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קודשה

 ףטיבך ומי אתה אחד א
 א#וך למי ואין בלבדך

 עיוך מלכו א׳טר גוי
 ביי׳טובך לך דימיתה

 לייחודך .ייחודם הי^וויתה
 ל.ייעוךך .ייעודם ןךמיתה
 לעובדך ב.יךאה דהרתם

 להעירך ברעדה הי

 ללמיךים לימרתה טעם
 כהמיךים תמיד בו .ירצו

 כאחדים מלכותך ?בוד
?!ניחרים ולך .יחידים להיות

 1 אהדותך. את שיכחיש מי אין לומר, ורצונו יג, כג איוב על־פי א. / יז. עמוד עי' קדושה, = קודשה הכתבת א(
 )!(. בעולמך - בישובך והולך. שמפרש כמו בעולמך, אליך דמית למלכו אותך שם אשר ישראל נ-ד.
 ה-ו. / מחיקה(. לסימן קו עליהן והועבר שלהלן ליעודך" ״יעודם המלים בטעות נכתבו "דמיתה" תבת )אחר

 שנאמר בעולם אחת הטיבה עשיתוני אתם לישראל הקב״ה להם אמר ע״א, ו ברכות ז״ל׳ מאמרם על־דרך
 חל, חי-בכ״י ח. / ישראל... כעמך ומי שנאמר בעולם אחת חטיבה אתכם אעשה ואני ... ישראל שמע

 קהלי הפרום' של בספרו למשל עי' יניי, בפיוטי הרבה ומצוי לקב״ה כנוי והוא ליוד, הגהה נכרת ובלמד
 1 תורה. הלומדים לישראל - ללמדים ט. / לנחמו. לו נראית בכן חי כד, עט' ע880ז6־<:<11 <108 ^6816118 1
 תתלה, רמז ואתחנן שמעוני ילקוט ועי' ובע־ב. בבקר במקדש שהקריבו תמיד כקרבן מרצה קריאת־שמע י.

 מקריבים הייתם לשעבר לישראל הקב״ה אמר בך ...לחכם משל ובערב( בבקר שמע קורין )למה אחר דבר
 של תמורתן אני מבקש אלא קרבנות להקריב יכולים אתם אי ואילך מכאן ... ביום פעמים שתי לי

מאחדים. צ״ל ואולי משובש, באחדים-כנראה יא. / בערב. ישראל שמע בבקר ישראל שמע קרכנות



ישראל לשמע עיי פיוטי ו

וג׳ י*י .י^ראל עמע ד( ו )דברים כב

וג׳ ןאעידה עמי עמע ט( פא )תהלים ונ
 )וג׳( ואךברה עמי עמעה ז( נ )תהלים ונ
 וג׳ לכולנו אחד אב הלא י( ב )מלאיי וב
 וג׳ יןרךת אגוז גינת אל יא( ו )שיה״ש וב

 י^יבנו: ומי באחד והוא ע( כג )איוב וג
ותשוקתו ועלי ךי1לד אני יא( ז )שיה״ש ונ

 בנו (1תע)וקת א א
 בפינו נעיקתו

מגן( ) ב בעדינו מנן

 אהב כמות עזה באד ב
 להב להסקת ניךמה

 רהב מי .יכבוה לא קלה
והב במורא עלינו

ד, אהבה אין קליאה
אהבה לך אשר אדם צאן

בראוה פל לעין קוראים
נאוה בקולם ריצוויך

ךחבים באהבת ^טוגי
י אהבים באיילת ענות עימעתם

להבים לקפי רעפיה כי תחת
אוהבים לך א#ר אהבה תוקף

 ה שיה״ש עפ״י א-ג. נ( - ב. א שיד,״ש עפ״י - נשיקתו כ. א( א - ונאמר. = וג יד. /ככתוב. = כב יג.
 / טו(. ל משלי הב, )הב במקרא נס המצוי ארמי פועל יתן, - יהב ד. / וחוזק. נאות ענינו - רדג ו-ז.

 מזו עזה אהבה אין לומר, ורצונו בו, א כ שמואל לי, אהבתך נפלאתה מל׳ ונפלאה, נדולה - פליאה ה-ה.
 שמע. לקדית והבונה רצוי, דברי - רצוייך לח. לו יחזקאל עפ״י ישראל, - אדם צאן אומתך. אותך שאוהבת

 ה משלי תשנה, כאהבתה מל׳ - שוני ט-י. / הכנסת. לבית שהבונה ונראה ה, צג תהלים עי' - נאוה בקדש
 ים, מני ורחבה ט, יא איוב עפ״י לתו,־ה ככנוי לפרשו עלינו לפנינו נבון נוסח ואם בכ״י, כן - רהבים יט.

