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  ארחות הלכה'  מפעל' על ידינערך 
   לאור משנת רבינו מאור הגולה כמוהר"ר דוד משרקי (מזרחי) זיע"א

  דברים אחדים
  

  'לדוד מזמור'אמירת 
(שער האר"י ז"ל, כמובא בפרי עץ חיים  רבינו , מקורה בדבריתפלה על הפרנסה בלילי ראש השנה ויום הכיפורים יסוד

בליל ר"ה ויה"כ : עם כונת השמות, כמו שכתב שם וז"ל 'לדוד מזמור'ועיקר סגולת הפרנסה היא באמירת  תפלות ר"ה פ"ז),
' ותכוין באמרך ליהוה נקודו ל' בפתח, י 'לדוד מזמור לה' הארץ ומלואה'קודם קדיש בתרא תקרא פעם אחת מזמור 

, ולא יחסרו כל מזונותיו כל השנה, ]ַלְיֶהְוהָ [ר"ל  נ"א י' בשוא ה' בסגול, ,]ַלְיָהְוהָ [ר"ל  בקמץ, ו' בשוא ה' בקמץ בשוא ה'
  ואם הוא בבית יאמר אותו אחר קריאת התרנגול בלילות הנ"ל, וזה נקרא שם הפרנסה, עכ"ל הטהור. 

  
 קודם השנה ראש ליל לומר החברים עם הרב מנהג כי ענושמ זאת ועודכתב וז"ל:  (אלול פ"ו)הקדוש 'חמדת ימים'  ובספר
 שיכוין צריך אכן. השנה כל מזונותיו יחסרו שלא כדי ומסוגל, ומלואה הארץ' לה מזמור לדוד ד"כ מזמור בתרא קדיש

ריא ה שעולה ניקודו שם אדנות עם הכולל דהיינו ס"ו, ועם אותיות ההוי"ה עצמה גימטוֶ הֶ יְ  כזה שבו ה"הוי שמות בניקוד
 ה"ההוי ועם' ס עולה שניקודוה וֹ הֶ בניקוד זה יְ  ואני שמעתי. 'פותח את ידיך'פא"י, שהוא שם פרנסה היוצא מראשי תיבות 

  . ע"כ.'א למקום עולה והכל ,הפרנסה משם אשר האלהים הוא' ה בסוד אלהים גימטריא עולה
  ו.צ"ע מקורו ניקד כל שם בניקוד שונה, ם תרנ"ד)-(י 'עץ חיים'ובתכלאל 

  
  (התפלה הקצרה) 'יהי רצון'ה תפלת

בעבודת הקודש , וומשם הובא גם בסידור הרש"ש (אלול פ"ו), 'חמדת ימים'היהי רצון הקצר נתקנה על ידי הרב  אמירת
צובירי  וסףיר הר"וכפי שהעלה כמ 'אלאוסטא'ביהכנ"ס ב ו, וכן נהגנתפשט מקדם בתימןועוד, ונוסח זה להרב חיד"א, 

  [וכ"נ לאומרה בהרבה קהילות ישראל]. .ת הגדולהבסידור כנסזצ"ל 
. ה מקהילות תימןבמאוחר יותר יש שהחליפו לומר את התפלה הארוכה במקום הקצרה, וכן נתפשט המנהג בהרב

   ם תשכ"ב. -בדפוס יהקצרה תפלה זו עץ חיים הופיעה תכלאל וב
  

  'יהא רעוא' – התפלה על הפרנסה הארוכה
(פירוש על ס' תהילים לרבי נסים אברהם אשכנזי  'נאה להודות'ברה, ומצאנוהו לראשונה בספר זו לע"ע לא נודע מי מח תפלה

בליל ראש השנה ובליל יום ' , וקודם לה כתב בזה"ל:מאזמיר ונלב"ע בשנת תר"כ, ונד' בליוורנו בשנת תרכ"ה, קפ"ו ע"ב)
הובא  ואחריועכ"ל.  שלא יחסרו מזונותיו'הויות ומובטח הכיפורים קודם קדיש בתרא אומר מזמור זה בכוונה בניקוד ה

  בעוד כמה ספרי תפלות ובקשות.
  

כיפור,  בסוף ערבית של ס"ד ב') ם,-יתרנ"ג נוסח ספרד  (מחזור כיפור הראשון שהביאה הוא ככל הנראה 'חקת עולם' והמחזור
הכוונה  תפילה זו, [ויתכן אחריה, הביא מיםיתפילה הקצרה של החמדת את ה 'לדוד מזמור'אחר  וזאת בנוסף למה שהביא

וכמנהג חלק  ,הארוכה בל' יחיד עיי"ש וכמשמע מכך שהובאה התפלה ידים,יחוהארוכה ב ,ציבורשהקצרה נאמרת ב
על ידי בעיקר , ו)ם תרנ"ד- י( 'עץ חיים'בתכלאל  וכן הובא .ר לאברהםואחר כך נדפסה גם בזכו]. מקהילות ספרד כיום
  גלילות תימן.סידורים אלו הופץ ב

  
מלוקטת מכמה תפלות על הפרנסה שקדמוה ובהם התפלה שתיקן בעל חמדת ימים, התפלה שתיקן רבי הארוכה זו  תפלה

הלכה' לאור  רחות'אמפעל 'התפלה על הפרנסה' שי"ל ע"י  שלמה אלקבץ לכל השנה, ועוד, והרחבנו בזה בקונטרס
ענין התפלות על הפרנסה ארכנו בעזה"י ב, ושם הזיע"א(מזרחי) משנת רבינו מאור הגולה כמוהר"ר דוד משרקי 

 וכאן בא הפירוש המפורט על תפלה זו אף הוא ראה אור בקונטרס הנ"ל,וסדר השתלשלותם, תיהם וטעמיהם ומקור
   .הושמטו הערות שאינם מתאימות למסגרת זובשינויים והוספות רבות, ו

  

  י"ג מדות שלרחמיםביאור 



 באופן ,ביאור קצר ונמרץגם  י"ג מדות והחיוב לאומרם בכוונה, ערכנו בס"דאמירת  כיון שהזהירו רבותינו על חשיבות
וכן  מקורות.שצוין ב ורובו ככולו מלשונותיהם של רבותינו המפרשים כפי ,שיוכל המתפלל לכוין בו בשעת אמירתו

  . באופן מנין הי"ג מדות חולקיםהבאנו את דעות ה

  .'כנסת הגדולה השלם' והמנופה בי"ג נפה המפוארהוצאתו של הסדור מחדש לרגל נערך  ל זהכ

  ביקרא דאורייתא

        מפעל ארחות הלכה

  

  בכוונת השמות בניקודם  אבלילי ר"ה ויוהכ"פ אומרים מזמור זה
  שלא יחסרו מזונותיו כל השנה לו ח ומובט

ֵבי  )בַלְיָהְוהָ  ויכוין( ְיהָֹוהִמזמֹור לַ  ְלָדִוד ֵבל ְויֹׁשְ ָהָאֶרץ ּומלֹוָאּה ּתֵ

ים ְיָסָדּה ְוַעל ְנָהרֹות ְיכֹוְנֶנָה: ּה:בָ  י הּוא ַעל ַיּמִ ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר  ּכִ
מקֹום ָקדׁשֹו: )ְיָהְוהָ  ויכוין( ְיהָֹוה ִים ּוַבר ֵלָבב  ּוִמי ָיקּום ּבִ ְנִקי ַכּפַ

ע ְלִמרָמה: י ְולֹא ִנׁשּבַ וא ַנפׁשִ ָ א ַלׁשּ ר לֹא ָנׂשָ א ְבָרָכה  ֲאׁשֶ ָ ִיׂשּ
יו  ּוצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי ִיׁשעֹו: )ְיָהְוהָ  ויכוין( ְיהָֹוהֵמֵאת  ֶזה ּדֹור ּדְֹרׁשָ

י ָפֶניָך ַיֲעקֹב ֶסָלה: תֵחי  ְמַבקׁשֵ אּו ּפִ ׂשְ יֶכם ְוִהּנָ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ׂשְ
בֹוד: בֹוד  עֹוָלם ְוָיבֹוא ֶמֶלְך ַהּכָ  )ְיָהְוהָ  ויכוין( ְיהָֹוהִמי ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ

ּבֹור ִמלָחָמה: )ְיָהְוהָ  ויכוין( ָוהְיהִֹעזּּוז ְוִגּבֹור  יֶכם  ּגִ ָעִרים ָראׁשֵ אּו ׁשְ ׂשְ
בֹוד: תֵחי עֹוָלם ְוָיֹבא ֶמֶלְך ַהּכָ בֹוד ּוׂשאּו ּפִ  ִמי הּוא ֶזה ֶמֶלְך ַהּכָ

בֹוד ֶסָלה:  )ְיָהְוהָ  ויכוין( ְיהָֹוה   ְצָבאֹות הּוא ֶמֶלְך ַהּכָ

  
  גהפרנסה הקצרה ה עלנוסח תפיל

                                                             
הסידורים ל הספרים ווסגולה זו שלא יחסרו מזונותיו כל השנה, הוא בתנאי כוונת השמות, וכמש"כ בכ .ד"תהילים כ א

   .וכמובא לעיל בהקדמהאו תפילה זו, שהבי
     .ועוד אופני כוונות בזה עי' בהקדמה, וכן מש"כ בקונטרס בהרחבה ,רח"ו בפע"ח"כ מהכ ב
ויש כמה שינו"ס שפירטנו  .הקדמהכמש"כ בו, יותר קדומההוהיא  .והרש"ש והחיד"א 'חמדת ימיםרב 'העל ידי קנה שתו ג

וונות השמות כפי שהובאו וכנוסחא שהביא כמוהר"ר יוסף צוביירי זצ"ל כן העלינו כאן, בתוספת כבקונטרס יעו"ש, 
  במקורות תפלה זו.

