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נבואה שעריך
ברוך הוא אלקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם
נטע בתוכנו.
בתקופות האחרונות אנו חווים תהפוכות מטרידות ומלחיצות ,ואין לנו להשען
אלא על אבינו שבשמים ,ועלינו רק להרבות בתורה ותפילה ביתר שאת ויתר עוז,
עד שירחמו עלינו מן השמים ,ואנו מייחלים ומבקשים ,השיבנו אבינו לתורתך וקרבנו
מלכנו לעבודתך והחזירנו בתשובה שלמה לפניך ,כי קל מלך רחום וחנון אתה.
איתא במסכת שבת (קי"ט ב') אמר רב המנונא לא חרבה ירושלים אלא בשביל
שביטלו בה תינוקות של בית רבן שנאמר שפוך על עולל בחוץ וגו' ,מה טעם שפוך
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
וחידודי התורה המתוקה ,נזכה לגאולה השלמה בביאת גוא"צ ובבנין בית המקדש
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.
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את הקובץ חילקנו לפי ימי בין הזמנים מי"א באב ועד א' אלול הבעל"ט ,דבר יום
ביומו ,לכל יום שלשה מדורים ,במדור ההלכה ליקטנו בקצרה נושאים הלכתיים
בהלכות שביעית לקראת השנה השביעית הממשמשת ובאה ,בכל יום פרט אחר,
טעימה קטנה מים ההלכה ,והחפץ להרחיב ידיעותיו יעיין בספרי ההלכה.
במדור המוסר הבאנו מחוברות "ארחות המוסר" שיצא לאור על ידינו בס"ד ,ומאחר
ובימי בין הזמנים הישיבות ותלמידיהם נמצאים בפגרא ,וסדרי הלימוד באופן טבעי
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 רב ודיבוק חברים כדי ליישבם ,השתדלנו לבחור קושיות שאינם מצריכות עיון
בספרים ,רק התעמקות במחשבה וצלילות דעת .כמובן שאיננו מתיימרים ליישב
את קושיות האחרונים בלא עיון הראוי בסוגיות ,אך מטרתינו היא להביא לריתחא
דאורייתא ,בשבת אחים יחד במקומות נופשם ,ובטיולם בחיק הטבע ,וכמאמר חז"ל
בירושלמי ברכות ,כל פטפוטיא בישין ,ופטפוטיא דאורייתא טבין ,למען יוכלו לקיים
בהידור את מצוות ובלכתך בדרך.
כדי להשלים את הקובץ ,ציינו בכל יום את זמני היום האקטואליים ,שיהיה נגיש ומצוי
תחת ידינו ,כמו"כ הדפסנו תפילות מנחה ומעריב ,וברכת המזון ,למען יוכלו יראי ה'
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.
כאן המקום להודות לאברך יקר מופלג בתורה הרה"ג ר' מנחם ישראלי שליט"א,
שאסף וליקט בתבונה את הקושיות שהבאנו כאן אף הוסיף נופך משלו להשלים
המלאכה ,יתברך ממקור הברכות להצלחה ברוחניות ובגשמיות.
בברכת וקווי ה' יחליפו כח ,והצלחה בכל אשר תפנו ,לטובה וברכה
"ארחות יושר"

13

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.

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:
1.יש לענות (לפחות) על 10קושיות,
2.את התשובות יש לשלוח לא יאוחר מיום ד' י' אלול תשפ"א,
3.יש לציין בכתב ברור ,שם השולח ,כתובת ,ומס' טלפון,
4.יש לציין בתחילת התשובה את מספר הקושיה עליה באה התשובה,
5.את התשובות יש לשלוח לפקס מס'  077-423-0219או לת"ד מס' 596

סניף רבי עקיבא בני ברק ,או לכתובת אימיילoy072020@gmail.com -

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

הפרסים שיחולקו בין הזוכים בהגרלה
פרס
ראשון

1000

פרס שני
( 5זוכים)

₪

500

הודעה תשלח לזוכים

₪

פרס שלישי
( 10זוכים)
₪ 250

הבאנו בכל יום קטע
לימוד מוסר בעניני
לימוד התורה ,מתוך
חוברות ארחות המוסר
שיצאו לאור על ידינו,
ע"פ הספר "ארחות
צדיקים".

בחרנו השנה להקיף
בקצרה  -כמה שניתן
 נושאים הקשוריםלהלכות 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.

קיבצנו בכל יום כמה
קושיות עצומות
ומאתגרות מגדולי
האחרונים ,במגוון רחב
של נושאים ,מכל חלקי
התורה ,בכדי להעשיר
את הידע ,ולחדד את
המח התורני.

בהצלחה

פרס רביעי
( 10זוכים)
₪ 100

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

מוסר
ארחות

שער התורה

מוסר
צדיקים

ׁ ַש ַער ַה ּתוֹ ָרה
ַה ּתוֹ ָרהִּ 1 .ב ׁ ְשל ֹ ָשׁה ְּכ ָת ִרים נִ ְכ ְּתר ּו ִישְׂ ָר ֵאלֶּ 2 :כ ֶתר ּתוֹ ָרה,
ֶּ 3כ ֶתר ְּכ ֻה ָּנה ְ 4ו ֶּכ ֶתר ַמ ְלכ ּות (אבות פ”ד מי”ג)ֶּ .כ ֶתר ְּכ ֻה ָּנה זָ ָכה ּבוֹ
ַא ֲהרֹןֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר“ְ :ו ָה ְי ָתה לוֹ ּו ְלזַ ְרעוֹ ַא ֲח ָריו ְּ 5ב ִרית ְּכ ֻה ַּנת עוֹ ָלם”
(במדבר כה ,יג)ֶּ ,כ ֶתר ַמ ְלכ ּות זָ ָכה ּבוֹ ָּ 6ד ִוד ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר:
“זַ ְרעוֹ ְלעוֹ ָלם ִ 7י ְה ֶיהְ 8 ,ו ִכ ְּסאוֹ ַכ ּׁ ֶש ֶמ ׁש נֶ גְ ִּדי” (תהלים פט ,לז)ֶּ ,כ ֶתר
ביאורים
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ּתוֹ ָרה ֲה ֵרי ה ּוא ֻ 9מ ָּנח ְועוֹ ֵמד ּ 10ומ ּו ָכן ְל ָכל ִישְׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר:
מ ֶשׁה11 ,מוֹ ָר ׁ ָשה ְ 12ק ִה ַּלת ַי ֲעקֹב”
“תוֹ ָרה ִצ ָ ּוה ָלנ ּו ֹ
ּ
13
 ָּכל ִמי ׁ ֶש ִ ּי ְר ֶצהָ ,יבוֹ א ְו ִי ּטֹלֶ ׁ .ש ָּמא ּת ַֹאמרֶ ׁ ,שאוֹ ָתן ְּכ ָת ִרים
(דברים לג ,ד)

ְ ּגדוֹ ִלים ִמ ֶּכ ֶתר ּתוֹ ָרהֲ ,ה ֵרי ה ּוא אוֹ ֵמרִּ 14“ :בי ְ 15מ ָל ִכים ִי ְמל ֹכ ּו,
ְ 16ורֹזְ נִ ים ְיח ְֹקק ּו ֶצ ֶדקִּ 17 .בי שָׂ ִרים ָישׂ ֹר ּו” (משלי ח ,טו-טז); ָ 18הא
ָל ַמ ְד ָּתֶ ׁ ,ש ֶּכ ֶתר ּתוֹ ָרה ָ ּגדוֹ ל ִמ ֶּכ ֶתר ְּכ ֻה ָּנה ּו ִמ ֶּכ ֶתר ַמ ְלכ ּות

(יומא

יד-ח ָכם
עב ,ב)ְ .ו ָא ְמר ּו ֲח ָכ ֵמינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהַ :מ ְמזֵ ר ַּת ְל ִמ ָ
ם-ה ָא ֶרץֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמרְ 19“ :י ָק ָרה ִהיא ִמ ּ ְפנִ ינִ ים”
קוֹ ֵדם ְלכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ַע ָ

 .1בשלשה כתרים נכתרו ישראל .שלוש מעלות טובות ניתנו לעם ישראל
בתחילת נתינת התורה (רמב”ם ומגן אבות) .ומי שיש בו אחת ממעלות אלו
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
יט ):שתהא אימתו עליך .ובקידושין (לב ):למדו מפסוק זה שמלך שמחל על
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.
 .8וכסאו כשמש נגדי .ומלכותו  -כמו השמש שהוא קיים לעולם  -לפני תעמוד.

 .9מונח 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.
 .11מורשה .ירושה ונחלה עולמית היא לקהלת יעקב .12 .קהלת יעקב .לכל אלו
שנקהלים ונאספים אל בית יעקב ,והיינו לנו ולזרעינו ולכל גרי הצדק (רמב”ן).
 .13שאותן 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.
 .18הא למדת שכתר תורה גדול וכו’ .ובפרישה (יו”ד ,רמ”ו) כתב ,שאי אפשר
להיות מלך וכהן גדול כי אם כשיודעים דינים השייכים להם .19 .יקרה היא
מפנינים .חכמת התורה חשובה ומכובדת היא אפילו מ”פנינים” ,ויש לדרוש זאת:
מכהן גדול הנכנס לשמש לפני ולפנים.

יום ב' י' מנחם אב

יום ב' י' מנחם אב

(משלי ג ,טו)ִ ,מ ּכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ַה ִּנ ְכנָ ס ִל ְפנַ י ְו ִל ְפנִ ים (הוריות יג ,א).
ביאורים
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הלכה

חידוד ועיון

טעמי מצות שמיטת קרקעות

 .1לפני עור באינו מחויב בזה

כמה טעמים נאמרו למצות השמיטה:
.אבמסכת סנהדרין (לט ).אמרו“ :אמר הקדוש ברוך הוא לישראל‘ :זרעו
שש והשמיטו שבע ,כדי שתדעו שהארץ שלי היא’” .בורא העולם
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.
בשנה זו ,שבה אנו מתירים לזרים לאכול מפירותינו ,מתחזקת בנו
ההכרה כי העולם נברא על ידי בורא שממשיך להנהיג אותו .ברצונו
הוא מתיר לעבוד וברצונו הוא מחייב לשמוט את השדות .כך כותב
בעל ספר ‘החינוך’ (מצוה פ”ד) על מצות השמיטה“ :משורשי המצוה,
לקבוע בלבנו ולצייר ציור חזק במחשבתנו ענין חידוש העולם.
ולכן ציווה ברוך הוא להפקיר כל מה שתוציא הארץ בשנה זו ,מלבד
השביתה בה ,כדי שיזכור האדם כי הארץ שמוציאה אליו הפירות בכל
שנה ושנה ,לא בכוחה וסגולתה תוציא אותם ,כי יש אדון עליה ועל
אדוניה .וכשהוא חפץ הוא מצוה להפקירם”.
.בה’כלי יקר’ (ויקרא כ”ה) כותב“ :טעם מצות שמיטה היא להשריש את
ישראל במידת האמונה והבטחון בה’ .כי חשש הקב”ה פן בבואם
אל הארץ יתעסקו בעבודת האדמה על המנהג הטבעי ,וכאשר כביר
מצאה ידם ,ישכחו את ה’ ויסור ביטחונם ממנו ,ויחשבו כי כוחם
ועוצם ידם עשה להם את החיל הזה”...
.געוד כתב בספר ‘החינוך’ (מצוה פ”ד)“ :ועוד יש תועלת נמצא בדבר,
לקנות בזה מידת הוותרנות ,כי אין נדיב כנותן מבלי תקווה אל
הגמול”.
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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.
וצ"ע ,א .מדברי התוס' בב"מ (י ,ב) ,דכהן האומר לישראל קדש לי גרושה,
עובר הישראל המקדש משום לפני עור .אף שהישראל מותר לישא גרושה.
ב .ממה שכתבו תוס' בחגיגה (יג ,א ד"ה אין) ,שעובד כוכבים העוסק בתורה
חייב מיתה והמלמדו עובר א'לפני עור'.

 .2מקדש ישראל והזמנים
בתפילות ובקידוש המועדים בחתימות הברכה ,אומרים 'מקדש ישראל
והזמנים'.
וצ"ע ,מדוע אומרים בלשון שכולל את כל המועדים ואין אומרים 'מקדש
ישראל וחג פלוני' ,וכמו שביעלה ויבוא מזכירים כל חג בפני עצמו ,וכן
בראש השנה ויום הכפורים מזכירים בחתימה את שם היום.

 .3הבדלה 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.

5:47
8:22
9:16
9:50
10:25
7:49

5:48
8:23
9:17
9:51
10:27
7:46

5:46
8:21
9:15
9:49
10:26
7:47

5:43
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9:13
9:47
10:23
7:45

5:47
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9:16
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10:26
7:48
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שער התורה

ְל ָך ִמ ְצ ָוה ְּ 20ב ָכל ַה ִּמ ְצווֹ ת ׁ ֶש ִהיא ׁ ְשק ּו ָלה ְּכנֶ גֶ ד ַּ 21ת ְלמ ּוד

ּתוֹ ָרהַ ,רק ַּת ְלמ ּוד ּתוֹ ָרה ׁ ְשק ּו ָלה ְּכנֶ גֶ ד

22

ָּכל ַה ִּמ ְצווֹ ת,

23

ְל ִפי

“ת ְלמ ּוד
ׁ ֶש ַה ַּת ְלמ ּוד ֵמ ִביא ִל ֵידי ַמ ֲעשֶׂ ה (ב”ק יז ,א)ּ .ו ַמה ּׁ ֶש ָא ְמר ּו ַּ
25
ּתוֹ ָרה ְּ 24כנֶ גֶ ד ֻּכ ָּלם” (פאה פ”א מ”א) זֶ ה ַה ּלוֹ ֵמד ַע ְ
ל-מנָ ת ִל ְלמֹד
ּו ְל ַל ֵּמדִ 26 ,ל ׁ ְשמֹר ְ 27ו ַל ֲעשׂ וֹ ת ּ 28ו ְל ַק ֵ ּיםּ ,ו ִמ ּ ְפנֵ י ְ 29ק ִביעוּתוֹ
ַּב ּתוֹ ָרה ֵ 30אינוֹ ָיכוֹ ל ְל ַק ֵ ּים ָּכל ַה ִּמ ְצווֹ תּ ,ו ְב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ֵאינוֹ לוֹ ֵמד
ביאורים
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עוֹ שֶׂ ה ָּ 31כל ַמה ּׁ ֶשיּ ּו ַכל ַל ֲעשׂ וֹ תּ ,ו ָבזֶ ה ַמ ְר ֶאה ַּד ְע ּתוֹ ׁ ֶש ָח ֵפץ
ַּב ֲעשִׂ ַ ּית ַה ִּמ ְצ ָוהְ ,ו ָאז ַּת ְלמ ּוד ּתוֹ ָרה ְּכנֶ גֶ ד ֻּכ ָּלםִּ ,כי ְּכ ׁ ֶשה ּוא
לוֹ ֵמד ַה ִּמ ְצ ָוה ְו ָח ֵפץ ְל ַק ְ ּי ָמ ּה ָאז ֵ 32י ׁש לוֹ שָׂ ָכר ְּכ ִא ּל ּו ִק ְ ּי ָמ ּה,
33

35

34

יעתוֹ ְ ,ונִ ְמ ָצא ׁ ֶש ּ ְׂש ַכר
ֵּכ ָיון ׁ ֶש ִּנ ְת ַע ֵּכב ֵמ ֲח ַמת ְק ִב ָ
ְ 36
ְו ִל ּמ ּוד ְּב ָידוֹ ; ֲא ָבל ִמי ׁ ֶשהוֹ ֵלך ָּב ֵטל ּ ְפ ָע ִמים ַר ּבוֹ תְ ,ו ָה ָיה
ָיכוֹ ל ַל ֲעשׂ וֹ ת ִמ ְצ ָוה ְּב ֵעת ַה ִּב ּט ּול ְ 37ו ֵאינוֹ חוֹ ׁ ֵש ׁש ַל ֲעשׂ וֹ ָת ּה ,אוֹ

ֲעשִׂ ָ ּיה

ְּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶשעוֹ שֶׂ ה ׁש ּום ִמ ְצ ָוה ֵ 38אינוֹ ְמ ַד ְק ֵּדק ָּב ּה ָּכ ָרא ּויַ ,על זֶ ה
ל ֹא נֶ ֱא ַמר ַּת ְלמ ּוד ּתוֹ ָרה ְּכנֶ גֶ ד ֻּכ ָּלם.

 .20בכל המצוות .היינו שכל מצוה ומצוה בפני עצמה מכל תרי”ג מצוות אין
לך מצוה ששקולה כנגד תודה .21 .תלמוד תורה .ואפילו תיבה אחת של תורה.
 .22כל המצוות .כל תרי”ג מצוות יחד .23 .לפי שהתלמוד מביא לידי מעשה.
לפיכך התלמוד קודם למעשה (רמב”ם ,הל’ ת”ת פ”ג ג’) .דהיינו שאין דוחים
את התלמוד מפני מצוה שאפשר לעשותה ע”י אחרים (כמש”כ שם הרמב”ם
בהלכה ד’ עיי”ש בכס”מ ,וכ”כ הב”ח והפרישה יור”ד רמ”ו) .24 .כנגד כולם.
בירושלמי פאה (ז ):בארו כוונת המשנה (שם פ”א א) באומרה “ותלמוד תורה
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
עצמה היא מצוה גדולה והיא שקולה נגד כולם” .25 .ללמוד וללמד .ללמוד
בעצמו וללמד לאחרים .26 .לשמור .ממה שנצטוינו בלא תעשה .27 .ולעשות.
מה שנצטוינו במצות עשה .28 .ולקיים .את כל הדברים הנלמדים מהתורה.
 .29קביעותו 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

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’).
 .33כיון שנתעכב מחמת קביעתו .וז”ל ה”ראשית חכמה” (בהקדמת ספרו אות
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.
 .34קביעתו .שקובע עתים לתורה .35 .עשיה ולמוד .עשיית המצוות ולימוד
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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ביאורים
חסדים עם אחרים וכדומה .31 .כל מה .כל המצוות .32 .יש לו שכר כאילו קימה.
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שמיטת קרקעות נוהגת רק בארץ ישראל

 .4חמץ לפני הבדלה

כתב האברבנאל (ויקרא פרק כ”ה פסוק ד’) :ארץ ישראל יש לה סגולה נפלאה,
שההשגחה העליונה מתייחדת בה באופן נפלא ,מה שאין כן בשום ארץ
אחרת .ובכדי להורות על מעלת הארץ ,למדונו חז”ל שאדם הראשון
לא בראו השם יתברך אלא ממקום קדוש וטהור ,ממקום בית המקדש.
וכן כאשר בחר הקדוש ברוך הוא באברהם אבינו ,ציווהו ‘לך לך מארצך
וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך’ (בראשית יב ,א) ,לומר שכיון
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.
הואיל וארץ ישראל נבחרת ונחמדת לפני הקב”ה משאר הארצות כמו
שעם ישראל נבחר מכל שאר העמים ,רצה הקב”ה ,שכשם שעם ישראל
ַ
שובת ביום השביעי ומעיד בכך על חידוש העולם ,כך גם הארץ הנבחרת
תעיד על כך בשמיטה בשנת השביעית .והוא מה שאמרה התורה‘ :שבת
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 ֻחּקֹתי ואת משפטי תשמרו ועשיתם א ָֹתם וישבתם על הארץ
לבטח’.
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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.

 .5מחזי עליו כמשאוי
כתב הרשב"ם (פסחים ק"ב ,ב ד"ה רב) ,שבהבדלה ביום טוב שחל להיות אחר
השבת ,קודם מקדשים ואחר כך מבדילים ,מפני שאם יהפוך הסדר מחזי
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'.

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

5:48
8:23
9:16
9:50
10:26
7:48

5:49
8:24
9:17
9:51
10:27
7:45

5:46
8:21
9:16
9:50
10:26
7:46

5:44
8:19
9:14
9:47
10:24
7:45

5:48
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9:51
10:26
7:47
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5:51
8:26
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מוסר
ארחות

שער התורה

מוסר
צדיקים

ִמי ׁ ֶש ְּנשָׂ אוֹ ִל ּבוֹ ַל ֲעשׂ וֹ ת ִ 39מ ְצ ָוה זוֹ ּ 40ו ְל ַק ְ ּי ָמ ּה ָּ 41כ ָרא ּוי ָל ּה
יח ַּד ְע ּתוֹ ִ 43ל ְד ָב ִרים
ְו ִל ְהיוֹ ת ֻמ ְכ ָּתר ְּב ִכ ְת ָר ּה ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה42 ,ל ֹא ַי ִּס ַ
ְּב ֵט ִליםְ 44 ,ול ֹא ָישִׂ ים ֶאל ִל ּבוֹ ׁ ֶש ִ ּי ְקנֶ ה ּתוֹ ָרה ִ 45עם עֹ ֶשׁר ְו ָכבוֹ ד
ֹאכל,
ְּכ ֶא ָחדֶ ,א ָּלא ָּ 46כ ְך ִהיא ַּד ְר ָּכ ּה ׁ ֶשל ּתוֹ ָרהַ ּ :פת ַּ 47ב ֶּמ ַלח ּת ַ
ּו ַמ ִים ַּ 48ב ְּמשׂ ּו ָרה ִּת ׁ ְש ֶּתהְ 49 ,ו ַעל ָה ָא ֶרץ ִּת ׁ ַ
ישןְ 50 ,ו ַח ֵ ּיי ַצ ַער

ארחות

שער התורה

צדיקים

ֹאמרַ :עד
ִּת ְח ֶיהּ 51 ,ו ַב ּתוֹ ָרה ַא ָּתה ָע ֵמל (אבות פ”ו מ”ד)ְ .ו ִאם ּת ַ
ׁ ֶש ֶא ְק ּבֹץ ָממוֹ ן ּו ְכ ׁ ֶש ֶא ּ ָפנֶ ה ֵמ ֲע ָס ַקי ָאז ֶא ֱחזֹר ְו ֶא ְק ָרא ְו ֶא ׁ ְשנֶ ה -
ִ 52אם ַּת ֲע ֶלה ַמ ֲח ׁ ָש ָבה זוֹ ְּב ִל ְּב ָךָ ,אז ֵאין ַא ָּתה זוֹ ֶכה ְל ִכ ְת ָר ּה

אכ ְּת ָך
ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה ְ 53לעוֹ ָלםֶ ,א ָּלא ֲ 54עשֵׂ ה ּתוֹ ָר ְת ָך ֶק ַבעּ ,ו ְמ ַל ְ
ֲע ַראי (עיין אבות פ”א מט”ו)ְ .ו ַאל ּת ַ
ֹאמר ִ 55ל ְכ ׁ ֶש ֶא ּ ָפנֶ ה ֶ 56א ׁ ְשנֶ ה,
57

ׁ ֶש ָּמא ל ֹא ִת ּ ָפנֶ ה (אבות פ”ב מ”ד).

ביאורים
 .39מצוה 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
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ביאורים

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’)  .41כראוי לה .כלומר ,אמנם קיום מצות ת”ת הוא
בכל מה שלומד ואיך שלומד .אבל שלימות קיום מצוה זו (‘כראוי לה’ דהיינו
באופן הטוב והמושלם) ,הוא כאשר זוכה להיות מוכתר בכתר תורה .42 .לא
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
יתחברו בכלי אחד המים והאש ,כן לא תתחבר בלב המאמין אהבת השי”ת
ואהבת העולם הזה” .46 .כך היא דרכה של תורה .כלומר בשביל לקנות את
התורה חייבים לוותר על עינוגי הגוף ותאוות עולם-הזה ,ושיקבל עליו שיהיה
מוכן ללמוד תורה אף אם לא יהיה לו רק פת חריבה מטובלת במים ומלח
(עפ”י רוח חיים) .47 .במלח .בלא לפתן ופירות .48 .במשורה .במדה מצומצמת.
 .49ועל הארץ .ע”י הפסק איזה דבר[ .כי אין לפרש על הקרקע ממש ,דהא
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

הדוחק שיש לו ואוכל פת במלח וכו’ ,זה רק היום ,אבל על מחר אינו יודע אם
יהיה לו אפילו פת במלח ,וזהו וחיי צער תחיה ,ואעפ”כ ובתורה אתה עמל.
(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,
ורק כאשר תהיה יגע מהלימוד תעסוק מעט במלאכה לפרנסתך [ובכך הוא
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.
לעולם ,שכן טרדות העולם אינן פוסקות ,ונמצאת בטל מדברי תורה כל ימי
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)]
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מאימתי החלו למנות שמיטה ,ושמיטה בזמן הזה?

 .7כתיבה ללא תגין

אחר כיבוש ונחלה של ארץ ישראל ,החלו למנות שמיטה ,שנאמר (ויקרא
כה ,ד)“ :שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור” – בשעה שיהא כל אדם מכיר את
שדהו ואת כרמו .שנת השמיטה הראשונה של בני ישראל – הייתה שנת
העשרים ואחת לכניסתם לארץ.

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

לאחר השמיטה הראשונה המשיכו ישראל למנות שש שנים ובשביעית
שמיטה ,וכך שבע פעמים .לאחר השמיטה השביעית באה שנת היובל,
כך שבפעם השביעית ,בין שמיטה לשמיטה יש שמונה שנים .אחרי היובל
מנו מחזור חדש .נמצאנו למדים ,כי מניית השמיטה וקיומה מדאורייתא
קשורים ליובל.
מצוות יובל נוהגת מן התורה רק בזמן שכל ישראל יושבים בא”י ,ורק בזמן
שכל שבט מכיר את נחלתו .לפיכך ,משגלו עשרת השבטים (קודם חורבן
בית ראשון) בטלו היובלות ,וגם את השמיטה לא קיימו במשך שבעים שנות
הגלות .לאחר מכן ,כשעלה עזרא בזמן בית שני ,והחזיר את העם (שהיה
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.
סימן בידנו :הרוצה לדעת אימתי היא שנת שמיטה ,יחלק מספר השנים
שמבריאת העולם לשבע .אם המספר יתחלק ללא שארית – הרי שנה
זו שנת השמיטה ,ואם תישאר בו שארית – היתרה (השארית) מראה את
מספר השנה במחזור השמיטה .לדוגמא :ה’ אלפים תשפ”א – (= 825 )6
 .5781:7כלומר ,שנת תשפ”א היא שנה שישית לשמיטה ,ותשפ”ב היא שנת
השמיטה.
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 .8מילה קודם שמיני
שיטת הרא"ש (שבת פי"ט סי' ה) שהמל לפני יום שמיני יוצא ידי חובה ,רק
שאין מקיים מצוות שמיני ומילה בזמנה.
וצ"ע ,לפי"ז מדוע בנולד ביה"ש של שבת מלים ביום א' ולא ביום ו' כמבואר
במשנה (שבת קל"ז א') ,והלא זריזים מקדימים למצוות ואת מצוות 'שמיני'
ומילה בזמנה לא מקיים בכל מקרה ,ומאי אולמא לאחר ולא להקדים.

 .9קנין 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.
וצ"ע ,דהא דחצר קונה הוא מדין שליחות (ב"מ י' ב') ,ואנן קי"ל (שם ע"א ,ב)
דאין שליחות לגוי.
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ְּכ ִתיב ַּב ּתוֹ ָרה“ :ל ֹא ַב ּׁ ָש ַמ ִים ִ 58היא” (דברים ל ,יב) ֵ ּ -פר ּו ׁשְּ 59 ,בגַ ֵּסי

ָהר ּו ַח; ְ“ול ֹא ֵמ ֵע ֶבר ַל ָ ּים ִהיא” (שם פסוק יג) ֵ ּ -פר ּו ׁשְּ 60 ,באוֹ ָתם
יכ ְך ָא ְמר ּו ֲח ָכ ֵמינ ּו
ׁ ֶשהוֹ ְל ִכים ֵמ ֵע ֶבר ַל ָ ּים (ערובין נה ,א)ְ .ל ִפ ָ
זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהְ 61 :ול ֹא ָּכל ַה ַּמ ְר ֶּבה ִּב ְסחוֹ ָרה ַמ ְח ִּכים

(אבות פ”ב

מ”ה)ְ .ו ָא ְמר ּו ֲח ָכ ֵמינ ּוֱ 62 :ה ֵוי ְמ ַמ ֵעט ְּב ֵע ֶסק ַ 63ו ֲעסֹק ַּב ּתוֹ ָרה
פ”ד מ”י)ּ .ו ִמ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ָא ָדם עוֹ ֵסק ַּב ּתוֹ ָרה ִל ׁ ְש ָמ ּהְ ,וטוֹ ֵר ַח ְו ָיגֵ ַע ְל ׁ ֵשם
(שם

ׁ ָש ַמ ִיםָ ,אז נַ ֲעשׂ ּו ׁ ְש ֵּתי ִּכ ְליוֹ ָתיו ִּכ ׁ ְשנֵ י ַמ ְע ָינוֹ ת ,וּמוֹ ִציא ַט ַעם
ַו ֲה ָלכוֹ ת ֵמ ַע ְצמוֹ ַמה ּׁ ֶש ּל ֹא ָל ַמד ֵמעוֹ ָלם ּו ַמה ּׁ ֶש ּל ֹא נִ ַּתן ֲא ִפ ּל ּו
מ ֶשׁה ִמ ִּסינַ יַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָמ ִצינ ּו ְּב ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו זִ ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה
ְל ֹ
ְ
(ב”ר צה ,ג)ֶ ׁ ,ש ּל ֹא ָל ַמד ֵמעוֹ ָלם ִמ ּׁש ּום ָא ָדםַ ,אך ֵמ ַע ְצמוֹ ָה ָיה
יוֹ ׁ ֵשב ּו ְמ ַח ּׁ ֵשב ַא ַחר ַה ִּמ ְצווֹ תְ ,ו ָל ַמד ִמ ִּל ּבוֹ ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ְו ַה ִּמ ְצווֹ ת,
ַעד ׁ ֶש ֵה ִעיד ָע ָליו ַה ָּכת ּובַ 64“ :ו ִ ּי ׁ ְשמֹר ִמ ׁ ְש ַמ ְר ִּתיִ ,מ ְצו ַֹתי ֻח ּקוֹ ַתי
ְותוֹ ר ָֹתי” (בראשית כו ,ה)ְ .ו ָא ְמר ּו ֲח ָכ ֵמינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה,
ילין ָה ָיה יוֹ ֵד ַעְ .וגַ ם ָא ְמר ּו ֲח ָכ ֵמינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם
י-ת ְב ׁ ִש ִ
ׁ ֶש ֲא ִפ ּל ּו ֵער ּו ֵב ַּ
ִל ְב ָר ָכהַ :א ְב ָר ָהם ָא ִבינ ּו ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ָל ַמד ַא ְר ַּבע ֵמאוֹ ת ּ ְפ ָר ִקים
[ב ִה ְלכוֹ ת ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה]ּ .ו ִמי ִל ֵּמד לוֹ ָּכל זֶ ה? ֶא ָּלא נַ ֲעשׂ ּו ׁ ְש ֵּתי
ְּ
ִּכ ְליוֹ ָתיו ִּכ ׁ ְשנֵ י ַמ ְע ָינוֹ ת ְונוֹ ְבעוֹ ת לוֹ ָח ְכ ָמה ְותוֹ ָרהְ .ו ֵכן ָמ ִצינ ּו
יעזֶ ר ַה ָ ּגדוֹ לִ ,מ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ָע ַסק ַּב ּתוֹ ָרה ַה ְר ֵּבהֵ ,ה ִעיד ּו ָע ָליו
ְּב ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
מ ֶשׁה
ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהֶ ׁ ,ש ִּנ ְת ַּג ָּלה לוֹ ַמה ּׁ ֶשל ֹא נִ ְת ַּג ָּלה ְל ֹ
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ִמ ִּסינַ י (פרקי ר”א פ”ב)ְ .ו ֵכן ָא ְמר ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהִ :מ ּדוֹ רוֹ
מ ֶשׁה ַר ֵּבנ ּו ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ַעד ּדוֹ רוֹ ׁ ֶשל ְיהוֹ ׁ ֻש ַעּ ,ו ִמיהוֹ ׁ ֻש ַע
ׁ ֶשל ֹ
יאים ּו ְל ַאנְ ׁ ֵשי ְּכנֶ ֶסת ַה ְ ּגדוֹ ָלה ְו ַל ַּת ָּנ ִאים ְו ָל ָאמוֹ ָר ִאים
ִלזְ ֵקנִ ים ְו ִלנְ ִב ִ
ְו ַל ְ ּגאוֹ נִ ים ּו ְל ָכל ַח ְכ ֵמי ַה ּדוֹ רֶ ׁ ,ש ָע ְסק ּו ַּב ּתוֹ ָרה ַה ְר ֵּבה ְונָ ְתנ ּו נַ ְפ ׁ ָשם
יה ,נִ ְת ַ ּג ּל ּו ָל ֶהם ָרזֵ י ּתוֹ ָרה ְוסוֹ ֵדי ָח ְכ ָמה ַמה ּׁ ֶש ֵאין ָא ָדם ָיכוֹ ל
ָע ֶל ָ
65

ִל ְמצֹא ֵמ ַע ְצמוֹ ּ .ו ְכ ָבר ָמנ ּו ֲח ָכ ֵמינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ְּב ִפ ְר ֵקי
ָאבוֹ ת (פ”ו מ”ו) ַא ְר ָּב ִעים ּו ׁ ְשמוֹ נָ ה ְּ 66ד ָב ִרים ֶ ׁ 67ש ִּנ ְקנֵ ית ַה ּתוֹ ָרה
יח
ָּב ֶהםּ .ו ִמי ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶלה ַעל ִל ּבוֹ ִל ְהיוֹ ת זוֹ ֶכה ְל ֶד ֶר ְך ַה ּתוֹ ָרהַ ,י ְט ִר ַ
ְל ַק ֵ ּים אוֹ ָתם ַא ְר ָּב ִעים ּו ׁ ְשמוֹ נָ ה ְּד ָב ִריםְ ,ו ָאז ַי ֲע ֶלה ְל ָכל ט ּוב.
ביאורים
 .58היא .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,
לפי שעושה סחורתו קבע ותורתו עראי ומרוב טרדותיו אין לבו פנוי ללמוד
כל צרכו (רבינו יונה) .62 .הוי ממעט בעסק .המעט בעסק סחורתך ומלאכתך,
ועשה אותם עראי .63 .ועסוק בתורה .ויהיה עיקר עסקך בתורה ,שאת עסק
תורתך תעשה קבע .64 .וישמור משמרתי .שקיים אברהם גם אותן גזרות שגזרו
חכמים בדורות הבאים להרחקה ושמירה על האזהרות שבתורה .65 .מעצמו.
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.
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הלכה

חידוד ועיון

מצוות שנת השמיטה

 .10נתכוין לדבר רע

במצות שמיטת קרקעות כלולים כמה ציוויים ,כדלהלן:
.אציוונו הבורא יתברך לשבות מעבודת הארץ בשנה השביעית ,שנאמר
‘ושבתה הארץ שבת לה’’ (ויקרא כה ,ב) .ונאמר‘ :שדך לא תזרע וכרמך
לא תזמור’ (שם פסוק ד’) .חלק ממלאכות הקרקע אסורות מן התורה,
וחלק מהמלאכות חכמים אסרום ,כפי שיתבאר להלן.
.בבעלי השדות והפרדסים ,מצווים להפקיר את כל גידולי השדה
הגדלים בשנת השמיטה ,שיהיו מופקרים לכל .שנאמר ‘והשביעית
תשמטנה ונטשתה ,ואכלו אביוני עמך’ (שמות פרק כ”ג פסוק י”א).
.גגידולי שביעית קדושים בקדושת שביעית ,וצריך לנהוג בהם
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.
.דביעור פירות שביעית – המחזיק ברשותו גידולי שביעית הקדושים
בקדושת שביעית ,כשמגיע הזמן שגידולים אלו כבר אינם מצויים
לחיות שבשדות ,חייב לבערם מביתו .שנאמר ‘והיתה שבת הארץ
לכם לאכלה לך ולעבדך ולאמתך ולשכירך ולתושבך הגרים עמך.
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.
.האיסור ספיחין – תבואה ,ירקות וקטניות ,שגדלו מאליהן בשנת
השמיטה ,אסורים באכילה מדרבנן .איסור זה הוא גזירה שגזרו חכמים
מפני עוברי עבירה ,שלא ילך אדם ויזרע בתוך שדהו בסתר ,וכשיצמחו
יאכל מהם ויאמר שספיחין הם ,וחייבו חכמים לעקור את הספיחים
(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.

על הפסוק (בראשית נ כ) שאמר יוסף לאחים 'ואתם חשבתם עלי רעה אלוקים
חשבה לטובה' ,כתב האור החיים 'והרי זה דומה למתכוון להשקות חבירו
כוס סם המות והשקהו כוס יין ,שאינו מתחייב כלום והרי הם פטורים
וזכאים גם בדיני שמים'.
וצ"ע ,דבגמרא בקידושין (פ"א ב) איתא 'נתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו
בשר טלה ,צריך כפרה' ,ומ"ש.
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 .11לא 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.

 .12אמירת '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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אכת ַה ּתוֹ ָרה
ַה ּלוֹ ֵמד ִל ְהיוֹ ת זָ ִריז ְוזָ ִהיר ִל ְלמֹדִּ ,כי ְמ ֶל ֶ

ֵאינָ ּה ּדוֹ ָמה ִל ׁ ְש ָאר ְמ ָלאכוֹ תִּ ,כי ַה ּלוֹ ֵמד ׁ ְש ָאר ְמ ָלאכוֹ ת ֲא ִפ ּל ּו
ִי ָּב ֵטל ִמ ֶּמ ָּנה ַּכ ָּמה ׁ ָשנִ ים ל ֹא ִי ׁ ְש ָּכ ֶח ָּנהֲ ,א ָבל ְּכ ׁ ֶש ּלוֹ ֵמד ּתוֹ ָרה
ְו ֵאינוֹ חוֹ זֵ ר ִמ ָ ּיד ׁשוֹ ֵכ ַח; ַו ֲא ִפ ּל ּו ִאם ַי ֲחזֹר ֵמ ָאה ּ ְפ ָע ִמיםִ 68 ,אם
יח ַּד ְע ּתוֹ ִמ ֶּמ ָּנה ִי ׁ ְש ַּכח ַה ּכֹלְ .ו ַה ִּדין נוֹ ֵתןִּ ,כי ָּכל ְמ ָלאכוֹ ת ֵאינָ ן
ַי ִּס ַ
אכה ַּב ְּת ִח ָּלהֲ ,א ָבל ַּב ֲעשִׂ ָ ּי ָתן
ְצ ִריכוֹ ת ֵלב ִּכי ִאם ְּכ ׁ ֶש ּלוֹ ֵמד ַה ְּמ ָל ָ
אכ ּתוֹ ְוחוֹ ׁ ֵשב ֵה ָּנה ָו ֵה ָּנה; ֲא ָבל
ֵאינָ ן ְצ ִריכוֹ ת ֵלבַ ,א ְך עוֹ שֶׂ ה ְמ ַל ְ

ַה ִּל ּמ ּוד ֵאינוֹ ֵּכןִּ 69 ,כי ָּכל ּ ַפ ַעם ּו ַפ ַעם ָצ ִר ְ
יך ִל ּבוֹ ְ 70ל ַכ ֵ ּון ׁ ְשמ ּו ָעתוֹ ,

ְול ֹא ַל ְח ׁשֹב ְּב ׁש ּום ָּד ָבר ַא ֵחר ִּכי ִאם ִּב ׁ ְשמ ּו ָעתוֹ ָ ,ל ֵכן ִמי ׁ ֶש ְ ּי ַפ ֶּנה
ִל ּבוֹ ְל ַב ּ ָט ָלה ִמ ָ ּיד ה ּוא ׁשוֹ ֵכ ַח ַמה ּׁ ֶש ּ ָט ַרח ָּכל ָי ָמיו.
ְוגַ ם ָא ְמר ּו ֲח ָכ ֵמינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהִ :אם ֵאין ָא ָדם ׁשוֹ ֵכ ַח ַמה
ר-כ ְך ָה ָיה הוֹ ֵל ְך
ם-כן ָה ָיה לוֹ ֵמד ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ֻּכ ָּל ּה ְו ַא ַח ָּ
ּׁ ֶש ָּל ַמדִ ,א ֵּ
יאה ִל ֵידי ִ ׁ 71ש ֲעמ ּום ְו ִל ֵידי ֲ 72ע ֵב ָרה
ָּב ֵטלְ ,ו ַה ַּב ּ ָט ָלה ְמ ִב ָ

(כתובות
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נט ,ב)ְ ,ל ָכ ְך נִ גְ זְ ָרה ְ ּגזֵ ַרת ַה ּׁ ִש ְכ ָחהֶ ׁ ,ש ְ ּי ֵהא ָא ָדם עוֹ ֵסק ַּב ּתוֹ ָרה
יאה
ָּכל ָי ָמיוּ ,ו ִמ ּתוֹ ְך ָּכ ְך ֵ 73אינוֹ ָּבא ִל ֵידי ֵח ְטאְ .ו ַה ּתוֹ ָרה ְמ ִב ָ
ִל ֵידי ַמ ֲעשִׂ ים טוֹ ִבים ּוזְ כ ּותִּ ,כי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ה ּוא עוֹ ֵסק ַּב ּתוֹ ָרה ְו ֻה ַּגד
לוֹ עֹנֶ ׁש ָה ֲע ֵברוֹ ת ּ 74וזְ כ ּות ַה ִּמ ְצווֹ תָ ,אז נוֹ ֵתן ֶאל ִל ּבוֹ ַ 75ל ֲעשׂ וֹ ת
יעת ַה ּתוֹ ָרה ְמ ׁ ַש ַּכ ַחת וּמוֹ נַ ַעת אוֹ תוֹ ִמן ֶה ָעוֹןֲ ,א ָבל
ַה ּטוֹ בִ .ויגִ ַ
ַה ַּב ּ ָט ָלה גּ וֹ ֶר ֶרת ֶאת ֶה ָעוֹן וּמוֹ ִר ָידתוֹ ַ 76ל ּׁ ְשאוֹ לָ .ל ֵכן ְי ֵהא זָ ִריז
ַל ֲעסֹק ַּב ּתוֹ ָרה ָּת ִמיד יוֹ ָמם ָו ַל ְי ָלה ְו ַאף ְּכ ׁ ֶשה ּוא הוֹ ֵל ְך ַּב ֶּד ֶר ְך אוֹ
ׁשוֹ ֵכב ְּב ִמ ּ ָטתוֹ ְ .ו ִאם ֵאינוֹ ָיכוֹ ל ִל ְלמֹד ַּב ּ ֶפהַ ,י ְח ׁשֹב ְּב ִל ּבוֹ ַ 77על
יח ַּד ְע ּתוֹ ִמ ִּל ּמוּדוֹ ְ ,ו ָאז
ׁ ְשמ ּו ָעתוֹ ּ ,ו ְת ֵהא ַּד ְע ּתוֹ ַעל ִל ּמוּדוֹ ׁ ֶש ּל ֹא ַי ִּס ַ
ִק ֵ ּים ְ“ו ָהגִ ָ
ית ּבוֹ יוֹ ָמם ָו ַל ְי ָלה” (יהושע א ,ח)ִּ ,כי ֵאינוֹ אוֹ ֵמר ְ“ו ִד ַּב ְר ָּת
ית ּבוֹ ”ְ ,ו ִה ָ ּגיוֹ ן ֵאינוֹ ֶא ָּלא ַּב ֵּלבְ .ו ַעל
ּבוֹ יוֹ ָמם ָו ַל ְי ָלה”ֶ ,א ָּלא ְ“ו ָהגִ ָ
ָ
ָ
זֶ ה נֶ ֱא ַמרּ “ :ו ְב ֶל ְכ ְּת ָך ַב ֶּד ֶר ְך ּו ְב ׁ ָש ְכ ְּבך ּו ְבק ּו ֶמך” (דברים ו ,ז)ְ .וזֶ ה ּו
ׁ ֶש ִּנ ׁ ְש ַּת ְּבח ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ׁ ֶש ּל ֹא ָה ְלכ ּו ַא ְר ַּבע ַא ּמוֹ ת
ְּבל ֹא ּתוֹ ָרה :אוֹ ָהי ּו לוֹ ְמ ִדים ְוגוֹ ְר ִסים ,אוֹ ָהי ּו ְמ ַח ּׁ ְש ִבים ְּב ִל ָּבם
ִּב ׁ ְשמ ּו ָע ָתם אוֹ ְּב ִל ּמ ּו ָדם.

 .68אם 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
מן התורה ,שדברי תורה משתכחין בנקל לכל מי שמסיח דעתו מהם”.
 .69כי כל פעם ופעם .שחוזר ולומד .70 .לכוון שמועתו .להתבונן ולדקדק במה
שלומד .71 .שעמום .שיגעון (רש”י) .פחד ובהלה (רע”ב) .72 .עבירה .זימה

(-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.
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הלכה
דינים הנוהגים ערב שנת השמיטה

חידוד ועיון
(תוספת שביעית)

שנת השמיטה מתחילה בא’ בתשרי ומסתיימת בכ”ט באלול [אע”פ
שחמישה-עשר בשבט ראש-השנה לפירות האילן למעשרות ,הרי א’
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:
.א אסור לנטוע אילן פרי פחות מארבעים וארבע ימים לפני שמיטה (מותר עד
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
של האילן יתחיל בשנת השמיטה ,לפי שאין מונים שנת ערלה בפחות
מארבעים וארבעה ימים :ארבעה עשר יום עד לקליטת שרשי העץ בקרקע,
ושלושים יום למנין שנת ערלה .אם נטע מט”ז באב ואילך חייב לעקור.
.ב יש להקדים את זריעת הירקות לפני שביעית כדי שלא יקלטו בשביעית,
ויהיו אסורים משום ספיחין.
.ג כמו כן יש להקדים לזרוע תבואה וקטניות כדי שלא יגיעו לשליש גידולם
בשביעית ,ויאסרו משום ספיחין.
.ד לעומת זאת מותר לטעת אילן סרק (שאין בו מנין שנות ערלה) ,וכן מותר לזרוע
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.
.ה יש לשתול צמחים עונתיים (המתקיימים רק עונה אחת) לפחות שלשה ימים
לפני ראש השנה ,ולא – יאסר השימוש בהם משום ספיחין.
.ו אף מלאכות המותרות בשנת השמיטה במקום הפסד ,יש להקדים ולבצעם
לפני שמיטה ,כדי שלא יצטרכו לעשותם בשנת השמיטה .ואפילו אם
פעולות אלה שלפני השמיטה לא יספיקו לכל שנת השמיטה ,יש למעט
בכל מה שאפשר.
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 .13ספק גזל
הנה קיי"ל בכל התורה ,דבספק למי שייך הממון אמרינן 'המוציא מחבירו
עליו הראיה' ,ובפשטות למוחזק מותר להשתמש בממון.
וצ"ע ,דהלא איכא כאן ספק למי זה שייך ,ואם שייך לתובע הרי גזל הוא
בידו ,ומדוע לא נחמיר בספק גזל כשאר ספיקא דאורייתא לחומרא.

 .14השבת 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(כתובות י"ב ,ב) הוא מטעם דאוקי ממונא בחזקת מריה ,וכאן א"א לומר כן,
שהרי אינו מוחזק שהרי טוען שודאי זה לא שלו.

 .15שכן 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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ָל ֵכן ִּת ֵּתן ִל ְּב ָך ְו ָכל ַּד ְע ְּת ָך ַעל ַה ּתוֹ ָרה ְּ 78ב ָכל ֵעתִּ ,כי ָא ָדם
א ֶרץ ַו ֲענָ ָוה ּו ְצנִ יע ּות ְו ָכללוֹ ֵמד ַּ 79ב ּתוֹ ָרה ָ 80ח ְכ ָמה ְו ֶד ֶר ְך ֶ

ְּ 84כ ַדאי ה ּוא לוֹ  .נִ ְק ָרא ֵ 85ר ַעָ 86 ,אה ּוב וכו’ּ 87 ,ו ְמגַ ַּד ְל ּתוֹ
ּו ְמרוֹ ַמ ְמ ּתוֹ ַעל ָּכל ַה ַּמ ֲעשִׂ יםֲ .ה ֵרי שְׂ ַכר ּ ִפ ְר ָי ּה ָּבעוֹ ָלם ַה ֶּזה,
89
88
ֲא ָבל ָלעוֹ ָלם ַה ָּבא “ ַע ִין ל ֹא ָר ָא ָתה ֱאל ִֹהים ז ּו ָל ְת ָך” (ישעיה

ַמ ֲעשִׂ ים טוֹ ִביםּ 81 ,ו ִמן ַה ּׁ ָש ַמ ִים עוֹ שִׂ ים לוֹ ְצ ָר ָכיוְ ,ו ַה ּתוֹ ָרה
ְמ ׁ ַש ַמ ְר ּתוֹ ּו ְמגַ ַּד ְל ּתוֹ ּו ְמרוֹ ַמ ְמ ּתוֹ ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּׁ ָשנ ּו ֲח ָכ ִמים (אבות

ימ ָּנה ָלעוֹ ָלם ַה ָּבא.
סד ,ג)ְ ,ו ֵאין ְל ַמ ְע ָלה ֵ 90ה ֶ

פ”ו מ”א)ַ :ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמרָּ :כל ָהעוֹ ֵסק ַּב ּתוֹ ָרה ִ 82ל ׁ ְש ָמ ּה,

ביאורים

83זוֹ ֶכה ִל ְד ָב ִרים ַה ְר ֵּבה; ְול ֹא עוֹ דֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ָּכל ָהעוֹ ָלם ֻּכ ּלוֹ
ביאורים

 .78בכל 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.
מתוך התורה (כת”י) .80 .חכמה ודרך ארץ .חכמה ויראה ודרך ארץ (כת”י).
 .81ומן 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
ה’ חפצו’” .היינו ,הלומד את תורת ה’ ,ה’ עושה לו חפצו .יש לדרוש פסוק
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
אמות של הלכה בלבד” .ולכן מי שעוסק בתורה כפי חפצו של הקב”ה ,גם
הקב”ה עושה לו את חפציו (עיון יעקב) .ובמסכת אבות (ב ,ד)“ :עשה רצונו
כרצונך ,כדי שיעשה רצונך כרצונו” .וראה רמב”ם הלכות שמיטה ויובל (יג,
יג)“ :ולא שבט לוי בלבד ,אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה
רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני ה’ וכו’ ,הרי זה נתקדש קודש
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 .ר ַע .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.
 .87ומגדלתו ומרוממתו על כל המעשים .מגדלתו  -לעולם הבא שהוא עולם
הנשמות .ומרוממתו  -לתחיית המתים ויום הדין שלעתיד לבא .על כל
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.
 .88עין לא ראתה וגו’ .שרק הקב”ה עצמו יודע את גודל שכרם ,ולא נגלה הדבר
לשום נביא .89 .זולתך .ואין למעלה .בכת”י הגירסא :זולתך .אפילו נביאים
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.
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פרשת שבוע

חידוד ועיון

שבת קודש פרשת ואתחנן
“ושמרתם ועשיתם כי הוא חכמתכם ובינתכם” (ד ,ו) .במסכת שבת
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
שבין חודש לחודש כ”ט יום י”ב שעות תשצ”ג חלקים (ר”ה כה ,).קולע אל
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
העמים תמהו בענין קביעות הזה של כ”ט י”ב תשצ”ג של היהודים אשר
מעולם לא נשתבש אפילו במשהו .לקיים מה שנאמר‘ :כי היא חכמתכם
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
בזה שלפעמים יש להשתמש ביצה”ר לטוב ,כגון :לאכול דבר מצווה
וכיוצ”ב .וכן להיפך ,יש לפעמים שאסור להשתמש ביצה”ט ,כגון ללמוד
תורה במבואות המטונפות ,או ללמוד בשבת לאור הנר ,או לאור החשמל
המיוצר ע”י יהודים ח”ו וכיוצ”ב.

 .16הפקר לזמן הוי הפקר

(עה).
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כתב הסמ"ע (חו"מ סימן רע"ג ס"ק יד) שהפקר לזמן הוי הפקר ,וילפינן זאת
משמיטה דהוא ג"כ לא הוה הפקר אלא שנה אחת.
וצ"ע ,דהלא בשמיטה רק הפירות הפקר ולא הקרקע ,והם מופקרים לעולם.