 שאתה השמעתם התורה באדגת השונים ישראל :לומר ורצונו לישראל, ככנוי יט( ה )משלי אהבים ואילת
)עפ״י למצרים ככנוי רהבים לקרא המציע ס־אדי הר״ח מו״ד דברי נראים ואולם באדבתם. שוגה אתה גם



ז ישראל לשמע יניי פיוטי

)וג׳( י׳י את ואהבת ה( ו )דברים כב
)וג׳( רבים מים ז( ח )שיה״ש וג

וג׳ י־י אכזר אתכם אהבתי ב( א )מלאכי וג
וג׳ י־י מרחוק ב( לא )ירמיה וג
)ו^לת־חן אהבים אילת יט( ה )משלי וב

תמיד( ת#נה באהבתה בכל־עת ירוך דדיה

 לך אקרא תמיד ב ב
 לך ל.עד ואעתיר
)מחיה( ב חילך בטל החיעו

 עמך במ:יחדי / עמך .יתנחד ג
#מך בקוראי / עמך וויקרא

 אחת אחת עונים מלכות }תוע
אחת לאומה מלכותך ןה#ב

 אחד לב הם כי בראותך תם ולדי
אחד נוי בעמך מי ייאמר־לך

 מיוחד |.?#ע / אחד יום יוודע
אחד ועמך / אחד אתה כי ןתיודע
)וג׳( למלך י־י והיה ט( יד )זכריה כב
)וג׳( איים ברכו במקהלות כז( סח )תחלים וג

 בא מכילתא )עי' מצרים גלולי באהבת שונים שהיו ישראל :לומר ורצונו יא( ופט ד פז תהלים ט׳ נא ישעיה
 - אהבים. אילת הנקראת התורה, באהבת שישנו השמעתם מע״ז( לפרוש בעיניהם קשה שהיה ה, פר'
 הז״ל בו ודרשו תתערב, אל שונים ועם כא, כד משלי עי' - שונים ג-ד. נ( - ו. ח שיה״ש עפ״י יא. ב(

 שבמלכות יתכן ח. שורה ד פיוט להלן ועי' תתערב, אל שני אלוה יש שאומרים אלו עם ב(, פד׳ פוף רבה )דברים
 הערבים ע״י פרס כבוש לזמן זמנו יאוהר לא זה ולפי רשויות, בשתי המאמינים הפרסים, למלכות יניי כיון שונים

 )שיה״ש יונתי היא אחת לה: שאמרת לאומה - אחת לאומה אהד. אהד בטעות, בכ״י - אחת אחת (.650)
 זכריה עי' - יודע כא. יז א הימים דברי עי' - כעמך מי כז. כה בראשית עפ״י יעקב, - תם ה-ז. / ט(. ו

ז. יד



ישראל לשמע יניי פיוטי ח

 (0נן)דו ואתה ד( כב תהלים נ1) )וג׳( י^?גה;ה לי־י ט( ג )תהלים נ1
נא אל

 ח&ראל קור1? הוא מה־מבורן־ ד
 _יע{ךאל ^מע וקוךאים ?ובוךכים

 חובבים ו^מך / חטובים פניף את
מטמיעים רחד / מטמיעים לזה זה

 ומעריבים מחכימים מה־יפים

 עריבים בקולם נאים במראם

 עריבים לאלה אלה בויחודם

מהערבים לא נים10 ועם

אוהבים ובנפשם בלבבם

מעים קרים

ובורכים וכורעים משתחווים

ומבעימים מתמידים

קד)ועז( ^זמך ומקדי׳שים ?זברכים

 הז״ל, דרשו וכן בעמידה/ לקרותה מחויבים ואינם בישיבה שמע את שקוראים לישראל הוא ובבור זבות ג. ד(
 )כלומר כתיב ישב אמר לוי ר' משום □*כיה ר' א( יה )בראשית האוהל סתת יושב והוא :מה פר' רבה בראשית

 בניך כך עומדת ושכינה יושב אתה מה לבניך סימן אתה שב הקב״ה לו אמר לעמוד בקש לדרוש( וניתן הסת
 קוראים פרושו: והשני כמשמעו משמיעים-הראשון יז-כ./ד. שורה ה ועי'פיוט גבן. על עומרת ושכינה יושבין

