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ין'בטיקוצבית הכנסת 
וילנרר יוסי "ד: מאת
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מבוא

 לפולין רפאל משלחת של במסע השתתפתי 2014 מאי בחודש

 במקום והיפה הגדול הכנסת ובבית (טיקטין) ין'טיקוצ בעיירה ביקרנו המסע במסגרת

 טקסט בקטעי בצפיפות מעוטרים קירותיו אשר כנסת בית עם ראשונה פגישה זו היתה עבורי.  

  ביום מתפלל אני פיו על התפילה מסידור חלק והם לי מוכרים היו הטקסטים מרבית ,טבעי באופן

לי מוכר אינו מהטקסטים גדול חלק כי לדעת נוכחתי ואולם ,ובחגים יום

 תחושה אצלי יצרה הקודמות במאות זה כנסת בבית מקובל היה אשר התפילה לאופן החשיפה 

  שינויי .לדורותיו היהודי העם של הפועם הלב הם והתפילות הכנסת בית הווי .היסטורי חיבור של

  מבטאים שנים אלפי במשך היהודים מתפללים אותם התפילה בנוסחי השונים והניואנסים הנוסח

דור בכל ולחדש להשתנות היכולת את ומאידך היהודית המסורת יציבות את מחד

 הכנסת בית קירות על הטקסטים של לכתיבתם הרקע את להבהיר אנסה זו בעבודה

וילנריוסי 



3 על רקע הכניסה לבית הכנסת 2014חברי משלחת רפאל 
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מקורות

 בעיצוב ותפקידן ,ממשמעותן ,מקורותיהן –אירופה במזרח הכנסת בתי קירות שעל הכתובות  

  בעבודה החומר מרבית .דוקטורט קבלת לשם חיבור ,שדמי תמר ,הקודש ועבודת החלל תפיסת

זה ממקור נלקח

 ו"תקס –א"שפ טיקטין קהל פנקס 

 (אינטרנט מהדורת) 1958 ,טיקטין יוצאי ארגון ,טיקטין ספר

 1994 ,שטיינזלץ עדין הרב ,והתפילה הסידור

 1978 ,יעקבסון יששכר הרב ,בינה נתיב

 2014 לפולין רפאל משלחת חברי ,תמונות

 2014 ,וילנר יוסי ,הקירות עיטורי תמונות  
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  ין'טיקוצהיסטורית קהילת יהודי 

 היהודי הישוב נוסד  1522 בשנת

 הנארב נהר על הסחר נתיבי בזכות בעיקר  מרכזית לעיר מכפר מתפתחת ין'טיקוצ  17 -ה במאה

 וחברה (שלה באיזור הישובים כל על אחראית) גלילית קהילה למעמד זוכה היהודית הקהילה

מפורסמים רבנים י"ע מונהגת הקהילה .הארצות ארבע ועד בארגון

 (70%) התושבים 4947 מכלל יהודים 3456 היו 1857 בשנת .להתפתח ממשיכה הקהילה  18 -ה במאה

נתיבי ,בעיירה עברו לא אשר רכבת ופסי כבישים סלילת בגלל מגדולתה יורדת ין'טיקוצ  19 -ה המאה בסוף 

(49%) התושבים 2993 מכלל יהודים1461 היו 1921 בשנת .מידלדלים הנארב על הסחר

הציוניות התנועות ובתחום התורני בתחום עניפה פעילות עם צדדית עיירה  20 -ה במאה

26.8.41–25.8.41  השואה את שרדו ין'טיקןצ מאנשי בודדים . לופוחובה ביער ההריגה בבורות היהודים השמדת

הנארבנהר בית הכנסתבית של יהודים
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ין'בטיקוצהיסטורית בית הכנסת 

 1642בניית בית הכנסת

1713הוספת חנות צמודה לבית הכנסת

1736ניזוק קשה בשריפה בית הכנסת  

 19 -עד אמצע המאה ההוספת עיטורי קירות

 1940–1945י הנאצים    "נזקים לבית הכנסת ע

 1974י הפולנים"שיקום בית הכנסת ע
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(1) ין'בטיקוצמבנה בית הכנסת 

המבנה תיאור

  הכניסה .זויתי מגדל צמוד מערבית הצפונית בפינה כאשר ,מרובע כמבנה מאבן בנוי הכנסת בית

  ,נמוכים במסדרונות (ודרום מערב ,צפון) צדדיו משלושת מוקף המבנה .הצפונית בחזית נמצאת

.נשים כעזרת והדרומי המערבי ואילו דיונים וכחדר כמבואה שימש הצפוני המסדרון כאשר

פנימי תיאור

  בקיר לאולם הכניסה .הקודש ארון בנוי ובתוכה גומחה המזרחי בקיר .מרובע הוא הפנימי החלל

  וחלונות מקושתים חלונות קבועים בקירות .המערבי בקיר הנשים עזרת אל נוסף ופתח הצפוני

.תורניים בטקסטים מעוטרים הקירות כל .הנשים עזרת עם התפילה אולם את המקשרים קטנים

  אלו עמודים .התקרה את תומכים אשר ,עמודים בארבע מוקפת מרובעת במה האולם במרכז

 שתי בין המפריד הכרכוב .בכרכוב ביניהן מופרדות אשר ,קשתות של קומות בשתי מקושרים

.תורניים בטקסטים מעוטרים התחתונה בקומה והקשתות הקשתות קומות
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(2) ין'בטיקוצמבנה בית הכנסת 

מראה חיצוני
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(3) ין'בטיקוצמבנה בית הכנסת 

מבט כללי מהקיר הצפוני

ארון הקודש חלונותבמה חלונות קטנים לעזרת נשים
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(4) ין'בטיקוצמבנה בית הכנסת 

(בסגנון הבארוק)ארון הקודש 
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(5) ין'בטיקוצמבנה בית הכנסת 

מבט כללי של קירות  מעוטרים
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(6) ין'בטיקוצמבנה בית הכנסת 

חזית דרומית  –הבימה 
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(7) ין'בטיקוצמבנה בית הכנסת 

חזית מזרחית–הבימה 
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(8) ין'בטיקוצמבנה בית הכנסת 

חזית צפונית–הבימה 
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(9) ין'בטיקוצמבנה בית הכנסת 

חזית מערבית–הבימה 
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(1)נוסחי התפילות 

 (ס"לפנה 3-5 מאות) הסופר עזרא בראשות הגדולה כנסת אנשי י"ע התפילות של ראשוני ניסוח

[ב יז מגילה] הסדר על ברכות עשרה שמונה תיקנו נביאים כמה ובהם זקנים ועשרים מאה

(לספירה 1-2 מאות) התנאים בזמן יותר וכוללת מחודשת עריכה

[ב כח ברכות] ביבנה גמליאל רבן לפני ברכות ח"י הסדיר הפקולי שמעון

 מסוימים קטנים קטעים אלא ,שלמים תפילה נוסחי אין ובמדרשים בתלמוד

(856 –874בשנים סורא גאון) גאון עמרם י"ע נכתב הראשון הסידור

(882 –942)ג"רס י"ע נכתב השני הסידור

הבסיס את מהווים אלו ספרים שני .12 -ו 11 במאות ויטרי ומחזור י"רש סידור נכתבו בצרפת  

אירופה מדינות במרבית שהתקבל אשכנז לנוסח

אירופה למדינות הספרדי הנוסח את הביאו ספרדים יהודים .ספרד גירוש התבצע 1492 -ב  

האחרות

עשרה שמונה לתפילת אפילו ,לתפילות רבים נוסחים קיימים כי התברר הקהירית בגניזה
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(2)נוסחי התפילות 
קבליים רעיונות הפצת

דרך לפולין (ועוד ק"הרמ ,י"האר) מצפת קבליות תפיסות עוברים 16 -ה המאה מאמצע 

נוספים קבליים וספרים (1558 -ב לראשונה נדפס) הזוהר מודפסים שם איטליה

(ועוד ה"של) 16 -ה המאה מסוף החל בפולין שנכתבה קבלית ספרות

גובש ,רוחנית ,מיסטית חוויה היא הכנסת בית עבודת לפיה ,הקבלית התפיסה בהשפעת 

 .ועוד הכהנים כפי נשיאת טקס ,התורה ספר והכנסת הוצאת כולל ,התורה קריאת טקס

1571 -ב א"הרמ הגהות עם יחד (בצפת קארו יוסף 'ר שחיבר) ערוך השולחן הדפסת

 השמים שער סידור ,1662 ,פראג –ציון שערי סידור) קבלי בסגנון תפילה סידורי הדפסת -  

(1717 ,אמסטרדם

1534 -ב בקרקוב ,בפולין הראשון היהודי הדפוס בית הקמת

אשר ספרד נוסח ויצירת (1760 -ב נפטר ט"הבעש) 18 -ה המאה מאמצע החסידות תורת הפצת 

  המקובלים ממנהגי נלקחו חלקם אשר רבים שינויים עם אשכנז נוסח על התבסס

בין הדדית להשפעה גרם ,ישראל בארץ בעיקר ,החדשה בעת שונות מתרבויות יהודים מפגש  

(ספרדי ,ספרד ,אשכנז) עיקריים אחידים נוסחים ויצירת השונים הנוסחים
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(1)עיטורי הקירות בבתי כנסת במזרח אירופה 

 הכנסת בית שקירות באופן אירופה במזרח כנסת בתי של רב מספר עוצבו 18 -וה 17 -ה במאות  

זו ממגמה חלק הוא ין'בטיקוצ הכנסת בית עיצוב .ובטקסטים בציורים בצפיפות עוטרו

מתלבטים החוקרים אשר שאלה היא הכנסת בתי קירות על תפילות לכתיבת שהביאו הנסיבות מהן  

:תשובות מספר הוצעו .בה

בעברית או בתפילה בקיאים שאינם לאלו כסיוע נכתבו התפילות. 

