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 יבולדיש הנינפ

 ירצקת
 תולגב םיקסוע הלא םיטויפ .הלדהבלו תשב יאוצמל םיטויפ לראיש תוליהקב ורובח תורודה ךלהמב
 ודועיי תטלהב ךות ,ל"זח ירשדמוב ראקמב תקפתמש יאהש יכפ יאנבה והילא לש ותומדוב הלואגוב
 תותשב יאוצמל םיטויפ':הלדהב יטויפ לש הגוס־תת תגוצמ ונינלפש רממאב .תידיתעה הלוגאה רבשמכ
 יול ןורהא / םיסומע ורמא ,הכונח רבעב לחש תשב יאוצמל טוילפ למשל הנווכה '.הנהש חולב תודחוימ

 ןוגכ ,תשב יאוצמב לחה םירופ גח רבעב םירמהנא םיטויפ (;הרעש עשבה האמה רחומאה לכל ,רי'גל)א
 םיטויפ (;הרעש ושלהש המאה וףס ,הנוריג) ינדוריג הלוקאשד המלש רב המש / דשח ההבא ריש

 – 1021,דרספ) לוריבג ןאב המלש ירב / רזנמ חלש ןוגכ ,תשב יאוצמב לחש דשוח אשר לילב םירמהנא
 (1164–1089,דרספ) ראזע ןאב םהראב ירבל סחוימ / וימש םורמב רתתסמ לא :ינהש טויהפ (, 1058

 תשב יאוצמל םיטויפל ןכו (הרעש עשבה המאה ,רי'גל)א קבעי / דשח ואבי ובט ןמיסב :ישילהש טויפהו
 שמחהתומאה,רי'גל)א לואמש/הרועיתראקלדעןכוש (:תאונערודפ תאלת)תועושבהתושלשתופקתב

 ,םוכיסל (.הרעש משחההמאה,רי'גלא)קחיצ /ךיתחדהישבבםאםילאפהדרוי (;הרעש שהש־הרעש
 תכרבב ןוחטיהב לבש םמורמה חורה צבממ רקיעב תעבונה ,תויגיגחב תנייפומא הכלמה תבמש הדירהפ
 םהשב םיטויפ יש .המכו המכ תחא לע דשוח אשר וא גח ימיבו ,התכלהכ תשבה הרמנשש ירחא םיימש

 .דחוימה דעומל קר תוסחייתה םהב ונמצאש ישו ,תשב יאוצמל םגו דעומל םג ,הלופכ תוסחייתה ונמצא
 .הלדהב ,תודחוימ תותשבל תשב יאוצמ ,םיטויפ :חמפת ותלימ

 אובמ
 םיסנוכמ הדועבב 1 .הוקת־רב ןימינב 'ופרפ יברו ירומ תייחנהב טרוטקוד תדועב לע ססתבמ הז רממא

 רקחמב .תשב יאוצמוב הלדהבה יסקטב טייפל הקיראפ ןופצ תוליהקב םידוהיה וגהנש םיטויפ הנואשרל
 םהילעש תונויערה לוש תיגרוטילה הלדהבה לש םייתרחבהו םייתורבתה ,םיינומהא םיביכרמה וקדנב
 תשב יוצאמ לש תיברע תליתפל םידעוימה םיטויהפ לש םיניימאפה וקדנב ןכו ,הלדהבה יטויפ םיססתבמ

 .סוכה לע הלדהבל םידעוימה םיטויפה לוש (הדימעה תליתפ לש תיעירבה הכר)בב

 והילא לש ותומדו הלואגהו תולגה םאשרבו ,םיבר םיאושנב םיקסוע תשב יאוצמל םיטויהפש מצאנ דוע
 הדועבב .תידיתעה הלוגאה רבשמכ ודועיי תטלהב ךות ,ל"זח ירשדמוב ראקמב תקפתמש וזש יפכ יאנבה
 ורדהוהו ודקונ םיטויהפ לכ .די יבתכו סופד ירספ תורעש ךותמ ופסונא ורתושא ,םיטויפ ח"צ לוכה ךסב וסנוכ
 .רואיב תספותב תיעדמ הרודהמב

 ןופבצ ירעבה הנהש חולב תודחוימ תותשב יאוצמל םיטויפ, 'יבולדיש 'פ –(חוהר ידע)מ טוטיצל
 (.ב"תשפ) די ,תעדמח ',הקיראפ

 ,יבולדיש הנינר פ"ד :ברתחהמ יטפר
 .לראיש םע תורספל הקלחמה ןליא רב תטיסרבינוא
 yshdlovi@gmail.com:ל"ואד

 ,רוטוקד תדובע ,ה'יקראפ ןומצפ תבש יאוצמלו הלדבהה קסטל םיטויפ לש יותרהספ םדוחיי',יבולדיש פ' :ואר 1
 .הע"שת ,ןליא רב טתירסבינוא

 תוביתנ – בגנ תודש ,תדחמ תידמקלא תורושמ תויוכזה לכ ©
ISSN: 0793-3994 
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 2| ילובדיש הנינפ

 מצאנ תשב יאוצמל םידעוימה םיטויפ לש רתויב לודגה רספמהש ואה רקחמב הלגתהש ןיינעמ ושדיח
 .ר'יגלא תליהק ינב רבקב

 ירעבה הנהש חולב תודחוימ תותשב יאוצמל םיטויפ':הלדהב יטויפ לש הגוס־תת תגוצמ ונינלפש רממאב
 יאוצמל םיטויפ ןכו ,דשוח אשר לילב וא םירופ רבעב ,הכונח רבעב לחש תשב יאוצמ ןוגכ ',הקיראפ ןוצפב

 (.תאונערודפ תאלת)תועושבהתושלשתופקתבתשב

 תבש יאצובמ הלדבהה ותהמ .א
 דמלמ ויביכרמב ןויעו 2 ,תשב יאוצמבלוחהלא דשוקהןמרעבמהתאןיימצהיגרוטילסקט יאההלדהבה
 תשבה םוימ רעבמל יוטיב תתל דעונ הלדהבה סקט ל"זח יפל .ידוהיה ןמזה לש וביל לבכ תשבה תהצב לע
 .תשבל לוחה ימי ןיב הלדהב רמולכ ,תשבה תסינכ תא םיניימצ השב ךרדל המודב ,לוחה ימיל

 תוומצה רעשמ תחכא תבהש הרכזנ םהשב תוריבדה תרעש לע ל"זח וכמתסה הלדהבה סקט תעיקבב
 םוי תא דשקל הוומצ' יכ ל"זח ודמל הז קוסמפ (.8 כ 'מ)ש 'ודשקל תבהש םוי תא רוכז':רמכנא ,תויזכרמה
 הלודגה תסנכ ינש'א :יאה המודק הלדהבה תנקת יכ ונדמלמ דומלתה 3'.ותיאציבו ותסינכב םירדבב תשבה
 הוומצל קינעמ ףא ם"מברה (."אע גל תוכרב ,יל)בב 'תולדהבו תושודק תולתפו תוכרב לראישל םהל ונקת
 םויתא דשקלהרותהןמהעש תומצ' ':הקזחהדיה'ורספב תבוכ ואהךכו,תאיירואדמהוומצ לשדמעמוז
 שודיקב ותסינכב ,ותיאציבו ותסינכב והרכזל ךירוצ '...ודשקל תשבה םוי תא רוכז':רמשנא םירדבב תשבה
 (.א ,טכ תשב תוכלה)'הלדהבב ותיאציבו

 ,הטושופ הרורב יאה םידגונמ םיבטק ינש ןיב הלדהבה .תיתועממש הנחהב ןייצל הדעונ הלדהבה תלועפ
 לידהבל ידכ הלודג המכוחב ךרוצ יש ,הזל הז םיעייסמו הזב הז םיכמות םהו םירדבה ןיב ובטיק ןישאכ ךא
 ,ימלושרי) ?'ןיינמ הלדהב תעד ןיא ם'א יכ ',תעדה ןנוח' תכרבב הלדהבה תא ל"זח ונקית ךכ םומש .םהיניב
 שדוק ןיב הלדהב ,תזא תמועל .הדח יאה ,רוהטל מאט ןיב למשל ,םיכהפ ינש ןיב הלדהב (.ב ,ה תוכרב
 ךורב ושדקל דוגינב .םהיניב תוגרדמ לש רעפ לאא ,דשוקל דגונמ חרכהב וניא לוחה ןכש ,רתוי הקש לוחל
 ־לע תטופשמ תושי ותויה לבש תרחא היווה לכמ תיתוהמ תלדנבה היווה ,ותייווהב טלחומ ואהש ואה

 היולתו רתוי הקש ישונהא םלועב הושדקה יוהיז ןכלו ,דחכא הושדקו רמוח יצורק םדהא ינב ,תיעטב
.תוישונהא תולגבמב

 (ייפסן)זמ ילניימלןבזמ סקט– בתשיאצובמ הלדבהה ב. 
 ושב בלש םה רעבמ יסקטש ןוויכמו 4 ,שדח צבמל דחא לבמש רובעל עייסמה לאוטיר ואה סקט ,ותוהמב
 ירדבל .יוניהש תא ללוחל םדיקתפש םילמס םישודג םה ,םוקמב וא ליגב ,מצבב ,ןמזב יוניש הווהתמ
 ןותנ מצב יאה םנמושא רעבמ ןמזב הרוקשה תילינאמיל הריווא יאה תשב יאוצמב הריווהא':ישמלח
 5'.ערהחוכתאםמצלצ וארגבתהלהיפאשומיע שאונ ואהךאתיהולהא היארהב תינכותב

Lawrence A. Hoffman, Beyond the text: A holistic approach to liturgy, blomington, 1978, pp 20-59, 2 

 ,םיינומאה םיטביהה ןיב רשווק םייגרוטיל םיקסט לש יתטיסלוה הייארב ךרוהצ תא ורספ לכ ךרואל שיגדמ

 .יתגרוטילה הרייצבש םיירתבחהו םייותנמואה

 ביבא לת ,ןמנייה י' םילשהו ךרע ,רימע י' םגרת ,יתרוטיסהה הותחתפתהב לארשיב הליהתפ ,ןגובלא מי" :ואר

 נתשמ ,יבשת י' ;53–48'מע ,ד(כ"ש)ת ופ–הפ ,םיינחמ ,ה'לדבהו שודי'ק ,טדימשדלוג ד' ;93–91 מ'ע ,בל"שת

 .נתק–ומתק מ'עב ,א"כשת םילשורי ב–א ,רהוהז

 הרבחב םייומצ םיידת םיקסטש םשכ ,ותידת ותמרונ יפ לע ללכ ךרדב גתהונש הרבחב םג םייומצ םיינוליח םיקסט

 וזנקר םעוניבאו יצקיבר רעזיבא :ךובת ,ם'יאושינו הדיל יקסט',ןיבור נ' :ואר .ותינוליח ותמרונ יפ לע גתהונה

 .491 מ'ע ,חשס"ת םילשורי ,הכלהה לש היופוסליבפ םישדח םינויע ,ם(יכרוע)

 .484'מע ,ושס"ת םילשורי ,בתשב ותילבק תוגהנה ,שימלח מ'

3 

4 

5 

 די ךרכ תדמח תימדאקה



     

 

                                                                                                                                                                                          

 

           

              

          

         

             

             

 

 

        

             

              

              

             

            

          

 

            

            

   

 

            

            

               

 

      

        

            

            

            

            

            

            

 

 

 

 

                                                             

     

            

              

              

             

           

 תותבש יאצומל םיטויפ |3

 ןיב ,רוהא תוחוכל ךושחה תוחוכ ןיב םיקאבמ םיללוחתמ לוחל דשוק ןיבש דחוימה ןמזבש תבכ ישבת
 תודוסיב תנגועמ יבתש לש ותסיתפ 6 .הלואגל תולגה ןיב – תילובמיס הניחמבו ,עישה תוחוכל ערשה תוחוכ

 ,םהיניב תינוויכ־וד העשפה יש ,לוחל דשוק ןיב 'הדרהפ'ו 'הנחהב' הושריפ הלדהבהש אף ותעדלו םיילקב
 הלדהבה סקטש ןוויכמו ,ךכש ןוויכמ .םינופוא תורוצ הנמשה יביטמרופסנרט םרוג תמששמה העהשפ

 תשבה תא ךירהאל רתוח םדהא 'הלדהבה' תרימא ידכ ךותש ירה ,לוחל דשוק ןיבש לובגה לע םייקתמ
 לאא ,םינמזה ןיב 'לידהבל' סקטה לש ודיקתפ ןישא ןמכא .העשמה ימי תשש תכרעמ ךות לא הסינכהלו
 .םהיניב 'רחבל'

