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

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

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

שנים.  עשור  כבר  ברציפות  לאור  יוצא  במספר,  העשירי  ישרים"  "ארחות   – זה  קובץ 
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 
נתן את חן החוברות בעיני התלמידי חכמים החשובים, המבוגרים עם  הנוכחית, והקב"ה 
ובסייעתא דשמיא קיבלנו אלפי תגובות נרגשות, מעוצם התועלת שמצאו בה  הצעירים, 
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 

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

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.

יום ביומו,  את הקובץ חילקנו לפי ימי בין הזמנים מי"א באב ועד ל' אב הבעל"ט, דבר 
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 
נחלשים  טבעי  באופן  הלימוד  וסדרי  בפגרא,  נמצאים  ותלמידיהם  הישיבות  הזמנים  בין 

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 
פטפוטיא  כל  ברכות,  בירושלמי  חז"ל  וכמאמר  הטבע,  בחיק  ובטיולם  נופשם,  במקומות 

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

ובין כל העונים כהלכה תתקיים הגרלה בנוכחות צוות הנהלת הארגון

ואלו הן הוראות להשתתפות בהגרלה:

יש לענות )לפחות( על 0	 קושיות,. 	

את התשובות יש לשלוח לא יאוחר מיום ג' י' אלול תשפ"ב,. 	

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

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

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

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

בהצלחה

הפרסים שיחולקו בין הזוכים בהגרלה

הודעה תשלח לזוכים

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.

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. 

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.

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. 

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

 פרס רביעי
)0	 זוכים(

₪ 100

 פרס שלישי
)0	 זוכים(

₪ 250

 פרס שני
)	 זוכים(

₪ 500

 פרס
ראשון

₪ 1000

 מדור
מוסר

 מדור
הלכה

 מדור
חידוד ועיון



יושר יושרבטול תורהארחות  בטול תורהארחות 

מוסרמוסר

יום ב' י"א מנחם אב 

ּטּול ּתֹוָרה ִבּ

ִסְפִרי )הביאו  ּטּול ּתֹוָרה הּוא ָעֹון ָחמּור ְמאֹד, ְוָאְמרּו ְבּ ִבּ ֲעֹון 
ְלמּוד ּתֹוָרה  ַכר ַתּ ׂ ְשּ ם ֶשׁ ֵשׁ רבינו יונה בשע"ת ש"ג סי' י"ד( ְכּ

ָהֲעֵברֹות.  ל  ִמָכּ דֹול  ָגּ ל  ַהְמַבֵטּ עֶֹנׁש  ְך  ָכּ ְצֹות,  ַהִמּ ל  ִמָכּ דֹול  ָגּ

שם(  יונה  רבנו  ג"כ  )הביאו  ה"ז  ֲחִגיָגה  ַדּ פ"ק  ְלִמי  ירּוַשׁ ִבּ ְוָאְמרּו 

ִמים, ְולֹא  ִפיכּות ָדּ ּלּוי ֲעָריֹות ּוְשׁ ר ַהקב"ה ַעל ֲעבֹוָדה ָזָרה ִגּ ִוֵתּ

ה'  ַבר  ְדּ י  "ִכּ א'(  צ"ט  )בסנהדרין  ְוָאְמרּו  ּתֹוָרה.  ּטּול  ִבּ ַעל  ר  ִוֵתּ

ְוָאְמרּו  עֹוֵסק.  ְוֵאינֹו  ּתֹוָרה  ַבּ ַלֲעֹסק  לֹו  ר  ֶאְפָשׁ ֶשׁ ֶזה   - ָזה"  ָבּ

ָכל  רּוְך-הּוא ּבֹוֶכה ֲעֵליֶהן ְבּ דֹוׁש-ּבָ ה ַהּקָ לָֹשׁ )בחגיגה ה' ב'( ַעל ְשׁ

ּתֹוָרה ְוֵאינֹו עֹוֵסק.  ר לֹו ַלֲעֹסק ַבּ ֶאְפָשׁ יֹום, ְוֶאָחד ֵמֶהן ַעל ִמי ֶשׁ

ה ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ְוָאְמרּו )בשבת ל"ב  ָעְנׁשֹו ַהְרֵבּ ְוֶהְחִמירּו ַז"ל ְבּ

ֲעֹון  ַבּ ם )דף ל"ג א'(  ָשׁ ִנים ֵמִתים. עֹוד  ָבּ ּתֹוָרה,  ּטּול  ִבּ ֲעֹון  ַבּ ב'( 

ָאָדם  ּוְבֵני  א,  ָבּ ֶרת  ּוַבֹצּ ְוֶדֶבר  ה,  ַרָבּ ּוִבָזּה  ֶחֶרב  ּתֹוָרה  ּטּול  ִבּ

ָקל. ְוָאְמרּו )שם(  ִמְשׁ ֵבִעים, 1ְואֹוְכִלין ַלְחָמם ְבּ אֹוְכִלין ְוֵאיָנן ְשׂ

ל  ָכּ א'(  ה'  )ברכות  ְוָאְמרּו  ּתֹוָרה.  ּטּול  ִבּ ֲעֹון  ַבּ ָאה  ָבּ ָרה  2ַאְסָכּ

רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ּבָ ַהּקָ עֹוֵסק,  ְוֵאינֹו  ּתֹוָרה  ַבּ ַלֲעֹסק  לֹו  ר  ֶאְפָשׁ ֶשׁ

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

יום ב' י"א מנחם אב 

ֱאַמר:  ֶנּ ֶשׁ אֹותֹו,  4ְועֹוְכִרין  ְמֹכָעִרין  3ִיּסּוִרין  ָעָליו  ֵמִביא 

לֹא  ב'(  קי"ט  )בשבת  ְוָאְמרּו  ר".  ֶנְעָכּ ּוְכֵאִבי  ִמּטֹוב  יִתי  "ֶהֱחֵשׁ

ַע  ּטּול ּתֹוָרה. ְולֹא ֶנֱעַנׁש ְיהֹוֻשׁ ִביל ִבּ ְשׁ א ִבּ ַלִים 5ֶאָלּ ָחְרָבה ְירּוָשׁ

ְלָחָמה,  ִמּ ְלמּוד ּתֹוָרה ַלְיָלה ַאַחת ַבּ ָרֵאל ִמַתּ ל ִיְשׂ ֵטּ ִבּ א ַעל ֶשׁ ֶאָלּ

דֹול  ֵערּוִבין )ס"ג ב'(. ְוָאְמרּו )במגילה ג' ב' ט"ז ב'( ָגּ תּוב ְבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ְכּ

ית  ְנַין ֵבּ ַלת ְנָפׁשֹות ּוִמִבּ ִמיִדין ּוֵמַהָצּ ְלמּוד ּתֹוָרה ֵמַהְקָרַבת ְתּ ַתּ

ּבּוד ָאב ָוֵאם. ְוָאְמרּו )סוף יומא פ"ו א'( ֵאיֶזהּו ִחּלּול  ׁש ּוִמִכּ ְקָדּ ַהִמּ

הֹוֵלְך  ֶשׁ ָחָכם  ְלִמיד  ַתּ ֶזה  יָתה?  ַהִמּ יֹום  א  ֶאָלּ ר  ְמַכֵפּ ֵאין  ֶשׁ ה' 

לֹא ּתֹוָרה. ע ַאּמֹות ְבּ ַאְרּבַ

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(.

4. ועוכרין 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

ביאורים
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6:03 5:57 5:59 6:01 6:006:00
8:35 8:28 8:31 8:33 8:328:32
9:24 9:20 9:22 9:23 9:229:22
9:59 9:53 9:56 9:57 9:569:56
10:32 10:27 10:30 10:31 10:2910:30
7:31 7:30 7:32 7:32 7:347:33

חידוד ועיוןהלכה

יום ב' י"א מנחם אב 

איסור עיסוק בצרכיו ויציאה לדרך קודם שהתפלל

אסור לאדם להתעסק בצרכיו או לצאת לדרך משעלה עמוד השחר לפני א. 
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 

זצ"ל שמותר, שאף שנתבאר  קניבסקי  הגר"ח  רבינו  המערבי, כתב מרן 
לו  יהיה  קודם שהתפלל אפילו אם במקום שיבוא  לדרך  לצאת  דאסור 
מנין, מ"מ זה עדיף כיון שכל נסיעתו הוא לצורך התפילה, ואין זה חשוב 

כעוסק בצרכיו )נקיות וכבוד בתפלה תשובה ק"ו בסוף הספר(.

וכל זה שלא בשעת הדחק, אך בשעת הדחק, שאין השיירה ממתנת לו, ב. 
גם-כן  הנץ החמה  כבר  ואפילו  בדרך.  ויתפלל  לדרך  לילך מקודם  יכול 
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 
חפצו  למחוז  וכשיגיע  השחר,  ברכות  תחילה  ויאמר  התפילה,  קודם 

יתפלל במנין )שו"ת שבט הלוי ח', י"ט(.

מותר להתעסק בחפצי שמים קודם התפילה, ולכן מותר לקנות צרכי ג. 
סעודת שבת בערב שבת קודם התפילה )מ"ב פ"ט, ל"ו(.

אין לנסוע למקום שלא יוכל להתפלל שם במנין, אלא אם כן הדבר נחוץ ד. 
לו לצרכי בריאות או פרנסה או צורך מצוה וכדו' )שו"ת שבט הלוי ו', כ"ו(.

המשכים לצאת לדרך קודם עלות  השחר, אם עבר חצות הלילה יכול ה. 
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(.

יום ב' י"א מנחם אב 

1. ביטול ברוב בחמץ

לשתי  שנפלה  איסור  שחתיכת  שאע"פ  ע"א(  )כ"ג  בבכורות  בגמ'  מבואר 
נבילה  ולכן אם נפלה  כן,  -  בטלה, מ"מ לענין טומאה אינו  חתיכות היתר 
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 
יעבור, שהרי ממ"נ  יראה' עדיין  אכילה התבטל, מ"מ מאותה סברא, ב'בל 

החמץ בביתו ולא אכפת לן מהו. 

2. כבוד 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'.

3. היסח הדעת בברכה

כדי  והורידם  תפילין  הניח  שאם  י"ב(  סעיף  כ"ה  )סי'  הלכה  הביאור  כתב 
צריך  והחזירן,  כשרות  ונמצאו  לבודקן  מהתפילין  הפרשיות  את  להוציא 

לחזור ולברך כשמניחן.

אחרת  לסוכה  עבר  ואח"כ  בסוכה"  "לישב  בירך  שאם  מסוכה,  מ"ש  וצ"ע, 
קיימא לן שאינו מברך שנית, כל עוד שלא היה היסח הדעת. 
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יושר יושרבטול תורהארחות  בטול תורהארחות 

מוסרמוסר

יום ג' י"ב מנחם אב 

ֵטִלים, ְוָאְמרּו )פ"ק דיומא י"ט  ָבִרים ְבּ ֲעֹון ְדּ ַז"ל ַבּ ְוֶהְחִמירּו 
ה. ְוָכַתב  ָלאו ַוֲעֵשׂ ין עֹוֵבר ְבּ יַחת ֻחִלּ ח ִשׂ ׂ ב'( ַהָשּ

ַעְצמֹו  ַהּקֹוֵבַע  קע"ז(:  סי'  )ש"ג  ׁשּוָבה"  ְתּ ֲעֵרי  "ַשׁ ְבּ יֹוָנה  נּו  ַרֵבּ

ְקָרנֹות,  ֵבי  6יֹוְשׁ ֶדֶרְך  ְכּ ֵטִלים  ְבּ ּוְדָבִרים  ֵטָלה  ְבּ יָחה  ְלִשׂ ִמיד  ָתּ

ל  י ָכּ ָבר: ָהַאַחת - ִכּ ָדּ ִים ָרעֹות ֵיׁש ַבּ ַתּ ִצים. ּוְשׁ ת ַהֵלּ ְכַלל ַכּ הּוא ִבּ

ְבֵרי  ִמִדּ ֵטל  ָבּ הּוא  י  ִכּ  - ִנית  ְוַהֵשּׁ ֵחְטא,  ה  ַמְרֶבּ ָבִרים  ְדּ ה  ְרֶבּ ַהַמּ

ם ַעל  י ֵאיְך לֹא ָזַכר ְולֹא ָשׂ ְרֵכי ָמֶות, ִכּ ָבר ַהֶזּה ַדּ ָדּ ּתֹוָרה. ְוֵיׁש ַבּ

ִעימּות  יג ַהְנּ ׂ ִחיָתן 8יּוַכל ְלַהִשּ ר 7הּוא ַמְשׁ ים ָהֵהן ֲאֶשׁ ִעִתּ י ָבּ ִלּבֹו ִכּ

ר  נֹות ַלּתֹוָרה ֲאֶשׁ ים ַהְמֻזָמּ ע ָהִעִתּ י ָהעֹוָלם, ִאם ִיְקַבּ ִלְקנֹות ַחֵיּ

ֶאת  ּזֹותֹו  ַבּ ִאם  י  ִכּ ֶזה  ֵאין  ַוֲעָסָקיו?  ַלאְכּתֹו  ִמְמּ ֵמֶהן  נּוי  ָפּ הּוא 

ֲאַבּדֹון  ַעד  ִהיא  ֵאׁש   - ַהּתֹוָרה  ִמן  ּטּול  ַהִבּ ַמת  ַאְשׁ י  ִכּ ְצָוה,  ַהִמּ

ל  ָזה" - ָכּ ַבר ה' ָבּ י ְדּ ר ָאְמרּו )סנהדרין צ"ט א'( "9ִכּ ֲאֶשׁ אַכל, ַכּ ֹתּ

את עֹל  ֵיָעֵנׁש ָלֵשׂ ן  ֵכּ ּתֹוָרה ְוֵאינֹו עֹוֵסק. ַעל  ַבּ ר ַלֲעֹסק  ֶאְפָשׁ ֶשׁ

נּו יֹוָנה ַז"ל. אן ְלׁשֹון ַרֵבּ ה. ַעד ָכּ ֶנֶגד ִמָדּ ה ְכּ ּסּוִרים ִמָדּ ַהִיּ

הוא משחיתן. בשיחה בטלה   .7 יושבים בחוצות רשות הרבים.  קרנות.  יושבי   .6
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 
בזה  לו  וטוב  ואז אשריו  תמיד,  לזה  לב  ישים  הנלבב  והאיש  ה'".  דבר  "בוזה  בשם 

יום ג' י"ב מנחם אב 

ָר"א  ם. ּוֵבֵאר ַהְגּ ָלּ ֶנֶגד ֻכּ ָאה: ְוַתְלמּוד ּתֹוָרה ְכּ ֵריׁש ֵפּ ְבּ ּוְתַנן 
ְפֵני  ִבּ ִמְצָוה  ִהיא  ָבה  ֵתּ ל  ָכּ ֶשׁ ּום  ִמּשׁ הּו",  ֵאִלָיּ נֹות  "ְשׁ ִבּ

10ֵיׁש  ָמָרא  ְגּ ֶאָחד  ּוְבַדף  ְצֹות,  ַהִמּ ל  ָכּ ֶנֶגד  ְכּ קּוָלה  ְשּׁ ֶשׁ ַעְצָמּה 

ֵלי  ּוְבִמְשׁ ְצֹות.  ַהִמּ ל  ָכּ ֶנֶגד  ְכּ קּוָלה  ְשׁ ַאַחת  ל  ָכּ ֶשׁ ִמְצֹות  ֵמאֹות 

ַמְלָאְך  ִנְבָרא  לֹוֵמד  ָאָדם  ֶשׁ ּבּור  ִדּ ל  ִמָכּ ָר"א:  ַהְגּ ַתב  ָכּ ד'(  )י"ט 

ּטּול ּתֹוָרה  ִבּ ן ִעְנַין ֲעֹון  ֵכּ ם  ַגּ ְוֶזהּו  ָקדֹוׁש, ְוֵהם ְמִליִצים ָעָליו. 

"ֵסֶפר ֲחִסיִדים"  ָבה ֲעֵבָרה ְלחּוד. ְוִאיָתא ְבּ ל ֵתּ ָכּ ם - ֶשׁ ָלּ ֶנֶגד ֻכּ ְכּ

ר,  ּבּוִרים ְיַדֵבּ ה ִדּ ָמּ ִריַאת ָאָדם ִנְגָזר ָעָליו ַכּ ַעת ְבּ ְשׁ )סי' קס"א(: ִבּ

ך  ר, 11ְוַאַחר ָכּ ַדֵבּ ְיּ ּבּור ֶשׁ ל ִדּ ּוַמְלָאִכים הֹוְלִכין ִעּמֹו ְוכֹוְתִבין ָכּ

במדרש  הוא  )וכן  ְוִדּבּור  ּבּור  ִדּ ל  ָכּ ַעל  ּבֹון  ְוֶחְשׁ ין  ִדּ ן  ִלֵתּ ָצִריְך 

הגדול וארא עמוד קי"ג(.

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.

ביאורים

ביאורים
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6:03 5:57 6:00 6:01 6:006:01
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חידוד ועיוןהלכה

יום ג' י"ב מנחם אב 

דברים שראוי להיזהר טרם יציאתו לדרך

נכון לכל ירא שמים שבעת יציאתו לדרך יקח עמו את הטלית והתפילין, א. 
יהיה  פן  יום,  באותו  לחזור  ודעתו  קרוב  למקום  נוסע  הוא  אם  ואפילו 
עיכוב בדרך והוא יתבטל ממצוות טלית ותפילין )מ"ב ק"י, כ'(. וגם בזמנינו 
הגר"ח  רבינו  מרן  דעת  בהרבה,  קצר  הוא  בדרכים  הנסיעה  שמשך 
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 
זורחת  שהשמש  במקום  להניחם  שלא  יזהר  שלוקחם  ]ובעת  לוקחן. 
סידור  יטול עמו  לדרך  ביציאתו  לגרום לקלקול הבתים[.  יכול  כי  עליו 

וספר ללמוד )ערוה"ש ק"י, ט"ו(. 

היוצא לדרך, לא יאמרו לו לך או סע 'בשלום', אלא לך או סע 'לשלום' ב. 
)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(.

יש המקפידים שביום שיוצא לדרך לא ימשח את מנעליו שנועלם בדרך ג. 
בבדה"ש  ס"ח  )סי'  השולחן  קצות  ובספר  ל"ט(.  אות  החסיד  יהודה  רבי  )צוואת 

בנסיעה.  ולא  ברגליו  לדרכו  כשהולך  רק  היא  שההקפדה  כתב  ט'(  אות 

במילי  כתב  אחרים,  מנעלים  לו  ואין  מנעליו  את  משח  אם  ובדיעבד 
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(.

קרוב ד.  למקום  הולך  הוא  אם  אפילו  פת  לו  מצוי  כל אדם, שיהיה  יזהר 
ולמקום שמצוי פת, כי יכול לקרות מקרים שונים ר"ל בדרך, לכן היוצא 
יוכל  שבו  למקום  שיגיע  עד  מספקת,  בכמות  אוכל  עמו  יקח  לדרך, 
צריך להרעיב את עצמו  כ'(. המהלך בדרך,  ק"י,  )מ"ב  אוכל כשר  להשיג 

מעט, כי השביעה קשה אז למעיים, מפני טורח הדרך )מ"ב שם(.

יום ג' י"ב מנחם אב 

4. תדיר ושאינו תדיר - בסוכה

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.

5. תדיר ושאינו תדיר -בשעירי ר"ח

תדירים  יותר  חודשים  ראשי  ששעירי  ע"א(,  )ט'  בשבועות  בגמ'  מבואר 
משעירי הרגלים. 

וצ"ע, שהרי שעיר ראש חודש מקריבים י"ב פעמים בשנה, ושעירי הרגלים 
נחשבים  ר"ח  שעירי  מדוע  וא"כ  הרגלים,  ימי  בכל  פעמים  ט"ז  מקריבים 

לתדירים יותר.

