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שי לילדים ולהורים לכבוד שבת נוער פ' וארא תשס"ט

דף הסבר לשיר הכבוד " -אנעים זמירות"

ערך  :הרב דוד אברהם ספקטור

שיר הכבוד )"אנעים זמירות"( חובר ע"י רבי יהודה החסיד ,שכתב את "ספר חסידים" וחי בגרמניה במאה ה12 -
ונפטר באדר תתקע"ז ) 1217למנינם(.
אוצר התפילות )א ,עמ' " :(748לפי שהוא שיר נכבד מאד יש ליזהר לאומרו בנחת ובמתון ולא במרוצה )במהירות( ,כי
משום זה נקרא 'שיר הכבוד' ,שיאמרו כמו שיר בנחת .ואשרי להנזהרין ויהיה שכרן רב מאוד".
שו"ת שאילת שלמה ב,נח )הרב שלמה אבינר(" :נהגו לכבד ילדים )באמירת שיר הכבוד(.וראוי לעשות זאת לסירוגין
עם מבוגרים .על הילדים להתכונן היטב בלימוד השיר ,כדי לאומרו בשפה ברורה וכדי שיבינו את תוכנו".
פירוש 'אנעים זמירות' מתוך אתר  k44 - www.piyut.org.il/textual/28.htmlעם תוספת כותרות משנה:
אַנ ִעים ְז ִמירוֹת  -אשיר זמירות נעימות ,בנועם .מקור הצירוף כנראה בכינויו של דוד בשמואל ב כג ,א ...וּנְ ִעים ְז ִמרוֹת
חזןְ :
יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ירים ֶא ֱארוֹג  -פעולת השיר היא כמו פעולת אריגה .אצרף את השירים ,את מילותיהם ,הברותיהם או צליליהם זה לזה.
וְ ִשׁ ִ
יך ֱאל ִֹהים.
ַפ ִשׁי ַת ֲערֹג ֵא ֶל ָ
יקי ָמיִ ם ֵכּן נ ְ
ַפ ִשׁי ַתּ ֲערֹג  -נפשי מתגעגעת והומה אליך ,לפי תהלים מב ,בְ :כּאַיָּל ַתּ ֲערֹג ַעל ֲא ִפ ֵ
יך נ ְ
ִכּי ֵא ֶל ָ
וּב ֵצל
יך ְ
ָאָשׂים ְדּ ָב ַרי ְבּ ִפ ָ
ָד ָך  -חשקתי להימצא בקרבתך ,לחסות בצלך ,עפ"י התיאור בישעיהו נא ,טז :ו ִ
ַפ ִשׁי ָח ְמ ָדה ְבּ ֵצל י ֶ
קהל :נ ְ
אָתּה.
אָרץ וְ ֵלאמֹר ְל ִציּוֹן ַע ִמּי ָ
יך ִלנְ ט ַֹע ָשׁ ַמיִ ם וְ ִליסֹד ֶ
ית ָ
ָדי ִכּ ִסּ ִ
יִ
הקרבה הזו ,לדעת ולהבין את סודות הבורא ,את רזי הרזים.
סוֹד ָך  -ומתוך ִ
ָל ַד ַעת ָכּל ָרז ֶ
בוֹד ָך  -בכל פעם שאני מדבר אודות כבודך ,מזכיר אותך.
חזןִ :מ ֵדּי ַדּ ְבּ ִרי ִבּ ְכ ֶ
יך  -נפשי יוצאת אליך ,מתגעגע לקרבתך.
דּוֹד ָ
הוֹמה ִל ִבּי ֶאל ֶ
ֶ
ֻבּר ָבּ ְך ִעיר
קהלַ :על ֵכּן ֲא ַד ֵבּר ְבּ ָך ִנ ְכ ָבּדוֹת  -מתוך געגוע ואהבה אלו אני שר ומדבר בכבודך ,כפי שנאמר בתהלים פז ,ג :נִ ְכ ָבּדוֹת ְמד ָ
ָה ֱאל ִֹהים ֶס ָלה.