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

 .18המלוה את חבירו לעשר שנים
במכות (ג ).נחלקו הלשונות בגמ' גבי המלוה את חבירו לעשר שנים אם
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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יתא ַּב ִּמ ְד ָר ׁש (רות רבה א ,ב)ַ :ר ִּבי ׁ ָש ַאל ְל ַר ִּבי ְּב ַצ ְל ֵאלַ :מה ּו
ִא ָ
ימ ַתי נַ ֲעשֵׂ ית
“כי זָ נְ ָתה ִא ָּמם” (הושע ב ,ז)? ָא ַמר לוֹ ֵ :א ָ
ִּד ְכ ִתיב ִּ
י-תוֹ ָרה ְּ 91כזוֹ נָ ה? ִּבזְ ַמן ֶ ׁ 92ש ְּב ָע ֶל ָ
יצד?
יה ְ 93מ ַב ִּזים אוֹ ָת ּהֵּ .כ ַ
ִּד ְב ֵר ּ
ָ 94ח ָכם יוֹ ׁ ֵשב ְודוֹ ֵר ׁש “ל ֹא ַת ּ ֶטה ִמ ׁ ְש ּ ָפט” (דברים טז ,יט)ְ ,וה ּוא ַמ ּ ֶטה
ִמ ׁ ְש ּ ָפט; “95ל ֹא ַת ִּכיר ּ ָפנִ ים” ְ ,וה ּוא ַמ ִּכיר ּ ָפנִ ים; ְ“ול ֹא ִת ַּקח ׁש ַֹחד”,
ְוה ּוא לוֹ ֵק ַח ׁש ַֹחדְ .ו ֵכן ָּד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכהְ 96“ :ו ָח ְכ ַמת
ַה ִּמ ְס ֵּכן ְּבז ּו ָיה” (קהלת ט ,טז) ֵ 97 -איזֶ ה ָח ְכ ַמת ִמ ְס ֵּכן ְּבז ּו ָיה?
98זֶ ה ּו ׁ ֶשה ּוא ָענִ י ְּב ַמ ֲעשִׂ ים טוֹ ִבים ָאז ָח ְכ ָמתוֹ ְּבז ּו ָיהּ .ו ְכ ׁ ֶשיּוֹ ֶרה
הוֹ ָראוֹ ת ַל ֲעשׂ וֹ ת טוֹ ב ְוה ּוא ֵאינוֹ עוֹ שֶׂ הָ ,אז ֵאין ְּד ָב ָריו ְמ ֻק ָּב ִלים.
ביאורים
 .91כזונה .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
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ְ 99ול ֹא ַה ִּמ ְד ָר ׁש ִע ָּקרֶ ,א ָּלא ַה ַּמ ֲעשֶׂ ה (אבות פ”א מי”ז).
ישע
ָל ֵכן ֵי ׁש ְל ָכל ָא ָדם ְל ַכ ֵ ּון ַמ ֲעשָׂ יו ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ַמ ִיםּ .ו ְר ֵאה ְו ָה ֵבן ֵמ ֱא ִל ׁ ָ
ֶּבן ֲאב ּו ָיהִּ ,ב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ִּל ְּמדוֹ ָא ִביו ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ּל ֹא ִל ׁ ְש ָמ ּה ְל ּסוֹ ף נֶ ֱה ַפ ְך
ְל ִמינ ּותְּ .ד ָא ְמ ִרינַ ן ִּביר ּו ׁ ַש ְל ִמי ֲחגִ יגָ ה (פ”ב ה”א) ּו ְב ִמ ְד ַר ׁש ק ֶֹה ֶלת (ז,

יעזֶ ר
יח)ְּ :כ ׁ ֶש ִּנ ּמוֹ לָ ,עשָׂ ה ָא ִביו ְסע ּו ָדה ַל ֲח ָכ ִמים ְו ִהזְ ִמין ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ְו ַר ִּבי ְיהוֹ ׁ ֻש ַע ּו ׁ ְש ָאר ֲח ָכ ִמיםְ ,ו ָהי ּו יוֹ ׁ ְש ִבים ַּב ְּסע ּו ָדה ּו ְמ ַד ְּב ִרים ִּד ְב ֵרי-
ישע ְו ָא ַמר ָל ֶהם:
יבםָּ .בא ָא ִביו ׁ ֶשל ֱא ִל ׁ ָ
ּתוֹ ָרהַ ,עד ׁ ֶש ָּב ָאה ָה ֵא ׁש ְס ִב ָ
אתם ִלשְׂ רֹף ֶאת ַה ַּב ִית?! ָא ְמר ּו לוֹ ֵ :אינוֹ ֵכןֶ ,א ָּלא
ַר ּבוֹ ַתיְ ,ו ִכי ָּב ֶ
יאים ּו ְכת ּו ִביםְ ,ו ַה ְּד ָב ִרים
י-תוֹ ָרה ּונְ ִב ִ
ׁ ֶש ִּמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָאנ ּו חוֹ זְ ִרים ְּב ִד ְב ֵר ּ
ר-סינַ י נִ ְּתנ ּו ּו ִמ ּתוֹ ְך ָה ֵא ׁש נִ ְּתנ ּוָ .א ַמר:
ְמ ִע ִידים ֵּבינוֹ ֵתינ ּו ׁ ֶש ֵּמ ַה ִ

ֵּכ ָיון ׁ ֶש ֲאנִ י רוֹ ֶאה ׁ ֶש ָּכ ְך ּכ ַֹח ַה ּתוֹ ָרהִ ,אם נִ ְת ַק ֵ ּים ִלי ֵּבן זֶ ה ֲאנִ י נוֹ ְתנוֹ
ַל ּתוֹ ָרהּ .ו ִב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ָה ָיה ִמ ְת ַּכ ֵ ּון ׁ ֶש ּל ֹא ִל ׁ ְש ָמ ּהֶ ,א ָּלא ְל ָכבוֹ ד ,נֶ ְה ּ ַפ ְך
ל-פ ֵ
ף-ע ּ ִ
ְּבנוֹ ְל ִמינ ּותְ .ו ַא ַ
י-כןְ ,לעוֹ ָלם ִי ְל ַמד ָא ָדם ֲ 100א ִפ ּל ּו ׁ ֶש ּל ֹא
ִל ׁ ְש ָמ ּהֶ ׁ ,ש ִּמ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ּל ֹא ִל ׁ ְש ָמ ּה ָּבא ִל ׁ ְש ָמ ּה (פסחים נ.):

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.
עשרים וארבע שנים עסק בתורה מתוך עוני .וכי כל אותן שנים ראשונות אלו
בזויה היתה חכמתו מלקבלה?! וכן שאר חכמי ישראל כשהיו עניים הכי לא נשמעו
ונתקבלו דבריהם בקרב העם בישראל?!  .98זה 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

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.
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המלאכות האסורות מדאורייתא

 .19אי עביד לא מהני

בתורה נכתבו ארבע מלאכות האסורות בשביעית ב’לא תעשה’
ומלאכה אחת (חרישה) האסורה ב’עשה’ .ואלו הן:
.אזריעה – “שדך לא תזרע” (ויקרא כה ,ד) .זריעה – הכוונה לזריעה של זרע
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
סרק .ב .שתילה – העברת שתיל ממקום למקום .ג .הברכה ( -מלשון
ברך) כיפוף הענף והכנסתו לקרקע .ד .הרכבה – הכנסת ענף בתוך גזע
עץ וחבישתו.
.בזמירה – “וכרמך לא תזמר” (שם) .אסור להסיר ענפים או חלקיהם
לתועלת האילן .בזמן בית המקדש איסור זמירה דאורייתא חל בוודאי
בגפן ,כי הזמירה בגפן הכרחית כל שנה .אם לא ,הגפן מתמלאת
בזמורות רבות המפריעות לגידול הענבים .ולכן קוצצים את הגפן
כמעט לגמרי ,ומשאירים רק מעט ענפים .לגבי שאר האילנות נחלקו
הפוסקים האם זמירה היא דאורייתא או דרבנן.
ג .ד .קצירה ובצירה – “את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך
לא תבצור” (שם ה) .כתוב בתורה (שם ו)“ :והיתה שבת הארץ לכם
לאכלה” מכאן שפירות שביעית מותרים באכילה .והרי לצורך
האכילה מוכרחים לקצור או לבצור .לכן קיבלו חז”ל שהכוונה:
שלא יקצור כדרך הקוצרים ,ולא יבצור כדך הבוצרים ,שלא
יַ ְר ֶאה האדם דרך בעלות ולא יראה שסוחר בפירות שביעית.
לצורך זה קבעו חז”ל מספר תנאים :א .שלא יקצור ,אלא רק
כמות – לימים מועטים .ב .שלא יעמיד ערימה מהתבואה.
ג .שישנה את הכלים שבהם רגיל להשתמש לקצירה ולדישה.
ד .שישנה בעיבוד פירות תלושים ,כגון :בדריכת ענבים.
ה .חרישה – “בחריש ובקציר תשבות” (שמות לד ,כא) .כל פעולה שמכשירה
את הקרקע לזריעה ,כגון :חפירת גומות ,הפיכת רגבים וכדו’.

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.

יום א' ט"ז מנחם אב

 .20הפקר 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.

 .21לימוד 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.

 .22שהחיינו בריח
הנה האוכל פרי חדש מברך שהחיינו.
וצ"ע מדוע אין מברכים שהחיינו על צמחים שיש בהם ריח שמברכים
עליהם בורא מיני בשמים הגדלים ומתחדשים מזמן לזמן ,למה לא מברך
גם 'שהחיינו' בזמן שמריחן בפעם הראשונה.
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ְו ַע ָּתה ֵי ׁש ִלי ִל ְכ ּתֹב ִענְ ְינֵ י ַה ַּת ְלמ ּוד ְו ַה ִּמ ְצווֹ תָּ 101 :כל ַה ִּמ ְצווֹ ת

מ ֶשׁה ְּב ִסינַ י ְּ 102 -ב ֵפר ּו ׁ ָשן נִ ְּתנ ּוֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמרְ 103“ :ו ֶא ְּתנָ ה
ׁ ֶש ִּנ ְּתנ ּו לוֹ ְל ֹ
ְל ָך ֶאת ל ּוחֹת ָה ֶא ֶבן ְו ַה ּתוֹ ָרה ְו ַה ִּמ ְצ ָוה” (שמות כד ,יב); ּתוֹ ָרה -

104זוֹ ּתוֹ ָרה ֶ ׁ 105ש ִּב ְכ ָתבְ ,ו ַה ִּמ ְצ ָוה 106 -זוֹ ּ ֵפר ּו ׁ ָש ּה (ברכות ה ,א).
ל-פי ַה ִּמ ְצ ָוהּ ,ו ִמ ְצ ָוה זוֹ ִהיא ַה ִּנ ְק ֵראת
ְו ִצ ָ ּונ ּו ַל ֲעשׂ וֹ ת ַה ּתוֹ ָרה ַע ּ ִ
ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּב ַע ּ ֶ
מ ֶשׁה ַר ֵּבנ ּו ָע ָליו
ל-פהָּ 107 .כל ַה ּתוֹ ָרה ְּכ ָת ָב ּה ֹ
ַה ּׁ ָשלוֹ ם ק ֶֹדם ׁ ֶש ֵּמת ִּב ְכ ַתב ָידוֹ ְ ,ונָ ַתן ֵס ֶפר ְל ָכל ׁ ֵש ֶבט ְו ׁ ֵש ֶבט,

שער התורה

ְו ָה ָיה ׁ ָשם ְּב ָך ְל ֵעד” (דברים לא ,כו)ְ .ו ַה ִּמ ְצ ָוהֶ ׁ ,ש ִהיא ּ ֵפר ּו ׁש
112

113

114

ַל ְּז ֵקנִ ים ְו ִליהוֹ ׁ ֻש ַע

ִצ ָ ּוה ָּב ּה
ַה ּתוֹ ָרה ,ל ֹא ְּכ ָת ָב ּהֶ ,א ָּלא
115
“את
ְו ִל ׁ ְש ָאר ָּכל ִישְׂ ָר ֵאלֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמרֵ :
ָּכל ַה ָּד ָבר ֲא ׁ ֶשר ָאנ ִֹכי
ְמ ַצ ֶ ּוה ֶא ְת ֶכם אֹתוֹ ִּת ׁ ְש ְמר ּו ַל ֲעשׂ וֹ ת116 ,ל ֹא ת ֵֹסף ָע ָליו ְול ֹא
ל-פה.
ִתגְ ַרע ִמ ֶּמנּ ּו” (שם יג ,א); ּו ִמ ּ ְפנֵ י זֶ ה נִ ְק ֵראת ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּב ַע ּ ֶ
ביאורים

 .101כל 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 וֶ ְהיֵ ה 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
מתוך הכתב ,כגון חסירות ויתירות וקרי וכתיב ,ובקריאה בעל פה לא ניתן
לדרשם .106 .זו פרושה .של תורה .והם :ההלכות שב”תורה שבעל פה” הכלולות
במשנה .107 .כל התורה כתבה משה רבינו .ולגבי שמונה פסוקים אחרונים
שבתורה (העוסקים בענין מיתתו של משה) ,נחלקו בגמרא (ב”ב טו ).אם יהושע
לעד .לעדות שבני ישראל הוזהרו לקיים
כתבן או משה כתבן בדמע ,עיי”שֵ .108 .
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

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
מצדם .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).
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“לק ַֹח ֵאת ֵס ֶפר
ְו ֵס ֶפר ֶא ָחד נְ ָתנוֹ ָּב ָארוֹ ן ְ 108ל ֵעדֶ ׁ 109 ,ש ֶּנ ֱא ַמרָ :
יכם
ַה ּתוֹ ָרה ַ 110ה ֶּזה ְושַׂ ְמ ֶּתם אֹתוֹ ִ 111מ ַ ּצד ֲארוֹ ן ְּב ִרית ה’ ֱאל ֵֹה ֶ
ביאורים
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המלאכות האסורות מדרבנן

 .23ההולך במדבר בשבת

חכמים אסרו גם את שאר עבודות שדה ואילן ,שהם תולדות של המלאכות
האסורות מן התורה .על כן כל המלאכות שמועילות לגידול הצמחים או
הפירות – שהן תולדות של מלאכת זורע או חורש ,הרי הן אסורות בשנת
השמיטה מדרבנן.

כתב רבינו בחיי (במדבר טו לב) "כל מי שהולך במדבר ואינו יודע איזה יום הוא,
חייב לשמור את השבת ואינו רשאי להפטר בכך ,כיצד יעשה מונה ששה
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.

ולכן אסרו חכמים את השקאת השדה ,שהרי מטרת ההשקאה היא
להצמיח .כמו כן אסרו את הזיבול שהרי מטרתו להשבחת הצמח והקרקע.
וכן ניכוש ,דהיינו הוצאת עשבי בר וכיסוח דשא יבש .וכן גיזום ,דהיינו
דילול הענפים וכדו’ להשבחת הצמח .וכן עישון ,דהיינו השמדת מזיקים
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
המיועד לזריעה ,וכן עידור לריכוך הקרקע ,שפעולות אלו מכשירות את
הקרקע לזריעה ,והרי הם תולדות מלאכת חורש.
ההבדל בין מלאכות דאורייתא למלאכות דרבנן:

 .24טוחן בשבת
הנה קיי"ל דמותר בשבת לחתוך בשר דק דק משום דאין איסור טחינה
בשבת אלא בגידולי קרקע (משנ"ב סימן שכ"א ס"ק ל"א) .והוא מתרומת הדשן
(סימן נ"ו).
וצ"ע ,דהלא כתב רש"י (ע"ד ב' ד"ה שבע) שהעושה כד חרס עובר בשבע
חטאות ואחד מהן ,שטוחן הרגבים .ועוד שכתב הרמב"ם (שבת פ"ח ט"ו)
שהשף לשון של מתכת חייב משום טוחן.

 .25ממצוא חפצך
הנה בשבת נאסר דיבור בדברי חול והוא משום 'ממצוא חפצך' .חידוש
מצינו בדברי התוס' (שבת ק"נ א' ד"ה ודיבור) וכן הוא בפרמ"ג (סי' ש"ז משב"ז
סק"א) בשם הצמח צדק ,שהוא מדאורייתא.
וצ"ע ,שהלא מצינו שהקלו בזה הרבה ,ואיך אפשר להקל באיסור שהוא
מדאורייתא.

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

זריעה) ובכל מקרה אסור לעשותם .ואילו במלאכות דרבנן – יש תנאים
שבהם מותר לעשותן .ואלו הן :א .לאוקמי אילנא ולא לאברויי ,כלומר,
כאשר הן באות לקיום הצמח ולא כאשר הן באות לגרום “הבראה” (-השבחה)
– כגון :ענף שנסדק מותר לתמכו ,שלא יוסיף להישבר .ב .במקום הפסד –
כגון :מותר להשקות כדי שהאדמה לא תתייבש ותינזק .ג .למטרה שונה
– אם ניכר שאין רצונו למלאכה שאסורה בשמיטה ,כגון :סיקול אבנים –
לבניה .גיזום עץ ערבה – למצווה.
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מ ֶשׁה ַר ֵּבנ ּו ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ ם ְו ַעד ַר ֵּבנ ּו ַה ָּקדוֹ ׁשֶ ׁ ,שה ּוא
ּו ִמימוֹ ת ֹ
117
ַר ִּבי ְיה ּו ָדה ַה ָּנשִׂ יא ,ל ֹא ִח ְּבר ּו ִח ּב ּור ׁ ֶש ְּמ ַל ְּמ ִדים אוֹ תוֹ ָּב ַר ִּבים

ָּת ִמיד ַ 122עד ַר ֵּבנ ּו ַה ָּקדוֹ ׁשֶ ׁ ,שה ּוא ַר ִּבי ְיה ּו ָדה ַה ָּנשִׂ יאְ .ו ָל ָּמה
יח ַה ָּד ָבר ְּכמוֹ ת ׁ ֶש ָה ָיה? ִּכי
ָעשָׂ ה ַר ֵּבנ ּו ַה ָּקדוֹ ׁש ָּ 123כ ְךְ ,ול ֹא ִה ִּנ ַ

ל-פהֶ ,א ָּלא ְּב ָכל ּדוֹ ר ָודוֹ ר ר ׁ
ִּ
בַּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּב ַע ּ ֶ
ֹאש ֵּ
ית-דין אוֹ

ָר ָאה ׁ ֶש ַה ַּת ְל ִמ ִידים ִמ ְת ַמ ֲע ִטים ְוהוֹ ְל ִכיםְ ,ו ַה ָ ּצרוֹ ת ִמ ְת ַח ְּד ׁשוֹ ת

נָ ִביא ׁ ֶש ִ ּי ְה ֶיה ְּבאוֹ תוֹ ַה ּדוֹ ר ּ 118כוֹ ֵתב ְל ַע ְצמוֹ זִ ְכרוֹ ן ַה ּׁ ְשמוּעוֹ ת

ּו ָבאוֹ תּ ,ו ַמ ְלכ ּות רוֹ ִמי ּפוֹ ׁ ֶש ֶטת ָּבעוֹ ָלם ּו ִמ ְת ַּג ֶּב ֶרתְ ,ו ִישְׂ ָר ֵאל

ל-פה ָּב ַר ִּביםְ .ו ֵכן ָּכל ֶא ָחד
ׁ ֶש ּׁ ָש ַמע ֵמ ַר ּבוֹ ָתיוְ ,ו ָה ָיה ְ 119מ ַל ֵּמד ַע ּ ֶ

ִמ ְת ַּג ְל ְּג ִלים ְ 124והוֹ ְל ִכים ַל ְּק ָצווֹ ת ְל ִה ׁ ְש ַּת ְע ֵּבד ְּ -כ ׁ ֶש ָר ָאה ִענְ ָין

יה
ְו ֶא ָחד ּכוֹ ֵתב ְל ַע ְצמוֹ ְּכ ִפי ּכֹחוֹ ִמ ֵּבא ּור ַה ּתוֹ ָרה ּו ֵמ ִה ְלכוֹ ֶת ָ

זֶ הֶ ׁ ,ש ָהי ּו ִישְׂ ָר ֵאל ְמ ֻב ְל ָּב ִלים ְו ָה ְי ָתה ּתוֹ ָרה ִמ ׁ ְש ַּת ַּכ ַחת ִמ ִ ּישְׂ ָר ֵאל,

ְּכמוֹ ׁ ֶש ּׁ ָש ַמעּ 120 ,ו ִמ ְּד ָב ִרים ׁ ֶש ִּנ ְת ַח ְּד ׁש ּו ְּב ָכל ּדוֹ ר ָודוֹ ר ְּב ִדינִ ים
ׁ-עשְׂ ֵרה
ׁ ֶש ּל ֹא ְל ָמד ּום ִמ ּ ִפי ַה ּׁ ְשמ ּו ָעהֶ ,א ָּלא ְּ 121ב ִמ ָּדה ִמ ּׁ ְשלֹש ֶ
ית-דין ַה ָּגדוֹ לְ .ו ָכ ְך ָה ָיה ַה ָּד ָבר
ִּ
יהם ֵּב
ִמ ּדוֹ תְ ,ו ִה ְס ִּכימ ּו ֲע ֵל ֶ

ָאז ִח ֵּבר ַה ִּמ ׁ ְשנָ יוֹ ת ִל ְהיוֹ ת ְּב ַיד ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחדְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְל ְמד ּו
ית-דינוֹ ְ ,ו ִל ְּמד ּו ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה
ִּ
ְול ֹא ִי ׁ ְש ַּת ְּכח ּוְ .ו ָי ׁ ַשב ָּכל ָי ָמיו ה ּוא ּו ֵב
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ָּב ַר ִּביםְ ,ו ָהי ּו ְל ָפנָ יו ְּגדוֹ ֵלי ַח ְכ ֵמי ִישְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ִּק ְּבל ּו ִמ ֶּמנּ ּוְ ,ו ִע ָּמ ֶהם
ֲא ָל ִפים ּו ְר ָבבוֹ ת ִמ ּׁ ְש ָאר ַה ֲח ָכ ִמים.

 .117לא חברו חבור וכו’ .היו נמנעים מלהעלות דברי תורה שבעל פה על הכתב
[מכח ההלכה של “דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבם”] .118 .כותב
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
את ההלכות והניחום ,שאם ישתכחו הדברים יעיינו במה שנכתב (ריטב”א
תמורה יד :בהוספתו בגירסת הגמרא על הכתוב שם “דלמא מילתא חדתא
שאני”) .121 .במדה משלש עשרה מדות .באחת מי”ג מדות שהתורה נדרשת
בהן .י”ג הדרכים לדרשת המקראות שבתורה נקראו ‘מדות’ על שם שמודדים

בהם לפי הענין והקבלה ,שבכל מדה יש תנאים ואופנים האיך היא נדרשת,
באיזה מקום דנין ובאיזה מקום אין דנין (הנצי”ב בהקדמת העמק שאלה).
 .122עד רבנו הקדוש .והוא קיבץ כל השמועות וכל הדינים וכל הביאורים
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.
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חידוד ועיון

הפעולות המותרות לעשותן בשמיטה

 .26גר שנתגייר כקטן שנולד

.אהשקאה מותרת רק כדי למנוע נזק ניכר בגינה .ולכן ,יש להשקות
רק כמות מים שבאה לחיותו של הצמח ולא להשבחתו .כמו כן יש
להרחיק את הפרשי זמני ההשקאה עד כמה שאפשר .כמו כן ,אין
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.
.בהעשבים השוטים אסור מדרבנן לנכש ,אך אם מניעת הניכוש גורמת
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 סכנתנחשים ,ובלבד שיהא רחוק מאילנות וצמחים וגם שאין המקום עומד
לזריעה .וכן מותר לסלק פסולת תלוש ,אמנם לא במגרפה.
.גזיבול ודישון מותר רק במקום שאם לא יעשה זאת יגרום נזק ניכר.
לעדור אסור בשביעית כשנעשה לצורך חקלאי – כגון :ריכוך הקרקע
סביב העץ וכדו’ ,אבל מותר לעדור סביב הצמח (ערוגה למים) כשיש
חשש להפסד ניכר של הצמח ,ומטרתו שהמים לא ‘יברחו’ מהעץ.
.דמותר לחפור בשביעית שלא לצורך זריעה (כשהבור לא ישמש לזריעה או
לנטיעה) ,ובאופן שניכר שאינו לצורך זריעה ,כמו :חפירת לבניית גדר,
להתקנת משחקים וכדו’ ,ובלבד שהעפר המוצא מהבור לא יפוזר
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.

.הקטיפת פרחים לצורך קישוט מותרת ,אף שזה גורם לפעמים לגידול
נוסף ,וצריך שיקטוף בשינוי ניכר מהדרך המקובלת.
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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
על עסקי משפחות ,על עריות הנאסרות להם .והלא כולם היו מותרים
בקרוביהם.

 .27גזירה שמא יטלטלנו ד' אמות
בראש השנה (כ"ט ב) מבואר הטעם שאין תוקעים בר"ה שחל בשבת ,גזירה
שמא יטלנו בידו וילך אצל הבקי ללמוד ויעבירנו ארבע אמות ברשות
הרבים ,והיינו טעמא דלולב והיינו טעמא דמגילה.
וצ"ע ,א"כ איך קוראים כל שבת בבית הכנסת בס"ת ואין חוששים שמא
יטלטלנו ד' אמות ברה"ר.

 .28עדותן קיימת
בפסחים (י"ב ב) עד אחד אומר [שאדם הרג] בשתי שעות ,ועד אחד אומר
בשלש שעות ,עדותן קיימת .ובטעם הדבר מבואר בגמ' שמתרצים דברי
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.

5:52
8:26
9:18
9:53
10:27
7:44

5:53
8:27
9:20
9:54
10:29
7:41

5:51
8:25
9:18
9:52
10:27
7:42

5:49
8:23
9:16
9:50
10:25
7:40

5:52
8:27
9:19
9:53
10:28
7:43

יום ג' י"ח מנחם אב

5:55
8:29
9:21
9:55
10:30
7:41

51

מוסר
ארחות

שער התורה

מוסר
צדיקים

ארחות

שער התורה

צדיקים

ם-כן ִח ְּבר ּו ִח ּב ּו ִריםַ 125 :רב
ְו ַת ְל ִמ ָידיו ׁ ֶשל ַר ִּבי ְיה ּו ָדה ַה ָּנשִׂ יא ַּג ֵּ

ר-כ ְך ְּכמוֹ ֵמ ָאה ׁ ָשנָ ה ִח ֵּבר ַרב ָא ׁ ֵשי ׁ ֶש ָה ָיה
ָּדר ִּביר ּו ׁ ָש ַל ִיםְ .ו ַא ַח ָּ

ִח ֵּבר ִ 126ס ְפ ָרא ְו ִס ְפ ֵריְ ,ל ָב ֵאר ּו ְלהוֹ ִד ַ
יע ִ 127ע ְּק ֵרי ַה ִּמ ׁ ְשנָ הְ ,ו ַר ִּבי

ְּב ָב ֶבל ַה ַּת ְלמ ּוד ַּב ְב ִליְ .ו ִענְ ַין ׁ ְשנֵ י ַה ַּת ְלמ ּו ִדים ה ּוא ּ ֵפר ּו ׁש ִּד ְב ֵרי

ִח ָ ּיא ִח ֵּבר ַה ּתוֹ ֶס ְפ ָּתא ְל ָב ֵאר ִ 128ענְ ְינֵ י ַה ִּמ ׁ ְשנָ הְ ,ו ֵכן ַר ִּבי הוֹ ׁ ַש ְע ָיא

ית-דין
ִּ
ַה ִּמ ׁ ְשנָ הּ ,ו ֵבא ּור ַע ְמק ּו ָת ּהּ ,ו ְד ָב ִרים ׁ ֶש ִּנ ְת ַח ְּד ׁש ּו ְּב ָכל ֵּב
ית-דין ִמימוֹ ת ַר ֵּבנ ּו ַה ָּקדוֹ ׁש ְו ַעד ִח ּב ּור ַה ַּת ְלמ ּודּ .ו ִמ ּׁ ְשנֵ י
ִּ
ּו ֵב

ּו ַבר ַק ּ ָפ ָרא ִח ְּבר ּו ַ 129ה ָּב ַר ְיתוֹ ת ְל ָב ֵאר ִּ 130ד ְב ֵרי ַה ִּמ ׁ ְשנָ ה.
ְונִ ְת ַ ּג ְל ֵּגל ַה ָּד ָבר ָּכ ְךַ ,עד ׁ ֶש ָּבא ּו ָה ָאמוֹ ָר ִאים ְו ָהי ּו ָל ֶהם ַמ ֲחלוֹ קוֹ ת
ְּב ֵפר ּו ׁש ַה ִּמ ׁ ְשנָ יוֹ ת ְו ַה ּתוֹ ֶס ְפ ּתוֹ ת ְו ַה ָּב ַר ְיתוֹ תַ ,עד ׁ ֶש ִח ֵּבר ַר ִּבי
ץ-ישְׂ ָר ֵאל ַא ַחר ֻח ְר ַּבן ַה ַּב ִית
יוֹ ָחנָ ן ַה ַּת ְלמ ּוד ְיר ּו ׁ ַש ְל ִמי ְּב ֶא ֶר ִ
ְּב ֵקר ּוב ׁ ְשלֹשׁ ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָ הְ ,ונִ ְק ָרא ְ“יר ּו ׁ ַש ְל ִמי” ִּב ׁ ְש ִביל ׁ ֶש ָה ָיה

ַה ַּת ְלמ ּו ִדים ּו ִמן ַה ּתוֹ ֶס ְפ ָּתא ּו ִמן ַה ִּס ְפ ָרא ּו ִמן ַה ִּס ְפ ֵרי ּו ִמן
ַה ּתוֹ ֶס ְפ ּתוֹ תִ ,מ ֻּכ ָּלם ִי ְת ָּב ֵאר ָה ָאס ּור ְו ַה ֻּמ ָּתרַ ,ה ּ ָט ֵמא ְו ַה ּ ָטהוֹ ר,
ַה ִחיּ ּוב ְו ַה ּ ְפט ּורַ ,ה ּ ָפס ּול ְו ַה ָּכ ׁ ֵשרְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶה ְע ִּתיק ּו ִא ׁ
יש ִמ ּ ִפי
ִא ׁ
מ ֶשׁה ַר ֵּבנ ּו זִ ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ִמ ִּסינַ י.
יש ַעד ִמ ּ ִפי ֹ

ביאורים

 .125רב 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
יח :ע”ש בתוס’) כינוהו בשם “ארי” שהוא חמור שבספרים ,ונכלל בו גם
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
חיבר את המדרשים ספרי וספרא ,מדרשים אלו נקראים ‘דבי רב’ – מבית
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,
שלא נכנסו בפנים חבורו של רבנו הקדוש .130 .דברי המשנה .בהרחבה
ובאריכות יתר.
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טיפול בעציצים בשנת השמיטה

 .29קדושת שביעית

.אעציץ שיש לו יניקה מהקרקע ,כלומר ,שהוא שואב לחות מהאדמה,
נקרא ‘עציץ נקוב’ .לדוגמא :עציץ שיש בתחתיתו חור .גם עציץ
חרס ,אף שאין בו חור ומונח על אדמה ,החרס סופג לחות מהאדמה
דרך דפנותיו ,והעציץ נקרא ‘עציץ נקוב’ .עציצים נקובים נחשבים
כמחוברים לאדמה ,והעבודה בהם כמוה כעבודה בשדה.
.בעציץ שאין לו יניקה מהאדמה ,נקרא ‘עציץ שאינו נקוב’ ,כגון :עציץ
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.
.גכדאי להפוך את כל העציצים שבבית בערב השמיטה לעציצים
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.

יל"ע מדוע לא חששו ישראל בקניית רהיטים העשויים מעץ לבדוק אם
אינם קדושים בקדושת שביעית.

 .30ריבוי 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.
וצ"ע ,דמ"ש מדין 'ריבוי בשיעורין' ,שאם אדם מבשל חתיכת בשר עבור
פקו"נ אסור לו להוסיף עוד אחד .וכ"ש כאן.

 .31המעמיד 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.

 .32אין טחינה אחר טחינה
הנה קיי"ל (שו"ע סי' ש"ב ס"ז) שטיט שעל בגדו אם הוא יבש אסור לגררו ,דהוי טוחן.
וצ"ע ,דהלא קיי"ל שמותר לטחון לחם משום שכבר היה כבר פעם קמח
טחון ,ואין טוחן אחר טוחן ,וגם כאן הלא היה כבר טחון.

לעומת זאת ,אסור להפוך עציץ שאינו נקוב לעציץ נקוב ,לכן אין
להוריד את העציץ מהמשטח החוצץ בינו לבין הקרקע.
.דקיימות דעות שונות בהלכה לענין הרצפה שעליה מונח העציץ ,האם
היא נחשבת חציצה או לא .לדעת חלק מהפוסקים ,עציץ נקוב המונח
בבית מרוצף ,אפילו בקומה גבוהה ,נחשב לעציץ נקוב ודינו כגדל
בשדה ,למרות המרחק שלו מן האדמה .בקומה גבוהה ניתן להקל
בחציצה שתהיה רק מתחת לעציץ ולא מתחת לכל הנוף.
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צדיקים

יאים ׁ ֶש ְּב ָכל ּדוֹ ר
ַ ּגם ִי ְת ָּב ֵאר ֵמ ֶהם ְּד ָב ִרים ׁ ֶש ָּגזְ ר ּו ֲח ָכ ִמים ּונְ ִב ִ
מ ֶשׁה ַר ֵּבנ ּו
ָודוֹ ר ַל ֲעשׂ וֹ ת ְס ָיג ַל ּתוֹ ָרהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ּׁ ָש ְמע ּו ִמ ּ ִפי ֹ
זִ ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְּב ֵפר ּו ׁשֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמרּ “ :ו ׁ ְש ַמ ְר ֶּתם ֶאת ִמ ׁ ְש ַמ ְר ִּתי”
(ויקרא יח ,ל) ֲ 131 -עשׂ ּו ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ְל ִמ ׁ ְש ַמ ְר ִּתי (מו”ק ה ,א)ְ .ו ֵכן
ִי ְת ָּב ֵאר ֵ 132מ ֶהם ַה ִּמנְ ָהגִ ים ְו ַה ַּת ָּקנוֹ ת ׁ ֶש ִה ְת ִקינ ּו אוֹ ׁ ֶש ָּנ ֲהג ּו ְּב ָכל
ית-דין ׁ ֶשל אוֹ תוֹ ַה ּדוֹ רְ ,ל ִפי ׁ ֶש ָאס ּור
ִּ
ּדוֹ ר ָודוֹ רְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָרא ּו ֵּב
ָלס ּור ֵמ ֶהםֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר“ :ל ֹא ָתס ּור ִמן ַה ָּד ָבר ֲא ׁ ֶשר ַי ִ ּגיד ּו ְלךָ
ָי ִמין ּושְׂ מֹאל” (דברים יז ,יא)ְ .ו ֵכן ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ְו ִדינִ ים ֻמ ְפ ָל ִאים
ית-דין
ִּ
מ ֶשׁה ַר ֵּבנ ּו זִ ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכהְ ,ו ָדנ ּו ָּב ֶהן ֵּב
ׁ ֶש ּל ֹא ִק ְּבל ּום ִמ ּ ֹ
ׁ ֶשל אוֹ תוֹ ַה ּדוֹ ר ַּב ִּמ ּדוֹ ת ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה נִ ְד ֶר ׁ ֶשת ָּב ֶהןּ ,ו ָפ ְסק ּו אוֹ ָתם
ַה ְּז ֵקנִ ים ְוגָ ְמר ּו ׁ ֶש ַה ִּדין ָּכ ְך ה ּוא ַ -ה ּכֹל ִח ֵּבר ַרב ַא ׁ ִשי ַּב ַּת ְלמ ּוד,

ארחות

שער התורה

צדיקים

ַה ְּד ָר ִכים ִּבגְ ָיסוֹ תְ ,ונִ ְת ַמ ֵעט ַּת ְלמ ּוד ּתוֹ ָרהְ ,ול ֹא נִ ְכנְ ס ּו ִישְׂ ָר ֵאל
יהם ֲא ָל ִפים ּו ְר ָבבוֹ ת ְּכמוֹ ׁ ֶש ָה ָיה ִמ ּק ֶֹדםֶ ,א ָּלא
ישיבוֹ ֵת ֶ
ִל ְלמֹד ִּב ׁ ִ
ִמ ְת ַק ְּב ִצים ְי ִח ִידיםַ 133 ,ה ּ ְׂש ִר ִידים ֲא ׁ ֶשר ה’ קוֹ ֵרא ְּב ָכל ִעיר ָו ִעיר
ּו ְב ָכל ְמ ִדינָ ה ּו ְמ ִדינָ הְ ,ועוֹ ְס ִקים ַּב ּתוֹ ָרהּ ,ו ְמ ִבינִ ים ְּב ִח ּב ּו ֵרי
ַה ֲח ָכ ִמים ֻּכ ָּלםְ ,ויוֹ ְד ִעים ֵמ ֶהם ַה ִּמ ְצווֹ ת ֲא ׁ ֶשר ִצ ָ ּוה ֲאדוֹ ן ַה ּכֹל
ָּבר ּו ְך ה ּוא.
ביאורים

 .133השרידים 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).

מ ֶשׁה ְו ַעד ָי ָמיו.
ִמימוֹ ת ֹ
ית-דינוֹ ׁ ֶשל ַרב ָא ׁ ֵשיֶ ׁ ,ש ִח ֵּבר ַה ַּת ְלמ ּוד ּוגְ ָמרוֹ ,
ִּ
ְו ַא ַחר ֵּב
ימי ְּבנוֹ  ,נִ ְת ּ ַפ ְּזר ּו ִישְׂ ָר ֵאל ְּב ָכל ָה ֲא ָרצוֹ ת ּ ִפ ּז ּור ָי ֵתרְ ,ו ִה ִּגיע ּו
ִּב ֵ
ַל ְּק ָצווֹ ת ְו ָל ִא ִ ּיים ָה ְרחוֹ ִקיםְ ,ו ָר ְב ָתה ְק ָט ָטה ָּבעוֹ ָלםְ ,ונִ ׁ ְש ַּת ְּב ׁש ּו
ביאורים

 .131עשו וגו’ .בפסוק זה מצוה התורה לעשות שמירה לאיסורי עריות (הקרויים
‘משמרתי’) .132 .מהם .מהוראתם.
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אילו יבולים קדושים בקדושת שביעית?

 .33סומא פטור מן המצוות

“והיתה שבת הארץ לכם לאכלה” (ויקרא כה ,ו) מכאן שמן התורה מותר לאכול
כל דבר שצמח בשנת השמיטה .יבול שינק את כוחו מאדמה המקודשת
בקדושת שביעית ,נעשה קדוש ,ויש לנהוג בו בקדושה.
לא כל היבול בשנת השמיטה הוא קדוש ,רק פירות וירקות היונקים את
כוחם מאדמה המקודשת בקדושת שביעית – מתקדשים .לא כל הגידולים
יונקים את כוחם מהאדמה באותו שלב ,ולכן יש להבדיל ביניהם ,כפי
שיתבאר:
ירקות זקוקים להשקיה כל זמן גידולם ,ולכן ,הם קשורים לאדמה הקדושה
עד שעת לקיטתם .זוהי הסיבה שקדושת השביעית בירקות נקבעת על פי
הלקיטה (קטיפה) .לעומתם ,עצי פרי יונקים את עיקר חיותם מן האדמה עד
לשלב החנטה .והיינו הבאת שליש גידולו (לשי’ הרמב”ם) .לכן ,זהו השלב הקובע
לגבי קדושת שביעי .תבואה וקטניות – יונקים את עיקר כוחם מן האדמה
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
שביעית הוא“ :הנאתו וביעורו שווים” ,כדוגמת אכילה ,שנהנים מהאוכל
בזמן שהוא מתכלה ,ואילו הפרח אינו מתכלה בשעת ההנאה ,ולכן אינו
קדוש ומותר לסחור בהם כרגיל ,כגון :מותר למכור חרציות ופרגים
בשמיטה .אמנם ,פרחים שמטרתם היא גם הריח ,לדוגמה :פרחי בשמים
כדוגמת הנרקיסים ,יש בהם קדושת שביעית ,כיון שהצמח מתכלה בשעת
ההנאה ,בזמן שממוללים אותם ,ולכן הם קדושים ודינם ככל המינים שיש
בהם קדושת שביעית .עצים המיועדים לייצור רהיטים ,אינם קדושים
בקדושת שביעית ,מכיון שההנאה מהרהיטים אינה מכלה אותם ,ואין
הנאתו וביעורו שווים.

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'.

יום ה' כ' מנחם אב

 .34אכילת מאכלי חלב בשבועות
בטעם אכילת מאכלי חלב בשבועות כתב במשנה ברורה
'שמעתי עוד בשם גדול אחד שאמר טעם נכון לזה וכו' ,וירדו מן ההר
לביתם לא מצאו מה לאכול תיכף כ"א מאכלי חלב כי לבשר צריך הכנה
רבה לשחוט בסכין בדוק כאשר צוה ה' ולנקר חוטי החלב וכו'.
וצ"ע ,הלא אכלו מן ,ולמה לא מצאו מה לאכול.
(תצ"ד סקי"ב)

 .35איסור בונה ביו"ט
תוס' (שבת צ"ה א' ד"ה והרודה) חידשו שבונה ביום טוב מותר משום 'מתוך
שהתורה לצורך' שהרי הותרה לעשות גבינה [מגבן] ,שהוא מדין בונה
כמבואר שם בגמרא.
וצ"ע מדברי הגמרא (שבועות טו ):שאין בנין בית המקדש דוחה יום טוב,
ומשמע שהוא מדאורייתא.
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ַא ַחר ָה ָאמוֹ ָר ִאים ָע ְמד ּו ַה ְ ּגאוֹ נִ יםֲ ,א ׁ ֶשר ָי ְדע ּו ָּכל ַה ַּת ְלמ ּוד,
ַּב ְב ִלי ִויר ּו ׁ ַש ְל ִמי ְו ִס ְפ ָרא ְו ִס ְפ ֵרי ְותוֹ ֶס ְפ ָּתאְ ,ו ֵהם הוֹ ִציא ּו
ָלאוֹ ר ַּ 134ת ֲעלוּמוֹ ָתיו ׁ ֶשל ַה ַּת ְלמ ּוד ּו ֵב ֲאר ּו ִענְ ָינָ יוְ ,ל ִפי ׁ ֶש ֶּד ֶר ְך
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ַ 136ל ַּמ ָּדע ִמי ׁ ֶש ֵאינוֹ ָיכוֹ ל ֵל ֵירד ְל ָע ְמקוֹ ׁ ֶשל ַּת ְלמ ּוד.
ביאורים

 .136למדע .בכת”י :להשיג ידיעת המצוות.

ַה ַּת ְלמ ּוד ָעמֹק ה ּוא ְמאֹדְ ,ועוֹ דֶ ׁ ,שה ּוא ְּב ָל ׁשוֹ ן ֲא ַר ִּמיְ ,מע ָֹרב
ִעם ְל ׁשוֹ נוֹ ת ֲא ֵחרוֹ תְ ,ל ִפי ׁ ֶשאוֹ ָת ּה ַה ָּל ׁשוֹ ן ָה ְי ָתה ְּבר ּו ָרה ְל ֻכ ָּלם
ימי
ְּב ָב ֶבל ְּב ֵעת ׁ ֶש ֻח ַּבר ַה ַּת ְלמ ּודֲ ,א ָבל ִּב ׁ ְש ָאר ְמקוֹ מוֹ ת ּו ִב ֵ
ַה ְ ּגאוֹ נִ ים ֲא ׁ ֶשר ְּב ָב ֶבל ל ֹא ָהי ּו ַמ ִּכ ִירים אוֹ ָת ּה ַה ָּל ׁשוֹ ן ַעד ׁ ֶש ִ ּי ְל ְמד ּו
אוֹ ָת ּהּ .ו ׁ ְש ֵאלוֹ ת ַר ּבוֹ ת ָהי ּו ׁשוֹ ֲא ִלים ַאנְ ׁ ֵשי ָּכל ִעיר ָו ִעיר ְל ָכל
יהם ְל ָפ ֵר ׁש ָל ֶהם ְּד ָב ִרים ָק ׁ ִשים ׁ ֶש ַּב ַּת ְלמ ּוד,
ימ ֶ
ָ ּגאוֹ ן ֲא ׁ ֶשר ָה ָיה ִּב ֵ
יבים ָל ֶהם ְּכ ִפי ָח ְכ ָמ ָתםְ .ואוֹ ָתם ַה ּׁשוֹ ֲא ִלים ָהי ּו
ְו ֵהם ָהי ּו ְמ ׁ ִש ִ
ְמ ַק ְּב ִצים ַה ְּת ׁשוּבוֹ ת ְועוֹ שִׂ ים ֵמ ֶהם ְס ָפ ִרים ְל ָה ִבין ֵמ ֶהםַּ .גם
ִח ְּבר ּו ַה ְ ּגאוֹ נִ ים ׁ ֶש ְּב ָכל ּדוֹ ר ָודוֹ ר ִח ּב ּו ִרים ְל ָב ֵאר ַה ַּת ְלמ ּוד,
ֵמ ֶהם ִמי ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ֲה ָלכוֹ ת ְ 135י ִחידוֹ תּ ,ו ֵמ ֶהם ִמי ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ּ ְפ ָר ִקים
ְי ִח ִידים ׁ ֶש ִּנ ְת ַּק ׁש ּו ְּב ָי ָמיוּ ,ו ֵמ ֶהם ִמי ׁ ֶש ּ ֵפ ֵר ׁש ַמ ֶּס ְכ ּתוֹ ת ּו ְס ָד ִרים.
ְועוֹ ד ִח ְּבר ּו ֲה ָלכוֹ ת ּ ְפסוּקוֹ ת ְּב ִענְ ַין ָה ָאס ּור ְו ַה ֻּמ ָּתרְ ,ו ַה ִחיּ ּוב
יכה ָל ֶהםְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ְקרוֹ ִבים
ְו ַה ּ ְפט ּורִּ ,ב ְד ָב ִרים ׁ ֶש ַה ּׁ ָש ָעה ְצ ִר ָ
ביאורים

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

60

יום ו' כ"א מנחם אב

יום ו' כ"א מנחם אב

61

62

הלכה

חידוד ועיון

איסור ספיחין

 .36ספק דאורייתא לחומרא

כל היבול שמוציאה הארץ בשנה השביעית ,מותר באכילה מן התורה,
שנאמר ‘והיתה שבת הארץ לכם לאכלה’ (ויקרא כה ,ו) .אמנם ,חכמים גזרו
לאסור גידולים מסויימים הגדלים בשנה השביעית .איסור זה מכונה בשם
‘איסור ספיחין’ ,ולהלן יבוארו פרטי הדינים הקשורים באיסור זה.
זרעים שנפלו בקרקע קודם שנת השמיטה ,ובשנת השמיטה צמחו ,או
גידולים שנקצרו קודם השמיטה ונשארו שורשיהם מחוברים לקרקע
והצמיחו גידולים בשמיטה ,וכן עשבים וירקות שאין להם זרע שצמחו
מאליהם בשנת השמיטה ,בכל אלה גזרו חכמים שיהיו אסורים באכילה.
הטעם לגזירה ,מפני עוברי עבירה .שחששו חז"ל ,שאם נתיר ספיחים אלו
באכילה ,עוברי עבירה יזרעו בשדותיהם בסתר ,תבואה ,קטניות וזרעוני גינה,
וכשיצמחו יאכלו מהם ,ויאמרו שספיחים הם – שגדלו מאליהם ,לכן אסרו חז"ל
כל הספיחים הצומחים מאליהם בשנה השביעית [וא"צ לומר שמינים אלו
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.
מיני עשבים שרוב בני אדם אינם רגילים לזרוע אותם ,לא גזרו חכמים
לאוסרם באיסור ספיחים ,שכיון שרוב בעלי הגינות אינם מתעסקים
בזריעת מינים אלו [מחמת חוסר חשיבותם ,ורק מיעוט מבעלי הגינות
מתעסקים בהם] ,לא גזרו חכמים לאוסרם ,ומותרים באכילה.
[בירושלמי מבואר ,שבארבע מיני שדות לא גזרו חכמים איסור ספיחין,
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.

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'.

יום ו' כ"א מנחם אב

 .37בין השמשות ספק יום ספק לילה
באבות (פ"ה מ"ו) עשרה דברים נבראו בערב שבת בין השמשות כו'.
וצ"ע ,דבין השמשות הוא ספק יום ספק לילה ,ומאי שייך 'בין השמשות'
כלפי שמיא ,מי איכא ספיקא כלפי שמיא ,ואדרבה נוכיח מכאן דבין
השמשות יום הוא ,דהלא בשבת שבת מכל מלאכתו.