 טוב מה אשרינו כא(: פרק רבה אליהו דבי )תנא שהרית של קטנה בק״ש המאמר השוד. שמע./ה. את
 לט שבועות עי׳ ז. / יה. ב שיה״ש עפ״י ו. / ומעריבים. משכימים כשאנו אשרינו ירושתנו יפה ומה חלקנו

 שמע./ קרית של ב פסוק עפ״י ט. ם./ ג ו בכ״י - ועם נ. שורה נ פיוט עי׳ ה. / לזה. זה ערכין ישראל כל :ע״א
 כורעים - וכורכים יא. / עו״י(. נחי כדין הפיטנים אצל דינה הכפולים )גזרת והשתהויה קידה לשון - קדים י.

 כמו והקהיל/ - ושמע ד. שורה ג פיוט עי׳ יעקב - תם איש א-ר. ה( - פעמים. קוראים - ומפעימים יב. / ב־ך.
 רבה הברים עי׳ - שמע לו וענו ב. מט בראשית עי׳ - שמעו להם וקרא ד(. טו א )שמואל העם את שאול וישמע

 משאני שמא להן ואמר השבטים לכל קרא למיתה יעקב שנטה משעה לק״ש ישראל זכו מהיכן ב: פר' הוף
 הפרי עור )ועי׳ אחד ד׳ אלהינו ד׳ ישראל שמע לו אמרו ... אחר לאלוה משתהוים אתם העולם מן נפטר

ולרבדים א מט לבראשית יונתן תרגום צח/׳ פ*' כ״ר ע״א׳ נו פסחים יה׳ סי׳ סוח ויחי תנהומא לא/ סי׳ דברים



ט ישראל לשמע יגיי פיוטי

 ן#ימע אסף בניו כהאקפו תם אי# ה
#טע לו ן^גו #טעו להם וקרא

 #טע קרית נהנה להורותם ככן
למ#מע מ^ה הקדימו כסיני ולכן

הדיברות עשךת ניכללו בה גם

מאמרות ךת#2ן למול נאקרו א#ר

 לו ־שני ואין אחד כי דעו
לו אין ןאח ובן וקיוחד ןחיד

עיתותיה עול עליו המתמיד

אותותיה בךיקדוקי וקוראה

ךיח^ב־לו/ויתחשב־לו

תמימים קירב / תמירים #ני כמו

מ^מי.ע ואזניו וקורא #וטע בל זאת
ויישמע .יקרא שמע בקך.ית הוא כדיי

 מת קזוזות הם / לבית חומה
גוף תפילי הם / לגוף וגדר

 ומת ל שרצונו ונראה זה׳ למאמר מקור אדע לא - כסיני ולכן תתלד(. רמז ואתחנן שמעוני וילקוט ד, ו
 :א( כח )יומא הז״ל ואמרו - אלחיך ד' אנכי כסיני שמעו טרם שמים מלכות ל ע עליהם קבלו והאבות הואיל

 לשמיעה. עשיה שקדמה לרמז לנשמע נעשה בסיני הקדימו לפיכך - כולה התירה כל אבינו אברהם קים
 נשמע להם לומר היה ראוי :רעו רמז סוף שמות שמעוני בילקוט המובא אבכיר במדרש מצינו ודוגמתו
 :ה הלכה א פ־ק ברכות ירושלמי עי׳ ה. / קיימנום. שמענום שלא עד להקב״ה׳ ישראל אמרו כך אלא ונעשה,

 עי׳ ו. / בהן. כלולין הדברות שעשרת מפני אמר לוי ר׳ ... יום בכל הללו פרשיות שתי קורין מה מפני
 מאמרות עשרה כנגד הדברות עשרת נאמרו :קח( עם׳ ת־״ס, וינא שלום׳ איש )הו׳ בא פר׳ רבתי פסיקתא

 כ./ פר׳ סוף רבה דברים עי' ישראל"׳ "שמע עם בקשר ונדרש ה׳ ד קהלת עפ״י ז-ח. / העולם. נברא שבהם
 קרא :ג משנה ב פ״ק ברכות ועי׳ אותיותיה׳ = אותותיה י. / בשעתה. שמע קרית עול - עתותיה עול ט.

 טי ברכות לאזנו׳ שישמיע צריך שמע את הקורא יג. / י. שורה א פיוט עי' יא. וכו'./ באותיותיה דקדק ולא
 איש )הו׳ ה פר׳ בשלח מכילתא עי׳ טו-טז. / תשמע. שתפלתו ק״ש בזכות חוא וראוי כדאי יד. / ע״א.