 הת'א תכרב תרימא ןמזב ,תסנכה תיבב תמייקתמ הנואשרה .תולדהב יתש םימייקמ תשב יאוצמב
 ,תשבהןמהדירהפ לבשהעשמל ואההז לבש.תשב יאוצמלשתירבעלשהדימעהתליתפשב 'ונתננוח
 הז לבש .תיבב תמייקתמה סוכה לע הלדהבה – סףונ לבלש םיקוקז תבהש ןמ הדירשבפ ישוקה לבש ךא
 בלש רדגומ ואה ןכלו ,ובשחו כברומ לבש והז 7 .רדגומ דגיה תרימבא ןכו וףגו םיידי תועונת עוציבב ךורכ
 ,םימבש םיחירמ (,הלדהב ,רנ ,םימבש ,ןיי) ה"ניב :תוכרב ערבא םיכרמב הז לבבש .רעבמ לבש וא ילנימיל
 הושחתה ושב ,היאציה לבש ואה יישלהש לבהש .ןייה ןמ םיתווש אשה לא םיידיה תועאצב תא םירבקמ
 8'.ודכו םירש ,םילכוא הז בלבש .סףה תא רעבמה רחלא םייקתמ ואה ןכש רתוי הובט

 יטסימ־יגולויצוסה טיבהה ןמו ,ךושחה תוחוכל ןוטלהש תרעבה תלמסמ תשב יאוצמב הכחשה תדירי
 םמצלצו ךכרל ודעונ ,גהנמהו הכלהה קףותמ ,הלדהבה תרגסמב הז ןמזב תומייקתמה תולועהפ ,ילקבהו
 .הז חוכ

 דמצ ,לופכה דועייה .ירעבה הנהש חולב תודחוימ תותשב יאוצמל םיטויפ ורבוח תורודה ךמשב ,רומכא
 תושקב קשלב םישנאושחשךרוהצ תא מבטא ',וכוגח רבע,דשוח אשרינשדמצו,תשב יאוצמדחא
 .הלאםיטוימפ המכגיאצ הזרממאב.ימואלהטיבההןמןהישיאהטיבההןמןהה"קבהמ

 הנשה חולב ותדחוימ ותתבש יאצולמ יםטויפ ג.

 הכונחה חג וב לחש בתש יאצולמ יםטויפ 1ג.
 ,םייתש וא תחא תשב תולולכ הכונחה ימי ןיב .ה"קבל ללהו החמש ימי םה הכונחה ימי תנומש

 סנ רופיסב םידקמתמ הלא םיטוי. פהכונח וב לחש תשב יאוצמל םיטויפ ובתכל ןוכנל ומצא םיבר םינטייפו
 אושנ רומכא ואהש ,הלוגאהו תולגה שאונ םג .גחה תוכלה תא לבלש ןויסינ םהב םיאוצמ םימעלפו ,הכונח
 םימיתאמ הכונחה ימי .הכונח לש תשב יאוצמל םיטויפב עיפומ ,תשב יאוצמל רמז יטוימפ הרבהב יזכרמ
 9 .תלחוימה הלוגאה רוא תא למסמ הכונחה תורנ רוא ןכש ,העושילו הלוגאל ההימכב קוסעל רתויב

 .יול ןורהא יבר ריבחש 'םיסומע ורמ'א ואה ,תשב יאוצמב לחש הכונח רבעל דשקומה ,םיטויהפ דחא

 .ותק מ'ע (,3 הרעה ליעל) יבשת 6
 .19–18 מ'ע ,ושס"ת עבש ראב ,ןמורב ופטונורכהו ןמהז ותרוצ ,ןיטכב מ' :ואר 7
 םילאוטירש נתעוטו םירכומ הכינח ינממס סבטק ההמז איה .הידפ הגימצ ל'אוטירה' אשונב יתדוחיי השיג 8

 לש םיכזורמ םיבצמ לאוטירהו קסטה רתעזב חימנצ ןיקטיסמה לאודיווידניאה .שוריג וא הכילה ,ותלג םיחיכנמ

 .107'מע (,7 הרעה ליעל) ןיטכב םג ואר .יהולאה רומקה ןמ ותינתקהה ןורכיז
 .67–66 מ'ע,הנ"שתםילשורי,היקראפ ןובצפ יתרבעההרישה,ןחז א' :ואר 9

 די ךרכ תדמח תימדאקה



    

 

                                                                                                                                                                                         

      

 

       

      

 

         

    

      

      

      

 

      

     

       

       

      

 

      

      

     

      

       

 

        

      

     

        

              

 

    

     

      

             

                

           

               

             

             

           

               

            

            

               

                                                             

                

          

 4| ילובדיש הנינפ

 10יולןוהראיבר/יםִסּומֲעּורְמִא

 ןָּקּותְמרֶמֶזְב/םיִסּומֲע ּורְמִא
 ןָּקְרּוּפ ַהלַעְו/םיִסִנַהלַע

 הָּמְרִמּו וא ָּשיֵתְמ/םיִנָּווְי ֹּאבתֵעה
 הָּמיִנְל ּפ ֵאתיֵבְב/םיִנָּמְשּואְמִט

 הָּמֵחְבםָּבןָּד/םיִנֹועְמרָּדיַזֲא 5
 ןָּקְדַצְו ְךָּזיֵנְב/םיִנֲהֹּכריִבְגִהְו

 ןָּקְרּוּפ ַהלַעְו/םיִסִנַהלַע

 יָּנּומֱאיֵכְלַמ/תֹולֲעְפִמ ּואְר
 יָּנֹומְשַחיֵנְב/תֹוּלַכְלםָֹּואבְב

 ָּיְי יֵבְזֹוע / תֹוליִלֲע םי ִש ְקַב ְמ 10
 ן ָּקֲעַיְו ןָּוֲעַזְו / יִנ ְטֹוׂש ןָּוָּי

 ןָּקְרּוּפ ַהלַעְו/םיִסִנַהלַע

 םיִנָּווְיַה ליֵח / י ִדָּיְב ןֵתֹונ
 םיִנָּפְּל ִמזָּאְכ/יִדֹובְכשֵדַח

 םיִנֹורֲחחַכשִת/יִדיֵאְבםיִׂש ָּׂשְו 15
 ןָּקְזְלַדְובָּׂש םִע/םיִנָּנְרריִשָּאְו

 ןָּקְרּוּפ ַהלַעְו/םיִסִנַהלַע

 ּוּוַקְי ָך ְמִשְל/יַנֲהֹּכְוייִוְל
 ּוּוַחְי ָך ְלְדָּג/יַנֹומֲהרֶתֶיְו

 ּוּוַאְירֶשֲאַכ/יַנֹומְרַאריִעְב 20
 ןָּקְזְבַעְוןָּטָּק/ ּודֹוי ָך ְלּו
 ןָּקְרּוּפ ַהלַעְו/םיִסִנַהלַע

 תֹונָּמּו תֹועָּמְב/םיִשָּר ּוקְזִח
 תֹונַדֲעַמ ֹוברְב/םיִשָּנּוחְמִׂשְו

 תֹונָּנְריַחלֵאְל/םיִשָּנֲאּואְשִיְו 25
 ןַקְנַקַבתֹונָּשְי/תֹוניֵי ּותְיש
 ןָּקְרּוּפ ַהלַעְו/םיִסִנַהלַע

 .הכונח סנ דובכל ןכוהוש העשנש רמזב:ןקותמרבזמ .3ומ'יש ךרדלע,לראיש םעליוניכ:יםסועמ .1
 ,ללהו החמש ימי םה הכונח ימי:ןקורהפ...לע .2.הכונח יטויבפ חיכש ,נ"קת – ןקותמ לעוהפ לש רשוהש

 .3.ג–א ,ג הכונח תוכלה ,ם"מברה ךרד לע '.םיסינה לע' תספות ןוזמה תכרלבו הליתפל םהב םיפיסומו
 תעהשפב ',םינמחש ימיב יז'א ךרד לע :יאז .5.םילילא ידובע םינוויל יוניכ ,רקש ינשא :הומרמ...ימת
 '.םדק יהולא הנועמ',27 גל 'דב ךרד לע ,ה"בקל יוניכ:יםנומעדר (.תישימח תזורחמ)'רוצ זועמ' טויהפ

 '(.הכונח ימא' םילימב תחתוהפ הקסבפ ,"בע כא תשב ,יל)בב דומלתב רמלנא זמר :יםנהכירבהגו .6
ךזינב ?םיכבמהןוחיצנסנתאואןמהש ךפסנתאטילהבלךירצםהא הלשאהתאםשםילעמםימכח

 ,לראשי םעל יוניכ:ינואמ .5 וס 'הת יפ לע :ותלמפעואר .8.םיקידוצ םיכז ויהש והיתתמ ינלב יוניכ:ןקדצו

 ואר .ריג'לא לתיהק ידיב ץמוא ,ר(חואמה לכל הרשע עבשה האמה) יול ןורהא רביחש ם'יוסמע ורמא' טויהפ 10
 .176–174 מ'ע ,"פשת דול ,יבבל דתמח דובכל ,יבולדיש 'פ לאצ םג וילע

 די ךרכ תדמח תימדאקה



     

 

                                                                                                                                                                                          

              

              

            

             

         

             

                

              

               

               

                  

             

               

                 

     

 

           

               

              

              

           

             

          

 

               

 

         

 

                

             

  

 

            

            

                  

               

 

              

            

       

 

             

             

            

                

 

               

           

 תותבש יאצומל םיטויפ |5

.9 וכ'יש ךרדלע  ינב .םיונאמחשה תא דימהשל (11 רוטב םירכזומה) םינוויה ואבב :ותלכל ואםבב .2
 יאנומחש לודג ןהכ ןנחוי ןב והיתתמ ימי'ב ',םיסינה לע'ב תספותה ךרד לע ,םיונאמחש ינב הלא :ינושמח
 :ותלילע םישקבמ .10(.תיישמח תזורחמ)'םינמחש ימיב יז'א ',רוצ זועמ' טויפה ךרד לע ןכו ',וינוב
 .ןוחיצנ ןושל :ודיב ןותנ .42. 13 א "אהד יפ לע ,םודא ינב :ןקיעוןווזע .םינווייתמה :ה' יבוזע .םילילעמ

 .16.םייוגה יפלכ אף ןורחב הרבת .חיכש ןולשמ :חכשת .15.םדקכ ונימי שדח :יםנפלמ ...שדח .14
 רענל יוניכ :ןקלזדו (.תיישמח תזורחמ)'םיננרו ריש ועקב'',רוצ זועמ':טויהפ תעהשפב :יםננר ירשאו

 םעל יוניכ :ינוהמ יתרו .19'.ובטיכךמשוקא',11 נב 'התיפלע :ווקי שמךל .18.לילד ונקזש רגתבמ
 :ינוארמ ירבע .3. 20 טי 'הת ךרד לע ,םתעד ועיבי :ווחי .לראישמו םייוולמ ,םינהוכמ כברומה ,לראיש
 רוטב .רגובמו ריעצ :ןקבזוע ןטק .21.הוותא ןולשמ:וואי .7 כבק 'הת ךרד לע ,דשוקה ריע םילושריל יוניכ

 ,םתלשוחו םיינוע תורמל .םיינע ןולשמ :יםשר .23.העב ונקזש רגומב ואהו ,ןקזעב ןאכו ,ןקזלד ריכזה 16
 .12 ח'חנךרדלעןכו.10 ח'חנךרדלע :ותנמ .הכונח לש תועמ :ותנומ ותבמע .םתוא קזחמ ררומשה

 ם"מברה קיסה הז דוסי לעו ',םיבוט םימי' הכונחה ימי םיראקנ תינעת תכסמב :ותנדמע ...וחשמו .24
 'הת ךרד לע .החמהש תא לבטא ידכ :ותננר .25.ג ,ג ,הכונח תוכלה .ללהו החמש ימי םה הלא םימיש
 זועמ' טויפה ךרד לע :ןקנק .26(.תיישמח תזורחמ)'םיננרו ריש ועקב'',רוצ זועמ' טויפה ךרד לע ןכו ,6 גס
 (.תיישמח תזורחמ)'םינקנק רתונמו'',רוצ

