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בעזהי"ת שלהי זמן קיץ ימי בין המצרים שנת תשפ"ב

ברוך הוא אלקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת וחיי עולם
נטע בתוכנו.
לפני קרוב לחצי שנה כבה אור העולם ,ועולם התורה והעולם היהודי בכללו הוכה ביגון,
עם הסתלקות עמוד האש אשר לפני המחנה עת הוסרה העטרה בפטירת אדונינו שר התורה
והיראה מרן הגר"ח קניבסקי זיע"א .מרן זיע"א מלבד היותו מייסד ומחולל ארגון "ארחות
יושר" ,אף נשא במשא הארגון בכל עת ובכל צעד ,ובפרט בקובץ זה "ארחות ישרים" אשר
מעת שהחל לצאת לאור העולם לפני עשר שנים בחודש מנחם – אב תשע"ב ,עודד והמריץ
להוציא את הקובץ במתכונתו המיוחדת ,ואף טרח וכתב חידושים נפלאים על מגילת איכה
וציווה עלינו להדפיסם בקובץ "ארחות ישרים" הראשון ,וזכינו לקיים רצון צדיק.
ובעת כזו אשר חסרנו את הודו וזיוו ,ואין לנו להשען אלא על אבינו שבשמים ,עלינו 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.
קובץ זה – "ארחות ישרים" העשירי במספר ,יוצא לאור ברציפות כבר עשור שנים.
ראשיתו נוצר מן הצורך להגיש בפני הלומדים הקבועים הלומדים בכל יום את לימוד המוסר
היומי שע"י "ארחות יושר" במאות שיעורי התורה והיכלי הישיבות והכוללים .ובכדי שלא
למנוע את רצף הלימוד בימי בין הזמנים מחד ,ומאידך לאפשר ללמוד כל אחד לבדו לימוד
יומי באופן עצמאי ,לשם כך יוצא לאור קובץ מיוחד זה לימי בין הזמנים.
כאמור ,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
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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.
את הקובץ חילקנו לפי ימי בין הזמנים מי"א באב ועד ל' אב הבעל"ט ,דבר יום ביומו,
לכל יום שלשה מדורים ,במדור ההלכה ליקטנו בקצרה נושאים הלכתיים בהלכות הנוגעות
לכשרות המזון והמסתעף ,ובפרט בדברים המצויים בימי בין הזמנים אשר יוצאים לנפוש
במקומות הרחוקים מהבית ,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.
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.
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"
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מדור חדוד ועיון הינו נושא פרסים
התשובות ייבדקו ע"י צוות תלמידי חכמים

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

ובין כל העונים כהלכה תתקיים הגרלה בנוכחות צוות הנהלת הארגון
ואלו הן הוראות להשתתפות בהגרלה:
1.יש לענות (לפחות) על  10קושיות,

הבאנו בכל יום קטע
לימוד מוסר מהספר
הנפלא "ארחות יושר"
מרבינו שר התורה מרן
הגר"ח קניבסקי זצוק"ל
שבהוצאתנו .השנה
בחרנו את הפרקים
שטרם הבאנו בקבצי
"ארחות ישרים" בשנים
עברו ,והם :ביטול
תורה ,הפך בה והפך
בה ,השגחה ושמחה
של מצווה.

בחרנו השנה להקיף
בקצרה – עד כמה
שניתן  -נושאים
הקשורים להלכות
כשרות המטבח
והמסתעף .בחרנו
בהלכות המצויית יותר,
ועמדנו בכל יום על
פרט אחד ,להגדיל
תורה ולהאדירה .הגאון
רבי יהודה אריה דינר
שליט"א רב מרכז
העיר בני ברק ,עבר
על ההלכות ונתן את
הסכמתו לפרסמם,
ותשו"ח לו על המאור
פנים שנהג בנו.

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

מדור
מוסר

מדור
הלכה

מדור
חידוד ועיון

2.את התשובות יש לשלוח לא יאוחר מיום ג' י' אלול תשפ"ב,
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 לת"ד מס'  596סניף 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.
בהצלחה

הפרסים שיחולקו בין הזוכים בהגרלה
פרס
ראשון

1000

פרס שני
( 5זוכים)

₪

500

₪

פרס שלישי
( 10זוכים)
₪ 250

הודעה תשלח לזוכים

פרס רביעי
( 10זוכים)
₪ 100

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

מוסר
ארחות

מוסר
יושר

בטול תורה

ִּב ּט ּול ּתוֹ ָרה
ֲעוֹן

ארחות

בטול תורה

יושר

ֵמ ִביא ָע ָליו ִ 3י ּס ּו ִרין ְמכ ָֹע ִרין ְ 4ועוֹ ְכ ִרין אוֹ תוֹ ֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱא ַמר:

ִּב ּט ּול ּתוֹ ָרה ה ּוא ָעוֹן ָחמ ּור ְמאֹדְ ,ו ָא ְמר ּו ְּב ִס ְפ ִרי

(הביאו

ש ַכר ַּת ְלמ ּוד ּתוֹ ָרה
רבינו יונה בשע"ת ש"ג סי' י"ד) ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ּ ְ ׂ
ָ ּגדוֹ ל ִמ ָּכל ַה ִּמ ְצוֹתָּ ,כ ְך עֹנֶ ׁש ַה ְמ ַב ּ ֵטל ָּגדוֹ ל ִמ ָּכל ָה ֲע ֵברוֹ ת.
ְו ָא ְמר ּו ִּביר ּו ׁ ַש ְל ִמי פ"ק ַ ּד ֲחגִ יגָ ה ה"ז
ִו ֵּתר ַהקב"ה ַעל ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ִּג ּל ּוי ֲע ָריוֹ ת ּו ׁ ְש ִפיכ ּות ָ ּד ִמיםְ ,ול ֹא

(הביאו ג"כ רבנו יונה שם)

“כי ְ ּד ַבר ה'
ִו ֵּתר ַעל ִּב ּט ּול ּתוֹ ָרהְ .ו ָא ְמר ּו (בסנהדרין צ"ט א') ִּ
ָּבזָ ה”  -זֶ ה ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ַל ֲעסֹק ַּב ּתוֹ ָרה ְו ֵאינוֹ עוֹ ֵסקְ .ו ָא ְמר ּו
יהן ְּב ָכל
בר ּו ְך-ה ּוא ּבוֹ ֶכה ֲע ֵל ֶ(בחגיגה ה' ב') ַעל ׁ ְשל ׁ ָֹשה ַה ָּקדוֹ ׁש ָּ
יוֹ םְ ,ו ֶא ָחד ֵמ ֶהן ַעל ִמי ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ַל ֲעסֹק ַּב ּתוֹ ָרה ְו ֵאינוֹ עוֹ ֵסק.
ְו ֶה ְח ִמיר ּו זַ "ל ְּב ָענְ ׁשוֹ ַה ְר ֵּבה ַר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ַלןְ ,ו ָא ְמר ּו
ב') ַּב ֲעוֹן ִּב ּט ּול ּתוֹ ָרהָּ ,בנִ ים ֵמ ִתים .עוֹ ד ׁ ָשם (דף ל"ג א') ַּב ֲעוֹן
ִּב ּט ּול ּתוֹ ָרה ֶח ֶרב ּו ִבזָ ּה ַר ָּבהְ ,ו ֶד ֶבר ּו ַב ֹּצ ֶרת ָּבאּ ,ו ְבנֵ י ָא ָדם
(בשבת ל"ב

ש ֵב ִעיםְ 1 ,ואוֹ ְכ ִלין ַל ְח ָמם ְּב ִמ ׁ ְש ָקלְ .ו ָא ְמר ּו
אוֹ ְכ ִלין ְו ֵאינָ ן ְ ׂ
ַ 2א ְס ָּכ ָרה ָּב ָאה ַּב ֲעוֹן ִּב ּט ּול ּתוֹ ָרהְ .ו ָא ְמר ּו (ברכות ה' א') ָּכל
בר ּו ְך-ה ּואׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ַל ֲעסֹק ַּב ּתוֹ ָרה ְו ֵאינוֹ עוֹ ֵסקַ ,ה ָּקדוֹ ׁש ָּ
(שם)

“ה ֱח ׁ ֵש ִ
ֶ
יתי ִמ ּטוֹ ב ּו ְכ ֵא ִבי נֶ ְע ָּכר”ְ .ו ָא ְמר ּו (בשבת קי"ט ב') ל ֹא
5
ָח ְר ָבה ְיר ּו ׁ ָש ַל ִים ֶא ָּלא ִּב ׁ ְש ִביל ִּב ּט ּול ּתוֹ ָרהְ .ול ֹא נֶ ֱענַ ׁש ְיהוֹ ׁ ֻש ַע
ש ָר ֵאל ִמ ַּת ְלמ ּוד ּתוֹ ָרה ַל ְי ָלה ַא ַחת ַּב ִּמ ְל ָח ָמה,
ֶא ָּלא ַעל ׁ ֶש ִּב ּ ֵטל ִי ְ ׂ
ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב ְּב ֵער ּו ִבין (ס"ג ב')ְ .ו ָא ְמר ּו (במגילה ג' ב' ט"ז ב') ָ ּגדוֹ ל
ַּת ְלמ ּוד ּתוֹ ָרה ֵמ ַה ְק ָר ַבת ְּת ִמ ִידין ּו ֵמ ַה ָ ּצ ַלת נְ ָפ ׁשוֹ ת ּו ִמ ִּבנְ ַין ֵּבית
ַה ִּמ ְק ָ ּד ׁש ּו ִמ ִּכ ּב ּוד ָאב ָו ֵאםְ .ו ָא ְמר ּו (סוף יומא פ"ו א') ֵאיזֶ ה ּו ִח ּל ּול
יתה? זֶ ה ַּת ְל ִמיד ָח ָכם ׁ ֶשהוֹ ֵל ְך
ה' ׁ ֶש ֵאין ְמ ַכ ּ ֵפר ֶא ָּלא יוֹ ם ַה ִּמ ָ
ַא ְר ַּבע ַא ּמוֹ ת ְּבל ֹא ּתוֹ ָרה.
ביאורים

עד חניקת החולה .3 .יסורין מכוערין .והוא מדה כנגד מדה ,לפי שהוא ביזה את התורה
ועשה אותה ככלי שאין חפץ בו ,לכן גם הוא נתבזה לעין כל (שמירת הלשון ,ש"ג פ"ד).
 .4ועוכרין אותו .עד שאף על פי שירצה כבר לעסוק בתורה לא יוכל מכובד היסורים
הקשים (עץ יוסף) .5 .אלא בשביל ביטול תורה .כתב ה"אור החיים" (שמות כז ,כ):
"הגאולה האחרונה יגאלו בזכות משה ,ולזה נתארך הגלות כי כל עוד שאין עוסקים
בתורה ובמצוות אין משה חפץ לגאול עם בטלנים מן התורה".

ביאורים

 .1ואוכלין לחמם במשקל .מוכרחים לחלק ביניהם את לחמם המועט לפי משקל.
 .2אסכרה .מחלה המתחלת במעיים ומשם עוברת לפה ולגרון ,ומתפשטת לפעמים
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הלכה

חידוד ועיון

איסור עיסוק בצרכיו ויציאה לדרך קודם שהתפלל

 .1ביטול ברוב בחמץ

.אאסור לאדם להתעסק בצרכיו או לצאת לדרך משעלה עמוד השחר לפני
שיתפלל .כמו כן אסור לצאת לדרך כשהגיע זמן תפילת מנחה או מעריב
קודם שהתפלל .ואפילו אם במקום שהולך אליו יהיה יכול גם כן להתפלל
עם הצבור בזמנו ,אף על פי כן אסור ,דהליכה בדרך הוי כעוסק בצרכיו
(שו"ע פ"ט ,ג' ובמ"ב שם) .ולנסוע למקום מיוחד כדי להתפלל שם ,כגון לכותל
המערבי ,כתב מרן רבינו הגר"ח קניבסקי זצ"ל שמותר ,שאף שנתבאר
דאסור לצאת לדרך קודם שהתפלל אפילו אם במקום שיבוא יהיה לו
מנין ,מ"מ זה עדיף כיון שכל נסיעתו הוא לצורך התפילה ,ואין זה חשוב
כעוסק בצרכיו (נקיות וכבוד בתפלה תשובה ק"ו בסוף הספר).
.בוכל זה שלא בשעת הדחק ,אך בשעת הדחק ,שאין השיירה ממתנת לו,
יכול לילך מקודם לדרך ויתפלל בדרך .ואפילו כבר הנץ החמה גם-כן
מותר בזה (מ"ב שם בשם הפוסקים) .וכן כשיש שעה מסוימת שהאוטובוס
או הרכבת נוסעים ובמקומו אין מנין עד אותו זמן ,כתב הלקט הקמח
(החדש ,ס"ק ל"ז) שהוא כשעת הדחק ומותר לו לצאת לדרכו .ואם חושש
שאם ימתין עד לאחר התפילה יהיו עיכובים בדרכו ,יכול לצאת לדרכו
קודם התפילה ,ויאמר תחילה ברכות השחר ,וכשיגיע למחוז חפצו
יתפלל במנין (שו"ת שבט הלוי ח' ,י"ט).
.גמותר להתעסק בחפצי שמים קודם התפילה ,ולכן מותר לקנות צרכי
סעודת שבת בערב שבת קודם התפילה (מ"ב פ"ט ,ל"ו).
.דאין לנסוע למקום שלא יוכל להתפלל שם במנין ,אלא אם כן הדבר נחוץ
לו לצרכי בריאות או פרנסה או צורך מצוה וכדו' (שו"ת שבט הלוי ו' ,כ"ו).
.ההמשכים לצאת לדרך קודם עלות השחר ,אם עבר חצות הלילה יכול
לברך את כל ברכות השחר וברכת התורה חוץ מברכת 'אשר נתן לשכוי
בינה' אשר מן הראוי להמתין ולברכה לאחר עלות השחר (שו"ע מ"ז ,י"ג,
ומ"ב שם).
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מבואר בגמ' בבכורות (כ"ג ע"א) שאע"פ שחתיכת איסור שנפלה לשתי
חתיכות היתר  -בטלה ,מ"מ לענין טומאה אינו כן ,ולכן אם נפלה נבילה
לשתי חתיכות בשר ,למרות שכולן מותרות באכילה ,מ"מ הנושא אותן יחד
נטמא במשא שהרי ממ"נ נשא את החתיכה ולא אכפת לן מהי.
וצ"ע ,אם כן מדוע חמץ שהתערב בערב פסח בהיתר  -בטל ,והרי אף שלענין
אכילה התבטל ,מ"מ מאותה סברא ,ב'בל יראה' עדיין יעבור ,שהרי ממ"נ
החמץ בביתו ולא אכפת לן מהו.

 .2כבוד אבי אביו
בקידושין (ל"א ע"א) איתא ,אבא אומר השקיני מים ואמא אומרת השקיני
מים ,הנח כבוד אמך ועשה כבוד אביך ,שאתה ואמך חייבים בכבוד אביך.
וצ"ע ,אם כן מדוע לא מצינו שכבוד אבי אביו קודם לכבוד אביו מדין 'אתה
ואביך חייבים בכבוד הסב'.

 .3היסח הדעת בברכה
כתב הביאור הלכה (סי' כ"ה סעיף י"ב) שאם הניח תפילין והורידם כדי
להוציא את הפרשיות מהתפילין לבודקן ונמצאו כשרות והחזירן ,צריך
לחזור ולברך כשמניחן.
וצ"ע ,מ"ש מסוכה ,שאם בירך "לישב בסוכה" ואח"כ עבר לסוכה אחרת
קיימא לן שאינו מברך שנית ,כל עוד שלא היה היסח הדעת.
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מוסר
ארחות

בטול תורה

מוסר
יושר

ְו ֶה ְח ִמיר ּו זַ "ל ַּב ֲעוֹן ְ ּד ָב ִרים ְּב ֵט ִליםְ ,ו ָא ְמר ּו
שהְ .ו ָכ ַתב
ש ַ
יחת ֻח ִּלין עוֹ ֵבר ְּב ָלאו ַו ֲע ֵ ׂ
שח ִ ׂ
ב') ַה ּ ָ ׂ
ַר ֵּבנ ּו יוֹ נָ ה ְּב ׁ ַ
”ש ֲע ֵרי ְּת ׁש ּו ָבה” (ש"ג סי' קע"ז)ַ :ה ּקוֹ ֵב ַע ַע ְצמוֹ
ְ 6
ש ָ
יחה ְּב ֵט ָלה ּו ְד ָב ִרים ְּב ֵט ִלים ְּכ ֶד ֶרך יוֹ ׁ ְש ֵבי ְק ָרנוֹ ת,
ָּת ִמיד ְל ִ ׂ
(פ"ק דיומא י"ט

ּו ְתנַ ן

ְּב ֵר ׁ
יש ּ ֵפ ָאהְ :ו ַת ְלמ ּוד ּתוֹ ָרה ְּכנֶ גֶ ד ֻּכ ָּלםּ .ו ֵב ֵאר ַה ְּג ָר"א

ה ּוא ִּב ְכ ַלל ַּכת ַה ֵּל ִציםּ .ו ׁ ְש ַּת ִים ָרעוֹ ת ֵי ׁש ַּב ָ ּד ָברָ :ה ַא ַחת ִּ -כי ָּכל

”שנוֹ ת ֵא ִל ָ ּיה ּו”ִ ,מ ּׁש ּום ׁ ֶש ָּכל ֵּת ָבה ִהיא ִמ ְצ ָוה ִּב ְפנֵ י
ִּב ׁ ְ
10
ַע ְצ ָמ ּה ׁ ֶש ּׁ ְשק ּו ָלה ְּכנֶ גֶ ד ָּכל ַה ִּמ ְצוֹתּ ,ו ְב ַדף ֶא ָחד ְּג ָמ ָרא ֵי ׁש
ֵמאוֹ ת ִמ ְצוֹת ׁ ֶש ָּכל ַא ַחת ׁ ְשק ּו ָלה ְּכנֶ גֶ ד ָּכל ַה ִּמ ְצוֹתּ .ו ְב ִמ ׁ ְש ֵלי
(י"ט ד') ָּכ ַתב ַה ְּג ָר"אִ :מ ָּכל ִ ּד ּב ּור ׁ ֶש ָא ָדם לוֹ ֵמד נִ ְב ָרא ַמ ְל ָא ְך

ַה ַּמ ְר ֶּבה ְ ּד ָב ִרים ַמ ְר ֶּבה ֵח ְטאְ ,ו ַה ּׁ ֵשנִ ית ִּ -כי ה ּוא ָּב ֵטל ִמ ִ ּד ְב ֵרי
ּתוֹ ָרהְ .ו ֵי ׁש ַּב ָ ּד ָבר ַהזֶ ּה ַ ּד ְר ֵכי ָמ ֶותִּ ,כי ֵא ְ
שם ַעל
יך ל ֹא זָ ַכר ְול ֹא ָ ׂ

יצים ָע ָליוְ .וזֶ ה ּו ַּגם ֵּכן ִענְ ַין ֲעוֹן ִּב ּט ּול ּתוֹ ָרה
ָקדוֹ ׁשְ ,ו ֵהם ְמ ִל ִ
”ס ֶפר ֲח ִס ִידים”
יתא ְּב ֵ
ְּכנֶ גֶ ד ֻּכ ָּלם ֶ ׁ -ש ָּכל ֵּת ָבה ֲע ֵב ָרה ְלח ּודְ .ו ִא ָ

ִל ּבוֹ ִּכי ָּב ִע ִּתים ָה ֵהן ֲא ׁ ֶשר 7ה ּוא ַמ ׁ ְש ִח ָ
שיג ַה ְּנ ִעימ ּות
יתן 8י ּו ַכל ְל ַה ּ ִ ׂ

יאת ָא ָדם נִ גְ זָ ר ָע ָליו ַּכ ָּמה ִ ּד ּב ּו ִרים ְי ַד ֵּבר,
(סי' קס"א)ִּ :ב ׁ ְש ַעת ְּב ִר ַ

ִל ְקנוֹ ת ַח ֵ ּיי ָהעוֹ ָלםִ ,אם ִי ְק ַּבע ָה ִע ִּתים ַה ְמזֻ ָּמנוֹ ת ַל ּתוֹ ָרה ֲא ׁ ֶשר
אכ ּתוֹ ַו ֲע ָס ָקיו? ֵאין זֶ ה ִּכי ִאם ַּב ּזוֹ תוֹ ֶאת
ה ּוא ּ ָפנ ּוי ֵמ ֶהן ִמ ְּמ ַל ְ

ּו ַמ ְל ָא ִכים הוֹ ְל ִכין ִע ּמוֹ ְוכוֹ ְת ִבין ָּכל ִ ּד ּב ּור ׁ ֶש ְ ּי ַד ֵּברְ 11 ,ו ַא ַחר ָּכך
ָצ ִר ְ
יך ִל ֵּתן ִ ּדין ְו ֶח ׁ ְש ּבוֹ ן ַעל ָּכל ִ ּד ּב ּור ְו ִד ּב ּור (וכן הוא במדרש

ַה ִּמ ְצ ָוהִּ ,כי ַא ׁ ְש ַמת ַה ִּב ּט ּול ִמן ַה ּתוֹ ָרה ֵ -א ׁש ִהיא ַעד ֲא ַב ּדוֹ ן

הגדול וארא עמוד קי"ג).

ת ַ
אכלַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָא ְמר ּו (סנהדרין צ"ט א') “ִּ 9כי ְ ּד ַבר ה' ָּבזָ ה” ָּ -כל
ֹּ
שאת עֹל
ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר ַל ֲעסֹק ַּב ּתוֹ ָרה ְו ֵאינוֹ עוֹ ֵסקַ .על ֵּכן ֵי ָענֵ ׁש ָל ֵ ׂ
ַה ִ ּי ּס ּו ִרים ִמ ָ ּדה ְּכנֶ גֶ ד ִמ ָ ּדהַ .עד ָּכאן ְל ׁשוֹ ן ַר ֵּבנ ּו יוֹ נָ ה זַ "ל.
ביאורים

 .6יושבי קרנות .יושבים בחוצות רשות הרבים .7 .הוא משחיתן .בשיחה בטלה
ודברים בטלים .8 .יוכל להשיג הנעימות .כלומר :נעימות התורה .9 .כי דבר ה' בזה.
כתב ה"חפץ חיים" (תורת הבית ,חתימת הספר)" :והנה כאשר יתבונן האדם בימי
חייו ימצא שכמה פעמים בשבוע ,ואפשר אף כמה פעמים ביום ,היה לו פנאי לעסוק
בדברי-תורה ונתעצל מזה .ומאד צריך להזדעזע מזה פן יכנוהו ,חס ושלום ,למעלה
בשם "בוזה דבר ה'" .והאיש הנלבב ישים לב לזה תמיד ,ואז אשריו וטוב לו בזה
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ביאורים

ובבא" .10 .יש מאות מצוות .כתב ה"חפץ חיים" (תורת הבית ,פ"ד) ,שקבע על פי
התבוננות בשעון שבכל דקה (ששים שניות) יכול אדם באופן ממוצע לדבר מאתים
מילים ,זאת אומרת שיכול לקיים מאתים מצוות של תלמוד תורה .11 .ואח”כ צריך
ליתן דין וחשבון על כל דיבור ודיבור .הגר"א פירש מהו דין ומהו חשבון .דין – היינו
על העבירה עצמה ,וחשבון – היינו שמחשבים עמו בעת הדין על הזמן שעבר עבירה
שהיה יכול לקיים מצוה .ואוי לנו מיום הדין ,מה נענה ,אפילו אם רק יחשב הקב"ה
עמנו על כל רגע שדברנו שיחה בטלה ,על העון של פרישת התורה בזה הזמן בלבד.

יום ג' י"ב מנחם אב
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הלכה

חידוד ועיון

דברים שראוי להיזהר טרם יציאתו לדרך

 .4תדיר ושאינו תדיר  -בסוכה

.אנכון לכל ירא שמים שבעת יציאתו לדרך יקח עמו את הטלית והתפילין,
ואפילו אם הוא נוסע למקום קרוב ודעתו לחזור באותו יום ,פן יהיה
עיכוב בדרך והוא יתבטל ממצוות טלית ותפילין (מ"ב ק"י ,כ') .וגם בזמנינו
שמשך הנסיעה בדרכים הוא קצר בהרבה ,דעת מרן רבינו הגר"ח
קניבסקי זצ"ל (נקיות וכבוד בתפילה תשובה רכ"ה) שכדאי לקחת את הטלית
והתפילין עמו ,והוסיף שגם הוא נוהג כך ,אך בנסיעה בתוך העיר אינו
לוקחן[ .ובעת שלוקחם יזהר שלא להניחם במקום שהשמש זורחת
עליו כי יכול לגרום לקלקול הבתים] .ביציאתו לדרך יטול עמו סידור
וספר ללמוד (ערוה"ש ק"י ,ט"ו).
.בהיוצא לדרך ,לא יאמרו לו לך או סע 'בשלום' ,אלא לך או סע 'לשלום'
(מ"ב ק"י ,י"ז) .יש שנהגו לומר "לחיים ולשלום" ,כמובא בשל"ה דראשי-
תיבות "לויה" הוא "לחיים ולשלום ילך האורח" (הובא בכף החיים ס"ק י"ז).
.גיש המקפידים שביום שיוצא לדרך לא ימשח את מנעליו שנועלם בדרך
(צוואת רבי יהודה החסיד אות ל"ט) .ובספר קצות השולחן
אות ט') כתב שההקפדה היא רק כשהולך לדרכו ברגליו ולא בנסיעה.
ובדיעבד אם משח את מנעליו ואין לו מנעלים אחרים ,כתב במילי
דחסידותא ,דמותר לו לנועלם ולצאת לדרך .ניקוי המנעלים מאבק וטיט
מותר ,וכן מותר לנקות על ידי מים או על ידי ממחטות לחות ,שזה לא
הוי משיחה (שולחן חי סי' מ"ד או"ד ,ומילי דחסידותא).

(סי' ס"ח בבדה"ש

.דיזהר כל אדם ,שיהיה מצוי לו פת אפילו אם הוא הולך למקום קרוב
ולמקום שמצוי פת ,כי יכול לקרות מקרים שונים ר"ל בדרך ,לכן היוצא
לדרך ,יקח עמו אוכל בכמות מספקת ,עד שיגיע למקום שבו יוכל
להשיג אוכל כשר (מ"ב ק"י ,כ') .המהלך בדרך ,צריך להרעיב את עצמו
מעט ,כי השביעה קשה אז למעיים ,מפני טורח הדרך (מ"ב שם).
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בגמ' בסוכה (נ"ו ע"א) איתא שיש להקדים ברכת 'שהחיינו' לברכת 'לישב
בסוכה' משום תדיר.
וצ"ע ,הא ברכת 'שהחיינו' על המועדים נוהג ו' פעמים בשנה ,ואילו ברכת
'לישב בסוכה' נוהג בכל ימי הסוכה י"ד פעמים ,וא"כ מדוע 'שהחיינו' נחשב
תדיר.

 .5תדיר ושאינו תדיר -בשעירי ר"ח
מבואר בגמ' בשבועות (ט' ע"א) ,ששעירי ראשי חודשים יותר תדירים
משעירי הרגלים.
וצ"ע ,שהרי שעיר ראש חודש מקריבים י"ב פעמים בשנה ,ושעירי הרגלים
מקריבים ט"ז פעמים בכל ימי הרגלים ,וא"כ מדוע שעירי ר"ח נחשבים
לתדירים יותר.

 .6תדיר ושאינו תדיר – באלול
כתב המטה אפרים (תקפ"א ס"ו) להקדים בר"ח אלול את אמירת שיר של
יום למזמור 'לדוד ה' אורי' ,לפי שהוא תדיר.
וצ"ע ,הרי שיר של יום הוא נ"ב פעמים בשנה לערך ,ואילו 'לדוד השם' ק"ב
פעמים ,וא"כ מדוע נחשב שיר של יום לתדיר יותר.
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”א ֶבן ׁ ְש ֵל ָמה” (פ"ז סי' ו')ִ :ענְ ַין ֹּג ֶדל ַה ַּת ֲא ָוה
ַה ְ ּג ָר"א ְּב ֶ

ׁ ָשםֲ .א ָבל ַא ַחר ׁ ֶש ִּנ ְת ַר ֵּגלַ ,אף ׁ ֶש ְּלעוֹ ָלם ֵי ׁש ִמ ְל ָח ָמה ּו ְכמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב

יצנ ּות ַאף ׁ ֶש ֵאין ָּב ֶהם ֲהנָ ַאת
ְל ַד ֵּבר ְ ּד ָב ִרים ְּב ֵט ִלים ְו ֵל ָ
שה נוֹ ְתנִ ים לוֹ ר ּו ַח ִמ ָּמרוֹ ם,
ַהגּ ּוףִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְּב ָכל ָ ּד ָבר ׁ ֶש ָא ָדם עוֹ ֶ ׂ

ְּב ָּב ָבא ְמ ִצ ָ
יעא (פ"ה ב') ַעל ַה ּ ָפס ּוק ְ“ו ֶע ֶבד ָח ְפ ׁ ִשי ֵמ ֲאדוֹ נָ יו”,

שה עוֹ ד ְ ּד ָב ִרים ָּכ ֵא ֶּלהּ ,ו ָבזֶ ה
ְוזֶ ה ָהר ּו ַח ֵאין לוֹ ְמנ ּו ָחה ַעד ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶ ׂ

ּו ְלעוֹ ָלם ַה ֵ ּי ֶצר ָה ַרע מוֹ ֵצא ֵּתר ּו ִצים ַו ֲא ַמ ְת ָלאוֹ ת ִל ָּב ֵטל ֵמ ַה ּתוֹ ָרה,
ל-כ ְךְ .ו ָא ְמר ּו ַּב ִּמ ְד ָר ׁש (ויק"ר
ִמ ָּכל ָמקוֹ ם ֵאין ַה ִּמ ְל ָח ָמה ָק ׁ ָשה ָּכ ָּ

נַ ַחת ר ּו ַח ֵהן ַּב ִּמ ְצ ָוה ְו ֵהן ָּב ֲע ֵב ָרהְ ,וזֶ ה ּו ׁ ֶש ָּכת ּוב (אבות פ"ד

יבה ַרגְ ַלי ֶאל ֵעד ֶֹת ָ
יך” ָא ַמר ָ ּד ִוד:
“ח ּׁ ַש ְב ִּתי ְד ָר ָכיָ ,ו ָא ׁ ִש ָ
רפל"ה)ִ :
12
יתי ְמ ַח ּׁ ֵשב ְואוֹ ֵמרְ ,ל ָמקוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ י ֲאנִ י ְמ ַה ֵּל ְך,
ְּב ָכל יוֹ ם ָה ִי ִ
13
ְ
ָ
ְל ָמקוֹ ם ּ ְפלוֹ נִ י ֲאנִ י ְמ ַה ֵּלך ְ -ו ַרגְ ַלי ְמ ׁ ִשיבוֹ ת אוֹ ִתי ֶאל ֵעדוֹ ֶתיך.

