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  הקדמה נצרכת

יוזמת המחבר ומרצונו. הוא נכתב לא בא מ )צורתו (וא" יבור זהח
שיעורי בית וכחומר מבח� במסגרת קורס "עריכה תורנית" שעל כ

כולו נכתב בחיפזו� ובאפס פנאי, מבלי  ידי מכו� "לומדה". החיבור
אינני מאשי�  )רוב הספרי� הנצרכי�, וללא ישוב הדעת הנצר' (

אי�  לפיכ',הוא א" לא עבר כמעט הגהה. "לומדה"!). מכו� בזה את 
. אני מבוא)(בפרט ב כא� הנכתבהמחבר נוטל כל אחריות על 

  .כולו מסתפק בהערה יחידה זו עבור החיבור

  ומדה" ולקר� "מכל מלמדי".][תודה למכו� "ל
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  לוח ראשי תיבות

(אינו כולל את הסימוני� לגרסאות הפיוטי� בה� השתמשנו, ראה "צורת 
  העבודה")

  

  הלכות יסודי התורה לרמב"�  יסו"ה 

  על פי    ע"פ

  עבודה זרה    ע"ז

  פירוש המשניות לרמב"�ספר   פה"מ

  הגאו� הרב שמשו� רפאל הירש ז"לפירוש     רש"ר

            "שירה חדשה" שבסידור "קרב� מנחה" פירוש          ש"ח 

  צורת העבודה

  'אוצר הספרים'

א' לא  העתקנו מהוצאת ר"י קפחלפירוש המשניות של הרמב"� 
. לספר "משנה תורה" כלל בלשונו הספיק הזמ� לעיי� ולדייק

וי . השתמשתי בניקוד המצהיש�בדפוס  ע"פ רוב השתמשנו
הגאו� הרב שמשו�  פירוש. על שיבושיוכ"כ לא דקדקתי ולפיוטי�, 

משובש, ולרוב חביבותו  אנגלירפאל הירש ז"ל נמצא לפני בתרגו� 
הבאתי ג� מפירוש "שירה אצלי שקדתי בו, וכל ציטוט צרי' בדיקה. 
, ה'תשל"גשנת  "אשכול"חדשה" שבסידור "קרב� מנחה" (הוצאת 
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לצערי לא הצלחתי לראות את פיוט ר' טביומי שהביא בספר  .)�)י
 ראיתי מעט את פירוש היעב"- ."יגדל") עני�(ב הברית""שני לוחות 

  , ועוד."שער השמי�"בש� סידור כמה דברי� , ובסידור "בית יעקב"

  שהשתמשנו בהם בהערות: גרסאות הפיוטים

בית שלמה ודוד" לרב  )בס"ד השגתי סידור בש� "תפלת החדש 
, עמ' מט, תרצ"דה'�, שנת )� (יישלמה צופיו", ע� שינויי� מענינ

הרב ). וכ� ראיתי את "פסח מעובי� (הגדה של פסח)" שעל ידי נא
ראה  .פיוט "יגדל" המביא את ,בעל "כנסת הגדולה" דפוס וינציא

  .נוספות גרסאות על  הפיוטי�ת והקדמ

 הסימונים למקורות:

  עמעמעמעמ                                  )סידורי� בנוסח עדות המזרח 

  תהתהתהתה                 ) תרצ"ד)ה'שנת ( סידור "תפלת החדש"

        סשסשסשסש       )דורי� השוני� שינויי� קלי� בסי

        מהמהמהמה                                ))))    סידור "מועדי הש�" (ליוורנו)

        פמפמפמפמ                 )תנ"ב) ה'שנת  ,"פסח מעובי�" (וינציא

 הקדמה לפיוט "אדון עולם":

  זהות המחבר: זהות המחבר: זהות המחבר: זהות המחבר: 

זהות המחבר לוטה מאתנו. הודפס לראשונה בסביבות ה'ר"נ. מצאתי 
  שהוזכר כבר בפירושי בעל ה"בית יוס"" ריש פרקי אבות.
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        ::::מקומו בתפילהמקומו בתפילהמקומו בתפילהמקומו בתפילה

 ראשית, ראוי להבהיר שאי� "אדו� עול�" המש' לפסוקי "מה טובו"
שהובאו כבר בסידור רב עמר� גאו� ז"ל. לא ראיתי להעתיק דברי ספר 
 "מטה משה" (סי' ל"א) הידועי� על מנהג להזכירו בכל תחינה ובקשה

, משו� שלא יתכ� כלל שדבריו באו על פיוט "אדו� עול�" הידוע בו (?)
   . דבריו אצלי עוד כתעלומה.מצד העתי�, ועוד, אנו עוסקי�

פיוט זה נאמר בפתיחת תפילת שחרית ה� ע"י האשכנזי�, וה� ע"י עדות 
בסידורי חו"ל נוסח אשכנז כתוב . (אולי מפני לשו� "ואעירה כו'") המזרח

יוצאי מרוקו וחלק מהאשכנזי� . וכיוצא לאומרו אחר ערבית של שבת
אחר תפילת מעריב של יו� כיפור. וכ� יש בנעימה ואומרי� אותו בציבור 

אומרי� אותו לאחר תפילת מוס" של ראש השנה, או שאר כל ימי� 
(וכ� מנהג קדו� של עדות המזרח) טובי�, אבל לא בשבת. מנהג תימ� 

חלק מיוצאי מרוקו לאומרו יחד וברננה אחר מוס" של שבת ויו� טוב. 
 של(סידור "עבודת ה'" ב. , ואחר מוס"אומרי� אותו ג� בערבית של שבת

ג� בסו"  נדפסהוא תפילת שחרית. כל לאומרו אחר  כתב )"חסידות בלז"
(אולי מפני לשו�  הנוסחאות המורחבות של קריאת שמע שעל המיטה

  לשונות הנ"ל.ב' וראה בהערות פשט אחר ל .")בידו אפקיד רוחי כו'"

        ינו:ינו:ינו:ינו:ביאור ענביאור ענביאור ענביאור ענ

עני� "ר� ד' ושפל יראה , כ)רש"ר( גדלות ד' לאי� ערו' וחסדו ע� האד�
   .בטחו� -אמונה כלומר, יחס שני החלקי� הוא:  .(תהלי� קל"ח ו')"כו' 

            ::::הלכותיוהלכותיוהלכותיוהלכותיו

  א� צרי' לבר' ברכות התורה מקוד�, עיי� או"ח סו"ס מ"ו. עני�ב

        כתיבת ההערות:כתיבת ההערות:כתיבת ההערות:כתיבת ההערות:

ע"פ מבאר בדר' דרוש (כמעט), ולא  מעמיסשלא כקודמי� לי, אינני 
המפרשי�, או מחלוקת  בי�הכרעה לכל מילה דייקתי ב חכמת האמת.
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הלכה  עני�אי� ללמוד מלשו� הפיוט או מ� ההערות לכי אזכיר,  עליה�.
  .ופשוט ,נגד שו"ע או"ח סי' רי"ד)שהוא (כמו ד"ה אשר מל', 

        ::::הנוסחהנוסחהנוסחהנוסח

נוסח הפיוט בו השתמשתי הוא נוסח אשכנז המצוי, וציינתי לנוסח עדות 
� תפילה" (בסידור אוצר ז"ל ספר "תקוו. בלבד המזרח בשינויי� קלי�

התפילות), ונראה לכל עי� בוחנת שכל החרוזי� האלו לא יצאו מידי 
המחבר, כי אי� בה� לשונו ורוחו, לכ� יפה עשו סדורי האשכנזי� שלא 

  קיבלו�, עכ"ל. את נוסח עדות המזרח הבאתי בנספח א'.

        : : : : משקלמשקלמשקלמשקלהההה

  יתד ושתי תנועות, יתד ושתי תנועות, בדלת וסוגר.

  :ִנְבָרא ְיִציר 9ָל 8ְֶטֶר�    ָמַל5 ֲא3ֶר ָל�עוֹ  ֲאדֹון

  :ִנְקָרא 3ְמוֹ  ֶמֶל5 ֲאַזי     9ֹל ְבֶחְפצוֹ  ַנֲעָ>ה ְלֵעת

  :נֹוָרא ִיְמ?5 ְלַב<וֹ          ַה9ֹל 9ְִכלֹות ְו=ֲחֵרי

  :8ְִתְפAָרה ִיְהֶיה ְוה@א      ֹהֶוה ְוה@א ָהָיה ְוה@א

  :ְלַהְח8ִיָרה לוֹ  ְלַהְמ3ִיל      3ִֵני ְוֵאי� ֶאָחד ְוה@א

  :ְוַהBְִ>ָרה ָהֹעז ְולוֹ         ַתְכִלית 8ְִלי ֵרא3ִית 8ְִלי

  :ָצָרה 8ְֵעת ֶחְבִלי ְוצ@ר      גֹוֲאִלי ְוַחי ֵאִלי ְוה@א

  :ֶאְקָרא 8ְיֹו� 9ֹוִסי ְמָנת       ִלי @ָמנֹוס ִנCִי ְוה@א

  :ְוAִעיָרה �3ִָאי 8ְֵעת        ר@ִחי =ְפִקיד 8ְָידוֹ 

  :ִאיָרא ְו?א ִלי ְיֹדָוד       EְִוDִָתי ר@ִחי ְוִע�
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 הערות:

וגדולתו  במלכותובחלקו הראשו� פותח הפיוט     ––––אדו� עול� כו' אדו� עול� כו' אדו� עול� כו' אדו� עול� כו' 
            בלי ק- ותכלה, ואי� דומה לו.והוא עבר הווה ועתיד, 

ראה יסו"ה א'     אדנות, עיי� או"ח סי' ה'.וש� לשו� ב    ––––אדו� עול� אדו� עול� אדו� עול� אדו� עול� 
  המעשה בגר"א ידוע). )( באברה� אבינו ות ז' ב'ה'. ועי' ברכ

הסתירה בי� הרישא לסיפא  – אשר מל' כו' אזי מל' שמו נקראאשר מל' כו' אזי מל' שמו נקראאשר מל' כו' אזי מל' שמו נקראאשר מל' כו' אזי מל' שמו נקרא
ברורה. וצרי' לומר, שהינו מל' ג� בלא העול�. ומשיש עול�, ג� 

. . ואי� בי� זה לזה רק קריאת הש� בלבדהבריות ממליכי� אותו
ביטול עבודה , בלבדולבדולבדולבדוולפי זה, כונת ההמש' שבעול� הבא ימלו' 

). ומשמע שחולק על להל� זרה (לפירוש השני של "ככלות הכל"
תוד"ה אמר ברכות מ' ב' שהובא בשו"ע או"ח סי' רי"ד, שאי� 

ומדובר ש� על הקב"ה). נקודה זו מבוארת ג�  )מל' בלא עול� (
ודוחק לפרש שפותח בזמ� שיש כבר  ועיי� להל�. ברש"ר, ועוד.

  ור" עדיי�, וראה פרשת מעשה בראשית.תהו ובהו וכו', רק אי� "יצ

        .ולפי היעב"- בקמ-    ,הלמ"ד בפתח    ––––אשר מל' אשר מל' אשר מל' אשר מל' 

  עוד בטר�.הכונה  – בטר�בטר�בטר�בטר�

סידור "שער הרחמי�" דפוס ראה ( גרסו "יצור"סש סש סש סש  – יציריציריציריציר
, כיפור" שבתפילת יו� כ"א יצרתו וראה "ויבי� כל יצור .שקלוב)

  ., וראה ד"ה נבראביו"ד (פועל תחת תואר)ש� שיש גורסי� 

        גרס "ברא". תהתהתהתהב – נבראנבראנבראנברא

לגבי הסתירה, עיי�  – לעת נעשה בחפצו כל אזי מל' שמו נקראלעת נעשה בחפצו כל אזי מל' שמו נקראלעת נעשה בחפצו כל אזי מל' שמו נקראלעת נעשה בחפצו כל אזי מל' שמו נקרא
  לעיל ד"ה אשר.

לא כתוב "בעת" אלא "לעת", משמע שלא מדובר     ––––לעת נעשה לעת נעשה לעת נעשה לעת נעשה 
על עשיה רגילה אלא בתיקו� סופי, כמו רש"י בראשית א' ז' 
 "(ויעש:) תקנו על עמדו והוא עשייתו, כמו ועשתה את צפרניה

שוב ראיתי שכ"כ  )", ועיי� אב"ע דברי� ל"ט ו'.י� כ"א י"בדבר(
  .מל' כו' וע"ל ד"ה אשר ג� היעב"-.
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 ,היינו "אמירה" אצל הקב"החפצו אולי כונתו ש – נעשה בחפצונעשה בחפצונעשה בחפצונעשה בחפצו
  כידוע מכמה מפרשי� במקו� אחר.