ירי ְי ִדידוֹת  -אשיר לך ולכבודך שירי אהבה.
וְ ִשׁ ְמ ָך ֲא ַכ ֵבּד ְבּ ִשׁ ֵ
יך  -אני מספר בכבודך למרות שלא ראיתיך ,שכן אין לראות את פני ה' ,כפי שאומר הקב"ה
ית ָ
בוֹד ָך וְ לֹא ְר ִא ִ
חזןֲ :א ַס ְפּ ָרה ְכּ ְ
ָחי.
אָדם ו ָ
תוּכל ִל ְראֹת ֶאת ָפּנָי ִכּי לֹא יִ ְראַנִ י ָה ָ
למשה בשמות לג ,כ :לֹא ַ
יך  -למרות שאצמיד אליך דימויים וכינויים ,איני מגיע לידיעה מלאה של מהותך.
ֲא ַד ְמּ ָך ֲא ַכ ְנּ ָך וְ לֹא ְי ַד ְע ִתּ ָ
הוֹד ָך  -אבל באמצעות הנביאים והקרובים לה' אכן תוארו תכונותיו של ה'
ית ֲה ַדר ְכּבוֹד ֶ
יך ִדּ ִמּ ָ
ֲב ֶד ָ
יך ְבּסוֹד ע ָ
קהלְ :בּיַד ְנ ִבי ֶא ָ
בדימויים.
ֻלּ ֶת ָך  -מידות הגדולה והגבורה) ,הרומזות לספירות החסד והגבורה( אינן מתארות את
בוּר ֶת ָך ִכּנּוּ ְלת ֶֹקף ְפּע ָ
ֻלּ ְת ָך ְוּג ָ
חזןְ :גּד ָ
עצמותך ,אלא הן כינויים של עוצמת מעשיך.
ֶשׁ ָך  -תיארו אותך בדימויים שונים אבל לא התיימרו לתאר את עצמותך.
אוֹת ָך וְ לֹא ְכּ ִפי י ְ
קהלִ :דּמּוּ ְ
יך  -אלא התייחסו אליך ,דיברו עליך ,לפי המעשים והפעולות שלך בהם אתה מתגלה לאדם.
ֲשׂ ָ
וּוּך ְל ִפי ַמע ֶ
ו ְַי ַשׁ ָ
ילוּך  -תיארו אותך במשלים שונים.
חזןִ :ה ְמ ִשׁ ָ
ְבּרֹב ֶח ְזיוֹנוֹת  -במראות ובציורים מושאלים רבים.
ִה ְנּ ָך ֶא ָחד ְבּ ָכל ִדּ ְמיוֹנוֹת  -מאחורי הדימויים השונים המתארים אותך מצויה מהות קבועה אחת.
וּב ֲחרוּת  -ראו בך דמויות של זקן וצעיר .לפי המדרש )מכילתא פרשת השירה ד( "לפי שנגלה על הים כגבור
ֶחזוּ ְב ָך ִז ְקנָה ַ
קהלַ :ויּ ֱ
עושה מלחמה נגלה בסיני כזקן מלא רחמים".
יבה וְ ַשׁ ֲחרוּת  -שיערו של ה' תואר לעתים כשל זקן ולעתים כשל צעיר .שער שיבה מתואר בחזיונו של דניאל )ז,
ֹאשׁ ָך ְבּ ֵשׂ ָ
וּשׂ ַער ר ְ
ְ
ֻצּוֹתיו
ֲמר נְ ֵקא )ושער ראשו כצמר נקי-לבן כצמר(; בשיר השירים )ה ,יא( מתואר הדוד כבעל שיער שחורְ :קו ָ
אשׁהּ ַכּע ַ
וּשׂ ַער ֵר ֵ
ט(ְ :
עוֹרב.