  לא (ועוד עשרה שמונה ,שמע קריאת) המרכזיות שהתפילות העובדה הוא זה להסבר הקושי

הקירות על נכתבו

לחזק באים התורה לקריאת הקשורות תפילות כגון ,סימלית משמעות מייצגות התפילות  

התורה בקריאת החשיבות את ולהטמיע

הקירות על להיכתב שנבחרו התפילה בקטעי ספציפית סמליות לזהות מאוד קשה

שלהן הסמליות כל עם העבריות האותיות את להציג מנת על נכתבו התפילות

 כנסת בית בכל בחרו מהן מסוימת תפילות קבוצת שיש העובדה הוא זה להסבר הקושי

שהוא קטע כל לבחור היה ניתן עבריות אותיות להציג רק היא הכוונה אם .מסוימות תפילות
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(2)עיטורי הקירות בבתי כנסת במזרח אירופה 

 הקיר אל להסתובב המתפללים נהגו קטן בכפר כנסת בבית כי במחקרה מציינת (1 מקור) שדמי  

  את להסביר שידעו מבלי ,התפילה בסוף הנאמרת לשבח עלינו תפילת את שאמרו בשעה המערבי

 על רשומה לשבח עלינו תפילת כי נמצא הכנסת בית משחרב הבדולח ליל לאחר .המנהג מקור

  את לקרוא נהג אכן המתפללים ציבור כי ללמוד ניתן מכאן .הטיח לשכבות מתחת המערבי הקיר

בלבד לקישוט נועדו לא והם הקיר על רשומים שהיו התפילה קטעי

הקירות על תפילות לרישום סיבות מספר מציינת שדמי

הדפוס המצאת לפני המציאות יקרי היו אשר ,סידורים ברשותם היה שלא למתפללים עזרה 

 אם אף שהרי ,זה הסבר לקבל קשה .17 -ה המאה אמצע עד כלומר ,אחריו שנה כמאה ואף

 ואת הציבור לשליח הקשבה י"ע העמידה תפילת את פה בעל למד סידור חסר מתפלל

  התפילות כל את פה על ללמוד קשה היה עדיין ,לבן אב של שינון מתוך שמע קריאת

  באופן נעדרות אלו תפילות כי מהעובדה .'וכו דזמרה פסוקי ,שמע קריאת ברכות :המרכזיות

הקירות על תפילות לרישום הסיבה זו לא כי נראה הכנסת בתי מקירות קונסיסטנטי
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(3)עיטורי הקירות בבתי כנסת במזרח אירופה 
מוצא מארצות יהודים של רב מספר היגרו לפולין .המקור מארץ ונוסחים מנהגים שימור  

  בסידורי כתובים אינם אשר ,המוצא מארצות מנהגים לשמר צורך והיה באירופה שונות

התפילה

קבליות ותפילות מנהגים לפולין חדרו 17 -ו 16 המאות במהלך .קבליות תפילות הטמעת 

  יותר מאוחר ורק הקירות על ברישום החל הטמעתן תהליך .צפת במקובלי מקורן אשר

התפילה לסידורי הוכנסו

ועוד כהנים ברכת ,בתורה הקריאה בשלב נאמרים אשר הטקסטים .תפילה נוסחי גיבוש  

  אחיד נוסח היה שלא כיון .המקובלים ממנהגי הושפעו ואף ,שנים מאות במשך התגבשו

המתפללים כל את המחייב הנוסח את הקירות על רשמה קהילה כל ,בסידורים

בסידור ואולם פעמים של רב מספר נאמרים אשר תפילה קטעי .המתפללים נוחיות  

  נאמרים אשר תפילה קטעי ,בנוסף .בסידורים לדפדף צורך ויש אחת פעם מודפסים

 המתפללים כל לא כאשר ,התורה ספר הוצאת בזמן או ץ"הש חזרת בזמן כלומר "בהפתעה"

בסידור המתאים במקום מרוכזים
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   ין'בטיקוצעיטורי הקירות בבית הכנסת 

  פסוקי ,תפלות קטעי :שונים בטקסטים מעוטרים הבמה קשתות וכן ין'בטיקוצ הכנסת בית קירות

  בסגנונות מצוירות מסגרות בתוך מופיעים הטקסטים .האמנים וחתימת הקדשה כתובות ,ך"תנ

  ולא העיטורים של האמנותי בפן נעסוק לא ,בלבד הטקסטים בתוכן נתמקד זו בעבודה .שונים

 אחד כל של הספציפי במיקום נעסוק לא כן כמו .העיטורים את ציירו אשר האמנים בשמות

.מופיע הוא קיר באיזה את רק נציין אלא ,מהטקסטים

  אקדמאים י"ע בוצעה אשר השיחזור עבודת לאחר ,היום מצבם כפי הקירות לעיטורי נתייחס אנו

  המכון בארכיון לדוגמא ,מדויק באופן הקירות מצב את משחזר  בהכרח לא השיקום .פולנים

.במעט שונה מצב תמונת נראית ובו המזרחי הקיר של המרכזי חלקו של צילום קיים ורשה לאמנות

.הבמה באיזור הטקסטים את נתאר ולבסוף הקירות על הרשומים הטקסטים את תחילה נסקור

  השוואה מתוך מפוענחות אבל ,לקריאה ניתנות לא אשר מלים תחתון בקו נסמן :הטקסטים בפענוח

 .השיחזור במהלך שגיאות מחמת לודאי קרוב ,ניסוח תיקוני מרובעות בסוגריים ,ידועים לטקסטים

.( ) -ב יסומן המקורי בטקסט תיבות ראשי ופתיחת (?) -ב יסומנו פענוחן לגבי ספק שיש מלים
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קיר צפוני
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1' קטע מס
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(המשך) 1' קטע מס

אוסף פסוקים אשר נאמרים בעת הכנסת ספר התורה לארון הקודש:

  כהניך עזיך וארון אתה למנוחתך 'ה קומה .ישראל אלפי רבבות 'ה שובה יאמר ובנחה

  נתתי טוב לקח כי .משיחך פני תשב אל עבדך דוד בעבור ירננו וחסידך צדק ילבשו

תעזובו אל תורתי לכם

 מהתורה פסוק הוא "ישראל אלפי רבבות 'ה שובה יאמר ובנחה" הראשון הפסוק 

  התווספו מסויים בשלב .הקדום אשכנז בנוסח לאומרו נהוג והיה (לו י במדבר)

.מהכתובים נלקחו אשר הנוספים הפסוקים

היא חיים עץ :מהכתובים נוספים פסוקים שלושה ומוסיפים זו תפילה אומרים כיום  

  אליך 'ה השיבנו .שלום נתיבותיה וכל נעם דרכי דרכיה .מאושר ותומכיה בה למחזיקים

  כלל אלו פסוקים אומרים אין י"האר בנוסח .כקדם ימינו חדש ונשובה

ולכן נרשם על הקירות לפני   18 -כנראה שהנוסח של תפילה זו התגבש רק במאה ה

הכללתו בסידורים המודפסים
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2' קטע מס
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(המשך) 2' קטע מס

חלום להטבת תפילה:

  'ה רצון יהי .הוא מה יודע ואיני חלמתי חלום .שלך וחלומותי שלך אני עולם של רבונו

 בין לעצמי אני שחלמתי בין לטובה ישראל כל ועל עלי חלומותי כל שיהיו (?) אלוהי

  בי ויתקיימו ואמצם חזקם הם טובים אם לאחרים אני שחלמתי בין חברי לי שחלמו

  יהודה מלך כחזקיהו רפאם רפואה צריכים ואם הצדיק יוסף של כחלומותיו ובהם

 משה ידי על מרה וכמי [מצרעתו] מצרעתה וכנעמן מצרעתה הנביאה וכמרים מחליו

 מקללה הרשע בלעם קללת את שהפכת וכשם .אלישע ידי על יריחו וכמי רבינו

אמן ותרצני ותחנני ותשמרני לטובה ישראל כל ועל עלי חלומותי כל תהפוך כן לברכה

במקצת שונה בניסוח ,(ב,נה ברכות) בתלמוד זו תפילה מקור:

  ולימא ידייהו דפרסי בעידנא כהני קמי ליקום חזא מאי ידע ולא חלמא דחזא מאן האי

  :(ויאמר כפיים שנושאים בזמן הכהנים לפני יקום חלם מה יודע ולא שחלם מי) הכי

  בין ,הוא מה יודע ואיני חלמתי חלום ,שלך וחלומותי שלך אני ,עולם של רבונו

  - הם טובים אם ,אחרים על שחלמתי ובין חבירי לי שחלמו ובין לעצמי אני שחלמתי

  משה ידי על מרה כמי רפאם - רפואה צריכים ואם ,יוסף של כחלומותיו ואמצם חזקם

  שהפכת וכשם ,אלישע ידי על יריחו וכמי ,מחליו וכחזקיה ,מצרעתה וכמרים ,רבינו

  ,כהני בהדי ומסיים .לטובה עלי חלומותי כל הפוך כן - לברכה הרשע בלעם קללת

  ושמך שלום אתה ,בגבורה שוכן במרום אדיר:הכי לימא ,לא ואי .אמן צבורא דעני

שלום עלינו שתשים מלפניך רצון יהי ,שלום
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(המשך) 2' קטע מס

בזמן (במרום ואדיר עולם של ריבונו) אלו תפילות לומר נפסק קל סימן ח"או ע"בשו  

  כאשר גם אלו תפילות לומר יש כי קובע שם א"הרמ ואולם הכהנים של כפיים נשיאת

שלום שים תפילת אומר ץ"שהש בזמן ,כהנים ברכת אין

אלו תפילות אומרים היו כולם ואז בחגים רק כפיים נושאים שכהנים נהוג היה ל"בחו 

  ברכת ללא גם אלו תפילות אומרים יום בכל א"הרמ לשיטת .(חלם שלא מי גם)

ברור לא חלום שחלם מי רק או אומר אחד כל האם דיון יש לשיטתו ,כהנים

צריך ממש רע לחלום .רע או טוב הוא אם ידוע שלא לחלום מתאימה התפילה  

(רכ ח"או ע"שו ראה) חלום הטבת

האשכנזים הראשונים ובכל י"רש בסידור ,אשכנז נוסח במחזורים מופיעה התפילה 

בזוהר גם ומופיעה

את לומר נוהגים ויש (עולם של ריבונו) הראשונה התפילה את לומר נוהגים לא כיום  

חלום להטבת קשר ללא (במרום אדיר) השניה התפילה

להסיט יכלו אשר המתפללים לנוחיות הצפוני הקיר על נרשמה שהתפילה כנראה  

הצפוני מהקיר התפילה את ולקרוא (המזרחי בקיר העומדים) מהכהנים מבטם
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3' קטע מס
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(המשך) 3' קטע מס

התורה ספר הגבהת בזמן נאמרת אשר תפילה:

  היא חיים עץ .משה ביד 'ה פי על ישראל בני לפני משה שם אשר התורה וזאת

  ימים אורך .שלום נתיבותיה וכל נועם דרכי דרכיה .מאושר ותומכיה בה למחזיקים

ויאדיר תורה יגדיל צדקו למען חפץ 'ה .וכבוד עושר ובשמאלה בימינה

ח יד סופרים במסכת התפילה מוזכרת לראשונה

  וזאת ,ולומר ולכרוע הכתוב לראות ונשים אנשים לכל שמצוה ... תורה ספר גולל מיד

  נפש משיבת תמימה 'ה תורת ,אומר ועוד ,ישראל בני לפני משה שם אשר התורה

  מאירת ברה 'ה מצות לב משמחי ישרים 'ה פקודי ,פתי מחכימת נאמנה 'ה עדות

  מזהב הנחמדים ,יחדיו צדקו אמת 'ה משפטי לעד עומדת טהורה 'ה יראת ,עינים

צופים ונופת מדבש ומתוקים רב ומפז

הראשונים בספרי מופיע התורה ספר הגבהת בזמן  'וכו התורה וזאת לומר המנהג  

(מרוטנברג ם"ומהר ל"מהרי) האשכנזיים

וכו תמימה 'ה תורת 'וכו התורה זאת לומר נפסק ב קלד ח"או ע"בשו'
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(המשך) 3' קטע מס

אשר התורה וזאת :בימינו אשכנז בנוסח לדוגמא .זו לתפילה שונים נוסחים קיימים 

  קהילת מורשה משה לנו ציוה תורה משה ביד 'ה פי על ישראל בני לפני משה שם

  נתיבותיה וכל נועם דרכי דריכה מאושר ותומכיה בה למחזיקים היא חיים עץ יעקב

ויאדיר תורה יגדיל צדקו למען חפץ 'ה וכבוד עושר ובשמאלה בימינה ימים אורך שלום

משה שם אשר התורה זאת הראשון החלק את רק לומר המנהג פשט ישראל בארץ 

משה ביד 'ה פי על ישראל בני לפני

אולי) 16 -ה במאה התגבשה התורה ספר הגבהת בזמן זו תפילה שאמירת כנראה  

הקיר על שנרשמה הסיבה וזו (ע"השו התפשטות בעקבות
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4' קטע מס
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(המשך) 4' קטע מס

וחגים בשבתות תורה ספר הוצאת לאחר נאמרת אשר תפילה:

  המלכים מלכי מלך של שמו ויתנשא ויתרומם ויתפאר וישתבח ויתקדש יתגדל הכל על

  כל וכרצון יריאיו וכרצון כרצונו .הבא והעולם הזה העולם שברא בעולמות .ה"הקב הוא

  מרום במרחבי היושב .הנפשות כל אלוה הבריות כל אדון העולמים צור .ישראל בית

  יתקדש ובכן .הכבוד כסא על וקדושתו החיות על קדושתו .קדם שמי בשמי השוכן

  זמרו לאלהים שירו ככתוב חדש שיר לפניו ונאמר .חי כל לעיני אלהינו 'ה בנו שמך

  נוהו אל בשובו בעין עין ונראהו .לפניו ועלזו שמו ביה בערבות לרוכב סולו לשמו

  'ה פי כי יחדיו בשר כל וראו 'ה כבוד ונגלה ונאמר .ציון 'ה בשוב יראו בעין עין כי ככתוב

דבר

ו יד סופרים במסכת ,שונה בנוסח ,התפילה מוזכרת לראשונה:

  ויתהדר ויתנשא ויתרומם ויתפאר וישתבח ויתקדש יתגדל הכל על ,לומר צריך ועוד

  ,והנורא הנכבד הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך של שמו ויתקלס ויתהלל ויתעלה

  בית עמו כל וכרצון יראיו וכרצון כרצונו ,הבא ובעולם הזה בעולם ,שברא בעולמות

  ויחון ,בימינו ביתו יבנה והוא ,קרוב ובזמן במהרה עלינו מלכותו ותראה תגלה ,ישראל

  ולרחמים ולחסד לחן חסדיו וברוב רחמיו בהמון ישראל בית עמו כל ופליטת פליטתינו

  ואמרו ,הגדול שמו בעבור ישראל בית עמו כל ועל עלינו ירחם והוא ,ולשלום לחיים

אמן
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(המשך) 4' קטע מס

ויטרי במחזור מופיעה התפילה

אותה לומר נוהג מהקהל וחלק בסידורים מופיעה זו תפילה כיום

הסיבה וזו ,הכתובים בסידורים הופיעה לא התפילה ,מהחוקרים חלק להערכת  

הקיר על שנרשמה



5' קטע מס



(המשך) 5' קטע מס

תורה ספר הוצאת לאחר נאמרת אשר תפלה:

  השעות מן נפשותינו ויציל איתנים ברית ויזכור עמוסים עם ירחם הוא הרחמים אב

  משאלותנו וימלא עולמים לפליטת עלינו ויחון הנשואים מן הרע ביצר ויגער הרעות

ורחמים ישועה טובה במדה

ויטרי במחזור מופיעה התפילה

זו תפילה לומר נוהגים כיום

המתפללים לנוחיות הקיר על נרשמה שהתפילה כנראה
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6' קטע מס
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(המשך) 6' קטע מס

