
" לחודתפילה זמן "

פסוקים בתפילה  שיבוץ 
פרשנותועל קריאת המקרא ועל והשפעתו 

פרנקאוריאל 



:יומיומיות מקורן בפרשת בלקתפילותשתי

הראשונה לקוחה ככתבה וכלשונה

מדברי השבח והברכה

.שהרעיף בלעם על עם ישראל השוכן לשבטיו

...השנייה קשה יותר למציאההתפילה

,שכתובה בפרשה" תובנה"היא 

.רמוזההיאובברכת שים שלום

":מלאהבטן על "חידה 
בשעה שירד לישראל מן  

".  הזן"משה רבינו את ברכת תקן

,  פסוקים מאוחריםשני, למרות זאת

,  משני מזמורים שונים בספר תהלים

;  בברכה זו משולבים

?לזהות את שני הכתוביםהתצליחו

"הגדול שבהילולים"הלקוח מהפסוק הראשון 

. בברכה זו נחבא הוא מעט אל הכלים

,  נאמר רק בחלק מהנוסחיםהפסוק השני ואילו 

ולמרות זאת הוא קל יותר למציאה

.  פסוק לפניך: כי תמרור מזהיר

":ִבלעמית"חידה 

מצינו שמשה רבינו  היכן 
?…אמתאמר לא 

חידה  

הומוריסטית



קריאת  
מקרא

שיבוצים  
בלשון  
הדיבור

ג, ישעיה מ

א ר : "֣קֹול קֹור ֵ֔ ְדב ָּ֕ מִּ ּו בַּ נּ֖ ֶרְך פַּ "' הֶדֶּ֣
•http://mikrarevivim.blogspot.com/2011/08/blog-post_11.html

,  לשוןערוציים של צירופי -דוגלגולים , רוזנטלרוביק•

ממקורות ישראל ומלשונות האומות  
העברית כשפת תרבות: רבים לשון 

106עמוד , ג"תשע

יז, בראשית יד

א" י צ  ֶמק ]...[ ֶמֶלְך ְסֹדם ִלְקָראתֹו וַּ הֶאל ע  ו  הּוא ֵעֶמק ש 

ֶמֶלְך ".הַּ

.  "השווהלעמק באו "–להסכמה מי שהגיעו 
ֵוהֵעֶמק " שהתאחה עם המשמעות ,מקראיהוא שם מקום " שָׁ

.(מלשון המשנה)" שווה"המקובלת של 

רוזנטל  רוביק/ מטבעות לשון מן המקרא בעברית החיה •

מבט  -תרבות יהודית בעידן חילוני : זמן יהודי חדש: בתוך

...171: עמוד, 2007, ירושלים, כרך ראשון-אנציקלופדי 

:  השפעות על המקרא

אופן הקריאהשיבוש ✓

הפרשנותשיבוש ✓

http://mikrarevivim.blogspot.com/2011/08/blog-post_11.html


קריאת  
מקרא

סגנון  
הדיבור  
העברי  
בימינו

קיגפרק תהלים 

י( ו) ילִּ ְשפִּ מַּ ִים ּוָבָאֶרץהַּ ָשמַּ :ִלְראֹות בַּ

י( ז) ימִּ ְשֹפת ָיִרים ֶאְביֹוןְמקִּ :ֵמָעָפר ָדל ֵמאַּ

י( ח) יבִּ מֹוְלהֹושִּ :ִעם ְנִדיִבים ִעם ְנִדיֵבי עַּ

ך  "התנלנו לפרש כראוי את מפריעה כאשר העברית השגורה בפינו 

בימינומילים מקראיות שמשמעותן השתנתה על -

ח"קיץ תשע, סמטהרב אֹורי 

:  השפעות על המקרא

אופן הקריאהשיבוש ✓

הפרשנותשיבוש ✓ אותי≠

יב, ישעיהו נד

ְמִתי  ְדֹכדְושַּ ִיְךכַּ ִשְמֹשתַּ

ִיְך  ְבֵני ּוְשָערַּ חְלאַּ ֶאְקד 



יזיבשמות 

ְרֶת֮ם  ּצֹות  ּוְשמַּ מַּ -ֶאת־הַּ
ּצֹותאת אל תהי קורא : יאשיה אומר' ר מַּ ,  הַּ

ְצוֹותאת 'אלא  מִּ את מחמיציןכדרך שאין ', הַּ
אלא  , המצוהאת מחמיציןכך אין , המצה

.אם באת לידך עשה אותה מיד
(פ המכילתא"י ע"רש)

קריאת  
מקרא

בראשית לב ה

ן ֣ ב  ם־ל  י עִּ ְרתִּ שמרתי  מצות ג "ותרי-גֵַּ֔
(י בנוסחים המפורסמים יותר"רש)

שיבושים באופן הקריאה



מנשה  'ר
,  מאיליא
בינת  
מקרא

ה שה"זללהמווילנאאליהו ר"מהרע "נושמעתי מפה קדוש הגאון החסיד • רב  להסביר  הִּ
.  הכתובהסוברים שהדרש יפרש פשט (י)טעות

חד אמר  : ישחנהבלב איש דאגה ": לדוגמא מה שדרשו בגמרא על הפסוקוהביא •
שהשין  , והנה אמרו על ימין שהוא שמאל, "לאחריםיסיחנהוחד אמר , מדעתויסיחנה
!  ימניתהיא שין ישחנהשל 

וסיפא  , השתחויהאת הלב מלשון תשוחשהדאגה , יְַּשֶחּנ ה: הפירוש הפשוט הוארק •
ר : מוכיחדקרא ֹובְוָדָבּ֖ ָנהטֶּ֣ ְמֶחֶֽ ,  שישמח את הלב, על הלבכ "גשקאי, ְישַּ

ואף  , שדאגה לשון נקבה כשמה, [!תשחנו: או]תשחנה שהיה לו לכתוב ל "לרזשהוקשה אלא •
הם דרשו על כל ז"עכ, "ונקבהוזכרהו , שאין בו רוח חייםכל ": ע"הראבשידוע לשון 
".  לשבחקוץ טעם 

קריאת  
מקרא

ישְדָאָגֶּ֣ה ...ְבֶלב־ִאֶּ֣

כה יבמשלי 

ישחנהבלב־אישדאגה

:ישמחנהטובודבר
ישְדָאָגֶּ֣ה ּנ הְבֶלב־ִאֶּ֣ יְַּשֶחֶ֑

ר  ֹובְוָדָבּ֖ ָנהטֶּ֣ ְמֶחֶֽ :ְישַּ

"ובמספרבמין , על אי התאמה דקדוקית(: "ח"קיץ תשע)לשיעורנו השוה

הוא  

מניח  

"  לב"ש

לשון  

!נקבה

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=24771&st=&pgnum=7


קריאת  
מקרא לחנים

של  
הפסוק

ה  קיחתהלים 

ר צַּ מ  ן־הַַּ֭ ִֽ ֶּ֑המִּ י י  אתִּ ֣ ר  ק 

י  ָ֖נִּ נ  ב  ע  ֣ ֶמְרח  ּה--בַּ ִֽ ׃ י 

(:קישורייט'צברוך של הרב )הלחן השפעת 

פיסוק ומבנה תחבירי  •

משמעות  •

קלדגש הדגשת •

:  שיבושים•

מלרעמלעיל : הטעמה•

הכפלת מילים•
:  השפעות על המקרא

על אופן הקריאה✓

על הפרשנות✓

https://www.youtube.com/watch?v=5KkprZyQI44


קיז-קח , ג"תשנ, כתב עת בית אהרן וישראל מח, יצחקיהרב דויד 

ליקוטי הערות בנוסחאות ודיני חדשי הרחמים והסליחות: נושא המאמר

להרחבה



קיז-קח , ג"תשנ, כתב עת בית אהרן וישראל מח, יצחקיהרב דויד 

ליקוטי הערות בנוסחאות ודיני חדשי הרחמים והסליחות: נושא המאמר

להרחבה



קיז-קח , ג"תשנ, כתב עת בית אהרן וישראל מח, יצחקיהרב דויד 

ליקוטי הערות בנוסחאות ודיני חדשי הרחמים והסליחות: נושא המאמר

להרחבה



קריאת  
מקרא

.ז"טבבלי ברכות 

ן  יכ  עַּ ְלה  ינֹו יֹוד  ה ְוא  ע  א ְוט  ר  הק  ע  ...ט 

ין  ה ב  יב  ה ְכתִּ יב  ְכתִּ אשֹונ ה-לִּ ה רִּ יב  ְכתִּ .  יֲַּחזֹור לִּ

'ט' דברים ו

ְרָת ָבם ְוִשנְַּנָתם( ז) ְבִשְבְתָך ְבֵביֶתָך  ְלָבֶניָך ְוִדבַּ

ֶדֶרְך  ְכְבָךּוְבֶלְכְתָך בַּ (  ח). ּוְבקּוֶמָךּוְבשׇׁ

ל ָיֶדָך ְוָהיּו  ְרָתם ְלאֹות עַּ ֵבין  ְלֹטָטֹפתּוְקשַּ

ל (ט). ֵעיֶניָך ם עַּ ְבת  יֶתָך ְמזֻזֹותּוְכתַּ ב 

ֶריָך ְשע  .  ּובִּ

'א כ"ידברים 

ל נְַּפְשֶכם  ( יח) ְבֶכם ְועַּ ל ְלבַּ י ֵאֶלה עַּ ְמֶתם ֶאת ְדָברַּ ְושַּ

ל ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת ֵבין   ְרֶתם ֹאָתם ְלאֹות עַּ ּוְקשַּ

ֵבר ָבם ( יט). ֵעיֵניֶכם ְדֶתם ֹאָתם ֶאת ְבֵניֶכם ְלדַּ ְוִלמַּ

ֶדֶרְך  ְכְבָךְבִשְבְתָך ְבֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתָך בַּ .   ּוְבקּוֶמָךּוְבשׇׁ

ֶריָך(כ) ְשע  יֶתָך ּובִּ ל ְמזּוזֹות ב  ם עַּ ְבת  ( כא). ּוְכתַּ

ע  ל ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ִנְשבַּ ן ִיְרבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם עַּ עַּ י"יְלמַּ

ֲאֹבֵתיֶכם ל ָהָאֶרץלַּ ִים עַּ ָשמַּ .ָלֵתת ָלֶהם ִכיֵמי הַּ

אופן הקריאהשיבוש 



קריאת  
מקרא

יוסי הגלילי' אליעזר בנו של ר' רשל מדות ב"דלברייתא 

?  כיצד, מוכיח עליושחבירומדבר ( ב"כ)
ל־ְבֶקְצְפָך' ה": בוכיוצא ... יאַּ נִּ יח  ְתָך , תֹוכִּ ֲחמ  יּובַּ נִּ "  ְתיְַּסר 

ל'( ב, תהלים לח) .הראשון מוכיח על השני' אַּ

:כד, יאאורח חיים סימן -יביע אומר חלק ח ת "שו

"  המונםככל וגורלנו, כהםשם חלקנו שלא : "בעלינו לשבח

חוזרת גם על  " שלא"שלנו מלת הנוסחאלפי גם ]...[ 

מצינו  שכן , המונםככל וכאילו אמר ולא גורלנו , הסיפא

'  ה( ב, לח)בתהלים וכן ]...[ המקרא בכמה מקומות בפסוקי 

ל ְתָך תֹוִכיֵחִני־ְבֶקְצְפָךאַּ ֲחמ  חוזרת גם " אל"מלת , ְתיְַּסֵרִניּובַּ

ש  "וכמ, תיסרניכאילו אמר ואל בחמתך , על סיום הפסוק

(  ב, ו)פירש דוד עצמו בתהלים וכן . בן עזרא שםא "ר

וילמד סתום , תיסרניואל בחמתך תוכיחניאל באפך ' ה

מושך עצמו ואחר  אלו בבחינת וכל ]...[ המפורשמן 

אל תעש , ובזה פירשו מה שאומרים בתפלה]...[ . עמו

ואף ששם הביא עוד  ]...[ " תאחז ידך במשפט"עמנו כלה 

ופשט הדברים , פירושו זה הוא דרך דרש]...[ פירוש 

.כאמור

ב, תהלים לח

ל' ה ְתָךתֹוִכיֵחִני־ְבֶקְצְפָךאַּ ֲחמ  .ְתיְַּסֵרִניּובַּ

ב, תהלים ו

ְפָך  ' ה ל־ְבאַּ ִניאַּ ְתָך  תֹוִכיֵחֵ֑ ֲחמ  ל־בַּ אַּ ִניְוִֽ .ְתיְַּסֵרֶֽ

:  השפעות על המקרא

אופן הקריאהשיבוש✓

לפרשנותסיוע✓



קריאת  
מקרא

' ו ה"שמות ט

ְסיֻמּוְתֹהֹמת ְיכַּ

ְמצֹוֹלתָיְרדּו  .  ְכמֹו ָאֶבןבִּ

א  "י' נחמיה ט

ְעָת ִלְפֵניֶהם  ָים ָבקַּ ְוהַּ

ְברּו  יַּעַּ יַָּבָשה  וַּ ָים בַּ ְבתֹוְך הַּ

ֹרְדֵפיֶהםְוֶאת 

ְכָת  ְמצֹוֹלתִהְשלַּ ִזיםְכמֹו בִּ ִים עַּ .ֶאֶבן ְבמַּ

ג"ח כ"תהלים ס

ְמֻצלֹותָאִשיב  .ָיםמִּ

ט  "י' זמיכה 

ֲחֵמנּוָישּוב  יְךֲעֹוֹנֵתינּוִיְכֹבשְירַּ ְשלִּ ְותַּ

ְמֻצלֹות לָים בִּ טֹאוָתםכׇׁ .חַּ

'ד:'ביונה 

ְשִליֵכִני  תַּ הוַּ ְמצּול 
ד"כ:ז"קתהלים 

ֲעֵשי ְיֹהָוה   ֵהָמה ָראּו מַּ

הְוִנְפְלאֹוָתיו  ְמצּול  .  בִּ

אופן הקריאהשיבוש 

סגנון  
הדיבור  
העברי  
בימינו



קריאת  
מקרא

א  "י' טנחמיה 

ְעָת ִלְפֵניֶהם  ָים ָבקַּ ְוהַּ

ְברּו  יַּעַּ יַָּבָשה  וַּ ָים בַּ ְבתֹוְך הַּ

יֶהםְוֶאת  "[ואת שונאיהם]"ֹרְדפ 

ְכָת  ִזיםְכמֹו ִבְמצֹוֹלתִהְשלַּ ִים עַּ .ֶאֶבן ְבמַּ
"  נחלת אבות"סידור 

מרוקוכמנהג יהודי 

אופן הקריאהשיבוש 



(:  מוארך)מקור נטוי 

ה לזמר= זְַּמר 
כי  –כי טוב זמרה : י"רש

.טוב לזמר לו

לפאר, לנאות= נ או ה

,  'השיבוץ שונה ההוראה בשירת המקרא', יהושע בלאו

סעיף ב, 241-247' עמ, ו"תשנירושלים , עיונים בבלשנות עברית

תשטז: ירושלים, בירם. אר "לכבוד ד, ך"התנמאמרים בחקר ; בירםספר : פרסום ראשון

הוראה  " ְתִהָלהָנאָוה"להמשורר ִהשכיל לשוות •

.אף כי לא שינה כלל את צורתושונה

א, תהלים לג

ִדיִקים  ְננּו צַּ הרַּ ְיָשִרים ' בַּ ה לַּ הנ או  ל  .  ְתהִּ

'ג:ה"קלתהלים 

ְללּו  '  הָיּה ִכי טֹוב הַּ

יםזְַּמרּו ִלְשמֹו  י נ עִּ .כִּ

א, קמזתהלים 

ְללּו  ים ֱאֹלֵהינּוטֹוב זְַּמָרה ָיּה ִכי הַּ י נ עִּ הכִּ הנ או  ל  .ְתהִּ

ים =  י נָׁעִּ ה( לו)לפאר כִּ לָׁ ְתהִּ

: תואר

ה  י ְשחֹורָׁ ְוָנאָוהֲאנִּ
('ה:'אשיר השירים )

י  ֵרב כִּ ּוַמְרֵאיְךקֹוֵלְך עָׁ

שיר השירים  ). ָנאֶוה

(ד"י:'ב

קריאת  
מקרא

?