 



  

ֵהינּו )יְַהָוה ויכוין( יְהָֹוה ִמְּלָפנֶי ָרצֹון יְִהי ֵהי ֱא , ֲאבֹוֵתינּו ֵוא
 ְקֻדַּׁשת ּולַמַען ְלַמֲענָ ֲעֵׂשה ,ְוַהּנֹוָרא ַהִּגּבֹור ַהָּגדֹול ָהֵאל

 ּוקדּוַׁשת ,ּבֹו ַהִּנזָּכִרים ַהְּקדֹוִׁשים ְוַהֵּׁשמֹות ,ַהּזֶה ַהִּמזמֹור
 ְוסֹודֹוָתיו ּורָמזָיו ּוטָעָמיו ּיֹוָתיוְואֹותִ  ְוֵתיבֹוָתיו ָּפסּוָקיו

 ִדיָקִרנֹוָסא ויכוין( ְוַהָּקדֹוׁש ַהָּגדֹול ַהֵּׁשם ּולַמַען .ִמֶּמּנּו ַהּיֹוְצִאים
, ָדי ְּבִלי ַעד ְּבָרָכה ָלֶכם ַוֲהִריקִֹתי ִמָּפסּוק ַהּיֹוֵצאך) "גי' חת שהוא

ֽ  ּוִמָּפסּוק  ֶשִּתכְּתֵבינּו, )יְַהָוה ויכוין( ה יְהֹוָ  ָּפֶני אֹור ָעֵלינּו ָסהְנ
 ָלנּו ,ְוָׁשנָה ָׁשָנה ְוָכל זֹו ָׁשָנה ,טֹוָבה ְוַכלָּכָלה ַּפרנָָסה ְּבֵסֶפר
א ,ּובֵריַוח ְּבִמּלּוי ,ָבֵּתינּו ְּבנֵי ּולָכל א ,ְבִאּסּור ְו  ְבָעָמל ְו
 יֶׁשּנּוַכלְּכדֵ  .ָוֶבַטח ּובַהׁשֵקט ּובַׁשלָוה ְּבַנַחת ִאם ִּכי, ָוטַֹרח

 .ִטרָדה ׁשּום ְּבִלי ּובַטהָרה ִּבקֻדָּׁשה ַהּקֹוֶדׁש ֲעבֹוַדת ַלֲעבֹוד
א ַּפרנָָסה  ַּתצִריֵכנּו ְוַאל ,ּוכִלָּמה ּבּוָׁשה ׁשּום ָבּה יִהיֶה ֶׁש

 .ְוַהְּקדֹוָׁשה ַהְּפתּוָחה ִמּיְָד ִאם ִּכי, ָוָדם ָּבָׂשר ַמְּתנֹות ִליֵדי
 ,ְוָעסֵקנּו יֵָדינּו ּוַמֲעֵׂשה ִליּמּוֵדנּו ְּבָכל רִויֵחנּוְוהַ  ְוַהצִליֵחנּו

 ֶלֶחם ְונִׂשַּבע )יְַהָוה ויכוין( יְהָֹוה  ִּברַּכת ְמֵלִאים ָּבֵּתינּו ְויִהיּו
  . ָרצֹון יְִהי ֵּכן ָאֵמן, טֹוִבים ְונִהיֶה

  
ש "רח :ויכוין( ,ּפֹוֶדה יָָׁשר ַמִּציל ּתֹוֵמ ׁשֹוֵמר ַחּנּון ַרחּום :וי"נ להוסיף

 ָּכל ְּתִפַּלת ׁשֹוֵמעַ  ַאָּתה ִּכי ,ְּתִפָּלֵתינּו ְׁשַמע] ּו ָעֵלינּו ַרֵחם[ ף)"תמי
   .אוכ"ף ארארית"א כוז"ו אזבוג"ה): ויכוין( ,ְּתִפָּלה ׁשֹוֵמעַ  ָּברּו ,ֶּפה

  



  

  

  

  

  נוסח תפילה על הפרנסה הארוכה

יָקא ֳקָדם ִמן ַרֲעָוא ְיֵהא ה .ַעּתִ ן ָהֱאלִֹהים ְיהָֹוה אהוּ  ַאּתָ ָּ ל ּומַפרֵנס ַהז ַרֲחֶמיָך  דוּמַכלּכֵ  ּבְ

ים רּוִאים ְלָכל ָהַרּבִ רֵני ַהּבְ יֵצי ְוַעד ֵראִמים ִמּקַ ים ּבֵ תוּב .ִכּנִ ּכָ ִיזּכֹר  ,ֶטֶרף ָנַתן ִליֵרָאיו ,ּכַ

ִריתוֹ  יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון ,ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך  :ְלעֹוָלם ּבְ בשם פא"י חת"ך היוצא מר"ת וס"ת ויכוין ( :וַּמׂשּבִ

   .)הידיךשל פותח את 

ָפֶניָך  ָרצֹון ְיִהי  ַרֲחֶמיָך  וןְלַמעַ  .ְוִיהיֶה ְוהֶֹוה ָהָיה ֶמֶלְך  ,ֲאבֹוֵתינוּ  ֵואלֵֹהי ֱאלֵֹהינוּ  ְיהָֹוה ִמּלְ

ים דֹוִלים ָהַרּבִ ה ּתֹוָרְתָך  ּולַמַען ,ְוַהּגְ דֹוׁשָ הֹוָרה ַהּקְ ים ֵתינוּ ֲאבוֹ  ּולַמַען .זְוַהּטְ דֹוׁשִ  חַהּקְ

                                                             
ל. ד ן ּומַפרֵנס ּומַכלּכֵ ָּ  חילוק הלשון בין זן ומפרנס מבואר ברש"י כתובות (מ"ח א') שזן הוא על מזונות, ומפרנס הוא ַהז

ן על בגדים, וכן מבואר בגמ' כתובות (נ' ב'), וכתב הרוקח בפירוש לנשמת שפרנסה וכלכלה כולל כל צרכי האדם כגו
  בגדים ושאר צרכים, וכ"כ במחז"ו (סי' קס"א) שפרנסה וכלכלה כולל כל דבר מחסור כגון לצאת ולבוא עיי"ש.

 כ"כ בנאה להודות וע"ח ועוד. ויכוין וכו'. ה
 'למען' לכמה חלוקות א. מידת הרחמים, ובה פתח מתחילה מחמת שכבר -חילק את בקשות ה ְלַמַען וכו' ּולַמַען וכו'. ו

ה הוה ויהיה שהוא שם הרחמים. ב. התורה הקדושה. ג. האבות הק' יסוד האומה, וכמו שתיקנו אנשי כנה"ג הזכיר הי
בתפלת י"ח. ד. שאר צדיקי עולם. ה. השם הק' הממונה על הפרנסה, ומה שהזכיר השם  הקדוש בסוף ולא בתחלה, הוא 

  משום שהסמיכו לבקשה. 
הֹוָרה. ז  אמרם (ברכות כ"ב א') אין ד"ת מקבלים טומאה שנא' הלא כה דברי כאששהתורה היא עיקר הטהרה כמ ְוַהּטְ

 וכו'.
ים. ח דֹוׁשִ  , יתכן משום שקדושה למעלה מטהרה, כמו ששנינו בברייתא דרבי פנחס בןְוַהְּטהֹוִריםולא הוסיף  ֲאבֹוֵתינּו ַהּקְ

וק והיה האיש אשר יבחר ה' הוא יאיר (ע"ז כ' ב') טהרה מביאה לידי קדושה, ועי' זוה"ק ריש פרשת קורח על הפס
 הקדוש, שכהן בחינת קדוש, ולוי בחינת טהור, ובמגלה עמוקות שם.