מוסף בתפילת ץ"הש בחזרת מודים ברכת לפני הציבור י"ע נאמרת אשר תפילה  

:בחגים

  לציון שכינתך השב הרבים ברחמיך רחום אנא .וכקרבן כעולה עתירתינו לפניך ותערב

  כימי ביראה נעבדך ושם ברחמים לציון בשובך עינינו ותחזינה .לירושלים העבודה וסדר

נעבוד ביראה לבדך שאותך 'ה אתה ברוך .קדמוניות וכשנים עולם

 ץ"הש מחזרת כחלק ויטרי במחזור מופיע:

  לציון שכינתך השב הרבים ברחמיך רחום אנא וכקרבן כעולה עתירתינו לפניך ותערב

  בשובך עינינו ותחזינה .ותרצינו בנו תחפוץ ברחמים ואתה לירושלים העבודה וסדר

לציון שכינתו המחזיר י"בא כמאז ברחמים לציון

הקיר על שרשום בנוסח זו תפילה לומר נוהגים כיום

לא היא ,בחגים רק נאמרת שהתפילה כיון .המתפללים לנוחיות הקיר על נרשם כנראה  

  ביושבים המתפללים כל לא ץ"הש חזרת בזמן כן כמו .המתפללים בפי שגורה היתה

לאומרה יש כאשר "מופתעים" ולכן במקומם
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7' קטע מס
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7' קטע מס

בתפילה השקט על שמירה בדבר מסר:

  שופר וידוי תפילין כוהנים ברכת תורה ספר הלל :בהם לדבר שאסור דברים אלו 

ושמע הסכת וסימן עומר מגילה

(?)... אשר העולם מלך אלוהינו 'ה אתה ברוך

מפוענחת אינה הטקסט בסוף הברכה
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8' קטע מס
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(המשך) 8' קטע מס

מידות עשרה שלש תפלת:

  ראשון ראשון מעביר עמו עוונות מוחל בחסידות מתנהג רחמים כסא על יושב מלך אל

  כרעתם לא ורוח בשר כל עם צדקות עושה לפושעים וסליחה לחטאים מחילה מרבה

  כהודעת עשרה שלש ברית היום לנו וזכור עשרה שלש לומר לנו הורית אל תגמול

'ה בשם ויקרא שם עמו ויתיצב בענן 'ה וירד שכתוב כמו מקדם לענו

ןיקרא פניו על 'ה ויעבור

  ופשע עוון נושא לאלפים חסד נוצר ואמת חסד ורב אפיים ארך ורחום חנון אל 'ה 'ה

  לנו מחל חטאנו כי אבינו לנו סלח ונחלתנו ולחטאתינו לעוונינו וסלחת ונקה וחטאה

קוראיך לכל חסד ורב וסלח טוב 'ה אתה כי פשענו כי מלכנו

ובימים אלול בחודש ,ציבור בתעניות סליחות באמירת חוזר פזמון מעין היא זו תפילה  

נוראים

האשכנזים הראשונים בספרי ,(עמרם 'ר סידור) הגאונים בתקופת מופיעה התפילה  

כיום גם הקהילות בכל ומקובלת

הפזמון והסידורים מהמחזורים בחלק שכן ,הקהל לנוחיות הקיר על נכתבה התפילה  

  את לקהל לחסוך מנת על .'וכו מלך אל" מצוין אלא מחדש פעם בכל נכתב לא החוזר

הקיר על התפילה נכתבה ,במחזורים לדפדף הצורך
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קיר מזרחי
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9' קטע מס
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(המשך) 9' קטע מס

מילה לברית פיוט

 בו תמים פעלו הצור הוא כי ידו עשתה אלה כל כי ראו :למול לפה התינוק כשמביאין

  לטובה ישראל עמנו קדושה ביתך לדביר בניך באו

(ה ,ב ,ו ,ט ,ל ,א ,ר ,ש :שנים מסמנות אותיות) 1792 :כתיבה תאריך

 מילה לברית זה פיוט בין לקשר מקור מצאתי לא

אחרים כנסת בבתי מופיע אינו זה פיוט

 שלנו בסידור :

תמים פעלו הצור הוא כי ידו עשתה אלה כל כי ראו :מכובד זה יום ,לשבת בפיוט

ביתך לדביר בניך באו כ"ואח :הניסים על בתפילת ,בחנוכה
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10' קטע מס
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(המשך)10' קטע מס

(ח טז תהלים) פסוק עיטור

תמיד לנגדי 'ה שויתי 

של שמאל בצד נמצא כאן .(החזן מקום) התפילה עמוד ליד מופיע זה פסוק כלל בדרך 

החזן למיקום קשר ללא כנראה ,המזרחי הקיר
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11' קטע מס
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(המשך) 11' קטע מס

(חול ביום גם אולי) נוראים בימים השחר ברכות לפני כנסת לבית בכניסה תפילה:

  אשבעה פניך אחזה בצדק אני אמרתי ושמע לי אזנך הט אל תענני כי קראתיך אני

  אליך בשועי תחנוני קול שמע אתה אלהי אמרתי 'ה בטחתי עליך ואני תמונתך בהקיץ

 'ה ואליך אקרא 'ה אליך .ותרפאני אליך שועתי אלהי 'ה קדשיך דביר אל ידי בנשאי

  אלהי 'ה תענה אתה הוחלתי 'ה לך כי בחסדך הושיעני עבדך על פניך האירה אתחנן

  .לי עוזר היה 'ה וחנני 'ה שמע תחרש אל דמעתי ואל האזינה ושועתי 'ה תפלתי שמע

  שלל כמוצא אמרתך על אנכי שש נלך 'ה בית לי באומרים שמחתי לדוד המעלות שיר

  אערוך בוקר קולי תשמע בוקר 'ה .אתפלל אליך כי ואלהי מלכי שועי לקול הקשיבה רב

  במישור עמדה רגלי אמרתי שמע לי אזנך הט אל תענני כי קראתיך אני  ואצפה לך

'ה אברך במקהלים

יותר מאוחרים אשכנזיים ובמקורות ויטרי במחזור ,שונה בניסוח ,מופיעה התפילה

זו תפילה לומר נוהגים לא כיום

17 -ה למאה עד בסידורים התגבשה שלא כיון הקיר על נרשמה כנראה
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12' קטע מס
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(המשך) 12' קטע מס

הקודש ארון בפתיחת נאמרים אשר פסוקים אוסף:

  כי מפניך משנאיך וינוסו אויבך ויפוצו 'ה קומה משה ויאמר הארון בנסוע [ויהי] ואני 

מירושלים 'ה ודבר תורה תצא מציון

ארון ליציאת הכנסת בבית "למסע" התורה ספר יציאת את קושרים הפסוקים  

  -ה במאות כבר אשכנזיים מנהג בספרי מופיעה זו תפילה .במדבר למסע העדות

 נדפס) 16 -ה במאה רק אחיד כנוסח התגבש החוקרים להערכת ואולם 14 -ו 13

הקבלה בהשפעת אולי ,(1541 -ב בפראג בסידור לראשונה

הפסוק את ולהוסיף התורה ספר הוצאת בזמן זו תפילה לומר לומר נוהגים כיום  

בקדושתו ישראל לעמו תורה שנתן ברוך

התבוננו אשר המתפללים קהל לנוחיות הקיר על נרשמה התפילה כי נראה  

  ,המזרחי מהקיר התפילה את קראו ובמקביל הקודש מארון התורה ספר בהוצאת

17 -ה במאה הסידורים בכל עדיין נרשמה לא שהתפילה יתכן כי אם
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13' קטע מס
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(המשך) 13' קטע מס

(הכהן) הראשון לתורה לעולה הקריאה לאחר נאמרת אשר תפילה:

  'ה עדות .נפש משיבת תמימה 'ה תורת .בקדושתו ישראל לעמו תורה שנתן ברוך 

  'ה .עיניים מאירת ברה 'ה מצות .לב משמחי ישרים 'ה פקודי .פתי מחכימת נאמנה

  לכל הוא מגן צרופה 'ה אמרת דרכו תמים האל .בשלום עמו את יברך 'ה יתן לעמו עוז

היום כולכם חיים אלוהיכם 'בה הדבקים ואתם .בו החוסים

בזמן מהנאמר כחלק ,סופרים במסכת לראשונה מופיעה שונה בנוסח זו תפילה  

התורה ספר הגבהת

קרב כהן לתורה כבוד ותנו לאלהינו גודל הבו הכל :ואומר ת"ס פותח :ויטרי במחזור 

  משיבת תמימה 'ה תורת .בקדושתו ישראל לעמו תורה שנתן ברוך :עונין והציבור ...

