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  אלעזר בירבי קיליר' מבחר מפיוטי ר
  

‰�˘‰ ˘‡¯Ï ‡˙˘Â„˜Ó  
בדרך , המפייט תפילת עמידה של שבת או חג, קדושתא היא פיוט בעל חלקים אחדים

  כלל לתפילת שחרית

  הפיוט שלפנינו נפוץ במחזורי אשכנז

מחזור לימים הנוראים לפי מנהגי בני אשכנז לכל , גולדשמידט' הוא נדפס אצל ד

  71-65' עמ, ל"ירושלים תש, ראש השנה: אכרך , ענפיהם

לפיוטי הקילירי ) שטרם הופיעה(אליצור במהדורה חדשה ' הביאור כאן נכתב בידי ש

  לימים נוראים הנערכת בתמיכת הקרן הלאומית למדע

  
  ְּפֻקָּדה יֹום ִחיל ָאת  ]‡[

  ְלָסְקָדה ְלחּום ָּכל ְּבֵאיָמיו
  ִליקֹוָדה ֶּבֶרְך ּבֹו ָּגִׁשים
   מֹוְקָדה ְּכַעל ְלַיֵּׁשר ֵּדָעם

  
  ִנְׁשָּפט ֶּכֶסל ַיַחד ַהּיֹוֵצר  5

  ָיְׁשַּפט ְּבִפּלּוס ָוַדל ְוׁשֹוַע
  

  ]א[

  ).א, כא' בר(' פקד את שרה' וה': הפיוט נועד להעביר לפסוק הפותח את הקריאה בתורה

ת סמיכו(הוא ראש השנה , יום הזיכרון מעורר האימה: Ù ÌÂÈ ÏÈÁ˜„‰. הגיע, אתא: ‡˙ 1

): 317' עמ, מהדורת ליברמן(יג , והשווה תוספתא ראש השנה ב; )תיאור הפוכה

להמריץ : ÒÏ˜„‰. אדם, בשר: ÌÂÁÏ. בפחד שהוא מפיל: ·‡ÂÈÓÈ 2.   'פקדונות כזכרונות'

על פי (לשתק מפחד , להכביד: וניתן לבאר גם; על פי הארמית, לחזור לדרך הטובה

: ·¯Â˜ÈÏ Í„‰. ניגשים לתפילה: ‚˘ÌÈ 3).   כבד, 'אתיקר'ותרגומו , יד, איכה א', נשקד'

השווה משנה ראש ; לכוון ולישר את דעתם: „ÈÏ ÌÚ˘¯ 4.   ליקוד ולכרוע על ברכיהם

 דף, ג,  גראש השנהירושלמי והסברו ב', שופר של ראש השנה של יעל פשוט': ג, השנה ג

בלא ', ר כולו להכקרבן עולה המוקט: ÂÓ ÏÚÎ˜„‰. 'כדי שיפשטו לבם בתשובה': ד"ענח 

ומדרשו על , טו, על פי תהלים לג, ה"הקב: ‰ÏÒÎ „ÁÈ ¯ˆÂÈ 5.   ב, ועל פי ויקרא ו; שיור

... בראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו ': ב, ראש השנה במשנה ראש השנה א

במקום , הוא פנימיות האדם' כסל'ו. '"היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם"שנאמר 

ועשיר ורש : ÚÂ˘Â ...ËÙ˘È  6.  יין עם בריותיו ומעמידם למשפטמיד: �˘ËÙ. 'לב'

משלי (' פלס ומאזני משפט'מלשון : ·ÒÂÏÙ. יט, על פי איוב לד, נשקלים שניהם בשווה

  ).   יא, טז
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  ִמְׁשָּפט ַיֲעֶׂשה לֹא ֵזֶכר
   ַּבִּמְׁשָּפט ָּזֵכרִי ֶעְרּכֹו ִחין

   
  ָחַצב ִמְפָעל ָּכל ֶטֶרם

  ֻחַּצב צּור ֶׁשֶבתְּבַמֲח ָיַזם  10
  ַצבְחֶנ ַּבָּתֶוְך ָוֶקֶדם ְּכָאחֹור

   ַהַּמֲחָצב ָּכל ָעָליו ְלַיֵהב
  

  ֻּדָּׁשָנה ּכַֹח ַהּיֹוםְּכ ְמָנתֹו
  ָׁשָנה ְלִתְׁשִעים ְלַהֲחִניט ֵנֶצר

  ְלׁשֹוַׁשָּנה ֱהיֹותת אֹו ָמהְּיֻס  15
   ַהָּׁשָנה ְּברֹאׁש ְלָפָניו ֲעבֹור

  

7  ¯ÎÊ ...ËÙ˘Ó :פט כל הארץ לא יעשה משפטהשֹ'שאמר ,  של אברהם אבינוזכרו '

, אלבק-מהדורת תיאודור(ט , ומשמע הדברים על פי בראשית רבה מט, )כה, בראשית יח(

ואין לית אנת ... ואם דין תבקש אין עולם , אם עולם אתה מבקש אין דין'): 511' עמ

ÔÈÁ  8.   ')העולם עומדאין , ואם אין אתה מוותר מעט(מותרה ציבחד לית עלמא קאים 
ÂÎ¯Ú :512' שם עמ(י , השווה בראשית רבה מט; )של אברהם(תפילתו , סדר תחינתו :(

בשעה ) של אברהם(חן נתן בארוכות שפתיו , )ד, איוב מא" (ודבר גבורות וחין ערכו"'

 ביום בשופטו את בניו' יעלה לזיכרון לפני ה: ËÙ˘Ó· ¯ÎÊÈ. 'שביקש רחמים על סדומים

עלה , )'כל מפעל'(ה את העולם "הקב) 'חצב'(לפני שברא : ·Ì¯Ë ...ÀÁ«v  10-9 .הדין

ועל פי בראשית רבה ). א, על שום ישעיהו נא', צור חוצב'(במחשבתו לברוא את אברהם 

.   'האבות עלו במחשבה להבראות... דברים קדמו לבריית עולם ' ו'): 6' שם עמ(ד , א

12-11  ¯ÂÁ‡Î ...·ˆÁÓ‰ :כדי לתת , )'בתווך נחצב'(מד באמצע העולם ואברהם הוע

, )ה, והלשון על פי תהלים קלט', אחור וקדם'(עליו את משא הדורות שלפניו ושלאחריו 

ה את "למה ברא הקב'): 130' שם עמ(ו , השווה בראשית רבה יד. שיגן עליהם בזכותו

: Î·ˆÁÓ‰ Ï. לתת: ÈÏ‰·. 'כדי שיסבול דורות שלפניו ושלאחריו, אברהם באמצע דורות

ראש , ביום הזה: ÌÂÈ‰Î. שרה אשתו, חלקו: Â˙�Ó 13.   כל מעשה העולם שנחצב ונברא

טו שדרשוהו בכמה , השווה תהלים צב(שבה לכוחה ולנעוריה : ÁÎ „˘�‰. השנה

ועניינו על פי בראשית רבה ). אך בדרך כלל לא על שרה, מקומות על הולדה לעת זקנה

ללדת : �ˆ¯ ËÈ�Á‰Ï 14.   'בראש השנה נפקדה שרה ':והמקבילות, )845' שם עמ(א , עג

‡ÂÈ‰ ˙Â˙ . נקבעה שרה, סומנה: ÓÈÒ‰ 15.   יז, על שום בראשית יז: ÌÈÚ˘˙Ï ˘�‰. בן
‰�˘Â˘Ï : שגם הם ייפקדו , )א, על שום שיר השירים ב', שושנה'(להיות לסימן לישראל

ביאור , אה לעילר(ב , על פי משנה ראש השנה א: ‰˘�‰... Â·Ú¯  16   .בראש השנה

  ).5לטור 
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  םק יֹוחֹו ְּכסּוְּל ֻּפיָהֶחָרְּפ
  ָאיֹם ֵכס ְּפֵני ִציָגָתם

  ַהּיֹום ַיְרִחיׁשּו ִּדְבָבם קֹול
  ִפְדיֹום ִלְמצֹוא ְלָהִריַע רֹוְגִׁשים  20
  

  ְלִהָּפְקָדה ּהָּב ָעֶליָה ְׁשעּוִנים
  ְלָׁשְקָדה ְּדָלתֹות ְּבַלַהק ׁשֹוֲאִגים
  ֲעֵקָדה ֵׂשה ֶׁשןְּבֶד ְּתמּוִכים

    ִנְפָקָדה ּבֹו ֲאֶׁשר ֶּתֶׁשר             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

17 ‰ÈÁ¯Ù :ישראל, צאצאיה .ÂÒÏÙ : 6ביאור לטור , ראה לעיל(עמדו להישקל בדין .(

ÌÂÈ ˜ÂÁÎ :18.   כמנהג יום הדין Ì˙‚Èˆ :בעת עמידתם .ÌÂÈ‡ ÒÎ È�Ù :לפני כסא ה '

: Â˘ÈÁ¯È. תפילתם, דבריהם: „··Ì 19.    לשפטםהיושב, )ז, השווה חבקוק א', איום'(

להיפדות ולצאת : ÌÂÈ„Ù ‡ÂˆÓÏ. לתקוע בשופר: ÚÈ¯‰Ï. נקהלים: ¯ÌÈ˘‚Â 20.   ילחשו

ישראל נסמכים על : ˘ÈÏÚ ÌÈ�ÂÚ‰ 21.   מט, על פי במדבר ג' פדיום'והצורה ; זכאים בדין

מרימים קולם : ÌÈ‚‡Â˘˜‰Ï · 22.   להיפקד לטוב בזכותה: Ù‰Ï˜„‰ ·‰. זכותה של שרה

כשהם שוקדים על דלתות בית : „Ï ˙Â˙Ï˘˜„‰). כמו בקהל', בלהק'(בתפילה בציבור 

בזכותו : ·„˘Ú ‰˘ Ô˜„‰. סמוכים ובטוחים: ˙ÌÈÎÂÓ 23).   לד, השווה משלי ח(הכנסת 

כך ': וירא כגהשווה תנחומא (של יצחק שנעקד כשה ונחשב כאילו נשרף והפך לדשן 

 תהא נזכר להן עקדתו של יצחק ותחשב לפניך כאלו ... חוטאין כשיהיו בניו של יצחק

ה אתה אמרת את שלך "ל הקב"א, אפרו צבור על גבי המזבח ותסלח להן ותפדם מצרתן

 אלא אם ,ה" עתידין בניו של יצחק לחטוא לפני ואני דן אותם בר,ואומר אני את שלי

 24).   'ין לפני בשופרמבקשין שאחפש להן זכות ואזכור להן עקידת יצחק יהיו תוקע

 ¯˘˙ ...‰„˜Ù� :שקיבלה שרה כאשר ) 'תשר'(שהוא התשורה והמתנה , כינוי ליצחק

   .נפקדה
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]‡1[  
        ִּבְתרּוָעה ֲעלֹות ַבִּדין|  ַנֲעָלה  25

  ְלרֹוֲעָעה יָהֶרם ָּדיא ִעֵּג
  ְּכִריָעה ְּבֶבֶרְך ֲאַפֶּתּנּו ַּבּׁשֹוָפר
  רֹוֲעָעהֶאְת ֹוְּבַגּנ םיֵרִע ְּבָמִגַּנת

  
  ן אברהםמג >...רוך<ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  ]1א [

מגן 'קטע זה נועד להעביר משרשרת פסוקים שהייתה במקור אחרי הפיוט הקודם לברכת 

  .'אברהם

25 ÔÈ„· ‰ÏÚ� :ה נתרומם על ישראל בשבתו לדין"הקב .‰ÚÂ¯˙· ˙ÂÏÚ : ואנו מעלים

 רומז למדרש מעין אך אולי הוא; )ו, מז' השווה תה(ומרוממים אותו בהריענו בשופר 

 בשעה ,"בקול שופר' עלה אלהים בתרועה ה"'): תרעד' עמ(ג , ר כט"המובא בויק

 שישראל נוטלין כיון ו...דין הוא עולה ל  בראש השנהדיןהה יושב ועולה על כסא "שהקב

 26.   'כסא רחמיםעל  עומד מכסא הדין ויושב ,ה עושה"מה הקב... יהן ותוקעין ותשופר

‰È¯„ ÌÚ ‡È‚ : ויושביה) על פי היוונית', גיא'(את הארץ .‰ÚÚÂ¯Ï :להרעיד מאימת הדין ,

וייתכן שאת שני הטורים , דברי עם ישראל: ·˘Â�˙Ù‡ ¯ÙÂ 27.   או לרצץ ולהעניש בדין

 אפתנו –' ה נעלה בדין וכו"שעה שהקב: הקודמים יש להבין כמשפט זמן משועבד

', בכריעת ברך'כמו , יכות הפוכהסמ: ··¯ÚÈ¯Î Í‰. בתקיעת שופר) לרחם בעת הדין(

ברקע הטור כולו : ·ÌÈÚ¯ ˙�‚Ó 28.   ה"מעשה סמלי נוסף של פנייה לרצות את הקב

בהגנה : והכוונה אולי'; וגו' אכלו רעים... באתי לגני ': א, ש ה"עומד הפסוק בשה

: א"דף יח ע, ]ויהי ביום כלות[ר ה "השווה למשל פס', רעים'(המובטחת לישראל 

; )']ח, קכב' תה" [למען אחי ורעי"שנאמר , אילו ישראל שנקראו ריעים" ... עיםאכלו ר"'

ר "והשווה שמו, הסמוכה' מגן אברהם'כרמז לברכת , אך נראה יותר שהכוונה כאן לאבות

אתחבר אליו : ·‚�ÚÚÂ¯˙‡ Â‰. ' זה אברהם"ורע אביך ... "ה" זה הקדוש ב"רעך"': א, כז

ה מטייל עם הצדיקים "עתיד הקב': ג, חוקותי פרשה אספרא בהשווה (הוא גן עדן , בגנו

ר לפסוק "טז בשמו, ש ד"השווה לדרשת שה(או כינוי למקדש , )'בגן עדן לעתיד לבוא

  ).על השראת שכינה במשכן, ב"דף יז ע, ר שם"ובפס
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]·[  
  ְלַהְתִעיל ָחֵפץ ְּכזּו ַּתֲאַלת

  ְלהֹוִעיל ִלְּמָדם ְךרֹוֲע ַעּוׁש  30
  ַהּמֹוִעיל םֶקֶד ַהְרֵרי רֹן

  ְלַהְגִעיל מֹוֵקׁש ְבָגרֹון ְקרֹוא
  

  ַׁשְוָעה ְּבִניב ְלַהְקּפֹות ִצְדָקם
  ְלַׁשְּמָעה ָׁשִנים ְּבֶקֶרב ָּפֳעָלם

  
  

  

  ]ב[

ותהר רבקה ' לנכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו ה' ויעתר יצחק לה'הפיוט מעביר לפסוק 

  ).כא, כה' בר(' אשתו

29 ÂÊ ˙Ï‡˙ :ומדרשו באיכה רבה, סה, השווה איכה ג' תאלה'ל(אל ייסוריהם של ישר :

כינוי ' זו'ו'; הבא עליהם האלות הכתובות בתורה, תלה אותם ביסורים, "תאלתך להם"'

ה לרפא "כאשר חפץ הקב: ıÙÁÎ ÏÈÚ˙‰Ï). טז ועוד, על שום שמות טו, לישראל

על ,  לערוך תפילה:˘ÍÂ¯Ú ÚÂ 30).   יג ועוד, ירמיהו ל', אות תעלהרֻפ'לשון ', להתעיל'(

ד כלשון סידור "דף סו ע, ה, שנתבאר בירושלמי תעניות ג', ך שועךהיערֹ'יט , פי איוב לו

; כדי שיועילו לעצמם בתפילתם, ה את ישראל"לימד הקב: ÏÈÚÂ‰Ï Ì„ÓÏ. תפילה

כינוי ) טו, דברים לג(' הררי קדם': ‰Ô¯ ...ÏÈÚÂÓ  31.   יז, והלשון על פי ישעיהו מח

): 414' מהדורת פינקלשטיין עמ(השווה ספרי דברים שנג ; הים עם ההריםלאבות המזו

מלמד שאבות ואמהות קרוים הרים , "וממגד גבעות עולם... ומראש הררי קדם "'

רון 'ו. ')ו, שיר השירים ד" (אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה"שנאמר , וגבעות

שהכוונה כאן לא לתפילת ) הבאעל פי הטור (אך נראה , היא תפילת האבות' הררי קדם

וזכות זו תועיל , האבות על ישראל אלא להזכרת זכות האבות בעת תפילתם של ישראל

לקרוא ולהזכיר בעת התפילה את זכות האבות שנרמזה : ˜¯ÔÂ¯‚· ‡Â 32.   להם בדין

כדי לגעול ולסלק את : ÏÈÚ‚‰Ï ˘˜ÂÓ. א, והלשון על פי ישעיהו נח; בטור הקודם

: ÂÙ˜‰Ï˙ 33.   ים לישראל כמוקש או את יצרם הרע המכשיל אותםהחטאים העומד

' ויצף הברזל'ויסודו בתרגום יונתן ל, השורש שכיח בפיוטי הקילירי במשמע זה(לגלות 

על פי : ÌÏÚÙ ...‰ÚÓ˘Ï  34.   בתפילה: ˘È�· ‰ÚÂ·). 'וקפא ברזלא']: ו, ב ו-מלכים[

את מעשיהם הטובים של ישראל להודיע ולהשמיע : ומשמעו כאן כנראה, ב, חבקוק ג

להשמיע ולבחון ביום הדין את מעשיהם שעשו : או, ביום הדין, מדי שנה בשנה) 'פעלם'(

להשמיע את עת הרצון : ועניינו, ואולי הוא יורד אל הטור הבא. במשך כל ימות השנה

   .ויום הישועה
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  ְיׁשּוָעה ְויֹום ָרצֹון ֵעת  35
  ְׁשבּוָעה ּוְבִרית ֶקֶרן ְסִביַכת

