סדר התפלה על הפרנסה
עם ביאור מפורט וציונים

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

דברים אחדים
אמירת 'לדוד מזמור'
יסוד תפלה על הפרנסה בלילי ראש השנה ויום הכיפורים ,מקורה בדברי רבינו האר"י ז"ל ,כמובא בפרי עץ חיים )שער
תפלות ר"ה פ"ז( ,ועיקר סגולת הפרנסה היא באמירת 'לדוד מזמור' עם כונת השמות ,כמו שכתב שם וז"ל :בליל ר"ה ויה"כ
קודם קדיש בתרא תקרא פעם אחת מזמור 'לדוד מזמור לה' הארץ ומלואה' ותכוין באמרך ליהוה נקודו ל' בפתח ,י'
בשוא ה' בקמץ ,ו' בשוא ה' בקמץ ]ר"ל לַיְהָ וְ הָ [ ,נ"א י' בשוא ה' בסגול] ,ר"ל ַליְהֶ וְ הָ [ ,ולא יחסרו כל מזונותיו כל השנה,
ואם הוא בבית יאמר אותו אחר קריאת התרנגול בלילות הנ"ל ,וזה נקרא שם הפרנסה ,עכ"ל הטהור.
ובספר הקדוש 'חמדת ימים' )אלול פ"ו( כתב וז"ל :ועוד זאת שמענו כי מנהג הרב עם החברים לומר ליל ראש השנה קודם
קדיש בתרא מזמור כ"ד לדוד מזמור לה' הארץ ומלואה ,ומסוגל כדי שלא יחסרו מזונותיו כל השנה .אכן צריך שיכוין
בניקוד שמות הוי"ה שבו כזה ְיהֶ וֶ ה שעולה ניקודו שם אדנות עם הכולל דהיינו ס"ו ,ועם אותיות ההוי"ה עצמה גימטריא
פא"י ,שהוא שם פרנסה היוצא מראשי תיבות 'פותח את ידיך' .ואני שמעתי בניקוד זה יְ הֶ ֹוה שניקודו עולה ס' ועם ההוי"ה
עולה גימטריא אלהים בסוד ה' הוא האלהים אשר משם הפרנסה ,והכל עולה למקום א' .ע"כ.
ובתכלאל 'עץ חיים' )י-ם תרנ"ד( ניקד כל שם בניקוד שונה ,וצ"ע מקורו.
תפלת ה'יהי רצון' )התפלה הקצרה(
אמירת היהי רצון הקצר נתקנה על ידי הרב 'חמדת ימים' )אלול פ"ו( ,ומשם הובא גם בסידור הרש"ש ,ובעבודת הקודש
להרב חיד"א ,ועוד ,ונוסח זה נתפשט מקדם בתימן ,וכן נהגו בביהכנ"ס 'אלאוסטא' כפי שהעלה כמוהר"ר יוסף צובירי
זצ"ל בסידור כנסת הגדולה] .וכ"נ לאומרה בהרבה קהילות ישראל[.
במאוחר יותר יש שהחליפו לומר את התפלה הארוכה במקום הקצרה ,וכן נתפשט המנהג בהרבה מקהילות תימן.
ובתכלאל עץ חיים הופיעה תפלה זו הקצרה בדפוס י-ם תשכ"ב.
התפלה על הפרנסה הארוכה – 'יהא רעוא'
תפלה זו לע"ע לא נודע מי מחברה ,ומצאנוהו לראשונה בספר 'נאה להודות' )פירוש על ס' תהילים לרבי נסים אברהם אשכנזי
מאזמיר ונלב"ע בשנת תר"כ ,ונד' בליוורנו בשנת תרכ"ה ,קפ"ו ע"ב( ,וקודם לה כתב בזה"ל' :בליל ראש השנה ובליל יום
הכיפורים קודם קדיש בתרא אומר מזמור זה בכוונה בניקוד ההויות ומובטח שלא יחסרו מזונותיו' עכ"ל .ואחריו הובא
בעוד כמה ספרי תפלות ובקשות.
והמחזור הראשון שהביאה הוא ככל הנראה 'חקת עולם' )מחזור כיפור נוסח ספרד תרנ"ג י-ם ,ס"ד ב'( בסוף ערבית של כיפור,
וזאת בנוסף למה שהביא אחר 'לדוד מזמור' את התפילה הקצרה של החמדת ימים ,הביא אחריה תפילה זו] ,ויתכן הכוונה
שהקצרה נאמרת בציבור ,והארוכה ביחידים ,וכמשמע מכך שהובאה התפלה הארוכה בל' יחיד עיי"ש ,וכמנהג חלק
מקהילות ספרד כיום[ .ואחר כך נדפסה גם בזכור לאברהם .וכן הובא בתכלאל 'עץ חיים' )י-ם תרנ"ד( ,ובעיקר על ידי
סידורים אלו הופץ בגלילות תימן.
תפלה זו הארוכה מלוקטת מכמה תפלות על הפרנסה שקדמוה ובהם התפלה שתיקן בעל חמדת ימים ,התפלה שתיקן רבי
שלמה אלקבץ לכל השנה ,ועוד ,והרחבנו בזה בקונטרס 'התפלה על הפרנסה' שי"ל ע"י מפעל 'ארחות הלכה' לאור
משנת רבינו מאור הגולה כמוהר"ר דוד משרקי )מזרחי( זיע"א ,ושם הארכנו בעזה"י בענין התפלות על הפרנסה
מקורותיהם וטעמיהם וסדר השתלשלותם ,הפירוש המפורט על תפלה זו אף הוא ראה אור בקונטרס הנ"ל ,וכאן בא
בשינויים והוספות רבות ,והושמטו הערות שאינם מתאימות למסגרת זו.
ביאור י"ג מדות שלרחמים

כיון שהזהירו רבותינו על חשיבות אמירת י"ג מדות והחיוב לאומרם בכוונה ,ערכנו בס"ד גם ביאור קצר ונמרץ ,באופן
שיוכל המתפלל לכוין בו בשעת אמירתו ,ורובו ככולו מלשונותיהם של רבותינו המפרשים כפי שצוין במקורות .וכן
הבאנו את דעות החולקים באופן מנין הי"ג מדות.
כל זה נערך מחדש לרגל הוצאתו של הסדור המפואר והמנופה בי"ג נפה 'כנסת הגדולה השלם'.
ביקרא דאורייתא
מפעל ארחות הלכה

בלילי ר"ה ויוהכ"פ אומרים מזמור זהא בכוונת השמות בניקודם
ומובטח לו שלא יחסרו מזונותיו כל השנה

ְל ָדוִ ד ִמזמוֹ ר לַ ְיהֹוָ ה

)ויכוין

לַ יְהָ וְ הָ ב( הָ ָא ֶרץ וּמלוֹ ָא ּה ּ ֵתבֵ ל וְ י ְֹׁשבֵ י

בָ ּהּ ִ :כי הוּא ַעל י ִַּמים י ְָס ָד ּה וְ ַעל נְ הָ רוֹ ת יְכוֹ נְ נֶהָ ִ :מי יַעֲ לֶ ה ְבהַ ר
ְיהֹוָ ה

)ויכוין

דשוֹ  :נְ ִקי כַ ּ ַפיִם וּבַ ר לֵ בָ ב
יְהָ וְ הָ ( ו ִּמי יָקוּם ִ ּבמקוֹ ם ָק ׁ

ִשא ְב ָרכָ ה
רמה :י ּ ָׂ
ַפשי וְ לֹא נִ ׁש ַּבע ְל ִמ ָ
ָשא לַ ּ ׁ ָשוא נ ִׁ
אֲ ׁ ֶשר ל ֹא נ ָׂ
ֵמאֵ ת ְיהֹוָ ה

)ויכוין

ִשעוֹ  :זֶה דּ וֹ ר דּ ְֹר ׁ ָשיו
ּצד ָקה ֵמאֱ לֹהֵ י י ׁ
יְהָ וְ הָ ( ו ָ

ָשא ּו ּ ִפתחֵ י
אשיכֶ ם וְ ִה ּנ ְׂ
קשי פָ נ ֶָיך יַעֲ קֹב ֶסלָ הְׂ :שא ּו ְׁש ָע ִרים ָר ׁ ֵ
ְמבַ ׁ ֵ
עוֹ לָ ם וְ יָבוֹ א ֶמלֶ ְך הַ ָּכבוֹ דִ :מי זֶה ֶמלֶ ְך הַ ָּכבוֹ ד ְיהֹוָ ה
ִעז ּוּז וְ גִ ּבוֹ ר ְיהֹוָ ה

)ויכוין

)ויכוין

יְהָ וְ הָ (

אשיכֶ ם
יְהָ וְ הָ ( ִ ּג ּבוֹ ר ִמלחָ ָמהְׂ :שא ּו ְׁש ָע ִרים ָר ׁ ֵ

ו ּׂשא ּו ּ ִפתחֵ י עוֹ לָ ם וְ ָיבֹא ֶמלֶ ְך הַ ָּכבוֹ דִ :מי הוּא זֶה ֶמלֶ ְך הַ ָּכבוֹ ד
ְיהֹוָ ה )ויכוין יְהָ וְ הָ ( ְצבָ אוֹ ת הוּא מֶ לֶ ְך הַ ָּכבוֹ ד סֶ לָ ה:

נוסח תפילה על הפרנסה הקצרה

ג

א תהילים כ"ד .וסגולה זו שלא יחסרו מזונותיו כל השנה ,הוא בתנאי כוונת השמות ,וכמש"כ בכל הספרים והסידורים
שהביאו תפילה זו ,וכמובא לעיל בהקדמה.
ב כ"כ מהרח"ו בפע"ח ,ועוד אופני כוונות בזה עי' בהקדמה ,וכן מש"כ בקונטרס בהרחבה.
ג שתוקנה על ידי הרב 'חמדת ימים' והרש"ש והחיד"א .והיא הקדומה יותר ,וכמש"כ בהקדמה .ויש כמה שינו"ס שפירטנו
בקונטרס יעו"ש ,וכנוסחא שהביא כמוהר"ר יוסף צוביירי זצ"ל כן העלינו כאן ,בתוספת כוונות השמות כפי שהובאו
במקורות תפלה זו.