על "כל  דבר אחר במפרשי�(וראה  בחול"�, כי אינו נסמ' – כלכלכלכל
. הכ"" הוא בקמ"-)וע מד" שבתו' "נשמת כל חי", צמותיע

  .כמוב� דגושה

  .(ד"ה לעת) , ותלוי בנ"לאולי היו"ד נוספת – אזיאזיאזיאזי

  ., וכ� דעת נוטהבפי הבריות (היעב"-, ש"ח) – נקראנקראנקראנקרא

היכ� ראינו שיכלה  ועוד,הכפילות ברורה.  – הכלהכלהכלהכל    ואחרי ככלותואחרי ככלותואחרי ככלותואחרי ככלות
(ותירוצ�,  כא� הכל בעול� הזה, כמו שהעירו רוב המפרשי�

דחוק). וביאורו, באופ� תיאורטי, והכונה  שמדובר רק על עוזבי ד',
שהקב"ה "מחויב המציאות", והעול� "אפשרי המציאות"  ידועל

  . ו), ולאפוקי מאריסטהיטבופה"מ עיקר א'  (עיי� ריש יסו"ה

פרק י'  אי נמי, בעול� הבא (שלא לפי ביאורו הידוע של הרמב"�
" היינו עול� ימות ככלותככלותככלותככלות", וימלו' לבדו )מהלכות תשובה

שמו רק אז יהיו  ,ככלות" היינו העול� הבא אחריאחריאחריאחרימשיח, ו"ה
שוב נראה ., ע"ל ד"ה אשרשלמי�", עיי� דברי� ט"ז י"ד"וכסאו 

הרש"ר ציי� אל יהושע ב' שכיו� למדרש פדר"א סו" פרק י', ע"ש. 
   ז' "אחרי כאשר יצאו", ולא הבנתי כונתו, ועיי� רד"ק ש�.

        אחרי. דוקאדוקאדוקאדוקאירוש ב', לפואחרי.  ג�ג�ג�ג�לפירוש א' הנ"ל,     ––––ואחרי ואחרי ואחרי ואחרי 

אינו כ"" הדמיו�, אלא הכונה כאשר סיי�, כמו  –הכלהכלהכלהכל ככלותככלותככלותככלות
  , וכנ"ל.ועוד בראשית ב' ב'

. "ביו� ההוא ונשגב ד' לבדו"ישעי' ב' י"א הלשו�  – לבדו ימלו'לבדו ימלו'לבדו ימלו'לבדו ימלו'
, יכחישו ע"זש –אב"ע תהלי� פ"ו י' "אתה אלקי� לבד'" ועיי� 

   .כנ"ל ד"ה אשר

", ואינו תואר המל' נוראנוראנוראנוראותו כ"צורת הנהגת מלכ – ימלו' נוראימלו' נוראימלו' נוראימלו' נורא
  בלבד (רש"ר).
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ס"ח ל"ו, ש� קי"א ט',  תהלי�נחמיה ט' ל"ב, הלשו�  – נוראנוראנוראנורא
נמצאו  ', מל', ימלו'" כחדא,אגב, א� נחשוב שורות "ָמל ועוד.

  .ארבעה חרוזי� על חסדוארבעה חרוזי� על גדולתו, לעומת 

נת ש� בכו או"ח סי' ה' יי�ע – והוא היה והוא הווה והוא יהיהוהוא היה והוא הווה והוא יהיהוהוא היה והוא הווה והוא יהיהוהוא היה והוא הווה והוא יהיה
    ., וש� נסמ�הוי"ה

. כא� ובעוד מקומות (מפי חכ"א) כלומר, ועומד בעינו – בתפארהבתפארהבתפארהבתפארה
  רמזי� לחכמת האמת.כא� מפרשי� מהבפיוט זה, מצאו כמה 

עיי� ברכות סו" יש הרבה להארי' בזה, ו – אחד ואי� שניאחד ואי� שניאחד ואי� שניאחד ואי� שניוהוא והוא והוא והוא 
  ".מעשריאת כ"ח ב' "כנגד אחד שבק

יכול להידמות אליו, אי� מי ש – לו להחבירהלו להחבירהלו להחבירהלו להחבירהלהמשיל להמשיל להמשיל להמשיל והוא כו' והוא כו' והוא כו' והוא כו' 
או א" להיות כ"משנה למל' (כמו יוס" ודניאל)", כ' פירש 

  ועיי� ד"ה להמשיל. הרש"ר.

, ולפי זה, "להמשילו"גרסו  סשסשסשסש, אבל מהמהמהמהכ� גירסת  –להמשיל לו להמשיל לו להמשיל לו להמשיל לו 
הכונה אי� מי שמושל ושולט בעצמאות ממנו. ו"להחבירה", יתכ� 

ק והוא אחד ע� שאר הפיוט (בחל הכונה לחלוק בשלטונו.
  הראשו�) המדבר ממלכותו יתבר'.

  או כנ"ל.אי� לו חבר.  – להחבירהלהחבירהלהחבירהלהחבירה

ובלא סו". ואמנ� כל בלא התחלה,  – בלי תכליתבלי תכליתבלי תכליתבלי תכלית בלי ראשיתבלי ראשיתבלי ראשיתבלי ראשית
  אי� לו ג� סו", אלא שהארי'. התחלהשאי� לו 

   ., כמו ישעיה ס"ב ח' "ובזרוע עזו"רק לו הכח  – ולו העוזולו העוזולו העוזולו העוז

, היכולת הוא"עוז" כנראה  רק לו הממשלה.ו – והמשרהוהמשרהוהמשרהוהמשרה
  ., והב�(ולא כמוכס העומד מאליו) 'זכות'ה היינוו"משרה" 

מתחיל הפיוט מכא� ואיל' עד כא� חלק ראשו�.  – אלי כו'אלי כו'אלי כו'אלי כו' והואוהואוהואוהוא
        צ"א. פרקבלדבר על חסד ד' להחיותו ולהצילו, על דר' תהלי� 

לו לאד� לא שהקב"ה מייחד שמו עליו, אלא שהוא  – אליאליאליאלי והואוהואוהואוהוא
, עיי� רש"י , ועודידי"כמו בראשית ל"א כ"ט "לאל משענת חוזק, 

  א"כ, "אלי" חול.ש�. 
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ואפשר  ,איוב י"ט כ"ה "אמרתי גואלי חי"הלשו�  – וחי גואליוחי גואליוחי גואליוחי גואלי
  ועיי� פירוש הרש"ר. לבאר בכמה דרכי�.

), ו"חבל" ר"רשיסורי� ()ממנו החוזק לסבול חבלי – וצור חבליוצור חבליוצור חבליוצור חבלי
כמו "חבלי יולדה" הושע י"ג י"ג ועוד. אי נמי, סלע ומעוז שנפל 

"ח), ו"חבל" כמו תהלי� ק"ה י"א "חבל נחלתכ�", בחלקי (ש
  ודוחק.

  . , והיינו ה'גרסו "ביו� צרה" מהמהמהמהו תהתהתהתהב – בעת צרהבעת צרהבעת צרהבעת צרה

' יהיה (ד' נסי:) ד, וז"ל, ספורנו שמות י"ז ט"ז ראה – נסינסינסינסי והואוהואוהואוהוא
' הוא יהיה דכלומר  ",נתת ליראי' נס להתנוסס"רוממותי, כמו 

 "נבוס קמינוובשמ' "מעלתי ורוממותי על כל מתקומ�, כעני� 
אי נמי,  , וכ� משמע ברש"ר., עכ"ל"ובשמי תרו� קרנו"וכעני� 

  עיי� רש"י שמות כ' י"ז.

(וכ"כ  גרסו "ומנוסי" סשסשסשסשו עמעמעמעמבהלשו� ירמיה ט"ז י"ט.  – לילילילי    ומנוסומנוסומנוסומנוס
עיי� תהלי� צ"א, ועיי�  ., כלישנא דקרא ירמיה ש�רב יעקב עמדי�)

  ש� י"ד ו' "כי ד' מחסהו".

י� ט"ז ה', ועיי� רש"י כמה פירושי�. תהלהלשו�  – מנת כוסימנת כוסימנת כוסימנת כוסי
  , כפירוש ראשו� ברש"י.גורליהרש"ר פירש מנת ו

  עיי� דברי� ד' ז' "בכל קראנו אליו". – ביו� אקראביו� אקראביו� אקראביו� אקרא

בפשוטו,   – בעת איש� ואעירה וע� רוחי גויתיבעת איש� ואעירה וע� רוחי גויתיבעת איש� ואעירה וע� רוחי גויתיבעת איש� ואעירה וע� רוחי גויתי    בידו אפקיד רוחיבידו אפקיד רוחיבידו אפקיד רוחיבידו אפקיד רוחי
וד' משיבה לו  ,הכונה שהאד� מפקיד רוחו ביד ד' בזמ� שנתו

. ואולי ג� ההמש' , כמ"ש ב"מודה אני"רבחסדו כשמתעורר בבוק
מאיבוד נשמתי בשינה. וכ�  "לא איראד' לי ו")על דר' זה, ש

        משמעות החרוז והתנועה, ולפי זה השי"� בתיבת "איש�" קמוצה. 
  א' יש כא� מקו� לנטות מהפשט:

(וכ� דניאל ה' כ"ג  לשו� "בידו אפקיד רוחי" מתהלי� ל"א ו'
סור נשמתי לרשותו לא רק בשעת , וש� הכונה אמנשמת' בידיה)

השינה, וכמו איוב י"ב י'. וכ� לשו� ספרי (פנחס ח') "שכל זמ� 
לפי סידור על כ�, וביד קונו".  פקודהפקודהפקודהפקודהשאד� נתו� בחיי� נפשו 
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והחרוז השני מניה,  אלעילקאי "ואעירה"  תיבת "שער השמי�"
וראה דברי הטור או"ח סי' מ"ו גבי ברכת מתחיל "וע� רוחי", 

א"כ ודאי שיי' א" בניעור כל ו    .(וכ"כ ש"ח) ליע" כח הנות�
עיי� רמ"א או"ח ו    ולפי זה, השי"� בתיבת "איש�" בפתח. הלילה.

         סי' ו' א', שעצ� קשירת הנשמה בגו" הוא נס ופלא.

' ועי ., ועיי� ש� כ"ז א'קי"ח ו' תהלי�הלשו�  –ד' לי ולא אירא ד' לי ולא אירא ד' לי ולא אירא ד' לי ולא אירא 
דוקא הבוטח מדוע ביאור חובות הלבבות בפתיחה לשער הבטחו� 

   ., ועי' או"ח סי' ה'משא"כ הש� באד� מבטחו בד' לא יירא,

ההכנה בהכרת רוממתו יתבר',  אחראגב, רק כעת  לעזרה.    ––––ד' לי ד' לי ד' לי ד' לי 
  .הנכבד עובר הפיוט מכינוי לאזכרה, שיהא ראוי להזכיר את הש�

  גבי ש� אדנות. ובריש הפיוטעיי� או"ח סי' ה'     ––––ד' ד' ד' ד' 

אי  הנ"ל. הראשו�י, לפי הפירוש א� תשוב רוחי לגוית    –ולא אירא ולא אירא ולא אירא ולא אירא 
  ., כמידת הבוטחי� בד'בכלל נמי,

ביאור חשיבות י"ג  –מבוא לפיוט "יגדל" 
  העיקרים לרמב"ם

  (מבוסס על דברי חכ� אחד, ולא הזכרתי שמו מטעמי� מובני�)

 ז"ל הרמב"� יצרעיקרי� שי"ג פיוט "יגדל" מבוסס על מני� 
קמ"ח, וג� סו"ס  'אה"ע בכמ"ש בשו"ת חת� סופר  )( לראשונה

יו"ד סי' שנ"ו ודאי אינו מלפני שו"ת "ר' טביומי" שהזכיר ב
אורי הרמב"� בעקרי�, על רוב) לבי פ"ע), וג� מסכי� (הרמב"�
כתיבת אחר שסיי� ב( בציטוט לשו� הרמב"� תחילהכ� נקדי� 

  :)עיקרי� שלוה

"וכאשר יהיו קיימים לאדם כל היסודות הללו ואמונתו בהם אמתית, 
הוא נכנס בכלל ישראל, וחובה לאהבו ולחמול עליו וכל מה שצוה הרי 

ה' אותנו זה על זה מן האהבה והאחוה, ואפילו עשה מה שיכול להיות 
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מן העבירות מחמת תאותו והתגברות יצרו הרע, הרי הוא נענש לפי 
גודל מריו ויש לו חלק, והוא מפושעי ישראל. וכאשר יפקפק אדם 

זה יצא מן הכלל וכפר בעיקר ונקרא מין ביסוד מאלו היסודות הרי 
נותו ולהשמידו ועליו הוא אומר ׂשואפיקורוס וקוצץ בנטיעות, וחובה ל

 .'הלא משנאיך ה' אשנא וכו

וכבר הארכתי בדברים מאד ויצאתי מענין חבורי, אלא שעשיתי כן "
לפי שראיתי שזה תועלת באמונה לפי שאני אספתי לך דברים רבים 

חבורים רבים וגדולים, היה בהם מאושר. וחזור מועילים המפוזרים ב
על דברי אלה פעמים רבות, והתבונן בהם היטב. ואם תשלה אותך 
מחשבתך שכבר הבנת עניניו מפעם אחת או עשר, ה' יודע שבשקר 

ני לא כתבתיו איך שנזדמן אלא אהשלתה אותך. ואל תמהר בו לפי ש
לתי נכונות, וסכום אחר התבוננות וישוב הדעת ועיון בדעות נכונות וב

מה שצריך להאמין מהם ובירורו בטענות וראיות על כל ענין וענין, 
  "ומאת ה' אשאל לנחותיני בדרך האמת.