ה ּולַמַען .טְוִיׂשָרֵאל ִיצָחק ַאבָרָהם בִעים ,ּוִפיְנָחס ,ּוׁשלֹֹמה ְוָדִוד, ְוַאֲהרֹן ֹמׁשֶ , ְזֵקִנים ְוׁשִ

ן ּובָנָיהוּ , יָהָרָמִתי ּוׁשמוֵּאל י ,ָסָבא ַהמנֹוָנא ְוָרב .ְיהֹוָיָדע ּבֶ ן ִפיְנָחס ְוִרּבִ  ְוָהֱאָלִהי, ָיִאיר ּבֶ

                                                             
 ֲעָבֶדי ֲאֶׁשר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְׂשָרֵאלְזֹכר כלשון הפסוק (שמות ל"ב י"ג) שהתפלל משה בחטא העגל:  ְוִיׂשָרֵאל. ט

ואמנם בדומה לזה כתוב בדברים (ט' כ"ז) זכור לאברהם ליצחק ול'יעקב', ולא נאמר , ְוָנֲחלּו ְלֹעָלםוגו' ִנְׁשַּבְעָּת ָלֶהם 
ול'ישראל', וכן בכמה תפלות מזכירים שם 'יעקב' כמו בתפלת י"ח, מכל מקום מצינו באליהו (מלכים א' י"ח ל"ו) בהר 

כך, כגון קודם פ' העקידה,  הכרמל שנתפלל כך, ועי' דברי הימים (א' כ"ט י"ח), וכבר בכמה תפילות נתקבל כבר לומר
 ועוד. 

ָרה ֲהרּוֵגי ַמלכּות. י ה ְוַאֲהרֹן, וכו' ַוֲעׂשָ  שמות בפרטות,הלהביא מלבד האבות הק' כל אלו מה האריך ל יש להבין ֹמׁשֶ

עד היכן  נפרש בס"דו ,ובפרט שממילא מסיים וכל התנאים וכו' בדוקא אלו ולא צדיקים אחריםמזכיר ועוד צ"ב למה 
   .מגעת נושידי

ה. מלבד מה ששקול כנגד כל ישראל והוא שורש נשמות ישראל, יש להזכירו משום שבעבורו ירד המן לישראל כמו  ֹמׁשֶ

   .עיי"ש ' א')ט(תענית שאמרו בגמרא 

 הנה מבואר בגמרא תענית שם שאף אהרן ומרים נקראו בשם 'פרנסים', ופרנס הוא מי שמוטל עליו פרנסת ְוַאֲהרֹן.

גבי מרים ניחא משום שהיה הבאר בזכותה, אך מה שנקרא אהרן פרנס משום ענני כבוד, ולכאו' אינו ענין  הצבור, ואמנם
משום המובא במדרש שיר השירים שבגדיהם של ישראל נתקיימו על ידי ענני כבוד, וא"כ ניחא אף שפירשו ויש לפרנסה, 

זה שכלכל את ישראל בעת יציאת מצרים עד ירידת  לעניננו, ועוד י"ל לפמש"כ הנצי"ב בהעמק דבר (שמות ו' כ"ח) שהוא
המן, ועוד י"ל משום שאהרן מקריב קרבנות והם מביאים פרנסה לעולם כמבואר כתובות (ז' א') שנקרא מזבח על שם 

   שהוא מזין.
  

(ע"ב ב') כמבואר ממה שאמרו ביומא והמלכות הוא ג"כ ענין מזונות  ,שהם עיקר מלכות בית דוד "פיל ְוָדִוד ּוׁשלֹֹמה.

והשלחן מרמז על שפע , ונטלו דוד זכה - שלחן של. שלחן ושל ארון ושל מזבח של; הן זירים שלשה: יוחנן רבי אמר
ן מצינו אצל דוד שהיתה וכ הפרנסה כמו שאמרו בבבא בתרא (כ"ה ב') הרוצה להעשיר יצפין, וסימניך שלחן בצפון,

 חכמי נכנסו השחר עמוד שעלה כיון א') ז"ט(וסנהדרין  ' ב')ג(בברכות  פרנסת ישראל מוטלת עליו כמו שאמרו ז"ל
, וכו' וכן מובא במדרש רבה בראשית פרשה ע"ד א' פרנסה צריכין ישראל עמך, המלך אדונינו: לו אמרו, אצלו ישראל

ֹמה ַהֶּמֶל ַוְיִהי וכן בשלמה נאמר (מלכים א' פרק ד' פסוקים א' ז' כ') .דוד על ידי שהוא מפרנס את ישראל וכו' יעו"ש  ְׁש
ֹמה:  ִיְׂשָרֵאל ָּכל ַעל ֶמֶל  ָהֶאָחד ַעל ִיְהֶיה ַּבָּׁשָנה ֹחֶדׁש ֵּביתוֹ  ְוֶאת ַהֶּמֶל ֶאת ְוִכְלְּכלּו ִיְׂשָרֵאל ָּכל ַעל ִנָּצִבים ָעָׂשר ְׁשֵנים ְוִלְׁש

את יוסף הצדיק  זכירלא ה יש להעיר למה[ו :ּוְׂשֵמִחים ְוֹׁשִתים ֹאְכִלים ֹרבלָ  ַהָּים ַעל ֲאֶׁשר ַּכחֹול ַרִּבים ְוִיְׂשָרֵאל ְיהּוָדה: ְלִכְלֵּכל
   וצ"ע]. , ותיקן להזכירו בפסוקים שבסוף התפילה,שהיה גם מלך וגם כלכל כל העולם

  

יש לפרש משום שהמזבח מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמים כמובא במדרש תנחומא פ' יתרו, כך פנחס  ּוִפיְנָחס.

שלום בין ישראל לאביהם שבשמים בקנאתו קנאת ה', ועל כן זכה לברית שלום ולכהונה, ולמ"ד פנחס זה אליהו  הטיל
במדרש (בתי מדרשות ח"א ליקוטים ממדרש שוחר טוב מכת"י  עודנו מקריב קרבן תמיד בכל יום בזמן הגלות כמובא

 לנו היה לא הוא שאלולי ולברכה לטובה זכור ואליה הוא פנחס הוא לקיש בן שמעון' ר בשם פנחס' ר מרמזמור ס"ג) א
 ,ישראל על לכפר יום בכל תמידין שני מקריב הוא המקדש בית שחרב משעה רבותינו שאמרו הוא הרשעה באדום חיים

, ומזבח )ג"ס' ג חלק חי כל אם מאמר( מאמרות עשרה, והובא מדרש זה בספר ויום יום כל מעשה בעורותיהן וכותב
  קרבן התמיד בפרט, הם מושכים שפע של מזון לישראל, כמובא לעיל אצל אהרון. והקרבנות בכלל, ו

  

בִעים ְזֵקִנים. שבעים זקנים נתמנו להיות פרנסים על הצבור כמבואר ברש"י במדבר י"א ט"ז, ופרנסי הצבור נקראו כן  ְוׁשִ

 ַמִים ֵעיֹנת ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתים ְוָׁשם ֵאיִלָמה ּוַוָּיֹבא משום שמנוים לפרנסת הצבור כדלעיל, ויש להוסיף מה שכתב רש"י על הפסוק
 , והרמב"ן שם הביאזקנים שבעים כנגד תמרים ושבעים(שמות ט"ו כ"ז) ופירש רש"י  ַהָּמִים ַעל ָׁשם ַוַּיֲחנּו ְּתָמִרים ְוִׁשְבִעים

 שבטי ב"י כנגד מבועין עשרה שתים שם ברא עולמו את ה"הקב שברא מיום, אמר המודעי אלעזר' רדברי המכילתא 
 לשבח בצלם ישבו והזקנים, מבועו על שבט כל עליהם חנו כי זה הכתוב וספר זקנים שבעים כנגד דקלים ושבעים, ישראל



                                                                                                                                                                                                                           
ע"כ. והיינו שבזכות עשרה זקנים ניזונו בתמרים, ומבואר שזכו לפרנסה בזכות  .ציה בארץ כן להם שהכין עליהם האל

  שבעים זקנים. 
  

שמואל נקרא בדברי חז"ל בכמה מקומות (ר"ה כ"ה ב', ספרי ברכה פסקא ט"ז, תנחומא שופטים א')  י.ּוׁשמּוֵאל ָהָרָמִת 

פרנס על ישראל, והיינו משום שעליו מוטלת פרנסת ישראל כדלעיל לענין שבעים זקנים, אך נראה שדקדק להביאו בשם 
אמר אביי ואיתימא רבי יצחק הרוצה להנות יהנה כאלישע ושאינו רוצה  ' ב')י(אמרו בברכות 'שמואל הרמתי' עפ"י מה ש

ותשובתו הרמתה כי שם ביתו ואמר רבי יוחנן שכל מקום שהלך  )שמואל א' ז'(להנות אל יהנה כשמואל הרמתי שנאמר 
  לה כאן.ומכאן נלמד להשליך יהבנו על ה' ולא להצטרך לידי מתנת בשר ודם וכמו שנזכר בהמשך התפשם ביתו עמו, 

  

ן ְיהֹוָיָדע. נראה שהזכירו בייחוד משום שהוזכר הרבה פעמים בזוה"ק וספרי המקובלים מעלתו הגדולה, וכגון  ּובָנָיהּו ּבֶ

, וראה המעשה במהרח"ו ונשמת בניהו נהיר דלעילא דחי כמה, לדריה ונהיר צדיק דהוה המובא בזוה"ק (ח"א קל"ו א')
  פ"ה. בן יהוידע הנזכר בחמדת ימים אלול 

  

נזכר מאותו טעם שהוזכר בניהו בן יהוידע כי אף הוא נזכר פעמים רבות בזוה"ק, והקשר בין נשמתו  ְוָרב ַהמנֹוָנא ָסָבא.