ַתּ ְל ַתּ ִלּים ְשׁחֹרוֹת ָכּ ֵ
חזןִ :ז ְקנָה ְבּיוֹם ִדּין  -בחזונו של דניאל )פרק ז( המוזכר לעיל ,נראה ה' ,השופט את מלכויות העולם כ'עתיק יומין' שלבושו לבן
כשלג ושער ראשו כצמר נקי.
וּב ֲחרוּת ְבּיוֹם ְק ָרב  -בשעת קרב מדומה האל לבחור ,עפ"י מאמר הגמרא )חגיגה ה ,ע"א( המבאר את צמד הפסוקים הסותרים
ַ
לכאורה שהבאנו לעיל" :כתוב אחד אומר" :לבושיה כתלג חיור ושער ראשה כעמר נקא" )דניאל ז ,ט( ,וכתיב" :קווצותיו
תלתלים שחורות כעורב" )שיר השירים ה ,יא( .לא קשיא  -כאן בישיבה כאן במלחמה ,דאמר מר :אין לך נאה בישיבה אלא זקן
ואין לך נאה במלחמה אלא בחור.
ְכּ ִאישׁ ִמ ְל ָחמוֹת  -כך הושר עליו בשירת הים בשמות טו ,ג ה' ִאישׁ ִמ ְל ָח ָמה ה' ְשׁמוֹ.
ָדיו ָרב לוֹ .כאן מוסבים הדברים על הקב"ה.
ָדיו לוֹ ַרב  -כוחו רב ,בעל יכולת רבה ,לפי האמור בדברים לג ,ז על יהודה :י ָ
יָ
שׁוּעה ְבּרֹאשׁו.
כוֹבע יְ ָ
שׁוּעה ְבּרֹאשׁו  -כמתואר בישעיהו נט ,יז :וַיִּ ְל ַבּשׁ ְצ ָד ָקה ַכּ ִשּׁ ְריָן וְ ַ
כּוֹבע ְי ָ
קהלָ :ח ַבשׁ ַ
רוֹע ָק ְדשׁוֹ.
וּז ַ
יעה לּוֹ יְ ִמינוֹ ְ
הוֹשׁ ָ
רוֹע ָק ְדשׁוֹ  -לפי תהלים צח ,אִ :מ ְזמוֹר ִשׁירוּ ַלה' ִשׁיר ָח ָדשׁ ִכּי נִ ְפ ָלאוֹת ָע ָשׂה ִ
יעה לוֹ ְי ִמינוֹ ְוּז ַ
הוֹשׁ ָ
ִ
הישועה מקושרת לימין.
יסי ָליְ ָלה .הביטוי
ֻצּוֹתי ְר ִס ֵ
ֹאשׁי נִ ְמ ָלא ָטל ְקוּ ַ
יסי ַל ְי ָלה  -לפי שיר השירים ה ,ב ֶ ...שׁר ִ
ֻצּוֹתיו ְר ִס ֵ
חזןַ :ט ְל ֵלי אוֹרוֹת רֹאשׁוֹ ִנ ְמ ָלאְ ,קו ָ
טללי אורות עפ"י ישעיהו כו ,יטִ :כּי ַטל אוֹרֹת ַט ֶלּ ָך.

אָתּה יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ְבּ ָך ֶא ְת ָפּאָר.
ֹאמר ִלי ַע ְב ִדּי ָ
קהלִ :י ְת ָפּ ֵאר ִבּי ִכּי ָח ֵפץ ִבּי -ה' מתפאר ומתגאה בעם ישראל ,לפי ישעיהו מט ,גַ :ויּ ֶ
ֲט ֶרת ְצ ִבי  -ה' יהיה לעמו ככתר מפואר ,עם ישראל יתפאר אף הוא מצדו בקב"ה .הלשון לפי ישעיהו כח ,ה:
וְ הוּא ִי ְהיֶה ִלי ַלע ֶ
ֲט ֶרת ְצ ִביִ ...ל ְשׁאָר ַעמּוֹ.
