
.  ב"משירת ימה, שיר קודש: סוג היצירה

.  שירי הקודש מאדירים את כוחו של האל ומדגישים את אפסותו של האדם. פיוט שנכתב כדי להיכנס לתפילה

".רשות לנשמת"השיר הוא 

.  בסוף השיר תופיע המילה נשמת או נשמות ותקשר לתפילה. השיר נועד להיות חלק מהתפילה בימים הנוראים

.  פניה של הדובר לנשמתו תוך דרישה להתנער מכל מה שמפריע לה להתמקד בתשובה שלמה: נושא השיר

.  כלומר מהבלי העולם הזה כדי להצטרף ולהתקרב  לנשמות הנוהרות אחרי האל

(ל"ריה)יהודה הלוי ' ר/ ישנה בחיק ילדות 

נשמת כל חי תברך  : "נועדו לשמש מבוא לתפילה הנאמרת בשחרית לשבת וליום טוב ופותחת במילים" רשות לנשמת"פיוטי *

.תפילה זו משבחת את הבורא"  אלוהינו ורוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד' את שמך ה

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



מתקופתנונסו לעמוד על הקשר בין השירים 
...  ב"מתקופת ימה" ישנה בחיק ילדות"והשיר 



בין קודש לחול אני חי
עם האמת שמשתוללת בי 

עם אלף הרגלים
עם כל צלקת שעל פניי

אני יוצא שוב לפזר את המילים
בין המציאות לשיגעון הכול חוזר אליי

שם במקום ממנו באתי אין שלום
והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי

אני צריך לגדול מזה ודי 
לגדול מזה ודי

בין קודש לחול אני חי
בין האמת שמשתוללת בי 

עם אלף הרגלים
עם כל הפחד שעל כתפיי

אני יוצא שוב לפזר את המילים
בין המציאות לשיגעון הכול חוזר אליי

שם במקום ממנו באתי אין שלום
והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי

אני צריך לגדול מזה ודי לגדול מזה ודי

שמור נא עליי
רק שלא ייכשלו רגליי

אמיר דדון ושולי רנד : אמיר דדון  ביצוע-שחר הדר לחן -מילים בין קודש לחול     קישור לשיר 

ריבונו של עולם אם נדבר גלויות
לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות

אנה מפנך אסתתר
מה אטען מה אצטדק

מה אדבר

חנון ורחום הן לפניך גלוי
כאן יהודי שעל חוט השערה הוא תלוי

נלחם בעצבות בייאוש המכרסם כתולעת
וגם הדעת, השמחה נסתלקה ממני

קולות מהעבר לוחשים לי לעצור
אבל אני מוסיף בחושך לחתור

ושואל ומבקש
אייכהאיהאיה 

שולח בי חיצים, אותו זקן וכסיל
הוא הולך ומעצים, אני הולך וכושל

נשמה קדושה אל נא תבכי
שבורת כנף

הן תעידי עליי כמה
הייתי נכסף

כשסודות מהעבר פקדו עליי לעצור
אבל אני מוסיף בחושך לחתור

ושואל ומבקש
אייכהאיהאיה 

אל החוףאפלטבסופו של יום הן 
האדמה הרחומה אותי אליה תאסוף

ואז אצעק ואצטדק ואספר
איך בחושך הזה הייתי חותר

ושואל ומבקש וכוסף
אייכה

שולי רנד  : מילים ולחןאייכה    קישור לשיר 

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

https://www.youtube.com/watch?v=sCJh9YcrL3k
https://www.youtube.com/watch?v=HqqrOod1fK4