מה ה� ה"עיקרי�", הא� כל הכופר  שאלות: העלינו לברר כמ
, ומהי "מי� ואפיקורוס וקוצ- בנטיעותבה� הוא אכ� "

ברי חיזוק הנה פתח הרמב"� בתיאור עיקריו, לא כד? חשיבות�
או התעוררות, אלא כמעכבי� בדיעבד לדת. וסיי� להיפ', שאי 

. (וראה פה"מ בעיקר הז') אפשר להבינ� א" בעשר פעמי�
והסתירה ברורה, א� צריכי� כ"כ להתבוננות, אי' יתכ� להיות 

  וראה היישוב להל�. אפיקורס בפקפוק באחד מה�?

ת הרמב"� מספרי רבותנו האחרוני� ז"ל משמע שביארו את כוונ
ראוי, כמוב�, להקדי� את ביאור דעת�  הכא� בדר' מסויימת, והי

מנוגדת. א' מכיו� שהבנתי בדבריה�  )אפשרית( הלביאור דע
 בעלישמא תיראה לשוני כזלזול א" בחששתי היא כה חסרה, 

ומכיו� ששני  הדיעה ההיא, לכ� בחרתי לבאר את דעתי בלבד.



 

12

הלא  וני� ז"ל ידועי�,דברי האחרהדיעות ה� הפכי� גמורי�, ו
  לומד לברר את דעת הניגוד בקלות.יוכל  כל  בספרת�,

נית� לוודא את  פירוש כונת הרמב"ם לעניות דעתי כך היא:
מורה . כ� כתב באמיתות התורה מתו' השכל האנושי לבד

, נפש כל וז"ל ,ד' ח' פרק ביסו"הבקיצור ונכפל  .א' א'הנבוכי� 
הדעת היתרה המצויה בנפשו בשר היא צורתו שנת� לו האל. ו

שלאד� היא צורת האד� השל� בדעתו ועל צורה זו נאמר 
בתורה "נעשה אד� בצלמנו כדמותנו", כלומר שתהיה לו צורה 
היודעת ומשגת הדעות שאי� לה� גול� עד שידמה לה�, ואינו 
אומר על צורה זו הנכרת לעיני� שהיא הפה והחוט� והלסתות 

. ואינה הנפש המצויה לכל " שמהושאר רוש� הגו", שזו "תואר
הרהר, אלא הדעה מחיה שבה אוכל ושותה ומוליד ומרגיש ו

  . עכ"ל שהיא צורת הנפש ובצורת הנפש הכתוב מדבר. כו',

פירט יותר , ו"לידע" ריש יסו"הלשו� וא" חובה לעשות כ� (ראה 
, עיי� "ציוני�" שבמהדורת ריש ספר המצות לרמב"�בלשונו 

, ועיי� הלכות משוכנע באמיתות ד'ג� יות פרנקל ש� שצרי' לה
היא  הדר' לזה ז"ל לפי הרמב"�ו). אסורי ביאה פרק י"ד ג'

סו"  בפילוסופיא, והוא הנקרא "פרדס" בלשו� חכמי� (יסו"ה
  ). , א"ע הל' תלמוד תורה פרק א' י"בפרק רביעי

מחוייבת זו בלא שיוקדמו לו י"ג  הניגש לחקירהכל א' מכיו� ש
ו של מנה הרמב"� מועד לסכנה שיבוא, בסופיסודות אלו ש

מי� ואפיקורוס וקוצ- "תהלי', לכפירה בתורה, להיות 
", לכ� מחוייב מקוד� לקבל ולהאמי� בי"ג הפרטי� בנטיעות

"אקסיומה") ובלא חקירה, כדי להבטיח )הללו באמונה בלבד (כ
וז"ל הרמב"� הלכות ע"ז פרק ב' ג', ולא ע"ז בלבד את יהדותו. 
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ור להפנות אחריה במחשבה, אלא כל מחשבה שגורמת הוא שאס
לו לאד� לעקור עיקר מעיקרי התורה מוזהרי� אנו שלא 

ופעמי� להעלותה על לבנו, כו'. כיצד. פעמי� יתור אחר ע"ז. 
יחשב בייחוד הבורא, שמא הוא שמא אינו. מה למעלה מה 
למטה מה לפני� מה לאחור. ופעמי� בנבואה, שמא היא אמת, 

. ופעמי� בתורה, שמא היא מ� השמי�, שמא אינה. שמא אינה
ואינו יודע המדות שידו� בה� עד שידע האמת על בוריו, ונמצא 

רעיו� זה נמצא ג� במהרש"א  יוצא לידי מינות. כו', עכ"ל.
ועיי� הקדמת מורה הנבוכי�,  ברכות ח"א י"ז א' ד"ה גמור.

   הלכות ע"ז פרק ב' סו" ה'.ו

ו בענפי� של התורה, יוכל לבא ג� רק לאחר שיסיי� את חקירת
. ואי� להפו' סדר זה, משו� שבירור שלה אל חקירת העיקרי�

  . , כמו שכתב בפה"מ ש�העיקרי� מצרי' הרבה יותר זמ� ועמל

"או בספר שאחבר אותו בעיקר השביעי וזהו שכתב הרמב"� 
בפירושי אלו היסודות", כי ג� את העיקרי� נית� להוכיח בשכל, 

  . )ואכ� שיקע בו הרבה מזה( בספר מורה הנבוכי� כמבואר היטב
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 עליו שתתעורר שצרי' וראה מורה הנבוכי� ג' כ"ח, וז"ל, ממה
 האחרו� השלמות יגיע בה� אשר האמתיות שהדעות, שתדע הוא

, בכלל בה� להאמי� וצותה תכלית� מה� התורה נתנה אמנ�
, נוורצו, ויכלתו, וידיעתו, ויחודו', ית האלוה מציאות ) והוא

 התורה צותה ועוד. אחרונות כו' תכליות כול� אלו ) וקדמותו
, המדינה עניני בתיקו� הכרחית שאמונת� אמונות קצת להאמי�

 שייראו ראוי ולזה ) שימרהו במי אפו יחר' ית שהוא כאמונתנו
  העיקרי� אלא אמצעי.י"ג הרי שאי�  – , עכ"לבו ממרות ויפחדו

עיקרי� של הרמב"� שו� הי"ג כלל א' מבחינה הלכתית, אי� ל
, ולכ� ג� הרמב"� עצמו לא שינה או הוסי" על גדרי חשיבות

גבי ליהנות משחיטתו, או להמית ו בש"ס בארת"אפיקורס" שנ
הלכות עדות  (עיי� י�עדותו, ואדרבא העתיק דברי התלמוד פ"ע

). י"א י', שחיטה ד' י"ד, גזילה ואבדה י"א ב', אבל א' י', ועוד
לו הבוחרי� להאמי� בתורה בלא חקירה כלל ולעול�, עבור א

), אי� , ועוד, עיי� בהגר"א יו"ד קע"ט סקי"ג(נגד דעת הרמב"�
 ומקומוא' דורו תורה. הוזכירת חשיבות העקרי� אלא לשינו� 

אגרת הרמב"� ז"ל אל ג� היטב ראה  ,כידוע לא כ� הרמב"�של 
 כללי� "בטר� אענה" (וזה יסוד גדול בחכמי צרפת הפותח במי

  להל�.עוד ויתבאר  .לא חש לפרשהרמב"� , וכתבי הרמב"�)

 –"אני מאמי�" שבסידור  והצהרתתפוצת� של פיוט "יגדל", 
ג� אצל אלו אשר אחר דור הרמב"� (ועוד) ג', ו י� ב'ראה נספח

, היא מפני שראו בה כלל החקירה שפתשפתשפתשפתאינ� מביני� א" את 
כינוי  קבלת עול מלכות שמי� כמו קריאת שמע. הוא א" הפ'
(יו"ד  לנשמת היהדות, וזה לשו� ספר דיני� והנהגות חזו� איש

כשנשאל א� ליכנס לשותפות בעסק של קולנוע  ,ט' כ"א)



 

15

כששמירת שבת מובטחת, השיב [תרגו�:] "וכי לעקור את כל 
  .עכ"ל הי"ג עיקרי� אינו כלו�?",

החולקי�  מניינ� של אלוהעדפת מניינו של הרמב"� על פני 
משו� שמספרו גדול ממספר�, כולל� יחד כמעט, עליו עיקרו 

(שהביא רבנו בחיי  רבנו חננאלווהוא א" אבוה דכולהו (הרס"ג, 
על "עיקרי�" על דר' הרמב"�,  לא סחו על שמות י"ד ל"ד)
 "מנחת קנאות"ו . רב אבא מרי הירחי בספר)יעויי� בתו' דבריה�

לאחר , באו ועודאברבנאל יצחק רב  ,, בעל "אור הש�")5(עמ' 
דבריה� יש, ואפשר, לבאר כביאורנו את וג�  –הרמב"� 
  ). ברמב"�

, ג� לפי הרמב"� עצמו, אי� טעות (ומכל שכ� לא חוסר ידיעה
וכ� מפורש במורה הנבוכי� א' ל"ו גבי הגשמה, וכ"כ חובות 

) בי"ג העיקרי� הלבבות שער היחוד פרק י' ד"ה א' המדות
 עול מצותלא פרק  הללו נות� לאד� ש� "אפיקורס", כל עוד

. לכ� (וג� דברי הרמב"� שבהלכות ע"ז הנ"ל בכלל) מעל צוארו
ג� בהלכות אסורי ביאה פרק י"ד ב' לא פסק שצריכי� להודיע 

אפילו . בלבד , ודי בקבלת מצוותאת העיקרי� לכל הבא להתגייר
טעות בכל דר' פסק ההלכה במצוות (כאשר מצויי� טובא 

לות והעדות אלו על אלו) אינו טענות אלו בי� החכמי� והקהי
  מוציאו מש� ישראל, א" דתנ� אבות "שגגת תלמוד עולה זדו�".

, "גמותדJ"� הארורי� ישנ� לואדרבא, דוקא בנצרות ובאס
ורת, כלומר הנחות שאי אפשר לקנות� אלא ב"אמונה" תפלה עיו
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. אבל 1111 תתבטל כל דת� ריקה מכל שכל אנושי, ושבלעדיה
ואי� לנו אלא מה  ,חה בטלה שלה�כשי תורתנו אינה הפקר

. ואפילו (עיי� דברי הרי"" על יבמות ד" צ"ב ב') שקבעו חז"ל
א� ממעט בסימני ותנאי  דיעבד החוקר עצמו, אי� קפידא

המשיח, הגאולה, תחית המתי�, וכו' (היפ' המפורס�). ג� אי� 
 לחכות למשיח "בכל יו�", עיי� הערות על פיוט "יגדל" חיוב

 . ג� א� יכפור אותו חוקר בעיקרי� עצמ�רשאי� לזה מקו
. רק לאחר זמ� "מי� ואפיקורוס וקוצ- בנטיעות", יתהפ' לחלילה

בינתיי�, ג� א� הוא "טריפה (רוחני)", עודנו ישראל כשר לכל 
 , ועודהדיני�, בי� לעדות נפשות, בי� לשחיטה לכל ישראל

  .וכו')וגזילה (כנ"ל ברמב"� הלכות עדות ושחיטה 

מצמצ� פירוש עיקר  ,בעצמו , יוצר העיקרי�מב"� ז"לאפילו הר
מורה הנבוכי�  מ� המפורס�, וז"ל(עיקר י"א)  "השגחה פרטית"

הלא בארתי ל' שזה השכל אשר שפע עלינו מהאלוה ית' , ג' נ"א
הוא הדיבוק אשר בינינו ובינו. והרשות נתונה ל', א� תרצה 

מעט עד תעשה, וא� תרצה להחלישו מעט  –לחזק הדיבוק הזה 
ולו היית החכ� שבבני  –. ודע שאתה כו'תעשה.  –שתפסקהו 

כשתפנה מחשבת' למאכל  –אד� באמיתת החכמה האלוהית 
צרי' או לעסק צרי', כבר פסקת הדיבוק ההוא אשר בינ' ובי� 
האלוה ית' ואינ' עמו אז, וכ� הוא אינו עמ', כי היחס ההוא 

 כ"ל, וע"ש היטב, עאשר בינ' ובינו כבר נפסק בפועל בעת ההיא
בש� מורה  היפ'ל כתב(ודרכי משה ריש או"ח  .פרק י"ז, נ"ב

  וכ"כ הרלב"ג.) ., וצע"גבתרתי הנבוכי�

                                    

1
עיקרי� באותה עת שהנוצרות והאסל� קבעו לעצמ� הי"ג לשער שהרמב"� כתב את אולי ויתכ�         

 .ללמדנו שהעיקרי� אינ� המטרה, אלא האמצעי, וכמבואר כא�לראשונה, דוקא כדי  "קרי�עי"
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, ידוע הספק בדעת הרמב"� נמי (עיקר י"ג) וגבי תחית המתי�
ופירוש לשו� "נפש" בכל מקו� בדברי לשונו בפה"מ,  דיוק ע"פ

כתב על תחית מ. אני ד� כעת בומורה הנבוכי� ב' כ"זהרמב"�, 
  ).רב באיחורמצאתי עותק פיזי מהימ� ( המתי�

דברי ר' הלל סנהדרי� צ"ח ב'  ג� , ידועי�ז"ל בלא הרמב"�א" 
(וכבר הקשה  , וסותר לעיקר הי"ב"אי� לה� משיח לישראל כו'"

. ורבי� נתקשו כ� שו"ת חת� סופר הנ"ל, והסיק כדברינו)
בנבואה במדרשי� דמשמע שמשיח גדול ממשה רבנו אפילו 

