷Ÿ Ì«i‰Ã
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ „ÁÀ‡Œ Ì«ÈÂŸ „ÁÀ‡Œ Ú»·
Ã ÷À Ì‰Õ÷Œ

ÔÒÈ· ‚Î

‰¯Â·‚·˘ „ÒÁ

ÌÈÓœ ÈÀ ‰ÚÀ÷Ÿzœ Ì«i ‰Ã
Ÿ „ÁÀ‡Œ Ú»·
Ã ÷À Ì‰Õ÷Œ
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœÈÀ ÈÕ÷»

ÔÒÈ· „Î

‰¯Â·‚·˘ ‰¯Â·‚

ÌÈÓœÈÀ ‰T◊ÀÚ⁄ Ì«i‰Ã
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœÈÀ ‰÷¿
À ÷»
Ÿ „ÁÀ‡Œ Ú»·
Ã ÷À Ì ‰Õ÷Œ

ÔÒÈ· ‰Î

‰¯Â·‚·˘ ˙¯‡Ù˙

Ì«È ¯◊À ÚÀ „ÁÃ‡Ã Ì«i‰Ã
‰¯Â·‚·˘ Áˆ Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœÈÀ ‰ ÚÀaY
À ‡ÃÂŸ „ÁÀ ‡Œ Ú»·
Ã ÷À Ì‰Õ ÷Œ

ÔÒÈ· ÂÎ

‰¯Â·‚·˘ „Â‰

Ì«È ¯◊ÀÚÀ ÌÈÕ÷Ÿ Ì«i‰Ã
Æ¯ ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœ ÈÀ ‰gÀÓœÁ⁄ ÂÃ „ÁÀ‡Œ Ú»·
Ã ÷À Ì‰Õ ÷Œ

¨ÔÒÈ· ÊÎ
‰¯Â·‚ÏÂ ‰‡Â˘Ï ÔÂ¯ÎÊ‰ ÌÂÈ

 נוסחת ספירת העומר כוללת את מניין הימים והשבועות החל:[היום יום אחד לעמר ]חסד שבחסד
 "]כך וכך[ בעומר" או, במקורות נמצאות שתי האפשרויות.מן היום שבו הובא העומר לבית המקדש
 בצד הספירה היומית רשום לעיל גם שמה של אחת." ובנוסח ספרד נתקבלה הנוסחה "לעומר,""לעומר
 קיום, בהתאם לרעיון זה. אשר לפי הקבלה יש לה זיקה אל אותו יום,מן הספירות בעולם האלהות
,מצוות ספירת העומר בא גם לתקן פגמים שנוצרו בעולמות העליונים בשל התנהגות קלוקלת של האדם
.ולהלן ]בקטע הפותח במילים "רבונו של עולם"[ מבקש המתפלל במפורש על תיקונו של הפגם
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‰Ï·˜· ‰¯ÈÙÒ‰ Ì˘

¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ

ÍÈ¯‡˙

Ì«È ¯◊ÀÚÀ ‰÷¿
À ÷Ÿ Ì«i ‰Ã
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœÈÀ ‰gÀ÷œ ÂŸ „ÁÀ‡Œ Ú»·
Ã ÷À Ì ‰Õ÷Œ

ÔÒÈ· ÁÎ

‰¯Â·‚·˘ „ÂÒÈ

Ì«È ¯◊À ÚÀ ‰ÚÀaY
À ‡Ã Ì«i‰Ã
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ˙«Ú»· ÷À ÈÕ÷Ÿ Ì‰Õ÷Œ

ÔÒÈ· ËÎ

‰¯Â·‚·˘ ˙ÂÎÏÓ

˙¯‡Ù˙·˘ „ÒÁ

Ì«È ¯◊ÀÚÀ ‰gÀÓœÁ⁄ Ì«i‰Ã
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ „ÁÀ‡Œ Ì«ÈÂŸ ˙«Ú»·÷À ÈÕ÷Ÿ Ì‰Õ÷Œ

˘„ÂÁ ˘‡¯„ ß‡

˙¯‡Ù˙·˘ ‰¯Â·‚

Ì«È ¯◊ÀÚÀ ‰gÀ÷œ Ì«i‰Ã
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœÈÀ ÈÕ÷»
Ÿ ˙«Ú»·÷À ÈÕ÷Ÿ Ì‰Õ÷Œ

˘„ÂÁ ˘‡¯„ ß·

Ì«È ¯◊ÀÚÀ ‰ÚÀ·Ÿ÷œ Ì«i‰Ã
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœÈÀ ‰÷¿
À ÷»
Ÿ ˙«Ú»·÷À ÈÕ÷Ÿ Ì‰Õ÷Œ

¯ÈÈ‡· ·

˙¯‡Ù˙·˘ ˙¯‡Ù˙

Ì«È ¯◊À ÚÀ ‰«Ó
À ÷Ÿ Ì«i‰Ã
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœÈÀ ‰ÚÀaY
À ‡ÃÂŸ ˙«Ú»·÷À ÈÕ÷Ÿ Ì ‰Õ÷Œ

¯ÈÈ‡· ‚

˙¯‡Ù˙·˘ Áˆ

˙¯‡Ù˙·˘ „Â‰

Ì«È ¯◊ÀÚÀ ‰ÚÀ÷Ÿzœ Ì«i‰Ã
Æ¯ ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœÈÀ ‰gÀÓœÁ⁄ÂÃ ˙«Ú»·÷À ÈÕ÷Ÿ Ì ‰Õ÷Œ

Ï¢‰ˆ ÈÏÏÁÏ ÔÂ¯ÎÊ‰ ÌÂÈ

˙¯‡Ù˙·˘ „ÂÒÈ

Ì«È ÌÈX◊ŸÚŒ Ì«i‰Ã
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈ ÓœÈÀ ‰gÀ÷œÂŸ ˙«Ú»·÷À ÈÕ÷Ÿ Ì ‰Õ÷Œ

˙Â‡ÓˆÚ‰ ÌÂÈ

Ì«È ÌÈX ◊ŸÚŒ ÂŸ „ÁÀ‡Œ Ì«i‰Ã
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ˙«Ú»· ÷À ‰÷¿
À ÷Ÿ Ì‰Õ÷Œ

¯ÈÈ‡· Â

˙¯‡Ù˙·˘ ˙ÂÎÏÓ

Ì«È ÌÈX◊ŸÚŒ ÂŸ Ì ÈœÃ÷Ÿ Ì«i‰Ã
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ „ÁÀ‡Œ Ì«ÈÂŸ ˙«Ú»·÷À ‰÷¿
À ÷Ÿ Ì‰Õ÷Œ

¯ÈÈ‡· Ê

Áˆ·˘ „ÒÁ

Ì«È ÌÈX◊ŸÚŒ ÂŸ ‰÷¿
À ÷Ÿ Ì«i‰Ã
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœÈÀ ÈÕ÷»
Ÿ ˙«Ú»·÷À ‰÷¿
À ÷Ÿ Ì‰Õ÷Œ

¯ÈÈ‡· Á

Áˆ·˘ ‰¯Â·‚

Ì«È ÌÈX◊ŸÚŒ ÂŸ ‰ÚÀaY
À ‡Ã Ì«i‰Ã
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœÈÀ ‰÷¿
À ÷»
Ÿ ˙«Ú»·÷À ‰÷¿
À ÷Ÿ Ì‰Õ÷Œ

¯ÈÈ‡· Ë

Áˆ·˘ ˙¯‡Ù˙

Ì«È ÌÈX◊Ÿ ÚŒ ÂŸ ‰gÀÓœÁ⁄ Ì«i ‰Ã
Áˆ·˘ Áˆ Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœÈÀ ‰ÚÀaY
À ‡ÃÂŸ ˙«Ú»·÷À ‰÷¿
À ÷Ÿ Ì ‰Õ÷Œ

¯ÈÈ‡· È

¨ÔÒÈ· Ï

¨¯ÈÈ‡· ‡

¨¯ÈÈ‡· „

¨¯ÈÈ‡· ‰
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‰Ï·˜· ‰¯ÈÙÒ‰ Ì˘

¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ

ÍÈ¯‡˙

Ì«È ÌÈX◊Ÿ ÚŒ ÂŸ ‰gÀ ÷œ Ì«i‰Ã
Æ¯ ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœÈÀ ‰gÀ ÓœÁ⁄ÂÃ ˙«Ú»·÷À ‰÷¿
À ÷Ÿ Ì ‰Õ÷Œ

¯ÈÈ‡· ‡È

Áˆ·˘ „Â‰

Ì«È ÌÈX◊ŸÚŒ ÂŸ ‰ÚÀ·Ÿ÷œ Ì«i‰Ã
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈ ÓœÈÀ ‰gÀ÷œÂŸ ˙«Ú»·÷À ‰÷¿
À ÷Ÿ Ì ‰Õ÷Œ

¯ÈÈ‡· ·È

Áˆ·˘ „ÂÒÈ

Ì«È ÌÈX ◊ŸÚŒ ÂŸ ‰ «Ó
À ÷Ÿ Ì«i‰Ã
Æ¯ ÓŒ› ÚÏÀ ˙«Ú»·÷À ‰ÚÀaY
À ‡Ã Ì‰Õ ÷Œ

¯ÈÈ‡· ‚È

Áˆ·˘ ˙ÂÎÏÓ

Ì«È ÌÈX◊ŸÚŒ ÂŸ ‰ÚÀ÷Ÿzœ Ì«i‰Ã
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ „ÁÀ‡Œ Ì«ÈÂŸ ˙«Ú»·÷À ‰ÚÀaY
À ‡Ã Ì‰Õ÷Œ

¨¯ÈÈ‡· „È

„Â‰·˘ „ÒÁ

Ì«È ÌÈ÷¿
œ ÷Ÿ Ì«i ‰Ã
Æ¯ ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœÈÀ ÈÕ÷»
Ÿ ˙«Ú»·÷À ‰ÚÀaY
À ‡Ã Ì ‰Õ÷Œ

¯ÈÈ‡· ÂË

„Â‰·˘ ‰¯Â·‚

Ì«È ÌÈ÷¿
œ ÷»
Ÿ „ ÁÀ‡Œ Ì«i‰Ã
Æ¯ ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœÈÀ ‰÷¿
À ÷»
Ÿ ˙«Ú»·÷À ‰ÚÀaY
À ‡Ã Ì ‰Õ÷Œ

¯ÈÈ‡· ÊË

„Â‰·˘ ˙¯‡Ù˙

Ì«È ÌÈ÷¿
œ ÷»
Ÿ ÌÈœ Ã÷Ÿ Ì«i‰Ã
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœÈÀ ‰ÚÀaY
À ‡Ã ÂŸ ˙«Ú»·÷À ‰ÚÀaY
À ‡Ã Ì‰Õ ÷Œ

¯ÈÈ‡· ÊÈ

„Â‰·˘ Áˆ

„Â‰·˘ „Â‰

Ì«È ÌÈ÷¿
œ ÷»
Ÿ ‰÷¿
À ÷Ÿ Ì«i‰Ã
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœÈÀ ‰ gÀÓœÁ⁄ ÂÃ ˙«Ú»·÷À ‰ÚÀaY
À ‡Ã Ì‰Õ ÷Œ
Ì«È ÌÈ ÷¿
œ ÷»
Ÿ ‰ÚÀaY
À ‡Ã Ì«i‰Ã
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœÈÀ ‰ gÀ÷œÂŸ ˙«Ú»·÷À ‰ÚÀaY
À ‡Ã Ì ‰Õ÷Œ

¯ÈÈ‡· ËÈ

„Â‰·˘ „ÂÒÈ

Ì«È ÌÈ÷¿
œ ÷»
Ÿ ‰gÀÓœÁ⁄ Ì«i‰Ã
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ˙«Ú»·÷À ‰gÀÓœ Á⁄ Ì‰Õ ÷Œ

¯ÈÈ‡· Î

„Â‰·˘ ˙ÂÎÏÓ

Ì«È ÌÈ÷¿
œ ÷»
Ÿ ‰gÀ÷œ Ì«i‰Ã
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ „ÁÀ‡Œ Ì«È ÂŸ ˙«Ú»·÷À ‰gÀ ÓœÁ⁄ Ì‰Õ÷Œ

¯ÈÈ‡· ‡Î

„ÂÒÈ·˘ „ÒÁ

Ì«È ÌÈ÷¿
œ ÷»
Ÿ ‰ÚÀ·Ÿ÷œ Ì«i‰Ã
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœÈÀ ÈÕ÷»
Ÿ ˙«Ú»·÷À ‰gÀ ÓœÁ⁄ Ì ‰Õ÷Œ

¯ÈÈ‡· ·Î

„ÂÒÈ·˘ ‰¯Â·‚

Ì«È ÌÈ÷¿
œ ÷»
Ÿ ‰«Ó
À ÷Ÿ Ì«i‰Ã
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœÈÀ ‰÷¿
À ÷»
Ÿ ˙«Ú»·÷À ‰gÀ ÓœÁ⁄ Ì ‰Õ÷Œ

¯ÈÈ‡· ‚Î

„ÂÒÈ·˘ ˙¯‡Ù˙

È˘ ÁÒÙ

¨¯ÈÈ‡· ÁÈ
¯ÓÂÚ· ‚¢Ï
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¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ
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Ì«È ÌÈ ÷¿
œ ÷»
Ÿ ‰ÚÀ÷Ÿzœ Ì«i‰Ã
Æ¯ ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœÈÀ ‰ÚÀaY
À ‡ÃÂŸ ˙«Ú»·÷À ‰gÀÓœÁ⁄ Ì‰Õ ÷Œ

¯ÈÈ‡· „Î

„ÂÒÈ·˘ Áˆ

Ì«È ÌÈ ÚœaY
À ‡Ã Ì«i‰Ã
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœÈÀ ‰gÀ ÓœÁ⁄ÂÃ ˙«Ú»· ÷À ‰gÀÓœÁ⁄ Ì‰Õ ÷Œ

¯ÈÈ‡· ‰Î

„ÂÒÈ·˘ „Â‰

À ‡ÃÂŸ „ÁÀ‡Œ Ì«i‰Ã
Ì«È ÌÈÚœaY
Æ¯ ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœÈÀ ‰gÀ÷œ ÂŸ ˙«Ú»·÷À ‰gÀÓœÁ⁄ Ì‰Õ÷Œ

¯ÈÈ‡· ÂÎ

„ÂÒÈ·˘ „ÂÒÈ

Ì«È ÌÈÚœaY
À ‡ÃÂŸ ÌÈœÃ÷Ÿ Ì«i‰Ã
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ˙«Ú»· ÷À ‰gÀ ÷œ Ì‰Õ÷Œ

¯ÈÈ‡· ÊÎ

„ÂÒÈ·˘ ˙ÂÎÏÓ

˙ÂÎÏÓ·˘ „ÒÁ

Ì«È ÌÈÚœaY
À ‡ÃÂŸ ‰÷¿
À ÷Ÿ Ì«i‰Ã
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ „ÁÀ‡Œ Ì«ÈÂŸ ˙«Ú»·÷À ‰gÀ÷œ Ì‰Õ÷Œ

˙ÂÎÏÓ·˘ ‰¯Â·‚

Ì«È ÌÈÚœaY
À ‡ÃÂŸ ‰ÚÀaY
À ‡Ã Ì«i‰Ã
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœÈÀ ÈÕ÷»
Ÿ ˙«Ú»·÷À ‰gÀ÷œ Ì‰Õ÷Œ

˙ÂÎÏÓ·˘ ˙¯‡Ù˙

Ì«È ÌÈÚœaY
À ‡ÃÂŸ ‰gÀÓœÁ⁄ Ì«i‰Ã
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœÈÀ ‰÷¿
À ÷»
Ÿ ˙«Ú»·÷À ‰gÀ÷œ Ì‰Õ÷Œ
Ì«È ÌÈÚœaY
À ‡Ã ÂŸ ‰gÀ÷œ Ì«i‰Ã
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœÈÀ ‰ÚÀaY
À ‡ÃÂŸ ˙«Ú»·÷À ‰gÀ ÷œ Ì‰Õ÷Œ

ÔÂÈÒ· ·

˙ÂÎÏÓ·˘ Áˆ

Ì«È ÌÈÚœaY
À ‡ÃÂŸ ‰ÚÀ·Ÿ÷œ Ì«i ‰Ã
Æ¯ ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈÓœÈÀ ‰gÀÓœÁ⁄ÂÃ ˙«Ú»·÷À ‰gÀ ÷œ Ì‰Õ÷Œ

ÔÂÈÒ· ‚

˙ÂÎÏÓ·˘ „Â‰

Ì«È ÌÈÚœaY
À ‡ÃÂŸ ‰«Ó
À ÷Ÿ Ì«i‰Ã
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ÌÈ ÓœÈÀ ‰gÀ÷œÂŸ ˙«Ú»·÷À ‰gÀ ÷œ Ì‰Õ÷Œ

ÔÂÈÒ· „

˙ÂÎÏÓ·˘ „ÂÒÈ

˙ÂÎÏÓ·˘ ˙ÂÎÏÓ

Ì«È ÌÈÚœaY
À ‡ÃÂŸ ‰ÚÀ÷Ÿzœ Ì«i‰Ã
Æ¯ÓŒ› ÚÏÀ ˙«Ú»·÷À ‰ÚÀ·Ÿ÷œ Ì‰Õ ÷Œ

¨¯ÈÈ‡· ÁÎ
ÌÈÏ˘Â¯È ÌÂÈ

¯ÈÈ‡· ËÎ

¨ÔÂÈÒ· ‡
˘„ÂÁ ˘‡¯

¨ÔÂÈÒ· ‰
˙ÂÚÂ·˘ ·¯Ú

∫¯ÓÂ‡Â ¨ÌÂÈ Â˙Â‡ Ï˘ ¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ÏÚÂ ‰Î¯·‰ ÏÚ ¯ÊÂÁ ÌÈÏÏÙ˙Ó‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎ

¨»ÈÓÕÈÀ ·Ÿ ‰T‰ÕÓŸaœ dÓ«˜
À ÓŸÏœ ÷cO
À nœ‰Ã ˙ÈaÕ ˙A«·Ú⁄ »ÏÀ ¯ÈÊœ Á⁄ÈÃ ‡»‰ ÔÓÀÁU
⁄ ‰À
Æ‰ÏÀÒŒ ÔÓÕ‡À
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∫¯È÷œ ¯«ÓÊŸ Óœ ˙È
› ‚œ Ÿ aœ ÁÃvÕÃ ÓŸÏÃ

תהלים סז

∫‰ÏÀÒŒ »zÀ‡œ ÂÈÀ tÀ ¯‡ÕÈÀ ¨»ÎY
¿Õ ·ÈÀÂœ »pÕ ÁÀÈŸ ÌÈ‰
œ ‡¤
÷»∫^˙ŒÚ
À ÈŸ ÌÈ«b
œ ÏÎÀaŸ ¨^kY
Œ cÃ ıW‡ÀaÀ ˙ÚA
Ã ÏÀ
¿∫ÌlÀk‹ ÌÈnœÚÃ ^»„«È ¨ÌÈ‰
œ ‡¤ ÌÈnœÚÃ ^»„«È
∫‰ÏÀÒŒ ÌÁÕŸ zÃ ıW‡ÀaÀ ÌÈnœ‡‹Ï»Ÿ ¨¯› ÷ÈÓœ ÌÈnœÚÃ Ët›÷Ÿ˙œ Èkœ ÌÈnœ‡‹ÏŸ »pUÈ
Ÿ Âœ »ÁÓŸ◊ŸÈœ
¿∫ÌlÀk‹ ÌÈnœÚÃ ^»„«È ¨ÌÈ‰
œ ‡¤ ÌÈnœÚÃ ^»„«È
¿∫»È‰
¿Õ ‡¤ ÌÈ‰
œ ‡¤ »ÎY
·»Õ ·ÀÈŸ ¨dÏ
À ÈŸ ‰À ˙ŸÀ ıW‡Œ
Õ ·ÀÈŸ
¿∫ıW‡À ÈÒÕÙŸ‡Ã ÏkÀ «˙«‡ »‡YÈÈœ ÂŸ ¨ÌÈ‰
œ ‡¤ »ÎY
Æ‰T»¯ˆŸ ¯ÈzœzÃ ^ÈŸÓœÈŸ ˙lH
Ã bŸ ÁÃ›ÎaŸ ¨‡pÀ ‡À
Æ‡T« ¨»V‰⁄ËÃ ¨»·ÕbŸ ◊Ã ¨^nŸÚÃ ˙pX
Ã ÏaK
Õ
ÆÌVÓŸ÷À ˙·Ã·ÀkŸ ^E»ÁÈœ È÷Y«c
Õ
¨¯«a‚œ ‡À
Ÿ ˆœ ÈÓÕÁU
⁄ ¨ÌV‰⁄ËÃ ¨ÌÎY
Õ aÀ
ÆÌÏÕÓŸbÀ „ÈÓœzÀ ^˙JE
@˙^Æ
Œ Ú⁄ Ï‰ÕÃ ^·»Ë
Ÿ ·]aŸ ¨÷«„J ÔÈÒœÁ⁄
Æ^˙ŒgHO
À
ÈVÎ«Ê
Ÿ ¨‰Õ tŸ ^nŸÚÃ ÏŸ ¨‰‡ŒbÕ „ÈÁœÈÀ
Æ˙«Ó»ÏÚ⁄ zÃ ÚB«È
Ã ¨»˙J
»÷Õ Ú⁄ ˆÃ ÚÓÃ
Ÿ ÏaK
Õ »˙ÕÚÀ ÂŸ ÷Ã
Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ «˙»ÎÏŸÓÃ „«·kŸ Ì÷Õ _»¯aÀ
∞ יחננו :ישפיע עלינו חן וחסד .לדעת בארץ דרכך :התנהגותך עמנו במאור פנים תגרום שהעולם כולו ידע את
מידותיך .יודוך :ישבחוך .מישר :בדרך היושר .תנחם :תוביל אותם ]בדרך היושר[ .וייראו אותו :יכירו בו,
יעבדוהו .כל אפסי ארץ :היושבים בכל קצווי תבל.

למנצח בנגינת :במזמור זה ארבעים ותשע מילים ]ללא הפסוק הראשון שהוא נוסחת פתיחה ואיננו
מגוף המזמור[ ,כמספר הימים שבהם סופרים את העומר .המקובלים הורו לכוון בזמן הספירה לא רק
למניין הימים ולא רק לספירה השמיימית המתאימה ,אלא גם לאחת ממילות המזמור ,על פי סדרן.
אנא בכח :על קטע זה ,המבטא את אחד משמותיו הקדושים של ה' ,ראה עמ'  .57בשעת ספירת העומר
כיוונו המקובלים גם כנגד אחת ממילותיו של הקטע ,על פי סדרן.
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ÈBkŸ ¯ÓŒ›Ú‰À ˙UÈÙœÒŸ ¯t›ÒŸÏœ ^cŸ ·ŸÚÃ ‰÷Œ›Ó ÈBÈŸ ÏÚÃ »˙ÈÀeœ ˆœ ‰zÀ‡Ã ¨ÌÏ«Ú
À Ï÷Œ ««aX
טז- טו,ויקרא כג

∫^˙T«˙
Œ
aŸ zÀ·Ÿ˙ÃkÀ÷Œ «ÓkŸ ¨»È˙«‡
Õ ÓŸh‹Ó»œ »È˙«t
Õ ÏœwŸÓœ »V‰⁄ËÃÏŸ

Ú·Ã÷Œ ¨‰Ù»
À zŸ‰Ã ¯ÓŒ›Ú ˙‡Œ ÌÎŒ‡È⁄·œ‰⁄ Ì«iÓœ ¨˙aÀgÃ‰Ã ˙UÁﬂnÀÓœ ÌÎŒÏÀ ÌzY
Œ ÙÃÒ»Ÿ
ÌÈgœÓœÁ⁄ »¯tŸÒŸzœ ˙ÚÈœ·œgŸ‰Ã ˙aÀgÃ‰Ã ˙UÁﬂnÀÓœ „ÚÃ Æ‰ÈÀÈŒ ‰Ÿzœ ˙›ÓÈÓœzŸ ˙«˙aÀ÷Ã
¨^ÈŒ ÙÀlŸÓœ Ô«ˆT È‰œÈŸ ÔÎÕ·»Ÿ ÆÌ˙ÀÓÀ‰⁄f‹Óœ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ ˙«÷ÙŸÃ »¯‰⁄hÀiœ ÷Œ ÈBkŸ ÆÌ«È
ÔwÃ˙‹ÈŸ ¨Ì«i‰Ã ÈzY
œ ÙÃqÀ÷Œ ¯ÓŒ›Ú‰À ˙UÈÙœÒŸ ˙»ÎÊŸ aœ÷Œ ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È
ÈÙ ÏÚ ·¯Ú Â˙Â‡·˘ ‰¯ÈÙÒ‰ Ï˘ ‰Ó˘ ˙‡ ÌÈ·Ï˘Ó Ô‡ÎÂ¸

‰TÈÙœÒŸaœ ÈzœÓŸ‚Ã tÀgŒ ‰ÓÃ

Ï÷Œ ‰gHO
À aœ ÷cK
Õ ˙Ÿ‡ŒÂŸ ¯‰ÕhÀ‡ŒÂŸ ˛˛¯ÓÂÚ‰ ˙¯ÈÙÒ ÈÓÈ „ÈÏ ¨ÏÈÚÏ ÌÂ˘¯‰ ÈÙÏ¸ ‰Ï·˜‰
»È˙«÷
Õ ÙŸÃ ˙‡Œ ÔwÕ˙ÃÏŸ ˙«ÓÏ«Ú
À ‰À ÏÎÀaŸ ·U ÚÙÃ÷Œ ÚtÃ÷Ÿ‹È ‰ÊŒ ÈBÈŸ ÏÚÃ ÂŸ ¨‰ÏÀÚŸ ÓÃ
¨‰«È
À ÏŸÚŒ ‰À ^˙ŸgHO
À aœ »÷ÕcK
Ÿ Ï»Ÿ »V‰⁄ËÃÏ»Ÿ Ì‚À Ù»Ÿ ‚ÈÒœ ÏkÀÓœ »È˙«Ó
Õ ÷Ÿœ ÂŸ »È˙«Á»¯
Õ
ÂŸ
Æ‰ÏÀÒŒ ÔÓÕ‡À

 חז"ל פירשו ביטוי זה: ממחרת השבת.[ כוחות הטומאה שדבקו בנשמת האדם ]על פי תורת הקבלה:∞ קלפותינו
, חטאיהם: זהמתם. שבועות שלמים: שבתות תמימת. היום שלאחר החג הראשון של פסח,כמוסב על ט"ז בניסן
. פסולת: סיג. בעולמות העליונים ]על פי תורת הקבלה[ ובעולמו של האדם: בכל העולמות.המלכלכים את נשמותיהם

 שספירת העומר תביא לתיקון הפגמים שיצרו, בין השאר, תחינה קבלית המבקשת:רבונו של עולם
 בתוך התחינה מזכיר המתפלל את אותה ספירה שמיימית שהוא.חטאי האדם בעולמות העליונים
.מבקש לתקן ביום זה באמצעות ספירת העומר
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¨Ï›k‰Ã Ô«„‡⁄ÏÃ ÁÃaÕ÷ÃÏŸ
¨˙È÷‡V
œ aŸ ¯ˆ«È
Õ ÏŸ ‰lH
À bŸ ˙˙ÕÏÀ
¨˙«ˆT‡⁄‰À ÈÈ«‚
Õ kŸ »◊ÀÚÀ ‡`÷Œ

»ÈÏÕ ÚÀ

‰„ÈÓÚ

¨‰Ó@
À ‡⁄‰À ˙«ÁtŸ÷ŸÓœkŸ »ÓÀ◊À ‡¿ÂŸ
¨Ì«Ó
À ‰⁄ ÏÎÀkŸ »ÏT«‚
Õ ÂŸ Ì‰ŒkÀ »LÏŸÁŒ Ì◊À ‡`÷Œ
¨ÚÈÃ÷«È
œ ‡¿ Ï‡Õ Ï‡Œ ÌÈÏœlŸtÃ˙ŸÓ»œ ˜ÈXÂÀ Ï·Œ‰ŒÏŸ ÌÈÂœ Á⁄zÃ÷ŸÓœ Ì‰Õ÷Œ
ÌÈÎœÏÀnŸ‰Ã ÈÎÕÏŸÓÃ _ÏŒÓŒ ÈÕ ÙŸÏœ ÌÈD«Ó» ÌÈÂœ Á⁄zÃ÷ŸÓ»œ ÌÈÚY«k
œ

‰„È˜

»ÁŸÃ ‡⁄ÂÃ

Æ‡»‰ _»¯aÀ ÷«„wÀ‰Ã
¨ıW‡À „Ò«È
Õ ÂŸ ÌÈœ ÓÃ÷À ‰Ë«
Œ ‡»‰÷Œ
¨ÏÚÃ nÃÓœ ÌÈœ ÓÃgÀaÃ «¯JÈŸ ·÷«Ó»
Ã
ÆÌÈÓ«¯
œ ÓŸ È‰Õ·Ÿ‚À aŸ «fÚ‹ ˙ÈÃÎœ÷»
Ÿ
Æ„«Ú ÔÈ‡Õ ¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‡»‰
¨«˙Ï»Ê
À ÒÙŒ‡Œ ¨»kÕÏŸÓÃ ˙ÓŒ‡¤
∫«˙T«˙aŸ ·»˙kÀkÃ
 לט,דברים ד

¨^·Œ·ÀÏŸ Ï‡Œ ˙À·›÷Õ‰⁄ÂÃ Ì«i‰Ã zÀÚA
Ÿ ÈÀ ÂŸ

Æ„«Ú ÔÈ‡Õ ¨˙ÁÃzÀÓœ ıW‡À‰À ÏÚÃ ÂŸ ÏÚÃ nÃÓœ ÌÈœ ÓÃgÀaÃ ÌÈ‰¿
œ ‡¤‰À ‡»‰ ‰Â‰È Èkœ
¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨^lŸ ‰eK
Œ Ÿ ÔkÕ ÏÚÃ ÂŸ
¨^fŒ Ú‹ ˙W‡ŒÙŸ˙œaŸ ‰T‰ÕÓŸ ˙«‡YÏœ
¨Ô»˙VkÀÈœ ˙«¯kÀ ÌÈÏÈœÏœ‡¤‰ÀÂŸ ıW‡À‰À ÔÓœ ÌÈÏ»l
œ bœ ¯È·œÚ⁄ ‰ÃÏŸ
ÆÈcÃ ÷Ã ˙»ÎÏŸÓÃaŸ ÌÏ«Ú
À ÔwÕ ˙ÃÏŸ
ÆıW‡À ÈÚÕ ÷X
Ÿ ÏkÀ ^ÈÏŒ‡Õ ˙«ÙŸ‰ÃÏŸ ¨^ÓŒ÷Ÿ·œ »‡YOÈœ ¯◊À·À ÈÕ aŸ ÏÎÀÂŸ
.269 ' לביאור ולדיון ראה עמ. תפילת הסיום של כל מעמדות התפילה:עלינו לשבח
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¨Ï·Õ˙Õ È·Õ÷«È
Ÿ ÏkÀ »ÚEÈÕ ÂŸ »¯ÈkœÈÃ
ÆÔ«÷ÏÀ ÏkÀ Ú·ÃgÀzœ ¨_WaŒ ÏkÀ ÚUÎŸzœ ^ÏŸ Èkœ
¨»Ït›Èœ ÂŸ »ÚYÎŸÈœ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ^ÈŒ ÙÀÏŸ
¨»zÕÈœ ¯JÈŸ ^ÓŸ÷œ „«·ÎŸÏœÂŸ
¨^˙»Î
Œ ÏŸÓÃ Ï›Ú ˙‡Œ ÌlÀÎ‹ »ÏaKÈ
Ÿ Âœ
Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ‰T‰ÕÓŸ Ì‰ÈŒÏÕÚ⁄ _¿ÓŸ˙œÂŸ
¨„«·ÎÀaŸ _¿ÓŸzœ „ÚÃ ÈÓÕÏ«Ú
Ÿ Ï»
Ÿ ‡È‰œ ^lŸ÷Œ ˙»ÎÏŸnÃ‰Ã Èkœ
 יח,שמות טו
 ט,זכריה יד

Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏÀ›ÚÏŸ _¿ÓŸÈœ ‰Â‰È ∫^˙T«˙
Œ
aŸ ·»˙kÀkÃ
¨ıW‡À‰À ÏkÀ ÏÚÃ _ÏŒÓŒÏŸ ‰Â‰È ‰ÈÀ ‰ÀÂŸ ∫¯ÓÃ‡¤Œ ÂŸ

ÔÊÁ

Æ„ÁÀ‡Œ «Ó÷»
Ÿ „ÁÀ‡Œ ‰Â‰È ‰ÈŒ ‰ŸÈœ ‡»‰‰Ã Ì«iaÃ
∫‰Ï‡ ÌÈ˜ÂÒÙ ¢ÂÈÏÚ¢ È¯Á‡ ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â ˘È
 כה,משלי ג

∫‡·›˙À Èkœ ÌÈÚœ ÷Y
À ˙‡Ã› gÓ»œ Ì‡
› ˙Ÿtœ „ÁÃtÃÓœ ‡TÈzœ Ï‡Ã

 י,ישעיה ח

∫Ï‡Õ »nÀÚœ Èkœ ¨Ì»˜ÈÀ ‡¿ÂŸ ¯·@
À »¯aŸcÃ ¨¯ÙÀ˙‹ÂŸ ‰ˆÀÚÕ »ˆÚ‹

 ד,ישעיה מו

¨Ïa›ÒŸ‡Œ Èœ ‡⁄ ‰·ÈÀ◊Õ „ÚÃ ÂŸ ¨‡»‰ Èœ ‡⁄ ‰O
À Êœ „ÚÃ ÂŸ
∫ËlÕÓÃ‡⁄ÂÃ Ïa›ÒŸ‡Œ Èœ ‡⁄ÂÃ ‡rÀ‡Œ Èœ ‡⁄ÂÃ È˙Èœ◊œÚÀ Èœ ‡⁄
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∫ÌÂ‚¯˙

ÌÂ˙È ˘È„˜

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È

Æ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ÷cK
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ÏcÃ bÃ ˙ŸÈœ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

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

_ÈÏœÓŸÈÃ ÂŸ ¨d˙»ÚY
Õ Îœ ‡T·Ÿ Ècœ ‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ
ÆdÁÈ
Õ ÷œÓŸ ·VJÈÂœ dJY
Õ t‹ ÁÓÃˆŸÈÃ ÂŸ d˙»Î
Õ ÏŸÓÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

˙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‡¸
Æ˛ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ
ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ
Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘

˙ÈaÕ ÏÎÀcŸ ÈiÕ ÁÃ·»Ÿ Ô«ÎÈÓ«È
Õ ·»Ÿ Ô«ÎÈiÕ ÁÃaŸ
¨·ÈXJ ÔÓÃÊŸ ·»œ ‡ÏÀ‚À Ú⁄ aÃ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ
ÌÏÃÚÀ ÏŸ _U·ÀÓŸ ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ‡‰ÕÈŸ ÆÔÓÕ‡À
Æ‡iÀ ÓÃÏŸÚÀ ÈÓÕÏŸÚÀ Ï»Ÿ
ÌÓ«¯
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ¯‡ÃtÀ˙ŸÈœ ÂŸ ÁaÃzÃ÷ŸÈœ ÂŸ _UaÀ˙ŸÈœ
ÏlÀ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‰lŒÚÃ ˙ŸÈœ ÂŸ ¯cÀ ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‡rÕÃ ˙ŸÈœ ÂŸ
Æ‡»‰ _ÈXaŸ ‡÷ER
À cŸ dÓÕ÷Ÿ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

∫‰·Â˘ ˙·˘·¸ ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ

∫‰·Â˘ ˙·˘·¸

‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀ ÔÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ

˛˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ

˛‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ ‡lÀÚÕ ÏŸ

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

‡˙ÀÓÀÁ¤Œ ÂŸ ‡˙ÀÁÀaŸ÷Ÿz‹ ‡˙TÈ
À ÷œÂŸ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ ÔTÈÓœ‡⁄cÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

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

‡iÀ ÓÃ÷Ÿ ÔÓœ ‡aU
À ‡ÓÀÏÀ÷Ÿ ‡‰ÕÈŸ
Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÂŸ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ Ì«Ï÷À ‰◊ŒÚ⁄ ÈÃ ‡»‰ ¨ÂÈÓ«¯
À ÓŸaœ ˛Ì«ÏgÀ‰Ã

∫‰·Â˘ ˙·˘·¸

Ì«Ï÷À ‰◊Œ›Ú
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ
ÆÔÓÕ‡À

.205 ' ראה עמ:קדיש יתום
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Æ“Ï„‚È” Â‡ “ÌÏÂÚ ÔÂ„‡” ¯È˘Ï ÌÈ‚‰Â

Æ‡T·Ÿœ ¯ÈˆœÈŸ ÏkÀ ÌWËŒaŸ
Æ‡TOœ «Ó÷Ÿ _ÏŒÓŒ ÈÊÃ ‡⁄
Æ‡T« _¿ÓŸÈœ «c·ÃÏŸ
Æ‰T‡ÀÙŸ˙œaŸ ‰ÈŒ ‰ŸÈœ ‡»‰ÂŸ
Æ‰TÈaœÁŸ‰ÃÏŸ «Ï ÏÈ÷œÓŸ‰ÃÏŸ
Æ‰T◊Ÿnœ‰ÃÂŸ Ê›Ú‰À «ÏÂŸ
Æ‰TˆÀ ˙ÚÕ aŸ ÈÏœ·ŸÁŒ ¯»ˆÂŸ
Æ‡TO‡Œ Ì«ÈaŸ ÈÒ«k
œ ˙À ÓŸ
Æ‰TÈÚœ ‡ÀÂŸ Ô÷È
Ã ‡œ ˙ÚÕ aŸ

Æ‡TÈ‡œ ‡¿ÂŸ ÈÏœ ‰Â‰È
Æ«˙»‡ÈˆœÓŸ Ï‡Œ ˙ÚÕ ÔÈ‡ÕÂŸ ‡ˆÀÓŸœ
Æ«˙»cÁŸ‡ÃÏŸ Û«Ò ÔÈ‡Õ Ì‚Ã ÂŸ ÌÏÀÚŸ Œ
Æ«˙gHO
À
ÂÈÏÀ‡Õ _]Ú⁄ Ã ‡¿
Æ«˙È÷‡V
œ ÏŸ ˙È÷‡V
œ
ÔÈ‡ÕÂŸ Ô«÷‡X
Æ«˙»ÎÏŸÓ»Ã «˙lH
À ‚Ÿ ‰W«È
Æ«zY‡ÃÙŸ˙œÂŸ «˙lÀ‚‹ÒŸ È÷ÕŸ ‡Ã
Æ«˙»Ó
À zŸ ˙‡Œ ËÈaœÓ»Ã ‡È·œÀ
Æ«˙ÈaÕ ÔÓÃ‡¤Œ «‡È·œŸ „ÈÃ ÏÚÃ
Æ«˙Ï»Ê
À ÏŸ ÌÈÓœÏ«Ú
À ÏŸ «˙cÀ
Æ«˙ÓEK
À aŸ ¯·ÀcÀ Û«ÒÏŸ ËÈaœÓÃ
Æ«˙ÚÀ ÷X
Ÿ kŸ ÚT Ú÷T
À ÏŸ Ô˙«
Õ
Æ«˙Ú»÷
À ÈŸ ıL ÈkÕÁÃÓŸ ˙«cÙŸÏœ

Æ«˙lÀ‰œzŸ Ì÷Õ „ÚÃ ÈBÚ⁄ _»¯aÀ

¨_ÏÃÓÀ ¯÷Œ‡⁄ ÌÏ«Ú
À Ô«„‡⁄
¨Ï›k «ˆÙŸÁŒ·Ÿ ‰◊ÀÚ⁄ Ã ˙ÚÕ ÏŸ
¨Ï›k‰Ã ˙«ÏÎŸkœ ÈVÁ⁄‡ÃÂŸ
¨‰ÂŒ ›‰ ‡»‰ÂŸ ‰ÈÀ ‰À ‡»‰ÂŸ
¨Èœ ÷Õ ÔÈ‡ÕÂŸ „ÁÀ‡Œ ‡»‰ÂŸ
¨˙ÈÏœÎŸ˙Ã ÈÏœaŸ ˙È÷‡V
œ
ÈÏœaŸ
¨ÈÏœ‡⁄›b ÈÁÃÂŸ ÈÏœ‡Õ ‡»‰ÂŸ
¨ÈÏœ Ò«Ó»À Èqœœ ‡»‰ÂŸ
¨ÈÁ»¯
œ „ÈNÙŸ‡Ã «„ÈÀ aŸ
¨È˙œiÀ Âœ bŸ ÈÁ»¯
œ ÌÚœ ÂŸ
¨ÁaÃzÃ÷ŸÈœ ÂŸ ÈÁÃ ÌÈ‰¿
œ ‡¤ ÏcÃ ‚Ÿ Èœ
¨«„»ÁÈœ kŸ „ÈÁœÈÀ ÔÈ‡ÕÂŸ „ÁÀ‡Œ
¨Û»‚ «È‡ÕÂŸ Û»b‰Ã ˙»ÓcŸ «Ï ÔÈ‡Õ
¨‡T·Ÿœ ¯÷Œ‡⁄ ¯·ÀcÀ ÏÎÀÏŸ Ô«ÓEK
¯ˆ«
À ÏÎÀÂŸ ¨ÌÏ«Ú
À Ô«„‡⁄ «p‰œ
Ï‡Œ «˙ÀŸ «˙‡»·
À Ÿ ÚÙÃ÷Œ
¨„«Ú ‰÷Œ›ÓkŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ aŸ ÌJ ‡¿
¨Ï‡Õ «nÚÃ ÏŸ Ô˙ÃÀ ˙ÓŒ‡¤ ˙U«z
¯ÈÓœÈÀ ‡¿ÂŸ Ï‡Õ‰À ÛÈÏœÁ⁄ÈÃ ‡¿
¨»ÈV˙ÀÒŸ ÚB«È
Ã ÂŸ ‰Ù«ˆ
Œ
Õ
¨«ÏÚÀ ÙŸÓœkŸ „ÒŒÁŒ ÷È‡œÏŸ ÏÓ«b
¨»ÁÈ
Õ ÷œÓŸ ÔÈÓœÈÀ ıLÏŸ ÁÏÃ÷ŸÈœ
¨«cÒŸÁÃ ·]aŸ Ï‡Õ ‰iŒ ÁÃÈŸ ÌÈ˙œÓÕ

.107-106 ' לביאור ולדיון בשני פיוטים אלה ראה עמ:יגדל/אדון עולם
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תפילת שחרית :אחת משלוש התפילות הקבועות הנאמרות בכל יום ]בצד מנחה וערבית[,
והיא הארוכה והמורכבת שבהן .בימות החול ניתן לומר את תפילת העמידה  -שהיא עיקרה
של תפילת שחרית  -משעה שהשמש מתחילה בזריחתה ]ובשעת הדחק אף קודם לכן[ ,אך
ביום השבת נהוג לאחר את תפילת שחרית בשל מנוחת היום .סוף זמן התפילה הוא סמוך
לשליש היום .תפילת שחרית נוסדה בתקופת הבית השני במקביל לקרבן התמיד ,שהוקרב
במקדש בכל בוקר ]במדבר כח ,ד[ .האגדה ראתה את אברהם אבינו כמי שהתקין תפילה זו
]תלמוד בבלי ,ברכות כו ע"ב[ .גרעינה של תפילת שחרית מורכב ]בכל יום[ משתי יחידות :קריאת
שמע וברכותיה ותפילת העמידה ,אך נוספו עליהן ,לפניהן ולאחריהן ,קטעים נוספים ,שהם
לעיתים ארוכים מאוד .במסגרת תפילת שחרית של שבת גם קוראים בתורה ומפטירים בספרי
הנביאים .תפילת שחרית של שבת ניתנת לפי זה לחלוקה כללית לחמש יחידות אלה] :א[ ברכות
שעניינן תחילת היום וקטעי לימוד מן המקרא ומספרות חז"ל ,שרבים מהם עוסקים בנושא
הקרבנות; ]ב[ מזמורי תהלים וקטעי מקרא חגיגיים אחרים; ]ג[ קריאת שמע וברכותיה; ]ד[
תפילת העמידה ]בלחש וחזרת החזן[; ]ה[ קריאת התורה וההפטרה .כל אחת מחמש היחידות
ניתנת לחלוקת מישנה ,כמפורט להלן בביאור .בין יחידה ליחידה ]להוציא בין קריאת שמע
לעמידה[ נאמר קדיש ,המשמש כחוליית מעבר ביניהן .בתפילת שחרית פותחים המתפללים
את יומם והיא משמשת להם הן כמעבר מן הלילה אל היום ,והן  -ביום חול  -כשעה שהם
מקדישים להכנה רוחנית ,בתפילה ובלימוד ,לקראת יום המעשה .ביום השבת התפילה חגיגית
יותר מזו של ימות החול ,ואף ארוכה ממנה ,ותורמת באווירתה ובתכניה לעיצוב אופיו המקודש
של יום השבת.
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˙¯Á˘‰ ˙ÏÈÙ
∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ˙ÒÎ‰ ˙È·Ï ÌÈÒÎ˘Î

ÆÏ‡T
Õ ◊ŸÈœ ^È˙Œ›kŸ÷ŸÓœ ¨·SÚ⁄ ÈÃ ^ÈÏŒ‰À›‡ »·›h ‰ÓÃ

במדבר כד ,ה

¨^˙ÈŒ·Õ ‡«·‡À ^cŸ ÒŸÁÃ ·]aŸ Èœ ‡⁄ÂÃ

תהלים ה ,ח

Æ^˙Œ‡Y
À Èœ aŸ ^÷EJ
Ÿ
ÏÎÈÃ‰Õ Ï‡Œ ‰ÂŒ Á⁄zÃ÷Ÿ‡Œ
Æ^C«·kŸ ÔkÃ÷ŸÓœ Ì«˜Ó»Ÿ ^˙ÈŒaÕ Ô«ÚÓŸ Èzœ·Ÿ‰Ã‡À ¨‰Â‰È
ÆÈ◊œ› Ú ‰Â‰È ÈÕ ÙŸÏœ ‰ÎY
À ·Ÿ‡Œ ¨‰ÚT
À ÎŸ‡ŒÂŸ ‰ÂŒ Á⁄zÃ÷Ÿ‡Œ Èœ ‡⁄ÂÃ
¨Ô«ˆT ˙ÚÕ ‰Â‰È ^ÏŸ È˙œlÀÙœ˙Ÿ Èœ ‡⁄ÂÃ

תהלים כו ,ח
בעקבות תהלים צה ,ו
תהלים סט ,יד

¿Æ^ÚŒ ÷ŸÈœ ˙ÓŒ‡¤aŒ Èœ Õ Ú⁄ ¨^cŒ ÒŸÁÃ ·TaŸ ÌÈ‰
œ ‡¤

∞ אהליך ,משכנתיך :חז"ל דרשו מילים אלו כמכוונות אל בתי הכנסת ובתי המדרש .ברב חסדך :כדי להודות על
חסדך הרב .ביראתך :מתוך היראה שאני ירא אותך .אברכה :אכרע ברך .עת רצון :בשעה הראויה והמתאימה
לקבלת התפילה .באמת ישעך :בישועה אמיתית וקיימת.

תפילת השחר :כאן נפתחת היחידה הראשונה של תפילת שחרית של שבת ,והיא עצמה מורכבת
מיחידות-מישנה רבות .יחידה זו נתהוותה בהדרגה במהלך תקופת הגאונים ובימי הביניים ,ורק חלק
קטן ממנה היה קיים כבר בתקופת חז"ל .חלקים ניכרים מיחידה זו היו בראשיתם רק מנהגם של יחידים,
ועד היום נהוג במקומות רבים שהיא נאמרת ביחידות בידי כל מתפלל ,אות ועדות למוצאה בתפילת
הפרט .מיבנה היחידה הוא מורכב ביותר ]ויש בו שינויים רבים בין מנהג למנהג[ ,אך ניתן לזהות בה
ברכות שעניינן הודאה על חיי היומיום ,דברי עיון ובעיקר קטעי לימוד מן התורה ומספרות חז"ל העוסקים
בעבודת הקרבנות.
מה טבו :מאז ימי הגאונים נאמרת עם הכניסה לבית הכנסת לתפילת שחרית קבוצה של פסוקים,
המדברים בשבח מקום התפילה ובמעלתה של התפילה .הפסוק שבברכת בלעם" ,מה טובו אהליך יעקב",
נדרש בספרות חז"ל ]כגון בתלמוד בבלי ,סנהדרין קה ע"ב[ כמדבר על בתי הכנסת ובתי המדרש ,ומכאן
קישורו לענייננו .הופעת התיבה "ואני" בראש חלק מן הפסוקים האחרים מאגדת אותם לכלל קבוצה
בעלת אופי ספרותי אחיד.
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˙ÈÏË· ˙ÂÙËÚ˙‰
∫¯ÓÂ‡Â Â„È· ˙ÈÏË‰ ˙‡ ÊÁÂ‡ ÏÏÙ˙Ó‰
‰„ÈÓÚ

‡„¨
› ÓŸ zÀÏA
¿Ÿ bÀ È‰
Ã ‡¤ ‰Â‰È ¨‰Â‰È ˙‡Œ È÷œÙŸÃ ÈÎY
œ aÀ

תהלים קד ,א-ב

Æ‰ÚÈX
À ÈŸ kÃ ÌÈœ ÓÃ÷À ‰Ë«
Œ ¨‰ÓÀÏŸrÃkÃ ¯«‡ ‰ËŒ›Ú ÆzÀ÷Ÿ·ÀÏÀ ¯@‰ÀÂŸ „«‰
∫¯ÓÂÏÂ ÛÈÒÂ‰Ï ÌÈ‚‰Â ˘ÈÂ

‡»‰ _ÈXaŸ ‡÷ER
À
„»ÁÈœ Ì÷ÕÏŸ

˙¯‚∫ÌÂ

»„ÁÕÈÃ ÏŸ ¨»ÓÈÁY
œ »ÏÈÁE
»÷œ aœ ¨dÈzÕÈŸÎœ
Ÿ

˙‡ „ÁÈÈÏ ¨‰·‰‡·Â ‰‡¯È· ¨Â˙ÈÎ˘Â

ÌÈÏœ÷Ÿ ‡@»ÁÈœ aŸ ‰¢Â· ‰¢È Ì÷Õ

˘ÌÏ˘ „ÂÁÈÈ· ‰“Â ˛Ì˘¸ · ‰“È Ì

ÆÏ‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ Ì÷ÕaŸ

·˘ÆÏ‡¯˘È ÏÎ Ì

‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ „ÂÁÈ Ì˘Ï

»Ÿ ÈU·À‡Õ Á¢ÓY
Ã È˙œÓÀ÷Ÿœ ÛhÕÚÃ ˙Ÿzœ ÔkÕ Æ˙ÈˆÈœvœaÃ ÛhÕÚÃ ˙ŸÓœ ÈÈV
œ ‰⁄
»÷¯«‡aŸ ÈAÈ‚œ ‰¢ÒÀ
∞ עטה אור :מתכסה ,מתעטף באור .שלמה :שמלה .נוטה :פורש ,מותח .כיריעה :כאהל ]שבתוכו שרוי כבוד ה'[.
∞ ציצית :כאן הכוונה לטלית שבארבע קצותיה קשורות הציציות .רמ"ח אברי ושס"ה גידי :לפי מסורת חז"ל ]מדרש
תנחומא ,כי תצא ,ב ועוד[ יש בגוף האדם  248אברים ו 365-גידים ,המכוונים בין השאר כנגד =] 613תרי"ג[ המצוות
שנצטוו בהן ישראל.

התעטפות בטלית :המתפללים הנשואים ]ובמנהגים רבים גם רווקים או נערים מעל גיל שלוש עשרה[

עטופים בטלית משך כל תפילת שחרית ומוסף .טכס ההתעטפות בטלית נעשה לעיתים עוד בבית ,או
אף קודם לכניסה אל מקום התפילה .עיקר המצוה להתעטף בטלית הוא כדי לקיים את צו התורה להטיל
ציצית בכל בגדיו של אדם שיש להם ארבע כנפות ]במדבר טו ,לז-מא ]וראה עמ'  ,[[176ועל כן לשון
הברכה מזכיר מפורשות את הציצית דווקא .טכס ההתעטפות בטלית ,כפי שהוא בסידור התפילה,
הושפע ממחשבת הקבלה ,שראתה בו סמל לכניסת המתפלל אל תחת כנפי השכינה ואות לקרבה מיוחדת
אל ה' .בשל כך מוסיפים לפני הברכה ולאחריה פסוקים ,שעניינם בלבוש האורה של ה' ובאדם החוסה
בצילו ,וכן קטע תחינה ברוח תורת הקבלה.
לשם יחוד וכו' :נוסחה הנאמרת בהקשרים שונים לפני ברכה על קיום מצוה .נוסחה זו נולדה בחוגי
המקובלים ולאור תורתם .לפי תורה זו יש בכוחה של כל מצוה ,שעושה האדם מתוך כוונה אמיתית,
להשפיע על מערכת הקשרים שבין הספירות ,המרכיבות את עולם האלהות ,ולהביא לאיחודן .איחוד
זה הוא שמאפשר את זרימת השפע האלהי ממקורו העליון אל העולם החומרי .יש להעיר כי כמה מן
הפוסקים הסתייגו מאמירת "לשם יחוד" ,ועל כן יש הרבה נוסחים שאינם כוללים יחידה זו.
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‰kŒÊŸ ‡Œ _kÃ ¨‰fŒ ‰Ã ÌÏ«Ú
À aÀ ˙ÈlœËÃaŸ ‰qŒkÃ˙ŸÓœ Èœ ‡⁄÷Œ Ì÷ÕÎ»Ÿ Æ‚¢ÈY
Ã zÃ ‰Ï«Ú
À ‰À ˙ÈˆÈœvœ‰Ã
À ÏÀ ‰‡ÀÀ ˙ÈlœËÃÏ»
Ÿ ÔÀ aUE
À ‡J»ÏÁ⁄ÏÃ
˙ÈˆÈœˆœ ˙ÂÃ ˆŸÓœ ÈBÈŸ ÏÚÃ ÂŸ ÆÔCÚÕ Ô‚Ã aŸ ‡aÀ‰Ã ÌÏ«Ú
‰ÈÀÙŒÀ kŸ ◊]ÙŸzœ ˙ÈlœhÃ‰ÃÂŸ ÆÌÈ«ˆÈ
œ Áœ‰Ã ÔÓœ È˙œlÀÙœ˙»Ÿ È˙œÓÀ÷Ÿœ ÂŸ ÈÁ»¯
œ È÷œÙŸÃ ÏˆÕpÀ zœ
 יא,דברים לב

ÆÛÁU
Õ ÈŸ ÂÈÏÀÊ«b
À ÏÚÃ «pN ¯ÈÚœ ÈÀ ¯÷ŒŒ kŸ ¨ÌÏÈÕvœ˙ÃÂŸ Ì‰ÈŒÏÕÚ⁄

ÏÎÀaŸ ‰ÈÀzœÓŸiN
Ã »l‡œkŸ ¨‡»‰ _»¯aÀ ÷«„wÀ‰Ã ÈÕ ÙŸÏœ ˙ÈˆÈœˆœ ˙ÂÃ ˆŸÓœ ‰·»÷
À Á⁄ ‡‰Õ˙»Ÿ
Æ‰ÏÀÒŒ ÔÓÕ‡À ¨daÀ ˙«È»ÏzŸ‰Ã ˙ ÂˆŸÓœ ‚¢ÈY
Ã ˙ÃÂŸ ‰ÈÀ˙«
Œ eÀ ÎÃÂŸ ‰ÈM»cOD
À
ÂŸ ‰ÈÀËT
Œ tŸ
∫Í¯·ÓÂ Â˘‡¯ ÏÚÓ ˙ÈÏË‰ ˙‡ ˘¯ÂÙ ÏÏÙ˙Ó‰

¨ÌÏ«Ú
À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰¿
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
Æ˙ÈˆÈœvœaÃ ÛhÕÚÃ ˙Ÿ‰œÏŸ »eÀ ˆœÂŸ ÂÈ˙À ÂˆŸÓœaŸ »÷ÀcN
Ÿ ¯÷Œ‡⁄
∫¯ÓÂ‡Â ˙ÈÏË· ÂÙÂ‚ ·Â¯Â Â˘‡¯ ˙‡ ÛËÂÚ ÏÏÙ˙Ó‰
יא- ח,תהלים לו

ÆÔ»ÈÒÀÁ¤ÈŒ ^ÈÙŒÀ kŸ ÏˆÕaŸ Ì@‡À ÈÕ ·»Ÿ ¨ÌÈ‰¿
œ ‡¤ ^cŸ ÒŸÁÃ ¯JiÀ ‰ÓÃ
ÆÌL÷Ÿ˙Ã ^È@
Œ Ú⁄ ÏÁÃÃ ÂŸ ^˙ÈŒaÕ Ô÷ŒcŒ Óœ Ô‹ÈÂY
Ÿ Èœ
Æ¯«‡ ‰‡Y
Œ œ ^Y«‡aŸ ¨ÌÈiœ ÁÃ ¯«˜ÓŸ ^nŸÚœ Èkœ
‰·È˘È

Æ·ÏÕ ÈV÷ŸÈœ ÏŸ ^˙JE
Ÿ ˆœÂŸ ^ÈÚE
Œ ›ÈÏŸ ^cŸ ÒŸÁÃ _› ÷ÓŸ

‰¯È‡˘‰Ï ÌÈ‚‰Â ÌÈ¯Á‡Â ¨‰ÏÈÙ˙‰ ÔÓÊ ÏÎ Í˘Ó· ˙ÈÏË· Ì‰È˘‡¯ ˙‡ ˙ÂÒÎÏ ÌÈ‚‰Â ˘È
Æ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙· ÔÂ‚Î ÌÈ„Á‡ ÌÈÚË˜· Ì‰È˘‡¯ ˙‡ ‰· ˙ÂÒÎÏ Â‡ ¨Ì‰ÈÙ˙Î ÏÚ ˙ÏËÂÓ

 אך כשמוסיפים לה את שמונת החוטים שבכל ציצית ואת חמשת.600  מילת "ציצית" בגימטריא היא:העולה תרי"ג
 כדי לרמוז שהציצית מגנה על כל גופו של, כמניין אברי הגבר וגידיו,613- יגיע החשבון ל,הקשרים שבהם הם קשורים
 פרשת, החלוק של רבותינו[ הלקוח מעולם הקבלה ]ספר הזהר: מונח ארמי ]בעברית: חלוקא דרבנן.המתעטף בה
. לפי מחשבת הקבלה, כוחות הרע והטומאה: החיצונים. והכוונה ללבושם של הצדיקים בעולם הבא,[ סו ע"א,נח
 מצוות: תרי"ג מצות התלויות בה. ההקפדה על כל פרטיה, דיוקיה: דקדוקיה. נחשבת: חשובה. יגן, ישמור:יעיר
.[ לט,ציצית באה להזכיר לאדם את כל המצוות כולן ]לפי במדבר טו
 נחל: נחל עדניך.[ שמן טוב ]והכוונה לשפע רוחני: דשן. הגנה, ימצאו מחסה: יחסיון. נעלה, רב ערך:∞ יקר
. קרב את חסדך, הטה: משך חסדך. נזכה לחיים: נראה אור.שמימיו ערבים ומבושמים
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‡˙ Æ˘ÁÏ· ÌÈÏÏÙ˙Ó‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÌÈ‡·‰ ÌÈÚË˜‰ ÏÎ

¨_ÏÃÓÀ ¯÷Œ‡⁄ ÌÏ«Ú
À Ô«„‡⁄

Æ‡T·Ÿœ ¯ÈˆœÈŸ ÏkÀ ÌWËŒaŸ

¨Ï›k «ˆÙŸÁŒ·Ÿ ‰◊ÀÚ⁄ Ã ˙ÚÕ ÏŸ

Æ‡TOœ «Ó÷Ÿ _ÏŒÓŒ ÈÊÃ ‡⁄

¨Ï›k‰Ã ˙«ÏÎŸkœ ÈVÁ⁄‡ÃÂŸ

Æ‡T« _¿ÓŸÈœ «c·ÃÏŸ

¨‰ÂŒ ›‰ ‡»‰ÂŸ ‰ÈÀ ‰À ‡»‰ÂŸ

Æ‰T‡ÀÙŸ˙œaŸ ‰ÈŒ ‰ŸÈœ ‡»‰ÂŸ

¨Èœ ÷Õ ÔÈ‡ÕÂŸ „ÁÀ‡Œ ‡»‰ÂŸ

Æ‰TÈaœÁŸ‰ÃÏŸ «Ï ÏÈ÷œÓŸ‰ÃÏŸ

¨˙ÈÏœÎŸ˙Ã ÈÏœaŸ ˙È÷‡V
œ
ÈÏœaŸ

Æ‰T◊Ÿnœ‰ÃÂŸ Ê› Ú‰À «ÏÂŸ

¨ÈÏœ‡⁄›b ÈÁÃÂŸ ÈÏœ‡Õ ‡»‰ÂŸ

Æ‰TˆÀ ˙ÚÕ aŸ ÈÏœ·ŸÁŒ ¯»ˆÂŸ

¨ÈÏœ Ò«Ó»À Èqœœ ‡»‰ÂŸ

Æ‡TO‡Œ Ì«ÈaŸ ÈÒ«k
œ ˙À ÓŸ

¯»¨ÈÁ
œ „ÈNÙŸ‡Ã «„ÈÀ aŸ

Æ‰TÈÚœ ‡ÀÂŸ Ô÷È
Ã ‡œ ˙ÚÕ aŸ

¯»¨È˙œiÀ Âœ bŸ ÈÁ
œ ÌÚœ ÂŸ

Æ‡TÈ‡œ ‡¿ÂŸ ÈÏœ ‰Â‰È

∞ יציר :יצור ,בריה .לעת נעשה בחפצו כל :משעה שנברא העולם ברצונו .ואחרי ככלות הכל :לאחר שתכלה
מציאותו של העולם הנברא .נורא :כינוי לקב"ה ,שמשמעו :מטיל יראה .להמשיל לו :להידמות לו .להחבירה :להיות
לו לחבר ,להיות כמוהו .תכלית :סוף .המשרה :השלטון .חי גאלי :חי ]כינוי לה' הקיים לנצח[ שהוא גם הגואל
אותי .צור חבלי :המחסה שאליו אני נמלט בשעת כאב .נסי ומנוס לי :הוא דגלי ]המראה לי את הדרך[ ואליו אנוס,
אברח .מנת כוסי :גורלי ,מה שנופל בחלקי .ואעירה :וכשאתעורר משנתי .ועם רוחי גויתי :ועם רוחי ]אני מפקיד
בידו[ גם את גופי.

אדון עולם :פיוט שנכלל בסידור התפילה מאז המאה הט"ו ,ואשר נתחבר ככל הנראה במאות הי"ב-
י"ג ]ויוחס ,אם כי ללא הוכחה ,למשורר בן ספרד ,ר' שלמה אבן גבירול[ .זה שיר הלל המדבר במעלותיו
של הבורא ,והוא מורכב מעשרה טורים חרוזים ,השקולים במקצב מדויק ]בכל טור ארבע צלעיות הבנויות
מהברה קצרה שלאחריה שלוש הברות ארוכות"ְ :ו-הוא-א-חד ְ /ו-אין-ש-ני  /ל ְ-המ-שיל-לו  /ל ְ-
הח-בי-רה" וכן הלאה[ .בנוסחים שונים נוספו לפיוט טורים נוספים ]כגון "במקדשו תגל נפשי  /משיחנו
ישלח מהרה  /ואז נשיר בבית קדשי  /אמן אמן שֵם הנורא"[ אבל הם לא היו בו במקורו .על פי סיום
הפיוט נראה שהוא נתחבר במטרה להיאמר עם ערב ,לפני השינה ,אך חביבותו הביאה לכך שהוא נאמר
גם בבקרים] .וכן בליל שבת .ראה עמ' [.100
106

˘˙·˘Ï ˙È¯Á

¿¨ÁaÃzÃ÷ŸÈœ ÂŸ ÈÁÃ ÌÈ‰
œ ‡¤ ÏcÃ ‚Ÿ Èœ

Æ«˙»‡ÈˆœÓŸ Ï‡Œ ˙ÚÕ ÔÈ‡ÕÂŸ ‡ˆÀÓŸœ

¨«„»ÁÈœ kŸ „ÈÁœÈÀ ÔÈ‡ÕÂŸ „ÁÀ‡Œ

Æ«˙»cÁŸ‡ÃÏŸ Û«Ò ÔÈ‡Õ Ì‚Ã ÂŸ ÌÏÀÚŸ Œ

¨Û»‚ «È‡ÕÂŸ Û»b‰Ã ˙»ÓcŸ «Ï ÔÈ‡Õ
¨‡T·Ÿœ ¯÷Œ‡⁄ ¯·ÀcÀ ÏÎÀÏŸ Ô«ÓEK
¯ˆ«
À ÏÎÀÂŸ ¨ÌÏ«Ú
À Ô«„‡⁄ «p‰œ
·»‡˙« Ï‡Œ «˙ÀŸ
À Ÿ ÚÙÃ÷Œ
¨„«Ú ‰÷Œ›ÓkŸ Ï‡T
¿‡ Õ ◊ŸÈœ aŸ ÌJ

Æ«˙gHO
À
¿‡ ÂÈÏÀ‡Õ _]Ú⁄ Ã
Æ«˙È÷‡V
œ ÏŸ ˙È÷‡V
œ
ÔÈ‡ÕÂŸ Ô«÷‡X
Æ«˙»ÎÏŸÓ»Ã «˙lH
À ‚Ÿ ‰W«È
Æ«zY‡ÃÙŸ˙œÂŸ «˙lÀ‚‹ÒŸ È÷ÕŸ ‡Ã
Æ«˙»Ó
À zŸ ˙‡Œ ËÈaœÓ»Ã ‡È·œÀ

¨Ï‡Õ «nÚÃ ÏŸ Ô˙ÃÀ ˙ÓŒ‡¤ ˙U«z

Æ«˙ÈaÕ ÔÓÃ‡¤Œ «‡È·œŸ „ÈÃ ÏÚÃ

¿‡ ¯ÈÓœÈÀ ‡¿ÂŸ Ï‡Õ‰À ÛÈÏœÁ⁄ÈÃ

Æ«˙Ï»Ê
À ÏŸ ÌÈÓœÏ«Ú
À ÏŸ «˙cÀ

¨»ÈV˙ÀÒŸ ÚB«È
ˆ«Ã ÂŸ ‰Ù
Œ

Æ«˙ÓEK
À aŸ ¯·ÀcÀ Û«ÒÏŸ ËÈaœÓÃ

∞ יגדל :יתגדל ]שמו[ .ואין עת אל מציאותו :מציאותו אינה מוגבלת בזמן ,והוא קיים מאז ולעולם .אחד ואין
יחיד וכו' :הוא אחד במינו ואין עוד מי שדומה לו בתכונותיו .ועוד :בעוד שכל עצם מורכב מחלקים שונים ,מהותו
היא אחת ושלמה ואחדותו לא ניתנת לחלוקה בשום צורה שהיא .נעלם :נעלם מעיני כל חי .לא נערך :לא נוכל
להעריך ,לקבוע מידה ואומדן .אין ראשית לראשיתו :לא ניתן להגדיר את ראשיתו בהגדרה של זמן .יורה :יוכיח,
ידגים .שפע נבואתו :הנבואה השופעת מן האל כדרך שהמים שופעים מן המעיין .אנשי סגלתו :הנביאים המצטיינים
במעלות מיוחדות .מביט את תמונתו :משיג בתודעתו את מהות ה' ]במדבר יב ,ח[ .נאמן ביתו :משה ]במדבר יב,
ז[ .דתו :התורה .לזולתו :לעם אחר .מביט לסוף דבר בקדמתו :יודע מראש את כל שעתיד להתרחש.

יגדל :פיוט שנתחבר ,ככל הנראה ,באיטליה של המאה הי"ג-י"ד ]ומקובל לראות בדניאל בן יהודה דיין
מרומא את מחברו[ .בתוכנו הוא עיבוד שירי-חופשי של שלושה עשר עיקרי האמונה ,כפי שניסח אותם
במאה השתים-עשרה הרמב"ם ,כגון האמונה בקדמותו של ה' ]טור  ,[4במעמדה המיוחד של נבואת
משה ]טור  ,[7בביאת המשיח ]טור  [12ובתחיית המתים ]טור  .[13אל סידורי התפילה נכנס הפיוט רק
במאה הט"ו .הוא בנוי משלושה עשרה טורים חרוזים ושקולים במקצב מדויק ]שתי הברות ארוכות,
ולאחריהן הברה קצרה ושלוש הברות ארוכות ,ועוד הברה קצרה ושלוש הברות ארוכות" :א-חד ְ /ו-
אין-י-חיד  /כְּ-י-חו-דו" וכן הלאה[ .בנוסחים שונים התוספו לפיוט טורים נוספים" :אלה שלוש עשרה
לעיקרים  /הן הן יסוד דת ותורתו  /תורת משה אמת ונבואתו  /ברוך עדי עד שם תהילתו" ,אך נראה
שאין הם מקוריים לו .האר"י התנגד לאמירת הפיוט ,כיוון שלא ראה בעין יפה את קביעתם של עיקרי
אמונה ,ועל כן חסר הפיוט מסידורים ההולכים בנאמנות אחר תורתו של האר"י .הפיוט נאמר במנהגים
אחדים גם בליל שבת ]ראה עמ' .[100
107

˘˙·˘Ï ˙È¯Á

¨«ÏÚÀ ÙŸÓœkŸ „ÒŒÁŒ ÷È‡œÏŸ ÏÓ«b
Õ

Æ«˙ÚÀ ÷X
Ÿ kŸ ÚT Ú÷T
À ÏŸ Ô˙«
Õ

¨»ÁÈ
Õ ÷œÓŸ ÔÈÓœÈÀ ıLÏŸ ÁÏÃ÷ŸÈœ

÷»Æ«˙Ú
À ÈŸ ıL ÈkÕÁÃÓŸ ˙«cÙŸÏœ

¨«cÒŸÁÃ ·]aŸ Ï‡Õ ‰iŒ ÁÃÈŸ ÌÈ˙œÓÕ

Æ«˙lÀ‰œzŸ Ì÷Õ „ÚÃ ÈBÚ⁄ _»¯aÀ

·¯‰¯Â˙‰ ˙ÂÎ

¨ÌÏ«Ú
¿À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
Æ‰T«˙ ÈV·D
«˙Ÿ aŸ ˜›ÒÚ⁄ ÏÃ »eÀ ˆœÂŸ ÂÈ
À ˆŸÓœaŸ »÷ÀcN
Ÿ ¯÷Œ‡⁄
˙«^˙T
Ÿ
¿ÈV·Ÿcœ ˙‡Œ ¨»È‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨‡À ·WÚ⁄ ‰ÃÂŸ
¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙ÈaÕ ^nŸÚÃ ˙«iÙœ·»Ÿ »ÈÙœaŸ
Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙ÈaÕ ^nŸÚÃ È‡ÕˆÀ‡¤ˆŒÂŸ »È‡ÕˆÀ‡¤ˆŒ È‡ÕˆÀ‡¤ˆŒÂŸ »È‡ÕˆÀ‡¤ˆŒÂŸ »ÁŸÃ ‡⁄ ‰ÈŒ‰Ÿœ ÂŸ
˙«ÆdÓÀ÷ŸÏœ ^˙T
Ÿ
ÈBÓ«Ï
Ÿ ÂŸ ^ÓŒ÷Ÿ ÈÚE«È
‹Õ »lÀk
ÆÏ‡T
Õ ◊ŸÈœ «nÚÃ ÏŸ ‰T«z „nÕÏÃÓŸ‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
¨ÌÏ«Ú
¿À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
Æ«˙T«z ˙‡Œ »ÏÀ Ô˙ÃÀ ÂŸ ÌÈnœÚÃ ‰À ÏkÀÓœ »aÀ ¯ÁÃaÀ ¯÷Œ‡⁄
Æ‰T«z‰Ã Ô˙«
Õ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

כמפעלו :לפי מעשיו ופעולותיו .כרשעתו :על פי מעשיו הרעים .קץ ימין :אחרית הימים.

∞

והערב :והמתק.

ברכות התורה ולימוד תורה :בתקופת האמוראים נקבע ]תלמוד בבלי ,קידושין ל ע"א[ שצריך אדם
ללמוד בכל יום לפחות קטע אחד מן המקרא ,קטע מן המשנה וקטע מן התלמוד ,וזאת כדי להדגיש את
חשיבות לימוד התורה ]שבכתב ושבעל פה[ בחיי האדם .על כן נקבע בימי הגאונים לפתוח כל יום
בלימוד של שלושה קטעים מן המקורות הנזכרים ,והקדימו להם שתי ברכות על מצוות לימוד תורה.
ברכות אלה מובאות בתלמוד הבבלי ]ברכות יא ע"ב[ מפי שלושה חכמים שונים .הברכה השנייה משמשת
גם דרך קבע כברכה הנאמרת לפני קריאת התורה בציבור ]להלן ,עמ'  .[220להלן ,עמ'  117ואילך ,מצוי
מחזור נוסף ,ארוך יותר ,של קטעי לימוד הבנוי בדגם דומה.
108

˘˙·˘Ï ˙È¯Á

‰¯Â˙ „ÂÓÈÏ
במדבר ו ,כב-כז

∫¯›Ó‡lÕ ‰÷Œ›Ó Ï‡Œ ‰Â‰È ¯aA
Õ ÈŸ ÂÃ
∫¯›Ó‡ÏÕ ÂÈÀ aÀ Ï‡ŒÂŸ Ô]‰⁄‡Ã Ï‡Œ ¯aÕcÃ
∫Ì‰ŒÏÀ ¯«Ó‡À ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÈÕ aŸ ˙‡Œ »ÎY·À˙Ÿ ‰›k
Æ^WÓŸ÷ŸÈœ ÂŸ ‰Â‰È ^ÎW
Ÿ ·ÀÈŸ
ÆjÀpŒ ÁÈ
‹ Âœ ^ÈÏŒ‡Õ ÂÈÀ tÀ ‰Â‰È ¯‡ÕÈÀ
ÆÌ«Ï÷À ^ÏŸ Ì◊ÕÈÀ ÂŸ ^ÈÏŒ‡Õ ÂÈÀ tÀ ‰Â‰È ‡rÀÈœ
ÆÌÎY
Õ ·À‡⁄ Èœ ‡⁄ÂÃ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÈÕ aŸ ÏÚÃ ÈÓœ÷Ÿ ˙‡Œ »Ó◊ÀÂŸ

משנה פאה א,א

∫¯»Ú÷œ Ì‰ŒÏÀ ÔÈ‡Õ÷Œ ÌÈX·E
À »l‡Õ
Æ‰T«z „»ÓÏŸ˙ÃÂŸ ÌÈDÒÀÁ⁄ ˙»ÏÈÓœ‚»Ÿ Ô«È‡V
À ‰ÀÂŸ ÌÈX»kaœ‰ÃÂŸ ‰‡ÀtÕ‰Ã
‰fŒ ‰Ã ÌÏ«Ú
À aÀ Ì‰È
¯«˙ Œ
‡«Õ tÕ ÏÎ
Õ Ì@‡À÷Œ ÌÈX·E
À »l‡Õ

בעקבות התלמוד הבבלי
שבת קכז ע"א

∫Ô‰Õ »l‡ÕÂŸ ¨‡aÀ‰Ã ÌÏ«Ú
À ÏÀ «Ï ˙ÓŒiK
Œ ÔWwŒ‰ÃÂŸ
¨ÌÈDÒÀÁ⁄ ˙»ÏÈÓœ‚»Ÿ ¨Ì‡ÕÂÀ ·‡À „»akœ
œ ÚÃ ÂŸ ˙ÈXÁ⁄÷Ã ÷TEnœ‰Ã ˙ÈaÕ ˙ÓÃkÀ÷Ÿ‰ÃÂŸ
‡«¨ÌÈÁY
œ
˙ÒÃÀ ÎŸ‰ÃÂŸ ¨˙È·Y

∞ אמור להם :לכהנים .ויחנך :יתן לך חן ]בעיני אלהים ואנשים[ .ישא ה' פניו :יתייחס אליך בחיבה וברחמים.
ושמו את שמי :יזכירו את שמי ויברכו בו .אברכם :את הכהנים ואת ישראל גם יחד.
∞ שאין להם שעור :שהתורה לא קבעה להם מידה ,וכל המרבה בהם הרי זה משובח .הפאה :היבול שבפינת השדה,
שיש להשאיר אותו לעניים בזמן הקציר .הבכורים :פרות האדמה הראשונים המובאים למקדש .הראיון :עלייה לרגל
לירושלים בשלושת הרגלים כדי להיראות לפני ה' במקדש ולהביא באותה הזדמנות קרבן מיוחד ]הקרוי "עולת ראיה"[.
∞ אוכל פרותיהם :נהנה משכר מעשיו .הקרן :עיקר שכר המצוה .השכמה :הליכה בזריזות בשעה מוקדמת.

אלו דברים וכו' :שני הקטעים ,אחד מן המשנה ואחד מן התלמוד הבבלי ,מדגישים בבואם יחד עניינים
שבין אדם למקום ובין אדם לחברו ,והם חלים על כל אדם ובכל זמן .לתלמוד תורה מוענק בהם מעמד
מיוחד ,דבר התואם את השימוש בהם בהקשר זה.
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¨‰lÀkÃ ˙ÒÃÀ ÎŸ‰ÃÂŸ ¨ÌÈÏ«Á
œ ¯»w·»œ
¨‰lÀÙœzŸ Ô»iÚœ ÂŸ ¨˙nÕ‰Ã ˙ÈÃ ÂÀ Ï»Ÿ
¨«z÷Ÿ‡œÏŸ ÷È‡œ ÔÈ·»Õ «¯·ÕÁ⁄ÏÃ Ì@‡À ÔÈaÕ Ì«Ï÷À ˙‡Ã·À‰⁄ÂÃ
ÆÌlÀk‹ „‚Œ Œ kŸ ‰T«z „»ÓÏŸ˙ÃÂŸ

·¯¯Á˘‰ ˙ÂÎ
¨ÌÈÏÏÙ˙Ó‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎ È„È· ˘ÁÏ· ÍÏÈ‡Â Ô‡ÎÓ ÌÈÚË˜‰ ÏÎ ÌÈ¯Ó‡ Ì‰·˘ ˙ÂÓÂ˜Ó Ì˘È
‰¯Â˙‰˘ ˙Â„ÈÓ‰ ‰¯˘Ú ˘ÂÏ˘” ÏÚ ÚË˜‰ Ï˘ ÂÙÂÒ ˙‡ ˜¯ Ì¯ ÏÂ˜· ¯ÓÂÏ ÏÈÁ˙Ó ÔÊÁ‰Â
ÆÔ‡Î ¯Â·Èˆ‰ ˙ÏÈÙ˙ ‰ÏÈÁ˙Ó ÌÈ¯Á‡ ˙ÂÓÂ˜Ó· Æ˛±≤∑ ßÓÚ ¨ÔÏ‰Ï¸ “Ô‰· ˙˘¯„

‰„ÈÓÚ

¨ÌÏ«Ú
¿À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

»·Æ‰ÏÀÈŸ ÏÀ ÔÈ
Õ Ì«È ÔÈaÕ ÔÈÁœ·Ÿ‰ÃÏŸ ‰ÈÀ·œ ÈÂœ ÎŸrŒÏÃ Ô˙ÃÀ ¯÷Œ‡⁄

הכנסת כלה :דאגה לכל מחסורה של הכלה .עיון תפלה :תפילה מתוך כוונה וריכוז .כנגד כלם :גדול וחשוב מכולם
]גם מפני שלימוד תורה מביא לקיום המצוות כולן[.
∞ שכוי :תרנגול ]ויש מפרשים :לב האדם[.

ברכות השחר :בתלמוד הבבלי ]ברכות ס ע"ב[ מובאת סידרה ארוכה של ברכות שאומר המתפלל מרגע
שהוא פוקח את עיניו ועד שהוא יוצא לדרכו אל בית הכנסת .מטרתן לתת ביטוי לתחושה ,כי גם
פעולות היומיום השגרתיות ,גם אלה הנעשות ברשות היחיד ,משקפות את מציאות ה' וחסדו עם האדם.
מרבית הברכות האלה  -אם כי בסדר שונה במקצת ובתוספת ברכות אחדות ]ובעיקר "שלא עשני גוי/
עבד/אשה ]ראה להלן[[  -הועברו בתקופת הגאונים אל בית הכנסת והן נאמרות בציבור .עם מעבר זה
נותק הקשר שבין הפעולות לבין הברכות שנועדו מלכתחילה ללוות אותן ,כגון ברכת "אשר נתן לשכוי
בינה" שכוּונה להיאמר בשעה שמתעורר האדם לקול קריאת התרנגול" ,ברוך מלביש ערומים" שכוונה
להאמר בשעת ההתעטפות בבגד או "המעביר שינה מעיני" שזמן אמירתה בשעת רחיצת הפנים.
שלא עשני גוי וכו' :שלוש הברכות הפותחות במילים "שלא עשני" נזכרות לראשונה ]בניסוח המכוון
לגברים בלבד[ בתלמוד הבבלי ]מנחות מג ע"ב[ בשם התנא ר' מאיר" :חייב אדם לברך שלוש ברכות
בכל יום ,אלו הן :שעשאני ישראל ,שלא עשאני אשה ,שלא עשאני בּוּר" ,וחכם אחר מציע ]שם[ לומר
"שלא עשאני עבד" במקום "שלא עשאני בור" .מתקופת הגאונים הונהג לומר את שלוש הברכות גם
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¨ÌÏ«Ú
¿À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
‚·¯ÌÈ

ÆÈ«b Èœ ◊ÃÚÀ ‡`÷Œ

ÌÈ˘

Æ‰È«b
À Èœ ◊ÃÚÀ ‡`÷Œ

¨ÌÏ«Ú
¿À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
Æ„·ŒÚÀ Èœ ◊ÃÚÀ ‡`÷Œ

‚·¯ÌÈ

ÌÈ˘

Æ‰ÁÀÙŸ÷œ Èœ ◊ÃÚÀ ‡`÷Œ

¨ÌÏ«Ú
¿À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
‚·¯ÌÈ

Æ‰gÀ‡œ Èœ ◊ÃÚÀ ‡`÷Œ

ÌÈ˘

Æ««ˆYkœ Èœ ◊ÃÚÀ ÷Œ

ÆÌÈXÂŸ Úœ ÁL«t
Ã
¨ÌÏ«Ú
¿À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
\ÆÌÈn
œ Ú⁄ ÷ÈaœÏŸÓÃ ¨ÌÏ«Ú
¿À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
ÆÌÈX»Ò‡⁄ ¯ÈzœÓÃ ¨ÌÏ«Ú
¿À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
ÆÌÈÙ»Ù
œ kŸ ÛL«Ê ¨ÌÏ«Ú
¿À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
ÆÌÈœ nÀ‰Ã ÏÚÃ ıW‡À‰À ÚK«¯ ¨ÌÏ«Ú
¿À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
Æ¯·Œ‚À ÈBÚ⁄ ˆŸÓœ ÔÈÎœnÕ‰Ã ¨ÌÏ«Ú
¿À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
ÆÈkY
œ ˆÀ ÏkÀ ÈÏœ ‰◊ÀÚÀ ÷Œ ¨ÌÏ«Ú
¿À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰
Æ‰T»·‚Ÿ aœ Ï‡T
‡«Õ ◊ŸÈœ ¯Ê
Õ ¨ÌÏ«Ú
¿À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
Æ‰T‡ÀÙŸ˙œaŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ¯Ë«Ú
Õ ¨ÌÏ«Ú
¿À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

רוקע :פורש ,שוטח .מכין :מכוון .אוזר :חוגר.

בתפילת הציבור ,כחלק מברכות השחר .ברכות אלו מבטאות את תודתו של הגבר המתפלל על הזכות
שנפלה בחלקו לקיים מצוות רבות :הגוי חייב על פי היהדות רק בקיום שבע מצוות ]כגון "לא תרצח"[;
העבד נתון למרוּת בעליו ,ועל כן הוא פטור מקיום מצוות התלויות בזמן מסוים ]כגון תפילה ,אם אדוניו
מבקש ממנו לבצע באותו זמן דבר כלשהו[; גם עיתותיה של האשה ,לפי אותה תפיסה ,הן ברשות בעלה
ומוקדשות למשפחתה ,ועל כן היא פטורה ממצוות שונות הקשורות בזמן מוגדר ,כגון הנחת תפילין.
מימי הביניים הונהג שהנשים אומרות במקביל לברכתו של הגבר" :שעשאני כרצונו" .בדורות האחרונים,
לאור שינויים חברתיים ,הצמיחו שלוש הברכות פרשנויות אפולוגטיות וכן כמה הצעות לניסוחים
אלטרנטיביים ]כגון אמירתן על דרך החיוב בלבד" :שעשני בן חורין" וכו'[.
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ÆÁÃ›k ÛÚÕ iÀ ÏÃ Ô˙«p
Õ ‰Ã ¨ÌÏ«Ú
À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰¿
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
ÈÈÃÚÕ ÓÕ ‰À ÷Õ ¯È·œÚ⁄ nÃ‰Ã ¨ÌÏ«Ú
À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰¿
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
ÆÈtÀÚÃ ÙŸÚÃ ÓÕ ‰Ó»
À ˙»
Ÿ
»LaA
Ÿ ÂŸ ¨^˙T«˙
Œ aŸ »ÏÈÕbY
œ zÃ÷Œ ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨^ÈŒ ÙÀlŸÓœ Ô«ˆT È‰ÈœÂœ
Ô«ÈqÀœ ÈBÈÏœ ‡¿ÂŸ ¨Ô«ÚÀ ÂŸ ‰T·ÕÚ⁄ ÈBÈÏœ ‡¿ÂŸ ‡ËŸÁÕ ÈBÈÏœ ‡¿ »‡ÈÕ·œzŸ Ï‡ÃÂŸ ¨^È˙«ŒˆŸÓœaŸ
¨ÚT ¯·ÕÁÀÓ»Õ ÚT Ì@‡ÀÓÕ »LÈÁY
œ ‰ÃÂŸ ¨ÚT‰À ¯ˆŒÈÕ »aÀ Ë¿÷ŸÈœ Ï‡ÃÂŸ ¨Ô«ÈfÀ ·œ ÈBÈÏœ ‡¿ÂŸ
»Õ ˙»Ÿ ¨_ÏÀ „aŒÚŸ zÃ÷Ÿ‰œÏŸ »VˆŸÈœ ˙‡Œ Û›ÎÂŸ ¨ÌÈ·«Ë
œ ÌÈ◊œÚ⁄ ÓÃ·»Ÿ ·«h‰Ã ¯ˆŒÈÕ aŸ »LaA
Ÿ ÂŸ
»ÏÕÓŸ‚Ÿ ˙œÂŸ ¨»È‡«¯
Õ ÏÎÀ ÈÈÕÚÕ ·»Ÿ ^ÈÈŒÚÕ aŸ ÌÈÓœÁU
⁄ Ï»Ÿ „ÒŒÁŒÏ»Ÿ ÔÁÕÏŸ Ì«È ÏÎÀ·»Ÿ Ì«i‰Ã
‰·È˘È

ÆÏ‡T
Õ ◊ŸÈœ «nÚÃ ÏŸ ÌÈ·«Ë
œ ÌÈDÒÀÁ⁄ ÏÓ«b
Õ ‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ ÆÌÈ·«Ë
œ ÌÈDÒÀÁ⁄

ÆÔÏ‰Ï Ë¯ÂÙÓÎ ¨Ì˜ÏÁ ˙‡ ˜¯ Ì¯ ÏÂ˜· ¯ÓÂ‡ ÔÊÁ‰Â ¨ÏÏÙ˙Ó ÏÎ È„È· ˘ÁÏ· ÌÈ¯Ó‡ ÌÈ‡·‰ ÌÈÚË˜‰

בעקבות תלמוד בבלי
ברכות טז ע"ב

È·¯ ˙ÏÈÙ˙

Ì«È ÏÎÀ·»Ÿ Ì«i‰Ã Èœ ÏÈÕvœzÃ÷Œ ¨È˙«·
Ã ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ È‰¿
Ã ‡¤ ‰Â‰È ¨^ÈŒ ÙÀlŸÓœ Ô«ˆT È‰œÈŸ

ÔÈœ ÚÃ ÓÕ ¨ÚT Ú‚Ã tŒÓ»œ ¨ÚT ÔÎÕgÀÓ»œ ¨ÚT ¯·ÕÁÀÓ»Õ ¨ÚT ¯ˆŒiÕ Óœ ¨ÚT Ì@‡ÀÓÕ ¨ÌÈœ tÀ ˙»fÚÃ Ó»Õ ÌÈœ ÙÀ ÈfÕ ÚÃ ÓÕ
¨‰pÀ ÷‹ÓŸ ‰˙ÈÀnœÓœ ¨‰ÏÈÀÏœÚ⁄ ÓÕ ¨˙«iXaŸ‰Ã ˙‡ÃŸ rœÓœ ¨¯M÷Œ ˙»„ÚÕ ÓÕ ¨˙»È÷œÏŸnÃÓœ ¨ÚT‰À Ô«÷lÀÓœ ¨ÚT‰À

. תעניק לנו: תגמלנו. הכנע, כופף: וכף. בקיאים, עשה שנהיה רגילים: ∞ תרגילנו. חלש, עייף:יעף
. שנאה שהבריות שונאות את האדם: שנאת הבריות. דבר העומד למכשול: פגע רע. אנשים חצופים:∞ עזי פנים
. מוות שלא כדרך הטבע: מיתה משנה. השמצה שאין לה כל יסוד:מעלילה

 האחרונה בברכות השחר ]"המעביר שנה מעיני" וכו'[ זוכה כבר בתלמוד הבבלי ]שם[ לתוספת:ויהי רצון
.הארוכה שלפנינו
 סוף המאה השנייה,ישראל- רבי יהודה הנשיא ]ארץ, זו תפילתו האישית של עורך המשנה:תפילת רבי
 התפילה מבקשת את. שאותה נהג לומר בכל יום אחרי תפילת העמידה,[וראשית המאה השלישית
 היא. כפי שהולם תפילה אישית,[" "תצילני," ומנוסחת בלשון יחיד ]"אבותי,הגנת ה' מצרות שונות
.נאמרת בתפילה היומית מאז ימי הגאונים
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‡»‰÷Œ ÔÈaÕ ‰÷J
Œ ÔÈcœ ÏÚÃ aÃÓ»œ ¨‰÷J
Œ ÔÈcœ Óœ ¨˙ÈÁœ÷ŸnÃ‰Ã ÔËÀrÀÓ»œ ¨ÌÈÚT
œ ÌÈXOnœÓœ ¨ÌÈÚT
œ ÌÈÈœ ÏÀÁﬂÓÕ
ÆÌp›‰ÈœbÕ Ï÷Œ dÈÀcœ Ó»œ ¨˙ÈXaŸ Ô·Œ «È‡Õ÷Œ ÔÈ·»Õ ˙ÈXaŸ Ô·Œ
‰„˜Ú‰ ˙˘¯Ù
יט- א,בראשית כב

ÂÈÏÀ‡Õ ¯Ó‡
Œ ›iÂÃ ¨Ì‰T
À ·Ÿ‡Ã ˙‡Œ ‰qÀœ ÌÈ‰¿
œ ‡¤‰ÀÂŸ ‰lŒ‡Õ‰À ÌÈX·ÀcŸ ‰Ã ¯ÁÃ‡Ã È‰œÈŸ ÂÃ

Œ ›iÂÃ ∫Èœ pÕ ‰œ ¯Ó‡
Œ ›iÂÃ ¨Ì‰T
À ·Ÿ‡Ã
_ÏŒÂŸ ¨˜ÁÀˆŸÈœ ˙‡Œ zÀ·Ÿ‰Ã‡À ¯÷Œ‡⁄ ^EÈÁœÈŸ ˙‡Œ ^Ÿ aœ ˙‡Œ ‡À ÁK ¨¯Ó‡
ÌkÕ÷ŸiÃ ÂÃ ∫^ÈÏŒ‡Õ ¯ÓÃ›‡ ¯÷Œ‡⁄ ÌÈX‰À‰Œ „ÁÃ‡Ã ÏÚÃ ‰ÏÀ›ÚÏŸ Ì÷À »‰ÏÕÚ⁄ ‰ÃÂŸ ¨‰iX
À ›n‰Ã ıW‡Œ Ï‡Œ ^ÏŸ
À ·Ÿ‡Ã
ÈˆÕÚ⁄ ÚwÃ·ÃÈŸ ÂÃ ¨«aŸ ˜ÁÀˆŸÈœ ˙‡ÕÂŸ «z‡œ ÂÈTÚÀ Ÿ ÈÕ ÷Ÿ ˙‡Œ ÁwÃ iœ ÂÃÕ ¨«¯›ÓÁ⁄ ˙‡Œ ÷·›Á⁄iÃ ÂÃ ¯Ma›aÃ Ì‰T
˙‡Œ Ì‰T
À ·Ÿ‡Ã ‡rÀiœ ÂÃ ¨È÷È
œ ÏœgŸ‰Ã Ì«iaÃ ∫ÌÈ‰¿
œ ‡¤‰À «Ï ¯ÓÃ‡À ¯÷Œ‡⁄ Ì«˜nÀ‰Ã Ï‡Œ _ÏŒiÕ ÂÃ ÌJiÀ ÂÃ ‰ÏÀ›Ú
¨¯«ÓÁ⁄‰Ã ÌÚœ ‰›t ÌÎŒÏÀ »·÷Ÿ ¨ÂÈTÚÀ Ÿ Ï‡Œ Ì‰T
À ·Ÿ‡Ã ¯Ó‡
Œ ›iÂÃ ∫˜ÁT
› ÓÕ Ì«˜nÀ‰Ã ˙‡Œ ‡YiÃ ÂÃ ¨ÂÈÈÀÚÕ
À À ÂŸ ‰ÂŒ Á⁄zÃ÷Ÿœ ÂŸ ¨‰›k „ÚÃ ‰ÎÀÏŸÕ ¯ÚÃ pÃ ‰ÃÂŸ Èœ ‡⁄ÂÃ
Ì◊ŒiÀ ÂÃ ‰ÏÀ›Ú‰À ÈˆÕÚ⁄ ˙‡Œ Ì‰T
À ·Ÿ‡Ã ÁwÃiœ ÂÃ ∫ÌÎÈŒÏÕ‡⁄ ‰·»÷
Ï‡Œ ˜ÁÀˆŸÈœ ¯Ó‡
Œ ›iÂÃ ∫ÂcÀ ÁŸÈÃ Ì‰ÈŒÕ ÷Ÿ »ÎÏŸiÕ ÂÃ ¨˙ÏŒÎŒ‡⁄nÃ‰Ã ˙‡ŒÂŸ ÷‡Õ‰À ˙‡Œ «„ÈÀ aŸ ÁwÃ iœ ÂÃ ¨«aŸ ˜ÁÀˆŸÈœ ÏÚÃ
∫‰ÏÀ›ÚÏŸ ‰rŒ‰Ã ‰iÕ ‡ÃÂŸ ÌÈˆœÚÕ ‰ÀÂŸ ÷‡Õ‰À ‰pÕ ‰œ ¯Ó‡
Œ ›iÂÃ ¨Èœ ·Ÿ Èpœ pŒ ‰œ ¯Ó‡
Œ ›iÂÃ ¨È·œ‡À ¯Ó‡
Œ ›iÂÃ ¨ÂÈ·œ‡À Ì‰T
À ·Ÿ‡Ã
Œ Èœ ÌÈ‰¿
œ ‡¤ ¨Ì‰T
À ·Ÿ‡Ã ¯Ó‡
Œ ›iÂÃ
Ì«˜nÀ‰Ã Ï‡Œ »‡·›iÀ ÂÃ ∫ÂcÀ ÁŸÈÃ Ì‰ÈŒÕ ÷Ÿ »ÎÏŸiÕ ÂÃ ¨Èœ aŸ ‰ÏÀ›ÚÏŸ ‰rŒ‰Ã «l ‰‡Y
˙‡Œ „SÚ⁄ iÃ ÂÃ ¨ÌÈˆœÚÕ ‰À ˙‡Œ _]Ú⁄ iÃ ÂÃ ¨ÁÃaÕÊŸ nœ‰Ã ˙‡Œ Ì‰T
À ·Ÿ‡Ã Ì÷À Ô·Œiœ ÂÃ ¨ÌÈ‰¿
œ ‡¤‰À «Ï ¯ÓÃ‡À ¯÷Œ‡⁄
˙‡Œ ÁwÃiœ ÂÃ «„ÈÀ ˙‡Œ Ì‰T
À ·Ÿ‡Ã ÁÏÃ÷Ÿiœ ÂÃ ∫ÌÈˆœÚÕ ÏÀ ÏÚÃ nÃÓœ ÁÃaÕÊŸ nœ‰Ã ÏÚÃ «˙›‡ Ì◊ŒiÀ ÂÃ ¨«aŸ ˜ÁÀˆŸÈœ
› ÷ŸÏœ ¨˙ÏŒÎŒ‡⁄nÃ‰Ã
¨Ì‰T
À ·Ÿ‡Ã Ì‰T
À ·Ÿ‡Ã ¨¯Ó‡
Œ ›iÂÃ ÌÈœ ÓÃgÀ‰Ã ÔÓœ ‰Â‰È _‡ÃÏŸÓÃ ÂÈÏÀ‡Õ ‡TOiœ ÂÃ ∫«aŸ ˙‡Œ ËÁ
Èkœ ÈzœÚA
Ÿ ÈÀ ‰zÀÚÃ Èkœ ¨‰Ó»‡
À ÓŸ «Ï ◊ÚÃ zÃ Ï‡ÃÂŸ ¯ÚÃ pÃ ‰Ã Ï‡Œ ^EÈÀ ÁÏÃ÷Ÿzœ Ï‡Ã ¨¯Ó‡
Œ ›iÂÃ ∫Èœ pÕ ‰œ ¯Ó‡
Œ ›iÂÃ

, עד שם: עד כה. קשר עליו אוכף: ∞ ויחבש את חמרו. יהודי: בן ברית. האדם העומד מולי למשפט:בעל דין
. קשר את ידיו ורגליו: ויעקד. סידר: ויערך. יבחר: יראה. סכין: מאכלת.עד המקום שאליו נצטווה אברהם ללכת

 נקבע לומר את פרשת עקידת יצחק, ובעיקר בהשפעת ספר הזהר, מאז ימי הביניים:פרשת העקדה
 ומצד אחר מוטעמת כך חשיבותו, מצד אחד יש כאן דרך נוספת לקיים את מצוות לימוד תורה.יום יום
 אשר בזכותו מבקשים המתפללים בכל, המדגיש את גדולת אמונתו של אבי האומה,של מעשה העקידה
 בקשה זו באה לביטוי בולט בימות החול בשתי תחינות הבאות לפני קריאת.'דור ודור את רחמי ה
 את הברית ואת החסד ואת השבועה שנשבעת...  "זכור לנו:' ושבהן מבקשים מה,הפרשה ולאחריה
 כן יכבשו רחמיך את כעסך, ו"כמו שכבש אברהם אבינו את רחמיו לעשות רצונך בלבב שלם,"לאברהם
. וכדומה,"מעלינו
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‡YiÃ ÂÃ ÂÈÈÀÚÕ ˙‡Œ Ì‰T
¿À ·Ÿ‡Ã ‡rÀiœ ÂÃ ∫Èpœ nŒÓœ ^EÈÁœÈŸ ˙‡Œ ^Ÿ aœ ˙‡Œ zÀÎŸ◊ÃÁÀ ‡¿ÂŸ ¨‰zÀ‡Ã ÌÈ‰
œ ‡¤ ‡VÈŸ
À aŸ _·ÃqŸaÃ ÊÁÃ‡¤Œ ¯ÁÃ‡Ã ÏÈœ ‡Ã ‰pÕ ‰œÂŸ
˙ÁÃzÃ ‰ÏÀ›ÚÏŸ »‰ÏÕÚ⁄ iÃ ÂÃ ÏÈœ ‡Ã‰À ˙‡Œ ÁwÃiœ ÂÃ Ì‰T
À ·Ÿ‡Ã _ÏŒiÕ ÂÃ ¨ÂÈYK
∫‰‡T
Œ ÈÕ ‰Â‰È ¯‰ÃaŸ Ì«i‰Ã ¯ÓÕ‡ÀÈÕ ¯÷Œ‡⁄ ¨‰‡Y
Œ Èœ ‰Â‰È ‡»‰‰Ã Ì«˜nÀ‰Ã Ì÷Õ Ì‰T
À ·Ÿ‡Ã ‡TOiœ ÂÃ ∫«aŸ
À ·Ÿ‡Ã Ï‡Œ ‰Â‰È _‡ÃÏŸÓÃ ‡TOiœ ÂÃ
‡ÔÚÃ ÈÃ Èkœ ¨‰Â‰È Ì‡‹Ÿ ÈzœÚŸ aÃ÷Ÿœ Èaœ ¨¯Ó
Œ ›iÂÃ ∫ÌÈœ ÓÀgÀ‰Ã ÔÓœ ˙Èœ ÷Õ ¨Ì‰T
‰aY
À ‰ÃÂŸ ^ÎW
Ÿ ·À‡⁄ _V·À Èkœ ∫^CÈÁœÈŸ ˙‡Œ ^Ÿ aœ ˙‡Œ zÀÎŸ◊ÃÁÀ ‡¿ÂŸ ‰fŒ ‰Ã ¯·ÀcÀ ‰Ã ˙‡Œ ˙ÈÀ◊œÚÀ ¯÷Œ‡⁄
¯ÚÃ ÷Ã ˙‡Õ ^ÚY
⁄ ÊÃ ÷UÈœ ÂŸ ¨ÌiÀ ‰Ã ˙ÙÃ◊Ÿ ÏÚÃ ¯÷Œ‡⁄ Ï«ÁÎÃÂŸ ¨ÌÈœ ÓÃgÀ‰Ã È·ÕÎ«Î
Ÿ kŸ ^ÚY
⁄ ÊÃ ˙‡Œ ‰aY
Œ ‡Ã
Õ Ï›k ^ÚY
‡ ⁄ ÊÃ ·Ÿ »Î¯⁄aÀ˙Ÿ‰œÂŸ ∫ÂÈ·ÀÈŸ
›
Ï‡Œ Ì‰T
À ·Ÿ‡Ã ·÷ÀiÀ ÂÃ ∫ÈÏS
œ aŸ zÀÚŸ ÓÃ÷À ¯÷Œ‡⁄ ·MÚÕ ¨ıW‡À‰À ÈÈ«b
∫Ú·Ã÷À ¯‡Õ·Ÿaœ Ì‰T
À ·Ÿ‡Ã ·÷ŒiÕ ÂÃ ¨Ú·Ã÷À ¯‡ÕaŸ Ï‡Œ ÂcÀ ÁŸÈÃ »ÎÏŸiÕ ÂÃ »ÓRiÀ ÂÃ ¨ÂÈTÚÀ Ÿ
˙Â¯¯ÂÚ˙‰

»· ¨È»ÏbÀ
Ã ¯˙ŒÒÕaŸ ÌÈœ ÓÃ÷À ‡VÈŸ Ì@‡À ‡‰ÕÈŸ ÌÏ«Ú
À ÏŸ

על פי תנא דבי אליהו ,פרק כא

‡∫¯Ó
„«·¯ Ã ›ÈÂŸ ÌkÕ÷ŸÈÃ ÂŸ ¨«··ÀÏŸaœ ˙ÓŒ‡¤
»Õ ÂŸ ˙ÓŒ‡¤‰À ÏÚÃ ‰C«Ó
„«¨ÌÈ
„«œ ‡⁄‰À È
Õ ‡⁄ÂÃ ÌÈÓœÏ«Ú
À ‰À ÏkÀ Ô«aX
¿‡ Õ ˆœ ÏÚÃ
¨^ÈŒ ÙÀÏŸ »È»
Õ Á⁄zÃ ÌÈÏÈœtœÓÃ »ÁŸÃ ‡⁄ »È˙«˜E
ÆÌÈaU
œ ‰À ^ÈÓŒÁU
⁄ ÏÚÃ Èkœ
¨»È˙«˜E
Õ vœ ‰ÓÃ ¨»cÕ ÒŸÁÃ ‰ÓŒ ¨»ÈiÕ ÁÃ ‰ÓŒ ¨»‡À ‰ÓÀ

חשכת :מנעת .אחר :עומד על רגליו האחוריות .אשר יאמר היום וכו' :הוא המקום אשר כיום אומרים עליו כי
בו נראה ה' ]לאברהם[ .וירש זרעך את שער איביו :צאצאיך ירשו את ערי אויביהם.
∞ לא על צדקותינו :לא בגלל הזכויות שקנינו על ידי קיום מצוות.