יְהִי ָרצוֹן מִ ְלּ ָפנֶי יְהֹוָה )ויכוין יַ ְהוָה( אֱ הֵינוּ וֵא הֵי אֲ בוֹתֵ ינוּ,
ַנּוֹרא ,עֲשֵׂ ה לְמַ ֲענָ וּלמַ עַן קְדֻ שַּׁ ת
הָאֵ ל ַהגָּדוֹל ַהגִּבּוֹר ְוה ָ
הַמִּזמוֹר ַהזֶּהְ ,והַשֵּׁ מוֹת ַהקְּדוֹשִׁ ים ַהנִּזכּ ִָרים בּוֹ ,וּקדוּשַׁ ת
פָּסוּקָיו וְתֵ יבוֹתָ יו וְאוֹתִ יּוֹתָ יו וּטעָמָ יו וּרמָ זָיו וְסוֹדוֹתָ יו
הַיּוֹצְאִ ים מִ מֶּנּוּ .וּלמַ עַן הַשֵּׁ ם ַהגָּדוֹל ְו ַהקָּדוֹשׁ )ויכוין דִ יק ִָרנוֹסָא
שהוא גי' חת"ך( הַיּוֹצֵא מִ פָּסוּק ַוה ֲִריק ֹתִ י ָלכֶם בּ ְָרכָה עַד ְבּלִי דָ י,
וּמִ פָּסוּק נְ ֽסָה ָעלֵינוּ אוֹר ָפּנֶי יְה ֹ ָוה )ויכוין יַ ְהוָה( ,שֶ תִּ כתְּ בֵינוּ
ְבּ ֵספֶר פַּרנָסָה ְוכַל ָכּלָה טוֹבָה ,שָׁ נָה זוֹ ְוכָל שָׁ נָה וְשָׁ נָה ,לָנוּ
וּבריוַחְ ,ו א בְאִ סּוּרְ ,ו א ְבעָמָ ל
וּלכָל ְבּנֵי בָתֵּ ינוּ ,בְּמִ לּוּי ֵ
וָט ַֹרח ,כִּי אִ ם ְבּ ַנחַת וּבשַׁ לוָה וּבהַשׁקֵט ָובֶטַ ח .כְּדֵ ישֶׁ נּוּכַל
הרה ְבּלִי שׁוּם טִ רדָ ה.
ַלעֲבוֹד עֲבוֹדַ ת הַקּוֹדֶ שׁ בִּקדֻ שָּׁ ה וּבטַ ָ
צריכֵנוּ
פַּרנָסָה שֶׁ א יִהיֶה בָהּ שׁוּם בּוּשָׁ ה וּכלִמָּה ,וְאַל תַּ ִ
לִידֵ י מַ תְּ נוֹת בָּשָׂ ר וָדָ ם ,כִּי אִ ם מִ יָּדְ ַהפְּתוּחָה ְו ַהקְּדוֹשָׁ ה.
ְוהַצלִיחֵנוּ ְו ַהרוִיחֵנוּ ְבּכָל לִימּוּדֵ נוּ וּמַ עֲשֵׂ ה יָדֵ ינוּ ְועָסקֵנוּ,
ְויִהיוּ בָּתֵּ ינוּ מְ לֵאִ ים בִּרכַּת יְהֹוָה )ויכוין יַ ְהוָה( ְונִשׂבַּע ֶלחֶם
ְונִהיֶה טוֹבִים ,אָמֵן כֵּן יְהִי ָרצוֹן.
וי"נ להוסיףַ :רחוּם חַנּוּן שׁוֹמֵר תּוֹ ֵמ ַמצִּיל יָשָׁ ר פּוֹדֶ ה,
תמי"ף( ] ַרחֵם ָעלֵינוּ וּ[ שְׁ ַמע תְּ ִפלָּתֵ ינוּ ,כִּי אַ תָּ ה שׁוֹ ֵמ ַע תְּ ִפלַּת כָּל
פֶּה ,בָּרוּ שׁוֹ ֵמ ַע תְּ ִפלָּה) ,ויכוין :אוכ"ף ארארית"א כוז"ו אזבוג"ה(.
)ויכוין :רח"ש

נוסח תפילה על הפרנסה הארוכה
יְהֵ א

לכלד ְ ּב ַרח ֲֶמ ָיך
יקא .אַ ּ ָתה ה ּוא ְיהֹוָ ה הָ אֱ לֹהִ ים הַ ז ָּן וּמפַ רנֵס וּמכַ ֵּ
ַרעֲ וָ א ִמן קֳ ָדם ַע ִ ּת ָ

אמים וְ ַעד ֵּביצֵ י ִכ ִּניםַּ .כ ָּכתוּב ,טֶ ֶרף נ ַָתן ִל ֵיראָ יו ,יִזכּ ֹר
הָ ַר ִ ּבים ְלכָ ל הַ ְ ּברו ִּאים ִמ ַ ּקרנֵי ֵר ִ
יע ְלכָ ל חַ י ָרצוֹ ן:
ְלעוֹ לָ ם ְ ּב ִריתוֹ ּ :פוֹ ֵתחַ אֶ ת י ֶָד ָך ,ו ַּמ ׂש ִ ּב ַ

)ויכוין בשם פא"י חת"ך היוצא מר"ת וס"ת

של פותח את ידיךה(.

י ְִהי

ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נ ֶָיך ְיהֹוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ּו וֵאלֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתינ ּוֶ ,מלֶ ְך הָ יָה וְ הֹוֶה וְ יִהיֶהְ .ל ַמ ַעןו ַרח ֲֶמ ָיך

ּלמ ַען אֲבוֹ ֵתינ ּו הַ ְ ּקדוֹ ִׁשים
ּלמ ַען ּתוֹ ָר ְת ָך הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה וְ הַ ְּטהוֹ ָרהז .ו ַ
הָ ַר ִ ּבים וְ הַ ְ ּגדוֹ ִלים ,ו ַ

ח

לכל .חילוק הלשון בין זן ומפרנס מבואר ברש"י כתובות )מ"ח א'( שזן הוא על מזונות ,ומפרנס הוא
ד הַ ז ָּן וּמפַ רנֵס וּמכַ ּ ֵ
על בגדים ,וכן מבואר בגמ' כתובות )נ' ב'( ,וכתב הרוקח בפירוש לנשמת שפרנסה וכלכלה כולל כל צרכי האדם כגון
בגדים ושאר צרכים ,וכ"כ במחז"ו )סי' קס"א( שפרנסה וכלכלה כולל כל דבר מחסור כגון לצאת ולבוא עיי"ש.
ה ויכוין וכו' .כ"כ בנאה להודות וע"ח ועוד.
ּלמ ַען וכו' .חילק את בקשות ה' -למען' לכמה חלוקות א .מידת הרחמים ,ובה פתח מתחילה מחמת שכבר
ו ְל ַמ ַען וכו' ו ַ
הזכיר היה הוה ויהיה שהוא שם הרחמים .ב .התורה הקדושה .ג .האבות הק' יסוד האומה ,וכמו שתיקנו אנשי כנה"ג
בתפלת י"ח .ד .שאר צדיקי עולם .ה .השם הק' הממונה על הפרנסה ,ומה שהזכיר השם הקדוש בסוף ולא בתחלה ,הוא
משום שהסמיכו לבקשה.
הו ָרה .שהתורה היא עיקר הטהרה כמאמרם )ברכות כ"ב א'( אין ד"ת מקבלים טומאה שנא' הלא כה דברי כאש
ז וְ הַ ְּט ֹ
וכו'.
דו ִׁשים .ולא הוסיף וְ הַ טְּ הו ִֹרים ,יתכן משום שקדושה למעלה מטהרה ,כמו ששנינו בברייתא דרבי פנחס בן
בו ֵתינ ּו הַ ְ ּק ֹ
ח אֲ ֹ
יאיר )ע"ז כ' ב'( טהרה מביאה לידי קדושה ,ועי' זוה"ק ריש פרשת קורח על הפסוק והיה האיש אשר יבחר ה' הוא
הקדוש ,שכהן בחינת קדוש ,ולוי בחינת טהור ,ובמגלה עמוקות שם.

