פיוט שער הרחמים
נהגו 1בקהילותינו שבלילי ראש חדש ]אחר תתקבל של מנחה[ קודם ערבית ,עומד החזן ופותח בפיוט זה שער
הרחמים לעם וכו'.2

בּוֹט ַחְ ,בּיוֹם
אבינו מלכינו את ַשׁ ַער מידת ָה ַר ֲח ִמים שלךְ ,ל ָעם ישראל ש ְבּ ָך ֵ
רֹאשׁ ַהח ֶֹדשׁ ַהזֶּה שאנו עומדים בו ,עשה שִ ,י ָפּ ֵתח:3
ָמים
]בעבור[ יוֹם } ָיהּ – שם רחמים{ ,4יִ ְשׁ ִעי }שאתה בלבד הוא מושיעינו{ְ ,ל ָך ֶא ְק ָראַ ,בּיּ ִ
ֲלילוֹת] .5החל ו[ ְשׁ ַלח נָא ]את שלבי ה[ ְגאוּלּוֹת,6
נוֹרא ע ִ
נוֹראָ ,
וּב ֵלּילוֹתֵ .אל] ,שם חוזק[ גָּדוֹל ְו ָ
ַ

ַבּי ַה ִמּזְ ֵבּ ַח:
ַק ִריב ָק ְר ָבּנוֹת] ,בבית המקדש[ ַעל גּ ֵ
וּל ָך ]ע"ז נודה ו[ נְ ַשׁ ֵבּ ַחְ .ונ ְ
ְ
שער הרחמים

 1ע"פ סידורי ספרד הקדמונים ,ואע"פ שאין לו זכר בתכאלי"ל ,וכמו שכבר העיר בזה מהר"י צוביירי בכנה"ג סי' מ"ו.
אמנם שם בסידורי ספרד כ' לאומרו קודם הזמירות של שחר ,וכן ברוב הסידורים הספרדים סודרו כבקשות לאומרם קודם
התיקון ,אבל כבר נתקבל המנהג בכל קהילותינו לאומרו בלילי ר"ח ,ובטעם אמירתו דוקא בלילי ר"ח ,כ' מהר"י צוביירי
שם בזה"ל :ובערבי ר"ח וכן בליל שני דר"ח שמתחילין לומר בכניסת היום בתפילת ערבית יעלה וכו' ,היינו שיעלה
זכרונינו לפני ה' לחסד ולרחמים ,לעולם אחרי קדיש תתקבל ,עומד החזן ופותח תפלת ערבית באמירת פיוט שער הרחמים
וכו' ,ואומרים וכו'...
 2שחיברו ר"י הלוי ושמו רמוז בראשי הבתים ,והיא בקשה שנתקנה על ר"ח כמו שמובן מתוכנה .והביאו מנהג זה מהר"י
צאלח זצ"ל בעץ חיים ,ומהר"י צוביירי זצ"ל בכנה"ג.
 3כ"ג כל גלילות תימן .וכ"כ במחזור וניציא ]שנ"ח[ ,אך בלא מילת הזה .אבל בסידור וניציא ]שס"א[ הגי' נא להפתח.
וברוממות אל )אלגי'ר תרנ"ג( החדש לנו יפתח .ובסידורי הספרדים הזה יפתח .ומזה נראה שבכל מקום הגיהו ע"פ המשקל
של נגינתם ,וכן ע"פ סברת חכמיהם .ועי' יחזקאל מ"ו ,א.
 4גי' ע"ח יום ,ובפי' הביא שיש רוצים לגרוס יה ודחה לדבריהם ,וגם בסידור ונציא הנ"ל כן הוא .אבל גי' כנה"ג יה ,והביא
סימוכין לגי' זו מהמקרא ,ושכ"ה בסידורים כת"י ישנים ,וכ' שאדרבא אין לגרוס יום ,ולא ביום ]כמו שי"ג זו במחז"ו הנז',
וגם משבש הר"ת של המחבר י'הודה[ ,דא"כ משמעו באמרו אח"כ בימים ובלילות כאילו שבאותו יום שאני נושע יש בו
ימים ולילות .אמנם בסידורי הספרדים הגי' בל"ז ול"ז רק ישעי לך וכו' ובמשמעו כפי' כנה"ג .ומש"כ בפי' 'ישעי' הוא
כהמשך לפי' כנה"ג וע"כ סומן במוסגר שונה.
אָדם :וכ'רש"י :נורא עלילה  -יראוי על בני אדם
ילה ַעל ְבּנֵי ָ
ֲל ָ
וּראוּ ִמ ְפעֲלוֹת ֱאל ִֹהים נוֹרָא ע ִ
 5ע"ש תהילים פרק סו ,ה(ְ :לכוּ ְ
פן ימצא להם פשע כי כל מעשיהם גלוים .עכ"ל.
 6עי' ירושלמי פסחים פ"י ה"א.
]א[