תפילין. זו ומשמאלם מזוזה זו מימינם . .. הומה להם והמים ע״ב(: לא דף תר״ל, וינא שלום׳



ישראל לשמע עיי פיוטי

 רבים בת על בה היתרחתה לא רח1ט

ברבים ןנאמ.ךת מיחיד נאת.ךת

?!נהלך רכוב טד1ע יועב
והערב ה^כם וערבית באחרית

נא אל

עמע

והוךים ^מם נקרא א#ר אום ו
 מודים יה ב#ם היות עם על

וחירים ניהכנו באתת
תייחז־ים ליחיד תמיד היות

 וברעדה באימה גילו

 ובחרדה מראה עיבדוהו
ותודה בהחלה דיבקו

ולתעודה לתורה וקיךאו

 במעלה קדו# יאתרו לא המונים

במטה ברוך יאתרו אמונים עד

 שתהיו אליכם אמדתי ולא עליכם ד,מרחתי לא ...לישראל הקב״ה אמר כז: פר' רכה ויקרא עי׳ יז.
 כנוי - רבים בת וכו׳. בביתך בשבתך אלא ראשיכם את פורעין ולא רנליכם על עומדין לא ק״ש קודין

 אוצר דאווידזאן, עי׳ תועו״ן׳/ לעולם נא "אל הידוע לפיוט הגונה - נא אל כא. / ה. ז שיה״ש עפ״י לישראל
 "מוטו" כעין המוצג ישראל שמע הסדר ראש היא הפיוט שבראש "שמע" תבת ו( - .3870 א והפיוט השירה
 יהודים נקרא :א פר' זוטא שיה״ש עי׳ ב. / הבא. הפיוט שבראש אחד" ״ד׳ לתבות הדין והוא זה לפיוט

 תחלים עפ״י להקב״ה./ה-ו. שהודו שם על יהודה א: פר׳ רבד. בשמות ודוגמתו להקב״ה. מודים שהם על
 הלשון ותודה. תחלה בדברי שמים שערי על דפקו כ, ה שיה״ש דופק, דודי קול מל׳ - דפקו ז-ח. / יא. ב

 בסליחה ודלים, כעניים דופקים הם שעריך למשל: השוה הפיטנים, בלשון לרוב מצוי התפלל במובן דפק
 נמצא הזה הבית כל כ. ח ישעיה עי' - ולתעודה לתורה (4234 י שם )דאווידזאן, נושע" ״ישראל הידועה
 ט-י. / הן(. הן על אמרו :המתחיל בפיוט ,18 דח ,4.01161• 962 )בכ״י ליניי אחרת כקרובה נם קלים בשנוים



יא ישראל לשמע עיי פיוטי

 במטה בפיהם ]ו[לחלטה ךם1עו? ועת
להבמע כנפיהם תרפנה בעמדם

חסידיו לי־י זטר*
חסדיו תהלות והזכירו

 ךיו1ם גילה לכם בי חילף
וס־ודיו בכל אוהדיו ואותם

הוא טוב כי וראו טעמו

הוא מיטיב כי ודעו בינו
 הוא אני מיום גם יידעכם
ההוא ביום וגם דרה לא עד יום

לו הנו מי^לי כבוד
לו כנו ב^מו וברוך

לו תקךאו $#ר ^זמע קרית למד
לו תויקרו תמיד מ;חת במו

עבדיו הבל כי מלכוהו
מעבדיו הם קעזוט כי

עדיו תאמנים הוא נאמן
בלעדיו אחר אין כי

ל

כבד עול עליכם ^ימו
אכבד העם כל פני על נם כבר

 צא חולין ועי׳ במ״א. ועוד כד לא תחלים כ׳ בו ישעיה עפ״י ישראל/ - אמונים המלאכים. המוני - המונים
 בכ״י - ולחישה יא-יב. / למטה. שירה אומרין שישראל עד למעלה שירה אומרין השרת מלאכי ואין ע״א:

 כתיב אומר ראובן ר׳ יעקב... קול הקול סה: פר׳ רבה ובראשית כד-בה א יחזקאל עי' - בעמדם לחישה.
 ישראל שמע אומרין שישראל בשעה דם עם .בא בעמדם הוא ומה ... למעלה ישיבה יש ובי ... בעמדם