(לולי תירו- הזוה"ק בשרש נשמת�), ונבוכו בדברי חז"ל ברכות 
, וסנהדרי� י"א א' ל"א ב' שקול שמואל כנגד משה ואהר�

לשו� הרמב"� עיי� ו ., ראה העיקר השביעי"כמשה רבינו"
 ויש שכללו משיח "קרוב למשה רבנו".שהלכות תשובה ט' ב' 

חכמי דור  ג� אמונה בכל דברי עיקר השמיניתו' הב מדעת�
ודור א" לאחר חתימת התלמוד, ואמונה בכל פרט המיוחס 

 כיוונווידוע המו"מ א� חז"ל לחכמת האמת, ועוד יד� נטויה. 
אחד מ� שחסר לה� הגע עצמ', הא� כל אלו . כו' כל הטבעי�

(לשו� הרמב"�  חובה ל>נותו ולהשמידו" בדורנובדורנובדורנובדורנועיקרי� ה
אי� לו חלק בפה"מ)", אתמהה. ובאמת הכופר בתחית המתי� 

לעול� הבא (משנה ריש פרק חלק בסנהדרי�), לא מפני שהוא 
, אלא סת� "והאפיקורסי�"הלאה אפיקורס, שהרי המשנה מונה 

  מידה כנגד מידה.קנס מפני המפורש ש� בגמרא שהוא 

יש מקו� לומר שג� אמונת הגאולה בשביל מי שאינ� חוקרי�, ו
. (וכיו"ב) בבשביל הכרת הטו עיקר א'ותחית המתי� שורש� 

, וראיתי א� היא עיקרית א" אמונת בריאת העול� יש לדו�
הרביעי על  'עיקר'בשל הרמב"� בפה"מ קפח הוספה בכתב ידו 
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 נצרכי�אינ� ואמונת עוה"ב, גמול ועונש, והגאולה . , ואכמ"לזה
כות , עיי� פרק י' מהל'לשמה'העובדי� את ד'  עבור לעיקרי�

ידוע, על דר' הירושלמי תשובה (אלא דצריכא לתרוייהו כ
 עשה .מיראה ועשהס"ז א', עשה מאהבה ד" ברכות סו" 

. שונא אוהב ואי� ,אוהב אתה כי דע ,לשנוא באת שא� ,מאהבה
  ). , ועיי� פה"מ אבות א' ג'כו' דע ,לבעט באת שא� ,מיראה עשה

עול� הבא ל חלק� איבדוכביכול ומעשי� שבכל יו� בטועי� ש
מעורב מעול� מצוות, א" שכל הקיו� לגמרי, ועדיי� מתמידי� ב

הל' (. והביאור, כמ"ש הרמב"� 'שלא לשמה'בכל מצוותיה� 
 ) שעבודת ד' דומה לנישואי�, שאי� מצפי� לגמולש�תשובה 

הוא ד'  כמוב�, וג� קיו� מצוות אינו "חסד של אמת"שא" , כלל
עי' ראש השנה ד' א' שישראל אי� "אהבה שאינה תלויה בדבר". 

 ועיי�. , ע' חו"ב ברכות כ"חאשונות א" בלא שכרתוהא על הר
ועי' . כגוי 'אחר'יציאתו נחשב  בתהלי'מתי בדיוק חגיגה ט"ו, 

   .מפורס�היפ' ה, תלמידי צדוק ובייתוסד מעשהאדר"נ פרק ה' 

ההבדל בי� שאלת חכ� להטחת דברי� של אפיקורס,  ,בכלל
נחות מעל דר' תלמיד ורבו אינה אלא בכונה, ולא בתוכ�, עיי� 

חזקה,  קושיאאפילו  ס"ח ב' "צהבו פני' שהשבת את הזק�".
כמו "אטו אגבא דחמרא קלטינהו (פסחי� סו" נ"ב א')" אינה 

. וכ� איפכא, עיי� סנהדרי� לנידו� דיד�, והוא הדי� חוצפה הת�
  ולשו� הקדמוני� "אי� טע� ברצו�". ס"ג ב' ליצנותא דע"ז שריא.

רק יהדות, ולא "יסוד  , שהדורשוהאמת ג� על דעת הרמב"�
בדיעבד רק "לידע שיש ש�  חייב, היסודות ועמוד החכמות"

אבל  , ואיד' פירושא הוא, זיל גמור.(שמנהיג העול�) ה"ַצוֶ ְמ 
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אפילו גדרי בלא אמונה זו, חז"ל ראו מעשיו כ"מעשה קו"". 

   אמנה" אינ� עני� לעיקרי�, ע' סוטה סו" מ"ח ב'. קטניקטניקטניקטני"

לה, וא" פשטה למאוד, הכל ממש יסודה של הפילוסופיא הח
בזמ� חז"ל, ובכל זאת לא טרחו ז"ל לסדר פירכות או אפילו 
תשובות עליה� כסוגיא קבועה, לא כהלכה, ולא כאגדה 
מוחלטת, או ברורה. ולא אמרו מעול� "מומר לעיקרי�", אלא 
"מומר להכעיס", ו"מומר לתאבו�". ושניה� פירוש� הוא בחירה 

עשיות, ה� חסר ה� יתר. ג� "מומר להפקיר שמירת מצוות מ
לדבר אחד" שאמרו (בכורות ל' ב') אינו מדבר בתחית המתי�, 
או בביאת המשיח, רק בקיו� המצוות הנלמדי� מהתורה, 
וכמפורש בהמש' הלשו� ש�, "אפילו קל וחומר אחד, אפילו 

  דרשה אחת, כו'", וכ"כ הביאור הלכה סו"ס ש"ד ד"ה א"י. 

, וכול� על בשימוש על הכופרי� ז"לחצינו כמה לשונות למו
לנוצרי� כידוע, וא" שיש כמה וכמה דר' זה בלבד. "מי�" הכונה 

, כאלוה אותו האישעושי� , ובאסייתית א" אי� מיני "מיני�"
הצד השווה שבכול� אחת היא; טענת� שאי� חיוב לשמור 

. ובכלל זה ג� כל סוגי המוסלמי� רא לפומייהומצוות, עפ
(ואכמ"ל).  א" מי שאינו משתחוה לחול ולירח, ימ"שהמרובי� 

 ז"ל רק לעיתי� קראוועיי� מורה הנבוכי� א' ל"ו גבי הנוצרי�. 
בהשגחת ד' (למטה מהגלגלי�), מכיו�  י�ג� לכופר "מי�"

, כדמוכח בחיוב שמירת מצוות ג� בזמנ�בזמנ�בזמנ�בזמנ� ושמתו' זה כפר
די�  ו"מומר" סת� לעתי� היינו מי�. . ג� "משומד"בגמרא

  טע� אחר כמוב�.מ "מוסר"

ומחלל שבת שעשאוהו ז"ל כגוי לכל דבריו, היינו בפרהסיא, 
וברגיל, לעומת עובד ע"ז, שאפילו באינו רגיל, ואפילו בצנעה. 
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בסברא, ומשו� פריקת עול מצוות  שניה� מוב�י� החילוק ב
העובד ע"ז. וז"ל זה אמונה כלל, אפילו  דבריבלבד, ולא 

ות ע"ז כנגד כל המצוות כול� הרמב"� הל' ע"ז פרק ב' ד', מצו
היא. כו'. הא למדת, שכל המודה בע"ז כפר בכל התורה כולה 
ובכל הנביאי� ובכל מה שנצטוו הנביאי�, כו'. וכל הכופר בע"ז 

  מודה בכל התורה כולה. והיא עיקר כל המצוות כול�, עכ"ל.

וא" שראיתי בלא עיו� היטב בסוגיות, כמחתה על הגחלי�,  [כ"ז
רמב"� דמשמע מה� להיפ', מקופיא נראה רא ומקומות בגמ

לבאר מדוע לא  רק, ולא באנו לפסוק הלכה, כמ"ש אופ� כלליב
  ].)כגו� או"ח סו"ס ש"ו( הלכה בכל הפוסקי�יקרי� כהובאו הע

סוטה ג' ג', וז"ל (גבי פה"מ  ,העיקר כדברי הרמב"� בעצמו
מחלוקת ר"ש ורבי א� הזכות תולה למי� המאררי�), א� נחלקו 

כמי� באיזה השקפה ודעה שאי� תכליתה מעשה מ� המעשי� ח
סנהדרי� י' בפה"מ הרי אי� לומר ש� הלכה כפלוני, עכ"ל. וכ"כ 

ג', וז"ל, כל מחלוקת שתהיה בי� החכמי� ואינה תלויה במעשה 
אלא קביעת סברה בלבד אי� מקו� לפסוק הלכה כאחד מה�, 

  כנ"ל.ו, אי� סתירה בפה"מ שבועות פרק א' ד'. עכ"ל. וכ"כ 

שכותב  ,בקראי אסמכתא עני�וראה ריטב"א ראש השנה ט"ז א' ב
שהיא "דעת  )בהקדמת פירוש המשנה(הרמב"� רבנו על דעת 

כמדומני שג� . , ולאחרי�חשש על העתידמינות", וכונתו רק 
 �ממעול� לא עסקו בעצ 'עול�)השקפות'רוב המחלוקות על 

ההיא דיעה ההצדדי� השוני�, רק נבעו מחששות שמתו'  של
 .יבואו בסופו של דבר לעקור את קיומ� של ההלכות המעשיות

דר' , "ותחסיד"ת ע� ש"צ, הרפורמי�, הובמחלוקחזינ� כ' 
   .ינוכל אחד לפי ענכמוב�, , תנועת המוסר, וכוליהישיבות, 
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כמו (� לעיקרי� קשר ע� י"ג מידות וכו' שאי ברורלדברינו ו
 , א" שהמספרי� זהי�)ששמעתי בש� ספר "שני לוחות הברית"

, �שתמה על הרמב". וכבר ידוע שו"ת רדב"ז (סי' שמ"ד) (אולי)
� וכ שכל התורה מפי הגבורה, וכולה עיקר ולא טפלה.וסיי� 
 לחלוק על הרמב"� )בו פתחנו המבוא(ש�  ת� סופרהח כתב

ג� מבואר שבהכרת זמ� הרמב"� לפי דברינו בתוק". אבל 
  .בס"ד , ואתי שפירלדבר אחרמעול� הרמב"� לא כיו� 

תבררה לכאורה כונת נהשתא ש נשוב לפיוט "יגדל":
עיקרי�, למדנו שאי� עיקר תועלת הפיוט הבי"ג ז"ל הרמב"� 

דורנו אנשי  , כי לרובעלה ועלול בהבנתו הפילוסופי כסדר
כ"ילדי נכרי�" (כמ"ש הגר"א בחלקי�  נחשבת הפילוסופיא
 ) למיעוט האנשי� ( ואי� מגמתי על ישעיה). והמצונזרי� לביאור

  תלמידי הרמב"� וחוקרי העתי�).

נמצא שעיקר חשיבות� של י"ג העיקרי� של הרמב"� עבורנו 
, וקבלת עול מצוות, על דר' "אודיע היא בדר' זכירת גופי תורה

(תהלי� פ"ט ב')", וג� פיוט "יגדל" בגורל הזה.  בפיבפיבפיבפיאמונת' 
החיי� ק"א חזו"א ח"א סי' י"ד, רב הרגלי לערו' את וז"ל 

בודאות גמורה של י"ג העיקרי� שע� ישראל עליה� נטעו הקנו 
   לי אהבת התורה בלי מצרי�, עכ"ל.

כונת  פ"עחקירת העיקרי� את אינו מאפשר  ג� הזמ� שהוקצב לי
, על כ� העתקתי רק מעט "פשט"הרמב"� עצמו, אלא בדר' ה

, בלא הקפדה בכל מילותיו השקולות, וכיוצא בכל חרוז מפה"מ
תי רק לחלק משאר כתבי הרמב"�, והשמטתי לגמרי את וציינ

פה"מ), ואת בעלי לעתי� ג� מ(להדיוטות ההסבר הפילוסופי 
  הפלוגתא שלו, כרבי חסדאי (ושני טעמי� אלו, תרוייהו צריכי).
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  הקדמה לפיוט "יגדל":

        זהות המחבר:זהות המחבר:זהות המחבר:זהות המחבר:

הרב יוס" שלמה הרופא (היש"ר) מקנדיא בספרו "נובלות חכמה" 
לל יופיו של הפיוט) שהוא התחבר בידי רב שלמה משער (כנראה בג

אב� גבירול. יש להעיר על זה, שרש"ג נפטר לפני שהרמב"� נולד 
(ראה מבוא). אחרי� העלו לטעו� שמחברו הוא "יחיאל ברב ברו'", 

". א' אי� לנו כל ברו'ברו'ברו'ברו'חסדו  ברבברבברבברב אלאלאלאלה יחייחייחייחיהפיסקה הסופית " פ"ע
כמוב�, אי� צור'  ידיעה על קיו� איש כזה במקו� ובתקופה ההיא.

לבטל את ה"השערה" של מו"ל סידור היעב"-, לפיה מחבר הפיוט 
הטע� היחידי להבאת "השערה" זו הינו הרמב"� ז"ל בעצמו. 

בחכמי� מאוחרי� יותר, מפני שהוטעו לחשוב שדברי המו"ל ה� 
התגלה סידור איטלקי המייחס אותו לרב מדברי היעב"- עצמו. 