6. תדיר 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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יושר יושרבטול תורהארחות  בטול תורהארחות 

מוסרמוסר

יום ד' י"ג מנחם אב 

ֲאָוה  ַהַתּ ֶדל  ֹגּ ִעְנַין  ו'(:  סי'  )פ"ז  ֵלָמה"  ְשׁ "ֶאֶבן  ְבּ ָר"א  ַהְגּ ְוָכַתב 
ֶהם ֲהָנַאת  ֵאין ָבּ ֵטִלים ְוֵליָצנּות ַאף ֶשׁ ָבִרים ְבּ ר ְדּ ְלַדֵבּ

רֹום,  ה נֹוְתִנים לֹו רּוַח ִמָמּ ָאָדם עֹוֶשׂ ָבר ֶשׁ ָכל ָדּ ְבּ ֵני ֶשׁ ַהּגּוף, ִמְפּ

ה, ּוָבֶזה  ֵאֶלּ ָבִרים ָכּ ה עֹוד ְדּ ֲעֶשׂ ַיּ ְוֶזה ָהרּוַח ֵאין לֹו ְמנּוָחה ַעד ֶשׁ

תּוב )אבות פ"ד  ָכּ ֲעֵבָרה, ְוֶזהּו ֶשׁ ְצָוה ְוֵהן ָבּ ִמּ ֵיׁש לֹו ַנַחת רּוַח ֵהן ַבּ

ֶדל  מ"ב(: ִמְצָוה ּגֹוֶרֶרת ִמְצָוה ַוֲעֵבָרה ּגֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה. ּוְלִפי ֵעֶרְך ֹגּ

ן  ל ָהרּוַח, ְוַעל ֵכּ ָכה ֶשׁ ַח ַהַהְמָשׁ ל ֹכּ ן ִיְגַדּ ְצָוה אֹו ָהֲעֵבָרה, ֵכּ ַהִמּ

ָכה  ַח ַהַהְמָשׁ ֹכּ ל  ִיְגַדּ ְצֹות,  ל ַהִמּ דֹול ִמָכּ ָגּ הּוא  ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֶשׁ ְבּ

הּוא  ֶשׁ ְוֵליָצנּות,  ֵטִלים  ְבּ ְדָבִרים  ִבּ  - ּוְלֶהֶפְך  ה,  ֻדָשּׁ ַהְקּ רּוַח  ל  ֶשׁ

ַח  ְדָלה ְמאֹד ֹכּ ן ָגּ ל ָהֲעֵברֹות, ְוַעל ֵכּ דֹול ִמָכּ ֵהֶפְך ַהּתֹוָרה ְוהּוא ָגּ

ָהֲעֵברֹות.  ל  ִמָכּ דֹוָלה  ְגּ ְוַהֲהָנָאה  ְמָאה,  ַהֻטּ רּוַח  ל  ֶשׁ ָכה  ַהַהְמָשׁ

יג ַעל ָיָדּה רּוַח  ׂ ּתֹוָרה ְוַיִשּ ק ַבּ ֵבּ י ִאם ִיְתַדּ ְתּבֹוֵנן, ִכּ ִיּ ָנתֹו - ֶשׁ ְוַתָקּ

ֵני  ְמָאה, ִמְפּ דֹוָלה ֵמרּוַח ַהֻטּ אי ִיְהֶיה ַהֲהָנָאה יֹוֵתר ְגּ ַוַדּ ֶדׁש, ְבּ ַהקֹּ

פ"ז )סי'  ם ְבּ ָר"א ַז"ל. ְוָשׁ אן ְלׁשֹון ַהְגּ ית. ַעד ָכּ ִהיא ֲהָנָאה ֲאִמִתּ ֶשׁ

לּול  ָכּ ֶאָחד  ְוָכל  ם,  יִהּנָ ֵגּ ַבּ ְמדֹורֹות  ה  ָשּׁ ִשׁ ָר"א:  ַהְגּ ַתב  ָכּ י"ב( 

ָהָיה  ם ְוִנְקָרא ָמֶות, ְוִנּדֹון ּבֹו ִמי ֶשׁ ָלּ לּול ִמֻכּ י ָכּ ִשּׁ ָרה, ְוַהִשּׁ ֵמֲעָשׂ

אן ְלׁשֹונֹו. ר לֹו ִלְלֹמד ְולֹא ָלַמד. ַעד ָכּ ֶאְפָשׁ

ֲחַז"ל  ָאְמרּו  ְוָכְך  ל.  ַהֶהְרֵגּ י הּוא  ִשׁ ַהקֹּ ר  ִעַקּ ֶשׁ הּוא,  ְוָהֱאֶמת 
ן  ַעֵיּ א"  ֶשׁ ֶדּ ֲעֵלי  ִעיִרים  ְשׂ "ִכּ סּוק  ָפּ ַבּ ַהֲאִזינּו  ִסְפִרי  ְבּ

יום ד' י"ג מנחם אב 

תּוב  ָכּ עֹוָלם ֵיׁש ִמְלָחָמה ּוְכמֹו ֶשׁ ְלּ ל, ַאף ֶשׁ ְתַרֵגּ ִנּ ם. ֲאָבל ַאַחר ֶשׁ ָשׁ

ֵמֲאדֹוָניו",  י  ָחְפִשׁ "ְוֶעֶבד  סּוק  ַהָפּ ַעל  ב'(  )פ"ה  ְמִציָעא  ָבא  ּבָ ְבּ

ֵטל ֵמַהּתֹוָרה,  רּוִצים ַוֲאַמְתָלאֹות ִלָבּ ֶצר ָהַרע מֹוֵצא ֵתּ ּוְלעֹוָלם ַהֵיּ

ְדָרׁש )ויק"ר  ִמּ ְך. ְוָאְמרּו ַבּ ל-ָכּ ה ָכּ ְלָחָמה ָקָשׁ ל ָמקֹום ֵאין ַהִמּ ִמָכּ

ִוד:  ָדּ ַרְגַלי ֶאל ֵעדֶֹתיָך" ָאַמר  יָבה  ָוָאִשׁ ְדָרָכי,  י  ְבִתּ רפל"ה(: "ִחַשּׁ

ְך,  ְמַהֵלּ ֲאִני  לֹוִני  ְפּ 12ְלָמקֹום  ְואֹוֵמר,  ב  ְמַחֵשּׁ ָהִייִתי  יֹום  ָכל  ְבּ

יבֹות אֹוִתי 13ֶאל ֵעדֹוֶתיָך.  ְך - ְוַרְגַלי ְמִשׁ לֹוִני ֲאִני ְמַהֵלּ ְלָמקֹום ְפּ

ְוכֹחֹו.  ָידֹו  ְבּ ֶשּׁ ַמה  ה  ֲעֶשׂ ַיּ ֶשׁ ּוִבְלַבד  ִעין אֹותֹו,  ְמַסְיּ ֵהר  ִלַטּ א  ְוַהָבּ

ָצִריְך  ָאָדם  ֶשׁ ַז"ל,  ְנֶטר  ַסַלּ ָרֵאל  ִיׁשְ י  ַרִבּ אֹון  ַהּגָ ם  ֵשׁ ְבּ ְואֹוְמִרים 

א יֹום ֶזה, 16ְוֵאין  ֵאין לֹו ֶאָלּ עֹוָלם, 15ְוֶשׁ הּוא ְיִחיִדי ָבּ ב 14ֶשׁ ַלְחשֹׁ

ל  ַהְמַבֵטּ יֹון. ּוֶבֱאֶמת, ֶשׁ ָסּ ֵדי ְלָהֵקל ַהִנּ ף ֶזה, ְוָכל ֶזה ְכּ א ַדּ ְלָפָניו ֶאָלּ

י אֹותֹו ְזַמן הֹוֵלְך  אֹותֹו ֵעת, ִכּ ַדִים ְבּ ָיּ ִאּלּו ֵמִמית ַעְצמֹו ַבּ ְזַמּנֹו ְכּ

ים מּוָעִטים. א ְזַמִנּ יו ֶאָלּ ֵאר לֹו ֵמַחָיּ ְלִאּבּוד, ְולֹא ִיָשּׁ

לבתי  עדותיך.  אל   .13 הולך.  אני  פלונית  דירה  לבית  מהלך.  אני  פלוני  למקום   .12
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 
ושאין   .15 בשבילם".  העולם  ויתקיים  כראוי  התורה  מקיימי  אחרים  אנשים  נמצאים 
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.

ביאורים
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חידוד ועיוןהלכה

יום ד' י"ג מנחם אב 

תפילת הדרך

וכל הנוסח של תפילת הדרך צריך א.  היוצא לדרך יתפלל תפלת  הדרך. 
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. 

לצאת ידי חובת תפילת הדרך בשמיעה מרמקול, יש שכתב שאינו יכול ב. 
של  קול  אינו  מהמכשיר  הנשמע  שהקול  מפני  חובה,  ידי  בכך  לצאת 
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.

להוסיף על נוסח תפילת הדרך שקבעו חז"ל, דעת מרן הגרש"ז אויערבך ג. 
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 
למחוז  'ותביאנו  במה שאומרים  יג( שכלול  )קי,  החיים  הכף  כתב  לשלום', 

חפצנו לשלום', אמנם כתב שיש מהראשונים שהזכירו 'ותחזירנו'. 

זוכר את המשך הנוסח, ד.  אם התחיל לומר תפילת הדרך, ובאמצע אינו 
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(.       

האשל ה.  כתב  מאֵחר,  שישמע  ידי  על  הדרך  תפילת  חובת  ידי  לצאת 
על  ואף  חובה,  ידי  לצאת  שיכול  ס"ד(  סעיף  מהדו"ת  )בוטשאטש,  אברהם 
פי שהיא בקשת רחמים. אמנם, מרן רבינו הגר"ח קניבסקי זצ"ל כתב 
הגר"ש  מרן  דעת  וכן  א'.  הע'  שם  ישראל  )אשי  בעצמו  לברך  טוב  שלכתחילה 

וואזנר, הובא בקובץ אור ישראל חכ"ב עמ' פ"ד(.

יום ד' י"ג מנחם אב 

7. עציץ נקוב בשבת

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.

8. ברכה 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'[. 

9. שנים שעשוה

בכל התורה קיימא לן 'שנים שעשאוה פטורים'  ]סנהדרין ע"ח ועוד רבים[.

פ'  סנהדרין  ע"ב,  כ"ו  ]פסחים  תנאים  למחלוקת  שייך  זה  אין  מדוע  וצ"ע, 
ע"א, עבודה זרה מ"ח ע"ב[ האם זה וזה גורם מותר או אסור.  

10. טרוד 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.
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יושר יושרבטול תורהארחות  בטול תורהארחות 

מוסרמוסר

יום ה' י"ד מנחם אב 

נּו לֹא ָאַכל  ה ַרֵבּ ה )סוף תשא(: ֹמֶשׁ ִמְדָרׁש ַרָבּ ֲחַז"ל ְבּ ְוָאְמרּו 
ְלֶמֶלְך  ל  ָמָשׁ יֹום.  ִעים  ַאְרּבָ ן  ָיַשׁ ְולֹא  ָתה  ָשׁ ְולֹא 

ׁש לֹא  ֵקּ ִבּ ְמָחתֹו לֹא  ׂ ִמִשּ ָזָהב,  יְנֵרי  ִדּ ְלָך  ָאַמר ְלאֹוֲהבֹו ְמדֹד  ֶשׁ

ן ֲאִני ַמְפִסיד  ן, ָאַמר, ִאם ִאיַשׁ ׁש ִלישֹׁ ֵקּ ּתֹות. ִבּ ֶלֱאֹכל ְולֹא ִלְשׁ

ׁש  ֵקּ ָתה. ִבּ ַכח ְולֹא ָאַכל ְולֹא ָשׁ ה מֹוֵדד ַהּתֹוָרה ָשׁ ְך ֹמֶשׁ ֵאּלּו. ָכּ

א  ֶאָלּ ִלי  ָאַמר  א  לֹּ ֶשׁ ַמְפִסיד,  ֲאִני  ן  ִאיַשׁ ִאם  ָאַמר,  ן,  ִלישֹׁ

ְדָרׁש.  אן ַהִמּ ִעים יֹום. ַעד ָכּ ַאְרּבָ

ִנים  ָשׁ א  ֶאָלּ ַמִים  ַהָשּׁ ִמן  ָנְתנּו לֹו  א  לֹּ ֶשׁ ְלֶזה,  ל  ִנְמָשׁ ְוָהָאָדם 
ַדִים  ָיּ ַבּ ַמְפִסיד  הּוא   - ל  ַבֵטּ ְמּ ֶשּׁ ַמה  ְוָכל  ְקצּובֹות, 

ָהָיה  ֶשּׁ ַמה  ְנָצִחים  ְלֶנַצח  ֶזה  ַעל  ְך  ָכּ ַאַחר  ְצַטֵער  ִיּ ֶשׁ ִלּיֹות,  ַמְרָגּ

ָפִרים )הובא ב"שם עולם"  ְסּ ילּו ַבּ ח ְולֹא ָלַקח. ּוְכָבר ִהְמִשׁ ָידֹו ִלַקּ ְבּ

ְלֶאָחד ל  ָמָשׁ יהודא"(,  "קול  בשם  פ"ט  התחזקות  שער  ז"ל   להח"ח 

ִלּיֹות ּוַמְרָגּ טֹובֹות  ֲאָבִנים  ם  ָשׁ ָהיּו  ֶשׁ ְרחֹוָקה  ִלְמִדיָנה  ָהַלְך   ֶשׁ

ֻהְצַרְך  יֶֹקר, ּוְכֶשׁ ם ְבּ ְרחֹובֹות, ֲאָבל ַמֲאָכִלים ָהָיה ָשׁ ָלִכים ָבּ ֻמְשׁ

ְלֵביתֹו  א  ָבּ ֶשׁ ְוַעד  ַמֲאָכִלים,  ָמֵלא  ה  ֳאִנָיּ א  ִמֵלּ ִלְמִדיָנתֹו  ַלְחזֹר 

ִכיסֹו ֵאיֶזה  ִמְקֶרה ָמָצא ְבּ ם, ְוַרק ְבּ ל ַלָיּ ל ְוָזְרקּו ַהֹכּ ִנְתַקְלֵקל ַהֹכּ

ַעל  ִלְבּכֹות  ִהְתִחיל  ְוָאז  ה,  ַהְרֵבּ ִמֶזּה  ר  ְוִנְתַעֵשּׁ טֹובֹות  ֲאָבִנים 

ֲהָבִלים.  ְמקֹוָמן  ִבּ ְוֵהִביא  ָלרֹב  ה  ֵמֵאֶלּ ְלָהִביא  ָידֹו  ְבּ ָהָיה  ֶשׁ

ל מּוָבן.  ְמָשׁ ְוַהִנּ

יום ה' י"ד מנחם אב 

ָלֹבא  ָעִתיד  ֶלּ ֶשׁ ויקהל(,  ריש  )תנחומא  ְדָרׁש  ִמּ ַבּ ֲחַז"ל  ְוָאְמרּו 
הּוא  ל, ִמי ֶשׁ ּוְלָמָשׁ יו.  ם ַמֲעָשׂ ֵשׁ ִיְקְראּו ָלָאָדם ַעל 

ְטָלן' אֹו 'ָהַעְצָלן'.  מֹו ְלֶנַצח ְנָצִחים 'ַהַבּ ֵאר ְשׁ ְטָלן ְוַעְצָלן, ִיָשּׁ ַבּ

אן,  ָכּ ה ֶשׁ ם - ֵאין ָלּה ׁשּום ֵעֶרְך ְוִדְמיֹון ִעם ַהּבּוָשׁ ָשּׁ ה ֶשׁ ְוַהּבּוָשׁ

נּו יֹוָנה )ברפ"ג מאבות(, ְוָלֵכן ָאְמרּו )עי' מו"ק ט'  ַתב ַרֵבּ ָכּ ּוְכמֹו ֶשׁ

ְזַמן  ְוָכל  ה.  ַהּבּוָשׁ הּוא  ָלֹבא  ֶלָעִתיד  דֹול  ָגּ ֲהִכי  ָהעֶֹנׁש  ֶשׁ ב'( 

ְהֶיה  ִיּ ֶשׁ ֶטֶרם  ָרָכיו  ְדּ ן  ְלַתֵקּ ָיכֹול  ֲעַדִין  ַהֶזּה  עֹוָלם  ָבּ ָהָאָדם  ֶשׁ

ָעה ַאַחת קֶֹדם. אי, ְוָיָפה ָשׁ ְמֻאָחר ִמַדּ

ֶלֱאֹסר  ָנה  ָוּ ַהַכּ ֵאין  ֵטִלים  ְבּ ָבִרים  ְדּ ִאּסּור  ֶשׁ ְלָהִעיר  ]ְוֵיׁש 
ֶזּה  ְבֵרי ּתֹוָרה, ֶשׁ ֵאינֹו ִדּ ָבה ַאַחת ַמה ֶשּׁ ר ֲאִפּלּו ֵתּ ְלַדֵבּ

ָר"א  ַהְגּ ַעל  ָאְמרּו  ֶשׁ מֹו  ְכּ דֹוָלה,  ְגּ ַמְדֵרָגה  ְלַבֲעֵלי  א  ֶאָלּ ֵאינֹו 

י ִמן ַהּתֹוָרה! ּוַמה  ְלִתּ ַטּ ה ְרָגִעים ִבּ ָמּ ִטיָרתֹו ָאַמר: ַכּ ַעת ְפּ ְשׁ ִבּ ֶשׁ

ֵרׁש  ה - ֵפּ ָלאו ַוֲעֵשׂ ין עֹוֵבר ְבּ יַחת ֻחִלּ ח ִשׂ ׂ ָמָרא ַהָשּ ְגּ ָאְמרּו ַבּ ֶשּׁ

ִאיׁש  ַהֲחזֹון  ם  ֵשׁ ְבּ ְוָאְמרּו  רֹאׁש.  ְוַקּלּות  חֹוק  ְשׂ ַהְינּו  ְדּ "י,  ַרִשׁ

ָבר  ְכּ ּקֹות,  ַדּ ר  ר ֶעֶשׂ ִאם ְמַדֵבּ ֵטִלים - ֶשׁ ְבּ ָבִרים  ְדּ ֶדר  ֶגּ ֶשׁ זצ"ל, 

ת לֹו. ָצִריְך ִלְהיֹות ִאְכַפּ
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חידוד ועיוןהלכה

יום ה' י"ד מנחם אב 

שמירת הכשרות בדרך

מלון או מסעדה, שמוכרים או מגישים שם מאכלים שאינם כשרים – אין א. 
אפילו  לאכול שם,  או  לקנות  ואין  לכשרות,  בנוגע  נאמנותם  על  לסמוך 
ג', צ"ד(. ומכל מקום,  ג', ומנ"ח  יו"ד ב',  מאכלים כשרים למהדרין )שו"ת אג"מ 
נראה שבשעת הצורך גדולה ובלית-ברירה אחרת, ניתן לקנות שם מוצרי 
מזון עטופים וחתומים בהכשר למהדרין באריזה המקורית )הכשרות כ"ב, ג'(.

את ב.  יקבעו  לא  בכלים כשרים,  הנאכל  מזון  וברשותם  בדרך,  הנמצאים 
מקום אכילתם במסעדה או חדר-אוכל המשמשים להגשת מזון שאינו 

כשר – משום מראית העין )שו"ת משנה הלכות ו', רי"ט(.

הנמצאים בטיול או בדרך ומעוניינים לאחסן את מזונם הכשר במקרר או ג. 
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'(.

יש שהתירו להניח מאכל מתחת למיטה בספינה או מתחת למושב בעת ד. 
גבי  על  דווקא  לסוברים שהסכנה  והיינו  ל"ה.  י',  אליעזר  ציץ  )שו"ת  במטוס  נסיעה 
הקרקע ובפרט שבמטוס אין זו מיטה ממש אלא כסא המשמש גם לשינה( ]ועי' לקמן 

יום ה' כ"א מנ"א סעי' ד'[.

המעוניינים לחמם או לאפות אוכל כשר בתנור שכשרותו מוטלת בספק, ה. 
התנור  לתוך  המזון  את  להכניס  רשאים  לחלוטין,  טרף  התנור  ואפילו 
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(.

יהודי וגוי האוכלים על שולחן משותף, כגון ברכבת, במטוס או בחניון ו. 
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(.

יום ה' י"ד מנחם אב 

11. קדושת הבימה

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. 

12. חטאת 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. 

13. ברכות הראיה 

)נ"ד ע"א( הרואה את הים הגדול אומר ברוך שעשה את  בגמרא בברכות 
סק"ב(  )רכ"ח  ברורה  במשנה  ומבואר  לפרקים.  שרואהו  בזמן  הגדול,  הים 

דרק כשרואהו אחת לשלושים יום מברך.