השפעות על פרשנות המקרא

:  עזראאבן 
ם תאר –נעים  .הנכבדַלשֵּׁ



קריאת  
מקרא

שיבוצים  
בלשון  
הדיבור

לחנים
של  
הפסוק

:  השפעות על המקרא

על אופן הקריאה✓

:  על הפרשנות✓

שיבוש❖

סיוע❖

סגנון  
הדיבור  
העברי  
בימינו



" לחודתפילה זמן "

פסוקים בתפילה  שיבוץ 
פרשנותועל קריאת המקרא ועל והשפעתו 

:       א, בבלי שבת י

המנונא[את רב, ראה אותו]רבא חזייה לרב

[.  בתפילתו]בצלותיהמאריך דקא

!  מניחין חיי עולם ועוסקים בחיי שעה: אמר

:  סבר[ המנונארב ]והוא 

.וזמן תורה לחוד, זמן תפלה לחוד

תפילה

תורה  



ל"יהודה שביב זאליעזר לזכר הרב 
ט"תשע'ג בטבת ה"י–א "תש'הא באייר "כ

בין  : "מתוך מאמרו

"  לתפילהתורה
(  עיון בפרשת ואתחנן)

,  ט"תשנ: שנה בשנה

319-326



בין  : "מתוך מאמרו

"  לתפילהתורה
(  עיון בפרשת ואתחנן)

,  ט"תשנ: שנה בשנה

319-326

ל"יהודה שביב זאליעזר לזכר הרב  להרחבה



ל"יהודה שביב זאליעזר לזכר הרב 

בין  : "מתוך מאמרו

"  לתפילהתורה
(  עיון בפרשת ואתחנן)

,  ט"תשנ: שנה בשנה

319-326



ל"יהודה שביב זאליעזר לזכר הרב 

ברוך 

שם  

כבוד 

מלכותו  

לעולם  

ועד

תורה  
תפילה



ה"תנצב

ל"יהודה שביב זאליעזר לזכר הרב 

בין  : "מתוך מאמרו

"  לתפילהתורה
(  עיון בפרשת ואתחנן)

,  ט"תשנ: שנה בשנה

319-326

להרחבה



של תורה ותפילה
"  תפילת בית המדרש"ובתוך מסגרת של , לאחר ברכות התורה, לימוד תורה שבכתב או שבעל פה1.

(ברכותמסגרת של בתוך )ך בציבור "קריאת תנ2.

(ברכותמסגרת של בתוך )פרקי הלל קריאת 3.

(ברכותמסגרת של בתוך )פרשיות שמע ' ג4.

תפילה  בתור ך "אמירת תפילה מן התנ5.

תפילה ך בתור "פסוקי תנאמירת לקט 6.

ך"מהתנשלם ברכה שעיקרה טקסט 7.

לאחר פתיחכצורתו ים/פסוקשילוב 8.

פתיחפסוק כצורתו ללא שילוב 9.

"התאמה"שילוב פסוק עם 10.

שיבוץ רצף מילים11.

רמזי פסוקים12.

תפילה

תורה  



של תורה ותפילה
"  תפילת בית המדרש"ובתוך מסגרת של , לאחר ברכות התורה, לימוד תורה שבכתב או שבעל פה1.

(ברכותמסגרת של בתוך )ך בציבור "קריאת תנ2.

(ברכותמסגרת של בתוך )פרקי הלל קריאת 3.

(ברכותמסגרת של בתוך )פרשיות שמע ' ג4.

תפילה  בתור ך "אמירת תפילה מן התנ5.

תפילה ך בתור "פסוקי תנאמירת לקט 6.

ך"מהתנשלם ברכה שעיקרה טקסט 7.

כצורתו לאחר פתיחים/שילוב פסוק8.

פתיחפסוק כצורתו ללא שילוב 9.

"התאמה"שילוב פסוק עם 10.

שיבוץ רצף מילים11.

רמזי פסוקים12.

י  ה ָהָיהְנחּוְנָיאַרבִּ ן ַהָקנֶּ ל  בֶּ לֵּ ִמְתפַּ
ִמְדָרׁשִבְכִניָסתֹו  ית הַּ ְתִפָלה ְקָצָרה-ּוִביִציָאתֹו , ְלבֵּ
ָלה זֹו-ָאְמרּו לֹו  ְתפִּ ?ַמה ָמקֹום לִּ

ם י , ָאַמר ָלהֶּ יָסתִּ ְכנִּ י-בִּ ֹּא ְתַאַרע ַתָקָלה ַעל ָידִּ ל ל שֶּ ְתַפלֵּ י מִּ .ֲאנִּ
י  יָאתִּ יצִּ ן -ּובִּ י נֹותֵּ יהֹוָדָיה ֲאנִּ ְלקִּ :ַעל חֶּ



הוא אדוננו מורנו ורבנו הגאון הקדוש אור הגנוז והצפון מורנו הרב  )רבנו זכרונו לברכה 
,  הזהיר אותנו כמה פעמים( ן"מוהרלקוטיזכר צדיק לברכה בעל המחבר רבי נחמן 

שנעשה מזה שעשועים  , ואמר.לעשות מהתורות תִפלֹות, בכמה מיני לשונות

ן לא עלו שעשועים כאלה לפני השם יתברך כמו אלו  , ואמר. גדולים למעלה שעדיִּ
. השעשועים שנעשים מתפלות אלו שעושים מן התורות

ן בתורות הקדושות  , היתה בפשיטותכונתושעקר , הבננומכלל דבריו ]...[  שנשתדל לעיֵּ
ונחשב דרכנו כמה  ]...[ אותה התורה למעשה כונתוהנוראות שגלה לנו להבין ולהשכיל 

בריבוי  ונעתיר לשם ונתפלל , אנו רחוקים מאלו הדברים המוזכרים בכל תורה ותורה
שנזכה  , ויקרבנו ברחמיו המרובים, הפצרות ובקשות ותחנונים שירחם עלינו ויזכנו

ונשפך שיחנו לפני השם יתברך על כל הדברים  , לקים כל מה שנאמר שם באותה התורה
:ולהגיע אליהם בשלמותלקיימם שנזכה , הנאמרים שם

הקדמה-תפילות לקוטי, רבי נחמן



של תורה ותפילה
"  תפילת בית המדרש"ובתוך מסגרת של , לאחר ברכות התורה, לימוד תורה שבכתב או שבעל פה1.

(בתוך מסגרת של ברכות)ך בציבור "תנקריאת 2.

(ברכותמסגרת של בתוך )פרקי הלל קריאת 3.

(ברכותמסגרת של בתוך )פרשיות שמע ' ג4.

תפילה  בתור ך "אמירת תפילה מן התנ5.

תפילה ך בתור "פסוקי תנאמירת לקט 6.

ך"מהתנשלם ברכה שעיקרה טקסט 7.

לאחר פתיחכצורתו ים/פסוקשילוב 8.

פתיחפסוק כצורתו ללא שילוב 9.

"התאמה"שילוב פסוק עם 10.

שיבוץ רצף מילים11.

רמזי פסוקים12.

קריאת התורה

קריאת הפטרה

קריאת מגילות

המקראבטעמיקריאה•

פסקיהדלאפסוקאכל"•

"פסקינןלאאנן–משה

אחרותמיליםלהוסיףאין•

לשנותאין•

:(.לושבועותבבליעל)המאירימנחם'ר

,הכתובותבאלותוקוראחברועםשהואכל"

,במשנתנוהאמור'יייככה:כגון,בתלמודהן•

ם':כמו,במקראהן• חִיָתְצָךֵאלגַּ ,(ז,נבתהלים)'ָלֶנצַּ

',וכו'יייככה:כגון,בתורהאו•

,יתצהויכהו:ולקרותלכנותלומותר

,חברודעתלהחליששלא

בברכותיהבתורהקוראהואכןאםאלא

."כלללשנותלואיןש



של תורה ותפילה
"  תפילת בית המדרש"ובתוך מסגרת של , לאחר ברכות התורה, לימוד תורה שבכתב או שבעל פה1.

(בתוך מסגרת של ברכות)ך בציבור "תנקריאת 2.

(ברכותמסגרת של בתוך )פרקי הלל קריאת 3.

(ברכותמסגרת של בתוך )פרשיות שמע ' ג4.

תפילה  בתור ך "אמירת תפילה מן התנ5.

תפילה ך בתור "פסוקי תנאמירת לקט 6.

ך"מהתנשלם ברכה שעיקרה טקסט 7.

לאחר פתיחכצורתו ים/פסוקשילוב 8.

פתיחפסוק כצורתו ללא שילוב 9.

"התאמה"שילוב פסוק עם 10.

שיבוץ רצף מילים11.

רמזי פסוקים12.

:  הק"סקלח משנה ברורה סימן 

יזהר החזן שלא יקרא  : ע"כתב בספר חסידים סימן תש"

ֶּוֶרת'למי שהוא עור או פסח בפרשה  ויקרא  )' אֹו ָשבּורעַּ

ויקרא פרק )או למי שראשו נתק בפרשת נתקים ( כבכב

ולא יקרא למי שחשוד על עריות בפרשת עריות  ( יג

אין לחזן לחשוב  ו. וכן בכל דבר ודבר( כ, יחויקרא פרק )

או לקלל בשעה שקורא  , לברך אחד בשעת ברכות

כונתושצריך שיהיה והטעם , הקללות

".ולא לשם מחשבה זרהלקרות בתורה לשמה

קריאת התורה

קריאת הפטרה

קריאת מגילות



של תורה ותפילה
"  תפילת בית המדרש"ובתוך מסגרת של , לאחר ברכות התורה, לימוד תורה שבכתב או שבעל פה1.

(בתוך מסגרת של ברכות)ך בציבור "קריאת תנ2.

(בתוך מסגרת של ברכות)קריאת פרקי הלל 3.

(ברכותמסגרת של בתוך )פרשיות שמע ' ג4.

תפילה  בתור ך "אמירת תפילה מן התנ5.

תפילה ך בתור "פסוקי תנאמירת לקט 6.

ך"מהתנשלם ברכה שעיקרה טקסט 7.

לאחר פתיחכצורתו ים/פסוקשילוב 8.

פתיחפסוק כצורתו ללא שילוב 9.

"התאמה"שילוב פסוק עם 10.

שיבוץ רצף מילים11.

רמזי פסוקים12.

י ה ְך ה  ים כ  אשֹונִּ רִּ ים ה  מִּ י ֲחכ  ימ  ל בִּ ל  הַּ ת הַּ יאַּ ג ְקרִּ ְנהַּ .  מִּ

יל   ְתחִּ ל מַּ ל  הַּ א ֶאת הַּ ְקר  דֹול ֶשמַּ ג  ְך הַּ ר  ר ֶשְמב  חַּ אַּ

ְללּוי ּה   ר הַּ ְללּוָיּהָהָעם עֹוִנין ְוָכל ְואֹומ  הַּ

י הְוחֹוז ר  ְבד  ְללּו עַּ ר הַּ ְללּוָיּהָהָעם עֹוִנין ְוָכל ' ְואֹומ  הַּ

ם הְוחֹוז ר  ְללּו ֶאת ש  ר הַּ ְללּוָיּהְוָכל ָהָעם עֹוִנין ' ְואֹומ  הַּ

ם הְוחֹוז ר  י ש  ר ְיהִּ ם ' ְואֹומ  ד עֹול  ה ְועַּ ת  עַּ ְך מ  ְמֹבר 

ְללּוָיּהָהָעם עֹוִנין ְוָכל  הַּ

ר ב  ל ד  ל כ  ן עַּ ֵלל . ְוכ  הַּ ד ֶשִנְמְצאּו עֹוִנין ְבָכל הַּ ְללּוָיּהעַּ הַּ

ן -ֵמָאה ְוָשֹלש ְוֶעְשִרים ְפָעִמים ימ  ֲהֹרןסִּ יו ֶשל אַּ ֶהם ְשנֹות  :  ל 

יבהלכות מגילה וחנוכה ג ם "רמב

"המצרי"הלל •

-" יוםשבכל הלל "•

דזמראפסוקי 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%91%22%D7%9D_%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%95%D7%97%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%94_%D7%92_%D7%99%D7%91


של תורה ותפילה
"  תפילת בית המדרש"ובתוך מסגרת של , לאחר ברכות התורה, לימוד תורה שבכתב או שבעל פה1.

(בתוך מסגרת של ברכות)ך בציבור "קריאת תנ2.

(בתוך מסגרת של ברכות)קריאת פרקי הלל 3.

(ברכותמסגרת של בתוך )פרשיות שמע ' ג4.

תפילה  בתור ך "אמירת תפילה מן התנ5.

תפילה ך בתור "פסוקי תנאמירת לקט 6.

ך"מהתנשלם ברכה שעיקרה טקסט 7.

לאחר פתיחכצורתו ים/פסוקשילוב 8.

פתיחפסוק כצורתו ללא שילוב 9.

"התאמה"שילוב פסוק עם 10.

שיבוץ רצף מילים11.

רמזי פסוקים12.
"הלל"ערך , אנציקלופדיה תלמודית

אינו  בגדר ההלל של ליל פסח כתבו ראשונים ש
ולכן אינו  ]143אלא בתורת שירה, בתורת קריאה
([.   ט"פ' ספר האֹוֶרה סי)צריך ברכה לפניו 

ויש מן הראשונים שכתב שקריאת הלל בלילי 
כמו שהיו  , שמצות הלל היא ביום, אינה מצוהפסחים 

שהיו ישראל קוראים את ההלל על , עושים במקדש
אלא כעין שמחת  בלילה אינה אבל, קרבנותיהם

.145בעלים ונתינת שבח והודאה לפני המקום
חלם"מהר;גאוןהאירבבשםוגב'עמהלל'הלב"חגיאתץ"רי.143
.בשמוכא'סיפסחלילחייםוארחותאקיחפסחיםן"וראווה

.זק"סתפז'סיח"אויוסףברכי'ועי,מד'סימיגשי"הרת"שו.145

"המצרי"הלל •

"  יוםשבכל הלל "•

דזמראפסוקי -

להרחבה



,  "שער הציון", מראדיןהכהן מ"רי
:  בק"סתפח סימן 

צריך  כ "וע... שויןומגילה דהללז "יבמגילה דף דמוכח"
ההלל שלא יקרא התיבות  שגומריןליזהר מאוד בימים 
מחמרינןמגילה דלענין, ז"עיהעניןבטעות שמשתנה 

".ה הכא"וה... בזה

אף זכירה  "...(: א"סע, יז)לריש פרק שני כוונתו •
וכן  וכן בהללתנא . למפרע לא[ קריאת המגילה]=

".  ובתפלהבקריאת שמע 

"המצרי"הלל •

"  יוםשבכל הלל "•

דזמראפסוקי -

להרחבה



של תורה ותפילה
"  תפילת בית המדרש"ובתוך מסגרת של , לאחר ברכות התורה, לימוד תורה שבכתב או שבעל פה1.

(בתוך מסגרת של ברכות)ך בציבור "קריאת תנ2.

(בתוך מסגרת של ברכות)קריאת פרקי הלל 3.

(בתוך מסגרת של ברכות)פרשיות שמע ' ג4.

תפילה  בתור ך "אמירת תפילה מן התנ5.

תפילה ך בתור "פסוקי תנאמירת לקט 6.

ך"מהתנשלם ברכה שעיקרה טקסט 7.

לאחר פתיחכצורתו ים/פסוקשילוב 8.

פתיחפסוק כצורתו ללא שילוב 9.

"התאמה"שילוב פסוק עם 10.

שיבוץ רצף מילים11.

רמזי פסוקים12.