  

  ִּתְׁשָעה חֹוָתמֹות ַׁשתיְּבִג נֹוְבִבים
  ִּתְׁשָעה ְוחֹוְתֵמיֶהם תתֹוָׁש ִמְסַּפר
  ִּתְׁשָעה ֵׁשמֹות ִּפּלּול ְלִמְנַין

  ִׁשְבָעה ָיְלָדה ֲעָקָרה ְּכִחְּנָנה  40
  

  ֶעֶׂשר ַמְלכּויֹות עֹז ַיֲאִמירּו
  ֶעֶׂשר ֻּבַחן ְלֵׁשם ְטבּועֹות

  ֶעֶׂשר קֹולֹות ִזְכרֹון חֹק
   ֶעֶׂשרְּב רֹוְּגִבי ְמָבֵרְך ֶכרֵז
  

  
  
  

35  ˙Ú ...‰ÚÂ˘È :ובדומה , ב, וראה מדרשו במדרש תהלים סט, ח, על פי ישעיהו מט
וכאן הכוונה לראש . 'בשעה שהציבור מתפללין, אימתי עת רצון': א"בבבלי ברכות ח ע

ואני "ב מהו דכתי': יב,  בברים רבהדראה . אולי משום שהוא ראש לימי התשובה, השנה
 שערי תפלה פעמים פתוחים פעמים נעולים ..., )יד, תהלים סט" (עת רצון' תפלתי לך ה

בזכות עקדת יצחק והקרבת האיל : Ô¯˜ ˙ÎÈ·Ò 36.  'אבל שערי תשובה לעולם פתוחים
' ואת השבועה שנשבע ה:  ÚÂ·˘ ˙È¯·Â‰).יג, בראשית כב(' נאחז בסבך בקרניו'ש

, לשון ניב שפתיים: �ÌÈ··Â 37.   ברית שכרת אתווה) שם טז(לאברהם בהר המוריה 
: Ú˘˙ ˙ÂÓ˙ÂÁ‰. בתפילתם' בשעה שהם ניגשים לפני ה: ·‚È˘˙. מדברים בתפילתם

והפייטן מסביר את דבריו בטור ; חתימותיהן של תשע הברכות שבמוסף של ראש השנה
לתפילה זו ) 'שתות'(מספר הברכות המהוות יסוד : ˙˘ÙÒÓ ...‰Ú¯  38:   הבא

, הדגשת החתימות אולי באה משום שענייני הברכות הם עשרה(תימותיהן הוא תשעה וח
).   ה, ראש השנה ד, ראה משנה; שכן בברכה אחת כלול עניין המלכויות בצד קדושת היום

40-39  ÔÈ�ÓÏ ...‰Ú·˘ ‰„ÏÈ :בתפילת ' תשע הברכות הן כנגד תשע האזכרות של שם ה
; )ה' פס(על שום תפילתה שם ' ה ילדה שבעהעקר'המכונה , )ט-א, א ב-שמואל(חנה 

 כנגד תשע  ...תשע של ראש השנה מניין':  ועודא"ע דף ח ,ג, ירושלמי ברכות דהשווה 
ישראל מזכירים עשרה : ·Â¯ÈÓ‡È ...¯˘Ú ÔÁ  42-41.   'אזכרות שכתוב בפרשת חנה

ונות כנגד עשרה ניסי) 'טבועות'(שנקבעו , )ו, משנה ראש השנה ד(פסוקי מלכויות 
ולא ' תֹוּיִכְלַמ'ורוב המקורות גורסים ). ג, משנה אבות ה(שנתנסה אברהם אבינו 

וכן נחקקו עשרה פסוקי זיכרונות ושופרות : ‚·Á ...¯˘Ú· Â¯È˜  44-43.   'תיֹוכּוְלַמ'
על ', גבירו'(כנגד יצחק שבירך את יעקב , )ראה משנה ראש השנה שם', קולות'ו' זכרון'(

ולא ).  ועוד1007' עמ, ו, השווה בראשית רבה פד(בעשר ברכות ) כט, שום בראשית כז
, הזיכרונות והשופרות לאירועי האבות, מצאתי מקור להקבלת מספר פסוקי המלכויות

  . ואפשר שזו דרשה שיצר כאן הפייטן
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  ַנֲהַרִים ֲאתּוי ַּבֲאהּוב ְוִיֶפן  45
  םִיֲאחֹוַר מֹור ְּבַהר ֶהָעקּוד

  ִׁשיַרִים ָלחֹן ֵיֶרא ִּדְׁשנֹו
  ְוָצֳהַרִים רּבֶֹק ָעָדיו ָּגִׁשים

  
  ֲעִתיָרה ִחֵּנן ֶפֶרק ְּבֶזה

  ֻהָּתָרה ַעד ֲאסּוָרה ְּבַעד  50
  ְכָּתָרהֻה ָאז ָאִסיר ֶאְנַקת

      ֶנְעָּתָרה ְּכמֹו ְלֵהָעְתָרה וֵאָלי
  
  

45  ÔÙÈÂ ...ÌÈ¯‰� :בנו האהוב של אברהם שבא , ה יפנה אל זכותו של יצחק"והקב
השווה בראשית (שנעקד בהר המורייה : ‡Â˜Ú‰ ...ÌÈ¯ÂÁ„  46.   מארם נהריים) 'אתוי'(

) ו, שיר השירים ד(' הר המור'ולזיהוי הר המורייה כ. וידיו ורגליו נקשרו לאחוריו) ב, כב
ה יראה את אפרו של יצחק "והקב: „˘�È Â¯‡ 47 .592' עמ, ז, ראה בראשית רבה נה

לרחם בזכותו על : ÌÈ¯È˘ ÔÁÏ). 23לטור ,  לעילראה במובא(כאילו נשחט והפך דשן 
הניגשים , ישראל', שיריים'תיאור ה: ÌÈ˘‚ ...ÌÈ¯‰ˆÂ  48.   הפלטה שנותרה מעם ישראל

, במועד זה: ·Ù ‰Ê¯˜ 49).   במוסף(ובצהריים ) בתפילת שחרית(בבוקר ' להתפלל לפני ה
·Ú„  50).   כא, הבראשית כ('' ויעתר יצחק לה'התחנן : È˙Ú Ô�Á¯‰. הוא ראש השנה

‰¯ÂÒ‡ :ואת "': 821' עמ, א, השווה בראשית רבה עא; )שם(' כי עקרה היא, 'בעד רבקה
ולפירוש זה '; אילו העקרות שהן אסורות בתוך בתיהם, )לד, תהלים סט" (אסיריו לא בזה

אפשר ) 'עד הותרה'(אך על פי ההמשך . 'אסירה': מתאים גם נוסח רבים מכתבי היד
על פי התפיסה העתיקה שרחמה של העקרה כאילו קשורה ', קשורה'גם כ' אסורה'לפרש 
, אנחתו ותפילתו של יצחק: ‡�˜˙ ‡ÈÒ¯ 51.   עד אשר נפקדה בבנים: Ú„ ‰˙¯‰. וסגורה

וראה מדרשו על יצחק בנספח א לפסיקתא דרב כהנא , כא, והלשון על פי תהלים קב
לשמוע אנקת "' שנא... ק בזכות יצח': 451' מהדורת מנדלבוים עמ, )וזאת הברכה(

אך כאן נראה , נדרש שם על תחיית המתים' לפתח בני תמותה'המשך הפסוק (' "אסיר
אך אולי מקור הדרשה בתהלים ; שהפייטן דורש את הדברים על פתיחת רחמה של רבקה

נתפרש ' הותר'וייתכן ש', הותר בני תמותה'ל' אנקת אסיר'שם סמוך הביטוי , יא, עט
, מוסב על תפילתו של יצחק: ‡Î‰ Ê˙¯‰). 50שבטור ' הותרה'ו כמ, כלשון התרה

שמות (' ה מתעטר בתפלתן של ישראל"שהקב, 'ה"שנתקבלה והייתה ככתר לראש הקב
ה נעתר "והקב: ‡Ú‰Ï ÂÈÏ˙¯‰ 52.   אך ראה עוד בביאור הטור הבא; )ד ועוד, רבה כא

ם שנעתרה תפילת כש: Ú� ÂÓÎ˙¯‰). ''ויעתר לו ה': כא, בראשית כה(לתפילת יצחק 
וברבים ', )ה(אלי להעתר': אבל בכתבי יד רבים הנוסח הוא). שם(רבקה שהתפללה עמו 

ועל פי נוסח זה מסב הפייטן את ', הכתרה'במקום ' אכתירה'מהמקורות גם בטור הקודם 
, )או עם ישראל שבהווה כולו(הדברים בסוף הקטע על הקהל הנוכח בבית הכנסת 

כדי , ה בתפילה כיצחק בשעתו"יכתיר את הקב) בשם הקהל כולואו החזן (המציין שהוא 
  .ה ייעתר לו כשם שנעתרה תפילתו של יצחק"שהקב
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]·1[            
  ִּבְתרּוָעה ֲעלֹות ְּבִדין|  ֶמֶלְך
  ְלרֹוֲעָעה ָּדֶריָה ִעם ֵּגיא

    ְּכִריָעה ְּבֶבֶרְך ֲאַפֶּתּנּו ְּבׁשֹוָפר  55
  ֶאְתרֹוֲעָעה ֹוּב ֶתִחי ְּבַטְלֵלי

    
  תיםהמ יהמח >...רוך<ב

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

קטע זה נועד להעביר משרשרת פסוקים שהייתה במקור אחרי הפיוט הקודם לברכת 
 באה משום הדרישה ההלכתית להזכיר טל 56בשורה ' טללי'הזכרת . 'מחיה המתים'

הקפידו הפייטנים לשלב , מכיוון שהפיוט החליף את נוסח הקבע: בברכה זו של העמידה
 1פיוטנו כמעט זהה לפיוט א. תיהם את תכני נוסח הקבע שהיו בגדר חובה הלכתיתביצירו

נקשרת ) 'מלך'(המילה הראשונה . וברובו הוא כבר נתבאר שם, )28-25שורות , לעיל(
משפטיך למלך תן וצדקתך לשלמה אלהים 'שהיה , חרון שלפניהבשרשור אל הפסוק הא

 נדיבי'כי הפסוק שלפניו היה ' נעלה'ב פתח 1בשעה שפיוט א, )א, עב' תה(' לבן מלך
  ).  י, מז' תה('  עם אלהי אברהם כי לאלהים מגני ארץ מאד נעלהנאספו עמים

53  ÍÏÓ ...‰ÚÂ¯˙· : ה "כאשר הקב): הפותח כאמור במילת שרשור שונה(משמע הטור
.   25טור , והשווה לעיל; הוא מתעלה בתרועתם של ישראל, יושב לדון את עולמו) 'מלך'(

56  ÈÏÏË· ...‰ÚÚÂ¯˙‡ : ה ולהתחבר אליו "אזכה להתרועע עם הקב) עם ישראל(ואני
): 45' עמ(ב "ע דף ט ,ב, ירושלמי ברכות ההשווה ; כאשר יחיה אותי בטללי תחייה

יחיו מתיך נבלתי יקומון הקיצו ורננו שוכני עפר " ,ומניין שאין המתים חיין אלא בטללים'
  . ')יט, כו' יש" (פילכי טל אורות טליך וארץ רפאים ת
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]‚[  
  ְנִׁשָּיה ְמצּוק חּוג ֶאֶבן

  ְׁשִאָּיה צּול ַרָּבה ְּתהֹום
  ְׁשִליִׁשָּיה ְיסֹוד רֹאׁש ְּבִפַּנת

  ִלְׁשִעָּיה ָּבּה ְׁשעֹון ֻׁשְּתתּו  60
  

  ּבֹוִנים ְמאּוַסת ׁשֶֹרׁש ִּגְבַעת
  ֲאָבִנים תֵמַאְרַּבַע ַהּיֹום ֻרְּבָעה

  ָּבִנים ַעל ָּכהַבְמ ְּדָמעֹות
  

  

  

  ]ג[

' ויזכר אלהים את רחל וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה': הפיוט מעביר אל הפסוק

  ).כב, בראשית ל(

57 ‚ÂÁ Ô·‡ : כב, ישעיהו מ', חוג הארץ'על שום ', חוג'(יסוד הארץ .(‰È˘� ˜ÂˆÓ : כינוי

).   יג, ים פחתהל(' ארץ נשיה'ו) ח, א ב-שמואל(' קי ארץמֻצ'על שום , נוסף ליסודות הארץ

58 ‰·¯ ÌÂ‰˙ :ז ועוד, ראה תהלים לו; מעמקי הים .‰È‡˘ ÏÂˆ :מצולות הים ההומות ;

המיית גלי הים ', שאון'כמו ' שאיה'ו, )כז, ישעיהו מד(' מר לצולה חרביהאֹ'מלשון ' צול'ו

פנת '(שהיא עיקרו , בעבור רחל אמנו: ˘�Ù· ...‰È˘ÈÏ˙  59).   ח, השווה תהלים סה(

יסוד '(של בית יעקב ) כב, תהלים קיח', ראש פנה'יכות הפוכה במקום סמ', ראש

רחל '): 823' עמ(ב , השווה בראשית רבה עא). הנבחר שבשלושת האבות', שלישיה

מה '): 354' מהדורת פינקלשטיין עמ(וראה גם ספרי דברים שיב '; היתה עקרו שלבית

והוא , נוסדו: ˘˙˙Â 60.   'םכך היה יעקב שלישי לאבות וקבל שכר כול, חבל זה משולש

יסודות הארץ ומעמקי הים נוסדו בעבור : ושיעור המחרוזת. נשוא המשפטים הקודמים

ה "כדי שהקב: ˘ÈÚ˘Ï ‰· ÔÂÚ‰. כלומר למען עם ישראל, עיקרו של בית יעקב, רחל

, סמיכות הפוכה: ‚·Ú˙ ˘¯˘ 61).   'לשעיה'(ישעה בזכות רחל לתפילתם של ישראל 

גבעות אלו 'ש, יסודן ושורשן של ארבע האימהות: ומשמעה', בעהשורש ג'במקום 

ÒÂ‡Ó˙ . והיא רחל אמנו, )ועוד] תתנב' מהדורת מרגליות עמ[, ו, ויקרא רבה לו(' אימהות
ÌÈ�Â· :והלשון על פי תהלים ; שהייתה מאוסה בעיני בוני בית יעקב כל עוד הייתה עקרה

הוא היום שבו נפקדה , בראש השנה, יוםנצטרפה רחל ה: ‡·�Ú·¯ ...ÌÈ‰  62.   כב, קיח

למניין , )'רחל... בראש השנה נפקדה ': והמקבילות, 845' עמ, א, ראה בראשית רבה עג(

', מארבע'ואולי צריך להיות ; שהן כאבני הבניין של עם ישראל, ארבע האימהות

ה על כינוי לרחל שכל עוד הייתה עקרה בכת: ÂÚÓ„ ...ÌÈ�· ÏÚ˙  63  . כבמקבילות רבות

, טו-יד, והלשון על פי האמור על רחל בירמיהו לא; )א, השווה בראשית ל(שאין לה בנים 

  ..אך בשינוי המשמע מבכי על גלות הבנים וסבלם לבכי על העדר בנים
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  ַהָּבִנים ֵאם ִמְנִעי ָקְׁשָבה
  

  ָחָלה אֶׁשּלֹ ְּכָבט ָהַאְדמֹון  65
  ְוִנְתַּבֲהָלה לֹו ַקְחָּתּהְל הָצָב

  ֹוֵחָלהּתַה ְּבַעד ַרִּבים תַלּוִפְּל
  ֻחָּלָלה ְולֹא ִמֵּזד ְּפדֹוָתּה

  
  תֳאָרחֹו יֶֹׁשר ָלּה ָזַכר

  ָאחֹות ֶבֶטןְּב ְלָהִמיר עֶֹבר  70
  ְלֵהָאחֹות ִזְכָרּה ַהּיֹום ִחְּׁשָבּה

  

מנעי ' כה אמר ה': על פי ירמיהו שם: ÌÈ�·‰ Ì‡ ÈÚ�Ó: שמעה את הבשורה: ˜˘·‰ 64

מרגע שנפקדה : 'אם הבנים'המובלט בכינוי , אך שוב בשינוי המשמע', וכו' קולך מבכי

, וללשון הכינוי השווה תהלים קיג; לא הייתה צריכה עוד לבכות, רחל וזכתה להיות אם

): 310' מהדורת מנדלבוים עמ(וראה מדרשו על רחל בפסיקתא דרב כהנא רני עקרה א , ט

 ,"אם הבנים שמחה" ;) לא, כטאשיתבר ("ורחל עקרה", זו רחל, "מושיבי עקרת הבית"'

כשראה : ÔÂÓ„‡‰ ...ÌÈ·¯ ˙ÏÏÙÂ  67-65   .') כד, להאשיתבר ("בני רחל יוסף ובנימן"

, )ח, השווה ישעיהו סו'; לא חלה'(שרחל לא ילדה ) כה, כה' על שום בר', האדמון'(עשו 

וכשרחל שמעה על כך , לקחתה לו לאישה) 'צבה'(חשב שיעקב יגרש את רחל ורצה 

השווה ; )כב, ל' י לבר"קטע זה מן הפיוט מצוטט בפירוש רש(נבהלה והרבתה להתפלל 

 "מקרב לי",  זה יעקב,) יט, נהליםתה('  וגו"פדה בשלום נפשי"': ב, בראשית רבה עג

,  שלא יאמר זו שילדה יטלינה וזו שלא ילדה לא יטלינה, שלא תקרב לי עצת הרשע,)שם(

';  בהרבה תפילות נפקדה רחל:אייבו' יודן בשם ר' ר ר דאמ,)שם ("כי ברבים היו עמדי"

