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בס"ד

אבודרהם, סדר תפילות החול, קריאת שמע וברכותיה כ״א א.
(כא) ואומר שמע ישראל. ונהגו לאומרו בקול רם כדי לעורר הכוונה בפסוק הראשון 

שבו עיקר הכוונה. וגם הוא דרך עדות כאלו כל אחד אומר לחבירו שמע שאני מאמין כי 
ה' אלוקינו הוא יחיד בעולמו. ולכן תמצא עי"ן של שמע גדולה ודל"ת של אחד גם כן 

גדולה שהוא סימן עד רמז לעדות. דבר אחר שמע נוטריקון שאו מרום עיניכם, למי, שדי 
מלך עולם, אימתי, שחרית מעריב ערבית. ואם תעשה כן תקבל עליך עול מלכות שמים 

שהוא שמע למפרע.
 

 ד"א שמע יתפרש לג' ענינים נגררים זה מזה, הא' הכנסת הקול בחוש השמע כמו וישמע 
יתרו, והב' נגרר אחר השמע והוא ההבנה כמו גוי אשר לא תשמע לשונו, והג' נגרר אחר 

ההבנה והיא הקבלה כמו והיה אם שמוע תשמע, ושלשתן ישנן בפסוק הזה שמצוה על 
כל איש ישראל לשמוע הדבר הזה ולהבין אותו לדעת כי ה' הוא האלקים אין עוד מלבדו 

ולקבל עליו עול מלכותו.
 

 ובספרי מפרש ה' אלקינו בעולם הזה שאין מיחד שמו אלא עלינו, ה' אחד לעולם הבא 
שנא' כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כלם בשם ה' ולעבדו שכם אחד וכתיב 

והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.
 

 כתב הר' אליעזר מגרמישא: מפני מה נתן לישראל ליחד שמו של הקב"ה בלשון שמיעה 
שאומ' ״שמע ישראל״ ולא ניתן בלשון הסכת או בלשון הבנה, שכך פירושו של שמע 

הבינו או השכילו שה' אלקינו ה' אחד?
 

 משלו: משל למה הדבר דומה? למלך שזמן כל עבדיו לסעודה והושיבם בתקדראות של 
זהב והעלה להם כל מעדני עולם על גבי שלחנות של זהב והכין לעצמו שלחן אחד קטן 
של זהב כמו שסדר לעבדיו והעלה עליו מאותם המעדנים שהכין לעבדיו. אמר המלך, 
במה יהא ניכר שאני מלך? אמר לאחד מעבדיו: לך והבא לי שני כוסות של מרגליות 

שיש לי בבית גנזי ושים אותם על שלחני ובהם יכירו כל הנכנסים שאני מלך. הלך העבד 
להביא שני הכוסות וכשהוציא הכוס הראשון מן התיבה נפל מכסה התיבה ונשבר. 

נתרשלו ידיו של עבד. אמר המלך: ולמה העבד מעכב? אמרו לו: אדוננו המלך נשבר 
כוס א' שבידיו. אמר להם, יבוא בכוס השלם ואשתמש בו ויכירוני שאני מלך.
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 והמלך זה הקב"ה והעבדים אלו ישראל שזמנם לסעודה בהר סיני ביום מתן תורה 
והשרה שכינתו עליהם והם אמרו נעשה ונשמע. חטאו בעגל ואמרו ״קום עשה לנו 

אלקים״ ואבדו זכות של נעשה. אמר הקב"ה, במה שנשאר בידם -- והוא זכות של נשמע 
-- בו יהיו מיחדים את שמי בכל יום ותעמוד להם זכות לדורות. לפיכך נתן להם יחוד 

שמו הגדול בלשון שמיעה. עכ"ד.

בראשית כ״ח:י״ג ב.
ר ַאָּת֙ה  ֶרץ ֲאֶׁש֤ ק ָהָא֗ י יְִצָח֑ יK ֵואJֵק֖ ם ָאִב֔ ב ָעָלי֮ו ַוּיֹאַמ֒ר ֲאִנ֣י ה' ֱאJֵק֙י ַאְבָרָה֣ ה ה' נִָּצ֣ (יג) ְוִהּנֵ֨

ּנָה ּוְלזְַרֶעKֽ׃ יָה ְלK֥ ֶאְּתֶנ֖ ב ָעֶל֔ ׁשֵֹכ֣

רש"י על בראשית כ״ח:י״ג ג.
 ואלהי יצחק ַאַע"ִּפ ֶׁשJּא ָמִצינּו ַּבִּמְקָרא ֶׁשיִַחד ַהָּקָּב"ה ְׁשמֹו ַעל ַהַּצִּדיִקים ְּבַחיֵיֶהם ִלְכּתֹוב 