כ ַח ַה ַה ְמ ׁ ָש ָכה
ְּב ִל ּמ ּוד ַה ּתוֹ ָרה ׁ ֶשה ּוא ָּגדוֹ ל ִמ ָּכל ַה ִּמ ְצוֹתִ ,יגְ ַ ּדל ּ ֹ
יצנ ּותֶ ׁ ,שה ּוא
ׁ ֶשל ר ּו ַח ַה ְּק ֻד ּׁ ָשהּ ,ו ְל ֶה ֶפ ְך ִּ -ב ְד ָב ִרים ְּב ֵט ִלים ְו ֵל ָ

שה ַמה ּׁ ֶש ְּב ָידוֹ ְוכֹחוֹ .
ְו ַה ָּבא ִל ּ ַט ֵהר ְמ ַס ְ ּי ִעין אוֹ תוֹ ּ ,ו ִב ְל ַבד ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶ ׂ
ְואוֹ ְמ ִרים ְּב ׁ ֵשם ַה ָּגאוֹ ן ַר ִּבי ִי ׁ ְש ָר ֵאל ַס ַּלנְ ֶטר זַ "לֶ ׁ ,ש ָא ָדם ָצ ִריךְ

ֵי ׁש לוֹ

מ"ב)ִ :מ ְצ ָוה גּ וֹ ֶר ֶרת ִמ ְצ ָוה ַו ֲע ֵב ָרה גּ וֹ ֶר ֶרת ֲע ֵב ָרהּ .ו ְל ִפי ֵע ֶר ְך ֹּג ֶדל

כ ַח ַה ַה ְמ ׁ ָש ָכה ׁ ֶשל ָהר ּו ַחְ ,ו ַעל ֵּכן
ַה ִּמ ְצ ָוה אוֹ ָה ֲע ֵב ָרהֵּ ,כן ִיגְ ַ ּדל ּ ֹ

כ ַח
ֵה ֶפ ְך ַה ּתוֹ ָרה ְוה ּוא ָּגדוֹ ל ִמ ָּכל ָה ֲע ֵברוֹ תְ ,ו ַעל ֵּכן ָּג ְד ָלה ְמאֹד ּ ֹ

ַל ְח ׁשֹב ֶ ׁ 14שה ּוא ְי ִח ִידי ָּבעוֹ ָלםְ 15 ,ו ׁ ֶש ֵאין לוֹ ֶא ָּלא יוֹ ם זֶ הְ 16 ,ו ֵאין

ַה ַה ְמ ׁ ָש ָכה ׁ ֶשל ר ּו ַח ַה ּ ֻט ְמ ָאהְ ,ו ַה ֲהנָ ָאה ְּגדוֹ ָלה ִמ ָּכל ָה ֲע ֵברוֹ ת.
שיג ַעל ָי ָד ּה ר ּו ַח
ְו ַת ָּקנָ תוֹ ֶ ׁ -ש ִ ּי ְת ּבוֹ נֵ ןִּ ,כי ִאם ִי ְת ַ ּד ֵּבק ַּב ּתוֹ ָרה ְו ַי ּ ִ ׂ

ְל ָפנָ יו ֶא ָּלא ַ ּדף זֶ הְ ,ו ָכל זֶ ה ְּכ ֵדי ְל ָה ֵקל ַה ִּנ ָּסיוֹ ןּ .ו ֶב ֱא ֶמתֶ ׁ ,ש ַה ְמ ַב ּ ֵטל
זְ ַמנּ וֹ ְּכ ִא ּל ּו ֵמ ִמית ַע ְצמוֹ ַּב ָ ּי ַד ִים ְּבאוֹ תוֹ ֵעתִּ ,כי אוֹ תוֹ זְ ַמן הוֹ ֵל ְך

ַה ּקֹ ֶד ׁשְּ ,ב ַו ַ ּדאי ִי ְה ֶיה ַה ֲהנָ ָאה יוֹ ֵתר ְּגדוֹ ָלה ֵמר ּו ַח ַה ּ ֻט ְמ ָאהִ ,מ ּ ְפנֵ י

ְל ִא ּב ּודְ ,ול ֹא ִי ּׁ ָש ֵאר לוֹ ֵמ ַח ָ ּייו ֶא ָּלא זְ ַמ ִּנים מ ּו ָע ִטים.

ׁ ֶש ִהיא ֲהנָ ָאה ֲא ִמ ִּתיתַ .עד ָּכאן ְל ׁשוֹ ן ַה ְ ּג ָר"א זַ "לְ .ו ׁ ָשם ְּבפ"ז (סי'

יה ָּנםְ ,ו ָכל ֶא ָחד ָּכל ּול
י"ב) ָּכ ַתב ַה ְ ּג ָר"אִ ׁ :ש ּׁ ָשה ְמדוֹ רוֹ ת ַּב ֵּג ִ
ש ָרהְ ,ו ַה ּׁ ִש ּׁ ִשי ָּכל ּול ִמ ֻּכ ָּלם ְונִ ְק ָרא ָמ ֶותְ ,ונִ ּדוֹ ן ּבוֹ ִמי ׁ ֶש ָה ָיה
ֵמ ֲע ָ ׂ
ֶא ְפ ׁ ָשר לוֹ ִל ְלמֹד ְול ֹא ָל ַמדַ .עד ָּכאן ְל ׁשוֹ נוֹ .

ְו ָה ֱא ֶמת
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ה ּואֶ ׁ ,ש ִע ַּקר ַה ּקֹ ׁ ִשי ה ּוא ַה ֶה ְר ֵּגלְ .ו ָכ ְך ָא ְמר ּו ֲחזַ "ל
ש ִע ִירים ֲע ֵלי ֶ ּד ׁ ֶשא” ַע ֵ ּין
ְּב ִס ְפ ִרי ַה ֲאזִ ינ ּו ַּב ּ ָפס ּוק ִּ
“כ ְ ׂ
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ביאורים

 .12למקום פלוני אני מהלך .לבית דירה פלונית אני הולך .13 .אל עדותיך .לבתי
כנסיות ולבתי מדרשות .14 .שהוא יחידי בעולם .שהקב"ה מצוהו על קיום התורה ,ורק
בו תלוי קיום העולם ,ועל ידי זה יזדרז ביותר לבל ישמע ליצר שמטהו ואומר לו "בודאי
נמצאים אנשים אחרים מקיימי התורה כראוי ויתקיים העולם בשבילם" .15 .ושאין
לו אלא יום זה .כי על ידי שיחשוב שיש לו רק יום אחד לחיות ,יעשה כל מה שבכוחו
בתשובה ומעשים טובים ,ולא יניח הדבר עד למחר .16 .ואין לפניו אלא דף זה .ועל
ידי זה לא יתעצל בלימודו ,ולא ישמע ליצר שמרחיב הדבר בלבו ואומר לו "כמה תהיה
מוכרח עוד לעמול משך זמן רב עד שתגמור הסדר או המסכת" ,ועל ידי זה הוא מרפה ידו.
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תפילת הדרך

 .7עציץ נקוב בשבת

.אהיוצא לדרך יתפלל תפלת הדרך .וכל הנוסח של תפילת הדרך צריך
לאמרה בלשון רבים ,שמתוך כך תפילתו נשמעת יותר .אמנם עפ"י סוד
מילת "ותתנני לחן" יאמר בלשון יחיד .ובדיעבד יצא אפילו אם אמר כל
הנוסח בלשון יחיד.
.בלצאת ידי חובת תפילת הדרך בשמיעה מרמקול ,יש שכתב שאינו יכול
לצאת בכך ידי חובה ,מפני שהקול הנשמע מהמכשיר אינו קול של
המדבר עצמו (שו"ת מנחת יצחק ח"ג סי' ל"ח אות ט"ז ושו"ת מנחת שלמה ח"א סי'
ט' סוף ס"ק א') .אמנם המנחת שלמה בהגה"ה שם כתב בשם מרן החזון
איש זצ"ל ,שיתכן שגם דרך הרמקול נחשב כשומע ממש מפי המדבר,
וכן כתב בשו"ת אגרות משה (או"ח ח"ב סי' ק"ח) שלא ברור שהוא נחשב
כקול אחר.
.גלהוסיף על נוסח תפילת הדרך שקבעו חז"ל ,דעת מרן הגרש"ז אויערבך
זצ"ל שיכול להוסיף בכל דבר לפי ענינו ,וכגון ותצילנו מתאונות דרכים ,או
ממחבלים וכדו' .מאידך ,מרן רבינו הגר"ח קניבסקי זצ"ל כתב שאין להוסיף,
כי הכל כלול ב'וכל מיני פורעניות' (אשי ישראל פ"נ הע' ד') .ולומר 'ותחזירנו
לשלום' ,כתב הכף החיים (קי ,יג) שכלול במה שאומרים 'ותביאנו למחוז
חפצנו לשלום' ,אמנם כתב שיש מהראשונים שהזכירו 'ותחזירנו'.
.דאם התחיל לומר תפילת הדרך ,ובאמצע אינו זוכר את המשך הנוסח,
כתב מרן הגר"ח קניבסקי זצ"ל ,שאם הזכיר תפילה להצלחתו והצלתו
מפגע רע ,יכול לחתום את הברכה ,ואף שלא אמר את כל הנוסח שתקנו
(אשי ישראל שם הע' ל"ה).
מאחר ,כתב האשל
ֵ
.הלצאת ידי חובת תפילת הדרך על ידי שישמע
אברהם (בוטשאטש ,מהדו"ת סעיף ס"ד) שיכול לצאת ידי חובה ,ואף על
פי שהיא בקשת רחמים .אמנם ,מרן רבינו הגר"ח קניבסקי זצ"ל כתב
שלכתחילה טוב לברך בעצמו (אשי ישראל שם הע' א' .וכן דעת מרן הגר"ש
וואזנר ,הובא בקובץ אור ישראל חכ"ב עמ' פ"ד).
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מבואר בגמ' שבת (פ"א ע"ב) שהמקרב עציץ נקוב מהיתדות לקרקע בשבת,
פטור מדין זורע משום שהוא כבר זרוע.
וצ"ע ,מדוע שונה זה ממגיס בבישול שאסור בשבת שמקרב הבישול ,וכמו
כן אף במקרב עציץ נקוב הרי מקרב ומחזק הזריעה.

 .8ברכה בליל סוכות
הנה ידוע שבליל פסח מברכים ברכה מיוחדת 'על אכילת מצה'.
וצ"ע ,מדוע לא תיקנו אף בליל סוכות לברך ברכה מיוחדת 'על אכילת כזית
בליל סוכות' והרי יש חיוב לאכול כזית פת בליל סוכות ונלמד בגזרה שווה
ט"ו ט"ו מחג המצות [ודחוק לומר שכלול בברכת 'לישב בסוכה'].

 .9שנים שעשוה
בכל התורה קיימא לן 'שנים שעשאוה פטורים' [סנהדרין ע"ח ועוד רבים].
וצ"ע ,מדוע אין זה שייך למחלוקת תנאים [פסחים כ"ו ע"ב ,סנהדרין פ'
ע"א ,עבודה זרה מ"ח ע"ב] האם זה וזה גורם מותר או אסור.

 .10טרוד בלימודו
בשלחן ערוך [סי' צ"ג ס"ג] "אין עומדים להתפלל מתוך דין ולא מתוך הלכה
שלא יהא לבו טרוד בה".
וצ"ע ,א"כ מדוע מותר להכנס לבית המרחץ אחר דין או מתוך הלכה ואין
חשש שמא יטרד ויהרהר שם.
6:01
8:32
9:22
9:56
10:29
7:33

6:02
8:34
9:23
9:58
10:31
7:30

6:00
8:32
9:22
9:56
10:30
7:30

5:58
8:29
9:20
9:54
10:28
7:28

6:01
8:33
9:23
9:57
10:30
7:32
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6:04
8:35
9:25
9:59
10:32
7:29
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מוסר
ארחות

ְו ָא ְמר ּו

בטול תורה

מוסר
יושר

ֲחזַ "ל ְּב ִמ ְד ָר ׁש ַר ָּבה (סוף תשא) :מ ׁ ֶֹשה ַר ֵּבנ ּו ל ֹא ָא ַכל
ְול ֹא ׁ ָש ָתה ְול ֹא ָי ׁ ַשן ַא ְר ָּב ִעים יוֹ םָ .מ ׁ ָשל ְל ֶמ ֶל ְך

ש ְמ ָחתוֹ ל ֹא ִּב ֵּק ׁש ל ֹא
ׁ ֶש ָא ַמר ְלאוֹ ֲהבוֹ ְמדֹד ְל ָך ִ ּדינְ ֵרי זָ ָהבִ ,מ ּ ִ ׂ

ארחות

בטול תורה

ְו ָא ְמר ּו

יושר

ֲחזַ "ל ַּב ִּמ ְד ָר ׁש (תנחומא ריש ויקהל)ֶ ׁ ,ש ֶּל ָע ִתיד ָלבֹא

שיוּ .ו ְל ָמ ׁ ָשלִ ,מי ׁ ֶשה ּוא
ִי ְק ְרא ּו ָל ָא ָדם ַעל ׁ ֵשם ַמ ֲע ָ ׂ
‘ה ַע ְצ ָלן’.
‘ה ַּב ְט ָלן’ אוֹ ָ
ַּב ְט ָלן ְו ַע ְצ ָלןִ ,י ּׁ ָש ֵאר ׁ ְשמוֹ ְלנֶ ַצח נְ ָצ ִחים ַ
ְו ַה ּב ּו ׁ ָשה ׁ ֶש ּׁ ָשם ֵ -אין ָל ּה ׁש ּום ֵע ֶר ְך ְו ִד ְמיוֹ ן ִעם ַה ּב ּו ׁ ָשה ׁ ֶש ָּכאן,

ישן ֲאנִ י ַמ ְפ ִסיד
ֶל ֱאכֹל ְול ֹא ִל ׁ ְש ּתוֹ תִּ .ב ֵּק ׁש ִלי ׁשֹןָ ,א ַמרִ ,אם ִא ׁ ַ
ֵא ּל ּוָּ .כ ְך מ ׁ ֶֹשה מוֹ ֵדד ַה ּתוֹ ָרה ׁ ָש ַכח ְול ֹא ָא ַכל ְול ֹא ׁ ָש ָתהִּ .ב ֵּק ׁש

(עי' מו"ק ט'

ישן ֲאנִ י ַמ ְפ ִסידֶ ׁ ,ש ּל ֹא ָא ַמר ִלי ֶא ָּלא
ִלי ׁשֹןָ ,א ַמרִ ,אם ִא ׁ ַ
ַא ְר ָּב ִעים יוֹ םַ .עד ָּכאן ַה ִּמ ְד ָר ׁש.

ׁ ֶש ָה ָא ָדם ָּבעוֹ ָלם ַהזֶ ּה ֲע ַד ִין ָיכוֹ ל ְל ַת ֵּקן ְ ּד ָר ָכיו ֶט ֶרם ׁ ֶש ִ ּי ְה ֶיה

ְו ָה ָא ָדם נִ ְמ ׁ ָשל ְלזֶ הֶ ׁ ,ש ּל ֹא נָ ְתנ ּו לוֹ ִמן ַה ּׁ ָש ַמ ִים ֶא ָּלא ׁ ָשנִ ים
ְקצוּבוֹ תְ ,ו ָכל ַמה ּׁ ֶש ְּמ ַב ּ ֵטל  -ה ּוא ַמ ְפ ִסיד ַּב ָ ּי ַד ִים
ַמ ְר ָ ּג ִליּ וֹ תֶ ׁ ,ש ִ ּי ְצ ַט ֵער ַא ַחר ָּכ ְך ַעל זֶ ה ְלנֶ ַצח נְ ָצ ִחים ַמה ּׁ ֶש ָה ָיה
ְּב ָידוֹ ִל ַּקח ְול ֹא ָל ַקחּ .ו ְכ ָבר ִה ְמ ׁ ִשיל ּו ַּב ְּס ָפ ִרים

(הובא ב”שם עולם”

להח”ח ז”ל שער התחזקות פ”ט בשם “קול יהודא”)ָ ,מ ׁ ָשל ְל ֶא ָחד
ׁ ֶש ָה ַל ְך ִל ְמ ִדינָ ה ְרחוֹ ָקה ׁ ֶש ָהי ּו ׁ ָשם ֲא ָבנִ ים טוֹ בוֹ ת ּו ַמ ְר ָ ּג ִליּ וֹ ת
ֻמ ׁ ְש ָל ִכים ָּב ְרחוֹ בוֹ תֲ ,א ָבל ַמ ֲא ָכ ִלים ָה ָיה ׁ ָשם ְּבי ֶֹקרּ ,ו ְכ ׁ ֶש ֻה ְצ ַר ְך

ַל ְחזֹר ִל ְמ ִדינָ תוֹ ִמ ֵּלא ֳאנִ ָ ּיה ָמ ֵלא ַמ ֲא ָכ ִליםְ ,ו ַעד ׁ ֶש ָּבא ְל ֵביתוֹ
כל ַל ָ ּיםְ ,ו ַרק ְּב ִמ ְק ֶרה ָמ ָצא ְּב ִכיסוֹ ֵאיזֶ ה
כל ְוזָ ְרק ּו ַה ּ ֹ
נִ ְת ַק ְל ֵקל ַה ּ ֹ

ּו ְכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ַר ֵּבנ ּו יוֹ נָ ה (ברפ"ג מאבות)ְ ,ו ָל ֵכן ָא ְמר ּו
ב') ׁ ֶש ָהעֹנֶ ׁש ֲה ִכי ָ ּגדוֹ ל ֶל ָע ִתיד ָלבֹא ה ּוא ַה ּב ּו ׁ ָשהְ .ו ָכל זְ ַמן
ְמ ֻא ָחר ִמ ַ ּדאיְ ,ו ָי ָפה ׁ ָש ָעה ַא ַחת ק ֶֹדם.

ְ[ו ֵי ׁש

ְל ָה ִעיר ׁ ֶש ִא ּס ּור ְ ּד ָב ִרים ְּב ֵט ִלים ֵאין ַה ַּכ ָ ּונָ ה ֶל ֱאסֹר
ְל ַד ֵּבר ֲא ִפ ּל ּו ֵּת ָבה ַא ַחת ַמה ּׁ ֶש ֵאינוֹ ִ ּד ְב ֵרי ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,שזֶ ּה

ֵאינוֹ ֶא ָּלא ְל ַב ֲע ֵלי ַמ ְד ֵרגָ ה ְּגדוֹ ָלהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַעל ַה ְּג ָר"א
ׁ ֶש ִּב ׁ ְש ַעת ּ ְפ ִט ָירתוֹ ָא ַמרַּ :כ ָּמה ְרגָ ִעים ִּב ּ ַט ְל ִּתי ִמן ַה ּתוֹ ָרה! ּו ַמה
שה ֵ ּ -פ ֵר ׁש
ש ַ
יחת ֻח ִּלין עוֹ ֵבר ְּב ָלאו ַו ֲע ֵ ׂ
שח ִ ׂ
ּׁ ֶש ָא ְמר ּו ַּב ְ ּג ָמ ָרא ַה ּ ָ ׂ
ֹאשְ .ו ָא ְמר ּו ְּב ׁ ֵשם ַה ֲחזוֹ ן ִא ׁ
שחוֹ ק ְו ַק ּל ּות ר ׁ
יש
ַר ׁ ִש”יּ ְ ,ד ַה ְינ ּו ְ ׂ
שר ַ ּד ּקוֹ תְּ ,כ ָבר
זצ"לֶ ׁ ,ש ֶ ּג ֶדר ְ ּד ָב ִרים ְּב ֵט ִלים ֶ ׁ -ש ִאם ְמ ַד ֵּבר ֶע ֶ ׂ
ָצ ִר ְ
יך ִל ְהיוֹ ת ִא ְכ ּ ַפת לוֹ .

ֲא ָבנִ ים טוֹ בוֹ ת ְונִ ְת ַע ּׁ ֵשר ִמזֶ ּה ַה ְר ֵּבהְ ,ו ָאז ִה ְת ִחיל ִל ְב ּכוֹ ת ַעל
ׁ ֶש ָה ָיה ְּב ָידוֹ ְל ָה ִביא ֵמ ֵא ֶּלה ָלרֹב ְו ֵה ִביא ִּב ְמקוֹ ָמן ֲה ָב ִלים.
ְו ַה ִּנ ְמ ׁ ָשל מ ּו ָבן.
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חידוד ועיון

שמירת הכשרות בדרך

 .11קדושת הבימה

.אמלון או מסעדה ,שמוכרים או מגישים שם מאכלים שאינם כשרים – אין
לסמוך על נאמנותם בנוגע לכשרות ,ואין לקנות או לאכול שם ,אפילו
מאכלים כשרים למהדרין (שו"ת אג"מ יו"ד ב' ,ג' ,ומנ"ח ג' ,צ"ד) .ומכל מקום,
נראה שבשעת הצורך גדולה ובלית-ברירה אחרת ,ניתן לקנות שם מוצרי
מזון עטופים וחתומים בהכשר למהדרין באריזה המקורית (הכשרות כ"ב ,ג').
.בהנמצאים בדרך ,וברשותם מזון הנאכל בכלים כשרים ,לא יקבעו את
מקום אכילתם במסעדה או חדר-אוכל המשמשים להגשת מזון שאינו
כשר – משום מראית העין (שו"ת משנה הלכות ו' ,רי"ט).
.גהנמצאים בטיול או בדרך ומעוניינים לאחסן את מזונם הכשר במקרר או
מקפיא המשמשים לאיחסון מזון שאינו כשר ,חובה עליהם לעטוף את
המזון עם שני סימונים כגון :באריזה ובקשר ,כדי לשלול את האפשרות
של החלפה או הכנסת דבר-איסור .בשעת הדחק יש להסתפק בסימון
אחד בלבד ,באריזה או באוכל עצמו (חכמת אדם נ"ו ,ע').
.דיש שהתירו להניח מאכל מתחת למיטה בספינה או מתחת למושב בעת
נסיעה במטוס (שו"ת ציץ אליעזר י' ,ל"ה .והיינו לסוברים שהסכנה דווקא על גבי
הקרקע ובפרט שבמטוס אין זו מיטה ממש אלא כסא המשמש גם לשינה) [ועי' לקמן

במסכת סוטה (מ"א ע"ב) איתא שבזמן 'הקהל' היו בונים בימה והמלך ישב
עליו בעזרה .ומקשה הגמרא' ,הא אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד',
ומשני שלא היה בעזרה אלא בעזרת נשים.
וצ"ע ,כיון שהמלך ישב על בימה ,הרי אין בו כלל קדושת עזרה שהרי הוא
כגגין ועליות שלא התקדשו ,ושפיר יכול לשבת שם ,ומה הוקשה לגמרא.

 .12חטאת באונס
ברמב"ם [שגגות פי"ג ה"א] :הרי שהורו בית דין של אחד מן השבטים להם
שחלב הקיבה מותר ואכלוהו אנשי מקומם על פיהם ,אותו בית דין פטורין,
וכל מי שאכל מביא חטאת קבועה על שגגתו.
וצ"ע ,דאם עשו ע"פ ב"ד מדוע מביאים חטאת ,והלא אין לך אונס גדול מזה.

 .13ברכות הראיה
בגמרא בברכות (נ"ד ע"א) הרואה את הים הגדול אומר ברוך שעשה את
הים הגדול ,בזמן שרואהו לפרקים .ומבואר במשנה ברורה (רכ"ח סק"ב)
דרק כשרואהו אחת לשלושים יום מברך.
וצ"ע ,מ"ש מהרואה ברק שמברך בכל יום מחדש כמבואר בסי' רכ"ז.

יום ה' כ"א מנ"א סעי' ד'].
.ההמעוניינים לחמם או לאפות אוכל כשר בתנור שכשרותו מוטלת בספק,
ואפילו התנור טרף לחלוטין ,רשאים להכניס את המזון לתוך התנור
כשהוא עטוף הרמטית בשתי עטיפות ,כדוגמת מזון כשר למהדרין המוגש
במטוסים (ראה שו"ע ורמ"א יו"ד ק"ח ,א' .שו"ת אגרות משה יו"ד א' ,מ' ,נ"ט).
.ויהודי וגוי האוכלים על שולחן משותף ,כגון ברכבת ,במטוס או בחניון
ומסעדה ,מותר ליהודי לאכול משלו ,ואין חוששים שמא יבוא היהודי
לאכול ממאכלי הגוי .אכן ,כשהגוי מכירו ,והוא אוכל מפת עכו"ם שלו,
צריך לעשות ביניהם היכר על ידי מפה שונה או הנחת חפץ ,שאינו רגיל
לעמוד על השולחן ,ביניהם (ראה ש"ך ליו"ד פ"ח ,ב' וחכמ"א מ' ,י"א).
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מוסר
ארחות

אתי
ּו ָמ ָצ ִ

בטול תורה

מוסר
יושר

“בית ַא ֲהרֹן” ְל ַה ְּג ָר"א ווֹ ְל ִקין זַ "ל,
ְּב ַה ְק ָ ּד ַמת ֵס ֶפר ֵּ

ארחות

בטול תורה

יושר

ּכוֹ ֵתב ְּבנוֹ ׁ ֶש ּׁ ָש ַמע ֵמ ָא ִביו ְּב ׁ ֵשם ַה ְּג ָר"א ְל ָב ֵארָ ,הא

ילין אוֹ תוֹ ַ ּג ֲח ֵלי ְר ָת ִמיםּ .ו ְב ָאבוֹ ת (פ"ג מ"ז):
יחהַ ,מ ֲא ִכ ִ
ש ָ
ְּב ִד ְב ֵרי ִ ׂ
ְ
ילן
ַה ְמ ַה ֵּל ְך ַּב ֶ ּד ֶרך ְו ׁשוֹ נֶ ה ּו ַמ ְפ ִסיק ִמ ִּמ ׁ ְשנָ תוֹ ְואוֹ ֵמר ַמה ָּנ ֶאה ִא ָ

ְ ּד ׁ ָשנ ּו ּו ָמנ ּו ֲח ָכ ִמים (בפ"ו דאבות) ְל ֶא ָחד ֵמ ַא ְר ָּב ִעים ּו ׁ ְשמוֹ נָ ה
ש ָ
“ב ִמע ּוט ִ ׂ
ְ ּד ָב ִרים ׁ ֶש ַה ּתוֹ ָרה נִ ְקנֵ ית ָּב ֶהן ְּ -
יחה”ֶ ׁ ,שזֶ ּה ֵאינוֹ

זֶ ה ַמה ָּנ ֶאה נִ יר זֶ ה ַ -מ ֲע ֶלה ָע ָליו ַה ָּכת ּוב ְּכ ִא ּל ּו ִמ ְת ַח ֵ ּיב ְּבנַ ְפ ׁשוֹ .
ְו ׁשוֹ ֵמר ּ ִפיו ּו ְל ׁשוֹ נוֹ ׁשוֹ ֵמר ִמ ָ ּצרוֹ ת נַ ְפ ׁשוֹ ]ְ .ו ַע ֵ ּין עוֹ ד ְל ַק ָּמן ֵע ֶר ְך

יחה ְלגַ ְמ ֵרי
ש ָ
ִּב ׁ ְש ִל ָ
ילה ְּכ ִפי ַה ּמ ּו ָבן ַה ּ ָפ ׁש ּוטְּ ,כלוֹ ַמרֶ ׁ ,ש ְ ּי ַמ ֵעט ְּב ִ ׂ
ִמ ְּב ִלי ְלהוֹ ִציא ַאף ִ ּד ּב ּור ִמ ּ ִפיוַ ,רק ַה ַּכ ָ ּונָ ה ְל ֶה ֶפ ְך ְּ -ב ִחיּ ּוב,

ּתוֹ ָרה.