והוא כנראה חידוש של , והרעיון שעשו עצמו חשב לקחת את רחל אינו מצוי במדרש

יו של כדי לפדותה מיד: ÊÓ ‰˙Â„Ù„ 68.   בתקוותה ללדת בנים: ·ÏÁÂ˙‰ „Ú‰. הקילירי

... ÎÊ¯  69.   עשוואכן תפילתה נתקבלה והיא לא חוללה בידי : ÏÏÁ ‡ÏÂ‰). 'דז'(עשו 
˙ÂÁ¯‡ :847' עמ, ד, השווה בראשית רבה עג; ה זכר לרחל את דרכיה הישרות"הקב :

' שתיקה ששתקה לאחותה, מה זכירה זכר לה, )כב, בראשית ל" (ויזכר אלהים את רחל"'

שהייתה (ה החליף את העוברים שברחמן של רחל "והקב: ‡Ú ...˙ÂÁ·¯  70.   'וכו

: 845' עמ, ו, השווה בראשית רבה עב; )שנשאה זכר ברחמה(ולאה ) מעוברת בנקבה

והשווה לתרגום המיוחס '; נעשת נקבה... ומתפילת רחל , עיקר ברייתה שלדינה זכר היה'

והוה יהיב יוסף במעהא , ואיתחלפו עובריא במעיהון': כא, ליונתן בן עוזיאל לבראשית ל

וניתן יוסף במעיה של , מעיהןוהתחלפו העוברים ב: כלומר(' דרחל ודינה במעהא דלאה

הוא הצורה הרווחת במקורות ארץ ' עובר'במקום ' רֶבעֹ'ו). רחל ודינה במעי לאה

ראה (בראש השנה , ה חישב היום"והקב: Á ...˙ÂÁ‡‰Ï˘·‰  71.   ישראליים עתיקים

  .   אל יתר האימהות עם פקידתה) 'להאחות'(להצטרף , את זכרה של רחל) 62טור , לעיל
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  ְלַהְנחֹות ִּביהֹוֵסף ִּדיָנה ִסּלּוף
  

  ֶהֱעִביר יֹוֵצר ְכִליִּכ ֶטַבע
  ְלַהְגִּבירּו יםִצֲעְלַה ֲחָיִלים ִנֵּסי

  ְּגִביר תַקְנֶא ְּכָסַכת ָיּה  75
  ִהְסִּביר ֶמָּנה ְׁשַנִים ַמּטֹות

  
  ֻנָּכָרה ְּבֶתֶחל ַּבִית ַּכֲעֶקֶרת
  ֻּבָּכָרה ְּבֶתֶכל ֵראִׁשית ְּכִבּכּור

  ְזִכיָרה ְּביֹום ֲעמֹדַת יָהֶּדְלַב
            ִנְזָּכָרה ְּכמֹו ָלמֹו ְלִהָּזֵכר  80
  
  
  
  
  
  

72  ÛÂÏÒ ...˙ÂÁ�‰Ï : דינה ביוסף במעי ) 'סילוף'(את החלפת ) 'להנחות'(לבצע

) מינם(ה החליף את טבעם "והקב: ‰Ú·Ë ...¯È·Ú  73).   70טור , ראה לעיל(אמותיהם 

' עמ, ו, השווה בראשית רבה עב; י שהוא מכיןכיוצר חרס המשנה את הכל, של העוברים

הכיוצר הזה לא אוכל "ד "הה, אף היושבת על המשבר יכול הוא להשתנות': 845-844

: ÈÒ� ...¯È·‚‰ÏÂ  74.   ד, וראה גם ירמיהו יח'; )ו, ירמיהו יח(' לעשות לכם בית ישראל

: ‚·È ...¯È‰  75 ).  'נסי חיילים'(ועל ידי כך הגדיל והעצים את הנסים שעשה בכוחו 

ראה ' גביר'ולכינוי ', אנקת גביר'(את תפילת יעקב ) 'יה'(ה "הקב) 'כסכת'(כאשר שמע 

והוציא ממנה , )'הסביר'(נתן לרחל סבר ותקווה : ‰ÂËÓ ...¯È·Ò˙  76).   44טור , לעיל

כאישה עקרה הספונה בביתה בבושת פנים : È· ˙¯˜ÚÎ˙ 77.   יוסף ובנימין, שני שבטים

.   הייתה כנכרייה ובזויה בפי כול: �Î¯‰. בתחילה: ·˙ÏÁ). 62לטור ,  במובא לעילהשווה(

78  ¯ÂÎ·Î ...‰¯Î· : זכתה רחל , עם לידת יוסף, )לשון כילוי וסיום', בתכל'(ואילו לבסוף

, א ה-השווה דברי הימים; זכה בחלק בכורה, יוסף, בעיקר כאשר בנה(לבכורה וליתרון 

).   יט ועוד, השווה שמות כג(' ראשית ביכור'במקום , ות הפוכהסמיכ' ביכור ראשית'ו). א

79 ‰È„·Ï :הם עם ישראל, צאצאיה, לענפיה .„ÓÚ˙ :פנייה אל , ייתכן לפרשו כלשון נוכח

ומוסב על זכותה של רחל שתעמוד , ואפשר לפרשו גם כנסתרת, ה לעזור לישראל"הקב

לזכור את ישראל : �ÎÊ‰Ï ...‰¯ÎÊ¯  80.   ראש השנה, ביום הזיכרון: ·ÈÎÊ ÌÂÈ¯‰. לבניה

  .ה זכר את רחל ופקדה בבנים"כשם שהקב
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‰�˘‰ ˘‡¯Ï ˜ÂÏÈÒÓ  
וקרא זה אל זה ואמר 'לפסוק , סילוק הוא החלק שבקדושתא המעביר לתחילת הקדושה

  'קדוש קדוש קדוש

שקטעי ' את חיל'הוא חלק מהקדושתא , הנפוץ במחזורי אשכנז, הסילוק שלפנינו

  ו קודםהפתיחה שלה הובא

  71-65' עמ, שם, נדפס אצל גולדשמידט

לפיוטי הקילירי ) שטרם הופיעה(אליצור במהדורה חדשה ' הביאור כאן נכתב בידי ש

  לימים נוראים הנערכת בתמיכת הקרן הלאומית למדע

  

  ֶאֶרץ ַיֲעִמיד ְּבִמְׁשָּפט ֶמֶלְך             
  ץָהָאֶר ָּכל ַעל ֶעְליֹון

  ָהָאֶרץ ָּכל ְוֵיְדעּו ַיִּכירּוְו
  ָאֶרץ ְוׁשֹוְכֵני ֵתֵבל יֹוְׁשֵבי ָּכל

  ָהָאֶרץ ְקֵצה ְוַעד ָהָאֶרץ ִמְּקֵצה  5
  ָהָאֶרץ ְקצֹות ּבֹוֵראא הּו ִּכי  

  ָּבָאֶרץ ּוְצָדָקה ִמְׁשָּפט עֹוֶׂשה
  ָהָאֶרץ ִּתְׁשקֹט ַלִּמְׁשָּפט ְּבקּומֹו

  ֶאֶרץ ַעְנֵוי ָּכל ְלהֹוִׁשיַע
  ֶאֶרץ ְפֵטיֹוׁש ַּכּתֹהּו ַלֲעׂשֹות  10

  ָהָאֶרץ ַּכְנפֹות ְּבַאְרַּבע ֶלֱאחֹז  
   ֶאֶרץ ִרְׁשֵעי ָּכל ְלַנֵער
  ּוָבָאֶרץ ַּבָּׁשַמִים ָּׁשַמעִי ְוקֹול

  ָהָאֶרץ ְּבָכל ִׁשְמָך ַאִּדיר ָמה
  ָהָאֶרץ ָּכל ַעל ֹוּוְבָמְלכ  15
  

  

  
1  ÍÏÓ ...ı¯‡ :ביום הדין, ה"קבה, ומוסב כאן על משפטו של מלך העולם, ד, משלי כט   .
2 ÏÎ ÏÚ ÔÂÈÏÚ ı¯‡‰ :3.   ט, צז; יט, תהלים פג ı¯‡‰ ÏÎ ÂÚ„ÈÂ :מו, א יז-לשון שמואל   .
4  ÏÎ ...ı¯‡ :5.   ג, ישעיהו יח  ‰ˆ˜Ó ...ı¯‡‰ ‰ˆ˜ „ÚÂ :6.   ח ועוד, דברים יג ‡Â‰ :

, כג, על פי ירמיהו ט: ·‡¯ÂÚ ...ı˘‰  7.   כח, ישעיהו מ: ·ı¯‡‰ ˙Âˆ˜ ‡¯Â. ה"הקב
. י, על פי תהלים עו: ·˜ËÙ˘ÓÏ ÂÓÂ 8).   טו, לג; ה, והשווה שם כג(' חסד'בהשמטת 

ı¯‡‰ Ë˜˘˙ :9.   השווה שם ט  ÚÈ˘Â‰Ï ...ı¯‡ :10.   על פי המשך הכתוב שם י 
 ˙Â˘ÚÏ ...ı¯‡ :12-11.   כג, על פי ישעיהו מ  ÊÁ‡Ï ...ı¯‡ ÈÚ˘¯ :יג, על פי איוב לח   .

14  ‰Ó ...ı¯‡‰ : 15.   י; ב, חתהלים  ÂÎÏÓ·Â ...ı¯‡‰ :ג, השווה תהלים מז   .  
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  ָאֶרץָה ַּתְחִּתּיֹות ָיִריעּו             
  ָהָאֶרץ ְוָתֵגל ַהָּׁשַמִים ִיְׂשְמחּו
  ָלָאֶרץ ִמַּמַעל ַּבָּׁשַמִים ַוֲאֶׁשר
  ָלָאֶרץ ִמַּתַחת ַּבַּמִים ַוֲאֶׁשר

  ץֶרְּבֶע ֶרֶנן ִיְפְצחּו זָאְו  20
  ָהָאֶרץ ָכל ְמלֹא ְּכבֹודֹו  

  ָהָאֶרץ ָּתֵגל ָמַלְך ְיָי
  ֶעֶרץ ׁשֹוְפרֹות ְיַׁשֵּלׁש ּוְבֵכן

  ָהָאֶרץ יֹוְׁשֵבי חֹוֵרי ְוַיְפִחיד
  ָהָאֶרץ ַמְמְלכֹות ִּכֵּסא ְוַיֲהפְֹך  25

  ָּבָאֶרץ ְבַאּפֹו ְנָׁשָמה ֲאֶׁשר ָּכל ְויֹאְמרּו  
  ָהָאֶרץ ְּבָכל ִׁשְמָך ַאִּדיר ָמה

  ץָהָאֶר ָּכל ׂשֹוׂשְמ ִויכֹוֵנן
  ֶאֶרץ ְיֵׁשֵני לָּכִויעֹוֵרר

  ָהָאֶרץ ִמְּכַנף ְזִמירֹות ְוַיֲענּו  30
  ץָהָאֶר ָּכל ַליָי ִׁשירּו  

  

  

  

  

  

16 ÂÚÈ¯È  ...ı¯‡ :17.   כג, על פי ישעיהו מד  ÂÁÓ˘È ...ı¯‡‰ :דברי ; יא, תהלים צו
ושם הוא , ג,  שמות כעל פי: ÌÈÓ˘· ¯˘‡Â ...ı¯‡Ï ˙Á˙Ó  19-18.   לא, א טז-הימים

ואילו , )ז, ה; יח, ובדומה גם בדברים ד(' לא תעשה לך פסל וכל תמונה'מעניין הציווי 
. רינה: ¯�Ô 20.   'כאן משמש הלשון לתיאור כל מלוא העולם המריע ושמח במלכות ה

ı¯Ú· : 21).   כינוי פייטני נפוץ(בשמיים  Â„Â·Î ...ı¯‡‰ :22.   ג, על פי ישעיהו ו  ÈÈ. ..
ı¯‡‰ :23.   א, תהלים צז ˘Ï˘È Ê‡Â ˙Â¯ÙÂ˘ :ה בשלושה "ובעת הגאולה יתקע הקב

, להלן(ויחיה את המתים ) כמפורש בטור הבא(ובהם יפחיד את אומות העולם , שופרות
לכנס , ובפיוטים קיליריים אחרים לראש השנה נזכר תפקידו של השופר השלישי). 29טור 

 25.   גדולי, חשובי: È¯ÂÁ 24.   מן השמיים: ı¯Ú). יג, על פי ישעיהו כז(את הגלויות 
ÍÙ‰ÈÂ  ...˙ÂÎÏÓÓ :26.   כב, על פי חגי ב  Â¯Ó‡ÈÂ ...ÂÙ‡· : השווה לנוסח הקבע לקראת

אלהי ישראל ' ויאמר כל אשר נשמה באפו ה': סיום ברכת קדושת היום בראש השנה
על , ויבנה את ירושלים: ‡¯Ô�ÂÎÈÂ ...‰ı  28.   י, תהלים ח: ‰‡¯Ó ...ı‰  27.  'וכו' מלך

. יחיה את המתים: ‡¯ÂÚÈÂ ...ı¯¯  29.   ט, ראה שם' ויכונן'וללשון , ג, פי תהלים מח
ונושא הטור הוא , וישירו: Â�ÚÈÂ 30.   ב, למתים השווה דניאל יב' ישיני ארץ'ולכינוי 

והנושא הוא הזמירות , ויעלו: אך במקבילות רבות; אפוא המתים שיקומו לתחייה
  .     א, תהלים צו: ‰‡¯Â¯È˘  ...ı 31. טז, על פי ישעיהו כד:  ı¯‡‰ Û�ÎÓ ˙Â¯ÈÓÊ.בהמשךש
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  ַלִּדין ְיַצּפּו ְוָדֶריָה ָהָאֶרץ
  ַהִּדין ֵמֵאיַמת ְוֵיַחּתּו ְוֶיֶחְרדּו

  ַהִּדין יֹום ָגדֹול ִּכי
  ַּבִּדין ְלִהְצַטֵּדק ְיִכיֶלּנּו ּוִמי  35

  ִמִּדין ַעל יֹוְׁשֵבי ָּכל  
  ָוִדין ָדת יֹוְדֵעי לְוָכ

  ִּדין בֹו ֶׁשַּנֲעָׂשה ְוָכל
  ַהִּדין ִּבְׁשַעת ןָיֳחַנ אּוַלי

  ַּבִּדין ַרֲחִמים ֵאין ִּכי  40
  ַּבִּדין ָפִנים ִיָּׂשא ְולֹא  

  ןִּדי ּוַבַעלן ָּיַדְו ֵעד ְוהּוא
  ִּדין ַיְחּתֹם ָאָדם ָּכל ּוְבַיד
  ִּדין ֹול ָעֶׂשהֵי ִמְׁשָטרֹו ּוְלִפי

  ִּדין לֹו ִיְפעֹל ּוְכָפֳעלֹו  45
  ַּבִּדין אֹותֹו יֹוִכיחּו ּוַמֲעָׂשיו             

   
  

  

  

  

33 Â˙ÁÈÂ :35-34.   ויפחדו  ÏÂ„‚ ÈÎ ...Â�ÏÈÎÈ ÈÓÂ :36.   יא, על פי יואל ב  ÏÚ È·˘ÂÈ
ÔÈ„Ó :ראה תרגום ; תלמידי חכמים העוסקים במשפט: ומשמעו כאן כנראה, י, שופטים ה

.   'שדנין דין אמת לאמיתו, "שבי על מדיןיֹ"': ב" והשווה בבלי עירובין נד ע,יונתן לפסוק
37 ÔÈ„Â ˙„ ÈÚ„ÂÈ :38.   וכן הכוונה ללומדי התורה, יג, אסתר א  ÏÎÂ ...ÔÈ„ : וכל יתר

: ‡ÔÈ„· ÌÈÓÁ¯ ÔÈ 40.   טו, על פי עמוס ה: ‡Ô�ÁÈ ÈÏÂ 39.   ה"העם העומד בדין לפני הקב
: א"השווה בבלי בבא קמא נ ע; ואינו מוותר לחוטאים,  אמתה מדקדק לדון דין"שהקב

כל האומר : חנינא' אמר ר ... שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערה'
דברים " (הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט": שנאמר,  יותרו חייו–ה ותרן הוא "הקב

וללשון הטור השווה . כו ועודתנחומא כי תשא , כה, והשווה גם אסתר רבה ז'; )ד, לב
È ‡ÏÂ˘‡  41.   'שאין רחמים בדין'): 'ילמדנו'בשם (רמז תתטו , ילקוט שמעוני ואתחנן

ÌÈ�Ù :42.   יז, דברים י ÔÈ„ ÏÚ·Â ÔÈÈ„Â „Ú ‡Â‰Â :הוא הדיין': כב, על פי משנה אבות ד, 
וראה ,  ז,איוב לז: Ì˙ÁÈ Ì„‡ ÏÎ „È·Â 43.   ' הוא בעל דין והוא עתיד לדון,הוא עד

כשאדם נפטר מן '): 345' עמ, מהדורת פינקלשטיין( שז , האזינו,ספרי דבריםמדרשו ב
 אומרים ... כך וכך עשית ביום פלוני ,העולם באים כל מעשיו ונפרטים לפניו ואומרים לו

