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ֲחִצי ְיָלה ּוְבֵכן ַוְיִהי ּבַ   יינַ יַ רבי מפיוטי  -ַהּלַ
 

 לוינגר, המביא  לפרסום כאן: יעקב 302-303עמ' כרך א', ת"א, תשמ"ה, -, ירושליםרבינוביץמהדורת צ"מ    1יניי,רבי  פיוטימחזור , ע"פ יד-גרסת כתבי
 

  טטהפיּוּו ע"פ הכתוב בו מרומזותתוציון המילים ה לילההר הזכּוִא  ,לשון הכתוב

ה ְזְּכָר֥ י ֶא֥ ָּלְ֥יָלהה ְנִגיָנִת֗ יְלבָ -ִעם ַּב֫ ׂש ָאִׂש֑יָחה ִב֥ י׃ ַוְיַחֵּפ֥  רּוִחֽ
על חלק מהאירועים  ,ותאמר ציון -פיסקא יז בפסוק זה נדרשת בפסיקתא דרב כהנא,  בלילהתיבת 

 המובאים להלן.

 1  ְיָלההּלָ  ּבַ                                    ב ִנִּסים ִהְפֵלאָת  ֹו  ָאז רר תה' עז, ז

ים עַ -ַוּ֣יֹוֶל0 ה' ׀ ֶאת ָּים ְּב֨רּוַח ָקִד֤ ְיָלהה-ָּזה֙ ָּכלַה֠ ֙  ...ַהַּל֔  ְיִהי ֶרתתַוֽ ֶקר  ְּבַאְׁשֹמ֣ ַהֹּב֔
ף ה' ֶאל ִים׃-ַוַּיְׁשֵק֤ ת ַמֲחֵנ֥ה ִמְצָרֽ ָהם ֵא֖ ֑ ן ַוָּי֕ ׁש ְוָעָנ ִים ְּבַעּ֥מּוד ֵא֖  ַמֲחֵנ֣ה ִמְצַר֔

 שמ' יד, 
  כד-כא

 2 ְיָלההּלָ  ַה                                 ַאְׁשמּורֹות ֶזה    ללכָ  ּבְ  

קק יו  ֥הּואא ַלְ֛יָלהה  ׀׀ֲעֵליֶה֧ם  ַוֵּיָחֵל֨  ִּיְרְּדֵפם֙   ַוַּיֵּכ֑םםַוֲעָבָד֖ ה-ַעדַוֽ אל  חֹוָב֔ ֹ֖ ר ִמְּׂשמ ֲאֶׁש֥
ֶׂשק׃  ְלַדָּמֽ

 3 ְיָלההלָ                          ֵּגר ֶצֶדק ִנַּצְחּתֹו ְּכֶנֱחַלק לֹו   בר' יד, טו

Gא ֱא ֹ֧ ֶל0 ַּבֲח֣לֹוםם-ים ֶאלִק֛ ַוָּיב ֹ֣אֶמר ֗לֹו ַהָּלְ֑יָלה   ֲאִביֶמ֖ ָהִאָּׁש֣ה -ַעל ִהְּנI֥ ֵמת֙  ַוּי
ַעל׃ -ֲאֶׁשר וא ְּבֻעַ֥לת ָּבֽ ְחָּת ְוִה֖  ָלַק֔

 4 ְיָלההּלָ  ַה                            ֶמֶל0 ְּגָרר ַּבֲחלֹוםם  ההַּדְנָּת   בר' כ, ג