הגיע הזמן להתעורר  
לעזוב הכל להתגבר

לא לחפש מקום אחרלשוב הביתה 

הגיע הזמן להשתנות  
גם אם פספסנו כמה תחנות

אפשר לרדת יש רכבת חזרה לשכונות

הכל אפשר רק אם נרצה 
המחפש תמיד מוצא

גם אם הוא נמצא אי שם הרחק בקצה

דלתות שמיים לא ננעלו  
כשהבן קורא הצילו

אז אבא שבשמיים מגיע אפילו

אפילו שעשינו משהו רע
הוא מוחל וסולח מוחל וסולח

מושיט  ידו לעזרה ונותן ברחמיו
לשוב אליולתקן והכחאת 

ישי ריבו ומאור ששון: ישי ריבו  לחן: מיליםלשוב הביתה   קישור לשיר 

אם כבר לברוח אז מהחטא  הגיע הזמן להתחרט 
אם כבר לקחת אז לקחת בשביל לתת

לא לפחד מהכאבוזה הזמן להתקרב 
ואם לתת  אז כבר לתת מכל הלב

הבורא ברא את  -לפני בריאת העולם -לפי הקבלה 

הנשמות ככלי קיבול להשפיע עליהם את האור 

,  אבל כל כלי מעצם מהותו הוא מוגבל. האינסופי שלו

לכן הבורא נתן  , הוא לא יכול להכיל אור אינסופי

להרחיב את הכלי שלהן  -לנשמות הזדמנות מדהימה 

ויתמודדו עם  , לגוף, בכך שירדו לעולם החומר

והתפתחות בעולם החומר שתגדיל  , ניסיונות, מאבקים

.את הכלי שלהן לקבל את האור האינסופי

.  ירידה לצורך עליה-אם כן הנשמה יורדת לעולם הזה 

העולם הגשמי כדי לעלות גבוה  , יורדת לעולם החומר

יותר בעולם הרוח ולהמשיך במסעה לצד הנשמות  

. הנוהרות אחר הבורא
www.oritmartin.com-ציור של אורית מרטין

״ירידה לצורך עליה״ 

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

https://www.youtube.com/watch?v=Y30pfWIQfoo&list=RDQMjhJL1XBzfgk&start_radio=1


י.    א ְשְכבִּ יק ַיְלדּות ְלָמַתי תִּ ָנה ְבחֵׁ ים ַכְנֹעֶרת ! / ְישֵׁ י ְנעּורִּ י כִּ ְנֲערּוְדעִּ !נִּ

י ַהַשְחרּותֲהָלַעד.    ב י  ? ְימֵׁ י ְצאִּ ֲחרּו/ קּומִּ יָבה ְבמּוָסר שִּ י שֵׁ י ַמְלֲאכֵׁ ְראִּ

ים .     ג פֳּרִּ ן ַהְזָמן ַכצִּ י מִּ ְתַנֲערִּ ְתַנֲערּו/ ְוהִּ י ַלְיָלה יִּ יסֵׁ ְרסִּ ֲאֶשר מֵׁ

ְמצֹוא ְדרֹור .     ד י ַכְדרֹור לִּ ְךְדאִּ ַמֲעלֵׁ ְסֲערּו/ מִּ ים יִּ ים ְכַימִּ תֹוְלדֹות ָימִּ !ּומִּ

ְך .    ה י ַמְלכֵׁ י ַאֲחרֵׁ ְנָשמֹות ֲאֶשר ֶאל טּוב ֲאֹדָני ָנֲהרּו/ ְבסֹוד ְמַרֶדֶפתֲהיִּ

(ל"ריה)יהודה הלוי ' ר/ ישנה בחיק ילדות 
פירושי מילים

.הפישתהצמחאוהפשתןשלהקניםחלקיְנֹעֶרת

ְנֲערּו (עברלשון)ממךהוסרו,מעליךהושלכו:נִּ

י צעירעדיןהאדםכאשר,החייםתקופת:ַהַשְחרּותְימֵׁ

(הלביןלאשעדין)שחורשיערבעלוהוא(החייםשחר)

י יָבהַמְלֲאכֵׁ לבנותשערות:שֵׁ

ֲחרּו לקראתבאוקידמו:שִּ

תענוגותאחררדיפה-הזההעולםחטאי,הזמןהבלי:ַהְזָמן

.והיצריםהחושים

ְך ַמֲעלֵׁ חטאך:מִּ

ְך אלוהייך:ַמְלכֵׁ

בחברת:ְבסֹוד

אנשיםמאדהרבהשלבמשמעות,נהרכמובשטףזרמו:ָנֲהרּו

.האירוזרחושלבמשמעותוגם

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



ייְ .    א ְשְכבִּ יק ַיְלדּות ְלָמַתי תִּ ָנה ְבחֵׁ י /?שֵׁ י נְ ְדעִּ !רּוְנעֲ נִּ ת ְנֹעֶר ים כַ רִּ ּועכִּ

י ַהַשְחרּותָלַעדהֲ .    ב י  ?ְימֵׁ י ְצאִּ י/ קּומִּ יָבה ְראִּ י שֵׁ חֲ ַמְלֲאכֵׁ רּוְבמּוָסר שִּ