ַבּיּוֹם ַההוּא יִ ְהיֶה ה' ְצ ָבאוֹת ַלע ֶ
חזןֶ :כּ ֶתם ָטהוֹר ָפּז ְדּמוּת רֹאשׁוֹ ֶ -כּ ֶתם הוא זהב יקר ,משובח .הלשון לפי שיר השירים ה ,יא :רֹאשׁוֹ ֶכּ ֶתם ָפּז.
וְ ַחק ַעל ֵמ ַצח ְכּבוֹד ֵשׁם ָק ְדשׁוֹ  -על מצחו של אהרן הכהן היה ציץ זהב שעליו היה חקוק שמו של הקב"ה .וייתכן שרומז גם
לתפלין המונחים בראשו של ה' ,לפי בבלי ברכות ו ,ע"א.
ֲט ָרה  -עם ישראל מעטר את הקדוש ברוך הוא בתפילותיו ,לפי מדרש שמות רבה
אָרה ֻא ָמּתוֹ לוֹ ִע ְטּ ָרה ע ָ
וּל ָכבוֹד ְצ ִבי ִת ְפ ָ
קהלְ :ל ֵחן ְ
כא ,ד "...ומאחר שכל הכנסיות גומרות כל התפלות ,המלאך הממונה על התפלות נוטל כל התפלות שהתפללו בכל הכנסיות
כולן ,ועושה אותן עטרות ,ונותנן בראשו של הקב"ה ...שהקב"ה מתעטר בתפלתן של ישראל שנאמר )יחזקאל טז( 'ועטרת
תפארת בראשך'".
ימי ְבחוּרוֹת  -שערו כשיער בחור צעיר.
מח ְלפוֹת רֹאשׁוֹ ְכּ ִב ֵ
חזןְ :
עוֹרב.
וּצּוֹתיו ַתּ ְל ַתּ ִלים ְשׁחֹרוֹת ָכּ ֵ
ֻצּוֹתיו ַתּ ְל ַתּ ִלּים ְשׁחוֹרוֹת  -לפי שיר השירים ה ,יא ְק ָ
ְקו ָ
קהל :נוה ַה ֶצּ ֶדק  -כינוי לירושלים ולבית המקדש ,לפי ירמיה לא ,כב יְ ָב ֶר ְכ ָך ה' נְ וֵה ֶצ ֶדק ַהר ַהקּ ֶֹדשׁ.
אַרתּו  -תפארת יופיו.
ְצ ִבי ִת ְפ ְ
רוּשׁ ַלִם ַעל רֹאשׁ ִשׂ ְמ ָח ִתי.
ֲלה ֶאת יְ ָ
ֲלה נָּא ַעל רֹאשׁ ִשׂ ְמ ָחתוֹ  -יוזכר בכל עת של שמחה ,לפי תהלים קלז ,ו ִאם לֹא אַע ֶ
ַיע ֶ
ֻלּתוֹ  -כינוי לעם ישראל ,לפי שמות יט ,ה.
חזןְ :סג ָ
ֲט ֶרת
לוּכה ְצ ִבי ִת ְפ ֶא ֶרת  -עם ישראל יהיה כעטרה וכתר מלוכה לתפארת ,לפי ישעיהו סב ,ג :וְ ָהיִ ית ע ֶ
וּצ ִניף ְמ ָ
ֲט ֶרת ְ
ְתּ ִהי ְבּיָדוֹ ע ֶ
לוּכה ְבּ ַכף ֱאל ָֹהיִ ְך.
וּצנִ יף ְמ ָ
ִתּ ְפ ֶא ֶרת ְבּיַד ה' ְ
ֲמוּסים ְנ ָשׂאָם  -כינוי לישראל ,שאותם הקב"ה נושא ועומס כביכול על עצמו ,לפי ישעיהו מו ,גִ :שׁ ְמעוּ ֵא ַלי ֵבּית ַי ֲעקֹב וְ ָכל
קהל :ע ִ
ֲמ ִסים ִמנִּ י ֶב ֶטן ַהנְּ ֻשׂ ִאים ִמנִּ י ָר ַחם.
