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        ::::ל בחגיגהל בחגיגהל בחגיגהל בחגיגה""""התחינה  מבוססת על מאמר חזהתחינה  מבוססת על מאמר חזהתחינה  מבוססת על מאמר חזהתחינה  מבוססת על מאמר חז
      ::::יביביביב    חגיגהחגיגהחגיגהחגיגה    בבליבבליבבליבבלי

 השמים אלהיך' לה הן: שנאמר, הן רקיעים שני: יהודה רבי מרא

, רקיע, וילון: הן ואלו, שבעה: אמר לקיש ריש. השמים ושמי

  . ערבות, מכון, מעון, זבול, שחקים

 ומחדש, ערבית ויוצא שחרית סנכנ אלא, כלום משמש אינו - וילון

 וימתחם שמים כדק הנוטה " שנאמר, בראשית מעשה יום בכל

  . "לשבת כאהל

 אתם ויתן" שנאמר, קבועין ומזלות כוכבים ולבנה חמה שבו - רקיע

  . "השמים ברקיע אלהים

 ויצו" שנאמר, לצדיקים מן וטוחנות עומדות רחיים שבו - שחקים

  . "'וגו לאכל מן עליהם מטרוי פתח שמים ודלתי ממעל שחקים

, בנוי ומזבח, המקדש ובית ירושלים שבו - זבול

, קרבן עליו ומקריב עומד הגדול השר ומיכאל

 לשבתך מכון לך זבל בית בניתי בנה " שנאמר

  . "עולמים

 וראה משמים הבט" דכתיב - שמים דאיקרי ומנלן

  . "ותפארתך קדשך מזבל

 ומרותשא, השרת מלאכי של כיתות שבו - מעון

 של כבודן מפני, ביום וחשות בלילה שירה

 ושיר ובלילה חסדו' ה יצוה יומם" שנאמר, ישראל

  . "עמי

 ועליית, ברד ואוצרות שלג אוצרות שבו - מכון

 סופה של וחדרה, אגלים ועליית, רעים טללים

, אש ודלתותיהן, קיטור של ומערה, ]וסערה[

   ".הטוב אוצרו את לך' ה יפתח " שנאמר

 וגנזי חיים גנזי, וצדקה משפט, צדק שבו -  ערבות

 ורוחות, צדיקים של ונשמתן, ברכה וגנזי שלום

 הקדוש שעתיד וטל, להיבראות שעתיד ונשמות

  . מתים בו להחיות הוא ברוך

  

  :כל בית במבנה קבוע, הפיוט בנוי בתים בתים
  ) ....שם אחד הרקיעים(שערי 
  )...................תיאור.........(
  _____________ו להפתח

בשלטו ' תיאור ה( ....ותעל תפילתם 
  )על פי פסוק, ברקיע זה

  

        ))))פתיחהפתיחהפתיחהפתיחה((((    שמיםשמיםשמיםשמים: : : : בית ראשוןבית ראשוןבית ראשוןבית ראשון
 ויקרא: ח א בראשית י"רש  - ומיםומיםומיםומים אשאשאשאש בלוליבלוליבלוליבלולי

 בזה זה שערבן, ומים אש.. -  שמים לרקיע אלהים

  :שמים מהם ועשה

 מסכתעל פי  – כמניין שמיםכמניין שמיםכמניין שמיםכמניין שמים    שלש מאות ותשעיםשלש מאות ותשעיםשלש מאות ותשעיםשלש מאות ותשעים

 הקדוש של שבחו לא לכהה המינין פרק ארץ דרך

, אחד יחיד הוא, בעולמו שליט שהוא, הוא ברוך

 ותשעים מאות בשלש שוכן והוא, אחד ושמו

 נקוד וכנויו שמו ורקיע רקיע ובכל, רקיעים

  , עליהם

לתחנוניה של יפת הצעדים  – לחנון יפת פעמיםלחנון יפת פעמיםלחנון יפת פעמיםלחנון יפת פעמים