התעוררות :קטע ארוך ומורכב המופיע גם בחלק ממהדורותיו של מדרש מן המאה התשיעית-עשירית
הקרוי בשם "תנא דבי אליהו" .קטע זה שולב בתפילה מאז ראשית ימי הביניים ,ובו דברי תחנונים
והכרזה על עיקרי אמונה שונים ,הכרזה המעוררת את האדם להיות מודע לחשיבותם וכך גם לאמצם.
מרבית הדברים מתבססים על מאמרי חז"ל ועל פסוקי מקרא ,וצירופם יחד הוא שמקנה לקטע זה את
יחודו .אחרי דברי מבוא שעיקרם בקשת רחמי ה' ,עוסק הקטע בנושאים שונים ,כגון אפסות האדם
וגדולת ה' ,שכר ועונש בעולם הבא ,הברית שבין ישראל לאלהיו ,ההכרזה "שמע ישראל" ]וציטוט הפרשה
הראשונה של קריאת שמע ]לביאורה ראה עמ'  ,[[175קדמות ה' ונצחיותו וקידוש השם .הקטע מסיים
בהבעת בקשה לגאולה משיחית.
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¨»˙T»·
Õ bŸ ‰ÓÃ ¨»ÁÕ›k ‰ÓÃ ¨»˙ÕÚ»÷
À iŸ ‰ÓÃ
¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨^ÈŒ ÙÀÏŸ ¯Ó‡
Ã ›p ‰ÓÃ
¨»È‰À ‡¿kŸ ÌgÕ‰Ã È÷ÕŸ ‡ÃÂŸ ¨^ÈŒ ÙÀÏŸ ÔÈœ ‡ÃkŸ ÌÈX«abœ ‰Ã ÏÎÀ ‡¿‰⁄
¨ÏkÕ◊Ÿ‰Ã ÈÏœ·Ÿkœ ÌÈ«·
œ »Ÿ ¨ÚcÀ ÓÃ ÈÏœ·Ÿkœ ÌÈÓœÎÀÁ⁄ÂÃ
¨^ÈŒ ÙÀÏŸ Ï·Œ‰Œ Ì‰ÈŒiÕ ÁÃ ÈÓÈÕÂœ ¨»‰›z Ì‰ÈŒ◊ÕÚ⁄ ÓÃ ·] Èkœ
 יט,קהלת ג

ÆÏ·Œ‰À Ï›k‰Ã Èkœ ¨ÔÈœ ‡À ‰ÓÀ‰ÕaŸ‰Ã ÔÓœ Ì@‡À‰À ¯˙«Ó»
Ã
¨‰T«‰hŸ‰Ã ‰ÓÀ÷ÀpŸ ‰Ã „·ÃÏŸ
Æ^C«·ÎŸ ‡qÕÎœ ÈÕ ÙŸÏœ Ô«a÷ŸÁŒÂŸ ÔÈcœ ÔzÕÏœ ‰@È˙œÚ⁄ ‡È‰œ÷Œ
∫¯ÓÃ‡¤pŒ ÷Œ ¨^cŒ ‚Ÿ Œ ÔÈœ ‡ÃkŸ ÌÈ«b
œ ‰Ã ÏÎÀÂŸ

 טו,ישעיה מ

¨»·÷ÀÁŸŒ ÌÈœ Ã Ê‡
Ÿ ›Ó ˜ÁÃ÷ÃÎ»Ÿ ¨ÈÏœcŸ Óœ ¯ÓÃkŸ ÌÈ«b
œ Ô‰Õ
ÆÏ«hÈœ ˜cÃ kÃ ÌÈiœ ‡œ Ô‰Õ
¨^˙ÈX
Œ ·Ÿ ÈÕ aŸ ^nŸÚÃ »ÁŸÃ ‡⁄ Ï·À‡⁄
¨‰iX«n
À ‰Ã ¯‰ÃaŸ «l zÀÚŸ aÃ÷Ÿpœ ÷Œ ^·Ÿ‰Ã›‡ Ì‰T
À ·Ÿ‡Ã ÈÕ aŸ
¨ÁÃaÕÊŸ nœ‰Ã ÈaÕbÃ ÏÚÃ „KÚ¤ pŒ ÷Œ «„ÈÁœÈŸ ˜ÁÀˆŸÈœ ÚUÊŒ
¨^W«ÎaŸ ^Ÿ aœ ·SÚ⁄ ÈÃ ˙AÚ⁄
«˙«‡ zÀ·Ÿ‰Ã‡À÷Œ ^˙Ÿ·À‰⁄‡ÃnÕ÷Œ
¨«a zÀÁŸÓÃrÀ÷Œ ^˙ŸÁÀÓŸrœÓ»œ
ÆÔ»¯÷È
‹ Âœ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ «Ó÷Ÿ ˙‡Œ ˙‡TJ
À
ÌÈ·œiÀ ÁÃ »ÁŸÃ ‡⁄ _ÎÈÀÙœÏŸ
¨^Y‡ŒÙÀÏ»Ÿ ^Á⁄aÕ÷ÃÏ»Ÿ ^ÏŸ ˙«„«‰ÏŸ
Æ^ÓŒ÷ŸÏœ ‰È@«‰
À ÂŸ Á·Ã÷Œ ÔzÕÏœÂŸ ÷cK
Õ Ï»
Ÿ _V·ÀÏ»Ÿ

, אפסות: תהו. חכמה, דעת: מדע. אנשים מפורסמים: היש בכלל כוח לאדם להושיע? אנשי השם:מה ישועתנו
 כטיפת, דברים חסרי ערך: כמר מדלי וכשחק מאזנים.[ רק הנשמה ]איננה הבל: לבד הנשמה. יתרון: מותר.הבל
 ה' נושא כביכול: איים כדק יטול.מים הנוטפת מן הדלי וכאבק הנשאר על כפות המאזניים לאחר שקילת תבואה
. המדגיש את יושרו,[ ה, כינוי מליצי לעם ישראל ]בעקבות דברים לג: ישרון.כאבק דק את איי הים הגדולים
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¨»LÏŸÁŒ ·«h ‰ÓÃ ¨»ÈV÷Ÿ‡Ã
Æ»˙Õg\
À ÈŸ ‰ÙÀiÀ ‰Ó»Ã ¨»ÏT«b
Õ ÌÈÚœ pÀ ‰Ó»Ã
ÌÈ·ÈX
œ Ú⁄ Ó»Ã ÌÈÓÈœkœ÷ŸÓÃ »‡À÷Œ ¨»ÈV÷Ÿ‡Ã

ÔÊÁ

¨˙«÷TEÓœ ÈzÕ·À·»Ÿ ˙«iÒœÕ ÎŸ ÈzÕ·ÀaŸ
∫‰·À‰⁄‡ÃaŸ ÌÈœ ÓÃÚ⁄ tÃ ÌÈXÓ«‡
Ÿ ÂŸ ¨„ÈÓœzÀ Ì«È ÏÎÀaŸ ^ÓŸ÷œ ÌÈDÁ⁄ÈÃ Ó»Ÿ
ט- ד,דברים ו

∫„ÁÀ‡Œ ‰Â‰È »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÚÓÃ÷Ÿ
Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ «˙»ÎÏŸÓÃ „«·kŸ Ì÷Õ _»¯aÀ

ÔÊÁÂ Ï‰˜
˘ÁÏ·

‰lŒ‡Õ‰À ÌÈX·ÀcŸ ‰Ã »È‰ÀÂŸ ∫^C‡
› ÓŸ ÏÎÀ·»Ÿ ^÷ŸÙŸÃ ÏÎÀ·»Ÿ ^·Ÿ·ÀÏŸ ÏÎÀaŸ ¨^È‰¿
Œ ‡¤ ‰Â‰È ˙‡Õ zÀ·Ÿ‰Ã‡ÀÂŸ
^zŸÎŸÏŒ·»Ÿ ^˙ÈŒ·ÕaŸ ^zŸ·Ÿ÷œaŸ ¨ÌaÀ zY
À aD
Ã ÂŸ ^ÈŒ ·ÀÏŸ ÌzÀŸ pÃ ÷œÂŸ ∫^·Œ·ÀÏŸ ÏÚÃ Ì«i‰Ã ^eŸ ˆÃÓŸ ÈÎœ›‡À ¯÷Œ‡⁄
À ÷O»
Ã ∫^Ó»˜
Œ ·»Ÿ ^aŸÎŸ÷À·»Ÿ _WcŒ ·Ã
ÏÚÃ ÌzÀ·Ÿ˙ÃÎ»Ÿ ∫^ÈÈŒÚÕ ÔÈaÕ ˙Ù›ËÀ›ËÏŸ »È‰ÀÂŸ ¨^CÈÀ ÏÚÃ ˙«‡ÏŸ ÌzY
∫^ÈWÚÀ ÷Ÿ·»œ ^˙ÈŒaÕ ˙«ÊÊ‹ÓŸ
¨ÌÏ«Ú
À ‰À ‡T·Ÿœ ‡`÷Œ „ÚÃ ‡»‰ ‰zÀ‡Ã
¨ÌÏ«Ú
À ‰À ‡T·Ÿpœ gŒÓœ ‡»‰ ‰zÀ‡Ã
¨‰fŒ ‰Ã ÌÏ«Ú
À aÀ ‡»‰ ‰zÀ‡Ã
Æ‡aÀ‰Ã ÌÏ«Ú
À ÏÀ ‡»‰ ‰zÀ‡ÃÂŸ
¨^ÓŒ÷Ÿ È÷È
Õ cO
œ ÓÃ ÏÚÃ ^ÓŸ÷œ ˙‡Œ ÷cK
Õ

ÔÊÁ

¨^ÓŒÏ«Ú
À aŸ ^ÓŸ÷œ ˙‡Œ ÷cK
Õ ÂŸ
¨‰ÏÀÚŸ ÓÃÏŸ »YK
Õ dÈÃaœ‚Ÿ ˙ÃÂŸ Ì»¯zÀ ^˙ŸÚ»÷È
À ·»œ
Æ^ÓŒ÷Ÿ ÔÚÃ ÓÃÏŸ ·«¯JaŸ »ÚÈÕ÷«‰
œ ÂŸ
ÆÌÈaU
œ aÀ «Ó÷Ÿ ÷cK
Õ ÓŸ‰Ã _»¯aÀ
ÆÌÈ«È
œ ÏŸÚŒ ‰À ÌÈœ ÓÃgÀ‰Ã ÈÓÕ÷Ÿ·»œ ıW‡À·»À ÌÈœ ÓÃgÀaÃ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ‡»‰ ‰zÀ‡Ã
¨Ô«¯Á⁄‡Ã ‡»‰ ‰zÀ‡ÃÂŸ Ô«÷‡X ‡»‰ ‰zÀ‡Ã ¨˙ÓŒ‡¤

 מכריזים ]בקריאת "שמע ישראל"[ על היותך אל אחד: מיחדים שמך.[ ד, התורה ]על יסוד דרשת דברים לג:ירשתנו
 ומוכיחים כך את, באמצעות המוסרים את נפשם על קדושתך: על מקדישי שמך. שהיית קיים: אתה הוא.ויחיד
. תעלנו לגדולה ותנשאנו: תרום ותגביה קרננו.אמונתם הרבה בך ובתורתך
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ÆÌÈ‰¿
œ ‡¤ ÔÈ‡Õ ^ÈCÚÀ ÏŸaÃÓ»œ
ÆıW‡À‰À ˙«ÙŸ kÃ ÚaY
Ã ‡ÃÓÕ ^ÈÂS
Œ ˙«ˆ»ÙŸ ıaK
Õ
¨ÌÏ«Ú
À È‡ÕaÀ ÏkÀ »ÚEÈÕ ÂŸ »¯ÈkœÈÃ
ÆıW‡À‰À ˙«ÎÏŸÓŸÓÃ Ï›ÎÏŸ Ô«ÈÏŸÚŒ ^cŒ ·ÃÏŸ ÌÈ‰¿
œ ‡¤‰À ‡»‰ ‰zÀ‡Ã Èkœ
¨ÌaÀ ¯÷Œ‡⁄ ÏkÀ ˙‡ŒÂŸ ÌiÀ ‰Ã ˙‡Œ ¨ıW‡À‰À ˙‡ŒÂŸ ÌÈœ ÓÃgÀ‰Ã ˙‡Œ ˙ÈÀ◊œÚÀ ‰zÀ‡Ã
¨ÌÈ«z
œ ÁŸzÃ·»Ã ÌÈ«È
œ ÏŸÚŒ aÀ ^ÈCÈÀ È◊ÕÚ⁄ ÓÃ ÏÎÀaŸ ÈÓ»œ
ÆÏÚÀ ÙŸzœ ‰Ó»Ã ‰◊ŒÚ⁄ zÃ ‰ÓÃ ^ÏŸ ¯Ó‡
Ã ›i÷Œ
¨ÌiK
À ÂŸ ÈÁÃ ¨ÌÈœ ÓÃgÀaÃ÷Œ »È·œ‡À
¨„ÒŒÁŒÂÀ ‰J@ˆŸ »nÀÚœ ‰◊ÕÚ⁄
¨»ÈÏÕÚÀ ‡TOpœ ÷Œ ‡T«p‰ÃÂŸ ¯«abœ ‰Ã Ï«„bÀ ‰Ã ^ÓŸ÷œ ¯»·Ú⁄ aÃ
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨»ÏÀ ÌiK
Œ ÂŸ
¨_Ê«Á
À ‰ÈÀ Ÿ ÙÃˆŸ ÈBÈŸ ÏÚÃ »zÀÁŸËÃ·Ÿ‰œ÷Œ ¯·ÀcÀ ‰Ã ˙‡Œ ¨»È‰¿
 כ,צפניה ג

¨ÌÎŒ˙Ÿ‡Œ ÈˆœaK
Ÿ ˙ÚÕ ·»À ¨ÌÎŒ˙Ÿ‡Œ ‡È·œ‡À ‡È‰œ‰Ã ˙ÚÕ aÀ ∫¯»Ó‡ÀkÀ
¨ıW‡À‰À ÈnÕÚÃ Ï›ÎaŸ ‰lÀ‰œ˙ŸÏœÂŸ Ì÷ÕÏŸ ÌÎŒ˙Ÿ‡Œ ÔzÕ‡Œ Èkœ
Õ ÷Ÿ ˙‡Œ È·»÷
œ aŸ
Æ‰Â‰È ¯ÓÃ‡À ¨ÌÎÈŒÈÕÚÕ ÏŸ ÌÎÈŒ˙»·

˙Â·¯˜‰ ¯„Ò
¯ÂÈÎ‰ ˙˘¯Ù
כא- יז,שמות ל

¨‰ˆÀÁT
Ÿ ÏŸ ˙÷ŒÁ
› Ÿ «pÎÃÂŸ ˙÷ŒÁ
› Ÿ ¯«ikœ ˙ÈÀ◊œÚÀ ÂŸ ∫¯›Ó‡lÕ ‰÷Œ›Ó Ï‡Œ ‰Â‰È ¯aA
Õ ÈŸ ÂÃ

⁄ ÂŸ ∫ÌÈœ ÓÀ ‰nÀ÷À zÀ˙ÃÀ ÂŸ ¨ÁÃaÕÊŸ nœ‰Ã ÔÈ·»Õ „Ú«Ó
Õ Ï‰Œ›‡ ÔÈaÕ «˙‡
› zÀ˙ÃÀ ÂŸ
˙‡Œ »pnŒÓœ ÂÈÀ ·»À Ô]‰⁄‡Ã »ˆÁT
ÁÃaÕÊŸ nœ‰Ã Ï‡Œ ÌzÀ÷Ÿ‚œ ·Ÿ «‡ ¨»˙Ó‹ÈÀ ‡¿ÂŸ ÌÈœ ÓÃ »ˆÁY
⁄ Èœ „Ú«Ó
Õ Ï‰Œ‡
› Ï‡Œ Ì‡À·›aŸ ∫Ì‰ÈŒÏÕ‚U
Ÿ ˙‡ŒÂŸ Ì‰ÈB
Œ ÈŸ

, כשאחזיר אתכם מן הגלות: בשובי את שבותיכם. נביאך: חוזך. פזוריהם של המקוים לישועתך:נפוצות קויך
. ובסיסו: ∞ וכנו.בקוממי אתכם

 ורובה מצוי, כאן נפתחת יחידה ארוכה של קטעים העוסקים בעבודת בית המקדש:סדר הקרבנות
מרכיבים זו היא מעין תחליף להקרבת הקרבנות שהיו- אמירת יחידה רבת.בסידור מאז ימי הגאונים
, ובו בזמן יש בה גם כדי לצאת ידי חובת לימוד תורה שבכתב ושבעל פה,מקריבים יום יום עם שחר
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¨ÌÏ«Ú
À ˜ÁÀ Ì‰ŒÏÀ ‰˙ÀÈŸ ‰ÀÂŸ ¨»˙Ó‹ÈÀ ‡¿ÂŸ Ì‰ÈŒÏÕ‚U
Ÿ ÂŸ Ì‰ÈB
Œ ÈŸ »ˆÁT
⁄ ÂŸ ∫‰Â‰ÈÏÃ ‰gŒ‡œ ¯ÈËO
œ ‰ÃÏŸ ¨˙V÷ÀÏŸ
∫Ì˙]I
À ÏŸ «ÚYÊÃ Ï»Ÿ «Ï
Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙ ˙˘¯Ù

˙U«z ˙‡›Ê ¯›Ó‡ÏÕ ÂÈÀ aÀ ˙‡ŒÂŸ Ô]‰⁄‡Ã ˙‡Œ ÂˆÃ ∫¯›Ó‡lÕ ‰÷Œ›Ó Ï‡Œ ‰Â‰È ¯aA
Õ ÈŸ ÂÃÃ

ויקרא ו ,א-ו

∫«a „K»z ÁÃaÕÊŸ nœ‰Ã ÷‡ÕÂŸ ¯Ma›‰Ã „ÚÃ ‰ÏÀÈŸ lÃ‰Ã ÏkÀ ÁÃaÕÊŸ nœ‰Ã ÏÚÃ ‰@O«Ó ÏÚÃ ‰ÏÀ›Ú‰À ‡Â‰œ ¨‰ÏÀ›Ú‰À
‡÷‡Õ‰À ÏÎ
Ã ›z ¯÷Œ‡⁄ Ô÷ŒcŒ ‰Ã ˙‡Œ ÌÈX‰ÕÂŸ «¯◊ÀaŸ ÏÚÃ ÷aÃÏŸÈœ „·Ã ÈÒÕŸ ÎŸÓ»œ „·Ã «cÓœ Ô‰Õ›k‰Ã ÷·ÃÏÀÂŸ
¨ÌÈXÁÕ‡⁄ ÌÈD‚À aŸ ÷·ÃÏÀÂŸ ÂÈ@‚À aŸ ˙‡Œ Ë÷ÃÙ»À ∫ÁÃaÕÊŸ nœ‰Ã ÏˆŒ‡Õ «Ó◊ÀÂŸ ¨ÁÃaÕÊŸ nœ‰Ã ÏÚÃ ‰ÏÀ› Ú‰À ˙‡Œ
‡¿ «a „K»z ÁÃaÕÊŸ nœ‰Ã ÏÚÃ ÷‡Õ‰ÀÂŸ ∫¯«‰ËÀ Ì«˜ÓÀ Ï‡Œ ‰Œ Á⁄nÃÏÃ ı»ÁÓœ Ï‡Œ Ô÷ŒcŒ ‰Ã ˙‡Œ ‡Èˆ«‰
œ ÂŸ
È·ÕÏŸÁŒ ‰ÈÀÏŒÚÀ ¯ÈËO
œ ‰œÂŸ ‰ÏÀ› Ú‰À ‰ÈÀÏŒÚÀ _UÚÀ ÂŸ ¨¯Ma›aÃ ¯Ma›aÃ ÌÈˆœÚÕ Ô‰Õ›k‰Ã ‰ÈÀÏŒÚÀ ¯ÚÕ ·»œ ‰aŒÎŸ˙œ
∫‰aŒÎŸ˙œ ‡¿ ÁÃaÕÊŸ nœ‰Ã ÏÚÃ „K»z „ÈÓœzÀ ÷‡Õ ∫ÌÈÓœÏÀgŸ‰Ã
„ÈÓ˙‰ Ô·¯˜ ˙˘¯Ù

˙‡Œ ¨Ì‰ŒÏÕ‡⁄ zY
À ÓÃ‡ÀÂŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÈÕ aŸ ˙‡Œ ÂˆÃ ∫¯›Ó‡lÕ ‰÷Œ›Ó Ï‡Œ ‰Â‰È ¯aA
Õ ÈŸ ÂÃ

במדבר כח ,א-ח

אשה :קרבן הנשרף באש ∞ .העלה :קרבן הנשרף כליל על המזבח .מוקדה :המקום שבו יוקדת ,בוערת ,אש .תוקד:
תובער ,תודלק .מדו :בגדו ,לבושו .הדשן :האפר .בער עליה הכהן עצים :יוסיף עצים לאש הבוערת .הקטיר
עליה חלבי השלמים :ישרוף את החלבים ]השומנים המצויים בגופו של בעל-החיים[ של השלמים ]הם הקרבן שאדם
זובח כתשלום על נדר או כנדבה ואוכל מבשרו[.

כפי שדורש התלמוד הבבלי ]קידושין ל ע"א[ מכל אדם ללמוד בכל יום לפחות שלושה קטעים ,מן המקרא,
מן המשנה ומן התלמוד .כך נמצא בתפילת שחרית שני מחזורים של לימוד שכזה :מחזור קצר ]לעיל,
עמ'  [109והמחזור הפותח כאן בפרשת הכיור והעוסק גם בעבודת המקדש והקרבנות ,על יסוד קטעים
מן התורה ,יחידות נרחבות מן המשנה וקטעים קצרים מן התלמוד הבבלי .הקטעים המרכיבים את סדר
הקרבנות עוסקים בנושאים אלה] :א[ הכיור שבו רחצו הכהנים את ידיהם ורגליהם קודם לעבודתם; ]ב[
ניקוי המזבח מן האפר שהצטבר עליו והבערת עצים חדשים עליו; ]ג[ קרבן התמיד שהוקרב בכל בוקר
ובין הערביים; ]ד[ הקטורת ,כולל פירוט מרכיביה ,אופן הכנתה והקטרתה על המזבח; ]ה[ סדר העבודות
השונות שנעשו דרך קבע יום יום במקדש; ]ו[ קרבנות השבת ]ובראש חודש גם קרבנות ראש החודש[;
]ז[ הפרק השמיני של מסכת זבחים שבמשנה העוסק בקרבנות השונים ובאופן הקרבתם ואכילתם .בין
הקטעים משולבות תחינות שונות ]וביום חול באות בצידן עוד תחינות נוספות[ ,פסוקי מקרא מגוונים
וכן הפיוט "אנא בכח"] .פיוט זה נוסף כאן בהשפעת הקבלה ,ולפירושו ראה עמ' .[57
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‰gŒ‡œ‰À ‰ÊŒ ¨Ì‰ŒÏÀ zY
À ÓÃ‡ÀÂŸ ∫«„Ú«Ó
⁄ aŸ ÈÏœ ·ÈXO‰ÃÏŸ »¯ÓŸ÷Ÿzœ ¨ÈÁœÁÈ
› œ ÁÈV
Ã ÈgÃ‡œÏŸ ÈÓœÁŸÏÃ Èœ aYJ
À
◊·ŒkŒ‰Ã ˙‡Œ ∫„ÈÓœ˙À ‰ÏÀ›Ú ¨Ì«iÏÃ ÌÈœ Ã ÷Ÿ ¨ÌÓÈœÓœ˙Ÿ ‰À ÷À ÈÕ aŸ ÌÈ◊œ·ÀkŸ ¨‰Â‰ÈÏÃ »·ÈXOzÃ ¯÷Œ‡⁄
˙ÏŒ›Ò ‰ÙÈÀ‡Õ‰À ˙ÈXÈ◊œÚ⁄ ÂÃ ∫ÌÈœ aY
À ÚÃ ‰À ÔÈaÕ ‰◊ŒÚ⁄ zÃ Èœ gÕ‰Ã ◊·ŒkŒ‰Ã ˙‡ÕÂŸ ¨¯Ma›·Ã ‰◊ŒÚ⁄ zÃ „ÁÀ‡Œ
œ ˙È˙œkÀ ÔÓŒ÷ŒaŸ ‰Ï»Ï
À aŸ ¨‰ÁÀŸ ÓœÏŸ
ÁÃÁÈ
› œ ÁÈV
Ã ÏŸ ¨ÈÈÃÒœ ¯‰ÃaŸ ‰ÈÀ ◊‹Ú⁄ ‰À „ÈÓœzÀ ˙ÏÃ›Ú ∫ÔÈ‰œ‰Ã ˙ÚÈœ·Y
˙‡ÕÂŸ ∫‰Â‰ÈÏÃ ¯ÎÀ÷Õ _ÒŒŒ _qÕ‰Ã ÷C›waÃ ¨„ÁÀ‡Œ‰À ◊·ŒkŒÏÃ ÔÈ‰œ‰Ã ˙ÚÈœ·Y
œ «kÒŸœ ÂŸ ∫‰Â‰ÈÏÃ ‰gŒ‡œ
∫‰Â‰ÈÏÃ ÁÃÁÈ
› œ ÁÈV
Ã ‰gÕ‡œ ¨‰◊ŒÚ⁄ zÃ «kÒŸœ Î»Ÿ ¯Ma›‰Ã ˙ÁÃŸ ÓœkŸ ¨ÌÈœ aY
À ÚÃ ‰À ÔÈaÕ ‰◊ŒÚ⁄ zÃ Èœ gÕ‰Ã ◊·ŒkŒ‰Ã
 יא,ויקרא א

ÌÈœ ‰⁄›k‰Ã Ô]‰⁄‡Ã ÈÕ aŸ »˜YÊÀ ÂŸ ¨‰Â‰È ÈÕ ÙŸÏœ ‰À Ù›ˆÀ ÁÃaÕÊŸ nœ‰Ã _WÈŒ ÏÚÃ «˙›‡ ËÁÃ÷ÀÂŸ
∫·È·œÒÀ ÁÃaÕÊŸ nœ‰Ã ÏÚÃ «ÓcÀ ˙‡Œ

˙ÏŒaR
Œ Ó»Ÿ ‰·»÷
À Á⁄ «Ê ‰TÈÓœ‡⁄ ‡‰ÕzŸ÷Œ ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨^ÈŒ ÙÀlŸÓœ Ô«ˆT È‰œÈŸ
Ã »·UO
Ÿ ‰œ »l‡œkŸ ^ÈŒ ÙÀÏŸ ‰v\
À Ó»Ÿ
Æ«˙ÎÀÏŸ‰œÎ»Ÿ «Ó«˜ÓŸ·»œ «„Ú«Ó
⁄ aŸ „ÈÓœzÀ‰Ã ÔaYJ
˙¯ÂË˜‰ ˙˘¯Ù

÷cO
À nœ‰Ã ˙ÈaÕ÷Œ ÔÓÃÊŸ aœ ÌÈnœqÃ‰Ã ˙W›ËO ˙‡Œ ^ÈŒ ÙÀÏŸ »È˙«·
Õ ‡⁄ »¯ÈËO
œ ‰œ÷Œ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ‡»‰ ‰zÀ‡Ã
לו- לד,שמות ל

∫^˙T«˙
Œ
aŸ ·»˙kÀkÃ ¨^‡ÈŒ·œŸ ‰÷Œ›Ó ÈBÈŸ ÏÚÃ Ì˙«‡
À ˙ÈÀeœ ˆœ ¯÷Œ‡⁄kÃ ¨ÌiK
À ‰ÈÀ ‰À

Œ ›iÂÃ
„aÃ ¨‰kÀÊÃ ‰À ·›Ï»Ÿ ¨ÌÈnœÒÃ ¨‰À aŸÏŸÁŒÂŸ ˙ÏŒÁÕ÷»
Ÿ ÛËÀÀ ¨ÌÈnœÒÃ ^ÏŸ ÁK ¨‰÷Œ›Ó Ï‡Œ ‰Â‰È ¯Ó‡
À ÁÃ÷ÀÂŸ ∫÷CS ¯«‰ËÀ ÁlÀÓ‹ÓŸ ¨ÁL«¯
Ã
‰◊ÕÚ⁄ ÓÃ ÁK] ˙W›ËO d˙À‡
› ˙ÈÀ◊œÚÀ ÂŸ ∫‰ÈŒ ‰ŸÈœ „·ÃaŸ
‰pÀ nŒÓœ zO
‰ÈŒ ‰Ÿzœ ÌÈ÷@J
œ ÷CS ¨‰nÀ÷À ^ÏŸ „ÚÕ eÀ ‡œ ¯÷Œ‡⁄ „Ú«Ó
Õ Ï‰Œ‡
› aŸ ˙HÚÕ ‰À ÈÕ ÙŸÏœ ‰pÀ nŒÓœ ‰zÀ˙ÃÀ ÂŸ ¨˜B‰À
ח- ז,שמות ל

¯Ma›aÃ ¯Ma›aÃ ¨ÌÈnœÒÃ ˙W›ËO Ô]‰⁄‡Ã ÂÈÏÀÚÀ ¯ÈËO
œ ‰œÂŸ ∫¯ÓÃ‡¤Œ ÂŸ ∫ÌÎŒÏÀ

 הקרבן מעלה בשרפתו: ריח ניחחי.[" קרבני שהוא מאכל ]"לחמי"[ לאש שעל המזבח ]"לאשי:∞ קרבני לחמי לאשי
: תמיד. שאין בהם מום: תמימם. הקרבן הנשרף באש: האשה.ריח שגורם לה' כביכול נחת רוח בכך שנעשה רצונו
. מעורבת: בלולה.[ ליטר40- מידת נפח ]כ: איפה. מעט לפני החשיכה, בין השמשות: בין הערבים.בכל יום ויום
 כפי שנעשתה: העשיה בהר סיני.[ ליטר6- מידת נפח לנוזלים ]כ: הין. עשוי על ידי כתיתת הזיתים וכתישתם:כתית
: כלומר על המזבח ]ויש מפרשים, במקום קדוש: בקדש. היין שיצקו על המזבח עם הקרבת הקרבן: ונסכו.בהר סיני
. צד: ירך. בלתי מהול במים,יצוק יין משכר
ֹ : הסך נסך שכר.[בכל ֵי קודש
. נחשבת ומתקבלת ברצון:∞ חשובה ומקבלת ומרצה
 בשמים: סמים. תערובת של מיני בשמים שהיו שורפים על המזבח להעלות ריח ניחוח:∞ קטרת הסמים
. כדרך עבודתו של הרוקח, כתושה ומעורבבת: רקח מעשה רוקח. במשקל שווה: בד בבד.[]שיפורטו להלן
. הארון אשר בו לוחות הברית: העדת. עד דק: הדק. עשוי בטהרה ובקדושה: טהור קדש. מעורבב:ממלח
. על מזבח הקטורת: עליו. אפגוש אותך:אועד לך
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˙W›ËO ¨‰pWÈ
À ËO
œ ÈÃ ÌÈœ aY
Ã ÚÃ ‰À ÔÈaÕ ˙]pÕ ‰Ã ˙‡Œ Ô]‰⁄‡Ã ˙¿Ú⁄ ‰Ã·»Ÿ ∫‰pWÈ
À ËO
œ ÈÃ ˙]pÕ ‰Ã ˙‡Œ «·ÈËÈ
œ ‰ÕaŸ
∫ÌÎÈŒ˙]I
Õ ÏŸ ‰Â‰È ÈÕ ÙŸÏœ „ÈÓœzÀ
˙¯ÂË˜‰ ‰˘ÚÓ
על פי בבלי כריתות ו
ע"ב וירושלמי-ע"א
[ ה ]מא ע"ד,יומא ד

ÌÈœ ÓÀ ‰«Ó
À ÷»
Ÿ ÌÈgœ÷œÂŸ ˙«‡ÓÕ ÷ ¿÷Ÿ ¨„ˆÈÃkÕ ˙W›ËwŸ‰Ã Ì»htœ ∫ÔÀ aU
À »zÀ
‰Œ ÓÀ ¨‰nÀÁÃ‰Ã ˙«ÓÈŸ ÔÈÃ Ÿ ÓœkŸ ‰gÀÓœÁ⁄ÂÃ ÌÈgœ÷œÂŸ ˙«‡ÓÕ ÷ ¿÷Ÿ ∫d·À »È‰À

Ô‰Õ›k ÒÈœ ÎŸÓÃ Ì‰ŒnÕ÷Œ ¨ÌÈX˙ÕÈŸ ÌÈœ ÓÀ ‰÷À ¿÷»
Ÿ ¨ÌÈœ aY
À ÚÃ ‰À ÔÈaÕ ÒUÙ»Ÿ ˙ÈXÁ⁄÷ÃaŸ ÒUtŸ ¨Ì«È ÏÎÀÏŸ
‰ÙŒÈÀ ÔJÁ«÷
⁄ ÂŸ ¨ÌÈX»tkœ‰Ã Ì«È ·WÚŒ aŸ ˙÷ŒzŒÎŸÓÃÏŸ ÔTÈÊœ Á⁄Ó»Ã ÌÈX»tkœ‰Ã Ì«ÈaŸ ÂÈÀ ÙŸÁÀ ‡¿ÓŸ Ï«„bÀ
À ‡‰ÕzŸ÷Œ ÈBkŸ ‰ÙŒÈÀ
¨ÔWt›vœ‰ÃÂŸ ÈXvﬂ ‰Ã ∫Ô‰Õ »l‡ÕÂŸ ¨d·À »È‰À ÌÈœ nÀÒÃ ¯◊ÀÚÀ „ÁÃ‡ÃÂŸ Æ‰wÀcÃ ‰Ã ÔÓœ ‰wA
œ ¯›Ó Æ‰Œ ÓÀ ÌÈÚœ ·Ÿ÷œ ÌÈÚœ ·Ÿ÷œ ÏK÷ŸÓœ ¨‰«·
À lŸ‰ÃÂŸ ‰À aŸÏŸÁŒ‰Ã
¨Ì›kYÎÃÂŸ cY
Ÿ Õ ˙ÏŒa
› ÷œ ¨‰ÚÈÀˆO»
Æ‰ÚÀ ÷Ÿzœ Ô«ÓpN
À ¨‰÷À ¿÷Ÿ ‰Ù»lN
À
Æ¯◊ÀÚÀ ÌÈÕ ÷Ÿ ËŸ÷Ÿ›w‰Ã Æ‰Œ ÓÀ ¯◊ÀÚÀ ‰gÀ÷œ ¯◊ÀÚÀ ‰gÀ÷œ ÏK÷ŸÓœ
œ ÂŸ ‡˙ÀÏÀzŸ ÔÈ‡œÒŸ ÔÈÒÈX
œ ÙK
Ÿ ÔÈÈÕ ¨ÔÈaK
œ ‰ÚÀ ÷Ÿzœ ‰ÈÀ÷Y
œ kÃ ˙ÈXa›
ÔÈÈÕ ‡ˆÀÓÀ ‡¿ Ì‡œÂŸ ¨‡˙ÀÏÀzŸ ÔÈaK
Ô˙ÀÀ ÈaU
œ Æ‡»‰÷Œ ÏkÀ Ô÷ÀÚÀ ‰ÏŒÚ⁄ ÓÃ ¨Ú·]
Ã ˙ÈÓI
œ ÒŸ ÁÏÃÓŒ Æ˜ÈzœÚÃ ÔÈY
À eÃ Áœ ¯ÓÃÁ⁄ ‡È·œÓÕ ¨ÔÈÒÈX
œ ÙK
Ÿ
Õ iÃ ‰Ã ˙tÃkœ Û‡Ã ∫¯Ó«‡
Õ ÈÏœ·ŸaÃ‰Ã
˙ÁÃ‡Ã ¯qÃÁœ Ì‡œÂŸ ¨dÏÀÒÀtŸ ÷·ÃcŸ daÀ Ô˙ÃÀ Ì‡œÂŸ ¨‡»‰÷Œ ÏkÀ ÔcY
Æ‰˙ÈÀÓœ ·iÀ ÁÃ ‰ÈÀŒ nÀÒÃ ÏkÀÓœ
‰ÈÀ÷Y
œ kÃ ˙ÈXa› ÆÛËÀwŸ‰Ã ÈˆÕÚ⁄ ÓÕ ÛË«p
Õ ‰Ã ÛT◊Ÿ ‡lÀ‡Œ «È‡Õ ÈXvﬂ ‰Ã ∫¯Ó«‡
Õ Ï‡ÈÕÏœÓŸbÃ ÔaŒ Ô«ÚÓŸ÷œ ÔaU
À
‡‰ÕzŸ÷Œ ÈBkŸ ¨ÔWt›vœ‰Ã ˙‡Œ «a ÔÈX«g÷Œ ÔÈÒÈX
œ ÙK
Ÿ ÔÈÈÕ ¨‰‡ÀÀ ‡‰ÕzŸ÷Œ ÈBkŸ ¨ÔWt›vœ‰Ã ˙‡Œ daÀ ÔÈÙœgÀ÷Œ
À nœaÃ ÌÈœ ÏÃ‚U
Ÿ ÈÓÕ ÔÈÒÈœœ ÎŸÓÃ ÔÈ‡Õ÷Œ ‡lÀ‡Œ ¨dÏÀ ÔÈÙœÈÀ ÌÈœ ÏÃ‚U
Ÿ ÈÓÕ ‡¿‰⁄ÂÃ Æ‰fÀ ÚÃ
Æ„«·kÀ‰Ã ÈÕ tŸÓœ ÷cO

 ובשעה שמדליק: את הנרת... ובהעלת. בשעה שהוא נכנס לנקות את המנורה ולהכינה להדלקה:בהיטיבו את הנרת
.את הנרות
. המנה היא יחידת משקל של כחצי קילוגרם: מנים. ריקוח, ערבוב: פטום.[ שנו רבותינו: ]מארמית:∞ תנו רבנן
 הכמות: מלא חפניו. להקטיר בקדש הקדשים: ביום הכפורים...  מכניס. עודפים: יתרים. מחצית המנה:פרס
 שלושת המנים היתרים מוחזרים לכלי הכתישה בערב יום:' ומחזירן למכתשת וכו.שניתן לקחת בשתי כפות הידיים
, הלבונה, החלבנה, הצפורן, הצרי: ואלו הן. בשמים, סממנים: אחד עשר סמנים.כיפור לשם כתישה מחודשת שלהם
 קנמון ]ונסיונות רבים נעשו כדי לזהות את הבשמים האלה ואת שאר, קילופה, קושט, כרכום, שבולת נרד, קציעה,מור
 שלוש סאים ]הסאה: סאין תלתא.[ ליטר2.2- הקב היא מידת נפח ]כ: קבין.[החומרים ששימשו לעשיית הקטורת
 כמות כלשהי מצמח: מעלה עשן כל שהוא. רבע הקב: רבע. יין לבן: חמר חורין.[ ליטר13.3-היא מידת נפח של כ
: שפין. עץ בושם: הקטף. מין עשב הגדל על יד הירדן: כפת הירדן.שמיישר את העשן העולה כדי שלא יתפזר
. מועילים: יפין. שתן: מי רגלים. בעלת ריח חזק: עזה.מורחים
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‰ÙŒÈÀ Ï«w‰Ã÷Œ ÈÕ tŸÓœ ¨˜B‰À ·ËÈ
Õ ‰Õ ¨·ËÈ
‡«Õ ‰Õ ˜B‰À ∫¯Ó
÷«Õ ˜Á
‡«Õ ‡»‰÷ŒkŸ ∫¯Ó
Õ Ô˙ÀÀ ÈaU
œ Æ‡ÈÀ Ÿ zÃ
œ ¯ÓÃ‡À Æ»ÚŸ ÓÃ÷À ‡¿ ÚÈÃ·Y
œ ÏœÂŸ ÷ÈÏœ÷ŸÏœ ¨‰T÷ÕkŸ ÔÈ‡œˆÀÁ⁄ÏÃ dÓÀhŸtœ ÆÌÈÓœ◊ÀaŸÏÃ
‰ÊŒ ∫‰@»‰ÈŸ ÈaU
Æ‰˙ÈÀÓœ ·iÀ ÁÃ ¨‰ÈÀŒ nÀÒÃ ÏkÀÓœ ˙ÁÃ‡Ã ¯qÃÁœ Ì‡œÂŸ ¨ÔÈ‡œˆÀÁ⁄ÏÃ ‰T÷ÕkŸ d˙ÀcÀ ÓœkŸ Ì‡œ ∫ÏÏÀkŸ‰Ã
Õ ‡TtK
À ¯aÃ Æ‡ÈÀ Ÿ zÃ
ÆÔÈ‡œˆÀÁ⁄ÏÃ ÌÈUÈ
‡«œ ÷œ Ï÷Œ ‰‡À·À ‰˙ÀÈŸ ‰À ‰À ÷À ÌÈÚœ ·Ÿ÷œÏŸ «‡ ÌÈgœ÷œÏŸ ˙ÁÃ‡Ã ∫¯Ó
ÈÕ tŸÓœ „›ÓÚ⁄ ÏÃ Ï«ÎÈÀ Ì@‡À ÔÈ‡Õ ¨÷·ÃcŸ Ï÷Œ ·«ËY«˜ daÀ Ô˙«
Õ ‰ÈÀ ‰À »l‡œ ∫‡TtK
À ¯aÃ ÈÕ zÀ „«ÚÂŸ
œ ÚÀ ÓŸ ÔÈ‡Õ ‰ÓÀÏÀÂŸ ÆdÁÈV
À
‡¯
› ◊Ÿ ÏÎÀ Èkœ ∫‰TÓŸ‡À ‰T«z‰Ã÷Œ ÈÕ tŸÓœ ¨÷·ÃcŸ daÀ ÔÈ·Y

ויקרא ב ,יא

∫‰Â‰ÈÏÃ ‰gŒ‡œ »pnŒÓœ »¯ÈËO
œ ˙Ã ‡¿ ÷·ÃcŸ ÏÎÀÂŸ
¿∫‰ÏÀÒŒ ·SÚ⁄ ÈÃ È‰
Õ ‡¤ »ÏÀ ·bÀ ◊ŸÓœ ¨»nÀÚœ ˙«‡·ÀˆŸ ‰Â‰È
∫_aÀ ÁÃËÕa› Ì@‡À ÈV÷Ÿ‡Ã ¨˙«‡·ÀˆŸ ‰Â‰È

¸˘˛ Ì ÈÓ Ú Ù ˘Â Ï

¸ ˘˛ Ì ÈÓ Ú Ù ˘ÂÏ

תהלים מו ,ח
תהלים פד ,יג

¸ ˘ ˛ Ì È Ó ÚÙ ˘ ÂÏ

תהלים כ ,י

∫‰ÏÀÒŒ Èœ ·Õ·«Ò
Ÿ zŸ ËlÕÙÃ ÈpT
Õ ¨ÈV
œ vŸzœ ¯vÃÓœ ¨ÈÏœ ¯˙ŒÒÕ ‰zÀ‡Ã

תהלים לב ,ז

∫»‡YJ
Õ Ì«È·Ÿ »Õ Ú⁄ ÈÃ _ÏŒnŒ‰Ã ¨‰ÚÈÀ÷«‰
œ ‰Â‰È

¨ÌÏÀœ÷»¯È
À Âœ ‰@»‰ÈŸ ˙ÁÃŸ Óœ ‰Â‰ÈÏÃ ‰·Y
À ÚÀ ÂŸ

מלאכי ג ,ד

∫˙«iœ ›ÓEK ÌÈœ ÷ÀÎ»Ÿ ÌÏ«Ú
À ÈÓÈÕkœ
‰Î¯ÚÓ‰ ¯„Ò

∫Ï»‡÷À ‡aÀ‡E
Ã ‡aÀlœ‡ÃÂŸ ‡TÓÀ‚D
Ÿ ‡ÓÀgŸÓœ ‰ÎT
À Ú⁄ nÃ‰Ã ¯CÒÕ ¯cÕ ÒÃÓŸ ‰ÂÀ ‰⁄ ÈiÕ aÃ‡Ã

תלמוד בבלי
יומא לג ע"א

˜«˙ÓC
Œ
˙W›ËO Ï÷Œ ‰iÀ œ ÷Ÿ ‰ÎT
À Ú⁄ Ó»Ã ¨˙W›ËO Ï÷Œ ‰iÀ œ ÷Ÿ ‰ÎT
˜«À Ú⁄ ÓÃÏŸ ˙ÓC
Œ
„«‰Ï
À ‚Ÿ ‰ÎT
À Ú⁄ ÓÃ

תניא] :מסורת תנאית שנויה[ ,ששנו אותה .כשהוא שוחק :כשהכהן כותש את הקטורת .הקול יפה לבשמים:
הכתישה הקצובה ]בעקבות אמירה קצובה[ מביאה לתוצאות טובות יותר .פטמה לחצאין :ערבב רק את חצי הכמויות
הנזכרות בהכנת הקטורת .לא שמענו :לא נמסרה לנו ההלכה בעניין זה ]בדבר מי שערבב רק שליש או רבע מן הכמויות[.
כמדתה :תוך שמירת היחס הנכון בין מרכיבי הקטורת .באה של שירים לחצאין :סך שאריות הקטורת השנתיות
הצטברו במשך שישים או שבעים שנה למחצית הכמות השנתית .קורטוב :מידה קטנה ביותר ,שמץ .לעמוד מפני
ריחה :אין אדם יכול להריח את ריח הקטורת בשל עוצמתו .שאר :בצק חמוץ המתסיס את העיסה וגורם לה לתפוח.
∞ סתר :מחסה .מצר תצרני :מאויב תשמרני .רני פלט :רינה של מי שזכה להצלה .וערבה :תהיה עריבה ,רצויה.
כימי עולם :כימי קדם.
∞ אביי :חכם יהודי בבבל במאה הרביעית .מסדר סדר המערכה :מונה את סדר העבודות בבית המקדש .משמא
דגמרא ואלבא דאבא שאול :על פי המסורת שנלמדה ולפי דעתו של התנא אבא שאול .מערכה גדולה :עריכת ערימה
גדולה של עצים על גבי המזבח לשרפת הקרבנות .מערכה שניה של קטרת :עריכת ערימה שנייה של עצים על גבי
המזבח ,שממנה היו מביאים גחלים להקטיר את הקטורת.
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ÁÃaÕÊŸ Óœ Ô»gDÂŸ ¨ÈÓÈœœ tŸ‰Ã ÁÃaÕÊŸ Óœ Ô»gDÏŸ ÌB«˜ ÌÈˆœÚÕ ÈVÊŸ ‚œ ÈÕ ÷Ÿ ¯»cÒœÂŸ ¨ÌÈˆœÚÕ ÈVÊŸ ‚œ ÈÕ ÷Ÿ ¯»cÒœÏŸ
Œ
˙«¯Õ ÷ÓÕÁÀ ˙·ÃËÀ‰⁄ÂÃ ¨˙«¯Õ ÷ÓÕÁÀ ˙·ÃËÀ‰⁄ÏÃ ÌB«˜ ÈÓÈœœ tŸ‰Ã
˜«„ÈÓœzÀ‰Ã ÌAÂŸ ¨„ÈÓœzÀ‰Ã ÌAÏŸ ˙ÓC
˜«¨ÌÈX·À‡ÕÏŸ ˙ÓC
Œ
˜«˙W›ËO» ¨˙W›ËOÏœ ˙ÓC
Œ
˜«˙«¯Õ ÈzÕ÷Ÿ ˙·ÃËÀ‰⁄ÂÃ ¨˙«¯Õ ÈzÕ÷Ÿ ˙·ÃËÀ‰⁄ÏÃ ÌB
»¨ÔÈÎÈœÊœ ·ÀÏŸ ÔÈÙœÒ»Ó
À
¨ÔÈÙœÒ»Ó
À ÏŸ ÔÈÎœÒÀ»Ÿ ¨ÔÈÎœÒÀŸ Ïœ ÔÈzœ·œÁ⁄ÂÃ ¨ÔÈzœ·œÁ⁄ÏÃ ‰ÁÀŸ Ó»œ ¨‰ÁÀŸ ÓœÏŸ ÌÈX·À‡ÕÂŸ
¯ÈËO
œ ‰œÂŸ ‰ÏÀ›Ú‰À ‰ÈÀÏŒÚÀ _UÚÀ ÂŸ ∫¯ÓÃ‡¤pŒ ÷Œ ¨ÌÈœ aY
˜«À ÚÃ ‰À ÔÈaÕ Ï÷Œ „ÈÓœ˙ÀÏŸ ÔÈÓE
œ
ÔÈÎÈœÊœ ·»À

ויקרא ו ,ה

ÆÌlÀk‹ ˙«aY
À wÀ‰Ã ÏkÀ ÌÏÕ÷Ÿ‰Ã ‰ÈÀÏŒÚÀ ÆÌÈÓœÏÀgŸ‰Ã È·ÕÏŸÁŒ ‰ÈÀÏŒÚÀ
Æ‰T»¯ˆŸ ¯ÈzœzÃ ^ÈŸÓœÈŸ ˙lH
Ã bŸ ÁÃ›ÎaŸ ¨‡pÀ ‡À
Æ‡T« ¨»V‰⁄ËÃ ¨»·ÕbŸ ◊Ã ¨^nŸÚÃ ˙pX
Ã ÏaK
Õ
ÆÌVÓŸ÷À ˙·Ã·ÀkŸ ^E»ÁÈœ È÷Y«c
Õ
¨¯«a‚œ ‡À
Õ aÀ
ÆÌÏÕÓŸbÀ „ÈÓœzÀ ^˙JE
Ÿ ˆœ ÈÓÕÁU
⁄ ¨ÌV‰⁄ËÃ ¨ÌÎY
@˙^Æ
Œ Ú⁄ Ï‰ÕÃ ^·»Ë
Ÿ ·]aŸ ¨÷«„J ÔÈÒœÁ⁄
Æ^˙ŒgHO
À
ÈVÎ«Ê
Ÿ ¨‰Õ tŸ ^nŸÚÃ ÏŸ ¨‰‡ŒbÕ „ÈÁœÈÀ
Æ˙«Ó»ÏÚ⁄ zÃ ÚB«È
Ã ¨»˙J
»÷Õ Ú⁄ ˆÃ ÚÓÃ
Ÿ ÏaK
Õ »˙ÕÚÀ ÂŸ ÷Ã
Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ «˙»ÎÏŸÓÃ „«·kŸ Ì÷Õ _»¯aÀ
˙·˘ Ï˘ ÛÒÂÓ Ô·¯˜ È˜ÂÒÙ

]‰ÁÀŸ Óœ ˙ÏŒ›Ò ÌÈ
»÷ œ ◊ŸÚŒ ÈÕ
Ÿ ¨ÌÓÈœÓœzŸ ‰À ÷À ÈÕ aŸ ÌÈ◊œ·ÀÎŸ ÈÕ ÷Ÿ ˙aÀgÃ‰Ã Ì«È·»Ÿ

במדבר כח ,ט-י

∫dkÀÒŸœ ÂŸ „ÈÓœzÀ‰Ã ˙ÏÃ›Ú ÏÚÃ ¨«zaÃ÷ÃaŸ ˙aÃ÷Ã ˙ÏÃ›Ú ∫«kÒŸœ ÂŸ ÔÓŒgŒ·Ã ‰Ï»Ï
À aŸ

סדור שני גזרי עצים :שמעלים למזבח כדי לקיים מצוות הבאת עצים .דשון :הסרת הדשן ,האפר .הטבת חמש
נרות :ניקוי והכנה להדלקה של חמישה משבעת נרותיה של המנורה .דם התמיד :שחיטת קרבן התמיד של הבוקר.
אברים :שריפת האברים של קרבן התמיד על גבי המזבח .מנחה :סלת בלולה בשמן המוקרבת עם הקרבן .חבתין:
מנחה מיוחדת העשויה במחבת שהכהן צריך להקריב בכל יום .נסכין :נסכי היין המוקרבים עם קרבן התמיד .מוספין:
קרבנות מוסף ,בימים בהם הקריבו קרבנות אלה ]כגון שבת או ראש חודש[ .בזיכין :הקטרת הלבונה שהיתה בתוך
בזיך ,שהוא סוג של קערה .וערך עליה העלה :ושם על האש שעל המזבח את קרבן התמיד .חלבי השלמים :שריפת
החלבים ]השומנים המצויים בגופו של בעל-החיים[ של השלמים ]הם הקרבן שאדם זובח כשילום על נדר או כנדבה
ואוכל מבשרו[ .עליה השלם כל הקרבנות כלם :רק לאחר הקרבת עולת התמיד של הבוקר יש להשלים ]והוא משחק
מילים עם "חלבי השלמים"[ את שאר הקרבנות המנויים לעיל ,כגון החביתין או המוספין ∞ .תמימם :שאין בהם
מום .עשרנים :העשרון הוא עשירית האיפה ]כ 4-ליטר[ .על עלת התמיד :נוסף על עולת התמיד.
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˘„ÂÁ ˘‡¯ Ï˘ ÛÒÂÓ Ô·¯˜ È˜ÂÒÙ
·˘·˙ ¯‡˘ ∫ÌÈÙÈÒÂÓ ˘„ÂÁ

¨„ÁÀ‡Œ ÏÈœ ‡ÃÂŸ ÌÈœ Ã ÷Ÿ ¯J·À ÈÕ aŸ ÌÈXtÀ ¨‰Â‰ÈÏÃ ‰ÏÀ›Ú »·ÈXOzÃ ÌÎÈŒ÷E
Õ ÁÀ È÷‡T
Õ ·»Ÿ

במדבר כח ,יא-טו

]À aŸ ‰ÁÀŸ Óœ ˙ÏŒ›Ò ÌÈ
»÷¿ œ ◊ŸÚŒ ‰÷À
Ÿ ∫ÌÓÈœÓœzŸ ‰ÚÀ ·Ÿ÷œ ‰À ÷À ÈÕ aŸ ÌÈ◊œ·ÀkŸ
¯tÀÏÃ ÔÓŒgŒ·Ã ‰Ï»Ï
‰ÁÀŸ Óœ ˙ÏŒ›Ò Ô«¯rÀÚœ Ô]rÀÚœ ÂŸ ∫„ÁÀ‡Œ‰À ÏÈœ ‡ÃÏÀ ÔÓŒgŒ·Ã ‰Ï»Ï
]À aŸ ‰ÁÀŸ Óœ ˙ÏŒ›Ò ÌÈ
»÷ œ ◊ŸÚŒ ÈÕ
Ÿ ¨„ÁÀ‡Œ‰À
Ã ‰ÏÀ›Ú ¨„ÁÀ‡Œ‰À ◊·ŒkŒÏÃ ÔÓŒgŒ·Ã ‰Ï»Ï
À aŸ
¯tÀÏÃ ‰ÈŒ ‰ŸÈœ ÔÈ‰œ‰Ã ÈˆœÁ⁄ Ì‰ÈŒkÕÒŸœ ÂŸ ∫‰Â‰ÈÏÃ ‰gŒ‡œ ÁÃÁÈ
› œ ÁÈV
∫‰À gÀ‰Ã È÷E
»Õ ÁÀÏŸ «÷EÁÀaŸ ÷C›Á ˙ÏÃ›Ú ˙‡›Ê ¨ÔÈœ ÈÀ ◊·ŒkŒÏÃ ÔÈ‰œ‰Ã ˙ÚÈœ·Y
œ ÏÈœ ‡ÃÏÀ ÔÈ‰œ‰Ã ˙÷È
»÷œ Ïœ
Ÿ
Ÿ
»◊ ∫«kÒŸœ ÂŸ ‰◊ŒÚÀ ÈÕ „ÈÓœzÀ‰Ã ˙ÏÃ›Ú ÏÚÃ ¨‰Â‰ÈÏÃ ˙‡hÀÁÃÏŸ „ÁÀ‡Œ ÌÈfœ Úœ ¯ÈÚœ
ÌÈÁ·Ê ˙˘Ó

Ï÷Œ ¯ÈÚœ ◊ÀÂŸ ¯tÀ ÆÔ«ÙvÀaÃ Ô˙ÀËÈ
À Áœ÷Ÿ ÌÈ÷@J
œ È÷EJ
˜«Õ ∫ÌÈÁœ·ÀÊŸ Ï÷Œ ÔÓ
À ÓŸ »‰ÊÈŒ‡Õ

משנה זבחים ה ,א

@ÔÈaÕ ÏÚÃ ‰ÈÀ fÀ ‰Ã Ô»ÚËÀ ÔÓ
À ÂŸ ¨Ô«ÙvÀaÃ ˙V÷À ÈÏœÎŸaœ ÔÓÀcÀ Ï»aNÂŸ ¨Ô«ÙvÀaÃ Ô˙ÀËÈ
À Áœ÷Ÿ ÌÈX»tkœ‰Ã Ì«È
÷«_Ù
]Õ ‰ÈÀ ‰À ÌcÀ ‰Ã ÈVÈÀ ÷Ÿ Æ˙·ŒkŒÚÃ ÓŸ Ô‰ŒÓÕ ˙ÁÃ‡Ã ‰À zÀÓÃ Æ·‰ÀfÀ ‰Ã ÁaÃÊŸ Óœ ÏÚÃ ÂŸ ˙Î
Œ tÀ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ÌÈcœ aÃ‰Ã
Æ·kÕÚœ ‡¿ Ô˙ÃÀ ‡¿ Ì‡œ ÆÔ«ˆÈÁœ‰Ã ÁÃaÕÊŸ Óœ Ï÷Œ È·T
œ Ú⁄ ÓÃ „«ÒÈŸ ÏÚÃ
ÈÏœÎŸaœ ÔÓÀcÀ Ï»aNÂŸ ¨Ô«ÙvÀaÃ Ô˙ÀËÈ
À Áœ÷Ÿ ÌÈÙT
»◊ œ ◊Ÿpœ ‰Ã ÌÈXÈÚœ
Ÿ ÌÈÙT
œ ◊Ÿpœ ‰Ã ÌÈXtÀ

שם ,משנה ב

∞ ריח ניחח :הקרבן מעלה בשרפתו ריח שגורם כביכול נחת רוח לה' שנעשה רצונו .אשה :קרבן הנשרף באש.
הין :מידת נפח לנוזלים ]כ 6-ליטר[ .שעיר עזים :תיש .לחטאת :לכפרה על חטא .על עלת התמיד :נוסף על
עולת התמיד.
∞ ]א[ מקומן של זבחים :מקום שחיטת הקרבנות השונים ודרך הקרבתם .קדשי קדשים :קרבנות שקדושתם גדולה
במיוחד ]ויפורטו להלן ,במשניות א-ה[ .בצפון :צפונית למזבח העולה ]שעמד בחצר המקדש[ .שעיר :תיש .קבול
דמן בכלי שרת :הכהן אוסף את דם הקרבן לתוך כלי קיבול המיוחד לתפקיד זה .ודמן טעון הזיה :את הדם צריך
להזות ,להתיז .בין הבדים :בין המוטות שבהם נשאו את ארון הברית .מזבח הזהב :מזבח הקטורת שבהיכל .מתנה
אחת מהן מעכבת :אם החסיר הכהן ולוּ אחת מן ההזאות ,אין הקרבן קרבן ראוי .מזבח החיצון :הוא מזבח העולה
]שעמד מחוץ להיכל[ .אם לא נתן לא עכב :אם לא שפך את שיירי הדם במקום הראוי ,לא נפסל הקרבן.
∞ ]ב[ הנשרפים :ובשרם לא נאכל.

משנת זבחים :סדר הקרבנות מסתיים בלימוד כל משניות הפרק החמישי של מסכת זבחים שבמשנה.
הפרק עוסק בדיני הקרבנות השונים ובאופן הקרבתם ואכילתם .משניות א-ה עוסקות ב"קדשי הקדשים"
]הם הקרבנות שקדושתם גדולה במיוחד[ ,שמקריבים אותם בצפונה של העזרה ,ואילו שלוש המשניות
האחרונות עוסקות ב"קדשים קלים" ,הנשחטים בכל מקום בעזרה.
123

˘˙·˘Ï ˙È¯Á

]Æ˙·ŒkŒÚÃ ÓŸ Ô‰ŒÓÕ ˙ÁÃ‡Ã ‰À zÀÓÃ Æ·‰ÀfÀ ‰Ã ÁaÃÊŸ Óœ ÏÚÃ ÂŸ ˙Î
@Œ tÀ‰Ã ÏÚÃ ‰ÈÀ fÀ ‰Ã Ô»ÚËÀ ÔÓ
À ÂŸ ¨Ô«ÙvÀaÃ ˙V÷À
÷«œ Ú⁄ ÓÃ „«ÒÈŸ ÏÚÃ _Ù
Õ ‰ÈÀ ‰À ÌcÀ ‰Ã ÈVÈÀ ÷Ÿ
»l‡ÕÂÀ »l‡Õ Æ·kÕÚœ ‡¿ Ô˙ÃÀ ‡¿ Ì‡œ ÆÔ«ˆÈÁœ‰Ã ÁÃaÕÊŸ Óœ Ï÷Œ È·T
ÆÔ÷ŒcÀ ‰Ã ˙È·ÕaŸ ÔÈÙT
œ ◊Ÿœ
@÷ÌÈ
œ Áﬂ È÷‡T
Õ
ÈVÈÚœ ◊Ÿ ∫¯»avœ‰Ã ˙‡›hÁÃ Ô‰Õ »l‡Õ Æ„ÈÁœiÀ ‰ÃÂŸ ¯»avœ‰Ã ˙‡›hÁÃ

שם ,משנה ג

À Áœ÷Ÿ ¨˙«„Ú«Ó
⁄ Ï÷ŒÂŸ
˙«zÀÓÃ ÚaY
@Ã ‡Ã Ô»ÚËÀ ÔÓ
À ÂŸ ¨Ô«ÙvÀaÃ ˙V÷À ÈÏœÎŸaœ ÔÓÀcÀ Ï»aNÂŸ ¨Ô«ÙvÀaÃ Ô˙ÀËÈ
¨˙ÈÁT
¯«œ ÊŸ Óœ ˙ÈÓ
œ cŸ ÔWMÏŸ «Ï ‡·»À ¨··«q
Õ ÏÃ ‰À Ù»À ¨÷·ŒkŒ·Ã ‰ÏÀÚÀ ∫„ˆÈÃkÕ Æ˙«TO ÚaY
Ã ‡Ã ÏÚÃ
œ cŸ ˙È·T
œ Ú⁄ ÓÃ ¨˙È·T
œ Ú⁄ ÓÃ ˙È«Ù
œ ˆŸ ¨˙È«Ù
œ ˆŸ ˙ÈÁT
œ ÊŸ Óœ
÷«„«ÒÈŸ ÏÚÃ _Ù
¯«Õ ‰ÈÀ ‰À ÌcÀ ‰Ã ÈVÈÀ ÷Ÿ Æ˙ÈÓ
¯«Æ˙«ˆÁ⁄ „ÚÃ ‰ÏÀÈŸ ÏÃÂÀ Ì«ÈÏŸ ¨ÏÎÀ‡⁄ÓÃ ÏÎÀaŸ ¨‰pÀ ‰‹ÎŸ ÈVÎŸÊœ ÏŸ ¨ÌÈÚœ ÏÀwŸ‰Ã ÔÓœ ÌÈœ ÙŸÏœ ÔÈÏœÎÀ‡¤Œ ÂŸ ¨ÈÓ
œ cŸ
À Áœ÷Ÿ ¨ÌÈ÷@J
œ ÷CS ‰Ï«Ú
À ‰À
¨Ô«ÙvÀaÃ ˙V÷À ÈÏœÎŸaœ dÓÀcÀ Ï»aNÂŸ ¨Ô«ÙvÀaÃ d˙ÀËÈ

שם ,משנה ד

ÆÌÈgœ‡œÏÀ ÏÈÏœÎÀÂŸ Á»z
Ã œ ÂŸ Ë÷ÕÙŸ‰Œ ‰»Ú
»À Ë
Ÿ ¨ÚaY
@Ã ‡Ã Ô‰Õ÷Œ ˙«zÀÓÃ ÈzÕ÷Ÿ Ô»ÚËÀ dÓ
À ÂŸ
¨˙«ÏÈÚœ ÓŸ Ì÷Ã‡⁄ ¨˙«ÏÊÕ bŸ Ì÷Ã‡⁄ ∫˙«Ó÷À‡⁄ Ô‰Õ »l‡Õ Æ˙«Ó÷À‡⁄ÂÃ ¯»aˆœ ÈÓÕÏŸ÷Ã ÈÁÕ·ŸÊœ

שם ,משנה ה

ÔÓÀcÀ Ï»aNÂŸ ¨Ô«ÙvÀaÃ Ô˙ÀËÈ
¯»À Áœ÷Ÿ ÆÈ»ÏzÀ Ì÷À‡À ¨ÚT›ˆÓŸ Ì÷Ã‡⁄ ¨¯ÈÊœ À Ì÷Ã‡⁄ ¨‰Ù
À Á⁄ ‰ÁÀÙŸ÷œ Ì÷Ã‡⁄

אלו ואלו :כל הנזכרים במשניות א-ב נשרפים מחוץ למקדש ,במקום שבו שפכו את האפר שהצטבר על גבי המזבח.
חטאת הצבור :קרבנות המובאים על ידי הציבור בראשי חדשים ובמועדים כדי לכפר על המקרים שבהם נכנס
∞ ]ג[ ֹ
אדם למקדש או אכל קודשים בשעה שהיה טמא ובשגגה .והיחיד :קרבן שבא לכפר על עבירות שעשה היחיד בשגגה.
מתנות :הזאות דם .קרנות :הפינות העליונות של מזבח העולה .עלה בכבש :עלה הכהן בכבש ]הוא השיפוע שעולים
ומזה עליה מן
בו למזבח[ .לסובב :משטח מורם סביב המזבח .ובא לו לקרן וכו' :מגיע לכל אחת מקרנות המזבח ַ
הדם שבכלי .ונאכלין :בשר החטאות .לפנים מן הקלעים :בין החומות שהקיפו את העזרה ]חצר המקדש[ .זכרי
כהנה :כהנים זכרים .בכל מאכל :בכל צורה של מאכל :צלי ,מבושל וכיוצא בזה .ליום ולילה עד חצות :ביום השחיטה
ובלילה שלאחריו עד חצות הלילה.
∞ ]ד[ העולה קדש קדשים :העולה ]שהיא קרבן הנשרף כליל על המזבח[ נכללת בין הקרבנות הנקראים "קדשי קדשים"
]לעיל ,משנה א[ .שתי מתנות שהן ארבע :שתי הזאות דם על שתיים מזוויות המזבח הניצבות באלכסון זו מול זו,
באופן שיתפשט הדם על כל ארבע צלעות המזבח .הפשט ונתוח :הפשטת עורה של הבהמה וביתורה לנתחים .וכליל
לאשים :והעולה נשרפת כולה על גבי המזבח.
∞ ]ה[ שלמי צבור :שני כבשים שמקריבים בחג השבועות ]ויקרא כג ,יט[ .ואשמות :קרבנות שאדם מביא על חטאו.
אשם גזלות :קרבן שמביא מי שכּ ַָפר בתביעת ממון של חברו ונשבע לשקר ואחר כך הודה בגזילה .אשם מעילות:
קרבן שמביא מי שהשתמש בשגגה בדבר שהוקדש לבית המקדש ,או בדבר שנועד להישרף כקרבן על גבי המזבח .אשם
שפחה חרופה :קרבן שמביא מי ששכב עם אשה כנענית שהיא חציה שפחה וחציה בת חורין והמאורסת לעבד עברי
]ויקרא יט ,כ-כא[ .אשם נזיר :קרבן שמביא נזיר שנטמא במגע במת .אשם מצרע :קרבן שמביא המצורע לאחר
שנרפא מצרעתו ונטהר .אשם תלוי :קרבן שמביא מי שמסופק אם עבר עבירה שמחייבת קרבן חטאת.
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¨ÌÈÚœ ÏÀwŸ‰Ã ÔÓœ ÌÈœ ÙŸÏœ ÔÈÏœÎÀ‡¤Œ ÂŸ ¨ÚaY
Ã ‡Ã Ô‰Õ÷Œ ˙«zÀÓÃ ÈzÕ÷Ÿ Ô»ÚËÀ ÔÓ@
À ÂŸ ¨Ô«ÙvÀaÃ ˙V÷À ÈÏœÎŸaœ
Æ˙«ˆÁ⁄ „ÚÃ ‰ÏÀÈŸ ÏÃÂÀ Ì«ÈÏŸ ¨ÏÎÀ‡⁄ÓÃ ÏÎÀaŸ ¨‰pÀ ‰‹ÎŸ ÈVÎŸÊœ ÏŸ
 משנה ו,שם

ÔÓ@
À ÂŸ ¨‰TÊÀ Ú⁄ aÀ Ì«˜ÓÀ ÏÎÀaŸ Ô˙ÀËÈ
À Áœ÷Ÿ ¨ÌÈlK
œ ÌÈ÷@J
œ
¯ÈÊœ À ÏÈ‡ÕÂŸ ‰@«z‰Ã

‰ÏÀÈŸ ÏÃÂÀ Ì«ÈÏŸ ¨ÏÎÀ‡⁄ÓÃ ÏÎÀaŸ ¨Ì@‡À ÏÎÀÏŸ ¨¯ÈÚœ ‰À ÏÎÀaŸ ÔÈÏœÎÀ‡¤Œ ÂŸ ¨ÚaY
Ã ‡Ã Ô‰Õ÷Œ ˙«zÀÓÃ ÈzÕ÷Ÿ Ô»ÚËÀ
Ì‰ÈŒÕ ·ŸÏœÂŸ Ì‰ÈŒ÷ÕŸ Ïœ ÌÈœ ‰⁄›kÏÃ ÏÎÀ‡¤Œ ÌT»n‰Ã÷Œ ‡lÀ‡Œ ¨Ì‰Œ·À ‡ˆ«i
Õ kÃ Ì‰ŒÓÕ ÌT»n‰Ã Æ˙«ˆÁ⁄ „ÚÃ
ÆÌ‰ÈB
Œ ·ŸÚÃ Ï»Ÿ
 משנה ז,שם

ÈzÕ÷Ÿ Ô»ÚËÀ ÔÓ@
À ÂŸ ¨‰TÊÀ Ú⁄ aÀ Ì«˜ÓÀ ÏÎÀaŸ Ô˙ÀËÈ
À Áœ÷Ÿ ¨ÌÈlK
œ ÌÈ÷@J
œ
ÌÈÓœÏÀ÷Ÿ

Æ„ÁÀ‡Œ ‰ÏÀÈŸ ÏÃÂŸ ÌÈÓœÈÀ ÈÕ ÷ŸÏœ ¨ÏÎÀ‡⁄ÓÃ ÏÎÀaŸ ¨Ì@‡À ÏÎÀÏŸ ¨¯ÈÚœ ‰À ÏÎÀaŸ ÔÈÏœÎÀ‡¤Œ ÂŸ ¨ÚaY
Ã ‡Ã Ô‰Õ÷Œ ˙«zÀÓÃ
Õ kÃ Ì‰ŒÓÕ ÌT»n‰Ã
ÆÌ‰ÈB
Œ ·ŸÚÃ Ï»Ÿ Ì‰ÈŒÕ ·ŸÏœÂŸ Ì‰ÈŒ÷ÕŸ Ïœ ÌÈœ ‰⁄›kÏÃ ÏÎÀ‡¤Œ ÌT»n‰Ã÷Œ ‡lÀ‡Œ ¨Ì‰Œ·À ‡ˆ«i
 משנה ח,שם

¨‰TÊÀ Ú⁄ aÀ Ì«˜ÓÀ ÏÎÀaŸ Ô˙ÀËÈ
À Áœ÷Ÿ ¨ÌÈlK
œ ÌÈ÷@J
œ
ÁÒÃtŒ‰ÃÂŸ ¯◊ÕÚ⁄ nÃ‰ÃÂŸ ¯«ÎaŸ‰Ã

À ÂŸ
¨ÌÈœ ‰⁄›kÏÃ ÏÎÀ‡¤Œ ¯«ÎaŸ‰Ã ∫Ô˙ÀÏÈÀÎœ‡⁄·Ã ‰pÀ ÷œ Æ„«ÒÈŸ ‰Ã „‚Œ Œ kŸ ÔzÕiœ ÷Œ „·ÃÏŸ·»œ ¨˙ÁÀ‡Œ ‰À zÀÓÃ Ô»ÚËÀ ÔÓ@
ÁÒÃtŒ‰Ã Æ„ÁÀ‡Œ ‰ÏÀÈŸ ÏÃÂŸ ÌÈÓœÈÀ ÈÕ ÷ŸÏœ ¨ÏÎÀ‡⁄ÓÃ ÏÎÀaŸ ¨¯ÈÚœ ‰À ÏÎÀaŸ ÔÈÏœÎÀ‡¤Œ ÂŸ ¨Ì@‡À ÏÎÀÏŸ ¯◊ÕÚ⁄ nÃ‰ÃÂŸ
«È‡ÕÂŸ ¨ÂÈÈ»
À ÓŸÏœ ‡lÀ‡Œ ÏÎÀ‡¤Œ «È‡ÕÂŸ ¨˙«ˆÁ⁄ „ÚÃ ‡lÀ‡Œ ÏÎÀ‡¤Œ «È‡ÕÂŸ ¨‰ÏÀÈŸ lÃ·Ã ‡lÀ‡Œ ÏÎÀ‡¤Œ «È‡Õ
ÆÈÏœˆÀ ‡lÀ‡Œ ÏÎÀ‡¤Œ

. איל שמקריב הנזיר עם תום ימי נזרו: איל נזיר.' קרבן שמקריב אדם כדי להודות על חסד שגמל לו ה:∞ ]ו[ התודה
[ כינוי לקרבנות שאינם "קדשי קדשים" ]משנה א[ והם נשחטים בכל מקום בחצר המקדש ]היא העזרה:קדשים קלים

 דינם של החלקים המופרשים: המורם מהם כיוצא בהם. ירושלים: בכל העיר.ונאכלים בידי כל אדם ולא רק הכהנים
.מן הקרבנות וניתנים לכהן כדין הקרבנות
 ביום הזביחה: לשני ימים ולילה אחד. קרבן שאדם זובח כתשלום על נדר או כנדבה ואוכל מבשרו:∞ ]ז[ שלמים
.וביום שלאחריו ובלילה שביניהם
 בהמה אחת מתוך כל: המעשר. בכור זכר של בהמה טהורה שמצוה להקריבו ולתת את בשרו לכהן:∞ ]ח[ הבכור
 קרבן הפסח המוקרב: הפסח. בשרה נאכל בידי בעליה. שמצוה להקריבה כקרבן,עשר בהמות שנולדו באותה שנה
 שמתחת להם בלט חלקו התחתון, זריקת דמם צריכה להיות על צידי המזבח: ובלבד שיתן כנגד היסוד.בי"ד בניסן
 בלילה שלאחר: אלא בלילה. יש שוני בדין אכילתם של קרבנות אלה: שנה באכילתן.["של המזבח ]הקרוי "יסוד
. צלוי באש: צלי. קבוצת האנשים המביאה במשותף את קרבן הפסח: למנוייו.הקרבתו
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˘Ô‰· ˙˘¯„ ‰¯Â˙‰˘ ˙Â„ÈÓ ‰¯˘Ú≠˘ÂÏ

∫˙÷WE
‡«Œ œ ‰T«z‰Ã ˙«cÓœ ‰V◊ŸÚŒ ÷ ¿÷Ÿaœ ∫¯Ó
Õ Ï‡ÚÕ ÓÀ÷ŸÈœ ÈaU
œ

ראש מדרש ספרא

Æ¯ÓŒÁ
¸‡˛ › ÂÀ ÏwÃÓœ
¸·˛ Æ‰ÂÀ ÷À ‰TÊÕ bŸ Ó»œ
˙»·ÆÌÈ
¸‚˛ œ ÎŸ ÈÕ gŸÓœ ·‡À ÔÈÃ Ÿ aœÓ»œ ¨„ÁÀ‡Œ ·»˙kÀÓœ ·‡À ÔÈÃ Ÿ aœÓœ
¸„˛ ÆËTÙ»Ÿ ÏÏÀkŸÓœ
¸ÆÏÏÀÎ»Ÿ ËTtŸÓ»œ ˛‰
¸˛Â

ÆËTtŸ‰Ã ÔÈÚÕ kŸ ‡lÀ‡Œ Ô@ ‰zÀ‡Ã È‡œ ¨ÏÏÀÎ»Ÿ ËTÙ»Ÿ ÏÏÀkŸ

¸˛ Ê

ÆÏÏÀÎŸÏœ _ÈXˆÀ ‡»‰÷Œ ËTtŸÓ»œ ¨ËTÙŸÏœ _ÈXˆÀ ‡»‰÷Œ ÏÏÀkŸÓœ

¸— „nÕÏÃÏŸ ÏÏÀkŸ‰Ã ÔÓœ ‡ˆÀÈÀ ÂŸ ¨ÏÏÀÎŸaœ ‰ÈÀ ‰À÷Œ ¯·ÀcÀ ÏkÀ ˛Á
¿‡ Æ‡ˆÀÈÀ «lk‹ ÏÏÀkŸ‰Ã ÏÚÃ „nÕÏÃÏŸ ‡lÀ‡Œ ¨‡ˆÀÈÀ «ÓˆŸÚÃ ÏÚÃ „nÕÏÃÏŸ
¸Æ¯ÈÓœÁ⁄‰ÃÏŸ ‡¿ÂŸ ÏL‰ÀÏŸ ‡ˆÀÈÀ — «ÈÀ Ÿ Úœ ÎŸ ‡»‰÷Œ „ÁÀ‡Œ ÔÚÃ ›Ë Ô›ÚËŸÏœ ‡ˆÀÈÀ ÂŸ ¨ÏÏÀÎŸaœ ‰ÈÀ ‰À÷Œ ¯·ÀcÀ ÏkÀ ˛Ë
¸ ˛È

Æ¯ÈÓœÁ⁄‰ÃÏ»Ÿ ÏL‰ÀÏŸ ‡ˆÀÈÀ — «ÈÀ Ÿ Úœ ÎŸ ‡`÷Œ ¯ÁÕ‡Ã ÔÚÃ ›Ë Ô›ÚËŸÏœ ‡ˆÀÈÀ ÂŸ ¨ÏÏÀÎŸaœ ‰ÈÀ ‰À÷Œ ¯·ÀcÀ ÏkÀ

¸„ÚÃ ¨«ÏÏÀÎŸÏœ «¯ÈÊœ Á⁄‰ÃÏŸ Ï«ÎÈÀ ‰zÀ‡Ã È‡œ — ÷@ÁÀ‰Œ ¯·ÀcÀ aÃ Ô«cÏœ ‡ˆÀÈÀ ÂŸ ¨ÏÏÀÎŸaœ ‰ÈÀ ‰À÷Œ ¯·ÀcÀ ÏkÀ ˛‡È
Æ÷»¯ÙÕaŸ «ÏÏÀÎŸÏœ ·»˙kÀ‰Ã »pWÈÊœ Á⁄iÃ ÷Œ

"ספרא"[
שלוש-עשרה מידות שהתורה נדרשת בהן :קטע זה לקוח ממדרש תנאי לספר ויקרא ]הקרוי ִ

והוא מציג שלושה-עשר כללים שבעזרתם ממצים חכמים רעיונות חדשים מתוך קריאה מדוקדקת
בפסוקי המקרא .כבר הלל הזקן ]בסוף המאה הראשונה לפני הספירה[ קבע שבעה כללים שכאלה,
ובימיו של ר' ישמעאל ]תחילת המאה השנייה לספירה[ התוספו עליהם עוד שישה .אמירת שלוש-
עשרה המידות במסגרת תפילת שחרית מתועדת כבר בספרות הגאונים ,וגם בה יוצאים ידי חובת
לימוד התורה שבעל פה .העיסוק במידות קושר בין התורה שבכתב לבין פרשנותה בתורה שבעל פה
ומהדק את הקשר שבין השתיים ,כדברי סיכום לכל יחידות הלימוד שבתפילה.
ואלו הן שלוש עשרה המידות] :א[ קל וחומר :השוואת שני עניינים ,אחד קל ואחד חמור ,כאשר מן
האחד מסיקים בדרך הגיונית לגבי האחר :אם בעניין קל נקבע דין כלשהו ,על אחת כמה וכמה שלפחות
דין זה יחול גם בעניין החמור ]וכן להיפך[] .ב[ גזירה שוה :מילים זהות או דומות ,הכתובות בשני עניינים
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@·¯ Æ«Ù«qÓœ „ÓÕlÀ‰Ã
¸À ÂŸ ¨«ÈÀ Ÿ Úœ ÓÕ „ÓÕlÀ‰Ã ¯·ÀcÀ ˛·È
ÆÌ‰ÈŒÈÕaÕ ÚÈX
Ã ÎŸÈÃ ÂŸ È÷È
œ ÏœgŸ‰Ã ·»˙kÀ‰Ã ‡«·iÀ ÷Œ „ÚÃ ¨‰ÊŒ ˙‡Œ ‰ÊŒ ÌÈ÷È
˙»·œ ÁœÎŸnÃ‰Ã ÌÈ
¸œ ÎŸ ÈÕ ÷Ÿ ÔÎÕÂŸ ˛‚È
ÔÊÁ

·«˙¨»È
‡¿Õ ‡⁄ È‰
¿Õ ÂÕ »È‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨^ÈŒ ÙÀlŸÓœ Ô«ˆT È‰œÈŸ

משנה אבות ה ,כג

˙«¨^˙T
Œ
aŸ »LÏŸÁŒ Ô˙ÕÂŸ »ÈÓÕÈÀ ·Ÿ ‰T‰ÕÓŸaœ ÷cO
À nœ‰Ã ˙ÈaÕ ‰Œ aÀiœ ÷Œ
Æ˙«i«ÓEK
œ
ÌÈœ ÷ÀÎ»Ÿ ÌÏ«Ú
À ÈÓÈÕkœ ‰‡Y
À Èœ aŸ ^E·ÀÚ⁄ Ã Ì÷ÀÂŸ

∞

כימי עולם :כימי קדם.

שונים ,מאפשרות ללמוד דין חדש בעניין אחד מדין שנאמר בעניין האחר] .ג[ בניין אב :יצירת עקרון
כללי על יסוד מה שנאמר בפסוק אחד או בשני פסוקים .עקרון זה חל על כל המקרים הדומים לאלה
שבפסוק ]או בפסוקים[] .ד[ כלל ופרט :כאשר לגבי עניין מסוים מופיעים במקרא בזה אחר זה ביטוי
מכליל וביטוי המציע פירוט חלקי של ההכללה  -חל הדין רק על מה שנאמר בפירוט החלקי] .ה[ פרט
וכלל :כאשר לגבי עניין מסוים מופיעים במקרא בזה אחר זה ביטוי מפרט וביטוי מכליל  -חל הדין על
כל מה שבביטוי המכליל] .ו[ כלל ופרט וכלל :כאשר לגבי עניין מסוים מופיעים במקרא בזה אחר זה
ביטוי מכליל ,ביטוי מפרט ושוב ביטוי מכליל  -חל הדין על כל הפרטים הדומים לאלה שהובאו בפירוט.
]ז[ אבל כאשר הביטוי המכליל זקוק לביטוי המפרט לצורך הבהרה  -אין להפעיל כללים ]ד[ ו]-ה[ .וכן
במקרה ההפוך ,כאשר הביטוי המפרט זקוק לביטוי המכליל לשם הבהרה] .ח[ כאשר ישנן במקרא שתי
הוראות נפרדות :האחת כללית ,וכוחה יפה לפרטים רבים ,והאחרת ממוקדת בפרט מסוים מתוך הכלל
ומלמדת לגביו דבר חדש  -מה שנאמר על הפרט האחד כוחו יפה גם לגבי שאר הפרטים שבכלל] .ט[
כאשר ישנן במקרא שתי הוראות נפרדות :האחת כללית ,וכוחה יפה לפרטים רבים ,והאחרת ממוקדת
בפרט מסוים מתוך הכלל ואומרת לגביו דבר שהוא דומה למה שנאמר על הכלל  -תופעה זו באה ללמד
שיש להקל בדינו של אותו פרט ביחס אל הכלל] .י[ כאשר ישנן במקרא שתי הוראות נפרדות :האחת
כללית ,וכוחה יפה לפרטים רבים ,והאחרת ממוקדת בפרט מסוים מתוך הכלל ואומרת לגביו דבר שאיננו
דומה למה שנאמר על הכלל  -תופעה זו באה ללמד לגבי דינו של אותו פרט ביחס אל הכלל ,שיש להקל
בו מצד אחד ולהחמיר בו מצד אחר] .יא[ מה שהיה בתוך הכלל והוצא ממנו כדי לומר לגביו דבר חדש,
אי אפשר יותר לראותו כחלק מן הכלל ,אלא אם כן התורה אומרת מפורשות שניתן לעשות כן] .יב[
ניתן ללמוד פרטים לגבי עניין מסוים האמור בתורה מתוך ההקשר שבו הוא נתון ,או ממה שנאמר
בסופו] .יג[ בין שני פסוקים הסותרים זה את זה אפשר לפשר בעזרת פסוק שלישי.
יהי רצון :כסיום לקריאת הקטעים העוסקים בקרבנות ,וכהמשך ללימוד המידות שהתורה נדרשת בהן,
באה תחינה קצרה ]שמקורה במסכת אבות שבמשנה[ ,המבקשת שהמקדש ישוב לעמוד על מכונו מכאן,
ושהמתפלל יזכה להמשיך ולהעמיק בתורה מכאן.
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∫ÌÂ‚¯˙

Ô·¯„ ˘È„˜

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È

Æ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ÷cK
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ÏcÃ bÃ ˙ŸÈœ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

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

_ÈÏœÓŸÈÃ ÂŸ ¨d˙»ÚY
Õ Îœ ‡T·Ÿ Ècœ ‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ
ÆdÁÈ
Õ ÷œÓŸ ·VJÈÂœ dJY
Õ t‹ ÁÓÃˆŸÈÃ ÂŸ d˙»Î
Õ ÏŸÓÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

˙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‡¸
Æ˛ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ
ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ
Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘

˙ÈaÕ ÏÎÀcŸ ÈiÕ ÁÃ·»Ÿ Ô«ÎÈÓ«È
Õ ·»Ÿ Ô«ÎÈiÕ ÁÃaŸ
¨·ÈXJ ÔÓÃÊŸ ·»œ ‡ÏÀ‚À Ú⁄ aÃ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ
ÌÏÃÚÀ ÏŸ _U·ÀÓŸ ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ‡‰ÕÈŸ ÆÔÓÕ‡À
Æ‡iÀ ÓÃÏŸÚÀ ÈÓÕÏŸÚÀ Ï»Ÿ
ÌÓ«¯
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ¯‡ÃtÀ˙ŸÈœ ÂŸ ÁaÃzÃ÷ŸÈœ ÂŸ _UaÀ˙ŸÈœ
ÏlÀ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‰lŒÚÃ ˙ŸÈœ ÂŸ ¯cÀ ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‡rÕÃ ˙ŸÈœ ÂŸ
Æ‡»‰ _ÈXaŸ ‡÷ER
À cŸ dÓÕ÷Ÿ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

∫‰·Â˘ ˙·˘·¸ ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ

∫‰·Â˘ ˙·˘·¸

‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀ ÔÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ

˛˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ

˛‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ ‡lÀÚÕ ÏŸ

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

‡˙ÀÓÀÁ¤Œ ÂŸ ‡˙ÀÁÀaŸ÷Ÿz‹ ‡˙TÈ
À ÷œÂŸ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ ÔTÈÓœ‡⁄cÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

ÂÈ˙Â·¯ ÏÚÂ Ï‡¯˘È ÏÚ
¨Ì‰È„ÈÓÏ˙ È„ÈÓÏ˙ ÏÎ ÏÚÂ Ì‰È„ÈÓÏ˙ ÏÚÂ
¨‰¯Â˙· ÌÈ˜ÒÂÚ˘ ÈÓ ÏÎ ÏÚÂ
‰Ê‰ ˘Â„˜‰ ÌÂ˜Ó·˘
¨ÌÂ˜ÓÂ ÌÂ˜Ó ÏÎ·˘Â
¨·¯ ÌÂÏ˘ ÌÎÏÂ Ì‰Ï È‰È

ÔÀ aU
À ÏÚÃ ÂŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏÚÃ
¨Ô«‰ÈBÈÓœÏŸ˙Ã ÈBÈÓœÏŸzÃ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ Ô«‰ÈBÈÓœÏŸzÃ ÏÚÃ ÂŸ
¨‡˙ÀÈU«‡
Ÿ aŸ ÔÈNÒŸÚÀ cŸ Ô‡ÓÀ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ
ÔÈB‰À ‡÷È
À cK
œ ‡T˙Ÿ‡Ã·Ÿ Ècœ
Æ¯˙Ã‡⁄ÂÃ ¯˙Ã‡⁄ ÏÎÀ·Ÿ ÈDÂŸ
¨‡aU
À ‡ÓÀÏÀ÷Ÿ Ô«ÎÏ»Ÿ Ô«‰ÏŸ ‡‰ÕÈŸ

ÌÈÏ·‡‰
Ï‰˜
ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜
ÌÈÏ·‡‰

ÌÈÏ·‡Â Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜
ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜
ÌÈÏ·‡‰

. אמירת הקדיש שלאחר הלימוד מסמנת את סיום היחידה הראשונה של תפילת השחרית:קדיש דרבנן
.205 'על קדיש זה ראה עמ
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˜Ï‰
ÌÈÏ·‡‰

˜Ï‰
ÌÈÏ·‡‰

˜Ï‰

ÈÓÕÁU
⁄ ÂŸ ‡cÀ ÒŸÁœÂŸ ‡pÀ Áœ
¨ÈÁÈ
Õ ÂY
œ È«Ê
Õ Ó»Ÿ ÈÎÈX
Õ ‡⁄ ÈiÕ ÁÃÂŸ
¨‡ÚY
À ‡ÃÂŸ ‡iÀ ÓÃ÷Ÿ·œ Ècœ Ô«‰»·‡⁄ Ì@˜ﬂ ÔÓœ ‡JY
»À Ù
‹
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ

ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁÂ ÔÁ
ÁÂÂ¯· ˙ÂÂÊÓÂ ÌÈÎÂ¯‡ ÌÈÈÁÂ
¨ı¯‡·Â ÌÈÓ˘·˘ Ì‰È·‡ ÈÙÏÓ ‰ÚÂ˘ÈÂ
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â

ÆÔÓÕ‡À

¸‡Æ˛ÔÓ

‡iÀ ÓÃ÷Ÿ ÔÓœ ‡aU
À ‡ÓÀÏÀ÷Ÿ ‡‰ÕÈŸ
Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÂŸ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ

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

ÆÔÓÕ‡À

¸‡Æ˛ÔÓ

Ì«Ï÷À ‰◊Œ›Ú
»ÈÏÕÚÀ Ì«Ï÷À ‰◊ŒÚ⁄ ÈÃ ÂÈÓÀÁU
¯«⁄ aŸ ‡»‰ ÂÈÓ
À ÓŸaœ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ

ÌÂÏ˘ ‰˘ÂÚ
·ÂÈÏÚ ÌÂÏ˘ ‰˘ÚÈ ÂÈÓÁ¯· ‡Â‰ ÂÈÓÂ¯Ó
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚÂ

ÆÔÓÕ‡À

¸‡Æ˛ÔÓ

¸·˘·˙ ˘˛Ì«ÏgÀ‰Ã ∫‰·Â

¸·˘·˙ ˘˛ÌÂÏ˘‰ ∫‰·Â

˙·˘ È¯ÂÓÊÓ

ÆÂÈ˙¿È
À ÏœÚ⁄ ÌÈnœÚÃ ·À »ÚÈD«‰ ¨«Ó÷Ÿ·œ »‡YN ‰Â‰ÈÏÃ »„«‰

דברי הימים-א טז ,ח-לו

‡«˙ÆÂÈ
À ÏŸÙŸœ ÏÎÀaŸ »ÁÈ◊œ ¨«Ï »¯nŸÊÃ ¨«Ï »¯È÷œ
Æ‰Â‰È È÷O
Õ ·ÃÓŸ ·ÏÕ ÁÓÃ◊ŸÈœ ¨«÷EJ Ì÷ÕaŸ »ÏÏŸ‰Ã˙Ÿ‰œ
∞

קראו בשמו :וכך תפרסמו אותו ברבים .עלילתיו :מעשיו .התהללו בשם קדשו :התגאו בזה ששמו הקדוש

מזמורי שבת :כאן נפתחת היחידה השנייה של תפילת שחרית של שבת ועיקרה מזמורי תהלים ,שנצטרפו
להם קטעי מקרא נוספים וכן פיוט וברכות .מקצת ממרכיביה של יחידה זו נאמרים אף בימות החול,
אך ביום השבת ,שהאדם פנוי בו ממלאכה וזמנו בידו ,נוספו עליהם קטעים רבים המרבים לדבר בשבחם
של ה' ,יום השבת ,התורה ,המצוות ועם ישראל .חלקה הראשון של היחידה כולל מזמורים ופיוט בעל
גוון מיסטי .חלק זה התהווה מימי הגאונים ולאחריהם ,אך קשה לעמוד על מיבנהו ועל העקרון שהנחה
את בחירת מרכיביו וסידרם ,וקיימים בכתבי-היד הבדלים ניכרים בין מנהגים שונים בעניין זה .מוּבנה
יותר הוא חלקה השני של היחידה ,הקרוי "פסוקי דזמרה" ]שראשיתו להלן ,עמ'  ,[147והוא כולל גם
שתי ברכות ,אחת בראשו ואחת בסופו.
הודו :לפי ספר דברי הימים נאמר מזמור זה בידי המלך דוד כשהעלה את ארון הברית אל ירושלים.
לפי החיבור התנאי סדר עולם רבה ]פרק יד[ ,נאמר מזמור זה בפי הלויים יום יום מאז הובא הארון
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Æ„ÈÓœzÀ ÂÈÀ ÙÀ »÷wŸaÃ ¨«fÚ‹ÂŸ ‰Â‰È »÷Ycœ
‡Æ»‰ÈÙœ ÈËÕtŸ÷ŸÓ»œ ÂÈ˙ÀÙŸ›Ó ¨‰◊ÀÚÀ ¯÷Œ‡⁄ ÂÈ˙À
› ÏŸÙŸœ »¯ÎŸÊœ
ÆÂÈTÈÁœaŸ ·SÚ⁄ ÈÃ ÈÕ aŸ ¨«c·ŸÚÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÚUÊŒ
Õ ‡¤ ‰Â‰È ‡»‰
¿ÆÂÈËÀtÀ÷ŸÓœ ıW‡À‰À ÏÎÀaŸ ¨»È‰
Æ¯«c ÛÏŒ‡ŒÏŸ ‰eÀ ˆœ ¯·ÀcÀ ¨«˙ÈXaŸ ÌÏ«Ú
À ÏŸ »¯ÎŸÊœ
·»Æ˜ÁÀˆŸÈœ ÏŸ «˙Ú
»÷ À
Ÿ ¨Ì‰T
À ·Ÿ‡Ã ˙‡Œ ˙UkÀ ¯÷Œ‡⁄
ÆÌÏ«Ú
À ˙ÈXaŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏŸ ¨˜Á
› ÏŸ ·SÚ⁄ ÈÃ ÏŸ ‰CÈ
À ÓœÚ⁄ iÃ ÂÃ
ÆÌÎŒ˙ŸÏÃÁ⁄Ã Ï·ŒÁŒ ¨ÔÚÃ À kŸ ıW‡Œ ÔzÕ‡Œ ^ÏŸ ¨¯›Ó‡ÏÕ
ÆdaÀ ÌÈX‚À ÂŸ ËÚÃ ÓŸkœ ¨¯tÀÒŸÓœ È˙ÕÓŸ ÌÎŒ˙«È
Ÿ ‰Ÿaœ
Æ¯ÁÕ‡Ã ÌÚÃ Ï‡Œ ‰ÎÀÏÀÓŸnÃÓ»œ ¨È«b Ï‡Œ È«bÓœ »ÎlŸ‰Ã˙Ÿiœ ÂÃ
¿‡ Ã pœ ‰œ
ÆÌÈÎœÏÀÓŸ Ì‰ÈŒÏÕÚ⁄ ÁÎ«i
Ã ÂÃ ¨ÌJ÷ŸÚÀ ÏŸ ÷È‡œÏŸ ÁÈ
Æ»ÚVzÀ Ï‡Ã È‡ÈÃ·œŸ ·»œ ¨ÈÁÈÀ÷œÓŸaœ »ÚbŸ zœ Ï‡Ã
÷»Æ«˙Ú
À ÈŸ Ì«È Ï‡Œ Ì«iÓœ »¯rŸaÃ ¨ıW‡À‰À ÏkÀ ‰Â‰ÈÏÃ »¯È÷œ
‡ÆÂÈ˙À
› ÏŸÙŸœ ÌÈnœÚÃ ‰À ÏÎÀaŸ ¨«„«·kŸ ˙‡Œ ÌÈ«b
œ ·Ã »¯tŸÒÃ
¿ÆÌÈ‰
‡„¨ œ ‡¤ ÏkÀ ÏÚÃ ‡»‰ ‡T«ÂŸ
› ÓŸ ÏlÀ‰‹Ó»Ÿ ‰Â‰È Ï«„‚À Èkœ
¿Æ‰◊ÀÚÀ ÌÈœ ÓÃ÷À ‰Â‰ÈÂÃ ¨ÌÈÏÈœÏœ‡¤ ÌÈnœÚÃ ‰À È‰
Õ ‡¤ ÏkÀ Èkœ
נקרא עליכם .מבקשי ה' :המבקשים את קרבתו .דרשו ה' ועזו :פנו אל ה' בתפילה שיגלה את עוזו וגבורתו ויושיעכם.
בקשו פניו תמיד :התפללו לפניו בכל עת .משפטי פיהו :חוקי התורה אשר נתן .דבר צוה :דברי ההבטחה ]לשלושת
האבות[ אשר הודיע .לחק :להתחייבות גמורה שתוקפה לעולם .מתי מספר :אנשים שמספרם מועט .כמעט וגרים
בה :האבות היו מעטים במספרם ]"כמעט"[ וחסרי זכויות תושב ,כאדם המתגורר במקום שאין לו בו זכות קניין .ויוכח
עליהם מלכים :ה' הזהיר מלכים ]כגון אבימלך מלך גרר ]בראשית כ[[ לבל יפגעו בהם .במשיחי :אנשים אשר

לירושלים ועד שהקים שלמה את המקדש .המזמור מצוי בסידור התפילה מאז ימי הגאונים ,ונראה
שהוא נבחר לפתוח את יחידת המזמורים בגלל הקריאה שבראשו להודות ,לשיר ולזמר לה' .אל מזמור
זה נספח עוד אוסף של פסוקי שבח ובקשה .פסוקים אלה לקוחים ממזמורים שונים המצויים בכל
חמשת חלקיו של ספר תהלים ,ואולי אמירתם באה כתחליף לאמירת ספר תהלים כולו.
130

˙·˘Ï ˙È¯Á˘

Æ«ÓSÓŸaœ ‰ÂE
À ÁŒÂŸ Ê›Ú ¨ÂÈÀ ÙÀÏŸ ¯@‰ÀÂŸ „«‰
ÆÊ›ÚÂÀ „«·kÀ ‰Â‰ÈÏÃ »·‰À ¨ÌÈnœÚÃ ˙«ÁtŸ÷ŸÓœ ‰Â‰ÈÏÃ »·‰À
¨ÂÈÀ ÙÀÏŸ »‡·»
› ‰ÁÀŸ Óœ »‡◊Ÿ ¨«Ó÷Ÿ „«·kŸ ‰Â‰ÈÏÃ »·‰À
Æ÷CS ˙UE‰ÃaŸ ‰Â‰ÈÏÃ »ÂÁ⁄zÃ÷Ÿ‰œ
ÆË«nzœ ÏaÃ Ï·ÕzÕ Ô«kzœ Û‡Ã ¨ıW‡À‰À ÏkÀ ÂÈÀ ÙÀlŸÓœ »ÏÈÁœ
Æ_ÏÀÓÀ ‰Â‰È ÌÈ«b
œ ·Ã »¯Ó‡
Ÿ ›ÈÂŸ ¨ıW‡À‰À Ï‚Õ ˙ÀÂŸ ÌÈœ ÓÃgÀ‰Ã »ÁÓŸ◊ŸÈœ
Æ«a ¯÷Œ‡⁄ ÏÎÀÂŸ ‰CrÀ‰Ã ı¿Ú⁄ ÈÃ ¨«‡«ÏÓ»Ÿ ÌiÀ ‰Ã ÌÚY
Ã Èœ
Ÿ ÈŸ Ê‡À
ÆıW‡À‰À ˙‡Œ Ë«t÷ŸÏœ ‡·À Èkœ ‰Â‰È ÈÕ ÙŸlœÓœ ¨¯ÚÃ iÀ ‰Ã ÈˆÕÚ⁄ »pU
Æ«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ ¨·«Ë Èkœ ‰Â‰ÈÏÃ »„«‰
¨ÌÈ«b
œ ‰Ã ÔÓœ »ÏÈÕvœ‰ÃÂŸ »ˆÕaK
Ÿ ÂŸ ¨»ÚÕ ÷ŸÈœ È‰¿
Õ ‡¤ »ÚÈÕ÷«‰
œ ¨»¯ÓŸ‡œÂŸ
Œ
Ì÷ÕÏŸ ˙«„‰
› ÏŸ
Æ^˙ŒlÀ‰œ˙Ÿaœ ÁÃaÕzÃ÷Ÿ‰œÏŸ ¨^÷EJ
¨ÌÏÀ›Ú‰À „ÚÃ ÂŸ ÌÏ«Ú
À ‰À ÔÓœ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È _»¯aÀ
Æ‰Â‰ÈÏÃ ÏlÕ‰ÃÂŸ ÔÓÕ‡À ÌÚÀ ‰À ÏÎÀ »¯Ó‡
Ÿ ›iÂÃ
 ה,תהלים צט

Æ‡»‰ ÷«„J ¨ÂÈÏÀ‚U
Ÿ ÌI‰⁄ÏÃ »ÂÁ⁄zÃ÷Ÿ‰œÂŸ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È »ÓÓ«¯
Ÿ

 ט,תהלים צט

Æ»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ÷«„J Èkœ ¨«÷EJ ¯‰ÃÏŸ »ÂÁ⁄zÃ÷Ÿ‰œÂŸ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È »ÓÓ«¯
Ÿ

 לח, תהלים עחÆ«˙ÓÀÁ⁄ ÏkÀ

¯ÈÚœ ÈÀ ‡¿ÂŸ ¨«t‡Ã ·È÷œ‰ÀÏŸ ‰aY
À ‰œÂŸ ¨˙ÈÁœ÷ŸÈÃ ‡¿ÂŸ Ô«ÚÀ ¯tÕÎÃÈŸ Ì»ÁU ‡»‰ÂŸ

 יב,תהלים מ

ÆÈ»¯
œ vŸÈœ „ÈÓœzÀ ^zŸÓœ‡⁄ÂÃ ^cŸ ÒŸÁÃ ¨Èpœ nŒÓœ ^ÈÓŒÁU
⁄ ‡ÏÀÎŸ˙œ ‡¿ ‰Â‰È ‰zÀ‡Ã

 ו,תהלים כה

Æ‰nÀ‰Õ ÌÏ«Ú
À ÓÕ Èkœ ^ÈCÒÀÁ⁄ÂÃ ‰Â‰È ^ÈÓŒÁU
⁄ ¯›ÎÊŸ

לו- לה,תהלים סח

ÆÌÈNÁÀgŸaÃ «fÚ‹ÂŸ ¨«˙ÂÀ ‡⁄bÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏÚÃ ¨ÌÈ‰¿‡
œ ÏÕ Ê›Ú »zŸ

 שבחו את ה' על: הבו לה' כבוד ועז. מטיל יראה: נורא. בדומה למשיחת מלך או כהן,האצלתי עליהם מקדושתי
 העולם יתקיים ]מכוח מלכות: תכון תבל בל תמוט. כל יושבי תבל: כל הארץ. יראו, רעדו: חילו.כבודו ועוזו
. בכל זמן וזמן: מן העולם ועד העלם. להתגאות בכך שזכינו להלל אותך: להשתבח בתהלתך.ה'[ ולא יתמוטט
. ישלח, יעורר: יעיר. מרבה לשכך את כעסו: והרבה להשיב אפו.[ כינוי לבית המקדש ]או לארון הברית:להדם רגליו
. גדולתו ניכרת בעולם על ידי הנפלאות שעשה לישראל: על ישראל גאותו. ישמרוני: יצרוני. תמנע:תכלא
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¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ Ï‡Õ ¨^È÷ŒcO
À nœÓœ ÌÈ‰¿
œ ‡¤ ‡T«
ÆÌÈ‰¿
œ ‡¤ _»¯aÀ ¨ÌÚÀ ÏÀ ˙«Óˆ‹Ú⁄ ˙ÃÂŸ Ê›Ú Ô˙Õ› ‡»‰
ב- א,תהלים צד

ÆÚÈÃÙ«‰
œ ˙«ÓJŸ Ï‡Õ ¨‰Â‰È ˙«ÓJŸ Ï‡Õ
ÆÌÈ‡œbÕ ÏÚÃ Ï»ÓbŸ ·÷Õ‰À ¨ıW‡À‰À ËÙÕ› ÷ ‡◊ÕpÀ ‰œ

 ט,תהלים ג

Æ‰ÏÀqŒ ^˙ŒÎY
À ·œ ^nŸÚÃ ÏÚÃ ¨‰Ú»÷
À ÈŸ ‰Ã ‰Â‰ÈÏÃ

 ח,תהלים מו

Æ‰ÏÀÒŒ ·SÚ⁄ ÈÃ È‰¿
Õ ‡¤ »ÏÀ ·bÀ ◊ŸÓœ ¨»nÀÚœ ˙«‡·ÀˆŸ ‰Â‰È

 יג,תהלים פד

Æ_aÀ ÁÃËÕa› Ì@‡À ÈV÷Ÿ‡Ã ¨˙«‡·ÀˆŸ ‰Â‰È

 י,תהלים כ
 ט,תהלים כח

Æ»‡YJ
Õ Ì«È·Ÿ »Õ Ú⁄ ÈÃ _ÏŒnŒ‰Ã ¨‰ÚÈÀ÷«‰
œ ‰Â‰È
œ
ÆÌÏ«Ú
À ‰À „ÚÃ Ì‡ÕrŸÃ ÂŸ ÌÚY»
Õ ¨^˙ŒÏÀÁ⁄Ã ˙‡Œ _V·»À ¨^nŒÚÃ ˙‡Œ ‰ÚÈÀ÷«‰

כב- כ,תהלים לג

Æ‡»‰ »pÕ ‚œ Ó»À »VÊŸ ÚŒ ¨‰Â‰ÈÏÃ ‰˙ÀkŸÁœ »÷ÕÙŸÃ
Æ»ÁŸËÀ·À «÷EJ Ì÷Õ·Ÿ Èkœ »aÕÏœ ÁÓÃ◊ŸÈœ «· Èkœ
Æ_ÏÀ »ÏŸÁÃÈœ ¯÷Œ‡⁄kÃ ¨»ÈÏÕÚÀ ‰Â‰È ^cŸ ÒŸÁÃ È‰œÈŸ

 ח,תהלים פה

Æ»ÏÀ ÔzŒzœ ^Ú⁄ ÷ŸÈŒ ÂŸ ^cŒ ÒŸÁÃ ‰Â‰È »‡Y
Õ ‰Ã

 כז,תהלים מד

Æ^cŒ ÒŸÁÃ ÔÚÃ ÓÃÏŸ »BÙ»Ÿ ¨»lÀ ‰˙T
À ÊŸ ÚŒ ‰Ó»˜
À

 יא,תהלים פא

¨ÌÈT
œ ˆŸÓœ ıW‡ŒÓÕ ^ÏŸÚÃ nÃ‰Ã ¨^È‰¿
Œ ‡¤ ‰Â‰È ÈÎœ›‡À
Æ»‰‡ÕÏŸÓÃ‡⁄ÂÃ ^Ètœ ·ÁY
Œ ‰Ã

 טו,תהלים קמד
 ו,תהלים יג

ÆÂÈ‰¿
À ‡¤ ‰Â‰È÷Œ ÌÚÀ ‰À ÈV÷Ÿ‡Ã ¨«l ‰ÎÀkÀ÷Œ ÌÚÀ ‰À ÈV÷Ÿ‡Ã

ÔÊÁ

¨^˙ŒÚ»÷È
À aœ ÈaœÏœ Ï‚Õ ÈÀ ¨ÈzœÁŸËÃ·À ^cŸ ÒŸÁÃaŸ Èœ ‡⁄ÂÃ
ÆÈÏÀÚÀ ÏÓÃ‚À Èkœ ‰Â‰ÈÏÃ ‰TÈ÷œ‡À

 כאשר יחלנו. לנצח: עד העולם. הדריכם כרועה: ורעם. מחסה ומגן: משגב. הרשעים המתגאים בכוחם:גאים
 אמלא כל, אף אם תרבה לבקש: הרחב פיך ואמלאהו. לעזרה: עזרתה. כמו שאנו אכן מקווים שתעשה:לך
. עשה עמי חסד: גמל עלי.משאלותיך
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תהלים ל

@∫„Â
œ ÏŸ ˙Èœ aÃ‰Ã ˙kÃ‹Á⁄ ¯È÷œ ¯«ÓÊŸ Óœ
‡ ∫ÈÏœ È·ÃÈŸ
› zÀÁŸnÃ◊œ ‡¿ÂŸ ¨Èœ ˙ÈÀlD
¯«œ Èkœ ‰Â‰È ^ÓŸÓ
œ ‡⁄
∫Èœ ‡ÕtY
¿À zœÂÃ ^ÈÏŒ‡Õ ÈzœÚŸ eÃ ÷œ ¨È‰
À ‡¤ ‰Â‰È
∫¯«· ÈDYiÀ Óœ Èœ ˙ÈÃiœ Áœ ¨È÷œÙŸÃ Ï«‡÷Ÿ ÔÓœ ˙ÈÀÏœÚ¤ ‰Œ ‰Â‰È
∫«÷EJ ¯ÎŒÊÕ ÏŸ »„«‰ÂŸ ¨ÂÈ@ÈÒœÁ⁄ ‰Â‰ÈÏÃ »¯nŸÊÃ
∫‰pX
À ¯Ma›ÏÃÂŸ ÈÎœaŒ ÔÈÏœÈÀ ·WÚŒ aÀ ¨««ˆYaœ ÌÈiœ ÁÃ «t‡ÃaŸ Ú‚W
Ã Èkœ
∫ÌÏ«Ú
À ÏŸ Ë«n‡Œ ÏaÃ ¨ÈÂœ ÏŸ÷Ã·Ÿ ÈzY
œ ÓÃ‡À Èœ ‡⁄ÂÃ
∫Ï‰À·Ÿœ È˙ÈœÈœ ‰À ^ÈŒ ÙÀ zY
À zÃÒŸ‰œ ¨Ê›Ú ÈXY‰ÃÏŸ ‰zE
À ÓÃÚ¤ ‰Œ ^«ˆY
Ÿ aœ ‰Â‰È
∫ÔpÀ ÁÃ˙Ÿ‡Œ ÈI
À ‡⁄ Ï‡ŒÂŸ ¨‡TO‡Œ ‰Â‰È ^ÈÏŒ‡Õ
∫^zŒÓœ‡⁄ „Èbœ ÈÃ ‰⁄ ¯ÙÀÚÀ ^E«È‰⁄ ¨˙ÁÃ÷À Ï‡Œ ÈzEX
@œ aŸ ÈÓ
œ aŸ ÚˆÃaŒ ‰ÓÃ
∫ÈÏœ ¯ÊÕ ›Ú ‰ÈÕ ‰¤ ‰Â‰È ¨Èœ pÕ ÁÀÂŸ ‰Â‰È ÚÓÃ÷Ÿ
ÔÊÁ

∫‰ÁÀÓŸ◊œ ÈV
œ fŸ ‡ÃzŸÂÃ Èwœ◊Ã zÀÁŸzÃtœ ¨ÈÏœ Ï«ÁÓÀÏŸ ÈDtŸÒŸÓœ zÀÎŸÙÃ‰À

‡«∫jC
À
ÌÏ«Ú
¿À ÏŸ È‰
Ã ‡¤ ‰Â‰È ¨Ì›cÈœ ‡¿ÂŸ „«·ÎÀ ^YnŒÊÃ ÈŸ ÔÚÃ ÓÃÏŸ
‰„ÈÓÚ

Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏÀ›ÚÏŸ _¿ÓŸÈœ ‰Â‰È ¨_ÏÀÓÀ ‰Â‰È ¨_ÏŒÓŒ ‰Â‰È

תהלים י ,טז; צג ,א; שמות טו ,יח

∞ דליתני :העלית אותי ממעמקי צרותי .לא שמחת איבי לי :לא נתת לאויבי לשמוח בכשלוני .שועתי :התפללתי.
השאול .לזכר קדשו :לשמו הקדוש .רגע באפו :רק זמן מועט הוא עומד בכעסו.
ֹ
מירדי בור :כשמנעת את רדתי אל
חיים ברצונו :אך בני האדם הם לו לרצון במשך תקופה ארוכה ,כשנות חיים .בערב ילין בכי ולבקר רנה :גם אם
יהיה האדם שרוי בערב בצער ,הרי שכבר בבוקר תבוא אליו השמחה .בשלוי :בעת שהייתי שרוי בשלווה .בל אמוט:
לא אמעד ואפול .העמדתה להררי עז :נתת לי חוזק והגנה .מה בצע בדמי :מה תועלת יש במותי? היודך עפר
היגיד אמתך :כלום יכול המת ,השָב ונהיה לעפר ,להודות לך ולספר את חסדך? מספדי :אבלי ,בכיי .למחול לי:
לריקוד מתוך שמחה .פתחת שקי ותאזרני שמחהִ :התרת את השק שחגרתי כביטוי לאבל ובמקומו חגרת למותניי
שמחה .יזמרך כבוד ולא ידם :השירה המהללת את ה' לא תיפסק.

מזמור שיר חנכת הבית לדוד :מזמור זה נוסף ליחידת המזמורים בהשפעת המקובלים רק במאה הי"ח.
אפשר שמתחילה הוא נועד להאמר רק בימי החנוכה ,אך עם הזמן החלו לאומרו בכל יום ויום.
ה' מלך וכו' :הכרזה חגיגית זו על נצחיות מלכותו של ה' מצויה כבר בספרות הגאונים ,ושם אף מודגש
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Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏÀ›ÚÏŸ _¿ÓŸÈœ ‰Â‰È ¨_ÏÀÓÀ ‰Â‰È ¨_ÏŒÓŒ ‰Â‰È
זכריה יד ,ט

¨ıW‡À‰À ÏkÀ ÏÚÃ _ÏŒÓŒÏŸ ‰Â‰È ‰ÈÀ ‰ÀÂŸ
»÷Æ„ÁÀ‡Œ «Ó
Ÿ „ÁÀ‡Œ ‰Â‰È ‰ÈŒ ‰ŸÈœ ‡»‰‰Ã Ì«iaÃ
¨ÌÈ«b
œ ‰Ã ÔÓœ »ˆÕaK
¿Ÿ ÂŸ »È‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È »ÚÈÕ÷«‰
œ

תהלים קו ,מז-מח

Œ
Ì÷ÕÏŸ ˙«„«‰ÏŸ
Æ^˙ŒlÀ‰œ˙Ÿaœ ÁÃaÕzÃ÷Ÿ‰œÏŸ ¨^÷EJ
¨ÌÏ«Ú
À ‰À „ÚÃ ÂŸ ÌÏ«Ú
À ‰À ÔÓœ Ï‡T
¿Õ ◊ŸÈœ È‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È _»¯aÀ
ÆdÈ»Ï
À ÏŸ‰Ã ÔÓÕ‡À ÌÚÀ ‰À ÏkÀ ¯ÓÃ‡ÀÂŸ
ÆdÈ»Ï
À ÏŸ‰Ã ¨dÈÀ ÏlÕ‰ÃzŸ ‰ÓÀ÷ÀpŸ ‰Ã Ï›k

‰·È˘È

תהלים קנ ,ו

@∫„Â
œ ÏŸ ¯«ÓÊŸ Óœ ÁÃvÕÃ ÓŸÏÃ

תהלים יט

∫ÚÈNT
Ã ‰À „Èbœ ÓÃ ÂÈ@ÈÀ ‰◊ÕÚ⁄ Ó»Ã ¨Ï‡Õ „«·kŸ ÌÈXtŸÒÃÓŸ ÌÈœ ÓÃgÀ‰Ã
‡∫˙ÚÃ cÀ ‰eŒ ÁÃÈŸ ‰ÏÀÈŸ ÏÃlŸ ‰ÏÀÈŸ ÏÃÂŸ ¨¯ÓŒ
› ÚÈÃaœÈÃ Ì«ÈÏŸ Ì«È
˜«∫ÌÏ
À ÚÓÀ÷Ÿœ ÈÏœaŸ ¨ÌÈX·ÀcŸ ÔÈ‡ÕÂŸ ¯ÓŒ›‡ ÔÈ‡Õ
∫Ì‰ŒaÀ Ï‰Œ›‡ Ì◊À ÷ÓŒgŒÏÃ ¨Ì‰ÈŒlÕÓœ Ï·Õ˙Õ ‰ˆO
Õ ·»œ ÌeK
À ‡ˆÀÈÀ ıW‡À‰À ÏÎÀaŸ
∫ÁU›‡ ı»¯ÏÀ ¯«a‚œ kŸ ◊È◊œÈÀ ¨«˙tÀÁ‹ÓÕ ‡ˆÕ›È Ô˙ÀÁÀkŸ ‡»‰ÂŸ
Õ Óœ
∫«˙nÀÁÃÓÕ ¯zÀÒŸœ ÔÈ‡ÕÂŸ ¨Ì˙«ˆO
À
˜»ÏÚÃ «˙Ù
À ˙»Ÿ «‡ˆ«Ó
À ÌÈœ ÓÃgÀ‰Ã ‰ˆO
∫È˙œtŒ ˙ÓÈÃkœÁŸÓÃ ‰À ÓÀ‡¤Œ ‰Â‰È ˙»„ÚÕ ¨÷ÙŒÀ ˙·ÈÃ÷œÓŸ ‰ÓÈÀÓœzŸ ‰Â‰È ˙U«z

∞ להשתבח בתהלתך :להתגאות בכך שזכינו להלל אותך .מן העולם ועד העולם :בכל זמן וזמן ∞ .השמים מספרים
כבוד אל וכו' :מראה השמים וצבאם וחילופי הזמנים בין היום והלילה נותנים ביטוי לגדולת האל שבראם .אין אמר
וכו' :השמים מבטאים אמנם את גדולת ה' ,אך לא בצלילים הנשמעים על ידי האוזן .קום :קולם ]שאיננו נשמע
אלא עולה מן ההתבוננות בהם[ .לשמש שם אהל בהם :השמים הם כאהל שבו שוכן השמש .והוא :השמש .ישיש
כגבור לרוץ ארח :כמו גיבור השמח לרוץ ברשות הרבים כדי להתגאות בכוחו .מוצאו :המקום שממנו הוא זורח.
ותקופתו :המקום שבו הוא מסיים את הקפתו ,במערב .מחמתו :מחומו .עדות :מצות .ברה :טהורה ,זכה.