 המיתחה ;רוטב תורהב רעש ,יקודקד־יתרהב לקמשה ;3+2 רוזא ריש לש תינתב טוילפ ,הנמבה דמצ
 ימיטופא יפוא שאונ טויפה ,הכונחה גח לש ויפואל היאכ ,ןכותה דמצ '.הלדהב' תובתכה ';קזח יול ןורה'א
 ריבש תלצא םהמ קשמבו(1רוט)'םיִסּומֲע'לראיש םעתאהנכמררומשה,וירדב תיאשרברכב .חמוש
 םיפיסומש'םיסינהלע'תליתפלזמור(1רוט)'ןָּקּותְמרֶמֶזְ'ב יוטיהב .םהלושענשםיסינהדובכלללהוב
 םינוויהש רספמ ואה .גחה רופיס תא ררומשה לבמש טויהפ ךמשהב .הכונחה ימיב ןוזמה תכרלבו הליתפל
 אוָּשיֵתְמ'םתואהנכמ ואה,םהמותדילסתאעיהבלידכ.דשקמהתיב ואה (,4רוט)'לֵאתיֵבְ'ב םימצאנ
 ':ה תעושי יבטומ תא הלעמ ואה ךמשהב .םילילא ידבועו רקש ישנא רמולכ (,3 רוט)'ה ָּמ ְר ִמּו

 (5רוט)הָּמֵחְבםָּבןָּד/ םיִנֹועְמרָּדיַזֲא

 .לראיש םעתאעישוהוןידהתדימבםינוויבגהנ ',םיִנֹועְמרָּד'הנוכמה,ה"קבה

 לילהצ (.42 א "אהד יפ לע) םודא ינב הלא 'ן ָּקֲעַיְו ןָּוֲעַזְו' לעו (,11 רוט) םינוויה לע רפסל ךימשמ ררומשה
 לש לילהצ תא ריכזמ 'ן ָּקֲעַי' יוניכה לש לילהצ וליאו ,העווז הלימה לש לילהצ תא ריכזמ 'ןָּוֲעַז' יוניכה לש
 .הקעומ הלימה

 יָּנּומֱאיֵכְלַמ/תֹולֲעְפִמ ּואְר
 יָּנֹומְשַחיֵנְב/תֹוּלַכְלםָֹּואבְב
 ָּיְי יֵבְזֹוע / תֹוליִלֲע םי ִש ְקַב ְמ
 (11–8 םירוט)'ן ָּקֲעַיְו ןָּוֲעַזְו / יִנ ְטֹוׂש ןָּוָּי

 .החמוש דובכ םעל המרג וז תוחתתפה '.ינומחש ינ'ב לש ןוחיצנה תא ץיאהו םינהוכה ידי תא קזיח ךהפמה
 תונמדזה םינוויה לע ןוחיצנב הואר ןטייהפ .ה"קבב הנומהא הקזחתה ןכ ומכו ,הדשוח דשקמה תדועב
 .התעםגלראשיםעלןוחיצנ יאבישה"קבהמ קשלב

 םיִנָּוְיַה ליֵח / י ִדָּיְב ןֵתֹונ
 םיִנָּפְּל ִמזָּאְכ/יִדֹובְכשֵדַח
 םיִנֹורֲחחַכשִת/יִדיֵאְבםיִׂש ָּׂשְו
 (16–13 םירוט)ןָּקזְלדְובָּשםַע/םיִנָּנְרריִשָּאְו

 לאריש ינב רתיו םינהוכה ,םייוולה ועקב ןוחיצנה ןויצל .ןוחיצנה סנ לע החמהש רואיתל ןטייפה רובע ןמכא
 :תוניי ותוש תונדעמ וברב תודועס וכרע ,תועמו תונמ תקולח תועמצבא םיינעב וכמת ,החמש ימי

 די ךרכ תדמח תימדאקה
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 6| ילובדיש הנינפ

 תֹונָּמּו תֹועָּמְב/םיִשָּר ּוקְזִח
 תֹונַדֲעַמ ֹוברְב/םיִשָּנּוחְמִׂשְו
 (25–23 םירוט)תֹונָּנְריַחלֵאְל/םיִשָּנֲאּואְשִיְו

 םג .רשדמה ןמו טויפה ןמ ,הליתפה ןמ ,ראקמה ןמ םיצוביבש הרוזש טויפה ןולש ,הז רנ'אזב לובקמכ
 ימיב ןוזמה תכרלבו הליפתל היפסוהל םיגהונש 'םיסינה לע' תליתפמ ץוביש ןטייהפ לבמש הז טויבפ
 ץובילש.תזורחמלכףוסבעיפומורישלןיררפ משמש אף הזץוביש '.ןָּקְרּוּפַהלַעְו/םיִסִנַהלַע'–הכונחה
 ןוזמה תכרלבו הדימעה תליפתל יףסוהל יש הכונחה ימיבש ותועמצבא ריכזמ ררומשה – סףונ דיקתפ הז
 (.ג–א ,ג ,הכונח תוכלה ,ם"מבר)'םיסינה לע' תליתפ תא

 ימיב יזא' למשל (,זנכאש ,הרעש ושלהש האמה ,יכדרמ)'רוצ זועמ' טויהפ לש העהשפ תרכינ טויפב
 וצקבנםינווי' (;9רוט)'יָּנֹומְשַחיֵנְ'בו(5רוט)'יַזֲ'א:ונלשטויפוב (,תיישמחתזורחמ)'רוצזועמ'ב'םינמחש

 'רוצזועמ'ב'םיננרורישועקב' (;13 רוט)'םיִנָּווְיַהליֵח':ונלשטויפוב (,תישימחתזורחמ)'רוצזועמ'ב'ילע
 הלימה תא הניש רחבמה (.25 רוט)'תוננר' ןכו (,16 רוט)'םיִנָּנ ְר רי ִש ָּאְו':ונלש טויפוב (,תיישמח תזורחמ)
 רוט)'ן ַק ְנ ַק':ונלש טויפוב (,תישימח תזורחמ)'רוצ זועמ'ב 'םינקנק רתונמו';זורחה ךרוצל תוננרל םיננר

 יוניכ –'ןָּק ְדַצְו ְך ָּז יֵנְ'ב ;לראיש םעל יוניכ –'םיִסּומֲע' ןוגכ ,םיירוקמ םייוניכב םג רטועמ טויהפ (.26
 .העב ונקזשרגובמליוניכ ',ןָּקְזְבַע'ודגנכו,לילדונקזשרגתבמרענליוניכ ',ןָּקְזְלַד';םיאנומחשל

 'ן ָּק ְדַצְו ְך ָּז יֵנ ְב םינהכ ריבגהו' רוטה .דומלתב תויגוסל םיזמר לש םתעופה ואה טויפב סףונ ןיינעמ יבטומ
 תקסוע וז היגוס '.הכונח ימא':םילימב תחתופה ("בע כא תשב ,יל)בב דומלתב היגוסל זמור (6 רוט)
 טילמב ונלש טויבפ ?םינוויה לע םיכבמה ןוחיצנ סנ תא וא ןמהש ךפ סנ תא טילהבל םיכירצ םהא :הלשאב
 םיאושנה דחא רומכא ואהש ,הלואגהו תולגה שאונל רושק םיכבמה ןוחיצנ .םיבכמה ןוחיצנ תא ררומשה
 .תשב יאוצמבםיובחשה

 םירופ חג וב לחש בתש יאצולמ יםטויפ 2ג.
 יאוצמב לח ,רתסא תליגמ תיארק ורקיעש םירופ גח רבע ,םיתיעל .רדבא ו"טוב ד"יב םילח םירופה ימי

 .רדבא רעש הישמחדערדאלשתותשבהיצאומלכבהליגמהתא וארקלוגהנש יש הקיראפ ןוצפב.תשב
 יאוצמוב ',ואהההליל'ב דעהליגמהתאםיראוקרדא דשוחלשהנואשרהתשבהיאוצמב,הזגהנמיל פע
 11'.וערז לכל םולש רובד' דע 'ואהה הליל'במ םיארוק היינהש תשבה

 ,הליגמה שאונב םיטויפ תיבתכ םינמזמ הז גחל םירוקשה םיכירתא הושלש יכ הלוע םירופ יטויפב ןויעה ןמ
 ינלפ הלחש 'רוכז' תשבל םיטויפ םיאוצמ ונא ךכל םתאהב .ומעצ םירופו רתסא תינעת ,רוכז תבש םה לאה
 םיטויפ לש תוצובק הנומש הנומ הוקת־רב .הליגמה רופיס תא תוכירבא םירספמה 'ךומכ ימ' יטויפ וא םירופ
 תובח ןהוב ,גחה תוומצו תוכלה תא םיטרמפו םינומה םיטויר פיכזמ ואה רתיה ןיב .םירוהפ גחב םיקסועה
 ןפובא הליגמה רופיסב םיקסועה םיטויפ ;םירופ תדועסו םינויאבל תונתמ ,תונמ חולמש ,הליגמה תיארק

 ןייטשניזיא די" ,י–א םיכרכ ,וימי ירבדו וותרפס ,לארשי רתות ותעוקצמ לכל הידופליקאנצ ,לארשי רוצא :ואר 11

 תאירק ירחא רמול לארשי ותליהמק לקח לש עודי גהנמ .214–213 מ'ע ,םירופ :ךרע ,אל"שת םילשורי ,ך(רוע)

 ףיוסהל םיליגרש חבש אוה 'בוטל רוכ'ז יוטיבה (.ב ,דע הליגמ ,ימלשורי)'בוטל רוכז הנוברח םגו':םירובפ הליגמה

 ןכש ,והילא לש וז םע הנוברח לש וותהז את ורשק 'בוטל רוכז הנוברח' ןאכ רמאנש ותיהו ,איבנה והילא לש ומשל

 םילשורי ירחקמ ,ית'רהוהז הלבבק הלדבה יקסט',גרובינצג א' :ואר .ןמה דימ לארשי לתהצב לקח הנוברחל

 .192 מ'ע ,ט("מש)ת 'ח ךרכ ,לארשי תבשחמב

 די ךרכ תדמח תימדאקה



     

 

                                                                                                                                                                                          

            

       

 

          

 

            

 

      

       

 

         

       

        

               

               

 

        

      

    

               

               

 

         

        

       

                

               

 

                       

              

            

               

                

            

         

                 

             

                 

                

                                                             

            

                

               

           

                

           

       

 תותבש יאצומל םיטויפ |7

 לחש םירופ לילל םידחוימ םיטויפ 12 .רתסאו יכדרמ ,ןמה ןוגכ ,תומיוסמ תויומדב םידקמתמה הלכא וא יללכ
 13 (.הילונטק) דרספ ןופובצ (סנבאור)פ תרפצ םורדב רקיעב ותבכנ תשב יאוצמב

 '.רוכז' תרשת פשב יאוצמל דעוימה 'דשח ההבא ריש' טויפה ןלהל

 14ינדוירגהלוקשאדהלמשברהשמ/שדחהבֲהאירִש

 ןָּמאֶנלֵאְל ּוריִש/שָּדָּחהָּבֲהַאריִש
 ןָּמָּג ְרַאְויִשֶמ/שַבָּליַכ ְד ְרָּמםֹוי

 סֵניִלהָּׂשֲעַנםֹוי/רֹוכְזֶארֹודְלרֹודִמ
 סֵנָּחםֹויְכ ֹוחיֵר/רֹומַהרֹורְצןַתָּנ

 סֵנֹואןיֵאְותָּדַכ/רֹומְשֶאת ֹּאזְלהֶתְשִמ 5
 ןָּמֲעַנ עַטֶנ תֹורְכִל / שַגִנ גַגֲא ןֶב םֹוי

 ןָּמיֵה ֹונְב יש ִקלַע/שַרָּירֶשֲאהָּנְטִׂש

 יִכְלַמתַנְשהָּדְדָּנ/םּונָּי ֹּאלְויִרְמֹוש
 יִכ ְשֶחןֹושִאריִאָּה/םּורָּירֶשֲאןֹויְלֶע

 יִכְל ּובֹוקְבעַמָּש/םּוקָּייִרְרֹוצלַע 10
 ןָּמָּה דיֵאְל ןָּכּומ / ש ַרָּח בֵלְב ןֶוָּא
 ןָּמָּאיֵדְיהֶׂשֲעַמ/שָּרָּחץֵעְבהָּלְתִנ

 ים ִרּוי ּפ ֵמְיםַיִק/רֵתְסֶארַמֲאַמןה
 םיִרֹודרֹודְלדֹומֲעַל/רֶפֵס ּומְתָּחזָּא

 םיִרָּכְמִנְוםיִּלַד/רֶֹופכּואְצָּמתֵע 15
 ןָּמֲח ַר דֹּא ְמ בָּאָּה / שַדַק ְתִנְו הָּלֲעַנ
 ןָּמְזּו תּודְש ּפיִחָּי/שָּדְקִמתֹונְבלֵֹואי

