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 קריאת קודש
מרבותינו זצוק"ל 

אל תלמידי הישיבות הקדושות בארץ ישראל לימי בין הזמנים

]בחודש תמוז שנת תשל"ב פרסמו גדולי הדור זצוק"ל קריאה קדושה 

לבני הישיבות שיחיו, וראינו תועלת להעתיקו כאן.[

"אנו פונים בזה בבקשה גדולה לכל בני הישיבות בארצנו 
הקדושה תובב"א,

תורה"ק  לימוד  ומצב  הזמנים,  בין  ימי  ומתקרבים  הואיל 
בימים אלו מתרופף עד למאד בעוה"ר, ומגיעים הדברים 
כתיקונם  בימים  גם  אשר  השם,  חילול  כדי  עד  לפעמים 
שעומדים  אנו  בזמנינו  ובפרט  בזה,  גדול  לחיזוק  זקוקים 
בתקופה סוערת אשר רוחות רעות וקטב מרירי 

שולט, ה' ירחם.
לכן אנו פונים בבקשה גדולה מכל בני הישיבות הי"ו, שכל 
אלו  בימים  הקדושה  התורה  בלימוד  יתחזק  ואחד  אחד 
במיוחד, ולקבוע לפחות ארבע שעות ביום ללימוד התורה 

הקדושה.

ובזכות זה יעזרנו השי"ת על דבר כבוד שמו ונזכה בביאת 
גואל צדק בב"א.

הכו"ח יום ב' לסדר אלה הדברים כ"ח לחודש תמוז תשל"ב 
לפ"ק"

 אלעזר מנחם מן שך       חיים שמואלביץ       יעקב ישראל קניבסקי
משה חברוני       שלמה זלמן אויערבאך



מפתחות למדור הלכה

אב( י'  שני  טעמי מצות שמיטת קרקעות............................................... )יום 

אב( י"א  שלישי  .................... )יום  שמיטת קרקעות נוהגת רק בארץ ישראל

אב( י"ב  רביעי  מאימתי החלו למנות שמיטה, ושמיטה בזה"ז.............. )יום 

אב( י"ג  חמישי  ...................................................... )יום  מצוות שנת השמיטה

אב( י"ד  דינים הנוהגים ערב שנת השמיטה )תוספת שביעית( ........ )יום ששי 

שב"ק ואתחנן

אב( ט"ז  ראשון  המלאכות האסורות מדאורייתא.................................... )יום 

אב( י"ז  שני  המלאכות האסורות מדרבנן................................................ )יום 

אב( י"ח  שלישי  הפעולות המותרות לעשותן בשמיטה.......................... )יום 

אב( י"ט  רביעי  טיפול בעציצים בשנת השמיטה.................................... )יום 

אב( כ'  חמישי  אילו יבולים קדושים בקדושת שביעית?........................ )יום 

אב( כ"א  איסור ספיחים................................................................... )יום ששי 

שב"ק עקב

אב( כ"ג  ראשון  דיני הספיחין.................................................................... )יום 

אב( כ"ד  שני  הפקרת פירות שביעית....................................................... )יום 

אב( כ"ה  שלישי  איסור הפסד פירות שביעית......................................... )יום 

אב(  כ"ו  רביעי  ................................................................. )יום  איסור השחתה

אב( כ"ז  חמישי  .................................................................. )יום  שימושי מצוה

אב( כ"ח  שאריות גידולי שביעת, פח שמיטה................................ )יום ששי 

שב"ק ראה

אב( ל'  ראשון  .......................................... )יום  הוצאת גידולי שביעית לחו"ל



נבואה שעריך
ברוך הוא אלקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם 

נטע בתוכנו.

להשען  לנו  ואין  ומלחיצות,  מטרידות  תהפוכות  חווים  אנו  האחרונות  בתקופות 
עוז,  ויתר  שאת  ביתר  ותפילה  בתורה  להרבות  רק  ועלינו  שבשמים,  אבינו  על  אלא 
עד שירחמו עלינו מן השמים, ואנו מייחלים ומבקשים, השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו 

מלכנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, כי קל מלך רחום וחנון אתה.

בשביל  אלא  ירושלים  חרבה  לא  המנונא  רב  אמר  ב'(  )קי"ט  שבת  במסכת  איתא 
וגו', מה טעם שפוך  שביטלו בה תינוקות של בית רבן שנאמר שפוך על עולל בחוץ 
משום דעולל בחוץ. וכתב רבנו המהרש"א, דכל העוונות שהובאו שם בגמרא שגרמו 
לחורבן בית המקדש קיימים עדיין גם בדורות שלנו רח"ל, "ביטול תינוקות של בית רבן 
הוא מצוי בכל קהילה, גם הבחורים מבטלים רוב הימים בבין הזמנים והולכים ברחובות 

בביטולים וטיולים" עכ"ל הקדוש, והדברים מבהילים.

וכבר הורונו רבותינו גדולי ומנהיגי הדור שליט"א להתחזק בתקופה קשה זו ולהרבות 
ביגיעת התורה, ובתפילה בכוונה, ולעשות נחת רוח להשי"ת, ויסר מעלינו אויב מבית 

ומחוץ, וכבר אמרו חז"ל תורה מגנא ומצלא, ואין לנו שיור רק התורה הזאת.

בשנים הקודמות זכינו להוציא חוברות "ארחות ישרים" לימי בין הזמנים במתכונת 
הנוכחית, והקב"ה נתן את חן החוברות בעיני התלמידי חכמים החשובים, המבוגרים עם 
הצעירים, ובסייעתא דשמיא קיבלנו אלפי תגובות נרגשות, מעוצם התועלת שמצאו בה 
הצורבים שליט"א. וכמעשינו בקודמים כן מעשינו עתה, לא שינינו ממתכונת הקובץ 
כמעט כלום, ובעזהי"ת בזכות דברי התורה שליקטנו, ההלכות, ודברי המוסר, הקושיות 
המקדש  בית  ובבנין  גוא"צ  בביאת  השלמה  לגאולה  נזכה  המתוקה,  התורה  וחידודי 

בקרוב במהרה בימנו, ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים אכי"ר.

קובץ זה שאנו מגישים לפניכם, אינו מתיימר להוות תחליף ללימוד תורה, ולקביעת 
עתים לתורה, מטרתו להוסיף תבלין וטעם, בימי בין הזמנים, לאוהבי התורה והמוסר, 
ולתת מענה לנופשים, אשר אינם נמצאים בסביבתם הטבעית, בין כתלי בית המדרש, 

ורחוקים מארון הספרים האהוב.

בעזהי"ת שלהי זמן קיץ ימי בין המצרים שנת תשפ"א
יום  א' אלול הבעל"ט, דבר  ועד  בין הזמנים מי"א באב  ימי  את הקובץ חילקנו לפי 
הלכתיים  נושאים  בקצרה  ליקטנו  ההלכה  במדור  מדורים,  שלשה  יום  לכל  ביומו, 
אחר,  פרט  יום  בכל  ובאה,  הממשמשת  השביעית  השנה  לקראת  שביעית  בהלכות 

טעימה קטנה מים ההלכה, והחפץ להרחיב ידיעותיו יעיין בספרי ההלכה. 

במדור המוסר הבאנו מחוברות "ארחות המוסר" שיצא לאור על ידינו בס"ד, ומאחר 
טבעי  באופן  הלימוד  וסדרי  בפגרא,  נמצאים  ותלמידיהם  הישיבות  הזמנים  בין  ובימי 
נחלשים מעט, ראינו לנכון לרענן בלבם את גודל החיוב בלימוד התורה, ובחרנו לימי בין 

הזמנים את השער על לימוד התורה, מתוך הספר הקדוש "ארחות צדיקים".

במדור החידוד ועיון קיבצנו קושיות מגדולי האחרונים, קושיות עצומות המצריכות 
עיון  מצריכות  קושיות שאינם  לבחור  ליישבם, השתדלנו  כדי  חברים  ודיבוק  רב  עיון 
ליישב  מתיימרים  שאיננו  כמובן  דעת.  וצלילות  במחשבה  התעמקות  רק  בספרים, 
לריתחא  להביא  היא  מטרתינו  אך  בסוגיות,  הראוי  עיון  בלא  האחרונים  קושיות  את 
וכמאמר חז"ל  ובטיולם בחיק הטבע,  נופשם,  יחד במקומות  דאורייתא, בשבת אחים 
יוכלו לקיים  בירושלמי ברכות, כל פטפוטיא בישין, ופטפוטיא דאורייתא טבין, למען 

בהידור את מצוות ובלכתך בדרך.

כדי להשלים את הקובץ, ציינו בכל יום את זמני היום האקטואליים, שיהיה נגיש ומצוי 
יוכלו יראי ה'  תחת ידינו, כמו"כ הדפסנו תפילות מנחה ומעריב, וברכת המזון, למען 
להתפלל מתוך הסידור בכוונה, ואנו תקוה כי עבודתנו תתקבל בשמחה ואהדה בקרב 

הציבור, ואם יהיו הדברים לתועלת וחיזוק לרבות כבוד שמים, והיה זה שכרינו לעד.

ברכת ה' שלוחה בזאת לידידנו העומד תדיר לימין "ארחות יושר" במסירות אין קץ 
ה"ה הגאון המופלג רבי אברהם ישעי' קניבסקי שליט"א בן למרן רבינו שליט"א, על 
יגיעתו והשקעתו הרבה בעריכת קובץ זה למען יצא דבר מתוקן מתחת ידינו על הצד 

הטוב ביותר, יתברך מפי עליון וימלא ה' כל משאלות לבו לטובה.

שליט"א,  ישראלי  מנחם  ר'  הרה"ג  בתורה  מופלג  יקר  לאברך  להודות  המקום  כאן 
להשלים  משלו  נופך  הוסיף  אף  כאן  שהבאנו  הקושיות  את  בתבונה  וליקט  שאסף 

המלאכה, יתברך ממקור הברכות להצלחה ברוחניות ובגשמיות.

 בברכת וקווי ה' יחליפו כח, והצלחה בכל אשר תפנו, לטובה וברכה
"ארחות יושר" 
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מדור חדוד ועיון הינו נושא פרסים
התשובות ייבדקו ע"י צוות תלמידי חכמים

ובין כל העונים כהלכה תתקיים הגרלה בנוכחות צוות הנהלת הארגון

ואלו הן הוראות להשתתפות בהגרלה:

יש לענות )לפחות( על 0	קושיות,. 	

את התשובות יש לשלוח לא יאוחר מיום ד' י' אלול תשפ"א,. 	

יש לציין בכתב ברור, שם השולח, כתובת, ומס' טלפון,. 	

יש לציין בתחילת התשובה את מספר הקושיה עליה באה התשובה,. 	

 את התשובות יש לשלוח לפקס מס' 9		0-			-077 או לת"ד מס' 96	. 	
oy072020@gmail.com -סניף רבי עקיבא בני ברק, או לכתובת אימייל

תשובות שיגיעו בכתב או שם לא ברור, או לאחר התאריך הנ"ל, לא ישתתפו . 6
בהגרלה.

בהצלחה

הפרסים שיחולקו בין הזוכים בהגרלה

הודעה תשלח לזוכים

מבנה הקובץ
הקובץ הנוכחי כקודמיו, מחולק לפי ימי בין הזמנים מיום שני י' מנחם אב, עד יום שני א' 
אלול. בכל יום סידרנו שלשה מדורים, מדור מוסר, מדור הלכה, ומדור לעיון וחידוד בתורה.

הבאנו בכל יום קטע 
לימוד מוסר בעניני 

לימוד התורה, מתוך 
חוברות ארחות המוסר 
שיצאו לאור על ידינו, 

ע"פ הספר "ארחות 
צדיקים".

קיבצנו בכל יום כמה 
קושיות עצומות 

ומאתגרות מגדולי 
האחרונים, במגוון רחב 
של נושאים, מכל חלקי 
התורה, בכדי להעשיר 
את הידע, ולחדד את 

המח התורני.

בחרנו השנה להקיף 
בקצרה - כמה שניתן 
- נושאים הקשורים 

להלכות שביעית, בחרנו 
בהלכות המצויים 

יותר, ועמדנו בכל יום 
על פרט אחד, להגדיל 

תורה ולהאדירה. הגאון 
רבי בערל ספטימוס 
שליט"א רב קהילת 

האברכים במושב תפרח 
עבר על ההלכות ונתן 

את הסכמתו לפרסמם, 
ותשו"ח לו על המאור 

פנים שנהג בנו. 

 זמני היום שהבאנו הם ע"פ הלוחות הקיימים
נא לא לסמוך עליהם לחומרא

 פרס רביעי
)0	 זוכים(

₪ 100

 פרס שלישי
)0	 זוכים(

₪ 250

 פרס שני
)	 זוכים(

₪ 500

 פרס
ראשון

₪ 1000



צדיקים צדיקיםשער התורהארחות  שער התורהארחות 

מוסרמוסר

יום ב' י' מנחם אב 

ַער ַהּתֹוָרה  ׁשַ

ּתֹוָרה,  ֶתר  2ּכֶ ָרֵאל:  ִיׂשְ רּו  ִנְכּתְ ָתִרים  ּכְ ה  לֹשָׁ ׁשְ 1ּבִ ַהּתֹוָרה. 
ה ָזָכה ּבֹו  ֻהּנָ ֶתר ּכְ ֶתר ַמְלכּות )אבות פ”ד מי”ג(. ּכֶ ה 4ְוּכֶ ֻהּנָ ֶתר ּכְ 3ּכֶ

ת עֹוָלם”  ֻהּנַ ִרית ּכְ ֱאַמר: ”ְוָהְיָתה לֹו ּוְלַזְרעֹו ַאֲחָריו 5ּבְ ּנֶ ַאֲהרֹן, ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ לֹום, ׁשֶ ָ ִוד ָעָליו ַהּשׁ ֶתר ַמְלכּות ָזָכה ּבֹו 6ּדָ )במדבר כה, יג(, ּכֶ

ֶתר  י” )תהלים פט, לז(, ּכֶ ֶמׁש ֶנְגּדִ ֶ אֹו ַכּשׁ ”ַזְרעֹו ְלעֹוָלם 7ִיְהֶיה, 8ְוִכּסְ

ישראל  לעם  ניתנו  טובות  מעלות  שלוש  ישראל.  נכתרו  כתרים  בשלשה   .1
אלו  בו אחת ממעלות  ומי שיש  אבות(.  ומגן  )רמב”ם  התורה  נתינת  בתחילת 
חייבה התורה לנהוג בו כבוד )מגן אבות ורע”ב(. 2. כתר תורה. אשר נכללו בו כל 
הדעות והמעשים ליישר את האדם ולהביאו לשלימות הנכונה )אברבנאל(. וזוכה 
לזה ע”י שיהיה עמל בדברי תורה )אבות דר”נ ר”פ מ”א(. והלומד תורה חייבים 
לנהוג בו כבוד, שנאמר )ויקרא יט, לב( ‘והדרת פני זקן’, ו’זקן’ זהו שקנה חכמה 
)קידושין לב:(, ]‘זקן’ הוא נוטריקון של ‘זה שקנה חכמה’ )רש”י(. ואונקלוס תרגם 
בתחילת פסוק זה, ‘מפני שיבה תקום’ מן קדם דסבר באורייתא תקום[. 3. כתר 
כהונה. זכות עבודה בבית המקדש )מגן אבות(. וחייבה תורה לנהוג בכהנים כבוד, 
שנאמר )ויקרא כא, ח( ‘וקדשתו... קדש יהיה לך’, ודרשו )גיטין נט:( שצריך לכבד 
את הכהנים שיהיו ראשונים לכל דבר. 4. וכתר מלכות. וחייבה תורה לנהוג במלך 
כבוד, שנאמר )דברים יז, טו( ‘שום תשים עליך מלך’, ודרשו מפסוק זה )סנהדרין 
זה שמלך שמחל על  )לב:( למדו מפסוק  ובקידושין  יט:( שתהא אימתו עליך. 
כבודו אין כבודו מחול. 5. ברית כהונת עולם. הבטחה שיהיו הוא וזרעו בקדושת 
כהונה לעולם. 6. דוד ע”ה. וזרעו אחריו, ואדם שאינו מזרע דוד אינו יכול לזכות 
 במלוכה, אף אם הוא הגון וראוי למלוכה )רש”י(. 7. יהיה. בממשלת המלוכה.
8. וכסאו כשמש נגדי. ומלכותו - כמו השמש שהוא קיים לעולם - לפני תעמוד. 

יום ב' י' מנחם אב 

ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלָכל  10ּומּוָכן  ְועֹוֵמד  ח  9ֻמּנָ הּוא  ֲהֵרי  ּתֹוָרה 

ת ַיֲעקֹב” )דברים לג, ד(  ה 12ְקִהּלַ ה, 11מֹוָרׁשָ ה ָלנּו ֹמשֶׁ ”ּתֹוָרה ִצּוָ

ָתִרים  ּכְ אֹוָתן  ּתֹאַמר, 13ׁשֶ א  ּמָ ׁשֶ ְוִיּטֹל.  ָיבֹוא  ְרֶצה,  ּיִ ׁשֶ ל ִמי  ּכָ  -

י 15ְמָלִכים ִיְמלֹכּו,  ֶתר ּתֹוָרה, ֲהֵרי הּוא אֹוֵמר: ”14ּבִ דֹוִלים ִמּכֶ ּגְ

ִרים ָיׂשֹרּו” )משלי ח, טו-טז(; 18ָהא  י ׂשָ 16ְורְֹזִנים ְיחְֹקקּו ֶצֶדק. 17ּבִ

ֶתר ַמְלכּות )יומא  ּוִמּכֶ ה  ֻהּנָ ּכְ ֶתר  דֹול ִמּכֶ ּגָ ֶתר ּתֹוָרה  ּכֶ ׁשֶ  , ָלַמְדּתָ

ְלִמיד-ָחָכם  ּתַ ַמְמֵזר  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ְוָאְמרּו  ב(.  עב, 

ִניִנים”  ֱאַמר: ”19ְיָקָרה ִהיא ִמּפְ ּנֶ דֹול ַעם-ָהָאֶרץ, ׁשֶ קֹוֵדם ְלֹכֵהן ּגָ

ְכָנס ִלְפַני ְוִלְפִנים )הוריות יג, א(. דֹול ַהּנִ )משלי ג, טו(, ִמּכֵֹהן ּגָ

9. מונח ועומד. דאף שזכו בו הרבה, מ”מ אינו ירושה לבניהם, אלא צריך כל 
אחד זכיה לעצמו, ועדיין מוכן לכל הרוצה לזכות )הגר”א, אבות ב, יב(. 10. ומוכן 
 לכל ישראל. כל אדם מישראל יכול לזכות לכתר תורה אם ימסור עצמו עליה.
11. מורשה. ירושה ונחלה עולמית היא לקהלת יעקב. 12. קהלת יעקב. לכל אלו 
שנקהלים ונאספים אל בית יעקב, והיינו לנו ולזרעינו ולכל גרי הצדק )רמב”ן(. 
13. שאותן כתרים. כתר כהונה וכתר מלכות. 14. בי. בחכמת התורה. 15. מלכים 
ימלכו. התורה אומרת שהיא הממליכה מלכים, דהיינו שהמלכות מתקיימת ע”י 
חכמת התורה המלמדת למלך דינים ומשפטים ישרים. 16. ורוזנים וגו’. והשופטים 
יקבעו חוקי יושר וצדק. 17. בי שרים ישורו. באמצעותי )התורה( השרים ישלטו. 
)יו”ד, רמ”ו( כתב, שאי אפשר  18. הא למדת שכתר תורה גדול וכו’. ובפרישה 
19. יקרה היא  להם.  השייכים  דינים  כשיודעים  אם  כי  גדול  וכהן  מלך  להיות 
מפנינים. חכמת התורה חשובה ומכובדת היא אפילו מ”פנינים”, ויש לדרוש זאת: 

מכהן גדול הנכנס לשמש לפני ולפנים.

ביאורים

ביאורים
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חידוד ועיוןהלכה

יום ב' י' מנחם אב 

טעמי מצות שמיטת קרקעות

כמה טעמים נאמרו למצות השמיטה:

במסכת סנהדרין )לט.( אמרו: “אמר הקדוש ברוך הוא לישראל: ‘זרעו א. 

העולם  בורא  היא’”.  שלי  שהארץ  שתדעו  כדי  שבע,  והשמיטו  שש 

מצווה על יושבי ארץ ישראל להשבית את האדמה ממלאכה ולהפקיר 

את פירותיה, כדי לחזק בליבנו את הידיעה כי “לה’ הארץ ומלואה”, 

הוא בורא את העולם והכל שלו. 

בנו  מתחזקת  מפירותינו,  לאכול  לזרים  מתירים  אנו  שבה  זו,  בשנה 

ההכרה כי העולם נברא על ידי בורא שממשיך להנהיג אותו. ברצונו 

הוא מתיר לעבוד וברצונו הוא מחייב לשמוט את השדות. כך כותב 

)מצוה פ”ד( על מצות השמיטה: “משורשי המצוה,  ‘החינוך’  בעל ספר 

העולם.  חידוש  ענין  במחשבתנו  חזק  ציור  ולצייר  בלבנו  לקבוע 

ולכן ציווה ברוך הוא להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה זו, מלבד 

השביתה בה, כדי שיזכור האדם כי הארץ שמוציאה אליו הפירות בכל 

ועל  עליה  אדון  יש  כי  אותם,  תוציא  וסגולתה  בכוחה  לא  ושנה,  שנה 

אדוניה. וכשהוא חפץ הוא מצוה להפקירם”.

)ויקרא כ”ה( כותב: “טעם מצות שמיטה היא להשריש את ב.  יקר’  ה’כלי 

בבואם  פן  הקב”ה  חשש  כי  בה’.  והבטחון  האמונה  במידת  ישראל 

אל הארץ יתעסקו בעבודת האדמה על המנהג הטבעי, וכאשר כביר 

כוחם  כי  ויחשבו  ממנו,  ביטחונם  ויסור  ה’  את  ישכחו  ידם,  מצאה 

ועוצם ידם עשה להם את החיל הזה...”

בדבר, ג.  נמצא  תועלת  יש  “ועוד  פ”ד(:  )מצוה  ‘החינוך’  בספר  כתב  עוד 

אל  תקווה  מבלי  כנותן  נדיב  אין  כי  הוותרנות,  מידת  בזה  לקנות 

הגמול”.  

יום ב' י' מנחם אב 

1. לפני עור באינו מחויב בזה
שיטת בעל שו"ת אמונת שמואל )סי' י"ד( ]עי' ב"ח ופר"ח )יו"ד סי' ס"ב([, שאין 

עוברים על 'לפני עור' בדבר שהנותן עצמו אינו מצווה בעבירה זו. 

)י, ב(, דכהן האומר לישראל קדש לי גרושה,  וצ"ע, א. מדברי התוס' בב"מ 

עובר הישראל המקדש משום לפני עור. אף שהישראל מותר לישא גרושה.

)יג, א ד"ה אין(, שעובד כוכבים העוסק בתורה  ב. ממה שכתבו תוס' בחגיגה 

חייב מיתה והמלמדו עובר א'לפני עור'.

2. מקדש ישראל והזמנים
ישראל  'מקדש  אומרים  הברכה,  בחתימות  המועדים  ובקידוש  בתפילות 

והזמנים'.

וצ"ע, מדוע אומרים בלשון שכולל את כל המועדים ואין אומרים 'מקדש 

וכן  עצמו,  בפני  חג  כל  מזכירים  ויבוא  שביעלה  וכמו  פלוני',  וחג  ישראל 

בראש השנה ויום הכפורים מזכירים בחתימה את שם היום.

3. הבדלה במוצאי יו"ט
דעת הריטב"א )ביצה ד' ב' ד"ה רב( והר"ש משאנץ )אגרות הרמ"ה סי' עח(, שחיוב 

הבדלה במוצאי שבת ואף במוצאי יום טוב הוא מן התורה.

וצ"ע, אם כן מדוע אין מבדילים במוצאי יום טוב שחל להיות בערב שבת, 

וכיצד ביטלו מצות עשה מן התורה.
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יום ג' י"א מנחם אב 

ְלמּוד  ֶנֶגד 21ּתַ קּוָלה ּכְ ִהיא ׁשְ ְצוֹות ׁשֶ ָכל ַהּמִ ֵאין ְלָך ִמְצָוה 20ּבְ
23ְלִפי  ְצוֹות,  ַהּמִ ל  22ּכָ ֶנֶגד  ּכְ קּוָלה  ׁשְ ּתֹוָרה  ְלמּוד  ּתַ ַרק  ּתֹוָרה, 

ְלמּוד  ָאְמרּו ”ּתַ ֶ ה )ב”ק יז, א(. ּוַמה ּשׁ ְלמּוד ֵמִביא ִליֵדי ַמֲעׂשֶ ַהּתַ ׁשֶ

ם” )פאה פ”א מ”א( ֶזה ַהּלֹוֵמד ַעל-ְמָנת 25ִלְלֹמד  ּלָ ֶנֶגד ּכֻ ּתֹוָרה 24ּכְ

29ְקִביעּותֹו  ֵני  ּוִמּפְ ם,  28ּוְלַקּיֵ 27ְוַלֲעׂשֹות  ֹמר  26ִלׁשְ ד,  ּוְלַלּמֵ

ֵאינֹו לֹוֵמד  ָעה ׁשֶ ְצוֹות, ּוְבׁשָ ל ַהּמִ ם ּכָ ּתֹוָרה 30ֵאינֹו ָיכֹול ְלַקּיֵ ּבַ

ומצוה בפני עצמה מכל תרי”ג מצוות אין  20. בכל המצוות. היינו שכל מצוה 
 לך מצוה ששקולה כנגד תודה. 21. תלמוד תורה. ואפילו תיבה אחת של תורה.
23. לפי שהתלמוד מביא לידי מעשה.  יחד.  22. כל המצוות. כל תרי”ג מצוות 
דוחים  דהיינו שאין  ג’(.  פ”ג  הל’ ת”ת  )רמב”ם,  לפיכך התלמוד קודם למעשה 
הרמב”ם  שם  )כמש”כ  אחרים  ע”י  לעשותה  שאפשר  מצוה  מפני  התלמוד  את 
כולם.  כנגד   .24 רמ”ו(.  יור”ד  והפרישה  הב”ח  וכ”כ  בכס”מ,  עיי”ש  ד’  בהלכה 
)ז:( בארו כוונת המשנה )שם פ”א א( באומרה “ותלמוד תורה  בירושלמי פאה 
כנגד כולם” “אפילו כל מצוותיה של תורה אינן שוות ל)לימוד( דבר אחד מן 
התורה”. ודרשו את הכתוב )משלי ג, טו( “וכל חפציך לא ישוו בה”. ‘חפציך’ – 
“אלו מצוות ומעשים טובים”. כלומר, שאפילו כל מצוותיה של תורה אינן שוות 
לתלמוד תורה, כי תלמוד תורה אפילו בשיעור הקטן ביותר שקול ועדיף מכל 
מצוות התורה ודוחה אותן. וז”ל הגר”א על המשנה שם: “שכל תיבה ותיבה בפני 
ללמוד  וללמד.  ללמוד   .25 כולם”.  נגד  שקולה  והיא  גדולה  מצוה  היא  עצמה 
בעצמו וללמד לאחרים. 26. לשמור. ממה שנצטוינו בלא תעשה. 27. ולעשות. 
מהתורה. הנלמדים  הדברים  כל  את  ולקיים.   .28 עשה.  במצות  שנצטוינו   מה 
29. קביעותו בתורה. קובע עתים ללימוד התורה. 30. אינו יכול לקיים כל המצוות. 
כי למצוות שאפשר להעשות על ידי אחרים, אסור לו להפסיק מתלמודו. ועוד, 
כי ע”י שעוסק בתורה ממילא לא מזדמנות לפניו מצוות מסוימות כגון גמילות 

יום ג' י"א מנחם אב 

ָחֵפץ  ׁשֶ ְעּתֹו  ּדַ ַמְרֶאה  ּוָבֶזה  ַלֲעׂשֹות,  ּיּוַכל  ֶ ּשׁ ַמה  ל  31ּכָ ה  עֹוׂשֶ

הּוא  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ם,  ּלָ ּכֻ ֶנֶגד  ּכְ ּתֹוָרה  ְלמּוד  ּתַ ְוָאז  ְצָוה,  ַהּמִ ת  ּיַ ֲעׂשִ ּבַ

ָמּה,  ִקּיְ ִאּלּו  ּכְ ָכר  ׂשָ לֹו  32ֵיׁש  ָאז  ָמּה  ְלַקּיְ ְוָחֵפץ  ְצָוה  ַהּמִ לֹוֵמד 

ה  ּיָ 35ֲעׂשִ ַכר  ּשְׂ ׁשֶ ְוִנְמָצא  34ְקִביָעתֹו,  ֵמֲחַמת  ב  ְתַעּכֵ ּנִ ׁשֶ יָון  33ּכֵ

ְוָהָיה  ַרּבֹות,  ָעִמים  ּפְ ֵטל  36ּבָ הֹוֵלְך  ׁשֶ ִמי  ֲאָבל  ָידֹו;  ּבְ ְוִלּמּוד 

ׁש ַלֲעׂשֹוָתּה, אֹו  ּטּול 37ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ֵעת ַהּבִ ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ִמְצָוה ּבְ

ָראּוי, ַעל ֶזה  ּה ּכָ ק ּבָ ה ׁשּום ִמְצָוה 38ֵאינֹו ְמַדְקּדֵ עֹוׂשֶ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ם. ּלָ ֶנֶגד ּכֻ ְלמּוד ּתֹוָרה ּכְ לֹא ֶנֱאַמר ּתַ

חסדים עם אחרים וכדומה. 31. כל מה. כל המצוות. 32. יש לו שכר כאילו קימה. 
והוא בגדר אנוס על קיום המצוה, וקימ”ל שאם נאנס ולא עשה המצוה יש לו 
שכר כאילו עשאה. ועוד, שדרשו חז”ל )מכילתא, הובא ברש”י שמות יב, כח( על 
הנאמר בתורה לאחר שישראל שמעו ממשה את מצות קרבן פסח “וילכו ויעשו”, 
וכי כבר עשו, והלא מראש-חדש נאמר להם )ואז עדיין לא הגיע זמן המצוה(? 
 אלא מכיון שקבלו עליהם לעשות, מעלה עליהם הכתוב כאילו עשו )‘עלי אורח’(.

וז”ל ה”ראשית חכמה” )בהקדמת ספרו אות  33. כיון שנתעכב מחמת קביעתו. 
כב(: “כי בעסקו בתורה בכוונתו זאת הרי הוא כאלו קיים כל התרי”ג מצוות 
כיון שהוא לומד ע”מ לעשות כל האפשר בידו לקיים, הקב”ה מעלה עליו כאלו 
קיימם כיון שאינו חסר מצדו, שהקב”ה יודע מחשבתו הטובה שבבוא המצוה לידו 
יקיימנה”, עכ”ל. ולפי”ז כל הלומד תורה כיון שמחשב קודם לימודו כל מה שיבא 
לידי אקיימנו הרי שברצונו לקיים כל התרי”ג ולכן שקול לימודו ככל התרי”ג. 
ולימוד  המצוות  עשיית  ולמוד.  35. עשיה  לתורה.  עתים  שקובע  קביעתו.   .34
התורה. 36. בטל. מלימוד התורה. 37. ואינו חושש לעשותה. אינו דואג אם יעשנה 

אם לאו. 38. אינו מדקדק בה כראוי. לעשותה כהלכתה בכל פרטיה ודקדוקיה.
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חידוד ועיוןהלכה

יום ג' י"א מנחם אב 

שמיטת קרקעות נוהגת רק בארץ ישראל

כתב האברבנאל )ויקרא פרק כ”ה פסוק ד’(: ארץ ישראל יש לה סגולה נפלאה, 

ארץ  בשום  כן  שאין  מה  נפלא,  באופן  בה  מתייחדת  העליונה  שההשגחה 

הראשון  שאדם  חז”ל  למדונו  הארץ,  מעלת  על  להורות  ובכדי  אחרת. 

המקדש.  בית  ממקום  וטהור,  קדוש  ממקום  אלא  יתברך  השם  בראו  לא 

מארצך  לך  ‘לך  ציווהו  אבינו,  באברהם  הוא  ברוך  הקדוש  בחר  כאשר  וכן 

יב, א(, לומר שכיון  )בראשית  ומבית אביך אל הארץ אשר אראך’  וממולדתך 

שהוא עבד אלוקים ודבק בו, צריך שיעתיק את מקומו אל מקום השלמות 

שהוא ארץ ישראל.

והעידה התורה על ארץ ישראל שהיא הארץ הנבחרת מכל הארצות שנאמר: 

‘ארץ אשר ה’ אלוקיך דורש אותה תמיד עיני ה’ אלוקיך בה מראשית השנה 

ועד אחרית שנה’ )דברים יא, יב(. וקדושת ארץ ישראל היא מלבד קדושת ַעם 

ישראל.

כמו  הארצות  משאר  הקב”ה  לפני  ונחמדת  נבחרת  ישראל  וארץ  הואיל 

ישראל  שעם  שכשם  הקב”ה,  רצה  העמים,  שאר  מכל  נבחר  ישראל  שַעם 

שובת ביום השביעי ומעיד בכך על חידוש העולם, כך גם הארץ הנבחרת 

‘שבת  התורה:  שאמרה  מה  והוא  השביעית.  בשנת  בשמיטה  כך  על  תעיד 

שבתון יהיה לארץ שבת לה’’ )ויקרא כה, ד(, לומר ששמיטת הארץ תהיה כמו 

השבת המקודשת לעם ישראל. וכאילו הארץ מעידה בשנת השמיטה מה 

שמעידים ַעם ישראל בשבתותיהם.

ובמסכת שבת )לג.( אמרו: בעוון ביטול מצות השמיטה, ישראל גולים מארצם 

ובאים אחרים ויושבים במקומם. וכתב רש”י )ויקרא כה, יח(: ושבעים שנה של 

גלות בבל היו, כנגד שבעים שמיטות שבטלו. ובזכות קיום מצות השמיטה, 

ישראל יושבים לבטח על אדמתם, שנאמר בפרשת השמיטה )ויקרא כה, יח(: 

‘ועשיתם את ֻחּק ֹתי ואת משפטי תשמרו ועשיתם א ֹ ָתם וישבתם על הארץ 

לבטח’.  

יום ג' י"א מנחם אב 

4. חמץ לפני הבדלה
הנה לגבי יום הכפורים כתב המגן אברהם )סי' תרכ"ד סק"א( בפשיטות שלפני 

ההבדלה מותרת הרחיצה ושאר העינויים, דשייכות העינויים הוא למצוות 

היום ולא לקדושת היום.

וצ"ע, מ"ש דלגבי חמץ במוצאי פסח )סי' תצ"א( המג"א עצמו מסתפק )סק"א( 

אם יכול אדם לאכול חמץ כל עוד שלא הבדיל.

5. מחזי עליו כמשאוי
כתב הרשב"ם )פסחים ק"ב, ב ד"ה רב(, שבהבדלה ביום טוב שחל להיות אחר 

יהפוך הסדר מחזי  ואחר כך מבדילים, מפני שאם  השבת, קודם מקדשים 

שהשבת עליו כמשוי וממהר להוציאה. 

וצ"ע, לפי זה מדוע בתפילת ערבית זו, מזכירים קודם הבדלה, 'ותודיענו', 

ואחר כך את היום טוב, 'ותתן לנו' וכו'.

6. טומאת כהן לאביו
טומאת  בהיתר  שנאמר  הטעם  מבואר  אמור  פרשת  ריש  כהנים  בתורת   

כהנים קודם 'לאמו' ואח"כ 'לאביו' ולא איפכא ]משא"כ בכהן גדול[. משום 

שיש חידוש יותר שמותר ליטמא אף לאביו, משום שאינו ידוע שהוא אביו 

אלא מחמת חזקה ורוב. 

וצ"ע, דממ"נ אם אביו הוא, שפיר נטמא לו. ואם אינו אביו, שוב אינו כהן, 

והרי זר או ממזר מותר להיטמאות למת.
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צדיקים צדיקיםשער התורהארחות  שער התורהארחות 

מוסרמוסר

יום ד' י"ב מנחם אב 

ָלּה  ָראּוי  41ּכָ ָמּה  40ּוְלַקּיְ זֹו  39ִמְצָוה  ַלֲעׂשֹות  ִלּבֹו  אֹו  ׂשָ ּנְ ׁשֶ ִמי 
ְעּתֹו 43ִלְדָבִרים  יַח ּדַ ל ּתֹוָרה, 42לֹא ַיּסִ ִכְתָרּה ׁשֶ ר ּבְ ְוִלְהיֹות ֻמְכּתָ

ר ְוָכבֹוד  ְקֶנה ּתֹוָרה 45ִעם עֹשֶׁ ּיִ ים ֶאל ִלּבֹו ׁשֶ ֵטִלים, 44ְולֹא ָיׂשִ ּבְ

ַלח ּתֹאַכל,  ּמֶ ת 47ּבַ ל ּתֹוָרה: ּפַ ּה ׁשֶ ְרּכָ ְך ִהיא ּדַ א 46ּכָ ֶאָחד, ֶאּלָ ּכְ

ַצַער  י  50ְוַחּיֵ ן,  יׁשַ ּתִ ָהָאֶרץ  49ְוַעל  ה,  ּתֶ ׁשְ ּתִ ׂשּוָרה  ּמְ 48ּבַ ּוַמִים 

39. מצוה זו. של תלמוד תורה. 40. ולקיימה כראוי לה ולהיות מוכתר בכתרה של 
תורה. הם מדברי הרמב”ם )הלכות ת”ת ג, ג(. ומבואר דכתר תורה אינו בלימוד 
בעלמא ובידיעת התורה, אלא דווקא כאשר מבין בעומק התורה לאמתה בכל 
מקום וזוכה לזאת ע”י עמלו ודבקותו בתורה, כן ביאר באר היטב באגרות משה 
)יו”ד ח”ד סימן ל”ו אות ח’( 41. כראוי לה. כלומר, אמנם קיום מצות ת”ת הוא 
בכל מה שלומד ואיך שלומד. אבל שלימות קיום מצוה זו )‘כראוי לה’ דהיינו 
42. לא  תורה.  בכתר  מוכתר  להיות  זוכה  כאשר  הוא  והמושלם(,  הטוב  באופן 
יסיח דעתו. מלימוד התורה ועמלה. 43. לדברים בטלים. היינו עניני העולם הזה 
כשאינם לצורך כדי חייו. 44. ולא ישים אל לבו וכו’. לא יהיה רצונו ודעתו לקנות 
תורה יחד עם עושר וכבוד. 45. עם עושר וכבוד כאחד. כתב בחובת הלבבות 
)שער חשבון הנפש פ”ג חשבון הכ”ה(: “כבר אמר אחד מן החכמים, כאשר לא 
השי”ת  אהבת  המאמין  בלב  תתחבר  לא  כן  והאש,  המים  אחד  בכלי  יתחברו 
את  לקנות  בשביל  כלומר  46. כך היא דרכה של תורה.  הזה”.  העולם  ואהבת 
התורה חייבים לוותר על עינוגי הגוף ותאוות עולם-הזה, ושיקבל עליו שיהיה 
ומלח  במים  מטובלת  חריבה  פת  רק  לו  יהיה  לא  אם  אף  תורה  ללמוד  מוכן 
 )עפ”י רוח חיים(. 47. במלח. בלא לפתן ופירות. 48. במשורה. במדה מצומצמת.
אין לפרש על הקרקע ממש, דהא  ]כי  איזה דבר.  ע”י הפסק  49. ועל הארץ. 
אמרינן במסכת ברכות )סב:( על כל משכב שכב חוץ מן הקרקע )שו”ת שלמת 
חיים סי’ שמ”א([. 50. וחיי צער. בשאר ענייני העולם-הזה. עוד יש לפרש, שכל 

יום ד' י"ב מנחם אב 

ה ָעֵמל )אבות פ”ו מ”ד(. ְוִאם ּתֹאַמר: ַעד  ְחֶיה, 51ּוַבּתֹוָרה ַאּתָ ּתִ

ֶנה -  ֶנה ֵמֲעָסַקי ָאז ֶאֱחזֹר ְוֶאְקָרא ְוֶאׁשְ ֶאּפָ ֶאְקּבֹץ ָממֹון ּוְכׁשֶ ׁשֶ

ְלִכְתָרּה  זֹוֶכה  ה  ַאּתָ ֵאין  ָאז  ָך,  ִלּבְ ּבְ זֹו  ָבה  ַמֲחׁשָ ֲעֶלה  ּתַ 52ִאם 

ָך  ּוְמַלאְכּתְ ֶקַבע,  ּתֹוָרְתָך  ה  54ֲעׂשֵ א  ֶאּלָ 53ְלעֹוָלם,  ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ

ֶנה,  ֶנה 56ֶאׁשְ ֶאּפָ ֲעַראי )עיין אבות פ”א מט”ו(. ְוַאל ּתֹאַמר 55ִלְכׁשֶ

ֶנה )אבות פ”ב מ”ד(. א לֹא ִתּפָ ּמָ 57ׁשֶ

הדוחק שיש לו ואוכל פת במלח וכו’, זה רק היום, אבל על מחר אינו יודע אם 
עמל.  אתה  ובתורה  ואעפ”כ  תחיה,  צער  וחיי  וזהו  במלח,  פת  אפילו  לו  יהיה 
)לב אליהו ח”א עמ’ קכ”ט בשם ר’ איצל’ה זצ”ל(. 51. ובתורה אתה עמל. ועם 
כל זה אין אתה נמנע מלעסוק בתורה. 52. אם תעלה מחשבה זו בלבך. משמע 
שבמחשבה כזו בלבד, אף אם עדיין לא הוציא לפועל את מחשבתו, כבר לא 
יכול לזכות לכתרה של תורה, משום שעצם מחשבה כזו תמנעהו מלהיות דבוק 
בתורה בכל גופו ונפשו. 53. לעולם. משמע שאין שום מציאות בעולם לזכות 
לכתרה של תורה כשיש לו שאיפות בעניני העולם, אם כי מקיים מצות ת”ת גם 
באופן זה. )שם(. 54. עשה תורתך קבע. שיהיה עיקר עסקך ביום ובלילה בתורה, 
הוא  ]ובכך  לפרנסתך  במלאכה  מעט  תעסוק  מהלימוד  יגע  תהיה  כאשר  ורק 
עושה את התורה לקבע הן מבחינת הזמן והן מבחינת החשיבות[, אך לא שיהיה 
עיקר עסקך במלאכה וכשתפנה ממנה תעסוק בתורה )רע”ב(. 55. לכשאפנה. 
כשאתפנה מעסקי וטרדותי. 56. אשנה. אשב ואלמד תורה. 57. שמא לא תפנה. 
ימי  ונמצאת בטל מדברי תורה כל  אינן פוסקות,  לעולם, שכן טרדות העולם 
חייך. ]תשובה זו נאמרה לפי דעתו שחושב שילמד כאשר יתפנה, לפיכך אמרו 
לו שיתכן ולא יתפנה לעולם. אבל לפי האמת, אפילו אם יתפנה למחר, הרי זה 
מעוות שלא יוכל לתקון, שכן בכל שעה מוטל עליו ללמוד תורה, ומה שילמד 

מחר אינו מתקן את מה שיכול היה ללמוד היום )מגן אבות([

ביאורים
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יום ד' י"ב מנחם אב 

מאימתי החלו למנות שמיטה, ושמיטה בזמן הזה?
)ויקרא  שנאמר  שמיטה,  למנות  החלו  ישראל,  ארץ  של  ונחלה  כיבוש  אחר 

כה, ד(: “שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור” – בשעה שיהא כל אדם מכיר את 

הייתה שנת   – ישראל  בני  ואת כרמו. שנת השמיטה הראשונה של  שדהו 

העשרים ואחת לכניסתם לארץ.

ובשביעית  שנים  שש  למנות  ישראל  המשיכו  הראשונה  השמיטה  לאחר 

היובל,  שנת  באה  השביעית  השמיטה  לאחר  פעמים.  שבע  וכך  שמיטה, 

כך שבפעם השביעית, בין שמיטה לשמיטה יש שמונה שנים. אחרי היובל 

מדאורייתא  וקיומה  השמיטה  מניית  כי  למדים,  נמצאנו  חדש.  מחזור  מנו 

קשורים ליובל.

מצוות יובל נוהגת מן התורה רק בזמן שכל ישראל יושבים בא”י, ורק בזמן 

חורבן  )קודם  השבטים  עשרת  משגלו  לפיכך,  נחלתו.  את  מכיר  שבט  שכל 

בית ראשון( בטלו היובלות, וגם את השמיטה לא קיימו במשך שבעים שנות 

)שהיה  העם  את  והחזיר  שני,  בית  בזמן  עזרא  כשעלה  מכן,  לאחר  הגלות. 

מיעוט של ַעם ישראל – יהדה ובנימין( תיקנו עזרא ובית דינו לקיים מצוות שונות 

וביניהן שמיטה, וקיימוה מדרבנן, וכך עד היום.

למרות שהיום מצוות שמיטה היא מדרבנן צריכים להיזהר בדינים אלו מאד, 

שהרי למדונו חז”ל על הפסוק )שיר השירים א, ב( “טובים דודיך מיין”: “טובים 

דודיך” – אלו דברי חכמים, “מיין” – מיינה של תורה, שהם דאורייתא. אם 

כן חובותינו להיזהר במצוות דרבנן לא פחות ממצוות המפורשות בתורה.

השנים  מספר  יחלק  שמיטה,  שנת  היא  אימתי  לדעת  הרוצה  בידנו:  סימן 

שנה  הרי   – שארית  ללא  יתחלק  המספר  אם  לשבע.  העולם  שמבריאת 

את  מראה  )השארית(  היתרה   – שארית  בו  תישאר  ואם  השמיטה,  שנת  זו 

 =  825  )6(  – תשפ”א  אלפים  ה’  לדוגמא:  השמיטה.  במחזור  השנה  מספר 

5781:7. כלומר, שנת תשפ”א היא שנה שישית לשמיטה, ותשפ”ב היא שנת 

השמיטה. 

יום ד' י"ב מנחם אב 

7. כתיבה ללא תגין
בספר התרומה )הלכות גיטין סימן קי"ד( הביא חידוש בשם רבינו יצחק בר ר' 

אברהם, שהכותב בשבת אותיות הצריכים תגים, ולא זיינן בתגים פטור. 

וצ"ע, מדברי הגמרא בשבת )ק"ד ב'( שאם נטל את גגו של חי"ת ועשאו שתי 

ומכל  הזיין,  בשני  תגין  אין  ח'  באות  והלא  כותב.  מדין  חייב  זיין,  אותיות 

מקום חייב.

8. מילה קודם שמיני
רק  חובה,  ידי  יוצא  יום שמיני  לפני  ה( שהמל  סי'  פי"ט  )שבת  שיטת הרא"ש 

שאין מקיים מצוות שמיני ומילה בזמנה. 

וצ"ע, לפי"ז מדוע בנולד ביה"ש של שבת מלים ביום א' ולא ביום ו' כמבואר 

'שמיני'  ואת מצוות  זריזים מקדימים למצוות  והלא  א'(,  )שבת קל"ז  במשנה 

ומילה בזמנה לא מקיים בכל מקרה, ומאי אולמא לאחר ולא להקדים.

9. קנין חצר בעכו"ם
לגבי דרך מכירת בהמה מבכרת לגוי מבואר ברא"ש )בכורות פ"א סי' ב( שיקבל 

מן העובד כוכבים פרוטה, ויקנה לו את המקום שהבהמה עומדת שם וכו'. 

הרי שגוי קונה בחצר. 

)שם ע"א, ב(  י' ב'(, ואנן קי"ל  )ב"מ  וצ"ע, דהא דחצר קונה הוא מדין שליחות 

דאין שליחות לגוי.
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צדיקים צדיקיםשער התורהארחות  שער התורהארחות 

מוסרמוסר

יום ה' י"ג מנחם אב 

י  ַגּסֵ רּוׁש, 59ּבְ ַמִים 58ִהיא” )דברים ל, יב( - ּפֵ ָ ּתֹוָרה: ”לֹא ַבּשׁ ִתיב ּבַ ּכְ
אֹוָתם  רּוׁש, 60ּבְ ּפֵ ם ִהיא” )שם פסוק יג( -  ַלּיָ ָהרּוַח; ”ְולֹא ֵמֵעֶבר 

ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ְלִפיָכְך  א(.  נה,  )ערובין  ם  ַלּיָ ֵמֵעֶבר  הֹוְלִכים  ׁשֶ

ים )אבות פ”ב  ְסחֹוָרה ַמְחּכִ ה ּבִ ְרּבֶ ל ַהּמַ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 61ְולֹא ּכָ

ּתֹוָרה )שם  ֵעֶסק 63ַוֲעֹסק ּבַ מ”ה(. ְוָאְמרּו ֲחָכֵמינּו: 62ֱהֵוי ְמַמֵעט ּבְ

ם  ָמּה, ְוטֹוֵרַח ְוָיֵגַע ְלׁשֵ ּתֹוָרה ִלׁשְ ָאָדם עֹוֵסק ּבַ פ”ד מ”י(. ּוִמּתֹוְך ׁשֶ

ַטַעם  ּומֹוִציא  ַמְעָינֹות,  ֵני  ׁשְ ּכִ ְליֹוָתיו  ּכִ י  ּתֵ ׁשְ ַנֲעׂשּו  ָאז  ַמִים,  ׁשָ

ֲאִפּלּו  ן  ִנּתַ ּלֹא  ֶ ּשׁ ּוַמה  ָלַמד ֵמעֹוָלם  ּלֹא  ֶ ּשׁ ֵמַעְצמֹו ַמה  ַוֲהָלכֹות 

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ּבְ ָמִצינּו  ר  ֲאׁשֶ ּכַ יַני,  ִמּסִ ה  ְלמֹשֶׁ

ָהָיה  ֵמַעְצמֹו  ַאְך  ָאָדם,  ּום  ִמּשׁ ֵמעֹוָלם  ָלַמד  ּלֹא  ׁשֶ ג(,  צה,  )ב”ר 

ְצוֹות,  ל ַהּתֹוָרה ְוַהּמִ ּבֹו ּכָ ְצוֹות, ְוָלַמד ִמּלִ ב ַאַחר ַהּמִ ֵ ב ּוְמַחּשׁ יֹוׁשֵ

י, ִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי  ַמְרּתִ מֹר ִמׁשְ ׁשְ תּוב: ”64ַוּיִ ֵהִעיד ָעָליו ַהּכָ ַעד ׁשֶ

ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ְוָאְמרּו  ה(.  כו,  )בראשית  ְותֹורָֹתי” 

יִלין ָהָיה יֹוֵדַע. ְוַגם ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם  ְבׁשִ ֲאִפּלּו ֵערּוֵבי-ּתַ ׁשֶ

ָרִקים  ע ֵמאֹות ּפְ לֹום ָלַמד ַאְרּבַ ָ ִלְבָרָכה: ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ

י  ּתֵ ׁשְ ַנֲעׂשּו  א  ֶאּלָ ֶזה?  ל  ּכָ ד לֹו  ִלּמֵ ּוִמי  ָזָרה[.  ִהְלכֹות ֲעבֹוָדה  ]ּבְ

ָמִצינּו  ְוֵכן  ְותֹוָרה.  ָחְכָמה  לֹו  ְונֹוְבעֹות  ַמְעָינֹות  ֵני  ׁשְ ּכִ ְליֹוָתיו  ּכִ

ה, ֵהִעידּו ָעָליו  ּתֹוָרה ַהְרּבֵ ָעַסק ּבַ דֹול, ִמּתֹוְך ׁשֶ י ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ ַרּבִ ּבְ

ה  ה ְלמֹשֶׁ ּלָ לֹא ִנְתּגַ ֶ ה לֹו ַמה ּשׁ ּלָ ְתּגַ ּנִ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה, ׁשֶ

יום ה' י"ג מנחם אב 

יַני )פרקי ר”א פ”ב(. ְוֵכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ִמּדֹורֹו  ִמּסִ

ַע  ּוִמיהֹוׁשֻ ַע,  ְיהֹוׁשֻ ל  ׁשֶ ּדֹורֹו  ַעד  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ל מֹשֶׁ ׁשֶ

ִאים ְוָלָאמֹוָרִאים  ּנָ דֹוָלה ְוַלּתַ ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ ִלְזֵקִנים ְוִלְנִביִאים ּוְלַאְנׁשֵ

ם  ה ְוָנְתנּו ַנְפׁשָ ּתֹוָרה ַהְרּבֵ ָעְסקּו ּבַ אֹוִנים ּוְלָכל ַחְכֵמי ַהּדֹור, ׁשֶ ְוַלּגְ

ֵאין ָאָדם ָיכֹול  ֶ ּלּו ָלֶהם ָרֵזי ּתֹוָרה ְוסֹוֵדי ָחְכָמה ַמה ּשׁ ָעֶליָה, ִנְתּגַ

ִפְרֵקי  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָמנּו  ּוְכָבר  65ֵמַעְצמֹו.  ִלְמצֹא 

ַהּתֹוָרה  ְקֵנית  ּנִ 67ׁשֶ ָבִרים  66ּדְ מֹוָנה  ּוׁשְ ִעים  ַאְרּבָ מ”ו(  )פ”ו  ָאבֹות 

ַיְטִריַח  ֲעֶלה ַעל ִלּבֹו ִלְהיֹות זֹוֶכה ְלֶדֶרְך ַהּתֹוָרה,  ּיַ ׁשֶ ּוִמי  ֶהם.  ּבָ

ָבִרים, ְוָאז ַיֲעֶלה ְלָכל טּוב. מֹוָנה ּדְ ִעים ּוׁשְ ם אֹוָתם ַאְרּבָ ְלַקּיֵ

58. היא. התורה. 59. בגסי הרוח. לא תמצא התורה בבעלי גאוה. 60. באותם 
שהולכים מעבר לים. לסחורה. כי התורה לא תמצא לא בסחרנים ]-אצל סוחרים 
שנוסעים מעיר לעיר[, ולא בתגרים ]-שמוכרים את סחורותיהם בעירם[, רק אצל 
מי שאינו מרבה לצאת ולבוא ברחובות העיר, אלא יושב רוב הזמן בביתו וחוזר 
על תלמודו )עירובין נה. וברש”י(. 61. ולא כל המרבה בסחורה מחכים. מי שמרבה 
בסחורה ומתעסק בה יותר מהנצרך לקיום גופו, אינו נעשה חכם בחכמת התורה, 
פנוי ללמוד  אין לבו  ומרוב טרדותיו  ותורתו עראי  לפי שעושה סחורתו קבע 
כל צרכו )רבינו יונה(. 62. הוי ממעט בעסק. המעט בעסק סחורתך ומלאכתך, 
עסק  בתורה, שאת  עסקך  עיקר  ויהיה  63. ועסוק בתורה.  עראי.  אותם  ועשה 
תורתך תעשה קבע. 64. וישמור משמרתי. שקיים אברהם גם אותן גזרות שגזרו 
65. מעצמו.  האזהרות שבתורה.  על  ושמירה  להרחקה  הבאים  בדורות  חכמים 
מתוך התורה לולא שמשמים יגלו לו זאת. 66. דברים. מדות )כת”י(. 67. שנקנית. 
שנרכשת. וביאר ב’דעת תורה’ )דברים ב’ עמ’ נ’(: כי “נקנית” היינו כפשוטו, מצב 

של קנין ממש, כי ע”י המ”ח דברים התורה נעשית “שלו” ממש.

