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   ב"שירת ימהממערכי השיעור לפרק סיכו� ה

 המורה אלי פררה: כתב וער�

  

  )ל"ריה(יהודה הלוי /  יַני�ֲע ַרָ�ְמִ�י ְבִניר�ִעְי    

   –י ַנָפ ְליָ�ֶדָס ֲחימ�ִ�ָיְו/ י ַני�ֲע ַרָ�ְמִ�י ְבִניר�ִעְי. 1

  !ייַנֵעאת ְ#ָלְפא ִניִה ְו–י ה ִבָר��ְק /  ָ�ְרַצ ְי�ֶפר ֶנַבי ְדִנינ�ִבֲה. 2

  .ייַנִסה ְבָיד ָהָמֳע ָמ�*ִאְ( / ְ�) ָ#ֵמֲאַי ַוָ�ֲאי ַרִ#ִלְו. 3

  .יַנָנֲעד ַ#ַרָיי ְו ִ#ָ�ְדב�ְ(/ ר ַבָע ְו–י ַני�ְזֶח ְ#יָ�ִ�ְ�ַרְ-. 4

  .'ה, ָ�ֵדב�4 ְ( ֵ�ְ�ֵרָבְל/ י ַעצ�3ְי ִמ2ִַעי 1ְִנימ�ִקֱה. 5
  

ונכתב בעיקרו לתפילת שחרית . 'נשמת כל חי'לפני תפילת , ג כשיר רשותָו מס�,נוהשיר שלפני   

הוא ) 3בבית (סיני �עיקרו ונושאו של השיר בשל האיזכור של מעמד הר. הנאמרת בחג השבועות

 כאילו הוא עצמו היה באותו מעמד של הדבקות באהבה של הדובר לאלוהיו ובאמנותו בו ובחסדו

לפני כל דבר , שי# את חסד האלוהי# לפניובהזכרת שמו של האל וְמ" ררמתעו"הוא . הר סיני

כמו (בכלל זה ל "ריהב ובשירת "ימיההיקיצה וההתעוררות משינה הוא מוטיב חוזר בשירת . אחר

. משמעותה של התעוררות ויקיצה משינה היא בזניחת החוש% והגלות) "ישנה בחיק ילדות"בשיר 

למילוי המצוות ; הבורא והתעוררות לעבודת, ינה לאומיתמבח ,חזרה לאמונה באל ובגאולה

י חתימת שמו של המשורר בראשית כל בית "ע, מבנה השיר באקרוסטיכו'. ולימוד מבחינה אישית

  . י ה ו ד ה  –אות אחת משמו ) טור(

  

   –י ַנָפ ְליָ�ֶדָס ֲחימ�ִ�ָיְו/ י ַני�ֲע ַרָ�ְמִ�י ְבִניר�ִעְי: 1) טור(בית 

  ;  תפארת הפתיחה– שירת ספרדאחד המבני# הקישוטיי# המאפייני# את  נמצא בבית הזה

   האל בשמו ובחסדו מעניק למאמי' את היכולת – של השיר המרכזיולנושא רעיו' ביטוי ל. א

  .משינה המטרה לדבוק בו ובמצוותיו" להתעורר     "

  .יַנָפְל / יַני�ֲעַר –חריזה פנימית בי' הדלת והסוגר . ב

  .  רעיוני / יעירוני:  צימוד בשיכול האותיות יוד ועי'–וט נאה לפאר את הפתיחה קיש. ג

יעירוני משנת : במשמעות רחבה יותרו. הבורא אני אעיר עצמי לעבודת: ה במשמעות וכוונ�יעירוני 

  . באמצעות הזכרת שמ%�בשמ%  .הרהוריי,  מחשבותיי� " רעיוני"יעירוני  .)טיפשות (לותְכִסה

  

  !ייַנֵעאת ְ-ָלְפיא ִנִה ְו–י ה ִבָר��ְק / ,ָ+ְרַצ ְי�ֶפר ֶנַבי ְדִנינ�ִבֲה: 2) טור(בית 

ּך ָעשוִניָיֶדי: "73 , ט"הילי# קי שיבו* מת.להבי' אותי עוררו,  בארו לי, לי הסבירו–הבינוני  ׂ ָ ,

ְֶדֶרך ":27 , ט"תהילי# קי: וכ' ".ֶָתיך ְֹוֶאְלְמָדה ִמְצו, ֲהִביֵנִני; ַּוְיכֹוְננוִני ָפקוֶדיך ֲהִביֵנִני- ּ ּ ּ ִ    , ְׂוָאִשיָחה ;ּ

ָפְלאֹוֶתיךִנ  א- � והיא נפלאת בעיני גופיקשורה בוהנפש .  הנשמה המאמינהעניי' – �ֶפר ֶנַבְד ".ְ

 הפלא �נפלאת  .בלתי מובנת לי, "י בעינלראות", מעל כוח שכלי להבי'היא , שהנפש קשורה בי

; ָּהְיָתה זֹאת, ֵמֵאת ְיהָוה: "23 , ח"תהילי# קי שוב שיבו* מ.פלשבצירו- הנשמה האלוהית והגו- הש