Gא ֱא ֹ֧ ן -ים ֶאלק֛ ַוָּיב ייָלָב֥ ֑  הַ ַּבֲחG֣ם  ָהֲאַרִּמ֖ ֹ֣אֶמר ֗לֹו  ְיָלההָּל ר -ֶּפן  ִהָּׁשֶ֧מר ְלI֛  ַוּי ְּתַדֵּב֥
ם ב מִ -ִעֽ ע׃-ּ֥טֹוב ַעדַיֲעֹק֖  ָרֽ
י ְלֵא֣ל-ֶיׁש י ָר֑ע ִעָּמֶכ֖ם ַלֲעׂ֥שֹות ָיִד֔ ם ֵואGֵה֨ ר ֵאַל֣י ָאַמ֧ר ׀ֶאֶ֣מׁש  ֲאִביֶכ֝  ִהָּׁשֶ֧מר ֵלאֹמ֗
 ֛Iר ְל ם ִמַּדֵּב֥ ב-ִעֽ ע׃-ַעד ִמּ֥טֹוב ַיֲעֹק֖  ָרֽ

 בר' לא, כד
 

 כט בר'' לא,

 5 ַלְיָלה                            ִהְפַחְדָּת ֲאַרִּמי ְּבֶאֶמׁש 

֣ ָקם׀ וַ  ח ֶאת ַּבַּלְ֣יָלהָּי י ָנָׁשיו֙ ְוֶאת-֗הּוא ַוִּיַּק֞ יו ְוֶאת-ְׁשֵּת֤ ר ְיָלָד֑יו -ְׁשֵּת֣י ִׁשְפֹחָת֔ ד ָעָׂש֖ ַאַח֥
ק׃.....  ר ַיֹּבֽ ת ַמֲעַב֥ ר ֵא֖ ק ִאיׁש֙ ִעּ֔מֹו ַע֖ד ֲע֥לֹות  ַוַּיֲעֹב֕ ב ְלַבּ֑דֹו ַוֵּיָאֵב֥ ר ַיֲעֹק֖ ַוִּיָּוֵת֥

ַחר׃  ַהָּׁשֽ
אֶמר ֹ֗ א ַוּי ֹ֤ ר ַיֲֽעֹקב֙  ל י ִׁשְמI֔  ד֙ עֹו ֵיָאֵמ֥ י ִיְׂשָרֵא֑ל-ִאם ִּכ֖ יתָ -ִּכֽ ים-ִעם ָׂשִר֧ -ְוִעם ֱאGִה֛
ים לוַ  ֲאָנִׁש֖  ׃ּתּוָכֽ

 ל-בר' לב, כו
 

 

 לב, כט בר'

 6 ְיָלהּלָ ּבַ           ל לֹווכָ יָ ֵאל וַ ך ַא לְ ל מַ ֶא  רָס ְוִיְׂשָרֵאל 

י׀  י ַוְיִה֣ ְיָלההַ ַּבֲחִצ֣ ר ִמ ְּבכֹו֘ר ְּבֶאֶ֣רץ ִמְצַרִים֒ -ִהָּכ֣ה ָכללַוה'  ַּל֗ ַּפְרֹעה֙ ַהֹּיֵׁש֣ב ְּבֹכ֤
ל  ְּב֣כֹורִּכְס֔אֹו ַע֚ד -ַעל ר ְּבֵב֣ית ַהּ֑בֹור ְוֹכ֖ י ֲאֶׁש֖ ה׃ ְּב֥כֹורַהְּׁשִב֔  ְּבֵהָמֽ
 

 7 ְיָלהלָ                 ֲחִצי בַ ֶזַרע ְּבכֹוֵרי ַּפְתרֹס ָמַחְצָּת  שמ' יב, כט
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 ְיִהי֙  ַּמֲחֶנ֑ה ַּלְ֣יָלההּבַ ַוֽ ֹ֤אֶמר ֵאָליו֙ ה' ֖קּום ֵר֣ד ַּבֽ I׃.... ַה֔הּוא ַוּי יו ְּבָיֶדֽ י ְנַתִּת֖ א  ִּכ֥ ֹ֣ ַוָּיב
ֵּנה רר-ִגְד֔עֹון ְוִה֨ יׁש ְמַסֵּפ֥ ה  ֲח֣לֹוםֲח֑לֹום ַוּיֹ֝אֶמר ִהֵּנ֧ה  ֵרֵע֖הּולְ  ִא֔ ְמִּתי ְוִהֵּנ֨ יל ָחַל֗ ְצִל֝