 ז'דב יפלע,ה"קבליוניכ:ןאמנלאל '.דשחרישולורייש',10 מב 'יש ;3גל'התיפלע:שדח...ירש .1
ורצר .4 '.הבז תרטעו תוכלמ ושבלב ךלמה ינפלמ יצא יכדרמו',15 ח 'סא ךרד לע :ןארגמו...יכדמר .9. 2

 ןולשהו ,םסרתפה:וחירןנת .13 א "שהש יל פע ןושלהו ,"בע טלק ןילוח ,ילבב :ואר ,יכדרמל יוניכ :ורהמ
 'יש יפ לע ',סנח' הנוכמה םירמצמ לראיש ינב ואיצ ושב חסהפ גחל יוניכ :סנחוםיכ .12 א "שהשיפלע

 אתדגדא ירספ ואר.חספלילהיה ושרווחשאךלמהתנשהדדנושב הלילה,11 ו'סלא רשדמהיפלע.4 לא
 תומוקמ 'דב ולבח ר"א ,ךלמה תנש הדדנ ואהה הליל'ב :ו הרשב פ חסונ םירחא םינש פרדמ – רתסא לע

 :סנוא...דתכ .סנה לגרל םירוה פתמשל הנווכה :השתמ .5 '.םיחסי פלילב ןתערבוא ,ואהה הלילב רמנא
 'יש יפ לע ןושלהו ,יכדרמל יוניכ :ןנעמטענ .8 וט "אמש ,קלמע ערזמ גגא רנצ :יאגגןב .8. 6 א'סאיפלע
 ,ןימינב ערזמ היה ןמענש יפל הז יוטיבב רחשב ראפש הוקת־רב תעדל '.םינמענ יעטנ יעטת ןכ לע',10 זי

יפ לע :וםני...יומרש .8 '.ינימי ןב ישק ןב ...יכדרמ',5 ב 'סא יפ לע :ןימה...שיק .21 ומ'רביפלע .7 15 

ושא .1. 9 ו'סאיפלע:יכלמ...הדדנ '.לראיש רמושןשי לאוםוני לא',4 קכא 'הת  רוחש ןולשמ :יכשחן

 .394–296 מ'ע ,טס"שת עבש ראב ,ינולטהקו ילבנסורהפ טויבפ ותיגווס תוגוס ,הו־תקרב ב' :ואר 12
 ,יחמק ףאס אתמ ,ה'ליחת ול ןיא רשא לוכה דויס':םילימב חותהפ הז אוה הלא םיטוימפ רותיב עודיה טויהפ 13

 ריש' טויהפ תא םג םש וארו .377 מ'ע (,12 הרעה ליעל) הו־תקרב :ואר .הליגמה אתירק ינלפ רמאיהל דעוימה

 .הליגמה תאירק רחאל רמאיהל דעוימה ,הנוריגמ לאירעז בושחה לבומקה אתמ ,ר'ומא שדח
 לע ץמוא ,ה(רשע שולשה האמה ףוס ,הנוריג) ינדוריג הלושקאד המלש רב השמ אתמ ש'דח הבהא ריש' טויהפ 14
 .294–293 מ'ע (,10 הרעה ליעל) יבולדיש לאצ םג וילע ואר .ריג'לא לתיהק ידי

 .329'מע (,12 הרעה ליעל) הו־תקרב :ואר 15

 די ךרכ תדמח תימדאקה



    

 

                                                                                                                                                                                         

                

                 

               

          

    

 

             

             

        

             

          

   

 

               

 

      

 

                

 

              

 

               

                

 

             

 

 

                

 

          

 

              

               

 

               

            

              

 

                

 

            

            

    

 

                                                             

            

 8| ילובדיש הנינפ

 שרוח :שחר בלב .ערש העשמ:און .10. 11 ג 'סא יפ לע ,ןמהל יוניכ :יוררצ .20. 10 כ'מש וארו,ךושחה
 :ןאמ ...השמע .רגנ :שחר עץ .12.םיער םיעשמל ןכומ ראש ןמה :דיאל ןכומ .18 וילמש יפלע,תומיזמ
 רודל .32 ט'סאיפלע:ספר וחתמ .14.יוניבש ,32 ט'סאיפלע:יםורפ אמרמ .2. 13 ז "שהשיפלע
 :לאוי .17.ה"קבה :ןחמר ...הלנע .16.לראישל יוניכ :יםכרנמו יםלד .28. 15 ט 'סא ךרד לע :יםורד
 .הלואגה דעומ :ןוזמ .הרצי

 לקמשה ;רוזא ירוט ינוש נףע ירוט הושלש תזורחמ לכב ת,וזורחמ ושלש ןב רוזא ריש ונינלפ ,תינתבה דמצ
 תארתאמטויהפ ,ןכותהדמצ '.םירולפ הלדהב'תובתכה ;השמ המיתחה ;יסלאקהלקמשה ואהןיימאפה
 ונעמנש 'דשח ההבא ריש' ואה ורישש הזרכהב חתופ ןטייפה .דלבב םיקרפ ישראב ךא ,הליגמה יעוריא
 ,םישוחל תויוסחייתה ושדג טויהפ .ההבא ריש לש יפוא טויפל קינעהל קשמב ואה רמולכ ,ה"קבה ואה
 רבודה ררועמ החיתבפ רכב .ראוקה לש םיושחה תא תורגל םתרטמש ,תולוקו םיעצב ,תוחיר וב םירכזומו

 :העימהש ושח תא

 (1רוט)ןָּמֱאֶנלֵאְל ּוריִש/שָּדָּחהָּבֲהַאריִש

 :וששימה ושחתאררועמיכדרמ ושבללשרויאתה

 (2רוט)ןָּמָּג ְרַאְויִשֶמ/שַבָּליַכ ְד ְרָּמםֹוי

 :המיענ ךרדב סנה ןורכיז תא תררועמ ובטה חירה תרוטפמ .סנה תרכזה תעבש םילוע העושי לש תוחוחינ

 סֵנ יִל ה ָּׂשֲעַנ םֹוי / רֹוכְזֶא רֹוד ְל רֹוד ִמ
 (4–3םירוט)סֵנָּחםֹויְכ ֹוחיֵר/רֹומַהרֹורְצןַתָּנ

 םעטל הראנכ יאה הנווכה .םעטה ושחל ןווכמו התמשה תגיגח תא ריכזמ ררומשה ,םירופה גחב לובקמכ
 :התמשב ןייה

 (5רוט)סֵנֹואןיֵאְותָּדַכ/רֹומְשֶאת ֹּאזְלהֶתְשִמ

 :תובעצו תורדק םהב תעלובמש יש ךא ,הבר תוירויצב ללכ ךרדב םיוולמ םיחמהש סנה ירואית םנמוא

 יִכְלַמתַנְשהָּדְדָּנ/םּונָּי ֹּאלְויִרְמֹוש
 (9–8םירוט)יִכ ְשֶחןֹושִאריִאָּה/םּורָּירֶשֲאןֹויְלֶע

 רכזםגעמנש םירדבהןמ.ויסינברואומעל יאהב ה"קבהיכרספמוהייראה ושחתאםגהלעמררומשה
 ןטייהפ .תיטסירומוה המינ הנממ הלועש רחמא ,הגירח תיארנ טויהפ ךותמ תחא הנומת .תולגה תכחש
 :ןמוימ ץע רשח ידיב וצבעו לףוגש ץע ואה לאא ,םיעצה לככ וניא ןמה הלתינ וילעש ץעהש ןיימצ

 12(16 רוט)ןָּמָּאיֵדְיהֶׂשֲעַמ/שָּרָּחץֵעְבהָּלְתִנ

 רכזומ םויסה תזורחמוב ,אשר דובכ לש הריוובא םייתסמ הז טויפ םג ,םירופל םירב םיטויפ לש םכרדכ
 םיכירתא םתויהב תויבחש הנמש םילקבמ הליגמה יעוריאו ,טויפב יזכרמ יבטומ ואה ןמזה .הלוגאה ןמז

 :לראיש םעל םייתועממש

 .58 הרעה םש ונייעו ,331–330'מע (,12 הרעה ליעל),הו־תקרב :ואר 16
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 תותבש יאצומל םיטויפ |9

 (2רוט)ןָּמָּג ְרַאְויִשֶמ/שַבָּליַכ ְד ְרָּמםֹוי

 :רודו רוד לכב רכוז םעהש ,תישחומ תירוטסיה הנמפ תדוקנ ואה תוכלמ יכדרמל הקנעוה ושב ןמזה

 (3רוט)סֵניִלהָּׂשֲעַנםֹוי

 תרכזנ ןמה תרזג םג (.4 רוט)'סֵנָּח םֹויְכ' הנוכמה םירמצ תלואג דעומ תא ןטייפל ריכזמ הלואגה דעומ
 הלהצלרכז יאהו(14 רוט)'םיִרֹודרֹודְלדֹומֲעַל'הדעונרתסאתליגמןכלו (,6רוט)'שַגִנגַגֲאןֶבםֹוי'רקשהב
 תאונייהד (,17 רוט)'ןָּמְזּו תּודְּפ יש ִחָּי'שה"קבלללתפמןטייפהטויפהםויסב (.15 רוט)'רֶֹופכ ּואְצָּמתֵע'ב
 .םירופה ימיב לראיש תלואג יכילהתל יעטב ךמשה יאהש ,תידיתעה הלוגאה ןמז

 יפיצספ ןפובא סחייתמ וניא ררומשה ,םידוהיה תלהצ סנב תודקמתההו גחה לש דחוימה ויפוא ללגב
 .תשב יאוצמל

 בתש יאצובמ לחש שדוח שאר בלער םיטויפ .3ג.
 ןחלוובפ הרחבה ייחב תדחוימ תועממש הז םויל ראקמה יפ לע .דשוחה ליחתמ ושב הלילה ואה דשוח אשר
 םכתחמש םויבו':תורוצחצב הז םויב עוקתל גוהנ היה דשקמה ןמזב .לראיש םע לש םימודקה יממעה
 ינלפ ןורכיזל םכל ויהו םכימלש יחזב לעו םכיתולוע לע תורוצחצב םתעקתו םכישדוח ישראוב םכידעומוב
 רדבמב רפסב רכזנכ 'דשוחה ןברוק' יברקהל םג וגהנ דשקמה ימיב (.10 י 'מ)ב 'םכיהולא 'ה ינא םכיהולא
 אשרתדועסלערופסמושב (5כ) אלואמשרספברכזנכתיגיגחהדועסל סףתאהלןכו (,15–11 חכ)

 .לושא ךלמה לש ורחצב הכרענש דשוח

 ירפ ראוב' ןייה תכרב לע ודיפקהו םימכח ידימלתו םינקז לש תורוחבב תשבל גוהנ היה דשוח אשר ליל'ב
 תורושב וברי ...תוחמש וברי ...ונלאצ ואבי הרהמב יאבנה והילא ...ובט יכ 'הל ודוה' תכרבב וכימשהו 'ןגפה
 ןכלו,םינעתמ דשוח אשר רבעשב גהנמהטפש הרעש שהש המאה וףסמ (.טי,םירופסתכסמ)...'תובוט
 .ינטייפ רוטיעל התכז ןטק רופיכ םוי תליתפ םג .ןטק רופיכ םוי הז םוי ראקנ

 ןמיס'ב ',וימש םורמב רתתסמ ל'א ',רזנמ חל'ש :תשב יאוצמב לחש דשוח אשרל םיטויפ הושלש גיצא ןלהל
 '.דשח ואבי ובט

 רמזו טוי'פ רנ'אזל םינמנא םיררומשה ,דחא דמצ .םיטיבה ינש םישיגדמ הלא םיטויפ ,תיטמת הניחמב
 .ויתוכלהלו דשוח שאר יגהנמל םירוקשה םישאונ םג םילעמ םה ,ינש דמצו ',תבש יוצאמלו הלדהבל

 ':רזנמ חל'ש טויפה ואה רתויב םודקה הלדהבה טוי, פתיגולונורכ הניחמב

 17לוריבגןאב המלש/רָּזְנִמחַלְש

 ןֵהְו ןֵה / רַזְפָּה רֶשֲא / רָּזְגִנ םָּעְל / רָּזְנִמ חַל ְש
 ןֵהֹּכַה / ןֹּרֲהַא ןֶב / רָּזָּעְלֶא / ןֶב סָּחְניִּפ
 ןֵהָּלאָּרְק/ןֹוצָּרםֹויְו/ןֹוציִקץֵקְו/ן ֹּאצםֵחַנְמ
 ןֵהָּבהֵׂשֲע/הָּמָּקְנםֹויְו/הָּמָּאיֵנְב/הָּמיֵחְב ְךֹּשְמ