 ָּיפּו ַמה) ב( ז השירים שירעל פי  –עם ישראל  –

פעמיך יפו מה.ג חגיגה בבלי יםַּבְּנָעלִ  ְפָעַמִי 

 יפו מה דכתיב מאי: רבא דרש. נדיב בת בנעלים
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 בשעה ישראל של רגליהן נאין כמה - נדיב בת בנעלים פעמיך

   לרגל שעולין

        רקיערקיערקיערקיע: : : : בית שניבית שניבית שניבית שני
על פי . קבועים המאורות= בו תקועין  – בו מאורות התקיעבו מאורות התקיעבו מאורות התקיעבו מאורות התקיע

 נהולב חמה שבו - רקיע    ::::יביביביב    גהגהגהגהחגיחגיחגיחגי: הגמרא היסודית של הפיוט

  קבועין ומזלות כוכבים

  עד השקיעה – להשקיעלהשקיעלהשקיעלהשקיע במקומםבמקומםבמקומםבמקומם

  ה בקע להם את הים"אלה שהקב – ים למו הבקיעים למו הבקיעים למו הבקיעים למו הבקיע

  בשמים) עבים( = המעלה עננים ' ה – רקיערקיערקיערקיע מעביבמעביבמעביבמעביב

        זבולזבולזבולזבול: : : : בית שלישיבית שלישיבית שלישיבית שלישי
    ::::יביביביב    גהגהגהגהחגיחגיחגיחגי: של הפיוט היסודיתעל פי הגמרא  - שבו מזבח סבולשבו מזבח סבולשבו מזבח סבולשבו מזבח סבול

  ,בנוי ומזבח, המקדש ובית ירושלים שבו

 עליו ומקריב עומד הגדול השר ומיכאל" – עליועליועליועליו מקטירמקטירמקטירמקטיר והשרוהשרוהשרוהשר

  "קרבן

    טוטוטוטו    אאאא    הימיםהימיםהימיםהימים    דברידברידברידבריעל פי . ככהן המכורבל במדיו – בכרבולבכרבולבכרבולבכרבול כמכהןכמכהןכמכהןכמכהן

   ּבּוץ ִּבְמִעיל ְמֻכְרָּבל ְוָדִויד) כז(

  בסכנת חיים –נדחפים לחבלה   -  לחיבוללחיבוללחיבוללחיבול נדחקיםנדחקיםנדחקיםנדחקים

 ֶלמֶ  'ה ַוֵּיֶׁשב ָיָׁשב ַלַּמּבּול 'ה) י(    כטכטכטכט    תהליםתהליםתהליםתהליםעל פי  – למבוללמבוללמבוללמבול ישבישבישבישב

  :ְלעֹוָלם

        וילוןוילוןוילוןוילון    ––––בית רביעי בית רביעי בית רביעי בית רביעי 
גולל אור מפני חשך וחשך מפני "נגלל פנימה והחוצה  – בגיללוןבגיללוןבגיללוןבגיללון

  "אור

מחדש בכל יום  תמיד מעשה " פתחי אור השמים  – חלוןחלוןחלוןחלון מפתחימפתחימפתחימפתחי

  "בראשית

 ְּבַׁשֶּלֶכת ֲאֶׁשר ְוָכַאּלֹון ָּכֵאָלה     וווו    פרקפרקפרקפרק    ישעיהוישעיהוישעיהוישעיהועל פי  – כאלוןכאלוןכאלוןכאלון מצבתהמצבתהמצבתהמצבתה

  העם בגלות ובמצב לא טוב :ַמַּצְבָּתּה ׁשֹקדֶ  ֶזַרע ָּבם ַמֶּצֶבת

  גר מעל  לרקיע הוילון – דר רום וילוןדר רום וילוןדר רום וילוןדר רום וילון

        שחקיםשחקיםשחקיםשחקים    ––––בית חמישי בית חמישי בית חמישי בית חמישי 
    גהגהגהגהחגיחגיחגיחגי: על פי הגמרא היסודית של הפיוט  - שבו ריחיים שוחקיםשבו ריחיים שוחקיםשבו ריחיים שוחקיםשבו ריחיים שוחקים