לפי : Â¯Ë˘Ó ÈÙÏÂ 44.   '"ביד כל אדם יחתום לדעת כל אנשי מעשהו" שנאמר , חתום,לו
 45).   לג ותרגומו הארמי מלשון שטר חוב, ראה איוב לח' משטרו'ל(יו עוונות, חובותיו
ÂÏÚÙÎÂ : יב, השווה משלי כד(על פי מעשיו .(ÏÚÙÈ :יגזור, יעשה.  
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  ַּבִּדין ִּתְזַעק ִמִּקיר ְוֶאֶבן             
  יןִּדה ַבָּנֶנֲעץ ַיֵעיס ֵמִפָכְו

  ַּבִּדין ְוַהּכֹל ֶּבֱאֶמת ַהּכֹל
    ִּדיןַה ּוְבִמַּדת ִמיםַרֲח ְּבִמַּדת  50

  ָלִדין ֹוים ּבִּמ ַעּוַכןה ְוַהּיֹום
  ִּדין לל ּכֹ ַעֹוּב ַלֲעׂשֹות

  ָיִדין ּבֹו ְנָפׁשֹות ְוָכל  
  

  ִזָּכרֹון חֹוק ָעׂשּוי ְוהּוא
  ַאֲחרֹון יֹוםְלּו ִראׁשֹון ְליֹום  55

  ֶחְברֹון ְיֵׁשֵני ּבֹו ְלִהָּזֵכר  
  ַהָּׁשרֹון ֲחַבֶּצֶלת ְלֵהָחבֹות ְּבִצָּלם  

  ְלִבָּצרֹון םָׁשִבי קיִּדְלַהְצ ָּבֶהם
  

48-47  ˜ÚÊ˙ ¯È˜Ó Ô·‡Â ...‰��ÚÈ ıÚÓ ÒÈÙÎÂ :ומדרשו באבות דרבי , יא, על פי חבקוק ב
בכל מקום ומקום שהרשעים '): 162' עמ, מהדורת שכטר( ח ,סח אהוספה ב לנונתן 

כי אבן "'  דכתי, בהםעושים בו עבירה בסתר אבני המקום ועצי הקורה צועקים להעיד
   .)א"חגיגה טז ע; א"והשווה גם בבלי תענית יא ע (']"וכפיס מעץ יעננה (!) [מקיר תצעק

49  ÏÎ‰ ...ÔÈ„· :50.   'והדין דין אמת והכל מתוקן לסעודה': טז, השווה משנה אבות ג 
 ˙„Ó· ...ÔÈ„‰ :והמקבילות) תרעה' מהדורת מרגליות עמ(ג , השווה ויקרא רבה כט :

וכיון שישראל  ... ה עולה לישב על כסא הדין בראש השנה לדין הוא עולה"כשהקב'
 עומד מכסא הדין ויושב על כסא רחמים ,ה עושה" מה הקב...נוטלין שופרותיהן ותוקעין 

על פי : ÌÂÈ‰Â ...ÔÈ„Ï  51   .'ומתמלא עליהם רחמים והופך להם מדת הדין למדת רחמים
  .לעשות בו דין על כל הבריות: שיעור הטור: „Â˘ÚÏ ...ÔÈ˙  52.   י ועוד, תהלים צו

55-54  ‡Â‰Â ...ÔÂ¯Á‡ : כמצוטט בויקרא רבה , תקיעתא דבי רב(על פי ברכת הזיכרונות
כי חק לישראל ", זה היום תחילת מעשיך זיכרון ליום ראשון']): תרסח' שם עמ[א , כט

השנה חקוק כזיכרון ראש : ומשמע הטורים. ')ה, תהלים פא" (הוא משפט לאלהי יעקב
.   וליום הדין שלעתיד לבוא, )'תחילת מעשיך' הוא –' יום ראשון'(ליום בריאת העולם 

56  ¯ÎÊ‰Ï ...ÔÂ¯·Á :הטמונים במערת המכפלה , את זכות האבות' להזכיר בו לפני ה
 אם , בניי,ה לישראל"להן הקב' אמ'): תרעו' שפ עמ(ז , השווה ויקרא רבה כט; שבחברון

 ,ואימתי. כות לפניי בדין תהו מזכירין לפניי זכות אבות ואתם זוכין לפניי בדיןבקשתם לז
עם ישראל : ÔÂ¯˘‰ ˙Ïˆ·Á ˙Â·Á‰Ï. מטפורה לזכותם המגנה: ·ˆÌÏ 57.   'בראש השנה

מהעונש על חטאיו ) וכביכול ייחבא(יינצל ) א, על פי שיר השירים ב', חבצלת השרון'(
בזכות : ·‰Ì 58).   ב, השווה ישעיהו מטלמטפורת ההחבאה בצל (בזכות האבות 

השבים בתשובה : ומשמעו, יב, כינוי לישראל על פי זכריה ט: ˘·ÔÂ¯ˆ·Ï ÌÈ. האבות
או השבים , )ק שם בשם אביו"ראה רד(ה שהוא מבצרם ומעוזם "וחוזרים אל הקב

  .   מגלותם לעריהם הבצורות שבארץ ישראל
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  ְבָגרֹון ְוקֹוְרֵאי ְבׁשֹוָפר ּתֹוְקֵעי
  ִכְׁשרֹון ַמֲעֵׂשה ְבִצְדָקם ִלְמצֹא  60

  ְוָחרֹון ֵמַאף ְלִהָּנֵצל ָּבם  
  

  ּוְצָדָקה ִמְׁשָּפט ֶּדֶרְך ָאב ּוְכָׁשַמר  
  ְצָדָקה ַּבִּמְׁשָּפט ויְלִניָנ ֵיָעֶׂשה

  ִלְצָדָקה ָזַרע ֵאֶלם ּוְכיֹוַנת
  הָקָדְצד ּוֶסיו ֶחיָנ ִנרּוְצְקִי  65

  ָדָקהִּבְצ ֱאֶמת ְלָתם ּוְכִנַּתן  
  ְצָדָקה תֶמֱאֶּב ְלָבָניו ִיָּנֵתן  

  ִּבְצָדָקה ַהְמֻתָּכן ָכבֹוד ְוִכֵּסא
  ְצָדָקה ְוִיְלְמדּו ַיַעְמדּו ְלָפָניו

  ְצָדָקה ִמַּדֵּלי ׁשֹוָפר ְוַכֲעלֹות  70

  
  

59  ÈÚ˜Â˙ ...ÔÂ¯‚· :בתפילתם' ישראל התוקעים בראש השנה בשופר וקוראים אל ה ;
מעשים : ÔÂ¯˘Î ‰˘ÚÓ. בזכות האבות: ·ˆ„˜Ì 60.   א, חוללשון השווה ישעיהו נ

: ·Ì 61).   ד, קהלת ד(' כשרון המעשה'והוא סמיכות הפוכה מ; זכויות לישראל, טובים
לתיאור צדקת האבות בטור זה ובבאים : ' וכוÓ˘ÎÂ¯ ‡· 62.   בזכות המעשים הטובים

אבותינו '): 169' עמ, מהדורת איש שלום(א , אליהו זוטאאחריו השווה תנא דבי 
וכפי שאברהם : ˆ„˜‰... Ó˘ÎÂ¯  .' מפני שנהגו עצמן בצדקה...הראשונים מפני מה זכו 

וראה תנא דבי ; )יט, בראשית יח(' לעשות צדקה ומשפט' דרך ה'שמר את ) 'אב'(אבינו 
 ' וגו"כי ידעתיו למען אשר יצוה"שנאמר , ]אברהם לא נשתכח אלא בצדקה[': אליהו שם

צאצאיו של ', נינו'(ה צדקה עם ישראל "יעשה הקב: ˆ„˜‰ ...ÚÈ˘‰  63.   ')בראשית שם(
ראה (ששתק כיונה אילמת , כיצחק אבינו: ÌÏ‡ ˙�ÂÈÎÂ 64.   ויזכם במשפט) אברהם

יצחק ': השווה תנא דבי אליהו שם: Ï Ú¯Êˆ„˜‰. בהיעקדו על גבי המזבח) א, תהלים נו
, ואין זריעה אלא צדקה, ) יב, כואשיתבר ("ויזרע יצחק"שנאמר , לא נשתבח אלא בצדקה

: על פי הושע שם: Â¯ˆ˜È ...‰˜„ˆÂ  65.   ') יב,הושע י ("זרעו לכם לצדקה"שנאמר 
וכשם שניתנה אמת ליעקב : ‡Ì˙Ï Ô˙�ÎÂ ˙Ó 66.   'ִזְרעּו ָלֶכם ִלְצָדָקה ִקְצרּו ְלִפי ֶחֶסד'

וכאן ; בזכות צדקתו: ·ˆ„˜‰). כ, מיכה ז(' תתן אמת ליעקב'על שום , )'תם'(אבינו 
השווה תנא : ·ˆ„˜‰... ÒÎÂ‡  68.   מתרחק הפייטן מלשון הדרשה בתנא דבי אליהו שם

ענן וערפל סביביו צדק "שנאמר , אף כסא הכבוד משתבח בצדקה': דבי אליהו שם
ישראל יזכו לעתיד לבוא : ˆ„˜‰... ÂÈ�ÙÏ  69   .') ב, צזליםתה ("ומשפט מכון כסאו

שישראל יושבין לפני ': תנחומא בלק ידהשווה ';  את צדקות הלעמוד לפניו וללמוד
, ה" ומלאכי השרת שואלים מה הורה לכם הקב ...ה כתלמיד לפני רבו לעתיד לבא"הקב

מישראל שאין להם די מעשים : ÈÏ„Ó ˆ„˜‰ 70.   'לפי שאינן יכולין ליכנס למחיצתן
  .טובים בבואם לדין
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  ַהְּצָדָקה ֲאבֹות ּוְוַיְפִּגיע ְיַחְּננּו             
  ְצָדָקה אֹוֵהב ִלְפֵני ְויֹאְמרּו  

  ִּבְצָדָקה ְמַדֵּבר ָלְך ָחִליָלה
  ְצָדָקה ְּבלֹא ִמְׁשָּפט ֵמֲעׂשֹות

  ְצָדָקה ׁשֵי ִמְׁשָּפט ּוִבְמקֹום  75
  ְצָדָקה הֶׂשֲעַּת ִמְׁשָּפט ּוְבֵאין  
    ַהְּצָדָקה ְּבַמֲעֵׂשה ֵּתֵבל ְׁשּפֹטִתְו  

  ְצָדָקה ִמְּבִלי ַמֲעִׂשים ְךּוְבַחְּפָׂש
  ְצָדָקהִּב טְמַע ְלטֹוב ִהָּזֵכר

  הָקָדְצ ַּתֲעֶׂשה ִחָּנם ּוְבַמְּתַנת  80
 ְצָדָקה אֹוְצרֹות ָלמֹו ִלְפּתַֹח  

  

  

71 ÂÚÈ‚ÙÈÂ Â��ÁÈ : מכילתא בשלח', אין פגיעה אלא תפילה'ש(יתחננו ויתפללו בעדם ,
: ‡·Â˙ ‰ˆ„˜‰). ומקבילות רבות, ]92' רבין עמ-מהדורת הורוויץ[מסכתא דויהי ב 

ÍÏ ‰ÏÈÏÁ  74-73.   ה, על פי תהלים לג, ה"הקב: ‡Â‰· ˆ„˜‰ 72.   אבותינו שעשו צדקה
 ...ËÙ˘Ó :כה, על פי בראשית יח .¯·„Ó ‰˜„ˆ· :בלשון ישעיהו , ה"פנייה להקב-כינוי
פט במקום שעושים בו מש: לכאורה משמעו: ˙ÌÂ˜Ó· ...‰˜„ˆ ‰˘Ú  ו76-75.   א, סג

אך הפייטן מתחנן שגם במקום שאין בו ; ה" זוכים להצטדק בדין לפני הקב–כראוי 
צדקה ויזכנו ' יעשה אתנו ה, ולכאורה אמורים משום כך להתחייב בדין שמיים, משפט

ם קֹוְמִבּו': הוא) כולל טור נוסף הבא אחריהם(אבל נוסח הטורים בכתבי יד רבים . בדין
והוא על פי ', הָקָדה ְצֶׂשֲעט ַּתָּפְׁשִּמה ַּבָּתַאְו/ ה ָקָד ְצׁשט ֵיָּפְׁשין ִמֵאְבּו/ ה ָקָדין ְצט ֵאָּפְׁשִמ

והלא כל מקום שיש ': והמקבילות) 415' מהדורת ליברמן עמ(ג , תוספתא סנהדרין א
המשפט האנושי : ומשמע הדברים',  וכל מקום שיש צדקה אין משפט,משפט אין צדקה

ואם שופט עושה , ואין מקום לעשות צדקה בעת המשפט, ןחייב להיגזר על פי שורת הדי
ה יכול להוציא "ואילו הקב,  הרי הוא מעוות את המשפט–צדקה עם אחד מבעלי הדין 

על פי תהלים : ‰ˆ„˜‰... ËÙ˘˙Â  77.   משפט לאמיתו ולעשות צדקה בעת ובעונה אחת
נוסח רוב המקבילות ונראה ; יז, לב' מיש' מעשה הצדקה'תוך שילוב הביטוי , ט ועוד, ט
Í˘ÙÁ·Â  78.   כדי לקרבו ללשון פסוקי תהלים' ותשפוט'ואולי הוא נשתנה ל', טֹוּפְׁשִל'

ואינו מוצא בהם , ה מחפש ובודק את מעשי האדם ביום הדין"וכאשר הקב: ˆ„˜‰... 
זכור את את : ומשמעו כאן, ח, על פי משלי טז: ˆ„˜‰... ‰ÎÊ¯  79.   מעשים טובים
צדק : ˆ„˜‰... Ó·Â˙�˙  80.   והכרע בזכותם את הדין לזכות, ים המועטיםהמעשים הטוב

 ואתחנן ברים רבהדהשווה . לא בזכות מעשיהם הטובים, את הבריות בדין כמתנת חינם
 מי שיש , אמר לו).יט, שמות לג" (וחנותי את אשר אחון" ,ה למשה"אמר הקבכך ': א, ב

 במתנת ,"וחנותי" ,ומי שאין לו בידי, עמו במדת רחמים אני עושה ,"ורחמתי" ,לו בידי
למעלה ': מב, השווה סדר רבה דבראשית: ‡Â¯ˆÂ˙ ˆ„˜‰ 81   .'חנם אני עושה עמו

  .   'וכו' שבו אוצרות צדק ואוצרות צדקה, ממכון ערבות
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  ְדחּוָקה ְגֵזָרה ָיְצָאה ְוִאם             
  ַאְרָקהי ֵנְכֹוׁש ְלַחֵּבל

  הָקָּלֻבְמ ּוּוְמבּוָקה ְּבבּוָקה
  ֲחקּוָקה ַּבִּכֵּסא ְּבַתְבִנית ִהְסַּתֵּכל  85

  ְּפקּוָקה ַּתְחָּתיו ֲאֶׁשר ּוַבֵּתָבה  
 ְנקּוָקה ְּבתֹוָכּה צּוִרים ְוַנְפׁשֹות  

  ְזקּוָקה ָּברֹאׁש ֲאֶׁשר תּוַבֲעֶטֶר
  ְמֻחָּזָקה ְּבִכּנּוי ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵׁשם

  הָקָּזֻעְמ ִהיא ְׁשָבִטים ּוִבְדמּות  90
  ֶנֶחְזָקה ְׁשִכיָנה ְּכֵתָפיו ֵּבין  
 ֶאְתַחְּזָקה ּוָבֶהם ֶאָּׁשֲעָנה ָבֶהםּו  

  

  

82 ‰˜ÂÁ„ ‰¯Ê‚ :83.   הדוחקת את הבריות, גזרה רעה ‰˜¯‡ È�ÎÂ˘ :בני , את גרי הארץ
, נחום ב: Â·· ...‰˜Ï·ÓÂ˜‰  84.   ועניינו אחד', יושבי ארקא'ובמקבילות רבות ; האדם

·˙·�ÒÎ· ˙È‡ . ה"לשון פנייה אל הקב: ‰ÏÎ˙Ò 85.   והשמדהועניינו מהומה , יא
‰˜Â˜Á : ב , השווה בראשית רבה פב(בדמותו של יעקב אבינו החקוקה בכיסא הכבוד

עולה כאן מסורת המתארת תיבה סתומה : �˜Â ...‰˜Â·˙·‰  87-86).   ועוד] 978' עמ[
ובא גנוזות , א הכבודתחת כיס) מוסתרת כבנקיקי סלעים', נקוקה'(המוצפנת ) 'פקוקה'(

 אלו ,"כי מראש צורים אראנו"': ז ועוד, השווה שמות רבה טו', צורים'(נפשות האבות 
אך ניתן ללמדו מדרשות , ועניין נפשות האבות לא נזכר בהקשר זה במקורות). 'האבות

הנה ' ויאמר ה"'): 50' מהדורת שכטר עמ (בי ,סח אנוכגון המובא באבות דרבי נתן 
רנצבת על מקום אתי ו ו צ ה לנשמתו של משה וגנזה " נטלה הקב,) כא, לגותשמ ("ה

נשמתן ] כל[לא נשמתו של משה בלבד גנוזה תחת כסא הכבוד אלא  ... תחת כסא הכבוד
ונצבת על 'כאן אולי מושפע מ' צורים'והכינוי '; של צדיקים גנוזות תחת כסא הכבוד

... Ì˘·Â  89.    צרופה ומזוקקת:Â˜Ê˜‰. ה"בראשו של הקב: ·¯‡˘ 88.   שבמדרש' הצור
‰˜ÊÁÓ :להמשלת ישראל לעטרה שבראש ; והעטרה קרויה ומכונה על שם ישראל

 ואמר אדם שאינה ,מלך שנטל עטרה ונתנה בראשו': ה השווה תנחומא בלק יב"הקב
ודרש , ג, ישעיהו מט" (ישראל אשר בך אתפאר" ואלו כתיב בהן ? יש לו חיים,כלום

והשווה גם לשמות רבה ; ])יז, יחזקאל כד[' פארך חבוש עליך'ן מלשו' אתפאר'כנראה 
על פי ' ובשם ישראל בכנוי'ולשון . 'ה מתעטר בתפלתן של ישראל"שהקב': ד, כא

והפייטן , המשך תיאור העטרה: ÂÓ„·Â ...‰˜ÊÚÓ˙  90.   בשינוי המשמע, ה, ישעיהו מד
על שום , וקפת או טבועהכלומר מ', הָקָּזֻעְמ'(מוסיף שדמות השבטים טבועה עליה 

·ÔÈ  91   ).ב, והשווה גם ישעיהו ה, יח ועוד, ראה דניאל ו; הארמית] טבעתו[=' עזקתה'
... ‰˜ÊÁ� :ומקום השכינה בנחלת , נראה שהוא המשך תיאור מקום השבטים מצד אחד

ובזכות האבות : ‡˙Ì‰·Â ...‰˜ÊÁ  92).   יב, על שום דברים לג(בנימין מצד שני 
  .והשבטים אני בוטח שאזכה בדין
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  ְלָׁשְפִטי ֹוְבִכְסא ְבִׁשְבּתֹו ִּכי
  ׁשֹוְפִטי ִלְפֵני ֻכוָּלם ַיַעְמדּו

  ִמְׁשָּפִטי ַּבַעל ְּבׁשֹוָפר ְלַהְדִמים  95
 ִיְׁשְּפִטי ְוִלְזכּות ַּבֲעִדי ְלָהִליץ  

  ְלָׁשְפִטי ְּבִלי ַהּגֹוִים ְכִמְׁשְּפֵטיּו  
  ִמְׁשָּפִטי יֹוִציא אֹורָל ִּכי

  ְּבִהָּׁשְפִטי ִּתְהֶיה ָּכאֹור ְונַֹגּה
- - - - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

93  Â˙·˘· ...ÈËÙ˘Ï :94.   ה, השווה תהלים ט ÌÏÂÎ :95.   כל ישראל  ÌÈÓ„‰Ï ...