משנה מסכת ברכות פרק ב משנה ב  

קרחהיהושע בן ' אמר ר
? אם שמועלוהיהלמה קדמה שמע 

שיקבל עליו עול מלכות  אלא כדי 
תחלה  שמים 
יקבל עליו עול מצות  כך ואחר 

משנה מסכת ברכות פרק א משנה ה

... יציאת מצריםמזכירין
תורה  

תפילה

ברוך 

שם  

כבוד 

מלכותו  

לעולם  

ועד
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"  אמת תורתנו הקדושה"אמירת על מנהג 

לפני הברכה  , בסיום הקריאה, י העולה לתורה"ע

:ראו, "(לנונתן אשר )"האחרונה 
https://www.yutorah.org/_cdn/_materials/Sources-536525.pdf

מצינו שמשה רבינו  היכן 
?…אמתאמר לא 

http://www1.saad.org.il/elihu/bemidbar/86.html
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=47846&st=&pgnum=141
https://www.yutorah.org/_cdn/_materials/Sources-536525.pdf


ה   ְוָהָיָ֗

עַ  ִאם־ָשמ ֹ֤

ִתְשְמעוּ֙  

י ַתַ֔ ֶאל־ִמְצו 

י   ִכִ֛ ר ָאנ  ֲאֶשֶׁ֧

ְמַצֶוֶּ֥ה  

ֶאְתֶכֶ֖ם  

ֹום ַהיּ֑

ה  י ְוָהָיָ֞ ִכֶּ֥

 ׀   ְיִביֲאךָ֣

ָוָ֣ה  ְיה 

יך ֱאֹלֶהָ֗

ֶרץ ֶאל־ָהָאָ֜

ר   ֲאֶשֶׁ֨

ע   ִנְשַבֶׁ֧

יך ֶתִ֛ ַלֲאב 

?מה ההמשך

...ְוָהָיה

http://www
1.saad.org.il

/elihu/

http://www1.saad.org.il/elihu/
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אמירת תהלים  מענין-קכה, תנינאן"מוהרלקוטי
(הפרק החותם את הספר)

ְנַין עִּ ם מֵּ ר עִּ בֵּ ים דִּ לִּ יַרת ְתהִּ ָחד ֲאמִּ י  ְוָאַמר לֹו שֶּ אֶּ ר ָכל ִמְזמֹורֵּ ת ְתִהִלים לֹומַּ ִעָקר ֲאִמירַּ
ל  ְצמֹוְתִהִלים עַּ ְצמֹו ְבתֹוך ָכל ִמְזמֹור ִלְמצֹא: עַּ . ּוִמְזמֹורֶאת עַּ

ְבָרָכהְוָשַאל  ְכרֹונֹו לִּ יך: אֹותֹו זִּ ?  אֵּ
ש  רֵּ נּוּופֵּ ְכרֹונֹו , לֹו ַרבֵּ ְבָרָכהזִּ :  ְקָצת, לִּ

י  ךכִּ לֶּ ד ַהמֶּ ש ָדוִּ קֵּ בִּ ְלָחמֹות שֶּ ם , ַהָשלֹוםָעָליו , ָכל ַהמִּ הֶּ ְתָבַרך מֵּ ם יִּ הּו ַהשֵּ ילֵּ ַיצִּ כל  -שֶּ הַּ
ְצמֹוְצִריִכין ׁש ְלעַּ ר ָהָרע ְלָפרֵּ ת ַהיֵּצֶּ מֶּ ְלחֶּ ילֹוָתיוַעל מִּ ְשָאר ; ְוחֵּ ה בִּ א ָבזֶּ יםְוַכיֹוצֵּ ְזמֹורִּ .  ַהמִּ

יך : ְוָשַאל אֹותֹו ש ְלַעְצמֹו אֵּ ים ְיָפרֵּ ַהְפסּוקִּ ֶמֶלךֶׁשָדִוד מֵּ ָשלֹום, הַּ חַּ ֶאת , ָעָליו הַּ בֵּ ְצמֹוְמׁשַּ ,  עַּ
י": ְכגֹון יד ָאנִּ י ָחסִּ י כִּ ים פ" )ָשְמָרה ַנְפשִּ לִּ א , (ו"ְתהִּ הְוַכיֹוצֵּ ?  ָבזֶּ

יב  שִּ ם ֶזה : לֹוהֵּ ל ְצִריִכיןגַּ ׁש עַּ ְצמֹוְלָפרֵּ !  עַּ
י  יןכִּ יכִּ ת ַעְצמֹו ְלַכף ְצרִּ ְמצא, ְזכּותָלדּון אֶּ ר ְולִּ ה ְזכּות ּוְנֻקָדה טֹוָבה ֲאשֶּ יזֶּ ְבַעְצמֹו אֵּ

יַנת  ְבחִּ יַנת ַהְנֻקָדהבִּ ידטֹוָבה ַהּזאת הּוא ְבחִּ .ָחסִּ
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ב  , תלמוד בבלי מסכת ראש השנה יז

–על פניו ויקרא ' ויעבר ה
אלמלא מקרא כתוב אי אפשר  : אמר רבי יוחנן

מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא  : לאומרו

בור .  סדר תפלהוהראה לו למשה , כשליח צִּ

יעשו  -חוטאיןכל זמן שישראל : אמר לו

. ואני מוחל להם, לפני כסדר הזה
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:ז, לדי שמות "רש
שאינו מוותר על  : משמעלפי פשוטו –ונקה לא ינקה 

.  העוון לגמרי אלא נפרע מעט מעט
לשאינןולא ינקה , לשביןהוא מנקה : דרשוורבותינו 

.שבים

(:.ה יז"רבבלי על )מנחם המאירי ' ר
,  אחתמדה " ונקה לא ינקה"וגדולי המחברים מונים 

אלא שיש לתמוה  " ]...[ ושרש לא ישרש"ופירושו 
?לא נהגו להזכירם בבית הכנסתהאיך
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ח... ֶּ֣ ִיקַּ ֵי ֵֶּ֤רד  וַּ ים׃ וַּ ת ֲאָבִנֶֽ ְבָי֔דֹו ְשֵנּ֖י ֻלֹח 

ן  ָעָנ֔ בְיֹהָו֙ה ֶבֶֽ ִיְתיֵַּצ  א  וַּ ִיְקָר  ם וַּ ֹו ָשֵ֑ ִעמּ֖

ה׃  ם ְיֹהָוֶֽ ר ְיֹהו  ה ׀ ְבֵשּ֖ יֲַּעֹבֹ֨ נ יו֮ וַּ ל־פ  עַּ

א   ְקר  יִּ ֣ה ׀ וַּ הְיֹהו  ּון  ְיֹהו ֵ֔ ּנֶ֑ ּום ְוחַּ חָ֖ ל רַּ א  

ם  יִּ ָ֖ פַּ ֶרְך אַּ ֶסדֶא  ב־ֶח  רְורַּ ת׃ ֹנצ   ֶוֱאֶמִֽ

ֶסדֶ֙  א ֶחֶ֙ ים ֹנש   פִֵּ֔ ֲאל  ןל  ֹוֺ֛ ע  ע  שַּ ֶפָ֖ ו 

הֶ֙  ה ְונַּק  ֶ֑ א  ט  ד ׀ ְוחַּ ה ֹפֵקֶּ֣ ֶק֔ א ְינַּ ֶֹּ֣ ןל ֲעֹוֶּ֣

ל־ָבִנים֙ ָא֗בֹות  ל־ְבֵנֶּ֣יעַּ ים  ְועַּ ָבִנ֔

ים ל־ִשֵלִשּ֖ יםעַּ ל־ִרֵבִעֶֽ ה  ְועַּ ר ֹמֶשֵ֑ ֵהּ֖ ְימַּ ׃ וַּ

ְרָצה  ּ֖ ד אַּ ִיֹק  חּווַּ ִיְשָתֶֽ אֶמר וַּ ֹֹּ֡ י ִאם־ָנא  ׃ וַּ

י  יָ֙ך ֲאֹדָנ֔ ן ְבֵעיֶנ֙ אִתי ֵח  ֶלְך־ָנ אָמָצָ֨ ֲאֹדָנּ֖י  ֵיֶֽ

י  נּו ִכ  ֶרף֙ ְבִקְרֵבֵ֑ ם־ְקֵשה־ֹעָ֨ ֺ֛   ֔הּוא עַּ ְחת  לַּ ְוס 

ֲעֹונ  נּו נּולַּ ִֽ ְלת  נּו ּוְנחַּ ָ֖ את  ט  אֶמר  ׃ ּוְלחַּ ֹ֗ י וַּ

ת  ...  ְבִרית  ִהֵנֶּ֣ה ָאֹנִכ֮י ֹכֵרֶּ֣
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:  ה, תקסהע"שו

אין היחיד רשאי לומר שלש עשרה מידות דרך "

. שבקדושה הםדדבר, תפילה ובקשת רחמים

, אבל אם בא לאומרם דרך קריאה בעלמא

".אומרם

פסקיהדלא פסוקאכל "יש אומרים שמאחר ש
ג "יחיד האומר י, "ליהפסקינןלא אנן–משה 

:  צריך לסיים הפסוק כולו, מידות כקורא בתורה
ים… ְוַנֵקה לֹא ְיַנֶקה" ֵבעִּ , "רִּ

ה"היחיד מסיים בתיבת אף שויש אומרים  ,  "ְוַנקֵּׁ

עיקר מטרתו ניכר ש-פ שקוראם בטעמים "שאע

ולכן  . להזכיר מדות הרחמים דרך תפלה ובקשה

פירוט. ונקהרשאי לסיים בתיבת 

https://ph.yhb.org.il/plus/15-02-07/
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יד,תרבחייםאורחאפריםמטה

.רםבקולאומריםהקהל',כו"אפךמחרוןשוב"לכשמגיעונוהגים

עד"'ה'ה",רםבקולהקהלאומרים,מידותג"להיכשמגיעוכן

ומילהקוראישאלוובכל."ונחלתנו"'כו"וסלחת"בוכן,"ונקה"

וזה,כדרכוהקוראיקרא,הקהלשיסיימוואחר;לשתוקלתורהשעלה

דרךאלופסוקיםאומריםהקהלכי;בלחשעמולתורההעולה

.בקשהדרךלקרותרשאיםאיןוהעולההקוראאבל,בקשה

קריאת התורה

קריאת הפטרה

קריאת מגילות
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שילוב פסוק כצורתו ללא פתיח9.

"התאמה"שילוב פסוק עם 10.

שיבוץ רצף מילים11.

רמזי פסוקים12.



של תורה ותפילה
"  תפילת בית המדרש"ובתוך מסגרת של , לאחר ברכות התורה, לימוד תורה שבכתב או שבעל פה1.

(בתוך מסגרת של ברכות)ך בציבור "קריאת תנ2.

(בתוך מסגרת של ברכות)קריאת פרקי הלל 3.

(בתוך מסגרת של ברכות)פרשיות שמע ' ג4.

ך בתור תפילה  "אמירת תפילה מן התנ5.

ך בתור תפילה "פסוקי תנאמירת לקט 6.

ך"מהתנשלם ברכה שעיקרה טקסט 7.

לאחר פתיחכצורתו ים/פסוקשילוב 8.

פתיחפסוק כצורתו ללא שילוב 9.

"התאמה"שילוב פסוק עם 10.

שיבוץ רצף מילים11.

רמזי פסוקים12.

...(:מלך' ה: כמו, פסוקיםוצירופי )לקטי פסוקים

ת הכנסת  יסה לביכנפסוקי •

בתחלת' "הודו לה"השני של החלק •

דזמרהפסוקי 

דזמרהבפסוקי " לעולם' יהי כבוד ה"•

הארוך בשני וחמישי" והוא רחום"•

שלאחר נפילת אפיים  " ואנחנו לא נדע"•

"  דסדראקדושה "החלק השני של •

הוצאה והכנסה של ספר תורה•

בסוף מנחת שבת" צדקתך"פסוקי •

במוצאי שבת  " לךויתן"פסוקי הברכה •

להבדלה במוצאי שבת  ההקדמה •

ההוספה האחרונה לברכת המזון•

"  שומע תפילה: "בראש הסליחות•

"קולנושמע ": הסליחותלקראת סוף •
שלבים קדומים בהתפתחותה של הוצאת  

התורה והכנסתה בבית הכנסת בימי הביניים  

מחקרים על בית  -כנישתא : בתוך, רות לנגר
צט: עמוד, ג"תשס, 2–הכנסת ועולמו 

פרשנות  

חדשה  

בהקשר  

החדש



:1דוגמא 

במדבר פרק כד

י טֹוב ְבֵעיֵני ה(א) ם כִּ ְלעָׁ ֵרְך ' ַוַיְרא בִּ ֵאלְלבָׁ ְשרָׁ ַלְךֶאת־יִּ ְולֹא־הָׁ
ים ְכַפַעם־ְבַפַעם שִּ ְקַראת ְנחָׁ רַויֶָׁשתלִּ ְדבָׁ יוֶאל־ַהמִּ נָׁ :פָׁ

א( ב) שָׁ ם ַויִּ ְלעָׁ יובִּ ֵאלַוַיְרא ֶאת־ֵעינָׁ ְשרָׁ יו  ֶאת־יִּ לָׁ י עָׁ יו ַוְתהִּ טָׁ ְשבָׁ ֹשֵכן לִּ
ים-רּוַח א   :ֹלהִּ

א( ג) שָׁ ם ְבנֹו ְבֹער ּוְנֻאם ַהֶגֶבר ְשֻתם  ַויִּ ְלעָׁ לֹו ַויֹאַמר ְנֻאם בִּ ְמשָׁ
ן יִּ עָׁ :הָׁ

ְמֵרי־אֵ ( ד) ֶזה ֹנֵפל ּוְגלּוי -ְנֻאם ֹשֵמַע אִּ םל ֲאֶשר ַמֲחֵזה ַשַדי ֶיח  יִּ :ֵעינָׁ

בו ( ה) ָהֶליךַמה־ט  ב א  ֶתיך ַיֲעק  לִמְשְכנ  : ִיְְָׂראֵּׁ

פתרון החידה
יומיומיות מקורן  תפילותשתי

:בפרשת בלק

הראשונה לקוחה ככתבה  

וכלשונה

מדברי השבח והברכה

שהרעיף בלעם על עם ישראל  

.השוכן לשבטיו

":ִבלעמית"חידה 



:1דוגמא 

במדבר פרק כד

י טֹוב ְבֵעיֵני ה(א) ם כִּ ְלעָׁ ֵרְך ' ַוַיְרא בִּ ֵאלְלבָׁ ְשרָׁ ַלְךֶאת־יִּ ְולֹא־הָׁ
ים ְכַפַעם־ְבַפַעם שִּ ְקַראת ְנחָׁ רַויֶָׁשתלִּ ְדבָׁ יוֶאל־ַהמִּ נָׁ :פָׁ

א( ב) שָׁ ם ַויִּ ְלעָׁ יובִּ ֵאלַוַיְרא ֶאת־ֵעינָׁ ְשרָׁ יו  ֶאת־יִּ לָׁ י עָׁ יו ַוְתהִּ טָׁ ְשבָׁ ֹשֵכן לִּ
ים-רּוַח א   :ֹלהִּ

א( ג) שָׁ ם ְבנֹו ְבֹער ּוְנֻאם ַהֶגֶבר ְשֻתם  ַויִּ ְלעָׁ לֹו ַויֹאַמר ְנֻאם בִּ ְמשָׁ
ן יִּ עָׁ :הָׁ

ְמֵרי־אֵ ( ד) ֶזה ֹנֵפל ּוְגלּוי -ְנֻאם ֹשֵמַע אִּ םל ֲאֶשר ַמֲחֵזה ַשַדי ֶיח  יִּ :ֵעינָׁ

בו ( ה) ָהֶליךַמה־ט  ב א  ֶתיך ַיֲעק  לִמְשְכנ  : ִיְְָׂראֵּׁ

פתרון החידה
יומיומיות מקורן  תפילותשתי

:בפרשת בלק

הראשונה לקוחה ככתבה  

וכלשונה

מדברי השבח והברכה

שהרעיף בלעם על עם ישראל  

.השוכן לשבטיו

":ִבלעמית"חידה 

ד"במדבר כ( בובר)מדרש אגדה 

ראה  –יעקב אהליךמה טבו 

שלא היו פתחיהן של  

, ישראל מכוונים זה לזה

פתוח אחרי ' אלא כל פתח הי

כדי שלא יסתכל  , חבירואהל 

כל אחד ואחד מהם בביתו  

]...[ חבירושל 

אמר  –משכנותיך ישראל 

על המשכן ועל המקדש  

שעשו ישראל שהשכינה 

שכנה בהם והוא היה 

:מצילם



(  לט, עח)תהלים 

ם  ּוהּו ְבִפיֶהֵ֑ ת  ְיפַּ ם וַּ ִבְלשֹוָנ֗ ֹוּוּ֝ ְזבּו־לֶֽ ׃ְיכַּ

ִלָבם  ֹוןְוְ֭ ֹולֹא־ָנכֶּ֣ ֹו׃ִעמֵ֑ ֶאְמ֗נּו ִבְבִריתֶֽ א ֶנּ֝  ֹ ְול

ּום ׀ חֹ֨ ר ְו֤הּוא רַּ פ   ֹון֮ ְיכַּ יתע  ְשחִּ  ִַֽֽ֫ לֹא־יַּ ְוִֽ

ֹו פֶ֑ יב אַּ ֣ שִּ ה ְלה  ְרב  הִּ ְוַ֭

יר עִִּ֗ ֹוְולֹא־י ָ֝ תִֽ ל־ֲחמ  ׃כׇּ

ִיְזֹכר רוְַּ֭ י־ָבָשֶּ֣ ָמהִכֶֽ א  ֵהֵ֑ ֶֹּ֣ ְך ְול ֹוֵל֗ ּוחַּ הּ֝ ר 

ּוב׃ ָישֶֽ

ָמה  ּוהּוכְַּ֭ ריְַּמרֶּ֣ ִמְדָבֵ֑ ֹון׃בַּ ֲעִצי֗בּוהּו ִביִשימֶֽ יַּּ֝

ום" וא ַרחֶׁ֨ "ְוהֹ֤

עוסק  במקורו המזמור 

, בסיפור יציאת מצרים

הנסים הגדולים שעשה  

ה לעם ישראל  "הקב

על  . וכפיות הטובה שלהם

ממשיך  ' אף זאת ה

ברחמיו לעשות נסים  

, שהרי הוא רחום, לעמו

ומידת הרחמים היא אחת  

.משלוש עשרה מידותיו

(:קישור)שונים לפסוק זה "שימושים"