יחהֶ ׁ ,ש ִאם ִי ְלמֹד ָא ָדם ַה ְר ֵּבה ְּב ִלי ֶה ְפ ֵסק,
ש ָ
ַה ְינ ּוְ ,ל ַח ֵ ּיב ִמע ּוט ִ ׂ
ַ ּד ְע ּתוֹ ִּת ְת ַּב ְל ֵּבל ָע ָליוְ ,ו ַעל ֵּכןִּ ,ב ְכ ֵדי ְלא ּו ְק ֵמי ִּג ְר ָסאָ ,צ ִריךְ
יחה ַק ָּלהַ .עד ָּכאן ְל ׁשוֹ נוֹ .
ש ָ
ה ּוא ִמזְ ַּמן ִלזְ ַמן ְל ִ ׂ

(וכן כתב

ב”תפארת ישראל” שם וכעין זה כתב הרמב”ם בשמונה פרקים פ”ה)

ּו ִב ְל ַבד ׁ ֶש ּל ֹא ְי ֵהא ָּבזֶ ה ִ ּד ּב ּו ִרים ֲאס ּו ִריםַּ ,כ ּמ ּו ָבןְ ,וגַ ם ל ֹא ַי ֲא ִר ְ
יך

ָּבזֶ הּ .ו ַמה ּׁ ֶש ָא ְמר ּו ִּב ְב ָרכוֹ ת (נ"ג א') ׁ ֶשל ֵּבית ַר ָּבן גַ ְמ ִל ֵ
יאל 17ל ֹא
“מ ְר ּ ֵפא” ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש ִמ ּ ְפנֵ י ִּב ּט ּול ֵּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש
ָהי ּו אוֹ ְמ ִרים ַ
 ַ 18ה ְינ ּו ְּב ֶא ְמ ַצע ׁ ֶש ּלוֹ ְמ ִדיםֶ ׁ ,ש ָּבזֶ ה ֶּב ֱא ֶמת ֶה ְח ִמיר ּו ֲחזַ "לְּ ,כמוֹׁ ֶש ָּכת ּוב ַּב ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה (ג' ב')ָּ :כל ַה ּפוֹ ֵסק ִמ ִ ּד ְב ֵרי ּתוֹ ָרה ְועוֹ ֵסק
ביאורים

 .17לא היו אומרים .כשמתעטש .18 .היינו באמצע שלומדים .כתב בספר חסידים
(סימן תתר"ז) :רב אחד היה אומר ההלכה לתלמידו ,ובא אחד ורצה להגיד לרב
ענין הפסד ממון שלו (של הרב) ,ומנעו החכם .אמרו :של בית רבן גמליאל לא היו
מניחין לומר לאדם 'אסותא' כשמתעטש ,מפני ביטול תורה ,וכן זה אם היה אומר לו
שהפסיד היה מפסיקו מן הלימוד ,כי מן הצער לא היה לב ללמד .עכ"ל.
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הלכה

חידוד ועיון

'גוי של שבת' במטבח ישראל

 .14טלטול מוקצה

.אבשבת ויו"ט נאסרה 'אמירה לנכרי' ,דהיינו :לומר לאינו יהודי לעשות
מלאכה עבור יהודי ,בין שהמלאכה אסורה מן התורה בין מדרבנן ,פרט
לצורך מצוה או לצורך חולה .בכלל האיסור ,שלא לתכנן עמו אפילו
מלפני שבת ,שבשבת ידליק הגוי תנור ויחמם המאכלים וכדומה (שו"ע
ש"ז ,ב' ,ה' וביה"ל).
.בהאיסור לומר לגוי בשבת לעשות מלאכה עבור יהודי ,כולל גם רמיזה
בלשון ציווי ,בין על ידי דיבור בין על ידי תנועה .אכן ,מותר לרמוז על
ידי סיפור את הצורך בעשיית המלאכה ,כגון' :כשהגז מתבזבז מפסידים
כסף ,וזה מסוכן' והגוי יבין ויעשה .ומותר לרמוז מערב שבת שיעשה
מלאכה בשבת (שו"ע שם כ"ב ,ומ"ב ע"ו .ובמ"ב ש"ז ,י').
.געשה הגוי מלאכה עבור היהודי ,אע"פ שעשה מעצמו ,בכל זאת אסור
ליהודי ליהנות ממלאכה זו .כגון :גוי שבישל מרק בשביל יהודי ,אסור
לכל יהודי לאכול ממנו עד מוצאי שבת בתוספת זמן המספיק לבישול
מרק זה (מ"ב ש"ז ,ע"ג) .הדליק הגוי אור עבור עצמו ,מותר לכל הרוצה
ליהנות ממנו ,שנר לאחד נר למאה (שו"ע שע"ו ,א' ומ"ב ח').
.דגוי שעשה מלאכה עבור יהודי אבל אין היהודי נהנה ישירות מאותה
מלאכה – מותר ליהנות מתוצאותיה .כגון ,גוי שפתח קופסת שימורים
– מותר ליהודי ליהנות מתכולת הקופסה בשבת (מ"ב ש"מ ,מ"א וביה"ל).
.המלאכה שעשה גוי עבור ישראל והיא מלאכה שאינה אסורה אלא
מדרבנן ,כגון שהביא הגוי דברי מאכל דרך מקום שאין בו עירוב ,אבל
אינו רשות הרבים גמורה – מותר ליהודי ,כשיש בכך צרכי שבת ,ליהנות
ממה שהביא הגוי (שו"ע שכ"ה ,י' ומ"ב ס' וס"ב).
.ומותר לומר לגוי לעשות מלאכת היתר אעפ"י שעל ידי כך יגרום לנכרי
לעשות מלאכה דאורייתא ,כגון ,לומר לו להוציא מים חמים מדוד
לחימום מים ,אעפ"י שייכנסו מים קרים במקומם (רמ"א רנ"ג ,ה' .ומ"ב
ושעה"צ).
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קיימא לן שכלי שמלאכתו לאיסור ,אם נטלו לצורך גופו או מקומו יכול
להחזירו למקומו .אמנם כתב המשנ"ב (ש"ח ,י"ג) בשם הגר"א ,שלא התירו
אלא כשהתחיל לטלטל ברשות אבל אם לקח בשוגג ,חייב להניח מיד.
וצ"ע ,שהרי גם אם לקח שלא ברשות ,הלא צריך כעת את המקום של היד,
ושוב הו"ל צורך מקומו שהדין הוא שיכול להניחו בכל מקום שירצה.

 .15שיר של יום
בגמרא בר"ה (ל' ע"ב) מבואר ששיר של יום היו אומרים בין בשחרית בין
במוסף ובין במנחה.
וצ"ע ,א"כ מדוע מנהגינו לומר שיר של יום רק בתפילת בשחרית ולא
במנחה.

 .16עונג שבת
כתב הגאון רעק"א בריש השו"ת (סי' א') לחדש ,שאשה פטורה ממצוות
עונג יום טוב משום שהוא מצוות עשה שהזמן גרמא.
וצ"ע ,אם כן מדוע אשה מדליקה נרות בברכה ביום טוב ,אחר שהוא מדין
עונג כמבואר בשו"ע (סי' רס"ג).
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הפך בה והפך בה

ֲה ָפ ְך ָּב ּה ַו ֲה ָפ ְך ָּב ּה
ׁ ָשנ ּו

יאלָ ,א ְמר ּו לוֹ :
ֵּ 11כ ָיון ׁ ֶש ָעל ּו ַהזְ ֵּקנִ ים ְלרוֹ ִמיָ ׁ ,ש ֲאל ּו ֶאת ַר ָּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ

ֲח ָכ ִמים (בסוף פרק ה' דאבות)ֶּ :בן ַּבג ַּבג אוֹ ֵמרֲ 1 :ה ָפ ְך ַו ֲה ָפ ְך
2

4

3

5

ָּב ּה ְ ּדכ ָֹּלא ָּב ּהּ ,ו ָּב ּה ֶּת ֱחזֵ י ְו ִסיב ּו ְב ֵלה ָּב ּהּ ,ו ִמ ַּנ ּה ָלא
ימ ָּנהּ .ו ֵפ ֵר ׁש ַר ֵּבנ ּו יוֹ נָ הֲ :ה ָפ ְך ָּב ּה
ָתז ּו ַעֶ ׁ 6 ,ש ֵאין ְל ָך ִמ ָ ּדה טוֹ ָבה ֵה ֶ
 ֲחזוֹ ר ַעל ִ ּד ְב ֵרי ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ָּכל ָח ְכ ַמת ָהעוֹ ָלם ְּכל ּו ָלה ָּב ּהַ .עד ָּכאןְל ׁשוֹ נוֹ ְ .ו ָהעוֹ ֵסק ְו ׁ ָשק ּו ַע ַּב ּתוֹ ָרה ֵאין ָצ ִר ְ
יך ְל ׁש ּום ָח ְכ ָמה ַא ֶח ֶרת,
כל ָיכוֹ ל ָל ַד ַעת ִמן ַה ּתוֹ ָרהְ .ו ָא ְמר ּו (בשוחר טוב פרק י"ט)ָ :א ַמר
ׁ ֶש ַה ּ ֹ
יע ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֲאנִ י ַמ ִּכיר
ַרב ׁ ְשמ ּו ֵאל ַּבר ַא ָּבאַ :מ ִּכיר ֲאנִ י חוּצוֹ ת ָה ָר ִק ַ
יע?! ֶא ָּלא ַעל ׁ ֶש ָיּגַ ע
חוּצוֹ ת נְ ַה ְר ְ ּד ָעאְ .ו ִכי ׁ ְשמ ּו ֵאל ָע ָלה ָל ָר ִק ַ
ְּב ָח ְכ ָמ ָת ּה ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה ָל ַמד ִמ ּתוֹ ָכ ּה ַמה ּׁ ֶש ֵי ּׁש ַּב ּׁ ְש ָח ִקים.
ּו ִב ְב ֵר ׁ ִ
אשית ַר ָּבה (פרשה כ"ו סימן ד')ִ ּ :פילוֹ סוֹ פ ּוס ֶא ָחד ִּ 7ב ֵּק ׁש ֵל ַידע
ְל ַכ ָּמה ַ 8ה ָּנ ָח ׁש מוֹ ִליד ֵּכ ָיון ׁ ֶש ָר ָאה אוֹ ָתם ִ 9מ ְת ַע ְּס ִקין זֶ ה ִעם זֶ ה,
10נְ ָט ָלן ּונְ ָתנָ ן ְּב ָח ִביתְ ,ו ָה ָיה ַמ ְס ּ ִפיק ָל ֶהם ְמזוֹ נוֹ ת ַעד ׁ ֶש ָי ְּלד ּו.

יבןְ 12 ,ונִ ְת ַּכ ְר ְּכמ ּו ּ ָפנָ יוָ ּ .פגַ ע
ְל ַכ ָּמה ַה ָּנ ָח ׁש מוֹ ִליד? ְול ֹא ָיכֹל ַל ֲה ׁ ִש ָ
ּבוֹ ַר ִּבי ְיהוֹ ׁ ֻש ַע ּ 13ו ָפנָ יו חוֹ ָלנִ יתָ .א ַמר לוֹ ָ :ל ָּמה ּ ָפנֶ ָ
יך חוֹ ָלנִ ית? ָא ַמר
לוֹ ְ ׁ :ש ֵא ָלה ַא ַחת נִ ׁ ְש ַא ְל ִּתי ְול ֹא ָיכ ְֹל ִּתי ְל ָה ׁ ִשיבָ .א ַמר לוֹ ַ :מה ִהיא?
ָא ַמר לוֹ ְ :ל ַכ ָּמה נָ ָח ׁש מוֹ ִלידָ .א ַמר לוֹ ְ :ל ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ יםָ .א ַמר לוֹ :
ְמנָ א ָל ְך? ָא ַמר לוֹ ַ :ה ֶּכ ֶלב ַ -ח ָיּה ְט ֵמ ָאה וּמוֹ ִליד ַל ֲח ִמ ּׁ ִשים יוֹ ם,
שר ח ֶֹד ׁשּ 15 ,ו ְכ ִתיבָ 16" :אר ּור
ּו ְב ֵה ָמה ְט ֵמ ָאה יוֹ ֶל ֶדת ִ 14ל ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
ש ֶדה" (בראשית ג' י"ד)ּ ,ו ְכ ׁ ֵשם
כל ַח ַיּת ַה ּ ָ ׂ
ַא ָּתה ִמ ָּכל ַה ְּב ֵה ָמה ּו ִמ ּ ֹ
18
ְ
ׁ ֶש ַה ְּב ֵה ָמה ִ 17מן ַה ַח ָיּה ׁ ִש ְב ָעה ָּ -כך נָ ָח ׁש ָאר ּור ִמן ַה ְּב ֵה ָמה
יח
שאָ ,ס ַלק ְו ָא ַמר ָל ֶהםִ 20 .ה ְת ִחיל ֵ 21מ ִט ַ
ׁ ִש ְב ָעהְּ 19 .כ ִמ ְפנֵ י ַר ְמ ָ ׂ
ר ׁ
כ ֶתלָ ,א ַמרָּ :כל ַמה ּׁ ֶש ָע ַמ ְל ִּתי ֶ ׁ 22ש ַבע ׁ ָשנִ ים ָּ 23 -בא זֶ ה
ֹאשוֹ ַל ּ ֹ
ְוהוֹ ׁ ִשיטוֹ ִלי ְּ 24ב ָקנֶ ה ֶא ָחד (ועיין בכורות ח' ב').
ביאורים

 .1הפך בה והפך בה .הוי עוסק בתורה וחוזר ועוסק בה תדיר .2 .דכולא בה .שהכל
בה ,כלומר שכל חכמות העולם כלולות בה .3 .ובה תחזי .ובה תראה האמת בעין שכלך.
(רמב"ם) .4 .וסיב ובלה בה .ותזקין ותבלה בה ,כלומר גם עד זקנה ושיבה עסוק בתורה.
 .5ומנה לא תזוע .וממנה לא תזוז ,ואל תאמר למדתי חכמת ישראל די צרכי ואיני
צריך עוד להתעסק בה ,אלך ואעסוק בחכמות אחרות .6 .שאין לך מדה טובה הימנה.
מאשר להתדבק בתורה ולעסוק בה תדיר .7 .ביקש לידע לכמה .ימי הריון .8 .הנחש
מוליד .והלך ועקב אחרי קבוצת נחשים .9 .מתעסקין זה עם זה .בזיווג .10 .נטלן ונתנן

בחבית .הפריד את הנקבות והניחן בחבית .11 .כיון שעלו הזקנים .חכמי ישראל ,מא"י.
 .12ונתכרכמו פניו .השתנו פניו מפני הבושה .13 .ופניו חולנית .מצער .14 .לי"ב חודש.
הרי שקללת הבהמה בצער הריון היא פי שבע מן החיה ,שחשבון שבע פעמים חמישים
יום עולה למנין  350יום שהם ימי שנת לבנה (= )354בקירוב .15 .וכתיב .בקללת ה' לנחש.
 .16ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה .ארור תהא מכל הבהמה ,בשיעור שהיא
ארורה מן החיה .17 .מן החיה שבעה .שבע פעמים .18 .מן הבהמה שבעה .שבע
פעמים ,ואם זמן הריון הבהמה שנה ,זמן הריון הנחש שבע שנים .19 .כמפני רמשא סלק
ואמר להם .לפנות ערב עלה רבן גמליאל ואמר לו ,לשואל ,את התשובה .20 .התחיל.
אותו שואל .21 .מטיח ראשו לכותל .מכה ראשו מתמהון .22 .שבע שנים .במחקר.
 .23בא זה .החכם מחכמי תורת ישראל  .24בקנה אחד .בקלות ובלי שום טורח.
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שבת קודש פרשת ואתחנן

 .17הדלקת נרות שבת

"ובתים מלאים כל טוב אשר לא מלאת וגו' ואכלת ושבעת .השמר לך פן תשכח
את ה' אשר הוציאך מארץ מצרים מבית עבדים" (ו' ,י"א-י"ב).
מקומה של אזהרת 'השמר לך פן תשכח' בסמיכות לפסוק הקודם ,עוררה
שנים מגדולי הדורות האחרונים לומר חידוש גדול ,שיש לו השלכה מעשית:
אמרו חז"ל (חולין יז ).שאפילו קדלי דחזירי (עורפי החזירים) הותרו להם בשבע
השנים שכבשו את הארץ ,ומשום כך ביארו ה'משך חכמה' ו'העמק דבר'
– מוסיף הפסוק תיכף ומיד ומזהיר" :השמר לך פן תשכח את ה'" ,כי טבע
הדברים האסורים שמטמטמים את הלב ,כמו שכתוב "ונטמתם בם" ,ואפילו
אם אוכלם בהיתר ,ולכן יחלל שבת לחולה – ולא יאכילנו נבילה (כנפסק להלכה
בשו"ע או"ח שכ"ח ,י"ד ,והיינו :שמשום כך עדיף לחלל שבת בשחיטת בהמה לצורך פיקוח נפש
החולה ,אף כאשר יש לפנינו בשר נבילה – משום שהנבילה שהיא 'חפצא של איסור' ,מטמטמת
את הלב).

אך הנה ,העירו על דבריהם – מדברי הר"ן בדרשותיו (דרוש י"א) שכתב ,שאם
סנהדרין יורו בטעות שחלב מותר ,אז לא תזיק אכילתו לנפש כלל ,כיון שהוא
שומע לבית דין ,שהוא הדבר היותר אהוב אצל הקב"ה .ואם כן ,קל וחומר
בהוראת בית דין להיתר שהיא אמת ,כגון בפיקוח נפש או בקדלי דחזירי
במלחמה – והרי זה שלא כדברי ה'אור שמח' והנצי"ב.
ובשם הגרי"ז מובא ,שכאשר מותר על פי הדין לאכול מאכלות אסורות – אין
טמטום ,כי רק האיסור מטמטם .וכן כתב מרן רבינו הגר"ח קניבסקי זצ"ל
בספרו 'אורחות יושר' (סימן י"ג) ,שבמקום פיקוח נפש אין מאכלות אסורות
מטמטמות ליבו של אדם .ובספר 'דרך שיחה' נשאל על כך מדברי ה'משך
חכמה' (והנצי"ב) לגבי קדלי דחזירי שאף שהותרו בכל זאת מטמטמים את
הלב ,והשיב שזהו רק כאשר אפשר להימנע מכך אך לא כאשר חייב לאוכלם
מפני פיקוח נפש.
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בהלכות חנוכה מבואר (עי' סי' תרע"ז) שהיוצאים בהדלקת נרות חנוכה
מבעל הבית וכדו' ,עליהם לשמוע את הברכות מהמברך.
וצ"ע ,מדוע לא כתוב ולא שמענו שנוהגים שכל בני המשפחה ישמעו את
ברכת הדלקת נרות שבת מהמברך או המברכת ,והלא מצווה זו מוטלת על
כל אחד ואחת מבני הבית.

 .18מלאכת מעמר בשבת
נאמר בשו"ע (ש"מ י') ,שהמקבץ דבילה ועשה ממנה עיגול ,או שנקב
תאנים והכניס החבל בהם עד שנתקבצו גוף אחד ,הרי זה תולדת מעמר
וחייב .ומזה למדו הפוסקים על עשיית זר פרחים וכד'.
וצ"ע ,ממה שנפסק בשולחן ערוך [סי' תרנ"א ס"א] ,שאם לא אגד את
ארבעת המינים מערב יו"ט אוגדו ביו"ט בקשר עניבה ,ומדוע לא חששו
בזה למלאכת מעמר.

 .19כשלג ילבינו
בגמרא ביומא (ס"ז ע"א) איתא שהיו בודקין ביום הכיפורים אם הלבין
הלשון של זהורית ,ולאחר שאירע שלא הלבין התקינו שיהיו קושרין מבחוץ
וכו'.
וצ"ע ,לשיטת רבי (יומא פ"ה ע"ב) דיום הכיפורים מכפר אף ללא תשובה,
מדוע לא ילבין החוט ,ומה יעכב.
6:03
8:34
9:23
9:57
10:30
7:30

6:04
8:35
9:24
9:58
10:31
7:27

6:02
8:33
9:23
9:57
10:30
7:27

6:00
8:31
9:21
9:55
10:28
7:25

6:03
8:34
9:23
9:57
10:30
7:29

6:06
8:37
9:26
10:00
10:32
7:27

8:04
8:42

8:06
8:39

8:07
8:40

8:05
8:38

8:05
8:41

8:06
8:39
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הפך בה והפך בה

ַר ָּבה (פרשה ב' סימן ה')ַּ 25 :בר יוֹ ָחנִ י ִּב ֵּק ׁש ַל ֲעשׂ וֹ ת

ָּב ֵעית ְל ִמ ְ
ש ִרין ַו ֲח ִמ ּׁ ָשהְ .ו ִאין ָּב ֵעית
ש ִריןֲ ,עבוֹ ד ַע ְ ׂ
יק ָרא ַע ְ ׂ

יעזֶ ר
ְסע ּו ְד ָתא ִלגְ דוֹ ֵלי רוֹ ִמיֲ ,ה ָוה ַּת ָּמן ַר ִּבי ֱא ִל ֶ
ְּב ַר ִּבי יוֹ ֵסיָ .א ַמר :נִ ָּמ ֵל ְך ְּב ֶבן ִע ֵירנ ּוָ .א ָתא ְלגַ ֵּב ּהָ .א ַמר לוֹ ִ :אי

ְל ִמ ְ
ש ִרין ַו ֲח ִמ ּׁ ָשהֲ ,עבוֹ ד ִל ְת ָל ִתיןָ .אזַ ל ה ּוא ַו ֲע ִביד
יק ֵרי ַע ְ ׂ
ש ִרין ַו ֲח ִמ ּׁ ָשהִ .א ׁ ְש ְּת ַכ ְחנ ּון ַ ּד ֲח ִס ִירין
ש ִרין ְו ַא ְר ַּבע ְו ָק ָרא ְל ַע ְ ׂ
ְל ַע ְ ׂ

ביאורים

 .25בר יוחני .גוי בשם בר יוחני בקש לעשות סעודה לגדולי רומי ,היה שם רבי
אליעזר בן רבי יוסי ,אמר האיש ההוא נתייעץ בבן עירנו (ר' אליעזר ב"ר יוסי) על
הכנתה של סעודה זו ,בא אליו ,אמר לו רבי אליעזר ב"ר יוסי לאיש :אם אתה רוצה
לקרוא לסעודה עשרים איש ,תכין לעשרים וחמשה אנשים ,ואם אתה רוצה לקרוא
עשרים וחמשה תכין לשלושים ,מאחר ויתכן שבשעת הסעודה יבואו ויתרבו סועדים
יותר ,שלא יחסר לך משום מין לשום איש מהבאים .הלך האיש ולא עשה כעצתו,
ועשה לעשרים וארבעה וקרא לעשרים וחמשה ,שחשב שודאי אחד מהם לא יבא,
אבל לבסוף נמצאו שחסר מנה אחת ,יש מי שאומר "קנדס" היה אותו מאכל ,ויש
מי שאומר "כפנאי" היה אותו מאכל ,ובעל הסעודה התבייש בכך ,וכדי להפיס דעתו
של האורח שלא בא לידו אותו מאכל ,הביא זהב ונתן לפניו .אותו אורח כעס ,לקח
את הזהב ,זרקו בפניו ,ואמר לו" :וכי מאכלים של זהב אני אוכל? ואת זהבך אני
צריך?" בא בעל הסעודה הזה אצל רבי אליעזר ב"ר יוסי ,וסיפר לו את המעשה .אמר
האיש לרבי אליעזר ב"ר יוסי :מבטיח אני לך רבי! לא היה לי לומר לך חרפתי ,שזה
שאמרת לי לעשות לא עשיתי ובשביל זה אמרתי לך ,שאדע אם חדרי תורה בלבד
גילה הקב"ה לחכמים כמותך ,או אולי גם חדרי סעודה גילה לכם .אמר לו ראב"י :כן!
אף חדרי סעודה גילה לנו .אמר לו האיש ,וזה מנין לך? אמר לו מדוד המלך ,שכתוב
בו" :וירא אבנר אל דוד ועמו עשרים אנשים ויעש דוד לאבנר ולאנשים אשר אתו
משתה"" .ויעש משתה" לא כתוב כאן – שאז המשמעות שהמשתה עשה לאבנר
ולאנשיו אשר אתו ,האמורים למעלה בפסוק ,אלא כתוב "ולאנשים אשר אתו
משתה" שהיה מדקדק שיהא כדי הצורך לכל האנשים אשר אתו ,ולהודיעך בייתור
שהכין צרכי המשתה ממדה שלא יחסר בו מאומה לכל האנשים ,בין אלו שיהיו
בודאי ובין אלו שעשויים לבוא למשתה ,והרי לך שהרבה צריך להכין לסעודה ,כדי
שלבסוף לא יחסר מאומה.
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יתי ְ ּד ַהב
ַחד ִמ ַק ָמאַ ,מאן ַ ּד ֲא ַמר ִקנְ ָ ּדס ּו ַמאן ַ ּד ֲא ַמר ַּכ ְפנָ ֵאיַ .א ְי ֵ
יהּ ִ :ד ְד ַהב ֲאנָ א
יהֲ ,א ַמר ֵל ּ
יה ְּב ַאנְ ּ ֵפ ּ
יה ְו ַט ְל ֵק ּ
יה .נַ ְס ֵב ּ
ְי ַהב ֳק ָד ֵמ ּ
ָא ִכיל?! ּו ַד ֲה ָב ְך ֲאנָ א ְצ ִר ְ
יעזֶ ר ְּב ַר ִּבי
יך?! ָא ָתא ְלגַ ֵּבי ַר ִּבי ֱא ִל ֶ

יהַ :ח ֶ ּי ָ
יך ַר ִּביָ ,לא ֲה ָוה ִלי
יה ע ּו ְב ָדאֲ ,א ַמר ֵל ּ
יוֹ ֵסי ְו ָתנֵ י ֵל ּ
ְ
ימא ָל ְךּ ְ ,ד ִא ּל ּו ֲא ַמ ְר ְּת ִלי ָלא ַע ֲב ִדיתִ ,מן ְּבגִ ין ָּכך ָא ְמ ִרין
ְ ּד ֵא ָ

בר ּו ְך-ה ּוא אוֹ ׁ ֶש ָּמאָל ְךִ ,אם ַח ְד ֵרי ּתוֹ ָרה ִּג ָּלה ָל ֶכם ַה ָּקדוֹ ׁש ָּ
יהֵ :הן! ַאף ַח ְד ֵרי ְסע ּו ָדה ִ ּג ָּלה ָלנ ּוֲ .א ַמר
ַח ְד ֵרי ְסע ּו ָדה? ֲא ַמר ֵל ּ
יהִ :מ ָ ּד ִודּ ִ ,ד ְכ ִתיב"ַ :ו ָ ּיבֹא ַא ְבנֵ ר ֶאל
יהְ :ו ָדא ְמנָ א ָל ְך? ֲא ַמר ֵל ּ
ֵל ּ

ש ִרים ֲאנָ ׁ ִשים ַו ַ ּי ַעשׂ ָ ּד ִוד ְל ַא ְבנֵ ר ְו ַל ֲאנָ ׁ ִשים
ָ ּד ִוד ֶח ְברוֹ ן ְו ִא ּתוֹ ֶע ְ ׂ
ֲא ׁ ֶשר ִא ּתוֹ ִמ ׁ ְש ֶּתה" (שמואל-ב' ג' כ')'ַ ,ו ַ ּי ַעשׂ ִמ ׁ ְש ֶּתה' ֵאין ְּכ ִתיב
ָּכאןֶ ,א ָּלא ְ"ו ַל ֲאנָ ׁ ִשים ֲא ׁ ֶשר ִא ּתוֹ ִמ ׁ ְש ֶּתה".

(מ ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ָה ָיה ְמ ַד ְק ֵ ּדק
ַ

ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ְּכ ֵדי ַה ֹּצ ֶר ְך ְל ָכל ָה ֲאנָ ׁ ִשים ֲא ׁ ֶשר ִא ּתוֹ ַ .מ ְּתנוֹ ת ְּכ ֻה ָּנה).
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השימוש בשיש וכיורים שאינם כשרים

 .20קידוש והבדלה

.אשיש הבלוע מבשר וגם חלב או משאר איסורים ,יש להימנע מלהניח
עליו כלי חם באופן ישיר [ניתן לפרוס מגבת או להשתמש במחזיקי
סירים ,שמא המקום אינו נקי] ,הונח עליו כלי חם והמקום היה רטוב –
הכלי צריך הגעלה ,והתכולה בדרך כלל מותרת ,מאחר שאין כלי בולע
מבחוץ אלא על ידי לחות ,מכל מקום בתכולה ,בדרך כלל ,יש פי ששים
כנגד הבליעה (ראה דרכ"ת יו"ד פח ,ט-יא וכה"ח שם ,ח).
.בשיש תקין ,אפילו הוטרף ,ניתן להכשרה ,על ידי ניקויו ביסודיות ועירוי
רותחים בשעה שהם מעלים בועות [ובמידה ופוגמים את השיש על ידי
חומרים חריפים ,הדבר ניתן לביצוע מיידית ,אף בלא המתנת  24שעות.
כמו כן ,כשרק ספק אם השתמשו בשיש באיסור ,יש להקל ולהסתפק
בהכשרתו על ידי עירוי רותחים אפילו אינם מעלים בועות ,ובפרט בבית
שאוכלים בו רק בשר עוף] .ובכל אופן ,ניתן תמיד להשתמש בשיש
כשפורסים מעליו כיסוי אטום .ורצוי להשתמש בחומר שאינו מוליך
חום ,כגון פלסטיק ,גומי ,פי,וי,סי .או טפטים שונים וכדומה.
.גכיור 'טרף' ,אין להניח על קרקעיתו כלים חמים ,ואין להשאיר בו כלים
אפילו קרים ,במשך  24שעות רצופות
משה יו"ד מ"ב ענף ד') .במטבח שכזה ,עדיף שלא להשתמש במים רותחים
בכיור ,בין מן הברז ובין בעירוי לתוכו ,וזאת ,כדי למנוע את הצורך
בהכשרת הכלים .ומים שבאים על-כל-פנים מדוד חימום חשמלי – דינם
כעירוי כלי ראשון רותח.
(ראה שו"ע יו"ד צ"ה ,ג' .שו"ת אגרות

.דמטבח שבו אין הפרדה בכלי ובחומרי בניקוי של הכלים ,ובאותם כלי
ניקוי משתמשים לחלבי ואף לבשרי ולעיתים אף למאכלים אסורים –
אין להשתמש בהם לצורך שטיפת כלים כשרים .ואם נשטפו בטעות כלי
בכלי ניקוי אלו ,במידה והשטיפה לא נעשה במים רותחים ,והמטלית
היתה נקיה והניקוי נעשה בשימוש באמה או משחת כלים – הכלים
מותרים ,אחרי שטיפה יסודית (הכשרות כ"ג ,י"ג).
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הדין מבואר בשו"ע (סי' רצ"ט סעי' ו') שאם שכח ולא הבדיל במוצ"ש ,יכול
להבדיל עד יום שלישי ,כיון שכל ימות השבוע ,עד יום שלישי שייכים לשבת
קודמת.
וצ"ע ,דא"כ מהאי טעמא יהא אפשר לעשות קידוש מיום רביעי ,שהרי כבר
ייסד הרמב"ם (ספה"מ קנ"ה ,שבת כ"ט א') ,שקידוש והבדלה דינם אחד,
וזה בכניסה וזה ביציאה ,וזה בודאי לא שמענו ,ומאי שנא.

 .21עוסק במצווה פטור מן המצווה
כתב הרמב"ם [אישות ט"ו ,ב'] :האיש מצווה על פריה ורביה ,ואם היה עוסק
בתורה וטרוד בה והיה מתירא מלישא אשה כדי שלא יטרח במזונות ויבטל
מן התורה ,הרי זה מותר להתאחר ,שהעוסק במצוה פטור מן המצוה וכל
שכן בתלמוד תורה ,ע"כ.
וצ"ע ,שהרי בתלמוד תורה אין פטור של עוסק במצוה.