 יז-ב. / יט. טז איוב עפ״י עדיו - שהדיו ז. נ עמום עי' טו-טז. / ה. ל תחלים יג. / שותקין. המלאכים
 מטרם פרושו מיום ומפרש: והולך ינ> מג ישעיה - מיום גם הודיעכם. - ידעכם ט. לד תהלים עי' - טעמו
 / המשיח. ימות של הדין יום כלומר/ ההוא" ״ביום לרבות ו״נם" בראשית, מעשה לפני כלומר/ יום/ חיות
 שאלו השערה מתוך נקדתי כך - למד י. שורה א פיוט עי' כנ-בד. / משלו. לו תן נח: אבות עי' כא.
נ. י ויקרא עי' ל. / לד. ד דניאל עי' כו. תכבדו./ - תייקרו לימד. :מלא נכתב היה פיעל היה
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 וכבד מככדיו כל כי ^בור

והכבד בו ומקבות

 קציךף אזזבתו ותהי ?ליאה
וצריף ו^ני לבבך ככל

 צ.ךיף כוד נ^טף צאת
קע.ךיף ככל אהביהו

 ךיף1?ןא ככל אהבה קךנןיהו

כעודף תיקנה הון ככל
 רחמים קרבי ככל רחמיהו

רחמים ובמידת הדין כמדת

 אלהים קרא אלילים שמות
 האלחים אלהי להיקראות

 אלהים ברכו כמקהילות תמיד
האלהים הוא י־י כי

אחד י*י ובכן

אחד _י.ע #יני אין ז
אחד ואין שיני .יש בכן

 ט ם־ק ברכות ועי׳ פרושו. אדע לא - בציריך ה. שורה ב פיוט עי׳ ־ פליאה לנ-לו. ל./ ב א שמואל עי׳ לא.
 ובספרי נפשך׳ את ;וטל הוא אפילו נפשך וככל רע וביצר טוב כיצר יצריך בשני לבבך בכל :ה משנה
 - צריך ביד הנפש. שיצא עד :תתלז( רמז )ואתחנן הילקוט ונוסח הנפש, מצוי עד אהבהו :לב פיסקא דברים
 לז־־מ. / שבימיו. לרדיפות רמז כאן שיש או ע״ב(, סא )ברכות עקיבא ר' של מותו לפניו שמרחף נראה

 ממונך. בכל מאודך כבל ה, משנה ט פרק ברכות עי' - הון בכל אהבה. לו ומקדים מזדרז חוה - קדמהו
 קרבים, רחמי - רחמים קרב• ב. יה תחלים חזקי" ד׳ ״ארחמך כמו אהבהו, פרושו רוחמיהו, ככ״י - רהמהו
 יא טז ישעיה עי׳ ולקרבים, ללב מיוחסת שבנפש התפעלות )בל שכנפשך האהבה כהות בכל אהבהו כלומר

 מדד בכל לב׳ פיס׳ דברים ספרי ועי׳ מרה ומל׳ )כנ״ל( הון מל׳ מאודך דורש - הדין במדת א(. קג ותהלים
 למה :טז סי' יתרו תנחומא עי' מא-מב. / הפורענות. במרת בין הטוב כמדת בין לך מודד שהוא ומרה
 נקראו שאלו בשמו נקראו שלא לומר העולם לאומות פה פתחון לתן שלא כדי אומר יוסי ר׳ אלהים קראן

 אלהים ועבדתם פסוק מג דברים ספרי )ועי' צורך בהן היה ולא כשמו נקראו והרי צורך בהן היה כשמו
 את מפרש שיניי ונראה ח. ד קהלת עי' א-ד. ז( - לט. יה א מלכים מד. / כז. סח תחלים מג. / אחרים(.
 ממש אהד אינו אהד לכאורה שהוא אהר הבר שכל מכאן כמותו, אהד שיהא שני ואין אחד יש :כך הפסוק

 והולך הן, שומע אתה לאו מכלל היא, דמלתא מסקנא כלומר, ,׳בכן" שאמר וזהו בדוגמתו, שני לו יש אלא
- נם הבא. ועילם הזה עולם העולם, זה שני לו שיש ואחד הקב״ה, זח שני לו שאין אחד כונתו: למה ומפרש