שיש לומר אותה בעמידה ,בשל חשיבותה .מאז ימי הביניים היא נאמרת פעמיים ,ליתר הדגשה .להכרזה
זו נספח פסוק נוסף המדבר במלכותו העתידית של ה'.
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∫ÌÈœ ÈÀÚÕ ˙UÈ‡œÓŸ ‰TaÀ ‰Â‰È ˙ÂÃ ˆŸÓœ ¨·ÏÕ ÈÁÕnŸ◊ÃÓŸ ÌÈX÷ÀÈŸ ‰Â‰È ÈB»wtœ
∫ÂcÀ ÁŸÈÃ »˜EˆÀ ¨˙ÓŒ‡¤ ‰Â‰È ÈËÕtŸ÷ŸÓœ ¨„ÚÃ ÏÀ ˙CÓ«Ú
Œ ‰T«‰ËŸ ‰Â‰È ˙‡Y
Ã Èœ
∫ÌÈÙ»ˆ
œ ˙ÙŒ›ÂŸ ÷·ÃcŸ Óœ ÌÈN»˙Ó»Ÿ ¨·T ÊtÃÓ»œ ·‰ÀfÀ Óœ ÌÈDÓÀÁ¤pŒ ‰Ã
∫·T ·MÚÕ ÌTÓŸ÷ÀaŸ ¨Ì‰ŒaÀ ¯‰ÀÊŸ œ ^cŸ ·ŸÚÃ ÌbÃ
∫Èœ wÕ Ã ˙«¯zÀÒŸpœ Óœ ¨ÔÈ·œÈÀ ÈÓœ ˙«‡È‚œ ÷Ÿ
∫·T Ú÷ÃtŒÓœ È˙ÈœwÕ œ ÂŸ ¨Ì˙ÈÀ‡Õ Ê‡À È·œ »Ï÷ŸÓŸÈœ Ï‡Ã ^cŒ ·ŸÚÃ _› ◊Á⁄ ÌÈDfÕ Óœ ÌbÃ
∫ÈÏœ‡⁄‚›ÂŸ ÈX»ˆ ‰Â‰È ¨^ÈŒ ÙÀÏŸ ÈaœÏœ Ô«È‚Ÿ ‰ŒÂŸ ÈÙœ ÈVÓŸ‡œ Ô«ˆTÏŸ »È‰ŸÈœ
תהלים לג

ÔÊÁ

∫‰lÀ‰œ˙Ÿ ‰Â‡
À À ÌÈX÷ÀÈŸ ÏÃ ¨‰Â‰ÈaÃ ÌÈNÈcœ ˆÃ »pU
Ÿ
∫«Ï »¯nŸÊÃ ¯«◊ÚÀ Ï·ŒÕ aŸ ¨¯«pÎœaŸ ‰Â‰ÈÏÃ »„«‰
À ˙Ÿaœ ÔbÕ Ã »·ÈËÈ
œ ‰Õ ¨÷@ÁÀ ¯È÷œ «Ï »¯È÷œ
∫‰Ú»¯
∫‰»Ó
À ‡¤aŒ »‰◊ÕÚ⁄ ÓÃ ÏÎÀÂŸ ¨‰Â‰È ¯·ÃcŸ ¯÷ÀÈÀ Èkœ
∫ıW‡À‰À ‰‡ÀÏŸÓÀ ‰Â‰È „ÒŒÁŒ ¨ËtÀ÷ŸÓ»œ ‰J@ˆŸ ·‰Õ‡
›
∫Ì‡À·ÀˆŸ ÏkÀ ÂÈtœ Á»¯
Ã ·»Ÿ ¨»◊Ú⁄ Ã ÌÈœ ÓÃ÷À ‰Â‰È ¯·E
Ã aœ
∫˙«Ó«‰zŸ ˙«¯ˆ«‡
À aŸ Ô˙Õ› ¨ÌiÀ ‰Ã ÈÓÕ „pÕ kÃ ÒÕ ›k
∫Ï·Õ˙Õ È·Õ÷Ÿ›È ÏkÀ »¯»‚ÈÀ »pnŒÓœ ¨ıW‡À‰À ÏkÀ ‰Â‰ÈÓÕ »‡YÈÈœ
∫„›ÓÚ⁄ iÃ ÂÃ ‰eÀ ˆœ ‡»‰ ¨È‰œiŒ ÂÃ ¯ÓÃ‡À ‡»‰ Èkœ
∫ÌÈnœÚÃ ˙«·÷ŸÁŸÓÃ ‡Èœ ‰Õ ¨ÌÈ«b
œ ˙ˆÃÚ⁄ ¯ÈÙœ‰Õ ‰Â‰È

: שגיאות מי יבין. שמירתם מביאה בעקבותיה שכר רב: בשמרם עקב רב. כולם מיוסדים על הצדק:צדקו יחדו
 עבירות: זדים. טהרני וזכני מעבירות שנעלמו מידיעתי:מי יוכל להיות מודע לעבירות שעבר בשוגג? מנסתרות נקני
 מחסי: צורי. מחשבותי: הגיון לבי. ללא מום של חטא, אהיה תם: איתם. מנע, הצל: חשך.הנעשות במזיד
, בנאמנות: באמונה.[ כלי נגינה ]בעל עשרה מיתרים: נבל עשור.' ראוי להלל את ה, נאה: ∞ נאוה תהלה.ומעוזי
 נתן באוצרות. כמי שמקים חומה מחומרים פזורים, אוסף למקום אחד: כנס כנד. גרמי השמים: צבאם.ביושר
 נהיה: ויהי. יפחדו: יגורו.[" כונס במעיינות שמתחת לפני האדמה מים רבים ]הקרויים כאן "תהומות:תהומות
.[ מונע ]מלצאת לפועל: הניא. מבטל את מזימותיהם: הפיר עצת גוים.[ התקיים ]ציוויו: ויעמד.הדבר אשר אמר
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∫¯IÂÀ ¯IÏŸ «aÏœ ˙«·÷ŸÁŸÓÃ ¨„›ÓÚ⁄ zÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ‰Â‰È ˙ˆÃÚ⁄
∫«Ï ‰ÏÀÁ⁄Ã ÏŸ ¯ÁÃaÀ ÌÚÀ ‰À ¨ÂÈ‰¿
À ‡¤ ‰Â‰È ¯÷Œ‡⁄ È«b‰Ã ÈV÷Ÿ‡Ã
∫Ì@‡À‰À ÈÕ aŸ ÏkÀ ˙‡Œ ‰‡T
À ¨‰Â‰È ËÈaœ‰œ ÌÈœ ÓÃgÀÓœ
Ã bœ ÷Ÿ‰œ «z·Ÿ÷œ Ô«ÎnŸÓœ
∫ıW‡À‰À È·Õ÷Ÿ›È ÏkÀ Ï‡Œ ¨ÁÈ
∫Ì‰È
Œ ◊ÕÚ⁄ ÓÃ ÏkÀ Ï‡Œ ÔÈ·œnÕ‰Ã ¨ÌaÀÏœ „ÁÃÈÃ ¯ˆÕ›i‰Ã
∫ÁÃ›k ·TaŸ ÏˆÕpÀ Èœ ‡¿ ¯«abœ ¨ÏÈœ ÁÀ ·TaŸ Ú÷«
À _ÏŒnŒ‰Ã ÔÈ‡Õ
∫ËlÕÓÃÈŸ ‡¿ «ÏÈÁÕ ·]·»Ÿ ¨‰Ú»÷
À ˙ŸÏœ Ò»q‰Ã ¯M÷Œ
∫«cÒŸÁÃÏŸ ÌÈÏœÁ⁄ÈÃ ÓŸÏÃ ¨ÂÈ‡V
À ÈŸ Ï‡Œ ‰Â‰È ÔÈÚÕ ‰pÕ ‰œ
∫·ÚT
À aÀ Ì˙«i
À ÁÃÏ»
Ÿ ¨Ì÷ÀÙŸÃ ˙ÂŒ nÀÓœ ÏÈvœ‰ÃÏŸ
∫‡»‰ »pÕ ‚œ Ó»À »VÊŸ ÚŒ ¨‰Â‰ÈÏÃ ‰˙ÀkŸÁœ »÷ÕÙŸÃ
∫»ÁŸËÀ·À «÷EJ Ì÷Õ·Ÿ Èkœ ¨»aÕÏœ ÁÓÃ◊ŸÈœ «· Èkœ

ÔÊÁ

∫_ÏÀ »ÏŸÁÃÈœ ¯÷Œ‡⁄kÃ ¨»ÈÏÕÚÀ ‰Â‰È ^cŸ ÒŸÁÃ È‰œÈŸ
תהלים לד

∫_ÏÃiÕ ÂÃ »‰÷Y
Õ ‚À ÈŸ ÂÃ ¨_ÏŒÓÈŒ·œ‡⁄ ÈÕ ÙŸÏœ «ÓÚŸËÃ ˙‡Œ «˙«p÷ÃaŸ „Â@
œ ÏŸ
∫ÈÙœaŸ «˙lÀ‰œzŸ „ÈÓœzÀ ¨˙ÚÕ ÏÎÀaŸ ‰Â‰È ˙‡Œ ‰ÎY
À ·À‡⁄
∫»ÁÓÀ◊ŸÈœ ÂŸ ÌÈÂœ À Ú⁄ »ÚÓŸ÷ŸÈœ ¨È÷œÙŸÃ ÏlÕ‰Ã˙Ÿzœ ‰Â‰ÈaÃ
∫ÂcÀ ÁŸÈÃ «Ó÷Ÿ ‰ÓÀÓ«¯
Ÿ »Ÿ ¨Èzœ‡œ ‰Â‰ÈÏÃ »ÏcŸ bÃ
∫Èœ ÏÈÀvœ‰œ È˙«¯»‚
Ã
ÓŸ ÏkÀÓ»œ ¨Èœ À ÚÀ ÂŸ ‰Â‰È ˙‡Œ Èzœ÷U
Ÿ cÀ

 על: ברב חיל. כל לבותיהם: יחד לבם. השמים, המקום אשר בו הוא מצוי דרך קבע: ממכון שבתו. העם:הגוי
 כי למרות, הבטחון בישועה שתבוא על ידי הסוס ]סמל לכוח הצבא[ הוא בטחון שווא:' שקר הסוס וכו.ידי כוח רב
. כמו שאנו אכן מקווים שתעשה: כאשר יחלנו לך.כוחו הרב לא יציל הסוס את בעליו
 אני מתגאה בה' המושיע: בה' תתהלל נפשי.[טז- יג,א כא- כשהתחזה למשוגע ]ראה שמואל:∞ בשנותו את טעמו
 הפורענויות שמהן: מגורותי. פניתי אל ה' בבקשה לעזרה:' דרשתי את ה. ספרו את גדולתו:' גדלו לה.אותי
.פחדתי
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∫»¯tÀÁŸÈŒ Ï‡Ã Ì‰ÈŒÕ Ù»Ÿ ¨»¯‰ÀÀ ÂŸ ÂÈÏÀ‡Õ »ËÈaœ‰œ
∫«ÚÈ÷«‰
œ ÂÈ˙«¯
À ˆÀ ÏkÀÓ»œ ¨ÚÃ ÓÕ÷À ‰Â‰ÈÂÃ ‡TJ Èœ ÚÀ ‰ÊŒ
∫ÌˆÕlŸÁÃÈŸ ÂÃ ÂÈ‡VÈ
À Ïœ ·È·œÒÀ ‰Â‰È _‡ÃÏŸÓÃ ‰Œ Á
›
∫«a ‰ÒŒÁ¤ÈŒ ¯·ŒbŒ ‰Ã ÈV÷Ÿ‡Ã ¨‰Â‰È ·«Ë Èkœ »‡Y» »ÓÚ⁄ ËÃ
∫ÂÈ‡VÈ
À Ïœ ¯«ÒÁŸÓÃ ÔÈ‡Õ Èkœ ¨ÂÈ÷IO
À
‰Â‰È ˙‡Œ »‡¯ÈŸ
∫·«Ë ÏÎÀ »¯ÒŸÁŸÈÃ ‡¿ ‰Â‰È È÷YI
Õ ÂŸ ¨»·ÚT
Õ ÂŸ »÷T ÌÈXÈÙœkŸ
∫ÌÎE
Œ nŒÏÃ‡⁄ ‰Â‰È ˙‡Y
Ã Èœ ¨ÈÏœ »ÚÓŸ÷œ ÌÈœ ·À »ÎÏŸ
∫·«Ë ˙«‡YÏœ ÌÈÓœÈÀ ·‰Õ›‡ ¨ÌÈiœ ÁÃ ıÙÕÁÀ‰Œ ÷È‡œ‰À ÈÓœ
∫‰ÓY
À Óœ ¯aÕcÃ Óœ ^È˙ŒÙÀ◊»
Ÿ ¨ÚTÓÕ ^«÷
Ÿ ÏŸ ¯›ˆŸ
∫»‰ÙET
Õ ÂŸ Ì«Ï÷À ÷wÕ aÃ ¨·«Ë ‰◊ÕÚ⁄ ÂÃ ÚTÓÕ ¯»Ò
∫Ì˙ÀÚÀ ÂŸ ÷Ã Ï‡Œ ÂÈÀ ÊŸ ‡ÀÂŸ ¨ÌÈNÈcœ ˆÃ Ï‡Œ ‰Â‰È ÈÈÕÚÕ
∫ÌTÎŸÊœ ıW‡ŒÓÕ ˙ÈXÎŸ‰ÃÏŸ ¨ÚT È◊Õ› ÚaŸ ‰Â‰È ÈÕ tŸ
∫ÌÏÈÀvœ‰œ Ì˙«¯
À ˆÀ ÏkÀÓ»œ ¨ÚÃ ÓÕ÷À ‰Â‰ÈÂÃ »˜Ú⁄ ˆÀ
∫ÚÈÃ÷«È
œ Á»¯
Ã È‡ÕkŸcÃ ˙‡ŒÂŸ ¨·ÏÕ ÈVaŸ÷Ÿœ ÏŸ ‰Â‰È ·«¯J
∫‰Â‰È »pÏÈŒvœÈÃ ÌlÀk‹Ó»œ ¨˜Ècœ ˆÃ ˙«ÚT ˙«aU
∫‰TaÀ÷Ÿœ ‡¿ ‰pÀ ‰ÕÓÕ ˙ÁÃ‡Ã ¨ÂÈ˙À›ÓˆŸÚÃ ÏkÀ ¯ÓÕ› ÷
∫»Ó÷À‡ŸÈŒ ˜Ècœ ˆÃ È‡ÕŸ › ◊ÂŸ ¨‰ÚT
À Ú÷T
À ˙˙«Ó
Õ zŸ

ÔÊÁ

∫«a ÌÈÒœÁ
› ‰Ã ÏkÀ »Ó÷Ÿ‡ŸÈŒ ‡¿ÂŸ ¨ÂÈ@·ÀÚ⁄ ÷ÙŒŒ ‰Â‰È ‰C«t

 הרשעים המתנהגים: כפירים רשו. התבוננו ותיווכחו לדעת: טעמו וראו. לא ייבושו: אל יחפרו. אורו פניהם:ונהרו
 שמור את: נצר לשונך מרע. משתוקק לראות ימים טובים: אהב ימים לראות טוב.כאריות ]"כפירים"[ היו לעניים
: צעקו. שמם: זכרם. ה' משקיף בזעם על עושי רע: פני ה' בעשי רע. שלא לדבר: מדבר.לשונך שלא לדבר רע
: תמותת רשע רעה. הצרות הבאות על הצדיק: רעות צדיק. מי שרוחם מדוכאת: דכאי רוח.[התפללו ]הצדיקים
. ייענשו בחטאם: יאשמו.הפורענות ]"הרעה"[ הבאה על הרשע תמית אותו
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∫¯IÂÀ ¯IaŸ »lÀ ˙ÈÀÈœ ‰À ‰zÀ‡Ã Ô«ÚÓÀ ÈI
¿À ‡⁄ ÆÌÈ‰
œ ‡¤‰À ÷È‡œ ‰÷Œ›ÓÏŸ ‰lÀÙœzŸ

תהלים צ

∫Ï‡Õ ‰zÀ‡Ã ÌÏ«Ú
À „ÚÃ ÌÏ«Ú
À Ó»Õ ¨Ï·Õ˙ÕÂŸ ıW‡Œ ÏÏ«Á
Õ zŸÂÃ »„lÀ‹È ÌÈX‰À ÌWËŒaŸ
‡∫Ì@‡À ÈÕ ·Ÿ »·»÷ ¯Ó
Œ ›zÂÃ ¨‡kÀcÃ „ÚÃ ÷«‡¤ ·÷ÕzÀ
∫‰ÏÀÈŸ lÀ·Ã ‰T»Ó÷Ÿ‡ÃÂŸ ¨¯·›Ú⁄ ÈÃ Èkœ Ï«Ó˙Ÿ‡Œ Ì«ÈkŸ ^ÈÈŒÚÕ aŸ ÌÈœ ÷À ÛÏŒ‡Œ Èkœ
∫Û¿Á⁄ÈÃ ¯ÈˆœÁÀkŒ ¯Ma›aÃ ¨»È‰ŸÈœ ‰À ÷Õ ÌzÀÓU
Ÿ ÊŸ
∫÷·ÕÈÀ ÂŸ ÏÏ«Ó
Õ ÈŸ ·WÚŒ ÏÀ ¨ÛÏÀÁÀÂŸ ıÈˆœÈÀ ¯Ma›aÃ
∫»ÏŸ‰À·Ÿœ ^˙ŸÓÀÁ⁄·»Ã ¨^tŒ‡Ã·Ÿ »ÈÏœÎÀ Èkœ
∫^ÈŒ tÀ ¯«‡ÓŸÏœ »ÓÕÏ‹Ú⁄ ¨^cŒ ‚Ÿ Œ ÏŸ »È˙Õ› ÂÚ⁄ zÀ÷Ã
Œ ·ŸÚŒ ·Ÿ »tÀ »ÈÓÕÈÀ ÏÎÀ Èkœ
∫‰‚Œ ‰Œ «ÓÎŸ »ÈÕ ÷À »Èlœkœ ¨^˙T
‰À ÷À ÌÈ«Ó
œ ÷Ÿ ˙]»·‚Ÿ aœ Ì‡œÂŸ ‰À ÷À ÌÈÚœ ·Ÿ÷œ Ì‰Œ·À »È˙«
Õ ÷Ÿ ÈÓÕÈŸ
∫‰ÙÀÚ‹pÀ ÂÃ ÷ÈÁœ Ê‚À Èkœ ¨ÔÂŒ ‡ÀÂÀ ÏÓÀÚÀ ÌaÀ‰T
Ÿ ÂŸ
∫^˙T
Œ ·ŸÚŒ ^˙Ÿ‡Y
À Èœ Î»Ÿ ¨^tŒ‡Ã Ê› Ú ÚB«È
Ã ÈÓœ
∫‰ÓÀÎŸÁÀ ··ÃÏŸ ‡·œÀ ÂŸ ¨ÚA«‰ ÔkÕ »ÈÓÕÈÀ ˙«ÓŸÏœ
÷»·∫^ÈC·ÀÚ⁄ ÏÚÃ ÌÁÕpÀ ‰œÂŸ ¨È˙ÀÓÀ „ÚÃ ‰Â‰È ‰
À
∫»ÈÓÕÈÀ ÏÎÀaŸ ‰ÁÀÓŸ◊Ÿœ ÂŸ ‰À pU
Ÿ »Ÿ ¨^cŒ ÒŸÁÃ ¯Ma›·Ã »ÚÕ aŸ◊Ã
∫‰ÚT
À »È‡T
œ ˙«÷Ÿ ¨»˙ÈÀpœ Úœ ˙«ÓÈkœ »ÁÕnŸ◊Ã

∞ מעון :מחסה ,מקום מבטחים .ותחולל] :ובטרם[ יצרת .תשב אנוש וכו' :אתה משיב את האדם לעפר ]"דכא"[
באומרך לו :שוב אל האדמה אשר ממנה לוקחת .ואשמורה בלילה :שליש הלילה .זרמתם שנה וכו' :אתה עושה
שחיי האדם יזרמו במהירות ויחלפו כחלום ,כחציר הפורח בבוקר ונובל ]"ימולל"[ עד ערב .כלינו באפך :בשל כעסך
בא עלינו סופנו .שת :שמת .עלמנו :העבירות שנעלמו מאתנו ,שאין אנו יודעים שעשינו אותן .למאור פניך :מול
פניך המאירות .פנו בעברתך :חולפים ועוברים בגלל זעמך .כמו הגה :כמו קול-הברה היוצא מן הפה ואובד במהירות.
ואם בגבורת :במקרה של און וחוסן שאינם רגילים לגבי האדם בדרך כלל .ורהבם עמל ואון :ואף ימי החוזק והגדולה
של בני האדם ]"רהבם"[ הם צער והבל .כי גז חיש ונעפה :ימי החוזק והגדולה חולפים מהר ,ועמם נעלמים גם אנו.
מי יודע וכו' :אין מי שיכול להעריך את גודל כעסך ]"עז אפך"[ ,וכשם שאין גבול לגודל היראה ממך ,כך אין גבול לגודל
כעסך .למנות ימינו וכו' :למד אותנו למנות כהלכה את ימינו המעטים ,כדי שנכניס חכמה ללבנו ונדע לנצלם היטב.
שובה ה' עד מתי :שוב מחרון אפך .עד מתי תכעס? הנחם :שנה את מחשבתך לטובה .בבקר :בכל בוקר.
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∫Ì‰ÈŒÕ aŸ ÏÚÃ ^Y@‰⁄ÂÃ ¨^ÏŒÚﬂ ÙÀ ^ÈC·ÀÚ⁄ Ï‡Œ ‰‡T
Œ ÈÕ
ÔÊÁ

¨»ÈÏÕÚÀ ‰À «k
¿Ÿ »ÈBÈÀ ‰◊ÕÚ⁄ Ó»Ã »ÈÏÕÚÀ »È‰
Õ ‡¤ ÈI
À ‡⁄ ÌÚÃ › È‰ÈœÂœ

∫»‰Õ «k
Ÿ »ÈBÈÀ ‰◊ÕÚ⁄ Ó»Ã

∫Ô«Ï
À ˙ŸÈœ ÈcÃ ÷Ã ÏˆÕaŸ ¨Ô«ÈÏŸÚŒ ¯˙ŒÒÕaŸ ·÷Õ›È

תהלים צא

ˆ»@˙Ã ‡¤ ¨È
‡œ Ó»Ÿ ÈÒœÁŸÓÃ ‰Â‰ÈÏÃ ¯ÓÃ
›
¿∫«a ÁËÃ·Ÿ‡Œ È‰
∫˙«»‰Ã ¯·ŒcŒ Óœ ÷»˜ÈÀ ÁtÃÓœ ^ÏÈŸvœÈÃ ‡»‰ Èkœ
∫«zÓœ‡⁄ ‰TÁÕ›ÒÂŸ ‰pÀ ˆœ ¨‰ÒŒÁŸzŒ ÂÈÙÀÀ kŸ ˙ÁÃ˙ÃÂŸ _ÏÀ _ÒŒÈÀ «˙T·Ÿ‡ŒaŸ
∫ÌÓ«È
¿‡ À Û»ÚÈÀ ıÁÕÓÕ ¨‰ÏÀÈŸ ÏÀ „ÁÃtÃÓœ ‡TÈ˙œ
∫ÌÈT
‡œ ‰ﬂˆÀ „»÷ÈÀ ·ËŒwŒ Óœ ¨_¿‰⁄ÈÃ ÏÙŒ
› aÀ ¯·ŒcŒ Óœ
»∫÷bÀ Èœ ‡¿ ^ÈÏŒ‡Õ ¨^ÈŒÓÈœÓœ ‰·À·Y
À ÛÏŒ‡Œ ^cŸ vœÓœ Ït›Èœ
∫‰‡Y
Œ zœ ÌÈÚœ ÷Y
À ˙ÓÃl‹÷œÂŸ ¨ËÈaœ˙Ã ^ÈÈŒÚÕ aŸ ˜U
∫^«Ú
Œ ÓŸ zÀÓŸ◊Ã Ô«ÈÏŸÚŒ ¨ÈÒœÁŸÓÃ ‰Â‰È ‰zÀ‡Ã Èkœ

שמחנו כימות עניתנו וכו' :הבא עלינו תקופה של שמחה ,כמספר הימים והשנים שבהם סבלנו עינויים .יראה וכו':
יזכו עבדיך לראות את מעשך המיטיב איתם ,ויזכו בניהם לראות בהתגלות כבודך .נעם :טוּב ה' וברכתו .ומעשה
ידינו וכו' :עשה שעמלנו ]"מעשה ידינו"[ יתקיים עבורנו ]"כוננה עלינו"[ ונזכה לאכול מפריו.
∞ ישב בסתר וכו' :המתפלל כמוהו כמי שחוסה ]"יושב"" ,יתלונן"[ בצילו של ה' ]"סתר עליון"" ,צל שדי"[ .מצודתי:
מבצרי ,המקום שמגן עלי .פח יקוש :מלכודת .מדבר הוות :מגפת מוות הנופלת על האדם פתאום .באברתו יסך
לך :בכנפיו הפרושות יסוכך עליך .צנה וסחרה :שני סוגי מגינים ליוצא לקרב .אמתו :הבטחתו הנאמנה ]להגן על
האדם[ .לא תירא וכו' :ופירוש פסוק זה והפסוק שאחריו :המאמין יזכה להגנה מן האימה הנופלת עליו בלילה ,מחיצי
האויב שאותם יורים באור יום ,ממגפת הדבר המתוארת כהולכת בחשכה ופוגעת במי שעומד בדרכה ,ומנגף ממית
]"קטב"[ המתקיף את האדם כשודד לאור יום .יפל מצדך וכו' :גם אם יפלו מכל צדדיך קרבנות רבים ,אליך לא תגיע
הרעה .שלמת רשעים :כליונם של הרשעים הבא להם כגמול על מעשיהם .עליון שמת מעונך :שכינתך במקום נעלה.

ישב בסתר וכו' :מזמור זה מכונה בתלמוד הבבלי בשם "שיר של נגעים" או "שיר של פגעים" ]שבועות טו
ע"ב[  ,כיוון שהוא עוסק בדברים שונים העשויים לפגוע באדם ומבטיח הצלה מהם .המזמור מתייחד בחילופי
הגופים הדוברים בו ,וכבר בתלמוד הבבלי ]סנהדרין קג ע"א-ע"ב[ חילקו את פסוקיו בין אלהים ואדם.
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∫^ÏŒ‰ﬂ‡ÀaŸ ·UOÈœ ‡¿ Ú‚Ã Œ ÂŸ ¨‰ÚT
¿‡ À ^ÈÏŒ‡Õ ‰pŒ ‡‹˙Ÿ
∫^ÈÎT
Œ cŸ ÏÎÀaŸ ^YÓÀ÷ŸÏœ ¨_lÀ ‰eŒ ˆÃÈŸ ÂÈÎÀ‡ÀÏŸÓÃ Èkœ
∫^ÏŒ‚U
‡»Ÿ Ô·Œ‡ŒaÀ Ûb›zœ ÔtŒ ¨^
Ÿ rÀÈœ ÌÈœ tÃkÃ ÏÚÃ
∫ÔÈpœ ˙ÃÂŸ ¯ÈÙœkŸ Ò›ÓYzœ ¨_]Ezœ Ô˙ŒÙŒÂÀ ÏÁÃ÷Ã ÏÚÃ
∫ÈÓœ÷Ÿ ÚAÈÀ Èkœ »‰·ÕbŸ ◊Ã‡⁄ ¨»‰ËÕlŸÙÃ‡⁄ÂÃ ˜÷ÃÁÀ È·œ Èkœ
ÔÊÁ

∫»‰BaŸÎÃ‡⁄ÂÃ »‰ˆÕlŸÁÃ‡⁄ ¨‰TˆÀ·Ÿ ÈÎœ›‡À «nÚœ »‰Õ Ú¤ ‡ŒÂŸ Èœ ‡TO
Õ Èœ

∫È˙œÚ»÷È
À aœ »‰‡Y
‡Õ ‡ÃÂŸ ¨»‰ÚÈÕaœ◊Ÿ‡Ã ÌÈÓœÈÀ _W
›
∫È˙œÚ»÷È
À aœ »‰‡Y
‡Õ ‡ÃÂŸ ¨»‰ÚÈÕaœ◊Ÿ‡Ã ÌÈÓœÈÀ _W
›
¨‰◊ÀÚÀ ˙«‡ÏÀÙŸœ Èkœ ÷@ÁÀ ¯È÷œ ‰Â‰ÈÏÃ »¯È÷œ Æ¯«ÓÊŸ Óœ

תהלים צח

¯«∫«÷EJ Ú
Ã Ê»Ÿ «ÈÓœÈŸ «l ‰ÚÈÀ÷«‰
œ
∫«˙JEˆœ ‰lÀbœ ÌÈ«b
÷»œ ‰Ã ÈÈÕÚÕ ÏŸ ¨«˙Ú
À ÈŸ ‰Â‰È ÚÈD«‰
Ã
¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙È·ÕÏŸ «˙»Ó
À ‡¤ÂŒ «cÒŸÁÃ ¯ÎÃÊÀ
¿∫»È‰
÷»Õ ‡¤ ˙Ú
Ã ÈŸ ˙‡Õ ıW‡À ÈÒÕÙŸ‡Ã ÏÎÀ »‡T
∫»¯nÕÊÃ ÂŸ »pU
Ÿ ÂŸ »ÁˆŸtœ ¨ıW‡À‰À ÏkÀ ‰Â‰ÈÏÃ »ÚÈX‰À
∫‰TÓŸÊœ Ï«˜ÂŸ ¯«pÎœaŸ ¨¯«pÎœaŸ ‰Â‰ÈÏÃ »¯nŸÊÃ

תאנה :תזדמן .פן תגף :כדי שלא תיכשל .על שחל וכו' :ופירוש הפסוק כולו :המאמין ינצל מחיות רעות ,האריה
]"שחל" ,כפיר"[ והנחש ]"פתן"" ,תנין"[ .כי בי חשק וכו' :ופירוש הפסוק כולו המושם בפי ה' :האדם שדבק ]"חשק"[
באהבתו לה' יזכה להצלה ]"אפלטהו"[ ,ומי שהכיר בכוחו של ה' ]"ידע שמי"[ יזכה שהאל יהיה לו למשגב ,למגן ומציל.

ארך ימים וכו' :הפסוק החותם את המזמור נאמר פעמיים .הנוהג לומר את המזמור כולו פעמיים ידוע
מימי הגאונים ,ובימי הביניים נתנו לו טעם :יש במזמור  124מילים ,ואמירתו הכפולה תעמיד את מספר
המילים על  ,248בגימטריה רמ"ח ,כמספר אברי הגוף ,אשר יזכו להגנה בזכות אמירת המזמור .עם
הזמן ,במקום לחזור על המזמור כולו ,הסתפקו בחזרה על הפסוק האחרון שלו.
מזמור שירו לה' שיר חדש :לביאור מזמור זה ראה עמ' .55
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∫‰Â‰È _ÏŒnŒ‰Ã ÈÕ ÙŸÏœ »ÚÈX‰À ¨¯Ù«÷
À Ï«˜ÂŸ ˙«¯ˆŸ›ˆÁ⁄aÃ
∫d·À È·Õ÷Ÿ›ÈÂŸ Ï·ÕzÕ ¨«‡¿Ó»Ÿ ÌiÀ ‰Ã ÌÚY
Ã Èœ

ÔÊÁ

∫»pU
Õ ÈŸ ÌÈX‰À „ÁÃÈÃ ¨ÛÎÀ »‡Á⁄ÓŸÈœ ˙«¯‰ÀŸ
¨ıW‡À‰À Ët›÷ŸÏœ ‡·À Èkœ ‰Â‰È ÈÕ ÙŸÏœ
∫ÌÈX÷È
À ÓÕaŸ ÌÈnœÚÃ ÂŸ ˜CˆŒaŸ Ï·ÕzÕ Ët›÷ŸÈœ
תהלים קכא

∫ÈXÊŸ ÚŒ ‡·›ÈÀ ÔÈœ ‡ÃÓÕ ¨ÌÈX‰À‰Œ Ï‡Œ ÈÈÃÚÕ ‡rÀ‡Œ Æ˙«ÏÚ⁄ nÃÏÃ ¯È÷œ
∫ıW‡ÀÂÀ ÌÈœ ÓÃ÷À ‰◊Õ›Ú ¨‰Â‰È ÌÚœ ÓÕ ÈXÊŸ ÚŒ
∫^WÓŸ› ÷ Ì»ÈÀ Ï‡Ã ¨^ÏŒ‚U
Ÿ Ë«nÏÃ ÔzÕÈœ Ï‡Ã
∫Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ¯Ó«÷
Õ ¨Ô÷È
À Èœ ‡¿ÂŸ Ì»ÈÀ ‡¿ ‰pÕ ‰œ
∫^ÈŒÓœÈŸ „ÈÃ ÏÚÃ ^lŸˆœ ‰Â‰È ¨^WÓŸ› ÷ ‰Â‰È
∫‰ÏÀÈŸ lÀaÃ ÁV
Ã ÈÀ ÂŸ ‰kÀkŒÈÃ ‡¿ ÷ÓŒgŒ‰Ã ÌÓ«È
À
∫^÷ŒÙŸÃ ˙‡Œ ¯›Ó÷ŸÈœ ¨ÚT ÏkÀÓœ ^YÓÀ÷ŸÈœ ‰Â‰È

ÔÊÁ

∫ÌÏ«Ú
À „ÚÃ ÂŸ ‰zÀÚÃ ÓÕ ¨^‡«·»
Œ ^˙‡
Ÿ ˆÕ ¯ÓÀ÷ŸÈœ ‰Â‰È
תהלים קכב

∫_ÏÕÕ ‰Â‰È ˙ÈaÕ ÈÏœ ÌÈXÓŸ‡
› aŸ ÈzœÁŸÓÃ◊À Æ„Â@
œ ÏŸ ˙«ÏÚ⁄ nÃ‰Ã ¯È÷œ
Ÿ »È‰À ˙«„ÓŸ›Ú
∫ÌÏÀœ÷»¯
À ÈŸ _ÈU
œ ÚÀ ÷Ÿaœ ¨»ÈÏÕ‚U
∫ÂcÀ ÁŸÈÃ dlÀ ‰TaŸÁ‹÷Œ ¯ÈÚœ kŸ ¨‰È»
À aŸ‰Ã ÌÏÃœ÷»¯
À ÈŸ
∫‰Â‰È Ì÷ÕÏŸ ˙«„‰
› ÏŸ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏŸ ˙»„ÚÕ dÈÀ ÈËÕ·Ÿ÷œ ÌÈËœ·À÷Ÿ »ÏÚÀ ÌgÀ÷Œ

: צלך על יד ימינך. להתמוטט: למוט. שיר שהיו הלויים משוררים על מדרגות ]"מעלות"[ המקדש:∞ שיר למעלות
. יכה אותך: יככה.יעמוד לימינך ויסתיר אותך מפני אויביך
 שכל בנייניה: שחברה לה יחדו. שיר שהיו הלויים משוררים על מדרגות ]"מעלות"[ המקדש:∞ שיר המעלות
 העלייה: עדות לישראל. שבטי ישראל: שבטי יה. ללא פרצות ושטחים פנויים בתוכה,מחוברים יחד זה לזה
.לירושלים היא חוק ומצוה ]"עדות"[ לישראל
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∫„Âœ cÀ ˙È·ÕÏŸ ˙«‡ÒŸkœ ¨ËtÀ÷ŸÓœÏŸ ˙«‡ÒŸÎœ »·÷ŸÈÀ ‰nÀ÷À Èkœ
∫_Èœ ·À‰⁄›‡ »ÈÏÀ÷ŸÈœ ¨ÌÏÀœ÷»¯
À ÈŸ Ì«Ï÷Ÿ »Ï‡⁄÷Ã
∫_Èœ ˙«
À ÓY
Ÿ ‡ÃaŸ ‰ÂÀ ÏŸ÷Ã ¨_ÏÈÕÁÕaŸ Ì«Ï÷À È‰œÈŸ
∫_aÀ Ì«Ï÷À ‡pÀ ‰TaA
Ÿ ‡⁄ ¨ÈÚV
À ÂŸ ÈÁÃ‡Ã ÔÚÃ ÓÃÏŸ

ÔÊÁ

∫_ÏÀ ·«Ë ‰÷O
À ·Ã‡⁄ ¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ˙ÈaÕ ÔÚÃ ÓÃÏŸ
תהלים קכג

∫ÌÈœ ÓÀgÀaÃ È·œ÷Ÿ›i‰Ã ¨ÈÈÃÚÕ ˙‡Œ È˙‡
œ ◊ÀÀ ^ÈÏŒ‡Õ Æ˙«ÏÚ⁄ nÃ‰Ã ¯È÷œ
dzY
À ·œbŸ „ÈÃ Ï‡Œ ‰ÁÀÙŸ÷œ ÈÈÕÚÕ kŸ Ì‰ÈŒ«„
Õ ‡⁄ „ÈÃ Ï‡Œ ÌÈD·ÀÚ⁄ ÈÈÕÚÕ ÎŸ ‰pÕ ‰œ
∫»pÕ ÁÀiŸ ÷Œ „ÚÃ ¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È Ï‡Œ »ÈÈÕÚÕ ÔkÕ
∫Ê»· »ÚŸ ·Ã◊À ·U Èkœ ¨»pÕ ÁÀ ‰Â‰È »pÕ ÁÀ
∫ÌÈ«È
œ È‡Õ‚Ÿ Ïœ Ê»a‰Ã ¨ÌÈpœ Ã ‡⁄gÃ‰Ã ‚ÚÃ lÃ‰Ã »÷ÕÙŸÃ dlÀ ‰ÚÀ ·Ÿ◊À ˙aU
Ã

תהלים קכד

ÔÊÁ

∫Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ‡À ¯Ó‡
Ã ›È ¨»ÏÀ ‰ÈÀ ‰À÷Œ ‰Â‰È ÈÏ»Ï
Õ Æ„Â@
œ ÏŸ ˙«ÏÚ⁄ nÃ‰Ã ¯È÷œ
∫Ì@‡À »ÈÏÕÚÀ Ì»˜aŸ ¨»ÏÀ ‰ÈÀ ‰À÷Œ ‰Â‰È ÈÏ»Ï
Õ
∫»aÀ ÌtÀ‡Ã ˙«¯Á⁄aÃ ¨»»ÚÏÀaŸ ÌÈiœ ÁÃ ÈÊÃ ‡⁄
∫»÷ÕÙŸÃ ÏÚÃ ¯·ÃÚÀ ‰ÏÀÁŸÃ ¨»»ÙËÀ÷Ÿ ÌÈœ nÃ‰Ã ÈÊÃ ‡⁄
∫ÌÈ«„È
œ fÕ ‰Ã ÌÈœ nÃ‰Ã ¨»÷ÕÙŸÃ ÏÚÃ ¯·ÃÚÀ ÈÊÃ ‡⁄
∫Ì‰ÈŒpÕ ÷œÏŸ ÛWËŒ »À ˙ÀŸ ‡`÷Œ ¨‰Â‰È _»¯aÀ

 התפללו: שאלו שלום ירושלם. בירושלים ישבו מלכי בית דוד לשפוט את העם:'כי שמה ישבו כסאות למשפט וכו
 אתפלל שישרור: אדברה נא שלום בך. בין חומותייך: בחילך. יהיו שרויים בשלווה: ישליו.לשלומה של ירושלים
 בוז היה מנת חלקנו: רב שבענו בוז. ירחם עלינו וישפיע עלינו מחסדו: שיחננו. היושב: ∞ הישבי.בך שלום
 זמן רב סבלנו את לעגם של הרשעים השרויים בשלווה ]"השאננים"[ ואת הבוז שבזו לנו:' רבת וכו.במשך זמן רב
 משמידים, אויבינו היו בולעים אותנו חיים: חיים בלעונו. שהיה בעזרנו: ∞ שהיה לנו.הרמאים ]"יונים"[ הגאוותנים
.[ הזורמים בעוז ]סמל לאויב, המים הגועשים: המים הזידונים. נחל שוטף: נחלה.אותנו כליל
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∫»ËŸÏÀÓŸœ »ÁŸÃ ‡⁄ÂÃ ¯aÀ÷Ÿœ ÁtÃ‰Ã ¨ÌÈ÷O«È
œ ÁtÃÓœ ‰ËÀÏŸÓŸœ ¯«tˆœkŸ »÷ÕÙŸÃ

ÔÊÁ

∫ıW‡ÀÂÀ ÌÈœ ÓÃ÷À ‰◊Õ›Ú ¨‰Â‰È Ì÷ÕaŸ »VÊŸ ÚŒ
תהלים קלה

∫‰Â‰È ÈB·ŸÚÃ »ÏÏŸ‰Ã ¨‰Â‰È Ì÷Õ ˙‡Œ »ÏÏŸ‰Ã dÈ»Ï
À ÏŸ‰Ã
∫»È‰¿
Õ ‡¤ ˙ÈaÕ ˙«¯ˆŸÁÃaŸ ¨‰Â‰È ˙È·ÕaŸ ÌÈDÓŸ›Ú÷Œ
∫ÌÈÚœ À Èkœ «Ó÷ŸÏœ »¯nŸÊÃ ¨‰Â‰È ·«Ë Èkœ dÈ»Ï
À ÏŸ‰Ã
∫«˙lÀ‚‹ÒŸÏœ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ¨dÈÀ «Ï ¯ÁÃaÀ ·SÚ⁄ ÈÃ Èkœ
∫ÌÈ‰¿
œ ‡¤ ÏkÀÓœ »ÈI
Õ ‡⁄ÂÃ ¨‰Â‰È Ï«„‚À Èkœ ÈzœÚA
Ÿ ÈÀ Èœ ‡⁄ Èkœ
∫˙«Ó‰
› zŸ ÏÎÀÂŸ ÌÈnœiÃ aÃ ¨ıW‡À·»À ÌÈœ ÓÃgÀaÃ ‰◊ÀÚÀ ‰Â‰È ıÙÕÁÀ ¯÷Œ‡⁄ Ï›k

∫ÂÈ˙«¯
À ˆ«‡
Ÿ ÓÕ Á»¯
Ã ‡ˆ«Ó
Õ ¨‰◊ÀÚÀ ¯ËÀnÀÏÃ ÌÈNTaŸ ıW‡À‰À ‰ˆO
Õ Óœ ÌÈ‡œ◊œŸ ‰ÏŒÚ⁄ ÓÃ
∫‰ÓÀ‰ÕaŸ „ÚÃ Ì@‡ÀÓÕ ¨ÌÈT
œ ˆŸÓœ ÈV«ÎaŸ ‰kÀ‰œ÷Œ
∫ÂÈ@·ÀÚ⁄ ÏÎÀ·»Ÿ ‰›ÚYÙÃaŸ ¨ÌÈT
œ ˆŸÓœ ÈÎœÎ«˙
Õ aŸ ÌÈ˙œÙŸ›Ó» ˙›˙«‡ ÁÏÃ÷À
∫ÌÈÓ»ˆ
œ Ú⁄ ÌÈÎœÏÀÓŸ ‚U‰ÀÂŸ ¨ÌÈaU
œ ÌÈ«b
œ ‰kÀ‰œ÷Œ
∫ÔÚÃ À kŸ ˙«ÎÏŸÓŸÓÃ Ï›ÎÏ»Ÿ ¨Ô÷ÀaÀ‰Ã _ÏŒÓŒ ‚«ÚÏ»Ÿ ÈX›Ó‡¤‰À _ÏŒÓŒ Ô«ÁÈÒœÏŸ
∫«nÚÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏŸ ‰ÏÀÁ⁄Ã ¨‰ÏÀÁ⁄Ã ÌˆY
À ‡Ã Ô˙ÃÀ ÂŸ
∫¯IÂÀ ¯IÏŸ ^YÎŸÊœ ‰Â‰È ¨ÌÏ«Ú
À ÏŸ ^ÓŸ÷œ ‰Â‰È
∫ÌÁÀŒ ˙ŸÈœ ÂÈ@·ÀÚ⁄ ÏÚÃ ÂŸ ¨«nÚÃ ‰Â‰È ÔÈDÈÀ Èkœ
œ ‰Ã ÈaÕˆÃÚ⁄
∫Ì@‡À ÈBÈŸ ‰◊ÕÚ⁄ ÓÃ ¨·‰ÀÊÀ ÂŸ ÛÒŒkŒ ÌÈ«b
∫»‡YÈœ ‡¿ÂŸ Ì‰ŒÏÀ ÌÈœ ÈÃÚÕ ¨»¯aA
Õ ÈŸ ‡¿ÂŸ Ì‰ŒÏÀ ‰tŒ
∫Ì‰ÈŒÙœaŸ Á»¯
Ã ÷ÈŒ ÔÈ‡Õ Û‡Ã ¨»ÈÊœ ‡⁄ÈÃ ‡¿ÂŸ Ì‰ŒÏÀ ÌÈœ Ã ÊŸ ‡À

 ה' בחר את ישראל להיות לו לקניין יקר המיוחד: ∞ ישראל לסגלתו. למוקש, פח שהושם למלכודת:פח יוקשים
 ישנה את: יתנחם. יריב ה' את ריב עמו: ידין ה' עמו. שמך: זכרך. מוציא: מוצא. עננים: נשאים.לו לבדו
. לא נמצאת בהם רוח חיים: אין יש רוח. פסילי: עצבי.מחשבתו לטובה
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∫Ì‰ŒaÀ ÁÃËÕa› ¯÷Œ‡⁄ Ï›k ¨Ì‰ÈŒ◊Õ›Ú »È‰ŸÈœ Ì‰«Ó
Œ kŸ
∫‰Â‰È ˙‡Œ »ÎYaÀ Ô]‰⁄‡Ã ˙ÈaÕ ¨‰Â‰È ˙‡Œ »ÎYaÀ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙ÈaÕ

ÔÊÁ

∫‰Â‰È ˙‡Œ »ÎYaÀ ‰Â‰È È‡Y
Õ Èœ ¨‰Â‰È ˙‡Œ »ÎYaÀ ÈÂœ lÕ‰Ã ˙ÈaÕ
∫dÈ»Ï
À ÏŸ‰Ã ÌÏÀœ÷»¯
À ÈŸ ÔÎÕ› ÷ Ô«ivœÓœ ‰Â‰È _»¯aÀ
תהלים קלו

∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ ¨·«Ë Èkœ ‰Â‰ÈÏÃ »„«‰

‰„ÈÓÚ

∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ

¨ÌÈ‰¿
œ ‡¤‰À È‰¿‡
Õ ÏÕ »„«‰

∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ

¨ÌÈI
œ ‡⁄‰À ÈI
Õ ‡⁄ÏÃ »„«‰

∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ

¨«c·ÃÏŸ ˙«ÏIbŸ ˙«‡ÏÀÙŸœ ‰◊Õ›ÚÏŸ

∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ

¨‰»·
À ˙Ÿaœ ÌÈœ ÓÃgÀ‰Ã ‰◊Õ›ÚÏŸ

∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ

¨ÌÈœ nÀ‰Ã ÏÚÃ ıW‡À‰À ÚK]ÏŸ

∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ

¨ÌÈÏI
œ bŸ ÌÈX«‡ ‰◊Õ›ÚÏŸ

À ÏŸ Èkœ
∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú

¨Ì«iaÃ ˙ÏŒ÷ŒÓŸÓŒÏŸ ÷ÓŒgŒ‰Ã ˙‡Œ

∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ

¨‰ÏÀÈŸ lÀaÃ ˙«Ï÷ŸÓŸÓŒÏŸ ÌÈ·œÎ«Î
À ÂŸ ÁV
Ã iÀ ‰Ã ˙‡Œ

∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ

¨Ì‰ÈV«Î
Œ
·Ÿaœ ÌÈU
œ ˆŸÓœ ‰kÕÓÃÏŸ

∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ

¨ÌÎ«z
À Óœ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ‡ˆ«i
Õ ÂÃ

∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ

¨‰È»Ë
À Ÿ Ú«¯
Ã ÊŸ ·»œ ‰JÊÀ Á⁄ „ÈÀ aŸ

∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ

¨ÌÈXÊÀ ‚Ÿ Ïœ Û»Ò ÌÈÃ ¯ÊÕ ‚›ÏŸ

. שוטח,פורש
ֹ
: ֹרקע. אכן חסדו קיים לעולם: כי לעולם חסדו. שהרי ה' הוא טוב: ∞ כי טוב. הכהנים:בית אהרן
. למושלת: לממשלת.[ המאורות ]והם מפורטים בהמשך:אורים

 ונהגו כבר בימי," מזמור זה מכונה בתלמוד ]פסחים קיח ע"א[ בשם "הלל הגדול:הודו לה' כי טוב
 כגון בשעת ירידת גשמים לאחר תקופה של,התנאים לומר אותו בהזדמנויות מיוחדות של הודאה
.[ ט,בצורת ]משנה תענית ג
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∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ

¨«Î«˙aŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ¯È·œÚ¤ ‰ŒÂŸ

∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ

¨Û»Ò ÌÈÃ ·Ÿ «ÏÈÁÕÂŸ ‰›ÚYtÃ ¯ÚÕ œ ÂŸ

∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ

¨¯aE
À nœaÃ «nÚÃ _ÈÏ«Ó
œ ÏŸ

∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ

¨ÌÈÏI
œ bŸ ÌÈÎœÏÀÓŸ ‰kÕÓÃÏŸ

∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ

¨ÌÈXÈcœ ‡Ã ÌÈÎœÏÀÓŸ ‚]‰⁄iÃ ÂÃ

∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ

¨ÈX›Ó‡¤‰À _ÏŒÓŒ Ô«ÁÈÒœÏŸ

∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ

¨Ô÷ÀaÀ‰Ã _ÏŒÓŒ ‚«ÚÏ»Ÿ

∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ

¨‰ÏÀÁ⁄Ã ÏŸ ÌˆY
À ‡Ã Ô˙ÃÀ ÂŸ

∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ

¨«c·ŸÚÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏŸ ‰ÏÀÁ⁄Ã

∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ

¨»ÏÀ ¯ÎÃÊÀ »ÏÕÙŸ÷œaŸ÷Œ

∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ

¨»ÈVvÀÓœ »LYÙŸiœ ÂÃ

∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ

¨¯◊ÀaÀ ÏÎÀÏŸ ÌÁŒÏŒ Ô˙Õ›

∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ

ÔÊÁ

¨ÌÈœ ÓÀgÀ‰Ã Ï‡ÕÏŸ »„«‰

היכלות רבתי כח

∫ÌÈÓœÏ«Ú
À ÈÁÃÏŸ ‰»Ó
À ‡¤‰ÀÂŸ ˙WcŒ ‡Ã‰À

∫ÌÈÓœÏ«Ú
À ÈÁÃÏŸ

‰ÎT
À aŸ‰ÃÂŸ ‰ÈÀaœ‰Ã

∫ÌÈÓœÏ«Ú
À ÈÁÃÏŸ

‰lH
À bŸ ‰ÃÂŸ ‰ÂÀ ‡⁄bÃ ‰Ã

 העוצמה והנאמנות:האדרת והאמונה לחי עולמים

∞

. הושיע אותנו מאויבינו: ויפרקנו מצרינו. השליך וטלטל:ונער
. כבוד, רוממות: גאוה.הן מתכונותיו של ה' הקיים לנצח

 ונראה שנתחבר עוד בתקופת, ספרות ההיכלות, פיוט הלקוח מספרות הסוד הקדומה:האדרת והאמונה
 ומבקש לומר, תאריו ומעלותיו,' הוא בנוי באקרוסטיכון אלפביתי כפול וכולל רשימה של שבחי ה.חז"ל
 בהשפעת תורת הקבלה צורף הפיוט אל תפילת השבת ובו נחתם חלקה.כי הכול שלו הוא וממנו בא
.[129 ' עמ,הראשון של יחידת מזמורי השבת ]ראה לעיל
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∫ÌÈÓœÏ«Ú
À ÈÁÃÏŸ

¯»acœ ‰ÃÂŸ ‰ÚÀ cÕ ‰Ã

∫ÌÈÓœÏ«Ú
À ÈÁÃÏŸ

¯@‰À‰ŒÂŸ „«‰‰Ã

∫ÌÈÓœÏ«Ú
À ÈÁÃÏŸ

˙»˜È˙œeÀ ‰ÃÂŸ „ÚÃ eÃ ‰Ã

∫ÌÈÓœÏ«Ú
À ÈÁÃÏŸ

¯‰Ã›f‰ÃÂŸ _›f‰Ã

∫ÌÈÓœÏ«Ú
À ÈÁÃÏŸ

ÔÒŒÁ
› ‰ÃÂŸ ÏÈœ ÁÃ‰Ã

∫ÌÈÓœÏ«Ú
À ÈÁÃÏŸ

¯‰Ã›h‰ÃÂŸ ÒÎŒhŒ‰Ã

∫ÌÈÓœÏ«Ú
À ÈÁÃÏŸ

‰‡Y
À iœ ‰ÃÂŸ „»Áiœ ‰Ã

∫ÌÈÓœÏ«Ú
À ÈÁÃÏŸ

„«·kÀ‰ÃÂŸ ¯˙ŒkŒ‰Ã

∫ÌÈÓœÏ«Ú
À ÈÁÃÏŸ

·»alœ‰ÃÂŸ ÁKlŒ‰Ã

∫ÌÈÓœÏ«Ú
À ÈÁÃÏŸ

‰ÏÀ÷ÀÓŸnŒ‰ÃÂŸ ‰Î»Ï
À nŸ‰Ã

∫ÌÈÓœÏ«Ú
À ÈÁÃÏŸ

ÁˆÃpÕ ‰ÃÂŸ È«p‰Ã

∫ÌÈÓœÏ«Ú
À ÈÁÃÏŸ

·‚Œ rŒ‰ÃÂŸ È»bqœ‰Ã

∫ÌÈÓœÏ«Ú
À ÈÁÃÏŸ

‰ÂÀ À Ú⁄ ‰ÀÂŸ Ê›Ú‰À

∫ÌÈÓœÏ«Ú
À ÈÁÃÏŸ

¯‡ÕtŸ‰ÃÂŸ ˙»„tŸ‰Ã

∫ÌÈÓœÏ«Ú
À ÈÁÃÏŸ

˜CvŒ‰ÃÂŸ È·œvŸ‰Ã

∫ÌÈÓœÏ«Ú
À ÈÁÃÏŸ

‰gH
À wŸ‰ÃÂŸ ‰‡ÈX
À wŸ‰Ã

∫ÌÈÓœÏ«Ú
À ÈÁÃÏŸ

˙»ÓÓ«¯
Õ ‰ÀÂŸ Ô]‰À

∫ÌÈÓœÏ«Ú
À ÈÁÃÏŸ
∫ÌÈÓœÏ«Ú
À ÈÁÃÏŸ

Á·ÃgŒ‰ÃÂŸ ¯Ègœ‰Ã

ÔÊÁ

˙W‡ŒÙŸzœ‰ÃÂŸ ‰lÀ‰œzŸ‰Ã

 הלקח. המורא שהוא מטיל על בני האדם: היראה. הסדר: הטכס. אסיפת המלאכים והרצינות:הועד והותיקות
 קריאת המלאכים: הקריאה והקדשה. החפץ: הצבי. הרוממות וההוד: הסגוי והשגב. הלימוד והחכמה:והלבוב
.[190 'זה אל זה ואמירתם את הקדוּשה ]ראה עמ
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∫˘ÁÏ· ÌÈ¯ÓÂ‡Â

‡÷ER
À
„»ÁÈœ Ì÷ÕÏŸ ¨È‡Y«a
œ
»˙‡Œ ÁÃaÕ÷ÃÏ
Ÿ ÏlÕ‰ÃÏ»Ÿ ˙«„«‰ÏŸ Ètœ ˙‡Œ ÔnÕÊÃ ÓŸ ÈÈV
œ ‰⁄
ÆÏ‡T
»÷Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ Ì÷ÕaŸ ÌÏÀÚŸ Œ ÂŸ ¯ÈÓœËÀ ‡»‰‰Ã ÈBÈŸ ÏÚÃ dzÕÈŸÎœ
Ÿ ‡»‰ _ÈXaŸ
‰¯ÓÊ„ È˜ÂÒÙ ÈÙÏ˘ ‰Î¯·‰

¨ÌÏ«Ú
À ‰À ‰ÈÀ ‰ÀÂŸ ¯ÓÃ‡À÷Œ _»¯aÀ
¨‡»‰ _»¯aÀ
¨‰◊«Ú
‡«Œ ÂŸ ¯Ó
Õ _»¯aÀ
¨ÌiK
Õ Ó»Ÿ ¯Ê«b
Õ _»¯aÀ
¨˙È÷‡V
œ ·Ÿ ‰◊«Ú
Œ _»¯aÀ
∞ מזמן :מכין .טמיר :נסתר ,נחבא ∞ .ברוך שאמר והיה העולם :ברוך מי שבדיבורו נתהווה העולם .גוזר:
קובע ,מחליט .עושה בראשית :בורא העולם יש מאין.

לשם יחוד :על משפט מבוא זה ראה עמ' .90
פסוקי דזמרה :יחידת מזמורי השבת ,שהיא היחידה השנייה בתפילת שחרית ,ממשיכה בקבוצה של
מזמורי תהלים וקטעי מקרא חגיגיים אחרים .בראשה באה ברכה אחת ]שחתימתה "מלך מהלל
בתשבחות"[ ובסופה ברכה אחרת ]שחתימתה" :מלך יחיד אל חי העולמים"[ .קבוצה זו קרויה בשם
"פסוקי דזמרה" ,מונח הלקוח מן התלמוד הבבלי ]שבת קיח ע"ב[ ,ובראשיתה היא כללה ,ככל הנראה,
רק את ששת המזמורים המסיימים את ספר תהלים ]מזמורים קמה-קנ[ .אמירת מזמורים אלה ,כחלק
מן התפילה היומיומית ,מוכרת כבר לתנאים ]שבת ,שם[ ,אך כתפילת רשות בלבד .עם הזמן הלכה
היחידה והתרחבה בקטעי מקרא נוספים ,ורק בימי הביניים נקבעה כחובה .יחידת "פסוקי דזמרה" באה
למלא את הדרישה ש"לעולם יסדר אדם שבחו של הקב"ה ואחר יתפלל" ]ברכות לב ע"א[ ,ורק לאחר
דברי השבח יש מקום לבקשות .באופן בסיסי זהים "פסוקי דזמרה" בחול ובשבת ,אלא שבשבת נוספו
להם מזמורים אחדים והתרחבה עד מאוד הברכה הנאמרת לאחריהם.
הברכה שלפני פסוקי דזמרה :ברכה זו נזכרת לראשונה בימי הגאונים ,אך אפשר שנתחברה עוד קודם
להם ,בשלהי תקופת התלמוד .בראשה בא המנון-שבח חגיגי הבנוי מאחד-עשר משפטים קצרים
הפותחים ב"ברוך" .מטבעות לשון שונות של ברכה זו וכן רעיונותיה העיקריים חוזרים גם בברכה החותמת
את "פסוקי דזמרה" ,וכך מקנות שתי הברכות ליחידה כולה מסגרת אחידה ,ותוכנן שבחו של ה' וחובתו
של האדם להללו.
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¨ıW‡À‰À ÏÚÃ ÌÁU
Õ ÓŸ _»¯aÀ
¨˙«iXaŸ‰Ã ÏÚÃ ÌÁU
Õ ÓŸ _»¯aÀ
¨ÂÈ‡VÈ
À Ïœ ·«Ë ¯ÎÀ◊À ÌlÕ÷ÃÓŸ _»¯aÀ
¨ÁˆÃŒ ÏÀ ÌiK
À ÂŸ „ÚÃ ÏÀ ÈÁÃ _»¯aÀ
¨ÏÈvœÓ»Ã ‰C«t _»¯aÀ
Æ«Ó÷Ÿ _»¯aÀ
¨ÌÏ«Ú
À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰¿
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
¨«nÚÃ ‰ÙŒaŸ ÏlÀ‰‹ÓŸ‰Ã ÔÓÀÁU
⁄ ‰À ·‡À‰À Ï‡Õ‰À
¨ÂÈ@·ÀÚ⁄ ÂÃ ÂÈ@ÈÒœÁ⁄ Ô«÷ÏŸaœ ¯‡ÀÙ›Ó»Ÿ ÁaÀ÷‹ÓŸ
¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨^ÏŸlŒ‰ÃŸ ^cŒ ·ŸÚÃ „Â@
œ ÈVÈ÷œ·»Ÿ
^ÏŸcŒ ‚Ã Ÿ ˙«¯ÈÓœÊŸ ·»œ ˙«Á·À÷Ÿaœ
¨^ÎÈŸÏœÓŸÃ ÂŸ ^Y‡ŒÙÀ»Ÿ ^Á⁄aÕ÷Ã»Ÿ
¨ÌÈÓœÏ«Ú
À ‰À ÈÁÕ „ÈÁœÈÀ

ÔÊÁ

¨»È‰¿
Õ ‡¤ »kÕÏŸÓÃ ^ÓŸ÷œ ¯ÈkœÊŸ Ã ÂŸ

¨Ï«„bÀ ‰Ã «Ó÷Ÿ „ÚÃ ÈBÚ⁄ ¯‡ÀÙ›Ó»Ÿ ÁaÀ÷‹ÓŸ ¨_ÏŒÓŒ
‰·È˘È

תהלים צב

Æ˙«ÁaÀ÷ŸzœaÃ ÏlÀ‰‹ÓŸ _ÏŒÓŒ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
∫˙aÀgÃ‰Ã Ì«ÈÏŸ ¯È÷œ ¯«ÓÊŸ Óœ
∫Ô«ÈÏŸÚŒ ^ÓŸ÷œÏŸ ¯nÕÊÃ Ï»Ÿ ¨‰Â‰ÈÏÃ ˙«„‰
› ÏŸ ·«Ë
∫˙«ÏÈlÕaÃ ^˙Ÿ»Ó
À ‡¤ÂŒ ¨^cŒ ÒŸÁÃ ¯Ma›aÃ „Èbœ ‰ÃÏŸ
∫¯«pÎœaŸ Ô«ÈbÀ ‰œ ÈÏÕÚ⁄ ¨Ï·ŒÀ ÈÏÕÚ⁄ ÂÃ ¯«◊ÚÀ ÈÏÕÚ⁄

∫ÔpU
Õ ‡⁄ ^ÈCÈÀ È◊ÕÚ⁄ ÓÃaŸ ¨^ÏŒÚﬂ ÙÀaŸ ‰Â‰È Èœ zÃÁŸnÃ◊œ Èkœ

. החי לנצח: חי העולמים. מזמורי ספר תהלים שהמסורת מייחסת את חיבורו למלך דוד:שירי דוד

.62 ' לביאור מזמור זה ראה עמ:מזמור שיר ליום השבת
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∫^È˙Œ·›÷ŸÁŸÓÃ »˜ÓŸÚÀ „‡
› ÓŸ ¨‰Â‰È ^È◊ŒÚ⁄ ÓÃ »ÏEbÀ ‰ÓÃ
∫˙‡›Ê ˙‡Œ ÔÈ·œÈÀ ‡¿ ÏÈÒœÎ»Ÿ ¨Ú@ÈÕ ‡¿ ¯ÚÃ aÃ ÷È‡œ
∫„ÚÃ ÈBÚ⁄ Ì@ÓŸgÀ‰œÏŸ ¨ÔÂŒ ‡À ÈÏÕÚ⁄ ›t ÏkÀ »ˆÈˆœiÀ ÂÃ ·◊ŒÚÕ «ÓkŸ ÌÈÚœ ÷Y
À Á]
Ã ÙŸaœ
∫‰Â‰È ÌÏÀ›ÚÏŸ Ì«¯ÓÀ ‰zÀ‡ÃÂŸ
∫ÔÂŒ ‡À ÈÏÕÚ⁄ ›t ÏkÀ »„YtÀ˙ŸÈœ ¨»„·‡
Õ ›È ^È·ŒÈŸ ›‡ ‰pÕ ‰œ Èkœ ‰Â‰È ^È·ŒÈŸ ›‡ ‰pÕ ‰œ Èkœ
∫ÔÀ ÚU
⁄ ÔÓŒ÷ŒaŸ È˙`
œ aÃ ¨ÈYK
œ ÌÈ‡¯
Õ kœŸ ÌWzÀÂÃ
∫ÈÀ ÊŸ ‡À ‰À ÚŸ ÓÃ÷Ÿzœ ÌÈÚV
œ ÓŸ ÈÏÃÚÀ ÌÈÓœwÀaÃ ¨ÈT»÷aŸ ÈÈœÚÕ ËaÕzÃÂÃ
∫‰bŒ ◊ŸÈœ Ô«·ÀlŸaÃ ÊW‡ŒkŸ ¨ÁTÙŸÈœ ¯ÓÀzÀkÃ ˜Ècœ ˆÃ ÔÊÁ
∫»ÁÈXÙŸÈÃ »È‰¿
Õ ‡¤ ˙«¯ˆŸÁÃaŸ ¨‰Â‰È ˙È·ÕaŸ ÌÈÏ»˙
œ ÷Ÿ
∫»È‰ŸÈœ ÌÈpœ Ã ÚU
⁄ ÂŸ ÌÈœ ÷ÕcŸ ¨‰·ÈÀ◊ÕaŸ Ô»·»ÈŸ „«Ú
∫«a ‰˙ÀÏÀÂŸ ÚÃ ‡¿ÂŸ ÈX»ˆ ¨‰Â‰È ¯÷ÀÈÀ Èkœ „Èbœ ‰ÃÏŸ
תהלים צג

¨¯fÀ ‡Ã˙Ÿ‰œ Ê›Ú ‰Â‰È ÷·ÕÏÀ ¨÷·ÕÏÀ ˙»‡bÕ _ÏÀÓÀ ‰Â‰È
∫Ë«nzœ ÏaÃ Ï·ÕzÕ Ô«kzœ Û‡Ã
∫‰zÀ‡À ÌÏ«Ú
À ÓÕ ¨Ê‡ÀÓÕ ^‡⁄ÒŸkœ Ô«ÎÀ
∫ÌÈÀ ÎŸcÀ ˙«¯‰ÀŸ »‡◊ŸÈœ ¨ÌÏ«˜
À ˙«¯‰ÀŸ »‡◊ŸÀ ‰Â‰È ˙«¯‰ÀŸ »‡◊ŸÀ
∫‰Â‰È Ì«¯nÀaÃ ¯Ècœ ‡Ã ¨ÌÈÀ ÈVaŸ÷ŸÓœ ÌÈXÈcœ ‡Ã ÌÈaU
œ ÌÈœ ÓÃ ˙«Ï›wÓœ ÔÊÁ
∫ÌÈÓœÈÀ _W‡
› ÏŸ ‰Â‰È ¨÷C›w ‰ÂÀ ‡⁄Ã ^˙ÈŸ·ÕÏŸ „‡
› ÓŸ »ÓŸ‡ŒŒ ^È˙I
Œ ÚÕ

 לא,תהלים קד
ד- ב,תהלים קיג

ÆÂÈ◊ÀÚ⁄ ÓÃaŸ ‰Â‰È ÁÓÃ◊ŸÈœ ¨ÌÏ«Ú
À ÏŸ ‰Â‰È „«·ÎŸ È‰œÈŸ
ÆÌÏ«Ú
À „ÚÃ ÂŸ ‰zÀÚÃ ÓÕ ¨_T·›ÓŸ ‰Â‰È Ì÷Õ È‰œÈŸ
. בברואיו:במעשיו

∞

.63 ' לביאור מזמור זה ראה עמ:ה' מלך גאות לבש
 המכילים כולם את שם, מספרים שונים, או קטעי פסוקים,עשר פסוקים- אוסף של שמונה:יהי כבוד
. אוסף זה מוכר כבר מספרות הגאונים.'ה
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Æ‰Â‰È Ì÷Õ ÏlÀ‰‹ÓŸ ¨«‡«·ÓŸ „ÚÃ ÷ÓŒ÷Œ ÁUÊŸ nœÓœ
Æ«„«·kŸ ÌÈœ ÓÃgÀ‰Ã ÏÚÃ ¨‰Â‰È ÌÈ«b
œ ÏkÀ ÏÚÃ ÌT
תהלים קלה ,יג

Æ¯IÂÀ ¯IÏŸ ^YÎŸÊœ ‰Â‰È ¨ÌÏ«Ú
À ÏŸ ^ÓŸ÷œ ‰Â‰È

תהלים קג ,יט

Æ‰ÏÀ÷ÀÓÀ Ï›kaÃ «˙»ÎÏŸÓ»Ã ¨«‡ÒŸkœ ÔÈÎœ‰Õ ÌÈœ ÓÃgÀaÃ ‰Â‰È
Æ_ÏÀÓÀ ‰Â‰È ÌÈ«b
‡œ ·Ã »¯Ó
Ÿ ›ÈÂŸ ¨ıW‡À‰À Ï‚Õ ˙ÀÂŸ ÌÈÓÃgÀ‰Ã »ÁÓŸ◊ŸÈœ
Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ _¿ÓŸÈœ ‰Â‰È ¨_ÏÀÓÀ ‰Â‰È ¨_ÏŒÓŒ ‰Â‰È

דברי-הימים א טז ,לא

תהלים י ,טז; צג ,א; שמות טו ,יח

‚«Æ«ˆY‡ÃÓÕ ÌÈ
œ »„·Ÿ‡À ¨„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À _ÏŒÓŒ ‰Â‰È

תהלים י ,טז

ÆÌÈnœÚÃ ˙«·÷ŸÁŸÓÃ ‡Èœ ‰Õ ¨ÌÈ«b
œ ˙ˆÃÚ⁄ ¯ÈÙœ‰Õ ‰Â‰È

תהלים לג ,י

ÆÌ»˜˙À ‡È‰œ ‰Â‰È ˙ˆÃÚ⁄ ÂÃ ¨÷È‡œ ·ÏŒaŸ ˙«·÷ÀÁ⁄ÓÃ ˙«aU

משלי יט ,כא

Æ¯IÂÀ ¯IÏŸ «aÏœ ˙«·÷ŸÁŸÓÃ ¨„›ÓÚ⁄ zÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ‰Â‰È ˙ˆÃÚ⁄

תהלים לג ,יא

Æ„›ÓÚ⁄ iÃ ÂÃ ‰eÀ ˆœ ‡»‰ ¨È‰œiŒ ÂÃ ¯ÓÃ‡À ‡»‰ Èkœ

תהלים לג ,ט

Æ«Ï ·÷«Ó
À ÏŸ deÀ ‡œ ¨Ô«iˆœaŸ ‰Â‰È ¯ÁÃ·À Èkœ

תהלים קלב ,יג

Æ«˙lÀ‚‹ÒŸÏœ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ¨dÈÀ «Ï ¯ÁÃaÀ ·SÚ⁄ ÈÃ Èkœ

תהלים קלה ,ד

Æ·›ÊÚ⁄ ÈÃ ‡¿ «˙ÏÀÁ⁄Ã ÂŸ ¨«nÚÃ ‰Â‰È ÷›hÈœ ‡¿ Èkœ

תהלים צד ,יד

¨˙ÈÁœ÷ŸÈÃ ‡¿ÂŸ Ô ÂÚÀ ¯tÕÎÃÈŸ ¨Ì»ÁU ‡»‰ÂŸ

תהלים עח ,לח

ÔÊÁ

Æ«˙ÓÀÁ⁄ ÏkÀ ¯ÈÚœ ÈÀ ‡¿ÂŸ ¨«t‡Ã ·È÷œ‰ÀÏŸ ‰aY
À ‰œÂŸ
Æ»‡YJ
Õ Ì«È·Ÿ »Õ Ú⁄ ÈÃ _ÏŒnŒ‰Ã ¨‰ÚÈÀ÷«‰
œ ‰Â‰È

תהלים כ ,י

מבואו :המקום בו שוקעת השמש ,המערב .זכרך :שמך .הכין כסאו :קבע וביסס את מלכותו .הפיר עצת גוים:
מבטל את מזימותיהם .הניא :מונע ]מלצאת לפועל[ .עצת ה' :התוכנית שתכנן ה' .לדר ודר :לעולם ]תעמודנה[.
ויהי :נהיה הדבר אשר אמר .ויעמד :התקיים ]ציוויו[ .אוהּ :חפץ בה .ישראל לסגלתו :ה' בחר את ישראל להיות
לו לקניין יקר המיוחד לו לבדו .והרבה להשיב אפו :מרבה לשכך את כעסו .יעיר :יעורר ,ישלח.

אשרי יושבי ביתך :חז"ל הצביעו על חשיבותו של מזמור קמה ]הפותח במילים "תהילה לדוד"[ ואמרו
כי "כל האומר ]אותו[ בכל יום שלוש פעמים  -מובטח לו שהוא בן העולם הבא" ]תלמוד בבלי ,ברכות
ד ע"ב[ ,ועל כן נקבע לומר אותו יום יום ,פעמיים בשחרית ]כאן ולהלן ,עמ'  [236ופעם אחת במנחה
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ÈV÷Ÿ‡Ã

∫‰ÏÀqŒ ^»ÏÏŸ‰ÃÈŸ „«Ú ¨^˙È
Œ ·Õ È·Õ÷«È
Ÿ
ÌÚÀ ‰À ÈV÷Ÿ‡Ã ¨«l ‰ÎÀkÀ÷Œ ÌÚÀ ‰À ÈV÷Ÿ‡Ã

@„Â
¿œ ÏŸ ‰lÀ‰œzŸ ∫ÂÈ‰
À ‡¤ ‰Â‰È÷Œ

תהלים פד ,ה
תהלים קמד ,טו
תהלים קמה

∫„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ^ÓŸ÷œ ‰ÎY
À ·À‡⁄ÂÃ _ÏŒnŒ‰Ã È‰«Ï
¯«Ã ‡¤ ^ÓŸÓ
œ ‡⁄
∫„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ^ÓŸ÷œ ‰ÏÀÏŸ‰Ã‡⁄ÂÃ ¨jÀÎY
Œ ·À‡⁄ Ì«È ÏÎÀaŸ
∫¯MÁÕ ÔÈ‡Õ «˙lH
‡„¨ À ‚Ÿ ÏœÂŸ
› ÓŸ ÏlÀ‰‹Ó»Ÿ ‰Â‰È Ï«„bÀ
·»]˙∫»„Èbœ ÈÃ ^È
Œ ‚»Ÿ ¨^È◊ŒÚ⁄ ÓÃ ÁaÃ÷ÃÈŸ ¯«„ÏŸ ¯«c
∫‰ÁÈ
‡À ◊œ‡À ^È˙Œ
› ÏŸÙŸœ ÈV·D
Ÿ ÂŸ ¨^C«‰ „«·kŸ ¯A‰⁄
∫‰pW
„»À tŸÒÃ‡⁄ ^˙Ÿl
‡À ‚»Ÿ ¨»¯Ó
Õ ›È ^È˙Œ›‡Y« Ê»ÊÚ¤ ÂŒ
∫»pU
Õ ÈŸ ^˙JE
Ÿ ˆœÂŸ ¨»ÚÈaœÈÃ ^·»Ë
Ÿ ·U ¯ÎŒÊÕ
∫„ÒŒÁÀ Ï@‚»Ÿ ÌÈœ tÃ‡Ã _W‡Œ ¨‰Â‰È Ì»ÁUÂŸ Ô»pÁÃ
∫ÂÈ◊ÀÚ⁄ ÓÃ ÏkÀ ÏÚÃ ÂÈÓÀÁU
⁄ ÂŸ ¨Ï›kÏÃ ‰Â‰È ·«Ë
∫‰Î»ÎY
À ·ÀÈŸ ^ÈCÈÒœÁ⁄ÂÃ ¨^È◊ŒÚ⁄ ÓÃ ÏkÀ ‰Â‰È ^»„«È
∫»¯aA
·»Õ ÈŸ ^˙T
‡Ÿ ‚»Ÿ ¨»¯Ó
Õ ›È ^˙»Î
Ÿ ÏŸÓÃ „«·kŸ
·»]˙∫«˙»ÎÏŸÓÃ ¯A‰⁄ „«·Î»Ÿ ¨ÂÈ
À bŸ Ì@‡À‰À ÈÕ ·ŸÏœ ÚÈD«‰
Ã
ÏŸ

∞ ביתך :בית המקדש .אשרי העם שככה לו :אשרי העם שכל הטובות ]שפורטו לעיל במזמור קמד[  -שלו הן .אין
חקר :אי אפשר לתפוש אותה במלואה .אשיחה :אספר .ועזוז נוראתיך :הכוח המתגלה במעשיך המעוררים יראה.
זכר רב טובך :זכרון מעשיך הטובים .ארך אפים :סבלן.

]ראה עמ'  .[281התלמוד מתלבט בשאלה מדוע זכה המזמור לחשיבות כה רבה ,ומסביר זאת בכך שהוא
המזמור היחיד שיש בו שתי תכונות בעלות ערך ,אחת צורנית ואחת תוכנית :הוא כתוב באקרוסטיכון
אלפביתי ויש בו דברי שבח לקב"ה המפרנס את הבריות ]"פותח את ידך"[ .באקרוסטיכון שבמזמור זה
חסרה האות נו"ן" ,ולא ידענו למה" ]פירוש הרד"ק[ .אל ראשו של מזמור זה צורפו עם הזמן שני פסוקים
הפותחים במילה "אשרי" ואל סופו צורף פסוק נוסף ]קטו ,יח[ המסתיים במילה "הללויה" ,המובילה
אל מזמורי ההללויה שבהמשך.
151

˙·˘Ï ˙È¯Á˘

∫¯IÂÀ ¯«c ÏÎÀaŸ ^zŸÏŸ÷ÃÓŸÓ»Œ ¨ÌÈÓœÏÀ›Ú ÏkÀ ˙»ÎÏŸÓÃ ^˙»Î
Ÿ ÏŸÓÃ
∫ÌÈÙ»Ù
œ kŸ‰Ã ÏÎÀÏŸ ÛL«ÊÂŸ ¨ÌÈÏœÙŸp›‰Ã ÏÎÀÏŸ ‰Â‰È _Ó«ÕÒ
∫«zÚœ aŸ ÌÏÀÎŸ‡À ˙‡Œ Ì‰ŒÏÀ Ô˙«
Õ ‰zÀ‡ÃÂŸ ¨»¯aÕ◊ÃÈŸ ^ÈÏŒ‡Õ Ï›Î ÈÈÕÚÕ
∫Ô«ˆT ÈÁÃ ÏÎÀÏŸ ÚÈÃaœ◊ŸÓ»Ã ¨^CÈÀ ˙‡Œ ÁÃ˙«Õt
∫ÂÈ◊ÀÚ⁄ ÓÃ ÏÎÀaŸ „ÈÒœÁÀÂŸ ¨ÂÈÎT
À cŸ ÏÎÀaŸ ‰Â‰È ˜Ècœ ˆÃ
∫˙ÓŒ‡¤·Œ »‰‡TO
‹ Èœ ¯÷Œ‡⁄ Ï›ÎÏŸ ¨ÂÈ‡YS
À ÏÎÀÏŸ ‰Â‰È ·«¯J
∫ÌÚÈÕ÷«È
œ ÂŸ ÚÓÃ÷ŸÈœ Ì˙ÀÚÀ ÂŸ ÷Ã ˙‡ŒÂŸ ¨‰◊ŒÚ⁄ ÈÃ ÂÈ‡V
À ÈŸ Ô«ˆY
∫„ÈÓœ÷ŸÈÃ ÌÈÚœ ÷Y
À ‰À ÏkÀ ˙‡ÕÂŸ ¨ÂÈ·À‰⁄›‡ ÏkÀ ˙‡Œ ‰Â‰È ¯Ó«Õ÷
∫„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ «÷EJ Ì÷Õ ¯◊ÀaÀ ÏkÀ _V·ÈÀÂœ Ètœ ¯aA
Œ ÈŸ ‰Â‰È ˙lÃ‰œzŸ
 יח,תהלים קטו

ÔÊÁ

∫dÈ»Ï
À ÏŸ‰Ã ÌÏ«Ú
À „ÚÃ ÂŸ ‰zÀÚÃ ÓÕ dÈÀ _V·ÀŸ »ÁŸÃ ‡⁄ÂÃ
‰ÈÂÏÏ‰ È¯ÂÓÊÓ

תהלים קמו

∫‰Â‰È ˙‡Œ È÷œÙŸÃ ÈÏœÏŸ‰Ã dÈ»Ï
À ÏŸ‰Ã
∫ÈD«ÚaŸ È‰¿‡
Ã ÏÕ ‰TnŸÊÃ ‡⁄ ¨ÈiÀ ÁÃaŸ ‰Â‰È ‰ÏÀÏŸ‰Ã‡⁄
∫‰Ú»÷
À ˙Ÿ «Ï ÔÈ‡Õ÷Œ Ì@‡À Ô·ŒaŸ ¨ÌÈ·ÈD
œ Ÿ ·œ »ÁËŸ·Ÿzœ Ï‡Ã
À ‡ÃÏŸ ·÷‹ÈÀ «Á»¯ ‡ˆÕzÕ
∫ÂÈ˙À››z÷ŸÚŒ »„·Ÿ‡À ‡»‰‰Ã Ì«iaÃ ¨«˙ÓE
∫ÂÈ‰¿
À ‡¤ ‰Â‰È ÏÚÃ «¯·Ÿ◊œ ¨«¯ÊŸ ÚŒ aŸ ·SÚ⁄ ÈÃ Ï‡Õ÷Œ ÈV÷Ÿ‡Ã

. תפילתם, צעקתם: שועתם.[ כרצונו ]של כל חי: ]ומשביע לכל חי[ רצון. יקוו, יצפו: ישברו. לעולם ועד:כל עלמים
: שאין לו תשועה. המבטיחים להושיע בעת צרה, באנשים בעלי שררה ועושר: בנדיבים. כל זמן שאני קיים:∞ בעודי
 תקוותו: שברו.[ יתבטלו מחשבותיו ותוכניותיו ]לעזור לבוטחים בו: אבדו עשתנתיו.שאין לו היכולת להושיע
.ובטחונו

," כל ששת המזמורים האחרונים שבספר תהלים פותחים ומסתיימים בקריאה "הללויה:מזמורי הללויה
 הפסוק המסיים את ספר תהלים.'ואמירתם היא הביטוי המובהק לשבח ולהלל שנותנים המתפללים לה
. לתפארת הסיום,נאמר בסופם פעמיים
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∫ÌÏ«Ú
À ÏŸ ˙ÓŒ‡¤ ¯ÓÕ› g‰Ã ¨ÌaÀ ¯÷Œ‡⁄ ÏkÀ ˙‡ŒÂŸ ÌiÀ ‰Ã ˙‡Œ ıW‡ÀÂÀ ÌÈœ ÓÃ÷À ‰◊Œ›Ú
∫ÌÈX»Ò‡⁄ ¯ÈzœÓÃ ‰Â‰È ¨ÌÈ·œÚY
Õ ÏÀ ÌÁŒÏŒ Ô˙Õ› ÌÈN»÷Ú⁄ ÏÃ ËtÀ÷ŸÓœ ‰◊Œ›Ú
∫ÌÈNÈcœ ˆÃ ·‰Õ›‡ ‰Â‰È ¨ÌÈÙ»Ù
œ kŸ ÛL›Ê ‰Â‰È ÌÈXÂŸ Úœ ÁL
Ã ›t ‰Â‰È
∫˙eÕ ÚÃ ÈŸ ÌÈÚœ ÷Y
À _WCÂŸ ¨„B«ÚÈŸ ‰À ÓÀÏŸ‡ÃÂŸ Ì«˙ÈÀ

ÔÊÁ

ÌÈXbÕ ˙‡Œ ¯ÓÕ› ÷ ‰Â‰È

∫dÈ»Ï
À ÏŸ‰Ã ¯IÂÀ ¯IÏŸ Ô«iˆœ _Èœ ‰¿
Ã ‡¤ ¨ÌÏ«Ú
À ÏŸ ‰Â‰È _¿ÓŸÈœ
תהלים קמז

∫‰lÀ‰œ˙Ÿ ‰Â‡
À À ÌÈÚœ À Èkœ ¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‰TnŸÊÃ ·«Ë Èkœ dÈ»Ï
À ÏŸ‰Ã
Õ œ ¨‰Â‰È ÌÏÃœ÷»¯
À ÈŸ ‰«a
Õ
∫ÒpÕ ÎÃÈŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÈÁE
∫Ì˙«·
À vŸÚÃ ÏŸ ÷aÕÁÃÓ»Ÿ ¨·ÏÕ ÈV»·÷ŸÏœ ‡Ù«¯
Õ ‰À
∫‡TOÈœ ˙«Ó÷Õ ÌlÀÎ‹ÏŸ ¨ÌÈ·œÎ«k
À ÏÃ ¯tÀÒŸÓœ ‰«Ó
Œ
∫¯tÀÒŸÓœ ÔÈ‡Õ «˙»·
À ˙ŸÏœ ¨ÁÃ›k ·UÂŸ »È«„
Õ ‡⁄ Ï«„bÀ
∫ıW‡À ÈBÚ⁄ ÌÈÚœ ÷Y
À ÏÈtœ÷ŸÓÃ ¨‰Â‰È ÌÈÂœ À Ú⁄ „B«ÚÓŸ
∫¯«pÎœ·Ÿ »È‰¿‡
Õ ÏÕ »¯nŸÊÃ ¨‰@«˙aŸ ‰Â‰ÈÏÃ »Ú¤
∫¯ÈˆœÁÀ ÌÈX‰À ÁÈ
Ã ÓœˆŸnÃ‰Ã ¨¯ËÀÓÀ ıW‡ÀÏÀ ÔÈÎœnÕ‰Ã ÌÈ·œÚÀ aŸ ÌÈœ ÓÃ÷À ‰qŒÎÃÓŸ‰Ã
Õ
∫»‡TOÈœ ¯÷Œ‡⁄ ·V› Ú ÈÕ ·ŸÏœ ¨dÓÀÁŸÏÃ ‰ÓÀ‰Õ·ŸÏœ Ô˙«
∫‰ˆY
Œ Èœ ÷È‡œ‰À ÈL«÷·Ÿ ‡¿ ¨ıtÀÁŸÈŒ Ò»q‰Ã ˙U»·‚Ÿ ·œ ‡¿
∫«cÒŸÁÃÏŸ ÌÈÏœÁ⁄ÈÃ ÓŸ‰Ã ˙‡Œ ¨ÂÈ‡V
À ÈŸ ˙‡Œ ‰Â‰È ‰ˆ«¯
Œ
∫Ô«iˆœ _Èœ ‰¿
Ã ‡¤ ÈÏœÏŸ‰Ã ¨‰Â‰È ˙‡Œ ÌÏÃœ÷»¯
À ÈŸ ÈÁœaŸ÷Ã
∫_aYN
Õ aŸ _Èœ Ã aÀ _UaÕ ¨_ÈT
œ ÚÀ ÷Ÿ ÈÁÈX
Õ aŸ ˜fÃ Áœ Èkœ

 משבש ]לבל יוכלו לבצע: יעות. מחזק: יעודד. אנשים המתגוררים בארץ נוכריה: גרים. הבטחתו הנאמנה:אמת
 חובש ומרפא: מחבש לעצבותם. כי נאה וראויה לו התהילה,' נעים לזמר לה: ∞ כי נעים נאוה תהלה.[את זממם
[ את ]מזונם: אשר יקראו. שירו: ענו. מחזק את הצדיקים: מעודד ענוים. אין שיעור וגבול: אין מספר.את יגונם
. בגיבורים ששוקיהם חזקות והם קלי מרוץ: בשוקי האיש.'אשר יבקשו מה
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∫_ÚÈÕaœ◊ŸÈÃ ÌÈhœÁœ ·ÏŒÁÕ ¨Ì«Ï÷À _Ï»·
Õ bŸ ÌrÀ‰Ã
∫«¯·ÀcŸ ı»¯ÈÀ ‰T‰ÕÓŸ „ÚÃ ¨ıW‡À «˙TÓŸ‡œ ÁÃÏÕ› g‰Ã
∫¯fÕ ÙÃÈŸ ¯ÙŒ‡ÕkÀ ¯«ÙkŸ ¨¯ÓŒvÀkÃ ‚ÏŒ÷Œ Ô˙Õp›‰Ã
∫„›ÓÚ⁄ ÈÃ ÈÓœ «˙TJ ÈÕ ÙŸÏœ ¨ÌÈzœÙœÎŸ «ÁYK _ÈÏœ÷ŸÓÃ
∫ÌÈœ ÓÀ »ÏfŸ Èœ «Á»¯ ·gÕÈÃ ¨ÌÒÕÓŸÈÃ ÂŸ «¯·ÀcŸ ÁÏÃ÷ŸÈœ
∫Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏŸ ÂÈËÀtÀ÷ŸÓ»œ ÂÈwÀÁ‹ ¨·SÚ⁄ ÈÃ ÏŸ ÂT·ÀcŸ „Èbœ ÓÃ

ÔÊÁ

∫dÈ»Ï
À ÏŸ‰Ã Ì»Ú@ÈŸ ÏaÃ ÌÈËœtÀ÷ŸÓ»œ È«b ÏÎÀÏŸ ÔÎÕ ‰◊ÀÚÀ ‡¿
תהלים קמח

∫ÌÈÓ«¯
œ nŸaÃ »‰»ÏÏŸ‰Ã ¨ÌÈœ ÓÃgÀ‰Ã ÔÓœ ‰Â‰È ˙‡Œ »ÏÏŸ‰Ã dÈ»Ï
À ÏŸ‰Ã
∫Â‡À·ÀˆŸ ÏkÀ »‰»ÏÏŸ‰Ã ¨ÂÈÎÀ‡ÀÏŸÓÃ ÏÎÀ »‰»ÏÏŸ‰Ã
∫¯«‡ È·ÕÎ«k
Ÿ ÏkÀ »‰»ÏÏŸ‰Ã ¨ÁV
Ã ÈÀ ÂŸ ÷ÓŒ÷Œ »‰»ÏÏŸ‰Ã
∫ÌÈœ ÓÀgÀ‰Ã ÏÚÃ ÓÕ ¯÷Œ‡⁄ ÌÈœ nÃ‰ÃÂŸ ¨ÌÈœ ÓÀgÀ‰Ã ÈÓÕ÷Ÿ »‰»ÏÏŸ‰Ã
∫»‡T·Ÿœ ÂŸ ‰eÀ ˆœ ‡»‰ Èkœ ¨‰Â‰È Ì÷Õ ˙‡Œ »ÏÏŸ‰ÃÈŸ
∫¯«·Ú⁄ ÈÃ ‡¿ÂŸ Ô˙ÃÀ ˜ÁÀ ¨ÌÏ«Ú
À ÏŸ „ÚÃ ÏÀ ÌBÈÓœÚ⁄ iÃ ÂÃ
∫˙«Ó‰
› zŸ ÏÎÀÂŸ ÌÈÈœpœ zÃ ¨ıW‡À‰À ÔÓœ ‰Â‰È ˙‡Œ »ÏÏŸ‰Ã
∫«¯·E
À ‰◊À›Ú ‰TÚÀ ÒŸ Á»¯
Ã ¨¯«ËÈNÂŸ ‚ÏŒ÷Œ „T·»À ÷‡Õ
∫ÌÈÊT
œ ‡⁄ ÏÎÀÂŸ ÈXtŸ ıÚÕ ¨˙«Ú·ÀbŸ ÏÎÀÂŸ ÌÈX‰À‰Œ
∫ÛÀ kÀ ¯«tˆœÂŸ ◊ÓW
Œ ¨‰ÓÀ‰ÕaŸ ÏÎÀÂŸ ‰iÀ ÁÃ‰Ã

 יפזר: כפור כאפר יפזר. הנראה כמו צמר: כצמר. הטובות והמשובחות שבחטים: חלב חטים. כל ארצך:גבולך
 הכפור, וממס את הקרח: וימסם. כפתיתים: כפתים.על הקרקע את הכפור ]טל קפוא[ אשר מראהו כמראה האפר
 ומשפטים. מצוותיו: דברו. הכפור והשלג למים נוזלים, שולח רוח נושבת ההופכת את הקרח:' ישב וכו.והשלג
. לשאר העמים לא נודעו חוקיו ומשפטיו:בל ידעום
. ה' ציווה על העולם להתקיים וצו זה לא יתבטל: חק נתן ולא יעבור. גרמי השמים והמלאכים:∞ צבאו
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∫ıW‡À ÈËÕÙŸ› ÷ ÏÎÀÂŸ ÌÈX◊À ¨ÌÈnœ‡‹ÏŸ ÏÎÀÂŸ ıW‡Œ ÈÎÕÏŸÓÃ
∫ÌÈXÚÀ Ÿ ÌÚœ ÌÈL
œ ÊŸ ¨˙«Ï»˙aŸ Ì‚Ã ÂŸ ÌÈX»ÁaÃ
∫ÌÈœ ÓÀ÷ÀÂŸ ıW‡Œ ÏÚÃ «„«‰

ÔÊÁ

¨«c·ÃÏŸ «Ó÷Ÿ ·bÀ ◊Ÿœ Èkœ ‰Â‰È Ì÷Õ ˙‡Œ »ÏÏŸ‰ÃÈŸ

∫dÈ»Ï
À ÏŸ‰Ã «·]O ÌÚÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÈÕ ·ŸÏœ ÂÈ@ÈÒœÁ⁄ ÏÎÀÏŸ ‰lÀ‰œzŸ «nÚÃ ÏŸ ÔWM ÌWiÀ ÂÃ
תהלים קמט

∫ÌÈDÈÒœÁ⁄ Ï‰O
Ã aœ «˙lÀ‰œzŸ ¨÷@ÁÀ ¯È÷œ ‰Â‰ÈÏÃ »¯È÷œ dÈ»Ï
À ÏŸ‰Ã
∫ÌkÀÏŸÓÃ·Ÿ »ÏÈ‚œ ÈÀ Ô«iˆœ ÈÕ aŸ ¨ÂÈ◊À›ÚaŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÁÓÃ◊ŸÈœ
∫«Ï »¯nŸÊÃ ÈŸ ¯«pÎœÂŸ Û›˙aŸ ¨Ï«ÁÓÀ·Ÿ «Ó÷Ÿ »ÏÏŸ‰ÃÈŸ
∫‰Ú»÷È
À aœ ÌÈÂœ À Ú⁄ ¯‡ÕÙÀÈŸ ¨«nÚÃ aŸ ‰Â‰È ‰ˆ«¯
Œ Èkœ
À kŸ÷ŸÓœ ÏÚÃ »pU
Ÿ ÈŸ ¨„«·ÎÀaŸ ÌÈDÈÒœÁ⁄ »ÊÏŸÚŸ ÈÃ
∫Ì˙«·
∫Ì@ÈÀ aŸ ˙«iÙÈœtœ ·WÁŒÂŸ ¨Ì«¯
À ‚Ÿ aœ Ï‡Õ ˙«ÓÓ«¯
Ÿ
∫ÌÈnœ‡‹ÏŸaÃ ˙«ÁÎ«z
Õ ¨ÌÈ«b
œ aÃ ‰ÓJ
À Ÿ ˙«◊Ú⁄ ÏÃ
∫ÏÊY
Œ ·Ã ÈÏÕ·ŸÎÃaŸ Ì‰ÈB
Œ aŸÎŸœ ÂŸ ¨ÌÈwœÊœ aŸ Ì‰ÈŒÎÕÏŸÓÃ ¯›Ò‡ŸÏŒ

ÔÊÁ

∫dÈ»Ï
À ÏŸ‰Ã ÂÈ@ÈÒœÁ⁄ ÏÎÀÏŸ ‡»‰ ¯@‰À ¨·»˙kÀ ËtÀ÷ŸÓœ Ì‰ŒaÀ ˙«◊Ú⁄ ÏÃ
תהלים קנ

∫«fÚ‹ ÚÈNY
Ã aœ »‰»ÏÏŸ‰Ã ¨«÷EJaŸ Ï‡Õ »ÏÏŸ‰Ã dÈ»Ï
À ÏŸ‰Ã
∫«ÏEb‹ ·]kŸ »‰»ÏÏŸ‰Ã ¨ÂÈ˙]»·
À ‚Ÿ ·œ »‰»ÏÏŸ‰Ã
∫¯«pÎœÂŸ Ï·ŒÕ aŸ »‰»ÏÏŸ‰Ã ¨¯Ù«÷
À ÚK˙ÕaŸ »‰»ÏÏŸ‰Ã

 יפאר. בה' אשר בראו ועשה אותו לעם: בעשיו. ]שירו את[ תהלתו: ∞ תהלתו. יתן כוח וגדולה, ינשא:וירם קרן
[" בפיהם הם מהללים את גדולת ]"רוממות:' רוממות אל וכו. ירים את כבוד הצדיקים בהושיעו אותם:ענוים בישועה
. באזיקים, בשלשלאות: בזקים. פורענויות: תוכחות. ובידם הם אוחזים בחרב שהלהב שלה מחודד משני צדדיו,האל
 "ונתן מלכיהם בידך והאבדת את שמם מתחת: כד, הפורענות המיועדת להם במקרא ]כגון דברים ז:משפט כתוב
 על ידי סיפור: ∞ בקדשו. המשפט שעושים החסידים בגויים הוא כבוד להם: הדר הוא לכל חסידיו.["השמים
. בדרך ההולמת את גדולתו הרבה: כרב גדלו. על שברא את הרקיע שהוא מושב גבורתו: ברקיע עזו.קדושתו

155

˘˙·˘Ï ˙È¯Á

∫·‚À Ú‹ÂŸ ÌÈpœ ÓœaŸ »‰»ÏÏŸ‰Ã ¨Ï«ÁÓ»À Û›˙aŸ »‰»ÏÏŸ‰Ã
¯»∫‰Ú
À ˙Ÿ ÈÏÕˆŸÏŸˆœaŸ »‰»ÏÏŸ‰Ã ¨ÚÓÃ÷À ÈÏÕˆŸÏŸˆœ·Ÿ »‰»ÏÏŸ‰Ã
ÔÊÁ

∫dÈ»Ï
À ÏŸ‰Ã dÈÀ ÏlÕ‰ÃzŸ ‰ÓÀ÷ÀpŸ ‰Ã Ï›k

∫dÈ»Ï
À ÏŸ‰Ã dÈÀ ÏlÕ‰ÃzŸ ‰ÓÀ÷ÀpŸ ‰Ã Ï›k
ÌÈÏ‰˙ È¯ÙÒ ÌÂÈÒ È˜ÂÒÙ

ÆÔÓÕ‡ÀÂŸ ÔÓÕ‡À ¨ÌÏ«Ú
À ÏŸ ‰Â‰È _»¯aÀ
ÆdÈ»Ï
¯»÷À ÏŸ‰Ã ¨ÌÏÀœ
À ÈŸ ÔÎÕ› ÷ ¨Ô«ivœÓœ ‰Â‰È _»¯aÀ
Æ«c·ÃÏŸ ˙«‡ÏÀÙŸœ ‰◊Õ›Ú ¨Ï‡T
¿Õ ◊ŸÈœ È‰
¿Õ ‡¤ ÌÈ‰
œ ‡¤ ‰Â‰È _»¯aÀ
ÔÊÁ

תהלים פט ,נג
תהלים קלה ,כא
תהלים עב ,יח-יט

¨ÌÏ«Ú
»·¯»_ À ÏŸ «„«·kŸ Ì÷Õ
À

ÆÔÓÕ‡ÀÂŸ ÔÓÕ‡À ¨ıW‡À‰À ÏkÀ ˙‡Œ «„«·ÎŸ ‡ÏÕnÀÈœ ÂŸ
·¯„Â„ ˙Î
‰„ÈÓÚ

‡„ÈÂœ cÀ ¯Ó
Œ ›iÂÃ ¨Ï‰ÀwÀ ‰Ã ÏkÀ ÈÈÕÚÕ ÏŸ ‰Â‰È ˙‡Œ „ÈÂœ cÀ _W·ÀÈŸ ÂÃ

דברי-הימים א כט ,י-יג

‰lH
À bŸ ‰Ã ‰Â‰È ^ÏŸ ∫ÌÏ«Ú
À „ÚÃ ÂŸ ÌÏ«Ú
À ÓÕ »È·œ‡À Ï‡T
¿Õ ◊ŸÈœ È‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

במנים :חלילים .צלצלי שמע :מצילתיים .צלצלי תרועה :חצוצרות.

פסוקי סיום ספרי תהלים :ספר תהלים מורכב מחמישה ספרים ,ובסוף כל אחד מהם ]מזמורים מא,
עב ,פט ,קו ,קנ[ דברי חתימה חגיגיים .מאז ימי הביניים נהגו לצרף לאחר אמירת המזמורים המסיימים
את ספר תהלים גם כמה מחתימותיהם של שאר הספרים ]מזמורים עב ,פט ]ואולי נאמרו במקור גם
חתימות נוספות[[ ,כדי לתת ביטוי לכל חלקיו של הספר .לכאורה צריך היה להמשיך כעת באמירת
הברכה החותמת את "פסוקי דזמרה" ,אך עם הזמן נוספו לפניה קטעי שבח מקראיים נוספים ,כמפורט
להלן ]ברכת דוד ,תפילת הלויים בימי נחמיה ושירת הים[.
ברכת דוד :אלה הם דברי דוד בסוף ימיו ,במעמד שבו מסר לשלמה בנו את כל מה שהכין לבניית
המקדש .אמירת קטע זה בתפילה ידועה מאז ימי הגאונים .הפסוק האחרון" ,ועתה אלהינו מודים אנחנו
לך ומהללים לשם תפארתך" ,מתקשר בבירור אל התהילה שב"פסוקי דזמרה".
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‰ÎÀÏÀÓŸnÃ‰Ã ‰Â‰È ^ÏŸ ¨ıW‡À·»À ÌÈœ ÓÃgÀaÃ Ï›Î Èkœ „«‰‰ÃÂŸ ÁˆÃpÕ ‰ÃÂŸ ˙W‡ŒÙŸzœ‰ÃÂŸ ‰T»·bŸ ‰ÃÂŸ
^EÈÀ ·»Ÿ Ï›kaÃ Ï÷«Ó
Õ ‰zÀ‡ÃÂŸ ^ÈŒ ÙÀlŸÓœ „«·kÀ‰ÃÂŸ ¯÷Œ›Ú‰ÀÂŸ ∫÷‡]ÏŸ Ï›ÎÏŸ ‡rÕÃ ˙Ÿnœ‰ÃÂŸ
¿_ÏÀ »ÁŸÃ ‡⁄ ÌÈD«Ó »È‰
»Õ ‡¤ ‰zÀÚÃ ÂŸ ∫Ï›kÏÃ ˜fÕ ÁÃÏ
Ÿ ÏcÕ ‚Ã ÏŸ ^EÈÀ ·»Ÿ ¨‰T»·‚»Ÿ ÁÃ›k
∫^zY
Œ ‡ÃÙŸzœ Ì÷ÕÏŸ ÌÈÏœÏŸ‰ÃÓ»Ÿ
˙‰ÈÓÁ ÈÓÈ· ÌÈÈÂÏ‰ ˙ÏÈÙ

»˙‰zÀ‡Ã ∫‰lÀ‰œ
Ÿ ‰ÎT
¯«À aŸ ÏkÀ ÏÚÃ ÌÓ
»Ã Ó
Ÿ ^C·›kŸ Ì÷Õ »ÎY·ÈÀÂœ

נחמיה ט ,ה-יא

ıW‡À‰À Ì‡À·ÀˆŸ ÏÎÀÂŸ ÌÈœ ÓÃgÀ‰Ã ÈÓÕ÷Ÿ ÌÈœ ÓÃgÀ‰Ã ˙‡Œ ˙ÈÀ◊œÚÀ zÀ‡Ã ¨^cŒ ·ÃÏŸ ‰Â‰È ‡»‰
ÌÈœ ÓÃgÀ‰Ã ‡·Àˆ»Ÿ ¨ÌlÀk‹ ˙‡Œ ‰iŒ ÁÃÓŸ ‰zÀ‡ÃÂŸ Ì‰ŒaÀ ¯÷Œ‡⁄ ÏÎÀÂŸ ÌÈnœiÃ ‰Ã ‰ÈÀÏŒÚÀ ¯÷Œ‡⁄ ÏÎÀÂŸ
«˙‡ˆ«‰
Õ ÂŸ ÌT·Ÿ‡ÃaŸ zY
¿À ÁÃaÀ ¯÷Œ‡⁄ ÌÈ‰
œ ‡¤‰À ‰Â‰È ‡»‰ ‰zÀ‡Ã ∫ÌÈÂœ Á⁄zÃ÷ŸÓœ ^ÏŸ
‡˙ ˙«¯ÎÀÂŸ ¨^ÈŒ ÙÀÏŸ ÔÓÀ‡¤Œ «··ÀÏŸ ˙‡Œ
À ˆÀÓ»À ∫Ì‰T
À ·Ÿ‡Ã «Ó÷Ÿ zÀÓŸ◊ÃÂŸ ¨ÌÈcœ ◊ŸkÃ ¯»‡ÓÕ
œ ÈŸ ‰ÃÂŸ ÈfX
œ tŸ‰ÃÂŸ ÈX›Ó‡¤‰À ÈzœÁœ‰Ã Èœ Ú⁄ Ã kŸ‰Ã ıW‡Œ ˙‡Œ ˙˙ÕÏÀ ˙ÈXaŸ‰Ã «nÚœ
È÷œbY
·»À bœ ‰ÃÂŸ ÈÒ
»È˙Õ·›‡⁄ Èœ Úﬂ ˙‡Œ ‡WzÕÂÃ ∫‰zÀ‡À ˜Ècœ ˆÃ Èkœ ^ÈW·ÀcŸ ˙‡Œ ÌMzÀÂÃ ¨«ÚYÊÃ ÏŸ ˙˙ÕÏÀ
‰› ÚYÙÃaŸ ÌÈ˙œÙŸ›Ó» ˙›˙›‡ ÔzÕzœÂÃ ∫Û»Ò ÌÈÃ ÏÚÃ zÀÚŸ ÓÃ÷À Ì˙J
À Ú⁄ ÊÃ ˙‡ŒÂŸ ¨ÌÈT
œ ˆŸÓœaŸ
Ì«i‰ÃkŸ Ì÷Õ ^ÏŸ ◊ÚÃ zÃÂÃ ¨Ì‰ÈŒÏÕÚ⁄ »„ÈÊœ ‰Õ Èkœ zÀÚA
Ÿ ÈÀ Èkœ «ˆY‡Ã ÌÚÃ ÏÎÀ·»Ÿ ÂÈ@·ÀÚ⁄ ÏÎÀ·»Ÿ

∞ הנצח :גבורה וניצחון .כי כל בשמים ובארץ :כי לך וממך כל המצוי ביקום .והמתנשא לכל לראש :עליון מעל
כל הראשים והמלכים ∞ .ושמת שמו אברהם :שינית את שמו מ"אברם" ל"אברהם" ]בראשית יז ,ה[ .וכרות עמו
הברית :כָּרתּ עמו את ברית בין הבתרים ]בראשית טו[ .ארץ הכנעני וכו' :והולך ומונה עוד חמישה מן העמים שישבו
בארץ .ותקם :קיימת .עני :סבל .הזידו עליהם :נהגו כלפי ישראל ברשעות ]בזדון[ .ותעש לך שם :שמך התפרסם.
כהיום הזה :גלוי לעיני כל כאור השמש.

תפילת הלויים בימי נחמיה :בספר נחמיה מסופר על מעמד רב משתתפים שבו כרתו בני ישראל ,שבי
ציון ,ברית מחודשת עם ה' ,שבמסגרתה קיבלו עליהם לקיים את מצוותיו .במעמד זה קראו הלויים
לברך את ה' על חסדיו עם עמו ,והפסוקים הפותחים את הקריאה הזו שולבו כאן בתפילה היומית מאז
ימי הביניים .מילותיו האחרונות של הקטע מזכירות את קריעת ים סוף ,ומשמשות כחוליית מעבר
וקישור אל שירת הים שבהמשך ,ונראה שעל כן שולב הקטע דווקא כאן.
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∫‰fŒ ‰Ã

ÔÊÁ

]Ì‰ÈŒÙE
Õ ˙‡ŒÂŸ ¨‰÷ÀaÀiÃ aÃ ÌiÀ ‰Ã _«˙·Ÿ »¯·ŸÚÃ iÃ ÂÃ Ì‰ÈŒÕ ÙŸÏœ zÀÚK
Ÿ aÀ ÌiÀ ‰ÃÂŸ

∫ÌÈfœ ÚÃ ÌÈœ ÓÃaŸ Ô·Œ‡Œ «ÓkŸ ˙¿«ˆÓŸ·œ zÀÎŸÏÃ÷Ÿ‰œ
˘ÌÈ‰ ˙¯È

¨ÌÈT
œ ˆŸÓœ „iÃ Óœ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙‡Œ ‡»‰‰Ã Ì«iaÃ ‰Â‰È Ú÷«i
Ã ÂÃ

שמות יד ,ל-לא

∫ÌiÀ ‰Ã ˙ÙÃ◊Ÿ ÏÚÃ ˙ÓÕ ÌÈU
œ ˆŸÓœ ˙‡Œ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ‡YiÃ ÂÃ
¨ÌÈU
œ ˆŸÓœaŸ ‰Â‰È ‰◊ÀÚÀ ¯÷Œ‡⁄ ‰ÏI
À bŸ ‰Ã „iÀ ‰Ã ˙‡Œ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ‡YiÃ ÂÃ
∫«c·ŸÚÃ ‰÷Œ›Ó·»Ÿ ‰Â‰ÈaÃ »ÈÓœ‡⁄iÃ ÂÃ ¨‰Â‰È ˙‡Œ ÌÚÀ ‰À »‡YÈiœ ÂÃ
‰Â‰ÈÏÃ ˙‡›f‰Ã ‰TÈgœ‰Ã ˙‡Œ Ï‡T
»· Õ ◊ŸÈœ ÈÕ
Ÿ ‰÷Œ›Ó ¯È÷œÈÀ Ê‡À

שמות טו ,א-יט

∫ÌiÀ ·Ã ‰ÓT
]À «·Î
‡Ÿ ÂŸ Ò»Ò ¨‰‡ÀbÀ ‰
‡› ‚À Èkœ ‰Â‰ÈlÃ ‰TÈ÷œ‡À ¨¯›Ó‡ÏÕ »¯Ó
Ÿ ›iÂÃ
]∫»‰Ÿ ÓÓ
¿Œ ⁄ ‡⁄ÂÃ È·œ‡À È‰
Õ ‡¤ »‰ÂÕ Ÿ ‡ÃÂŸ ÈÏœ‡Õ ‰ÊŒ ¨‰Ú»÷È
À Ïœ ÈÏœ È‰œÈŸ ÂÃ dÈÀ ˙TÓŸÊœ ÂŸ Èfœ ÚÀ
∫«Ó÷Ÿ ‰Â‰È ¨‰ÓÀÁÀÏŸÓœ ÷È‡œ ‰Â‰È
∫Û»Ò ÌÈÃ ·Ÿ »ÚaŸË‹ ÂÈ÷ÀÏœ÷À ¯ÁÃ·ŸÓ»œ ¨ÌiÀ ·Ã ‰TÈÀ «ÏÈÁÕÂŸ ‰›ÚYtÃ ˙·›kY
Ÿ ÓÃ
∫Ô·Œ‡À «ÓkŸ ˙¿«ˆÓŸ·œ »„YÈÀ ¨»Ó‹ÈÒŸÎÃÈŸ ˙›Ó‰
› zŸ
‡«∫·È
Õ ıÚY
Ã zœ ‰Â‰È ^ÈŸÓœÈŸ ¨ÁÃ›kaÃ ÈXcÀ ‡ŸŒ ‰Â‰È ^ÈŸÓœÈŸ

∞ היד :מכת היד ,פורענות .גאה גאה :הראה לעיני כל את רוממותו .רמה :השליך .עזי וזמרת יה :ה' הוא הנותן
לי עוז ,ולו אני מזמר .ואנוהו :ואפארהו ,ואשבחהו .ירה :השליך .מבחר שלשיו :ראשי צבאו המובחרים .יכסימו:
כיסו אותם .נאדרי בכח :בעלת כוח אדיר .תרעץ :שברה ,מחצה.

שירת הים :אמירת שירת הים בתפילה ]בתוספת כמה פסוקים מספר שמות המקדימים אותה וכמה
פסוקי גאולה נוספים לאחריה[ מוכרת רק מספרות ימי הביניים .אפשר שדבר זה נעשה כדי שיקיים
המתפלל את הצו לזכור את יציאת מצרים בכל יום ויום ]דברים טז ,ג[ ,בדומה להזכרת יציאת מצרים
בקריאת שמע ]להלן ,עמ'  .[177הפסוק האחרון של השירה ]"ה' ימלך לעולם ועד"[ נאמר פעמיים ,ונוסף
עליו גם תרגומו הארמי ,מעשה ידי אונקלוס ,בן המאה הראשונה לספירה .הכפלת הפסוק ותרגומו
נעשו על פי קביעתו של האר"י.
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‡∫÷wÃ kÃ «ÓÏÕÎ
]Ÿ ›È ^
Ÿ Á⁄ ÁlÃ÷ÃzŸ ¨^ÈÓJ
‡«Œ Ò]‰⁄zÃ ^
Ÿ bŸ ·]·»Ÿ
∫ÌÈÀ ·ÏŒaŸ ˙›Ó‰
› ˙Ÿ »‡ÙJ
¯»Ÿ ¨ÌÈÏœÊŸ › „Õ «ÓÎŸ »·vŸœ ÌÈœ ÓÃ »ÓYÚŒ Œ ^ÈtŒ‡Ã Á
Ã ·»Ÿ
‡«È÷œÙŸÃ «Ó‡ÕÏÀÓŸzœ ¨ÏÏÀ÷À ˜lÕÁÃ‡⁄ ‚Èrœ‡Ã Û›cY‡Œ ·È
Õ ¯ÓÃ‡À
∫ÈDÈÀ «Ó÷ÈX«z
Õ
ÈaY
œ ÁÃ ˜ÈX‡À
∫ÌÈXÈcœ ‡Ã ÌÈœ ÓÃaŸ ˙WÙ«Ú
¯»Œ kÃ »ÏÏ⁄ ˆÀ ¨ÌÈÀ «ÓqÀkœ ^Á
⁄ ·Ÿ zÀÙŸ÷ÃÀ
∫‡ÏŒÙŒ ‰◊Õ› Ú ˙`‰œ˙Ÿ ‡T« ¨÷C›waÃ ¯cÀ ‡ŸŒ ‰ÎÀ›ÓkÀ ÈÓœ ‰Â‰È ÌÏœ‡ÕaÀ ‰ÎÀ›ÓÎÀ ÈÓœ
∫ıW‡À «ÓÚÕ ÏÀ·Ÿzœ ^ÈŸÓœÈŸ ˙ÈÀËœÀ
∫^÷EJ
Œ
‰ÂÕ Ÿ Ï‡Œ ^ÊŸΔ ÚÀ ·Ÿ zÀÏŸ‰ÃÕ ¨zÀÏŸ‡ÀbÀ »Ê ÌÚÃ ^cŸ ÒŸÁÃ·Ÿ ˙ÈÀÁœÀ
À Èœ ÌÈnœÚÃ »ÚÓŸ÷À
∫˙÷ŒÏÀtŸ È·Õ÷Ÿ›È ÊÁÃ‡À ÏÈÁœ ¨Ô»ÊbY
∫ÔÚÃ À ÎŸ È·Õ÷Ÿ›È Ï›k »‚›ÓÀ ¨„ÚT
‡Ã «ÓÊÕ Á
⁄ ›È ·‡«Ó
À ÈÏÈÕ‡Õ Ì«„‡¤ ÈÙ»l
Õ ‡Ã »Ï‰⁄·Ÿœ Ê‡À
¯«‰Â‰È ^nŸÚÃ ¯·›Ú⁄ ÈÃ „ÚÃ ¨Ô·Œ‡ÀkÀ »ÓcŸ Èœ ^Ú
⁄ ÊŸ ÏI‚Ÿ aœ „ÁÃÙÃÂÀ ‰˙ÀÓÈÀ‡Õ Ì‰ÈŒÏÕÚ⁄ Ït›zœ
∫˙ÈÀJ
œ »Ê ÌÚÃ ¯·›Ú⁄ ÈÃ „ÚÃ
ÈI
À ‡⁄ ÷@wŸÓœ ¨‰Â‰È zÀÏŸÚÃ tÀ ^zŸ·Ÿ÷œÏŸ Ô«ÎÓÀ ^˙ŸÏÀÁ⁄Ã ¯‰ÃaŸ «ÓÚÕ hÀ˙œÂŸ «Ó‡Õ·œzŸ
⁄
∫^ÈCÈÀ »«k
∫„ÚŒ ÂÀ ÌÏÀ›ÚÏŸ _¿ÓŸÈœ ‰Â‰È
∫„ÚŒ ÂÀ ÌÏÀ›ÚÏŸ _¿ÓŸÈœ ‰Â‰È
»Æ‡iÀ ÓÃÏŸÚÀ ÈÓÕÏŸÚÀ Ï
Ÿ ÌÏÃÚÀ ÏŸ Ì‡J
Õ d˙»Î
Õ ÏŸÓÃ ‰Â‰È

תרגום אונקלוס לשמות טו ,יח

וברב גאונך :בגדולתך הרבה .קמיך :אויביך .תשלח חרנך וכו' :זעמך השמידם מהר ,כאש האוכלת קש .כמו נד:
כמו חומה .תהמת :מי תהום .תמלאמו נפשי :תאוותי תימלא מהם ,משללם .אריק חרבי :אשלוף את חרבי ]ויישאר
נרתיקה ריק ממנה[ .תורישמו :תאביד אותם .אדירים :עמוקים ושוטפים בחוזקה ]ויש מפרשים את המילה ככינוי
למצרים שצללו במים[ .נורא תהלת :כל השומע את תהילתו מתמלא יראתו .נחית :הולכת ,הדרכת .נהלת בעזך:
הובלת אותו בגבורתך .נוה קדשך :משכנך הקדוש ,ארץ ישראל .ירגזון :פחדו ,רעדו .חיל :רעידה ,פחד .אילי:
גיבורי .נמגו :נמסו ]מפחד[ .בגדל זרועך ידמו כאבן :כשיראו את גבורתך הגדולה יעמדו דוממים כאבן .קנית:
יצרת ]עשית אותו לעם[ .מכון וכו'] :הר נחלתך הוא[ המקום אשר אתה ,ה' ,עשית כדי להשרות בו את שכינתך] ,הוא[
המקדש אשר יצרו ידיך ,ה' .ה' מלכותה וכו'] :בתרגום מארמית [:ה' מלכותו עומדת לעולם ולעולמי עולמים.

159

˘˙·˘Ï ˙È¯Á

¨ÌiÀ aÃ ÂÈ÷T
À ÙÀ·»Ÿ «aÎX
Ÿ aŸ ‰›ÚYtÃ Ò»Ò ‡·À Èkœ
¨ÌiÀ ‰Ã ÈÓÕ ˙‡Œ Ì‰ŒÏÕÚ⁄ ‰Â‰È ·÷ŒiÀ ÂÃ
∫ÌiÀ ‰Ã _«˙aŸ ‰÷ÀaÀiÃ ·Ã »ÎÏŸ‰À Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÈÕ ·»Ÿ
תהלים כב ,כט

∫ÌÈ«b
œ aÃ Ï÷Õ›Ó» ‰Î»Ï
À nŸ‰Ã ‰Â‰ÈÏÃ Èkœ
ÔÊÁ

¨Â◊ÀÚÕ ¯‰Ã ˙‡Œ Ët›÷ŸÏœ Ô«iˆœ ¯‰ÃaŸ ÌÈÚœ ÷«Ó
œ »ÏÚÀ ÂŸ

עובדיה כא

∫‰Î»Ï
À nŸ‰Ã ‰Â‰ÈÏÃ ‰˙ÀÈŸ ‰ÀÂŸ
זכריה יד ,ט

¨ıW‡À‰À ÏkÀ ÏÚÃ _ÏŒÓŒÏŸ ‰Â‰È ‰ÈÀ ‰ÀÂŸ
»÷∫„ÁÀ‡Œ «Ó
Ÿ „ÁÀ‡Œ ‰Â‰È ‰ÈŒ ‰ŸÈœ ‡»‰‰Ã Ì«iaÃ

‰·È˘È

”·¯‰¯ÓÊ„ È˜ÂÒÙ ¯Á‡Ï˘ ‰Î¯·‰ ¨“¯È˘‰ ˙Î

˙ÓÃ ÷Ÿœ

¿¨»È‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨^ÓŸ÷œ ˙‡Œ _V·ÀzŸ ÈÁÃ ÏkÀ
¯«¨„ÈÓœzÀ »kÕÏŸÓÃ ^YÎŸÊœ ÌÓ
¯»Õ ˙»Ÿ ¯‡ÕÙÀzŸ ¯◊ÀaÀ ÏkÀ Á
Ã ÂŸ
ÆÏ‡Õ ‰zÀ‡Ã ÌÏ«Ú
À ‰À „ÚÃ ÂŸ ÌÏ«Ú
À ‰À ÔÓœ

»¨ÚÈÃ÷«Ó
œ
Ï‡«b
Õ _ÏŒÓŒ »ÏÀ ÔÈ‡Õ ^ÈCÚÀ ÏŸaÃÓ»œ
¨ÌÁU
Õ Ó»Ÿ ‰«Ú
Œ ÂŸ ÒY
Õ ÙÃÓ»Ÿ ÏÈvœÓ»Ã ‰C«t

לשפט את הר עשו :לעשות באדום משפט ,להעניש אותם .יהיה ה' אחד ושמו אחד :ה' יהיה היחיד שאותו יעבדו
ושבשמו יקראו ∞ .זכרך :שמך.