ביאורים
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חידוד ועיוןהלכה

יום ה' י"ג מנחם אב 

מצוות שנת השמיטה
במצות שמיטת קרקעות כלולים כמה ציוויים, כדלהלן:

ציוונו הבורא יתברך לשבות מעבודת הארץ בשנה השביעית, שנאמר א. 

‘ושבתה הארץ שבת לה’’ )ויקרא כה, ב(. ונאמר: ‘שדך לא תזרע וכרמך 

)שם פסוק ד’(. חלק ממלאכות הקרקע אסורות מן התורה,  לא תזמור’ 

וחלק מהמלאכות חכמים אסרום, כפי שיתבאר להלן. 

השדה ב.  גידולי  כל  את  להפקיר  מצווים  והפרדסים,  השדות  בעלי 

‘והשביעית  שנאמר  לכל.  מופקרים  שיהיו  השמיטה,  בשנת  הגדלים 

תשמטנה ונטשתה, ואכלו אביוני עמך’ )שמות פרק כ”ג פסוק י”א(.

בהם ג.  לנהוג  וצריך  שביעית,  בקדושת  קדושים  שביעית  גידולי 

בקדושה, שלא לגרום להם הפסד, ושלא לסחור בהם. שנאמר ‘והיתה 

שבת הארץ לכם לאכלה’ )ויקרא כה, ו(, ודרשו חז”ל )פסחים נב, ב. ע”ז סב.(: 

‘לאכלה’ ולא להפסד, ‘לאכלה’ ולא לסחורה.

גידולי שביעית הקדושים ד.  – המחזיק ברשותו  פירות שביעית  ביעור 

מצויים  אינם  כבר  אלו  שגידולים  הזמן  כשמגיע  שביעית,  בקדושת 

הארץ  שבת  ‘והיתה  שנאמר  מביתו.  לבערם  חייב  שבשדות,  לחיות 

עמך.  הגרים  ולתושבך  ולשכירך  ולאמתך  ולעבדך  לך  לאכלה  לכם 

ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכל’ )ויקרא כה ו-ז(. 

ודרשו חז”ל )פסחים שם(: כל זמן שהחיה אוכלת מן השדה אתה מאכיל 

לבהמתך מן הבית, כלה ]נגמר[ לחיה שבשדה, כלה לבהמתך שבבית.    

בשנת ה.  מאליהן  שגדלו  וקטניות,  ירקות  תבואה,   – ספיחין  איסור 

השמיטה, אסורים באכילה מדרבנן. איסור זה הוא גזירה שגזרו חכמים 

מפני עוברי עבירה, שלא ילך אדם ויזרע בתוך שדהו בסתר, וכשיצמחו 

הספיחים  את  לעקור  חכמים  וחייבו  הם,  שספיחין  ויאמר  מהם  יאכל 

)שביעית פרק ט’ משנה א’( ]אך בפירות האילן לא נאמרה גזירה זו, לפי שאין 

דרך לנוטעם אלא אחת לכמה שנים )רמב”ם שמיטה ויובל ד, ב([. 

דינים אלו יתבארו בעז”ה כל אחד במקומו.

יום ה' י"ג מנחם אב 

10. נתכוין לדבר רע
על הפסוק )בראשית נ כ( שאמר יוסף לאחים 'ואתם חשבתם עלי רעה אלוקים 

חשבה לטובה', כתב האור החיים 'והרי זה דומה למתכוון להשקות חבירו 

פטורים  הם  והרי  כלום  מתחייב  שאינו  יין,  כוס  והשקהו  המות  סם  כוס 

וזכאים גם בדיני שמים'. 

וצ"ע, דבגמרא בקידושין )פ"א ב( איתא 'נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו 

בשר טלה, צריך כפרה', ומ"ש.

11. לא תגורו מפני איש
בספרי על הפסוק 'לא תגורו מפני איש' )דברים א ג( כתב: 'שמא תאמר ירא 

אני מאיש פלוני שמא יהרגני או יהרוג אחד מבני ביתי וכו', תלמוד לומר 

'לא תגורו מפני איש''. הרי שהדיין צריך להכניס עצמו לסכנת נפשות. 

וצ"ע, מדברי הגמרא )סנהדרין ע"ד א( 'כל עבירות שבתורה אם אומרין לאדם 

עבור ואל תהרג, יעבור ואל יהרג, חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות 

דמים', והרי לנו כאן עבירה רביעית.

12. אמירת 'נשמת' ביו"ט
כתב בלבוש )סימן רפ"א ס"א( בשבת, אחר שירת ויושע מוסיפין 'נשמת', מפני 

הנשמה יתירה שיש לאדם בשבת. וכן ביאר בפרי צדיק )חקת אות ז( בשבת 

בשחרית בפסוקי דזמרה אומרים נשמת כל חי, ואיתא בזוה"ק )ח"ב קל"ח א( 

שזה קאי על הנשמה יתירה של שבת. 

וצ"ע, לפי זה מדוע אומרים נשמת ביוה"כ ויו"ט.
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י ְמֶלאֶכת ַהּתֹוָרה  ְוָצִריְך ַהּלֹוֵמד ִלְהיֹות ָזִריז ְוָזִהיר ִלְלמֹד, ּכִ
ָאר ְמָלאכֹות ֲאִפּלּו  י ַהּלֹוֵמד ׁשְ ָאר ְמָלאכֹות, ּכִ ֵאיָנּה ּדֹוָמה ִלׁשְ

ּתֹוָרה  ּלֹוֵמד  ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ה,  ֶחּנָ ּכָ ִיׁשְ לֹא  ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ה  ּנָ ִמּמֶ ֵטל  ִיּבָ

68ִאם  ָעִמים,  ּפְ ֵמָאה  ַיֲחזֹר  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ׁשֹוֵכַח;  ד  ִמּיָ חֹוֵזר  ְוֵאינֹו 

ל ְמָלאכֹות ֵאיָנן  י ּכָ ין נֹוֵתן, ּכִ ח ַהּכֹל. ְוַהּדִ ּכַ ה ִיׁשְ ּנָ ְעּתֹו ִמּמֶ יַח ּדַ ַיּסִ

ָתן  ּיָ ֲעׂשִ ה, ֲאָבל ּבַ ִחּלָ ּתְ ָלאָכה ּבַ ּלֹוֵמד ַהּמְ ׁשֶ י ִאם ּכְ ְצִריכֹות ֵלב ּכִ

ה; ֲאָבל  ה ָוֵהּנָ ב ֵהּנָ ה ְמַלאְכּתֹו ְוחֹוׁשֵ ֵאיָנן ְצִריכֹות ֵלב, ַאְך עֹוׂשֶ

מּוָעתֹו,  ן ׁשְ ַעם ּוַפַעם ָצִריְך ִלּבֹו 70ְלַכּוֵ ל ּפַ י ּכָ ן, 69ּכִ ּמּוד ֵאינֹו ּכֵ ַהּלִ

ה  ַפּנֶ ּיְ מּוָעתֹו, ָלֵכן ִמי ׁשֶ ׁשְ י ִאם ּבִ ָבר ַאֵחר ּכִ ׁשּום ּדָ ְולֹא ַלְחׁשֹב ּבְ

ל ָיָמיו. ַרח ּכָ ּטָ ֶ ד הּוא ׁשֹוֵכַח ַמה ּשׁ ָלה ִמּיָ ִלּבֹו ְלַבּטָ

ַמה  ׁשֹוֵכַח  ָאָדם  ֵאין  ִאם  ִלְבָרָכה:  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ְוַגם 
ְך ָהָיה הֹוֵלְך  ּה ְוַאַחר-ּכָ ּלָ ל ַהּתֹוָרה ּכֻ ן ָהָיה לֹוֵמד ּכָ ַמד, ִאם-ּכֵ ּלָ ֶ ּשׁ

)כתובות  72ֲעֵבָרה  ְוִליֵדי  ֲעמּום  71ׁשִ ִליֵדי  ְמִביָאה  ָלה  ּטָ ְוַהּבַ ֵטל,  ּבָ

68. אם יסיח דעתו ממנה ישכח הכל. במסכת תענית )ז:(: “מה שלשה משקין 
)מים, יין וחלב( אין נפסלין אלא בהיסח הדעת, אף דברי תורה אין משתכחין 
אלא בהיסח הדעת”, ופירש המאירי: “אל יאמר כבר למדתי כל צרכי, ויתיאש 
מהם”. דעתו  שמסיח  מי  לכל  בנקל  משתכחין  תורה  שדברי  התורה,   מן 

69. כי כל פעם ופעם. שחוזר ולומד. 70. לכוון שמועתו. להתבונן ולדקדק במה 
זימה  72. עבירה.  )רע”ב(.  ובהלה  פחד  )רש”י(.  שיגעון  71. שעמום.  שלומד. 

יום ו' י"ד מנחם אב 

ּתֹוָרה  ּבַ עֹוֵסק  ָאָדם  ֵהא  ּיְ ׁשֶ ְכָחה,  ִ ַהּשׁ ֵזַרת  ּגְ ִנְגְזָרה  ְלָכְך  ב(,  נט, 

ְמִביָאה  ְוַהּתֹוָרה  ֵחְטא.  ִליֵדי  א  ּבָ 73ֵאינֹו  ְך  ּכָ ּוִמּתֹוְך  ָיָמיו,  ל  ּכָ

ד  ּתֹוָרה ְוֻהּגַ ר הּוא עֹוֵסק ּבַ ֲאׁשֶ י ּכַ ים טֹוִבים ּוְזכּות, ּכִ ִליֵדי ַמֲעׂשִ

ְצוֹות, ָאז נֹוֵתן ֶאל ִלּבֹו 75ַלֲעׂשֹות  לֹו עֶֹנׁש ָהֲעֵברֹות 74ּוְזכּות ַהּמִ

ֲאָבל  ֶהָעוֹן,  ִמן  אֹותֹו  ּומֹוַנַעת  ַחת  ּכַ ְמׁשַ ַהּתֹוָרה  ִויִגיַעת  ַהּטֹוב. 

ָזִריז  ְיֵהא  ָלֵכן  אֹול.  ְ 76ַלּשׁ ּומֹוִריָדתֹו  ֶהָעוֹן  ֶאת  ּגֹוֶרֶרת  ָלה  ּטָ ַהּבַ

ֶרְך אֹו  ּדֶ ּבַ הּוא הֹוֵלְך  ׁשֶ ִמיד יֹוָמם ָוַלְיָלה ְוַאף ּכְ ּתֹוָרה ּתָ ּבַ ַלֲעסֹק 

77ַעל  ִלּבֹו  ּבְ ַיְחׁשֹב  ה,  ּפֶ ּבַ ִלְלמֹד  ָיכֹול  ֵאינֹו  ְוִאם  תֹו.  ִמּטָ ּבְ ׁשֹוֵכב 

ּמּודֹו, ְוָאז  ְעּתֹו ִמּלִ יַח ּדַ ּלֹא ַיּסִ ְעּתֹו ַעל ִלּמּודֹו ׁשֶ מּוָעתֹו, ּוְתֵהא ּדַ ׁשְ

ְרּתָ  י ֵאינֹו אֹוֵמר ”ְוִדּבַ ם ”ְוָהִגיָת ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה” )יהושע א, ח(, ּכִ ִקּיֵ

ב. ְוַעל  ּלֵ א ּבַ יֹון ֵאינֹו ֶאּלָ א ”ְוָהִגיָת ּבֹו”, ְוִהּגָ ּבֹו יֹוָמם ָוַלְיָלה”, ֶאּלָ

ְוֶזהּו  ּוְבקּוֶמָך” )דברים ו, ז(.  ָך  ְכּבְ ּוְבׁשָ ֶרְך  ַבּדֶ ָך  ֶנֱאַמר: ”ּוְבֶלְכּתְ ֶזה 

ַאּמֹות  ע  ַאְרּבַ ָהְלכּו  ּלֹא  ׁשֶ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ַרּבֹוֵתינּו  חּו  ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ם  ִלּבָ ּבְ ִבים  ְ ְמַחּשׁ ָהיּו  אֹו  ְוגֹוְרִסים,  לֹוְמִדים  ָהיּו  אֹו  ּתֹוָרה:  לֹא  ּבְ

ִלּמּוָדם. מּוָעָתם אֹו ּבְ ׁשְ ּבִ

)-פריצות וניאוף(. 73. אינו בא לידי חטא. כיון שמחשבתו ועסקו בתורה אין 
לבו פנוי למחשבות אחרות. 74. וזכות. ושכר )כת”י(. 75. לעשות הטוב. מיראת 
העונש ומתוך רצון לקבל שכר המצוות. 76. לשאול. לגהינם. 77. על שמועתו. 

על דברי תורה שלמד. 

ביאורים

ביאורים
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חידוד ועיוןהלכה

יום ו' י"ד מנחם אב 

דינים הנוהגים ערב שנת השמיטה )תוספת שביעית(
]אע”פ  באלול  בכ”ט  ומסתיימת  בתשרי  בא’  מתחילה  השמיטה  שנת 
א’  הרי  למעשרות,  האילן  לפירות  ראש-השנה  בשבט  שחמישה-עשר 
בתשרי הוא ראש-השנה לשמיטין גם לפירות האילן[. אולם הלכה למשה 
מסיני שיש דין “תוספת שביעית” – שמוסיפים מחול על הקודש. דין זה 

נוהג רק בזמן שבית המקדש היה קיים.

בזמנינו – חז”ל גזרו הגבלות על פעולות הבאות לפני השמיטה:

אסור לנטוע אילן פרי פחות מארבעים וארבע ימים לפני שמיטה )מותר עד א. 
ט”ו באב סמוך לשקיעה, ויש אומרים עד ט”ז באב(. הסיבה לכך: מפני מראית עין, 

שהנוטע סמוך לשמיטה – יחשבו שנטע בשביעית, מפני שמנין שנות ערלה 
בפחות  ערלה  שנת  מונים  שאין  לפי  השמיטה,  בשנת  יתחיל  האילן  של 
מארבעים וארבעה ימים: ארבעה עשר יום עד לקליטת שרשי העץ בקרקע, 

ושלושים יום למנין שנת ערלה. אם נטע מט”ז באב ואילך חייב לעקור.

יש להקדים את זריעת הירקות לפני שביעית כדי שלא יקלטו בשביעית, ב. 
ויהיו אסורים משום ספיחין. 

כמו כן יש להקדים לזרוע תבואה וקטניות כדי שלא יגיעו לשליש גידולם ג. 
בשביעית, ויאסרו משום ספיחין.    

לעומת זאת מותר לטעת אילן סרק )שאין בו מנין שנות ערלה(, וכן מותר לזרוע ד. 
כל סוגי הצמחים שאין בהם איסור ספיחין, כגון: פרחים שאין בהם ריח – 
עד ראש-השנה של שביעית. )יש מחמירים לנטוע גם אילן סרק עד ט”ו באלול, כדי 
שהקליטה לא תהיה בשביעית(. ונחלקו הדעות אם צריך להקדים להשקות את 

השדות לפני שמיטה כדי למעט בהשקאה בשמיטה עצמה.

ימים ה.  )המתקיימים רק עונה אחת( לפחות שלשה  יש לשתול צמחים עונתיים 
לפני ראש השנה, ולא – יאסר השימוש בהם משום ספיחין.

אף מלאכות המותרות בשנת השמיטה במקום הפסד, יש להקדים ולבצעם ו. 
אם  ואפילו  השמיטה.  בשנת  לעשותם  יצטרכו  שלא  כדי  שמיטה,  לפני 
פעולות אלה שלפני השמיטה לא יספיקו לכל שנת השמיטה, יש למעט 

בכל מה שאפשר. 

יום ו' י"ד מנחם אב 

13. ספק גזל
הנה קיי"ל בכל התורה, דבספק למי שייך הממון אמרינן 'המוציא מחבירו 

עליו הראיה', ובפשטות למוחזק מותר להשתמש בממון. 

גזל הוא  וצ"ע, דהלא איכא כאן ספק למי זה שייך, ואם שייך לתובע הרי 

בידו, ומדוע לא נחמיר בספק גזל כשאר ספיקא דאורייתא לחומרא.

14. השבת אבידה ללא סימנים
קיי"ל דבלא סימנים אין משיבים את האבידה )שלחן ערוך יו"ד סי' רס"ב ס"ג(. 

וצ"ע, דהלא התובע טוען ברי - שהאבידה ודאי שלו, והמוצא טוען שמא 

- שאינו יודע של מי היא. וברי ושמא ברי עדיף. ואף למ"ד דאין ברי עדיף 

כן,  וכאן א"א לומר  י"ב, ב( הוא מטעם דאוקי ממונא בחזקת מריה,  )כתובות 

שהרי אינו מוחזק שהרי טוען שודאי זה לא שלו.

15. שכן נהנה
כתב הרמ"א )או"ח סי' ר"ד ס"ח( שאם אנסוהו לאכול, אף על גב שנהנה מהאוכל 

אינו מברך עליו, הואיל ונאנס על כך. 

וצ"ע מ"ש מהמבואר לגבי מצה )סי' תע"ה ס"ד( שאם אנסוהו ואכל מצה יצא, 

וכתב הב"י הטעם בשם המ"מ והר"ן 'שכן נהנה', ואם כן מדוע מאותו הטעם 

לא יברכו על זה, שכן נהנה. ]עוד יל"ע אם מברך בכה"ג על אכילת המצה 

ברכת הנהנין[.
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שבת ואתחנן ט"ו מנחם אב 

ָאָדם  י  ּכִ ֵעת,  ָכל  78ּבְ ַהּתֹוָרה  ַעל  ָך  ְעּתְ ּדַ ְוָכל  ָך  ִלּבְ ן  ּתֵ ּתִ ָלֵכן 
ְוָכל  ּוְצִניעּות  ַוֲעָנָוה  ְוֶדֶרְך-ֶאֶרץ  80ָחְכָמה  ּתֹוָרה  79ּבַ לֹוֵמד 

ְוַהּתֹוָרה  ְצָרָכיו,  לֹו  ים  עֹוׂשִ ַמִים  ָ ַהּשׁ 81ּוִמן  טֹוִבים,  ים  ַמֲעׂשִ

)אבות  ֲחָכִמים  נּו  ָ ּשׁ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּוְמרֹוַמְמּתֹו,  ְלּתֹו  ּוְמַגּדַ ַמְרּתֹו  ְמׁשַ

ָמּה,  82ִלׁשְ ּתֹוָרה  ּבַ ָהעֹוֵסק  ל  ּכָ אֹוֵמר:  ֵמִאיר  י  ַרּבִ מ”א(:  פ”ו 

ּלֹו ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ׁשֶ א  ֶאּלָ עֹוד,  ְולֹא  ה;  ַהְרּבֵ ִלְדָבִרים   83זֹוֶכה 

78. בכל עת, כי אדם. בכת”י הגירסא: בכל עת ובכל שעה ותמצא חיים וכבוד 
ותזכה לפרי רב בעולם-הזה ולכל מדות טובות שבעולם, כי אדם. 79. בתורה. 
)כת”י(.  ודרך ארץ  ויראה  80. חכמה ודרך ארץ. חכמה  )כת”י(.  מתוך התורה 
81. ומן השמים עושים לו צרכיו. במסכת עבודה זרה )יט.( אמר רבי אבדימי 
בר חמא: כל העוסק בתורה, הקב”ה עושה לו חפציו, שנאמר ‘כי אם בתורת 
פסוק  לדרוש  יש  חפצו.  לו  עושה  ה’  ה’,  תורת  את  הלומד  היינו,  חפצו’”.  ה’ 
זה כאילו כתוב בו: “כי אם בתורת, ה’ ]ה’ עושה[ חפצו” )רש”י(. והיינו מדה 
כנגד מדה. שהרי אמרו חז”ל )ברכות ח.(: “אין לו להקב”ה בעולמו אלא ארבע 
גם  כפי חפצו של הקב”ה,  מי שעוסק בתורה  ולכן  הלכה בלבד”.  אמות של 
הקב”ה עושה לו את חפציו )עיון יעקב(. ובמסכת אבות )ב, ד(: “עשה רצונו 
)יג,  ויובל  כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו”. וראה רמב”ם הלכות שמיטה 
ואיש מכל באי העולם אשר נדבה  לוי בלבד, אלא כל איש  “ולא שבט  יג(: 
קודש  נתקדש  זה  הרי  וכו’,  ה’  לפני  לעמוד  להבדל  והבינו מדעו  אותו  רוחו 
קדשים ויהיה ה’ חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעולם הזה 
דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללויים...”. 82. לשמה. לשם התורה, לא 
בעבור תועלת כבוד או ממון, אלא לאהבתו את התורה שהיא שלימה בתכלית 
השלימות )מילי דאבות(. 83. זוכה לדברים הרבה. הם המעלות המבוארות להלן 
שם במשנה, שהתורה מכשרת את האדם להיות צדיק וחסיד ועוד מעלות רבות 
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)רש”י(. 84. כדאי הוא לו. כל העולם היה כדאי להברא בשבילו, כמו שדרשו 
חכמים )שבת ל:( על הכתוב )קהלת יב, יג( ‘כי זה כל האדם’, שכל העולם לא 
נברא אלא בשביל זה העוסק בתורה )רש”י(. 85. ֵרַע. לשכינה, כמאמר הכתוב 
)תהלים קכב, ח( ‘למען אחי ורעי’ )מסכת כלה רבתי פ”ח. ורש”י הביא על כך 
את המקרא )תהלים קלט, יז( ‘ולי מה יקרו רעיך אל’(. 86. אהוב. ואף אהוב 
 הוא על הבריות, מאחר שרואים שפורש מענייני העולם ועוסק בתורה לשמה.

87. ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים. מגדלתו - לעולם הבא שהוא עולם 
כל  על  לבא.  שלעתיד  הדין  ויום  המתים  לתחיית   - ומרוממתו  הנשמות. 
המעשים - בשכר מעשיו הטובים )מילי דאבות(. והחסיד יעב”ץ כתב: שמגדלתו 
ומרוממתו מעל כל המעשים שנעשים תחת השמש. וכעין זה כתב בספר מדרש 
שמואל, שמגדלתו מעל כל הנעשה בששת ימי בראשית, ואף מעל המלאכים. 
88. עין לא ראתה וגו’. שרק הקב”ה עצמו יודע את גודל שכרם, ולא נגלה הדבר 
זולתך. אפילו נביאים  ואין למעלה. בכת”י הגירסא:  לשום נביא. 89. זולתך. 
לא ראו בשכר הצפון לצדיקים לעתיד לבוא. וכל מה שראו ונתנבאו – לגן, 
אבל עדן – עין לא ראתה אלהים זולתך. ואין למעלה. 90. הימנה. לקבלת שכר 

בעוה”ב. וכמו שאמרו חז”ל )פאה א, א( ותלמוד תורה כנגד כולם.

ְלּתֹו  87ּוְמַגּדַ וכו’,  86ָאהּוב  85ֵרַע,  ִנְקָרא  לֹו.  הּוא  ַדאי  84ּכְ

ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ְרָיּה  ּפִ ַכר  ׂשְ ֲהֵרי  ים.  ֲעׂשִ ַהּמַ ל  ּכָ ַעל  ּוְמרֹוַמְמּתֹו 

א ”88ַעִין לֹא ָרָאָתה ֱאלִֹהים 89זּוָלְתָך” )ישעיה  ֲאָבל ָלעֹוָלם ַהּבָ

א. ה ָלעֹוָלם ַהּבָ סד, ג(, ְוֵאין ְלַמְעָלה 90ֵהיֶמּנָ

ביאורים

ביאורים
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שבת קודש פרשת ואתחנן

)עה.(  שבת  במסכת  ו(.  )ד,  ובינתכם”  חכמתכם  הוא  כי  ועשיתם  “ושמרתם 

אמרו: “איזו חכמה ובינה שהיא לעיני העמים, הוי אומר זה חישוב תקופות 

ומזלות”. כתב בספר ‘חיי עולם’: “ועינינו הרואות כי העמים למרות שעסקו 

והעמיקו במאוד בחכמת התכונה, כבר שינו וחזרו ושינו איזה פעמים סדרי 

חשבונותיהם, כי בהמשך הזמן התברר שאין חשבונם מכוון. וקבלתנו אנו 

)ר”ה כה.(, קולע אל  יום י”ב שעות תשצ”ג חלקים  שבין חודש לחודש כ”ט 

השערה בתכלית הדיוק.

וכתב בספר הברית )ח”א מאמר ד’ פ”ג( שחכמי אומות העולם הודו שמזה מוכח 

שהנבואה האמיתית הייתה בישראל. ושם כתב בשם ספר יוחסין, שכל חכמי 

היהודים אשר  י”ב תשצ”ג של  כ”ט  בענין קביעות הזה של  העמים תמהו 

חכמתכם  היא  ‘כי  שנאמר:  מה  לקיים  במשהו.  אפילו  נשתבש  לא  מעולם 

ובינתכם לעיני העמים’”. 

“אז יבדיל משה” )ד, מא(. צריך טעם מדוע הפריש את ערי מקלט אחר שגמר 

לומר להם דברי תוכחות ולפני שהחל לומר להם ההלכות ודיני התורה? 

ביאר הגר"ח קניבסקי שליט”א, שהרי כל מצווה שא”א לעשותו ע”י אחרים 

דוחה ת"ת, כמו שאמרו במסכת מו”ק )ט:(, ומצות הפרשת ערי מקלט לא היה 

אפשר לעשותה כעת, אלא, ע”י משה, שהוא יקבע איזה ערים, כדי שלא יבואו 

לידי מחלוקת, לכן הקדים זה לדברי תורה. אבל מצוות תוכחה היא מצווה ככל 

המצוות והעוסק במצווה פטור מן המצווה, לכן כל זמן שעסק בתוכחות לא היה 

חייב במצוות הפרשת ערי מקלט, אך כשסיים התוכחה, הקדים מצווה זו לת”ת.

“בכל לבבך” )ו, ה(. במסכת ברכות ריש פרק הרואה )נד:( שנינו: בשני יצרך – 

ביצר טוב וביצר הרע. ביאר רבי חיים קניבסקי שליט”א: אפשר שהכוונה 

מצווה  דבר  לאכול  כגון:  לטוב,  ביצה”ר  להשתמש  יש  שלפעמים  בזה 

ללמוד  כגון  ביצה”ט,  להשתמש  שאסור  לפעמים  יש  להיפך,  וכן  וכיוצ”ב. 

תורה במבואות המטונפות, או ללמוד בשבת לאור הנר, או לאור החשמל 

המיוצר ע”י יהודים ח”ו וכיוצ”ב.

שבת ואתחנן ט"ו מנחם אב 

16. הפקר לזמן הוי הפקר
זאת  וילפינן  הפקר,  הוי  לזמן  שהפקר  יד(  ס"ק  רע"ג  סימן  )חו"מ  הסמ"ע  כתב 

משמיטה דהוא ג"כ לא הוה הפקר אלא שנה אחת.

וצ"ע, דהלא בשמיטה רק הפירות הפקר ולא הקרקע, והם מופקרים לעולם. 

17. תשמטנה ונטשתה
להכנס  מותרין  העניים  יהיו  מתי  'ועד  הי"ח(  פ"ז  ויובל  )שמיטה  הרמב"ם  כתב 

בפרדסות במוצאי שביעית לאסוף פירות שביעית, עד שתרד רביעה שנייה'

וצ"ע, דהלא מבואר בנדרים )מ"ב ב'(, דרחמנא אפקרה לשדהו לצורך לקיטת 

הפירות. וא"כ איך יכולים הבעלים לזרוע את השדה בשמינית ולמנוע עי"ז 

מהעניים ליכנס לשדהו והרי הוא מבטל בזה העשה ד'תשמטנה'.

18. המלוה את חבירו לעשר שנים
אם  שנים  לעשר  חבירו  את  המלוה  גבי  בגמ'  הלשונות  נחלקו  )ג.(  במכות 

שביעית משמטתו או לא. ופסק הרא"ש )סי' ג( לקולא, שאין משמט, משום 

דשביעית בזמן הזה דרבנן.

וצ"ע שהרי כאן הוא ספיקא דממונא ובכל מקום נקטינן קולא לנתבע, והכא 

הוי איפכא, קולא לתובע.
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ַמהּו  ַצְלֵאל:  ּבְ י  ְלַרּבִ ַאל  ׁשָ י  ַרּבִ )רות רבה א, ב(:  ְדָרׁש  ּמִ ּבַ ִאיָתא 
ית  ַנֲעׂשֵ ֵאיָמַתי  לֹו:  ָאַמר  ז(?  ב,  )הושע  ם”  ִאּמָ ָזְנָתה  י  ”ּכִ ְכִתיב  ּדִ

יַצד?  ּכֵ אֹוָתּה.  ים  93ְמַבּזִ ָעֶליָה  ּבְ 92ׁשֶ ְזַמן  ּבִ זֹוָנה?  91ּכְ ְבֵרי-ּתֹוָרה  ּדִ

ה  ט” )דברים טז, יט(, ְוהּוא ַמּטֶ ּפָ ה ִמׁשְ ב ְודֹוֵרׁש ”לֹא ַתּטֶ 94ָחָכם יֹוׁשֵ

ח ׁשַֹחד”,  ִנים; ”ְולֹא ִתּקַ יר ּפָ ִנים” , ְוהּוא ַמּכִ יר ּפָ ט; ”95לֹא ַתּכִ ּפָ ִמׁשְ

ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: ”96ְוָחְכַמת  ְוהּוא לֹוֵקַח ׁשַֹחד. ְוֵכן ּדָ

זּוָיה?  ּבְ ן  ִמְסּכֵ ָחְכַמת  97ֵאיֶזה   - טז(  ט,  )קהלת  זּוָיה”  ּבְ ן  ְסּכֵ ַהּמִ

ּיֹוֶרה  ּוְכׁשֶ זּוָיה.  ּבְ ָחְכָמתֹו  ָאז  ים טֹוִבים  ַמֲעׂשִ ּבְ ָעִני  הּוא  ׁשֶ 98ֶזהּו 

ִלים. ָבָריו ְמֻקּבָ ה, ָאז ֵאין ּדְ  הֹוָראֹות ַלֲעׂשֹות טֹוב ְוהּוא ֵאינֹו עֹוׂשֶ

91. כזונה. מבוזים ומבוישים כזבניות ושקרניות – בפני בני המון העם. 92. שבעליה. 
לומדיהם ומלמדיהם ומורי הוראותיהם. 93. מבזים אותה. את הדברים, בכך שהם 
עצמם לא מקיימים את מה שהם משמיעים ומורים לעשות. 94. חכם. המלמד ומורה 
הוראות. 95. לא תכיר פנים. אף בשעת הטענות. אזהרה לדיין שלא יהא רך לזה 
וקשה לזה, אחד עומד ואחד יושב, לפי שכשרואה שהדיין מכבד את חברו מסתתמין 
טענותיו. )רש”י(. 96. וחכמת המסכן בזויה. חכמתו של העני בזויה בעיני שומעיה 
מלקבלה ולקיימה. 97. איזה חכמת מסכן בזויה. לשון המדרש: “וכי חכמתו של רבי 
עקיבא, שהיה מסכן )-עני( בזויה היתה?!” פירוש: רבי עקיבא שהיה עני וחסר כל. 
וכי כל אותן שנים ראשונות אלו  עוני.  וארבע שנים עסק בתורה מתוך  עשרים 
בזויה היתה חכמתו מלקבלה?! וכן שאר חכמי ישראל כשהיו עניים הכי לא נשמעו 
ונתקבלו דבריהם בקרב העם בישראל?! 98. זה שהוא עני במעשים טובים. כלומר, 
משמעות “מסכן” האמור כאן, לא עני ברכוש וממון, אלא שהוא מבזה ועושה את 
הדברים שהוא משמיע מסכנים וחסרי משמעות, שמלמד לאחרים והוא בעצמו אינו 

יום א' ט"ז מנחם אב 

מקיים, וגם הוא עצמו בזוי בעיני שומעיו. 99. ולא המדרש עיקר אלא המעשה. רבינו 
יונה )אבות א, יז( מפרש דברי התנא אלו על הדרשן שלא ידרוש לאחרים והוא 
בעצמו אינו עושה הדברים שדורש, אלא יעשה אותם תחלה ואח”כ ידרוש לאחרים, 
וכמו שאמרו רבותינו ז”ל )חגיגה יד: יבמות סג:( ‘נאה דורש ונאה מקיים’. 100. אפילו 
שלא לשמה. מחמת יראת עונש, או כדי לזכות בשכר לעולם הבא, או כדי שיכבדוהו.

ה )אבות פ”א מי”ז(. ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר, ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ 99ְולֹא ַהּמִ

ע  ַמִים. ּוְרֵאה ְוָהֵבן ֵמֱאִליׁשָ ם ׁשָ יו ְלׁשֵ ן ַמֲעׂשָ ָלֵכן ֵיׁש ְלָכל ָאָדם ְלַכּוֵ
ָמּה ְלּסֹוף ֶנֱהַפְך  ּלֹא ִלׁשְ דֹו ָאִביו ּתֹוָרה ׁשֶ ּמְ ּלִ ִביל ׁשֶ ׁשְ ן ֲאבּוָיה, ּבִ ּבֶ

ְלִמי ֲחִגיָגה )פ”ב ה”א( ּוְבִמְדַרׁש קֶֹהֶלת )ז,  ירּוׁשַ ָאְמִריַנן ּבִ ְלִמינּות. ּדְ

ֱאִליֶעֶזר  י  ַרּבִ ְוִהְזִמין  ַלֲחָכִמים  ְסעּוָדה  ָאִביו  ה  ָעׂשָ ּמֹול,  ּנִ ׁשֶ ּכְ יח(: 

ְבֵרי- ִרים ּדִ עּוָדה ּוְמַדּבְ ּסְ ִבים ּבַ ָאר ֲחָכִמים, ְוָהיּו יֹוׁשְ ַע ּוׁשְ י ְיהֹוׁשֻ ְוַרּבִ

ע ְוָאַמר ָלֶהם:  ל ֱאִליׁשָ א ָאִביו ׁשֶ ָאה ָהֵאׁש ְסִביָבם. ּבָ ּבָ ּתֹוָרה, ַעד ׁשֶ

א  ֶאּלָ ֵכן,  ֵאינֹו  לֹו:  ָאְמרּו  ִית?!  ַהּבַ ֶאת  רֹף  ִלׂשְ אֶתם  ּבָ ְוִכי  ַרּבֹוַתי, 

ָבִרים  ִדְבֵרי-ּתֹוָרה ּוְנִביִאים ּוְכתּוִבים, ְוַהּדְ ָאנּו חֹוְזִרים ּבְ ֵני ׁשֶ ּפְ ּמִ ׁשֶ

ָאַמר:  נּו.  ִנּתְ ָהֵאׁש  ּוִמּתֹוְך  נּו  ִנּתְ ַהר-ִסיַני  ּמֵ ׁשֶ ינֹוֵתינּו  ּבֵ ְמִעיִדים 

ן ֶזה ֲאִני נֹוְתנֹו  ם ִלי ּבֵ ְך ּכַֹח ַהּתֹוָרה, ִאם ִנְתַקּיֵ ּכָ ֲאִני רֹוֶאה ׁשֶ יָון ׁשֶ ּכֵ

ְך  א ְלָכבֹוד, ֶנְהּפַ ָמּה, ֶאּלָ ּלֹא ִלׁשְ ן ׁשֶ ּוֵ ָהָיה ִמְתּכַ ִביל ׁשֶ ַלּתֹוָרה. ּוִבׁשְ

ּלֹא  ׁשֶ ִיְלַמד ָאָדם 100ֲאִפּלּו  י-ֵכן, ְלעֹוָלם  ְוַאף-ַעל-ּפִ ְלִמינּות.  נֹו  ּבְ

ָמּה )פסחים נ:(. א ִלׁשְ ָמּה ּבָ ּלֹא ִלׁשְ ּתֹוְך ׁשֶ ּמִ ָמּה, ׁשֶ ִלׁשְ

ביאורים

ביאורים
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חידוד ועיוןהלכה

יום א' ט"ז מנחם אב 

המלאכות האסורות מדאורייתא
תעשה’  ב’לא  בשביעית  האסורות  מלאכות  ארבע  נכתבו  בתורה 

ומלאכה אחת )חרישה( האסורה ב’עשה’. ואלו הן: 

זריעה – “שדך לא תזרע” )ויקרא כה, ד(. זריעה – הכוונה לזריעה של זרע א. 

חד שנתי, כמו: גרעין חיטה וכדומה. חז”ל למדו מקל וחומר של זריעה 

עוד ארבעה איסורי דאורייתא, ואלו הן: א. נטיעה – של עצי פרי ועצי 

הברכה - )מלשון  ג.  שתילה – העברת שתיל ממקום למקום.  סרק. ב. 

ברך( כיפוף הענף והכנסתו לקרקע. ד. הרכבה – הכנסת ענף בתוך גזע 

עץ וחבישתו.

חלקיהם ב.  או  ענפים  להסיר  אסור  )שם(.  תזמר”  לא  “וכרמך   – זמירה 

לתועלת האילן. בזמן בית המקדש איסור זמירה דאורייתא חל בוודאי 

מתמלאת  הגפן  לא,  אם  שנה.  כל  הכרחית  בגפן  הזמירה  כי  בגפן, 

הגפן  את  קוצצים  ולכן  הענבים.  לגידול  המפריעות  רבות  בזמורות 

כמעט לגמרי, ומשאירים רק מעט ענפים. לגבי שאר האילנות נחלקו 

הפוסקים האם זמירה היא דאורייתא או דרבנן.

נזירך  ענבי  ואת  תקצור  לא  קצירך  ספיח  “את   – ובצירה  קצירה  ג. ד. 
לכם  הארץ  שבת  “והיתה  ו(:  )שם  בתורה  כתוב  ה(.  )שם  תבצור”  לא 

לצורך  והרי  באכילה.  מותרים  שביעית  שפירות  מכאן  לאכלה” 

שהכוונה:  חז”ל  קיבלו  לכן  לבצור.  או  לקצור  מוכרחים  האכילה 

שלא  הבוצרים,  כדך  יבצור  ולא  הקוצרים,  כדרך  יקצור  שלא 

שביעית.  בפירות  שסוחר  יראה  ולא  בעלות  דרך  האדם  ַיְרֶאה 

רק  אלא  יקצור,  שלא  א.  תנאים:  מספר  חז”ל  קבעו  זה  לצורך 

מהתבואה. ערימה  יעמיד  שלא  ב.  מועטים.  לימים   –  כמות 

ולדישה. לקצירה  להשתמש  רגיל  שבהם  הכלים  את  שישנה   ג. 

ד. שישנה בעיבוד פירות תלושים, כגון: בדריכת ענבים. 

חרישה – “בחריש ובקציר תשבות” )שמות לד, כא(. כל פעולה שמכשירה  ה. 
את הקרקע לזריעה, כגון: חפירת גומות, הפיכת רגבים וכדו’.

יום א' ט"ז מנחם אב 

19. אי עביד לא מהני
 כתבו תוס' בקידושין )נ"ב א'( שהמקדש אשה בפירות שביעית, אף דאסור 

משום סחורה, מ"מ חיילי קידושין.

וצ"ע, מ"ט לא נימא כל דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני וצ"ע.

20. הפקר בפירות שביעית
שיטת מרן הב"י )שו"ת אבקת רוכל סי' כ"ב( דפירות שביעית יש דין להפקירם, 

ואם לא הפקירן אינם מופקרים.

וצ"ע, דהלא לא חל הפקר על דבר שלא בא לעולם, ולא שמענו שצריך מידי 

יום להפקיר.

21. לימוד תורה ביום ולילה
הנה אנו קוראים ק"ש בבוקר ובלילה ממה שנאמר 'ובשכבך ובקומך'.

וצ"ע, דהלא בריש הפסוק נאמר 'ושננתם לבניך' וגו' ובשכבך ובקומך, ואם 

כן זה קאי גם על מצוות ושננתם לבניך, ומדוע לא חייבו ללמד את בנו תורה 

בבוקר ובערב מדאורייתא כק"ש. 

22. שהחיינו בריח
הנה האוכל פרי חדש מברך שהחיינו. 

שמברכים  ריח  בהם  שיש  צמחים  על  שהחיינו  מברכים  אין  מדוע  וצ"ע 

עליהם בורא מיני בשמים הגדלים ומתחדשים מזמן לזמן, למה לא מברך 

גם 'שהחיינו' בזמן שמריחן בפעם הראשונה.
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יום ב' י"ז מנחם אב 

ְצוֹות  ל ַהּמִ ְצוֹות: 101ּכָ ְלמּוד ְוַהּמִ ה ֵיׁש ִלי ִלְכּתֹב ִעְנְיֵני ַהּתַ ְוַעּתָ
ָנה  ֱאַמר: ”103ְוֶאּתְ ּנֶ נּו, ׁשֶ ן ִנּתְ ֵפרּוׁשָ ִסיַני - 102ּבְ ה ּבְ נּו לֹו ְלֹמשֶׁ ּתְ ּנִ ׁשֶ

ְצָוה” )שמות כד, יב(; ּתֹוָרה -  ְלָך ֶאת לּוחֹת ָהֶאֶבן ְוַהּתֹוָרה ְוַהּמִ

ּה )ברכות ה, א(.  רּוׁשָ ְצָוה - 106זֹו ּפֵ ְכָתב, ְוַהּמִ ּבִ 104זֹו ּתֹוָרה 105ׁשֶ

ְקֵראת  ְצָוה, ּוִמְצָוה זֹו ִהיא ַהּנִ י  ַהּמִ נּו ַלֲעׂשֹות ַהּתֹוָרה ַעל-ּפִ ְוִצּוָ

ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ָתָבּה  ּכְ ַהּתֹוָרה  ל  107ּכָ ה.  ַעל-ּפֶ ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה 

ֶבט,  ֶבט  ְוׁשֵ ְוָנַתן ֵסֶפר ְלָכל ׁשֵ ְכַתב ָידֹו,  ּבִ ת  ּמֵ לֹום קֶֹדם ׁשֶ ָ ַהּשׁ

ֱאַמר: ”ָלקַֹח ֵאת ֵסֶפר  ּנֶ ָארֹון 108ְלֵעד, 109ׁשֶ ְוֵסֶפר ֶאָחד ְנָתנֹו ּבָ

ִרית ה’ ֱאלֵֹהיֶכם  ד ֲארֹון ּבְ ם אֹתֹו 111ִמּצַ ְמּתֶ ה ְוׂשַ ַהּתֹוָרה 110ַהּזֶ

101. כל המצוות. מכאן ואילך מביא המחבר בקיצור את דברי הרמב”ם בהקדמתו 
ל”משנה תורה”. 102. בפרושן נתנו. בתורה שבעל פה. 103. ואתנה לך וגו’. לאחר 
מתן תורה אמר ה’ למשה ‘עלה אלי ההרה ֶוְהֵיה שם’ – ארבעים יום, ואתנה לך 
וגו’. 104. זו תורה שבכתב. חמשה חומשי תורה )רש”י ברכות ה.(. 105. שבכתב. 
ואי אתה רשאי לאומרן בעל פה, שנאמר )שמות לד, כז( “כתוב לך את הדברים 
האלה” )גיטין ס:(. והטעם כתב הריטב”א, לפי שיש בתורה דברים רבים הנדרשים 
ניתן  לא  פה  בעל  ובקריאה  וכתיב,  וקרי  ויתירות  חסירות  כגון  הכתב,  מתוך 
לדרשם. 106. זו פרושה. של תורה. והם: ההלכות שב”תורה שבעל פה” הכלולות 
אחרונים  פסוקים  שמונה  ולגבי  רבינו.  משה  כתבה  התורה  כל   .107 במשנה. 
שבתורה )העוסקים בענין מיתתו של משה(, נחלקו בגמרא )ב”ב טו.( אם יהושע 
כתבן או משה כתבן בדמע, עיי”ש. 108. לֵעד. לעדות שבני ישראל הוזהרו לקיים 
את כל מצוות התורה. 109. שנאמר. משה אמר זאת ללויים לאחר שסיים לכתוב 
את כל התורה. 110. הזה. שכתבתי. 111. מצד ארון ברית ה’. נחלקו בו חכמי 

יום ב' י"ז מנחם אב 

רּוׁש  ּפֵ ִהיא  ׁשֶ ְצָוה,  ְוַהּמִ כו(.  לא,  )דברים  ְלֵעד”  ָך  ּבְ ם  ׁשָ ְוָהָיה 

ַע  ְוִליהֹוׁשֻ ֵקִנים  114ַלּזְ ּה  ּבָ ה  113ִצּוָ א  ֶאּלָ ָתָבּה,  ּכְ 112לֹא  ַהּתֹוָרה, 

ָאֹנִכי  ר  ֲאׁשֶ ָבר  ַהּדָ ל  115ּכָ ”ֵאת  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ָאר  ְוִלׁשְ

ְולֹא  ָעָליו  ֹתֵסף  116לֹא  ַלֲעׂשֹות,  ְמרּו  ׁשְ ּתִ אֹתֹו  ֶאְתֶכם  ה  ְמַצּוֶ

ה.  ַעל-ּפֶ ּבְ ֵני ֶזה ִנְקֵראת ּתֹוָרה ׁשֶ ּוִמּפְ ּנּו” )שם יג, א(;  ִתְגַרע ִמּמֶ

ישראל במסכת בבא בתרא )יד:(: יש מהם אומרים, כי דף )פיסת עץ( היה בולט 
מן הארון מבחוץ ושם היה מונח ספר התורה, וכמשמעות הכתוב ‘מצד ארון ברית 
ה’’, שלא היה מונח בתוכו אלא מן הצד. ויש אומרים, מצד הלוחות היה מונח 
בתוך הארון, ונאמר ‘מצד’ לפי שלא היה מונח באמצע הארון בין הלוחות, אלא 
מִצדם. 112. לא כתבה. משום שנאמר )שמות לד, כז(: “כי על פי הדברים האלה” 
]שמשמעותו שהתורה לא נכתבה אלא נמסרה בעל פה. )רש”י(. מהלשון “על פי” 
משמע שהברית נכרתה על התורה שבעל פה, שהרי לא היה הכתוב צריך לומר 
“על פי הדברים האלה” אלא “בעבור הדברים האלה” )ראה מדרש תנחומא נח, 
ג([, כך אמר הקב”ה למשה: דברים שנתתי לך בעל פה אין אתה רשאי לאומרן 
לישראל בכתב )גיטין ס:(. והטעם, כי הענינים העמוקים בתורה ופירושיה צריכים 
להימסר בעל פה כדי שיובנו כראוי, לפי שבלימוד מתוך הכתב מצוי שאין הלומד 
יורד לעומק כוונת הכותב )ריטב”א שם והר”ן מגילה יד.(. ומכאן יש ללמוד שלא 
ניתן התלמוד להיכתב אלא משום שאלמלא כן היתה התורה משתכחת ]ויש בזה 
משום “עת לעשות לה’ הפרו תורתך”[ )רש”י גיטין ס.(. 113. צוה בה לזקנים. 
לימד לזקנים וכו’ בעל פה את מה שלמד מפי ה’. 114. לזקנים. לשבעים הזקנים 
)רמב”ם בהקדמתו לפירוש המשניות(. 115. כל הדבר. שיזהר האדם במצוה קלה 
כבחמורה )רש”י(. 116. לא תוסף עליו. כגון הנותן חמש פרשיות בתפילין במקום 
ארבע שאמרה תורה, או חמשה מינין בלולב במקום ארבעה שאמרה תורה, וכהן 
המברך ארבע ברכות בברכת-כהנים – ברכה אחת יתירה על שלשת הפסוקים 

האמורים בתורה )רש”י דברים יג, א(.

ביאורים

ביאורים
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חידוד ועיוןהלכה

יום ב' י"ז מנחם אב 

המלאכות האסורות מדרבנן

חכמים אסרו גם את שאר עבודות שדה ואילן, שהם תולדות של המלאכות 

לגידול הצמחים או  כן כל המלאכות שמועילות  האסורות מן התורה. על 

הפירות – שהן תולדות של מלאכת זורע או חורש, הרי הן אסורות בשנת 

השמיטה מדרבנן. 

היא  ההשקאה  מטרת  שהרי  השדה,  השקאת  את  חכמים  אסרו  ולכן 

להצמיח. כמו כן אסרו את הזיבול שהרי מטרתו להשבחת הצמח והקרקע. 

דהיינו  גיזום,  וכן  יבש.  דשא  וכיסוח  בר  עשבי  הוצאת  דהיינו  ניכוש,  וכן 

עישון, דהיינו השמדת מזיקים  וכן  וכדו’ להשבחת הצמח.  דילול הענפים 

על ידי עשן וכדומה. וכן סיקול, דהיינו הסרת אבנים מהשדה כדי לייפותו 

ולהכינו לזריעה. וכן ליקוט עצים למטרה זה, שכל המלאכות הללו מועילות 

לצמיחת הגידולים.

כמו כן, אסרו חכמים להשוות את פני השדה – למלא עפר או לפזרו במקום 

את  מכשירות  אלו  שפעולות  הקרקע,  לריכוך  עידור  וכן  לזריעה,  המיועד 

הקרקע לזריעה, והרי הם תולדות מלאכת חורש.

ההבדל בין מלאכות דאורייתא למלאכות דרבנן:

מלאכות דאורייתא - אין הבדל אם קיום האיסור גורם להפסד או לא )כמו 

תנאים  יש   – דרבנן  במלאכות  ואילו  לעשותם.  אסור  מקרה  ובכל  זריעה( 

כלומר,  לאברויי,  ולא  אילנא  לאוקמי  א.  הן:  ואלו  לעשותן.  מותר  שבהם 

כאשר הן באות לקיום הצמח ולא כאשר הן באות לגרום “הבראה” )-השבחה( 

– כגון: ענף שנסדק מותר לתמכו, שלא יוסיף להישבר. ב. במקום הפסד – 

ג. למטרה שונה  ותינזק.  לא תתייבש  כדי שהאדמה  כגון: מותר להשקות 

– אם ניכר שאין רצונו למלאכה שאסורה בשמיטה, כגון: סיקול אבנים – 

לבניה. גיזום עץ ערבה – למצווה. 

יום ב' י"ז מנחם אב 

23. ההולך במדבר בשבת
כתב רבינו בחיי )במדבר טו לב( "כל מי שהולך במדבר ואינו יודע איזה יום הוא, 

ששה  מונה  יעשה  כיצד  בכך,  להפטר  רשאי  ואינו  השבת  את  לשמור  חייב 

ושובת יום אחד וכו'. והוא חייב מיתה אם לא ישמור את השבת אפילו במדבר.

וצ"ע, דמשמע מדבריו דאם יחלל את היום בו יהא שובת, יהא חייב מיתה. 

ומאי טעמא לומר כן, והלא שמא אינו שבת, ודבריו צריכים תלמוד. 

24. טוחן בשבת
טחינה  איסור  דאין  משום  דק  דק  בשר  לחתוך  בשבת  דמותר  קיי"ל  הנה 

בשבת אלא בגידולי קרקע )משנ"ב סימן שכ"א ס"ק ל"א(. והוא מתרומת הדשן 

)סימן נ"ו(.

בשבע  עובר  חרס  כד  שהעושה  שבע(  ד"ה  ב'  )ע"ד  רש"י  כתב  דהלא  וצ"ע, 

ט"ו(  פ"ח  )שבת  הרמב"ם  שכתב  ועוד  הרגבים.  שטוחן  מהן,  ואחד  חטאות 

שהשף לשון של מתכת חייב משום טוחן.  

25. ממצוא חפצך
חידוש  חפצך'.  'ממצוא  משום  והוא  חול  בדברי  דיבור  נאסר  בשבת  הנה 

משב"ז  ש"ז  )סי'  בפרמ"ג  הוא  וכן  ודיבור(  ד"ה  א'  ק"נ  )שבת  התוס'  בדברי  מצינו 

סק"א( בשם הצמח צדק, שהוא מדאורייתא. 