הסליחה  –" והוא רחום הארוך"•

שאומרים בשני וחמישי בחול בשחרית

לפני תחילת  –" והוא רחום הקצר"•

.תפילת ערבית בחול

בשעת הקבורה •

בשעת הלקאת שלושים ותשע מלקות  •

בבית דין

:2דוגמא 

https://orot.ac.il/%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%94%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%94-%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%9D-%D7%99%D7%9B%D7%A4%D7%A8-%D7%A2%D7%95%D7%95%D7%9F


'כפרק ' בהימים דברי 

ִמְלָחָמה( א) ל ְיהֹוָשָפט לַּ מֹוִנים עַּ מֹון ְוִעָמֶהם ֵמָהעַּ ֲחֵרי ֵכן ָבאּו ְבֵני מֹוָאב ּוְבֵני עַּ ְיִהי אַּ :וַּ

יִַּגידּו ִליהֹוָשָפט ( ב) ָיֹבאּו וַּ ָים ֵמֲאָרם ְוִהָנם ֵלאֹמרוַּ ְצצֹוןָבא ָעֶליָך ָהמֹון ָרב ֵמֵעֶבר לַּ :ָתָמר ִהיא ֵעין ֶגִדיְבחַּ

ִיָרא ( ג) ִיֵתןוַּ ל ָכל ְיהּוָדהוַּ ִיְקָרא צֹום עַּ יֹקָוק וַּ :ְיהֹוָשָפט ֶאת ָפָניו ִלְדרֹוש לַּ

ֵקש ( ד) ִיָקְבצּו ְיהּוָדה ְלבַּ ֵקש ֶאת ֵמְיֹקָוקוַּ ם ִמָכל ָעֵרי ְיהּוָדה ָבאּו ְלבַּ :ְיֹקָוקגַּ

ִם ְבֵבית ( ה) ל ְיהּוָדה ִוירּוָשלַּ יֲַּעֹמד ְיהֹוָשָפט ִבְקהַּ ֲחָדָשהְיֹקָוקוַּ :ִלְפֵני ֶהָחֵצר הַּ

ר ( ו) יֹאמַּ ָתה הּוא ֲאֹבֵתינּוֱאֹלֵהיְיֹקָוקוַּ ְמְלכֹות ֱאֹלִהים ֲהלֹא אַּ ָתה מֹוֵשל ְבֹכל מַּ ִים ְואַּ ָשמַּ גֹוִיםבַּ :ְלִהְתיֵַּצב ּוְגבּוָרה ְוֵאין ִעְמָך ֹכחַּ ּוְבָיְדָך הַּ

ָתה ( ז) ְבָך ְלעֹוָלםֱאֹלֵהינּוֲהלֹא אַּ ְבָרָהם ֹאהַּ ע אַּ ִתְתָנּה ְלֶזרַּ ְמָך ִיְשָרֵאל וַּ זֹאת ִמִלְפֵני עַּ ְשָת ֶאת ֹיְשֵבי ָהָאֶרץ הַּ : הֹורַּ

ִיְבנּו ְלָך ָבּה ִמְקָדש ְלִשְמָך ( ח) ֵיְשבּו ָבּה וַּ :ֵלאֹמרוַּ

ִית( ט) בַּ ֶזה ּוְלָפֶניָך ִכי ִשְמָך בַּ ִית הַּ בַּ ְמָדה ִלְפֵני הַּ ע ְותֹוִשיעַּ הַּ ִאם ָתבֹוא ָעֵלינּו ָרָעה ֶחֶרב ְשפֹוט ְוֶדֶבר ְוָרָעב נַּעַּ ק ֵאֶליָך ִמָצָרֵתנּו ְוִתְשמַּ :ֶזה ְוִנְזעַּ

ר ֵשִעיר ֲאֶשר לֹא ( י) מֹון ּומֹוָאב ְוהַּ ָתה ִהֵנה ְבֵני עַּ ָתהְועַּ :ְלִיְשָרֵאל ָלבֹוא ָבֶהם ְבֹבָאם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ִכי ָסרּו ֵמֲעֵליֶהם ְולֹא ִהְשִמידּוםָנתַּ

ְשָתנּו ֲאֶשר ִמְיֻרָשְתָךְוִהֵנה ֵהם ֹגְמִלים ָעֵלינּו ָלבֹוא ְלָגְרֵשנּו ( יא) :הֹורַּ

ָבא ֹכחַּ ָבם ִכי ֵאין ָבנּו ִתְשָפט ֲהלֹא ֱאֹלֵהינּו( יב) ֶזה הַּ ינ ינּו, ָעֵלינּו ִלְפֵני ֶהָהמֹון ָהָרב הַּ ֶליָך ע  י ע  ה ּנֲַּעֶשה כִּ ע מַּ ְחנּו לֹא נ דַּ ֲאנַּ :וַּ

ם ְיֹקָוקִלְפֵני ֹעְמִדיםְוָכל ְיהּוָדה ( יג) ָפםגַּ פ: ְנֵשיֶהם ּוְבֵניֶהםטַּ

סדר תפילות  ם "רמב

...נעשהואנחנו לא נדע מה : העם להתחנן אחר נפילת פנים כשמגביה פניו מן הקרקע בפסוקים אלונהגו 

טק"סקלאברורה סימן משנה 

לפי שהתפללנו בכל ענין שיוכל אדם  -ומנהג פשוט לומר ואנחנו לא נדע 

ה  "כמו שעשה משה רבינו ע--בישיבה ובעמידה ובנפילת אפים --להתפלל 

ומאחר שאין  ', וגו' ואתנפל לפני ה' ואנכי עמדתי בהר וגו' ואשב בהר וגו' שנא

.  'וכוואנחנו לא נדע מה נעשה : אומריםאנו אחר בעניןלהתפלל כחבנו 
(: ה ואחרונים"של)בעמידה ' מה נעשה, 'בישיבה' נדעלא ואנחנו 'לומר וראוי 

:3דוגמא 



.על מנת לקבל פרס הינה פחותה' העבודת : שאלה
כדי שנזכה ונירש טוב לחיי  : "נאמר בתחנונים שלאחר סדר היום

?ראוי לומר זאתהאם ..."    העולם הבא

:תשובה--ערוסיר רצון "דהרב •

ה "אלא תכלית האדם שנברא בצלם אלוקים , ואין זה פרס. בוודאי מָׁ
ַפְנתָׁ  יֵרֶאיָךַרב טּוְבָך ֲאֶשר צָׁ .'השגת ה": לִּ

סדר תפילות  ם "רמב

תֹו ֵבנּו ְלַתְלמּוד תֹורָׁ ְפַתח לִּ ן יִּ ַרֲחמָׁ ֵתן, הָׁ תֹוְויִּ ְראָׁ תֹו ְויִּ ֵבנּו ַאֲהבָׁ ַלֲעשֹות  , ְבלִּ

ְרצֹונֹו ֵלם ּוְבֶנֶפש , ְרצֹונֹו כִּ ב שָׁ ְבדֹו ְבֵלבָׁ ה ּוְלעָׁ יקְלַמַען --ֲחֵפצָׁ רִּ יַגע לָׁ ְולֹא  , לֹא נִּ

ה לָׁ ֶניָך .ֵנֵלד ַלֶבהָׁ ְלפָׁ ים מִּ צֹון ְוַרֲחמִּ י רָׁ ְשֹמר  , ֹלֵהינּו-א  הוָׁה-יְ ֵכן ְיהִּ ְחֶיה לִּ ֶשנִּ

יחַ ֻחֶקיָך שִּ ימֹות ַהמָׁ ם ַהֶזה ְולִּ עֹולָׁ י  ,  בָׁ י ֶשִנְזֶכה ְוִניַרש טֹוב ְלַחיֵּׁ ְכדֵּׁ

םְול א --ָכבֹוד ְיַזֶמְרך, ְלַמַען.ָהעֹוָלם ַהָבא ְלעֹוָלם  , ֹלַהי-אֱ ָוה-ה-יְ :ִיד 

ְמֵרי.אֹוֶדךָ  צֹון אִּ ְהיּו ְלרָׁ י-יִּ ֶניָך, פִּ י ְלפָׁ בִּ י, וָׁה-ה-יְ :ְוֶהְגיֹון לִּ י ְוֹגֲאלִּ .צּורִּ

ב-אהלכה הלכות תשובה פרק י ם "רמב

יאמר אדם הריני עושה מצות התורה  אל 

כדי שאקבל כל הברכות ועוסק בחכמתה 

הבאכדי שאזכה לחיי העולם הכתובות בה או 

, על הדרך הזה' אין ראוי לעבוד את ה--]...[ 

ואינה  שהעובד על דרך זה הוא עובד מיראה

'  ואין עובדים ה, מעלת הנביאים ולא מעלת החכמים

שמחנכיןעל דרך זה אלא עמי הארץ והנשים והקטנים 

.  אותן לעבוד מיראה עד שתרבה דעתן ויעבדו מאהבה

עוסק בתורה ובמצות והולך מאהבה העובד 

בנתיבות החכמה לא מפני דבר בעולם ולא מפני  

עושה  הטובה אלא לירשיראת הרעה ולא כדי 

וסוף הטובה לבא ; אמתהאמת מפני שהוא 

.בגללה



ל"זצקאפחהרב יוסף 

ויזמרךיודךלמען, כל ימי אודךאני : והטעם.למען:עזראא אבן "ר
.  נשמה חכמה: והטעם, כבודכל אדם שיש לו 

כדי  , כל זאת הטובה עשית עמדי-יזמרךלמען:מטראניישעיה ' ר

.כבודכל אדם שיש לו ויודךשיזמרך

ְכָת ִמְסְפִדי ְלָמחֹול ִלי יב ָהפַּ

ִקי  ְחָת שַּ ְזֵרִניִפתַּ ְתאַּ .ִשְמָחהוַּ

ן יג עַּ  ָכבֹוד ְולֹא ִיֹדם ְיזֶַּמְרָךְלמַּ

י ְלעֹוָלם -אֱ ָוה-ה-יְ  .אֹוֶדךָ ֹלהַּ

סדר תפילות  ם "רמב

תֹו ֵבנּו ְלַתְלמּוד תֹורָׁ ְפַתח לִּ ן יִּ ַרֲחמָׁ ֵתן, הָׁ תֹוְויִּ ְראָׁ תֹו ְויִּ ֵבנּו ַאֲהבָׁ ַלֲעשֹות  , ְבלִּ

ְרצֹונֹו ֵלם ּוְבֶנֶפש , ְרצֹונֹו כִּ ב שָׁ ְבדֹו ְבֵלבָׁ ה ּוְלעָׁ יקְלַמַען --ֲחֵפצָׁ רִּ יַגע לָׁ ְולֹא  , לֹא נִּ

ה לָׁ ֶניָך .ֵנֵלד ַלֶבהָׁ ְלפָׁ ים מִּ צֹון ְוַרֲחמִּ י רָׁ ְשֹמר  , ֹלֵהינּו-א  הוָׁה-יְ ֵכן ְיהִּ ְחֶיה לִּ ֶשנִּ

יחַ ֻחֶקיָך שִּ ימֹות ַהמָׁ ם ַהֶזה ְולִּ עֹולָׁ י  ,  בָׁ י ֶשִנְזֶכה ְוִניַרש טֹוב ְלַחיֵּׁ ְכדֵּׁ

ם-- ָכבֹוד ְיַזֶמְרך, ְלַמַען.ָהעֹוָלם ַהָבא ,  ֹלַהי-אֱ ָוה-ה-יְ :ְול א ִיד 

ְמֵרי.אֹוֶדךָ ְלעֹוָלם  צֹון אִּ ְהיּו ְלרָׁ י-יִּ ֶניָך, פִּ י ְלפָׁ בִּ י, וָׁה-ה-יְ :ְוֶהְגיֹון לִּ י ְוֹגֲאלִּ .צּורִּ

:4דוגמא 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C_%D7%99%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%9C_%D7%99%D7%92


:5דוגמא 

"נפש מרדכי"-מבוארות סליחות 

איכהרק הפסוק החותם את מגילת 

. רבים, במקורו כתוב בלשון מדברים

תהליםאך הפסוקים המובאים כאן מ

.יחיד, בלשון מדבר: במקורם-

י  ֲאִזיָנה הֲאָמרַּ :  ִביָנה ֲהִגיִגי' הַּ

ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבי ְלָפֶניָך  

:  צּוִרי ְוֹגֲאִלי' ה

ְשִליֵכִני ִמְלָפֶניָך ְורּוחַּ  ל תַּ ל  ָקְדְשָךאַּ  אַּ

ח :ִמֶמִניִתקַּ

ְשִליֵכִני ְלֵעת ִזְקָנה ִכְכלֹות ֹכִחי  ל תַּ אַּ

ְזֵבִני עַּ ל תַּ :  אַּ

י  ֲעֵשה ִעִמי  אֹות ְלטֹוָבה ְוִיְראּו ֹשְנאַּ

ָתה  ִניְיֹקָוקְוֵיֹבשּו ִכי אַּ ְמָתִניֲעזְַּרתַּ :  ְוִנחַּ

ֲעֶנה הֹוָחְלִתי ְיֹקָוקְלָך ִכי  ָתה תַּ ֹדָני  -אֲ אַּ

:ֹלָהי-אֱ 

י נִּ ְזב   עַּ ל־תַּ '  הֶ֑ אַּ

י -ֱאָ֝  קֹלהִַּ֗ ְרחַּ  ל־תִּ י׃ אַּ ּנִּ ֶמִֽ מִּ

https://cp.responder.co.il/link.php?lid=7161525&sid=129643877&k=3f55aaac6a7ffc5e07089280d14343f5


של תורה ותפילה
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(בתוך מסגרת של ברכות)ך בציבור "קריאת תנ2.

(בתוך מסגרת של ברכות)קריאת פרקי הלל 3.
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ך בתור תפילה  "אמירת תפילה מן התנ5.

ך בתור תפילה "אמירת לקט פסוקי תנ6.

ך"מהתנשלם טקסט ברכה שעיקרה 7.

לאחר פתיחכצורתו ים/פסוקשילוב 8.
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בפרק,תענית,תמרעלי

,והתימניםהתפלהבספרם"והרמב,ו"ובמחזוע"רנוסחתגםה"כ.לגיונותויבלעוה

[...].לגיוניםויבלעוה

הרבהמשתמשיםואגדההלכהומדרשיהתלמודים,שהמשניותאףכידועוהנה

ועלהמקראלשוןעלכולםשנוסדו-התפלותהואכןלא,ורומיתיווניתבלשון

יווניתבלשוןליגיוניםהשםרבותינושטבעוהדברמפתיעולפיכך.הקודשלשוןטהרת

ג"כנהאנשישטבעווהברכותהתפלותבכלהיחידההמלהבאמתוהוא.ורומית

יתכןשלא,בזמנינו"נאצי"השםשכמול"ונ.פרשיניאומרזהודבררומיתבלשון

ַמצהלשוןלשוםלתרגמו רקהואוהשם,זובמלההגלומהוהשטנותהרשעותעומקאתֶשיְּ

ַמצהק"בלשהומלהֵשםשוםהחורבןשלאחררבותינומצאולאכ"כמו,לשוןבכל"נאצי" ֶשיְּ

השםכי.לגיונותרביםבלשוןאו"לגיון"שלהשטניתהרשעהשםאתועומקוהיקפובכל

..."לגיון"רק,אחרלהיותיכוללאוהתרגום



מטבע שטבעו חכמים בברכה  , אשר-משה בר
מט–כז: ע   עמוד"תשבר אילן, 4–מחקרים על בית הכנסת ועולמו -כנישתא•
ּנ ה ְלשֹונ נּו • .בנוסחאות ובמנהגים, בתכנים, תפילות בלשון ובסגנוןעיוני -רִּ

לשון המקרא

ל"לשון בית הכנסת של חז

ל"לשון בית המדרש של חז



מכאן ומטבעותיהן של הברכות ל "ספרות חז)ההבדל בין שתי חטיבות הספרות 

שמצויות  , כמו סנהדרין ואפיקומן, מילים ארמיות ויווניות)אינו רק בקיומו של היסוד הזר ( מכאן

;  הברכותאלא בסימן מובהק נוסף המאפיין את לשון --בהיעדרו או ( לרוב במשנה

הרחקתה של לשון הברכות מן היום יום בולטת גם בזיקתה היתרה אל המקרא גם 

.  בסגנוןבלשון וגם 

,  כולההלכה פנו חכמים אל העברית שבפי בספרות 

ובזה בוודאי  , המקראבברכות המשיכו את מסורת אבל 

.הברכותבלשונן של ְֶֶׂגב השיגו פן נוסף של 

ל"לשון בית הכנסת של חז

ל"לשון בית המדרש של חז
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(בתוך מסגרת של ברכות)ך בציבור "קריאת תנ2.