 .22כל העומד ליגזז
בגמרא במסכת כתובות (נ"א ע"א ועוד) איכא למ"ד שכל העומד ליגזז כגזוז
דמי ,וכן בעוד מקומות בש"ס.
וצ"ע ,אם כן מדוע אסור בשבת לתלוש פרי שכבר נגמר בישולו ועומד
להיתלש ,הרי נחשב כגזוז ותלוש.
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ׁ ֶש ָּכל ַה ְי ִדיעוֹ ת ְו ַה ָח ְכמוֹ ת ָל ְמד ּו ֲח ָכ ֵמינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם
ִל ְב ָר ָכה ֵמ ַה ּתוֹ ָרהַ .ע ֵ ּין ֵער ּו ִבין (י"ד א')ָּ 26 :כל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש

ּו ְב ׁ ִשיר ַה ּׁ ִש ִירים ַר ָּבה (פרשה א' סימן י"ז)“ :קֹרוֹ ת ָּב ֵּתינ ּו ֲא ָרזִ ים
ָר ִה ֵ
יטנ ּו ְּברוֹ ִתים" (שיר השירים א' י"ז) ִ -ל ְּמ ָדה ּתוֹ ָרה ֶ ּד ֶר ְך ֶא ֶרץ,

ילי?
ְּב ֶה ֵּקפוֹ ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְט ָפ ִחיםֵ ,י ׁש ּבוֹ ר ַֹחב ֶט ַפחְ .מנָ א ַהנֵ י ִמ ֵּ

ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ָא ָדם ְ 34מ ָק ֶרה ַּ 35ב ֲא ָרזִ ים ּ 36ו ְמ ַר ֵהט ִּ 37ב ְברוֹ ִתיםְ .ו ׁ ָשם
(פרשה ע"ו סימן ב')ִ :ל ְמ ַ ּד ְת ָך ּתוֹ ָרה ֶ ּד ֶר ְך ֶא ֶרץֶ ׁ ,ש ּל ֹא ְי ֵהא ָא ָדם

אשית ַר ָּבה
שה ׁ ְשלֹמֹהַ .ע ֵ ּין ׁ ָשםּ .ו ִב ְב ֵר ׁ ִ
ִ 27מ ָ ּים ׁ ֶש ָע ָ ׂ
"שלֹשׁ ֵמאוֹ ת ַא ָּמה א ֶֹר ְך ַה ֵּת ָבהֲ ,ח ִמ ּׁ ִשים ַא ָּמה ָר ְח ָּב ּה,
סימן י')ְ ׁ :

38נוֹ ֵתן ָּכל ָממוֹ נוֹ ְּ 39בזָ ִוית ַא ַחתֶ ׁ 40 ,ש ֶּנ ֱא ַמר"ַ :ו ַ ּי ַחץ"

שה ָא ָדם ְס ִפינָ ה ׁ ֶש ְּת ֵהא עוֹ ֶמ ֶדת ַּב ָּל ִמין
ֶא ֶרץֶ ׁ 28 ,ש ִאם ַי ֲע ֶ ׂ

ל"ב ח')ּ .ו ְבסוֹ ָטה (מ"ד א')ִ 41" :מי ָה ִא ׁ
יש ֲא ׁ ֶשר ָּבנָ ה ַּב ִית" וכו'
(דברים כ' ה') ִ -ל ְּמ ָדה ּתוֹ ָרה ֶ ּד ֶר ְך ֶא ֶרץֶ ׁ ,ש ִ ּי ְבנֶ ה ָא ָדם ַּב ִית ְו ִי ּ ַטע

(פרשה ל"א

ּו ׁ ְשל ׁ ִֹשים ַא ָּמה קוֹ ָמ ָת ּה" (בראשית ו' ט"ו) ִל ְמ ַ ּד ְת ָך ּתוֹ ָרה ֶ ּד ֶר ְך

שה ָר ְח ָּב ּה ֶא ָחד ִמ ּׁ ִש ּׁ ָשה ְּב ָא ְר ָּכ ּהְ 30 ,וגָ ְב ָה ּה ֶא ָחד
[=בחוֹ ף] ַ 29 -י ֲע ֶ ׂ
ַּ
שים"
ֵמ ֲע ָ ׂ
ש ָרה ְּב ָא ְר ָּכ ּהְ .ו ׁ ָשם (סימן י"א)ּ " :ו ֶפ ַתח ַה ֵּת ָבה ְּב ִצ ָ ּד ּה ָּת ִ ׂ
שה ָא ָדם
(שם ט"ז) ִ -ל ְמ ַ ּד ְת ָך ּתוֹ ָרה ֶ ּד ֶר ְך ֶא ֶרץֶ ׁ ,ש ִאם עוֹ ֶ ׂ
שה ִ ּ 33פ ְתחוֹ ִמן ַה ַ ּצד.
שרְ ,י ֵהא עוֹ ֶ ׂ
שר ַעל ֶע ֶ ׂ
ְ 31ט ַר ְק ִלין ֶ 32ע ֶ ׂ
ביאורים

 .26כל שיש בהיקפו שלשה טפחים יש בו רוחב טפח .כל חפץ עגול שיש בהיקפו
שלשה טפחים בידוע שיש בו רוחב טפח בקוטר עיגולו .27 .מים שעשה שלמה.
בספר מלכים (א ,ז) מסופר ש'חירם' עשה לבנין בית המקדש של שלמה את הים,
פירוש :מקוה גדול לטבילת כהנים .הים היה עגול והיה רחבו (הקוטר) עשר אמה,
והיקפו היה שלושים אמה .נמצא שההיקף הוא פי שלש מהקוטר .28 .שאם יעשה
אדם ספינה .והוא רוצה שתהא עומדת היטב בנמל במים רדודים ,ולא תתהפך.
 .29יעשה רחבה אחד מששה בארכה .כמו תיבתו של נח שהיתה ארוכה שלש
מאות ורחבה חמישים .30 .וגבהה אחד מעשרה בארכה .כתיבת נח שהיתה
גבוהה שלושים אמה לעומת אורך של שלש מאות .31 .טרקלין .חדר מגורים.
 .32עשר על עשר .אפילו גודל של עשר על עשר ,וכל שכן אם החדר קטן משיעור זה.
 .33פתחו מן הצד .ולא באמצע הקיר ,כדי שלא יקלקל חלל הפתח את שטח
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(בראשית

שא ִא ּׁ ָשה.
ֶּכ ֶרםְ ,ו ַא ַח ָּ
ר-כ ְך ִי ּ ָ ׂ
ביאורים

התשמיש של החדר .34 .מקרה .תקרת וקורות הבית .35 .בארזים .שאין הם רכים
אלא קשים ,ועומדים במשא כבד ,וראויים לתמיכה וקירוי .36 .ומרהט .מצפה
בריצוף את קרקע הבית שדורכים והולכים עליה ברהיטה וריצה .37 .בברותים .הם
נסרי עץ "ברוש" רכים ,שנוח יותר לצעוד בנחת ובריצה על עץ רך מאשר על עץ
קשה .38 .נותן כל ממונו .לטמון מן הגנבים .39 .בזוית אחת .במקום אחד ,שאם
ימצאו הגנבים מטמון אחד ,לא יטלו כל ממונו בבת אחת .40 .שנאמר ויחץ .כשם
שיעקב (קודם פגישתו עם עשו) חילק את מחנהו לשני מחנות .41 .מי האיש אשר
בנה בית וכו' .שבתחילה אמרה התורה "אשר בנה בית" ואחר כך "אשר נטע כרם"
ואחר כך "אשר ארש אשה" .ובזה למדה תורה הנהגה ראויה שיבנה אדם בית וכו'.
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השימוש בכיריים ,תנורי-אפיה שאינם כשרים בשעת הדחק

 .23אמירה לנכרי

.אכיריים המשמשות לחלבי וגם לבשרי ואף לבישול מאכלים אסורים,
במידה והחצובות נקיות ,מותר להעמיד סירים ומחבתות כשרים במידה
והכלים יבשים בתחתיתם ואין על גבי החצובות 'גלישות' של מאכלים
(חכ"א ע"ד ,ד' ושו"ת כת"ס יו"ד נ"ד) .קיימת אפשרות נוספת ,כשמבשלים
שם כשר ,להניח חצובות אחרות שתהיינה מוכנות לשימוש במטבח
בכל עת.
.בתנור אפיה או טוסטר-אובן המשמשים לחלבי וגם לבשרי ואף למאכלי
איסור ,אין ראוי להשתמש בהם כלל .ובשעת דחק גדול יש אופנים
שמותר לבשל ,לאפות או לחמם בתוכם מאכלים כשרים בתנאי
שהמאכל סגור הרמטית בשתי עטיפות ,ויש לעשות שאלת רב( .שו"ע
יו"ד ק"ח ,א' .שו"ת אג"מ יו"ד א' ,מ') .ומכל מקום ,אין להשתמש בתבניות
שבתנור ,אלא בתבנית כשרה או חד-פעמית.
.גתנור אפיה שניצלה או נאפה בתוכו מאכל איסור ,ומעוניינים להכשירו,
לתבניות האפיה ולשיפודים יש לעשות ליבון חמור[ ,והיינו להחזיקם
באש עד שיאדימו ויוציאו ניצוצות] ,והתנור עצמו ,די לו בליבון קל ,ויש
לנקותו באופן יסודי ולהפעילו כשעה בחום המירבי ,והוא מותר.
.דמיחם מים חמים או קומקום חשמלי המשמשים אך ורק לחימום מים
נקיים ,אם הם נקיים לחלוטין ומרתיחים בהם מים עד הגובה המירבי
ואז ,כשהמים רותחים פותחים את הברז או מערים מן הקומקום ,ניתן
למלאם במים נקיים חדשים ומותרים בשימוש.
.המיתקן חשמלי לקליית פרוסות לחם ,במידה ואין מכניסים לתוכו אלא
לחם 'פרווה' בלבד – מותר להכין בו צנימים מלחם כשר ,במידה ומנקים
אותו היטב ומפעילים אותו מספר דקות בחום המירבי ,בטרם מכניסים
את הלחם .מומלץ להשתמש כעבור  24שעות בלא שימוש.
.והפרטים בדינים אלו רבים ,ולכתחילה ראוי שלא להשתמש בתנורים
וכדו' שנעשו בהם שימוש למאכלות אסורות ,ובשעת הדחק יש אופנים
להקל כמבואר לעיל ,וטוב יותר לשאול רב מומחה קודם השימוש.

שיטת רש"י (ב"מ ע"ב ):שאע"פ שאין שליחות לעכו"ם ,מ"מ מן התורה יש
שליחות לעכו"ם לחומרא.
וצ"ע ,א"כ מדוע אמירה לנכרי בשבת הוי רק שבות ,והלא איסורו מן התורה
כיון שהוה שלוחו לחומרא.
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 .24שעטנז בציצית בקטן
הדין ידוע כי התירה התורה שעטנז בציצית ,ומותר ללבוש ציצית צמר
ופשתים יחדיו לקיים מצוות ציצית.
וצ"ע ,האיך מותר להלביש קטן בבגד ציצית שעטנז ,והרי הקטן לא מצווה
במצוות וא"כ לא שייך לכאורה עשה דוחה ל"ת בזה ,ומאידך יש איסור
ספייה להלביש קטן בבגד שעטנז.

 .25העמד על החזקה
בגמרא בבא בתרא (ל"א ע"ב) איתא ,שני כיתי עדים המכחישות זו את זו,
דעת רב חסדא ששתיהם פסולים מעתה לכל עדויות ,אף שיש ספק מי
הפסול.
וצ"ע ,מאי שנא משני שבילין ,ששני בני אדם הולכים בשני שבילים ושביל
אחד טמא ,ששניהם טהורים מדין חזקה.
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אשית ַר ָּבה (פרשה ע' סימן י"ד)ַ 42" :ו ֵ ּי ׁ ֶשב ִע ּמוֹ ח ֶֹד ׁש ָי ִמים"
ּו ִב ְּב ֵר ׁ ִ
יכן ָצ ִריךְ
ְ
ָ
(בראשית כ"ט י"ד) ִ -ל ְמ ַ ּד ְתך ּתוֹ ָרה ֶ ּד ֶרך ֶא ֶרץַ :עד ֵה ָ
ָא ָדם ְ 43ל ִה ּ ָט ֵפל ִּב ְקרוֹ ָביו? ַ -עד ח ֶֹד ׁש ָי ִמיםְ .ו ׁ ָשם (סוף פרשה ס'):
יאן,
ש ָ
ִל ְמ ַ ּד ְת ָך ּתוֹ ָרה ֶ ׁ 44ש ִאם ִי ְה ֶיה ְל ָא ָדם ָּבנִ ים ְּגדוֹ ִליםִ ,י ְה ֶיה ַמ ּ ִ ׂ
שא לוֹ ִא ּׁ ָשהִ .מ ִּמי ַא ָּתה ָל ֵמד? ֵמ ַא ְב ָר ָהם,
ְו ַא ַח ָּ
ר-כ ְך ה ּוא נוֹ ֵ ׂ

ִּב ְּת ִח ָּלה ַ"ו ְי ִב ֶ
ש ָרה ִא ּמוֹ " (שם כ"ד ס"ו)ְ ,ו ַא ַחר
יא ָה ִי ְצ ָחק ָהא ֱֹה ָלה ָ ׂ
"ו ֹּי ֶסף ַא ְב ָר ָהם ַו ִ ּי ַּקח ִא ּׁ ָשה" (שם כ"ה א')ּ .ו ְב ַתנְ ח ּו ָמא (פרשת
ָּכ ְך ַ
שע ָֹרה ָ 46ב ְא ׁ ָשה"
"ת ַחת ִח ּ ָטה ֵי ֵצא 45חוֹ ַח ְו ַת ַחת ְ ׂ
ראה סימן ט')ַּ :
ְ
ָ
ש ֶדה ׁ ֶש ִהיא ַמ ֲע ָלה
(איוב ל"א מ') ִ -ל ְמ ַ ּד ְתך ּתוֹ ָרה ֶ ּד ֶרך ֶא ֶרץׂ ָ :
ש ֶדה ׁ ֶש ִהיא ַמ ֲע ָלה ְּבא ּו ׁ ִשים ָ -י ֶפה
חוֹ ִחים ָ -י ֶפה ְלזָ ְר ָע ּה ִח ּ ִטיםׂ ָ ,
שעוֹ ִריםּ .ו ְב ַּב ִּמ ְד ָּבר ַר ָּבה (פרשה כ"א סימן כ"ה)ִ :ל ְמ ַ ּד ְתךָ
ְלזָ ְר ָע ּה ְ ׂ
ּתוֹ ָרה ֶ ּד ֶר ְך ֶא ֶרץ ִ 47מן ַה ָּק ְר ָּבנוֹ תֶ ׁ ,ש ִאם ֵי ֵל ְך ְל ַא ְכ ַסנְ ָיא ְו ִק ְּבלוֹ

ֲח ֵברוֹ 48 -יוֹ ם ִר ׁ
אשוֹ ן ְמ ַק ְּבלוֹ ָי ֶפה ּו ַמ ֲא ִכילוֹ עוֹ פוֹ תַּ ,ב ּׁ ֵשנִ י
שרַּ ,ב ּׁ ְש ִל ׁ ִ
ישי ָ ּדגִ יםּ .ו ְּב ַו ִ ּי ְק ָרא ַר ָּבה (פרשה ט' סימן ו'):
ַמ ֲא ִכילוֹ ָּב ָ ׂ
ביאורים

 .42וישב עמו חדש ימים .התורה מספרת שהימים שהתארח יעקב בבית לבן היו
חודש ימים .43 .להטפל בקרוביו .לארחם בביתו ולטפל בהם .44 .שאם יהיה לאדם
בנים גדולים .להשיאם ,והוא עצמו אין לו אשה .45 .חוח .מין קוצים .46 .באשה.
דומה הוא לשעורה וגרוע ממנה .47 .מן הקרבנות .כשם שפרי החג שהקריבו בבית
המקדש ,היו כל יום מימי החג פוחתים בהקרבה פר אחד מיום שלפניו .48 .יום
ראשון מקבלו יפה .וכל יום הוא פוחת בכיבוד המאכלים מיום שלפניו.
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ִל ְמ ַ ּד ְת ָך ּתוֹ ָרה ֶ ּד ֶר ְך ֶא ֶרץֶ ׁ ,ש ֵאין ָח ָתן נִ ְכנָ ס ַל ֻח ּ ָפה ֶא ָּלא ִאם
ֵּכן נוֹ ֶתנֶ ת לוֹ ַּכ ָּלה ְ 49ר ׁש ּותַ ,ה ָדא ה ּוא ִ ּד ְכ ִתיב"ָ :יבֹא דוֹ ִדי" ְוגוֹ '
"ב ִ
(שיר השירים ד' ט"ז)ְ ,ו ַא ַח ָּ
אתי ְלגַ ִּני" (שם ה' א')ּ .ו ְביוֹ ָמא
ר-כ ְך ָּ

שר ֶ 50א ָּלא
(ע"ה ב')ִ :ל ְּמ ָדה ּתוֹ ָרה ֶ ּד ֶר ְך ֶא ֶרץ ׁ ֶש ּל ֹא י ַ
ֹאכל ָא ָדם ָּב ָ ׂ
ֹאכל
ַּב ַּל ְי ָלהּ .ו ְב ֻח ִּלין (פ"ד א')ִ :ל ְּמ ָדה ּתוֹ ָרה ֶ ּד ֶר ְך ֶא ֶרץ ֶ ׁ 51ש ּל ֹא י ַ

שר ֶא ָּלא ְל ֵת ָאבוֹ ןְ .ו ׁ ָשםִ :ל ְּמ ָדה ּתוֹ ָרה ֶ ּד ֶר ְך ֶא ֶרץ,
ָא ָדם ָּב ָ ׂ
52

שר ְו ַי ִיןּ .ו ְב ֵּב ָ
יצה (כ"ה א')ִ :ל ְּמ ָדה
ׁ ֶש ּל ֹא ְי ַל ֵּמד ָא ָדם ֶאת ְּבנוֹ ָּב ָ ׂ
53
שר ק ֶֹדם ֶה ְפ ׁ ֵשט ְונִ ּת ּו ַח.
ּתוֹ ָרה ֶ ּד ֶר ְך ֶא ֶרץֶ ׁ ,ש ּל ֹא י ַ
ֹאכל ָא ָדם ָּב ָ ׂ
ביאורים

 .49רשות .להכנס .50 .אלא בלילה .בהיות עם ישראל במדבר ,ניתן להם בשר
('שליו') בערב ,כנאמר בתורה (שמות טז ,ח) "ויאמר משה :בתת ה' לכם בערב בשר",
בזה לימדה התורה הנהגה ראויה שלא יאכל אדם וכו' .51 .שלא יאכל אדם בשר
אלא לתיאבון .נאמר בתורה (דברים יב ,כ-כא) "כי ירחיב ...ואמרת אכלה בשר כי
תאוה נפשך לאכל בשר ...וזבחת מבקרך ומצאנך" .מלשון "כי תאוה נפשך" למדים
שלא יאכל אדם בשר רק בהתגבר תאוותו .52 .שלא ילמד אדם את בנו בשר ויין.
חז"ל דרשו את הפסוק "וחיים לנערותיך" (משלי כז ,כז)" ,תן חיים לנערותיך",
פירוש ,למד דרך חיים לבני ביתך להסתפק במזונות קלים" ,מכאן למדה תורה דרך
ארץ ,שלא ילמד (ירגיל) אדם את בנו לבשר ויין" .53 .קודם הפשט וניתוח .כשם
שבקרבן עולה מפורש בתורה שצריך להפשיט את עורו ולנתח את בשרו לנתחים
קודם הקטרתו על המזבח ,כמו כן באכילת בשר חולין ,קודם האכילה יש להפשיט
את העור ולנתח את הבשר.
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הלכה

חידוד ועיון

קניית ירקות ופירות בשנת השמיטה

 .26המבזבז אל יבזבז יותר מחומש

.אהקונה ירקות ופירות הקדושים בקדושת שביעית בחנות שאין בה
השגחה לעניני שביעית ,מכשיל את המוכר באיסור סחורה ועובר משום
'לפני עור לא תתן מכשול' .ויש אומרים ,שגם הקונה שותף הכרחי
למסחר ,ועובר על איסור סחורה בפירות שביעית (ראה מאירי סוכה ל"ט,
ב' ומקנה קידושין נ' ,ב').
.בהקונה תוצרת הקדושה בקדושת שביעית ,במידה ,במשקל או לפי
מספר יחידות – עובר באיסור ומכשיל את המוכר ,ואין למכור אלא
באומד (רמב"ם שביעית ו' ,מ"ג)[ .ועובר משום לפני עור וגו' אפילו כאשר
המכירה נעשית באופן שאין איסור סחורה (בהקפה או בהבלעה) .ודעת מרן
החזו"א (י"ד ,י"ב) שאסור לעשות חבילות לפי משקל או מנין אפילו אם
מוכר את החבילות באומד בלי לספור כמה חבילות מוכר] .כמו כן ,אסור
למכור פירות אלו בשוק או בחנות רגילה כבשאר השנים .היינו :מקום
שרגילים למכור ירקות ופירות בכל השנים ,אלא בבית ,בסימטת רחוב
או בחצר (חזו"א שם ,כ"ו וסדר שביעית פ"ו).
.גכסף הניתן תמורת פירות שביעית ,מתקדש בקדושת שביעית ואסור
להשתמש בו ככסף חולין אלא לקניית דברי מאכל ,ולאוכלם בקדושת
שביעית .לפיכך ,אסור לשלם למוכר שאינו שומר שמיטה עבור פירות
הקדושים בקדושת שביעית אלא אם כן נתבצעה המכירה בהקפה או
בהבלעה (רמב"ם שביעית פ"ו וראה חזו"א שביעית י' ,ג').
.דחכמים קנסו את מי שאינו שומר שמיטה ,וגזרו שלא לקנות ממנו
תוצרת חקלאית שגדלה בשנת שמיטה .על כן ,הקונה בכל זאת – עובר
על גזירת חכמים (ראה רמב"ם שביעית ח' ,י"ד .חזו"א שביעית י' ,י"ב) .והאיסור
לקנות כל דבר שיש לו זיקת שביעית ,היינו ,שיש לו קדושת שביעית
או שישנה אפשרת שנזרע בשביעית ,ואפילו כשידוע שמה שקונים לא
נעשה בו האיסור .אולם גידולי שנה שישית או חו"ל ,מותר לקנות.
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בגמרא בקידושין (כ"ט ע"ב) איתא ,אם עומד לפניו מצווה לפדות את בנו
ומצווה לעלות לרגל ויש לו רק ה' סלעים שזהו כל ממונו ,קודם פודה את
בנו ואחר כך עולה לרגל וכו'.
וצ"ע ,הרי קיימא לן (כתובות נ' ע"א) שאין להוציא למצות עשה יותר
מחומש מנכסיו ,ומדוע מחוייב לתת כל ממונו לפדיון בנו.

 .27סיני ועוקר הרים
בגמרא בהוריות (י"ד ע"א) הכריעו ש'סיני' [הבקי בתלמוד] עדיף מ'עוקר
הרים' [החריף].
וצ"ע ,דהלא מבואר שם דרבה היה 'עוקר הרים' ורב יוסף היה 'סיני' ,ומכל
מקום קיימא לן רבה ורב יוסף הלכה כרבה.

 .28טבילת כלים
נפסק בשו"ע (יו"ד סי' ק"כ סעי' ג') שיש לברך ברכת המצוות כאשר טובלים
כלים במקווה.
ויל"ע ,מדוע על הגעלת כלים אין מברכים ,והלא שניהם הם סילוק איסור,
ומה שונה הטבלת כלים מהגעלת הכלים.
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ֹאמר ָא ָדם ָ ּד ָבר
ּו ְביוֹ ָמא (ד' ב')ִ :ל ְּמ ָדה ּתוֹ ָרה ֶ ּד ֶר ְך ֶא ֶרץֶ ׁ ,ש ּל ֹא י ַ
ַל ֲח ֵברוֹ ֶ 54א ָּלא ִאם ֵּכן קוֹ ֵרה ּוּ .ו ְב ָּב ָבא ְמ ִצ ָ
יעא (פ"ז א')ִ :ל ְּמ ָדה
55
ּתוֹ ָרה ֶ ּד ֶר ְך ֶא ֶרץ ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ַאל ָא ָדם ְּב ַא ְכ ַסנְ ָיא ׁ ֶש ּלוֹ ּ .ו ְב ׁ ַש ָּבת (קי"ד
א')ִ :ל ְמ ַ ּד ְת ָך ּתוֹ ָרה ֶ ּד ֶר ְך ֶא ֶרץְּ 56 :בגָ ִדים ֶ ׁ 57ש ִּב ּׁ ֵשל ָּב ֶהם ְק ֵד ָרה

ארחות

הפך בה והפך בה

יושר

ָּכל ָ ּד ָבר ִמן ַה ּתוֹ ָרהְ .ו ָכל ָהעוֹ ֵסק ַּב ּתוֹ ָרה ִל ׁ ְש ָמ ּהַ ,ה ָּקדוֹ ׁש-
ָּבר ּו ְך-ה ּוא עוֹ זְ רוֹ ִל ְמצֹא ָּכל ָ ּד ָבר ַּב ּתוֹ ָרה"ַ .ו ֲע ַצת ה' ִהיא
ָתק ּום"ֵ ,ע ָצה ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָּב ּה ְ ּד ַבר ה' ִ -היא ָתק ּום ְלעוֹ ָלם.

ְל ַר ּבוֹ ַ ,אל ִי ְמזֹג ָּב ֶהן ּ 58כוֹ ס ְל ַר ּבוֹ ּ .ו ִּב ְּכ ֻת ּבוֹ ת (ק"ג א')ְ 59 :ל ׁשוֹ ן
ֲח ָכ ִמים ְּ 60ב ָר ָכהְ ,ל ׁשוֹ ן ֲח ָכ ִמים ע ׁ ֶֹשרְ ,ל ׁשוֹ ן ֲח ָכ ִמים ַמ ְר ּ ֵפא.
ַע ֵ ּין ׁ ָשםּ .ו ְכ ַהאי גַ ְונָ א ִּת ְמ ָצא ָלרֹב ַּב ֲח ָכ ֵמינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה,
ׁ ֶש ָּכל ָ ּד ָבר ָי ְדע ּו ִמן ַה ּתוֹ ָרהְ ,ו ֵכן ְּב ַח ְכ ֵמי ָּכל ּדוֹ ר ָודוֹ ר הוֹ ִכיח ּו
ביאורים

 .54אלא אם כן קורהו .בתחילת חומש ויקרא (א ,א) נאמר" :ויקרא אל משה
וידבר" .הקב"ה הקדים קריאה לדיבור .מכך למדים הנהגה ראויה שלא יאמר אדם
דבר לחבירו אלא אם כן קורהו תחילה ,להודיעו שהוא רוצה לדבר עמו (רש"י).
 .55שישאל אדם באכסניא שלו .בביקור המלאכים אצל אברהם ,נאמר" :ויאמרו
(המלאכים) "אליו" (אל אברהם) איה שרה אשתך" .וישנן נקודות בספר התורה על
האותיות א,י,ו ,שבמלת "אליו" ,לימדה תורה הנהגה ראויה שישאל אדם בשלום
בעלת הבית ,כשם שהמלאכים קיימו הנהגה זו בשאלם על שרה .56 .בגדים שבשל
בהם וכו' .כשמצטבר דשן (אפר) הקרבנות על המזבח ,מצוה על הכהן להוציאו
החוצה .נאמר בתורה (ויקרא ו ,ד) "ופשט את בגדיו ,ולבש בגדים אחרים" ,הזקיקה
אותו התורה ללבוש בגדים פחותים בשעת הוצאת הדשן שאינה עבודה חשובה,
וזאת כדי שלא ימאסו בגדיו החשובים שעובד בהן עבודות חשובות כגון הקטרה
וניסוך על גבי המזבח( .רש"י) .57 .שבישל בהם .העבד .58 .כוס .יין .59 .לשון
חכמים .מדקדוק דברי חכמים יוצא שכיוונו לדבר בלשון שיהיה נכלל בה .60 .ברכה.
עושר ורפואה' .ברכה לבית' נלמדת מלשון חכמים ,וכן 'עושר' ו'רפואה' (עיין שם
בגמרא).
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חידוד ועיון

המתנה מבשר לחלב

 .29הפסק בדיבור לאחר הברכה

.אהאוכל בשר בהמה חיה או עוף וכן תבשיל שנתבשל עם אחד מהם
ואפילו מרק בשר או עוף צח וצלול – אסור באכילת חלב ומוצריו במשך
שש שעות מאז סיום אכילתם .כמו כן ,עליו לסיים תחילה את הארוחה
הבשרית באמירת ברכה אחרונה (שו"י יו"ד פ"ט ,א' ,רמ"א ,ש"ך שם ה' בשם
הרש"ל).
.בשני טעמים נאמרו לחובת ההמתנה בין בשרי לחלבי :א .מחשש לסיבי
בשר הנשארים בין השיניים והשפעתם הנמשכת עד שש שעות .ב.
שומן הבשר נשאר על פני הלוע ודרכי העיכול העליונות במשך שש
שעות (טור יו"ד שם) .למעשה ,חוששים לשני הטעמים ,כפי שיפורט
להלן.
.גיש מקומות בתפוצות ישראל ,שנהגו להסתפק בהמתנה בין בשרי לבין
חלבי בשלש שעות או אפילו בשעה אחת בלבד ,אולם ,המנהג כיום
להמתין שש שעות ,והוא המנהג הראוי 'לכל מי שיש בו ריח תורה'
(רמ"א ,הגר"א ,ט"ז וש"ך) .יש המקילים לאכול חלבי אחרי בשרי לאחר
שחלפה רוב השעה השישית.
.דהאוכל בשר ,וכעבור שש שעות מצא שיירי בשר בין שיניו ,צריך להסירו,
ולקנח ולשטוף את פיו ,ומותר בחלבי ללא המתנה נוספת (שו"ע ורמ"א יו"ד
פ"ט ,א' .כה"ח ובא"ח) .הלועס בשר ופולטו ,צריך להמתין שש שעות ,אבל
הטועמו ופולטו מיד ,מבלי ללועסו – אינו מחויב בהמתנה כלל ,ודי לו
בקינוח ושטיפת הפה (דרכ"ת שם י' וכ"ב).
.ההמסופק אם עברו שש שעות מאז תום אכילתו בשרי ,נחלקו הדעות
אם רשאי להקל ולאכול חלבי ,והסומך להקל ,כשאי אפשר לברר – לא
הפסיד (דרכ"ת שם ה' ,י').
.ותבשיל סתמי [פרווה] שנתבשל בסיר בשרי ,אפילו לא היה הסיר נקי
לחלוטין משמנונית הבשר שבושל בו -מותר לאכול מיד אחריו מאכלי
חלב ,והוא הדין ,לאכילת תבשיל פרווה שבושל בסיר חלבי ,מיד לאחר
אכילת בשרי (שו"ע ורמ"א יו"ד פ"ט ,ג' .ש"ך וכה"ח).

הנה בבדיקת חמץ נפסק (או"ח סי' תל"ב) שאין להשיח שלא לצורך עד
סוף הבדיקה ,ואם דיבר באמצע הוי הפסק [אלא שאין חוזר ומברך אלא אם
דיבר בין הברכה לתחילת הבדיקה עיי"ש].
וצ"ע ,מ"ש מסוכה שאין מקפידים לא לדבר בסוכה למרות שבירך 'לישב
בסוכה'.

יום ד' כ' מנחם אב

 .30נזיר היה שמואל
במשנה סוף נזיר (ס"ו ע"א) מפורש ששמואל היה נזיר.
וצ"ע ,א"כ כיצד שיסף שמואל את אגג ,ובמדרש (איכה רבה) מובא" :מה
עשה לו ,ר' אבא בר כהנא אמר היה מחתך בבשרו כזיתים כזיתים ,והיה
מאכיל לנעמיות" .ומשמע ששיסף אותו ממש בחרב ,וא"כ כיצד נטמא לו
והלא גוי מטמא במגע.