שהוא  באיסור  להקל  אפשר  ואיך  הרבה,  בזה  שהקלו  מצינו  שהלא  וצ"ע, 

מדאורייתא. 
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הּוא  ׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ְוַעד  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ ּוִמימֹות 

ים  ַרּבִ ִדים אֹותֹו ּבָ ַלּמְ ּמְ רּו ִחּבּור ׁשֶ יא, 117לֹא ִחּבְ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ ַרּבִ

אֹו  ין  ית-ּדִ רֹאׁש-ּבֵ ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ א  ֶאּלָ ה,  ַעל-ּפֶ ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ

מּועֹות  ְ אֹותֹו ַהּדֹור 118ּכֹוֵתב ְלַעְצמֹו ִזְכרֹון ַהּשׁ ְהֶיה ּבְ ּיִ ָנִביא ׁשֶ

ל ֶאָחד  ים. ְוֵכן ּכָ ַרּבִ ה ּבָ ד ַעל-ּפֶ ַמע ֵמַרּבֹוָתיו, ְוָהָיה 119ְמַלּמֵ ָ ּשׁ ׁשֶ

ּוֵמִהְלכֹוֶתיָה  ַהּתֹוָרה  אּור  ִמּבֵ ּכֹחֹו  ִפי  ּכְ ְלַעְצמֹו  ּכֹוֵתב  ְוֶאָחד 

ִדיִנים  ּבְ ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשּו  ְתַחּדְ ּנִ ׁשֶ ָבִרים  120ּוִמּדְ ַמע,  ָ ּשׁ ׁשֶ מֹו  ּכְ

ֵרה  לֹשׁ-ֶעׂשְ ְ ִמּשׁ ה  ִמּדָ 121ּבְ א  ֶאּלָ מּוָעה,  ְ ַהּשׁ י  ִמּפִ ְלָמדּום  ּלֹא  ׁשֶ

ָבר  ַהּדָ ָהָיה  ְוָכְך  דֹול.  ַהּגָ ין  ית-ּדִ ּבֵ ֲעֵליֶהם  ימּו  ְוִהְסּכִ ִמּדֹות, 

117. לא חברו חבור וכו’. היו נמנעים מלהעלות דברי תורה שבעל פה על הכתב 
כותב   .118 לכותבם”[.  רשאי  אתה  אי  פה  שבעל  “דברים  של  ההלכה  ]מכח 
לעצמו. והוא הנקרא מגילת סתרים. 119. מלמד על-פה ברבים. מדברים אלו 
מדייקים האחרונים שהאיסור לכתוב תורה שבעל פה אינו בעצם הכתיבה אלא 
בלימוד ומסירת הדברים מתוך הכתב )חידושי הגרי”ז תמורה יד: ראה גם אבן 
האזל על הקדמת הרמב”ם(. וכן משמע ממה שכתב רש”י )שבת ו: ב”מ צב. ד”ה 
מגילת סתרים( שלאחר שכתבו התלמידים דברים חדשים ששמעו מרבותיהם 
היו מסתירים את הכתב כדי שלא ילמדו ממנו. 120. ומדברים שנתחדשו וכו’. 
החכמים סמכו בעיקר על גירסתם בעל פה, אך כיון שיש שכחה בעולם, כתבו 
)ריטב”א  שנכתב  במה  יעיינו  הדברים  ישתכחו  שאם  והניחום,  ההלכות  את 
חדתא  מילתא  “דלמא  שם  הכתוב  על  הגמרא  בגירסת  בהוספתו  יד:  תמורה 
שאני”(. 121. במדה משלש עשרה מדות. באחת מי”ג מדות שהתורה נדרשת 
בהן. י”ג הדרכים לדרשת המקראות שבתורה נקראו ‘מדות’ על שם שמודדים 

יום ג' י"ח מנחם אב 

ה  ְוָלּמָ יא.  ׂשִ ַהּנָ י ְיהּוָדה  ַרּבִ הּוא  דֹוׁש, ׁשֶ נּו ַהּקָ ַרּבֵ ִמיד 122ַעד  ּתָ

י  ָהָיה? ּכִ מֹות ׁשֶ ָבר ּכְ יַח ַהּדָ ְך, ְולֹא ִהּנִ דֹוׁש 123ּכָ נּו ַהּקָ ה ַרּבֵ ָעׂשָ

ׁשֹות  רֹות ִמְתַחּדְ ְלִמיִדים ִמְתַמֲעִטים ְוהֹוְלִכים, ְוַהּצָ ַהּתַ ָרָאה ׁשֶ

ָרֵאל  ְוִיׂשְ ֶרת,  ּבֶ ּוִמְתּגַ עֹוָלם  ּבָ ֶטת  ּפֹוׁשֶ רֹוִמי  ּוַמְלכּות  ּוָבאֹות, 

ִעְנָין  ָרָאה  ׁשֶ ּכְ  - ד  ְעּבֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָצוֹות  ַלּקְ 124ְוהֹוְלִכים  ִלים  ְלּגְ ִמְתּגַ

ָרֵאל,  ׂשְ ַחת ִמּיִ ּכַ ּתַ ִלים ְוָהְיָתה ּתֹוָרה ִמׁשְ ָרֵאל ְמֻבְלּבָ ָהיּו ִיׂשְ ֶזה, ׁשֶ

ְלְמדּו  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ל  ּכָ ַיד  ּבְ ִלְהיֹות  ָניֹות  ׁשְ ַהּמִ ר  ִחּבֵ ָאז 

ָנה  ׁשְ דּו ַהּמִ ינֹו, ְוִלּמְ ל ָיָמיו הּוא ּוֵבית-ּדִ ב ּכָ חּו. ְוָיׁשַ ּכְ ּתַ ְולֹא ִיׁשְ

ֶהם  ּנּו, ְוִעּמָ לּו ִמּמֶ ּבְ ּקִ ָרֵאל ׁשֶ דֹוֵלי ַחְכֵמי ִיׂשְ ים, ְוָהיּו ְלָפָניו ּגְ ַרּבִ ּבָ

ָאר ַהֲחָכִמים. ְ ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ִמּשׁ

בהם לפי הענין והקבלה, שבכל מדה יש תנאים ואופנים האיך היא נדרשת, 
שאלה(.  העמק  בהקדמת  )הנצי”ב  דנין  אין  מקום  ובאיזה  דנין  מקום  באיזה 
הביאורים  וכל  הדינים  וכל  השמועות  כל  קיבץ  והוא  רבנו הקדוש.  עד   .122
והפירושים ששמעו ממשה רבינו ושלמדו בית דין של כל דור ודור בכל התורה 
כולה, וחבר מהכל ספר המשנה. ושננו לתלמידים ברבים ונגלה לכל ישראל 
וכתבוהו כולם, ורבצו בכל מקום כדי שלא תשתכח תורה שבעל פה מישראל. 
)לשון הרמב”ם(. וז”ל הירושלמי )פאה ב, ד(: אם באת הלכה תחת ידיך ואין 
אתה יודע מה טיבה - אל תפליגנה לדבר אחר ]פירוש, אל תדחנה מהלכה[ 
שהרי כמה הלכות נאמרו למשה בסיני וכולהון משוקעות במשנה. 123. כך. 
שחבר את המשניות. 124. והולכים לקצוות להשתעבד. בכת”י: והולכים לקצה 

הארצות מפני הצרות והשעבוד.

ביאורים

ביאורים
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חידוד ועיוןהלכה

יום ג' י"ח מנחם אב 

הפעולות המותרות לעשותן בשמיטה

להשקות א.  יש  ולכן,  בגינה.  ניכר  נזק  למנוע  כדי  רק  מותרת  השקאה 

יש  כן  כמו  להשבחתו.  ולא  הצמח  של  לחיותו  שבאה  מים  כמות  רק 

אין  כן,  כמו  שאפשר.  כמה  עד  ההשקאה  זמני  הפרשי  את  להרחיק 

להשקות גינה שלימה אם רק מספר בודד של צמחים זקוק למים. וכן, 

אסור להשקות בעונת גשמים. ועצי סרק ושיחים אין להשקות אפילו 

בקיץ, מאחר ושורשיהם עמוקים ותופסים די לחלוחית לקיומם.

העשבים השוטים אסור מדרבנן לנכש, אך אם מניעת הניכוש גורמת ב. 

נזק ניכר, כגון: עשבים החונקים את הצמח, מותר לקצוץ את העשבים, 

ואם כיסוח בלבד אינו מועיל -  מותר לעקרם ביד, ואם אין מצליחים 

- מותר לעקרם במעדר. כמו כן, מותר לנכש מחשש שריפה או סכנת 

נחשים, ובלבד שיהא רחוק מאילנות וצמחים וגם שאין המקום עומד 

לזריעה. וכן מותר לסלק פסולת תלוש, אמנם לא במגרפה.

זיבול ודישון מותר רק במקום שאם לא יעשה זאת יגרום נזק ניכר. ג. 

לעדור אסור בשביעית כשנעשה לצורך חקלאי – כגון: ריכוך הקרקע 

כשיש  למים(  )ערוגה  הצמח  סביב  לעדור  מותר  אבל  וכדו’,  העץ  סביב 

חשש להפסד ניכר של הצמח, ומטרתו שהמים לא ‘יברחו’ מהעץ.      

מותר לחפור בשביעית שלא לצורך זריעה )כשהבור לא ישמש לזריעה או ד. 

לנטיעה(, ובאופן שניכר שאינו לצורך זריעה, כמו: חפירת לבניית גדר, 

יפוזר  לא  מהבור  המוצא  שהעפר  ובלבד  וכדו’,  משחקים  להתקנת 

על פני השדה. אמנם, אסרו חז”ל לחפור בין שדהו לשדה חברו כדי 

לבנות בו גדר, והטעם, שמא ימלך ויזרע שם. אבל בין שדהו לרשות 

הרבים מותר, כי אין רגילות לזרוע סמוך לרשות הרבים.

קטיפת פרחים לצורך קישוט מותרת, אף שזה גורם לפעמים לגידול ה. 

נוסף, וצריך שיקטוף בשינוי ניכר מהדרך המקובלת.    

יום ג' י"ח מנחם אב 

26. גר שנתגייר כקטן שנולד
קיי"ל דגר שנתגייר כקטן שנולד, ומותר בקרובותיו. והנה בני ישראל אחר 

מתן תורה  היו גרים כמבואר ביבמות )מ"ו ב'(.

וצ"ע, דאם כן מדוע כתב רש"י )בהעלותך י"א י( שעם ישראל בכה למשפחותיו 

מותרים  היו  כולם  והלא  להם.  הנאסרות  עריות  על  משפחות,  עסקי  על 

בקרוביהם.

27. גזירה שמא יטלטלנו ד' אמות
בראש השנה )כ"ט ב( מבואר הטעם שאין תוקעים בר"ה שחל בשבת, גזירה 

ברשות  אמות  ארבע  ויעבירנו  ללמוד  הבקי  אצל  וילך  בידו  יטלנו  שמא 

הרבים, והיינו טעמא דלולב והיינו טעמא דמגילה.

שמא  חוששים  ואין  בס"ת  הכנסת  בבית  שבת  כל  קוראים  איך  א"כ  וצ"ע, 

יטלטלנו ד' אמות ברה"ר.

28. עדותן קיימת
)י"ב ב( עד אחד אומר ]שאדם הרג[ בשתי שעות, ועד אחד אומר  בפסחים 

דברי  שמתרצים  בגמ'  מבואר  הדבר  ובטעם  קיימת.  עדותן  שעות,  בשלש 

העד לומר שכשאמר שתי שעות כוונתו לסוף השעה.

וצ"ע, מהיכי תיתי לתרץ דברי העד ולהרוג אדם על פי זה. והלא אדרבה 

מספק נימא שהוא עד שקרן, והתורה אמרה ושפטו העדה והצילו העדה. 
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יום ד' י"ט מנחם אב 

רּו ִחּבּוִרים: 125ַרב  ן ִחּבְ ם-ּכֵ יא ּגַ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ ל ַרּבִ ְוַתְלִמיָדיו ׁשֶ

י  ָנה, ְוַרּבִ ׁשְ ֵרי ַהּמִ ר 126ִסְפָרא ְוִסְפֵרי, ְלָבֵאר ּוְלהֹוִדיַע 127ִעּקְ ִחּבֵ

ְעָיא  י הֹוׁשַ ָנה, ְוֵכן ַרּבִ ׁשְ א ְלָבֵאר 128ִעְנְיֵני ַהּמִ ר ַהּתֹוֶסְפּתָ א ִחּבֵ ִחּיָ

ָנה.  ׁשְ ַהּמִ ְבֵרי  130ּדִ ְלָבֵאר  ַרְיתֹות  129ַהּבָ רּו  ִחּבְ ָרא  ַקּפָ ּוַבר 

אּו ָהָאמֹוָרִאים ְוָהיּו ָלֶהם ַמֲחלֹוקֹות  ּבָ ְך, ַעד ׁשֶ ָבר ּכָ ל ַהּדָ ְלּגֵ ְוִנְתּגַ

י  ַרּבִ ר  ִחּבֵ ׁשֶ ַעד  ַרְיתֹות,  ְוַהּבָ ְוַהּתֹוֶסְפּתֹות  ָניֹות  ׁשְ ַהּמִ ֵפרּוׁש  ּבְ

ִית  ַהּבַ ן  ֻחְרּבַ ַאַחר  ָרֵאל  ֶאֶרץ-ִיׂשְ ּבְ ְלִמי  ְירּוׁשַ ְלמּוד  ַהּתַ יֹוָחָנן 

ָהָיה  ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ְלִמי”  ”ְירּוׁשַ ְוִנְקָרא  ָנה,  ׁשָ ֵמאֹות  לֹשׁ  ׁשְ ֵקרּוב  ּבְ

125. רב חיבר ספרא וספרי. ואע”פ שמדרשים הללו הם ביסודם מדברי רבי 
שמעון ורבי יהודה )מדרש ההלכה על ויקרא ע”י רבי יהודה, והשאר ע”י רבי 
שמעון( – כמבואר ברשב”ם ב”ב )קכד:( עפ”י סנהדרין פו. כנראה שעריכתם 
הסופית היתה על ידי רב. 126. ספרא וספרי. היינו מדרשי המקראות בעניני 
הלכה. ספרא הוא על חומש ויקרא ונקרא גם בשם תורת כהנים, וחז”ל )ברכות 
גם  בו  ונכלל  שבספרים,  חמור  שהוא  “ארי”  בשם  כינוהו  בתוס’(  ע”ש  יח: 
ברייתא דמלואים )עיין רש”י ויקרא ט, כג( והיא ברייתא הנוספת על תורת 
כהנים. וספרי הם שני ספרים על חומשים במדבר ודברים, ונקראו גם )ב”ב 
קכד:( ‘שאר ספרי דבי רב’ דספר הגדול הוא על ויקרא. ולדברי הרמב”ם שרב 
מבית   – רב’  ‘דבי  נקראים  אלו  מדרשים  וספרא,  ספרי  המדרשים  את  חיבר 
מדרשו של רב – על שם מחברם. 127. עיקרי המשנה. מקורות דיני המשנה – 
מהיכן נלמדים מפסוקי התורה. 128. עניני המשנה. ומביא דעות נוספות שלא 
הוזכרו בדברי המשנה. 129. הברייתות. באור השם ‘ברייתות’ הוא: חיצוניות, 
בהרחבה המשנה.  דברי   .130 הקדוש.  רבנו  של  חבורו  בפנים  נכנסו   שלא 

ובאריכות יתר.

יום ד' י"ט מנחם אב 

ָהָיה  י ׁשֶ ר ַרב ָאׁשֵ ָנה ִחּבֵ מֹו ֵמָאה ׁשָ ְך ּכְ ַלִים. ְוַאַחר-ּכָ ירּוׁשָ ר ּבִ ּדָ

ְבֵרי  רּוׁש ּדִ ְלמּוִדים הּוא ּפֵ ֵני ַהּתַ ְבִלי. ְוִעְנַין ׁשְ ְלמּוד ּבַ ָבֶבל ַהּתַ ּבְ

ין  ית-ּדִ ּבֵ ָכל  ּבְ ׁשּו  ְתַחּדְ ּנִ ׁשֶ ּוְדָבִרים  ַעְמקּוָתּה,  ּוֵבאּור  ָנה,  ׁשְ ַהּמִ

ֵני  ְ ּוִמּשׁ ְלמּוד.  ַהּתַ ִחּבּור  ְוַעד  דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ ִמימֹות  ין  ּוֵבית-ּדִ

ּוִמן  ְפֵרי  ַהּסִ ּוִמן  ְפָרא  ַהּסִ ּוִמן  א  ַהּתֹוֶסְפּתָ ּוִמן  ְלמּוִדים  ַהּתַ

הֹור,  ֵמא ְוַהּטָ ר, ַהּטָ ּתָ ֵאר ָהָאסּור ְוַהּמֻ ם ִיְתּבָ ּלָ ַהּתֹוֶסְפּתֹות, ִמּכֻ

י  ִמּפִ ִאיׁש  יקּו  ֶהְעּתִ ׁשֶ מֹו  ּכְ ר,  ׁשֵ ְוַהּכָ סּול  ַהּפָ טּור,  ְוַהּפְ ַהִחּיּוב 

יַני. נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִמּסִ ה ַרּבֵ י ֹמשֶׁ ִאיׁש ַעד ִמּפִ

ביאורים
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חידוד ועיוןהלכה

יום ד' י"ט מנחם אב 

טיפול בעציצים בשנת השמיטה

עציץ שיש לו יניקה מהקרקע, כלומר, שהוא שואב לחות מהאדמה, א. 

עציץ  גם  חור.  בתחתיתו  שיש  עציץ  לדוגמא:  נקוב’.  ‘עציץ  נקרא 

חרס, אף שאין בו חור ומונח על אדמה, החרס סופג לחות מהאדמה 

נחשבים  נקובים  עציצים  נקוב’.  ‘עציץ  נקרא  והעציץ  דפנותיו,  דרך 

כמחוברים לאדמה, והעבודה בהם כמוה כעבודה בשדה.

עציץ שאין לו יניקה מהאדמה, נקרא ‘עציץ שאינו נקוב’, כגון: עציץ ב. 

שאין בו חור בתחתיתו. עציץ שאינו נקוב הנמצא בתוך בית, אפשר 

להקל ולטפל בו כרגיל, כמו בכל שנה. ואף המיקל לזרוע בו ולשתול 

בו, יש לו על מי לסמוך. עציץ שאינו נקוב הנמצא בחצר או במרפסת 

שאינה מקורה, מותר לטפל בו רק כמו בעציץ נקוב. 

לעציצים ג.  השמיטה  בערב  שבבית  העציצים  כל  את  להפוך  כדאי 

שאינם נקובים. כיצד? מניחים את העציץ על צלחת העשויה ממתכת, 

עץ או זכוכית או כל משטח אחר המפסיק את היניקה מהקרקע. את 

החציצה בין העציץ לרצפה יש לעשות לא רק מתחת לעציץ עצמו 

אלא מתחת לכל גוף העציץ )העלים המתפשטים מעבר לעציץ(, מכיון שנוף 

העציץ יונק אף הוא מהקרקע. פעולה זו מותרת אף בשנת השמיטה, 

מפני שמותר להפוך עציץ נקוב – לעציץ שאינו נקוב.

אין  לכן  נקוב,  לעציץ  נקוב  שאינו  עציץ  להפוך  אסור  זאת,  לעומת 

להוריד את העציץ מהמשטח החוצץ בינו לבין הקרקע.

קיימות דעות שונות בהלכה לענין הרצפה שעליה מונח העציץ, האם ד. 

היא נחשבת חציצה או לא. לדעת חלק מהפוסקים, עציץ נקוב המונח 

כגדל  ודינו  נקוב  לעציץ  נחשב  גבוהה,  בקומה  אפילו  מרוצף,  בבית 

להקל  ניתן  גבוהה  בקומה  האדמה.  מן  שלו  המרחק  למרות  בשדה, 

בחציצה שתהיה רק מתחת לעציץ ולא מתחת לכל הנוף.  

יום ד' י"ט מנחם אב 

29. קדושת שביעית
אם  לבדוק  מעץ  העשויים  רהיטים  בקניית  ישראל  חששו  לא  מדוע  יל"ע 

אינם קדושים בקדושת שביעית. 

30. ריבוי בשיעורין
כתב הרשב"א )שבת ק"ז א'( מותר בשבת לנעול לכתחילה ביתו ע"מ לשמור 

ביתו וצבי שבתוכו, דכיון שהוא צריך לשמור ביתו, אף על פי שעל ידי כך 

ניצוד הצבי ממילא מותר.

עבור  'ריבוי בשיעורין', שאם אדם מבשל חתיכת בשר  מדין  וצ"ע, דמ"ש 

פקו"נ אסור לו להוסיף עוד אחד. וכ"ש כאן.

31. המעמיד בהמתו על גבי עשב
בשו"ע )סי' שכ"ד סי"ג( 'מעמיד אדם בהמתו על גבי עשבים מחוברים בשבת'. 

הרי שאינו עובר על קוצר בכך.

וצ"ע, שהלא לגבי נזיקין קיי"ל )חו"מ שצ"ד ס"ג'(, שהמעמיד בהמת חברו על 

קמת חבירו חייב משום אדם המזיק ולא משום שן. הרי שמייחסים כאילו 

הוא עצמו עשה פעולה זו. 

32. אין טחינה אחר טחינה
הנה קיי"ל )שו"ע סי' ש"ב ס"ז( שטיט שעל בגדו אם הוא יבש אסור לגררו, דהוי טוחן.

קיי"ל שמותר לטחון לחם משום שכבר היה כבר פעם קמח  וצ"ע, דהלא 

טחון, ואין טוחן אחר טוחן, וגם כאן הלא היה כבר טחון. 
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צדיקים צדיקיםשער התורהארחות  שער התורהארחות 

מוסרמוסר

יום ה' כ' מנחם אב 

ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ ּוְנִביִאים  ְזרּו ֲחָכִמים  ּגָ ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ֵאר ֵמֶהם  ִיְתּבָ ם  ּגַ
נּו  ַרּבֵ ה  ֹמשֶׁ י  ִמּפִ ְמעּו  ָ ּשׁ ׁשֶ מֹו  ּכְ ַלּתֹוָרה,  ְסָיג  ַלֲעׂשֹות  ָודֹור 

י”  ַמְרּתִ ִמׁשְ ֶאת  ם  ַמְרּתֶ ”ּוׁשְ ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ֵפרּוׁש,  ּבְ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 

ְוֵכן  א(.  ה,  )מו”ק  י  ַמְרּתִ ְלִמׁשְ ֶמֶרת  ִמׁשְ 131ֲעׂשּו   - ל(  יח,  )ויקרא 

ָכל  ֲהגּו ּבְ ּנָ ִהְתִקינּו אֹו ׁשֶ נֹות ׁשֶ ּקָ ְנָהִגים ְוַהּתַ ֵאר 132ֵמֶהם ַהּמִ ִיְתּבָ

ָאסּור  ל אֹותֹו ַהּדֹור, ְלִפי ׁשֶ ין ׁשֶ ית-ּדִ ָראּו ּבֵ מֹו ׁשֶ ּדֹור ָודֹור, ּכְ

ְלָך  ידּו  ַיּגִ ר  ֲאׁשֶ ָבר  ַהּדָ ִמן  ָתסּור  ”לֹא  ֱאַמר:  ּנֶ ׁשֶ ֵמֶהם,  ָלסּור 

ֻמְפָלִאים  ְוִדיִנים  ִטים  ּפָ ִמׁשְ ְוֵכן  יא(.  יז,  )דברים  ֹמאל”  ּוׂשְ ָיִמין 

ין  ית-ּדִ ֶהן ּבֵ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְוָדנּו ּבָ ה ַרּבֵ לּום ִמּמֹשֶׁ ּלֹא ִקּבְ ׁשֶ

ֶהן, ּוָפְסקּו אֹוָתם  ת ּבָ ַהּתֹוָרה ִנְדֶרׁשֶ ּדֹות ׁשֶ ּמִ ל אֹותֹו ַהּדֹור ּבַ ׁשֶ

ְלמּוד,  ּתַ י ּבַ ר ַרב ַאׁשִ ְך הּוא - ַהּכֹל ִחּבֵ ין ּכָ ַהּדִ ֵקִנים ְוָגְמרּו ׁשֶ ַהּזְ

ה ְוַעד ָיָמיו. ִמימֹות ֹמשֶׁ

ּוְגָמרֹו,  ְלמּוד  ַהּתַ ר  ִחּבֵ ׁשֶ י,  ָאׁשֵ ַרב  ל  ׁשֶ ינֹו  ית-ּדִ ּבֵ ְוַאַחר 
יעּו  ְוִהּגִ ָיֵתר,  ּזּור  ּפִ ָהֲאָרצֹות  ָכל  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ רּו  ּזְ ִנְתּפַ נֹו,  ּבְ יֵמי  ּבִ

ׁשּו  ּבְ ּתַ עֹוָלם, ְוִנׁשְ ים ָהְרחֹוִקים, ְוָרְבָתה ְקָטָטה ּבָ ָצוֹות ְוָלִאּיִ ַלּקְ

131. עשו וגו’. בפסוק זה מצוה התורה לעשות שמירה לאיסורי עריות )הקרויים 
‘משמרתי’(. 132. מהם. מהוראתם.

יום ה' כ' מנחם אב 

ָרֵאל  ְלמּוד ּתֹוָרה, ְולֹא ִנְכְנסּו ִיׂשְ ְגָיסֹות, ְוִנְתַמֵעט ּתַ ָרִכים ּבִ ַהּדְ

א  ָהָיה ִמּקֶֹדם, ֶאּלָ מֹו ׁשֶ יבֹוֵתיֶהם ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ּכְ יׁשִ ִלְלֹמד ּבִ

ָכל ִעיר ָוִעיר  ר ה’ קֹוֵרא ּבְ ִריִדים ֲאׁשֶ ִצים ְיִחיִדים, 133ַהּשְׂ ִמְתַקּבְ

ִחּבּוֵרי  ּבְ ּוְמִביִנים  ּתֹוָרה,  ּבַ ְועֹוְסִקים  ּוְמִדיָנה,  ְמִדיָנה  ּוְבָכל 

ַהּכֹל  ה ֲאדֹון  ִצּוָ ר  ֲאׁשֶ ְצוֹות  ַהּמִ ְויֹוְדִעים ֵמֶהם  ם,  ּלָ ּכֻ ַהֲחָכִמים 

רּוְך הּוא. ּבָ

133. השרידים אשר השם קורא. על דרך הכתוב )יואל ג, ה(. וביאורו: יחידים 
הנשארים המבוררים שבהם, אשר כל אחד מהם קורא אל ה’, וצועק אליו ומשים 

בו בטחונו )מצו”ד(.

ביאורים

ביאורים
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חידוד ועיוןהלכה

יום ה' כ' מנחם אב 

אילו יבולים קדושים בקדושת שביעית?
“והיתה שבת הארץ לכם לאכלה” )ויקרא כה, ו( מכאן שמן התורה מותר לאכול 

המקודשת  מאדמה  כוחו  את  שינק  יבול  השמיטה.  בשנת  שצמח  דבר  כל 

בקדושת שביעית, נעשה קדוש, ויש לנהוג בו בקדושה. 

היונקים את  וירקות  פירות  רק  הוא קדוש,  היבול בשנת השמיטה  כל  לא 

כוחם מאדמה המקודשת בקדושת שביעית – מתקדשים. לא כל הגידולים 

כפי  ביניהם,  להבדיל  יש  ולכן  שלב,  באותו  מהאדמה  כוחם  את  יונקים 

שיתבאר:

ירקות זקוקים להשקיה כל זמן גידולם, ולכן, הם קשורים לאדמה הקדושה 

עד שעת לקיטתם. זוהי הסיבה שקדושת השביעית בירקות נקבעת על פי 

עצי פרי יונקים את עיקר חיותם מן האדמה עד  הלקיטה )קטיפה(. לעומתם, 

לשלב החנטה. והיינו הבאת שליש גידולו )לשי’ הרמב”ם(. לכן, זהו השלב הקובע 

מן האדמה  כוחם  עיקר  יונקים את   – וקטניות  תבואה  לגבי קדושת שביעי. 

עד שליש גידולם. באותה שעה הם ראויים כבר לאכילה, לפיכך, זהו השלב 

הקובע. לסיכום: ירקות שנלקטו בשביעית – קדושים ]ואם נלקטו בשמינית 

קדושים עד שיעשה כיו”ב או עד חנוכה[. פירות שחנטו בשביעית – קדושים. 

תבואה וקטניות שהגיעו לשליש גידולם בשביעית – קדושים.     

בפרחים )פרחי נוי( לא חלה קדושת שביעית, מכיון שאחד התנאים לקדושת 

מהאוכל  שנהנים  אכילה,  כדוגמת  שווים”,  וביעורו  “הנאתו  הוא:  שביעית 

אינו  ולכן  ההנאה,  בשעת  מתכלה  אינו  הפרח  ואילו  מתכלה,  שהוא  בזמן 

ופרגים  חרציות  למכור  מותר  כגון:  כרגיל,  בהם  לסחור  ומותר  קדוש 

בשמים  פרחי  לדוגמה:  הריח,  גם  היא  שמטרתם  פרחים  אמנם,  בשמיטה. 

כדוגמת הנרקיסים, יש בהם קדושת שביעית, כיון שהצמח מתכלה בשעת 

ההנאה, בזמן שממוללים אותם, ולכן הם קדושים ודינם ככל המינים שיש 

קדושים  אינם  רהיטים,  לייצור  המיועדים  עצים  שביעית.  קדושת  בהם 

ואין  אותם,  מכלה  אינה  מהרהיטים  שההנאה  מכיון  שביעית,  בקדושת 

הנאתו וביעורו שווים. 

יום ה' כ' מנחם אב 

33. סומא פטור מן המצוות
שיטת הריטב"א )שו"ת סי' צז ד"ה מעתה( הרא"ש )קדושין פ"א סוף סי' מט( המכריע 

)סי' עח ד"ה ואין( ועוד, שלדעת רבי יהודה )ב"ק פ"ו ב( סומא פטור אף בלאוין, 

אך מדרבנן חייב שלא יהא כגוי. 

וצ"ע, מה מחייבו לשמוע בקול חכמים שחייבוהו במצוות, והרי אינו מצווה 

על 'לא תסור'. 

34. אכילת מאכלי חלב בשבועות
סקי"ב(  )תצ"ד  ברורה  במשנה  כתב  בשבועות  חלב  מאכלי  אכילת  בטעם 

ההר  מן  וירדו  וכו',  לזה  נכון  טעם  שאמר  אחד  גדול  בשם  עוד  'שמעתי 

צריך הכנה  כי לבשר  חלב  כ"א מאכלי  תיכף  לא מצאו מה לאכול  לביתם 

רבה לשחוט בסכין בדוק כאשר צוה ה' ולנקר חוטי החלב וכו'.

וצ"ע, הלא אכלו מן, ולמה לא מצאו מה לאכול. 

35. איסור בונה ביו"ט
'מתוך  משום  מותר  טוב  ביום  שבונה  חידשו  והרודה(  ד"ה  א'  צ"ה  )שבת  תוס' 

בונה  מדין  שהוא  ]מגבן[,  גבינה  לעשות  הותרה  שהרי  לצורך'  שהתורה 

כמבואר שם בגמרא.

טוב,  יום  דוחה  המקדש  בית  בנין  שאין  טו:(  )שבועות  הגמרא  מדברי  וצ"ע 

ומשמע שהוא מדאורייתא.
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מוסרמוסר

יום ו' כ"א מנחם אב 

ְלמּוד,  ַהּתַ ל  ּכָ ָיְדעּו  ר  אֹוִנים, ֲאׁשֶ ַהּגְ ָהָאמֹוָרִאים ָעְמדּו  ַאַחר 
הֹוִציאּו  ְוֵהם  א,  ְותֹוֶסְפּתָ ְוִסְפֵרי  ְוִסְפָרא  ְלִמי  ִוירּוׁשַ ְבִלי  ּבַ

ֶרְך  ּדֶ ְלמּוד ּוֵבֲארּו ִעְנָיָניו, ְלִפי ׁשֶ ל ַהּתַ ֲעלּומֹוָתיו ׁשֶ ָלאֹור 134ּתַ

י, ְמעָֹרב  ָלׁשֹון ֲאַרּמִ ּבְ הּוא  ְלמּוד ָעֹמק הּוא ְמאֹד, ְועֹוד, ׁשֶ ַהּתַ

ם  רּוָרה ְלֻכּלָ ׁשֹון ָהְיָתה ּבְ אֹוָתּה ַהּלָ ִעם ְלׁשֹונֹות ֲאֵחרֹות, ְלִפי ׁשֶ

ּוִביֵמי  ְמקֹומֹות  ָאר  ׁשְ ּבִ ֲאָבל  ְלמּוד,  ַהּתַ ר  ֻחּבַ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ָבֶבל  ּבְ

ְלְמדּו  ּיִ ׁשֹון ַעד ׁשֶ יִרים אֹוָתּה ַהּלָ ָבֶבל לֹא ָהיּו ַמּכִ ר ּבְ אֹוִנים ֲאׁשֶ ַהּגְ

ל ִעיר ָוִעיר ְלָכל  י ּכָ ֵאלֹות ַרּבֹות ָהיּו ׁשֹוֲאִלים ַאְנׁשֵ אֹוָתּה. ּוׁשְ

ְלמּוד,  ּתַ ּבַ ים ׁשֶ ָבִרים ָקׁשִ יֵמיֶהם ְלָפֵרׁש ָלֶהם ּדְ ר ָהָיה ּבִ אֹון ֲאׁשֶ ּגָ

ָהיּו  ֹוֲאִלים  ַהּשׁ ְואֹוָתם  ָחְכָמָתם.  ִפי  ּכְ ָלֶהם  יִבים  ְמׁשִ ָהיּו  ְוֵהם 

ם  ּגַ ֵמֶהם.  ְלָהִבין  ְסָפִרים  ֵמֶהם  ים  ְועֹוׂשִ ׁשּובֹות  ַהּתְ ִצים  ְמַקּבְ

ְלמּוד,  ַהּתַ ְלָבֵאר  ִחּבּוִרים  ָודֹור  ּדֹור  ָכל  ּבְ ׁשֶ אֹוִנים  ַהּגְ רּו  ִחּבְ

ָרִקים  ֵרׁש ּפְ ּפֵ ֵרׁש ֲהָלכֹות 135ְיִחידֹות, ּוֵמֶהם ִמי ׁשֶ ּפֵ ֵמֶהם ִמי ׁשֶ

ְכּתֹות ּוְסָדִרים.  ֵרׁש ַמּסֶ ּפֵ ָיָמיו, ּוֵמֶהם ִמי ׁשֶ ׁשּו ּבְ ְתּקַ ּנִ ְיִחיִדים ׁשֶ

ְוַהִחּיּוב  ר,  ּתָ ְוַהּמֻ ָהָאסּור  ִעְנַין  ּבְ סּוקֹות  ּפְ ֲהָלכֹות  רּו  ִחּבְ ְועֹוד 

ְהיּו ְקרֹוִבים  ּיִ ֵדי ׁשֶ ָעה ְצִריָכה ָלֶהם, ּכְ ָ ַהּשׁ ְדָבִרים ׁשֶ טּור, ּבִ ְוַהּפְ

יום ו' כ"א מנחם אב 

ְלמּוד. ל ּתַ ֵאינֹו ָיכֹול ֵליֵרד ְלָעְמקֹו ׁשֶ ע ִמי ׁשֶ ּדָ 136ַלּמַ

ובד”ר  שבתלמוד.  והצפונים  הנעלמים  הדברים  134. תעלומותיו של התלמוד. 
הגירסא: החמורות של התלמוד. 135.יחידות. בודדות.

136. למדע. בכת”י: להשיג ידיעת המצוות.

ביאורים

ביאורים
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יום ו' כ"א מנחם אב 

איסור ספיחין
התורה,  מן  באכילה  מותר  השביעית,  בשנה  הארץ  שמוציאה  היבול  כל 

גזרו  ו(. אמנם, חכמים  )ויקרא כה,  ‘והיתה שבת הארץ לכם לאכלה’  שנאמר 

לאסור גידולים מסויימים הגדלים בשנה השביעית. איסור זה מכונה בשם 

‘איסור ספיחין’, ולהלן יבוארו פרטי הדינים הקשורים באיסור זה.

או  צמחו,  השמיטה  ובשנת  השמיטה,  שנת  קודם  בקרקע  שנפלו  זרעים 

לקרקע  מחוברים  שורשיהם  ונשארו  השמיטה  קודם  שנקצרו  גידולים 

שצמחו  זרע  להם  שאין  וירקות  עשבים  וכן  בשמיטה,  גידולים  והצמיחו 

מאליהם בשנת השמיטה, בכל אלה גזרו חכמים שיהיו אסורים באכילה.

אלו  ספיחים  נתיר  שאם  חז"ל,  שחששו  עבירה.  עוברי  מפני  לגזירה,  הטעם 

באכילה, עוברי עבירה יזרעו בשדותיהם בסתר, תבואה, קטניות וזרעוני גינה, 

וכשיצמחו יאכלו מהם, ויאמרו שספיחים הם – שגדלו מאליהם, לכן אסרו חז"ל 

אלו  שמינים  לומר  ]וא"צ  השביעית  בשנה  מאליהם  הצומחים  הספיחים  כל 

שנזרעו בשנה השמיטה באיסור, הרי הם אסורים באכילה[. אכן, לא את כל גידולי 

הקרקע הגדלים בשנה השביעית אסרו חז"ל באיסור ספיחים, כפי שיבואר:

פירות האילן הגדלים בשנה השביעית מותרים באכילה, ולא גזרו חכמים 

לאוסרם באיסור ספיחים, לפי שאי אפשר לאילן שינטע בשביעית ויוציא 

פירות באותה השנה, ולכן לא שייך לאוסרם באיסור ספיחין. 

חכמים  גזרו  לא  אותם,  לזרוע  רגילים  אינם  אדם  בני  שרוב  עשבים  מיני 

מתעסקים  אינם  הגינות  בעלי  שרוב  שכיון  ספיחים,  באיסור  לאוסרם 

הגינות  מבעלי  מיעוט  ורק  חשיבותם,  חוסר  ]מחמת  אלו  מינים  בזריעת 

מתעסקים בהם[, לא גזרו חכמים לאוסרם, ומותרים באכילה. 

ספיחין,  איסור  חכמים  גזרו  לא  שדות  מיני  שבארבע  מבואר,  ]בירושלמי 

ואלו הן: שדה בור. שדה ניר. שדה כרם. שדה זרע[.

בכל המקומות הנ”ל, אף שנתבאר שהגידולים מותרים באכילה ואינם אסורים 

באיסור ספיחים, מכל מקום קדושים הם בקדושת שביעית, וצריך לנהוג בהם 

כבשאר פירות שביעית.

יום ו' כ"א מנחם אב 

36. ספק דאורייתא לחומרא
הנה קיי"ל דאם מסופק אם עשה מצווה מדאורייתא, חוזר ועושה. אך לברך 

אינו מברך משום דברכה היא מדרבנן.

וצ"ע, דהלא הברכות נתקנו להודות לה' על שחייבים במצוה. ומאחר שכאן 

חייבים במצוה ]ולפי הרשב"א מדאורייתא, מדין ספיקא דאורייתא לחומרא 

מן התורה[. א"כ שוב שייך שפיר לברך ולומר 'וצוונו'. 

37. בין השמשות ספק יום ספק לילה
באבות )פ"ה מ"ו( עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות כו'.   

'בין השמשות'  יום ספק לילה, ומאי שייך  וצ"ע, דבין השמשות הוא ספק 

דבין  מכאן  נוכיח  ואדרבה  שמיא,  כלפי  ספיקא  איכא  מי  שמיא,  כלפי 

השמשות יום הוא, דהלא בשבת שבת מכל מלאכתו. 

38. לא תנחשו
)עבודה זרה פי"א ה"ד( אין מנחשין כעכו"ם, וכן אלו ששומעים  כתב הרמב"ם 

צפצוף העוף ואומרים 'יהיה כך ולא יהיה כך' וכו', הכל אסור וכל העושה 

מעשה מפני דבר מדברים אלו לוקה.

וצ"ע, שהלא גמרות ערוכות הן בגיטין )מ"ה א'( גבי 'עיליש ברח', וכן שלמה 

המלך, ובסוטה )ל"א א'( 'מי שקינא לאשתו ונסתרה אפילו שמע מעוף הפורח 

יוציא ויתן כתובה'. וכתב הרמב"ם על המשנה שם 'שאפילו הרגיש מצפצוף 

העוף שהיא נבעלה' וכו'. 
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שבת עקב כ"ב מנחם אב 

ז”ל בהקדמתו  ]להשלמת הענין אנו מביאים את המשך דברי הרמב”ם 

ל”משנה תורה”[:

ִמּיֹום  ָרֵאל,  ִיׂשְ אֹוֵני  ּגְ ל  ּכָ ּה  ּבָ ָעׂשּו  ׁשֶ ה’  ְמֶלאֶכת  ִהיא  ְוזֹו 
ִמיִנית ַאַחר ֵמָאה  ָנה ׁשְ הּוא ׁשָ ְלמּוד ְוַעד ְזַמן ֶזה, ׁשֶ ר ַהּתַ ֻחּבַ ׁשֶ

ע ֵמאֹות  ַעת ֲאָלִפים ּוְתׁשַ ַנת ַאְרּבַ ִית, ְוִהיא ׁשְ ן ַהּבַ ְוֶאֶלף ְלֻחְרּבַ

ָצרֹות  ְכפּו  ּתָ ה  ַהּזֶ ַמן  ּוַבּזְ ָהעֹוָלם.  ִלְבִריַאת  ַבע  ָוׁשֶ ים  לֹשִׁ ּוׁשְ

ֲחָכֵמינּו,  ָחְכַמת  137ְוָאְבָדה  ַהּכֹל,  ֶאת  ָעה  ָ ַהּשׁ ְוָדֲחָקה  ְיֵתרֹות, 

ְוַהֲהָלכֹות  ים  רּוׁשִ ַהּפֵ אֹוָתם  ְלִפיָכְך  ָרה.  ּתְ ִנְסּתַ ְנבֹוֵנינּו  ּוִביַנת 

ְמֹבָאִרים,  ָבִרים  ּדְ ֵהם  ׁשֶ ְוָראּו  אֹוִנים  ַהּגְ רּו  ִחּבְ ׁשֶ ׁשּובֹות  ְוַהּתְ

ר,  ִמְסּפָ ָראּוי ֵאָלא ְמַעט ּבְ ָיֵמינּו, ְוֵאין ֵמִבין ִעְנְיֵניֶהם ּכָ ּו ּבְ ִנְתַקּשׁ

ְלִמי, ְוִסְפָרא  ְבִלי ְוַהְירּוׁשַ ְלמּוד ַעְצמֹו ַהּבַ ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ַהּתַ

ַעת ְרָחָבה ְוֶנֶפׁש ֲחָכָמה ּוְזָמן  ֵהן ְצִריִכין ּדַ ְוִסְפֵרי ְוַהּתֹוֶסְפּתֹות, ׁשֶ

ְדָבִרים ָהֲאסּוִרים  כֹוָחה ּבִ ֶרְך ַהּנְ ַדע ֵמֶהם ַהּדֶ ְך ִיּוָ ָארְֹך, ְוַאַחר ּכָ

י  ִנַעְרּתִ ֶזה  ֵני  ּוִמּפְ הּוא.  ֵהיַאְך  ּתֹוָרה  יֵני  ּדִ ָאר  ּוׁשְ ִרים  ּתָ ְוַהּמֻ

י  ַעְנּתִ י, ְוִנׁשְ ָפַרּדִ ן ַמְימֹון ַהּסְ ה ּבֶ י ָמְתַני, ֲאִני ֹמשֶׁ ְסּתִ ּנַ ָחְצִני, ׁשִ

ר  ָפִרים; ְוָרִאיִתי ְלַחּבֵ ֵאּלּו ַהּסְ רּוְך-הּוא, ּוִבינֹוִתי ּבְ ַעל ַהּצּור ּבָ

יד(,  כט,  )ישעיה  עדה”כ  נסתתרה.  נבונינו  ובינת  חכמינו  חכמת  ואבדה   .137
והכוונה: אבדה חכמת החכמים, וצפון ונסתר בינת הנבונים.

שבת עקב כ"ב מנחם אב 

ר  ּתָ ִעְנַין ָהָאסּור ְוַהּמֻ ל ֵאּלּו ַהִחּבּוִרים, ּבְ ְרִרים ִמּכָ ְתּבָ ָבִרים ַהּמִ ּדְ

רּוָרה  ּבְ ָלׁשֹון  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ יֵני ַהּתֹוָרה:  ּדִ ָאר  הֹור ִעם ׁשְ ְוַהּטָ ֵמא  ְוַהּטָ

ִפי  ּבְ ְסדּוָרה  ּה  ּלָ ּכֻ ה  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ּתֹוָרה  ֵהא  ּתְ ׁשֶ ַעד  ְקָצָרה,  ְוֶדֶרְך 

ֹכה,  ּבְ ְוֶזה  ֹכה  ּבְ ֶזה אֹוֵמר  ְולֹא  רּוק,  ּפֵ ּוְבלֹא  ָיה  ֻקׁשְ לֹא  ּבְ ַהּכֹל 

ר  ט ֲאׁשֶ ּפָ ׁשְ י ַהּמִ רּוִרים, ְקרֹוִבים, ְנכֹוִנים ַעל-ּפִ ָבִרים ּבְ ֵאָלא ּדְ

ִמימֹות  ְמָצִאים  ַהּנִ ים  רּוׁשִ ְוַהּפֵ ַהִחּבּוִרים  ֵאּלּו  ל  ִמּכָ ֵאר  ִיְתּבָ

טֹן  לּוִיים ַלּקָ יִנים ּגְ ל ַהּדִ ְהיּו ּכָ ּיִ ו, ַעד ׁשֶ דֹוׁש ְוַעד ַעְכׁשָ נּו ַהּקָ ַרּבֵ

ֲחָכִמים  נּו  ּקְ ּתִ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ּוְבִדין  ִמְצָוה,  ל  ּכָ ִדין  ּבְ דֹול,  ְוַלּגָ

ְלִחּבּור  ָצִריְך  ָאָדם  ְיֵהא  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָבר,  ּדָ ל  ׁשֶ ָללֹו  ּכְ ּוְנִביִאים. 

ץ  א ְיֵהא ִחּבּור ֶזה ְמַקּבֵ ָרֵאל, ֶאּלָ ִיׂשְ יֵני  ִדין ִמּדִ ּבְ עֹוָלם  ַאֵחר ּבָ

ֵזרֹות  ְוַהּגְ ְנָהגֹות  ְוַהּמִ נֹות  ּקָ ַהּתַ ִעם  ּה  ּלָ ּכֻ ה  ּפֶ ַעל  ּבְ ׁשֶ ַלּתֹוָרה 

ְרׁשּו  ּפֵ ְלמּוד, ּוְכמֹו ׁשֶ נּו ְוַעד ִחּבּור ַהּתַ ה ַרּבֵ ֲעׂשּו ִמְימֹות ֹמשֶׁ ּנַ ׁשֶ

ְלִפיָכְך  ְלמּוד.  ַהּתַ ַאַחר  רּו  ִחּבְ ׁשֶ ִחּבּוֵריֶהם  ָכל  ּבְ אֹוִנים  ַהּגְ ָלנּו 

קֹוֵרא  ָאָדם  ׁשֶ ְלִפי  תֹוָרה”,  ֵנה  ”ִמׁשְ ֶזה  ִחּבּור  ם  ׁשֵ ָקָראִתי 

ּנּו  ִמּמֶ ְויֹוֵדַע  ֶזה,  ּבְ קֹוֵרא  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה,  ִחּלָ ּתְ ְכָתב  ּבִ ׁשֶ ּתֹוָרה  ּבַ

יֵניֶהם.  ּה, ְוֵאין ָצִריְך ִלְקרֹות ֵסֶפר ַאֵחר ּבֵ ּלָ ה ּכֻ ַעל ּפֶ ּבְ ּתֹוָרה ׁשֶ

]עד כאן דברי הרמב”ם ז”ל בהקדמתו ל”משנה תורה”[
ביאורים
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חידוד ועיוןפרשת שבוע

שבת עקב כ"ב מנחם אב 

“ארץ אשר אבניה ברזל” )ח, ט(.

במסכת תענית )ד.( אמרו: כל תלמיד חכם שאינו קשה כברזל אינו ת”ח וכו’, 

ולמדים זאת מפסוק זה: ארץ אשר אבניה ברזל, עיי”ש. 

משמע שנשתבחה ארץ ישראל בזה שהתלמידי חכמים שבה קשין כברזל. 

זה סותר את דברי הגמרא  רבי חיים קניבסקי שליט”א: לכאורה,  והקשה 

בסנהדרין )כד.( שת”ח שבא”י נוחין זה לזה בהלכה )ויש לחלק ואין להאריך(, ואת 

)כב.(, ונתן ה’ לך שם לב רגז – בבבל כתיב אמר ליה  דברי הגמרא בנדרים 

אכתי לא עברינן ירדנא ע”ש.

ותירץ בשם אביו מרן הסטייפלער זצ”ל, ש’כעס’ ו’הקפדה’ הם שני עניינים 

שונים. וודאי כל הגדול יותר מרגיש יותר כשפוגעים בו, וכפי שפירש רש”י 

ז”ל, בתענית שם, שיש לו לב רחב ומצטער על זה ואינו מוחל עד שירצהו, 

אבל לא כועס, ואפילו הכי חכמים הסיקו שצריך האדם ללמד נפשו להתנהג 

בניחותא למחול על עלבונו.

“וכסף וזהב ירבה לך” )ח, יג(.

ירבה לו מאד’  וזהב לא  ‘וכסף  וכן בפרשת המלך:  כאן הקדים כסף לזהב, 

יג,  )בראשית  ובזהב’  בכסף  מאד  כבד  ‘ואברם  אברהם:  גבי  וכן  יז(,  יז,  )דברים 

וכסף  ‘זהב  המשכן:  בפרשת  כגון  לכסף,  זהב  הקדים  מקומות  ובשאר  ב(. 

ונחושת’ )שמות כה, ג(, וכן בפרשת הגעלת כלי מדין: ‘אך את הזהב ואת הכסף’ 

)במדבר לא, כב(.

הקדים  בעשירות  שמדובר  היכן  שרק  שליט”א,  קניבסקי  חיים  רבי  ביאר 

אבל  זהב,  ואח”כ  כסף  לו  מרבה  שבתחילה  המתעשר  שדרך  לזהב,  כסף 

הפסוק  כל  מוכח  וכן  יותר.  חשוב  שהוא  הזהב  הקדים  מקומות  בשאר 

ושבעת  תאכל  “כי  דכתיב:  המתעשר,  כדרך  אל הכבד,  מהקל  שהולך  כאן 

לך”  ירבה  וזהב  וכסף  ירביון  וצאנך  ובקרך  וישבת  תבנה  טובים  ובתים 

וזהב וצאן, אח”כ בכסף   וגו’, בתחילה במאכל, אח”כ בבתים, אח”כ בבקר 

ופשוט.

שבת עקב כ"ב מנחם אב 

39. אין למדין הלכה מהמשנה
א'( דאין למדין מפי הלכה במשנה, כלומר שאף אם משנה  )ז'  בנדה  קיי"ל 

אומרת הלכה כפלוני, אין ראיה לפסוק כמותו.

כסתם  הלכה  וכן  כסתם,  הלכה  סתם  ואח"כ  מחלוקת  מדוע  כן  אם  וצ"ע, 

משנה. ואיך יתכן שמכללים כאלו יפסקו הלכה יותר מאשר אילו רבי כתב 

מפורש במשנה שהלכה כמותו.

40. הבערה ללאו יצאת
בשבת )ע' ב'( תניא הבערה ללאו יצאת דברי רבי יוסי. ]כלומר, שמה שכתוב 

בתורה 'לא תבערו אש' וגו', ולא נכלל ב'לא תעשה כל מלאכה', בא לומר 

שעל מלאכה זו אין סקילה, רק לאו[.

רש"י  וכתב  תשּבֹת'  ובקציר  בחריש  כ"א(  ל"ד  )שמות  גם  נאמר  דהלא  וצ"ע 

לשיטה אחת שהולך על שבת. ואם כן גם כאן נימא שתי מלאכות אלו יצאו 

ללאו ולא לסקילה.

41. שמן שריפה
קיי"ל שמדליקין בשמן שריפה לנר חנוכה.

וצ"ע, הא קי"ל דנ"ח צריך שיעור )שבת כ"א ב'(, ושמן שריפה הואיל ולשריפה 

עומד כתותי מכתת שיעוריה.
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צדיקים צדיקיםשער התורהארחות  שער התורהארחות 

מוסרמוסר

יום א' כ"ג מנחם אב 

ַאֵחר,  ֵסֶפר  ר  138ְוִחּבֵ ִמּקּוִצי  ה  ֹמשֶׁ נּו  ַרּבֵ ָעַמד  ְך  ְוַאַחר-ּכָ
ָבִרים  ּדְ ָאר  ׁשְ ָעָליו  ר  ְוִחּבֵ 139ַמְימֹוִני  ל  ׁשֶ ֵסֶפר  ֵמאֹותֹו  ט  ְוִלּקֵ

גֹון 140ָהרֹוֵקַח  ָסקֹות, ּכְ ים ּפְ ִנים ַרּבִ רּו ַרּבָ ל ַאֲחרֹוִנים. ְוֵכן ִחּבְ ׁשֶ

ְוֵכן  ָזרּוַע.  143ְואֹור  ָהֶעְזִרי  142ַוֲאִבי  יץ  ִמּמִ ֱאִליֶעֶזר  י  141ְוַרּבִ

ָרָאה ִעְנְיֵני  ֶ ר ֵסֶפר ְלִפי ַמה ּשׁ ל ֶאָחד ִחּבֵ ים, ּכָ ִנים ַרּבִ ָעׂשּו ַרּבָ

ים ְיִדיַעת  ֲעוֹונֹוֵתינּו ָהַרּבִ ְתַמֵעט ּבַ ּנִ י ָראּו ׁשֶ ָהָיה ּבֹו, ּכִ ַהּדֹור ׁשֶ

ְלמּוד, ְוֵאין ָאָדם ָיכֹול ֵליַדע ִאם לֹא ִמּתֹוְך ֵסֶפר ּפֹוְסִקים.  ַהּתַ

ִמעּוט  ָיָמיו  ּבְ ָרָאה  ׁשֶ לֹום,  ָ ַהּשׁ ָעָליו  לֹֹמה  ׁשְ נּו  144ַרּבֵ ְוַגם 

145ִמְתַמֲעִטים  ים  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ ַהּדֹורֹות  ָהיּו  ׁשֶ ָבבֹות,  ַהּלְ

ֵני- ּבְ ד  ְלַלּמֵ ְלמּוד  ַהּתַ ְלָפֵרׁש  ִלּבֹו  ִנְתעֹוֵרר  ן  ְוַעל-ּכֵ ְוהֹוְלִכים, 

ם  ּתָ נּו  146ַרּבֵ  - ְיֵרכֹו  יֹוְצֵאי  ָעְמדּו  ְך  ְוַאַחר-ּכָ ַעת.  ּדַ ָרֵאל  ִיׂשְ

ַעד  דֹוִלים  ּגְ ְלּפּוִלים  ּפִ לּו  ּוִפְלּפְ ִנים,  ַרּבָ ָאר  ּוׁשְ ִיְצָחק  נּו  147ְוַרּבֵ

138. וחבר ספר אחד. הוא ה”סמ”ג” - ספר מצוות גדול. 139. מימוני. הרמב”ם. 
אליעזר  ורבי   .141 מגרמיזא.  אלעזר  לרבנו  ומוסר  הלכה  ספר  הרוקח.   .140
ממיץ. המכונה הרא”ם – מגדולי בעלי התוספות, בעל “היראים”. 142. ואבי 
העזרי. לרבנו אליעזר ב”ר יואל הלוי, המכונה הראבי”ה. 143. ואור זרוע. לרבנו 
יצחק מוינא. 144. רבנו שלמה. יצחקי - הוא “רש”י”. 145. מתמעטים והולכים. 
בידיעת התורה. 146. רבנו תם. הוא רבנו יעקב, בן רבנו מאיר חתנו של רש”י. 
147. ורבנו יצחק. הוא רבנו יצחק בר שמואל – המכונה ר”י הזקן, בן אחותו 
של רבנו תם ותלמידו. סתם “בעל התוספות” מכוון אליו, וכל הדור הבא היו 

תלמידיו.