  מאירת ברה 'ה מצות לב משמחי ישרים 'ה פיקודי פתי מחכימת נאמנה 'ה עדות נפש

  צרופה 'ה אמרת דרכו תמים האל .בשלום עמו את יברך 'ה יתן לעמו עוז 'ה .עינים

  נועם דרכי דרכיה .וכבוד עושר בשמאלה בימינה ימים אורך .בו החוסים לכל הוא מגן

  ויוסיפו ימיך ירבו בי כי .מאושר ותומכיה בה למחזיקים חיים עץ .שלום נתיבותיה וכל

היום כולכם חיים אלהיכם 'בה הדביקים ואתם .חיים שנות לך
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(המשך) 13' קטע מס

תורה שנתן ברוך :לתורה לעלות לכהן הקריאה לאחר אומר שהגבאי נוהגים כיום  

היום כולכם חיים אלוהיכם 'בה הדבקים ואתם :עונים והציבור בקדושתו ישראל לעמו

 בסידורים אחידה בצורה הופיע שלא כיון הקיר על נרשמה התפילה כנראה
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14' קטע מס
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(המשך) 14' קטע מס

ץ"הש בחזרת מודים בברכת הציבור י"ע נאמרת אשר דרבנן מודים תפלת:

  לשמך והודאות ברכות בראשית יוצר יוצרנו בשר כל אלוהי אלוהינו 'ה לך אנחנו מודים

  הארץ כנפות מארבע ותקבצנו ותחננו ותקיימנו תחיינו כן וקימתנו שהחיתנו על הגדול

  כל שלם בלבב ולעבדך רצונך ולעשות חוקיך לשמור קודשך לחצרות גלויותנו ותאסוף

ההודאות אל ברוך לך מודים שאנו [על]

אומרים הם מה העם ,מודים אומר צבור ששליח בזמן :סוטה במסכת התפילה מקור?  

  בשר כל אלהי :אמר ושמואל ;לך מודים שאנו על אלהינו 'ה לך אנחנו מודים :רב אמר

  נהרדעי ;לך מודים שאנו על בראשית יוצר יוצרנו :אומר סימאי רבי ;לך מודים שאנו על

  על וקיימתנו שהחייתנו על הגדול לשמך והודאות ברכות :סימאי דרבי משמיה אמרי

  ותאסוף ותקבצנו ,ותחננו תחיינו כן :הכי בה מסיים יעקב בר אחא רב ;לך מודים שאנו

  .לך מודים שאנו על ,שלם בלבב רצונך ולעשות חוקיך לשמור ,קדשך לחצרות גליותינו

לכולהו נימרינהו הילכך :פפא רב אמר

יוצר יוצרינו בשר כל אלקי אבותינו ואלהי אלהינו 'ה לך אנחנו מודים :ויטרי במחזור 

  ותקיימנו תחיינו כן וקיימתנו שהחייתנו פי על הגדול לשמך והודאות ברכות בראשית

 שלם בלבב רצונך ולעשות לשמור קדשך בחצרות לך להודות גליות מארבע ותקבצינו

לך מודים שאנו על
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(המשך) 14' קטע מס

אלוהינו 'ה הוא שאתה לך אנחנו מודים :שונה קצת בנוסח זו תפילה לומר נהוג כיום 

  הגדול לשמך והודאות ברכות בראשית יוצר יוצרנו בשר כל אלוהי אבותינו ואלוהי

  קודשך לחצרות גלויותנו ותאסוף ותקימנו תחינו כן וקימתנו שהחייתנו על והקדוש

  אל ברוך לך מודים שאנחנו על שלם בלבב ולעבדך רצונך ולעשות חוקיך לשמור

ההודאות

.דרבנן מודים תפילת עם המזרחי בקיר שלט קיים הכנסת בתי בהרבה כיום גם

מהסיבות הקיר על נרשמה התפילה:

ליד נמצאים המתפללים כל לא ץ"הש חזרת בזמן –המתפללים קהל לנוחיות  

  בכל כי לב נשים) סידור מחזיקים אינם הדוכן על העומדים הכהנים כן כמו .הסידור

 זו תפילה ,בנוסף .(המזרחי בקיר נרשמה היא זו תפילה נרשמה בהם הכנסת בתי

  היה יכול סידור היה שלא למי לכן ,ץ"הש י"ע נאמרה ולא המתפללים כל י"ע נאמרה

מהקיר רק התפילה את לקרוא

ליצור מנת על הקיר על נרשמה והיא זו לתפילה שונים נוסחים שהיו כנראה  

בנוסח אחידות

הקירות על נכתבה אשר הראשונה התפילה זו החוקרים לדעת
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15' קטע מס
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(המשך) 15' קטע מס

(חודש ראש שלפני בשבת מוסף תפילת לפני נאמרת) החודש ברכת מתוך:

  ולשמחה לששון ולשלום לחיים ישראל בית עמו כל ועל [עלינו] עלי ה"הקב יחדשהו

אמן ונאמר ולנחמה לישועה

ולהצלה לריוח ולשמחה לששון עלינו הוא ברוך הקדוש יחדשהו :ויטרי במחזור  

אמן ונאמר ולשלום ולחיים ולהצלחה

ועל עלינו ה"הקב יחדשהו :ספרד מנוסח שאומץ בנוסח לומר נהוג ישראל בארץ כיום  

  ,ולנחמה לישועה ,ולשמחה לששון ,ולברכה לטובה שהם מקום בכל ישראל בית עמו כל

  ולגשמים :בחורף) ,טובות ולבשורות טובות לשמועות ,ולשלום לחיים ,ולכלכלה לפרנסה

אמן ונאמר (בעיתם

המתפללים קהל לנוחיות הקיר על נרשמה התפילה
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16' קטע מס
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16' קטע מס

ברכו אומר ץ"שהש בזמן לקהל תפילה:

  שהוא ה"הקב המלכים מלכי מלך של שמו ויתנשא ויתרומם ויתפאר וישתבח יתברך

  לפניו ועלזו שמו ביה בערבות לרוכב סולו אלוהים אין ומבלעדיו אחרון והוא ראשון

עולם ועד מעתה מבורך יהי ותהילה ברכה כל על מרומם ושמו

ויתפאר ישתבח :בלחש הציבור אומרים ,ברכו אומר שהחזן בעוד :ויטרי במחזור  

 ראשון שהוא הוא ברוך הקדוש הוא המלכים מלכי מלך של שמו ויתנשא ויתרומם

 שם ברוך .לפניו ועלזו שמו ביה בערבות לרוכב סולו אלהים אין ומבלעדיו אחרון והוא

ועד לעולם מלכותו כבוד

ברכו באמירת ץ"לש להקשיב שעדיף טענו כי זו לתפילה התנגדו מהאחרונים חלק  

זו תפילה לומר נוהגים לא כיום

המתפללים קהל לנוחיות הקיר על נרשמה התפילה
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17' קטע מס
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(המשך) 17' קטע מס

הקודש ארון בפתיחת נאמרת אשר תפלה:

  לעלם ישראל עמך עם רעותך יהא ואתרך כתרך בריך עלמא דמרא שמיה בריך

 קדמך רעוא יהא ברחמי צלותנא ולקבל מקדשך בבית לעמך אחזי ימינך ופורקן

 ולמטר עלי למרחם צדיקיא בגו פקידא אנא [ולהוי] ולהוא בטיבו חיין לן דתוריך

  את לכלא ומפרנס לכלא זן הוא אנת ,ישראל לעמך ודי לי די כל וית יתי [ולמנטר]

  עבדא אנא היא דילך ומלכותא מלכיא על דשליט הוא אנת כלא על שליט הוא [אנת]

  דהוא דשמיא באלהא אלא רחיצנא אנש על לא קמיה דסגידנא הוא בריך דקודשא

  אנא יקירא קדישא ולשמיה רחיץ אנא ביה ,וקשוט טבון למעבד ומסגי קשוט אלהא

  לטב ישראל עמך דכל ולבא דלבאי משאלין דתשלים קדמך רעוא יהא תושבחן אימר

ולשלם ולחיין

בשבתות תורה ספר הוצאת בזמן אותה לומר הנהיג י"האר .בזוהר זו תפילה מקור.  