בעים זְ ֵקנִ ים,
הרֹן ,וְ ָדוִ ד ו ּׁשלֹמֹה ,ו ִּפינְ חָ ס ,וְ ִׁש ִ
ֹשה וְ אַ ֲ
ּלמ ַען מ ׁ ֶ
ִש ָראֵ לט .ו ַ
ברהָ ם יִצחָ ק וְ י ׂ
אַ ָ
ו ּׁשמוּאֵ ל הָ ָר ָמ ִתיי ,וּב ָניָה ּו ֶּבן יְהוֹ י ָָדע .וְ ָרב הַ מנוֹ נָא ָסבָ א ,וְ ִר ִ ּבי ִפינְ חָ ס ֶּבן י ִָאיר ,וְ הָ אֱ לָ ִהי

ט וְ י ִׂש ָראֵ ל .כלשון הפסוק )שמות ל"ב י"ג( שהתפלל משה בחטא העגל :זְ כֹ ר לְ אַבְ ָרהָ ם לְ יִצְ חָ ק וּלְ יִשְׂ ָראֵ ל עֲבָ ֶדי ֲאשֶׁ ר
נ ְִשׁבַּ עְ תָּ לָהֶ ם וגו' וְ ָנחֲלוּ לְ עֹ לָם ,ואמנם בדומה לזה כתוב בדברים )ט' כ"ז( זכור לאברהם ליצחק ול'יעקב' ,ולא נאמר
ול'ישראל' ,וכן בכמה תפלות מזכירים שם 'יעקב' כמו בתפלת י"ח ,מכל מקום מצינו באליהו )מלכים א' י"ח ל"ו( בהר
הכרמל שנתפלל כך ,ועי' דברי הימים )א' כ"ט י"ח( ,וכבר בכמה תפילות נתקבל כבר לומר כך ,כגון קודם פ' העקידה,
ועוד.
י מ ׁ ֶֹשה וְ ַא ֲהרֹן ,וכו' וַ עֲ ׂ ָש ָרה הֲר ּוגֵי ַמלכוּת .יש להבין למה האריך להביא מלבד האבות הק' כל אלו השמות בפרטות,
ועוד צ"ב למה מזכיר בדוקא אלו ולא צדיקים אחרים ובפרט שממילא מסיים וכל התנאים וכו' ,ונפרש בס"ד עד היכן
שידינו מגעת.
מ ׁ ֶֹשה .מלבד מה ששקול כנגד כל ישראל והוא שורש נשמות ישראל ,יש להזכירו משום שבעבורו ירד המן לישראל כמו
שאמרו בגמרא תענית )ט' א'( עיי"ש.
וְ ַא ֲהרֹן .הנה מבואר בגמרא תענית שם שאף אהרן ומרים נקראו בשם 'פרנסים' ,ופרנס הוא מי שמוטל עליו פרנסת
הצבור ,ואמנם גבי מרים ניחא משום שהיה הבאר בזכותה ,אך מה שנקרא אהרן פרנס משום ענני כבוד ,ולכאו' אינו ענין
לפרנסה ,ויש שפירשו משום המובא במדרש שיר השירים שבגדיהם של ישראל נתקיימו על ידי ענני כבוד ,וא"כ ניחא אף
לעניננו ,ועוד י"ל לפמש"כ הנצי"ב בהעמק דבר )שמות ו' כ"ח( שהוא זה שכלכל את ישראל בעת יציאת מצרים עד ירידת
המן ,ועוד י"ל משום שאהרן מקריב קרבנות והם מביאים פרנסה לעולם כמבואר כתובות )ז' א'( שנקרא מזבח על שם
שהוא מזין.
וְ ָדוִ ד ו ּׁשלֹמֹה .יל"פ שהם עיקר מלכות בית דוד ,והמלכות הוא ג"כ ענין מזונות כמבואר ממה שאמרו ביומא )ע"ב ב'(
אמר רבי יוחנן :שלשה זירים הן; של מזבח ושל ארון ושל שלחן .של שלחן  -זכה דוד ונטלו ,והשלחן מרמז על שפע
הפרנסה כמו שאמרו בבבא בתרא )כ"ה ב'( הרוצה להעשיר יצפין ,וסימניך שלחן בצפון ,וכן מצינו אצל דוד שהיתה
פרנסת ישראל מוטלת עליו כמו שאמרו ז"ל בברכות )ג' ב'( וסנהדרין )ט"ז א'( כיון שעלה עמוד השחר נכנסו חכמי
ישראל אצלו ,אמרו לו :אדונינו המלך ,עמך ישראל צריכין פרנסה ,וכו' וכן מובא במדרש רבה בראשית פרשה ע"ד א'
דוד על ידי שהוא מפרנס את ישראל וכו' יעו"ש .וכן בשלמה נאמר )מלכים א' פרק ד' פסוקים א' ז' כ'( וַ י ְִהי הַ מֶּ ֶל ְשׁ מֹ ה
מֶ ֶל עַ ל כָּל י ְִשׂ ָראֵ ל :וְ לִ ְשׁ מֹ ה ְשׁנֵים עָ שָׂ ר נִצָּ ִבים עַ ל כָּל ִי ְשׂ ָראֵ ל וְ כִ לְ כְּ לוּ אֶ ת הַ מֶּ ֶל וְ אֶ ת בֵּ ית ֹו חֹ ֶדשׁ בַּ שָּׁ נָה י ְִהיֶה עַ ל הָ אֶ חָ ד
וּשׂמֵ ִחים] :ויש להעיר למה לא הזכיר את יוסף הצדיק
יְהוּדה וְ י ְִשׂ ָראֵ ל ַרבִּ ים כַּחוֹל אֲשֶׁ ר עַ ל הַ יָּם ָלרֹב אֹ כְ לִ ים וְ שׁ ִֹתים ְ
לְ כִ לְ כֵּלָ :
שהיה גם מלך וגם כלכל כל העולם ,ותיקן להזכירו בפסוקים שבסוף התפילה ,וצ"ע[.
ו ִּפינְ חָ ס .יש לפרש משום שהמזבח מטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמים כמובא במדרש תנחומא פ' יתרו ,כך פנחס
הטיל שלום בין ישראל לאביהם שבשמים בקנאתו קנאת ה' ,ועל כן זכה לברית שלום ולכהונה ,ולמ"ד פנחס זה אליהו
עודנו מקריב קרבן תמיד בכל יום בזמן הגלות כמובא במדרש )בתי מדרשות ח"א ליקוטים ממדרש שוחר טוב מכת"י
מזמור ס"ג( אמר ר' פנחס בשם ר' שמעון בן לקיש הוא פנחס הוא אליהו זכור לטובה ולברכה שאלולי הוא לא היה לנו
חיים באדום הרשעה הוא שאמרו רבותינו משעה שחרב בית המקדש הוא מקריב שני תמידין בכל יום לכפר על ישראל,
וכותב בעורותיהן מעשה כל יום ויום ,והובא מדרש זה בספר עשרה מאמרות )מאמר אם כל חי חלק ג' ס"ג( ,ומזבח
והקרבנות בכלל ,וקרבן התמיד בפרט ,הם מושכים שפע של מזון לישראל ,כמובא לעיל אצל אהרון.
בעים זְ ֵקנִ ים .שבעים זקנים נתמנו להיות פרנסים על הצבור כמבואר ברש"י במדבר י"א ט"ז ,ופרנסי הצבור נקראו כן
וְ ִׁש ִ
משום שמנוים לפרנסת הצבור כדלעיל ,ויש להוסיף מה שכתב רש"י על הפסוק ַו ָיּבֹאוּ אֵ ילִ מָ ה וְ שָׁ ם ְשׁתֵּ ים עֶ ְשׂ ֵרה עֵ ינֹ ת מַ יִם
וְ ִשׁבְ עִ ים ְתּמָ ִרים ַו ַיּחֲנוּ שָׁ ם עַ ל הַ מָּ יִם )שמות ט"ו כ"ז( ופירש רש"י ושבעים תמרים כנגד שבעים זקנים ,והרמב"ן שם הביא
דברי המכילתא ר' אלעזר המודעי אמר ,מיום שברא הקב"ה את עולמו ברא שם שתים עשרה מבועין כנגד י"ב שבטי
ישראל ,ושבעים דקלים כנגד שבעים זקנים וספר הכתוב זה כי חנו עליהם כל שבט על מבועו ,והזקנים ישבו בצלם לשבח