ע ישראל לשמע יניי פיוטי

 אחד אל עיני אל אי גם

 אחד עולם ולא עמם עולם די

אחד אב לכולנו הלא י,

 אחד אל לנו כן וכמו

 אחד לאל ונאמין נחעב זאת

 אחד קול מקעיבים חבירים

 אחד פה היוצא טעם

 אחד סוד לחע ויראת

 אחד לאל תנו כבוד

 אחד גוי .ייחדנו לכן

 כאחד והוא יעיבנו: מי

 אחד מרועה ניהנו

 כאחד לוחות ^ני סידר

 אחד דבר נפל לא מהם עוד

 אחד כאות עועה כלאות

 אחד כאדם כירייותיו צופה

אחד אחד דורות קורא

לאחד אחד .יגיד מ^עיו ךבות :

 יתכן אך ל( כב איוב נקי, אי כא; ה א שמואל כבוד, אי )ובמקרא: בתלמוד כמו אין׳ - אי טעמו. אדע לא
 :א( טז בראשית לפדר מקרובה ו )פיוט אחר במקום יניי אומר וכן עולם. מלא - עולם די נון. שנשמטה

 לעולמי שאמרתי הוא אני :צב ום׳ מו פר' ראש כ״ר הז״ל, לדברי מ־מו )ואולי להבל היה לא יגיעם די
 כשישראל ...אהר דבר :בגנים היושבת פסוק רבה ושיה״ש יג ה שיה״ש עי' ה-י. / י. ב מלאכי ה. / די(.

 בגנים היושבת להם אומר הקכ״ה אהד וטעם בדעה אהד כקול הדעת בכיון ק״ש וקורין כנסיות לכתי נכנסין
 הפסקא שם ועי' השמיעיני, לקולך מקשיבים שלי ופמליא אני בחכורה( )כלומד חברים קורין כשאתם

 - סוד ויראה. באימה הנאמרת שמע לחישת - לחש יראת והמוטעם. המונעם הדבור הוא - טעם שלאחריה.
אמ :י סי׳ עקב תנחומא עי' טו. / יא. יב קהלת יד. / יג. כג איוב יג. / ו. מט בראשית ״בסודם" כמו חבורה,

 עפ״י טז. / כאהד. שניהם פסלת והיתד. שוים שניהם אלא מזה זה גדולים היו שלא כתיב לחת חנינא ר'
 דבר נפל לא שמהם כאהד לחות שני נתנו אהד מרועה :אהד רעיון מביעים יד-טז הטורים נו. ח א מלכים
 )הו' הדברות דעשרת פיסקא רבתי בפסיקתא דוגמתו ועי' )?(.שמו מאותיות באחת - אהד באות יו. / אחד.
 עושה משמו אחת אות אפילו אלא שמו בל דבר סוף לא סימון בר יודא ר' אמד :ע״א( קד דף שלום איש
 מוכח נקודו — כירייותיו אחד. אדם כסוקר אחת בסקירה הבריאה כל את סוקר הוא יח. / שמו. ככל צבא

 מעשיו גדולת - מעשיו רבות כ. / ד. מא ישעיה עפ״י יט. / המנוקדים. הגניזה בכתבי ומקוים הכתיב מתוך
לבן. רבות לאב רבות ארבה והרבה :נו( פר' סוף )ב״ר ובמדרש יט• ה דניאל רבותא, מל'
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אחד לום כניהךך
אחד ו^זמך אחד אתה כי תךדחד

סילוק

 אחר ואין אתה אחד ח
 זולתך ואין יחיד

 כלתך ואין ?זיוחד
 עוד ואין לבדך

 כערכך אין
 דומה־לך אין
 בלעדיך ואין

 למטן למעלן
 לאחור לפנים

 לצדדים לצד
 בוךהום כים
 בחלד וגם
 אלהים מלבדך עוד אין

 כמוך ואפם
 כמוך מי
 .ידמה־לך מי
 .י^ווה־לך מי

 .יערוך־לך ומי
 כאלהים

 כאילים
}אראלים

 הקרובה של מאהרון הד,לק ;קרא כך - סילוק ח( - ז. שורה ג פיוט עי' המשיח. ימות של הדין יום - אהד יום .יז
לקדושה. דמעב־ שהוא
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בחיילים
בצבאות
בךבבות

בגרפים כה

 וקרבין בעירץ
 בקידוחים בקדומים

 ומוקדמים המקודדים
מקדימים לך

ומיוחד אחד ל
 יחיךים: בפי

כב ואחדים

ג(. ו )ישעיה ככתוב — כב לב. / קדושה. מיני בכל הקדושים בישראל - בקדושים כז.