יום א' כ"ג מנחם אב 

ַהּתֹוָספֹות.  ַעל  ּבַ ִיְצָחק,  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ יָבתֹו  יׁשִ ּבִ ַהּתֹוָספֹות  רּו  ִחּבְ ׁשֶ

ר  ִחּבֵ אְנץ, 150ׁשֶ ַ ִמּשׁ ְמׁשֹון  ׁשִ י  גֹון 149ַרּבִ ּכְ דֹוִלים,  ּגְ ָהיּו  ם  148ְוׁשָ

ְמאֹד,  ָלרֹב  ָהיּו  ׁשֶ ְלִמיִדים  ּתַ ָאֵרי  ְ ִמּשׁ ְלַבד  ּתֹוָספֹות,  ן  ם-ּכֵ ּגַ

דֹול ְמאֹד 152ּוָפתּוַח  ּתֹוָרה, ְוָהָיה ְלָבָבם ּגָ ּבֹוִרים ּבַ ְוֵהם ָהיּו 151ּגִ

ם ַעל ַהּתֹוָרה, ְוָיְדעּו  דֹול, ּוָמְסרּו ַנְפׁשָ ֵעֶסק ּגָ אּוָלם, ְוָלְמדּו ּבְ ּכְ

”י ְותֹוָספֹות. ִ רּוׁש ַרּשׁ ְלמּוד ּפֵ ל ַהּתַ לֹא ִעּיּון ּכָ 153ּבְ

148. ושם היו גדולים. בסדר הדורות כתב שהיו לו שישים תלמידים שכל אחד 
149. רבנו  הש”ס.  ספיקות  כל  כך  ידם  על  ונתבררו  בקי במסכת אחת,  היה 
ג”כ  150. שחבר  הזקן.  ר”י  תלמיד  התוספות,  בעלי  מגדולי  שמשון משאנץ. 
תוספות. “תוספות שאנץ” וחיבר גם פירוש לסדר זרעים וטהרות. 151. גיבורים 
דוד  של  גדלותו  על  נאמר  )צג:(  סנהדרין  ]במסכת  בתורה.  גדולים  בתורה. 
בתורה “גבור – שיודע להשיב ]כהלכה[”. ובמסכת חגיגה )יד.( נאמר “גבור – זה 
בעל שמועות”. ופירש רש”י: “ששמע הלכות פסוקות מרבותיו ושגורות בפיו”[. 
152. ופתוח כאולם. כלומר, כח שכלם היה רחב ועצום כרוחב פתחו של האולם 
153. בלא עיון. בלא צורך לחפש.  בבית המקדש שהיה רוחבו עשרים אמה.  ביאורים

ביאורים

6869



	:	8 	:		 	:		 	:	6 	:			:	6
8:32 8:25 8:28 8:30 8:298:29
9:		 9:	7 9:	0 9:		 9:	09:	0
9:57 9:51 9:54 9:55 9:549:55
	0:		 	0:	6 	0:	8 	0:	0 	0:	8	0:	9
7:37 7:36 7:38 7:37 7:407:39

חידוד ועיוןהלכה

יום א' כ"ג מנחם אב 

דיני הספיחים
המשקים  ]וכן  באכילה,  הם  אסורים  ספיחים,  באיסור  האסורים  גידולים 
ואסור  מהקרקע,  לעוקרם  ומצוה  כמותם[.  אסורים  הם  הרי  מהם  היוצאים 

לקיימם בקרקע מפני החשד ומראית העין. 
ואף שהגידולים אסורים באיסור ספיחים, מ”מ כיון שהם גידולי שביעית נוהגת 
בהם קדושת שביעית. על כן, יש פוסקים שכתבו שלאחר עקירת הספיחים יש 
לחוש שאסור להפסידם בידיים, אלא עוקרים אותם, ומניחים להם שיירקבו 

מאליהם כדין שאר גידולי שביעית הקדושים בקדושת שביעית. 
גידולי ספיחים, אסור להאכילם לבהמה. ואף כאשר אינו מאכיל את הבהמה 

בידיים, אלא מעמידה על גבי ספיחים כדי שתאכלם, הרי זה אסור.
תבואה שצמחה בשנת השמיטה, אפילו התחילה לצמוח ערב שביעית והביאו 
ספיחים,  באיסור  אסורים  לאדם  הנאכלים  התבואה  גרגירי  בשביעית,  שליש 

אולם התבן אין נוהג בו איסור ספיחים, ומותר להאכילו לבהמה. 
תבואה וקטניות שצמחו בשנה השביעית ונאסרו באיסור ספיחים, גם אם 
יקצרו אותם בשנה השמינית הרי הם אסורים, כיון שכבר חל עליהם איסור 
ונמשכה  גידול’  ‘שליש  רק  צמחו  השביעית  בשנה  אם  ואפילו  ספיחים. 
הם  נחשבים  השמינית[,  ]בשנה  השביעית  השנה  צאת  לאחר  צמיחתם 

כגידולי שביעית, ואסורים משום ספיחים.  
בירקות שגדלו בשנה השביעית, מצינו חילוקי דינים לענין היתרם בשנה 
בשנה  ונלקטו  בשביעית  לצמוח  שהתחילו  ירקות  כדלהלן:  השמינית 
השביעית, כיון שנלקטו בשנה השביעית חל עליהם איסור ספיחים, והרי 

הם אסורים לעולם, גם בשנה השמינית.
בירק  שהקובע  כיון  השמינית,  בשנה  ונלקטו  השביעית  בשנה  שגדלו  ירקות 
הוא זמן הלקיטה, מעיקר הדין היה דינם להיות מותרים כגידולי שמינית, אלא 
שחכמים אסרו ירקות אלו, עד שיעשה כיוצא בהם, כלומר שיעבור זמן בשנה 

השמינית שירקות כמותם שנזרעו בשמינית יספיקו לצמוח.
השנה  של  חנוכה  משהגיע  אולם  חנוכה,  שיגיע  קודם  אמורים  דברים  במה 
השמינית, גם מיני ירקות שעדיין לא עשו כיוצא בהן, לא גזרו חכמים לאוסרם 

באיסור ספיחים, וכיון שנלקטו בשמינית הרי הם מותרים.

יום א' כ"ג מנחם אב 

42. מלאכה הנעשית בשבת ע"י נס
 במושב זקנים )במדבר יא ח( כתב על בישול המן בשבת במדבר וז"ל: וא"ת, 

למה היה אסור בשבת לחשוב עליו שיש בו טעם תבשיל. וי"ל דכיון דלא 

היה מתהפך אלא על פי דיבורו לתבשיל, חשוב תיקון, עכ"ל. משמע שאסור 

מהתורה לבשל את המן על ידי דיבורו.

וצ"ע, היכן שמענו שיש איסור בדבר ניסי הנעשה ע"י דיבור. וכמו שכתב החת"ס 

)תורת משה שמות לה, ב( ליישב קושיית הרא"ש אם משה רבינו מת בשבת, איך כתב 

י"ג ס"ת. שכיון שנכתבו מעצמם ע"י השבעה וכדומה ע"כ הותר בשבת. 

43. אין מסככין בדבר המקבל טומאה
שיטת תוס' )מו"ק ח.( שעצים ואבנים מטמאים בטומאת נגעים. 

וצ"ע, דא"כ אין לך דבר הכשר לסכך. דאין מסככין בדבר המקבל טומאה, 

שהרי מהאי טעמא פסלו בפ"ק דסוכה )דף יב: ושם( אניצי פשתן. 

44. ברכת אירוסין
מפורסמים דברי הרשב"א שכתב )שו"ת הרשב"א חלק א' סי' י"ח( שאין מברכין 

אלא על מצוה שתלויה כולה ביד העושה. אבל על מתנות עניים והלואת 

הדלים ונתינת צדקה וכד' אין מברכים, מפני שאפשר שלא יתרצה בה חברו 

ונמצאת ברכה לבטלה.

האשה  בדעת  תלוי  זה  והלא  אירוסין,  ברכת  מברכים  מדוע  כן  אם  וצ"ע, 

ואולי לא תתרצה להינשא.
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יום ב' כ"ד מנחם אב 

ְוִנְתַמֲעטּו  רֹות  ַהּצָ ַרּבּו  ים  ָהַרּבִ ֲעוֹונֹוֵתינּו  ּבַ ְך  ְוַאַחר-ּכָ
ֵבִדים ֲעֵליֶהם  יבֹות, ְוָהיּו אֹוָתם ַהּתֹוָספֹות 154ָהַאֲחרֹוִנים ּכְ ַהְיׁשִ

ַהּתֹוָספֹות  רּו  155ְוִקּצְ ֲאֵחִרים  דֹוִלים  ּגְ ּוָבאּו  את,  ָלׂשֵ ָיְכלּו  ְולֹא 

ּמּוד.  ַהּלִ ּדֹורֹו  י  ְלַאְנׁשֵ ְלָהֵקל  ָחְכָמתֹו,  ִפי  ּכְ ֶאָחד  ל  ּכָ ָהֵהם, 

ְלמּוד, 156ְוָהיּו יֹוְדִעים  ָכל ַהּתַ ִקיִאים ּבְ ִמים ָהֵהם ָהיּו ּבְ ּיָ ַוֲעַדִין ּבַ

ְרַפת,  ִמּצָ ְרׁשּו  ְתּגָ ּנִ ׁשֶ ל  ְלּגֵ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ַעד  ְלמּוד,  ַהּתַ ִמּתֹוְך  ְצוֹות  ַהּמִ

דֹול,  ֵעֶסק ּגָ ּתֹוָרה ְוָהיּו לֹוְמִדים 158ּבְ ם ָהיּו ַמֲחִזיִקים ּבַ ר ׁשָ 157ֲאׁשֶ

ר  ִעּקַ ָהָיה  ׁשֶ ְלמּוד,  ַהּתַ ַחְכֵמי  יֵמי  ּבִ ִראׁשֹוִנים  ָעׂשּו  ׁשֶ ִעְנָין  ּכְ

ם  ְנּתָ ּנַ ”159ְוׁשִ ָאְמרּו:  ֶ ּשׁ ַמה  ם  ְלַקּיֵ ֵדי  ּכְ ְלמּוד  ַהּתַ ַלֲחזֹר  ִלּמּוָדם 

ָאְלָך  ִאם ִיׁשְ ִפיָך, ׁשֶ ִדים ּבְ ְבֵרי-ּתֹוָרה 160ְמֻחּדָ הּו ּדִ ּיְ ְלָבֶניָך” - ׁשֶ

ד )קדושין  א ֱאֹמר לֹו ִמּיָ ם ְוֹתאַמר, ֶאּלָ ַגְמּגֵ ָבר, ַאל ּתְ ָאָדם 161ּדָ

נּונֹות  ׁשְ ְצוֹות  ַהּמִ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ הּוא  ר  ִאי-ֶאְפׁשָ ָבר  ַהּדָ ֶזה  י  ּכִ א(,  ל, 

154. האחרונים. בכת”י: המרובים והארוכים. 155. וקצרו התוספות ההם. והם 
התוספות שבידינו. 156. והיו יודעים המצוות מתוך התלמוד. ידעו לפסוק הלכה 
בתורה.  מחזיקים  היו  157. אשר שם  הסוגיא.  בלימוד  יגיעתם  מתוך  למעשה 
158. בעסק גדול. שכל עסקם היה רק בתורה.  בכת”י: שהיו בקיאין בתורה. 
)רמ”ה,  “חידוד”.  גם  “חזרה”(  )מלבד  שמשמעו  “שינון”  לשון  ושננתם.   .159
וכו’. שיהיו  לומר  ז(,  ו,  דברים  התורה,  בפירוש  רש”י  פירש  וכן  ל.   קידושין 

חדים  שיהיו  עד  לעומקם,  ותבדקם  עליהם  שתחזור  בפיך.  מחודדים   .160
ובהירים לך כל כך – שאם ישאלך וכו’. 161. דבר. מדברי תורה.

יום ב' כ"ד מנחם אב 

ארבעים  כנגד  פעמים.  ארבעים   .163 תלמודו.  על  חוזר  פרקו.  162. ששונה 
הימים ששהה משה בשמים בקבלת התורה )תענית ח.(. יש לתת טעם למנהגו 
של ריש לקיש, שמיוסד הוא על מעשה משה רבנו, שאף משה רבנו סידר את 
לימודו לפחות ארבעים פעמים – פעם אחת בכל יום ששהה בשמים כדי לקבל 
את התורה )מהרש”א(. 164. קודם שבא לפני רבי יוחנן. כדי ללמוד ממנו גמרא. 
165. שעיקר לימודם היה חזרה. ז”ל רש”י )ברכות ה.(: “אם תלמיד חכם הוא 

שרגיל במשנתו לחזור על גרסתו תמיד”.

מֹו  רֹב ֲחָזרֹות, ּכְ ֹוֵאל, ִאם לֹא ּבְ יב ַלּשׁ ִפי ָהָאָדם ְלָהׁשִ נֹות ּבְ ּוְמֻזּמָ

ְרקֹו ֵמָאה  ֹוֶנה ּפִ ּשׁ ֲחִגיָגה )ט, ב(: ֵאינֹו ּדֹוֶמה ִמי 162ׁשֶ ָאְמרּו ּבַ ׁשֶ

ֶכת  ַמּסֶ ּבְ ְוָאְמִריַנן  ְוֶאָחד.  ֵמָאה  אֹותֹו  ֹוֶנה  ּשׁ ׁשֶ ְלִמי  ָעִמים,  ּפְ

ִעים  163ַאְרּבָ ַהֲהָלָכה  חֹוֵזר  ָהָיה  ֵריׁש-ָלִקיׁש  ׁשֶ א(,  )ח,  ֲעִנית  ּתַ

יֵמי  ּבִ ם  ּלָ ּכֻ ָעׂשּו  ְוֵכן  יֹוָחָנן.  י  ַרּבִ ִלְפֵני  א  ּבָ ׁשֶ 164קֶֹדם  ָעִמים  ּפְ

ר ִלּמּוָדם ָהָיה ֲחָזָרה. ִעּקַ ְלמּוד, 165ׁשֶ ַחְכֵמי ַהּתַ

ביאורים

ביאורים
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חידוד ועיוןהלכה

יום ב' כ"ד מנחם אב 

הפקרת פירות שביעית
שביעית,  בקדושת  הקדושים  הפירות  להפקיר  התורה  מן  עשה  מצות 

שנאמר )שמות כג, יא(: “והשביעית תשמטנה ונטשתה”. “ונטשתה” פירושה: 

עזוב, נטוש; וכל הרוצה לזכות בפירותיה – יכול לזכות, שנאמר )שם( “ואכלו 

אביוני עמך”.

זמן  אילן  ובשדה  ירק הוא מראש-השנה של שביעית.  זמן ההפקר בשדה 

ההפקר הוא משעה שחלה עליהם קדושת שביעית, דהיינו חנטת הפרי, אף 

שיצאו לשמינית. 

 – ליהודים  רק  אמנם  ולעשירים.  לעניים  לכל:  הפקר  הם  שביעית  פירות 

את  להשאיר  אדם  וחייב  לאכלה”.  לכם  הארץ  “שבת  שנאמר  לגויים,  ולא 

שדהו פתוח, כדי שיוכל כל אחד לקחת מפירות אלו בשנה השביעית, ובכך 

יקיים מצות הפקר. ]ההפקר הוא אף לבהמות ולחיות – כל זמן שהפירות 

עצמו.  לאילן  מזיקים  הם  אם  אלא  מאכילתם,  למונעם  אסור  מחוברים, 

וכשהפירות תלושים אסור לאפשר להם את אכילתם )מאכל אדם לבהמה([.

לא רק הפירות בלבד הם הפקר, אלא גם השדה נעשה הפקר לצורך לקיטת 

לקיטת  לצורך  לשדה  כניסה  לעכב  יכולים  הבעלים  אין  כלומר:  הפירות, 

הפירות. הנוהג בפירותיו מנהג בעלות – הרי הוא עובר על מצות עשה.

או  פירות משדהו או שמלקטי הפירות  נכרים לקחת  יבואו  החושש שמא 

הבהמות ישחיתו את האילנות – מותר לו לנעול את השדה, אבל חייב לציין 

במקום בולט, כי הפירות הם הפקר, וכל הרוצה לקחת פירות מן השדה יכול 

לקבל את המפתח במקום פלוני.

מותר לנעול גינת נוי, אף על פי שמצוי בה דשא הראוי למאכל בהמה, לפי 

שמטרת גידול הדשא בגינה היא לנוי בלבד ולא למאכל בהמה.

כל אשר אין בו קדושת שביעית – אינו הפקר. ולכן: פירות שנה ששית אינם 

מופקרים, וכן העץ או הצמח אינו בכלל הפקר; וחייבים הלוקטים להקפיד 

שלא יזיקו את הרכוש בשדה.

יום ב' כ"ד מנחם אב 

45. אין בנין בית המקדש בלילה
כתב הרמב"ם )בית הבחירה פ"א הי"ב( אין בונין את המקדש בלילה וכו'. והכל 

חייבין לבנות ולסעד בעצמן ובממונם אנשים ונשים.

וצ"ע, דאם זמנה רק ביום מדוע נשים חייבות בזה, והלא הוה ליה מ"ע שהז"ג. 

46. ותן ברכה
כתב המשנה ברורה )סי' תפ"ח ס"ק י"ב( שאין לשמש להכריז על 'ותן ברכה', כי 

זה מראה שממאנים בברכת הגשמים.

או  שהש"ץ  )סק"ג(  קי"ד  בסימן  שכתב  ממה  עצמו  סותר  דלכאורה  וצ"ע, 

השמש מכריז 'מוריד הטל', ומ"ש. 

47. דחייתו לצוק זו היא שחיטתו
ביומא )דף ס"ד ע"א( איתא בשעיר המשתלח דדחייתו לצוק זו היא שחיטתו. 

וכן בזבחים )ע' ע"ב( גבי עגלה ערופה עריפתה זו היא שחיטתה.

ותטהרו  שחיטתו,  היא  זו  שסקילתו  הנסקל  בשור  נימא  ה"נ  דא"כ  וצ"ע 

משום נבילה, ובפסחים מבואר דשור הנסקל אסור משום נבילה.

48. אמירת תחנון לאחר הברית
הנה בכל ברית מילה אין אומרים תחנון עד שעת הברית, ומשעת הברית 

אומרים. 

וצ"ע, מ"ש מחתן נישואין, ששם אדרבה, עד הנישואין אינו חתן, ואומרים 

תחנון, ורק משעת הנישואין אין אומרים. 
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יום ג' כ"ה מנחם אב 

ַרב  ּדְ ּה  י 166ֲהָוה ָיִתיב ַקּמֵ ה )ז, ב(, ַרב ָאׁשֵ ֶכת ְמִגּלָ ַמּסֶ ּבְ ְוָאְמִריַנן 

ָנן. 168ָאַמר ֵליּה: ַמאי ַטֲעָמא ָלא ָאתּו  ֲהָנא. 167ָנַגּה ְוָלא ָקָאתּו ַרּבָ ּכַ

ּפּוִרים. 171ָאַמר  ְסעּוַדת  ּבִ ְלָמא ְטִריֵדי  ֵליּה: 170ּדִ ָנן? 169ָאַמר  ַרּבָ

ִמיַע  א? ָאַמר ֵליּה: ָלא ׁשְ ר ְלֵמיַכל ֵמאּוְרָתּ ֵליּה: 172ְוַלא ֲהָוה ֶאְפׁשָ

ְיָלה,  ּלַ ּבַ ֲאָכָלּה  ׁשֶ ּפּוִרים  ת  ְסֻעּדַ ָרָבא:  ָאַמר  ּדְ ְלָהא  ֵליּה 173ְלַמר 

ִתיב  ְמָחה” ּכְ ה ְוׂשִ ּתֶ לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו; ַמאי ַטֲעָמא? ”174ְיֵמי ִמׁשְ

)אסתר ט, כב(. 175ָאַמר ֵליּה: 176ָאַמר ָרָבא ָהִכי?! ָאַמר לֹו: 177ִאין! 

ִכיֵסּה.  ּבְ ח  ֻמּנָ ּדְ ַמאן  ִעין ִזְמִנין, 179ְוָדֵמי ֵליּה ּכְ ּה ַאְרּבְ ָנא ִמּנֵ 178ּתָ

ָבר ַקל ְמאֹד, ַוֲאִפּלּו ָהִכי ָהָיה חֹוֵזר אֹותֹו  ה ְרֵאה, 180ֶזה ָהָיה ּדָ ְוַעּתָ

ֶזה  ּכָ ָבר  ּדָ ְהֶיה חֹוֵזר  ּיִ ׁשֶ ָאָדם  ׁשּום  ו 181ֵאין  ְוַעְכׁשָ ָעִמים,  ּפְ ה  ּמָ ּכַ

166. הוה יתיב קמיה דרב כהנא. היה יושב לפני רב כהנא, ופורים היה. 167. נגה ולא 
קאתו רבנן. איחר היום, ולא באו התלמידים לבית המדרש. 168. אמר ליה. רב כהנא 
לרב אשי. 169. אמר ליה. רב אשי לרב כהנא. 170. דלמא טרידי. שמא טרודים 
הם. 171. אמר ליה. רב כהנא. 172. ולא הוה אפשר למיכלה מאורתא. וכי לא היה 
אפשר לאכלה בלילה?! 173. למר. להרב. 174. ימי משתה ושמחה כתיב. ומשמע 
 שמצות משתה ושמחה בפורים היא דוקא ביום ולא בלילה. 175. אמר ליה. רב כהנא.
178. תנא מיניה  177. אין. אכן!  176. אמר רבא הכי. האמנם אמר רבא כך?! 
ארבעין זימנין. שנה רב כהנא דבר זה מפי רב אשי ארבעים פעמים. 179. ודמי 
ליה כמאן דמנח בכיסיה. עד שהיה דומה לו כמי שמונח בכיסו, ויכול לעיין בו 
תמיד. 180. זה היה דבר קל מאד. ההלכה שאמר רבא “סעודת פורים שאכלה 
בלילה לא יצא ידי חובתו” היא הלכה ברורה ופשוטה מאד. 181. אין שום אדם. 

בכת”י: אין כמעט שום אדם.

יום ג' כ"ה מנחם אב 

רּורֹות  דֹולֹות ּבְ ָעִמים. ְוֵיׁש ְרָאיֹות ּגְ י ּפְ ּתֵ ַעם ַאַחת 182אֹו ׁשְ יֹוֵתר ִמּפַ

ֲחָזָרה, ּוְלָכל ֶאָחד  ם ְרִגיִלים ּבַ ּלָ ָהיּו ּכֻ ְלמּוד, ׁשֶ ּתַ ה ְמקֹומֹות ּבַ ַכּמָ ּבְ

ּיֹום,  ָהיּו ְטרּוִדים ּבַ ָרִקים ַלּיֹום, ּוְכׁשֶ ְך ְוָכְך ּפְ ָהָיה לֹו ְסכּום ִמְנָין ּכָ

ים יֹום ָהיּו  לֹשִׁ ְיָלה )ערובין סה, א(, 184ְוָכל ׁשְ ּלַ 183ָאז ָהיּו ּפֹוְרִעים ּבַ

ָצְרַפת, ַעד  ּבְ ן  ם-ּכֵ ּגַ ָהִעְנָין ָהיּו לֹוְמִדים  ּוְבֶזה  ְלמּוָדם.  ּתַ חֹוְזִרים 

ְלִסְפֵרי  ֻהְצְרכּו  ְולֹא  דֹוָלה,  ּגְ ְוִליִדיָעה  ַרּבֹות  ְלַמֲעלֹות  יעּו  ִהּגִ ׁשֶ

ְלמּוד ְוַהּתֹוָספֹות;  ְצוֹות ִמּתֹוְך ַהּתַ י ָהיּו יֹוְדִעים 185ַהּמִ ּפֹוְסִקים, ּכִ

ּמּוד ְמאֹד ְמאֹד. ְרַפת 186ִנְתַמֵעט ַהּלִ ְרׁשּו ִמּצָ ְתּגָ ּנִ ֲאָבל ִמּיֹום ׁשֶ

182. או שתי פעמים. במסכת עירובין )נד:(: “אמר רבא, ידעי רבנן להא מלתא 
ועברי עלה”. פירוש: יודעים התלמידים דבר זה, שהדרך לקיום התורה היא על ידי 
חזרת הלימוד, ואף על פי כן עוברים עליו, ואינם חוזרים כפי הצורך. 183. אז היו 
פורעים בלילה. במסכת עירובין )סה.( מספרת הגמרא על רב אחא בר יעקב שהיה 
קובע לעצמו ללמוד כך וכך פרקים מדי יום ומשלים את חק לימודו בשעות היום. 
וכאשר היה טרוד במזונותיו היה “לווה” ומחסר מאותן שעות שהיו קבועות ביום 
ללימוד, ועוסק בהן בצרכי פרנסתו. את השעות החסרות מזמן לימודו היה “פורע” 
ומשלים אחר כך בלילה )עיי”ש ברש”י(. 184. וכל שלושים יום היו חוזרים תלמודם. 
במסכת ברכות )לח:( מסופר על רבי חייא בר אבא שכל שלושים יום היה חוזר על 
לימודו לפני רבי יוחנן רבו, ופירשו התוספות: “תלמודיה” בדרך כלל הוא כל מה 
שלמד; אבל כאן פירושו הוא כל מה שלמד רבי חייא בר אבא בשלושים יום, היה 
חוזר עליהם בפני רבי יוחנן ביום השלשים ואחד. ובריטב”א הוסיף, שעשה זאת 
כדי לברר אם כיוון יפה שמועותיו. אבל עיין באר שבע )כריתות כז. ד”ה והא(, שדן 
לומר שאכן הכוונה כאן הוא לכל מה שלמד. 185. המצוות. לקיים הלכה למעשה. 

186. נתמעט הלמוד מאד מאד. ולכן נזקקים לספרי הפוסקים.

ביאורים

ביאורים
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חידוד ועיוןהלכה

יום ג' כ"ה מנחם אב 

איסור הפסד פירות שביעית
נצטווינו בתורתנו הקדושה )ויקרא כה, ו(: “והיתה שבת הארץ לכם לאכלה”, א. 

ודרשו חז”ל: “לאכלה – ולא להפסד”. והיינו, מאכלים הקדושים בקדושת 

שביעית, צריכים לשומרם מהפסד. והדבר מתבטא בשני אופנים: א. כל 

מאכל צריך להיאכל כדרכו, והיינו אם זה מאכל שאדם רגיל לאוכלו הרי 

זה נאכל רק לאדם )ולא לבהמה. וכן להיפך(, כמו כן יש לאוכלו בדרך שרגילים 

לאוכלו )מבושל או חי וכדו’(, כפי שיבואר בהמשך. ב. אסור להשחית אותם. 

שיעור האיסור – כזית. ויש אומרים אפילו בכל שהוא.

מאכל אדם אין לתתו לבהמה משום איסור הפסד. מאכל בהמה שהשימוש 

הרגיל בו הוא למאכל בהמה – אסור לאדם לאכלן. כגון: עלי תות. אין 

מאכילים פירות שביעית לנוכרי, ואם הנכרי מתארח אצלו – מותר.

תפוחי  כגון:  חיים.  לאכלם  אסור   – מבושלים  לאכלם  שרגילים  דברים 

כגון:  לבשלם.  אסור   – חיים  לאכלם  שרגילים  דברים  קישואים.  אדמה, 

צנון, בננה. פירות וירקות שרגילים לאכלם חיים ומבושלים – נוהג בהם 

כרצונו. כגון: תפוח עץ, בצל, עגבניות.

וירקות שאין רגילים לסחטם, כגון: אבטיח. ב.  אסור לסחוט מיץ מפירות 

פרי שרגילים רק לשתות את המיץ שלו, אין לאכלו חי, כגון: לימון. מותר 

לסחוט פירות שעומדים לסחיטה, כגון: ענבים ופירות הדר. את שארית 

הפרי צריך לשמור בקדושה. כשסוחט, צריך להקפיד: לבחור פרי שאינו 

בשרני, וכן לסחטו היטב, ולא לסנן את המיץ במסננת דקה. עבר וסחט 

ימנע  מקום  ומכל  נאסר;  לא  אך  קדוש,  המיץ   – בכך  דרכו  שאין  פרי 

מלקנות מיץ מסחיטה אסורה.

מותר לקלף מה שדרכו בכך, כגון: תפוח עץ, מלפפון. אמנם אסור לקלף ג. 

פרי שאין הדרך לקלפו, כגון: מישמש, אפרסק. 

מותר ד.  עגבניות.  תפוח-עץ,  כגון:  לרסק,  שדרכו  מה  רק  מותר  ריסוק 

לרסק לקטנים או חולים מה שרגילים, ואפילו דברים שלא רגילים לרסק 

למבוגר, כגון: בננה.

יום ג' כ"ה מנחם אב 

49. באיסור מחיקת השם
ממש  מוחק  אינו  אם  שגם  תל"ז(,  )מצוה  המנ"ח  כתב  השם,  מחיקת  באיסור 

שהיתה  השם  שם  לתיבת  משמעות  שאין  עד  ליד  אותיות  מוסיף  אלא 

כתובה, עובר על האיסור.

וצ"ע, דאם כן איך כותב הסופר שם הוי"ה, והלא לאחר שכתב אות י' ואות 

ה', שוב יש כאן שם השם י-ה, שהוא אחד מהשבע שמות שאינם נמחקים. 

ואיך מוסיף את האות ו'. 

50. על הסלע הך ויצאו מים
הנה בנוסח תפילת גשם אומרים, "סגוליך עת צמאו למים, על הסלע הך 

ויצאו מים, בצדקו חון חשרת מים".

וצ"ע, דהלא משה נענש על כך שהכה בסלע, ואיך מזכירים זאת לטיבותא, 

ואדרבה, מבקשים שבזכות זה יהא גשם.

51. חמש טבילות ועשרה קידושין
הנה ידוע שכ"ג ביוה"כ טובל חמש טבילות ומקדש עשר פעמים.

לחומת  חוץ  היוצא  שכל  ה"ה(  פ"ה  המקדש  )ביאת  הרמב"ם  פסק  דהרי  וצ"ע, 

לקרוא  הכ"ג  כשיוצא  כן  ואם  ורגלים.  ידים  וקידוש  טבילה  טעון  העזרה 

בתורה בעז"נ )רמב"ם הלכות עבודת יום הכיפורים פ"ג ה"י(, שהוא חוץ לחומה )רש"י 

כתובות קו: ד"ה חוץ(, כשחוזר צריך לטבול ולקדש. וא"כ אשכחן שש טבילות 

ושנים עשר קידושים. 
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צדיקים צדיקיםשער התורהארחות  שער התורהארחות 

מוסרמוסר

יום ד' כ"ו מנחם אב 

187ַהּלֹוְמִדים  י  ּכִ ֵמֲחַמת  ַהּתֹוָרה,  ָחה  ּכְ ּתַ ִנׁשְ ה  ַהּזֶ ּדֹור  ּבַ ְועֹוד 
ְלּפּוִלים,  ּפִ ּבַ ְלַהֲחִזיק  ָהִראׁשֹוִנים  מֹו  ּכְ ַלֲעׂשֹות  ְסבּוִרים  לּו  ַהּלָ

ָהָיה  ם  ּבָ ּלִ ֲהלֹא  ּוְכָלל,  ָלל  ּכְ ָצְרַפת  ְלַחְכֵמי  ּדֹוִמים  ֵאיָנם  ַאְך 

נּוָתם, ְוָהיּו ְמִמיִתים ַעְצָמם  אּוָלם, ְותֹוָרָתם ָהְיָתה ָאּמָ תּוַח ּכְ ּפָ

ו  ִפְלּפּוָלם; ֲאָבל ַעְכׁשָ ּבְ ְוָיְדעּו  יגּו  ָוַלְיָלה, ָלֵכן ִהּשִׂ ָעֶליָה יֹוָמם 

ִלים  ִלים ֶזה ֶאת ֶזה, 189ּוְמַבּטְ א 188ְמַבְלּבְ ן, ֶאּלָ ֵאיָנם יֹוְדִעים ּכֵ

ֶהם  ּלָ ּמּוד ׁשֶ ֲחִצי יֹום, ְוַהּלִ אֹותֹו ִלּמּוד 190ּכַ רֹב ַהּיֹום, ְועֹוְסִקים ּבְ

ְלמּוד 191ָהְלכּו  יֵמי ַחְכֵמי ַהּתַ ּטּול ֶקַבע. ֲאָבל ּבִ ֲעַראי ְוַהּבִ ֲעַראי ּדַ

ְקִביעּות,  דֹול 193ּבִ ִנים ְויֹוֵתר, ְוָהָיה ִלּמּוָדם 192ּגָ ר ׁשָ ִלְלֹמד ֶעׂשֶ

”194ָאסּוָתא” אֹוְמִרים  ָהיּו  לֹא  ׁש  ִמְתַעּטֵ ֶאָחד  ָהָיה  ִאם   ׁשֶ

187. הלומדים הללו. בדור של רבנו המחבר. 188. מבלבלים זה את זה. בפלפולי 
שוא ללא שיבינו וידעו היטב את הסוגיא על בוריה. 189. ומבטלים רוב היום. על 
כך. 190. כחצי היום. כלומר, מלבד שכל פלפולם אינו לאמיתה של תורה ואינם 
משיגים בכך כלום, עוד מבזבזים על כך זמן רב כחצי יום. או הכוונה, שלומדים 
חצי זמן ממה שהיה ראוי להם ללמוד לפי ענינם )‘עלי אורח’(. 191. הלכו ללמוד. 
היו יוצאים ממקומם ללכת ללמוד תורה בבית המדרש רחוק מביתם ומניחין את 
נשותיהן. 192. גדול בקביעות. בהתמדה גדולה. 193. בקביעות שאם. בכת”י: בקבע 
‘לבריאות’ בימינו.  ‘מרפא’, או  194. אסותא.  היו קבועים, שאם...  וכל כך  גדול, 
]המקור למנהג זה הוא בפרקי דרבי אליעזר )פרק נ”ב, הביאו רבי עקיבא איגר 
בגליון הש”ס(: “מיום שנבראו שמים וארץ לא היה אדם חולה, אלא אם היה בדרך 
או בשוק והיה עוטש ונשמתו יוצאת מנחיריו, עד שבא יעקב אבינו ובקש רחמים 
ואמר: רבון כל העולמים, אל תקח נפשי ממני עד שאצוה את בני ובנותי, ונעתר 

יום ד' כ"ו מנחם אב 

ֵיׁש  ָהִעְנָין  ה  ִמּזֶ א(.  נג,  )ברכות  ְדָרׁש  ית-ַהּמִ ּבֵ ּטּול  ּבִ ֵני  195ִמּפְ

)סג, א: עיין שם כל  ְכֻתּבֹות  ּבִ ְוָאְמִריַנן  ְקִביעּוָתם.  ָלַדַעת 196רֹב 

הענין, כי שם הגירסא משונה מכפי שהעתיק המחבר ז”ל כאן(: 197ַרב 

ַסק  ַרב יֹוֵסף. ּפָ ּה ּדְ ְדֵרּה ֲאבּוּהַ ְלֵבי ַרב ַקּמֵ ָרָבא ׁשַ ֵרּה ּדְ יֹוֵסף ּבְ

ִכּפּוָרא,  ִנין, ְמָטא ַמֲעֵלי יֹוָמא ּדְ ָלת ׁשְ י ֲהָוה ּתְ ִנין. ּכִ ית ׁשְ ֵליּה ׁשִ

ַקל ָמָנא ָנַפק  , ׁשָ ַמע ֲאבּוּהַ יִתי. ׁשָ י ּבֵ ָאַמר: ֵאִזיל ְוֶאֱחֵזי ְלַאְנׁשֵ

 !? ְרּתָ ?! ְוָאְמֵרי ָלּה: זּוָגָתְך ִנְזּכַ ְרּתָ יּה. ָאַמר ֵליּה: יֹוָנָתְך ִנְזּכַ ְלַאּפֵ

ִאְטרּוד, ָלא ָמר ִאְפִסיק ְוָלא ָמר ִאְפִסיק. ְרֵאה ְוָהֵבן ֶזה ָהִעְנָין, 

ן ָזכּו ְלרּוַח-ַהּקֶֹדׁש. ּתֹוָרה, ַעל-ּכֵ ֵבִקים ּבַ ה ָהיּו ּדְ ּמָ ּכַ

לו. לפיכך חייב אדם לומר בעטישתו, “חיים” )כמו “אסותא” או “לבריאות” בימינו(, 
שמהפך המות הזה לאור וכו’”[. 195. מפני ביטול בית המדרש. שאין נכון לבטל את 
בית המדרש מלימודם על כך. 196. רוב קביעותם. כמה היו הם קבועים ושקועים 
בלימוד התורה. 197. רב יוסף וכו’. רב יוסף בנו של רבא, שלחו אביו לבית המדרש 
ללמוד תורה לפני רב יוסף. קבעו לו שיוכל לצאת ללמוד בבית המדרש שש שנים. 
לאחר שעברו שלש שנים, הגיע ערב יום הכיפורים, אמר רב יוסף בנו של רבא: 
אלך לראות את בני ביתי. שמע אביו שהוא בא, לקח כלי זיין ויצא לקראתו כאילו 
בא להילחם בו. אמר לו אביו: הקדמת לבוא מפני שנזכרת באשתך ונתאוית לה?! 
ויש אומרים שאמר לו: יונתך ]אף זה כינוי לזוגתו של אדם; ראה שיר השירים ה, ב: 
“רעיתי יונתי”, )וראה רש”י שם ד, א([ נזכרת. נטרדו רבא ורב יוסף מאותה מריבה, 
לא זה ולא זה אכלו סעודה מפסקת ]היינו, סעודה האחרונה של ערב התענית, שבה 

מפסיקים מאכילה ומתחילים להתענות )רש”י, עפ”י תענית ל.([.

ביאורים
ביאורים
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חידוד ועיוןהלכה

יום ד' כ"ו מנחם אב 

איסור השחתה

טעם  בהם  שיש  מאכלים  או  שביעית,  של  וירקות  פירות  לקלקל  אסור 

מפרות שביעית, בין אם הם ראויים לאכילת אדם ובין אם הם ראויים רק 

לאכילת בעלי חיים. 

יש לפניו מאכל הקדוש בקדושת שביעית ומאכל שאינו של שביעית  אם 

ורוצה לאכול רק אחד מהם – יאכל המאכל של שביעית כדי שלא יופסד 

המאכל של שביעית. הרואה פירות שביעית מונחים בדרך, צריך להגביהם 

או להזיזם למקום שלא ידרכו עליהם.

מותר לטעום פרי או תבשיל שיש בהם קדושת שביעית אפילו כשפולטו 

אחר הטעימה ואינו בולעו ואין זה נחשב כמקלקל פרות שביעית.

אסור לקלקל מאכל אדם, ואפילו אינו מפסידו לגמרי, אלא מקלקלו באופן 

שיישאר ראוי לאכילת בעלי חיים – גם כן אסור.  

מותר לתת מאכל של שביעית לתינוקות הרגילים לאכול בעצמם, אף על 

פי שהם מפוררים ומקלקלים את המאכל, לפי שזו היא דרך אכילתם ]ויש 

בסופו  או  אכילתו  כדי  בתוך  המאכל  את  כשמקלקל  רק  זה  שכל  אומרים 

לפי  כזה,  אבל אם דרכו לקלקלו בתחילת אכילתו, אסור להאכילו מאכל 

יקלקל  שאם  שכתבו  יש  כגרמא[.  ולא  לקלקול  בידים  לו  כמוסר  שנחשב 

רוב המאכל יש להחמיר ולא לתתו לקטן ]ויש אומרים שאם התינוק עלול 

להפסיד המאכל אפילו שברוב הפעמים הוא אוכל רוב הפרי גם כן אסור 

לתת לו מאכל כזה[. יש שכתבו שטוב שלא לתת לתינוק מאכל שביעית 

יותר ממה שדרוש לו כדי שלא יפסידנו.

מותר לחתוך פרות וירקות שהדרך לחתכם ואין דרך לסחטם, ואפילו אם 

יסחט על ידי החיתוך מעט מיץ, ומותר להשתמש במיץ לבד. החותך פרי 

חותך  אלא  הרצפה,  על  מהפרי  מיץ  יטוף  שלא  להקפיד  צריך  אין  וירק, 

כדרכו ומה שנטף בטלה ממנו קדושתו.

יום ד' כ"ו מנחם אב 

52. החובל בחבירו בשבת
כתב הטור )חו"מ סימן תכ"ד( שהחובל בחבירו בשבת פטור מתשלומין, אפילו 

הוא שוגג כיון שיש בו מיתת ב"ד והוי קלבדר"מ.

צריכה  שאינה  מלאכה  שהעושה  רע"ח(  סימן  )או"ח  הטור  דעת  שהרי  וצ"ע, 

לגופה פטור, והלא כל חובל הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה. 

53. מצוות צריכות כוונה
הנה קיי"ל דמצוות צריכות כוונה.

וצ"ע אם כן מה שייך דין חינוך בקטן, והלא אין לו דעת. ואינו יוצא ידי חובת 

המצוה בצורה זו גם אילו היה גדול. ובכה"ג אין דין חינוך, כמו שאין מביאים 

אתרוג פסול וכד'. 

54. מהרה יבוא ויגאלנו
בעירובין מ"ג ב' איתא, כבר מובטח להן לישראל שאין אליהו בא לא בערבי 

שבתות ולא בערבי י"ט מפני הטורח. ופרש"י שיש להם לעסוק בסעודות 

שבת ויטרדו בו, 

וצ"ע, דהרי התירו להתענות בשבת תענית חלום מפני שזה תענוג. וכ"ש 

ואף  מזה.  גדול  תענוג  ואין  הגואל  ביאת  בשורת  בודאי  לישראל  שעדיף 

שתתבטל הסעודה.
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מוסרמוסר

יום ה' כ"ז מנחם אב 

ְוָהיּו  ַרב,  ּוְזַמן  דֹול  ּגָ ֵעֶסק  ּבְ עֹוְסִקים  ָהיּו  ָצְרַפת  ֶאֶרץ  ּבְ ְוֵכן 

חֹוְזִרים  ְוָהיּו  ְלמּוד,  ַהּתַ ל  ּכָ ִלְלֹמד  ֶאָחד  ָמקֹום  198ּבְ ִבים  יֹוׁשְ

י  ַמֲעׂשֵ מֹו  ּכְ ים  עֹוׂשִ ְוָהיּו  יֶהם,  ִמּפִ ּתֹוָרה  ְסָקה  ּפָ ְולֹא  ִמיד,  ּתָ

ְדָאְמִריַנן: 200ְלעֹוָלם ִלְגַרס ִאיִניׁש ְוַאף-ַעל- 199ָהִראׁשֹוִנים, ּכִ

א(,  יט,  )ע”ז  ָקָאַמר  ַמאי  ָיַדע  ָלא  ּדְ ב  ְוַאף-ַעל-ּגַ ח,  ּכַ ַמׁשְ ּדְ ב  ּגַ

)שבת סג, א(.  ר  ִלְסּבַ ְוָהַדר  ִאיִניׁש  ִלְגַמר  ָרא  201ֵמִעּקָ ְוַאְמִריַנן: 

ל ֶאָחד רֹוֶצה ִלְלֹמד ּתֹוָספֹות  י ּכָ ה, ּכִ ים ַעּתָ ְוָכל ֶזה ֵאיָנם עֹוׂשִ

ְלמּוד,  ַדע 202צּוַרת ַהּתַ ּיֵ ים קֶֹדם ׁשֶ ִחּדּוׁשִ י ּדְ ים ְוִחּדּוׁשֵ ְוָכל ִחּדּוׁשִ

ָאְמרּו ַחְכֵמי  ֶ ה ּשׁ ה ְלֶהֶפְך ִמּמַ עֹוׂשֶ יָון ׁשֶ ן ֵאיְך ַיְצִליחּו, ּכֵ ִאם-ּכֵ

יב  ְלמּוד ַהּכֹל ֱאֶמת, ְוֵאין ְלָהׁשִ ּתַ ֱאַמר ּבַ ּנֶ ֶ ל ַמה ּשׁ י ּכָ ְלמּוד, ּכִ ַהּתַ

ן ֵמרֹב טַֹרח  ּנֹותֹו, ְולֹא ְלהֹוִסיף ְולֹא ִלְגרַֹע. ְוַעל-ּכֵ ָעָליו אֹו ְלׁשַ

ֵמרֹב  ּמּוד  ַהּלִ ִמן  ים  ּפֹוְרׁשִ ים  203ַרּבִ ְלּפּול  ְוַהּפִ ָהִעּיּון  ּמּוד  ַהּלִ

198. במקום אחד. מחוץ לביתם. 199. הראשונים. חכמי התלמוד. 200. לעולם 
ליגרס וכו’. לעולם יהיה אדם רגיל לקרוא את התלמוד ולשנן אמרותיו, למרות 
שהוא עתיד לשכוח ואפילו אם אינו מבין כלל מה שהוא אומר. 201. מעיקרא 
ליגמר וכו’. שילמד אדם את שמועות רבו מתחילה וישנן אותן )לדעת היטב את 
הגירסא(, אף על פי שאינו מבין את כל טעמי הדברים, ורק לאחר מכן יחקור 
שלומד.  הענין  תוכן  התלמוד.  צורת   .202 שלמד.  הדברים  טעמי  את  להבין 
203. רבים פורשים מן הלימוד. דהיינו תלמידים הבאים ללמוד תורה ושומעים 
הגירסא  את  כי  הלימוד,  מן  מתיאשים  וסברות,  פלפולים  הרבה  מרבותיהם 
אינם יודעים ולפיכך אינם מבינים היטב את הפלפולים ונמצאים קרחים מכאן 

יום ה' כ"ז מנחם אב 

אֹוְמִרים:  י  ּכִ ה,  ַעל-ּפֶ אֹוֵמר  ׁשֶ ְקּדּוק  ְוַהּדִ מּועֹות  ְ ַהּשׁ טַֹרח 

ַמה  יֹוְדִעים  ָהִיינּו  ׁשֶ ַהְלַואי  חּוץ,  ִמּבַ ְסָברֹות  ְלָהִבין  ּנּוַכל  ַמה 

ָוַלְיָלה,  יֹוָמם  ְקִביעּות  ּבִ לֹוְמִדים  ָהיּו  ְוִאם  ָפִרים.  ַהּסְ תֹוְך  ּבְ ֶ ּשׁ

ים ִלְלֹמד,  ְלמּוד, ְוָהיּו ִמְתַאּוִ ּתַ ִקיִאים ּבַ ָאז ָהיּו לֹוְמִדים ְוָהיּו ּבְ

א ִלְלֹמד ְלעֹוָלם,  ַקל, ְוָהָיה ָאָדם 204ּבָ י ָהָיה ָלֶהם ֵלב ְלָהִבין ּבְ ּכִ

ִיְרַאת- ָכְך  ּבְ מֹוִסיִפים  ְוָהיּו  יר,  ּתִ ְולֹא  יר  ּתִ ִנים,  ְולֹא  205ִנים 

עֹוְסִקים  ְוָהיּו  ְלִמיִדים  ַהּתַ ים  ִמְתַרּבִ ָהיּו  ְוַגם  ֵלָמה,  ׁשְ ַמִים  ׁשָ

ית ֲעֵליֶהם  מּועֹות ַנֲעׂשֵ ְ ה ֵמרֹב טַֹרח ַהּשׁ ּתֹוָרה. ֲאָבל ַעּתָ ִמיד ּבַ ּתָ

ְך  ּכָ ּוִמּתֹוְך  ּה,  ּבָ יט  ֵבד, ְולֹא יּוְכלּו עֹוד ְלַהּבִ ּכָ א  ַמּשָׂ ּכְ ַהֲהָלָכה 

ְועֹוְסִקים  ִלים  ּוְמַבּטְ ִלים  ּוְמַבְלּבְ ֵליָצנּות,  ּבְ עֹון  ּגָ ׁשִ ּבְ עֹוְסִקים 

ַמִים. ְחּבּולֹות 206ְוֵאין ָלֶהם ִיְרַאת-ׁשָ ִמיֵני ּתַ ּבְ

 ומכאן )‘עלי אורח’(. 204. בא ללמוד. בכל מצב. בכת”י הגירסא: יכול ללמוד.
205. נים ולא נים תיר ולא תיר. אף במצב עייפות, שהוא ישן אבל אינו ישן 
לחלוטין, והוא ער אבל אינו ער לחלוטין. 206. ואין להם יראת שמים. כי אם 

אין תורה אין יראה )‘עלי אורח’(.

ביאורים

ביאורים
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חידוד ועיוןהלכה

יום ה' כ"ז מנחם אב 

שימושי מצוה

אסור למלא כוס של קידוש או שאר כוס של ברכה על גדותיה מיין שביעית, 

אם אין צלחת מתחתיה, שעל ידי זה מפסיד את היין, ואם יש צלחת תחתיה 

צריך לשתות את היין שנשפך לצלחת או יחזירו לבקבוק.

להיזהר  יש  שביעית,  בקדושת  הקדושים  ענבים  מיץ  או  ביין  כשמבדיל 

מה  כגון  בהבדלה,  בהם  שנוהגים  המנהגים  ידי  על  הפסד  לידי  יבוא  שלא 

שנוהגים למלא את הכוס עד שיעלה היין על גדותיו וישפך מהכוס, לסימן 

טוב וברכה. וכן מה שנוהגים לכבות את נר ההבדלה בשיירי היין ולרחוץ בו 

את העיניים )ולתת מן היין לתוך  הכיסים(.

ותימרות  ואש  ‘דם  אמירת  בשעת  פסח  בליל  שביעית  של  יין  להטיף  אין 

עשן’, וכך כשאומרים את עשר המכות, וכן באמירת ‘דצ”ך עד”ש באח”ב’, 

זה מפסיד מהיין, משום שהמנהג שלא לשתות את מה ששופך.  ידי  שעל 

בקדושת  קדוש  שהוא  יין  הכוסות  מארבע  השניה  לכוס  לקחת  אין  ולכן 

שביעית ]אבל אם הוא נוהג להחזיר לכוס את היין שהטיף ולשתותו – מותר 

לקחת גם לכוס זה יין שביעית[.

מותר להשתמש בשמן של שביעית להדלקת נר שבת ונר בית הכנסת, ואין 

הואיל  לאכילה,  ראוי  כשהשמן  ואפילו  שביעית  פירות  כמפסיד  נחשב  זה 

ונהנה מן האור. אמנם אסור להדליק נר חנוכה בשמן של שביעית, הואיל 

לצורך  וכן אסור להשתמש בשמן שביעית  בו.  להנות  ניתן  לא  חנוכה  ונר 

הדלקת נרות שאין נוהגים להנות מהם, כגון: נר נשמה )נר זכרון(.

מותר לתלות אתרוג של שביעית בסוכה לנוי, כי הוא נשאר ראוי לאכילה. 

ציפורן לתוך  )דהיינו שנועצים  אין לחנוט אתרוג של שביעית בציפורן-בשמים 

האתרוג( שרגילים לעשות כך לצורך ברכת ‘מיני בשמים’ בהבדלה של מוצאי 

שבת – לפי שעל ידי כך הוא מפסיד את האתרוג מאכילה.

יום ה' כ"ז מנחם אב 

55. שומר אבידה
דפטור  משום שנהנה  שכר  שומר  הוי  דשומר אבידה  ט"ז(  רס"ז  )חו"מ  קיי"ל 

מצדקה מדין עוסק במצוה.

גם  איכא  צדקה  על  והלא  הצדקה,  מן  במצוה  העוסק  יפטר  למה  וצ"ע, 

פטור  אינו  בפשטות  במצוה  והעוסק  יאמץ'  ו'לא  יקפוץ'  'לא  של  לאווים 

מלאווים. 

56. שמנת ימי חנוכה גומרים בהם את ההלל
הנה החילוק שבסוכות גומרים את ההלל ובפסח לא, מבואר בגמרא )ערכין 

י'( משום שסוכות חלוק בקורבנותיו ]שסכום הקרבנות אינו שווה בכל יום[. 

משא"כ פסח.

וצ"ע, אם כן מדוע בחנוכה גומרים את ההלל. 

57. מצוות לאו ליהנות ניתנו
הנה קיי"ל דכלאים ]שעטנז[ בציצית מותר משום עשה דוחה לא תעשה,

)כמבואר  והלא כלאים אסורות רק בדרך הנאה  זה,  וצ"ע למה צריך לטעם 

בשבת כ"ט ב'( ומצוות לאו ליהנות ניתנו, ואם כן בכל מקרה מותר.

58. בשכבך ובקומך
'ובשכבך ובקומך'. מכאן נלמד מצוות ק"ש בבוקר ובערב.

וצ"ע, דא"כ שנלמדים מאותו פסוק. מדוע 'ובשכבך' נלמד על כל הלילה כל 

זמן השכיבה, ואילו 'ובקומך' נלמד רק על תחילת זמן הקימה ולא על כל היום.
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י ַרּבִ א(:  פה,  )ב”מ  ַהּפֹוֲעִלים  ֶאת  ֹוֵכר  ַהּשׂ ֶפֶרק  ּבְ  ְוָאְמרּו 
ח  ּכַ ּתַ ִלׁשְ יֹום 208ּדְ ]י”ג ֵמָאה[  ִעים  ַאְרּבָ ַתֲעִנית  ּבְ ֵזיָרא 207ָיִתיב 

ְוָאְמרּו ִנְטְרֵדּה.  ָלא  ּדְ ֵהיִכי  י  ּכִ ַבְבִלי,  ּדְ ְלמּוָדא  ּתַ ּה   ִמּנֵ

ב  ְוִנְתַחּיֵ ַאַחת  ֲעֵבָרה  ּבַ ָאָדם  ל  ִנְכׁשַ א(:  )כה,  ה  ְקָרא-ַרּבָ ַוּיִ ּבְ

ָרִגיל  ָהָיה  210ִאם  ְוִיְחֶיה?  ה  ֲעׂשֶ ּיַ 209ַמה  ַמִים,  ָ ַלּשׁ ִמיָתה 

ֶרק נֹות ּפֶ ים; אֹו 214ִלׁשְ ּפִ ֵני ּדַ ף ֶאָחד, ִיְקָרא 213ׁשְ  211ִלְקרֹות 212ּדַ

207. יתיב בתעניתא. ישב בתענית כשעלה מבבל לארץ ישראל. 208. דלשתכח 
וכו’. שישתכח ממנו תלמוד בבלי, כדי שהתלמוד בבלי לא יטריד אותו בבואו 
ללמוד את הגמרא של ארץ ישראל ]-ירושלמי[ מפי רבי יוחנן. ]רבי זירא עלה 
יוחנן ושאר האמוראים שהיו  מבבל לארץ ישראל, כדי ללמוד תורה מפי רבי 
בארץ ישראל. באותו הזמן היתה דרך הלימוד בישיבות שבארץ ישראל שונה 
מדרך הלימוד בישיבות של בבל; בארץ ישראל היו החכמים נוחים זה לזה, ולא 
היו מתעצמים במחלוקת, אלא אף כשהיו מקשים אחד על השני, היו מקשיבים 
ומסייעים זה לזה להעמיד את הדברים על בורים, והיו דבריהם כֶׁשֶמן, כלומר 
קולחים בנחת. בניגוד לכך, החכמים בבבל היו מתעצמים במחלוקת, וכל אחד 
ִחזק את דעתו בהרבותו קושיות על שיטת חבירו, עד שהיה מקום לחוש שמרוב 
התנצחות וקושיות לא היו מגיעים לבירור ההלכה על בוריה ואמיתתה )רש”י 
על פי מהרש”א ובן יהוידע; ראה סנהדרין כד.; ראה גם ריטב”א יומא נז. ד”ה 
אמטול דדיירי(. רבי זירא חשש שדרך הלימוד בבבל שהיה רגיל בה, תפריע לו 
ללמוד מהאמוראים של ארץ ישראל, ולכן התענה כדי לשכוח את שיטת הלימוד 
210. אם היה רגיל. קודם  ויחיה.  לו  209. מה יעשה. שיתכפר  שנהגה בבבל[. 
דיבור  או  212. דף אחד. פרשה אחת,  211. לקרות. במקרא.  שנכשל בעברה. 
אחד בכל יום, מעתה יקרא... 213. שני דפין. בכל יום. 214. לשנות. במשנה. 