ַעם ְו ֶע ְב ָרה ]מיני פורעניות וחרון אף[ֱ .8היֵה נָא
ה ֵסר ֵמ ָע ֵלינוּ ,צוּר ]כינוי לה' ,בלשון חוזק ,[7ז ַ
ָ
סוֹלחְ .שׁ ֵעה ]קבל ורצה[ נָא
ֲב ָרה ]שעשינו[ֱ ,היֵה נָא ֵ
ֲדנוּ ]מגן כ[ ִצנָּה ְוס ֵֹח ָרהֶ .9פּ ַשׁע ַוע ֵ
ַבע ֵ
ירה ]בקשתינו ותפלותינו[ְ ,כּ מו שתרצה ותקבל ֶק ֶרב ] ְכּ ָק ְר ַבּן[ַ 10ה ִמּזְ ֵבּ ַח:
ֲת ָ
עִ
שער הרחמים

וְ ַעד אָן

11

] ,עד מתי[,

ֲך
ַע ְמּ ָך יִ ְהיוּ ]בגלותם[ ֵבין ]הגוים ה[ ָצ ִרים] 12להם ,ואותם[ֲ .חשׂוֹף זְ רוֹע ָ

13

אַדּיר ]עניין ל' חוזק ומלכות ,14בהכל על כל
ָרים ]להכניעם[ִ .
אַכז ִ
]גלה והראה את כחך[ַ ,על ְר ָשׁ ִעיםְ ,

אוּלּה
יריםֵ ,אל] ,שם ה' ,בל' חוזק[ נָא ,יְ ִהי ]יהיו[ ַע ְמּ ָך] 15יושבים[ ָל ֶב ַטח] .ואת ה[ ְגּ ָ
אַדּ ִ
ה[ ִ
שׁוֹל ַח ]מלהיותם משועבדים עוד בידי
ֲב ִדים ]שלך ,ומשועבדים בגלותם ביד הגויםֱ ,[16היֵה נָא ֵ
ַלע ָ
הגוים[:

שער הרחמים

 7כמו הצור תמים וגו'.
 8ע"ש הכ' תהילים ע"ח ,מ"ט .ועיי"ש במלבי"ם .ועי' בהגדש"פ.
 9עשה"כ תהילים צ"א ,ד .ושניהם סוגי מגינים עיי"ש במלבי"ם .אמנם מרש"י שם משמע שצנה היינו המגן מד' רוחותיו,
וסחרה ל' סביב כמו סחור סחור.
 10כ"ג עץ חיים ,וכ' מהרי"ץ ע"ד ונשלמה פרים שפתינו .אבל בכנה"ג גרס כקרב ,והוסיף שבכל סידורי ספרד שהם מקור
הפיוט הגי' בקרב ,אך כך נתקבל בידם כקרב ונתן טעם שהוא נכון שאנו מבקשים לקבל עתירתינו כמו שה' מקבל את
הדברים הקרבים ע"ג המזבח לריח ניחוח ,ועשה"כ תכון תפלתי קטרת לפניך יעו"ש.
 11עשה"כ באיוב פ"ח ,ב ,ועיי"ש במצו"ד.
 12כ"ה גם ברומ"א ,יהיה בין צרים ,ובסדור וני' הנז' בין עמים ,...ובמחזור בין שרים.
 13עשה"כ ישעיהו נ"ב י.
 14עי' רש"י תהילים ע"ו ,ה.
 15בסידור ומחזור וני' הנז' ליתא מילה זו .וברומ"א וסידורי הספרדים יהיו ...לעברים ,וכנראה ששינו מחמת המשקל .וי"ג
אַל נא יהיו לבטח ,ור"ל שחוזר על הרשעים .וכן גי' הספרדים .ובכלל יש להעיר שבעניני הפיסוק וכן בענייני הניקוד יש
למצוא חילוקים רבים ,וכל מקום תפש עיקר כפי משקל מנגינת אמירתו במקומו ,ומזה נבעו רובי שינויים אלו.
 16עי' ע"ח ,וכנה"ג .והוא עשה"כ ויקרא כ"ה נ"ה ,ועוד .או כמו בעזרא ט ,י .וכמו שהחודש מתחדש כן ישראל עתידים
להתחדש כמותה ולצאת ]מאפילה[ לחירות ולאור גדול .ע"כ מד' ע"ח שם.
]ב[