וצ"ע, מ"ש מהרואה ברק שמברך בכל יום מחדש כמבואר בסי' רכ"ז.
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יושר יושרבטול תורהארחות  בטול תורהארחות 

מוסרמוסר

יום ו' ט"ו מנחם אב 

ָר"א וֹוְלִקין ַז"ל,  ית ַאֲהרֹן" ְלַהְגּ ַמת ֵסֶפר "ֵבּ ַהְקָדּ ְבּ ּוָמָצאִתי 
ָר"א ְלָבֵאר, ָהא  ם ַהְגּ ֵשׁ ַמע ֵמָאִביו ְבּ ָשּׁ נֹו ֶשׁ ּכֹוֵתב ְבּ

מֹוָנה  ּוׁשְ ִעים  ֵמַאְרּבָ ְלֶאָחד  דאבות(  )בפ"ו  ֲחָכִמים  ּוָמנּו  נּו  ָשׁ ְדּ

ֵאינֹו  ֶזּה  ֶשׁ יָחה",  ִשׂ ִמעּוט  "ְבּ  - ֶהן  ָבּ ִנְקֵנית  ַהּתֹוָרה  ֶשׁ ָבִרים  ְדּ

יָחה ְלַגְמֵרי  ִשׂ ַמֵעט ְבּ ְיּ לֹוַמר, ֶשׁ ׁשּוט, ְכּ ִפי ַהּמּוָבן ַהָפּ ִליָלה ְכּ ְשׁ ִבּ

ִחּיּוב,  ְבּ  - ְלֶהֶפְך  ָנה  ָוּ ַהַכּ ַרק  יו,  ִמִפּ ּבּור  ִדּ ַאף  ְלהֹוִציא  ִלי  ִמְבּ

ִלי ֶהְפֵסק,  ה ְבּ ִאם ִיְלֹמד ָאָדם ַהְרֵבּ יָחה, ֶשׁ ב ִמעּוט ִשׂ ַהְינּו, ְלַחֵיּ

ָצִריְך  ְרָסא,  ִגּ ְלאּוְקֵמי  ְכֵדי  ִבּ ן,  ֵכּ ְוַעל  ָעָליו,  ל  ְלֵבּ ְתַבּ ִתּ ְעּתֹו  ַדּ

כתב  )וכן  ְלׁשֹונֹו.  אן  ָכּ ַעד  ה.  ַקָלּ יָחה  ְלִשׂ ִלְזַמן  ַמן  ִמְזּ הּוא 

פ"ה(  פרקים  בשמונה  הרמב"ם  כתב  זה  וכעין  שם  ישראל"  ב"תפארת 

ּמּוָבן, ְוַגם לֹא ַיֲאִריְך  ּבּוִרים ֲאסּוִרים, ַכּ ֶזה ִדּ א ְיֵהא ָבּ לֹּ ּוִבְלַבד ֶשׁ

ן ַגְמִליֵאל 17לֹא  ית ַרּבָ ל ֵבּ ְבָרכֹות )נ"ג א'( ֶשׁ ָאְמרּו ִבּ ֶזה. ּוַמה ֶשּׁ ָבּ

ְדָרׁש  ית ַהִמּ ּטּול ֵבּ ֵני ִבּ ְדָרׁש ִמְפּ ֵבית ַהִמּ א" ְבּ ָהיּו אֹוְמִרים "ַמְרֵפּ

מֹו  ֱאֶמת ֶהְחִמירּו ֲחַז"ל, ְכּ ֶזה ֶבּ ָבּ ּלֹוְמִדים, ֶשׁ ֶאְמַצע ֶשׁ - 18ַהְינּו ְבּ

ְבֵרי ּתֹוָרה ְועֹוֵסק  ל ַהּפֹוֵסק ִמִדּ ֲעבֹוָדה ָזָרה )ג' ב'(: ָכּ תּוב ַבּ ָכּ ֶשׁ

17. לא היו אומרים. כשמתעטש. 18. היינו באמצע שלומדים. כתב בספר חסידים 
לרב  להגיד  ורצה  אחד  ובא  לתלמידו,  ההלכה  אומר  היה  אחד  רב  תתר"ז(:  )סימן 
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.

יום ו' ט"ו מנחם אב 

ֲחֵלי ְרָתִמים. ּוְבָאבֹות )פ"ג מ"ז(: יָחה, ַמֲאִכיִלין אֹותֹו ַגּ ִדְבֵרי ִשׂ  ְבּ

ֶאה ִאיָלן  ָנתֹו ְואֹוֵמר ַמה ָנּ ְשׁ ֶרְך ְוׁשֹוֶנה ּוַמְפִסיק ִמִמּ ֶדּ ְך ַבּ ַהְמַהֵלּ

ַנְפׁשֹו.  ב ְבּ ִאּלּו ִמְתַחֵיּ תּוב ְכּ ֶאה ִניר ֶזה - ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָכּ ֶזה ַמה ָנּ

ן ֵעֶרְך  ן עֹוד ְלַקּמָ רֹות ַנְפׁשֹו[. ְוַעֵיּ יו ּוְלׁשֹונֹו ׁשֹוֵמר ִמָצּ ְוׁשֹוֵמר ִפּ

ּתֹוָרה.

ביאורים

3233



6:05 5:59 6:02 6:03 6:026:03
8:36 8:30 8:33 8:34 8:338:34
9:25 9:21 9:23 9:24 9:239:23
10:00 9:54 9:57 9:58 9:579:57
10:32 10:28 10:30 10:31 10:3010:30
7:28 7:26 7:28 7:28 7:317:30

6:58 6:56 6:58 7:06 6:517:00

חידוד ועיוןהלכה

יום ו' ט"ו מנחם אב 

'גוי של שבת' במטבח ישראל

יהודי לעשות א.  לומר לאינו  לנכרי', דהיינו:  'אמירה  נאסרה  ויו"ט  בשבת 
מלאכה עבור יהודי, בין שהמלאכה אסורה מן התורה בין מדרבנן, פרט 
אפילו  עמו  לתכנן  שלא  האיסור,  בכלל  חולה.  לצורך  או  מצוה  לצורך 
מלפני שבת, שבשבת ידליק הגוי תנור ויחמם המאכלים וכדומה )שו"ע 

ש"ז, ב', ה' וביה"ל(.

האיסור לומר לגוי בשבת לעשות מלאכה עבור יהודי, כולל גם רמיזה ב. 
בלשון ציווי, בין על ידי דיבור בין על ידי תנועה. אכן, מותר לרמוז על 
ידי סיפור את הצורך בעשיית המלאכה, כגון: 'כשהגז מתבזבז מפסידים 
ויעשה. ומותר לרמוז מערב שבת שיעשה  יבין  וזה מסוכן' והגוי  כסף, 

מלאכה בשבת )שו"ע שם כ"ב, ומ"ב ע"ו. ובמ"ב ש"ז, י'(.

עשה הגוי מלאכה עבור היהודי, אע"פ שעשה מעצמו, בכל זאת אסור ג. 
ליהודי ליהנות ממלאכה זו. כגון: גוי שבישל מרק בשביל יהודי, אסור 
לכל יהודי לאכול ממנו עד מוצאי שבת בתוספת זמן המספיק לבישול 
)מ"ב ש"ז, ע"ג(. הדליק הגוי אור עבור עצמו, מותר לכל הרוצה  זה  מרק 

ליהנות ממנו, שנר לאחד נר למאה )שו"ע שע"ו, א' ומ"ב ח'(.

מאותה ד.  ישירות  נהנה  היהודי  אין  אבל  יהודי  עבור  מלאכה  שעשה  גוי 
מלאכה – מותר ליהנות מתוצאותיה. כגון, גוי שפתח קופסת שימורים 

– מותר ליהודי ליהנות מתכולת הקופסה בשבת )מ"ב ש"מ, מ"א וביה"ל(.

אלא ה.  אסורה  שאינה  מלאכה  והיא  ישראל  עבור  גוי  שעשה  מלאכה 
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(.

מותר לומר לגוי לעשות מלאכת היתר אעפ"י שעל ידי כך יגרום לנכרי ו. 
מדוד  חמים  מים  להוציא  לו  לומר  כגון,  דאורייתא,  מלאכה  לעשות 
ומ"ב  ה'.  רנ"ג,  )רמ"א  במקומם  קרים  מים  שייכנסו  אעפ"י  מים,  לחימום 

ושעה"צ(.

יום ו' ט"ו מנחם אב 

14. טלטול מוקצה

יכול  מקומו  או  גופו  לצורך  נטלו  אם  לאיסור,  שמלאכתו  שכלי  לן  קיימא 
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.

15. שיר של יום

בגמרא בר"ה )ל' ע"ב( מבואר ששיר של יום היו אומרים בין בשחרית בין 
במוסף ובין במנחה.

ולא  בשחרית  בתפילת  רק  יום  של  שיר  לומר  מנהגינו  מדוע  א"כ  וצ"ע, 
במנחה.

16. עונג 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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יושר יושרהפך בה והפך בהארחות  הפך בה והפך בהארחות 

מוסרמוסר

שבת ואתחנן ט"ז מנחם אב 

ּה ּה ַוֲהָפְך ָבּ ֲהָפְך ָבּ

ג אֹוֵמר: 1ֲהָפְך ַוֲהָפְך  ג ַבּ ן ַבּ ֲחָכִמים )בסוף פרק ה' דאבות(: ֶבּ נּו  ָשׁ
ָלא  ּה  5ּוִמַנּ ּה,  ָבּ ּוְבֵלה  4ְוִסיב  ֱחֵזי  ֶתּ ּה  3ּוָבּ ּה,  ָבּ א  כָֹלּ 2ְדּ ּה  ָבּ

ּה  נּו יֹוָנה: ֲהָפְך ָבּ ה. ּוֵפֵרׁש ַרֵבּ ה טֹוָבה ֵהיֶמָנּ ֵאין ְלָך ִמָדּ ָתזּוַע, 6ֶשׁ

אן  ּה. ַעד ָכּ לּוָלה ָבּ ל ָחְכַמת ָהעֹוָלם ְכּ ָכּ ְבֵרי ּתֹוָרה, ֶשׁ - ֲחזֹור ַעל ִדּ

ּתֹוָרה ֵאין ָצִריְך ְלׁשּום ָחְכָמה ַאֶחֶרת,  קּוַע ַבּ ְלׁשֹונֹו. ְוָהעֹוֵסק ְוָשׁ

ל ָיכֹול ָלַדַעת ִמן ַהּתֹוָרה. ְוָאְמרּו )בשוחר טוב פרק י"ט(: ָאַמר  ַהֹכּ ֶשׁ

יר  ֲאִני ַמִכּ ם ֶשׁ ֵשׁ יר ֲאִני חּוצֹות ָהָרִקיַע ְכּ א: ַמִכּ ר ַאָבּ מּוֵאל ַבּ ַרב ְשׁ

ַגע  ָיּ ֶשׁ ַעל  א  ֶאָלּ ָלָרִקיַע?!  ָעָלה  מּוֵאל  ְשׁ ְוִכי  ָעא.  ְנַהְרְדּ חּוצֹות 

ָחִקים. ְשּׁ ַבּ ׁש  ֵיּ ׁ ֶשּ ַמה  ִמּתֹוָכּה  ָלַמד  ּתֹוָרה  ל  ֶשׁ ָחְכָמָתּה   ְבּ

ׁש ֵליַדע ֵקּ ילֹוסֹופּוס ֶאָחד 7ִבּ ה )פרשה כ"ו סימן ד'(: ִפּ ית ַרָבּ  ּוִבְבֵראִשׁ

ִקין ֶזה ִעם ֶזה,  ָרָאה אֹוָתם 9ִמְתַעְסּ יָון ֶשׁ ֵכּ ָחׁש מֹוִליד  ה 8ַהָנּ ְלַכָמּ

ְלדּו. ָיּ ֶשׁ ַעד  ְמזֹונֹות  ָלֶהם  יק  ַמְסִפּ ְוָהָיה  ָחִבית,  ְבּ ּוְנָתָנן   10ְנָטָלן 

1. הפך 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. 
ואיני  צרכי  די  ישראל  חכמת  למדתי  תאמר  ואל  תזוז,  לא  וממנה  תזוע.  לא  ומנה   .5
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 

שבת ואתחנן ט"ז מנחם אב 

 בחבית. הפריד את הנקבות והניחן בחבית. 11. כיון שעלו הזקנים. חכמי ישראל, מא"י.
12. ונתכרכמו 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 350 יום שהם ימי שנת לבנה )=354( בקירוב. 15. וכתיב. בקללת ה' לנחש. 
16. ארור אתה מכל הבהמה ומכל חית השדה. ארור תהא מכל הבהמה, בשיעור שהיא 
שבע  שבעה.  הבהמה  מן   .18 פעמים.  שבע  שבעה.  החיה  מן   .17 החיה.  מן  ארורה 
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.

23. בא זה. החכם מחכמי תורת ישראל 24. בקנה אחד. בקלות ובלי שום טורח.

ְמִליֵאל, ָאְמרּו לֹו:  ן ַגּ ֲאלּו ֶאת ַרָבּ ָעלּו ַהְזֵּקִנים ְלרֹוִמי, ָשׁ יָון ֶשׁ 11ֵכּ

ַגע  ָניו. ָפּ מּו ָפּ ְרְכּ יָבן, 12ְוִנְתַכּ ָחׁש מֹוִליד? ְולֹא ָיכֹל ַלֲהִשׁ ה ַהָנּ ְלַכָמּ

ֶניָך חֹוָלִנית? ָאַמר  ה ָפּ ַע 13ּוָפָניו חֹוָלִנית. ָאַמר לֹו: ָלָמּ י ְיהֹוֻשׁ ּבֹו ַרִבּ

יב. ָאַמר לֹו: ַמה ִהיא?  י ְלָהִשׁ י ְולֹא ָיכְֹלִתּ ַאְלִתּ ֵאָלה ַאַחת ִנְשׁ לֹו: ְשׁ

ָאַמר לֹו:  ִנים.  ָשׁ ַבע  ְלֶשׁ ָאַמר לֹו:  ָנָחׁש מֹוִליד.  ה  ְלַכָמּ ָאַמר לֹו: 

יֹום,  ים  ַלֲחִמִשּׁ ּומֹוִליד  ְטֵמָאה  ה  ַחָיּ  - ֶלב  ַהֶכּ ָאַמר לֹו:  ָלְך?  ְמָנא 

"16ָארּור  15ּוְכִתיב:  חֶֹדׁש,  ר  ָעָשׂ ֵנים  14ִלְשׁ יֹוֶלֶדת  ְטֵמָאה  ּוְבֵהָמה 

ם  ּוְכֵשׁ י"ד(,  ג'  )בראשית  ֶדה"  ׂ ַהָשּ ת  ַחַיּ ל  ּוִמֹכּ ֵהָמה  ַהְבּ ל  ִמָכּ ה  ַאָתּ

ֵהָמה  ַהְבּ 18ִמן  ָארּור  ָנָחׁש  ְך  ָכּ  - ְבָעה  ִשׁ ה  ַהַחָיּ 17ִמן  ֵהָמה  ַהְבּ ֶשׁ

21ֵמִטיַח  20ִהְתִחיל  ָלֶהם.  ְוָאַמר  ָסַלק  א,  ַרְמָשׂ ִמְפֵני  19ְכּ ְבָעה.  ִשׁ

א ֶזה  ִנים - 23ָבּ ָשׁ ַבע  י 22ֶשׁ ָעַמְלִתּ ֶשּׁ ל ַמה  ָכּ ֶתל, ָאַמר:  ַלֹכּ רֹאׁשֹו 

ָקֶנה ֶאָחד )ועיין בכורות ח' ב'(. יטֹו ִלי 24ְבּ ְוהֹוִשׁ

ביאורים

ביאורים
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חידוד ועיוןפרשת שבוע

שבת ואתחנן ט"ז מנחם אב 

שבת קודש פרשת ואתחנן

"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(.

עוררה  פן תשכח' בסמיכות לפסוק הקודם,  לך  'השמר  מקומה של אזהרת 
שנים מגדולי הדורות האחרונים לומר חידוש גדול, שיש לו השלכה מעשית:

)עורפי החזירים( הותרו להם בשבע  יז.( שאפילו קדלי דחזירי  )חולין  אמרו חז"ל 
דבר'  ו'העמק  חכמה'  ה'משך  ביארו  כך  ומשום  הארץ,  את  שכבשו  השנים 
– 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 
וחומר  כן, קל  ואם  דין, שהוא הדבר היותר אהוב אצל הקב"ה.  שומע לבית 
דחזירי  בקדלי  או  נפש  בפיקוח  כגון  אמת,  שהיא  להיתר  דין  בית  בהוראת 

במלחמה – והרי זה שלא כדברי ה'אור שמח' והנצי"ב.

ובשם הגרי"ז מובא, שכאשר מותר על פי הדין לאכול מאכלות אסורות – אין 
זצ"ל  קניבסקי  הגר"ח  רבינו  מרן  כתב  וכן  מטמטם.  האיסור  רק  כי  טמטום, 
בספרו 'אורחות יושר' )סימן י"ג(, שבמקום פיקוח נפש אין מאכלות אסורות 
'דרך שיחה' נשאל על כך מדברי ה'משך  ובספר  ליבו של אדם.  מטמטמות 
את  מטמטמים  זאת  בכל  שהותרו  שאף  דחזירי  קדלי  לגבי  )והנצי"ב(  חכמה' 
הלב, והשיב שזהו רק כאשר אפשר להימנע מכך אך לא כאשר חייב לאוכלם 

מפני פיקוח נפש.

שבת ואתחנן ט"ז מנחם אב 

17. הדלקת נרות שבת

חנוכה  נרות  בהדלקת  שהיוצאים  תרע"ז(  סי'  )עי'  מבואר  חנוכה  בהלכות 
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. 

18. מלאכת מעמר בשבת

שנקב  או  עיגול,  ממנה  ועשה  דבילה  שהמקבץ  י'(,  )ש"מ  בשו"ע  נאמר 
מעמר  תולדת  זה  הרי  אחד,  גוף  שנתקבצו  עד  בהם  החבל  והכניס  תאנים 

וחייב. ומזה למדו הפוסקים על עשיית זר פרחים וכד'.

את  אגד  לא  שאם  ס"א[,  תרנ"א  ]סי'  ערוך  בשולחן  שנפסק  ממה  וצ"ע, 
חששו  לא  ומדוע  עניבה,  בקשר  ביו"ט  אוגדו  יו"ט  מערב  המינים  ארבעת 

בזה למלאכת מעמר.

19. כשלג ילבינו

הלבין  אם  הכיפורים  ביום  בודקין  שהיו  איתא  ע"א(  )ס"ז  ביומא  בגמרא 
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.
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יושר יושרהפך בה והפך בהארחות  הפך בה והפך בהארחות 

מוסרמוסר

יום א' י"ז מנחם אב 

ׁש ַלֲעׂשֹות  ֵקּ ר יֹוָחִני ִבּ ה )פרשה ב' סימן ה'(: 25ַבּ ַרָבּ ר  ּוְבֶאְסֵתּ
ֱאִליֶעֶזר  י  ַרִבּ ן  ָמּ ַתּ ֲהָוה  רֹוִמי,  ִלְגדֹוֵלי  ְסעּוְדָתא 

ּה. ָאַמר לֹו: ִאי  ֶבן ִעיֵרנּו. ָאָתא ְלַגֵבּ ֵלְך ְבּ י יֹוֵסי. ָאַמר: ִנָמּ ַרִבּ ְבּ

רבי  שם  היה  רומי,  לגדולי  סעודה  לעשות  בקש  יוחני  בר  בשם  גוי  יוחני.  בר   .25
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 
אני  זהבך  ואת  אוכל?  אני  זהב  של  מאכלים  "וכי  לו:  ואמר  בפניו,  זרקו  הזהב,  את 
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 
אתו  אשר  "ולאנשים  כתוב  אלא  בפסוק,  למעלה  האמורים  אתו,  אשר  ולאנשיו 
משתה" שהיה מדקדק שיהא כדי הצורך לכל האנשים אשר אתו, ולהודיעך בייתור 
שיהיו  אלו  בין  האנשים,  לכל  מאומה  בו  יחסר  שלא  ממדה  המשתה  צרכי  שהכין 
בודאי ובין אלו שעשויים לבוא למשתה, והרי לך שהרבה צריך להכין לסעודה, כדי 

שלבסוף לא יחסר מאומה.

יום א' י"ז מנחם אב 

ֵעית  ָבּ ְוִאין  ה.  ַוֲחִמָשּׁ ִרין  ַעְשׂ ֲעבֹוד  ִרין,  ַעְשׂ ְלִמיְקָרא  ֵעית  ָבּ

ַוֲעִביד  הּוא  ָאַזל  ִלְתָלִתין.  ֲעבֹוד  ה,  ַוֲחִמָשּׁ ִרין  ַעְשׂ ְלִמיְקֵרי 

ֲחִסיִרין  ַכְחנּון ַדּ ְתּ ה. ִאְשׁ ִרין ַוֲחִמָשּׁ ע ְוָקָרא ְלַעְשׂ ִרין ְוַאְרַבּ ְלַעְשׂ

ַהב  ְפָנֵאי. ַאְייֵתי ְדּ ֲאַמר ַכּ ס ּוַמאן ַדּ ֲאַמר ִקְנָדּ ַחד ִמַקָמא, ַמאן ַדּ

ְדַהב ֲאָנא  יּה, ֲאַמר ֵליּה: ִדּ ַאְנֵפּ ְיַהב ֳקָדֵמיּה. ַנְסֵביּה ְוַטְלֵקיּה ְבּ

י  ַרִבּ ְבּ ֱאִליֶעֶזר  י  ַרִבּ י  ְלַגֵבּ ָאָתא  ְצִריְך?!  ֲאָנא  ּוַדֲהָבְך  ָאִכיל?! 