דבר סוף

 סוגים בפיוט נולדו חובה, של לתפלה וכתוספת הכנסת בית כיציר
התפלה. לסוגי בהתאם שוגים

 :ובתבגיתם באפים מזה זה הנבדלים ראשיים סוגים שלשה בו מבחינים
שמוגה־עשרה. לתפלת פיוטים קרובה. א(

שחרית. של קריאת־שמע לברכות פיוטים יוצר. ב(
ערבית. של קריאת־שמע לברכות פיוטים מעריב. ג(

 של שלשלת זוהי קרובה הקרובה. של זה הוא הפיוט בסוגי הקדמון
 בתוך להשתלב עשוים שחלקיה אחת, לחטיבה המצטרפים פיוטים
 ולפי לחתימתה. סמוך וברכה ברכה כל בסוף שמונה־עשרה, תפלת

אלה: מיגים שלשה בקרובה מבחינים התפלה טיב
חול. לתפלת קרובה שמונה־עשרה. א(
 בה שאין טוב ויום שבת לתפלת קרובה שבעה(. )גם שבעתא ב(

"קדושה".
 בה שיש טוב ויום שבת לתפלת קרובה קדושה(. )גם קדושתא ג(

קדושה.
 בין משולב ורובה שראשה בזה הקרובה מיני משאר נבדלת הקדושתא

 כוללת אינה כלל ובדרך שמונה־עשרה, מברכות לשלישית שניה ברכה
הקדוש(. האל המתים, מחיה אברהם, )מגן ראשונות שלש אלא

 שחרית בתפלת אלא קדושה אמרו לא הפיוט, מולדת ישראל, בארץ
תופעות לשלש באור מכאן .1וחנכה חדש וראש טוב ויום שבת של

1ל\1סז< ססס&סס



דבר סוף יח

 נמצא שחרית. לתפלת אלא קדושתא אין :העתיקה הקרובה בספרות
 של ולשחרית לחנכה הקרובות השבעתא. ממין אלא למוסף קרובה שאין
וקדושתא. עשרה שמונה של צרוף בהן יש מועד של וחולו חדש ראש

 חרוז לחורזי הראשון כן וכמו — קרובות כמחבר לנו שנודע הראשון
 המקובלת, המסורה לפי הוא, יניי יניי. הוא — בפיוטיהם שמם ולחותמי

 אלעזר של ורבו בשמותם, לנו הידועים הפיטנים קדמוני בשלשלת השני
 ידיעה לנו אין ומקומו זמנו על זו. בשלשלת השלישי קליר, בירבי

 .2השביעית במאה בארץ־ישראל שחי משערים זמננו חכמי מוחלטת.
ג(. )פיוט פרם למלכות רמזים יש כאן המובאת בקרובה
 שהקרובה מצאו בה שעברה. המאה עד כלום לנו נודע לא מפיוטיו

 והפיוט הגדול, בשבת אשכנז מנהג לפי הנאמרת רחמתים" פטרי "אוני
הם. ליניי פסח, של ההגדה מתוך הידוע " נסים רוב אז "

 נתפרסמו הנה ועד ומאז יניי לפיוטי מקור נחשף 3הגניזה גלוי עם
 ממין ויתרן השבעתא ממין שתים מהן ,4מקרובותיו שרידים תשעה־עשר
הקדושתא.

 כאן מצאנו הראשונה בפעם הכפול: החדוש מן בהם יש יניי פיוטי
 מצוינים ולימים למועדים ענין הפיוט שאין וראינו שבתות לסתם קרובות
 אלו קרובות ושנית: כאן. עד לחשוב היינו שלמורים כפי בלבד,

 פרקי על כלומר, השלשי, המחזור של התורה "סדרי" על מיוסדות
 שנים לשלש אחת לסימה שנהגו ארץ־ישראל בני חלוקת לפי התורה

.5בשמטה פעמים אחר, מנהג לפי או,
 שיניי אומרת, 6הגולה מאור גרשם רבינו בשם לידינו שהגיעה מסרת

 לסדרים יניי קרובות שמספר למדים נמצאנו וסדר. סדר לכל קרובות פייט
 של השבתות למספר בהתאם וחמשים, ממאה שלמעלה לסכום עולה
 יתרן חמש־עשרה. שרידי אלא כאן עד נתפרסמו לא מאלה שנים. שלש

 ויוצא הולך ולנוסן השונים, הגניזה באוצרות קטעים קטעים מפוזרות,
 שלמה מר ע״י בברלין שנוסד העברית", השירה לחקר ב״טכון לפועל
 קרובות ממאה למעלה במכון נמצאות כאן עד .1930 שנת בסוף שוקן,