ְת וְ .     ג ן ַהְזָמן יַנֲערִּ הִּ ים כַ מִּ פֳּרִּ י ַלְיָלה ֲאֶשר / צִּ יסֵׁ ְרסִּ ְת מֵׁ רּוַנעֲ יִּ

י ְד .    ד ְמצֹוא ְדרֹורכַ אִּ ְךְדרֹורלִּ ַמֲעלֵׁ תֹוְלדֹות / מִּ ים ּומִּ ים ְכַימִּ ְסעֲ ָימִּ !רּויִּ

י הֲ .   ה ְך יִּ י ַמְלכֵׁ רּוָנהֲ ְנָשמֹות ֲאֶשר ֶאל טּוב ֲאֹדָני / ְבסֹוד ְמַרֶדֶפתַאֲחרֵׁ

(ל"ריה)רבי יהודה הלוי / ישנה בחיק ילדות 

פירושי מילים

.הפישתהצמחאוהפשתןשלהקניםחלקיְנֹעֶרת

ְנֲערּו (עברלשון)ממךהוסרו,מעליךהושלכו:נִּ

י עדיןהאדםכאשר,החייםתקופת:ַהַשְחרּותְימֵׁ

שעדין)שחורשיערבעלוהוא(החייםשחר)צעיר

(הלביןלא

י יָבהַמְלֲאכֵׁ לבנותשערות:שֵׁ

ֲחרּו לקראתבאוקידמו:שִּ

רדיפה-הזההעולםחטאי,הזמןהבלי:ַהְזָמן

.והיצריםהחושיםתענוגותאחר

ְך ַמֲעלֵׁ חטאך:מִּ

ְך אלוהייך:ַמְלכֵׁ

בחברת:ְבסֹוד

הרבהשלבמשמעות,נהרכמובשטףזרמו:ָנֲהרּו

.האירוזרחושלבמשמעותוגםאנשיםמאד

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



י.    א ְשְכבִּ יק ַיְלדּות ְלָמַתי תִּ ָנה ְבחֵׁ ים ַכְנֹעֶרת ! / ְישֵׁ י ְנעּורִּ י כִּ ְנֲערּוְדעִּ !נִּ

הנושרתכנעורתחולפתהנעוריםתקופתכי,דעי!בהםשקועהתהיימתיעד,הזההעולם(בשטויות)בהבליהשקועה,(לנשמתופונההדובר)את

(להתעוררותהקריאהשלב)!במהירות

י ַהַשְחרּותֲהָלַעד.    ב י  ? ְימֵׁ י ְצאִּ ֲחרּו/ קּומִּ יָבה ְבמּוָסר שִּ י שֵׁ י ַמְלֲאכֵׁ ְראִּ

(האזהרהשלב).מוסרלךמטיפים(שיבהשערות)בשערותייךהזיקנהשליחיראי,וצאיהתעוררי?לעדנמשכיםהנעוריםשיימיחושבתאת

ים .     ג פֳּרִּ ן ַהְזָמן ַכצִּ י מִּ ְתַנֲערִּ ְתַנֲערּו/ ְוהִּ י ַלְיָלה יִּ יסֵׁ ְרסִּ ֲאֶשר מֵׁ

(הזההעולםמהבליההתרחקותשלב).הלילהטלמטיפותהמתנערותהציפוריםכמו,הזההעולםמהבליוהתנערי

ְמצֹוא ְדרֹור .     ד י ַכְדרֹור לִּ ְךְדאִּ ַמֲעלֵׁ ְסֲערּו/ מִּ ים יִּ ים ְכַימִּ תֹוְלדֹות ָימִּ !ּומִּ

.(ובהווהבעברמחטאייךהשתחררי)כימיםהסוערותהזמןומתהפוכותמעוונותיךדרורלמצואדרורכציפורעופי

(וחיצונייםפנימיים-שלילייםמכוחותההתרחקותשלב)

ְך .    ה י ַמְלכֵׁ י ַאֲחרֵׁ ְנָשמֹות ֲאֶשר ֶאל טּוב ֲאֹדָני ָנֲהרּו/ ְבסֹוד ְמַרֶדֶפתֲהיִּ

(שלב התשובה). ומהרי להתקרב לאלוהייך בקהל הנשמות הנוהרות להתקרב אליו
גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