 .38לא תנחשו
כתב הרמב"ם (עבודה זרה פי"א ה"ד) אין מנחשין כעכו"ם ,וכן אלו ששומעים
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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[להשלמת הענין אנו מביאים את המשך דברי הרמב”ם ז”ל בהקדמתו

ְּד ָב ִרים ַה ִּמ ְת ָּב ְר ִרים ִמ ָּכל ֵא ּל ּו ַה ִח ּב ּו ִריםְּ ,ב ִענְ ַין ָה ָאס ּור ְו ַה ֻּמ ָּתר

ל”משנה תורה”]:

ְו ַה ּ ָט ֵמא ְו ַה ּ ָטהוֹ ר ִעם ׁ ְש ָאר ִּדינֵ י ַה ּתוֹ ָרהֻּ :כ ָּלם ְּב ָל ׁשוֹ ן ְּבר ּו ָרה
ְו ֶד ֶר ְך ְק ָצ ָרהַ ,עד ׁ ֶש ְּת ֵהא ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּב ַעל ּ ֶפה ֻּכ ָּל ּה ְסד ּו ָרה ְּב ִפי

אכת ה’ ׁ ֶש ָעשׂ ּו ָּב ּה ָּכל ְ ּגאוֹ נֵ י ִישְׂ ָר ֵאלִ ,מיּ וֹ ם
ְוזוֹ ִהיא ְמ ֶל ֶ
ׁ ֶש ֻח ַּבר ַה ַּת ְלמ ּוד ְו ַעד זְ ַמן זֶ הֶ ׁ ,שה ּוא ׁ ָשנָ ה ׁ ְש ִמינִ ית ַא ַחר ֵמ ָאה
ְו ֶא ֶלף ְל ֻח ְר ַּבן ַה ַּב ִיתְ ,ו ִהיא ׁ ְשנַ ת ַא ְר ַּב ַעת ֲא ָל ִפים ּו ְת ׁ ַשע ֵמאוֹ ת
יאת ָהעוֹ ָלםּ .ו ַב ְּז ַמן ַה ֶּזה ָּת ְכפ ּו ָצרוֹ ת
ּו ׁ ְשל ֹ ִשׁים ָו ׁ ֶש ַבע ִל ְב ִר ַ
137
ְי ֵתרוֹ תְ ,ו ָד ֲח ָקה ַה ּׁ ָש ָעה ֶאת ַה ּכֹלְ ,ו ָא ְב ָדה ָח ְכ ַמת ֲח ָכ ֵמינ ּו,
יכ ְך אוֹ ָתם ַה ּ ֵפר ּו ׁ ִשים ְו ַה ֲה ָלכוֹ ת
ּו ִבינַ ת נְ בוֹ נֵ ינ ּו נִ ְס ַּת ְּת ָרהְ .ל ִפ ָ
ְו ַה ְּת ׁשוּבוֹ ת ׁ ֶש ִח ְּבר ּו ַה ְ ּגאוֹ נִ ים ְו ָרא ּו ׁ ֶש ֵהם ְּד ָב ִרים ְמב ָֹא ִרים,
יהם ָּכ ָרא ּוי ֵא ָלא ְמ ַעט ְּב ִמ ְס ּ ָפר,
נִ ְת ַק ּׁש ּו ְּב ָי ֵמינ ּוְ ,ו ֵאין ֵמ ִבין ִענְ ְינֵ ֶ
ְו ֵאין ָצ ִר ְ
יך לוֹ ַמר ַה ַּת ְלמ ּוד ַע ְצמוֹ ַה ַּב ְב ִלי ְו ַה ְיר ּו ׁ ַש ְל ִמיְ ,ו ִס ְפ ָרא
יכין ַּד ַעת ְר ָח ָבה ְונֶ ֶפ ׁש ֲח ָכ ָמה ּוזְ ָמן
ְו ִס ְפ ֵרי ְו ַה ּתוֹ ֶס ְפ ּתוֹ תֶ ׁ ,ש ֵהן ְצ ִר ִ
ְ
ָאר ְֹךְ ,ו ַא ַחר ָּכ ְך ִי ָ ּו ַדע ֵמ ֶהם ַה ֶּד ֶרך ַה ְּנכוֹ ָחה ִּב ְד ָב ִרים ָה ֲאס ּו ִרים

יא ְך ה ּואּ .ו ִמ ּ ְפנֵ י זֶ ה נִ ַע ְר ִּתי
ְו ַה ֻּמ ָּת ִרים ּו ׁ ְש ָאר ִּדינֵ י ּתוֹ ָרה ֵה ַ
מ ֶשׁה ֶּבן ַמ ְימוֹ ן ַה ְּס ָפ ַר ִּדיְ ,ונִ ׁ ְש ַענְ ִּתי
ָח ְצנִ יִ ׁ ,ש ַּנ ְס ִּתי ָמ ְתנַ יֲ ,אנִ י ֹ
יתי ְל ַח ֵּבר
ַעל ַה ּצ ּור ָּבר ּו ְך-ה ּואּ ,ו ִבינוֹ ִתי ְּב ֵא ּל ּו ַה ְּס ָפ ִרים; ְו ָר ִא ִ

ַה ּכֹל ְּבל ֹא ֻק ׁ ְש ָיה ּו ְבל ֹא ּ ֵפר ּוקְ ,ול ֹא זֶ ה אוֹ ֵמר ְּבכֹה ְוזֶ ה ְּבכֹה,
ל-פי ַה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ֲא ׁ ֶשר
ֵא ָלא ְּד ָב ִרים ְּבר ּו ִריםְ ,קרוֹ ִבים ,נְ כוֹ נִ ים ַע ּ ִ
ִי ְת ָּב ֵאר ִמ ָּכל ֵא ּל ּו ַה ִח ּב ּו ִרים ְו ַה ּ ֵפר ּו ׁ ִשים ַה ִּנ ְמ ָצ ִאים ִמימוֹ ת
ַר ֵּבנ ּו ַה ָּקדוֹ ׁש ְו ַעד ַע ְכ ׁ ָשוַ ,עד ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ָּכל ַה ִּדינִ ים ְּגל ּו ִיים ַל ָּקטֹן
ְו ַל ָּגדוֹ לְּ ,ב ִדין ָּכל ִמ ְצ ָוהּ ,ו ְב ִדין ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ׁ ֶש ִּת ְּקנ ּו ֲח ָכ ִמים
יאיםְּ .כ ָללוֹ ׁ ֶשל ָּד ָברְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּל ֹא ְי ֵהא ָא ָדם ָצ ִר ְ
יך ְל ִח ּב ּור
ּונְ ִב ִ
ַא ֵחר ָּבעוֹ ָלם ְּב ִדין ִמ ִּדינֵ י ִישְׂ ָר ֵאלֶ ,א ָּלא ְי ֵהא ִח ּב ּור זֶ ה ְמ ַק ֵּבץ
ַל ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּב ַעל ּ ֶפה ֻּכ ָּל ּה ִעם ַה ַּת ָּקנוֹ ת ְו ַה ִּמנְ ָהגוֹ ת ְו ַה ְ ּגזֵ רוֹ ת
מ ֶשׁה ַר ֵּבנ ּו ְו ַעד ִח ּב ּור ַה ַּת ְלמ ּודּ ,ו ְכמוֹ ׁ ֶש ּ ֵפ ְר ׁש ּו
ׁ ֶש ַּנ ֲעשׂ ּו ִמ ְימוֹ ת ֹ
יכךְ
יהם ׁ ֶש ִח ְּבר ּו ַא ַחר ַה ַּת ְלמ ּודְ .ל ִפ ָ
ָלנ ּו ַה ְּגאוֹ נִ ים ְּב ָכל ִח ּב ּו ֵר ֶ
“מ ׁ ְשנֵ ה תוֹ ָרה”ְ ,ל ִפי ׁ ֶש ָא ָדם קוֹ ֵרא
אתי ׁ ֵשם ִח ּב ּור זֶ ה ִ
ָק ָר ִ
ְ
ַּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִּב ְכ ָתב ְּת ִח ָּלהְ ,ו ַא ַחר ָּכך קוֹ ֵרא ְּבזֶ הְ ,ויוֹ ֵד ַע ִמ ֶּמנּ ּו
ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ְּב ַעל ּ ֶפה ֻּכ ָּל ּהְ ,ו ֵאין ָצ ִר ְ
יהם.
יך ִל ְקרוֹ ת ֵס ֶפר ַא ֵחר ֵּבינֵ ֶ
[עד כאן דברי הרמב”ם ז”ל בהקדמתו ל”משנה תורה”]

ביאורים

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

חידוד ועיון

“ארץ אשר אבניה ברזל” (ח ,ט).

 .39אין למדין הלכה מהמשנה

במסכת תענית (ד ).אמרו :כל תלמיד חכם שאינו קשה כברזל אינו ת”ח וכו’,
ולמדים זאת מפסוק זה :ארץ אשר אבניה ברזל ,עיי”ש.

קיי"ל בנדה (ז' א') דאין למדין מפי הלכה במשנה ,כלומר שאף אם משנה
אומרת הלכה כפלוני ,אין ראיה לפסוק כמותו.
וצ"ע ,אם כן מדוע מחלוקת ואח"כ סתם הלכה כסתם ,וכן הלכה כסתם
משנה .ואיך יתכן שמכללים כאלו יפסקו הלכה יותר מאשר אילו רבי כתב
מפורש במשנה שהלכה כמותו.

משמע שנשתבחה ארץ ישראל בזה שהתלמידי חכמים שבה קשין כברזל.
והקשה רבי חיים קניבסקי שליט”א :לכאורה ,זה סותר את דברי הגמרא
בסנהדרין (כד ).שת”ח שבא”י נוחין זה לזה בהלכה (ויש לחלק ואין להאריך) ,ואת
דברי הגמרא בנדרים (כב ,).ונתן ה’ לך שם לב רגז – בבבל כתיב אמר ליה
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).
כאן הקדים כסף לזהב ,וכן בפרשת המלך‘ :וכסף וזהב לא ירבה לו מאד’
(דברים יז ,יז) ,וכן גבי אברהם‘ :ואברם כבד מאד בכסף ובזהב’ (בראשית יג,
ב) .ובשאר מקומות הקדים זהב לכסף ,כגון בפרשת המשכן‘ :זהב וכסף
ונחושת’ (שמות כה ,ג) ,וכן בפרשת הגעלת כלי מדין‘ :אך את הזהב ואת הכסף’
(במדבר לא ,כב).
ביאר רבי חיים קניבסקי שליט”א ,שרק היכן שמדובר בעשירות הקדים
כסף לזהב ,שדרך המתעשר שבתחילה מרבה לו כסף ואח”כ זהב ,אבל
בשאר מקומות הקדים הזהב שהוא חשוב יותר .וכן מוכח כל הפסוק
כאן שהולך מהקל אל הכבד ,כדרך המתעשר ,דכתיב“ :כי תאכל ושבעת
ובתים טובים תבנה וישבת ובקרך וצאנך ירביון וכסף וזהב ירבה לך”
וגו’ ,בתחילה במאכל ,אח”כ בבתים ,אח”כ בבקר וצאן ,אח”כ בכסף וזהב
ופשוט.
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 .40הבערה 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].
וצ"ע דהלא נאמר גם (שמות ל"ד כ"א) בחריש ובקציר תשּבֹת' וכתב רש"י
לשיטה אחת שהולך על שבת .ואם כן גם כאן נימא שתי מלאכות אלו יצאו
ללאו ולא לסקילה.

 .41שמן 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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ְו ַא ַח ָּ ְ
מ ֶשׁה ִמ ּק ּו ִצי ְ 138ו ִח ֵּבר ֵס ֶפר ַא ֵחר,
ר-כך ָע ַמד ַר ֵּבנ ּו ֹ
ְו ִל ֵּקט ֵמאוֹ תוֹ ֵס ֶפר ׁ ֶשל ַ 139מ ְימוֹ נִ י ְו ִח ֵּבר ָע ָליו ׁ ְש ָאר ְּד ָב ִרים
ׁ ֶשל ַא ֲחרוֹ נִ יםְ .ו ֵכן ִח ְּבר ּו ַר ָּבנִ ים ַר ִּבים ּ ְפ ָסקוֹ תְּ ,כגוֹ ן ָ 140הרוֹ ֵק ַח
ְ 141ו ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
יעזֶ ר ִמ ִּמיץ ַ 142ו ֲא ִבי ָה ֶעזְ ִרי ְ 143ואוֹ ר זָ ר ּו ַעְ .ו ֵכן
ָעשׂ ּו ַר ָּבנִ ים ַר ִּביםָּ ,כל ֶא ָחד ִח ֵּבר ֵס ֶפר ְל ִפי ַמה ּׁ ֶש ָר ָאה ִענְ ְינֵ י
יעת
ַה ּדוֹ ר ׁ ֶש ָה ָיה ּבוֹ ִּ ,כי ָרא ּו ׁ ֶש ִּנ ְת ַמ ֵעט ַּב ֲעווֹ נוֹ ֵתינ ּו ָה ַר ִּבים ְי ִד ַ
ַה ַּת ְלמ ּודְ ,ו ֵאין ָא ָדם ָיכוֹ ל ֵל ַידע ִאם ל ֹא ִמ ּתוֹ ְך ֵס ֶפר ּפוֹ ְס ִקים.
ְוגַ ם ַ 144ר ֵּבנ ּו ׁ ְשלֹמֹה ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ םֶ ׁ ,ש ָר ָאה ְּב ָי ָמיו ִמע ּוט
ַה ְּל ָבבוֹ תֶ ׁ ,ש ָהי ּו ַה ּדוֹ רוֹ ת ַּב ֲעווֹ נוֹ ֵתינ ּו ָה ַר ִּבים ִ 145מ ְת ַמ ֲע ִטים
ל-כן נִ ְתעוֹ ֵרר ִל ּבוֹ ְל ָפ ֵר ׁש ַה ַּת ְלמ ּוד ְל ַל ֵּמד ְּבנֵ י-
ְוהוֹ ְל ִכיםְ ,ו ַע ֵּ
146
ר-כ ְך ָע ְמד ּו יוֹ ְצ ֵאי ְי ֵרכוֹ -
ִישְׂ ָר ֵאל ַּד ַעתְ .ו ַא ַח ָּ
ַר ֵּבנ ּו ָּתם
ְ 147ו ַר ֵּבנ ּו ִי ְצ ָחק ּו ׁ ְש ָאר ַר ָּבנִ יםּ ,ו ִפ ְל ּ ְפל ּו ּ ִפ ְל ּפ ּו ִלים ְּגדוֹ ִלים ַעד
ביאורים
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יבתוֹ ׁ ֶשל ַר ִּבי ִי ְצ ָחקַּ ,ב ַעל ַה ּתוֹ ָספוֹ ת.
יש ָ
ׁ ֶש ִח ְּבר ּו ַה ּתוֹ ָספוֹ ת ִּב ׁ ִ
150
149
ְ 148ו ׁ ָשם ָהי ּו ְ ּגדוֹ ִליםְּ ,כגוֹ ן ַר ִּבי ׁ ִש ְמ ׁשוֹ ן ִמ ּׁ ַשאנְ ץ,
ׁ ֶש ִח ֵּבר
ם-כן ּתוֹ ָספוֹ תְ ,ל ַבד ִמ ּׁ ְש ָא ֵרי ַּת ְל ִמ ִידים ׁ ֶש ָהי ּו ָלרֹב ְמאֹד,
ַּג ֵּ
152
151
ְו ֵהם ָהי ּו ִ ּג ּבוֹ ִרים ַּב ּתוֹ ָרהְ ,ו ָה ָיה ְל ָב ָבם ָ ּגדוֹ ל ְמאֹד
ּו ָפת ּו ַח
ְּכא ּו ָלםְ ,ו ָל ְמד ּו ְּב ֵע ֶסק ָ ּגדוֹ לּ ,ו ָמ ְסר ּו נַ ְפ ׁ ָשם ַעל ַה ּתוֹ ָרהְ ,ו ָי ְדע ּו
ְּ 153בל ֹא ִעיּ ּון ָּכל ַה ַּת ְלמ ּוד ּ ֵפר ּו ׁש ַר ּׁ ִש”י ְותוֹ ָספוֹ ת.
ביאורים

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

 .138וחבר ספר אחד .הוא ה”סמ”ג”  -ספר מצוות גדול .139 .מימוני .הרמב”ם.
 .140הרוקח .ספר הלכה ומוסר לרבנו אלעזר מגרמיזא .141 .ורבי אליעזר
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.
 .147ורבנו 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.
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דיני הספיחים

 .42מלאכה הנעשית בשבת ע"י נס

גידולים האסורים באיסור ספיחים ,אסורים הם באכילה[ ,וכן המשקים
היוצאים מהם הרי הם אסורים כמותם] .ומצוה לעוקרם מהקרקע ,ואסור
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
שליש בשביעית ,גרגירי התבואה הנאכלים לאדם אסורים באיסור ספיחים,
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
ספיחים .ואפילו אם בשנה השביעית צמחו רק ‘שליש גידול’ ונמשכה
צמיחתם לאחר צאת השנה השביעית [בשנה השמינית] ,נחשבים הם
כגידולי שביעית ,ואסורים משום ספיחים.
בירקות שגדלו בשנה השביעית ,מצינו חילוקי דינים לענין היתרם בשנה
השמינית כדלהלן :ירקות שהתחילו לצמוח בשביעית ונלקטו בשנה
השביעית ,כיון שנלקטו בשנה השביעית חל עליהם איסור ספיחים ,והרי
הם אסורים לעולם ,גם בשנה השמינית.
ירקות שגדלו בשנה השביעית ונלקטו בשנה השמינית ,כיון שהקובע בירק
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.
במה דברים אמורים קודם שיגיע חנוכה ,אולם משהגיע חנוכה של השנה
השמינית ,גם מיני ירקות שעדיין לא עשו כיוצא בהן ,לא גזרו חכמים לאוסרם
באיסור ספיחים ,וכיון שנלקטו בשמינית הרי הם מותרים.

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.

יום א' כ"ג מנחם אב

 .43אין 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.

 .44ברכת 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.
וצ"ע ,אם כן מדוע מברכים ברכת אירוסין ,והלא זה תלוי בדעת האשה
ואולי לא תתרצה להינשא.
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ר-כ ְך ַּב ֲעווֹ נוֹ ֵתינ ּו ָה ַר ִּבים ַר ּב ּו ַה ָ ּצרוֹ ת ְונִ ְת ַמ ֲעט ּו
ְו ַא ַח ָּ
154
יהם
ָה ַא ֲחרוֹ נִ ים ְּכ ֵב ִדים ֲע ֵל ֶ
ַה ְי ׁ ִשיבוֹ תְ ,ו ָהי ּו אוֹ ָתם ַה ּתוֹ ָספוֹ ת

ׁ ֶש ּׁשוֹ נֶ ה ּ ִפ ְרקוֹ ֵמ ָאה

ְול ֹא ָי ְכל ּו ָלשֵׂ אתּ ,ו ָבא ּו ְּגדוֹ ִלים ֲא ֵח ִרים ְ 155ו ִק ְ ּצר ּו ַה ּתוֹ ָספוֹ ת
ָה ֵהםָּ ,כל ֶא ָחד ְּכ ִפי ָח ְכ ָמתוֹ ְ ,ל ָה ֵקל ְל ַאנְ ׁ ֵשי ּדוֹ רוֹ ַה ִּל ּמ ּוד.

ל ִק ַּׁת ֲענִ ית (ח ,א)ֶ ׁ ,ש ֵר ׁ
יש ָ
יש ָה ָיה חוֹ זֵ ר ַה ֲה ָל ָכה ַ 163א ְר ָּב ִעים

ַו ֲע ַד ִין ַּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ָהי ּו ְּב ִק ִ
יאים ְּב ָכל ַה ַּת ְלמ ּודְ 156 ,ו ָהי ּו יוֹ ְד ִעים
ַה ִּמ ְצווֹ ת ִמ ּתוֹ ְך ַה ַּת ְלמ ּודַ ,עד ׁ ֶש ִּנ ְת ַּג ְל ֵ ּגל ׁ ֶש ִּנ ְת ָּג ְר ׁש ּו ִמ ָ ּצ ְר ַפת,
ֲ 157א ׁ ֶשר ׁ ָשם ָהי ּו ַמ ֲחזִ ִ
יקים ַּב ּתוֹ ָרה ְו ָהי ּו לוֹ ְמ ִדים ְּ 158ב ֵע ֶסק ָ ּגדוֹ ל,
ְּכ ִענְ ָין ׁ ֶש ָעשׂ ּו ִר ׁ
ימי ַח ְכ ֵמי ַה ַּת ְלמ ּודֶ ׁ ,ש ָה ָיה ִע ַּקר
אשוֹ נִ ים ִּב ֵ
159
ִל ּמ ּו ָדם ַל ֲחזֹר ַה ַּת ְלמ ּוד ְּכ ֵדי ְל ַק ֵ ּים ַמה ּׁ ֶש ָא ְמר ּוְ “ :ו ׁ ִש ַּננְ ָּתם
ְל ָבנֶ ָ
י-תוֹ ָרה ְ 160מ ֻח ָּד ִדים ְּב ִפ ָ
יךֶ ׁ ,ש ִאם ִי ׁ ְש ָא ְל ָך
יך” ֶ ׁ -ש ְ ּיה ּו ִּד ְב ֵר ּ
ֹאמרֶ ,א ָּלא ֱאמֹר לוֹ ִמ ָ ּיד
ָא ָדם ָּ 161ד ָברַ ,אל ְּתגַ ְמ ֵ ּגם ְות ַ

(קדושין

י-א ְפ ׁ ָשר ה ּוא ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו ַה ִּמ ְצווֹ ת ׁ ְשנוּנוֹ ת
ל ,א)ִּ ,כי זֶ ה ַה ָּד ָבר ִא ֶ

ּו ְמזֻ ָּמנוֹ ת ְּב ִפי ָה ָא ָדם ְל ָה ׁ ִשיב ַל ּׁשוֹ ֵאלִ ,אם ל ֹא ְּברֹב ֲחזָ רוֹ תְּ ,כמוֹ
162

ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַּב ֲחגִ יגָ ה (ט ,ב)ֵ :אינוֹ ּדוֹ ֶמה ִמי
ּ ְפ ָע ִמיםְ ,ל ִמי ׁ ֶש ּׁשוֹ נֶ ה אוֹ תוֹ ֵמ ָאה ְו ֶא ָחדְ .ו ָא ְמ ִרינַ ן ְּב ַמ ֶּס ֶכת
ימי
ּ ְפ ָע ִמים 164ק ֶֹדם ׁ ֶש ָּבא ִל ְפנֵ י ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ןְ .ו ֵכן ָעשׂ ּו ֻּכ ָּלם ִּב ֵ
ַח ְכ ֵמי ַה ַּת ְלמ ּודֶ ׁ 165 ,ש ִע ַּקר ִל ּמ ּו ָדם ָה ָיה ֲחזָ ָרה.
ביאורים

 .162ששונה פרקו .חוזר על תלמודו .163 .ארבעים פעמים .כנגד ארבעים
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.
 .165שעיקר לימודם היה חזרה .ז”ל רש”י (ברכות ה“ :).אם תלמיד חכם הוא
שרגיל במשנתו לחזור על גרסתו תמיד”.

ביאורים

 .154האחרונים .בכת”י :המרובים והארוכים .155 .וקצרו התוספות ההם .והם
התוספות שבידינו .156 .והיו יודעים המצוות מתוך התלמוד .ידעו לפסוק הלכה
למעשה מתוך יגיעתם בלימוד הסוגיא .157 .אשר שם היו מחזיקים בתורה.
בכת”י :שהיו בקיאין בתורה .158 .בעסק גדול .שכל עסקם היה רק בתורה.
 .159ושננתם .לשון “שינון” שמשמעו (מלבד “חזרה”) גם “חידוד”( .רמ”ה,
קידושין ל .וכן פירש רש”י בפירוש התורה ,דברים ו ,ז) ,לומר שיהיו וכו’.
 .160מחודדים בפיך .שתחזור עליהם ותבדקם לעומקם ,עד שיהיו חדים
ובהירים לך כל כך – שאם ישאלך וכו’ .161 .דבר .מדברי תורה.
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הלכה

חידוד ועיון

הפקרת פירות שביעית

 .45אין בנין בית המקדש בלילה

מצות עשה מן התורה להפקיר הפירות הקדושים בקדושת שביעית,
שנאמר (שמות כג ,יא)“ :והשביעית תשמטנה ונטשתה”“ .ונטשתה” פירושה:
עזוב ,נטוש; וכל הרוצה לזכות בפירותיה – יכול לזכות ,שנאמר (שם) “ואכלו
אביוני עמך”.

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.

זמן ההפקר בשדה ירק הוא מראש-השנה של שביעית .ובשדה אילן זמן
ההפקר הוא משעה שחלה עליהם קדושת שביעית ,דהיינו חנטת הפרי ,אף
שיצאו לשמינית.
פירות שביעית הם הפקר לכל :לעניים ולעשירים .אמנם רק ליהודים –
ולא לגויים ,שנאמר “שבת הארץ לכם לאכלה” .וחייב אדם להשאיר את
שדהו פתוח ,כדי שיוכל כל אחד לקחת מפירות אלו בשנה השביעית ,ובכך
יקיים מצות הפקר[ .ההפקר הוא אף לבהמות ולחיות – כל זמן שהפירות
מחוברים ,אסור למונעם מאכילתם ,אלא אם הם מזיקים לאילן עצמו.
וכשהפירות תלושים אסור לאפשר להם את אכילתם (מאכל אדם לבהמה)].
לא רק הפירות בלבד הם הפקר ,אלא גם השדה נעשה הפקר לצורך לקיטת
הפירות ,כלומר :אין הבעלים יכולים לעכב כניסה לשדה לצורך לקיטת
הפירות .הנוהג בפירותיו מנהג בעלות – הרי הוא עובר על מצות עשה.
החושש שמא יבואו נכרים לקחת פירות משדהו או שמלקטי הפירות או
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.
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 .46ותן ברכה
כתב המשנה ברורה (סי' תפ"ח ס"ק י"ב) שאין לשמש להכריז על 'ותן ברכה' ,כי
זה מראה שממאנים בברכת הגשמים.
וצ"ע ,דלכאורה סותר עצמו ממה שכתב בסימן קי"ד (סק"ג) שהש"ץ או
השמש מכריז 'מוריד הטל' ,ומ"ש.

 .47דחייתו 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.
וצ"ע דא"כ ה"נ נימא בשור הנסקל שסקילתו זו היא שחיטתו ,ותטהרו
משום נבילה ,ובפסחים מבואר דשור הנסקל אסור משום נבילה.

 .48אמירת 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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ְו ָא ְמ ִרינַ ן ְּב ַמ ֶּס ֶכת ְמגִ ָּלה (ז ,ב)ַ ,רב ָא ׁ ֵשי ֲ 166ה ָוה ָי ִתיב ַק ֵּמ ּה ְּד ַרב

יוֹ ֵתר ִמ ּ ַפ ַעם ַא ַחת 182אוֹ ׁ ְש ֵּתי ּ ְפ ָע ִמיםְ .ו ֵי ׁש ְר ָאיוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ְּברוּרוֹ ת

168
167
יהַ :מאי ַט ֲע ָמא ָלא ָאת ּו
ַּכ ֲהנָ א .נָ גַ ּה ְו ָלא ָק ָאת ּו ַר ָּבנָ ןָ .א ַמר ֵל ּ
169
ַר ָּבנָ ן?
יהִּ 170 :ד ְל ָמא ְט ִר ֵידי ִּב ְסע ּו ַדת ּפ ּו ִריםָ 171 .א ַמר
ָא ַמר ֵל ּ

ילים ַּב ֲחזָ ָרהּ ,ו ְל ָכל ֶא ָחד
ְּב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת ַּב ַּת ְלמ ּודֶ ׁ ,ש ָהי ּו ֻּכ ָּלם ְרגִ ִ
ָה ָיה לוֹ ְסכ ּום ִמנְ ָין ָּכ ְך ְו ָכ ְך ּ ְפ ָר ִקים ַליּוֹ םּ ,ו ְכ ׁ ֶש ָהי ּו ְטר ּו ִדים ַּביּוֹ ם,

יע
יהָ :לא ׁ ְש ִמ ַ
יהְ 172 :ו ַלא ֲה ָוה ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ֵמ ַ
ֵל ּ
יכל ֵמא ּו ְר ָּתא? ָא ַמר ֵל ּ

ָ 183אז ָהי ּו ּפוֹ ְר ִעים ַּב ַּל ְי ָלה (ערובין סה ,א)ְ 184 ,ו ָכל ׁ ְשל ֹ ִשׁים יוֹ ם ָהי ּו
ם-כן ְּב ָצ ְר ַפתַ ,עד
חוֹ זְ ִרים ַּת ְלמ ּו ָדםּ .ו ְבזֶ ה ָה ִענְ ָין ָהי ּו לוֹ ְמ ִדים ַ ּג ֵּ

יה ְ 173ל ַמר ְל ָהא ְּד ָא ַמר ָר ָבאְ :ס ֻע ַּדת ּפ ּו ִרים ׁ ֶש ֲא ָכ ָל ּה ַּב ַּל ְי ָלה,
ֵל ּ
174
ל ֹא ָי ָצא ְי ֵדי חוֹ ָבתוֹ ; ַמאי ַט ֲע ָמא? “ ְי ֵמי ִמ ׁ ְש ֶּתה ְושִׂ ְמ ָחה” ְּכ ִתיב
175
יהָ 176 :א ַמר ָר ָבא ָה ִכי?! ָא ַמר לוֹ ִ 177 :אין!
(אסתר ט ,כב)ָ .א ַמר ֵל ּ

יעה ְּגדוֹ ָלהְ ,ול ֹא ֻה ְצ ְרכ ּו ְל ִס ְפ ֵרי
ׁ ֶש ִה ִּגיע ּו ְל ַמ ֲעלוֹ ת ַר ּבוֹ ת ְו ִל ִיד ָ
ּפוֹ ְס ִקיםִּ ,כי ָהי ּו יוֹ ְד ִעים ַ 185ה ִּמ ְצווֹ ת ִמ ּתוֹ ְך ַה ַּת ְלמ ּוד ְו ַה ּתוֹ ָספוֹ ת;

179
178
יס ּה.
יה ְּכ ַמאן ְּד ֻמ ָּנח ְּב ִכ ֵ
ָּתנָ א ִמ ֵּנ ּה ַא ְר ְּב ִעין זִ ְמנִ יןְ ,ו ָד ֵמי ֵל ּ

ֲא ָבל ִמיּוֹ ם ׁ ֶש ִּנ ְת ָ ּג ְר ׁש ּו ִמ ָ ּצ ְר ַפת 186נִ ְת ַמ ֵעט ַה ִּל ּמ ּוד ְמאֹד ְמאֹד.

ְו ַע ָּתה ְר ֵאה180 ,זֶ ה ָה ָיה ָּד ָבר ַקל ְמאֹדַ ,ו ֲא ִפ ּל ּו ָה ִכי ָה ָיה חוֹ זֵ ר אוֹ תוֹ

ביאורים

ַּכ ָּמה ּ ְפ ָע ִמיםְ ,ו ַע ְכ ׁ ָשו ֵ 181אין ׁש ּום ָא ָדם ׁ ֶש ִ ּי ְה ֶיה חוֹ זֵ ר ָּד ָבר ָּכזֶ ה
ביאורים
 .166הוה 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?!  .173למר .להרב .174 .ימי משתה ושמחה כתיב .ומשמע
שמצות משתה ושמחה בפורים היא דוקא ביום ולא בלילה .175 .אמר ליה .רב כהנא.
 .176אמר רבא הכי .האמנם אמר רבא כך?!  .177אין .אכן!  .178תנא מיניה
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.
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 .182או 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.
 .186נתמעט הלמוד מאד מאד .ולכן נזקקים לספרי הפוסקים.
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איסור הפסד פירות שביעית

 .49באיסור מחיקת השם

.אנצטווינו בתורתנו הקדושה (ויקרא כה ,ו)“ :והיתה שבת הארץ לכם לאכלה”,
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.
דברים שרגילים לאכלם מבושלים – אסור לאכלם חיים .כגון :תפוחי
אדמה ,קישואים .דברים שרגילים לאכלם חיים – אסור לבשלם .כגון:
צנון ,בננה .פירות וירקות שרגילים לאכלם חיים ומבושלים – נוהג בהם
כרצונו .כגון :תפוח עץ ,בצל ,עגבניות.
.באסור לסחוט מיץ מפירות וירקות שאין רגילים לסחטם ,כגון :אבטיח.
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
פרי שאין דרכו בכך – המיץ קדוש ,אך לא נאסר; ומכל מקום ימנע
מלקנות מיץ מסחיטה אסורה.
.גמותר לקלף מה שדרכו בכך ,כגון :תפוח עץ ,מלפפון .אמנם אסור לקלף
פרי שאין הדרך לקלפו ,כגון :מישמש ,אפרסק.
.דריסוק מותר רק מה שדרכו לרסק ,כגון :תפוח-עץ ,עגבניות .מותר
לרסק לקטנים או חולים מה שרגילים ,ואפילו דברים שלא רגילים לרסק
למבוגר ,כגון :בננה.
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באיסור מחיקת השם ,כתב המנ"ח (מצוה תל"ז) ,שגם אם אינו מוחק ממש
אלא מוסיף אותיות ליד עד שאין משמעות לתיבת שם השם שהיתה
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'.

 .50על 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.

 .51חמש טבילות ועשרה קידושין
הנה ידוע שכ"ג ביוה"כ טובל חמש טבילות ומקדש עשר פעמים.
וצ"ע ,דהרי פסק הרמב"ם (ביאת המקדש פ"ה ה"ה) שכל היוצא חוץ לחומת
העזרה טעון טבילה וקידוש ידים ורגלים .ואם כן כשיוצא הכ"ג לקרוא
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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ַּב ּדוֹ ר ַה ֶּזה נִ ׁ ְש ַּת ְּכ ָחה ַה ּתוֹ ָרהֵ ,מ ֲח ַמת ִּכי ַ 187ה ּלוֹ ְמ ִדים

ַה ָּלל ּו ְסב ּו ִרים ַל ֲעשׂ וֹ ת ְּכמוֹ ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ ים ְל ַה ֲחזִ יק ַּב ּ ִפ ְל ּפ ּו ִלים,
ַא ְך ֵאינָ ם ּדוֹ ִמים ְל ַח ְכ ֵמי ָצ ְר ַפת ְּכ ָלל ּו ְכ ָללֲ ,הל ֹא ִּל ָּבם ָה ָיה
יתים ַע ְצ ָמם
ּ ָפת ּו ַח ְּכא ּו ָלםְ ,ותוֹ ָר ָתם ָה ְי ָתה ָא ָּמנ ּו ָתםְ ,ו ָהי ּו ְמ ִמ ִ
יה יוֹ ָמם ָו ַל ְי ָלהָ ,ל ֵכן ִה ּ ִׂשיג ּו ְו ָי ְדע ּו ְּב ִפ ְל ּפ ּו ָלם; ֲא ָבל ַע ְכ ׁ ָשו
ָע ֶל ָ
189
188
ְמ ַב ְל ְּב ִלים זֶ ה ֶאת זֶ ה,
ֵאינָ ם יוֹ ְד ִעים ֵּכןֶ ,א ָּלא
ּו ְמ ַב ּ ְט ִלים
רֹב ַהיּ וֹ םְ ,ועוֹ ְס ִקים ְּבאוֹ תוֹ ִל ּמ ּוד ַּ 190כ ֲח ִצי יוֹ םְ ,ו ַה ִּל ּמ ּוד ׁ ֶש ָּל ֶהם
ֲע ַראי ַּד ֲע ַראי ְו ַה ִּב ּט ּול ֶק ַבעֲ .א ָבל ִּב ֵ
ימי ַח ְכ ֵמי ַה ַּת ְלמ ּוד ָ 191ה ְלכ ּו
193
192
ָּגדוֹ ל
ִל ְלמֹד ֶעשֶׂ ר ׁ ָשנִ ים ְויוֹ ֵתרְ ,ו ָה ָיה ִל ּמ ּו ָדם
ִּב ְק ִביע ּות,
ׁ ֶש ִאם ָה ָיה ֶא ָחד ִמ ְת ַע ּ ֵט ׁש ל ֹא ָהי ּו אוֹ ְמ ִרים “ָ 194אס ּו ָתא”
ביאורים

 .187הלומדים 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
גדול ,וכל כך היו קבועים ,שאם .194 ...אסותא‘ .מרפא’ ,או ‘לבריאות’ בימינו.
[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
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ית-ה ִּמ ְד ָר ׁש (ברכות נג ,א)ִ .מ ֶּזה ָה ִענְ ָין ֵי ׁש
ַ
ִ 195מ ּ ְפנֵ י ִּב ּט ּול ֵּב
ָל ַד ַעת

196

רֹב ְק ִביע ּו ָתםְ .ו ָא ְמ ִרינַ ן ִּב ְכ ֻת ּבוֹ ת

(סג ,א :עיין שם כל

הענין ,כי שם הגירסא משונה מכפי שהעתיק המחבר ז”ל כאן):

197

ַרב

יוֹ ֵסף ְּב ֵר ּה ְּד ָר ָבא ׁ ַש ְד ֵר ּה ֲאב ּו ַּה ְל ֵבי ַרב ַק ֵּמ ּה ְּד ַרב יוֹ ֵסףָ ּ .פ ַסק
יה ׁ ִשית ׁ ְשנִ יןִּ .כי ֲה ָוה ְּת ָלת ׁ ְשנִ יןְ ,מ ָטא ַמ ֲע ֵלי יוֹ ָמא ְּד ִכ ּפ ּו ָרא,
ֵל ּ
יתיָ ׁ .ש ַמע ֲאב ּו ַּהָ ׁ ,ש ַקל ָמנָ א נָ ַפק
ָא ַמרֵ :אזִ יל ְו ֶא ֱחזֵ י ְל ַאנְ ׁ ֵשי ֵּב ִ
יה :יוֹ נָ ָת ְך נִ זְ ַּכ ְר ָּת?! ְו ָא ְמ ֵרי ָל ּה :ז ּוגָ ָת ְך נִ זְ ַּכ ְר ָּת?!
יהָ .א ַמר ֵל ּ
ְל ַא ּ ֵפ ּ
ִא ְטר ּודָ ,לא ָמר ִא ְפ ִסיק ְו ָלא ָמר ִא ְפ ִסיקְ .ר ֵאה ְו ָה ֵבן זֶ ה ָה ִענְ ָין,
ה ּק ֶֹד ׁש.ל-כן זָ כ ּו ְלר ּו ַח ַ
ַּכ ָּמה ָהי ּו ְּד ֵב ִקים ַּב ּתוֹ ָרהַ ,ע ֵּ
ביאורים

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.]).
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איסור השחתה

 .52החובל בחבירו בשבת

אסור לקלקל פירות וירקות של שביעית ,או מאכלים שיש בהם טעם
מפרות שביעית ,בין אם הם ראויים לאכילת אדם ובין אם הם ראויים רק
לאכילת בעלי חיים.

כתב הטור (חו"מ סימן תכ"ד) שהחובל בחבירו בשבת פטור מתשלומין ,אפילו
הוא שוגג כיון שיש בו מיתת ב"ד והוי קלבדר"מ.
וצ"ע ,שהרי דעת הטור (או"ח סימן רע"ח) שהעושה מלאכה שאינה צריכה
לגופה פטור ,והלא כל חובל הוא מלאכה שאינה צריכה לגופה.

אם יש לפניו מאכל הקדוש בקדושת שביעית ומאכל שאינו של שביעית
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
אומרים שכל זה רק כשמקלקל את המאכל בתוך כדי אכילתו או בסופו
אבל אם דרכו לקלקלו בתחילת אכילתו ,אסור להאכילו מאכל כזה ,לפי
שנחשב כמוסר לו בידים לקלקול ולא כגרמא] .יש שכתבו שאם יקלקל
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
וירק ,אין צריך להקפיד שלא יטוף מיץ מהפרי על הרצפה ,אלא חותך
כדרכו ומה שנטף בטלה ממנו קדושתו.
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 .53מצוות 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'.

 .54מהרה 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
שעדיף לישראל בודאי בשורת ביאת הגואל ואין תענוג גדול מזה .ואף
שתתבטל הסעודה.
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ארחות

שער התורה

מוסר
צדיקים

ְו ֵכן ְּב ֶא ֶרץ ָצ ְר ַפת ָהי ּו עוֹ ְס ִקים ְּב ֵע ֶסק ָ ּגדוֹ ל ּוזְ ַמן ַרבְ ,ו ָהי ּו
יוֹ ׁ ְש ִבים ְּ 198ב ָמקוֹ ם ֶא ָחד ִל ְלמֹד ָּכל ַה ַּת ְלמ ּודְ ,ו ָהי ּו חוֹ זְ ִרים
יהםְ ,ו ָהי ּו עוֹ שִׂ ים ְּכמוֹ ַמ ֲעשֵׂ י
ָּת ִמידְ ,ול ֹא ּ ָפ ְס ָקה ּתוֹ ָרה ִמ ּ ִפ ֶ
ָ 199ה ִר ׁ
אשוֹ נִ יםִּ ,כ ְד ָא ְמ ִרינַ ןְ 200 :לעוֹ ָלם ִלגְ ַרס ִאינִ ׁ
ף-על-
יש ְו ַא ַ
ל-גב ְּד ָלא ָי ַדע ַמאי ָק ָא ַמר (ע”ז יט ,א),
ַ ּגב ְּד ַמ ׁ ְש ַּכחְ ,ו ַא ַ
ף-ע ַ ּ
ְו ַא ְמ ִרינַ ןֵ 201 :מ ִע ָּק ָרא ִלגְ ַמר ִאינִ ׁ
יש ְו ָה ַדר ִל ְס ַּבר (שבת סג ,א).

ארחות

שער התורה

צדיקים

ל-פהִּ ,כי אוֹ ְמ ִרים:
ט ַֹרח ַה ּׁ ְשמוּעוֹ ת ְו ַה ִּד ְק ּד ּוק ׁ ֶשאוֹ ֵמר ַע ּ ֶ
ַמה נּ ּו ַכל ְל ָה ִבין ְס ָברוֹ ת ִמ ַּבח ּוץַ ,ה ְל ַואי ׁ ֶש ָה ִיינ ּו יוֹ ְד ִעים ַמה
ּׁ ֶש ְּבתוֹ ְך ַה ְּס ָפ ִריםְ .ו ִאם ָהי ּו לוֹ ְמ ִדים ִּב ְק ִביע ּות יוֹ ָמם ָו ַל ְי ָלה,
יאים ַּב ַּת ְלמ ּודְ ,ו ָהי ּו ִמ ְת ַא ִ ּוים ִל ְלמֹד,
ָאז ָהי ּו לוֹ ְמ ִדים ְו ָהי ּו ְּב ִק ִ
204
ִּכי ָה ָיה ָל ֶהם ֵלב ְל ָה ִבין ְּב ַקלְ ,ו ָה ָיה ָא ָדם
ָּבא ִל ְלמֹד ְלעוֹ ָלם,
ְ
יפים ְּב ָכך ִי ְר ַאת-
205נִ ים ְול ֹא נִ יםִּ ,תיר ְול ֹא ִּתירְ ,ו ָהי ּו מוֹ ִס ִ

ְו ָכל ִח ּד ּו ׁ ִשים ְו ִח ּד ּו ׁ ֵשי ְּד ִח ּד ּו ׁ ִשים ק ֶֹדם ׁ ֶש ֵ ּי ַדע 202צ ּו ַרת ַה ַּת ְלמ ּוד,
ם-כן ֵא ְ
יך ַי ְצ ִליח ּוֵּ ,כ ָיון ׁ ֶשעוֹ שֶׂ ה ְל ֶה ֶפ ְך ִמ ַּמה ּׁ ֶש ָא ְמר ּו ַח ְכ ֵמי
ִא ֵּ

ׁ ָש ַמ ִים ׁ ְש ֵל ָמהְ ,וגַ ם ָהי ּו ִמ ְת ַר ִּבים ַה ַּת ְל ִמ ִידים ְו ָהי ּו עוֹ ְס ִקים
יהם
ָּת ִמיד ַּב ּתוֹ ָרהֲ .א ָבל ַע ָּתה ֵמרֹב ט ַֹרח ַה ּׁ ְשמוּעוֹ ת נַ ֲעשֵׂ ית ֲע ֵל ֶ
ַה ֲה ָל ָכה ְּכ ַמ ּ ָׂשא ָּכ ֵבדְ ,ול ֹא י ּו ְכל ּו עוֹ ד ְל ַה ִּביט ָּב ּהּ ,ו ִמ ּתוֹ ְך ָּכךְ

ַה ַּת ְלמ ּודִּ ,כי ָּכל ַמה ּׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר ַּב ַּת ְלמ ּוד ַה ּכֹל ֱא ֶמתְ ,ו ֵאין ְל ָה ׁ ִשיב

יצנ ּותּ ,ו ְמ ַב ְל ְּב ִלים ּו ְמ ַב ּ ְט ִלים ְועוֹ ְס ִקים
עוֹ ְס ִקים ְּב ׁ ִש ָּגעוֹ ן ְּב ֵל ָ

ְו ָכל זֶ ה ֵאינָ ם עוֹ שִׂ ים ַע ָּתהִּ ,כי ָּכל ֶא ָחד רוֹ ֶצה ִל ְלמֹד ּתוֹ ָספוֹ ת

ל-כן ֵמרֹב ט ַֹרח
ָע ָליו אוֹ ְל ׁ ַשנּ וֹ תוֹ ְ ,ול ֹא ְלהוֹ ִסיף ְול ֹא ִלגְ ר ַֹעְ .ו ַע ֵּ
ַה ִּל ּמ ּוד ָה ִעיּ ּון ְו ַה ּ ִפ ְל ּפ ּול ַ 203ר ִּבים ּפוֹ ְר ׁ ִשים ִמן ַה ִּל ּמ ּוד ֵמרֹב
ביאורים
 .198במקום 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

ְּב ִמינֵ י ַּת ְח ּבוּלוֹ ת

206

ת-ש ַמ ִים.
ְו ֵאין ָל ֶהם ִי ְר ַא ׁ ָ

ביאורים

ומכאן (‘עלי אורח’) .204 .בא ללמוד .בכל מצב .בכת”י הגירסא :יכול ללמוד.
 .205נים 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’).

הגירסא) ,אף על פי שאינו מבין את כל טעמי הדברים ,ורק לאחר מכן יחקור
להבין את טעמי הדברים שלמד .202 .צורת התלמוד .תוכן הענין שלומד.
 .203רבים פורשים מן הלימוד .דהיינו תלמידים הבאים ללמוד תורה ושומעים
מרבותיהם הרבה פלפולים וסברות ,מתיאשים מן הלימוד ,כי את הגירסא
אינם יודעים ולפיכך אינם מבינים היטב את הפלפולים ונמצאים קרחים מכאן
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חידוד ועיון

שימושי מצוה

 .55שומר אבידה

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.

קיי"ל (חו"מ רס"ז ט"ז) דשומר אבידה הוי שומר שכר משום שנהנה דפטור
מצדקה מדין עוסק במצוה.
וצ"ע ,למה יפטר העוסק במצוה מן הצדקה ,והלא על צדקה איכא גם
לאווים של 'לא יקפוץ' ו'לא יאמץ' והעוסק במצוה בפשטות אינו פטור
מלאווים.

כשמבדיל ביין או מיץ ענבים הקדושים בקדושת שביעית ,יש להיזהר
שלא יבוא לידי הפסד על ידי המנהגים שנוהגים בהם בהבדלה ,כגון מה
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).
אין להטיף יין של שביעית בליל פסח בשעת אמירת ‘דם ואש ותימרות
עשן’ ,וכך כשאומרים את עשר המכות ,וכן באמירת ‘דצ”ך עד”ש באח”ב’,
שעל ידי זה מפסיד מהיין ,משום שהמנהג שלא לשתות את מה ששופך.
ולכן אין לקחת לכוס השניה מארבע הכוסות יין שהוא קדוש בקדושת
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
זה נחשב כמפסיד פירות שביעית ואפילו כשהשמן ראוי לאכילה ,הואיל
ונהנה מן האור .אמנם אסור להדליק נר חנוכה בשמן של שביעית ,הואיל
ונר חנוכה לא ניתן להנות בו .וכן אסור להשתמש בשמן שביעית לצורך
הדלקת נרות שאין נוהגים להנות מהם ,כגון :נר נשמה (נר זכרון).
מותר לתלות אתרוג של שביעית בסוכה לנוי ,כי הוא נשאר ראוי לאכילה.
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.

(דהיינו שנועצים ציפורן לתוך
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 .56שמנת 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.

 .57מצוות לאו ליהנות ניתנו
הנה קיי"ל דכלאים [שעטנז] בציצית מותר משום עשה דוחה לא תעשה,
וצ"ע למה צריך לטעם זה ,והלא כלאים אסורות רק בדרך הנאה
בשבת כ"ט ב') ומצוות לאו ליהנות ניתנו ,ואם כן בכל מקרה מותר.

(כמבואר

 .58בשכבך 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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שוֹ ֵכר ֶאת ַה ּפוֹ ֲע ִלים (ב”מ פה ,א)ַ :ר ִּבי
ְּב ֶפ ֶרק ַה ּ ׂ

207

ָי ִתיב ְּב ַת ֲענִ ית ַא ְר ָּב ִעים [י”ג ֵמ ָאה] יוֹ ם

208

ְּד ִל ׁ ְש ַּת ַּכח

יכי ְּד ָלא נִ ְט ְר ֵד ּהְ .ו ָא ְמר ּו
ִמ ֵּנ ּה ַּת ְלמ ּו ָדא ְּד ַב ְב ִליִּ ,כי ֵה ִ
ְּב ַו ִ ּי ְק ָר ַ
א-ר ָּבה (כה ,א) :נִ ְכ ׁ ַשל ָא ָדם ַּב ֲע ֵב ָרה ַא ַחת ְונִ ְת ַח ֵ ּיב
ִמ ָ
יתה ַל ּׁ ָש ַמ ִיםַ 209 ,מה ַ ּי ֲעשֶׂ ה ְו ִי ְח ֶיה? ִ 210אם ָה ָיה ָרגִ יל
ִ 211ל ְקרוֹ ת ַּ 212דף ֶא ָחדִ ,י ְק ָרא ְ ׁ 213שנֵ י ַּד ּ ִפים; אוֹ ִ 214ל ׁ ְשנוֹ ת ּ ֶפ ֶרק

ַ ּ 215פ ַעם ַא ַחתִ ,י ׁ ְשנֶ ה ַ ּ 216פ ֲע ַמ ִים; אוֹ ִל ְלמֹד ּ ֶפ ֶרק ֶא ָחדִ ,י ְל ַמד ׁ ְשנֵ י
ּ ְפ ָר ִקיםַ .א ְל ָמא 217רֹב ִ ּג ְר ָסא ִע ָּקרִּ ,כי ִאם ָה ָיה ַה ּ ִפ ְל ּפ ּול ִע ָּקר,
ִל ְצעֹק ּו ְל ָה ִרים קוֹ ל ֲח ִצי יוֹ ם ְּב ִד ּב ּור ֶא ָחדָ ,אז ָה ָיה לוֹ לוֹ ַמרִ :אם
ִמ ְּת ִח ָּלה ָה ָיה ָרגִ יל ְל ַה ְק ׁשוֹ ת ֻק ׁ ְש ָיא ַא ַחתַ ,י ְק ׁ ֶשה ׁ ְש ֵּתי ֻק ׁ ְשיוֹ ת.
ּו ְב ֶפ ֶרק ָה ִא ׁ
יש ְמ ַק ֵּד ׁש (קדושין נב ,ב) ָא ְמ ִרינַ ןְּ :כ ׁ ֶש ֵּמת ַר ִּבי ֵמ ִאיר,
218

ָא ַמר ַר ִּבי ְיה ּו ָדהַ :אל ִי ָּכנְ ס ּו ַּת ְל ִמ ֵידי ַר ִּבי ֵמ ִאיר
220
ֶ ׁ 219ש ַּקנְ ְּת ָרנִ ים ֵהםְ .ו ָכל זֶ ה ֶ ׁ -ש ּל ֹא ָה ָיה רוֹ ֶצה
ְל ִה ְת ַּב ּ ֵטל

ְל ָכאן,

ביאורים

ִמ ִּג ְר ָסתוֹ ִּ ,כי ַר ִּבי ֵמ ִאיר ָה ָיה ָח ִריףְ 221 ,ול ֹא ָע ְמד ּו ֲח ֵב ָריו ַעל סוֹ ף

 .207יתיב בתעניתא .ישב בתענית כשעלה מבבל לארץ ישראל .208 .דלשתכח
וכו’ .שישתכח ממנו תלמוד בבלי ,כדי שהתלמוד בבלי לא יטריד אותו בבואו

ַּד ְע ּתוֹ (ערובין נג ,א).

ללמוד את הגמרא של ארץ ישראל [-ירושלמי] מפי רבי יוחנן[ .רבי זירא עלה
מבבל לארץ ישראל ,כדי ללמוד תורה מפי רבי יוחנן ושאר האמוראים שהיו
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
כׁש ֶמן ,כלומר
ומסייעים זה לזה להעמיד את הדברים על בורים ,והיו דבריהם ֶ
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
שנהגה בבבל] .209 .מה יעשה .שיתכפר לו ויחיה .210 .אם היה רגיל .קודם
שנכשל בעברה .211 .לקרות .במקרא .212 .דף אחד .פרשה אחת ,או דיבור
אחד בכל יום ,מעתה יקרא .213 ...שני דפין .בכל יום .214 .לשנות .במשנה.
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ביאורים
 .215פעם אחת .בכל יום ,מעתה ישנה .216 ...פעמיים .בכל יום .217 .רוב
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
מתוך חריפותם (רש”י ,קידושין נב .):ואחרים פירשו ש”לקפחני” פירושו
לצערני (תוספות ורא”ש על נזיר מט :ד”ה אלא) .220 .להתבטל מגרסתו .מחמת
הקושיות של תלמידי רבי מאיר .221 .ולא עמדו חבריו על סוף דעתו .כיון
שסברותיו היו עמוקות מאד .רבי מאיר היה נותן טעמים הגונים ומיושבים
לדבריו ,בין כשאמר כהלכה – על טמא טמא ועל טהור טהור ,ובין כשאמר
להיפך – על טמא טהור ועל טהור טמא ,ולא ידעו להבין מתי דבריו נכונים
להלכה ומתי לא.
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חידוד ועיון

שאריות גידולי שביעת ,פח שמיטה

 .59מפני החשד

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
שביעית ,כל זמן שראויים לאכילת אדם ,בהמה חיה ועוף ,אסור לקלקלם
ולהפסידם .כמו כן ,קליפות של פירות וירקות הקדושים בקדושת שביעית,
שיש בהם חלקים הראויים לאכילת אדם או בהמה ,אסור לקלקלם ולהפסידם.
על כן ,שאריות אלו אסור להשליכם לאשפה ,כי על ידי כך ממהר להפסידם.
אלא צריך להניחם בתוך כלי מיוחד (‘פח שמיטה’) עד שיתעפשו מאליהם
ויפסלו מאכילת אדם ובהמה ,שאז תפקע מהם קדושת שביעית ויוכל
להשליכם גם באופן שיתערבו באשפה.
אכן ,גם בהכנסת שיירי המזון לפח השמיטה צריך להיזהר ,שפעמים מיד
כשמכניסים הם נפסלים וגורם להם הפסד בידיים .כגון :שאריות תבשיל
שעל ידי הנחתו בפח השמיטה יפסל מיד מאכילת אדם ,אין להניחו שם,
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,
אין להניח בו שיירי גידולי שביעית טריים הראויים לאכילה ,באופן
שנפסלים מאכילה מיד בהנחתם שם.
סוגי ה’שאריות’ הן :קליפות הראויות לאכילה ,או קליפות שנדבק עליהם
מבשר הפרי .וכן גרעינים הראויים לאכילה ,או גרעינים שנדבק עליהם
מבשר הפרי .כמו כן שיירי מאכל הנשארים בסיר או בצלחת [אמנם כמויות
מזעריות שנשארות תמיד בצלחת מותר לשטוף כרגיל] .את הפסולת
שמצטברת במסננת של הכיור – יש לשמור.