קמ"ג. החוקרי� ה'ז"ל מרומא סביב שנת  דניאל ב� יהודה דיי� הכה�
  נוטי� להאמי� דוקא לו.

        מקומו בתפילה:מקומו בתפילה:מקומו בתפילה:מקומו בתפילה:

פיוט זה נאמר ע"י האשכנזי� בפתיחה לתפילת שחרית יחד ע� 
סידור "בית לפי [מנהג "חסידות קרלי�"  (ואחריו) "אדו� עול�"

עיקרי� תחתיו מפני התנגדות הלקרוא את י"ג  (ועוד) אהר�"
ע"י עדות המזרח בציבור ובנעימה בסו" (או , והאריז"ל, ראה להל�]

תחילת) תפילת ערבית של שבת (ויו� טוב), ראה ספר סדר היו�. 
מנהג תימ� "שאמי" לאומרו בתו' סדר "קבלת שבת", ומנהג "בלדי" 

. יש קהילות שאומרי� אותו אחר של שבת לאומרו אחר ערבית
"אדו� תפילת מעריב של יו� כיפור בציבור ובנעימה, ע� או בלי 

יוצאי מרוקו אומרי� אותו בישיבה בשחרית של שבת לפני עול�". 
שמעתי שיש "ברו' שאמר", וג� כשמלווי� את החת� ב"שבת חת�". 
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, כיו� שמוזכרת בו אמונת תחית ת המתקבוראומרי� אותו ג� בעת 
  '.דראה פיוט נוס" על סדר העיקרי� בנספח  המתי�.

        ביאור ענינו:ביאור ענינו:ביאור ענינו:ביאור ענינו:

  .)ההערות "וסו ותחילת( ראה במבוא

        הלכותיו: הלכותיו: הלכותיו: הלכותיו: 

 א� צרי' לבר' ברכות התורה מקוד�, עיי� או"ח סו"ס מ"ו. עני�ב
  , עיי� המבוא.והערותיו בעני� פסק הלכה ע"פ הפיוט

        כתיבת ההערות:כתיבת ההערות:כתיבת ההערות:כתיבת ההערות:

הרב ישראל פלס שליט"א הראה לי  סו" המבוא.תחילת וראה 
 616שלושה כתבי יד מוקדמי� של סידור נכד המחבר: א, לונדו� 

 479ק"מ, ד" ) משנת ה'12444( 617. ב, לונדו� נת קמ"ג) מש5633(
ד. כיו� –קנ"ח, ד" רלג ) משנת ה'33551( 85ונציא קהילה  ב. ג, –א 

שאלו הגיעו אלי בשלב מאוחר של העבודה, השתמשתי בה� רק 
  "כ"י".הכולל כינוי הע� ללא היחס הראוי, , (במקו� עניי�) מעט

        ::::הנוסחהנוסחהנוסחהנוסח

וסח אשכנז המצוי, וציינתי לנוסח נוסח הפיוט בו השתמשתי הוא נ
אוצר  סידורעיי� ספר "תקו� תפילה" (מעדות המזרח בשינויי� קלי�. 

 . שאינו ע"פ המשקל ,נוסח עדות המזרחלגבי  )התפילות

        התנגדות:התנגדות:התנגדות:התנגדות:

עיי� משנה ברורה סי' ס"ח סק"ד בש� האריז"ל (עיי� שער הכונות  
ומרו. יש כמה ) שלא לאדרושי עלינו ונוסח התפילה, דרוש א' ד" נ'

צדדי� בכונתו, ואי� בידי המחבר להכריע ביניה�, ואכמ"ל בזה. 
(יחד ע� נוסח  הגר"ז מליאדי הוא הושמטהתפילה של ואכ�, בסידור 
נמנעי�  ועוד סטו�", וג� "חסידי בראה נספח ב') –"אני מאמי�" 



 

24

 (דפוס ראשו�) צ"את. בספר "חמדת הימי�" (דפוס קושטא מאמירתו
מדעתו, להתחיל במילי� "הנו  תב כמי� "פשרה" זרהד" מ"ח א') כ

  כבר ידוע. זה , והפולמוס על גו" ספראדו� עול�" ואיל'

        ::::המשקלהמשקלהמשקלהמשקל

  שתי תנועות ויתד, שתי תנועות ויתד, ושתי תנועות בדלת וסוגר.

  . ְמִציא@תוֹ  ֶאל ֵעת ְוֵאי� ִנְמָצא  , ְוִי8ַMַ3ְח ַחי ֱא?ִהי� יִגְַּדל .1

  . ְל=ְחד@תוֹ  סֹו" ֵאי� ְוַג� ֶנְעָל�    , 9ְִיח@דוֹ  ָיִחיד ְוֵאי� ֶאָחד .2

Nָתוֹ  ֵאָליו ַנֲעֹר5 ?א  , ג@" ְוֵאינוֹ  ַהE@" ְדמ@ת לוֹ  ֵאי� .3 Oְקד .  

  . ְלֵרא3ִיתוֹ  ֵרא3ִית ְוֵאי� ִרא3ֹו�  , ִנְבָרא ֲא3ֶר ָ<ָבר ְלָכל ַקְדמֹו� .4

  . @ַמְלכ@תוֹ  Qָתוֹ ְגדO  יֹוֶרה    , נֹוָצר ְלָכל עֹוָל� ֲאדֹו� ִהPוֹ  .5

  . ְוִתְפ=ְרMוֹ  ְסגQָOתוֹ  =ְנ3ֵי ֶאל      , ְנָתנוֹ  ְנב@Aתוֹ  3ֶַפע .6

  . Mְמ@ָנתוֹ  ֶאת @ַמ8ִיט ָנִביא  , עֹוד 9ְמ3ֶה 8ְִיְ>ָרֵאל ָק� ?א .7

  . 8ֵיתוֹ  �ֶנֱאמָ  ְנִביאוֹ  ַיד ַעל    , ֵאל ְלַעBוֹ  ָנַת� ֱאֶמת Mֹוַרת .8

  . ְלז@ָלתוֹ  ְלעֹוָלִמי�  , ָ<תוֹ  ָיִמיר ְו?א ָהֵאל ַיֲחִלי" ?א .9

  . ַקְדָמתוֹ 8ְ  ָ<ָבר ְלסֹו" ַמ8ִיט      , ְסָתֵרינ@ ְויֹוֵדעַ  צֹוֶפה .10

  . 9ְִר3ְָעתוֹ  עָר  ָר3ָעלָ  נֹוֵת�  , 9ְִמְפָעלוֹ  ֶחֶסד ְלִאיE 3ֹוֵמל  .11

  . @ָעתוֹ ְי3 ֵק- ְמַח9ֵי ִלְפ<ֹות  , ְמ3ִיֵחנ@ ַהDִָמי� ְלֵק- ִי3ְַלח  .12

  :MְִהQָתוֹ  �3ֵ ַעד ֲעֵדי 8ָר@5  , ַחְס<וֹ  8ְֹרב ֵאל ְיַחDֶה ֵמִתי�  .13
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  הערות:

האמצע מפה"מ גו" כל , וי�פותח ומסיי� בשבח – יגדל כו'יגדל כו'יגדל כו'יגדל כו'
  ., עיי� המבואסנהדרי� פרק חלק ברשימת י"ג "עיקרי�" לרמב"�

        עיי� הרש"א ברכות סו" ל"ב א' היטב.    ––––יגדל אלקי� חי יגדל אלקי� חי יגדל אלקי� חי יגדל אלקי� חי 

  דברי� ל"ב ג', במדבר י"ד י"ז.ע"פ  – יגדליגדליגדליגדל

ועיי�  ., וג� מלכי� ב' י"ט ד'ישעיה ל"ז י"זהלשו�  – חיחיחיחי אלקי�אלקי�אלקי�אלקי�
  רד"ק ירמיה י' י'.

  יתהלל. – וישתבחוישתבחוישתבחוישתבח

הוא "מעל הזמ�", על כ� אי� שיי' בו  – נמצא ואי� עת אל מציאותונמצא ואי� עת אל מציאותונמצא ואי� עת אל מציאותונמצא ואי� עת אל מציאותו
ב' י"ג, יסו"ה א' י"א. ולא די לפייט�  רה הנבוכי�שינוי, עיי� מו

ז"ל "אי� העול� מקומו". ואינו עני� למה שכתב לקמיה בלשו� ח
  אינ� נראי�.כא� "אי� ראשית לראשיתו". ושאר פירושי המפרשי� 

מציאות הבורא ישתבח. והוא, שיש ש� מצוי  היסוד הראשו�היסוד הראשו�היסוד הראשו�היסוד הראשו�    פה"מ:פה"מ:פה"מ:פה"מ:
בשלמות אופני המציאות, והוא עלת מציאות כל הנמצאי�, ובו קיו� 

ו נתאר סלוק מציאותו כי אז מציאות�, וממנו נמש' לה� הקיו�. ואל
בטלה מציאות כל נמצא ולא ישארו קיימי� במציאות, ואלו נתאר סלוק 
כל הנמצאי� זולתו, כי אז לא תבטל מציאותו יתעלה, ולא תחסר, כי 
הוא יתעלה בלתי זקוק במציאותו לזולתו, וכל מה שזולתו מ� השכלי� 

        יו.כלומר המלאכי� וגרמי הגלגלי� הכל זקוק במציאותו אל

  ., וש"נ"שמע ישראל כו'עיי� דברי� ו' ד' " – אחדאחדאחדאחד

   .ועיי� יסו"ה כיחודו". ער'ער'ער'ער'בכ"י " – ואי� יחיד כיחודוואי� יחיד כיחודוואי� יחיד כיחודוואי� יחיד כיחודו

 'ועיל"נוכח" ו"נסתר", ראה איוב כ"ח כ"א.  עני�אינו   – נעל�נעל�נעל�נעל�
  הלמ"ד קמוצה, לשו� הווה. "זה שמי לעל�". (ספ"ג)פסחי� נ' א' 

עיי� ירמי' כ"ג כבה, הכונה שאי� בו הר – וג� אי� סו" לאחדותווג� אי� סו" לאחדותווג� אי� סו" לאחדותווג� אי� סו" לאחדותו
   עיי� יסו"ה א' ז'.וכ"ד "הלוא את השמי� ואת האר- אני מלא". 
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        הגירסא בכ"י "ואי� סו"", בציר "וג�". – וג� אי�וג� אי�וג� אי�וג� אי�

        , ובכ"י "ואי� ק-".מהמהמהמהכ� גירסת   –אי� סו" אי� סו" אי� סו" אי� סו" 

אחדותו יתעלה. והוא, שזה עלת הכל אחד, לא  היסוד השניהיסוד השניהיסוד השניהיסוד השניפה"מ: פה"מ: פה"מ: פה"מ: 
דבר האחד המורכב שהוא כאחדות המי� ולא כאחדות הסוג, ולא כ

מתחלק לאחדי� רבי�, ולא אחד כגו" הפשוט שהוא אחד במספר אבל 
מקבל החלוקה והפיצול עד בלי סו", אלא הוא יתעלה אחד, אחדות 

        .שאי� אחדות כמוה בשו� פני�

לשו�  – אליו קדושתואליו קדושתואליו קדושתואליו קדושתו    לו דמות הגו" ואינו גו", לא נער'לו דמות הגו" ואינו גו", לא נער'לו דמות הגו" ואינו גו", לא נער'לו דמות הגו" ואינו גו", לא נער'    אי�אי�אי�אי�
יוני ואדמה יאמר ישעי' מ' כ"ה "ואל מי תדמ פ"עהפיוט בנוי 

 מה עני� הסיפא לרישא. כא� קדוש", ואתי שפיר קושיית המפרשי�
הכונה בפיוט היא שאי� דמיו�, לא אליו, ולא לקדושתו (ש"ח). 
וכונת הפסוק גופיה, שאצל הקב"ה מיהא יש סתירה בי� גו" 

  נער').לא לקדושה, ועיי� אב"ע ש� (וראה להל� ד"ה 

עיי� הלשו� בפה"מ, וביאור ראה         ––––    אי� לו דמות הגו" ואינו גו"אי� לו דמות הגו" ואינו גו"אי� לו דמות הגו" ואינו גו"אי� לו דמות הגו" ואינו גו"
        .י"ב ) יסו"ה א' ז'

ז"ל חדברי הלשו� ישעיה מ' י"ח. והוא כ –קדושתוקדושתוקדושתוקדושתו אליואליואליואליו    נער'נער'נער'נער'לא לא לא לא 
R שי� תהיו. יכול כמוני, ת"ל "כי קדוש אני בראשית רבה צ' ב' "קד

   ועי' נדה ל"א א'. ה' אלהיכ�"; קדושתי למעלה מקדושתכ�".

  נוס" וי"ו. סשסשסשסשהרי"ש בחול"�, וב –נער'נער'נער'נער'

שלילת הגשמות ממנו. והוא, שזה האחד אינו  היסוד השלישיהיסוד השלישיהיסוד השלישיהיסוד השלישי פה"מ:פה"מ:פה"מ:פה"מ:
גו" ולא כח בגו", ולא יארעוהו מאורעות הגופי� כגו� התנועה 
והמנוחה, לא בעצ� ולא במקרה. ולפיכ' שללו ממנו עליה� השלו� 
החבור והפירוד ואמרו לא ישיבה ולא עמידה לא עור" ולא עפוי, 

לא חבור כי עפוי מ� ועפו בכת" פלשתי� כלומר לא פירוד והוא עור", ו
כלומר ידחפו� בכת" להתחבר� בה�, ואמר הנביא ואל מי תדמיו� אל 
וכו', ואל מי תדמיוני ואשוה וכו', ואלו היה גו" כי אז היה דומה 
לגופות, וכל מה שבא בספרי� מתאריו בתארי הגופות כגו� ההליכה 
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דר' השאלה, וכמו והעמידה והישיבה והדבור וכיוצא בזה ה� כול� 
  ].[ועיי� מבוא ד"ה ג� שאמרו דברה תורה כלשו� בני אד�.