ןְׂשֹעִרים֙ ִמְתַהֵּפ0֙ ְּבַמֲחֵנ֣ה  ֶלֶ֤חם א ַעד ִמְדָי֔ ֹ֣ ל ַוַּיַהְפֵכ֥הּו -ַוָּיב ֹאֶהל ַוַּיֵּכ֧הּו ַוִּיֹּפ֛ ָה֠
ְעָלה ֶהל׃ ְלַמ֖ ל ָהֹאֽ  ְוָנַפ֥

 שופ' ז, ט 
 יג-ו

 8 ְיָלהלָ  ם לֹוֲח ם ּבַ ֶח יל לֶ לִ צְ יו ּבִ ָר בֵ ֲח ן וַ יָ ְד ה ִמ ָּת לְ ַח ילְ ִח 

ין ֶמֶל0 ר ָמַל0֖ ְּבָח֑צֹור ו-ַוִּיְמְּכֵר֣ם ה' ְּבַיד֙ ָיִב֣ ַען ֲאֶׁש֥ א ְו֥הּוא -ְַׂשרְּכַנ֔ יְסָר֔ ֙ ִסֽ ְצָבאֹו
ב  ֶׁשתּבַ יֹוֵׁש֖ ם׃ .... ֲחֹר֥ יִ -ִמן  ַהּגֹוִיֽ םם ִנְלָח֑מּו ָׁשַמ֖ -ִנְלֲח֖מּו ִעם ַהּֽכֹוָכִבים֙ ִמְּמִסּלֹוָת֔

א יְסָרֽ  לילה.ב הואבמפורש, אבל זמן הכוכבים  לילה זכוראין כאן אִ   ׃ִסֽ

 9 ְיָלהלָ               ִּליָת ְּבכֹוְכֵבייסִ  ִטיַסת ְנִגיד ֲחרֶֹׁשת שופ' ה, כ

ד   ם׃ ִּגְבַע֖ת ִצּ֔יֹון-ַּבת :קרי -ַּביתְיֹנֵפ֤ף ָידֹו֙ ַה֣ר ֥עֹוד ַהּ֖יֹום ְּבֹנ֣ב ַלֲעֹמ֑  ְירּוָׁשָלִֽ
ּה֣ה' ְּבִצּ֑יֹון  ָבַח֣ר-ִּכי ָּו֗ ב ֽלֹו׃ ִא֝  ְלמֹוָׁש֥

ה  ַוַּי0֙ ַההּוא֒ ַוֵּיֵצ֣א׀ ַמְלַא0֣ ה'  ַּבַּלְ֣יָלה ַוְיִהי֘  ְּבַמֲחֵנ֣ה ַאּׁ֔שּור ֵמָא֛ה ְׁשמֹוִנ֥ים ַוֲחִמָּׁש֖
ֶקר ְוִהֵּנ֥ה ֻכָּל֖ם  ימּו ַבֹּב֔ יםָאֶ֑לף ַוַּיְׁשִּכ֣ ים׃ ְּפָגִר֥  ֵמִתֽ

 לביש' י, 
 יג ,תה' קלב

 מל"ב יט, לה

 ְיָלהּלָ ּבַ   הֹוַבְׁשָּת ְפָגָריווְ י ּוֻ יִא ד לְ יָ  ָיַעץ ְמָחֵרף ְלנֹוֵפף
 

10 

הנספחים לספר דניאל בתרגומים  בספרים החיצונייםנמצא . אין במקרא
  דעת מקרא.ראה בהקדמה לספר דניאל בסדרת  אחדים.