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.

יום ו' כ"ח מנחם אב

 .60אין 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.

 .61תדיר קודם
נהגו בקהילות אשכנז קודם קריאת התורה ,לקרות בחגים מגילת רות,
וקהלת ,ושיר השירים.
וצ"ע ,דהלא תדיר ושאינו תדיר תדיר קודם .ומדוע לא מקדימים קריאת
התורה שהוא תדיר.

 .62אין שבות במקדש
במשנה ביצה (דף י"ט א') ב"ש אומרים מביאין שלמים ואין סומכין עליהן.
ופירש"י משום דהוא שבות שמשתמש בבעלי חיים.
וצ"ע ,דהלא אין שבות במקדש.
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ְועוֹ ד ָה ָתם ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ןִ :ל ָּבן ׁ ֶשל ִר ׁ
אשוֹ נִ ים ְּ 222 -כ ִפ ְתחוֹ ׁ ֶשל

ִלגְ ָמ ָרא ְו ִל ְס ָב ָראְ .ו ָהא ְּד ָא ַמר ְּב ֶפ ֶרק ַּב ֶּמה ַמ ְד ִל ִ
יקין

א ּו ָלםְ ,ו ׁ ֶשל ַא ֲחרוֹ נִ ים ְּ 223 -כ ִפ ְתחוֹ ׁ ֶשל ֵה ָ
יכלְ 224 ,ו ָאנ ּו ִּ -כ ְמל ֹא

א) ָא ַמר ָר ָבאְּ :ב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ַּמ ְכנִ ִ
יסים ָא ָדם ְ 229ל ִדין ׁשוֹ ֲא ִלין אוֹ תוֹ :
את ְונָ ַת ָּת ֶּב ֱאמ ּונָ ה? ּ ִפ ְל ּ ַפ ְל ָּת ְּב ָח ְכ ָמה? ַמ ׁ ְש ָמע ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך
230נָ שָׂ ָ

נֶ ֶקב ַמ ַחט ִס ְד ִקיתְ .ו ָא ַמר ַא ַּב ֵ ּייַ 225 :ו ֲאנַ ן ִּכי ִּכ ְס ְכ ָּתא ְּבג ּו ָדא

(שבת לא,

ִלגְ ָמ ָראְ .ו ָא ַמר ָר ָבאַ :ו ֲאנַ ן ְּ 226כ ֶא ְצ ַּבע ְּב ִק ָירא ִל ְס ָב ָראְ .ו ָא ַמר

ָא ָדם ְל ַפ ְל ּ ֵפל  -זֶ ה ּו ִל ּמ ּוד ַה ְ ּג ָמ ָראֶ ׁ 231 ,ש ַּמ ְק ׁ ִשינַ ן ִמ ׁ ְשנָ יוֹ ת ַעל
ל-י ֵדי ֵע ֶסק ְו ִה ָ ּגיוֹ ן ַּב ּתוֹ ָרה
ַה ָּב ַר ְיתוֹ ת ּו ְמ ָת ְר ִצינַ ן ְלה ּוִ .אי נַ ִּמיַ ,ע ְ

ַה ַּד ַעת ֵאין ָאנ ּו ְיכוֹ ִלים לוֹ ַמר ְּכ ֶא ְצ ַּבעִּ ,כי ִאם ְּ 228כ ֶא ֶבן ׁ ַש ִי ׁש

ישב ָּכל
ָּת ִמיד נוֹ ֵתן ַּד ְע ּתוֹ ְל ַד ְק ֵּדק 232וּמוֹ ֵצא ַט ְעמוֹ ֲ .א ָבל ֵל ׁ ֵ

ַרב ָא ׁ ֵשיַ :ו ֲאנַ ן ִּ 227כי ֶא ְצ ַּבע ְּב ֵב ָירא ְל ׁ ִש ְכ ָחהְ .ו ַע ְכ ׁ ָשו ֲאנָ ן ֲענִ ֵ ּיי

ביאורים

 .222כפתחו 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)].
כלומר ,עומק הבנתם ורוחב שכלם של החכמים מתקטן במשך הדורות.
 .225ואנן 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
להבין מה שאנו לומדים .227 .כי אצבע בבירא לשכחה .כמו ֶש ַּקל לשים
אצבע בפתח הבור ,ואין בכך שום קושי ,כך קל לנו לשכוח מה שאנו לומדים.
 .228כאבן שיש לגמרא ולסברא .כמו שאין אפשרות לחדור לתוך אבן ַשיִ ש ואף
רושם אינו עושה ,כך לבנו אטום וקשה לנו מאד להבין את מה שאנו לומדים
ולחדש סברות מעצמנו.
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יטא ׁ ֶש ּל ֹא ַל ֲעשׂ וֹ ת ֵּכן.
ַהיּ וֹ ם ְ 233ל ַפ ְט ּ ֵפטְ ּ ,פ ׁ ִש ָ
ביאורים

 .229לדין .לאחר מותו .230 .נשאת ונתת באמונה .כלומר ,האם ניהלת עסקיך
ביושר?  .231שמקשינן .שחכמי התלמוד מקשים סתירה מהמשנה לברייתות.
 .232ומוצא טעמו .בכת”י :ומוצא טעמים .כלומר ,וממילא יהיה לו גם יכולת
פלפול ,אבל בתנאי שירכוש את הסברות והחילוקים מרוב גירסא והתמדה
בתורה (‘עלי אורח’) .233 .לפטפט .לפלפל בדברי תורה.
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פרשת שבוע
“ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה” (יא ,כו).

 .63מכבדו בחייו ומכבדו במותו

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
ניתנו הברכות והקללות בשווה לכולם ,לכן כתב לשון יחיד .אבל מצד
המקבלים אין זה שווה ,שיש שאצל זה הוא ברכה ואצל השני זוהי קללה,
לכן סיים בלשון רבים ‘לפניכם’.

כתב הרמב"ם (ממרים פ"ו הט"ו) 'חייב אדם לכבד את אשת אביו אף על פי
שאינה אמו כל זמן שאביו קיים' .ומשמע שלאחר מותו אינו צריך.
וצ"ע ממה שכתב שם קודם הלכה ה' 'וחייב לכבדו אפילו לאחר מותו'.

“והבאתם שמה וגו’ ואת מעשרותיכם” (יב ,ו).
צריך עיון ,מה ענין מעשרות לבית המקדש? תירץ רבי חיים קניבסקי
שליט”א ,שכאן רמז למה שאמרו בירושלמי סוף מע”ש בשם ריב”ל:
בראשונה היה מעשר נעשה לג’ חלקים ,שליש למכירי כהונה ולויה
ושליש לאוצר ושליש לעניים ולחברים שהיו בירושלים ,ונראה שכל
זה היה בבית המקדש ,וכדכתיב במלאכי (ג ,י)‘ ,הביאו את כל המעשר
לבית האוצר ויהי טרף בביתי’ ,ומשמע שהביאו את כל המעשר לבית
המקדש .וכן כתיב בנחמיה (י ,לט) ,שיביאו המעשר לבית אלקינו לבית
האוצר ,וכן כתיב בדברי הימים (ב ,לא) שהביאו את כל המעשר בלשכות
בית ה’.

 .64בן 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.

 .65בל תשחית
כתב במשנה ברורה סימן תק"ס סק"ט שמשום אבלות נוהגים לשבר כוס
בשעת חופה .וזו היא ג"כ הטעם של שבירת כלי בשעת כתיבת התנאים.
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.

“וזכרת כי עבד היית במצרים” (טו ,טו).
יש לעיין ,למה כתוב פסוק זה גבי שבועות? תירץ רבי חיים קניבסקי
שליט”א ,יש לומר ,דהנה פסח עיקרו זכר ליציאת מצרים ,וגם בסוכות כתוב
בפרשת אמור‘ :כי בסוכות הושבתי וגו’ בהוציאי אותם מארץ מצרים’ ,אבל
בשבועות ,לא נזכר שהוא זכר ליציאת מצרים ,שהרי הוא למניין העומר,
ולכן כתוב כאן וזכרת וגו’ ,שגם הוא זכר ליציאת מצרים ,כמו שאנו אומרים
בתפילה בכל המועדים זכר ליציאת מצרים ,ועייןרמב”ן.
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ְו ֵכן ַע ָּתה רֹב ַה ּלוֹ ְמ ִדים מוֹ ִדים ְּב ַע ְצ ָמם ׁ ֶש ֵאין לוֹ ְמ ִדים
ַּכהֹגֶ ןְ ,ויוֹ ְד ִעים ׁ ֶש ֵאינָ ם לוֹ ְמ ִדים ְּב ֶד ֶר ְך ַה ָ ּי ׁ ָשרִּ ,כי ֵמרֹב ט ַֹרח
ַ 234ה ּ ִפ ְט ּפ ּו ִטים ׁ ֶש ֵהם ְמ ַפ ְט ּ ְפ ִטים ֵהם ִמ ְת ַּב ּ ְט ִלים ְלגַ ְמ ֵריְ ,ול ֹא
יאים ּו ְכת ּו ִבים ְול ֹא ַא ָּגדוֹ ת
ַי ּ ִׂשיג ּו ִל ְלמֹד ל ֹא ּתוֹ ָרה ְול ֹא נְ ִב ִ
ְול ֹא ִמ ְד ָר ׁ ִשים ְול ֹא ׁש ּום ָח ְכ ָמהֵ ,מ ֲח ַמת רֹב ַּת ְח ּבוּלוֹ ת ׁ ֶש ָּל ֶהם.
ְו ָד ְר ׁש ּו ַר ּבוֹ ֵתינ ּו (אבות דר”נ כד ,ו) ַעל ּ ָפס ּוק זֶ הַ 235“ :על שְׂ ֵדה
ִא ׁ
יש ָע ֵצל ָע ַב ְר ִּתי ְו ַעל ֶּכ ֶרם ָא ָדם ֲח ַסר ֵלבְ 236 .ו ִה ֵּנה ָע ָלה
ֻכ ּלוֹ ִק ְּמ ׁשוֹ נִ יםָּ ,כס ּו ָפנָ יו ֲח ֻר ִּליםְ ,וגֶ ֶדר ֲא ָבנָ יו נֶ ֱה ָר ָסה”
כד ,ל-לא) ִ -מי ֶ ׁ 237ש ֵאינוֹ ַמ ֲחזִ יר ַּת ְלמוּדוֹ ִ ,מ ְּת ִח ָּלה ַ 238מ ֲח ִליף
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ִי ׁ ְש ָמ ֵעאלּ :בוֹ א ּו ְר ֵאה ַּכ ָּמה ָק ׁ ֶשה יוֹ ם ַה ִּדיןֶ ׁ ,ש ָע ִתיד ַה ָּקדוֹ ׁש-
ָּבר ּו ְך-ה ּוא ָלד ּון ָּכל ָהעוֹ ָלם ֻּכ ּלוֹ ַ 240על ֵע ֶמק ְיהוֹ ׁ ָש ָפטְ ,ו ֵכ ָיון
יד-ח ָכם ָּבא ְל ָפנָ יו ,אוֹ ֵמר לוֹ ְּ :כל ּום ָע ַס ְק ָּת ַּב ּתוֹ ָרה?
ָ
ׁ ֶש ַּת ְל ִמ
ְ
ית
בר ּוך-ה ּוא הוֹ ִאיל ְוהוֹ ֵד ָאוֹ ֵמר לוֹ ֵ :הן! אוֹ ֵמר לוֹ ַה ָּקדוֹ ׁש ָּ
יבה.
ית ּו ַמה ּׁ ָש ַמ ְע ָּת ַּב ְי ׁ ִש ָ
ְל ָפנַ יֱ ,אמֹר ִלי ַמה ָּק ִריתָ ּו ַמה ּׁ ָשנִ ָ
242
241
ִי ְת ּפֹס ְּב ָידוֹ ,
ִמ ָּכאן ָא ְמר ּוָּ :כל ַמה ּׁ ֶש ָּק ָרא ָא ָדם,
ׁ ֶש ּל ֹא
ַּת ּ ִׂשיגֵ ה ּו ּב ּו ׁ ָשה ּו ְכ ִל ָּמה ְליוֹ ם ַה ִּדין.

(משלי

אשי ּ ְפ ָר ִקים ,סוֹ ף ַמ ֲח ִליף ִּ 239ד ְב ֵרי ֲח ָכ ִמים ,סוֹ ף ׁ ֶשאוֹ ֵמר ַעל
ָר ׁ ֵ
ָט ֵמא ָטהוֹ רְ ,ו ַעל ָטהוֹ ר ָט ֵמאַ ,ו ֲה ֵרי ה ּוא ַמ ֲח ִריב ֶאת ָהעוֹ ָלם.
ַא ְל ָמאִ ,מי ׁ ֶש ֵאינוֹ חוֹ זֵ ר ַּת ְלמוּדוֹ ל ֹא י ּו ַכל ְלהוֹ רוֹ ת ַּכ ִּדיןֶ ,א ָּלא
טוֹ ֶעה ְּברֹב ַההוֹ ָראוֹ תְ .ו ָא ְמ ִרינַ ן (מדרש משלי י ,א)ָ :א ַמר ַר ִּבי
ביאורים

 .234הפטפוטים .הפלפולים .235 .על שדה וגו’ .ליד שדה של איש עצלן
עברתי ,וליד כרם של אדם חסר דעה .236 .והנה עלה כולו וגו’ .וראיתי כי
צמחו על כל השדה קוצים דוקרים ,והתכסו פני השדה בחוחים עוקצניים,
וגדר האבנים שסביב לשדה נהרסה .237 .שאינו מחזיר תלמודו .אינו שוקד על
תלמודו לחזור עליו פעמים רבות .238 .מחליף ראשי פרקים .בכת”י :משכח
ראשי-פרקים .כלומר ,בתחילה שוכח קצת מתלמודו .239 .דברי חכמים .זה
בזה.
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ביאורים

 .240על עמק יהושפט .בעמק יהושפט (כת”י)[ .על הכתוב“ :אל עמק יהושפט”
(יואל ד ,ב) ,פירש רש”י“ :אל עמק יהושפט  -ארד עמהם בעומק הדין,
יהושפט  -משפטי יה” ,עכ”ל] .241 .יתפוס בידו .יהא תפוס בידו ,ומה ששנה
תהא תפוס בידו( .כת”י) .כלומר ,ירבה בחזרה ,שלא ישכחם לעתיד לבוא.
 .242שלא תשיגהו בושה וכלימה ליום הדין .במדרש משלי (שם) נוסף כאן:
“היה רבי ישמעאל אומר ,אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה .ועל זה בקש
דוד מלך ישראל בתפלה ובתחנונים לפני המקום ,ואמר (תהלים ה ,ד) :ה’
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”.
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הוצאת גידולי שביעית לחוץ לארץ

 .66ברכת בונה ירושלים

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).
יש שכתבו שהטעם לאיסור זה הוא משום חובת הביעור ,שכשמגיע זמן
הביעור – זמן שכלה סוג גידולים מסויים מהשדה ,צריך לבער את אותו המין
מהבית ,וכיון שהביעור צריך להיעשות בארץ ישראל ,על כן אין להוציא
פירות ארץ ישראל לחוץ לארץ .ויש שכתבו הטעם ,שכיון שבחוץ לארץ
מצויים הרבה פירות שאינם קדושים בקדושת שביעית ,יש חשש שיבואו
לנהוג בפירות ארץ ישראל הקדושים בקדושת שביעית ,כמו שמתנהגים
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.
אתרוגים הגדלים בשנה השביעית הקדושים בקדושת שביעית ,אף הם
בכלל איסור זה .והרוצה להוציא אתרוג מא”י לחו”ל יש לו לשאול לחכם
כיצד לעשות זאת באופן המותר.
פירות וירקות הקדושים בקדושת שביעית ,אף על פי שאסור להוציאם
לחו”ל ,אם עבר והוציאם מותרים הם באכילה .כמו כן ,יוצאים ידי חובת
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
שכלה ממין זה בשדה [וזמן הביעור בזה נקבע לפי המקום שגדלו ויצאו
משם ,דהיינו כשכלה בא”י] ,צריך לבערם שם ,ואינו צריך להחזירם כדי
לבערם בא”י.

בברכות (מ"ח ב) דוד ושלמה תקנו ברכת 'בונה ירושלים' .דוד תקן 'על
ישראל עמך ועל ירושלים עירך' ,ושלמה תקן 'על הבית הגדול והקדוש'.
וצ"ע ,אם כן מדוע מבקשים שם רעינו זונינו פרנסינו וכו' .ומאי שייטא
בקשות אלו לכאן.

יום א' ל' מנחם אב

 .67מפני 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.

 .68ונחיה 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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ית ָך .עוֹ ד ְי ַה ְלל ּו ָך ֶּס ָלהַ :א ׁ ְש ֵרי ָה ָעם ׁ ֶש ָּכ ָכה
ַא ׁ ְש ֵרי יוֹ ׁ ְש ֵבי ֵב ֶ
ּלוֹ ַ .א ׁ ְש ֵרי ָה ָעם ׁ ֶש ְיה ָֹוה ֱאל ָֹהיוְּ :ת ִה ָּלה ְל ָד ִוד.
ֲארוֹ ִמ ְמ ָך ֱאלוֹ ַהי ַה ֶּמ ֶל ְךַ .ו ֲא ָב ְר ָכה ׁ ִש ְמ ָך ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד:

ְּב ָכל יוֹ ם ֲא ָב ְר ֶכ ָּךַ .ו ֲא ַה ְל ָלה ׁ ִש ְמ ָך ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדָּ :גדוֹ ל
ְיה ָֹוה ּו ְמ ֻה ָּלל ְמאֹדְ .ו ִלגְ ֻד ָּלתוֹ ֵאין ֵח ֶקרּ :דוֹ ר ְלדוֹ ר ְי ׁ ַש ַּבח
יךּ .וגְ ב ּור ֶֹת ָ
ש ָ
יך ַי ִ ּגיד ּוֲ :ה ַדר ְּכבוֹ ד הוֹ ֶד ָךְ .ו ִד ְב ֵרי
ַמ ֲע ֶ ׂ

תפילת ערבית

תפילת ערבית

ְוה ּוא ַרח ּום ְי ַכ ּ ֵפר ָעוֹן ְול ֹא ַי ׁ ְש ִחיתְ .ו ִה ְר ָּבה ְל ָה ׁ ִשיב ַא ּפוֹ ְול ֹא ָי ִעיר ָּכל ֲח ָמתוֹ ְ :יה ָֹוה
יעהַ .ה ֶּמ ֶל ְך ַי ֲענֵ נ ּו ְביוֹ ם ָק ְר ֵאנ ּו:
הוֹ ׁ ִש ָ

ְו ָא ַה ְב ָּת ֵאת ְיה ָֹוה ֱאל ֶֹה ָ
יך ְּב ָכל ְל ָב ְב ָך ּו ְב ָכל נַ ְפ ׁ ְש ָך ּו ְב ָכל ְמא ֶֹד ָך:
ָ
ָ
ְו ָהי ּו ַה ְ ּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ֲא ׁ ֶשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ְ ּוך ַהיּ וֹ ם ַעל ְל ָב ֶבך:
ְו ׁ ִש ַּננְ ָּתם ְל ָבנֶ ָ
ית ָך ּו ְב ֶל ְכ ְּת ָך ַב ֶ ּד ֶר ְך ּו ְב ׁ ָש ְכ ְּב ָך
יך ְו ִד ַּב ְר ָּת ָּבם ְּב ׁ ִש ְב ְּת ָך ְּב ֵב ֶ
ָ
ָ
ּו ְבק ּו ֶמ ָךּ :ו ְק ׁ ַש ְר ָּתם ְלאוֹ ת ַעל ָי ֶדך ְו ָהי ּו ְלט ָֹטפֹת ֵּבין ֵעינֶ יךּ :ו ְכ ַת ְב ָּתם
ית ָך ּו ִב ׁ ְש ָע ֶר ָ
יך:
ַעל ְמזֻ זוֹ ת ֵּב ֶ

חזןָּ :ב ְרכ ּו ֶאת ְיה ָֹוה ַה ְּמב ָֹר ְך:

קהל וחזןָּ :בר ּו ְך ְיה ָֹוה ַה ְּמב ָֹר ְך ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד:

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםֲ .א ׁ ֶשר ִּב ְד ָברוֹ ַמ ֲע ִריב
ֲע ָר ִביםְּ .ב ָח ְכ ָמה ּפוֹ ֵת ַח ׁ ְש ָע ִריםּ .ו ִב ְתב ּונָ ה ְמ ׁ ַש ֶּנה ִע ִּתים
יע
יהם ָּב ָר ִק ַ
ּו ַמ ֲח ִליף ֶאת ַהזְ ַּמ ִּניםּ .ו ְמ ַס ֵ ּדר ֶאת ַה ּכוֹ ָכ ִבים ְּב ִמ ׁ ְש ְמרוֹ ֵת ֶ
ִּכ ְרצוֹ נוֹ ּ .בוֹ ֵרא יוֹ ם ָו ָל ְי ָלה .גּ וֹ ֵלל אוֹ ר ִמ ּ ְפנֵ י ח ׁ ֶֹש ְך ְוח ׁ ֶֹש ְך ִמ ּ ְפנֵ י אוֹ ר.
ּו ַמ ֲע ִביר יוֹ ם ּו ֵמ ִביא ָל ְי ָלהּ .ו ַמ ְב ִ ּדיל ֵּבין יוֹ ם ּו ֵבין ָל ְי ָלהְ .יה ָֹוה ְצ ָבאוֹ ת
ׁ ְשמוֹ ֵ :אל ַחי ְו ַק ָ ּים ָּת ִמיד ִי ְמלוֹ ְך ָע ֵלינ ּו ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדָּ :בר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוה
ַה ַּמ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים:
ש ָר ֵאל ַע ְּמ ָך ָא ָה ְב ָּתּ .תוֹ ָרה ּו ִמ ְצוֹת ֻח ִּקים ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים אוֹ ָתנ ּו
ַא ֲה ַבת עוֹ ָלם ֵּבית ִי ְ ׂ
יח ְּב ֻח ֶּק ָ
ש ַמח ְּב ִד ְב ֵרי
ש ַ
יךְ .ונִ ְ ׂ
ִל ַּמ ְד ָּתַ .על ֵּכן ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ְּב ׁ ָש ְכ ֵבנ ּו ּו ְבק ּו ֵמנ ּו נָ ִ ׂ
תוֹ ָר ֶת ָך ּו ְב ִמ ְצו ֶֹת ָ
יך ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדִּ :כי ֵהם ַח ֵ ּיינ ּו ְוא ֶֹר ְך ָי ֵמינ ּו ּו ָב ֶהם נֶ ְה ֶ ּגה יוֹ ָמם ָו ָל ְי ָלה:
ְ
ש ָר ֵאל:
ְו ַא ֲה ָב ְת ָך ַאל ָּת ִסיר ִמ ֶּמנּ ּו ְלעוֹ ָל ִמיםָּ :בר ּוך ַא ָּתה ְיה ָֹוה אוֹ ֵהב ַע ּמוֹ ִי ְ ׂ
יחיד אומרֵ :אל ֶמ ֶל ְך נֶ ֱא ָמן:

ש ָר ֵאלְ .יה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּוְ .יה ָֹוה ֶא ָחד:
ׁ ְש ַמע ִי ְ ׂ
בלחשָּ :ברו ְּך ׁ ֵשם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד:
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ְו ָה ָיה ִאם ׁ ָשמ ַֹע ִּת ׁ ְש ְמע ּו ֶאל ִמ ְצו ַֹתי ֲא ׁ ֶשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ֶ ּוה ֶא ְת ֶכם ַהיּ וֹ ם ְל ַא ֲה ָבה ֶאת ְיה ָֹוה
יכם ּו ְל ָע ְבדוֹ ְּב ָכל ְל ַב ְב ֶכם ּו ְב ָכל נַ ְפ ׁ ְש ֶכםְ :ונָ ַת ִּתי ְמ ַטר ַא ְר ְצ ֶכם ְּב ִע ּתוֹ יוֹ ֶרה
ֱאל ֵֹה ֶ
ש ְד ָך ִל ְב ֶה ְמ ֶּת ָך ְו ָא ַכ ְל ָּת
שב ְּב ָ ׂ
ּו ַמ ְלקוֹ ׁש ְו ָא ַס ְפ ָּת ְדגָ נֶ ָך ְו ִתיר ׁ ְֹש ָך ְו ִי ְצ ָה ֶר ָךְ :ונָ ַת ִּתי ֵע ֶ ׂ
יתם
ש ָב ְע ָּתִ :ה ּׁ ָש ְמר ּו ָל ֶכם ּ ֶפן ִי ְפ ֶּתה ְל ַב ְב ֶכם ְו ַס ְר ֶּתם ַו ֲע ַב ְד ֶּתם ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ְו ִה ׁ ְש ַּת ֲח ִו ֶ
ְו ָ ׂ
ָל ֶהםְ :ו ָח ָרה ַאף ְיה ָֹוה ָּב ֶכם ְו ָע ַצר ֶאת ַה ּׁ ָש ַמ ִים ְול ֹא ִי ְה ֶיה ָמ ָטר ְו ָה ֲא ָד ָמה ל ֹא ִת ֵּתן ֶאת
ש ְמ ֶּתם ֶאת ְ ּד ָב ַרי
ְיב ּו ָל ּה ַו ֲא ַב ְד ֶּתם ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ּטֹ ָבה ֲא ׁ ֶשר ְיה ָֹוה נ ֵֹתן ָל ֶכםְ :ו ַ ׂ
ֵא ֶּלה ַעל ְל ַב ְב ֶכם ְו ַעל נַ ְפ ׁ ְש ֶכם ּו ְק ׁ ַש ְר ֶּתם א ָֹתם ְלאוֹ ת ַעל ֶי ְד ֶכם ְו ָהי ּו ְלטוֹ ָטפֹת ֵּבין
ית ָך ּו ְב ֶל ְכ ְּת ָך ַב ֶ ּד ֶר ְך ּו ְב ׁ ָש ְכ ְּב ָך
יכם ְל ַד ֵּבר ָּבם ְּב ׁ ִש ְב ְּת ָך ְּב ֵב ֶ
יכםְ :ו ִל ַּמ ְד ֶּתם א ָֹתם ֶאת ְּבנֵ ֶ
ֵעינֵ ֶ
ית ָך ּו ִב ׁ ְש ָע ֶר ָ
יך:
ּו ְבק ּו ֶמ ָךּ :ו ְכ ַת ְב ָּתם ַעל ְמזוּזוֹ ת ֵּב ֶ
יכם ָל ֵתת ָל ֶהם
יכם ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַּבע ְיה ָֹוה ַל ֲאב ֵֹת ֶ
ימי ְבנֵ ֶ
יכם ִו ֵ
ְל ַמ ַען ִי ְר ּב ּו ְי ֵמ ֶ
ימי ַה ּׁ ָש ַמ ִים ַעל ָה ָא ֶרץ:
ִּכ ֵ

ש ָר ֵאל ְו ָא ַמ ְר ָּת ֲא ֵל ֶהם
אמר ְיה ָֹוה ֶאל ׁ ֶ
ַו ֹּי ֶ
משה ֵּלאמֹרּ ַ :ד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י ִי ְ ׂ
יצת
יהם ְלדֹר ָֹתם ְונָ ְתנ ּו ַעל ִצ ִ
יצת ַעל ַּכנְ ֵפי ִבגְ ֵד ֶ
ְו ָעשׂ ּו ָל ֶהם ִצ ִ
יתם אֹתוֹ ּוזְ ַכ ְר ֶּתם ֶאת ָּכל
יצת ּו ְר ִא ֶ
ַה ָּכנָ ף ּ ְפ ִתיל ְּת ֵכ ֶלתְ :ו ָה ָיה ָל ֶכם ְל ִצ ִ
יכם
יתם א ָֹתם ְול ֹא ָתת ּור ּו ַא ֲח ֵרי ְל ַב ְב ֶכם ְו ַא ֲח ֵרי ֵעינֵ ֶ
ש ֶ
ִמ ְצוֹת ְיה ָֹוה ַו ֲע ִ ׂ
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יחהֶ :ו ֱעז ּוז נוֹ ְרא ֶֹת ָ
נִ ְפ ְלא ֶֹת ָ
ֹאמר ּוּ .וגְ ֻד ָּל ְת ָך
יך י ֵ
ש ָ
יך ָא ִ ׂ
ֲא ַס ּ ְפ ֶר ָּנה :זֵ ֶכר ַרב ט ּו ְב ָך ַי ִּביע ּוְ .ו ִצ ְד ָק ְת ָך ְי ַר ֵּננ ּוַ :חנּ ּון
כל.
ְו ַרח ּום ְיה ָֹוהֶ .א ֶר ְך ַא ּ ַפ ִים ּוגְ ָדל ָח ֶסד :טוֹ ב ְיה ָֹוה ַל ּ ֹ

יךַ .ו ֲח ִס ֶיד ָ
ש ָ
יך
שיו :יוֹ ד ּו ָך ְיה ָֹוה ָּכל ַמ ֲע ֶ ׂ
ְו ַר ֲח ָמיו ַעל ָּכל ַמ ֲע ָ ׂ
ָ
ָ
ֹאמר ּוּ .וגְ ב ּו ָר ְתך ְי ַד ֵּבר ּו:
ְי ָב ְרכ ּו ָכהְּ :כבוֹ ד ַמ ְלכ ּו ְתך י ֵ
יע ִל ְבנֵ י ָה ָא ָדם ְ ּגב ּור ָֹתיוּ .ו ְכבוֹ ד ֲה ַדר ַמ ְלכוּתוֹ :
ְלהוֹ ִד ַ
ָ
ָ
ׁ
ַמ ְלכ ּו ְתך ַמ ְלכ ּות ָּכל ע ָֹל ִמיםּ .ו ֶמ ְמ ַש ְל ְּתך ְּב ָכל ּדוֹ ר ָודֹר:
סוֹ ֵמ ְך ְיה ָֹוה ְל ָכל ַה ֹּנ ְפ ִליםְ .וזוֹ ֵקף ְל ָכל ַה ְּכפ ּו ִפיםֵ :עינֵ י כֹל
ֵא ֶל ָ
ש ֵּבר ּוְ .ו ַא ָּתה נוֹ ֵתן ָל ֶהם ֶאת ָא ְכ ָלם ְּב ִע ּתוֹ ּ :פוֹ ֵת ַח
יך ְי ַ ׂ
יע ְל ָכל ַחי ָרצוֹ ןַ :צ ִ ּדיק ְיה ָֹוה ְּב ָכל ְ ּד ָר ָכיו.
ש ִּב ַ
ֶאת ָי ֶד ָךּ .ו ַמ ְ ׂ
שיוָ :קרוֹ ב ְיה ָֹוה ְל ָכל ק ְֹר ָאיוְ .לכֹל ֲא ׁ ֶשר
ְו ָח ִסיד ְּב ָכל ַמ ֲע ָ ׂ
ׁ
ׁ
שהְ .ו ֶאת ַש ְו ָע ָתם ִי ְש ַמע
ִי ְק ָר ֻאה ּו ֶב ֱא ֶמתְ :רצוֹ ן ְי ֵר ָאיו ַי ֲע ֶ ׂ
ׁ
יעםׁ :שוֹ ֵמר ְיה ָֹוה ֶאת ָּכל א ֲֹה ָביוְ .ו ֵאת ָּכל ָה ְר ָש ִעים
ְויוֹ ׁ ִש ֵ
ְ
שר ׁ ֵשם
ַי ׁ ְש ִמידְּ :ת ִה ַּלת ְיה ָֹוה ְי ַד ֶּבר ּ ִפיִ .ו ָ
יב ֵרך ָּכל ָּב ָ ׂ
ָק ְד ׁשוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדַ :ו ֲאנַ ְחנ ּו נְ ָב ֵר ְך ָי ּה ֵמ ַע ָּתה ְו ַעד עוֹ ָלם.
ַה ְלל ּו ָי ּה:
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יתם ֶאת ָּכל ִמ ְצו ָֹתי
ש ֶ
ֲא ׁ ֶשר ַא ֶּתם זֹנִ ים ַא ֲח ֵר ֶ
יהםְ :ל ַמ ַען ִּתזְ ְּכר ּו ַו ֲע ִ ׂ
אתי ֶא ְת ֶכם
יכם ֲא ׁ ֶשר הוֹ ֵצ ִ
יכםֲ :אנִ י ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹה ֶ
דשים ֵלאל ֵֹה ֶ
יתם ְק ׁ ִ
ִו ְה ִי ֶ
יכםֱ :א ֶמת.
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַר ִים ִל ְהיוֹ ת ָל ֶכם ֵלאל ִֹהים ֲאנִ י ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹה ֶ
יכם ֱא ֶמת:
החזן חוזר ואומרְ :יה ָֹוה ֱאל ֵֹה ֶ

ש ָר ֵאל
ֶו ֱאמ ּונָ ה ָּכל זֹאת ְו ַק ָ ּים ָע ֵלינ ּוִּ .כי ה ּוא ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ְו ֵאין ז ּו ָלתוֹ ַ .ו ֲאנַ ְחנ ּו ִי ְ ׂ
יציםָ .ה ֵאל
ַע ּמוֹ ַ :ה ּפוֹ ֵדנ ּו ִמ ַ ּיד ְמ ָל ִכיםַ .מ ְל ֵּכנ ּו ַהגּ וֹ ֲא ֵלנ ּו ִמ ַּכף ָּכל ֶה ָע ִר ִ
שה גְ דוֹ לוֹ ת ַעד ֵאין ֵח ֶקר.
ַה ִּנ ְפ ָרע ָלנ ּו ִמ ָ ּצ ֵרינ ּוְ .ו ַה ְמ ׁ ַש ֵּלם ְ ּגמ ּול ְל ָכל אוֹ ְי ֵבי נַ ְפ ׁ ֵשנ ּוָ :העוֹ ֶ ׂ
יכנ ּו ַעל
שם נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ַּב ַח ִ ּייםְ .ול ֹא נָ ַתן ַל ּמוֹ ט ַרגְ ֵלנ ּוַ :ה ַּמ ְד ִר ֵ
ְונִ ְפ ָלאוֹ ת ַעד ֵאין ִמ ְס ּ ָפרַ :ה ּ ָ ׂ
שה ָּלנ ּו נִ ִּסים ּונְ ָק ָמה ְּב ַפ ְרעֹה.
ָּבמוֹ ת אוֹ ְי ֵבינ ּוַ .ו ָ ּי ֶרם ַק ְרנֵ נ ּו ַעל ָּכל שׂ וֹ נְ ֵאינ ּוָ :העוֹ ֶ ׂ
אוֹ תוֹ ת וּמוֹ ְפ ִתים ְּב ַא ְד ַמת ְּבנֵ י ָחםַ .ה ַּמ ֶּכה ְב ֶע ְב ָרתוֹ ָּכל ְּבכוֹ ֵרי ִמ ְצ ָר ִיםַ .ויּ וֹ ֵצא ֶאת ַע ּמוֹ
יהם ְו ֶאת
ש ָר ֵאל ִמ ּתוֹ ָכם ְל ֵחר ּות עוֹ ָלםַ :ה ַּמ ֲע ִביר ָּבנָ יו ֵּבין ִ ּגזְ ֵרי ַים ס ּוףֶ .את רוֹ ְד ֵפ ֶ
ִי ְ ׂ
יהם ִּב ְתהוֹ מוֹ ת ִט ַּבעְ .ו ָרא ּו ָבנָ יו ְ ּגב ּו ָרתוֹ ִ ׁ .ש ְּבח ּו ְוהוֹ ד ּו ִל ׁ ְשמוֹ ּ .ו ַמ ְלכוּתוֹ ְּב ָרצוֹ ן
שׂ וֹ נְ ֵא ֶ
ש ְמ ָחה ַר ָּבהְ .ו ָא ְמר ּו ֻכ ָּלם:
ִק ְּבל ּו ֲע ֵל ֶ
ש ָר ֵאל ְל ָך ָענ ּו ׁ ִש ָירה ְּב ִ ׂ
יהם .מ ׁ ֶֹשה ּו ְבנֵ י ִי ְ ׂ

ִמי ָכמ ָֹכה ָּב ֵא ִלים ְיה ָֹוהִ .מי ָּכמ ָֹכה נֶ ְא ָ ּדר ַּב ּקֹ ֶד ׁש .נוֹ ָרא
ְת ִה ּלוֹ ת ע ֵ ֹׂשה ֶפ ֶלא:
ַמ ְלכ ּו ְת ָך ָרא ּו ָבנֶ ָ
יך ּבוֹ ֵק ַע ָים ִל ְפנֵ י מ ׁ ֶֹשה זֶ ה ֵא ִלי ָענ ּוְ .ו ָא ְמר ּו:

ְיה ָֹוה ִי ְמל ְֹך ְלע ָֹלם ָו ֶעד:
ש ָר ֵאל:
ְונֶ ֱא ַמרִּ .כי ָפ ָדה ְיה ָֹוה ֶאת ַי ֲעקֹבּ .וגְ ָאלוֹ ִמ ַ ּיד ָחזָ ק ִמ ֶּמנּ ּוָּ :בר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוה ָּג ַאל ִי ְ ׂ

104

תפילת ערבית

ַה ׁ ְש ִּכ ֵ
יבנ ּו ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ְל ׁ ָשלוֹ םְ .ו ַה ֲע ִמ ֵידנ ּו ַמ ְל ֵּכנ ּו ְל ַח ִ ּייםּ .ו ְפרוֹ שׂ
ָ
ָ
ָע ֵלינ ּו ֻס ַּכת ׁ ְשלוֹ ֶמךְ .ו ַת ְּקנֵ נ ּו ְּב ֵע ָצה טוֹ ָבה ִמ ְּל ָפנֶ יך.
יענ ּו ְל ַמ ַען ׁ ְש ֶמ ָךְ .ו ָהגֵ ן ַּב ֲע ֵדנ ּוְ .ו ָה ֵסר ֵמ ָע ֵלינ ּו אוֹ ֵיב ֶד ֶבר ְו ֶח ֶרב
ְוהוֹ ׁ ִש ֵ
ָ
ש ָטן ִמ ְּל ָפנֵ ינ ּו ּו ֵמ ַא ֲח ֵרינ ּוּ .ו ְב ֵצל ְּכנָ ֶפיך ַּת ְס ִּת ֵירנ ּו.
ְו ָר ָעב ְו ָיגוֹ ןְ .ו ָה ֵסר ָ ׂ
ילנ ּו ָא ָּתהִּ .כי ֵאל ֶמ ֶל ְך ַחנּ ּון ְו ַרח ּום ָא ָּתהּ .ו ׁ ְשמוֹ ר
ִּכי ֵאל ׁשוֹ ְמ ֵרנ ּו ּו ַמ ִ ּצ ֵ
אתנ ּו וּבוֹ ֵאנ ּו ְל ַח ִ ּיים ּו ְל ׁ ָשלוֹ ם ֵמ ַע ָּתה ְו ַעד עוֹ ָלםָּ :בר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוה
ֵצ ֵ
ש ָר ֵאל ָל ַעד:
ׁשוֹ ֵמר ַע ּמוֹ ִי ְ ׂ
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ִי ְת ַ ּג ֵ ּדל ְו ִי ְת ַק ֵ ּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָּבאְּ .ב ָע ְל ָמא ִ ּדי ְב ָרא ִכ ְרע ּו ֵת ּה ְו ַי ְמ ִל ְ
יך
ש ָר ֵאל
ַמ ְלכ ּו ֵת ּה ְּב ַח ֵ ּייכוֹ ן ּו ְביוֹ ֵמיכוֹ ן ּו ְב ַח ֵ ּיי ְד ָכל ֵּבית ִי ְ ׂ
ַּב ֲעגָ ָלא ּו ִבזְ ַמן ָק ִריבְ .ו ִא ְמר ּו ָא ֵמןְ :י ֵהא ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם
שא
ּו ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמ ָ ּיאִ .י ְת ָּב ַר ְך ְו ִי ׁ ְש ַּת ַּבח ְו ִי ְת ּ ָפ ַאר ְו ִי ְתרוֹ ַמם ְו ִי ְתנַ ּ ֵ ׂ
ְו ִי ְת ַה ָ ּדר ְו ִי ְת ַע ֶּלה ְו ִי ְת ַה ָּלל ׁ ְש ֵמ ּה ְד ֻק ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואְ .ל ֵע ָּלא ִמן ָּכל
ִּב ְר ָכ ָתא ְו ׁ ִש ָיר ָתא ֻּת ׁ ְש ְּב ָח ָתא ְונֶ ֱח ָמ ָתא ַ ּד ֲא ִמ ָירן ְּב ָע ְל ָמאְ .ו ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
במנחה אומרִּ :כי ׁ ֵשם ְיה ָֹוה ֶא ְק ָראָ ,הב ּו ג ֶֹדל ֵלאל ֵֹהינוּ:
ש ָפ ַתי ִּת ְפ ָּתח ו ִּפי ַי ִ ּגיד ְּת ִה ָּל ֶת ָך:
ֲאדֹנָ י ְ ׂ

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינ ּוֱ .אל ֵֹהי ַא ְב ָר ָהםֱ .אל ֵֹהי
ִי ְצ ָחקֵ .ואל ֵֹהי ַי ֲעקֹבָ .ה ֵאל ַה ָּגדוֹ ל ַה ִּג ּבוֹ ר ְו ַהנּ וֹ ָרא ֵאל ֶע ְליוֹ ן.
כלְ .וזוֹ ֵכר ַח ְס ֵ ּדי ָאבוֹ תּ .ו ֵמ ִביא גוֹ ֵאל
גּ וֹ ֵמל ֲח ָס ִדים טוֹ ִביםְ .וקוֹ נֵ ה ַה ּ ֹ
יע ּו ָמגֵ ןָּ :בר ּו ְך
יהם ְל ַמ ַען ׁ ְשמוֹ ְּב ַא ֲה ָבהֶ :מ ֶל ְך עוֹ זֵ ר וּמוֹ ׁ ִש ַ
ִל ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
ַא ָּתה ְיה ָֹוה ָמגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:
יע :מוֹ ִריד ַה ּ ָטלְ :מ ַכ ְל ֵּכל ַח ִ ּיים
ַא ָּתה ִ ּג ּבוֹ ר ְלעוֹ ָלם ֲאדֹנָ י ְמ ַח ֵ ּיה ֵמ ִתים ַא ָּתה ַרב ְלהוֹ ׁ ִש ַ
ְּב ֶח ֶסדְ .מ ַח ֵ ּיה ֵמ ִתים ְּב ַר ֲח ִמים ַר ִּבים .סוֹ ֵמ ְך נוֹ ְפ ִלים ְורוֹ ֵפא חוֹ ִלים ּו ַמ ִּתיר
ישנֵ י ָע ָפרִ .מי ָכמוֹ ָך ַּב ַעל ְּגבוּרוֹ ת ּו ִמי דוֹ ֶמה ָּל ְךֶ .מ ֶל ְך
ֲאס ּו ִריםּ .ו ְמ ַק ֵ ּים ֱאמ ּונָ תוֹ ִל ׁ ֵ
יח ְי ׁש ּו ָעהְ :ונֶ ֱא ָמן ַא ָּתה ְל ַה ֲחיוֹ ת ֵמ ִתיםָּ :בר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוה ְמ ַח ֵ ּיה
ֵמ ִמית ּו ְמ ַח ֶ ּיה ּו ַמ ְצ ִמ ַ
ַה ֵּמ ִתים:

נְ ַק ֵ ּד ׁש

בחזרת הש"ץ אומרים כאן קדושה:
יא ָךְ .ו ָק ָרא זֶ ה
ישים אוֹ תוֹ ִּב ׁ ְש ֵמי ָמרוֹ םַּ .כ ָּכתוּב ַעל ַיד נְ ִב ֶ
ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ָּבעוֹ ָלםְּ .כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ַּמ ְק ִ ּד ׁ ִ

ֶאל זֶ ה ְו ָא ַמר :קו"חָ :קדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש ָקדוֹ ׁש ְיה ָֹוה ְצ ָבאוֹ תְ .מל ֹא ָכל ָה ָא ֶרץ ְּכבוֹ דוֹ  :חזן:
ֹאמרוּ :קו"חָּ :ברו ְּך ְּכבוֹ ד ְיה ָֹוה ִמ ְּמקוֹ מוֹ  :חזן :ו ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ְש ָך ָּכתוּב ֵלאמֹר :קו"ח:
ְל ֻע ָּמ ָתם ָּברו ְּך י ֵ
ִי ְמל ְֹך ְיה ָֹוה ְלעוֹ ָלם ֱאל ַֹה ִי ְך ִציּ וֹ ן ְלדֹר ָודֹרַ .ה ְללו ָּי ּה:

לחזןְ :לדוֹ ר ָודוֹ ר נַ ִ ּגיד ָ ּג ְד ֶל ָך ו ְּלנֵ ַצח נְ ָצ ִחים ְק ֻד ּׁ ָש ְת ָך נַ ְק ִ ּד ׁ
ישְ .ו ׁ ִש ְב ֲח ָך ֱאל ֵֹהינ ּו ִמ ּ ִפינ ּו ל ֹא ָימו ּׁש
ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדִּ .כי ֵאל ֶמ ֶל ְך ָ ּגדוֹ ל ְו ָקדוֹ ׁש ָא ָּתהָּ :ברו ְּך ַא ָּתה ְיה ָֹוה ָה ֵאל ַה ָּקדוֹ ׁש:
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ָקדוֹ ׁש ְו ׁ ִש ְמ ָך ָקדוֹ ׁש ּו ְקדוֹ ׁ ִשים ְּב ָכל יוֹ ם ְי ַה ְּלל ּו ָך ֶּס ָלהָּ :בר ּו ְך
ַא ָּתה ְיה ָֹוה ָה ֵאל ַה ָּקדוֹ ׁש:

ַא ָּתה

ש ֵּכלָּ :בר ּו ְך
ַא ָּתה חוֹ נֵ ן ְל ָא ָדם ַ ּד ַעתּ .ו ְמ ַל ֵּמד ֶל ֱאנוֹ ׁש ִּבינָ הָ :ח ֵּננ ּו ֵמ ִא ְּת ָך ֵ ּד ָעה ִּבינָ ה ְו ַה ְ ׂ
ַא ָּתה ְיה ָֹוה חוֹ נֵ ן ַה ָ ּד ַעת:
ֲה ׁ ִש ֵ
יבנ ּו ָא ִבינ ּו ְלתוֹ ָר ֶת ָךְ .ו ָק ְר ֵבנ ּו ַמ ְל ֵּכנ ּו ַל ֲעבוֹ ָד ֶת ָך ְו ַה ֲחזִ ֵירנ ּו ִּב ְת ׁש ּו ָבה ׁ ְש ֵל ָמה
ְל ָפנֶ ָ
יךָּ :בר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוה ָהרוֹ ֶצה ִּב ְת ׁש ּו ָבה:
ְס ַלח ָלנ ּו ָא ִבינ ּו ִּכי ָח ָטאנ ּוְ .מ ַחל ָלנ ּו ַמ ְל ֵּכנ ּו ִּכי ָפ ׁ ָש ְענ ּוִּ .כי מוֹ ֵחל ְוסוֹ ֵל ַח ָא ָּתהָּ :בר ּו ְך
ַא ָּתה ְיה ָֹוה ַחנּ ּון ַה ַּמ ְר ֶּבה ִל ְסל ַֹח:
יבנ ּוּ .וגְ ָא ֵלנ ּו ְמ ֵה ָרה ְל ַמ ַען ׁ ְש ֶמ ָךִּ .כי גּ וֹ ֵאל ָחזָ ק ָא ָּתהָּ :בר ּוךְ
יבה ִר ֵ
ְר ֵאה ְב ָענְ ֵינ ּוְ .ו ִר ָ
ש ָר ֵאל:
ַא ָּתה ְיה ָֹוה גּ וֹ ֵאל ִי ְ ׂ

ְר ָפ ֵאנ ּו
ָּב ֵר ְך

ְּת ַקע

יענ ּו ְונִ ָ ּו ׁ ֵש ָעה ִּכי ְת ִה ָּל ֵתנ ּו ָא ָּתהְ .ו ַה ֲע ֵלה ְרפ ּו ָאה ׁ ְש ֵל ָמה
ְיה ָֹוה ְונֵ ָר ֵפא .הוֹ ׁ ִש ֵ
ְל ָכל ַמ ּכוֹ ֵתינ ּוִּ .כי ֵאל ֶמ ֶל ְך רוֹ ֵפא נֶ ֱא ָמן ְו ַר ֲח ָמן ָא ָּתהָּ :בר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוה
ש ָר ֵאל:
רוֹ ֵפא חוֹ ֵלי ַע ּמוֹ ִי ְ ׂ

ָע ֵלינ ּו ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ֶאת ַה ּׁ ָשנָ ה ַהזֹּאת ְו ֶאת ָּכל ִמינֵ י ְתב ּו ָא ָת ּה ְלטוֹ ָבהְ .ו ֵתן
ש ְּב ֵענ ּו ִמ ּט ּו ֶב ָךּ .ו ָב ֵר ְך ׁ ְשנָ ֵתנ ּו ַּכ ּׁ ָשנִ ים ַה ּטוֹ בוֹ תָּ :בר ּו ְך
ְּב ָר ָכה ַעל ּ ְפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה ְו ַ ׂ
ַא ָּתה ְיה ָֹוה ְמ ָב ֵר ְך ַה ּׁ ָשנִ ים:

שא נֵ ס ְל ַק ֵּבץ ָּג ֻליּ וֹ ֵתינ ּוְ .ו ַק ְּב ֵצנ ּו ַי ַחד
ְּב ׁשוֹ ָפר ָ ּגדוֹ ל ְל ֵחר ּו ֵתנ ּוְ .ו ָ ׂ
ֵמ ַא ְר ַּבע ַּכנְ פוֹ ת ָה ָא ֶרץָּ :בר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוה ְמ ַק ֵּבץ נִ ְד ֵחי ַע ּמוֹ
ש ָר ֵאל:
ִי ְ ׂ

יבה ׁשוֹ ְפ ֵטינ ּו ְּכ ָב ִר ׁ
ָה ׁ ִש ָ
אשוֹ נָ הְ .ויוֹ ֲע ֵצינ ּו ְּכ ַב ְּת ִח ָּלהְ .ו ָה ֵסר ִמ ֶּמנּ ּו
ָ
ְ
ָיגוֹ ן ַו ֲאנָ ָחהּ .ו ְמל ֹך ָע ֵלינ ּו ַא ָּתה ְיה ָֹוה ְל ַב ְ ּדך ְּב ֶח ֶסד ּו ְב ַר ֲח ִמים.
ְו ַצ ְ ּד ֵקנ ּו ַּב ִמ ׁ ְש ּ ָפטָּ :בר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוה ֶמ ֶל ְך אוֹ ֵהב ְצ ָד ָקה ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפט:
אבדְ .ו ָכל
ת ֵ
ְו ַל ַּמ ְל ׁ ִשינִ ים ַאל ְּת ִהי ִת ְקוָ הְ .ו ָכל ָה ִר ׁ ְש ָעה ְּכ ֶרגַ ע ּ ֹ
אוֹ ְי ֶב ָ
יך ְמ ֵה ָרה ִי ָּכ ֵרת ּוְ .ו ַהזֵ ִּדים ְמ ֵה ָרה ְת ַע ֵּקר ּו ְת ׁ ַש ֵּבר
יע ִּב ְמ ֵה ָרה ְב ָי ֵמינ ּוָּ :בר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוה ׁשוֹ ֵבר אוֹ ְי ִבים
ּו ְת ַמ ֵ ּגר ְו ַת ְכנִ ַ
יע זֵ ִדים:
ּו ַמ ְכנִ ַ
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ַעל ַה ַ ּצ ִ ּד ִ
יהם.
יטת סוֹ ְפ ֵר ֶ
ש ָר ֵאלְ .ו ַעל ּ ְפ ֵל ַ
יקים ְו ַעל ַה ֲח ִס ִידיםְ .ו ַעל זִ ְקנֵ י ַע ְּמ ָך ֵּבית ִי ְ ׂ
ְו ַעל ֵ ּג ֵרי ַה ֶ ּצ ֶדקְ .ו ָע ֵלינ ּוֶ .י ֱהמ ּו ַר ֲח ֶמ ָ
ש ָכר טוֹ ב ְל ָכל
יך ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּוְ .ו ֵתן ָ ׂ
שים ֶח ְל ֵקנ ּו ִע ָּמ ֶהם ְלעוֹ ָלםְ .ול ֹא נֵ בוֹ ׁש ִּכי ְב ָך ָב ָט ְחנ ּוָּ :בר ּו ְך
ַה ּבוֹ ְט ִחים ְּב ׁ ִש ְמ ָך ֶּב ֱא ֶמתְ .ו ִ ׂ
ַא ָּתה ְיה ָֹוה ִמ ׁ ְש ָען ּו ִמ ְב ָטח ַל ַ ּצ ִ ּד ִ
יקים:

מוֹ ִדים ֲאנַ ְחנ ּו ָל ְךָ ׁ .ש ַא ָּתה ה ּוא ְיה ָֹוה
ֱאל ֵֹהינ ּו ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינ ּו
ֱאל ֵֹהינ ּו ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוּ.
ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד .צ ּור ַח ֵ ּיינ ּוָ .מגֵ ן ִי ׁ ְש ֵענ ּו
אשית.
שר .יוֹ ְצ ֵרנ ּו יוֹ ֵצר ְּב ֵר ׁ ִ
ֱאל ֵֹהי ָכל ָּב ָ ׂ
ְּב ָרכוֹ ת ְוהוֹ ָדאוֹ ת ְל ׁ ִש ְמ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל
ַא ָּתה ה ּוא ְלדוֹ ר ָודוֹ ר .נוֹ ֶדה ְּל ָך ּונְ ַס ּ ֵפר
יתנ ּו ְו ִק ַ ּי ְמ ָּתנוֵּּ .כן
ְו ַה ָּקדוֹ ׁשַ .על ׁ ֶש ֶה ֱח ִי ָ
ְּת ִה ָּל ֶת ָך ַעל ַח ֵ ּיינ ּו ַה ְּמס ּו ִרים ְּב ָי ֶד ָך.
ְּת ַח ֵ ּינ ּו ו ְּת ַק ְ ּי ֵמנוְּ .ו ֶת ֱאסוֹ ף ָ ּג ֻליּ וֹ ֵתינ ּו
ְל ַח ְצרוֹ ת ָק ְד ׁ ֶש ָךִ .ל ׁ ְשמוֹ ר ֻח ֶּק ָ
ְו ַעל נִ ׁ ְשמוֹ ֵתינ ּו ַה ּ ְפקוּדוֹ ת ָל ְךְ .ו ַעל
יך.
יך ׁ ֶש ְּב ָכל יוֹ ם ִע ָּמנ ּוְ .ו ַעל נִ ְפ ְלאוֹ ֶת ָ
נִ ֶּס ָ
ָ
ָ
ְו ַל ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ נֶ ך .ו ְּל ָע ְב ְדך ְּב ֵל ָבב ׁ ָש ֵלם.
יך
ְ
ְ
ַעל ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו מוֹ ִדים ָלךָּ .ברוּך ֵאל
ְוטוֹ בוֹ ֶת ָ
יך ׁ ֶש ְּב ָכל ֵעתֶ .ע ֶרב ָוב ֶֹקר
ַההוֹ ָדאוֹ ת:
ָ
ְו ָצ ֳה ָר ִיםַ .ה ּטוֹ ב ִּכי ל ֹא ָכל ּו ַר ֲח ֶמיך.
יךֵ .מעוֹ ָלם ִק ִ ּוינ ּו ָל ְךְ :ו ַעל ֻּכ ָּלם ִי ְת ָּב ַרךְ
ְו ַה ְמ ַר ֵחם ִּכי ל ֹא ַת ּמ ּו ֲח ָס ֶד ָ
ָ
ְו ִי ְתרוֹ ַמם ׁ ִש ְמ ָך ַמ ְל ֵּכנ ּו ָּת ִמיד ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדְ :וכֹל ַה ַח ִ ּיים יוֹ ד ּוך ֶּס ָלה.
יה ְלל ּו ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ֶּב ֱא ֶמתָ .ה ֵאל ְי ׁש ּו ָע ֵתנ ּו ְו ֶעזְ ָר ֵתנ ּו ֶס ָלהָּ :בר ּו ְך ַא ָּתה
ִו ַ
ְיה ָֹוה ַה ּטוֹ ב ׁ ִש ְמ ָך ּו ְל ָך נָ ֶאה ְלהוֹ דוֹ ת:
שים ְלעוֹ ָלם ִּכי ַא ָּתה ה ּוא ֶמ ֶל ְך ָאדוֹ ן
ש ָר ֵאל ַע ְּמ ָך ָּת ִ ׂ
ׁ ָשלוֹ ם ָרב ַעל ִי ְ ׂ
ָ
ְ
ָ
ש ָר ֵאל ְּב ָכל ֵעת
ְל ָכל ַה ּׁ ָשלוֹ םְ .וטוֹ ב ְּב ֵעינֶ יך ְל ָב ֵרך ֶאת ַע ְּמך ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל
ּו ְב ָכל ׁ ָש ָעה ִּב ׁ ְשלוֹ ֶמ ָךָּ :בר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוהַ .ה ְמ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ ִי ְ ׂ

כן ְּבתוֹ ָכ ּה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִ ּד ַּב ְר ָּת.
ְו ִליר ּו ׁ ָש ַל ִים ִע ְיר ָך ְּב ַר ֲח ִמים ָּת ׁש ּובְ .ו ִת ׁ ְש ּ ֹ
ּו ְבנֵ ה אוֹ ָת ּה ְּב ָקרוֹ ב ְּב ָי ֵמינ ּו ִּבנְ ַין עוֹ ָלםְ .ו ִכ ֵּסא ָד ִוד
ְמ ֵה ָרה ְלתוֹ ָכ ּה ָּת ִכיןָּ :בר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוה ּבוֹ נֵ ה ְיר ּו ׁ ָש ָל ִים:
יש ּו ָע ֶת ָךִּ .כי ִל ׁ
יחְ .ו ַק ְרנוֹ ָּתר ּום ִּב ׁ
יש ּו ָע ְת ָך ִק ִ ּוינ ּו ָּכל
ֶאת ֶצ ַמח ָ ּד ִוד ַע ְב ְ ּד ָך ְמ ֵה ָרה ַת ְצ ִמ ַ
יח ֶק ֶרן ְי ׁש ּו ָעה:
ַהיּ וֹ םָּ :בר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוה ַמ ְצ ִמ ַ

ׁ ְש ַמע קוֹ ֵלנ ּו ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ח ּוס ְו ַר ֵחם ָע ֵלינ ּוְ .ו ַק ֵּבל
ְּב ַר ֲח ִמים ּו ְב ָרצוֹ ן ֶאת ְּת ִפ ָּל ֵתנ ּוִּ .כי ֵאל ׁשוֹ ֵמ ַע
ְּת ִפ ּלוֹ ת ְו ַת ֲחנ ּונִ ים ָא ָּתהּ .ו ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יך ַמ ְל ֵּכנ ּו ֵר ָ
יקם ַאל
ש ָר ֵאל ְּב ַר ֲח ִמים.
ְּת ׁ ִש ֵ
יבנ ּוִּ :כי ַא ָּתה ׁשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ַּלת ַע ְּמ ָך ִי ְ ׂ
ְ
ָּבר ּוך ַא ָּתה ְיה ָֹוה ׁשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ָּלה:
ש ָר ֵאל ּו ִב ְת ִפ ָּל ָתםְ .ו ָה ׁ ֵשב ֶאת ָה ֲעבוֹ ָדה
ְר ֵצה ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ְּב ַע ְּמ ָך ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל ּו ְת ִפ ָּל ָתם ְּב ַא ֲה ָבה ְת ַק ֵּבל ְּב ָרצוֹ ן.
ִל ְד ִביר ֵּב ֶ
ית ָך ְו ִא ּׁ ֵשי ִי ְ ׂ
ָ
ש ָר ֵאל ַע ֶּמך:
ּו ְת ִהי ְל ָרצוֹ ן ָּת ִמיד ֲעבוֹ ַדת ִי ְ ׂ

מוֹ ִדים

ַּב ּׁ ָשלוֹ ם:
ִי ְהי ּו ְל ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי ִפי ְו ֶהגְ יוֹ ן ִל ִּבי ְל ָפנֶ ָ
יךְ .יה ָֹוה צו ִּרי ְוגוֹ ֲא ִלי:

בראש חודש אומרים כאן יעלה ויבוא:
יע ְו ֵי ָר ֶאה ְו ֵי ָר ֶצה ְו ִי ּׁ ָש ַמע ְו ִי ּ ָפ ֵקד ְו ִיזָ ֵּכר זִ ְכרוֹ נֵ נ ּו ו ִּפ ְקדוֹ נֵ נ ּו
ֱאל ֵֹהינ ּו ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַי ֲע ֶלה ְו ָיבֹא ְו ַי ִ ּג ַ
יח ֶּבן ָ ּד ִוד ַע ְב ֶד ָך ְוזִ ְכרוֹ ן ְירו ׁ ָּש ַל ִים ִעיר ָק ְד ׁ ֶש ָך ְוזִ ְכרוֹ ן ָּכל
ְוזִ ְכרוֹ ן ֲאבוֹ ֵתינ ּו ְוזִ ְכרוֹ ן ָמ ׁ ִש ַ
ש ָר ֵאל ְל ָפנֶ ָ
יטה ְלטוֹ ָבה ְל ֵחן ו ְּל ֶח ֶסד ו ְּל ַר ֲח ִמים ְל ַח ִ ּיים ו ְּל ׁ ָשלוֹ ם ְּביוֹ ם ר ׁ
ֹאש
יך ִל ְפ ֵל ָ
ַע ְּמ ָך ֵּבית ִי ְ ׂ
יענ ּו ּבוֹ ְל ַח ִ ּיים .ו ִּב ְד ַבר
ַהח ֶֹד ׁש ַהזֶ ּה :זָ ְכ ֵרנ ּו ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ּבוֹ ְלטוֹ ָבה .ו ָּפ ְק ֵדנ ּו ּבוֹ ִל ְב ָר ָכהְ .והוֹ ׁ ִש ֵ
יענ ּו ִּכי ֵא ֶל ָ
יך ֵעינֵ ינ ּו ִּכי ֵאל ֶמ ֶל ְך ַחנּ וּן ְו ַרחוּם ָא ָּתה:
ְי ׁשו ָּעה ְו ַר ֲח ִמים חוּס ְו ָח ֵּננ ּו ְו ַר ֵחם ָע ֵלינ ּו ְוהוֹ ׁ ִש ֵ

ְו ֶת ֱחזֶ ינָ ה ֵעינֵ ינ ּו ְּב ׁש ּו ְב ָך ְל ִציּ וֹ ן ְּב ַר ֲח ִמיםָּ :בר ּו ְך ַא ָּתה
ְיה ָֹוה ַה ַּמ ֲחזִ יר ׁ ְש ִכינָ תוֹ ְל ִציּ וֹ ן:
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מודים דרבנן:
ֲאנַ ְחנ ּו ָל ְךָ ׁ .ש ַא ָּתה הוּא ְיה ָֹוה

ֱאל ַֹהי.

כל ִּת ְה ֶיה.
נְ צֹר ְל ׁשוֹ נִ י ֵמ ָרע ו ְ ׂ
ּש ָפ ַתי ִמ ַ ּד ֵּבר ִמ ְר ָמהְ .ו ִל ְמ ַק ְל ַלי נַ ְפ ׁ ִשי ִת ּדֹםְ .ונַ ְפ ׁ ִשי ֶּכ ָע ָפר ַל ּ ֹ
ּ ְפ ַתח ִל ִּבי ְּבתוֹ ָר ֶת ָך .ו ְּב ִמ ְצו ֶֹת ָ
יך ִּת ְר ּדֹף נַ ְפ ׁ ִשיְ .ו ָכל ַהחוֹ ׁ ְש ִבים ָע ַלי ָר ָעהְ .מ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲע ָצ ָתם

שה ְל ַמ ַען ּתוֹ ָר ֶת ָך.
שה ְל ַמ ַען ְק ֻד ּׁ ָש ֶת ָךֲ .ע ֵ ׂ
שה ְל ַמ ַען ְי ִמינֶ ָךֲ .ע ֵ ׂ
שה ְל ַמ ַען ׁ ְש ֶמ ָךֲ .ע ֵ ׂ
ְו ַק ְל ֵקל ַמ ֲח ׁ ַש ְב ָּתםֲ :ע ֵ ׂ
יעה ְי ִמינְ ָך ַו ֲענֵ נִ יִ :י ְהי ּו ְל ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי ִפי ְו ֶהגְ יוֹ ן ִל ִּבי ְל ָפנֶ ָ
ְל ַמ ַען ֵי ָח ְלצוּן ְי ִד ֶיד ָ
יךְ .יה ָֹוה צו ִּרי
יך הוֹ ׁ ִש ָ
ש ָר ֵאלְ .ו ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
שה ׁ ָשלוֹ ם ָע ֵלינ ּו ְו ַעל ָּכל ִי ְ ׂ
ְוגוֹ ֲא ִלי :ע ֶ ֹׂשה ׁ ָשלוֹ ם ִּב ְמרוֹ ָמיו .הוּא ַי ֲע ֶ ׂ

ְי ִהי

ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יך ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוֶּ ׁ .ש ִ ּי ָּבנֶ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָ ּד ׁש ִּב ְמ ֵה ָרה ְב ָי ֵמינוְּ .ו ֵתן
ָ
ָ
ימי עוֹ ָלם ו ְּכ ׁ ָשנִ ים ַק ְדמוֹ נִ יוֹ תְ :ו ָע ְר ָבה ַליה ָֹוה ִמנְ ַחת
ֶח ְל ֵקנ ּו ְּבתוֹ ָר ֶתךְ :ו ׁ ָשם נַ ֲע ָב ְדך ְּב ִי ְר ָאה ִּכ ֵ
ימי עוֹ ָלם ו ְּכ ׁ ָשנִ ים ַק ְדמוֹ נִ יוֹ ת:
ְיהו ָּדה ִוירו ׁ ָּש ָל ִיםִּ .כ ֵ
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אמר
ַו ֹּי ֶ

תפלת מנחה וערבית לימות החול

תפלת מנחה וערבית לימות החול

במנחה ביום שאין בו תחנון ובערבית אומרים כאן קדיש תתקבל.

קדיש תתקבל:

סדר תחנון:

ָ ּד ִוד ֶאל ָ ּגד ַצר ִלי ְמאֹד ,נִ ּ ְפ ָלה ָּנא ְב ַיד ְיה ָֹוה ִּכי ַר ִּבים ַר ֲח ָמיוּ ,ו ְב ַיד ָא ָדם ַאל
פ ָלה:
ֶא ּ ֹ

אתי ְל ָפנֶ ָ
יךְ .יה ָֹוה ָמ ֵלא ַר ֲח ִמים ַר ֵחם ָע ַלי ְו ַק ֵּבל
ַרח ּום ְו ַחנּ ּון ָח ָט ִ
ָ
ָ
יחנִ יְ .ו ַאל ַּב ֲח ָמ ְתך ְת ַי ְּס ֵרנִ י:
ַּת ֲחנ ּונָ יְ :יה ָֹוה ַאל ְּב ַא ּ ְפך תוֹ ִכ ֵ
ָח ֵּננִ י ְיה ָֹוה ִּכי ֻא ְמ ַלל ָאנִ יְ .ר ָפ ֵאנִ י ְיה ָֹוהִּ .כי נִ ְב ֲהל ּו ֲע ָצ ָמיְ :ונַ ְפ ׁ ִשי
נִ ְב ֲה ָלה ְמאֹדְ .ו ַא ָּתה ְיה ָֹוה ַעד ָמ ָתיׁ :ש ּו ָבה ְיה ָֹוה ַח ְּל ָצה נַ ְפ ׁ ִשי.
יענִ י ְל ַמ ַען ַח ְס ֶ ּד ָךִּ :כי ֵאין ַּב ָּמ ֶות זִ ְכ ֶר ָךִּ .ב ׁ ְשאוֹ ל ִמי יוֹ ֶדה ָּל ְך:
הוֹ ׁ ִש ֵ
שי ַא ְמ ֶסה:
ש ֶחה ְב ָכל ַל ְי ָלה ִמ ּ ָט ִתיְּ .ב ִד ְמ ָע ִתי ַע ְר ִ ׂ
ָיגַ ְע ִּתי ְב ַאנְ ָח ִתיַ .א ְ ׂ
פ ֲע ֵלי ָא ֶון.
ָע ׁ ְש ׁ ָשה ִמ ַּכ ַעס ֵעינִ יָ .ע ְת ָקה ְּב ָכל צוֹ ְר ָרי :ס ּור ּו ִמ ֶּמ ִּני ָּכל ּ ֹ
ִּכי ׁ ָש ַמע ְיה ָֹוה קוֹ ל ִּב ְכ ִייָ ׁ :ש ַמע ְיה ָֹוה ְּת ִח ָּנ ִתיְ .יה ָֹוה ְּת ִפ ָּל ִתי ִי ָּקח:
ֵי ֹבשׁ ּו ְו ִי ָּב ֲהל ּו ְמאֹד ָּכל א ְֹי ָביָ .י ׁ ֻשב ּו ֵי ׁ
בש ּו ָרגַ ע:
ש ָר ֵאל:
ש ָר ֵאלְ .ו ַאל י ַ
ש ָר ֵאלָ .האוֹ ְמ ִרים ׁ ְש ַמע ִי ְ ׂ
ֹאבד ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאלְ ׁ .שמֹר ׁ ְש ֵא ִרית ִי ְ ׂ
ׁשוֹ ֵמר ִי ְ ׂ
ֹאבד גּ וֹ י ֶא ָחדַ .ה ְמ ַי ֲח ִדים ׁ ִש ְמ ָך ְיה ָֹוה
ׁשוֹ ֵמר גּ וֹ י ֶא ָחדְ ׁ .שמֹר ׁ ְש ֵא ִרית ַעם ֶא ָחדְ .ו ַאל י ַ
ֱאל ֵֹהינ ּו ְיה ָֹוה ֶא ָחד:
ֹאבד גּ וֹ י ָקדוֹ ׁשַ .ה ְמ ׁ ַש ְּל ׁ ִשים ְּב ׁ ָש ׁ
לש
ׁשוֹ ֵמר גּ וֹ י ָקדוֹ ׁשְ ׁ .שמֹר ׁ ְש ֵא ִרית ַעם ָקדוֹ ׁשְ .ו ַאל י ַ
ְק ֻד ּׁשוֹ ת ְל ָקדוֹ ׁש:

ִמ ְת ַר ֶ ּצה

ְּב ַר ֲח ִמים ּו ִמ ְת ּ ַפ ֵ ּיס ְּב ַת ֲחנ ּונִ יםִ .ה ְת ַר ֶ ּצה ְו ִה ְת ּ ַפ ֵ ּיס ְלדוֹ ר
ָענִ יִּ .כי ֵאין עוֹ זֵ רָ :א ִבינ ּו ַמ ְל ֵּכנ ּו ָח ֵּננ ּו ַו ֲענֵ נ ּו ִּכי ֵאין ָּבנ ּו
יענ ּו:
שה ִע ָּמנ ּו ְצ ָד ָקה ָו ֶח ֶסד ְוהוֹ ׁ ִש ֵ
שיםֲ .ע ֵ ׂ
ַמ ֲע ִ ׂ

יך ְיה ָֹוה ַו ֲח ָס ֶד ָ
יך ֵעינֵ ינ ּו :זְ כֹר ַר ֲח ֶמ ָ
שהִּ .כי ָע ֶל ָ
יךִּ .כי ֵמעוֹ ָלם
ַו ֲאנַ ְחנ ּו ל ֹא נֵ ַדע ַמה ַּנ ֲע ֶ ׂ
ְ
ֵה ָּמהְ :י ִהי ַח ְס ְ ּד ָך ְיה ָֹוה ָע ֵלינ ּוַּ .כ ֲא ׁ ֶשר ִי ַח ְלנ ּו ָלךַ :אל ִּתזְ ָּכר ָלנ ּו ֲעוֹנוֹ ת
אשוֹ נִ יםַ .מ ֵהר ְי ַק ְ ּדמ ּונ ּו ַר ֲח ֶמ ָ
ִר ׁ
ש ַב ְענ ּו ב ּוז:
יךִּ .כי ַד ּלוֹ נ ּו ְמאֹדָ :ח ֵּננ ּו ְיה ָֹוה ָח ֵּננ ּוִּ .כי ַרב ָ ׂ
ְּברֹגֶ ז ַר ֵחם ִּתזְ ּכוֹ רִּ .כי ה ּוא ָי ַדע ִי ְצ ֵרנ ּו .זָ כ ּור ִּכי ָע ָפר ֲאנָ ְחנ ּוָ :עזְ ֵרנ ּו ֱאל ֵֹהי ִי ׁ ְש ֵענ ּו ַעל
אתינ ּו ְל ַמ ַען ׁ ְש ֶמ ָך:
ילנ ּו ְו ַכ ּ ֵפר ַעל ַח ּטֹ ֵ
ְ ּד ַבר ְּכבוֹ ד ׁ ְש ֶמ ָךְ .ו ַה ִ ּצ ֵ
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ִי ְת ַ ּג ֵ ּדל ְו ִי ְת ַק ֵ ּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָּבאְּ .ב ָע ְל ָמא ִ ּדי ְב ָרא ִכ ְרע ּו ֵת ּה ְו ַי ְמ ִל ְ
יך ַמ ְלכ ּו ֵת ּה ְּב ַח ֵ ּייכוֹ ן
ש ָר ֵאל ַּב ֲעגָ ָלא ּו ִבזְ ַמן ָק ִריבְ .ו ִא ְמר ּו ָא ֵמןְ :י ֵהא
ּו ְביוֹ ֵמיכוֹ ן ּו ְב ַח ֵ ּיי ְד ָכל ֵּבית ִי ְ ׂ
שא
ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם ּו ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמ ָ ּיאִ .י ְת ָּב ַר ְך ְו ִי ׁ ְש ַּת ַּבח ְו ִי ְת ּ ָפ ַאר ְו ִי ְתרוֹ ַמם ְו ִי ְתנַ ּ ֵ ׂ
ְו ִי ְת ַה ָ ּדר ְו ִי ְת ַע ֶּלה ְו ִי ְת ַה ָּלל ׁ ְש ֵמ ּה ְד ֻק ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואְ .ל ֵע ָּלא ִמן ָּכל ִּב ְר ָכ ָתא ְו ׁ ִש ָיר ָתא
ֻּת ׁ ְש ְּב ָח ָתא ְונֶ ֱח ָמ ָתא ַ ּד ֲא ִמ ָירן ְּב ָע ְל ָמאְ .ו ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
ש ָר ֵאל ֳק ָדם ֲאבוּהוֹ ן ִ ּדי ִב ׁ ְש ַמ ָ ּיאְ ,ו ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
ִּת ְת ַק ֵּבל ְצלוֹ ְתהוֹ ן ּו ָבע ּו ְתהוֹ ן ְד ָכל ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאלְ .ו ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
ְי ֵהא ׁ ְש ָל ָמא ַר ָּבא ִמן ׁ ְש ַמ ָ ּיא ְו ַח ִ ּיים ָע ֵלינ ּו ְו ַעל ָּכל ִי ְ ׂ

שה
עוֹ ֶ ׂ

ש ָר ֵאלְ .ו ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
שה ׁ ָשלוֹ ם ָע ֵלינ ּו ְו ַעל ָּכל ִי ְ ׂ
ׁ ָשלוֹ ם ִּב ְמרוֹ ָמיו ה ּוא ַי ֲע ֶ ׂ

אשית.
כלָ .ל ֵתת ְּג ֻד ָּלה ְליוֹ ֵצר ְּב ֵר ׁ ִ
ָע ֵלינ ּו ְל ׁ ַש ֵּב ַח ַל ֲאדוֹ ן ַה ּ ֹ
ש ָמנ ּו ְּכ ִמ ׁ ְש ּ ְפחוֹ ת
שנ ּו ְּכגוֹ ֵיי ָה ֲא ָרצוֹ תְ .ול ֹא ָ ׂ
ׁ ֶש ּל ֹא ָע ָ ׂ
שם ֶח ְל ֵקנ ּו ָּכ ֶהם ְוגוֹ ָר ֵלנ ּו ְּכ ָכל ֲהמוֹ נָ ם:
ָה ֲא ָד ָמהֶ ׁ .ש ּל ֹא ָ ׂ
ׁ ֶש ֵהם ִמ ׁ ְש ַּת ֲח ִוים ְל ֶה ֶבל ָו ִריק ּו ִמ ְת ּ ַפ ְל ִלים ֶאל ֵאל ל ֹא
יעַ :ו ֲאנַ ְחנ ּו ּכוֹ ְר ִעים ּו ִמ ׁ ְש ַּת ֲח ִוים וּמוֹ ִדים ִל ְפנֵ י ֶמ ֶל ְך
יוֹ ׁ ִש ַ
ְ
ַמ ְל ֵכי ַה ְּמ ָל ִכים ַה ָּקדוֹ ׁש ָּבר ּוך ה ּואֶ ׁ :שה ּוא נוֹ ֶטה ׁ ָש ַמ ִים
ְויוֹ ֵסד ָא ֶרץ .וּמוֹ ׁ ַשב ְי ָקרוֹ ַּב ּׁ ָש ַמ ִים ִמ ַּמ ַעלּ .ו ׁ ְש ִכינַ ת ֻע ּזוֹ
ְּבגָ ְב ֵהי ְמרוֹ ִמים :ה ּוא ֱאל ֵֹהינ ּו ֵאין עוֹ דֱ .א ֶמת ַמ ְל ֵּכנ ּו.
ֶא ֶפס ז ּו ָלתוֹ ַּ .כ ָּכת ּוב ְּבתוֹ ָרתוֹ ְ .ו ָי ַד ְע ָּת ַהיּ וֹ ם ַו ֲה ׁ ֵשב ָֹת ֶאל
ְל ָב ֶב ָךִּ .כי ְיה ָֹוה ה ּוא ָה ֱאל ִֹהים ַּב ּׁ ָש ַמ ִים ִמ ַּמ ַעל ְו ַעל ָה ָא ֶרץ
ִמ ָּת ַחתֵ .אין עוֹ ד:

ַעל ֵּכן נְ ַק ֶּוה ְּל ָך ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ִל ְראוֹ ת ְמ ֵה ָרה ְּב ִת ְפ ֶא ֶרת ֻעזֶ ָּך.
ילים ָּכרוֹ ת ִי ָּכ ֵרת ּוןְ .ל ַת ֵּקן
ְל ַה ֲע ִביר ִ ּג ּל ּו ִלים ִמן ָה ָא ֶרץ ְו ָה ֱא ִל ִ
ָ
ָ
שר ִי ְק ְרא ּו ִב ׁ ְש ֶמך ְל ַה ְפנוֹ ת ֵא ֶליך ָּכל
עוֹ ָלם ְּב ַמ ְלכ ּות ׁ ַש ַ ּדיְ .ו ָכל ְּבנֵ י ָב ָ ׂ
ִר ׁ ְש ֵעי ָא ֶרץַ .י ִּכיר ּו ְו ֵי ְדע ּו ָּכל יוֹ ׁ ְש ֵבי ֵת ֵבלִּ .כי ְל ָך ִּת ְכ ַרע ָּכל ֶּב ֶר ְך.
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ִּת ּׁ ָש ַבע ָּכל ָל ׁשוֹ ןְ .ל ָפנֶ ָ
פל ּוְ .ו ִל ְכבוֹ ד ׁ ִש ְמ ָך
יך ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ִי ְכ ְרע ּו ְו ִי ּ ֹ
ְ
ָ
ְי ָקר ִי ֵּתנ ּוִ .ו ַ
יהם ְמ ֵה ָרה
יק ְּבל ּו ֻכ ָּלם ֶאת עֹל ַמ ְלכ ּו ֶתךְ .ו ִת ְמל ֹך ֲע ֵל ֶ
ְ
ָ
ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדִּ .כי ַה ַּמ ְלכ ּות ׁ ֶש ְּלך ִהיא ּו ְלעוֹ ְל ֵמי ַעד ִּת ְמל ֹך ְּב ָכבוֹ ד.
ַּכ ָּכת ּוב ְּבתוֹ ָר ֶת ָךְ .יה ָֹוה ִי ְמל ְֹך ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדְ :ונֶ ֱא ַמרְ .ו ָה ָיה ְיה ָֹוה ְל ֶמ ֶל ְך
ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץַּ .ביּ וֹ ם ַהה ּוא ִי ְה ֶיה ְיה ָֹוה ֶא ָחד ּו ׁ ְשמוֹ ֶא ָחד:
קדיש יתום

ִי ְת ַ ּג ֵ ּדל ְו ִי ְת ַק ֵ ּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָּבאְּ .ב ָע ְל ָמא ִ ּדי ְב ָרא ִכ ְרע ּו ֵת ּה ְו ַי ְמ ִל ְ
יך ַמ ְלכ ּו ֵת ּה ְּב ַח ֵ ּייכוֹ ן
ש ָר ֵאל ַּב ֲעגָ ָלא ּו ִבזְ ַמן ָק ִריבְ .ו ִא ְמר ּו ָא ֵמןְ :י ֵהא
ּו ְביוֹ ֵמיכוֹ ן ּו ְב ַח ֵ ּיי ְד ָכל ֵּבית ִי ְ ׂ
שא
ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם ּו ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמ ָ ּיאִ .י ְת ָּב ַר ְך ְו ִי ׁ ְש ַּת ַּבח ְו ִי ְת ּ ָפ ַאר ְו ִי ְתרוֹ ַמם ְו ִי ְתנַ ּ ֵ ׂ
ְו ִי ְת ַה ָ ּדר ְו ִי ְת ַע ֶּלה ְו ִי ְת ַה ָּלל ׁ ְש ֵמ ּה ְד ֻק ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואְ .ל ֵע ָּלא ִמן ָּכל ִּב ְר ָכ ָתא ְו ׁ ִש ָיר ָתא
ֻּת ׁ ְש ְּב ָח ָתא ְונֶ ֱח ָמ ָתא ַ ּד ֲא ִמ ָירן ְּב ָע ְל ָמאְ .ו ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
ש ָר ֵאלְ .ו ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
ְי ֵהא ׁ ְש ָל ָמא ַר ָּבא ִמן ׁ ְש ַמ ָ ּיא ְו ַח ִ ּיים ָע ֵלינ ּו ְו ַעל ָּכל ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאלְ .ו ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
שה ׁ ָשלוֹ ם ָע ֵלינ ּו ְו ַעל ָּכל ִי ְ ׂ
שה ׁ ָשלוֹ ם ִּב ְמרוֹ ָמיו ה ּוא ַי ֲע ֶ ׂ
עוֹ ֶ ׂ
בערבית מוסיפים:

חזןָּ :ב ְרכ ּו ֶאת ְיה ָֹוה ַה ְמב ָֹר ְך.
קו"חָּ :בר ּו ְך ְיה ָֹוה ַה ְמב ָֹר ְך ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד.

ברכת המזון
בחול קודם ברכת המזון אומרים:

ביום שא"א תחנון אומרים:

ם־ב ִכינ ּו
ַעל נַ ֲהרוֹ ת ָּב ֶבל ׁ ָשם ָי ׁ ַש ְבנ ּו ַ ּג ָּ
ל־ע ָר ִבים
ְּבזָ ְכ ֵרנ ּו ֶא ִ
ת־ציּ וֹ ןַ :ע ֲ
ְּבתוֹ ָכ ּה ָּת ִלינ ּו ִּכנּ ֹרוֹ ֵתינ ּוִּ :כי ׁ ָשם ׁ ְש ֵאל ּונ ּו
ש ְמ ָחה
ׁשוֹ ֵבינ ּו ִ ּד ְב ֵר ׁ ִ
י־שיר ְותוֹ ָל ֵלינ ּו ִ ׂ
ׁ ִשיר ּו ָלנ ּו ִמ ּׁ ִשיר ִציּ וֹ ןֵ :א ְ
יך נָ ׁ ִשיר ֶאת־
ם־א ׁ ְש ָּכ ֵח ְך
יר־יה ָֹוה ַעל ַא ְד ַמת נֵ ָכרִ :א ֶ
ׁ ִש ְ
ְיר ּו ׁ ָש ָל ִים ִּת ׁ ְש ַּכח ְי ִמינִ יִּ :ת ְד ַּבק ְל ׁשוֹ נִ י
ְל ִח ִּכי ִאם־ל ֹא ֶאזְ ְּכ ֵר ִכי ִאם־ל ֹא ַא ֲע ֶלה
ת־יר ּו ׁ ָש ַל ִים ַעל ר ׁ
ֹאש ִש ְמ ָח ִתי :זְ כֹר
ֶא ְ
ְיה ָֹוה ִל ְבנֵ י ֱאדוֹ ם ֵאת יוֹ ם ְיר ּו ׁ ָש ָל ִים
ת־גמ ּו ֵל ְך
ת־ב ֶבל ַה ּׁ ְשד ּו ָדה ַא ׁ ְש ֵרי ׁ ֶש ְי ׁ ַש ֶּל ָ
ם־ל ְך ֶא ְּ
ָהא ְֹמ ִרים ָער ּו ָער ּו ַעד ַה ְיסוֹ ד ָּב ּהַּ :ב ָּ
ל־ה ָּס ַלע:
אחז ְונִ ּ ֵפץ ֶאת־ע ָֹל ַל ִי ְך ֶא ַ
ׁ ֶש ָּג ַמ ְל ְּת ָלנ ּוַ :א ׁ ְש ֵרי ׁ ֶש ֹּי ֵ

יבת
ׁ ִשיר ַה ַּמ ֲעלוֹ ת ְּב ׁש ּוב ְיה ָֹוה ֶאת־ ׁ ִש ַ
ִציּ וֹ ן ָה ִיינ ּו ְּכח ְֹל ִמיםָ :אז ִי ָּמ ֵלא
ֹאמר ּו ַבגּ וֹ ִים
שחוֹ ק ּ ִפינ ּו ּו ְל ׁשוֹ נֵ נ ּו ִר ָּנה ָאז י ְ
ְׂ
ם־א ֶּלהִ :הגְ ִ ּדיל
ִהגְ ִ ּדיל ְיה ָֹוה ַל ֲעשׂ וֹ ת ִע ֵ
ש ֵמ ִחיםׁ :ש ּו ָבה
ְיה ָֹוה ַל ֲעשׂ וֹ ת ִע ָּמנ ּו ָה ִיינ ּו ְ ׂ
יתנ ּו ַּכ ֲא ִפ ִ
יקים ַּב ֶּנגֶ ב:
ת־ש ִב ֵ
ְיה ָֹוה ֶא ׁ ְ
ַהזֹ ְּר ִעים ְּב ִד ְמ ָעה ְּב ִר ָּנה ִי ְקצֹר ּוָ :הלוֹ ְך ֵי ֵל ְך
א־יבֹא ְב ִר ָּנה
ֹשא ֶמ ׁ ֶש ְך ַהזָ ַּרע ּ ֹב ָ
ּו ָבכֹה נ ֵ ׂ
מ ָתיו:
נ ֵׂ
ֹשא ֲא ֻל ּ ֹ

כל נִ ׁ ְש ָמע ֶאת ָה ֱאל ִֹהים
ֲא ָב ְר ָכה ֶאת ְיה ָֹוה ְּב ָכל ֵעת ָּת ִמיד ְּת ִה ָלתוֹ ְּב ִפי :סוֹ ף ָ ּד ָבר ַה ּ ֹ
יב ֵר ְך ָּכל
ְי ָרא ְו ֶאת ִמ ְצו ָֹתיו ׁ ְשמוֹ ר ִּכי זֶ ה ָּכל ָה ָא ָדםְּ :ת ִה ַּלת ְיה ָֹוה ְי ַד ֶּבר ּ ִפי ִו ָ
שר ׁ ֵשם ָק ְד ׁשוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדַ :ו ֲאנַ ְחנ ּו נְ ָב ֵר ְך ָי ּה ֵמ ַע ָּתה ְו ַעד עוֹ ָלם ַה ְלל ּו ָי ּה:
ָּב ָ ׂ
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:

שא ּו ְב ׁ ֵשם ְיה ָֹוה ֶא ְק ָרא:
ּכוֹ ס ְי ׁשוּעוֹ ת ֶא ָ ׂ
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.

ִהנְ נִ י

ש ָב ְע ָּת
שה ׁ ֶשל ִּב ְר ַּכת ַה ָּמזוֹ ן ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמרְ ,ו ָא ַכ ְל ָּת ְו ָ ׂ
מ ּו ָכן ּו ְמזֻ ָּמן ְל ַק ֵ ּים ִמ ְצ ַות ֲע ֵ ׂ
ּו ֵב ַר ְכ ָּת ֶאת ְיה ָֹוה ֱאל ֶֹה ָ
יךַ ,על ָה ָא ֶרץ ַה ּטוֹ ָבהֲ ,א ׁ ֶשר נָ ַתן ָל ְך:
שלושה שאכלו כאחד חייבין בזימון ,וכך מזמנין:

ועלן ֶּבענְ ְט ׁ ְשן ַ(ר ּבוֹ ַתי נְ ָב ֵר ְך):
המזמן אומרַ :ר ּבוֹ ַתיִ .מיר ֶו ֶ
המסובים עוניםְ :י ִהי ׁ ֵשם ְיה ָֹוה ְמב ָֹר ְך ֵמ ַע ָּתה ְו ַעד עוֹ ָלם:

המזמן חוזר יהי שם וכו'ִּ :ב ְר ׁש ּות ָמ ָרנָ ן ְו ַר ּבוֹ ַתי נְ ָב ֵר ְך (בעשרה ֱאל ֵֹהינ ּו) ׁ ֶש ָא ַכ ְלנ ּו ִמ ּׁ ֶש ּלוֹ :
ואומרים המסובים ואח"כ המברךָּ :בר ּו ְך (בעשרה ֱאל ֵֹהינ ּו) ׁ ֶש ָא ַכ ְלנ ּו ִמ ּׁ ֶש ּלוֹ ּו ְבטוּבוֹ ָח ִיינ ּו:
(אל ֵֹהינ ּו) ּו ְמבוֹ ָר ְך ׁ ְשמוֹ ָּת ִמיד ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד:
מי שלא אכל עונהָּ :בר ּו ְך ֱ
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יחיד אינו אומרָּ :בר ּו ְך ה ּוא ּו ָבר ּו ְך ׁ ְשמוֹ .

בראש חדש אומרים:

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםַ .הזָ ּן ֶאת ָהעוֹ ָלם ֻּכ ּלוֹ ְּבטוּבוֹ
שרִּ .כי ְלעוֹ ָלם
ְּב ֵחן ְּב ֶח ֶסד ּו ְב ַר ֲח ִמים .ה ּוא נוֹ ֵתן ֶל ֶחם ְל ָכל ָּב ָ ׂ
ַח ְס ּדוֹ ּ .ו ְבטוּבוֹ ַה ָ ּגדוֹ ל ָּת ִמיד ל ֹא ָח ַסר ָלנ ּו ְו ַאל ֶי ְח ַסר ָלנ ּו ָמזוֹ ן ְלעוֹ ָלם
כל
כל ּו ֵמ ִטיב ַל ּ ֹ
ָו ֶעדַּ .ב ֲעב ּור ׁ ְשמוֹ ַה ָ ּגדוֹ לִּ .כי ה ּוא ֵאל זָ ן ּו ְמ ַפ ְרנֵ ס ַל ּ ֹ
כל:
ּו ֵמ ִכין ָמזוֹ ן ְל ָכל ְּב ִריּ וֹ ָתיו ֲא ׁ ֶשר ָּב ָראָּ :בר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוה ַהזָ ּן ֶאת ַה ּ ֹ

יע ְו ֵי ָר ֶאה ְו ֵי ָר ֶצה ְו ִי ּׁ ָש ַמע ְו ִי ּ ָפ ֵקד ְו ִיזָ ֵּכר זִ ְכרוֹ נֵ נ ּו ו ִּפ ְקדוֹ נֵ נ ּו
ֱאל ֵֹהינ ּו ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַי ֲע ֶלה ְו ָיבֹא ְו ַי ִ ּג ַ
יח ֶּבן ָ ּד ִוד ַע ְב ֶד ָך ְוזִ ְכרוֹ ן ְירו ׁ ָּש ַל ִים ִעיר ָק ְד ׁ ֶש ָך ְוזִ ְכרוֹ ן ָּכל
ְוזִ ְכרוֹ ן ֲאבוֹ ֵתינ ּו ְוזִ ְכרוֹ ן ָמ ׁ ִש ַ
ש ָר ֵאל ְל ָפנֶ ָ
יטה ְלטוֹ ָבה ְל ֵחן ו ְּל ֶח ֶסד ו ְּל ַר ֲח ִמים ְל ַח ִ ּיים ו ְּל ׁ ָשלוֹ ם ְּביוֹ ם ר ׁ
ֹאש
יך ִל ְפ ֵל ָ
ַע ְּמ ָך ֵּבית ִי ְ ׂ

נוֹ ֶדה ְּל ָך ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּוַ .על ׁ ֶש ִהנְ ַח ְל ָּת ַל ֲאבוֹ ֵתינ ּו ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדה טוֹ ָבה ּו ְר ָח ָבהְ .ו ַעל
ית ָך
יתנ ּו ִמ ֵּבית ֲע ָב ִדיםְ .ו ַעל ְּב ִר ְ
אתנ ּו ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַר ִים ּו ְפ ִד ָ
ׁ ֶשהוֹ ֵצ ָ
ש ֵרנ ּוְ .ו ַעל ּתוֹ ָר ְת ָך ׁ ֶש ִּל ַּמ ְד ָּתנ ּוְ .ו ַעל ֻח ֶּק ָ
יך ׁ ֶשהוֹ ַד ְע ָּתנ ּוְ .ו ַעל ַח ִ ּיים ֵחן ָו ֶח ֶסד
ׁ ֶש ָח ַת ְמ ָּת ִּב ְב ָ ׂ

ילת ָמזוֹ ן ׁ ָש ַא ָּתה זָ ן ּו ְמ ַפ ְרנֵ ס אוֹ ָתנ ּו ָּת ִמידְּ .ב ָכל יוֹ ם ּו ְב ָכל ֵעת
ׁ ֶשחוֹ נַ נְ ָּתנ ּוְ .ו ַעל ֲא ִכ ַ
ּו ְב ָכל ׁ ָש ָעה:

כל ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ֲאנַ ְחנ ּו מוֹ ִדים ָל ְך ּו ְמ ָב ְר ִכים אוֹ ָת ְךִ .י ְת ָּב ַר ְך
ְו ַעל ַה ּ ֹ
ש ָב ְע ָּת
ׁ ִש ְמ ָך ְּב ִפי ָּכל ַחי ָּת ִמיד ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדַּ :כ ָּכת ּובְ .ו ָא ַכ ְל ָּת ְו ָ ׂ
ּו ֵב ַר ְכ ָּת ֶאת ְיה ָֹוה ֱאל ֶֹה ָ
יך ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ּטֹ ָבה ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן ָל ְךָּ :בר ּו ְך ַא ָּתה
ְיה ָֹוה ַעל ָה ָא ֶרץ ְו ַעל ַה ָּמזוֹ ן:
ש ָר ֵאל ַע ֶּמ ָךְ .ו ַעל ְיר ּו ׁ ָש ַל ִים ִע ֶיר ָךְ .ו ַעל ִציּ וֹ ן ִמ ׁ ְש ַּכן
ַר ֶחם (נָ א) ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ַעל ִי ְ ׂ
יח ָךְ .ו ַעל ַה ַּב ִית ַה ָ ּגדוֹ ל ְו ַה ָּקדוֹ ׁש ׁ ֶש ִּנ ְק ָרא
ְּכבוֹ ֶד ָךְ .ו ַעל ַמ ְלכ ּות ֵּבית ָ ּד ִוד ְמ ׁ ִש ֶ
יחנ ּוְ .ו ַה ְר ַוח ָלנ ּו ְיה ָֹוה
ׁ ִש ְמ ָך ָע ָליוֱ :אל ֵֹהינ ּו ָא ִבינ ּו ְר ֵענ ּו ז ּונֵ נ ּו ּ ַפ ְרנְ ֵסנ ּו ְו ַכ ְל ְּכ ֵלנ ּו ְו ַה ְר ִו ֵ
שר
ֱאל ֵֹהינ ּו ְמ ֵה ָרה ִמ ָּכל ָצרוֹ ֵתינ ּוְ .ונָ א ַאל ַּת ְצ ִר ֵ
יכנ ּו ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ל ֹא ִל ֵידי ַמ ְּתנַ ת ָּב ָ ׂ
ָו ָדם ְול ֹא ִל ֵידי ַה ְל ָו ָא ָתםִּ .כי ִאם ְל ָי ְד ָך ַה ְּמ ֵל ָאה ַה ּ ְפת ּו ָחה ַה ְּקדוֹ ׁ ָשה ְו ָה ְר ָח ָבהֶ ׁ .ש ּל ֹא
נֵ בוֹ ׁש ְול ֹא נִ ָּכ ֵלם ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד:

ְר ֵצה

בשבת אומרים:
יצנ ּו ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ְּב ִמ ְצו ֶֹת ָ
יעי ַה ּׁ ַש ָּבת ַה ָּגדוֹ ל ְו ַה ָּקדוֹ ׁש ַהזֶ ּה ִּכי
יך ו ְּב ִמ ְצ ַות יוֹ ם ַה ּׁ ְש ִב ִ
ְו ַה ֲח ִל ֵ
ָ
ָ
יוֹ ם זֶ ה ָ ּגדוֹ ל ְו ָקדוֹ ׁש הוּא ְל ָפנֶ ָ
יח
יך ִל ׁ ְש ָּבת ּבוֹ ְו ָלנו ַּח ּבוֹ ְּב ַא ֲה ָבה ְּכ ִמ ְצ ַות ְרצוֹ נֶ ך ו ִּב ְרצוֹ נְ ך ָהנִ ַ

ָלנ ּו ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ׁ ֶש ּל ֹא ְּת ֵהא ָצ ָרה ְו ָיגוֹ ן ַו ֲאנָ ָחה ְּביוֹ ם ְמנו ָּח ֵתנ ּו ְו ַה ְר ֵאנ ּו ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ְּבנֶ ָח ַמת ִציּ וֹ ן
ִע ֶיר ָך ו ְּב ִבנְ ַין ְירו ׁ ָּש ַל ִים ִעיר ָק ְד ׁ ֶש ָך ִּכי ַא ָּתה הוּא ַּב ַעל ַה ְי ׁשוּעוֹ ת ו ַּב ַעל ַה ֶּנ ָחמוֹ ת:
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יענ ּו ּבוֹ ְל ַח ִ ּיים .ו ִּב ְד ַבר ְי ׁשו ָּעה
ַהח ֶֹד ׁש ַהזֶ ּה :זָ ְכ ֵרנ ּו ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ּבוֹ ְלטוֹ ָבה ו ָּפ ְק ֵדנ ּו ּבוֹ ִל ְב ָר ָכה ְוהוֹ ׁ ִש ֵ
יענ ּו ִּכי ֵא ֶל ָ
יך ֵעינֵ ינ ּו ִּכי ֵאל ֶמ ֶל ְך ַחנּ וּן ְו ַרחוּם ָא ָּתה:
ְו ַר ֲח ִמים חוּס ְו ָח ֵּננ ּו ְו ַר ֵחם ָע ֵלינ ּו ְוהוֹ ׁ ִש ֵ

ּו ְבנֵ ה ְיר ּו ׁ ָש ַל ִים ִעיר ַה ּקֹ ֶד ׁש ִּב ְמ ֵה ָרה ְב ָי ֵמינ ּוָּ .בר ּו ְך ַא ָּתה
ְיה ָֹוה ּבוֹ נֵ ה ְב ַר ֲח ָמיו ְיר ּו ׁ ָש ָל ִיםָ .א ֵמן:
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:
ש ָר ֵאל ְּב ַא ֲה ָבה
בשבתָּ :ברו ְּך ַא ָּתה ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן ׁ ַש ָּבתוֹ ת ִל ְמנו ָּחה ְל ַע ּמוֹ ִי ְ ׂ
ְלאוֹ ת ְו ִל ְב ִריתָּ :ברו ְּך ַא ָּתה ְיה ָֹוה ְמ ַק ֵ ּד ׁש ַה ּׁ ַש ָּבת:
ש ָר ֵאל ְלזִ ָּכרוֹ ן:
בראש חודשָּ :ברו ְּך ַא ָּתה ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן ָר ׁ ֵ
אשי ֳח ָד ׁ ִשים ְל ַע ּמוֹ ִי ְ ׂ

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםָ .ה ֵאל ָא ִבינ ּו ַמ ְל ֵּכנ ּו
ַא ִ ּד ֵירנ ּו ּבוֹ ְר ֵאנ ּו גּ וֹ ֲא ֵלנ ּו יוֹ ְצ ֵרנ ּו ְקדוֹ ׁ ֵשנ ּו ְקדוֹ ׁש ַי ֲעקֹב .רוֹ ֵענ ּו
כלֶ ׁ .ש ְּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם ה ּוא
רוֹ ֵעה ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאלַ .ה ֶּמ ֶל ְך ַה ּטוֹ ב ְו ַה ֵּמ ִטיב ַל ּ ֹ
יטיב ָלנ ּו .ה ּוא גְ ָמ ָלנ ּו ה ּוא גוֹ ְמ ֵלנ ּו ה ּוא
ֵה ִטיב ה ּוא ֵמ ִטיב ה ּוא ֵי ִ
ִיגְ ְמ ֵלנ ּו ָל ַעד ְל ֵחן ּו ְל ֶח ֶסד ּו ְל ַר ֲח ִמים ּו ְל ֶר ַוח ַה ָ ּצ ָלה ְו ַה ְצ ָל ָחה ְּב ָר ָכה
ִו ׁ
יש ּו ָעה נֶ ָח ָמה ּ ַפ ְרנָ ָסה ְו ַכ ְל ָּכ ָלה ְו ַר ֲח ִמים ְו ַח ִ ּיים ְו ׁ ָשלוֹ ם ְו ָכל טוֹ ב.
ּו ִמ ָּכל ט ּוב ְלעוֹ ָלם ַאל ְי ַח ְּס ֵרנ ּו :אמן.
ָה ַר ֲח ָמן ה ּוא ִי ְמל ְֹך ָע ֵלינ ּו ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדָ :ה ַר ֲח ָמן ה ּוא ִי ְת ָּב ַר ְך ַּב ּׁ ָש ַמ ִים ּו ָב ָא ֶרץ:
ָה ַר ֲח ָמן ה ּוא ִי ׁ ְש ַּת ַּבח ְלדוֹ ר ּדוֹ ִריםְ .ו ִי ְת ּ ָפ ַאר ָּבנ ּו ָל ַעד ּו ְלנֵ ַצח נְ ָצ ִחים.
ְו ִי ְת ַה ַ ּדר ָּבנ ּו ָל ַעד ּו ְלעוֹ ְל ֵמי עוֹ ָל ִמיםָ :ה ַר ֲח ָמן ה ּוא ְי ַפ ְרנְ ֵסנ ּו ְּב ָכבוֹ דָ :ה ַר ֲח ָמן ה ּוא ִי ׁ ְש ּ ֹבר
יכנ ּו קוֹ ְמ ִמיּ ּות ְל ַא ְר ֵצנ ּוָ :ה ַר ֲח ָמן ה ּוא ִי ׁ ְש ַלח ָלנ ּו ְּב ָר ָכה
ארנ ּו ְוה ּוא יוֹ ִל ֵ
ֻע ֵּלנ ּו ֵמ ַעל ַצ ָ ּו ֵ
ְמ ֻר ָּבה ַּב ַּב ִית ַהזֶ ּה ְו ַעל ׁ ֻש ְל ָחן זֶ ה ׁ ֶש ָא ַכ ְלנ ּו ָע ָליוָ :ה ַר ֲח ָמן ה ּוא ִי ׁ ְש ַלח ָלנ ּו ֶאת ֵא ִל ָ ּיה ּו

115

ברכת המזון

ברכת מעין שלש

שר ָלנ ּו ְּבשׂ וֹ רוֹ ת טוֹ בוֹ ת ְי ׁשוּעוֹ ת ְונֶ ָחמוֹ תָ :ה ַר ֲח ָמן ה ּוא ְי ָב ֵר ְך
ַה ָּנ ִביא זָ כ ּור ַל ּטוֹ ב ִו ַ
יב ּ ֶ ׂ
(א ִּמי מוֹ ָר ִתי) ַּב ֲע ַלת ַה ַּב ִית ַהזֶ ּה .אוֹ ָתם ְו ֶאת
(א ִבי מוֹ ִרי) ַּב ַעל ַה ַּב ִית ַהזֶ ּה ְו ֶאת ִ
ֶאת ָ
יתם ְו ֶאת זַ ְר ָעם ְו ֶאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר ָל ֶהם( .ואם סמוך על שלחן עצמו יאמרָ :ה ַר ֲח ָמן ה ּוא ְי ָב ֵר ְך
ֵּב ָ
אוֹ ִתי ְ(ו ָא ִבי ְו ִא ִּמי) ְו ִא ׁ ְש ִּתי ְוזַ ְר ִעי ְו ֶאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר ִלי) ,אוֹ ָתנ ּו ְו ֶאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר ָלנ ּוְּ .כמוֹ
כלֵּ .כן ְי ָב ֵר ְך אוֹ ָתנ ּו ֻּכ ָּלנ ּו ַי ַחד
כלֹ ּ .
כלִ .מ ּ ֹ
ׁ ֶש ִּנ ְת ָּב ְרכ ּו ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַא ְב ָר ָהם ִי ְצ ָחק ְו ַי ֲעקֹבַּ ,ב ּ ֹ
ֹאמר ָא ֵמן:
ִּב ְב ָר ָכה ׁ ְש ֵל ָמהְ .ונ ַ

ברכת מעין שלוש:

ַּב ָּמרוֹ ם

יהם ְו ָע ֵלינ ּו זְ כ ּות ׁ ֶש ְּת ֵהא ְל ִמ ׁ ְש ֶמ ֶרת ׁ ָשלוֹ ם.
ְי ַל ְּמד ּו ֲע ֵל ֶ
שא ְב ָר ָכה ֵמ ֵאת ְיה ָֹוהּ .ו ְצ ָד ָקה ֵמ ֱאל ֵֹהי ִי ׁ ְש ֵענ ּוְ .ונִ ְמ ָצא
ְונִ ּ ָ ׂ
ש ֶכל טוֹ ב ְּב ֵעינֵ י ֱאל ִֹהים ְו ָא ָדם:
ֵחן ְו ֵ ׂ
ילנ ּו יוֹ ם ׁ ֶש ֻּכ ּלוֹ ׁ ַש ָּבת ו ְּמנו ָּחה ְל ַח ֵ ּיי ָהעוֹ ָל ִמים:
לשבתָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא ַינְ ִח ֵ
לראש חדשָ :ה ַר ֲח ָמן הוּא ְי ַח ֵ ּד ׁש ָע ֵלינ ּו ֶאת ַהח ֶֹד ׁש ַהזֶ ּה ְלטוֹ ָבה ְו ִל ְב ָר ָכה:
אם הוא אוכל על שלחן אחרים יברך לבעה"ב:

ְי ִהי

ָרצוֹ ן ׁ ֶש ּל ֹא ֵיבוֹ ׁש ַּב ַעל ַה ַּב ִית ָּבעוֹ ָלם ַהזֶ ּה ְול ֹא ִי ָּכ ֵלם ָלעוֹ ָלם ַה ָּבאְ .ו ִי ְצ ַלח ְמאֹד ְּב ָכל נְ ָכ ָסיו.