 .31מצוות חבילות חבילות
מבואר במשנה (פסחים ל"ה ע"א) שכהנים יוצאים ידי חובת מצוות מצה
באכילת 'חלה'.
וצ"ע ,הלא אכילת חלה מצוה היא ,ומדוע לא נאמר בזה הכלל של 'אין
עושים מצוות חבילות חבילות'.
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השגחה

ַה ׁ ְש ָּג ָחה
ִה ֵּנה

ָר ִאינ ּו ְּב ָכל ּדוֹ ר ַה ׁ ְש ָּג ַחת ַה ּׁ ֵשם ִי ְת ָּב ַר ְך ַעל ַה ַ ּצ ִ ּד ִ
יקים
ְל ַמ ְּל ָטם ִמ ָּכל ַרע ּו ְל ָב ְר ָכםְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר1" :חֹנֶ ה ַמ ְל ַא ְך

ה' ָס ִביב ִל ֵיר ָאיו ַו ְי ַח ְּל ֵצם"ּ .ו ְב ַּת ֲענִ ית (כ"א א') ַּג ֵּבי 2נַ ח ּום ִא ׁ
יש
ׁ ֶש ָה ְי ָתה

ִמ ּ ָטתוֹ

ֻמ ַּנ ַחת

ְּב ַב ִית

ָרע ּו ַע,

ָא ַמר

ַּג ְמז ּו
ָל ֶהםָּ :בנַ יַ ּ ,פנּ ּו ֶאת ַה ֵּכ ִלים ַא ַחר ָּכ ְך ּ ַפנּ ּו ֶאת ִמ ּ ָט ִתיֶ ׁ ,ש ֻּמ ְב ָטח

ָל ֶכם ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ֲאנִ י ַּב ַּב ִית ֵאין ַה ַּב ִית נוֹ ֵפלְ .ו ֵכן ׁ ָשם (כ' ב') ְּ 3ב ַרב
ַא ָ ּדא ַּבר ַא ֲה ָבה ׁ ֶש ִה ְכנִ יסוֹ ַרב ה ּונָ א ְל ַּב ִית ָרע ּו ַע ְּכ ֵדי ְל ַפנּ וֹ ת
פל ַה ַּב ִית,
ַה ַ ּי ִין ִמ ּׁ ָשםֶ ׁ ,ש ָה ָיה ֻמ ְב ָטח ׁ ֶש ָּכל זְ ַמן ׁ ֶשה ּוא ׁ ָשם ל ֹא ִי ּ ֹ

ארחות

השגחה

יושר

יה
ְו ֵכן ֲה ָוהְ .ו ׁ ָשם (כ"א ב')ְּ 4 :בס ּו ָרא ֲה ָות ְּד ַב ְר ָתאְּ ,ב ׁ ִש ְ
יבב ּו ֵת ּ
יה ְ ּד ַרב
ְ ּד ַרב ָלא ֲה ָות ְּד ַב ְר ָתאָ .ס ְבר ּו ִמ ֵּ
יה ִמ ּׁש ּום זְ כ ּו ֵת ּ
ינ ּ
ְ ּדנָ ִפ ׁ
יה ט ּו ָבא -
ית ֲחזֵ י ְלה ּו ְּב ֶח ְל ָמאַ :רב ִ ּדנְ ִפ ׁ ָ
ישִ .א ְ
ישא זְ כ ּו ֵת ּ
יה ְל ַרבֶ ,א ָּלא ִמ ּׁש ּום ַהה ּוא ַּג ְב ָרא ְ ּד ׁ ַש ִ ּייל
ָהא ִמ ְּל ָתא ז ּו ְט ָרא ֵל ּ
ילא ִל ְקב ּו ָרהִּ 5 .ב ְדרוֹ ְק ַרת ֲה ָות ְ ּד ֵל ְ
ָמ ָרא ּוזְ ִב ָ
יה
יק ָּתאּ ,ו ְב ׁ ִש ְ
יבב ּו ֵת ּ
ְ ּד ַרב ה ּונָ א ָלא ֲה ָות ְ ּד ֵל ְ
ינ ּה ִּבזְ כ ּו ָתא ְ ּד ַרב ה ּונָ א
יק ָּתאָ .סב ּור ִמ ָּ
ְ ּדנָ ִפ ׁ
יה ְל ַרב ה ּונָ א,
ישִ ,א ְ
ית ֲחזֵ י ְלה ּו ְּב ֶח ְל ָמאַ :האי ז ּו ְט ָרא ֵל ּ
ֶא ָּלא ִמ ּׁש ּום ַה ִהיא ִא ְּת ָתא ִ ּד ְמ ַח ֶּמ ֶמת ַּתנּ ּו ָרא ּו ְמ ׁ ַש ְי ָלא
ְל ׁ ִש ְבב ּו ֵתיה.
ביאורים

ביאורים

 .1חנה מלאך ה' .כשהאויבים פונים סביבם להרע להם ,מלאך ה' חונה סביבם ואין
להם כח לגעת בהם ויחלצם( .רד"ק ,תהלים לד ,ח) .2 .נחום איש גמזו .נחום איש
גמזו היה עיור בשתי עיניו ,שתי ידיו ושתי רגליו קטועות ,וכל גופו מלא שחין ,ורגלי
מטתו היו מונחים בספלים של מים כדי שלא יעלו עליו נמלים דרך רגלי המטה
(שמכיון שהיו ידיו קטועות ,אם היו עולים עליו נמלים לא היה יכול ליטלם בידיו
ולזורקם) .פעם אחת כאשר מטתו היתה מונחת בבית רעוע ,בקשו תלמידיו לפנות
מטתו מהבית ואחר כך לפנות את הכלים הנמצאים בבית (שחששו שמא יפול
עליו הבית) ,אמר להם נחום איש גמזו ,בני ,פנו את הכלים ואחר כך פנו את מטתי,
שמובטח לכם שכל זמן שאני נמצא בבית אין הבית נופל (ולא ינזקו הכלים) ,וכך
עשו ,פינו תחילה את הכלים ואחר כך פינו את מטתו ,ואז (לאחר שהוציאוהו) נפל
הבית .3 .ברב אדא בר אהבה .רב הונא היה לו יין בבית רעוע ,ורצה לפנות את היין
משם לפני שיפול הבית ,הכניס את רב אדא בר אהבה לשם ,כדי שבזכותו לא יפול
הבית כל עוד שהוא בתוכו ,והאריך לדבר עמו בדברי תורה עד שגמר לפנות את
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הבית .4 .בסורא הוות .בעיר "סורא" השתוללה מגיפת דבר .בשכונתו של רב לא
פגע הדבר .סבורים היו האנשים ,לפי שזכותו של רב גדולה ,לכן אין הדבר שולט
בשכונתו .הראו מהשמים בחלום לאותם אנשים :רב יש לו זכויות רבות ,ונס זה קטן
הוא לפי גדולת רב .ברם ,הנס התרחש בגלל אדם אחד שדר באותה שכונה ,שהיה
משאיל כלי חפירה לחפור בהם בבית הקברות .5 .בדרוקרת הוות .בעיר "דרוקרת"
פרצה דליקה ,ולשכונתו של רב הונא לא הגיעה .סבורים היו האנשים ,לפי שגדולה
זכותו של רב הונא .הראו מהשמים בחלום לאותם אנשים :רב הונא יש לו זכויות
רבות ,ונס זה קטן הוא לפי ערכו .ברם ,הנס התרחש בזכות אשה אחת שדרה באותה
שכונה ,שהיתה מסיקה את תנורה בעצים שלה מערב שבת לערב שבת ,ונותנת
רשות לשכנותיה לאפות בתנור המוסק .בגלל חסדיה אלו ,נהגו בה מדה כנגד מדה,
והאש לא שלטה בשכונתה.
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אוכלים ומשקים שתחת למיטה

 .32שיעור באיסורי הנאה

.אאוכלים ומשקים שהיו מתחת למיטה ,בשעה שישנו עליה שינת קבע,
היינו שינה של לפחות חצי שעה על גבי מיטה ,יש שאוסרים לאוכלם
ולשתותם ,מפני שרוח רעה שורה עליהם ,ואפילו היו עטופים ומונחים
בקופסה (שו"ע יו"ד קט"ז ,ה' ,ש"ך שם ד') .ובדרכי תשובה (ליו"ד קט"ז ,ל"ח)
מביא שלכתחילה יש להיזהר שלא להניח אוכל ושתיה תחת המיטה,
אפילו אין ישנים עליה.
הסכמת הפוסקים ,שבדיעבד ,ובוודאי במקום הפסד – מותר לאוכלם,
וכל דבר שניתן להדיחו ,יש להדיחו שלש פעמים.
.ביש המתיר להשתמש במאכלים הנ"ל לצרכי מצוה ,ו'שומר מצוה לא
ידע דבר רע' ,כן הורה הגרי"ש אלישיב זצ"ל ,וכן הוא בספר 'טעמא
דקרא' בהנהגות החזון איש זצ"ל אות כ"ח ,דאף שבביתו הקפיד שלא
לאכול ,ציוה לתיתם לעניים ולא לאבדם.
.גהלוקח אוכל השייך לחבירו ,ובלא ידיעת חבירו ,הניחו מתחת למיטה
– אין שורה עליו רוח רעה .והיינו כשזה המניח הוא איש זר ולא קרוב,
כדי שתאמר 'ידם כידו' (סוד ישרים שבסוף שו"ת רב פעלים ח"ד ,ה') .וכן הוא
בשו"ת שלמת חיים א' ,י"ב מאחר שכנראה בי"ד לא יוכלו לחייבו לשלם
דהוי כהיזק שאינו ניכר ,שוב גם הרוח הרעה אין לו רשות להתדבק בו.
.דיש אומרים ,שכל חשש הדין שלפנינו ,דווקא כשהאוכל מונח מתחת
למיטה על גבי הקרקע (כה"ח) .על כן ,יש שכתבו ,שאין להקפיד שלא
להניח מאכל תחת המיטה באניה והוא הדין למטוס (שו"ת ציץ אליעזר י',
ל"ה) [ועי' לעיל יום ה' י"ד מנ"א].
.המותר להניח תבשיל בין כר לכסת ,דלא מיקרי תחת המיטה אלא על גבי
קרקע .כמו כן ,מאכל שהיה מונח בכיסו של הישן על גבי המיטה – אין
בו כל חשש סכנה (שו"ת שלמת חיים ב' ,ז').
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הנה מבואר (ראש השנה כ"ח ע"א ,ועוד) דאיסורי הנאה [ולכל הפחות ,אלו
שיש בהם מצות שריפה] אין להם שיעור משום ד'כיתותי מיכתת שיעוריה'.
וצ"ע ,א"כ איך שייך לעבור על איסור 'בל יראה' בכזית חמץ הא אין לו
שיעור .וכן כיצד לוקים על אכילת חמץ ,נותר ,כלאי הכרם וכל כיוצ"ב ,והרי
נחשב שאין בזה שיעור כזית.

 .33ערבות במצוות
הנה ידועה שיטת הרא"ש ז"ל דאין דין 'ערבות' בנשים וע"כ אינן יכולות
להוציא אנשים במצוות.
וצ"ע ,אם כן כיצד מוציאים האנשים את הנשים בכל המצוות ,והרי רק מדין
ערבות אפשר להוציא ידי חובה זה את זה.

 .34ברכה על מחשבה
מבואר בב"י (סי' תל"ב) דאין מברכים 'על ביטול חמץ' משום שאין מברכים
על מצוות שבלב.
וצ"ב ,דהנה כתב הגר"א בסי' מ"ז ,שעל תלמוד תורה שבהרהור מברכים
ברכות התורה ,ויש לעיין אם חלוקים הב"י והגר"א או שאפשר לקיים
שניהם.
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ַהגר"י ֶמ ְל ֶצן זִ ְכרוֹ נוֹ ִל ְב ָר ָכה ְּב ִס ּד ּור ַהגְ ָר"אְ :ו ִל ְכאוֹ ָרה
ַמה ְּב ָכ ְך ּ ְ 6דנָ ִפ ׁ
יהְ ,ו ִכי ִּב ׁ ְש ִביל זֶ ה ל ֹא ָיכוֹ ל ִל ְהיוֹ ת
יש זְ כ ּו ֵת ּ

ילי ֲע ִב ִידי,
יה ְ ּד ַר ִּבי ֲחנִ ינָ אֲ .א ַמר ַל ּהִ :אי ִמ ְס ַּת ְי ַעת זִ ִ
ִמ ּת ּו ֵתי ַּכ ְר ֵע ּ
ְ
ֵ
"אין עוֹ ד ִמ ְל ַב ּדוֹ " ְּכ ִתיב (דברים ד' ל"ה)ּ .ו ָפ ִריךְ ,ו ָה ָא ַמר ַר ִּבי יוֹ ָחנָ ן

"א ֳה ֵלי
ַּגם זְ כ ּות זֶ ה ְּב ִס ָּבתוֹ ? ְו ֵּת ֵרץ ְּב ׁ ֵשם ַה ַ"י ֲערוֹ ת ְ ּד ַב ׁש" ְו ַה ָ

ישין ּ ָפ ַמ ְל ָיא ׁ ֶשל ַמ ְע ָלה? ּו ְמ ׁ ַשנֵ י,
ָל ָּמה נִ ְק ָרא ׁ ְש ָמן ְּכ ׁ ָש ִפיםֶ ׁ ,ש ַּמ ְכ ִח ׁ ִ

יתן ְ 7ר ׁש ּות
ַי ֲעקֹב"ִ ,מ ּׁש ּום ׁ ֶש ְּכ ָבר ָא ְמר ּו (בבא קמא ס' א')ֵּ :כ ָיון ׁ ֶשנִ ַּ

ׁ ַשאנֵ י ַר ִּבי ֲחנִ ינָ א ְ ּדנָ ִפ ׁ
יה ְו ֵאין ִמ ְת ָי ֵרא ֵמ ֶהםּ .ו ְב ִק ּד ּו ׁ ִשין
יש זְ כ ּו ֵת ּ

ַל ַּמ ׁ ְש ִחית ֵ 8 -אין ַמ ְב ִחין ֵּבין ַצ ִ ּדיק ְל ָר ׁ ָשעֲ .א ָבל ַּב ֶּמה ְ ּד ָב ִרים

(כ"ט ב')ֲ 11 :ה ָוה ַהה ּוא ַמזִ ּיק ֵּבי ַר ָּבנָ ן ְ ּד ַא ַּב ֵיּיּ ְ ,ד ִכי ֲהו ּו ַע ְי ֵלי ִּב ְת ֵרין

יטה
ֲאמ ּו ִריםְּ ,ב ַצ ִ ּדיק ׁ ֶש ֵאינוֹ ָ ּגמ ּורֲ ,א ָבל ַצ ִ ּדיק ָ ּגמ ּור ֵ -אין לוֹ ׁ ְש ִל ָ

ימ ָמא ֲהו ּו ִמ ְּתזְ ֵקיְ ,ו ַא ַּב ֵיּי ִצ ָ ּוה ׁ ֶש ַי ְּכנִ יס ּו ׁ ָשם ֶאת ַרב ַא ָחא
ֲא ִפ ּל ּו ִּב ָ

ָע ָליוְ ,וגַ ם ִאם ָה ָיה ַה ָ ּד ָבר ִּב ׁ ְשכ ּונָ תוֹ ל ֹא ָה ָיה ַמזִ ּיק לוֹ ְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ֶּנ ֱא ַמר
ימינֶ ָך ֵא ֶל ָ
יך ל ֹא ִי ָ ּג ׁש".
פל ִמ ִ ּצ ְ ּד ָך ֶא ֶלף ּו ְר ָב ָבה ִמ ִ
(תהלים צ"א ז')"ִ :י ּ ֹ

ַּבר ַי ֲעקֹב ׁ ֶש ָי ִּלין ׁ ָשם ַּב ַּל ְי ָלה ּו ְב ַו ַ ּדאי ַי ֲהרֹג ֶאת ַה ַּמזִ ּיקְ ,ו ֵכן ֲה ָוה.
ַע ֵיּן ׁ ָשםְ .ו ֵכן ָמ ִצינ ּו ַּב ַּק ְדמוֹ נִ יםַ ,ע ֵיּן ְּב’אוֹ ַצר ִמ ְד ָר ׁ ִשים’ (עמוד של"ו)

(סנהדרין ס"ז ב')ַ 10 :ה ִהיא ִא ְּת ָתא ַ ּד ֲה ָות ָקא ְמ ַה ְד ָרא ְל ִמ ׁ ְש ַקל ַע ְפ ָרא

שה ְּב ַר ִּבי ְיה ּו ָדה ֶה ָח ִסיד ׁ ֶשגּ וֹ י ָר ָצה ְל ָה ְרגוֹ ְ ,ו ִה ְכנִ יס
נִ ְד ּ ַפס ַמ ֲע ֶ ׂ
ר ׁ
ֹאשוֹ ַּב ַח ּלוֹ ן ְונִ ְת ַה ֵ ּדק ַה ַח ּלוֹ ן ְס ִביבוֹ ְול ֹא ָיכֹל ְלהוֹ ִציאוֹ ַ ,ע ֵיּן ׁ ָשם
ְ
שה ֵמ ַר ּׁ ִש"י,
ְּבא ֶֹרךּ .ו ְב ֵ’ס ֶדר ַה ּדוֹ רוֹ ת’ (שנת ד"א תתס"ה) ֵמ ִביא ַמ ֲע ֶ ׂ

ל-כ ְךָ ,הי ּו
ַרק ִ 9מ ּׁש ּום ַהה ּוא ַּג ְב ָרא ׁ ֶש ּל ֹא ָה ְי ָתה זְ כוּתוֹ ְּגדוֹ ָלה ָּכ ָּ
ֻמ ְכ ָר ִחין ְל ַה ִ ּציל ֶאת ָּכל ַה ּׁ ְשכ ּונָ ה ְּכ ֵדי ׁ ֶש ּל ֹא ַיזִ ּיק לוֹ ּ .ו ָמ ִצינ ּו
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ׁ ֶשגּ וֹ י ָּבא ְל ָה ְרגוֹ ל ֹא ָר ָאה ּוֶ ׁ ,ש ֶּנ ֱע ַלם ִמן ָה ַע ִיןַ .ע ֵיּן ׁ ָשם ְּבא ֶֹר ְך ָּכל

ביאורים
 .6דנפיש זכותיה .שיש לו זכויות רבות .7 .רשות למשחית .להשחית .8 .אין מבחין
בין צדיק לרשע .ומשחית גם את הצדיק .9 .משום ההוא גברא .משום האדם
ההוא .10 .ההיא איתתא .מעשה באשה אחת שהיתה מחזרת ליטול עפר מתחת

ביאורים

רגליו של רבי חנינא ,כדי לעשות לו כישוף ולהמיתו .אמר רבי חנינא למכשפה:
אם תצליחי לעשות לי כישוף – עשי ,ואני מקבל זאת ,לפי שכך נגזר עלי בשמים,
כיון ש'אין עוד מלבדו' כתוב ,ואם הקדוש ברוך הוא חפץ בי ,לא תצליחי להרע לי.
מקשה הגמרא ,האם אכן כך הוא שאין כח בכשפים להרע לו?! הרי אמר רבי יוחנן,
למה נקרא שמן מכשפים' ,שמכחישין פמליא של מעלה' ,משמע שיש לכשפים כח
לפעול נגד הכוחות הטבעיים שבעולם? מתרצת הגמרא ,שונה רבי חנינא משאר בני
אדם לפי שיש לו הרבה זכויות ,ועושים בשמים מאמצים גדולים להצילו ,ולכן רבי
חנינא לא פחד מהם.

 .11הוה ההוא מזיק .היה בבית המדרש של אביי מזיק ,שהיה מזיק אפילו אם היו
באים שנים ביחד ואפילו ביום (בדרך כלל ,אין השדים מזיקים לא בשעות היום (אלא
בלילה) ,ורק כשאדם נמצא בודד ,ולא כשנמצא עם אדם נוסף) .אביי שמע שרב
אחא בר אהבה עומד לבוא ,אמר אביי לתלמידיו :אל תתנו לו מקום ללון ,כדי שילון
בבית המדרש ,ומתוך חסידותו יעשה לו נס ויהרוג את המזיק .וכך היה ,שרב אחא
נכנס ולן בבית המדרש ,התגלה לו המזיק ,והיה נדמה לרב אחא כמו תנין עם שבע
גולגלות ,כל כריעה שכרע רב אחא בתפילתו על אותו מזיק – נשר אחד מראשי
המזיק ,עד שנשרו כולם ומת.
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שה.
ַה ַּמ ֲע ֶ ׂ
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הלכה

חידוד ועיון

המקרר ,המקפיא ומצנן המים

 .35מנין המצוות

.אראוי להשתמש בשבת במקרר ומקפיא שיש בהם "מצב שבת" מבלי
שתהיה השפעה לפתיחת הדלת וסגירתה .אפשרות נוספת ,התקנת שעון
[טיימר] להפעלה מתוזמנת במועדים קצובים וקבועים כפי המתוכנן.
.במקרר או מקפיא הפועלים על ידי ווסת (טרמוסטט) ואין בהם סידור
מיוחד לשבת ,רבים נוהגים להקפיד ולפתוח את הדלת אך ורק בשעה
שהמנוע נשמע פועל (שו"ת אגרות משה ס"ח ,ועוד) .ויש המחמירים שלא
לפתוח אפילו כשהמנוע פועל אלא אם כן בסידור של שעון המנתק
את זרם החשמל לגמרי ,ורק אז פותחים את הדלת (ראה שו"ת באר משה
ח"ו) .אכן ,יש המתירים לפתוח אף בשעה שהמנוע אינו פועל (ראה שו"ת
מנחת שלמה א' ,י') .ומומלץ לכתחילה ,להשתמש באחת מצורות ההיתר
הנזכרות לעיל.
.גבמקררים חדישים הפועלים בשיטת ה'נון פרוסט' ,מותקן בדופני המקרר
מאורר ,שתפקידו לפעול מידי פעם כדי לשלול הווצרות קרח בעת פתיחת
הדלת .נתברר ,שפעולת המאורר תלויה בפעולת נורת-התאורה שבתוך
המקרר .על כן במידה ושוללים את הדלקת הנורה (היינו ,בלחיצה על כפתור
המבטל את פעולת הנורה ,ואין די בהוצאת הנורה ממקומה ,בלבד) ,מיידית מנוטרלת גם
כן ,פעולת המאורר ,וכך יש לנהוג כדי שלא להכשל באיסור ('הכשרות' ה' ,מ"ב).

הרמב"ם (ספר המצוות עשין קס"א) מוכיח שמצוות ספירת העומר ,בין
המצוה למנות ימים ובין המצוה למנות שבועות ,אינן שתי מצוות אלא
מצווה אחת ,ומוכיח מכך שאין מברכים עליהן שתי ברכות.
וצ"ע ,שהלא דעת הרמב"ם שעל תפילין של יד ושל ראש מברכים ברכה
אחת ,אף שמנאן בשתי מצוות במנין המצוות.

 .36מצוות האב על בנו
בברייתא קידושין (כ"ט ע"א) מונים כל מצוות האב על הבן שחייב האבא על
בניו ,למולו ,לפדותו ,ללמדו תורה וכו'.
וצ"ע ,מדוע תנא ושייר מצוות חינוך ,שהאב חייב בחינוך בנו לכל המצוות.

 .37בין השמשות
הנה ידוע שכל זמן בין השמשות ,הוא ספק יום ספק לילה כל דינים
האמורים בתורה.
וצ"ע ,מדוע לא נימא חזקה דמעיקרא שעדיין יום ,וכמו בכל התורה
שהולכים אחר חזקה לומר שלא השתנה הזמן.

.דבמקררים גדולים ,חדישים ,מצוי צג מספרים דיגיטלי הקבוע בחזית
המקרר ,בו מופיעה מידת במעלות בתוך המקרר – אין להשתמש במקרר
כזה בשבת ,ואין די בכיסוי לוח המספרים והסתרתו מעיני המשתמש (שם).
.הנפסק זרם החשמל בשבת מחמת קילקול ,ועובדים יהודיים תיקנו את
התקלה וחודש זרם החשמל בשבת ,אם היתה התקלה בכל העיר או
באזור מגורים גדול ולא ידוע בבירור שאין שם חולה שיש בו סכנה,
כיון שיש היתר בתיקון עבור חולה שיש בו סכנה – מותר לכל ליהנות
מן הזרם המחודש ,בין למאור בין לחימום המאכלים (ראה שו"ע רע"ו ,א'
וביה"ל ד"ה אין וכו').
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ַּב ּדוֹ רוֹ ת ָה ַא ֲחרוֹ נִ יםַ ,ע ֵ ּין ְּב ֵס ֶפר ִא ְ ּגרוֹ ת סוֹ ְפ ִרים

(אגרת

יבא ִאיגֶ ר
מ"ג בהגה"ה)ַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ָּבא ַה ָּגאוֹ ן ַה ָּקדוֹ ׁש ַר ִּבי ֲע ִק ָ

ארחות

השגחה

יושר

ה-ל ָך ֶאל ָ 12ה ֲענִ ָ ּיה ס ֲֹע ָרה ַהזֹּאת? ְוה ּוא
ׁ ֶש ָּב ַח ְר ָּת ְל ָךֲ ,א ָבל ַמ ְּ
ֵה ׁ ִשיב ְּב ַל ַעג ׁ ֶש ֵאינוֹ רוֹ ֶצה ִל ְפטֹר אוֹ ָת ּהְ .ו ׁש ּוב ָא ַמר ַה ָּגאוֹ ן
יבא ִאיגֶ ר ז"לֲ :הל ֹא ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ָע ֶל ָ
יך ֲא ׁ ֶשר
ַה ָּקדוֹ ׁש ַר ִּבי ֲע ִק ָ

ז"ל ּ ַפ ַעם ַא ַחת ְל ַו ְר ׁ ָשאּ ,ו ָבא ֶאל ַה ָּמ ָרא ְ ּד ַא ְת ָרא ַה ָּגאוֹ ן מוֹ ֵרנ ּו
ְו ַר ֵּבנ ּו ָה ַרב זַ ְל ָמן ז"ל ַּב ַעל ׁש ּו"ת ֶח ְמ ַ ּדת ׁ ְשלֹמֹה ְוכ ּו'ְ ,ו ָאז ָּב ָאה

ְּב ַי ְלד ּו ְת ָך ָל ַמ ְד ָּת ְּג ָמ ָרא ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָר ׁשְ ,ו ָא ַמר ֵהןְ .ו ִצ ָ ּוה ַה ָּגאוֹ ן

ִא ּׁ ָשה ַא ַחת ּבוֹ ִכ ָ ּיה ִל ְפנֵ י ַה ְּגאוֹ נִ ים ַה ְּקדוֹ ׁ ִשים ז"לֱ ,היוֹ ת ִּכי

יבא ִאיגֶ ר ז"ל ְל ָה ִביא ְּג ָמ ָרא ַמ ֶּס ֶכת ִק ּד ּו ׁ ִשיןּ ,ו ּ ָפ ַתח
ַר ִּבי ֲע ִק ָ

ַּב ְע ָל ּה נִ ׁ ְש ַּת ֵּמד ַר ֲח ָמנָ א ִל ְצ ַלן זֶ ה ֵאיזֶ ה ׁ ָשנִ ים ְו ֵאינוֹ רוֹ ֶצה ָל ֵתת

ַה ְ ּג ָמ ָרא ְּב ֵר ׁ
יש ַה ַּמ ֶס ְכ ָּתא ְו ֶה ְר ָאה לוֹ ְּב ֶא ְצ ַּבע ַעל ַה ַ ּדףְ ,ו ָא ַמר

ָל ּה ֵּגט ּ ִפ ּט ּו ִריןּ ,ו ְכ ָבר ָע ַמל ָּבזֶ ה ַה ְר ֵּבה ַה ָּגאוֹ ן ַּב ַעל ֶח ְמ ַ ּדת
ׁ ְשלֹמֹה ְול ֹא ָע ְל ָתה ְּב ָידוֹ ְ ,ו ַע ָּתה ְּב ׁ ָש ְמ ָע ּה ִּכי ָה ַרב ִמ ּפוֹ זְ נָ א ה ּוא
ְּב ַו ְר ׁ ָשא ָּב ָאה ְּב ַמר נֶ ֶפ ׁש ,א ּו ַלי ְּב ִה ְת ַא ֲחד ּו ַי ְח ָ ּדו ְּגאוֹ נֵ י ַה ּדוֹ ר
יא ּה ִמ ַּכ ְב ֵלי ָה ִעגּ ּון.
ְּכמוֹ ָתם ִי ְמ ְצא ּו ֵע ָצה ְו ַת ְח ּב ּו ָלה ְלהוֹ ִצ ָ

ְּבזֶ ה ַה ָּל ׁשוֹ ןֲ :הל ֹא ָא ְמר ּו ֲח ָכ ֵמינ ּו זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַּב ִּמ ׁ ְשנָ ה:
יתת ַה ַּב ַעל".
"ה ִא ּׁ ָשה נִ ְקנֵ ית ְוכ ּו' ְוקוֹ נָ ה ֶאת ַע ְצ ָמ ּה ְּבגֵ ט ּו ְב ִמ ַ
ָ
ְ
ה-נ ְפ ׁ ָשך ,אוֹ ּ ְפטֹר אוֹ ָת ּה ְּבגֵ ט ,אוֹ ְּב ִאם ל ֹא ִּת ְר ֶצה
ִאם ֵּכןִ ,מ ָמ ַּ

ש ַחק
 י ּו ַכל ִל ְהיוֹ ת ַה ֶ ּד ֶר ְך ַה ּׁ ֵשנִ יְּ ,ב ִמ ַיתת ַה ַּב ַעלְ .ו ַה ְמ ׁ ֻש ָּמד ָ ׂ

יבא ִאיגֶ ר
"ח ְמ ַ ּדת ׁ ְשלֹמֹה" ּ ָפנָ ה ֶאל ַה ָּגאוֹ ן ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ְו ַה ָ ּגאוֹ ן ַה ֶ

יבא ִאיגֶ ר ז"ל ְו ָי ָצא ִמ ֵּבית ָה ַרב.
ְו ָל ַעג ְל ִד ְב ֵרי ַה ָּגאוֹ ן ַר ִּבי ֲע ִק ָ

ז"ל ְו ָא ַמרֵ ,מ ָה ָרא ּוי ׁ ֶש ַ ּי ֲעזֹר ָל ּה ַמר ְּגאוֹ נוֹ ִּכי ַר ְח ָמנ ּות ְ ּגדוֹ ָלה
יבא ִאיגֶ ר ז"ל ,א ּו ַלי נ ּו ַכל ִל ְפעֹל
ִהיאְ .ו ָא ַמר ַה ָּגאוֹ ן ַר ִּבי ֲע ִק ָ

יכתוֹ ִמן ַה ַּב ִית ְו ִה ְת ִחיל ֵל ֵירד ִמן ַה ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ְל ַמ ּ ָטה,
ְו ִה ֵּנה ַּב ֲה ִל ָ

ׁ ֶש ָ ּיבֹא ְל ָפנֵ ינ ּו ַה ּמ ּו ָמר? ְו ָעשׂ ּו ִה ׁ ְש ַּת ְ ּדל ּות ֵא ֶצל ֵר ָעיו ִו ִיד ָידיו
יל ְך ֶאל ָה ַר ָּבנִ ים ַּכ ֲא ׁ ֶשר ַיזְ ִמינ ּו
ׁ ֶשל ַה ּמ ּו ָמר ׁ ֶש ְ ּי ַפ ּת ּו אוֹ תוֹ ֵל ֵ
יצנ ּותִּ ,כי ָמה ַא ָּתה ָי ֵרא
שחוֹ ק ְו ֵל ָ
אוֹ תוֹ ֲא ֵל ֶ
יהםְ ,ו ָא ְמר ּו ֵא ָליו ִּב ְ ׂ
יהםֲ ,הל ֹא ּת ּו ַכל ַל ֲעמֹד ְּב ַד ְע ְּת ָךּ ,ו ַמה ְיכוֹ ִלים ָה ַר ָּבנִ ים
ִל ְפנֵ ֶ

ּ ִפ ְתאוֹ ם ִה ְר ִ ּג ׁ
יש ִּכי ֵעינָ יו ֵּכהוֹ ת ְונֶ ְח ׁ ְשכ ּו לוֹ ַ ,ו ֲא ָחזוֹ ַה ּׁ ָש ָבץ ְונָ ַפל
ִמן ַה ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ְונֶ ֱה ַרג ִּב ְמקוֹ מוֹ ְו ָה ָיה ְלנֵ סַ .עד ָּכאן ְל ׁשוֹ נוֹ .
ביאורים

 .12העניה סוערה .המסכנה אשר נפשה סוערת מרוב צרותיה.