ברכת השיר :יחידת "פסוקי דזמרה" נפתחה ,כזכור ,בברכה אחת ]"ברוך שאמר" ]עמ'  [[147והיא
נחתמת כאן בברכה ארוכה הפותחת במילים "נשמת כל חי" .בתלמוד הבבלי ]פסחים קיח ע"א[ מובאת
דעתו של ר' יוחנן ]ארץ ישראל ,המאה השלישית[ ,שתפילה כלשהי הפותחת במילים "נשמת כל חי"
היא "ברכת השיר" הנזכרת כבר במשנה ]פסחים י ,ז[ ,ואולי כיוון לברכה שלפנינו ,או לפחות אל חלקה
הראשון .הברכה קולחת וכתובה בלשון פיוטית ,עשירה בחזרות ובתקבולות מרובות ,ומשובצת בשברי
פסוקים רבים עד מאוד .מטרתה לומר שאין ביכולת האדם לשיר את תהילת ה' במלוא היקפה ,ולהודות
לו על החסדים הרבים שגמל עם בני ישראל .בימי החול נאמר רק חלקה האחרון של הברכה ,הפותח
במילים "ישתבח שמך לעד מלכנו".
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Æ‰zÀ‡À ‡lÀ‡Œ _Ó«Ò
Õ ÂŸ ¯Ê«Ú
Õ _ÏŒÓŒ »ÏÀ ÔÈ‡Õ ‰J»ˆÂŸ ‰TˆÀ ˙ÚÕ ÏÎÀaŸ
¨˙«iXaŸ ÏkÀ d«Ï
Ã ‡¤ ¨ÌÈ«¯
œ Á⁄‡Ã‰ÀÂŸ ÌÈ«÷‡X
œ
‰À È‰¿
Õ ‡¤
Æ˙«ÁaÀ÷Ÿzœ‰Ã ·]aŸ ÏlÀ‰‹ÓŸ‰Ã ¨˙«„Ï«z
À ÏkÀ Ô«„‡⁄
À ‚‰ÕÃ ÓŸ‰Ã
ÆÌÈÓœÁU
⁄ aŸ ÂÈ˙«iX
À ·»Ÿ „ÒŒÁŒaŸ «ÓÏ«Ú
¨Ô÷È
À Èœ ‡¿ÂŸ Ì»ÈÀ ‡¿ ‰pÕ ‰œ ¨¯ÚÕ ‰Â‰ÈÂÃ
¨ÌÈÓœcY
À œ ıÈNnÕ‰ÃÂŸ ÌÈœ ÷ÕÈŸ ¯V«ÚÓŸ‰Ã
¨ÌÈX»Ò‡⁄ ¯ÈzœnÃ‰ÃÂŸ ÌÈÓœlŸ‡œ ÁÈ
Ã ◊œnÕ‰ÃÂŸ
¨ÌÈÓœÏÀÚŸ Œ ÁÃÕ ÚŸ ÙÃÓŸ‰ÃÂŸ ÌÈÙ»Ù
œ kŸ ÛL«f‰ÃÂŸ ÌÈÏœÙ«
Ÿ _Ó«q
Õ ‰ÃÂŸ
ÆÌÈD«Ó »ÁŸÃ ‡⁄ ^cŸ ·ÃÏŸ ^Ï»Ÿ
¨ÌiÀ kÃ ‰TÈ÷œ ‡ÏÕÓÀ »ÈÙœ »l‡œÂŸ
¨ÂÈlÀbÃ Ô«Ó‰⁄kÃ ‰pX
À »«÷
Õ Ï»Ÿ
¨ÚÈNT
Ã
È·ÕÁY
⁄ ÓŒkŸ Á·Ã÷Œ »È˙«˙
Õ ÙŸ◊œÂŸ
¨ÁV
Ã iÀ ÎÃÂŸ ÷ÓŒgŒkÃ ˙«¯È‡œÓŸ »ÈÈÕÚÕ ÂŸ
¨ÌÈœ ÓÀ÷À ÈV÷Ÿœ kŸ ˙«◊»¯ÙŸ »ÈBÈÀ ÂŸ
— ˙«ÏiÀ ‡ÃkÀ ˙«lK »ÈÏÕ‚U
Ÿ ÂŸ
¨^ÏŸ ˙«„«‰ÏŸ ÌÈNÈtœÒŸÓÃ »ÁŸÃ ‡⁄ ÔÈ‡Õ
¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È
¨»kÕÏŸÓÃ ¨^ÓŸ÷œ ˙‡Œ _V·ÀÏ»Ÿ
¨˙«·«h‰Ã ÌÈÓœÚÀ tŸ ˙«··Y
À ÈaX
Õ ÂŸ ÌÈÙœÏÀ‡⁄ ÈÙÕÏŸ‡Ã ÛÏŒ‡Œ ÛÏŒ‡ÀÓÕ ˙ÁÃ‡Ã ÏÚÃ
Æ»nÀÚœ ÂŸ »È˙«·
Õ ‡⁄ ÌÚœ ˙ÈÀ◊œÚÀ ÷Œ ˙«‡ÏÀÙŸœ ÂŸ ÌÈqœœ

 מפענח. בתשבחות רבות: ברב התשבחות. הדברים הנולדים ומתחדשים בעולם: תולדות. מכאוב, מצוקה:צוקה
. כרעש, כהמיית: כהמון. מגלה נסתרות ואין נעלם מנגד עיניו:נעלמים
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¨»˙ÈD
À tŸ ÌÈD·ÀÚ⁄ ˙ÈaÕÓ»œ ¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨»zÀÏŸ‡ÃbŸ ÌÈU
œ ˆŸnœÓœ ÌÈœ ÙÀlŸÓœ
¨»zÀÏŸkÃÏŸkœ Ú·À◊À·»Ÿ »zÀŸ ÊÃ ·ÚT
À aŸ
¨»zÀËŸlÃÓœ ¯·ŒcŒ Ó»œ »zÀÏŸvÃ‰œ ·WÁŒÓÕ
Æ»˙ÈÀlœcœ ÌÈœ ÓÀ‡¤Œ ÂŸ ÌÈaU
œ ÂŸ ÌÈÚT
œ ÌÈÈœ ÏÀÁﬂÓ»Õ
¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨^ÈCÒÀÁ⁄ »»·ÊÀ Ú⁄ ‡¿ÂŸ ^ÈÓŒÁU
⁄ »»¯ÊÀ Ú⁄ ‰pÀ ‰Õ „ÚÃ
ÆÁˆÃŒ ÏÀ ¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨»÷ÕhŸzœ Ï‡ÃÂŸ
¨»aÀ zÀ‚Ÿ lÃtœ÷Œ ÌÈX·À‡Õ ÔkÕ ÏÚÃ
¨»tÕ‡ÃaŸ zÀÁŸÙÃpÀ ÷Œ ‰ÓÀ÷À»Ÿ Á»¯
Ã ÂŸ
¨»ÈÙœaŸ zÀÓŸ◊Ã ¯÷Œ‡⁄ Ô«÷ÏÀÂŸ
¨»ÓÓ«¯È
Ÿ Âœ »¯Y«÷ÈÂœ »¯‡⁄ÙÈÀÂœ ¨»ÁaŸ÷È
Ã Âœ »ÎY·ÈÀÂœ »„«È Ì‰Õ Ô‰Õ
œ ÈÃ ÂŸ »ˆÈXÚ⁄ ÈÃ ÂŸ
Æ„ÈÓœzÀ ¨»kÕÏŸÓÃ ¨^ÓŸ÷œ ˙‡Œ »ÎÈÏœÓŸÈÃ ÂŸ »÷ÈcO
¨Ú·ÃgÀ˙œ ^ÏŸ Ô«÷ÏÀ ÏÎÀÂŸ ‰C«È ^ÏŸ ‰tŒ ÏÎÀ Èkœ
¨‰tŒˆÃzŸ ^ÏŸ ÔÈœ ÚÃ ÏÎÀÂŸ
¨‰ÂŒ Á⁄zÃ÷Ÿ˙œ ^ÈŒ ÙÀÏŸ ‰Ó«˜
À ÏÎÀÂŸ ÚUÎŸ˙œ ^ÏŸ _WaŒ ÏÎÀÂŸ
¨^ÓŒ÷ŸÏœ »¯nŸÊÃ ÈŸ ˙«ÈÏÀÎ»Ÿ ·WM ÏÎÀÂŸ ^»‡TÈÈœ ˙«··ÀlŸ‰Ã ÏÎÀÂŸ
∫·»˙kÀ÷Œ ¯·ÀcÀ kÃ
 י,תהלים לה

¨^«ÓÎÀ ÈÓœ ‰Â‰È ‰Y
À Ó‡
Ã ›z È˙Ã›ÓˆŸÚÃ ÏkÀ
Æ«ÏÊŸ b›Óœ Ô«È·Ÿ‡ŒÂŸ Èœ ÚÀ ÂŸ »pnŒÓœ ˜ÊÀ ÁÀÓÕ Èœ ÚÀ ÏÈvœÓÃ
ÆÚÈÃ÷«˙
œ ÂŸ ·È÷O
œ zÃ ÏcÃ ‰Ã ˙KÚ⁄ ˆÃ ¨ÚÓÃ÷Ÿ˙œ ‰zÀ‡Ã ÌÈiœ œ Ú⁄ ˙ÚÃ ÂŸ ÷Ã
¨_ÏÀ _TÚ⁄ ÈÃ ÈÓ»œ _lÀ ‰ÂŒ ÷ŸÈœ ÈÓ»œ _lÀ ‰ÓE
Œ Èœ ÈÓœ

 חלקי: אברים שפלגת. חילצת אותנו: דליתנו. וחמוּרים: ונאמנים. סיפקת את כלכלתנו לשובע:ובשבע כלכלתנו
. משכן הרגשות-  לפי אמונת הקדמונים-  שהם, האברים הפנימיים בגוף: קרב וכליות.הגוף שהבדלתם זה מזה
. ידמה:יערך
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˜«ÆıW‡ÀÂÀ ÌÈœ ÓÃ÷À ‰
Õ ¨Ô«ÈÏŸÚŒ Ï‡Õ ¨‡T«p‰ÃÂŸ ¯«abœ ‰Ã ¨Ï«„bÀ ‰Ã Ï‡Õ‰À
¨^÷EJ
Œ
Ì÷Õ ˙‡Œ _V·À»Ÿ ^Y‡ŒÙÀ»Ÿ ^Á⁄aÕ÷Ã»Ÿ ^ÏŸlŒ‰ÃŸ
ÔÊÁ

È·TO
Ã ÏÎÀÂŸ ‰Â‰È ˙‡Œ È÷œÙŸÃ ÈÎY
@œ aÀ „Â
œ ÏŸ ∫¯»Ó‡ÀkÀ

תהלים קג ,א

Æ«÷EJ Ì÷Õ ˙‡Œ
¨^fŒ Ú‹ ˙«Ó»ˆÚ⁄ ˙ÃaŸ Ï‡Õ‰À
¨^ÓŒ÷Ÿ „«·ÎŸaœ Ï«„bÀ ‰Ã
¨^È˙«‡Y«
Œ
aŸ ‡T«p‰ÃÂŸ ÁˆÃŒ ÏÀ ¯«abœ ‰Ã
Æ‡rÀœ ÂŸ ÌT ‡qÕkœ ÏÚÃ ·÷«i
Õ ‰Ã _ÏŒnŒ‰Ã
‡ÔÈ· ‰ÏÈÙ˙‰ ˙‡ ˜ÏÁÏ ‚Â‰ Ì‡ Â‡ ¨˙ÂÂˆÓÏ ÚÈ‚‰ Ì¯Ë˘ ¯Ú ‰·È˙‰ ÈÙÏ ¯·Ú Ô‡Î „Ú Ì
˘∫È˘‰ ÔÊÁ‰ Ô‡Î ÏÈÁ˙Ó ¨ÌÈÊÁ È

÷«Æ«Ó÷Ÿ ÷«„JÂŸ Ì«¯ÓÀ ¨„ÚÃ ÔÎ
Õ
‡Æ‰lÀ‰œ˙Ÿ ‰Â
À À ÌÈX÷ÀÈŸ ÏÃ ‰Â‰ÈaÃ ÌÈNÈcœ ˆÃ »pU
Ÿ ∫·»˙ÎÀÂŸ
ÔÊÁ

תהלים לג ,א

¯«¨ÌÓ
À ˙Ÿzœ ÌÈX÷ÀÈŸ ÈÙœaŸ

¨_UaÀ˙Ÿzœ ÌÈNÈcœ ˆÃ È˙ÕÙŸ◊œ·»Ÿ
¨÷cK
À ˙Ÿzœ ÌÈDÈÒœÁ⁄ Ô«÷ÏŸ·»œ
ÆÏlÀ‰Ã˙Ÿzœ ÌÈ÷«„O
œ
·WM·»Ÿ
Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙ÈaÕ ^nŸÚÃ ˙«··X
Ÿ ˙«Ï‰O
⁄ ÓÃ·»Ÿ

קונה :בורא .בתעצומות עזך :בעוצמת גבורתך .שוכן עד :חי וקיים לעד .מרום :שוכן במרום ,תקיף ושליט .נאוה
תהלה :נאה ,ראוי להלל את ה' .בקרב :באברי הגוף הפנימיים ,שהם  -לפי אמונת הקדמונים  -משכן הרגשות.

שוכן עד :אין כאן פתיחה של יחידה ספרותית חדשה ,אבל מאז ימי הביניים הונהג שזה המקום שבו
ניתן להחליף חזן בחזן אחר.
בפי ישרים וכו' :בכמה סידורים מודגש האקרוסטיכון "יצחק" בראשי המילים השניות שבכל שורה
]"ישרים ,צדיקים ,חסידים ,קדושים"[ .בנוסחים אחרים מצאו גם את השם "רבקה" באות השלישית של
המילה השלישית שבכל השורות ,אך ייתכן שאין זה אלא פרי המקרה.
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Æ¯«„ÂÀ ¯«c ÏÎÀaŸ ¨»kÕÏŸÓÃ ¨^ÓŸ÷œ ¯‡ÃtÀ˙ŸÈœ ‰pX
À aŸ
¨^ÈŒ ÙÀÏŸ ÌÈX»ˆÈŸ ‰Ã ÏkÀ ˙·«Á
Ã ÔkÕ÷Œ

ÔÊÁ

¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È
¨ÌÓ«¯
Õ ÏŸ ¨¯‡ÕÙÀÏŸ ¨ÁÃaÕ÷ÃÏŸ ¨ÏlÕ‰ÃÏŸ ¨˙«„«‰ÏŸ
¨ÒlK
Õ Ï»
Ÿ ‰lÕÚÃ ÏŸ ¨_V·ÀÏŸ ¨ÁÃvÕÃ Ï»
Ÿ ¯cÕ ‰ÃÏŸ
˙«ÁaŸ÷Ÿ˙œÂŸ ˙«¯È÷œ ÈV·Ÿcœ ÏkÀ ÏÚÃ
Æ^ÁÈ
Œ ÷œÓŸ ^cŸ ·ŸÚÃ ¨È÷ÃÈœ ÔaŒ „Âœ cÀ
¨»kÕÏŸÓÃ „ÚÃ ÏÀ ^ÓŸ÷œ ÁaÃzÃ÷ŸÈœ ÔÎÕ·»
Ÿ

‰„ÈÓÚ

ÆıW‡À·»À ÌÈœ ÓÃgÀaÃ ÷«„wÀ‰ÃÂŸ Ï«„bÀ ‰Ã ¨_ÏŒnŒ‰Ã ¨Ï‡Õ‰À
¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨‰‡ŒÀ ^ÏŸ Èkœ
¨‰TÓŸÊœ ÂŸ ÏlÕ‰Ã ¨‰ÁÀ·À÷»
Ÿ ¯È÷œ
¨‰T»·‚»Ÿ ‰lH
À bŸ ¨ÁˆÃŒ ¨‰ÏÀ÷ÀÓŸÓ»Œ Ê›Ú
¨˙»ÎÏŸÓ»Ã ‰gHO
À

ÔÊÁ

¨˙W‡ŒÙŸ˙œÂŸ ‰lÀ‰œzŸ

¨÷«„wÀ‰ÃÂŸ Ï«„bÀ ‰Ã ^ÓŸ÷œÏŸ ˙«‡@«‰ÂŸ ˙«ÎTaŸ
ÆÏ‡Õ ‰zÀ‡Ã ÌÏ«Ú
À „ÚÃ ÂŸ ÌÏ«Ú
À ÓÕ»
¨˙«ÁaÀ÷ŸzœaÃ ÏlÀ‰‹Ó»Ÿ Ï«„bÀ _ÏŒÓŒ Ï‡Õ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
¨˙«‡ÏÀÙŸpœ ‰Ã Ô«„‡⁄ ¨˙«‡@«‰‰Ã Ï‡Õ
¨ÌÈ◊œÚ⁄ nÃ‰Ã ÏkÀ Ô«aX ¨˙«Ó÷ÀpŸ ‰Ã ÏkÀ ‡V«a
¨‰TÓŸÊœ ÈVÈ÷œaŸ ¯Á«a
Õ ‰Ã
˛ÔÓ‡¸

ÆÌÈÓœÏ«Ú
À ‰À ÈÁÕ ¨Ï‡Õ ¨„ÈÁœÈÀ ¨_ÏŒÓŒ

 דברי שירות ותשבחות. למעלה מכל: על כל. לרומם ולשבח: לעלה ולקלס. לזמר: לנצח. הברואים:היצורים
 האל שהכל מודים: אל ההודאות. גבורה וניצחון: נצח. כוח ושלטון: עז וממשלה. מזמורי תהלים:דוד בן ישי
. חי לנצח: חי העולמים. הברואים: המעשים.לו
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∫ÁÂ˙Ù ÔÂ¯‡‰˘Î ¨˜ÂÒÙ ¯Á‡ ˜ÂÒÙ ¨Ï‰˜‰Â ÔÊÁ‰ ‡·‰ ¯ÂÓÊÓ‰ ˙‡ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰·Â˘ ˙·˘·
תהלים קל

∫‰Â‰È ^È˙‡TO
œ
ÌÈwœÓÃÚ⁄ nÃÓœ Æ˙«ÏÚ⁄ nÃ‰Ã ¯È÷œ
∫È»
À Á⁄zÃ Ï«˜ÏŸ ˙«·gK
‹ ^ÈŒ ÊŸ ‡À ‰ÈÀÈŒ ‰Ÿzœ ¨ÈÏ«˜
œ ·Ÿ ‰ÚÀ ÓŸ÷œ ÈI
À ‡⁄
∫„›ÓÚ⁄ ÈÃ ÈÓœ ÈI
À ‡⁄ ¨dÈÀ ¯ÓÀ÷Ÿzœ ˙««Ú⁄ Ì‡œ
À ÏœqŸ‰Ã ^nŸÚœ Èkœ
∫‡VeÀ zœ ÔÚÃ ÓÃÏŸ ¨‰ÁÈ
∫ÈzœÏŸÁ«‰
À «¯·E
À ÏœÂŸ ¨È÷œÙŸÃ ‰˙ÀeN
Ÿ ‰Â‰È È˙ÈœeN
œ
∫¯Ma›ÏÃ ÌÈXÓŸ› ÷ ¯Ma›ÏÃ ÌÈXÓŸ› gÓœ ¨ÈI‡
À ÏÃ È÷œÙŸÃ
∫˙»„ÙŸ «nÚœ ‰aY
Õ ‰ÃÂŸ ¨„ÒŒÁŒ‰Ã ‰Â‰È ÌÚœ Èkœ ‰Â‰È Ï‡Œ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏÁÕÈÃ
ÔÂ¯‡‰ ˙‡ ÌÈ¯‚ÂÒ

∫ÂÈ˙««
À Ú⁄ Ï›kÓœ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙‡Œ ‰cŒ ÙŸÈœ ‡»‰ÂŸ

∫ÌÂ‚¯˙

˘È„˜ ÈˆÁ

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È

Æ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ÷cK
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ÏcÃ bÃ ˙ŸÈœ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

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

_ÈÏœÓŸÈÃ ÂŸ ¨d˙»ÚY
Õ Îœ ‡T·Ÿ Ècœ ‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ
ÆdÁÈ
Õ ÷œÓŸ ·VJÈÂœ dJY
Õ t‹ ÁÓÃˆŸÈÃ ÂŸ d˙»Î
Õ ÏŸÓÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

˙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‡¸
Æ˛ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ

˙ÈaÕ ÏÎÀcŸ ÈiÕ ÁÃ·»Ÿ Ô«ÎÈÓ«È
Õ ·»Ÿ Ô«ÎÈiÕ ÁÃaŸ
¨·ÈXJ ÔÓÃÊŸ ·»œ ‡ÏÀ‚À Ú⁄ aÃ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ
ÌÏÃÚÀ ÏŸ _U·ÀÓŸ ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ‡‰ÕÈŸ ÆÔÓÕ‡À
Æ‡iÀ ÓÃÏŸÚÀ ÈÓÕÏŸÚÀ Ï»Ÿ

 אם תזכור את,' ה:' אם עונות וכו. שיר שהיו הלויים משוררים על מדרגות ]"מעלות"[ המקדש:∞ שיר המעלות
. קוויתי, ייחלתי: הוחלתי. כדי שייראו מפניך: מי יוכל להתקיים? למען תורא,העוונות כדי להעניש את עושיהם
. קווה: יחל. נפשי מקווה ומייחלת לה' יותר משומרי המשמרת האחרונה המצפים לבוא הבוקר:'נפשי וכו

 כיוון שנזכרים בו הסליחה, האר"י הוא שקבע לומר כאן מזמור זה בעשרת ימי תשובה:שיר המעלות
. נושאים התואמים את אווירת אותם ימים- והפדות מן העוונות
 חצי קדיש זה מציין את סיום היחידה השנייה של תפילת שחרית ומעבר אל היחידה:חצי קדיש
.205 ' לדיון בו ראה עמ. קריאת שמע וברכותיה,השלישית
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ÔÊÁ

˜Ï‰
ÔÊÁ

˜Ï‰

¯«ÌÓ
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ¯‡ÃtÀ˙ŸÈœ ÂŸ ÁaÃzÃ÷ŸÈœ ÂŸ _UaÀ˙ŸÈœ
ÏlÀ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‰lŒÚÃ ˙ŸÈœ ÂŸ ¯cÀ ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‡rÕÃ ˙ŸÈœ ÂŸ
Æ‡»‰ _ÈXaŸ ‡÷ER
À cŸ dÓÕ÷Ÿ

ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ
˘Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ

ÆÔÓÕ‡À

¸‡Æ˛ÔÓ

‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀ ÔÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ

¸·˘·˙ ˘∫‰·Â

∫‰·Â˘ ˙·˘·¸ ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ

˛‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ ‡lÀÚÕ ÏŸ

˛˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ

‡˙ÀÓÀÁ¤Œ ÂŸ ‡˙ÀÁÀaŸ÷Ÿz‹ ‡˙TÈ
À ÷œÂŸ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ ÔTÈÓœ‡⁄cÃ

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

ÆÔÓÕ‡À

¸‡Æ˛ÔÓ

ÔÊÁ

Æ_T·›ÓŸ‰Ã ‰Â‰È ˙‡Œ »ÎYaÀ

˜˛‰„È˜¸ Ï‰

Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ _T·›ÓŸ‰Ã ‰Â‰È _»¯aÀ

ÔÊÁ

Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ _T·›ÓŸ‰Ã ‰Â‰È _»¯aÀ

˜¯‰È˙ÂÎ¯·Â ÚÓ˘ ˙‡È
˜¯ Ì¯ ÏÂ˜· ¯ÓÂ‡ ÔÊÁ‰˘Î ¨ÔÊÁ‰Â Ï‰˜‰ È„È ÏÚ ˙Â¯Ó‡ ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ·È·Ò˘ ˙ÂÎ¯·‰
ÆÍÈ˘ÓÈ˘ Ì„Â˜ ÂÏ ÔÈ˙ÓÓ Ï‰˜‰Â ¨Ô‰Ó ÌÈ˜ÏÁ

ברכו :זו הפתיחה הרשמית של תפילות ערבית ושחרית בציבור ,והיא מתועדת כבר בתקופת המשנה
]ברכות ז ,ג[.
קריאת שמע וברכותיה :זו היחידה השלישית בתפילת שחרית .בערבית ובשחרית ]לקיים מה שנאמר
"בשכבך ובקומך" ]דברים ו ,ז[[ קוראים שלוש פרשיות מן התורה ומקיפים אותן בברכות ,שלוש בשחרית
וארבע בערבית ]משנה ברכות א ,ד[ .המקורות מעידים על מנהג זה כבר בימי הבית השני .בספרות חז"ל
נדונים קטעים שונים מן הברכות ,אך נוסחן כפי שהוא לפנינו מתועד רק מימי הגאונים .שלוש הפרשיות
מדגישות עקרונות יסוד מרכזיים במחשבת היהדות :אחדות ה' ויחידותו ,תורת השכר והעונש ,קיום
המצוות וחשיבותן ואהבת האדם את ה' .הברכות המקיפות את קריאת שמע משתנות באורכן
ובלשונותיהן בין ערבית לשחרית ,אף שנושאיהן הכלליים זהים .שלוש הברכות שבשחרית עוסקות
בבריאה ובאור ]הברכה הראשונה[ ,במתן תורה ,בלימודה ובקיום המצוות ]הברכה השנייה[ ,ובגאולת
מצרים ]הברכה השלישית[ .וישנם פרשנים הרואים ברכות אלה כעוסקות בשלושת פניו של האור:
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·¯“¯Â‡ ¯ˆÂÈ” ˙Î
ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ÈÙÏ ‰Â˘‡¯‰ ‰Î¯·‰
‰·È˘È

¨ÌÏ«Ú
¿À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

ÆÏ›k‰Ã ˙‡Œ ‡V«·» Ì«Ï÷À ‰◊Œ› Ú ¨_÷Œ›Á ‡V«·» ¯«‡ ¯ˆ«È
Õ
‡¨‰Â‰ÈkÃ ÷«„J ÔÈ‡Õ »¯Ó
Ÿ ›È Ï›k‰ÃÂŸ ¨^»ÁaŸ÷ÃÈŸ Ï›k‰ÃÂŸ ^»„«È Ï›k‰Ã
ÆÏ›k‰Ã ¯ˆ«È
¯«Õ ¨‰ÏÀqŒ ^»ÓÓ
Ÿ ÈŸ Ï›k‰Ã
Õ ‰Ã Ï‡Õ‰À
¨ÚÈNT
Ã
È«l
»·«Õ ÁÃ ÚL
Ã
ÁTÊŸ Óœ ÈVÚ⁄ ÷Ã ˙«˙ÏŸcÃ Ì«È ÏÎÀaŸ ÁÃ˙«t
˜«¨dzÀ·Ÿ÷œ Ô«ÎnŸÓœ ‰À ·ÀÏ»Ÿ dÓ
À nŸÓœ ‰nÀÁÃ ‡Èˆ«Ó
œ
ÆÌÈÓœÁU
⁄ ‰À ˙cÃ ÓœaŸ ‡TaÀ÷Œ ÂÈ·À÷«È
Ÿ Ï»Ÿ «lk‹ ÌÏ«Ú
À ÏÀ ¯È‡œÓ»Õ

∞

ממכון שבתה :מהמקום בו היא שוכנת.

האור הפיסי שהוא אור הבריאה ,אור התורה ואור הגאולה .מן הראוי להזכיר כאן את סדר התפילה
היומית של הכהנים בבית המקדש ,ש"ברכו ברכה אחת ,קראו עשרת הדברים ,שמע ,והיה אם שמוע,
ויאמר" ]משנה תמיד ה ,א[ .הברכה שבה מדובר במשנה היא ברכת "אהבת עולם" ]להלן ,עמ' ,[173
והמנהג לקרוא את עשרת הדיברות בכל יום נתבטל עם חורבן בית המקדש ]תלמוד בבלי ,ברכות יב
ע"א[ .ועוד יש להעיר ,כי בנוסחי הגניזה של ברכות קריאת שמע באה בראשן ברכה על קיום מצוות
הקריאה ,בנוסח" :אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות קריאת שמע ,להמליכו בלבב שלם ולייחדו
בלב טוב ולעובדו בנפש חפצה" .גם מנהג זה אבד עם השנים.
ברכת יוצר אור :הברכה הראשונה שלפני קריאת שמע ארוכה יותר מזו של יום חול ומקושטת יותר
ממנה ,והיא עוסקת בבריאת העולם ,בגרמי השמים ובסדרם וכן בשבח שהם משבחים את ה' .ברכה
בשם "יוצר אור" ,הנאמרת לפני קריאת שמע ,מוכרת כבר לאמוראים תלמוד בבלי ,ברכות יא ע"ב[.
הברכה משובצת בכמה וכמה קטעי פיוט ]ראה להלן[ ,וכן נכללת בה הקדוּשה ]להלן ,עמ' .[171
יוצר אור ובורא חשך וכו' :פסוק הוא מדברי ישעיהו ]מה ,ז[ בשינוי קל .שם נכתב "עושה שלום ובורא
רע" ובסידור התפילה שינו "בורא רע" ל"בורא את הכל" .בתלמוד הבבלי ]ברכות יא ע"ב[ הסבירו שינוי
זה כרצון לשמור על נקיון הלשון ולא להזכיר את הרוע מפורשות.
הכל יודוך וכו' :מכאן ועד "המה יפארוך סלה" ]עמ'  [170נמצא תוספות שאינן נאמרות ביום חול .הקטע
הפותח ב"הכל יודוך" הוא פיוט קצר ,שמילת "הכל" באה בראש כל אחד מארבעת טוריו וכן בחתימת
הטור האחרון .הוא מתקשר אל המילה "הכל" שבסיום נוסחת הברכה הפותחת את "יוצר אור".
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¨ÌÈÓœÁU
⁄ aŸ ‰ÈÀÏŒÚÀ ÌÈXcÀ ÏÃÂŸ ıW‡ÀÏÀ ¯È‡œnÕ‰Ã
Æ˙È÷‡V
œ ·Ÿ ‰◊ÕÚ⁄ ÓÃ „ÈÓœzÀ Ì«È ÏÎÀaŸ ÷cÕ ÁÃÓŸ «·»Ë·»Ÿ
 כד,תהלים קד

Æ^Œ ÈÀ N
Ÿ ıW‡À‰À ‰‡ÀÏŸÓÀ ¨˙ÈÀ◊œÚÀ ‰ÓÀÎŸÁÀaŸ ÌlÀk‹ ¨‰Â‰È ¨^È◊ŒÚ⁄ ÓÃ »aU ‰ÓÀ

ÆÌÏ«Ú
À ˙«ÓÈÓœ ‡rÕÃ ˙Ÿnœ‰ÃÂŸ ¯‡ÀÙ›ÓŸ‰ÃÂŸ ÁaÀ÷‹ÓŸ‰Ã ¨Ê‡ÀÓÕ «c·ÃÏŸ ÌÓ«¯
À ÓŸ‰Ã _ÏŒnŒ‰Ã
¨»ÈÏÕÚÀ ÌÁU
Õ ÌÈaU
œ ‰À ^ÈÓŒÁU
⁄ aŸ ¨ÌÏ«Ú
À È‰¿
Õ ‡¤
Æ»BÚ⁄ aÃ ·bÀ ◊ŸÓœ ¨»ÚÕ ÷ŸÈœ Ô‚Õ ÓÀ ¨»aÕbÃ ◊ŸÓœ ¯»ˆ ¨»fÕ Ú‹ Ô«„‡⁄
¨^˙ŒÏ»Ê
À ÔÈ‡ÕÂŸ ^ÏŸ _]Ú⁄ ÔÈ‡Õ
Æ_lÀ ‰Ó«c
Œ ÈÓ»œ ^zŒÏŸaœ ÒÙŒ‡Œ
¨‰fŒ ‰Ã ÌÏ«Ú
À aÀ ¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨^ÏŸ _]Ú⁄ ÔÈ‡Õ

ÔÊÁ

¨‡aÀ‰Ã ÌÏ«Ú
À ‰À ÈiÕ ÁÃÏŸ ¨»kÕÏŸÓÃ ¨^˙ŸÏ»Ê
À ÔÈ‡ÕÂŸ
¨ÁÈ
Ã ÷œnÀ‰Ã ˙«ÓÈÏœ ¨»ÏÕ‡«b
⁄ ¨^zŸÏŸaœ ÒÙŒ‡Œ
ÆÌÈ˙œnÕ‰Ã ˙iÃ Áœ˙ŸÏœ ¨»ÚÈÕ÷«Ó
œ ¨^ÏŸ ‰Ó«c
Œ ÔÈ‡ÕÂŸ

¨ÌÈ◊œÚ⁄ nÃ‰Ã ÏkÀ ÏÚÃ Ô«„‡À
¨‰ÓÀ÷ÀpŸ ‰Ã ÏkÀ ÈÙœaŸ _T·›Ó»Ÿ _»¯aÀ

Ï‡Õ

‰¯È˘

¨ÌÏ«Ú
À ‡ÏÕÓÀ «·»ËÂŸ «ÏEbÀ

Æ«„«‰ ÌÈ·œ·«Ò
Ÿ ‰»·
À ˙»Ÿ ˙ÚÃ cÃ
¨÷C›w‰Ã ˙«iÁÃ ÏÚÃ ‰‡ŒbÀ ˙Ÿnœ‰Ã
: צור משגבנו. מאז שנברא העולם: מימות עולם. מעולם: מאז. מה שבראת: קנינך. מה גדול מספרם:מה רבו
. אין מלבדך: אפס בלתך. אין דומה לך: אין ערך לך.האל המגן עלינו והמשמש לנו למחסה כסלע איתן
.[ ארבע החיות שבמרכבת ה' ]יחזקאל א: חיות הקדש. הנישא בגאון: המתגאה. כל הברואים:∞ כל המעשים

 לאחר שהם נאמרים פעם אחת בפני. פיוט קצר ובו ארבעה טורים קצרים ומקבילים:'אין ערך לך וכו
. הם נאמרים בשנית בתוספת הרחבות המציגות תמונה מיוחדת במינה של שלבי הגאולה העתידית,עצמם
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¨‰·ÀkY
À nŒ‰Ã ÏÚÃ „«·ÎÀaŸ ¯cÀ ‰ŸŒ ÂŸ
¨«‡ÒŸÎœ ÈÕ ÙŸÏœ ¯«÷ÈÓ»œ ˙»ÎÊŸ
Æ«„«·ÎŸ ‡ÏÕÓÀ ÌÈÓœÁU
⁄ ÂŸ „ÒŒÁŒ
¿¨»È‰
Õ ‡¤ ‡TaÀ÷Œ ˙«¯«‡ÓŸ ÌÈ·«œË
¨ÏkÕ◊Ÿ‰Ã·»Ÿ ‰ÈÀ·œaŸ ˙ÚA
Ã aŸ ÌTˆÀÈŸ
¨Ì‰ŒaÀ Ô˙ÃÀ ‰T»·‚»Ÿ ÁÃ›k
ÆÏ·ÕzÕ ·WMaŸ ÌÈÏœ÷«Ó
Ÿ ˙«È‰ŸÏœ
¨d‚Ã › ÌÈNÈÙœÓ»Ÿ ÂÈÊœ ÌÈ‡œÏÕÓŸ
¨ÌÏ«Ú
À ‰À ÏÎÀaŸ ÌÂÈÀÊœ ‰‡ŒÀ
·«‡¨Ì
‡˙À aŸ ÌÈ◊œ◊ÀÂŸ Ì
À ˆÕaŸ ÌÈÁœÓÕ◊Ÿ
˜«ÆÌ
«◊À Ô«ˆY ‰ÓÈÀ‡ÕaŸ ÌÈ
œ Ú
¨«Ó÷ŸÏœ ÌÈœ ˙«
Ÿ „«·ÎÀÂŸ ¯‡ÕtŸ
¨«˙»ÎÏŸÓÃ ¯ÎŒÊÕ ÏŸ ‰pX
À ÂŸ ‰ÏÀ‰ﬂˆÀ
¨¯«‡ ÁUÊŸ iœ ÂÃ ÷ÓŒgŒÏÃ ‡TJ
Æ‰À ·ÀlŸ‰Ã ˙U»ˆ ÔÈN˙Ÿ‰œÂŸ ‰‡ÀT
¨Ì«¯ÓÀ ‡·ÀˆŸ ÏkÀ «Ï ÌÈœ ˙«
Ÿ Á·Ã÷Œ
‡«Æ÷C›w‰Ã ÈpÕ Ù
Ã ÂŸ ˙«iÁÃÂŸ ÌÈÙT
œ ◊Ÿ ¨‰lH
À ‚»Ÿ ˙W‡ŒÙŸzœ
זכות ומישור :צדק ויושר .מושלים :השמש והירח נבראו "למשול" ביום ובלילה ]בראשית א ,טז-יח[ .מפיקים :מקרינים.
קונם :בוראם .לזכר :לשם .ראה :ראה לנכון ,רצה .ואופני הקדש :האופנים שבמרכבת ה' ]יחזקאל א ,יט[.

אל אדון :פיוט קצוב בן כ"ב טורים ובו אקרוסטיכון אלפביתי .נושאו הוא בריאת המאורות והשבח
שמשבחים כל צבא השמים את ה' .על פי צורתו הספרותית  -ובעיקר בשל העדר חריזה ורמיזות אל
המדרשים  -נראה שהפיוט הוא קדום ,אך שילובו בתפילה ידוע רק מראשית ימי הביניים .בארץ ישראל
בתקופת הגאונים יכול היה החזן לגוון את התפילה ולהחליף את הפיוט "אל אדון" בפיוטים אחרים,
אלפביתיים אף הם ודומים לו בתכניהם.
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¨ÌÈ◊œÚ⁄ nÃ‰Ã ÏkÀÓœ ˙·Ã÷À ¯÷Œ‡⁄ Ï‡ÕÏÀ
Æ«„«·ÎŸ ‡qÕkœ ÏÚÃ ·÷ÃÈÀ ÂŸ ‰lÀÚÃ ˙Ÿœ ÈÚÈœ·œgŸ‰Ã Ì«iaÃ
¨‰Á»
À nŸ‰Ã Ì«ÈÏŸ ‰ËÀÚÀ ˙W‡ŒÙŸzœ
Æ˙aÀgÃ‰Ã Ì«ÈÏŸ ‡TJ ‚Œ ›Ú
¨ÈÚÈœ·œgŸ‰Ã Ì«È Ï÷Œ Á·Ã÷Œ ¯È÷œ ‰ÊŒ
‡Æ«zÎ
Ÿ ÏÃÓŸ ÏkÀÓœ Ï‡Õ ˙·Ã÷À «a÷Œ
‡«∫¯Ó
Õ ÂŸ ÁÃaÕ÷ÃÓŸ ÈÚÈœ·œgŸ‰Ã Ì«ÈÂŸ
Æ‰Â‰ÈÏÃ ˙«„‰
› ÏŸ ·«Ë ¨˙aÀgÃ‰Ã Ì«ÈÏŸ ¯È÷œ ¯«ÓÊŸ Óœ

תהלים צב ,א-ב

¨ÂÈT»ˆÈŸ ÏkÀ Ï‡ÕÏÀ »ÎY·ÈÀÂœ »¯‡⁄ÙÀÈŸ _ÎÈÀÙœÏŸ
¨Ï›k ¯ˆ«È
Õ _ÏŒÓŒ Ï‡ÕÏÀ »zŸÈœ „«·ÎÀÂŸ ‰lH
À ‚»Ÿ ¯JÈŸ Á·Ã÷Œ
Æ÷CS ˙aÃ÷Ã Ì«ÈaŸ «˙gHO
À aœ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ «nÚÃ ÏŸ ‰Á»
À ÓŸ ÏÈÁœŸ nÃ‰Ã
¨¯‡ÃtÀ˙ŸÈœ »kÕÏŸÓÃ ^YÎŸÊœ ÂŸ ÷cK
¿Ã ˙ŸÈœ ¨»È‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨^ÓŸ÷œ
Æ˙ÁÃzÀÓœ ıW‡À‰À ÏÚÃ ÂŸ ÏÚÃ nÃÓœ ÌÈœ ÓÃgÀaÃ
¨zY
À ˆÃiÀ ÷Œ ¯«‡ ÈV«‡ÓŸ ÏÚÃ ÂŸ ^ÈCÈÀ ‰◊ÕÚ⁄ ÓÃ Á·Ã÷Œ ÏkÀ ÏÚÃ ¨»ÚÈÕ÷«Ó
œ ¨_VaÀ˙Ÿzœ
Æ‰ÏÀqŒ ^»¯‡⁄ÙÀÈŸ ‰nÀ‰Õ

∞

לאל :השבח ]שנזכר בסוף הפיוט "אל אדון"[ הוא שבחו של האל .עטה :עטף ,הלביש .יצוריו :ברואיו .וזכרך :ושמך.

ויום השביעי משבח ואומר :בבית המקדש נהגו הלויים לומר בכל יום מזמור תהלים כ"שיר של יום"
]ראה עמ'  .[266בארץ ישראל של ימי הגאונים נהגו להזכיר בכל יום בברכת "יוצר אור" את מעשי
הבריאה של אותו יום ,וכן לצטט את הפסוק הפותח את "שיר של יום" ,כשהוא נאמר לכאורה מפי היום
עצמו ]בנוסח" :ויום חמישי משבח ואומר הרנינו לאלהים עוזנו" וכן הלאה[ .המנהג נעלם מתפילות
היומיום ,אך שרד בתפילת השבת ,שהיא ארוכה וחגיגית יותר.
תתברך לנצח צורנו וכו' :כאן נפתחת "קדוּשה דיוצר" ,היינו הקדוּשה ]ראה בהרחבה עמ'  [190המשולבת
בתוך ברכת "יוצר אור" .כיוון שהברכה עוסקת בבריאת המאורות בפרט ובצבא השמיים בכלל ,שולבו
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¨ÌÈ÷«„O
œ
‡V«a ¨»ÏÕ‡«‚
⁄ ÂŸ »kÕÏŸÓÃ »V»ˆ ¨ÁˆÃŒ ÏÀ _VaÀ˙Ÿzœ
¨ÌÈ˙Y
œ ÷ÀÓŸ ¯ˆ«È
Õ ¨»kÕÏŸÓÃ ¨„ÚÃ ÏÀ ^ÓŸ÷œ ÁaÃzÃ÷ŸÈœ
¨ÌÏ«Ú
À Ì»¯aŸ ÌÈDÓ«Ú
Ÿ ÌlÀk‹ ÂÈ˙Y
À ÷ÀÓŸ ¯÷Œ‡⁄ÂÃ
À Èœ aŸ ÌÈÚÈœÓœ÷ŸÓ»Ã
Ï«˜aŸ „ÁÃÈÃ ‰‡Y
ÆÌÏ«Ú
À _ÏŒÓ»Œ ÌÈiœ ÁÃ ÌÈ‰¿
œ ‡¤ ÈV·Ÿcœ
¨ÌÈX»¯aŸ ÌlÀk‹ ¨ÌÈ·»‰
œ ‡⁄ ÌlÀk‹

ÔÊÁ

¨ÌÈ÷«„O
œ
ÌlÀk‹ ¨ÌÈX«abœ ÌlÀk‹
ÆÌ«˜
À Ô«ˆY ‰‡Y
À Èœ ·»Ÿ ‰ÓÈÀ‡ÕaŸ ÌÈ◊«Ú
œ ÌlÀÎ‹ÂŸ
¨‰T‰ﬂËÀ·»Ÿ ‰gHO
À aœ Ì‰ÈŒtœ ˙‡Œ ÌÈÁœ˙«t
Ÿ ÌlÀÎ‹ÂŸ
¨‰TÓŸÊœ ·»Ÿ ‰TÈ÷œaŸ
¨ÔÈX‡⁄ÙÀÓ»Ÿ ÔÈÁœaŸ÷ÃÓ»Ÿ ÔÈÎY
œ ·ÀÓ»Ÿ
¨ÔÈÎÈœÏœÓŸÓ»Ã ÔÈ÷È
œ cO
œ Ó»Ã ÔÈˆÈX
œ Ú⁄ Ó»Ã
¨Ï«„bÀ ‰Ã _ÏŒnŒ‰Ã ¨Ï‡Õ‰À Ì÷Õ ˙‡Œ
Æ‡»‰ ÷«„J ¨‡T«p‰ÃÂŸ ¯«abœ ‰Ã
¨‰fŒ Óœ ‰ÊŒ ÌÈœ ÓÃ÷À ˙»ÎÏŸÓÃ Ï› Ú Ì‰ÈŒÏÕÚ⁄ ÌÈÏœaK
Ÿ ÓŸ ÌlÀÎ‹ÂŸ

ÔÊÁ

¨‰ÊŒ ÏÀ ‰ÊŒ ˙»÷Y ‰·À‰⁄‡ÃaŸ ÌÈœ ˙«
Ÿ ÂŸ
¨‰ÓÈÀÚœ Ÿ ·»œ ‰T»¯·Ÿ ‰ÙÀ◊ÀaŸ ¨Á»¯
Ã ˙ÁÃÃ aŸ ÌTˆ«È
Ÿ ÏŸ ÷ÈcO
œ ‰ÃÏŸ
... מקבלים. טהורים, ברים: ברורים. בשמים ממעל: ברום עולם. המלאכים: משרתים. כינוי למלאכים:קדושים
 בשפה ברורה. בעונג: בנחת רוח. מכבדים זה את זה בזכות להיות הראשון שיקבל עול מלכות שמים:רשות זה לזה
. בשפה צחה ובקול נעים:ובנעימה

 הקדוּשה נאמרה בתוך ברכה זו בארץ ישראל רק.בה גם דברי התהילה שהם אומרים יום יום לבוראם
 בנוסחה של. וכך נתקבל בכל מקום, אך בבבל היא הועברה גם אל התפילה היומיומית,ביום השבת
 גיבורים"[ והיא משופעת בחזרות, ברורים,הקדושה נותר שריד לפיוט אלפביתי קדום ]"אהובים
.המעצימות את חגיגיות המעמד
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∫‰‡Y
‡«À Èœ aŸ ÌÈXÓ
Ÿ ÂŸ ¨‰ÓÈÀ‡ÕaŸ ÌÈ«Ú
œ „ÁÀ‡ŒkŸ ÌlÀk‹ ‰gHO
À
˜ÔÊÁÂ Ï‰

¨˙«‡·ÀˆŸ ‰Â‰È ÷«„J ÷«„J ÷«„J

ישעיה ו ,ג

Æ«„«·kŸ ıW‡À‰À ÏÎÀ ‡¿ÓŸ
ÔÊÁ

‡«÷C›w‰Ã ˙«iÁÃÂŸ ÌÈpœ Ù
Ã ‰ÀÂŸ
¨ÌÈÙT
œ ◊Ÿ ˙nÃÚ‹ÏŸ ÌÈ‡œrŸÃ ˙ŸÓœ Ï«„bÀ ÷ÚU
Ã aŸ
‡«∫ÌÈXÓ
Ÿ ÂŸ ÌÈÁœaŸ÷ÃÓŸ Ì˙ÀnÀÚ‹ÏŸ

˜ÔÊÁÂ Ï‰

Æ«Ó«˜nŸÓœ ‰Â‰È „«·kŸ _»¯aÀ

יחזקאל ג ,יב

¨»zÕÈœ ˙«ÓÈÚœ Ÿ _»¯aÀ Ï‡ÕÏÀ
‡¨»ÚÈÓœ÷ŸÈÃ ˙«ÁaÀ÷Ÿ˙œÂŸ »¯Ó
Õ ›È ˙«¯ÈÓœÊŸ ÌiK
À ÂŸ ÈÁÃ Ï‡Õ _ÏŒnŒÏÃ
¨÷«„JÂŸ Ì«¯ÓÀ «c·ÃÏŸ ‡»‰ Èkœ
¨˙«ÓÁÀÏŸÓœ ÏÚÃ aÃ ¨˙«÷@Á⁄ ‰◊«Ú
Œ ¨˙«¯»·bŸ ÏÚ«t
Õ
Ã
¨˙«‡»ÙY ‡V«a ¨˙«Ú»÷ÈŸ ÁÈ
Ã ÓœˆŸÓÃ ¨˙«˜@ˆŸ ÚV«Ê
¨˙«‡ÏÀÙŸpœ ‰Ã Ô«„‡⁄ ¨˙«l‰œ˙Ÿ ‡T«
∫¯»Ó‡ÀkÀ ¨˙È÷‡V
œ ·Ÿ ‰◊ÕÚ⁄ ÓÃ „ÈÓœzÀ Ì«È ÏÎÀaŸ «·»ËaŸ ÷cÕ ÁÃÓŸ‰Ã
ÔÊÁ

Æ«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ ¨ÌÈÏI
œ bŸ ÌÈX«‡ ‰◊Õ›ÚÏŸ

תהלים קלו ,ז

‡«¯ Æ«¯«‡ÏŸ ‰T‰ÕÓŸaœ »lÀÎ‹ ‰kŒÊŸ œ ÂŸ ¯È‡œzÀ Ô«iˆœ ÏÚÃ ÷@ÁÀ
Æ˙«¯«‡nŸ‰Ã ¯ˆ«È
Õ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

קדשה :ראה עמ'  .190מתנשאים לעמת שרפים :עולים ממקומם אל מול השרפים .מרום :שוכן במרום ,תקיף ושליט.
עושה חדשות :יוצר דברים חדשים .זורע צדקות :גומל חסדים .נורא תהלות :כל השומע את תהילתו מתמלא
בייראתו .המחדש וכו' :בטובו הוא מקיים את העולם ,כאילו בראו בכל יום מחדש .אור חדש :אור הגאולה.

אור חדש :בסופה של ברכת "יוצר אור" ,העוסקת באור הפיסי ,אור הבריאה ,שולבה מאז ימי הגאונים
בקשה משיחית שעניינה אור הגאולה ,שהוא רוחני בטיבו .רב סעדיה גאון ]במחצית הראשונה של
המאה העשירית[ התנגד בחריפות לאמירת משפט זה ,כיוון שראה אותו חורג מנושאה של הברכה] .את
דעתו קיבל הרמב"ם ובעקבותיו נוסח התפילה של עדות המזרח[.
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·¯“‰·‰‡” ˙Î
ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ÈÙÏ ‰ÈÈ˘‰ ‰Î¯·‰
ÆÏ‡Ó˘ „È· Ô‰· ÊÂÁ‡ÏÂ ˙ÈÏË·˘ ˙ÂÈˆÈˆ‰ Ú·¯‡ ˙‡ ÛÂÒ‡Ï ÌÈ‚‰Â ‰Î¯·‰ ÌÂÈÒ ˙‡¯˜Ï

¿¨»È‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨»zÀ·Ÿ‰Ã‡⁄ ÌÏ«Ú
À ˙·Ã‰⁄‡Ã
„«¨»kÕÏŸÓÃ »È·œ‡À ¨»ÈÏÕÚÀ zÀÏŸÓÃÁÀ ‰T˙ÈÕÂœ ‰Ï
À ‚Ÿ ‰ÏÀÓŸÁŒ
·«˙¨^·Ÿ »ÁËŸaÀ÷Œ »È
Õ ‡⁄ ¯»·Ú⁄ ·»Ã Ï«„bÀ ‰Ã ^ÓŸ÷œ ¯»·Ú⁄ aÃ
¨ÌÏÕ÷À ··ÀÏÕaŸ ^«ˆY
Ÿ
˙«◊Ú⁄ ÏÃ ÌÈiœ ÁÃ ÈwÕÁ‹ ÌBnŸÏÃzŸÂÃ
Æ»BnŸÏÃ˙»Ÿ »pÕ ÁÀzŸ ÔkÕ
¨ÌÁU
Õ ÓŸ‰Ã ¨ÔÓÀÁU
⁄ ‰À ·‡À ¨»È·œ‡À
¨ÏÈkœ◊Ÿ‰ÃÏ»Ÿ ÔÈ·œ‰ÀÏŸ ‰ÈÀaœ »aÕÏœaŸ Ô˙ÕÂŸ »ÈÏÕÚÀ ‡À ÌÁU
Œ
ÌiK
»Õ Ï
»Ÿ ˙«◊Ú⁄ ÏÃÂŸ ¯›Ó÷ŸÏœ ¨„nÕÏÃÏ
Ÿ „›ÓÏŸÏœ ¨ÚÃ ›Ó÷ŸÏœ
Æ‰·À‰⁄‡ÃaŸ ^˙T«z
Œ
„»ÓÏŸ˙Ã ÈV·Ÿcœ ÏkÀ ˙‡Œ

∞

תחננו :תרחם עלינו .דברי תלמוד תורתך :הדברים הנובעים מלימוד התורה.

ברכת "אהבה" :בניגוד לברכת "יוצר אור" שהיא אוניברסאלית באופיה ומדברת על ה' בעיקר בגוף
שלישי ,הברכה שלפני קריאת שמע עוסקת במוטיבים לאומיים מובהקים והיא פונה אל ה' בגוף שני.
נושאיה של הברכה הם אהבת ה' את האדם ,זכות אבות ,מתן תורה ולימודה ]ובמקורות היא קרויה גם
"ברכת התורה"[ ,שמירת המצוות ,ארץ ישראל ,בחירת עם ישראל ,קיבוץ גלויות והגאולה .נושאים אלה
חוזרים גם בפרשיות קריאת שמע ,ואפשר להצביע גם על קשרים לשוניים אמיצים ביניהן ובין הברכה.
מכאן שברכה זו נוסדה מעיקרה כדי לשמש מבוא לקריאת שמע ,והיא שנאמרה  -מן הסתם בניסוח
שונה  -כבר בבית המקדש ]ראה לעיל ,עמ'  .[167בתלמוד הבבלי ]ברכות יא ע"ב[ נחלקו האמוראים
אם לפתוח את הברכה ב"אהבה רבה" או ב"אהבת עולם" ,ובמנהגים השונים של עדות ישראל נמצא
את שני מטבעות הלשון .בין כך ובין כך ,פתיחת הברכה וחתימתה ,המדגישות את אהבת ה' את האדם,
משלימות יפה את ראשית קריאת שמע ,המדברת באהבת האדם את ה'.
ארבע הציציות :המנהג לאחוז בארבע הציציות ]החל ב"והבא עלינו ברכה ושלום" ועד לאמצע הברכה
שלאחר קריאת שמע[ ,וכן לנשקן ,להעבירן על העיניים או להביט בהן במהלך קריאת שמע ,מקורו
בתורת הקבלה ובסודותיה.
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¨^È˙«ŒˆŸÓœaŸ »aÕÏœ ˜aA
Õ ÂŸ ^˙T«˙
Œ
aŸ »ÈÈÕÚÕ ¯‡Õ‰ÀÂŸ
¨^ÓŒ÷Ÿ ˙‡Œ ‰‡Y
À Èœ Ï»
Ÿ ‰·À‰⁄‡ÃÏŸ »·Õ·ÀÏŸ „ÁÕÈÃ ÂŸ
Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Ï÷ÕkÀœ ‡¿ÂŸ ÌÏÕkÀœ ‡¿ÂŸ ÷«·Õ ‡¿ ÔÚÃ ÓÃÏŸ
¨»ÁŸËÀaÀ ‡T«p‰ÃÂŸ ¯«abœ ‰Ã Ï«„bÀ ‰Ã ^÷EJ
Ÿ
Ì÷Õ·Ÿ Èkœ
Æ^˙ŒÚ»÷È
À aœ ‰ÁÀÓŸ◊Ÿœ ÂŸ ‰ÏÈÀ‚œ À
Æ„ÚŒ ÂÀ ‰ÏÀÒŒ ÁˆÃŒ »»·ÊŸ ÚÃ ÈÃ Ï‡Ã ÌÈaU
œ ‰À ^ÈCÒÀÁ⁄ÂÃ ¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨^ÈÓŒÁU
⁄ ÂŸ
¨ıW‡À‰À ÏkÀ ˙«ÙŸ kÃ ÚaY
Ã ‡ÃÓÕ ‰T‰ÕÓŸ Ì«Ï÷ÀÂŸ ‰ÎT
À aŸ »ÈÏÕÚÀ ‡·Õ‰ÀÂŸ ¯‰ÕÓÃ
Æ»ˆY
Õ ‡ÃÏŸ ˙»iÓœÓ«˜
Ÿ ‰T‰ÕÓŸ »ÎÈÕÏ«˙
œ ÂŸ »V‡eÀ ˆÃ ÏÚÃ ÓÕ »lÕÚ‹ ¯·›÷»
Ÿ
¨Ô«÷ÏÀÂŸ ÌÚÃ ÏkÀÓœ zY
À ÁÃ·À »·»À ¨‰zÀ‡À ˙«Ú»÷ÈŸ ÏÚ«t
Õ Ï‡Õ Èkœ

ÔÊÁ

¨‰·À‰⁄‡ÃaŸ ˙ÓŒ‡¤aŒ ‰ÏÀÒŒ Ï«„bÀ ‰Ã ^ÓŸ÷œÏŸ »kÕÏŸÓÃ »zÀ·UL
Ÿ ÂŸ
Æ^ÓŒ÷Ÿ ˙‡Œ ‰·À‰⁄‡ÃÏ»
Ÿ ¨‰·À‰⁄‡ÃaŸ ^EÁŒÈÃ Ï»Ÿ ^ÏŸ ˙«„«‰ÏŸ
Æ‰·À‰⁄‡ÃaŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ «nÚÃ aŸ ¯Á«a
Õ ‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ˙ÂÈ˘¯Ù
ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ Ï˘ ‰Â˘‡¯‰ ‰˘¯Ù‰
Æ“„Á‡” ˙¯ÈÓ‡· ÍÈ¯‡‰Ï ‚Â‰ ÔÎÂ ¨“Ï‡¯˘È ÚÓ˘” ˜ÂÒÙ‰ ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú˘· ÌÈÈÈÚ‰ ˙‡ ÔÈÓÈ „È· ˙ÂÒÎÏ ÌÈ‚‰Â
ט- ד,דברים ו

∫„ÁÀ‡Œ ‰Â‰È »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÚÓÃ÷Ÿ

∫ÂÈ„ÁÈ ÌÈ¯ÓÂ‡ ÔÊÁ‰Â Ï‰˜‰

Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ «˙»ÎÏŸÓÃ „«·kŸ Ì÷Õ _»¯aÀ

∫˘ÁÏ· ÌÈ¯ÓÂ‡Â

 להכריז ]בקריאת: וליחדך. עם: לשון. בגאון, בקומה זקופה: קוממיות. כוון את מחשבותינו ורגשותינו:ויחד לבבנו
."שמע ישראל"[ על היותך אל אחד ויחיד

 כיסוי העיניים.[ ומנהג זה מוכר כבר מתקופת התנאים ]תלמוד בבלי ברכות יג ע"ב:כיסוי העיניים
 וההארכה באמירת "אחד" נותנת להם שהות כדי לעמוד,מסייע למתפללים לרכז את כל כוחות הנפש
.על מלוא משמעותה של ההכרזה שהם מכריזים
 הפסוק הפותח את הפרשה הראשונה של קריאת שמע זכה למעמד מיוחד במחשבת:שמע ישראל
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¿»È‰ÀÂŸ ∫^C›‡ÓŸ ÏÎÀ·»Ÿ ^÷ŸÙŸÃ ÏÎÀ·»Ÿ ^·Ÿ·ÀÏŸ ÏÎÀaŸ ¨^È‰
Œ ‡¤ ‰Â‰È ˙‡Õ zÀ·Ÿ‰Ã‡ÀÂŸ
zY
À aD
Ã ÂŸ ^ÈŒ ·ÀÏŸ ÌzÀŸ pÃ ÷œÂŸ ∫^·Œ·ÀÏŸ ÏÚÃ Ì«i‰Ã ^eŸ ˆÃÓŸ ÈÎœ›‡À ¯÷Œ‡⁄ ‰lŒ‡Õ‰À ÌÈX·ÀcŸ ‰Ã
˙«‡ÏŸ ÌzY
»À ÷O
˜»Ã ∫^Ó
Œ ·»Ÿ ^aŸÎŸ÷À·»Ÿ _WcŒ ·Ã ^zŸÎŸÏŒ·»Ÿ ^˙ÈŒ·ÕaŸ ^zŸ·Ÿ÷œaŸ ¨ÌaÀ
∫^ÈWÚÀ ÷Ÿ·»œ ^˙ÈŒaÕ ˙«ÊÊ‹ÓŸ ÏÚÃ ÌzÀ·Ÿ˙ÃÎ»Ÿ ∫^ÈÈŒÚÕ ÔÈaÕ ˙Ù›ËÀ›ËÏŸ »È‰ÀÂŸ ¨^CÈÀ ÏÚÃ
ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ Ï˘ ‰ÈÈ˘‰ ‰˘¯Ù‰

ÌÎŒ˙Ÿ‡Œ ‰eŒ ˆÃÓŸ ÈÎœ›‡À ¯÷Œ‡⁄ È˙ÃÂ³ˆŸÓœ Ï‡Œ »ÚÓŸ÷Ÿzœ ÚÃ ›Ó÷À Ì‡œ ‰ÈÀ ‰ÀÂŸ

דברים יא ,יג-כא

Õ ‡¤ ‰Â‰È ˙‡Œ ‰·À‰⁄‡ÃÏŸ ¨Ì«i‰Ã
¿Èzœ˙ÃÀ ÂŸ ∫ÌÎŒ÷ŸÙŸÃ ÏÎÀ·»Ÿ ÌÎŒ·Ÿ·ÃÏŸ ÏÎÀaŸ «„·ŸÚÀ Ï»Ÿ ÌÎÈŒ‰
Èzœ˙ÃÀ ÂŸ ∫^W‰ÀˆŸÈœ ÂŸ ^÷]È
Ÿ ˙œÂŸ ^Œ ‚E
À zÀÙŸÒÃ‡ÀÂŸ ¨÷«˜ÏŸÓ»Ã ‰W«È «zÚœ aŸ ÌÎŒˆY
Ÿ ‡Ã ¯ËÃÓŸ
¨ÌÎŒ·Ÿ·ÃÏŸ ‰zŒÙŸÈœ ÔtŒ ÌÎŒÏÀ »¯ÓŸgÀ‰œ ∫zÀÚŸ ·À◊ÀÂŸ zÀÏŸÎÃ‡ÀÂŸ ¨^zŒÓŸ‰Œ·ŸÏœ ^E◊ÀaŸ ·◊ŒÚÕ

∞ מאדך :כוחך ויכולתך .לאות על ידך  ...לטטפת בין עיניך :ומפסוק זה למדו חז"ל את מצוות תפילין של יד ושל
ראש] .ובתפילין אכן מצויה בין השאר גם פרשת "שמע ישראל" [.מזזות ביתך :המזוזות הן בעיקרן שתי הקורות
שבצידי הדלת ,אך עם הזמן נתייחד השם "מזוזה" לחפץ מיוחד המוצמד לקורה הימנית של הכניסה לבית ולכל חדר
בתוכו .במזוזה מצוי קלף ועליו בין השאר פרשת "שמע ישראל".
∞ יורה ומלקוש :החל בגשם הראשון של השנה וכלה באחרון .תירשך ויצהרך :יינך ושמנך.

ישראל ובתולדותיו ,כהצהרת אמונה מוחלטת ,קבלת עול מלכות שמים .פעמים רבות נתקשרו לפסוק
זה הרעיון של קידוש השם בעולם והנכונות למות על קיום יסודות היהדות ,ובכך הוסיפו רבות לעוצמתה
של ההכרזה "שמע ישראל" .המסורת על ר' עקיבא שהוצא להורג בידי הרומאים ויצאה נשמתו באמירת
"שמע ישראל" ]תלמוד בבלי ,ברכות סא ע"ב[ ,היא ביטוי אחד מרבים למעמדו המיוחד של פסוק זה.
]האותיות הגדולות שבפסוק מצויות גם בספר התורה ונאמרו עליהן מדרשים רבים ,כגון שהן יוצרות
את המילה ֵ
"עד" ואמירת הפסוק היא עדות ליחידוּת ה'[.
ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד :בימים קדומים נהגו שרק אחד מן הציבור הכריז "שמע ישראל",
ועל הכרזה זו השיב הציבור ב"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד" ,כפי שמקובל היה להשיב על כל
הזכרה של שם ה' ]משנה יומא ד ,א; תלמוד בבלי ,פסחים נו ע"א[ .עם הזמן נקבע שכל מתפלל ומתפלל
אומר "שמע ישראל" ,וכך נעשה המענה למיותר ועל כן הוא נאמר רק בלחש.
והיה אם שמע תשמעו וכו' :תורת השכר והעונש היא מעקרונות היסוד של היהדות .בפרשה זו נתבעים
הפרט והכלל לציות מלא למצוות ה' ,ובשכר זה יזכו לשבת על אדמתם בשלום ואף להנות מפריה.
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ÌÎŒaÀ ‰Â‰È Û‡Ã ‰TÁÀÂŸ ∫Ì‰ŒÏÀ Ì˙ÈŒÂœ Á⁄zÃ÷Ÿ‰œÂŸ ÌÈXÁÕ‡⁄ ÌÈ‰¿
œ ‡¤ ÌzE
Œ ·ÃÚ⁄ ÂÃ ÌzY
Œ ÒÃÂŸ
À ÈŸ ˙‡Œ ÔzÕ˙œ ‡¿ ‰Ó@
À ‡⁄‰ÀÂŸ ¯ËÀÓÀ ‰ÈŒ ‰ŸÈœ ‡¿ÂŸ ÌÈœ ÓÃgÀ‰Ã ˙‡Œ ¯ˆÃÚÀ ÂŸ
ÌzE
Œ ·Ã‡⁄ÂÃ ¨dÏ»·
‰lŒ‡Õ ÈU·ÀcŸ ˙‡Œ ÌzŒÓŸ◊ÃÂŸ ∫ÌÎŒÏÀ Ô˙Õ› ‰Â‰È ¯÷Œ‡⁄ ‰·À›h‰Ã ıW‡À‰À ÏÚÃ ÓÕ ‰T‰ÕÓŸ
ÔÈaÕ ˙Ù›Ë«Ë
À ÏŸ »È‰ÀÂŸ ÌÎE
Œ ÈŒ ÏÚÃ ˙«‡ÏŸ Ì˙À›‡ ÌzY
Œ ÷O»
Ã ¨ÌÎŒ÷ŸÙŸÃ ÏÚÃ ÂŸ ÌÎŒ·Ÿ·ÃÏŸ ÏÚÃ
^zŸÎŸÏŒ·»Ÿ ^˙ÈŒ·ÕaŸ ^zŸ·Ÿ÷œaŸ ¨ÌaÀ ¯aA
Õ ÏŸ ÌÎÈŒÕ aŸ ˙‡Œ Ì˙À›‡ ÌzE
Œ nÃÏœÂŸ ∫ÌÎÈŒÈÕÚÕ
»aYÈœ ÔÚÃ ÓÃÏŸ ∫^ÈWÚÀ ÷Ÿ·»œ ^˙ÈŒaÕ ˙«Ê»ÊÓŸ ÏÚÃ ÌzÀ·Ÿ˙ÃÎ»Ÿ ∫^Ó»˜
Œ ·»Ÿ ^aŸÎŸ÷À·»Ÿ _WcŒ ·Ã
¨Ì‰ŒÏÀ ˙˙ÕÏÀ ÌÎÈŒ˙Õ·›‡⁄ÏÃ ‰Â‰È ÚaÃ÷Ÿœ ¯÷Œ‡⁄ ‰Ó@
À ‡⁄‰À ÏÚÃ ÌÎÈŒÕ ·Ÿ ÈÓÈÕÂœ ÌÎÈŒÓÕÈŸ
∫ıW‡À‰À ÏÚÃ ÌÈœ ÓÃgÀ‰Ã ÈÓÈÕkœ
˙ÈˆÈˆ ˙˘¯Ù ¨ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ Ï˘ ˙È˘ÈÏ˘‰ ‰˘¯Ù‰
“˙ÈˆÈˆ” ‰ÏÈÓ‰ ˙‡ ÌÈ¯ÈÎÊÓ˘ ÌÚÙ ÏÎ Ô˙Â‡ ˜˘ÏÂ ÔÈÓÈ „ÈÏ ˙ÂÈˆÈˆ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÌÈ‚‰Â
Ì˙È‡¯Â” ˙¯ÈÓ‡ ˙Ú˘· ÌÈÈÈÚ‰ ÏÚ ˙ÂÈˆÈˆ‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï ÌÈ‚‰Â ˘ÈÂ Æ‰˘¯Ù‰ ÌÂÈÒ· ÔÎÂ
ÆÚÓ˘ ˙‡È¯˜ È¯Á‡˘ ‰Î¯·‰ ÚˆÓ‡Ï „Ú ÔÈÓÈ „È· ÊÂÁ‡Ï ÌÈÎÈ˘ÓÓ ˙ÂÈˆÈˆ‰ ˙‡ Æ“Â˙Â‡
מא- לז,במדבר טו

zY
À ÓÃ‡ÀÂŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÈÕ aŸ Ï‡Œ ¯aÕcÃ ∫¯›Ó‡lÕ ‰÷Œ›Ó Ï‡Œ ‰Â‰È ¯Ó‡
Œ ›iÂÃ

ÛÀ kÀ‰Ã ˙ˆÈœˆœ ÏÚÃ »˙ŸÀ ÂŸ ¨Ì˙]I
À ÏŸ Ì‰ÈB
Œ ‚Ÿ ·œ ÈÙÕŸ kÃ ÏÚÃ ˙ˆÈœˆœ Ì‰ŒÏÀ »◊ÚÀ ÂŸ Ì‰ŒÏÕ‡⁄
‰Â‰È ˙«ˆŸÓœ ÏkÀ ˙‡Œ ÌzY
Œ ÎÃÊ»Ÿ «˙›‡ Ì˙ÈŒ‡Y»
œ ˙ˆÈœˆœÏŸ ÌÎŒÏÀ ‰ÈÀ ‰ÀÂŸ ∫˙ÏŒÎÕzŸ ÏÈ˙œtŸ
ÌÈœ ›Ê ÌzŒ‡Ã ¯÷Œ‡⁄ ÌÎÈŒÈÕÚÕ ÈVÁ⁄‡ÃÂŸ ÌÎŒ·Ÿ·ÃÏŸ ÈVÁ⁄‡Ã »¯»˙˙À ‡¿ÂŸ ¨Ì˙À›‡ Ì˙ÈŒ◊œÚ⁄ ÂÃ
∫ÌÎÈŒ‰¿‡
Õ ÏÕ ÌÈ÷IO
œ Ì˙ÈŒÈœ ‰ŸÂœ ¨È˙«ÀˆŸÓœ ÏkÀ ˙‡Œ Ì˙ÈŒ◊œÚ⁄ ÂÃ »¯kŸÊŸ zœ ÔÚÃ ÓÃÏŸ ∫Ì‰ÈV
Œ Á⁄‡Ã

 חז"ל ביארו את המילה כמדברת בצרור של ארבעה חוטים: ∞ ציצת. כל עוד העולם קיים:כימי השמים על הארץ
 את חוטי הציצית נהגו לכרוך יחדיו:' ונתנו וכו. קצות: כנפי.שכופלים אותם ומחברים אל נקב המצוי בפינות הבגד
 תחפשו ותבקשו ]מה שהלב והעין: תתורו.[בחוט צמר הצבוע בצבע שהופק מחלזון מיוחד ]שזהותו כבר איננה ברורה
.[חומדים

 לבישת הציצית באה להזכיר לאדם בכל עת את ה' ואת מצוותיו ולשמור אותו מפני:פרשת ציצית
,[ ב, בימים קדומים לא נאמרה פרשה זו בקריאת שמע של ערבית ]משנה ברכות ב.פיתויי העין והלב
.כיוון שהחיוב במצוות ציצית הוא ביום בלבד
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‡¿¨ÌÈ‰
œ ÏÕ ÌÎŒÏÀ ˙«È‰ŸÏœ ÌÈU
‡˙œ ˆŸÓœ ıW‡ŒÓÕ ÌÎŒ˙Ÿ‡Œ È
œ ˆ«‰
¿Õ ¯÷Œ‡⁄ ÌÎÈŒ‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È Èœ ‡⁄
¿Æ˛˙ÓŒ‡¤¸ ∫ÌÎÈŒ‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È Èœ ‡⁄
ÔÈ˙ÓÓ ¨‰‡·‰ ‰Î¯·‰ ˙ÏÈÁ˙·˘ “˙Ó‡” ‰ÏÈÓ‰ ˙‡ ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ ÛÂÒ Ï‡ Û¯ˆÓ ÏÏÙ˙Ó‰
Æ“·ÈˆÈÂ“· ÏÁ‰ ¨‰‡·‰ ‰Î¯·‰ ˙¯ÈÓ‡· ÍÈ˘ÓÓÂ ¨“˙Ó‡ ÌÎÈ‰Ï‡ ’‰” Ì¯ ÏÂ˜· ÊÈ¯ÎÓ ÔÊÁ‰˘ „Ú

·¯“·ÈˆÈÂ ˙Ó‡” ˙Î
ÚÓ˘ ˙‡È¯˜ È¯Á‡˘ ‰Î¯·‰

¨ÌiK
À ÂŸ Ô«ÎÀ ÂŸ ¨·ÈvœÈÃ ÂŸ ˙ÓŒ‡¤
¨·È·œÁÀÂŸ ·»‰‡ÀÂŸ ¨ÔÓÀ‡¤Œ ÂŸ ¯÷ÀÈÀ ÂŸ
¨¯Ècœ ‡ÃÂŸ ‡T«ÂŸ ¨ÌÈÚœ À ÂŸ „ÓÀÁŸŒ ÂŸ
‰ÙŒÈÀ ÂŸ ·«ËÂŸ ¨ÏaR
À Ó»Ÿ ÔwÀ˙‹Ó»Ÿ
Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ »ÈÏÕÚÀ ‰fŒ ‰Ã ¯·ÀcÀ ‰Ã

∞

הדבר הזה :כל הדברים האמורים לעיל בקריאת שמע.

ה' אלהיכם אמת :קישור סופה של קריאת שמע אל הברכה שלאחריה הוא קדום ונזכר כבר בתלמוד
הבבלי ]ברכות יד ע"א[ ,ועיקרו הרצון שלא לחצוץ בין הקריאה לברכות שלאחריה ,ויסודו הלשוני
בדברי ירמיהו" :וה' אלהים אמת" ]י ,י[ .בימי הביניים ספרו מקובלים את המילים שבקריאת שמע
ומצאו שיש בה  245מילים .כיוון שהמספר ] 248רמ"ח[ הוא מספר בעל משמעות ]מניין מצוות עשה
או אברי הגוף[ ביקשו להוסיף עוד שלוש מילים לקריאת שמע ,כדי להעמיד כל מילה בקריאה חשובה
זו מול כל מצוה או אבר .לשם כך חוזר החזן על שלוש מילים בסוף הקריאה וכך מושלם מניינן.
אמת ויציב :בברכה שאחרי קריאת שמע שני חלקים :בראשון ]עד "חק ולא יעבר"[ מאשר המתפלל
את אמיתות כל מה שקרא בקריאת שמע ]ומכאן שם הברכה" ,אמת ויציב" ,הנזכר כבר במשנה ברכות
ב ,ב[ .בחלק השני הוא מודה לה' על גאולת מצרים ,כהמשך להזכרת יציאת מצרים בפרשה השלישית
של קריאת שמע ]ומכאן גם שמה האחר של ברכה זו" :ברכת הגאולה" ]תלמוד בבלי ,ברכות ד ע"ב[[.
שני החלקים מהודקים זה לזה על ידי המילה "אמת" הפותחת הרבה ממשפטיה של ברכה זו ,בשני
חלקיה .העיסוק בגאולת מצרים ,גאולת העבר ,משך אחריו בימי הגאונים ולאחריהם גם בקשות לגאולה
עתידית ]ובעיקר בפיוט הקצר שראשיתו ב"צור ישראל" ,אשר התוסף לתפילה רק בימי הביניים[ ,ובכך
חרגה הברכה מן הנושא הראשוני שלה .מבחינה זו ניתן להקביל ברכה זו אל ברכת "יוצר אור" ,שגם
בה ]ראה עמ'  [172נוספה בקשה משיחית לפני החתימה.
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¨»kÕÏŸÓÃ ÌÏ«Ú
À È‰¿
Õ ‡¤ ¨˙ÓŒ‡¤
¨»ÚÕ ÷ŸÈœ Ô‚Õ ÓÀ ·SÚ⁄ ÈÃ ¯»ˆ
¨Ô«ÎÀ «‡ÒŸÎœÂŸ ÌiK
À «Ó÷»
Ÿ ÌiK
À ‡»‰ ¯IÂÀ ¯IÏŸ
Æ˙ÓŒiK
Œ „ÚÃ ÏÀ «˙»Ó
À ‡¤ÂŒ «˙»ÎÏŸÓ»Ã
¨ÌÈDÓÀÁ¤Œ ÂŸ ÌÈœ ÓÀ‡¤Œ ¨ÌÈÓœiK
À ÂŸ ÌÈÈœ ÁÀ ÂÈT·E»
À
¨ÌÈÓœÏ«Ú
À ÈÓÕÏ«Ú
Ÿ Ï»Ÿ „ÚÃ ÏÀ
¨»ÈÏÕÚÀ ÂŸ »È˙«·
Õ ‡⁄ ÏÚÃ
¨»È˙«¯«c
Õ
ÏÚÃ ÂŸ »ÈÕ aÀ ÏÚÃ
¨^ÈC·ÀÚ⁄ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÚUÊŒ ˙«¯«c ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ
¨ÌÈ«¯
œ Á⁄‡Ã‰À ÏÚÃ ÂŸ ÌÈ«÷‡X
œ
‰À ÏÚÃ
Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ÌiK
À ÂŸ ·«Ë ¯·ÀcÀ
Æ¯·›Ú⁄ ÈÃ ‡¿ÂŸ ˜›Á ¨‰»Ó
À ‡¤ÂŒ ˙ÓŒ‡¤
¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ‡»‰ ‰zÀ‡Ã÷À ˙ÓŒ‡¤
¨»È˙«·
Õ ‡⁄ Ï‡«b
Õ »ÏÕ‡«b
⁄

ÔÊÁ

¨»È˙«·
Õ ‡⁄ _ÏŒÓŒ »kÕÏŸÓÃ
¨»˙ÕÚ»÷
À ÈŸ ¯»ˆ »Vˆ«È
Ÿ

¨^ÓŒ÷Ÿ ‡»‰ ÌÏ«Ú
À ÓÕ »ÏÈÕvœÓ»Ã »B«t
Æ‰ÏÀÒŒ ¨^˙ŒÏ»Ê
À ÌÈ‰¿
œ ‡¤ „«Ú »ÏÀ ÔÈ‡ÕÂŸ
ÌÏ«Ú
À ÓÕ ‡»‰ ‰zÀ‡Ã »È˙«·
Õ ‡⁄ ˙UÊŸ ÚŒ
Æ¯«„ÂÀ ¯«c ÏÎÀaŸ Ì‰ÈV
Œ Á⁄‡Ã Ì‰ÈŒÕ ·ŸÏœÂŸ Ì‰ŒÏÀ ÚÈÃ÷«Ó»
œ
Ô‚Õ ÓÀ
¨^·Œ÷«Ó
À ÌÏ«Ú
À Ì»¯aŸ

 האל המגן עלינו: צור ישועתנו. הדורות שהיו והדורות שיקומו בעתיד: האחרונים... הראשונים. קיים, מבוסס:נכון
. בשמים ממעל: ברום עולם.כסלע איתן ומושיענו
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ÆıW‡À ÈÒÕÙŸ‡Ã „ÚÃ ^˙JE
Ÿ ˆœÂŸ ^ÈËŒtÀ÷ŸÓ»œ
¨^È˙Œ ÂˆŸÓœÏŸ ÚÓÃ÷Ÿiœ ÷Œ ÷È‡œ ÈV÷Ÿ‡Ã ¨˙ÓŒ‡¤
Æ«aÏœ ÏÚÃ ÌÈ◊œÈÀ ^Y·E»
À ^˙T«˙
Ÿ
ÂŸ
¨^nŒÚÃ ÏŸ Ô«„‡À ‡»‰ ‰zÀ‡Ã ¨˙ÓŒ‡¤
ÆÌÈœ ·»À ˙«·‡ÀÏŸ ¨Ì·ÈX
À ·ÈXÏÀ ¯«abœ _ÏŒÓ»Œ
¨Ô«¯Á⁄‡Ã ‡»‰ ‰zÀ‡ÃÂŸ Ô«÷‡X ‡»‰ ‰zÀ‡Ã ¨˙ÓŒ‡¤
ÆÚÈÃ÷«Ó»
œ
Ï‡«b
Õ _ÏŒÓŒ »ÏÀ ÔÈ‡Õ ^ÈCÚÀ ÏŸaÃÓ»œ
¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨»zÀÏŸ‡ÃbŸ ÌÈU
œ ˆŸnœÓœ ¨˙ÓŒ‡¤
¨»˙ÈD
À tŸ ÌÈD·ÀÚ⁄ ˙ÈaÕÓ»œ
¨zÀÏŸ‡ÀbÀ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ^Y«Î·»Ÿ ¨zÀ‚T
Ÿ ‰À Ì‰ÈV«Î
Œ
aŸ ÏkÀ
¨zÀÚK
Ÿ aÀ Ì‰ŒÏÀ Û»Ò ÌÈÃ ÂŸ
¨zY
À ·ÃÚ¤ ‰Œ ÌÈDÈDÈÂœ ¨zÀÚŸ aÃËœ ÌÈDÊÕ ÂŸ
Æ¯˙«
À ‡¿ Ì‰ŒÓÕ „ÁÀ‡Œ ¨Ì‰ÈV
Œ ˆÀ ÌÈœ ÓÃ »qÎÃÈŸ ÂÃ
¨Ï‡ÕÏÀ »ÓÓ«¯
Ÿ ÂŸ ÌÈ·»‰
œ ‡⁄ »ÁaŸ÷œ ˙‡›Ê ÏÚÃ
¨˙«ÁaÀ÷Ÿ˙œÂŸ ˙«¯È÷œ ¨˙«¯ÈÓœÊŸ ÌÈDÈDÈŸ »˙ŸÀ ÂŸ
¨ÌiK
À ÂŸ ÈÁÃ Ï‡Õ ¨_ÏŒnŒÏÃ ˙«‡@«‰ÂŸ ˙«ÎTaŸ
¨‡T«ÂŸ Ï«„bÀ ¨‡rÀœ ÂŸ ÌT
¨Ì«¯ÓÀ ÈBÚ⁄ ÌÈÏœÙÀ÷Ÿ dÈÃaœ‚Ÿ Ó»Ã ıW‡À ÈBÚ⁄ ÌÈ‡œbÕ ÏÈtœ÷ŸÓÃ
¨ÌÈlœcÃ ¯Ê«Ú
Õ ÂŸ ÌÈÂœ À Ú⁄ ‰C«Ù» ¨ÌÈXÈÒœ‡⁄ ‡Èˆ«Ó
œ
ÆÂÈÏÀ‡Õ ÌÚÀ eŸ ÷Ã ˙ÚÕ aŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ «nÚÃ ÏŸ ‰«Ú
Œ ÂŸ

 כינוי לעם: ידידים.[ עושי רע ]כינוי למצרים: זדים. להלחם את מלחמתם: לריב ריבם. קצווי תבל:אפסי ארץ
. צדיקים מעונים ומושפלים: ענוים. מטיל יראה: ונורא. אויביהם: צריהם.ישראל
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¨_T·›Ó»Ÿ ‡»‰ _»¯aÀ ¨ÌÏÀ‡«b
⁄ Ô«ÈÏŸÚŒ Ï‡ÕÏŸ ˙«l‰œzŸ

ÔÊÁ

∫ÌlÀÎ‹ »¯ÓŸ‡ÀÂŸ ‰aU
À ‰ÁÀÓŸ◊œaŸ ‰TÈ÷œ »ÚÀ ^ÏŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÈÕ ·»Ÿ ‰÷Œ›Ó
˜ÔÊÁÂ Ï‰

¨‰Â‰È ¨ÌÏœ‡ÕaÀ ‰ÎÀ›ÓÎÀ ÈÓœ

שמות טו ,יא

¨÷C›waÃ ¯cÀ ‡ŸŒ ‰ÎÀ›ÓkÀ ÈÓœ
Æ‡ÏŒÙŒ ‰◊Õ›Ú ¨˙`‰œ˙Ÿ ‡T«
ÔÊÁ

‡»¨ÌiÀ ‰Ã ˙ÙÃ◊Ÿ ÏÚÃ Ï«„bÀ ‰Ã ^ÓŸ÷œÏŸ ÌÈÏ
@÷œ ‚Ÿ »ÁaŸ÷œ ‰
À Á⁄ ‰TÈ÷œ
∫»¯ÓŸ‡ÀÂŸ »ÎÈÏœÓŸ‰œÂŸ »„«‰ ÌlÀk‹ „ÁÃÈÃ

˜ÔÊÁÂ Ï‰

Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏÀ›ÚÏŸ _¿ÓŸÈœ ‰Â‰È

שמות טו ,יח

‡˙ ÌÈ‡Â ¨Ì¯ ÏÂ˜· ‰˙Â‡ ¯ÓÂ‡ ÔÊÁ‰˘ ‰Ú˘· ˘ÁÏ· ÌÈÏÏÙ˙Ó‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰Î¯·‰ ˙ÓÈ˙Á
Æ“ÔÓ‡” ÂÈ¯Á‡ ÌÈÂÚ
‰„ÈÓÚ

¨Ï‡T
˜»Õ ◊ŸÈœ ˙UÊŸ ÚŒ aŸ ‰Ó
À ¨Ï‡T
ˆ»¯ Õ ◊ŸÈœ

¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÂŸ ‰@»‰ÈŸ ^ÓŒ‡‹Ÿ Îœ ‰BÙ»Ÿ
ÆÏ‡T
Õ ◊ŸÈœ ÷«„O «Ó÷Ÿ ˙«‡·ÀˆŸ ‰Â‰È »ÏÕ‡⁄›b ∫¯ÓÃ‡¤Œ ÂŸ

ישעיה מז ,ד

ÆÏ‡T
Õ ◊ŸÈœ Ï‡ÃbÀ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

ענו שירה :זימרו .נורא תהלת :כל השומע את תהילתו מתמלא בייראתו .צור ישראל :אלהי ישראל ומגנו ]על
פי ישעיה ל ,כט[ .בעזרת :לעזרת .כנאמך :כמו שאמרת ]בפסוק שיצוטט מיד בהמשך[.

גאל ישראל :חתימת הברכה היא בלשון עבר ]ולא כמקובל בברכות ,שם נמצא לשון הווה כגון "רופא
חולים" או "מחיה המתים"[ ,ויש בזה כדי להדגיש שעיקרה של הברכה הוא התודה על גאולת מצרים.
גם ציטוטי פסוקים משירת הים ,שנאמרה על ידי משה ובני ישראל לאחר מעבר ים סוף ]ראה עמ' ,[158
מבליטים את המבט שמפנה ברכה זו אל העבר .גאולת העתיד תיזכר מייד להלן ,בראשית תפילת
העמידה ]"ומביא גואל לבני בניהם"[ .אמירת חתימת הברכה בלחש בידי כל מתפלל ,בשעה שהחזן
אומר אותה בקול רם ,באה למנוע את הצורך לענות "אמן" אחרי החזן וכך לחצוץ בין קריאת שמע
והעמידה .דבר זה נקבע כבר בתלמוד הבבלי ]ברכות ט ע"ב[ ,המשבח מי ש"סומך גאולה לתפילה" ,היינו
מי שאומר את ברכת הגאולה ואת תפילת העמידה ברצף .מטעם זה גם אין אומרים קדיש לאחר קריאת
שמע ,שלא כבמעברים בין שאר יחידותיה של תפילת שחרית.
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˘ÁÏ· ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙
‡Â·Ó ˜ÂÒÙ
ÍÂ˙ ¨‰ÓÈ„˜ ˙ÂË˜ ˙ÂÚÈÒÙ ˘ÂÏ˘ Ô‰È¯Á‡ÏÂ ˙È¯ÂÁ‡ ˙ÂË˜ ˙ÂÚÈÒÙ ˘ÂÏ˘ ÚÂÒÙÏ ÌÈ‚‰Â
∫˘ÁÏ· ‡·‰ ˜ÂÒÙ‰ ˙¯ÈÓ‡
 יז,תהלים נא

∫^˙ŒlÀ‰œzŸ „Èbœ ÈÃ ÈÙ»œ ÁzÀÙŸzœ È˙ÃÙÀ◊Ÿ ¨ÈI
À ‡⁄

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

˙ÂÂ˘‡¯ ˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ˘
˙Â·‡ ˙Î¯· ˛‡¸

¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

‰„È˜

¨·SÚ⁄ ÈÃ È‰¿‡
Õ ÂÕ ¨˜ÁÀˆŸÈœ È‰¿
Õ ‡¤ ¨Ì‰T
À ·Ÿ‡Ã È‰¿
Õ ‡¤
¨Ô«ÈÏŸÚŒ Ï‡Õ ¨‡T«p‰ÃÂŸ ¯«abœ ‰Ã Ï«„bÀ ‰Ã Ï‡Õ‰À
¨Ï›k‰Ã ‰«˜
Õ ¨ÌÈ·«Ë
œ ÌÈDÒÀÁ⁄ ÏÓ«b
Õ
Æ‰·À‰⁄‡ÃaŸ «Ó÷Ÿ ÔÚÃ ÓÃÏŸ Ì‰ÈŒÕ ·Ÿ ÈÕ ·ŸÏœ Ï‡«‚
Õ ‡È·œÓ»Õ ˙«·‡À ÈBÒŸÁÃ ¯Î«Ê
Õ ÂŸ
∫˛ÏÈ‚¯Î ‰ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ — ÁÎ˘˘ ÈÓÂ¸ ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â˘ ˙·˘·

ÆÌÈiœ ÁÃ ÌÈ‰¿
œ ‡¤ ^Ÿ ÚÃ ÓÃÏŸ ÌÈiœ ÁÃ‰Ã ¯ÙŒÒÕaŸ »·Õ˙ŸÎÀÂŸ ¨ÌÈiœ ÁÃaÃ ıÙÕÁÀ _ÏŒÓŒ ¨ÌÈiœ ÁÃÏŸ »VÎŸÊÀ

ÆÔ‚Õ Ó»À ÚÈÃ÷«Ó»
œ
¯Ê«Ú
Õ _ÏŒÓŒ
ÆÌ‰T
À ·Ÿ‡Ã Ô‚Õ ÓÀ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

‰„È˜

 על ארבע תפילות. תפילת העמידה היא היחידה הרביעית בתפילת שחרית של שבת:תפילת העמידה
 שלוש ראשונות ושלוש אחרונות הזהות: בכל אחת מהן שבע ברכות.76 'העמידה של שבת ראה עמ
 אשר מנוסחת באופן שונה," ברכת "קדושת היום, וכן ברכה אמצעית,לאלו הנאמרות גם בימות החול
 לדיון בברכת "קדושת. ואילך15 ' לדיון וביאור תפילת העמידה ראה עמ.בכל אחת מארבע העמידות
.183 ' עמ,היום" של שחרית של שבת ראה להלן
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˙Â¯Â·‚ ˙Î¯· ˛·¸

¨ÚÈÃ÷«‰
œ ÏŸ ·U ¨‰zÀ‡Ã ÌÈ˙œÓÕ ‰iÕ ÁÃÓŸ ¨ÈI
À ‡⁄ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ¯«abœ ‰zÀ‡Ã
Ì÷ŒbŒ ‰Ã „ÈX«Ó» Á»¯
Ã ‰À ·ÈgœÓÃ

∫ÌÈ¯Ó Â‡ Û¯Â Á·

ÏhÀ‰Ã „ÈX«Ó ∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ıÈ˜·

¨ÌÈaU
œ ÌÈÓœÁU
⁄ aŸ ÌÈ˙œÓÕ ‰iÕ ÁÃÓŸ ¨„ÒŒÁŒaŸ ÌÈiœ ÁÃ ÏkÕÏŸÎÃÓŸ
¨ÌÈX»Ò‡⁄ ¯ÈzœÓ»Ã ¨ÌÈÏ«Á
œ ‡Ù«¯
Õ ÂŸ ¨ÌÈÏœÙ«
Ÿ _Ó«Ò
Õ
Æ¯ÙÀÚÀ ÈÕ ÷È
Õ Ïœ «˙»Ó
À ‡¤ ÌiK
Õ Ó»Ÿ
¨_ÏÀ ‰Ó«c
Œ ÈÓ»œ ˙«¯»·bŸ ÏÚÃ aÃ ^«ÓÎÀ ÈÓœ
Æ‰Ú»÷
À ÈŸ ÁÈ
Ã ÓœˆŸÓ»Ã ‰iŒ ÁÃÓ»Ÿ ˙ÈÓœÓÕ _ÏŒÓŒ
∫˛ÏÈ‚¯Î ‰ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ — ÁÎ˘˘ ÈÓÂ¸ ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â˘ ˙·˘·

ÆÌÈÓœÁU
⁄ aŸ ÌÈiœ ÁÃÏŸ ÂÈT»ˆÈŸ ¯Î«Ê
Õ ¨ÔÓÀÁU
⁄ ‰À ·‡À ^«ÓÎÀ ÈÓœ

ÆÌÈ˙œÓÕ ˙«ÈÁ⁄‰ÃÏŸ ‰zÀ‡Ã ÔÓÀ‡¤Œ ÂŸ
ÆÌÈ˙œnÕ‰Ã ‰iÕ ÁÃÓŸ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
ß‰ ˙˘Â„˜ ˙Î¯· ˛‚¸

¨‰ÏÀqŒ ^»ÏÏŸ‰ÃÈŸ Ì«È ÏÎÀaŸ ÌÈ÷«„O»
œ
¨÷«„J ^ÓŸ÷œÂŸ ÷«„J ‰zÀ‡Ã
Æ‰zÀ‡À ÷«„JÂŸ Ï«„bÀ _ÏŒÓŒ Ï‡Õ Èkœ
Æ÷«„wÀ‰Ã Ï‡Õ‰À ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
˙‡ ÏÈÁ˙È — ÔÎ ‰˘Ú ‡ÏÂ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ¸ ‰Ê ÁÒÂ· ‰Î¯·‰ ˙‡ ÌÈÓ˙ÂÁ ‰·Â˘ ˙·˘·
∫˛‰˙È˘‡¯Ó ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙

Æ÷«„wÀ‰Ã _ÏŒnŒ‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
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¸„˛ ·¯ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ ˙Î

¨«l ˙‡TJ
À
ÔÓÀ‡¤Œ „·ŒÚŒ Èkœ ¨«˜ÏŸÁŒ ˙Ã zŸÓÃaŸ ‰÷Œ›Ó ÁÓÃ◊ŸÈœ
¨ÈÈÃÒœ ¯‰Ã ÏÚÃ ^ÈŒ ÙÀÏŸ «„ÓŸÚÀ aŸ ¨«l zÀ˙ÃÀ «÷‡]aŸ ˙W‡ŒÙŸzœ ÏÈÏœkŸ
»÷ ¨˙aÀ÷Ã ˙UÈÓœ÷Ÿ Ì‰ŒaÀ ·»˙ÎÀÂŸ ¨«„ÈÀ aŸ „ÈX«‰ ÌÈœ ·À‡⁄ ˙«Á»Ï ÈÕ
Ÿ
˙«∫^˙T
Œ
aŸ ·»˙kÀ ÔÎÕÂŸ
¨˙aÀgÃ‰Ã ˙‡Œ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÈÕ ·Ÿ »¯ÓŸ÷ÀÂŸ

שמות טז-יז

∫ÌÏ«Ú
À ˙ÈXaŸ Ì˙]I
À ÏŸ ˙aÀgÃ‰Ã ˙‡Œ ˙«◊Ú⁄ ÏÃ
¨ÌÏÀ›ÚÏŸ ‡Â‰œ ˙«‡ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÈÕ aŸ ÔÈ·»Õ ÈÈœaÕ
ıW‡À‰À ˙‡ŒÂŸ ÌÈœ ÓÃgÀ‰Ã ˙‡Œ ‰Â‰È ‰◊ÀÚÀ ÌÈÓœÈÀ ˙÷Œ÷Õ Èkœ
∫÷ÙÃpÀ iœ ÂÃ ˙·Ã÷À ÈÚÈœ·œgŸ‰Ã Ì«i·»Ã
‚«¨˙«ˆT‡⁄‰À ÈÈ
¿Õ ÏŸ ¨»È‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨«z˙ÃŸ ‡¿ÂŸ
∞ ישמח משה וכו' :משה שמח על שנפל בגורלו להיקרא "עבד נאמן" ]וכינוי זה על פי במדבר יב ,ז[ .כליל תפארת:
כתר הדוּר ]והוא סמל של כבוד[ .אות :סימן ]הברית[ .וינפש :פסק ממלאכתו .ולא נתתו :את יום השבת .גויי

ברכת קדושת היום :נושאיה המרכזיים של ברכת קדושת היום בתפילת שחרית הם מתן תורה ומצוות
שבת שבעשרת הדיברות ,והיא מוכרת לנו בנוסח קרוב לשלנו כבר מימי הגאונים .לברכה חמישה חלקים
]כששני האחרונים משותפים לכל ברכות קדושת היום[] :א[ פיוט קצר העוסק במתן תורה; ]ב[ ציטוט
פסוקים מן התורה העוסקים במצוות השבת; ]ג[ הדגשת הקשר המיוחד שבין השבת לעם ישראל; ]ד[
תיאור שמחת עם ישראל במלכות ה' וחביבותה של השבת; ]ה[ בקשות שונות למנוחה ,לשמחה ולקדושה.
ישמח משה וכו' :ברכת קדושת היום פותחת בפיוט קצוב בן שלוש שורות .ישנם כתבי יד של פיוט
זה שבהם כתוב "לוחות אבנים" במקום "שני לוחות אבנים" ,ובמקרה זה נוצר בראשי שלוש השורות
האקרוסטיכון י-כ-ל ]"ישמח  ...כליל  ...לוחות"[ ,ואולי זה שריד מפיוט ארוך יותר ,שחלקיו האחרים
אבדו .השערה זו מסבירה את לשונו הציורית במיוחד של הקטע ]"מתנת חלקו"" ,כליל תפארת"[ ואת
הקישור הרופף שבינו לבין ציטוט פסוקי המקרא שבעקבותיו .אחרי "וכתוב בהם ]בלוחות![ שמירת
שבת" היינו מצפים למצוא ציטוט מעשרת הדיברות ,ואפשר שכך היה בפיוט המקורי.
ולא נתתו וכו' :קטע זה נתווסף לברכה רק בימי הביניים .יש בו ביטוי ברור לבחירת עם ישראל
ולראיית השבת כבלעדית לו .השבת נתפסת כאות של ברית בין ה' לבין עמו ,ועל כן אין לשתף בה את
מי שאיננו בן ברית.
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¨ÌÈÏÈœÒœÙŸ ÈB·«Ú
Ÿ ÏŸ ¨»kÕÏŸÓÃ ¨«zÏŸÁÃŸ ‰œ ‡¿ÂŸ
¨ÌÈÏV
œ Ú⁄ »kŸ÷ŸÈœ ‡¿ «˙Á»
À ÓŸaœ Ì‚Ã ÂŸ
¨‰·À‰⁄‡ÃaŸ «z˙ÃŸ ^nŸÚÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏŸ Èkœ
ÆzY
À ÁÀaÀ ÌaÀ ¯÷Œ‡⁄ ·SÚ⁄ ÈÃ ÚUÊŒ ÏŸ
Æ‚Œ ›Ú È‡Y«˜
Õ ÂŸ ˙aÀ÷Ã ÈVÓ«÷
Ÿ ^˙»Î
Ÿ ÏŸÓÃ·Ÿ »ÁÓŸ◊ŸÈœ
¨ÈÚÈœ·œ÷Ÿ È÷ÕcK
Ÿ ÓŸ ÌÚÃ
¨^·»h
Œ Óœ »‚pŸ ÚÃ ˙ŸÈœ ÂŸ »ÚaŸ◊ŸÈœ ÌlÀk‹
¨«z÷ŸcN
Ã ÂŸ «a ˙ÈÀˆT
œ ÈÚÈœ·œgŸ·»Ã
¨˙‡TJ
À
«˙«‡ ÌÈÓœÈÀ ˙cÃ ÓŸÁŒ
Æ˙È÷‡V
œ ·Ÿ ‰◊ÕÚ⁄ ÓÃÏŸ ¯ÎŒÊÕ
¨»˙ÕÁ»
À ÓŸ·œ ‡À ‰ˆY
Õ ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤
¨^˙T«˙
Œ
aŸ »LÏŸÁŒ Ô˙ÕÂŸ ^È˙Œ ÂˆŸÓœaŸ »÷ÕcK
Ÿ
¨^˙ŒÚ»÷È
À aœ »÷ÕÙŸÃ ÁnÃ◊ÃÂŸ ^·»h
Œ Óœ »ÚÕ aŸ◊Ã
Æ˙ÓŒ‡¤aŒ ^cŸ ·ŸÚÀ ÏŸ »aÕÏœ ¯‰ÕËÃÂŸ
¨^÷EJ
Œ
˙aÃ÷Ã Ô«ˆT·»Ÿ ‰·À‰⁄‡ÃaŸ ¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨»ÏÈÕÁœŸ ‰ÃÂŸ
Æ^ÓŒ÷Ÿ È÷ÕcK
Ÿ ÓŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ «· »Á»ÈÀ ÂŸ
Æ˙aÀgÃ‰Ã ÷cK
Õ ÓŸ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

 "וקראת: יג, המתענגים ביום השבת ]בעקבות ישעיה נח: וקוראי ענג. יקחו חלק: ישכנו. אומות העולם:הארצות
 בדרשה על מה שנאמר, כנראה, יסוד המסורת הזו. החביב מכל הימים: חמדת ימים. יום השבת: שביעי.["לשבת ענג
, כיסופים, כאשר "ויכל" נדרש במשמע של כליון נפש, [ ב, "ויכל אלהים ביום השביעי" ]בראשית ב:בתורה בקשר לשבת
. הענק לנו כירושה נצחית: והנחילנו. גורלנו: חלקנו. קבל את מנוחתנו ברצון: רצה נא במנוחתנו.חימוד
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˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ˘
‰„Â·Ú‰ ˙Î¯· ˛‰¸

¨‰ÚÕ ÷Ÿ Ì˙ÀlÀÙœ˙ŸÏœÂŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ aŸ ¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨‰ˆY
Õ
¨^˙ÈŒaÕ ¯È·E
œ Ïœ ‰@«·Ú⁄ ‰À ˙‡Œ ·÷Õ‰ÀÂŸ
¨Ô«ˆTaŸ ÏaK
Õ ˙Ÿ ‰·À‰⁄‡ÃaŸ ‰T‰ÕÓŸ Ì˙ÀlÀÙœ˙»Ÿ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÈgÕ‡œÂŸ
Æ^nŒÚÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙A«·Ú⁄ „ÈÓœzÀ Ô«ˆTÏŸ È‰œ˙»Ÿ
‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙ ˙‡ ÌÈÈÒ˘ Ì„Â˜ ¯ÎÊÂ ¨˙‡Ê ˙Â˘ÚÏ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ¸ ÌÈÙÈÒÂÓ ˘„ÂÁ ˘‡¯·
‰„ÈÓÚ‰ ˙‡ ÌÈÈÒ˘ ¯Á‡Ï ¯ÎÊÂ ÁÎ˘˘ ÈÓ ª˘„ÁÓ ‰„Â·Ú‰ ˙Î¯· ˙‡ ÏÈÁ˙È —
∫˛˘„ÁÓ ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙ ÏÎ ˙‡ ¯Ó‡ÈÂ ¯ÂÊÁÈ — ‰ÏÂÎ

¯ÎÕfÀ Èœ ÂŸ „LtÀÈœ ÂŸ ¨ÚÓÃgÀÈœ ÂŸ ‰ˆT
Œ ÈÕ ÂŸ ‰‡T
Œ ÈÕ ÂŸ ¨ÚÈÃbœ ÈÃ ÂŸ ‡«·ÈÀ ÂŸ ‰ÏŒÚ⁄ ÈÃ ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤
Ã ÷œÓÀ Ô«¯ÎŸÊœ ÂŸ ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ Ô«¯ÎŸÊœ ÂŸ »«„O
Õ Ù»
œ »«¯
Õ ÎŸÊœ
ÌÈœ ÏÃ÷»¯
À ÈŸ Ô«¯ÎŸÊœ ÂŸ ¨^cŒ ·ŸÚÃ „Âœ cÀ ÔaŒ ÁÈ
„ÒŒÁŒÏ»
Ÿ ÔÁÕÏŸ ¨‰·«Ë
À ÏŸ ‰ËÈ
À ÏÕÙŸÏœ ¨^ÈŒ ÙÀÏŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙ÈaÕ ^nŸÚÃ ÏkÀ Ô«¯ÎŸÊœ ÂŸ ¨^÷EJ
Œ
¯ÈÚœ
› ‰Ã ÷‡] Ì«ÈaŸ Ì«Ï÷ÀÏ»
Ÿ ÌÈiœ ÁÃÏŸ ¨ÌÈÓœÁU
⁄ Ï»
Ÿ
Æ‰fŒ ‰Ã ÷CÁ
¨‰·«Ë
À ÏŸ «a »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È »VÎŸÊÀ
¨‰ÎT
À ·ŸÏœ «· »BOÙ»
À
ÆÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÏŸ «· »ÚÈÕ÷«‰
œ ÂŸ
¨»ÚÈÕ÷«‰
œ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ ÌÁU
Õ ÂŸ »pÕ ÁÀÂŸ Ò»Á ÌÈÓœÁU
⁄ ÂŸ ‰Ú»÷
À ÈŸ ¯·E
Ã ·»
œ
Æ‰zÀ‡À Ì»ÁUÂŸ Ô»pÁÃ _ÏŒÓŒ Ï‡Õ Èkœ ¨»ÈÈÕÚÕ ^ÈÏŒ‡Õ Èkœ

ÆÌÈÓœÁU
⁄ aŸ Ô«iˆœÏŸ ^·»÷
Ÿ aŸ »ÈÈÕÚÕ ‰ÈÀÊŒ Á¤˙ŒÂŸ
ÆÔ«iˆœÏŸ «˙ÈÀÎœ÷Ÿ ¯ÈÊœ Á⁄nÃ‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
‰‡„Â‰‰ ˙Î¯· ˛ Â¸

¨_ÏÀ »ÁŸÃ ‡⁄ ÌÈD«Ó

‰„È˜

¨„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ »È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ‡»‰ ‰zÀ‡Ã÷À
Æ¯«„ÂÀ ¯«„ÏŸ ‡»‰ ‰zÀ‡Ã »ÚÕ ÷ŸÈœ Ô‚Õ ÓÀ ¨»ÈiÕ ÁÃ ¯»ˆ
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¨^˙ŒlÀ‰œzŸ ¯tÕÒÃ»Ÿ ^lŸ ‰C«
¨^CÈÀ aŸ ÌÈX»ÒnŸ‰Ã »ÈiÕ ÁÃ ÏÚÃ
¨_ÏÀ ˙«„»˜tŸ‰Ã »È˙«Ó
Õ ÷Ÿœ ÏÚÃ ÂŸ
¨»nÀÚœ Ì«È ÏÎÀaŸ÷Œ ^ÈqŒœ ÏÚÃ ÂŸ
ÆÌÈT
œ ‰ﬂˆÀÂŸ ¯M·›ÂÀ ·WÚŒ ¨˙ÚÕ ÏÎÀaŸ÷Œ ^È˙«·«Ë
Œ
ÂŸ ^È˙«‡
Œ ÏŸÙŸœ ÏÚÃ ÂŸ
¨^ÈCÒÀÁ⁄ »n˙Ã ‡¿ Èkœ ÌÁU
Õ ÓŸ‰ÃÂŸ ¨^ÈÓŒÁU
⁄ »ÏÎÀ ‡¿ Èkœ ·«h‰Ã
Æ_ÏÀ »ÈeN
œ ÌÏ«Ú
À ÓÕ Èkœ
∫˛ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ — ÁÎ˘˘ ÈÓÂ¸ ÌÈÙÈÒÂÓ ‰ÎÂÁ·

˙«ÓÁÀpŒ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«‡ÏÀÙŸpœ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«Ú»÷zŸ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«¯»·bŸ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ÔJYt‹‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ÌÈqœpœ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ
Õ ‡⁄ÏÃ ˙ÈÀ◊œÚÀ ÷Œ ˙«ÓÁÀÏŸnœ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ
Æ‰fŒ ‰Ã ÔÓÃfŸ aÃ Ì‰Õ‰À ÌÈÓœiÀ aÃ »È˙«·
‰ÚÀ ÷Y
À ‰À ÔÂÀ ÈÀ ˙»ÎÏŸÓÃ ‰@ÓŸÚÀ ÷ŒkŸ ¨ÂÈÀ ·»
À È‡«Ó
Ã ÷ŸÁÃ Ï«„bÀ Ô‰Õ›k ÔÀ Á«È
À ÔaŒ »‰ÈÀ ˙ŸzœÓÃ ÈÓÈÕaœ
Œ
ÈwÕ Á‹ÓÕ ÌTÈ·œÚ⁄ ‰ÃÏ»
Ÿ ^˙T«z
Œ
ÌÁÈ
À kœ÷Ÿ‰ÃÏŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ ÏÚÃ
^ÈÓŒÁU
⁄ aŸ ‰zÀ‡ÃÂŸ ¨^«ˆY
˙‡Œ zÀÓK
Ÿ À ¨ÌÈÀcœ ˙‡Œ zÀŸ cÃ ¨Ì·ÈX
À ˙‡Œ zÀ·U
Ÿ ¨Ì˙T
À ˆÀ ˙ÚÕ aŸ Ì‰ŒÏÀ zE
À ÓÃÚÀ ÌÈaU
œ ‰À
Ÿ ¨ÌÈhœÚÃ ÓŸ „ÈÃ aŸ ÌÈaU
œ ÂŸ ¨ÌÈ÷œlÀÁÃ „ÈÃ aŸ ÌÈX«abœ zY
À ÒÃÓÀ ¨Ì˙ÀÓO
À œ
¨ÌÈX«‰ËŸ „ÈÃ aŸ ÌÈ‡œÓÕË»
÷«„JÂŸ Ï«„bÀ Ì÷Õ ˙ÈÀ◊œÚÀ ^Ï»
Ÿ ¨^˙T«˙
Œ
ÈLÒ«Ú
Ÿ „ÈÃ aŸ ÌÈDÊÕ ÂŸ ¨ÌÈNÈcœ ˆÃ „ÈÃ aŸ ÌÈÚœ÷Y»
À
_kÃ ¯ÁÃ‡ÃÂŸ Æ‰fŒ ‰Ã Ì«i‰ÃkŸ ÔJYÙ»
‹ ‰Ï«„
À ‚Ÿ ‰Ú»÷
À zŸ ˙ÈÀ◊œÚÀ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ Ï»
Ÿ ¨^ÓŒÏ«Ú
À aŸ
˙«¯Õ »˜ÈÏE
œ ‰œÂŸ ¨^÷ŒcO
À Óœ ˙‡Œ »¯‰⁄ËœÂŸ ¨^ÏŒÎÈÀ‰Õ ˙‡Œ »pÙ»
œ ¨^˙È
Œ aÕ ¯È·E
œ Ïœ ^ÈŒ ·À »‡aÀ
Ÿ ˙«„«‰ÏŸ ¨»l‡Õ ‰kÀ‹ Á⁄ ÈÓÕÈŸ ˙«Ó
Ã ÷Ÿ »Ú·J
Ÿ ÂŸ ¨^÷EJ
Œ
˙«¯ˆŸÁÃaŸ
ÆÏ«„bÀ ‰Ã ^ÓŸ÷œÏŸ ÏlÕ‰ÃÏ»
∫˛ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ — ÁÎ˘˘ ÈÓÂ¸ ÌÈÙÈÒÂÓ ÌÈ¯ÂÙ Ô˘Â˘·

˙«ÓÁÀpŒ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«‡ÏÀÙŸpœ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«Ú»÷zŸ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«¯»·bŸ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ÔJYt‹‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ÌÈqœpœ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ
Õ ‡⁄ÏÃ ˙ÈÀ◊œÚÀ ÷Œ ˙«ÓÁÀÏŸnœ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ
Æ‰fŒ ‰Ã ÔÓÃfŸ aÃ Ì‰Õ‰À ÌÈÓœiÀ aÃ »È˙«·
„ÈÓœ÷Ÿ‰ÃÏŸ ÷wÕ aœ ¨Ú÷T
À ‰À ÔÓÀ‰À Ì‰È
Œ ÏÕÚ⁄ „ÓÃÚÀ ÷ŒkŸ ¨‰TÈaœ‰Ã Ô÷»÷
Ã aŸ ¯zÕÒŸ‡ŒÂŸ ÈÎÃcY
Ÿ ÓÀ ÈÓÈÕaœ
Ÿ ‚]‰⁄ÏÃ
‰÷À ¿÷Ÿaœ ¨„ÁÀ‡Œ Ì«ÈaŸ ÌÈ÷œÀ ÂŸ ÛËÃ ÔLÊÀ „ÚÃ ÂŸ ¯ÚÃ pÃ Óœ ÌÈD»‰iŸ ‰Ã ÏkÀ ˙‡Œ „aÕ‡ÃÏ»
ÌÈaU
œ ‰À ^ÈÓŒÁU
⁄ aŸ ‰zÀ‡ÃÂŸ ÆÊ«·ÏÀ ÌÏÀÏÀ÷»
Ÿ ¨¯@‡⁄ ÷C›Á ‡»‰ ¨¯◊ÀÚÀ ÌÈÕ ÷Ÿ ÷CÁ
› ÏŸ ¯◊ÀÚÀ
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«˙«‡ »Ï˙ÀÂŸ ¨«÷‡]aŸ «Ï»ÓbŸ «l ˙«·
À ÷Õ‰⁄ÂÃ ¨«z·Ÿ÷ÃÁ⁄ÓÃ ˙‡Œ zÀÏK
Ÿ ÏN
Ÿ ÂŸ ¨«˙ˆÀÚ⁄ ˙‡Œ zY
À ÙÃ‰Õ
ÆıÚÕ ‰À ÏÚÃ ÂÈÀ aÀ ˙‡ŒÂŸ

Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ „ÈÓœzÀ »kÕÏŸÓÃ ^ÓŸ÷œ ‡rÕÃ ˙ŸÈœ ÂŸ ÌÓ«¯
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ _UaÀ˙ŸÈœ ÌlÀk‹ ÏÚÃ ÂŸ
∫˛ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ — ÁÎ˘˘ ÈÓÂ¸ ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â˘ ˙·˘·

Æ^˙ÈX
Œ ·Ÿ ÈÕ aŸ ÏkÀ ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÏŸ ·›˙Î»
Ÿ

¨‰ÏÀqŒ ^»„«È ÌÈiœ ÁÃ‰Ã ÏÎÀÂŸ
¨·«Ë Èkœ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ˙ÓŒ‡¤aŒ Ï«„bÀ ‰Ã ^ÓŸ÷œ ˙‡Œ »ÎY·ÈÀÂœ »ÏÏŸ‰ÈÃÂœ
Æ·«h‰Ã Ï‡Õ‰À ¨‰ÏÀÒŒ »˙T
Õ ÊŸ ÚŒ ÂŸ »˙ÕÚ»÷
À ÈŸ Ï‡Õ‰À
Æ˙«„«‰ÏŸ ‰‡ŒÀ ^Ï»
Ÿ ^ÓŸ÷œ ·«h‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

‰„È˜

ÌÂÏ˘‰ ˙Î¯· ˛Ê¸

¨ÌÈÓœÁU
⁄ ÂŸ „ÒŒÁŒÂÀ ÔÁÕ ÌÈiœ ÁÃ ¨‰ÎT
À ·»
Ÿ ‰·«Ë
À Ì«Ï÷À ÌÈ◊œ
Æ^nŒÚÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ
¨^ÈŒ tÀ ¯«‡aŸ „ÁÀ‡ŒkŸ »lÀk‹ »È·œ‡À »ÎY
Õ aÀ
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨»lÀ zÀ˙ÃÀ ^ÈŒ tÀ ¯«‡·Ÿ Èkœ
¨„ÒŒÁŒ ˙·Ã‰⁄‡ÃÂŸ ÌÈiœ ÁÃ ˙U«z ¨»È‰¿
ÆÌ«Ï÷ÀÂŸ ÌÈiœ ÁÃÂŸ ÌÈÓœÁU
⁄ ÂŸ ‰ÎT
À ·»Ÿ ‰J@ˆ»Ÿ
Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ ÏkÀ ˙‡Œ _V·ÀÏ»
Ÿ »ÎY
Õ ·ÀÏŸ ^ÈÈŒÚÕ aŸ ‰ÈŒ ‰ŸÈœ ·«ËÂŸ
Æ^Ó«Ï
Œ ÷Ÿaœ ‰ÚÀ ÷À ÏÎÀ·»Ÿ ˙ÚÕ ÏÎÀaŸ
∫˛ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ — ÁÎ˘˘ ÈÓÂ¸ ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â˘ ˙·˘·

¨^ÈŒ ÙÀÏŸ ·˙ÕkÀœ ÂŸ ¯ÎÕfÀ œ ¨˙«ÓÁÀŒ ÂŸ ˙«Ú»÷ÈŸ ¨˙«·«Ë ˙«¯ÊÕ ‚»Ÿ ¨‰·«Ë
À ‰ÒÀY
À Ù»
Ã ¨Ì«Ï÷ÀÂŸ ‰ÎT
À aŸ ¨ÌÈiœ ÁÃ ¯ÙŒÒÕaŸ
ÆÌ«Ï÷ÀÏ»
Ÿ ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÏŸ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙ÈaÕ ^nŸÚÃ ÏÎÀÂŸ »ÁŸÃ ‡⁄

ÆÌ«ÏgÀaÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ «nÚÃ ˙‡Œ _V·ÀÓŸ‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
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‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙ ÌÂÈÒ· ˙ÂÙÒÂ˙
 טו,תהלים יט
תלמוד בבלי
ברכות יז ע"א
È÷œÙŸÃ

ÆÈÏœ‡⁄‚›ÂŸ ÈX»ˆ ‰Â‰È ¨^ÈŒ ÙÀÏŸ ÈaœÏœ Ô«È‚Ÿ ‰ŒÂŸ ÈÙœ ÈVÓŸ‡œ Ô«ˆTÏŸ »È‰ŸÈœ
ÈÏÃÏK
Ÿ ÓŸÏœÂŸ ¨‰ÓY
À Óœ ¯aÕcÃ Óœ È˙ÃÙÀ◊»
Ÿ ÚTÓÕ È«÷
œ ÏŸ ¯›ˆŸ ¨È‰¿
Ã ‡¤

Û›cYzœ ^È˙Œ ÂˆŸÓœ ÈVÁ⁄‡ÃÂŸ ¨^˙T«˙
Œ
aŸ ÈaœÏœ Á˙ÃtŸ Æ‰ÈŒ ‰Ÿzœ Ï›kÏÃ ¯ÙÀÚÀ kŒ È÷œÙŸÃ ÂŸ ¨Ì›c˙œ
ÏLÏK
Ÿ ÂŸ Ì˙ÀˆÀÚ⁄ ¯ÙÕ‰À ‰T‰ÕÓŸ ¨‰ÚT
À ÈÏÃÚÀ ÌÈ·œ÷«Á
Ÿ ‰ÃÂŸ ÌÈÓœwÀ‰Ã ÏÎÀÂŸ ÆÈ÷œÙŸÃ
ÆÌzÀ·Ÿ÷ÃÁ⁄ÓÃ
ÈÏÃÚÀ Ì@‡À ˙‡ÃN
Ÿ ‰ÏŒÚ⁄ ˙Ã ‡`÷Œ ¨È˙«·
Ã ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ È‰¿
Ã ‡¤ ‰Â‰È ^ÈŒ ÙÀlŸÓœ Ô«ˆT È‰œÈŸ
¯ˆŒiÕ Óœ Èœ ÏÈÕvœ˙ÃÂŸ ¨^ÒÈŒÚœ ÎŸ‡Ã ‡`÷ŒÂŸ Ì«i‰Ã Ò«ÚÎŸ‡Œ ‡`÷ŒÂŸ ¨ÌÈXÁÕ‡⁄ ÏÚÃ È˙œ‡ÀN
Ÿ ‡¿ÂŸ
‰Õ aŸ ¨^ÓŒÏ«Ú
À aŸ ^ÓŸ÷œ „ÁÕÈÃ »È‰¿‡
Õ ÂÕ »kÕÏŸÓÃ Æ‰ÂÀ À Ú⁄ ÂÃ ‰ÚÀ À ÎŸ‰Ã ÈaœÏœaŸ Ô˙ÕÂŸ ¨ÚT‰À
ÁnÃ◊ÃÂŸ ^‡
Œ ›ˆ ‰BÙ»Ÿ ¨˙«iÏ‹bÀ ı»aN ıaK
Õ ÂŸ ¨^ÏŒÎÈÀ‰Õ ÏÏÕÎŸ÷ÃÂŸ ^˙ÈŸaÕ „qÕÈÃ ¨^YÈÚœ
‰◊ÕÚ⁄ ¨^˙T«z
Œ
ÔÚÃ ÓÃÏŸ ‰◊ÕÚ⁄ ¨^ÈŒÓœÈŸ ÔÚÃ ÓÃÏŸ ‰◊ÕÚ⁄ ¨^ÓŒ÷Ÿ ÔÚÃ ÓÃÏŸ ‰◊ÕÚ⁄ Æ^˙@
Œ Ú⁄
 ז,תהלים ס
 טו,תהלים יט

ÆÈœ Õ Ú⁄ ÂÃ ^ÈŸÓœÈŸ ‰ÚÈÀ÷«‰
œ ¨^ÈCÈDÈŸ Ô»ˆÏŸÁÀÈÕ ÔÚÃ ÓÃÏŸ Æ^˙ŒgHO
À
ÔÚÃ ÓÃÏŸ
ÆÈÏœ‡⁄‚›ÂŸ ÈX»ˆ ‰Â‰È ¨^ÈŒ ÙÀÏŸ ÈaœÏœ Ô«È‚Ÿ ‰ŒÂŸ ÈÙœ ÈVÓŸ‡œ Ô«ˆTÏŸ »È‰ŸÈœ

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

ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ Ì«Ï÷À ‰◊ŒÚ⁄ ÈÃ ‡»‰ ¨ÂÈÓ«¯
À ÓŸaœ ˛Ì«ÏgÀ‰Ã ∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰·Â˘ ˙·˘·¸ Ì«Ï÷À ‰◊Œ›Ú
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ
∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈÎÈ˘ÓÓÂ
 כג,משנה אבות ה

‰Œ aÀiœ ÷Œ ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ^ÈŒ ÙÀlŸÓœ Ô«ˆT È‰œÈŸ

‰‡Y
À Èœ aŸ ^E·ÀÚ⁄ Ã Ì÷ÀÂŸ Æ^˙T«˙
Œ
aŸ »LÏŸÁŒ Ô˙ÕÂŸ ¨»ÈÓÕÈÀ ·Ÿ ‰T‰ÕÓŸaœ ÷cO
À nœ‰Ã ˙ÈaÕ
Æ˙«iœ ›ÓEK ÌÈœ ÷ÀÎ»Ÿ ÌÏ«Ú
À ÈÓÈÕkœ
 ד,מלאכי ג

¨ÌÏÀœ÷»¯È
À Âœ ‰@»‰ÈŸ ˙ÁÃŸ Óœ ‰Â‰ÈÏÃ ‰·Y
À ÚÀ ÂŸ
Æ˙«iœ ›ÓEK ÌÈœ ÷ÀÎ»Ÿ ÌÏ«Ú
À ÈÓÈÕkœ
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‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙ ÏÚ ÔÊÁ‰ ˙¯ÊÁ

 יז,תהלים נא

∫^˙ŒlÀ‰œzŸ „Èbœ ÈÃ ÈÙ»œ ÁzÀÙŸzœ È˙ÃÙÀ◊Ÿ ¨ÈI
À ‡⁄
˙ÂÂ˘‡¯ ˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ˘
˙Â·‡ ˙Î¯· ˛‡¸

¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

‰„È˜

¨·SÚ⁄ ÈÃ È‰¿‡
Õ ÂÕ ¨˜ÁÀˆŸÈœ È‰¿
Õ ‡¤ ¨Ì‰T
À ·Ÿ‡Ã È‰¿
Õ ‡¤
¨Ô«ÈÏŸÚŒ Ï‡Õ ¨‡T«p‰ÃÂŸ ¯«abœ ‰Ã Ï«„bÀ ‰Ã Ï‡Õ‰À
¨Ï›k‰Ã ‰«˜
Õ ¨ÌÈ·«Ë
œ ÌÈDÒÀÁ⁄ ÏÓ«b
Õ
Æ‰·À‰⁄‡ÃaŸ «Ó÷Ÿ ÔÚÃ ÓÃÏŸ Ì‰ÈŒÕ ·Ÿ ÈÕ ·ŸÏœ Ï‡«‚
Õ ‡È·œÓ»Õ ˙«·‡À ÈBÒŸÁÃ ¯Î«Ê
Õ ÂŸ
∫ÔÊÁ‰ ÍÎ ¯Á‡Â Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰·Â˘ ˙·˘·

ÆÌÈiœ ÁÃ ÌÈ‰¿
œ ‡¤ ^Ÿ ÚÃ ÓÃÏŸ ÌÈiœ ÁÃ‰Ã ¯ÙŒÒÕaŸ »·Õ˙ŸÎÀÂŸ ¨ÌÈiœ ÁÃaÃ ıÙÕÁÀ _ÏŒÓŒ ¨ÌÈiœ ÁÃÏŸ »VÎŸÊÀ

ÆÔ‚Õ Ó»À ÚÈÃ÷«Ó»
œ
¯Ê«Ú
Õ _ÏŒÓŒ
ÆÌ‰T
À ·Ÿ‡Ã Ô‚Õ ÓÀ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

‰„È˜

˙Â¯Â·‚ ˙Î¯· ˛·¸

¨ÚÈÃ÷«‰
œ ÏŸ ·U ¨‰zÀ‡Ã ÌÈ˙œÓÕ ‰iÕ ÁÃÓŸ ¨ÈI
À ‡⁄ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ¯«abœ ‰zÀ‡Ã
Ì÷ŒbŒ ‰Ã „ÈX«Ó» Á»¯
Ã ‰À ·ÈgœÓÃ ∫ÔÊÁ‰ ¯ÓÂ‡ Û¯ÂÁ·

ÏhÀ‰Ã „ÈX«Ó ∫ÔÊÁ‰ ¯ÓÂ‡ ıÈ˜·

¨ÌÈaU
œ ÌÈÓœÁU
⁄ aŸ ÌÈ˙œÓÕ ‰iÕ ÁÃÓŸ ¨„ÒŒÁŒaŸ ÌÈiœ ÁÃ ÏkÕÏŸÎÃÓŸ
¨ÌÈX»Ò‡⁄ ¯ÈzœÓ»Ã ¨ÌÈÏ«Á
œ ‡Ù«¯
Õ ÂŸ ¨ÌÈÏœÙ«
Ÿ _Ó«Ò
Õ
Æ¯ÙÀÚÀ ÈÕ ÷È
Õ Ïœ «˙»Ó
À ‡¤ ÌiK
Õ Ó»Ÿ
¨_ÏÀ ‰Ó«c
Œ ÈÓ»œ ˙«¯»·bŸ ÏÚÃ aÃ ^«ÓÎÀ ÈÓœ
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÷»Æ‰Ú
À ÈŸ ÁÈ
Ã ÓœˆŸÓ»Ã ‰iŒ ÁÃÓ»Ÿ ˙ÈÓœÓÕ _ÏŒÓŒ
·˘·˙ ˘∫ÔÊÁ‰ ÍÎ ¯Á‡Â Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰·Â

ÆÌÈÓœÁU
⁄ aŸ ÌÈiœ ÁÃÏŸ ÂÈT»ˆÈŸ ¯Î«Ê
Õ ¨ÔÓÀÁU
⁄ ‰À ·‡À ^«ÓÎÀ ÈÓœ

ÆÌÈ˙œÓÕ ˙«ÈÁ⁄‰ÃÏŸ ‰zÀ‡Ã ÔÓÀ‡¤Œ ÂŸ
ÆÌÈ˙œnÕ‰Ã ‰iÕ ÁÃÓŸ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

‰„ÈÓÚ

¸‚˛ ˜„‰˘Â
ÆÔÊÁ‰ È„È ÏÚ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ Ï‰˜‰ È„È ÏÚ ‰ÏÈÁ˙ ¯Ó‡ ‰˘Â„˜‰ ÔÓ ÚË˜ ÏÎ

¨÷CS ÈÙY
Õ ◊Ã „«Ò ÁÈ
Ã ◊œ ÌÚÃ ›kŸ _ˆÈX
À Ú⁄ Ã ÂŸ _÷È
À cO
œ Ã
¨‰gHO
À
^ÏŸ ÌÈ÷œlŸ÷ÃÓŸ‰Ã
∫^‡ÈŒ·œŸ „ÈÃ ÏÚÃ ·»˙kÀkÃ
∫¯ÓÃ‡ÀÂŸ ‰ÊŒ Ï‡Œ ‰ÊŒ ‡TJÂŸ

ישעיה ו ,ג

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

Æ«„«·kŸ ıW‡À‰À ÏÎÀ ‡¿ÓŸ ¨˙«‡·ÀˆŸ ‰Â‰È ÷«„J ÷«„J ÷«„J

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

קדוּשה :בשעת חזרת החזן על תפילת העמידה מחליפים את הברכה השלישית ]"ברכת קדושת ה'"[
בטכס אמירתה של הקדוּשה .מה שנאמר בברכת קדושת ה' באופן כללי ]"וקדושים בכל יום יהללוך
סלה"[ מפורט ומומחש מאוד בקדושה .הקדוּשה בכללה היא הכרזה טכסית ופומבית על קדושת ה',

רוממותו ומלכותו ,הנעשית תוך חיקוי דברי השבח שאומרים המלאכים בשמי מרום ,כמתואר בנבואות
ישעיהו ויחזקאל .אף שנוסחה של הקדושה ידוע רק מימי הגאונים ,נראה שמוצאה בתקופת התנאים,
אולי אף בחוגים של אנשי תורת הסוד הקדומה ,שעסקו רבות בעולם העליון ובנסיון האנושי להגיע
אליו .הכנסת דברי שבח מלאכיים אל פיהם של בשר ודם מקנה להם ,ולוּ לרגע ,מעמד נעלה ונשגב ,על-
אנושי כמעט .בארץ ישראל ,עד ימי הגאונים ,נאמרה הקדושה בתפילת העמידה רק אחת לשבוע ,בשחרית
של שבת ,וזאת בשל העוצמה הדתית הרבה שיוחסה לה .בבבל נאמרה הקדושה בכל פעם שהחזן חזר
על העמידה ,וכך נהוג עד היום ]והשווה לעיל על "קדושה דיוצר" ]עמ'  .[[170בבסיסה של הקדושה
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¨Ï«˜ ÌÈÚÈœÓœ÷ŸÓÃ ˜ÊÀ ÁÀÂŸ ¯Ècœ ‡Ã Ï«„bÀ ÷ÚU
Ã Ï«˜aŸ Ê‡À
‡«∫ÌÈXÓ
Ÿ ÂŸ ÌÈÁœaŸ÷ÃÓŸ Ì˙ÀnÀÚ‹ÏŸ ¨ÌÈÙT
œ ◊Ÿ ˙nÃÚ‹ÏŸ ÌÈ‡œrŸÃ ˙ŸÓœ
Æ«Ó«˜nŸÓœ ‰Â‰È „«·kŸ _»¯aÀ

יחזקאל ג ,יב

˜«œ ¨»kÕÏŸÓÃ ¨^Ó
Ÿ nŸÓœ
˙«Æ_ÏÀ »ÁŸÃ ‡⁄ ÌÈkœÁÃÓŸ Èkœ ¨»ÈÏÕÚÀ _¿ÓŸ˙œÂŸ ÚÈÃÙ
¨Ô›k÷Ÿzœ „ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ »ÈÓÕÈÀ aŸ ·«¯JaŸ ¨Ô«iˆœaŸ _¿ÓŸzœ È˙ÃÓÀ
¯»÷¨ÌÈÁœˆÀŸ ÁˆÃÕ Ï»Ÿ ¯«„ÂÀ ¯«„ÏŸ ^YÈÚœ ÌÈœ ÏÃ
À ÈŸ _«˙aŸ ÷cK
Õ ˙Ÿ˙œÂŸ ÏcÕ bÃ ˙Ÿzœ
¨^fŒ Ú‹ ÈVÈ÷œaŸ ¯»Ó‡À‰À ¯·ÀcÀ kÃ ¨^˙»Î
Œ ÏŸÓÃ ‰ÈÀ‡Y
Œ ˙œ »ÈÈÕÚÕ ÂŸ
∫^MEˆœ ÁÈ
@Ã ÷œÓŸ „Â
œ ÈBÈŸ ÏÚÃ
∫dÈ»Ï
¿À ÏŸ‰Ã ¨¯IÂÀ ¯IÏŸ Ô«iˆœ _Èœ ‰
Ã ‡¤ ¨ÌÏ«Ú
À ÏŸ ‰Â‰È _¿ÓŸÈœ
ÔÊÁ

תהלים קמו ,י

»¨‰ÏÀqŒ ^»ÏÏŸ‰ÃÈŸ Ì«È ÏÎÀaŸ ÌÈ÷«„O
œ
¨÷«„J ^ÓŸ÷œÂŸ ÷«„J ‰zÀ‡Ã

Æ‰zÀ‡À ÷«„JÂŸ Ï«„bÀ _ÏŒÓŒ Ï‡Õ Èkœ
Æ÷«„wÀ‰Ã Ï‡Õ‰À ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
·˘·˙ ˘Æ÷«„wÀ‰Ã _ÏŒnŒ‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ ∫ÔÊÁ‰ Ì˙ÂÁ ‰·Â

מתנשאים לעמת שרפים וכו'] :קבוצות אחרות של מלאכים[ עולות ממקומן אל מול השרפים ,ואומרות" :ברוך כבוד
ה' ממקומו" .שירי עזך :כינוי למזמורי תהלים ]השווה תהלים נט ,יז" :ואני אשיר עוזך"[.

עומדים תמיד שלושה פסוקים אלה :דברי השבח ששומע ישעיהו מפי השרפים בהיכל שבו יושב כביכול
ה'; ההכרזה ששומע יחזקאל "בקול רעש גדול" כשהוא מתרחק מן המרכבה האלהית; פסוק מספר
תהלים המדגיש את מלוכת ה' בעולם .בין פסוקים אלה משתלבים משפטי קישור המשתנים מתפילה
לתפילה וממנהג למנהג .לתפילת הקדושה נודע מעמד מיוחד :היא נאמרת בעמידה ,ברגליים צמודות,
אין לזוז ואין לדבר בשעת אמירתה ,וגם מי שאיננו משתתף בתפילה מצטרף אל הציבור באמירתה.
קצות האצבעות :ההתרוממות על קצות האצבעות היא ביטוי סמלי לרצונו של האדם להיות כמלאך,
ולהתרומם מעל עולם החומריות .מנהג זה מתועד כבר בספרות ימי הביניים.
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ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ ˙Î¯· ˛„¸

¨«l ˙‡TJ
À
ÔÓÀ‡¤Œ „·ŒÚŒ Èkœ ¨«˜ÏŸÁŒ ˙Ã zŸÓÃaŸ ‰÷Œ›Ó ÁÓÃ◊ŸÈœ
¨ÈÈÃÒœ ¯‰Ã ÏÚÃ ^ÈŒ ÙÀÏŸ «„ÓŸÚÀ aŸ ¨«l zÀ˙ÃÀ «÷‡]aŸ ˙W‡ŒÙŸzœ ÏÈÏœkŸ
¨˙aÀ÷Ã ˙UÈÓœ÷Ÿ Ì‰ŒaÀ ·»˙ÎÀÂŸ ¨«„ÈÀ aŸ „ÈX«‰ ÌÈœ ·À‡⁄ ˙«Á»Ï ÈÕ ÷»
Ÿ
∫^˙T«˙
Œ
aŸ ·»˙kÀ ÔÎÕÂŸ
יז- טז,שמות לא

¨˙aÀgÃ‰Ã ˙‡Œ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÈÕ ·Ÿ »¯ÓŸ÷ÀÂŸ
∫ÌÏ«Ú
À ˙ÈXaŸ Ì˙]I
À ÏŸ ˙aÀgÃ‰Ã ˙‡Œ ˙«◊Ú⁄ ÏÃ
¨ÌÏÀ›ÚÏŸ ‡Â‰œ ˙«‡ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÈÕ aŸ ÔÈ·»Õ ÈÈœaÕ
ıW‡À‰À ˙‡ŒÂŸ ÌÈœ ÓÃgÀ‰Ã ˙‡Œ ‰Â‰È ‰◊ÀÚÀ ÌÈÓœÈÀ ˙÷Œ÷Õ Èkœ
∫÷ÙÃpÀ iœ ÂÃ ˙·Ã÷À ÈÚÈœ·œgŸ‰Ã Ì«i·»Ã
¨˙«ˆT‡⁄‰À ÈÈ«‚
Õ ÏŸ ¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨«z˙ÃŸ ‡¿ÂŸ
¨ÌÈÏÈœÒœÙŸ ÈB·«Ú
Ÿ ÏŸ ¨»kÕÏŸÓÃ ¨«zÏŸÁÃŸ ‰œ ‡¿ÂŸ
À ÓŸaœ Ì‚Ã ÂŸ
¨ÌÈÏV
œ Ú⁄ »kŸ÷ŸÈœ ‡¿ «˙Á»
¨‰·À‰⁄‡ÃaŸ «z˙ÃŸ ^nŸÚÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏŸ Èkœ
ÆzY
À ÁÀaÀ ÌaÀ ¯÷Œ‡⁄ ·SÚ⁄ ÈÃ ÚUÊŒ ÏŸ
Æ‚Œ ›Ú È‡Y«˜
Õ ÂŸ ˙aÀ÷Ã ÈVÓ«÷
Ÿ ^˙»Î
Ÿ ÏŸÓÃ·Ÿ »ÁÓŸ◊ŸÈœ
¨ÈÚÈœ·œ÷Ÿ È÷ÕcK
Ÿ ÓŸ ÌÚÃ
¨^·»h
Œ Óœ »‚pŸ ÚÃ ˙ŸÈœ ÂŸ »ÚaŸ◊ŸÈœ ÌlÀk‹
¨«z÷ŸcN
Ã ÂŸ «a ˙ÈÀˆT
œ ÈÚÈœ·œgŸ·»Ã
¨˙‡TJ
À
«˙«‡ ÌÈÓœÈÀ ˙cÃ ÓŸÁŒ
Æ˙È÷‡V
œ ·Ÿ ‰◊ÕÚ⁄ ÓÃÏŸ ¯ÎŒÊÕ
¨»˙ÕÁ»
À ÓŸ·œ ‡À ‰ˆY
Õ ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤
192

˙·˘Ï ˙È¯Á˘

¨^˙T«˙
Œ
aŸ »LÏŸÁŒ Ô˙ÕÂŸ ^È˙Œ ÂˆŸÓœaŸ »÷ÕcK
Ÿ
¨^˙ŒÚ»÷È
À aœ »÷ÕÙŸÃ ÁnÃ◊ÃÂŸ ^·»h
Œ Óœ »ÚÕ aŸ◊Ã
Æ˙ÓŒ‡¤aŒ ^cŸ ·ŸÚÀ ÏŸ »aÕÏœ ¯‰ÕËÃÂŸ
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨»ÏÈÕÁœŸ ‰ÃÂŸ
¨^÷EJ
Œ
˙aÃ÷Ã Ô«ˆT·»Ÿ ‰·À‰⁄‡ÃaŸ ¨»È‰¿
Æ^ÓŒ÷Ÿ È÷ÕcK
Ÿ ÓŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ «· »Á»ÈÀ ÂŸ
Æ˙aÀgÃ‰Ã ÷cK
Õ ÓŸ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ˘
‰„Â·Ú‰ ˙Î¯· ˛‰¸

¨‰ÚÕ ÷Ÿ Ì˙ÀlÀÙœ˙ŸÏœÂŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ aŸ ¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨‰ˆY
Õ
¨^˙ÈŒaÕ ¯È·E
œ Ïœ ‰@«·Ú⁄ ‰À ˙‡Œ ·÷Õ‰ÀÂŸ
¨Ô«ˆTaŸ ÏaK
Õ ˙Ÿ ‰·À‰⁄‡ÃaŸ ‰T‰ÕÓŸ Ì˙ÀlÀÙœ˙»Ÿ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÈgÕ‡œÂŸ
Æ^nŒÚÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙A«·Ú⁄ „ÈÓœzÀ Ô«ˆTÏŸ È‰œ˙»Ÿ
∫ÔÊÁ‰ ÛÈÒÂÓ ˘„ÂÁ ˘‡¯·

¯ÎÕfÀ Èœ ÂŸ „LtÀÈœ ÂŸ ¨ÚÓÃgÀÈœ ÂŸ ‰ˆT
Œ ÈÕ ÂŸ ‰‡T
Œ ÈÕ ÂŸ ¨ÚÈÃbœ ÈÃ ÂŸ ‡«·ÈÀ ÂŸ ‰ÏŒÚ⁄ ÈÃ ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤
Ã ÷œÓÀ Ô«¯ÎŸÊœ ÂŸ ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ Ô«¯ÎŸÊœ ÂŸ »«„O
Õ Ù»
œ »«¯
Õ ÎŸÊœ
ÌÈœ ÏÃ÷»¯
À ÈŸ Ô«¯ÎŸÊœ ÂŸ ¨^cŒ ·ŸÚÃ „Âœ cÀ ÔaŒ ÁÈ
„ÒŒÁŒÏ»
Ÿ ÔÁÕÏŸ ¨‰·«Ë
À ÏŸ ‰ËÈ
À ÏÕÙŸÏœ ¨^ÈŒ ÙÀÏŸ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙ÈaÕ ^nŸÚÃ ÏkÀ Ô«¯ÎŸÊœ ÂŸ ¨^÷EJ
Œ
¯ÈÚœ
› ‰Ã ÷‡] Ì«ÈaŸ Ì«Ï÷ÀÏ»
Ÿ ÌÈiœ ÁÃÏŸ ¨ÌÈÓœÁU
⁄ Ï»
Ÿ
‰·«Ë
À ÏŸ «a »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È »VÎŸÊÀ Æ‰fŒ ‰Ã ÷CÁ
¯·E
Ã ·»
œ Æ˛ÔÓ‡¸ ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÏŸ «· »ÚÈÕ÷«‰
œ ÂŸ ¨˛ÔÓ‡¸ ‰ÎT
À ·ŸÏœ «· »BOÙ»
À ¨˛ÔÓ‡ ∫ÌÈÂÚÂ¸
_ÏŒÓŒ Ï‡Õ Èkœ ¨»ÈÈÕÚÕ ^ÈÏŒ‡Õ Èkœ ¨»ÚÈÕ÷«‰
œ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ ÌÁU
Õ ÂŸ »pÕ ÁÀÂŸ Ò»Á ÌÈÓœÁU
⁄ ÂŸ ‰Ú»÷
À ÈŸ
Æ‰zÀ‡À Ì»ÁUÂŸ Ô»pÁÃ

ÆÌÈÓœÁU
⁄ aŸ Ô«iˆœÏŸ ^·»÷
Ÿ aŸ »ÈÈÕÚÕ ‰ÈÀÊŒ Á¤˙ŒÂŸ
ÆÔ«iˆœÏŸ «˙ÈÀÎœ÷Ÿ ¯ÈÊœ Á⁄nÃ‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
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∫¢Ô·¯„ ÌÈ„ÂÓ¢ Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰‡„Â‰‰ ˙Î¯· Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ‰˜ÏÁ ˙‡ ¯ÓÂ‡ ÔÊÁ‰˘ ‰Ú˘·

¢Ô·¯„ ÌÈ„ÂÓ¢

‰Â‰È ‡»‰ ‰zÀ‡Ã÷À ¨_ÏÀ »ÁŸÃ‡⁄ ÌÈD«Ó

‰‡„Â‰‰ ˙Î¯· ˛ Â¸

‡»‰ ‰zÀ‡Ã÷À ¨_ÏÀ »ÁŸÃ ‡⁄ ÌÈD«Ó ‰„È˜
¨¯◊ÀaÀ ÏÎÀ È‰¿
Õ ‡¤ ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤
ÌÏ«Ú
À ÏŸ »È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È
˙«‡@«‰ÂŸ ˙«ÎTaŸ Æ˙È÷‡V
œ aŸ ¯ˆ«È
Õ »Vˆ«È
Ÿ
‡»‰ ‰zÀ‡Ã »ÚÕ ÷ŸÈœ Ô‚Õ ÓÀ ¨»ÈiÕ ÁÃ ¯»ˆ ¨„ÚŒ ÂÀ
»˙È
À ÈœÁ¤ ‰Œ÷Œ ÏÚÃ ÷«„wÀ‰ÃÂŸ Ï«„ bÀ ‰Ã ^ÓŸ÷œ ÏŸ
¨^˙ŒlÀ‰œzŸ ¯tÕÒÃ»Ÿ ^lŸ ‰C« Æ¯«„ÂÀ ¯«„ÏŸ
Û› Ò ‡¤ ˙Œ ÂŸ » ÓÕ iK
Ÿ ˙»
Ÿ » iÕ ÁÃ zŸ Ô kÕ Æ» zÀ ÓŸ iN
Ã ÂŸ Ï ÚÃ ÂŸ ¨^C ÈÀ aŸ ÌÈX»Ò nŸ ‰Ã »È iÕ ÁÃ Ï ÚÃ
^ÈwŒÁ‹ ¯› Ó÷ŸÏœ ^÷EJ
Œ
˙«¯ˆŸÁÃÏŸ »È˙«i
Õ Ï‹bÀ ^ÈqŒœ ÏÚÃ ÂŸ ¨_ÏÀ ˙«„»˜tŸ‰Ã »È˙«Ó
Õ ÷Ÿœ
ÏÚÃ ¨ÌÏÕ÷À ··ÀÏÕaŸ ^cŸ ·ŸÚÀ Ï»
Ÿ ^«ˆY
Œ
˙«◊Ú⁄ ÏÃÂŸ ^È˙«‡
Œ ÏŸÙŸœ ÏÚÃ ÂŸ ¨»nÀÚœ Ì«È ÏÎÀaŸ÷Œ
Æ˙«‡@«‰‰Ã Ï‡Õ _»¯aÀ ¨_ÏÀ ÌÈD«Ó »‡À÷Œ
¯M›·ÂÀ ·WÚŒ ¨˙ÚÕ ÏÎÀaŸ÷Œ ^È˙«·«Ë
Œ
ÂŸ
¨^ÈÓŒÁU
⁄ »ÏÎÀ ‡¿ Èkœ ·«h‰Ã ÆÌÈT
œ ‰ﬂˆÀÂŸ
Æ_ÏÀ »ÈeN
œ ÌÏ«Ú
À ÓÕ Èkœ ¨^ÈCÒÀÁ⁄ »n˙Ã ‡¿ Èkœ ÌÁU
Õ ÓŸ‰ÃÂŸ
‰„È˜

˙«‡ÏÀÙŸpœ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«Ú»÷zŸ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«¯»·bŸ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ÔJYt‹‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ÌÈqœpœ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ∫ÔÊÁ‰ ÛÈÒÂÓ ‰ÎÂÁ·
Õ ‡⁄ÏÃ ˙È
À ◊œÚÀ÷Œ ˙«ÓÁÀÏŸnœ‰Ã ÏÚÃÂŸ ˙«ÓÁÀpŒ ‰Ã ÏÚÃÂŸ
Æ‰fŒ ‰Ã ÔÓÃfŸ aÃ Ì‰Õ‰À ÌÈÓœiÀ aÃ »È˙«·
‰ÚÀ ÷Y
À ‰À ÔÂÀ ÈÀ ˙»ÎÏŸÓÃ ‰@ÓŸÚÀ ÷ŒkŸ ¨ÂÈÀ ·»
À È‡«Ó
Ã ÷ŸÁÃ Ï«„bÀ Ô‰Õ›k ÔÀ Á«È
À ÔaŒ »‰ÈÀ ˙ŸzœÓÃ ÈÓÈÕaœ
^ÈÓŒÁU
⁄ aŸ ‰zÀ‡ÃÂŸ ¨^«ˆY
Œ
ÈwÕ Á‹ÓÕ ÌTÈ·œÚ⁄ ‰ÃÏ»
Ÿ ^˙T«z
Œ
ÌÁÈ
À kœ÷Ÿ‰ÃÏŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ ÏÚÃ
˙‡Œ zÀÓK
Ÿ À ¨ÌÈÀcœ ˙‡Œ zÀŸ cÃ ¨Ì·ÈX
À ˙‡Œ zÀ·U
Ÿ ¨Ì˙T
À ˆÀ ˙ÚÕ aŸ Ì‰ŒÏÀ zE
À ÓÃÚÀ ÌÈaU
œ ‰À
Ÿ ¨ÌÈhœÚÃ ÓŸ „ÈÃ aŸ ÌÈaU
œ ÂŸ ¨ÌÈ÷œlÀÁÃ „ÈÃ aŸ ÌÈX«abœ zY
À ÒÃÓÀ ¨Ì˙ÀÓO
À œ
¨ÌÈX«‰ËŸ „ÈÃ aŸ ÌÈ‡œÓÕË»
÷«„JÂŸ Ï«„bÀ Ì÷Õ ˙ÈÀ◊œÚÀ ^Ï»
Ÿ ¨^˙T«˙
Œ
ÈLÒ«Ú
Ÿ „ÈÃ aŸ ÌÈDÊÕ ÂŸ ¨ÌÈNÈcœ ˆÃ „ÈÃ aŸ ÌÈÚœ÷Y»
À
_kÃ ¯ÁÃ‡ÃÂŸ Æ‰fŒ ‰Ã Ì«i‰ÃkŸ ÔJYÙ»
‹ ‰Ï«„
À ‚Ÿ ‰Ú»÷
À zŸ ˙ÈÀ◊œÚÀ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ Ï»
Ÿ ¨^ÓŒÏ«Ú
À aŸ
˙«¯Õ »˜ÈÏE
œ ‰œÂŸ ¨^÷ŒcO
À Óœ ˙‡Œ »¯‰⁄ËœÂŸ ¨^ÏŒÎÈÀ‰Õ ˙‡Œ »pÙ»
œ ¨^˙È
Œ aÕ ¯È·E
œ Ïœ ^ÈŒ ·À »‡aÀ
Ÿ ˙«„«‰ÏŸ ¨»l‡Õ ‰kÀ‹ Á⁄ ÈÓÕÈŸ ˙«Ó
Ã ÷Ÿ »Ú·J
Ÿ ÂŸ ¨^÷EJ
Œ
˙«¯ˆŸÁÃaŸ
ÆÏ«„bÀ ‰Ã ^ÓŸ÷œÏŸ ÏlÕ‰ÃÏ»
˙«Ú»÷zŸ‰Ã ÏÚÃÂŸ ˙«¯»·bŸ ‰Ã ÏÚÃÂŸ ÔJYt‹‰Ã ÏÚÃÂŸ ÌÈqœpœ ‰Ã ÏÚÃÂŸ ∫ÔÊÁ‰ ÛÈÒÂÓ ÌÈ¯ÂÙ Ô˘Â˘·
Ì‰Õ‰À ÌÈÓœiÀ aÃ »È˙«·
Õ ‡⁄ÏÃ ˙È
À ◊œÚÀ÷Œ ˙«ÓÁÀÏŸnœ‰Ã ÏÚÃÂŸ ˙«ÓÁÀpŒ ‰Ã ÏÚÃÂŸ ˙«‡ÏÀÙŸpœ ‰Ã ÏÚÃÂŸ
Æ‰ fŒ ‰Ã Ô ÓÃ fŸ aÃ
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„ÈÓœ÷Ÿ‰ÃÏŸ ÷wÕ aœ ¨Ú÷T
À ‰À ÔÓÀ‰À Ì‰È
Œ ÏÕÚ⁄ „ÓÃÚÀ ÷ŒkŸ ¨‰TÈaœ‰Ã Ô÷»÷
Ã aŸ ¯zÕÒŸ‡ŒÂŸ ÈÎÃcY
Ÿ ÓÀ ÈÓÈÕaœ
‰÷À ¿÷Ÿaœ ¨„ÁÀ‡Œ Ì«ÈaŸ ÌÈ÷œÀ ÂŸ ÛËÃ ÔLÊÀ „ÚÃ ÂŸ ¯ÚÃ pÃ Óœ ÌÈD»‰iŸ ‰Ã ÏkÀ ˙‡Œ „aÕ‡ÃÏ»
Ÿ ‚]‰⁄ÏÃ
ÌÈaU
œ ‰À ^ÈÓŒÁU
⁄ aŸ ‰zÀ‡ÃÂŸ ÆÊ«·ÏÀ ÌÏÀÏÀ÷»
Ÿ ¨¯@‡⁄ ÷C›Á ‡»‰ ¨¯◊ÀÚÀ ÌÈÕ ÷Ÿ ÷CÁ
› ÏŸ ¯◊ÀÚÀ
À ÷Õ‰⁄ÂÃ ¨«z·Ÿ÷ÃÁ⁄ÓÃ ˙‡Œ zÀÏK
Ÿ ÏN
Ÿ ÂŸ ¨«˙ˆÀÚ⁄ ˙‡Œ zY
À ÙÃ‰Õ
«˙«‡ »Ï˙ÀÂŸ ¨«÷‡]aŸ «Ï»ÓbŸ «l ˙«·
ÆıÚÕ ‰À ÏÚÃ ÂÈÀ aÀ ˙‡ŒÂŸ

Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ „ÈÓœzÀ »kÕÏŸÓÃ ^ÓŸ÷œ ‡rÕÃ ˙ŸÈœ ÂŸ ÌÓ«¯
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ _UaÀ˙ŸÈœ ÌlÀk‹ ÏÚÃ ÂŸ
∫ÔÊÁ‰ ÍÎ ¯Á‡Â Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰·Â˘ ˙·˘·

Æ^˙ÈX
Œ ·Ÿ ÈÕ aŸ ÏkÀ ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÏŸ ·›˙Î»
Ÿ

¨‰ÏÀqŒ ^»„«È ÌÈiœ ÁÃ‰Ã ÏÎÀÂŸ
¨·«Ë Èkœ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ˙ÓŒ‡¤aŒ Ï«„bÀ ‰Ã ^ÓŸ÷œ ˙‡Œ »ÎY·ÈÀÂœ »ÏÏŸ‰ÈÃÂœ
Æ·«h‰Ã Ï‡Õ‰À ¨‰ÏÀÒŒ »˙T
Õ ÊŸ ÚŒ ÂŸ »˙ÕÚ»÷
À ÈŸ Ï‡Õ‰À
Æ˙«„«‰ÏŸ ‰‡ŒÀ ^Ï»
Ÿ ^ÓŸ÷œ ·«h‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

‰„È˜

ÌÈ‰Î ˙Î¯·
Ì‰ ÌÈÏÏÙ˙Ó‰ ÔÈ· ÌÈ‰Î ˘È Ì‡ Æ±π∂ ßÓÚ ¨ÔÏ‰Ï ÔÊÁ‰ ÍÈ˘ÓÓ ÌÈÏÏÙ˙Ó‰ ÔÈ· ÌÈ‰Î ÔÈ‡ Ì‡
ÆÔÎÂ„‰ Ï‡ ÌÈÏÂÚ

ÌÈœ ‰⁄› k

∫ÊÈ¯ÎÓ È‡·‚‰

∫Ì¯ ÏÂ˜· ÌÈÎ¯·Ó ÌÈ‰Î‰

¨Ô]‰⁄‡Ã Ï÷Œ «˙gHO
À aœ »÷ÀcN
Ÿ ¯÷Œ‡⁄ ¨ÌÏ«Ú
À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰¿
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
˛ÔÓ‡¸

Æ‰·À‰⁄‡ÃaŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ «nÚÃ ˙‡Œ _V·ÀÏŸ »eÀ ˆœÂŸ

. אשר כל הכהנים הם מצאצאיו, הכהן הראשון שקם לעם ישראל:אהרן

∞

 "כה תברכו את בני ישראל" ]במדבר: בטכס זה ממלאים הכהנים את מה שנצטוו בתורה:ברכת כהנים
 וטכס ברכת כהנים הוא מן, כבר בבית המקדש ברכו הכהנים את העם בכל יום מעל דוכן מיוחד.[ כג,ו
 לאחר חורבן הבית נקבע שיש לקיים את ברכת הכהנים.הרבדים הקדומים ביותר של סידור התפילה
: הטכס עצמו שימר עד היום הרבה מן המנהגים שנהגו במקדש.[ ח,בכל אתר ואתר ]תוספתא סוטה ז
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Æ˜ÂÒÙ ÏÎ ÛÂÒ· ÔÓ‡ ‰ÂÚ Ï‰˜‰ ÆÂÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÊÂÁ ÌÈ‰Î‰Â ‰ÏÈÓ ¯Á‡ ‰ÏÈÓ ‡¯Â˜ ÔÊÁ‰

Æ^WÓŸ÷ŸÈœ ÂŸ ‰Â‰È ^ÎW
Ÿ ·ÀÈŸ

במדבר ו ,כד-כו

¸‡˛ÔÓ

ÆjÀpŒ ÁÈ
‹ Âœ ^ÈÏŒ‡Õ ÂÈÀ tÀ ‰Â‰È ¯‡ÕÈÀ

¸‡˛ÔÓ

ÆÌ«Ï÷À ^ÏŸ Ì◊ÕÈÀ ÂŸ ^ÈÏŒ‡Õ ÂÈÀ tÀ ‰Â‰È ‡rÀÈœ

¸‡˛ÔÓ

∫˘ÁÏ· ÌÈ‰Î‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰Î¯·‰ ¯Á‡Ï

∫»zÀÁŸËÃ·Ÿ‰œ÷Œ «ÓkŸ »nÀÚœ ‰◊ÕÚ⁄ ‰zÀ‡Ã Û‡Ã ¨»ÈÏÕÚÀ zY
À ÊÃ bÀ gŒ ‰ÓÃ »È◊œÚÀ ¨ÌÏ«Ú
À Ï÷Œ ««aX
˙‡ÕÂŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙‡Œ ^nŸÚÃ ˙‡Œ _V·»À ÌÈœ ÓÃgÀ‰Ã ÔÓœ ^÷EJ
Ÿ
Ô«ÚnŸÓœ ‰ÙÈN
À ÷Ÿ‰Ã

דברים כו ,טו

À ‡⁄‰À
»Æ÷·E
·«˙À ·ÏÀÁÀ ˙·ÃÊÀ ıW‡Œ »È
@Õ ‡⁄ÏÃ zÀÚŸ aÃ÷Ÿœ ¯÷Œ‡⁄kÃ ¨»ÏÀ ‰zÀ˙ÃÀ ¯÷Œ‡⁄ ‰Ó
∫˘ÁÏ· Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰Î¯·‰ ¯Á‡Ï

÷«ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ ÌÈ◊œzÀ÷Œ Ô«ˆT È‰œÈŸ ÆÌ«Ï÷À ^ÓŸ÷œÂŸ Ì«Ï÷À ‰zÀ‡Ã ¨‰T»·‚Ÿ aœ ÔÎ
Õ Ì«¯nÀaÃ ¯Ècœ ‡Ã
ÆÌ«Ï÷À ˙WÓŒ÷ŸÓœÏŸ ‰ÎT
À ·»Ÿ ÌÈiœ ÁÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙ÈaÕ ^nŸÚÃ
‡∫ÔÊÁ‰ ¯ÓÂ‡ ÔÎÂ„Ï ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈ‰Î ÔÈ‡ Ì

˙»·‰
À kŸ‰Ã ‰T«zaÃ ¨˙÷ŒlŒ÷‹ÓŸ‰Ã ‰ÎT
À aŸaÃ »ÎY
·«˙Õ aÀ ¨»È
‡¿Õ ‡⁄ È‰
¿Õ ÂÕ »È‰
Õ ‡¤
¨^È÷«„O
Œ
ÌÚÃ ÌÈœ ‰⁄›k ¨ÂÈÀ ·»À Ô]‰⁄‡Ã ÈtœÓœ ‰T»Ó‡⁄‰À ¨^cŒ ·ŸÚÃ ‰÷Œ›Ó ÈBÈŸ ÏÚÃ

ויחנך :יתן לך חן ]בעיני אלהים ואנשים[ .ישא ה' פניו :יתייחס אליך בחיבה וברחמים ∞ .שגזרת עלינו :שציווית
עלינו ]לברך את ישראל ]במדבר ו ,כג[[ .ושמך שלום :בין שמותיו של ה' מונים חז"ל ]תלמוד בבלי ,שבת י ע"ב[ גם
את השם "שלום" .למשמרת שלום :שלום השמור וקיים לעד ∞ .המשלשת :שיש בה שלושה משפטים.

הכהנים נוטלים את ידיהם בסיוע הלויים ]בזמן שהחזן אומר את הברכה הרביעית והחמישית של
העמידה[ ,חולצים את נעליהם ]כשם שכהני המקדש עבדו יחפים[ ,מכסים את ראשיהם בטלית ,מברכים
על המצוה שהם עומדים לקיים ]ומקור הברכה בתלמוד הבבלי ,סוטה לט ע"א[ ,פושטים את ידיהם מול
כתפיהם ופורשים את אצבעותיהם בדרך מיוחדת .נהוג לא להביט אל הכהנים בשעה שהם מברכים
]תלמוד בבלי ,חגיגה טז ע"א[.
רבונו של עולם וכו' :במקביל לתחינת המתפללים לקבלת הברכה ,מבקשים בקשה דומה גם הכהנים,
ויסוד הדברים בתקופת האמוראים ]תלמוד בבלי ,סוטה לט ע"א-ע"ב[.
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כו- כד,במדבר ו

Æ˛ÔÂˆ¯ È‰È ÔÎ ∫ÌÈÂÚÂ¸

^ÏŸ Ì◊ÕÈÀ ÂŸ ^ÈÏŒ‡Õ ÂÈÀ tÀ ‰Â‰È ‡rÀÈœ

^WÓŸ÷ŸÈœ ÂŸ ‰Â‰È ^ÎW
Ÿ ·ÀÈŸ ∫¯»Ó‡ÀkÀ

Æ˛ÔÂˆ¯ È‰È ÔÎ¸

jÀpŒ ÁÈ
‹ Âœ ^ÈÏŒ‡Õ ÂÈÀ tÀ ‰Â‰È ¯‡ÕÈÀ
Æ˛ÔÂˆ¯ È‰È ÔÎ¸ Ì«Ï÷À

ÌÂÏ˘‰ ˙Î¯· ˛Ê¸

¨ÌÈÓœÁU
⁄ ÂŸ „ÒŒÁŒÂÀ ÔÁÕ ÌÈiœ ÁÃ ¨‰ÎT
À ·»
Ÿ ‰·«Ë
À Ì«Ï÷À ÌÈ◊œ
Æ^nŒÚÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ
¨^ÈŒ tÀ ¯«‡aŸ „ÁÀ‡ŒkŸ »lÀk‹ »È·œ‡À »ÎY
Õ aÀ
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨»lÀ zÀ˙ÃÀ ^ÈŒ tÀ ¯«‡·Ÿ Èkœ
¨„ÒŒÁŒ ˙·Ã‰⁄‡ÃÂŸ ÌÈiœ ÁÃ ˙U«z ¨»È‰¿
ÆÌ«Ï÷ÀÂŸ ÌÈiœ ÁÃÂŸ ÌÈÓœÁU
⁄ ÂŸ ‰ÎT
À ·»Ÿ ‰J@ˆ»Ÿ
Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ ÏkÀ ˙‡Œ _V·ÀÏ»
Ÿ »ÎY
Õ ·ÀÏŸ ^ÈÈŒÚÕ aŸ ‰ÈŒ ‰ŸÈœ ·«ËÂŸ
Æ^Ó«Ï
Œ ÷Ÿaœ ‰ÚÀ ÷À ÏÎÀ·»Ÿ ˙ÚÕ ÏÎÀaŸ
∫ÔÊÁ‰ ÍÎ ¯Á‡Â Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰·Â˘ ˙·˘·

·˙ÕkÀœ ÂŸ ¯ÎÕfÀ œ ¨˙«ÓÁÀŒ ÂŸ ˙«Ú»÷ÈŸ ¨˙«·«Ë ˙«¯ÊÕ ‚»Ÿ ¨‰·«Ë
À ‰ÒÀY
À Ù»
Ã ¨Ì«Ï÷ÀÂŸ ‰ÎT
À aŸ ¨ÌÈiœ ÁÃ ¯ÙŒÒÕaŸ
ÆÌ«Ï÷ÀÏ»
Ÿ ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÏŸ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙ÈaÕ ^nŸÚÃ ÏÎÀÂŸ »ÁŸÃ ‡⁄ ¨^ÈŒ ÙÀÏŸ

ÆÌ«ÏgÀaÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ «nÚÃ ˙‡Œ _V·ÀÓŸ‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
ÔÊÁ‰ ÍÈ˘ÓÓ ˙Â˙·˘‰ ¯‡˘· ÆÏÏ‰‰ ˙‡ Ô‡Î ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰ÎÂÁ ˙·˘·Â ˘„ÂÁ ˘‡¯ ˙·˘·
Æ≤∞μ ßÓÚ ÔÏ‰Ï ¨ÌÏ˘‰ ˘È„˜‰ ˙¯ÈÓ‡·

 במקורה היא.[ ברכות נה ע"ב, יסוד הבקשה הזו בתקופת האמוראים ]תלמוד בבלי:'אדיר במרום וכו
 בתפקידה הנוכחי היא הבעת.נאמרה בזמן ברכת כהנים בידי מי שראה חלום ולא ידע את פירושו
. אכן תתממש," אשר נסתיימה במילים "וישם לך שלום,התקוה שברכת הכהנים
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ÏÏ‰ ¯„Ò
ÏÏ‰‰ ˙¯ÈÓ‡ ÈÙÏ˘ ‰Î¯·‰
∫ÌÈÎ¯·ÓÂ ÌÈ¯ÊÂÁÂ “ÔÓ‡” ÂÈ¯Á‡ ÌÈÂÚ ÌÈÏÏÙ˙Ó‰ ¨Ì¯ ÏÂ˜· ‰Î¯·‰ ˙‡ ¯ÓÂ‡ ÔÊÁ‰

¨ÌÏ«Ú
¿À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
ÆÏlÕ‰Ã‰Ã ˙‡Œ ‡]OÏœ »eÀ ˆœÂŸ ÂÈ˙ÀÂ³ˆŸÓœaŸ »÷ÀcN
Ÿ ¯÷Œ‡⁄
ÏÏ‰‰ È¯ÂÓÊÓ

dÈ»Ï
À ÏŸ ‰Ã

¨‰Â‰È ÈB·ŸÚÃ »ÏÏŸ‰Ã

תהלים קיג

∫‰Â‰È Ì÷Õ ˙‡Œ »ÏÏŸ‰Ã
∫ÌÏ«Ú
À „ÚÃ ÂŸ ‰zÀÚÃ ÓÕ ¨_T·›ÓŸ ‰Â‰È Ì÷Õ È‰œÈŸ

∫‰Â‰È Ì÷Õ ÏlÀ‰‹ÓŸ ¨«‡«·ÓŸ „ÚÃ ÷ÓŒ÷Œ ÁUÊŸ nœÓœ
∫«„«·kŸ ÌÈœ ÓÃgÀ‰Ã ÏÚÃ ¨‰Â‰È ÌÈ«b
œ ÏkÀ ÏÚÃ ÌT
¿∫˙·Œ÷ÀÏÀ È‰Èœaœ‚Ÿ nÃ‰Ã ¨»È‰
Õ ‡¤ ‰Â‰ÈkÃ ÈÓœ
∞

מבואו :המקום בו שוקעת השמש ,המערב .המגביהי לשבת :היושב בגבהים.

סדר הלל :קבוצה של שישה מזמורי תהלים רצופים ]קיג-קיח[ ,שבראשה מזמור הפותח ומסיים ב"הללויה"
]מילה החוזרת גם בהמשך[ .על פי המשנה ]פסחים ה ,ז[ אמרו את ההלל כבר בתקופת הבית השני בשעת
הקרבת קרבן הפסח ,ובתקופת התנאים נקבע ]תוספתא סוכה ג ,ב[ שיש לקרוא את ההלל בימים שונים
שבהם רוצים להודות במיוחד על חסדי ה' :שבעת ימי הסוכות ושמיני עצרת ,שמונת ימי החנוכה ,היום
הראשון של חג הפסח ]הן בליל הסדר והן למחרתו בבוקר[ וחג השבועות .הלל זה קרוי גם "הלל המצרי"
]משום שנזכרת בו יציאת מצרים ]קיד ,א[[ או "הלל שלם" .בתקופת האמוראים התפתח המנהג לומר
הלל מקוצר  -תוך דילוג על שני חצאי מזמורים  -גם בראשי חודשים ]וכן בכל ימי חול המועד פסח וביום
טוב האחרון של פסח[ .הלל זה מכונה "חצי הלל" ,ואמירתו בראשי חודשים הונהגה בבבל ]תלמוד בבלי,
תענית כח ע"ב[ ככל הנראה כדי לפרסם ברבים את מועד ראש החודש ואולי אף כדי להוסיף בדרך זו
לחגיגיותו .הדילוג על שני הקטעים בא ליצור הבחנה בין המנהג הקדום ,התנאי ,לבין החידוש שחידשו
האמוראים .במדינת ישראל קבעה הרבנות הראשית שיש לומר הלל גם ביום העצמאות וביום שחרור
ירושלים .בראש ההלל ובסופו ישנן ברכות :הראשונה מברכת על המצוה לקרוא את ההלל והאחרונה
]המכונה "ברכת השיר" ]תלמוד בבלי ,פסחים קיח ע"א[[ משבחת את ה' שההלל נאמר לכבודו.
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∫ıW‡À·»À ÌÈœ ÓÃgÀaÃ ¨˙«‡YÏœ ÈÏÈœtœ÷ŸnÃ‰Ã
∫Ô«È·Ÿ‡Œ ÌÈXÈÀ ˙t›÷Ÿ‡ÃÓÕ ¨ÏcÀ ¯ÙÀÚÀ ÓÕ ÈÓÈN
œ ÓŸ

ÔÊÁ

∫«nÚÃ È·ÈD
Õ Ÿ ÌÚœ ¨ÌÈ·ÈD
œ Ÿ ÌÚœ È·Èœ÷«‰
œ ÏŸ
∫dÈ»Ï
À ÏŸ‰Ã ‰ÁÀÓÕ◊Ÿ ÌÈœ aÀ‰Ã Ì‡Õ ˙Èœ aÃ‰Ã ˙WMÚ⁄ È·Èœ÷«Ó
œ
תהלים קיד

œ ˆŸnœÓœ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙‡ˆÕaŸ
∫ÊÚ¿
Õ ÌÚÃ ÓÕ ·SÚ⁄ ÈÃ ˙ÈaÕ ¨ÌÈT
∫ÂÈ˙«Ï
À ÷ŸÓŸÓÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ¨«÷EJÏŸ ‰@»‰ÈŸ ‰˙ÀÈŸ ‰À
∫¯«Á‡ÀÏŸ ·›qÈœ ÔcY
Õ iÃ ‰Ã ¨Ò›iÀ ÂÃ ‰‡T
À ÌiÀ ‰Ã
∫Ô‡›ˆ ÈÕ ·Ÿkœ ˙«Ú·ÀbŸ ¨ÌÈÏÈœ‡ÕÎŸ »„OT ÌÈX‰À‰Œ
∫¯«Á‡ÀÏŸ ·›qzœ ÔcY
Õ iÃ ‰Ã ¨Ò»˙À Èkœ ÌiÀ ‰Ã ^lŸ ‰ÓÃ

ÔÊÁ

∫Ô‡›ˆ ÈÕ ·Ÿkœ ˙«Ú·ÀbŸ ¨ÌÈÏÈœ‡ÕÎŸ »„OYzœ ÌÈX‰À‰Œ
∫·SÚ⁄ ÈÃ d«Ï
Ã ‡¤ ÈÕ ÙŸlœÓœ ¨ıW‡À ÈÏ»Á
œ Ô«„‡À ÈÕ ÙŸlœÓœ
› ‰Ã
∫ÌÈœ ÓÀ «ÈŸ ÚŸ ÓÃÏŸ ÷ÈÓœlÀÁÃ ¨ÌÈœ ÓÀ Ì‚Ã ‡⁄ ¯»v‰Ã ÈÎœÙŸ‰
∫‡·‰ ÚË˜‰ ÏÚ ÌÈ‚Ï„Ó ˘„ÂÁ ˘‡¯ ˙·˘·
,תהלים קטו
יא-א

∫^zŒÓœ‡⁄ ÏÚÃ ^cŸ ÒŸÁÃ ÏÚÃ ¨„«·kÀ ÔzÕ ^ÓŸ÷œÏŸ Èkœ ¨»ÏÀ ‡¿ ‰Â‰È »ÏÀ ‡¿
∫Ì‰ÈŒ‰¿
Õ ‡¤ ‡À ‰iÕ ‡Ã ¨ÌÈ«b
œ ‰Ã »¯Ó‡
Ÿ ›È ‰nÀÏÀ
∫‰◊ÀÚÀ ıÙÕÁÀ ¯÷Œ‡⁄ Ï›k ¨ÌÈœ ÓÀgÀ·Ã »È‰¿‡
Õ ÂÕ
∫Ì@‡À ÈBÈŸ ‰◊ÕÚ⁄ ÓÃ ¨·‰ÀÊÀ ÂŸ ÛÒŒkŒ Ì‰ÈŒaÕˆÃÚ⁄

 להושיב: להושיבי. מרומם, מעלה: מקימי. הרואה גם את מה שבמקומות הנמוכים והנסתרים:המשפילי לראות
, פוקד את האשה העקרה בבנים:' מושיבי עקרת הבית וכו. אנשים בעלי שררה ועושר: נדיבים.[]את הדל והאביון
 נעשתה לו לעם:לקדשו... היתה. עם שלשונו זרה: ∞ עם לעז. בית[ לשבת בקרבה:וכך נותן לה משפחה ]היינו
 ההפכי. חרדי, רעדי: חולי.' כינוי לה: אדון. עם ישראל נעשה לעם שעליו ה' מושל ומולך: ישראל ממשלותיו.קדוש
 למען יכירו הכל: ∞ על חסדך על אמתך. סלע קשה: חלמיש. הופך מקום הררי ומסוּלע לאגם:הצור אגם מים
.[ פסיליהם ]שעיצבו במו ידיהם: עצביהם.בחסדך ובאמיתותך
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∫»‡YÈœ ‡¿ÂŸ Ì‰ŒÏÀ ÌÈœ ÈÃÚÕ ¨»¯aA
Õ ÈŸ ‡¿ÂŸ Ì‰ŒÏÀ ‰tŒ
∫Ô»ÁÈXÈŸ ‡¿ÂŸ Ì‰ŒÏÀ Û‡Ã ¨»ÚÓÀ÷ŸÈœ ‡¿ÂŸ Ì‰ŒÏÀ ÌÈœ Ã ÊŸ ‡À
∫Ì«¯
À ‚Ÿ aœ »b‰ŸÈŒ ‡¿ ¨»ÎlÕ‰ÃÈŸ ‡¿ÂŸ Ì‰ÈŒÏÕ‚U
Ÿ ¨Ô»÷ÈÓœÈŸ ‡¿ÂŸ Ì‰ÈB
Œ ÈŸ
Œ kŸ
∫Ì‰ŒaÀ ÁÃËÕa› ¯÷Œ‡⁄ Ï›k ¨Ì‰ÈŒ◊Õ›Ú »È‰ŸÈœ Ì‰«Ó
∫‡»‰ ÌpÀ ‚œ Ó»À ÌTÊŸ ÚŒ ¨‰Â‰ÈaÃ ÁËÃaŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÔÊÁ
∫‡»‰ ÌpÀ ‚œ Ó»À ÌTÊŸ ÚŒ ¨‰Â‰È·Ã »ÁËŸaœ Ô]‰⁄‡Ã ˙ÈaÕ
∫‡»‰ ÌpÀ ‚œ Ó»À ÌTÊŸ ÚŒ ¨‰Â‰È·Ã »ÁËŸaœ ‰Â‰È È‡Y
Õ Èœ
יח- יב,תהלים קטו

∫Ô]‰⁄‡Ã ˙ÈaÕ ˙‡Œ _V·ÀÈŸ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙ÈaÕ ˙‡Œ _V·ÀÈŸ ¨_V·ÀÈŸ »TÎÀÊŸ ‰Â‰È
∫ÌÈÏI
œ bŸ ‰Ã ÌÚœ ÌÈpœ ËÃwŸ‰Ã ¨‰Â‰È È‡Y
Õ Èœ _V·ÀÈŸ
∫ÌÎÈŒÕ aŸ ÏÚÃ ÂŸ ÌÎÈŒÏÕÚ⁄ ¨ÌÎÈŒÏÕÚ⁄ ‰Â‰È ÛÒÕ›È
∫ıW‡ÀÂÀ ÌÈœ ÓÃ÷À ‰◊Õ›Ú ¨‰Â‰ÈÏÃ ÌzŒ‡Ã ÌÈÎ»¯
œ aŸ
∫Ì@‡À ÈÕ ·ŸÏœ Ô˙ÃÀ ıW‡À‰ÀÂŸ ¨‰Â‰ÈÏÃ ÌÈœ ÓÃ÷À ÌÈœ ÓÃgÀ‰Ã

ÔÊÁ

∫‰Ó»„
À ÈBY›È ÏkÀ ‡¿ÂŸ ¨dÈÀ »ÏÏŸ‰ÃÈŸ ÌÈ˙œnÕ‰Ã ‡¿
∫dÈ»Ï
À ÏŸ‰Ã ÌÏ«Ú
À „ÚÃ ÂŸ ‰zÀÚÃ ÓÕ dÈÀ _V·ÀŸ »ÁŸÃ ‡⁄ÂÃ
∫‡·‰ ÚË˜‰ ÏÚ ÌÈ‚Ï„Ó ˘„ÂÁ ˘‡¯ ˙·˘·
יא- א,תהלים קטז

∫È»
À Á⁄zÃ ÈÏ«˜
œ ˙‡Œ ¨‰Â‰È ÚÓÃ÷ŸÈœ Èkœ Èzœ·Ÿ‰Ã‡À
∫‡TO‡Œ ÈÓÃÈÀ ·»Ÿ ¨ÈÏœ «ÊŸ ‡À ‰hÀ‰œ Èkœ
∫‡ˆÀÓŸ‡Œ Ô«‚ÈÀ ÂŸ ‰TˆÀ ¨È»‡
œ ˆÀÓŸ Ï«‡÷Ÿ ÈVˆÀÓ»Ÿ ˙ÂŒ ÓÀ ÈÏÕ·ŸÁŒ È»Ù
œ ÙÀ‡⁄
∫È÷œÙŸÃ ‰ËÀlŸÓÃ ‰Â‰È ‰pÀ ‡À ¨‡TO‡Œ ‰Â‰È Ì÷Õ·»Ÿ
∫ÌÁU
Õ ÓŸ »È‰¿‡
Õ ÂÕ ¨˜Ècœ ˆÃÂŸ ‰Â‰È Ô»pÁÃ

, שוכני שאול: ירדי דומה. ירבה אתכם: עליכם... יסף.[ אשר זכר אותנו ]והושיענו: ∞ זכרנו. הכהנים:בית אהרן
 סבבו אותי יסורים הגורמים: אפפוני חבלי מות. ובכל ימי חיי: ובימי. שמחתי, נעם לי מאוד: ∞ אהבתי.המתים
. סבל ומצוקה המורידים את האדם אל השאול: מצרי שאול.מיתה
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∫ÚÈÃ÷«‰
œ ÈŸ ÈÏœÂŸ È˙«l
‡œ cÃ ¨‰Â‰È ÌÈ
÷ ›œ ˙ÀtŸ ¯ÓÕ
ÔÊÁ

∫ÈÎœÈŸ ÏÀÚÀ ÏÓÃbÀ ‰Â‰È Èkœ ¨ÈÎœÈŸ Á»
÷»·À ÓŸÏœ È÷œÙŸÃ È
œ

∫ÈÁœcŒ Óœ ÈÏœ‚U
Ÿ ˙‡Œ ¨‰ÚÀ ÓŸcœ ÔÓœ ÈÈœÚÕ ˙‡Œ ¨˙ÂŒ nÀÓœ È÷œÙŸÃ zÀˆŸlÃÁœ Èkœ
∫ÌÈiœ ÁÃ‰Ã ˙«ˆY‡ÃaŸ ¨‰Â‰È ÈÕ ÙŸÏœ _lÕ‰Ã˙Ÿ‡Œ
‡„∫
› ÓŸ È˙Èœœ ÚÀ Èœ ‡⁄ ¨¯aA
Õ ‡⁄ Èkœ ÈzœŸ ÓÃ‡¤‰Œ
∫·ÊÕ ›k Ì@‡À‰À ÏkÀ ¨ÈÊœ ÙŸÁÀ·Ÿ ÈzY
œ ÓÃ‡À Èœ ‡⁄

∫ÈÏÀÚÀ È‰«Ï»Ó
œ
‚Ÿ zÃ ÏkÀ ¨‰Â‰ÈÏÃ ·È÷œ‡À ‰ÓÀ

תהלים קטז ,יב-יט

∫‡TO‡Œ ‰Â‰È Ì÷Õ·»Ÿ ¨‡rÀ‡Œ ˙«Ú»÷ÈŸ Ò«k
∫«nÚÃ ÏÎÀÏŸ ‡pÀ ‰@‚Ÿ Œ ¨ÌlÕ÷Ã‡⁄ ‰Â‰ÈÏÃ ÈU@Ÿ
∫ÂÈ@ÈÒœÁ⁄ÏÃ ‰˙ÀÂŸ nÀ‰Ã ¨‰Â‰È ÈÈÕÚÕ aŸ ¯JÈÀ
ÔÊÁ

∫ÈTÒ«Ó
Õ ÏŸ zÀÁŸzÃtœ ¨^˙ŒÓÀ‡⁄ ÔaŒ ^cŸ ·ŸÚÃ Èœ ‡⁄ ^cŒ ·ŸÚÃ Èœ ‡⁄ Èkœ ¨‰Â‰È ‰pÀ ‡À

∫‡TO‡Œ ‰Â‰È Ì÷Õ·»Ÿ ¨‰@«z Á·ÃÊŒ ÁaÃÊŸ ‡Œ ^ÏŸ
∫«nÚÃ ÏÎÀÏŸ ‡pÀ ‰@‚Ÿ Œ ¨ÌlÕ÷Ã‡⁄ ‰Â‰ÈÏÃ ÈU@Ÿ
∫dÈ»Ï
¯»÷À ÏŸ‰Ã ÌÏÀœ
˙«À ÈŸ ÈÎœÎ
Õ aŸ ‰Â‰È ˙ÈaÕ ˙«¯ˆŸÁÃaŸ
∫ÌÈnœ‡‹‰À ÏkÀ »‰»ÁaŸ÷Ã ¨ÌÈ«b
œ ÏkÀ ‰Â‰È ˙‡Œ »ÏÏŸ‰Ã

תהלים קיז

∫dÈ»Ï
À ÏŸ‰Ã ¨ÌÏ«Ú
À ÏŸ ‰Â‰È ˙ÓŒ‡¤ÂŒ ¨«cÒŸÁÃ »ÈÏÕÚÀ ¯·Ã‚À Èkœ

פתאים :תמימים ,אנשים פשוטים .דלותי :נחלשתי .יהושיע :הושיע אותי ,הצילני .למנוחיכי :למנוחתך ,לשלוותך.
גמל עליכי :עשה עמך חסד .דחי :מעידה ,התמוטטות .ארצות החיים :עולם בני האדם ]ולא המתים[ .האמנתי
וכו' :ופירוש פסוק זה והפסוק שאחריו :אמונתי בה' לא נפגמה ]"האמנתי"[ ,גם כאשר הייתי בעניי ובייסוריי ]"אני
עניתי מאוד"[ וכאשר ברוב ייאוש ]"בחפזי"[ אמרתי כי בני האדם כולם מכזבים.
∞ מה אשיב וכו' :כיצד אוכל להשיב טובה לה' על כל חסדו שהרעיף עלי? כוס ישועות :כוס היין שמנסכים על המזבח
יחד עם קרבן התודה ,אות הודיה על הישועה שזכה לה האדם .נגדה נא :בנוכחות .יקר :קשה ,כבד .המותה :המוות.
פתחת למוסרי :התרת את הכבלים שהייתי אסור בהם .זבח תודה :קרבן הבא לשם הבעת תודה .בתוככי :בתוכך,
במרכזך ∞ .גבר עלינו :הגבירִ ,הרבה להביא עלינו.
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‰ÂÚ Ì‰·˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ˘ÈÂ ¨ÌÈ‡·‰ ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ˙Ú·¯‡ ˙‡ „ÁÈ Ï‰˜‰Â ÔÊÁ‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ Ì‰·˘ ˙ÂÓÂ˜Ó ˘È
∫ÔÊÁ‰ ¯ÓÂ‡˘ ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ˙Ú·¯‡Ó „Á‡Â „Á‡ ÏÎ ¯Á‡Ï “Â„ÒÁ ÌÏÂÚÏ ÈÎ ·ÂË ÈÎ ’‰Ï Â„Â‰” Ï‰˜‰
תהלים קיח

∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ ¨·«Ë Èkœ ‰Â‰ÈÏÃ »„«‰
˛Â„ÒÁ ÌÏÂÚÏ ÈÎ ·ÂË ÈÎ ‰Â‰ÈÏ Â„Â‰¸

∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ‡À ¯Ó‡
Ã ›È
˛Â„ÒÁ ÌÏÂÚÏ ÈÎ ·ÂË ÈÎ ‰Â‰ÈÏ Â„Â‰¸

∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ ¨Ô]‰⁄‡Ã ˙È·Õ ‡À »¯Ó‡
Ÿ ›È
˛Â„ÒÁ ÌÏÂÚÏ ÈÎ ·ÂË ÈÎ ‰Â‰ÈÏ Â„Â‰¸

∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ ¨‰Â‰È È‡Y
Õ Èœ ‡À »¯Ó‡
Ÿ ›È
˛Â„ÒÁ ÌÏÂÚÏ ÈÎ ·ÂË ÈÎ ‰Â‰ÈÏ Â„Â‰¸

∫dÈÀ ·ÁY
À nŒ·Ã Èœ À ÚÀ ¨diÀ È˙‡TJ
œ
¯ˆÃnÕ‰Ã ÔÓœ
∫Ì@‡À ÈÏœ ‰◊ŒÚ⁄ iÃ ‰ÓÃ ¨‡TÈ‡œ ‡¿ ÈÏœ ‰Â‰È
∫È‡ÀŸ › ◊·Ÿ ‰‡Y
Œ ‡Œ Èœ ‡⁄ÂÃ ¨ÈTÊŸ ›ÚaŸ ÈÏœ ‰Â‰È
∫Ì@‡ÀaÀ ÁÃ›ËaŸÓœ ¨‰Â‰ÈaÃ ˙«ÒÁ⁄ÏÃ ·«Ë
∫ÌÈ·ÈD
œ Ÿ aœ ÁÃ›ËaŸÓœ ¨‰Â‰ÈaÃ ˙«ÒÁ⁄ÏÃ ·«Ë
∫ÌÏÈÃÓœ‡⁄ Èkœ ‰Â‰È Ì÷ÕaŸ ¨È»·
œ ·ÀÒŸ ÌÈ«b
œ ÏkÀ
∫ÌÏÈÃÓœ‡⁄ Èkœ ‰Â‰È Ì÷ÕaŸ ¨È»·
œ ·ÀÒŸ Ì‚Ã È»a
œ ÒÃ
∫ÌÏÈÃÓœ‡⁄ Èkœ ‰Â‰È Ì÷ÕaŸ ¨ÌÈˆ«˜
œ ÷‡ÕkŸ »ÎÚ⁄ ›c ÌÈX·E
› Îœ È»a
œ ÒÃ
œ ‰Á
› cÀ
∫ÈT
œ ÊÀ Ú⁄ ‰Â‰ÈÂÃ ¨Ït›Ÿ Ïœ Èœ ˙ÈÃÁE
, מקום צר: מצר. הכהנים: בית אהרן. אכן חסדו קיים לעולם: כי לעולם חסדו. שהרי ה' הוא טוב:∞ כי טוב
 בשם ה' כי. באנשים בעלי שררה ועושר: בנדיבים. אזכה לראות במפלתם של אויבי: אראה בשנאי.שעת צרה
: דחה דחיתני. כאש האוחזת בקוצים ודועכת מייד: דעכו כאש קוצים.' הכרתי והשמדתי אותם בעזרת ה:אמילם
.[הדפת והכשלת אותי בכוח ]והדברים נאמרים אל האויב
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∫‰Ú»÷È
À Ïœ ÈÏœ È‰œÈŸ ÂÃ ¨dÈÀ ˙TÓŸÊœ ÂŸ Èfœ ÚÀ
∫ÏÈœ ÁÀ ‰◊À›Ú ‰Â‰È ÔÈÓœÈŸ ¨ÌÈNÈcœ ˆÃ ÈÏÕ‰ﬂ‡ÀaŸ ‰Ú»÷È
À Âœ ‰pX
˜«À Ï
¯«∫ÏÈœ ÁÀ ‰◊À›Ú ‰Â‰È ÔÈÓœÈŸ ¨‰ÓÀÓ
Õ ‰Â‰È ÔÈÓœÈŸ
ÔÊÁ

¿‡ ∫dÈÀ È◊ÕÚ⁄ ÓÃ ¯tÕÒÃ‡⁄ÂÃ ¨‰ÈŒ ÁŸ‡Œ Èkœ ˙»Ó‡À

∫Èœ À ˙ÀŸ ‡¿ ˙ÂŒ nÀÏÃÂŸ ¨diÀ ÈpU
œ qŸÈœ ¯›qÈÃ
∫dÈÀ ‰C«‡ Ì·À ‡·›‡À ¨˜CˆŒ ÈVÚ⁄ ÷Ã ÈÏœ »Á˙Ÿtœ
∫«· »‡·›ÈÀ ÌÈNÈcœ ˆÃ ¨‰Â‰ÈÏÃ ¯ÚÃ gÃ‰Ã ‰ÊŒ
∫ÌÈÈÓÚÙ ¯Ó‡ ÌÈ‡·‰ ÌÈ˜ÂÒÙ‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎ

∫‰Ú»÷È
‡«À Ïœ ÈÏœ È‰œzŸÂÃ ¨Èœ ˙ÈÀœ Ú⁄ Èkœ ^E
∫‰Ú»÷È
‡«À Ïœ ÈÏœ È‰œzŸÂÃ ¨Èœ ˙ÈÀœ Ú⁄ Èkœ ^E
∫‰pÀ tœ ÷‡]ÏŸ ‰˙ÀÈŸ ‰À ¨ÌÈ«a
œ ‰Ã »Ò‡⁄ÓÀ Ô·Œ‡Œ
∫‰pÀ tœ ÷‡]ÏŸ ‰˙ÀÈŸ ‰À ¨ÌÈ«a
œ ‰Ã »Ò‡⁄ÓÀ Ô·Œ‡Œ
∫»ÈÈÕÚÕ aŸ ˙‡ÏÀÙŸœ ‡È‰œ ¨˙‡›f ‰˙ÀÈŸ ‰À ‰Â‰È ˙‡ÕÓÕ
∫»ÈÈÕÚÕ aŸ ˙‡ÏÀÙŸœ ‡È‰œ ¨˙‡›f ‰˙ÀÈŸ ‰À ‰Â‰È ˙‡ÕÓÕ
∫«· ‰ÁÀÓŸ◊Ÿœ ÂŸ ‰ÏÈÀ‚œ À ¨‰Â‰È ‰◊ÀÚÀ Ì«i‰Ã ‰ÊŒ
∫«· ‰ÁÀÓŸ◊Ÿœ ÂŸ ‰ÏÈÀ‚œ À ¨‰Â‰È ‰◊ÀÚÀ Ì«i‰Ã ‰ÊŒ
עזי וזמרת יה :ה' הוא הנותן לי עוז ולו אני מזמר .ימין ה' :כוחו של ה' וגבורתו .רוממה :גוברת ומנצחת .שערי
צדק :שערי בית המקדש ,משכן הצדק .היתה לראש פנה :נעשתה לאבן היסוד שבבניין .היתה זאת :הישועה
]שנזכרה בפסוקים הקודמים[ .נפלאת :מפליאה ומדהימה עד שקשה להאמין בה.

אודך כי עניתני וכו' :תשעת הפסוקים האחרונים של מזמור קיח ,החותם את ההלל ,נאמרים פעמיים
כל אחד ,ומנהג זה כבר ידוע לאמוראים ]תלמוד בבלי ,סוכה לח ע"ב[ .יתכן שיש כאן רצון לסיים את
ההלל באופן חגיגי במיוחד ,ואולי משמרות חזרות אלה מנהג קדום לומר את ההלל כולו כשהחזן אומר
פסוק והקהל חוזר אחריו או עונה "הללויה".
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¨‡pÀ ‰ÚÈÀ÷«‰
œ ‰Â‰È ‡pÀ ‡À
∫‡pÀ ‰ÚÈÀ÷«‰
œ ‰Â‰È ‡pÀ ‡À
∫‡À ‰ÁÈ
À ÏœˆŸ‰Ã ‰Â‰È ‡pÀ ‡À
∫‡À ‰ÁÈ
À ÏœˆŸ‰Ã ‰Â‰È ‡pÀ ‡À
∫‰Â‰È ˙ÈaÕÓœ ÌÎ»
Œ ÎU
Ÿ aÕ ¨‰Â‰È Ì÷ÕaŸ ‡aÀ‰Ã _»¯aÀ
∫‰Â‰È ˙ÈaÕÓœ ÌÎ»
Œ ÎU
Ÿ aÕ ¨‰Â‰È Ì÷ÕaŸ ‡aÀ‰Ã _»¯aÀ
∫ÁÃaÕÊŸ nœ‰Ã ˙«YK „ÚÃ ÌÈ˙œ·›Ú⁄ aÃ ‚ÁÃ »¯ÒŸ‡œ ¨»ÏÀ ¯‡ŒiÀ ÂÃ ‰Â‰È Ï‡Õ
∫ÁÃaÕÊŸ nœ‰Ã ˙«YK „ÚÃ ÌÈ˙œ·›Ú⁄ aÃ ‚ÁÃ »¯ÒŸ‡œ ¨»ÏÀ ¯‡ŒiÀ ÂÃ ‰Â‰È Ï‡Õ
∫jÀÓŒÓ«¯
Ÿ ‡⁄ È‰¿
Ã ‡¤ ¨jC«‡
À
ÂŸ ‰zÀ‡Ã ÈÏœ‡Õ
∫jÀÓŒÓ«¯
Ÿ ‡⁄ È‰¿
Ã ‡¤ ¨jC«‡
À
ÂŸ ‰zÀ‡Ã ÈÏœ‡Õ
∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ ¨·«Ë Èkœ ‰Â‰ÈÏÃ »„«‰
∫«cÒŸÁÃ ÌÏ«Ú
À ÏŸ Èkœ ¨·«Ë Èkœ ‰Â‰ÈÏÃ »„«‰
ÏÏ‰‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡Ï˘ ‰Î¯·‰ ¨“¯È˘‰ ˙Î¯·”

^nŸÚÃ ÏÎÀÂŸ ¨^«ˆY
Œ È◊«Ú
Õ ÌÈNÈcœ ˆÃ ^ÈCÈÒœÁ⁄ÂÃ ¨^È◊ŒÚ⁄ ÓÃ ÏkÀ ¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨^»ÏÏŸ‰ÃÈŸ
»÷ÈcO
œ ÈÃ ÂŸ »ˆÈXÚ⁄ ÈÃ ÂŸ »ÓÓ«¯È
Ÿ Âœ »¯‡⁄ÙÈÀÂœ »ÁaŸ÷È
Ã Âœ »ÎY·ÈÀÂœ »„«È ‰pX
À aŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙ÈaÕ
Èkœ ¨¯nÕÊÃ ÏŸ ‰‡ŒÀ ^ÓŸ÷œÏ»Ÿ ˙«„«‰ÏŸ ·«Ë ^ÏŸ Èkœ

ÔÊÁ

¨»kÕÏŸÓÃ ^ÓŸ÷œ ˙‡Œ »ÎÈÏœÓŸÈÃ ÂŸ

Æ˙«ÁaÀ÷ŸzœaÃ ÏlÀ‰‹ÓŸ _ÏŒÓŒ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ ÆÏ‡Õ ‰zÀ‡Ã ÌÏ«Ú
À „ÚÃ ÂŸ ÌÏ«Ú
À ÓÕ

[" קשרו בחבלים ]"בעבותים:' אסרו חג וכו. הושיענו, נתן לנו אור: ויאר לנו. הבא עלינו ברכה והצלחה:הצליחה
.["את הבהמה המובאת אל מול המזבח לקרבן החג ]ומכונה בקיצור "חג
. בכל זמן וזמן: מעולם ועד עולם.[ י, הבריאה כולה ]תהלים קמה:∞ כל מעשיך

.198 ' עמ, ראה לעיל:""ברכת השיר
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ÔÊÁ
˜Ï‰
ÔÊÁ

˜Ï‰

˜„ÌÏ˘ ˘È

˙¯‚∫ÌÂ

Æ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ÷cK
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ÏcÃ bÃ ˙ŸÈœ

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È

ÆÔÓÕ‡À

¸‡Æ˛ÔÓ

_ÈÏœÓŸÈÃ ÂŸ ¨d˙»ÚY
Õ Îœ ‡T·Ÿ Ècœ ‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ
ÆdÁÈ
Õ ÷œÓŸ ·VJÈÂœ dJY
Õ t‹ ÁÓÃˆŸÈÃ ÂŸ d˙»Î
Õ ÏŸÓÃ

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

ÆÔÓÕ‡À

¸‡Æ˛ÔÓ

קדיש :תפילה בארמית ]ומשפט אחד בעברית[ ,המופיעה שוב ושוב בכל רחבי סידור התפילה בצורות
שונות ובתפקידים רבים ומגוונים .היא מורכבת ,בנוסח המובא בראש עמוד זה ,מחמש יחידות השזורות
בעניוֹת שונות שעונים המאזינים לקדיש" [1] :יתגדל ויתקדש ...בעגלא ובזמן קריב ]ואמרו אמן["; ][2
"יתברך וישתבח ...דאמירן בעלמא ]ואמרו אמן["; ]" [3תתקבל צלותהון ...די בשמיא ]ואמרו אמן["; ][4
"יהא שלמא ...על כל ישראל ]ואמרו אמן["; ]" [5עושה שלום במרומיו ...ועל כל ישראל ]ואמרו אמן[".
בדרך כלל עונים המאזינים להזמנה לומר "אמן" ,ופעם אחת הם עונים בנוסחת ענייה ארוכה ]"יהא
שמיה רבא מברך" וכו'[ ,המוכרת כבר מספרות התנאים ]תלמוד בבלי ,ברכות ג ע"א[ .לקדיש כמה
תפקידים] :א[ "חצי קדיש" הנאמר פעמים רבות כחוליית מעבר בין יחידות שונות בסידור התפילה
]כגון בין קריאת התורה להפטרה ]עמ'  [225או בין קריאת שמע של ערבית לעמידה ]עמ'  .[[75בתפקיד
זה באות בקדיש רק שתי יחידותיו הראשונות] .ב[ "קדיש שלם" הנאמר על ידי החזן בסוף כל אחת
מתפילות היום ]ערבית ,שחרית ומנחה ]וכן מוסף[[ .בקדיש זה ,כאמור ,חמש יחידות ,כשהשלישית
שבהן מזכירה מפורשות את הבקשה שהתפילה תתקבל ברצון" [3] .קדיש דרבנן" ]= קדיש של רבותינו[
הנאמר ]בדרך כלל על ידי האבלים[ לאחר לימוד תורה שעל פה בציבור .היחידה השלישית בקדיש זה
שונה מזו שב"קדיש שלם" ,והיא עוסקת בלימוד התורה ובשבח לומדיה ]ראה לדוגמא עמ' [4] .[128
"קדיש יתום" הנאמר על ידי האבלים בטכס לוויית המת ,וכן כמה פעמים במסגרת התפילה באחד עשר
חודשי האבל וביום הזכרון השנתי לנפטרים ]הידוע גם בשמו שביידיש" :יארצייט"[ .קדיש זה מורכב
משתי היחידות הראשונות ומשתי היחידות האחרונות של הקדיש השלם] .קדיש נוסף ,ארוך יותר,
נאמר פעם אחת במסגרת לוויית המת [.דומה שהקדיש בא לעולם בראשית ימי האמוראים ,כתפילה
ספונטאנית שהיו נושאים הדרשן וציבור השומעים לאחר סיום הדרשה ]תלמוד בבלי ,סוטה מט ע"א[.
התפילה הארמית ,בלשון העם  -שאינה כוללת הזכרה מפורשת של שם ה' ,כיוון שלא נאמרה מעיקרה
כחלק מתפילות החובה הקבועות  -הלכה וכבשה לה תפקידים נוספים .בספרות הגאונים היא כבר
משמשת בשלושה מתפקידיה :קדיש שלם ,קדיש דרבנן וחצי קדיש .רק בימי הביניים החל הקדיש לשמש,
באשכנז ,גם בתפקידו המפורסם ביותר ,כתפילתם של האבלים ,המצהירים גם באבלם הכבד על אמונתם
בגדולת ה' ובקדושתו ,ואף מבקשים "חיים טובים" לכל עם ישראל .קשה לדעת מה היו הגורמים שהביאו
את הקדיש למלא עוד ועוד תפקידים שונים ,אך דומה שחביבותה של התפילה בעיני העם היא מן
הגורמים העיקריים ששימשו בתהליך זה.

ﬂ
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˙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‡¸
Æ˛ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ
ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ
Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘

˙ÈaÕ ÏÎÀcŸ ÈiÕ ÁÃ·»Ÿ Ô«ÎÈÓ«È
Õ ·»Ÿ Ô«ÎÈiÕ ÁÃaŸ
¨·ÈXJ ÔÓÃÊŸ ·»œ ‡ÏÀ‚À Ú⁄ aÃ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ
ÌÏÃÚÀ ÏŸ _U·ÀÓŸ ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ‡‰ÕÈŸ ÆÔÓÕ‡À
Æ‡iÀ ÓÃÏŸÚÀ ÈÓÕÏŸÚÀ Ï»Ÿ
ÌÓ«¯
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ¯‡ÃtÀ˙ŸÈœ ÂŸ ÁaÃzÃ÷ŸÈœ ÂŸ _UaÀ˙ŸÈœ
ÏlÀ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‰lŒÚÃ ˙ŸÈœ ÂŸ ¯cÀ ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‡rÕÃ ˙ŸÈœ ÂŸ
Æ‡»‰ _ÈXaŸ ‡÷ER
À cŸ dÓÕ÷Ÿ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

∫‰·Â˘ ˙·˘·¸ ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ

∫‰·Â˘ ˙·˘·¸

‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀ ÔÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ

˛˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ

˛‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ ‡lÀÚÕ ÏŸ

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

‡˙ÀÓÀÁ¤Œ ÂŸ ‡˙ÀÁÀaŸ÷Ÿz‹ ‡˙TÈ
À ÷œÂŸ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ ÔTÈÓœ‡⁄cÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

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

˙ÈaÕ ÏÎÀcŸ Ô«‰˙»Ú
Ÿ ·»À Ô«‰˙«Ï
Ÿ ˆŸ ÏaK
Ã ˙Ÿzœ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨‡iÀ ÓÃ÷Ÿ·œ Ècœ Ô«‰»·‡⁄ Ì@˜ﬂ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

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

ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÂŸ ‡iÀ ÓÃ÷Ÿ ÔÓœ ‡aU
À ‡ÓÀÏÀ÷Ÿ ‡‰ÕÈŸ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

»¯ÓŸ‡œÂŸ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ Ì«Ï÷À ‰◊ŒÚ⁄ ÈÃ ‡»‰ ¨ÂÈÓ«¯
À ÓŸaœ ˛Ì«ÏgÀ‰Ã ∫‰·Â˘ ˙·˘·¸ Ì«Ï÷À ‰◊Œ›Ú
ÆÔÓÕ‡À
ÆÔÓÕ‡À

ÔÊÁ

ÔÊÁÂ Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜
ÔÊÁ

Ï‰˜
ÔÊÁ

Ï‰˜
ÔÊÁ

Ï‰˜
ÔÊÁ

Ï‰˜
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ÌÂÈ Ï˘ ¯È˘

∫÷cO
À nœ‰Ã ˙È·ÕaŸ ÌÈXÓ«‡
Ÿ Ìiœ Âœ ÏŸ‰Ã »È‰À «a÷Œ ¨÷CS ˙aÃ÷Ã Ì«È Ì«i‰Ã
תהלים צב

∫˙aÀgÃ‰Ã Ì«ÈÏŸ ¯È÷œ ¯«ÓÊŸ Óœ
∫Ô«ÈÏŸÚŒ ^ÓŸ÷œÏŸ ¯nÕÊÃ Ï»Ÿ ¨‰Â‰ÈÏÃ ˙«„‰
› ÏŸ ·«Ë
∫˙«ÏÈlÕaÃ ^˙Ÿ»Ó
À ‡¤ÂŒ ¨^cŒ ÒŸÁÃ ¯Ma›aÃ „Èbœ ‰ÃÏŸ
∫¯«pÎœaŸ Ô«ÈbÀ ‰œ ÈÏÕÚ⁄ ¨Ï·ŒÀ ÈÏÕÚ⁄ ÂÃ ¯«◊ÚÀ ÈÏÕÚ⁄
∫ÔpU
Õ ‡⁄ ^ÈCÈÀ È◊ÕÚ⁄ ÓÃaŸ ¨^ÏŒÚﬂ ÙÀaŸ ‰Â‰È Èœ zÃÁŸnÃ◊œ Èkœ
∫^È˙Œ·›÷ŸÁŸÓÃ »˜ÓŸÚÀ „‡
› ÓŸ ¨‰Â‰È ^È◊ŒÚ⁄ ÓÃ »ÏEbÀ ‰ÓÃ
∫˙‡›Ê ˙‡Œ ÔÈ·œÈÀ ‡¿ ÏÈÒœÎ»Ÿ ¨Ú@ÈÕ ‡¿ ¯ÚÃ aÃ ÷È‡œ
À Á]
Ã ÙŸaœ
∫„ÚÃ ÈBÚ⁄ Ì@ÓŸgÀ‰œÏŸ ¨ÔÂŒ ‡À ÈÏÕÚ⁄ ›t ÏkÀ »ˆÈˆœiÀ ÂÃ ·◊ŒÚÕ «ÓkŸ ÌÈÚœ ÷Y
∫‰Â‰È ÌÏÀ›ÚÏŸ Ì«¯ÓÀ ‰zÀ‡ÃÂŸ
∫ÔÂŒ ‡À ÈÏÕÚ⁄ ›t ÏkÀ »„YtÀ˙ŸÈœ ¨»„·‡
Õ ›È ^È·ŒÈŸ ›‡ ‰pÕ ‰œ Èkœ ‰Â‰È ^È·ŒÈŸ ›‡ ‰pÕ ‰œ Èkœ
œ aÃ ¨ÈYK
œ ÌÈ‡¯
Õ kœŸ ÌWzÀÂÃ
∫ÔÀ ÚU
⁄ ÔÓŒ÷ŒaŸ È˙`
∫ÈÀ ÊŸ ‡À ‰À ÚŸ ÓÃ÷Ÿzœ ÌÈÚV
œ ÓŸ ÈÏÃÚÀ ÌÈÓœwÀaÃ ¨ÈT»÷aŸ ÈÈœÚÕ ËaÕzÃÂÃ
∫‰bŒ ◊ŸÈœ Ô«·ÀlŸaÃ ÊW‡ŒkŸ ¨ÁTÙŸÈœ ¯ÓÀzÀkÃ ˜Ècœ ˆÃ

ÔÊÁ

∫»ÁÈXÙŸÈÃ »È‰¿
Õ ‡¤ ˙«¯ˆŸÁÃaŸ ¨‰Â‰È ˙È·ÕaŸ ÌÈÏ»˙
œ ÷Ÿ
∫»È‰ŸÈœ ÌÈpœ Ã ÚU
⁄ ÂŸ ÌÈœ ÷ÕcŸ ¨‰·ÈÀ◊ÕaŸ Ô»·»ÈŸ „«Ú
∫«a ‰˙ÀÏÀÂŸ ÚÃ ‡¿ÂŸ ÈX»ˆ ¨‰Â‰È ¯÷ÀÈÀ Èkœ „Èbœ ‰ÃÏŸ

.266 ' ולעניין אמירת שיר של יום בכלל ראה עמ,62 ' לביאורו של המזמור ראה עמ:שיר של יום
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∫ÌÂ‚¯˙

ÌÂ˙È ˘È„˜

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È

Æ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ÷cK
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ÏcÃ bÃ ˙ŸÈœ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

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

_ÈÏœÓŸÈÃ ÂŸ ¨d˙»ÚY
Õ Îœ ‡T·Ÿ Ècœ ‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ
ÆdÁÈ
Õ ÷œÓŸ ·VJÈÂœ dJY
Õ t‹ ÁÓÃˆŸÈÃ ÂŸ d˙»Î
Õ ÏŸÓÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

˙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‡¸
Æ˛ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ
ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ
Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘

˙ÈaÕ ÏÎÀcŸ ÈiÕ ÁÃ·»Ÿ Ô«ÎÈÓ«È
Õ ·»Ÿ Ô«ÎÈiÕ ÁÃaŸ
¨·ÈXJ ÔÓÃÊŸ ·»œ ‡ÏÀ‚À Ú⁄ aÃ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ
ÌÏÃÚÀ ÏŸ _U·ÀÓŸ ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ‡‰ÕÈŸ ÆÔÓÕ‡À
Æ‡iÀ ÓÃÏŸÚÀ ÈÓÕÏŸÚÀ Ï»Ÿ
ÌÓ«¯
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ¯‡ÃtÀ˙ŸÈœ ÂŸ ÁaÃzÃ÷ŸÈœ ÂŸ _UaÀ˙ŸÈœ
ÏlÀ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‰lŒÚÃ ˙ŸÈœ ÂŸ ¯cÀ ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‡rÕÃ ˙ŸÈœ ÂŸ
Æ‡»‰ _ÈXaŸ ‡÷ER
À cŸ dÓÕ÷Ÿ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

∫‰·Â˘ ˙·˘·¸ ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ

∫‰·Â˘ ˙·˘·¸

‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀ ÔÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ

˛˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ

˛‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ ‡lÀÚÕ ÏŸ

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

‡˙ÀÓÀÁ¤Œ ÂŸ ‡˙ÀÁÀaŸ÷Ÿz‹ ‡˙TÈ
À ÷œÂŸ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ ÔTÈÓœ‡⁄cÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

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

‡iÀ ÓÃ÷Ÿ ÔÓœ ‡aU
À ‡ÓÀÏÀ÷Ÿ ‡‰ÕÈŸ
Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÂŸ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ Ì«Ï÷À ‰◊ŒÚ⁄ ÈÃ ‡»‰ ¨ÂÈÓ«¯
À ÓŸaœ ˛Ì«ÏgÀ‰Ã ∫‰·Â˘ ˙·˘·¸ Ì«Ï÷À ‰◊Œ›Ú
ÆÔÓÕ‡À

ÌÈÏ·‡‰
Ï‰˜
ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜
ÌÈÏ·‡‰

ÌÈÏ·‡Â Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜
ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜
ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜
ÌÈÏ·‡‰
Ï‰˜

Æ≤±μ ßÓÚ· ‰ÏÈÙ˙‰ ‰ÎÈ˘ÓÓ ÏÏÎ Í¯„·

.205 ' לביאור ולדיון ראה עמ:קדיש יתום
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·˘·˙ ¯‡˘ ∫‰Ê ¯ÂÓÊÓ Ì‚ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘„ÂÁ

‡„¨ ∫zÀ÷Ÿ·ÀÏÀ ¯@‰ÀÂŸ „«‰
› nŸ zÀÏA
¿Ÿ bÀ È‰
Ã ‡¤ ‰Â‰È ¨‰Â‰È ˙‡Œ È÷œÙŸÃ ÈÎY
œ aÀ

תהלים קד

∫‰ÚÈX
À ÈŸ kÃ ÌÈœ ÓÃ÷À ‰Ë«
Œ ¨‰ÓÀÏŸrÃkÃ ¯«‡ ‰ËŒ›Ú
¯»∫Á
Ã ÈÙÕŸ kÃ ÏÚÃ _lÕ‰ÃÓŸ‰Ã ¨«·»ÎY ÌÈ·œÚÀ ÌrÀ‰Ã ÂÈ˙«i
À ÏœÚ⁄ ÌÈœ nÃ·Ã ‰WJÓŸ‰Ã
¿∫Ë‰
Õ ÷‡Õ ÂÈ˙Y
À ÷ÀÓŸ ¨˙«Á»¯ ÂÈÎÀ‡ÀÏŸÓÃ ‰◊Œ›Ú
∫„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À Ë«nzœ ÏaÃ ¨‰ÈÀ«Î
Œ ÓŸ ÏÚÃ ıW‡Œ „ÒÈÃÀ
∫ÌÈœ ÓÀ »„ÓŸÚÃ ÈÃ ÌÈX‰À ÏÚÃ ¨«˙Èqœkœ ÷»·lŸkÃ Ì«‰zŸ
∫Ô»ÊÙÕÁÀÈÕ ^ÓŸÚU
Ã Ï«˜ ÔÓœ ¨Ô»Ò»ÈŸ ^˙T
Ÿ Ú⁄ bÃ ÔÓœ
∫Ì‰ŒÏÀ zE
À ÒÃÈÀ ‰ÊŒ Ì«˜ÓŸ Ï‡Œ ¨˙«ÚJ·Ÿ »„YÈÕ ÌÈX‰À »ÏÚ⁄ ÈÃ
∫ıW‡À‰À ˙«qÎÃÏŸ Ô»·÷‹ÈŸ ÏaÃ ¨Ô»¯·›Ú⁄ ÈÃ ÏaÃ zÀÓŸ◊Ã Ï»·bŸ
∫Ô»ÎlÕ‰ÃÈŸ ÌÈX‰À ÔÈaÕ ¨ÌÈÏœÁÀpŸ aÃ ÌÈœ ÈÀ ÚŸ ÓÃ ÁÃlÕ÷ÃÓŸ‰Ã
∫Ì‡ÀÓÀˆŸ ÌÈ‡T
œ ÙŸ »¯aŸ÷ŸÈœ ¨È@◊À «˙ÈŸ ÁÃ ÏkÀ »˜÷ŸÈÃ
‡∫Ï«˜ »zŸÈœ ÌÈ
œ ÙÀÚﬂ ÔÈaÕÓœ ¨Ô«k÷ŸÈœ ÌÈœ ÓÃgÀ‰Ã Û«Ú Ì‰ÈŒÏÕÚ⁄
∫ıW‡À‰À ÚaÃ◊Ÿzœ ^È◊ŒÚ⁄ ÓÃ ÈXtŸÓœ ¨ÂÈ˙«i
À ÏœÚ⁄ ÓÕ ÌÈX‰À ‰M÷ŸÓÃ
Ã ÓœˆŸÓÃ
∫ıW‡À‰À ÔÓœ ÌÁŒÏŒ ‡Èˆ«‰
œ ÏŸ ¨Ì@‡À‰À ˙A·›Ú⁄ ÏÃ ·◊ŒÚÕ ÂŸ ‰ÓÀ‰ÕaŸÏÃ ¯ÈˆœÁÀ ÁÈ

∞ עטה ...כשלמה :מתכסה כמו בבגד ,בשמלה .נוטה :פורש ,מותח .המקרה במים עליותיו :עושה תקרה של מים
מעל השמים ,הם "המים אשר מעל לרקיע" ]בראשית א ,ז[ .שם עבים רכובו :העננים הם מרכבתו .עשה מלאכיו
רוחות :הרוחות הן שליחי האל .מכוניה :על בסיסה .תהום כלבוש כסיתו :המים ]הקרויים כאן "תהום"[ מכסים
את הארץ כלבוש .מן גערתך וכו' :היקוות המים אל מקום אחד ]בראשית א ,ט[ מתוארת כתגובת המים על דברים
קשים ששמעו מפי ה' .המשלח מעינים בנחלים :מכוון את דרך המים לזרום באפיק הנחלים .חיתו שדי :חיות השדה.
פראים :חמורי הבר .עליהם :על מי הנחלים .עפאים :עלי האילנות וענפיהם .מעליותיו :מן המים העליונים שמעל
השמים ,הגשם .ועשב לעבדת האדם :עשב למאכל הבהמות שהאדם משתמש בהן לעבודתו.

ברכי נפשי :מזמור זה נאמר בראשי חודשים מאז ימי הביניים .המזמור עוסק בבריאת העולם ובבריאה
המתנהלת בהשגחתו המופלאה של ה' ,ואף מזכיר מפורשות את בריאת הירח ]"עשה ירח למועדים"[
 נושא הקשור קשר הדוק לעניין ראש החודש.209
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∫„ÚÀ ÒŸÈœ ÷«‡¤ ··ÃÏŸ ÌÁŒÏŒÂŸ ¨ÔÓŒgÀÓœ ÌÈœ tÀ ÏÈ‰œˆŸ‰ÃÏŸ ¨÷«‡¤ ··ÃÏŸ ÁnÃ◊ÃÈŸ ÔÈœ ÈÃ ÂŸ
∫ÚËÀÀ ¯÷Œ‡⁄ Ô«·ÀÏŸ ÈÊY
Õ ‡Ã ¨‰Â‰È ÈˆÕÚ⁄ »ÚaŸ◊ŸÈœ
∫d˙ÈÀaÕ ÌÈ÷«¯
œ aŸ ‰@ÈÒœÁ⁄ ¨»pK
Õ ÈŸ ÌÈXtﬂ ˆœ Ì÷À ¯÷Œ‡⁄
∫ÌÈpœ ÙÃ÷ŸÏÃ ‰ÒŒÁŸÓÃ ÌÈÚœ ÏÀÒŸ ¨ÌÈÏœÚÕ iŸ ÏÃ ÌÈ‰œ·›bŸ ‰Ã ÌÈX‰À
∫«‡«·ÓŸ ÚAÈÀ ÷ÓŒ÷Œ ¨ÌÈDÚ«Ó
⁄ ÏŸ ÁV
Ã ÈÀ ‰◊ÀÚÀ
∫¯ÚÃ ÈÀ «˙ÈŸ ÁÃ ÏkÀ ◊›ÓY˙œ «a ¨‰ÏÀÈŸ ÏÀ È‰ÈœÂœ _÷Œ›Á ˙÷ŒzÀ
∫ÌÏÀÎŸ‡À Ï‡ÕÓÕ ÷wÕ ·ÃÏ»
Ÿ ¨ÛWhÀÏÃ ÌÈ‚œ ‡⁄› ÷ ÌÈXÈÙœkŸ‰Ã
∫Ô»ˆaY
À Èœ Ì˙À«Ú
› ÓŸ Ï‡ŒÂŸ ¨Ô»ÙÒÕ‡ÀÈÕ ÷ÓŒgŒ‰Ã ÁUÊŸ zœ
∫·WÚÀ ÈBÚ⁄ «˙@·›Ú⁄ ÏÃÂŸ ¨«ÏÚﬂ ÙÀÏŸ Ì@‡À ‡ˆÕÈÕ
∫^Œ ÈÀ N
Ÿ ıW‡À‰À ‰‡ÀÏŸÓÀ ¨˙ÈÀ◊œÚÀ ‰ÓÀÎŸÁÀaŸ ÌlÀk‹ ‰Â‰È ^È◊ŒÚ⁄ ÓÃ »aU ‰ÓÀ
∫˙«ÏIbŸ ÌÚœ ˙«pËO
Ã ˙«iÁÃ ¨¯tÀÒŸÓœ ÔÈ‡ÕÂŸ ◊ÓW
Œ Ì÷À ÌÈ@
œ ÈÀ ·ÁY»
Ã Ï«„bÀ ÌiÀ ‰Ã ‰ÊŒ
∫«a ˜ÁŒ◊ÃÏŸ zY
À ˆÃÈÀ ‰ÊŒ Ô˙ÀÈÀ ÂŸ Ïœ ¨Ô»ÎlÕ‰ÃÈŸ ˙«iœ ‡ﬂ Ì÷À
∫«zÚœ aŸ ÌÏÀÎŸ‡À ˙˙ÕÏÀ ¨Ô»¯aÕ◊ÃÈŸ ^ÈÏŒ‡Õ ÌlÀk‹
∫·«Ë Ô»ÚaŸ◊ŸÈœ ^EÈÀ ÁzÃÙŸzœ ¨Ô»ËSÏŸÈœ Ì‰ŒÏÀ ÔzÕzœ
∫Ô»·»÷ÈŸ ÌTÙÀÚ⁄ Ï‡ŒÂŸ ¨Ô»ÚÂÀ ‚Ÿ Èœ ÌÁ»¯
À ÛÒÕ›z Ô»Ï‰ÕaÀÈœ ^ÈŒ tÀ ¯ÈzœÒŸzÃ
⁄ ÁlÃ÷ÃzŸ
∫‰Ó@
À ‡⁄ ÈÕ tŸ ÷cÕ ÁÃ˙»
Ÿ ¨Ô»‡VaÀÈœ ^Á»¯
∫ÂÈ◊ÀÚ⁄ ÓÃaŸ ‰Â‰È ÁÓÃ◊ŸÈœ ¨ÌÏ«Ú
À ÏŸ ‰Â‰È „«·ÎŸ È‰œÈŸ
∫»÷ÀÚ¤ ÈŒ ÂŸ ÌÈX‰ÀaŒ ÚbÃ Èœ ¨„ÚY
À zœÂÃ ıW‡ÀÏÀ ËÈaœnÃ‰Ã

. ירוו מי גשמים: ישבעו. יחזק, יתמוך: יסעד. השמן שאדם סך בו גורם לפניו להבהיק ולהאיר:להצהיל פנים משמן
 ידע. על פי מהלכו של הירח קובעים בני האדם את המועדים והחגים: עשה ירח למועדים. יבנו את קיניהן:יקננו
 מה: מה רבו. תהלך, תשוטט: תרמש. תביא, תשים: תשת. המערב, יודע את המקום שבו עליו לשקוע:מבואו
 עדות, להשתעשע בו: לשחק בו. דגים ושאר יצורי מים קטנים: רמש. מה שבראת, יצירתך: קנינך.רב מספרם
. תביא למותם, תאסוף את רוחם: תסף רוחם. יקוו, יצפו: ישברון.[כט- כה,לכוחו ולגבורתו של ה' ]השווה איוב מ
: ויעשנו. תזדעזע מאימת כבודו: ותרעד. בברואיו: במעשיו. על ידי הכנסת נשמה אל הגוף, תברא:תשלח רוחך
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‡¿∫ÈD«ÚaŸ È‰
Ã ÏÕ ‰TnŸÊÃ ‡⁄ ¨ÈiÀ ÁÃaŸ ‰Â‰ÈÏÃ ‰TÈ÷œ‡À
∫‰Â‰ÈaÃ ÁÓÃ◊Ÿ‡Œ ÈÎœ›‡À ¨ÈÁÈ
œ ◊œ ÂÈÏÀÚÀ ·UÚ¤ ÈŒ
ÔÊÁ

»¨ÌÈÀ‡Õ „«Ú ÌÈÚœ ÷Y
À ¨ıW‡À‰À ÔÓœ ÌÈ‡œhÀÁÃ »nzÃÈœ

∫dÈ»Ï
À ÏŸ‰Ã ¨‰Â‰È ˙‡Œ È÷œÙŸÃ ÈÎY
œ aÀ
˜„Æ˛ ≤∞∏ „ÂÓÚ ‰‡¯¸ ÌÂ˙È ˘È

∫‰Ê ¯ÂÓÊÓ Ì‚ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰·¯ ‡Ú˘Â‰ „ÚÂ ÏÂÏ‡ ˘„ÂÁ ˘‡¯Ó

@∫„ÁÀÙŸ‡Œ ÈnœÓœ ÈiÃ ÁÃ Ê«ÚÓÀ ‰Â‰È ¨‡TÈ‡œ ÈnœÓœ ÈÚœ ÷ŸÈœ ÂŸ ÈX«‡ ‰Â‰È Æ„Â
œ ÏŸ

תהלים כז

‡ ∫»ÏÙÀÀ ÂŸ »Ï÷ŸÎÀ ‰nÀ‰Õ ¨ÈÏœ È·ÃÈŸ
› ÂŸ ÈUˆÀ ÈX◊ÀaŸ ˙‡Œ Ï›Î‡¤ÏŒ ÌÈÚV
œ ÓŸ ÈÏÃÚÀ ·]Oaœ
¨ÈaœÏœ ‡TÈÈœ ‡¿ ‰Œ Á⁄ÓÃ ÈÏÃÚÀ ‰Œ Á⁄zÃ Ì‡œ
·«∫ÁÃË
Õ Èœ ‡⁄ ˙‡›ÊaŸ ‰ÓÀÁÀÏŸÓœ ÈÏÃÚÀ Ì»˜zÀ Ì‡œ
‡«˙¨÷wÕ ·Ã‡⁄ d
À ‰Â‰È ˙‡ÕÓÕ ÈzœÏŸ‡Ã÷À ˙ÁÃ‡Ã
¨ÈiÃ ÁÃ ÈÓÕÈŸ ÏkÀ ‰Â‰È ˙È·ÕaŸ Èzœ·Ÿ÷œ
∫«ÏÎÈÀ‰ÕaŸ ¯wÕ·ÃÏ»Ÿ ‰Â‰È ÌÚÃ ›aŸ ˙«ÊÁ⁄ÏÃ
¯«∫Èœ ÓÕÓ
Ÿ ÈŸ ¯»ˆaŸ ¨«Ï‰ﬂ‡À ¯˙ŒÒÕaŸ ÈV
œ zœÒŸÈÃ ¨‰ÚT
À Ì«ÈaŸ ‰›kÒ‹aŸ Èœ Õ tŸˆŸÈœ Èkœ

יעלו עשן ,יבערו מאימה .בעודי :כל זמן שאני קיים .יערב עליו שיחי :שירתי תהיה ערבה על ה' ∞ .מעוז :משען,
מבצר .בקרב עלי מרעים :כשרשעים מתקרבים אלי .תחנה עלי מחנה :יבוא נגדי מחנה צבא .בזאת :בדבר הזה
]שנאמר בפסוק הפותח את המזמור[ .אחת שאלתי :בקשה אחת ביקשתי .יצפנני בסכה :יסתיר אותי ויתן לי מחסה
במקדש ]המשול לסוכה[ .בצור ירוממני :יגביה אותי ]מעל שונאיי[ כעומד על סלע.