דוש יעיי� ההוספה בפה"מ כא� בח        ––––קדמו� לכל דבר אשר נברא קדמו� לכל דבר אשר נברא קדמו� לכל דבר אשר נברא קדמו� לכל דבר אשר נברא 
  מורה הנבוכי� ב' י"ג, ועיי� לעיל ד"ה נמצא. העול�. ועי'

אני ראשו� " מ"ד ו' הישעיעיי�   – ראשו� ואי� ראשית לראשיתוראשו� ואי� ראשית לראשיתוראשו� ואי� ראשית לראשיתוראשו� ואי� ראשית לראשיתו
מ"א ד' "אני ד' ראשו� כו'", ועיי� אב"ע ש� � ש� י", ועיואני אחרו�

  מ"ג י'.

  מעשה בראשית, ועיי� אב"ע תהלי� צ' ב'.ראה  ––––ראשו� ראשו� ראשו� ראשו� 

הקדמות. והוא, שזה האחד המתואר הוא  היסוד הרביעיהיסוד הרביעיהיסוד הרביעיהיסוד הרביעי פה"מ:פה"מ:פה"מ:פה"מ:
הקדמו� בהחלט, וכל נמצא זולתו הוא בלתי קדמו� ביחס אליו, 

ה עליו מה והראיות לזה בספרי� הרבה. וזה היסוד הרביעי הוא שמור
ודע כי היסוד הגדול של [הוספה מאוחרת: שנאמר מענה אלהי קד�. 

תורת משה רבינו הוא היות העול� מחודש, יצרו ה' ובראו אחר ההעדר 
המוחלט, וזה שתראה שאני סובב סביב עני� קדמות העול� לפי דעת 
הפילוסופי� הוא כדי שיהא המופת מוחלט על מציאותו יתעלה כמו 

 ].רתי במורהשביארתי וביר

ראה בהערות בריש פיוט "אדו� עול�". והקשו  –הינו אדו� עול� הינו אדו� עול� הינו אדו� עול� הינו אדו� עול� 
, ואת בפה"מ כא� כל המפרשי�, אי' שינה הפייט� מדברי הרמב"�

הלא הרמב"� ש� לעיקר לעבוד רק את ד', עיקר ה"עיקר" השמיט. 
", אדו� עול� ", רק "הינוהוא וי"ל, שלא אמר "אדו� עול�ולא ע"ז. 

לבדו. וכבר ב"עול�" את הקב"ה הקורא  ממלי'ממלי'ממלי'ממלי'כלומר שבדבורו 
ולפי  .מודה בכל התורה כולה", כאילו כופר בע"זהשנינו, "כל 

  וע"ל ד"ה אחר. גירסת "וכל נוצר" מתור- באופ� אחר.

עי' ישעי' ו, הצד"י קמוצה וכל נוצר בוי"ו. סשסשסשסש    גירסת – לכל נוצרלכל נוצרלכל נוצרלכל נוצר
  .מ"ג י'

ע' תרגו� , )הנ"ל( לפי גירסת "וכל" בוי"ו – מלכותומלכותומלכותומלכותויורה גדולתו ויורה גדולתו ויורה גדולתו ויורה גדולתו ו
הסידור לר' פלטיאל בירנבאו�, שתיר- הקושיא שהבאנו בד"ה 

ערובי� ס"ה א' "כל שאי� דעתו  הינו, שלפי הפייט� כונת גמרא
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, עיי� תוספות) בצר אל יורה" )מר (מיושבת עליו אל יתפלל, שנא
 גרסו סשסשסשסשבו .ודוחק .עבודה, ולא רק תפילהשלשו� "יורה" משמע 

  .משמע עבודת ד' בכלל ולשו� הודאה נמי, דה""יו ג� "וכל" וג�

שהוא יתעלה הוא אשר ראוי לעבדו ולרוממו  היסוד החמישיהיסוד החמישיהיסוד החמישיהיסוד החמישי    פה"מ:פה"מ:פה"מ:פה"מ:
ולפרס� גדולתו ומשמעתו. ואי� עושי� כ� למה שלמטה ממנו במציאות 
מ� המלאכי� והכוכבי� והגלגלי� והיסודות, לפי שכול� מוטבעי� 

ונו יתעלה, ואי� עושי� בפעולותיה� אי� לה� שלטו� ולא בחירה אלא רצ
אות� אמצעי� להגיע בה� אליו, אלא כלפיו יתעלה יכוונו המחשבות 
ויניחו כל מה שזולתו. וזה היסוד החמישי הוא האזהרה על עבודה זרה, 

[ועיי� הלכות ע"ז ברמב"� ריש פרק  .ורוב התורה באה להזהיר על זה
  א', ריש פרק ב'.]

איוב כ"ב י"א, וש"נ,  ע'ריבוי,  לשו�מ"שפע"  – שפע נבואתושפע נבואתושפע נבואתושפע נבואתו
  וצ"ע.

        .בלשו� נקבה בכ"י הגירסא "נתנה" – נתנונתנונתנונתנונבואתו נבואתו נבואתו נבואתו 

פה"מ צרי' לתרג�: מבחרי  פ"ע – אנשי סגולתו ותפארתואנשי סגולתו ותפארתואנשי סגולתו ותפארתואנשי סגולתו ותפארתואל אל אל אל 
סגולתו" "המי� האנושי שבה� מתפאר (כמו שמות י"ט ה'). אי נמי, 

(ובאמת היו לפני  ע"פ דברי� ז' ו' "ע� סגולה", ולאפוקי גויי�
ק משה ביקש "ונפלינו (שמות ל"ג ט"ז)", שלא ראל נביאי�, ריש

קיבל תפילתו, ראה ברכות ז'  ישרה שכינתו על האומות, והקב"ה
. ו"תפארתו" הכונה לצדיקי�, עיי� ישעי' עיי� דברי� י"ח ט"ו)א', 

            ד' ב' "לגאו� ולתפארת", ש� מ"ד כ"ג "ובישראל יתפאר".

   .סשסשסשסשדלא כ לפניו, 'פסיק'הולפ"ז, בסגו"ל, ואינו קדוש.     ––––אל אל אל אל 

הנבואה. והוא, לדעת שזה המי� האנושי יש  היסוד הששיהיסוד הששיהיסוד הששיהיסוד הששי    פה"מ:פה"מ:פה"מ:פה"מ:
שימצאו בו אישי� בעלי כשרונות מפותחי� מאד ושלמות גדולה, 
ותתכונ� נפש� עד שמקבלת צורת השכל, ויתחבר אותו השכל האנושי 
בשכל הפועל, ויאצל עליה� ממנו אצילות שפע, ואלה ה� הנביאי�, 

[גבי מהות הנבואה, עיי� יסו"ה ריש פרק  נינהוזוהי הנבואה וזהו ע
        .ז']
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דברי� ל"ד י'. ועיי� הלשו�  – נביאנביאנביאנביא    כמשה עודכמשה עודכמשה עודכמשה עוד לא ק� בישראללא ק� בישראללא ק� בישראללא ק� בישראל
כדי לא לית�  ,י"ד כ' באומות העול� ק� בלע�פרק במדבר רבה 

  פתחו� פה כו'. 

יש בזה אריכות  הלשו� במדבר י"ט ח'. – נביא ומביט את תמונתונביא ומביט את תמונתונביא ומביט את תמונתונביא ומביט את תמונתו
  ט ב', ואכמ"ל עוד.גדולה, ועיי� רמב"� יבמות מ"

  תמונתו", והיינו ה'. אלאלאלאל" פמפמפמפמגירסת  – את תמונתואת תמונתואת תמונתואת תמונתו

נבואת משה רבינו. והוא, שנאמי� שהוא אביה�  היסוד השביעיהיסוד השביעיהיסוד השביעיהיסוד השביעיפה"מ: פה"מ: פה"מ: פה"מ: 
של כל הנביאי� שקדמו לפניו והבאי� אחריו, הכל ה� למטה ממנו 
במעלה, והוא בחיר ה' מכל המי� האנושי, אשר השיג ממנו יתעלה יותר 

ג כל אד� שנמצא ושימצא. ושהוא עליו השלו� הגיע ממה שהשיג וישי
לתכלית הרוממות מעל האנושיות עד שהשיג המעלה המלאכית ונעשה 
במעלת המלאכי�, לא נשאר לפניו שו� מס' שלא קרעו ולא עצר בעדו 
שו� מעצור גופני, ולא נשאר בו שו� דבר מ� החסרו� לא מעט ולא 

ושי� בכל השגותיו, הרבה, והושבתו בו הכוחות הדמיוניי� והח
ונתבהל כוחו המתעורר, ונשאר שכל בלבד, ועל עני� זה אמרו עליו 

, [ועיי� ש� שהארי' עוד    שהוא מדבר ע� ה' בלי אמצעות המלאכי�.
  .]ועיי� יסו"ה ז' ו'

לאפוקי אומות העול�, עיי� ב"ק ל"ח     ––––    תורת אמת נת� לעמו אלתורת אמת נת� לעמו אלתורת אמת נת� לעמו אלתורת אמת נת� לעמו אל
ומשפטי� בל  מגיד דבריו ליעקב כו'"תהלי� סו" קמ"ז א', וראה 
  ידעו�".

י"ט י', ועיי� רש"י דברי�  תהלי�מלאכי ב' ו', הלשו�  – תורת אמתתורת אמתתורת אמתתורת אמת
  ט"ז י"ט.

  ש.ודק ––––    אלאלאלאל

עיי� לעיל על הכונה למשה רבנו ע"ה. ו – על יד נביאו נאמ� ביתועל יד נביאו נאמ� ביתועל יד נביאו נאמ� ביתועל יד נביאו נאמ� ביתו
  .בכלל, ונבואת משה בפרט נבואהה
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כמ"ש , "נאמ�" הכונה קבוע )הלשו� במדבר י"ב ז' ( – נאמ� ביתונאמ� ביתונאמ� ביתונאמ� ביתו
        המ"� קמוצה. .�)רשב"� שה

הוא תורה מ� השמי�. והוא, שנאמי� שכל  היסוד השמיניהיסוד השמיניהיסוד השמיניהיסוד השמיני    ::::פה"מפה"מפה"מפה"מ
התורה הזו הנמצאת בידינו היו� הזה היא התורה שניתנה למשה, 
ושהיא כולה מפי הגבורה, כלומר שהגיעה עליו כולה מאת ה' הגעה 
שקורי� אותה על דר' ההשאלה דבור, ואי� יודע איכות אותה ההגעה 

השלו� אשר הגיעה אליו, ושהוא במעלת לבלר שקורי�  אלא הוא עליו
            לפניו והוא כותב כולה תאריכיה וספוריה ומצותיה, וכ' נקרא מחוקק.

ואי� הבדל בי� ובני ח� כוש ומצרי� ופוט וכנע�, וש� אשתו מהיטבאל 
בת מטרד, או אנכי ה', ושמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד, הכל מפי 

טהורה קדושה אמת. ולא נעשה מנשה הגבורה והכל תורת ה' תמימה 
אצל� כופר ופוקר יותר מכל כופר אחר אלא לפי שחשב שיש בתורה 
תו' וקלפה, ושאלו התאריכי� והספורי� אי� תועלת בה�, ומשה 
מדעתו אמר�, וזהו עני� אי� תורה מ� השמי�, אמרו שהוא האומר שכל 
א התורה כולה מפי הקב"ה חו- מפסוק אחד שלא אמרו הקב"ה אל

תעלה ה' ממה שאומרי�  )משה מפי עצמו וזה הוא כי דבר ה' בזה 
אלא כל אות שבה יש בה חכמות ונפלאות למי שהבינו ה',  )הכופרי� 

  ולא תושג תכלית חכמתה, ארוכה מאר- מדה ורחבה מני י�. 

ואי� לאד� אלא להתפלל כמו דוד משיח אלהי יעקב שהתפלל גל עיני 
פירושה המקובל ג� הוא מפי הגבורה,  ואביטה נפלאות מתורתי'. וכ�

וזה שאנו עושי� היו� צורת הסוכה והלולב והשופר והציצית והתפילי� 
ו, והוא רק מוביל נעצמה הצורה שאמר ה' למשה ואמר ל וזולת� היא

[ועיי� הקדמת ספר משנה תורה פירוט     .שליחות נאמ� במה שהביא
  סדר מסירת התורה מפי הגבורה עד רבינא ורב אשי.]