 ראה זוה"ק, ו]בסוד ישרים סי' ב' ד"ה ולךח"ב ועי' שו"ת ר"פ [ ' א'),ו(בהקדמה לנשמת בניהו בן יהוידע עי' בזוה"ק 
   רב המנונא סבא על העולם.א') בגודל השפעות  ח"נ( ותמי אחר

  

ן ָיִאיר. י ִפיְנָחס ּבֶ ב' מבואר  ג"בגמ' שבת ל , [אמנםחמיו של רשב"י בזוה"ק פ' בלק ועוד מקומות מבואר שהוא ְוִרּבִ

בעל תפלה זו הולך בשיטת הזוה"ק ולכן הביא ו שהיה חתנו של רשב"י, ויש שכתבו שהוא ט"ס בגמרא עי' סדר הדורות],
ז"ל: "ד"א ו ,דברים רבה פ"ג מעשים ברפב"י בענין הפרנסה שהציל רבים בעצתובמדרש . ועי' שב"יאת רפב"י קודם לר

האל הנאמן רבנין אמרי מאמונתו של בשר ודם את יודע אמונתו של הקב"ה, מעשה ברבי פנחס בן יאיר שהיה דר בעיר 
אצלו ושכחו אותן והלכו להן והיה רבי  אחת בדרום והלכו אנשים להתפרנס שם והיו בידן שתי סאין של שעורים והפקידו

פנחס בן יאיר זורע אותן בכל שנה ועשה אותן גורן וכונסן אחר שבע שנים הלכו אותן החברים לשם לתבוע אותן ליתן 
להן מיד הכיר אותן ר' פנחס בן יאיר אמר להם בואו וטלו אוצרותיכם הרי מאמונתו של בשר ודם אתה יודע אמונתו של 

עשה בר' פנחס בן יאיר שהלך לעיר אחת והיו העכברים אוכלים בתחומה של אותה העיר באו ובקשו הקב"ה, ושוב מ
הימנו מה עשה רבי פנחס בן יאיר אמר להן למה אין אתם מפרישין מעשרותיכם כראוי מבקשין אתם שנערוב אתכם שאם 

והלכו העכברים ולא נראו עוד, נמצאנו  אתם מפרישין מעשרותיכם כראוי אין עכברים אוכלין עוד אמרו לו אין ערב אותן
' ר על עליו אמרועוד יש לציין דברי הגמ' חולין (ז' ב') למידים דרפב"י היה מחזק ביסוד האמונה ובפרט בענין הפרנסה. 

. ופי' רש"י שלא רצה אביו מסעודת נהנה לא דעתו על שעמד ומיום, שלו שאינה פרוסה על בצע לא מימיו ,יאיר בן פנחס
  משל אחרים, וזה כעין הנזכר בשמואל הרמתי דלעיל.  ליהנות

  

ן יֹוַחאי ַוֲחֵבָריו. מעֹון ּבֶ י ׁשִ א"צ להאריך בזכותיה דבר יוחאי, אמנם נראה שדקדק להזכירו בלשון  הנה ְוָהֱאָלִהי ִרּבִ

ל"ה ב' רבי  'רשב"י וחבריו' משום שהוזכרו כן בגמרא שבת (י"א א') כגון רשב"י וחבריו שתורתן אמנותן, ובברכות
שמעון בן יוחי אומר: אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, 
וזורה בשעת הרוח, תורה מה תהא עליה אלא בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי אחרים, 

ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי שנאמר (ישעיהו ס"א ה') ועמדו זרים ורעו צאנכם וגו'. 
עצמן, שנאמר (דברים י"א י"ד) ואספת דגנך; ולא עוד, אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידן, שנאמר (דברים כ"ח מ"ח) 

' יוסי ורבי ועבדת את אויבך וגו'. ועי' יבמות (ס"ב ב') עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם ר"מ ור' יהודה ור
שמעון ורבי אלעזר בן שמוע והם הם העמידו תורה אותה שעה. ויש להוסיף מה שנטמן עם ר"א בנו במערה, ופרקו 
מעליהם עול דרך ארץ לגמרי למען עול תורה, עד שהקב"ה זימן לצורכם את העץ חרובים והמעין], ונמצא שרשב"י 

   לכלך. וחבריו הוא עדות ומופת על השלך על ה' יהבך והוא יכ
י ֲחִניָנא.  לפי סדר הזכרתו לכאורה מבואר שאינו רבי חנינא בן דוסא שהרי רחב"ד קדם לרשב"י, וצ"ל שהוא רבי ְוִרּבִ

  חנינא אחר מאלו שהיו אחרי רשב"י.
  



י ן מעֹוןשִׁ  ִרּבִ י .ַוֲחֵבָריו יֹוַחאי ּבֶ יֵאל ְוָרב ,ֲחִניָנא ְוִרּבִ ּדִ ָרה ,ַנַער ּגַ  ְוָכל, ַמלכוּת ֲהרוֵּגי ַוֲעׂשָ

ִאים ּנָ בּוָרִאים ּמּוָרִאיםְוָהאַ  ַהּתַ אֹוִנים ְוַהּסְ  ְוָכל .ַוֲחֵבָריו ִלבָרָכה ִזכרֹונוֹ "י ְוָהֲאִר  ,ְוַהּגְ

יִקים ּדִ ִרים ִמיִמיםְוַהּתְ  ְוַהֲחִסיִדים ַהּצַ ִלּבֹוָתם ְוַהיׁשָ ָהיוּ  ּבְ בָרא ִמיֹּום ׁשֶ ּנִ  יאוּלַמַען .ָהעֹוָלם ׁשֶ

מָך  דֹול ׁשִ ּבֹור ַהּגָ זכּות, ְוַהּנֹוָרא ַהּגִ ם ּבִ רּוְך  ֲהִויָּה ׁשֵ ַרְך  הּוא ּבָ יּקּודוֹ שֶׁ  ,ִיתּבָ  ִמן ֶאָחד ּנִ

יּקוִּדים יַוננוּ שֶׁ יב ַהּנִ ֶהם ּכִ זמֹור  ּבָ ּמִ ִר  ּבַ ּקָ ה ְלָפֶניָך  ינוּ ׁשֶ ֻמּנֶה  ַעּתָ רָנָסה ַעל ַהּמְ  ,ַהּפַ

                                                                                                                                                                                                                           
יֵאל ַנַער.  ּדִ יכל ) בזה"ל: בגן עדן יש ראש ישיבה בה87מובא באוצר המדרשים (אייזנשטיין ערך 'גן עדן' עמוד ְוָרב ּגַ

האגוז והוא היכל הנוגה הסתום וגנוז, סמוך להיכל קן צפור והוא נקרא רב גדיאל נער, וכל עומקי התורה וסתריה הוא 
מגלה ועל ידו נגלים, וכל הצדיקים תאותם אצלו. וזה נולד בימי השמד והיה לומד תורה במערה אחת והוא בן שבע שנים, 

ה נשמתו למרום ואומרת כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם כן ובאו האויבים ומצאוהו ועשאוהו חתיכות, ועלת
מראה הנוגה סביב הוא מראה דמות כבוד ה', והעמידו הקב"ה לפניו ונשבע לו להנחילו היכל הנוגה ולגלות על ידו בגן 

עים ממנו עדן סתרים ועמוקות אשר הם בתורה שלא נגלו קודם לכן, וכל הצדיקים אשר בגן עדן מתאוים לראותו ושומ
עומקי התורה וסתריה. בשעה שהוא יוצא, אותיות שם המפורש בולטות ונוצצות על ראשו וכל הצדיקים שמחים. הוא 
נכנס ונופל על פניו גועה ובוכה על שלא זכה להיות לו בן בעוה"ז, ויהושע בן יהוצדק הכהן הגדול עומד עליו ואוחז בו 

וורי הם בניך! שבע תעניות התענה רבי יוחנן בן זכאי כדי לראותו, והראוהו ומעמידו על רגליו ואומר לו קום לך חוורי ח
גנזי שבעה רקיעים בחלום ובסוף כלם ראה אותו כזוהר הרקיע ושבעים מלאכים סביבותיו וחמשים מפתחות בידו, וכמה 

אמרו לו עד כאן צדיקים כתות כתות לפניו ואותיות שם המפורש על ראשו, ונגנז מיד ולא ראהו. היה שואל עליו ו
הורשית, זהו מראה הקשת אשר יהיה בענן. חזרו חכמים על אביו (לחקור אחריו) ומצאו שמעולם לא ראה צורת אדם 
[רשע] ולא נסתכל בקשת בריתו, ולא הוריד ידו מטיבורו ולמטה, ולא קם מן התורה להשתדל בדרכי העולם, לא היה 

דבר דבר חוץ מן התורה או מן דרך התורה, הוא הוליד בן זה ומת,  צדיק בעולם בצער שלא היה עמו בצער, מעולם לא
ילדתו אמו ומתה, ונשאר יתום וגדל הוא בצער ולמד תורה הרבה והרגוהו, וזכה לכל זה. עכ"ל. ומה שהזכירו יתכן משום 