יבא ִאיגֶ ר
ַל ֲעשׂ וֹ ת ְל ָך? ַה ְמ ׁ ֻש ָּמד ָּבאְ ,ו ָא ַמר ֵא ָליו ַה ָּגאוֹ ן ַר ִּבי ֲע ִק ָ
ז"לָ :ל ָּמה ֵאינְ ָך ּפוֹ ֵטר ֶאת ִא ׁ ְש ְּת ָך? ִאם ַא ָּתה ָה ַל ְכ ָּת ַּב ֶ ּד ֶר ְך
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פרשת שבוע

חידוד ועיון

שבת קודש פרשת עקב

 .38עבד של שותפין

"ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוקיך" (ח' ,י').
"ואכלת ושבעת" ואחר כך "וברכת" – הרי למדנו לברך לאחר האכילה.
ומנין המקור לברכת הנהנין שקודם האכילה? בגמרא (ברכות ל"ה ).למדו זאת
בקל וחומר' :כשהוא שבע מברך ,כשהוא רעב לא כל שכן'.
ופלא גדול הוא ,שהרי לגבי ברכת התורה אומרת הגמרא להיפך (ברכות כ"א– ).
שלומדים ברכה לאחריה מהברכה שלפניה?
בשו"ת 'שערי צדק' (או"ח סימן ס"ו) ,כותב הסבר ששמע בשם הגר"א מוילנא:
הבדל יסודי יש בין הנאות העולם הזה להנאות העולם הבא :בהנאות העולם
הזה ,אכילה למשל ,הרי התאוה וההנאה שלפני האכילה גדולות יותר מאשר
לאחר האכילה ,ולכן למדנו קל וחומר :אם כשהוא שבע מברך ,כל שכן כשהוא
רעב והאוכל מונח לפניו ,שאז הנאתו גדולה יותר ובוודאי עליו לברך.
בלימוד התורה הקדושה ,לעומת זאת ,האדם מתענג לאחר שלמד ויגע בתורה
יותר מאשר לפני הלימוד והיגיעה ,ולכן גם הקל-וחומר הוא להיפך.

"וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל" (ח' ,י"ח).

מבואר בגמרא (ב"ק צ' ע"א) ונפסק להלכה ,שעבד של שני שותפין ,אינו יוצא
בשן ועין לאחד מהם ,וכן אם האדון הרג אותו ,נהרג עליו ,ואינו בדין 'יום או
יומיים' ,ודבר זה נלמד ממה שנאמר 'כי כספו הוא' ,של אחד ולא של שנים.
וצ"ע ,אם כן נמצא שעבד של שני שותפים כהנים לא יאכל בתרומה ,שהרי
גם שם נאמר 'וכהן כי יקנה נפשו קנין כספו' ,ובגמ' ביבמות (ס"ב ע"א)
מבואר שכהן שמת ,העבדים שלו אוכלים משום חלק הבנים ,ומ"ש.

 .39חטא כדי שיזכה חבריך
מבואר בגמ' בשבת (ד' ע"א) שאם הניח אדם פת בשבת בתנור ומתחייב
סקילה אם זה ייאפה ,אסור לאדם אחר להוציא את הפת מהתנור כיון שיש
בזה איסור דרבנן ,ואין אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חבריך.
וצ"ע ,הלא אם לא יוציא מן התנור ייהרג בב"ד ,ואם כן מדוע לא הותר לו
מדין פקוח נפש להוציא.

 .40זר שאוכל תרומה
בכריתות (ז' ע"א) מבואר ,שכהן שסך בשמן של תרומה השמן כבר התחלל,
ומותר לאדם אחר 'להתעגל' [להתחכך ולהנות] בו.
וצ"ע ,לפי שיטת ריש לקיש (חולין ק"ג ע"ב) שכל איסורים שבתורה העבירה
היא בהנאת מעיו ולא בהנאת גרונו [ונפק"מ בהקיא עיי"ש] ,אם כן לא שייך כלל
איסור זרות בתרומה ,שהרי כשאוכל כבר נתחלל ,וכשנהנה במעיו כבר מחולל.

ביאור נחמד בפסוק זה ,כתב החיד"א בספרו 'צוארי שלל' (הפטרת פרשת ויקהל):
כתבו הראשונים ,ש'אנשי חיל' פירושו :צדיקים שעשו מצוות הרבה ,ומכל
מצוה נברא מלאך אחד ,ויש לו לכל צדיק חיל ממלאכים שנבראו מהמצוות
שעשה ,וכראותו כי רב חילו – יזכור כי הכל מאת ה' ,כי אלמלא עזרתו לא
יוכל לעשות דבר.
זהו שאמר הכתוב" :וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל" –
מהמלאכים הנבראים על ידי מעשה המצוות.
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מוסר
ארחות

ּו ְב ֵס ֶפר

השגחה

מוסר
יושר

"שם ַה ְ ּגדוֹ ִלים" ֶה ָח ָד ׁש (אות ח' סימן כ"ט) ְמ ַס ּ ֵפר ַעל
ֵׁ

ָה ֵע ָדהְ .ו ִכ ׁ ְשמוֹ ַע ַה ָּגאוֹ ן ַה ִּנזְ ָּכר ְל ֵעיל ֶאת ִ ּד ְב ֵרי ִריבוֹ ת ָה ֵא ֶּלה,

ַר ֵּבנ ּו ַה ָּגאוֹ ן ִח ָיד"א ז"לֶ ׁ ,ש ְּל ֵעת זִ ְקנָ תוֹ ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָה ָיה
ִּב ְק ִה ַּלת ק ֶֹד ׁש ִליווֹ ְרנוֹ ָּבא ֵא ָליו ָא ָדם ָח ׁש ּוב ְּ 13בק ּו ְב ַלנָ א ַעל

ַו ְּת ִהי ָע ָליו ר ּו ַח ה'ַ ,ו ִ ּי ׁ ְש ַלח ַו ִ ּי ְק ָרא ֶאת ָה ִא ּׁ ָשהַ ,ו ָּתבֹא ֵא ָליו ְל ֵבית

ִא ׁ ְש ּתוֹ ַל ֲא ׁ ֶשר ִּכי נִ ְס ְּת ָרה ִעם ִא ׁ
יש ֶא ָחדּ ַ ,גם ַ ּד ָ ּינֵ י ָה ִעיר ַה ֻּמ ְב ָה ִקים

ָה ֲע ִל ָ ּיה ֲא ׁ ֶשר ׁ ָשם ָה ָיה ֲח ַדר ִל ּמוּדוֹ ּו ֵבית ְּת ִפ ָּלתוֹ ְ .ו ִכ ְראוֹ תוֹ
אוֹ ָת ּהַ ,ו ָ ּי ָקם ִמ ִּכ ְּסאוֹ ַו ֵ ּי ֵל ְך ְל ָה ַא ְר ָּגז ֲא ׁ ֶשר ּבוֹ ָהי ּו ֻמ ָּנ ִחים ִס ְפ ֵרי

אמר לוֹ ַה ָ ּגאוֹ ן ֲא ׁ ֶשר ְּכ ִפי ִמ ְצ ַות ַה ּתוֹ ָרה ֻמ ְכ ָרח ה ּוא
ָי ׁ ְשב ּו ׁ ָשםַ ,ו ֹּי ֶ

יה ּ ָפ ָר ׁ ַשת ַה ּסוֹ ָטה ְּב ַט ֲע ֵמי
ּתוֹ רוֹ תַ ,ו ִ ּי ַּקח ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ַו ִ ּי ְק ָרא ְּב ָאזְ נֶ ָ

ְלגָ ְר ׁ ָש ּהְ .ול ֹא ָי ְכל ּו ַה ַ ּד ָ ּינִ ים ְל ִה ְת ַא ּ ֵפקּ ,ו ִב ְפ ָרט ִּכי ָהי ּו ְקרוֹ ִבים
אמר ּו לוֹ ְ :י ַל ְּמ ֵדנ ּו
יהַ ,ו ֹּי ְ
ְל ָה ִא ּׁ ָשה ַה ִּנזְ ֶּכ ֶרת ְל ֵעיל ְו ָרצ ּו ְל ַח ּפוֹ ת ָע ֶל ָ

יה ַה ָּגאוֹ ן
ַה ְּנגִ ינוֹ תַ .ו ְי ִהי ְּכ ַה ְפנוֹ ָת ּה ׁ ִש ְכ ָמ ּה ָל ֶל ֶכתַ ,ו ִ ּי ְק ָרא ָע ֶל ָ
ש ִטית" ְוגוֹ 'ְ .ו ַכ ֲא ׁ ֶשר
ֲאז ּו ַלאי ְּבקוֹ לִ :
ש ִטית ְוגוֹ ' ְו ַא ְּת ִּכי ָ ׂ
"אם ל ֹא ָ ׂ

פט ְּבל ֹא ֵע ִדים? ֵאין זֶ ה ֶא ָּלא
ַר ֵּבנ ּו ֵמ ַא ִין לוֹ ְמקוֹ ר ִ ּדין זֶ ה ִל ׁ ְש ּ ֹ
שה ִ ּדין ּו ִמ ׁ ְש ּ ָפט ַעל
ִ ּד ְב ֵרי נְ ִביא ּותְ 14 ,ול ֹא ַּב ּׁ ָש ַמ ִים ִהיא! ְו ִאם נַ ֲע ֶ ׂ

ש ָמה ַרגְ ָל ּה ַעל ַה ַּמ ֲע ָלה ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה  -ל ֹא ִה ְס ּ ִפ ָ
יקה ָל ֶר ֶדת ַעד
ָׂ
יה ָּב ְלט ּוְ ,ו ָכל ַה ָּכת ּוב ְּב ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה
יה נֶ ֶה ְפכ ּו ְל ֵי ָרקוֹ ן ְו ֵעינֶ ָ
ׁ ֶש ּ ָפנֶ ָ

ּ ִפי ר ּו ַח ַה ּקֹ ֶד ׁשֵ ,י ֵצא ַחס ְו ָח ִל ָ
ילה ִמ ׁ ְש ּ ָפט ְ 15מ ֻע ָּקלִּ ,כי ַּב ֲעוֹנוֹ ֵתינ ּו
כ ֵהן ְונָ ִביאֶ ,א ָּלא ִ ּד ְב ֵרי ֲח ָכ ֵמינ ּו
ָה ַר ִּבים ֵאין ָלנ ּו ַּבזְ ַּמן ַהזֶ ּה ל ֹא ּ ֹ

יהּ .ו ְלקוֹ ל ַהזְ ָּע ָקה ֲא ׁ ֶשר ָצ ֲע ָקה ְּבקוֹ לָּ ,בא ּו ַה ַ ּד ָ ּינִ ים
נִ ְת ַק ֵ ּים ָע ֶל ָ
ְו ַה ְר ֵּבה ֵמ ַאנְ ׁ ֵשי ָה ִעיר ִל ְראוֹ ת ֶאת ַה ַּמ ֲחזֶ ה ַהנּ וֹ ָרא ַהזֶ ּהַ ,ו ִ ּי ָּב ֲהל ּו

זִ ְכרוֹ נָ ם ִל ְב ָר ָכה ַעל ּ ִפי ִ ּד ְב ֵרי ּתוֹ ָר ֵתנ ּו ַה ְּקדוֹ ׁ ָשהְ .ו ַה ָּגאוֹ ן ַה ִּנזְ ַּכר
ְל ֵעיל ל ֹא ֵה ׁ ִשיב ָל ֶהם ְמא ּו ָמהַ ,א ְך ָא ַמר ּ ַפ ַעם ׁ ֵשנִ ית ְל ָה ִא ׁ
יש

ְמאֹדַ ,ו ִ ּי ְק ְרא ּו :הוֹ ִציא ּו ֶאת ָה ֲאר ּו ָרה ַהזֹּאת ְו ׁ ִש ְּמט ּו ָהֶ ׁ ,ש ּל ֹא
אמר ּו ִא ׁ
יש ֶאל ֵר ֵעה ּוַ :ע ָּתה ָי ַד ְענ ּו ִּכי
ְּת ַט ֵּמא ֶאת ֵּבית ַר ֵּבנ ּו! ַו ֹּי ְ

ַּב ַעל ָה ִא ּׁ ָשהְ ׁ :ש ַמע ְּבקוֹ ִלי ְוגָ ֵר ׁש ֶאת ָה ִא ּׁ ָשה ַהזֹּאת! ְו ִכ ְראוֹ ָתם

ִא ׁ
יש ֱאל ִֹקים ָקדוֹ ׁש ה ּואּ ,ו ְד ַבר ה' ְּב ִפיו ֱא ֶמתּ .ו ֵמ ֵעת ַהזֹּאת ָי ְרא ּו
ָלגֶ ׁ ֶשת ֵא ָליוַ ,ו ֵ ּי ַקר ׁ ְשמוֹ ְמאֹד ְל ִא ׁ
יש מוֹ ֵפתּ .ו ְל ַמ ַען ִי ְה ֶיה ְלזֵ ֶכר

כל ְונ ָֹכ ַחתַ ,ו ַי ִּלינ ּו ָע ָליו ֶאת ָּכל
ָה ִעיר ַהזֹּאתַ ,ו ְי ַס ּ ְפר ּו ָל ֶהם ֶאת ּ ֹ

יהם
יבי ָה ִעיר ְל ַצ ּפוֹ ת ֶאת ַה ַּמ ֲעלוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ֵמ ָתה ֲע ֵל ֶ
עוֹ ָלםִ ,צ ּו ּו נְ ִד ֵ

ִּכי ל ֹא ָענָ ה אוֹ ָתם ָ ּד ָברַ ,ו ֵ ּי ְלכ ּו ִל ְקרוֹ ֵבי ָה ִא ּׁ ָשה ֲא ׁ ֶשר ָהי ּו נִ ְכ ְּב ֵדי

ביאורים

 .13בקובלנא .בטענה .14 .ולא בשמים היא .כלומר :מאז שניתנה תורה לישראל,
ההכרעה בעניני הלכה נקבעת אך ורק על פי דעת חכמי התורה לפי הכללים שנכתבו
בתורה ,ולא על פי נבואה ורוח הקודש המגיע מהשמים .15 .מעוקל .מעוות.
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שי ָה ִא ׁ
שה
יש ַהנּ וֹ ָרא ַהזֶ ּה ְו ַה ַּמ ֲע ֶ ׂ
ְּבזָ ָהבִ ,ל ְהיוֹ ת ְלזִ ָּכרוֹ ן ַמ ֲע ֵ ׂ
ַה ִּנ ְפ ָלאַ .עד ָּכאן ְל ׁשוֹ נוֹ ְ .ו ׁ ָש ַמ ְע ִּתיֶ ׁ ,ש ַה ַּמ ְד ֵרגוֹ ת ַה ֻּמזְ ָהבוֹ ת ָה ֵא ּל ּו
ָהי ּו ַק ָ ּי ִמין ׁ ָשם ַעד ַה ִּמ ְל ָח ָמה ָה ַא ֲחרוֹ נָ ה.
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המתנה מחלב לבשר

 .41לחם משנה

.אאכל גבינה מותר לאכול מיד אחריה בשר ,ואפילו באותה סעודה ,אך
צריך לקנח פיו ע"י אכילה [ואפשר לעשותו בכל דבר אוכל ,חוץ מקמח,
תמרים ,וירקות שאין לקנח בהם לפי שנדבקים לשיניים] .ולהדיחו ע"י
שתיה .יש אומרים איזה שירצה יקדים ,ויש אומרים שלכתחילה יקדים
קינוח ואח"כ ידיח ,וכן פסק המ"ב (שו"ע יו"ד סי' פ"ט ,מג"א או"ח סי' תצ"ד).
וכל זה דוקא כשרוצה לאכול בשר בהמה אבל בבשר עוף אחר גבינה אין
צריך קינוח והדחה (שו"ע שם).
.באע"פ שמעיקר הדין אין צריך להמתין מאכילת מאכלי חלב לאכילת
מאכלי בשר אלא מספיק בקינוח והדחה כנ"ל ,הרבה נוהגין להמתין חצי
שעה ,ולא להסמיך אכילת בשר לגבינה ,והטעם משום שבכל מקום
סמוך הוא כחצי שעה [ועי' ב"י או"ח סי' קע"ג מהזוה"ק שיש לברך
ברכת המזון ולהמתין זמן מה] .יש הסוברים שדווקא בגבינה יש חיוב
לקנח ,מכיון שנדבק לתוך פיו ,אבל אם שתה חלב ,מספיק הדחה לבד
(רש"ש חולין).
.גוכן יש לרחוץ ידיו לפני שאוכל בשר בהמה ,שמא נדבק שם גבינה,
ויש לרחוץ ידיו במים דוקא ולא בשאר משקין ,שהם לא מעבירים את
השומן ,ובשעת הדחק יש אומרים שאפשר בשאר משקים (בא"ח) ,ואין
צריך לרחוץ ידיו אלא עד הפרק השני (מ"ב קע"ג ,ו') .וכשאין לו מים על-
כל-פנים יעיין היטב בידיו שאין בהם שיירי גבינה (שו"ע וש"ך שם ,רמ"א
או"ח סי' קע"ג).
.דנוהגין להמתין שש שעות גם אחר גבינה קשה .והיינו גבינה שהיא
מתולעת או שהיא גבינה של ששה חודשים .וכן כל גבינה קשה שהיא
מלוחה וחזקה (רמ"א פט ,ב מהזוהר ,ושעה"צ תצד ,ט"ז וש"ך שם) .ולענין גבינה
צהובה של זמנינו (הנעשית תוך ארבע עד שש שעות) ,יש המחמירים להמתין
שש שעות ,וי"א שמעיקר הדין אין צריכים להמתין שש שעות אלא
שיש מקום להחמיר.
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יש לעיין ,מדוע כאשר יום טוב חל בערב שבת או ביום ראשון אין עורכים
'לחם משנה' על ג' לחמים ,והרי לחם משנה הוא זכר ל'מן' שירד בערב שבת
כפול ,וכאשר חל יום טוב סמוך לשבת ,בפשטות ירד מן בערב שבת [או
עריו"ט] ,לשלשה ימים ,וא"כ יש לכאו' מקום לבצוע על הפת ביום כזה ,על
ג' לחמים.

 .42זרק כלי מראש הגג
אמרינן בגמרא (ב"ק כ"ו ע"ב) אמר רבה ,זרק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו
פטור ,מאי טעמא ,מנא תבירא תבר.
וצ"ע ,מדוע הוזקק לטעם זה ,תיפוק ליה משום שכיון שזרק הכלי הרי הכלי
הפקר והרי הוא כזוטו של ים ,ולמי ישלם.

 .43ביטול כלי מהיכנו
מבואר בשלחן ערוך (סי' רע"ז א') שאסור לפתוח דלת בשבת אם על ידי כך
יכבה הנר ,אבל לסגור מותר.
וצ"ע ,מדוע לא נימא שאסור לסגור הדלת שהרי הוא מבטל כלי מהיכנו
בסגירתו ,שהרי לאחר שיסגור אינו יכול לפתוח.
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יסי ַה ָ ּגאוֹ ן ַה ַ ּצ ִ ּדיק ַר ִּבי ׁ ָשא ּול ַּב ְרזַ ם זצ"ל
ִמ ִּג ִ

ישן,
ש ָר ֵאלֵ ,ע ֻדיּ וֹ ת נֶ ֱא ָמנוֹ ת ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר ְל ַה ְכ ִח ׁ ָ
ָלרֹב ַעל ְ ּגדוֹ ֵלי ִי ְ ׂ

ׁ ֶש ָא ַמרֶ ׁ ,ש ָּמ ָרן ַה ֲחזוֹ ן ִא ׁ
יש ָא ַמר לוֹ ֶ ׁ ,ש ַעד ַה ּדוֹ ר

ְו ָהרוֹ ֶצה ִל ְראוֹ ת  -רוֹ ֶאה.

ש ָר ֵאלְ .ו ַה ָּגאוֹ ן
ָה ַא ֲחרוֹ ן ָהי ּו רוֹ ִאים ֻּכ ָּלם ַה ׁ ְש ָּג ָחה ַעל ְּגדוֹ ֵלי ִי ְ ׂ
ַר ִּבי ֶא ְל ָעזָ ר מ ׁ ֶֹשה ִמ ּ ִפינְ ְסק זצ"לָ ,הי ּו ַהגּ וֹ ִים ּדוֹ ֲח ִפים אוֹ תוֹ
יה
ש ֶדה ׁ ֶשה ּוא ּדוֹ ֵר ְך ָע ֶל ָ
שדוֹ ֵת ֶ
יהםִּ ,כי ָי ְדע ּו ׁ ֶש ַה ּ ָ ׂ
ׁ ֶש ִ ּי ְדר ְֹך ַעל ְ ׂ
ִמ ְת ָּב ֶר ֶכתְ .ו ַה ָ ּגדוֹ ל ִמ ִּמינְ ְסקָ ,הי ּו ְּב ִעירוֹ ְּכ ָל ִבים ָר ִעים
ׁ ֶש ָּכל ָהעוֹ ֵבר ׁ ָשם ָהי ּו ִמ ְתנַ ּ ְפ ִלים ָע ָליוּ ,ו ְכ ׁ ֶש ַה ָּגדוֹ ל ַה ִּנזְ ָּכר
ְל ֵעיל ָה ָיה עוֹ ֵבר ָ -הי ּו ּבוֹ ְר ִחיםְ .וזֶ ה ָי ְדע ּו ָּכל ָה ִעירַ .רק
(כ ִּנ ְר ֶאה ְל ַהגְ ִ ּדיל ַה ִּנ ָּסיוֹ ן
ַּב ּדוֹ ר ָה ַא ֲחרוֹ ן ַמ ָּמ ׁש ָּב ַטל זֶ ה ַּ
יחא)ְ ,ו ַאף ַעל ּ ִפי ֵכןִ ,מי ׁ ֶשרוֹ ֶצה ִל ְראוֹ ת -
ְּב ִע ְק ְב ָתא ִד ְמ ׁ ִש ָ
רוֹ ֶאה ַ ּגם ַהיּ וֹ םְ .ו ִס ּ ֵפר ַעל ַע ְצמוֹ ֶ ׁ ,ש ְּכ ׁ ֶש ָה ָיה ְּב ִמינְ ְסק
ִּבזְ ַמן ַה ִּמ ְל ָח ָמה ל ֹא ָה ָיה לוֹ ּ ַפ ְס ּפוֹ ְרטְ ,ו ׁ ָשם ִמי ׁ ֶש ִּנ ְת ּ ַפס ְּב ִלי
ּ ַפ ְס ּפוֹ ְרט ָהי ּו יוֹ ִרים ּבוֹ ִמ ָ ּידְ .ו ׁ ָש ַמע ׁ ֶש ָּבא ּו ַח ָ ּי ִלים ָל ִעיר ְל ַח ּ ֵפשׂ ,
ְו ָה ַל ְך ִל ְבר ַֹח ֵמ ָה ִעירַ ,רק ָט ָעהּ ,ו ִב ְמקוֹ ם ִל ְבר ַֹח ַל ַ ּצד ַה ּׁ ֵשנִ י -
ָּב ַרח ַל ַ ּצד ׁ ֶש ַה ַח ָ ּי ִלים ָע ְמד ּוְ .ו ֵהם ָע ְמד ּו ׁ ָשם ִּב ׁ ְש ֵּתי ׁשוּרוֹ ת,
יהםְ ,ו ַאף ֶא ָחד ל ֹא ָא ַמר לוֹ ָ ּד ָברַ ,עד ׁ ֶש ָע ַבר ַעד
ְוה ּוא ָע ַבר ֵּבינֵ ֶ
ַה ּסוֹ ף ּו ָב ַרח ִמ ּׁ ָשםְ .ו ָא ַמרֶ ׁ ,ש ָה ָיה ָּבט ּו ַח ׁ ֶש ּל ֹא ִי ָּנזֵ קִּ ,ב ׁ ְש ִביל
תב ִס ְפרוֹ ַעל ֵער ּו ִביןַ .עד ָּכאן ַמה ּׁ ֶש ִּס ּ ֵפר ִלי
ׁ ֶש ָ ּג ַמר ָאז ִל ְכ ּ ֹ
שיּ וֹ ת
ַה ָ ּגאוֹ ן ַר ִּבי ׁ ָשא ּול ז"ל ְּב ׁ ֵשם ָמ ָרן זצ"לְ .ו ָכ ֵה ָּנה ֵי ׁש ַמ ֲע ִ ׂ
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הפרדה בין הסועדים בשר לחלב

 .44בשר בחלב

.אאסרו חכמים לאכול מאכלי חלב על שולחן שמונחים עליו או אוכלים
עליו באותה שעה מאכל בשר ,וכן להיפך ,שמא יבואו לאוכלם יחד ואין
כל הבדל לענין זה ,בין בשר בהמה לבין חיה או עוף (שו"ע יו"ד פ"ח ,א' .שך,
חכמ"א ,תפארת צבי) .ולענין זה לא יועיל שומר המשגיח (רע"א בשם גן המלך).
.בשנים האוכלים על אותו שולחן ,האחד – מאכלי חלב ,והשני – בשר,
בעת ובעונה אחת ,אסורים לאכול מאותה פת (שו"ע יו"ד פ"ח ,ב') .אכן,
אפשר להניח לפני כל אחד פרוסות נפרדות .ואסורים להשתמש באותה
מילחיה (שם) .כמו כן רצוי שלא ישתו מאותו קנקן או בקבוק-שתיה,
אפילו משתמשים בכוסות נפרדים (יד אברהם).
.גשני האוכלים הנזכרים בסעיף הקודם ,במידה ומכירים זה את זה ,הרי
שבנוסף לתנאים הנ"ל ,חובה שיעשו ביניהם דבר-מה להיכר ,באחד
מהאופנים הבאים :א .מפה שונה לכל אחד .ב .הנחת כלי או חפץ קצת
גבוה ,שאין דרכו להיות מונח על השולחן בשעת הסעודה – כתזכורת .ג.
ישיבה משני קצותיו של שולחן ארוך .ד .יש שהעלה אפשרות נוספת,
שיאכלו בנוכחות 'שומר' שאינו אוכל בעצמו (שו"ע ,רמ"א ודרכ"ת שם ,פת"ש
ליו"ד פ"ח ,ג' וכה"ח).
.דשולחן ,דלפק או מזנון שנועדו לסידור ועריכת המאכלים בלבד ,ואין
אוכלים עליהם ,מותר להניח על גבם מאכלי חלב ,בשר ופרווה ואף בשר
ודגים ,ובתנאי שנזהרים ביותר להפריד בין הסוגים השונים לבל יבואו
לידי ערבוביה או החלפה (שו"ע יו"ד פ"ח ,צ"א ,וצ"ה).
.המי שאכל מאכלי בשר ,רשאי להסב לשולחן ליד האוכל מאכלי חלב,
ואפילו טרם חלפו שש שעות מאז סיום אכילת הבשר ,וטוב שיניח
לפניו פרי או מאכל המותר לו ,כדי ש'תהא פת בסלו' (שיורי ברכה להחיד"א
ליו"ד סי' פ"ח ,ח' ,ערוה"ש י"א).
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שח ָלב מותר באכילה ובשתיה ואין לזה
בבכורות (ו' ע"א) הגמרא מוכיחה ָ
דין 'יוצא' מן אבר מן החי ,מכך שאסרה תורה אכילת בשר בחלב ,משמע
שחלב לבדו בפני עצמו ,מותר.
וצ"ע ,הרי יתכן שצריך את הפסוק לחלב בן פקועה ,שאין לו דין של 'אבר
מן החי' .ועוד ,לשיטות הראשונים הסוברים שבכל התורה דין חנ"נ [חתיכה
נעשית נבילה] הוא רק בבשר בחלב ולא בשאר איסורים ,אם כן שמא
הפסוק נצרך לומר שיש דין חנ"נ בבשר בחלב.

 .45חמץ בלחמי תודה
במרדכי (פסחים רמז תק"ע) [ונפסק בשו"ע תס"א ה'] מבואר ,שאם אפו
חמץ עם מצה בתנור אחד ,לא נאסרה המצה אא"כ נגעה בחמץ ,משום
ש'ריחא לאו מילתא' .וכתב ראיה לדבר' :שהרי לחמי תודה ד' מינין היו,
חמץ ומצה ,והיה החמץ נאפה עם המצה ,שלא מצינו שום תנא או אמורא
דלישתמט שבשני תנורים היו נאפים' .עכ"ל.
וצ"ע ,שהרי חלוק בעצם שם חמץ בפסח מחמץ בלחמי תודה ,שהרי בלחמי
תודה אין לחמץ שם של איסור ואם כן לא אכפת לן שהמצה מקבלת טעם
מהחמץ ,משא"כ בפסח החמץ הוא אסור בעצם.