ִלי  ֲהָוה  ָלא  י,  ַרִבּ יָך  ַחֶיּ ֵליּה:  ֲאַמר  עּוְבָדא,  ֵליּה  ְוָתֵני  יֹוֵסי 

ְך ָאְמִרין  ִגין ָכּ ִאּלּו ֲאַמְרְתּ ִלי ָלא ַעֲבִדית, ִמן ְבּ ֵאיָמא ָלְך, ְדּ ְדּ

א  ָמּ ֶשׁ אֹו  רּוְך-הּוא  דֹוׁש-ָבּ ַהָקּ ָלֶכם  ה  ָלּ ִגּ ּתֹוָרה  ַחְדֵרי  ִאם  ָלְך, 

ה ָלנּו. ֲאַמר  ָלּ ַחְדֵרי ְסעּוָדה? ֲאַמר ֵליּה: ֵהן! ַאף ַחְדֵרי ְסעּוָדה ִגּ

ֹבא ַאְבֵנר ֶאל  ְכִתיב: "ַוָיּ ִוד, ִדּ ֵליּה: ְוָדא ְמָנא ָלְך? ֲאַמר ֵליּה: ִמָדּ

ים  ִוד ְלַאְבֵנר ְוַלֲאָנִשׁ ַעׂש ָדּ ים ַוַיּ ִרים ֲאָנִשׁ ִוד ֶחְברֹון ְוִאּתֹו ֶעְשׂ ָדּ

ִתיב  ה' ֵאין ְכּ ֶתּ ַעׂש ִמְשׁ ה" )שמואל-ב' ג' כ'(, 'ַוַיּ ֶתּ ר ִאּתֹו ִמְשׁ ֲאֶשׁ

ק  ָהָיה ְמַדְקֵדּ ַמע ֶשׁ ה". )ַמְשׁ ֶתּ ר ִאּתֹו ִמְשׁ ים ֲאֶשׁ א "ְוַלֲאָנִשׁ אן, ֶאָלּ ָכּ

ה(. ֻהָנּ נֹות ְכּ ר ִאּתֹו. ַמְתּ ים ֲאֶשׁ ֶרְך ְלָכל ָהֲאָנִשׁ ֵדי ַהֹצּ ֵהא ְכּ ְיּ ֶשׁ

ביאורים
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חידוד ועיוןהלכה

יום א' י"ז מנחם אב 

השימוש בשיש וכיורים שאינם כשרים

וגם חלב או משאר איסורים, יש להימנע מלהניח א.  שיש הבלוע מבשר 
במחזיקי  להשתמש  או  מגבת  לפרוס  ]ניתן  ישיר  באופן  חם  כלי  עליו 
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(.

שיש תקין, אפילו הוטרף, ניתן להכשרה, על ידי ניקויו ביסודיות ועירוי ב. 
רותחים בשעה שהם מעלים בועות ]ובמידה ופוגמים את השיש על ידי 
חומרים חריפים, הדבר ניתן לביצוע מיידית, אף בלא המתנת 24 שעות. 
כמו כן, כשרק ספק אם השתמשו בשיש באיסור, יש להקל ולהסתפק 
בהכשרתו על ידי עירוי רותחים אפילו אינם מעלים בועות, ובפרט בבית 
בשיש  להשתמש  תמיד  ניתן  אופן,  ובכל  עוף[.  בשר  רק  בו  שאוכלים 
מוליך  שאינו  בחומר  להשתמש  ורצוי  אטום.  כיסוי  מעליו  כשפורסים 

חום, כגון פלסטיק, גומי, פי,וי,סי. או טפטים שונים וכדומה. 

כיור 'טרף', אין להניח על קרקעיתו כלים חמים, ואין להשאיר בו כלים ג. 
ג'. שו"ת אגרות  יו"ד צ"ה,  )ראה שו"ע  24 שעות רצופות  אפילו קרים, במשך 
משה יו"ד מ"ב ענף ד'(. במטבח שכזה, עדיף שלא להשתמש במים רותחים 

הצורך  את  למנוע  כדי  וזאת,  לתוכו,  בעירוי  ובין  הברז  מן  בין  בכיור, 
בהכשרת הכלים. ומים שבאים על-כל-פנים מדוד חימום חשמלי – דינם 

כעירוי כלי ראשון רותח. 

מטבח שבו אין הפרדה בכלי ובחומרי בניקוי של הכלים, ובאותם כלי ד. 
ניקוי משתמשים לחלבי ואף לבשרי ולעיתים אף למאכלים אסורים – 
אין להשתמש בהם לצורך שטיפת כלים כשרים. ואם נשטפו בטעות כלי 
ניקוי אלו, במידה והשטיפה לא נעשה במים רותחים, והמטלית  בכלי 
הכלים   – כלים  משחת  או  באמה  בשימוש  נעשה  והניקוי  נקיה  היתה 

מותרים, אחרי שטיפה יסודית )הכשרות כ"ג, י"ג(. 

יום א' י"ז מנחם אב 

20. קידוש והבדלה

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. 

21. עוסק 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. 

22. כל העומד ליגזז

בגמרא במסכת כתובות )נ"א ע"א ועוד( איכא למ"ד שכל העומד ליגזז כגזוז 
דמי, וכן בעוד מקומות בש"ס.

ועומד  בישולו  נגמר  שכבר  פרי  לתלוש  בשבת  אסור  מדוע  כן  אם  וצ"ע,   
להיתלש, הרי נחשב כגזוז ותלוש. 
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יום ב' י"ח מנחם אב 

ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָלְמדּו  ְוַהָחְכמֹות  ַהְיִדיעֹות  ל  ָכּ ֶשׁ ּוָמִצינּו, 
ׁש  ֵיּ ל ֶשׁ ן ֵערּוִבין )י"ד א'(: 26ָכּ ִלְבָרָכה ֵמַהּתֹוָרה. ַעֵיּ

י?  ִמיֵלּ ַהֵני  ְמָנא  ֶטַפח.  רַֹחב  ּבֹו  ֵיׁש  ְטָפִחים,  ה  לָֹשׁ ְשׁ פֹו  ֶהֵקּ ְבּ

ה )פרשה ל"א  ַרָבּ ית  ּוִבְבֵראִשׁ ם.  ָשׁ ן  ַעֵיּ לֹֹמה.  ְשׁ ה  ָעָשׂ ֶשׁ ם  27ִמָיּ

ּה,  ה ָרְחָבּ ים ַאָמּ ָבה, ֲחִמִשּׁ ה אֶֹרְך ַהֵתּ לֹשׁ ֵמאֹות ַאָמּ סימן י'(: "ְשׁ

ֶרְך  ֶדּ ּתֹוָרה  ְתָך  ִלְמַדּ ט"ו(  ו'  )בראשית  קֹוָמָתּה"  ה  ַאָמּ ים  לִֹשׁ ּוְשׁ

ִמין  ָלּ ַבּ עֹוֶמֶדת  ֵהא  ְתּ ֶשׁ ְסִפיָנה  ָאָדם  ה  ַיֲעֶשׂ ִאם  28ֶשׁ ֶאֶרץ, 

ּה, 30ְוָגְבָהּה ֶאָחד  ָאְרָכּ ה ְבּ ָשּׁ ּה ֶאָחד ִמִשּׁ ה ָרְחָבּ חֹוף[ - 29ַיֲעֶשׂ ]=ַבּ

ים"  ִשׂ ּה ָתּ ִצָדּ ָבה ְבּ ם )סימן י"א(: "ּוֶפַתח ַהֵתּ ּה. ְוָשׁ ָאְרָכּ ָרה ְבּ ֵמֲעָשׂ

ָאָדם  ה  עֹוֶשׂ ִאם  ֶשׁ ֶאֶרץ,  ֶרְך  ֶדּ ּתֹוָרה  ְתָך  ִלְמַדּ  - ט"ז(  )שם 

ד.  ַהַצּ ִמן  ְתחֹו  33ִפּ ה  עֹוֶשׂ ְיֵהא  ר,  ֶעֶשׂ ַעל  ר  32ֶעֶשׂ 31ְטַרְקִלין 

26. כל שיש בהיקפו שלשה טפחים יש בו רוחב טפח. כל חפץ עגול שיש בהיקפו 
27. מים שעשה שלמה.  שלשה טפחים בידוע שיש בו רוחב טפח בקוטר עיגולו. 
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 
תתהפך.  ולא  רדודים,  במים  בנמל  היטב  עומדת  שתהא  רוצה  והוא  ספינה.  אדם 
ארוכה שלש  נח שהיתה  תיבתו של  כמו  בארכה.  מששה  אחד  רחבה  יעשה   .29
שהיתה  נח  כתיבת  בארכה.  מעשרה  אחד  וגבהה   .30 חמישים.  ורחבה  מאות 
מגורים. חדר  טרקלין.   .31 מאות.  שלש  של  אורך  לעומת  אמה  שלושים   גבוהה 
 32. עשר על עשר. אפילו גודל של עשר על עשר, וכל שכן אם החדר קטן משיעור זה.
שטח  את  הפתח  חלל  יקלקל  שלא  כדי  הקיר,  באמצע  ולא  הצד.  מן  פתחו   .33

יום ב' י"ח מנחם אב 

ינּו ֲאָרִזים  ֵתּ ה )פרשה א' סימן י"ז(: "קֹרֹות ָבּ יִרים ַרָבּ יר ַהִשּׁ ּוְבִשׁ

ֶרְך ֶאֶרץ,  ָדה ּתֹוָרה ֶדּ רֹוִתים" )שיר השירים א' י"ז( - ִלְמּ ָרִהיֵטנּו ְבּ

ם  ְוָשׁ ְברֹוִתים.  37ִבּ 36ּוְמַרֵהט  ֲאָרִזים  35ַבּ 34ְמָקֶרה  ָאָדם  ֵהא  ְיּ ֶשׁ

א ְיֵהא ָאָדם  לֹּ ֶרְך ֶאֶרץ, ֶשׁ ְתָך ּתֹוָרה ֶדּ )פרשה ע"ו סימן ב'(: ִלְמַדּ

)בראשית  ַחץ"  "ַוַיּ ֱאַמר:  ֶנּ 40ֶשׁ ַאַחת,  ָזִוית  39ְבּ ל ָממֹונֹו  ָכּ 38נֹוֵתן 

וכו'  ִית"  ַבּ ָנה  ָבּ ר  ֲאֶשׁ ָהִאיׁש  "41ִמי  )מ"ד א'(:  ּוְבסֹוָטה  ח'(.  ל"ב 

ע  ִית ְוִיַטּ ְבֶנה ָאָדם ַבּ ִיּ ֶרְך ֶאֶרץ, ֶשׁ ָדה ּתֹוָרה ֶדּ )דברים כ' ה'( - ִלְמּ

ה. א ִאָשּׁ ׂ ְך ִיָשּ ֶרם, ְוַאַחר-ָכּ ֶכּ

התשמיש של החדר. 34. מקרה. תקרת וקורות הבית. 35. בארזים. שאין הם רכים 
מצפה  ומרהט.   .36 וקירוי.  לתמיכה  וראויים  כבד,  במשא  ועומדים  קשים,  אלא 
בריצוף את קרקע הבית שדורכים והולכים עליה ברהיטה וריצה. 37. בברותים. הם 
ובריצה על עץ רך מאשר על עץ  יותר לצעוד בנחת  נסרי עץ "ברוש" רכים, שנוח 
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'.

ביאורים

ביאורים
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6:07 6:01 6:04 6:05 6:046:05
8:37 8:31 8:34 8:36 8:348:35
9:26 9:21 9:23 9:25 9:239:24
10:00 9:55 9:57 9:59 9:579:58
10:33 10:28 10:30 10:31 10:3010:31
7:25 7:23 7:25 7:25 7:277:26

חידוד ועיוןהלכה

יום ב' י"ח מנחם אב 

השימוש בכיריים, תנורי-אפיה שאינם כשרים בשעת הדחק

אסורים, א.  מאכלים  לבישול  ואף  לבשרי  וגם  לחלבי  המשמשות  כיריים 
במידה והחצובות נקיות, מותר להעמיד סירים ומחבתות כשרים במידה 
והכלים יבשים בתחתיתם ואין על גבי החצובות 'גלישות' של מאכלים 
כשמבשלים  נוספת,  אפשרות  קיימת  נ"ד(.  יו"ד  כת"ס  ושו"ת  ד'  ע"ד,  )חכ"א 

במטבח  לשימוש  מוכנות  שתהיינה  אחרות  חצובות  להניח  כשר,  שם 
בכל עת.

תנור אפיה או טוסטר-אובן המשמשים לחלבי וגם לבשרי ואף למאכלי ב. 
אופנים  יש  גדול  דחק  ובשעת  כלל.  בהם  להשתמש  ראוי  אין  איסור, 
בתנאי  כשרים  מאכלים  בתוכם  לחמם  או  לאפות  לבשל,  שמותר 
שהמאכל סגור הרמטית בשתי עטיפות, ויש לעשות שאלת רב. )שו"ע 
בתבניות  להשתמש  אין  מקום,  ומכל  מ'(.  א',  יו"ד  אג"מ  שו"ת  א'.  ק"ח,  יו"ד 

שבתנור, אלא בתבנית כשרה או חד-פעמית.

תנור אפיה שניצלה או נאפה בתוכו מאכל איסור, ומעוניינים להכשירו, ג. 
]והיינו להחזיקם  ליבון חמור,  יש לעשות  ולשיפודים  לתבניות האפיה 
באש עד שיאדימו ויוציאו ניצוצות[, והתנור עצמו, די לו בליבון קל, ויש 

לנקותו באופן יסודי ולהפעילו כשעה בחום המירבי, והוא מותר. 

מיחם מים חמים או קומקום חשמלי המשמשים אך ורק לחימום מים ד. 
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.

מיתקן חשמלי לקליית פרוסות לחם, במידה ואין מכניסים לתוכו אלא ה. 
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 24 שעות בלא שימוש.

בתנורים ו.  ראוי שלא להשתמש  ולכתחילה  רבים,  אלו  בדינים  הפרטים 
וכדו' שנעשו בהם שימוש למאכלות אסורות, ובשעת הדחק יש אופנים 

להקל כמבואר לעיל, וטוב יותר לשאול רב מומחה קודם השימוש. 

יום ב' י"ח מנחם אב 

23. אמירה לנכרי

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.

24. שעטנז בציצית בקטן

צמר  ציצית  ללבוש  ומותר  בציצית,  שעטנז  התורה  התירה  כי  ידוע  הדין 
ופשתים יחדיו לקיים מצוות ציצית. 

וצ"ע, האיך מותר להלביש קטן בבגד ציצית שעטנז, והרי הקטן לא מצווה 
איסור  יש  ומאידך  בזה,  ל"ת  דוחה  עשה  לכאורה  שייך  לא  וא"כ  במצוות 

ספייה להלביש קטן בבגד שעטנז. 

25. העמד על החזקה

בגמרא בבא בתרא )ל"א ע"ב( איתא, שני כיתי עדים המכחישות זו את זו, 
מי  ספק  שיש  אף  עדויות,  לכל  מעתה  פסולים  ששתיהם  חסדא  רב  דעת 

הפסול.

וצ"ע, מאי שנא משני שבילין, ששני בני אדם הולכים בשני שבילים ושביל 
אחד טמא, ששניהם טהורים מדין חזקה. 
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יום ג' י"ט מנחם אב 

ב ִעּמֹו חֶֹדׁש ָיִמים"  ֶשׁ ה )פרשה ע' סימן י"ד(: "42ַוֵיּ ית ַרָבּ ֵראִשׁ ּוִבְבּ

ֶרְך ֶאֶרץ: ַעד ֵהיָכן ָצִריְך  ְתָך ּתֹוָרה ֶדּ )בראשית כ"ט י"ד( - ִלְמַדּ

ם )סוף פרשה ס'(:  ְקרֹוָביו? - ַעד חֶֹדׁש ָיִמים. ְוָשׁ ֵפל ִבּ ָאָדם 43ְלִהָטּ

יָאן,  ׂ דֹוִלים, ִיְהֶיה ַמִשּ ִנים ְגּ ִאם ִיְהֶיה ְלָאָדם ָבּ ְתָך ּתֹוָרה 44ֶשׁ ִלְמַדּ

ֵמַאְבָרָהם,  ָלֵמד?  ה  ַאָתּ י  ִמִמּ ה.  ִאָשּׁ לֹו  א  נֹוֵשׂ הּוא  ְך  ְוַאַחר-ָכּ

ָרה ִאּמֹו" )שם כ"ד ס"ו(, ְוַאַחר  ה "ַוְיִביֶאָה ִיְצָחק ָהאֱֹהָלה ָשׂ ִחָלּ ְתּ ִבּ

ה" )שם כ"ה א'(. ּוְבַתְנחּוָמא )פרשת  ח ִאָשּׁ ַקּ ֶסף ַאְבָרָהם ַוִיּ ְך "ַויֹּ ָכּ

ה"  עָֹרה 46ָבְאָשׁ ה ֵיֵצא 45חֹוַח ְוַתַחת ְשׂ ַחת ִחָטּ ראה סימן ט'(: "ַתּ

ִהיא ַמֲעָלה  ֶדה ֶשׁ ֶרְך ֶאֶרץ: ָשׂ ֶדּ ְתָך ּתֹוָרה  )איוב ל"א מ'( - ִלְמַדּ

ים - ָיֶפה  אּוִשׁ ִהיא ַמֲעָלה ְבּ ֶדה ֶשׁ ים, ָשׂ חֹוִחים - ָיֶפה ְלָזְרָעּה ִחִטּ

ְתָך  ה )פרשה כ"א סימן כ"ה(: ִלְמַדּ ר ַרָבּ ְדָבּ ִמּ עֹוִרים. ּוְבַבּ ְלָזְרָעּה ְשׂ

לֹו  ִאם ֵיֵלְך ְלַאְכַסְנָיא ְוִקְבּ נֹות, ֶשׁ ְרָבּ ֶרְך ֶאֶרץ 47ִמן ַהָקּ ּתֹוָרה ֶדּ

ִני  ֵשּׁ ַבּ עֹופֹות,  ּוַמֲאִכילֹו  ָיֶפה  לֹו  ְמַקְבּ ִראׁשֹון  48יֹום   - ֲחֵברֹו 

ה )פרשה ט' סימן ו'(:  ְקָרא ַרָבּ ַוִיּ ִגים. ּוְבּ י ָדּ ִליִשׁ ְשּׁ ר, ַבּ ָשׂ ַמֲאִכילֹו ָבּ

42. וישב 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 
יום   .48 שלפניו.  מיום  אחד  פר  בהקרבה  פוחתים  החג  מימי  יום  כל  היו  המקדש, 

ראשון מקבלו יפה. וכל יום הוא פוחת בכיבוד המאכלים מיום שלפניו.

יום ג' י"ט מנחם אב 

ִאם  א  ֶאָלּ ה  ַלֻחָפּ ִנְכָנס  ָחָתן  ֵאין  ֶשׁ ֶאֶרץ,  ֶרְך  ֶדּ ּתֹוָרה  ְתָך  ִלְמַדּ

ְכִתיב: "ָיֹבא דֹוִדי" ְוגֹו'  ה 49ְרׁשּות, ַהָדא הּוא ִדּ ָלּ ן נֹוֶתֶנת לֹו ַכּ ֵכּ

י" )שם ה' א'(. ּוְביֹוָמא  אִתי ְלַגִנּ ְך "ָבּ )שיר השירים ד' ט"ז(, ְוַאַחר-ָכּ

א  ר 50ֶאָלּ ָשׂ א יֹאַכל ָאָדם ָבּ לֹּ ֶרְך ֶאֶרץ ֶשׁ ָדה ּתֹוָרה ֶדּ )ע"ה ב'(: ִלְמּ

א יֹאַכל  לֹּ ֶרְך ֶאֶרץ 51ֶשׁ ָדה ּתֹוָרה ֶדּ ין )פ"ד א'(: ִלְמּ ְיָלה. ּוְבֻחִלּ ַלּ ַבּ

ֶאֶרץ,  ֶרְך  ֶדּ ּתֹוָרה  ָדה  ִלְמּ ם:  ְוָשׁ ְלֵתָאבֹון.  א  ֶאָלּ ר  ָשׂ ָבּ ָאָדם 

ָדה  יָצה )כ"ה א'(: ִלְמּ ר ְוַיִין. ּוְבֵבּ ָשׂ נֹו ָבּ ד ָאָדם ֶאת ְבּ א ְיַלֵמּ לֹּ 52ֶשׁ

ט ְוִנּתּוַח.  ר 53קֶֹדם ֶהְפֵשׁ ָשׂ א יֹאַכל ָאָדם ָבּ לֹּ ֶרְך ֶאֶרץ, ֶשׁ ּתֹוָרה ֶדּ

בשר  להם  ניתן  במדבר,  ישראל  עם  בהיות  בלילה.  אלא   .50 להכנס.  רשות.   .49
)'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 
יב, כ-כא( "כי ירחיב... ואמרת אכלה בשר כי  אלא לתיאבון. נאמר בתורה )דברים 
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. 
לנערותיך",  חיים  "תן  כז(,  כז,  )משלי  לנערותיך"  "וחיים  הפסוק  את  דרשו  חז"ל 
פירוש, למד דרך חיים לבני ביתך להסתפק במזונות קלים, "מכאן למדה תורה דרך 
53. קודם הפשט וניתוח. כשם  ארץ, שלא ילמד )ירגיל( אדם את בנו לבשר ויין". 
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.