יום ו' כ"ח מנחם אב 

ֵני  ֶרק ֶאָחד, ִיְלַמד ׁשְ ֲעַמִים; אֹו ִלְלמֹד ּפֶ ֶנה 216ּפַ ַעם ַאַחת, ִיׁשְ 215ּפַ

ר,  ִעּקָ ְלּפּול  ַהּפִ ָהָיה  ִאם  י  ּכִ ר,  ִעּקָ ְרָסא  ּגִ 217רֹב  ַאְלָמא  ָרִקים.  ּפְ

ִדּבּור ֶאָחד, ָאז ָהָיה לֹו לֹוַמר: ִאם  ִלְצעֹק ּוְלָהִרים קֹול ֲחִצי יֹום ּבְ

יֹות. ֻקׁשְ י  ּתֵ ׁשְ ה  ַיְקׁשֶ ַאַחת,  ָיא  ֻקׁשְ ְלַהְקׁשֹות  ָרִגיל  ָהָיה  ה  ִחּלָ ִמּתְ

י ֵמִאיר,  ת ַרּבִ ּמֵ ׁשֶ ׁש )קדושין נב, ב( ָאְמִריַנן: ּכְ ּוְבֶפֶרק ָהִאיׁש ְמַקּדֵ

218ְלָכאן,  ֵמִאיר  י  ַרּבִ ְלִמיֵדי  ּתַ ְנסּו  ִיּכָ ַאל  ְיהּוָדה:  י  ַרּבִ ָאַמר 

ל  ּטֵ 220ְלִהְתּבַ רֹוֶצה  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ  - ֶזה  ְוָכל  ֵהם.  ָרִנים  ְנּתְ ּקַ 219ׁשֶ

י ֵמִאיר ָהָיה ָחִריף, 221ְולֹא ָעְמדּו ֲחֵבָריו ַעל סֹוף  י ַרּבִ ְרָסתֹו, ּכִ ִמּגִ

ְעּתֹו )ערובין נג, א(. ּדַ

217. רוב  יום.  216. פעמיים. בכל  ישנה...  יום, מעתה  215. פעם אחת. בכל 
גירסא. להרבות בשינון התלמוד. 218. לכאן. לבית מדרשי. 219. שקנתרנים 
הם. דרכם להקניט אחרים, ולא ללמוד תורה הם באים אלא לקפחני בהלכות 
הם באים. כלומר, לקצץ את רגלי בהלכות, להראות שאיני יכול לעמוד נגדם 
פירושו  ש”לקפחני”  פירשו  ואחרים  נב:(.  קידושין  )רש”י,  חריפותם  מתוך 
לצערני )תוספות ורא”ש על נזיר מט: ד”ה אלא(. 220. להתבטל מגרסתו. מחמת 
כיון  דעתו.  סוף  על  חבריו  ולא עמדו   .221 מאיר.  רבי  תלמידי  של  הקושיות 
ומיושבים  הגונים  טעמים  נותן  היה  מאיר  רבי  מאד.  עמוקות  היו  שסברותיו 
ובין כשאמר  ועל טהור טהור,  – על טמא טמא  לדבריו, בין כשאמר כהלכה 
להיפך – על טמא טהור ועל טהור טמא, ולא ידעו להבין מתי דבריו נכונים 

להלכה ומתי לא.

ביאורים

ביאורים
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שאריות גידולי שביעת, פח שמיטה
שאריות של פירות וירקות הקדושים בקדושת שביעית, בין חי בין מבושל, וכן 

שיירי מאכל המעורבים בהם גידולי שביעית, וכן מאכלים שנתבשלו יחד עם 

ירקות של שביעית )כגון: בשר שנתבשל עם ירק של שביעית( שהם קדושים בקדושת 

לקלקלם  אסור  ועוף,  חיה  בהמה  אדם,  לאכילת  שראויים  זמן  כל  שביעית, 

שביעית,  בקדושת  הקדושים  וירקות  פירות  של  קליפות  כן,  כמו  ולהפסידם. 

שיש בהם חלקים הראויים לאכילת אדם או בהמה, אסור לקלקלם ולהפסידם.

על כן, שאריות אלו אסור להשליכם לאשפה, כי על ידי כך ממהר להפסידם. 

מאליהם  שיתעפשו  עד  שמיטה’(  )‘פח  מיוחד  כלי  בתוך  להניחם  צריך  אלא 

ויוכל  שביעית  קדושת  מהם  תפקע  שאז  ובהמה,  אדם  מאכילת  ויפסלו 

להשליכם גם באופן שיתערבו באשפה.

אכן, גם בהכנסת שיירי המזון לפח השמיטה צריך להיזהר, שפעמים מיד 

וגורם להם הפסד בידיים. כגון: שאריות תבשיל  כשמכניסים הם נפסלים 

יפסל מיד מאכילת אדם, אין להניחו שם,  ידי הנחתו בפח השמיטה  שעל 

אלא צריך להמתין עד שיתקלקל מאליו, או יקשור בשקית נפרדת, ולאחר 

מכן להשליכו לאשפה.

יש להיזהר לא לזרוק לפח הרגיל שאריות שאינן ראויות למאכל אדם אך 

ראויות למאכל בהמה – אם יש במקום בהמות או עופות שרגילים להאכילם 

בשאריות אלו )ויש מחמירים בכך גם בעיר שאין בה בהמות(.

כמו כן, פח שמיטה שמונחים בו שיירי פירות וירקות שהחלו כבר להתעפש, 

באופן  לאכילה,  הראויים  טריים   שביעית  גידולי  שיירי  בו  להניח  אין 

שנפסלים מאכילה מיד בהנחתם שם.  

סוגי ה’שאריות’ הן: קליפות הראויות לאכילה, או קליפות שנדבק עליהם 

עליהם  שנדבק  גרעינים  או  לאכילה,  הראויים  גרעינים  וכן  הפרי.  מבשר 

מבשר הפרי. כמו כן שיירי מאכל הנשארים בסיר או בצלחת ]אמנם כמויות 

הפסולת  את  כרגיל[.  לשטוף  מותר  בצלחת  תמיד  שנשארות  מזעריות 

שמצטברת במסננת של הכיור – יש לשמור. 

יום ו' כ"ח מנחם אב 

59. מפני החשד 
בשולחן ערוך )סי' צ ס"ח( מבואר שמפני החשד אסור לעבור חוץ לבהכ"נ ולא 

להיכנס, אא"כ יש לב"ה זה פתח אחר, שאז יאמרו שנכנס משם.

וצ"ע מ"ש מהמבואר בשבת )כ"ג א'( שחצר שיש לה שני פתחים צריך להדליק 

נר חנוכה בשניהם. ולא אומרים שהרואה תולה שהדליק בפתח השני.

60. אין הולכין בפקוח נפש אחר הרוב
קיי"ל דאין הולכים בפקו"נ אחר הרוב ומחללים שבת אף ברוב כנענים. )עי' 

סי' שכ"ט ס"ג(.

וצ"ע, דאם כן איך הורגים אדם ע"פ רוב דיינים, והלא הוא ק"ו, דאם אפילו 

מצילים בשבת, ק"ו שלא יהרגו.

61. תדיר קודם
רות,  מגילת  בחגים  לקרות  התורה,  קריאת  קודם  אשכנז  בקהילות  נהגו 

וקהלת, ושיר השירים.

ומדוע לא מקדימים קריאת  וצ"ע, דהלא תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם. 

התורה שהוא תדיר.

62. אין שבות במקדש
עליהן.  סומכין  ואין  שלמים  מביאין  אומרים  ב"ש  א'(  י"ט  )דף  ביצה  במשנה 

ופירש"י משום דהוא שבות שמשתמש בבעלי חיים.

וצ"ע, דהלא אין שבות במקדש.
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ל  ִפְתחֹו ׁשֶ ל ִראׁשֹוִנים - 222ּכְ ן ׁשֶ י יֹוָחָנן: ִלּבָ ְועֹוד ָהָתם ָאַמר ַרּבִ

ְמלֹא  ל ֵהיָכל, 224ְוָאנּו - ּכִ ִפְתחֹו ׁשֶ ל ַאֲחרֹוִנים - 223ּכְ אּוָלם, ְוׁשֶ

גּוָדא  ּבְ א  ְסְכָתּ ּכִ י  ּכִ 225ַוֲאַנן  י:  ּיֵ ַאּבַ ְוָאַמר  ִסְדִקית.  ַמַחט  ֶנֶקב 

ִקיָרא ִלְסָבָרא. ְוָאַמר  ע ּבְ ֶאְצּבַ ִלְגָמָרא. ְוָאַמר ָרָבא: ַוֲאַנן 226ּכְ

י  ו ֲאָנן ֲעִנּיֵ ְכָחה. ְוַעְכׁשָ ֵביָרא ְלׁשִ ע ּבְ י ֶאְצּבַ י: ַוֲאַנן 227ּכִ ַרב ָאׁשֵ

ִיׁש  ׁשַ ֶאֶבן  י ִאם 228ּכְ ּכִ ע,  ֶאְצּבַ ּכְ ַעת ֵאין ָאנּו ְיכֹוִלים לֹוַמר  ַהּדַ

222. כפתחו של אולם. כרוחב פתחו של האולם בבית המקדש, שהיה רוחבו 
עשרים אמה. 223. כפתחו של היכל. כרוחב פתחו של ההיכל בבית המקדש, 
שרוחבו היה רק עשר אמות. 224. ואנו כמלא נקב מחט סדקית. כח שכלנו גדול 
רק כגודל הנקב של מחט שמתקנים בו קרעים בבגדים. ]יתכן גם לפרש: כמלא 
הנקב שהמחט עושה בבגד כשמתקנים בו קרעי הבגדים )עיין מגדים חדשים([. 
הדורות. במשך  מתקטן  החכמים  של  שכלם  ורוחב  הבנתם  עומק   כלומר, 

225. ואנן כסכתא בגודא לגמרא. אנחנו, כח שכלנו ]כלומר: של הדורות היותר 
אחרונים[, הוא כמו שקשה לתקוע יתד בחור צר בכותל, כך קשה לנו להבין 
את מה שאנו לומדים. 226. כאצבע בקירא לסברא. כמו שקשה להכניס אצבע 
בגוש של שעוה קשה, כך קשה לנו לחדש סברות מעצמנו. וביאר המהרש”א: 
ניתן לקבוע יתד בכותל, אבל רק בקושי גדול; להכניס אצבע בשעווה קשה 
הוא כמעט מן הנמנע, לכל היותר אפשר לעשות רק רושם קטן בשעווה. רבא 
בא לומר, שיכולתנו לחדש סברות מעצמנו היא הרבה יותר חלושה מיכולתנו 
לשים  ֶשַּקל  כמו  לשכחה.  בבירא  אצבע  כי   .227 לומדים.  שאנו  מה  להבין 
 אצבע בפתח הבור, ואין בכך שום קושי, כך קל לנו לשכוח מה שאנו לומדים.

228. כאבן שיש לגמרא ולסברא. כמו שאין אפשרות לחדור לתוך אבן ַשִיש ואף 
רושם אינו עושה, כך לבנו אטום וקשה לנו מאד להבין את מה שאנו לומדים 

ולחדש סברות מעצמנו.

שבת ראה כ"ט מנחם אב 

229. לדין. לאחר מותו. 230. נשאת ונתת באמונה. כלומר, האם ניהלת עסקיך 
ביושר? 231. שמקשינן. שחכמי התלמוד מקשים סתירה מהמשנה לברייתות. 
232. ומוצא טעמו. בכת”י: ומוצא טעמים. כלומר, וממילא יהיה לו גם יכולת 
והתמדה  גירסא  מרוב  והחילוקים  הסברות  את  שירכוש  בתנאי  אבל  פלפול, 

בתורה )‘עלי אורח’(. 233. לפטפט. לפלפל בדברי תורה.

ה ַמְדִליִקין )שבת לא,  ּמֶ ּבַ ֶפֶרק  ּבְ ָאַמר  ּדְ ְוִלְסָבָרא. ְוָהא  ִלְגָמָרא 

ְכִניִסים ָאָדם 229ְלִדין ׁשֹוֲאִלין אֹותֹו:  ּמַ ָעה ׁשֶ ׁשָ א( ָאַמר ָרָבא: ּבְ

ִריְך  ּצָ ׁשֶ ָמע  ַמׁשְ ָחְכָמה?  ּבְ ְלּתָ  ְלּפַ ּפִ ֱאמּוָנה?  ּבֶ ְוָנַתּתָ  אָת  230ָנׂשָ

ָניֹות ַעל  יַנן ִמׁשְ ְקׁשִ ּמַ ָמָרא, 231ׁשֶ ַהּגְ ל - ֶזהּו ִלּמּוד  ָאָדם ְלַפְלּפֵ

ּתֹוָרה  יֹון ּבַ י, ַעל-ְיֵדי ֵעֶסק ְוִהּגָ ַרְיתֹות ּוְמָתְרִציַנן ְלהּו. ִאי ַנִמּ ַהּבָ

ל  ּכָ ב  ֵליׁשֵ ֲאָבל  ַטְעמֹו.  232ּומֹוֵצא  ק  ְלַדְקּדֵ ְעּתֹו  ּדַ נֹוֵתן  ִמיד  ּתָ

ן. ּלֹא ַלֲעׂשֹות ּכֵ יָטא ׁשֶ ׁשִ ט, ּפְ ַהּיֹום 233ְלַפְטּפֵ
ביאורים

ביאורים
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חידוד ועיוןפרשת שבוע

שבת ראה כ"ט מנחם אב 

“ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה” )יא, כו(.

מה שפתח בלשון יחיד ‘ראה’, וסיים בלשון רבים ‘לפניכם’? ביאר רבי חיים 

קניבסקי שליט”א, שיש לומר ש’ראה’ הולך על כלל ישראל ומצד הקב”ה 

מצד  אבל  יחיד.  לשון  כתב  לכן  לכולם,  בשווה  והקללות  הברכות  ניתנו 

המקבלים אין זה שווה, שיש שאצל זה הוא ברכה ואצל השני זוהי קללה, 

לכן סיים בלשון רבים ‘לפניכם’.

“והבאתם שמה וגו’ ואת מעשרותיכם” )יב, ו(.

קניבסקי  חיים  רבי  תירץ  המקדש?  לבית  מעשרות  ענין  מה  עיון,  צריך 

ריב”ל:  בשם  מע”ש  סוף  בירושלמי  שאמרו  למה  רמז  שכאן  שליט”א, 

ולויה  כהונה  למכירי  שליש  חלקים,  לג’  נעשה  מעשר  היה  בראשונה 

שכל  ונראה  בירושלים,  שהיו  ולחברים  לעניים  ושליש  לאוצר  ושליש 

המעשר  כל  את  ‘הביאו  י(,  )ג,  במלאכי  וכדכתיב  המקדש,  בבית  היה  זה 

לבית  המעשר  כל  את  שהביאו  ומשמע  בביתי’,  טרף  ויהי  האוצר  לבית 

לבית  אלקינו  לבית  המעשר  שיביאו  לט(,  )י,  בנחמיה  כתיב  וכן  המקדש. 

בלשכות המעשר  כל  את  שהביאו  לא(  )ב,  הימים  בדברי  כתיב  וכן   האוצר, 

בית ה’.

“וזכרת כי עבד היית במצרים” )טו, טו(.

קניבסקי  חיים  רבי  תירץ  שבועות?  גבי  זה  פסוק  כתוב  למה  לעיין,  יש 

שליט”א, יש לומר, דהנה פסח עיקרו זכר ליציאת מצרים, וגם בסוכות כתוב 

בפרשת אמור: ‘כי בסוכות הושבתי וגו’ בהוציאי אותם מארץ מצרים’, אבל 

זכר ליציאת מצרים, שהרי הוא למניין העומר,  נזכר שהוא  בשבועות, לא 

ולכן כתוב כאן וזכרת וגו’, שגם הוא זכר ליציאת מצרים, כמו שאנו אומרים 

בתפילה בכל המועדים זכר ליציאת מצרים, ועייןרמב”ן. 

שבת ראה כ"ט מנחם אב 

63. מכבדו בחייו ומכבדו במותו
פי  על  אף  אביו  אשת  את  לכבד  אדם  'חייב  הט"ו(  פ"ו  )ממרים  הרמב"ם  כתב 

שאינה אמו כל זמן שאביו קיים'. ומשמע שלאחר מותו אינו צריך.

וצ"ע ממה שכתב שם קודם הלכה ה' 'וחייב לכבדו אפילו לאחר מותו'.

64. בן נח מוזהר על העוברין
צ"ע איך היה מותר לתמר לא לומר ליהודה שאינה חייבת מיתה, והלא בן 

נח מוזהר ברציחה על העוברין. ואם היתה נהרגת היו הורגים גם את בניה 

כדאיתא בערכין )ז' ע"א( דיוצאת ליהרג אין ממתינין לה שתלד.

65. בל תשחית
כתב במשנה ברורה סימן תק"ס סק"ט שמשום אבלות נוהגים לשבר כוס 

ג"כ הטעם של שבירת כלי בשעת כתיבת התנאים.  וזו היא  בשעת חופה. 

והוסיף 'ויראה לשבור תחת החופה כוס שלם, ואין בו משום בל תשחית כיון 

שעושין כן לרמז מוסר למען יתנו לב'.

והוסיף בשער הציון שב'תנאים' ראוי ליקח קדרה שבורה.

וצ"ע, מ"ש דבחופה אין משום בל תשחית ואילו ב'תנאים' יש.
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צדיקים צדיקיםשער התורהארחות  שער התורהארחות 

מוסרמוסר

יום א' ל' מנחם אב 

לֹוְמִדים  ֵאין  ׁשֶ ַעְצָמם  ּבְ מֹוִדים  ַהּלֹוְמִדים  רֹב  ה  ַעּתָ ְוֵכן 
טַֹרח  ֵמרֹב  י  ּכִ ר,  ׁשָ ַהּיָ ֶדֶרְך  ּבְ לֹוְמִדים  ֵאיָנם  ׁשֶ ְויֹוְדִעים  ֹהֶגן,  ּכַ

ְולֹא  ְלַגְמֵרי,  ִלים  ּטְ ִמְתּבַ ֵהם  ִטים  ְמַפְטּפְ ֵהם  ׁשֶ ְטּפּוִטים  234ַהּפִ

דֹות  ַאּגָ ְולֹא  ּוְכתּוִבים  ְנִביִאים  ְולֹא  ּתֹוָרה  לֹא  ִלְלֹמד  יגּו  ַיּשִׂ

ֶהם.  ּלָ ְחּבּולֹות ׁשֶ ים ְולֹא ׁשּום ָחְכָמה, ֵמֲחַמת רֹב ּתַ ְולֹא ִמְדָרׁשִ

ֵדה  ׂשְ ”235ַעל  ֶזה:  סּוק  ּפָ ַעל  ו(  )אבות דר”נ כד,  ַרּבֹוֵתינּו  ְוָדְרׁשּו 

ָעָלה  ה  236ְוִהּנֵ ֵלב.  ֲחַסר  ָאָדם  ֶרם  ּכֶ ְוַעל  י  ָעַבְרּתִ ָעֵצל  ִאיׁש 

ים, ְוֶגֶדר ֲאָבָניו ֶנֱהָרָסה” )משלי  סּו ָפָניו ֲחֻרּלִ ׁשֹוִנים, ּכָ ֻכּלֹו ִקּמְ

ה 238ַמֲחִליף  ִחּלָ ְלמּודֹו, ִמּתְ ֵאינֹו ַמֲחִזיר ּתַ כד, ל-לא( - ִמי 237ׁשֶ

אֹוֵמר ַעל  ְבֵרי ֲחָכִמים, סֹוף ׁשֶ ָרִקים, סֹוף ַמֲחִליף 239ּדִ י ּפְ ָראׁשֵ

ָטֵמא ָטהֹור, ְוַעל ָטהֹור ָטֵמא, ַוֲהֵרי הּוא ַמֲחִריב ֶאת ָהעֹוָלם. 

א  ין, ֶאּלָ ּדִ ְלמּודֹו לֹא יּוַכל ְלהֹורֹות ּכַ ֵאינֹו חֹוֵזר ּתַ ַאְלָמא, ִמי ׁשֶ

י  ַרּבִ ָאַמר  י, א(:  )מדרש משלי  ְוָאְמִריַנן  ַההֹוָראֹות.  רֹב  ּבְ טֹוֶעה 

עצלן  איש  של  שדה  ליד  וגו’.  שדה  על   .235 הפלפולים.  הפטפוטים.   .234
כי  וראיתי  וגו’.  236. והנה עלה כולו  וליד כרם של אדם חסר דעה.  עברתי, 
עוקצניים,  בחוחים  השדה  פני  והתכסו  דוקרים,  קוצים  השדה  כל  על  צמחו 
וגדר האבנים שסביב לשדה נהרסה. 237. שאינו מחזיר תלמודו. אינו שוקד על 
תלמודו לחזור עליו פעמים רבות. 238. מחליף ראשי פרקים. בכת”י: משכח 
זה  239. דברי חכמים.  כלומר, בתחילה שוכח קצת מתלמודו.  ראשי-פרקים. 

בזה.

יום א' ל' מנחם אב 

דֹוׁש- ָעִתיד ַהּקָ ין, ׁשֶ ה יֹום ַהּדִ ה ָקׁשֶ ּמָ ָמֵעאל: ּבֹוא ּוְרֵאה ּכַ ִיׁשְ

ְוֵכיָון  ָפט,  ְיהֹוׁשָ ּלֹו 240ַעל ֵעֶמק  ּכֻ ל ָהעֹוָלם  ּכָ רּוְך-הּוא ָלדּון  ּבָ

ּתֹוָרה?  ּבַ ָעַסְקּתָ  לּום  ּכְ לֹו:  אֹוֵמר  ְלָפָניו,  א  ּבָ ְלִמיד-ָחָכם  ּתַ ׁשֶ

ְוהֹוֵדיָת  הֹוִאיל  רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ לֹו  אֹוֵמר  ֵהן!  לֹו:  אֹוֵמר 

יָבה.  ְיׁשִ ּבַ ַמְעּתָ  ָ ּשׁ ּוַמה  ִניָת  ָ ּשׁ ּוַמה  ִריתָ  ּקָ ַמה  ִלי  ֱאֹמר  ְלָפַני, 

ּלֹא  242ׁשֶ ָידֹו,  ּבְ 241ִיְתּפֹס  ָאָדם,  ָרא  ּקָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ָאְמרּו:  אן  ִמּכָ

ין. ה ְליֹום ַהּדִ ה ּוְכִלּמָ יֵגהּו ּבּוׁשָ ּשִׂ ּתַ

240. על עמק יהושפט. בעמק יהושפט )כת”י(. ]על הכתוב: “אל עמק יהושפט” 
הדין,  בעומק  עמהם  ארד   - יהושפט  עמק  “אל  רש”י:  פירש  ב(,  ד,  )יואל 
יהושפט - משפטי יה”, עכ”ל[. 241. יתפוס בידו. יהא תפוס בידו, ומה ששנה 
לבוא. לעתיד  ישכחם  שלא  בחזרה,  ירבה  כלומר,  )כת”י(.  בידו.  תפוס   תהא 

כאן:  נוסף  )שם(  משלי  במדרש  ליום הדין.  וכלימה  242. שלא תשיגהו בושה 
“היה רבי ישמעאל אומר, אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה. ועל זה בקש 
ה’  ד(:  ה,  )תהלים  ואמר  המקום,  לפני  ובתחנונים  בתפלה  ישראל  מלך  דוד 
בוקר תשמע קולי וגו’”. וביאר בפירוש מהר”י כהן: “תשמע קולי וגו’. פירוש, 
וכתיב אחריו בוקר אערוך לך, וסבר המדרש ביאורו שיאמר על זה אני מבקש 
ומתפלל, שלענין בוקר תשמע קולי על שביום הדין שלעתיד הנקרא בוקר, 

אערוך ואסדר לפניך בעל פה כל תלמודי”.

ביאורים

ביאורים
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חידוד ועיוןהלכה

יום א' ל' מנחם אב 

הוצאת גידולי שביעית לחוץ לארץ
פירות וירקות הקדושים בקדושת שביעית, אסור להוציאם מארץ ישראל 

לחוץ לארץ, שנאמר: ‘בארצך תהיה כל תבואתה לאכל’ )איסור זה הוא מדרבנן, 

והפסוק הוא אסמכתא בעלמא(. 

זמן  שכשמגיע  הביעור,  חובת  משום  הוא  זה  לאיסור  שהטעם  שכתבו  יש 

הביעור – זמן שכלה סוג גידולים מסויים מהשדה, צריך לבער את אותו המין 

להוציא  אין  כן  על  ישראל,  בארץ  להיעשות  צריך  וכיון שהביעור  מהבית, 

ויש שכתבו הטעם, שכיון שבחוץ לארץ  פירות ארץ ישראל לחוץ לארץ. 

מצויים הרבה פירות שאינם קדושים בקדושת שביעית, יש חשש שיבואו 

שמתנהגים  כמו  שביעית,  בקדושת  הקדושים  ישראל  ארץ  בפירות  לנהוג 

בפירות חוץ לארץ – שאין נוהגים בהם דיני שביעית.

איסור הוצאת גידולי שביעית לחו”ל הוא, הן כשמוציא את הגידולים על מנת 

למוכרם ]באופנים שמותר למכור פירות שביעית[ והן כשהוא מוציאם על מנת 

לאוכלם. אכן, היוצא לחו”ל, מותר לו לקחת עמו פירות שביעית צידה לדרך.

הם  אף  שביעית,  בקדושת  הקדושים  השביעית  בשנה  הגדלים  אתרוגים 

בכלל איסור זה. והרוצה להוציא אתרוג מא”י לחו”ל יש לו לשאול לחכם 

כיצד לעשות זאת באופן המותר.

להוציאם  שאסור  פי  על  אף  שביעית,  בקדושת  הקדושים  וירקות  פירות 

ידי חובת  יוצאים  כן,  והוציאם מותרים הם באכילה. כמו  לחו”ל, אם עבר 

מצות ד’ מינים, באתרוג שהוציאוהו לחו”ל באיסור. 

כשם שאסור להוציא פירות מא”י לחו”ל, כך גם ]לאחר שהוציאום באיסור[ 

אסור להעבירם ממקום למקום בחו”ל, משום שכשמעבירם למקום חדש, 

הרי זה נחשב להבאה מחודשת לחו”ל.

פירות וירקות של שביעית שהוציאום לחו”ל, כשמגיע זמן הביעור – הזמן 

ויצאו  ]וזמן הביעור בזה נקבע לפי המקום שגדלו  זה בשדה  שכלה ממין 

כדי  להחזירם  צריך  ואינו  שם,  לבערם  צריך  בא”י[,  כשכלה  דהיינו  משם, 

לבערם בא”י.  

יום א' ל' מנחם אב 

66. ברכת בונה ירושלים
'על  תקן  דוד  ירושלים'.  'בונה  ברכת  תקנו  ושלמה  דוד  ב(  )מ"ח  בברכות 

ישראל עמך ועל ירושלים עירך', ושלמה תקן 'על הבית הגדול והקדוש'. 

שייטא  ומאי  וכו'.  פרנסינו  זונינו  רעינו  שם  מבקשים  מדוע  כן  אם  וצ"ע, 

בקשות אלו לכאן.

67. מפני שקושר בה תפילין
בברכות )ס"ב א( מפני מה אין מקנחין בימין אלא בשמאל, מפני שקושר בה 

תפילין.

וצ"ע, דהלא מסברא אדרבה, וכי היד שקושרים בה יתירה בקדושתה מהיד 

שעליה קושרים.

68. ונחיה מאבינו זרע
כתבו תוס' ביבמות )כ"ב ב( שחילוק בתורה בין לשון 'בן' ל'זרע', שלשון 'בן', 

משמעו גם פסול, ואילו 'זרע' משמעו רק כשר.

וצ"ע, ממה שנאמר בבראשית )י"ט ל"ב(, שבנות לוט אמרו אחר המבול, 'לכה 

נשקה את אבינו יין ונשכבה עמו, ונחייה מאבינו זרע'. הרי שהבן או הבת 

שיוולדו נקראו 'זרע', אף שיהיו פסולים, שהרי באו מערות אב ובתו. וישנה 

דעה בגמרא )סנהדרין נ"ח ב( שבן נח אסור בבתו.
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ָכה  ָכּ ֵרי ָהָעם ֶשׁ ָלה: ַאְשׁ ֵבי ֵביֶתָך. עֹוד ְיַהְללּוָך ֶסּ יֹוְשׁ ֵרי  ַאְשׁ
ְלָדִוד.  ה  ִהָלּ ְתּ ֱאלָֹהיו:  ְיהָֹוה  ֶשׁ ָהָעם  ֵרי  ַאְשׁ ּלֹו. 

ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ֶלְך. ַוֲאָבְרָכה ִשׁ ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶמּ

תפילת ערבית

ל ֲחָמתֹו: ְיֹהָוה  יב ַאּפֹו ְולֹא ָיִעיר ָכּ ה ְלָהִשׁ ִחית. ְוִהְרָבּ ר ָעו ֹן ְולֹא ַיְשׁ ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵפּ
ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו: יָעה. ַהֶמּ הֹוִשׁ

ֹבָרְך: ְרכּו ֶאת ְיֹהָוה ַהְמּ חזן: ָבּ

ֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד: רּוְך ְיֹהָוה ַהְמּ קהל וחזן: ָבּ

ַמֲעִריב  ְדָברֹו  ִבּ ר  ֲאֶשׁ ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ים  ִעִתּ ה  ֶנּ ְמַשׁ ּוִבְתבּוָנה  ָעִרים.  ְשׁ ּפֹוֵתַח  ָחְכָמה  ְבּ ֲעָרִבים. 
ָרִקיַע  ְמרֹוֵתיֶהם ָבּ ִמְשׁ ר ֶאת ַהּכֹוָכִבים ְבּ ים. ּוְמַסֵדּ ַמִנּ ּוַמֲחִליף ֶאת ַהְזּ
ֵני אֹור.  ְך ִמְפּ ְך ְוחֶֹשׁ ֵני חֶֹשׁ ְרצֹונֹו. ּבֹוֵרא יֹום ָוָלְיָלה. ּגֹוֵלל אֹור ִמְפּ ִכּ
ין יֹום ּוֵבין ָלְיָלה. ְיֹהָוה ְצָבאֹות  יל ֵבּ ּוַמֲעִביר יֹום ּוֵמִביא ָלְיָלה. ּוַמְבִדּ
ה ְיֹהָוה  רּוְך ַאָתּ ִמיד ִיְמלֹוְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָבּ ם ָתּ מֹו: ֵאל ַחי ְוַקָיּ ְשׁ

ֲעִריב ֲעָרִבים: ַהַמּ

אֹוָתנּו  ִטים  ָפּ ּוִמְשׁ ים  ֻחִקּ ּוִמְצו ֹת  ּתֹוָרה   . ָאָהְבָתּ ָך  ַעְמּ ָרֵאל  ִיְשׂ ית  ֵבּ עֹוָלם  ַאֲהַבת 
ִדְבֵרי  ַמח ְבּ יָך. ְוִנְשׂ ֻחֶקּ יַח ְבּ ְכֵבנּו ּוְבקּוֵמנּו ָנִשׂ ָשׁ ן ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ְבּ . ַעל ֵכּ ְדָתּ ִלַמּ
ָוָלְיָלה:  ה יֹוָמם  ינּו ְואֶֹרְך ָיֵמינּו ּוָבֶהם ֶנְהֶגּ י ֵהם ַחֵיּ תֹוָרֶתָך ּוְבִמְצו ֶֹתיָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ִכּ

ָרֵאל: ה ְיֹהָוה אֹוֵהב ַעּמֹו ִיְשׂ רּוְך ַאָתּ ּנּו ְלעֹוָלִמים: ָבּ ִסיר ִמֶמּ ְוַאֲהָבְתָך ַאל ָתּ

יחיד אומר: ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן:

ָרֵאל. ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו. ְיֹהָוה ֶאָחד: ַמע ִיְשׂ ְשׁ
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ְכּ רּוְך ֵשׁ בלחש: ָבּ

תפילת מנחה

דֹול  ָגּ ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ְמָך  ִשׁ ַוֲאַהְלָלה   . ֲאָבְרֶכָךּ יֹום  ָכל  ְבּ
ח  ַבּ תֹו ֵאין ֵחֶקר: ּדֹור ְלדֹור ְיַשׁ ל ְמאֹד. ְוִלְגֻדָלּ ְיֹהָוה ּוְמֻהָלּ
ְוִדְבֵרי  הֹוֶדָך.  בֹוד  ְכּ ֲהַדר  ידּו:  ַיִגּ ּוְגבּורֶֹתיָך  יָך.  ַמֲעֶשׂ

תפילת ערבית

ְמאֶֹדָך:  ּוְבָכל  ָך  ַנְפְשׁ ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ָכל  ְבּ ֱאלֶֹהיָך  ְיֹהָוה  ֵאת  ְוָאַהְבָתּ 
ְלָבֶבָך:  ַעל  ַהּיֹום  ָך  ְמַצְוּ ָאֹנִכי  ר  ֲאֶשׁ ה  ָהֵאֶלּ ָבִרים  ַהְדּ ְוָהיּו 
ָך  ְכְבּ ֶרְך ּוְבָשׁ ָך ַבֶדּ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתּ ָך ְבּ ְבְתּ ִשׁ ם ְבּ ְרָתּ ָבּ ם ְלָבֶניָך ְוִדַבּ ְנָתּ ַנּ ְוִשׁ
ם  ין ֵעיֶניָך: ּוְכַתְבָתּ ם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו ְלטָֹטֹפת ֵבּ ְרָתּ ּוְבקּוֶמָך: ּוְקַשׁ

ָעֶריָך: יֶתָך ּוִבְשׁ ַעל ְמֻזזֹות ֵבּ

ה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ְיֹהָוה  ר ָאֹנִכי ְמַצֶוּ ְמעּו ֶאל ִמְצו ַֹתי ֲאֶשׁ ְשׁ ֹמַע ִתּ ִאם ָשׁ ְוָהָיה 
ִעּתֹו יֹוֶרה  י ְמַטר ַאְרְצֶכם ְבּ ֶכם: ְוָנַתִתּ ָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְשׁ ֱאלֵֹהיֶכם ּוְלָעְבדֹו ְבּ
ְוָאַכְלָתּ  ָך  ִלְבֶהְמֶתּ ְדָך  ָשׂ ְבּ ב  ֵעֶשׂ י  ְוָנַתִתּ ְוִיְצָהֶרָך:  ָך  ְוִתירְֹשׁ ְדָגֶנָך  ְוָאַסְפָתּ  ּוַמְלקֹוׁש 
ֲחִויֶתם  ַתּ ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְוִהְשׁ ם ַוֲעַבְדֶתּ ה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶתּ ן ִיְפֶתּ ְמרּו ָלֶכם ֶפּ : ִהָשּׁ ָבְעָתּ ְוָשׂ
ן ֶאת  ַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵתּ ֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהָשּׁ ָלֶהם: ְוָחָרה ַאף ְיֹהָוה ָבּ
ָבַרי  ם ֶאת ְדּ ְמֶתּ ר ְיֹהָוה ֹנֵתן ָלֶכם: ְוַשׂ ָבה ֲאֶשׁ ם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהטֹּ ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדֶתּ
ין  ֵבּ ְלטֹוָטֹפת  ְוָהיּו  ֶיְדֶכם  ַעל  ְלאֹות  אָֹתם  ם  ְרֶתּ ּוְקַשׁ ֶכם  ַנְפְשׁ ְוַעל  ְלַבְבֶכם  ַעל  ה  ֵאֶלּ
ָך  ְכְבּ ֶרְך ּוְבָשׁ ָך ַבֶדּ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתּ ָך ְבּ ְבְתּ ִשׁ ם ְבּ ר ָבּ ֵניֶכם ְלַדֵבּ ם אָֹתם ֶאת ְבּ ְדֶתּ ֵעיֵניֶכם: ְוִלַמּ

ָעֶריָך: יֶתָך ּוִבְשׁ ם ַעל ְמזּוזֹות ֵבּ ּוְבקּוֶמָך: ּוְכַתְבָתּ

ע ְיֹהָוה ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם  ַבּ ר ִנְשׁ ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשׁ
ַמִים ַעל ָהָאֶרץ: יֵמי ַהָשּׁ ִכּ

ָרֵאל ְוָאַמְרָתּ ֲאֵלֶהם  ֵני ִיְשׂ ר ֶאל ְבּ ֵבּ אֹמר: ַדּ ה ֵלּ ְיֹהָוה ֶאל מֶשׁ אֶמר  ַויֹּ
ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת  ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַכּ
ל  ם ֶאת ָכּ ֵכֶלת: ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוְזַכְרֶתּ ִתיל ְתּ ָנף ְפּ ַהָכּ
יֶתם אָֹתם ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם  ִמְצו ֹת ְיֹהָוה ַוֲעִשׂ
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ְתָך  ּוְגֻדָלּ יֹאֵמרּו.  נֹוְראֶֹתיָך  ֶוֱעזּוז  יָחה:  ָאִשׂ ִנְפְלאֶֹתיָך 
ַחּנּון  נּו:  ְיַרֵנּ ְוִצְדָקְתָך  יעּו.  ַיִבּ טּוְבָך  ַרב  ֵזֶכר  ה:  ֶרָנּ ֲאַסְפּ
ל. ַלֹכּ ְיהָֹוה  טֹוב  ָחֶסד:  ּוְגָדל  ִים  ַאַפּ ֶאֶרְך  ְיֹהָוה.  ְוַרחּום 

ִמְצו ָֹתי  ל  ָכּ ֶאת  יֶתם  ַוֲעִשׂ רּו  ְזְכּ ִתּ ְלַמַען  ַאֲחֵריֶהם:  זִֹנים  ם  ַאֶתּ ר  ֲאֶשׁ
ר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם  ים ֵלאלֵֹהיֶכם: ֲאִני ְיֹהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶשׁ ִוְהִייֶתם ְקדִשׁ

ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִֹהים ֲאִני ְיֹהָוה ֱאלֵֹהיֶכם: ֱאֶמת.

החזן חוזר ואומר: ְיֹהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֱאֶמת:

ָרֵאל  ִיְשׂ ַוֲאַנְחנּו  ְוֵאין זּוָלתֹו.  ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו  י הּוא  ִכּ ם ָעֵלינּו.  ְוַקָיּ ל זֹאת  ָכּ ֶוֱאמּוָנה 
ָהֵאל  ֶהָעִריִצים.  ל  ָכּ ף  ִמַכּ ַהּגֹוֲאֵלנּו  נּו  ַמְלֵכּ ְמָלִכים.  ד  ִמַיּ ַהּפֹוֵדנּו  ַעּמֹו: 
ה ְגדֹולֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר.  נּו: ָהעֹוֶשׂ מּול ְלָכל אֹוְיֵבי ַנְפֵשׁ ם ְגּ ֵלּ ֵרינּו. ְוַהְמַשׁ ְפָרע ָלנּו ִמָצּ ַהִנּ
ְדִריֵכנּו ַעל  ים. ְולֹא ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגֵלנּו: ַהַמּ ַחִיּ נּו ַבּ ם ַנְפֵשׁ ׂ ר: ַהָשּ ְוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסָפּ
ַפְרעֹה.  ְבּ ּוְנָקָמה  ים  ִנִסּ נּו  ָלּ ה  ָהעֹוֶשׂ ׂשֹוְנֵאינּו:  ל  ָכּ ַעל  ַקְרֵננּו  ֶרם  ַוָיּ אֹוְיֵבינּו.  מֹות  ָבּ
כֹוֵרי ִמְצָרִים. ַוּיֹוֵצא ֶאת ַעּמֹו  ל ְבּ ה ְבֶעְבָרתֹו ָכּ ֶכּ ֵני ָחם. ַהַמּ ַאְדַמת ְבּ אֹותֹות ּומֹוְפִתים ְבּ
ְוֶאת  רֹוְדֵפיֶהם  ֶאת  ַים סּוף.  ְזֵרי  ִגּ ין  ֵבּ ָניו  ָבּ ֲעִביר  ַהַמּ ְלֵחרּות עֹוָלם:  ִמּתֹוָכם  ָרֵאל  ִיְשׂ
ָרצֹון  מֹו. ּוַמְלכּותֹו ְבּ חּו ְוהֹודּו ִלְשׁ ְבּ בּוָרתֹו. ִשׁ ע. ְוָראּו ָבָניו ְגּ ְתהֹומֹות ִטַבּ ׂשֹוְנֵאיֶהם ִבּ

ם: ה. ְוָאְמרּו ֻכָלּ ְמָחה ַרָבּ ִשׂ יָרה ְבּ ָרֵאל ְלָך ָענּו ִשׁ ה ּוְבֵני ִיְשׂ לּו ֲעֵליֶהם. ֹמֶשׁ ִקְבּ

נֹוָרא  ֶדׁש.  קֹּ ַבּ ר  ֶנְאָדּ ֹמָכה  ָכּ ִמי  ְיֹהָוה.  ֵאִלים  ָבּ ָכֹמָכה  ִמי 
ה ֶפֶלא: ְתִהּלֹות עֵֹשׂ

ה ֶזה ֵאִלי ָענּו. ְוָאְמרּו: ַמְלכּוְתָך ָראּו ָבֶניָך ּבֹוֵקַע ָים ִלְפֵני ֹמֶשׁ

ְיֹהָוה ִיְמלְֹך ְלעָֹלם ָוֶעד:

ָרֵאל: ַאל ִיְשׂ ה ְיֹהָוה ָגּ רּוְך ַאָתּ ּנּו: ָבּ ד ָחָזק ִמֶמּ י ָפָדה ְיֹהָוה ֶאת ַיֲעקֹב. ּוְגָאלֹו ִמַיּ ְוֶנֱאַמר. ִכּ

תפילת ערבית

תפילת מנחה

יָך. ַוֲחִסיֶדיָך  ל ַמֲעֶשׂ יו: יֹודּוָך ְיהָֹוה ָכּ ל ַמֲעָשׂ ְוַרֲחָמיו ַעל ָכּ
רּו:  ְיַדֵבּ ּוְגבּוָרְתָך  יֹאֵמרּו.  ַמְלכּוְתָך  בֹוד  ְכּ ְיָבְרכּוָכה: 
ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר  ּוְכבֹוד  בּורָֹתיו.  ְגּ ָהָאָדם  ִלְבֵני  ְלהֹוִדיַע 
ָודֹר:  ּדֹור  ָכל  ְבּ ָך  ְלְתּ ּוֶמְמַשׁ עָֹלִמים.  ל  ָכּ ַמְלכּות  ַמְלכּוְתָך 
פּוִפים: ֵעיֵני ֹכל  ְפִלים. ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהְכּ סֹוֵמְך ְיהָֹוה ְלָכל ַהֹנּ
ּפֹוֵתַח  ִעּתֹו:  ְבּ ָאְכָלם  ָלֶהם ֶאת  נֹוֵתן  ה  ְוַאָתּ רּו.  ֵבּ ְיַשׂ ֵאֶליָך 
ָרָכיו.  ָכל ְדּ יק ְיהָֹוה ְבּ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ַצִדּ ִבּ ֶאת ָיֶדָך. ּוַמְשׂ
ר  ֲאֶשׁ ְלֹכל  ְלָכל קְֹרָאיו.  ְיהָֹוה  ָקרֹוב  יו:  ַמֲעָשׂ ָכל  ְבּ ְוָחִסיד 
ַמע  ִיְשׁ ְוָעָתם  ה. ְוֶאת ַשׁ ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת: ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶשׂ
ִעים  ל ָהְרָשׁ ל אֲֹהָביו. ְוֵאת ָכּ יֵעם: ׁשֹוֵמר ְיהָֹוה ֶאת ָכּ ְויֹוִשׁ
ם  ֵשׁ ר  ָשׂ ָבּ ל  ָכּ ִויָבֵרְך  י.  ִפּ ר  ְיַדֶבּ ְיהָֹוה  ת  ִהַלּ ְתּ ִמיד:  ַיְשׁ
עֹוָלם. ְוַעד  ה  ֵמַעָתּ ָיּה  ְנָבֵרְך  ַוֲאַנְחנּו  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם   ָקְדׁשֹו 

ַהְללּוָיּה:

תפילת ערבית

ים. ּוְפרֹוׂש  נּו ְלַחִיּ לֹום. ְוַהֲעִמיֵדנּו ַמְלֵכּ ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ְלָשׁ יֵבנּו  ִכּ ַהְשׁ
ָפֶניָך.  ִמְלּ טֹוָבה  ֵעָצה  ְבּ ֵננּו  ְוַתְקּ לֹוֶמָך.  ְשׁ ת  ֻסַכּ ָעֵלינּו 
ֲעֵדנּו. ְוָהֵסר ֵמָעֵלינּו אֹוֵיב ֶדֶבר ְוֶחֶרב  ֶמָך. ְוָהֵגן ַבּ יֵענּו ְלַמַען ְשׁ ְוהֹוִשׁ
יֵרנּו.  ְסִתּ ָנֶפיָך ַתּ ָפֵנינּו ּוֵמַאֲחֵרינּו. ּוְבֵצל ְכּ ָטן ִמְלּ ְוָרָעב ְוָיגֹון. ְוָהֵסר ָשׂ
מֹור  ה. ּוְשׁ י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתּ ה. ִכּ יֵלנּו ָאָתּ י ֵאל ׁשֹוְמֵרנּו ּוַמִצּ ִכּ
ה ְיֹהָוה  רּוְך ַאָתּ ה ְוַעד עֹוָלם: ָבּ לֹום ֵמַעָתּ ים ּוְלָשׁ ֵצאֵתנּו ּובֹוֵאנּו ְלַחִיּ

ָרֵאל ָלַעד: ׁשֹוֵמר ַעּמֹו ִיְשׂ
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תפלת מנחה וערבית לימות החולתפלת מנחה וערבית לימות החול

הש”ץ אומר חצי קדיש:

ְוַיְמִליְך  ִכְרעּוֵתּה  ְבָרא  י  ִדּ ָעְלָמא  ְבּ א.  ַרָבּ ֵמּה  ְשׁ ׁש  ְוִיְתַקֵדּ ל  ֵדּ ִיְתַגּ
ָרֵאל  ִיְשׂ ית  ֵבּ ְדָכל  י  ּוְבַחֵיּ ּוְביֹוֵמיכֹון  יכֹון  ַחֵיּ ְבּ ַמְלכּוֵתּה 
ְלָעַלם  ְמָבַרְך  א  ַרָבּ ֵמּה  ְשׁ ְיֵהא  ָאֵמן:  ְוִאְמרּו  ָקִריב.  ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ַבּ
א  ׂ ְוִיְתַנֵשּ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתָפּ ח  ַבּ ַתּ ְוִיְשׁ ַרְך  ִיְתָבּ א.  ָעְלַמָיּ ּוְלָעְלֵמי 
ל  ָכּ ִמן  א  ְלֵעָלּ ִריְך הּוא.  ְבּ א  ְדֻקְדָשׁ ֵמּה  ְשׁ ל  ְוִיְתַהָלּ ה  ְוִיְתַעֶלּ ר  ְוִיְתַהָדּ
ָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ֲאִמיָרן ְבּ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַדּ ְבּ ְשׁ יָרָתא ֻתּ ְרָכָתא ְוִשׁ ִבּ

ם ְיֹהָוה ֶאְקָרא, ָהבּו ֹגֶדל ֵלאלֵֹהינּו: י ֵשׁ במנחה אומר: ִכּ

ֶתָך: ִהָלּ יד ְתּ ח ּוִפי ַיִגּ ְפָתּ ָפַתי ִתּ ֲאדָֹני ְשׂ

ֱאלֵֹהי  ַאְבָרָהם.  ֱאלֵֹהי  ֲאבֹוֵתינּו.  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון.  דֹול ַהִגּ ִיְצָחק. ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב. ָהֵאל ַהָגּ
י ָאבֹות. ּוֵמִביא גֹוֵאל  ל. ְוזֹוֵכר ַחְסֵדּ ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים. ְוקֹוֵנה ַהֹכּ
רּוְך  ָבּ ּוָמֵגן:  יַע  ּומֹוִשׁ עֹוֵזר  ֶמֶלְך  ַאֲהָבה:  ְבּ מֹו  ְשׁ ְלַמַען  ְבֵניֶהם  ִלְבֵני 

ה ְיֹהָוה ָמֵגן ַאְבָרָהם: ַאָתּ

ים  ל ַחִיּ ל: ְמַכְלֵכּ יַע: מֹוִריד ַהָטּ ה ַרב ְלהֹוִשׁ ה ֵמִתים ַאָתּ ּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני ְמַחֵיּ ִגּ ה  ַאָתּ
יר  ּוַמִתּ חֹוִלים  ְורֹוֵפא  נֹוְפִלים  סֹוֵמְך  ים.  ַרִבּ ַרֲחִמים  ְבּ ֵמִתים  ה  ְמַחֵיּ ֶחֶסד.  ְבּ
ֶמֶלְך  ְך.  ָלּ דֹוֶמה  ּוִמי  בּורֹות  ְגּ ַעל  ַבּ ָכמֹוָך  ִמי  ָעָפר.  ֵני  ִליֵשׁ ֱאמּוָנתֹו  ם  ּוְמַקֵיּ ֲאסּוִרים. 
ה  ה ְיֹהָוה ְמַחֵיּ רּוְך ַאָתּ ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָבּ ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה: ְוֶנֱאָמן ַאָתּ ֵמִמית ּוְמַחֶיּ

ִתים: ַהֵמּ

בחזרת הש"ץ אומרים כאן קדושה:

תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך. ְוָקָרא ֶזה  ָכּ ֵמי ָמרֹום. ַכּ ְשׁ ים אֹותֹו ִבּ יִשׁ ְקִדּ ַמּ ם ֶשׁ ֵשׁ עֹוָלם. ְכּ ְמָך ָבּ ֶאת ִשׁ ׁש  ְנַקֵדּ
חזן:  בֹודֹו:  ְכּ ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלֹא  ְצָבאֹות.  ְיֹהָוה  ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש  קו”ח:  ְוָאַמר:  ֶזה  ֶאל 

תּוב ֵלאֹמר: קו”ח:  ָך ָכּ קֹומֹו: חזן: ּוְבִדְבֵרי ָקְדְשׁ בֹוד ְיֹהָוה ִמְמּ רּוְך ְכּ רּוְך יֹאֵמרּו: קו”ח: ָבּ ָתם ָבּ ְלֻעָמּ

ִיְמלְֹך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאלַֹהִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר. ַהְללּוָיּה:

ָימּוׁש  לֹא  ינּו  ִמִפּ ֱאלֵֹהינּו  ְבֲחָך  ְוִשׁ יׁש.  ַנְקִדּ ְתָך  ְקֻדָשּׁ ְנָצִחים  ּוְלֵנַצח  ְדֶלָך  ָגּ יד  ַנִגּ ָודֹור  ְלדֹור  לחזן: 

דֹוׁש: ה ְיֹהָוה ָהֵאל ַהָקּ רּוְך ַאָתּ ה: ָבּ דֹול ְוָקדֹוׁש ָאָתּ י ֵאל ֶמֶלְך ָגּ ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִכּ

רּוְך  ָבּ ָלה:  ֶסּ לּוָך  ְיַהְלּ יֹום  ָכל  ְבּ ים  ּוְקדֹוִשׁ ָקדֹוׁש  ְמָך  ְוִשׁ ָקדֹוׁש  ה  ַאָתּ
דֹוׁש: ה ְיֹהָוה ָהֵאל ַהָקּ ַאָתּ

רּוְך  ל: ָבּ ֵכּ יָנה ְוַהְשׂ ָעה ִבּ ָך ֵדּ נּו ֵמִאְתּ יָנה: ָחֵנּ ד ֶלֱאנֹוׁש ִבּ ַעת. ּוְמַלֵמּ ה חֹוֵנן ְלָאָדם ַדּ ַאָתּ
ַעת: ה ְיֹהָוה חֹוֵנן ַהָדּ ַאָתּ

ֵלָמה  ְשׁ ְתׁשּוָבה  ִבּ ְוַהֲחִזיֵרנּו  ַלֲעבֹוָדֶתָך  נּו  ַמְלֵכּ ְוָקְרֵבנּו  ְלתֹוָרֶתָך.  ָאִבינּו  יֵבנּו  ֲהִשׁ
ְתׁשּוָבה: ה ְיֹהָוה ָהרֹוֶצה ִבּ רּוְך ַאָתּ ְלָפֶניָך: ָבּ

רּוְך  ה: ָבּ י מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ָאָתּ ְענּו. ִכּ י ָפָשׁ נּו ִכּ י ָחָטאנּו. ְמַחל ָלנּו ַמְלֵכּ ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִכּ
ה ִלְסלַֹח: ְרֶבּ ה ְיֹהָוה ַחּנּון ַהַמּ ַאָתּ

רּוְך  ָבּ ה:  ּגֹוֵאל ָחָזק ָאָתּ י  ִכּ ֶמָך.  ְשׁ ּוְגָאֵלנּו ְמֵהָרה ְלַמַען  ְוִריָבה ִריֵבנּו.  ְבָעְנֵינּו.  ְרֵאה 
ָרֵאל: ה ְיֹהָוה ּגֹוֵאל ִיְשׂ ַאָתּ

ֵלָמה  ה. ְוַהֲעֵלה ְרפּוָאה ְשׁ ֵתנּו ָאָתּ י ְתִהָלּ ָעה ִכּ ֵשׁ יֵענּו ְוִנָוּ ְיֹהָוה ְוֵנָרֵפא. הֹוִשׁ ְרָפֵאנּו 
ְיֹהָוה  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ ה:  ָאָתּ ְוַרֲחָמן  ֶנֱאָמן  רֹוֵפא  ֶמֶלְך  ֵאל  י  ִכּ ַמּכֹוֵתינּו.  ְלָכל 