 .46בדיקת מתולעים
יש לעיין ,מדוע יש לבדוק את המאכלים שבחשש נגועים שהם נקיים
מתולעים ,ולא נימא שהאוכל הוא 'מתעסק' ,ואין לומר בזה דין 'מתעסק
בחלבים ועריות' שהרי כאן אינו נהנה מזה כלל.
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ארחות

ש ֵמ ַח ְל ַה ֵ ּדר ַה ִּמ ְצ ָוה.
ַר ָּב ִתי (פ”ד)ְ :י ֵהא ִל ְּב ָך ָ ׂ

ש ְמ ָחה ׁ ֶשל ִמ ְצ ָוה
ִׂ
ִה ֵּנה

ָמ ִצינ ּו ַּב ֲחזַ ”ל ְּב ַכ ָּמה ְמקוֹ מוֹ ת ׁ ֶש ִהזְ ִהיר ּו ַל ֲעשׂ וֹ ת
ש ְמ ָחה ְו ָא ְמר ּו (בתדא”ר פכ”ט)ְ :לעוֹ ָלם
ַה ִּמ ְצווֹ ת ְּב ִ ׂ

שה ָא ָדם ִמ ְצווֹ ֶת ָ
יה ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה ְּב ִ ׂ
ַי ֲע ֶ ׂ
ש ְמ ָחהְ ,ו ֵת ָח ׁ ֵשב לוֹ ְּ 1כמוֹ
2
ְ
ָ
ְצ ָד ָקהְ .ו ָא ְמר ּו (ויק”ר פל”ד סי’ ח’) ִל ְמ ַ ּד ְּתך ּתוֹ ָרה ֶ ּד ֶרך ֶא ֶרץ,
ש ֵמ ַח.
שה אוֹ ָת ּה ְּב ֵלב ָ ׂ
שה ִמ ְצ ָוהְ ,י ֵהא עוֹ ֶ ׂ
ׁ ֶש ְּכ ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ָא ָדם עוֹ ֶ ׂ
ְ
ְו ָא ְמר ּו (תנחומא תזריע סי’ ה’) ָא ַמר ַה ָּקדוֹ ש ָּבר ּוך ה ּואִ ,אם ַא ֶּתם
ש ְמח ּו ָּב ֶהן ֲ -אנִ י מוֹ ִסיף ָל ֶכם
ְמ ׁ ַש ְּמ ִרים ֶאת ַה ִּמ ְצווֹ ת ְו ִת ְ ׂ
“ב ִמ ְצו ָֹתיו ָח ֵפץ ְמאֹד” ֶ ׁ -ש ּל ֹא
ִׂ
ש ְמ ָחהְ .ו ָא ְמר ּו (שו”ט פקי”ב) ְּ
ש ְמ ָחהּ .ו ְב ַכ ָּלה
שה ַה ִּמ ְצ ָוה ְּב ַאנְ גַ ְר ָיא ְּ
[כמוֹ עֹל]ֶ ,א ָּלא ְּב ִ ׂ
ָע ָ ׂ
ביאורים
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ְו ׁ ִש ְּבח ּו

ש ְמ ָחהְּ ,כמוֹ ׁ ֶש ָּכת ּוב
ֲחזַ ”ל ְל ִמי ׁ ֶש ְּמ ַק ֵ ּים ַה ִּמ ְצווֹ ת ְּב ִ ׂ
3

יל ְּת
(ברכות ט’ ב’) ָא ַמר לוֹ ַר ִּבי ִא ְל ָעא ְלע ּו ָּלאִּ ,כי ַע ְי ַ
ְל ָה ָתםָ ׁ ,ש ִאיל ִּב ׁ ְש ָל ָמא ְ ּד ַרב ְּברוֹ נָ א ָא ִחי ְּב ַמ ֲע ַמד ָּכל ַה ֲחב ּו ָרה,
ש ֵמ ַח ְּב ִמ ְצווֹ ת ,זִ ְמנָ א ַח ָדא ָס ַמ ְך ְּג ֻא ָּלה
ְ ּד ָא ָדם ָ ּגדוֹ ל ה ּוא ְו ָ ׂ
יה ֻּכ ֵּלי יוֹ ָמאּ .ו ַב ְיר ּו ׁ ַש ְל ִמי
ִל ְת ִפ ָּלה ְול ֹא ּ ָפ ִסיק ח ּו ָכא ִמ ּפ ּו ֵמ ּ
ש ְמ ַחת
(רפ”ה דסוכה) :יוֹ נָ ה ֶּבן ֲא ִמ ַּתי ֵמעוֹ ֵלי ְרגָ ִלים ָה ָיהְ ,ונִ ְכנַ ס ְל ִ ׂ
ֵּבית ַה ּׁשוֹ ֵא ָבה ְו ׁ ָש ַרת ָע ָליו ר ּו ַח ַה ּקֹ ֶד ׁשְ ,ל ַל ֶּמ ְד ָך ׁ ֶש ֵאין ַה ּׁ ְש ִכינָ ה
ש ֵמ ַח.
ׁ 4שוֹ ָרה ֶא ָּלא ַעל ֵלב ָ ׂ
ביאורים
להכתב לדורות[ .במדרש שם הביא דוגמאות נוספות ,עיין שם] .3 .אמר לו רבי
אלעא .אמר רבי אלעא לעולא ,כשתעלה לשם (לארץ ישראל) תדרוש בשלום אחי

 .1כמו צדקה .השמחה עצמה של מצוה נחשב למצוה( .ישועות יעקב) .או הכונה,
שתחשב לו לזכות ולצדקות מיוחדת (ראה פרש”י בראשית טו ,ו .עה”פ ויחשבה
לו צדקה) .2 .למדתך תורה דרך ארץ .במגילת רות נכתב פסוק המאריך ומפרט
במעשה בועז עם רות שהיטיב לה בשדהו בעת סעודת הקוצרים ,אומר המדרש
“אילו היה יודע בועז”  -בשעה שהיטיב עם רות בשדהו להאכילה מלחמו כאחד
מקוצריו ,שכל כך הקב”ה מקבל לרצון את מעשהו עד “ -שהקב”ה מכתיב עליו -
‘ויצבט לה קלי’“  -מעט הקלי הזה שאחז בין שתי אצבעותיו (כנדרש שם במדרש),
ושנחשב בעיני ה’ לכותבו כדוגמא לדורות ,היה עושה מעשהו ביתר יחוד הלב וביתר
שלימות המעשה עד כי “ -עגלים פטומים היה מאכילה” ,להוסיף נחת רוח ליוצרו
ושתכתב המצוה ביתר שלימות ,ללמד לדורות לעשות כן לאורחים עניים ,והרי כל
אלו נכתבו ללמדנו שיש לאדם לעשות צדקה וחסד בשלימות ,ויהיה לרצון לפני ה’

רב ברונא בפני כל החבורה ,שהוא אדם גדול בתורה השמח בקיום מצוות ,וראיה
לדבר ,פעם אחת סמך גאולה לתפלה [-חיבר ברכת ‘גאל ישראל’ (הברכה לאחר
קריאת שמע) לתפלת שמונה עשרה ,דהיינו שהתחיל בתפלת שמונה עשרה תיכף
לגמר אמירת קריאת שמע וברכותיה] בהנץ החמה ,ולא הפסיק לחייך-לשמוח כל
היום על זה שזכה לקיים את המצוה ,הרי ששמח הוא במצות .4 .שורה .על האדם.
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הלכה

חידוד ועיון

תפילה במקום נקי

 .47ספק שבת

.אהנמצא בטיול וכדומה ועומד ליד צואה ,אסור לו להתפלל ,לקרוא
קריאת שמע ולברך .ואלו הכלולים בהגדרה זו :צואת אדם
ריחה רע) ,מי רגלים ,צואת חמור רכה לאחר שבא מן הדרך ומימי רגליו,
צואת תרנגול הודו ,צואת חתול ונמיה ,לול תרנגולים ,דיר ורפת בהמות,
צואת שאר בעלי חיים כשיש בהם ריח רע ,נבילה מסרחת ,מים סרוחים
שריחם רע (שו"ע או"ח ע"ט ,ה-ו ומ"ב) .ועל כן יש להתרחק מן הצואה ומכל
דבר שריחו רע ארבע אמות ממקום שכלה הריח בכדי לדבר דברי תורה
או להתפלל (שו"ע שם א') .וגם אדם שאינו מריח צריך להתרחק כשיעור
שאחרים מריחים את הריח (שם) .כשהצואה מונחת לפניו עליו להתרחק
כמלא עיניו עד שלא יוכל לראותה (ובתנאי שמקום זה יהיה מרוחק ד' אמות
ממקום שכלה הריח) .וכשהצואה נמצאת בצדדים ויכול לראותה ללא
הטיית ראשו ,לכתחילה יתרחק עד שתהיה הצואה מאחוריו ,ואם אי
אפשר אלא על ידי טרחה מרובה יש להקל בזה כדין צואה שמאחריו
(שם ובמ"ב).
(גם אם אין

.בכמו כן בלילה כשאינו יכול לראות ,צריך להתרחק כשיעור שהיה יכול
לראותה ביום ,וכן כשעוצם עיניו או מחזיר פניו בלבד אסור עד שיחזיר
כל גופו ממנה ,ואז דינו כדין צואה מאחוריו (ביה"ל שם) .ומריח רע של
הפחה או מכל ריח רע שאין לו עיקר (דהיינו שהגורם לריח הרע אינו נמצא)
מועיל להתרחק עד מקום שיכלה הריח (מ"ב ע"ט ,ל"ב) .וכמו"כ יכול
לכסות את הצואה בכל כסוי (כגון בנייר עתון) ובלבד שתהא מכוסה מכל
צדדיה ולא יצא ממנה ריח רע (מ"ב ע"ו ,ג').
.גאדם הרואה צואה מבעד לחלון סגור של בית או מכונית – יכול לומר
דברים שבקדושה ,משום ששמשת החלון השקופה נחשבת לכסוי
צואה שאינה ברשותו ,ואפילו אם חלק מן החלון פתוח ,הרי שכנגד חלק
החלון הסגור אפשר לומר דברים שבקדושה (מ"ב ע"ט ,י"ד).
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מבואר בשו"ע (שד"מ) ההולך במדבר ואינו יודע מתי שבת ,מונה ששה
ימים ומקדש את יום השביעי.
וצ"ע ,מדוע לא יעשה מלאכות כל יום מדין רוב ,שהרי רוב הימים אינם שבת.

 .48קדושת פרה אדומה
הנה פרה אדומה דינה כקדשי בדק הבית (עי' תוס' שבועות י"א ע"ב ד"ה אי,
רמב"ם פרה אדומה פ"א ה"ז).
וצ"ע ,הלא דין הוא שהמתפיס תמימים [-המקדיש בהמה תמימה] לבדק
הבית ,פשטה קדושה למזבח (עי' מנחות ק"א ע"א) ,ואם כן היאך שייך פרה
אדומה.

 .49רפואה בגויים
בגמרא שבת (פ"ו ע"ב) מבואר שהגוף של ישראל שונה משל גוי כי אינם
אוכלים שקצים .וחידש החת"ס (שבת שם) מכח זה וכתב וז"ל" :ומפני
זה קשה לי לסמוך בשם הוראה על רופאי זמנינו אפי' ישראל בענין נדה
וכדומה דכל מומחתם עפ"י ספרי רפואות שנעשו ע"י נסיון שהי' להם ע"י
גופי אומות העולם וכן כל חכמתם בניתוח עפ"י שנסו בגופן שלהן דחביל
גופיהו ,ואין מזה ראי' לגופי בני ישראל ואין לדון מדבריהם" וכו' עיי"ש.
וצ"ע ,דבתוס' גיטין (ע' ע"א ד"ה רב אשי) כתבו ,שרב שימי עשה רפואה
לעכו"ם ,אף שאסור לרפאותם ,כי רצה להתחכם לידע לרפאות ישראל.
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ש ְמ ָחה ׁ ֶשל ִמ ְצ ָוה.
ּו ְב ׁ ַש ָּבת (ל’)ֵ :אין ַה ּׁ ְש ִכינָ ה ׁשוֹ ָרה ֶא ָּלא ִ 5מ ּתוֹ ְך ִ ׂ
ש ְמ ָחה ׁ ֶשל ִמ ְצ ָוה.
ְו ׁ ָשם“ְ :ו ׁ ִש ַּב ְח ִּתי ֲאנִ י ֶאת ַה ּ ִ ׂ
ש ְמ ָחה” 6 -זוֹ ִ ׂ
ש ֵמ ַח ֵל ָע ֵקד.
ש ֵמ ַח ַל ֲעקֹדְ ,ו ִי ְצ ָחק ָ ׂ
ְו ָא ְמר ּו (פס”ר פמ”א) ַ 7א ְב ָר ָהם ָ ׂ
ש ְמ ָחהְּ ,כגוֹ ן
ּו ְב ׁ ַש ָּבת (ק”ל א’)ָּ :כל ִמ ְצ ָוה ֶ ׁ 8ש ִּק ְּבל ּו ֲ 9ע ֵל ֶ
יהם ְּב ִ ׂ
ִמ ָ
“מ ׁ ְשנָ ה ְּבר ּו ָרה”
ש ְמ ָחהְ .ו ַע ֵ ּין ְּב ִ
ילה ֲ -ע ַד ִין עוֹ ִ ׂ
שין אוֹ ָת ּה ְּ 10ב ִ ׂ
(סי’ תרס”ט סקי”א) ׁ ֶש ָּכ ַתבֶ ׁ ,ש ֵה ִעיד ּו ַעל ָה ֲא ִריזַ ”ל ׁ ֶש ָא ַמר,
ש ֵּמ ַח ְּב ָכל
שיג ָּב ָאה לוֹ ַעל ְי ֵדי ׁ ֶש ָה ָיה ְמ ַ ׂ
ׁ ֶש ַה ַּמ ֲע ָלה ָה ֶע ְליוֹ נָ ה ׁ ֶש ִה ּ ִ ׂ
ש ְמ ָחה ׁ ֶשל ִמ ְצ ָוהַ .עד ָּכאן ְל ׁשוֹ נוֹ ּ .ו ְמקוֹ רוֹ ְּב ַה ְק ָ ּד ַמת ֵס ֶפר
עֹז ְּב ִ ׂ
ֲח ֵר ִדיםְ ,וזֶ ה ְל ׁשוֹ נוֹ ּ ִ :ג ָּלה ָה ַרב ֶה ָח ִסיד ַה ְמ ֻק ָּבל מוֹ ֵרנ ּו ָה ַרב ַר ִּבי
ִי ְצ ָחק ַא ׁ ְש ְּכנַ זִ ּי זצ”ל ְל ִא ׁ
יש סוֹ דוֹ ֶ ׁ ,ש ָּכל ַמה ּׁ ֶש ִה ּ ִ ׂ
שיג ׁ ֶש ִּנ ְפ ְּתח ּו לוֹ
ש ַ ּית ָּכל
ש ֵמ ַח ַּב ֲע ִ ׂ
ש ַכר ׁ ֶש ָה ָיה ָ ׂ
ׁ ַש ֲע ֵרי ַה ָח ְכ ָמה ְור ּו ַח ַה ּקֹ ֶד ׁשִּ ,ב ְ ׂ
ביאורים

 .5מתוך שמחה של מצוה .שהעיקר הוא השמחה שיש לו בעת עשיית המצוה
משום שאין השכינה שורה אלא על ידי שמחה שיש לו בעשיית המצוה אבל אם
עושה המצוה בעצלות או בעצבות וכו’ לא שורה עליו השכינה [שמי שמקיים
המצוה בשמחה רבה היא מעלתה שהיא שמחה נפשיית]( .עץ יוסף ,שבת ל ,ב).
 .6זו .הפסוק עוסק בשמחה של מצוה .7 .אברהם שמח וכו’ .אברהם אבינו בעת
שציווהו הקב”ה לעקוד את יצחק בנו על גבי המזבח ,עשה זאת בשמחה ,והיה
שמח לעוקדו ,כמו כן יצחק היה שמח ליעקד .8 .שקבלו .אותה ישראל .9 .עליהם
בשמחה .כגון מצות מילה ,שנאמר (תהלים קיט ,קסב)“ :שש אנכי על אמרתך (על
ה’אמירה’ היחידה שנצטוה בה אברהם אבינו ,דהיינו מצות מילה) כמוצא (כאדם
המוצא) שלל רב” .10 .בשמחה .גם היום מקיימים אותה ישראל בשמחה וטוב לבב,
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יושר

“ת ַחת
ִמ ְצ ָוה ִ ׂ
ש ְמ ָחה ְ ּגדוֹ ָלה ְל ֵאין ַּת ְכ ִליתְ .ו ָא ַמר ְ ּד ַה ְינ ּו ִ ּד ְכ ִתיבַּ :
ָ
כל”,
ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ָע ַב ְד ָּת ֶאת ה’ ֱאל ֶֹקיך ְּב ִ ׂ
ש ְמ ָחה ּו ְבט ּוב ֵל ָבב ֵמרֹב ּ ֹ
ּ ֵפר ּו ׁש ֵ
כל” ִ 11 -מ ָּכל ִמינֵ י ַּת ֲענ ּוג ׁ ֶש ָּבעוֹ ָלםּ ,ו ִמ ָּכל זָ ָהב
“מרֹב ּ ֹ
ּו ָפז ַרב ַו ֲא ָבנִ ים טוֹ בוֹ ת ּו ַמ ְר ָ ּג ִליּ וֹ תַ .עד ָּכאן ְל ׁשוֹ נוֹ ְ .ו ַע ֵ ּין ְּב ֵס ֶפר
“ד ַב ׁש ְל ִפי” ֵמ ַה ָ ּגאוֹ ן ִח ָיד”א זַ ”ל (אות מ’ סי’ י”ד) ׁ ֶש ֵה ִביא ְּב ׁ ֵשם
ְּ
ש ְמ ָחה
ש ַכר ַה ּ ִ ׂ
ש ֵמ ַח ְּב ִמ ְצ ָוה ׂ ְ -
ש ְמ ָחה ׁ ֶש ָא ָדם ָ ׂ
“זֶ ַרע ֵּב ַר ְך”ַ :ה ּ ִ ׂ
“מ ִּגיד ִמ ׁ ְשנֶ ה” סוֹ ף ה’ ל ּו ָלב].
ּפוֹ ְר ִעין ָּבעוֹ ָלם ַהזֶ ּה[ְ .ו ַע ֵ ּין ַ

ְו ָה ִענְ ָין

ש ְמ ָחה ְּב ִמ ְצ ָוה ה ּוא ְּכמוֹ ׁ ֶש ָּכ ַתב ְּב ֵס ֶפר ֲח ֵר ִדים
ׁ ֶשל ִ ׂ
(שם) ְ[ו ִכ ְמ ֻד ֶּמה ׁ ֶשה ּוא ְל ׁשוֹ ן ֲחזַ ”לְ .ו ַע ֵ ּין ז ַֹהר ַה ָּקדוֹ ׁש

(ויקהל קצ”ח א’) ַ ּג ֵּבי ְצ ָד ָקה] ְ ּד ָכל ִמ ְצ ָוה ּו ִמ ְצ ָוה ׁ ֶש ִּתזְ ַ ּד ֵּמן לוֹ ,
12
יה ק ּו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך ה ּואְ .ו ָל ֵכן ְל ִפי רֹב
ּדוֹ ָרנָ א ה ּוא ְ ּד ׁ ָש ִדיר ֵל ּ

ש ְמ ָחתוֹ ַמ ְר ֶאה ׁ ֶש ַּמ ִּכיר ה ּוא ֵע ֶר ְך ַה ַּמ ָּתנָ הְ ,ו ׁ ֶש ָח ִביב ְּב ֵעינָ יו
ִׂ
ְ
ש ֵמ ַח ָּב ּהְ ,וזֶ ה גּ וֹ ֵרם לוֹ ֶל ֱאהֹב
ַמ ְּתנָ תוֹ ׁ ֶשל ַה ָּקדוֹ ש ָּבר ּוך ה ּוא ְו ָ ׂ
ש ָכרוֹ ָּכפ ּול.
ַה ִּמ ְצוֹת ּו ְל ַב ְּק ׁ ָשןְ ,ו ָל ֵכן ְ ׂ
ביאורים

ועושים עליה סעודה ומשתה .11 .מכל מיני תענוג שבעולם .אדם מחויב לעבוד
את ה’ בשמחה יותר מאשר היה שמח אילו היה משיג כל מיני תענוגות שבעולם
וזהב ופז רב ואבנים טובות ומרגליות .12 .דורנא הוא .כל מצוה ומצוה היא מתנה
ששולח הקב”ה לאדם.
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הלכה

חידוד ועיון

קברי צדיקים

 .50מידות שהתורה נדרשת

.אנוהגים שהשתטח ולפקוד קברי אבות וקברי צדיקים ,ויש הנאה למתים
שבניהם ואוהביהם יתפללו על קברם ויבקשו טובה לנשמתם
החיים) .בית הקברות הוא מקום מנוחת הצדיקים והתפילה נתקבלה
שם יותר ,ואל ישים מגמתו נגד המתים ,אך יבקש מהשי"ת שיתן עליו
רחמים בזכות הצדיקים שוכני עפר (מ"ב תקפ"א ס"ק כ"ז).

(גשר

.בתפילת שמונה-עשרה בתוך ארבע אמות סמוך לקברים אסורה ע"פ
ההלכה משום לועג לרש (שו"ע יו"ד שס"ז ,ב')[ .אמירת תהילים מותרת
לרוב הפוסקים מפני שנחשבת לכבודו של מת ,ומרן רבינו הגר"ח
קניבסקי זצ"ל החמיר בזה] .ועיין במ"ב (מ"ד ,א') ובבה"ל (שם) שיש
אוסרים להתפלל בבית הקברות אף ברחוק ארבע אמות מהקבר.
אמנם נהגו כל ישראל להתפלל ליד קברי צדיקים שונים ,כמו קבר רחל,
דוד המלך ,שמעון הצדיק ,רבי שמעון בר יוחאי ועוד ,ובטעם ההיתר
כתבו כמה אחרונים מפני שידוע שקבורים במערה למטה ולא למעלה.
ולפי זה אין ללמוד מזה להתיר תפילה לצד קבר שלא נהגו בו בדורות
קודמים[ .ועיין בספר שם הגדולים להרב חיד"א (ערך ר' אליעזר ב"ר נתן)
שממליץ על המנהג שנהגו להתפלל (גם קר"ש ותפילה) על קבר הצדיק].
ולכן ראוי להיזהר לא להתפלל תפילת שמונה-עשרה וכיו"ב סמוך
לסתם קברים (המצויים לפעמים בקרבת מקום לקברי צדיקים) או בבית הקברות,
אם לא בחדר הנמצא בבית הקברות.
.גאין לילך על הקברים בשבת ,יום-טוב או ראש-חודש כי אז אין הנשמות
מצויין על הבית החיים.
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בכל הש"ס מצינו הלשון "בנין אב" ,במידות שהתורה נדרשת וכו' ,ומאידך
מצינו הלשון "יש אם למסורת".
ויש לדקדק בשינוי הלשון מדוע גבי לימודים ודרשות נקט לשון אב ולגבי
מסורת נקט לשון אם.

 .51כי יפתח איש בור
במסכת בבא קמא (ל' ע"א) איתא ,המכסה בורו בדליו של חברו ובא בעל הדלי
ונטל את דליו ,חייב בעל הבור .ובמאירי שם כתב :ואף אם נטל אדם אחר את
הדלי ולא בעליו ,יראה שאף בזו חייב בעל הבור שהרי מ"מ פשע בכסויו.
וצ"ע ,מ"ש מסוגיא ערוכה להלן שם (נ"ב ע"ב) "כסהו כסוי שיכול לעמוד
בפני שוורים ואינו יכול לעמוד בפני גמלים ,ושכיחי גמלים ,והתליע מתוכו
מהו" .ואי נימא כדברי המאירי שבנטל חבירו את הכיסוי ,בעל הבור חייב,
א"כ לכאורה תולעים לא גרע מחבירו ,ומה הוא הספק בגמרא.

 .52חיוב 'ישן' במצוות
מפורסם הנידון האם כל אדם בעת שישן פטור מן המצוות ,ויש שרצו לעשות
מעשה בסוכה להוציא מהסוכה אחרי שנרדם ,כי אינו חייב כעת במצוות.
וצ"ע ,דבגמרא בראש השנה (כ"ח ע"ב) הקשו על איסור בל תוסיף 'אלא
מעתה הישן בסוכה בשמיני ילקה' .והלא קודם שינתו הוא רק 'הכשר
עבירה' ובודאי לא לוקים על זה ,ועל שעת השינה הלא לא עשה עבירה.
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שמחה של מצוה

”ח ֵפץ ַח ִיּים” זַ ”ל (במאמר “תורה אור” פרק ד’) ׁ ֶש ָ ּצ ִר ְ
יך
ְו ִה ֵּנה ָּכ ַתב ֶה ָ

שה ַרב” (סי’
ְו ׁ ִש ְכ ָחה ּ ֶפ ֶרט ְועוֹ ֵללוֹ תְ ,ו ָכל ְּכ ַהאי ַג ְּונָ אְ .ו ֵכן ָּכ ַתב ְּב ַ
”מ ֲע ֵ ׂ

יחי
ָא ָדם ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּדל ְל ַק ֵיּם ָּכל ַה ַּת ְר ַי”ג ִמ ְצוֹתֲ ,א ִפ ּל ּו אוֹ ָתן ְ ּד ָלא ׁ ְש ִכ ֵ

ק”ד ק”ה) ּו ְב ּתוֹ ְספוֹ ת ַ
שה ַרב” (שם)ֶ ׁ ,ש ַה ְג ָּר”א ָקנָ ה ֵ 19עז ְמ ַב ֶּכ ֶרת
“מ ֲע ֵ ׂ

[ח ּוץ ֵמאוֹ ָתן ׁ ֶש ֵאין נוֹ ֲהגִ ין ַּבזְ ַּמן ַהזֶ ּהֶ ׁ ,ש ָּב ֶהן יוֹ ְצ ִאין ַעל ְי ֵדי

כ ֵהןְ ,ו ׁ ָש ַחט ֵעגֶ ל ְונָ ַתן ַה ַּמ ָּתנוֹ תּ ,ו ִב ֵּק ׁש ֵמ ֶא ָחד ׁ ֶש ִי ֵּּתן
ְונָ ַתן ַה ְּבכוֹ ר ַל ּ ֹ

יהם] ְּכ ֵדי ְל ַת ֵּקן נַ ְפ ׁשוֹ ּו ְר ַמ”ח ֵא ָב ָריו ֶל ָע ִתיד ָלבֹא,
ַה ִּל ּמ ּוד ְּב ִענְ ְינֵ ֶ

ילן
לוֹ ַק ְר ַקע ַא ְר ַּבע ַא ּמוֹ ת ַעל ַא ְר ַּבע ַא ּמוֹ ת ְּב ַמ ָּתנָ ה ְונָ ַטע ׁ ָשם ִא ָ

ׁ ֶש ֵּכן ָּכל ֵא ֶבר ְּכנֶ גֶ ד ִמ ְצ ָוה ְו ִאם ל ֹא ֵכן ִ -י ּׁ ָש ֵאר ַּב ַעל מ ּום ֶל ָע ִתיד

21

יעית נֶ ַטע ְר ָב ִעיְ ,ו ָקנָ ה
ּ ְפ ִרי ְו ִק ֵיּם ׁ ָשל ֹש ׁ ָשנִ ים ָע ְר ָלהְ ,ו ׁ ָשנָ ה ְר ִב ִ

(ביו”ד

שרְ ,ו ִק ֵיּם ֶל ֶקט
ש ֵדה ִח ּ ִטים ְו ִה ִנ ַ
ש ֵדה ּוְ ,ונָ ַתן ַמ ֲע ֵ ׂ
ּיח ּ ֵפ ָאה ְּבסוֹ ף ָ ׂ
ְׂ

סי’ קע”ה סק”ב) ׁ ֶש ָּכל ִמ ְצ ָוה ַח ָיּב ָּכל ָא ָדם ַעל ָּכל ּ ָפנִ ים ּ ַפ ַעם ַא ַחת
ְּב ַח ָיּיו ְל ַק ְי ָּמ ּה [ח ּוץ ִ 13מ ּׁ ִש ּל ּו ַח ַה ֵּקן ֶ ׁ 14ש ִּמ ֲעטוֹ ְק ָרא ַע ֵיּן ׁ ָשם]ְ .ו ָל ֵכן

יטה ְמ ֻק ֶּב ֶצת”
“ש ָ
ְו ׁ ִש ְכ ָחהַ ,ע ֵיּן ׁ ָשם[ְ .ו ַע ֵ ּין ְּב ׁ ִ
ֹא”שִ :מיה ּו ָצ ִר ְ
ְּב ׁ ֵשם ָהר ׁ
יך ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵּדל ְל ַק ֵ ּיים ָּכל ַה ִּמ ְצוֹת ְוכ ּו’ ַע ֵ ּין

ָרא ּוי ִל ֵירא ׁ ָש ַמ ִים ְל ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּדל ְל ַק ֵיּם ַּגם ַה ִּמ ְצווֹ ת ׁ ֶש ֵאין ׁ ְש ִכיחוֹ ת,

יתי אאמו”ר זללה”ה ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּדל ְל ַק ֵיּם ִמ ְצ ַות ַמ ָּתנוֹ ת
ׁ ָשם]ְ .ו ֵכן ָר ִא ִ

”חזוֹ ן ִא ׁ
יש”
ָלבֹא( ,ומקורו בשערי קדושה להרח”ו) ְו ֵכן ָּכ ַתב ַּב ֲ

ְּכמוֹ ֵ 15ר ׁ ִ
אשית ַה ֵּגז ּ 16ו ַמ ָּתנוֹ ת ּ 17ו ִפ ְדיוֹ ן ּ ֶפ ֶטר ֲחמוֹ ר ּ 18ו ֵפ ָאה ְו ֶל ֶקט
ביאורים
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(ערכין ב’ ב’ אות ט”ו)
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ְו ֵר ׁ ִ
אשית ַה ֵּגז ּו ִפ ְדיוֹ ן ּ ֶפ ֶטר ֲחמוֹ רּ ַ ,גם ִה ׁ ְש ַּת ֵ ּדל ׁ ֶש ִי ְּה ֶיה לוֹ ֵס ֶפר
ְ
ש ְמ ָחה.
ּתוֹ ָרהְ .ו ַה ּׁ ֵשם ִי ְת ָּב ַרך ְיזַ ֵּכנ ּו ְל ַק ֵיּם ָּכל ַה ִּמ ְצווֹ ת ְּב ִ ׂ