ְשׁ ֵא ִרית ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהע ֻ
ֲט ֶרת ִע ְנּ ָדם  -ה' יקשור כתרים לראש ישראל ,כפי שקשרו מלאכי השרת לישראל במעמד הר סיני ,כמתואר בבבלי )שבת פח
עֶ
ע"א(" :בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע באו ששים ריבוא של מלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל קשרו לו שני כתרים
ֲטרוֹת ִלי.
אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע" .הלשון עפ"י איוב לא ,לוִ :אם לֹא ַעל ִשׁ ְכ ִמי ֶא ָשּׂ ֶאנּוּ ֶא ֶענְ ֶדנּוּ ע ָ
ָק ְר ָתּ ְב ֵעינַי נִ ְכ ַבּ ְד ָתּ
ָקרוּ ְב ֵעינָיו ִכּ ְבּ ָדם  -משום שהם היו מכובדים בעיניו ,הוא חלק להם כבוד ,לפי ישעיה מג ,ד ֵמ ֲא ֶשׁר י ַ
ֵמ ֲא ֶשׁר י ְ
יך.
ַאנִ י ֲא ַה ְב ִתּ ָ
וֲ
וּפ ֵא ִרי ָע ָליו  -רומז למאמר התלמודי מבבלי ברכות יא ,ע"א ,האומר שכשם שישראל מניחים תפילין על ראשם
חזןְ :פּ ֵארוֹ ָע ַלי ְ
ובהם כתוב ייחודו של ה' ,כך גם הקב"ה מניח תפילין ,שבהם כתוב ייחודו של ישראל בעולם .באותו עמוד בגמרא כתוב
שהתפילין מכונים פאר.
וְ ָקרוֹב ֵא ַלי ְבּ ָק ְר ִאי ֵא ָליו  -לפי דברים ד ,זִ :כּי ִמי גוֹי גָּדוֹל ֲא ֶשׁר לוֹ ֱאל ִֹהים ְקר ִֹבים ֵא ָליו ָכה' ֱאל ֵֹהינוּ ְבּ ָכל ָק ְר ֵאנוּ ֵא ָליו.
דּוֹדי ַצח וְ אָדוֹם ָדּגוּל ֵמ ְר ָב ָבה .
קהלַ :צח וְ אָדֹם  -לפי שיר השירים ה ,י ִ
פּוּרה ְבּ ָד ְרכוֹ ְבּבוֹאוֹ ֵמ ֱאדוֹם  -כשה' יבוא מגואל בדם הנקמה במלכות אדום הוא יאמר שדרך את ענבי הדם לבדו
ִל ְלבוּשׁוֹ אָדֹם ָ
בוּשׁ ָך
דּוּע אָדֹם ִל ְל ֶ
ָדים ִמ ָבּ ְצ ָרהַ ...מ ַ
בגת )הנדרשת כמתייחסת אל העולם הנוצרי( ,לפי ישעיה סג ,א-דִ :מי זֶה ָבּא ֵמ ֱאדוֹם ֲחמוּץ ְבּג ִ
ָקם ְבּ ִל ִבּי.
אַפּיִ ...כּי יוֹם נ ָ
פּוּרה ָדּ ַר ְכ ִתּי ְל ַב ִדּי ...וְ ֶא ְד ְר ֵכם ְבּ ִ
יך ְכּד ֵֹר ְך ְבּגַתָ .
ָד ָ
וּבג ֶ
ְ
אָדם ֲא ֶשׁר ַעל ְפּנֵי
משׁה ָענָו ְמאֹד ִמכֹּל ָה ָ
חזןֶ :ק ֶשׁר ְתּ ִפ ִלּין ֶה ְראָה ֶל ָענָו  -עניו הוא כינוי למשה ,כנאמר עליו בבמדבר יב ,ג :וְ ָה ִאישׁ ֶ
ָה ֲא ָד ָמה .ובבבלי ברכות ז ,ע"א נאמר" :מלמד שהראה הקב"ה למשה קשר של תפיליןְ " .תּמוּנַת ה' ְל ֶנגֶד ֵעינָיו  -ראייתו של משה
הקרבה הגדולה ביותר אל ה' ,לפי האמור עליו בבמדבר יב ,חֶ :פּה ֶאל ֶפּה
את ה' היתה "באספקלריה המאירה" והוא זכה לדרגת ִ
ַבּיט.