האל עליהם שהכין להם כן בארץ ציה .ע"כ .והיינו שבזכות עשרה זקנים ניזונו בתמרים ,ומבואר שזכו לפרנסה בזכות
שבעים זקנים.
ו ּׁשמוּאֵ ל הָ ָר ָמ ִתי .שמואל נקרא בדברי חז"ל בכמה מקומות )ר"ה כ"ה ב' ,ספרי ברכה פסקא ט"ז ,תנחומא שופטים א'(
פרנס על ישראל ,והיינו משום שעליו מוטלת פרנסת ישראל כדלעיל לענין שבעים זקנים ,אך נראה שדקדק להביאו בשם
'שמואל הרמתי' עפ"י מה שאמרו בברכות )י' ב'( אמר אביי ואיתימא רבי יצחק הרוצה להנות יהנה כאלישע ושאינו רוצה
להנות אל יהנה כשמואל הרמתי שנאמר )שמואל א' ז'( ותשובתו הרמתה כי שם ביתו ואמר רבי יוחנן שכל מקום שהלך
שם ביתו עמו ,ומכאן נלמד להשליך יהבנו על ה' ולא להצטרך לידי מתנת בשר ודם וכמו שנזכר בהמשך התפלה כאן.
ְהוי ָָדע .נראה שהזכירו בייחוד משום שהוזכר הרבה פעמים בזוה"ק וספרי המקובלים מעלתו הגדולה ,וכגון
וּב ָניָה ּו ּ ֶבן י ֹ
המובא בזוה"ק )ח"א קל"ו א'( דהוה צדיק ונהיר לדריה ,כמה דחי דלעילא נהיר ,וראה המעשה במהרח"ו ונשמת בניהו
בן יהוידע הנזכר בחמדת ימים אלול פ"ה.
מנונָא ָסבָ א .נזכר מאותו טעם שהוזכר בניהו בן יהוידע כי אף הוא נזכר פעמים רבות בזוה"ק ,והקשר בין נשמתו
וְ ָרב הַ ֹ
לנשמת בניהו בן יהוידע עי' בזוה"ק בהקדמה )ו' א'(] ,ועי' שו"ת ר"פ ח"ב בסוד ישרים סי' ב' ד"ה ולך[ ,וראה זוה"ק
אחרי מות )נ"ח א'( בגודל השפעות רב המנונא סבא על העולם.
וְ ִר ִ ּבי ִפינְ חָ ס ּ ֶבן י ִָאיר .בזוה"ק פ' בלק ועוד מקומות מבואר שהוא חמיו של רשב"י] ,אמנם בגמ' שבת ל"ג ב' מבואר
שהיה חתנו של רשב"י ,ויש שכתבו שהוא ט"ס בגמרא עי' סדר הדורות[ ,ובעל תפלה זו הולך בשיטת הזוה"ק ולכן הביא
את רפב"י קודם לרשב"י .ועי' במדרש דברים רבה פ"ג מעשים ברפב"י בענין הפרנסה שהציל רבים בעצתו ,וז"ל" :ד"א
האל הנאמן רבנין אמרי מאמונתו של בשר ודם את יודע אמונתו של הקב"ה ,מעשה ברבי פנחס בן יאיר שהיה דר בעיר
אחת בדרום והלכו אנשים להתפרנס שם והיו בידן שתי סאין של שעורים והפקידו אצלו ושכחו אותן והלכו להן והיה רבי
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
הקב"ה ,ושוב מעשה בר' פנחס בן יאיר שהלך לעיר אחת והיו העכברים אוכלים בתחומה של אותה העיר באו ובקשו
הימנו מה עשה רבי פנחס בן יאיר אמר להן למה אין אתם מפרישין מעשרותיכם כראוי מבקשין אתם שנערוב אתכם שאם
אתם מפרישין מעשרותיכם כראוי אין עכברים אוכלין עוד אמרו לו אין ערב אותן והלכו העכברים ולא נראו עוד ,נמצאנו
למידים דרפב"י היה מחזק ביסוד האמונה ובפרט בענין הפרנסה .עוד יש לציין דברי הגמ' חולין )ז' ב'( אמרו עליו על ר'
פנחס בן יאיר ,מימיו לא בצע על פרוסה שאינה שלו ,ומיום שעמד על דעתו לא נהנה מסעודת אביו .ופי' רש"י שלא רצה
ליהנות משל אחרים ,וזה כעין הנזכר בשמואל הרמתי דלעיל.
מעון ּ ֶבן ֹיוחַ אי וַ חֲבֵ ָריו .הנה א"צ להאריך בזכותיה דבר יוחאי ,אמנם נראה שדקדק להזכירו בלשון
וְ הָ אֱ לָ ִהי ִר ִ ּבי ִׁש ֹ
'רשב"י וחבריו' משום שהוזכרו כן בגמרא שבת )י"א א'( כגון רשב"י וחבריו שתורתן אמנותן ,ובברכות ל"ה ב' רבי
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,
שנאמר )ישעיהו ס"א ה'( ועמדו זרים ורעו צאנכם וגו' .ובזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי
עצמן ,שנאמר )דברים י"א י"ד( ואספת דגנך; ולא עוד ,אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידן ,שנאמר )דברים כ"ח מ"ח(
ועבדת את אויבך וגו' .ועי' יבמות )ס"ב ב'( עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם ר"מ ור' יהודה ור' יוסי ורבי
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
וחבריו הוא עדות ומופת על השלך על ה' יהבך והוא יכלכלך.
וְ ִר ִ ּבי חֲנִ ינָא .לפי סדר הזכרתו לכאורה מבואר שאינו רבי חנינא בן דוסא שהרי רחב"ד קדם לרשב"י ,וצ"ל שהוא רבי
חנינא אחר מאלו שהיו אחרי רשב"י.

ִר ִ ּבי ִׁשמעוֹ ן ֶּבן יוֹ חַ אי וַ חֲבֵ ָריו .וְ ִר ִ ּבי חֲנִ ינָא ,וְ ָרב ּגַדִּ יאֵ ל נ ַַער ,וַעֲ ָׂש ָרה הֲרוּגֵי ַמלכוּת ,וְ כָ ל
ברכָ ה וַ חֲבֵ ָריו .וְ כָ ל
אֲר"י זִכרוֹ נוֹ ִל ָ
הַ ּ ַת ּנ ִָאים וְ הָ אַ ּמו ָּר ִאים וְ הַ ְּסבו ָּר ִאים וְ הַ ְ ּגאוֹ נִ ים ,וְ הָ ִ
ּלמ ַען
ברא הָ עוֹ לָ ם .ו ַ
יש ִרים ְ ּב ִלבּ וֹ ָתם ׁ ֶשהָ י ּו ִמי ּוֹ ם ׁ ֶש ִּנ ָ
ימים וְ הַ ָׁ
יקים וְ הַ ח ֲִס ִידים וְ הַ ְ ּת ִמ ִ
הַ ַּצדִּ ִ

יא

יקוּדוֹ אֶ חָ ד ִמן
ש ִּנ ּ
ִתב ַר ְךֶ ׁ ,
שם הֲוִ יָּה ָּברו ְּך הוּא י ָּ
מך הַ ּגָדוֹ ל הַ ִ ּגבּ וֹ ר וְ הַ נּוֹ ָראּ ִ ,בזכוּת ׁ ֵ
ִׁש ָ
ש ָ ּק ִרינ ּו ְלפָ נ ֶָיך ַע ּ ָתה  הַ ְּממֻ ּנֶה ַעל הַ ּ ַפרנ ָָסה,
יקו ִּדים יב ׁ ֶש ִּכיוַ ננ ּו ָּבהֶ ם ַּב ִּמזמוֹ ר ׁ ֶ
הַ ִּנ ּ

וְ ָרב ּג ִַדּ יאֵ ל נ ַַער .מובא באוצר המדרשים )אייזנשטיין ערך 'גן עדן' עמוד  (87בזה"ל :בגן עדן יש ראש ישיבה בהיכל
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,
ובאו האויבים ומצאוהו ועשאוהו חתיכות ,ועלתה נשמתו למרום ואומרת כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום הגשם כן
מראה הנוגה סביב הוא מראה דמות כבוד ה' ,והעמידו הקב"ה לפניו ונשבע לו להנחילו היכל הנוגה ולגלות על ידו בגן
עדן סתרים ועמוקות אשר הם בתורה שלא נגלו קודם לכן ,וכל הצדיקים אשר בגן עדן מתאוים לראותו ושומעים ממנו
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
ומעמידו על רגליו ואומר לו קום לך חוורי חוורי הם בניך! שבע תעניות התענה רבי יוחנן בן זכאי כדי לראותו ,והראוהו
גנזי שבעה רקיעים בחלום ובסוף כלם ראה אותו כזוהר הרקיע ושבעים מלאכים סביבותיו וחמשים מפתחות בידו ,וכמה
צדיקים כתות כתות לפניו ואותיות שם המפורש על ראשו ,ונגנז מיד ולא ראהו .היה שואל עליו ואמרו לו עד כאן
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
צדיק בעולם בצער שלא היה עמו בצער ,מעולם לא דבר דבר חוץ מן התורה או מן דרך התורה ,הוא הוליד בן זה ומת,
ילדתו אמו ומתה ,ונשאר יתום וגדל הוא בצער ולמד תורה הרבה והרגוהו ,וזכה לכל זה .עכ"ל .ומה שהזכירו יתכן משום
זכותו הגדולה יותר משאר צדיקים כמבואר בדברי המדרש הנ"ל ,ויתכן גם שכיון בזה להזכיר שזכה אביו לבן זה שכל
עמקי התורה מתגלים על ידו ,מכח אביו שלא קם מן התורה להשתדל בדרכי העולם ,ויש בזה מוסר השכל על השלך על
ה' יהבך כדלעיל גבי שמואל] .מדרש זה על רב גדיאל נער הובא גם בס' דמשק אליעזר לרא"פ ב' פלא יועץ ערך "שמד" ,וכן בס' פאר
מקדושים אות ל"ו ב' ש"ע האריז"ל והוא שם בפ' קריאה בחכמת הקבלה ס"ד ,וכן בס' נגיד ומצוה ח"א ,וכן הביא זה בס' מדרש אליהו אות
ג' מענין רב גדיאל כמו שהביא משמו המהדיר של פירוש רבינו יוסף בכור שור תלמיד ר"ת עה"ת[.