ָרֵאל: רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיְשׂ

ְוֵתן  ְלטֹוָבה.  ְתבּוָאָתּה  ִמיֵני  ל  ָכּ ְוֶאת  ַהזֹּאת  ָנה  ַהָשּׁ ֶאת  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ָעֵלינּו  ֵרְך  ָבּ
רּוְך  ִנים ַהּטֹובֹות: ָבּ ָשּׁ ָנֵתנּו ַכּ ֵענּו ִמּטּוֶבָך. ּוָבֵרְך ְשׁ ְבּ ֵני ָהֲאָדָמה ְוַשׂ ָרָכה ַעל ְפּ ְבּ

ִנים: ה ְיֹהָוה ְמָבֵרְך ַהָשּׁ ַאָתּ

ֵצנּו ַיַחד  ֻלּיֹוֵתינּו. ְוַקְבּ ץ ָגּ א ֵנס ְלַקֵבּ דֹול ְלֵחרּוֵתנּו. ְוָשׂ ׁשֹוָפר ָגּ ְבּ ַקע  ְתּ
ַעּמֹו  ִנְדֵחי  ץ  ְמַקֵבּ ְיֹהָוה  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ ָהָאֶרץ:  ְנפֹות  ַכּ ע  ֵמַאְרַבּ

ָרֵאל: ִיְשׂ

ּנּו  ִמֶמּ ְוָהֵסר  ה.  ִחָלּ ַבְתּ ְכּ ְויֹוֲעֵצינּו  ָבִראׁשֹוָנה.  ְכּ ׁשֹוְפֵטינּו  יָבה  ָהִשׁ
ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים.  ָך ְבּ ה ְיהָֹוה ְלַבְדּ ָיגֹון ַוֲאָנָחה. ּוְמלְֹך ָעֵלינּו ַאָתּ

ט: ָפּ ה ְיהָֹוה ֶמֶלְך אֹוֵהב ְצָדָקה ּוִמְשׁ רּוְך ַאָתּ ט: ָבּ ָפּ ִמְשׁ ֵקנּו ַבּ ְוַצְדּ

ְוָכל  אֵבד.  ֹתּ ֶרַגע  ְכּ ָעה  ָהִרְשׁ ְוָכל  ִתְקָוה.  ִהי  ְתּ ַאל  יִנים  ְלִשׁ ְוַלַמּ
ר  ֵבּ ר ּוְתַשׁ ִדים ְמֵהָרה ְתַעֵקּ ֵרתּו. ְוַהֵזּ אֹוְיֶביָך ְמֵהָרה ִיָכּ
אֹוְיִבים  ׁשֹוֵבר  ְיֹהָוה  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ ְבָיֵמינּו:  ְמֵהָרה  ִבּ ְוַתְכִניַע  ר  ּוְתַמֵגּ

ּוַמְכִניַע ֵזִדים:
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ֵליַטת סֹוְפֵריֶהם.  ָרֵאל. ְוַעל ְפּ ית ִיְשׂ ָך ֵבּ יִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים. ְוַעל ִזְקֵני ַעְמּ ִדּ ַהַצּ ַעל 
ְלָכל  טֹוב  ָכר  ָשׂ ְוֵתן  ֱאלֵֹהינּו.  ְיֹהָוה  ַרֲחֶמיָך  ֶיֱהמּו  ְוָעֵלינּו.  ֶדק.  ַהֶצּ ֵרי  ֵגּ ְוַעל 
רּוְך  י ְבָך ָבָטְחנּו: ָבּ ֶהם ְלעֹוָלם. ְולֹא ֵנבֹוׁש ִכּ ים ֶחְלֵקנּו ִעָמּ ֱאֶמת. ְוִשׂ ְמָך ֶבּ ִשׁ ַהּבֹוְטִחים ְבּ

יִקים: ִדּ ָען ּוִמְבָטח ַלַצּ ה ְיֹהָוה ִמְשׁ ַאָתּ

 . ְרָתּ ַבּ ר ִדּ ֲאֶשׁ תֹוָכּה ַכּ ן ְבּ ֹכּ ׁשּוב. ְוִתְשׁ ַרֲחִמים ָתּ ִעיְרָך ְבּ ַלִים  ְוִלירּוָשׁ
ָדִוד  א  ְוִכֵסּ עֹוָלם.  ְנַין  ִבּ ָיֵמינּו  ְבּ ָקרֹוב  ְבּ אֹוָתּה  ּוְבֵנה 

ָלִים: ה ְיֹהָוה ּבֹוֵנה ְירּוָשׁ רּוְך ַאָתּ ִכין: ָבּ ְמֵהָרה ְלתֹוָכּה ָתּ
ל  ינּו ָכּ י ִליׁשּוָעְתָך ִקִוּ יׁשּוָעֶתָך. ִכּ רּום ִבּ ָך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח. ְוַקְרנֹו ָתּ ִוד ַעְבְדּ ֶאת ֶצַמח ָדּ

ה ְיֹהָוה ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה: רּוְך ַאָתּ ַהּיֹום: ָבּ

ל  ְוַקֵבּ ָעֵלינּו.  ְוַרֵחם  חּוס  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  קֹוֵלנּו  ַמע  ְשׁ
ׁשֹוֵמַע  ֵאל  י  ִכּ ֵתנּו.  ִפָלּ ְתּ ֶאת  ּוְבָרצֹון  ַרֲחִמים  ְבּ
ַאל  ֵריָקם  נּו  ַמְלֵכּ ָפֶניָך  ּוִמְלּ ה.  ָאָתּ ְוַתֲחנּוִנים  ִפּלֹות  ְתּ
ַרֲחִמים.  ָרֵאל ְבּ ָך ִיְשׂ ת ַעְמּ ִפַלּ ה ׁשֹוֵמַע ְתּ י ַאָתּ יֵבנּו: ִכּ ִשׁ ְתּ

ה: ִפָלּ ה ְיֹהָוה ׁשֹוֵמַע ְתּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה  ָתם. ְוָהֵשׁ ָרֵאל ּוִבְתִפָלּ ָך ִיְשׂ ַעְמּ ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ְבּ ְרֵצה 
ָרצֹון.  ל ְבּ ַאֲהָבה ְתַקֵבּ ָתם ְבּ ָרֵאל ּוְתִפָלּ י ִיְשׂ יֶתָך ְוִאֵשּׁ ִלְדִביר ֵבּ

ָך: ָרֵאל ַעֶמּ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיְשׂ ּוְתִהי ְלָרצֹון ָתּ

בראש חודש אומרים כאן יעלה ויבוא:

ֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו  ֵקד ְוִיָזּ ַמע ְוִיָפּ יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָשּׁ ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיִגּ ֱאלֵֹהינּו 
ל  ָך ְוִזְכרֹון ָכּ ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ ִוד ַעְבֶדָך ְוִזְכרֹון ְירּוָשׁ ן ָדּ יַח ֶבּ ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו ְוִזְכרֹון ָמִשׁ

רֹאׁש  יֹום  ְבּ לֹום  ּוְלָשׁ ים  ְלַחִיּ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ְלטֹוָבה  ִלְפֵליָטה  ְלָפֶניָך  ָרֵאל  ִיְשׂ ית  ֵבּ ָך  ַעְמּ

ּוִבְדַבר  ים.  ְלַחִיּ ּבֹו  יֵענּו  ְוהֹוִשׁ ִלְבָרָכה.  ּבֹו  ּוָפְקֵדנּו  ְלטֹוָבה.  ּבֹו  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ָזְכֵרנּו  ַהֶזּה:  ַהחֶֹדׁש 

ה: י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתּ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו ִכּ יֵענּו ִכּ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִשׁ ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵנּ

ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ ַרֲחִמים:  ְבּ ְלִצּיֹון  ׁשּוְבָך  ְבּ ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה 
ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון: ֲחִזיר ְשׁ ְיֹהָוה ַהַמּ

ה הּוא ְיֹהָוה  ַאָתּ ֲאַנְחנּו ָלְך. ָשׁ מֹוִדים 
ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 
ֵענּו  ִיְשׁ ָמֵגן  ינּו.  ַחֵיּ צּור  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם 
ר  ָך ּוְנַסֵפּ ה הּוא ְלדֹור ָודֹור. נֹוֶדה ְלּ ַאָתּ
ָיֶדָך.  ְבּ סּוִרים  ַהְמּ ינּו  ַחֵיּ ַעל  ֶתָך  ִהָלּ ְתּ
ְוַעל  ָלְך.  קּודֹות  ַהְפּ מֹוֵתינּו  ִנְשׁ ְוַעל 
נּו. ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך  ָכל יֹום ִעָמּ ְבּ יָך ֶשׁ ִנֶסּ
ָוֹבֶקר  ֶעֶרב  ֵעת.  ָכל  ְבּ ֶשׁ ְוטֹובֹוֶתיָך 
ַרֲחֶמיָך.  ָכלּו  לֹא  י  ִכּ ַהּטֹוב  ְוָצֳהָרִים. 

ַרְך  ִיְתָבּ ם  ָלּ ֻכּ ְוַעל  ָלְך:  ינּו  ִקִוּ ֵמעֹוָלם  ֲחָסֶדיָך.  ַתּמּו  י לֹא  ִכּ ְוַהְמַרֵחם 
ָלה.  ים יֹודּוָך ֶסּ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְוֹכל ַהַחִיּ נּו ָתּ ְמָך ַמְלֵכּ ְוִיְתרֹוַמם ִשׁ
ה  רּוְך ַאָתּ ֱאֶמת. ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה: ָבּ ְמָך ֶבּ ִויַהְללּו ֶאת ִשׁ

ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות: ְיֹהָוה ַהּטֹוב ִשׁ

ה הּוא ֶמֶלְך ָאדֹון  י ַאָתּ ים ְלעֹוָלם ִכּ ִשׂ ָך ָתּ ָרֵאל ַעְמּ ָרב ַעל ִיְשׂ לֹום  ָשׁ
ָכל ֵעת  ָרֵאל ְבּ ָך ִיְשׂ ֵעיֶניָך ְלָבֵרְך ֶאת ַעְמּ לֹום. ְוטֹוב ְבּ ְלָכל ַהָשּׁ
ָרֵאל  ִיְשׂ ַעּמֹו  ֶאת  ַהְמָבֵרְך  ְיֹהָוה.  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ לֹוֶמָך:  ְשׁ ִבּ ָעה  ָשׁ ּוְבָכל 

לֹום: ָשּׁ ַבּ

י ְלָפֶניָך. ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּ

ְהֶיה.  ל ִתּ ָעָפר ַלֹכּ י ֶכּ ם. ְוַנְפִשׁ י ִתדֹּ ר ִמְרָמה. ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִשׁ ֵבּ ָפַתי ִמַדּ ְנצֹר ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוְשׂ ֱאלַֹהי. 
ִבים ָעַלי ָרָעה. ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם  י. ְוָכל ַהחֹוְשׁ ף ַנְפִשׁ ְרדֹּ תֹוָרֶתָך. ּוְבִמְצֹוֶתיָך ִתּ י ְבּ ַתח ִלִבּ ְפּ

ה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך.  ֶתָך. ֲעֵשׂ ה ְלַמַען ְקֻדָשּׁ ה ְלַמַען ְיִמיֶנָך. ֲעֵשׂ ֶמָך. ֲעֵשׂ ה ְלַמַען ְשׁ ם: ֲעֵשׂ ְבָתּ ְוַקְלֵקל ַמֲחַשׁ

י ְלָפֶניָך. ְיהָֹוה צּוִרי  ְוֶהְגיֹון ִלִבּ ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי  ַוֲעֵנִני:  ְיִמיְנָך  יָעה  ְיִדיֶדיָך הֹוִשׁ ְלַמַען ֵיָחְלצּון 

ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ה ָשׁ ְמרֹוָמיו. הּוא ַיֲעֶשׂ לֹום ִבּ ה ָשׁ ְוגֹוֲאִלי: עֶֹשׂ

ְוֵתן  ְבָיֵמינּו.  ְמֵהָרה  ִבּ ׁש  ְקָדּ ַהִמּ ית  ֵבּ ֶנה  ָבּ ִיּ ֶשׁ ֲאבֹוֵתינּו.  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון  ְיִהי 
ִנים ַקְדמֹוִניֹות: ְוָעְרָבה ַליֹהָוה ִמְנַחת  יֵמי עֹוָלם ּוְכָשׁ ִיְרָאה ִכּ ם ַנֲעָבְדָך ְבּ תֹוָרֶתָך: ְוָשׁ ֶחְלֵקנּו ְבּ

ִנים ַקְדמֹוִניֹות: יֵמי עֹוָלם ּוְכָשׁ ָלִים. ִכּ ְיהּוָדה ִוירּוָשׁ

מודים דרבנן:

ה הּוא ְיֹהָוה  ַאָתּ ֲאַנְחנּו ָלְך. ָשׁ מֹוִדים 
ֲאבֹוֵתינּו.  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 

ית.  ֵראִשׁ ר. יֹוְצֵרנּו יֹוֵצר ְבּ ָשׂ ֱאלֵֹהי ָכל ָבּ

דֹול  ַהָגּ ְמָך  ְלִשׁ ְוהֹוָדאֹות  ָרכֹות  ְבּ

ן  ֵכּ נּו.  ְמָתּ ְוִקַיּ ֶהֱחִייָתנּו  ֶשׁ ַעל  דֹוׁש.  ְוַהָקּ

ֻלּיֹוֵתינּו  ָגּ ְוֶתֱאסֹוף  ֵמנּו.  ּוְתַקְיּ נּו  ַחֵיּ ְתּ

יָך.  ֻחֶקּ מֹור  ִלְשׁ ָך.  ָקְדֶשׁ ְלַחְצרֹות 

ֵלם.  ֵלָבב ָשׁ ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך. ּוְלָעְבְדָך ְבּ

ֵאל  רּוְך  ָבּ ָלְך.  מֹוִדים  ֲאַנְחנּו  ֶשׁ ַעל 

ַההֹוָדאֹות:
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במנחה ביום שאין בו תחנון ובערבית אומרים כאן קדיש תתקבל.

סדר תחנון:

ים ַרֲחָמיו, ּוְבַיד ָאָדם ַאל  י ַרִבּ א ְבַיד ְיֹהָוה ִכּ ָלה ָנּ ד ַצר ִלי ְמאֹד, ִנְפּ ִוד ֶאל ָגּ אֶמר ָדּ ַויֹּ
ָלה: ֶאֹפּ

ל  ְוַקֵבּ ָעַלי  ַרֵחם  ַרֲחִמים  ָמֵלא  ְיֹהָוה  ְלָפֶניָך.  ָחָטאִתי  ְוַחּנּון  ַרחּום 
ֵרִני:  ְתַיְסּ ֲחָמְתָך  ַבּ ְוַאל  תֹוִכיֵחִני.  ָך  ַאְפּ ְבּ ַאל  ְיֹהָוה  ֲחנּוָני:  ַתּ
י  ְוַנְפִשׁ ֲעָצָמי:  ִנְבֲהלּו  י  ִכּ ְיֹהָוה.  ְרָפֵאִני  ָאִני.  ֻאְמַלל  י  ִכּ ְיֹהָוה  ִני  ָחֵנּ
י.  ַנְפִשׁ ָצה  ַחְלּ ְיֹהָוה  ׁשּוָבה  ָמָתי:  ַעד  ְיֹהָוה  ה  ְוַאָתּ ְמאֹד.  ִנְבֲהָלה 
ְך:  ָלּ יֹוֶדה  ִמי  אֹול  ְשׁ ִבּ ִזְכֶרָך.  ֶות  ָמּ ַבּ ֵאין  י  ִכּ ָך:  ַחְסֶדּ ְלַמַען  יֵעִני  הֹוִשׁ
י ַאְמֶסה:  ִדְמָעִתי ַעְרִשׂ ִתי. ְבּ ֶחה ְבָכל ַלְיָלה ִמָטּ י ְבַאְנָחִתי. ַאְשׂ ָיַגְעִתּ
ֲעֵלי ָאֶון.  ל ֹפּ י ָכּ ִנּ ָכל צֹוְרָרי: סּורּו ִמֶמּ ַעס ֵעיִני. ָעְתָקה ְבּ ה ִמַכּ ָשׁ ָעְשׁ
ח:  ִיָקּ ִתי  ִפָלּ ְתּ ְיֹהָוה  ִתי.  ִחָנּ ְתּ ְיֹהָוה  ַמע  ָשׁ ְכִיי:  ִבּ קֹול  ְיֹהָוה  ַמע  ָשׁ י  ִכּ

בּו ֵיבׁשּו ָרַגע: ל אְֹיָבי. ָיֻשׁ ֲהלּו ְמאֹד ָכּ ֵיֹבשּׁו ְוִיָבּ

ָרֵאל: ַמע ִיְשׂ ָרֵאל. ָהאֹוְמִרים ְשׁ ָרֵאל. ְוַאל יֹאַבד ִיְשׂ ֵאִרית ִיְשׂ ֹמר ְשׁ ָרֵאל. ְשׁ ׁשֹוֵמר ִיְשׂ

ְמָך ְיֹהָוה  ֵאִרית ַעם ֶאָחד. ְוַאל יֹאַבד ּגֹוי ֶאָחד. ַהְמַיֲחִדים ִשׁ ֹמר ְשׁ ׁשֹוֵמר ּגֹוי ֶאָחד. ְשׁ
ֱאלֵֹהינּו ְיֹהָוה ֶאָחד:

לׁש  ָשׁ ים ְבּ ִשׁ ְלּ ֵאִרית ַעם ָקדֹוׁש. ְוַאל יֹאַבד ּגֹוי ָקדֹוׁש. ַהְמַשׁ ֹמר ְשׁ ׁשֹוֵמר ּגֹוי ָקדֹוׁש. ְשׁ
ֹות ְלָקדֹוׁש: ְקֻדּשׁ

ְלדֹור  ס  ֵיּ ְוִהְתַפּ ה  ִהְתַרֶצּ ַתֲחנּוִנים.  ְבּ ס  ֵיּ ּוִמְתַפּ ַרֲחִמים  ְבּ ה  ִמְתַרֶצּ
נּו  י ֵאין ָבּ נּו ַוֲעֵננּו ִכּ נּו ָחֵנּ י ֵאין עֹוֵזר: ָאִבינּו ַמְלֵכּ ָעִני. ִכּ

יֵענּו: נּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְוהֹוִשׁ ה ִעָמּ ים. ֲעֵשׂ ַמֲעִשׂ

י ֵמעֹוָלם  י ָעֶליָך ֵעיֵנינּו: ְזֹכר ַרֲחֶמיָך ְיֹהָוה ַוֲחָסֶדיָך. ִכּ ה. ִכּ ֲעֶשׂ לֹא ֵנַדע ַמה ַנּ ַוֲאַנְחנּו 
ֲעו ֹנֹות  ָלנּו  ר  ְזָכּ ִתּ ַאל  ָלְך:  ִיַחְלנּו  ר  ֲאֶשׁ ַכּ ָעֵלינּו.  ְיֹהָוה  ָך  ַחְסְדּ ְיִהי  ה:  ֵהָמּ
ַבְענּו בּוז:  י ַרב ָשׂ נּו. ִכּ נּו ְיֹהָוה ָחֵנּ י ַדּלֹונּו ְמאֹד: ָחֵנּ מּונּו ַרֲחֶמיָך. ִכּ ִראׁשֹוִנים. ַמֵהר ְיַקְדּ
ֵענּו ַעל  י ָעָפר ֲאָנְחנּו: ָעְזֵרנּו ֱאלֵֹהי ִיְשׁ י הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו. ָזכּור ִכּ ְזּכֹור. ִכּ רֶֹגז ַרֵחם ִתּ ְבּ

ֶמָך: אֵתינּו ְלַמַען ְשׁ ר ַעל ַחטֹּ יֵלנּו ְוַכֵפּ ֶמָך. ְוַהִצּ בֹוד ְשׁ ַבר ְכּ ְדּ

קדיש תתקבל:

יכֹון  ַחֵיּ י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְבּ ָעְלָמא ִדּ א. ְבּ ֵמּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ְוִיְתַקֵדּ ל  ֵדּ ִיְתַגּ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא  ָרֵאל ַבּ ית ִיְשׂ י ְדָכל ֵבּ ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ
א  ׂ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ ח ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ַרְך ְוִיְשׁ א. ִיְתָבּ א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמּה ַרָבּ ְשׁ
יָרָתא  ְרָכָתא ְוִשׁ ל ִבּ א ִמן ָכּ ִריְך הּוא. ְלֵעָלּ א ְבּ ֵמּה ְדֻקְדָשׁ ל ְשׁ ה ְוִיְתַהָלּ ר ְוִיְתַעֶלּ ְוִיְתַהָדּ

ָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ֲאִמיָרן ְבּ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַדּ ְבּ ְשׁ ֻתּ

א, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ַמָיּ י ִבְשׁ ָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִדּ ל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְדָכל ִיְשׂ ְתַקֵבּ ִתּ

ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיְשׂ ים ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ א ְוַחִיּ ַמָיּ א ִמן ְשׁ ָלָמא ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ

ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ה ָשׁ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶשׂ לֹום ִבּ ה ָשׁ עֹוֶשׂ

ית.  ֵראִשׁ ה ְליֹוֵצר ְבּ ֻדָלּ ל. ָלֵתת ְגּ ַח ַלֲאדֹון ַהֹכּ ֵבּ ְלַשׁ ָעֵלינּו 
חֹות  ְפּ ִמְשׁ ָמנּו ְכּ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות. ְולֹא ָשׂ נּו ְכּ א ָעָשׂ לֹּ ֶשׁ
ֲהמֹוָנם:  ָכל  ְכּ ְוגֹוָרֵלנּו  ֶהם  ָכּ ֶחְלֵקנּו  ם  ָשׂ א  לֹּ ֶשׁ ָהֲאָדָמה. 
לֹא  ֵאל  ֶאל  ְלִלים  ּוִמְתַפּ ָוִריק  ְלֶהֶבל  ֲחִוים  ַתּ ִמְשׁ ֵהם  ֶשׁ
ֶמֶלְך  ִלְפֵני  ּומֹוִדים  ֲחִוים  ַתּ ּוִמְשׁ ּכֹוְרִעים  ַוֲאַנְחנּו  יַע:  יֹוִשׁ
ַמִים  ָשׁ נֹוֶטה  הּוא  ֶשׁ הּוא:  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ָלִכים  ַהְמּ ַמְלֵכי 
ֻעּזֹו  ִכיַנת  ּוְשׁ ַעל.  ִמַמּ ַמִים  ָשּׁ ַבּ ְיָקרֹו  ב  ּומֹוַשׁ ָאֶרץ.  ְויֹוֵסד 
נּו.  ַמְלֵכּ ֱאֶמת  עֹוד.  ֵאין  ֱאלֵֹהינּו  הּוא  ְמרֹוִמים:  ָגְבֵהי  ְבּ
ֶאל  ֹבָת  ַוֲהֵשׁ ַהּיֹום  ְוָיַדְעָתּ  תֹוָרתֹו.  ְבּ תּוב  ָכּ ַכּ זּוָלתֹו.  ֶאֶפס 
ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ  ַמִים ִמַמּ ָשּׁ י ְיֹהָוה הּוא ָהֱאלִֹהים ַבּ ְלָבֶבָך. ִכּ

ַחת. ֵאין עֹוד: ִמָתּ

ָך.  ֻעֶזּ ִתְפֶאֶרת  ְבּ ְמֵהָרה  ִלְראֹות  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ָך  ְלּ ה  ְנַקֶוּ ן  ֵכּ ַעל 
ן  ְלַתֵקּ ֵרתּון.  ִיָכּ רֹות  ָכּ ְוָהֱאִליִלים  ָהָאֶרץ  ִמן  ּלּוִלים  ִגּ ְלַהֲעִביר 
ל  ֶמָך ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך ָכּ ר ִיְקְראּו ִבְשׁ ֵני ָבָשׂ י. ְוָכל ְבּ ַדּ ַמְלכּות ַשׁ עֹוָלם ְבּ
ֶרְך.  ֶבּ ל  ָכּ ְכַרע  ִתּ ְלָך  י  ִכּ ֵתֵבל.  ֵבי  יֹוְשׁ ל  ָכּ ְוֵיְדעּו  ירּו  ַיִכּ ָאֶרץ.  ֵעי  ִרְשׁ
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ְמָך  לּו. ְוִלְכבֹוד ִשׁ ל ָלׁשֹון. ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ִיְכְרעּו ְוִיֹפּ ַבע ָכּ ָשּׁ ִתּ
ְמֵהָרה  ֲעֵליֶהם  ְוִתְמלְֹך  ַמְלכּוֶתָך.  עֹל  ֶאת  ם  ֻכָלּ לּו  ִויַקְבּ נּו.  ִיֵתּ ְיָקר 
ָכבֹוד.  ְבּ ְמלְֹך  ִתּ ַעד  ּוְלעֹוְלֵמי  ִהיא  ָך  ְלּ ֶשׁ ְלכּות  ַהַמּ י  ִכּ ָוֶעד.  ְלעֹוָלם 
תֹוָרֶתָך. ְיֹהָוה ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְוֶנֱאַמר. ְוָהָיה ְיֹהָוה ְלֶמֶלְך  תּוב ְבּ ָכּ ַכּ

מֹו ֶאָחד: ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיֹהָוה ֶאָחד ּוְשׁ ל ָהָאֶרץ. ַבּ ַעל ָכּ

קדיש יתום

יכֹון  ַחֵיּ ְבּ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה  י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה  ִדּ ָעְלָמא  ְבּ א.  ֵמּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ְוִיְתַקֵדּ ל  ֵדּ ִיְתַגּ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא  ָרֵאל ַבּ ית ִיְשׂ י ְדָכל ֵבּ ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ
א  ׂ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ ח ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ַרְך ְוִיְשׁ א. ִיְתָבּ א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמּה ַרָבּ ְשׁ
יָרָתא  ְרָכָתא ְוִשׁ ל ִבּ א ִמן ָכּ ִריְך הּוא. ְלֵעָלּ א ְבּ ֵמּה ְדֻקְדָשׁ ל ְשׁ ה ְוִיְתַהָלּ ר ְוִיְתַעֶלּ ְוִיְתַהָדּ

ָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ֲאִמיָרן ְבּ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַדּ ְבּ ְשׁ ֻתּ

ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיְשׂ ים ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ א ְוַחִיּ ַמָיּ א ִמן ְשׁ ָלָמא ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ
ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ה ָשׁ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶשׂ לֹום ִבּ ה ָשׁ עֹוֶשׂ

בערבית מוסיפים:

ְרכּו ֶאת ְיֹהָוה ַהְמֹבָרְך. חזן: ָבּ

רּוְך ְיֹהָוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. קו"ח: ָבּ

בחול קודם ברכת המזון אומרים:

ִכינּו  ם־ָבּ ַגּ ְבנּו  ָיַשׁ ם  ָשׁ ֶבל  ָבּ ַנֲהרֹות  ַעל 
ַעל־ֲעָרִבים  ֶאת־ִצּיֹון:  ָזְכֵרנּו  ְבּ
ֵאלּונּו  ם ְשׁ י ָשׁ ּנֹרֹוֵתינּו: ִכּ ִלינּו ִכּ תֹוָכּה ָתּ ְבּ
ְמָחה  ִשׂ ְותֹוָלֵלינּו  יר  ְבֵרי־ִשׁ ִדּ ׁשֹוֵבינּו 
ֶאת־ יר  ָנִשׁ ֵאיְך  ִצּיֹון:  יר  ִמִשּׁ ָלנּו  ירּו  ִשׁ

ֵחְך  ָכּ יר־ְיֹהָוה ַעל ַאְדַמת ֵנָכר: ִאם־ֶאְשׁ ִשׁ
ְלׁשֹוִני  ק  ְדַבּ ִתּ ְיִמיִני:  ח  ַכּ ְשׁ ִתּ ָלִים  ְירּוָשׁ
ַאֲעֶלה  ִאם־לֹא  ֵרִכי  ֶאְזְכּ ִאם־לֹא  י  ְלִחִכּ
ְזֹכר  ִשְמָחִתי:  רֹאׁש  ַעל  ַלִים  ֶאת־ְירּוָשׁ
ָלִים  ְירּוָשׁ יֹום  ֵאת  ֱאדֹום  ִלְבֵני  ְיֹהָוה 

מּוֵלְך  ם־ָלְך ֶאת־ְגּ ֶלּ ְיַשׁ ֵרי ֶשׁ דּוָדה ַאְשׁ ֶבל ַהְשּׁ ת־ָבּ ּה: ַבּ ָהאְֹמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָבּ
ַלע: ץ ֶאת־עָֹלַלִיְך ֶאל־ַהָסּ אֵחז ְוִנֵפּ יֹּ ֵרי ֶשׁ ַמְלְתּ ָלנּו: ַאְשׁ ָגּ ֶשׁ

ָמע ֶאת ָהֱאלִֹהים  ל ִנְשׁ ָבר ַהֹכּ ִפי: סֹוף ָדּ ִהָלתֹו ְבּ ִמיד ְתּ ָכל ֵעת ָתּ ֶאת ְיֹהָוה ְבּ ֲאָבְרָכה 
ל  י ִויָבֵרְך ָכּ ר ִפּ ת ְיֹהָוה ְיַדֶבּ ִהַלּ ל ָהָאָדם: ְתּ י ֶזה ָכּ מֹור ִכּ ְיָרא ְוֶאת ִמְצו ָֹתיו ְשׁ

ה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה: ם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָתּ ר ֵשׁ ָשׂ ָבּ

מים אחרונים חובה קודם ברכת המזון, ולא להפסיק בין נטילה לברכת המזון אף בדברי תורה. וישים מגבעתו 

על ראשו כשמברך ברכת המזון משום הכון לקראת אלהיך ישראל. כשנוטל כוס לברך ברהמ"ז נוהגין לומר:

ם ְיֹהָוה ֶאְקָרא: א ּוְבֵשׁ ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָשׂ
כתב בסדור בית יעקב וז"ל יכוון לקיים מצות עשה של תורה בברכו ברכת המזון, לכן נוהגים יראי ה' וחושבי שמו 

לומר קודם שיתחילו ברהמ"ז כנוסח הזה.

ָבְעָתּ  ְוָשׂ ְוָאַכְלָתּ  ֱאַמר,  ֶנּ ֶשׁ זֹון  ַהָמּ ת  ְרַכּ ִבּ ל  ֶשׁ ה  ֲעֵשׂ ִמְצַות  ם  ְלַקֵיּ ן  ּוְמֻזָמּ מּוָכן  ִהְנִני 
ר ָנַתן ָלְך: ּוֵבַרְכָתּ ֶאת ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיָך, ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה, ֲאֶשׁ

שלושה שאכלו כאחד חייבין בזימון, וכך מזמנין:

ן )ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך:( עְנְטְשׁ המזמן אומר: ַרּבֹוַתי. ִמיר ֶוועֶלן ֶבּ

ה ְוַעד עֹוָלם: ם ְיֹהָוה ְמֹבָרְך ֵמַעָתּ המסובים עונים: ְיִהי ֵשׁ

ּלֹו: ָאַכְלנּו ִמֶשּׁ ְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך )בעשרה ֱאלֵֹהינּו( ֶשׁ המזמן חוזר יהי שם וכו': ִבּ

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו: ָאַכְלנּו ִמֶשּׁ רּוְך )בעשרה ֱאלֵֹהינּו( ֶשׁ ואומרים המסובים ואח"כ המברך: ָבּ

ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: מֹו ָתּ רּוְך )ֱאלֵֹהינּו( ּוְמבֹוָרְך ְשׁ מי שלא אכל עונה: ָבּ

 ביום שא"א תחנון אומרים:

יַבת  ׁשּוב ְיֹהָוה ֶאת־ ִשׁ ְבּ ֲעלֹות  ַהַמּ יר  ִשׁ
ֵלא  ִיָמּ ָאז  חְֹלִמים:  ְכּ ָהִיינּו  ִצּיֹון 
ה ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים  ינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָנּ חֹוק ִפּ ְשׂ
יל  ִהְגִדּ ה:  ִעם־ֵאֶלּ ַלֲעׂשֹות  ְיֹהָוה  יל  ִהְגִדּ
ֵמִחים: ׁשּוָבה  נּו ָהִיינּו ְשׂ ְיֹהָוה ַלֲעׂשֹות ִעָמּ
ֶגב:  ֶנּ ַבּ ֲאִפיִקים  ַכּ ִביֵתנּו  ֶאת־ְשׁ ְיֹהָוה 
ה ִיְקֹצרּו: ָהלֹוְך ֵיֵלְך  ִרָנּ ִדְמָעה ְבּ ְרִעים ְבּ ַהזֹּ
ה  ְבִרָנּ א־ָיֹבא  ֹבּ ַרע  ַהָזּ ְך  ֶמֶשׁ א  ֹנֵשׂ ּוָבֹכה 

ָתיו: א ֲאֻלֹמּ ֹנֵשׂ
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מֹו. רּוְך הּוא ּוָברּוְך ְשׁ יחיד אינו אומר: ָבּ

טּובֹו  ּלֹו ְבּ ן ֶאת ָהעֹוָלם ֻכּ ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ַהָזּ ַאָתּ רּוְך  ָבּ
י ְלעֹוָלם  ר. ִכּ ָשׂ ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָבּ ֵחן ְבּ ְבּ
ִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם  דֹול ָתּ ַחְסּדֹו. ּוְבטּובֹו ַהָגּ
ל  ל ּוֵמִטיב ַלֹכּ י הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלֹכּ דֹול. ִכּ מֹו ַהָגּ ֲעבּור ְשׁ ָוֶעד. ַבּ
ל: ן ֶאת ַהֹכּ ה ְיֹהָוה ַהָזּ רּוְך ַאָתּ ָרא: ָבּ ר ָבּ ִרּיֹוָתיו ֲאֶשׁ ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל ְבּ

ְוַעל  ּוְרָחָבה.  ֶחְמָדה טֹוָבה  ֶאֶרץ  ַלֲאבֹוֵתינּו  ִהְנַחְלָתּ  ֶשׁ ַעל  ֱאלֵֹהינּו.  ְיֹהָוה  ָך  ְלּ נֹוֶדה 
ִריְתָך  ית ֲעָבִדים. ְוַעל ְבּ הֹוֵצאָתנּו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְפִדיָתנּו ִמֵבּ ֶשׁ
ים ֵחן ָוֶחֶסד  נּו. ְוַעל ַחִיּ הֹוַדְעָתּ יָך ֶשׁ נּו. ְוַעל ֻחֶקּ ְדָתּ ַמּ ִלּ ֵרנּו. ְוַעל ּתֹוָרְתָך ֶשׁ ְבָשׂ ָחַתְמָתּ ִבּ ֶשׁ
ֵעת  ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ְבּ ִמיד.  ָתּ אֹוָתנּו  ּוְמַפְרֵנס  ָזן  ה  ַאָתּ ָשׁ ָמזֹון  ֲאִכיַלת  ְוַעל  נּו.  חֹוַנְנָתּ ֶשׁ

ָעה: ּוְבָכל ָשׁ

ַרְך  ל ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך. ִיְתָבּ ַהֹכּ ְוַעל 
ָבְעָתּ  תּוב. ְוָאַכְלָתּ ְוָשׂ ָכּ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַכּ ל ַחי ָתּ ִפי ָכּ ְמָך ְבּ ִשׁ
ה  רּוְך ַאָתּ ר ָנַתן ָלְך: ָבּ ָבה ֲאֶשׁ ּוֵבַרְכָתּ ֶאת ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהטֹּ

זֹון: ְיֹהָוה ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמּ

ן  ַכּ ִמְשׁ ִצּיֹון  ְוַעל  ִעיֶרָך.  ַלִים  ְירּוָשׁ ְוַעל  ָך.  ַעֶמּ ָרֵאל  ִיְשׂ ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ַעל  )ָנא(  ַרֶחם 
ְקָרא  ִנּ ֶשׁ דֹוׁש  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ ִית  ַהַבּ ְוַעל  יֶחָך.  ְמִשׁ ִוד  ָדּ ית  ֵבּ ַמְלכּות  ְוַעל  בֹוֶדָך.  ְכּ
ְיֹהָוה  ָלנּו  ְוַהְרַוח  ְוַהְרִויֵחנּו.  ֵלנּו  ְוַכְלְכּ ְרְנֵסנּו  ַפּ זּוֵננּו  ְרֵענּו  ָעָליו: ֱאלֵֹהינּו ָאִבינּו  ְמָך  ִשׁ
ר  ָשׂ ַנת ָבּ ְצִריֵכנּו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו לֹא ִליֵדי ַמְתּ ל ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ַאל ַתּ ֱאלֵֹהינּו ְמֵהָרה ִמָכּ
א  לֹּ ֶשׁ ְוָהְרָחָבה.  ה  דֹוָשׁ ַהְקּ תּוָחה  ַהְפּ ֵלָאה  ַהְמּ ְלָיְדָך  ִאם  י  ִכּ ַהְלָוָאָתם.  ִליֵדי  ְולֹא  ָוָדם 

ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד: ֵנבֹוׁש ְולֹא ִנָכּ

בשבת אומרים:

י  דֹוׁש ַהֶזּה ִכּ דֹול ְוַהָקּ ת ַהָגּ ָבּ ִביִעי ַהַשּׁ ִמְצו ֶֹתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהְשּׁ ְוַהֲחִליֵצנּו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ְבּ ְרֵצה 
ִמְצַות ְרצֹוֶנָך ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח  ַאֲהָבה ְכּ ת ּבֹו ְוָלנּוַח ּבֹו ְבּ ָבּ דֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ְלָפֶניָך ִלְשׁ יֹום ֶזה ָגּ

ֶנָחַמת ִצּיֹון  יֹום ְמנּוָחֵתנּו ְוַהְרֵאנּו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ְבּ ֵהא ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ְבּ א ְתּ לֹּ ָלנּו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ

ָחמֹות: ַעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהֶנּ ה הּוא ַבּ י ַאָתּ ָך ִכּ ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ ִעיֶרָך ּוְבִבְנַין ְירּוָשׁ

בראש חדש אומרים:

ֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו  ֵקד ְוִיָזּ ַמע ְוִיָפּ יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָשּׁ ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיִגּ ֱאלֵֹהינּו 
ל  ָך ְוִזְכרֹון ָכּ ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ ִוד ַעְבֶדָך ְוִזְכרֹון ְירּוָשׁ ן ָדּ יַח ֶבּ ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו ְוִזְכרֹון ָמִשׁ

רֹאׁש  יֹום  ְבּ לֹום  ּוְלָשׁ ים  ְלַחִיּ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ְלטֹוָבה  ִלְפֵליָטה  ְלָפֶניָך  ָרֵאל  ִיְשׂ ית  ֵבּ ָך  ַעְמּ

ים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה  יֵענּו ּבֹו ְלַחִיּ ַהחֶֹדׁש ַהֶזּה: ָזְכֵרנּו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה ּוָפְקֵדנּו ּבֹו ִלְבָרָכה ְוהֹוִשׁ

ה: י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתּ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו ִכּ יֵענּו ִכּ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִשׁ ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵנּ

ה  רּוְך ַאָתּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָבּ ֶדׁש ִבּ ַלִים ִעיר ַהקֹּ ּוְבֵנה ְירּוָשׁ
ָלִים. ָאֵמן: ְיֹהָוה ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו ְירּוָשׁ

מי ששכח לומר רצה בשבת או יעלה ויבא בראש חודש, ונזכר קודם שאמר השם מברכת בונה ירושלים, אומרו 

שם. אבל אם אמר השם, אם נזכר קודם שהתחיל הטוב והמטיב אומר:

ַאֲהָבה  ָרֵאל ְבּ תֹות ִלְמנּוָחה ְלַעּמֹו ִיְשׂ ָבּ ר ָנַתן ַשׁ ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ בשבת: ָבּ

ת: ָבּ ׁש ַהַשּׁ ה ְיֹהָוה ְמַקֵדּ רּוְך ַאָתּ ְלאֹות ְוִלְבִרית: ָבּ

רֹון: ָרֵאל ְלִזָכּ ים ְלַעּמֹו ִיְשׂ י ֳחָדִשׁ ר ָנַתן ָראֵשׁ ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ בראש חודש: ָבּ

נּו ַמְלֵכּ ָאִבינּו  ָהֵאל  ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאָתּ רּוְך   ָבּ

נּו ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב. רֹוֵענּו  יֵרנּו ּבֹוְרֵאנּו ּגֹוֲאֵלנּו יֹוְצֵרנּו ְקדֹוֵשׁ ַאִדּ
הּוא  ָויֹום  יֹום  ָכל  ְבּ ֶשׁ ל.  ַלֹכּ ִטיב  ְוַהֵמּ ַהּטֹוב  ֶלְך  ַהֶמּ ָרֵאל.  ִיְשׂ רֹוֵעה 
הּוא  גֹוְמֵלנּו  הּוא  ְגָמָלנּו  הּוא  ָלנּו.  ֵייִטיב  הּוא  ֵמִטיב  הּוא  ֵהִטיב 
ָרָכה  ְבּ ְוַהְצָלָחה  ָלה  ַהָצּ ּוְלֶרַוח  ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ָלַעד  ִיְגְמֵלנּו 
טֹוב.  ְוָכל  לֹום  ְוָשׁ ים  ְוַחִיּ ְוַרֲחִמים  ָלה  ְוַכְלָכּ ְרָנָסה  ַפּ ֶנָחָמה  ִויׁשּוָעה 

ֵרנּו: אמן. ל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְסּ ּוִמָכּ

ּוָבָאֶרץ:  ַמִים  ָשּׁ ַבּ ַרְך  ִיְתָבּ הּוא  ָהַרֲחָמן  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָעֵלינּו  ִיְמלְֹך  הּוא  ָהַרֲחָמן 
ְנָצִחים.  ּוְלֵנַצח  ָלַעד  נּו  ָבּ ַאר  ְוִיְתָפּ ּדֹוִרים.  ְלדֹור  ח  ַבּ ַתּ ִיְשׁ הּוא  ָהַרֲחָמן 
ר  ֹבּ ָכבֹוד: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ נּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְבּ ר ָבּ ְוִיְתַהַדּ
ָרָכה  ְבּ ָלנּו  ַלח  ִיְשׁ ָהַרֲחָמן הּוא  ְלַאְרֵצנּו:  יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות  ְוהּוא  אֵרנּו  ַצָוּ נּו ֵמַעל  ֻעֵלּ
הּו  ֵאִלָיּ ָלנּו ֶאת  ַלח  ִיְשׁ ָאַכְלנּו ָעָליו: ָהַרֲחָמן הּוא  ֶשׁ ֶזה  ְלָחן  ֻשׁ ְוַעל  ַהֶזּה  ִית  ַבּ ַבּ ה  ְמֻרָבּ
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ברכת מעין שלש ברכת המזון

ְיָבֵרְך  ׂשֹורֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות: ָהַרֲחָמן הּוא  ְבּ ר ָלנּו  ׂ ִביא ָזכּור ַלּטֹוב ִויַבֶשּ ַהָנּ
ְוֶאת  אֹוָתם  ַהֶזּה.  ִית  ַהַבּ ֲעַלת  ַבּ מֹוָרִתי(  י  )ִאִמּ ְוֶאת  ַהֶזּה  ִית  ַהַבּ ַעל  ַבּ מֹוִרי(  )ָאִבי  ֶאת 
ר ָלֶהם. )ואם סמוך על שלחן עצמו יאמר: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך  ל ֲאֶשׁ יָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ָכּ ֵבּ
מֹו  ר ָלנּו. ְכּ ל ֲאֶשׁ ר ִלי(, אֹוָתנּו ְוֶאת ָכּ ל ֲאֶשׁ י ְוַזְרִעי ְוֶאת ָכּ ִתּ י( ְוִאְשׁ אֹוִתי )ְוָאִבי ְוִאִמּ
נּו ַיַחד  ָלּ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ֻכּ ל. ֵכּ ל. ֹכּ ל. ִמֹכּ ֹכּ ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ַבּ ְתָבּ ִנּ ֶשׁ

ֵלָמה. ְוֹנאַמר ָאֵמן: ְבָרָכה ְשׁ ִבּ

לֹום.  ָשׁ ֶמֶרת  ְלִמְשׁ ֵהא  ְתּ ֶשׁ ְזכּות  ְוָעֵלינּו  ֲעֵליֶהם  דּו  ְיַלְמּ רֹום  ָמּ ַבּ
ְוִנְמָצא  ֵענּו.  ִיְשׁ ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי  ְיֹהָוה.  א ְבָרָכה ֵמֵאת  ׂ ְוִנָשּ

ֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם: ֶכל טֹוב ְבּ ֵחן ְוֵשׂ

י ָהעֹוָלִמים: ת ּוְמנּוָחה ְלַחֵיּ ָבּ ּלֹו ַשׁ ֻכּ לשבת: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶשׁ

ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהחֶֹדׁש ַהֶזּה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה:  לראש חדש: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵדּ

אם הוא אוכל על שלחן אחרים יברך לבעה”ב:

ָכל ְנָכָסיו.  א. ְוִיְצַלח ְמאֹד ְבּ ֵלם ָלעֹוָלם ַהָבּ עֹוָלם ַהֶזּה ְולֹא ִיָכּ ִית ָבּ ַעל ַהַבּ א ֵיבֹוׁש ַבּ לֹּ ָרצֹון ֶשׁ ְיִהי 
ְולֹא  ָיָדיו  ה  ַמֲעֵשׂ ְבּ לֹא  ָטן  ָשׂ לֹוט  ִיְשׁ ְוַאל  ָלִעיר.  ּוְקרֹוִבים  מּוְצָלִחים  ּוְנָכֵסינּו  ְנָכָסיו  ְוִיְהיּו 

ה ְוַעד  ק לֹא ְלָפָניו ְולֹא ְלָפֵנינּו ׁשּום ְדַבר ִהְרהּור ֵחְטא ַוֲעֵביָרה ְוָעו ֹן ֵמַעָתּ ה ָיֵדינּו. ְוַאל ִיְזַדֵקּ ַמֲעֵשׂ ְבּ

עֹוָלם:

א:  י ָהעֹוָלם ַהָבּ יַח ּוְלַחֵיּ ִשׁ נּו ִלימֹות ַהָמּ הּוא ְיַזֵכּ ָהַרֲחָמן 
יל )ביום שיש בו מוסף אומר: ִמְגּדֹול( ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו  בחול: ַמְגִדּ

לֹום  ה ָשׁ יחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: עֶֹשׂ ה ֶחֶסד ִלְמִשׁ ְועֶֹשׂ
ָרֵאל ְוִאְמרּו  ל ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ה ָשׁ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶשׂ ִבּ

ָאֵמן:
י ְיֹהָוה לֹא  ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו ְודְֹרֵשׁ י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: ְכּ יו ִכּ ֶאת ְיֹהָוה ְקדָֹשׁ ְיראּו 
יַע  ִבּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְשׂ י טֹוב ִכּ ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: הֹודּו ַליֹהָוה ִכּ
ַגם  ָהִייִתי  ַנַער  ִמְבַטחֹו:  ְיֹהָוה  ְוָהָיה  יֹהָוה  ַבּ ִיְבַטח  ר  ֲאֶשׁ ֶבר  ַהֶגּ רּוְך  ָבּ ָרצֹון:  ַחי  ְלָכל 
ן ְיֹהָוה ְיָבֵרְך ֶאת  ׁש ָלֶחם: ְיֹהָוה עֹז ְלַעּמֹו ִיֵתּ יק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבֶקּ י ְולֹא ָרִאיִתי ַצִדּ ָזַקְנִתּ

לֹום: ַעּמֹו ַבָשּׁ

ברכת מעין שלוש:

ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם רּוְך ַאּתָ ּבָ

ָרִציָת ְוִהְנַחְלּתָ  ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ׁשֶ ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמּדָ נּוַבת ַהּשָׂ ּתְ ְוַעל 
ְיֹהָוה  )ָנא(  ַרֵחם  ִמּטּוָבּה.  ּבֹוַע  ְוִלׂשְ ְרָיּה  ִמּפִ ֶלֱאֹכל  ַלֲאבֹוֵתינּו 
בֹוֶדָך  ן ּכְ ּכַ ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמׁשְ ָך ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיׂשְ
ָיֵמינּו  ְמֵהָרה ּבְ ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ֶחָך ְוַעל ֵהיָכֶלָך, ּוְבֵנה ְירּוׁשָ ְוַעל ִמְזּבְ
ִמּטּוָבּה  ע  ּבַ ְוִנׂשְ ְרָיּה  ִמּפִ ְוֹנאַכל  ִבְנָיָנּה  ּבְ ֵחנּו  ּמְ ְוׂשַ ְלתֹוָכּה  ְוַהֲעֵלנּו 

ה ּוְבָטֳהָרה: ָ ְקֻדּשׁ ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ּבִ

ה ְיֹהָוה טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ י ַאּתָ ּכִ

על היין

ֶפן ַעל ַהּגֶ

ֶפן ִרי ַהּגֶ ְוַעל ּפְ

על היין

ֶפן:  ִרי ַהּגָ ְוַעל ּפְ
ה רּוְך ַאּתָ  ּבָ

 ְיֹהָוה
 ַעל ָהָאֶרץ

ֶפן*: ִרי ַהּגָ ְוַעל ּפְ

על פירות מז' מינים

ַעל ָהֵעץ

ִרי ָהֵעץ ְוַעל ּפְ

על הפירות

רֹות:  ְוַעל ַהּפֵ
ה רּוְך ַאּתָ  ּבָ

 ְיֹהָוה
 ַעל ָהָאֶרץ

רֹות**: ְוַעל ַהּפֵ

על מזונות

ְחָיה ַעל ַהּמִ

ָלה ְלּכָ ְוַעל ַהּכַ

על מזונות

 ְוַעל ַהִמְחָיה:
ה רּוְך ַאּתָ  ּבָ

 ְיֹהָוה
 ַעל ָהָאֶרץ

ְוַעל ַהִמְחָיה:

על מזונות ויין ביחד

ָלה ְלּכָ ְחָיה ְוַעל ַהּכַ ַעל ַהּמִ

ֶפן ִרי ַהּגֶ ֶפן ְוַעל ּפְ ְוַעל ַהּגֶ

על מזונות ויין ביחד

ְחָיה  ְוַעל ַהּמִ
ֶפן: ִרי ַהּגָ  ְוַעל ּפְ

ה ְיֹהָוה רּוְך ַאּתָ  ּבָ
 ַעל ָהָאֶרץ ְַעל ַהִמְחָיה

ֶפן*:  ִרי ַהּגָ ְוַעל ּפְ

ה: יֹום רֹאׁש ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ ה:                     בר"ח: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ּבְ ת ַהּזֶ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ בשבת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ּבְ

ִרי ַגְפָנּה(:  *)בא"י ְוַעל ּפְ

רֹוֶתיָה(: **)בא"י ְוַעל ּפֵ
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ברכת מעין שלש ובורא נפשות

נוסח עדות המזרח

תפילות

בורא נפשות

ברכת בורא נפשות:

ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות ַרּבֹות  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ֶהם ֶנֶפׁש  ָראָת ְלַהֲחיֹות ּבָ ּבָ ל ַמה ׁשֶ ְוֶחְסרֹוָנן ַעל ּכָ

רּוְך ֵחי ָהעֹוָלִמים: ל ָחי. ּבָ ּכָ
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תפלת מנחה וערבית לימות החולתפלת מנחה וערבית לימות החול

תפילת מנחה

ְדִחילּו ּוְרִחימּו, ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא  ּה, ּבִ ִריְך הּוא ּוְשִכיְנּתֵ א ּבְ ִיחּוד קּוְדׁשָ ם  ְלׁשֵ
ִאים  ּבָ ה ֲאַנְחנּו  ִהּנֵ ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ם  ׁשֵ ּבְ ִלים  ׁשְ ִיחּוָדא  ּבְ ָוא”ו ֵק”י  ּבְ ם יּוד ֵק”י  ׁשֵ
לּולֹות  ְצֹות ַהּכְ ל ַהּמִ לֹום, ִעם ּכָ ָ ן ִיְצָחק ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ ּקֵ ּתִ ת ִמְנָחה, ׁשֶ ִפּלַ ל ּתְ ּלֵ ְלִהְתּפַ
ְרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות  ְליֹוְצֵרנּו  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעׂשות  ֶעְליֹון,  ָמקֹום  ּבְ ּה  ְרׁשָ ׁשָ ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ּה,  ּבָ
ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו.  ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו.  ֱאלֵֹהינּו  ֲאדָֹני  ֹנַעם  ִויִהי  ּבֹוְרֵאנּו. 