תענוגותכלאתותזנחרוחניתמבחינהשתתעלהממנהומבקשלנשמתוהדוברפונהזהקודשבשיר

.הזההעולםשלהחייםוהבליהחיים

.לשוןציוריעםרטוריותשאלותומשלבבציווילנשמתופונההדובר

להתנערהדרישהלביןהזההעולםלהבליהנשמהאתהמושכיםהכוחותביןמתחקייםהשירלאורך

.לאלהקרובותהנשמותלשארלהתקרבהנשמהתוכללמעןולהיטהראלומהבלים

י האמונה הקבלית השאיפה של כל הנשמות להיטהר כדי שיוכלו להתקרב לעדת הנשמות הסובבות  "עפ

.את האל

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



.להתעוררותהקריאהשלבזהו.לנשמתוהדוברפונההראשוןבבית

עדיןהייתהכאילולישוןהיאמתכוונתמתיעדנשמתואתשואלהוא.להתעוררבהמפצירהפנייתו.(האנשה)נשמתואתמאנישהואזובפניה

שלהנעוריםבתקופתלאוגםהינקותבתקופתנמצאתאינהכי,נשמתובפנימדגישהוא.בשינהזמנורובאתהתינוקמבלהבה,הינקותבתקופת

.חייה

שלוותהעל,חולשתהעלרומזתזובצורההנשמההצגת."…תשכב,עצל,מתיעד"9,ולמשלישיבוץמהווה"תשכבילמתי"המיליםצירוף

.הזההעולםלהבליהמוחלטתהתמסרותהועל

.(דימוי)נעורתכ-לנעורתהנעוריםתקופתאתמדמההדובר

.השירכללאורךשיחזור.ר.ע.נהשורשוהדגשת.ננערו,כנעורת,נעוריםבמילים(צליליםעלחזרה)מצלוללזהותניתן

(.עדיף להתייחס למילים כמצלול ולהדגיש צימודים שלמים שמופיעים בבית הרביעי, לכן. אבל זהו צימוד מדרגה נמוכה,צימודיש הרואים בכך )

י.    א ְשְכבִּ יק ַיְלדּות ְלָמַתי תִּ ָנה ְבחֵׁ י /?ְישֵׁ י נְ ְדעִּ !רּוְנעֲ נִּ ת ְנֹעֶר ים כַ רִּ ּועכִּ

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



"החייםשחר"במושגמשתמשהוא.לנצחתמשךהשחרותשתקופתחושבתהיאאםנשמתואתבתקיפותשובהדוברשואלהשניבבית

.(מוסרהטיפו)שיחרו-שחרבמיליםמצלולמופיעכאןגם.(מטאפורה)השחרותימי.שחורושערוצעירהאדםכאשר

"…מוסרשיחרוואוהבובנושונאשבטוחוסך":24,יגממשלישיבוץמהווה"שיחרובמוסר"המיליםצירוף

שערות  )הדובר דורש מנשמתו לתת את הדעת לאותות הזקנה בשערותיו . בו מזהיר הדובר כי תקופה זו אינה נצחיתשלב האזהרהזהו 

עדיף להתייחס למילים כמצלול ולהדגיש צימודים , לכן. יש הרואים בכך צימוד אבל זהו צימוד מדרגה נמוכההמטיפים לה מוסר, (שיבה

.שלמים שמופיעים בבית הרביעי

.הזההעולםמהבליההתרחקותשלבזהו.הזההעולםמהבלילהתרחקמנשמתוהדוברדורשהשלישיבבית

.הלילהמרסיסימתנערותשהציפוריםכמוהזמןמןלהתנערממנהודורשלציפורנשמתואתמדמההדובר.בדימויהדוברמשתמשזהלצורך

.החומריותהארציותהעולםהבליאתהמסמלתמהאדמה(להתנתק)להתנערמנשמתודורשהוא.(לטלמטאפורה)

י ַהַשְחרּותֲהָלַעד.    ב י  ?ְימֵׁ י ְצאִּ י/ קּומִּ יָבה ְראִּ י שֵׁ חֲ ַמְלֲאכֵׁ רּוְבמּוָסר שִּ

ְת וְ .     ג ן ַהְזָמן יַנֲערִּ הִּ ים כַ מִּ פֳּרִּ י ַלְיָלה ֲאֶשר / צִּ יסֵׁ ְרסִּ ְת מֵׁ רּוַנעֲ יִּ

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



כוחות).מחטאיהלהתנערכדידרורציפורכמולעוף,לרחף,לדאותמנשמתוודורשהציפורדימויאתהדוברממשיךהרביעיבבית