 ןֶהיֵלְגַרְל/םֹודֲהיִנֲארֶשֲא/םֹודֱאץֶרֶא/םֹודְסִכךֹּפֲה 5
ןֲֵֶ ְִ ְָֹּּ ָּ ְִ ְָָֹּּּ ִ  הילעיהת/האשרלּו /הרּושגל/השרי ישח
 ןֶהיֵוְנ ץֵתַנ / שֵדָּק לָּכְו / שֵדַח הֶוָּנ / שָּדָּח הֶז

 םג וילע ואר .ריג'לא לתיהק ידי לע ץמוא (1058–1021,דר)ספ לוריבג ןבא המלש יבר תאמ ר'נזמ חלש' טויהפ 17
 .298–297 מ'ע (,10 הרעה ליעל),יבולדיש לאצ

 די ךרכ תדמח תימדאקה



    

 

                                                                                                                                                                                         

                   

                  

                  

                   

         

                    

                

                 

                  

              

               

              

              

 

            

             

 

                    

 

          

          

            

          

 

                

                

                   

 

            

       

 

                     

 

          

 

        

 

 

 

 

 

 

                                                             

              

 10| ילובדיש הנינפ

 :ינחלש .2–1 סא 'יש יפלע:ןהו ...רנזמחלש.1ֶהיֵדְילַע/תֹועֹורן ֹּאצְו/תֹועֵגְיַל/תֹועּושְיאָּרְק
 םדא יכיסנ הנומש':"בע נב הכוס יפ לע ,והילאל יוניכ :רנזמ .23 ג יכלאמ ',םכל חלוש יכונא הנה' ךרד לע
'סא ךרד לע :רהפז שרא .11 זל 'חי ךרד לע ,םייחה ץרמא רזגנ :נגזר לעם '.והילוא חימשו (...4ההכימ)

 'מלב י"ת ;18 ו 'מלש י"ת יפ לע ,והילא ואה סחניפ :סחניפ .2.רעב לכל רמולכ ,הנהו ההנ :ןהו ןה .8 ג 
 :חםנל .3."בעדיק עאימצ באב,ילבב ;"אעתש זמרינועמשטוקלי;ט"כא פ"רדיקר; פבר"השש;12 הכ
 ומ 'רי יפ לע ,םייוגל יוניכ :האמהינב .31. 4 דל 'חי ךרד לע ,לראשי םעל יוניכ :ןאצ .1. 3 מ'יש ךרדלע

 ץאר .22 טכ'דב ךרדלע:וםדסכ הפך .7. 5 טמק 'הת יפ לע :הקמנ וםיו .רגהינב,לעאמיש ינב.10
 השיר .6 '.םדי לע סמרנ ינא ראש',1 יק 'הת ךרד לע :וםדהינא .םירוצנה תוצראלו ימורל יוניכ :וםדא

 ,5ד'כזךרדלע,האשרהןאב :השאלרו '.השוריתלחנלהושרג שבה שבה',11 כ "בהדיפלע:השולגר
 םכלהזה דשוחה",20–1,יב 'משיפלע :שדח ...הז .7.ויביוא לע אשרל היהי לראיש םעש לחיימ ןטייהפ

 תיב :שדח הונ .ןסינ דשוח אשרבתשב יאוצמבוא,ןסינלהכומסהתשבב וארקלגוהנראש "םידשח אשר
 .8.הרזה הדובעה ידבוע לש תומהב תא ץתינ :ןהיונ נתץ .13 וט'משיפלע,ךדשוקהוונןולשמ,דשקמה
 .תולגה למעמ םיעגי ראש לראיש םעל יוניכ :ותיגעל.1. 9 סא 'ישךרדלע :ותועיש

 יגרוטילה ודועיי ;'קזח המל'ש המיתחה ;תחרמב הזירחה ;תעוברמתינתבביושעטויהפ ,תינתבהדמצ
 :ררומשה קשמב ךכו .הלואגוב תולגב קסוע טויפה לש ובור ,ןכותה דמצ .דשוחה תרשפ תשב יאוצמל ואה

 (1רוט)ןֵהְוןֵה/רַזְפָּהרֶשֲא/רָּזְגִנםָּעְל/רָּזְנִמחַלְ'ש

 תוכימסב םיעיפומ םיאושנה ינשש היבסה .םייוגב המקנה תא ןכו סחנפ תא ררומשה ריכזמ טויהפ ךמשהב
 תרשב לראיש ינב תא ליהפל הסינ ראש ,יניידמה םעלב לש תוללעתהה דגנכ םחלנ סחנשפ ךכב הוצענ

 ןיברושק ראקמהרכב רמולכ (.15–1הכ)רדבמברספברפוסמשיפכ,אבומתונבתועמצבא הרזהדועב
 :ודוחייו לראיש םע תשודקל תוקנאמ הענב סחנל פש ותובגת ויפלו ,םיאושנה ינש

 (2 רוט) ןֵהֹּכַה / ןֹּרֲהַא ןֶב / רָּזָּעְלֶא / ןֶב סָּחְניִּפ
 ןֶהיֵלְג ַרְל / םֹודֲה יִנֲא רֶשֲא / םֹודֱא ץ ֶרֶא / םֹוד ְסִכ ךֹּפֲה
(6–5םירוט)ןֶ ֲֵ ִ ְ ָּ ֹּרְ ָּ ְִ ָּ ְָֹּּ ִ  הילעיהת/האש לּו /הרּושגל/השרי ישח

 .ןסינ דשוח אשרל הכומסה ,דשוחה תרשפ תשב יאוצמל תדעוימ יאהש ךכב תדחוימ וז הלדהב ,רומאכ
 :רוטה ךמס לע תזא קיסמ 18ןדרי דב

 (7 רוט) ןֶהיֵוְנ ץֵתַנ / שֵדָּק לָּכְו / ש ֵדַח הֶוָּנ / שָּדָּח הֶז

 (.20–1 יב 'מ)ש 'םידשוחשרא םכלהזה דשוחה'קוסלפ זמורה

 .ויָּמָּשםֹורְמִברֵתַתְסִמלֵ'א ואהתשב יוצאמבלחש דשוח אשרלינהש טויהפ

 .513–512 מ'ע ,ול"שת–גל"שת םילשורי ,ב–א ,לוריבג ןבא המלש יברל שדוהק יריש ,ר(ידהמ),ןדרי ד' 18

 די ךרכ תדמח תימדאקה



    

 

                                                                                                                                                                                          

          

  

               

   

     

     

      

      

  

 

         

      

      

  

   

 

      

    

      

   

  

 

      

    

     

     

   

 

     

    

    

     

  

 

     

    

     

     

   

 

               

             

              

                  

                                                             

               

           

 תותבי שאצומל םיטויפ |11

 19םהברא/וימשֹוםרְמִברתתְסִמלא

 ויָּמ ָּש םֹור ְמִב רֵתַתְס ִמ לא
 ויָּמֹורְמִבםֹולָּשהֶֹוׂשע הּוא
 לֵּל ַהְתִיםַגקַדְצִי ֹוב
 ליֵלְוםֹוידיִמָּתלֵאָּרְׂשִי

 לֵּל ַּפ ְתִי ֹולהוֶחַתְשִי ֹול 5
 ויָּמֲח ַר םיִב ַר יִכ יִל לי ִחֹוי

 ויָּמֹורְמִבםֹולָּשהֶֹוׂשע הּוא

 דֹוק ְפִי יִכ א ָּשִי ֹומַע אשר
 דֹוקְשִיויָּתֹותְלַדלַע ֹוזםַע

 דֹוקְדֹוקץַחָּמםֹוילֵצני 10
 ויָּמָּשֲאַב ְך ֵּל ַהְתִמְל

 ויָּמֹורְמִבםֹולָּשהֶֹוׂשע הּוא

 לֵא עַפֹוי יִכ םנמואה
 לֵא ָּר ְׂשִי ֹומַע תֶא רֹּזֲעַל

 לֵאֹויםֹודֱאֶבםָּקָּנתֹוׂשֲעַל 15
 ויָּמֹול ְשִבויָּדָּיחַלָּשיִכ

 ויָּמֹורְמִבםֹולָּשהֶֹוׂשע הּוא

 אֹובָּי דִו ָּד ןֶב ַחי ִשמ
 ֹובָֹּושמהֶיְהִיןֹויִצְּוב

 ֹובּוׂשיִׂשָּיֹולםיִכֹוחַה 20
 ויָּמ ָּק םִיַנ ְתָּמ ץַח ְמִי יִכ

 ויָּמֹורְמִבםֹולָּשהֶֹוׂשע הּוא

 איִבָּהיִרְזֶע ּונָּלאֵבָּה
 איִבָּנַה ּוהָּיִלֵאדַילַע

 יִבָּאיִנָּאםַגיִנֵכְרָּב 25
 וי ָּמ ֲח ַר ּולָּכ ֹּאל ֹובּט ַה

 ויָּמֹורְמִבםֹולָּשהֶֹוׂשע הּוא

 הֶזֹוחַה דָּג יֵרְב ִד םֵקָּה
 יִזּוב ןֶב לאֵקְזֶחְי םִע

 הֶז ַה ש ֶדֹוח ַה הֶי ְהִי ןֵכ 30
 ויָּמַעְטַמםַגויָּמיֵמקֵּפ ַס

 ויָּמֹורְמִבםֹולָּשהֶֹוׂשע הּוא

 ,2 הכ וביא יפ לע:ויומבמר...אוה .16. 2 גל 'יש ךרד לע ,םימש םורמב שבוי ה"קבה:וישמוםבמר .1
 .25 המ'יש יפלע:ללהית...וב .3...'ונילע םולש העשי ואה וימורמב םולש הושע':ןוזמה תכרב יפ לע ןכו

 יכ םהל לחמי ה"קבהו ,הליתפ שאייו ןנחתי םעה :ויחמר...ליחוי .14. 6 המ'יש יפלע:לליתפו...ול .5
 דקפ 'הו',1 כא 'רב ךרד לע ,לוגאל תנמ לע רוכזי ןולשמ :דוקיפיכאשי .2. 8 ז 'כז יפ לע ,וימחר םירב

 ידי לע ץמוא הז טויפ (.1164–1089,דר)ספ ארעז ןבא םהרבא יברל חסוימ ו'ימש םורמב רמסתת לא' טויהפ 19
 .150–149 מ'ע (,10 הרעה ליעל) יבולדיש לאצ םג וילע ואר .ריג'לא לתיהק

 די ךרכ תדמח תימדאקה



    

 

                                                                                                                                                                                         

            

               

           

           

                

             

                

           

                  

           

 

            

           

     

 

           

            

 

    

 

             

 

           

  

 

            

                    

                  

              

              

 

           

          

          

           

        

 

           

             

             

              

 

        

  

              

 

 

 12| ילובדיש הנינפ

 ,תסנכה תיב רמולכ ,הליתפה לכיה לש וחתפ לע רומלש דיקפמ ראש םע ותוא :דוקשי ...עם .9'.הרש תא
 לךהמתל .11.תלוגלוג :דוקדוק .המחלמ ילכ :ץחמ .10."אעחתוכרב,ילבב ןייעו,34 חילמש יפלע
 ...נםומאה .13.חטאו המשא ךרדב םיכלהתמה ויביוא שרא תא ץחמי ה"קבה .22 חס 'הת יפ לע :וישמאב

 :אובי ...חישמ .18.לראיש םעל יוניכ ,וימולש :ויומלשב .16.םייוגל יוניכ :וםדא .15.תירוטר הלשא :אל
 :ובויששי .18 ל'יש ןייע,םיפמצ :וב ...יםכוחה .20."אע נב הכוס ,ילבב ןייעו ,לאוגל יוניכ ,דוד ןב חימש

 ךרד לע ,ויביוא תא ץחמי ה"קבה :ויקמ ...יכ .12. 21 לא 'רי ךרד לע ,םימיה תירחא ןוזח םהב םייקתיו
 .23 גיכלאמיפלע:איבנה והילא .24.הרזעןולשמ:יעזר .23'.ךימק סורהת ךנואג וברבו',7 וט 'מש

 יפ לע :הוזחה ...קםה .22. 28 ג הכיא יפ לע :ויחמר ...בוטה .34. 26 זנ 'רב יפ לע :יבא ...ינכבר .25
 ודועייל זמר :ההז ...ןכ .3. 30 א'חייפלע:יוזבןבלאקחזי .25. 29 טכ "בהד;9אכ "אהד;11 דכ "במש
 .ונרוסחמ לכ קספי ה"קבה :ויטעממ ...קספ .31.תשב יאוצמב לחש דשוח אשר ליל .טויפה לש יגרוטילה