(בתוך מסגרת של ברכות)קריאת פרקי הלל 3.

(בתוך מסגרת של ברכות)פרשיות שמע ' ג4.

ך בתור תפילה  "אמירת תפילה מן התנ5.

ך בתור תפילה "אמירת לקט פסוקי תנ6.

ך"ברכה שעיקרה טקסט שלם מהתנ7.

לאחר פתיחכצורתו ים/פסוקשילוב 8.

פתיחפסוק כצורתו ללא שילוב 9.

"התאמה"שילוב פסוק עם 10.

שיבוץ רצף מילים11.

רמזי פסוקים12.

:  'פרק בתענית מסכת משנה 

:  לפניהן עשרים וארבע ברכותואומר 

,  עשרה שבכל יוםשמונה 

.  עליהן עוד ששומוסיף 

המורכבות  " ברכות"אנו מוצאים 

ך בתוספת  "מטקסט שלם מן התנ

חתימה שתיקנו חכמים בתעניות  

:  ציבור על עצירת גשמים





של תורה ותפילה
"  תפילת בית המדרש"ובתוך מסגרת של , לאחר ברכות התורה, לימוד תורה שבכתב או שבעל פה1.

(בתוך מסגרת של ברכות)ך בציבור "קריאת תנ2.

(בתוך מסגרת של ברכות)קריאת פרקי הלל 3.

(בתוך מסגרת של ברכות)פרשיות שמע ' ג4.

ך בתור תפילה  "אמירת תפילה מן התנ5.

ך בתור תפילה "אמירת לקט פסוקי תנ6.

ך"ברכה שעיקרה טקסט שלם מהתנ7.

לאחר פתיחכצורתו ים/פסוקשילוב 8.

פתיחפסוק כצורתו ללא שילוב 9.

"התאמה"שילוב פסוק עם 10.

שיבוץ רצף מילים11.

רמזי פסוקים12.

של פסוק או של  מובאה מפורשת 

. מספר פסוקים מן המקרא

מצוין בפירוש  בתוך הברכה עצמה 

.  שציטטה לפנינו

המובאה מוצגת באחת הלשונות  

"שנאמר"•

"  ונאמר"•

"  כאמור"•

ב  "וכיו" ככתוב"•

:1דוגמא 

בסוף ( בחלק מהנוסחים)הפסוק שנשתלב ✓

ברכת הזן שבברכת המזון  

ַח ֶאת ָיֶדך וַמְְִׂביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון': כאמור" ' ּפֹותֵּׁ

(  טזתהלים קמה " )

:2דוגמא 

הארץ שבברכת המזון  בברכתשנשתלבהפסוק✓

ואכלת ושבעת וברכת  '(: או כאמור)ככתוב "

'  על הארץ הטובה אשר נתן לךאלהיך' את ה

(  דברים ח י" )

"מלאהבטן על "חידה ה



:3דוגמא 

סדרות מובאות מפורשות רבות שנכללו בברכות  ✓

במוסף של ראש  " זיכרונות ושופרות, מלכויות"

. השנה

פסוקי מלכויות  

תּוב  כ  ֶתָךכַּ ִיְמלְךְיָי , ְבתֹור 

:ְלֹעָלם ָוֶעד

ר לא ִהִביט ָאֶון , ְוֶנֱאמַּ

ְביֲַּעֹקב ְולא ָרָאה ָעָמל  

ִעמֹו  ֹלָהיו-אֱ ְיָי , ְבִיְשָרֵאל

ת ֶמֶלְך בֹו :ּוְתרּועַּ

ר ְיִהי ִביֻשרּון ֶמֶלְך, ְוֶנֱאמַּ , וַּ

ֵסף ָראֵשי ָעם ד  , ְבִהְתאַּ יַּחַּ

:ִשְבֵטי ִיְשָרֵאל

י  ְבר  ְדְשָךּוְבדִּ תּוב  ק   כ 

אמר ְייָ ִכי , ל  ְמלּוָכהלַּ ,  הַּ

גֹוִים :ּוֹמֵשל בַּ

ר ...ְוֶנֱאמַּ

ְתָך  תּוב ּוְבתֹור  אֹמרכ  ,  ל 

ע ִיְשָרֵאל ְיָי  ֹלֵהינּו -אֱ ְיָי , ְשמַּ

:ֶאָחד

סוף פסוקי שופרות 
(:ם"בנוסח הרמב)

י: ְוָכתּוב ָרֶאההָוה-וַּ יֶהם יֵּ ְוָיָצא  , ֲעלֵּ
ָבָרק ִחּצֹו א; כַּ שֹוָפר  הִוה-יְ ֹדָני-וַּ בַּ

יָמן, ִיְתָקע ֲערֹות תֵּ ְך ְבסַּ .ְוָהלַּ
יֶהם, אֹות-ְצבָ הָוה-יְ  ן ֲעלֵּ ן ; ָיגֵּ ן ָתגֵּ כֵּ

ָך, ַעל ַעְמָך ְשלֹומֶּ .בִּ

זכריה ט יד

י ִֽ הֶ֙ -וַּ ֹו  ֹהו  ּצֶ֑ ק חִּ ָ֖ ר  ב  א כַּ ה ְוי צ   ֶאֵ֔ ֵֽר  ִֽ ם י  יֶה֣ ֲעל 

אד ִֽ ֤י -וַּ הֶ֙ -יֱ ֹנ  ְך  ֹהוִּ ָ֖ לַּ ע ְוה  ְתק ֵ֔ ר יִּ ֣ ּׁשֹופ  בַּ

ן׃  ִֽ ימ  ֹות ת  ֲער  ְבסַּ

֣ה-יְ  יֶהם  אֹו֮ת -ְצב  ֹהו  ֵֽן ֲעל  ֣ ְבשּ֙ו  י ג  ְוָאְכ֗לּו ְוָכֶֽ

ע לַּ ְבֵני־ֶק֔ ּו אַּ ּו ָהמּ֖ ְלאּ֙ו  ְכמֹו־ָיִֵֵּ֑֤יןְוָשת  ּוָמֶֽ

ק  ִמְזָר֔ ֹותכַּ ׃ְכָזִויּ֖ חַּ ִמְזֵבֶֽ



:4דוגמא 

י הּוא  דֹוכִּ :  ְלבַּ

ל  שֹות[עֹוֵשה: א"נ]עֹוְֶׂה ,   ְגבּורֹותפֹוע  ,  ֲחד 

מֹות ְלח  ל מִּ עַּ ִֽ עַּ ,    בַּ ִֽ קֹותזֹור  , ְצד 

יחַּ ְישּועֹות ִֽ ְצמִּ א ְרפּואֹות,  מַּ ,  בֹור 

א  לֹותנֹור  אֹות,  ְתהִּ ְפל  ּנִּ . ֲאדֹון הַּ

ש ְבטּובֹו    ד  ְמחַּ ל־יֹוםהַּ יתְבכׇּ אשִּ ה ְבר  ֲעש  יד     מַּ מִּ .  ת 

מּור א  ֹו:   כ  ְסדִֽ ם   חַּ ֣ י ְלעֹול  ָ֖ ים     כִּ ֶ֑ ים ְגֹדלִּ ֣ ה   אֹורִּ ֹעש  .ְלַ֭

ש    ד  יֹוןאֹור ח  ל־צִּ ְזֶכה עַּ יר     ְונִּ אִּ נּות  ִֽ ה   ְלאֹורֹוֻכל  ר  . ְמה 

ה   ְיי   ת  רּוְך אַּ ְמאֹורֹות,     ב  ר הַּ .יֹוצ 

תהלים פרק קלו 

ההֹודּו ( א) י טֹוב  ' לַּ י כִּ ְסדֹוכִּ ם חַּ :ְלעֹול 

יהֹודּו ( ב) אֹלה  יםל  ֱאֹלהִּ י ה  ְסדֹוכִּ ם חַּ :ְלעֹול 

ֲאֹדנ י ( ג) ים  הֹודּו לַּ ֲאֹדנִּ י ה  ְסדֹוכִּ ם חַּ :ְלֹעל 

ה( ד) אֹות ְגֹדלֹות ְלֹעש  ְפל  דֹו נִּ י ְלבַּ ְסדֹוכִּ ם חַּ :ְלעֹול 

ה( ה) ם ְלֹעש  יִּ מַּ ּׁש  ְתבּונ ה  הַּ י בִּ ְסדֹוכִּ ם חַּ :ְלעֹול 

ם  ( ו) יִּ מ  ל הַּ ֶרץ עַּ א  ע ה  י ְלֹרקַּ ְסדֹוכִּ ם חַּ :ְלעֹול 

ה( ז) ים  ְלֹעש  ים ְגֹדלִּ י אֹורִּ ְסדֹוכִּ ם חַּ :ְלעֹול 

יֹום  ( ח) ֶּׁשֶמש ְלֶמְמֶשֶלת בַּ י ֶאת הַּ ְסדֹוכִּ ם חַּ :ְלעֹול 

ה ( ט) ְיל  ל  ים ְלֶמְמְשלֹות בַּ בִּ חַּ ְוכֹוכ  י ר  לְ ֶאת הַּ :חַּ "כִּ

ה( י) כ  ם ְלמַּ יִּ ְצרַּ יֶהם מִּ ְבכֹור  י בִּ ְסדֹוכִּ ם חַּ :ְלעֹול 

ם  ( יא) תֹוכ  ל מִּ א  ְשר  א יִּ יֹוצ  י וַּ ְסדֹוכִּ ם חַּ :ְלעֹול 

ְזרֹועַּ ְנטּוי ה  ( יב) ה ּובִּ י ְבי ד ֲחז ק  ְסדֹוכִּ ם חַּ :ְלעֹול 

ים  ְלֹגז ר יַּם סּוף ( יג) ְגז רִּ י לִּ ְסדֹוכִּ ם חַּ :ְלעֹול 

ל ( יד) א  ְשר  יר יִּ י ְבתֹוכֹו  ְוֶהֱעבִּ ְסדֹוכִּ ם חַּ :ְלעֹול 

(שם+צירוף של שם: בצירוף סמיכות)ֵשם נסמך ֹפַעל בזמן הווה

ִהי:ז"י'דבראשית(בסגול'נ)ּבֹוֶנה לַ ּבֹוֵנה:בז"קמתהלים(בצירי'נ)ּבֹוֵנהירעִ ֹּבֶנהַויְּ רּושָׁ 'הםיְּ

ַמִיםֹעֶשה:וו"קמתהלים ָאֶרץשָׁ וָׁ

לֹוםֹעֶשה:זה"מישעיהו שָׁ

ַמִיםֹעֵשה:ו"טו"קטתהלים ָאֶרץשָׁ .וָׁ

ֹעֵשה:ז,קלותהלים ֹדִליםאֹוִריםלְּ םִכיגְּ עֹולָׁ ּדוֹ חַ לְּ .סְּ



יָך  ]...[  ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶנֶֽ

נּו  ֲעֵלֶֽ נּוֶשתַּ ְרֵצֶֽ נּו,   ְבִשְמָחה ְבאַּ נּו ִבְגבּוֵלֶֽ . ְוִתָטֵעֶֽ

יָך  ְרְבנֹותְוָשם נֲַּעֶשה ְלָפֶנֶֽ ינּוֶאת־קׇׁ :   חֹובֹוֵתֶֽ

.  ְכִסְדָרם ּומּוָסִפים ְכִהְלָכָתםְתִמיִדים

ף ֲהָבה  ְוֶאת־מּוסַּ יָך   ְבאַּ ֶזה    נֲַּעֶשה ְונְַּקִריב ְלָפֶנֶֽ ָבת הַּ שַּ יֹום הַּ

ֵָּ֤ך ת ְרצֹוֶנֶֽ ,   ְכִמְצוַּ

ָך    ינּו ְבתֹוָרֶתֶֽ ְבָת ָעֵלֶֽ ֶֽ ל־ְיֵדיְכמֹו ֶשָכתַּ ָךעַּ ְבֶדֶֽ ָך,   ֹמֶשה עַּ מּור, ִמִפי ְכבֹוֶדֶֽ א  :כ 

ת    ב ֵ֔ ּׁשַּ יםּוְביֹוםֶ֙ הַּ שִּ  י־ְכב  ִֽ ָ֖הְשנ  נ  י־ש  ִֽ םְבנ  ֶ֑ ימִּ ְתמִּ

ים    ֣י ֶעְשֹרנִִּ֗ ֶלתּוְשנ  ֹוֹסֹ֧ ְסכִֽ ֶמן     ְונִּ ֶּׁשָ֖ ה בַּ ה ְבלּול   ֺ֛ ְנח  .מִּ

ת ּהֹעלַּ  ִֽ ְסכ  יד ְונִּ ָ֖ מִּ ת  ת הַּ ל־ֹעלַּ  ֹו   עַּ תֶ֑ בַּ ת ְבשַּ ָ֖ בַּ .שַּ

:5דוגמא 

"תִפלֹותמהתורות לעשות "



שחרית

תֲחָדָשה ִשְבחּו ְגאּוִלים   ְלִשְמָך     ִשיָרה  ל־ְשפַּ ָיםעַּ ,  הַּ

יכּו ְוָאְמרּו ד   ֻכָלם   הֹודּו ְוִהְמִלֶֽ חַּ ֶֽ :  יַּ

ְך׀ ֹהָו ה-יְ ” דִיְמֹלּ֖ ם ָוֶעֶֽ “.    ְלֹעָל 

:6דוגמא 

י"הגרבן על רבי נתן , אמרו עליו

שהיה  , ל"ז(קישור)קמינצקי
אומר פסוק זה בקול רם ובכוונה  

.של קבלת עול מלכות שמים

ערבית

יָך ְלכּוְתָך   ָראּו ָבֶנֶֽ עַּ ָים ִלְפֵני ֹמֶשה,   מַּ :ְוָאְמרּו,    ָענּו" ִלי-ֶזה אֵ ",    בֹוֵקֶֽ

ְך׀ ֹהָו ה-יְ ” דִיְמֹלּ֖ ם ָוֶעֶֽ “.    ְלֹעָל 

השווה לשני הפירושים  

לתורהן "הרמבבפירוש 

האם : בסוף שירת הים

זוהי הכרזה והצהרה של  

או שזוהי תפילה  , אמונתנו

.ובקשה שתתגלה מלכותו

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%9F_%D7%A7%D7%9E%D7%A0%D7%A6%D7%A7%D7%99


של תורה ותפילה
"  תפילת בית המדרש"ובתוך מסגרת של , לאחר ברכות התורה, לימוד תורה שבכתב או שבעל פה1.

(בתוך מסגרת של ברכות)ך בציבור "קריאת תנ2.

(בתוך מסגרת של ברכות)קריאת פרקי הלל 3.

(בתוך מסגרת של ברכות)פרשיות שמע ' ג4.

ך בתור תפילה  "אמירת תפילה מן התנ5.

ך בתור תפילה "אמירת לקט פסוקי תנ6.

ך"ברכה שעיקרה טקסט שלם מהתנ7.

לאחר פתיחכצורתו ים/פסוקשילוב 8.

פתיחפסוק כצורתו ללא שילוב 9.

"התאמה"שילוב פסוק עם 10.

שיבוץ רצף מילים11.

רמזי פסוקים12.