יט דבר סוף

 שרידים מהן מאורעות, לשאר כמה מלבד לסדרים יניי של מקרובותיו
כאן. המובאת כזו לשלמות, קרובות או שלמות ומהן

 בדברים ישראל" "שמע הסדר את קראו שבה לשבת נועדה זו קרובה
 ראשוני שני של בסופם מרומז הסדר ט. יד בזכריה ההפטרה ואת ד ו

 קרובותיו בשאר יניי של דרכו וכן שלישי. פיוט בסוף וההפטרה הפיוטים
 חתום יניי של שמו הפיטנים. קדמוני רוב זה בדבר נוהנים וכמוהו
קרובותיו. בכל כדרכו נ, פיוט של הבתים בראשי

 יבואו יניי של קרובותיו שברוב להעיר יש הקרובה לשלמות אשר
שבתפלה. הקדושה גוף כננד אחדים פיוטים עוד הסלוק אחר

 30(11. 318.666. 1.36,101.110י* אוכספורד: בכתב־יד נמצאת הקרובה
ב=(. 03.1/310ן§16 ?761163ן16ע-00ג¥167, ^01.11, 2738/11) 113^ עד

 הקורא לתקנת לאור, המוציא על־ידי נוסף והנקוד מנוקד אינו כתב־היד
 שבכתב־יד. הכתיב מן במאומה שנות בלי בבאורים, קמוץ ולשם

 הגוף כנויי נתנקדו ,7אחר ממקום המוכח יניי, של למבטאו בהתאם
ך(.—) לפניה וקמץ שואית בכף לנכח

 ספרות .871 עט׳ 8 כרך םפנ.67610נן36(113 111(13163 עיי יניי על ספרות
.84 ועט׳ וכו׳ 12 ,עט 1933 31. 211137, ^111 ג!11111§16 (161 631)7101118011611 111(1611, 8411^311; אנגלי; מבוא הנ״ל, יניי מחזור ; 1197 עמוד 9 כרך שם עי׳ הקרובה על

 מהדורה מסס 504180116 604108(1101181 אלכוגן, 8 7 •555 'מע תרפ״ט׳ נויאדק כ, שכטה גנזי ;ז כ מופרים1
 שבפיוטי השלשי" ב״מחזור נמצא זו להשערה יסוד עברית. הקדמה יניי, מהזור דאווידזאן, ; 309 עט' ,1924 כ'

 ,0116116 0111184131108 3. 86110 אדלמן, ' ינאי( כמקום )יניי שמו של הא־ץ־ישראלי ובכתיב יניי

 בקהירו מקום לאותו מתכונים זה בשם נניזה. 3 / .600 לשנת •ניי של זמנו להקדים הנוטה ,29 עט' ¥11 כרך

 הכפרות מקצועות מבל כהם שיש כתבי־יד, שרידי אלפי באדמה וטמונים גנוזים (1896) מצאו שבו )פוסטט(,

 העולם שבכל שונים לבתי־ספרים הועברו אלה שרידים הפיוט. מכפרות עצום הלק ובתוכם העברית
 אלה: במקומות נתפרסמו יניי פיוטי 4 / ולנינגרד. אוכספורד שבקמברידג', הגניזה אוצרות ומפורסמים

 ננז• הנ״ל (3 תרע״ט; נויארק יניי, מחזור דאווידזאן: י. (2 תרס״א; ירושלם ב, חוברת ירושלם, גנזי (1
 כד־־כו עט׳ .?נ, £3410: ג188מס640ם <108 זז6846ס8 1. 840448014. 1927 (4 תרפ״ח; נויארק נ, שכטר

 .ע £0461:■ 21101 ל!801180מ (5 =(; -5.0161־1030 300מ001 01 86101410 13080080, 1898/99, .ע 157—164>
 <,304468(116084110116 ¥0141086, 861110 1832 צוגץ, ע״ב; כט מגלה 5 / .300001, 1יססמ11£מס4 0.51. 1929
 "דברי" לשבת בקרובה 7 / כ. עט׳ יג דף באבער הו' הלקט, שכלי8 / ובו׳. 160 עט' שם אלכונן, ; 3 עטור

 מטליל / מחזך ניפלא / עיזוזך וכארץ / עוזך בשמים :נאמר א א כפיוט באב(, תשעה שלפני שניה )שבת
 בין העתיקים, הגניזה ככתבי הדבר וכן וכו', עזוזך עוזך, קרא שיגיי מעידה, "זך" תבת הרי זך. עם תהית
באמצעו. ובי; פסוק כסוף