ֶאJֵקי ְּפלֹונִי, ִמּׁשּום ֶׁשּנֱֶאַמר ֵהן ִּבְקדֹוָׁשיו Jא יַַאִמין (איוב ט"ו), ַּכאן יִֵחִד ְׁשמֹו ַעל יְִצָחק, 
ְלִפי ֶׁשָּכהּו ֵעינָיו ְוָכלּוא ַבַּביִת, ַוֲהֵרי הּוא ְכֵמת ְויֵֶצר ָהָרע ָּפַסק ִמֶּמּנּו (ַּתנְחּוָמא):

אור החיים על דברים ו׳:ה׳:א׳ ד.
(א) ואהבת. אמר בתוספת וא''ו, לומר מלבד מצות שמע ישראל שהוא קבלת עול מלכות 
שמים היא מצות אהבת ה'. עוד ירצה להעיר להקודם לאהבה על דרך אומרם ז''ל (זוהר 
ח''ג נ''ו) אין אדם משיג גדר האהבה עד שתקדים בו היראה, והוא אומרו ואהבת מלבד 
גדר היראה, ואומרו את ה' פירוש על ידי האהבה אדם מתדבק בה' והוא אומרו את 

ה':

עוד ירצה שעל ידי אהבת ה' ישיג מדרגה זו שיהיה ה' מיחד שמו עליו ביחוד כדרך 
אומרו (בראשית כ''ח י''ג) אלקי אברהם אלקי יצחק, ופירוש שכל אחד ראוי בפני עצמו 
שיתיחד שם אלהותו עליו, ותמצא שאברהם ביאר בו הכתוב שהיה אהוב דכתיב (ישעי' 

מ''א) זרע אברהם אוהבי, וכמו כן רמז הכתוב כאן שכל שאהוב ה' יקרא ה' אלוקו 
ביחוד, ותיבת ה' נמשכת לפניה ולאחריה:

עוד ירצה לעורר לב איש ישראל לאהבת ה' על דרך אומרם ז''ל (ילקוט ס''פ נח) 
בפסוק יושב תהלות ישראל שלא בחר ה' מכל התהלות זולת כשהללוהו ואמרו 

לפניו ברוך ה' אלקי ישראל אז ישב על כסא מלכות עולם, והוא אומרו ואהבת את 
ה' לטעם זה שלא בחר להיות אלא אלקיך, ובהעיר האדם לבו לפרטי' כאלו תתנתק 

נפשו ותתר ממקומה בהתעוררות נפלא ורם באהבת הנאהב יתעלה רום תפארת 
כבודו:
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...

ספר הכוזרי ב׳:נ׳-נ״ו ה.
(נ) ...כללו של דבר: שלשה הם יסודות עבודת האלוק על פי תורתנו: היראה והאהבה 

והשמחה. התקרב אל אלקיך בכל אחת מאלה ואכן בכניעתך בימי התענית לא תקרב אל 
האלוק יותר מאשר בשמחתך בשבתות וימים טובים אם שמחתך זו באה מתוך מחשבה 

וכונה. כי כשם שהתחנונים צריכים מחשבה וכונה כך גם השמחה בדבר האלוק ובמצותו 
צריכה מחשבה וכונה למען תשמח במצוה עצמה מתוך אהבתך למצוה עליה ותכיר מה 

מאד היטיב לך בה. וכאלו באת לביתו כקרוא אל שלחנו ומנעמיו ותן שבח על כך 
בפיך ובלבך ואם תעלה עליזותך במצוות אל מדרגת הזמר והרקוד יהיו לך גם אלה 

עבודת האלקים ואף על ידם תדבק בענין האלוקי. 
 

... על כן קבע האלוק עצמו שביתת השבת ושביתת המועדים ושביתת הארץ וכל אלה הם 
זכר ליציאת מצרים וזכרון למעשה בראשית כי שני הענינים האלה קשורים זה בזה 
שניהם נעשו ברצון האלוקי בלבד לא במקרה ולא בטבע כאמור כי שאל נא לימים 

ראשונים וגו' השמע עם קול אלקים וגו' או הנסה אלקים וגו' כך נעשתה שמירת השבת 
עצמה להודאה ברבונות האלוק אך כאלו הודאה בשפת המעשה אדם המאמין כי 

בשבת כלה מעשה בראשית הודה בבריאת העולם בלא ספק והמודה בבריאת העולם 
הודה בבורא העולם ועשהו ית'. 