ּכֹוְנֵנהּו: )שתי פעמים( 

תפילת ערבית

)בליל ראש חודש יש הנוהגים לומר מזמור זה קודם ערבית(

ְלָמה  ַ ׂשּ : עֶֹטה אֹור ּכַ ּתָ אֹד הֹוד ְוָהָדר ָלָבׁשְ ַדְלּתָ ּמְ י ֶאת ְיהָֹוה ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ּגָ ַנְפׁשִ ְרִכי  ּבָ
ְך ַעל  ם ָעִבים ְרכּובֹו ַהְמַהּלֵ ָ ִים ֲעִלּיֹוָתיו ַהׂשּ ְיִריָעה: ַהְמָקֶרה ַבּמַ ַמִים ּכַ נֹוֶטה ׁשָ
ּמֹוט  ל ּתִ ְרָתיו ֵאׁש לֵֹהט: ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה ּבַ ה ַמְלָאָכיו רּוחֹות ְמׁשָ ְנֵפי רּוַח: עֹׂשֶ ּכַ
קֹול  ִמן  ְינּוסּון  ֲעָרְתָך  ּגַ ִמן  ָמִים:  ַיַעְמדּו  ָהִרים  ַעל  יתֹו  ּסִ ּכִ בּוׁש  ּלְ ּכַ הֹום  ּתְ ָוֶעד:  עֹוָלם 
ל  ּבַ ְמּתָ  ׂשַ בּול  ּגְ ָלֶהם:  ָיַסְדּתָ  ֶזה  ְמקֹום  ֶאל  ְבָקעֹות  ֵיְרדּו  ָהִרים  ַיֲעלּו  ֵיָחֵפזּון:  ַרַעְמָך 
קּו  כּון: ַיׁשְ ין ָהִרים ְיַהּלֵ ָחִלים ּבֵ ּנְ ַח ַמְעָיִנים ּבַ ּלֵ ל ְיׁשּובּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: ַהְמׁשַ ַיֲעבֹרּון ּבַ
נּו  ין ֳעָפאִים ִיּתְ ּכֹון ִמּבֵ ַמִים ִיׁשְ ָ רּו ְפָרִאים ְצָמָאם: ֲעֵליֶהם עֹוף ַהׁשּ ּבְ ָדי ִיׁשְ ל ַחְיתֹו ׂשָ ּכָ
ֵהָמה  ַלּבְ ָחִציר  ַמְצִמיַח  ָהָאֶרץ:  ע  ּבַ ׂשְ ּתִ יָך  ַמֲעׂשֶ ִרי  ִמּפְ ֵמֲעִלּיֹוָתיו  ָהִרים  ֶקה  ַמׁשְ קֹול: 
ִנים  ח ְלַבב ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ּפָ ּמַ ב ַלֲעבַֹדת ָהָאָדם ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: ְוַיִין ְיׂשַ ְוֵעׂשֶ
ם  ר ׁשָ ר ָנָטע: ֲאׁשֶ ְלָבנֹון ֲאׁשֶ עּו ֲעֵצי ְיהָֹוה ַאְרֵזי  ּבְ ִיׂשְ ִיְסָעד:  ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש  ֶמן  ָ ִמׁשּ
ים:  ַפּנִ ֵעִלים ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלׁשְ בִֹהים ַלּיְ יָתּה: ָהִרים ַהּגְ ים ּבֵ רֹוׁשִ נּו ֲחִסיָדה ּבְ ִרים ְיַקּנֵ ִצּפֳ
ל ַחְיתֹו ָיַער:  ְך ִויִהי ָלְיָלה ּבֹו ִתְרֹמׂש ּכָ ת חֹשֶׁ ׁשֶ ֶמׁש ָיַדע ְמבֹואֹו: ּתָ ה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים ׁשֶ ָעׂשָ
ְמעֹוֹנָתם  ְוֶאל  ֵיָאֵספּון  ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ְזַרח  ּתִ ָאְכָלם:  ֵמֵאל  ׁש  ּוְלַבּקֵ ֶרף  ַלּטָ ׁשֲֹאִגים  ִפיִרים  ַהּכְ
ָחְכָמה  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ְיֹהָוה  יָך  ַרּבּו ַמֲעׂשֶ ְוַלֲעבָֹדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב: ָמה  ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו  צּון:  ִיְרּבָ
ַחּיֹות  ר  ִמְסּפָ ְוֵאין  ֶרֶמׂש  ם  ׁשָ ָיָדִים  ּוְרַחב  דֹול  ּגָ ם  ַהּיָ ֶזה  ִקְנָיֶנָך:  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  יָת  ָעׂשִ
רּון  ּבֵ ם ֵאֶליָך ְיׂשַ ּלָ ֶחק ּבֹו: ּכֻ כּון ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרּתָ ְלׂשַ ם ֳאִנּיֹות ְיַהּלֵ דֹלֹות: ׁשָ ְקַטּנֹות ִעם ּגְ
ֵהלּון  ֶניָך ִיּבָ יר ּפָ ְסּתִ עּון טֹוב: ּתַ ּבְ ח ָיְדָך ִיׂשְ ְפּתַ ן ָלֶהם ִיְלקֹטּון ּתִ ּתֵ ִעּתֹו: ּתִ ָלֵתת ָאְכָלם ּבְ
ֵני ֲאָדָמה: ְיִהי  ׁש ּפְ ֵראּון ּוְתַחּדֵ ח רּוֲחָך ִיּבָ ּלַ ׁשַ ּתֵֹסף רּוָחם ִיְגָועּון ְוֶאל ֲעָפָרם ְיׁשּובּון: ּתְ
נּו:  ָהִרים ְוֶיֱעׁשָ ע ּבֶ ְרָעד ִיּגַ יט ָלָאֶרץ ַוּתִ ּבִ יו: ַהּמַ ַמֲעׂשָ ַמח ְיהָֹוה ּבְ ְכבֹוד ְיהָֹוה ְלעֹוָלם ִיׂשְ
יֹהָוה:  ּבַ ַמח  ֶאׂשְ ָאֹנִכי  יִחי  ׂשִ ָעָליו  ֶיֱעַרב  עֹוִדי:  ּבְ ֵלאלַֹהי  ָרה  ֲאַזּמְ י  ַחּיָ ּבְ ַליֹהָוה  יָרה  ָאׁשִ

י ֶאת ְיהָֹוה ַהְללּוָיּה:  ְרִכי ַנְפׁשִ ִעים עֹוד ֵאיָנם ּבָ ִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרׁשָ ּמּו ַחּטָ ִיּתַ

תפילת מנחה

ִדידֹות  ּיְ ַמה  ִמְזמֹור:  קַֹרח  ִלְבֵני  ית  ּתִ ַהּגִ ַעל  ַח  ַלְמַנּצֵ
ְלָתה  ּכָ ְוַגם  ִנְכְסָפה  ְצָבאֹות:  ְיֹהָוה  נֹוֶתיָך  ּכְ ִמׁשְ
ם  ּגַ ָחי:  ֵאל  ֶאל  נּו  ְיַרּנְ ִרי  ּוְבׂשָ י  ִלּבִ ְיֹהָוה  ְלַחְצרֹות  י  ַנְפׁשִ
ָתה ֶאְפרֶֹחיָה ֶאת  ר ׁשָ ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאׁשֶ
ֵבי  יֹוׁשְ ֵרי  ַאׁשְ ֵואלָֹהי:  י  ַמְלּכִ ְצָבאֹות  ְיֹהָוה  חֹוֶתיָך  ִמְזּבְ
ֵרי ָאָדם עֹוז לֹו ָבְך ְמִסּלֹות  ָלה: ַאׁשְ ֵביֶתָך עֹוד ְיַהְללּוָך ּסֶ
ָרכֹות  ּבְ ם  ּגַ יתּוהּו  ְיׁשִ ַמְעָין  ָכא  ַהּבָ ֵעֶמק  ּבְ עְֹבֵרי  ְלָבָבם:  ּבִ
ֱאלִֹהים  ֶאל  ֵיָרֶאה  ָחִיל  ֶאל  ֵמַחִיל  ֵיְלכּו  מֹוֶרה:  ַיְעֶטה 
ַהֲאִזיָנה  ִתי  ְתִפּלָ ְמָעה  ׁשִ ְצָבאֹות  ֱאלִֹהים  ְיֹהָוה  ִצּיֹון:  ּבְ
יֶחָך:  ֵני ְמׁשִ ט ּפְ נּו ְרֵאה ֱאלִֹהים ְוַהּבֵ ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה: ָמִגּנֵ
ֵבית ֱאלַֹהי  י ִהְסּתֹוֵפף ּבְ ַחְרּתִ ֲחֵצֶריָך ֵמָאֶלף ּבָ י טֹוב יֹום ּבַ ּכִ
ֶמׁש ּוָמֵגן ְיֹהָוה ֱאלִֹהים ֵחן ְוָכבֹוד  י ׁשֶ ע: ּכִ ָאֳהֵלי ֶרׁשַ ִמּדּור ּבְ
ָתִמים: ְיֹהָוה ְצָבאֹות  ן ְיֹהָוה לֹא ִיְמַנע טֹוב ַלֹהְלִכים ּבְ ִיּתֵ

ְך: ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ַאׁשְ

תפילת ערבית

ְדִחילּו ּוְרִחימּו, ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא  ּה, ּבִ ִריְך הּוא ּוְשִכיְנּתֵ א ּבְ ִיחּוד קּוְדׁשָ ם  ְלׁשֵ
ִאים  ּבָ ה ֲאַנְחנּו  ִהּנֵ ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ם  ׁשֵ ּבְ ִלים  ׁשְ ִיחּוָדא  ּבְ ָוא”ו ֵק”י  ּבְ ם יּוד ֵק”י  ׁשֵ
לּולות  ְצֹות ַהּכְ ל ַהּמִ לֹום, ִעם ּכָ ָ ן ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ ּקֵ ּתִ ת ַעְרִבית, ׁשֶ ִפּלַ ל ּתְ ּלֵ ְלִהְתּפַ
ְרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות  ְליֹוְצֵרנּו  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעׂשות  ֶעְליֹון,  ָמקֹום  ּבְ ּה  ְרׁשָ ׁשָ ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ּה,  ּבָ
ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו.  ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו.  ֱאלֵֹהינּו  ֲאדָֹני  ֹנַעם  ִויִהי  ּבֹוְרֵאנּו. 

ּכֹוְנֵנהּו: )שתי פעמים( 

ֵרי  ב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה: ְיהָֹוה ְצָבאֹות ַאׁשְ ּגָ נּו ִמׂשְ ְצָבאֹות ִעּמָ ְיהָֹוה 
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תפילת מנחה

ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם  ֵני ִיׂשְ ּבְ אֹמר: ַצו ֶאת  ה ּלֵ ְיֹהָוה ֶאל ֹמשֶׁ ר  ַוְיַדּבֵ
ִלי  ְלַהְקִריב  ְמרּו  ׁשְ ּתִ ִניחִֹחי  ֵריַח  י  ַ ְלִאׁשּ ַלְחִמי  ִני  ָקְרּבָ ֶאת 
ֵני  ים ּבְ ָבׂשִ ְקִריבּו ַליֹהָוה ּכְ ר ּתַ ה ֲאׁשֶ ֶ מֹוֲעדֹו: ְוָאַמְרּתָ ָלֶהם ֶזה ָהִאׁשּ ּבְ
ה ַבּבֶֹקר  ֲעׂשֶ ֶבׂש ֶאָחד ּתַ ַנִים ַלּיֹום עָֹלה ָתִמיד: ֶאת ַהּכֶ ָנה ְתִמיִמם ׁשְ ׁשָ
ֹסֶלת  ָהֵאיָפה  יִרית  ַוֲעׂשִ ִים:  ָהַעְרּבָ ין  ּבֵ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ִני  ֵ ַהׁשּ ֶבׂש  ַהּכֶ ְוֵאת 
ַהר  ָיה ּבְ ִמיד ָהֲעׂשֻ ִתית ְרִביִעת ַהִהין: עַֹלת ּתָ ֶמן ּכָ ׁשֶ לּוָלה ּבְ ְלִמְנָחה ּבְ
ָהֶאָחד  ֶבׂש  ַלּכֶ ַהִהין  ְרִביִעת  ְוִנְסּכֹו  ַליֹהָוה:  ה  ֶ ִאׁשּ ִניחַֹח  ְלֵריַח  ִסיַני 
ִים  ין ָהַעְרּבָ ה ּבֵ ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֵ ֶבׂש ַהׁשּ ָכר ַליֹהָוה: ְוֵאת ַהּכֶ ְך ֶנֶסְך ׁשֵ ּקֶֹדׁש ַהּסֵ ּבַ

ה ֵריַח ִניחַֹח ַליֹהָוה:  ֵ ה ִאׁשּ ֲעׂשֶ ִמְנַחת ַהּבֶֹקר ּוְכִנְסּכֹו ּתַ ּכְ

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו:  יָעה ַהּמֶ ְך: ְיהָֹוה הֹוׁשִ ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ

)ואומר החזן חצי קדיש(

ַמְלכּוֵתה,  ְוַיְמִליְך  ְרעּוֵתה,  ּכִ ְבָרא,  י  ּדִ ָעְלָמא  ְבּ ]ָאֵמן[  א.  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ
ית  ּבֵ ְדָכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹון  יכֹון  ַחּיֵ ּבְ ]ָאֵמן[  יֵחּה.  ְמׁשִ ִויָקֵרב  ְרָקֵנה,  ּפֻ ְוַיְצַמח 
א  ַרּבָ ֵמיּה  ׁשְ ְיֵהא   ]... רבה  שמיה  יהא   - ]ָאֵמן  ָאֵמן.  ְוִאְמרּו  ָקִריב,  ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ
א.  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם.  ַאר.  ְוִיְתּפָ ח.  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך.  ִיְתּבָ א  ָעְלַמּיָ ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם  ְמָבַרְך 
ְרָכָתא  ּבִ ל  ּכָ ִמן  א  ְלֵעּלָ ]ָאֵמן[  ִריְך הּוא.  ּבְ א,  ֻקְדׁשָ ּדְ ֵמּה  ׁשְ ל  ְוִיְתַהּלָ ה.  ְוִיְתַעּלֶ ר.  ְוִיְתַהּדָ

ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ]ָאֵמן[  ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא, ּתֻ ׁשִ

יב ַאּפֹו,  ה ְלָהׁשִ ִחית, ְוִהְרּבָ ר ָעֹון ְולֹא ַיׁשְ ַרחּום ְיַכּפֵ ְוהּוא 
ֶלְך ַיֲעֵננּו  יָעה, ַהּמֶ ל ֲחָמתֹו: ְיֹהָוה הֹוׁשִ ולֹא ָיִעיר ּכָ

ְביֹום ָקְרֵאנּו: 

ֹבָרְך:  ה ַהְמּ ְרכּו ֶאת ְיהָוֹ ואומר החזן: ָבּ

תפילת ערבית

תפילת מנחה

ִהְקִטירּו ֲאבֹוֵתינּו ְלָפֶניָך ֶאת  הּוא ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ ה  ַאּתָ
ר  ֲאׁשֶ ם, ּכַ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ים ּבִ ּמִ ְקטֶֹרת ַהּסַ

תֹוָרָתְך:  תּוב ּבְ ּכָ ה ְנִביָאְך ּכַ יָת אֹוָתם ַעל ַיד ֹמשֶׁ ִצּוִ

ים  ָנה ַסּמִ ֵחֶלת ְוֶחְלּבְ ים ָנָטף ּוׁשְ ה ַקח ְלָך ַסּמִ ְיֹהָוה ֶאל ֹמשֶׁ ַוּיֹאֶמר 
ה  יָת אָֹתּה ְקטֶֹרת רַֹקח ַמֲעׂשֵ ַבד ִיְהֶיה: ְוָעׂשִ ד ּבְ ה ּבַ ּוְלֹבָנה ַזּכָ
ִלְפֵני  ה  ּנָ ִמּמֶ ה  ְוָנַתּתָ ה ָהֵדק  ּנָ ִמּמֶ ַחְקּתָ  ְוׁשָ ח ָטהֹור קֶֹדׁש:  רֹוֵקַח ְמֻמּלָ
ְהֶיה ָלֶכם:  ים ּתִ ה קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ּמָ ֵעד ְלָך ׁשָ ר ִאּוָ אֶֹהל מֹוֵעד ֲאׁשֶ ָהֵעֻדת ּבְ
ֵהיִטיבֹו ֶאת  ּבֶֹקר ּבְ ּבֶֹקר ּבַ ים ּבַ ְוֶנֱאַמר: ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרֹן ְקטֶֹרת ַסּמִ
ה  ַיְקִטיֶרּנָ ִים  ָהֲעְרּבַ ין  ּבֵ רֹת  ַהּנֵ ֶאת  ַאֲהרֹן  ּוְבַהֲעלֹת  ה:  ַיְקִטיֶרּנָ רֹת  ַהּנֵ

ִמיד ִלְפֵני ְיֹהָוה ְלדֹרֵֹתיֶכם:  ְקטֶֹרת ּתָ

תפילת ערבית

ֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֵעד:  ה ַהְמּ רּוְך ְיהָוֹ ועונים הקהל: ָבּ

ֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֵעד:  ה ַהְמּ רּוְך ְיהָוֹ ואומר החזן: ָבּ

ְדָברֹו  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ְתבּוָנה,  ָעִרים ּבִ ָחְכָמה, ּפֹוֵתַח ׁשְ ַמֲעִריב ֲעָרִבים ּבְ
ר ֶאת ַהּכֹוָכִבים  ים, ּוְמַסּדֵ ַמּנִ ים ּוַמֲחִליף ֶאת ַהּזְ ה ִעּתִ ּנֶ ְמׁשַ
ְרצֹונֹו, ּבֹוֵרא יֹוָמם ָוַלְיָלה, ּגֹוֵלל  ָרִקיַע ּכִ ְמרֹוֵתיֶהם ּבָ ִמׁשְ ּבְ
ּוֵמִביא  יֹום  ֲעִביר  ַהּמַ ֵני אֹור,  ִמּפְ ְך  ְוחֹשֶׁ ְך  ֵני חֹשֶׁ ִמּפְ אֹור 
מֹו.  ׁשְ ְצָבאֹות  ְיֹהָוה  ָלְיָלה.  ּוֵבין  יֹום  ין  ּבֵ יל  ּוַמְבּדִ ַלְיָלה, 

ֲעִריב ֲעָרִבים:  ה ְיֹהָוה, ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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מֹוָנה ָמִנים  ים ּוׁשְ ִ ׁשּ לֹשׁ ֵמאֹות ְוׁשִ יַצד, ׁשְ טֶֹרת ּכֵ ּטּום ַהּקְ ָנן, ּפִ נּו ַרּבָ ּתָ
ה ָמֶנה ְבָכל  ִמְנַין ְימֹות ַהַחּמָ ה ּכְ ָ ים ַוֲחִמׁשּ ִ ׁשּ לֹשׁ ֵמאֹות ְוׁשִ ָהיּו ָבּה, ׁשְ
ֶהם  ּמֵ ה ָמִנים ְיֵתִרים ׁשֶ לֹשָׁ ּוׁשְ ֶעֶרב,  ַבּ יֹום, ַמֲחִציתֹו ַבּבֶֹקר ּוַמֲחִציתֹו 
יפּוִרים, ַמֲחִזיָרן  יֹום ַהּכִ דֹול ְונֹוֵטל ֵמֶהם ְמלֹא ָחְפָניו ּבְ ַמְכִניס ּכֵֹהן ּגָ
ה  ּקָ ַהּדַ ִמן  ה  ּקָ ּדַ ִמְצַות  ם  ְלַקֵיּ ֵדי  ּכְ יפּוִרים  ַהִכּ יֹום  ֶעֶרב  ּבְ ת  ׁשֶ ְלַמְכּתֶ
ָנה  ְוַהֶחְלּבְ ּפֹוֶרן  ְוַהּצִ ִרי  ַהּצֳ ֵהן:  ְוֵאּלּו  ָבּה  ָהיּו  ִנים  ַסָמּ ר  ָעׂשָ ְוַאַחד 
ֵנְרּדְ  ּבֶֹלת  ְוׁשִ ּוְקִציָעה  ְבִעים ָמֶנה. מֹור,  ׁשִ ְבִעים  ׁשִ ַקל  בֹוָנה, ִמׁשְ ְוַהּלְ
ר,  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ט  ַהקֹׂשְ ָמֶנה.  ר  ָעׂשָ ה  ָ ׁשּ ׁשִ ר  ָעׂשָ ה  ָ ׁשּ ׁשִ ַקל  ִמׁשְ ְוַכְרּכֹם, 
ֵיין  ין,  ַקּבִ ָעה  ׁשְ ּתִ יָנה  ְרִשׁ ַכּ ּבֹוִרית  ָעה,  ׁשְ ּתִ מֹון  ִקּנָ ה,  לֹשָׁ ׁשְ ִקּלּוָפה 
ָלָתא, ְוִאם לֹא ָמָצא ֵיין ַקְפִריִסין, ֵמִביא  ין ּתְ ָלת ְוַקּבִ ַקְפִריִסין ְסִאין ּתְ
י  הּוא. ִרּבִ ל ׁשֶ ן ּכָ יק. ֶמַלח ְסדֹוִמית רֹוַבע, ַמֲעֶלה ָעׁשָ ֲחַמר ִחָור ַעּתִ
ַבׁש  ּדְ ּה  ּבָ ָנַתן  ִאם  ִהיא,  ׁשֶ ל  ּכָ ן  ְרּדֵ ַהּיַ ת  ּפַ ּכִ ַאף  אֹוֵמר:  ְבִלי  ַהּבַ ָנָתן 

ב ִמיָתה:  ָמֶניָה, ַחּיָ ל ַסּמֲ ר ַאַחת ִמּכָ ָסָלּה, ְוִאם ִחּסֵ ּפְ

ים  ֻחּקִ ּוִמְצֹות  ּתֹוָרה   , ָאַהְבּתָ ָך  ַעּמְ ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ עֹוָלם  ַאֲהַבת 
ְֹכֵבנּו  ׁשָ ּבְ ֱאלֵֹהינּו,  ְיֹהָוה  ן  ּכֵ ַעל   . ְדּתָ ִלּמַ אֹוָתנּו  ִטים  ּפָ ּוִמׁשְ
ּתֹוָרֶתָך,  ַתְלמּוד  ִדְבֵרי  ּבְ ְוַנֲעלֹז  ַמח  ְוִנׂשְ יָך,  ֻחּקֶ ּבְ יַח  ָנׂשִ ּוְבקּוֵמנּו 
ּוָבֶהם  ָיֵמינּו,  ְואֶֹרְך  ינּו  ַחּיֵ ֵהם  י  ּכִ ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ְוֻחּקֹוֶתיָך  ּוִמְצֹוֶתיָך 
ה  רּוְך ַאּתָ ּנּו ְלעֹוָלִמים, ּבָ ה יֹוָמם ָוָלְיָלה. ְוַאֲהָבְתָך לֹא ָתסּור ִמּמֶ ֶנְהּגֶ

ָרֵאל:   ְיֹהָוה, אֹוֵהב ֶאת ַעּמֹו ִיׂשְ

ָרֵאל ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ְיֹהָוה ֶאָחד:  ַמע ִיְשׂ ְשׁ

בֹוד ַמְלכּותֹו, ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ ֵ רּוְך, ּשׁ )בלחש:( ּבָ

תפילת ערבית

תפילת מנחה

ָרף ַהּנֹוֵטף ֵמֲעֵצי  א ׁשְ ִרי ֵאינֹו ֶאּלָ ְמִליֵאל אֹוֵמר: ַהּצֳ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ׁשִ ן  ַרּבָ
ּה ֶאת  ּפֹות ּבָ ֵדי ְלׁשַ יָנה ְלָמה ִהיא ָבָאה, ּכְ ְרׁשִ ָטף. ּבֹוִרית ּכַ ַהּקְ
רֹות  ֵדי ִלׁשְ ֵהא ָנָאה. ֵיין ַקְפִריִסין ְלַמה הּוא ָבא, ּכְ ּתְ ֵדי ׁשֶ ּפֹוֶרן, ּכְ ַהּצִ
א  ֶאּלָ ָלּה,  ָיִפין  ַרְגַלִים  ֵמי  ַוֲהלֹא  ה.  ַעּזָ ֵהא  ּתְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּפֹוֶרן,  ַהּצִ ּבֹו ֶאת 

בֹוד:  ֵני ַהּכָ ׁש ִמּפְ ְקּדָ ּמִ ֵאין ַמְכִניִסין ִמי ַרְגַלִים ּבַ ׁשֶ

ַהּקֹול ֵני ׁשֶ הּוא ׁשֹוֵחק, אֹוֵמר ָהֵדק ֵהיֵטב, ֵהיֵטב ָהֵדק, ִמּפְ ׁשֶ י ָנַתן אֹוֵמר: ּכְ ִרּבִ ְנָיא,  ּתַ

ָך ּוְבָכל  ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְשׁ ֵאת ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיָך ְבּ ְוָאַהְבָתּ 
ָך  ר ָאֹנִכי ְמַצְוּ ה ֲאֶשׁ ָבִרים ָהֵאֶלּ ְמאֶֹדָך. ְוָהיּו ַהְדּ
ָך  ְבְתּ ִשׁ ְבּ ם  ָבּ ְרָתּ  ְוִדַבּ ְלָבֶניָך  ם  ְנָתּ ַנּ ְוִשׁ ְלָבֶבָך.  ַעל  ַהּיֹום 
ם ְלאֹות  ְרָתּ ָך ּוְבקּוֶמָך. ּוְקַשׁ ְכְבּ ֶרְך ּוְבָשׁ ָך ַבֶדּ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתּ ְבּ
ְמזּוזֹת  ַעל  ם  ּוְכַתְבָתּ ֵעיֶניָך.  ין  ֵבּ ְלטָֹטֹפת  ְוָהיּו  ָיֶדָך  ַעל 

ָעֶריָך:  יֶתָך ּוִבְשׁ ֵבּ

ה ֶאְתֶכם ַהּיֹום  ר ָאֹנִכי ְמַצֶוּ ְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאֶשׁ ְשׁ ֹמַע ִתּ ִאם ָשׁ ְוָהָיה 
ּוְבָכל  ְלַבְבֶכם  ָכל  ְבּ ּוְלָעְבדֹו  ֱאלֵֹהיֶכם  ְיֹהָוה  ֶאת  ְלַאֲהָבה 
ְדָגֶנָך  ְוָאַסְפָתּ  ּוַמְלקֹוׁש  יֹוֶרה  ִעּתֹו  ְבּ ַאְרְצֶכם  ְמַטר  י  ְוָנַתִתּ ֶכם.  ַנְפְשׁ
 . ָבְעָתּ ְוָשׂ ְוָאַכְלָתּ  ָך  ִלְבֶהְמֶתּ ְדָך  ָשׂ ְבּ ב  ֵעֶשׂ י  ְוָנַתִתּ ְוִיְצָהֶרָך.  ָך  ְוִתירְֹשׁ
ֲאֵחִרים  ֱאלִֹהים  ם  ַוֲעַבְדֶתּ ם  ְוַסְרֶתּ ְלַבְבֶכם  ה  ִיְפֶתּ ן  ֶפּ ָלֶכם  ְמרּו  ִהָשּׁ
ְולֹא  ַמִים  ַהָשּׁ ֶאת  ְוָעַצר  ֶכם  ָבּ ְיֹהָוה  ַאף  ְוָחָרה  ָלֶהם.  ֲחִויֶתם  ַתּ ְוִהְשׁ
ם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ  ן ֶאת ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדֶתּ ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵתּ
ה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל  ָבַרי ֵאֶלּ ם ֶאת ְדּ ְמֶתּ ר ְיֹהָוה ֹנֵתן ָלֶכם. ְוַשׂ ָבה ֲאֶשׁ ַהטֹּ

תפילת ערבית

124125



תפלת מנחה וערבית לימות החולתפלת מנחה וערבית לימות החול

תפילת מנחה

י  ִרּבִ ָאַמר  ַמְענּו.  ׁשָ לֹא  ּוְלָרִביַע,  ִליׁש  ְלׁשָ ָרה:  ׁשֵ ּכְ ַלֲחָצִאין  ָמּה  ּטְ ּפִ ִמים.  ׂשָ ַלּבְ ָיֶפה 
ב  ַחּיָ ָמֶניָה,  ַסּמֲ ל  ר ַאַחת ִמּכָ ָרה ַלֲחָצִאין, ְוִאם ִחּסֵ ׁשֵ ּכְ ָתּה  ִמּדָ ּכְ ָלל ִאם  ַהּכְ ְיהּוָדה: ֶזה 

ִמיָתה. 

ל  ׁשֶ ָאה  ּבָ ָהְיָתה  ָנה  ׁשָ ְבִעים  ְלׁשִ אֹו  ים  ִ ּשׁ ְלׁשִ ַאַחת  ָרא  ַקּפָ ַבר  ֵני  ּתָ
ּה ָקְרטֹוב  ָרא ִאּלּו ָהָיה נֹוֵתן ּבָ ֵני ַבר ַקּפָ יַרִים ַלֲחָצִאין. ְועֹוד ּתָ ׁשִ
ּה  ה ֵאין ְמָעְרִבין ּבָ ֵני ֵריָחּה. ְוָלּמָ ַבׁש, ֵאין ָאָדם ָיכֹול ַלֲעֹמד ִמּפְ ל ּדְ ׁשֶ
ַתְקִטירּו  לֹא  ַבׁש  ּדְ ְוָכל  אֹר  ׂשְ ָכל  י  ּכִ ָאְמָרה  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַבׁש,  ּדְ
ב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה:  ּגָ נּו ִמׂשְ ה ַליֹהָוה: ְיֹהָוה ְצָבאֹות ִעּמָ ֶ ּנּו ִאׁשּ ִמּמֶ
ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום  יָעה ַהּמֶ ְך: ְיֹהָוה הֹוׁשִ ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ְיֹהָוה ְצָבאֹות ַאׁשְ
ִנים  ּוְכׁשָ יֵמי עֹוָלם  ּכִ ָלִם  ְוָעְרָבה ַליֹהָוה ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ ָקְרֵאנּו: 

ַקְדֹמִנּיֹות: 

ין ֵעיֵניֶכם.  ם אָֹתם ְלאֹות ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת ֵבּ ְרֶתּ ֶכם ּוְקַשׁ ַנְפְשׁ
ֶרְך  ָך ַבֶדּ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתּ ָך ְבּ ְבְתּ ִשׁ ם ְבּ ר ָבּ ֵניֶכם ְלַדֵבּ ם אָֹתם ֶאת ְבּ ְדֶתּ ְוִלַמּ
ָעֶריָך. ְלַמַען ִיְרּבּו  יֶתָך ּוִבְשׁ ם ַעל ְמזּוזֹות ֵבּ ָך ּוְבקּוֶמָך. ּוְכַתְבָתּ ְכְבּ ּוְבָשׁ
ְיֹהָוה ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת  ע  ַבּ ִנְשׁ ר  ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשׁ ִויֵמי  ְיֵמיֶכם 

ַמִים ַעל ָהָאֶרץ:  יֵמי ַהָשּׁ ָלֶהם ִכּ

ָרֵאל ְוָאַמְרָתּ ֲאֵלֶהם  ֵני ִיְשׂ ר ֶאל ְבּ ֵבּ אֹמר. ַדּ ה ֵלּ ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשׁ אֶמר  ַויֹּ
ַעל  ְוָנְתנּו  ְלדֹרָֹתם  ִבְגֵדיֶהם  ְנֵפי  ַכּ ַעל  ִציִצת  ָלֶהם  ְוָעׂשּו 
ם  ֵכֶלת. ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוְזַכְרֶתּ ִתיל ְתּ ָנף ְפּ ִציִצת ַהָכּ
יֶתם אָֹתם ְולֹא ָתֻתרּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי  ל ִמְצֹות ְיֹהָוה ַוֲעִשׂ ֶאת ָכּ
ל  ָכּ ֶאת  יֶתם  ַוֲעִשׂ רּו  ְזְכּ ִתּ ְלַמַען  ַאֲחֵריֶהם.  זִֹנים  ם  ַאֶתּ ר  ֲאֶשׁ ֵעיֵניֶכם 
ר הֹוֵצאִתי  ים ֵלאלֵֹהיֶכם. ֲאִני ְיֹהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶשׁ ִמְצֹוָתי ִוְהִייֶתם ְקדִֹשׁ
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ָהָעם  ֵרי  ַאׁשְ ָלה:  ּסֶ ְיַהְללּוָך  עֹוד  ֵביֶתָך  ֵבי  יֹוׁשְ ֵרי  ַאׁשְ
ֲיֹהָוה ֱאלָֹהיו:  ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה ּלֹו ַאׁשְ ּכָ ׁשֶ

תפילת ערבית

ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִֹהים ֲאִני ְיֹהָוה ֱאלֵֹהיֶכם: 

ועונים הקהל: ֱאֶמת: וחוזר החזן: ְיֹהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֱאֶמת: 

זּוָלתֹו,  ְוֵאין  ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו  י הּוא  ּכִ ָעֵלינּו,  ם  ְוַקּיָ ּכֹל זֹאת  ֶוֱאמּוָנה 
נּו  ד ְמָלִכים, ַהּגֲֹאֵלנּו ַמְלּכֵ ָרֵאל ַעּמֹו, ַהּפֹוֵדנּו ִמּיַ ַוֲאַנְחנּו ִיׂשְ
ְלָכל  מּול  ּגְ ם  ּלֵ ַהְמׁשַ ֵרינּו,  ִמּצָ ָלנּו  ְפָרע  ַהּנִ ָהֵאל  ָעִריִצים,  ל  ּכָ ף  ִמּכַ
ְדִריֵכנּו  ים ְולֹא ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגֵלנּו, ַהּמַ ַחּיִ נּו ּבַ ם ַנְפׁשֵ נּו, ַהּשָׂ אֹויֵבי ַנְפׁשֵ
ָלנּו  ה  ָהעֹׂשֶ ָהֵאל  ׂשֹוְנֵאינּו,  ל  ּכָ ַעל  ַקְרֵננּו  ֶרם  ַוּיָ אֹוְיֵבינּו  מֹות  ּבָ ַעל 
ה ְבֶעְבָרתֹו  ּכֶ ֵני ָחם. ַהּמַ ַאְדַמת ּבְ אֹותֹות ּוְבמֹוְפִתים ּבְ ַפְרעֹה, ּבְ ְנָקָמה ּבְ
ָרֵאל ִמּתֹוָכם ְלֵחרּות עֹוָלם,  ִיׂשְ ַעּמֹו  ַוּיֹוִציא ֶאת  כֹוֵרי ִמְצָרִים,  ּבְ ל  ּכָ
ׂשוְנֵאיֶהם  ְוֶאת  רֹוְדֵפיֶהם  ְוֶאת  סּוף,  ַים  ְזֵרי  ּגִ ין  ּבֵ ָניו  ּבָ ֲעִביר  ַהּמַ
מֹו, ּוַמְלכּותֹו  חּו ְוהֹודּו ִלׁשְ ּבְ בּוָרתֹו, ׁשִ ע. ָראּו ָבִנים ֶאת ּגְ ְתהֹומֹות ִטּבַ ּבִ
ְמָחה  ְבׂשִ יָרה  ׁשִ ָענּו  ְלָך  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְבֵני  ה  ֹמשֶׁ ֲעֵליֶהם.  לּו  ִקּבְ ָרצֹון  ּבְ
ּקֶֹדׁש,  ּבַ ר  ֶנְאּדָ ֹמָכה  ּכָ ִמי  ְיֹהָוה,  ֵאִלם  ּבָ ָכֹמָכה  ם ִמי  ֻכּלָ ְוָאְמרּו  ה,  ַרּבָ
ם,  ה ֶפֶלא: ַמְלכּוְתָך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ָראּו ָבֶניָך ַעל ַהּיָ ִהּלֹת עֹׂשֵ נֹוָרא ּתְ
י  ם הֹודּו ְוִהְמִליכּו ְוָאְמרּו ְיֹהָוה ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְוֶנֱאַמר: ּכִ ּלָ ַיַחד ּכֻ
ַאל  ה ְיֹהָוה, ּגָ רּוְך ַאּתָ ּנּו: ּבָ ד ָחָזק ִמּמֶ ָפָדה ְיֹהָוה ֶאת ַיֲעקֹב, ּוְגָאלֹו ִמּיַ

ָרֵאל:  ִיׂשְ

טֹוִבים  ים  ְלַחּיִ נּו  ַמְלּכֵ ְוַהֲעִמיֵדנּו  לֹום,  ְלׁשָ ָאִבינּו  יֵבנּו  ּכִ ַהׁשְ
נּו  ֵננּו ַמְלּכֵ לֹוֶמָך, ְוַתּקְ ת ׁשְ לֹום, ּוְפרֹׂש ָעֵלינּו ֻסּכַ ּוְלׁשָ
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ְמָך  ׁשִ ַוֲאָבְרָכה  ֶלְך  ַהּמֶ ֱאלֹוַהי  ֲארֹוִמְמָך  ְלָדִוד  ה  ִהּלָ ּתְ
ְמָך  ׁשִ ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכּךָ  יֹום  ָכל  ּבְ ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
תֹו ֵאין ֵחֶקר:  ל ְמאֹד ְוִלְגֻדּלָ דֹול ְיֹהָוה ּוְמֻהּלָ ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּגָ
בֹוד  ּכְ ֲהַדר  ידּו:  ַיּגִ ּוְגבּורֶֹתיָך  יָך  ַמֲעׂשֶ ח  ּבַ ְיׁשַ ְלדֹור  ּדֹור 
יָחה: ֶוֱעזּוז נֹוְראֶֹתיָך יֹאֵמרּו  הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלאֹוֶתיָך ָאׂשִ
נּו:  יעּו ְוִצְדָקְתָך ְיַרּנֵ ה: ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיּבִ ֶרּנָ ְתָך ֲאַסּפְ ּוְגדּוּלָ
ִים ּוְגָדל ָחֶסד: טֹוב ְיֹהָוה ַלּכֹל  ַחּנּון ְוַרחּום ְיֹהָוה ֶאֶרְך ַאּפַ
יָך ַוֲחִסיֶדיָך  ל ַמֲעׂשֶ יו: יֹודּוָך ְיֹהָוה ּכָ ל ַמֲעׂשָ ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ
רּו:  ְיַדּבֵ ּוְגבּוָרְתָך  יֹאֵמרּו  ַמְלכּוְתָך  בֹוד  ּכְ ְיָבְרכּוָכה: 
ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר  ּוְכבֹוד  בּורָֹתיו  ּגְ ָהָאָדם  ִלְבֵני  ְלהֹוִדיַע 
ָכל ּדֹור ָודֹור:  ָך ּבְ ְלּתְ ל עָֹלִמים ּוֶמְמׁשַ ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ּכָ
פּוִפים: ֵעיֵני ֹכל  סֹוֵמְך ְיֹהָוה ְלָכל ַהּנְֹפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהּכְ
ּפֹוֵתַח  ִעּתֹו:  ּבְ ָאְכָלם  נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת  ה  ְוַאּתָ רּו  ּבֵ ְיׂשַ ֵאֶליָך 
ָרָכיו ָכל ּדְ יק ְיֹהָוה ּבְ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ַצּדִ ּבִ ֶאת ָיֶדָך ּוַמׂשְ
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ֲעֵדנּו,  ּבַ ְוָהֵגן  ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ְמֵהָרה  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ָפֶניָך,  ִמּלְ טֹוָבה  ֵעָצה  ּבְ
ְוָיגֹון  ֶבר, ֶחֶרב, חִֹלי, ָצָרה, ָרָעה, ָרָעב,  ּדֶ ת אֹוֵיב,  ְוָהֵסר ֵמָעֵלינּו ַמּכַ
ּוְבֵצל  ּוֵמַאֲחֵרינּו,  ָפֵנינּו  ִמּלְ ָטן  ַהּשָׂ ְוָהֵסר  ֹבר  ׁשְ ָפה.  ּוַמּגֵ ִחית  ּוַמׁשְ
לֹום  ּוְלׁשָ טֹוִבים  ים  ְלַחּיִ ּובֹוֵאנּו  ֵצאֵתנּו  ֹמר  ּוׁשְ יֵרנּו,  ְסּתִ ּתַ ָנֶפיָך  ּכְ
ָרע  ָבר  ּדָ ל  ִמּכָ ה  ַאּתָ יֵלנּו  ּוַמּצִ ׁשֹוְמֵרנּו  ֵאל  י  ּכִ עֹוָלם.  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ
ָרֵאל ָלַעד. ָאֵמן.  ה ְיֹהָוה, ׁשֹוֵמר ֶאת ַעּמֹו ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ ַחד ָלְיָלה. ּבָ ּוִמּפַ
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ר  ֲאׁשֶ ְלָכל  ְלָכל קְֹרָאיו  ְיֹהָוה  יו: ָקרֹוב  ַמֲעׂשָ ָכל  ּבְ ְוָחִסיד 
ַמע  ְוָעָתם ִיׁשְ ה ְוֶאת ׁשַ ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת: ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעׂשֶ
ִעים  ל ָהְרׁשָ ל אֲֹהָביו ְוֵאת ּכָ יֵעם: ׁשֹוֵמר ְיֹהָוה ֶאת ּכָ ְויֹוׁשִ
ם ָקְדׁשֹו  ר ׁשֵ ׂשָ ל ּבָ י ִויָבֵרְך ּכָ ר ּפִ ת ְיֹהָוה ְיַדּבֶ ִהּלַ ִמיד: ּתְ ַיׁשְ
ה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה:  ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ

יָבה ְלקֹול  י ִמְנַחת ָעֶרב: ַהְקׁשִ ּפַ ַאת ּכַ ִתי ְקטֶֹרת ְלָפֶניָך ַמׂשְ ִפּלָ ּכֹון ּתְ ּתִ
ל:  ּלָ י ֵאֶליָך ֶאְתּפַ י ֵואלָֹהי ּכִ ְוִעי ַמְלּכִ ׁשַ

ואומר החזן חצי קדיש 

ְרעּוֵתה, ְוַיְמִליְך  י ְבָרא, ּכִ ָעְלָמא ּדִ א. ]ָאֵמן[ ְבּ ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ
יכֹון  ַחּיֵ ּבְ ]ָאֵמן[  יֵחּה.  ְמׁשִ ִויָקֵרב  ְרָקֵנה,  ּפֻ ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתה, 
ְוִאְמרּו  ָקִריב,  ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדָכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹון 
א  א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ֵמיּה ַרּבָ ָאֵמן. ]ָאֵמן - יהא שמיה רבה ...[ ְיֵהא ׁשְ
ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך.  ִיְתּבָ
יָרָתא  ְרָכָתא ׁשִ ל ּבִ א ִמן ּכָ ִריְך הּוא. ]ָאֵמן[ ְלֵעּלָ א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ּדְ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן: ]ָאֵמן[ ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ּדַ ּבְ ׁשְ ּתֻ

תפילת ערבית

ואומר החזן חצי קדיש

ַמְלכּוֵתה,  ְוַיְמִליְך  ְרעּוֵתה,  ּכִ ְבָרא,  י  ּדִ ָעְלָמא  ְבּ ]ָאֵמן[  א.  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ
ית  ּבֵ ְדָכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹון  יכֹון  ַחּיֵ ּבְ ]ָאֵמן[  יֵחּה.  ְמׁשִ ִויָקֵרב  ְרָקֵנה,  ּפֻ ְוַיְצַמח 
א  ַרּבָ ֵמיּה  ׁשְ ְיֵהא   ]... רבה  שמיה  יהא   - ]ָאֵמן  ָאֵמן.  ְוִאְמרּו  ָקִריב,  ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ר  א ְוִיְתַהּדָ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנּשֵׂ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך. ְוִיׁשְ א ִיְתּבָ ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ
יָרָתא  ׁשִ ְרָכָתא  ּבִ ל  ּכָ ִמן  א  ְלֵעּלָ ]ָאֵמן[  הּוא.  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ּדְ ֵמּה  ׁשְ ל  ְוִיְתַהּלָ ה  ְוִיְתַעּלֶ

ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן: ]ָאֵמן[ ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ּדַ ּבְ ׁשְ ּתֻ
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ֶתָך:  ִהָלּ יד ְתּ ח ּוִפי ַיִגּ ְפָתּ ָפַתי ִתּ ֲאדָֹני, ְשׂ

ֱאלֵֹהי  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה,  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
דֹול,  ַאְבָרָהם, ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב. ָהֵאל ַהָגּ
קֹוֵנה  טֹוִבים,  ֲחָסִדים  ּגֹוֵמל  ֶעְליֹון,  ֵאל  ְוַהּנֹוָרא,  ּבֹור  ַהִגּ
ל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות, ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען  ַהֹכּ
ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ ּוָמֵגן,  יַע  ּומֹוִשׁ עֹוֵזר  ֶמֶלְך  ַאֲהָבה,  ְבּ מֹו,  ְשׁ

ַיַהַוַה, ָמֵגן ַאְבָרָהם: 

יַע. מֹוִריד  ה, ַרב ְלהֹוִשׁ ה ֵמִתים ַאָתּ ּבֹור ְלעֹוָלם, ֲאדָֹני. ְמַחֵיּ ִגּ ה  ַאָתּ
ים,  ַרִבּ ַרֲחִמים  ְבּ ֵמִתים  ה  ְמַחֵיּ ֶחֶסד,  ְבּ ים  ַחִיּ ל  ְמַכְלֵכּ ל.  ַהָטּ
ֱאמּוָנתֹו  ם  ּוְמַקֵיּ ֲאסּוִרים,  יר  ּוַמִתּ חֹוִלים,  ְורֹוֵפא  נֹוְפִלים,  סֹוֵמְך 
ֵמִמית  ֶמֶלְך  ְך,  ָלּ דֹוֶמה  ּוִמי  בּורֹות,  ְגּ ַעל  ַבּ ָכמֹוָך  ִמי  ָעָפר.  ֵני  ִליֵשׁ
ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ ֵמִתים.  ְלַהֲחיֹות  ה  ַאָתּ ְוֶנֱאָמן  ְיׁשּוָעה.  ּוַמְצִמיַח  ה  ּוְמַחֶיּ

ִתים: ה ַהֵמּ ֵיֵהֵוֵה, ְמַחֵיּ

 בחזרת הש"ץ:

תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך:  ָכּ ה. ַכּ ים ְלָך ְקֻדָשּׁ ִשׁ ְלּ ְרֵפי קֶֹדׁש, ַהְמַשׁ יַח סֹוד ַשׂ ֹנַעם ִשׂ ְוַנֲעִריָצְך ְכּ ְך  יָשׁ ַנְקִדּ
בֹודֹו.  ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: ָקדֹוש, ָקדֹוש, ָקדֹוש, ְיֹהָוה ְצָבאֹות. ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְכּ

תּוב ֵלאֹמר: ִיְמלְֹך ְיֹהָוה  ָך ָכּ קֹומֹו. ּוְבִדְבֵרי ָקְדְשׁ בֹוד ְיֹהָוה ִמְמּ רּוְך ְכּ ִחים ְואֹוְמִרים: ָבּ ְבּ ָתם ְמַשׁ ְלֻעָמּ

ְלעֹוָלם ֱאלַֹהִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר, ַהְללּוָיּה. 

ָכל יֹום ְיַהְללּוָך  ים ְבּ ְמָך ָקדֹוׁש, ּוְקדֹוִשׁ ָקדֹוׁש, ְוִשׁ ה  ַאָתּ
דֹוׁש:  ה יֵֹהָוֵה, ָהֵאל ַהָקּ רּוְך ַאָתּ ָלה. ָבּ ֶסּ

ָך ָחְכָמה  נּו ֵמִאְתּ יָנה. ָחֵנּ ד ֶלֱאנֹוׁש ִבּ ַעת, ּוְמַלֵמּ חֹוֵנן ְלָאָדם ַדּ ה  ַאָתּ
ַעת:  ה ַיַהַוַה, חֹוֵנן ַהָדּ רּוְך ַאָתּ יָנה ָוָדַעת. ָבּ ִבּ

ְוַהֲחִזיֵרנּו  ַלֲעבֹוָדֶתָך,  נּו  ַמְלֵכּ ְוָקְרֵבנּו  ְלתֹוָרֶתָך,  ָאִבינּו  יֵבנּו  ֲהִשׁ
ָהרֹוֶצה  ֵיֵהֵוֵה,  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ ְלָפֶניָך.  ֵלָמה  ְשׁ ִבְתׁשּוָבה 

ִבְתׁשּוָבה: 

י ֵאל טֹוב  ְענּו, ִכּ י ָפַשׁ נּו ִכּ י ָחָטאנּו, ְמחֹל ָלנּו ַמְלֵכּ ָלנּו ָאִבינּו ִכּ ְסַלח 
ה ִלְסלַֹח:  ְרֶבּ ה ֶיֶהֶוֶה, ַחּנּון ַהַמּ רּוְך ַאָתּ ה. ָבּ ח ָאָתּ ְוַסָלּ

ֵלָמה ְלַמַען  ה ְשׁ ֻאָלּ ָנא ְבָעְנֵינּו, ְוִריָבה ִריֵבנּו. ּוַמֵהר ְלָגֳאֵלנּו ְגּ ְרֵאה 
ָרֵאל:  ה ְיְהְוְה, ּגֹוֵאל ִיְשׂ רּוְך ַאָתּ ה. ָבּ י ֵאל ּגֹוֵאל ָחָזק ָאָתּ ֶמָך, ִכּ ְשׁ

ה, ְוַהֲעֵלה  ֵתנּו ָאָתּ י ְתִהָלּ ָעה, ִכּ ֵשׁ יֵענּו ְוִנָוּ ְיֹהָוה ְוֵנָרֵפא, הֹוִשׁ ְרָפֵאנּו 
ּוְלָכל  ַמְכאֹוֵבינּו  ּוְלָכל  ֲחלּוֵאינּו  ַתּ ְלָכל  א  ּוַמְרֵפּ ֲארּוָכה 
ה יֹֹהֹוֹה, רֹוֵפא  רּוְך ַאָתּ ה. ָבּ י ֵאל רֹוֵפא ַרֲחָמן ְוֶנֱאָמן ָאָתּ ַמּכֹוֵתינּו, ִכּ

ָרֵאל:  חֹוֵלי ַעּמֹו ִיְשׂ

ַטְלֵלי ָרצֹון  ָנֵתנּו ְבּ י ָיֵדינּו. ּוָבֵרְך ְשׁ ָכל ַמֲעֵשׂ ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ְבּ ְרֵכנּו  ַבּ
ִנים  ָשּׁ ַכּ לֹום  ְוָשׁ ָבע  ְוָשׂ ים  ַחִיּ ַאֲחִריָתּה  ּוְתִהי  ּוְנָדָבה.  ָרָכה  ְבּ
רּוְך  ָבּ ִנים.  ַהָשּׁ ּוְמָבֵרְך  ה  ַאָתּ ּוֵמִטיב  טֹוב  ֵאל  י  ִכּ ִלְבָרָכה.  ַהּטֹובֹות 

ִנים:  ה ִיִהִוִה, ְמָבֵרְך ַהָשּׁ ַאָתּ

ֵצנּו  ְוַקְבּ ֻלּיֹוֵתינּו,  ָגּ ץ  ְלַקֵבּ ֵנס  א  ְוָשׂ ְלֵחרּוֵתנּו,  דֹול  ָגּ ׁשֹוָפר  ְבּ ַקע  ְתּ
ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ ְלַאְרֵצנּו.  ָהָאֶרץ  ְנפֹות  ַכּ ע  ֵמַאְרַבּ ַיַחד  ְמֵהָרה 

ָרֵאל:  ץ ִנְדֵחי ַעּמֹו ִיְשׂ ֻיֻהֻוֻה, ְמַקֵבּ

נּו  ִמֶמּ ְוָהֵסר  ה.  ִחָלּ ַבְתּ ְכּ ְויֹוֲעֵצינּו  ָבִראׁשֹוָנה,  ְכּ ׁשֹוְפֵטינּו  יָבה  ָהִשׁ
ֶחֶסד  ָך, ְבּ ה ְיֹהָוה ְלַבְדּ ָיגֹון ַוֲאָנָחה, ּוְמלְֹך ָעֵלינּו ְמֵהָרה ַאָתּ
ה יּוהּווּוהּו, ֶמֶלְך אֹוֵהב ְצָדָקה  רּוְך ַאָתּ ט. ָבּ ָפּ ֶצֶדק ּוְבִמְשׁ ּוְבַרֲחִמים, ְבּ

ט:  ָפּ ּוִמְשׁ
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ֶרַגע יֹאֵבדּו, ְוָכל  ִדים ְכּ ִהי ִתְקָוה, ְוָכל ַהֵזּ יִנים ַאל ְתּ ְלִשׁ ְוַלַמּ יִנים  ַלִמּ
ָעה  ָהִרְשׁ ּוַמְלכּות  ֵרתּו,  ִיָכּ ְמֵהָרה  ׂשֹוְנֶאיָך  ְוָכל  אֹוְיֶביָך 
ה  רּוְך ַאָתּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָבּ ם ְוַתְכִניֵעם ִבּ ר ּוְתַכֵלּ ֵבּ ר ּוְתַשׁ ְמֵהָרה ְתַעֵקּ

ָיָהָוָה, ׁשֹוֵבר אֹוְיִבים ּוַמְכִניַע ֵזִדים: 

ְוַעל  ָרֵאל  ִיְשׂ ית  ֵבּ ָך  ַעְמּ ֵאִרית  ְשׁ ְוַעל  ַהֲחִסיִדים  ְוַעל  יִקים  ִדּ ַהַצּ ַעל 
ֶדק ְוָעֵלינּו, ֶיֱהמּו  ֵרי ַהֶצּ ית סֹוְפֵריֶהם ְוַעל ֵגּ ֵלַטת ֵבּ ִזְקֵניֶהם ְוַעל ְפּ
ְמָך  ִשׁ ְבּ ַהּבֹוְטִחים  ְלָכל  טֹוב  ָכר  ָשׂ ְוֵתן  ֱאלֵֹהינּו,  ְיֹהָוה  ַרֲחֶמיָך  ָנא 
י ְבָך ָבַטְחנּו, ְוַעל  ֶהם, ּוְלעֹוָלם לֹא ֵנבֹוׁש ִכּ ים ֶחְלֵקנּו ִעָמּ ֶבֱאֶמת, ְוִשׂ
ּוִמְבָטח  ָען  ה יּוהּווּוהּו, ִמְשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ ָעְננּו.  ִנְשׁ ֱאֶמת  ֶבּ דֹול  ַהָגּ ָך  ַחְסְדּ

יִקים:  ִדּ ַלַצּ

א ָדִוד  , ְוִכֵסּ ְרָתּ ַבּ ר ִדּ ֲאֶשׁ ַלִים ִעיְרָך ַכּ תֹוְך ְירּוָשׁ ְבּ ּכֹון  ְשׁ ִתּ
ְנַין  ִבּ אֹוָתּה  ּוְבֵנה  ִכין,  ָתּ ְבתֹוָכּה  ְמֵהָרה  ָך,  ַעְבְדּ
ָלִים:  ה ֻיֻהֻוֻה, ּבֹוֵנה ְירּוָשׁ רּוְך ַאָתּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָבּ עֹוָלם ִבּ

ינּו  ִקִוּ ִליׁשּוָעְתָך  י  ִכּ יׁשּוָעֶתָך.  ִבּ ָתרּום  ְוַקְרנֹו  ַתְצִמיַח,  ְמֵהָרה  ָך  ַעְבְדּ ִוד  ָדּ ֶצַמח  ֶאת 
ה ִיִהִוִה, ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה:  רּוְך ַאָתּ ל ַהּיֹום. ָבּ ינּו ָכּ ְוִצִפּ

ָעֵלינּו,  ַרֵחם  ָהַרֲחָמן  ָאב  ֱאלֵֹהינּו,  ְיֹהָוה  קֹוֵלנּו  ַמע  ְשׁ
ֵאל  י  ִכּ ֵתנּו,  ִפָלּ ְתּ ֶאת  ּוְבָרצֹון  ַרֲחִמים  ְבּ ל  ְוַקֵבּ
ֵריָקם  נּו,  ַמְלֵכּ ָפֶניָך  ּוִמְלּ ה,  ָאָתּ ְוַתֲחנּוִנים  ִפּלֹות  ְתּ ׁשֹוֵמַע 
ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ֵתנּו. ּכִ ִפָלּ ַמע ְתּ נּו ַוֲעֵננּו ּוְשׁ יֵבנּו. ָחֵנּ ִשׁ ַאל ְתּ

ה.  ִפָלּ ה יְֹהָוה, ׁשֹוֵמַע ְתּ רּוְך ַאָתּ ה, ָבּ ל ֶפּ ת ָכּ ְתִפּלַ

ב ָהֲעבֹוָדה  ֵעה, ְוָהֵשׁ ָתם ְשׁ ָרֵאל, ּוִלְתִפָלּ ָך ִיְשׂ ַעְמּ ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ְבּ ְרֵצה 
ל  ַקֵבּ ְתּ ְבַאֲהָבה  ְמֵהָרה  ָתם  ּוְתִפָלּ ָרֵאל  ִיְשׂ י  ְוִאֵשּׁ יֶתָך,  ֵבּ ִלְדִביר 

ָך:  ָרֵאל ַעֶמּ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיְשׂ ָרצֹון, ּוְתִהי ְלָרצֹון ָתּ ְבּ

בראש חודש ובחול המועד מוסיפים: 

ֵכר, ִזְכרֹוֵננּו  ֵקד ְוִיָזּ ַמע ִיָפּ יַע ֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה, ִיָשּׁ ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיֹבא, ַיִגּ ֱאלֵֹהינּו 
ְך, ְוִזְכרֹון  ִוד ַעְבָדּ ן ָדּ יַח ֶבּ ַלִים ִעיָרְך, ְוִזְכרֹון ָמִשׁ ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו, ִזְכרֹון ְירּוָשׁ
ים טֹוִבים  ָרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵלָטה, ְלטֹוָבה, ְלֵחן, ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחִיּ ית ִיְשׂ ָך ֵבּ ל ַעְמּ ָכּ
יֵענּו. ָזְכֵרנּו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ּבֹו  יֹום: רֹאׁש חֶֹדׁש ַהֶזּה ְלַרֵחם ּבֹו ָעֵלינּו ּוְלהֹוִשׁ לֹום ְבּ ּוְלָשׁ
ְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים. חּוס  ים טֹוִבים, ִבּ יֵענּו בֹו ְלַחִיּ ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוִשׁ
ה:  י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתּ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ִכּ יֵענּו ִכּ נּו, ַוֲחֹמל ְוַרֵחם ָעֵלינּו, ְוהֹוִשׁ ְוָחֵנּ

ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה  ְוִתְרֵצנּו.  נּו  ָבּ ץ  ְחֹפּ ַתּ ים,  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ה,  ְוַאָתּ
ֲחִזיר  ַהַמּ ִיִהִוִה,  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ ַרֲחִמים.  ְבּ ְלִצּיֹון  ׁשּוְבָך  ְבּ

ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון:  ְשׁ

ה  ַאָתּ ָשׁ ָלְך,  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים 
ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  הּוא 
ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי 
ֵענּו  ִיְשׁ ּוָמֵגן  ינּו  ַחֵיּ צּור  צּוֵרנּו 
ָך  ְלּ נֹוֶדה  ָודֹר.  ְלדֹר  הּוא  ה  ַאָתּ
ינּו  ַחֵיּ ַעל  ֶתָך,  ִהָלּ ְתּ ר  ּוְנַסֵפּ
ְוַעל  ָיֶדיָך,  ְבּ סּוִרים  ַהְמּ
ְוַעל  ָלְך,  קּודֹות  ַהְפּ מֹוֵתינּו  ִנְשׁ
ְוַעל  נּו,  ִעָמּ יֹום  ָכל  ְבּ ֶשׁ יָך  ִנֶסּ

ְוָצֳהָרִים.  ָוֹבֶקר  ֶעֶרב  ֵעת,  ָכל  ְבּ ֶשׁ ְוטֹובֹוֶתיָך  ִנְפְלאֹוֶתיָך 
י לֹא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך,  ַרֵחם, ִכּ י לֹא ָכלּו ַרֲחֶמיָך, ַהְמּ ַהּטֹוב, ִכּ

ינּו ָלְך:  י ֵמעֹוָלם ִקִוּ ִכּ

מודים דרבנן

ה הּוא  ַאָתּ ָשׁ ָלְך,  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים 
ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה 
יֹוְצֵרנּו  ר,  ָשׁ ָבּ ָכל  ֱאלֵֹהי  ֲאבֹוֵתינּו, 
ְוהֹוָדאֹות  ָרכֹות  ְבּ ית.  ֵראִשׁ ְבּ יֹוֵצר 
ַעל  דֹוׁש,  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ ְמָך  ְלִשׁ
נּו  ַחֵיּ ְתּ ן  ֵכּ נּו.  ְמָתּ ְוִקַיּ ֶהֱחִייָתנּו  ֶשׁ
ֻלּיֹוֵתינּו  ָגּ ְוֶתֱאסֹוף  נּו  ּוְתָחֵנּ
יָך  ֻחֶקּ ֹמר  ִלְשׁ ָך,  ָקְדֶשׁ ְלַחְצרֹות 
ְבֵלָבב  ּוְלָעְבְדָך  ְרצֹוְנָך  ְוַלֲעׂשֹות 
ָלְך,  מֹוִדים  ֲאַנְחנּו  ֶשׁ ַעל  ֵלם,  ָשׁ

רּוְך ֵאל ַההֹוָדאֹות.  ָבּ
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נּו  ְמָך ַמְלֵכּ א ָתִמיד ִשׁ ׂ ַרְך ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ ם ִיְתָבּ ָלּ ֻכּ ְוַעל 
ָלה: ים יֹודּוָך ֶסּ ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְוָכל ַהַחִיּ

י ִכּ ְלעֹוָלם  ֱאֶמת  ֶבּ דֹול  ַהָגּ ְמָך  ִשׁ ֶאת  ִויָבְרכּו   ִויַהְללּו 
ָהֵאל  ֶסָלה,  ְוֶעְזָרֵתנּו  ְיׁשּוָעֵתנּו  ָהֵאל  טֹוב, 
ָנֶאה ּוְלָך  ְמָך  ִשׁ ַהּטֹוב  ֻיֻהֻוֻה,  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ  ַהּטֹוב. 