כפילות ברורה. ה  – האל ולא ימיר דתו לעולמי� לזולתוהאל ולא ימיר דתו לעולמי� לזולתוהאל ולא ימיר דתו לעולמי� לזולתוהאל ולא ימיר דתו לעולמי� לזולתו    לא יחלי"לא יחלי"לא יחלי"לא יחלי"
ויש מפרשי� שלא יחלי" הדיני� שבתו' התורה (וכ� מצינו לשו� 

על שינוי הדבר כמו בראשית ל"א ז'). ו"לא ימיר" הכונה  "חילו""
בתורה חדשה אחרת תחתיה. וש"ח פירש שלא  –על כל התורה 

, ולא יחלי" פסחי� סו" פ"ז א' , עיי�ימיר את ישראל באומה אחרת
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ח' ו' "שלא  פרק דת תורתו. וגבי הוספה נמי, עיי� דברי� רבה
  פה"מ (בתרגו� שלפנינו).ג� וכ� כתב  נשתייר ממנה בשמי�".

  ., ע"שמיכה ב' ד'הלשו�  – ולא ימירולא ימירולא ימירולא ימיר

 הידוע )הכונה שג� בעול� ימות המשיח וכולי ( – לעולמי�לעולמי�לעולמי�לעולמי�
ע� שאר ראשוני� מהו בה פרק י' מהלכות תשומחלוקת הרמב"� 

) לא תשתנה התורה , עיי� שער הגמול לרמב"� ז"ל"עול� הבא"
  וע"ל ד"ה ברו' עדי עד. כלל (ולא ימיר את עמו).

  ישראל (כנ"ל), או זולת משה רבנו.ע� זולת  – לזולתולזולתולזולתולזולתו

הבטול. והוא שזו תורת משה לא תבטל, ולא  יסוד התשיעייסוד התשיעייסוד התשיעייסוד התשיעיהההה    פה"מ:פה"מ:פה"מ:פה"מ:
תוס" בה ולא יגרע ממנה לא בכתוב תבוא תורה מאת ה' זולתה, ולא י

        ולא בפירוש.

מלכי� א' ח' ל"ט "ידעת לבד' את לבב  עיי�  – צופה ויודע סתרינוצופה ויודע סתרינוצופה ויודע סתרינוצופה ויודע סתרינו
דברי� כ"ח כ"ט "הנסתרות לד' אלקינו", ירמיה , כל בני האד�"

כ"ג כ"ד "א� יסתר איש במסתרי�". ועיי� רש"י איוב כ"ג י"ג 
ידועה התימה  י'. ,ט' ב'פרק ועיי� יסו"ה "והוא באחד ומי ישיבנו". 

  ג� למלאכי�, וי"ל. הדברעל תוד"ה שאי� שבת י"ב ב', שהרחיב 

  .מחוור הכפילות ברורה, ולא מצאתי עדיי� ישוב    ––––    צופה ויודעצופה ויודעצופה ויודעצופה ויודע

עיי� רש"י ירמיה ל"ב כ"ז, אבות "הכל  – מביט לסו" דבר בקדמתומביט לסו" דבר בקדמתומביט לסו" דבר בקדמתומביט לסו" דבר בקדמתו
  הכונה שיודע העתידות. צפוי".

קצת שור"ק. וגירסת  כצ"ל, ולא "בקדמותו" בוי"ו או –בקדמתו בקדמתו בקדמתו בקדמתו 
  תימ� "כקדמותו", וג� זה יאות.סידורי 
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שהוא יתעלה יודע מעשה בני אד� ולא הזניח�,  היסוד העשיריהיסוד העשיריהיסוד העשיריהיסוד העשירי    פה"מ:פה"מ:פה"מ:פה"מ:
ולא כדעת האומר עזב ה' את האר-, אלא כמו שאמר גדול העצה ורב 
העליליה אשר עיני' פקוחות על כל דרכי בני האד�, ואמר וירא ה' כי 

מר זעקת סדו� ועמורה כי רבה, הרי אלו רבה רעת האד� באר-, וא
        .מורי� על היסוד העשירי הזה

, ומורכב על איוב משלי י"א י"זהלשו�  –גמל לאיש חסד כמפעלו גמל לאיש חסד כמפעלו גמל לאיש חסד כמפעלו גמל לאיש חסד כמפעלו 
  .ש� "חסיד", והיינו ה' כמבואר ברש"י מהמהמהמהגירסת  .ל"ד י"א

  ., ע' איוב ש�כמעשהוהכונה  ––––כמפעלו כמפעלו כמפעלו כמפעלו 

רשע תמותת " ל"ד כ"ב תהלי�עיי�  –    רע כרשעתורע כרשעתורע כרשעתורע כרשעתו    נות� לרשענות� לרשענות� לרשענות� לרשע
על "רשע רע"  שפירשוויש  איוב ל"ד י"א.ו", מיכה א' י"ב, רעה

רשע  אטוותימה,  ועד"ז כתב "איש חסד" דוקא. S (ישעיה ג' י"א)
ואולי  שאינו רע לבריות (עיי� הדרשא קדושי� מ' א') אינו נענש.

  ונראה שהוא ט"ס., גרסו "ית�"סש סש סש סש י"ל שהכונה לעוה"ז בלבד. 

וא יתעלה משל� גמול טוב למי שמקיי� שה היסוד האחד עשרהיסוד האחד עשרהיסוד האחד עשרהיסוד האחד עשרפה"מ: פה"מ: פה"מ: פה"מ: 
מצות התורה, ומעניש מי שעובר על אזהרותיה, ושגמולו הגדול הוא 

        העול� הבא, ועונשו החמור הכרת. 

דלא כשאר החכמי� סנהדרי� צ"ט ב', ו – ישלח לק- הימי� משיחנוישלח לק- הימי� משיחנוישלח לק- הימי� משיחנוישלח לק- הימי� משיחנו
  , ע"ש.כו' כרב הלל שאי� משיח לישראל

"הימי�",  עמעמעמעמ� רש"י. בהלשו� דניאל י"ב י"ג, ועייכ'     ––––    לק- הימי�לק- הימי�לק- הימי�לק- הימי�
        .הכונה לאחרית הימי�, ע"ש    .והכל אחדובכ"י "ימי�", 

לאו לאפוקי מי שאינו מאמי�, שלא מצינו קנס  – מחכי ק- ישועתומחכי ק- ישועתומחכי ק- ישועתומחכי ק- ישועתו
. , מידה כנגד מידהחלק ר"פבתחית המתי�, עיי� סנהדרי�  רקזה 

סנהדרי� צ"ח ב', אבל אי� ראיה בהכונה כמבואר  "לחכות"ומ"ש 
 בכלל , רק לצפות לישועה (שבת ל"א א')שיחכה "בכל יו�"

, וכ� וכו' שמשיח טר� בא נוחז"ל באו ללמד .בגאולת הפרט והכלל
  מ"ש במבוא.כל ועיי�  , ותו לא.הלכות מלכי� ריש פרק י"א יי�ע
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ימות המשיח, והוא להאמי� ולאמת שיבא  היסוד השני� עשרהיסוד השני� עשרהיסוד השני� עשרהיסוד השני� עשרפה"מ: פה"מ: פה"מ: פה"מ: 
ו זמ�, ולא ואי� לומר שנתאחר א� יתמהמה חכה לו, ואי� לקבוע ל

לפרש את המקראות כדי להוציא מה� זמ� בואו, אמרו חכמי� תפוח 
דעת� של מחשבי קצי�. ולהאמי� בו מ� הגדולה והאהבה ולהתפלל 
לבואו בהתא� למה שנאמר בו על ידי כל נביא, ממשה ועד מלאכי. ומי 
שנסתפק בו או זלזל בענינו הרי זה מכחיש את התורה שהבטיחה בו 

        כו'.בלע� ואת� נצבי�. ומכלל היסוד הזה בפירוש בפרשת 

(עיי�  ואכמ"ל מפורש בהרבה מקומות, –מתי� יחיה אל ברב חסדו מתי� יחיה אל ברב חסדו מתי� יחיה אל ברב חסדו מתי� יחיה אל ברב חסדו 
  במבוא מקורות הרמב"� על זה. יי�וע .ריש פרק חלק)גמרא היטב 

בתפילה , וכ� סנהדרי� ריש צ"ב ב' "מחיה ברחמי�" יי�ע    –חסדו חסדו חסדו חסדו 
  . , וצ"ע, ואיה מצינו לשו� "חסד"""מחיה מתי� ברחמי�

הוא יסוד מיסודי משה ו .תחיית המתי� היסוד השלשה עשרהיסוד השלשה עשרהיסוד השלשה עשרהיסוד השלשה עשרפה"מ: פה"מ: פה"מ: פה"מ: 
רבינו ע"ה, ואי� דת ולא דבקות בדת יהודית למי שלא יאמי� זה אבל 
הוא לצדיקי�, וכ� הוא לשו� בראשית רבה גבורת גשמי� לצדיקי� 
ולרשעי�, ותחיית המתי� לצדיקי� בלבד ואי' יחיו הרשעי� וה� מתי� 

מרו (ברכות יח:) רשעי� אפי' בחייה� קרואי� אפי' בחייה�, וכ� א
[ועיי� אגרת הרמב"� על  מתי�, צדיקי� אפי' במיתת� קרואי� חיי�.

  תחית המתי�.]

        ראה ריש ההערות.    ––––    כו'כו'כו'כו'    ברו' עדי עדברו' עדי עדברו' עדי עדברו' עדי עד

        ., ע"ל ד"ה לעולמי�הכונה ג� לאחר תחית המתי�    –ברו' עדי עד ברו' עדי עד ברו' עדי עד ברו' עדי עד 

        .(וכמו "רחו�") מקור הברכות, ולא שמתבר' מזולתו    ––––ברו' ברו' ברו' ברו' 

  הלשו� ישעיה כ"ו ד'.    –עדי עד עדי עד עדי עד עדי עד 

  שמו המהולל.ע"פ תהלי� קמ"ה כ"א. הכונה  – ש� תהלתוש� תהלתוש� תהלתוש� תהלתו

  :מהפייט�) הבשביל הניגו�, ולא יצא( יחסית בהוספה מוקדמת עמעמעמעמ
  :תהלתוש�  ...    

  ֵאQֶה 3ְ?3 ֶעְ>ֵרה ְלִעTִָרי�, ֵה� ֵה� ְיסֹוד ַ<ת ֵאל ְותֹוָרתֹו:

  @ְנב@Aתֹו, 8ָר@5 ֲעֵדי ַעד Mְ �3ִֵהQָתֹו: Mֹוַרת ֹמ3ֶה ֱאֶמת        
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  :נספחיםארבעה 

  א:

  :נוסח עדות המזרחב"אדון עולם" פיוט 

  :ִנְבָרא ְיִציר 9ָל 8ְֶטֶר�. ָמַל5 ֲא3ֶר עֹוָל� ֲאדֹון

  :ִנְקָרא 3ְמוֹ  ֶמֶל5 ֲאַזי. 9ֹל ְבֶחְפצוֹ  ַנֲעָ>ה ְלֵעת

  :נֹוָרא ִיְמלֹו5 וֹ ְלַב<. ַה9ֹל 9ְִכלֹות ְו=ֲחֵרי

  :8ְִתְפAָרה ִיְהֶיה ְוה@א. ֹהֶוה ְוה@א ָהָיה ְוה@א

  :@ְלַהְח8ִיָרה ְלַהְמ3ִילוֹ . 3ִֵני ְוֵאי� ֶאָחד ְוה@א

 :]ְלָכל חֹוֶמר @ְלָכל צ@ָרה .ְוה@א ִרא3ֹו� ְוה@א ֵאֲחרֹו�

  :ָרהְוַהBְִ>  ָהֹעז ְולוֹ . ַתְכִלית 8ְִלי ֵרא3ִית 8ְִלי

  :@ְתמ@ָרה P3ִ@י 8ְִלי. ִדְמיֹו� 8ְִלי ֵעֶר5 8ְִלי

  :@ְגב@ָרה 9ֹחַ  Eְדֹול. Uִר@ד 8ְִלי ִח8@ר 8ְִלי

  :ָצָרה 8ְיֹו� ֶחְבִלי ְוצ@ר. Eֹוֲאִלי ְוַחי ֵאִלי ְוה@א

  :ֶאְקָרא 8ְיֹו� 9ֹוִסי ְמָנת. @ָמנ@ִסי ִנCִי ְוה@א

  :ֶעְזָרה ְוה@א צֹוֶפה ְוה@א. ַמְרUֵא אְוה@ רֹוֵפא ְוה@א

  :ְוAִעיָרה ִאי�3ָ 8ְֵעת. ר@ִחי =ְפִקיד 8ְָידוֹ 

  :ִאיָרא ְו?א ִלי ֲאֹדָני. ְגִוDִָתי ר@ִחי ְוִע�

  :ְמֵהָרה ִי3ְַלח ְמ3ִיֵחנ@. ַנְפ3ִי ָתֵגל 8ְִמְקָ<3וֹ 

  :ַהPֹוָרא A �3ֵֵמ� Aֵמ�. ָקְד3ִי 8ְֵבית ָנ3ִיר ְוAז

 יש מוסיפי�:[
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  ב: 

" שנהוג לאומרו אחר "אני מאמין הצהרת

  :נוסח אשכנזבתפילת שחרית 

3ֶַה8ֹוֵרא ִיְת8ַָר5 3ְמֹו ה@א  ֲאִני ַמֲאִמי� 8ֱֶאמ@ָנה 3ְֵלָמה.   )א

8ֹוֵרא @ַמְנִהיג ְלָכל ַה8ְר@ִאי�. ְוה@א ְלַב<ֹו ָעָ>ה ְועֹוֶ>ה ְוַיֲעֶ>ה ְלָכל 

   ַהBֲַעִ>י�:

3ֶַה8ֹוֵרא ִיְת8ַָר5 3ְמֹו ה@א ֲאִני ַמֲאִמי� 8ֱֶאמ@ָנה 3ְֵלָמה.    ) ב

ָיִחיד ְוֵאי� ְיִחיד@ת 9ָמֹוה@ Uָ �@38ְִני�. ְוה@א ְלַב<ֹו ֱא?ֵהינ@. ָהָיה 

  ֹהֶוה ְוִיְהֶיה: 

ֵאינֹו  3ֶַה8ֹוֵרא ִיְת8ַָר5 3ְמוֹ ֲאִני ַמֲאִמי� 8ֱֶאמ@ָנה 3ְֵלָמה.    )ג

  ג@". ְו?א ַיVִיג@ה@ ַמVִיֵגי ַהE@". ְוֵאי� לֹו 3@� ִ<ְמיֹו� 9ְָלל: 

3ֶַה8ֹוֵרא ִיְת8ַָר5 3ְמֹו ה@א ֲאִני ַמֲאִמי� 8ֱֶאמ@ָנה 3ְֵלָמה.    )ד

  ִרא3ֹו� ְוה@א =ֲחרֹו�:  

ַר5 3ְמֹו לֹו 3ֶַה8ֹוֵרא ִיְת8ָ ֲאִני ַמֲאִמי� 8ֱֶאמ@ָנה 3ְֵלָמה.    ה)

  ְלַב<ֹו ָרא@י ְלִהְתQֵUַל. ְוֵאי� ָרא@י ְלִהְתQֵUַל ְלז@ָלתֹו: 

  9ָ3ֶל ִ<ְבֵרי ְנִביִאי� ֱאֶמת: ֲאִני ַמֲאִמי� 8ֱֶאמ@ָנה 3ְֵלָמה.    )ו
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Pְ3ֶב@=ת ֹמ3ֶה ַר8ֵנ@ ָעָליו ֲאִני ַמֲאִמי� 8ֱֶאמ@ָנה 3ְֵלָמה.   ז)

ָתה ֲאִמMִית. ְו3ֶה@א ָהָיה Aב ַלPְִביִאי�. ַלTֹוְדִמי� ְלָפָניו ַהNָלֹו� ָהיְ 

  ְוַל8ִָאי� =ֲחָריו: 

9ָ3ֶל ַהMֹוָרה ַהBְצ@ָיה ַעMָה  ֲאִני ַמֲאִמי� 8ֱֶאמ@ָנה 3ְֵלָמה.   )ח

  ְבָיֵדינ@ ִהיא ַהPְת@ָנה ְלֹמ3ֶה ַר8ֵנ@ ָעָליו ַהNָלֹו�: 

Wֹ3ֶאת ַהMֹוָרה ?א ְתֵהא  � 8ֱֶאמ@ָנה 3ְֵלָמה.ֲאִני ַמֲאִמי  ) ט

ְחֶלֶפת ְו?א ְתֵהא תֹוָרה =ֶחֶרת ֵמֵאת ַה8ֹוֵרא ִיְת8ַָר5 3ְמֹו:  Oמ  

3ֶַה8ֹוֵרא ִיְת8ַָר5 3ְמֹו יֹוֵדַע  ֲאִני ַמֲאִמי� 8ֱֶאמ@ָנה 3ְֵלָמה.   )י

ַהDֵֹצר ַיַחד ִלPֶ" �8ֱָאַמר 9ָל ַמֲעֵ>ה ְבֵני Aָד� ְוָכל ַמְח3ְבֹוָת�. 3ֶ 

  : (תהלי� ל"ג ט"ו) "ַהBִֵבי� ֶאל 9ָל ַמֲעֵ>יֶה�

3ֶַה8ֹוֵרא ִיְת8ַָר5 3ְמֹו Eֹוֵמל  ֲאִני ַמֲאִמי� 8ֱֶאמ@ָנה 3ְֵלָמה.  )יא

  טֹוב ְל3ֹוְמֵרי ִמְצֹוָתיו @ַמֲעִני3 ְלעֹוְבֵרי ִמְצֹוָתיו: 

8ְִבי=ת ַה3ִBָיַח. ְו=" ַעל Uִי ָנה 3ְֵלָמה. ֲאִני ַמֲאִמי� 8ֱֶאמ@  )יב

  Dִ3ְֶתַמְהֵמXַ. ִע� 9ָל ֶזה ֲאַח9ֶה Qֹו 8ְָכל יֹו� Dָ3ֶבֹוא:  
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Mִ3ְֶהֶיה MְִחDַת ַהBִֵתי� 8ְֵעת ֲאִני ַמֲאִמי� 8ֱֶאמ@ָנה 3ְֵלָמה.   )יג

ְוִיְתַעQֶה ִזְכרֹו ָלַעד @ְלֵנַצח  3ֶַיֲעֶלה ָרצֹו� ֵמֵאת ַה8ֹוֵרא ִיְת8ַָר5 3ְמוֹ 

  ְנָצִחי�:

  .]ג' פעמי� ותרגומו )בראשית מ"ט י"ח("לישועת' קויתי"  פסוקיש מוסיפי� ו[

     ג:

שנהוג לאומרו אחר  "אני מאמין"הצהרת 

  נוסח עדות המזרח:בתפילת שחרית 

י� 3ֶל ַהMֹוָרה ֲהֵרי ֲאִני ַמֲאִמי� 8ֱֶאמ@ָנה 3ְֵלָמה 3ְ8ִ?3 ֶעְ>ֵרה ִעTִָר 

3ֶַהTָדֹו3 8ָר@5 ה@א ָמצ@י @ַמEִ3ְיַח. ב. ְוה@א ֶאָחד. ג. א.  ַהTְדֹו3ָה:

ְוֵאי� לֹו E@" ְוֵאי� לֹו ְ<מ@ת ַהE@". ד. ְו3ֶה@א ַקְדמֹו� ְלָכל ְקד@ִמי�. ה. 

�. ז. @ְנב@=ת ֹמ3ֶה ְוֵאי� ֲעבֹוָדה ְלז@ָלתֹו. ו. ְויֹוֵדַע ַמְח3ְבֹות 8ְֵני Aָד 

ַר8ֵנ@ ָעָליו ַהNָלֹו� ֱאֶמת. ח. ְו3ֶה@א Aדֹו� ְלָכל ַהPְִביִאי�. ט. ְו3ֶַהMֹוָרה 

ְנת@ָנה ִמ� ַהNַָמִי�. י. ְוY3ֶא PֶMַ3ְMִה 38ְ@� ְזַמ�, ַחס ְו3ָלֹו�. יא. 

@ְמ�Qֵ3ַ ָ>ָכר טֹוב ַלZִַ<יִקי�.  ְו3ֶַהTָדֹו3 8ָר@5 ה@א ַמֲעִני3 ָלְר3ִָעי�

  יב. ְוDָ3ֶבֹוא ֶמֶל5 ַה3ִBָיַח. יג. ְו3ֶַהBִֵתי� ֲעִתיִדי� ְלֵהָחיֹות. 

  

] Mָ3ֶכֹו" ִיְצֵרנ@ ַלֲעבֹוָדתֵ ְיִהי ָרצֹו� ִמQְָפֶני] ה' ֱא?ֵהינ@ ֵוא?ֵהי ֲאבֹוֵתינ@ [

  ]ְיִהי ָרצֹו�: 9ָל ְיֵמי ַחDֵנ@ Mִָמיד, Aֵמ� �9ֵ
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        ד:ד:ד:ד:

 עיקרים:הי"ג  יסודנוסף על   פיוט

 )בלחש(פיוט זה מופיע במחזור יו� כיפור של עדות המזרח עבור הקהל [
  ].שמ'" רחו� "אל החז� שאומר קוד�

  :ְוכֹוִסי ֶחְלִקי ְמָנת ְיֹדָוד

Wִי Oְמנ@ִסי @ִמְבָטִחי ָמע@:  

ָ<3 8ְִלMִי ֲא3ֶר ה@א ְיֹדָוד Oְמח:  

ָ<3 ָקדֹו3 ֱאֶמת ִנְמָצא אְוה@ Oְמק@:  

  :ִמQְַב<וֹ  עֹוד ְוֵאי� ה@א ְיֹדָוד

  :9ְבֹודוֹ  עֹוָל� ָמֵלא ֶאָחד ְוה@א

Qָה ה@א ְיֹדָוד Oר ְמעAְמֹפ@:  

  :ְוֹת=ר ִדְמיֹו� ְו?א E@" לוֹ  ְוֵאי�

Qָה לוֹ  ֲא3ֶר ה@א ְיֹדָוד OדEְַה:  

  :ְוִנְפָלא ִנְ>Eָב ְוַג� ַקְדמֹו� ְוה@א

  :ֲעָבָדיו ַה9ֹל ֲא3ֶר ה@א ְיֹדָוד

  :ְיִדיָדיו לוֹ  ְלִהְתQֵUַל ְוַחDִָבי�

  :ַוDֵָדע ִהְ>9ִיל ֲא3ֶר ה@א ְיֹדָוד

  :@ַמָ<ע ִ<י� לוֹ  ִיְתַחְ<3@ ְו?א

  :8ִיֵרAיו 8ַָחר ֲא3ֶר ה@א ְיֹדָוד

  :ְנִביAיו ַעל 3ְִכיָנתוֹ  @ַמ3ְֶרה

  :8ְָחרוֹ  מ3ֶה ֲא3ֶר @אה ְיֹדָוד
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  :8ִיָקרוֹ  ְוָחֵפ- �3ֵ8ְ ִויָדעוֹ 

Tָה ָ<ת ָ>� ֲא3ֶר ה@א ְיֹדָוד Oְוח:  

  :ְמת@ָקה ִמPֶֹפת ְלִיְ>ָרֵאל

  :ֹחק ְלַע� ָחַקק ֲא3ֶר ה@א ְיֹדָוד

  :ְוִלְמֹחק ְלַכQֹות ְזַמ� לוֹ  ַחק ְו?א

  :יוְלקֹווָ  ְ>ָכרוֹ  ִאMוֹ  ֲא3ֶר ה@א ְיֹדָוד

  :3ְָמרוֹ  =" ְלאֹוְיָביו ַרק

  :ְיָקֵרב ֶי3ַע ֲא3ֶר ה@א ְיֹדָוד

  :ָוָעֶרב 8ֶֹקר 8ְָכל חֹוֶכה ְלַע�

  :ָהֲעָצמֹות ְמַחDֶה ה@א ְיֹדָוד

  :ְיֵב3ֹות ֵה� ָמֶות =ֲחֵרי ֲא3ֶר

  :8ְָיְפיוֹ  עֹוָל� ֵמִאיר ה@א ְיֹדָוד

  :ַאDוֹ  ָתִמיד ֹיאְמר@ ְויֹוְדָעיו

  :8ְֵרא3ִית 8ָָרא ֲא3ֶר ה@א דְיֹדוָ 

  :ְוֵרא3ִית 9ֹל ְקד@ַמת ָחְכָמה ְוָ>�

  :Uְִליאֹות @ִבְנִתיבֹות ה@א ְיֹדָוד

  :ַהZְָבאֹות ֱא?ֵהי 9ֹל ְמחֹוֵקק

  :8ְסֹוָד� ִנְקָ<3 ֲא3ֶר ה@א ְיֹדָוד

  :ִמ9ְבֹוָד� 9ְבֹודוֹ  Eָדֹול @ַמה

  :ְמ3ְָרִתי� ִל3ְמוֹ  ֲא3ֶר ה@א ְיֹדָוד
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  :ְו3ֹוִתי� אֹוְכִלי� ָזֳהרוֹ  @ִמWִיו

  :ְקר@ִאי� 3ְ8ִמוֹ  ֲא3ֶר ה@א ְיֹדָוד

  :ְיֵרִאי� @ִמUָָניו לוֹ  @מֹוִדי�

  :ְ<ר@3ִי� ֲחָפָציו ְלָכל ה@א ְיֹדָוד

  :@3ְל3ִי� Mַ3ְִי� @ִמְסUָָר�

  :ְנָהרֹות ָידוֹ  8ְָקָעה ה@א ְיֹדָוד

  :ְסִפירֹות ְלֶעֶ>ר סֹוד �>ָ  ְוה@א

Zָע ֶאָחד 8ְִרית ָ>� ה@א ְיֹדָוד Oְממ:  

  :ָבֶאְמַצע ה@א ְסִפירֹות ֶעֶ>ר 8ְסֹוד

  :ֲעָרבֹות ָעָ>ה ֲא3ֶר ה@א ְיֹדָוד

  :ְנָדבֹות �3ֶEֶ ְוַג� �8ָ ְנ3ָמֹות

  :ְלַעBוֹ  נֹוַדע ֲא3ֶר ה@א ְיֹדָוד

 :מוֹ ִמBְקוֹ  9ְבֹודוֹ  �3ֵ @ָבר@5

  :ְוֶא93ְֹול ַה9ֹל ְיסֹוד ה@א ְיֹדָוד

  :9ֹל ִויסֹוד ִנְמָצא ְלָכל ַמְמִציא ְוה@א

  :עֹוד ֵאי� ִמMַָחת ָהAֶר- ְוַעל ִמBַַעל Nָ8ַַמִי� ָהֱא?ִהי� ה@א ְיֹדָוד

  