לבן זה שכל  זכותו הגדולה יותר משאר צדיקים כמבואר בדברי המדרש הנ"ל, ויתכן גם שכיון בזה להזכיר שזכה אביו
עמקי התורה מתגלים על ידו, מכח אביו שלא קם מן התורה להשתדל בדרכי העולם, ויש בזה מוסר השכל על השלך על 

[מדרש זה על רב גדיאל נער הובא גם בס' דמשק אליעזר לרא"פ ב' פלא יועץ ערך "שמד", וכן בס' פאר ה' יהבך כדלעיל גבי שמואל. 
"ל והוא שם בפ' קריאה בחכמת הקבלה ס"ד, וכן בס' נגיד ומצוה ח"א, וכן הביא זה בס' מדרש אליהו אות מקדושים אות ל"ו ב' ש"ע האריז

  .ג' מענין רב גדיאל כמו שהביא משמו המהדיר של פירוש רבינו יוסף בכור שור תלמיד ר"ת עה"ת]
  

ָרה ֲהרּוֵגי ַמלכּות. לכות, ולא מצד מעלת כל אחד ואחד משמע שמזכירים את זכותם ככלל בהיותם עשרה הרוגי מ ַוֲעׂשָ

מהם, והיינו משום שזכות עשרה הרוגי מלכות עומד לישראל לדורי דורות, כמובא בסוף מדרש 'עשרה הרוגי מלוכה' 
(נדפס בסיני גליון ע"א): אמרו בשעה שהרגו העשרה זקנים רעשו שמים וארץ רעשה גדולה ובקשו מלאכי השרת 

אמר להם הקב"ה הניחו להם כדי שתעמוד זכותם לישראל את האומות באשתם,  להחריב את כל העולם כולו ולשרוף
ועוד יש לציין דברי הגמ' בפסחים (נ' א') שהרוגי לוד אין אדם יכול לעמוד במחיצתם, וכנזכר בזוה"ק  לדורי דורות.

גמ' שם שהם בדרגא פקודי (רנ"ג ב') שהרוגים על קדושת ה' הם בהיכלא חמישאה עיי"ש, ורבי עקיבא וחבריו מבואר ב
  גבוהה מהם, וכן מבואר בזוה"ק (שם רנ"ד א')  שהם נשמתין עילאין והם בהיכלא שתיתאה. 

 
יּקּודֹו וכו'. ּולַמַען יא ּנִ זכּות וכו' ׁשֶ מָך וכו' ּבִ  נראה ששיעור הדברים כך הוא: למען שמך הגדול והנורא שם הוי"ה ׁשִ

  הניקודים של שם הוי"ה ב"ה.  הוא אחד מן  ,ברוך הוא שהנקוד שכוננו בו עתה
  
ה.  יב ֶהם וכו' ַעּתָ יַוננּו ּבָ ּכִ  תיבות אלו ידלג מי שלא כיון כונת השמות, שח"ו במקום תפלה ומליץ יושר לעון יחשב לוׁשֶ

ביום הקדוש הזה, משום דובר שקרים לא יכון, וכמש"כ הרשב"ם (ב"ב פ"ב א) וכ"פ המג"א תרכ"ג סק"א, ועי' מש"כ 



הּוא ם ׁשְ ֵ דֹושׁ  ַהׁשּ יַקְרנֹוָסא" ויכוין שם( ַהּקָ סּוק ַהיֹּוֵצא ,)ניקודוב" ּדִ ָרָכה ָלֶכם ַוֲהִריקִֹתי ִמּפָ  ַעד ּבְ

ִלי סּוק .(מלאכי ג' י')  ָדי ּבְ ֶניָך  אֹור ָעֵלינוּ  ְנָסה ּוִמּפָ  ),יגחת"ך מטריאוהשם הנזכר גי( .ד' ז')(תהילים   ְיהָֹוה ּפָ

יםיד( ִמיד ַהְמַצּפִ ֵעיֵני .ַלֲחָסֶדיָך  ּומַיֲחִלים ִליׁשּוָעֶתיָך  ּתָ ֵעיֵני ֲאדֹוֵניֶהם ַיד ֶאל ֲעָבִדים ּכְ  ּכְ

פָחה הּ  ַיד ֶאל ׁשִ ִברּתָ היֶ  .)ּגְ ּנִ ֵני ֲעָבֶדיָך  ָאנוּ  הׁשֶ ָך  ְוָכל ,טוינוּ ּתֵ בָ  ּובֵני ֲאהּוֶביָך  ּבְ  יתבֵ  ַעּמְ

ים[ ,טזִיׂשָרֵאל ִמיד ַהְמַצּפִ ֵעיֵני .ַלֲחָסֶדיָך  ּומַיֲחִלים ִליׁשּוָעֶתיָך  ּתָ ֵעיֵני ,ֲאדֹוֵניֶהם ַיד ֶאל ֲעָבִדים ּכְ  ּכְ

פָחה ִברּתָ  ַיד ֶאל ׁשִ כַלל ּה.]ּגְ ן .ְוַהֶחֶסד ְוַהֵחן ָהַרֲחִמים ּבִ ּתֵ ּתִ  ָלנוּ  יזְוַתמִציא ְוַתזִמין ׁשֶ

                                                                                                                                                                                                                           
במה שאומרים וטעמיו  כמוהר"ר דוד משרקי זיע"א בשת"ז סי' רס"ז סק"ג בענין היה"ר שאחר שיה"שכעי"ז רבינו 

  יעו"ש.
  
 , והוא גימטריא של השם חת"ך, [שם431ר"ל שהשם הנז' דיקרנוסא עולה בגימטריא  והשם הנזכר גימטריא חת"ך. יג

בסידור הרש"ש שם. ועי' מש"כ לבאר בזה  , וכ"מ431ועם מספר האותיות עולה  428השר הממונה על הפרנסה], שהוא 
  עוד בס' אגרא דפרקא אות רי"ח. 

  
ּה. יד ִברּתָ ִמיד וכו' ֶאל ַיד ּגְ ים ּתָ  אין שייכות לומר כאןמתבונן בתפילה זו שההנה זה פשוט ומבואר לכל  ַהְמַצּפִ

שונים], והעירנו לזה ת"ח נדפסה בכל הדפוסים [אף הראולא כמו ש המצפים וכו' אלא להלן אחר וכל עמך בית ישראל,
זו שהיא התפלה שתיקן ר"ש אלקבץ מוכח להדיא במקור חלק זה של תפילה  זה ןתיקווכ ויר"ש מובהק תשוח"ח לו.

 םהשליבתפלת ר"ש אלקבץ הנה (שער האהבה פ"ו) יעו"ש, ו המתחילה באתה הוא ה' וכו' הובאה בספר ראשית חכמה
ֵהינּו ָוהְיהֹ  ֶאל ֵעיֵנינּו ֵּכן כך את כל הפסוק ע"פ הגהתינו ו'), ובתפילה זו הושמט המשך זה, ג, ב"תהילים קכ( ֶׁשְּיָחֵּננּו ַעד ֱא

  בכלל הרחמים וכו'.'הנ"ל יובן הטעם, מכיון שהוצרך להמשיך מיד 
 
ינּו. טו  שכיוןח, וכ"ה בע" כך גירסתנו בתפלה זו, וכן בהיתר נידוי, בני ָבֵּתינּו, שמשמעו בני הבתים שלנו, ּובֵני ָבּתֵ

שמתפלל עבור כל הצבור מזכיר גם הבתים בלשון רבים, וסייעתא לכך מלשון המדרש (בראשית רבה פרשה צ"א 
בני בתיהם  ינוותנחומא ויגש ד') אמרו לו מה נעשה ימותו אנשי בתינו ברעב, [וכיוצ"ב כשמזכירים בלשון נסתר גירסת

 . שמשמעו בני הבית שלנו ,]ספרד ובמקורי תפלה זובסידורי [וכ"ה ולא כגירסת ֵּביתינו  ולא בני ביתם].
ָך ֵבית ִיׂשָרֵאל. ְוָכל טז  לעולם אביי אמרענין זה שמזכיר כל בית ישראל יסודו בדברי אביי בברכות (כ"ט ב', ל' א')  ַעּמְ

ם שאר ואמנ, 'ישראל בית עמך וכל אני' שיאמר לו ראוי, וכתב המאירי שם דהיינו שצבורא בהדי נפשיה אינש לישתף
ראשונים מפרשי דקאי על נוסח הברכה שיהיה בלשון רבים, מ"מ דברי המאירי הם סימוכין לכך שראוי להוסיף וכל עמך 
בית ישראל, אלא שלכאורה כל דברי המאירי אינם אמורים אלא באופן שמתפלל בלשון יחיד כמפורש בדבריו שם, אבל 

ית ישראל, שמשום כך אומרה בלשון רבים, אך עדיין יש סימוכין באופן שהתפלה בלשון רבים, הרי מעיקרא קאי על כל ב
לכך ממטבע ברכות התורה שתקנו אנשי כנסת הגדולה ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, הרי שאע"פ 

  שהברכה בלשון רבים חוזר ומזכיר וכל עמך בית ישראל.
  