  הוצאת בכל באירופה המודפסים בסידורים התפילה את לשלב התחילו 17 -ה במאה

החול בימי גם תורה ספר

מבתי ברבים בימינו וגם רבים כנסת בתי קירות על מופיעה שמיה בריך תפילת  

זו תפילה עם שלט יש הכנסת
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(המשך) 17' קטע מס

כתרך בריך עלמא דמרא שמיה בריך :הבא בנוסח זו תפילה לומר נוהגים כיום  

  מקדשך בבית לעמך אחזי ימינך ופורקן לעלם ישראל עמך עם רעותך יהא ואתרך

 חיין לן דתוריך קדמך רעוא יהא ,ברחמין צלותנא ולקבל נהורך מטוב לנא ולאמטויי

  ודי לי די כל וית יתי ולמנטר עלי למרחם צדיקיא בגו פקידא אנא ולהוי בטיבותא

  הוא אנת כלא על שליט הוא אנת לכלא ומפרנס לכלא זן הוא אנת ,ישראל לעמך

  קמיה דסגידנא הוא בריך דקודשא עבדא אנא ,היא דילך ומלכותא מלכיא על דשליט

  סמיכנא אלהין בר על ולא רחיצנא אנש על לא ,ועידן עידן בכל אורייתיה דיקר ומקמי

  למעבד ומסגי קשוט ונביאוהי קשוט ואוריתה קשוט אלהא דהוא דשמיא באלהא אלא

  רעוא יהא ,תושבחן אימר אנא יקירא קדישא ולשמה רחיץ אנא ביה ,וקשוט טבון

  לטב ישראל עמך דכל ולבא דלבאי משאלין ותשלים ,באוריתא לבאי דתפתח קדמך

אמן ולשלם ולחיין

הרצון ובגלל הסידורים בכל עדיין הופיעה שלא כיון הקיר על נרשמה התפילה  

צפת ממקובלי שהגיע "החדש" המנהג את להטמיע
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18'  קטע מס
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(  המשך)  18' קטע מס

תפלה אשר נאמרת בקבלת שבת:

,  שמור וזכור בדיבור אחד

, השמיענו אל המיוחד

,  אדוני אחד ושמו אחד

. לשם ולתפארת ולתהילה

,  לקראת שבת לכו ונלכה

,  כי היא מקור הברכה

, מראש מקדם נסוכה

. סוף מעשה במחשבה תחילה

,  מקדש מלך עיר מלוכה

, ההפכהקומי צאי מתוך 

,  רב לך שבת בעמק הבכא

.  והוא יחמול עלייך חמלה

, שאסיךוהיו למשסה  

,  ורחקו כל מבלעייך

,  ישיש עלייך אלוהייך

.  כמשוש חתן על כלה

,  תפרוציימין ושמאל 

, תעריצי' ואת ה

,  על יד איש בין פרצי

. ונשמחה ונגילה

,  בואי בשלום עטרת בעלה

,  גם בשמחה ברינה ובצהלה

,  תוך אמוני עם סגולה

.  בואי כלה, בואי כלה

,  לכה דודי לקראת כלה

. פני שבת נקבלה

, מעפר קומי, התנערי

, לבשי בגדי תפארתך עמי

,  על יד בן ישי בית הלחמי

. קרבה אל נפשי גאלה

,  התעוררי, התעוררי

,  קומי אורי, כי בא אורך

,  שיר דברי, עורי, עורי

.  עלייך נגלה' כבוד ה

,  תכלמילא תבושי ולא 

, תהמימה תשתוחחי ומה 

,  בך יחסו עניי עמי

. ונבנתה עיר על תילה
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(  המשך)  18' קטע מס

ה במאה בצפת (י"האר מתלמידי) אלקבץ שלמה 'ר י"ע חוברה דודי לכה תפילת- 

  בואו :צפת שליד מעכברא ינאי 'ר של אמירתו על מבוססת התפילה התחלת .16

 'ר דברי על מבוסס התפילה סיום ואילו (א קיט שבת) המלכה שבת לקראת ונצא

(קיט שבת) כלה בואי כלה בואי :מציפורי חנינא

עדויות יש .(1584) הספרדים כמנהג ונציה במחזור לראשונה הודפסה התפילה  

  התפילה .17 -ה המאה בתחילת כבר אשכנזים כנסת בבתי התפילה לאמירת

17 -ה המאה סוף לקראת אשכנז בנוסח לסידורים הוכנסה

כי נהוג היה ,(כיום אף בישראל כנסת בתי במספר וכן) באירופה רבים כנסת בבתי  

  בתפילת ואילו התורה קריאת של הבימה על שבת קבלת בתפילת עומד החזן

  כי להדגיש זה מנהג מטרת .הרגיל התפילה עמוד ליד עומד הוא שבת של ערבית

התפילה של מקורי חלק אינו שבת קבלת סדר

 

זו תפילה לומר נוהגים כיום

אשכנז בנוסח התפילה את להטמיע מהמאמץ כחלק הקיר על נרשמה התפילה 

בסידורים מודפסת היתה שלא ובגלל
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19'  קטע מס
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(המשך) 19'  קטע מס

מיוחדות ובשבתות בחגים שמע קריאת בברכות פיוט:

  וכרוב ואופן חיה כל פני יברכו ואראלים ירונו ושרפים יפארו וכרובים ישוררו והחיות

ואומרים משבחים לעמתם שרפים לעמת

בימי שמע קריאת בברכות "הקודש וחיות והאופנים" הפיסקה את מחליף זה פיוט  

רגילות ובשבתות חול

במהלך .לשמרו הקפידו אשכנז וחכמי ישראלי הארץ בנוסח ומקורו קדום זה פיוט  

פולין בקהילות זה פיוט לומר הפסיקו השנים

זה פיוט אומרים אין כיום

בגלל פה בעל זה פיוט זכרו שלא המתפללים לנוחות הקיר על נרשמה התפילה  

הרגילים בסידורים ולא במחזורים רק נרשם הפיוט כי יתכן וכן אמירתו  נדירות



69

קיר דרומי
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20'  קטע מס
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(המשך) 20'  קטע מס

בשבת הקודש לארון התורה ספר הכנסת בזמן נאמר אשר בתהילים כט פרק:

  'לה השתחוו שמו כבוד 'לה הבו :ועז כבוד 'לה הבו אלים בני 'לה הבו לדוד מזמור

  קול בכח 'ה קול :רבים מים על 'ה הרעים הכבוד אל המים על 'ה קול :קדש בהדרת

  לבנון עגל כמו וירקידם :הלבנון ארזי את 'ה וישבר ארזים שבר 'ה קול :בהדר 'ה

 :קדש מדבר 'ה יחיל מדבר יחיל 'ה קול :אש להבות חצב 'ה קול :ראמים בן כמו ושרין

  מלך 'ה וישב ישב למבול 'ה :כבוד אמר כלו ובהיכלו יערות ויחשף אילות יחולל 'ה קול

:בשלום עמו את יברך 'ה יתן לעמו עז 'ה :לעולם

כבר מופיעה ספרד מנהג פי על תורה ספר הכנסת בזמן זה מזמור לומר ההנחיה  

  לפי אשר סיני הר במעמד הטבע השתתפות את מתאר המזמור .12 -ה במאה

  16 -ה במאה לפולין חדר המזמור את לומר המנהג .בשבת התרחש המסורת

אשכנז נוסח בסידורים הודפס כבר 17 -ה ובמאה

קבלת טקס את עיצבו אשר צפת מקובלי בהשפעת שבת בקבלת גם נאמר זה מזמור  

  השבע תפילת בין מקשרים אשר (א כט ברכות) הגמרא דברי על מבוסס ,שבת

במזמור קול המלה מוזכרת בהם פעמים לשבעה בשבת

שבת בקבלת והן בשבתות תורה ספר בהכנסת הן זה מזמור לומר נוהגים כיום

הנוסח מגיבוש כחלק הקיר על נרשמה התפילה
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21'  קטע מס
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(המשך) 21'  קטע מס

וחגים בשבתות תורה ספר הוצאת לאחר נאמרת אשר תפילה:

  מלכי מלך של שמו ויתנשא ויתרומם ויתפאר וישתבח ויתקדש יתגדל הכל על

 יריאיו וכרצון כרצונו .הבא והעולם הזה העולם שברא בעולמות .ה"הקב המלכים

  היושב .הנפשות כל אלוה הבריות כל אדון העולמים [צור] בוב .ישראל בית כל וכרצון

  .הכבוד כסא על וקדושתו החיות על קדושתו .קדם שמי בשמי השוכן מרום במרחבי

 שירו ככתוב חדש שיר לפניו ונאמר .חי כל לעיני אלהינו 'ה בנו שמך יתקדש ובכן

  בשובו בעין עין ונראהו .לפניו ועלזו שמו ביה בערבות לרוכב סולו שמו זמרו לאלהים

  בשר כל וראו 'ה כבוד ונגלה ונאמר .ציון 'ה בשוב יראו בעין עין כי ככתוב נוהו אל

דבר 'ה פי כי יחדיו

4 מספר לקטע הערות ראה
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  22'  קטע מס
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(המשך) 22'  קטע מס