לדוד ה' אורי :אמירת מזמור זה מראש חודש אלול  -בסוף תפילת מנחה ]ויש שהעבירוהו לסוף
ערבית[ ובסוף תפילת שחרית  -נהוגה מאז המאה השמונה-עשרה ,ומוצאה בחוגים שהושפעו מתורת
הסוד של האר"י .כבר המדרש ]ויקרא רבה כא ,ד[ דרש את פסוק הפתיחה על הימים הנוראים'" :אורי'
בראש השנה ו'ישעי' ביום הכיפורים" .ומפרשי המזמור מצאו בו רמזים נוספים לחודש תשרי ,כגון "כי
יצפנני בסכה" הרומז לחג הסוכות.
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¯»¨‰Ú
À ˙Ÿ ÈÁÕ·ŸÊœ «Ï‰ﬂ‡À·Ÿ ‰ÁÀaŸÊŸ ‡ŒÂŸ È˙«·È
]‡÷Ã ·œÒŸ È·ÃÈŸ ›‡ ÏÚÃ È
œ
Ì»¯ÈÀ ‰zÀÚÃ ÂŸ
∫‰Â‰ÈÏÃ ‰TnŸÊÃ ‡⁄ÂÃ ‰TÈ÷œ‡À
˜«∫Èœ Õ Ú⁄ ÂÃ Èœ pÕ ÁÀÂŸ ‡TO‡Œ ÈÏ
œ ‰Â‰È ÚÓÃ÷Ÿ
∫÷wÕ ·Ã‡⁄ ‰Â‰È ^ÈŒ tÀ ˙‡Œ ¨ÈÀ ÙÀ »÷wŸaÃ ÈaœÏœ ¯ÓÃ‡À ^ÏŸ
¨˙ÈÀÈœ ‰À È˙T
œ ÊŸ ÚŒ ^cŒ ·ŸÚÃ Û‡ÃaŸ ËzÃ Ï‡Ã Èpœ nŒÓœ ^ÈŒ tÀ ¯zÕÒŸzÃ Ï‡Ã
¿∫ÈÚœ ÷ŸÈœ È‰
Õ ‡¤ Èœ ·ÕÊŸ ÚÃ zÃ Ï‡ÃÂŸ Èœ ÷ÕhŸzœ Ï‡Ã
·»∫Èœ ÙÕÒŸ‡ÃÈÃ ‰Â‰ÈÂÃ ¨È
œ ÊÀ Ú⁄ Ènœ‡œÂŸ È·œ‡À Èkœ
‡∫ÈTY«÷ ÔÚÃ ÓÃÏŸ ¨¯«÷ÈÓœ ÁU
› aŸ Èœ ÁÕ»Ÿ ^kY
Œ cÃ ‰Â‰È ÈV«‰
œ
∫ÒÓÀÁÀ ÁÃÙÈÕÂœ ¯M÷Œ ÈBÚÕ È·œ »ÓJ Èkœ ¨ÈTˆÀ ÷ÙŒŒ aŸ Èœ Õ zŸzœ Ï‡Ã
ÔÊÁ

∫ÌÈiœ ÁÃ ıW‡ŒaŸ ‰Â‰È ·»ËaŸ ˙«‡YÏœ ÈzœŸ ÓÃ‡¤‰Œ ‡Ï»Ï
Õ

∫‰Â‰È Ï‡Œ ‰eK
Õ ÂŸ ¨^aŒÏœ ıÓÕ‡⁄ÈÃ ÂŸ ˜ÊÃ Á⁄ ‰Â‰È Ï‡Œ ‰eK
Õ
˜„Æ˛ ≤∞∏ „ÂÓÚ ‰‡¯¸ ÌÂ˙È ˘È

ירום ראשי :אהיה רם ונישא ,אשלוט .איבי סביבותי :האויבים שמסביב לי .זבחי תרועה :קרבנות המלווים בדברי
שירה .וחנני :רחם עלי .לך אמר לבי וכו' :המשורר שמע קול בלבו האומר "בקשו פני" ,וכך הכיר בכיסופיו אל
להראות את פניו .תט באף :תדחה בכעס .תטשני :תטוש ,תעזוב אותי .ונחני :הובל ,הנהג
ה' ולכן הוא מבקש ֵ
אותי .בארח מישור :בדרך ישרה ונכונה .למען שוררי :בגלל אויביי המביטים בי בעין רעה .אל תתנני בנפש צרי:
אל תתן שאויביי יעשו בי כאוות נפשם .קמו בי :עמדו למולי .ויפח חמס :המעידים עדות שקר וגזל .לולא האמנתי
וכו' :אם לא הייתי מאמין שאזכה ליהנות מברכת ה' בעולם הזה ]כי אז איבדתי כל תקוה[ .קוה :תלה את תקוותך.
ויאמץ :ויחזק.
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קריאת התורה וההפטרה :כתבי קודש ליוו את עם ישראל משחר ילדותו כעם .בימי הבית
השני הוחל בתהליך קביעת עשרים וארבעה הספרים המרכיבים את התנ"ך ,והקריאה והלימוד
בו הפכו לכלי מרכזי בבניית זהותו של העם .לפי מסורת חז"ל ]תלמוד ירושלמי ,מגילה ה,א ]עד
ע"א[[ קבע כבר משה רבנו את החובה לקרוא בתורה באופן קבוע בימות החול ,בשבתות ובחגים,
כשבימי עזרא ונחמיה נוצקה חובה זו בדפוסים של קבע ,כדי שידיעת התורה והבנתה יחדרו
לכל שכבות העם בכל מקום .ונראה שמוסד בית הכנסת וההתכנסות הציבורית לשם עבודת
האלהים נוסדו בימי הבית השני ]במקביל לעבודת הקרבנות שבמקדש[ סביב המנהג לקרוא
בציבור בכתבי הקודש ,להסבירם ולתרגמם ]לארמית או ליוונית[ .חשיבות הקריאה הפומבית
בכתבי הקודש הביאה לכך שעם הדורות הוקפו הוצאת ספר התורה ,הקריאה בו והחזרתו
לארון הקודש בטכסים חגיגיים ,בברכות ,בתפילות ובהכרזות שונות ,אשר רבים מציבור
המתפללים משתתפים בהם בפועל.
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‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ ˙‡ˆÂ‰
Ï‰˜Â ÔÊÁ

‰„ÈÓÚ

דברים ד ,לה

¿¨ÌÈ‰
œ ‡¤‰À ‡»‰ ‰Â‰È Èkœ ¨˙ÚA
Ã ÏÀ ˙À‡Y
Õ ‰À ‰zÀ‡Ã

Æ«c·ÃlŸÓœ „«Ú ÔÈ‡Õ
תהלים פו ,ח

Æ^È◊ŒÚ⁄ ÓÃkŸ ÔÈ‡ÕÂŸ ¨ÈI
¿À ‡⁄ ¨ÌÈ‰
œ ‡¤·À ^«ÓkÀ ÔÈ‡Õ

תהלים קמה ,יג

Æ¯IÂÀ ¯«c ÏÎÀaŸ ^zŸÏŸ÷ÃÓŸÓ»Œ ¨ÌÈÓœÏÀ›Ú ÏkÀ ˙»ÎÏŸÓÃ ^˙»Î
Ÿ ÏŸÓÃ
Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏÀ›ÚÏŸ _¿ÓŸÈœ ‰Â‰È ¨_ÏÀÓÀ ‰Â‰È ¨_ÏŒÓŒ ‰Â‰È

תהלים י ,טז; צג ,א; שמות טו ,יח
תהלים כט ,יא

ÆÌ«ÏgÀ·Ã «nÚÃ ˙‡Œ _V·ÀÈŸ ‰Â‰È ¨ÔzÕÈœ «nÚÃ ÏŸ Ê› Ú ‰Â‰È
¯»÷ÆÌÈœ ÏÀ
À ÈŸ ˙«Ó«Á ‰Œ ·Ÿzœ Ô«iˆœ ˙‡Œ ^«ˆY
Ÿ ·œ ‰·ÈÀËÈ
œ ‰Õ ¨ÌÈÓœÁU
⁄ ‰À ·‡Ã

תהלים נא ,כ

ÆÌÈÓœÏ«Ú
À Ô«„‡⁄ ¨‡rÀœ ÂŸ ÌT Ï‡Õ _ÏŒÓŒ ¨»ÁŸËÀaÀ „·ÃÏŸ ^·Ÿ Èkœ
‡ Æ ˘ „ Â ˜ ‰ Ô Â ¯ ‡ ˙ ‡ Á ˙ Â Ù Ì È Ï Ï Ù ˙Ó ‰ Ô Ó „ Á
˘‰¯È

‡∫‰÷Œ›Ó ¯Ó
Œ ›iÂÃ Ô]‡À‰À ÚÃ ›ÒŸ aœ È‰œÈŸ ÂÃ

במדבר י ,לה

˜»Æ^ÈŒ tÀÓœ ^È‡ŒŸ ◊ÃÓŸ »Ò‹ÈÀ ÂŸ ^È·ŒÈŸ ›‡ »ˆÙ‹ÈÀ ÂŸ ‰Â‰È ‰Ó
À
ÆÌÏÀœ÷»¯È
»À Óœ ‰Â‰È ¯·E
Ã ¨‰T«˙ ‡ˆÕzÕ Ô«ivœÓœ Èkœ

ישעיה ב ,ג

Õ ◊ŸÈœ «nÚÃ ÏŸ ‰T«z Ô˙ÃpÀ ÷Œ _»¯aÀ
Æ«˙gHO
À aœ Ï‡T
‡‰ÕÈŸ Æ_T˙Ÿ‡ÃÂŸ _T˙Ÿkœ _ÈXaŸ ¨‡ÓÀÏŸÚÀ ‡VÓÀcŸ dÓÕ÷Ÿ _ÈXaŸ

∞

זוהר ,ויקהל )רו ע"א(

הראת :נוכחת .היטיבה :שקם ,בנה.

הוצאת ספר התורה :בטכס זה נוטל חלק מיוחד גם אחד מן המתפללים ,ופתיחת הארון נחשבת למצוה
גדולה המכבדת את בעליה .טכס מעין זה הקיים כיום בשעת פתיחת ארון הקודש ידוע כבר מימי
הגאונים ,והוא נפתח בסדרה של פסוקים המדגישים את התגלות האלהים בעולם ,שכן כל קריאה
פומבית בתורה נתפסת כמעין התגלות אלהית בזעיר אנפין.
ויהי בנסע :פסוק זה לקוח מסיפור מסע ארון הברית בשנות הנדודים במדבר .פסוק אחר ,המדבר על
חניית הארון במסעותיו ,נזכר בטכס החזרת ספר התורה למקומו ]להלן ,עמ' .[238
בריך שמה :הקטע לקוח מספר הזוהר ,מהקשר הדן בקריאת התורה .בראשו נאמר ]בתרגום לעברית[:
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_÷ÀcO
Ÿ ÓÃ ˙È·ÕaŸ _nÀÚÃ ÏŸ ÈÊÕ Á⁄‡Ã _ÈÀÓœÈŸ ÔKYÙ»
‹ ¨ÌÏÃÚÀ ÏŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ _nÀÚÃ ÌÚœ _˙»ÚY
À
_Ó@˜
À ﬂ ‡ÂÀ ÚU
⁄ ‡‰ÕÈŸ ÆÔÈÓœÁU
⁄ aŸ ‡À ˙«Ï
À ˆŸ ÏaK
Õ Ï»
Ÿ _T«‰Ÿ ·»hÓœ ‡À ÏÀ ÈÈ«Ë
Õ ÓŸ‡ÃÏ»Ÿ
¯ËÃŸ ÓœÏ»Ÿ ÈÏÃÚÀ ÌÁY
Ã ÓœÏŸ ‡iKÈ
À cœ ˆÃ «‚aŸ ‡@ÈNÙŸ ‡À ‡⁄ ÈÂÕ ‰¤ÏŒÂŸ »·ÈËœaŸ ÔÈiœ ÁÃ ÔÏÀ _ÈX«˙cŸ
¨‡lÀ›ÎÏŸ ÒY
Õ ÙÃÓ»Ÿ ‡lÀ›ÎÏŸ ÔÊÀ ‡»‰ zŸŸ ‡Ã ÆÏ‡T
Õ ◊ŸÈœ _nÀÚÃ ÏŸ ÈDÂŸ ÈÏœ Ècœ ÏkÀ ˙ÈÃ ÂŸ È˙œÈÀ
_ÏÈÀcœ ‡˙»Î
À ÏŸÓ»Ã ‡iÀ ÎÃÏŸÓÃ ÏÚÃ ËÈlœ÷ÃcŸ ‡»‰ zŸŸ ‡Ã ¨‡lÀ›k ÏÚÃ ËÈlœ÷Ã ‡»‰ zŸŸ ‡Ã
d˙ÕÈU«‡
Ÿ
¯KÈcœ ÈnÕwÃ Ó»œ dnK
Õ ‡EÈ
À ‚œ ÒÀcŸ ¨‡»‰ _ÈXaŸ ‡÷ERE
À
‡cÀ ·ŸÚÃ ‡À ‡⁄ Æ‡È‰œ
‡lÀ‡Œ ¨‡À ÎÈŸÓœÒÀ ÔÈ‰œÏÀ‡¤ ¯aÃ ÏÚÃ ‡ÏÀÂŸ ‡À ˆÈŸÁT
œ ÷À ‡¤ ÏÚÃ ‡ÏÀ ÆÔcÀ Úœ ÂŸ ÔcÀ Úœ ÏÎÀaŸ
¨Ë«÷O È‰«‡È
œ ·œ»Ÿ ¨Ë«÷O d˙ÕÈU«‡
Ÿ ÂŸ Ë«÷O ‡‰ÀÏÀ‡¤ ‡»‰cŸ ¨‡iÀ ÓÃ÷D
Ÿ ‡‰ÀÏ‡
À aÕ
‡TÈwœÈÃ ‡÷È
À cK
œ dÓÕ÷ŸÏœÂŸ ¨ıÈÁT
œ ‡À ‡⁄ daÕ

ÔÊÁ

ÆË«÷O» ÔÂÀ ·ŸËÀ „aÃÚŸ ÓŒÏŸ ‡bÕ ÒŸÓ»Ã

ÌÈÏœ÷Ÿ˙ÃÂŸ ‡˙ÀÈU«‡
Ÿ aŸ È‡œaÀÏœ ÁzÃÙŸ˙œcŸ _Ó@˜
À ﬂ ‡ÂÀ ÚU
⁄ ‡‰ÕÈŸ ÆÔÁÀaŸ÷Ÿz‹ ¯ÓÃ‡Õ ‡À ‡⁄
ÆÌÏÀ÷ŸÏœÂŸ ÔÈiœ ÁÃÏ»
Ÿ ·ËÀÏŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ _nÀÚÃ ÏÎE
À ‡aÀÏœÂŸ È‡œaÀÏœcŸ ÔÈÏœ‡⁄÷ŸÓœ
∫ÌÂ‚¯˙

Ï‡¯˘È ÍÓÚ ÌÚ ÍÂˆ¯ È‰È ÆÍÓÂ˜ÓÂ Í¯˙Î ÍÂ¯· ¨ÌÏÂÚ‰ ÔÂ„‡ Ï˘ ÂÓ˘ ÍÂ¯·
Ï·˜ÏÂ Í¯Â‡ ·ÂËÓ ÂÏ ÚÈÙ˘‰ÏÂ ¨Í˘„˜Ó ˙È·· ÍÓÚÏ ‰‡¯‰ ÍÈÓÈ ˙ÚÂ˘ÈÂ ÌÏÂÚÏ
È‡ ‰È‰‡Â ‰·ÂË· ÌÈÈÁ ÂÏ ÍÈ¯‡˙˘ ÍÈÙÏÓ ÔÂˆ¯ È‰È Æ‰·‰‡· ÂÈ˙ÂÏÈÙ˙ ˙‡
ÍÓÚÏ ¯˘‡ ˙‡Â ÈÏ ¯˘‡ ÏÎ ˙‡Â È˙Â‡ ¯ÂÓ˘ÏÂ ÈÏÚ ÌÁ¯Ï ¨ÌÈ˜È„ˆ‰ ÔÈ· ‰Ó
‡Â‰ ‰˙‡ ¨ÏÂÎ‰ ÏÚ ËÈÏ˘‰ ‡Â‰ ‰˙‡ ¨ÏÂÎÏ Ò¯ÙÓÂ ÏÂÎÏ ÔÊ ‡Â‰ ‰˙‡ ÆÏ‡¯˘È
È‡˘ ¨‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ Â„·Ú È‡ Æ‡È‰ ÍÏ˘ ˙ÂÎÏÓ‰Â ÌÈÎÏÓ‰ ÏÚ ËÈÏ˘‰

: זו קרויה גם "עטרה" ]וכאן. על פי מחשבת הקבלה מכוונים שני ביטויים אלה כלפי השכינה:∞ כתרך ומקומך
.[" "מקומך: ובתפיסת זיווג הספירות היא מקום מנוחתו של הקב"ה ]וכאן,[""כתרך

 נפתחים שערי שמים של רחמים ומעוררים, כשמוציאים ספר תורה בציבור לקרוא בו,"אמר ר' שמעון
- הקטע "בריך שמה" משולב בסידור מאז המאה השש."... וצריך אדם לומר כך,את האהבה למעלה
.עשרה בעקבות מנהגו של האר"י
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Ô· ÏÚ ‡ÏÂ ÁËÂ· È‡ Ì„‡· ‡Ï Æ˙ÚÂ ˙Ú ÏÎ· Â˙¯Â˙ „Â·Î ÈÙÏÂ ÂÈÙÏ ‰ÂÂÁ˙˘Ó
‡ÂÈ‡È·Â ˙Ó‡ Â˙¯Â˙Â ˙Ó‡ È‰Ï‡ ‡Â‰˘ ¨ÌÈÓ˘‰ È‰Ï‡· ‡Ï‡ ¨ÍÓÂÒ È‡ ÌÈ‰Ï
‡¯ÓÂ‡ È‡ „·Î‰ ˘Â„˜‰ ÂÓ˘ÏÂ ÁËÂ· È‡ Â· Æ˙Ó‡Â ˙Â·ÂË ˙Â˘ÚÏ ‰·¯ÓÂ ˙Ó
˙˘··ÏÂ È·Ï ˙ÂÏ‡˘Ó ˙‡ ‡ÏÓ˙Â ‰¯Â˙· È·Ï ˙‡ Á˙Ù˙˘ ÍÈÙÏÓ ÔÂˆ¯ È‰È Æ˙ÂÁ
ÆÌÂÏ˘ÏÂ ÌÈÈÁÏÂ ‰·ÂËÏ Ï‡¯˘È ÍÓÚ ÏÎ
ÆÂÈÓÈ „È· Â· ˜ÈÊÁÓ ‰ÊÂ ¨ÔÊÁÏ Â˙Â‡ ¯ÒÂÓÂ ‰¯Â˙ ¯ÙÒ ÂÓÓ ‡ÈˆÂÓ ÔÂ¯‡‰ ˙‡ Á˙Ù˘ ÈÓ
¸ÌÈ‚‰Â ÌÈ˙ÈÚÏ Í‡ ¨¯Á‡ ÏÏÙ˙Ó È˘‰ ¯ÙÒ‰ ˙‡ Ï·˜Ó „Á‡ ‰¯Â˙ ¯ÙÒÓ ¯˙ÂÈ ÌÈ‡ÈˆÂÓ˘Î
˛ÆÔÂ¯‡‰ ˙‡ Á˙Ù˘ ÈÓ È„È· „Á‡ ¯ÙÒ ¯È‡˘‰Ï
∫ÂÈ¯Á‡ ¯ÊÂÁ Ï‰˜‰Â ¯ÓÂ‡ ÔÊÁ‰

¿∫„ÁÀ‡Œ ‰Â‰È »È‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÚÓÃ÷Ÿ

דברים ו ,ד

„«Æ«Ó÷Ÿ ÷«„J ¨»È
¿Õ ‡⁄ Ï«„bÀ ¨»È‰
Õ ‡¤ „ÁÀ‡Œ
∫¯ÓÂ‡Â Ï‰˜‰ Ï‡ ‰ÂÙ ¨˘„Â˜‰ ÔÂ¯‡ ÈÙÏÎ „˜ ÔÊÁ‰

¯«ÆÂcÀ ÁŸÈÃ «Ó÷Ÿ ‰ÓÀÓ
Ÿ »Ÿ Èzœ‡œ ‰Â‰ÈÏÃ »ÏcŸ bÃ

תהלים לד ,ד

בן אלהים :דברי פולמוס ברורים נגד ההישענות על כוחם של המלאכים ]ושמא אף נגד האמונה הנוצרית[.

הספר השני :במרבית שבתות השנה קוראים את פרשת השבוע מספר תורה אחד ,אבל בהזדמנויות
שונות קוראים בתורה קטע נוסף ,שאיננו מפרשת השבוע ,וזאת בספר השני :בראש חודש ,בכמה
שבתות החלות סביב חודשי אדר וניסן ]"ארבע פרשיות"[ ,בשבתות של חנוכה ובשבת שושן פורים.
לעיתים אף קוראים בשלושה ספרים ]למשל ,כאשר ראש חודש טבת חל בשבת חנוכה ואז קוראים
בשלושה ספרים שונים] :א[ פרשת השבוע; ]ב[ הקריאה המיוחדת לחנוכה; ]ג[ הקריאה המיוחדת לראש
חודש[ .ואלה הקריאות המיוחדות ]לא כולל שבת חול המועד פסח וסוכות או חגים החלים בשבת[:
] [1שבת ראש חודש :במדבר כח ,ט-טו; ] [2שבת חנוכה :קטע מפרק ז בספר במדבר ]הפרק מספר על
הקרבנות שהקריבו הנשיאים בשעת חנוכת המשכן ,וקוראים בכל אחד מימי חנוכה את קרבן הנשיא
המתאים לאותו יום[; ] [3שבת שנייה של חנוכה :במדבר ז ,נד — ח ,ד; ] [4שבת שקלים ]השבת שלפני
ראש חודש אדר[ :שמות ל ,יא-טז; ] [5שבת זכור ]השבת שלפני פורים[ :דברים כה ,יז-יט; ] [6שבת
ושושן פורים :שמות יז ,ח-טז; ] [7שבת פרה ]שבת החלה בין פורים לפסח[ :במדבר יט ,א-כב; ] [8שבת
החודש ]השבת שלפני ראש חודש ניסן[ :שמות יב ,א-כ.
שמע ישראל :אמירת "שמע" בהקשר של קריאת התורה ]כחלק מטכס הגבהת ספר התורה ולאחר
ההפטרה[ נזכרת כבר בתקופת הגאונים ,אך לא ידוע הטעם לכך.
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ÔÂ¯‡ ˙‡ Á˙Ù˘ ÈÓ ÍÏÂ‰ ÂÈ˙Â·˜Ú·˘Î ¨‰‡È¯˜‰ ÔÁÏÂ˘ Ï‡ ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ ÌÚ „ÚÂˆ ÔÊÁ‰
‰ÎÈÏ‰‰ ˙Ú˘· Æ¯ÙÒÏ ÌÈ˜˘Â ÌÈÏÏÙ˙Ó‰˘ ‚Â‰Â ¨˛ÛÒÂ ‰¯Â˙ ¯ÙÒ ˜ÈÊÁÓ˘ ÈÓÂ¸ ˘„Â˜‰
∫Ï‰˜‰Â ÔÊÁ‰ ÌÈ¯˘
 יא,א כט-דברי הימים

¨„«‰‰ÃÂŸ ÁˆÃpÕ ‰ÃÂŸ ˙W‡ŒÙŸzœ‰ÃÂŸ ‰T»·bŸ ‰ÃÂŸ ‰lH
À bŸ ‰Ã ‰Â‰È ^ÏŸ

Æ÷‡]ÏŸ Ï›ÎÏŸ ‡rÕÃ ˙Ÿnœ‰ÃÂŸ ‰ÎÀÏÀÓŸnÃ‰Ã ‰Â‰È ^ÏŸ ¨ıW‡À·»À ÌÈœ ÓÃgÀaÃ Ï›Î Èkœ
 ה,תהלים צט

Æ‡»‰ ÷«„J ¨ÂÈÏÀ‚U
Ÿ ÌI‰⁄ÏÃ »ÂÁ⁄zÃ÷Ÿ‰œÂŸ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È »ÓÓ«¯
Ÿ

 ט,תהלים צט

Æ»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ÷«„J Èkœ ¨«÷EJ ¯‰ÃÏŸ »ÂÁ⁄zÃ÷Ÿ‰œÂŸ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È »ÓÓ«¯
Ÿ
∫‰‡È¯˜‰ ÔÁÏÂ˘ Ï‡ ÔÊÁ‰ ÚÈ‚Ó˘ Ì„Â˜ ˘ÁÏ· ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈÎÈ˘ÓÓÂ

_ÏŒÓŒ Ï÷Œ «Ó÷Ÿ ‡rÕÃ ˙ŸÈœ ÂŸ ÌÓ«¯
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ¯‡ÃtÀ˙ŸÈœ ÂŸ ÁaÃzÃ÷ŸÈœ ÂŸ ÷cK
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ÏcÃ bÃ ˙ŸÈœ Ï›k‰Ã ÏÚÃ
À ‰À ¨‡TaÀ÷Œ ˙«ÓÏ«Ú
À aÀ ¨‡»‰ _»¯aÀ ÷«„wÀ‰Ã ÌÈÎœÏÀnŸ‰Ã ÈÎÕÏŸÓÃ
ÌÏ«Ú
À ‰ÀÂŸ ‰fŒ ‰Ã ÌÏ«Ú
ÏkÀ Ô«„‡⁄ ¨ÌÈÓœÏ«Ú
À ‰À ¯»ˆ ÆÏ‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙ÈaÕ ÏkÀ Ô«ˆYÎœÂŸ ÂÈ‡V
À ÈŸ Ô«ˆYÎœÂŸ ««ˆYkœ ¨‡aÀ‰Ã
ÈÓÕ÷Ÿ ÈÓÕ÷Ÿaœ ÔÎ«g
Õ ‰Ã ¨Ì«¯ÓÀ È·ÕÁY
⁄ ÓŒaŸ ·÷«i
Õ ‰Ã ¨˙«÷ÙÀpŸ ‰Ã ÏkÀ d«Ï
Ã ‡¤ ¨˙«iXaŸ‰Ã
»aÀ ^ÓŸ÷œ ÷cK
Ã ˙ŸÈœ ÔÎÕ·»Ÿ Æ„«·kÀ‰Ã ‡qÕkœ ÏÚÃ «˙gHO»
À
¨˙«iÁÃ‰Ã ÏÚÃ «˙gHO
À ¨ÌCM
ÌÈ‰¿‡
œ ÏÕ »¯È÷œ ¨·»˙kÀkÃ ¨÷@ÁÀ ¯È÷œ ÂÈÀ ÙÀÏŸ ¯Ó‡
Ã ›ÂŸ ¨ÈÁÀ ÏkÀ ÈÈÕÚÕ ÏŸ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È
 ה,תהלים סח

Õ ÏÀ »l›Ò ¨«Ó÷Ÿ »¯nŸÊÃ
ÆÂÈÀ ÙÀÏŸ »ÊÏŸÚœÂŸ ¨«Ó÷Ÿ dÈÀaŸ ¨˙«·TÚ⁄ aÀ ·Î]

 ח,ישעיה נב

»‡YÈœ ÔÈÚÃ aŸ ÔÈœ ÚÃ Èkœ ¨·»˙kÀkÃ ¨»‰ÂÕ À Ï‡Œ «·»÷aŸ ÔÈœ ÚÃ aŸ ÔÈœ ÚÃ »‰‡Y
Õ œ ÂŸ

 ה,ישעיה מ

¯◊ÀaÀ ÏÎÀ »‡TÂŸ ¨‰Â‰È „«·kŸ ‰ÏÀ‚Ÿ œ ÂŸ ¨¯ÓÃ‡¤Œ ÂŸ ÆÔ«iˆœ ‰Â‰È ·»÷aŸ
Æ¯aÕcœ ‰Â‰È Ètœ Èkœ ÂcÀ ÁŸÈÃ

»È˙«÷
Õ ÙŸÃ ÏÈvœÈÃ ÂŸ ¨ÌÈœ ˙ÈÀ‡Õ ˙ÈXaŸ ¯›kÊŸ Èœ ÂŸ ¨ÌÈÒ»Ó
œ Ú⁄ ÌÚÃ ÌÁU
Õ ÈŸ ‡»‰ ÌÈÓœÁU
⁄ ‰À ·‡Ã

 ההתנשאות: והמתנשא לכל לראש. כי לך וממך כל המצוי ביקום: כי כל בשמים ובארץ. גבורה ונצחון:∞ הנצח
.[ כינוי לבית המקדש ]או לארון הברית: להדם רגליו. המנהיגים והמלכים,מעל לכל הראשים
 הרוכב כביכול על,' הרימו קול ]"סלו"[ לה:' סלו לרכב וכו.[ ארבע החיות שבמרכבה האלהית ]יחזקאל א:∞ החיות
 כינוי: נוהו.[ בפסוקי שבח כגון "כל הנשמה תהלל יה" ]שבסיום ספר תהלים," "יה, על ידי אמירת שמו,["העננים ]"ערבות
: ג, וכינוי זה הוא על פי ישעיה מו," ה' ירחם על עם ישראל ]"עם עמוסים:' הוא ירחם וכו.לירושלים ובית המקדש
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˙ËÈ
‡«˙Ã ÏÕÙŸÏœ »
À ÔÁ
◊»‡› ÈÀ ÂŸ ¨ÌÈ
œ pŸ ‰Ã ÔÓœ ÚT‰À ¯ˆŒÈÕ aŸ ¯ÚÃ ‚Ÿ Èœ ÂŸ ¨˙«ÚT‰À ˙«ÚgÀ‰Ã ÔÓœ
ÆÌÈÓœÁU
÷»⁄ ÂŸ ‰Ú
À ÈŸ ‰·«Ë
À ‰cÀ ÓœaŸ »È˙«Ï
Õ ‡⁄÷ŸÓœ ‡lÕÓÈÃÂœ ¨ÌÈÓœÏ«Ú
À

‰·È˘È

‰¯Â˙· ‰‡È¯˜‰Â ‰¯Â˙Ï ‰ÈÈÏÚ‰
·˘ÂÈ ¨ÛÒÂ ‰¯Â˙ ¯ÙÒ ˘„Â˜‰ ÔÂ¯‡Ó ‡ˆÂ‰ Ì‡Â¸ ÆÔÁÏÂ˘‰ ÏÚ Â„È·˘ ¯ÙÒ‰ ˙‡ ÁÈÓ ÔÊÁ‰
˛ÆÔÂ˘‡¯‰ ¯ÙÒ· ‰‡È¯˜‰ ÔÓÊ ÏÎ Â„È· ¯ÙÒ‰Â ‰ÓÈ·‰ ÏÚ Â‡È·‰˘ ÈÓ
∫ÊÈ¯ÎÓ È‡·‚‰

‡Æ˛ÔÓ‡¸ ÔÓÕ‡À ¯Ó
Ã ›ÂŸ ¨«a ÌÈÒ«Á
œ ‰Ã ÏÎÀÏŸ ÚÈÃ÷«È
œ ÂŸ Ô‚Õ ÈÀ ÂŸ ¯›ÊÚ⁄ ÈÃ ÂŸ
»˙Æ‰T«zÏÃ „«·ÎÀ »
‡¿Ÿ »È‰
Õ ÏÕ ÏC›‚ »·‰À Ï›k‰Ã
ÆÔ‰Õ›k‰Ã ˛ÈÂÏÙ Ô· ÈÂÏÙ¸ „›ÓÚ⁄ ÈÃ Æ·UO Ô‰Õ›k
Æ«˙gHO
À aœ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ «nÚÃ ÏŸ ‰T«z Ô˙ÃpÀ ÷Œ _»¯aÀ

"העמוסים מני בטן" ,שפירושו :אלה שנושאים אותם על כפיים משעת לידתם ומטפלים בהם באהבה[ ויזכור את
הברית שכרת עם האבות ]המכונים "איתנים" ,על פי תלמוד בבלי ,ראש השנה יא ע"א[ ,וכן יגער ביצר הרע שלא יפגע
בעם ישראל ]"הנשואים" ,וכינוי זה על פי ישעיה מו ,ג" :הנשאים מני רחם" ,שפירושו זהה לביטוי "העמוסים מני בטן"[.
פליטת עולמים :הצלה נצחית.

העלייה לתורה :בתקופת חז"ל קרא בתורה כל אחד מן הקהל שהוזמן לבוא ולעשות כך ,אך עם הזמן
— וכדי שלא לבייש את מי שלא ידע לקרוא — נתקבל המנהג שאדם מיוחד הבקי בטעמי המקרא עושה
זאת ]והוא מכונה "בעל קורא" ,או מוטב" :בעל קריאה"[ ,ועדות ל"בעל קריאה" יש כבר מן המאה הי"ג.
בדורות האחרונים נהגו שגם נער בר מצוה קורא בתורה ]אבל אין זו חובה[ .העולים לתורה מסתפקים
על כן באמירת הברכות לפני הקריאה ולאחריה ובקריאה בלחש במקביל לקריאת הקורא בקול .למספר
העולים לתורה ולסדרם ניתנו כללים :מספר העולים לא יפחת משבעה ]ועוד "מפטיר" ]ראה להלן[[;
ראשון עולה כהן ,לאחריו לוי ]וישנם דינים שונים למקרה שאין כהן או לוי בין קהל המתפללים[,
ולאחריהם "ישראל" .אבל ניתן להוסיף על מספר העולים ,בתנאי שלכל עולה לתורה יקראו לפחות
שלושה פסוקים .בעניין העלייה לתורה ישנם כללים רבים :יש להעלות לתורה נער המגיע למצוות ,חתן
בשבעת הימים שלאחר חתונתו ]וכן בשבת שלפני חתונתו[ ,אדם שנולדו לו בת או בן והוא מבקש לברך
את היולדת ואת היילוד ,מוהל ואבי תינוק שמלים אותו ביום השבת ,אדם המציין יום זכרון לאחד
מקרוביו ביום השבת או בשבוע שלאחריו ,ועוד כיוצא באלה .במרבית המקומות נוהג הקהל לשבת
בזמן קריאת התורה ,אך יש מי שמקפיד לעמוד על רגליו במשך הקריאה כולה כאות של כבוד לתורה.
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¯ÓÂ‡ Ï‰˜‰Â

¿ÆÌ«i‰Ã ÌÎŒlŸk‹ ÌÈiœ ÁÃ ÌÎÈŒ‰
Õ ‡¤ ‰Â‰ÈaÃ ÌÈN·ÕcŸ ‰Ã ÌzŒ‡ÃÂŸ

דברים ד ,ד

ÛËÚ˙Ó ‡Â‰ ¨˙ÈÏË· ÛÂËÚ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â¸ ÔÁÏÂ˘‰ Ï‡ ‡· ‰¯Â˙Ï ˙ÂÏÚÏ ÌÈ‡Â¯˜‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎ
·‰¯Â˙· ÌÂ˜Ó‰ Ï‡ ËÈ·Ó ¨‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ ˙Â„È· ÂÈ„È È˙˘· ˜ÈÊÁÓ ¨˛‰¯Â˙Ï Â˙ÈÈÏÚÏ Ì„Â˜ ‰
˘‰Ê ÌÂ˜Ó· ˙ÈÏË‰ ÔÓ ˙Ï˘Ï˙˘Ó‰ ˙ÈˆÈˆ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˙Ú‚Ï ÌÈ‚‰Â ˘ÈÂ¸ Â· ‡Â¯˜Ï ÌÈ„ÓÂÚ
∫¯ÓÂ‡Â ¨˛˙ÈˆÈˆ‰ ˙‡ ÍÎ ¯Á‡ ˜˘ÏÂ

Æ_T·›ÓŸ‰Ã ‰Â‰È ˙‡Œ »ÎYaÀ
∫‰ÂÚ Ï‰˜‰Â

Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ _T·›ÓŸ‰Ã ‰Â‰È _»¯aÀ
∫¯ÓÂ‡ ‰ÏÂÚ‰Â

Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ _T·›ÓŸ‰Ã ‰Â‰È _»¯aÀ
¨ÌÏ«Ú
¿À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
Æ«˙T«z ˙‡Œ »ÏÀ Ô˙ÃÀ ÂŸ ÌÈnœÚÃ ‰À ÏkÀÓœ »aÀ ¯ÁÃaÀ ¯÷Œ‡⁄
Æ‰T«z‰Ã Ô˙«
Õ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
‰ÏÂÚ‰Â¸ ÚÂ·˘‰ ˙˘¯ÙÓ ÚË˜ ˛‡¯˜Ó‰ ÈÓÚË·¸ ˙„ÁÂÈÓ ‰ÓÈÚ·Â Ì¯ ÏÂ˜· ‡¯Â˜ ‰¯Â˙· ‡¯Â˜‰
˘ÈÂ¸ Í¯·Ó ‰¯Â˙Ï ‰ÏÂÚ‰Â ¯ÙÒ‰ ˙‡ ÌÈÏÏÂ‚ ÌÈÈÒÓ ‡Â‰˘ ¯Á‡Ï Æ˛˘ÁÏ· ÂÓÚ ‡¯Â˜ ‰¯Â˙Ï
∫˛‰‡È¯˜‰ ‰ÓÈÈ˙Ò Â·˘ ÌÂ˜Ó‰ ˙‡ Ì‚ ˙ÈˆÈˆ‰ ˙ÂÚˆÓ‡· ˜˘Ï ÔÎÏ Ì„Â˜ ÌÈ‚‰Â

ברכו את ה' המברך :הזמנת הציבור לברך את ה' לפני הקריאה בתורה היא קדומה וידועה כבר מימי
התנאים ]משנה ברכות ז ,ג[.
אשר בחר בנו וכו' :הברכה הנאמרת לפני הלימוד והקריאה בתורה מתועדת כבר בתלמוד הבבלי
]ברכות יא ע"ב[ ,והיא מדגישה את בחירת עם ישראל ואת נתינת התורה כאות הברית בינו לבין ה'.
בימי המשנה ]מגילה ד ,א-ב[ ברך העולה הראשון לתורה רק את הברכה שלפני הקריאה ,ואילו העולה
האחרון ברך רק את הברכה שלאחריה ,בעוד ששאר העולים לא ברכו כלל .מנהגנו ,שכל עולה מברך
לפני הקריאה ואחריה ,הוא מימי האמוראים ]תלמוד בבלי ,מגילה כא ע"א[.
פרשת השבוע :את התורה קוראים ,לפחות מאז ימי הגאונים ,במחזור שנתי ]שראשיתו בשבת שאחרי
שמחת תורה ,היא "שבת בראשית" ,וסופו בשמחת תורה עצמה[ ,ולכן היא נתחלקה לחמישים וארבע
יחידות ]הקרויות "פרשות"[ ,כמספר המכסימאלי האפשרי של שבתות בשנה מעוברת .בשנים שאינן
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¨ÌÏ«Ú
¿À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
˙«Æ»Î
Õ aŸ ÚËÃÀ ÌÏ«Ú
À ÈiÕ ÁÃÂŸ ˙ÓŒ‡¤ ˙U«z »ÏÀ Ô˙ÃÀ ¯÷Œ‡⁄
Æ‰T«z‰Ã Ô˙«
Õ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
‡∫Ô‡Î Í¯·Ó ‡Â‰ “ÏÓÂ‚‰ ˙Î¯·” ˙‡ Í¯·Ï ˘˜·Ó ‰¯Â˙Ï ‰ÏÂÚ‰ Ì

¨ÌÏ«Ú
¿À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
Æ·«Ë ÏkÀ Èœ ÏÃÓÀbŸ ÷Œ ¨˙«·«Ë ÌÈ·œiÀ ÁÃÏŸ ÏÓ«b
Õ ‰Ã
∫‰ÂÚ Ï‰˜‰Â

Æ‰ÏÀÒŒ ¨·«Ë ÏkÀ ^ÏŸÓÀ‚Ÿ Èœ ‡»‰ ¨·«Ë ^ÏŸÓÀbŸ ÷Œ ÈÓœ ÆÔÓÕ‡À

∞

חיי עולם :כינוי לתורה.

מעוברות מצרפים בשבתות מסוימות ,הקבועות מראש ,שתי פרשות יחד כדי לסיים את הקריאה בשמחת
תורה .תחילת הפרשה הנקראת בשבת נקראת גם בשחרית של ימי שני וחמישי שלפני אותה שבת ,וכן
במנחה של השבת שלפניה ]ראה עמ'  ,[289וכך קוראים בתורה בציבור אחת לשלושה ימים לפחות.
בעוד שקריאת התורה נעשית מתוך ספר תורה הכתוב על קלף ]ללא ניקוד או טעמים[ ,הקהל אוחז בידו
ספר תורה מודפס ,ובו גם מסומנת החלוקה המקובלת בין הקוראים השונים.
אשר נתן לנו וכו' :הברכה אחר הקריאה ידועה בנוסח זה רק מימי הגאונים ,ובה מאשר המברך את
אמיתותם של הדברים שנקראו ומתאר אותם כמבטיחים חיי נצח למקיימיהם ,וכן הוא מודה על הזכות
שנפלה בחלקו של עם ישראל לקבל את התורה.
ברכת הגומל :על פי ההלכה חייבים ארבעה אנשים שיצאו מסכנה לברך ולהודות על כך :מי שיצא
מבית האסורים ,מי שחלה ]חולי מסוכן[ והבריא ,מי שהלך בדרך מסוכנת והגיע בשלום למקום חפצו,
ומי ששב בשלום מנסיעה בים ]תלמוד בבלי ,ברכות נד ע"ב[ .אבל רשאי אדם לברך ברכה זו על כל סכנה
שניצל ממנה ]וכיום נוהגים רבים לברך "הגומל" גם אחרי טיסה[ .עיקר הברכה הוא הודאה לה' על
עשיית חסד ]"הגומל...טובות"[ עם אדם שאולי אינו ראוי לכך ]"לחייבים"[ .נהוג לברך ברכת הגומל
בתוך שלושה ימים מן הזמן שבו יצא האדם מכלל סכנה .בדרך כלל נאמרת הברכה בשעת העלייה
לתורה ,אבל מתפלל המבקש לברך ברכה זו ולא הוזמן לעלות לתורה ,יברך את הברכה ,בתיאום עם
הגבאים ,עם תום קריאת הפרשה .גם נשים נוהגות לברך ברכה זו ,ובמיוחד כאשר הן באות לבית
הכנסת לראשונה לאחר לידת בת או בן.
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‰Î¯·‰ ˙‡ ÌÈÈÒÓ ‡Â‰˘ È¯Á‡ ÈÊ‡ ¨ÂÏ˘ ‰ÂˆÓ‰ ¯· ˙‚È‚Á ˙‡ ‚‚ÂÁ‰ ¯Ú ‰¯Â˙Ï ‰ÏÂÚ ¯˘‡Î
˘∫ÂÈ·‡ Í¯·Ó ¨‰¯Â˙· ‰‡È¯˜‰ ¯Á‡Ï

Æ‰ÊŒ lÀ÷Œ «÷Ÿ ÚÀ ÓÕ ÈU
œ ËÀtŸ÷Œ _»¯aÀ
∫‰¯Â˙· ‡Â¯˜Ï ÌÈÈÒ˘ ‰ÏÂÚ‰ ˙‡ Í¯·ÓÂ ¨‡·‰ ‰ÏÂÚ‰ ˙‡ ÔÈÓÊÓ È‡·‚‰

¨˛ÈÂÏÙ Ô· ÈÂÏÙ¸ ˙‡Œ _V·ÀÈŸ ‡»‰ ¨·SÚ⁄ ÈÃ ÂŸ ˜ÁÀˆŸÈœ Ì‰T
·«˙À ·Ÿ‡Ã ¨»È
Õ ‡⁄ _UaÕ÷Œ ÈÓœ
‰ÊŒ ¯ÎÃ◊Ÿaœ Æ˙aÀgÃ‰Ã „«·ÎŸÏœÂŸ ‰T«z‰Ã „«·ÎŸÏœÂŸ Ì«˜nÀ‰Ã „«·ÎŸÏœ ‰ÏÀÚÀ ÷Œ ¯»·Ú⁄ aÃ
¨‰ÏÀÁ⁄Ó»Ã Ú‚Ã Œ ÏkÀÓ»œ ‰J»ˆÂŸ ‰TˆÀ ÏkÀÓœ »‰ÏÈÕvœÈÃ ÂŸ »‰VÓŸ÷ŸÈœ ‡»‰ _»¯aÀ ÷«„wÀ‰Ã
‡ÆÔÓÕ‡À ¯Ó
Ã ›ÂŸ ¨ÂÈÁÀ‡Œ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÌÚœ ÂÈ@ÈÀ ‰◊ÕÚ⁄ ÓÃ ÏÎÀaŸ ‰ÁÀÏÀˆŸ‰ÃÂŸ ‰ÎT
À aŸ ÁÏÃ÷ŸÈœ ÂŸ
·¯˙ÂÙÒÂ “Í¯·˘ ÈÓ” ˙ÂÎ
·¯∫ÌÈÂ˘ ˙ÂÁÓ˘ È‚‚ÂÁ Ø ‰ÁÙ˘Ó È·Â¯˜ Ø ÌÈÁ¯Â‡Ï ‰Î

˙‡Œ _V·ÀÈŸ ‡»‰ ¨·SÚ⁄ ÈÃ ÂŸ ˜ÁÀˆŸÈœ Ì‰T
·«˙À ·Ÿ‡Ã ¨»È
Õ ‡⁄ _UaÕ÷Œ ÈÓœ
«˙«‡ _V·ÀÓŸ ‰Ï«Ú
Œ ‰À÷Œ ¯»·Ú⁄ aÃ ¨˛ÌÈÎ¯·˙Ó‰
˙È·ÕÏŸ

∞

˛˙ÒŒŒ kŸ‰Ã

¸˙ÂÓ˘· ÌÈ·˜Â Ô‡ÎÂ

¯B«ÂŸ ∫ÌÈÙÈÒÂÓ ˘ÈÂ¸ ˛Ì˙«‡Ød
À
‡«˙
¸ À

»‰ÏÈÕvœÈÃ ÂŸ »‰VÓŸ÷ŸÈœ ‡»‰ _»¯aÀ ÷«„wÀ‰Ã ‰ÊŒ ¯ÎÃ◊Ÿ·»œ

¸˛ÍÎÂ ÍÎ

Ø ‰ÀÏÈ
Œ vœÈÃ ÂŸ ‰W
¸ À ÓŸ÷ŸÈœ

צוקה :מצוקה ,מכאוב.

ברוך שפטרני :עד גיל מצוות אחראי האב להתנהגותו של בנו ,והוא עלול להיענש על התנהגות לא
ראויה של הבן .כאשר נעשה הילד בר מצוה ,הוא עצמו אחראי להתנהגותו ולמעשיו שלו ,והאב מברך
על שזכה להגיע לרגע זה .מקור המנהג הזה כבר בתקופת חז"ל ]בראשית רבה סג ,י[ .היו בעלי הלכה
שסברו כי הילד הוא שצריך לברך ]"ברוך שפטרני מעונשו של אבא"[ ,משום שעד כה עשוי היה הבן
להיענש על עוונותיו של אביו ,ומכאן ואילך הוא עומד ברשות עצמו.
מי שברך :ברכה זו לעולים לתורה מוכרת מאשכנז של ימי הביניים.
ברכות "מי שברך" נוספות :יש מקומות שבהם מוסיפים — על פי בקשת העולה או על פי מנהג המקום
— ברכות נוספות :לבני משפחתו של העולה ,למי שחוגג באותה שבת אירוע משפחתי ]בר מצוה ,בת
מצוה או חתן בשבת שלפני חתונתו או לאחריה[ ,לאורחים שבבית הכנסת ,לראשי המדינה ולחיילי
צבא ההגנה לישראל ,לאשה היולדת ולחולים .וישנם מקומות שבהם נודר העולה ,המבקש לברך אנשים
נוספים ,לתת לבית הכנסת לאחר יום השבת סכום כסף נקוב ]או "מתנה" בלתי מוגדרת[ .ברכות "מי
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ÏÎÀaŸ ‰ÁÀÏÀˆŸ‰ÃÂŸ ‰ÎT
À aŸ ÁÏÃ÷ŸÈœ ÂŸ ¨‰ÏÀÁ⁄Ó»Ã Ú‚Ã Œ ÏkÀÓ»œ ‰J»ˆÂŸ ‰TˆÀ ÏkÀÓœ ˛ÌÏÈÕvœÈÃ ÂŸ ÌVÓŸ÷ŸÈ

ÆÔÓÕ‡À ¯Ó‡
Ã ›ÂŸ ¨˛Ì‰ÈŒÁÕ‡⁄ Ø ‰ÈÀÁŒ‡Ã¸ ÂÈÁÀ‡Œ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÌÚœ

˛Ì‰ÈB
Œ ÈŸ Ø ‰ÈC
À ÈÀ ¸

ÂÈ@ÈÀ ‰◊ÕÚ⁄ ÓÃ

∫Ô· ˙„ÏÂÈÏ ‰Î¯·

‰T◊À ¨‰›Ó¿÷»
Ÿ „Âœ cÀ Ô]‰⁄‡ÃÂŸ ‰÷Œ›Ó ¨·SÚ⁄ ÈÃ ÂŸ ˜ÁÀˆŸÈœ Ì‰T
À ·Ÿ‡Ã ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ _UaÕ÷Œ ÈÓœ
dÀ aŸ ˙‡ŒÂŸ

˛ÈÂÏÙ ˙· ˙ÈÂÏÙ¸

˙CÏ«i
Œ ‰Ã ‰gÀ‡œ‰À ˙‡Œ _V·ÀÈŸ ‡»‰ ¨‰‡ÀÏÕÂŸ ÏÁT
Õ ‰J·X
Ÿ

‰ÊŒ ¯ÎÃ◊Ÿaœ ÆÌ@Ú⁄ aÃ ‰J@ˆŸ ¯B« ÂÈ·œ‡ÀÂŸ dÏÀÚ⁄ aÃ÷Œ ¯»·Ú⁄ aÃ ¨·«Ë ÏfÀ ÓÃÏŸ dÏÀ „Ï«p
Ã ÷Œ
‰tÀÁ‹Ï»Ÿ ‰T«˙ÏŸ «ÏcŸ ‚Ã Ï»Ÿ »È·œ‡À Ì‰T
À ·Ÿ‡Ã Ï÷Œ «˙ÈX·Ÿaœ «ÒÈœ ÎŸ‰ÃÏŸ «n‡œÂŸ ÂÈ·œ‡À »kÊŸ Èœ
ÆÔÓÕ‡À ¯Ó‡
Ã ›ÂŸ ¨ÌÈ·«Ë
œ ÌÈ◊œÚ⁄ ÓÃÏ»Ÿ
∫˙· ˙„ÏÂÈÏ ‰Î¯·

‰T◊À ¨‰›Ó¿÷»
Ÿ „Âœ cÀ Ô]‰⁄‡ÃÂŸ ‰÷Œ›Ó ¨·SÚ⁄ ÈÃ ÂŸ ˜ÁÀˆŸÈœ Ì‰T
À ·Ÿ‡Ã ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ _UaÕ÷Œ ÈÓœ
dzÀaœ ˙‡ŒÂŸ

˛ÈÂÏÙ ˙· ˙ÈÂÏÙ¸

˙CÏ«i
Œ ‰Ã ‰gÀ‡œ‰À ˙‡Œ _V·ÀÈŸ ‡»‰ ¨‰‡ÀÏÕÂŸ ÏÁT
Õ ‰J·X
Ÿ

dÏÀÚ⁄ aÃ÷Œ ¯»·Ú⁄ aÃ ¨˛ÈÂÏÙ ˙· ˙ÈÂÏÙ¸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ aŸ dÓÀ÷Ÿ ‡VwÀÈœ ÂŸ ¨·«Ë ÏfÀ ÓÃÏŸ dÏÀ ‰@Ï«p
Ÿ ÷Œ
‰tÀÁ‹Ï»Ÿ ‰T«˙ÏŸ dÏÀcŸ ‚Ã ÏŸ dnÀ‡œÂŸ ‰ÈÀ·œ‡À »kÊŸ Èœ ‰ÊŒ ¯ÎÃ◊Ÿaœ ÆÔ@Ú⁄ aÃ ‰J@ˆŸ ¯B« ‰ÈÀ·œ‡ÀÂŸ
ÆÔÓÕ‡À ¯Ó‡
Ã ›ÂŸ ¨ÌÈ·«Ë
œ ÌÈ◊œÚ⁄ ÓÃÏ»Ÿ
∫˙ÂÂˆÓÏ ÚÈ‚‰˘ ¯ÚÏ ‰Î¯·

»‡ÏŸnÀ÷Œ ˛ÈÂÏÙ Ô· ÈÂÏÙ¸ ˙‡Œ _V·ÀÈŸ ‡»‰ ¨·SÚ⁄ ÈÃ ÂŸ ˜ÁÀˆŸÈœ Ì‰T
À ·Ÿ‡Ã ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ _UaÕ÷Œ ÈÓœ
,שברך" אלה ממלאות גם תפקיד חברתי חשוב בהביאן לידיעת הקהל את שמות החולים שבקהילה
.היולדות והאורחים
 בדרך כלל בשבת, ברכה זו נאמרת לאחר שהאב או קרוב משפחה אחר עולה לתורה:ברכה ליולדת בן
.[הראשונה שלאחרי הלידה וקודם לברית המילה ]שבה יינתן שם לרך הנולד
 בדרך כלל בשבת, ברכה זו נאמרת לאחר שהאב או קרוב משפחה אחר עולה לתורה:ברכה ליולדת בת
. בהזדמנות זו נהוג שהאב מודיע ברבים את שם הבת הנולדת לו.הראשונה שלאחרי הלידה
עשרה עולה לתורה ומסמל בזה את הצטרפותו- נער המגיע לגיל שלוש:ברכה לנער שהגיע למצוות
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ß‰ÏŸ ‰È@«‰
À ÂŸ Á·Ã÷Œ ˙˙ÕÏÀ ‰T«zÏÃ ‰ÏÀÚÀ ÂŸ ¨˙«ˆŸÓœÏŸ ÚÈÃbœ ‰œÂŸ ‰À ÷À ‰V◊ŸÚŒ ÷ ¿÷Ÿ «Ï
Ô«ÎÈ
Õ Âœ ¨»‰iÕ ÁÈ
Ã Âœ ‡»‰ _»¯aÀ ÷«„wÀ‰Ã »‰VÓŸ÷ŸÈœ Æ«z‡œ ÏÓÃbÀ ÷Œ ‰·«h
À ‰Ã ÏkÀ ÏÚÃ _UaÀ˙ŸÈœ
‡¯Ó
Ã ›ÂŸ ¨ÌÈÓœiÀ ‰Ã ÏkÀ ÂÈ˙«ÀˆŸÓœ ¯›Ó÷ŸÏœÂŸ ÂÈÎTE
À aœ ˙ÎŒÏŒÏÀÂŸ ß‰ ÌÚœ ÌÏÕ÷À ˙«È‰ŸÏœ «aÏœ ˙‡Œ
ÆÔÓÕ‡À
·¯∫˙ÂÂˆÓÏ ‰ÚÈ‚‰˘ ‰¯ÚÏ ‰Î

¨‰‡ÀÏÕÂŸ ÏÁT
Õ ‰J·X
Ÿ ‰T◊À »È˙«n
Õ ‡œÂŸ ¨·SÚ⁄ ÈÃ ÂŸ ˜ÁÀˆŸÈœ Ì‰T
·«˙À ·Ÿ‡Ã ¨»È
Õ ‡⁄ _UaÕ÷Œ ÈÓœ
¨˙«ˆŸÓœÏŸ ‰ÚÈÀbœ ‰œÂŸ ‰À ÷À ‰V◊ŸÚŒ ÌÈzÕ÷Ÿ dÏÀ »‡ÏŸnÀ÷Œ ˛ÈÂÏÙ ˙· ˙ÈÂÏÙ¸ ˙‡Œ _V·ÀÈŸ ‡»‰
ÌÚœ ÏÓÃbÀ ÷Œ ‰·«h
À ‰Ã ÏkÀ ÏÚÃ _UaÀ˙ŸÈœ ß‰ÏŸ ‰È@«‰
À ÂŸ Á·Ã÷Œ ˙˙ÕÏÀ ‰T«zÏÃ ‰ÈÀ·œ‡À ‰ÏÀÚÀ ÂŸ
ß‰ ÌÚœ ÌÏÕ÷À ˙«È‰ŸÏœ daÀÏœ ˙‡Œ Ô«ÎÈ
Õ Âœ ¨‰ÀiŒ ÁÈ
Ã Âœ ‡»‰ _»¯aÀ ÷«„wÀ‰Ã ‰W
À ÓŸ÷ŸÈœ Æ«zaœ
‡ÆÔÓÕ‡À ¯Ó
Ã ›ÂŸ ¨ÌÈÓœiÀ ‰Ã ÏkÀ ÂÈ˙«ÀˆŸÓœ ¯›Ó÷ŸÏœÂŸ ÂÈÎTE
À aœ ˙ÎŒÏŒÏÀÂŸ
·¯∫ÌÈÏÂÁÏ ‰Î

»÷¿‡»‰ ¨‰›Ó
Ÿ „Âœ cÀ Ô]‰⁄‡ÃÂŸ ‰÷Œ›Ó ¨·SÚ⁄ ÈÃ ÂŸ ˜ÁÀˆŸÈœ Ì‰T
·«˙À ·Ÿ‡Ã ¨»È
Õ ‡⁄ _UaÕ÷Œ ÈÓœ

∞

ויכונן :ויחזק.

אל מעגל חברת המבוגרים ואת נכונותו לקבל עליו עול מצוות .נהוג שבר המצוה הוא שקורא את פרשת
השבוע ]או חלק ממנה[ ואת ההפטרה .נוסח הברכה המוצע כאן הוא חדש ולקוח מסידור "רינת ישראל".
ברכה לנערה שהגיעה למצוות :נערה המגיעה לגיל שתים-עשרה מתחייבת במצוות ,אך מאורע זה
נחוג בדרך כלל בחוג המשפחה ואין לו ביטוי פומבי בבית הכנסת .עם זאת ישנם בתי כנסת שבהם
מתקיימת בהזדמנות זו תפילה של נשים בלבד ,ובמהלכה עולה הנערה לתורה ,באותה דרך שבה חוגג
הנער את חגיגת בר המצוה שלו .במקומות אחרים עולה אבי הנערה לתורה והיא מתברכת בפומבי.
נוסח הברכה המוצע כאן הוא עיבוד של נוסח הברכה לנער שהגיע למצוות.
ברכה לחולים :מי שיודע על חולה ,במצב המעורר דאגה ,רשאי לבקש לברך אותו בברכת החלמה
מלאה .נוהגים איפוא שגם מי שלא עלה לתורה ניגש אל הגבאי ומבקש ממנו לומר את הברכה המתאימה.
לברכה זו שני נוסחים מקבילים ,לגבר ולאשה ,כאשר מניין האברים והגידים הנזכרים בברכה מפורשות
מתאים לגוף הגבר .החולה המתברך נזכר כאן בשמו ובשם אמו דווקא ]שלא כבשאר ברכות "מי שברך"[,
בעקבות האמור בתלמוד הבבלי ]שבת סו ע"ב[.
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˛˛˙ÈÂÏÙ ˙· ˙ÈÂÏÙ¸

‰Ï«Á
À ‰Ã ∫‰˘‡Ï¸ ˛˙ÈÂÏÙ Ô· ÈÂÏÙ¸ ‰Ï«Á
Œ ‰Ã ˙‡Œ ‡tUÈ
Õ Âœ _V·ÀÈŸ

ÆdT»·Ú⁄ aÃ Ø«¯»·Ú⁄ aÃ ‰J@ˆŸ ¯B« ˛ÈÂÏÙ Ô· ÈÂÏÙ˘¸ ¯»·Ú⁄ aÃ
ÌÈÓœÁU
⁄ ‡ÏÕnÀÈœ ‡»‰ _»¯aÀ ÷«„wÀ‰Ã ‰ÊŒ ¯ÎÃ◊Ÿaœ
d˙‡
À tU
› Ï»Ÿ dÓÈÀÏœÁ⁄‰ÃÏŸ ‰ÈÀÏŒÚÀ ∫‰˘‡Ï

«˙‡›tUÏ»
Ÿ «ÓÈÏœÁ⁄‰ÃÏŸ ÂÈÏÀÚÀ

dÏÀ ÁÏÃ÷ŸÈœ ÂŸ d˙«È
À Á⁄‰ÃÏ»
Ÿ dJÈÊœ Á⁄‰ÃÏ»Ÿ

«Ï ÁÏÃ ÷ŸÈœÂŸ «˙«È Á⁄ ‰Ã Ï»
Ÿ «˜È ÊœÁ⁄ ‰Ã Ï»
Ÿ

ÌÈÓÃgÀ‰Ã ÔÓœ ‰ÓÀÏÕ÷Ÿ ‰‡»ÙY
À
‰T‰ÕÓŸ

ÌÈœ ÓÃgÀ‰Ã ÔÓœ ‰ÓÀÏÕ÷Ÿ ‰‡»ÙY
À
‰T‰ÕÓŸ

‰ÈCÈ
À bœ ÏÎÀÏ»
Ÿ ‰ÈW
À ·À‡Õ ÏÎÀÏŸ

ÂÈ@Èbœ ‰¢ÒÀ÷»
Ÿ ÂÈT·À‡Õ Á¢ÓY
Ã Ïœ

∫¯·‚Ï

˜›ÚÊŸ lœÓœ ‡È‰œ ˙aÀ÷Ã ÆÛ»b‰Ã ˙‡»ÙY»
Ã
÷ÙŒpŒ ‰Ã ˙‡»ÙY
Ã
¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÈÏ«Á
Õ ¯‡À÷Ÿ _«˙aŸ
ÆÔÓÕ‡À ¯Ó‡
Ã ›ÂŸ ¨·ÈXJ ÔÓÃÊŸ ·»œ ‡ÏÀ‚À Ú⁄ aÃ ‡zÀ÷Ÿ‰Ã ¨‡«·ÏÀ ‰·«¯O
À
‰‡»ÙY»
À
„ÂÓÚÏ ¯‡˘Â ¨ÂÈ˙Â·˜Ú· ‡·˘ ‰ÏÂÚ‰ Ï˘ ÂÈÓÈÓ „ÂÓÚÏ ‰¯Â˙Ï ‰ÏÂÚ‰ ¯·ÂÚ ˙ÂÎ¯·‰ ÌÂÈÒ ÌÚ
ÌÈÏÂÚ È˘ ∫ÌÈ˘‡ ‰Ú·¯‡ ˙ÂÁÙÏ ‰ÓÈ·‰ ÏÚ ÌÈ„ÓÂÚ „ÈÓ˙˘ ÍÎ¸ ÆÛÒÂ ‰ÏÂÚÏ Â‡¯˜È˘ „Ú Ì˘
ÔÓ Â˙„È¯È ÌÚ Â„È ˙‡ ÂˆÁÏÈ ÌÈ·¯ ÆÂÓÂ˜ÓÏ ·˘ ‡Â‰ ÔÎÓ ¯Á‡Ï ˛Æ‰¯Â˙· ‡¯Â˜‰Â È‡·‚ ¨‰¯Â˙Ï
Æ“‰È‰˙ ÍÂ¯·” ÌÈÏÈÓ· ·È˘‰Ï ÏÂÎÈ ‡Â‰ ‰ÈÏÚÂ ¨“ÁÂÎ ¯˘ÈÈ” ˙Î¯·· Â˙Â‡ ÂÎ¯·ÈÂ ‰ÓÈ·‰
˘È„˜ ÈˆÁ ˛‰¯Â˙· ‡¯Â˜‰ Â‡ È‡·‚‰ Â‡ ¸ ÔÂ¯Á‡‰ ‰ÏÂÚ‰ ¯ÓÂ‡ ‰ÏÂÎ ‰˘¯Ù‰ ˙‡ Â‡¯˜˘ ¯Á‡Ï
∫˛ ˘È„˜ ÈˆÁ ˙¯ÈÓ‡Ï Ì„Â˜ ÔÁÏÂ˘‰ ÏÚ Ì˙Â‡ ÌÈÁÈÓ ¨‰¯Â˙ È¯ÙÒ ‰ÓÎ ÔÂ¯‡‰ ÔÓ Â‡ÈˆÂ‰ Ì‡Â ¸

∫ÌÂ‚¯˙

˘È„˜ ÈˆÁ

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È

Æ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ÷cK
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ÏcÃ bÃ ˙ŸÈœ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

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

_ÈÏœÓŸÈÃ ÂŸ ¨d˙»ÚY
Õ Îœ ‡T·Ÿ Ècœ ‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ
ÆdÁÈ
Õ ÷œÓŸ ·VJÈÂœ dJY
Õ t‹ ÁÓÃˆŸÈÃ ÂŸ d˙»Î
Õ ÏŸÓÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

˙È· ÏÎ ÈÈÁ·Â ÌÎÈÓÈ·Â ÌÎÈÈÁ·

˙ÈaÕ ÏÎÀcŸ ÈiÕ ÁÃ·»Ÿ Ô«ÎÈÓ«È
Õ ·»Ÿ Ô«ÎÈiÕ ÁÃaŸ

.(365) ( ולא תעשה248)  כמניין מצוות עשה: שס"ה... רמ"ח.בה/לחזקה ולתמוך בו/ לחזקו:להחזיקה/∞ להחזיקו
.[ במהירות ובזמן קרוב ]בארמית, כעת:' השתא וכו.[ ואין לזעוק ]ביום השבת:מלזעק

.205 ' ראה עמ. חוליית מעבר בין קריאת התורה להפטרה:חצי קדיש
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¨·Â¯˜ ÔÓÊ·Â ‰¯‰Ó· Ï‡¯˘È
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â
ÌÏÂÚÏ ¨Í¯Â·Ó ÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ È‰È ÆÔÓ‡¸
Æ˛ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ
ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ
Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘

¨·ÈXJ ÔÓÃÊŸ ·»œ ‡ÏÀ‚À Ú⁄ aÃ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ
ÌÏÃÚÀ ÏŸ _U·ÀÓŸ ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ‡‰ÕÈŸ ÆÔÓÕ‡À
Æ‡iÀ ÓÃÏŸÚÀ ÈÓÕÏŸÚÀ Ï»Ÿ
ÌÓ«¯
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ¯‡ÃtÀ˙ŸÈœ ÂŸ ÁaÃzÃ÷ŸÈœ ÂŸ _UaÀ˙ŸÈœ
ÏlÀ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‰lŒÚÃ ˙ŸÈœ ÂŸ ¯cÀ ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‡rÕÃ ˙ŸÈœ ÂŸ
Æ‡»‰ _ÈXaŸ ‡÷ER
À cŸ dÓÕ÷Ÿ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

∫‰·Â˘ ˙·˘·¸ ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ

∫‰·Â˘ ˙·˘·¸

‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀ ÔÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ

˛˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ

˛‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ ‡lÀÚÕ ÏŸ

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

‡˙ÀÓÀÁ¤Œ ÂŸ ‡˙ÀÁÀaŸ÷Ÿz‹ ‡˙TÈ
À ÷œÂŸ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ ÔTÈÓœ‡⁄cÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

ÔÊÁÂ Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜
ÔÊÁ

Ï‰˜

ÌÈ˜ÂÒÙ ‰ÓÎ ÂÏ ÌÈ‡¯Â˜Â ¨‰¯Â˙Ï ˙ÂÏÚÏ ˛“¯ÈËÙÓ“‰¸ ‰¯ËÙ‰‰ ˙‡ ‡¯˜È˘ ÈÓ ˙‡ ÔÈÓÊÓ È‡·‚‰
Æ˛È˘‰ ¯ÙÒ‰ ÔÓ ÂÏ ÌÈ‡¯Â˜ ÌÈ¯ÙÒ È˘ Â‡ÈˆÂ‰ Ì‡Â¸ ‰˘¯Ù‰ Ï˘ ‰ÙÂÒÓ

Â˙ÏÈÏ‚Â ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ ˙‰·‚‰
ÌÈ‚‰Â ˘ÈÂ ¸ ÔÁÏÂ˘‰ Ï‡ ·¯˜˙‰Ï Â˙Â‡ ÏÂÏ‚È˘ ÈÓ ˙‡Â ¯ÙÒ‰ ˙‡ ‰È·‚È˘ ÈÓ ˙‡ ÔÈÓÊÓ È‡·‚‰
‰È·‚Ó‰ Æ¯ÈËÙÓÏ ¢Í¯·˘ ÈÓ¢ ˙ÂÎ¯· ˙Â¯Ó‡ ÔÎÓ ¯Á‡Ï Æ˛„ÁÂÈÓ “Í¯·˘ ÈÓ” Ì‰Ï Ì‚ ¯ÓÂÏ
¯ÙÒ ÏÚ ËÈ·Ó ¨ÂÈÏ‚¯ ÏÚ Ì˜ ¯Â·Èˆ‰ ÆÂÏÂÎ Ï‰˜‰ ÈÈÚÏ Â˙Â‡ ˘¯ÂÙÂ ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ ˙‡ ÌÈ¯Ó
∫¯ÓÂ‡Â ˛‰˙Â‡ ˜˘Ï ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ ÔÈÓÈ „È ˙¯Ê· ÂÂÂÈÎÏ ÚÈ·ˆ‰Ï ÌÈ‚‰Â ÌÈ·¯Â ¸ ˘Â¯Ù‰ ‰¯Â˙‰
 מד,דברים ד

¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÈÕ aŸ ÈÕ ÙŸÏœ ‰÷Œ›Ó Ì◊À ¯÷Œ‡⁄ ‰T«z‰Ã ˙‡›ÊÂŸ

 כג,במדבר ט

Æ‰÷Œ›Ó „ÈÃ aŸ ‰Â‰È Ètœ ÏÚÃ

 ולכן חוזרים,[ מגילה כג ע"א, "המפטיר בנביא צריך שיקרא בתורה תחילה" ]תלמוד בבלי:המפטיר
. ובזה מתהדק הקשר בין פרשת השבוע לבין הפטרתה,וקוראים לו מן הפסוקים האחרונים של הפרשה
 אך רבים נוהגים לראות בקריאת ההפטרה,מצד ההלכה יכול המפטיר להיות גם נער שטרם הגיע למצוות
. נער החוגג את חגיגת בר המצוה שלו, בין השאר,כבוד מיוחד ולכבד בה
 טכס ההגבהה מוכר כבר מתקופת הגאונים וטכס הגלילה נזכר כבר:הגבהת ספר התורה וגלילתו
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∫ÌÈÙÈÒÂÓ ˘ÈÂ

Æ¯gÀ‡‹ÓŸ ‰È
À ÎŒÓŸ›˙ÂŸ daÀ ÌÈNÈÊœ Á⁄nÃÏÃ ‡È‰œ ÌÈiœ ÁÃ ıÚÕ

משלי ג ,יח

ÆÌ«Ï÷À ‰ÈÀ˙«·È
Œ ˙œŸ ÏÎÀÂŸ ÌÚÃ › ÈÎYA
Õ ‰ÈÀÎT
Œ cŸ

משלי ג ,יז

‡Æ„«·ÎÀÂŸ ¯÷Œ›Ú dÏ
‡À ›Ó◊Ÿaœ dÈÀÓÈœaœ ÌÈÓœÈÀ _W
›

משלי ג ,טז

Æ¯Ècœ ‡ŸÈÃ ÂŸ ‰T«z ÏÈcœ ‚Ÿ ÈÃ «˜Eˆœ ÔÚÃ ÓÃÏŸ ıÙÕÁÀ ‰Â‰È

‰·È˘È

ישעיה מב ,כא

¯Á‡Ï ÆÂÈËÂ˘È˜ ˙‡ ÂÈÏÚ Ì˘Â ¯ÙÒ‰ ˙‡ Í¯ÂÎ ÏÏÂ‚‰Â Â„È· ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ˘Î ·˘ÈÈ˙Ó ‰È·‚Ó‰
ÆÂÓÂ˜ÓÏ ·˘ ÏÏÂ‚‰ ÂÏÈ‡Â ¯ÙÒ· ˜ÈÊÁ‰Ï ‰È·‚Ó‰ ÍÈ˘ÓÓ ‰ÏÈÏ‚‰

‰¯ËÙ‰‰
∫Í¯·Ó ÔÎÏ Ì„Â˜Â Æ‰¯ËÙ‰‰ ˙‡ Ì¯ ÏÂ˜· ÂÓÓ ‡¯Â˜ ‰ÊÂ Í“˙ ¯ÙÒ ¯ÈËÙÓÏ Ô˙Â È‡·‚‰

‰ˆT
À ÂŸ ÌÈ·«Ë
œ ÌÈ‡Èœ·œŸ aœ ¯ÁÃaÀ ¯÷Œ‡⁄ ¨ÌÏ«Ú
¿À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

∞

היא :התורה .ותומכיה :המחזיקים בה ,ההולכים בדרכה.

∞

ורצה :קיבל ברצון.

בתלמוד הבבלי ]מגילה לב ע"א[ .טכסים אלה מאפשרים לקהל לשוב ולהדגיש את חשיבותה וחביבותה
של התורה .ההגבהה והגלילה נחשבו כמצוות רבות חשיבות ,אך לגלילת התורה מותר להזמין גם נער
שטרם הגיע למצוות.
וזאת התורה וכו' :ההכרזה "וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל" ידועה בתפקיד זה כבר מימי
הגאונים .יש בה אישור של הציבור לרציפותה של המסורת :הספר הפרוש לנגד עיניו הוא הוא הספר
שניתן למשה בסיני .את ההמשך" ,על פי ה' ביד משה" ]והוא שבר פסוק מבמדבר ט ,כג[ ,יש כנראה
לפרש כשריד מאמירתו של הפסוק השלם מספר במדבר ,המדבר על נדודי המשכן והארון" :על פי ה'
יחנו ועל פי ה' יסעו ,את משמרת ה' שמרו על פי ה' ביד משה" .פסוק זה נזכר כדי להצדיק את ההיתר
להוציא את ספר התורה ממקומו ,לטלטלו ולהגביהו.
ההפטרה :בשם "הפטרה" מכנים קטע מתוך ספרי נביאים ]ראשונים או אחרונים[ הנקרא בנעימה
מיוחדת ]מתוך ספר תנ"ך או מגילה מיוחדת לכך[ לאחר קריאת התורה .פירוש המילה הוא כנראה
"סיום"" ,השלמה" ,שכן בקריאת ההפטרה מסיימים את הקריאה הפומבית בכתבי הקודש .המנהג ידוע
כבר מסוף ימי הבית השני ,ואפשר שמקורו בפולמוס בין היהודים לבין השומרונים ,אשר קידשו את
התורה בלבד וכפרו במקורם האלהי של דברי הנביאים .קריאת דברי נביאים באה לתת להם מעמד
מקודש שאינו נופל בהרבה מזה של דברי התורה ,עניין המתבטא גם בברכות הנאמרות לפני ההפטרה
ולאחריה ]וראה להלן[ .בקביעת ההפטרות החלו כבר בתקופת המשנה ]כגון תלמוד בבלי ,מגילה לא
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‰÷Œ›Ó·»Ÿ ‰T«zaÃ ¯Á«a
Õ ‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ Æ˙ÓŒ‡¤aŒ ÌÈXÓÀ‡¤pŒ ‰Ã Ì‰ÈV
Œ ·D
Ÿ ·Ÿ
Æ˜CˆŒÂÀ ˙ÓŒ‡¤‰À È‡ÈÕ·œŸ ·»œ «nÚÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ·»Ÿ «c·ŸÚÃ
∫˙ÂÎ¯· Ú·¯‡ ¯ÈËÙÓ‰ Í¯·Ó ‰¯ËÙ‰‰ ˙‡È¯˜ ¯Á‡Ï

ÏÎÀaŸ ˜Ècœ ˆÃ ¨ÌÈÓœÏ«Ú
À ‰À ÏkÀ ¯»ˆ ¨ÌÏ«Ú
¿À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
˙ÓŒ‡¤ ÂÈT·ÀcŸ ÏkÀ÷Œ ¨ÌiK
Õ Ó»Ÿ ¯aA
Õ ÓŸ‰Ã ¨‰◊«Ú
‡«Œ ÂŸ ¯Ó
Õ ‰À ¨ÔÓÀ‡¤pŒ ‰Ã Ï‡Õ‰À ¨˙«¯«c‰Ã
@·¯ ^ÈW·ÀcŸ Óœ „ÁÀ‡Œ
¿À ÂŸ ¨^ÈW·ÀcŸ ÌÈœ ÓÀ‡¤Œ ÂŸ »È‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È ‡»‰ ‰zÀ‡Ã ÔÓÀ‡¤Œ Æ˜CˆŒÂÀ
¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ Æ‰zÀ‡À ÔÓÀÁU
⁄ ÂŸ ÔÓÀ‡¤Œ _ÏŒÓŒ Ï‡Õ Èkœ ¨ÌJÈV ·»÷ÈÀ ‡¿ ¯«Á‡À
ÆÂÈT·ÀcŸ ÏÎÀaŸ ÔÓÀ‡¤pŒ ‰Ã Ï‡Õ‰À
Æ»ÈÓÕÈÀ ·Ÿ ‰T‰ÕÓŸaœ ÚÈÃ÷«z
œ ÷ÙŒŒ ˙·»Ï
Ã Ú⁄ ÏÃÂŸ ¨»ÈiÕ ÁÃ ˙ÈaÕ ‡È‰œ Èkœ ¨Ô«iˆœ ÏÚÃ ÌÁU
Õ
Æ‰ÈÀŒ ·ÀaŸ Ô«iˆœ ÁÃnÕ◊ÃÓŸ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
¨^ÁÈ
¿Œ ÷œÓŸ „Âœ cÀ ˙ÈaÕ ˙»ÎÏŸÓÃ·»Ÿ ¨^cŒ ·ŸÚÃ ‡È·œpÀ ‰Ã »‰iÀ Ïœ‡ÕaŸ ¨»È‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨»ÁÕnŸ◊Ã
˙‡Œ ÌÈXÁÕ‡⁄ „«Ú »ÏÁ⁄Ÿ Èœ ‡¿ÂŸ ¨¯ÊÀ ·÷ŒÈÕ ‡¿ «‡ÒŸkœ ÏÚÃ Æ»aÕÏœ Ï‚Õ ÈÀ ÂŸ ‡«·ÈÀ ‰T‰ÕÓŸaœ

∞ צור כל העולמים :מגן לעולם ועד .האל הנאמן :אלהי האמת .בית חיינו :מקום חיותנו ,מקור חיינו .נשבעת לו:
כגון מה שנאמר לדוד ]שמואל-ב ז ,טז[" :כסאך יהיה נכון עד עולם" .יכבה נרו :יאבד זכרו.

ע"א-ע"ב[ ,אך לא הגיעו לקביעות גמורה ויש הבדלים שונים בעניין זה בין עדות ישראל .פעמים רבות
יש קשר ענייני או לשוני בין הקריאה בתורה לבין ההפטרה ,אך פעמים רבות קשורה ההפטרה אל לוח
השנה ולא אל פרשת השבוע ,כגון הפטרה מיוחדת לשבת ראש חודש ,לשבת שאחרי תשעה באב
]הפותחת ב"נחמו נחמו עמי"[ או לשבת שלפני פסח ]היא "שבת הגדול"[.
נביאי האמת וצדק :בברכה שלפני קריאת ההפטרה מודגש בבירור ,כי גם הנביאים נבחרו על ידי ה'
וכי גם דבריהם הם אמת לאמיתה — נושאים המתאימים לפולמוס היהודי-שומרוני שתואר לעיל.
הברכות שסביב ההפטרה נזכרות כבר בתלמוד הבבלי ]כגון פסחים קיז ע"ב[ ,אך נוסחן ידוע רק מימי
הגאונים.
ארבע ברכות :הברכה הראשונה קשורה אל ההפטרה והיא חוזרת ומאשרת ]ברוח הברכה שקדמה
להפטרה[ את אמיתות הדברים שנקראו ואת תוקפם .הברכות האחרות עוסקות בנושאים אחרים:
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‰zÀ‡Ã _»¯aÀ Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ «¯Õ ‰aŒÎŸÈœ ‡`÷Œ ¨«l zÀÚŸ aÃ÷Ÿœ ^÷EJ
Ÿ Ì÷Õ·Ÿ Èkœ ¨«„«·kŸ
Æ„Âœ cÀ Ô‚Õ ÓÀ ¨‰Â‰È
¨»lÀ zÀ˙ÃpÀ ÷Œ ¨‰fŒ ‰Ã ˙aÀgÃ‰Ã Ì«È ÏÚÃ ÂŸ ÌÈ‡Èœ·œpŸ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ‰@«·Ú⁄ ‰À ÏÚÃ ÂŸ ‰T«z‰Ã ÏÚÃ
¿¨»È‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨Ï›k‰Ã ÏÚÃ Æ˙W‡ÀÙŸ˙œÏ»Ÿ „«·ÎÀÏŸ ¨‰Á»
À ÓŸÏœÂŸ ‰gHO
¿À Ïœ ¨»È‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È
ÌÏ«Ú
‡«˙_À ÏŸ „ÈÓœzÀ ÈÁÃ ÏkÀ ÈÙœaŸ ^ÓŸ÷œ _UaÀ˙ŸÈœ Æ
À ÌÈÎY
œ ·ÀÓ»Ÿ _ÏÀ ÌÈD«Ó »ÁŸÃ ‡⁄
Æ˙aÀgÃ‰Ã ÷cK
Õ ÓŸ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ Æ„ÚŒ ÂÀ
˙‡ ÏÏÙ˙ÈÂ ÔÂ¯‡Ï ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ ˙‡ ¯ÈÊÁÈ˘ ÔÊÁ‰ ‰ÏÂÚ ‰ÓÈ·‰ Ï‡Â ÂÓÂ˜ÓÏ ·˘ ¯ÈËÙÓ‰
˙ÆÛÒÂÓ ˙ÏÈÙ

·¯‰¯Â˙‰ ˙‡È¯˜ ¯Á‡Ï ˙ÂÊ¯Î‰Â ˙ÂÎ
·¯ÌÚ‰ È˘‡¯Ï ‰Î

‡zÀÚŸ iÃ ÒœÂŸ ¨ÈÁÈ
Õ ÂY
œ È«Ê
Õ Ó»Ÿ ÈÎÈX
Õ ‡⁄ ÈiÕ ÁÃÂŸ ÈÓÕÁU
⁄ ÂŸ ‡cÀ ÒŸÁœÂŸ ‡pÀ Áœ ¨‡iÀ ÓÃ÷Ÿ ÔÓœ ÔJYt‹ Ì»˜ÈŸ
À ÊÃ ¨‡ÓÀiK
À ÂŸ ‡iÀ ÁÃ ‡ÚY
À ÊÃ ¨‡ÈÀ ÏŸÚÃ ÓÃ ‡T«‰»Ÿ ‡Ù»b
À ˙»ÈY·»Ã ¨‡iÀ ÓÃ÷D
Ÿ
˜»ÒÙŸÈœ ‡ÏÀ Ècœ ‡ÚY
ÈÕ iA
À Ï»Ÿ ¨‡˙À·ÈÀ˙œÓŸ È÷ÈV
»Õ Ï
Ÿ ÔÀ aU
À ÂŸ ÔT
‡«À ÓÀÏŸ ¨‡˙ÀÈU
Ÿ
ÈÓÕbÀ ˙ŸtœÓœ Ï»Ë·ŸÈœ ‡ÏÀ ÈDÂŸ
»ÔÈNÒŸÚÀ cŸ Ô‡ÓÀ ÏÎÀÏ
»Ÿ ¨Ô«‰ÈBÈÓœÏŸ˙Ã ÈBÈÓœÏŸzÃ ÏÎÀÏ
Ÿ ¨Ô«‰ÈBÈÓœÏŸzÃ ÏÎÀÏŸ ¨‡·À·E
À

העבודה :עבודת הקרבנות.

גאולת ירושלים ,ביאת המשיח וקדושת השבת .לאחר ההפטרה ממשיכים בתפילת מוסף ]להלן עמ'
 ,[243אבל אפשר שבימים קדומים לא נהגה תפילת מוסף בכל מקום ,ובמקרה זה סיימו את תפילת
השבת באמירת ההפטרה .על כן חשו המתפללים בצורך לסיים את התפילה ביחידת תפילה מרשימה
במיוחד ,ולפיכך הרחיבו את הברכות שלאחר ההפטרה ,גם מצד מספרן וגם מצד נושאיהן.
על כסאו לא ישב זר וכו' :הברכה מניחה כי על כסאו של דוד יושב אדם שאינו ראוי לכך ומבקשת
את סילוקו משם .נראה כי הרקע ההיסטורי לבקשה זו הוא הפולמוס שניהלו חכמים בשלהי ימי הבית
השני כנגד החשמונאים ,מלכי יהודה ,שהיו בני שבט לוי ולא בני שבט יהודה ,שבטו של דוד.
ברכה לראשי העם :ברכה בארמית שמקורה בבבל בימי הגאונים .בנוסחה המקורי היא הזכירה גם את
"מורינו ורבותינו החבורות הקדושות אשר בארץ ישראל ואשר בבבל ,ראשי כלה ]הם מן העומדים
בראש הישיבה[ ,ראשי הגולה" ]המקור בארמית[.
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ÔzÕÈœ ÂŸ ¨Ô«‰ÈÓ«È
Õ ‡bÕ ÒŸÈÃ ÂŸ ¨Ô«‰ÈiÕ ÁÃ ÷ÈtœÈÃ ¨Ô«‰˙ŸÈÃ _V·ÀÈŸ ‡ÓÀÏŸÚE
À ‡kÀÏŸÓÃ Æ‡˙ÀÈU«‡
Ÿ aŸ
ÆÔÈ÷È
œ aœ ÔÈÚY
œ ÓÃ ÏkÀ ÔÓ»œ ‡JÚÀ ÏkÀ ÔÓœ Ô»·ÊŸ zÕ÷ŸÈœ ÂŸ Ô»˜YtÀ˙ŸÈœ ÂŸ ¨Ô«‰ÈÕ ÷ŸÏœ ‡ÎY
À ‡Ã
ÆÔÓÕ‡À ¯Ó‡
Ã ›ÂŸ ¨ÔcÀ Úœ ÂŸ ÔÓÃÊŸ ÏkÀ Ô«‰EÚÃ ÒÃ·Ÿ ‡‰ÕÈŸ ‡iÀ ÓÃ÷Ÿ·œ Ècœ ÔTÓÀ

ÔÊÁ

∫ÌÂ‚¯˙

ÔÓ ÚÂÈÒÂ ÁÂÂ¯· ˙ÂÂÊÓÂ ÌÈÎÂ¯‡ ÌÈÈÁÂ ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁÂ ÔÁ ¨ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ‰ÏÂ‡‚ ‡Â·˙
˜ÒÙÈ ‡Ï˘ Ú¯Ê ¨ÌÈÈ˜Â ÈÁ Ú¯Ê ¨˛Ì„‡‰ ˘ÙÏ¸ ‰ÏÂÚÓ ¯Â‡Â ÛÂ‚‰ ˙Â‡È¯·Â ÌÈÓ˘‰
‡Â‰¸ ¯Ú˘‰ ÈÈÈ„ÏÂ ˙Â·È˘È‰ È˘‡¯ÏÂ ÂÈ˙Â·¯Â ÂÈ¯ÂÓÏ ¨‰¯Â˙ È¯·„Ó ÏË·È ‡Ï˘Â
Æ‰¯Â˙· ÌÈ˜ÒÂÚ˘ ÈÓ ÏÎÏÂ Ì‰È„ÈÓÏ˙ È„ÈÓÏ˙ ÏÎÏÂ Ì‰È„ÈÓÏ˙ ÏÎÏ ¨˛ËÙ˘Ó‰ ÌÂ˜Ó
Ì‰È˙Â˘Ï ˙ÂÎÈ¯‡ Ô˙ÈÂ Ì‰ÈÓÈ ˙‡ ÏÈ„‚ÈÂ Ì‰ÈÈÁ ˙‡ ‰·¯È ¨Ì˙Â‡ Í¯·È ÌÏÂÚ‰ ÍÏÓ
ÔÓÊ ÏÎ· Ì˙¯ÊÚ· ‰È‰È ÌÈÓ˘·˘ ÂÂ„‡ ÆÌÈÚ¯ ÌÈÈÏÁ ÏÎÓÂ ‰¯ˆ ÏÎÓ ÂÏˆÈÂ ÂÏ‡‚ÈÂ
ÆÔÓ‡ ¯Ó‡Â ¨˙ÚÂ
Ï‰˜Ï ˙ÂÎ¯·

‡zÀÚŸ iÃ ÒœÂŸ ¨ÈÁÈ
Õ ÂY
œ È«Ê
Õ Ó»Ÿ ÈÎÈX
Õ ‡⁄ ÈiÕ ÁÃÂŸ ÈÓÕÁU
⁄ ÂŸ ‡cÀ ÒŸÁœÂŸ ‡pÀ Áœ ¨‡iÀ ÓÃ÷Ÿ ÔÓœ ÔJYt‹ Ì»˜ÈŸ
À ÊÃ ¨‡ÓÀiK
À ÂŸ ‡iÀ ÁÃ ‡ÚY
À ÊÃ ¨‡ÈÀ ÏŸÚÃ ÓÃ ‡T«‰»Ÿ ‡Ù»b
À ˙»ÈY·»Ã ¨‡iÀ ÓÃ÷D
Ÿ
˜»ÒÙŸÈœ ‡ÏÀ Ècœ ‡ÚY
ÌÚœ ‡iÀ ·Y
Ã ·U
Ÿ ¨ÔÈB‰À ‡÷È
À cK
œ ‡ÏÀ‰O
À ÏÎÀÏŸ ¨‡˙ÀÈU«‡
Ÿ
ÈÓÕbÀ ˙ŸtœÓœ Ï»Ë·ŸÈœ ‡ÏÀ ÈDÂŸ
¨Ô«ÎÈÓ«È
Õ ‡bÕ ÒŸÈÃ ÂŸ ¨Ô«ÎÈiÕ ÁÃ ÷ÈtœÈÃ ¨Ô«Î˙ŸÈÃ _V·ÀÈŸ ‡ÓÀÏŸÚE
À ‡kÀÏŸÓÃ Æ‡iÀ ÷Ã»Ÿ ‡ÏÀÙŸËÃ ¨‡iU
À ÚÕ ÊŸ
ÆÔÈ÷È
œ aœ ÔÈÚY
œ ÓÃ ÏkÀ ÔÓ»œ ‡JÚÀ ÏkÀ ÔÓœ Ô»·ÊŸ zÕ÷Ÿ˙œÂŸ Ô»˜YtÀ˙Ÿ˙œÂŸ ¨Ô«ÎÈÕ ÷ŸÏœ ‡ÎY
À ‡Ã ÔzÕÈœ ÂŸ
ÆÔÓÕ‡À ¯Ó‡
Ã ›ÂŸ ¨ÔcÀ Úœ ÂŸ ÔÓÃÊŸ ÏkÀ Ô«ÎEÚÃ ÒÃ·Ÿ ‡‰ÕÈŸ ‡iÀ ÓÃ÷Ÿ·œ Ècœ ÔTÓÀ

ÔÊÁ

∫ÌÂ‚¯˙

ÔÓ ÚÂÈÒÂ ÁÂÂ¯· ˙ÂÂÊÓÂ ÌÈÎÂ¯‡ ÌÈÈÁÂ ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁÂ ÔÁ ¨ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ‰ÏÂ‡‚ ‡Â·˙
˜ÒÙÈ ‡Ï˘ Ú¯Ê ¨ÌÈÈ˜Â ÈÁ Ú¯Ê ¨˛Ì„‡‰ ˘ÙÏ¸ ‰ÏÂÚÓ ¯Â‡Â ÛÂ‚‰ ˙Â‡È¯·Â ÌÈÓ˘‰
ÆÌÈ˘‰Â ÛË‰ ¨ÌÈË˜‰ ÌÚ ÌÈÏÂ„‚‰ ¨‰Ê‰ ˘Â„˜‰ Ï‰˜‰ ÏÎÏ ¨‰¯Â˙ È¯·„Ó ÏË·È ‡Ï˘Â

 הראשונה. שתי ברכות אלה — אחת ארמית ואחת עברית — צורפו אל הסידור בימי הביניים:ברכות לקהל
.קרובה בלשונה ובענייניה אל ברכת "יקום פורקן" שנאמרה לראשי העם ונראה שנתחברה בעקבותיה
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¨ÌÎÈ˙Â˘Ï ˙ÂÎÈ¯‡ Ô˙ÈÂ ÌÎÈÓÈ ˙‡ ÏÈ„‚ÈÂ ÌÎÈÈÁ ˙‡ ‰·¯È ¨ÌÎ˙‡ Í¯·È ÌÏÂÚ‰ ÍÏÓ
ÏÎ· ÌÎ˙¯ÊÚ· ‰È‰È ÌÈÓ˘·˘ ÂÂ„‡ ÆÌÈÚ¯ ÌÈÈÏÁ ÏÎÓÂ ‰¯ˆ ÏÎÓ ÂÏˆ˙Â ÂÏ‡‚˙Â
ÆÔÓ‡ ¯Ó‡Â ¨˙ÚÂ ÔÓÊ

Ï‰ÀwÀ‰Ã ÏkÀ ˙‡Œ _V·ÀÈŸ ‡»‰ ¨·SÚ⁄ ÈÃ ÂŸ ˜ÁÀˆŸÈœ Ì‰T
À ·Ÿ‡Ã ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ _UaÕ÷Œ ÈÓœ

ÔÊÁ

¯÷Œ‡⁄ Ï›ÎÂŸ Ì‰ÈŒ˙«
Õ ·»Ÿ Ì‰ÈŒÕ ·»Ÿ Ì‰ÈŒ÷Õ»Ÿ Ì‰Õ ¨÷C›w‰Ã ˙«l‰O
œ ÏkÀ ÌÚœ ‰fŒ ‰Ã ÷«„wÀ‰Ã
¨ÏlÕtÃ˙Ÿ‰œÏŸ ÌÎ«˙
À aŸ ÌÈ‡œaÀ÷Œ ÈÓ»œ ¨‰lÀÙœ˙ŸÏœ ˙«iÒœÕ ÎŸ ÈzÕaÀ ÌÈDÁ⁄ÈÃ nŸ÷Œ ÈÓ»œ ¨Ì‰ŒÏÀ
¨ÌÈiœ œ Ú⁄ ÏÃ ‰J@ˆ»Ÿ ÌÈÁY«‡
œ
ÏŸ ˙Ù»Ã ‰ÏÀcÀ ·Ÿ‰ÃÏ»Ÿ ÷»cNÏŸ ÔÈœ ÈÃ ÂŸ ¯«‡nÀÏÃ ¯Õ ÌÈœ ˙«p
Ÿ ÷Œ ÈÓ»œ
¨ÌTÎÀ◊Ÿ ÌlÕ÷ÃÈŸ ‡»‰ _»¯aÀ ÷«„wÀ‰Ã ¨‰»Ó
À ‡¤aŒ ¯»aˆœ ÈÎY
Õ ˆÀaŸ ÌÈNÒ«Ú
Ÿ ÷Œ ÈÓœ ÏÎÀÂŸ
‰ÎT
À aŸ ÁÏÃ÷ŸÈœ ÂŸ ¨ÌÀ ÂÚ⁄ ÏÎÀÏŸ ÁÏÃÒŸÈœ ÂŸ ¨ÌÙ»b
À ÏÎÀÏŸ ‡tY
À Èœ ÂŸ ¨‰ÏÀÁ⁄ÓÃ ÏkÀ Ì‰ŒÓÕ ¯ÈÒœÈÀ ÂŸ
ÆÔÓÕ‡À ¯Ó‡
Ã ›ÂŸ ¨Ì‰ÈŒÁÕ‡⁄ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÌÚœ Ì‰ÈB
Œ ÈŸ È◊ÕÚ⁄ ÓÃ ÏÎÀaŸ ‰ÁÀÏÀˆŸ‰ÃÂŸ
Ï‡¯˘È ˙È„Ó ÌÂÏ˘Ï ‰ÏÈÙ˙

˙È÷‡V
œ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙ÈD
Ã ÓŸ ˙‡Œ _VaÀ ¨«Ï‡«‚
⁄ ÂŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ¯»ˆ ¨ÌÈœ ÓÃgÀaÃ÷Œ »È·œ‡À

‰„ÈÓÚ

ÁÏÃ÷»
Ÿ ^Ó«Ï
Œ ÷Ÿ ˙kÃÒ‹ ‰ÈÀÏŒÚÀ ◊]Ù»Ÿ ^cŒ ÒŸÁÃ ˙U·Ÿ‡ŒaŸ ‰ÈÀÏŒÚÀ Ô‚Õ ‰À Æ»˙ÕlÀ‡‹bŸ ˙ÁÈ
Ã ÓœˆŸ
Æ^ÈŒ ÙÀlŸÓœ ‰·«Ë
À ‰ˆÀÚÕ aŸ ÌÕ wŸ˙ÃÂŸ ¨‰ÈÀˆŒÚ«È
⁄ ÂŸ ‰ÈW
À ◊À ¨‰ÈÀ÷‡T
Œ ÏŸ ^zŸÓœ‡⁄ÂÃ ^Y«‡
Ô«ÁvÀœ ˙WËŒÚ⁄ ÂÃ ‰Ú»÷
À ÈŸ »È‰¿
Õ ‡¤ ÌÏÈÕÁœŸ ‰ÃÂŸ »÷EJ
Õ
ıW‡Œ ÈpÕ ‚œ ÓŸ ÈBÈŸ ˙‡Œ ˜fÕ ÁÃ
Æ‰ÈÀ·Œ÷«È
Ÿ ÏŸ ÌÏ«Ú
À ˙ÁÃÓŸ◊œÂŸ ıW‡ÀaÀ Ì«Ï÷À zÀ˙ÃÀ ÂŸ ¨ÌVhŸÚÃ zŸ
‰T‰ÕÓŸ ÌÎÈÕÏ«˙
œ ÂŸ Ì‰ÈV»Ê
Œ tŸ ˙«ˆY‡Ã ÏÎÀaŸ ‡À „JtŸ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙ÈaÕ ÏkÀ »ÈÁÕ‡Ã ˙‡ŒÂŸ
, אלהי ישראל ומגנו ]על פי ישעיה ל: ∞ צור ישראל. בבית הכנסת: נר למאור. קובעים ומייעדים:∞ מיחדים
. זכור: פקד. תן בלבם עצה: תקנם בעצה. האמת שבך: אמתך. תחת כנפיך המיטיבות: באברת חסדך.[כט

 מאז ימי הביניים נהגו יהודים לברך דרך קבע את השלטון הזר שבצילו:תפילה לשלום מדינת ישראל
 ברכה זו — הפותחת במילים "הנותן תשועה. אך לא פעם אולצו לעשות כך, לעיתים עשו כך מרצון.חסו
 לאחר הקמת המדינה קבעו.למלכים" — מצויה עדיין בנוסחי תפילה רבים המשמשים את יהודי התפוצות
הרבנים הראשיים לישראל לומר במקום זה תפילה לשלום מדינת ישראל ]ויש האומרים כי מחברה היה
.[הסופר ש"י עגנון
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¨^cŒ ·ŸÚÃ ‰÷Œ›Ó ˙U«˙aŸ ·»˙kÀkÃ ¨^ÓŒ÷Ÿ ÔkÃ÷ŸÓœ ÌÈœ ÏÃ÷»¯È
À ÏœÂŸ ^WÈÚœ Ô«iˆœÏŸ ˙»iÓœÓ«˜
Ÿ
ו- ד,דברים ל

^È‰¿
Œ ‡¤ ‰Â‰È ^ˆŸaK
Œ ÈŸ ÌgÀÓœ ¨ÌÈœ ÓÀgÀ‰Ã ‰ˆO
Õ aœ ^Á⁄cÃ œ ‰ÈŒ ‰ŸÈœ Ì‡œ

¨dzÀ÷XÈ
Ÿ Âœ ^È˙Œ·›‡⁄ »÷YÈÀ ¯÷Œ‡⁄ ¨ıW‡À‰À Ï‡Œ ^È‰¿
Œ ‡¤ ‰Â‰È ^‡È⁄·œ‰¤ÂŒ ¨^ÁŒwÀÈœ ÌgÀÓ»œ
Æ^È˙Œ·›‡⁄ÓÕ ^aY
Ÿ ‰œÂŸ ^·ŸËÈ
œ ‰ÕÂŸ
^È‰¿
Œ ‡¤ ‰Â‰È ˙‡Œ ‰·À‰⁄‡ÃÏŸ ¨^ÚY
Œ ÊÃ ··ÃÏŸ ˙‡ŒÂŸ ^·Ÿ·ÀÏŸ ˙‡Œ ^È‰¿
Œ ‡¤ ‰Â‰È ÏÓ»À
Æ^ÈiŒ ÁÃ ÔÚÃ ÓÃÏŸ ^÷ŸÙŸÃ ÏÎÀ·»Ÿ ^·Ÿ·ÀÏŸ ÏÎÀaŸ
¨^˙T«˙
Œ
ÈV·Ÿcœ ÏkÀ ˙‡Œ ¯›Ó÷ŸÏœÂŸ ¨^ÓŒ÷Ÿ ˙‡Œ ‰‡Y
À Èœ Ï»
Ÿ ‰·À‰⁄‡ÃÏŸ »·Õ·ÀÏŸ „ÁÕÈÃ ÂŸ
Æ^˙ŒÚ»÷
À ÈŸ ıL ÈkÕÁÃÓŸ ˙«cÙŸÏœ ¨^MEˆœ ÁÈ
Ã ÷œÓŸ „Âœ cÀ ÔaŒ ‰T‰ÕÓŸ »ÏÀ ÁÏÃ÷»
Ÿ
‰ÓÀ÷ÀŸ ¯÷Œ‡⁄ Ï›k ¯Ó‡
Ã ›ÈÂŸ ^ˆY
Œ ‡Ã Ï·Õ˙Õ È·Õ÷«È
Ÿ ÏkÀ ÏÚÃ ^fŒ Ú‹ Ô«‡bŸ ¯A‰⁄aÃ ÚÙ«‰
Ã
Æ‰ÏÀÒŒ ÔÓÕ‡À ¨‰ÏÀ÷ÀÓÀ Ï›kaÃ «˙»ÎÏŸÓ»Ã ¨_ÏŒÓŒ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨«t‡Ã·Ÿ
ÔÂÁË·‰ ˙ÂÁÂÎ ÌÂÏ˘Ï ‰ÏÈÙ˙

‰À ‚À ‰⁄‰Ã ‡·ÀˆŸ ÈÏÕiÀ ÁÃ ˙‡Œ _V·ÀÈŸ ‡»‰ ¨·SÚ⁄ ÈÃ ÂŸ ˜ÁÀˆŸÈœ Ì‰T
À ·Ÿ‡Ã ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ _UaÕ÷Œ ÈÓœ
¨»È‰¿
Õ ‡¤ ÈVÚÀ ÂŸ »ˆY
Õ ‡Ã ¯ÓÃ÷ŸÓœ ÏÚÃ ÌÈDÓ«Ú
Ÿ ‰À ¨Ô«ÁËÀaœ‰Ã ˙«Á›k ¯‡À÷»
Ÿ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏŸ
ÏÎÀ·»Ÿ ‰·T
À Ú⁄ ‰À ‡«·ÏŸ „ÚÃ Ï«„bÀ ‰Ã ÌiÀ ‰Ã ÔÓ»œ ÌÈU
œ ˆŸÓœ ¯aE
Ã Óœ „ÚÃ ÂŸ Ô«·ÀlŸ‰Ã ÔÓœ
ÌÈÙœbÀ œ »ÈÏÕÚÀ ÌÈÓœwÀ ‰Ã »È·ÕÈ«‡
Ÿ ˙‡Œ ‰Â‰È ÔzÕÈœ ÆÌiÀ ·»Ã ¯ÈÂœ ‡⁄aÀ ¨‰÷ÀaÀiÃ aÃ ¨Ì‰Õ÷Œ Ì«˜ÓÀ
ÏkÀÓ»œ ‰J»ˆÂŸ ‰TˆÀ ÏkÀÓœ »ÈÏÕiÀ ÁÃ ˙‡Œ ÏÈvœÈÃ ÂŸ ¯›Ó÷ŸÈœ ‡»‰ _»¯aÀ ÷«„wÀ‰Ã ÆÌ‰ÈŒÕ ÙŸÏœ
»È‡Õ«◊
Ÿ ¯aE
Õ ÈÃ ÆÌ‰ÈB
Œ ÈŸ È◊ÕÚ⁄ ÓÃ ÏÎÀaŸ ‰ÁÀÏÀˆŸ‰ÃÂŸ ‰ÎT
À aŸ ÁÏÃ÷ŸÈœÂŸ ¨‰ÏÀÁ⁄Ó»Ã Ú‚Ã Œ
. יפתח את הלב לשמוע וללמוד, יסיר את ערלת הלב: את לבבך... ומל. בני העם המפוזרים במקומות הרחוקים:נדחך
. תפארת גדולת כוחך: הדר גאון עזך. המצפים לגאולה: מחכי קץ ישועתך. כוון את מחשבותינו ורגשותינו:יחד לבבנו
. מן הים התיכון שבמערב ועד לערבה שבמזרח, מהרי הלבנון שבצפון ועד מדבר מצרים שבדרום:'∞ מן הלבנון וכו
. יכניע: ידבר. מכאוב, מצוקה:צוקה

 תפילה זו נוסדה בראשיתה כתפילה לשלום חיילי צה"ל על ידי הרבנות:תפילה לשלום כוחות הבטחון
.הראשית לישראל
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Èkœ ¨·»˙kÀ‰Ã Ì‰ŒaÀ ÌiRÈ
÷»Ã Âœ ÆÔ«ÁvÀœ ˙WËŒÚ⁄ ·»Ã ‰Ú
À ÈŸ ¯˙ŒÎŒaŸ ÌVhŸÚÈÃÂœ Ì‰ÈŒzÕÁŸzÃ
דברים כ ,ד

ÌÎÈŒ·ÕÈŸ ›‡ ÌÚœ ÌÎŒÏÀ ÌÁÕlÀ‰œÏŸ ÌÎŒnÀÚœ _ÏÕ‰
¿› ‰Ã ÌÎÈŒ‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È
‡ÆÔÓÕ‡À ¯Ó
Ã ›ÂŸ ¨ÌÎŒ˙Ÿ‡Œ ÚÈÃ÷«‰
œ ÏŸ
Æ≤≥μ ßÓÚ· ÏÏÎ Í¯„· ‰ÎÈ˘ÓÓ ‰ÏÈÙ˙‰

·¯˘„ÂÁ‰ ˙Î
·˘·˙ ‡˘¯ ·˘·∫ÔÊÁ‰Â Ï‰˜‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘„ÂÁ ˘‡¯ ÏÂÁÏ „È˙Ú ‰È¯Á‡Ï˘ ÚÂ
‰„ÈÓÚ

È‰œÈŸ

‡¿È‰
¿Õ ÂÕ »È‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨^ÈŒ ÙÀlŸÓœ Ô«ˆT

בעקבות תלמוד בבלי
ברכות טז ע"ב

‰·«Ë
À ÏŸ ‰fŒ ‰Ã ÷CÁ
·«˙› ‰Ã ˙‡Œ »ÈÏÕÚÀ ÷cÕ ÁÃzŸ÷Œ ¨»È
Õ ‡⁄

¯»¨Ì«Ï÷À Ï÷Œ ÌÈiœ ÁÃ ¨ÌÈÎ
œ ‡⁄ ÌÈiœ ÁÃ »ÏÀ ÔzŒ˙œÂŸ Æ‰ÎT
À ·ŸÏœÂŸ

¨‰ÎT
À aŸ Ï÷Œ ÌÈiœ ÁÃ ¨‰·«Ë
À Ï÷Œ ÌÈiœ ÁÃ
¨˙«ÓˆÀÚ⁄ ı»lÁœ Ï÷Œ ÌÈiœ ÁÃ ¨‰ÒÀY
À tÃ Ï÷Œ ÌÈiœ ÁÃ
¨‡ËŸÁÕ ˙‡Y
Ã Èœ ÂŸ ÌÈœ ÓÃ÷À ˙‡Y
Ã Èœ Ì‰ŒaÀ ÷iÕ ÷Œ ÌÈiœ ÁÃ
¨„«·ÎÀÂŸ ¯÷Œ›Ú Ï÷Œ ÌÈiœ ÁÃ ¨‰nÀÏœÎ»Ÿ ‰÷»a
À Ì‰ŒaÀ ÔÈ‡Õ÷Œ ÌÈiœ ÁÃ
¨ÌÈœ ÓÃ÷À ˙‡Y
Ã Èœ ÂŸ ‰T«z ˙·Ã‰⁄‡Ã »·À ‡‰ÕzŸ÷Œ ÌÈiœ ÁÃ
Æ‰ÏÀÒŒ ÔÓÕ‡À ¨‰·«Ë
À ÏŸ »aÕÏœ ˙«Ï‡⁄÷ŸÓœ ‰Â‰È ‡lÕÓÃiŸ ÷Œ ÌÈiœ ÁÃ
∞ ארוכים :של בריאות .חלוץ עצמות :בריאות טובה ]ישעיה נח ,יא[ .יראת חטא :היזהרות שלא לחטוא.

ברכת החודש :ראש החודש היהודי תלוי בהופעת הירח ,והחודשים עשויים להיות בני עשרים ותשעה
יום או בני שלושים יום ]ובמקרה זה מציינים שני ימי ראש חודש :היום השלושים בחודש האחד והיום
הראשון בחודש שלאחריו[ .כיום לוח השנה הוא קבוע ,אבל בתקופת חז"ל נהגו לקבוע את ראש החודש
על פי עדים שבאו והעידו כי ראו את מולד הירח ]משנה ,ראש השנה ,פרק א[ .אם עדותם נתקבלה ,היו
מודיעים באמצעים שונים על תחילתו של חודש חדש .לזכר מנהג זה החלו בימי הגאונים להודיע בפומבי
על מועדו של ראש החודש ולברך אותו ,דבר שנעשה בשבת שלפני ראש החודש ]פרט לשבת שלפני
ראש חודש תשרי ,הוא ראש השנה[.
יהי רצון מלפניך :בתלמוד הבבלי זה ]בקיצורים[ נוסח התפילה שהיה האמורא רב ]בראשית המאה
השלישית[ אומר יום יום בסיום תפילתו.
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Æ‰·Ï‰ „ÏÂÓ Ï˘ ˜ÈÂ„Ó‰ „ÚÂÓ‰ ÏÚ ÊÈ¯ÎÓ È‡·‚‰˘ ÌÈ‚‰ÂÂ
ÆÂ˙Â‡ ‰È·‚‰˘ ÈÓÓ ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ ˙‡ Â„ÈÏ Á˜ÂÏ ÔÊÁ‰
∫ÂÈ¯Á‡ ¯ÊÂÁ ÔÊÁ‰Â ¯ÓÂ‡ Ï‰˜‰

¨˙»¯ÁÕÏŸ ˙»„·ŸÚÃ ÓÕ Ì˙«‡
À Ï‡Ã‚À ÂŸ »È˙«·
Õ ‡⁄ÏÃ ÌÈqœœ ‰◊ÀÚÀ ÷Œ ÈÓœ
¨ıW‡À‰À ˙«ÙŸ kÃ ÚaY
Ã ‡ÃÓÕ »ÈÁÕcÀ œ ıaKÈ
Õ Âœ ·«¯JaŸ »˙«‡
À Ï‡Ã‚Ÿ Èœ ‡»‰
ÆÔÓÕ‡À ¯Ó‡
Ã ›ÂŸ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÌÈX·ÕÁ⁄
∫ÂÈ¯Á‡ ¯ÊÂÁ Ï‰˜‰Â ÊÈ¯ÎÓ ÔÊÁ‰

«˙TÁﬂÓÀÏ»
Ÿ ∫ÛÈÒÂÓ ˘„ÂÁ ˘‡¯ ÈÓÈ È˘ Ì˘È ¯˘‡ÎÂ¸ ˛ÈÂÏÙ¸ Ì«ÈaŸ ‰ÈŒ ‰ŸÈœ

˛ÈÂÏÙ¸

÷C›Á ÷‡]

Æ‰·«Ë
À ÏŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ ‡aÀ‰Ã ˛ÈÂÏÙ Ì«ÈaŸ
‡»‰ _»¯aÀ ÷«„wÀ‰Ã »‰÷ÕcŸ ÁÃÈŸ

ÔÊÁ

Ì‰Õ÷Œ Ì«˜ÓÀ ÏÎÀaŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙ÈaÕ «nÚÃ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ
¨‰ÁÀÓŸ◊œÏ»Ÿ Ô«◊◊ÀÏŸ ¨‰ÎT
À ·ŸÏœÂŸ ‰·«Ë
À ÏŸ
À ‰ÒÀY
À ÙÃÏŸ ¨‰ÓÀÁÀŒ Ï»Ÿ ‰Ú»÷È
À Ïœ
¨‰ÏÀkÀÏŸÎÃÏ»Ÿ ‰·«Ë
¨Ì«Ï÷ÀÏ»Ÿ ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÏŸ
¨˙«·«Ë ˙«¯«◊·ŸÏœÂŸ ˙«·«Ë ˙«Ú»Ó÷ŸÏœ
˛ÌzÀÚœ aŸ ÌÈÓœ÷À‚Ÿ ÏœÂŸ ∫ÌÈÙÈÒÂÓ Û¯ÂÁ·¸

¨‰·«¯O
À
‰lÀ‡‹‚Ÿ ÏœÂŸ ‰ÓÀÏÕ÷Ÿ ‰‡»ÙY
À ÏœÂŸ
ÆÔÓÕ‡À ¯Ó‡
Ã ›ÂŸ
Æ·˘ÂÈÂ ¯ÊÂÁ ‡Â‰Â Â˙Â‡ ‰È·‚‰˘ ÈÓ Ï˘ ÂÈ„ÈÏ ¯ÊÁÂÓ ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ

. יביא את החודש החדש: יחדשהו. לאחר שיתקבצו הגלויות יתחברו כל ישראל זה עם זה וישכנו יחדיו:חברים כל ישראל

∞

. דקות וחלקי דקות[ שבו נראה הירח לראשונה בתחילת החודש, המועד המדויק ]בשעות:מולד הלבנה
 בקשת הגשמים נוהגת רק בתקופת השנה שבה מבקשים את הגשם גם בתפילת:ולגשמים בעתם
.[21 'העמידה ]ראה עמ
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·„¯∫‡·‰ ÚË˜‰ Ì‚ ¯Ó‡ ÏÏÎ Í

ÌÈDÈÒœÁ⁄‰Ã ÌÈÓœÁU
ˆ»⁄ aŸ „SÙŸÈœ ‡»‰ ÌÈÓ
œ Ú⁄ ‰À ÂÈÓÀÁU
¯«⁄ aŸ ¨ÌÈÓ
÷«œ ÓŸ ÔÎ
Õ ÌÈÓœÁU
⁄ ‰À ·‡Ã
¨ÌgÕ‰Ã ˙gHO
Ã
ÏÚÃ Ì÷ÀÙŸÃ »¯ÒŸnÀ÷Œ ÷C›w‰Ã ˙«l‰O
œ ¨ÌÈÓÈœÓœzŸ‰ÃÂŸ ÌÈX÷ÀÈŸ‰ÃÂŸ
בעקבות שמואל-ב א ,כג
¨»„TÙŸœ ‡¿ Ì˙«Ó
À ·»Ÿ ¨Ì‰ÈŒiÕ ÁÃaŸ ÌÈÓÈœÚœ pŸ ‰ÃÂŸ ÌÈ·œ‰À‡¤pŒ ‰Ã
¿»È‰
˜«Õ ‡¤ ÌVkŸÊŸ Èœ ÆÌT»ˆ ıÙŒÁÕÂŸ Ì
À Ô«ˆY ˙«◊Ú⁄ ÏÃ »¯·ÕbÀ ˙«ÈT‡⁄Ó»Õ »lK ÌÈX÷ÀpŸ Óœ
Ã œ »ÈÈÕÚÕ ÏŸ ÌSŸ Èœ ÂŸ ¨ÌÏ«Ú
À ÈLÈcœ ˆÃ ¯‡À÷Ÿ ÌÚœ ‰·«Ë
À ÏŸ
¨_»ÙgÀ‰Ã ÂÈ@·ÀÚ⁄ ÌcÃ ˙ÓO
דברים לב ,מג
‚«¨«nÚÃ ÌÈ
œ »ÈY
¿œ ‰Ã ∫ÌÈ‰
œ ‡¤‰À ÷È‡œ ‰÷Œ›Ó ˙U«˙aŸ ·»˙kÀkÃ
Æ«nÚÃ «˙ÓE
À ‡Ã ¯tŒÎœÂŸ ¨ÂÈTˆÀÏŸ ·È÷œÈÀ ÌJÀ ÂŸ ¨Ì«wÈœ ÂÈ@·ÀÚ⁄ ÌA Èkœ
 ¨È˙Èיואל ד ,כא
œ wÕ œ ‡¿ ÌÓÀcÀ È˙ÈœwÕ œ ÂŸ ∫¯›Ó‡ÏÕ ·»˙kÀ ÌÈ‡Èœ·œpŸ ‰Ã ^ÈC·ÀÚ⁄ ÈBÈŸ ÏÚÃ ÂŸ ÔÊÁ
תהלים עט ,י
ÌÈ«b
‡œ ‰Ã »¯Ó
Ÿ ›È ‰nÀÏÀ ∫¯ÓÃ‡¤Œ ÷C›w‰Ã È·Õ˙ŸÎœ·»Ÿ ÆÔ«iˆœaŸ ÔÎÕ› ÷ ‰Â‰ÈÂÃ
‡«∫¯Ó
Õ ÂŸ Æ_»ÙgÀ‰Ã ^ÈC·ÀÚ⁄ ÌcÃ ˙ÓO
Ã œ »ÈÈÕÚÕ ÏŸ ÌÈ«b
¿œ aÃ ÚAeÀ Èœ ÆÌ‰ÈŒ‰
Õ ‡¤ ‰iÕ ‡Ã
תהלים ט ,יג
‡«˙ÆÌÈÂœ À Ú⁄ ˙KÚ⁄ ˆÃ ÁÎÃ÷À ‡¿ ¨¯ÎÀÊÀ Ì
À ÌÈÓœcÀ ÷VI Èkœ
 ÏÁÃpÃ Óœ Æ‰aUתהלים קי ,ו-ז
À ıW‡Œ ÏÚÃ ÷‡] ıÁÃÓÀ ¨˙«iÂœ ‚Ÿ ‡ÏÕÓÀ ÌÈ«b
‡«œ aÃ ÔÈDÈÀ ∫¯Ó
Õ ÂŸ
Æ÷‡] ÌÈXÈÀ ÔkÕ ÏÚÃ ¨‰zŒ÷ŸÈœ _WcŒ aÃ

∞ יפקד :יזכור .קונם  ...צורם :מכינוייו של ה' .הרנינו וכו' :באחרית הימים ישבחו האומות את עם ישראל ויכירו
בגדולתו ,כאשר ינקום ה' באויבי העם ששפכו את דמו ,ובכך יפייס את הארץ ]"אדמתו"[ ואת העם על ייסוריהם .ונקיתי
דמם וכו' :ה' ינקום על הדם שנשפך וטרם נוקם ,ולאחר מכן יכון משכן ה' בציון .למה יאמרו וכו' :למה ישאלו
הגויים בלעג "איה אלהיהם" של ישראל?! כאשר ינקם ה' נקמה גדולה על שפיכת דם ישראל ,ידעו הגויים ויודו כי מאת
ה' באה הנקמה .כי דרש דמים וכו' :ה' ,אשר ממידותיו לתבוע את דם הנרצח מיד רוצחו ,זכר ושם אל לבו את
הסובלים והמעונים ולא התעלם מזעקתם .ידין בגוים וכו' :ה' יעשה דין באויבי העם ,ימחץ את ראשיהם ויפיל מהם
חללים רבים על פני שטח גדול ונרחב ,עד שדמם יזרום אל נחלי המים .כך ירומם ה' את ישראל וינשאם.