שה ָי ָדיו ְול ֹא
ש ָטן ל ֹא ְּב ַמ ֲע ֵ ׂ
ְו ִי ְהי ּו נְ ָכ ָסיו וּנְ ָכ ֵסינ ּו מו ְּצ ָל ִחים ו ְּקרוֹ ִבים ָל ִעירְ .ו ַאל ִי ׁ ְשלוֹ ט ָ ׂ
שה ָי ֵדינוְּ .ו ַאל ִיזְ ַד ֵּקק ל ֹא ְל ָפנָ יו ְול ֹא ְל ָפנֵ ינ ּו ׁשוּם ְד ַבר ִה ְרהוּר ֵח ְטא ַו ֲע ֵב ָירה ְו ָע וֹן ֵמ ַע ָּתה ְו ַעד
ְּב ַמ ֲע ֵ ׂ
עוֹ ָלם:

יח ּו ְל ַח ֵ ּיי ָהעוֹ ָלם ַה ָּבא:
ָה ַר ֲח ָמן ה ּוא ְיזַ ֵּכנ ּו ִלימוֹ ת ַה ָּמ ׁ ִש ַ
בחולַ :מגְ ִ ּדיל (ביום שיש בו מוסף אומרִ :מגְ ּדוֹ ל) ְי ׁשוּעוֹ ת ַמ ְל ּכוֹ
ְוע ֶ ֹׂשה ֶח ֶסד ִל ְמ ׁ ִשיחוֹ ְל ָד ִוד ּו ְלזַ ְרעוֹ ַעד עוֹ ָלם :ע ֶ ֹׂשה ׁ ָשלוֹ ם
ש ָר ֵאל ְו ִא ְמר ּו
שה ׁ ָשלוֹ ם ָע ֵלינ ּו ְו ַעל ָּכל ִי ְ ׂ
ִּב ְמרוֹ ָמיו ה ּוא ַי ֲע ֶ ׂ
ָא ֵמן:
ְירא ּו ֶאת ְיה ָֹוה ְקד ׁ ָֹשיו ִּכי ֵאין ַמ ְחסוֹ ר ִל ֵיר ָאיוְּ :כ ִפ ִירים ָר ׁש ּו ְו ָר ֵעב ּו ְוד ְֹר ׁ ֵשי ְיה ָֹוה ל ֹא
יע
ש ִּב ַ
ַי ְח ְסר ּו ָכל טוֹ ב :הוֹ ד ּו ַליה ָֹוה ִּכי טוֹ ב ִּכי ְלעוֹ ָלם ַח ְס ּדוֹ ּ :פוֹ ֵת ַח ֶאת ָי ֶד ָך ּו ַמ ְ ׂ
יתי גַ ם
ְל ָכל ַחי ָרצוֹ ןָּ :בר ּו ְך ַה ֶ ּג ֶבר ֲא ׁ ֶשר ִי ְב ַטח ַּביה ָֹוה ְו ָה ָיה ְיה ָֹוה ִמ ְב ַטחוֹ  :נַ ַער ָה ִי ִ
ְ
יתי ַצ ִ ּדיק נֶ ֱעזָ ב ְוזַ ְרעוֹ ְמ ַב ֶּק ׁש ָל ֶחםְ :יה ָֹוה עֹז ְל ַע ּמוֹ ִי ֵּתן ְיה ָֹוה ְי ָב ֵרך ֶאת
זָ ַקנְ ִּתי ְול ֹא ָר ִא ִ
ַע ּמוֹ ַב ּׁ ָשלוֹ ם:
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ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם
על היין

על פירות מז' מינים

על מזונות

על מזונות ויין ביחד

ַעל ַה ֶ ּג ֶפן

ַעל ָה ֵעץ

ַעל ַה ִּמ ְח ָיה

ַעל ַה ִּמ ְח ָיה ְו ַעל ַה ַּכ ְל ָּכ ָלה

ְו ַעל ּ ְפ ִרי ַה ֶ ּג ֶפן

ְו ַעל ּ ְפ ִרי ָה ֵעץ

ְו ַעל ַה ַּכ ְל ָּכ ָלה

ְו ַעל ַה ֶּג ֶפן ְו ַעל ּ ְפ ִרי ַה ֶ ּג ֶפן

ית ְו ִהנְ ַח ְל ָּת
ְו ַעל ְּתנ ּו ַבת ַה ּ ָׂש ֶדה ְו ַעל ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה טוֹ ָבה ּו ְר ָח ָבה ׁ ֶש ָר ִצ ָ
ַל ֲאבוֹ ֵתינ ּו ֶל ֱאכֹל ִמ ּ ִפ ְר ָי ּה ְו ִלשְׂ ּבוֹ ַע ִמ ּט ּו ָב ּהַ .ר ֵחם (נָ א) ְיה ָֹוה
ֱאל ֵֹהינ ּו ַעל ִישְׂ ָר ֵאל ַע ֶּמ ָך ְו ַעל ְיר ּו ׁ ָש ַל ִים ִע ֶיר ָך ְו ַעל ִציּ וֹ ן ִמ ׁ ְש ַּכן ְּכבוֹ ֶד ָך
יכ ֶל ָךּ ,ו ְבנֵ ה ְיר ּו ׁ ָש ַל ִים ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש ִּב ְמ ֵה ָרה ְּב ָי ֵמינ ּו
ְו ַעל ִמזְ ְּב ֶח ָך ְו ַעל ֵה ָ
ֹאכל ִמ ּ ִפ ְר ָי ּה ְונִ שְׂ ַּבע ִמ ּט ּו ָב ּה
ְו ַה ֲע ֵלנ ּו ְלתוֹ ָכ ּה ְושַׂ ְּמ ֵחנ ּו ְּב ִבנְ ָינָ ּה ְונ ַ
יה ִּב ְק ֻד ּׁ ָשה ּו ְב ָט ֳה ָרה:
ּונְ ָב ֶר ְכ ָך ָע ֶל ָ
יצנ ּו ְּביוֹ ם ַה ּׁ ַש ָּבת ַה ֶּזה:
בשבת :ו ְּר ֵצה ְו ַה ֲח ִל ֵ

בר"חְ :וזָ ְכ ֵרנ ּו ְלטוֹ ָבה ְּביוֹ ם ר ׁ
ֹאש ַהח ֶֹד ׁש ַה ֶּזה:

ִּכי ַא ָּתה ְיה ָֹוה טוֹ ב ּו ֵמ ִטיב ַל ּכֹל ְונוֹ ֶדה ְל ָך ַעל ָה ָא ֶרץ
על היין

על הפירות

על מזונות

על מזונות ויין ביחד

ְו ַעל ּ ְפ ִרי ַה ָ ּג ֶפן:
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה
ְיה ָֹוה
ַעל ָה ָא ֶרץ
ְו ַעל ּ ְפ ִרי ַה ָּג ֶפן*:

ְו ַעל ַה ּ ֵפרוֹ ת:
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה
ְיה ָֹוה
ַעל ָה ָא ֶרץ
ְו ַעל ַה ּ ֵפרוֹ ת**:

ְו ַעל ַה ִמ ְח ָיה:
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה
ְיה ָֹוה
ַעל ָה ָא ֶרץ
ְו ַעל ַה ִמ ְח ָיה:

ְו ַעל ַה ִּמ ְח ָיה
ְו ַעל ּ ְפ ִרי ַה ָּג ֶפן:
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוה
ַעל ָה ָא ֶרץ ְַעל ַה ִמ ְח ָיה
ְו ַעל ּ ְפ ִרי ַה ָּג ֶפן*:

*(בא"י ְו ַעל ּ ְפ ִרי גַ ְפנָ ּה):
יה):
**(בא"י ְו ַעל ּ ֵפרוֹ ֶת ָ
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בורא נפשות
ברכת בורא נפשות:

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ְי ָי ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם ּבוֹ ֵרא נְ ָפ ׁשוֹ ת ַר ּבוֹ ת
את ְל ַה ֲחיוֹ ת ָּב ֶהם נֶ ֶפ ׁש
ְו ֶח ְסרוֹ נָ ן ַעל ָּכל ַמה ׁ ֶש ָּב ָר ָ
ָּכל ָחיָּ .בר ּו ְך ֵחי ָהעוֹ ָל ִמים:

תפילות

תפילת מנחה וערבית לימות החול | ברכת המזון
ברכת מעין שלש ובורא נפשות
נוסח עדות המזרח
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תפלת מנחה וערבית לימות החול

תפלת מנחה וערבית לימות החול
תפילת מנחה

תפילת מנחה

ְל ׁ ֵשם ִיח ּוד ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ּו ְש ִכינְ ֵּת ּהִּ ,ב ְד ִחיל ּו ּו ְר ִחימ ּוּ ,ו ְר ִחימ ּו ּו ְד ִחיל ּוְ ,ל ַי ֲח ָדא
ׁ ֵשם י ּוד ֵק"י ְּב ָוא"ו ֵק"י ְּב ִיח ּו ָדא ׁ ְש ִלים ְּב ׁ ֵשם ָּכל ִישְׂ ָר ֵאלִ .ה ֵּנה ֲאנַ ְחנ ּו ָּב ִאים
ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְּת ִפ ַּלת ִמנְ ָחהֶ ׁ ,ש ִּת ֵּקן ִי ְצ ָחק ָא ִבינ ּו ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ םִ ,עם ָּכל ַה ִּמ ְצוֹת ַה ְּכלוּלוֹ ת
ָּב ּהְ ,ל ַת ֵּקן ֶאת ׁ ָש ְר ׁ ָש ּה ְּב ָמקוֹ ם ֶע ְליוֹ ןַ ,ל ֲעשׂ ות נַ ַחת ר ּו ַח ְליוֹ ְצ ֵרנ ּו ְו ַל ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ ן
יהי נ ַֹעם ֲאדֹנָ י ֱאל ֵֹהינ ּו ָע ֵלינ ּוּ .ו ַמ ֲעשֵׂ ה ָי ֵדינ ּו ּכוֹ נְ נָ ה ָע ֵלינ ּוּ .ו ַמ ֲעשֵׂ ה ָי ֵדינ ּו
ּבוֹ ְר ֵאנ ּוִ .ו ִ
ּכוֹ נְ נֵ ה ּו( :שתי פעמים)

ַל ְמנַ ֵ ּצ ַח ַעל ַה ִּג ִּתית ִל ְבנֵ י ק ַֹרח ִמזְ מוֹ רַ :מה ְ ּי ִדידוֹ ת
ִמ ׁ ְש ְּכנוֹ ֶת ָ
יך ְיה ָֹוה ְצ ָבאוֹ ת :נִ ְכ ְס ָפה ְוגַ ם ָּכ ְל ָתה
נַ ְפ ׁ ִשי ְל ַח ְצרוֹ ת ְיה ָֹוה ִל ִּבי ּו ְבשָׂ ִרי ְי ַר ְּננ ּו ֶאל ֵאל ָחיַּ :גם
יה ֶאת
ִצ ּפוֹ ר ָמ ְצ ָאה ַב ִית ּו ְדרוֹ ר ֵקן ָל ּה ֲא ׁ ֶשר ׁ ָש ָתה ֶא ְפר ֶֹח ָ
ִמזְ ְּבחוֹ ֶת ָ
יך ְיה ָֹוה ְצ ָבאוֹ ת ַמ ְל ִּכי ֵואל ָֹהיַ :א ׁ ְש ֵרי יוֹ ׁ ְש ֵבי
ית ָך עוֹ ד ְי ַה ְלל ּו ָך ֶּס ָלהַ :א ׁ ְש ֵרי ָא ָדם עוֹ ז לוֹ ָב ְך ְמ ִס ּלוֹ ת
ֵב ֶ
ׁ
ִּב ְל ָב ָבם :ע ְֹב ֵרי ְּב ֵע ֶמק ַה ָּב ָכא ַמ ְע ָין ְי ִשית ּוה ּו ַּגם ְּב ָרכוֹ ת
ַי ְע ֶטה מוֹ ֶרהֵ :י ְלכ ּו ֵמ ַח ִיל ֶאל ָח ִיל ֵי ָר ֶאה ֶאל ֱאל ִֹהים
ְּב ִציּ וֹ ןְ :יה ָֹוה ֱאל ִֹהים ְצ ָבאוֹ ת ׁ ִש ְמ ָעה ְת ִפ ָּל ִתי ַה ֲאזִ ינָ ה
יח ָך:
ֱאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ֶס ָלהָ :מגִ ֵּננ ּו ְר ֵאה ֱאל ִֹהים ְו ַה ֵּבט ּ ְפנֵ י ְמ ׁ ִש ֶ
ִּכי טוֹ ב יוֹ ם ַּב ֲח ֵצ ֶר ָ
יך ֵמ ָא ֶלף ָּב ַח ְר ִּתי ִה ְס ּתוֹ ֵפף ְּב ֵבית ֱאל ַֹהי
ִמ ּד ּור ְּב ָא ֳה ֵלי ֶר ׁ ַשעִּ :כי ׁ ֶש ֶמ ׁש ּו ָמגֵ ן ְיה ָֹוה ֱאל ִֹהים ֵחן ְו ָכבוֹ ד
ִי ֵּתן ְיה ָֹוה ל ֹא ִי ְמנַ ע טוֹ ב ַלה ְֹל ִכים ְּב ָת ִמיםְ :יה ָֹוה ְצ ָבאוֹ ת
ַא ׁ ְש ֵרי ָא ָדם ּב ֵֹט ַח ָּב ְך:

תפילת ערבית
(בליל ראש חודש יש הנוהגים לומר מזמור זה קודם ערבית)

ָּב ְר ִכי נַ ְפ ׁ ִשי ֶאת ְיה ָֹוה ְיה ָֹוה ֱאל ַֹהי ָּג ַד ְל ָּת ְּמאֹד הוֹ ד ְו ָה ָדר ָל ָב ׁ ְש ָּת :ע ֶֹטה אוֹ ר ַּכ ּ ַשׂ ְל ָמה
יעהַ :ה ְמ ָק ֶרה ַב ַּמ ִים ֲע ִליּ וֹ ָתיו ַה ּ ָשׂ ם ָע ִבים ְרכוּבוֹ ַה ְמ ַה ֵּל ְך ַעל
נוֹ ֶטה ׁ ָש ַמ ִים ַּכ ְי ִר ָ
יה ַּבל ִּת ּמוֹ ט
ַּכנְ ֵפי ר ּו ַח :עֹשֶׂ ה ַמ ְל ָא ָכיו רוּחוֹ ת ְמ ׁ ָש ְר ָתיו ֵא ׁש ל ֵֹהטָ :י ַסד ֶא ֶרץ ַעל ְמכוֹ נֶ ָ
עוֹ ָלם ָו ֶעדְּ :תהוֹ ם ַּכ ְּלב ּו ׁש ִּכ ִּסיתוֹ ַעל ָה ִרים ַי ַע ְמד ּו ָמ ִיםִ :מן ַ ּג ֲע ָר ְת ָך ְינ ּוס ּון ִמן קוֹ ל
ַר ַע ְמ ָך ֵי ָח ֵפז ּוןַ :י ֲעל ּו ָה ִרים ֵי ְרד ּו ְב ָקעוֹ ת ֶאל ְמקוֹ ם זֶ ה ָי ַס ְד ָּת ָל ֶהםְּ :גב ּול שַׂ ְמ ָּת ַּבל
ַי ֲעבֹר ּון ַּבל ְי ׁש ּוב ּון ְל ַכ ּסוֹ ת ָה ָא ֶרץַ :ה ְמ ׁ ַש ֵּל ַח ַמ ְע ָינִ ים ַּב ְּנ ָח ִלים ֵּבין ָה ִרים ְי ַה ֵּלכ ּוןַ :י ׁ ְשק ּו
אים ִי ְּתנ ּו
יהם עוֹ ף ַה ּׁ ָש ַמ ִים ִי ׁ ְש ּכוֹ ן ִמ ֵּבין ֳע ָפ ִ
ָּכל ַח ְיתוֹ שָׂ ָדי ִי ׁ ְש ְּבר ּו ְפ ָר ִאים ְצ ָמ ָאםֲ :ע ֵל ֶ
קוֹ לַ :מ ׁ ְש ֶקה ָה ִרים ֵמ ֲע ִליּ וֹ ָתיו ִמ ּ ְפ ִרי ַמ ֲעשֶׂ ָ
יח ָח ִציר ַל ְּב ֵה ָמה
יך ִּתשְׂ ַּבע ָה ָא ֶרץַ :מ ְצ ִמ ַ
ְו ֵעשֶׂ ב ַל ֲעב ַֹדת ָה ָא ָדם ְלהוֹ ִציא ֶל ֶחם ִמן ָה ָא ֶרץְ :ו ַי ִין ְישַׂ ַּמח ְל ַבב ֱאנוֹ ׁש ְל ַה ְצ ִהיל ּ ָפנִ ים
ִמ ּׁ ָש ֶמן ְו ֶל ֶחם ְל ַבב ֱאנוֹ ׁש ִי ְס ָעדִ :ישְׂ ְּבע ּו ֲע ֵצי ְיה ָֹוה ַא ְרזֵ י ְל ָבנוֹ ן ֲא ׁ ֶשר נָ ָטעֲ :א ׁ ֶשר ׁ ָשם
ית ּהָ :ה ִרים ַה ְ ּגב ִֹהים ַל ְ ּי ֵע ִלים ְס ָל ִעים ַמ ְח ֶסה ַל ׁ ְש ַפ ִּנים:
ִצ ּ ֳפ ִרים ְי ַק ֵּננ ּו ֲח ִס ָידה ְּברוֹ ׁ ִשים ֵּב ָ
יהי ָל ְי ָלה ּבוֹ ִת ְרמֹשׂ ָּכל ַח ְיתוֹ ָי ַער:
ָעשָׂ ה ָי ֵר ַח ְלמוֹ ֲע ִדים ׁ ֶש ֶמ ׁש ָי ַדע ְמבוֹ אוֹ ָּ :ת ׁ ֶשת חֹ ֶשׁ ְך ִו ִ
ַה ְּכ ִפ ִירים ׁש ֲֹאגִ ים ַל ּ ָט ֶרף ּו ְל ַב ֵּק ׁש ֵמ ֵאל ָא ְכ ָלםִּ :תזְ ַרח ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ֵי ָא ֵספ ּון ְו ֶאל ְמעוֹ נ ָֹתם
ִי ְר ָּבצ ּוןֵ :י ֵצא ָא ָדם ְל ָפ ֳעלוֹ ְו ַל ֲעב ָֹדתוֹ ֲע ֵדי ָע ֶרבָ :מה ַר ּב ּו ַמ ֲעשֶׂ ָ
יך ְיה ָֹוה ֻּכ ָּלם ְּב ָח ְכ ָמה
ית ָמ ְל ָאה ָה ָא ֶרץ ִקנְ ָינֶ ָך :זֶ ה ַה ָ ּים ָּגדוֹ ל ּו ְר ַחב ָי ָד ִים ׁ ָשם ֶר ֶמשׂ ְו ֵאין ִמ ְס ּ ָפר ַחיּ וֹ ת
ָעשִׂ ָ
ְק ַטנּ וֹ ת ִעם ְ ּגדֹלוֹ תָ ׁ :שם ֳאנִ יּ וֹ ת ְי ַה ֵּלכ ּון ִל ְו ָי ָתן זֶ ה ָי ַצ ְר ָּת ְלשַׂ ֶחק ּבוֹ ֻּ :כ ָּלם ֵא ֶל ָ
יך ְישַׂ ֵּבר ּון
ָל ֵתת ָא ְכ ָלם ְּב ִע ּתוֹ ִּ :ת ֵּתן ָל ֶהם ִי ְלקֹט ּון ִּת ְפ ַּתח ָי ְד ָך ִישְׂ ְּבע ּון טוֹ בַּ :ת ְס ִּתיר ּ ָפנֶ ָ
יך ִי ָּב ֵהל ּון
ּת ֵֹסף ר ּו ָחם ִיגְ ָוע ּון ְו ֶאל ֲע ָפ ָרם ְי ׁש ּוב ּוןְּ :ת ׁ ַש ַּלח ר ּו ֲח ָך ִי ָּב ֵרא ּון ּו ְת ַח ֵּד ׁש ּ ְפנֵ י ֲא ָד ָמהְ :י ִהי
ְכבוֹ ד ְיה ָֹוה ְלעוֹ ָלם ִישְׂ ַמח ְיה ָֹוה ְּב ַמ ֲעשָׂ יוַ :ה ַּמ ִּביט ָל ָא ֶרץ ַו ִּת ְר ָעד ִי ַ ּגע ֶּב ָה ִרים ְו ֶי ֱע ׁ ָשנ ּו:
יחי ָאנ ִֹכי ֶאשְׂ ַמח ַּביה ָֹוה:
ָא ׁ ִש ָירה ַליה ָֹוה ְּב ַח ָ ּיי ֲאזַ ְּמ ָרה ֵלאל ַֹהי ְּבעוֹ ִדיֶ :י ֱע ַרב ָע ָליו שִׂ ִ
ִי ַּת ּמ ּו ַח ּ ָט ִאים ִמן ָה ָא ֶרץ ּו ְר ׁ ָש ִעים עוֹ ד ֵאינָ ם ָּב ְר ִכי נַ ְפ ׁ ִשי ֶאת ְיה ָֹוה ַה ְלל ּו ָי ּה:
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ְל ׁ ֵשם ִיח ּוד ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא ּו ְש ִכינְ ֵּת ּהִּ ,ב ְד ִחיל ּו ּו ְר ִחימ ּוּ ,ו ְר ִחימ ּו ּו ְד ִחיל ּוְ ,ל ַי ֲח ָדא
ׁ ֵשם י ּוד ֵק"י ְּב ָוא"ו ֵק"י ְּב ִיח ּו ָדא ׁ ְש ִלים ְּב ׁ ֵשם ָּכל ִישְׂ ָר ֵאלִ .ה ֵּנה ֲאנַ ְחנ ּו ָּב ִאים
ְל ִה ְת ּ ַפ ֵּלל ְּת ִפ ַּלת ַע ְר ִביתֶ ׁ ,ש ִּת ֵּקן ַי ֲעקֹב ָא ִבינ ּו ָע ָליו ַה ּׁ ָשלוֹ םִ ,עם ָּכל ַה ִּמ ְצוֹת ַה ְּכל ּולות
ָּב ּהְ ,ל ַת ֵּקן ֶאת ׁ ָש ְר ׁ ָש ּה ְּב ָמקוֹ ם ֶע ְליוֹ ןַ ,ל ֲעשׂ ות נַ ַחת ר ּו ַח ְליוֹ ְצ ֵרנ ּו ְו ַל ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ ן
יהי נ ַֹעם ֲאדֹנָ י ֱאל ֵֹהינ ּו ָע ֵלינ ּוּ .ו ַמ ֲעשֵׂ ה ָי ֵדינ ּו ּכוֹ נְ נָ ה ָע ֵלינ ּוּ .ו ַמ ֲעשֵׂ ה ָי ֵדינ ּו
ּבוֹ ְר ֵאנ ּוִ .ו ִ
ּכוֹ נְ נֵ ה ּו( :שתי פעמים)

ְיה ָֹוה

ְצ ָבאוֹ ת ִע ָּמנ ּו ִמשְׂ ָ ּגב ָלנ ּו ֱאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ֶס ָלהְ :יה ָֹוה ְצ ָבאוֹ ת ַא ׁ ְש ֵרי
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מ ֶשׁה ֵּלאמֹרַ :צו ֶאת ְּבנֵ י ִישְׂ ָר ֵאל ְו ָא ַמ ְר ָּת ֲא ֵל ֶהם
ַו ְי ַד ֵּבר ְיה ָֹוה ֶאל ֹ
יח נִ יח ִֹחי ִּת ׁ ְש ְמר ּו ְל ַה ְק ִריב ִלי
ֶאת ָק ְר ָּבנִ י ַל ְח ִמי ְל ִא ּׁ ַשי ֵר ַ
ְּבמוֹ ֲעדוֹ ְ :ו ָא ַמ ְר ָּת ָל ֶהם זֶ ה ָה ִא ּׁ ֶשה ֲא ׁ ֶשר ַּת ְק ִריב ּו ַליה ָֹוה ְּכ ָבשִׂ ים ְּבנֵ י
ימם ׁ ְשנַ ִים ַליּ וֹ ם ע ָֹלה ָת ִמידֶ :את ַה ֶּכ ֶבשׂ ֶא ָחד ַּת ֲעשֶׂ ה ַב ּב ֶֹקר
ׁ ָשנָ ה ְת ִמ ִ
יפה ס ֶֹלת
ְו ֵאת ַה ֶּכ ֶבשׂ ַה ּׁ ֵשנִ י ַּת ֲעשֶׂ ה ֵּבין ָה ַע ְר ָּב ִיםַ :ו ֲעשִׂ ִירית ָה ֵא ָ
יעת ַה ִהין :ע ַֹלת ָּת ִמיד ָה ֲעשֻׂ ָיה ְּב ַהר
ְל ִמנְ ָחה ְּבל ּו ָלה ְּב ׁ ֶש ֶמן ָּכ ִתית ְר ִב ִ
יעת ַה ִהין ַל ֶּכ ֶבשׂ ָה ֶא ָחד
יח נִ יח ַֹח ִא ּׁ ֶשה ַליה ָֹוהְ :ונִ ְס ּכוֹ ְר ִב ִ
ִסינַ י ְל ֵר ַ
ְ
ְ
ַּב ּק ֶֹד ׁש ַה ֵּסך נֶ ֶסך ׁ ֵש ָכר ַליה ָֹוהְ :ו ֵאת ַה ֶּכ ֶבשׂ ַה ּׁ ֵשנִ י ַּת ֲעשֶׂ ה ֵּבין ָה ַע ְר ָּב ִים
יח נִ יח ַֹח ַליה ָֹוה:
ְּכ ִמנְ ַחת ַה ּב ֶֹקר ּו ְכנִ ְס ּכוֹ ַּת ֲעשֶׂ ה ִא ּׁ ֵשה ֵר ַ

ַא ָּתה ה ּוא ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ׁ ֶש ִה ְק ִטיר ּו ֲאבוֹ ֵתינ ּו ְל ָפנֶ ָ
יך ֶאת
ְקט ֶֹרת ַה ַּס ִּמים ִּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּד ׁש ַק ָ ּיםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר
יא ְך ַּכ ָּכת ּוב ְּבתוֹ ָר ָת ְך:
מ ֶשׁה נְ ִב ָ
ִצ ִ ּו ָ
ית אוֹ ָתם ַעל ַיד ֹ
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יעה ַה ֶּמ ֶל ְך ַי ֲענֵ נ ּו ְביוֹ ם ָק ְר ֵאנ ּו:
ָא ָדם ּב ֵֹט ַח ָּב ְךְ :יה ָֹוה הוֹ ׁ ִש ָ
(ואומר החזן חצי קדיש)

ִי ְת ַ ּג ַּדל ְו ִי ְת ַק ַּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָּבא[ָ .א ֵמן] ְּב ָע ְל ָמא ִּדי ְב ָראִּ ,כ ְרע ּו ֵתהְ ,ו ַי ְמ ִל ְ
יך ַמ ְלכ ּו ֵתה,
ְו ַי ְצ ַמח ּ ֻפ ְר ָקנֵ הִ ,ו ָ
יח ּה[ָ .א ֵמן] ְּב ַח ֵ ּייכוֹ ן ּו ְביוֹ ֵמיכוֹ ן ּו ְב ַח ֵ ּיי ְד ָכל ֵּבית
יק ֵרב ְמ ׁ ִש ֵ
יה ַר ָּבא
ִישְׂ ָר ֵאלַּ ,ב ֲעגָ ָלא ּו ִבזְ ַמן ָק ִריבְ ,ו ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ָ .א ֵמן  -יהא שמיה רבה ְ ]...י ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ
ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם ּו ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמ ָ ּיא ִי ְת ָּב ַר ְךְ .ו ִי ׁ ְש ַּת ַּבחְ .ו ִי ְת ּ ָפ ַארְ .ו ִי ְתרוֹ ַמםְ .ו ִי ְתנַ ּ ֵׂשא.
ְו ִי ְת ַה ָּדרְ .ו ִי ְת ַע ֶּלהְ .ו ִי ְת ַה ָּלל ׁ ְש ֵמ ּה ְּד ֻק ְד ׁ ָשאְּ ,ב ִר ְ
יך ה ּוא[ָ .א ֵמן] ְל ֵע ָּלא ִמן ָּכל ִּב ְר ָכ ָתא
[א ֵמן]
ׁ ִש ָיר ָתאֻּ ,ת ׁ ְש ְּב ָח ָתא ְונֶ ֱח ָמ ָתאַּ ,ד ֲא ִמ ָירן ְּב ָע ְל ָמאְ ,ו ִא ְמר ּו ָא ֵמןָ :

ְוה ּוא ַרח ּום ְי ַכ ּ ֵפר ָעוֹן ְול ֹא ַי ׁ ְש ִחיתְ ,ו ִה ְר ָּבה ְל ָה ׁ ִשיב ַא ּפוֹ ,
יעהַ ,ה ֶּמ ֶל ְך ַי ֲענֵ נ ּו
ול ֹא ָי ִעיר ָּכל ֲח ָמתוֹ ְ :יה ָֹוה הוֹ ׁ ִש ָ
ְביוֹ ם ָק ְר ֵאנ ּו:
הוה ַה ְּמב ָֹר ְך:
ואומר החזןָּ :ב ְרכ ּו ֶאת ְי ָ ֹ
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מ ֶשׁה ַקח ְל ָך ַס ִּמים נָ ָטף ּו ׁ ְש ֵח ֶלת ְו ֶח ְל ְּבנָ ה ַס ִּמים
ַויּ ֶ
ֹאמר ְיה ָֹוה ֶאל ֹ
ית א ָֹת ּה ְקט ֶֹרת ר ַֹקח ַמ ֲעשֵׂ ה
ּו ְלבֹנָ ה זַ ָּכה ַּבד ְּב ַבד ִי ְה ֶיהְ :ו ָעשִׂ ָ
רוֹ ֵק ַח ְמ ֻמ ָּלח ָטהוֹ ר ק ֶֹד ׁשְ :ו ׁ ָש ַח ְק ָּת ִמ ֶּמ ָּנה ָה ֵדק ְונָ ַת ָּתה ִמ ֶּמ ָּנה ִל ְפנֵ י
ָה ֵע ֻדת ְּבא ֶֹהל מוֹ ֵעד ֲא ׁ ֶשר ִא ָ ּו ֵעד ְל ָך ׁ ָש ָּמה ק ֶֹד ׁש ָק ָד ׁ ִשים ִּת ְה ֶיה ָל ֶכם:
יטיבוֹ ֶאת
ְונֶ ֱא ַמרְ :ו ִה ְק ִטיר ָע ָליו ַא ֲהרֹן ְקט ֶֹרת ַס ִּמים ַּב ּב ֶֹקר ַּב ּב ֶֹקר ְּב ֵה ִ
ַה ֵּנרֹת ַי ְק ִט ֶיר ָּנהּ :ו ְב ַה ֲעל ֹת ַא ֲהרֹן ֶאת ַה ֵּנרֹת ֵּבין ָה ֲע ְר ַּב ִים ַי ְק ִט ֶיר ָּנה
יכם:
ְקט ֶֹרת ָּת ִמיד ִל ְפנֵ י ְיה ָֹוה ְלדֹר ֵֹת ֶ
תפילת ערבית

הוה ַה ְּמב ָֹר ְך ְלעוֹ ָלם ָו ֵעד:
ועונים הקהלָּ :בר ּו ְך ְי ָ ֹ
הוה ַה ְּמב ָֹר ְך ְלעוֹ ָלם ָו ֵעד:
ואומר החזןָּ :בר ּו ְך ְי ָ ֹ

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוהֱ ,אל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםֲ ,א ׁ ֶשר ִּב ְד ָברוֹ
ַמ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים ְּב ָח ְכ ָמהּ ,פוֹ ֵת ַח ׁ ְש ָע ִרים ִּב ְתב ּונָ ה,
ְמ ׁ ַש ֶּנה ִע ִּתים ּו ַמ ֲח ִליף ֶאת ַה ְּז ַמ ִּניםּ ,ו ְמ ַס ֵּדר ֶאת ַה ּכוֹ ָכ ִבים
יע ִּכ ְרצוֹ נוֹ ּ ,בוֹ ֵרא יוֹ ָמם ָו ַל ְי ָלה ,גּ וֹ ֵלל
יהם ָּב ָר ִק ַ
ְּב ִמ ׁ ְש ְמרוֹ ֵת ֶ
ְ
ְ
אוֹ ר ִמ ּ ְפנֵ י חֹ ֶשׁך ְוחֹ ֶשׁך ִמ ּ ְפנֵ י אוֹ רַ ,ה ַּמ ֲע ִביר יוֹ ם ּו ֵמ ִביא
ַל ְי ָלהּ ,ו ַמ ְב ִּדיל ֵּבין יוֹ ם ּו ֵבין ָל ְי ָלהְ .יה ָֹוה ְצ ָבאוֹ ת ׁ ְשמוֹ .
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוהַ ,ה ַּמ ֲע ִריב ֲע ָר ִבים:
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יצדְ ׁ ,שלֹשׁ ֵמאוֹ ת ְו ׁ ִש ּׁ ִשים ּו ׁ ְשמוֹ נָ ה ָמנִ ים
ָּתנ ּו ַר ָּבנָ ןִ ּ ,פ ּט ּום ַה ְּקט ֶֹרת ֵּכ ַ
ָהי ּו ָב ּהְ ׁ ,שלֹשׁ ֵמאוֹ ת ְו ׁ ִש ּׁ ִשים ַו ֲח ִמ ּׁ ָשה ְּכ ִמנְ ַין ְימוֹ ת ַה ַח ָּמה ָמנֶ ה ְב ָכל
יוֹ םַ ,מ ֲח ִציתוֹ ַב ּב ֶֹקר ּו ַמ ֲח ִציתוֹ ַּב ֶע ֶרבּ ,ו ׁ ְשל ֹ ָשׁה ָמנִ ים ְי ֵת ִרים ׁ ֶש ֵּמ ֶהם
ַמ ְכנִ יס ּכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ְונוֹ ֵטל ֵמ ֶהם ְמל ֹא ָח ְפנָ יו ְּביוֹ ם ַה ִּכיפ ּו ִריםַ ,מ ֲחזִ ָירן
ְל ַמ ְכ ֶּת ׁ ֶשת ְּב ֶע ֶרב יוֹ ם ַה ִּכיפ ּו ִרים ְּכ ֵדי ְל ַק ֵ ּים ִמ ְצ ַות ַּד ָּקה ִמן ַה ַּד ָּקה
ְו ַא ַחד ָעשָׂ ר ַס ָּמנִ ים ָהי ּו ָב ּה ְו ֵא ּל ּו ֵהןַ :הצֳּ ִרי ְו ַהצִּ ּפוֹ ֶרן ְו ַה ֶח ְל ְּבנָ ה
יעה ְו ׁ ִש ּב ֶֹלת נֵ ְר ְּד
ְו ַה ְּלבוֹ נָ הִ ,מ ׁ ְש ַקל ׁ ִש ְב ִעים ׁ ִש ְב ִעים ָמנֶ ה .מוֹ רּ ,ו ְק ִצ ָ
ְו ַכ ְר ּכֹםִ ,מ ׁ ְש ַקל ׁ ִש ּׁ ָשה ָעשָׂ ר ׁ ִש ּׁ ָשה ָעשָׂ ר ָמנֶ הַ .הקֹשְׂ ט ׁ ְשנֵ ים ָעשָׂ ר,
ִק ּל ּו ָפה ׁ ְשל ֹ ָשׁהִ ,ק ָּנמוֹ ן ִּת ׁ ְש ָעהּ ,בוֹ ִרית ַּכ ְר ׁ ִשינָ ה ִּת ׁ ְש ָעה ַק ִּביןֵ ,יין
יסיןֵ ,מ ִביא
יסין ְס ִאין ְּת ָלת ְו ַק ִּבין ְּת ָל ָתאְ ,ו ִאם ל ֹא ָמ ָצא ֵיין ַק ְפ ִר ִ
ַק ְפ ִר ִ
ֲח ַמר ִח ָור ַע ִּתיקֶ .מ ַלח ְסדוֹ ִמית רוֹ ַבעַ ,מ ֲע ֶלה ָע ׁ ָשן ָּכל ׁ ֶשה ּואִ .ר ִּבי
נָ ָתן ַה ַּב ְב ִלי אוֹ ֵמרַ :אף ִּכ ּ ַפת ַה ַ ּי ְר ֵּדן ָּכל ׁ ֶש ִהיאִ ,אם נָ ַתן ָּב ּה ְּד ַב ׁש
יתה:
יהַ ,ח ָ ּיב ִמ ָ
ּ ְפ ָס ָל ּהְ ,ו ִאם ִח ֵּסר ַא ַחת ִמ ָּכל ַס ֲּמ ָמנֶ ָ

יאל אוֹ ֵמרַ :הצֳּ ִרי ֵאינוֹ ֶא ָּלא ׁ ְש ָרף ַהנּ וֹ ֵטף ֵמ ֲע ֵצי
ַר ָּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶּבן ַּג ְמ ִל ֵ
ַה ְּק ָטףּ .בוֹ ִרית ַּכ ְר ׁ ִשינָ ה ְל ָמה ִהיא ָב ָאהְּ ,כ ֵדי ְל ׁ ַש ּפוֹ ת ָּב ּה ֶאת
יסין ְל ַמה ה ּוא ָבאְּ ,כ ֵדי ִל ׁ ְשרוֹ ת
ַהצִּ ּפוֹ ֶרןְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ְּת ֵהא נָ ָאהֵ .יין ַק ְפ ִר ִ
ּבוֹ ֶאת ַהצִּ ּפוֹ ֶרןְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ְּת ֵהא ַע ָּזהַ .ו ֲהל ֹא ֵמי ַרגְ ַל ִים ָי ִפין ָל ּהֶ ,א ָּלא
יסין ִמי ַרגְ ַל ִים ַּב ִּמ ְק ָּד ׁש ִמ ּ ְפנֵ י ַה ָּכבוֹ ד:
ׁ ֶש ֵאין ַמ ְכנִ ִ

תפילת ערבית

ַא ֲה ַבת עוֹ ָלם ֵּבית ִישְׂ ָר ֵאל ַע ְּמ ָך ָא ַה ְב ָּתּ ,תוֹ ָרה ּו ִמ ְצוֹת ֻח ִּקים
ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים אוֹ ָתנ ּו ִל ַּמ ְד ָּתַ .על ֵּכן ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּוְּ ,ב ׁ ָש ְֹכ ֵבנ ּו
יח ְּב ֻח ֶּק ָ
יךְ ,ונִ שְׂ ַמח ְונַ ֲעל ֹז ְּב ִד ְב ֵרי ַת ְלמ ּוד ּתוֹ ָר ֶת ָך,
ּו ְבק ּו ֵמנ ּו נָ שִׂ ַ
ְ
ָ
ּו ִמ ְצו ֶֹת ָ
יך ְו ֻח ּקוֹ ֶתיך ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדִּ ,כי ֵהם ַח ֵ ּיינ ּו ְוא ֶֹרך ָי ֵמינ ּוּ ,ו ָב ֶהם
ְ
ָ
נֶ ְה ֶ ּגה יוֹ ָמם ָו ָל ְי ָלהְ .ו ַא ֲה ָב ְתך ל ֹא ָתס ּור ִמ ֶּמנּ ּו ְלעוֹ ָל ִמיםָּ ,בר ּוך ַא ָּתה
ְיה ָֹוה ,אוֹ ֵהב ֶאת ַע ּמוֹ ִישְׂ ָר ֵאל:

ש ָר ֵאל ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ְיה ָֹוה ֶא ָחד:
ׁ ְש ַמע ִי ְ ׂ
(בלחשָּ ):ברו ְּךֵ ּׁ ,שם ְּכבוֹ ד ַמ ְלכוּתוֹ ְ ,לעוֹ ָלם ָו ֶעד:
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יטב ָה ֵדקִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַה ּקוֹ ל
יטבֵ ,ה ֵ
ִר ִּבי נָ ַתן אוֹ ֵמרְּ :כ ׁ ֶשה ּוא ׁשוֹ ֵחק ,אוֹ ֵמר ָה ֵדק ֵה ֵ
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ְו ָא ַה ְב ָּת ֵאת ְיה ָֹוה ֱאל ֶֹה ָ
יך ְּב ָכל ְל ָב ְב ָך ּו ְב ָכל נַ ְפ ׁ ְש ָך ּו ְב ָכל
ְמא ֶֹד ָךְ .ו ָהי ּו ַה ְ ּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ֲא ׁ ֶשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ְ ּו ָך
ַהיּ וֹ ם ַעל ְל ָב ֶב ָךְ .ו ׁ ִש ַּננְ ָּתם ְל ָבנֶ ָ
יך ְו ִד ַּב ְר ָּת ָּבם ְּב ׁ ִש ְב ְּת ָך
ית ָך ּו ְב ֶל ְכ ְּת ָך ַב ֶ ּד ֶר ְך ּו ְב ׁ ָש ְכ ְּב ָך ּו ְבק ּו ֶמ ָךּ .ו ְק ׁ ַש ְר ָּתם ְלאוֹ ת
ְּב ֵב ֶ
ָ
ָ
ַעל ָי ֶדך ְו ָהי ּו ְלט ָֹטפֹת ֵּבין ֵעינֶ יךּ .ו ְכ ַת ְב ָּתם ַעל ְמז ּוזֹת
ית ָך ּו ִב ׁ ְש ָע ֶר ָ
יך:
ֵּב ֶ
ְו ָה ָיה ִאם ׁ ָשמ ַֹע ִּת ׁ ְש ְמע ּו ֶאל ִמ ְצו ַֹתי ֲא ׁ ֶשר ָאנ ִֹכי ְמ ַצ ֶ ּוה ֶא ְת ֶכם ַהיּ וֹ ם
יכם ּו ְל ָע ְבדוֹ ְּב ָכל ְל ַב ְב ֶכם ּו ְב ָכל
ְל ַא ֲה ָבה ֶאת ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹה ֶ
נַ ְפ ׁ ְש ֶכםְ .ונָ ַת ִּתי ְמ ַטר ַא ְר ְצ ֶכם ְּב ִע ּתוֹ יוֹ ֶרה ּו ַמ ְלקוֹ ׁש ְו ָא ַס ְפ ָּת ְדגָ נֶ ךָ
ש ָב ְע ָּת.
ש ְד ָך ִל ְב ֶה ְמ ֶּת ָך ְו ָא ַכ ְל ָּת ְו ָ ׂ
שב ְּב ָ ׂ
ְו ִתיר ׁ ְֹש ָך ְו ִי ְצ ָה ֶר ָךְ .ונָ ַת ִּתי ֵע ֶ ׂ
ִה ּׁ ָש ְמר ּו ָל ֶכם ּ ֶפן ִי ְפ ֶּתה ְל ַב ְב ֶכם ְו ַס ְר ֶּתם ַו ֲע ַב ְד ֶּתם ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים
יתם ָל ֶהםְ .ו ָח ָרה ַאף ְיה ָֹוה ָּב ֶכם ְו ָע ַצר ֶאת ַה ּׁ ָש ַמ ִים ְול ֹא
ְו ִה ׁ ְש ַּת ֲח ִו ֶ
ִי ְה ֶיה ָמ ָטר ְו ָה ֲא ָד ָמה ל ֹא ִת ֵּתן ֶאת ְיב ּו ָל ּה ַו ֲא ַב ְד ֶּתם ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ָה ָא ֶרץ
ש ְמ ֶּתם ֶאת ְ ּד ָב ַרי ֵא ֶּלה ַעל ְל ַב ְב ֶכם ְו ַעל
ַה ּטֹ ָבה ֲא ׁ ֶשר ְיה ָֹוה נ ֵֹתן ָל ֶכםְ .ו ַ ׂ
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ָי ֶפה ַל ְּבשָׂ ִמיםִ ּ .פ ּ ְט ָמ ּה ַל ֲח ָצ ִאין ְּכ ׁ ֵש ָרהְ :ל ׁ ָש ִל ׁ
יע ,ל ֹא ׁ ָש ַמ ְענ ּוָ .א ַמר ִר ִּבי
יש ּו ְל ָר ִב ַ
יהַ ,ח ָ ּיב
ְיה ּו ָדה :זֶ ה ַה ְּכ ָלל ִאם ְּכ ִמ ָּד ָת ּה ְּכ ׁ ֵש ָרה ַל ֲח ָצ ִאיןְ ,ו ִאם ִח ֵּסר ַא ַחת ִמ ָּכל ַס ֲּמ ָמנֶ ָ
יתה.
ִמ ָ

ית ָך עוֹ ד ְי ַה ְלל ּו ָך ֶּס ָלהַ :א ׁ ְש ֵרי ָה ָעם
ַא ׁ ְש ֵרי יוֹ ׁ ְש ֵבי ֵב ֶ
ׁ ֶש ָּכ ָכה ּלוֹ ַא ׁ ְש ֵרי ָה ָעם ׁ ֶשיֲ ה ָֹוה ֱאל ָֹהיו:

ָּתנֵ י ַבר ַק ּ ָפ ָרא ַא ַחת ְל ׁ ִש ּׁ ִשים אוֹ ְל ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנָ ה ָה ְי ָתה ָּב ָאה ׁ ֶשל
ׁ ִש ַיר ִים ַל ֲח ָצ ִאיןְ .ועוֹ ד ָּתנֵ י ַבר ַק ּ ָפ ָרא ִא ּל ּו ָה ָיה נוֹ ֵתן ָּב ּה ָק ְרטוֹ ב
יח ּהְ .ו ָל ָּמה ֵאין ְמ ָע ְר ִבין ָּב ּה
ׁ ֶשל ְּד ַב ׁשֵ ,אין ָא ָדם ָיכוֹ ל ַל ֲעמֹד ִמ ּ ְפנֵ י ֵר ָ
ׁ
ְ
ְּד ַב ׁשִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה ָא ְמ ָרה ִּכי ָכל שְׂ אֹר ְו ָכל ְּד ַבש ל ֹא ַתק ִטיר ּו
ִמ ֶּמנּ ּו ִא ּׁ ֶשה ַליה ָֹוהְ :יה ָֹוה ְצ ָבאוֹ ת ִע ָּמנ ּו ִמשְׂ ָּגב ָלנ ּו ֱאל ֵֹהי ַי ֲעקֹב ֶס ָלה:
יעה ַה ֶּמ ֶל ְך ַי ֲענֵ נ ּו ְביוֹ ם
ְיה ָֹוה ְצ ָבאוֹ ת ַא ׁ ְש ֵרי ָא ָדם ּב ֵֹט ַח ָּב ְךְ :יה ָֹוה הוֹ ׁ ִש ָ
ימי עוֹ ָלם ּו ְכ ׁ ָשנִ ים
ָק ְר ֵאנ ּוְ :ו ָע ְר ָבה ַליה ָֹוה ִמנְ ַחת ְיה ּו ָדה ִויר ּו ׁ ָש ָלִם ִּכ ֵ
ַק ְדמֹנִ יּ וֹ ת:
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יכם.
נַ ְפ ׁ ְש ֶכם ּו ְק ׁ ַש ְר ֶּתם א ָֹתם ְלאוֹ ת ַעל ֶי ְד ֶכם ְו ָהי ּו ְלטוֹ ָטפֹת ֵּבין ֵעינֵ ֶ
ית ָך ּו ְב ֶל ְכ ְּת ָך ַב ֶ ּד ֶר ְך
יכם ְל ַד ֵּבר ָּבם ְּב ׁ ִש ְב ְּת ָך ְּב ֵב ֶ
ְו ִל ַּמ ְד ֶּתם א ָֹתם ֶאת ְּבנֵ ֶ
ָ
ָ
יתך ּו ִב ׁ ְש ָע ֶריךְ .ל ַמ ַען ִי ְר ּב ּו
ּו ְב ׁ ָש ְכ ְּב ָך ּו ְבק ּו ֶמ ָךּ .ו ְכ ַת ְב ָּתם ַעל ְמזוּזוֹ ת ֵּב ֶ
יכם ָל ֵתת
יכם ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֲא ׁ ֶשר נִ ׁ ְש ַּבע ְיה ָֹוה ַל ֲאב ֵֹת ֶ
ימי ְבנֵ ֶ
יכם ִו ֵ
ְי ֵמ ֶ
ימי ַה ּׁ ָש ַמ ִים ַעל ָה ָא ֶרץ:
ָל ֶהם ִּכ ֵ
ש ָר ֵאל ְו ָא ַמ ְר ָּת ֲא ֵל ֶהם
ַו ֹּי ֶ
אמר ְיה ָֹוה ֶאל מ ׁ ֶֹשה ֵּלאמֹרּ ַ .ד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י ִי ְ ׂ
יהם ְלדֹר ָֹתם ְונָ ְתנ ּו ַעל
יצת ַעל ַּכנְ ֵפי ִבגְ ֵד ֶ
ְו ָעשׂ ּו ָל ֶהם ִצ ִ
יתם אֹתוֹ ּוזְ ַכ ְר ֶּתם
יצת ּו ְר ִא ֶ
יצת ַה ָּכנָ ף ּ ְפ ִתיל ְּת ֵכ ֶלתְ .ו ָה ָיה ָל ֶכם ְל ִצ ִ
ִצ ִ
יתם א ָֹתם ְול ֹא ָת ֻתר ּו ַא ֲח ֵרי ְל ַב ְב ֶכם ְו ַא ֲח ֵרי
ש ֶ
ֶאת ָּכל ִמ ְצוֹת ְיה ָֹוה ַו ֲע ִ ׂ
יתם ֶאת ָּכל
ש ֶ
יכם ֲא ׁ ֶשר ַא ֶּתם זֹנִ ים ַא ֲח ֵר ֶ
ֵעינֵ ֶ
יהםְ .ל ַמ ַען ִּתזְ ְּכר ּו ַו ֲע ִ ׂ
אתי
יכם ֲא ׁ ֶשר הוֹ ֵצ ִ
יכםֲ .אנִ י ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹה ֶ
יתם ְקד ׁ ִֹשים ֵלאל ֵֹה ֶ
ִמ ְצו ָֹתי ִו ְה ִי ֶ
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יכם:
ֶא ְת ֶכם ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַר ִים ִל ְהיוֹ ת ָל ֶכם ֵלאל ִֹהים ֲאנִ י ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹה ֶ
יכם ֱא ֶמת:
ועונים הקהלֱ :א ֶמת :וחוזר החזןְ :יה ָֹוה ֱאל ֵֹה ֶ
ֶו ֱאמ ּונָ ה ּכֹל זֹאת ְו ַק ָ ּים ָע ֵלינ ּוִּ ,כי ה ּוא ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ְו ֵאין ז ּו ָלתוֹ ,
ַו ֲאנַ ְחנ ּו ִישְׂ ָר ֵאל ַע ּמוֹ ַ ,ה ּפוֹ ֵדנ ּו ִמ ַ ּיד ְמ ָל ִכיםַ ,הגּ ֲֹא ֵלנ ּו ַמ ְל ֵּכנ ּו
יציםָ ,ה ֵאל ַה ִּנ ְפ ָרע ָלנ ּו ִמצָּ ֵרינ ּוַ ,ה ְמ ׁ ַש ֵּלם ְּגמ ּול ְל ָכל
ִמ ַּכף ָּכל ָע ִר ִ
יכנ ּו
יבי נַ ְפ ׁ ֵשנ ּוַ ,ה ּ ָׂשם נַ ְפ ׁ ֵשנ ּו ַּב ַח ִ ּיים ְול ֹא נָ ַתן ַל ּמוֹ ט ַרגְ ֵלנ ּוַ ,ה ַּמ ְד ִר ֵ
אוֹ ֵ
ַעל ָּבמוֹ ת אוֹ ְי ֵבינ ּו ַו ָ ּי ֶרם ַק ְרנֵ נ ּו ַעל ָּכל שׂ וֹ נְ ֵאינ ּוָ ,ה ֵאל ָהעֹשֶׂ ה ָלנ ּו
נְ ָק ָמה ְּב ַפ ְרעֹהְּ ,באוֹ תוֹ ת ּו ְבמוֹ ְפ ִתים ְּב ַא ְד ַמת ְּבנֵ י ָחםַ .ה ַּמ ֶּכה ְב ֶע ְב ָרתוֹ
ָּכל ְּבכוֹ ֵרי ִמ ְצ ָר ִיםַ ,ויּ וֹ ִציא ֶאת ַע ּמוֹ ִישְׂ ָר ֵאל ִמ ּתוֹ ָכם ְל ֵחר ּות עוֹ ָלם,
יהם
יהם ְו ֶאת שׂ ונְ ֵא ֶ
ַה ַּמ ֲע ִביר ָּבנָ יו ֵּבין ִּגזְ ֵרי ַים ס ּוףְ ,ו ֶאת רוֹ ְד ֵפ ֶ
ִּב ְתהוֹ מוֹ ת ִט ַּבעָ .רא ּו ָבנִ ים ֶאת ְ ּגב ּו ָרתוֹ ִ ׁ ,ש ְּבח ּו ְוהוֹ ד ּו ִל ׁ ְשמוֹ ּ ,ו ַמ ְלכוּתוֹ
מ ֶשׁה ּו ְבנֵ י ִישְׂ ָר ֵאל ְל ָך ָענ ּו ׁ ִש ָירה ְבשִׂ ְמ ָחה
ְּב ָרצוֹ ן ִק ְּבל ּו ֲע ֵל ֶ
יהםֹ .
ַר ָּבהְ ,ו ָא ְמר ּו ֻכ ָּלם ִמי ָכמ ָֹכה ָּב ֵא ִלם ְיה ָֹוהִ ,מי ָּכמ ָֹכה נֶ ְא ָּדר ַּב ּק ֶֹד ׁש,
נוֹ ָרא ְּת ִה ּל ֹת עֹשֵׂ ה ֶפ ֶלאַ :מ ְלכ ּו ְת ָך ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ָרא ּו ָבנֶ ָ
יך ַעל ַה ָ ּים,
ַי ַחד ֻּכ ָּלם הוֹ ד ּו ְו ִה ְמ ִליכ ּו ְו ָא ְמר ּו ְיה ָֹוה ִי ְמל ְֹך ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדְ :ונֶ ֱא ַמרִּ :כי
ָפ ָדה ְיה ָֹוה ֶאת ַי ֲעקֹבּ ,וגְ ָאלוֹ ִמ ַ ּיד ָחזָ ק ִמ ֶּמנּ ּוָּ :בר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוהָּ ,ג ַאל
ִישְׂ ָר ֵאל:

יבנ ּו
ַה ׁ ְש ִּכ ֵ

ָא ִבינ ּו ְל ׁ ָשלוֹ םְ ,ו ַה ֲע ִמ ֵידנ ּו ַמ ְל ֵּכנ ּו ְל ַח ִ ּיים טוֹ ִבים
ּו ְל ׁ ָשלוֹ םּ ,ו ְפרֹשׂ ָע ֵלינ ּו ֻס ַּכת ׁ ְשלוֹ ֶמ ָךְ ,ו ַת ְּקנֵ נ ּו ַמ ְל ֵּכנ ּו
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ְּת ִה ָ ּלה ְל ָד ִוד ֲארוֹ ִמ ְמ ָך ֱאלוֹ ַהי ַה ֶּמ ֶל ְך ַו ֲא ָב ְר ָכה ׁ ִש ְמ ָך
ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדְּ :ב ָכל יוֹ ם ֲא ָב ְר ֶכ ָּך ַו ֲא ַה ְל ָלה ׁ ִש ְמ ָך
ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדּ ָ :גדוֹ ל ְיה ָֹוה ּו ְמ ֻה ָּלל ְמאֹד ְו ִלגְ ֻד ָּלתוֹ ֵאין ֵח ֶקר:
יך ּוגְ ב ּור ֶֹת ָ
ּדוֹ ר ְלדוֹ ר ְי ׁ ַש ַּבח ַמ ֲעשֶׂ ָ
יך ַי ִ ּגיד ּוֲ :ה ַדר ְּכבוֹ ד
יחהֶ :ו ֱעז ּוז נוֹ ְרא ֶֹת ָ
הוֹ ֶד ָך ְו ִד ְב ֵרי נִ ְפ ְלאוֹ ֶת ָ
ֹאמר ּו
יך י ֵ
יך ָאשִׂ ָ
ּוגְ ד ּו ָּל ְת ָך ֲא ַס ּ ְפ ֶר ָּנה :זֵ ֶכר ַרב ט ּו ְב ָך ַי ִּביע ּו ְו ִצ ְד ָק ְת ָך ְי ַר ֵּננ ּו:
ַחנּ ּון ְו ַרח ּום ְיה ָֹוה ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפ ִים ּוגְ ָדל ָח ֶסד :טוֹ ב ְיה ָֹוה ַל ּכֹל
יך ַו ֲח ִס ֶיד ָ
ְו ַר ֲח ָמיו ַעל ָּכל ַמ ֲעשָׂ יו :יוֹ ד ּו ָך ְיה ָֹוה ָּכל ַמ ֲעשֶׂ ָ
יך
ֹאמר ּו ּוגְ ב ּו ָר ְת ָך ְי ַד ֵּבר ּו:
ְי ָב ְרכ ּו ָכהְּ :כבוֹ ד ַמ ְלכ ּו ְת ָך י ֵ
יע ִל ְבנֵ י ָה ָא ָדם ְּגב ּור ָֹתיו ּו ְכבוֹ ד ֲה ַדר ַמ ְלכוּתוֹ :
ְלהוֹ ִד ַ
ָ
ָ
ׁ
ַמ ְלכ ּו ְתך ַמ ְלכ ּות ָּכל ע ָֹל ִמים ּו ֶמ ְמ ַש ְל ְּתך ְּב ָכל ּדוֹ ר ָודוֹ ר:
סוֹ ֵמ ְך ְיה ָֹוה ְל ָכל ַהנּ ְֹפ ִלים ְוזוֹ ֵקף ְל ָכל ַה ְּכפ ּו ִפיםֵ :עינֵ י כֹל
ֵא ֶל ָ
יך ְישַׂ ֵּבר ּו ְו ַא ָּתה נוֹ ֵתן ָל ֶהם ֶאת ָא ְכ ָלם ְּב ִע ּתוֹ ּ :פוֹ ֵת ַח
יע ְל ָכל ַחי ָרצוֹ ןַ :צ ִּדיק ְיה ָֹוה ְּב ָכל ְּד ָר ָכיו
ֶאת ָי ֶד ָך ּו ַמשְׂ ִּב ַ
תפילת ערבית

ְּב ֵע ָצה טוֹ ָבה ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יענ ּו ְמ ֵה ָרה ְל ַמ ַען ׁ ְש ֶמ ָךְ ,ו ָהגֵ ן ַּב ֲע ֵדנ ּו,
יךְ ,והוֹ ׁ ִש ֵ
ְו ָה ֵסר ֵמ ָע ֵלינ ּו ַמ ַּכת אוֹ ֵיבֶּ ,ד ֶברֶ ,ח ֶרב ,ח ִֹליָ ,צ ָרהָ ,ר ָעהָ ,ר ָעבְ ,ו ָיגוֹ ן
ּו ַמ ׁ ְש ִחית ּו ַמ ֵ ּג ָפהְ ׁ .שבֹר ְו ָה ֵסר ַה ּ ָׂש ָטן ִמ ְּל ָפנֵ ינ ּו ּו ֵמ ַא ֲח ֵרינ ּוּ ,ו ְב ֵצל
ְּכנָ ֶפ ָ
אתנ ּו וּבוֹ ֵאנ ּו ְל ַח ִ ּיים טוֹ ִבים ּו ְל ׁ ָשלוֹ ם
יך ַּת ְס ִּת ֵירנ ּוּ ,ו ׁ ְשמֹר ֵצ ֵ
ילנ ּו ַא ָּתה ִמ ָּכל ָּד ָבר ָרע
ֵמ ַע ָּתה ְו ַעד עוֹ ָלםִּ .כי ֵאל ׁשוֹ ְמ ֵרנ ּו ּו ַמצִּ ֵ
ּו ִמ ּ ַפ ַחד ָל ְי ָלהָּ .בר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוהׁ ,שוֹ ֵמר ֶאת ַע ּמוֹ ִישְׂ ָר ֵאל ָל ַעדָ .א ֵמן.
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ְו ָח ִסיד ְּב ָכל ַמ ֲעשָׂ יוָ :קרוֹ ב ְיה ָֹוה ְל ָכל ק ְֹר ָאיו ְל ָכל ֲא ׁ ֶשר
ִי ְק ָר ֻאה ּו ֶב ֱא ֶמתְ :רצוֹ ן ְי ֵר ָאיו ַי ֲעשֶׂ ה ְו ֶאת ׁ ַש ְו ָע ָתם ִי ׁ ְש ַמע
יעםׁ :שוֹ ֵמר ְיה ָֹוה ֶאת ָּכל א ֲֹה ָביו ְו ֵאת ָּכל ָה ְר ׁ ָש ִעים
ְויוֹ ׁ ִש ֵ
ְ
ַי ׁ ְש ִמידְּ :ת ִה ַּלת ְיה ָֹוה ְי ַד ֶּבר ּ ִפי ִו ָ
יב ֵרך ָּכל ָּבשָׂ ר ׁ ֵשם ָק ְד ׁשוֹ
ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדַ :ו ֲאנַ ְחנ ּו נְ ָב ֵר ְך ָי ּה ֵמ ַע ָּתה ְו ַעד עוֹ ָלם ַה ְלל ּו ָי ּה:
ִּת ּכוֹ ן ְּת ִפ ָּל ִתי ְקט ֶֹרת ְל ָפנֶ ָ
יבה ְלקוֹ ל
יך ַמשְׂ ַאת ַּכ ּ ַפי ִמנְ ַחת ָע ֶרבַ :ה ְק ׁ ִש ָ
ָ
ׁ ַש ְו ִעי ַמ ְל ִּכי ֵואל ָֹהי ִּכי ֵא ֶליך ֶא ְת ּ ַפ ָּלל:
ואומר החזן חצי קדיש

ִי ְת ַ ּג ַּדל ְו ִי ְת ַק ַּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָּבא[ָ .א ֵמן] ְּב ָע ְל ָמא ִּדי ְב ָראִּ ,כ ְרע ּו ֵתהְ ,ו ַי ְמ ִל ְ
יך
ַמ ְלכ ּו ֵתהְ ,ו ַי ְצ ַמח ּ ֻפ ְר ָקנֵ הִ ,ו ָ
יח ּה[ָ .א ֵמן] ְּב ַח ֵ ּייכוֹ ן
יק ֵרב ְמ ׁ ִש ֵ
ּו ְביוֹ ֵמיכוֹ ן ּו ְב ַח ֵ ּיי ְד ָכל ֵּבית ִישְׂ ָר ֵאלַּ ,ב ֲעגָ ָלא ּו ִבזְ ַמן ָק ִריבְ ,ו ִא ְמר ּו
יה ַר ָּבא ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם ּו ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמ ָ ּיא
ָא ֵמן[ָ .א ֵמן  -יהא שמיה רבה ְ ]...י ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ
ִי ְת ָּב ַר ְךְ .ו ִי ׁ ְש ַּת ַּבח ְו ִי ְת ּ ָפ ַאר ְו ִי ְתרוֹ ַמם ְו ִי ְתנַ ּ ֵׂשא ְו ִי ְת ַה ָּדר ְו ִי ְת ַע ֶּלה
ְו ִי ְת ַה ָּלל ׁ ְש ֵמ ּה ְּד ֻק ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא[ָ .א ֵמן] ְל ֵע ָּלא ִמן ָּכל ִּב ְר ָכ ָתא ׁ ִש ָיר ָתא
[א ֵמן]
ירן ְּב ָע ְל ָמא ְו ִא ְמר ּו ָא ֵמןָ :
ֻּת ׁ ְש ְּב ָח ָתא ְונֶ ֱח ָמ ָתאַּ ,ד ֲא ִמ ָ
תפילת ערבית
ואומר החזן חצי קדיש

ִי ְת ַ ּג ַּדל ְו ִי ְת ַק ַּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָּבא[ָ .א ֵמן] ְּב ָע ְל ָמא ִּדי ְב ָראִּ ,כ ְרע ּו ֵתהְ ,ו ַי ְמ ִל ְ
יך ַמ ְלכ ּו ֵתה,
ְו ַי ְצ ַמח ּ ֻפ ְר ָקנֵ הִ ,ו ָ
יח ּה[ָ .א ֵמן] ְּב ַח ֵ ּייכוֹ ן ּו ְביוֹ ֵמיכוֹ ן ּו ְב ַח ֵ ּיי ְד ָכל ֵּבית
יק ֵרב ְמ ׁ ִש ֵ
יה ַר ָּבא
ִישְׂ ָר ֵאלַּ ,ב ֲעגָ ָלא ּו ִבזְ ַמן ָק ִריבְ ,ו ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ָ .א ֵמן  -יהא שמיה רבה ְ ]...י ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ
ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם ּו ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמ ָ ּיא ִי ְת ָּב ַר ְךְ .ו ִי ׁ ְש ַּת ַּבח ְו ִי ְת ּ ָפ ַאר ְו ִי ְתרוֹ ַמם ְו ִי ְתנַ ּ ֵׂשא ְו ִי ְת ַה ָּדר
ְו ִי ְת ַע ֶּלה ְו ִי ְת ַה ָּלל ׁ ְש ֵמ ּה ְּד ֻק ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא[ָ .א ֵמן] ְל ֵע ָּלא ִמן ָּכל ִּב ְר ָכ ָתא ׁ ִש ָיר ָתא
[א ֵמן]
ֻּת ׁ ְש ְּב ָח ָתא ְונֶ ֱח ָמ ָתאַּ ,ד ֲא ִמ ָירן ְּב ָע ְל ָמא ְו ִא ְמר ּו ָא ֵמןָ :
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ש ָפ ַתי ִּת ְפ ָּתח ּו ִפי ַי ִ ּגיד ְּת ִה ָּל ֶת ָך:
ֲאדֹנָ יׂ ְ ,

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוהֱ ,אל ֵֹהינ ּו ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינ ּוֱ ,אל ֵֹהי
ַא ְב ָר ָהםֱ ,אל ֵֹהי ִי ְצ ָחק ֵואל ֵֹהי ַי ֲעקֹבָ .ה ֵאל ַה ָ ּגדוֹ ל,
ַה ִ ּג ּבוֹ ר ְו ַהנּ וֹ ָראֵ ,אל ֶע ְליוֹ ן ,גּ וֹ ֵמל ֲח ָס ִדים טוֹ ִבים ,קוֹ נֵ ה
יהם ְל ַמ ַען
כלְ ,וזוֹ ֵכר ַח ְס ֵדי ָאבוֹ תּ ,ו ֵמ ִביא גוֹ ֵאל ִל ְבנֵ י ְבנֵ ֶ
ַה ּ ֹ
ְ
ְ
יע ּו ָמגֵ ןָּ ,בר ּוך ַא ָּתה
ׁ ְשמוֹ ְּ ,ב ַא ֲה ָבהֶ ,מ ֶלך עוֹ זֵ ר וּמוֹ ׁ ִש ַ
ַי ַה ַו ַהָ ,מגֵ ן ַא ְב ָר ָהם:
יע .מוֹ ִריד
ַא ָּתה ִּג ּבוֹ ר ְלעוֹ ָלםֲ ,אדֹנָ יְ .מ ַח ֵ ּיה ֵמ ִתים ַא ָּתהַ ,רב ְלהוֹ ׁ ִש ַ
ַה ּ ָטלְ .מ ַכ ְל ֵּכל ַח ִ ּיים ְּב ֶח ֶסדְ ,מ ַח ֵ ּיה ֵמ ִתים ְּב ַר ֲח ִמים ַר ִּבים,
סוֹ ֵמ ְך נוֹ ְפ ִליםְ ,ורוֹ ֵפא חוֹ ִליםּ ,ו ַמ ִּתיר ֲאס ּו ִריםּ ,ו ְמ ַק ֵ ּים ֱאמ ּונָ תוֹ
ישנֵ י ָע ָפרִ .מי ָכמוֹ ָך ַּב ַעל ְ ּגבוּרוֹ תּ ,ו ִמי דוֹ ֶמה ָּל ְךֶ ,מ ֶל ְך ֵמ ִמית
ִל ׁ ֵ
ְ
יח ְי ׁש ּו ָעהְ .ונֶ ֱא ָמן ַא ָּתה ְל ַה ֲחיוֹ ת ֵמ ִתיםָּ .בר ּוך ַא ָּתה
ּו ְמ ַח ֶ ּיה ּו ַמ ְצ ִמ ַ
ּ
ֵי ֵה ֵו ֵהְ ,מ ַח ֵיה ַה ֵּמ ִתים:
בחזרת הש"ץ:

יש ְך
נַ ְק ִ ּד ׁ ָ

יא ָך:
ש ְר ֵפי ק ֶֹד ׁשַ ,ה ְמ ׁ ַש ְּל ׁ ִשים ְל ָך ְק ֻד ּׁ ָשהַּ .כ ָּכתוּב ַעל ַיד נְ ִב ֶ
ש ַ
ְונַ ֲע ִר ָ
יח סוֹ ד ַ ׂ
יצ ְך ְּכנ ַֹעם ִ ׂ

ְו ָק ָרא זֶ ה ֶאל זֶ ה ְו ָא ַמרָ :קדוֹ שָ ,קדוֹ שָ ,קדוֹ שְ ,יה ָֹוה ְצ ָבאוֹ תְ .מל ֹא ָכל ָה ָא ֶרץ ְּכבוֹ דוֹ .
ְל ֻע ָּמ ָתם ְמ ׁ ַש ְּב ִחים ְואוֹ ְמ ִריםָּ :ברו ְּך ְּכבוֹ ד ְיה ָֹוה ִמ ְּמקוֹ מוֹ  .ו ְּב ִד ְב ֵרי ָק ְד ׁ ְש ָך ָּכתוּב ֵלאמֹרִ :י ְמל ְֹך ְיה ָֹוה
ְלעוֹ ָלם ֱאל ַֹה ִי ְך ִציּ וֹ ן ְלדֹר ָודֹרַ ,ה ְללו ָּי ּה.

ַא ָּתה ָקדוֹ ׁשְ ,ו ׁ ִש ְמ ָך ָקדוֹ ׁשּ ,ו ְקדוֹ ׁ ִשים ְּב ָכל יוֹ ם ְי ַה ְלל ּו ָך
ֶּס ָלהָּ .בר ּו ְך ַא ָּתה י ֵֹה ָו ֵהָ ,ה ֵאל ַה ָּקדוֹ ׁש:
ַא ָּתה
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יבנ ּו
ֲה ׁ ִש ֵ

ָא ִבינ ּו ְלתוֹ ָר ֶת ָךְ ,ו ָק ְר ֵבנ ּו ַמ ְל ֵּכנ ּו ַל ֲעבוֹ ָד ֶת ָךְ ,ו ַה ֲחזִ ֵירנ ּו
ִב ְת ׁש ּו ָבה ׁ ְש ֵל ָמה ְל ָפנֶ ָ
יךָּ .בר ּו ְך ַא ָּתה ֵי ֵה ֵו ֵהָ ,הרוֹ ֶצה
ִב ְת ׁש ּו ָבה:

ְס ַלח

ָלנ ּו ָא ִבינ ּו ִּכי ָח ָטאנ ּוְ ,מחֹל ָלנ ּו ַמ ְל ֵּכנ ּו ִּכי ָפ ׁ ַש ְענ ּוִּ ,כי ֵאל טוֹ ב
ְו ַס ָּלח ָא ָּתהָּ .בר ּו ְך ַא ָּתה ֶי ֶה ֶו ֶהַ ,חנּ ּון ַה ַּמ ְר ֶּבה ִל ְסל ַֹח:

ְר ֵאה

יבנ ּוּ .ו ַמ ֵהר ְלגָ ֳא ֵלנ ּו ְּג ֻא ָּלה ׁ ְש ֵל ָמה ְל ַמ ַען
יבה ִר ֵ
נָ א ְב ָענְ ֵינ ּוְ ,ו ִר ָ
ְ
ש ָר ֵאל:
ׁ ְש ֶמ ָךִּ ,כי ֵאל גּ וֹ ֵאל ָחזָ ק ָא ָּתהָּ .בר ּוך ַא ָּתה ְי ְה ְו ְה ,גּ וֹ ֵאל ִי ְ ׂ

יענ ּו ְונִ ָ ּו ׁ ֵש ָעהִּ ,כי ְת ִה ָּל ֵתנ ּו ָא ָּתהְ ,ו ַה ֲע ֵלה
ְר ָפ ֵאנ ּו ְיה ָֹוה ְונֵ ָר ֵפא ,הוֹ ׁ ִש ֵ
ֲאר ּו ָכה ּו ַמ ְר ּ ֵפא ְל ָכל ַּת ֲחל ּו ֵאינ ּו ּו ְל ָכל ַמ ְכאוֹ ֵבינ ּו ּו ְל ָכל
ַמ ּכוֹ ֵתינ ּוִּ ,כי ֵאל רוֹ ֵפא ַר ֲח ָמן ְונֶ ֱא ָמן ָא ָּתהָּ .בר ּו ְך ַא ָּתה יֹהֹוֹ הֹ ,רוֹ ֵפא
ש ָר ֵאל:
חוֹ ֵלי ַע ּמוֹ ִי ְ ׂ
שי ָי ֵדינ ּוּ .ו ָב ֵר ְך ׁ ְשנָ ֵתנ ּו ְּב ַט ְל ֵלי ָרצוֹ ן
ַּב ְר ֵכנ ּו ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ְּב ָכל ַמ ֲע ֵ ׂ
ש ָבע ְו ׁ ָשלוֹ ם ַּכ ּׁ ָשנִ ים
ְּב ָר ָכה ּונְ ָד ָבהּ .ו ְת ִהי ַא ֲח ִר ָ
ית ּה ַח ִ ּיים ְו ָ ׂ
ַה ּטוֹ בוֹ ת ִל ְב ָר ָכהִּ .כי ֵאל טוֹ ב ּו ֵמ ִטיב ַא ָּתה ּו ְמ ָב ֵר ְך ַה ּׁ ָשנִ יםָּ .בר ּו ְך
ַא ָּתה ִי ִה ִו ִהְ ,מ ָב ֵר ְך ַה ּׁ ָשנִ ים:

ְּת ַקע

שא נֵ ס ְל ַק ֵּבץ ָ ּג ֻליּ וֹ ֵתינ ּוְ ,ו ַק ְּב ֵצנ ּו
ְּב ׁשוֹ ָפר ָ ּגדוֹ ל ְל ֵחר ּו ֵתנ ּוְ ,ו ָ ׂ
ְ
ְמ ֵה ָרה ַי ַחד ֵמ ַא ְר ַּבע ַּכנְ פוֹ ת ָה ָא ֶרץ ְל ַא ְר ֵצנ ּוָּ .בר ּוך ַא ָּתה
ש ָר ֵאל:
ֻי ֻה ֻו ֻהְ ,מ ַק ֵּבץ נִ ְד ֵחי ַע ּמוֹ ִי ְ ׂ

יבה ׁשוֹ ְפ ֵטינ ּו ְּכ ָב ִר ׁ
ָה ׁ ִש ָ
אשוֹ נָ הְ ,ויוֹ ֲע ֵצינ ּו ְּכ ַב ְּת ִח ָּלהְ .ו ָה ֵסר ִמ ֶּמנ ּו
ָיגוֹ ן ַו ֲאנָ ָחהּ ,ו ְמל ְֹך ָע ֵלינ ּו ְמ ֵה ָרה ַא ָּתה ְיה ָֹוה ְל ַב ְ ּד ָךְּ ,ב ֶח ֶסד
ּו ְב ַר ֲח ִמיםְּ ,ב ֶצ ֶדק ּו ְב ִמ ׁ ְש ּ ָפטָּ .בר ּו ְך ַא ָּתה י ּוה ּוו ּוה ּוֶ ,מ ֶל ְך אוֹ ֵהב ְצ ָד ָקה
ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפט:
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ֹאבד ּוְ ,ו ָכל
ַל ִּמינִ ים ְו ַל ַּמ ְל ׁ ִשינִ ים ַאל ְּת ִהי ִת ְקוָ הְ ,ו ָכל ַהזֵ ִּדים ְּכ ֶרגַ ע י ֵ
יך ְו ָכל שׂ וֹ נְ ֶא ָ
אוֹ ְי ֶב ָ
יך ְמ ֵה ָרה ִי ָּכ ֵרת ּוּ ,ו ַמ ְלכ ּות ָה ִר ׁ ְש ָעה
ְ
יעם ִּב ְמ ֵה ָרה ְב ָי ֵמינ ּוָּ .בר ּוך ַא ָּתה
ְמ ֵה ָרה ְת ַע ֵּקר ּו ְת ׁ ַש ֵּבר ּו ְת ַכ ֵּלם ְו ַת ְכנִ ֵ
יע זֵ ִדים:
ָי ָה ָו ָהׁ ,שוֹ ֵבר אוֹ ְי ִבים ּו ַמ ְכנִ ַ

ש ָר ֵאל ַע ֶּמ ָך:
ְּב ָרצוֹ ןּ ,ו ְת ִהי ְל ָרצוֹ ן ָּת ִמיד ֲעבוֹ ַדת ִי ְ ׂ

ַעל ַה ַ ּצ ִ ּד ִ
ש ָר ֵאל ְו ַעל
יקים ְו ַעל ַה ֲח ִס ִידים ְו ַעל ׁ ְש ֵא ִרית ַע ְּמ ָך ֵּבית ִי ְ ׂ
יהם ְו ַעל ֵ ּג ֵרי ַה ֶ ּצ ֶדק ְו ָע ֵלינ ּוֶ ,י ֱהמ ּו
יהם ְו ַעל ּ ְפ ֵל ַטת ֵּבית סוֹ ְפ ֵר ֶ
זִ ְקנֵ ֶ
ש ָכר טוֹ ב ְל ָכל ַה ּבוֹ ְט ִחים ְּב ׁ ִש ְמךָ
ָ
נָ א ַר ֲח ֶמיך ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּוְ ,ו ֵתן ָ ׂ
שים ֶח ְל ֵקנ ּו ִע ָּמ ֶהםּ ,ו ְלעוֹ ָלם ל ֹא נֵ בוֹ ׁש ִּכי ְב ָך ָב ַט ְחנ ּוְ ,ו ַעל
ֶב ֱא ֶמתְ ,ו ִ ׂ
ְ
ַח ְס ְ ּד ָך ַה ָּגדוֹ ל ֶּב ֱא ֶמת נִ ׁ ְש ָענְ נ ּוָּ .בר ּוך ַא ָּתה י ּוה ּוו ּוה ּוִ ,מ ׁ ְש ָען ּו ִמ ְב ָטח
ַל ַ ּצ ִ ּד ִ
יקים:

ִּת ׁ ְש ּכוֹ ן ְּבתוֹ ְך ְיר ּו ׁ ָש ַל ִים ִע ְיר ָך ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִ ּד ַּב ְר ָּתְ ,ו ִכ ֵּסא ָד ִוד
ַע ְב ְ ּד ָךְ ,מ ֵה ָרה ְבתוֹ ָכ ּה ָּת ִכיןּ ,ו ְבנֵ ה אוֹ ָת ּה ִּבנְ ַין
עוֹ ָלם ִּב ְמ ֵה ָרה ְב ָי ֵמינ ּוָּ .בר ּו ְך ַא ָּתה ֻי ֻה ֻו ֻהּ ,בוֹ נֵ ה ְיר ּו ׁ ָש ָל ִים:
ֶאת

יש ּו ָע ֶת ָךִּ .כי ִל ׁ
יחְ ,ו ַק ְרנוֹ ָתר ּום ִּב ׁ
יש ּו ָע ְת ָך ִק ִ ּוינ ּו
ֶצ ַמח ָ ּד ִוד ַע ְב ְ ּד ָך ְמ ֵה ָרה ַת ְצ ִמ ַ
יח ֶק ֶרן ְי ׁש ּו ָעה:
ְו ִצ ּ ִפינ ּו ָּכל ַהיּ וֹ םָּ .בר ּו ְך ַא ָּתה ִי ִה ִו ִהַ ,מ ְצ ִמ ַ

ׁ ְש ַמע קוֹ ֵלנ ּו ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּוָ ,אב ָה ַר ֲח ָמן ַר ֵחם ָע ֵלינ ּו,
ְו ַק ֵּבל ְּב ַר ֲח ִמים ּו ְב ָרצוֹ ן ֶאת ְּת ִפ ָּל ֵתנ ּוִּ ,כי ֵאל
ׁשוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ּלוֹ ת ְו ַת ֲחנ ּונִ ים ָא ָּתהּ ,ו ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יך ַמ ְל ֵּכנ ּוֵ ,ר ָ
יקם
יבנ ּוָ .ח ֵּננ ּו ַו ֲענֵ נ ּו ּו ׁ ְש ַמע ְּת ִפ ָּל ֵתנ ּוִּ .כי ַא ָּתה ׁשוֹ ֵמ ַע
ַאל ְּת ׁ ִש ֵ
ְ
ְת ִפ ַּלת ָּכל ּ ֶפהָּ ,בר ּוך ַא ָּתה י ְֹה ָוהׁ ,שוֹ ֵמ ַע ְּת ִפ ָּלה.
ש ָר ֵאלּ ,ו ִל ְת ִפ ָּל ָתם ׁ ְש ֵעהְ ,ו ָה ׁ ֵשב ָה ֲעבוֹ ָדה
ְר ֵצה ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ְּב ַע ְּמ ָך ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל ּו ְת ִפ ָּל ָתם ְמ ֵה ָרה ְב ַא ֲה ָבה ְּת ַק ֵּבל
ִל ְד ִביר ֵּב ֶ
ית ָךְ ,ו ִא ּׁ ֵשי ִי ְ ׂ
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בראש חודש ובחול המועד מוסיפים:

יע ֵי ָר ֶאה ְו ֵי ָר ֶצהִ ,י ּׁ ָש ַמע ִי ּ ָפ ֵקד ְו ִיזָ ֵּכר ,זִ ְכרוֹ נֵ נ ּו
ֱאל ֵֹהינ ּו ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינ ּוַ ,י ֲע ֶלה ְו ָיבֹאַ ,י ִ ּג ַ
יח ֶּבן ָ ּד ִוד ַע ְב ָ ּד ְךְ ,וזִ ְכרוֹ ן
ְוזִ ְכרוֹ ן ֲאבוֹ ֵתינ ּו ,זִ ְכרוֹ ן ְיר ּו ׁ ָש ַל ִים ִע ָיר ְךְ ,וזִ ְכרוֹ ן ָמ ׁ ִש ַ
ש ָר ֵאל ְל ָפנֶ ָ
יךִ ,ל ְפ ֵל ָטהְ ,לטוֹ ָבהְ ,ל ֵחןְ ,ל ֶח ֶסד ּו ְל ַר ֲח ִמים ְל ַח ִ ּיים טוֹ ִבים
ָּכל ַע ְּמ ָך ֵּבית ִי ְ ׂ
ּו ְל ׁ ָשלוֹ ם ְּביוֹ ם :ר ׁ
ֹאש ח ֶֹד ׁש ַהזֶ ּה ְל ַר ֵחם ּבוֹ ָע ֵלינ ּו ּו ְלהוֹ ׁ ִש ֵ
יענ ּו .זָ ְכ ֵרנ ּו ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ּבוֹ
יענ ּו בוֹ ְל ַח ִ ּיים טוֹ ִביםִּ ,ב ְד ַבר ְי ׁש ּו ָעה ְו ַר ֲח ִמים .ח ּוס
ְלטוֹ ָבהּ ,ו ָפ ְק ֵדנ ּו בוֹ ִל ְב ָר ָכהְ ,והוֹ ׁ ִש ֵ
יענ ּו ִּכי ֵא ֶל ָ
יך ֵעינֵ ינ ּוִּ ,כי ֵאל ֶמ ֶל ְך ַחנּ ּון ְו ַרח ּום ָא ָּתה:
ְו ָח ֵּננ ּוַ ,ו ֲחמֹל ְו ַר ֵחם ָע ֵלינ ּוְ ,והוֹ ׁ ִש ֵ

ְו ַא ָּתה,

ְּב ַר ֲח ֶמ ָ
פץ ָּבנ ּו ְו ִת ְר ֵצנ ּוְ .ו ֶת ֱחזֶ ינָ ה ֵעינֵ ינ ּו
יך ָה ַר ִּביםַּ ,ת ְח ּ ֹ
ְ
ְּב ׁש ּו ְב ָך ְל ִציּ וֹ ן ְּב ַר ֲח ִמיםָּ .בר ּוך ַא ָּתה ִי ִה ִו ִהַ ,ה ַּמ ֲחזִ יר
ׁ ְש ִכינָ תוֹ ְל ִציּ וֹ ן:

מוֹ ִדים ֲאנַ ְחנ ּו ָל ְךָ ׁ ,ש ַא ָּתה
ֱאל ֵֹהינו מוֹ ִדים ֲאנַ ְחנ ּו ָל ְךָ ׁ ,ש ַא ָּתה ה ּוא
ה ּוא ְיה ָֹוה
ּ
ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ֵואל ֵֹהי
ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינ ּו ְלעוֹ ָלם ָו ֶעד,
ֲאבוֹ ֵתינ ּוֱ ,אל ֵֹהי ָכל ָּב ׁ ָשר ,יוֹ ְצ ֵרנ ּו
אשיתְּ .ב ָרכוֹ ת ְוהוֹ ָדאוֹ ת
ש ֵענ ּו יוֹ ֵצר ְּב ֵר ׁ ִ
צ ּו ֵרנ ּו צ ּור ַח ֵ ּיינ ּו ּו ָמגֵ ן ִי ׁ ְ
ְל ׁ ִש ְמ ָך ַה ָּגדוֹ ל ְו ַה ָּקדוֹ ׁשַ ,על
ַא ָּתה ה ּוא ְלדֹר ָודֹר .נוֹ ֶדה ְּלךָ
יתנ ּו ְו ִק ַ ּי ְמ ָּתנ ּוֵּ .כן ְּת ַח ֵ ּינ ּו
ׁ ֶש ֶה ֱח ִי ָ
ָ ּג ֻליּ וֹ ֵתינ ּו
ְו ֶת ֱאסוֹ ף
ּו ְת ָח ֵּננ ּו
ּונְ ַס ּ ֵפר ְּת ִה ָּל ֶת ָךַ ,על ַח ֵ ּיינ ּו
ְל ַח ְצרוֹ ת ָק ְד ׁ ֶש ָךִ ,ל ׁ ְשמֹר ֻח ֶּקיךָ
ְּב ָי ֶד ָ
ְו ַעל
יך,
ַה ְּמס ּו ִרים
ְו ַל ֲעשׂ וֹ ת ְרצוֹ נְ ָך ּו ְל ָע ְב ְד ָך ְב ֵל ָבב
ְ
ׁ ָש ֵלםַ ,על ׁ ֶש ֲאנַ ְחנ ּו מוֹ ִדים ָלךְ,
נִ ׁ ְשמוֹ ֵתינ ּו ַה ּ ְפקוּדוֹ ת ָלךְ ,ו ַעל
ָּבר ּו ְך ֵאל ַההוֹ ָדאוֹ ת.
נִ ֶּס ָ
יך ׁ ֶש ְּב ָכל יוֹ ם ִע ָּמנ ּוְ ,ו ַעל
יך ְוטוֹ בוֹ ֶת ָ
נִ ְפ ְלאוֹ ֶת ָ
יך ׁ ֶש ְּב ָכל ֵעתֶ ,ע ֶרב ָוב ֶֹקר ְו ָצ ֳה ָר ִים.
יךַ ,ה ְּמ ַר ֵחםִּ ,כי ל ֹא ַת ּמ ּו ֲח ָס ֶד ָ
ַה ּטוֹ בִּ ,כי ל ֹא ָכל ּו ַר ֲח ֶמ ָ
יך,
ִּכי ֵמעוֹ ָלם ִק ִ ּוינ ּו ָל ְך:
מודים דרבנן
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תפלת מנחה וערבית לימות החול
שא ָת ִמיד ׁ ִש ְמ ָך ַמ ְל ֵּכנ ּו
ְו ַעל ֻּכ ָּלם ִי ְת ָּב ַר ְך ְו ִי ְתרוֹ ַמם ְו ִי ְתנַ ּ ֵ ׂ
ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדְ .ו ָכל ַה ַח ִ ּיים יוֹ ד ּו ָך ֶּס ָלה:

ִו ַ
יב ְרכ ּו ֶאת ׁ ִש ְמ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל ֶּב ֱא ֶמת ְלעוֹ ָלם ִּכי
יה ְלל ּו ִו ָ
טוֹ בָ ,ה ֵאל ְי ׁש ּו ָע ֵתנ ּו ְו ֶעזְ ָר ֵתנ ּו ֶס ָלהָ ,ה ֵאל
ַה ּטוֹ בָּ .בר ּו ְך ַא ָּתה ֻי ֻה ֻו ֻהַ ,ה ּטוֹ ב ׁ ִש ְמ ָך ּו ְל ָך נָ ֶאה
ְלהוֹ דוֹ ת:
שים ׁ ָשלוֹ ם טוֹ ָבה ּו ְב ָר ָכהַ ,ח ִ ּיים ֵחן ָו ֶח ֶסד ְצ ָד ָקה ְו ַר ֲח ִמים
ִׂ
ָ
ש ָר ֵאל ַע ֶּמךּ .ו ָב ְר ֵכנ ּו ָא ִבינ ּו ֻּכ ָּלנ ּו
ָע ֵלינ ּו ְו ַעל ָּכל ִי ְ ׂ
ָ
ְכ ֶא ָחד ְּבאוֹ ר ּ ָפנֶ ָ
יךִּ ,כי ְבאוֹ ר ּ ָפנֶ יך נָ ַת ָּת ָּלנ ּו ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו
ּתוֹ ָרה ְו ַח ִ ּיים ַא ֲה ָבה ָו ֶח ֶסדְ ,צ ָד ָקה ְו ַר ֲח ִמים ְּב ָר ָכה ְו ׁ ָשלוֹ ם.
ְוטוֹ ב ְּב ֵעינֶ ָ
ש ָר ֵאל ְּברֹב
יך ְל ָב ְר ֵכנ ּו ּו ְל ָב ֵר ְך ֶאת ָּכל ַע ְּמ ָך ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל
עֹז ְו ׁ ָשלוֹ םָּ .בר ּו ְך ַא ָּתה י ּוה ּוו ּוה ּוַ ,ה ְּמ ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ ִי ְ ׂ
ַּב ּׁ ָשלוֹ םָ .א ֵמן:
ִי ְהי ּו

ְל ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי ִפי ְו ֶהגְ יוֹ ן ִל ִּבי ְל ָפנֶ ָ
יך ְיה ָֹוה צ ּו ִרי ְוג ֲֹא ִלי:

ש ָפ ַתי ִמ ַ ּד ֵּבר ִמ ְר ָמהְ ,ו ִל ְמ ַק ְל ַלי נַ ְפ ׁ ִשי
ֱאל ַֹהי ,נְ צֹר ְל ׁשוֹ נִ י ֵמ ָרעּ ,ו ְ ׂ
ָ
כל ִּת ְה ֶיהְ ּ ,פ ַתח ִל ִּבי ְּבתוֹ ָר ֶתךְ ,ו ַא ֲח ֵרי
ִת ּדֹםְ ,ונַ ְפ ׁ ִשי ֶּכ ָע ָפר ַל ּ ֹ
ִמ ְצו ֶֹת ָ
יך ִּת ְר ּדֹף נַ ְפ ׁ ִשיְ .ו ָכל ַה ָּק ִמים ָע ַלי ְל ָר ָעהְ ,מ ֵה ָרה ָה ֵפר ֲע ָצ ָתם
שה
ְו ַק ְל ֵקל ַמ ְח ְשבוֹ ָתםִ .י ְהי ּו ְּכמֹץ ִל ְפנֵ י ר ּו ַחּ .ו ַמ ְל ַא ְך ְיה ָֹוה ּדוֹ ֶחהֲ .ע ֵ ׂ
שה ְל ַמ ַען
שה ְל ַמ ַען ּתוֹ ָר ָת ְךֲ ,ע ֵ ׂ
שה ְל ַמ ַען ְי ִמינָ ְךֲ ,ע ֵ ׂ
ְל ַמ ַען ׁ ְש ָמ ְךֲ ,ע ֵ ׂ
ְק ֻד ּׁ ָש ָת ְךְ ,ל ַמ ַען ֵי ָח ְלצ ּון ְי ִד ֶיד ָ
יעה ְי ִמינְ ָך ַו ֲענֵ נִ י.
יך .הוֹ ׁ ִש ָ
ִי ְהי ּו
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ְל ָרצוֹ ן ִא ְמ ֵרי ִפי ְו ֶהגְ יוֹ ן ִל ִּבי ְל ָפנֶ ָ
יך ְיה ָֹוה צ ּו ִרי ְוג ֲֹא ִלי:

תפלת מנחה וערבית לימות החול
ע ֶ ֹׂשה
ְי ִהי

שה ׁ ָשלוֹ ם ָע ֵלינ ּוְ ,ו ַעל ָּכל
ׁ ָשלוֹ ם ִּב ְמרוֹ ָמיו ,ה ּוא ְב ַר ֲח ָמיו ַי ֲע ֶ ׂ
ש ָר ֵאלְ ,ו ִא ְמר ּו ָא ֵמן:
ַע ּמוֹ ִי ְ ׂ

ָרצוֹ ן ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יך ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינ ּוֶ ׁ ,ש ִּת ְבנֶ ה ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּד ׁש ִּב ְמ ֵה ָרה
ְ
ְ
ְ
ְּב ָי ֵמינ ּוְ ,ו ֵתן ֶח ְל ֵקנ ּו ְּבתוֹ ָר ָתךַ ,ל ֲעשׂ וֹ ת ֻח ֵּקי ְרצוֹ נָ ך ּו ְל ָע ְב ָדך ְּב ֵל ָבב ׁ ָש ֵלם:
במנחה בימים שאין בהם תחנון ובערבית של חול יש אומרים יהי שם וכו'

ְי ִהי

עולםִ :מ ִּמזְ ַרח ׁ ֶש ֶמ ׁש ַעד ְמבוֹ אוֹ ְ .מ ֻה ָּלל ׁ ֵשם ְיה ָֹוהָ :רם ַעל ָּכל
ׁ ֵשם ְיה ָֹוה ְמב ָֹר ְךֵ .מ ַע ָּתה ְו ַעד ָ
ָ
גּ ִוים ְיה ָֹוהַ .על ַה ּׁ ָש ַמ ִים ְּכבוֹ דוֹ ְ :יה ָֹוה ֲאדונֵ נוָּ .מה ַא ִּדיר ׁ ִש ְמך ְּב ָכל ָה ָא ֶרץ:
ויאמר החזן קדיש תתקבל (מופיע לאחר תחנון)
במנחה אומרים כאן תחנון

ָא ָּנא ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינ ּוָּ .תבֹא ְל ָפנֶ ָ
יך ְּת ִפ ָּל ֵתנ ּוְ .ו ַאל
ִּת ְת ַע ַּלם ַמ ְל ֵּכנ ּו ִמ ְּת ִח ָּנ ֵתנ ּוֶ ׁ .ש ֵאין ֲאנַ ְחנ ּו ַע ֵּזי ָפנִ ים ּו ְק ׁ ֵשי ע ֶֹרף
לוֹ ַמר ְל ָפנֶ ָ
יך ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינ ּו ַצ ִּד ִ
יקים ֲאנַ ְחנ ּו ְול ֹא
יתנ ּו:
ָח ָטאנ ּוֲ .א ָבל ָח ָטאנ ּוָ .ע ִוינ ּוָ ּ .פ ׁ ַש ְענ ּוֲ .אנַ ְחנ ּו ַו ֲאבוֹ ֵתינ ּו ְו ַאנְ ׁ ֵשי ֵב ֵ
ָא ׁ ַש ְמנ ּוָּ .בגַ ְדנ ּוּ ָ .גזַ ְלנ ּוִּ .ד ַּב ְרנ ּו ד ִֹפי ְו ָל ׁשון ָה ָרעֶ .ה ֱע ִוינ ּוְ .ו ִה ְר ׁ ַש ְענ ּו.
זַ ְדנ ּוָ .ח ַמ ְסנ ּוָ .ט ַפ ְלנ ּו ׁ ֶש ֶקר ּו ִמ ְר ָמהָ .י ַע ְצנ ּו ֵעצוֹ ת ָרעוֹ תִּ .כ ַּז ְבנ ּו.
ָּכ ַע ְסנ ּוַ .ל ְצנ ּוָ .מ ַר ְדנ ּוָ .מ ִרינ ּו ְד ָב ֶר ָ
יך .נִ ַא ְצנ ּו .נִ ַא ְפנ ּוָ .ס ַר ְרנ ּוָ .ע ִוינ ּו.
ּ ָפ ׁ ַש ְענ ּוָ ּ .פגַ ְמנ ּוָ .צ ַר ְרנ ּוִ .צ ַע ְרנ ּו ָאב ָו ֵאםִ .ק ּׁ ִשינ ּו ע ֶֹרףָ .ר ׁ ַש ְענ ּו.
יך ּו ִמ ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָ
ׁ ִש ַח ְתנ ּוִּ .ת ַע ְבנ ּוָּ .ת ִעינ ּו ְו ִת ֲע ַת ְענ ּוְ .ו ַס ְרנ ּו ִמ ִּמ ְצו ֶֹת ָ
יך
ַה ּטוֹ ִבים ְול ֹא ׁ ָש ָוה ָלנ ּוְ .ו ַא ָּתה ַצ ִּדיק ַעל ָּכל ַה ָּבא ָע ֵלינ ּוִּ .כי ֱא ֶמת
ואנַ ְחנ ּו ִה ְר ׁ ָש ְענ ּו:
יתֲ .
ָעשִׂ ָ

ֵאל ֶא ֶר ְך ַא ּ ַפ ִים ַא ָּתה ּו ַב ַעל ָה ַר ֲח ִמיםְּ .ג ֻד ַּלת ַר ֲח ֶמ ָ
יך
יך ִּתזְ ּכר ַהיּ וֹ ם ְלזֶ ַרע ְי ִד ֶיד ָ
ַו ֲח ָס ֶד ָ
יךְּ ,כמוֹ ׁ ֶשהוֹ ַד ְע ָּת
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ֶל ָענָ ו ִמ ֶּק ֶדםְ .ו ֵכן ָּכת ּוב ְּבתוֹ ָר ָת ְךַ .ו ֵ ּי ֶרד ְיה ָֹוה ֶּב ָענָ ן ַו ִ ּי ְת ַי ֵ ּצב
ִע ּמו ׁ ָשםַ .ו ִ ּי ְק ָרא ְּב ׁ ֵשםְ .יה ָֹוהְ :ו ׁ ָשם נֶ ֱא ַמר:

ית ָ
יךְ ּ :פ ֵדה ֱאל ִֹהים ֶאת ִישְׂ ָר ֵאל ִמ ּכֹל ָצרוֹ ָתיוְ :וה ּוא ִי ְפ ֶּדה ֶאת
ִק ִ ּו ִ
ִישְׂ ָר ֵאלִ ,מ ָּכל ֲעווֹ נוֹ ָתיו:

ַו ַי ֲעבֹר ְיה ָֹוה ַעל ּ ָפנָ יו ַו ִ ּי ְק ָראְ ,יה ָֹוה | ְיה ָֹוהֵ ,אל ַרח ּום
ְו ַחנּ ּוןֶ ,א ֶר ְך ַא ּ ַפ ִים ְו ַרב ֶח ֶסד ֶו ֱא ֶמת ,נוֹ ֵצר ֶח ֶסד
ָל ֲא ָל ִפים ,נוֹ שֵׂ א ָעווֹ ן ָו ֶפ ַשע ְו ַח ּ ָט ָאהְ ,ונַ ֵקה:
ַרח ּום ְו ַחנּ ּון ָח ָטאנ ּו ְל ָפנֶ ָ
יענ ּו:
הוש ֵ
יך ַר ֵחם ָע ֵלינ ּו ְו ׁ ִ
יאמר בישיבה