–המובאה הלא מפורשת 
כלומר מדובר בציטטה של פסוק מן המקרא  

,  בלא ציון שזו מובאה

ומי שלא יעיין היטב לא יחוש שעומד לפניו  

.  ציטוט



ה ת  רּוְך אַּ ינּו-אֱ ְיי   ,   ב  ִֽ ם,   ֹלה  עֹול  ֶלְך ה  ,       ֶמִֽ

ֶשְך א ֹחִֽ ִֽ ר אֹור ּובֹור  ִֽ א ,   יֹוצ  לֹום   ּובֹור  ֹכלֹעֶשה ש  .ֶאת־הַּ

ים ֲחמִּ יה     ְברַּ ֶלִֽ ים ע  רִּ ד  ֶרץ  ְולַּ ִֽ א  יר ל  אִּ מ  ,      הַּ

ש  ד  ל־יֹוםּוְבטּובֹו   ְמחַּ יתְבכׇּ אשִּ ה ְבר  ֲעש  יד   מַּ מִּ .  ת 

ּו בּ֬ ה־רַּ יָך ׀   מ  ֲעֶשֹ֨ ה-יְ   מַּ ם   ֹהו ִ֗ ל  הֻכַ֭ ֣ ְכמ  ית        ְבחׇּ ֶ֑ שִּ ע 

ֶרץ    א ִ֗ ה ה ָ֝ ְלא   ֵָֽךמ  ֶנִֽ ְני  .קִּ

שנוןהערוך בידי אליהוא וליום־טובלשבת , לחול( נוסח אשכנז" )ושננתם"סידור : מתוך

:1דוגמא 

הברכה  )היוצר בברכת 

הראשונה לפני קריאת  

(  של שחרית" שמע"

נשתלב הפסוק  

( קד)מתהלים 

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/328437


ם ֻכלֹו... :2דוגמא  עֹול  ן ֶאת ה  ז  .  הַּ

ים   ְבטּובֹו  ֲחמִּ ֶסד ּוְברַּ ן ְבֶחִֽ ן הּוא ְבח  י נֹות  ר   כִּ ש  ל ב  ְסדֹוֶלֶחם  ְלכׇּ ם   חַּ . ְלעֹול 

דֹול    ג  יד ּוְבטּובֹו הַּ מִּ נּולֹא ת  ִֽ ר־ל  סַּ ִֽ ...ח 

"  ושננתם"סידור : מתוך

אליהוא שנון

על  "חידה 

":מלאהבטן 

בשעה שירד לישראל מן 

".  הזן"משה רבינו את ברכת תקן

, פסוקים מאוחריםשני, למרות זאת

,  משני מזמורים שונים בספר תהלים

;  בברכה זו משולבים

?לזהות את שני הכתוביםהתצליחו

"הגדול שבהילולים"הפסוק הראשון הלקוח מ

.  בברכה זו נחבא הוא מעט אל הכלים
,  נאמר רק בחלק מהנוסחיםהפסוק השני ואילו 

ולמרות זאת הוא קל יותר למציאה

. פסוק לפניך: כי תמרור מזהיר

"[:הלל הגדול]="תהלים פרק קלו 

ן ֶלֶחם ל, כה  ֹנת  ר-ְלכ  ש  ְסדֹו:  ב  ם חַּ י ְלעֹול  .כִּ

ם, הֹודּוכו יִּ מ  ּׁש  ל הַּ י :    ְלא  ְסדֹוכִּ ם חַּ .ְלעֹול 

https://www.inn.co.il/News/News.aspx/328437


:3דוגמא 

בבלי מסכת ברכות דף ט עמוד בתלמוד 

שאפשר  , לבסוףמשמע -" יהיו לרצון אמרי פי"[ אותו]האי, [הרי]מכדי

אולם  ו, דברי המתפלל שכבר אמרםשיירצובבקשה , להבינו כסיום התפילה

שאפשר  [ שאני רוצה לומר]למימרדבעינא[ מתחילה]מעיקראמשמע

ואם כן יש  . יהיו לרצון אמרי פי שאני רוצה לומר: להשתמש בהם גם כפתיחה

לאחר שמונה שיאמר [ חכמים]רבנןתקנוהו[ מה טעם]טעמאמאי: לשאול

!לפני שמונה עשרה[ שיאמרו פסוק זה בתחילה]מעיקרא לימרו? עשרה ברכות

הואיל ולא אמרו  : שמעון בן פזי' ר[ בנו של]דיהודה בריה ' אמר רעל כך 

בסוף  )בתהלים אלא לאחר שמונה עשרה פרשיות " יהיו לרצון"לפסוק זה דוד 

לאומרו לאחר שמונה [ תיקנו חכמים]רבנן תקינולפיכך , (פרק יט בתהלים

.עשרה ברכות



של תורה ותפילה
"  תפילת בית המדרש"ובתוך מסגרת של , לאחר ברכות התורה, לימוד תורה שבכתב או שבעל פה1.

(בתוך מסגרת של ברכות)ך בציבור "קריאת תנ2.

(בתוך מסגרת של ברכות)קריאת פרקי הלל 3.

(בתוך מסגרת של ברכות)פרשיות שמע ' ג4.

ך בתור תפילה  "אמירת תפילה מן התנ5.

ך בתור תפילה "אמירת לקט פסוקי תנ6.

ך"ברכה שעיקרה טקסט שלם מהתנ7.

לאחר פתיחכצורתו ים/פסוקשילוב 8.

פתיחפסוק כצורתו ללא שילוב 9.

"התאמה"שילוב פסוק עם 10.

שיבוץ רצף מילים11.

רמזי פסוקים12.

,  ציטטה של פסוק מן המקרא בלא ציון שזו מובאה

ועם שינויים קלים להתאמת הפסוק לתפילה  

.המבוקשת

.  כאן עוד יותר קשה לזהות שמשולב כאן ציטוט



:ז-ו, ישעיהו מה

ן  עַּ ֶּ֣ ֶמש֙ ֵיְד֗עּוְלמַּ ח־ֶש֙ הִמִמְזרַּ ֲעָרָב֔ ֶּ֣ ֶפסּוִממַּ ִכי־ֶאּ֖

י י ִבְלָעָדֵ֑ ין הָוּ֖ה-יְ ֲאִנ  ֹודְוֵא  :  עֶֽ

ר אאֹור֙ יֹוֵצ  ֶשְךּובֹוֵרֶּ֣ הֹח֔ ֹוםֹעֶש  ָשלּ֖

א עּו֣בֹור  ֶ֑ י ר  ההָוּ֖ה-יְ ֲאִנ  ֶלהֹעֶש  :ָכל־ֵאֶֽ

ה ת  רּוְך אַּ ינּו-אֱ ְיי   ,   ב  ִֽ ם,   ֹלה  עֹול  ֶלְך ה  ,       ֶמִֽ

ֶשְך א ֹחִֽ ִֽ ר אֹור ּובֹור  ִֽ לֹום   ,   יֹוצ  אֹעֶשה ש  ֹכלּובֹור  .ֶאת־הַּ

ים ֲחמִּ יה     ְברַּ ֶלִֽ ים ע  רִּ ד  ֶרץ  ְולַּ ִֽ א  יר ל  אִּ מ  ,       הַּ

ש  ד  ל־יֹוםּוְבטּובֹו   ְמחַּ יתְבכׇּ אשִּ ה ְבר  ֲעש  יד   מַּ מִּ .  ת 

ּו בּ֬ ה־רַּ יָך ׀   מ  ֲעֶשֹ֨ ה-יְ   מַּ ם   ֹהו ִ֗ ל  הֻכַ֭ ֣ ְכמ  ית         ְבחׇּ ֶ֑ שִּ ע 

ֶרץ    א ִ֗ ה ה ָ֝ ְלא   ֵָֽךמ  ֶנִֽ ְני  .קִּ

בפתיחת ברכת יוצר שובץ הפסוק מישעיהו:1דוגמא 

'בא עמוד"ידף ברכות 

]...[ " יוצר אור ובורא חשך":אושעיא'יעקב אמר ר' אמר ר? מברך[מה]מאי

[.כמו שכתוב אנו אומרים]קאמרינןכדכתיב

! ?[האם אנו אומרים כמו שכתוב]כדכתיבאמרינןקאמי -" עושה שלום ובורא רע"אלא מעתה

[נקיה, לשון מעולה]מעליאלישנא -" הכל"[וקוראים אנו]וקרינן, "רע"[כתוב]כתיבאלא 

ל"שהמילה בהמשך נראה דוגמה נוספת לכך  .ממירה חלק משיבוץ מקראי בתפילה" ַהכ 



תהלים לד יד:2דוגמא 

ע  ָך ְנֹצר ְלשֹונְ  ר  מ 

תֶ  היָך ּוְשפ  ְרמ  ר מִּ ב  דַּ :  מִּ

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף יז עמוד א✓
הכי  אמר צלותיהמסיים הוהכי דרבינאמר בריה 

:[אמר כך, כשהיה מסיים תפילתו]=

י ,  ֱאֹלהַּ

עיְנצֹור ְלשֹונִּ  ר  .  מ 

תַּ : א"נ]יושפתות ה[ יּוְשפ  ְרמ  ר מִּ ב  דַּ :  מִּ

י ְללַּ ְפִשי ְוִלְמקַּ ֹכל ִתְהֶיה, ִתדֹוםנַּ ְפִשי ֶכָעָפר לַּ .  ְונַּ



של תורה ותפילה
"  תפילת בית המדרש"ובתוך מסגרת של , לאחר ברכות התורה, לימוד תורה שבכתב או שבעל פה1.

(בתוך מסגרת של ברכות)ך בציבור "קריאת תנ2.

(בתוך מסגרת של ברכות)קריאת פרקי הלל 3.

(בתוך מסגרת של ברכות)פרשיות שמע ' ג4.

ך בתור תפילה  "אמירת תפילה מן התנ5.

ך בתור תפילה "אמירת לקט פסוקי תנ6.

ך"ברכה שעיקרה טקסט שלם מהתנ7.

לאחר פתיחכצורתו ים/פסוקשילוב 8.

שילוב פסוק כצורתו ללא פתיח9.

"התאמה"שילוב פסוק עם 10.

שיבוץ רצף מילים11.

רמזי פסוקים12.

לפעמים נחלקו הנוסחים האם להיצמד 

:  או לשנותו, לנוסח הפסוק

:2, כמו בדוגמא האחרונה

ר וְְָׂפֶתיך:תהלים ִמְרָמהִמַדבֵּׁ
[וְְָׂפַתי: א"נ]ושפתותי



:3דוגמא 

ינּו ַמְלֵכנּו בִּ ר ָזכור / ָזכֹור / ְזכֹור , אָׁ פָׁ י עָׁ .ֲאנְָׁחנּוכִּ

(ָזכֹור/ְזכֹור)שלפניוהסידוריםנוסחאתדוחה(רסה'עמ,ארשלוח:בתוך)הענאז"ר

כענין,לפניווידועגלויכברכי,בקשהלשוןבזהשייךלאכיהואגמורוסכלות":בטענה

."ֲאָנְחנוָעָפרִכיָזכור:שנאמר

להשגיחאין.בוודאיהנכוןהואהספריםבכלנמצאכאשר...ְזכֹוראוָזכֹור:(פ-עט'עמ,ארשלוח)ץ"ריעב

פ"ואע.ובקשההצווידרך...הקדומיםהספריםנוסחתצדקה...המהבילהמבהילבדברי
,לצרכינוהלשוןמשניםאםקפידאאין,התוארכדרךם"במלאפוהואהכתובשלשון

..."תעשהכחטאינולא"...שאומריםכמו,בקשהלדרךאותוומשיבים

,משתבשלאנמיבקמץ[ָזכֹור]...דאלא,ברורלשוןשהואבשווא[ְזכֹור]...קרובוהיותר

."משקלועלהתוארוגם,והצוויהעתידבמקוםישמששהמקורבמקראהרבהשכמוהו

בנוסח  , אמנם

שינו  שם לא מ "ע

,  הפסוקלשון 

ה: "אלא "!עשָׁ



:3דוגמא 

ינּו ַמְלֵכנּו בִּ ר ָזכור / ָזכֹור / ְזכֹור , אָׁ פָׁ י עָׁ .ֲאנְָׁחנּוכִּ

עובדיהחזון,יוסףע"הגר
:רז-רו'עמ(נוראיםימים)

עללהםישבשורוקהאומרים
העיקראבל.שיסמוכומה

זכור"לומרחדשהפריכדברי
עפרכי(בקמץולאבשווא)

.הכתובכלשוןולא,"אנחנו

https://www.ykr.org.il/question/8591

לבין  , ההבדל בין מה שאומרים בסוף נפילת אפים ָזכור כי עפרמה 

ר כי  הסיבה  מה , (מצליחאיש סידור )עפר אבינו מלכנו שאומרים ְזכ 
?לכך

,  וכמו שאתה מבקש מבנך ְגֹמר לאכול, זו לשון בקשה" אבינו מלכנו"ב
.ְזֹכר כי עפר אנחנו: אותו דבר, ְשֹמר את הספר

מּור"הזה הכסא: כמו שאומרים, זאת בפסוק זה תוארלעמות הספר  , "שָׁ
מּור"הזה  ."גָׁ

https://www.ykr.org.il/question/8591


יד, קגתהלים 

עִכי הּוא  נּוָידַּ ְצר  מֹויֲארּום:תרגום: ִכי ָעָפר ֲאָנְחנּוָזכּור, יִּ יֳקד  אְגלִּ ְצר  איִּ יש  ְתֵעיבִּ ָנאְדמַּ ָיתַּ

:  'שאנחנו עפר ויודע שאנוש כחצר ימיו וגוזכור הוא ולא שכח -כי עפר אנחנו זכור : י"רש

ע-ז כּור פירוש כי , במלות שונותבעניןהפסוק כפול , כי עפר אנחנוָזכּור : ק"רד כלומר ז כּור  , כמו י דַּ

.  לפניו תמיד

ֲהִמיֹות והגופיות שהם עפר, יצרנוכמו -עפר אנחנו ופירוש  בַּ ֲאוֹות הַּ תַּ כי באותם  , כי היצר הוא הַּ

.התאוות ידמה האדם לבהמה שהיא כולה מן העפר

וזכור הוא לפניו  , ואפרשנוצרנו מעפר , יצירתינוהוא יודע -הוא ידע יצרינו כי : מטראניישעיה ' ר

.ומעשינו חשובים לפניו לכלום, עפר אנחנוכי 

להרחבה



:4דוגמא 

רפואה משולב  בברכת 

משפט שלם מן  

י ה: "המקרא ֵאנִּ '  ְרפָׁ

י   יֵענִּ ֵפא הֹושִּ ְוֵארָׁ

י  ה כִּ ֵשעָׁ ּוָׁ יְואִּ תִּ לָׁ ְתהִּ

ה תָׁ ,  (יד, ירמיהו יז" )אָׁ

שנשתנה שינוי קל 

מגוף המדבר למדברים 

: בתפילת העמידה

..."רפאנו' הנו רפא"
אק"סקטזסימןברורהמשנה

',ונרפאאלהינו'דרפאנו'יאמרולא"

."'וארפא'דרפאני':כךהואדקראלישנאכי

:קטזסימןח"אוטור

אותומכניןאיןליחיד;ליחידאותומכניןאיןלרביםהכתובכל'דתניאג"אע"
אומריםאנוהיאך',וארפא'הרפאני'יחידלשוןהואשהפסוקכיוןכ"וא',לרבים
?רביםבלשוןאותו

או,לרביםמיחידלשנותרשאיאינוהפסוקיםהמתרגםבמתרגםהיינו:ה"הרמ'פי
.לקרותשמכויןבזמןככתבוהפסוקהקוראנמיה"וה;איפכא
-ובקשהתפלהדרךלהתחנןאלאלקרותוהצבורכוונתשאין,תפלהשלפסוקאבל
.ובקשתםתחנתםעניןלפיהשעהצורךלפילשנותםורשאיןתפלותכשארהןהרי

;לשנותאיןאז-כסדרהעניןכלאוהמזמורכלכשקוראדווקא:כתביונה'רוהרב
ומרביםלרביםמיחידלשנותיכול-והנההנהפסוקיםואומרכשמתפללאבל

."ל"זא"אדעתנוטהולזה,ליחיד

להרחבה



ד ְגֹדלֹות ֹעֶשה "(:        י, ט)איוב  ֶקר עַּ ין ח  א 

ד  אֹות      עַּ ְפל  ין ְונִּ רא  ְספ  ".מִּ

,  שלאחר קריאת שמע של ערבית"( אמת ואמונה" )"גאל ישראל"בברכת :5דוגמא 

:קלבשינוי מאיוב שולב פסוק , בנוסחאות שונות

נּו ִֽ פֹוד  יַּדהַּ יםמִּ כִּ נּו=ְמל  ִֽ ְלכ  נּומַּ ִֽ גֹוֲאל  ףהַּ כַּ יםמִּ יצִּ רִּ ל־ֶהע  .כׇּ

ל א  נּוה  ִֽ ע־ל  ְפר  ּנִּ ינּוהַּ ִֽ ר  ּצ  ם=מִּ ל  ְמשַּ יְגמּולְוהַּ ל־אֹוְיב  נּוְלכׇּ ִֽ ,נְַּפש 

ֶקרְגדֹולֹותֹעֶשהה   ִֽ ין־ח  ד־א  ים]=עַּ סִּ אֹות[נִּ ְפל  רְונִּ ְספ  ין־מִּ ד־א  .עַּ

ם ֣ ש  נּוהַּ ְפש  יםנַַּ֭ ֶ֑ יִּ חַּ ִֽ ן=בַּ ָ֖ א־נ תַּ ִֹֽ ֣מֹוטְול נּולַּ ִֽ ְגל  ,רַּ

נּו ִֽ יכ  ְדרִּ מַּ מֹותהַּ ל־ב  ינּועַּ ִֽ ֵֶֽרם=אֹוְיב  ִֽ י  נּווַּ ִֽ ְרנ  ינּוקַּ ִֽ ל־שֹוְנא  ל־כׇּ ,עַּ

נּו ִֽ ֹוֶשה־ל  עִֽ יםה  סִּ הנִּ מ  ְרֹעהּוְנק  יםאֹותֹות=ְבפַּ תּומֹוְפתִּ ְדמַּ םְבאַּ .ְבנ י־ח 

ֶכה מַּ תֹוהַּ יְבֶעְבר  ל־ְבכֹור  םכׇּ יִּ ִֽ ְצר  א,מִּ יֹוצ  מֹווַּ לֶאת־עַּ א  ְשר  םיִּ תֹוכ  רּות,מִּ םְלח  .עֹול 

יר ֲעבִּ מַּ נ יוהַּ יןב  יב  ְזר  יֶהם,יַּם־סּוףגִּ יֶהםֶאת־רֹוְדפ  ְתהֹומֹותְוֶאת־שֹוְנא  עבִּ בַּ .טִּ

להרחבה



של תורה ותפילה
"  תפילת בית המדרש"ובתוך מסגרת של , לאחר ברכות התורה, לימוד תורה שבכתב או שבעל פה1.