 
... ולכן נקרא האלוק אלקי אברהם ואלקי הארץ כמו שנקרא יושב הכרובים ויושב ציון 
ושוכן ירושלים בהיות המקומות האלה דומים לשמים אשר נאמר בהם הישבי בשמים כי 

במקומות ההם נגלה אורו. ככל אשר נגלה בשמים אך פה בא הגלוי על ידי אנשים 
שנמצאו ראויים לקבל את האור ההוא אשר שפע עליהם מאת האלוק. לשפע זה 

יקרא אהבה ובאהבה זו נצטוינו להאמין ועליה אנו מודים ומשבחים בברכת אהבת עולם 
אהבתנו. עלינו לכון בברכה זו כי ההתחלה היא מאת האלוק לא מאתנו כמו שאנו אומרים 
בבעל החיים למשל כי לא הוא ברא את עצמו כי אם האלוק הוא אשר צירו והתקינו אחרי 

אשר הוכן החמר המתאים לקראת הצורה ההיא, כך היה האלוק ית' המתעורר והממהר 
להוציאנו ממצרים למען נהיה לו לצבא והוא יהיה לנו למלך כדבר האלוק אני ה' 

אלקיכם המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלקים וגדולה מזאת אמר ישראל 
אשר בך אתפאר:

 
(נא) אמר הכוזרי: העברה יתרה יש במאמר הזה וותור רב מדי ותרה המליצה באמרה כי 

הבורא מתפאר בבשר ודם:
 

(נב) אמר החבר: ההיה מאמר כזה מתקבל על דעתך יותר אלו נאמר על בריאת השמש:
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(נג) אמר הכוזרי: ודאי, מפני עצם פעלותיה של השמש. כי אחרי האלוק הלא השמש היא 
סבת כל התהוות וממנה ובכחה נהיו סדרי יום ולילה ותקופות השנה ונתהוו המחצבים 

והצמחים ובעלי החיים ומאורה הבהיר באה הראיה ונגלו הצבעים הנראים לעין ואיך לא 
תהיה בריאתה תפארת לבוראה לדעת בני אדם:

 
(נד) אמר החבר: האין אור עין הרוח יותר דק ויותר משבח מאור עיני בשר? וכי לא היו 
כל אנשי העולם פרט ליחידים אשר עליהם דברנו למעלה בעורון ובתעיה לפני בוא בני 

ישראל?
 

 מהם שאמרו כי אין בורא כלל גדולה מזאת כי אין חלק בעולם ראוי יותר להיות נברא 
מלהיות בורא אם כן הכל קדמון. ומהם שאמרו כי הגלגל השמימי רק הוא קדמון והוא 

בורא הכל ולכן עבדו לגלגל. אחדים מהם טענו כי האש בעצם היא האור והיא מקור כל 
הפעלות העצומות והנפלאות ואותה יש לעבד וכי הנפש אף היא אש היא. ויש אשר עבדו 

לאחרים לשמש ולירח ולכוכבים ולתמונות בעלי החיים הקשורות בצורות המזלות 
בגלגל. ויש אשר עבדו למלכיהם או לחכמיהם אך כלם הסכימו כי לא נראו בעולם רשם 

או פעלה היוצאים מגדר המנהג והטבע.
 

 והפילוסופים בעלי העיון הדק והמחשבה הזכה אשר הודו במציאות סבה ראשונה שאינה 
דומה לשאר הדברים ושאין כמוה, נטו בהקשם ההגיוני לדעה כי סבה זו אינה פועלת שום 

פעולה בעולם וביחוד בנמצאים הפרטיים, כי הפילוסופים רואים אותה מרוממה ונעלה 
מידיעת הפרטים. אף כי מחדוש חדושים בהם כך נמשכו הדברים עד אשר נזדככה 

העדה ההיא ונעשתה ראויה לחול האור בה ולהעשות המופתים למענה ולהשתנות 
סדרי הטבע בשבילה. אז נראה עין בעין כי יש לעולם הזה שופט, מנהיג, שומר, 

היודע מה חשוב ומה לא חשוב ומשלם שכר על הטוב ועונש על הרע. ככה נעשתה 
עדה זו מדריכה לכל הלבבות וכל דת שבאה אחריה אינה יכולה לסטות משרשיה עד 
כי כיום הזה כל בני הארץ הנושבת מודים בקדמות האלוק ובבריאת העולם. וראיתם 