ÈËÙ˘Ó : כלשון ', בעל משפטי'(להשתיק ולערבב בקול השופר את השטן המקטרג

למה תוקעין ומריעין כשהן ': א"סוף ע טז ראש השנהבבלי השווה ולעניין ; )ח, ישעיהו נ

ללמד : È„Ú· ıÈÏ‰Ï 96   .'כדי לערבב השטן? ותוקעין ומריעין כשהן עומדיןיושבין 

ולא לעשות בי : ÈËÙ˘ÓÎÂ ...ÈËÙ˘Ï  97.   כג, וללשון השווה איוב לג, זכות על ישראל

 את ישראל באופן שונה מהמשפט לדון: אך אולי הכוונה. שפטים קשים כמעשהו בגויים

ה דן "הקב': א"ע דף נז ,ב,  אראש השנהירושלמי ל השווה למשל; שהוא עושה בגויים

 ואת האומות בלילה בשעה שהן בטילין מן ,את ישראל ביום בשעה שהן עסוקין במצות

, ד, חבקוק ג: È‰˙ ¯Â‡Î ‰‚�Â‰ 99.   ט, השווה מיכה ז: ÈÎ ...ÈËÙ˘Ó  98.   'העבירות

  ).או על עמידת ישראל למשפט באור היום(וסב כאן על יציאת המשפט לאור ומ
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ÁÒÙ Ï˘ ÔÂ˘‡¯‰ ‰ÏÈÏÏ ˙È¯ÈÏÈ˜ ‡˙Ú·˘ ÍÂ˙Ó  
, לערבית(שבעתא היא פיוט לתפילת עמידה של שבת או חג שלא נהגו לומר בה קדושה 

  )מוסף או מנחה

  המכונה קדושת היום, בשבעתות לחגים מורחב החלק שכנגד הברכה האמצעית

  . 'גוף'לק מורחב זה מכונה ח

  לליל פסח, משבעתא לערבית' גוף'לפנינו חלקו הראשון של ה

אך גם הוא שייך לשכבה החידתית הקדומה בפיוטי , פיוט זה לא הגיע למחזורי אשכנז

  הקילירי

גנזי קדם ה ', סדרי פסוקים בפיוטים ובתפילות ישראל, 'אליצור' הוא נדפס אצל ש

  35-30' עמ, )ט"תשס(
  

  ְּבַסאְּסָאה הּוַמּדּו/ אֹוְיִבים ְּכמֹו ַמּדּו              
  ּוָבֲעִׂשיִרית ֻהְׁשָמדּו/ ְּבֵתַׁשע ָעָמדּו 

            ִזְרַמת סּוס ַוֲחמֹורְל/  אֶֹפל ְׁשמֹור צּוְמָא    
  ְתׁשּוֵרנּו ֵעין ְצרֹור ַהּמֹרא לֹ/ ְוָׁשְמרּו ַבֶּנֶׁשף ֵלאמֹר 

  
  

  
  

1  ÌÈ·ÈÂ‡ ...Â„ÓÂ‰ :בה נמדד להם כשנענשו, הם המצרים, ידה שמדדו האויביםבמ .
' ר. נחמיה' ור' יהוד' ר ,)ז ,כז 'יש ("הורג הרוגיו כהרג אם הכהו מכהו הכמכת"': השווה

 שהכו )חרב (=באיספטי' אמ נחמיה' ור. לקו בו' ישר את המצריים שהכו במקל ,'א' יהוד
 במידה ,מאיר' ר בשם תני. סאה הביסא, )ח שם ("בסאסאה". לקו בה' ישר את המצריים

  . )179' מנדלבוים עמ' מהד, פסיקתא דרב כהנא ויהי בשלח ד(' לו מודדין בה מודד שאדם
2 Â„ÓÚ Ú˘˙· : עדיין עמדו במרדם: או(בתשע המכות הראשונות עדיין שרדו המצרים .(

˙È¯È˘Ú·Â :3.   במכת בכורות  ÂˆÓ‡ ...¯ÂÓÁÂ :ין בא, המצרים השתדלו לנאף בחשכה
: Û˘�· Â¯Ó˘Â ...ÔÈÚ Â�¯Â˘˙ ‡Ï  4.   כ, על פי יחזקאל כג: ÂÓÁÂ ÒÂÒ ˙Ó¯ÊÏ¯. רואה

 שמרה נואף ועין"': והשווה; טו, ועל פי איוב כד, וחיכו לחושך כדי שמעשיהם לא ייראו
 בנשף", בא ערב אימתי בא נשף אימתי ומשמר יושב הזה הנואף ... )טו, כד איוב ("נשף

 צר ה"והקב שלעולם בסתרו יושב שהוא יודע אינו והוא ,)ט, ז משלי ("יום בערב
' מהד, יב, ויקרא רבה כג (לפרסמו בשביל בדמותו שלו )תווי הפנים (=כלקטירין
וכאן העביר הפייטן את העניין לגילוי המצרים הנואפים ; )תקמו-תקמה' עמ, מרגליות

, ה"נו של הקבעי: ÂÓ‰ ¯Â¯ˆ ÔÈÚ¯). 6לשורה , ראה במובא להלן(בעת מכת בכורות 
וייתכן שכינוי זה נבחר , יג כפרשנותו האלגורית המקובלת, והכינוי על פי שיר השירים א

 שדי בין לי דודי המור צרור"': השווה; כאן גם משום דרשת הפסוק על מכת בכורות
שיר השירים ( 'הבכורות שלקו הלילה הוא ,אומר יודא רבי ,)יג, שיר השירים א" (ילין

  ).  14' בובר עמ' הדמ, יג, זוטא א



 55

  ָּגל ִמְסָּתִרים/ ּבֹוֵחן ְסָתִרים   5
  ִריםּוְּבכֹורֹות ַהְּסת/ ְלַפְעֵנַח ֵמֲחָדִרים   

  ִנֲאפּו ַּבֶחֶדר ְּבֶחְביֹון/ ְּבֶנֶׁשף ְּבֶעֶרב יֹום 
  ָהַפְך ַלְיָלה ְליֹום/ ְונֹוָרא ְוָאיֹם 

  ְּבַהָּבַטת ְמעֹורֹוָתם/ ִּגִּליָת ֶחְרַּפת הֹוָרָתם 
  ָרָתםֵבְּבכֹוֵרי ֲע/ ׁשּורֹוָתם ְּכָאבֹות   10

  ד ְּבכֹוריִחָיִוְּתרּו ַעל / ָׁשְמָעם ּוֵמת ָּכל ְּבכֹור ְּבַּגם              
  ְּבִאָּבם ָחל ַלֲעכֹר/ ּכֹר ְנְכָקְפאּו ְספּוִנים ִלּו

  ָחם ַּבֲחִצי ַלְיָלה/ ָּדְפָקה ְוֵהִליָלה 
  
  
  
  
  
  

5 ÌÈ¯˙Ò ÔÁÂ· :6).   י ועוד,  ירמיהו יזהשווה(ה "הקב  Á�ÚÙÏ ...ÌÈ¯Â˙Ò‰ : לגלות את
 אמרו כי"': השווה; כלומר שלא נחשבו לבכורים עד לאותו רגע, הבכורות שהיו נסתרים

 בארץ בכור כל ומת" אמר משה ,משה כגזרת לא ,אמרו ,)לג, שמות יב" (מתים כלנו
 הבכור אלא מת אין בנים 'ה או' ד לו שיש מי שכל סבורין והיו ,)ה, שמות יא" (מצרים
 הן .אחרים מרווקים בכורים וכולן בעריות חשודות שנשותיהן יודעין היו לא והם ,שבהם

, רבין-הורוויץ' מהד, מסכתא דפסחא יג, מכילתא בא(' אותם פרסם ה"והב בסתר עשו
.   ט, משלי ז: ·�˘ÌÂÈ ·¯Ú· Û 7.   ובעניין זה עוסקות גם המחרוזות הבאות). 46-45' עמ

8  ‡¯Â�Â ...ÌÂÈÏ :את , כבאור יום, לעין כול) 'נורא ואיום'(' עם מות ילדי הזנונים גילה ה
·‰·Ë˙ . את העובדה שהוריהם זנו: Ì˙¯Â‰ ˙Ù¯Á 9.   מעשיהם שנעשו בסתר ובאפלה

Ì˙Â¯ÂÚÓ :10  .טו, והלשון על פי חבקוק ב, בפרסום חטא גילוי העריות שלהם 
Ì˙Â¯Â˘Î :בראותם .Ì˙¯È·Ú È¯ÂÎ· :11.  ת הבכורים שנולדו להם בעברהא  Ì‚ ... „ÈÁÈ

¯ÂÎ· : חשבו שלא ימות ) ה, שמות יא(' ומת כל בכור'כאשר שמעו המצרים את האזהרה
השורש שכיח במשמע זה (כשנתגלו : Â‡Ù˜ÎÂ 12.   הבכור, לכל אחד מהם אלא בן אחד

אלו : ÒÌÈ�ÂÙ). 29ביאור לשורה , קדושתא לראש השנה, ראה לעיל; בלשונו של הקילירי
מעתה התברר למצרים : Î�Ï¯. שלא נחשבו לבכורים, שבכורתם הייתה ספונה עד כה

את : נראה שכוונתו: Ì·‡· ¯ÎÚÏ ÏÁ. משום זנות אמותיהם, שבנים אלו נכרים להם
מתחילה : ומשמע המחרוזת כולה. ה לעכור ולנגוף"החל הקב, בניהם, )'באיבם'(פריים 

אך , והיו מוכנים לוותר ולהסכים לכך, בכל ביתחשבו המצרים שרק בן אחד ייפגע 
: ÏÈÏ‰Â‰. זעקה לעזרה, שיוועה: „Ù˜‰ 13.   כשהגיעה המכה הם גילו שבנים רבים מתים

  .מצרים: ÌÁ. וצעקה ביללה
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  ְּנֵני ַלְיָלהַחִלְקַראת ְמ/ ַוָּתָקם ְּבעֹוד ַלְיָלה 

  ְּבַצַעק ְוַגם ְיֵלל/ ָּדַלק ְּברֹאׁש ְוֵהֵליל   15
   ֵהיֵלללפְֹנִּכ/ ַפל ָׂשרֹו ַּבֵּליל ָנְּכ  

  ַחֵּיי ַעם ְמֵמִרים/ ים ִרֻהְצָמתּו ֲארּו
  ַעל ַמּצֹות ּוְמרֹוִרים/ ְוֻזָּמנּו ְמׁשֹוְרִרים 

  ְלַהְבַהב ְּגמּוִרים/ ֻהְנָּגפּו ֲחמֹוִרים 
  ְּבֵליל ִׁשּמּוִרים/ ִרים ּוּוָפַסח ַעל ְנֵוה ְׁשמ 20

  

  ְלאֹוֵמן ְמַהְלִלים/ ֶאְספּו עֹוָלִלים ְוֶנ                           

  
  
  

  

14 ‰ÏÈÏ „ÂÚ· Ì˜˙Â :על פי , ומוסב כאן במפתיע על האומה המצרית, טו, משלי לא
, וייתכן שיש כאן רמז למדרש על בת פרעה שניצלה ממוות באותו לילה. ל, שמות יב

 טוב טפרקלי לה שנמצא פרעה בת מבתיה חוץ מתות הן אף הבכורות הנקבות': השווה
שם " (לילה בעוד ותקם" ,)יח, לא לימש ("סחרה טוב כי טעמה" שלמה אמר לפיכך... 
È��ÁÓ ˙‡¯˜Ï  ).ג, שמות רבה יח(' )כט, שמות יב" (הלילה בחצי ויהי" ,לילה באיזה, )טו

‰ÏÈÏ :מחנני 'והכינוי ). לא, שמות יב(' קומו צאו'כדי לקרוא להם , לקראת עם ישראל
. מיהר פרעה בראש כולם: „Ï˜ ·¯‡˘ 15.    מתפללים בכל לילהעל שום שישראל' לילה

 ÏÈÏÈ‰Â ...ÏÈÏÈ :16.   כשהוא זועק ומיילל  ÏÙ�Î ...ÏÏÈ‰ :ישראל שראו כיון': השווה 
 שאין מוצא אתה וכן ... שבח נותנים התחילו ,נופל )כלומר של מצרים (אומה של שרה
 איך" ואומר ... תחלה משריהן שיפרע עד לבא לעתיד המלכיות מן להפרע עתיד ה"הקב

, מסכתא דשירה ב, מכילתא בשלח(' )יב ,יד עיהויש ("שחר בן הילל משמים נפלת
והמדרש מספר על נפילת שרה של מצרים בעת  ).125-124' רבין עמ-מהדורת הורוויץ

. נכרתו: ‰ˆÂ˙Ó 17.   והפייטן העביר את העניין לליל מכת בכורות, קריעת ים סוף
ÌÈ¯Â¯‡ :יםהמצר .ÌÈ¯ÓÓ ÌÚ ÈÈÁ :18.   יד, על שום שמות א Â�ÓÊÂ : ונקראו לצאת

. האומרים את שירת ההלל בליל הסדר, כינוי לישראל: ÌÈ¯¯Â˘Ó ...ÌÈ¯Â¯ÓÂ . ממצרים
הוכו המצרים : ‰�‚ÌÈ¯ÂÓÁ ÂÙ 19.   יא, על פי במדבר ט' על מצות ומרורים'ולשון 

אשר דינם נגמר לגיהנם : Ó‚ ·‰·‰ÏÌÈ¯Â. כ, על שום יחזקאל כג' חמורים'המכונים 
�Â‰  20).   א ועוד"ומדרשו בבבלי עבודה זרה יז ע, טו, על שום משלי ל', להבהב'(

ÌÈ¯ÂÓ˘ :21 .בתיהם של ישראל שנשמרו מן המכה ÌÈÏÏÂÚ :ילדי ישראל . ÔÓÂ‡Ï
ÌÈÏÏ‰Ó :שעלו כיון': ולעניין השווה; ה שנשאם ממצרים כאומן"שהיללו את הקב 
 ,שירה כולם אמרו הים שפת על ומוטלין מתים פגרים אויביהם את וורא הים מן ישראל

 עולל הגביה השכינה את שראו כיון אמו משדי יונק ותינוק אמו ברכי בין מוטל עולל
" יסדת עוז ויונקים עוללים מפי' שנ ... שירה כולם וענו אמו משדי פיו שמט ותינוק צוארו

     ).    184' ברמן עמלי' מהד, ד, תוספתא סוטה ו(' )ג, תהלים ח(
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  ֵעין ֶּגִדי ׁשֹוְלִלים/ ְּכֶנֶאְחזּו ׁשּוָעִלים 

  ְלָאבֹות ַחּלּו ְׁשאֹל ָנא/ ַוְלֵדי ׁשֹוַׁשָּנה 
  ַמה ִּנְׁשַּתָּנה/ ֵליל ֶזה ִמָּכל ָׁשָנה 

  ָהֵעת ָלָּמה זֹוְבִחים/ י ְזָבִחים ּויּנֶזַבח ִמ  25
  יםִחְּבַזה ְמָּמת ָלֵעָה/ ְטִביַלת ַּדם ְּפָסִחים   

   ְמצֹותׂשָמה ֲאַחֵּפ/  ַמּצֹות ןּוּמִז
  ִמָּכל ְמִחּצֹות/ ְׂשאֹור ְלָבֵער ּוְלַמּצֹות 

    ֲחֶזֶרת ִלְטּבַֹע/ ֲחרֶֹסת ִלְצּבַֹע 
  ָכה ִלְׂשּבַֹעָמְּת/ ָמרֹור ַמה ִּלְתּבַֹע   30

                             

  יר ֲעֵלי ֵאׁשִסא ְבלְֹו/  ׁשי ֵאִלק ְצֵחֶׁש                           
  

22 ÌÈÏÚÂ˘ ÂÊÁ‡�Î : ולכינוי ; במכת בכורות) או ילדי מצרים(כשנלכדו המצרים
טו ומדרשו על ילדי המצרים בשיר השירים רבה , ראה שיר השירים ב' שועלים'

בא כנראה ' עין גדי'והכינוי ; שהיו שוללים את ישראל: ÌÈÏÏÂ˘ È„‚ ÔÈÚ. ובמקבילות
בצירוף , )'ÌÈÓ¯Îמחבלים '(טו , וק על השועלים בשיר השירים בבהשפעת המשך הפס

עשוי לשמש כינוי מטפורי עצמאי ' גדי'אך ). ' עין גדי·ÈÓ¯Î'(יד , לשיר השירים א
ב ומדרשו , על שום שיר השירים ב', שושנה'(ילדי ישראל : Â˘ È„ÏÂ˘�‰ 23.   לישראל

ים על המצוות המיוחדות לליל ומכאן עובר הפייטן לקושיות הבנ). האלגורי על ישראל
אלא גם לשאלות , ואפשר שהפייטן מתייחס לא רק לשאלות בימיו, החלו: ÂÏÁ. הסדר

שכן השאלות מתייחסות גם , בפסח מצרים, האפשריות של הבנים בעת הסדר הראשון
: �˘˙�‰... ÏÈÏ  24.   למנהגי הסדר המאוחרים אך לפרטים השייכים לפסח מצרים בלבד

' אינו נאכל אלא למנויו'קרבן פסח ש:  25ÌÈÁ·Ê ÈÂ�ÈÓ Á·Ê.   ד, פסחים יעל פי משנה 
דם קרבן הפסח : ÌÈÁÒÙ Ì„ ˙ÏÈ·Ë 26.   בחג הפסח, כעת: ‰Ú˙). ח, משנה זבחים ה(

ÙÁ‡ ‰Ó ˙ÂˆÓ ÔÂÓÊ˘  27.   כעת: ‰Ú˙). כב, שמות יב(שבמצרים טבלו בו אגודת אזוב 
˙ÂˆÓ :28.   תֹוּצכין דווקא ַמלשם מה אנו מחפשים ומבקשים למצוא ולה  ¯Â‡˘ ...