וַ עֲ ׂ ָש ָרה הֲר ּוגֵי ַמלכוּת .משמע שמזכירים את זכותם ככלל בהיותם עשרה הרוגי מלכות ,ולא מצד מעלת כל אחד ואחד
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
להחריב את כל העולם כולו ולשרוף את האומות באשתם ,אמר להם הקב"ה הניחו להם כדי שתעמוד זכותם לישראל
לדורי דורות .ועוד יש לציין דברי הגמ' בפסחים )נ' א'( שהרוגי לוד אין אדם יכול לעמוד במחיצתם ,וכנזכר בזוה"ק
פקודי )רנ"ג ב'( שהרוגים על קדושת ה' הם בהיכלא חמישאה עיי"ש ,ורבי עקיבא וחבריו מבואר בגמ' שם שהם בדרגא
גבוהה מהם ,וכן מבואר בזוה"ק )שם רנ"ד א'( שהם נשמתין עילאין והם בהיכלא שתיתאה.
ּדו וכו' .נראה ששיעור הדברים כך הוא :למען שמך הגדול והנורא שם הוי"ה
יקו ֹ
מך וכו' ִ ּבזכוּת וכו' ׁ ֶש ִ ּנ ּ
ּלמ ַען ִׁש ָ
יא ו ַ
ברוך הוא שהנקוד שכוננו בו עתה ,הוא אחד מן הניקודים של שם הוי"ה ב"ה.
יב ׁ ֶש ִ ּכיוַ ננ ּו ָּבהֶ ם וכו' ַע ּ ָתה .תיבות אלו ידלג מי שלא כיון כונת השמות ,שח"ו במקום תפלה ומליץ יושר לעון יחשב לו
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

יק ְרנוֹ סָ א" בניקודו( ,הַ י ּוֹ צֵ א ִמ ּ ָפסוּק ַוה ֲִריק ִֹתי לָ כֶ ם ְ ּב ָרכָ ה ַעד
ש )ויכוין שם "דִּ ַ
ְׁשהוּא הַ ּ ׁ ֵשם הַ ָ ּקדוֹ ׁ
ְ ּב ִלי ָדי )מלאכי ג' י'( .ו ִּמ ּ ָפסוּק נְ ָסה ָעלֵ ינ ּו אוֹ ר ּ ָפנ ֶָיך ְיהֹוָה )תהילים ד' ז'() .והשם הנזכר גימטריא חת"ךיג(,
ישו ָּע ֶת ָיך וּמ ַיח ֲִלים לַ ח ֲָס ֶד ָיךְּ .כ ֵעינֵי עֲ בָ ִדים אֶ ל יַד אֲדוֹ נֵיהֶ ם ְּכ ֵעינֵי
)ידהַ ְמצַ ּ ִפים ּ ָת ִמיד ִל ׁ
רתהּ (ֶ ׁ .ש ִּנה ֶיה אָ נ ּו עֲ בָ ֶד ָיך ְ ּבנֵי אֲהוּבֶ ָיך וּבנֵי בָ ּ ֵתינוּ טו ,וְ כָ ל ַע ְּמ ָך בֵ ית
ִׁשפחָ ה אֶ ל יַד ְ ּג ִב ּ ָ
טז

דונֵיהֶ םּ ְ ,כ ֵעינֵי
ישו ָּע ֶת ָיך וּמ ַיח ֲִלים לַ ח ֲָס ֶד ָיךּ ְ .כ ֵעינֵי עֲ ָב ִדים ֶאל יַד אֲ ֹ
ִש ָראֵ ל ] ,הַ ְמצַ ּ ִפים ּ ָת ִמיד ִל ׁ
י ׂ

מציאיז לָ נוּ
זמין וְ ַת ִ
רת ּהּ ִ [.בכלַ ל הָ ַרח ֲִמים וְ הַ חֵ ן וְ הַ חֶ ֶסדֶ ׁ .ש ִ ּת ּ ֵתן וְ ַת ִ
ִׁשפחָ ה אֶ ל יַד ְ ּג ִב ּ ָ

כעי"ז רבינו כמוהר"ר דוד משרקי זיע"א בשת"ז סי' רס"ז סק"ג בענין היה"ר שאחר שיה"ש במה שאומרים וטעמיו
יעו"ש.
יג והשם הנזכר גימטריא חת"ך .ר"ל שהשם הנז' דיקרנוסא עולה בגימטריא  ,431והוא גימטריא של השם חת"ך] ,שם
השר הממונה על הפרנסה[ ,שהוא  428ועם מספר האותיות עולה  ,431וכ"מ בסידור הרש"ש שם .ועי' מש"כ לבאר בזה
עוד בס' אגרא דפרקא אות רי"ח.
רת ּה .הנה זה פשוט ומבואר לכל המתבונן בתפילה זו שאין שייכות לומר כאן
יד הַ ְמצַ ּ ִפים ּ ָת ִמיד וכו' אֶ ל יַד ְ ּג ִב ּ ָ
המצפים וכו' אלא להלן אחר וכל עמך בית ישראל ,ולא כמו שנדפסה בכל הדפוסים ]אף הראשונים[ ,והעירנו לזה ת"ח
ויר"ש מובהק תשוח"ח לו .וכתיקון זה מוכח להדיא במקור חלק זה של תפילה זו שהיא התפלה שתיקן ר"ש אלקבץ
המתחילה באתה הוא ה' וכו' הובאה בספר ראשית חכמה )שער האהבה פ"ו( יעו"ש ,והנה בתפלת ר"ש אלקבץ השלים
כך את כל הפסוק כֵּן עֵ ינֵינוּ אֶ ל יְהֹ וָה ֱא הֵ ינוּ עַ ד שֶׁ יְּ חָ נֵּנוּ )תהילים קכ"ג ,ב'( ,ובתפילה זו הושמט המשך זה ,וע"פ הגהתינו
הנ"ל יובן הטעם ,מכיון שהוצרך להמשיך מיד 'בכלל הרחמים וכו'.
טו וּבנֵי בָ ּ ֵתינוּ .כך גירסתנו בתפלה זו ,וכן בהיתר נידוי ,בני בָ תֵּ ינוּ ,שמשמעו בני הבתים שלנו ,וכ"ה בע"ח ,שכיון
שמתפלל עבור כל הצבור מזכיר גם הבתים בלשון רבים ,וסייעתא לכך מלשון המדרש )בראשית רבה פרשה צ"א
ותנחומא ויגש ד'( אמרו לו מה נעשה ימותו אנשי בתינו ברעב] ,וכיוצ"ב כשמזכירים בלשון נסתר גירסתינו בני בתיהם
ולא בני ביתם[ .ולא כגירסת בֵּ יתינו ]וכ"ה בסידורי ספרד ובמקורי תפלה זו[ ,שמשמעו בני הבית שלנו.
טז וְ כָ ל ַע ְּמ ָך בֵ ית י ִׂש ָראֵ ל .ענין זה שמזכיר כל בית ישראל יסודו בדברי אביי בברכות )כ"ט ב' ,ל' א'( אמר אביי לעולם
לישתף אינש נפשיה בהדי צבורא ,וכתב המאירי שם דהיינו שראוי לו שיאמר 'אני וכל עמך בית ישראל' ,ואמנם שאר
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
באופן שהתפלה בלשון רבים ,הרי מעיקרא קאי על כל בית ישראל ,שמשום כך אומרה בלשון רבים ,אך עדיין יש סימוכין
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.
מציא .ג' לשונות כתב כאן נתינה הזמנה והמצאה ,ויל"פ ש'נתינה' נקט על עיקר הפרנסה כלשון
זמין וְ ַת ִ
יז ׁ ֶש ִּת ּ ֵתן וְ ַת ִ
הכתוב ואתה נותן להם את אכלם בעתו ,והוא על עיקר הפרנסה ,ו'הזמנה' היינו שתהיה הפרנסה מזומנת ולא יצטרך
לטרוח אחריה ,ו'המצאה' י"ל שהיא יותר מהזמנה ,כי הזמנה היא עדיין מחוסרת הבאה ,שצריך להביאה עדיין אליו ,וכמו
לשון הזמנה בחז"ל שהוא על קודם ההשתמשות ,אבל המצאה היא כבר מצויה בידו.