על זה בני ישראל וכל הטוב אשר גמלם האלוק וכל ענש אשר נענשו:
 

(נה) (נה) אמר הכוזרי: אכן בזה יש. ויש להתפאר ובאורך נפלא הוא. וכן נאמר ״לעשות 
לו שם עולם״ ״ותעש לך שם כהיום הזה״ ״לתהלה לשם ולתפארת״:

 
(נו) (נו) אמר החבר: התבונן נא ביסוד שעליו בנה דוד את מזמורו בשבח התורה בתחלה 
הוא מתאר את השמש בפסוק השמים מספרים כבוד אל והוא מספר על אורה החודר 
בכל על זך עצמה על ישר דרכה ועל יפי מראיה. אך מיד אחר זה הוא אומר תורת ה' 
תמימה וכו' כאלו הוא אומר אל תתפלאו על תארי השמש האלה, כי התורה מאירה 

ובהירה יותר והיא גם מפרסמת ונעלה ומועילה יותר. אך לולא בני ישראל לא היתה 
התורה בעולם.

 



 

 גדלה מזאת מעלת בני ישראל אינה מכח משה להפך גדלת משה כי אם מכחם! כי 
בראשונה חלה אהבת האלוק על המון זרע אברהם יצחק ויעקב ובחירתו במשה לא באה 

כי אם למען יגיע הטוב אליהם על ידו. ובאמת אין אנו נקראים עם משה כי אם עם 
האלוק, כאמור ״עם ה' אלה עם אלקי אברהם״. כי לא ביופי המליצה, ולא באנחות 

ובבכיות המלוות הרמת גביני העינים והסתרת אישוני העינים, ולא בתנועות 
ובדבורים שאין אתם מעשים יכר הענין האלוקי, כי אם בכונות התמימות לעבד את 

האלוק ועל אלה מורים רק מעשים הקשים על האדם לפי טבעם ועם זאת יעשם 
עובד האלוק משלנו בתכלית התשוקה והחבה.

 
 ככה יעלה שלש פעמים בשנה מכל מקום בו ימצא אל המקום המיוחד עליה אשר טרחה 

רבה והוצאות רבות תלויות בה והוא מקימה בכל זאת בשמחה ובצהלה. ככה יפריש 
מעשר ראשון ומעשר שני ומעשר עני. ויביא קרבן ראיון. יותר על תנובת השדה בשמטה 

וביובלים יוציא הוצאות רבות לשבתות ולמועדים ולשביתה בהם יביא בכורים יפדה 
בכורות ויתן מתנות כהונה ויביא ראשית הגז וראשית עריסות. כל אלה מלבד נדרים 

ונדבות ומלבד קרבנות חטאת על כל זדון וכל שגגה וקרבנות שלמים, ומלבד הקרבנות 
אשר יקריב על כל מקרה טמאה החל בו, ועל כל לדה אשר תלד אשתו ועל כל זיבות וכל 

צרעת, ורבים כיוצא באלה. כל זה נקבע במצות האלוק ואינו המצאת שכל האדם, ולא 
מעשה התחכמות, כי לא יוכל אדם לשער כל זה על סדרו ועל כל יחסיו בלי אשר יירא פן 

תארע בזה תקלה, כאלו חלק האלוק את בני ישראל לשבטים ושער מספרם ושער 
תבואות ארץ ישראל צמחיה ובעלי החיים אשר בה וכן שער מספר שבט לוי. וכבר 

במדבר צוה האלוק על השעורים האלה מדעתו כי אם ישמר יחס זה ישארו נכסי ישראל 
בעינם תמיד והלוים לא יחסרו דבר ושום שבט או משפחה לא יגיעו להתרוששות כי גם 
זאת סדר להם המחוקק, כי בשנת היובל תשוב כל נחלה לבעליה שבידיהם היתה בשנה 

הראשונה לחלקת הארץ. וכן תמצא בתורה עוד פרטים ודיוקים אשר יקשה מאד 
לכללם בספרים וכל המתבונן בהם יראה כי לא מסדור בשר ודם הם ישתבח המסדרם 

לא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום וסדר זה נתקים מאז בואם לארץ וכל ימי 
הבית הראשון והבית השני כאלף ושלש מאות שנה ואלו הלך העם בדרך הישר כי 

אז היה הסדר מתמיד כימי השמים על הארץ:

www.sefaria.org/sheets נוצר בעזרת בונה דפי המקורות של ספאריה