˙ÂˆÁÓ : מכל '(את החמץ והשאור מכל מקום ) 'ולמצות'(ומדוע אנו טורחים לבער כליל
כאן הוא לשון ' לצבוע'ו, בחרוסת לצבוע: כנראה כמו: Ú·ˆÏ ˙Ò¯Á 29).   'מחיצות

ולטבול : Ú·ËÏ ˙¯ÊÁ). לשון הרטבה וטבילה(על פי משמע השורש בארמית , טיבול
Â¯Ó¯  30).   ו, משנה פסחים ב(היא המרור , בחרוסת את החזרת) כמו להטביע', ועלטב'(

Ú·˙Ï ‰Ó :מרור לליל הסדר, מבקשים, לשם מה אנו תובעים .‰ÎÓ˙ : מין ירק הכשר
מדוע נרצה ונחשק בליל הסדר : ÈÏˆ ˜˘Á ‡˘ 31  . לאכול: Ú·˘Ï). משנה שם(למרור 

שכן ,  היא לפסח מצרים או לימי הפייטןוכאן לא ברור אם ההתייחסות; דווקא צלי אש
, בארץ ישראל היו רבים שנהגו להקפיד לאכול בלילה זה רק צלי אש גם לאחר החורבן

ולא בשר המבושל : ÈÒ· ‡ÏÂ¯. אך מן הטור הבא משתמע לכאורה שמדובר בפסח מצרים
  .     בתוך סיר
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  ְולֹא ְלִהְתָיֵאׁש/ ַמה ַּטַעם ְלָהֵחׁש 

   ִמְכסֹותןְלֶחְׁשּבֹו / תֹוּסח ִמַסֶפְל הָטֶל
  סֹותְכַמה ִּלי ִל/ ִׁשעּור ֵיין ּכֹוסֹות 

  לֵּלַפה ֲא ָמֹוּב / לֵּלַטַעם ַה  35
  ִמָּכל יֹום ָוֵליל/ ַמה ֻּׁשָּנה ֶזה ֵליל   

  םָתבֹוְׁשְחי ַמִפְל/ ְיִׁשיבּום ֲאבֹוָתם 
  ְלׁשֹוֵבב ִלְבבֹוָתם/  ֹוָתםּוִנֵּסי ֵליל ְלַח

  נֹוָרא ֲעִלילֹות/ לֹות ַיִּגידּום ִמְפֲע
  ֶזה ֵליל ַחק ְלַעּלֹות/ לֹות יֲאֶׁשר ִמָּכל ֵל  40

  ְּכֵדי ְרִביִעית ֲאַרְּבָעה/ ּכֹוסֹות ַאְרָּבָעה   
  ְּבִטיט ּוִבְטִביָעה/ ִּכי ָנְפלּו ַאְרָּבָעה 

   ּוָפַסחןּוַבֲעִדי ָּג/  ִּכַּסח י ִּכְּכסּוִחים
  ַסח ִלְפַסחזֹאת ֻחַּקת ַהֶּפ/ ח ָׂשְּבֵכן ֵאִלי 

  

  

32 ˘Á‰Ï : שמ, שנאמר בפסח מצרים' ואכלתם אותו בחפזון'על שום (להזדרז באכילתו '
וההוראה שכיחה , י, השווה דברים טז(די : ÂÒÓ˙ 33.   להתרשל: È˙‰Ï‡˘). יא, יב

מכסת 'על פי חשבון : ÂÒÎÓ ÔÂ·˘ÁÏ˙. כלומר טלה המספיק לכל המנויים עליו, )בארמית
השווה (יין המספיק לשיעור ארבע כוסות : ˘ÂÒÂÎ ÔÈÈ ¯ÂÚ˙ 34).    ד,שמות יב(' נפשות

, אמירת: ÌÚË 35).   הָסְכמלשון ִמ(למדוד ולשער : אולי: ÂÒÎÏ˙). א, משנה פסחים י
...  Ê‰ 40.   ה, והלשון על פי תהלים סו', מעשי ה: ÂÏÈÏÚ ‡¯Â� ˙ÂÏÚÙÓ˙ 39.   מצוות
˙ÂÏÚÏ :41.   חקק וקבע לרומם את הלילה הזה ‰Ú·¯‡ ˙ÈÚÈ·¯ È„Î : אקפיד שיהיה בכל

 פסח של כוסות ארבע ... הכוסות שיעור הוא כמה': השווה; אחת מהן יין כשיעור רביעית
: ÂÏÙ� ÈÎ ...‰ÚÈ·Ë·Â  42).   ג"דף טז ע, א, ירושלמי שבת יח( 'איטלקי יין רביעית ישנן

 שארבע הכוסות ולדרשה; אולי הכוונה לארבע המלכויות שסופן שיפלו ויכלו מהעולם
אך לפירוש זה קשה . ג ועוד"דף לז ע, א, הן כנגד ארבע מלכויות ראה ירושלמי פסחים י

ולכן ייתכן שהכוונה היא לזכר ', בטיט ובטביעה'וגם לא ברור מה הכוונה , לשון העבר
 בעבודה חייהם את מררו הם, להם מדדת בה שמדדו במדה': השווה; טביעת המצרים

 טבעו" נאמר לכך ,בהם משתקעין והיו כטיט המים להם עשית אתה ואף ... בחומר קשה
, מכילתא בשלח מסכתא דשירה ד( 'בטיט אלא "טובעו" ואין, )ד, שמות טו" (סוף בים

.   אך לפירוש זה לא ברור מי הם הארבעה שנפלו וטבעו). 132' רבין עמ-מהדורת הורוויץ
43 ÌÈÁÂÒÎ : יב, על פי ישעיהו לג', ם כסוחיםקוצי'ל) כיתר הגויים(המצרים המשולים ;

.   ןֵגֵה: ‚Ô. השמיד: ÁÒÈÎ). יד, בראשית י, מבני מצרים(כסלוחים : וייתכן שצריך להיות
44 ÈÏ‡ :יַלֵא: אפשר לנקד גם .ÁÒÙ‰ ˙˜Á ˙‡Ê :מג, יב' שמ   .  
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  ָצאְמָהְוִיְׁשִעי ְּבחֶֹפז / ַלְיָלה ִּכי ָחָצה   45
  ׂש ָמרֹור ּוַמָּצהְוַאַע/ ְּבֵכן ֲאָבֵער ֻחְמָצה   

  ְּבקֹול ְולֹא ְבַלְחׁשֹון/ ְלַהְללֹו ְּבֶפה ּוְבָלׁשֹון 
  ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון/ ִּכי ְׁשָמַרִני ְכִאיׁשֹון 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

45 ÊÙÁ· :46.   בחיפזון ‰ˆÓÁ :47.   חמץ ÔÂ˘ÁÏ· :בלחש.  
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 ‡˙˘Â„˜‰Ó ÚË˜'‚ÂÁ ÈÒÙ‡ '˙ÂÚÂ·˘Ï  
  חידתית יותר מהמקובל במחזורי אשכנזקטע מקדושתא 

  פטרבורג-שהתגלגל לאוסף פירקוביץ שבסנקט, הקטע מצוי בכתב יד אחד

ירושלים , קדושתאות ליום מתן תורה: רבי אלעזר בירבי קליר, אליצור' נדפס אצל ש

  152-149' עמ, ס"תש
  

  ֵּלי ְמרֹוִמיםֲאִבי ְגדֹור ְּכָפַגׁש ַעְרִפ                                        
  ּתּוִׁשָּיה ְׁשלֹול ִׁשּקּוי ְלחּוג ֲהדֹוִמים                  
  ֵּביָנַתִים ָצגּו ֵאִלים נֹוֲהִמים                  

  ַׁשֲעׁשּוַע ִמְּׁשבֹות ְקַצר ָיִמים                                        
        

  ).ג, מות יטש(' וגו' ומשה עלה אל האלהים'הפיוט מעביר אל הפסוק 
1 ¯Â„‚ È·‡ : יא'  עמ מהדורת מרגליות,ג,  ארא רבההשווה ויק(משה .(˘‚ÙÎ  ...

ÌÈÓÂ¯Ó :2).   יז,  כותשמ(' נגש אל הערפל אשר שם האלהים'ו, כאשר עלה למרום 
‰È˘Â˙ : לך יא ועוד-ומדרשו על התורה בתנחומא לך, ז,  בליעל פי מש(את התורה .(
ÏÂÏ˘ :ליםתה" (לכי צבאות ידדון ידדון ונות בית תחלק שללמ"על שום , לקחת כשלל 

, וכן על התנגדות המלאכים לכך(פסוק שנדרש בכמה מקומות על מתן תורה , )יג, סח
אתם מקבלים את תורתי שמלאכי השרת נתאוו לה ': השווה). עניין שיעמוד במרכז הפיוט

ונות ", ומה הוא אומר, "מלכי צבאות ידודון ידודון"' שנא, מניין, ולא נתתי אותה להם
 ברים רבהד(' ואת נותנה לו והיא מחלקת שלל, הנוה שבבית זו התורה, "בית תחלק שלל

הנוה שבבית זה , הנוה שבבית את מחלקת שלל למטה, "ונות בית"': וראה גם, )ט, ז
: ˘˜ÈÂ). ב,  חיר השירים רבהש(' ואת נותנה לו והוא מחלקה שלל לתחתונים... משה 
).   א,  סועיהויש(ה "והיא הדום רגליו של הקב' חוג'לארץ המכונה : ‰„ÂÁÏ ÌÈÓÂ‚ .תרופה

3 ÌÈ˙�È· :ה"בין משה לבין הקב, באמצע .Â‚ˆ :עמדו .ÌÈÓ‰Â� ÌÈÏ‡ : מלאכים הקוראים
אמר רבי יהושע בן לוי ': השווה למשל. ומנסים למנוע את משה מלקבל את התורה

את : ˘ÚÂ˘Ú 4   ).תנחומא האזינו ג(' בשעה שעלה משה למרום עמדו המלאכים להורגו
ראשית ומדרשו על התורה בב, )ל,  חלימש(' ואהיה שעֻשעים יום יום'על שום , התורה

וללשון שבי לעניין מתן התורה והתנגדות המלאכים ; שלא יקח בשבי: Â·˘Ó˙. א,  ארבה
ששת נתג, נתעלית, "עלית"מהו , )יט,  סחליםתה" (עלית למרום שבית שבי"': השווה גם

; משה שהוא אדם וימיו קצובים: ˜ˆ¯ ÌÈÓÈ). א,  כחות רבהשמ(' עם המלאכים של מעלה
ואפשר שנבחר כאן משום , )א, איוב יד(' אדם ילוד אשה קצר ימים': ולשון הכינוי על פי

המופיע במדרשים על ההתנגשות בין משה , שבראש הפסוק' ילוד אשה'הביטוי 
שהיה , פגע בו קמואל המלאך...  משה למרום בשעה שעלה': השווה. למלאכים במרום

, גער במשה ואמר, ממונה על שנים עשר אלפים מלאכי חבלה שהם יושבים בשער הרקיע
ילוד אשה מהלך , אתה ממקום הטנופות באת ומהלך במקום טהרה, מה לך בקדושי עליון

: םוראה ג; ) דף צו מהדורת איש שלום,]מתן תורה[ כ יקתא רבתיפס(' !?במקום אש
אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש , בשעה שעלה משה למרום: אמר רבי יהושע בן לוי'

בבלי " (לקבל תורה בא: אמר להן? מה לילוד אשה בינינו, רבונו של עולם: ברוך הוא
     ).   ב"שבת פח ע
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  ַּגַחְלָּתם ִהְבִעירּו ְוִחֵּצי ִזִּקים            5                          
  ָרׁשּוף ֻרַּפק ַּבֲעָדם ַעד ְׁשָחִקים                  
  ָּדַאג ְּבׁשּורֹו ֵאימֹות ְּבָרִקים                  
  קִֹׁשי ֶלָהָבה ְלמּולֹו ַמְבִריִקים                  
  
  ִהָּמֵלט ִּבְזרֹוַע קֹול לֹו ָצַרח                  
  צֹוֶעה ְבכַֹח ְּכֵעין ַהֶּקַרח           10              
  ּוְבִפְרׁשּוז ָעָנן ְּבַמְחֶסה ִנְתָאַרח                  
  ָּפַתח ַמֲעָרָכיו ּוַמֲענֹו ָזַרח                  
  

  ְזַמן ִׁשּלּוַח ֶאְזּכֹר ְלִבְלִּתי ִתָּנֶׁשה                                        
  
  

5 Â¯ÈÚ·‰ Ì˙ÏÁ‚ :מוסב על המלאכים שביקשו לשרוף את משה .ÌÈ˜ÈÊ :6.   י אשניצוצ 
ÛÂ˘¯ :משה שכמעט אחזוהו רשפי האש .˜Ù¯ :נתמך כאילו אחזו : ואולי כוונתו, קשה

השווה לתיאורו של יעקב הפוחד לגשת את אביו ומלאכי השרת אוחזים (במרפקו 
: „‡‚ 7.   עד שהגיע לשמיים: ˘Ú ÌÈ˜Á„). ג ועוד,  מדאשית רבהבבר, במרפקו לתומכו

˜˘È  8.   את הברקים המאיימים לשרפו: ˙ ·¯˜ÂÓÈ‡ÌÈ. בראותו: ·˘Â¯Â. נבהל משה
‰·‰Ï :9.   אש עזה וקשה  ËÏÓ‰ ...Á¯ˆ :הימלט : אליו) 'צרח' ( קרא' קול ה: שיעורו
השווה להמשך המדרש . כדי להינצל) כנראה בכסא הכבוד(כלומר היאחז בידיך , בזרוע

 שהגיע משה כיון... פגע בו גדוד של מלאכי חבלה ': צח-דף צז,  שםיקתא רבתיבפס
מה עשה הקדוש ברוך הוא פירש עליו מזיוו , אליהם בקשו לשורפו בהבל שבפיהם

מאחז פני כסא ... "משה השב להם תשובה למלאכי השרת , והעמידו לפני כסאו ואמר
. מלמד שפירש שדי מזיו שכינה ועננו עליו, אמר רבי נחום, )ט, איוב כו" (פרשז עליו עננו

אחוז , ]לו[אמר  . מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם, םרבון של עול, אמר לפניו
ÔÈÚÎ . א,  סגעיהוה על פי יש"כינוי להקב, יוצא בכוח: ˆÁÎ· ‰ÚÂ 10.   'בכסא כבודי

Á¯˜‰ :11.   כב,  אזקאלה על פי יח"תיאור דמות הקב  ÊÂ˘¯Ù·Â ...Á¯‡˙� : ובענן
 ומדרשו על משה במרום ,ט, על פי איוב כו, עליו חסה משה) 'פרשז'(ה פרש "שהקב

פתח משה בסדר דברי : ÂÈÎ¯ÚÓ Á˙Ù 12).   9השווה למובא לשורה (במקורות רבים 
' מענו'ו' מערכיו'וללשון . ודברי תשובתו האירו ונתקבלו: Á¯Ê Â�ÚÓÂ. תשובתו למלאכים

והיא עוסקת , מכאן באה תשובת משה: ' וכוÁÂÏ˘ ÔÓÊ 20-13.   א,  טזליהשווה מש
הקישור בין ביקור זה לבין מניעת המלאכים . לאכים בבית אברהםבביקורם של המ