וּלַ ּסוֹ ְמ ִכים ַעל ׁשוּ לחָ נֵינ ּו וּלכָ ל הַ ִּנלוִ ים אֵ לֵ ינוּ

יח

ִש ָראֵ לַ ּ ,פרנ ָָס ֵתינ ּו וּכסו ֵּתינוּ ,
וּלכָ ל י ׂ

לכלָ ה טוֹ בָ ה ,לֶ חֶ ם לֶ אֱ כוֹ ל וּבֶ גֶד ִללבּ וֹ ׁש ,וְ ע ׁ ֶֹשר וְ כָ בוֹ דיטּ ְ ,ב ָׁשנָה זוֹ הַ ָּבאָ ה
ּ ַפרנ ָָסה טוֹ בָ ה וְ כַ ָּ
ָעלֵ ינ ּו ְל ָׁשלוֹ ם ,וּבכָ ל ָׁשנָה וְ ָׁשנָה ,וּבכָ ל יוֹ ם וָ יוֹ ם ,וּבכָ ל ָׁש ָעה וְ ָׁש ָעה וּבכָ ל ֶרגַע וְ ֶרגַעכ .דֵּ י
ֲשו ִּביםָּ ,כל יְמֵ י חַ יֵּינ ּו ַעל
רכינוּ כאִ ,ס ּפוּק הָ ָראוּי ִלבנֵי אָ ָדם הַ ח ׁ
יפו ֵּקינ ּו וְ צָ ֵּ
ַמחסוֹ ֵרנ ּו וְ ִס ּ
זמין לָ נ ּו ָּכל צְ ָרכֵ ינוּ
הָ אָ ֶרץכב .וְ ַת ִ

כג

ּתמ ֵּלא י ֵָדינ ּו ִמ ִ ּברכוֹ ֶת ָיך
קוֹ ֵדם ׁ ֶש ִּנצטָ ֵר ְך לָ הֶ ם .ו ַ

יח לָ נ ּו וּלַ ּס ֹו ְמ ִכים ַעל ׁשוּלחָ נֵינ ּו וּלכָ ל הַ ִ ּנלוִ ים אֵ לֵ ינוּ .לנו -היינו הוא ומשפחתו .ולסומכים על שולחנינו -היינו
האוכלים על שלחנו באופן קבוע ,אף שאינם מבני משפחתו .ולכל הנלוים אלינו -יש לפרש בקשה זו ,שלכל הנלוים אלינו
אף שאינם סמוכים על שלחנינו ימצא להם די מחסורם וסיפוקם.
בוד .הוסיף לבקש גם על עושר וכבוד שהוא יותר מלחם לאכול ובגד ללבוש.
יט וְ ע ׁ ֶֹשר וְ כָ ֹ
כ וּבכָ ל ׁ ָשנָה וְ ׁ ָשנָה ,וּבכָ ל ֹיום וָ ֹיום ,וּבכָ ל ׁ ָש ָעה וְ ׁ ָש ָעה וּבכָ ל ֶרגַע וְ ֶרגַע .לכאו' יפלא דחשיב כי רוכלא כולי האי,
ועוד אמאי לא חשיב נמי חודש שהוא זמן בפני עצמו לאחר שנה ,וי"ל שלא הזכיר אלא משום שאנו נידונין לכל השנה
על כל ענינינו ובכלל זה על הפרנסה ,וזהו שאמר בשנה זו ובכל שנה ושנה ,והוסיף להזכיר זמנים הנוספים שנדונין בהם
והוסיף ובכל יום ויום ,כדברי הגמ' בר"ה )ט"ז א'( רבי יוסי אומר אדם נידון בכל יום שנאמר )איוב ז' י"ח( ותפקדנו
לבקרים ,או משום שנא' )מלכים א' ח' נ"ט( לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו .וע"ז הוסיף ג"כ
ובכל שעה ושעה ובכל רגע ורגע ואינם שני דברים אלא אחד ,כדברי הגמ' בהמשך שם ,רבי נתן אומר אדם נידון בכל
שעה שנאמר )איוב ז( לרגעים תבחננו ,ולפ"ז מיושב שאינו מונה אלא אותם זמנים שנידונים בהם ,וחודש שלא הוזכר
בגמרא שנדונין בו ,לא הזכיר.
רכינוּ .צ"ב מה הוצרך להוסיף 'די מחסורנו וסיפוקנו וצרכנו' אחר שכבר ביקש על פרנסה
יפו ֵּקינ ּו וְ צָ ּ ֵ
חסו ֵרנ ּו וְ ִס ּ
כא דֵּ י ַמ ֹ
וכסות ועושר וכבוד ,וביותר שדי מחסורו הוא פחות מעושר ,כמבואר ממה שדרשו רז"ל בגמ' כתובות )ס"ז ב'( די
מחסורו ,אתה מצווה עליו לפרנסו ואי אתה מצווה להעשירו ,ומבואר שעושר הוא יותר מכדי מחסורו ,וא"כ אחר שביקש
על העושר וכי בא לגרוע ,ויתכן שבא לפרש שבקשת עושר וכבוד אינו עושר להרבות כסף וזהב ,אלא כמו שדרשו חז"ל
במסכת אבות )פ"ד מ"א( איזהו עשיר השמח בחלקו ,ולכן מפרש שאין רצוננו אלא בדי מחסורנו ולא יותר.
ומה שאמר ג' לשונות מחסור ,סיפוק ,וצורך ,י"ל ש'מחסור' היינו מה שחסר לו המזון עצמו דהיינו לחם לאכול ובגד
ללבוש' ,סיפוק' יש ללמוד פירושו ממה שכתב הרמב"ם )פ"ט מהל' שכירות ה"א( מקום שנהגו לזון יזון לספק בגרוגרות
או בתמרים וכיוצא בהן לפועלים יספק הכל כמנהג המדינה .ע"כ .ובפי' הרמ"ז למשניות )ב"מ פ"ז מ"א( כתב בביאור
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
האדם מלבד מזון ,וכולל הוא גם מנעלים ,כמו בברכת שעשה לי כל צרכי ,שפרשוהו הראשונים על מנעלים.
כב ַעל הָ ָא ֶרץ .כן הגירסא בנאה להודות וע"ח ועוד ,ובחקת עולם גרס "על האדמה" ,ובמקרא מצינו בעיקר חיים על
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 לבטח,
בביאור החילוק בין ארץ לאדמה כתב בס' הכתב והקבלה )בראשית ב' ה'( בשם הגר"א שהולך לפי כונת המדבר ,אם
ירצה לרמוז על אדמת עפר לעבוד אותה או על הפירות אז יאמר אדמה ,וכאשר ירצה לדבר על מדתה יאמר ארץ או כלל
העולם או א"י בפרטות ,וכיון שארץ כאן מתפרש על כלל העולם נראה יותר גירסת על הארץ ,אך צ"ע מלשון המקראות
הנ"ל שנזכר חיים על האדמה] .ועי' גם זוה"ק פ' תרומה ואכמ"ל[.

שובַ ע ּגָדוֹ ל וְ לֹא ְ ּב ִצמצוּםּ ְ ,בהֶ ּ ֵתר וְ לֹא ְ ּב ִא ּסוּרּ ְ ,בכָ בוֹ ד
הַ ּטוֹ ִבים ִ ּבמזוֹ נֵי ְרוִ יחֵ יּ ְ ,ב ִמ ּלוּי וְ ׂ ֹ
ברכָ הִ ,מ ּ ׁ ֶשפַ ע ְ ּב ֵריכָ ה
ּלשלוֹ םְ ,ל ׂשוֹ בַ ע וְ ִל ָ
וְ לֹא ְ ּב ִבזּוּיּ ְ ,בנַחַ ת וְ לֹא ְ ּבצַ ַער ְּכלָ לכדְ .לחַ י ִּים ו ָׁ

כה

ּלקיֵּים
הָ ֶעליוֹ נָה ְ ּב ִלי טוֹ ַרח ְּכלָ לְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּנוּכַ ל לַ עֲ ׂשוֹ ת ְרצוֹ נ ֶָיך וְ לַ עסוֹ ק ְ ּבתוֹ ָר ֶת ָיך ו ַ
ִמצווֹ ֶת ָיךֶ ׁ ,ש ִאם אַ ּ ָתה לֹא ְת ַרחֲמֵ ינוּ ִמי י ְַרחֲמֵ ינוּ ָ .עלֶ ָיך ִה ׁשלַ כנ ּו יְהָ בֵ נ ּוֵ ,מ ֶרחֶ ם ִא ּ ֵמנוּ
רת ,הַ ׁשלֵ ְך ַעל ְיהֹוָ ה
אֱ לֹהֵ ינ ּו אָ ּ ָתה .יֵאָ ֵמן נָא דְּ בָ ְר ָך אֲ ׁ ֶשר דִּ ַּב ּ ָ