(בתוך מסגרת של ברכות)ך בציבור "קריאת תנ2.

(בתוך מסגרת של ברכות)קריאת פרקי הלל 3.

(בתוך מסגרת של ברכות)פרשיות שמע ' ג4.

ך בתור תפילה  "אמירת תפילה מן התנ5.

ך בתור תפילה "אמירת לקט פסוקי תנ6.

ך"ברכה שעיקרה טקסט שלם מהתנ7.

לאחר פתיחכצורתו ים/פסוקשילוב 8.

פתיחפסוק כצורתו ללא שילוב 9.

"התאמה"שילוב פסוק עם 10.

שיבוץ רצף מילים11.

רמזי פסוקים12.

שיבוץ של ביטויים בני מילים מספר כצורתן  

בתוך גוף הברכה או בחתימתה  



ֵהב  טֹאֹ֭ ה וִמְשָּפּ֑ ְצָדָקָ֣

ֶסד  ה-ְי  ֶחֶ֥ ֶרץ׃ֹהוָָׁ֗ ָֽ אָׁ ה הָׁ ֶ֥ ְלאָׁ מָׁ

נוסח אשכנזנוסח הספרדים

אשֹונָׁה רִּ ה שֹוְפֵטינּו ְכבָׁ יבָׁ שִּ הְויֹוֲעֵצינּו , הָׁ לָׁ ,  ְכַבְתחִּ

ה ֶמנּו יָׁגֹון ַוֲאנָׁחָׁ ֵסר מִּ ְוהָׁ

ה ה ֵלינּו ַאתָׁ ְלַבְדָך  ' ּוְמלֹוְך עָׁ
ים .  ְבֶצֶדק וְבִמְשָּפט, ְבַרֲחמִּ

ה ה ֵלינּו ַאתָׁ ְלַבְדָך  ' ּוְמלֹוְך עָׁ

ים ,  ְבֶחֶסד ּוְבַרֲחמִּ

נו ַבִמְשָּפט .  ְוַצְדקֵּׁ

ב ְצָדָקה וִמְשָּפטֶמֶלְך ', ָברוְך ַאָתה ה .אֹוהֵּׁ

:1דוגמא 

?ל ובלשון התפילה"בלשון חז, במקרא" ְצָדָקה"מה פירוש 



:2דוגמא 

יט, ידבראשית 

ְבָרם  ָברּוְך  אַּ

ל ֶעְליֹון לְ  א 

ם   יִּ מַּ ֹקנ ה ש 

ֶרץ א  .ו 

לשבת ערבית -ברכת מעין שבע 

רּוְך  ה   ְייָׁ בָׁ ינּו,   ַאתָׁ ֹלֵהָֽ ינּוֵואֹלֵהיא  , ֲאבֹוֵתָֽ

ֹלֵהי םא  הָׁ ֹלֵהי, ַאְברָׁ קא  ְצחָׁ , ַיֲעֹקבֵואֹלֵהי, יִּ

דֹול  ֵאל ַהגָׁ בֹורהָׁ אַהגִּ , ְוַהנֹורָׁ

ל ֶעְליֹון ֶרץ, א  ִֽ א  ם ו  יִּ ִֽ מַּ .קֹונ ה ש 

בֹות ֵגן אָׁ ...מָׁ

ְבָרָהם/ " ברכת אבות  ן אַּ " ָמגֵּ

רּוְך הבָׁ ינּוְייָׁ ַאתָׁ ֹלֵהָֽ ינּוֵואֹלֵהיא  ,ֲאבֹוֵתָֽ

ֹלֵהי םא  הָׁ ֹלֵהי,ַאְברָׁ קא  ְצחָׁ .ַיֲעֹקבֵואֹלֵהי,יִּ

ֵאל דֹולהָׁ בֹורַהגָׁ אַהגִּ ל,ְוַהנֹורָׁ ,ֶעְליֹוןא 

יםגֹוֵמל דִּ יםֲחסָׁ ֹכלְוקֹונ ה,טֹובִּ ,הַּ

בֹותַחְסֵדיְוזֹוֵכר ,אָׁ

יא ְבֵניגֹוֵאלּוֵמבִּ ְבֵניֶהםלִּ

ַען הְשמֹוְלַמָֽ .ְבַאֲהבָׁ



כפי שנתגבש גיבוש סופי וכפי  , עשרהבנוסח הבבלי של תפילת שמונה " הכלקונה "הלשוני המטבע 
מה ראו מנסחי  . הסברתופעה סתומה ומתמיהה היא התובעת , העדותשנתאזרח במנהגן של כל 

?  "הכלקונה "ולהחליפה בביטוי מחודש " קונה שמים וארץ"ברכה זו לסטות מלשון הכתוב 
הוא נותק  . תמוה הוא-אף מיקומו של התחליף ?המקראיאיזה טעם לפגם מצאו בביטר 

" ]...[טוביםחסדים גומל "ושובץ אחרי המלים " עליוןאל "מהקשרו המקראי 

קונה שמים  "נראה שהמניעים שהזקיקו שינויים אלה נעוצים בפרשנות מדרשית של המלים 
מלים . חכמי האגדה העניקו להן משמעות נועזת החורגת לחלוטין מפשוטו של מקרא ". וארץ

אלא מהוות כינוי לאברהם  אלהיםואינן משמשות תואר" אל עליון"אלה אינן מתייחסות אל 
"  שמו אדון על עולמו" , ה הקנה לו שמים וארץ"שהקב, "אבינו שנעשה שותף בבריית העולם

קונה  "ה מתואר כאן כ "אברהם אבינו ולא הקב: לשון אחרת " " . והשליטו על העליונים והתחתונים
כיצד ניתן ליישב פירוש זה עם לשון  , אחדים ממפרשי המדרש התקשו בשאלה" . שמים וארץ

,  מסתבר להניח . הגלוייהמחמת קושי זה ניסו להוציא את דברי המדרש ממשמעותם . הכתוב
"סרוס"שחכמי האגדה השתמשו כאן בשיטת ה

נוסח העמידה במנהג בבל הקדמוןלחקר , וידרנפתלי 
65: עמוד, כרך א, ובמערבהתגבשות נוסח התפילה במזרח : בתוך
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במדבר פרק כד

ם (א) ְלעָׁ י הַוַיְרא בִּ ינֵּׁ ְך ' ִכי טֹוב ְבעֵּׁ לְלָברֵּׁ ַלְךֶאת־ִיְְָׂראֵּׁ ְולֹא־הָׁ
ים ְכַפַעם־ְבַפַעם שִּ ְקַראת ְנחָׁ רַויֶָׁשתלִּ ְדבָׁ יוֶאל־ַהמִּ נָׁ :פָׁ

א( ב) שָׁ ם ַויִּ ְלעָׁ יובִּ ֵאלַוַיְרא ֶאת־ֵעינָׁ ְשרָׁ י  ֶאת־יִּ יו ַוְתהִּ טָׁ ְשבָׁ ֹשֵכן לִּ
יו רּוַח א   לָׁ ים-עָׁ :ֹלהִּ

א( ג) שָׁ ם ְבנֹו ְבֹער ּוְנֻאם ַהֶגֶבר ְשֻתם  ַויִּ ְלעָׁ לֹו ַויֹאַמר ְנֻאם בִּ ְמשָׁ
ן יִּ עָׁ :הָׁ

ְמֵרי־אֵ ( ד) ֶזה ֹנֵפל ּוְגלּוי  -ְנֻאם ֹשֵמַע אִּ ל ֲאֶשר ַמֲחֵזה ַשַדי ֶיח 
ם יִּ :ֵעינָׁ

בו ( ה) ָהֶליךַמה־ט  ב א  ֶתיך ַיֲעק  לִמְשְכנ  : ִיְְָׂראֵּׁ

אשכנזנוסחספרדנוסחהספרדיםנוסח

יֶניךְוטֹוב ְהֶיהְוטֹובְבעֵּׁ יֶניךיִּ יֶניךְוטֹובְבעֵּׁ ְבעֵּׁ

ְרֵכנּו ְך,ְלבָׁ כָׁלֶאתוְלָברֵּׁ

לַעְמָך ,ִיְְָׂראֵּׁ

ְרֵכנּו ְך,ְלבָׁ כָׁלֶאתוְלָברֵּׁ

לַעְמָך ִיְשָראֵּׁ

ְך לַעְמָךֶאתְלָברֵּׁ ִיְשָראֵּׁ

לֵעתְבכָׁל הּוְבכָׁ עָׁ לֵעתְבכָׁלשָׁ הּוְבכָׁ עָׁ שָׁ

לֹוםֹעזְבֹרב ְשלֹוֶמָך.ְושָׁ ְשלֹוֶמָךבִּ בִּ

יומיומיות מקורן בפרשת  תפילותשתי

:בלק

הראשונה לקוחה ככתבה וכלשונה

מדברי השבח והברכה

שהרעיף בלעם על עם ישראל השוכן  

.לשבטיו

השנייה קשה יותר  התפילה

...למציאה

,שכתובה בפרשה" תובנה"היא 

.רמוזההיאובברכת שים שלום

":ִבלעמית"ההחידה המשך 
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:  בקשות לברכת המזוןתוספת 

ן ַרֲחמָׁ נּוהּוא , הָׁ ָֽ ְשַלח־לָׁ יָׁהיִּ יָׁהּו: רוב הנוסחאות]ֶאת־ֵאלִּ יא[ ֵאלִּ ַהנָׁבִּ

כּור ַלּטֹוב נּו,  זָׁ ָֽ ֶשר־לָׁ יַבָֽ מֹות,     ְבשֹורֹות טֹובֹותוִּ .ְישּועֹות ְוֶנחָׁ

כגמלאכי ג ✓

֙י  ֹנכִּ ֵנֵּ֤ה אָׁ יא  הִּ ִ֑ ֵ֣ה ַהנָׁבִּ יָׁ ת ֵאלִּ ם ֵאֵ֖ ֶכֶ֔ ַח לָׁ ֹשֵלֵ֣

י  ְפֵנָ֗ ֹום לִּ ֹוא יֵ֣ ה-הֹ -יְ בּ֚ א׃וֶָׁ֔ ָֽ ֹול ְוַהנֹורָׁ דֵ֖ ַהגָׁ

להרחבה



(יט, יגשופטים " )ומפליא לעשות"✓

ַקח ה ַוַיַעל ַעל ַהּצּור ַויִּ ְנחָׁ ים ְוֶאת ַהמִּ זִּ עִּ י הָׁ נֹוַח ֶאת ְגדִּ '  ַלהמָׁ

יםַלֲעְֹׂות וַמְפִלא  ְשתֹו ֹראִּ נֹוַח ְואִּ :  ּומָׁ

המלאך היה מפליא לעשות בהוצאת האש מן  –לעשות ומפליא : ק"רד

'  הצור ואכול הגדי והמנחה וכשהאש גדל והעלה להב עלה מלאך ה

.כלומר נסתלק מעליהם בלהב

שולחן ערוך אורח חיים סימן ו סעיף א

:  לעשותומפליא ... אשר יצר את האדם בחכמה: יברך, הכסאכשיצא מבית 

, ואם יעשה אדם בנוד נקב כחודה של מחט, מפני שהאדם דומה לנוד מלא רוח( 1

.  הרי זה פלא, והאדם מלא נקבים ורוחו משתמרת בתוכו. הרוח יוצא

.  שבורר טוב המאכל ודוחה הפסולתש "עועוד יש לפרש ( 2

וקושר דבר  , ועוד יש לפרש שמפליא לעשות במה ששומר רוח האדם בקרבו: הגה( 3

(.  דברי עצמו)כי אז האדם בקו הבריאות ונשמתו משתמרת בקרבו , שהוא רופא כל בשרי "עוהכל הוא , רוחני בדבר גשמי

:5דוגמא 

להרחבה



ָךּוְנַסֵפרְלָךנֹוֶדה... ֶתָֽ לָׁ ְתהִּ 1

ינּוַעל יםַחֵיָֽ ָךַהְמסּורִּ ְביֶָׁדָֽ 2

ינּוְוַעל ְשמֹוֵתָֽ ְךַהְפקּודֹותנִּ לָׁ 3

יָךְוַעל ֶסָֽ לנִּ נּויֹוםֶשְבכָׁ ָֽ מָׁ עִּ 4

יָךְוַעל ְפְלאֹוֶתָֽ יָךנִּ ְוטֹובֹוֶתָֽ 5

ֵעתֶשְבכָׁל 6

ֶקרֶעֶרב םוָֹׁבָֽ יִּ ָֽ ֳהרָׁ .ְוצָׁ 7

י "• יםֶאל ֲאנִּ ֹלהִּ א ַוהא  ' ֶאְקרָׁ

י יֵענִּ ֶקר  , יֹושִּ ֶעֶרב ָוב 

הְוָצֳהַרִים  יחָׁ שִּ אָׁ

ְשַמע  ֶמה ַויִּ יְוֶאה  "  קֹולִּ
( יחנהתהלים )

ובוקר  ערב ": בתהיליםי "רש•

,  ערבית ושחרית ומנחה-וצהרים 
".תפילות' ג

לשלש תפילות  ]יהא כוללן יכול "•

כבר מפורש  ? בבת אחת[ הללו

ערב ובקר  ': דכתיב, על ידי דוד

תלמוד בבלי  ". )' וגו' וצהרים

.(ברכות לא

:6דוגמא 

?שונה הוראה-האם שיבוץ זה --



ְדִתי בֹו יֹום ֲאֶשר יד: יז, ירמיהו כ יֹום ֲאֶשר יֻלַּ ְתִניָארּור הַּ ְיָלדַּ

ל ְיִהי ָברּוְך ִניֲאֶשר לֹא יז]...[ .ִאִמי אַּ ְתִהי ִלי מֹוְתתַּ ֵמָרֶחם וַּ

ְחָמֿה ִאִמי ִקְבִרי  םְורַּ ת עֹול  ָלָמה ֶזה ֵמֶרֶחם יח.ֲהרַּ

ִיְכלּו  .ָיָמיְבֹבֶשתָיָצאִתי ִלְראֹות ָעָמל ְוָיגֹון וַּ

שוקד ולא  ההריוןשיהיה –עולם הרת :כספייוסף אבן ' ר

,  יגיע עת ללדת כמו שבאר למה זה מרחם יצאתי

,  היום הרת עולם: מה שתקנו אנשי כנסת הגדולהואולם 
.רק אין זה ענינו, נכון מאד

נוסח אשכנזנוסח הספרדים

ַהיֹום ֲהַרת עֹוָלם  

י עֹוָלִמים   י עֹוָלםַהיֹום ַיֲעִמיד ַבִמְשָּפט ָכל ְיצורֵּׁ ַהיֹום ַיֲעִמיד ְבִמְשָּפט ָכל ְיצורֵּׁ

:7דוגמא 

אחת הפרשיות המרתקות בתולדות העברית כרוכה במעבר של 
'  תבל'בלשון המקרא למשמע ' נצח'המשמע המילה עולם מן

החכמה הפנימית של השפה הצליחה לחולל  . ל"שנוסף לה בלשון חז
מקיומו של  ורהיטות השפה וזרימתה לא נפגעו, את השינוי בטבעיות

הצלחה זו מורגשת עוד . המשמע החדש בכפיפה אחת עם הישן
בקרב דוברי עברית שאינם ערים תמיד למיזוג מעניין זה בתוך  היום