ביאורים

ביאורים
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חידוד ועיוןהלכה

יום ג' י"ט מנחם אב 

קניית ירקות ופירות בשנת השמיטה

בה א.  שאין  בחנות  שביעית  בקדושת  הקדושים  ופירות  ירקות  הקונה 
השגחה לעניני שביעית, מכשיל את המוכר באיסור סחורה ועובר משום 
הכרחי  שותף  הקונה  שגם  אומרים,  ויש  מכשול'.  תתן  לא  עור  'לפני 
)ראה מאירי סוכה ל"ט,  ועובר על איסור סחורה בפירות שביעית  למסחר, 

ב' ומקנה קידושין נ', ב'(.

לפי ב.  או  במשקל  במידה,  שביעית,  בקדושת  הקדושה  תוצרת  הקונה 
אלא  למכור  ואין  המוכר,  את  ומכשיל  באיסור  עובר   – יחידות  מספר 
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(. 

כסף הניתן תמורת פירות שביעית, מתקדש בקדושת שביעית ואסור ג. 
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'(.

ממנו ד.  לקנות  שלא  וגזרו  שמיטה,  שומר  שאינו  מי  את  קנסו  חכמים 
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.

יום ג' י"ט מנחם אב 

26. המבזבז אל יבזבז יותר מחומש

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'.

יותר  עשה  למצות  להוציא  שאין  ע"א(  נ'  )כתובות  לן  קיימא  הרי  וצ"ע, 
מחומש מנכסיו, ומדוע מחוייב לתת כל ממונו לפדיון בנו.

27. סיני ועוקר הרים

)י"ד ע"א( הכריעו ש'סיני' ]הבקי בתלמוד[ עדיף מ'עוקר  בגמרא בהוריות 
הרים' ]החריף[.

וצ"ע, דהלא מבואר שם דרבה היה 'עוקר הרים' ורב יוסף היה 'סיני', ומכל 
מקום קיימא לן רבה ורב יוסף הלכה כרבה.

28. טבילת 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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יושר יושרהפך בה והפך בהארחות  הפך בה והפך בהארחות 

מוסרמוסר

יום ד' כ' מנחם אב 

ָבר  א יֹאַמר ָאָדם ָדּ לֹּ ֶרְך ֶאֶרץ, ֶשׁ ָדה ּתֹוָרה ֶדּ ּוְביֹוָמא )ד' ב'(: ִלְמּ

ָדה  ָבא ְמִציָעא )פ"ז א'(: ִלְמּ ן קֹוֵרהּו. ּוְבָבּ א ִאם ֵכּ ַלֲחֵברֹו 54ֶאָלּ

ת )קי"ד  ָבּ ּלֹו. ּוְבַשׁ ַאְכַסְנָיא ֶשׁ ַאל ָאָדם ְבּ ְשׁ ִיּ ֶרְך ֶאֶרץ 55ֶשׁ ּתֹוָרה ֶדּ

ֶהם ְקֵדָרה  ָבּ ל  ֵשּׁ ִבּ ָגִדים 57ֶשׁ ֶרְך ֶאֶרץ: 56ְבּ ֶדּ ְתָך ּתֹוָרה  א'(: ִלְמַדּ

59ְלׁשֹון  )ק"ג א'(:  ֻתּבֹות  ְכּ ּוִבּ ְלַרּבֹו.  58ּכֹוס  ֶהן  ָבּ ִיְמזֹג  ַאל  ְלַרּבֹו, 

א.  ַמְרֵפּ ֲחָכִמים  ְלׁשֹון  ר,  עֶֹשׁ ֲחָכִמים  ְלׁשֹון  ָרָכה,  60ְבּ ֲחָכִמים 

ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה,  ֲחָכֵמינּו  ַבּ ְמָצא ָלרֹב  ִתּ ַגְוָנא  ּוְכַהאי  ם.  ן ָשׁ ַעֵיּ

ל ּדֹור ָודֹור הֹוִכיחּו  ַחְכֵמי ָכּ ָבר ָיְדעּו ִמן ַהּתֹוָרה, ְוֵכן ְבּ ל ָדּ ָכּ ֶשׁ

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

בגמרא(.

יום ד' כ' מנחם אב 

דֹוׁש- ַהָקּ ָמּה,  ִלְשׁ ּתֹוָרה  ַבּ ָהעֹוֵסק  ְוָכל  ַהּתֹוָרה.  ִמן  ָבר  ָדּ ל  ָכּ

ִהיא  ה'  "ַוֲעַצת  ּתֹוָרה.  ַבּ ָבר  ָדּ ל  ָכּ ִלְמֹצא  עֹוְזרֹו  רּוְך-הּוא  ָבּ

ַבר ה' - ִהיא ָתקּום ְלעֹוָלם. ּה ְדּ ׁש ָבּ ֵיּ ָתקּום", ֵעָצה ֶשׁ

ביאורים
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חידוד ועיוןהלכה

יום ד' כ' מנחם אב 

המתנה מבשר לחלב

מהם א.  אחד  עם  שנתבשל  תבשיל  וכן  עוף  או  חיה  בהמה  בשר  האוכל 
ואפילו מרק בשר או עוף צח וצלול – אסור באכילת חלב ומוצריו במשך 
שש שעות מאז סיום אכילתם. כמו כן, עליו לסיים תחילה את הארוחה 
ה' בשם  א', רמ"א, ש"ך שם  יו"ד פ"ט,  )שו"י  הבשרית באמירת ברכה אחרונה 

הרש"ל(.

שני טעמים נאמרו לחובת ההמתנה בין בשרי לחלבי: א. מחשש לסיבי ב. 
ב.  שעות.  שש  עד  הנמשכת  והשפעתם  השיניים  בין  הנשארים  בשר 
שש  במשך  העליונות  העיכול  ודרכי  הלוע  פני  על  נשאר  הבשר  שומן 
שיפורט  כפי  הטעמים,  לשני  חוששים  למעשה,  שם(.  יו"ד  )טור  שעות 

להלן.

יש מקומות בתפוצות ישראל, שנהגו להסתפק בהמתנה בין בשרי לבין ג. 
כיום  המנהג  אולם,  בלבד,  אחת  בשעה  אפילו  או  שעות  בשלש  חלבי 
תורה'  ריח  בו  שיש  מי  'לכל  הראוי  המנהג  והוא  שעות,  שש  להמתין 
לאחר  בשרי  אחרי  חלבי  לאכול  המקילים  יש  וש"ך(.  ט"ז  הגר"א,  )רמ"א, 

שחלפה רוב השעה השישית.

האוכל בשר, וכעבור שש שעות מצא שיירי בשר בין שיניו, צריך להסירו, ד. 
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(.

המסופק אם עברו שש שעות מאז תום אכילתו  בשרי, נחלקו הדעות ה. 
אם רשאי להקל ולאכול חלבי, והסומך להקל, כשאי אפשר לברר – לא 

הפסיד )דרכ"ת שם ה', י'(.

תבשיל סתמי ]פרווה[ שנתבשל בסיר בשרי, אפילו לא היה הסיר נקי ו. 
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(. 

יום ד' כ' מנחם אב 

29. הפסק בדיבור לאחר הברכה

עד  לצורך  סי' תל"ב( שאין להשיח שלא  )או"ח  נפסק  בבדיקת חמץ  הנה 
סוף הבדיקה, ואם דיבר באמצע הוי הפסק ]אלא שאין חוזר ומברך אלא אם 

דיבר בין הברכה לתחילת הבדיקה עיי"ש[.

'לישב  וצ"ע, מ"ש מסוכה שאין מקפידים לא לדבר בסוכה למרות שבירך 
בסוכה'. 

30. נזיר 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 
והיה  כזיתים,  כזיתים  בבשרו  מחתך  היה  אמר  כהנא  בר  אבא  ר'  לו,  עשה 
מאכיל לנעמיות". ומשמע ששיסף אותו ממש בחרב, וא"כ כיצד נטמא לו 

והלא גוי מטמא במגע. 

31. מצוות חבילות חבילות

מבואר במשנה )פסחים ל"ה ע"א( שכהנים יוצאים ידי חובת מצוות מצה 
באכילת 'חלה'.

'אין  של  הכלל  בזה  נאמר  לא  ומדוע  היא,  מצוה  חלה  אכילת  הלא  וצ"ע, 
עושים מצוות חבילות חבילות'. 
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ָחה ָגּ ַהְשׁ

יִקים  ִדּ ַהַצּ ַעל  ַרְך  ִיְתָבּ ם  ַהֵשּׁ ַחת  ָגּ ַהְשׁ ּדֹור  ָכל  ְבּ ָרִאינּו  ה  ִהֵנּ
ֱאַמר: "1חֶֹנה ַמְלַאְך  ֶנּ מֹו ֶשׁ ל ַרע ּוְלָבְרָכם, ְכּ ָטם ִמָכּ ְלַמְלּ

י 2ַנחּום ִאיׁש  ֵבּ ֲעִנית )כ"א א'( ַגּ ֵצם". ּוְבַתּ ה' ָסִביב ִליֵרָאיו ַוְיַחְלּ

ָאַמר ָרעּוַע,  ַבִית  ְבּ ַחת  ֻמַנּ תֹו  ִמָטּ ָהְיָתה  ֶשׁ ְמזּו   ַגּ

ְבָטח  ֻמּ ִתי, ֶשׁ ּנּו ֶאת ִמָטּ ְך ַפּ ִלים ַאַחר ָכּ ּנּו ֶאת ַהֵכּ ַני, ַפּ ָלֶהם: ָבּ

ַרב  ם )כ' ב'( 3ְבּ ִית נֹוֵפל. ְוֵכן ָשׁ ִית ֵאין ַהַבּ ַבּ ֲאִני ַבּ ל ְזַמן ֶשׁ ָלֶכם ָכּ

ְלַפּנֹות  ֵדי  ְכּ ָרעּוַע  ִית  ְלַבּ הּוָנא  ַרב  ִהְכִניסֹו  ֶשׁ ַאֲהָבה  ר  ַבּ א  ַאָדּ

ִית,  ל ַהַבּ ם לֹא ִיֹפּ הּוא ָשׁ ל ְזַמן ֶשׁ ָכּ ָהָיה ֻמְבָטח ֶשׁ ם, ֶשׁ ִין ִמָשּׁ ַהַיּ

1. חנה 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 
המטה  רגלי  דרך  נמלים  עליו  יעלו  שלא  כדי  מים  של  בספלים  מונחים  היו  מטתו 
יכול ליטלם בידיו  ידיו קטועות, אם היו עולים עליו נמלים לא היה  )שמכיון שהיו 
ולזורקם(. פעם אחת כאשר מטתו היתה מונחת בבית רעוע, בקשו תלמידיו לפנות 
יפול  שמא  )שחששו  בבית  הנמצאים  הכלים  את  לפנות  כך  ואחר  מהבית  מטתו 
עליו הבית(, אמר להם נחום איש גמזו, בני, פנו את הכלים ואחר כך פנו את מטתי, 
וכך  ינזקו הכלים(,  )ולא  נופל  שמובטח לכם שכל זמן שאני נמצא בבית אין הבית 
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 
את  לפנות  שגמר  עד  תורה  בדברי  עמו  לדבר  והאריך  בתוכו,  שהוא  עוד  כל  הבית 

יום ה' כ"א מנחם אב 

יְבבּוֵתיּה  ִשׁ ְבּ ַבְרָתא,  ּדְ ֲהָות  סּוָרא  4ְבּ ב'(:  )כ"א  ם  ְוָשׁ ֲהָוה.  ְוֵכן 

ַרב  ְדּ ְזכּוֵתיּה  ּום  ִמּשׁ יּה  ִמיֵנּ ָסְברּו  ַבְרָתא.  ּדְ ֲהָות  ָלא  ַרב  ְדּ

 - טּוָבא  ְזכּוֵתיּה  א  ְנִפיָשׁ ִדּ ַרב  ֶחְלָמא:  ְבּ ְלהּו  ִאיְתֲחֵזי  ָנִפיׁש.  ְדּ

יל  ִיּ ַשׁ ְבָרא ְדּ ּום ַההּוא ַגּ א ִמּשׁ ָתא זּוְטָרא ֵליּה ְלַרב, ֶאָלּ ָהא ִמְלּ

יְבבּוֵתיּה  א, ּוְבִשׁ ֵליְקָתּ ְדרֹוְקַרת ֲהָות ְדּ ָמָרא ּוְזִביָלא ִלְקבּוָרה. 5ִבּ

ַרב הּוָנא  ְזכּוָתא ְדּ ּה ִבּ א. ָסבּור ִמיָנּ ֵליְקָתּ ַרב הּוָנא ָלא ֲהָות ְדּ ְדּ

הּוָנא,  ְלַרב  ֵליּה  זּוְטָרא  ַהאי  ֶחְלָמא:  ְבּ ְלהּו  ִאיְתֲחֵזי  ָנִפיׁש,  ְדּ

ְיָלא  ּוְמַשׁ ּנּוָרא  ַתּ ֶמת  ְמַחֶמּ ִדּ ָתא  ִאְתּ ַהִהיא  ּום  ִמּשׁ א  ֶאָלּ

ְבבּוֵתיה.  ְלִשׁ

4. בסורא הוות. בעיר "סורא" השתוללה מגיפת דבר. בשכונתו של רב לא  הבית. 
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 
ונותנת  שבת,  לערב  שבת  מערב  שלה  בעצים  תנורה  את  מסיקה  שהיתה  שכונה, 
רשות לשכנותיה לאפות בתנור המוסק. בגלל חסדיה אלו, נהגו בה מדה כנגד מדה, 

והאש לא שלטה בשכונתה. 

ביאורים
ביאורים
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חידוד ועיוןהלכה

יום ה' כ"א מנחם אב 

אוכלים ומשקים שתחת למיטה

אוכלים ומשקים שהיו מתחת למיטה, בשעה שישנו עליה שינת קבע, א. 
היינו שינה של לפחות חצי שעה על גבי מיטה, יש שאוסרים לאוכלם 
ולשתותם, מפני שרוח רעה שורה עליהם, ואפילו היו עטופים ומונחים 
ל"ח(  קט"ז,  )ליו"ד  תשובה  ובדרכי  ד'(.  שם  ש"ך  ה',  קט"ז,  יו"ד  )שו"ע  בקופסה 
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.

לא ב.  ו'שומר מצוה  לצרכי מצוה,  הנ"ל  יש המתיר להשתמש במאכלים 
'טעמא  בספר  הוא  וכן  זצ"ל,  אלישיב  הגרי"ש  הורה  כן  רע',  דבר  ידע 
דקרא' בהנהגות החזון איש זצ"ל אות כ"ח, דאף שבביתו הקפיד שלא 

לאכול, ציוה לתיתם לעניים ולא לאבדם.

ידיעת חבירו, הניחו מתחת למיטה ג.  הלוקח אוכל השייך לחבירו, ובלא 
– 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.

דווקא כשהאוכל מונח מתחת ד.  יש אומרים, שכל חשש הדין שלפנינו, 
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[.

מותר להניח תבשיל בין כר לכסת, דלא מיקרי תחת המיטה אלא על גבי ה. 
קרקע. כמו כן, מאכל שהיה מונח בכיסו של הישן על גבי המיטה – אין 

בו כל חשש סכנה )שו"ת שלמת חיים ב', ז'(. 

יום ה' כ"א מנחם אב 

32. שיעור באיסורי הנאה

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'.

לו  אין  הא  חמץ  בכזית  יראה'  'בל  איסור  על  לעבור  שייך  איך  א"כ  וצ"ע, 
שיעור. וכן כיצד לוקים על אכילת חמץ, נותר, כלאי הכרם וכל כיוצ"ב, והרי 

נחשב שאין בזה שיעור כזית.

33. ערבות במצוות

יכולות  וע"כ אינן  'ערבות' בנשים  דין  ז"ל דאין  ידועה שיטת הרא"ש  הנה 
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.

34. ברכה על מחשבה

מבואר בב"י )סי' תל"ב( דאין מברכים 'על ביטול חמץ' משום שאין מברכים 
על מצוות שבלב.

מברכים  שבהרהור  תורה  תלמוד  שעל  מ"ז,  בסי'  הגר"א  כתב  דהנה  וצ"ב, 
לקיים  שאפשר  או  והגר"א  הב"י  חלוקים  אם  לעיין  ויש  התורה,  ברכות 

שניהם.    
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ִסּדּור ַהְגָר"א: ְוִלְכאֹוָרה  ְבּ ַהגר"י ֶמְלֶצן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  ְוָכַתב 
ִביל ֶזה לֹא ָיכֹול ִלְהיֹות  ְשׁ ָנִפיׁש ְזכּוֵתיּה, ְוִכי ִבּ ָכְך 6ְדּ ַמה ְבּ

ְוַה"ָאֳהֵלי  ַבׁש"  ְדּ ַה"ַיֲערֹות  ם  ֵשׁ ְבּ ֵרץ  ְוֵתּ תֹו?  ִסָבּ ְבּ ֶזה  ְזכּות  ם  ַגּ

ן 7ְרׁשּות  ִניַתּ יָון ֶשׁ ָבר ָאְמרּו )בבא קמא ס' א'(: ֵכּ ְכּ ּום ֶשׁ ַיֲעקֹב", ִמּשׁ

ָבִרים  ְדּ ה  ֶמּ ַבּ ֲאָבל  ע.  ְלָרָשׁ יק  ַצִדּ ין  ֵבּ ַמְבִחין  8ֵאין   - ִחית  ְשׁ ַלַמּ

ִליָטה  מּור - ֵאין לֹו ְשׁ יק ָגּ מּור, ֲאָבל ַצִדּ ֵאינֹו ָגּ יק ֶשׁ ַצִדּ ֲאמּוִרים, ְבּ

ֱאַמר  ֶנּ מֹו ֶשׁ כּוָנתֹו לֹא ָהָיה ַמִזּיק לֹו, ְכּ ְשׁ ָבר ִבּ ָעָליו, ְוַגם ִאם ָהָיה ַהָדּ

ׁש".  ָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך ֵאֶליָך לֹא ִיָגּ ְדּ ל ִמִצּ )תהלים צ"א ז'(: "ִיֹפּ

ָהיּו  ְך,  ל-ָכּ ָכּ דֹוָלה  ְגּ ְזכּותֹו  ָהְיָתה  א  לֹּ ֶשׁ ְבָרא  ַגּ ּום ַההּוא  ַרק 9ִמּשׁ

ּוָמִצינּו  לֹו.  ַיִזּיק  א  לֹּ ֶשׁ ֵדי  ְכּ כּוָנה  ַהְשּׁ ל  ָכּ ֶאת  יל  ְלַהִצּ ֻמְכָרִחין 

ַקל ַעְפָרא  ֲהָות ָקא ְמַהְדָרא ְלִמְשׁ ָתא ַדּ )סנהדרין ס"ז ב'(: 10ַהִהיא ִאְתּ

יום ו' כ"ב מנחם אב 

ְיַעת ִזיִלי ֲעִביִדי,  י ֲחִניָנא. ֲאַמר ַלּה: ִאי ִמְסַתּ ַרִבּ ְרֵעיּה ְדּ ִמּתּוֵתי ַכּ

י יֹוָחָנן  ִתיב )דברים ד' ל"ה(. ּוָפִריְך, ְוָהָאַמר ַרִבּ "ֵאין עֹוד ִמְלַבּדֹו" ְכּ

ֵני,  ל ַמְעָלה? ּוְמַשׁ ַמְלָיא ֶשׁ ין ָפּ ְכִחיִשׁ ַמּ ִפים, ֶשׁ ָשׁ ָמן ְכּ ה ִנְקָרא ְשׁ ָלָמּ

ין  ָנִפיׁש ְזכּוֵתיּה ְוֵאין ִמְתָיֵרא ֵמֶהם. ּוְבִקּדּוִשׁ י ֲחִניָנא ְדּ אֵני ַרִבּ ַשׁ

ְתֵרין  ִכי ֲהוּו ַעְיֵלי ִבּ י, ְדּ ֵיּ ַאַבּ ָנן ְדּ י ַרָבּ )כ"ט ב'(: 11ֲהָוה ַההּוא ַמִזּיק ֵבּ

ם ֶאת ַרב ַאָחא  ְכִניסּו ָשׁ ַיּ ה ֶשׁ י ִצָוּ ֵיּ ְזֵקי, ְוַאַבּ יָמָמא ֲהוּו ִמְתּ ֲאִפּלּו ִבּ

ִזּיק, ְוֵכן ֲהָוה.  אי ַיֲהרֹג ֶאת ַהַמּ ְיָלה ּוְבַוַדּ ַלּ ם ַבּ ִלין ָשׁ ָיּ ר ַיֲעקֹב ֶשׁ ַבּ

ים' )עמוד של"ו(  'אֹוַצר ִמְדָרִשׁ ן ְבּ ְדמֹוִנים, ַעֵיּ ַקּ ם. ְוֵכן ָמִצינּו ַבּ ן ָשׁ ַעֵיּ

ְוִהְכִניס  ְלָהְרגֹו,  ָרָצה  ּגֹוי  ֶשׁ ֶהָחִסיד  ְיהּוָדה  י  ַרִבּ ְבּ ה  ַמֲעֶשׂ ס  ִנְדַפּ

ם  ן ָשׁ ק ַהַחּלֹון ְסִביבֹו ְולֹא ָיכֹל ְלהֹוִציאֹו, ַעֵיּ ַחּלֹון ְוִנְתַהֵדּ רֹאׁשֹו ַבּ

"י,  ה ֵמַרִשּׁ אֶֹרְך. ּוְב'ֵסֶדר ַהּדֹורֹות' )שנת ד"א תתס"ה( ֵמִביא ַמֲעֶשׂ ְבּ

ל  אֶֹרְך ָכּ ם ְבּ ן ָשׁ ֱעַלם ִמן ָהַעִין. ַעֵיּ ֶנּ א ְלָהְרגֹו לֹא ָרָאהּו, ֶשׁ ּגֹוי ָבּ ֶשׁ

ה. ֲעֶשׂ ַהַמּ 6. דנפיש זכותיה. שיש לו זכויות רבות. 7. רשות למשחית. להשחית. 8. אין מבחין 
האדם  משום  גברא.  ההוא  משום   .9 הצדיק.  את  גם  ומשחית  לרשע.  צדיק  בין 
ההוא. 10. ההיא איתתא. מעשה באשה אחת שהיתה מחזרת ליטול עפר מתחת 
למכשפה:  חנינא  רבי  אמר  ולהמיתו.  כישוף  לו  לעשות  כדי  חנינא,  רבי  של  רגליו 
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.