ן ְוַתזִמין ְוַתמִציא. יז ּתֵ ּתִ  נתינה הזמנה והמצאה, ויל"פ ש'נתינה' נקט על עיקר הפרנסה כלשון ג' לשונות כתב כאן ׁשֶ

הכתוב ואתה נותן להם את אכלם בעתו, והוא על עיקר הפרנסה, ו'הזמנה' היינו שתהיה הפרנסה מזומנת ולא יצטרך 
אליו, וכמו יותר מהזמנה, כי הזמנה היא עדיין מחוסרת הבאה, שצריך להביאה עדיין  היאי"ל ש, ו'המצאה' לטרוח אחריה

  לשון הזמנה בחז"ל שהוא על קודם ההשתמשות, אבל המצאה היא  כבר מצויה בידו.

 



לִוים ּולָכל לָחֵנינוּ ׁשוּ  ַעל ּוַלּסֹוְמִכים רָנָסֵתינוּ  ,ִיׂשָרֵאל ּולָכל יחֵאֵלינוּ  ַהּנִ , ּוכסוֵּתינוּ  ּפַ

רָנָסה ָלה טֹוָבה ּפַ ר ,שׁ וֹ בּ ִלל ּוֶבֶגד ֶלֱאכֹול ֶלֶחם ,טֹוָבה ְוַכלּכָ ָנה ,יטְוָכבֹוד ְועֹׁשֶ ׁשָ ָאה זוֹ  ּבְ  ַהּבָ

לֹום ָעֵלינוּ  ָנה וּבָכל ,ְלׁשָ ָנה ׁשָ ָעה ּובָכל ,יֹוםוָ  יֹום ּובָכל ,ְוׁשָ ָעה ׁשָ י .כְוֶרַגע ֶרַגע ּובָכל ְוׁשָ  ּדֵ

ינוּ  ְוִסיּפוֵּקינוּ  ַמחסֹוֵרנוּ  ל ,ַהֲחׁשּוִבים ָאָדם ִלבֵני ָהָראּוי ִסּפּוק ,כאְוָצרּכֵ  ַעל ַחיֵּינוּ  ְיֵמי ּכָ

ל ָלנוּ  ְוַתזִמין .כבָהָאֶרץ צָטֵרְך  קֹוֵדם כגֵכינוּ ָר צְ  ּכָ ּנִ א .ָלֶהם ׁשֶ רכֹוֶתיָך  נוּ ָיֵדי וּתַמּלֵ  ִמּבִ

                                                             
לִוים ֵאֵלינּו. יח  היינו -ולסומכים על שולחנינו. היינו הוא ומשפחתו - לנו ָלנּו ּוַלּסֹוְמִכים ַעל ׁשּולָחֵנינּו ּולָכל ַהּנִ

בקשה זו, שלכל הנלוים אלינו  רשפש לי -לכל הנלוים אלינוו. ובאופן קבוע, אף שאינם מבני משפחתהאוכלים על שלחנו 
   .אף שאינם סמוכים על שלחנינו ימצא להם די מחסורם וסיפוקם

  
ר ְוָכבֹוד. יט    הוסיף לבקש גם על עושר וכבוד שהוא יותר מלחם לאכול ובגד ללבוש. ְועֹׁשֶ

  
ָעה וְ  כ ָנה, ּובָכל יֹום ָויֹום, ּובָכל ׁשָ ָנה ְוׁשָ ָעה ּובָכל ֶרַגע ְוֶרַגע.ּובָכל ׁשָ  רוכלא כולי האי,י יפלא דחשיב כלכאו'  ׁשָ

שאנו נידונין לכל השנה  משום אלא שלא הזכיר"ל וילאחר שנה, בפני עצמו זמן  שהואועוד אמאי לא חשיב נמי חודש 
נוספים שנדונין בהם הוסיף להזכיר  זמנים הבשנה זו ובכל שנה ושנה, ווזהו שאמר על כל ענינינו ובכלל זה על הפרנסה, 

ותפקדנו  ' י"ח)איוב ז(רבי יוסי אומר אדם נידון בכל יום שנאמר  א') ז"ט(הגמ' בר"ה  כדבריוהוסיף ובכל יום ויום, 
וע"ז הוסיף ג"כ לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו. או משום שנא' (מלכים א' ח' נ"ט)  ,לבקרים

רבי נתן אומר אדם נידון בכל אינם שני דברים אלא אחד, כדברי הגמ' בהמשך  שם, ובכל שעה ושעה ובכל רגע ורגע ו
, ולפ"ז מיושב שאינו מונה אלא אותם זמנים שנידונים בהם, וחודש שלא הוזכר לרגעים תבחננו )איוב ז(שעה שנאמר 

  .בגמרא שנדונין בו, לא הזכיר

 
י כא ינּו. ּדֵ  מה הוצרך להוסיף 'די מחסורנו וסיפוקנו וצרכנו' אחר שכבר ביקש על פרנסה צ"ב ַמחסֹוֵרנּו ְוִסיּפּוֵקינּו ְוָצרּכֵ

 דיוכסות ועושר וכבוד, וביותר שדי מחסורו הוא פחות מעושר, כמבואר ממה שדרשו רז"ל בגמ' כתובות (ס"ז ב') 
וא"כ אחר שביקש , ומבואר שעושר הוא יותר מכדי מחסורו, להעשירו מצווה אתה איעליו לפרנסו ו מצווה אתה, מחסורו

ז"ל חעל העושר וכי בא לגרוע, ויתכן שבא לפרש שבקשת עושר וכבוד אינו עושר להרבות כסף וזהב, אלא  כמו שדרשו 
    יותר.במסכת אבות (פ"ד מ"א) איזהו עשיר השמח בחלקו, ולכן מפרש שאין רצוננו אלא בדי מחסורנו ולא 

'מחסור' היינו מה שחסר לו המזון עצמו דהיינו לחם לאכול ובגד י"ל ש מחסור, סיפוק, וצורך,שאמר ג' לשונות  ומה
ללבוש, 'סיפוק' יש ללמוד פירושו ממה שכתב הרמב"ם (פ"ט מהל' שכירות ה"א) מקום שנהגו לזון יזון לספק בגרוגרות 

בביאור  או בתמרים וכיוצא בהן לפועלים יספק הכל כמנהג המדינה. ע"כ. ובפי' הרמ"ז למשניות (ב"מ פ"ז מ"א) כתב
לשון 'ולספק', שהוא מלשון הנאמר בהגדה של פסח ספק צרכנו במדבר, שפי' די והותר, וכן הוא לענין שכירות פועלים 
שאם לאותו המקום לא די בסתם מזונות בפת וקטנית יספק אפילו במתיקה, ע"כ. 'צרכנו' יש לפרש שהוא כולל כל צרכי 

 בברכת שעשה לי כל צרכי, שפרשוהו הראשונים על מנעלים.האדם מלבד מזון, וכולל הוא גם מנעלים, כמו 
 
 ובמקרא מצינו בעיקר חיים על, "על האדמהגרס " כן הגירסא בנאה להודות וע"ח ועוד, ובחקת עולם ַעל ָהָאֶרץ. כב

ח, האדמה (דברים ד' י', י"ב א', ל"א י"ג, ל"ב מ"ז), ולשון על הארץ מצינו בויקרא (כ"ה י"ח) וישבתם על הארץ לבט
 אם, המדבר בביאור החילוק בין ארץ לאדמה כתב בס' הכתב והקבלה (בראשית ב' ה') בשם הגר"א שהולך לפי כונת

 כלל או ארץ יאמר מדתה על לדבר ירצה וכאשר, אדמה יאמר זא הפירות על או אותה לעבוד עפר אדמת על לרמוז ירצה
נראה יותר גירסת על הארץ, אך צ"ע מלשון המקראות  וכיון שארץ כאן מתפרש על כלל העולם, בפרטות י"א או העולם

  .]זוה"ק פ' תרומה ואכמ"ל י' גםע[ו הנ"ל שנזכר חיים על האדמה.