 (?)  ...זה חלום נבוכדנצר ,ויחלם  :המדרש בראשית רב
והנה מלאכי אלקים זה דניאל, עולים ויורדים בו שעלה והוציא את בלעו 

בבבל והוצאתי את בלעו מפיו (ירמיה נא בל ופקדתי על  :מפיו הה"ד
  .)מד), והנה י"י נצב עליו, דניאל עבד אלהא חייא (דניאל ו כא

 במפורש, אבל זמן החלומות הוא בלילה וצ"ע. לילה זכוראין כאן אִ 
 

  :)אברהם מלקר' הצעת לפי (

 ֙ ע ֵּבל ם ַלַחָּי֖ה ְוַלְּבֵהָמ֑ה ָּכַר֥  .לילה זכוראין כאן אִ אבל, ...  ֹקֵר֣ס ְנ֔בֹו ָהיּו֙ ֲעַצֵּביֶה֔

רק בספר 
'ֵּבל -החיצוני
  והתנין'.

 בבר"ר מובא

 ,אלבק)- (תיאודור
,(יב)פרשה סח   

 ויחלם  ד"ה
  

 יש' מו, א

 11 ְיָלהלָ                           בֹו ְּבִאיׁשֹוןי ּצִ ָּכַרע ֵּבל ּוַמ 

י  ֹ֣אֶמר ֵאַל֡ ֻמדֹות-ִאיׁש ָּדִנֵּי֣אללַוּי ד  ֲח֠ יI֙ ַוֲעֹמ֣ י ֹדֵב֤ר ֵאֶל֨ ים ֲאֶׁשר֩ ָאֹנִכ֨ ן ַּבְּדָבִר֝ ָהֵב֨
י ֶאת-ַעל ה ֻׁשַּלְ֣חִּתי ֵאֶל֑יI ּוְבַדְּב֥רֹו ִעִּמ֛ י ַעָּת֖ I ִּכ֥ ְדִּתי -ָעְמֶד֔ ר ַהֶּז֖ה ָעַמ֥ ַהָּדָב֥

יד׃           חלומו של נבוכדנצר:ילוי סוד גַמְרִעֽ

ִין  י ֶחְזָו֥אּבְ  ָדִנֵּי֛אללְ ֱאַד֗ 0 ֶלֱאָלּ֥ה ְׁשַמָּיֽא׃ ָרָז֣א גֲִל֑י ֵליְלָי֖א-ִדֽ אל ָּבִר֖ ִנֵּי֔  ֱאַדִ֙ין֙ ָּדֽ

 דנ' י, יא
 
 

 

 דנ' ב, יט

 12 ְיָלהלָ                    תּוְלִאיׁש ֲחמּודֹות ִנְגָלה ָרז ֲחז
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ר ֲאַמ֣ר׀  אאֵּבְלַׁשאַּצ֞ ֙  ַהְיָתָיה֙ לְ  ִּבְטֵע֣ם ַחְמָר֗ אא ְלָמאנֵי י ַהְנֵּפק֙  ַּדֲהָב֣א ְוַכְסָּפ֔ ִּד֤
י ִבירּוְׁשֶל֑ם ְוִיְׁשּ֣תֹון ְּב֗הֹוןן-ְנבּוַכְדֶנַּצ֣ר ֲא֔בּוִהי ִמן ַמְלָּכא֙ ְוַרְבְרָב֔נֹוִהי  ֵהיְכָל֖א ִּד֣

ּה׃ ּה ּוְלֵחָנֵתֽ  ֵׁשְגָלֵת֖
אֵּבּ֚ה  יל ְּבֵל֣יְלָי֔ ר ַמְלָּכ֥א  ְקִט֕ ה׃ קרי: ַכְׂשָּדיָאֽ ֵּבְלאַׁשַּצ֖  ַכְׂשָּדָאֽ

 נ' ה, בד
   
 