11. הוה 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 
שרב  שמע  אביי  נוסף(.  אדם  עם  כשנמצא  ולא  בודד,  נמצא  ורק כשאדם  בלילה(, 
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 
מראשי  אחד  נשר   – מזיק  אותו  על  בתפילתו  אחא  רב  שכרע  כריעה  כל  גולגלות, 

המזיק, עד שנשרו כולם ומת.

ביאורים

ביאורים
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המקרר, המקפיא ומצנן המים

מבלי א.  שבת"  "מצב  בהם  שיש  ומקפיא  במקרר  בשבת  להשתמש  ראוי 
שתהיה השפעה לפתיחת הדלת וסגירתה. אפשרות נוספת, התקנת שעון 

]טיימר[ להפעלה מתוזמנת במועדים קצובים וקבועים כפי המתוכנן.

סידור ב.  בהם  ואין  )טרמוסטט(  ווסת  ידי  על  הפועלים  מקפיא  או  מקרר 
מיוחד לשבת, רבים נוהגים להקפיד ולפתוח את הדלת אך ורק בשעה 
ויש המחמירים שלא  ועוד(.  )שו"ת אגרות משה ס"ח,  שהמנוע נשמע פועל 
המנתק  שעון  של  בסידור  כן  אם  אלא  פועל  כשהמנוע  אפילו  לפתוח 
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 

י'(. ומומלץ לכתחילה, להשתמש באחת מצורות ההיתר  מנחת שלמה א', 

הנזכרות לעיל.

במקררים חדישים הפועלים בשיטת ה'נון פרוסט', מותקן בדופני המקרר ג. 
מאורר, שתפקידו לפעול מידי פעם כדי לשלול הווצרות קרח בעת פתיחת 
שבתוך  נורת-התאורה  בפעולת  תלויה  המאורר  שפעולת  נתברר,  הדלת. 
)היינו, בלחיצה על כפתור  הנורה  ושוללים את הדלקת  כן במידה  על  המקרר. 
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(.

בחזית ד.  הקבוע  דיגיטלי  מספרים  צג  מצוי  חדישים,  גדולים,  במקררים 
המקרר, בו מופיעה מידת במעלות בתוך המקרר – אין להשתמש במקרר 
כזה בשבת, ואין די בכיסוי לוח המספרים והסתרתו מעיני המשתמש )שם(.   

נפסק זרם החשמל בשבת מחמת קילקול, ועובדים יהודיים תיקנו את ה. 
או  בכל העיר  זרם החשמל בשבת, אם היתה התקלה  וחודש  התקלה 
סכנה,  בו  שיש  חולה  שם  שאין  בבירור  ידוע  ולא  גדול  מגורים  באזור 
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'(.

יום ו' כ"ב מנחם אב 

35. מנין המצוות

בין  העומר,  ספירת  שמצוות  מוכיח  קס"א(  עשין  המצוות  )ספר  הרמב"ם 
אלא  מצוות  שתי  אינן  שבועות,  למנות  המצוה  ובין  ימים  למנות  המצוה 

מצווה אחת, ומוכיח מכך שאין מברכים עליהן שתי ברכות.

ושל ראש מברכים ברכה  יד  וצ"ע, שהלא דעת הרמב"ם שעל תפילין של 
אחת, אף שמנאן בשתי מצוות במנין המצוות.

36. מצוות 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.

37. בין השמשות

דינים  כל  לילה  ספק  יום  ספק  הוא  השמשות,  בין  זמן  שכל  ידוע  הנה 
האמורים בתורה.

התורה  בכל  וכמו  יום,  שעדיין  דמעיקרא  חזקה  נימא  לא  מדוע  וצ"ע, 
שהולכים אחר חזקה לומר שלא השתנה הזמן.  
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מוסרמוסר

שבת עקב כ"ג מנחם אב 

)אגרת  סֹוְפִרים  רֹות  ִאְגּ ֵסֶפר  ְבּ ן  ַעֵיּ ָהַאֲחרֹוִנים,  ּדֹורֹות  ַבּ ְוַגם 
י ֲעִקיָבא ִאיֶגר  דֹוׁש ַרִבּ אֹון ַהָקּ א ַהָגּ ר ָבּ ֲאֶשׁ מ"ג בהגה"ה(, ַכּ

אֹון מֹוֵרנּו  ַאְתָרא ַהָגּ ָרא ְדּ א, ּוָבא ֶאל ַהָמּ ַעם ַאַחת ְלַוְרָשׁ ז"ל ַפּ

ָאה  לֹֹמה ְוכּו', ְוָאז ָבּ ת ְשׁ ַעל ׁשּו"ת ֶחְמַדּ נּו ָהַרב ַזְלָמן ז"ל ַבּ ְוַרֵבּ

י  ִכּ ֱהיֹות  ז"ל,  ים  דֹוִשׁ ַהְקּ אֹוִנים  ַהְגּ ִלְפֵני  ה  ּבֹוִכָיּ ַאַחת  ה  ִאָשּׁ

ִנים ְוֵאינֹו רֹוֶצה ָלֵתת  ד ַרֲחָמָנא ִלְצַלן ֶזה ֵאיֶזה ָשׁ ֵמּ ַתּ ְעָלּה ִנְשׁ ַבּ

ת  ֶחְמַדּ ַעל  ַבּ אֹון  ַהָגּ ה  ַהְרֵבּ ֶזה  ָבּ ָעַמל  ּוְכָבר  ּטּוִרין,  ִפּ ט  ֵגּ ָלּה 

י ָהַרב ִמּפֹוְזָנא הּוא  ְמָעּה ִכּ ָשׁ ה ְבּ ָידֹו, ְוַעָתּ לֹֹמה ְולֹא ָעְלָתה ְבּ ְשׁ

ַהּדֹור  אֹוֵני  ְגּ ו  ַיְחָדּ ִהְתַאֲחדּו  ְבּ אּוַלי  ֶנֶפׁש,  ַמר  ְבּ ָאה  ָבּ א  ַוְרָשׁ ְבּ

ָהִעּגּון.  ְבֵלי  ִמַכּ ְלהֹוִציָאּה  ְוַתְחּבּוָלה  ֵעָצה  ִיְמְצאּו  מֹוָתם  ְכּ

ִאיֶגר  ֲעִקיָבא  י  ַרִבּ אֹון  ַהָגּ ֶאל  ָנה  ָפּ לֹֹמה"  ְשׁ ת  ַה"ֶחְמַדּ אֹון  ְוַהָגּ

דֹוָלה  ְגּ י ַרְחָמנּות  אֹונֹו ִכּ ְגּ ֲעזֹר ָלּה ַמר  ַיּ ז"ל ְוָאַמר, ֵמָהָראּוי ֶשׁ

ִלְפעֹל  נּוַכל  אּוַלי  ז"ל,  ִאיֶגר  ֲעִקיָבא  י  ַרִבּ אֹון  ַהָגּ ְוָאַמר  ִהיא. 

ִויִדיָדיו  ֵרָעיו  ֵאֶצל  לּות  ְדּ ַתּ ִהְשׁ ְוָעׂשּו  ַהּמּוָמר?  ְלָפֵנינּו  ֹבא  ָיּ ֶשׁ

ַיְזִמינּו  ר  ֲאֶשׁ ַכּ ִנים  ָהַרָבּ ֶאל  ֵליֵלְך  אֹותֹו  ַפּתּו  ְיּ ֶשׁ ַהּמּוָמר  ל  ֶשׁ

ה ָיֵרא  י ָמה ַאָתּ חֹוק ְוֵליָצנּות, ִכּ ְשׂ אֹותֹו ֲאֵליֶהם, ְוָאְמרּו ֵאָליו ִבּ

ִנים  ָהַרָבּ ְיכֹוִלים  ּוַמה  ָך,  ַדְעְתּ ְבּ ַלֲעֹמד  ּתּוַכל  ֲהלֹא  ִלְפֵניֶהם, 

י ֲעִקיָבא ִאיֶגר  אֹון ַרִבּ א, ְוָאַמר ֵאָליו ַהָגּ ד ָבּ ָמּ ַלֲעׂשֹות ְלָך? ַהְמֻשׁ

ֶרְך  ֶדּ ַבּ ָהַלְכָתּ  ה  ַאָתּ ִאם  ָך?  ְתּ ִאְשׁ ֶאת  ּפֹוֵטר  ֵאיְנָך  ה  ָלָמּ ז"ל: 

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

שבת עקב כ"ג מנחם אב 

ְוהּוא  ַהזֹּאת?  ֹסֲעָרה  ה  12ָהֲעִנָיּ ֶאל  ָך  ַמה-ְלּ ֲאָבל  ְלָך,  ַחְרָתּ  ָבּ ֶשׁ

אֹון  ַהָגּ ָאַמר  ְוׁשּוב  אֹוָתּה.  ִלְפטֹר  רֹוֶצה  ֵאינֹו  ֶשׁ ַלַעג  ְבּ יב  ֵהִשׁ

ר  ֲאֶשׁ ָעֶליָך  י  ַמְעִתּ ָשׁ ֲהלֹא  ז"ל:  ִאיֶגר  ֲעִקיָבא  י  ַרִבּ דֹוׁש  ַהָקּ

אֹון  ה ַהָגּ ְדָרׁש, ְוָאַמר ֵהן. ְוִצָוּ ֵבית ַהִמּ ָמָרא ְבּ ַיְלדּוְתָך ָלַמְדָתּ ְגּ ְבּ

ַתח  ּוָפּ ין,  ִקּדּוִשׁ ֶכת  ַמֶסּ ָמָרא  ְגּ ְלָהִביא  ז"ל  ִאיֶגר  ֲעִקיָבא  י  ַרִבּ

ף, ְוָאַמר  ע ַעל ַהַדּ ֶאְצַבּ ְבּ ְוֶהְרָאה לֹו  א  ֶסְכָתּ ֵריׁש ַהַמּ ְבּ ָמָרא  ַהְגּ

ָנה:  ְשׁ ִמּ ַבּ ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָאְמרּו  ֲהלֹא  ׁשֹון:  ַהָלּ ֶזה  ְבּ

ַעל".  ַהַבּ ּוְבִמיַתת  ֵגט  ְבּ ְוקֹוָנה ֶאת ַעְצָמּה  ְוכּו'  ִנְקֵנית  ה  "ָהִאָשּׁ

ְרֶצה  ִאם לֹא ִתּ ֵגט, אֹו ְבּ טֹר אֹוָתּה ְבּ ְך, אֹו ְפּ ְפָשׁ ן, ִמָמה-ַנּ ִאם ֵכּ

ַחק  ָשׂ ד  ָמּ ְוַהְמֻשׁ ַעל.  ַהַבּ ִמיַתת  ְבּ ִני,  ַהֵשּׁ ֶרְך  ַהֶדּ ִלְהיֹות  יּוַכל   -

ָהַרב.  ית  ִמֵבּ ְוָיָצא  ז"ל  ִאיֶגר  ֲעִקיָבא  י  ַרִבּ אֹון  ַהָגּ ְלִדְבֵרי  ְוָלַעג 

ה,  ְדֵרגֹות ְלַמָטּ ִית ְוִהְתִחיל ֵליֵרד ִמן ַהַמּ ֲהִליָכתֹו ִמן ַהַבּ ה ַבּ ְוִהֵנּ

ָבץ ְוָנַפל  כּו לֹו, ַוֲאָחזֹו ַהָשּׁ הֹות ְוֶנְחְשׁ י ֵעיָניו ֵכּ יׁש ִכּ ְתאֹום ִהְרִגּ ִפּ

אן ְלׁשֹונֹו.  ְמקֹומֹו ְוָהָיה ְלֵנס. ַעד ָכּ ְדֵרגֹות ְוֶנֱהַרג ִבּ ִמן ַהַמּ

ביאורים
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חידוד ועיוןפרשת שבוע

שבת עקב כ"ג מנחם אב 

שבת קודש פרשת עקב

"ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוקיך" )ח', י'(.

"ואכלת ושבעת" ואחר כך "וברכת" – הרי למדנו לברך לאחר האכילה. 

)ברכות ל"ה.( למדו זאת  שקודם האכילה? בגמרא  ומנין המקור לברכת הנהנין 
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(.

ביאור נחמד בפסוק זה, כתב החיד"א בספרו 'צוארי שלל' )הפטרת פרשת ויקהל(:

ומכל  פירושו: צדיקים שעשו מצוות הרבה,  חיל'  כתבו הראשונים, ש'אנשי 
מצוה נברא מלאך אחד, ויש לו לכל צדיק חיל ממלאכים שנבראו מהמצוות 
יזכור כי הכל מאת ה', כי אלמלא עזרתו לא   – שעשה, וכראותו כי רב חילו 

יוכל לעשות דבר.

זהו שאמר הכתוב: "וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל" – 
מהמלאכים הנבראים על ידי מעשה המצוות.

שבת עקב כ"ג מנחם אב 

38. עבד של שותפין

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 
ע"א(  )ס"ב  ביבמות  ובגמ'  כספו',  קנין  נפשו  יקנה  כי  'וכהן  נאמר  שם  גם 

מבואר שכהן שמת, העבדים שלו אוכלים משום חלק הבנים, ומ"ש.

39. חטא כדי שיזכה חבריך

)ד' ע"א( שאם הניח אדם פת בשבת בתנור ומתחייב  מבואר בגמ' בשבת 
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.

40. זר 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.
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יושר יושרהשגחהארחות  השגחהארחות 

מוסרמוסר

יום א' כ"ד מנחם אב 

ר ַעל  דֹוִלים" ֶהָחָדׁש )אות ח' סימן כ"ט( ְמַסֵפּ ם ַהְגּ "ֵשׁ ּוְבֵסֶפר 
ָהָיה  ר  ֲאֶשׁ ַכּ ִזְקָנתֹו  ֵעת  ְלּ ֶשׁ ִחיָד"א ז"ל,  אֹון  ַהָגּ נּו  ַרֵבּ

ַעל  קּוְבַלָנא  13ְבּ ָחׁשּוב  ָאָדם  ֵאָליו  א  ָבּ ִליוֹוְרנֹו  קֶֹדׁש  ת  ְקִהַלּ ִבּ

ְבָהִקים  ֵני ָהִעיר ַהֻמּ ָיּ ם ַדּ ָרה ִעם ִאיׁש ֶאָחד, ַגּ י ִנְסְתּ ר ִכּ ּתֹו ַלֲאֶשׁ ִאְשׁ

ִפי ִמְצַות ַהּתֹוָרה ֻמְכָרח הּוא  ר ְכּ אֹון ֲאֶשׁ אֶמר לֹו ַהָגּ ם, ַויֹּ בּו ָשׁ ָיְשׁ

ְקרֹוִבים  ָהיּו  י  ִכּ ּוִבְפָרט  ק,  ְלִהְתַאֵפּ ִנים  ָיּ ַהַדּ ָיְכלּו  ְולֹא  ּה.  ְלָגְרָשׁ

ֵדנּו  אְמרּו לֹו: ְיַלְמּ ֶרת ְלֵעיל ְוָרצּו ְלַחּפֹות ָעֶליָה, ַויֹּ ְזֶכּ ה ַהִנּ ְלָהִאָשּׁ

א  ֶאָלּ ֶזה  ֵאין  ֵעִדים?  לֹא  ְבּ ט  ֹפּ ִלְשׁ ֶזה  ין  ִדּ ֵמַאִין לֹו ְמקֹור  נּו  ַרֵבּ

ט ַעל  ָפּ ין ּוִמְשׁ ה ִדּ ַמִים ִהיא! ְוִאם ַנֲעֶשׂ ָשּׁ ְבֵרי ְנִביאּות, 14ְולֹא ַבּ ִדּ

ֲעֹונֹוֵתינּו  י ַבּ ל, ִכּ ט 15ְמֻעָקּ ָפּ ֶדׁש, ֵיֵצא ַחס ְוָחִליָלה ִמְשׁ י רּוַח ַהקֹּ ִפּ

ְבֵרי ֲחָכֵמינּו  א ִדּ ֵהן ְוָנִביא, ֶאָלּ ַמן ַהֶזּה לֹא ֹכּ ְזּ ים ֵאין ָלנּו ַבּ ָהַרִבּ

ר  ְזַכּ אֹון ַהִנּ ה. ְוַהָגּ דֹוָשׁ ְבֵרי ּתֹוָרֵתנּו ַהְקּ י ִדּ ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ַעל ִפּ

ְלָהִאיׁש  ִנית  ֵשׁ ַעם  ַפּ ָאַמר  ַאְך  ְמאּוָמה,  ָלֶהם  יב  ֵהִשׁ לֹא  ְלֵעיל 

ה ַהזֹּאת! ְוִכְראֹוָתם  קֹוִלי ְוָגֵרׁש ֶאת ָהִאָשּׁ ַמע ְבּ ה: ְשׁ ַעל ָהִאָשּׁ ַבּ

ֵדי  ר ָהיּו ִנְכְבּ ה ֲאֶשׁ ְלכּו ִלְקרֹוֵבי ָהִאָשּׁ ָבר, ַוֵיּ י לֹא ָעָנה אֹוָתם ָדּ ִכּ

ל  ינּו ָעָליו ֶאת ָכּ ל ְוֹנָכַחת, ַוַיִלּ רּו ָלֶהם ֶאת ֹכּ ָהִעיר ַהזֹּאת, ַוְיַסְפּ

13. בקובלנא. 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.

יום א' כ"ד מנחם אב 

ה,  ְבֵרי ִריבֹות ָהֵאֶלּ ִדּ ר ְלֵעיל ֶאת  ְזָכּ ַהִנּ אֹון  ַהָגּ מֹוַע  ְוִכְשׁ ָהֵעָדה. 