 תחוא הנתשמ תחא ,תויעלצ יתמש כברומ ןירפרה ;תוזורחמ משח ןב רוזא ןיעמ ריש ונינלפ ,תינתבה דמצ
 ;'הלדהב' תובתכה ';םהראב' המיתחה ;יטנופ יתרהב ואה לקמשה ;'וימורמב םולש הושע ואה'– העוקב

 :24–23 םירוטב ןיומצ לופכה יגרוטילה ודועיי

 איִבָּהיִרְזֶעּונָּל יאִבָּה
 יא ִבָּנַה ּוהָּיִלֵאיֵדְילַע

 :טויפה וףסב ןכו

 (31 רוט) הֶז ַה ש ֶדֹוח ַה הֶי ְהִי ןֵכ

 תא ררועל ידכ הליתפב תוברהל ישש םימעפ המכ ןיימצ ןטייהפ .טויפה יקלח ןיב רחבמ הליתפה יבטומ
 :ה"קבה לש וימחר

 ליֵלְוםֹוידיִמָּתלֵאָּרְׂשִי
 (14 המ'יש ',ללתפיךילאווחתיש ךילוא'יפלע)לֵּלַּפ ְתִיֹולהוֶחַתְשִיֹול
)6–4םירוט)ויָּמֲחַרםיִבַריִכיִלליִחֹוי  (2ז'כז(

דֹוקְִ ִ ִָּ ַ ֹּ  פי יכ אשי ֹומע אשר
 (9–8םירוט)דֹוקְשִיויָּתֹותְלַדלַע ֹוזםַע

 ןוצר ךותמ רחנב אל זורחה לילצ תישילהשו הנואשרה תוזורחמב .ובחש טקאפ יש טויבפ זורחה יליללצ
 לילצ עיפומ תישימחה תזורחמוב ,בו זורחה לילצ עיפומ תיעירבה תזורחמב .להא לא היינהפ תא ישגדהל
 תזורחמב .24 רוטב רשומפב רכזנה ,המלהש הלוגאה רבשמ ,יאנבה והילא תא ריכזמה איב זורחה

 טויהפש ריכזמ רובדה .חתבפ דמועה דשחה דשוחה ואהש ,ההז שדוחל זמור זה זורחה לילצ תישיהש
 :יאבנה והילא לש ומש תרכזה תועמצבא תשב יאוצמל דעונ

 אֹובָּידִוָּדןֶב ַחיִשָּמ
 (19–18 םירוט) ֹובָֹּושמהֶיְהִיןֹויִצְּוב
 יאִבָּהיִרְזֶעּונָּל יאִבָּה
 (24–23 םירוט) יא ִבָּנַההָּיִלֵאדַילַע

 :יללכה רושימב לאא ,ישיהא רושימב קר לא ןה תוקשהב

 (29 רוט)ויָּמַעְטַמםַגויָּמיֵמקֵּפ ַס

 די ךרכ תדמח תימדאקה
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 תותבי שאצומל םיטויפ |13

 :ימולאה רושימב ןכו

 (21 רוט) וימק םִיַנ ְתָּמ ץַח ְמִי יִכ

 .קבעיתמא 'דשוח ואבי ובטןמיס'ב ואהתשב יוצאמבלחש דשוח אשרלישילהש טויהפ

 20בקיע/שֶדחאביבֹוטןימִסְב

 [שֶדֹּק]תָּבַשיֵאָֹּוצמְב/שֶדֹּח ֹּאבָּי ֹובטןָּמיִסְב
 הָּחָּנֲאָּל ֹוףסְוהָּלְכִת/הָּחְמִׂש לָּכֹובשֵדַח ּהי
 שֶדֹּקםֹויְש ּוב ֶדֹּקתָּבַשםֹויְב/הָּחָּתְל ּפּועָּנרַעַשְו

 ָך ֶמַעתַעְוַשְלהֵעְ/ ּוש בֵשְקַהןֹויְלֶע
 ָךיֶנָּפְלַחֹונתֹוׂשֲעַל/ָךיֶנֹּאציֵחְדִנץֵבַקְו 5

 שֶדֹּקתַבַשיֵאָֹּוצמְב/שֶדֹּחַהתַלֹועתַחְמִׂש ְב

 אָּבַה ַעּובָּּׁש ַל ְך ֵרָּב/הָּבֵֹובּׁש ַל(ע)ַשֵיאָּנבֵרק
 הָּיבִטֵה ישִח/הָּיבִחְרַהרָּצַבּונָּלְו
 שֶדֹּקתַבַשיֵאָֹּוצמְב/שֵדַה ֹושד ּוניֵרָּצלָּכְו

 הֶזְבִתאָּנלַא/הֶזַה ַעּובָּש ְך ֵרב 10
 הֶזֲחַמַברַבּושְיהָּקָּדְצִב/הֶזָּרָּה ְך ֵרָּבְלבֻׁשְו
 שֶדֹּקתַבַשיֵאָֹּוצמְב/שֶדֹּקַהםַעחַנְזִתלַאְו

 לש יגרוטילה דועייה:שדחאבי .הלדהבב ובט דשוחלו ובטעושבלהכרלב עקב חסונ:בוטןימסב .1
 לובקמכ ,החמש לכ וב דשחיש ה"קבל היינפ:החשמ...הי .2.תשב יוצאמבלחש דשוחשרא רבע–טויהפ

 .הלוגאהתעופהלהקשבלשתירויצןולש:החתפ...שערו .3.םילוחיאו תוכרב תוקשב קשלב תשב יאוצמב
 .תשב יוצאמב לחש דשוח אשר רבעל םגו תבש יאוצמל םג ,טויהפ לש לופכה ודועייל זמר:שדק...םביו
 תולגב מצאנה םעה תא ץקב:יךנאצ...בץקו .5.םתקעזל שבקה:יךעמ...העשו .ה"קבל יוניכ:ןוילע .4

 .לראיש תסנכל יוניכ:הבבושל .14. 7 חכ'מביל פע:שדחהתלוע .3. 6 גכ'רייל פע.העותןכצא רזומפ
 תא סומרי ה"קבהש לחיימ ררומשה ,הסימרל ותנווכ:שדהשוד .2. 9 ד'התיפלע:הביחהר...ונלו .8
 םעל יוניכ:ההרז .11'.הנמדמ ומב ןתבמ ושדיהכ ויתחת אבומ ושדנו',10 הכ 'יש ךרד לע ןושלהו ,ונררוצ

 .לראיש םעל יוניכ:שדקהעם .12.לראיש

 שקמב ןטייהפ ,תיטמת הניחמב '.הלדהב':תובתכה ';קבעי':המיתחה ;לקמש לאל ,רוזא ןיעמ יאה תינתבה
 אוה ',ןיכרמב תשב'תראקנה,דשוח אשרינלפשתשבבהליפתהלואטירמקלח,עודיכ.דשוחהתאךרלב
 :רבקתמה דשוחהתאךרלב ה"קבהמ קשמב ררומשהוזחורב.דשוחהתכרב

 (2רוט)הָּחָּנֲאָּל ֹוףסְוהָּלְכִת/הָּחְמִׂש לָּכ ֹובשֵדַחהָּי
 אָּבַה ַעּובָּּׁש ַל ְך ֵרָּב/הָּבֵֹובּׁש ַל(ע)ַשֵיאָּנבֵרָּק
 (8–7םירוט)הָּיבִטֵה ישִח/הָּיבִחְרַהרָּצַבּונָּלְו

 הרעה ליעל) יבולדיש לאצ ואר ה(רשע עבשה האמה) בעקי ןטייהפ רביחש 'שדח אובי בוט ןמיבס' טויהפ לע דוע 20
 .195–194 מ'ע (,10

 די ךרכ תדמח תימדאקה
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 14| ילובדיש הנינפ

 :קשמב םעה ןותנ ובש ימולאה מצבל עדומה ןטייהפ

 (5רוט) ָךיֶנ ֹּאציֵחְדִנץֵבַקְו

 :דשקמהימיבגוהנהיהשיפכ דשוח אשרןרבוקתרבקהתא דשחל קשמב ואף

 (6רוט)שֶדֹּקתַבַשיֵאָֹּוצמְב/שֶדֹּחַהתַלֹועתַחְמִׂש ְב

 ,הנואשרה תזורחמל טרפ ,תוזורחמה לכ .דשוקל דשוח ןיב הזירחה יאה טויפב טלוהב זורחה לילצ
 ,ונייה ',דשוק םויבו דשוק תשב םויב' םידעומה ינש לע תוזמרמה 'דשוק תשב יאוצמב' םילימב תומייתסמ
 .דשוח אשר רבעםגו דשוקתשב יוצאמםג

אותנורעדפאלתת–ותועבשהשתולשופתקבתבתשיאצולמיםטויפ4ג.

 לשינהש לבהש .יצחוםייתנכש הכמשנו,תטבבהרעשבהלחהינהש תיהב ןברוחינלפשרומצהתופקת
 העתשב יעיברה דשוח'ב :רמהנא יכפ ,םילושרי ריעה תמוח העקובה זא ,זומתב רעש העשבב לחה ןברוחה
 ריעהמ ואיצו וחריב המחלמה ישנא לכו ריעה עקתבו .ץרהא םעל םחל היה לאו ריעב עברה קזחיו דשחל
 םויש ורמא ל"זח .תורודל לאבו תינעת םויכ זומתב רעש העשב םוי עקבנ ,ךכ קבע (.7–6,נב 'רי)'הליל
 לטוב תוחולה ורתבשנ ...זומתב רעש העשבב וניתואב תא ועריא םירדב הישמח' ןכש תונערופל דעומ הז
 (.ו ,ד תינעת ,הנמש)'לכיהב םלצ דימעהו הרותה תא סומוטסופא רףוש ריעה העקובהו דימתה

 '.םירמצה ןיב ימי' םינוכמו ןברוחה לע לאב ימי םה ,ןברוחה םוי ,אבב 'טל זומתב ז"י ןישב תועושבה תושלש
 הלא תותבשש רחמא '.תאונערודפ תאלת' תוארקנ ולא תועושבשב תותשבה ושלש םינוגאה ימימ דוע
 .םעזו החכות ירדב ןנכות – ןהלש תורטהפהו ,תולאב יגהנמ תצק םהב םיגהונ ,םירמצה ןיב ימיל תוכייש
 ךותמהחוקל(תועושבהתושלשתופקתבהלחוזראשכ)'סחנ'פ תרשלפ הנואשרההרטהפה,למשלךכ
 ',ןימינב ץרבא תותנעב ראש םינהוכה ןמ והיקלח ןב והימרי ירדב':קוסבפ חתנפה והימריב א קרפ
 ''.ה רדב ועמ'ש :קוסבפ חתנפה והימריב ב קרמפ החוקל 'יעסמ־תוטמ' תרשלפ היינהש הרטהפהו

 '.םירמצה ןיב ימי'שב תותשב יאוצמל תודעוימה תולדהב יתש ןלהל

 21לאושמ / הּורעיִאתרְקִלדעןכֹוש

 רֵצֵמםֹוי ְלָּכרָּצהֵאְרּו/הָּרּועיִתאָּרְקִלדַעןֵכֹוש
 ...ֲע הָּכּוסְכּו / ה ָּרּוצְנ ריִעְכ ...[מל

 הָּלָּחְלַחיַנְתָּמ ּואְלָּמ/הָּדָּרֲחַלםָּׂש יִנָּכְשִמ
 הָּלְוַעיֵנְבםָּב ּומָּק/הָּדֵעְולָּהָּקיִב ּוגְרָּה

 רֵעיִנםיִנּומֱאםַעְל/הָּריִעָּת[רס ]... ףַאןֹורֲחַב 5
 רֶצֵנְושֶרֹושרֵקַע/הֶרָּעםָּנֹואְגּו םָּתָּמָּר
 רֹומְזִליִמ ְרַכתֶאליִחְתִה/םֵדֹורריִעָּצזָּמּוכםֶזֶנ
 רֹומֲח ןֶב םֶכ ְש יֵנְבּו /םֶדֶקיֵבֹושילָּכתֶאוַצְַיו

 לתיהק ידיב ץמוא ה(רשע שש–הרשע שמחה האמה) לאומש םשב ןטייפ תאמ ה'רוע יאתרלק דע ןכוש' טויהפ 21
 .293–291 מ'ע(,10 הרעה ליעל) יבולדיש לאצ הז טויפ לע דוע ואר .ריג'לא

 די ךרכ תדמח תימדאקה



    

 

                                                                                                                                                                                          