: השווה. ולא מפי משה' אך הדברים באים מפי ה, מלהזיק למשה אכן מופיע במקורות
באותה שעה בקשו מלאכי השרת לפגוע ) ... ג,  יטותשמ" (ומשה עלה אל האלהים"'

, ה" אמר להם הקב,ה קלסטירין של פניו של משה דומה לאברהם"עשה בו הקב, במשה
,  כחת רבהשמו(?' לא זהו שירדתם אצלו ואכלתם בתוך ביתו, אי אתם מתביישין הימנו

. אומר, אזכיר: כמו: ‡ÎÊ¯. הזמן שבו נשלחו המלאכים אל אברהם: ÁÂÏ˘ ÔÓÊ 13).   א
‰˘�˙ È˙Ï·Ï :ואולי צריך , מוקשה משום החרוז' תנשה'אך הצורה ; כדי שלא תישכח

  .   ִׁשיְלַבל ִּתְנ: להיות



 62

   ֵמֶחֶלד רֹוְגִׁשייֲעִנַּית ִהֵנִנ                                        
  ֶחְמָאה הֹוִביל ְּבַמַּצג ּתֹם ְיִׁשיִׁשי           15              
  ְסעּוָדה ֲערֹוְך ְּבַׁשַען ַרֲעָנן ִּדְׁשִאי                  
  
  ָּדה ְלַׁשְּלָמהטֹוַבת ְּבָעָליו ִמָּדה ְבִמ                  
  ְנִתיבֹו ֶׁשל עֹוָלם ַסַעד ְלַקְּדָמה                  
  ֶהם ְּגבֹוהֹות ְנאָֹמהיְיקֹוד ַּפֲעֵמ                  
  ִמּלּול ֶׁשּלֹא ַּכָּדת ֲערֹוְך ִמְלָחָמה           20              
  
  ֶּכֶתר ּתֹוָרה ָלָאָדם ֵמָאז ִנְכְלָלה                  
  ְּכָמָסּה ֶאְצלֹו נֹוָרא ֲעִליָלה                  
  ִלְוַית ֵחן ְלַסֵּגל ְמאֹד ַנֲעָלה                  
  ַלַּמְלָאִכים ִהְפִציַח ִציר ְוִלְמִחָּצה ָעָלה                  

  
  

14  ˙È�Ú ...È˘‚Â¯ : בעת ' הנני' עניית –אפשר שיש כאן רמז לזכות נוספת של אברהם
 15.   אך הדברים אינם מחוורים; ) למלאך–יא ' בפסאו שם , א,  כבאשיתבר(העקדה 
 ‰‡ÓÁ ...È˘È˘È :לסעודתם של המלאכים(הוביל חמאה ) 'ישישי'(אברהם : שיעורו (

,  יחאשיתבר(' והוא עֵֹמד עליהם... ויקח חמאה וחלב ': השווה; מתוך עמידתו התמימה
; יע אברהם למלאכיםשהצ) שם ד ( ' והשענו תחת העץ'על שום : „˘‡ÔÚ˘· ...È  16).   ח
המשך דברי : ÂË ...‰ÓÏ˘Ï·˙  17.   הוא העץ, צמח רענן: משמעו כאן' רענן דשאי'ו

עליכם לשלם טובה , שנהניתם מן הסעודה בבית אברהם, מעתה: משה אל המלאכים
: Â·È˙� ...‰Ó„˜Ï  18.    לא למנוע את התורה מזרעו–ואם כן , מידה במידה, לבעליה

והוא רמז לכך שאברהם אכן , ל עולם לקדם אורחים בסעד ועזרהש) 'נתיבו'(שכן דרכו 
.   ואילו המלאכים אינם נוהגים כך עם משה, קיים מצוות הכנסת אורחים במלאכים כראוי

19 ÓÚÙ „Â˜ÈÈÌ‰ :והוא מוסב על אשם של המלאכים שביקשו לשרוף , רגליהם היוקדות
... ÏÂÏÓ  20.   א למחיצתםלבוז לאדם שב, לדבר דברי גאווה: ‚·Ó‡� ˙Â‰Â‰. את משה
‰ÓÁÏÓ :21.   איום להילחם במשה ולכלותו, דברים שאינם ראויים  ¯˙Î ...‰ÏÏÎ� :

השווה לתשובתו של ; התורה מאז ומעולם נועדה להיות כעטרה לבני אדם ולא למלאכים
תשובה שבה הוא מוכיח להם שהתורה נועדה רק , משה למלאכים שביקשו את התורה

אב ואם , )יב,  כותשמ" (כבד את אביך ואת אמך"כתוב בתורה ... להם אמר ': לבני אדם
הטמין : ÒÓÎ‰ 22?'   חימוד יש לכם, )שם יד" (לא תחמוד"כתוב בתורה ? יש לכם

כינוי : ÔÁ ˙ÈÂÏ 23.   ה,  סוליםעל פי תה, ה"הקב: �ÏÈÏÚ ‡¯Â‰. והחביא את התורה
'  עמ מהדורת מרגליות,ג,  יבהא רבומדרשו על התורה בויקר, ט, א' על פי מש, לתורה

ומשמע . י,  מזליםעל פי תה, ה"הקב: ÏÚ� „‡Ó‰. להיות לו לקניין ולסגולה: Ï‚ÒÏ. רנח
עד שיגיע הזמן לתתה לבני (ה גנז את התורה ושמרה אצלו כסגולה וחמדה "הקב: הטור
ÁÓÏÂˆ‰ . משה: ˆÈ¯. אמר: ‰ÁÈˆÙ 24.   ועד כאן באים דברי משה אל המלאכים). האדם

Ú‰Ï :ה"ונכנס למחיצתו של הקב.  
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 ‡˙˘Â„˜‰Ó ÛÒÂ� ÚË˜'‚ÂÁ ÈÒÙ‡ '˙ÂÚÂ·˘Ï  
  עוד קטע מהקדושתא הקודמת

  בולט במטפוריקה העשירה שבו',  אלעזר בירבי קליר'החתום במפורש , קטע זה

  163-160' עמ, שם, נדפס אליצור
  

  ֶאֶרק ִהְכִניָפה ֶזֶמר                                        
  ְלֻכּלֹו ָּכבֹוד אֹוֵמר                  
  ְּבׁשּוָרּה ֲעִלַּית ָעָׁשן ִמַּתֵּמר                  
  ְלהֹורֹות ַקל ָוחֶֹמר                  
  
  ְלִהְתָאֵרס ִּבְרטּוָׁשה ָעף ַחי ִמְּמעֹוָנה            5                
  ְוִהְרִעים קּוִמי ֲעִלי ִמּגְֹׁשָנה                   
  ְלֻחַּפת ַמְמֶלֶכת ְּכֻהָּנה                  
  ְוֵאַרְׂשִּתיְך ִלי ֶּבֱאמּוָנה                   

    
  ֲעִדי ֲעָדִיים ִּכָּסּה ְּבאֹורֹות                  

  ּדַֹהר ֵעיַנִים ְמִאירֹות          10                   
        

  
  

  
  

1  ˜¯‡ ...¯ÓÊ : 2.   טז,  כדעיהוועל פי יש, השמיעה זמר מכנפיה) 'ארק'(הארץ  ÂÏÎÏ ...
¯ÓÂ‡ :שבשעה שנתנה תורה ': וראה מדרשו על מתן תורה, ט,  כטליםעל פי תה, ה"להקב

, מכילתא יתרו ('"ובהיכלו כלו אומר כבוד", לישראל זעו כל מלכי האדמה בהיכליהם
... ÈÏÚ˙ . בראותה: ·˘Â¯‰ 3).   188'  עמרבין- מהדורת הורוויץ,מסכתא דעמלק א

¯Ó˙Ó :יח,  יטותשמ(' ויעל עשנו כעשן הכבשן'שנאמר בו ,  העשן העולה מהר סיניאת   .(
4 ˙Â¯Â‰ÏÏ˜ ¯ÓÁÂ  :5.   כדי לתת את התורה לישראל וללמדם מצוות קלות וחמורות 

‰˘ÂË¯· Ò¯‡˙‰Ï : כדי לקחת לו ככלה את כנסת ישראל שהיתה קודם לכן מחוצה ובניה
פייטן את מעמד הר סיני כחתונה בין ומכאן ואילך מתאר ה; הרוגים בשעבוד מצרים

 6).   טו, כו; כז,  לגריםהשווה דב(מן השמיים : �ÂÚÓÓ‰. ה"הקב: ÈÁ. ה וישראל"הקב
ÌÈÚ¯‰Â :וקרא בקול .‰�˘‚Ó :7.   ממצרים, מארץ גושן  ˙ÙÁÏ ...‰�‰Î :היא , לחופה

ÍÈ˙˘¯‡Â ÈÏ  8).   ו,  יטותשמ(' ממלכת כהנים'שבה יהפכו עם ישראל ל, מעמד סיני
‰�ÂÓ‡· :9.   כב, הושע ב È„Ú  ...˙Â¯Â‡· :ללשון (ה כסה את עם ישראל באורו "הקב

ועל פי ', עדי עדים'(כחתן המכסה את הכלה בתכשיטים נאים , )לב, השווה איוב לו
על , מוסב על מצוות התורה: Â¯È‡Ó ÌÈ�ÈÚ˙.  ורוממותזוהר: „‰¯ 10   ).ז,  טזזקאליח

  .     ט,  יטליםשום תה



 64

  הֹוד ֲעָנִקים ְלַגְרְּגרֹות                                        
  ִאְמרֹות ְיָי ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות                  
  
  ִזְּמָנּה ְּבחֹוֵרב ְּכַמָּזלֹות ְּכלּוָלה                  
  ְוִקְּדָׁשּה ִלְׁשמֹו ְּבֵׁשם ּוִבְתִהָּלה                  
  ִּׁשְבִעים ְלֶחְלׁשֹו ְּבגֹוָרל ֶהֱעָלּהּוִמ           15              
  ּוַבֲעָׂשָרה ְמקֹומֹות ְקָרָאּה ַּכָּלה                  
  
  ָרַׁשם ָלּה מַֹהר ּוַמָּתן                  
  ְּבַאֲהַבת ַחְסֵדי ֵאיָתן                  
  ָּדת ַמְבֶהֶקת ָּפִנים ָנַתן                  
  לּולֹות ֶנַצח ְלִהְתַחַּתןְלַבת ְּכ           20              
  
  ְּבָיֶדיָה ִהְתִאיר נִֹאי ְצִמיִדים                  
  ְלִהְתָנאֹות ְלֻכּלֹו ַמְחַמִּדים                  

  

  

  

  

11 ÌÈ˜�Ú ˙Â¯‚¯‚Ï :ט,  אליומכוון לתאר את דברי התורה על פי מש, מחרוזות לצואר   .
12  ˙Â¯Ó‡ ...˙Â¯Â‰Ë :13.   ז, יב' תה Á· ‰�ÓÊ·¯Â :ה זימן את ישראל להר סיני"הקב .

‰ÏÂÏÎ ˙ÂÏÊÓÎ :כנגד ': והשווה; כשהם מושלמים ומסודרים ככוכבים וכמזלות שברקיע
הלשון על : Ì˘· ‰Ï‰˙·Â 14).   דף צא,  וישב חחומא בוברתנ(' ב מזלות"ב שבטים י"י

תוך מ) 'לחלשו'(והעלה את ישראל לגורלו : ‰ÌÈÚ·˘ÓÂ ...‰ÏÚ  15.   כ,  גניהפי צפ
' בעשרה מקומות נקראו ישראל כלה': השווה: Ú·Â ...‰ÏÎ˘¯‰  16.   שבעים האומות

מכוון : Ô˙ÓÂ ¯‰Ó 17).   329'  עמ מהדורת מנדלבוים, שוש אשיש היקתא דרב כהנאפס(
: ‡Ô˙È ...·‡‰·˙  18.   יב,  לדאשיתוהלשון על פי בר, לתורה ולמצוות שניתנו לישראל
יא ומדרשו ,  הא-כים על שום מל–' איתן'(שה אברהם בזכות אהבתו למעשי החסד שע

).   ובמקבילות רבות, 61' עממהדורת מנדלבוים ,  פרה גיקתא דרב כהנאעל אברהם בפס
19  ˙„ ...ÌÈ�Ù :ה יושב בבית "הקב': השווה; את התורה המאירה את פני העוסקים בה

 מאור פנים בתורה שש לכל אחד ואחד נותנין לו, המדרש שלו וצדיקי עולם יושבין לפניו
' נתן'וחוזר אל , לישראל: Ï·˙ 20).   20'  עמ מהדורת איש שלום,ה, אליהו רבהסדר (' בו

. ייפה: ‰˙‡È¯ 21.   כדי להתחתן עמה לנצח: ÂÏÂÏÎ... Ô˙Á˙‰Ï˙ . שבסוף הטור הקודם
�‡È ÌÈ„ÈÓˆ :ואתנה "': השווה; והכוונה ככל הנראה לשני לוחות הברית, צמידים יפים

אלו שני לוחות הברית שחקוק עליהם עשרת , )יא,  טזזקאליח" (דים על ידיךצמי
ה "להתייפות לפני הקב: Â‡�˙‰Ï ...ÌÈ„ÓÁÓ˙  22).   ב,  דיר השירים רבהש(' הדברות

  ).   טז,  היר השיריםש(' וֻכּלֹו מחמדים'שנאמר בו 
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  ּול ַטָּבעֹות ֶנֱאָגִדיםּוְבֶאְצְּבעֹוֶתיָה ִּכּל                                        
  ֲעֶׂשֶרת ְּדָבִרים ֶנְחָמִדים                  
  
  יֶֹׁשר ֲעָנָניו ְּבִעּלּוִסים            25              
  ָקַׁשר ָלּה ְּכִכְתֵרי ֲהַדִּסים                  
  ְוָעִבים ִהְרִעיפּו ְרִסיִסים                  
  ָּבֳאָהִבים ִמְתַעְּלִסיםִנְכָּבֶדיָה ֱהיֹות                   
  
  רֹוְמָמּה ֱהיֹות ְנטּוַעת ַּכָּנה                  
  ְוהֹודֹו ָׁשָרה ֵמרֹאׁש ֲאָמָנה            30                         
  ְּכֵעת ְקדּוָמה ָלּה ִהְקָנה                  
  ִמָּכל ַאְבַקת רֹוֵכל ֻּבָּׂשָמה ְלבֹוָנה                  
  

  ְּבֵהָארֹות ָּדת ְמָפֵאר                                        
  ֶּכָחָתן ְיַכֵהן ְּפֵאר                  

  

  

  

  

24-23 ÏÂÏÎ :לשון יופי ושלמות . ˙ÂÚ·Ë ...ÌÈ¯·„ ˙¯˘Ú : עשר טבעות לעשר
את : ÂÈ��Ú ¯˘È 25.   ולא מצאתי מקור להשוואה זו; כנגד עשרת הדיברות, האצבעות

: השווה; אולי על שום שהיו מיישרין לפני ישראל את דרכם במדבר' ושרי'ו(ענני הכבוד 
משפיל להם ... וענן שכינה היה מקדם לפניהם ... מלמד שהיה עמהם שבעה ענני כבוד '

ספרי (' הנמוך מגביהו והגבוה משפילו ועושה להם דרך, את ההרים ומגביה את הגיאיות
: ÌÈÒ„‰ È¯˙ÎÎ 26.   בשמחה: ·ÌÈÒÂÏÚ. )נג'  עמ מהדורת הורוויץ,לג,  ידברזוטא לבמ

ח נזכרות עטרות חתנים ולא , בתוספתא סוטה טו(כעטרת הדסים הנתונה בראש הכלה 
: ¯ÌÈ·ÚÂ ...ÌÈÒÈÒ  27).   אך כאן ברור שכתרי ההדסים ניתנו לכלה, עטרות כלות מהדס

 ‡‰·ÌÈ·. תלמידי החכמים, חשובי ישראל: �È„·Î‰ 28.   והעננים המטירו טיפות גשמים
ÌÈÒÏÚ˙Ó :29.   וכאן הוא מטפורה לעיסוק בתורה מתוך אהבה, יח,  זליעל פי מש  ˙ÚÂË�

‰�Î :30.   טז,  פליםעל שום תה, ככנה נטועה של גפן  ‰¯˘ ...‰�Ó‡ :יר על פי ש
היא ', קדומה'ה הקנה לישראל את ה"בשעה שהקב: ‰˜�‰...  ÚÎ˙ 31.   ח,  דהשירים

' לבונה'ו, ו,  גיר השיריםעל פי ש: ÏÎÓ ...‰�Â·Ï  32  . התורה שקדמה לבריאת העולם
והוא המשך ציור , )א,  היר השיריםש(' אריתי מורי'מלשון : ·‰‡¯Â˙ 33 .'ובלבונה'כמו 

אריתי מורי עם "': והשווה. ההתבשמות במור ולבונה כמטפורה למתן תורה ומצוות
התורה של : „˙ ÙÓ‡¯). 129' עמ, אליהו רבה כגסדר (' זו תורה נביאים וכתובים, "בשמי
והוא המשך תיאור , י,  סאעיהויש: Ô˙ÁÎ ...¯‡Ù  34.   ה שפיאר בה את ישראל"הקב

  .   ה"הקב', מפאר'ה
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  ַעל ָּכל ָּכבֹוד ֻחָּפה ְלָפֵאר              35                        
  ַּדַעת ִהְׁשָקּה ְּכִרּוּוי ֵמי ְבֵאר                   
  
  ִיְּמָנּה ְּבחֶֹזק ְלִהְׁשַּתְעְׁשָעה                   
  ְּבהֹוד ִקְנְיֵני ְנתּוָנה ִמִּׁשְבָעה                   
  ְּבַלְחָמּה ְׁשחֹוָרִתי ָׂשֵבָעה                   
  ְוָכֵאזֹור ַלֶחֶלץ ְלאֹוְגָדּה ִנְתרֹוֲעָעה              40                        
  
  אּו ְנָהרֹות ִּבְרָנִניםקֹול ָנְׂש                   
  ַלֶּנֱעָלס ִמְּכַנף ְרָנִנים                   
  ְּבָתֳאבֹו ֵמֲעָלמֹות ִּדְגֵלי ֵאיָתִנים                   
  ְּבִסיַני ְלָבֵאר ִחּתּוִנים                   

  
      

  
  
  
  
  

35  ÏÚ ...‰ÙÁ :36.   ה,  דעיהויש ¯‡· ÈÓ ÈÂÂ¯Î : ה והתורה שנמשל(כמי באר מרווים

).   396' עמ, אלבק-מהדורת תיאודור, ט,  מאשית רבהכגון בר, למים נזכרת במקורות רבים

37 ‰�ÓÈ :38.   אך כאן נוסף עליו גוון של חיזוק וביסוס, ברגיל הוא לשון זימון  È�È�˜ ...