תורה ספר הוצאת לאחר נאמרת אשר תפלה:

  השעות מן נפשותינו ויציל איתנים ברית ויזכור עמוסים עם ירחם הוא הרחמים אב

  משאלותנו וימלא עולמים לפליטת עלינו ויחון הנשואים מן הרע ביצר ויגער הרעות

ורחמים ישועה טובה במדה

5 מספר לקטע הערות ראה
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23'  קטע מס
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(המשך) 23'  קטע מס

לסליחות הקדמה) כיפור יום של ובמנחה תענית בימי נאמרת אשר סליחה  

:(ילדים לתחלואי

יוצרנו לנו סלח צורנו חטאנו

זו סליחה לומר נוהגים כיום

אחרים כנסת בבתי מופיעה אינה היא ,הקיר על נרשמה מדוע ברור לא
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24'  קטע מס
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(המשך) 24'  קטע מס

כיפור יום של ובמנחה תענית בימי נאמרת אשר סליחה:
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(המשך) 24'  קטע מס

כנראה ,ניקוד כולל רשומה זו תפילה ,הקירות על הרשומות אחרות לתפילות בניגוד  

המתפללים בפי שגורה היתה לא ,בלבד בשנה ספורות פעמים נאמרת שהיתה בגלל

בבתי מופיעה אינה היא ,הקיר על נרשמה ומדוע הסליחה את חיבר מי ידוע לא  

אחרים כנסת

זו תפילה לומר נוהגים כיום



81

קיר מערבי
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25'  קטע מס
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(המשך) 25'  קטע מס

מידות עשרה שלש תפלת:

 ראשון מעביר עמו עוונות מוחל בחסידות מתנהג רחמים כסא על יושב מלך אל

  ורוח בשר כל עם צדקות עושה לפושעים וסליחה לחטאים מחילה מרבה ראשון

  שלש ברית היום לנו וזכור עשרה שלש לומר לנו הורית אל תגמול כרעתם לא

  בשם ויקרא שם עמו ויתיצב בענן 'ה וירד שכתוב כמו מקדם לענו כהודעת עשרה

'ה

ןיקרא פניו על 'ה ויעבור

  עוון נושא לאלפים חסד נוצר ואמת חסד ורב אפיים ארך ורחום חנון אל 'ה 'ה

  חטאנו כי אבינו לנו סלח ונחלתנו ולחטאתינו לעוונינו וסלחת ונקה וחטאה ופשע

קוראיך לכל חסד ורב וסלח טוב 'ה אתה כי פשענו כי מלכנו לנו מחל

8 מספר בקטע הערות ראה
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26'  קטע מס
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(המשך) 26' קטע מס

חלום להטבת תפילה:

 רצון יהי ,הוא מה יודע ואיני חלמתי חלום ,שלך וחלומותי שלך אני ,עולם של רבונו

  בין לטובה ישראל כל ועל עלי חלומותי כל שיהא אבותי ואלוהי אלוהי 'ה מלפניך

  הם טובים אם לאחרים אני שחלמתי בין חברי לי שחלמו בין לעצמי אני שחלמתי

  רפאם רפואה צריכים ואם הצדיק יוסף של כחלומותיו ובהם בי ויתקיימו ואמצם חזקם

  על מרה וכמי מצרעתו וכנעמן מצרעתה הנביאה וכמרים מחליו יהודה מלך כחזקיהו

  הרשע בלעם קללת את שהפכת וכשם אלישע ידי על יריחו וכמי רבינו משה ידי

  ותשמרני ולברכה לטובה ישראל כל ועל עלי חלומותי כל תהפוך כן לברכה מקללה

אמן ותרצני ותחנני

2 מספר לקטע הערות ראה

שכן ,(הצפוני בקיר להופעתה בנוסף) המערבי בקיר מופיעה התפילה מדוע ברור לא  

  כיון המערבי מהקיר לקרוא יכולים אינם כפיים נשיאת בזמן זה לקיר הפונים הכהנים

  מפנה הוא המערבי מהקיר וקורא אחורה פונה הקהל כאשר .אותו מסתירה שהבמה

  והקהל יתכן כי אם .(כג קכח ח"או ע"שו ראה) להלכה בניגוד וזאת לכהנים אחוריו

המערבי לקיר ראשו את רק ומפנה כהנים ברכת בזמן הצידה פונה היה
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27' קטע מס
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(המשך) 27' קטע מס

י הציבור לאחר ברכת כוהנים"תפלה נוספת להטבת חלום אשר נאמרת ע:

יהי רצון שתשים עלינו ועל כל  , אתה שלום ושמך שלום, אדיר במרום שוכן בגבורה

עמך בית ישראל חיים וברכה למשמרת שלום

 26וקטע מספר  2ראה הערות לקטע מספר
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28' קטע מס



89

(המשך) 28' קטע מס

(וערבית מנחה ,שחרית) התפילות בסיום שנאמר פסוקים אוסף:

  אליו לבבנו להטות יטשנו ואל יעזבנו אל אבותינו עם היה כאשר עמנו אלוהינו 'ה יהי

  לפני התחננתי אשר אלה דברי ויהיו אבותינו את צוה אשר חקיו ולשמור בדרכיו ללכת

 יום דבר ישראל עמו ומשפט עבדו משפט לעשות ולילה יומם אלוהינו 'ה אל קרובים 'ה

(ח א"מל ,שלמה תפילת) עוד אין האלוהים הוא 'ה כי הארץ עמי כל דעת למען ביומו

  .וחנני פדני אלך בתמי ואני .דרכך לפני הישר שוררי למען [בצדקתך] בצדקותי נחני 'ה 

  .עולם ועד מעתה ובואי צאתי ישמור 'ה .ימיני יד על צלי 'ה ,שומרי 'ה .אני ועני יחיד כי

  נתתה אשר האדמה ואת ישראל את עמך את וברך השמים מן קדשך ממעון השקיפה

ודבש חלב זבת ארץ לאבתינו נשבעת כאשר לנו

  .ויהיה הווה היה .ומיוחד יחיד ברוך והלל שיר לך ואתן .וליל יומם אעבוד לך הכבוד אל

  וקים חי עולם מלך חיים אלוהים .ה"הקב המלכים מלכי מלך ישראל אלוהי אלוהים 'ה

  לישועתכנותי (ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך) מלו בשכ .עד ולעולמי לעד

  (?) מלך אלוהים 'ה [אלוהיו] אחיו בשם איש ילכו העמים כל כי .'ה [קויתי לישועתך]

אמן עולם ומלך

מקור מה ברור לא .ויטרי במחזור מופיע (שלמה תפילת) התפילה של הראשון החלק  

  .התגבשה ומתי התפילה

זו תפילה לומר נוהגים אין כיום

הנוסח מגיבוש כחלק הקיר על נרשמה התפילה
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הבימה

הצדדים מארבעת מעוטר הבימה קשתות של קומות שתי בין המפריד הכרכוב  

 שדמי .מגדל צורת המסיבית לבימה ואכן .מגדל המלה את הכוללים בפסוקים

  בבימת התורה קריאת בין הקשר את לעורר הפסוקים כוונת כי מציינת (1 מקור)

  בספר כמתואר עץ מגדל מעל הסופר עזרא שערך התורה קריאת לבין הכנסת בית

  היום מחצית עד האור מן המים שער לפני אשר הרחוב לפני בו ויקרא :ד-ג ח נחמיה

  הספר עזרא ויעמד .התורה ספר אל העם כל ואזני והמבינים והנשים האנשים נגד

  לדבר עשו אשר עץ מגדל על

אותיות של סימון ידי על הכתיבה תאריך נרמז הבימה סביב מהטקסטים בחלק  

  כלומר ,(קטן לפרט) לפק המלה והוספת (האות מעל גרפי סמל הוספת) מסויימות

  הוא המסומנות האותיות של הגימטרי הערך .האלפים ספירת ללא עברי תאריך

  .האלפים ללא ,העברי התאריך
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29' קטע מס

מערב צד - במה כרכוב עיטור

(ד ד השירים שיר) לתלפיות בנוי צוארך דוד כמגדל

(ת ,ב :שנים מסמנות אותיות) .1642  :תאריך 
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30' קטע מס

דרום צד - במה כרכוב עיטור

(י ח השירים שיר) שלום כמוצאת הייתי אז כמגדלות ושדי חומה אני

(ם ,ו ,ל ,ש ,כ ,ה ,א :שנים מסמנות אותיות) .1642  :תאריך
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31' קטע מס

מזרח צד - במה כרכוב עיטור

(נא יח תהלים) למשיחו חסד ועושה מלכו ישועות מגדול

(ו ,ח ,י ,ש ,מ ,ל ,ח :שנים מסמנות אותיות) .1642  :תאריך
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32' קטע מס