 



מזֹוֵני ַהּטֹוִבים ִמּלּוי ,ְרִויֵחי ּבִ דֹול ַבעוְוׂשֹ ּבְ ִצמצּום ְולֹא ּגָ ר ,ּבְ ֶהּתֵ ִאּסּור ְולֹא ּבְ ָכבֹוד ,ּבְ  ּבְ

ִבזּוּי ְולֹא ַנַחת ,ּבְ ַצַער ְולֹא ּבְ ָלל ּבְ ים .כדּכְ לֹום ְלַחיִּ ַפע ,ְוִלבָרָכה ְלׂשֹוַבע ,ּולׁשָ ֶ ֵריָכה ִמׁשּ  כהּבְ

ִלי ליֹוָנהָהעֶ  ָלל ַרחוֹ ט ּבְ ֵדי ,ּכְ ּנוַּכל ּכְ תֹוָרֶתיָך  ְוַלעסֹוק ְרצֹוֶניָך  ַלֲעׂשֹות ׁשֶ  ּולַקיֵּים ּבְ

ִאם ,ִמצוֹוֶתיָך  ה ׁשֶ נוּ  ֵמֶרֶחם ,ְיָהֵבנוּ  ִהׁשַלכנוּ  ָעֶליָך  .ְיַרֲחֵמינוּ  ִמי ְתַרֲחֵמינוּ  לֹא ַאּתָ  ִאּמֵ

ה ֱאלֵֹהינוּ  ָבְרָך  ָנא ןיֵָאמֵ  .ָאּתָ ראֲ  ּדְ רּתָ  ׁשֶ ּבַ  ְוהוּא ,ְיָהְבָך  )ְיָהְוהָ  כויכוין( ְיהָֹוהַעל  ַהׁשֵלְך  ,ּדִ

ֶלָך    . )ג"כה "תהילים נ( ְיַכלּכְ

  

ה ,ֲאבֹוֵתינוּ  ֵואלֵֹהי ֱאלֵֹהינוּ  ְיהָֹוה ָאּנָא נוּ  ֲעׂשֵ ם ֶחֶסד ִעּמָ ֵנס ,כזֶוֱאֶמת ֶחֶסד ,ִחּנָ  ָלנוּ  ְוִתּכָ

ּוַרת ִלפִנים ין ִמׁשּ ָּל ְוִאם .ַהּדִ ז דשַׁ  ,ָהַעניוּת ָעֵלינוּ  כטהֹוָרה כחַהּמַ ָּל לּדֵ ז ֲעָרָכה ַהּמַ  ְלַמַען ְוַהּמַ

                                                                                                                                                                                                                           
הגי' הנכונה היא לעיל ָצרֵּכינּו שביאורה הוא  ] אךְצָרֵכינּוי"ג גם כאן ָצרֵּכינּו כדלעיל, ויש בהיפך [גם לעיל  ְצָרֵכינּו. כג

וכפי שממשיך בל' יחיד סיפוק הראוי וכו' אך כאן צ"ל ְצָרֵכינּו שהרי  יאורה צרכים שלנוצורך שלנו ולא ְצָרֵכינּו שב
   ממשיך לומר קודם שנצטרך להם, והיינו לאותם צרכים.

ָלל. כד ַצַער ּכְ ַנַחת ְולֹא ּבְ   היינו אף כשטורח לפרנסתו יהא זה בלא צער כלל. ּבְ
ֵריָכה. כה  ' במקוםברכה'שינו לם ששלא כדפוסים אחרונישתיקן ר"ש אלקבץ,  "ג כל מקורי תפלה זו, וכ"ה בתפילהכ ּבְ

החילוק בין בריכה לברכה פירשו הרמ"ק בספר פרדס רימונים . ו'בריכה', וכ"מ מדברי הקצור של"ה שהובא בקונטרס
 . [ובזהלמטה הברכה שופעת היותה הוא וברכה, הנשפע לשפע קבול בית היותה מצד היא הבריכה (שער כ"ג אות ב')

יובן מה שבתפילה על הפרנסה שתיקן הר"ש אלקבץ נוסף 'משפע ברכה והצלחה'], והטעם שצריכין להזכיר בריכה 
 אל גם לכוין צריך, יתעלה הבורא מלפני צרכיו האדם בבקשת כי )כ"ה כ"ו ד"ה ויעתר(בריקנאטי בראשית העליונה פירש 

 ע"כ.. נעשית בקשתו שתהא כדי יונההעל מהבריכה הברכה שם ולהמשיך, נאצלת בקשתו משם אשר המדה
   כ"ה בספר נאה להודות. יכוין. כו

  
ם, ֶחֶסד ֶוֱאֶמת. כז  לכאו' היה נראה לפרש מה שכפל חסד חינם וחסד ואמת עפ"י מש"כ רש"י (שמות ל"ד ו') ֶחֶסד ִחּנָ

זכויות, וחסד ואמת , וזהו שאמר מתחלה חסד חינם שאינו  מכח רצונו לעושי טוב שכר לשלם שהוא 'אמתבביאור מידת '
שהוא מכח זכויות, אך א"כ אינו מובן למה אומר שהוא לפנים משורת הדין, ולכן צ"ל כמש"כ בחזקוני בראשית (מ"ז 

 חסדהוא  ואמת חסדדין, וזהו ע"ד מש"כ רש"י בראשית (שם) שה משורת לפנים גמול תשלום הוא ואמת חסדש כ"ט),
  ם גמול.לתשלו שאינו

ָּל ו כח ז  תליא במזלא אלא מילתא תליא בזכותא לאו במועד קטן (כ"ח א') 'בני חיי ומזוני שאמרו כמו כו'.ְוִאם ַהּמַ

 הכל על עליון יתברך' ה שכח מאחר כי התפילה כח גדול כמה להודיענו בארבינו בחיי (דברים ל"א י"ד) ש וכתב, 'מילתא
 בטענות בכך מודים בכוכבים חוזים התכונה מיחכ כי, להם מסר אשר הגדול כוחם לבטל ונקל הוא יכול ממנו הושלל ולא

 האדם במקרי שנגזר מה ובכל, כוחו לבטל ויכול הפרט מן גדול והכלל, הפרט הוא הכוכבים ומערכת הכלל הוא ה"שהקב
 שכתוב כענין בלבו ויצטער שידאג אלא כלל צעקה ובלא תפילה בלא בזכותו לבטלו לאדם לו אפשר המערכה מכח

 אלו ענינים בשלושה אבל, כלל שישאלו בלא לבם משאלות ממלא שהוא כלומר, יעשה יראיו צוןר) ט"י ה"קמ תהלים(
ועי' תוס' [ .וכו' עיי"ש, לו ינתנו והצעקה התפילה ועם, ויושיעם ישמע שועתם ואת) שם( שאמר וזהו, וצעקה תפילה צריך

', ועוד רבות האריכו הראשונים והאחרונים בזה, ואכ"מ. וראה שבת (קנ"ו א' ד"ה אין), חי' הר"ן והמאירי מו"ק שם, דרשות הר"ן דרוש הח
  .]שיטת הזוה"ק (ח"ג רט"ו ב', תיקו"ז תיקון ט', כ"ה ב') בענין זה, ומש"כ מהרח"ו בס' הליקוטים פ' תולדות



מָך  ם ׁשִ דַּ  ׁשֵ ָאה"א ֵמהֵ  ָהָרע ָעֵלינוּ  ִנגָזר ְוִאם, לאיׁשַ ל ,ִעיּלָ ּטֵ הוּא "דּ יוֹ  אֹות ְיֵדי ַעל ִיתּבַ  ׁשְ

א ָאה"א ֵמהֵ  ָהָרע ָעֵלינוּ  ִנגָזר ְוִאם. ַאּבָ ּתָ ל ,ּתַ ּטֵ הוּא"ו ָוי אֹות ְיֵדי ַעל ִיתּבַ ין ְזֵעיר ׁשֶ  ,ַאנּפִ

הּ     .לבְיֵפֶרּנוּ  ְוִאיׁשָ

ָפֶניָך  ָרצֹון ְיִהילג מֹוֶתיָך  ַוֲחָסֶדיָך  ַרֲחֶמיָך  ְלַמַען ,ֲאבֹוֵתינוּ  ֵואלֵֹהי ֱאלֵֹהינוּ  הָֹוהיְ  ִמּלְ  ְוׁשֵ

ים דֹוׁשִ היוּ  ,ַהּקְ יִּ ָך  ּוכסוּת ּוכסּוֵתינוּ  וַּפרָנָסֵתינוּ  ְמזֹונֹוֵתינוּ  ׁשֶ ְָּדָך מִ  ,לדִיׂשָרֵאל ֵבית ַעּמְ  להי

ֵלָאה ה ,ְוָהְרָחָבה ַהּמְ דֹוׁשָ הֹוָרה ַהּקְ נַ  ִליֵדי צִריֵכנוּ ּתַ  ְוַאל .ְוַהּטְ ר לותַמּתְ ׂשָ  ֵאָלא, ָוָדם ּבָ

                                                                                                                                                                                                                           
 
 בתל' עבר שהמזל הראה, שכן קביעת המזל היא לפי שעת הלידה כמבואר בגמ' ש הֹוָרהכן הגירסא המקובלת  הֹוָרה. כט

ויש לפרשה בדוחק שהוא מלשון מראה בהוה, כמקובל בספרי  הֹוֶרה (קנ"ו א') ועוד מקומות בדברי חז"ל, וי"ג
  . מֹוֶרה המפרשים להשתמש בלשון המזל

ד. ל ּדֵ  עזרא אבןהוכמש"כ  תגברותופעמים משמש לשון הכ), ועוד רבים. - לשון החרב ואבד, כמו אהלי שדד בירמיה (י ׁשַ

שם  ן"רמבוכ"כ ה. עכ"ל' ומתגבר מנצח שהוא, שודד מגזרת פירשוהו ורבים'וכו'  שדי אלאני ) א ,ז"י בראשית(עה"פ 
 ריקאנטיוכ"ה ב .עכ"ל' השמים מערכות ומשודד מנצח כלומר, שודד מגזרת ל"ז הנגיד בשם פירשו אברהם ורבי' משמו