וּת ֻמנַת ה' י ִ
וּמ ְר ֶאה וְ לֹא ְב ִחידֹת ְ
ֲא ַד ֶבּר בּוֹ ַ
ישׁוּעה
רוֹצה ה' ְבּ ַעמּוֹ יְ ָפ ֵאר ֲענָוִ ים ִבּ ָ
וֹצה ְבּ ַעמּוֹ ֲענָוִ ים ְי ָפ ֵאר  -ה' הרוצה בעמו יפאר את ישראל ,לפי תהלים קמט ,ד ִכּי ֶ
קהל :ר ֶ
יוֹשׁב ְתּ ִהלּוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל.
אַתּה ָקדוֹשׁ ֵ
יוֹשׁב ְתּ ִהלּוֹת  -כינוי לקב"ה ,שכל התהלות שלו והוא בעל התהלות ,לפי תהלים כב ,ד :וְ ָ
ֵ
אָתּה יִ ְשׂ ָר ֵאל ֲא ֶשׁר ְבּ ָך ֶא ְת ָפּאָר.
ֹאמר ִלי ַע ְב ִדּי ָ
ָבּם ְל ִה ְת ָפּ ֵאר  -לפי ישעיהו מט ,ג ַויּ ֶ
עוֹלם ָכּל
וּל ָ
חזן :רֹאשׁ ְדּ ָב ְר ָך ֱא ֶמת  -כבר בתחילת דבריך אמרת דברי אמת ,כפי שנאמר בתהלים קיט ,קס רֹאשׁ ְדּ ָב ְר ָך ֱא ֶמת ְ
ִמ ְשׁ ַפּט ִצ ְד ֶק ָך.
קוֹרא ֵמרֹאשׁ דּוֹר וָדוֹר  -יודע מראש מה יקרה בדורות הבאים ,לפי ישעיהו מא ,דִ :מי ָפ ַעל וְ ָע ָשׂה ק ֵֹרא ַהדֹּרוֹת ֵמרֹאשׁ.
ֵ
דּוֹר ְשׁ ָך ְדּרֹשׁ  -בקש והתעניין בעם ישראל המבקש והמחפש אותך.
ַעם ֶ
יך  -שים ,קבל לפניך את המיית שירי .קבל את תפלתי שאני משורר לך.
ירי נָא ָע ֶל ָ
קהלִ :שׁית ֲהמוֹן ִשׁ ַ
ֶיך ה ' ִכּ ְד ָב ְר ָך ֲה ִבינֵנִ י.
ָתי ְל ָפנ ָ
יך  -שירתי תקרב אליך ,תפלתי תגיע אליך ,לפי תהלים קיט ,קסט ִתּ ְק ַרב ִרנּ ִ
ָתי ִתּ ְק ַרב ֵא ֶל ָ
וְ ִרנּ ִ
וּת ִפ ָלּ ִתי ִתּכּוֹן ְקט ֶֹרת  -תפילתי תיחשב לפניך כקטורת המכפרת ,לפי תהלים קמא ,בִ :תּכּוֹן
ֲט ֶרת ְ
ֹאשׁ ָך ע ֶ
חזןְ :תּ ִה ָלּ ִתי ְתּ ִהי )נָא( ְלר ְ
ֶיך.
ְתּ ִפ ָלּ ִתי ְקט ֶֹרת ְל ָפנ ָ
ֶיך  -הלוואי שתכובד ותהיה יקרה בעיניך שירתי ,שירת העני.