ְלהֹודֹות: 

ים ֵחן ָוֶחֶסד ְצָדָקה ְוַרֲחִמים  לֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה, ַחִיּ ָשׁ ים  ִשׂ
נּו  ָלּ ֻכּ ּוָבְרֵכנּו ָאִבינּו  ָך.  ַעֶמּ ָרֵאל  ִיְשׂ ל  ָכּ ְוַעל  ָעֵלינּו 
נּו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו  ֶניָך ָנַתָתּ ָלּ י ְבאֹור ָפּ ֶניָך, ִכּ אֹור ָפּ ְכֶאָחד ְבּ
לֹום.  ָרָכה ְוָשׁ ים ַאֲהָבה ָוֶחֶסד, ְצָדָקה ְוַרֲחִמים ְבּ ּתֹוָרה ְוַחִיּ
רֹב  ָרֵאל ְבּ ָך ִיְשׂ ל ַעְמּ ֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵרְך ֶאת ָכּ ְוטֹוב ְבּ
ָרֵאל  ָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְשׂ ה יּוהּווּוהּו, ַהְמּ רּוְך ַאָתּ לֹום. ָבּ עֹז ְוָשׁ

לֹום. ָאֵמן:  ָשּׁ ַבּ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי:  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּ

י  ַנְפִשׁ ְוִלְמַקְלַלי  ִמְרָמה,  ר  ֵבּ ִמַדּ ָפַתי  ּוְשׂ ֵמָרע,  ְלׁשֹוִני  ְנֹצר  ֱאלַֹהי, 
תֹוָרֶתָך, ְוַאֲחֵרי  י ְבּ ַתח ִלִבּ ְהֶיה, ְפּ ל ִתּ ָעָפר ַלֹכּ י ֶכּ ם, ְוַנְפִשׁ ִתדֹּ
ִמים ָעַלי ְלָרָעה, ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם  י. ְוָכל ַהָקּ ף ַנְפִשׁ ְרדֹּ ִמְצֹוֶתיָך ִתּ
ה  ֹמץ ִלְפֵני רּוַח. ּוַמְלַאְך ְיֹהָוה ּדֹוֶחה. ֲעֵשׂ ְוַקְלֵקל ַמְחְשבֹוָתם. ִיְהיּו ְכּ
ְלַמַען  ה  ֲעֵשׂ ּתֹוָרָתְך,  ְלַמַען  ה  ֲעֵשׂ ְיִמיָנְך,  ְלַמַען  ה  ֲעֵשׂ ָמְך,  ְשׁ ְלַמַען 

יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני.  ָתְך, ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך. הֹוִשׁ ְקֻדָשּׁ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי:  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּ

ל  ָכּ ְוַעל  ָעֵלינּו,  לֹום  ָשׁ ה  ַיֲעֶשׂ ְבַרֲחָמיו  ְמרֹוָמיו, הּוא  ִבּ לֹום  ָשׁ ה  עֶֹשׂ
ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ַעּמֹו ִיְשׂ

ְמֵהָרה  ּבִ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ְבֶנה  ּתִ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 
ֵלם:  ֵלָבב ׁשָ י ְרצֹוָנְך ּוְלָעְבָדְך ּבְ תֹוָרָתְך, ַלֲעׂשֹות ֻחּקֵ ָיֵמינּו, ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ּבְ

 במנחה בימים שאין בהם תחנון ובערבית של חול יש אומרים יהי שם וכו'

ל  ם ְיֹהָוה: ָרם ַעל ּכָ ל ׁשֵ ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו. ְמֻהּלָ ְזַרח ׁשֶ ה ְוַעד עוָלם: ִמּמִ ם ְיֹהָוה ְמֹבָרְך. ֵמַעּתָ ׁשֵ ְיִהי 
ָכל ָהָאֶרץ:  ְמָך ּבְ יר ׁשִ בֹודֹו: ְיֹהָוה ֲאדוֵננּו. ָמה ַאּדִ ַמִים ּכְ ָ ּגוִים ְיֹהָוה. ַעל ַהּשׁ

ויאמר החזן קדיש תתקבל )מופיע לאחר תחנון(

במנחה אומרים כאן תחנון

ְוַאל  ֵתנּו.  ִפּלָ ּתְ ְלָפֶניָך  ֹבא  ּתָ ֲאבֹוֵתינּו.  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  א  ָאּנָ
י עֶֹרף  י ָפִנים ּוְקׁשֵ ֵאין ֲאַנְחנּו ַעּזֵ ֵתנּו. ׁשֶ ִחּנָ נּו ִמּתְ ם ַמְלּכֵ ְתַעּלַ ּתִ
ְולֹא  ֲאַנְחנּו  יִקים  ַצּדִ ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ְלָפֶניָך  לֹוַמר 
י ֵביֵתנּו:  ְענּו. ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאְנׁשֵ ׁשַ ָחָטאנּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ָעִוינּו. ּפָ
ְענּו.  ְוִהְרׁשַ ֶהֱעִוינּו.  ְוָלׁשון ָהָרע.  ְרנּו דִֹפי  ּבַ ּדִ ַזְלנּו.  ּגָ ַגְדנּו.  ּבָ ְמנּו.  ָאׁשַ
ְבנּו.  ּזַ ּכִ ָרעֹות.  ֵעצֹות  ָיַעְצנּו  ּוִמְרָמה.  ֶקר  ׁשֶ ָטַפְלנּו  ָחַמְסנּו.  ַזְדנּו. 
ַעְסנּו. ַלְצנּו. ָמַרְדנּו. ָמִרינּו ְדָבֶריָך. ִנַאְצנּו. ִנַאְפנּו. ָסַרְרנּו. ָעִוינּו.  ּכָ
ְענּו.  ָרׁשַ עֶֹרף.  ינּו  ִ ִקּשׁ ָוֵאם.  ָאב  ִצַעְרנּו  ָצַרְרנּו.  ַגְמנּו.  ּפָ ְענּו.  ׁשַ ּפָ
ֶטיָך  ּפָ ׁשְ ּוִמּמִ ְצֹוֶתיָך  ִמּמִ ְוַסְרנּו  ְוִתֲעַתְענּו.  ִעינּו  ּתָ ַעְבנּו.  ּתִ ַחְתנּו.  ׁשִ
ֱאֶמת  י  ּכִ ָעֵלינּו.  א  ַהּבָ ל  ּכָ ַעל  יק  ַצּדִ ה  ְוַאּתָ ָלנּו.  ָוה  ׁשָ ְולֹא  ַהּטֹוִבים 

ְענּו:  יָת. וֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ ָעׂשִ

ַרֲחֶמיָך  ת  ֻדּלַ ּגְ ָהַרֲחִמים.  ּוַבַעל  ה  ַאּתָ ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  ֵאל 
הֹוַדְעּתָ  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְיִדיֶדיָך,  ְלֶזַרע  ַהּיֹום  ְזּכר  ּתִ ַוֲחָסֶדיָך 
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ב  ְתַיּצֵ ָעָנן ַוּיִ ֶרד ְיֹהָוה ּבֶ תֹוָרָתְך. ַוּיֵ תּוב ּבְ ֶדם. ְוֵכן ּכָ ֶלָעָנו ִמּקֶ
ם ֶנֱאַמר:  ם. ְיֹהָוה: ְוׁשָ ׁשֵ ְקָרא ּבְ ם. ַוּיִ ִעּמו ׁשָ

ַרחּום  ֵאל  ְיֹהָוה,   | ְיֹהָוה  ְקָרא,  ַוּיִ ָניו  ּפָ ַעל  ְיֹהָוה  ַוַיֲעֹבר 
ֶוֱאֶמת, נֹוֵצר ֶחֶסד  ְוַרב ֶחֶסד  ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  ְוַחּנּון, 

ָאה, ְוַנֵקה:  א ָעוֹון ָוֶפַשע ְוַחָטּ ָלֲאָלִפים, נֹוׂשֵ

יֵענּו:  ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו ְוהוׁשִ

יאמר בישיבה

ה ַאל  י ַאל ֵאבֹוׁשָ ָך ָבַטְחּתִ ּבְ א: ֱאלַֹהי  ָ י ֶאׂשּ ֵאֶליָך ְיֹהָוה ַנְפׁשִ ְלָדִוד 
יָך לֹא ֵיֹבשּׁו ֵיֹבשּׁו ַהּבֹוְגִדים ֵריָקם:  ל קֹוֶ ם ּכָ ַיַעְלצּו אְֹיַבי ִלי: ּגַ
ֵדִני  ְוַלּמְ ָך  ַבֲאִמּתֶ ַהְדִריֵכִני  ֵדִני:  ַלּמְ אְֹרחֹוֶתיָך  הֹוִדיֵעִני  ְיֹהָוה  ָרֶכיָך  ּדְ
ְיֹהָוה  ַרֲחֶמיָך  ְזֹכר  ַהּיֹום:  ל  ּכָ יִתי  ִקּוִ אֹוְתָך  ִעי  ִיׁשְ ֱאלֵֹהי  ה  ַאּתָ י  ּכִ
ָך  ַחְסּדְ ְזּכֹר ּכְ ַעי ַאל ּתִ ה: ַחּטֹאות ְנעּוַרי ּוְפׁשָ י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ַוֲחָסֶדיָך ּכִ
ִאים  ן יֹוֶרה ַחּטָ ר ְיֹהָוה ַעל ּכֵ ה ְלַמַען טּוְבָך ְיֹהָוה: טֹוב ְוָיׁשָ ְזָכר ִלי ַאּתָ
ל ָאְרחֹות ְיֹהָוה  ְרּכֹו: ּכָ ד ֲעָנִוים ּדַ ט ִויַלּמֵ ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ ֶרְך: ַיְדֵרְך ֲעָנִוים  ּדָ ּבַ
ְמָך ְיֹהָוה ְוָסַלְחּתָ ַלֲעֹוִני  ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְלֹנְצֵרי ְבִריתֹו ְוֵעדָֹתיו: ְלַמַען ׁשִ
טֹוב  ֶדֶרְך ִיְבָחר: ַנְפׁשֹו ּבְ י ַרב הּוא: ִמי ֶזה ָהִאיׁש ְיֵרא ְיֹהָוה יֹוֶרּנּו ּבְ ּכִ
ֵעיַני  ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם:  ִליֵרָאיו  ְיֹהָוה  ִייַרׁש ָאֶרץ: סֹוד  ְוַזְרעֹו  ִלין  ּתָ
י ָיִחיד  ִני ּכִ ֵנה ֵאַלי ְוָחּנֵ ת ַרְגָלי: ּפְ י הּוא יֹוִציא ֵמֶרׁשֶ ִמיד ֶאל ְיֹהָוה ּכִ ּתָ
ָעְנִיי  ְרֵאה  הֹוִציֵאִני:  צּוקֹוַתי  ִמּמְ ִהְרִחיבּו  ְלָבִבי  ָצרֹות  ָאִני:  ְוָעִני 
ֵנאּוִני:  ְנַאת ָחָמס ׂשְ י ָרּבּו ְוׂשִ א ְלָכל ַחּטֹאוָתי: ְרֵאה אֹוְיַבי ּכִ ַוֲעָמִלי ְוׂשָ
י  רּוִני ּכִ ר ִיּצְ י ָחִסיִתי ָבְך: ּתֹם ָויֹשֶׁ יֵלִני ַאל ֵאבֹוׁש ּכִ י ְוַהּצִ ְמָרה ַנְפׁשִ ׁשָ

ֶאת  ה  ִיְפּדֶ ְוהּוא  ָצרֹוָתיו:  ִמּכֹל  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ֱאלִֹהים  ֵדה  ּפְ יִתיָך:  ִקּוִ
ל ֲעוֹונֹוָתיו:  ָרֵאל, ִמּכָ ִיׂשְ

ֵחם ַעל ָהָרָעה  ָך. ְוִהּנָ ָרֵאל ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאּפֶ ְיֹהָוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ
ָך:  ְלַעּמֶ

ה.  א ַאּתָ נּו ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאּלָ ה. ָאִבינּו ַמְלּכֵ נּו ָאִבינּו ַאּתָ ַמְלּכֵ ָאִבינּו 
י ֵאין  נּו ַוֲעֵננּו ּכִ נּו ָחּנֵ נּו ַרֵחם ָעֵלינּו: ָאִבינּו ַמְלּכֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
יֵענּו:  דֹול ְוהוׁשִ ְמָך ַהּגָ נּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְלַמַען ׁשִ ה ִעּמָ ים. ֲעׂשֵ נּו ַמֲעׂשִ ּבָ

י ָעֶליָך ֵעיֵנינּו:  ה ּכִ ֲעׂשֶ ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה ּנַ

ְיֹהָוה  ָך  ַחְסּדְ ְיִהי  ה:  ֵהּמָ ֵמעֹוָלם  י  ּכִ ַוֲחָסֶדיָך.  ְיֹהָוה  ַרֲחֶמיָך  ְזֹכר 
ר ָלנּו ֲעֹונֹות ִראׁשֹוִנים ַמֵהר  ְזּכָ ר ִיַחְלנּו ָלְך: ַאל ּתִ ֲאׁשֶ ָעֵלינּו. ּכַ
ַמִים  ׁשָ ה  עֹׂשֶ ְיֹהָוה.  ם  ׁשֵ ּבְ ֶעְזֵרנּו  ְמאד:  ַדּלֹונּו  י  ּכִ ַרֲחֶמיָך  מּונּו  ְיַקּדְ
רֶֹגז  ּבְ ְזּכר.  ּתִ רֶֹגז ַרֵחם  ּבְ ַבְענּו בּוז:  י ַרב ׂשָ ּכִ נּו.  ְיֹהָוה ָחּנֵ נּו  ָוָאֶרץ: ָחּנֵ
י הּוא ָיַדע  יֹום ָקְרֵאנּו: ּכִ ֶלְך ַיֲעֵננּו ּבְ יָעה. ַהּמֶ ְזּכֹר: ְיֹהָוה הֹוׁשִ ַאֲהָבה ּתִ
ֶמָך.  בֹוד ׁשְ ַבר ּכְ ֵענּו ַעל ּדְ י ָעָפר ֲאָנְחנּו: ָעְזֵרנּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ִיְצֵרנּו. ָזכּור ּכִ

ֶמָך:  ר ַעל ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ׁשְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ְוַהּצִ

ואומר החזן קדיש תתקבל

ַמְלכּוֵתה,  ְוַיְמִליְך  ְרעּוֵתה  ּכִ ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמא  ְבּ ]ָאֵמן[  א.  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ
ית  ּבֵ ְדָכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹון  יכֹון  ַחּיֵ ּבְ ]ָאֵמן[  יֵחּה.  ְמׁשִ ִויָקֵרב  ְרָקֵנה  ּפֻ ְוַיְצַמח 
א  ַרּבָ ֵמיּה  ׁשְ ְיֵהא   ]... רבה  שמיה  יהא   - ]ָאֵמן  ָאֵמן.  ְוִאְמרּו  ָקִריב,  ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ר  א ְוִיְתַהּדָ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנּשֵׂ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך. ְוִיׁשְ א ִיְתּבָ ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ
יָרָתא  ׁשִ ְרָכָתא  ּבִ ל  ּכָ ִמן  א  ְלֵעּלָ ]ָאֵמן[  הּוא.  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ּדְ ֵמּה  ׁשְ ל  ְוִיְתַהּלָ ה  ְוִיְתַעּלֶ

ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[  ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ּדַ ּבְ ׁשְ ּתֻ
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ית  ּבֵ ְדָכל  ּוָבעּוְתהֹון  ְצלֹוְתהֹון  ִעם  ּוָבעּוָתָנא  ְצלֹוָתָנא  ל  ְתַקּבַ ּתִ
א ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[  ַמּיָ ָרֵאל ָקָדם ֲאבּוָנא ְדִבׁשְ ִיׂשְ

יָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגאּוָלה  ָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוׁשֵ ים ְוׂשָ א, ַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ׁשְ ְיֵהא 
ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[  ָלה, ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו ִיׂשְ ָרה ְוֶרַוח ְוַהּצָ ּוְסִליָחה ְוַכּפָ

לֹום ָעֵלינּו  ה ׁשָ ַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ לֹום ִבְמרֹוָמיו, הּוא ּבְ ה ׁשָ עֹוׂשֶ
ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[  ל ַעּמֹו ִיׂשְ ְוַעל ּכָ

במנחה אומרים: 

נּו ִויָבְרֵכנּו ָיֵאר  יר: ֱאלִֹהים ְיָחּנֵ ְנִגיֹנת ִמְזמֹור ׁשִ ּבִ ח  ַלְמַנּצֵ
ָכל ּגֹוִים  ָך ּבְ ְרּכֶ ָאֶרץ ּדַ נּו ֶסָלה: ָלַדַעת ּבָ ָניו ִאּתָ ּפָ
ְמחּו  ם: ִיׂשְ ּלָ ים ּכֻ ים ֱאלִֹהים יֹודּוָך ַעּמִ ְיׁשּוָעֶתָך: יֹודּוָך ַעּמִ
ָאֶרץ  ּבָ ים  ּוְלֻאּמִ ים ִמיׁשֹור  ַעּמִ ּפֹט  ִתׁשְ י  ּכִ ים  ְלֻאּמִ נּו  ִויַרּנְ
ם: ֶאֶרץ  ּלָ ים ּכֻ ים ֱאלִֹהים יֹודּוָך ַעּמִ ְנֵחם ֶסָלה: יֹודּוָך ַעּמִ ּתַ
ֱאלִֹהים  ְיָבְרֵכנּו  ֱאלֵֹהינּו:  ֱאלִֹהים  ְיָבְרֵכנּו  ְיבּוָלּה  ָנְתָנה 

ל ַאְפֵסי ָאֶרץ:  ְוִייְראּו אֹתֹו ּכָ

בערבית אומרים:

א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי: ֶעְזִרי ֵמִעם  ָ ֲעלֹות ֶאׂשּ ַלּמַ יר  ׁשִ
ן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך ַאל ָינּום ׁשְֹמֶרָך:  ַמִים ָוָאֶרץ: ַאל ִיּתֵ ה ׁשָ ְיֹהָוה עֹׂשֵ
ָך ַעל  ָרֵאל: ְיֹהָוה ׁשְֹמֶרָך ְיֹהָוה ִצּלְ ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ה לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ ִהּנֵ
ָמְרָך ִיׁשְ ְיֹהָוה  ְיָלה:  ּלָ ּבַ ְוָיֵרַח  ה  ּכָ ַיּכֶ לֹא  ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ יֹוָמם  ְיִמיֶנָך:   ַיד 

ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ּובֹוֶאָך  ָמר ֵצאְתָך  ִיׁשְ ְיֹהָוה  ָך:  ַנְפׁשֶ ֹמר ֶאת  ִיׁשְ ל ָרע  ִמּכָ
עֹוָלם: 

קדיש "יהא שלמא"

ַמְלכּוֵתה  ְוַיְמִליְך  ְרעּוֵתה  ּכִ ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמא  ְבּ ]ָאֵמן[  א.  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ
ית  ּבֵ ְדָכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹון  יכֹון  ַחּיֵ ּבְ ]ָאֵמן[  יֵחּה.  ְמׁשִ ִויָקֵרב  ְרָקֵנה  ּפֻ ְוַיְצַמח 
א  ַרּבָ ֵמיּה  ׁשְ ְיֵהא   ]... רבה  שמיה  יהא   - ]ָאֵמן  ָאֵמן.  ְוִאְמרּו  ָקִריב,  ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ר  א ְוִיְתַהּדָ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנּשֵׂ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך. ְוִיׁשְ א ִיְתּבָ ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ
יָרָתא  ׁשִ ְרָכָתא  ּבִ ל  ּכָ ִמן  א  ְלֵעּלָ ]ָאֵמן[  הּוא.  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ּדְ ֵמּה  ׁשְ ל  ְוִיְתַהּלָ ה  ְוִיְתַעּלֶ

ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[  ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ּדַ ּבְ ׁשְ ּתֻ

יָזָבא  ָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוׁשֵ ים ְוׂשָ א, ַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ׁשְ ְיֵהא 
ָלה. ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו  ָרה ְוֵריַוח ְוַהּצָ ה ּוְסִליָחה ְוַכּפָ ּוְרפּוָאה ּוְגֻאּלָ
לֹום  ה ׁשָ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[ )האומרים קדיש פוסעים שלוש פסיעות לאחור( עֹוׂשֶ ִיׂשְ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעּמֹו  ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  לֹום  ׁשָ ה  ַיֲעׂשֶ ַרֲחָמיו  ּבְ הּוא  ִבְמרֹוָמיו, 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן.[ 

ֹבַרְך:  ה ַהְמּ ְרכּו ֶאת ְיהָוֹ האומרים קדיש בערבית – אומרים: ָבּ

ֹבַרְך ְלעֹוָלם ָוֵעד:  ה ַהְמּ רּוְך ְיהָוֹ והקהל עונים: ָבּ

ית,  ֵראִשׁ ה ְליֹוֵצר ְבּ ֻדָלּ ל, ָלֵתת ְגּ ַח ַלֲאדֹון ַהֹכּ ֵבּ ְלַשׁ ָעֵלינּו 
חֹות  ְפּ ִמְשׁ ָמנּו ְכּ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ְולֹא ָשׂ נּו ְכּ א ָעָשׂ לֹּ ֶשׁ
ָכל ֲהמֹוָנם,  ֶהם, ְולֹא גֹוָרֵלנּו ְכּ ם ֶחְלֵקנּו ָכּ א ָשׂ לֹּ ָהֲאָדָמה. ֶשׁ
לֹא  ֵאל  ֶאל  ִלים  ְלּ ּוִמְתַפּ ָוִריק,  ְלֶהֶבל  ֲחִוים  ַתּ ִמְשׁ ֵהם  ֶשׁ
ָלִכים  ַהְמּ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ִלְפֵני  ֲחִוים  ַתּ ִמְשׁ ַוֲאַנְחנּו  יַע.  יֹוִשׁ
ב  ַמִים ְויֵֹסד ָאֶרץ, ּומֹוַשׁ הּוא נֹוֶטה ָשׁ רּוְך הּוא, ֶשׁ דֹוׁש ָבּ ַהָקּ
ָגְבֵהי ְמרֹוִמים. הּוא  ִכיַנת ֻעּזֹו ְבּ ַעל, ּוְשׁ ַמִים ִמַמּ ָשּׁ ְיָקרֹו ַבּ
תּוב  ָכּ נּו ְוֶאֶפס זּוָלתֹו. ַכּ ֱאלֵֹהינּו ְוֵאין עֹוד ַאֵחר, ֱאֶמת ַמְלֵכּ
הּוא  ְיֹהָוה  י  ִכּ ְלָבֶבָך  ֶאל  ֹבָת  ַוֲהֵשׁ ַהּיֹום  ְוָיַדְעָתּ  ּתֹוָרה:  ַבּ
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ַחת ֵאין עֹוד:  ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָתּ ַמִים ִמַמּ ָשּׁ ָהֱאלִֹהים ַבּ

ְך,  ֻעָזּ ִתְפֶאֶרת  ְבּ ְמֵהָרה  ִלְראֹות  ֱאלֵֹהינּו,  ְיֹהָוה  ְך  ָלּ ה  ְנַקֶוּ ן  ֵכּ ַעל 
ן  ְלַתֵקּ ֵרתּון,  ִיָכּ רֹות  ָכּ ְוָהֱאִליִלים  ָהָאֶרץ,  ִמן  ּלּוִלים  ִגּ ְלַהֲעִביר 
ל  ֶמָך, ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך ָכּ ר ִיְקְראּו ִבְשׁ ֵני ָבָשׂ י, ְוָכל ְבּ ַדּ ַמְלכּות ַשׁ עֹוָלם ְבּ
ֶרְך,  ֶבּ ל  ָכּ ְכַרע  ִתּ ְלָך  י  ִכּ ֵתֵבל,  ֵבי  יֹוְשׁ ל  ָכּ ְוֵיְדעּו  ירּו  ַיִכּ ָאֶרץ.  ֵעי  ִרְשׁ
ְמָך  לּו, ְוִלְכבֹוד ִשׁ ְוִיֹפּ ל ָלׁשֹון. ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ִיְכְרעּו  ַבע ָכּ ָשּׁ ִתּ
ְמֵהָרה  ֲעֵליֶהם  ְוִתְמלְֹך  ַמְלכּוֶתָך,  עֹל  ֶאת  ם  ֻכָלּ לּו  ִויַקְבּ נּו,  ִיֵתּ ְיָקר 
ָכבֹוד.  ְבּ ְמלְֹך  ִתּ ַעד  ּוְלעֹוְלֵמי  ִהיא,  ָך  ְלּ ֶשׁ ְלכּות  ַהַמּ י  ִכּ ָוֶעד.  ְלעֹוָלם 
תֹוָרָתְך: ְיֹהָוה ִיְמלְֹך ְלעָֹלם ָוֶעד: ְוֶנֱאַמר: ְוָהָיה ְיֹהָוה ְלֶמֶלְך  תּוב ְבּ ָכּ ַכּ

מֹו ֶאָחד: ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיֹהָוה ֶאָחד ּוְשׁ ל ָהָאֶרץ ַבּ ַעל ָכּ

יטול מים אחרונים, וטוב שיאמר

נּו ֶסָלה: ָלַדַעת  ָניו ִאּתָ ּפָ נּו ִויָבְרֵכנּו ָיֵאר  ְיָחּנֵ יר: ֱאלִֹהים  ְנִגיֹנת ִמְזמֹור ׁשִ ּבִ ח  ַלְמַנּצֵ
ם:  ּלָ ים ּכֻ ים ֱאלִֹהים יֹודּוָך ַעּמִ ָכל ּגֹוִים ְיׁשּוָעֶתָך: יֹודּוָך ַעּמִ ָך ּבְ ְרּכֶ ָאֶרץ ּדַ ּבָ
יֹודּוָך  ֶסָלה:  ְנֵחם  ּתַ ָאֶרץ  ּבָ ים  ּוְלֻאּמִ ִמיׁשֹור  ים  ַעּמִ ּפֹט  ִתׁשְ י  ּכִ ים  ְלֻאּמִ נּו  ִויַרּנְ ְמחּו  ִיׂשְ
ם: ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה ְיָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהינּו: ְיָבְרֵכנּו  ּלָ ים ּכֻ ים ֱאלִֹהים יֹודּוָך ַעּמִ ַעּמִ

ל ַאְפֵסי ָאֶרץ:  ֱאלִֹהים ְוִייְראּו אֹתֹו ּכָ

ָמע ֶאת ָהֱאלִֹהים  ָבר ַהּכֹל ִנׁשְ ִפי: סֹוף ּדָ תֹו ּבְ ִהּלָ ִמיד ּתְ ָכל ֵעת ּתָ ֶאת ְיֹהָוה ּבְ ֲאָבְרָכה 
ל  י ִויָבֵרְך ּכָ ר ּפִ ת ְיֹהָוה ְיַדּבֵ ִהּלַ ל ָהָאָדם: ּתְ י ֶזה ּכָ ֹמר ּכִ ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ׁשְ
ר ֵאַלי  ה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה: ַוְיַדּבֵ ם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיה ֵמַעּתָ ר ׁשֵ ׂשָ ּבָ

ר ִלְפֵני ְיֹהָוה:  ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ ֶזה ַהּשׁ

אם המסובים שלושה או יותר חייבים לזמן 

א יׁשָ ָאה ַקּדִ א ִעּלָ ויאמר המזמן: ַהב ָלן ְוִנְבִריְך ְלַמְלּכָ

ַמִים והמסובים עונים: ׁשָ

א ּוִבְרׁשּוְתֶכם ְנָבֵרְך )בעשרה ויותר:  יׁשָ ָאה ַקּדִ א ִעּלָ ְרׁשּות ַמְלּכָ ואומר המזמן: ּבִ

ּלֹו:  ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ אלהינו( ׁשֶ

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו:  ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך )בעשרה ויותר: אלהינו( ׁשֶ והמסובים עונים: ּבָ

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו:  ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ והמסובים עונים: ּבָ

ן אֹוָתנּו  ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ַהּזָ ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ֵריַוח  ּבְ ֶחֶסד  ּבְ ֵחן  ּבְ טּובֹו,  ּבְ ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ְוֶאת 
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ר. ּכִ ׂשָ ים, ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ ּוְבַרֲחִמים ַרּבִ
ִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו, ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון  דֹול, ּתָ ּוְבטּובֹו ַהּגָ
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ְלָחנֹו  י הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל, ְוׁשֻ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכִ ּתָ
ָרא  ר ּבָ ִרּיֹוָתיו ֲאׁשֶ ָערּוְך ַלּכֹל, ְוִהְתִקין ִמְחָיה ּוָמזֹון ְלָכל ּבְ
יַע  ּבִ ָאמּור. ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך. ּוַמׂשְ ְבַרֲחָמיו ּוְברֹוב ֲחָסָדיו, ּכָ

ן ֶאת ַהּכֹל:  ה ְיֹהָוה ַהּזָ רּוְך ַאּתָ ְלָכל ַחי ָרצֹון: ּבָ
ִרית  ִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה ּוְרָחָבה, ּבְ ְלָך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו, ַעל ׁשֶ נֹוֶדה 
ית ֲעָבִדים.  הֹוֵצאָתנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ּוְפִדיָתנּו ִמּבֵ ים ּוָמזֹון. ַעל ׁשֶ ְותֹוָרה, ַחּיִ
נּו.  הֹוַדְעּתָ י ְרצֹוָנְך ׁשֶ נּו. ְוַעל ֻחּקֵ ְדּתָ ּמַ ּלִ ֵרנּו. ְוַעל ּתֹוָרְתָך ׁשֶ ְבׂשָ ָחַתְמּתָ ּבִ ִריְתָך ׁשֶ ְוַעל ּבְ

ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו:  ַאּתָ ים ּוָמזֹון ׁשֶ ְוַעל ַחּיִ

ָאמּור  ָמְך ּכָ ַהּכֹל ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים ֶאת ׁשְ ַעל 
ַהּטֹוָבה  ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאלֶֹהיָך  ְיֹהָוה  ֶאת  ּוֵבַרְכּתָ  ָבְעּתָ  ְוׂשָ ְוָאַכְלּתָ 

זֹון:  ה ְיֹהָוה ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ רּוְך ַאּתָ ר ָנַתן ָלְך: ּבָ ֲאׁשֶ

ַלִים ִעיָרְך.  ְך. ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמָ ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ְוַעל ִיׂשְ ַרֵחם 
ְוַעל  ְמעֹוָנְך.  ְוַעל  ֵהיָכָלְך.  ְוַעל  בֹוָדְך  ּכְ ן  ּכַ ִמׁשְ ִצּיֹון  ַהר  ְוַעל 
ְמָך ָעָליו. ָאִבינּו ְרֵענּו  ְקָרא ׁשִ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ דֹול ְוַהּקָ ִית ַהּגָ ִביָרְך. ְוַעל ַהּבַ ּדְ
ל ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא  ֵלנּו. ַהְרִויֵחנּו ַהְרַוח ָלנּו ְמֵהָרה ִמּכָ ְלּכְ ְרְנֵסנּו ּכַ זּוֵננּו. ּפַ
ִליֵדי  ְולֹא  ָוָדם.  ר  ׂשָ ּבָ נֹות  ַמּתְ ִליֵדי  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ְצִריֵכנּו  ּתַ ַאל 
ְיִהי  תּוָחה.  ְוַהּפְ יָרה  ָהֲעׁשִ ְוָהְרָחָבה.  ֵלָאה  ַהּמְ ְלָיְדָך  א  ֶאּלָ ַהְלָוָאָתם. 
ית  א. ּוַמְלכּות ּבֵ ֵלם ְלעֹוָלם ַהּבָ ה. ְולֹא ִנּכָ עֹוָלם ַהּזֶ ּלֹא ֵנבֹוׁש ּבָ ָרצֹון ׁשֶ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו:  ה ִלְמקֹוָמּה ּבִ ֲחִזיֶרּנָ יָחְך ּתַ ִוד ְמׁשִ ּדָ

בשבת מוסיפים: 

י  ה ּכִ דֹוׁש ַהּזֶ דֹול ְוַהּקָ ת ַהּגָ ּבָ ַ ִביִעי. ַהּשׁ ְ ִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהּשׁ ְוַהֲחִליֵצנּו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ּבְ ְרֵצה 
י ְרצֹוָנְך. ְוַאל  ִמְצַות ֻחּקֵ ג ּבֹו ּכְ ּבֹות ּבֹו ְוָננּוַח ּבֹו ְוִנְתַעּנֵ ָפֶניָך. ִנׁשְ דֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ִמּלְ יֹום ּגָ

ָחמֹות  ַעל ַהּנֶ ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ּכִ ֶנָחַמת ִצּיֹון ּבִ יֹום ְמנּוָחֵתנּו. ְוַהְרֵאנּו ּבְ ִהי ָצָרה ְוָיגֹון ּבְ ּתְ

ְזָנֵחנּו  ֵחנּו ָלֶנַצח ְוַאל ּתִ ּכָ ׁשְ ַכְחנּו. ַאל ּתִ דֹוׁש לֹא ׁשָ דֹול ְוַהּקָ יְתָך ַהּגָ ן ּבֵ ִתינּו ָחְרּבַ ָאַכְלנּו ְוׁשָ ַוֲהַגם ׁשֶ

ה:  דֹול ְוָקדֹוׁש ָאּתָ י ֵאל ֶמֶלְך ּגָ ָלַעד ּכִ

בראש חודש מוסיפים:

ֵכר, ִזְכרֹוֵננּו ְוִזְכרֹון  ְוִיָזּ ֵקד  ַמע ִיָפּ יַע ֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה, ִיָשּׁ ַיִגּ ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיֹבא,  ֱאלֵֹהינּו 
ית  ֵבּ ָך  ַעְמּ ל  ָכּ ְוִזְכרֹון  ְך,  ַעְבָדּ ִוד  ָדּ ן  ֶבּ יַח  ָמִשׁ ְוִזְכרֹון  ִעיָרְך,  ַלִים  ְירּוָשׁ ִזְכרֹון  ֲאבֹוֵתינּו, 

יֹום: רֹאׁש חֶֹדׁש  לֹום ְבּ ים טֹוִבים ּוְלָשׁ ָרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵלָטה, ְלטֹוָבה, ְלֵחן, ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחִיּ ִיְשׂ

יֵענּו  ְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוִשׁ יֵענּו. ָזְכֵרנּו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפּ ַהֶזּה, ְלַרֵחם ּבֹו ָעֵלינּו ּוְלהֹוִשׁ

ֵאֶליָך  י  ִכּ יֵענּו  ְוהֹוִשׁ ָעֵלינּו,  ְוַרֵחם  ַוֲחֹמל  נּו,  ְוָחֵנּ חּוס  ְוַרֲחִמים.  ְיׁשּוָעה  ְדַבר  ִבּ טֹוִבים,  ים  ְלַחִיּ בֹו 

ה.  י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתּ ֵעיֵנינּו, ִכּ

ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ְבָיֵמינּו:  ְמֵהָרה  ּבִ ִעיָרְך  ַלִים  ְירּוׁשָ ְוִתְבֶנה 
ָלִים )ואומר בלחש( ָאֵמן:  ְיֹהָוה ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ

אם בשבת שכח לומר "רצה והחליצנו" ונזכר לפני שהתחיל ברכת "הטוב והמטיב" יאמר:

ַאֲהָבה, ְלאֹות  ָרֵאל ּבְ תֹות ִלְמנּוָחה ְלַעּמֹו ִיׂשְ ּבָ ַתן ׁשַ ּנָ ה ְיֹהָוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ת:  ּבָ ַ ׁש ַהּשׁ ה ְיֹהָוה, ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ ְוִלְבִרית. ּבָ

אם שכח לומר "יעלה ויבוא" בראש חודש ונזכר לפני שהתחיל ברכת "הטוב והמטיב" יאמר:

רֹון  ּכָ ָרֵאל ְלּזִ ים ְלַעּמֹו ִיׂשְ י ֳחָדׁשִ ַתן ָראׁשֵ ּנָ רּוְך ׁשֶ ּבָ

אם שכח לומר "רצה והחליצנו" וגם "יעלה ויבוא" בר"ח ושבת, ונזכר לאחר שחתם "בונה ירושלים", יאמר:

ַאֲהָבה, ְלאֹות  ָרֵאל ּבְ תֹות ִלְמנּוָחה ְלַעּמֹו ִיׂשְ ּבָ ַתן ׁשַ ּנָ ה ְיֹהָוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ָרֵאל  ת ְוִיׂשְ ּבָ ַ ׁש ַהּשׁ ה ְיֹהָוה, ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ רֹון. ּבָ ּכָ ָרֵאל ְלּזִ ים ְלַעּמֹו ִיׂשְ י ֳחָדׁשִ ְוִלְבִרית, ְוָראׁשֵ

ים:  י ֳחָדׁשִ ְוָראׁשֵ

ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ָלַעד, ָהֵאל ָאִבינּו  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
נּו. ְקדֹוׁש  יֵרנּו. ּבֹוְרֵאנּו. ּגֹוֲאֵלנּו. ְקדֹוׁשֵ נּו ַאּדִ ַמְלּכֵ
ִטיב ַלּכֹל.  ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ָרֵאל. ַהּמֶ ַיֲעקֹב. רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיׂשְ
הּוא  ָלנּו.  ֵמִטיב  הּוא  ָלנּו.  ֵהִטיב  הּוא  ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ
ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ְגָמָלנּו. הּוא גֹוְמֵלנּו. הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ֵחן 

ָלה ְוָכל טֹוב:  ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְוֵריַוח ְוַהּצָ
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ברכת מעין שלש ברכת המזון

ַמִים ּוָבָאֶרץ ָהַרֲחָמן  ָ ּשׁ ח ּבַ ּבַ ּתַ א ְכבֹודֹו ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ ּסֵ ח ַעל ּכִ ּבַ ּתַ הּוא ִיׁשְ ָהַרֲחָמן 
נּו ְלדֹור ּדֹוִרים ָהַרֲחָמן הּוא ֶקֶרן ְלַעּמֹו ָיִרים ָהַרֲחָמן הּוא  ּבָ ח  ּבַ ּתַ ִיׁשְ הּוא 
ר ְולֹא ְבִאּסּור,  ֶהּתֵ ָכבֹוד ְולֹא ְבִבּזּוי, ּבְ נּו ָלֶנַצח ְנָצִחים ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ּבְ ַאר ּבָ ִיְתּפָ
ְרָוָחה  ָרָכה  ּבְ ַלח  ִיׁשְ הּוא  ָהַרֲחָמן  יֵנינּו  ּבֵ לֹום  ׁשָ ן  ִיּתֵ הּוא  ָהַרֲחָמן  ְבָצַער  ְולֹא  ַנַחת  ּבְ
ּבֹור עֹל  ָרֵכינּו ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ ה ָיֵדינּו ָהַרֲחָמן הּוא ַיְצִליַח ֶאת ּדְ ָכל ַמֲעׂשֵ ְוַהְצָלָחה ּבְ
ַאְרֵצנּו ָהַרֲחָמן הּוא  אֵרנּו ָהַרֲחָמן הּוא יֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ּבְ לּות ְמֵהָרה ֵמַעל ַצּוָ ּגָ
ח ָלנּו ֶאת ָידֹו  ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפּתַ ֵלָמה ְרפּוַאת ַהּנֶ ֵאנּו ְרפּוָאה ׁשְ ִיְרּפָ
ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ דֹול ּכְ מֹו ַהּגָ ׁשְ ּנּו ּבִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּמֶ ָהְרָחָבה ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ּכָ
ֵלָמה. ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון  ָרָכה ׁשְ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ַיַחד ּבְ ּכֹל ִמּכֹל ּכֹל. ּכֵ ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ּבַ

לֹומֹו:  ת ׁשְ ְוֹנאַמר ָאֵמן ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפרֹוׂש ָעֵלינּו ֻסּכַ

י ָהעֹוָלִמים.  ת ּוְמנּוָחה ְלַחּיֵ ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ בשבת: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו עֹוָלם ׁשֶ

ה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה.  ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ בר''ח: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחּדֵ

ֶנֱחָטא.  י  ְלִבְלּתִ ֵנינּו  ּפָ ַעל  ִיְרָאתֹו  ְוִתְהֶיה  נּו  ִלּבֵ ּבְ ְוַאֲהָבתֹו  ּתֹוָרתֹו  ע  ִיּטַ ָהַרֲחָמן הּוא 
ָמִים:  ם ׁשָ ינּו ְלׁשֵ ְוִיְהיּו ָכל ַמֲעׂשֵ

יַח ּוְלִבְנַין  ׁשִ נּו ִויָקְרֵבנּו ִלימֹות ַהּמָ ינּו ִויַזּכֵ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחּיֵ
א.  י ָהעֹוָלם ַהּבָ ׁש ּוְלַחּיֵ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ

ה  ְועֹׂשֶ ַמְלּכֹו.  ְיׁשּועֹות  ִמְגּדֹול(  יאמר:  מוסף  שמתפללים  וביום  )בשבת  יל  ַמְגִדּ
ָרׁשּו  ִפיִרים  ּכְ עֹוָלם:  ַעד  ּוְלַזְרעֹו  ְלָדִוד  יחֹו  ִלְמׁשִ ֶחֶסד 
י ְולֹא  ם ָזַקְנּתִ י ְיֹהָוה לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: ַנַער ָהִייִתי ּגַ ְוָרֵעבּו. ְודֹוְרׁשֵ
ל ַהּיֹום חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ְוַזְרעֹו  ׁש ָלֶחם: ּכָ יק ֶנֱעָזב. ְוַזְרעֹו ְמַבּקֵ ָרִאיִתי ַצּדִ
ִתינּו ִיְהֶיה ִלְרפּוָאה.  ָ ּשׁ ֶ ְבָעה. ּוַמה ּשׁ ָאַכְלנּו ִיְהֶיה ְלׂשָ ֶ ִלְבָרָכה: ַמה ּשׁ
ן ִלְפֵניֶהם ַוּיֹאְכלּו ַוּיֹוִתרּו  ּתֵ ַוּיִ ִדְכִתיב  הֹוַתְרנּו ִיְהֶיה ִלְבָרָכה ּכְ ֶ ּוַמה ּשׁ
ֶבר  רּוְך ַהּגֶ ַמִים ָוָאֶרץ: ּבָ ה ׁשָ ם ַליֹהָוה. עֹוׂשֵ רּוִכים ַאּתֶ ְדַבר ְיֹהָוה: ּבְ ּכִ
ְיֹהָוה  ן.  ִיּתֵ ְלַעּמֹו  ְיֹהָוה עֹז  ְיֹהָוה ִמְבָטחֹו:  ְוָהָיה  יֹהָוה.  ּבַ ִיְבַטח  ר  ֲאׁשֶ
ה  ְמרֹוָמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ לֹום: עֹוׂשֶ ָ ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ל ַעּמֹו ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ׁשָ

ברכת מעין שלוש:

ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם רּוְך ַאּתָ ּבָ

ָרִציָת ְוִהְנַחְלּתָ  ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ׁשֶ ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמּדָ נּוַבת ַהּשָׂ ּתְ ְוַעל 
ּבֹוַע ִמּטּוָבּה. ַרֵחם ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו  ְרָיּה ְוִלׂשְ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאֹכל ִמּפִ
ן  ּכַ ַלִים ִעיָרְך, ְוַעל ַהר ִצּיֹון ִמׁשְ ְך, ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמָ ָעֵלינּו, ְוַעל ִיׂשְ
ְמֵהָרה  ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ָחְך, ְוַעל ֵהיָכָלְך, ּוְבֵנה ְירּוׁשָ בֹוָדְך, ְוַעל ִמְזּבָ ּכְ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָעֶליָה  ּוְנָבֶרְכָך  ִבְנָיָנּה  ּבְ ֵחנּו  ּמְ ְוׂשַ ְלתֹוָכּה  ְוַהֲעֵלנּו  ָיֵמינּו  ּבְ

ּוְבָטֳהָרה:

ה טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ י ַאּתָ ּכִ

על היין

ֶפן ַעל ַהּגֶ

ֶפן ִרי ַהּגֶ ְוַעל ּפְ

על היין

ֶפן: ִרי ַהּגָ  ְוַעל ּפְ
ה ְיֹהָוה רּוְך ַאּתָ  ּבָ

 ַעל ָהָאֶרץ
ֶפן***: ִרי ַהּגָ ְוַעל ּפְ

על פירות מז' מינים

ַעל ָהֵעץ

ִרי ָהֵעץ ְוַעל ּפְ

על הפירות

רֹות:  ְוַעל ַהּפֵ
ה ְיֹהָוה רּוְך ַאּתָ  ּבָ

 ַעל ָהָאֶרץ
רֹות**: ְוַעל ַהּפֵ

על מזונות

ְחָיה ַעל ַהּמִ

ָלה ְלּכָ ְוַעל ַהּכַ

על מזונות

ְחָיה  ְוַעל ַהּמִ
ָלה ְלּכָ  ְוַעל ַהּכַ

ה ְיֹהָוה רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהִמְחָיה:*

ה: יֹום רֹאׁש ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ ה:                     בר"ח: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ּבְ ת ַהּזֶ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ בשבת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ּבְ

*)בא"י ְוַעל ִמְחָיָתּה(: 

רֹוֶתיָה(: **)בא"י ְוַעל ּפֵ

ִרי ַגְפָנּה(: ***)בא"י ְוַעל ּפְ

145 144



בורא נפשות

)לאחר האכילה - על ֵּפרֹות האילן )חוץ מז' מינים(, על ֵּפרֹות האדמה, ועל דבר שאין גידולו מן הארץ )חוץ מן 

היין(, אם אכל כזית בכדי אכילת פרס )4 דקות, וי"א 8 דקות(, או שתה רביעית בבת אחת, מברך( 

ְנָפׁשֹות  ּבֹוֵרא  ְיֹהָוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ְלַהֲחיֹות  ָראָת,  ּבָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ַעל  ְוֶחְסרֹוָנן  ַרּבֹות, 

רּוְך ַחי ָהעֹוָלִמים. ל ָחי, ּבָ ֶהם ֶנֶפׁש ּכָ ּבָ
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| נייד: 052-7167812  טל’: 077-9230219  לפרטים והצטרפות - “ארחות יושר” 

"ארחות המוסר"

הינו מכון, אשר הוקם ע"י ארגון 
 "ארחות יושר" ובו עמלים
 תלמידי חכמים מופלגים,
על חלוקת ספרי המוסר 

לשיעורים יומיים, כשתוספת 
ביאורים ועיונים הנכתבים על ידם 

 מבארים ומניחים את הדברים
על לב הלומדים.

ספרי מוסר אלו, אשר נתבארו 
 וחולקו ע"י חברי המכון,
 מודפסים ומופצים ע"ג

עשרות אלפי חוברות חודשיות 
אשר עושות דרכן אל הלומדים 

הרבים הקובעים בהן את לימודם 
 מידי יום. וכך הופך לימוד המוסר

להיות חלק מסדר יומם של רבים.

עד כה הצטרפו למעגל הלומדים 
 113 כוללים, 138 ישיבות,

 103 תתי"ם, 230 שיעורי תורה,
 18 מדרשיות וסמינרים –

25,000 לומדים ברחבי הארץ 
 והעולם שותפים למהפכת

לימוד המוסר היומי!

 הצטרף אף אתה
 למהפכת המוסר,

בלימוד יומי של כ – 10 דקות!

| פקס: 077-4230219 | ת.ד. 596 סניף רבי עקיבא בני-ברק



עד עתה , בוארו וחולקו 
 הספרים:

"ארחות יושר" למרן 
 הגר"ח קניבסקי שליט"א
 "ארחות צדיקים",
 "מסילת ישרים" לרמח"ל.
 ו"שערי תשובה"

כשהם מודפסים 
 ומחולקים באמצעות
החוברות החודשיות.

עם תום תקופת הלימוד 
של כל ספר מן הספרים 
 נאגד תוכן החוברות

 ויצא  לאור 
בספר מהודר.

"ארחות יושר"

 הארגון אשר חרט על דגלו
 את ענין הפצת המוסר

 אינו פוסח על אף הזדמנות
 הנקרית לפתחו.

 כך מעת לעת,
יוצאים לאור תכנים 

מוסריים, באופנים שונים.

 עלוני המועדים,
מופצים לרגל מועדי השנה 

ומחולקים בעשרות אלפי 
עותקים.

קונטרסים בנושאים שונים, 
 מודפסים ומחולקים

 לבנות הסמינרים.
ולקהלים נוספים 

בהזדמנויות שונות 
ומגוונות.

 קובץ "ארחות ישרים"
המתקבל בהערצה מידי 

שנה בתקופת בין הזמנים 
של חודש אב, מכיל בתוכו 
מדורי מוסר, הלכה וחידוד 

 ועיון - מדור נושא פרסים.
ובכך מהווה חומר עיוני 

ומוסרי לבחורי הישיבות 
ואברכי הכוללים בכל 
מקום בו הם נמצאים. 
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