אב הרחמים :תפילה שבאה לעולם באירופה לאחר מסעי הצלב ]שהחלו בסוף המאה האחת-עשרה[,
ובה בקשה מן ה' שיזכור את כל מקדשי השם ואף ינקום את נקמתם משוחטיהם .בדורנו אפשר לכוון
בתפילה זו גם אל זכרם של חללי השואה ושל כל מי שאיבדו את חייהם על קידוש השם .כיוון שתפילה
זו נתפסת כמעין הזכרת נשמות ,אין היא נאמרת בשבתות שיש בהן חגיגיות מיוחדת — כגון בשבתות
שמברכים בהן את החודש ,או כשמתקיים בבית הכנסת באותה שבת טכס ברית מילה — ויש בעניין זה
הבדלי מנהגים רבים בין הקהילות.
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 ה,תהלים פד
 טו,תהלים קמד
תהלים קמה

∫‰ÏÀqŒ ^»ÏÏŸ‰ÃÈŸ „«Ú ¨^˙È
Œ ·Õ È·Õ÷«È
Ÿ
ÌÚÀ ‰À ÈV÷Ÿ‡Ã ¨«l ‰ÎÀkÀ÷Œ ÌÚÀ ‰À ÈV÷Ÿ‡Ã

ÈV÷Ÿ‡Ã

„Â@
œ ÏŸ ‰lÀ‰œzŸ ∫ÂÈ‰¿
À ‡¤ ‰Â‰È÷Œ

∫„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ^ÓŸ÷œ ‰ÎY
À ·À‡⁄ÂÃ _ÏŒnŒ‰Ã È‰«Ï
Ã ‡¤ ^ÓŸÓ«¯
œ ‡⁄
∫„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ^ÓŸ÷œ ‰ÏÀÏŸ‰Ã‡⁄ÂÃ ¨jÀÎY
Œ ·À‡⁄ Ì«È ÏÎÀaŸ
∫¯MÁÕ ÔÈ‡Õ «˙lH
À ‚Ÿ ÏœÂŸ ¨„‡
› ÓŸ ÏlÀ‰‹Ó»Ÿ ‰Â‰È Ï«„bÀ
∫»„Èbœ ÈÃ ^È˙]»·
Œ ‚»Ÿ ¨^È◊ŒÚ⁄ ÓÃ ÁaÃ÷ÃÈŸ ¯«„ÏŸ ¯«c
∫‰ÁÈ
À ◊œ‡À ^È˙Œ‡
› ÏŸÙŸœ ÈV·D
Ÿ ÂŸ ¨^C«‰ „«·kŸ ¯A‰⁄
∫‰pW
À tŸÒÃ‡⁄ ^˙Ÿl»„
À ‚»Ÿ ¨»¯Ó‡
Õ ›È ^È˙Œ›‡Y« Ê»ÊÚ¤ ÂŒ
∫»pU
Õ ÈŸ ^˙JE
Ÿ ˆœÂŸ ¨»ÚÈaœÈÃ ^·»Ë
Ÿ ·U ¯ÎŒÊÕ
∫„ÒŒÁÀ Ï@‚»Ÿ ÌÈœ tÃ‡Ã _W‡Œ ¨‰Â‰È Ì»ÁUÂŸ Ô»pÁÃ
∫ÂÈ◊ÀÚ⁄ ÓÃ ÏkÀ ÏÚÃ ÂÈÓÀÁU
⁄ ÂŸ ¨Ï›kÏÃ ‰Â‰È ·«Ë
∫‰Î»ÎY
À ·ÀÈŸ ^ÈCÈÒœÁ⁄ÂÃ ¨^È◊ŒÚ⁄ ÓÃ ÏkÀ ‰Â‰È ^»„«È
∫»¯aA
Õ ÈŸ ^˙T»·
Ÿ ‚»Ÿ ¨»¯Ó‡
Õ ›È ^˙»Î
Ÿ ÏŸÓÃ „«·kŸ
∫«˙»ÎÏŸÓÃ ¯A‰⁄ „«·Î»Ÿ ¨ÂÈ˙]»·
À bŸ Ì@‡À‰À ÈÕ ·ŸÏœ ÚÈD«‰
Ã
ÏŸ
∫¯IÂÀ ¯«c ÏÎÀaŸ ^zŸÏŸ÷ÃÓŸÓ»Œ ¨ÌÈÓœÏÀ›Ú ÏkÀ ˙»ÎÏŸÓÃ ^˙»Î
Ÿ ÏŸÓÃ
∫ÌÈÙ»Ù
œ kŸ‰Ã ÏÎÀÏŸ ÛL«ÊÂŸ ¨ÌÈÏœÙŸp›‰Ã ÏÎÀÏŸ ‰Â‰È _Ó«ÕÒ
∫«zÚœ aŸ ÌÏÀÎŸ‡À ˙‡Œ Ì‰ŒÏÀ Ô˙«
Õ ‰zÀ‡ÃÂŸ ¨»¯aÕ◊ÃÈŸ ^ÈÏŒ‡Õ Ï›Î ÈÈÕÚÕ
∫Ô«ˆT ÈÁÃ ÏÎÀÏŸ ÚÈÃaœ◊ŸÓ»Ã ¨^CÈÀ ˙‡Œ ÁÃ˙«Õt
∫ÂÈ◊ÀÚ⁄ ÓÃ ÏÎÀaŸ „ÈÒœÁÀÂŸ ¨ÂÈÎT
À cŸ ÏÎÀaŸ ‰Â‰È ˜Ècœ ˆÃ
∫˙ÓŒ‡¤·Œ »‰‡TO
‹ Èœ ¯÷Œ‡⁄ Ï›ÎÏŸ ¨ÂÈ‡YS
À ÏÎÀÏŸ ‰Â‰È ·«¯J
.150 ' ראה עמ:אשרי
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∫ÌÚÈÕ÷«È
œ ÂŸ ÚÓÃ÷ŸÈœ Ì˙ÀÚÀ ÂŸ ÷Ã ˙‡ŒÂŸ ¨‰◊ŒÚ⁄ ÈÃ ÂÈ‡V
À ÈŸ Ô«ˆY
∫„ÈÓœ÷ŸÈÃ ÌÈÚœ ÷Y
À ‰À ÏkÀ ˙‡ÕÂŸ ¨ÂÈ·À‰⁄›‡ ÏkÀ ˙‡Œ ‰Â‰È ¯Ó«Õ÷
∫„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ «÷EJ Ì÷Õ ¯◊ÀaÀ ÏkÀ _V·ÈÀÂœ Ètœ ¯aA
Œ ÈŸ ‰Â‰È ˙lÃ‰œzŸ
 יח,תהלים קטו

ÔÊÁ

∫dÈ»Ï
À ÏŸ‰Ã ÌÏ«Ú
À „ÚÃ ÂŸ ‰zÀÚÃ ÓÕ dÈÀ _V·ÀŸ »ÁŸÃ ‡⁄ÂÃ
˘„Â˜‰ ÔÂ¯‡Ï ¯ÙÒ‰ ˙¯ÊÁ‰
∫¯ÓÂ‡Â Â„È· ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ ˙‡ Á˜ÂÏ ÔÊÁ‰

יד- יג,תהלים קמח

Æ«c·ÃÏŸ «Ó÷Ÿ ·bÀ ◊Ÿœ Èkœ ¨‰Â‰È Ì÷Õ ˙‡Œ »ÏÏŸ‰ÃÈŸ

¨ÂÈ@ÈÒœÁ⁄ ÏÎÀÏŸ ‰lÀ‰œzŸ ¨«nÚÃ ÏŸ ÔWM ÌWiÀ ÂÃ ÆÌÈœ ÓÀ÷ÀÂŸ ıW‡Œ ÏÚÃ «„«‰

‰¯È˘

ÆdÈ»Ï
À ÏŸ‰Ã ¨«·]O ÌÚÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÈÕ ·ŸÏœ
ÔÂ¯‡‰ Ï‡ ‰ÎÈÏ‰‰ Æ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒÏ ˜˘Â ¯Â·Èˆ‰˘ ÌÈ‚‰ÂÂ ˘„Â˜‰ ÔÂ¯‡ ÔÂÂÈÎÏ „ÚÂˆ ÔÊÁ‰
∫¯ÂÓÊÓ ˙¯ÈÓ‡· ‰ÂÂÏÓ
תהלים כט

∫Ê› ÚÂÀ „«·kÀ ‰Â‰ÈÏÃ »·‰À ¨ÌÈÏœ‡Õ ÈÕ aŸ ‰Â‰ÈÏÃ »·‰À Æ„Â@
œ ÏŸ ¯«ÓÊŸ Óœ
∫÷CS ˙UE‰ÃaŸ ‰Â‰ÈÏÃ »ÂÁ⁄zÃ÷Ÿ‰œ ¨«Ó÷Ÿ „«·kŸ ‰Â‰ÈÏÃ »·‰À
∫ÌÈaU
œ ÌÈœ ÓÃ ÏÚÃ ‰Â‰È ¨ÌÈÚY
œ ‰œ „«·kÀ‰Ã Ï‡Õ ÌÈœ nÀ‰Ã ÏÚÃ ‰Â‰È Ï«˜
∫¯@‰ÀaŒ ‰Â‰È Ï«˜ ¨ÁÃ›kaÃ ‰Â‰È Ï«˜
∫Ô«·ÀlŸ‰Ã ÈÊY
Õ ‡Ã ˙‡Œ ‰Â‰È ¯aÕ÷ÃÈŸ ÂÃ ¨ÌÈÊT
œ ‡⁄ ¯·Õ› ÷ ‰Â‰È Ï«˜
. ישראל, העם הקרוב אליו: עם קרבו. יתן גדולה וכוח, ינשא:וירם קרן

 כולל פסוקים שעניינם, טכס ההחזרה משופע במזמורי שבח לה' ולתורה:החזרת הספר לארון הקודש
.במסעות ארון הקודש במדבר ובהקמת המשכן והמקדש
 הוא נבחר למעמד זה. אמירת מזמור זה בשעת הכנסת הספר ידועה מימי הביניים בלבד:מזמור לדוד
מן הסתם משום שיש בו קריאה לשוכני שמים ויושבי ארץ להתאחד במתן שבח וכבוד לה' — נושאים
.56 ' לביאור המזמור ראה עמ.המתאימים למעמד סיום הקריאה בתורה והחזרת ספר התורה לארון
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∫ÌÈÓœ‡Y
Õ Ô·Œ «ÓkŸ Ô«ÈY◊œÂŸ Ô«·ÀÏŸ ¨Ï‚Œ ÚÕ «ÓkŸ ÌBÈNYiÃ ÂÃ
∫÷‡Õ ˙«·‰⁄ÏÃ ·ˆÕÁ
˜«› ‰Â‰È Ï
∫÷BJ ¯aE
Ã Óœ ‰Â‰È ÏÈÁœÈÀ ¨¯aE
˜«À Óœ ÏÈÁœÈÀ ‰Â‰È Ï
∫„«·kÀ ¯ÓÕ›‡ «lk‹ «ÏÎÈÀ‰Õ·»Ÿ ¨˙«¯ÚÀ ÈŸ Û› ◊Á¤iŒ ÂÃ ˙«ÏiÀ ‡Ã ÏÏ«Á
˜«Õ ÈŸ ‰Â‰È Ï
∫ÌÏ«Ú
À ÏŸ _ÏŒÓŒ ‰Â‰È ·÷ŒiÕ ÂÃ ¨·÷ÀÈÀ Ï»anÃÏÃ ‰Â‰È
∫Ì«ÏgÀ·Ã «nÚÃ ˙‡Œ _V·ÀÈŸ ‰Â‰È ¨ÔzÕÈœ «nÚÃ ÏŸ Ê›Ú ‰Â‰È
ÔÊÁ‰ È„ÈÓ ¯ÙÒ‰ ˙‡ Ï·˜Ó ¨Â˙Â‡ Á˙ÂÙÂ ¯ÊÂÁ ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ ˙‡ˆÂ‰Ï ÔÂ¯‡‰ ˙‡ Á˙Ù˘ ÈÓ
Æ‡·‰ ÚË˜‰ ˙¯ÈÓ‡ ¯Á‡Ï ¯‚ÂÒ ‡Â‰ ÔÂ¯‡‰ ˙‡ ÆÂÓÂ˜ÓÏ Â¯ÈÊÁÓÂ

ÆÏ‡T
Õ ◊ŸÈœ ÈÙÕÏŸ‡Ã ˙«··X
÷»·Ÿ ‰Â‰È ‰
‡À ∫¯Ó
Ã ›È ‰Á
»·‹› 
Ÿ
Æ^fŒ Ú‹ Ô«¯‡⁄ÂÃ ‰zÀ‡Ã ¨^˙ŒÁ»
˜»À ÓŸÏœ ‰Â‰È ‰Ó
À

במדבר י ,לו
תהלים קלב ,ח-י

Æ»pU
Õ ÈŸ ^ÈCÈÒœÁ⁄ÂÃ ¨˜CˆŒ »÷aŸÏŸÈœ ^ÈŒ ‰⁄›k
Æ^ÁÈŒ÷œÓŸ ÈÕ tŸ ·÷ÕzÀ Ï‡Ã ^cŒ ·ŸÚÃ „Âœ cÀ ¯»·Ú⁄ aÃ
Æ»·›ÊÚ⁄ zÃ Ï‡Ã È˙T«z
œ
¨ÌÎŒÏÀ Èzœ˙ÃÀ ·«Ë ÁKÏŒ Èkœ

משלי ד ,ב

Æ¯gÀ‡‹ÓŸ ‰ÈÀÎŒÓŸ›˙ÂŸ ¨daÀ ÌÈNÈÊœ Á⁄nÃÏÃ ‡È‰œ ÌÈiœ ÁÃ ıÚÕ

משלי ג ,יח

ÆÌ«Ï÷À ‰ÈÀ˙Œ·È
› ˙œŸ ÏÎÀÂŸ ÌÚÃ › ÈÎYA
Õ ‰ÈÀÎT
Œ cŸ

משלי ג ,יז

÷»·ÆÌCMkŸ »ÈÓÕÈÀ ÷cÕ ÁÃ ¨‰
À À ÂŸ ^ÈÏŒ‡Õ ‰Â‰È »·ÈÕ÷œ‰⁄

איכה ה ,כא

∞ ובנחה יאמר :בעת חניית עם ישראל במדבר ,כשהארון עצר אף הוא ממהלכו ,ביקש משה מה' שיתן לעם הגדול
]"רבבות אלפי ישראל"[ שלוה ומרגוע ]ו"שובה" הוא מלשון "שובה ונחת" ]ישעיה ל ,טו[[ .קומה ה' וכו' :פסוקים
אלה הם דבריהם של נושאי ארון הברית ,בשעה שהביאוהו לירושלים בימי דוד ,ועניינם בקשה מן ה' שישכון במקום
שנקבע למנוחת הארון .ילבשו צדק :יזכו לעבדך ולהורות את העם משפטי צדק .לקח טוב וכו' :התורה היא דבר
שאדם קונה וערכו רב ]"לקח טוב"[; האוחזים בה זוכים לאריכות ימים ואושר וההולכים בדרכיה זוכים לנעימות ולשלום.

השיבנו וכו' :נראה שהזכרת הקשר הישיר ששרר בין עם ישראל לבין ה' באמצעות ארון הברית ,הן בשנות
הנדודים במדבר והן בירושלים ,היא שהביאה להוסיף כאן את הבקשה להשיב על כנו קשר מיוחד זה.
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∫ÌÂ‚¯˙

˘È„˜ ÈˆÁ

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È

Æ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ÷cK
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ÏcÃ bÃ ˙ŸÈœ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

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

_ÈÏœÓŸÈÃ ÂŸ ¨d˙»ÚY
Õ Îœ ‡T·Ÿ Ècœ ‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ
ÆdÁÈ
Õ ÷œÓŸ ·VJÈÂœ dJY
Õ t‹ ÁÓÃˆŸÈÃ ÂŸ d˙»Î
Õ ÏŸÓÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

˙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‡¸
Æ˛ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ
ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ
Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘

˙ÈaÕ ÏÎÀcŸ ÈiÕ ÁÃ·»Ÿ Ô«ÎÈÓ«È
Õ ·»Ÿ Ô«ÎÈiÕ ÁÃaŸ
¨·ÈXJ ÔÓÃÊŸ ·»œ ‡ÏÀ‚À Ú⁄ aÃ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ
ÌÏÃÚÀ ÏŸ _U·ÀÓŸ ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ‡‰ÕÈŸ ÆÔÓÕ‡À
Æ‡iÀ ÓÃÏŸÚÀ ÈÓÕÏŸÚÀ Ï»Ÿ
ÌÓ«¯
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ¯‡ÃtÀ˙ŸÈœ ÂŸ ÁaÃzÃ÷ŸÈœ ÂŸ _UaÀ˙ŸÈœ
ÏlÀ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‰lŒÚÃ ˙ŸÈœ ÂŸ ¯cÀ ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‡rÕÃ ˙ŸÈœ ÂŸ
Æ‡»‰ _ÈXaŸ ‡÷ER
À cŸ dÓÕ÷Ÿ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

∫‰·Â˘ ˙·˘·¸ ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ

∫‰·Â˘ ˙·˘·¸

‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀ ÔÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ

˛˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ

˛‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ ‡lÀÚÕ ÏŸ

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

‡˙ÀÓÀÁ¤Œ ÂŸ ‡˙ÀÁÀaŸ÷Ÿz‹ ‡˙TÈ
À ÷œÂŸ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ ÔTÈÓœ‡⁄cÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

.205 ' ראה עמ. חוליית מעבר מקריאת התורה וההפטרה אל תפילת מוסף:חצי קדיש
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˙·˘Ï ÛÒÂÓ
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תפילת מוסף :תפילה הנאמרת בהזדמנויות שונות בנוסף לשלוש תפילות היום הרגילות
]ערבית ,שחרית ומנחה[ והיא נוסדה כזכר לקרבן מוסף שהביאו בבית המקדש בהזדמנויות
אלו בנוסף לקרבן היומיומי ,קרבן התמיד .תפילת מוסף ידועה כבר מספרות התנאים
]משנה ברכות ד ,ז[ והיא נאמרת בשבתות ,בחגים ]כולל ימות חול המועד[ ובראשי חדשים.
נהוג להתפלל תפילה זו מיד לאחר תפילת שחרית וקריאת התורה ,אף שההלכה מתירה
לומר אותה גם מאוחר יותר .במרכזה עומדת תפילת העמידה ,ונוספו בעקבותיה קטעי
לימוד ,פיוט ותפילה שונים ,המביאים את תפילת בוקר השבת אל סיומה.
242

˙·˘Ï ÛÒÂÓ

˘ÁÏ· ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙
‡Â·Ó È˜ÂÒÙ
ÍÂ˙ ¨‰ÓÈ„˜ ˙ÂË˜ ˙ÂÚÈÒÙ ˘ÂÏ˘ Ô‰È¯Á‡ÏÂ ˙È¯ÂÁ‡ ˙ÂË˜ ˙ÂÚÈÒÙ ˘ÂÏ˘ ÚÂÒÙÏ ÌÈ‚‰Â
∫˘ÁÏ· ÌÈ‡·‰ ÌÈ˜ÂÒÙ‰ È˘ ˙¯ÈÓ‡
 ג,דברים לב
 יז,תהלים נא

∫»È‰¿‡
Õ ÏÕ ÏC›‚ »·‰À ¨‡TO‡Œ ‰Â‰È Ì÷Õ Èkœ
∫^˙ŒlÀ‰œzŸ „Èbœ ÈÃ ÈÙ»œ ÁzÀÙŸzœ È˙ÃÙÀ◊Ÿ ¨ÈI
À ‡⁄

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

˙ÂÂ˘‡¯ ˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ˘
˙Â·‡ ˙Î¯· ˛‡¸

¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

‰„È˜

¨·SÚ⁄ ÈÃ È‰¿‡
Õ ÂÕ ¨˜ÁÀˆŸÈœ È‰¿
Õ ‡¤ ¨Ì‰T
À ·Ÿ‡Ã È‰¿
Õ ‡¤
¨Ô«ÈÏŸÚŒ Ï‡Õ ¨‡T«p‰ÃÂŸ ¯«abœ ‰Ã Ï«„bÀ ‰Ã Ï‡Õ‰À
¨Ï›k‰Ã ‰«˜
Õ ¨ÌÈ·«Ë
œ ÌÈDÒÀÁ⁄ ÏÓ«b
Õ
Æ‰·À‰⁄‡ÃaŸ «Ó÷Ÿ ÔÚÃ ÓÃÏŸ Ì‰ÈŒÕ ·Ÿ ÈÕ ·ŸÏœ Ï‡«‚
Õ ‡È·œÓ»Õ ˙«·‡À ÈBÒŸÁÃ ¯Î«Ê
Õ ÂŸ
∫˛ÏÈ‚¯Î ‰ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ — ÁÎ˘˘ ÈÓÂ¸ ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â˘ ˙·˘·

ÆÌÈiœ ÁÃ ÌÈ‰¿
œ ‡¤ ^Ÿ ÚÃ ÓÃÏŸ ÌÈiœ ÁÃ‰Ã ¯ÙŒÒÕaŸ »·Õ˙ŸÎÀÂŸ ¨ÌÈiœ ÁÃaÃ ıÙÕÁÀ _ÏŒÓŒ ¨ÌÈiœ ÁÃÏŸ »VÎŸÊÀ

ÆÔ‚Õ Ó»À ÚÈÃ÷«Ó»
œ
¯Ê«Ú
Õ _ÏŒÓŒ
ÆÌ‰T
À ·Ÿ‡Ã Ô‚Õ ÓÀ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

‰„È˜

 בכל אחת מהן שבע.77-76 ' על ארבע תפילות העמידה של שבת ראה עמ:תפילת העמידה
 הקרויה, וכן ברכה אמצעית, שלוש ראשונות ושלוש אחרונות הזהות לאלה של ימות החול:ברכות
 לביאור ודיון בכל מרכיבי. והיא מנוסחת באופן שונה בכל אחת מארבע העמידות,""קדושת היום
 המיוחדת לתפילת, להלן תידון רק הברכה האמצעית. ואילך15 ' עמ,תפילת העמידה ראה לעיל
. שיש לה במוסף נוסח מיוחד ומורחב, וכן הקדושה,מוסף
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˙Â¯Â·‚ ˙Î¯· ˛·¸

¨ÚÈÃ÷«‰
œ ÏŸ ·U ¨‰zÀ‡Ã ÌÈ˙œÓÕ ‰iÕ ÁÃÓŸ ¨ÈI
À ‡⁄ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ¯«abœ ‰zÀ‡Ã
Ì÷ŒbŒ ‰Ã „ÈX«Ó» Á»¯
Ã ‰À ·ÈgœÓÃ

∫ÌÈ ¯ÓÂ ‡ Û¯ ÂÁ ·

 ֹדÏhÀ‰Ã „ÈX«Ó ∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ıÈ˜·

¨ÌÈaU
œ ÌÈÓœÁU
⁄ aŸ ÌÈ˙œÓÕ ‰iÕ ÁÃÓŸ ¨„ÒŒÁŒaŸ ÌÈiœ ÁÃ ÏkÕÏŸÎÃÓŸ
¨ÌÈX»Ò‡⁄ ¯ÈzœÓ»Ã ¨ÌÈÏ«Á
œ ‡Ù«¯
Õ ÂŸ ¨ÌÈÏœÙ«
Ÿ _Ó«Ò
Õ
Æ¯ÙÀÚÀ ÈÕ ÷È
Õ Ïœ «˙»Ó
À ‡¤ ÌiK
Õ Ó»Ÿ
¨_ÏÀ ‰Ó«c
Œ ÈÓ»œ ˙«¯»·bŸ ÏÚÃ aÃ ^«ÓÎÀ ÈÓœ
Æ‰Ú»÷
À ÈŸ ÁÈ
Ã ÓœˆŸÓ»Ã ‰iŒ ÁÃÓ»Ÿ ˙ÈÓœÓÕ _ÏŒÓŒ
∫˛ÏÈ‚¯Î ‰ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ — ÁÎ˘˘ ÈÓÂ¸ ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â˘ ˙·˘·

ÆÌÈÓœÁU
⁄ aŸ ÌÈiœ ÁÃÏŸ ÂÈT»ˆÈŸ ¯Î«Ê
Õ ¨ÔÓÀÁU
⁄ ‰À ·‡À ^«ÓÎÀ ÈÓœ

ÆÌÈ˙œÓÕ ˙«ÈÁ⁄‰ÃÏŸ ‰zÀ‡Ã ÔÓÀ‡¤Œ ÂŸ
ÆÌÈ˙œnÕ‰Ã ‰iÕ ÁÃÓŸ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
ß‰ ˙˘Â„˜ ˙Î¯· ˛‚¸

¨‰ÏÀqŒ ^»ÏÏŸ‰ÃÈŸ Ì«È ÏÎÀaŸ ÌÈ÷«„O»
œ
¨÷«„J ^ÓŸ÷œÂŸ ÷«„J ‰zÀ‡Ã
Æ‰zÀ‡À ÷«„JÂŸ Ï«„bÀ _ÏŒÓŒ Ï‡Õ Èkœ
Æ÷«„wÀ‰Ã Ï‡Õ‰À ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
˙‡ ÏÈÁ˙È — ÔÎ ‰˘Ú ‡ÏÂ ÁÎ˘˘ ÈÓÂ¸ ‰Ê ÁÒÂ· ‰Î¯·‰ ˙‡ ÌÈÓ˙ÂÁ ‰·Â˘ ˙·˘·
Æ÷«„wÀ‰Ã _ÏŒnŒ‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ ∫˛‰˙È˘‡¯Ó ‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙

ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ ˙Î¯· ˛„¸
Æ≤¥∑ ßÓÚ ‰‡¯ Æ¯Á‡ ÁÒÂ· ÂÊ ‰Î¯· ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘„ÂÁ ˘‡¯ ˙·˘·

¨‰È
À ˙«
Œ aYJ
Ÿ ˙È
À ˆT
œ ˙aÀ÷Ã zÀŸ kÃzœ
¨‰ÈÀÎŒÒÀŸ ÈV»cÒœ ÌÚœ ‰ÈÀ÷»¯
Œ tÕ ˙ÈÀeœ ˆœ
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¨»ÏÁÀŸ Èœ „«·kÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ‰ÈÀ‚Œ pŸ ÚÃ ÓŸ
¨»ÎÊÀ ÌÈiœ ÁÃ ‰ÈÀÓŒÚ«Ë
⁄
¨»¯ÁÀaÀ ‰lH
À bŸ ‰ÈW
‡«À ·ÀcŸ ÌÈ·œ‰
⁄ ‰À Ì‚Ã ÂŸ
»»ÆÈ»‡TkÀ ‰ÈÀÏŒÚÀ ÙŸ ÈÈ
Õ ˆœ »»ËÃˆŸœ ÈÈÃqœÓœ Ê‡À
ÆÈ»‡TkÀ ˙aÀ÷Ã ÛÒ»Ó
Ã ÔaYJ
¿Ã daÀ ·ÈXO‰ÃÏŸ ¨»È‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨»eÕ ˆÃzŸÂÃ
·«˙¨»È
‡¿Õ ‡⁄ È‰
¿Õ ÂÕ »È‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨^ÈŒ ÙÀlŸÓœ Ô«ˆT È‰œÈŸ
·»¨»Ï
Õ ‚Ÿ aœ »ÚÕ hÀ˙œÂŸ »ˆY
Õ ‡ÃÏŸ ‰ÁÀÓŸ◊œ·Ÿ »ÏÕÚ⁄ zÃ÷Œ
˙«aYJ
Ÿ ˙‡Œ ^ÈŒ ÙÀÏŸ ‰◊ŒÚ⁄ Ã Ì÷ÀÂŸ
¨»È˙«·«Á
Õ
»ÆÌ˙ÀÎÀÏŸ‰œkŸ ÌÈÙœÒ»Ó
À ÌTEÒœkŸ ÌÈDÈÓœzŸ
‰fŒ ‰Ã ˙aÀgÃ‰Ã Ì«È ÛÒ»Ó
Ã ˙‡ŒÂŸ
¨^«ˆY
Œ
˙ÂÃ ˆŸÓœkŸ ¨‰·À‰⁄‡ÃaŸ ^ÈŒ ÙÀÏŸ ·ÈXOÃ ÂŸ ‰◊ŒÚ⁄ Ã
˙«¨^˙T
Œ
aŸ »ÈÏÕÚÀ zÀ·Ÿ˙ÃkÀ÷Œ «ÓkŸ

∞ תכנת :יסדת ,קבעת .רצית :קיבלת ברצון .פרושיה :הדינים הקשורים בשבת .סדורי נסכיה :הסדר הנכון
של הקרבנות שיש להקריב בה .מענגיה :המתענגים בה .טועמיה :הטועמים מטובה של השבת .דבריה:
מצוותיה .צוויי פעליה :הדינים שיש לקיים ביום השבת .כראוי :בדרך הנכונה .קרבן מוסף שבת :ולהלן יובאו
הפסוקים המקראיים העוסקים בקרבן זה .תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם :קרבן התמיד הקרב פעמיים בכל
יום ]בשחר ובין הערביים[ וקרבן המוסף המצטרף אליו בשבת.

ברכת קדושת היום :הנושא המרכזי של ברכת קדושת היום בתפילת מוסף הוא קרבן מוסף
ועניינים הקרובים אליו .הדרישה להזכיר את קרבן מוסף בברכה זו באה כבר בספרות האמוראים
]תלמוד ירושלמי ברכות ד ,ו ]ח ע"ג[[ ,אך הנוסח שלפנינו ידוע בשינויים קלים רק מספרות הגאונים.
הברכה מורכבת מחמישה חלקים] :א[ מבוא פיוטי ]ראה להלן[ העוסק בחביבות השבת; ]ב[ בקשה
להקמת המקדש והחזרת עבודת הקרבנות למקומה; ]ג[ ציטוט הקטע המקראי שעניינו קרבן מוסף;
]ד[ תיאור שמחת עם ישראל במלכות ה' וחביבותה של השבת; ]ה[ בקשות שונות למנוחה ולקדושה.
תכנת שבת וכו' :את ברכת קדושת היום פותח פיוט קצר שבראשי מילותיו מצויות אותיות
האלפבית בסדר הפוך ]תשר"ק[ ,החל בתי"ו וכלה באל"ף ,בתוספת חמש האותיות שיש להן גם
צורות סופיות :מנצפ"כ .הפיוט מופנה אל ה' ועוסק בדיני השבת ,בשמחת השבת ובשכרם.
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∫¯»Ó‡ÀkÀ ¨^C«·ÎŸ ÈtœÓœ ^cŒ ·ŸÚÃ ‰÷Œ›Ó ÈBÈŸ ÏÚÃ
י- ט,במדבר כח

¨ÌÓÈœÓœzŸ ‰À ÷À ÈÕ aŸ ÌÈ◊œ·ÀÎŸ ÈÕ ÷Ÿ ˙aÀgÃ‰Ã Ì«È·»Ÿ
Æ«kÒŸœ ÂŸ ÔÓŒgŒ·Ã ‰Ï»Ï
À aŸ ‰ÁÀŸ Óœ ˙ÏŒ›Ò ÌÈ]
œ ◊ŸÚŒ ÈÕ ÷»
Ÿ
ÆdkÀÒŸœ ÂŸ „ÈÓœzÀ‰Ã ˙ÏÃ›Ú ÏÚÃ ¨«zaÃ÷ÃaŸ ˙aÃ÷Ã ˙ÏÃ›Ú
¨‚Œ ›Ú È‡Y«˜
Õ ÂŸ ˙aÀ÷Ã ÈVÓ«÷
Ÿ ^˙»Î
Ÿ ÏŸÓÃ·Ÿ »ÁÓŸ◊ŸÈœ
¨^·»h
Œ Óœ »‚pŸ ÚÃ ˙ŸÈœ ÂŸ »ÚaŸ◊ŸÈœ ÌlÀk‹ ¨ÈÚÈœ·œ÷Ÿ È÷ÕcK
Ÿ ÓŸ ÌÚÃ
¨«z÷ŸcN
Ã ÂŸ «a ˙ÈÀˆT
œ ÈÚÈœ·œgŸ·»Ã
Æ˙È÷‡V
œ ·Ÿ ‰◊ÕÚ⁄ ÓÃÏŸ ¯ÎŒÊÕ ¨˙‡TJ
À
«˙«‡ ÌÈÓœÈÀ ˙cÃ ÓŸÁŒ
¨»˙ÕÁ»
À ÓŸ·œ ‡À ‰ˆY
Õ ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤
¨^˙T«˙
Œ
aŸ »LÏŸÁŒ Ô˙ÕÂŸ ^È˙Œ ÂˆŸÓœaŸ »÷ÕcK
Ÿ
¨^˙ŒÚ»÷È
À aœ »÷ÕÙŸÃ ÁnÃ◊ÃÂŸ ¨^·»h
Œ Óœ »ÚÕ aŸ◊Ã
Æ˙ÓŒ‡¤aŒ ^cŸ ·ŸÚÀ ÏŸ »aÕÏœ ¯‰ÕËÃÂŸ
¨^÷EJ
Œ
˙aÃ÷Ã Ô«ˆT·»Ÿ ‰·À‰⁄‡ÃaŸ ¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨»ÏÈÕÁœŸ ‰ÃÂŸ
Ÿ ÓŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ «· »Á»ÈÀ ÂŸ
Æ^ÓŒ÷Ÿ È÷ÕcK
Æ˙aÀgÃ‰Ã ÷cK
Õ ÓŸ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
Æ‰„ÈÓÚ‰ Ï˘ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ‰È˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ˘· ¨≤¥π ßÓÚ· ‰ÎÈ˘ÓÓ ‰ÏÈÙ˙‰

 המתענגים ביום: וקוראי ענג.122 ' לביאור הקטע העוסק בקרבן מוסף של שבת ראה עמ:'וביום השבת וכו
 בדרשה, כנראה, יסוד המסורת הזו. החביב מכל הימים: חמדת ימים.[" "וקראת לשבת ענג: יג,השבת ]ישעיה נח
 כאשר "ויכל" נדרש במשמע של,[ ב, "ויכל אלהים ביום השביעי" ]בראשית ב:על מה שנאמר בתורה בקשר לשבת
 הענק לנו: והנחילנו. גורלנו: חלקנו. קבל את מנוחתנו ברצון: רצה נא במנוחתנו. חימוד, כיסופים,כליון נפש
.כירושה נצחית
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·¯˘„ÂÁ ˘‡¯ ˙·˘· ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ ˙Î
· ˘ · ˙ ¯ ‡ ˘ ∫‰Ê ÁÒÂ· ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ ˙Î¯· ˙¯Ó‡ ˘ „ Â Á

‡¨ÈÚÈœ·œgŸ‰Ã Ì«iaÃ ^zŸÎ
Ÿ ÏÃÓŸ ˙ÈÀlœkœ ¨ÌCwŒ Óœ ^ÓŸÏ«Ú
À zY
À ˆÃÈÀ ‰zÀ‡Ã
¨»aÀ ˙ÈÀˆT
‡«˙œ ÂŸ »
À zÀ·Ÿ‰Ã‡À ¨ÌÚÀ ÏkÀÓœ »aÀ zY
À ÁÃaÀ
¨^È˙«ŒˆŸÓœaŸ »zÀ÷ŸcN
¯«Ã ÂŸ ¨˙««÷lŸ‰Ã ÏkÀÓœ »zÀÓŸÓ
Ã ÂŸ
Æ˙‡TJ
À
·«@˙^¨ »ÈÏÕÚÀ ÷«„wÀ‰ÃÂŸ Ï«„bÀ ‰Ã ^ÓŸ÷œÂŸ
Œ Ú⁄ ÏÃ »kÕÏŸÓÃ »zÀ·UL
Ÿ ÂŸ
@÷Æ‰TtÀÎÃÏŸ ÌÈ
œ Áﬂ È÷‡T
Õ ÂŸ ‰Á»
¿À ÓŸÏœ ˙«˙aÀ÷Ã ‰·À‰⁄‡ÃaŸ ¨»È‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨»ÏÀ ÔzŒzœÂÃ
¨»÷ÕcO
À Óœ ˙ÈaÕ ÌÓÕ÷ÀÂŸ ¨»VÈÚœ ‰·Y
·«˙À ÁÀ »È
Õ ‡⁄ÂÃ »ÁŸÃ ‡⁄ ^ÈŒ ÙÀÏŸ »‡ËÀÁÀ÷Œ ÈÙœÏ»Ÿ
¨»ÈiÕ ÁÃ ˙ÈaÕÓœ „«·kÀ ÏhÃ‹ÂŸ ¨»VJÈŸ ‰ÏÀ‚À ÂŸ
¨^˙TÈ
Œ ÁœaŸ ˙È·ÕaŸ »È˙«·«Á
Õ
˙«◊Ú⁄ ÏÃ ÌÈÏ«Î
œ ÈŸ »ÁŸÃ ‡⁄ ÔÈ‡ÕÂŸ
¨ÂÈÏÀÚÀ ^ÓŸ÷œ ‡TOpœ ÷Œ ÷«„wÀ‰ÃÂŸ Ï«„bÀ ‰Ã ˙Èœ aÃaÃ
Æ^÷ŒcO
À ÓœaŸ ‰ÁÀlŸzÃ÷Ÿpœ ÷Œ „iÀ ‰Ã ÈÕ tŸÓœ
·«˙¨»È
‡¿Õ ‡⁄ È‰
¿Õ ÂÕ »È‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨^ÈŒ ÙÀlŸÓœ Ô«ˆT È‰œÈŸ
·»¨»Ï
Õ ‚Ÿ aœ »ÚÕ hÀ˙œÂŸ »ˆY
Õ ‡ÃÏŸ ‰ÁÀÓŸ◊œ·Ÿ »ÏÕÚ⁄ zÃ÷Œ

∞ מקדם :מתחילת ראשיתו ,שכן הבריאה היתה בחינת יש מאין .הלשונות :העמים .לכפרה :קרבן ראש חודש
נועד לכפר על חטאים שונים ]תלמוד בבלי ,שבועות ב ע"א-ע"ב[ .גלה יקרנו :ה' ,שהוא כבודנו ,התרחק מאתנו.
נטל :נלקח בכוח .מבית חיינו :ממקום חיותנו ,ממקור חיינו ,הוא ארץ ישראל ]ויש מפרשים :בית המקדש[.

ברכת קדושת היום בשבת ראש חודש :בשבת שחל בה ראש חודש משתנה ברכת קדושת היום.
מעתה זו ברכה רחבה יותר העוסקת בבחירת ישראל ,בחשיבות השבת ובנושא ראש החודש.
הברכה מוכרת כבר מספרות הגאונים ומצוטטים בה פסוקי המקרא העוסקים בקרבנות שהובאו
בשבת ובראשי חודשים .כן יש בה בקשה להשבת עבודת הקרבנות על מכונה ,ובקשות מפורשות
לקראת החודש הקרב .שלושת הנושאים העיקריים של הברכה משתלבים יחדיו בחתימתה" :ברוך
אתה ה' ,מקדש השבת וישראל וראשי חודשים" .סדר הפריטים שבחתימה הוא על פי רמת הקדושה
שלהם :השבת שנתקדשה כבר בבריאת העולם וקדושתה איננה מוגבלת או מותנית; עם ישראל
שנתקדש במהלך תולדותיו; ראש החודש הנקבע ומתקדש בידי בית הדין האנושי בכל חודש וחודש.
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¨»È˙«·«Á
Õ
˙«aYJ
Ÿ ˙‡Œ ^ÈŒ ÙÀÏŸ ‰◊ŒÚ⁄ Ã Ì÷ÀÂŸ
ÆÌ˙ÀÎÀÏŸ‰œkŸ ÌÈÙœÒ»Ó»
À ÌTEÒœkŸ ÌÈDÈÓœzŸ
‰fŒ ‰Ã ÷CÁ
› ‰Ã ÷‡] Ì«ÈÂŸ ‰fŒ ‰Ã ˙aÀgÃ‰Ã Ì«È ÈÙÕÒ»Ó
Ÿ ˙‡ŒÂŸ
¨^«ˆY
Œ
˙ÂÃ ˆŸÓœkŸ ‰·À‰⁄‡ÃaŸ ^ÈŒ ÙÀÏŸ ·ÈXOÃ ÂŸ ‰◊ŒÚ⁄ Ã
¨^˙T«˙
Œ
aŸ »ÈÏÕÚÀ zÀ·Ÿ˙ÃkÀ÷Œ «ÓkŸ
¨^C«·ÎŸ ÈtœÓœ ^cŒ ·ŸÚÃ ‰÷Œ›Ó ÈBÈŸ ÏÚÃ
∫¯»Ó‡ÀkÀ
י- ט,במדבר כח

¨ÌÓÈœÓœzŸ ‰À ÷À ÈÕ aŸ ÌÈ◊œ·ÀÎŸ ÈÕ ÷Ÿ ˙aÀgÃ‰Ã Ì«È·»Ÿ
Æ«kÒŸœ ÂŸ ÔÓŒgŒ·Ã ‰Ï»Ï
À aŸ ‰ÁÀŸ Óœ ˙ÏŒ›Ò ÌÈ]
œ ◊ŸÚŒ ÈÕ ÷»
Ÿ
ÆdkÀÒŸœ ÂŸ „ÈÓœzÀ‰Ã ˙ÏÃ›Ú ÏÚÃ ¨«zaÃ÷ÃaŸ ˙aÃ÷Ã ˙ÏÃ›Ú
∫¯»Ó‡ÀkÀ Ì«i‰Ã ÔaYJ
Ã ÂŸ ˙aÀ÷Ã ÔaYJ
Ã ‰ÊŒ

 יא,במדבר כח

¨‰Â‰ÈÏÃ ‰ÏÀ›Ú »·ÈXOzÃ ÌÎÈŒ÷E
Õ ÁÀ È÷‡T
Õ ·»Ÿ

ÆÌÓÈœÓœzŸ ‰ÚÀ ·Ÿ÷œ ‰À ÷À ÈÕ aŸ ÌÈ◊œ·ÀkŸ ¨„ÁÀ‡Œ ÏÈœ ‡ÃÂŸ ÌÈœ Ã ÷Ÿ ¯J·À ÈÕ aŸ ÌÈXtÀ
¨¯aH
À ÓŸkœ Ì‰ÈŒkÕÒŸœ ÂŸ Ì˙ÀÁÀŸ Ó»œ
œ ◊ŸÚŒ ÈÕ ÷»
Ÿ ¨¯tÀÏÃ ÌÈ]
œ ◊ŸÚŒ ‰÷À ¿÷Ÿ
¨«kÒŸœ kŸ ÔÈœ ÈÃ ÂŸ ¨◊·ŒkŒÏÃ Ô«¯rÀÚœ ÂŸ ¨ÏÈœ ‡ÀÏÀ ÌÈ]
ÆÌ˙ÀÎÀÏŸ‰œkŸ ÌÈDÈÓœ˙Ÿ ÈÕ ÷»
Ÿ ¨¯tÕÎÃÏŸ ¯ÈÚœ ◊ÀÂŸ
¨‚Œ ›Ú È‡Y«˜
Õ ÂŸ ˙aÀ÷Ã ÈVÓ«÷
Ÿ ^˙»Î
Ÿ ÏŸÓÃ·Ÿ »ÁÓŸ◊ŸÈœ
¨^·»h
Œ Óœ »‚pŸ ÚÃ ˙ŸÈœ ÂŸ »ÚaŸ◊ŸÈœ ÌlÀk‹ ¨ÈÚÈœ·œ÷Ÿ È÷ÕcK
Ÿ ÓŸ ÌÚÃ

 קרבן התמיד הקרב פעמיים בכל יום ]בשחר ובין הערביים[ וקרבן המוסף המצטרף אליו: ומוספים... תמידים
 לביאור הקטע ראה:' ובראשי חדשיכם וכו.122 ' לביאור הקטע ראה עמ:' וביום השבת שני כבשים וכו.בשבת
[ מסוכם כאן123 ' עמ, בעקבות האמור בספר במדבר ]הקטע כולו מובא לעיל:' ומנחתם ונסכיהם וכו.123 'עמ
, נסכי יין," שישה עשרונים של "סלת מנחה בלולה בשמן:בלשון קצרה מה שמובא יחד עם קרבנות ראש החודש
 וקוראי. כפי שיפורט להלן: כמדבר. לקרבן כפרה[ וכן קרבנות התמיד היומיומיים:שעיר עזים "לחטאת" ]כלומר
.[" "וקראת לשבת ענג: יג, המתענגים ביום השבת ]ישעיה נח:ענג

248

˙·˘Ï ÛÒÂÓ

¨«z÷ŸcN
Ã ÂŸ «a ˙ÈÀˆT
œ ÈÚÈœ·œgŸ·»Ã
Æ˙È÷‡V
œ ·Ÿ ‰◊ÕÚ⁄ ÓÃÏŸ ¯ÎŒÊÕ ¨˙‡TJ
À
«˙«‡ ÌÈÓœÈÀ ˙cÃ ÓŸÁŒ
¨»˙ÕÁ»
À ÓŸ·œ ‡À ‰ˆY
Õ ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤
› ‰Ã ˙‡Œ ‰fŒ ‰Ã ˙aÀgÃ‰Ã Ì«ÈaŸ »ÈÏÕÚÀ ÷cÕ ÁÃÂŸ
‰fŒ ‰Ã ÷CÁ
¨‰ÁÀÓŸ◊œÏ»Ÿ Ô«◊◊ÀÏŸ ¨‰ÎT
À ·ŸÏœÂŸ ‰·«Ë
À ÏŸ
¨‰ÏÀkÀÏŸÎÃÏ»Ÿ ‰ÒÀY
À ÙÃÏŸ ¨‰ÓÀÁÀŒ Ï»Ÿ ‰Ú»÷È
À Ïœ
Ô ÂÚÀ ˙ÁÈ
Ã ÏœÒŸÏœÂŸ ‡ËŸÁÕ ˙ÏÈÃÁœÓŸÏœ ¨Ì«Ï÷ÀÏ»
Ÿ ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÏŸ
Æ˛Ú÷ÃtÀ ˙UtÀÎÃÏ»
Ÿ ∫ÌÈÙÈÒÂÓ ˛È˘≠¯„‡ ˘„ÂÁ ˘‡¯Ï „Ú¸ ˙¯·ÂÚÓ ‰˘·¸

¨»÷ÕÙŸÃ Ô«ÈEÙœÏŸ ÷‡]ÂÀ ‰lÀÁœzŸ ¨»È˙«¯
Õ ˆÀ ÏÎÀÏŸ ıLÂŸ Û«Ò ‰fŒ ‰Ã ÷CÁ
› ‰Ã È‰ÈœÂœ
¨˙«n‡‹‰À ÏkÀÓœ zY
À ÁÃaÀ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ ·Ÿ Èkœ
ÆzÀÚŸ ·J
À Ì‰ŒÏÀ ÌÈ÷@
œ Áﬂ È÷‡T
Õ
ÈwÕ Á‹ÂŸ zÀÚ@«‰
Ÿ
Ì‰ŒÏÀ ^÷EJ
Ÿ
˙aÃ÷ÃÂŸ
ÆÌÈ÷@
œ Áﬂ È÷‡T
Õ ÂŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÂŸ ˙aÀgÃ‰Ã ÷cK
Õ ÓŸ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ˘
‰„Â·Ú‰ ˙Î¯· ˛‰¸

¨‰ÚÕ ÷Ÿ Ì˙ÀlÀÙœ˙ŸÏœÂŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ aŸ ¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨‰ˆY
Õ
¨^˙ÈŒaÕ ¯È·E
œ Ïœ ‰@«·Ú⁄ ‰À ˙‡Œ ·÷Õ‰ÀÂŸ

 "ויכל: בדרשה על מה שנאמר בתורה בקשר לשבת, כנראה, יסוד המסורת הזו. החביב מכל הימים:חמדת ימים
 רצה נא. חימוד, כיסופים, כאשר "ויכל" נדרש במשמע של כליון נפש, [ ב,אלהים ביום השביעי" ]בראשית ב
. לגאולת: לפדיון. קבל את מנוחתנו ברצון:במנוחתנו

/ עשרה בקשות ]"לטובה ולברכה- ביחידה המסיימת את הברכה נמצא שתים:בשנה מעוברת
 מוסיפים ]מחודש תשרי, שיש בה שלושה עשר חודשים, בשנה מעוברת.['לששון ולשמחה" וכו
 כדי להעמיד בקשה אחת מול, שהוא החודש הנוסף בשנה המעוברת[ בקשה נוספת,ועד לאדר שני
.עשרה- מנהג זה מתועד רק החל מן המאה השבע.כל חודש וחודש
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¨Ô«ˆTaŸ ÏaK
Õ ˙Ÿ ‰·À‰⁄‡ÃaŸ ‰T‰ÕÓŸ Ì˙ÀlÀÙœ˙»Ÿ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÈgÕ‡œÂŸ
Æ^nŒÚÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙A«·Ú⁄ „ÈÓœzÀ Ô«ˆTÏŸ È‰œ˙»Ÿ
ÆÌÈÓœÁU
⁄ aŸ Ô«iˆœÏŸ ^·»÷
Ÿ aŸ »ÈÈÕÚÕ ‰ÈÀÊŒ Á¤˙ŒÂŸ
ÆÔ«iˆœÏŸ «˙ÈÀÎœ÷Ÿ ¯ÈÊœ Á⁄nÃ‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
‰‡„Â‰‰ ˙Î¯· ˛ Â¸

¨_ÏÀ »ÁŸÃ ‡⁄ ÌÈD«Ó

‰„È˜

¨„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ »È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ‡»‰ ‰zÀ‡Ã÷À
Æ¯«„ÂÀ ¯«„ÏŸ ‡»‰ ‰zÀ‡Ã »ÚÕ ÷ŸÈœ Ô‚Õ ÓÀ ¨»ÈiÕ ÁÃ ¯»ˆ
¨^˙ŒlÀ‰œzŸ ¯tÕÒÃ»Ÿ ^lŸ ‰C«
¨^CÈÀ aŸ ÌÈX»ÒnŸ‰Ã »ÈiÕ ÁÃ ÏÚÃ
¨_ÏÀ ˙«„»˜tŸ‰Ã »È˙«Ó
Õ ÷Ÿœ ÏÚÃ ÂŸ
¨»nÀÚœ Ì«È ÏÎÀaŸ÷Œ ^ÈqŒœ ÏÚÃ ÂŸ
ÆÌÈT
œ ‰ﬂˆÀÂŸ ¯M·›ÂÀ ·WÚŒ ¨˙ÚÕ ÏÎÀaŸ÷Œ ^È˙«·«Ë
Œ
ÂŸ ^È˙«‡
Œ ÏŸÙŸœ ÏÚÃ ÂŸ
¨^ÈCÒÀÁ⁄ »n˙Ã ‡¿ Èkœ ÌÁU
Õ ÓŸ‰ÃÂŸ ¨^ÈÓŒÁU
⁄ »ÏÎÀ ‡¿ Èkœ ·«h‰Ã
Æ_ÏÀ »ÈeN
œ ÌÏ«Ú
À ÓÕ Èkœ
∫˛ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ — ÁÎ˘˘ ÈÓÂ¸ ÌÈÙÈÒÂÓ ‰ÎÂÁ·

˙«ÓÁÀpŒ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«‡ÏÀÙŸpœ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«Ú»÷zŸ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«¯»·bŸ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ÔJYt‹‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ÌÈqœpœ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ
Õ ‡⁄ÏÃ ˙È
À ◊œÚÀ ÷Œ ˙«ÓÁÀÏŸnœ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ
Æ‰fŒ ‰Ã ÔÓÃfŸ aÃ Ì‰Õ‰À ÌÈÓœiÀ aÃ »È˙«·
‰ÚÀ ÷Y
À ‰À ÔÂÀ ÈÀ ˙»ÎÏŸÓÃ ‰@ÓŸÚÀ ÷ŒkŸ ¨ÂÈÀ ·»
À È‡«Ó
Ã ÷ŸÁÃ Ï«„bÀ Ô‰Õ›k ÔÀ Á«È
À ÔaŒ »‰ÈÀ ˙ŸzœÓÃ ÈÓÈÕaœ
Œ
ÈwÕ Á‹ÓÕ ÌTÈ·œÚ⁄ ‰ÃÏ»
Ÿ ^˙T«z
Œ
ÌÁÈ
À kœ÷Ÿ‰ÃÏŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ ÏÚÃ
^ÈÓŒÁU
⁄ aŸ ‰zÀ‡ÃÂŸ ¨^«ˆY
˙‡Œ zÀÓK
Ÿ À ¨ÌÈÀcœ ˙‡Œ zÀŸ cÃ ¨Ì·ÈX
À ˙‡Œ zÀ·U
Ÿ ¨Ì˙T
À ˆÀ ˙ÚÕ aŸ Ì‰ŒÏÀ zE
À ÓÃÚÀ ÌÈaU
œ ‰À
Ÿ ¨ÌÈhœÚÃ ÓŸ „ÈÃ aŸ ÌÈaU
œ ÂŸ ¨ÌÈ÷œlÀÁÃ „ÈÃ aŸ ÌÈX«abœ zY
À ÒÃÓÀ ¨Ì˙ÀÓO
À œ
¨ÌÈX«‰ËŸ „ÈÃ aŸ ÌÈ‡œÓÕË»
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÷«„JÂŸ Ï«„bÀ Ì÷Õ ˙ÈÀ◊œÚÀ ^Ï»
Ÿ ¨^˙T«˙
Œ
ÈLÒ«Ú
Ÿ „ÈÃ aŸ ÌÈDÊÕ ÂŸ ¨ÌÈNÈcœ ˆÃ „ÈÃ aŸ ÌÈÚœ÷Y»
À
_kÃ ¯ÁÃ‡ÃÂŸ Æ‰fŒ ‰Ã Ì«i‰ÃkŸ ÔJYÙ»
‹ ‰Ï«„
À ‚Ÿ ‰Ú»÷
À zŸ ˙È
À ◊œÚÀ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ Ï»
Ÿ ¨^ÓŒÏ«Ú
À aŸ
œ Ïœ ^ÈŒ ·À »‡aÀ
˙«¯Õ »˜ÈÏE
œ ‰œÂŸ ¨^÷ŒcO
À Óœ ˙‡Œ »¯‰⁄ËœÂŸ ¨^ÏŒÎÈÀ‰Õ ˙‡Œ »pÙ»
œ ¨^˙È
Œ aÕ ¯È·E

ÆÏ«„bÀ ‰Ã ^ÓŸ÷œÏŸ ÏlÕ‰ÃÏ»Ÿ ˙«„«‰ÏŸ ¨»l‡Õ ‰kÀ‹ Á⁄ ÈÓÕÈŸ ˙«Ó
Ã ÷Ÿ »Ú·J
Ÿ ÂŸ ¨^÷EJ
Œ
˙«¯ˆŸÁÃaŸ
∫˛ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ — ÁÎ˘˘ ÈÓÂ¸ ÌÈÙÈÒÂÓ ÌÈ¯ÂÙ Ô˘Â˘·

˙«ÓÁÀpŒ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«‡ÏÀÙŸpœ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«Ú»÷zŸ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«¯»·bŸ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ÔJYt‹‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ÌÈqœpœ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ
Õ ‡⁄ÏÃ ˙ÈÀ◊œÚÀ ÷Œ ˙«ÓÁÀÏŸnœ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ
Æ‰fŒ ‰Ã ÔÓÃfŸ aÃ Ì‰Õ‰À ÌÈÓœiÀ aÃ »È˙«·
„ÈÓœ÷Ÿ‰ÃÏŸ ÷wÕ aœ ¨Ú÷T
À ‰À ÔÓÀ‰À Ì‰È
Œ ÏÕÚ⁄ „ÓÃÚÀ ÷ŒkŸ ¨‰TÈaœ‰Ã Ô÷»÷
Ã aŸ ¯zÕÒŸ‡ŒÂŸ ÈÎÃcY
Ÿ ÓÀ ÈÓÈÕaœ
Ÿ ‚]‰⁄ÏÃ
‰÷À ¿÷Ÿaœ ¨„ÁÀ‡Œ Ì«ÈaŸ ÌÈ÷œÀ ÂŸ ÛËÃ ÔLÊÀ „ÚÃ ÂŸ ¯ÚÃ pÃ Óœ ÌÈD»‰iŸ ‰Ã ÏkÀ ˙‡Œ „aÕ‡ÃÏ»
ÌÈaU
œ ‰À ^ÈÓŒÁU
⁄ aŸ ‰zÀ‡ÃÂŸ ÆÊ«·ÏÀ ÌÏÀÏÀ÷»
Ÿ ¨¯@‡⁄ ÷C›Á ‡»‰ ¨¯◊ÀÚÀ ÌÈÕ ÷Ÿ ÷CÁ
› ÏŸ ¯◊ÀÚÀ
À ÷Õ‰⁄ÂÃ ¨«z·Ÿ÷ÃÁ⁄ÓÃ ˙‡Œ zÀÏK
Ÿ ÏN
Ÿ ÂŸ ¨«˙ˆÀÚ⁄ ˙‡Œ zY
À ÙÃ‰Õ
«˙«‡ »Ï˙ÀÂŸ ¨«÷‡]aŸ «Ï»ÓbŸ «l ˙«·
ÆıÚÕ ‰À ÏÚÃ ÂÈÀ aÀ ˙‡ŒÂŸ

Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ „ÈÓœzÀ »kÕÏŸÓÃ ^ÓŸ÷œ ‡rÕÃ ˙ŸÈœ ÂŸ ÌÓ«¯
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ _UaÀ˙ŸÈœ ÌlÀk‹ ÏÚÃ ÂŸ
∫˛ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ — ÁÎ˘˘ ÈÓÂ¸ ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â˘ ˙·˘·

Æ^˙ÈX
Œ ·Ÿ ÈÕ aŸ ÏkÀ ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÏŸ ·›˙Î»
Ÿ

¨‰ÏÀqŒ ^»„«È ÌÈiœ ÁÃ‰Ã ÏÎÀÂŸ
¨·«Ë Èkœ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ˙ÓŒ‡¤aŒ Ï«„bÀ ‰Ã ^ÓŸ÷œ ˙‡Œ »ÎY·ÈÀÂœ »ÏÏŸ‰ÈÃÂœ
Æ·«h‰Ã Ï‡Õ‰À ¨‰ÏÀÒŒ »˙T
Õ ÊŸ ÚŒ ÂŸ »˙ÕÚ»÷
À ÈŸ Ï‡Õ‰À
Æ˙«„«‰ÏŸ ‰‡ŒÀ ^Ï»
Ÿ ^ÓŸ÷œ ·«h‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

‰„È˜

ÌÂÏ˘‰ ˙Î¯· ˛Ê¸

¨ÌÈÓœÁU
⁄ ÂŸ „ÒŒÁŒÂÀ ÔÁÕ ÌÈiœ ÁÃ ¨‰ÎT
À ·»
Ÿ ‰·«Ë
À Ì«Ï÷À ÌÈ◊œ
Æ^nŒÚÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ
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¨^ÈŒ tÀ ¯«‡aŸ „ÁÀ‡ŒkŸ »lÀk‹ »È·œ‡À »ÎY
Õ aÀ
¨„ÒŒÁŒ ˙·Ã‰⁄‡ÃÂŸ ÌÈiœ ÁÃ ˙U«z ¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨»lÀ zÀ˙ÃÀ ^ÈŒ tÀ ¯«‡·Ÿ Èkœ
ÆÌ«Ï÷ÀÂŸ ÌÈiœ ÁÃÂŸ ÌÈÓœÁU
⁄ ÂŸ ‰ÎT
À ·»Ÿ ‰J@ˆ»Ÿ
Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ ÏkÀ ˙‡Œ _V·ÀÏ»
Ÿ »ÎY
Õ ·ÀÏŸ ^ÈÈŒÚÕ aŸ ‰ÈŒ ‰ŸÈœ ·«ËÂŸ
Æ^Ó«Ï
Œ ÷Ÿaœ ‰ÚÀ ÷À ÏÎÀ·»Ÿ ˙ÚÕ ÏÎÀaŸ
∫˛ÏÈ‚¯Î Â˙ÏÈÙ˙· ÍÈ˘ÓÈ — ÁÎ˘˘ ÈÓÂ¸ ÌÈÙÈÒÂÓ ‰·Â˘ ˙·˘·

¨^ÈŒ ÙÀÏŸ ·˙ÕkÀœ ÂŸ ¯ÎÕfÀ œ ¨˙«ÓÁÀŒ ÂŸ ˙«Ú»÷ÈŸ ¨˙«·«Ë ˙«¯ÊÕ ‚»Ÿ ¨‰·«Ë
À ‰ÒÀY
À Ù»
Ã ¨Ì«Ï÷ÀÂŸ ‰ÎT
À aŸ ¨ÌÈiœ ÁÃ ¯ÙŒÒÕaŸ
ÆÌ«Ï÷ÀÏ»
Ÿ ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÏŸ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙ÈaÕ ^nŸÚÃ ÏÎÀÂŸ »ÁŸÃ ‡⁄

ÆÌ«ÏgÀaÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ «nÚÃ ˙‡Œ _V·ÀÓŸ‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙ ÌÂÈÒ· ˙ÙÒÂ˙
 טו,תהלים יט
תלמוד בבלי
È÷œÙŸÃ
ברכות יז ע"א

ÆÈÏœ‡⁄‚›ÂŸ ÈX»ˆ ‰Â‰È ¨^ÈŒ ÙÀÏŸ ÈaœÏœ Ô«È‚Ÿ ‰ŒÂŸ ÈÙœ ÈVÓŸ‡œ Ô«ˆTÏŸ »È‰ŸÈœ
ÈÏÃÏK
Ÿ ÓŸÏœÂŸ ¨‰ÓY
À Óœ ¯aÕcÃ Óœ È˙ÃÙÀ◊»
Ÿ ÚTÓÕ È«÷
œ ÏŸ ¯›ˆŸ ¨È‰¿
Ã ‡¤

Û›cYzœ ^È˙«ŒˆŸÓœ ÈVÁ⁄‡ÃÂŸ ¨^˙T«˙
Œ
aŸ ÈaœÏœ Á˙ÃtŸ Æ‰ÈŒ ‰Ÿzœ Ï›kÏÃ ¯ÙÀÚÀ kŒ È÷œÙŸÃ ÂŸ ¨Ì›c˙œ
ÏLÏK
Ÿ ÂŸ Ì˙ÀˆÀÚ⁄ ¯ÙÕ‰À ‰T‰ÕÓŸ ¨‰ÚT
À ÈÏÃÚÀ ÌÈ·œ÷«Á
Ÿ ‰ÃÂŸ ÌÈÓœwÀ‰Ã ÏÎÀÂŸ ÆÈ÷œÙŸÃ
ÆÌzÀ·Ÿ÷ÃÁ⁄ÓÃ
ÈÏÃÚÀ Ì@‡À ˙‡ÃN
Ÿ ‰ÏŒÚ⁄ ˙Ã ‡`÷Œ ¨È˙«·
Ã ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ È‰¿
Ã ‡¤ ‰Â‰È ¨^ÈŒ ÙÀlŸÓœ Ô«ˆT È‰œÈŸ
¯ˆŒiÕ Óœ Èœ ÏÈÕvœ˙ÃÂŸ ¨^ÒÈŒÚœ ÎŸ‡Ã ‡`÷ŒÂŸ Ì«i‰Ã Ò«ÚÎŸ‡Œ ‡`÷ŒÂŸ ¨ÌÈXÁÕ‡⁄ ÏÚÃ È˙œ‡ÀN
Ÿ ‡¿ÂŸ
‰Õ aŸ ¨^ÓŒÏ«Ú
À aŸ ^ÓŸ÷œ „ÁÕÈÃ »È‰¿‡
Õ ÂÕ »kÕÏŸÓÃ Æ‰ÂÀ À Ú⁄ ÂÃ ‰ÚÀ À ÎŸ‰Ã ÈaœÏœaŸ Ô˙ÕÂŸ ¨ÚT‰À
ÁnÃ◊ÃÂŸ ^‡
Œ ›ˆ ‰BÙ»Ÿ ¨˙«iÏ‹bÀ ı»aN ıaK
Õ ÂŸ ¨^ÏŒÎÈÀ‰Õ ÏÏÕÎŸ÷ÃÂŸ ^˙ÈŸaÕ „qÕÈÃ ¨^YÈÚœ
‰◊ÕÚ⁄ ¨^˙T«z
Œ
ÔÚÃ ÓÃÏŸ ‰◊ÕÚ⁄ ¨^ÈŒÓœÈŸ ÔÚÃ ÓÃÏŸ ‰◊ÕÚ⁄ ¨^ÓŒ÷Ÿ ÔÚÃ ÓÃÏŸ ‰◊ÕÚ⁄ Æ^˙@
Œ Ú⁄
 ז,תהלים ס
 טו,תהלים יט

ÆÈœ Õ Ú⁄ ÂÃ ^ÈŸÓœÈŸ ‰ÚÈÀ÷«‰
œ ¨^ÈCÈDÈŸ Ô»ˆÏŸÁÀÈÕ ÔÚÃ ÓÃÏŸ Æ^˙ŒgHO
À
ÔÚÃ ÓÃÏŸ
ÆÈÏœ‡⁄‚›ÂŸ ÈX»ˆ ‰Â‰È ¨^ÈŒ ÙÀÏŸ ÈaœÏœ Ô«È‚Ÿ ‰ŒÂŸ ÈÙœ ÈVÓŸ‡œ Ô«ˆTÏŸ »È‰ŸÈœ
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¨ÌÈÙÏÂ ÔÈÓÈ „ˆÏ ¨Ï‡Ó˘ „ˆÏ ‰„È˜ „Â˜Ï ¨˙È¯ÂÁ‡ ˙ÂË˜ ˙ÂÚÈÒÙ ˘ÂÏ˘ ÚÂÒÙÏ ÌÈ‚‰Â
∫¯ÓÂÏÂ ‰ÓÈ„˜ ˙ÂË˜ ˙ÂÚÈÒÙ ˘ÂÏ˘ ÚÂÒÙÏ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ

ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ Ì«Ï÷À ‰◊ŒÚ⁄ ÈÃ ‡»‰ ¨ÂÈÓ«¯
À ÓŸaœ ˛Ì«ÏgÀ‰Ã ∫ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰·Â˘ ˙·˘·¸ Ì«Ï÷À ‰◊Œ›Ú
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ
∫ÌÈ¯ÓÂ‡Â ÌÈÎÈ˘ÓÓÂ
 כג,משנה אבות ה

‰Œ aÀiœ ÷Œ ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨^ÈŒ ÙÀlŸÓœ Ô«ˆT È‰œÈŸ

‰‡Y
À Èœ aŸ ^E·ÀÚ⁄ Ã Ì÷ÀÂŸ Æ^˙T«˙
Œ
aŸ »LÏŸÁŒ Ô˙ÕÂŸ ¨»ÈÓÕÈÀ ·Ÿ ‰T‰ÕÓŸaœ ÷cO
À nœ‰Ã ˙ÈaÕ
Æ˙«iœ ›ÓEK ÌÈœ ÷ÀÎ»Ÿ ÌÏ«Ú
À ÈÓÈÕkœ
 ד,מלאכי ג

¨ÌÏÀœ÷»¯È
À Âœ ‰@»‰ÈŸ ˙ÁÃŸ Óœ ‰Â‰ÈÏÃ ‰·Y
À ÚÀ ÂŸ
Æ˙«iœ ›ÓEK ÌÈœ ÷ÀÎ»Ÿ ÌÏ«Ú
À ÈÓÈÕkœ

‰„ÈÓÚ‰ ˙ÏÈÙ˙ ÏÚ ÔÊÁ‰ ˙¯ÊÁ
 ג,דברים לב
 יז,תהלים נא

∫»È‰¿‡
Õ ÏÕ ÏC›‚ »·‰À ¨‡TO‡Œ ‰Â‰È Ì÷Õ Èkœ
∫^˙ŒlÀ‰œzŸ „Èbœ ÈÃ ÈÙ»œ ÁzÀÙŸzœ È˙ÃÙÀ◊Ÿ ¨ÈI
À ‡⁄
˙ÂÂ˘‡¯ ˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ˘
˙Â·‡ ˙Î¯· ˛‡¸

¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

‰„È˜

¨·SÚ⁄ ÈÃ È‰¿‡
Õ ÂÕ ¨˜ÁÀˆŸÈœ È‰¿
Õ ‡¤ ¨Ì‰T
À ·Ÿ‡Ã È‰¿
Õ ‡¤
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¨Ô«ÈÏŸÚŒ Ï‡Õ ¨‡T«p‰ÃÂŸ ¯«abœ ‰Ã Ï«„bÀ ‰Ã Ï‡Õ‰À
¨Ï›k‰Ã ‰«˜
Õ ¨ÌÈ·«Ë
œ ÌÈDÒÀÁ⁄ ÏÓ«b
Õ
Æ‰·À‰⁄‡ÃaŸ «Ó÷Ÿ ÔÚÃ ÓÃÏŸ Ì‰ÈŒÕ ·Ÿ ÈÕ ·ŸÏœ Ï‡«‚
Õ ‡È·œÓ»Õ ˙«·‡À ÈBÒŸÁÃ ¯Î«Ê
Õ ÂŸ
∫ÔÊÁ‰ ÍÎ ¯Á‡Â Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰·Â˘ ˙·˘·

ÆÌÈiœ ÁÃ ÌÈ‰¿
œ ‡¤ ^Ÿ ÚÃ ÓÃÏŸ ÌÈiœ ÁÃ‰Ã ¯ÙŒÒÕaŸ »·Õ˙ŸÎÀÂŸ ¨ÌÈiœ ÁÃaÃ ıÙÕÁÀ _ÏŒÓŒ ¨ÌÈiœ ÁÃÏŸ »VÎŸÊÀ

ÆÔ‚Õ Ó»À ÚÈÃ÷«Ó»
œ
¯Ê«Ú
Õ _ÏŒÓŒ
ÆÌ‰T
À ·Ÿ‡Ã Ô‚Õ ÓÀ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

‰„È˜

˙Â¯Â·‚ ˙Î¯· ˛·¸

¨ÚÈÃ÷«‰
œ ÏŸ ·U ¨‰zÀ‡Ã ÌÈ˙œÓÕ ‰iÕ ÁÃÓŸ ¨ÈI
À ‡⁄ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ¯«abœ ‰zÀ‡Ã
Ì÷ŒbŒ ‰Ã „ÈX«Ó» Á»¯
Ã ‰À ·ÈgœÓÃ

∫ÔÊÁ‰ ¯ÓÂ‡ Û¯ÂÁ·

ÏhÀ‰Ã „ÈX«Ó ∫ÔÊÁ‰ ¯ÓÂ‡ ıÈ˜·

¨ÌÈaU
œ ÌÈÓœÁU
⁄ aŸ ÌÈ˙œÓÕ ‰iÕ ÁÃÓŸ ¨„ÒŒÁŒaŸ ÌÈiœ ÁÃ ÏkÕÏŸÎÃÓŸ
¨ÌÈX»Ò‡⁄ ¯ÈzœÓ»Ã ¨ÌÈÏ«Á
œ ‡Ù«¯
Õ ÂŸ ¨ÌÈÏœÙ«
Ÿ _Ó«Ò
Õ
Æ¯ÙÀÚÀ ÈÕ ÷È
Õ Ïœ «˙»Ó
À ‡¤ ÌiK
Õ Ó»Ÿ
¨_ÏÀ ‰Ó«c
Œ ÈÓ»œ ˙«¯»·bŸ ÏÚÃ aÃ ^«ÓÎÀ ÈÓœ
Æ‰Ú»÷
À ÈŸ ÁÈ
Ã ÓœˆŸÓ»Ã ‰iŒ ÁÃÓ»Ÿ ˙ÈÓœÓÕ _ÏŒÓŒ
∫ÔÊÁ‰ ÍÎ ¯Á‡Â Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰·Â˘ ˙·˘·

ÆÌÈÓœÁU
⁄ aŸ ÌÈiœ ÁÃÏŸ ÂÈT»ˆÈŸ ¯Î«Ê
Õ ¨ÔÓÀÁU
⁄ ‰À ·‡À ^«ÓÎÀ ÈÓœ

ÆÌÈ˙œÓÕ ˙«ÈÁ⁄‰ÃÏŸ ‰zÀ‡Ã ÔÓÀ‡¤Œ ÂŸ
‰„ÈÓÚ

ÆÌÈ˙œnÕ‰Ã ‰iÕ ÁÃÓŸ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
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¸‚˛ ‰˘Â„˜‰
ÆÔÊÁ‰ È„È ÏÚ ÔÎÓ ¯Á‡ÏÂ Ï‰˜‰ È„È ÏÚ ‰ÏÈÁ˙ ¯Ó‡ ‰˘Â„˜‰ ÔÓ ÚË˜ ÏÎ

¨‰ÏÀÚŸ ÓÃ È«Ó
¿Õ ‰⁄ ÌÈÎœ‡ÀÏŸÓÃ ¨»È‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨^ÏŸ »zŸÈœ ¯˙ŒkŒ
Æ‰hÀÓÃ Èˆ»·O
Õ
Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ ÌÚœ
¨»÷lÕ÷ÃÈŸ ^ÏŸ ‰gHO
À
ÌlÀk‹ „ÁÃÈÃ
∫¯ÓÃ‡ÀÂŸ ‰ÊŒ Ï‡Œ ‰ÊŒ ‡TJÂŸ ∫^‡ÈŒ·œŸ „ÈÃ ÏÚÃ ¯»Ó‡À‰À ¯·ÀcÀ kÃ

ישעיה ו ,ג

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

Æ«„«·kŸ ıW‡À‰À ÏÎÀ ‡¿ÓŸ ¨˙«‡·ÀˆŸ ‰Â‰È ÷«„J ÷«„J ÷«„J
÷«‡¨«ˆÈXÚ⁄ ‰ÃÏŸ «„«·kŸ Ì«˜ÓŸ ‰iÕ ‡Ã ¨‰ÊŒ ÏÀ ‰ÊŒ ÌÈÏœ
⁄ ÂÈ˙Y
À ÷ÀÓŸ ¨ÌÏ«Ú
À ‡ÏÕÓÀ «„«·kŸ
‡«∫ÌÈXÓ
Ÿ ÂŸ ÌÈÁœaŸ÷ÃÓŸ Ì˙ÀnÀÚ‹ÏŸ
Æ«Ó«˜nŸÓœ ‰Â‰È „«·kŸ _»¯aÀ
«Ó÷Ÿ ÌÈDÁ⁄ÈÃ ÓŸ‰Ã ÌÚÃ ÔÁ
› ÈÀ ÂŸ ¨«nÚÃ ÏŸ ÂÈÓÀÁU
⁄ aŸ ÔÙŒÈœ ‡»‰ «Ó«˜nŸÓœ
‡«∫ÌÈXÓ
Ÿ ÚÓÃ÷Ÿ ‰·À‰⁄‡ÃaŸ ÌÈœ ÓÃÚ⁄ tÃ ¨„ÈÓœzÀ Ì«È ÏÎÀaŸ ¯M·›ÂÀ ·WÚŒ
¿Æ„ÁÀ‡Œ ‰Â‰È ¨»È‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÚÓÃ÷Ÿ

יחזקאל ג ,יב

דברים ו ,ד

∞ קבוצי מטה :המתקבצים יחדיו בעולם האנושי .קדשה לך ישלשו :יאמרו שלוש פעמים "קדוש" .משרתיו:
המלאכים .להעריצו :כדי שיוכלו לומר לפניו דברי שבח .לעמתם וכו'] :קבוצות אחרות של מלאכים עולות
ממקומן[ למולם ,ואומרות" :ברוך כבוד ה' ממקומו" .ויחן :יגלה כלפיהם מידת חן וחסד .המיחדים שמו:
המכריזים ]בקריאת "שמע ישראל"[ שה' הוא אחד ויחיד.

על הקדושה בכלל ראה עמ'  .190הקדושה במוסף של שבת ארוכה יותר מזו של שחרית ומנחה
ואף מקושטת יותר מהן מבחינה ספרותית .על שלושת הפסוקים המרכזיים של הקדושה ]"וקרא
זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש"" ,ברוך כבוד ה' ממקומו"" ,ימלוך ה' לעולם"[ נוספו כאן גם
הפסוק הפותח את קריאת שמע וזה החותם אותה .בספרות הגאונים הועלתה הסברה ,כי בגלל
גזירות שגזרו על עם ישראל שלא לקרוא קריאת שמע בתפילת שחרית ,שילבו את הפסוק הפותח
את קריאת שמע במסגרת קדושה של מוסף ,וגם כשבטלה הגזרה  -נשאר המנהג על מקומו .אין
הוכחה לסברה זו; מכל מקום ,הוספת ההכרזה "שמע ישראל" מצרפת אל הקדושה את הרעיון של
קבלת עול מלכות שמים בידי בני האדם.
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¨»ÚÈÕ÷«Ó
œ ‡»‰ ¨»kÕÏŸÓÃ ‡»‰ ¨»È·œ‡À ‡»‰ ¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‡»‰
¨˙Èœ ÷Õ »ÏÕ‡À‚Ÿ Èœ ÂŸ »ÚÈÕ÷«È
œ ‡»‰ÂŸ
∫¯›Ó‡ÏÕ ÈÁÃ ÏkÀ ÈÈÕÚÕ ÏŸ ÂÈÓÀÁU
⁄ aŸ »ÚÈÕÓœ÷ŸÈÃ ÂŸ
œ kŸ ˙ÈXÁ⁄‡Ã ÌÎŒ˙Ÿ‡Œ ÈzœÏŸ‡ÃbÀ Ô‰Õ
ÆÌÈ‰¿‡
œ ÏÕ ÌÎŒÏÀ ˙«È‰ŸÏœ ˙È÷‡V
 מא,במדבר טו

ÆÌÎÈŒ‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È Èœ ‡⁄
∫¯›Ó‡ÏÕ ·»˙kÀ ^÷EJ
Ÿ
ÈV·D
Ÿ ·»Ÿ

 י,תהלים קמו

ÆdÈ»Ï
À ÏŸ‰Ã ¨¯IÂÀ ¯IÏŸ Ô«iˆœ _Èœ ‰¿
Ã ‡¤ ¨ÌÏ«Ú
À ÏŸ ‰Â‰È _¿ÓŸÈœ
¨÷ÈcO
œ Ã ^˙ŸgHO
À
ÌÈÁœˆÀŸ ÁˆÃÕ Ï»
Ÿ ¨^ÏE
Œ bÀ „Èbœ Ã ¯«„ÂÀ ¯«„ÏŸ

ÔÊÁÂ Ï‰˜
ÔÊÁ

¨„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ÷»ÓÈÀ ‡¿ »ÈtœÓœ »È‰¿
Õ ‡¤ ^Á⁄·Ÿ÷œÂŸ
Æ‰zÀ‡À ÷«„JÂŸ Ï«„bÀ _ÏŒÓŒ Ï‡Õ Èkœ
‰·È˘È

Æ÷«„wÀ‰Ã Ï‡Õ‰À ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
∫‰Î¯·‰ ˙‡ ÔÊÁ‰ Ì˙ÂÁ ‰·Â˘ ˙·˘·

Æ÷«„wÀ‰Ã _ÏŒnŒ‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ ˙Î¯· ˛„¸
Æ˛≤μπ≠≤μ∏ ßÓÚ¸ ‰Ê ÌÂÈÏ ˙„ÁÂÈÓ‰ ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ ˙Î¯· ˙‡ ÔÊÁ‰ ¯ÓÂ‡ ˘„ÂÁ ˘‡¯ ˙·˘·

¨‰È
À ˙«
Œ aYJ
Ÿ ˙È
À ˆT
œ ˙aÀ÷Ã zÀŸ kÃzœ
¨‰ÈÀÎŒÒÀŸ ÈV»cÒœ ÌÚœ ‰ÈÀ÷»¯
Œ tÕ ˙ÈÀeœ ˆœ
¨»ÏÁÀŸ Èœ „«·kÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ‰ÈÀ‚Œ pŸ ÚÃ ÓŸ
¨»ÎÊÀ ÌÈiœ ÁÃ ‰ÈÀÓŒÚ«Ë
⁄
, עתיד כעבר: אחרית כראשית.[ יא, כפי שהיה לראשונה בגאולת מצרים ]וכאמור בישעיה יא, פעם נוספת:שנית
 "אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם: והמשך הפסוק: אני ה' אלהיכם.בגאולת העתיד כבגאולת מצרים
."לאלהים
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¨»¯ÁÀaÀ ‰lH
À bŸ ‰ÈW
À ·ÀcŸ ÌÈ·œ‰«‡
⁄ ‰À Ì‚Ã ÂŸ
ÆÈ»‡TkÀ ‰ÈÀÏŒÚÀ ÙŸ ÈÈ»»
Õ ˆœ »»ËÃˆŸœ ÈÈÃqœÓœ Ê‡À
ÆÈ»‡TkÀ ˙aÀ÷Ã ÛÒ»Ó
Ã ÔaYJ
Ã daÀ ·ÈXO‰ÃÏŸ ¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨»eÕ ˆÃzŸÂÃ
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨^ÈŒ ÙÀlŸÓœ Ô«ˆT È‰œÈŸ
¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
¨»Ï»·
Õ ‚Ÿ aœ »ÚÕ hÀ˙œÂŸ »ˆY
Õ ‡ÃÏŸ ‰ÁÀÓŸ◊œ·Ÿ »ÏÕÚ⁄ zÃ÷Œ
¨»È˙«·«Á
Õ
˙«aYJ
Ÿ ˙‡Œ ^ÈŒ ÙÀÏŸ ‰◊ŒÚ⁄ Ã Ì÷ÀÂŸ
ÆÌ˙ÀÎÀÏŸ‰œkŸ ÌÈÙœÒ»Ó»
À ÌTEÒœkŸ ÌÈDÈÓœzŸ
‰fŒ ‰Ã ˙aÀgÃ‰Ã Ì«È ÛÒ»Ó
Ã ˙‡ŒÂŸ
¨^«ˆY
Œ
˙ÂÃ ˆŸÓœkŸ ¨‰·À‰⁄‡ÃaŸ ^ÈŒ ÙÀÏŸ ·ÈXOÃ ÂŸ ‰◊ŒÚ⁄ Ã
¨^˙T«˙
Œ
aŸ »ÈÏÕÚÀ zÀ·Ÿ˙ÃkÀ÷Œ «ÓkŸ
∫¯»Ó‡ÀkÀ ¨^C«·ÎŸ ÈtœÓœ ^cŒ ·ŸÚÃ ‰÷Œ›Ó ÈBÈŸ ÏÚÃ
י- ט,במדבר כח

¨ÌÓÈœÓœzŸ ‰À ÷À ÈÕ aŸ ÌÈ◊œ·ÀÎŸ ÈÕ ÷Ÿ ˙aÀgÃ‰Ã Ì«È·»Ÿ
Æ«kÒŸœ ÂŸ ÔÓŒgŒ·Ã ‰Ï»Ï
À aŸ ‰ÁÀŸ Óœ ˙ÏŒ›Ò ÌÈ]
œ ◊ŸÚŒ ÈÕ ÷»
Ÿ
ÆdkÀÒŸœ ÂŸ „ÈÓœzÀ‰Ã ˙ÏÃ›Ú ÏÚÃ ¨«zaÃ÷ÃaŸ ˙aÃ÷Ã ˙ÏÃ›Ú
¨‚Œ ›Ú È‡Y«˜
Õ ÂŸ ˙aÀ÷Ã ÈVÓ«÷
Ÿ ^˙»Î
Ÿ ÏŸÓÃ·Ÿ »ÁÓŸ◊ŸÈœ
¨^·»h
Œ Óœ »‚pŸ ÚÃ ˙ŸÈœ ÂŸ »ÚaŸ◊ŸÈœ ÌlÀk‹ ¨ÈÚÈœ·œ÷Ÿ È÷ÕcK
Ÿ ÓŸ ÌÚÃ
¨«z÷ŸcN
Ã ÂŸ «a ˙ÈÀˆT
œ ÈÚÈœ·œgŸ·»Ã
Æ˙È÷‡V
œ ·Ÿ ‰◊ÕÚ⁄ ÓÃÏŸ ¯ÎŒÊÕ ¨˙‡TJ
À
«˙«‡ ÌÈÓœÈÀ ˙cÃ ÓŸÁŒ
¨»˙ÕÁ»
À ÓŸ·œ ‡À ‰ˆY
Õ ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤
¨^˙T«˙
Œ
aŸ »LÏŸÁŒ Ô˙ÕÂŸ ^È˙«ŒˆŸÓœaŸ »÷ÕcK
Ÿ
¨^˙ŒÚ»÷È
À aœ »÷ÕÙŸÃ ÁnÃ◊ÃÂŸ ¨^·»h
Œ Óœ »ÚÕ aŸ◊Ã
Æ˙ÓŒ‡¤aŒ ^cŸ ·ŸÚÀ ÏŸ »aÕÏœ ¯‰ÕËÃÂŸ
¨^÷EJ
Œ
˙aÃ÷Ã Ô«ˆT·»Ÿ ‰·À‰⁄‡ÃaŸ ¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨»ÏÈÕÁœŸ ‰ÃÂŸ
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Æ^ÓŒ÷Ÿ È÷ÕcK
Ÿ ÓŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ «· »Á»ÈÀ ÂŸ
Æ˙aÀgÃ‰Ã ÷cK
Õ ÓŸ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
Æ‰„ÈÓÚ‰ Ï˘ ˙ÂÂ¯Á‡‰ ‰È˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ˘· ≤∂∞ ßÓÚ· ‰ÎÈ˘ÓÓ ‰ÏÈÙ˙‰

˘„ÂÁ ˘‡¯ ˙·˘· ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ ˙Î¯·
∫‰Ê ÁÒÂ· ÌÂÈ‰ ˙˘Â„˜ ˙Î¯· ˙‡ ÔÊÁ‰ ¯ÓÂ‡ ˘„ÂÁ ˘‡¯ ˙·˘·

¨ÈÚÈœ·œgŸ‰Ã Ì«iaÃ ^zŸÎ‡
Ÿ ÏÃÓŸ ˙ÈÀlœkœ ¨ÌCwŒ Óœ ^ÓŸÏ«Ú
À zY
À ˆÃÈÀ ‰zÀ‡Ã
¨»aÀ ˙ÈÀˆT
œ ÂŸ »˙«‡
À zÀ·Ÿ‰Ã‡À ¨ÌÚÀ ÏkÀÓœ »aÀ zY
À ÁÃaÀ
¨^È˙«ŒˆŸÓœaŸ »zÀ÷ŸcN
Ã ÂŸ ¨˙««÷lŸ‰Ã ÏkÀÓœ »zÀÓŸÓ«¯
Ã ÂŸ
Æ˙‡TJ
À
»ÈÏÕÚÀ ÷«„wÀ‰ÃÂŸ Ï«„bÀ ‰Ã ^ÓŸ÷œÂŸ ¨^˙@«·
Œ Ú⁄ ÏÃ »kÕÏŸÓÃ »zÀ·UL
Ÿ ÂŸ
Æ‰TtÀÎÃÏŸ ÌÈ÷@
œ Áﬂ È÷‡T
Õ ÂŸ ‰Á»
À ÓŸÏœ ˙«˙aÀ÷Ã ‰·À‰⁄‡ÃaŸ ¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨»ÏÀ ÔzŒzœÂÃ
¨»÷ÕcO
À Óœ ˙ÈaÕ ÌÓÕ÷ÀÂŸ ¨»VÈÚœ ‰·Y
À ÁÀ »È˙«·
Õ ‡⁄ÂÃ »ÁŸÃ ‡⁄ ^ÈŒ ÙÀÏŸ »‡ËÀÁÀ÷Œ ÈÙœÏ»Ÿ
¨»ÈiÕ ÁÃ ˙ÈaÕÓœ „«·kÀ ÏhÃ‹ÂŸ ¨»VJÈŸ ‰ÏÀ‚À ÂŸ
¨^˙TÈ
Œ ÁœaŸ ˙È·ÕaŸ »È˙«·«Á
Õ
˙«◊Ú⁄ ÏÃ ÌÈÏ«Î
œ ÈŸ »ÁŸÃ ‡⁄ ÔÈ‡ÕÂŸ
¨ÂÈÏÀÚÀ ^ÓŸ÷œ ‡TOpœ ÷Œ ÷«„wÀ‰ÃÂŸ Ï«„bÀ ‰Ã ˙Èœ aÃaÃ
Æ^÷ŒcO
À ÓœaŸ ‰ÁÀlŸzÃ÷Ÿpœ ÷Œ „iÀ ‰Ã ÈÕ tŸÓœ
¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨^ÈŒ ÙÀlŸÓœ Ô«ˆT È‰œÈŸ
¨»Ï»·
Õ ‚Ÿ aœ »ÚÕ hÀ˙œÂŸ »ˆY
Õ ‡ÃÏŸ ‰ÁÀÓŸ◊œ·Ÿ »ÏÕÚ⁄ zÃ÷Œ
¨»È˙«·«Á
Õ
˙«aYJ
Ÿ ˙‡Œ ^ÈŒ ÙÀÏŸ ‰◊ŒÚ⁄ Ã Ì÷ÀÂŸ
ÆÌ˙ÀÎÀÏŸ‰œkŸ ÌÈÙœÒ»Ó»
À ÌTEÒœkŸ ÌÈDÈÓœzŸ
‰fŒ ‰Ã ÷CÁ
› ‰Ã ÷‡] Ì«ÈÂŸ ‰fŒ ‰Ã ˙aÀgÃ‰Ã Ì«È ÈÙÕÒ»Ó
Ÿ ˙‡ŒÂŸ
¨^«ˆY
Œ
˙ÂÃ ˆŸÓœkŸ ‰·À‰⁄‡ÃaŸ ^ÈŒ ÙÀÏŸ ·ÈXOÃ ÂŸ ‰◊ŒÚ⁄ Ã
¨^˙T«˙
Œ
aŸ »ÈÏÕÚÀ zÀ·Ÿ˙ÃkÀ÷Œ «ÓkŸ
∫¯»Ó‡ÀkÀ ¨^C«·ÎŸ ÈtœÓœ ^cŒ ·ŸÚÃ ‰÷Œ›Ó ÈBÈŸ ÏÚÃ
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י- ט,במדבר כח

¨ÌÓÈœÓœzŸ ‰À ÷À ÈÕ aŸ ÌÈ◊œ·ÀÎŸ ÈÕ ÷Ÿ ˙aÀgÃ‰Ã Ì«È·»Ÿ
Æ«kÒŸœ ÂŸ ÔÓŒgŒ·Ã ‰Ï»Ï
À aŸ ‰ÁÀŸ Óœ ˙ÏŒ›Ò ÌÈ]
œ ◊ŸÚŒ ÈÕ ÷»
Ÿ
ÆdkÀÒŸœ ÂŸ „ÈÓœzÀ‰Ã ˙ÏÃ›Ú ÏÚÃ ¨«zaÃ÷ÃaŸ ˙aÃ÷Ã ˙ÏÃ›Ú
∫¯»Ó‡ÀkÀ Ì«i‰Ã ÔaYJ
Ã ÂŸ ˙aÀ÷Ã ÔaYJ
Ã ‰ÊŒ

 יא,במדבר כח

¨‰Â‰ÈÏÃ ‰ÏÀ› Ú »·ÈXOzÃ ÌÎÈŒ÷E
Õ ÁÀ È÷‡T
Õ ·»Ÿ

ÆÌÓÈœÓœzŸ ‰ÚÀ ·Ÿ÷œ ‰À ÷À ÈÕ aŸ ÌÈ◊œ·ÀkŸ ¨„ÁÀ‡Œ ÏÈœ ‡ÃÂŸ ÌÈœ Ã ÷Ÿ ¯J·À ÈÕ aŸ ÌÈXtÀ
¨¯aH
À ÓŸkœ Ì‰ÈŒkÕÒŸœ ÂŸ Ì˙ÀÁÀŸ Ó»œ
¨«kÒŸœ kŸ ÔÈœ ÈÃ ÂŸ ¨◊·ŒkŒÏÃ Ô«¯rÀÚœ ÂŸ ¨ÏÈœ ‡ÀÏÀ ÌÈ]
œ ◊ŸÚŒ ÈÕ ÷»
Ÿ ¨¯tÀÏÃ ÌÈ]
œ ◊ŸÚŒ ‰÷À ¿÷Ÿ
ÆÌ˙ÀÎÀÏŸ‰œkŸ ÌÈDÈÓœ˙Ÿ ÈÕ ÷»
Ÿ ¨¯tÕÎÃÏŸ ¯ÈÚœ ◊ÀÂŸ
¨‚Œ ›Ú È‡Y«˜
Õ ÂŸ ˙aÀ÷Ã ÈVÓ«÷
Ÿ ^˙»Î
Ÿ ÏŸÓÃ·Ÿ »ÁÓŸ◊ŸÈœ
¨^·»h
Œ Óœ »‚pŸ ÚÃ ˙ŸÈœ ÂŸ »ÚaŸ◊ŸÈœ ÌlÀk‹ ¨ÈÚÈœ·œ÷Ÿ È÷ÕcK
Ÿ ÓŸ ÌÚÃ
¨«z÷ŸcN
Ã ÂŸ «a ˙ÈÀˆT
œ ÈÚÈœ·œgŸ·»Ã
Æ˙È÷‡V
œ ·Ÿ ‰◊ÕÚ⁄ ÓÃÏŸ ¯ÎŒÊÕ ¨˙‡TJ
À
«˙«‡ ÌÈÓœÈÀ ˙cÃ ÓŸÁŒ
¨»˙ÕÁ»
À ÓŸ·œ ‡À ‰ˆY
Õ ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤
‰fŒ ‰Ã ÷CÁ
› ‰Ã ˙‡Œ ‰fŒ ‰Ã ˙aÀgÃ‰Ã Ì«ÈaŸ »ÈÏÕÚÀ ÷cÕ ÁÃÂŸ
¨‰ÁÀÓŸ◊œÏ»
Ÿ Ô«◊◊ÀÏŸ ¨‰ÎT
À ·ŸÏœÂŸ ‰·«Ë
À ÏŸ
¨‰ÏÀkÀÏŸÎÃÏ»Ÿ ‰ÒÀY
À ÙÃÏŸ ¨‰ÓÀÁÀŒ Ï»Ÿ ‰Ú»÷È
À Ïœ
Ô«ÚÀ ˙ÁÈ
Ã ÏœÒŸÏœÂŸ ‡ËŸÁÕ ˙ÏÈÃÁœÓŸÏœ ¨Ì«Ï÷ÀÏ»Ÿ ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÏŸ
Æ˛Ú÷ÃtÀ ˙UtÀÎÃÏ»
Ÿ ∫ÔÊÁ‰ ÛÈÒÂÓ ˙¯·ÂÚÓ ‰˘·¸

¨»÷ÕÙŸÃ Ô«ÈEÙœÏŸ ÷‡]ÂÀ ‰lÀÁœzŸ ¨»È˙«¯
Õ ˆÀ ÏÎÀÏŸ ıLÂŸ Û«Ò ‰fŒ ‰Ã ÷CÁ
› ‰Ã È‰ÈœÂœ
¨˙«n‡‹‰À ÏkÀÓœ zY
À ÁÃaÀ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ ·Ÿ Èkœ
ÆzÀÚŸ ·J
À Ì‰ŒÏÀ ÌÈ÷@
œ Áﬂ È÷‡T
Õ
ÈwÕÁ‹ÂŸ zÀÚ@«‰
Ÿ
Ì‰ŒÏÀ ^÷EJ
Ÿ
˙aÃ÷ÃÂŸ
ÆÌÈ÷@
œ Áﬂ È÷‡T
Õ ÂŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÂŸ ˙aÀgÃ‰Ã ÷cK
Õ ÓŸ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
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˙ÂÂ¯Á‡ ˙ÂÎ¯· ˘ÂÏ˘
‰„Â·Ú‰ ˙Î¯· ˛‰¸

¨‰ÚÕ ÷Ÿ Ì˙ÀlÀÙœ˙ŸÏœÂŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ aŸ ¨»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨‰ˆY
Õ
¨^˙ÈŒaÕ ¯È·E
œ Ïœ ‰@«·Ú⁄ ‰À ˙‡Œ ·÷Õ‰ÀÂŸ
¨Ô«ˆTaŸ ÏaK
Õ ˙Ÿ ‰·À‰⁄‡ÃaŸ ‰T‰ÕÓŸ Ì˙ÀlÀÙœ˙»Ÿ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÈgÕ‡œÂŸ
Æ^nŒÚÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙A«·Ú⁄ „ÈÓœzÀ Ô«ˆTÏŸ È‰œ˙»Ÿ
ÆÌÈÓœÁU
⁄ aŸ Ô«iˆœÏŸ ^·»÷
Ÿ aŸ »ÈÈÕÚÕ ‰ÈÀÊŒ Á¤˙ŒÂŸ
ÆÔ«iˆœÏŸ «˙ÈÀÎœ÷Ÿ ¯ÈÊœ Á⁄nÃ‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
∫¢Ô·¯„ ÌÈ„ÂÓ¢ Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰‡„Â‰‰ ˙Î¯· Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ‰˜ÏÁ ˙‡ ¯ÓÂ‡ ÔÊÁ‰˘ ‰Ú˘·

¢Ô·¯„ ÌÈ„ÂÓ¢

‰Â‰È ‡»‰ ‰zÀ‡Ã÷À ¨_ÏÀ »ÁŸÃ ‡⁄ ÌÈD«Ó

‰„È˜

‰‡„Â‰‰ ˙Î¯· ˛Â¸

‡»‰ ‰zÀ‡Ã÷À ¨_ÏÀ »ÁŸÃ ‡⁄ ÌÈD«Ó

‰„È˜

¨¯◊ÀaÀ ÏÎÀ È‰¿
Õ ‡¤ ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤

ÌÏ«Ú
À ÏŸ »È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È

˙«‡@«‰ÂŸ ˙«ÎTaŸ Æ˙È÷‡V
œ aŸ ¯ˆ«È
Õ »Vˆ«È
Ÿ

‡»‰ ‰zÀ‡Ã »ÚÕ ÷ŸÈœ Ô‚Õ ÓÀ ¨»ÈiÕ ÁÃ ¯»ˆ ¨„ÚŒ ÂÀ

»˙È
À ÈœÁ¤ ‰Œ÷Œ ÏÚÃ ÷«„wÀ‰ÃÂŸ Ï«„ bÀ ‰Ã ^ÓŸ÷œ ÏŸ

¨^˙ŒlÀ‰œzŸ ¯tÕÒÃ»Ÿ ^lŸ ‰C« Æ¯«„ÂÀ ¯«„ÏŸ

Û› Ò ‡¤ ˙Œ ÂŸ » ÓÕ iK
Ÿ ˙»
Ÿ » iÕ ÁÃ zŸ Ô kÕ Æ» zÀ ÓŸ iN
Ã ÂŸ

Ï ÚÃ ÂŸ ¨^C ÈÀ aŸ ÌÈX»Ò nŸ ‰Ã »È iÕ ÁÃ Ï ÚÃ

^ÈwŒÁ‹ ¯› Ó÷ŸÏœ ^÷EJ
Œ
˙«¯ˆŸÁÃÏŸ »È˙«i
Õ Ï‹bÀ

^ÈqŒœ ÏÚÃ ÂŸ ¨_ÏÀ ˙«„»˜tŸ‰Ã »È˙«Ó
Õ ÷Ÿœ

ÏÚÃ ¨ÌÏÕ÷À ··ÀÏÕaŸ ^cŸ ·ŸÚÀ Ï»
Ÿ ^«ˆY
Œ
˙«◊Ú⁄ ÏÃÂŸ

^È˙«‡
Œ ÏŸÙŸœ ÏÚÃ ÂŸ ¨»nÀÚœ Ì«È ÏÎÀaŸ÷Œ

Æ˙«‡@«‰‰Ã Ï‡Õ _»¯aÀ ¨_ÏÀ ÌÈD«Ó »‡À÷Œ

¯M›·ÂÀ ·WÚŒ ¨˙ÚÕ ÏÎÀaŸ÷Œ ^È˙«·«Ë
Œ
ÂŸ
¨^ÈÓŒÁU
⁄ »ÏÎÀ ‡¿ Èkœ ·«h‰Ã ÆÌÈT
œ ‰ﬂˆÀÂŸ

À ÓÕ Èkœ ¨^ÈCÒÀÁ⁄ »n˙Ã ‡¿ Èkœ ÌÁU
Õ ÓŸ‰ÃÂŸ
Æ_ÏÀ »ÈeN
œ ÌÏ«Ú
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∫ÔÊÁ‰ ÛÈÒÂÓ ‰ÎÂÁ·

˙«ÓÁÀpŒ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«‡ÏÀÙŸpœ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«Ú»÷zŸ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«¯»·bŸ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ÔJYt‹‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ÌÈqœpœ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ
Õ ‡⁄ÏÃ ˙ÈÀ◊œÚÀ ÷Œ ˙«ÓÁÀÏŸnœ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ
Æ‰fŒ ‰Ã ÔÓÃfŸ aÃ Ì‰Õ‰À ÌÈÓœiÀ aÃ »È˙«·
‰ÚÀ ÷Y
À ‰À ÔÂÀ ÈÀ ˙»ÎÏŸÓÃ ‰@ÓŸÚÀ ÷ŒkŸ ¨ÂÈÀ ·»
À È‡«Ó
Ã ÷ŸÁÃ Ï«„bÀ Ô‰Õ›k ÔÀ Á«È
À ÔaŒ »‰ÈÀ ˙ŸzœÓÃ ÈÓÈÕaœ
Œ
ÈwÕ Á‹ÓÕ ÌTÈ·œÚ⁄ ‰ÃÏ»
Ÿ ^˙T«z
Œ
ÌÁÈ
À kœ÷Ÿ‰ÃÏŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ ÏÚÃ
^ÈÓŒÁU
⁄ aŸ ‰zÀ‡ÃÂŸ ¨^«ˆY
˙‡Œ zÀÓK
Ÿ À ¨ÌÈÀcœ ˙‡Œ zÀŸ cÃ ¨Ì·ÈX
À ˙‡Œ zÀ·U
Ÿ ¨Ì˙T
À ˆÀ ˙ÚÕ aŸ Ì‰ŒÏÀ zE
À ÓÃÚÀ ÌÈaU
œ ‰À
Ÿ ¨ÌÈhœÚÃ ÓŸ „ÈÃ aŸ ÌÈaU
œ ÂŸ ¨ÌÈ÷œlÀÁÃ „ÈÃ aŸ ÌÈX«abœ zY
À ÒÃÓÀ ¨Ì˙ÀÓO
À œ
¨ÌÈX«‰ËŸ „ÈÃ aŸ ÌÈ‡œÓÕË»
÷«„JÂŸ Ï«„bÀ Ì÷Õ ˙ÈÀ◊œÚÀ ^Ï»
Ÿ ¨^˙T«˙
Œ
ÈLÒ«Ú
Ÿ „ÈÃ aŸ ÌÈDÊÕ ÂŸ ¨ÌÈNÈcœ ˆÃ „ÈÃ aŸ ÌÈÚœ÷Y»
À
_kÃ ¯ÁÃ‡ÃÂŸ Æ‰fŒ ‰Ã Ì«i‰ÃkŸ ÔJYÙ»
‹ ‰Ï«„
À ‚Ÿ ‰Ú»÷
À zŸ ˙È
À ◊œÚÀ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ Ï»
Ÿ ¨^ÓŒÏ«Ú
À aŸ
˙«¯Õ »˜ÈÏE
œ ‰œÂŸ ¨^÷ŒcO
À Óœ ˙‡Œ »¯‰⁄ËœÂŸ ¨^ÏŒÎÈÀ‰Õ ˙‡Œ »pÙ»
œ ¨^˙È
Œ aÕ ¯È·E
œ Ïœ ^ÈŒ ·À »‡aÀ
Ã ÷Ÿ »Ú·J
Ÿ ÂŸ ¨^÷EJ
Œ
˙«¯ˆŸÁÃaŸ
ÆÏ«„bÀ ‰Ã ^ÓŸ÷œÏŸ ÏlÕ‰ÃÏ»Ÿ ˙«„«‰ÏŸ ¨»l‡Õ ‰kÀ‹ Á⁄ ÈÓÕÈŸ ˙«Ó
∫ÔÊÁ‰ ÛÈÒÂÓ ÌÈ¯ÂÙ Ô˘Â˘·

˙«ÓÁÀpŒ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«‡ÏÀÙŸpœ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«Ú»÷zŸ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ˙«¯»·bŸ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ÔJYt‹‰Ã ÏÚÃ ÂŸ ÌÈqœpœ ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ
Õ ‡⁄ÏÃ ˙ÈÀ◊œÚÀ ÷Œ ˙«ÓÁÀÏŸnœ‰Ã ÏÚÃ ÂŸ
Æ‰fŒ ‰Ã ÔÓÃfŸ aÃ Ì‰Õ‰À ÌÈÓœiÀ aÃ »È˙«·
„ÈÓœ÷Ÿ‰ÃÏŸ ÷wÕ aœ ¨Ú÷T
À ‰À ÔÓÀ‰À Ì‰È
Œ ÏÕÚ⁄ „ÓÃÚÀ ÷ŒkŸ ¨‰TÈaœ‰Ã Ô÷»÷
Ã aŸ ¯zÕÒŸ‡ŒÂŸ ÈÎÃcY
Ÿ ÓÀ ÈÓÈÕaœ
Ÿ ‚]‰⁄ÏÃ
‰÷À ¿÷Ÿaœ ¨„ÁÀ‡Œ Ì«ÈaŸ ÌÈ÷œÀ ÂŸ ÛËÃ ÔLÊÀ „ÚÃ ÂŸ ¯ÚÃ pÃ Óœ ÌÈD»‰iŸ ‰Ã ÏkÀ ˙‡Œ „aÕ‡ÃÏ»
ÌÈaU
œ ‰À ^ÈÓŒÁU
⁄ aŸ ‰zÀ‡ÃÂŸ ÆÊ«·ÏÀ ÌÏÀÏÀ÷»
Ÿ ¨¯@‡⁄ ÷C›Á ‡»‰ ¨¯◊ÀÚÀ ÌÈÕ ÷Ÿ ÷CÁ
› ÏŸ ¯◊ÀÚÀ
À ÷Õ‰⁄ÂÃ ¨«z·Ÿ÷ÃÁ⁄ÓÃ ˙‡Œ zÀÏK
Ÿ ÏN
Ÿ ÂŸ ¨«˙ˆÀÚ⁄ ˙‡Œ zY
À ÙÃ‰Õ
«˙«‡ »Ï˙ÀÂŸ ¨«÷‡]aŸ «Ï»ÓbŸ «l ˙«·
ÆıÚÕ ‰À ÏÚÃ ÂÈÀ aÀ ˙‡ŒÂŸ

Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ „ÈÓœzÀ »kÕÏŸÓÃ ^ÓŸ÷œ ‡rÕÃ ˙ŸÈœ ÂŸ ÌÓ«¯
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ _UaÀ˙ŸÈœ ÌlÀk‹ ÏÚÃ ÂŸ
∫ÔÊÁ‰ ÍÎ ¯Á‡Â Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰·Â˘ ˙·˘·

Æ^˙ÈX
Œ ·Ÿ ÈÕ aŸ ÏkÀ ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÏŸ ·›˙Î»
Ÿ

¨‰ÏÀqŒ ^»„«È ÌÈiœ ÁÃ‰Ã ÏÎÀÂŸ
¨·«Ë Èkœ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ˙ÓŒ‡¤aŒ Ï«„bÀ ‰Ã ^ÓŸ÷œ ˙‡Œ »ÎY·ÈÀÂœ »ÏÏŸ‰ÈÃÂœ
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Æ·«h‰Ã Ï‡Õ‰À ¨‰ÏÀÒŒ »˙T
Õ ÊŸ ÚŒ ÂŸ »˙ÕÚ»÷
À ÈŸ Ï‡Õ‰À
Æ˙«„«‰ÏŸ ‰‡ŒÀ ^Ï»
Ÿ ^ÓŸ÷œ ·«h‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ

‰„È˜

ÌÈ‰Î ˙Î¯·
Ì‰ ÌÈÏÏÙ˙Ó‰ ÔÈ· ÌÈ‰Î ˘È Ì‡ Æ≤∂≥ ßÓÚ ¨ÔÏ‰Ï ÔÊÁ‰ ÍÈ˘ÓÓ ÌÈÏÏÙ˙Ó‰ ÔÈ· ÌÈ‰Î ÔÈ‡ Ì‡
ÆÔÎÂ„‰ Ï‡ ÌÈÏÂÚ
∫ÊÈ¯ÎÓ È‡·‚‰

ÌÈœ ‰⁄›k
∫Ì¯ ÏÂ˜· ÌÈÎ¯·Ó ÌÈ‰Î‰

Ï÷Œ «˙gHO
À aœ »÷ÀcN
Ÿ ¯÷Œ‡⁄ ¨ÌÏ«Ú
À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰¿
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
˛ÔÓ‡¸

Æ‰·À‰⁄‡ÃaŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ «nÚÃ ˙‡Œ _V·ÀÏŸ »eÀ ˆœÂŸ ¨Ô]‰⁄‡Ã

Æ˜ÂÒÙ ÏÎ ÛÂÒ· ÔÓ‡ ‰ÂÚ Ï‰˜‰ ÆÂÈ¯Á‡ ÌÈ¯ÊÂÁ ÌÈ‰Î‰Â ‰ÏÈÓ ¯Á‡ ‰ÏÈÓ ‡¯Â˜ ÔÊÁ‰
כו- כד,במדבר ו

˛ÔÓ‡¸
˛ÔÓ‡¸
˛ÔÓ‡¸

Æ^WÓŸ÷ŸÈœ ÂŸ ‰Â‰È ^ÎW
Ÿ ·ÀÈŸ

ÆjÀpŒ ÁÈ
‹ Âœ ^ÈÏŒ‡Õ ÂÈÀ tÀ ‰Â‰È ¯‡ÕÈÀ

ÆÌ«Ï÷À ^ÏŸ Ì◊ÕÈÀ ÂŸ ^ÈÏŒ‡Õ ÂÈÀ tÀ ‰Â‰È ‡rÀÈœ
∫˘ÁÏ· ÌÈ‰Î‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰Î¯·‰ ¯Á‡Ï

∫»zÀÁŸËÃ·Ÿ‰œ÷Œ «ÓkŸ »nÀÚœ ‰◊ÕÚ⁄ ‰zÀ‡Ã Û‡Ã ¨»ÈÏÕÚÀ zY
À ÊÃ bÀ gŒ ‰ÓÃ »È◊œÚÀ ¨ÌÏ«Ú
À Ï÷Œ ««aX
 טו,דברים כו

˙‡ÕÂŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙‡Œ ^nŸÚÃ ˙‡Œ _V·»À ÌÈœ ÓÃgÀ‰Ã ÔÓœ ^÷EJ
Ÿ
Ô«ÚnŸÓœ ‰ÙÈN
À ÷Ÿ‰Ã
À ‡⁄‰À
Æ÷·E»
À ·ÏÀÁÀ ˙·ÃÊÀ ıW‡Œ »È˙«·
Õ ‡⁄ÏÃ zÀÚŸ aÃ÷Ÿœ ¯÷Œ‡⁄kÃ ¨»ÏÀ ‰zÀ˙ÃÀ ¯÷Œ‡⁄ ‰Ó@
∫˘ÁÏ· Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰Î¯·‰ ¯Á‡Ï

ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ ÌÈ◊œzÀ÷Œ Ô«ˆT È‰œÈŸ ÆÌ«Ï÷À ^ÓŸ÷œÂŸ Ì«Ï÷À ‰zÀ‡Ã ¨‰T»·‚Ÿ aœ ÔÎ«÷
Õ Ì«¯nÀaÃ ¯Ècœ ‡Ã
ÆÌ«Ï÷À ˙WÓŒ÷ŸÓœÏŸ ‰ÎT
À ·»Ÿ ÌÈiœ ÁÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙ÈaÕ ^nŸÚÃ
262

˙·˘Ï ÛÒÂÓ

∫ÔÊÁ‰ ¯ÓÂ‡ ÔÎÂ„Ï ÌÈÏÂÚ‰ ÌÈ‰Î ÔÈ‡ Ì‡

‰·»˙
À kŸ‰Ã ‰T«zaÃ ¨˙÷ŒlŒ÷‹ÓŸ‰Ã ‰ÎT
À aŸaÃ »ÎY
Õ aÀ ¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤
¨^È÷«„O
Œ
ÌÚÃ ÌÈœ ‰⁄›k ¨ÂÈÀ ·»À Ô]‰⁄‡Ã ÈtœÓœ ‰T»Ó‡⁄‰À ¨^cŒ ·ŸÚÃ ‰÷Œ›Ó ÈBÈŸ ÏÚÃ
כו- כד,במדבר ו

Æ˛ÔÂˆ¯ È‰È ÔÎ ∫ÌÈÂÚÂ¸

^WÓŸ÷ŸÈœ ÂŸ ‰Â‰È ^ÎW
Ÿ ·ÀÈŸ ∫¯»Ó‡ÀkÀ

^ÏŸ Ì◊ÕÈÀ ÂŸ ^ÈÏŒ‡Õ ÂÈÀ tÀ ‰Â‰È ‡rÀÈœ Æ˛ÔÂˆ¯ È‰È ÔÎ¸ jÀpŒ ÁÈ
‹ Âœ ^ÈÏŒ‡Õ ÂÈÀ tÀ ‰Â‰È ¯‡ÕÈÀ
Æ ˛ÔÂˆ¯ È‰È ÔÎ¸

Ì«Ï÷À

ÌÂÏ˘‰ ˙Î¯· ˛Ê¸

¨ÌÈÓœÁU
⁄ ÂŸ „ÒŒÁŒÂÀ ÔÁÕ ÌÈiœ ÁÃ ¨‰ÎT
À ·»
Ÿ ‰·«Ë
À Ì«Ï÷À ÌÈ◊œ
Æ^nŒÚÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ
¨^ÈŒ tÀ ¯«‡aŸ „ÁÀ‡ŒkŸ »lÀk‹ »È·œ‡À »ÎY
Õ aÀ
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨»lÀ zÀ˙ÃÀ ^ÈŒ tÀ ¯«‡·Ÿ Èkœ
¨„ÒŒÁŒ ˙·Ã‰⁄‡ÃÂŸ ÌÈiœ ÁÃ ˙U«z ¨»È‰¿
ÆÌ«Ï÷ÀÂŸ ÌÈiœ ÁÃÂŸ ÌÈÓœÁU
⁄ ÂŸ ‰ÎT
À ·»Ÿ ‰J@ˆ»Ÿ
Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ^nŸÚÃ ÏkÀ ˙‡Œ _V·ÀÏ»
Ÿ »ÎY
Õ ·ÀÏŸ ^ÈÈŒÚÕ aŸ ‰ÈŒ ‰ŸÈœ ·«ËÂŸ
Æ^Ó«Ï
Œ ÷Ÿaœ ‰ÚÀ ÷À ÏÎÀ·»Ÿ ˙ÚÕ ÏÎÀaŸ
∫ÔÊÁ‰ ÍÎ ¯Á‡Â Ï‰˜‰ ¯ÓÂ‡ ‰·Â˘ ˙·˘·

·˙ÕkÀœ ÂŸ ¯ÎÕfÀ œ ¨˙«ÓÁÀŒ ÂŸ ˙«Ú»÷ÈŸ ¨˙«·«Ë ˙«¯ÊÕ ‚»Ÿ ¨‰·«Ë
À ‰ÒÀY
À Ù»
Ã ¨Ì«Ï÷ÀÂŸ ‰ÎT
À aŸ ¨ÌÈiœ ÁÃ ¯ÙŒÒÕaŸ
ÆÌ«Ï÷ÀÏ»
Ÿ ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÏŸ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙ÈaÕ ^nŸÚÃ ÏÎÀÂŸ »ÁŸÃ ‡⁄ ¨^ÈŒ ÙÀÏŸ

ÆÌ«ÏgÀaÃ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ «nÚÃ ˙‡Œ _V·ÀÓŸ‰Ã ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
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∫ÌÂ‚¯˙

ÌÏ˘ ˘È„˜

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È

Æ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ÷cK
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ÏcÃ bÃ ˙ŸÈœ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

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

_ÈÏœÓŸÈÃ ÂŸ ¨d˙»ÚY
Õ Îœ ‡T·Ÿ Ècœ ‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ
ÆdÁÈ
Õ ÷œÓŸ ·VJÈÂœ dJY
Õ t‹ ÁÓÃˆŸÈÃ ÂŸ d˙»Î
Õ ÏŸÓÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

˙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‡¸
Æ˛ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ
ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ
Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘

˙ÈaÕ ÏÎÀcŸ ÈiÕ ÁÃ·»Ÿ Ô«ÎÈÓ«È
Õ ·»Ÿ Ô«ÎÈiÕ ÁÃaŸ
¨·ÈXJ ÔÓÃÊŸ ·»œ ‡ÏÀ‚À Ú⁄ aÃ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ
ÌÏÃÚÀ ÏŸ _U·ÀÓŸ ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ‡‰ÕÈŸ ÆÔÓÕ‡À
Æ‡iÀ ÓÃÏŸÚÀ ÈÓÕÏŸÚÀ Ï»Ÿ
ÌÓ«¯
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ¯‡ÃtÀ˙ŸÈœ ÂŸ ÁaÃzÃ÷ŸÈœ ÂŸ _UaÀ˙ŸÈœ
ÏlÀ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‰lŒÚÃ ˙ŸÈœ ÂŸ ¯cÀ ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‡rÕÃ ˙ŸÈœ ÂŸ
Æ‡»‰ _ÈXaŸ ‡÷ER
À cŸ dÓÕ÷Ÿ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

∫‰·Â˘ ˙·˘·¸ ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ

∫‰·Â˘ ˙·˘·¸

‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀ ÔÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ

˛˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ

˛‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ ‡lÀÚÕ ÏŸ

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

‡˙ÀÓÀÁ¤Œ ÂŸ ‡˙ÀÁÀaŸ÷Ÿz‹ ‡˙TÈ
À ÷œÂŸ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ ÔTÈÓœ‡⁄cÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

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

˙ÈaÕ ÏÎÀcŸ Ô«‰˙»Ú
Ÿ ·»À Ô«‰˙«Ï
Ÿ ˆŸ ÏaK
Ã ˙Ÿzœ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨‡iÀ ÓÃ÷Ÿ·œ Ècœ Ô«‰»·‡⁄ Ì@˜ﬂ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

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

ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÂŸ ‡iÀ ÓÃ÷Ÿ ÔÓœ ‡aU
À ‡ÓÀÏÀ÷Ÿ ‡‰ÕÈŸ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ Ì«Ï÷À ‰◊ŒÚ⁄ ÈÃ ‡»‰ ¨ÂÈÓ«¯
À ÓŸaœ ˛Ì«ÏgÀ‰Ã

∫‰·Â˘ ˙·˘·¸

ÆÔÓÕ‡À

Ï‰˜

Ì«Ï÷À ‰◊Œ›Ú
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ

ÔÊÁ
Ï‰˜
ÔÊÁ

Ï‰˜
ÔÊÁ

ÔÊÁÂ Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜
ÔÊÁ

Ï‰˜
ÔÊÁ

Ï‰˜
ÔÊÁ

Ï‰˜
ÔÊÁ

.205 ' ראה עמ:קדיש שלם
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‰ÏÈ Ù ˙‰ ¯Á ‡Ï „Â Ó ÈÏ
‡∫˘ÁÏ· ÌÈ‡·‰ ÌÈÚË˜‰ Ï Î ˙‡ ÌÈ¯ÓÂ
‰·È˘È

תהלים כז ,יד

Æ‰Â‰È Ï‡Œ ‰eK
Õ ÂŸ ¨^aŒÏœ ıÓÕ‡⁄ÈÃ ÂŸ ˜ÊÃ Á⁄ ¨‰Â‰È Ï‡Œ ‰eK
Õ

‡¿Æ»È‰
Õ kÕ ¯»ˆ ÔÈ‡ÕÂŸ ¨^zŒÏŸaœ ÔÈ‡Õ Èkœ ¨‰Â‰ÈkÃ ÷«„J ÔÈ‡Õ

שמואל-א ב,ב

¿Æ»È‰
Õ ‡¤ È˙œÏ»Ê
À ¯»ˆ ÈÓ»œ ¨‰Â‰È ÈBÚ⁄ ÏŸaÃÓœ d«Ï
Ã ‡¤ ÈÓœ Èkœ

תהלים יח ,לב

‡¿Õ kÃ ÔÈ‡Õ ¨»È‰
Õ kÕ ÔÈ‡Õ
Æ»ÚÈÕ÷«Ó
‡„«œ kŸ ÔÈ‡Õ ¨»kÕÏŸÓÃkŸ ÔÈ‡Õ ¨»È
Æ»ÚÈÕ÷«Ó
‡„«œ ÎŸ ÈÓœ ¨»kÕÏŸÓÃÎŸ ÈÓœ ¨»È
‡¿Õ ÎÃ ÈÓœ ¨»È‰
Õ ÎÕ ÈÓœ
Æ»ÚÈÕ÷«Ó
‡„«œ ÏŸ ‰C« ¨»kÕÏŸÓÃÏŸ ‰C« ¨»È
‡¿Õ ÏÃ ‰C« ¨»È‰
Õ ÏÕ ‰C«
Æ»ÚÈÕ÷«Ó
„«œ _»¯aÀ ¨»kÕÏŸÓÃ _»¯aÀ ¨»È
¿Õ ‡⁄ _»¯aÀ ¨»È‰
Õ ‡¤ _»¯aÀ
„«¨»È
¿Õ ‡⁄ ‡»‰ ‰zÀ‡Ã ¨»È‰
Õ ‡¤ ‡»‰ ‰zÀ‡Ã
Æ»ÚÈÕ÷«Ó
œ ‡»‰ ‰zÀ‡Ã ¨»kÕÏŸÓÃ ‡»‰ ‰zÀ‡Ã
·«˙ÆÌÈnœqÃ‰Ã ˙W›ËO ˙‡Œ ^ÈŒ ÙÀÏŸ »È
Õ ‡⁄ »¯ÈËO
œ ‰œ÷Œ ‡»‰ ‰zÀ‡Ã
˙¯ÂË˜‰ ÌÂËÈÙ

·«ÏK÷ŸÓœ ¨‰
À lŸ‰ÃÂŸ ‰À aŸÏŸÁŒ‰Ã ¨ÔWt›vœ‰ÃÂŸ ÈXvﬂ ‰Ã Æ˙W›ËwŸ‰Ã Ì»htœ

תלמוד בבלי כריתות ו
ע"א )בשינויים קלים(

¯◊ÀÚÀ ‰gÀ÷œ ÏK÷ŸÓœ ¨Ì›kYÎÃÂŸ cY
»Ÿ Õ ˙ÏŒa›÷œ ¨‰ÚÈÀˆO
œ ¯›Ó Æ‰Œ ÓÀ ÌÈÚœ ·Ÿ÷œ ÌÈÚœ ·Ÿ÷œ
∞

בלתך :מלבדך .צור :מחסה ומגן .מבלעדי...זולתי :מלבד.