ירת ָרשׁ ְבּ ֵעינ ָ
יקר ִשׁ ַ
קהלִ :תּ ַ
ֶיך  -כמו שירת הלווים בבית המקדש.
יוּשׁר ַעל ָק ְר ָבּנ ָ
ַכּ ִשּׁיר ַ
ֵע ָבּר
ֲלה ְלרֹאשׁ ַמ ְשׁ ִבּיר  -אברך את מי שזן ומפרנס את העולם ,מתוך הסבת הפסוק שנאמר במשלי יא ,כו :מֹנ ַ
חזןִ :בּ ְר ָכ ִתי ַתּע ֶ
וּב ָר ָכה ְלרֹאשׁ ַמ ְשׁ ִבּיר ,כלפי הקדוש ברוך הוא.
יִ ְקּבֻהוּ ְלאוֹם ְ
ָל ָדה
וּמוֹליד ַצ ִדּיק ַכּ ִבּיר  -כינויים לאל ,שגם מביא את הצירים וגם מוליד ,אולי בהשראת ישעיהו סו ,ח-ט ִ ...כּי ָח ָלה גַּם י ְ
ִ
חוֹלל
ְמ ֵ
אָמר ֱאל ָֹהיִ ְך.
מּוֹליד וְ ָע ַצ ְר ִתּי ַ
ֹאמר ה' ִאם ֲאנִ י ַה ִ
אוֹליד י ַ
אַשׁ ִבּיר וְ לֹא ִ
ֶיהַ .ה ֲאנִ י ְ
ִציּוֹן ֶאת ָבּנ ָ
וּב ִב ְר ָכ ִתי ְת ַנ ֲענַע ִלי רֹאשׁ  -כשאברך אותך תאשר את ברכתי ,תקבל את תפלתי כפי שמסופר על ר' ישמעאל בבבלי ,ברכות
קהלְ :
ז ע"א :אמר ר' ישמעאל בן אלישע :פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים וראיתי אכתריאל יה ה' צבאות שהוא יושב
על כסא רם ונשא ,ואמר לי :ישמעאל בני ,ברכני! אמרתי לו :יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על
מדותיך ותתנהג עם בניך במדת הרחמים ותכנס להם לפנים משורת הדין .ונענע לי בראשו".
אוֹתהּ ַקח ְל ָך  -קח את ברכתי .שיבוץ הוא מדברי יעקב לעשו בבראשית לג ,יא ַקח נָא ֶאת ִבּ ְר ָכ ִתי ֲא ֶשׁר ֻה ָבאת ָל ְך ִכּי ַחנַּנִ י ֱאל ִֹהים
וְ ָ
וְ ִכי יֶשׁ ִלי כֹל...
ִכּ ְב ָשׂ ִמים רֹאשׁ  -כמו סממני הקטורת.
יחי אָנ ִֹכי ֶא ְשׂ ַמח ַבּה '.
ֱרב ָע ָליו ִשׂ ִ
יך  -ינעמו לך דיבורי תפילתי ,לפי תהלים קד ,לד ֶיע ַ
ַפ ִשׁי ַתעֲרוֹג ֵא ֶל ָ
יך ִכּי נ ְ
יחי ָע ֶל ָ
ֱרב נָא ִשׂ ִ
חזןֶ :יע ַ
אָרץ.
וּב ֶ
ֵצח וְ ַההודִ .כּי כל ַבּ ָשּׁ ַמ ִים ָ
בוּרה וְ ַה ִתּ ְפ ֶא ֶרת וְ ַהנּ ַ
ֻלּה וְ ַה ְגּ ָ
חזן וקהלְ :ל ָך ה' ַה ְגּד ָ
יע ָכּל ְתּ ִה ָלּתו.
ַשׁ ִמ ַ
ַשּׂא ְלכל ְלראשִׁ .מי ְי ַמ ֵלּל ְגּבוּרות ה' .י ְ
ְל ָך ה' ַה ַמּ ְמ ָל ָכה וְ ַה ִמּ ְתנ ֵ