 שמדתו' )ג דרוש, הגדול שבת ,יקראו( נחל ערביופעמים ישמש לשון החלפה כמש"כ בעל הלבושי שרד בספרו  שם.
   ' עכ"ל.הזמנים את ולהחליף לשדד לפעמים

י. לא ּדַ ם ׁשַ וכן ראה הע'  .כי בשם 'שדי' משדד המערכה והמזל, עי' רמב"ן שמות ו' ב', ורבינו בחיי בראשית י"ז א' ׁשֵ

  .קודמת

 
הּ  ְוִאם ִנגָזר וכו' לב  פרש פירוש המלות שלא יהא כעוף המצפצף, והוא כיאע"פ שלא באנו בסוד ה' יש ל .ְיֵפֶרּנוּ  ְוִאיׁשָ

מבואר בזוה"ק ובספרי המקובלים ששם הוי"ה ב"ה נחלק לשנים, יו"ד ה"א, ווא"ו ה"א, ובשניהם יש בחינת דכרא 
ונוקבא שחלק ראשון היו"ד אבא, והה"א אמא שהיא הבינה אם הבנים, ובחלק השני הוא"ו הוא הדכורא הנקרא זעיר 

נוקבא, ובשניהם יש את ענין מידת הדין ומידת הרחמים כי היו"ד הראשונה היא בחינת רחמים, והה"א אנפין, והה"א ה
מחלק הדין בה' הראשונה ה'  אם נגזר עלינו הרעבחינת דין, וכן הוא"ו בחינת רחמים והה"א בחינת דין, וזהו שאומר ש

שהיא הרחמים.   יתבטל על ידי ו'א בחינת דין, שהי ואם נגזר מה' תתאהשהיא הרחמים,  י' אותה יתבטל על ידיעילאה, 
   היינו הדכורא שהוא מדת הרחמים יבטל את הדין שבא מצד הנוקבא. ''ואשה יפרנו

  
ָפֶניָך וכו'. לג   תפילה זו לבקש שתהא כל פרנסתינו ביד הקב"ה ולא מבשר ודם, ולכן פתח שוב ביהי רצון. ְיִהי ָרצֹון ִמּלְ
היּו וכו' לד יִּ ָך ֵבית ִיׂשָרֵאל.ּוכסּות עַ  ׁשֶ  חלק זה של התפילה נראה שהוא מיוסד על תפילת כל השנה של הרמ"ק ּמְ

  על עם ישראל הכסות בלבד].כאן שהבאנו בקונטרס 'התפלה על הפרנסה'. [וצ"ב למה נקט 
  
 שה שיהיו בידו,כ"ה הגי' בנאה להודות, חקת עולם וע"ח, וי"ג בידך, ולכאורה גירסא זו ט"ס היא, דלפ"ז הבק ִמיְָּדָך. לה

נו וכו' אלא בשמך וכו', ואף אם היה בו"ד זה כבר כ' בהמשך 'ואל תצריכוהלא בלא"ה הכל בידו הוא, ואי לאפוקי מידי 
כ' ולא בידי מתנות וכו' לא א"ש, מאחר שכופל אח"כ 'אלא בשמך וכו', וא"כ נמצא ש'ואל תצריכנו' וכו' היא בקשה 

  נוספת ולא המשך למה שאמר אלא מידך.
ַנת. לו  , וכיוצ"ב נחלקו הגרסאות בבהמ"ז בברכת רחם שגירסתבל' רבים גרסי 'מתנות' בנאה להודות וחקת עולם ַמּתְ

רע"ג וסידורי אשכנז ועוד, ונא אל תצריכנו לא לידי 'מתנת' בשר ודם, וגירסת אבודרהם וסידורי ספרד ועוד לידי 'מתנות' 
   ד ה"ב).בשר ודם, וכ"ה גם גירסת הירושלמי ברכות (פ"



מָך  דֹול לזְלׁשִ ּבֹור ַהּגָ נוּ  .ְוַהּנֹוָרא ַהּגִ רְנֵסינוּ  ,ָאִבינוּ  ָחּנֵ ֵלינוּ  ,ָאִבינוּ  ּפַ  ּוֵמאֹוַצר ,ָאִבינוּ  ַכלּכְ

ַנת ם ַמּתְ ֵלינוּ  ִחּנָ ַכלּכְ יעַ , ּותַפרְנֵסינוּ  ּתְ ַפע ָעֵלינוּ  ְוַתׁשּפִ ת ָמֵלאוּ  ָרצֹון ׁשֶ רּכַ  ִיהיוּ . ְיהָֹוה ּבִ

י ְוֶהגיֹון ִפי ִאמֵרי ְלָרצֹון  ,ָיֶדָך  ֶאת ּפֹוֵתחַ  .תהלים י"ט, ט"ו)( ְוֹגֲאִלי צּוִרי . ְיהָֹוה,ְלָפֶניָך  ִלּבִ

יעַ    : קמ"ה, ט"ז)תהלים ( ָרצֹון ַחי ְלָכל ּוַמׂשּבִ

  

  בקול רם ובנעימה מכאן אומרים הציבור יחד

ח  ַמִים ,ת אֹוָצרֹו ַהּטֹובאֶ  .ְיהָוה ְלָך ִיפּתַ ָ ִעּתוֹ  .ֶאת ַהׁשּ  .ָלֵתת ְמַטר ַארְצָך ּבְ

ה ָיֶדָך  .ּולָבֵרְך  ל ַמֲעׂשֵ ים .ֵאת ּכָ ה לֹא ִתלֶוה .ְוִהלִויָת ּגֹוִים ַרּבִ : (דברים כ"ח, י"ב) ְוַאּתָ

ר. אְכלּו ָבׂשָ ִים ּתֹ ין ָהַערּבַ עּו ָלֶחם ּוַבּבֶֹקר, ּבֵ ׂשּבְ   : (שמות ט"ז, י"ב) ּתִ

יֵצִני ַעל ֵמי  ְיהָֹוהְלָדִוד  ִמזמֹור א ַירּבִ ׁשֶ נאֹות ּדֶ רִֹעי לֹא ֶאחָסר: ּבִ

מֹו: ְמֻנחֹות ְיַנֲהֵלִני: ֵלי ֶצֶדק ְלַמַען ׁשְ י ְיׁשֹוֵבב ַינֵחִני ְבַמעּגְ ם  ַנפׁשִ ּגַ

בְטָך  ִדי ׁשִ ה ִעּמָ י ַאּתָ ֵגיא ַצלָמֶות לֹא ִאיָרא ָרע ּכִ י ֵאֵלְך ּבְ ּכִ

ָך  ה ְיַנֲחֻמִני: ּוִמׁשַענּתֶ נּתָ  ֵהּמָ ַ ׁשּ לָחן ֶנֶגד ֹצְרָרי ּדִ ֲערְֹך ְלָפַני ׁשֻ ּתַ

י ּכֹוִסי ֶמן רֹאׁשִ ֶ ל ְיֵמי ַחיָּי  ְרָוָיה: ַבׁשּ פּוִני ּכָ ַאְך טֹוב ָוֶחֶסד ִירּדְ

ֵבית  י ּבְ בּתִ    :לחְלֹאֶרְך ָיִמים ְיהָֹוהְוׁשַ

  
  ואומרים פסוק זה ישר והפוך שבע פעמים

                                                                                                                                                                                                                           
  
מָך. לז  שלפיויש הבדל משמעות בין הגרסאות, , 'בשמך' כן הגירסא בעץ חיים, אמנם במקורי התפלה הנ"ל הגי' ְלׁשִ

, והיינו שבשמך הגדול חננו פרנסנו ותכלכלנו, אל תצריכנו וכו' אלא בשמך הגדול חננו אבינו וכו'ור"ל גירסת 'בשמך' 
יא חננו אבינו וכו' הו , וכאן מסתיימת בקשה זו,כו' אלא לשמך הגדול וכו'וגירסת 'לשמך' ר"ל אל תצריכנו אבל לפי 

, שהרי כבר אמר ואל תצריכנו אלא לידך, ומדוע חוזר לבקש אלא כפל ללא צורךש וגירסת 'לשמך' צ"ב בקשה נוספת.
   .וכו' לשמך

  .ג"תהילים כ לח



ֵבית ֲאדָֹניו .ַויִהי .ַויִהי ִאיׁש ַמצִליחַ  .ֶאת יֹוֵסף )ְיָהְוהָ  יכוין( ְיהָֹוהַויִהי  צִרי ,ּבְ           : לטַהּמִ

צִרי  ֵבית ,ֲאדָֹניוַהּמִ   ַוְיִהי:), ְיָהְוהָ  יכויןְיהָֹוה (ֶאת  .ַויִהי יֹוֵסף .ַמצִליַח ִאישׁ  ,ַוְיִהי .ּבְ

  
  

                                                             
    ועי' זוה"ק שם (קפ"ט א' ד"ה ויהי). .')בבראשית (ל"ט  לט