לימוד לאחר התפילה :אחרי תפילת העמידה קוראים המתפללים בלחש קטעים אחדים מן
המקרא ומן התורה שבעל פה  -המשנה והתלמוד הבבלי .מנהג זה מתועד רק מראשית ימי הביניים,
והוא בא לאפשר לכל מתפלל לקיים בשבת את מצוות לימוד תורה .קטעי הלימוד המגוונים עוסקים
בעבודת המקדש ובחביבות התורה ,לימודה ולומדיה.
אין כאלהינו :פיוט פשוט בצורתו זה ידוע כבר מספרות הגאונים והוא משמש כאן כמבוא לקריאת
מעשה פיטום הקטורת .יש מי שרואה באותיות הפותחות את שלושת הטורים הראשונים ]"אין...
מי  ...נודה"[ את המילה "אמן" ,ואם כן הוא  -אפשר לראות פיוט זה כעין אמירת "אמן" המסכמת
את כל תפילות היום ובאה לתת להן תוקף ואישור.
פיטום הקטורת :על קטע זה ראה עמ' .120
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˙ÈXa› Æ‰ÚÀ ÷Ÿzœ Ô«ÓpN
À ÂŸ ¨ ‰÷À ¿÷Ÿ ‰Ù»lN
À ÂŸ Æ¯◊ÀÚÀ ÌÈÕ ÷Ÿ ËŸ÷Ÿ›w‰Ã Æ‰Œ ÓÀ ¯◊ÀÚÀ ‰gÀ÷œ
ÔÈÈÕ «Ï ÔÈ‡Õ Ì‡œÂŸ ¨‡˙ÀÏÀzŸ ÔÈaK
œ ÂŸ ‡˙ÀÏÀzŸ ÔÈ‡œÒŸ ÔÈÒÈX
œ ÙK
Ÿ ÔÈÈÕ ¨ÔÈaK
œ ‰ÚÀ ÷Ÿzœ ‰ÈÀ÷Y
œ kÃ
Æ‡»‰÷Œ ÏkÀ Ô÷ÀÚÀ ‰ÏŒÚ⁄ ÓÃÕ ¨Ú·]
Ã ˙ÈÓI
œ ÒŸ ÁÏÃÓŒ Æ˜ÈzœÚÃ ÔÈY
À eÃ Áœ ¯ÓÃÁ⁄ ‡È·œÓÕ ¨ÔÈÒÈX
œ ÙK
Ÿ
¨dÏÀÒÀtŸ ÷·ÃcŸ daÀ Ô˙ÃÀ Ì‡œÂŸ ¨‡»‰÷Œ ÏkÀ ÔcY
Õ iÃ ‰Ã ˙tÃkœ Û‡Ã ∫¯Ó«‡
Õ ÈÏœ·ŸaÃ‰Ã Ô˙ÀÀ ÈaU
œ
Æ‰˙ÈÀÓœ ·iÀ ÁÃ ‰ÈÀŒ nÀÒÃ ÏkÀÓœ ˙ÁÃ‡Ã ¯qÃÁœ Ì‡œÂŸ
ÆÛËÀwŸ‰Ã ÈˆÕÚ⁄ ÓÕ ÛË«p
Õ ‰Ã ÛT◊Ÿ ‡lÀ‡Œ «È‡Õ ÈXvﬂ ‰Ã ∫¯Ó«‡
Õ Ï‡ÈÕÏœÓŸbÃ ÔaŒ Ô«ÚÓŸ÷œ ÔaU
À
œ kÃ ˙ÈXa›
ÔÈX«g÷Œ ÔÈÒÈX
œ ÙK
Ÿ ÔÈÈÕ ¨‰‡ÀÀ ‡‰ÕzŸ÷Œ ÈBkŸ ¨ÔWt›vœ‰Ã ˙‡Œ daÀ ÔÈÙœgÀ÷Œ ‰ÈÀ÷Y
ÔÈÒÈœœ ÎŸÓÃ ÔÈ‡Õ÷Œ ‡lÀ‡Œ ¨dÏÀ ÔÈÙœÈÀ ÌÈœ ÏÃ‚U
Ÿ ÈÓÕ ‡¿‰⁄ÂÃ Æ‰fÀ ÚÃ ‡‰ÕzŸ÷Œ ÈBkŸ ¨ÔWt›vœ‰Ã ˙‡Œ «a
Æ„«·kÀ‰Ã ÈÕ tŸÓœ ÷cO
À nœaÃ ÌÈœ ÏÃ‚U
Ÿ ÈÓÕ
 ד,משנה תמיד ז

Æ÷cO
À nœ‰Ã ˙È·ÕaŸ ÌÈXÓ«‡
Ÿ »È‰À Ìiœ Âœ ÏŸ‰Ã÷Œ ¯Ègœ‰Ã

 א,תהלים כד

Æd·À È·Õ÷Ÿ›ÈÂŸ Ï·ÕzÕ ¨d‡«Ï
À Ó»Ÿ ıW‡À‰À ‰Â‰ÈÏÃ ∫ÌÈXÓ«‡
Ÿ »È‰À Ô«÷‡X‰À Ì«iaÃ

 ב,תהלים מח

Æ«÷EJ ¯‰Ã »È‰¿
Õ ‡¤ ¯ÈÚœ aŸ ¨„‡
› ÓŸ ÏlÀ‰‹Ó»Ÿ ‰Â‰È Ï«„bÀ ∫ÌÈXÓ«‡
Ÿ »È‰À Èœ gÕaÃ

 א,תהלים פב

ÆËt›÷ŸÈœ ÌÈ‰¿
œ ‡¤ ·WMaŸ ¨Ï‡Õ ˙AÚ⁄ aÃ ·vÀœ ÌÈ‰¿
œ ‡¤ ∫ÌÈXÓ«‡
Ÿ »È‰À È÷È
œ ÏœgŸaÃ

 א,תהלים צד

ÆÚÈÃÙ«‰
œ ˙«ÓJŸ Ï‡Õ ¨‰Â‰È ˙«ÓJŸ Ï‡Õ ∫ÌÈXÓ«‡
Ÿ »È‰À ÈÚÈœ·Y
œ aÀ

 ב,תהלים פא

Æ·SÚ⁄ ÈÃ È‰¿‡
Õ ÏÕ »ÚÈX‰À ¨»f»Ú
Õ ÌÈ‰¿‡
œ ÏÕ »ÈY
œ ‰Ã ∫ÌÈXÓ«‡
Ÿ »È‰À È÷È
œ ÓœÁ⁄aÃ

. בספרות חז"ל נתבאר ביטוי זה כמדבר במלאכים: בקרב אלהים. פמליה של מעלה:עדת אל

∞

 היו הלויים, לאחר הקרבת קרבן התמיד בבית המקדש, בכל יום ויום:השיר שהלוים היו אומרים
 רשימת המזמורים מובאת במשנה והיא.שרים מזמור אחד ממזמורי תהלים שיוחד לאותו יום
, מן הראוי להעיר. כחלק מיחידת הלימוד שבסוף התפילה, מאז ימי הגאונים,נאמרת בכל שבת
:כי בכל אחד מימות השבוע נאמר בסוף התפילה המזמור המתאים ליום זה ]לאחר משפט המבוא
 כך.["... שני וכו'[ בשבת ]= בשבוע[ שבו היו הלויים אומרים בבית המקדש,"היום יום ]ראשון
ביקשו מחברי הסידור לעצב בתודעת המתפללים קשר של קבע בין עבודת המקדש לתפילת בית
[.207 ' ]"שיר של יום" של שבת ראה עמ.הכנסת
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תהלים צג ,א

‡«¨¯fÀ ‡Ã˙Ÿ‰œ Ê›Ú ‰Â‰È ÷·ÕÏÀ ¨÷·ÕÏÀ ˙»‡bÕ _ÏÀÓÀ ‰Â‰È ∫ÌÈXÓ
Ÿ »È‰À ÈgœgœaÃ
ÆË«nzœ ÏaÃ Ï·ÕzÕ Ô«kzœ Û‡Ã

תהלים צב ,א

‡«Æ˙aÀgÃ‰Ã Ì«ÈÏŸ ¯È÷œ ¯«ÓÊŸ Óœ ∫ÌÈXÓ
Ÿ »È‰À ˙aÀgÃaÃ
ÆÌÈÓœÏ«Ú
À ‰À ÈiÕ ÁÃÏŸ ‰Á»
À Ó»Ÿ ˙aÀ÷Ã «lk‹÷Œ Ì«ÈÏŸ ¨‡«·ÏÀ „È˙œÚÀ ÏŒ ¯È÷œ ¯«ÓÊŸ Óœ
«Ï ÁËÀ·ŸÓ‹ ¨Ì«È ÏÎÀaŸ ˙«ÎÏÀ‰⁄ ‰«g
Œ ‰Ã ÏkÀ ∫»‰iÀ Ïœ‡Õ È·E
Õ ‡À zÀ
Æ«Ï ÌÏ«Ú
À ˙«ÎÈÏœ‰⁄ ∫¯ÓÃ‡¤pŒ ÷Œ ¨‡aÀ‰Ã ÌÏ«Ú
À ÔaŒ ‡»‰÷Œ

תלמוד בבלי מגילה כח ע"ב
חבקוק ג ,ו

Æ˙«ÎÏÀ‰⁄ ‡lÀ‡Œ ˙«ÎÈÏœ‰⁄ ÈVOzœ Ï‡Ã
∫‡ÈÀœ Á⁄ ÈaU
œ ¯ÓÃ‡À ¯ÊÀ ÚÀ ÏŸ‡Œ ÈaU
œ ¯ÓÃ‡À

תלמוד בבלי ברכות סד ע"א

∫¯ÓÃ‡¤pŒ ÷Œ ¨ÌÏ«Ú
À aÀ Ì«Ï÷À ÌÈaY
œ ÓÃ ÌÈÓœÎÀÁ⁄ ÈBÈÓœÏŸzÃ
Æ_Èœ À aÀ Ì«Ï÷Ÿ ·UÂŸ ‰Â‰È ÈB»nÏœ _Èœ Ã aÀ ÏÎÀÂŸ

ישעיה נד ,יג

Æ_Èœ «a
À ‡lÀ‡Œ ¨_Èœ À aÀ ÈVOzœ Ï‡Ã
Œ
‡«È·Õ‰
⁄ ÏŸ ·T Ì«Ï÷À
˙«ÆÏ«÷ÎŸÓœ «ÓÏÀ ÔÈ‡ÕÂŸ ¨^˙T

תהלים קיט ,קסה

Æ_Èœ ˙«
À ÓY
Ÿ ‡ÃaŸ ‰ÂÀ ÏŸ÷Ã ¨_ÏÈÕÁÕaŸ Ì«Ï÷À È‰œÈŸ

תהלים קכב ,ז-ט

Æ_ÏÀ ·«Ë ‰÷O
¿À ·Ã‡⁄ »È‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È ˙ÈaÕ ÔÚÃ ÓÃÏŸ ¨_aÀ Ì«Ï÷À ‡pÀ ‰TaA
Ÿ ‡⁄ ÈÚV
À ÂŸ ÈÁÃ‡Ã ÔÚÃ ÓÃÏŸ
ÆÌ«ÏgÀ·Ã «nÚÃ ˙‡Œ _V·ÀÈŸ ‰Â‰È ¨ÔzÕÈœ «nÚÃ ÏŸ Ê›Ú ‰Â‰È

תהלים כט ,יא

ה' מלך וכו' :הפסוק נתבאר לעיל ,עמ'  .63מזמור שיר וכו' :המזמור כולו נתבאר לעיל ,עמ'  .62ליום שכלו שבת:
מזמור צ"ב נדרש כעוסק בימות המשיח ,ימים שלא יהיו בהם עמל ועבודה ,ימים של מנוחה נצחית .תנא דבי
אליהו :אמר אחד מתלמידי בית המדרש של אליהו .שונה :משנן .אל תקרי הליכות וכו' :הצירוף "הליכות עולם
לו" נדרש תוך שינוי הניקוד כאילו נאמר בו]" :מי ששונה בכל יום[ הלכות ] -יש[ עולם ]כלומר :עולם הבא[ לו" .אל
תקרי בניך :תוך שינוי הניקוד נדרש הצירוף "רב שלום בניך" כאילו נאמר בו כי "בוניך" ]אלו שבונים אותך ,תלמידי
החכמים[ מביאים לעולם "שלום רב" .למו :להם .בחילך :בין חומותייך .אדברה נא שלום בך :אתפלל שישרור
בך שלום.

אמר ר' אלעזר :יחידת הלימוד מסתיימת בקטע החותם את מסכת ברכות שבתלמוד הבבלי ,ובו
דברי ר' אלעזר ]בשם ר' חנינא[ ,פסוקי עידוד ללומדי התורה ודברי ברכה כלליים לירושלים ולעם
ישראל.
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∫ÌÂ‚¯˙

Ô·¯„ ˘È„˜

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È

Æ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ÷cK
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ÏcÃ bÃ ˙ŸÈœ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

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

_ÈÏœÓŸÈÃ ÂŸ ¨d˙»ÚY
Õ Îœ ‡T·Ÿ Ècœ ‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ
ÆdÁÈ
Õ ÷œÓŸ ·VJÈÂœ dJY
Õ t‹ ÁÓÃˆŸÈÃ ÂŸ d˙»Î
Õ ÏŸÓÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

˙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‡¸
Æ˛ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ
ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ
Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘

˙ÈaÕ ÏÎÀcŸ ÈiÕ ÁÃ·»Ÿ Ô«ÎÈÓ«È
Õ ·»Ÿ Ô«ÎÈiÕ ÁÃaŸ
¨·ÈXJ ÔÓÃÊŸ ·»œ ‡ÏÀ‚À Ú⁄ aÃ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ
ÌÏÃÚÀ ÏŸ _U·ÀÓŸ ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ‡‰ÕÈŸ ÆÔÓÕ‡À
Æ‡iÀ ÓÃÏŸÚÀ ÈÓÕÏŸÚÀ Ï»Ÿ
ÌÓ«¯
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ¯‡ÃtÀ˙ŸÈœ ÂŸ ÁaÃzÃ÷ŸÈœ ÂŸ _UaÀ˙ŸÈœ
ÏlÀ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‰lŒÚÃ ˙ŸÈœ ÂŸ ¯cÀ ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‡rÕÃ ˙ŸÈœ ÂŸ
Æ‡»‰ _ÈXaŸ ‡÷ER
À cŸ dÓÕ÷Ÿ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

∫‰·Â˘ ˙·˘·¸ ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ

∫‰·Â˘ ˙·˘·¸

‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀ ÔÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ

˛˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ

˛‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ ‡lÀÚÕ ÏŸ

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

‡˙ÀÓÀÁ¤Œ ÂŸ ‡˙ÀÁÀaŸ÷Ÿz‹ ‡˙TÈ
À ÷œÂŸ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ ÔTÈÓœ‡⁄cÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

ÂÈ˙Â·¯ ÏÚÂ Ï‡¯˘È ÏÚ
¨Ì‰È„ÈÓÏ˙ È„ÈÓÏ˙ ÏÎ ÏÚÂ Ì‰È„ÈÓÏ˙ ÏÚÂ
¨‰¯Â˙· ÌÈ˜ÒÂÚ˘ ÈÓ ÏÎ ÏÚÂ
‰Ê‰ ˘Â„˜‰ ÌÂ˜Ó·˘
¨ÌÂ˜ÓÂ ÌÂ˜Ó ÏÎ·˘Â
¨·¯ ÌÂÏ˘ ÌÎÏÂ Ì‰Ï È‰È
ÌÈÓÁ¯Â „ÒÁÂ ÔÁ

ÔÀ aU
À ÏÚÃ ÂŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏÚÃ
¨Ô«‰ÈBÈÓœÏŸ˙Ã ÈBÈÓœÏŸzÃ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ Ô«‰ÈBÈÓœÏŸzÃ ÏÚÃ ÂŸ
¨‡˙ÀÈU«‡
Ÿ aŸ ÔÈNÒŸÚÀ cŸ Ô‡ÓÀ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ
ÔÈB‰À ‡÷È
À cK
œ ‡T˙Ÿ‡Ã·Ÿ Ècœ
Æ¯˙Ã‡⁄ÂÃ ¯˙Ã‡⁄ ÏÎÀ·Ÿ ÈDÂŸ
¨‡aU
À ‡ÓÀÏÀ÷Ÿ Ô«ÎÏ»Ÿ Ô«‰ÏŸ ‡‰ÕÈŸ
ÈÓÕÁU
⁄ ÂŸ ‡cÀ ÒŸÁœÂŸ ‡pÀ Áœ

ÌÈÏ·‡‰
Ï‰˜
ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜
ÌÈÏ·‡‰

ÌÈÏ·‡Â Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜
ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜
ÌÈÏ·‡‰

.205 ' ראה עמ. קדיש שלאחר לימוד תורה שבעל פה בציבור:קדיש דרבנן
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˜Ï‰
ÌÈÏ·‡‰

˜Ï‰
ÌÈÏ·‡‰

˜Ï‰

¨ÈÁÈ
Õ ÂY
œ È«Ê
Õ Ó»Ÿ ÈÎÈX
Õ ‡⁄ ÈiÕ ÁÃÂŸ
¨‡ÚY
À ‡ÃÂŸ ‡iÀ ÓÃ÷Ÿ·œ Ècœ Ô«‰»·‡⁄ Ì@˜ﬂ ÔÓœ ‡JY
»À Ù
‹
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ

ÁÂÂ¯· ˙ÂÂÊÓÂ ÌÈÎÂ¯‡ ÌÈÈÁÂ
¨ı¯‡·Â ÌÈÓ˘·˘ Ì‰È·‡ ÈÙÏÓ ‰ÚÂ˘ÈÂ
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â

ÆÔÓÕ‡À

¸‡Æ˛ÔÓ

‡iÀ ÓÃ÷Ÿ ÔÓœ ‡aU
À ‡ÓÀÏÀ÷Ÿ ‡‰ÕÈŸ
Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÂŸ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ

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

ÆÔÓÕ‡À

¸‡Æ˛ÔÓ

Ì«Ï÷À ‰◊Œ›Ú
»ÈÏÕÚÀ Ì«Ï÷À ‰◊ŒÚ⁄ ÈÃ ÂÈÓÀÁU
¯«⁄ aŸ ‡»‰ ÂÈÓ
À ÓŸaœ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ

ÌÂÏ˘ ‰˘ÂÚ
·ÂÈÏÚ ÌÂÏ˘ ‰˘ÚÈ ÂÈÓÁ¯· ‡Â‰ ÂÈÓÂ¯Ó
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚÂ

ÆÔÓÕ‡À

¸‡Æ˛ÔÓ

¸·˘·˙ ˘˛Ì«ÏgÀ‰Ã ∫‰·Â

‰„ÈÓÚ

»ÈÏÕ ÚÀ

¸·˘·˙ ˘˛ÌÂÏ˘‰ ∫‰·Â

¨Ï›k‰Ã Ô«„‡⁄ÏÃ ÁÃaÕ÷ÃÏŸ
¨˙È÷‡V
œ aŸ ¯ˆ«È
Õ ÏŸ ‰lH
À bŸ ˙˙ÕÏÀ
‚«¨˙«ˆT‡⁄‰À ÈÈ
Õ kŸ »◊ÀÚÀ ‡`÷Œ

@¨‰Ó
À ‡⁄‰À ˙«ÁtŸ÷ŸÓœkŸ »ÓÀ◊À ‡¿ÂŸ
¨Ì«Ó
‚«À ‰⁄ ÏÎÀkŸ »ÏT
Õ ÂŸ Ì‰ŒkÀ »LÏŸÁŒ Ì◊À ‡`÷Œ
¨ÚÈÃ÷«È
œ ‡¿ Ï‡Õ Ï‡Œ ÌÈÏœlŸtÃ˙ŸÓ»œ ˜ÈXÂÀ Ï·Œ‰ŒÏŸ ÌÈÂœ Á⁄zÃ÷ŸÓœ Ì‰Õ÷Œ

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

עלינו :תפילת הסיום של כל אחת מן ההתכנסויות לשם תפילה בכל ימות השנה .היא נאמרת
לאחר ערבית ,מוסף ]וביום שאין בו מוסף :שחרית[ ומנחה .כן היא נאמרת בסיום טכס קידוש
לבנה ]להלן ,עמ'  [419וטכס ברית מילה .תפילה זו מורכבת משני חלקים :הראשון ]עד "אין עוד"[
מדבר על ה' בגוף שלישי ומהללו ,תוך הצבעה על ייחודו של עם ישראל כעם הנבחר .החלק השני
]הפותח ב"ועל כן נקוה לך"[ פונה אל ה' ומצהיר על האמונה שכל האנושות כולה תקבל עליה עול
מלכות שמים .יש רמזים להנחה שתפילת "עלינו" נאמרה בתקופת חז"ל ]ואולי אף קודם להם,
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»ÁŸÃ ‡⁄ÂÃ

˜‰„È

ÌÈÎœÏÀnŸ‰Ã ÈÎÕÏŸÓÃ _ÏŒÓŒ ÈÕ ÙŸÏœ ÌÈD«Ó» ÌÈÂœ Á⁄zÃ÷ŸÓ»œ ÌÈÚY«k
œ

Æ‡»‰ _»¯aÀ ÷«„wÀ‰Ã
¨ıW‡À „Ò«È
Õ ÂŸ ÌÈœ ÓÃ÷À ‰Ë«
Œ ‡»‰÷Œ
»¨ÏÚÃ nÃÓœ ÌÈœ ÓÃgÀaÃ «¯JÈŸ ·÷«Ó
Ã
¯«ÆÌÈÓ
»÷œ ÓŸ È‰Õ·Ÿ‚À aŸ «fÚ‹ ˙ÈÃÎœ
Ÿ
¿Æ„«Ú ÔÈ‡Õ ¨»È‰
Õ ‡¤ ‡»‰
¨«˙Ï»Ê
À ÒÙŒ‡Œ ¨»kÕÏŸÓÃ ˙ÓŒ‡¤
∫«˙T«˙aŸ ·»˙kÀkÃ
¨^·Œ·ÀÏŸ Ï‡Œ ˙À·›÷Õ‰⁄ÂÃ Ì«i‰Ã zÀÚA
Ÿ ÈÀ ÂŸ

דברים ד ,לט

¿Æ„«Ú ÔÈ‡Õ ¨˙ÁÃzÀÓœ ıW‡À‰À ÏÚÃ ÂŸ ÏÚÃ nÃÓœ ÌÈœ ÓÃgÀaÃ ÌÈ‰
œ ‡¤‰À ‡»‰ ‰Â‰È Èkœ
¿¨»È‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨^lŸ ‰eK
Œ Ÿ ÔkÕ ÏÚÃ ÂŸ
¨^fŒ Ú‹ ˙W‡ŒÙŸ˙œaŸ ‰T‰ÕÓŸ ˙«‡YÏœ
¨Ô»˙VkÀÈœ ˙«¯kÀ ÌÈÏÈœÏœ‡¤‰ÀÂŸ ıW‡À‰À ÔÓœ ÌÈÏ»l
œ bœ ¯È·œÚ⁄ ‰ÃÏŸ
ÆÈcÃ ÷Ã ˙»ÎÏŸÓÃaŸ ÌÏ«Ú
À ÔwÕ ˙ÃÏŸ
ÆıW‡À ÈÚÕ ÷X
Ÿ ÏkÀ ^ÈÏŒ‡Õ ˙«ÙŸ‰ÃÏŸ ¨^ÓŒ÷Ÿ·œ »‡YOÈœ ¯◊À·À ÈÕ aŸ ÏÎÀÂŸ

נוטה :פורש ,מותח .יקרו :כבודו .שכינת עזו :המקום שבו שוכן כוחו .אפס זולתו :אין עוד מלבדו .והשבת
אל לבבך :קבע בלבבך .נקוה לך :נשים בך את תקוותינו .גלולים :אלילים .לתקן עולם במלכות שדי :להביא
את העולם לכלל שלימות באמצעות מלכות ה' .להפנות :יפנו ,יתפללו.

בימי הבית השני[ רק במוסף של ראש השנה — במסגרת החגיגית של שלוש הברכות שבעקבותיהן
תוקעים בשופר ]עליהן ראה משנה ,ראש השנה ד ,ה-ו[ .מכל מקום ,רק בימי הביניים הועברה
"עלינו" אל התפילות כולן .שילובה של תפילת "עלינו" בתפילה היומיומית הביא לגל של קטרוג
כנגד היהודים שישבו באירופה ,בגלל המשפט "שהם משתחווים להבל וריק ומתפללים אל אל לא
יושיע" ,אשר נתפס — שלא כדין — כהעלבת הדת השלטת וכפגיעה במשיחהּ ]ששמו שווה בגימטריא
למילת "וריק" .[316 ,משפט זה חסר בסידורים רבים ,בשל צנזורה חיצונית או פנימית.
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¨Ï·Õ˙Õ È·Õ÷«È
Ÿ ÏkÀ »ÚEÈÕ ÂŸ »¯ÈkœÈÃ
ÆÔ«÷ÏÀ ÏkÀ Ú·ÃgÀzœ ¨_WaŒ ÏkÀ ÚUÎŸzœ ^ÏŸ Èkœ
¨»Ït›Èœ ÂŸ »ÚYÎŸÈœ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ^ÈŒ ÙÀÏŸ
¨»zÕÈœ ¯JÈŸ ^ÓŸ÷œ „«·ÎŸÏœÂŸ
¨^˙»Î
Œ ÏŸÓÃ Ï›Ú ˙‡Œ ÌlÀÎ‹ »ÏaKÈ
Ÿ Âœ
Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ‰T‰ÕÓŸ Ì‰ÈŒÏÕÚ⁄ _¿ÓŸ˙œÂŸ
¨„«·ÎÀaŸ _¿ÓŸzœ „ÚÃ ÈÓÕÏ«Ú
Ÿ Ï»Ÿ ‡È‰œ ^lŸ÷Œ ˙»ÎÏŸnÃ‰Ã Èkœ
 יח,שמות טו
 ט,זכריה יד

Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏÀ›ÚÏŸ _¿ÓŸÈœ ‰Â‰È ∫^˙T«˙
Œ
aŸ ·»˙kÀkÃ
¨ıW‡À‰À ÏkÀ ÏÚÃ _ÏŒÓŒÏŸ ‰Â‰È ‰ÈÀ ‰ÀÂŸ ∫¯ÓÃ‡¤Œ ÂŸ

ÔÊÁ

Æ„ÁÀ‡Œ «Ó÷»
Ÿ „ÁÀ‡Œ ‰Â‰È ‰ÈŒ ‰ŸÈœ ‡»‰‰Ã Ì«iaÃ
∫‰Ï‡ ÌÈ˜ÂÒÙ ¢ÂÈÏÚ¢ È¯Á‡ ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â ˘È
 כה,משלי ג

∫‡·›˙À Èkœ ÌÈÚœ ÷Y
À ˙‡Ã› gÓ»œ Ì‡
› ˙Ÿtœ „ÁÃtÃÓœ ‡TÈzœ Ï‡Ã

 י,ישעיה ח

∫Ï‡Õ »nÀÚœ Èkœ ¨Ì»˜ÈÀ ‡¿ÂŸ ¯·@
À »¯aŸcÃ ¨¯ÙÀ˙‹ÂŸ ‰ˆÀÚÕ »ˆÚ‹

 ד,ישעיה מו

¨Ïa›ÒŸ‡Œ Èœ ‡⁄ ‰·ÈÀ◊Õ „ÚÃ ÂŸ ¨‡»‰ Èœ ‡⁄ ‰O
À Êœ „ÚÃ ÂŸ
∫ËlÕÓÃ‡⁄ÂÃ Ïa›ÒŸ‡Œ Èœ ‡⁄ÂÃ ‡rÀ‡Œ Èœ ‡⁄ÂÃ È˙Èœ◊œÚÀ Èœ ‡⁄

 תכננו תוכנית רעה: עצו עצה. אסון שגורמים הרשעים: שאת רשעים. הבא בפתאומיות: ∞ פתאם. כבוד:יקר
 כשיזקינו בני, גם בעתיד: זו הבטחת ה' לאדם: ועד זקנה אני הוא.[' תבוטל ]על ידי ה: ותפר.[]כנגד עם ישראל
. אציל מצרה: אמלט. אשא ואגן: אסבל. יעמוד לצדם,האדם

 שלושה פסוקים שנוספו לתפילה בימי הביניים ויש בהם דברי עידוד למתפללים:'אל תירא וכו
.והבטחה של הגנה אלהית
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∫ÌÂ‚¯˙

ÌÂ˙È ˘È„˜

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È

Æ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ÷cK
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ÏcÃ bÃ ˙ŸÈœ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

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

_ÈÏœÓŸÈÃ ÂŸ ¨d˙»ÚY
Õ Îœ ‡T·Ÿ Ècœ ‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ
ÆdÁÈ
Õ ÷œÓŸ ·VJÈÂœ dJY
Õ t‹ ÁÓÃˆŸÈÃ ÂŸ d˙»Î
Õ ÏŸÓÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

˙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‡¸
Æ˛ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ
ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ
Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘

˙ÈaÕ ÏÎÀcŸ ÈiÕ ÁÃ·»Ÿ Ô«ÎÈÓ«È
Õ ·»Ÿ Ô«ÎÈiÕ ÁÃaŸ
¨·ÈXJ ÔÓÃÊŸ ·»œ ‡ÏÀ‚À Ú⁄ aÃ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ
ÌÏÃÚÀ ÏŸ _U·ÀÓŸ ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ‡‰ÕÈŸ ÆÔÓÕ‡À
Æ‡iÀ ÓÃÏŸÚÀ ÈÓÕÏŸÚÀ Ï»Ÿ
ÌÓ«¯
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ¯‡ÃtÀ˙ŸÈœ ÂŸ ÁaÃzÃ÷ŸÈœ ÂŸ _UaÀ˙ŸÈœ
ÏlÀ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‰lŒÚÃ ˙ŸÈœ ÂŸ ¯cÀ ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‡rÕÃ ˙ŸÈœ ÂŸ
Æ‡»‰ _ÈXaŸ ‡÷ER
À cŸ dÓÕ÷Ÿ
ÆÔÓÕ‡À

Æ˛ÔÓ‡¸
∫‰·Â˘ ˙·˘·¸

˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ

∫‰·Â˘ ˙·˘·¸

‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀ ÔÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ

˛˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ

˛‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ ‡lÀÚÕ ÏŸ

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

‡˙ÀÓÀÁ¤Œ ÂŸ ‡˙ÀÁÀaŸ÷Ÿz‹ ‡˙TÈ
À ÷œÂŸ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ ÔTÈÓœ‡⁄cÃ
ÆÔÓÕ‡À

Æ˛ÔÓ‡¸

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

‡iÀ ÓÃ÷Ÿ ÔÓœ ‡aU
À ‡ÓÀÏÀ÷Ÿ ‡‰ÕÈŸ
Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÂŸ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ
ÆÔÓÕ‡À

Æ˛ÔÓ‡¸

¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ Ì«Ï÷À ‰◊ŒÚ⁄ ÈÃ ‡»‰ ¨ÂÈÓ«¯
À ÓŸaœ ˛Ì«ÏgÀ‰Ã

∫‰·Â˘ ˙·˘·¸

Ì«Ï÷À ‰◊Œ›Ú
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ
ÆÔÓÕ‡À

ÌÈÏ·‡‰
Ï‰˜
ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜
ÌÈÏ·‡‰

ÌÈÏ·‡Â Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜
ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜
ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜
ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜

.205 ' ראה עמ:קדיש יתום
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˘„Â·Î‰ ¯È
‡Æ˘„Â˜‰ ÔÂ¯‡ ˙‡ Á˙ÂÙ ÌÈÏÏÙ˙Ó‰ ÔÓ „Á

ÔÊÁ
˜Ï‰
ÔÊÁ
˜Ï‰
ÔÊÁ
˜Ï‰
ÔÊÁ
˜Ï‰
ÔÊÁ

ÌÈÚœ Ÿ‡Ã

Æ‚]Ú⁄ ˙Ã È÷œÙŸÃ ^ÈÏŒ‡Õ Èkœ ¨‚]‡¤‡Œ ÌÈXÈ÷œÂŸ ˙«¯ÈÓœÊŸ
Æ^C«Ò ÊT ÏkÀ ˙ÚA
Ã ÏÀ ¨^CÈÀ ÏˆÕaŸ ‰@nŸÁœ È÷œÙŸÃ

Æ^ÈC«c Ï‡Œ ÈaœÏœ ‰Ó«‰
Œ ¨^C«·ÎŸaœ ÈXaA
Ÿ ÈcÕ Óœ
Õ ‡⁄ ÔkÕ ÏÚÃ
Æ˙«„ÈDÈŸ ÈVÈ÷œaŸ „aÕÎÃ‡⁄ ^ÓŸ÷œÂŸ ¨˙«„aÀÎŸœ ^aŸ ¯aA
Æ^ÈzœÚA
Ÿ ÈŸ ‡¿ÂŸ ^pŸ ÎÃ‡⁄ ^nA
Ÿ ‡⁄ ¨^È˙Èœ‡Y
œ ‡¿ÂŸ ^E«·ÎŸ ‰TtŸÒÃ‡⁄
Æ^C«‰ „«·kŸ ¯A‰⁄ ˙ÈÀnœcœ ¨^ÈC·ÀÚ⁄ „«ÒaŸ ^È‡ÈŒ·œŸ „ÈÃ aŸ
·»Æ^˙ŒlÀÚ‹tŸ ÛM›˙ÏŸ »pkœ ¨^˙T
Œ ‚»Ÿ ^˙ŸlH
À bŸ
‡«˙^ Æ^È◊ŒÚ⁄ ÓÃ ÈÙœÏŸ ^»»÷ÃÈŸ ÂÃ ¨^÷ŸÈŒ ÈÙœÎŸ ‡¿ÂŸ
Ÿ »ncœ
Æ˙««ÈÓŸcœ ÏÎÀaŸ „ÁÀ‡Œ ^pŸ ‰œ ¨˙««ÈÊŸ ÁŒ ·]aŸ ^»ÏÈ÷œÓŸ‰œ

∞ אארג :בחרוזים ובמשקל נאים ,כמעשה אריגה היפה לעין .חמדה בצל ידך :הלשון בעקבות האמור בשיר
השירים ]ב ,ג" :בצלו חמדתי וישבתי"[ ,ופירוש הדברים כאן :נפשו של המשורר התאוותה לחסות בצל כבוד ה'
ולגלות כך את סודותיו .הומה :עורג .דודיך :אהבתך .נכבדות :דברי כבוד .שירי ידידות :שירי אהבה .אדמך
אכנך :אני מתאר אותך בעזרת דימויים שונים ואף מכנה אותך בשם .ולא ידעתיך :אבל אינני מגיע לידיעה מלאה
של מהותך .בסוד עבדיך :בחוג עבדיך ] הם הנביאים והמשוררים שעל דבריהם יסתמך המשורר להלן[ .דמית:
נתת דמות וצורה .כנו לתקף פעלתך :תיארו את חוזק מעשיך .ולא כפי ישך :לא לפי מהותך האמיתית .וישווך
לפי מעשיך :הם העמידו לנגד עיניהם את דמותך ,על פי מעשיך והתגלותך במציאות .ברב חזיונות :במראות
נבואיים שונים ומגוונים .הנך אחד בכל דמיונות :מאחורי דימוייך ,תיאוריך ,השונים מסתתרת תמיד מהות
קבועה אחת .והולך הפייטן ומביא דוגמאות מקראיות רבות לתיאורים שונים של ה'.

שיר הכבוד :פיוט המצוי בסידורים מאז המאה השש-עשרה ,וחיבורו מיוחס לר' יהודה החסיד
]נפטר באשכנז בראשית המאה הי"ג[ או לאביו ,ר' שמואל .הפיוט עוסק בסוגיה דתית-פילוסופית-
חווייתית מורכבת ,ונושאו העיקרי הוא הלשונות השונות שבהן מתואר ה' בתנ"ך .הפיוט בנוי על
ההכרה שאין ביכולת האדם להבין את המציאות האלהית או לתת לה ביטוי בלשונו; האדם יכול
רק לבטא את הדרך שבה הוא קולט את ההתגלויות השונות של כבוד ה' בעולם ]ומכאן השם "שיר
הכבוד"[ .המקרא נותן לה' צורה ,דמות וגוף ,כיוון שבני האדם אינם יכולים לתפוס אותו בדרך
אחרת ,אך באמת מהותו נשגבת הרבה יותר מכל התגלויותיו המגוונות .זאת ועוד :מאחורי כל
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˜Ï‰
ÔÊÁ
˜Ï‰
ÔÊÁ
˜Ï‰
ÔÊÁ
˜Ï‰
ÔÊÁ
˜Ï‰

]‡÷^ Æ˙»¯Á⁄÷ÃÂŸ ‰·ÈÀ◊ÕaŸ
Ÿ
»◊ ¯ÚÃ
Ÿ ¨˙»¯Á⁄·»Ã ‰O
À Êœ ^·Ÿ »ÊÁ¤iŒ ÂÃ
Æ·T «Ï ÂÈ@ÈÀ ˙«ÓÁÀÏŸÓœ ÷È‡œkŸ ¨·TO Ì«ÈaŸ ˙»¯Á⁄·»Ã ÔÈcœ Ì«ÈaŸ ‰O
À Êœ
¯«Æ«÷EJ Ú
Ã Ê»Ÿ «ÈÓœÈŸ «l ‰ÚÈÀ÷«‰
÷»œ ¨«÷‡]aŸ ‰Ú
À ÈŸ Ú·«k
Ã ÷·ÃÁÀ
Æ‰ÏÀÈŸ ÏÀ ÈÒÈÕÒY
œ ÂÈ˙«v
À ÂO
‹ ¨‡ÏÀÓŸœ «÷‡] ˙«¯«‡ ÈÏÕÏŸËÃ
ÆÈ·œˆŸ ˙WËŒÚ⁄ ÏÃ Èlœ ‰ÈŒ ‰ŸÈœ ‡»‰ÂŸ ¨Èaœ ıÙÕÁÀ Èkœ Èaœ ¯‡ÕtÀ˙ŸÈœ
Æ«÷EJ Ì÷Õ „«·kŸ ÁˆÃÓÕ ÏÚÃ ˜ÁÃÂŸ ¨«÷‡] ˙»ÓcŸ ÊtÀ ¯«‰ËÀ Ì˙ŒkŒ
»Æ‰TËÀÚ⁄ ‰ThŸÚœ «Ï «˙nÀ‡‹ ¨‰T‡ÀÙŸ˙œ È·œˆŸ „«·ÎÀÏ
Ÿ ÔÁÕÏŸ
Æ˙«¯«Á÷Ÿ ÌÈlœzÃÏŸzÃ ÂÈ˙«v
À ÂO
‹ ¨˙«¯»Á·Ÿ ÈÓÈÕ·œkŸ «÷‡] ˙«ÙÏŸÁŸÓÃ
Æ«˙ÁÀÓŸ◊œ ÷‡] ÏÚÃ ‡pÀ ‰ÏŒÚ⁄ ÈÃ ¨«zY‡ÃÙŸ˙œ È·œˆŸ ˜CvŒ‰Ã ‰ÂÕ Ÿ

שיבה ושחרות :שערו של ה' תואר לעיתים כשל אדם זקן ולעיתים כשל נער צעיר .זקנה ביום דין :תיאורו של ה'
כשופט מציג אותו כזקן בעל שער שיבה ]דניאל ז ,ט[ .ובחרות ביום קרב :ה' מתואר גם כלוחם צעיר ימים ]זכריה
יד ,ג[ .ידיו לו רב :כוחו אדיר .כובע ישועה בראשו :דברי ישעיהו ]נט ,יז[ .טללי אורות ראשו נמלא :לפי ישעיהו
כו ,יט ושיר השירים ה ,ב ]ושם הם דברי הדוד האוהב[ .קוצותיו רסיסי לילה :תלתלי שערו מלאו טל .והדימוי על
פי דברי הדוד האוהב בשיר השירים ]שם[ .יתפאר בי :עם ישראל נבחר בידי ה' והוא מתפאר ומתגאה בו ]ישעיה
מט ,ג[ .לעטרת צבי :העם רואה את ה' ככתר יקר ונחשק ]והלשון על פי ישעיה כח ,ה[ .כתם טהור פז :על פי
תיאור הדוד האהוב בשיר השירים ]ה ,יא[ ו"כתם" הוא סוג של זהב משובח .וחק וכו' :גם על מצחו של ה' ]וראה
עוד להלן[ מונחים כביכול תפילין ,שבהם חקוק שמו הקדוש .צבי תפארה :תפארת שחושקים בה ]והוא כינוי לה'
בעקבות ישעיה כח ,ה[ .אמתו וכו' :עם ישראל קשר בתפילותיו ובשבחיו עטרה לאלהיו .מחלפות ראשו :שער
ראשו .ימי בחורות :ימי הנוער .קוצותיו :תלתליו ]והדימוי על פי שיר השירים ה ,יא[ .נוה הצדק צבי תפארתו:
ירושלים ,שהיא משכן הצדק ,היא תפארתו של ה' ומושא אהבתו .על ראש שמחתו :תהלים קלז ,ו" :אעלה את
ירושלים על ראש שמחתי" ,אזכור את העיר וחורבנה בכל שעה של שמחה.

התיאורים הלשוניים האנושיים המגוונים עומדת מהות אחידה אחת .כן מדגיש הפיוט את הקשר
והאהבה המיוחדים שבין ה' לעמו .הפיוט כתוב ]החל מן הטור החמישי[ באקרוסטיכון אלפביתי
]האות רי"ש מופיעה משום מה פעמיים ,וכן האות ת"יו החותמת את הפיוט[ עם חרוז פנימי
המתחלף בכל טור .בדבריו רומז הפייטן אל פסוקי מקרא רבים ]ובעיקר פסוקים ממגילת שיר
השירים או מדברי נביא הנחמה ישעיהו[ .במקומות רבים נוהגים לכבד באמירת פיוט זה נער
שטרם הגיע למצוות ,והטעם שנתנו לכך הוא קדושתו הגדולה של הפיוט :רק מי שטרם טעם
טעמו של חטא יכול לומר את הדברים הנשגבים שבו .גם פתיחת הארון בשעת אמירת הפיוט היא
עדות לחשיבות הגדולה שיוחסה לו.
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ÔÊÁ
˜Ï‰
ÔÊÁ
˜Ï‰
ÔÊÁ
˜Ï‰
ÔÊÁ
˜Ï‰
ÔÊÁ
˜Ï‰
ÔÊÁ
˜Ï‰
˜ÔÊÁÂ Ï‰

Æ˙W‡ŒÙŸ˙œ È·œˆŸ ‰Î»Ï
À ÓŸ ÛÈœ ˆ»Ÿ ¨˙WËŒÚ⁄ «„ÈÀ ·Ÿ È‰œzŸ «˙lÀ‚‹ÒŸ
ÆÌ@aŸkœ ÂÈÈÀÚÕ ·Ÿ »¯OÈÀ ¯÷Œ‡⁄ÓÕ ¨Ì@pŸ Úœ ˙WËŒÚ⁄ ¨Ì‡À◊ÀŸ ÌÈÒ»Ó
œ Ú⁄
ÆÂÈÏÀ‡Õ È‡YJ
œ aŸ ÈÏÃ‡Õ ·«¯JÂŸ ¨ÂÈÏÀÚÀ ÈX‡ÕÙ»Ÿ ÈÏÃÚÀ «¯‡ÕtŸ
ÆÌ«„‡¤ÓÕ «‡«·aŸ «ÎY@·Ÿ ‰T»t ¨ÌI‡À «÷»·ÏŸÏœ ÌI‡ÀÂŸ ÁˆÃ
ÆÂÈÈÀÚÕ „‚Œ Œ ÏŸ ‰Â‰È ˙»Ó
Ã zŸ ¨ÂÀ ÚÀ ÏŒ ‰‡Y
À ‰Œ ÔÈlœÙœzŸ ¯÷ŒM
Æ¯‡ÕtÀ˙Ÿ‰œÏŸ ÌaÀ ˙«l‰œzŸ ·÷«È
¯Õ ¨¯‡ÕÙÀÈŸ ÌÈÂœ À Ú⁄ «nÚÃ ·Ÿ ‰ˆ«Œ
Æ÷]cŸ ^÷W«c
Ÿ
]‡÷ ÌÚÃ ¨¯«„ÂÀ ¯«c ÷‡]ÓÕ ‡V«˜ ¨˙ÓŒ‡¤ ^Y·ÀcŸ
Æ^ÈÏŒ‡Õ ·UO˙œ È˙œpX
À ÂŸ ¨^ÈÏŒÚÀ ‡À ÈUÈ÷œ Ô«Ó‰⁄ ˙È÷œ
]‡÷^ Æ˙W›ËO Ô«kzœ È˙œlÀÙœ˙»Ÿ ¨˙WËŒÚ⁄
Ÿ ÏŸ È‰œzŸ È˙œlÀ‰œzŸ
Æ^ÈŒ aYJ
À ÏÚÃ ¯÷»È
Ã ¯ÈgœkÃ ¨^ÈÈŒÚÕ aŸ ÷T ˙UÈ÷œ ¯KÈzœ
»Æ¯ÈaœkÃ ˜Ècœ ˆÃ ¨„ÈÏ«Ó
œ ÏÏ«Á
Õ ÓŸ ¨¯Èaœ÷ŸÓÃ ÷‡]ÏŸ ‰ÏŒÚ⁄ ˙Ã È˙œÎY
À aœ
‡«˙Æ÷‡] ÌÈÓœ◊À·Ÿkœ ^ÏŸ ÁK d
À ÂŸ ¨÷‡] ÈÏœ ÚÃ Ú⁄ Ã ˙Ÿ È˙œÎY
À ·œ·»Ÿ
œ ◊œ ‡À ·UÚ¤ ÈŒ
Æ^ÈÏŒ‡Õ ‚]Ú⁄ ˙Ã È÷œÙŸÃ Èkœ ¨^ÈÏŒÚÀ ÈÁÈ

סגלתו :עם ישראל ,שהוא אוצרו של ה' .וצניף מלוכה :דברי ישעיהו על ירושלים ]סב ,ג[" :והיית עטרת תפארת
ביד ה' וצניף מלוכה בכף אלהיך"" .צניף מלוכה" הוא תכשיט לראש המלך .עמוסים :עם ישראל ]ראה עמ' .[218
מאשר :בגלל .פארו עלי ופארי עליו :לא רק האדם מתעטר בתפילין ]המכונים כאן "פאר" ,על פי דרשת התלמוד
הבבלי ,מועד קטן טו ע"א ,שיסודה בדברי יחזקאל כד ,יז[ אלא גם ה' .בתפילין של ישראל נזכר ה' ובתפילין של ה'
נאמרים דברי שבח על העם ]בבלי ברכות ו ע"א[ .צח ואדם :תיאור הדוד האהוב בשיר השירים ה,י .ללבושו אדם
באדום ,בגדו אדום מדם ,כמי שדרך ענבים בגת .ה"פורה" הוא
וכו' :תיאור ישעיהו ]סג ,א-ג[ את ה' :בשובו מנקמה ֱ
מן הכלים של הגת .קשר תפלין וכו' :על פי התלמוד הבבלי ]ברכות ז ע"א[ הראה ה' למשה ,הוא הענו ]במדבר יב ,ג:
"והאיש משה ענו מאד"[ ,את הקשר שבאחורי התפילין של ראש .תמונת ה' :כאמור במשה" :ותמונת ה' יביט"
]במדבר יב ,ח[ .ענוים :בני ישראל הצנועים .יושב תהלות :כינוי לה' ,מי שישראל מהללים אותו ]תהלים כב ,ד[.
ראש דברך וכו' :שניים מכינויו של ה' :הראשון ]"ראש דברך אמת"[ לקוח מתהלים קיט ,קס והשני ]"קורא מראש דור
ודור"[ הוא על פי ישעיה מא ,ד .עם דורשך דרש :דרוש את שלומו של עם ישראל ,המחפש ומבקש את קרבת ה'.
שית :שים .תכון קטרת :תתקבל כקרבן הקטורת .תיקר :תהיה יקרה ,נכבדת .רש :עני ,אביון .כך מכנה המשורר
את עצמו ואת יצירתו :השפה ענייה מכדי להגיע באמצעותה לתיאור אמיתי של המציאות האלהית .כשיר יושר על
קרבניך :כשירת הלויים במקדש .לראש משביר :ה' הזן והמכלכל את העולם כולו .מחולל ומוליד צדיק כביר :כולם
תאריו של ה' :בורא ,יוצר ,ישר וצודק ,רב כח .ובברכתי וכו' :כתגובה על ברכתי .כבשמים ראש :כבשמים הטובים
ביותר ]שמות ל ,כג[ .כי נפשי תערג אליך :הפייטן מסיים את שירו בחזרה על המשפט שפתח בו את הפיוט.
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ÆÂ˙Â‡ ¯‚ÂÒÂ ¯ÊÂÁ ÔÂ¯‡ ‰ ˙‡ Á˙ Ù˘ ÈÓ
 יא,א כט-דברי הימים

¨„«‰‰ÃÂŸ ÁˆÃpÕ ‰ÃÂŸ ˙W‡ŒÙŸzœ‰ÃÂŸ ‰T»·bŸ ‰ÃÂŸ ‰lH
À bŸ ‰Ã ‰Â‰È ^ÏŸ
ÆıW‡À·»À ÌÈœ ÓÃgÀaÃ Ï›Î Èkœ
Æ÷‡]ÏŸ Ï›ÎÏŸ ‡rÕÃ ˙Ÿnœ‰ÃÂŸ ‰ÎÀÏÀÓŸnÃ‰Ã ‰Â‰È ^ÏŸ

 ב,תהלים קו

Æ«˙lÀ‰œzŸ ÏkÀ ÚÈÃÓœ÷ŸÈÃ ¨‰Â‰È ˙«¯»·bŸ ÏlÕÓÃÈŸ ÈÓœ
∫ÌÂ‚¯˙

ÌÂ˙È ˘È„˜

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È

Æ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ÷cK
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ÏcÃ bÃ ˙ŸÈœ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

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

_ÈÏœÓŸÈÃ ÂŸ ¨d˙»ÚY
Õ Îœ ‡T·Ÿ Ècœ ‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ
ÆdÁÈ
Õ ÷œÓŸ ·VJÈÂœ dJY
Õ t‹ ÁÓÃˆŸÈÃ ÂŸ d˙»Î
Õ ÏŸÓÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

˙È· ÏÎ ÈÈÁ·Â ÌÎÈÓÈ·Â ÌÎÈÈÁ·

Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘

˙ÈaÕ ÏÎÀcŸ ÈiÕ ÁÃ·»Ÿ Ô«ÎÈÓ«È
Õ ·»Ÿ Ô«ÎÈiÕ ÁÃaŸ
¨·ÈXJ ÔÓÃÊŸ ·»œ ‡ÏÀ‚À Ú⁄ aÃ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ
ÌÏÃÚÀ ÏŸ _U·ÀÓŸ ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ‡‰ÕÈŸ ÆÔÓÕ‡À
Æ‡iÀ ÓÃÏŸÚÀ ÈÓÕÏŸÚÀ Ï»Ÿ
ÌÓ«¯
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ¯‡ÃtÀ˙ŸÈœ ÂŸ ÁaÃzÃ÷ŸÈœ ÂŸ _UaÀ˙ŸÈœ
ÏlÀ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‰lŒÚÃ ˙ŸÈœ ÂŸ ¯cÀ ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‡rÕÃ ˙ŸÈœ ÂŸ
Æ‡»‰ _ÈXaŸ ‡÷ER
À cŸ dÓÕ÷Ÿ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

¨·Â¯˜ ÔÓÊ·Â ‰¯‰Ó· Ï‡¯˘È
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â
ÌÏÂÚÏ ¨Í¯Â·Ó ÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ È‰È ÆÔÓ‡¸
Æ˛ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ
ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ

∫‰·Â˘ ˙·˘·¸ ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ

∫‰·Â˘ ˙·˘·¸

‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀ ÔÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ

ÔÊÁÂ Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰
Ï‰˜
ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜
ÌÈÏ·‡‰

ÌÈÏ·‡Â Ï‰˜

ÌÈÏ·‡‰

Ï‰˜
ÌÈÏ·‡‰

 מודגש כי אין מי שיכול לומר את,' שניסה לתאר את ה, אחרי פיוט: מי ימלל.218 ' עמ, נתבאר לעיל:'לך ה' וכו
.כל גבורות ה' ותהילתו

.205 ' ראה עמ:קדיש יתום
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˜Ï‰
ÌÈÏ·‡‰

˜Ï‰
ÌÈÏ·‡‰

˜Ï‰

˛‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ ‡lÀÚÕ ÏŸ

˛˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ

‡˙ÀÓÀÁ¤Œ ÂŸ ‡˙ÀÁÀaŸ÷Ÿz‹ ‡˙TÈ
À ÷œÂŸ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ ÔTÈÓœ‡⁄cÃ

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

ÆÔÓÕ‡À

¸‡Æ˛ÔÓ

‡iÀ ÓÃ÷Ÿ ÔÓœ ‡aU
À ‡ÓÀÏÀ÷Ÿ ‡‰ÕÈŸ
Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ ÌÈ·«Ë
œ ÌÈiœ ÁÃÂŸ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ

ÌÈÓ˘‰ ÔÓ ·¯ ÌÂÏ˘ È‰È
ÆÔÓ‡ Â¯Ó‡Â

ÆÔÓÕ‡À

¸‡Æ˛ÔÓ

Ì«Ï÷À ‰◊Œ›Ú
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ

¸·˘·˙ ˘∫‰·Â

Ï‡¯˘È ÏÎ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÌÈ·ÂË ÌÈÈÁÂ

¨Ï‡T
¯«Õ ◊ŸÈœ ÏkÀ ÏÚÃ ÂŸ »ÈÏÕÚÀ Ì«Ï÷À ‰◊ŒÚ⁄ ÈÃ ‡»‰ ¨ÂÈÓ
À ÓŸaœ ˛Ì«ÏgÀ‰Ã

ÆÔÓÕ‡À

˜˙·˘‰ ÌÂÈÏ ¯Â·Èˆ· ˘Â„È
·Â‡ ‰ÂˆÓ ¯· ÔÂ‚Î ÚÂ¯‡ ‡˙ÂÂˆ· ‚Â‚ÁÏ È„Î ‰ÏÈÙ˙‰ ¯Á‡Ï ÌÈÒÎ˙Ó ÌÈÏÏÙ˙Ó‰˘ ÌÂ˜Ó
∫Ì¯ ÏÂ˜· ¯ÓÂ‡ ¯Â·Èˆ‰ ÔÓ „Á‡Â ˛ÌÈ·Ú ıÈÓ Â‡¸ ÔÈÈ ÌÏÂÎÏ ÌÈ‚ÊÂÓ ¨¯Â·Èˆ· ˘„˜Ï È„Î

קידוש בציבור ליום השבת :החובה להצהיר על קדושת יום השבת בשילוב ברכה על היין נזכרת
כבר בתלמוד הבבלי ]פסחים קו ע"א[ ,והיא מתקיימת הן בליל שבת והן בבוקר ,לאחר התפילה
]ויש הנוהגים לקדש גם בסעודה השלישית[ .עיקר הקידוש הוא ברכת "בורא פרי הגפן" ,אך מאז
ימי הביניים נוספו לפניה קטעי מקרא שונים העוסקים ביום השבת .במקורות קרוי קידוש הבוקר
בשם "קידושא רבה" ,הקידוש הגדול ,ונראה שיש להבין שם זה כלשון סגי נהור :קידוש זה הוא
קידוש קצר ביחס לקידוש של ליל שבת ,וכדי לא להפחית בכבודו קראו לו "הגדול" .גם כאשר נערך
קידוש בבית הכנסת ,נהוג שכל משפחה עורכת לאחר מכן קידוש בביתה שלה.
יין ]או מיץ ענבים[ :מצד ההלכה ניתן לקדש בשבת בבוקר גם על משקה חריף אחר ,כגון קוניאק
או ויסקי ,ובמקרה זה משתנה הברכה ]ל"שהכל נהיה בדברו"[ .כדי שקידוש זה יוציא את המשתתפים
בו ידי חובה ,הוא צריך להיעשות "במקום סעודה" ,ועל כן נהוג לאכול באותה הזדמנות מאכל
כלשהו שמברכים עליו "המוציא לחם מן הארץ" או "בורא מיני מזונות".
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יז- טז,שמות לא

¨˙aÀgÃ‰Ã ˙‡Œ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÈÕ ·Ÿ

∫ÌÏ«Ú
À ˙ÈXaŸ Ì˙]I
À ÏŸ ˙aÀgÃ‰Ã ˙‡Œ ˙«◊Ú⁄ ÏÃ
¨ÌÏÀ›ÚÏŸ ‡È‰œ ˙«‡ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÈÕ aŸ ÔÈ·»Õ ÈÈœaÕ

»¯ÓŸ ÷ÀÂŸ

ÌÈÓÃgÀ‰Ã ˙‡Œ ‰Â‰È ‰◊ÀÚÀ ÌÈÓœÈÀ ˙÷Œ÷Õ Èkœ
∫÷ÙÃpÀ iœ ÂÃ ˙·Ã÷À ÈÚÈœ·œgŸ‰Ã Ì«i·»Ã ¨ıW‡À‰À ˙‡ŒÂŸ
יא- ח,שמות כ

ÏkÀ ˙ÈÀ◊œÚÀ ÂŸ „·›Ú⁄ zÃ ÌÈÓœÈÀ ˙÷Œ÷Õ ∫«÷cK
Ÿ ÏŸ ˙aÀgÃ‰Ã Ì«È ˙‡Œ ¯«ÎÊÀ

‰zÀ‡Ã ‰Î‡
À ÏÀÓŸ ÏÎÀ ‰◊ŒÚ⁄ ˙Ã ‡¿ ¨^È‰¿
Œ ‡¤ ‰Â‰ÈÏÃ ˙aÀ÷Ã ÈÚÈœ·œgŸ‰Ã Ì«ÈÂŸ ∫^zŒÎ‡
Ÿ ÏÃÓŸ
ÌÈÓœÈÀ ˙÷Œ÷Õ Èkœ ∫^ÈWÚÀ ÷Ÿaœ ¯÷Œ‡⁄ ^Y‚Õ ÂŸ ^zŒÓŸ‰Œ·»Ÿ ^˙ŸÓÀ‡⁄ÂÃ ^cŸ ·ŸÚÃ ^zŒ·»œ ^Ÿ ·»œ
Ì«iaÃ ÁÃ iÀ ÂÃ ¨ÌaÀ ¯÷Œ‡⁄ ÏkÀ ˙‡ŒÂŸ ÌiÀ ‰Ã ˙‡Œ ¨ıW‡À‰À ˙‡ŒÂŸ ÌÈÓÃgÀ‰Ã ˙‡Œ ‰Â‰È ‰◊ÀÚÀ
∫»‰÷ÕcK
Ÿ ÈŸ ÂÃ ˙aÀgÃ‰Ã Ì«È ˙‡Œ ‰Â‰È _UaÕ ÔkÕ ÏÚÃ ¨ÈÚÈœ·œgŸ‰Ã
ÔÀ aU
À ÂŸ ÔT
À ÓÀ ÈX·ŸÒÀ
˛ÔÓ‡¸

ÆÔÙŒbÀ ‰Ã ÈXtŸ ‡V«a ¨ÌÏ«Ú
À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
ÆÔÈÈ‰ ÔÓ ÌÈ˙Â ˘Â

 לשון הזמנה לנוכחים להקשיב.[ מורינו ורבותינו ]בתרגום מארמית, מוכנים ומסכימים, סבורים:∞ סברי מרנן ורבנן
. לענות אחריה "אמן" ולצאת כך ידי חובתם,לברכה

278

˙·˘Ï ‰ÁÓ

˙·˘Ï ‰ÁÓ
279

˙·˘Ï ‰ÁÓ

תפילת מנחה לשבת :על תפילת מנחה בכלל ראה הדיון בראש תפילת מנחה לערב שבת
]עמ'  .[2תפילת מנחה של שבת מתייחדת מזו של ימות החול על ידי הוספת קריאה בתורה
וקטעי תפילה ומזמורים אחדים ,וכן ,כמובן ,על ידי אמירת תפילת העמידה של שבת] .להלן
נעיר רק על השינויים שבין מנחה של חול לזו של שבת [.באשר לזמנה של תפילת מנחה בשבת
קיימים שני מנהגים עיקריים" :מנחה גדולה" שזמנה לאחר חצות היום ,בשעות הצהריים ]השעה
המדויקת נקבעת על פי לוח השנה ואורך היום המשתנה[ ,ו"מנחה קטנה" המתקיימת אחר
הצהריים ,בערך בשעה שבה מדליקים נרות בערב שבת באותו שבוע.
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Æ˛ ±≤≠π ßÓÚ ¨ÏÈÚÏ¸ ˙Â·¯˜‰ ¯„Ò ˙‡ ‰ÁÓ ˙ÏÈÙ˙ ÈÙÏ ˘ÁÏ· ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â‰ ˘È
∫ Ô ‡ Î ‰ ÏÈ Á ˙ Ó ¯ Â· È ˆ· ‰ Á Ó ˙Ï È Ù ˙

 ה,תהלים פד
 טו,תהלים קמד
תהלים קמה

∫‰ÏÀqŒ ^»ÏÏŸ‰ÃÈŸ „«Ú ¨^˙È
Œ ·Õ È·Õ÷«È
Ÿ
ÌÚÀ ‰À ÈV÷Ÿ‡Ã ¨«l ‰ÎÀkÀ÷Œ ÌÚÀ ‰À ÈV÷Ÿ‡Ã

ÈV÷Ÿ‡Ã

„Â@
œ ÏŸ ‰lÀ‰œzŸ ∫ÂÈ‰¿
À ‡¤ ‰Â‰È÷Œ

∫„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ^ÓŸ÷œ ‰ÎY
À ·À‡⁄ÂÃ _ÏŒnŒ‰Ã È‰«Ï
Ã ‡¤ ^ÓŸÓ«¯
œ ‡⁄
∫„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ^ÓŸ÷œ ‰ÏÀÏŸ‰Ã‡⁄ÂÃ ¨jÀÎY
Œ ·À‡⁄ Ì«È ÏÎÀaŸ
∫¯MÁÕ ÔÈ‡Õ «˙lH
À ‚Ÿ ÏœÂŸ ¨„‡
› ÓŸ ÏlÀ‰‹Ó»Ÿ ‰Â‰È Ï«„bÀ
∫»„Èbœ ÈÃ ^È˙]»·
Œ ‚»Ÿ ¨^È◊ŒÚ⁄ ÓÃ ÁaÃ÷ÃÈŸ ¯«„ÏŸ ¯«c
∫‰ÁÈ
À ◊œ‡À ^È˙Œ‡
› ÏŸÙŸœ ÈV·D
Ÿ ÂŸ ¨^C«‰ „«·kŸ ¯A‰⁄
∫‰pW
À tŸÒÃ‡⁄ ^˙Ÿl»„
À ‚»Ÿ ¨»¯Ó‡
Õ ›È ^È˙Œ›‡Y« Ê»ÊÚ¤ ÂŒ
∫»pU
Õ ÈŸ ^˙JE
Ÿ ˆœÂŸ ¨»ÚÈaœÈÃ ^·»Ë
Ÿ ·U ¯ÎŒÊÕ
∫„ÒŒÁÀ Ï@‚»Ÿ ÌÈœ tÃ‡Ã _W‡Œ ¨‰Â‰È Ì»ÁUÂŸ Ô»pÁÃ
∫ÂÈ◊ÀÚ⁄ ÓÃ ÏkÀ ÏÚÃ ÂÈÓÀÁU
⁄ ÂŸ ¨Ï›kÏÃ ‰Â‰È ·«Ë
∫‰Î»ÎY
À ·ÀÈŸ ^ÈCÈÒœÁ⁄ÂÃ ¨^È◊ŒÚ⁄ ÓÃ ÏkÀ ‰Â‰È ^»„«È
∫»¯aA
Õ ÈŸ ^˙T»·
Ÿ ‚»Ÿ ¨»¯Ó‡
Õ ›È ^˙»Î
Ÿ ÏŸÓÃ „«·kŸ
∫«˙»ÎÏŸÓÃ ¯A‰⁄ „«·Î»Ÿ ¨ÂÈ˙]»·
À bŸ Ì@‡À‰À ÈÕ ·ŸÏœ ÚÈD«‰
Ã
ÏŸ
∫¯IÂÀ ¯«c ÏÎÀaŸ ^zŸÏŸ÷ÃÓŸÓ»Œ ¨ÌÈÓœÏÀ›Ú ÏkÀ ˙»ÎÏŸÓÃ ^˙»Î
Ÿ ÏŸÓÃ
∫ÌÈÙ»Ù
œ kŸ‰Ã ÏÎÀÏŸ ÛL«ÊÂŸ ¨ÌÈÏœÙŸp›‰Ã ÏÎÀÏŸ ‰Â‰È _Ó«ÕÒ

 לדיון וביאור. קריאת סדר הקרבנות במנחה לשבת זהה למה שנהוג במנחה לימות החול:סדר הקרבנות
. ואילך9 'ראה עמ
.150 ' עמ, לדיון וביאור ראה לעיל. אמירת מזמור זה בראש תפילת מנחה נוהגת גם בימות החול:אשרי
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∫«zÚœ aŸ ÌÏÀÎŸ‡À ˙‡Œ Ì‰ŒÏÀ Ô˙«
Õ ‰zÀ‡ÃÂŸ ¨»¯aÕ◊ÃÈŸ ^ÈÏŒ‡Õ Ï›Î ÈÈÕÚÕ
∫Ô«ˆT ÈÁÃ ÏÎÀÏŸ ÚÈÃaœ◊ŸÓ»Ã ¨^CÈÀ ˙‡Œ ÁÃ˙«Õt
∫ÂÈ◊ÀÚ⁄ ÓÃ ÏÎÀaŸ „ÈÒœÁÀÂŸ ¨ÂÈÎT
À cŸ ÏÎÀaŸ ‰Â‰È ˜Ècœ ˆÃ
∫˙ÓŒ‡¤·Œ »‰‡TO
‹ Èœ ¯÷Œ‡⁄ Ï›ÎÏŸ ¨ÂÈ‡YS
À ÏÎÀÏŸ ‰Â‰È ·«¯J
∫ÌÚÈÕ÷«È
œ ÂŸ ÚÓÃ÷ŸÈœ Ì˙ÀÚÀ ÂŸ ÷Ã ˙‡ŒÂŸ ¨‰◊ŒÚ⁄ ÈÃ ÂÈ‡V
À ÈŸ Ô«ˆY
∫„ÈÓœ÷ŸÈÃ ÌÈÚœ÷Y
÷À ‰À ÏkÀ ˙‡ÕÂŸ ¨ÂÈ·À‰⁄›‡ ÏkÀ ˙‡Œ ‰Â‰È ¯Ó«Õ
ÔÊÁ

∫„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ «÷EJ Ì÷Õ ¯◊ÀaÀ ÏkÀ _V·ÈÀÂœ Ètœ ¯aA
Œ ÈŸ ‰Â‰È ˙lÃ‰œzŸ

∫dÈ»Ï
À ÏŸ‰Ã ÌÏ«Ú
À „ÚÃ ÂŸ ‰zÀÚÃ ÓÕ dÈÀ _V·ÀŸ »ÁŸÃ ‡⁄ÂÃ
»Æ‰Â‰È Ì‡‹Ÿ ¨·SÚ⁄ ÈÃ aŸ Ú÷ÃÙŒ È·Õ÷ÀÏ
Ÿ Ï‡«b
»·‡ Õ Ô«iˆœÏŸ
À

תהלים קטו ,יח

ישעיה נט ,כ-כא

»ÈzœÓŸ◊Ã ¯÷Œ‡⁄ ÈU·E
¯»À ^ÈÏŒÚÀ ¯÷Œ‡⁄ ÈÁ
‡«˙œ ¨‰Â‰È ¯ÓÃ‡À ¨Ì
À È˙ÈX
œ aŸ ˙‡›Ê Èœ ‡⁄ÂÃ

∞ ובא לציון גואל וכו' :הגאולה מובטחת גם לחוטאים שבעם ישראל ,אם ישובו מדרכם הרעה .בריתי :הבטחת
ה' בשעת כריתת ברית.

ובא לציון :טכסט זה ,שאינו מצוי בתפילת מנחה של חול ,מורכב מפסוקי מקרא ומקטעי תפילה והוא
נאמר גם בשחרית של ימות החול וכן בערבית למוצאי שבת ]עמ'  .[404אמירתו במנחה של שבת
מתועדת כבר בתקופת הגאונים .הקטע מורכב ביותר ,אך ניתן להבחין בו בכמה חלקים] :א[ פסוקי
נחמה וגאולה מדברי הנביא ישעיהו; ]ב[ פסוקי הקדוּשה ]"קדוש קדוש קדוש" ו"ברוך כבוד ה' ממקומו"[
בצד תרגומם הארמי; ]ג[ לקט פסוקים ,משולבים בקטעי תפילה ,המדגישים את חשיבות התורה ומבקשים
את רחמי ה' ,את הגנתו וכן שכר טוב לעתיד לבוא .קטע ארוך ומורכב זה שימש בימים קדומים ]אולי
אף בשלהי תקופת חז"ל ]תלמוד בבלי ,סוטה מט ע"א[[ כמעין תפילת סיום למעמד של דרשה ולימוד
תורה בציבור ,או למעמד פומבי שבמסגרתו קראו בספרי נביאים וכתובים .הדרשה בציבור בתקופות
הקדומות נהגה להסתיים בדברי נחמה והבטחות משיחיות ]השווה גם דיוננו בקדיש ]עמ'  [[205ותפילת
"ובא לציון" תואמת בתכניה ובלשונותיה מעמד מעין זה .היא כוללת גם תרגום ארמי של פסוקי מקרא
מרכזיים ,למען מי שלא שלט בשפה העברית .יתכן שבימי הגאונים נהג הציבור לשמוע דברי תורה לפני
תפילת מנחה של שבת  -או שנהג לקרוא בצוותא בספרי נביאים וכתובים  -ובעקבות זאת נאמרה
תפילת "ובא לציון" .עם הזמן נעלם המנהג לקיים שיעור פומבי או לקרוא בנביאים וכתובים לפני מנחה
של שבת ,אך התפילה עצמה נותרה על מקומה.
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¨‰Â‰È ¯ÓÃ‡À ¨^ÚY
⁄ ÊÃ ÚUÊŒ ÈtœÓ»œ ^ÚY
⁄ ÊÃ ÈtœÓ»œ ^ÈtœÓœ »÷»ÓÈÀ ‡¿ ¨^ÈÙœaŸ
ÆÌÏ«Ú
À „ÚÃ ÂŸ ‰zÀÚÃ ÓÕ
∫Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙«l‰œzŸ ·÷«È
Õ ÷«„J ‰zÀ‡ÃÂŸ
∫¯ÓÃ‡ÀÂŸ ‰ÊŒ Ï‡Œ ‰ÊŒ ‡TJÂŸ

תהלים כב ,ד
ישעיה ו ,ג

Æ«„«·kŸ ıW‡À‰À ÏÎÀ ‡¿ÓŸ ¨˙«‡·ÀˆŸ ‰Â‰È ÷«„J ÷«„J ÷«„J
∫ÔÈXÓŸ‡ÀÂŸ ÔÈcÕ ÔÓœ ÔÈcÕ ÔÈÏœaK
Ÿ Ó»Ÿ

תרגום יונתן לישעיה ,שם

¯«¨dzÕÈŸÎœ÷Ÿ ˙ÈaÕ ‰‡ÀlÀÚœ ‡Ó
À ÓŸ ÈÓÕ÷Ÿaœ ÷ÈcK
œ
·»¨dzY
Õ bŸ „·«Ú
Ã ‡ÚY
À ‡Ã ÏÚÃ ÷ÈcK
œ
»¨‡iÀ ÓÃÏŸÚÀ ÈÓÕÏŸÚÀ Ï
Ÿ ÌÏÃÚÀ ÏŸ ÷ÈcK
œ
ÆdVJÈŸ ÂÈÊœ ‡ÚY
À ‡Ã ÏÎÀ ‡ÈÀ ÏŸÓÃ ¨˙«‡·ÀˆŸ ‰Â‰È

ÆÏ«„bÀ ÷ÚU
¯»Ã Ï«˜ ÈUÁ⁄‡Ã ÚÓÃ÷Ÿ‡ŒÂÀ ¨Á
Ã Èœ ‡ÕrÀzœÂÃ

יחזקאל ג ,יב

Æ«Ó«˜nŸÓœ ‰Â‰È „«·kŸ _»¯aÀ
»÷¨ÔÈXÓŸ‡ÀÂŸ ÔÈÁœaŸ÷ÃÓŸcœ ‡Èbœ ÒÃ ÚÈÃÊœ ÏJ ÈU˙ŸaÃ ˙ÈÚœ ÓÀ
¯»Ÿ ¨‡Á
À Èœ ˙ŸÏÃËÀ»Ÿ
ÆdzÕÈŸÎœ÷Ÿ ˙ÈaÕ ¯˙Ã‡⁄ÓÕ ‰Â‰ÈA ‡TJÈŸ _ÈXaŸ

תרגום יונתן
ליחזקאל ,שם

יושב תהלות ישראל :מי שישראל מהללים אותו .זה אל זה :השרפים שבהיכל השמיימי .צבאות :אלהי צבא
השמים וצבא הארץ ,היקום כולו .קול רעש גדול :קול החיות והאופנים שבמרכבת האל.

ואתה קדוש וכו' :כאן מתחילה אמירת פסוקי הקדוּשה ]עליה ראה עמ'  [190בלוויית תרגום שלהם
לארמית וכמה משפטי קישור .אין בידינו הסבר מספק לאמירת פסוקים אלה בתוך תפילת "ובא לציון".
קדושה זו קרויה במקורות "קדושה דסידרא" ,היינו הקדושה הנאמרת במסגרת דרשה.
ומקבלין דין וכו' :זה התרגום הארמי ,המיוחס לתנא יונתן בן עוזיאל ,לפסוק שמספר ישעיהו .התרגום
איננו מילולי והוא מרחיב את דברי הנביא ,כשהוא מקנה לכל אחת משלוש המילים "קדוש" משמעות
שונה .בתרגום חוזר לעברית אלו הם דברי התרגום" :ומקבלים ]המלאכים רשות[ זה מזה ,ואומרים:
קדוש בשמי מרום העליון בית שכינתו ,קדוש על הארץ מעשה גבורתו ,קדוש לעולם ולעולמי עולמים,
ה' צבאות ,מלאה כל הארץ זיו כבודו".
ונטלתני רוחא וכו' :וזה פירוש הדברים בתרגום חוזר לעברית" :ותשאני רוח ואשמע אחרי קול רטט
גדול שמשבחים ואומרים :ברוך כבוד ה' ממקום בית שכינתו".
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שמות טו ,יח

Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏÀ›ÚÏŸ _¿ÓŸÈœ ‰Â‰È
Æ‡iÀ ÓÃÏŸÚÀ ÈÓÕÏŸÚÀ Ï»Ÿ ÌÏÃÚÀ ÏŸ Ì‡J
Õ d˙»Î
Õ ÏŸÓÃ ‰Â‰È

תרגום אונקלוס לשמות ,שם

¨»È˙Õ·›‡⁄ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ÂŸ ˜ÁÀˆŸÈœ Ì‰T
¿À ·Ÿ‡Ã È‰
Õ ‡¤ ‰Â‰È

דברי הימים-א כט ,יח

Æ^ÈÏŒ‡Õ Ì·À·ÀÏŸ ÔÎÕ‰ÀÂŸ ¨^nŒÚÃ ··ÃÏŸ ˙«·÷ŸÁŸÓÃ ¯ˆŒÈÕ ÏŸ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ˙‡›Ê ‰TÓŸ÷À
«t‡Ã ·È÷œ‰ÀÏŸ ‰aY
À ‰œÂŸ ¨˙ÈÁœ÷ŸÈÃ ‡¿ÂŸ Ô«ÚÀ ¯tÕÎÃÈŸ Ì»ÁU ‡»‰ÂŸ

תהלים עח ,לח

Æ«˙ÓÀÁ⁄ ÏkÀ ¯ÈÚœ ÈÀ ‡¿ÂŸ
תהלים פו ,ה

Æ^È‡YS
Œ ÏÎÀÏŸ „ÒŒÁŒ ·UÂŸ ¨ÁlÀÒÃÂŸ ·«Ë ÈI
À ‡⁄ ‰zÀ‡Ã Èkœ
˙«Æ˙ÓŒ‡¤ ^˙T
Ÿ
ÂŸ ÌÏ«Ú
À ÏŸ ˜CˆŒ ^˙JE
Ÿ ˆœ

תהלים קיט ,קמב

ÆÌCM ÈÓÈÕÓœ »È˙Õ·›‡⁄ÏÃ zÀÚŸ aÃ÷Ÿœ ¯÷Œ‡⁄ ¨Ì‰T
À ·Ÿ‡ÃÏŸ „ÒŒÁŒ ¨·SÚ⁄ ÈÃÏŸ ˙ÓŒ‡¤ ÔzÕzœ

מיכה ז ,כ

÷»Æ‰ÏÀÒŒ »˙ÕÚ
À ÈŸ Ï‡Õ‰À ¨»ÏÀ ÒÓÀÚ⁄ ÈÃ Ì«È Ì«È ÈI
À ‡⁄ _»¯aÀ

תהלים סח ,כ

¿Æ‰ÏÀÒŒ ·SÚ⁄ ÈÃ È‰
Õ ‡¤ »ÏÀ ·bÀ ◊ŸÓœ ¨»nÀÚœ ˙«‡·ÀˆŸ ‰Â‰È

תהלים מו ,ח

Æ_aÀ ÁÃËÕa› Ì@‡À ÈV÷Ÿ‡Ã ¨˙«‡·ÀˆŸ ‰Â‰È

תהלים פד ,יג

Æ»‡YJ
Õ Ì«È·Ÿ »Õ Ú⁄ ÈÃ _ÏŒnŒ‰Ã ¨‰ÚÈÀ÷«‰
œ ‰Â‰È

תהלים כ ,י

¨ÌÈÚ«z
œ ‰Ã ÔÓœ »ÏÈÀcœ ·Ÿ‰œÂŸ ¨«„«·ÎŸÏœ »‡T
¿À aŸ÷Œ »È‰
Õ ‡¤ ‡»‰ _»¯aÀ
˙«Æ»Î
Õ aŸ ÚËÃÀ ÌÏ«Ú
À ÈiÕ ÁÃÂŸ ¨˙ÓŒ‡¤ ˙U«z »ÏÀ Ô˙ÃÀ ÂŸ
«˙‡Y
À Èœ ÂŸ «˙·À‰⁄‡Ã »aÕÏœaŸ Ì◊ÕÈÀ ÂŸ ¨«˙T«˙aŸ »aÕÏœ ÁzÃÙŸÈœ ‡»‰
שמרה זאת לעולם וכו' :זכור לנצח את זכותם של אבות האומה ]"אבותינו"[ ,וכך תמלא את מחשבותיהם ותקוותיהם
של בני ישראל .והרבה להשיב אפו :מרבה לשכך את כעסו .יעיר :יעורר ,ישלח .יעמס לנו :ישפיע עלינו ]טובות
וברכות[ .משגב :מחסה ומגן .התועים :עובדי עבודה זרה ,אומות העולם.

ה' מלכותה וכו' :זה התרגום הארמי לפסוק ,המיוחס לאונקלוס ,בן המאה הראשונה .פירוש הדברים
בתרגום חוזר לעברית" :ה' ,מלכותו ניצבת לעולם ולעולמי עולמים".
ברוך הוא אלהינו וכו' :דברי שבח לתורה ולעם הנבחר ,כפי שמתאים שייאמרו בסיום דרשה או בסיום
לימוד כתבי הקודש בציבור .חלק מנוסח התפילה הזו ]"ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו"[
מופיע גם בברכה הנאמרת לאחר קריאת התורה ]עמ'  ,[221ויש בזה עדות נוספת לקשרה של תפילת
"ובא לציון" אל מעמד של עיסוק ציבורי בתנ"ך.
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¨ÌÏÕ÷À ··ÀÏÕaŸ «„·ŸÚÀ Ï»
Ÿ ««ˆY ˙«◊Ú⁄ ÏÃÂŸ
Æ‰ÏÀ‰ÀaŒÏÃ „ÏÕÕ ‡¿ÂŸ ˜ÈXÏÀ Ú‚ÈÃœ ‡¿ ÔÚÃ ÓÃÏŸ
¨»È˙«·
Õ ‡⁄ È‰¿‡
Õ ÂÕ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ¨^ÈŒ ÙÀlŸÓœ Ô«ˆT È‰œÈŸ
¨‰fŒ ‰Ã ÌÏ«Ú
À aÀ ^ÈwŒÁ‹ ¯›Ó÷Ÿpœ ÷Œ
‰ÎT
À ·»Ÿ ‰·«Ë
À ÷UÈœ ÂŸ ‰‡Y
Œ œ ÂŸ ‰ÈŒ ÁŸœ ÂŸ ‰kŒÊŸ œ ÂŸ
Æ‡aÀ‰Ã ÌÏ«Ú
À ‰À ÈiÕ ÁÃÏ»Ÿ ÁÈÃ÷œnÀ‰Ã ˙«ÓÈŸ ÈÕ ÷ŸÏœ
 יג,תהלים ל
 ז,ירמיה יז
 ד,ישעיה כו
 יא,תהלים ט
 כא,ישעיה מב

ÆjC«‡
À
ÌÏ«Ú
À ÏŸ È‰¿
Ã ‡¤ ‰Â‰È ¨Ì›cÈœ ‡¿ÂŸ „«·ÎÀ ^YnŒÊÃ ÈŸ ÔÚÃ ÓÃÏŸ
Æ«ÁËÃ·ŸÓœ ‰Â‰È ‰ÈÀ ‰ÀÂŸ ¨‰Â‰ÈaÃ ÁËÃ·ŸÈœ ¯÷Œ‡⁄ ¯·ŒbŒ ‰Ã _»¯aÀ
ÆÌÈÓœÏ«Ú
À ¯»ˆ ‰Â‰È dÈÀ aŸ Èkœ ¨„ÚÃ ÈBÚ⁄ ‰Â‰È·Ã »ÁËŸaœ
Æ‰Â‰È ¨^È÷YI
Œ zÀ·ŸÊÃ ÚÀ ‡¿ Èkœ ¨^ÓŒ÷Ÿ ÈÚE«È
Õ ^·Ÿ »ÁËŸ·ŸÈœ ÂŸ

ÔÊÁ

Æ¯Ècœ ‡ŸÈÃ ÂŸ ‰T«z ÏÈcœ ‚Ÿ ÈÃ ¨«˜Eˆœ ÔÚÃ ÓÃÏŸ ıÙÕÁÀ ‰Â‰È
∫ÌÂ‚¯˙

˘È„˜ ÈˆÁ

ÆÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ ˘„˜˙ÈÂ Ï„‚˙È

Æ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ÷cK
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ÏcÃ bÃ ˙ŸÈœ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

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

_ÈÏœÓŸÈÃ ÂŸ ¨d˙»ÚY
Õ Îœ ‡T·Ÿ Ècœ ‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ
ÆdÁÈ
Õ ÷œÓŸ ·VJÈÂœ dJY
Õ t‹ ÁÓÃˆŸÈÃ ÂŸ d˙»Î
Õ ÏŸÓÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

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

˙ÈaÕ ÏÎÀcŸ ÈiÕ ÁÃ·»Ÿ Ô«ÎÈÓ«È
Õ ·»Ÿ Ô«ÎÈiÕ ÁÃaŸ
¨·ÈXJ ÔÓÃÊŸ ·»œ ‡ÏÀ‚À Ú⁄ aÃ ¨Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ

לשנים של
ָ : לשני.[ כג, עמלנו לא יהא לשוא ופרי מלאכתנו לא ירד לטמיון ]כלשון ישעיה סה:'לא ניגע לריק וכו
 ה' הוא ִמבטח: כי ביה ה' צור עולמים. השירה המהללת את ה' לא תיפסק: יזמרך כבוד ולא יֹדם.[]ימות המשיח
 להגדיל את ערך התורה, כדי להרבות בצדקתו של עם ישראל, ה' רוצה:' ה' חפץ למען צדקו וכו.ומחסה לעולם ועד
.ולהאדיר את שמה

.205 ' ראה עמ. חוליית מעבר אל קריאת התורה:חצי קדיש
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ÌÏÂÚÏ ¨Í¯Â·Ó ÏÂ„‚‰ ÂÓ˘ È‰È ÆÔÓ‡¸
Æ˛ÌÈÓÏÂÚ ÈÓÏÂÚÏÂ
ÌÓÂ¯˙ÈÂ ¯‡Ù˙ÈÂ Á·˙˘ÈÂ Í¯·˙È
ÏÏ‰˙ÈÂ ‰ÏÚ˙ÈÂ ¯„‰˙ÈÂ ‡˘˙ÈÂ
Æ‡Â‰ ÍÂ¯· ˘Â„˜‰ Ï˘ ÂÓ˘

ÌÏÃÚÀ ÏŸ _U·ÀÓŸ ‡aU
À dÓÕ÷Ÿ ‡‰ÕÈŸ ÆÔÓÕ‡À
Æ‡iÀ ÓÃÏŸÚÀ ÈÓÕÏŸÚÀ Ï»
Ÿ
ÌÓ«¯
Ã ˙ŸÈœ ÂŸ ¯‡ÃtÀ˙ŸÈœ ÂŸ ÁaÃzÃ÷ŸÈœ ÂŸ _UaÀ˙ŸÈœ
ÏlÀ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‰lŒÚÃ ˙ŸÈœ ÂŸ ¯cÀ ‰Ã˙ŸÈœ ÂŸ ‡rÕÃ ˙ŸÈœ ÂŸ
Æ‡»‰ _ÈXaŸ ‡÷ER
À cŸ dÓÕ÷Ÿ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

∫‰·Â˘ ˙·˘·¸ ˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏ

∫‰· Â˘ ˙·˘·¸

‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀ ÔÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ

˛˙ÂÎ¯·‰ ÏÎÓ ‰ÏÚÓÏÂ ‰ÏÚÓÏ

˛‡˙ÀÎY
À aœ ÏkÀÓœ ‡lÀÚÕ ÏŸ ‡lÀÚÕ ÏŸ

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

‡˙ÀÓÀÁ¤Œ ÂŸ ‡˙ÀÁÀaŸ÷Ÿz‹ ‡˙TÈ
À ÷œÂŸ
ÆÔÓÕ‡À »¯ÓŸ‡œÂŸ ¨‡ÓÀÏŸÚÀ aŸ ÔTÈÓœ‡⁄cÃ

Æ˛ÔÓ‡¸

ÆÔÓÕ‡À

 יד,תהלים סט

ÆÔ«ˆT ˙ÚÕ ¨‰Â‰È ¨^ÏŸ È˙œlÀÙœ˙Ÿ Èœ ‡⁄ÂÃ

ÔÊÁÂ Ï‰˜

ÔÊÁ

Ï‰˜
ÔÊÁ

Ï‰˜

ÔÊÁÂ Ï‰˜

Æ^ÚŒ ÷ŸÈœ ˙ÓŒ‡¤aŒ Èœ Õ Ú⁄ ¨^cŒ ÒŸÁÃ ·TaŸ ÌÈ‰¿
œ ‡¤
‰¯Â˙· ‰‡È¯˜‰
‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ ˙‡ˆÂ‰
Æ ˘ „ Â ˜ ‰ Ô Â ¯ ‡ ˙ ‡ Á ˙ Â Ù Ì È Ï Ï Ù ˙Ó ‰ Ô Ó „ Á ‡
 לה,במדבר י

∫‰÷Œ›Ó ¯Ó‡
Œ ›iÂÃ Ô]‡À‰À ÚÃ ›ÒŸ aœ È‰œÈŸ ÂÃ

‰„ÈÓÚ

Æ^ÈŒ tÀÓœ ^È‡ŒŸ ◊ÃÓŸ »Ò‹ÈÀ ÂŸ ^È·ŒÈŸ ›‡ »ˆÙ‹ÈÀ ÂŸ ‰Â‰È ‰Ó»˜
À

. בישועה אמיתית וקיימת: באמת ישעך. השעה הראויה והמתאימה לקבלת התפילה:עת רצון

∞

 אך טעמה אינו, אמירת פסוק זה בתפילת מנחה של שבת מוכרת כבר מספרות הגאונים:'ואני תפלתי וכו
 אחד ההסברים המקובלים יותר רואה בביטוי "עת רצון" רמז לשעת.ברור וניתנו לה הסברים שונים
.[ לו,א יח- על אליהו בהר הכרמל ]מלכים, למשל, כמסופר, שבה מתקבלות התפילות ביתר שאת,המנחה
 מנהג הקריאה בתורה במנחה של שבת ידוע כבר לתנאים ומיוחס על ידם לעזרא:הקריאה בתורה
 במנחה קוראים את פסוקי הפתיחה של הפרשה שתיקרא בשבת.[ בבא קמא פב ע"א,]תלמוד בבלי
הבאה ]ופסוקים אלה ייקראו גם בשחרית של ימים שני וחמישי באותו שבוע[ וכך נוצרת רציפות בלתי
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 ג,ישעיה ב

ÆÌÏÀœ÷»¯È
À Óœ ‰Â‰È ¯·E»
Ã ¨‰T«˙ ‡ˆÕzÕ Ô«ivœÓœ Èkœ
Æ«˙gHO
À aœ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ «nÚÃ ÏŸ ‰T«z Ô˙ÃpÀ ÷Œ _»¯aÀ

( ויקהל )רו ע"א,זוהר

‡‰ÕÈŸ Æ_T˙Ÿ‡ÃÂŸ _T˙Ÿkœ _ÈXaŸ ¨‡ÓÀÏŸÚÀ ‡VÓÀcŸ dÓÕ÷Ÿ _ÈXaŸ

‹ ¨ÌÏÃÚÀ ÏŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ _nÀÚÃ ÌÚœ _˙»ÚY
À
_÷ÀcO
Ÿ ÓÃ ˙È·ÕaŸ _nÀÚÃ ÏŸ ÈÊÕ Á⁄‡Ã _ÈÀÓœÈŸ ÔKYÙ»
_Ó@˜
À ﬂ ‡ÂÀ ÚU
⁄ ‡‰ÕÈŸ ÆÔÈÓœÁU
⁄ aŸ ‡À ˙«Ï
À ˆŸ ÏaK
Õ Ï»
Ÿ _T«‰Ÿ ·»hÓœ ‡À ÏÀ ÈÈ«Ë
Õ ÓŸ‡ÃÏ»Ÿ
¯ËÃŸ ÓœÏ»Ÿ ÈÏÃÚÀ ÌÁY
Ã ÓœÏŸ ‡iKÈ
À cœ ˆÃ «‚aŸ ‡@ÈNÙŸ ‡À ‡⁄ ÈÂÕ ‰¤ÏŒÂŸ »·ÈËœaŸ ÔÈiœ ÁÃ ÔÏÀ _ÈX«˙cŸ
¨‡lÀ›ÎÏŸ ÒY
Õ ÙÃÓ»Ÿ ‡lÀ›ÎÏŸ ÔÊÀ ‡»‰ zŸŸ ‡Ã ÆÏ‡T
Õ ◊ŸÈœ _nÀÚÃ ÏŸ ÈDÂŸ ÈÏœ Ècœ ÏkÀ ˙ÈÃ ÂŸ È˙œÈÀ
_ÏÈÀcœ ‡˙»Î
À ÏŸÓ»Ã ‡iÀ ÎÃÏŸÓÃ ÏÚÃ ËÈlœ÷ÃcŸ ‡»‰ zŸŸ ‡Ã ¨‡lÀ›k ÏÚÃ ËÈlœ÷Ã ‡»‰ zŸŸ ‡Ã
d˙ÕÈU«‡
Ÿ
¯KÈcœ ÈnÕwÃ Ó»œ dnK
Õ ‡EÈ
À ‚œ ÒÀcŸ ¨‡»‰ _ÈXaŸ ‡÷ERE
À
‡cÀ ·ŸÚÃ ‡À ‡⁄ Æ‡È‰œ
œ ÷À ‡¤ ÏÚÃ ‡ÏÀ ÆÔcÀ Úœ ÂŸ ÔcÀ Úœ ÏÎÀaŸ
‡lÀ‡Œ ¨‡À ÎÈŸÓœÒÀ ÔÈ‰œÏÀ‡¤ ¯aÃ ÏÚÃ ‡ÏÀÂŸ ‡À ˆÈŸÁT
¨Ë«÷O È‰«‡È
œ ·œ»Ÿ ¨Ë«÷O d˙ÕÈU«‡
Ÿ ÂŸ Ë«÷O ‡‰ÀÏÀ‡¤ ‡»‰cŸ ¨‡iÀ ÓÃ÷D
Ÿ ‡‰ÀÏ‡
À aÕ
‡TÈwœÈÃ ‡÷È
À cK
œ dÓÕ÷ŸÏœÂŸ ¨ıÈÁT
œ ‡À ‡⁄ daÕ

ÔÊÁ

ÆË«÷O» ÔÂÀ ·ŸËÀ „aÃÚŸ ÓŒÏŸ ‡bÕ ÒŸÓ»Ã

ÌÈÏœ÷Ÿ˙ÃÂŸ ‡˙ÀÈU«‡
Ÿ aŸ È‡œaÀÏœ ÁzÃÙŸ˙œcŸ _Ó@˜
À ﬂ ‡ÂÀ ÚU
⁄ ‡‰ÕÈŸ ÆÔÁÀaŸ÷Ÿz‹ ¯ÓÃ‡Õ ‡À ‡⁄
ÆÌÏÀ÷ŸÏœÂŸ ÔÈiœ ÁÃÏ»Ÿ ·ËÀÏŸ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ _nÀÚÃ ÏÎE
À ‡aÀÏœÂŸ È‡œaÀÏœcŸ ÔÈÏœ‡⁄÷ŸÓœ

, טכס הוצאת ספר התורה מארון הקודש והחזרתו אליו.פוסקת בין פרשה אחת לפרשה שבאה אחריה
וכן סדרי הקריאה בתורה במנחה של שבת דומים מאוד אל הטכסים והסדרים שבתפילת שחרית של
 גם מספר העולים לתורה. אלא שהם קצרים יחסית ומקושטים פחות,[ ואילך215 ' עמ,שבת ]לעיל
 להלן נעיר רק על ההבדלים.[ לוי וישראל,במנחה קטן מזה של שחרית ועומד על שלושה בלבד ]כהן
.החשובים שבין סדרי קריאת התורה של מנחה לאלה של שחרית
.216-215 ' לדיון ותרגום ראה עמ:בריך שמה
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∫¯ÓÂ‡Â ÂÈÓÈ „È· ¯ÙÒ‰ ˙‡ ÏËÂ ÔÊÁ‰ ÆÔÊÁÏ Â˙Â‡ ¯ÒÂÓÂ ‰¯Â˙ ¯ÙÒ ÂÓÓ ‡ÈˆÂÓ ÔÂ¯‡‰ ˙‡ Á˙Ù˘ ÈÓ
 ד,תהלים לד

ÆÂcÀ ÁŸÈÃ «Ó÷Ÿ ‰ÓÀÓ«¯
Ÿ »Ÿ Èzœ‡œ ‰Â‰ÈÏÃ »ÏcŸ bÃ

ÔÂ¯‡ ˙‡ Á˙Ù˘ ÈÓ ÍÏÂ‰ ÂÈ˙Â·˜Ú·˘Î ¨‰‡È¯˜‰ ÔÁÏÂ˘ Ï‡ ‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ ÌÚ „ÚÂˆ ÔÊÁ‰
∫Ï‰˜‰Â ÔÊÁ‰ ÌÈ¯ÓÂ‡ ‰ÎÈÏ‰‰ ˙Ú˘· Æ¯ÙÒÏ ÌÈ˜˘Â ÌÈÏÏÙ˙Ó‰˘ ‚Â‰Â ¨˘„Â˜‰
 יא,א כט-דברי הימים

¨„«‰‰ÃÂŸ ÁˆÃpÕ ‰ÃÂŸ ˙W‡ŒÙŸzœ‰ÃÂŸ ‰T»·bŸ ‰ÃÂŸ ‰lH
À bŸ ‰Ã ‰Â‰È ^ÏŸ

Æ÷‡]ÏŸ Ï›ÎÏŸ ‡rÕÃ ˙Ÿnœ‰ÃÂŸ ‰ÎÀÏÀÓŸnÃ‰Ã ‰Â‰È ^ÏŸ ¨ıW‡À·»À ÌÈœ ÓÃgÀaÃ Ï›Î Èkœ
 ה,תהלים צט

Õ ‡¤ ‰Â‰È »ÓÓ«¯
Ÿ
Æ‡»‰ ÷«„J ¨ÂÈÏÀ‚U
Ÿ ÌI‰⁄ÏÃ »ÂÁ⁄zÃ÷Ÿ‰œÂŸ »È‰¿

 ט,תהלים צט

Æ»È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È ÷«„J Èkœ ¨«÷EJ ¯‰ÃÏŸ »ÂÁ⁄zÃ÷Ÿ‰œÂŸ »È‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰È »ÓÓ«¯
Ÿ
∫ ‰ ‡È ¯ ˜‰ Ô Á Ï Â ˘ Ï ‡ Ô Ê Á ‰ Ú È‚ Ó ˘ Ì „ Â˜ ˘ Á Ï · Ì È ¯ Ó Â ‡Â Ì È Î È ˘ ÓÓ Â

»È˙«÷
Õ ÙŸÃ ÏÈvœÈÃ ÂŸ ¨ÌÈœ ˙ÈÀ‡Õ ˙ÈXaŸ ¯›kÊŸ Èœ ÂŸ ¨ÌÈÒ»Ó
œ Ú⁄ ÌÚÃ ÌÁU
Õ ÈŸ ‡»‰ ÌÈÓœÁU
⁄ ‰À ·‡Ã
˙ËÈ
Ã ÏÕÙŸÏœ »˙«‡
À ÔÁ
› ÈÀ ÂŸ ¨ÌÈ‡»◊
œ pŸ ‰Ã ÔÓœ ÚT‰À ¯ˆŒÈÕ aŸ ¯ÚÃ ‚Ÿ Èœ ÂŸ ¨˙«ÚT‰À ˙«ÚgÀ‰Ã ÔÓœ
ÆÌÈÓœÁU
⁄ ÂŸ ‰Ú»÷
À ÈŸ ‰·«Ë
À ‰cÀ ÓœaŸ »È˙«Ï
Õ ‡⁄÷ŸÓœ ‡lÕÓÈÃÂœ ¨ÌÈÓœÏ«Ú
À
‰¯ Â˙· ‰ ‡È¯ ˜‰Â ‰ ¯Â˙Ï ‰ÈÈ ÏÚ ‰
∫ Ê È ¯Î Ó È ‡· ‚ ‰ Â Ô Á Ï Â ˘‰ Ï Ú Â „ È ·˘ ¯ ÙÒ ‰ ˙ ‡ Á È Ó Ô Ê Á ‰

·«¯J ÔÓÃÊŸ aœ »ÈÏÕÚÀ «˙»ÎÏŸÓÃ ‰‡T
Œ ˙ÕÂŸ ‰ÏŒbÀ ˙œÂŸ
Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ ˙ÈaÕ «nÚÃ ˙ËÈ
Ã ÏÕÙ»Ÿ »˙ÕËÈ
À ÏÕtŸ ÔÁ
› ÈÀ ÂŸ
ÆÔÓÕ‡À ¯Ó‡
Ã ›ÂŸ ¨Ô«ˆTÏ»
Ÿ ÌÈÓœÁU
⁄ Ï»
Ÿ „ÒŒÁŒÏ»Ÿ ÔÁÕÏŸ
Õ ÏÕ ÏC›‚ »·‰À Ï›k‰Ã
Æ‰T«zÏÃ „«·ÎÀ »˙»Ÿ »È‰¿‡
ÆÔ‰Õ›k‰Ã ˛ÈÂÏÙ Ô· ÈÂÏÙ¸ „›ÓÚ⁄ ÈÃ Æ·UO Ô‰Õ›k

 שם היא חלק מטכס הגבהת ספר, תפילה זו מופיעה לראשונה בתקופת הגאונים:'ותגלה ותראה וכו
. כמבוא להזמנת הכהן לקריאת התורה היא משמשת בימינו גם בימות החול.התורה
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Æ«˙gHO
À aœ Ï‡T
Õ ◊ŸÈœ «nÚÃ ÏŸ ‰T«z Ô˙ÃpÀ ÷Œ _»¯aÀ
 ד,דברים ד

ÆÌ«i‰Ã ÌÎŒlŸk‹ ÌÈiœ ÁÃ ÌÎÈŒ‰¿
Õ ‡¤ ‰Â‰ÈaÃ ÌÈN·ÕcŸ ‰Ã ÌzŒ‡ÃÂŸ

Ï‰˜

¨‰¯Â˙‰ ¯ÙÒ ˙Â„È· ÂÈ„È È˙˘· ˜ÈÊÁÓ ¨ÔÁÏÂ˘‰ Ï‡ ‡· ‰¯Â˙Ï ˙ÂÏÚÏ ÌÈ‡Â¯˜‰ ÔÓ „Á‡ ÏÎ
∫¯ÓÂ‡Â Â· ‡Â¯˜Ï ÌÈ„ÓÂÚ˘ ‰¯Â˙· ÌÂ˜Ó‰ Ï‡ ËÈ·Ó

Æ_T·›ÓŸ‰Ã ‰Â‰È ˙‡Œ »ÎYaÀ
∫‰ÂÚ Ï‰˜‰Â

Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ _T·›ÓŸ‰Ã ‰Â‰È _»¯aÀ
∫¯ÓÂ‡ ‰ÏÂÚ‰Â

Æ„ÚŒ ÂÀ ÌÏ«Ú
À ÏŸ _T·›ÓŸ‰Ã ‰Â‰È _»¯aÀ
¨ÌÏ«Ú
À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰¿
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
Æ«˙T«z ˙‡Œ »ÏÀ Ô˙ÃÀ ÂŸ ÌÈnœÚÃ ‰À ÏkÀÓœ »aÀ ¯ÁÃaÀ ¯÷Œ‡⁄
Æ‰T«z‰Ã Ô˙«
Õ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
‡·‰ ÚÂ·˘‰ ˙˘¯ÙÓ ÚË˜ ˛‡¯˜Ó‰ ÈÓÚË·¸ ˙„ÁÂÈÓ ‰ÓÈÚ·Â Ì¯ ÏÂ˜· ‡¯Â˜ ‰¯Â˙· ‡¯Â˜‰
‰¯Â˙Ï ‰ÏÂÚ‰Â ¯ÙÒ‰ ˙‡ ÌÈÏÏÂ‚ ÌÈÈÒÓ ‡Â‰˘ ¯Á‡Ï Æ˛˘ÁÏ· ÂÓÚ ‡¯Â˜ ‰¯Â˙Ï ‰ÏÂÚ‰Â¸
∫Í¯·Ó

¨ÌÏ«Ú
À ‰À _ÏŒÓŒ »È‰¿
Õ ‡¤ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
Æ»Î«˙
Õ aŸ ÚËÃÀ ÌÏ«Ú
À ÈiÕ ÁÃÂŸ ˙ÓŒ‡¤ ˙U«z »ÏÀ Ô˙ÃÀ ¯÷Œ‡⁄
Æ‰T«z‰Ã Ô˙«
Õ ¨‰Â‰È ‰zÀ‡Ã _»¯aÀ
˙˘ÂÏ˘ ÔÈ· Ì˙˜ÂÏÁÎ ¨‰¯Â˙‰ ˙ÂÈ˘¯Ù Ú·¯‡Â ÌÈ˘ÈÓÁ Ï˘ ‰ÁÈ˙Ù‰ È˜ÂÒÙ ÌÈ‡·ÂÓ ÔÏ‰Ï
˙ÏÈÙ˙· ¢Í¯·˘ ÈÓ¢ ˙ÂÎ¯· ¯ÓÂÏ ÌÈ‚‰Â ÔÈ‡ ÏÏÎ Í¯„· Æ˛Ï‡¯˘ÈÂ ÈÂÏ ¨Ô‰Î¸ ‰¯Â˙Ï ÌÈÏÂÚ‰
ÆÔÎ ˙Â˘ÚÏ È‡˘¯ ˛≤≤± ßÓÚ ‰‡¯¸ ¢ÏÓÂ‚‰ ˙Î¯·¢ ˙‡ Í¯·Ï ˘˜·Ó˘ ÈÓ Ï·‡ ¨˙·˘ Ï˘ ‰ÁÓ
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