‰Ú·˘Ó :ה והיא ניתנה לישראל מתוך שבעת הרקיעים"התורה שהיא קניינו של הקב   .

39 ‰ÓÁÏ·  ...Ú·˘‰ : איר השיריםש', שחורה אני ונאוה'על שום ', שחורתי'(וישראל  ,

' וגו" אם רעב שנאך האכילהו לחם"': השווה; של התורה) המטפורי(שבעו מלחמה ) ה

' )ה, שם ט" (לכו לחמו בלחמי"' היך דאת אמ, מלחמה שלתורה, )כא,  כהלימש(

ה נהג בישראל חיבה " והקב:�˙¯ÂÊ‡ÎÂ  ...‰ÚÚÂ¯ 40).   576' עמ, א,  נדאשית רבהבר(

כי כאשר ': השווה; אגדם והדביקם אליו כאדם המצמיד את האזור אל חלציו, וריעות

˜ÏÂ  41).   יא,  יגמיהויר(' ידבק האזור אל מתני איש כן הדבקתי אלי את כל בית ישראל

 ...˙Â¯‰� :ג,  צגליםעל פי תה .ÌÈ��¯· :42.   בשירה ורננה  ÒÏÚ�Ï ...ÌÈ��¯ :ה"להקב 

מרננות לכבודו ) יג, איוב לט', כנף רננים נעלסה'המכונות (אשר אפילו הציפורים 

את : „‚ÌÈ�˙È‡ ÈÏ. מכל אומות העולם: ÂÓÏÚÓ˙. כאשר חשק ורצה: ·˙‡·Â 43.   בשמחה

לפרש ולגלות לעין כול : ÌÈ�Â˙Á ¯‡·Ï 44.   'איתנים'בני האבות המכונים , שבטי ישראל

  .   ה הוא כחתן לישראל"שהקב
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  ְלָאֶלף ֵּבית ִהְקִּדים ֵמֵראִׁשית           45                          
  ְּבַׁשְכְללֹו ַמֲעֵׂשה ְיִציַרת ְּבֵראִׁשית                   
  ּוְבהֹוִפיעֹו ְבַגְבנּון ָּדת ְלָהִׁשית                   
  ְּבָאֶלף ָּפַתח ֵראִׁשית                   
  
   ִסֵּבב ֵאׁש ֶלָהָבהְיָלָדיו                   
  ְלַמָּתן ָּדת ִמָּים ְרָחָבה  50               
  ֲחֵסרֹוֶתיָה ִויֵתרֹוֶתיָה ָׁשם ִחָּוה                   
  ְּבִתּתֹו אֶֹמר ִלְמַבְּׂשרֹות ָצָבא                   
  
  ִרְּפָדם זַֹהר אֹור ַהְּנָהָרה                   
  ִניִנים ְיָקָרהֲחֵפֵצי ַׁשי ִמְּפ                   
  ְורּום ָוַתַחת ִנְבֲהקּו ְבאֹוָרה  55               
  ְּביֹום ֲחֻתָּנתֹו ְּבַמַּתן ּתֹוָרה                   

  

  

  

  

  

  
48-45  ÛÏ‡Ï ...˙È˘‡¯ Á˙Ù :עשרים וששה דורות היה אלף , אחא אמר' ר': השווה

את העולם אלא שאני ראשון של אותות ולא בראתה בי , ה לומר"קורא תיגר לפני הקב

חייך שאני פורע לך , ה"לו הקב' אמ, )א,  אאשיתבר" (בראשית ברא אלהים"' שנא, בבית

,  כותשמ" (אלהיך' אנכי ה"' שנא, כשאבוא ליתן תורה לישראל איני פותח אלא באלף... 

: È˘‰Ï˙ „˙. בהר סיני: ·‚·�ÔÂ). 222' עמ,  בחדש השלישי כד,יקתא דרב כהנאפס(' )ב

, על שום איוב יא: Á¯ ÌÈÓ·‰ 50.   הקיף: סבב. את ישראל: ÂÈ„ÏÈ 49.   לתת את התורה

חסרות 'וללשון (דקדוקי מילים מלאות וחסרות שבתורה : È˙Â¯˙ÈÂ ‰È˙Â¯ÒÁ‰ 51.   ט

על : ˆ·‡... ·˙˙Â  52.   אמר: ÂÁ‰). א"בהוראה זו ראה למשל בבלי קידושין ל ע' ויתרות

הציע לפניהם : ¯Ì„Ù 53).    מתן תורהומדרשו במדרש תהלים על(יב , סח' פי תה

: ‰�‰¯‰... ÂÊ‰¯ ). ד,  יבדבר רבהבמ(' רפידתו זהב זו התורה': והשווה; עטפם, כשטיח

, התורה: È ÌÈ�È�ÙÓ˜¯‰. ישראל שחפצו במתנת התורה: È˘ ÈˆÙÁ 54.   בתורה המאירה

 ·ÌÂÈ 56   .הבהיקו והזהירו:  �·‰˜Â.ושמיים וארץ:  Á˙Â ÌÂ¯Â˙55.   טו,  גליעל פי מש

 ...‰¯Â˙ :תענית ד, משנה(' זו מתן תורה, )יא,  גיר השיריםש" (ביום חתונתו"': השווה ,

  ).ח
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 ‡˙˘Â„˜‰ ÍÂ˙Ó'ÌÈ¯ÂÚ� ˙·‰‡ 'Ô˙ÁÏ  
  ,קטע מקדושתא קילירית בעלת אופי לירי וקליל

   ששרדה רק בגניזה הקהירית

  בקטע זה הכלה מסמלת את כנסת ישראל

  אליצור' בעריכת ש, מפי פייטנים ושופכי שיח, זולאי' הטקסט והביאור על פי מ

  סב-ס' עמ, ה" תשס, ירושלים
  

  ֲאחֹוִתי ַכָּלה ָאז ַּתֲחנֹן                                        
  ְּבָפסֹוַח ְוִהְמִליט ְוִהִּציל ְוָגנֹון                           

  ןִלָּבּה ְּתַׂשַּמח ֵמֶאַנח ּוָמנֹו                  
  ְוִתְקָרא ָלּה ִאִּתי ִמְּלָבנֹון                           

  
  ֲעֶטֶרת ִּתְפֶאֶרת ְּברֹאָׁשּה ְּכלָֹלה             5               

  ֱהיֹוָתּה ְּכַאֲהַבת ְנעּוִרים ְּכלּוָלה                           
  ְלָלהֵזר ְוַאֶּדֶרת ְּבִגיל ְלִהְתַה                             

  ּתֹאַמר ִלַּבְבִּתיִני ֲאחֹוִתי ַכָּלה                           
  
  רִֹּני ְּבִׂשְמַחת ּבֶֹׂשם ְנָרָדִיְך                  

  ּובֹו ַהֲחִזיִקי ִרְפיֹון ָיָדִיְך              10         
  ְּבִהְתלֹוְנִני ֵּבין ְׁשֵני ָׁשָדִיְך                  

  ַּתְקִׁשיִבי ַמה ָּיפּו דֹוָדִיְך                           
  
  יֹוֲעֵצי ָרָעֵתְך ְּבַאף ֲאַׁשֵּכָלה                  

  ַכל ֵאׁש אֹוֵכָלהאְואֹוָתם ּתֹ                           
  ַרְעָיִתי לֹא ֶאֱעֶׂשה ָכָלה             15             

  
  

  
  

1 ‰ÏÎ È˙ÂÁ‡ :2  . ט ועוד, ים דעל פי שיר השיר, כנסת ישראל ÁÂÒÙ·ישעיהו לא: ' וכו ,
 -" ובאחריתו יהיה מנון("כא , כתרגום הסורי למשלי כט, צער ואנחה: ÔÂ�ÓÂ 3.   ה

ערך , ובן יהודה, "מנסח"ערך , מילון לתרגום, עיין לוי, )יתאנח= ובאחריתה נתתנח 
; טו, ד; יב- ח,כל בית חותם בראש פסוק מפסוקי שיר השירים ד: ‡˙ÔÂ�·ÏÓ È 4   .מנון

תן עטרת בראשה למען תהיה כלולה כבימי אהבת נעוריה : ËÚ ...‰ÏÏÎ¯˙  5.   א, ה
ה לכנסת "דברי הקב: ¯�È 9   . ט, שיר השירים ד: ÏÎ È˙ÂÁ‡ È�È˙··Ï‰ 8   ).ב, ירמיהו ב(

Ó‰  12   .יג, שיר השירים א: ˘„È��ÂÏ˙‰· ...ÍÈ  11.   מוסב על בושם: Â·Â 10   .ישראל
Â„ ÂÙÈÍÈ„ :14.   י, שם ד ÏÎ˙˙ :תאכל: ל"נ   .  
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  נֶֹפת ִּתּטְֹפָנה ִׂשְפתֹוַתִיְך ַּכָּלה                      
  

  ְּבעּוָלה לֹא ִתָּקֵרא ְׁשכּוָלה               
  ְולֹא ִיְהֶיה ָבּה ְמַׁשֵּכָלה                        

  ל ָאְכָלהיֹום ָאִחיׁש ְלַׁשֵּכ                                 
  ַּגן ָנעּול ֲאחֹוִתי ַכָּלה           20         

  
  ָקדֹוׁש ֵיָאֵמר ַלָּכתּוב ַלַחִּיים                      

  ְּבֵבית מֹוָצא ַמִים ַחִּיים                        
  ָלְך ַאִּטיף ִמִּבְרַּכת ַחִּיים               

  ֵאר ַמִים ַחִּייםַמְעַין ַּגִּנים ְּב                       
  

  יֹוָנִתי ֲאֶׁשר ְּבִנִּצים ְמֻׁשָּכָלה          25          
  ָּכל טּוב ַמֲעַדַּני ַאֲאִכיָלה                                     

  ַרְעָיִתי ַאְׁשִמיֵעְך ְּבַאֲהָבה ְכלּוָלה               
  ָּלהָּבאִתי ְלַגִּני ֲאחִֹתי ַכ                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16 ˙Ù16.   יא, שם ד: ' וכו�  ‰ÏÂÚ· ...‰ÏÂÎ˘ :19.   ד, עיין ישעיהו סב ‰ÏÎ‡ : כינוי

 21   .יב, שיר השירים ד: Ô‚ ...‰ÏÎ  20   .ז, על פי דניאל ז) רומא-אדום(למלכות רביעית 

¯Ó‡È ˘Â„˜ ÌÈÈÁÏ ·Â˙ÎÏ :22   .ג,  ישעיהו דל פיע ‡ˆÂÓ ˙È··על , שליםכינוי לירו: ' וכו

ראה , אויבי ישראל: ·�ˆÌÈ 25   .טו, שיר השירים ד: ÔÈÚÓ ...ÌÈÈÁ  24   .ח, פי זכריה יד

שיר : ·‡˙ÏÎ È˙Á‡ È�‚Ï È‰ 28  . מכילתא בשלח פרשה ב, יד, תרגום לשיר השירים ב

  .א, השירים ה
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 ‡˙˘Â„˜‰Ó ÛÒÂ� ÚË˜'ÌÈ¯ÂÚ� ˙·‰‡ 'Ô˙ÁÏ  
  עוד קטע מהקדושתא הקודמת

  , ות ברכות לחתן ולכלהבתחילת קטע זה בא

  אך בסופו שוב מסמלת הכלה את העם

  סד-סג' עמ, שם, הטקסט והביאור על פי זולאי
  

  

  ֲאגּוִדים ְּבִחָּבה ָּתֳעַצם ִׂשְמַחְתֶכם    
  ְּבַאֲהָבה ּוְבִגיל ַהּיֹום ְּבִהְתַחֶּתְנֶכם    
  ִּגילּו ְוִׂשְמחּו ַּביָי ֱאלֵֹהיֶכם    

  
  ְּבָקדֹוׁש/ ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש / ּור ָוִסיס ְּכָעג/ ְּבַהָּטַפת ָעִסיס   

  
  ּדּוץ ָחָתן ְּבֻחַּפת ֲחָדֶריָך  5
   ְּביִֹפי ֵּבין ֲחֵבֶריָךהִהָּנֵו    
  ְוִיְׂשַמח ִלָּבְך ֵמֵאֶׁשת ְנֻעֶריָך    

  
  ְּבָקדֹוׁש/ ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש / ְּכָעגּור ָוִסיס / ְּבַהָּטַפת ָעִסיס   

  
  ִיןזַֹהר ָּפַנִיְך ַיְצִהיר ְּכָי    

  חֹוְרַׁשִיְך ִיְהיּו ְכֶאֶפס ּוְכַאִין  10
  ִטיָרִתי טֹבּו דֹוַדִיְך ִמַּיִין    

  
  ְּבָקדֹוׁש/ ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש / ְּכָעגּור ָוִסיס / ְּבַהָּטַפת ָעִסיס   

  

  

  

  

  
1 ‰·Á· ÌÈ„Â‚‡ :3.   חתן וכלה הנקשרים באהבה ÂÏÈ‚4.   כג, יואל ב: ' וכו  ˙ÙË‰·

ÒÈÒÚ :במשתה היין שוש : ורצה לומר, )יג, עמוס ט" (הרים עסיסוהטיפו ה "ןמלשו
: ה‰�Â 6).   ז, ירמיהו ח, יד, ישעיהו לח(אשיש באלהים מתוך שירה וזמרה כעגור וסיס 

 10].   באשת: ועל פי הפסוק צריך להיות[יח , משלי ה: ' וכוÁÓ˘ÈÂ 7.   ה נאהֵיֱה
ÍÈ˘¯ÂÁ :11.   ג, על פי תהלים קכט, אויביך È˙¯ÈË :כינוי לכנסת ישראל , מוני והיכליאר

  .ב, שם א: Â·ÂË ...ÔÈÈÓ . ט, ואולי על פי שיר השירים ח; ה שוכן בתוכה"שהקב
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  יֹוָנִתי ְּבֵחן ָוֶחֶסד ֲאַכֵּלָלה                          
  ְּכִהָּגלֹוִתי ְּבַלַהב ֵאׁש אֹוֵכָלה    

  ָלֵכן ִלַּבְבִּתיִני ֲאחֹוִתי ַכָּלה  15
  

  ְּבָקדֹוׁש/ ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש / ְּכָעגּור ָוִסיס / ת ָעִסיס ְּבַהָּטַפ  
  

  ְמקֹור ַמִים ַחִּיים ַמְעָיָנִיְך    
  ָנַעְרִּתי ִמָּמְך ָּכל ְמַעָּנִיְך    
  ְסֻגָּלִתי ְׂשִאי ָסִביב ֵעיָנִיְך    

  
  ְּבָקדֹוׁש/ ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש / ְּכָעגּור ָוִסיס / ְּבַהָּטַפת ָעִסיס   20
  

  ִּמְדָּבר טֹובֹות ֲאַדֵּׁשןעֹוָלה ִמ    
  ִּפָּנִתי ְּבַעְנֵני ָכבֹוד ֲאַעֵּׁשן    
  ַצָּואֵרְך ִּדִּמיִתי ְּכִמְגַּדל ַהֵּׁשן    

  
  ְּבָקדֹוׁש/ ׂשֹוׂש ָאִׂשיׂש / ְּכָעגּור ָוִסיס / ְּבַהָּטַפת ָעִסיס    

  
  קּוִמי ַרְעָיִתי ְּבַאֲהָבה ִהְתַחֵּתִני  25

  ְך ֵּתִניִרָּנה ְותֹוָדה ְלַמְלֵּכ    
  ִׁשיר ָהִפיִקי ְּבֻחַּפת ִחּתּוִני    
  ּתֹוְפִפי ַּתַחת ַהַּתּפּוַח עֹוַרְרָּתִני               

  

  
  
  
  
  
  
  
  

14-13  È˙�ÂÈ ...‰ÏÎÂ‡ :15.   אכתיר את יונתי בכליל של חן וחסד כביום היגלותי בסיני 
 È�È˙··Ï ...‰ÏÎ :18.   ט, שיר השירים ד È˙¯Ú�:נוער כפיו' לשון ;תיסילק,  כמו ניערתי' ,

שיר , ישראל: ÓÓ ‰ÏÂÚ„·¯ 21.   יח, שם מט: ˘‡ÍÈ�ÈÚ ·È·Ò È 19.   טו, ישעיהו לג
: ‰˘Í¯‡Âˆ ...Ô  23.   טז, ישעיהו כח, 'פנת יקרת'המכונה , ציון: È˙�Ù 22.   ו, השירים ג

  .ה, על פי שיר השירים ח: Á˙ ...È�˙¯¯ÂÚ˙  28.   ה, שיר השירים ז