בֹא ֵאָליו ְלֵבית  ה, ַוָתּ ְקָרא ֶאת ָהִאָשּׁ ַלח ַוִיּ ְשׁ ִהי ָעָליו רּוַח ה', ַוִיּ ַוְתּ

ְוִכְראֹותֹו  תֹו.  ִפָלּ ְתּ ּוֵבית  ִלּמּודֹו  ֲחַדר  ָהָיה  ם  ָשׁ ר  ֲאֶשׁ ה  ָהֲעִלָיּ

ִחים ִסְפֵרי  ר ּבֹו ָהיּו ֻמָנּ ז ֲאֶשׁ ֵלְך ְלָהַאְרָגּ ַוֵיּ אֹו  ְסּ ָקם ִמִכּ ַוָיּ אֹוָתּה, 

ַטֲעֵמי  ת ַהּסֹוָטה ְבּ ָרַשׁ ָאְזֶניָה ָפּ ְקָרא ְבּ ח ֵסֶפר ּתֹוָרה ַוִיּ ַקּ ּתֹורֹות, ַוִיּ

אֹון  ַהָגּ ָעֶליָה  ְקָרא  ַוִיּ ָלֶלֶכת,  ְכָמּה  ִשׁ ַהְפנֹוָתּה  ְכּ ַוְיִהי  ִגינֹות.  ַהְנּ

ר  ִטית" ְוגֹו'. ְוַכֲאֶשׁ י ָשׂ ִטית ְוגֹו' ְוַאְתּ ִכּ קֹול: "ִאם לֹא ָשׂ ֲאזּוַלאי ְבּ

ָלֶרֶדת ַעד  יָקה  ִהְסִפּ ֲעָלה ָהִראׁשֹוָנה - לֹא  ַהַמּ ַרְגָלּה ַעל  ָמה  ָשׂ

ה  ָרָשׁ ַהָפּ ְבּ תּוב  ַהָכּ ְוָכל  ְלטּו,  ָבּ ְוֵעיֶניָה  ְלֵיָרקֹון  ֶנֶהְפכּו  ֶניָה  ָפּ ֶשׁ

ִנים  ָיּ ַהַדּ אּו  ָבּ קֹול,  ְבּ ָצֲעָקה  ר  ֲאֶשׁ ַהְזָּעָקה  ּוְלקֹול  ָעֶליָה.  ם  ִנְתַקֵיּ

ֲהלּו  ָבּ ֲחֶזה ַהּנֹוָרא ַהֶזּה, ַוִיּ י ָהִעיר ִלְראֹות ֶאת ַהַמּ ה ֵמַאְנֵשׁ ְוַהְרֵבּ

א  לֹּ ֶשׁ טּוָה,  ְמּ ְוִשׁ ַהזֹּאת  ָהֲארּוָרה  ֶאת  הֹוִציאּו  ְקְראּו:  ַוִיּ ְמאֹד, 

י  ה ָיַדְענּו ִכּ אְמרּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו: ַעָתּ נּו! ַויֹּ ית ַרֵבּ א ֶאת ֵבּ ַטֵמּ ְתּ

ִפיו ֱאֶמת. ּוֵמֵעת ַהזֹּאת ָיְראּו  ִאיׁש ֱאלִֹקים ָקדֹוׁש הּוא, ּוְדַבר ה' ְבּ

מֹו ְמאֹד ְלִאיׁש מֹוֵפת. ּוְלַמַען ִיְהֶיה ְלֵזֶכר  ַקר ְשׁ ת ֵאָליו, ַוֵיּ ָלֶגֶשׁ

ר ֵמָתה ֲעֵליֶהם  ֲעלֹות ֲאֶשׁ עֹוָלם, ִצּוּו ְנִדיֵבי ָהִעיר ְלַצּפֹות ֶאת ַהַמּ

ה  ֲעֶשׂ ְוַהַמּ ַהֶזּה  ַהּנֹוָרא  ָהִאיׁש  י  ַמֲעֵשׂ רֹון  ְלִזָכּ ִלְהיֹות  ָזָהב,  ְבּ

ְזָהבֹות ָהֵאּלּו  ְדֵרגֹות ַהֻמּ ַהַמּ י, ֶשׁ ַמְעִתּ אן ְלׁשֹונֹו. ְוָשׁ ְפָלא. ַעד ָכּ ַהִנּ

ְלָחָמה ָהַאֲחרֹוָנה. ם ַעד ַהִמּ ִמין ָשׁ ָהיּו ַקָיּ

ביאורים
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6:11 6:05 6:08 6:09 6:086:09
8:39 8:34 8:36 8:38 8:378:37
9:27 9:23 9:25 9:26 9:259:25
10:01 9:56 9:58 10:00 9:589:59
10:33 10:29 10:31 10:32 10:3010:31
7:18 7:16 7:18 7:18 7:217:20

חידוד ועיוןהלכה

יום א' כ"ד מנחם אב 

המתנה מחלב לבשר

אכל גבינה מותר לאכול מיד אחריה בשר, ואפילו באותה סעודה, אך א. 
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(.

לאכילת ב.  חלב  להמתין מאכילת מאכלי  צריך  אין  הדין  אע"פ שמעיקר 
מאכלי בשר אלא מספיק בקינוח והדחה כנ"ל, הרבה נוהגין להמתין חצי 
מקום  שבכל  משום  והטעם  לגבינה,  בשר  אכילת  להסמיך  ולא  שעה, 
לברך  שיש  מהזוה"ק  קע"ג  סי'  או"ח  ב"י  ]ועי'  שעה  כחצי  הוא  סמוך 
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(.

גבינה, ג.  שם  נדבק  שמא  בהמה,  בשר  שאוכל  לפני  ידיו  לרחוץ  יש  וכן 
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-

)שו"ע וש"ך שם, רמ"א  גבינה  יעיין היטב בידיו שאין בהם שיירי  כל-פנים 
או"ח סי' קע"ג(.

שהיא ד.  גבינה  והיינו  קשה.  גבינה  אחר  גם  שעות  שש  להמתין  נוהגין 
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 
אלא  להמתין שש שעות  צריכים  אין  הדין  וי"א שמעיקר  שש שעות, 

שיש מקום להחמיר.

יום א' כ"ד מנחם אב 

41. לחם משנה

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 
]או  בערב שבת  מן  ירד  טוב סמוך לשבת, בפשטות  יום  חל  וכאשר  כפול, 
עריו"ט[, לשלשה ימים, וא"כ יש לכאו' מקום לבצוע על הפת ביום כזה, על 

ג' לחמים. 

42. זרק 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.

43. ביטול כלי מהיכנו

מבואר בשלחן ערוך )סי' רע"ז א'( שאסור לפתוח דלת בשבת אם על ידי כך 
יכבה הנר, אבל לסגור מותר.

מהיכנו  כלי  מבטל  הוא  שהרי  הדלת  לסגור  שאסור  נימא  לא  מדוע  וצ"ע, 
בסגירתו, שהרי לאחר שיסגור אינו יכול לפתוח.

7071



יושר יושרהשגחהארחות  השגחהארחות 

מוסרמוסר

יום ב' כ"ה מנחם אב 

זצ"ל  ְרַזם  ַבּ אּול  ָשׁ י  ַרִבּ יק  ִדּ ַהַצּ אֹון  ַהָגּ יִסי  ִמִגּ י  ַמְעִתּ ְוָשׁ
ַעד ַהּדֹור  ָרן ַהֲחזֹון ִאיׁש ָאַמר לֹו, ֶשׁ ָמּ ָאַמר, ֶשׁ ֶשׁ

אֹון  ְוַהָגּ ָרֵאל.  ִיְשׂ דֹוֵלי  ְגּ ָחה ַעל  ָגּ ַהְשׁ ם  ָלּ ֻכּ ָהַאֲחרֹון ָהיּו רֹוִאים 

אֹותֹו  ּדֹוֲחִפים  ַהּגֹוִים  ָהיּו  זצ"ל,  יְנְסק  ִמִפּ ה  ֹמֶשׁ ֶאְלָעָזר  י  ַרִבּ

ָעֶליָה  ּדֹוֵרְך  הּוא  ֶשׁ ֶדה  ׂ ַהָשּ ֶשׁ ָיְדעּו  י  ִכּ דֹוֵתיֶהם,  ְשׂ ַעל  ְדרְֹך  ִיּ ֶשׁ

ָרִעים ָלִבים  ְכּ ִעירֹו  ְבּ ָהיּו  יְנְסק,  ִמִמּ דֹול  ְוַהָגּ ֶרֶכת.   ִמְתָבּ

ר ְזָכּ ַהִנּ דֹול  ַהָגּ ּוְכֶשׁ ָעָליו,  ִלים  ִמְתַנְפּ ָהיּו  ם  ָשׁ ָהעֹוֵבר  ל  ָכּ  ֶשׁ

ַרק ָהִעיר.  ל  ָכּ ָיְדעּו  ְוֶזה  ּבֹוְרִחים.  ָהיּו   - עֹוֵבר  ָהָיה   ְלֵעיל 

יֹון ָסּ ַהִנּ יל  ְלַהְגִדּ ְרֶאה  ִנּ )ַכּ ֶזה  ַטל  ָבּ ׁש  ַמָמּ ָהַאֲחרֹון  ּדֹור   ַבּ

 - ִלְראֹות  רֹוֶצה  ֶשׁ ִמי  ֵכן,  י  ִפּ ַעל  ְוַאף  יָחא(,  ִדְמִשׁ ִעְקְבָתא  ְבּ

ִמיְנְסק ְבּ ָהָיה  ֶשׁ ְכּ ֶשׁ ַעְצמֹו,  ַעל  ר  ְוִסֵפּ ַהּיֹום.  ם  ַגּ  רֹוֶאה 

ִלי  ְבּ ס  ְתַפּ ִנּ ֶשׁ ִמי  ם  ְוָשׁ ְסּפֹוְרט,  ַפּ לֹו  ָהָיה  לֹא  ְלָחָמה  ַהִמּ ְזַמן  ִבּ

ׂש,  ִלים ָלִעיר ְלַחֵפּ אּו ַחָיּ ָבּ ַמע ֶשׁ ד. ְוָשׁ ְסּפֹוְרט ָהיּו יֹוִרים ּבֹו ִמָיּ ַפּ

 - ִני  ַהֵשּׁ ד  ַלַצּ ִלְברַֹח  ּוִבְמקֹום  ָטָעה,  ַרק  ֵמָהִעיר,  ִלְברַֹח  ְוָהַלְך 

ׁשּורֹות,  י  ֵתּ ְשׁ ִבּ ם  ָשׁ ָעְמדּו  ְוֵהם  ָעְמדּו.  ִלים  ַהַחָיּ ֶשׁ ד  ַלַצּ ַרח  ָבּ

ָעַבר ַעד  ָבר, ַעד ֶשׁ יֵניֶהם, ְוַאף ֶאָחד לֹא ָאַמר לֹו ָדּ ְוהּוא ָעַבר ֵבּ

ִביל  ְשׁ ִבּ ֵזק,  ִיָנּ א  לֹּ ֶשׁ טּוַח  ָבּ ָהָיה  ֶשׁ ְוָאַמר,  ם.  ִמָשּׁ ּוָבַרח  ַהּסֹוף 

ִלי  ר  ֵפּ ִסּ ֶשּׁ ַמה  אן  ָכּ ַעד  ֵערּוִבין.  ַעל  ִסְפרֹו  ב  ִלְכֹתּ ָאז  ַמר  ָגּ ֶשׁ

ּיֹות  ַמֲעִשׂ ֵיׁש  ה  ְוָכֵהָנּ זצ"ל.  ָמָרן  ם  ֵשׁ ְבּ ז"ל  אּול  ָשׁ י  ַרִבּ אֹון  ַהָגּ

יום ב' כ"ה מנחם אב 

ן,  ר ְלַהְכִחיָשׁ ִאי ֶאְפָשׁ ָרֵאל, ֵעֻדּיֹות ֶנֱאָמנֹות ֶשׁ דֹוֵלי ִיְשׂ ָלרֹב ַעל ְגּ

ְוָהרֹוֶצה ִלְראֹות - רֹוֶאה.
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חידוד ועיוןהלכה

יום ב' כ"ה מנחם אב 

הפרדה בין הסועדים בשר לחלב

אסרו חכמים לאכול מאכלי חלב על שולחן שמונחים עליו או אוכלים א. 
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(.

– בשר, ב.  והשני  חלב,  – מאכלי  אותו שולחן, האחד  על  שנים האוכלים 
אכן,  ב'(.  פ"ח,  יו"ד  )שו"ע  פת  לאכול מאותה  ובעונה אחת, אסורים  בעת 
אפשר להניח לפני כל אחד פרוסות נפרדות. ואסורים להשתמש באותה 
או בקבוק-שתיה,  ישתו מאותו קנקן  רצוי שלא  כן  )שם(. כמו  מילחיה 

אפילו משתמשים בכוסות נפרדים )יד אברהם(.

שני האוכלים הנזכרים בסעיף הקודם, במידה ומכירים זה את זה, הרי ג. 
באחד  להיכר,  דבר-מה  ביניהם  שיעשו  חובה  הנ"ל,  לתנאים  שבנוסף 
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(.

ואין ד.  בלבד,  ועריכת המאכלים  לסידור  מזנון שנועדו  או  דלפק  שולחן, 
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(. 

מי שאכל מאכלי בשר, רשאי להסב לשולחן ליד האוכל מאכלי חלב, ה. 
שיניח  וטוב  הבשר,  אכילת  סיום  מאז  שעות  שש  חלפו  טרם  ואפילו 
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(. 

יום ב' כ"ה מנחם אב 

44. בשר בחלב

בבכורות )ו' ע"א( הגמרא מוכיחה שָחָלב מותר באכילה ובשתיה ואין לזה 
'יוצא' מן אבר מן החי, מכך שאסרה תורה אכילת בשר בחלב, משמע  דין 

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 
שמא  כן  אם  איסורים,  בשאר  ולא  בחלב  בבשר  רק  הוא  נבילה[  נעשית 

הפסוק נצרך לומר שיש דין חנ"נ בבשר בחלב.

45. חמץ בלחמי תודה

במרדכי )פסחים רמז תק"ע( ]ונפסק בשו"ע תס"א ה'[ מבואר, שאם אפו 
משום  בחמץ,  נגעה  אא"כ  המצה  נאסרה  לא  אחד,  בתנור  מצה  עם  חמץ 
היו,  מינין  ד'  תודה  לחמי  'שהרי  לדבר:  ראיה  וכתב  מילתא'.  לאו  ש'ריחא 
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.

46. בדיקת מתולעים

נקיים  שהם  נגועים  שבחשש  המאכלים  את  לבדוק  יש  מדוע  לעיין,  יש 
מתולעים, ולא נימא שהאוכל הוא 'מתעסק', ואין לומר בזה דין 'מתעסק 

בחלבים ועריות' שהרי כאן אינו נהנה מזה כלל.
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יושר יושרשמחה של מצוהארחות  שמחה של מצוהארחות 

מוסרמוסר

יום ג' כ"ו מנחם אב 

ל ִמְצָוה ְמָחה ֶשׁ ִשׂ

ַלֲעׂשֹות  ִהְזִהירּו  ֶשׁ ְמקֹומֹות  ה  ַכָמּ ְבּ ֲחַז"ל  ַבּ ָמִצינּו  ה  ִהֵנּ
ְלעֹוָלם  פכ"ט(:  )בתדא"ר  ְוָאְמרּו  ְמָחה  ִשׂ ְבּ ְצוֹות  ַהִמּ

מֹו  1ְכּ לֹו  ב  ְוֵתָחֵשׁ ְמָחה,  ִשׂ ְבּ ּתֹוָרה  ל  ֶשׁ ִמְצוֹוֶתיָה  ָאָדם  ה  ַיֲעֶשׂ

ֶאֶרץ,  ֶרְך  ֶדּ ּתֹוָרה  ָך  ְתּ 2ִלְמַדּ ח'(  סי'  פל"ד  )ויק"ר  ְוָאְמרּו  ְצָדָקה. 

ֵמַח.  ָשׂ ֵלב  ְבּ אֹוָתּה  ה  עֹוֶשׂ ְיֵהא  ִמְצָוה,  ה  עֹוֶשׂ ָאָדם  ֵהא  ְיּ ֶשׁ ְכּ ֶשׁ

ם  רּוְך הּוא, ִאם ַאֶתּ דֹוש ּבָ ְוָאְמרּו )תנחומא תזריע סי' ה'( ָאַמר ַהּקָ

ָלֶכם  מֹוִסיף  ֲאִני   - ֶהן  ָבּ ְמחּו  ְוִתְשׂ ְצוֹות  ַהִמּ ֶאת  ִרים  ְמּ ְמַשׁ

א  לֹּ ֶשׁ  - ְמאֹד"  ָחֵפץ  ִמְצֹוָתיו  "ְבּ פקי"ב(  )שו"ט  ְוָאְמרּו  ְמָחה.  ִשׂ

ה  ּוְבַכָלּ ְמָחה.  ִשׂ ְבּ א  ֶאָלּ עֹל[,  מֹו  ]ְכּ ַאְנַגְרָיא  ְבּ ְצָוה  ַהִמּ ה  ָעָשׂ

1. כמו צדקה. השמחה עצמה של מצוה נחשב למצוה. )ישועות יעקב(. או הכונה, 
ויחשבה  ו. עה”פ  טו,  בראשית  )ראה פרש”י  מיוחדת  ולצדקות  לזכות  לו  שתחשב 
2. למדתך תורה דרך ארץ. במגילת רות נכתב פסוק המאריך ומפרט  לו צדקה(. 
המדרש  אומר  הקוצרים,  סעודת  בעת  בשדהו  לה  שהיטיב  רות  עם  בועז  במעשה 
כאחד  להאכילה מלחמו  רות בשדהו  עם  - בשעה שהיטיב  בועז”  יודע  היה  “אילו 
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’ 
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ְצָוה. ר ַהִמּ ֵמַח ְלַהֵדּ ָך ָשׂ ִתי )פ"ד(: ְיֵהא ִלְבּ ַרָבּ

תּוב  ָכּ מֹו ֶשׁ ְמָחה, ְכּ ִשׂ ְצוֹות ְבּ ם ַהִמּ ַקֵיּ ְמּ ֲחַז"ל ְלִמי ֶשׁ חּו  ְבּ ְוִשׁ
י ַעְייַלְתּ  א, ִכּ י ִאְלָעא ְלעּוָלּ )ברכות ט' ב'( 3ָאַמר לֹו ַרּבִ

ל ַהֲחבּוָרה,  ַמֲעַמד ָכּ רֹוָנא ָאִחי ְבּ ַרב ְבּ ָלָמא ְדּ ְשׁ ִאיל ִבּ ְלָהָתם, ָשׁ

ה  ֻאָלּ ְגּ ָסַמְך  ַחָדא  ִזְמָנא  ִמְצוֹות,  ְבּ ֵמַח  ְוָשׂ הּוא  דֹול  ָגּ ָאָדם  ְדּ

ְלִמי  ּוַבְירּוַשׁ יֹוָמא.  י  ֵלּ ֻכּ ִמּפּוֵמיּה  חּוָכא  ִסיק  ָפּ ְולֹא  ה  ִלְתִפָלּ

ְמַחת  י ֵמעֹוֵלי ְרָגִלים ָהָיה, ְוִנְכַנס ְלִשׂ ן ֲאִמַתּ )רפ"ה דסוכה(: יֹוָנה ֶבּ

ִכיָנה  ֵאין ַהְשּׁ ְדָך ֶשׁ ֶדׁש, ְלַלֶמּ ַרת ָעָליו רּוַח ַהקֹּ ֹוֵאָבה ְוָשׁ ית ַהּשׁ ֵבּ

ֵמַח. א ַעל ֵלב ָשׂ 4ׁשֹוָרה ֶאָלּ

רבי  לו  אמר   .3 עיין שם[.  נוספות,  דוגמאות  הביא  ]במדרש שם  לדורות.  להכתב 
אלעא. אמר רבי אלעא לעולא, כשתעלה לשם )לארץ ישראל( תדרוש בשלום אחי 
וראיה  גדול בתורה השמח בקיום מצוות,  רב ברונא בפני כל החבורה, שהוא אדם 
לאחר  )הברכה  ישראל’  ‘גאל  ברכת  ]-חיבר  לתפלה  גאולה  סמך  אחת  פעם  לדבר, 
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.