.לפניהםקולטים כהלכה כל משמע המזדמן ובכל זאת, עולם
מנח  -לשון ומינוח בספרות התלמודית מחקרי , פרידמןיהודה שמא 
יא: עמוד, 2014, רביעמנח

הרת עולם  

בנדוידאבא מאת 

להרחבה

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%9B_%D7%99%D7%93
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%9B_%D7%99%D7%96
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%9B_%D7%99%D7%97
https://hebrew-academy.org.il/2012/09/12/%D7%94%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%90-%D7%91%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%99%D7%93/
https://hebrew-academy.org.il/2012/09/12/%D7%94%D7%A8%D7%AA-%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%9E%D7%90%D7%AA-%D7%90%D7%91%D7%90-%D7%91%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%99%D7%93/


ו"ט:ז"נישעיהו ל"שד

,  קדמון, אחרון, קדם, אחור, לפנים, כמו אחר)שמלות הרבה משמשות ביחד על הזמן ועל המקום כמו ]...[ שכן עד וקדוש שמו 

אלא גם  , מלת עולם נראה לי שגם היא נאמרת לא על הזמן בלבדוכן]...[ כן מלת עד , (ומעלה, והלאה, עד אנה, כה, ֵהנה

נראה לי שהכוונה בו על השמים הנזכרים ( 'ג:ט"פתהלים )עולם חסד יבנה וכן ]...[ מוגבלכלומר על גובה בלתי , על המקום

תחלה הונח על הזמן הנעלם כי , הבריאהועל הדרך הזה נראה לי שהושאל אחר כך שם עולם להורות על כלל . בסוף הפסוק

.והוא כלל המציאות, ואחר כך הושאל על המקום בלתי מוגבל, לשעבר או להבא, ובלתי מוגבל

ובו  ]...[ הראשון נברא בראש השנהדאדם: הכי פירושו–" היום הרת עולם"ביאורו של :'ו:ב"תקצערוך השולחן אורח חיים 

,  "היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים"ולכן , ונדון בו ביום]...[ וחטא .שהאדם הוא תכלית הבריאה, נגמר הריונו של עולם

,  כשם שעמדת לפני בדין ביום זה, אתה סימן לבניך: אמר הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון(: כגפרשה )בפסיקתא כדאיתא
כמו כן בניך יעמדו לפני  –שהוא אלף שנים , והאריך לו עד יומו של הקדוש ברוך הוא, שלא מת באותו יום–ויצאת בדימוס 

.  בדין ביום זה

'א:ב"תקצשלמה אורח חיים חכמת 
סוף מעשה במחשבה  ל"קיידהנהאך נראה הכוונה . בניסן נברא העולםל"קיידהרי ' התוסגוף המאמר היום הרת עולם שכבר הרגישו בשנביןל"יאחר שתקעו דוקא' ב הנה מה שנהגו לו"נ. 'וכוכל פעם אחר שתקעו היום הרת עולם וארשת ואפילו בשבת ' ונהגו לו( ה"בהגשם )

תשובה לא  דמהנייום זה דלולאכאילו עתה נברא דנחשבוהנה זמן המוכן לתשובה הוא תשרי ולכך אמר היום הרת עולם . ו לא היה מועיל תשובה רק מחמת שקדם מחשבת התשובה לכך נברא העולם"אם חלהבראותתחלה והנה תשובה קדמה לבריאת עולם והיינו דלא היה כדאי 

אם י"ורא "פליגי רדבזהוהנה יש לומר . מהני לכך אמר מעתה היום הרת עולםדתשובהל ולכך כיון שתקעו בשופר המרמז "ם ז"ש הרמב"הוא מרמז על תשובה כמדהשופרכיון להשופרה ביום הזה לכך בראו ולכך נחשב כאילו היום נברא ולכך שייך זה "היה נברא רק שצפה הקב

כתבו  דזהוהנה ניסן מורה על צדיק גמור . ת עדיף או צדיק גמור עדיף"בפרק חלק אם בעדפליגיופליגי במה אך פליגי מה הוי עיקר הבריאה. בתפלה היום הרת עולםש"מ[כ(]ב)מודים על גוף זמן בריאתו דהםאך נראה . ד שיפלגו במציאות"סדהיאךבניסן נברא העולם או בתשרי 

בשביל ניסן  ' בניסן נברא העולש"וזעבור ניסן ' הבריא' תכליוהויגמור עדיף דצדיקל"סד בניסן נברא העולם "ולכך מ. כל גבה לב והנה ניסן מורה על צדיק גמור שהרי לא היה חמץ מעולם ותשרי מורה על בעל תשובה' מורה על צדיק וחמץ מורה על רשע תועבת דדמצההמפורשים 

ט בחיבורי קהלת יעקב בדרוש לפרשת חודש  "נברא העולם רק במחשבה ולא נברא עד ניסן ועיין בדרושים שלי משנת תרדבתשריה "בר' התוסהביא דברי א"במגועיין ק"ודוש "וא'ופליגי מה הוי תכלית הבריאבשביל תשרי נברא העולםש"וזבתשרי והויעדיף ת"דבעא "נברא וח

:בזה להיפוך ודוקש"מש "עא"כרהוי דזהדקאמרס"השמעשיך דחוק לפירושם גם זה סותר דברי תחלתשם כתבתי להיפוך כי זה ב"בח

:7דוגמא 
להרחבה



ח-ז, קמותהלים 

ט ֹעֶשה  ְשפָׁ יםמִּ ֲעשּוקִּ ֹנֵתן ֶלֶחם  , לָׁ

ים ְרֵעבִּ ֹפֵקַח  י"י. ַמִתיר ֲאסוִריםי"י, לָׁ

ים ְורִּ יםֹזֵקף י"י, עִּ ֹאֵהב י"י, ְכפּופִּ

ים יקִּ . ַצדִּ

בכל דור ודור  –מתיר אסורים ' הק"רד

.ממאסר גלותםלישראל וכן עשה 

:8דוגמא 

?מה מברכים-שחרור אסיר מבית האסורים 

?"ברוך מתיר אסורים"לו לברך היש ]...[ כאשר פולארד ישתחרר סוף סוף מבית הסוהר : ש
שהיה , ברכת מתיר אסורים אינה מוסבת על שחרור אדם ממקום סגור אלא על שחרור הגוף ויישורו לאחר שינה. א: ת

ולכן גם היושב בבית סוהר כאשר קם ומתיישר משנתו חייב לברך  , אסור בזמן השינה ללא אפשרות של תנועה עצמית

אינו מברך ברכת מתיר , ם"כגון תינוק לפי דעת הרמב, רק מי שאין לו אפשרות להתיישר לאחר שינה. ב. ברכה זו

אבל לדעת הגאונים גם במקרה זה חייב לברך שאר הברכות יחד כי אינו מברך על עצמו אלא . אסורים ולא זוקף כפופים

(.86' פסקי הלכות צבא עמ. לי ושאל אם יש לברך מתיר אסורים"גורן לחייל שהשתחרר מכלא צבאי צהר"הגוכן השיב )על סדר העולם כולו 

בבלי  

ב, ברכות ס

פתח עיניה  כי 

כאשר פותח  ]

לימא[ עיניו

... ברוך[: "יאמר]

".  עוריםפוקח 

תריץ ויתיב  כי 

כאשר מתיישר  ]

לימא[ ויושב

... ברוך[: "יאמר]

".  מתיר אסורים

נב סעיף חסימן ערוך השולחן אורח חיים 

והתפלל עם  דזמרהבא באמצע פסוקי אם ...

ועדיין לא בירך ברכת  , הציבור כמו שנתבאר
.יאמר כל ברכות השחר אחר התפילה–השחר 

אחרי  " בינהלשכויהנותן "דעתי לא יברך לעניות ]...[ 

"  מתיר אסורים"ברכת וגם ". יוצר המאורות"שבירך 

מכלכל  "הא הזכירו ב, לא ידעתי איך יברך

.  ולכן יזהר שלא לבוא לידי כך.וצריך עיון, "חיים

,  ברכות להקלדספקנראה לי , ואם בא לידי כך

.ולא יאמר אותן ברכות שחשבנו אחר התפילה

להרחבה

http://shlomo-aviner.net/index.php?title=%D7%A9%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A8_%D7%90%D7%A1%D7%99%D7%A8_%D7%9E%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_-_%D7%9E%D7%94_%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D?_(%D7%9E%D7%90%D7%9E%D7%A8)


:(לח,מצוהנרפרק,תמידמסכת)ה"השל

...'אשתחילתהתיבהכל...שמעבקריאתביניהםלהפסיקשצריךהמלות"

...בתפלהשנמצאמקוםכלאלא,אמרובלבדשמעקריאתבמלותולא

'',המאת'בהללכשיאמרוכן

שלא'אבאותקצתלהאריךצריך--''המאתברכהונשא'המזוןבברכתאו
.וחסחלילה',האיבליע

א'    ה:ד"כתהלים  ש  ה יִּ כ  ת ְבר  א  .ִיְשעֹוֵמֱאֹלֵהיּוְצָדָקה י"ימ 

ת ג    "כ, ח"תהלים קי א  .ְבֵעיֵנינּוִנְפָלאתָהְיָתה זֹאת ִהיא י"ימ 

לֹוםַבָמרֹום ְשֶמֶרת שָׁ ֵלינּו ְזכּות ֶשְתֵהא ְלמִּ .  ְיַלְמדּו ֲעֵליֶהם ְועָׁ

תְבָרָכה ְוִנְָׂא  אֵּׁ יוְצָדָקה , ְייָ מֵּׁ ֱאֹלהֵּׁ נומֵּׁ א ֵחן ְוֵשֶכל טֹוב ְבֵעיֵני , ִיְשעֵּׁ ְמצָׁ יםְונִּ ֹלהִּ םא  דָׁ .ְואָׁ

:9דוגמא 
להרחבה



,  וידרנפתלי 

התגבשות  

נוסח התפילה  

במזרח  

כרך  , ובמערב

484' עמ', ב

לֹוםַבָמרֹום ְשֶמֶרת שָׁ ֵלינּו ְזכּות ֶשְתֵהא ְלמִּ .  ְיַלְמדּו ֲעֵליֶהם ְועָׁ

תְבָרָכה ְוִנְָׂא  אֵּׁ יוְצָדָקה , ְייָ מֵּׁ ֱאֹלהֵּׁ נומֵּׁ ,  ִיְשעֵּׁ

א  ְמצָׁ יםֵחן ְוֵשֶכל טֹוב ְבֵעיֵני ְונִּ ֹלהִּ םא  דָׁ .ְואָׁ

:9דוגמא 
להרחבה



ֲחִמיםָאב  ...  ָהרַּ
ינ ינּו]ְוִיְנֹקם  ינּו ְלע  ם ֲעָבדָ [ ְבי מ  ת דַּ ָשפּוְךיוִנְקמַּ .הַּ
ר ּוְבִכְתֵבי  ֹקֶדש ֶנֱאמַּ (: 'י, ט"ע, תהלים)הַּ
ה  מ  םיֹאְמרּו ל  גֹויִּ י ה הַּ יֶהםאַּ ,  ֱאֹלה 

ע  דַּ ּו  ם יִּ גֹויִּ ינ ינּובַּ פּוְךְלע  ּׁש  ֶדיָך הַּ ם ֲעב  ת דַּ ְקמַּ :נִּ

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=42897&st=&pgnum=263

ְלֵכנּו   ָאִבינּו מַּ

ינ ינּו)ְנקֹום  (  ְלע 

ֶדיָך  ם ֲעב  ת דַּ ְקמַּ נִּ

פּוְך ּׁש  .הַּ

:10דוגמא 
להרחבה

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=42897&st=&pgnum=263


:11דוגמא 

פרק פד פסוק התהלים 

ְשֵרי  יֶתָך  אַּ י ב  יֹוְשב 

העֹוד  ְללּוָך ֶסל  :  ְיהַּ

אשרי( ה)ה "תהלים פרק פד פסוק ה דק"רד

. אשרי יושבי ביתך(ה)

שהיו יושבים בביתך אז כשבית  הכהנים

. אשריהם, המקדש קיים

שהיו מתבודדים  החכמים והחסידים הם גם 

.  אשריהם, שם

הבית בבניןאשרי שיזכו ויראו , פירושואו 

.ויהיו יושבי ביתך

כל ימי  , פירוש לעולם, יהללוך סלהעוד 

, חייהם

: עוד כל ימי הארץ(: כב, בראשית ח)וכן 

ה דֹושַאתָׁ ְמָךקָׁ דֹושְושִּ ּוָךְבׇכל־יֹוםוְקדֹוִשיםקָׁ הְיַהְללָֽ לָׁ .ֶסָֽ

להרחבה

אתה קדוש[ מז]סידור התפילה לרוקח פירושי 

שנקראו  ישראלוקדושים בכל יום יהללוך סלה 

,  6וגוי קדוש5קדושים תהיו , קדושים

ואשמע אחרי  8'שנקראו קדושים שנמלאכים7וגם ]

.9ובמאמר קדישין, [קדוש

או  , האם זהו שיבוץ שונה הוראה✓

להסיק מהמקור  שמא ניתן 

?"קדושים"המקראי מה פירוש 



:11דוגמא 

טלש"ר–1ישראל רנת

ים  מלאכי –ּוְקדֹושִּ

בני אדם  ואולי)הקודש 

(.המקדשים את עצמם

י קטן"ר–2ישראל רנת

ים  מלאכי –ּוְקדֹושִּ

וגם ישראל  )הקודש 

(.המקדשים את שמך

להרחבה
שמונה עשרהאבודרהםספר 

.  קדושים תהיו( ב, ויקרא יט)אלו ישראל שנאמר -בכל יום יהללוך סלה וקדושים 

:ה, רבינו בחיי דברים לד

לקדושים ( "ג, טזתהלים : )וכן מצינו שהאדם אינו נקרא קדוש עד שמת וזהו שכתוב...

אין  ( טז: )שכן אמרו במדרש תהלים, על האבות שמתודרשוהול "ורז, "אשר בארץ המה

ז ואין  "לפי שיצר הרע מצר לאדם בעוה, בארץשינתנוה קורא לצדיקים קדושים עד "הקב

, ואפילו אבות העולם לא נקראו קדושים עד שניתנו בארץ, ה מאמין בו עד שמת"הקב

ונשמת הצדיקים היא  , וקדושים בכל יום יהללוך סלה: ומזה תקנו בתפלה. עד כאן

".כל הנשמה תהלל יה( "ו, קנתהלים : )כענין, המהללת

אברבנאל ישעיהו פרק ו

לפי שהמשורר אמר  , במהלל המיוחד לשרפים' והנה התירו לישראל שיקדשו את ה

בתהלותתאותומזה למדו שהקדושה , ישראלתהלותואתה קדוש יושב ( ד, כבתהלים )

אתה קדוש  ( בתפלת העמידה)ומפני זה תקנו לומר אחרי הקדושה רבה , שיעשו ישראל

רוצה לומר אתה הוא הקדוש האמתי וכן  , ושמך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה

והוא על דרך , כי מפני היותם קדושים יקדשו אותך, שמך בפי השרפים וגם כן בפי עמך

: 'והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני ה( מד, ויקרא יא)אומרו 



של תורה ותפילה
"  תפילת בית המדרש"ובתוך מסגרת של , לאחר ברכות התורה, לימוד תורה שבכתב או שבעל פה1.

(בתוך מסגרת של ברכות)ך בציבור "קריאת תנ2.

(בתוך מסגרת של ברכות)קריאת פרקי הלל 3.

(בתוך מסגרת של ברכות)פרשיות שמע ' ג4.

ך בתור תפילה  "אמירת תפילה מן התנ5.

ך בתור תפילה "אמירת לקט פסוקי תנ6.

ך"ברכה שעיקרה טקסט שלם מהתנ7.

לאחר פתיחכצורתו ים/פסוקשילוב 8.

פתיחפסוק כצורתו ללא שילוב 9.

"התאמה"שילוב פסוק עם 10.

שיבוץ רצף מילים11.

רמזי פסוקים12.

: המקראביטוי בהשראת לשונות מן •

אפילו מילה בודדת•

ובמיוחד מילים שאינן  )שיבוץ מילים מקראיות •

שנעלמו מלשון חכמים ( שגורות במקרא



,  אשר-משה בר
מטבע שטבעו  
חכמים בברכה  

https://pasuk.dicta.org.il/

https://pasuk.dicta.org.il/


:סיכום

המשפיעיםהגורמים•

ותפילהתורהשלהשילוביםסוגי•

השיבוץבמהלךוהשינוייםהשיבוציםסוגי•

בקריאהשינויים•

בפרשנותשינויים•

!תודה על ההקשבה
אוריאל פרנק 

franklashon@gmail.com
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