  לצדיקים מן וטוחנות עומדות רחיים שבו    ::::יביביביב

 ְוֶאְתֶכם) לג(    כוכוכוכו    ויקראויקראויקראויקראעל פי . מפוזרים בגלות – במרחקיםבמרחקיםבמרחקיםבמרחקים זרוייםזרוייםזרוייםזרויים

   ָחֶרב ַאֲחֵריֶכם ַוֲהִריֹקִתי ַבּגֹוִים ָזֶרהאֱ 

  על פני השמים) עבים(=מעלה עננים  – מעביב שחקיםמעביב שחקיםמעביב שחקיםמעביב שחקים

  מכון –בית שישי 

על פי הגמרא  –מייצר את השלג ' בו ה – שבו שלגים יתכוןשבו שלגים יתכוןשבו שלגים יתכוןשבו שלגים יתכון

  " ברד ואוצרות שלג אוצרות שבו" ::::יביביביב    גהגהגהגהחגיחגיחגיחגי: היסודית של הפיוט

 ::::יביביביב    גהגהגהגהחגיחגיחגיחגי: ת של הפיוטעל פי הגמרא היסודי – ומערת קיטור וסערומערת קיטור וסערומערת קיטור וסערומערת קיטור וסער

  ",קיטור של ומערה, ]וסערה[ סופה של וחדרה "

 ַצִּדיק ּוְתכֹוֵנן    זזזז    תהליםתהליםתהליםתהליםדומה ל –עם שליבו צדיק   - עם ליבו יכוןעם ליבו יכוןעם ליבו יכוןעם ליבו יכון

 מי יודע אתה - לבות ובוחן צדיק ותכונן: : : : יייי""""רשרשרשרש ּוְכָליֹות ִלּבֹות ּוֹבֵחן

  :שתכוננהו הצדיק הוא

        מעוןמעוןמעוןמעון    ––––י י י י ביעביעביעביעבית שבית שבית שבית ש
על פי הגמרא היסודית של  - שבו משוררים ישעוןשבו משוררים ישעוןשבו משוררים ישעוןשבו משוררים ישעון

, השרת מלאכי של כיתות שבו" ::::יביביביב    גהגהגהגהחגיחגיחגיחגי: הפיוט

   וחשות בלילה שירה שאומרות

  "ביום

  שותקים – וביום הם חשיםוביום הם חשיםוביום הם חשיםוביום הם חשים

 סגולהסגולהסגולהסגולהעם ה –כדי שישראל  – לסגל עם ישמעוןלסגל עם ישמעוןלסגל עם ישמעוןלסגל עם ישמעון

  "יישמע

  העם האוכל לענה ומרורים – למררים ללעוןלמררים ללעוןלמררים ללעוןלמררים ללעון

        ערבותערבותערבותערבות    ––––י י י י בית שמינבית שמינבית שמינבית שמינ
דית של על פי הגמרא היסו - בו ברכות רבותבו ברכות רבותבו ברכות רבותבו ברכות רבות

  " ,ברכה וגנזי ... שבו - ערבות""""    ::::יביביביב    גהגהגהגהחגיחגיחגיחגי: הפיוט
על פי הגמרא היסודית של  -... וגנזי צדקה וחסדוגנזי צדקה וחסדוגנזי צדקה וחסדוגנזי צדקה וחסד

 וגנזי חיים גנזי, וצדקה משפט, צדק שבו " :הפיוט
  " שלום

 ָלֹרֵכב ֹסּלּו    הההה    סחסחסחסח    תהליםתהליםתהליםתהליםעל פי  – רוכב ערבותרוכב ערבותרוכב ערבותרוכב ערבות
 כמו כי, שמים רוכב    קקקק""""רדרדרדרד ְׁשמוֹ  ְּבָיּה ָּבֲעָרבֹות
 מסבב יתברך האל כן הבהמה לךמה שהרוכב

  . הגלגל
  
 