                 

         

 

        

       

 

        

       

 

        

       

 

         

         

 

        

        

 

        

                

 

              

                

               

           

            

               

               

               

            

               

               

                

               

           

           

             

            

              

            

                

           

            

             

             

 

           

          

 תותבי שאצומל םיטויפ |15

 רַצָּעירֳצאָּנ ּושְג/רֶדֵעלַדְגִמםֹוחְלִל ּוֹובס
 רֵסָּהּהָּתָּכּוׂשְמתֶא/רֵדָּגּוסְרִהְךֶרֶדּונַּפ 10

 לֵיא ִרֲאתַלֹוגיֵאש ָּר/ ּותֲחיִשרֶֹופכַהלֹוכְשֶא
 לֵאְרַהְבםָּרֲעַש ְךֹות/ּותָּשתֹושבָּרְקַהיֵלְכּו

 רֵֹוצייִלְכִכּוצְּוּפנ/ּוהְמְתָּהּורְרֹוּפ ְתִהרֹוּפ
 רֵצָּחֵמּו ןָּכְשִמִמ ּותיִבְשִה/תֹוחָּּפ ְשִמ ׂש ַחַי

 תֹולּותְבםַגםיִרּוחַב/תֹוהָּּלַבןִמּומַתּופָּס 15
 תֹולָּכְנִבםָּתֹואאֵמִט/תֹוהֹובְגליִּפ ְשִהבֵיֹוא ּהָּי

 רַסָּחיִלָּכיֵהדֹובְכּו /תֹוהֹוגְנַה ּוכְשָּחךיֵא
 רֶיצֵיַו בֹּקֲעַי א ָּרִיַו / תֹוהֵכ ּוניֵניֵע הֶּל ְֵאל

 םֶכְתַמְקִנתֶאםֹוקְנֶא יש ִח/תֹופָּרםִיַדָּי ּוקְזח
 םֶכְתַמָּחֶנת ֹּאזיִהְתּו /תֹופָּרֲחַלחַּל ַשֲאםֶכְבִיֹוא 20

 רֶצֶעשֵרֹוי ּה ָּלםיִקָּא/הָּיִנֲעהָּרֲעֹוסםֹואְל
 הָּרֲעֹוסםֹואְל רֵשַבְמ יא ִבָּנַה ּוהָּיִלֵא/יִכָּאְלַמחַלְשֶא

 .לראישבםייוגההעשמתאהראישה"קבלהיינפ:צרהאור .5 גל 'יש ךרד לע ,ה"בקל יוניכ:דעןכוש .1
 ,םילושריל יוניכ:הורצנירכע .2'.םילושרי ירעבש יבואו רצ באי יכ',12 ד הכיא ךרד לע ,םייוגל יוניכ:צר
 לע:ינכשמ .3'.םרכב הכוסכ ןויצ תב הרתונו',8 א 'יש ךרד לע ,יומידה ךרד לע:הכוסכו .8 א'יש יפלע
 .ה"קבהלשותרבקבתוכזלידכ'ינכמש' מצבבתויהלןורצ אטמב קוסהפ יראקמהרוקמב.4א "שהשךרד
 .3 כא 'ישיפלע:הלחלחינמתואלמ '.הדרח ינכמש' לש מצבב תויהל ול םרוג תולגה לסב טויפב וליאו

וחרב .34. 5 ג "במש יפ לע ,םייוגל יוניכ:הלועינב .14 הילמש יפלע:הדועלהק .4  לודג סעכב:ףאן
 'הת ךרד לע ,םייוגה לש םתוואג תא הליג ה"קבה:הער .6.לראיש םעל יוניכ:יםנואמלעם .םייוגה לע
ירצע .22 הל 'מש יפ לע ,םיטיתכש יגוס:מזוכםנז .7.םייוגה יעשמ רואית:רצנשורשקרע .8 מאק

 לושא ואה 'םדור ריע'צה יראקמה רוקמב .לאריש םעב הדורו םיטיתכשב טקשתמה יבואל יוניכ:דםור
 ךרד לע ,ושכרה לכב טלוש בשוכה תולגב מצבהמ הוצאתכ:רולזמ...ליחהת .28 חס 'הת ךרד לע ,ךלמה
 ללעתהל םייוגה תא עינמה ואה ה"קבהו ,םיחטא לע נשוע יאה תולגה:דםק...וציו .4. 8 הכ 'יו ,הללקה
 םילעהפ לכ .18. 9 דל 'רב יפ לע ,םדק יבושיל המגוד :ורחמ...ינבו .םייוגל יוניכ:דםקיבושי .לראישםעב
 םייוגל יטויפ יוניכ:צרעיצר .21 הל 'רב יפ לע ,הדוהיב םוקמ:דרעלדמג .יוויצ ןולשב םה 10–9 םירוטב

 .14 א "שהשיל פע:ופרכהלוכשא .5. 11 ה'יש יפלע:סרההכתושמאת .10.לראיש םעבםיטלוהש
 יוניכ :לאיאר .םושב ונממ םישוע ראש חמצ לש גוס ואהש ,רופכה לוכאש תא םג ותיחהש םייוגה:ותחיש
 ,חזבמל יוניכ:לאהרב .12.םילשוריב םיטלושה םעה יאשר:לאיאר...ישאר .7טכ'יש יפלע,םילושריל
 תוחמשפל הנווכהו הכוהפ תוכימס:ותחשפמשחי .םייוגה ושעש ןברוחה רואית .14–15. 13 גמ 'חי יפ לע
 ...אמט .12. 16 חמק 'הת יפ לע:ותלובת...יםורחב .19 גע'התיפלע:ותהלב...וספ .15.תוסחוימ
:סרחיניע .לראשי םעל יוניכ:ותהונגה .18. 17 הכ 'מב ךרד לע ,תוימומרעב םהב גהנ יבוהא:ותלכנב

אירו .לסב וברמ וניניע והכ ןולשמ:ותהכונינע .1. 18 גכ 'הת ךרד לע ,רסוח לש במצ ואה תולגב במצה

 םירוטב ,רעהצו לסבב םיקסועה םימדוקה םירוטה רחלא .22–19.לודג רעבצ לראיש םע:צרייובקיע
 ,ףודיג יוניג ןולשמ:ותחרפל...כםביוא .3. 20 הל'ישיל פע:ותרפיםידיוקחז .המחנ ירדבב חתוה פלא
 לע:שרבמ...יכאלמחלשא .11. 22 דנ'יש יפלע:הינעהוערס .המוא:וםאל .10. 21 טס 'הת ךרד לע
 '.יאנבההילאתאםכלחלושיכונאהנה',23 גיכלאמיפ

 תיעלבצ תויטנופ תורהב הנומש ,תוזורחמ הרעש תחא – לוכה ךס ,תויגוז תופורטס ,תינתבה דמצ
 שאונה ,תיטמת הניחמב ;'הלדהב' תובתכה ;'קזח לואמש' המיתחה ;היינש תיעלבצ עשבו ,הנואשרה

 די ךרכ תדמח תימדאקה
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 16| ילובדיש הנינפ

 (1 רוט)'רָּ'צ הנוכמ יבוהא .תולגל תושדקומ טויבפ תוזורחמהמ לודג קלח .הלואגהו תולגה ואה יזכרמה
 במצבלראשיםעתאדימעמווכרדבהרקנשימלכגרוהולימשפ ,דיממש ,ללעתמה(4רוט)'הָּלְוַעיֵנְ'בו

 ,םיתיחמש ,לראשי ץרבא םיעגופ םייוגה ןכש ,יצרוא יזיפ ,ישנפ :לשושמ יבוהא םרוגש קזנה .הדרח לש
 :דשקמה תיבב הדועבה תא םיתישבמו םירקוע

 (1רוט)רֵצֵמםֹוי ְלָּכרָּצהֵאְרּו...
 הָּלָּחְלַחיַנְתָּמ ּואְּל ִמ/הָּדָּרֲחַלםָּׂש יִנָּכְשִמ
 (4–3םירוט)הָּלְוַעיֵנְבםָּב ּומָּק/הָּדֵעְולָּהָּקיִב ּוגְרָּה

 :יבוהא ישעמ רואיתב ךימשמ ררומשה

 רֵסָּה ּהָּתָּכּוׂש ְמתֶא /רֵדָּגּוסְרִהְךֶרֶדּונַּפ
 (11–10 םירוט)לֵיא ִרֲאתַלֹוגיֵאש ָּר/ ּותֲחיִשרֶֹופכַהלֹוכְשֶא
 רֵֹוצייִלְכִכּוצְּוּפנ/ּוהְמְתָּהּורְרֹוּפ ְתִהרֹוּפ
 (14–13 םירוט)רֵצָּחֵמּו ןָּכְשִמִמ ּותיִבְשִה ...

 תא חלישו םייוגב םוקני ואהש ה"קבה םבש חיטמב ואה .םעה תא קזחמ ררומשה טויפה וףס תראקל
 :הלוגאהרבשמ יאבנהוהילא

 םֶכְתַמְקִנתֶאםֹוקְנֶא ישִח/תֹופָּרםִיַדָּיּוקְזַח
 םֶכְתַמָּחֶנת ֹּאזיִהְתּו /תֹופָּרֲחַלחַּל ַשֲאםֶכְבִיֹוא
 רֶצֶעשֵרֹוי ּה ָּלםיִקָּא/הָּיִנֲעהָּרֲעֹוסםּואְל
 (22–19 םירוט)רֵשַבְמ יא ִבָּנַה ּוהָּיִלֵא/יִכָּאְלַמחַלְשֶא

 ,למשל ךכ .חמוהצ לש יטנמסה הדהשמ החוקלה תירויצ ןושלב ושמיהש ואה טויבפ טלוהב ובציעה יעמצא
 ןמ רקענ לראיש םעש ןויערה תא מבטא ררושמה (,6 רוט)'רֶצֵנְו ש ֶרֹוש ר ֵקַע' יוטיבב ושמיהש תועמצבא
 זמרמ (,2רוט)'רֹומְזִליִמְרַכתֶאליִחְתִה',סףוניוטיב.שדחמחורפליוכיסולןיאטעמכו,רנצהןמו רשוהש

 .ןולדיחלו תולגל למס ,םרכה תא ורמז יכ ןברוח וטימה םייוגה .תרחובמ ןפג ומכ וצרבא לראיש םעש ןויערל
 אלא,לוכאשכוהיירון פפגכלראיש םעתארתאמ(14 א "שה)ש 'ותחישרופכהלוכאש'ירויצהיוטיהב םג

 .תולגל םייומיד הלא לכ ,ירהפ תא ותחישו ןגפה תא ורמז ,םרכה תא וסרה םייוגהש

 ':םירמצה ןיב ימי'שב תותשב יאוצמל דעוימה סףונ טויפ ןלהל

22קחצי/ יְךִתְחדִהיִבְשבםִאיםִאלְפהדְֹורי

 ְךיִתְחַדִהיִבְּׁש ַבםִא/םיִאָּלְה ּפ ָּדְרֹוי
 ְךיִתְחַנִהתּולָּג ְךֹותְ/ ּוב םיִאָּרְּפ יֵדיִמ
 ְךיִתְעַטְנּו דֹוע ְך ֵתֹונְבִל/םיִאָּלְא ּפיִלְפַא

 ש< ֶדֹּקַה רַה> לֶא

 יִביִצַה ְך ָּלםיִנּויִצ/הָּדיִחְייִפְצ 5
 יִשּוב ָּתדֹוע ְך ֵחּונְמִל/הָּדּודְנתַאםִא

 .ריג'לא ידוהי ידיב ץמוא (הרשע שמחה האמה) חקיצ םשב ןטייפ תאמ ך'יחתדה יבשב םיאלפ הדרוי' טויהפ 22
 .225–223 מ'ע (,10 הרעה ליעל) יבולדיש לאצ וילע דוע ואר
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 יִבי ִר ְקַתיַשְורָּכְשֶא/הָּדּוהְיןיִנְלּו
 <שֶדֹּקַה רַה> לֶא

 תְפַנָּא יִכ םָּלֹועְלַה / יִנֹוקְו י ִקְל ֶח
 תַרָּכתיִרְבהֵיַא/יִנֹוֲעבַרםִא 10

 ָּתְעַב ְשִנ רֶשֲא דֶסֶח / יִנֹומֲה בַא םִע
 <שֶדֹּקַה רַה> לֶא

 הָּיב ִשְקַאהֵנִהיִתִב/ ְך ֵתָּקֲעַצלֹוק
 הָּיב ִרְקַארֵהַמרַחֵא/ ְך ֵתּודְץ ּפ ֵקםִא