)יכוין

כו

יְהָ וְ הָ ( יְהָ ְב ָך ,וְ הוּא

לכלֶ ָך )תהילים נ"ה כ"ג(.
יְכַ ְּ

ָא ּנָא

ְיהֹוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ּו וֵאלֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתינוּ  ,עֲ ׂ ֵשה ִע ּ ָמנ ּו חֶ ֶסד חִ ּנָם ,חֶ ֶסד וֶאֱ ֶמתכז ,וְ ִת ָּכנֵס לָ נוּ

ִלפנִ ים ִמ ּ ׁשו ַּרת הַ דִּ ין .וְ ִאם הַ ּ ַמז ָּל

כח

הוֹ ָרה

כט

ָעלֵ ינ ּו הָ ַעניוּתַׁ ,שדֵּ דל הַ ּ ַמז ָּל וְ הַ ּ ַמעֲ ָרכָ ה ְל ַמ ַען

כג ְצ ָרכֵ ינוּ .י"ג גם כאן צָ רכֵּינוּ כדלעיל ,ויש בהיפך ]גם לעיל צְ ָרכֵינוּ[ אך הגי' הנכונה היא לעיל צָ רכֵּינוּ שביאורה הוא
צורך שלנו ולא צְ ָרכֵינוּ שביאורה צרכים שלנו וכפי שממשיך בל' יחיד סיפוק הראוי וכו' אך כאן צ"ל צְ ָרכֵינוּ שהרי
ממשיך לומר קודם שנצטרך להם ,והיינו לאותם צרכים.
כד ְ ּבנַחַ ת וְ לֹא ְ ּבצַ ַער ְ ּכלָ ל .היינו אף כשטורח לפרנסתו יהא זה בלא צער כלל.
כה ְ ּב ֵריכָ ה .כ"ג כל מקורי תפלה זו ,וכ"ה בתפילה שתיקן ר"ש אלקבץ ,שלא כדפוסים אחרונים ששינו ל'ברכה' במקום
'בריכה' ,וכ"מ מדברי הקצור של"ה שהובא בקונטרס .והחילוק בין בריכה לברכה פירשו הרמ"ק בספר פרדס רימונים
)שער כ"ג אות ב'( הבריכה היא מצד היותה בית קבול לשפע הנשפע ,וברכה הוא היותה שופעת הברכה למטה] .ובזה
יובן מה שבתפילה על הפרנסה שתיקן הר"ש אלקבץ נוסף 'משפע ברכה והצלחה'[ ,והטעם שצריכין להזכיר בריכה
העליונה פירש בריקנאטי בראשית )כ"ה כ"ו ד"ה ויעתר( כי בבקשת האדם צרכיו מלפני הבורא יתעלה ,צריך לכוין גם אל
המדה אשר משם בקשתו נאצלת ,ולהמשיך שם הברכה מהבריכה העליונה כדי שתהא בקשתו נעשית .ע"כ.
כו יכוין .כ"ה בספר נאה להודות.
כז חֶ ֶסד ִח ּנָם ,חֶ ֶסד ֶואֱ ֶמת .לכאו' היה נראה לפרש מה שכפל חסד חינם וחסד ואמת עפ"י מש"כ רש"י )שמות ל"ד ו'(
בביאור מידת 'אמת' שהוא לשלם שכר טוב לעושי רצונו ,וזהו שאמר מתחלה חסד חינם שאינו מכח זכויות ,וחסד ואמת
שהוא מכח זכויות ,אך א"כ אינו מובן למה אומר שהוא לפנים משורת הדין ,ולכן צ"ל כמש"כ בחזקוני בראשית )מ"ז
כ"ט( ,שחסד ואמת הוא תשלום גמול לפנים משורת הדין ,וזהו ע"ד מש"כ רש"י בראשית )שם( שחסד ואמת הוא חסד
שאינו לתשלום גמול.
כח וְ ִאם הַ ּ ַמז ָּל וכו' .כמו שאמרו במועד קטן )כ"ח א'( 'בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא
מילתא' ,וכתב רבינו בחיי )דברים ל"א י"ד( שבא להודיענו כמה גדול כח התפילה כי מאחר שכח ה' יתברך עליון על הכל
ולא הושלל ממנו יכול הוא ונקל לבטל כוחם הגדול אשר מסר להם ,כי חכמי התכונה חוזים בכוכבים מודים בכך בטענות
שהקב"ה הוא הכלל ומערכת הכוכבים הוא הפרט ,והכלל גדול מן הפרט ויכול לבטל כוחו ,ובכל מה שנגזר במקרי האדם
מכח המערכה אפשר לו לאדם לבטלו בזכותו בלא תפילה ובלא צעקה כלל אלא שידאג ויצטער בלבו כענין שכתוב
)תהלים קמ"ה י"ט( רצון יראיו יעשה ,כלומר שהוא ממלא משאלות לבם בלא שישאלו כלל ,אבל בשלושה ענינים אלו
צריך תפילה וצעקה ,וזהו שאמר )שם( ואת שועתם ישמע ויושיעם ,ועם התפילה והצעקה ינתנו לו ,וכו' עיי"ש] .ועי' תוס'
שבת )קנ"ו א' ד"ה אין( ,חי' הר"ן והמאירי מו"ק שם ,דרשות הר"ן דרוש הח' ,ועוד רבות האריכו הראשונים והאחרונים בזה ,ואכ"מ .וראה
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[.

ִתב ּ ֵטל ַעל י ְֵדי אוֹ ת יוֹ "דּ ְׁשהוּא
ילאָ ה ,י ַּ
שם ַׁשדַּ ילא ,וְ ִאם נִ גזָר ָעלֵ ינ ּו הָ ָרע מֵ הֵ "א ִע ָּ
מך ׁ ֵ
ִׁש ָ
נפין,
זְעיר אַ ּ ִ
ִתב ּ ֵטל ַעל י ְֵדי אוֹ ת וָי"ו ׁ ֶשהוּא ֵ
אַ ָּבא .וְ ִאם נִ גזָר ָעלֵ ינוּ הָ ָרע ֵמהֵ "א ּ ַת ּ ָתאָ ה ,י ַּ
יש ּה יְפֵ ֶר ּנוּ לב.
וְ ִא ָׁ

לגי ְִהי

שמוֹ ֶת ָיך
ָרצוֹ ן ִמ ְּלפָ נ ֶָיך ְיהֹוָה אֱ לֹהֵ ינ ּו וֵאלֹהֵ י אֲ בוֹ ֵתינוּ ְ ,ל ַמ ַען ַרחֲמֶ ָיך וַ ח ֲָס ֶד ָיך וְ ׁ ֵ

ִש ָראֵ ללדִ ,מי ּ ְָד ָך
שי ִּהי ּו ְמזוֹ נוֹ ֵתינ ּו וּפַ רנ ָָס ֵתינ ּו וּכסו ֵּתינ ּו וּכסוּת ַע ְּמ ָך בֵ ית י ׂ
הַ ְ ּקדוֹ ִׁשיםֶ ׁ ,
ידי ַמ ְ ּת ַנת
צריכֵ נ ּו ִל ֵ
הַ ְּמלֵ אָ ה וְ הָ ְרחָ בָ ה ,הַ ְ ּקדוֹ ָׁשה וְ הַ ְּטהוֹ ָרה .וְ אַ ל ּ ַת ִ