ְל ָד ִוד ֵא ֶל ָ
יך ְיה ָֹוה נַ ְפ ׁ ִשי ֶא ּ ָשׂ אֱ :אל ַֹהי ְּב ָך ָב ַט ְח ִּתי ַאל ֵאבוֹ ׁ ָשה ַאל
ָ
קויך ל ֹא ֵי ֹבשׁ ּו ֵי ֹבשׁ ּו ַה ּבוֹ גְ ִדים ֵר ָ
יקם:
ַי ַע ְלצ ּו א ְֹי ַבי ִליַּ :גם ָּכל ֶ ֹ
ָ
יענִ י א ְֹרחוֹ ֶת ָ
ְּד ָר ֶכ ָ
יכנִ י ַב ֲא ִמ ֶּתך ְו ַל ְּמ ֵדנִ י
יך ַל ְּמ ֵדנִ יַ :ה ְד ִר ֵ
יך ְיה ָֹוה הוֹ ִד ֵ
ָ
ָ
יתי ָּכל ַהיּ וֹ ם :זְ כֹר ַר ֲח ֶמיך ְיה ָֹוה
ִּכי ַא ָּתה ֱאל ֵֹהי ִי ׁ ְש ִעי אוֹ ְתך ִק ִ ּו ִ
יך ִּכי ֵמעוֹ ָלם ֵה ָּמהַ :ח ּטֹאות נְ ע ּו ַרי ּו ְפ ׁ ָש ַעי ַאל ִּתזְ ּכֹר ְּכ ַח ְס ְּדךָ
ַו ֲח ָס ֶד ָ
ָ
זְ ָכר ִלי ַא ָּתה ְל ַמ ַען ט ּו ְבך ְיה ָֹוה :טוֹ ב ְו ָי ׁ ָשר ְיה ָֹוה ַעל ֵּכן יוֹ ֶרה ַח ּ ָט ִאים
יל ֵּמד ֲענָ ִוים ַּד ְר ּכוֹ ָּ :כל ָא ְרחוֹ ת ְיה ָֹוה
ַּב ָּד ֶר ְךַ :י ְד ֵר ְך ֲענָ ִוים ַּב ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ִו ַ
ָ
ֶח ֶסד ֶו ֱא ֶמת ְלנ ְֹצ ֵרי ְב ִריתוֹ ְו ֵעד ָֹתיוְ :ל ַמ ַען ׁ ִש ְמך ְיה ָֹוה ְו ָס ַל ְח ָּת ַל ֲעוֹנִ י
ִּכי ַרב ה ּואִ :מי זֶ ה ָה ִא ׁ
יש ְי ֵרא ְיה ָֹוה יוֹ ֶרנּ ּו ְּב ֶד ֶר ְך ִי ְב ָחר :נַ ְפ ׁשוֹ ְּבטוֹ ב
יעםֵ :עינַ י
ָּת ִלין ְוזַ ְרעוֹ ִי ַיר ׁש ָא ֶרץ :סוֹ ד ְיה ָֹוה ִל ֵיר ָאיו ּו ְב ִריתוֹ ְלהוֹ ִד ָ
ָּת ִמיד ֶאל ְיה ָֹוה ִּכי ה ּוא יוֹ ִציא ֵמ ֶר ׁ ֶשת ַרגְ ָליְ ּ :פנֵ ה ֵא ַלי ְו ָח ֵּננִ י ִּכי ָי ִחיד
יאנִ יְ :ר ֵאה ָענְ ִיי
ְו ָענִ י ָאנִ יָ :צרוֹ ת ְל ָב ִבי ִה ְר ִחיב ּו ִמ ְּמצוּקוֹ ַתי הוֹ ִצ ֵ
ֹאותיְ :ר ֵאה אוֹ ְי ַבי ִּכי ָר ּב ּו ְושִׂ נְ ַאת ָח ָמס שְׂ נֵ א ּונִ י:
ַו ֲע ָמ ִלי ְושָׂ א ְל ָכל ַח ּט ָ
יתי ָב ְךּ :תֹם ָויֹ ֶשׁר ִיצְּ ר ּונִ י ִּכי
ילנִ י ַאל ֵאבוֹ ׁש ִּכי ָח ִס ִ
ׁ ָש ְמ ָרה נַ ְפ ׁ ִשי ְו ַהצִּ ֵ
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ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהי ִישְׂ ָר ֵאל ׁש ּוב ֵמ ֲחרוֹ ן ַא ּ ֶפ ָךְ .ו ִה ָּנ ֵחם ַעל ָה ָר ָעה
ְל ַע ֶּמ ָך:
ָא ִבינ ּו ַמ ְל ֵּכנ ּו ָא ִבינ ּו ַא ָּתהָ .א ִבינ ּו ַמ ְל ֵּכנ ּו ֵאין ָלנ ּו ֶמ ֶל ְך ֶא ָּלא ַא ָּתה.
ָא ִבינ ּו ַמ ְל ֵּכנ ּו ַר ֵחם ָע ֵלינ ּוָ :א ִבינ ּו ַמ ְל ֵּכנ ּו ָח ֵּננ ּו ַו ֲענֵ נ ּו ִּכי ֵאין
יענ ּו:
הוש ֵ
ָּבנ ּו ַמ ֲעשִׂ יםֲ .עשֵׂ ה ִע ָּמנ ּו ְצ ָד ָקה ָו ֶח ֶסד ְל ַמ ַען ׁ ִש ְמ ָך ַה ָ ּגדוֹ ל ְו ׁ ִ
ַו ֲאנַ ְחנ ּו ל ֹא נֵ ַדע ַמה ַּנ ֲעשֶׂ ה ִּכי ָע ֶל ָ
יך ֵעינֵ ינ ּו:
יך ְיה ָֹוה ַו ֲח ָס ֶד ָ
זְ כֹר ַר ֲח ֶמ ָ
יךִּ .כי ֵמעוֹ ָלם ֵה ָּמהְ :י ִהי ַח ְס ְּד ָך ְיה ָֹוה
ָע ֵלינ ּוַּ .כ ֲא ׁ ֶשר ִי ַח ְלנ ּו ָל ְךַ :אל ִּתזְ ָּכר ָלנ ּו ֲעוֹנוֹ ת ִר ׁ
אשוֹ נִ ים ַמ ֵהר
ְי ַק ְּדמ ּונ ּו ַר ֲח ֶמ ָ
יך ִּכי ַד ּלוֹ נ ּו ְמאדֶ :עזְ ֵרנ ּו ְּב ׁ ֵשם ְיה ָֹוה .עֹשֶׂ ה ׁ ָש ַמ ִים
ָו ָא ֶרץָ :ח ֵּננ ּו ְיה ָֹוה ָח ֵּננ ּוִּ .כי ַרב שָׂ ַב ְענ ּו ב ּוזְּ :ברֹגֶ ז ַר ֵחם ִּתזְ ּכרְּ .ברֹגֶ ז
יעהַ .ה ֶּמ ֶל ְך ַי ֲענֵ נ ּו ְּביוֹ ם ָק ְר ֵאנ ּוִּ :כי ה ּוא ָי ַדע
ַא ֲה ָבה ִּתזְ ּכֹרְ :יה ָֹוה הוֹ ׁ ִש ָ
ָ
ִי ְצ ֵרנ ּו .זָ כ ּור ִּכי ָע ָפר ֲאנָ ְחנ ּוָ :עזְ ֵרנ ּו ֱאל ֵֹהי ִי ׁ ְש ֵענ ּו ַעל ְּד ַבר ְּכבוֹ ד ׁ ְש ֶמך.
ֹאתינ ּו ְל ַמ ַען ׁ ְש ֶמ ָך:
ילנ ּו ְו ַכ ּ ֵפר ַעל ַח ּט ֵ
ְו ַהצִּ ֵ
ואומר החזן קדיש תתקבל

ִי ְת ַ ּג ַּדל ְו ִי ְת ַק ַּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָּבא[ָ .א ֵמן] ְּב ָע ְל ָמא ִּדי ְב ָרא ִּכ ְרע ּו ֵתה ְו ַי ְמ ִל ְ
יך ַמ ְלכ ּו ֵתה,
ְו ַי ְצ ַמח ּ ֻפ ְר ָקנֵ ה ִו ָ
יח ּה[ָ .א ֵמן] ְּב ַח ֵ ּייכוֹ ן ּו ְביוֹ ֵמיכוֹ ן ּו ְב ַח ֵ ּיי ְד ָכל ֵּבית
יק ֵרב ְמ ׁ ִש ֵ
יה ַר ָּבא
ִישְׂ ָר ֵאלַּ ,ב ֲעגָ ָלא ּו ִבזְ ַמן ָק ִריבְ ,ו ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ָ .א ֵמן  -יהא שמיה רבה ְ ]...י ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ
ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם ּו ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמ ָ ּיא ִי ְת ָּב ַר ְךְ .ו ִי ׁ ְש ַּת ַּבח ְו ִי ְת ּ ָפ ַאר ְו ִי ְתרוֹ ַמם ְו ִי ְתנַ ּ ֵׂשא ְו ִי ְת ַה ָּדר
ְו ִי ְת ַע ֶּלה ְו ִי ְת ַה ָּלל ׁ ְש ֵמ ּה ְּד ֻק ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא[ָ .א ֵמן] ְל ֵע ָּלא ִמן ָּכל ִּב ְר ָכ ָתא ׁ ִש ָיר ָתא
[א ֵמן]
ֻּת ׁ ְש ְּב ָח ָתא ְונֶ ֱח ָמ ָתאַּ ,ד ֲא ִמ ָירן ְּב ָע ְל ָמא ְו ִא ְמר ּו ָא ֵמןָ .

137

תפלת מנחה וערבית לימות החול
ִּת ְת ַק ַּבל
ְי ֵהא

ְצלוֹ ָתנָ א ּו ָבע ּו ָתנָ א ִעם ְצלוֹ ְתהוֹ ן ּו ָבע ּו ְתהוֹ ן ְד ָכל ֵּבית
[א ֵמן]
ש ַמ ָ ּיא ְו ִא ְמר ּו ָא ֵמןָ .
ִישְׂ ָר ֵאל ָק ָדם ֲאב ּונָ א ְד ִב ׁ ְ

ׁ ְש ָל ָמא ַר ָּבא ִמן ׁ ְש ַמ ָ ּיאַ ,ח ִ ּיים ְושָׂ ָבע ִו ׁ
יש ּו ָעה ְונֶ ָח ָמה ְו ׁ ֵשיזָ ָבא ּו ְרפ ּו ָאה ּוגְ א ּו ָלה
[א ֵמן]
יחה ְו ַכ ּ ָפ ָרה ְו ֶר ַוח ְו ַהצָּ ָלהָ ,לנ ּו ּו ְל ָכל ַע ּמוֹ ִישְׂ ָר ֵאלְ ,ו ִא ְמר ּו ָא ֵמןָ .
ּו ְס ִל ָ

עוֹ שֶׂ ה ׁ ָשלוֹ ם ִב ְמרוֹ ָמיו ,ה ּוא ְּב ַר ֲח ָמיו ַי ֲעשֶׂ ה ׁ ָשלוֹ ם ָע ֵלינ ּו
[א ֵמן]
מןָ .
ְו ַעל ָּכל ַע ּמוֹ ִישְׂ ָר ֵאלְ ,ו ִא ְמר ּו ָא ֵ
במנחה אומרים:

יב ְר ֵכנ ּו ָי ֵאר
ַל ְמנַ ֵ ּצח ִּבנְ גִ ינֹת ִמזְ מוֹ ר ׁ ִשירֱ :אל ִֹהים ְי ָח ֵּננ ּו ִו ָ
ּ ָפנָ יו ִא ָּתנ ּו ֶס ָלהָ :ל ַד ַעת ָּב ָא ֶרץ ַּד ְר ֶּכ ָך ְּב ָכל גּ וֹ ִים
ְי ׁש ּו ָע ֶת ָך :יוֹ ד ּו ָך ַע ִּמים ֱאל ִֹהים יוֹ ד ּו ָך ַע ִּמים ֻּכ ָּלםִ :ישְׂ ְמח ּו
ִו ַיר ְּננ ּו ְל ֻא ִּמים ִּכי ִת ׁ ְש ּפֹט ַע ִּמים ִמ ׁ
ישוֹ ר ּו ְל ֻא ִּמים ָּב ָא ֶרץ
ָ
ַּתנְ ֵחם ֶס ָלה :יוֹ ד ּו ָך ַע ִּמים ֱאל ִֹהים יוֹ ד ּוך ַע ִּמים ֻּכ ָּלםֶ :א ֶרץ
נָ ְתנָ ה ְיב ּו ָל ּה ְי ָב ְר ֵכנ ּו ֱאל ִֹהים ֱאל ֵֹהינ ּוְ :י ָב ְר ֵכנ ּו ֱאל ִֹהים
ְו ִי ְירא ּו אֹתוֹ ָּכל ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ:
בערבית אומרים:

ׁ ִשיר ַל ַּמ ֲעלוֹ ת ֶא ּ ָשׂ א ֵעינַ י ֶאל ֶה ָה ִרים ֵמ ַא ִין ָיבֹא ֶעזְ ִריֶ :עזְ ִרי ֵמ ִעם
ְיה ָֹוה עֹשֵׂ ה ׁ ָש ַמ ִים ָו ָא ֶרץַ :אל ִי ֵּתן ַל ּמוֹ ט ַרגְ ֶל ָך ַאל ָינ ּום ׁש ְֹמ ֶר ָך:
ישן ׁשוֹ ֵמר ִישְׂ ָר ֵאלְ :יה ָֹוה ׁש ְֹמ ֶר ָך ְיה ָֹוה ִצ ְּל ָך ַעל
ִה ֵּנה ל ֹא ָינ ּום ְול ֹא ִי ׁ ָ
ַיד ְי ִמינֶ ָך :יוֹ ָמם ַה ּׁ ֶש ֶמ ׁש ל ֹא ַי ֶּכ ָּכה ְו ָי ֵר ַח ַּב ָּל ְי ָלהְ :יה ָֹוה ִי ׁ ְש ָמ ְר ָך
את ָך וּבוֹ ֶא ָך ֵמ ַע ָּתה ְו ַעד
ִמ ָּכל ָרע ִי ׁ ְשמֹר ֶאת נַ ְפ ׁ ֶש ָךְ :יה ָֹוה ִי ׁ ְש ָמר ֵצ ְ
עוֹ ָלם:
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ִי ְת ַ ּג ַּדל ְו ִי ְת ַק ַּד ׁש ׁ ְש ֵמ ּה ַר ָּבא[ָ .א ֵמן] ְּב ָע ְל ָמא ִּדי ְב ָרא ִּכ ְרע ּו ֵתה ְו ַי ְמ ִל ְ
יך ַמ ְלכ ּו ֵתה
ְו ַי ְצ ַמח ּ ֻפ ְר ָקנֵ ה ִו ָ
יח ּה[ָ .א ֵמן] ְּב ַח ֵ ּייכוֹ ן ּו ְביוֹ ֵמיכוֹ ן ּו ְב ַח ֵ ּיי ְד ָכל ֵּבית
יק ֵרב ְמ ׁ ִש ֵ
יה ַר ָּבא
ִישְׂ ָר ֵאלַּ ,ב ֲעגָ ָלא ּו ִבזְ ַמן ָק ִריבְ ,ו ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ָ .א ֵמן  -יהא שמיה רבה ְ ]...י ֵהא ׁ ְש ֵמ ּ
ְמ ָב ַר ְך ְל ָע ַלם ּו ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמ ָ ּיא ִי ְת ָּב ַר ְךְ .ו ִי ׁ ְש ַּת ַּבח ְו ִי ְת ּ ָפ ַאר ְו ִי ְתרוֹ ַמם ְו ִי ְתנַ ּ ֵׂשא ְו ִי ְת ַה ָּדר
ְו ִי ְת ַע ֶּלה ְו ִי ְת ַה ָּלל ׁ ְש ֵמ ּה ְּד ֻק ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּוא[ָ .א ֵמן] ְל ֵע ָּלא ִמן ָּכל ִּב ְר ָכ ָתא ׁ ִש ָיר ָתא
[א ֵמן]
ֻּת ׁ ְש ְּב ָח ָתא ְונֶ ֱח ָמ ָתאַּ ,ד ֲא ִמ ָירן ְּב ָע ְל ָמא ְו ִא ְמר ּו ָא ֵמןָ .

ְי ֵהא ׁ ְש ָל ָמא ַר ָּבא ִמן ׁ ְש ַמ ָ ּיאַ ,ח ִ ּיים ְושָׂ ָבע ִו ׁ
יש ּו ָעה ְונֶ ָח ָמה ְו ׁ ֵשיזָ ָבא
ּו ְרפ ּו ָאה ּוגְ ֻא ָּלה ּו ְס ִל ָ
יחה ְו ַכ ּ ָפ ָרה ְו ֵר ַיוח ְו ַהצָּ ָלהָ .לנ ּו ּו ְל ָכל ַע ּמוֹ
ִישְׂ ָר ֵאל ְו ִא ְמר ּו ָא ֵמן[ָ .א ֵמן] (האומרים קדיש פוסעים שלוש פסיעות לאחור) עוֹ שֶׂ ה ׁ ָשלוֹ ם
ִב ְמרוֹ ָמיו ,ה ּוא ְּב ַר ֲח ָמיו ַי ֲעשֶׂ ה ׁ ָשלוֹ ם ָע ֵלינ ּו ְו ַעל ָּכל ַע ּמוֹ ִישְׂ ָר ֵאל,
[א ֵמן].
ְו ִא ְמר ּו ָא ֵמןָ .
הוה ַה ְּמב ַֹר ְך:
האומרים קדיש בערבית – אומריםָּ :ב ְרכ ּו ֶאת ְי ָ ֹ
הוה ַה ְּמב ַֹר ְך ְלעוֹ ָלם ָו ֵעד:
והקהל עוניםָּ :בר ּו ְך ְי ָ ֹ

אשית,
כלָ ,ל ֵתת ְּג ֻד ָּלה ְליוֹ ֵצר ְּב ֵר ׁ ִ
ָע ֵלינ ּו ְל ׁ ַש ֵּב ַח ַל ֲאדוֹ ן ַה ּ ֹ
ש ָמנ ּו ְּכ ִמ ׁ ְש ּ ְפחוֹ ת
שנ ּו ְּכגוֹ ֵיי ָה ֲא ָרצוֹ תְ ,ול ֹא ָ ׂ
ׁ ֶש ּל ֹא ָע ָ ׂ
שם ֶח ְל ֵקנ ּו ָּכ ֶהםְ ,ול ֹא גוֹ ָר ֵלנ ּו ְּכ ָכל ֲהמוֹ נָ ם,
ָה ֲא ָד ָמהֶ ׁ .ש ּל ֹא ָ ׂ
ׁ ֶש ֵהם ִמ ׁ ְש ַּת ֲח ִוים ְל ֶה ֶבל ָו ִריקּ ,ו ִמ ְת ּ ַפ ְּל ִלים ֶאל ֵאל ל ֹא
יוֹ ׁ ִש ַ
יעַ .ו ֲאנַ ְחנ ּו ִמ ׁ ְש ַּת ֲח ִוים ִל ְפנֵ י ֶמ ֶל ְך ַמ ְל ֵכי ַה ְּמ ָל ִכים
ְ
ַה ָּקדוֹ ׁש ָּבר ּוך ה ּואֶ ׁ ,שה ּוא נוֹ ֶטה ׁ ָש ַמ ִים ְוי ֵֹסד ָא ֶרץ ,וּמוֹ ׁ ַשב
ְי ָקרוֹ ַּב ּׁ ָש ַמ ִים ִמ ַּמ ַעלּ ,ו ׁ ְש ִכינַ ת ֻע ּזוֹ ְּבגָ ְב ֵהי ְמרוֹ ִמים .ה ּוא
ֱאל ֵֹהינ ּו ְו ֵאין עוֹ ד ַא ֵחרֱ ,א ֶמת ַמ ְל ֵּכנ ּו ְו ֶא ֶפס ז ּו ָלתוֹ ַּ .כ ָּכת ּוב
ַּב ּתוֹ ָרהְ :ו ָי ַד ְע ָּת ַהיּ וֹ ם ַו ֲה ׁ ֵשב ָֹת ֶאל ְל ָב ֶב ָך ִּכי ְיה ָֹוה ה ּוא
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ָה ֱאל ִֹהים ַּב ּׁ ָש ַמ ִים ִמ ַּמ ַעל ְו ַעל ָה ָא ֶרץ ִמ ָּת ַחת ֵאין עוֹ ד:

יטול מים אחרונים ,וטוב שיאמר

ַעל ֵּכן נְ ַק ֶּוה ָּל ְך ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּוִ ,ל ְראוֹ ת ְמ ֵה ָרה ְּב ִת ְפ ֶא ֶרת ֻעזָ ְּך,
ילים ָּכרוֹ ת ִי ָּכ ֵרת ּוןְ ,ל ַת ֵּקן
ְל ַה ֲע ִביר ִ ּג ּל ּו ִלים ִמן ָה ָא ֶרץְ ,ו ָה ֱא ִל ִ
ָ
ָ
ׁ
שר ִי ְק ְרא ּו ִב ְש ֶמךְ ,ל ַה ְפנוֹ ת ֵא ֶליך ָּכל
עוֹ ָלם ְּב ַמ ְלכ ּות ׁ ַש ַ ּדיְ ,ו ָכל ְּבנֵ י ָב ָ ׂ
ִר ׁ ְש ֵעי ָא ֶרץַ .י ִּכיר ּו ְו ֵי ְדע ּו ָּכל יוֹ ׁ ְש ֵבי ֵת ֵבלִּ ,כי ְל ָך ִּת ְכ ַרע ָּכל ֶּב ֶרךְ,
ִּת ּׁ ָש ַבע ָּכל ָל ׁשוֹ ןְ .ל ָפנֶ ָ
פל ּוְ ,ו ִל ְכבוֹ ד ׁ ִש ְמ ָך
יך ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ִי ְכ ְרע ּו ְו ִי ּ ֹ
ְ
ָ
ְי ָקר ִי ֵּתנ ּוִ ,ו ַ
יהם ְמ ֵה ָרה
יק ְּבל ּו ֻכ ָּלם ֶאת עֹל ַמ ְלכ ּו ֶתךְ ,ו ִת ְמל ֹך ֲע ֵל ֶ
ְ
ָ
ׁ
ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדִּ .כי ַה ַּמ ְלכ ּות ֶש ְּלך ִהיאּ ,ו ְלעוֹ ְל ֵמי ַעד ִּת ְמל ֹך ְּב ָכבוֹ ד.
ַּכ ָּכת ּוב ְּבתוֹ ָר ָת ְךְ :יה ָֹוה ִי ְמל ְֹך ְלע ָֹלם ָו ֶעדְ :ונֶ ֱא ַמרְ :ו ָה ָיה ְיה ָֹוה ְל ֶמ ֶל ְך
ַעל ָּכל ָה ָא ֶרץ ַּביּ וֹ ם ַהה ּוא ִי ְה ֶיה ְיה ָֹוה ֶא ָחד ּו ׁ ְשמוֹ ֶא ָחד:

יב ְר ֵכנ ּו ָי ֵאר ּ ָפנָ יו ִא ָּתנ ּו ֶס ָלהָ :ל ַד ַעת
ַל ְמנַ צֵּ ח ִּבנְ גִ ינֹת ִמזְ מוֹ ר ׁ ִשירֱ :אל ִֹהים ְי ָח ֵּננ ּו ִו ָ
ָּב ָא ֶרץ ַּד ְר ֶּכ ָך ְּב ָכל גּ וֹ ִים ְי ׁש ּו ָע ֶת ָך :יוֹ ד ּו ָך ַע ִּמים ֱאל ִֹהים יוֹ ד ּו ָך ַע ִּמים ֻּכ ָּלם:
ִישְׂ ְמח ּו ִו ַיר ְּננ ּו ְל ֻא ִּמים ִּכי ִת ׁ ְש ּפֹט ַע ִּמים ִמ ׁ
ישוֹ ר ּו ְל ֻא ִּמים ָּב ָא ֶרץ ַּתנְ ֵחם ֶס ָלה :יוֹ ד ּו ָך
ַע ִּמים ֱאל ִֹהים יוֹ ד ּו ָך ַע ִּמים ֻּכ ָּלםֶ :א ֶרץ נָ ְתנָ ה ְיב ּו ָל ּה ְי ָב ְר ֵכנ ּו ֱאל ִֹהים ֱאל ֵֹהינ ּוְ :י ָב ְר ֵכנ ּו
ֱאל ִֹהים ְו ִי ְירא ּו אֹתוֹ ָּכל ַא ְפ ֵסי ָא ֶרץ:
ֲא ָב ְר ָכה ֶאת ְיה ָֹוה ְּב ָכל ֵעת ָּת ִמיד ְּת ִה ָּלתוֹ ְּב ִפי :סוֹ ף ָּד ָבר ַה ּכֹל נִ ׁ ְש ָמע ֶאת ָה ֱאל ִֹהים
יב ֵר ְך ָּכל
ְי ָרא ְו ֶאת ִמ ְצו ָֹתיו ׁ ְשמֹר ִּכי זֶ ה ָּכל ָה ָא ָדםְּ :ת ִה ַּלת ְיה ָֹוה ְי ַד ֵּבר ּ ִפי ִו ָ
ָּבשָׂ ר ׁ ֵשם ָק ְד ׁשוֹ ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדַ :ו ֲאנַ ְחנ ּו נְ ָב ֵר ְך ָיה ֵמ ַע ָּתה ְו ַעד עוֹ ָלם ַה ְלל ּו ָי ּהַ :ו ְי ַד ֵּבר ֵא ַלי
זֶ ה ַה ּׁ ֻש ְל ָחן ֲא ׁ ֶשר ִל ְפנֵ י ְיה ָֹוה:
אם המסובים שלושה או יותר חייבים לזמן

ויאמר המזמןַ :הב ָלן ְונִ ְב ִר ְ
ישא
יך ְל ַמ ְל ָּכא ִע ָּל ָאה ַק ִּד ׁ ָ
והמסובים עוניםָ ׁ :ש ַמ ִים
ישא ּו ִב ְר ׁש ּו ְת ֶכם נְ ָב ֵר ְך
ואומר המזמןִּ :ב ְר ׁש ּות ַמ ְל ָּכא ִע ָּל ָאה ַק ִּד ׁ ָ
אלהינו) ׁ ֶש ָא ַכ ְלנ ּו ִמ ּׁ ֶש ּלוֹ :

(בעשרה ויותר:

והמסובים עוניםָּ :בר ּו ְך (בעשרה ויותר :אלהינו) ׁ ֶש ָא ַכ ְלנ ּו ִמ ּׁ ֶש ּלוֹ ּו ְבטוּבוֹ ָח ִיינ ּו:
והמסובים עוניםָּ :בר ּו ְך ֱאל ֵֹהינ ּו ׁ ֶש ָא ַכ ְלנ ּו ִמ ּׁ ֶש ּלוֹ ּו ְבטוּבוֹ ָח ִיינ ּו:

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםָ ,ה ֵאל ַה ָּזן אוֹ ָתנ ּו
ְו ֶאת ָהעוֹ ָלם ֻּכ ּלוֹ ְּבטוּבוֹ ְּ ,ב ֵחן ְּב ֶח ֶסד ְּב ֵר ַיוח
ּו ְב ַר ֲח ִמים ַר ִּבים ,נ ֵֹתן ֶל ֶחם ְל ָכל ָּבשָׂ רִּ .כי ְלעוֹ ָלם ַח ְס ּדוֹ :
ּו ְבטוּבוֹ ַה ָּגדוֹ לָּ ,ת ִמיד ל ֹא ָח ַסר ָלנ ּוְ ,ו ַאל ֶי ְח ַסר ָלנ ּו ָמזוֹ ן
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ָּת ִמיד ְלעוֹ ָלם ָו ֶעדִּ .כי ה ּוא ֵאל זָ ן ּו ְמ ַפ ְרנֵ ס ַל ּכֹלְ ,ו ׁ ֻש ְל ָחנוֹ
ָער ּו ְך ַל ּכֹלְ ,ו ִה ְת ִקין ִמ ְח ָיה ּו ָמזוֹ ן ְל ָכל ְּב ִריּ וֹ ָתיו ֲא ׁ ֶשר ָּב ָרא
יע
ְב ַר ֲח ָמיו ּו ְברוֹ ב ֲח ָס ָדיוָּ ,כ ָאמ ּורּ .פוֹ ֵת ַח ֶאת ָי ֶד ָךּ .ו ַמשְׂ ִּב ַ
ְל ָכל ַחי ָרצוֹ ןָּ :בר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוה ַה ָּזן ֶאת ַה ּכֹל:
נוֹ ֶדה ְל ָך ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּוַ ,על ׁ ֶש ִהנְ ַח ְל ָּת ַל ֲאבוֹ ֵתינ ּו ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָדה טוֹ ָבה ּו ְר ָח ָבהְּ ,ב ִרית
יתנ ּו ִמ ֵּבית ֲע ָב ִדים.
אתנ ּו ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַר ִיםּ ,ו ְפ ִד ָ
ְותוֹ ָרהַ ,ח ִ ּיים ּו ָמזוֹ ןַ .על ׁ ֶשהוֹ ֵצ ָ
ית ָך ׁ ֶש ָח ַת ְמ ָּת ִּב ְבשָׂ ֵרנ ּוְ .ו ַעל ּתוֹ ָר ְת ָך ׁ ֶש ִּל ַּמ ְד ָּתנ ּוְ .ו ַעל ֻח ֵּקי ְרצוֹ נָ ְך ׁ ֶשהוֹ ַד ְע ָּתנ ּו.
ְו ַעל ְּב ִר ְ
ְו ַעל ַח ִ ּיים ּו ָמזוֹ ן ׁ ֶש ַא ָּתה זָ ן ּו ְמ ַפ ְרנֵ ס אוֹ ָתנ ּו:

ַעל

ַה ּכֹל ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ֲאנַ ְחנ ּו מוֹ ִדים ָל ְך ּו ְמ ָב ְר ִכים ֶאת ׁ ְש ָמ ְך ָּכ ָאמ ּור
ְו ָא ַכ ְל ָּת ְושָׂ ָב ְע ָּת ּו ֵב ַר ְכ ָּת ֶאת ְיה ָֹוה ֱאל ֶֹה ָ
יך ַעל ָה ָא ֶרץ ַה ּטוֹ ָבה
ֲא ׁ ֶשר נָ ַתן ָל ְךָּ :בר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוה ַעל ָה ָא ֶרץ ְו ַעל ַה ָּמזוֹ ן:

ַר ֵחם ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ָע ֵלינ ּו ְו ַעל ִישְׂ ָר ֵאל ַע ָּמ ְךְ .ו ַעל ְיר ּו ׁ ָש ַל ִים ִע ָיר ְך.
יכ ָל ְךְ .ו ַעל ְמעוֹ נָ ְךְ .ו ַעל
ְו ַעל ַהר ִציּ וֹ ן ִמ ׁ ְש ַּכן ְּכבוֹ ָד ְך ְו ַעל ֵה ָ
ְּד ִב ָיר ְךְ .ו ַעל ַה ַּב ִית ַה ָּגדוֹ ל ְו ַה ָּקדוֹ ׁש ׁ ֶש ִּנ ְק ָרא ׁ ִש ְמ ָך ָע ָליוָ .א ִבינ ּו ְר ֵענ ּו
יחנ ּו ַה ְר ַוח ָלנ ּו ְמ ֵה ָרה ִמ ָּכל ָצרוֹ ֵתינ ּוְ .ונָ א
ז ּונֵ נ ּוַ ּ .פ ְרנְ ֵסנ ּו ַּכ ְל ְּכ ֵלנ ּוַ .ה ְר ִו ֵ
יכנ ּו ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ִל ֵידי ַמ ְּתנוֹ ת ָּבשָׂ ר ָו ָדםְ .ול ֹא ִל ֵידי
ַאל ַּת ְצ ִר ֵ
ַה ְל ָו ָא ָתםֶ .א ָּלא ְל ָי ְד ָך ַה ְּמ ֵל ָאה ְו ָה ְר ָח ָבהָ .ה ֲע ׁ ִש ָירה ְו ַה ּ ְפת ּו ָחהְ .י ִהי
ָרצוֹ ן ׁ ֶש ּל ֹא נֵ בוֹ ׁש ָּבעוֹ ָלם ַה ֶּזהְ .ול ֹא נִ ָּכ ֵלם ְלעוֹ ָלם ַה ָּבאּ .ו ַמ ְלכ ּות ֵּבית
יח ְך ַּת ֲחזִ ֶיר ָּנה ִל ְמקוֹ ָמ ּה ִּב ְמ ֵה ָרה ְב ָי ֵמינ ּו:
ָּד ִוד ְמ ׁ ִש ָ
בשבת מוסיפים:

ְר ֵצה

יצנ ּו ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ְּב ִמ ְצו ֶֹת ָ
יעיַ .ה ּׁ ַש ָּבת ַה ָ ּגדוֹ ל ְו ַה ָּקדוֹ ׁש ַה ֶּזה ִּכי
יך ו ְּב ִמ ְצ ַות יוֹ ם ַה ּׁ ְש ִב ִ
ְו ַה ֲח ִל ֵ
ְ
יוֹ ם ָּגדוֹ ל ְו ָקדוֹ ׁש הוּא ִמ ְּל ָפנֶ ָ
יך .נִ ׁ ְש ּבוֹ ת ּבוֹ ְונָ נו ַּח ּבוֹ ְונִ ְת ַע ֵּנג ּבוֹ ְּכ ִמ ְצ ַות ֻח ֵּקי ְרצוֹ נָ ךְ .ו ַאל

ְּת ִהי ָצ ָרה ְו ָיגוֹ ן ְּביוֹ ם ְמנו ָּח ֵתנוְּ .ו ַה ְר ֵאנ ּו ְּבנֶ ָח ַמת ִציּ וֹ ן ִּב ְמ ֵה ָרה ְב ָי ֵמינוִּּ .כי ַא ָּתה הוּא ַּב ַעל ַה ֶּנ ָחמוֹ ת
ית ָך ַה ָ ּגדוֹ ל ְו ַה ָּקדוֹ ׁש ל ֹא ׁ ָש ַכ ְחנוַּ .אל ִּת ׁ ְש ָּכ ֵחנ ּו ָלנֶ ַצח ְו ַאל ִּתזְ נָ ֵחנ ּו
ַו ֲהגַ ם ׁ ֶש ָא ַכ ְלנ ּו ְו ׁ ָש ִתינ ּו ָח ְר ַּבן ֵּב ְ
ָל ַעד ִּכי ֵאל ֶמ ֶל ְך ָ ּגדוֹ ל ְו ָקדוֹ ׁש ָא ָּתה:
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בראש חודש מוסיפים:

ֱאל ֵֹהינ ּו

יע ֵי ָר ֶאה ְו ֵי ָר ֶצהִ ,י ּׁ ָש ַמע ִי ּ ָפ ֵקד ְו ִיזָ ֵּכר ,זִ ְכרוֹ נֵ נ ּו ְוזִ ְכרוֹ ן
ֵואל ֵֹהי ֲאבוֹ ֵתינוַּ ,י ֲע ֶלה ְו ָיבֹאַ ,י ִ ּג ַ
יח ֶּבן ָ ּד ִוד ַע ְב ָ ּד ְךְ ,וזִ ְכרוֹ ן ָּכל ַע ְּמ ָך ֵּבית
ֲאבוֹ ֵתינוּ ,זִ ְכרוֹ ן ְירו ׁ ָּש ַל ִים ִע ָיר ְךְ ,וזִ ְכרוֹ ן ָמ ׁ ִש ַ

ש ָר ֵאל ְל ָפנֶ ָ
יךִ ,ל ְפ ֵל ָטהְ ,לטוֹ ָבהְ ,ל ֵחןְ ,ל ֶח ֶסד ו ְּל ַר ֲח ִמים ְל ַח ִ ּיים טוֹ ִבים ו ְּל ׁ ָשלוֹ ם ְּביוֹ ם :ר ׁ
ֹאש ח ֶֹד ׁש
ִי ְ ׂ

יענ ּו
יענוּ .זָ ְכ ֵרנ ּו ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ּבוֹ ְלטוֹ ָבה ,ו ּ ָּפ ְק ֵדנ ּו בוֹ ִל ְב ָר ָכהְ ,והוֹ ׁ ִש ֵ
ַהזֶ ּהְ ,ל ַר ֵחם ּבוֹ ָע ֵלינ ּו ו ְּלהוֹ ׁ ִש ֵ
יענ ּו ִּכי ֵא ֶל ָ
יך
בוֹ ְל ַח ִ ּיים טוֹ ִביםִּ ,ב ְד ַבר ְי ׁשו ָּעה ְו ַר ֲח ִמים .חוּס ְו ָח ֵּננוַּ ,ו ֲחמֹל ְו ַר ֵחם ָע ֵלינוְּ ,והוֹ ׁ ִש ֵ
ֵעינֵ ינוִּּ ,כי ֵאל ֶמ ֶל ְך ַחנּ וּן ְו ַרחוּם ָא ָּתה.

ְו ִת ְבנֶ ה ְיר ּו ׁ ָש ַל ִים ִע ָיר ְך ִּב ְמ ֵה ָרה ְב ָי ֵמינ ּוָּ :בר ּו ְך ַא ָּתה
ְיה ָֹוה ּבוֹ נֵ ה ְיר ּו ׁ ָש ָל ִים (ואומר בלחש) ָא ֵמן:
אם בשבת שכח לומר "רצה והחליצנו" ונזכר לפני שהתחיל ברכת "הטוב והמטיב" יאמר:

ָּבר ּו ְך

ַא ָּתה ְיה ָֹוהֱ ,אל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ָּנ ַתן ׁ ַש ָּבתוֹ ת ִל ְמנו ָּחה ְל ַע ּמוֹ ִישְׂ ָר ֵאל ְּב ַא ֲה ָבהְ ,לאוֹ ת
ְו ִל ְב ִריתָּ .ברו ְּך ַא ָּתה ְיה ָֹוהְ ,מ ַק ֵּד ׁש ַה ּׁ ַש ָּבת:
אם שכח לומר "יעלה ויבוא" בראש חודש ונזכר לפני שהתחיל ברכת "הטוב והמטיב" יאמר:
אשי ֳח ָד ׁ ִשים ְל ַע ּמוֹ ִישְׂ ָר ֵאל ְל ִּז ָּכרוֹ ן
ָּבר ּו ְך ׁ ֶש ָּנ ַתן ָר ׁ ֵ

אם שכח לומר "רצה והחליצנו" וגם "יעלה ויבוא" בר"ח ושבת ,ונזכר לאחר שחתם "בונה ירושלים" ,יאמר:

ָּבר ּו ְך

ַא ָּתה ְיה ָֹוהֱ ,אל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםֶ ׁ ,ש ָּנ ַתן ׁ ַש ָּבתוֹ ת ִל ְמנו ָּחה ְל ַע ּמוֹ ִישְׂ ָר ֵאל ְּב ַא ֲה ָבהְ ,לאוֹ ת
אשי ֳח ָד ׁ ִשים ְל ַע ּמוֹ ִישְׂ ָר ֵאל ְל ִּז ָּכרוֹ ןָּ .ברו ְּך ַא ָּתה ְיה ָֹוהְ ,מ ַק ֵּד ׁש ַה ּׁ ַש ָּבת ְו ִישְׂ ָר ֵאל
ְו ִל ְב ִריתְ ,ו ָר ׁ ֵ
אשי ֳח ָד ׁ ִשים:
ְו ָר ׁ ֵ

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם ָל ַעדָ ,ה ֵאל ָא ִבינ ּו
ַמ ְל ֵּכנ ּו ַא ִּד ֵירנ ּוּ .בוֹ ְר ֵאנ ּו .גּ וֹ ֲא ֵלנ ּוְ .קדוֹ ׁ ֵשנ ּוְ .קדוֹ ׁש
ַי ֲעקֹב .רוֹ ֵענ ּו רוֹ ֵעה ִישְׂ ָר ֵאלַ .ה ֶּמ ֶל ְך ַה ּטוֹ ב ְו ַה ֵּמ ִטיב ַל ּכֹל.
ׁ ֶש ְּב ָכל יוֹ ם ָויוֹ ם ה ּוא ֵה ִטיב ָלנ ּו .ה ּוא ֵמ ִטיב ָלנ ּו .ה ּוא
ֵי ִ
יטיב ָלנ ּו .ה ּוא גְ ָמ ָלנ ּו .ה ּוא גוֹ ְמ ֵלנ ּו .ה ּוא ִיגְ ְמ ֵלנ ּו ָל ַעד ֵחן
ָו ֶח ֶסד ְו ַר ֲח ִמים ְו ֵר ַיוח ְו ַה ָ ּצ ָלה ְו ָכל טוֹ ב:
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ברכת מעין שלש

ָה ַר ֲח ָמן ה ּוא ִי ׁ ְש ַּת ַּבח ַעל ִּכ ֵּסא ְכבוֹ דוֹ ָה ַר ֲח ָמן ה ּוא ִי ׁ ְש ַּת ַּבח ַּב ּׁ ָש ַמ ִים ּו ָב ָא ֶרץ ָה ַר ֲח ָמן
ה ּוא ִי ׁ ְש ַּת ַּבח ָּבנ ּו ְלדוֹ ר ּדוֹ ִרים ָה ַר ֲח ָמן ה ּוא ֶק ֶרן ְל ַע ּמוֹ ָי ִרים ָה ַר ֲח ָמן ה ּוא
ִי ְת ּ ָפ ַאר ָּבנ ּו ָלנֶ ַצח נְ ָצ ִחים ָה ַר ֲח ָמן ה ּוא ְי ַפ ְרנְ ֵסנ ּו ְּב ָכבוֹ ד ְול ֹא ְב ִב ּז ּויְּ ,ב ֶה ֵּתר ְול ֹא ְב ִא ּס ּור,
ְּבנַ ַחת ְול ֹא ְב ָצ ַער ָה ַר ֲח ָמן ה ּוא ִי ֵּתן ׁ ָשלוֹ ם ֵּבינֵ ינ ּו ָה ַר ֲח ָמן ה ּוא ִי ׁ ְש ַלח ְּב ָר ָכה ְר ָו ָחה
יח ֶאת ְּד ָר ֵכינ ּו ָה ַר ֲח ָמן ה ּוא ִי ׁ ְש ּבוֹ ר עֹל
ְו ַה ְצ ָל ָחה ְּב ָכל ַמ ֲעשֵׂ ה ָי ֵדינ ּו ָה ַר ֲח ָמן ה ּוא ַי ְצ ִל ַ
יכנ ּו ְמ ֵה ָרה קוֹ ְמ ִמיּ ּות ְּב ַא ְר ֵצנ ּו ָה ַר ֲח ָמן ה ּוא
ארנ ּו ָה ַר ֲח ָמן ה ּוא יוֹ ִל ֵ
ָ ּגל ּות ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ַצ ָ ּו ֵ
ִי ְר ּ ָפ ֵאנ ּו ְרפ ּו ָאה ׁ ְש ֵל ָמה ְרפ ּו ַאת ַה ֶּנ ֶפ ׁש ּו ְרפ ּו ַאת ַהגּ ּוף ָה ַר ֲח ָמן ה ּוא ִי ְפ ַּתח ָלנ ּו ֶאת ָידוֹ
ָה ְר ָח ָבה ָה ַר ֲח ָמן ה ּוא ְי ָב ֵר ְך ָּכל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ִמ ֶּמנּ ּו ִּב ׁ ְשמוֹ ַה ָּגדוֹ ל ְּכמוֹ ׁ ֶש ִּנ ְת ָּב ְרכ ּו ֲאבוֹ ֵתינ ּו
ַא ְב ָר ָהם ִי ְצ ָחק ְו ַי ֲעקֹב ַּב ּכֹל ִמ ּכֹל ּכֹלֵּ .כן ְי ָב ֵר ְך אוֹ ָתנ ּו ַי ַחד ְּב ָר ָכה ׁ ְש ֵל ָמהְ .ו ֵכן ְי ִהי ָרצוֹ ן
ֹאמר ָא ֵמן ָה ַר ֲח ָמן ה ּוא ִי ְפרוֹ שׂ ָע ֵלינ ּו ֻס ַּכת ׁ ְשלוֹ מוֹ :
ְונ ַ

ברכת מעין שלוש:

ילנ ּו עוֹ ָלם ׁ ֶש ֻּכ ּלוֹ ׁ ַש ָּבת ּו ְמנ ּו ָחה ְל ַח ֵ ּיי ָהעוֹ ָל ִמים.
בשבתָ :ה ַר ֲח ָמן ה ּוא ַינְ ִח ֵ
בר''חָ :ה ַר ֲח ָמן ה ּוא ְי ַח ֵּד ׁש ָע ֵלינ ּו ֶאת ַהח ֶֹד ׁש ַה ֶּזה ְלטוֹ ָבה ְו ִל ְב ָר ָכה.

ָה ַר ֲח ָמן

ה ּוא ִי ּ ַטע ּתוֹ ָרתוֹ ְו ַא ֲה ָבתוֹ ְּב ִל ֵּבנ ּו ְו ִת ְה ֶיה ִי ְר ָאתוֹ ַעל ּ ָפנֵ ינ ּו ְל ִב ְל ִּתי נֶ ֱח ָטא.
ְו ִי ְהי ּו ָכל ַמ ֲעשֵׂ ינ ּו ְל ׁ ֵשם ׁ ָש ָמ ִים:

ָה ַר ֲח ָמן ה ּוא ְי ַח ֵ ּיינ ּו ִויזַ ֵּכנ ּו ִו ָ
יח ּו ְל ִבנְ ַין
יק ְר ֵבנ ּו ִלימוֹ ת ַה ָּמ ׁ ִש ַ
ֵּבית ַה ִּמ ְק ָּד ׁש ּו ְל ַח ֵ ּיי ָהעוֹ ָלם ַה ָּבא.
ַמגְ ִ ּדיל (בשבת וביום שמתפללים מוסף יאמרִ :מגְ ּדוֹ ל) ְי ׁשוּעוֹ ת ַמ ְל ּכוֹ ְ .ועֹשֶׂ ה
ֶח ֶסד ִל ְמ ׁ ִשיחוֹ ְל ָד ִוד ּו ְלזַ ְרעוֹ ַעד עוֹ ָלםְּ :כ ִפ ִירים ָר ׁש ּו
יתי ַ ּגם זָ ַקנְ ִּתי ְול ֹא
ְו ָר ֵעב ּוְ .ודוֹ ְר ׁ ֵשי ְיה ָֹוה ל ֹא ַי ְח ְסר ּו ָכל טוֹ ב :נַ ַער ָה ִי ִ
ָר ִא ִ
יתי ַצ ִּדיק נֶ ֱעזָ בְ .וזַ ְרעוֹ ְמ ַב ֵּק ׁש ָל ֶחםָּ :כל ַהיּ וֹ ם חוֹ נֵ ן ּו ַמ ְל ֶוה ְוזַ ְרעוֹ
ִל ְב ָר ָכהַ :מה ּׁ ֶש ָא ַכ ְלנ ּו ִי ְה ֶיה ְלשָׂ ְב ָעהּ .ו ַמה ּׁ ֶש ּׁ ָש ִתינ ּו ִי ְה ֶיה ִל ְרפ ּו ָאה.
ֹאכל ּו ַויּ וֹ ִתר ּו
יהם ַויּ ְ
ּו ַמה ּׁ ֶשהוֹ ַת ְרנ ּו ִי ְה ֶיה ִל ְב ָר ָכה ְּכ ִד ְכ ִתיב ַו ִ ּי ֵּתן ִל ְפנֵ ֶ
ִּכ ְד ַבר ְיה ָֹוהְּ :בר ּו ִכים ַא ֶּתם ַליה ָֹוה .עוֹ שֵׂ ה ׁ ָש ַמ ִים ָו ָא ֶרץָּ :בר ּו ְך ַה ֶּג ֶבר
ֲא ׁ ֶשר ִי ְב ַטח ַּביה ָֹוהְ .ו ָה ָיה ְיה ָֹוה ִמ ְב ָטחוֹ ְ :יה ָֹוה עֹז ְל ַע ּמוֹ ִי ֵּתןְ .יה ָֹוה
ְי ָב ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ ַב ּׁ ָשלוֹ ם :עוֹ שֶׂ ה ׁ ָשלוֹ ם ִּב ְמרוֹ ָמיו ה ּוא ְב ַר ֲח ָמיו ַי ֲעשֶׂ ה
ׁ ָשלוֹ ם ָע ֵלינ ּו ְו ַעל ָּכל ַע ּמוֹ ִישְׂ ָר ֵאל ְו ִא ְמר ּו ָא ֵמן:

144

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלם
על היין

על פירות מז' מינים

על מזונות

ַעל ַה ֶ ּג ֶפן

ַעל ָה ֵעץ

ַעל ַה ִּמ ְח ָיה

ְו ַעל ּ ְפ ִרי ַה ֶ ּג ֶפן

ְו ַעל ּ ְפ ִרי ָה ֵעץ

ְו ַעל ַה ַּכ ְל ָּכ ָלה

ית ְו ִהנְ ַח ְל ָּת
ְו ַעל ְּתנ ּו ַבת ַה ּ ָׂש ֶדה ְו ַעל ֶא ֶרץ ֶח ְמ ָּדה טוֹ ָבה ּו ְר ָח ָבה ׁ ֶש ָר ִצ ָ
ַל ֲאבוֹ ֵתינ ּו ֶל ֱאכֹל ִמ ּ ִפ ְר ָי ּה ְו ִלשְׂ ּבוֹ ַע ִמ ּט ּו ָב ּהַ .ר ֵחם ְיה ָֹוה ֱאל ֵֹהינ ּו
ָע ֵלינ ּוְ ,ו ַעל ִישְׂ ָר ֵאל ַע ָּמ ְךְ ,ו ַעל ְיר ּו ׁ ָש ַל ִים ִע ָיר ְךְ ,ו ַעל ַהר ִציּ וֹ ן ִמ ׁ ְש ַּכן
יכ ָל ְךּ ,ו ְבנֵ ה ְיר ּו ׁ ָש ַל ִים ִעיר ַה ּק ֶֹד ׁש ִּב ְמ ֵה ָרה
ְּכבוֹ ָד ְךְ ,ו ַעל ִמזְ ָּב ָח ְךְ ,ו ַעל ֵה ָ
יה ִּב ְק ֻד ּׁ ָשה
ְּב ָי ֵמינ ּו ְו ַה ֲע ֵלנ ּו ְלתוֹ ָכ ּה ְושַׂ ְּמ ֵחנ ּו ְּב ִבנְ ָינָ ּה ּונְ ָב ֶר ְכ ָך ָע ֶל ָ
ּו ְב ָט ֳה ָרה:
יצנ ּו ְּביוֹ ם ַה ּׁ ַש ָּבת ַה ֶּזה:
בשבת :ו ְּר ֵצה ְו ַה ֲח ִל ֵ

בר"חְ :וזָ ְכ ֵרנ ּו ְלטוֹ ָבה ְּביוֹ ם ר ׁ
ֹאש ַהח ֶֹד ׁש ַה ֶּזה:

ִּכי ַא ָּתה טוֹ ב ּו ֵמ ִטיב ַל ּכֹל ְונוֹ ֶדה ְל ָך ַעל ָה ָא ֶרץ
על היין

על הפירות

על מזונות

ְו ַעל ּ ְפ ִרי ַה ָ ּג ֶפן:
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוה
ַעל ָה ָא ֶרץ
ְו ַעל ּ ְפ ִרי ַה ָּג ֶפן***:

ְו ַעל ַה ּ ֵפרוֹ ת:
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוה
ַעל ָה ָא ֶרץ
ְו ַעל ַה ּ ֵפרוֹ ת**:

ְו ַעל ַה ִּמ ְח ָיה
ְו ַעל ַה ַּכ ְל ָּכ ָלה
ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוה
ַעל ָה ָא ֶרץ ְו ַעל ַה ִמ ְח ָיה*:

*(בא"י ְו ַעל ִמ ְח ָי ָת ּה):
יה):
**(בא"י ְו ַעל ּ ֵפרוֹ ֶת ָ
***(בא"י ְו ַעל ּ ְפ ִרי גַ ְפנָ ּה):
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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 ( 4דקות ,וי"א  8דקות) ,או שתה רביעית בבת אחת ,מברך)

ָּבר ּו ְך ַא ָּתה ְיה ָֹוהֱ ,אל ֵֹהינ ּו ֶמ ֶל ְך ָהעוֹ ָלםּ ,בוֹ ֵרא נְ ָפ ׁשוֹ ת
אתְ ,ל ַה ֲחיוֹ ת
ַר ּבוֹ תְ ,ו ֶח ְסרוֹ נָ ן ַעל ָּכל ַמה ּׁ ֶש ָּב ָר ָ
ָּב ֶהם נֶ ֶפ ׁש ָּכל ָחיָּ ,בר ּו ְך ַחי ָהעוֹ ָל ִמים.
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"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
 113כוללים 138 ,ישיבות,
 103תתי"ם 230 ,שיעורי תורה,
 18מדרשיות וסמינרים –
 25,000לומדים ברחבי הארץ
והעולם שותפים למהפכת
לימוד המוסר היומי!
הצטרף אף אתה
למהפכת המוסר,
בלימוד יומי של כ –  10דקות!

לפרטים והצטרפות “ -ארחות יושר” טל’ | 077-9230219 :נייד052-7167812 :

| פקס | 077-4230219 :ת.ד 596 .סניף רבי עקיבא בני-ברק

"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.
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.

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.