 הָּיב ִשֹואםֶדֶקיֵמיִכ/ ְך ֵתָּלֲחַנדֹוע 15
 <שֶדֹּקַה רַה> לֶא

 ַעיִשֹותיִנָּעםַעתֶא/םי ִרָּתְסרֵקֹוח
 ַעיִגְרַתלָּמָּעלַדְלּו/םיִריִסֲאהֵדְּופ
 ַעיִמְשַמ ֹובטרֵשַבְמּו/םיִרּוזְץ ּפ ֵבַק

 <שֶדֹּקַהרַה>לֶא 20

 יִתְעַמָּש ְך ֵתָּקֲאַנתֶא/הָּמּועְזהָּּל ַד
 יִתְרַחָּב ְךָּביִכהֶיֱהֶא/הָּמֹוחְותֶלֶד
 יִתְמַׂש ְךָּלםָּלֹועתיִרְביִכ/הָּמּויֲאיִחְמִׂש

 <שֶדֹּקַה רַה> לֶא

 םָּּלַעְתִת[לַ]א הָּעְוַּׁש ִמ/תֹובָּרֲעבֵכֹורלֵא 25
 םָּלֹועתֹופְנַכעַבְרַאֵמ/תֹובֹוטתֹורֹוׂש ְּוב
 םָּלּובְגִלםיִנָּב ּובָּשְו/תֹובָּאָּהרֵשַב

 <שֶדֹּקַה רַה> לֶא

 ַחיִכֹוא ְךִיַאְנַׂש ְמּו/ריִבֲאַא ְךִיַנֹומלַע
 ַחיִמְצַמהֵנִה ְךֵּלּוע/דיִבְכַאְוַעיִגַא 30

 ַחיִנ ַת ָך ְל הָּכ ָּר ְ/ ּוב דִו ָּד ְל ן ֶר ֶק
 ...שֶדֹּקַהרַהלֶא

 היללוע היעפש רב'...,5 א הכיא ךרד לע :יבשב .םש י"רש ושריפ וארו ,9 א הכיא יפ לע :םיאלפ הדורי .1
 לע :ותלג וךבתו .ראפ תויח ומכ םהש ,םייוגל ירויצ יוניכ :יםאפר .ידיב ל"צ :ידימ .2'.רצינלפ יבשוכלה
3 מ'רייפ  תויהל ולש דועייה '.ה עטמב ןפגל לומשה ,ורצבא לראיש םעל ןכא זמורש ןכתיי :ךיטעתנו .1.
 לע :שדוקה הר .4'.ועמ'ש תשבלהרטהפהךותמ ',קרושךיתעטניכנוא',21 ב'ריךרדלע.תרחובמןפג
 יפ לע :יביצה ...יםנויצ .34 יא 'ופש ךרד לע ,התלוז דוע ןישא לראיש תסנכל יוניכ :הדיחי .3. 5 ח'כזיפ
 ...חךונמל '.הנק ןמ תדדונ רופיכצו',8 זכ 'מש ךרד לע ,םוקמל םוקממ תרובע :הדודנ .20. 6 לא 'רי
 ,הנתמל דףרנ םש :כרשא .חימשל יוניכ :הדוהי ןינלו .14. 7 לק 'הת ךרד לע ,עגורו הוולש ןולשמ :יבושת
 לכ לע',8 ג 'רי ךרד לע :נפתא .6 לב 'דב ךרדלע',םראוב :ינוקו .9.החנמ :ישו .10 עב 'הת י"רש ןייעו

 ,הלשא ןולשב :תכר יתבר היא .11 הכ'התךרדלע :ינוע בר אם .10'.לראישהשבמהנאפ ראש תודוא
 ,וניאב םהראבל יוניכ :ינוהמ בא םע .4. 11 טפ 'הת יפ לע ,תירהב תא רוכזת ,ןווע לראיש םעל ישש אף

 .לראיש תסנכל יוניכ :ינוהמ בא עם .וערזל ןתנית לאריש ץרשא תירב ומיע תרכ ה"קבהש ,5 זי 'רב יפ לע
 .דסחה תריפס תא גציימ םהראב ןכ ומכ .6 דל 'מש ךרד לע ,ה"קבה לש םימחרה תודימ ג"ימ תחא :דסח

 :יםסתר קרח.17.םדקכ ונימי ושדיחב הלואגה תסיתפ :דםקיימכ .15.לראשי תסנכל יוניכ :יבת .13
 ןאכ יש ילואו .תולגב תמצאנה לראיש תסנכל יוניכ :יםירסא .18.לראיש תסנכל יוניכ :ינע םע .ץקה תלשא

 די ךרכ תדמח תימדאקה
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 תסנכל יוניכ :יםורפז .19.לראיש תסנכל יוניכ :לדלו .10 זק 'הת ',לזרוב ינוע יריס'א קוספל היציאצוסא
 םייוניכ :הומזע הלד .7. 21 נב 'יש יפ לע ,איבנה והיללא יוניכ :בוט שרבמ .8ג'סאךרדלע,לראיש
 תמוחל תירויצ ןולש :הומחותלד .21 קב 'התךרדלע :ישמעת קתךאנ .תולגב תשבויה לראיש תסנכל
 תיבר .לראיש תסנכל יטויפ יוניכ :הומיא .23.ךיסיעכמ ,ךיביוא :יךנומ .לראיש םעל ה"קבה קינעיש הנגה
 ...בעארמ .26.הקעזמ :הועשמ .5 חס 'הת יפ לע ,ה"קבל יוניכ :ותבער בכור .13. 25 זי 'רב יפ לע :ולםע
 :ולםבלג ...ובשו .29.קבעיוקחיצ ,םהראב :המוהא תואבלהנווכה :ותבאה .12. 27 יא'ישיל פע :ולםע
 לע :דודל ןקר .ךיביובא :לךוע דיבכא .30.קלסא ןושלמ ,ריבעא ל"צ ילוא :ירבאא יךנמו .17 לא 'רייפלע
 .17 לבק'התיפ

 טויפ תינתבה (.ב 'רי)'ועמ'ש תרטהפ תא םיארוק השב תשב יאוצמ ואה וז הלדהב לש יגרוטילה הדועיי
 לקמשה ;דיחא זורח תולעוב םירוט הושלש תונב תופורטסה ;ןיררפ ואה <' דשוקה רה > ל'א – ירוזא ןיעמ

 יזכרמה שאונה תיטמת הניחמב .היינהש תיעלבצ עשבו הנואשרה תיעלבצ תורהב שמח ,יטנו־פיתרהב
 :טויהפ תא חתופ ואה ךכו ,תולגה תולאת תא רתאל דיפקמ ררומשה .הלואגהו תולגה ואה

 ְךיִתְחַדִהיִבְּׁש ַבםִאםיִאָּלְה ּפ ָּדְרֹוי
 (2–1םירוט) ְךיִתְחַנִהתּולָּג ְךֹותְּוב /םיִאָּרְי ּפ ֵדיִמ

 :תחכונןולשבלאריש תסנכלאוירדב תאהנמפהה"קבה ואהטויפברובדה

 (,5רוט)'הָּדּודְנתַאםִ'א
 (,10 רוט)'ְך ֵת ָּקֲעַצ לֹוק לַע'
 (.16 רוט)'יִתְעַמָּש ְך ֵתָּקֲאַנתֶא/הָּמּועְזהָּּל ַדלַע'

 :הלוגא חיטמב ה"קבה ,תולגב המצב לומ

 יִביִצַה ְך ָּלםיִנּויִצ/הָּדיִחְייִפְצשֶדֹּקַהרַהלַע
 (5–4םירוט)יִשּוב ָּתדֹוע ְך ֵחּונְמִל/הָּדּודְנתַאםִא

 :ררומשה יףסומ דועו

 הָּיב ִשְקַאהֵנִהיִתִב/ ְך ֵתָּקֲעַצלֹוקלַע ....
 הָּיב ִרְקַהרֵהַמרַחֵא / ְך ֵתּודְץ ּפ ֵקםִא
 (12–10 םירוט)הָּיב ִשֹואםֶדֶקיֵמיִכ / ְך ֵתָּלֲחַנדֹוע

 תא (;2 רוט)'םי ִא ָּר ְ'ּפ הנכמ ואה םייוגה תא .םייוניכב ושמיש ואה טויפב יטננימודה יתורספה יעמצהא
 :הילפכםהםייוניכה ובר,לראיש תסנכלהיינפ ואהטויפה וברשרחמא (.19 רוט)'תֹובָּרֲעבֵכֹור'–ה"קבה
 (,15 רוט)'םיִרּוזְ'ּפ (,14 רוט)'לָּמָּעלַדְלּו /םיִריִסֲ'א (,13 רוט)'יִתִב' (,5רוט)'הָּדּודְנ' (,4רוט)'הָּדיִחְי'
 (.18 רוט)'הָּמּויֲ'א (,16 רוט)'הָּמּועְזהָּּל ַד'

 ןפגל לומש וצרבא לראיש םע .חמוצה לש יטנמסה הדהש ךותמ םייומידב ושמיש יאה תספונ ובציע ךרד
 רמוא ררומשה ,הלוגאה תא רתאל ידכ ,ךכ קבעו ,תרחובמ ןפג תויהל ואה ולש דועייהו ',ה עטמב
 תאלת' תותשבמ תחלא הרטהפב עיפומה (,21 ב 'רי)'קרוש ךיתעטנ יכנוא' ךרד לע ',ְךיִתְעַטְנּו'

 ',הירכנ ןפגה ירוס יל תכהפ ךיאו תמא ערז הלכ קרוש ךיתעטנ יכנוא',והימריב ירוקמה קוסבפ '.תאונערופד
 הֵנִה ְךֵּלּוע'יוטיבב משתמש ררומשה,תספונהמגוד.היירכונוהערןפגללראשיהכהפ ךיאלואש יאנבה
 .חורלפוחומלצ הכזתשהלחיטמבולראיש תסנכתאםחנלידכ(23 רוט)'ַחיִמְצַמ
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 ןוחטיהב לבש םמורמה חורה מצבמ רקיעב תעובנה ,תויגיגחב תנייפומא הכלמה תשבמ הדירהפ ,םוכיסל
 .המכו המכ תחא לע דשוח אשר וא גח ימיוב ,התכלהכ תשבה הרמנשש ירחא םיימש תכרבב

 תוסחייתה קר םהב ונמצאש ישו ,תשב יאוצמל םגו דעומל םג ,הלוכפ תוסחייתה ונמצא םהשב םיטויפ יש
 .דחוימה דעומל

 די ךרכ תדמח תימדאקה
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Abstract 

Calendar of Piyyutim celebrated in special Motsei Shabbat's 

Penina Shdlovi 

Over the generations, Piyyutim for Motsei Shabbat’s and Havdalah have been composed within 

the Jewish communities. These Piyyutim deal with exile and redemption and the image of Elijah 

the prophet, as reflected in the Bible and the Midrashim of Chazal, while emphasizing his destiny 

as the harbinger of future redemption. The present article suggests a subtype of Piyyutim for 

Havdalah: 'Piyyutim for special Motsei Shabbat’s on the calendar'. 
Such as: Motsei Shabbat’s falling on Hanukkah eve, ‘Emro Amoussim’/ Aharon Levy, (Algiers, 

at the latest seventeenth century). Piyyutim recited in Purim eve beginning on Motsei Shabbat’s, 
such as: ‘Shir Aahava Hadash’ / Moshe Bar Shlomo D’ashkola Girodni, (Girona, end of the 
thirteenth century). Piyyutim recited on Rosh Chodesh eve that fell on Motsei Shabbat’s, such as: 

‘Shelach Minzar’ / Rabbi Shlomo Ibn Gvirol, (Spain, 1021–1058). 

The second Piyyut: ‘El mistater bimrom shamav’ / attributed to Rabbi Avraham Ibn Ezra, (Spain, 

1089–1164). The third Piyyut: ‘Bessiman tov yavo hadash’/ Jacob, (Algiers, 17th century). As 

well as Piyyutim for Motsei Shabbat’s during the three-week period (Telta Dforanota). The 

Piyyutim: ‘shochen ad likrati’ / Shmuel (Algiers, 15th-16th century). ‘Yorda plaiim im bashevi 

hedahtih’ / Isaac (Algiers, 15th century). In conclusion, the farewell to the Shabbat Hamalka is 

characterized by solemnity that stems mainly from the uplifted mood due to the confidence in the 

blessing of heaven, after the Shabbat has been properly observed, and on holidays or Rosh 

Chodesh a fortiori. There are Piyyutim in which we found a double reference, both to the date and 

to Motsei Shabbat’s 
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