ֵעיֵנינו ִּהיא ִנפָלאת ּבְ ְ."  
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  .ייַנִסה ְבָיד ָהָמֳע ָמ�3ִא2ְ / 1�ְ ָ-ֵמֲאַי ַוָ�ֲאי ַרִ-ִלְו :3) טור(בית 

הלב הרואה יוצר באד# . חושניתפיזית ולא הלב הוא  סמל לראייה פנימית ו –" ָ�ֲאי ַרִ-ִלְו"

כאילו והיה הוא עצמו במעמד הר סיני וקבל את התורה יחד ע# כלל בני , המאמי' בתורת האל

מה ש: )ח"שמות רבה כ(במדרשי# נאמר . זהו עיקרו של השיר ונושאו. ישראל באותו מעמד

 פה י את אשר ישנוכ"וכ' בהמש% , סיני שהנביאי# עתידי# להתנבאות בכל דור ודור קבלו מהר

שאי' בה' , אלו הנשמות העתידות להבראות... פה עמנו היו# ואת אשר איננו... עמנו עומד היו#

,  במעמד הר סינישלא היו באותה שעהוא- על פי )מעמד הר סיני (*עמידה*שלא נאמרה בה' , ממש

ני מסי ולא כל הנביאי# בלבד קבלו. קיבל את שלו, אלו שהיו ואלו שעתידי# להיות, כל אחד ואחד

   ".מסיני כל אחד ואחד קיבל את שלו, אלא א- החכמי# העומדי# בכל דור ודור, נבואת#

 כאילו והיה במעמד הר סיני, תמונה ציוריתתיאור של י "הדובר מחזק את אמונתו באל ובתורתו ע

 רשות לתפילת נשמת בתפילת –זהו ג# הקשר לסוג השיר . יחד ע# כל ע# ישראל באותה תקופה

  .ג השבועותהשחרית של ח

  

  .יַנָנֲעד ַ-ַרָיי ְו ִ-ָ�ְדב�2ְ/ ר ַבָע ְו–י ַני�ְזֶח ְ-יָ�ִ+ְ�ַר6ְ. : 4) טור(בית 

עבר על ' שה, כמו משה, כאילו והוא עצמו, רוצה אותו ג# בחזיונותיו, את אלוהיו" דורש"הדובר 

ָעָנ: "5 , ד"שמות לשיבו* מספר . 'בש# האה קפניו ו ַׁוִיְתַיֵצב ִעמֹו ָשם, ןַּוֵיֶרד ְיהָוה ּבֶ ּ ּ ַׁוִיְקָרא ְבֵשם; ּ ּ ,

   "ְיהָוה ְיהָוה, ַּוִיְקָרא, ָּפָניו-ַּוַיֲעֹבר ְיהָוה ַעל .ְיהָוה

ָעָנן "ש# נאמר .  המשורר משנה כא' את הניסוח מהכתוב– יַנָנֲעד ַ-ַרָיְו כבוד : ובשיר" ַּוֵיֶרד ְיהָוה ּבֶ

 נשמת �" יַנָנֲע" .האל אל תו% נשמת האד# שהיא כענ'חדירה של מעי' . ירד בענ' של הדובר' ה

  .אד# היא כענ'

  

  . 'ה, ָ�ֵדב�� 2ְ ֵ�ְ�ֵרָבְל/ י ַעצ�ְ;י ִמַ:ִעי 9ְִנימ�ִקֱה: 5) טור(בית 

  .  ממיטתי�  יַעצ�ְ;ִמ.  אותי עוררו– יִנימ�ִקֱה

חתימה "ג# נקראת כמו תפילה והיא , בבית האחרו' נראה את תפארת הסיו# החותמת את השיר

  .  בתפארת הסיו# נמצא קישוט נוס- והוא שיבו* מספר איוב."מעי' פתיחה

ְשִעפים: "13 ' איוב ד,  מחשבותיי�  יַ:ִע9ְ ִּבִ ּ ְנפֹל ַתְרֵדָמה; ֵמֶחְזיֹנֹות ָלְיָלה, ׂ ּּבִ    "ֲׁאָנִשים-ַעל, ּ

כדי לבר% את ש# וכל זאת . הדובר מדמה את ההתעוררות שלו מעצ# המחשבות על האל ומפחדו

  . כבודו

בדר% . ולבר% אותו כדי לחזק את האמונה בו ובתורתו, כל השיר הוא בעצ# שיר הודיה לאל

  . הוא חג השבועות–התפילה לכבוד החג של מת' תורה 

כדי  ,קומ# בתפילהיבות# הוא במיחשו. הפיוטי# בימי הביניי# נכתבו כדי להשתלב בתפילה

, פתיחה מציי' פיוט' רשות'הש# . ציי' את מקו# הפיוט בתפילהלרוב הש# מ. בינ# הבנה מלאהלה

מסוימות ולימי#  יש פיוטי רשות לתפילות. כמי שנוטל רשות להתפלל, פיוט הבא לפני תפילה

  .העשויי# לבוא כפתיחה לכל תפילה, ויש פיוטי רשות כלליי#, מסוימי#

  . ב בספר"ראה במושגי# לשירת ימה" רשות"על ה