.שלמהמתשובהאותהומרחיקיםאותההמשעבדים(חיצונייםכוחות)הסוערמעברה(פנימיים

.(שונהפירושןאך,הדבראותוונשמעותשנכתבותמילים)שלמיםצימודיםשנימופיעיםזהבבית

."ימיםכ","דרורכ"דימוייםוכן(ברביםים)וימים(ברביםיום)ימיםובמילים(חופש)ודרור(ציפורשלסוג)דרורבמילים

.וחיצונייםפנימייםשליליםמכוחותההתרחקותשלבזהו

.חייהאתשמילאוותענוגותיוהזמןמכבלילהתנערהדרישהכאן

השמייםלעברלהתרומםתוכלאזורקורוחניותאמונהשלדרך,חייםלדרךפסיביתשאננותשלממצבלעבורמנשמתודורשהדובר

.והטוהרהרוחניותסמלשהם

י .    ד ְמצֹוא ְדרֹורכַ ְדאִּ ְךְדרֹורלִּ ַמֲעלֵׁ תֹוְלדֹות / מִּ ים ּומִּ ים ְכַימִּ ְסעֲ ָימִּ !רּויִּ

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 

.רוחניתשהיאהנשמהלמהותמנוגדוהזמןחלוףבנישאנולעובדהלארציות,הזהלעולםמתקשרב"ימהבשירתהזמן

https://www.yuvaleilam.com/wp-content/uploads/2018/11/time-managementSML.jpeg



.התשובהשלבמגיע,השיראתהמסיים,החמישיבבית

.אליולהתקרבמנסותהןשאף,הטהורותהנשמותעדתבתוךלאלוהיםלהתקרבמנשמתודורשהדובר

.הנשמותלכלללפניהלנשמתוהאישיתהפניהאתהדוברהופךזהבבית

,(שלםציבורכלל)קולקטיבשלמצבכמבטאהשירשללעיצובותורםובכך,אוניברסאליניסוחזהו-(נשמותבחברת)"נשמותבסוד"

.לוייחודימצבולא

."החתימהתפארת"בוומתקיימתשיבוץבתוכוכוללהוא.לתפילהמתקשרהקודשבשיריהאחרוןהביתשלהסוגר

"…'הטובאלינהרו":,12,א"ל,מירמיהושבוץמשמשות"נהרוייטובאל"המילים

י .   ה ְך ֲהיִּ י ַמְלכֵׁ רּוָנהֲ ֲאֶשר ֶאל טּוב ֲאֹדָני ְנָשמֹות/ ְבסֹוד ְמַרֶדֶפתַאֲחרֵׁ

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



כ "מופיע במשמעויות שונות חמש פעמים בשיר ובשימוש של מושגים אשר קשורים בדר.ע.נהשורש –ר.ע.נחזרה על השורש 

העולם הארצי בו יש חשיבות לזמן והוא מנוגד  , מושג הזמן מתקשר לעולם הזה. ילדות ינקות נערות: במשמעות של זמן מושאל כמו

.לתפיסתה של הנשמה כרוחנית

".רו"החרוז המבריח לאורך השיר מופיע 

". יהודה"עם שם הדובר אקרוסטיכוןצירוף האות הראשונה של כל בית יוצרת 

.  זהו קישוט נפוץ בשירת הקודש המאפשר לדובר להטביע את חותמו בתוך השיר

(  קצה הטור–מיוונית אקרוסטיכון )

: בצורה הדרגתית מן הקל אל הכבדבפעלי ציוויהעמידה התקיפה של הדובר כלפי נפשו מתבטאת בשימוש רב 

.וכן בריבוי סימני הקריאה בשיר, היי, דאי, התנערי, ראי, צאי, קומי, דעי, תשכבי, ישנה( בתחילה בהפצרה)

אך יש להזדרז ולמצוא את  , כי החזרה בתשובה אפשרית לכל אחד ובכל מצב, הוא מדגיש. הדובר מאמין בכוחה של נשמתו, אם כן

.ההיטהרות השלמה באמונה שלמה כדי לממש את ייעודה של הנשמה להתקרב לאל

גלית טולדו משגב-ריכוז חומרים עיבוד ועריכה 



-ענו  על  השאלה ,  כעת
מתקופתנושר בין השירים הקמה 

?  ...ב"מתקופת ימה" ישנה בחיק ילדות"והשיר 
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