לו

לה

ָּב ָׂשר וָ ָדם ,אֵ לָ א

הו ָרה .כן הגירסא המקובלת הוֹרָ ה ל' עבר שהמזל הראה ,שכן קביעת המזל היא לפי שעת הלידה כמבואר בגמ' שבת
כט ֹ
)קנ"ו א'( ועוד מקומות בדברי חז"ל ,וי"ג הוֹרֶ ה ויש לפרשה בדוחק שהוא מלשון מראה בהוה ,כמקובל בספרי
המפרשים להשתמש בלשון המזל מוֹרֶ ה.
ל ׁ ַשדֵּ ד .לשון החרב ואבד ,כמו אהלי שדד בירמיה )י-כ( ,ועוד רבים .ופעמים משמש לשון התגברות וכמש"כ האבן עזרא
עה"פ )בראשית י"ז ,א( אני אל שדי וכו' 'ורבים פירשוהו מגזרת שודד ,שהוא מנצח ומתגבר' עכ"ל .וכ"כ הרמב"ן שם
משמו 'ורבי אברהם פירשו בשם הנגיד ז"ל מגזרת שודד ,כלומר מנצח ומשודד מערכות השמים' עכ"ל .וכ"ה בריקאנטי
שם .ופעמים ישמש לשון החלפה כמש"כ בעל הלבושי שרד בספרו ערבי נחל )ויקרא ,שבת הגדול ,דרוש ג( 'שמדתו
לפעמים לשדד ולהחליף את הזמנים' עכ"ל.
לא ׁ ֵשם ׁ ַשדַּ י .כי בשם 'שדי' משדד המערכה והמזל ,עי' רמב"ן שמות ו' ב' ,ורבינו בחיי בראשית י"ז א' .וכן ראה הע'
קודמת.
יש ּה יְפֵ ֶרנּ ּו .אע"פ שלא באנו בסוד ה' יש לפרש פירוש המלות שלא יהא כעוף המצפצף ,והוא כי
לב וְ ִאם נִ גזָר וכו' וְ ִא ׁ ָ
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
אנפין ,והה"א הנוקבא ,ובשניהם יש את ענין מידת הדין ומידת הרחמים כי היו"ד הראשונה היא בחינת רחמים ,והה"א
בחינת דין ,וכן הוא"ו בחינת רחמים והה"א בחינת דין ,וזהו שאומר שאם נגזר עלינו הרע מחלק הדין בה' הראשונה ה'
עילאה ,יתבטל על ידי האות י' שהיא הרחמים ,ואם נגזר מה' תתאה שהיא בחינת דין ,יתבטל על ידי ו' שהיא הרחמים.
'ואשה יפרנו' היינו הדכורא שהוא מדת הרחמים יבטל את הדין שבא מצד הנוקבא.
צון ִמ ְּלפָ נ ֶָיך וכו' .תפילה זו לבקש שתהא כל פרנסתינו ביד הקב"ה ולא מבשר ודם ,ולכן פתח שוב ביהי רצון.
לג י ְִהי ָר ֹ
לד ׁ ֶשי ִּהי ּו וכו' וּכסוּת ַע ְּמ ָך בֵ ית י ִׂש ָראֵ ל .חלק זה של התפילה נראה שהוא מיוסד על תפילת כל השנה של הרמ"ק
שהבאנו בקונטרס 'התפלה על הפרנסה'] .וצ"ב למה נקט כאן על עם ישראל הכסות בלבד[.
לה ִמי ּ ְָד ָך .כ"ה הגי' בנאה להודות ,חקת עולם וע"ח ,וי"ג בידך ,ולכאורה גירסא זו ט"ס היא ,דלפ"ז הבקשה שיהיו בידו,
והלא בלא"ה הכל בידו הוא ,ואי לאפוקי מידי בו"ד זה כבר כ' בהמשך 'ואל תצריכנו וכו' אלא בשמך וכו' ,ואף אם היה
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.
לו ַמ ְּתנַת .בנאה להודות וחקת עולם גרסי 'מתנות' בל' רבים ,וכיוצ"ב נחלקו הגרסאות בבהמ"ז בברכת רחם שגירסת
רע"ג וסידורי אשכנז ועוד ,ונא אל תצריכנו לא לידי 'מתנת' בשר ודם ,וגירסת אבודרהם וסידורי ספרד ועוד לידי 'מתנות'
בשר ודם ,וכ"ה גם גירסת הירושלמי ברכות )פ"ד ה"ב(.

מך
ְל ִׁש ָ

לז

לכלֵ ינ ּו אָ ִבינ ּו ,וּמֵ אוֹ צַ ר
הַ ָ ּגדוֹ ל הַ ִ ּגבּ וֹ ר וְ הַ נּוֹ ָרא .חָ ּנֵנ ּו אָ ִבינ ּוַ ּ ,פרנְ ֵסינ ּו אָ ִבינוּ  ,כַ ְּ

רכת ְיהֹוָה .יִהיוּ
יע ָעלֵ ינ ּו ׁ ֶשפַ ע ָרצוֹ ן ּו ָמלֵ א ִ ּב ַּ
לכלֵ ינ ּו וּתפַ רנְ ֵסינ ּו ,וְ ַת ׁש ּ ִפ ַ
ַמ ְ ּתנַת חִ ּנָם ְ ּתכַ ְּ
ֹאֲלי
מרי פִ י וְ הֶ גיוֹ ן ִל ִ ּבי ְלפָ נ ֶָיךְ .יהֹוָה ,צו ִּרי וְ ג ִ
ְל ָרצוֹ ן ִא ֵ

)תהלים י"ט,

ט"ו(ּ .פוֹ ֵתחַ אֶ ת י ֶָד ָך,

יע ְלכָ ל חַ י ָרצוֹ ן )תהלים קמ"ה ,ט"ז(:
ו ַּמ ׂש ִ ּב ַ
מכאן אומרים הציבור יחד בקול רם ובנעימה

ִפתח
י ַּ

רצ ָך ְ ּב ִע ּתוֹ .
יְהוָה ְל ָך .אֶ ת אוֹ צָ רוֹ הַ ּטוֹ ב ,אֶ ת הַ ּ ׁ ָש ַמיִם .לָ ֵתת ְמטַ ר אַ ְ

ית גּוֹ יִם ַר ִ ּבים .וְ אַ ּ ָתה לֹא ִתלוֶה )דברים כ"ח ,י"ב(:
וּלבָ ֵר ְך .אֵ ת ָּכל ַמעֲ ׂ ֵשה י ֶָד ָך .וְ ִהלוִ ָ
אכל ּו בָ ׂ ָשר .וּבַ בּ ֶֹקרִּ ,ת ׂש ְ ּבע ּו לָ חֶ ם )שמות ט"ז ,י"ב(:
ת ְ
רביִם ּ ֹ
ֵּבין הָ ַע ַּ

ִמזמוֹ ר

ַרביצֵ נִ י ַעל ֵמי
שא י ִ ּ
חסרּ ִ :בנאוֹ ת דֶּ ׁ ֶ
ְל ָדוִ ד ְיהֹוָ ה ר ִֹעי לֹא אֶ ָ

ְשוֹ בֵ ב יַנחֵ נִ י ְב ַמע ְ ּגלֵ י צֶ ֶדק ְל ַמ ַען ְׁשמוֹ ּ :גַם
ַפשי י ׁ
ְמנֻחוֹ ת ְי ַנהֲלֵ נִ י :נ ִׁ
בט ָך
למוֶת לֹא ִא ָירא ָרע ִ ּכי אַ ּ ָתה ִע ּ ָמ ִדי ִׁש ְ
ִ ּכי אֵ לֵ ְך ְ ּבגֵיא צַ ָ
נת
שלחָ ן ֶנגֶד צ ְֹר ָרי דִּ ּ ׁ ַש ּ ָ
נת ָך הֵ ּ ָמה ְי ַנחֲמֻ נִ יַ ּ :תעֲ ר ְֹך ְלפָ נַי ׁ ֻ
ו ִּמ ׁש ַע ּ ֶ
ֹאשי כּ וֹ ִסי ְרוָ יָה :אַ ְך טוֹ ב וָ חֶ ֶסד יִרדְּ פוּנִ י ָּכל יְמֵ י חַ יָּי
בַ ּ ׁ ֶש ֶמן ר ִׁ
בתי ְ ּבבֵ ית ְיהֹוָ ה ְלא ֶֹר ְך י ִָמים :
וְ ׁ ַש ִ ּ
לח

ואומרים פסוק זה ישר והפוך שבע פעמים

מך .כן הגירסא בעץ חיים ,אמנם במקורי התפלה הנ"ל הגי' 'בשמך' ,ויש הבדל משמעות בין הגרסאות ,שלפי
לז ְל ִׁש ָ
גירסת 'בשמך' ר"ל ואל תצריכנו וכו' אלא בשמך הגדול חננו אבינו וכו' ,והיינו שבשמך הגדול חננו פרנסנו ותכלכלנו,
אבל לפי גירסת 'לשמך' ר"ל אל תצריכנו וכו' אלא לשמך הגדול וכו' ,וכאן מסתיימת בקשה זו ,וחננו אבינו וכו' היא
בקשה נוספת .וגירסת 'לשמך' צ"ב שכפל ללא צורך ,שהרי כבר אמר ואל תצריכנו אלא לידך ,ומדוע חוזר לבקש אלא
לשמך וכו'.
לח תהילים כ"ג.

יהי
וַ ִ

ְיהֹוָ ה

צרי
הַ ִּמ ִ

)יכוין

צרילט:
צליחַ  .וַ יהִ יּ ְ .בבֵ ית אֲ דֹנָיו ,הַ ִּמ ִ
יש ַמ ִ
יהי ִא ׁ
יְהָ וְ הָ ( אֶ ת יוֹ ֵסף .וַ ִ

יהי יוֹ סֵ ף .אֶ ת ְיהֹוָ ה )יכוין יְהָ וְ הָ ( ,וַ יְהִ י:
יש .וַ ִ
צליחַ ִא ׁ
אֲ דֹנָיוּ ְ ,בבֵ ית .וַ י ְִהיַ ,מ ִ



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