 דנ' ה, ל

 13 ְיָלהַּבּלָ                  ִמְׁשַּתֵּכר ִּבְכֵלי קֶֹדׁש ֶנֱהַרג ּבֹו 

ִין ָעֵנ֣ה  אללֵּבאַד֝ 0 ְלָאֳחָר֣ן  ָדִנֵּי֗ ְזְּבָיָת֖ ן ּוְנָב֥ ֶהְוָי֔ א ַמְּתָנָת0֙ ָל0֣ ֶלֽ ְוָאַמר֙ ֳקָד֣ם ַמְלָּכ֔
א ּו ם ְּכָתָבא֙ ֶאְקֵר֣א ְלַמְלָּכ֔  ֲאהֹוְדִעֵּנּֽה׃  אִפְׁשרָ֖ ַה֑ב ְּבַר֗
 במפורש, אבל זמן החלומות הוא בלילה. לילה זכורדניאל פתר את חלום בלשאצר, אין כאן אִ 

 14 ְיָלהת              לָ מֹולֹו ֲח ע ִמּבֹור ֲאָריֹות ּפֹוֵתר ָש נֹו דנ' ה, יז

ֶל0  י ַהֶּמ֝ ֩ ֹסְפֵר֨ ֶדׁש ָהִראׁ֗שֹוןַוִּיָּקְראּו ה ָעָׂש֣ר ַּבֹח֣ ֒  ִּבְׁשלֹוָׁש֨ ָכל ָּכֵת֣בַוּיִ יֹו֘ם ּבֹו -ְּכֽ
ן ִצָּו֣ה-ֲאֶׁשר ֶּמֶל0 ְוֶֽאל-ֶא֣ל ֲאַחְׁשַּדְרְּפֵנֽי ָהָמ֡ ה -ַהַּפ֞חֹות ֲאֶׁש֣ר׀ ַעל-ַה֠ ְמִדיָנ֣ה ּוְמִדיָנ֗
ם ַהֶּמֶ֤ל0 -ְוֶאל ּה ְוַע֥ם ָוָע֖ם ִּכְלׁשֹו֑נֹו ְּבֵׁש֨ ם ְמִדיָנ֤ה ּוְמִדיָנה֙ ִּכְכָתָב֔ ָׂשֵ֤רי ַעם֙ ָוָע֔

בֲאַחְׁשֵוֹרׁש֙  ַעת ִנְכָּת֔ ם ְּבַטַּב֥ ֶל0׃  ְוֶנְחָּת֖  ראה: לילה, אבלשזה קרה בלעיל אין אזכור ַהֶּמֽ

 ֙ ַחְדָּת ֑ ֶגד ּוָפֽ ים ְלI֖ ִמֶּנ יI ְּתֻלִא֥ ין ְּבַחֶּיֽיI ַלְ֣יָלה ְוָהיּ֣ו ַחֶּי֔ א ַתֲאִמ֖ ֹ֥ ם ְול  :ְויbָמ֔
, רנליותמ גזעלי אשר ישעיה(ר'  איגרות המןמשלוח , על א ותפתיחת, (וילנא) הבאסתר רב נדרשש

 )., עמ' טושלים, תשט"ו אאוצרות ירו

 אס' ג, יב
 
 
 

 סו כחדב' 

 15 ְיָלהּלָ ּבַ              ָגִגי ְוָכַתב ְסָפִרים ]ר ֲא [ִׂשְנָאה ָנַט 
 
 
 
 
 

ה ְׁשַנ֣ת ַהֶּמֶ֑ל0ַה֔הּוא  ַּבַּלְ֣יָלה יא ֶאת ָנֲדָד֖ אֶמר ְלָהִב֞ ֹ֗ ֵסֶ֤פר ַהִּזְכֹרנֹות֙ ִּדְבֵר֣י -ַוּי
ים ִלפְ  ים ַוִּיְה֥יּו ִנְקָרִא֖ ֶל0׃ַהָּיִמ֔  ֵנ֥י ַהֶּמֽ

 16 ְיָלהּלָ ּבַ           0לֶ מֶ ָעָליו ְּבֶנֶדד ְׁשַנת  0ָח עֹוַרְרָּת ִנצְ  אס' ו, א