צפון צד - במה כרכוב עיטור

(י יח משלי) ונשגב צדיק ירוץ בו 'ה שם עוז מגדול

1642  :תאריך.
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33' קטע מס

צפון צד - במה תחתונה קשת עיטור

(ב ק תהילים) ברננה לפניו באו בשמחה 'ה את עבדו
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34' קטע מס
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(  המשך) 34' קטע מס

מהאבות רשות נטילת - הכנסת לבית בכניסה תפילה :

  קודשיך היכל אל אשתחוה חסד שנקרא אברהם בזכות ביתך אבא חסדך ברוב ואני

  המקום נורא מה שאמר יעקב בזכות ביראתיך המזבח גבי על שנעקד יצחק בזכות

  ובזכותם להתפלל הקודש לבית אבא אלו אבות שלשת בזכות עולם של רבונו .הזה

  על לכתר ותתנשא ותעלה כבודך כסא לפני ולרצון לרחמים האביון תפלת תעלה

סלה אמן הפנים שר מטטרון ידי על ראשיך

קודשיך היכל אל אשתחוה ביתך אבא חסדך ברוב ואני הפסוק על מבוססת התפילה  

  פסוק .המקדש בית של משמעות הכנסת לבית מייחס והוא (ח ה תהילים) ביראתך

  אשכנז בנוסח מופיעים ואחרים "טובו מה" ,"תפילתי ואני" נוספים ופסוקים זה

  הוצמד ,י"האר קבלת בהשפעת .ויטרי במחזור כגון ,התפילה לפני לאומרם המקורי

  את להביא מהאבות הבקשה ונוסחה מהאבות לאחד הפסוק מחלקי אחד כל

פולין לקהילות חדרה התפילה .הכבוד כסא לפני התפילה

הנכנס שכל כך ,הכנסת לבית הכניסה כנגד הבמה של הצפוני בצד רשומה התפילה  

הקבוע במקומו יושב שהוא לפני התפילה את לקרוא יוכל

כוללת אשר ,יעקב אוהליך טובו מה תפילת את אלא ,זו תפילה לומר נוהגים לא כיום 

חסדך ברב ואני הפסוק את

לא עדיין התפילה כאשר ,הקבלי המנהג הטמעת לצורך הקיר על נרשמה התפילה  

בסידורים רשומה הייתה
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(  1)סיכום 

משולב כיוםקבוצת התפילותסיבת הרישוםמקורטקסט#

נוסח שונה, כןקריאת התורהגיבוש נוסחאשכנזיאמר ובנחה1

הטבת חלום2

(ריבונו של עולם)

לאנשיאת כפייםנוחיות הקהלאשכנז

נוסח שונה, כןקריאת התורהגיבוש נוסחאשכנזוזאת התורה3

כןקריאת התורהגיבוש נוסחאשכנז  הכלעל 4

כןקריאת התורהנוחיות הקהלאשכנזאב הרחמים  5

כןבחגים ץ"השחזרת נוחיות הקהלאשכנזותערב6

הנחיה לשמירת  7

בתפילה שקט

----

כןסליחותנוחיות הקהלאשכנזאל מלך8

לאמילה ברית??תפילה למילה9

----'ה שויתי–עיטור10

לאפתיחה לתפילת שחריתגיבוש נוסחאשכנז אני קראתיך11

נוסח שונה, כןקריאת התורהנוחיות הקהלאשכנזהארון בנסועויהי 12

נוסח שונה, כןקריאת התורהגיבוש נוסחאשכנזברוך שנתן תורה13

נוסח שונה, כןץ"השחזרת נוחיות הקהלאשכנזמודים דרבנן14
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(  2)סיכום 

משולב כיוםקבוצת התפילותסיבת הרישוםמקורטקסט#

נוסח שונה, כןברכת החודשנוחיות הקהלאשכנזה"יחדשהו הקב15

לאקריאת שמענוחיות הקהלאשכנזיתברך וישתבח16

נוסח שונה, כןקריאת התורהגיבוש נוסחי"הארקבלת שמיא בריך17

כןקבלת שבתגיבוש נוסחי"הארקבלת לכה דודי18

לאקריאת שמענוחיות הקהלאשכנזוהחיות ישוררו19

כןקריאת התורהגיבוש נוסחי"הארקבלת מזמור לדוד20

כןקריאת התורהגיבוש נוסחאשכנז(חזרה) הכלעל 21

כןקריאת התורהנוחיות הקהלאשכנז(חזרה)אב הרחמים 22

כןסליחות?אשכנזחטאנו צורנו23

כןסליחות?אשכנזרפא נא אל נא24

כןסליחותנוחיות הקהלאשכנז(חזרה)אל מלך 25

  ריבונו)הטבת חלום 26

(חזרה, של עולם

לאנשיאת כפייםנוחיות הקהלאשכנז

אדיר  )הטבת חלום 27

(במרום

כןנשיאת כפייםנוחיות הקהלאשכנז
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(  3)סיכום 

משולב כיוםקבוצת התפילותסיבת הרישוםמקורטקסט#

לאסיום התפילותגיבוש נוסחאשכנזאלוהנו עמנו' יהי ה28

----עיטור כרכוב במה29

----עיטור כרכוב במה30

----עיטור כרכוב במה31

----עיטור כרכוב במה32

----עיטור קשת במה33

נטילת רשות  34

מהאבות

קבלת 

י"האר

לאהכנה לתפילהגיבוש נוסח
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(  4)סיכום 

34 (פעמיים שנרשמו קטעים 4 כולל) טקסט קטעי

6 עיטורים של טקסטים

1 בתפילה שקט לשמירת הנחיה הכולל טקסט

27 תפילות של טקסטים

טקסטים 10 - התורה קריאת הוא בולט מרכזי נושא

המתפללים לנוחיות נרשמו מהטקסטים כחצי  

התפילות נוסח את לגבש מנת על נרשמו מהטקסטים כחצי

4 צפת של המקובלים ממנהגי מושפעים טקסטים

12 כיום גם אותם לומר ונוהגים שינוי ללא השתמרו קטעים

7 שונה בנוסח אבל ,כיום לומר נוהגים קטעים

8 כיום לומר נוהגים לא קטעים

כי ידוע .הקירות ברישומי (ספרד נוסח) החסידות של להשפעה עקבות אין  

  החסידים כאשר ,גור חסידי של בלבד קטנה קהילה היתה בטיקטין

  .נפרד כנסת בבית התפללו
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(  5)סיכום 

בנוסח אחידות ליצור מנת על :עיקריות מטרות לשתי בעיקר נועדו הקירות רישומי  

 לא .המתפללים ולנוחיות (בקבלה שמקורן חדשות תפילות הטמעת כולל) התפילות

מחזורים או סידורים ברשותם היה לא אשר למתפללים לעזור נועדו הם כי נראה

שאף וכנראה 18 -ה למאה עד המשיך אשכנז נוסח גיבוש תהליך כי לראות ניתן  

  יותר נמוכה בעוצמה כי אם ,יותר מאוחר

התפילה של המרכזי החלק .ימינו עד להשתנות ממשיכים עדיין התפילות נוסחי  

  תפילות ואולם ,התגבש (העמידה ותפילת שמע קריאת ברכות ,דזמרה פסוקי)

  אינדיקטור הוא זה תהליך .שינויים של בתהליך עדיין שונים פיוטים ובעיקר נוספות

היהודית המסורת של ולַחיּות לגמישות נוסף
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סוף דבר  

(האמונה איש) יק'סולובייצ דב יוסף הרב:

  והוא בוראו בנוכחות נמצא שהוא האדם של תחושתו ביסודה היא התפילה

  זו תחושה ,ודאי .'ה לפני לעמוד :בלבד אחד משמעו להתפלל .אליו פונה

 .חובה אמירתן אשר קבע תפילות של בטקסטים אובייקטיבי גיבוש קיבלה

  סובייקטיביות של הגבולות מן לחרוג נוטה האמונה כלפי השלימה ההתחייבות

 האובייקטיבית המחווה של החיצוני העולם אל ולהעפיל צורה וחסרת חולפת

  האמונה כלפי ההתחייבות מבחינת חשובה זו נטייה כי אם ,אולם .והמעוצבת

  שיתרגם האדם מן הרף ללא התובעת ,בהלכה לכך נודעת עצומה וחשיבות)

  חווית היא התפילה מהות כי היא האמת ,(חיצונית למציאות הפנימיים חייו את

 של הממשית הפעולה ואילו ,אליו והדיבור האלוהים עם התחברות של הברית

   .עצמה התפילה לא אך ,התפילה מימוש של הטכניקה היא הטקסטים אמירת