 .13משילוח הקן .נאמר בתורה (דברים כב ,ו-ז)‘ ,כי יקרא קן צפור לפניך בדרך בכל עץ
או על הארץ ,אפרוחים או ביצים ,והאם רבצת על האפרוחים או על הביצים ,לא תקח
האם על הבנים ,שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך’ וגו’ .נאמרו בפרשה זו שתי
מצוות :א ,מצות לא תעשה ,שלא ליטול את האם על הבנים .ב ,מצות עשה לשלח את
האם .14 .שמיעטו קרא .דכתיב “כי יקרא קן צפור” וגו’ ,שהוא דרך מקרה .15 .ראשית
הגז .נאמר בתורה (דברים יח ,ד) “וראשית גז צאנך תתן לו” כלומר שבכל פעם כשאתה
גוזז את צאנך ,תתן מן ה’גז’ [הצמר הגזוז] מתנה לכהן .מצוה זו נקראת ‘ראשית הגז’.
 .16ומתנות .מצות עשה על כל שוחט בהמה טהורה לתת לכהן זרוע לחיים וקיבה,
שנאמר (דברים יח ,ג) ‘וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם מאת זבחי הזבח אם שור
אם שה ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקבה’ ,ואלו הם הנקראים בכל מקום ‘מתנות’.
 .17ופדיון פטר חמור .מצוה לפדות פטר [-בכור] חמור בשה מן הכבשים ומן העזים,
ונותן את השה לכהן .18 .ופאה ולקט ושכחה .שהקוצר את שדהו יניח לעניים חלקים
מיבולו ,והם :א) “פאה”  -מעט קמה בקצה השדה .ב) “לקט”  -שבלים הנושרות

בשעת הקצירה וזקוקות לליקוט .ג) “שכחה”  -עומר שנשכח בשדה בשעת הקציר.
כן גם הבוצר את כרמו יניח לעניים :א) “עוללות”  -אשכולות בלי כתף ובלי נטף ,היינו
שענביהם מועטים ורק בודדים נמצאים באמצע השרביט או בקצהו .ב) “פרט”  -גרגירים
בודדים של ענבים הנפרטים בשעת הבציר ונושרים מאשכולותיהם“ .פרט” בכרם הוא
כ”לקט” בשדה( .כן נוהגות בכרם ,ואף בעצי פרי אחרים ,מצוות “פאה” ומצוות “שכחה”).
 .19עז מבכרת .עז שעדיין לא ילדה מעולם .20 .שלש שנים ערלה .פירות האילן
בשלש השנים הראשונות לנטיעתם  -פירות ערלה הם ואסורים באכילה ובהנאה.
 .21ושנה רביעית נטע רבעי .כל יבול הפירות של השנה הרביעית דינו כמעשר שני,
שיש לאוכלו בירושלים או לפדותו ולהעלות את הדמים לירושלים .22 .שיהיה לו ספר
תורה .מצוה להיות לכל איש מישראל ספר תורה ,אם כתבו בידו הרי זה משובח ,ומי שאי
אפשר לו לכתבו בידו ישכור מי שיכתבנו לו( .חינוך מצוה תרי”ג).
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ביאורים
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סדר יום כיפור קטן

 .53חצי שיעור

.איש הנוהגים להתענות מקצת היום או כולו יום לפני ראש חודש ,ואומרים
בתפילת מנחה סדר יום כיפור קטן ,והטעם למנהג זה ,לפי שראש חודש
הוא יום כפרה על חטאות החודש שעבר ,ובראש חודש אסור להתענות,
לכן מקדימים את התענית והתפילה יום קודם לראש חודש .ואף מי
שאינו מתענה ולא מתפלל סדר יום כיפור קטן יראה לעשות תשובה
ביום זה ,מאחר והוא יום האחרון של החודש ,וכמו בערב ראש השנה,
ואז בודאי יהיה לו החודש זמן כפרה לכל תולדותיו (מ"ב תי"ז סק"ד).
.בבפעם הראשונה שמתענה יקבל על עצמו שיהיה בלי נדר להתענות
תמיד בערב ראש חודש ,דשמא יארע לו איזה פעם שלא יוכל להתענות.
ואמנם גם מי שקיבל עליו להתענות ולא אמר בלי נדר אם נאנס בערב
ראש חודש אחד ואינו יכול להתענות אין צריך התרה ,ורק אם רוצה
לבטל מנהגו לגמרי יעשה התרה (מ"ב תי"ז סק"ד ,מג"א סי' תקפא ס"ק י"ב).
.גהמתענה בערב ראש חודש צריך להזהר לאכול מיד בצאת הכוכבים ,כדי
שלא יכנס לראש חודש כשהוא בתענית (מ"ב שם).
.דאם חל ערב ראש חודש בשבת או ביום שישי מקדימים תפילת יום
כיפור קטן והתענית ליום חמישי ,ואם אינם נוהגים להתפלל סדר יום
כיפור קטן יכולים להתענות גם ביום שישי ,כשחל ערב ראש חודש ביום
שישי (מ"ב שם).
.הכתב המטה אפרים (סי' תקפ"א סע' ג') שאף במקומות שלא נוהגים
לומר כל ערב ראש חודש סדר יום כיפור קטן ,בערב ראש חודש אלול
אומרים .ובספר 'פניני רבינו הקהלות יעקב' (עמ' לט) כתב שמקובל מאז
ומתמיד שתפילת יום כיפור קטן היא תפילה חשובה המועילה לבטל
גזירות קשות רח"ל.
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בגמרא ביומא (ע"ד ע"א) חצי שיעור  -רבי יוחנן אמר אסור מן התורה
וכו' ,ריש לקיש אמר מותר מן התורה 'אכילה אמר רחמנא וליכא' .מבואר
שסברת ר"ל היא שחצי שיעור אליבא דאמת הוי חפצא דאיסורא ,רק שאין
ע"ז שם 'אכילה' ולכן מותר.
וצ"ע ,ממה שצידדו בגמ' (מנחות נ"ד ע"ב) שאיסור כזית שהתקטן ושוב
תפח ,יש דיחוי אצל איסורים ואין ע"ז שם איסור .וקשה ,דמה שייך דיחוי,
והלא כל הסיבה להתיר הוא רק בשם אכילה ולא במהות האיסור .וכן צ"ע
מדברי הגמרא בחולין (צ"ח ע"א) שחצי שיעור שנתן טעם בקדירה ,כל
הקדירה אסורה רק מדרבנן אף שאוכל כעת איסור ששיעורו כזית.

 .54קביעות סעודה בסוכה
הנה בהלכות סוכה (תרל"ט ס"ב) נאמר ששינת ארעי אסורה חוץ לסוכה .וכן
מתבאר שם שגדרי חיוב ישיבת בסוכה תלויה בשאר הלכ' ברכות וכגון שעל
בשר אין מברכים 'לישב' ואילו על פת הבאה בכיסנין מברכים ,ועוד כל כיוצ"ב.
וצ"ע ,דהלא הטעם שאכילת ארעי מותרת חוץ לסוכה כתב המשנ"ב (שם ס"ק
יב) בשם ריטב"א ור"ן "דאף בביתו מצוי שאוכל עראי חוץ לביתו"[ .וכעי"ז כתב
הביאור הלכה (שם ד"ה אם קובע) בשם מאמ"ר שאם דרכו לקבוע סעודה על
דבר פעוט חשיב קבע ,משום דבעינן תשבו כעין תדורו ,וממילא בדידיה תליא
מלתא ,עי"ש] .וא"כ גם בשאר דברים כך ,נדון הכל לפי הענין ,ובודאי שדרך
בנ"א לקבוע סעודה על בשר יותר ממין מזונות בשיעור כביצה וכד'.
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מוסר
ארחות

ׁש ּוב

שמחה של מצוה

מוסר
יושר

יטאל זַ ”ל
”ש ַער ַה ִּמ ְצווֹ ת” ְל ָה ַרב ַר ֵּבנ ּו ַח ִ ּיים ִו ַ
אתי ְּב ׁ ַ
ָמ ָצ ִ

ַּב ַה ְק ָ ּד ָמהְ ,וזֶ ה ְל ׁשוֹ נוֹ ּ ַ :דעֶ ׁ ,ש ָּכל נִ יצוֹ ֵצי נְ ׁ ָשמוֹ ת ִמ ָּכל
נְ ׁ ָש ָמה ּונְ ׁ ָש ָמה ְמ ֻח ֶ ּי ֶבת ְל ַק ֵ ּים ָּכל ַּת ְר ַי”ג ִמ ְצווֹ תִ ,אם ל ֹא אוֹ ָתם

ארחות

שמחה של מצוה

מ ּום ...ל ֹא ִי ַּג ׁש”ְ .וזֶ ה נִ זְ ָּכר ּו ְמפ ָֹר ׁש ְּב ֵס ֶפר ַה ִּת ּק ּונִ ים

יושר
(תיקון ע’

דף קל”א ע”ב) ׁ ֶש ֵאין לוֹ ִּת ּק ּון ַעד ׁ ֶש ַ ּי ְחזֹר ְּבגִ ְלגּ ּול ְו ַי ׁ ְש ִלים ָּכל
ַה ַּת ְר ַי”ג ִמ ְצווֹ ת ְוכ ּו’.

שה ַה ָּק ְר ָּבנוֹ ת ֻּכ ָּלם ׁ ֶש ֵאינָ ם
ׁ ֶש ֵאין ְיכ ֶֹלת ְּב ָי ָדם ְל ַק ְ ּי ָמםְּ ,כמוֹ ַמ ֲע ֵ ׂ
יצה,
נוֹ ֲהגִ ים ַא ַחר ַה ֻח ְר ָּבןְ ,ו ַכיּ וֹ ֵצא ָּבזֶ ה ְּכמוֹ ִמ ְצ ַות ִ 23י ּב ּום ַו ֲח ִל ָ
אוֹ ֵּגט ,אוֹ ּ ִפ ְדיוֹ ן ֵּבן ְּבכוֹ רֶ ׁ ,ש ְ ּד ָב ִרים ֵא ּל ּו ֵאינָ ם ְּב ַיד ָה ָא ָדם.
ַו ֲא ִפ ּל ּו ִענְ ַין ַה ֵ ּגטֵ ,אינוֹ ְמ ֻח ָ ּיב ְלגָ ֵר ׁש ְל ִא ׁ ְש ּתוֹ ֶא ָּלא ִאם ל ֹא
יהֶ ׁ ,ש ִאם ל ֹא
ש ָ
ִּת ְמ ָצא ֵחן ְּב ֵעינָ יו ֵמ ֲח ַמת ׁ ֶש ֵאינָ ּה ֲהג ּונָ ה ְּב ַמ ֲע ֶ ׂ
ֵכןַ ,א ְ ּד ַר ָּבהִ ,מזְ ֵּב ַח מוֹ ִריד ָע ָליו ְ ּד ָמעוֹ תְ ,ו ַכיּ וֹ ֵצא ְּב ִמ ְצווֹ ת ֵא ּל ּו.
ֲא ָבל ָּכל ַה ּׁ ְש ָאר ַ -ח ָ ּיב ָא ָדם ְל ַק ְ ּי ָמםַ ,ו ֲא ִפ ּל ּו אוֹ ָתם ׁ ֶש ֵאינָ ם
חוֹ ָבה ַעל ָה ָא ָדם ֶא ָּלא ְּב ִהזְ ַ ּד ֵּמןְּ ,כגוֹ ן ִמ ְצ ַות ׁ ִש ּל ּו ַח ַה ֵּקן ׁ ֶש ֵאינוֹ
“כי ִי ָּק ֵרא ַקן ִצ ּפוֹ ר” ׁ ֶשה ּוא ֶ ּד ֶר ְך
יהֶ ,א ָּלא ִּ
ְמ ֻח ָ ּיב ִל ְר ּדֹף ַא ֲח ֶר ָ

ִמ ְק ֶרה ְו ַכיּ וֹ ֵצא ָּבזֶ הִ ,עם ָּכל זֶ ה ָצ ִר ְ
יהם
יך ָה ָא ָדם ְל ַח ּ ֵפשׂ ַא ֲח ֵר ֶ

ְו ַל ֲעשׂ וֹ ָתםִּ ,כי ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ּל ֹא ִה ׁ ְש ִלים ַה ַּת ְר ַי”ג ִמ ְצווֹ ת ׁ ֶש ֵהם
יב ָריו ְוגִ ֵידי נִ ׁ ְש ָמתוֹ ִ ,ה ֵּנה נִ ׁ ְש ָמתוֹ ֲח ֵס ָרה ִמן
ְּכנֶ גֶ ד ְר ַמ”ח ֵא ָ
“כל ִא ׁ
ָה ֵא ָב ִרים ְונִ ְק ָרא ַּב ַעל מ ּוםְ ,ו ָע ָליו נֶ ֱא ַמרָּ :
יש ֲא ׁ ֶשר ּבוֹ
ביאורים

 .23יבום וחליצה .שני אחים שחיו יחד בעולם ,ומת אחד מהם בלא בנים ,מצוה על
האח השני ליבם (-לשאת) את אשת אחיו ,או לחלוץ לה (-שהיא חולצת את נעלו
של היבם) אם אינו רוצה לישאנה ,ועל ידי כך מותרת להנשא לאחרים.
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הכנה משבת לחול

 .55ברכה על עשיית חפצא דמצווה

.אמותר בשבת להציע מצעים ולסדר את המיטות לצורך השינה ,כשיש
צורך בכך ליום השבת .אולם אסור בשבת להציע מצעים ולסדר את
המיטות לצורך השינה כשאין בזה צורך בשבת ,ועושה זאת לצורך
מוצאי שבת .גם באופן שצריך להציע את המיטות לצורך השבת ,מכל
מקום טוב יותר להקדים ולהציען קודם השבת (מ"ב ש"ב ,י"ט ,ובכה"ח אות
כ"ג בשם האגודה).
.במותר להדיח את כלי האוכל שאכל בהם בשבת ,כשיש לו צורך בכלים
המודחים לאכול בהם בשבת עצמה .ולכן ,כלים שאכל בהם בלילה
או בבוקר ואפילו בצהרים ,מותר להדיחם לצורך אכילה בשבת אחר
הצהרים .אולם כלים שהשתמשו בהם לאכילה בשבת אחה"צ ושוב
אינו צריך להם לאכילתו בשבת ,אסור להדיחם בשבת כדי שיהיו נקיים
ומזומנים לפניו במוצאי שבת.
.גכלים שמשתמשים בהם בשבת תדיר ,גם לאחר זמן סעודת המנחה
מותר להדיחם .ולכן ,מותר בשבת להדיח כוסות ושאר כלי שתיה אפילו
לאחר הסעודה בשבת אחר הצהרים ,משום שדרך בני אדם לשתות
במשך כל היום ,גם לא בשעת הסעודה .וכיון שכל היום ראוי לשתיה ,מן
הסתם יהיה לו צורך בכוסות גם לאחר הסעודה .אמנם אדם שברור לו
שאינו עומד לשתות שוב ,אסור לו להדיח את הכוסות ,לפי שבאופן זה
הדחתן היא טרחה שלא לצורך השבת אלא לצורך החול ,ואין טורחים
בשבת לחול (מ"ב שם ס"ק כ"ט ובכה"ח אות מ"ג בשם המג"א).
.דכשמדיחים כלים בשבת לצורך השבת ,כגון ,שמדיחים צלחות או סכו"ם
לסעודת יום שבת ,מותר להדיח את כל הצלחות והסכו"ם שמונחים
בכיור .ואע"פ שאין לו צורך בכל הכלים לסעודתו ,התירו חכמים להדיח
את כולם ,הואיל וכל כלי וכלי שמדיח ראוי לו לתשמישו .כמו כן
כשמדיח כוסות לצורך שתיה ,מותר להדיח את כל הכוסות המלוכלכות,
אע"פ שאינו צריך אלא לאחת מהן (מ"ב שם ס"ק ובכה"ח אות מ').
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בקביעת מזוזה קיימא לן (שו"ע יו"ד סי' רפ"ט) שמברכים בשעת קביעת
המזוזה ,ולא בשעה שנכנס לדור .ואילו על הטלת ציצית בבגד קיימא לן
(שו"ע או"ח סי' ח') שאין מברכים אלא רק על הלבישה ולא על העשייה.
וצ"ע ,מאי שנא ולמה לא יברך על המזוזה בשעה שכנס לגור וכן מדוע לא
יברך על עשיית הציצית בבגד.

 .56חינוך לנזירות
בגמרא בנזיר (כ"ט ע"ב) אמרינן האב מדיר את בנו בנזיר כדי לחנכו במצוות.
ומבואר שיש ענין לחנך לנזירות.
וצ"ע ,הא אמרינן (נזיר ג' ע"א) נזיר חוטא ,וכן אמרינן (בירושלמי נדרים) כל
הנודר נקרא רשע ,וכיצד שייך חינוך על זה.

 .57ביטול תרומה
האבני מילואים (שו"ת סי' י"ח) מחדש שדין תורה של 'משמרת תרומתי'
[וה"ה בקדשים] שנצטוונו לשמור על תרומה בטהרתה ,כולל גם שלא
לקחת תרומה ולבטלה ביותר ממאה.
וצ"ע ,א"כ כיצד מותר לקחת המים של הכיור ולהכניסם לבור ['-מוכני'],
והרי יתבטל שם במים הרגילים.
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שה
שה ִמ ְצ ָוהֵ 24 ,אין ַמ ְס ּ ִפיק לוֹ ְּב ַמה ּׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶ ׂ
ַ ּדעִּ ,כי ָהעוֹ ֶ ׂ

אוֹ ָת ּהֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי ָמ ִצינ ּו ְּב ִד ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו זַ ”ל ׁ ֶש ָא ְמר ּוָּ ,כל
יכין לוֹ ָי ָמיוְ .ו ַכיּ וֹ ֵצא
יבין לוֹ ּו ַמ ֲא ִר ִ
שה ִמ ְצ ָוה ַא ַחת ֵמ ִט ִ
ָהעוֹ ֶ ׂ
ְ
ְ
ָּבזֶ ה ָא ְמר ּוָּ ,כל ַה ְמ ַק ֵ ּים ִמ ְצ ָוה ּ ְפלוֹ נִ ית ֵי ׁש לוֹ ָּכך ְו ָכךְ .ו ִה ֵּנה
שים ְּבנֵ י ָא ָדםְ ,ו ֵאינָ ם
ֲאנַ ְחנ ּו ָר ִאינ ּו ַּכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ִמ ְצווֹ ת ׁ ֶשעוֹ ִ ׂ
ש ָכ ָרם ֲא ִפ ּל ּו ָּבעוֹ ָלם
ִמ ְת ַק ְ ּי ִמים ִ ּד ְב ֵרי ַר ּבוֹ ֵתינ ּו ח”ו ְּב ִענְ ַין ֹּג ֶדל ְ ׂ

ארחות

שמחה של מצוה

יושר

יה ָּכל ַהה ּוא יוֹ ָמא.
ָס ַמ ְך ְּג ֻא ָּלה ִל ְת ִפ ָּלה ְול ֹא ּ ָפ ַסק ח ּו ָכא ִמ ּפ ּו ֵמ ּ
ְוזֶ ה יוֹ ֶרה ַעל ֱהיוֹ ת ֱאמ ּונַ ת ִּב ְטחוֹ נוֹ ַּב ּבוֹ ֵרא ִי ְת ָּב ַר ְך ְּב ַת ְכ ִלית
ש ָכר ְמזֻ ָּמן ְל ָפנָ יו ְּבפ ַֹעלּ ,ו ְכ ִפי
ָה ַא ֲחרוֹ ן ,יוֹ ֵתר ִמ ּׁ ֶש ִאם ָה ָיה ַה ּ ָ ׂ
ְ
ימי ָּ -כך ִיזְ ֶּכה ְל ַק ֵּבל אוֹ ר
ש ְמ ָחתוֹ ֶּב ֱא ֶמת ּו ְבט ּוב ֵל ָבב ַה ּ ְפנִ ִ
ֹּג ֶדל ִ ׂ
ֶע ְליוֹ ןְ ,ו ִאם ַי ְת ִמיד ָּבזֶ הֵ ,אין ָס ֵפק ׁ ֶש ִ ּי ׁ ְש ֶרה ָע ָליו ר ּו ַח ַה ּקֹ ֶד ׁש.
ְו ִענְ ָין זֶ ה נוֹ ֵהג ְּב ִקיּ ּום ָּכל ַה ִּמ ְצוֹת ֻּכ ָּלםֵּ ,בין ְּב ֵעת ׁ ֶשעוֹ ֵסק

ש ַ ּית ַה ִּמ ְצ ָוה
כל נִ ׁ ְש ָען ָע ָליו ה ּואֶ ׁ ,ש ַּב ֲע ִ ׂ
ַהזֶ ּהֲ .א ָבל ַה ּׁשֹ ֶר ׁש ׁ ֶש ַה ּ ֹ

ַּב ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִ ּי ְה ֶיה ְּב ֵח ׁ ֶשק ָּגדוֹ ל נִ ְמ ָרץ ְּב ִה ְת ַל ֲהב ּות ָעצ ּוםְּ ,כ ִא ּל ּו
עוֹ ֵמד ִל ְפנֵ י ַה ֶּמ ֶל ְך ּו ְמ ׁ ָש ֵרת ְל ָפנָ יו ְּב ֵח ׁ ֶשק ָ ּגדוֹ ל ִל ְמצֹא ֵחן

יח ֶא ֶלף
ש ְכלוֹ ְּכ ִא ּל ּו ַּב ֲעשׂ וֹ תוֹ אוֹ ָת ּה ַה ִּמ ְצ ָוה ַי ְר ִו ַ
ַי ְח ׁשֹב ְּב ִ ׂ
ש ֵמ ַח ַּב ֲעשׂ וֹ תוֹ אוֹ ָת ּה ַה ִּמ ְצ ָוה
ֲא ָל ִפים ִ ּדינְ ֵרי זָ ָהבְ ,ו ִי ְה ֶיה ָ ׂ

ְּב ֵעינָ יו ְל ַק ֵּבל ִמ ֶּמנּ ּו ַמ ֲע ָלה ְי ֵת ָרה ּוגְ דוֹ ָלהַ .עד ָּכאן ְל ׁשוֹ ן מוֹ ֵרנ ּו
ָה ַרב ַח ִ ּיים ִו ַ
”ת ּק ּונֵ י ז ַֹהר” (ת”ע דף קל”ב א’).
יטאל זַ ”לְ ,ו ַע ֵ ּין ְּב ִּ

שא ּו ְמ ַמ ֵהר ֲל ַה ִס ָירם ֵמ ָע ָליוֲ ,א ָבל
ַאל ַי ְח ׁשֹב ׁ ֶש ִהיא ָע ָליו ְּכ ַמ ּ ָ ׂ

ש ְמ ָחה ׁ ֶש ֵאין ָל ּה ֵקץִ ,מ ֵּלב ָונֶ ֶפ ׁש ּו ְב ֵח ׁ ֶשק ָּגדוֹ לְּ ,כ ִא ּל ּו ַמ ָּמ ׁש
ְּב ִ ׂ
שה אוֹ ָת ּה
ְּבפ ַֹעל נוֹ ְתנִ ים לוֹ ֶא ֶלף ֲא ָל ִפים ִ ּדינְ ֵרי זָ ָהב ִאם ַי ֲע ֶ ׂ
ִמ ְצ ָוה.

ְוזֶ ה ּו

“ת ַחת ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ָע ַב ְד ָּת ֶאת ה’ ֱאל ֶֹק ָ
יך
סוֹ ד ַה ּ ָפס ּוקַּ :
ש ְמ ָחה ּו ְבט ּוב ֵל ָבב” ְוזֶ ה סוֹ ד ַרב ְּברוֹ נָ אּ ְ ,ד ַחד יוֹ ָמא
ְּב ִ ׂ
ביאורים

 .24אין מספיק לו במה שיעשה אותה .פירוש ,אין מספיק שיעשה את המצוה
כמות שהיא ללא שמחה וחשק גדול (כמו שיבאר בהמשך דבריו) ,ומוכיח כן שהרי
מצינו...
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פרשת שבוע

חידוד ועיון

שבת קודש פרשת ראה

 .58זכר ליציאת מצרים

"ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה" (י"א ,כ"ו).
מדוע פתח בלשון יחיד 'ראה' ,וסיים בלשון רבים 'לפניכם'?
ביאר מרן רבינו הגר"ח קניבסקי זצ"ל ,דיש לומר ד'ראה' קאי על כלל ישראל
ומצד הקב"ה ניתנו הברכות והקללות בשווה לכולם ,לכן כתב לשון יחיד .אבל
מצד המקבלים אין זה שווה ,דיש שאצל זה הוא ברכה ואצל השני זוהי קללה,
לכן סיים בלשון רבים 'לפניכם'.
"והבאתם שמה וגו' ואת מעשרותיכם" (י"ב ,ו').
צריך עיון ,מה ענין מעשרות לבית המקדש?
ותירץ מרן רבינו הגר"ח קניבסקי זצ"ל ,דכאן רמז למה שאמרו בירושלמי
סוף מעשר-שני בשם רבי יהושע בן לוי ,בראשונה היה מעשר נעשה לג'
חלקים ,שליש למכירי כהונה ולויה ושליש לאוצר ושליש לעניים ולחברים
שהיו בירושלים ,ונראה דכל 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' ,ל"ט) ,שהביאו המעשר לבית
אלקינו לבית האוצר ,וכן כתיב בדברי הימים (ב' ,ל"א) שהביאו את כל המעשר
בלשכות בית ה'.
"וזכרת כי עבד היית במצרים" (ט"ו ,ט"ו).
יש לעיין ,למה כתוב פסוק זה גבי שבועות?
ותירץ מרן רבינו הגר"ח קניבסקי זצ"ל ,דיש 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 ,ועיין רמב"ן.
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הנה שיטת הרבה ראשונים דקידוש דאורייתא היינו בדברים ,ועל הכוס הוא
מדרבנן.
וצ"ע ,אמאי לא תקנו רבנן בתפלה לומר 'זכר ליציאת מצרים' ,והרי אמר
רב אחא בר יעקב 'צריך שיזכור יציאת מצרים בקידוש' (פסחים דף קי"ז).

 .59קטן בתפילין
בגמרא בברכות (כ' ע"א) איתא קטנים פטורים מן התפילין ,ופירש רש"י ז"ל
דמיירי אפי' בקטן שהגיע לחינוך דפטור כיון דאין יכול לשמור גופו בנקיות.
וצ"ע ,דבסוכה (מ"ב ע"א) איתא קטן היודע לשמור וכו' אביו חייב לקנות
לו תפילין ,ופירש רש"י ז"ל היודע לשמור שלא יכנס בהם לבית הכסא .ויש
לבאר מדוע שינה רש"י טעמו.

 .60ד' אמות ללא תפילין
בסוכה (כ"ח ע"א) אמרו על רבי יוחנן בן זכאי מימיו לא שח שיחת חולין ולא
הלך ד' אמות בלא תורה ובלא תפילין ,וכן היה רבי אלעזר תלמידו נוהג אחריו.
וצ"ע ,דבגמרא ביומא (פ"ו ע"א) אמרינן היכי דמי חילול השם ,רבי יוחנן
אמר כגון אנא דמסגינא ד' אמות בלא תורה ובלא תפילין .וכן כתב הרמב"ם
(בפ"ה מהלכ' יסודי התורה ה" י"א) 'ויש דברים אחרים שהן בכלל חילול
ה' והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה וכו' ולא יראה תמיד אלא עוסק
בתורה עטוף בציצית מכותר בתפילין' וכו' ,וא"כ צריך ביאור מה רבותיה
שאמרו על ריב"ז ,והרי כל ת"ח מחייב בזה.
6:12
8:38
9:26
9:59
10:31
7:14

6:13
8:40
9:27
10:00
10:32
7:11

6:12
8:38
9:26
9:59
10:31
7:11

6:09
8:36
9:24
9:57
10:29
7:09

6:12
8:39
9:26
10:00
10:31
7:13

6:15
8:41
9:28
10:02
10:33
7:11

7:47
8:27

7:49
8:24

7:50
8:24

7:48
8:22

7:48
8:26

7:49
8:24

שבת ראה ל' מנחם אב

95

תפילת מנחה וערבית לימות החול | ברכת המזון
ברכת מעין שלש ובורא נפשות

נוסח אשכנז

ברכתינו נתונה להר"ר יעקב חלופסקי שליט"א על רשותו להעתיק את התפילות מתוך הסידור
שבהוצאתו "שיח תפילה".
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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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תפילת מנחה

תפילת מנחה

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:

תפילת ערבית

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 ְ ׂ
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ַ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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הש”ץ אומר חצי קדיש:

ִ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 ֵ

105

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
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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:

תפילת מנחה וערבית לימות החול | ברכת המזון
ברכת מעין שלש ובורא נפשות

נוסח עדות המזרח
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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 ֹ

תפילת ערבית

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 ִ
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ַ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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תפלת מנחה וערבית לימות החול
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 ְ ׂ

128

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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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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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 .
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ִּ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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ֱ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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ָ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:
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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 ַ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"

עד עתה  ,בוארו וחולקו
הספרים:
"ארחות יושר" למרן
הגר"ח קניבסקי זצוק"ל
"ארחות צדיקים",
"מסילת ישרים" לרמח"ל
ו"שערי תשובה" לרבנו
יונה
כשהם מודפסים
ומחולקים באמצעות
החוברות החודשיות.
עם תום תקופת הלימוד
של כל ספר מן הספרים
נאגד תוכן החוברות
ויצא לאור
בספר מהודר.

הארגון אשר חרט על דגלו
את ענין הפצת המוסר
אינו פוסח על אף הזדמנות
הנקרת לפתחו.
כך מעת לעת,
יוצאים לאור תכנים
מוסריים ,באופנים שונים.
עלוני המועדים,
מופצים לרגל מועדי השנה
ומחולקים בעשרות אלפי
עותקים.
קונטרסים בנושאים שונים,
מודפסים ומחולקים
לבנות הסמינרים.
ולקהלים נוספים
בהזדמנויות שונות
ומגוונות.
קובץ "ארחות ישרים"
המתקבל בהערצה מידי
שנה בתקופת בין הזמנים
של חודש אב ,מכיל בתוכו
מדורי מוסר ,הלכה וחידוד
ועיון  -מדור נושא פרסים.
ובכך מהווה חומר עיוני
ומוסרי לבחורי הישיבות
ואברכי הכוללים בכל
מקום בו הם נמצאים.