ין ּפּוָר֣ה ׀ ָּדַרְ֣כִּתי ַעִּמים֙ ֵאֽ י ּוֵמֽ י -ְלַבִּד֗ ם ַּבֲחָמִת֑ י ְוֶאְרְמֵס֖ י ְוֶאְדְרֵכ֣ם ְּבַאִּפ֔ יׁש ִאִּת֔ ִא֣
י ְוָכל-ְוֵי֤ז ִנְצָחם֙ ַעל י ֶאגְ -ְּבָגַד֔ ְלִּתי׃ַמְלּבּוַׁש֖  ָאֽ

יר  א ּדּוָמ֑ה ֵאַלי֙ ֹקֵר֣א ִמֵּׂשִע֔ ְיָלה-ֹׁשֵמר֙ ַמהַמָּׂש֖ ר ַמה ִּמַּל֔ יל׃-ֹׁשֵמ֖  ִּמֵּלֽ

 יש' סג, ג
 

 יש' כא, יא

ְיָלהּלָ מִ                         ׁשֹוֵמר ַמהּכְ ּפּוָרה ִתְדר0ֹ  17 

יׁש ִמְלָח֖מֹות ָיִע֣יר ִקְנָא֑ה ָיִר֙יַע֙ ַאף א ְּכִא֥ ר׃ -ַעל יחַ ַיְצִר֔ -ה' ַּכִּגּ֣בֹור ֵיֵצ֔ יו ִיְתַּגָּבֽ  ֹאְיָב֖
 

ֶקר ְוַגם ָאַמ֣ר ה ֹב֖ ר ָאָת֥ בּו -ִאםָלְ֑יָלה -ֹׁשֵמ֔ יּוִּתְבָע֥יּון ְּבָע֖יּו ֻׁש֥  ׃ֵאָתֽ
 יש' מב, יג

 יש' כא, יב
ְיָלהלָ                ָאָתא בֶֹקר ְוַגם  םנָ ָצַרח ַּכּׁשֹוֵמר וְ  18 

ע ַלה'-ְוָהָי֣ה יֹום ד ֛הּוא ִיָּוַד֥ ְהֶיה-ְוָהָי֥ה ְלֵעֽת ָלְ֑יָלה-לֹאיֹ֣ום וְ -לֹא ֶאָח֗ 19 ְיָלהלָ                 ָקֵרב יֹום ֲאֶׁשר הּוא לֹא יֹום ְולֹא זכ' יד, ז ֽאֹור׃-ֶעֶ֖רב ִיֽ

ֶמׁש׃ ָלְ֑יָלה ְלI֥ -ְלI֣ יֹ֭ום ַאף ִכי֗נֹוָת ָמ֥אֹור ָוָׁשֽ ה ֲה֝ ְיָלהלָ                      0לָ  םגַ וְ ֹום י 0ִּכי לְ  ַ? יִד ָרם הֹו תה' עד, טז ַאָּת֥ 20

ים ָּכלחֹוֹמַתִ֣י0 -ַעל ְמִר֔ ם ִהְפַקְ֙דִּתי֙ ֹׁשֽ ִ֗ א ֶיֱחׁ֑שּו  ַהַּלְ֛יָלה-ַהּ֧יֹום ְוָכל-ְירּוָׁשַל ֹ֣ יד ל ָּתִמ֖
ם׃-ה' ַאל-ַהַּמְזִּכִרים֙ ֶאת י ָלֶכֽ  ֳּדִמ֖

 יש' סב, ו
 

 21 ְיָלהּלָ ַה         ָּכל ַהּיֹום ְוָכל  0ָר ׁשֹוְמִרים ַהְפֵקד ְלִעי
 

ֹ -ַּגם ּךָ -אֹחֶׁש0֮ ל ֶּמ֥ ֭  ַיְחִׁש֪י0 ִמ֫ הַלְיָלה ְו ֲחֵׁשיָכ֗ ה׃ ַּכּ֣יֹום ָיִא֑יר ַּכ֝ 22 יָלהלָ                           ַכתֵׁש ֲח ָּתִאיר ְּכאֹור יֹום  יב תה' קלט,  ָּכאֹוָרֽ