קוֹראְ ,17ל ָעם ]ישראל[ ַהנִּ ְד ָכּ ִאים ]ומצטערים בייסורי הגלות[ .וְאוֹיֵב
ְדּרוֹר ]חופש וגאולה[ ְתּ ֶהא ֵ
זוּרה ]יפוזר ,ויופרש לאבדון[ַ ,18ה ֵצּל נָא] ,את ישראל עמך שהם[ ֵח ְל ָכּ ִאים] 19עדת נכאים וחלושים[.
יְ ֶ
ָאים ]שירים
ירים נ ִ
וּב תוך כדי קוֹל ִשׁ ִ
וּל ָך נְ ַשׁ ֵבּ ַחְ .
ֲשׂה נָא ]בבקשה ,ניסים ו[ ְפ ָל ִאיםְ ,
עֵ

ַבּ ַח ]לכבוד ה' ולעבודתו[:
ַק ִטיר וּנְ ז ֵ
שמשוררים הלויים בביהמ"ק[ ,נ ְ
שער הרחמים

ְה ֵסר ְמ ִגנָּה
ירה ]ביהמ"ק[ .ו ָ
ה ֵשׁב נָא ]את ה[ ְשׁ ִכינָה ]שבעוונינו נסתלקה[ְ ,ל ֵבית ַה ְבּ ִח ָ
ָ

20

]צער

21

סּוֹר ָרה ]הגוים[ְ ,כּ ֵב ָדם ]חוזקם,
ֵ .ע ָדה ַה ֵ

זוּרה
ואנחה[ֵ ,מ ַעל ]עם ישראל ,שנקראים[ ֶשׂהְ ,פ ָ
ילה[ֶ ,24את ִל ֵבּנוּ ַשׂ ֵמּ ַח:
ְשׂשׂוֹן  -ו ְִג ָ
וּב ִשׂ ְמ ָחה ]ו ָ
ומלכותםַ [22פּ ֵלּ ַח ]חתוך ושבור[ְ .23
שער הרחמים

(((

 17עשה"כ ויקרא כ"ה ,י .וכן ישעיהו ס"א ,א .וי"ג תהיה וכ"ה בסידורי הספרדים.
 18עשה"כ באיוב ל"ח ט"ו ,יעו"ש במפרשים .אך הגי' בו' לא כמו בפסוק שהוא בחולם ,וכמש"כ בע"ח.
 19עשה"כ תהילים פ"י י עיי"ש.
 20עי' איכה ג' מגנת לב.
 21עי' ירמיה נ י"ז.
 22ואפשר דקאי גם על יראתם.
 23עשה"כ משלי ז ,כ"ג.
 24בסידור ומחזור וני' הנז' ליתא מילת 'את' אלא כ' ובשמחה לבינו שמח .ובע"ח נוסף 'ובששון'] ,והוא ע"ד הפסוק
ליהודים וכו' ושמחה וששון ויקר[ .ובכנה"ג 'ובגילה' ,והוא יותר מתאים למשקל השיר .ולא העירו כלום מזה בפירושם.
וברומ"א ובשמחת ראש חודש לבנו שמח .ומכ"ז יובן כדבר האמור שבכ"מ שינו החכמים מסברא ע"פ צורך משקל נגינתם.
]ג[