ביאורים

ביאורים
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6:12 6:07 6:09 6:11 6:096:10
8:40 8:35 8:37 8:38 8:378:38
9:28 9:23 9:25 9:26 9:259:26
10:01 9:56 9:59 10:00 9:599:59
10:33 10:29 10:31 10:32 10:3010:31
7:16 7:14 7:16 7:16 7:197:18

חידוד ועיוןהלכה
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תפילה במקום נקי

לקרוא א.  להתפלל,  לו  אסור  צואה,  ליד  ועומד  וכדומה  בטיול  הנמצא 
אין  )גם אם  צואת אדם  זו:  ואלו הכלולים בהגדרה  ולברך.  קריאת שמע 
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 
יהיה מרוחק ד' אמות  זה  )ובתנאי שמקום  יוכל לראותה  כמלא עיניו עד שלא 
ללא  לראותה  ויכול  בצדדים  נמצאת  וכשהצואה  הריח(.  שכלה  ממקום 

אי  ואם  הצואה מאחוריו,  עד שתהיה  יתרחק  לכתחילה  ראשו,  הטיית 
אפשר אלא על ידי טרחה מרובה יש להקל בזה כדין צואה שמאחריו 

)שם ובמ"ב(.

כמו כן בלילה כשאינו יכול לראות, צריך להתרחק כשיעור שהיה יכול ב. 
לראותה ביום, וכן כשעוצם עיניו או מחזיר פניו בלבד אסור עד שיחזיר 
)ביה"ל שם(. ומריח רע של  כל גופו ממנה, ואז דינו כדין צואה מאחוריו 
)דהיינו שהגורם לריח הרע אינו נמצא(  לו עיקר  הפחה או מכל ריח רע שאין 
יכול  וכמו"כ  ל"ב(.  ע"ט,  )מ"ב  הריח  שיכלה  מקום  עד  להתרחק  מועיל 
לכסות את הצואה בכל כסוי )כגון בנייר עתון( ובלבד שתהא מכוסה מכל 

צדדיה ולא יצא ממנה ריח רע )מ"ב ע"ו, ג'(.

אדם הרואה צואה מבעד לחלון סגור של בית או מכונית – יכול לומר ג. 
לכסוי  נחשבת  השקופה  החלון  ששמשת  משום  שבקדושה,  דברים 
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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47. ספק שבת

ששה  מונה  שבת,  מתי  יודע  ואינו  במדבר  ההולך  )שד"מ(  בשו"ע  מבואר 
ימים ומקדש את יום השביעי.

וצ"ע, מדוע לא יעשה מלאכות כל יום מדין רוב, שהרי רוב הימים אינם שבת.

48. קדושת 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.

49.  רפואה בגויים

בגמרא שבת )פ"ו ע"ב( מבואר שהגוף של ישראל שונה משל גוי כי אינם 
"ומפני  וז"ל:  וכתב  זה  מכח  שם(  )שבת  החת"ס  וחידש  שקצים.  אוכלים 
נדה  זמנינו אפי' ישראל בענין  רופאי  לי לסמוך בשם הוראה על  זה קשה 
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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יושר יושרשמחה של מצוהארחות  שמחה של מצוהארחות 

מוסרמוסר
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ל ִמְצָוה.  ְמָחה ֶשׁ א 5ִמּתֹוְך ִשׂ ִכיָנה ׁשֹוָרה ֶאָלּ ת )ל'(: ֵאין ַהְשּׁ ָבּ ּוְבַשׁ

ִמְצָוה.  ל  ֶשׁ ְמָחה  ִשׂ 6זֹו   - ְמָחה"  ׂ ַהִשּ ֶאת  ֲאִני  י  ְחִתּ ַבּ "ְוִשׁ ם:  ְוָשׁ

ֵמַח ֵלָעֵקד.  ֵמַח ַלֲעקֹד, ְוִיְצָחק ָשׂ ְוָאְמרּו )פס"ר פמ"א( 7ַאְבָרָהם ָשׂ

גֹון  ְכּ ְמָחה,  ִשׂ ְבּ 9ֲעֵליֶהם  לּו  ְבּ ִקּ 8ֶשׁ ִמְצָוה  ל  ָכּ א'(:  )ק"ל  ת  ָבּ ּוְבַשׁ

רּוָרה"  ָנה ְבּ "ִמְשׁ ן ְבּ ְמָחה. ְוַעֵיּ ִשׂ ין אֹוָתּה 10ְבּ ִמיָלה - ֲעַדִין עֹוִשׂ

ָאַמר,  ֶשׁ ָהֲאִריַז"ל  ַעל  ֵהִעידּו  ֶשׁ ַתב,  ָכּ ֶשׁ סקי"א(  תרס"ט  )סי' 

ָכל  ַח ְבּ ֵמּ ָהָיה ְמַשׂ ָאה לֹו ַעל ְיֵדי ֶשׁ יג ָבּ ׂ ִהִשּ ֲעָלה ָהֶעְליֹוָנה ֶשׁ ַהַמּ ֶשׁ

ַמת ֵסֶפר  ַהְקָדּ אן ְלׁשֹונֹו. ּוְמקֹורֹו ְבּ ל ִמְצָוה. ַעד ָכּ ְמָחה ֶשׁ ִשׂ עֹז ְבּ

י  ל מֹוֵרנּו ָהַרב ַרִבּ ה ָהַרב ֶהָחִסיד ַהְמֻקָבּ ָלּ ֲחֵרִדים, ְוֶזה ְלׁשֹונֹו: ִגּ

חּו לֹו  ְפְתּ ִנּ יג ֶשׁ ׂ ִהִשּ ל ַמה ֶשּׁ ָכּ ַנִזּי זצ"ל ְלִאיׁש סֹודֹו, ֶשׁ ְכּ ִיְצָחק ַאְשׁ

ל  ָכּ ת  ַיּ ֲעִשׂ ַבּ ֵמַח  ָשׂ ָהָיה  ֶשׁ ַכר  ְשׂ ִבּ ֶדׁש,  ַהקֹּ ְורּוַח  ַהָחְכָמה  ֲעֵרי  ַשׁ

לו בעת עשיית המצוה  הוא השמחה שיש  מצוה. שהעיקר  מתוך שמחה של   .5
משום שאין השכינה שורה אלא על ידי שמחה שיש לו בעשיית המצוה אבל אם 
שמקיים  ]שמי  השכינה  עליו  שורה  לא  וכו’  בעצבות  או  בעצלות  המצוה  עושה 
ל, ב(.  יוסף, שבת  המצוה בשמחה רבה היא מעלתה שהיא שמחה נפשיית[. )עץ 
6. זו. הפסוק עוסק בשמחה של מצוה. 7. אברהם שמח וכו'. אברהם אבינו בעת 
והיה  בשמחה,  זאת  עשה  המזבח,  גבי  על  בנו  יצחק  את  לעקוד  הקב”ה  שציווהו 
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 
)כאדם  ה’אמירה’ היחידה שנצטוה בה אברהם אבינו, דהיינו מצות מילה( כמוצא 
המוצא( שלל רב”. 10. בשמחה. גם היום מקיימים אותה ישראל בשמחה וטוב לבב, 
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ַחת  ְכִתיב: "ַתּ ַהְינּו ִדּ ְכִלית. ְוָאַמר ְדּ דֹוָלה ְלֵאין ַתּ ְמָחה ְגּ ִמְצָוה ִשׂ

ל",  ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמרֹב ֹכּ ִשׂ ר לֹא ָעַבְדָתּ ֶאת ה' ֱאלֶֹקיָך ְבּ ֲאֶשׁ

ָזָהב  ל  ּוִמָכּ עֹוָלם,  ָבּ ֶשׁ ֲענּוג  ַתּ ִמיֵני  ל  11ִמָכּ  - ל"  ֹכּ "ֵמרֹב  רּוׁש  ֵפּ

ֵסֶפר  ן ְבּ אן ְלׁשֹונֹו. ְוַעֵיּ ִלּיֹות. ַעד ָכּ ּוָפז ַרב ַוֲאָבִנים טֹובֹות ּוַמְרָגּ

ם  ֵשׁ ְבּ ֵהִביא  ֶשׁ י"ד(  )אות מ' סי'  ַז"ל  ִחיָד"א  אֹון  ֵמַהָגּ ְלִפי"  ַבׁש  "ְדּ

ְמָחה  ׂ ַהִשּ ַכר  ְשׂ  - ִמְצָוה  ְבּ ֵמַח  ָשׂ ָאָדם  ֶשׁ ְמָחה  ׂ ַהִשּ ַרְך":  ֵבּ "ֶזַרע 

ֶנה" סֹוף ה' לּוָלב[. יד ִמְשׁ ן "ַמִגּ עֹוָלם ַהֶזּה. ]ְוַעֵיּ ּפֹוְרִעין ָבּ

ֵסֶפר ֲחֵרִדים  ַתב ְבּ ָכּ מֹו ֶשׁ ִמְצָוה הּוא ְכּ ְמָחה ְבּ ל ִשׂ ֶשׁ ְוָהִעְנָין 
דֹוׁש  ן זַֹהר ַהָקּ הּוא ְלׁשֹון ֲחַז"ל. ְוַעֵיּ ה ֶשׁ )שם( ]ְוִכְמֻדֶמּ

לֹו,  ן  ֵמּ ְזַדּ ִתּ ֶשׁ ּוִמְצָוה  ִמְצָוה  ָכל  ְדּ ְצָדָקה[  י  ֵבּ ַגּ א'(  קצ"ח  )ויקהל 

רֹב  ְלִפי  ְוָלֵכן  ִריְך הּוא.  ְבּ א  קּוְדָשׁ ֵליּה  ִדיר  ָשׁ ְדּ 12ּדֹוָרָנא הּוא 

ֵעיָניו  ְבּ ָחִביב  ְוֶשׁ ָנה,  ָתּ ַהַמּ ֵעֶרְך  הּוא  יר  ִכּ ַמּ ֶשׁ ַמְרֶאה  ְמָחתֹו  ִשׂ

ּה, ְוֶזה ּגֹוֵרם לֹו ֶלֱאֹהב  ֵמַח ָבּ רּוְך הּוא ְוָשׂ דֹוש ּבָ ל ַהּקָ ָנתֹו ֶשׁ ַמְתּ

פּול. ָכרֹו ָכּ ן, ְוָלֵכן ְשׂ ָשׁ ְצֹות ּוְלַבְקּ ַהִמּ

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.

ביאורים

ביאורים
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6:13 6:07 6:10 6:11 6:106:11
8:40 8:35 8:37 8:39 8:388:38
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חידוד ועיוןהלכה

יום ד' כ"ז מנחם אב 

קברי צדיקים

נוהגים שהשתטח ולפקוד קברי אבות וקברי צדיקים, ויש הנאה למתים א. 
)גשר  לנשמתם  טובה  ויבקשו  קברם  על  יתפללו  ואוהביהם  שבניהם 
נתקבלה  והתפילה  הצדיקים  מנוחת  מקום  הוא  הקברות  בית  החיים(. 

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(.

ע"פ ב.  אסורה  לקברים  סמוך  אמות  ארבע  בתוך  שמונה-עשרה  תפילת 
מותרת  תהילים  ]אמירת  ב'(.  שס"ז,  יו"ד  )שו"ע  לרש  לועג  משום  ההלכה 
הגר"ח  רבינו  ומרן  מת,  של  לכבודו  שנחשבת  מפני  הפוסקים  לרוב 
שיש  )שם(  ובבה"ל  א'(  )מ"ד,  במ"ב  ועיין  בזה[.  החמיר  זצ"ל  קניבסקי 

אוסרים להתפלל בבית הקברות אף ברחוק ארבע אמות מהקבר.

אמנם נהגו כל ישראל להתפלל ליד קברי צדיקים שונים, כמו קבר רחל, 
ההיתר  ובטעם  ועוד,  יוחאי  בר  רבי שמעון  הצדיק,  המלך, שמעון  דוד 
כתבו כמה אחרונים מפני שידוע שקבורים במערה למטה ולא למעלה. 
ולפי זה אין ללמוד מזה להתיר תפילה לצד קבר שלא נהגו בו בדורות 
נתן(  ר' אליעזר ב"ר  )ערך  ]ועיין בספר שם הגדולים להרב חיד"א  קודמים. 

שממליץ על המנהג שנהגו להתפלל )גם קר"ש ותפילה( על קבר הצדיק[.

סמוך  וכיו"ב  שמונה-עשרה  תפילת  להתפלל  לא  להיזהר  ראוי  ולכן 
לסתם קברים )המצויים לפעמים בקרבת מקום לקברי צדיקים( או בבית הקברות, 

אם לא בחדר הנמצא בבית הקברות.

אין לילך על הקברים בשבת, יום-טוב או ראש-חודש כי אז אין הנשמות ג. 
מצויין על הבית החיים.

יום ד' כ"ז מנחם אב 

50. מידות שהתורה נדרשת

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.

51. כי 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.

52. חיוב '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.

'אלא  וצ"ע, דבגמרא בראש השנה )כ"ח ע"ב( הקשו על איסור בל תוסיף 
'הכשר  רק  הוא  שינתו  קודם  והלא  ילקה'.  בשמיני  בסוכה  הישן  מעתה 
עבירה' ובודאי לא לוקים על זה, ועל שעת השינה הלא לא עשה עבירה.    
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יושר יושרשמחה של מצוהארחות  שמחה של מצוהארחות 

מוסרמוסר

יום ה' כ"ח מנחם אב 

ִריְך  ָצּ ים" ַז"ל )במאמר "תורה אור" פרק ד'( ֶשׁ ַתב ֶה"ָחֵפץ ַחִיּ ה ָכּ ְוִהֵנּ

ִכיֵחי  ָלא ְשׁ ְרַי"ג ִמְצוֹת, ֲאִפּלּו אֹוָתן ְדּ ל ַהַתּ ם ָכּ ל ְלַקֵיּ ֵדּ ַתּ ָאָדם ְלִהְשׁ

ְיֵדי  ַעל  יֹוְצִאין  ֶהן  ָבּ ֶשׁ ַהֶזּה,  ְזַּמן  ַבּ נֹוֲהִגין  ֵאין  ֶשׁ ֵמאֹוָתן  ]חּוץ 

ן ַנְפׁשֹו ּוְרַמ"ח ֵאָבָריו ֶלָעִתיד ָלבֹא,  ֵדי ְלַתֵקּ ִעְנְיֵניֶהם[ ְכּ ּמּוד ְבּ ַהִלּ

ַעל מּום ֶלָעִתיד  ֵאר ַבּ ֶנֶגד ִמְצָוה ְוִאם לֹא ֵכן - ִיָשּׁ ל ֵאֶבר ְכּ ן ָכּ ֵכּ ֶשׁ

"ֲחזֹון ִאיׁש" )ביו"ד  ַתב ַבּ ָלבֹא, )ומקורו בשערי קדושה להרח"ו( ְוֵכן ָכּ

ַעם ַאַחת  ִנים ַפּ ל ָפּ ל ָאָדם ַעל ָכּ ב ָכּ ל ִמְצָוה ַחָיּ ָכּ סי' קע"ה סק"ב( ֶשׁ

ם[. ְוָלֵכן  ן ָשׁ ֲעטֹו ְקָרא ַעֵיּ ִמּ ן 14ֶשׁ ּלּוַח ַהֵקּ ָמּה ]חּוץ 13ִמִשּׁ יו ְלַקְיּ ַחָיּ ְבּ

ִכיחֹות,  ֵאין ְשׁ ְצוֹות ֶשׁ ם ַהִמּ ם ַגּ ל ְלַקֵיּ ֵדּ ַתּ ַמִים ְלִהְשׁ ָראּוי ִליֵרא ָשׁ

ֶטר ֲחמֹור 18ּוֵפָאה ְוֶלֶקט  נֹות 17ּוִפְדיֹון ֶפּ ז 16ּוַמָתּ ית ַהֵגּ מֹו 15ֵראִשׁ ְכּ

13. משילוח 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’.

וקיבה,  זרוע לחיים  ומתנות. מצות עשה על כל שוחט בהמה טהורה לתת לכהן   .16
שנאמר )דברים יח, ג( ‘וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם מאת זבחי הזבח אם שור 
‘מתנות’. מקום  בכל  הנקראים  הם  ואלו  והקבה’,  והלחיים  הזרוע  לכהן  ונתן  שה   אם 

17. ופדיון 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 
הנושרות  שבלים   - “לקט”  ב(  השדה.  בקצה  קמה  מעט   - “פאה”  א(  והם:  מיבולו, 

יום ה' כ"ח מנחם אב 

ה ַרב" )סי'  "ַמֲעֵשׂ ַתב ְבּ ְוָנא. ְוֵכן ָכּ ַהאי ַגּ ֶרט ְועֹוֵללֹות, ְוָכל ְכּ ְכָחה ֶפּ ְוִשׁ

ֶרת  ָר"א ָקָנה 19ֵעז ְמַבֶכּ ַהְגּ ה ַרב" )שם(, ֶשׁ ק"ד ק"ה( ּוְבּתֹוְספֹות "ַמֲעֵשׂ

ן  ֵתּ ִיּ ׁש ֵמֶאָחד ֶשׁ נֹות, ּוִבֵקּ ָתּ ַחט ֵעֶגל ְוָנַתן ַהַמּ ֵהן, ְוָשׁ כֹור ַלֹכּ ְוָנַתן ַהְבּ

ם ִאיָלן  ָנה ְוָנַטע ָשׁ ַמָתּ ע ַאּמֹות ְבּ ע ַאּמֹות ַעל ַאְרּבַ לֹו ַקְרַקע ַאְרּבַ

ָנה ְרִביִעית ֶנַטע ְרָבִעי, ְוָקָנה  ִנים ָעְרָלה, 21ְוָשׁ לֹש ָשׁ ם 20ׁשָ ִרי ְוִקֵיּ ְפּ

ֶלֶקט  ם  ְוִקֵיּ ר,  ַמֲעֵשׂ ְוָנַתן  ֵדהּו,  ָשׂ סֹוף  ְבּ ָאה  ֵפּ יַח  ְוִהִנּ ים  ִחִטּ ֵדה  ְשׂ

ט"ו(  אות  ב'  ב'  )ערכין  ֶצת"  ְמֻקּבֶ יָטה  "ׁשִ ּבְ ן  ]ְוַעּיֵ ם.  ָשׁ ן  ַעֵיּ ְכָחה,  ְוִשׁ

ן  ְצוֹת ְוכּו' ַעּיֵ ל ַהּמִ ים ּכָ ל ְלַקּיֵ ּדֵ ּתַ ם ָהרֹא"ׁש: ִמיהּו ָצִריְך ְלִהׁשְ ׁשֵ ּבְ

נֹות  ם ִמְצַות ַמָתּ ל ְלַקֵיּ ֵדּ ַתּ ם[. ְוֵכן ָרִאיִתי אאמו"ר זללה"ה ִהְשׁ ׁשָ

ֵסֶפר  ְהֶיה לֹו  ִיּ ל 22ֶשׁ ֵדּ ַתּ ִהְשׁ ם  ַגּ ֶטר ֲחמֹור,  ֶפּ ּוִפְדיֹון  ז  ַהֵגּ ית  ְוֵראִשׁ

ְמָחה. ִשׂ ְצוֹות ְבּ ל ַהִמּ ם ָכּ נּו ְלַקֵיּ ַרְך ְיַזֵכּ ם ִיְתָבּ ֵ ּתֹוָרה. ְוַהׁשּ

הקציר.  בשעת  בשדה  שנשכח  עומר   - “שכחה”  ג(  לליקוט.  וזקוקות  הקצירה  בשעת 
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”(.

האילן  פירות  ערלה.  שנים  שלש   .20 מעולם.  ילדה  לא  שעדיין  עז  מבכרת.  עז   .19
ובהנאה. באכילה  ואסורים  הם  ערלה  פירות   - לנטיעתם  הראשונות  השנים   בשלש 

21. ושנה 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(.

ביאורים

ביאורים
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חידוד ועיוןהלכה

יום ה' כ"ח מנחם אב 

סדר יום כיפור קטן

יש הנוהגים להתענות מקצת היום או כולו יום לפני ראש חודש, ואומרים א. 
בתפילת מנחה סדר יום כיפור קטן, והטעם למנהג זה, לפי שראש חודש 
הוא יום כפרה על חטאות החודש שעבר, ובראש חודש אסור להתענות, 
מי  ואף  חודש.  לראש  קודם  יום  והתפילה  לכן מקדימים את התענית 
יום כיפור קטן יראה לעשות תשובה  שאינו מתענה ולא מתפלל סדר 
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(.

להתענות ב.  נדר  בלי  שיהיה  עצמו  על  יקבל  שמתענה  הראשונה  בפעם 
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 
רוצה  אם  ורק  צריך התרה,  אין  להתענות  יכול  ואינו  חודש אחד  ראש 

לבטל מנהגו לגמרי יעשה התרה )מ"ב תי"ז סק"ד, מג"א סי' תקפא ס"ק י"ב(.

המתענה בערב ראש חודש צריך להזהר לאכול מיד בצאת הכוכבים, כדי ג. 
שלא יכנס לראש חודש כשהוא בתענית )מ"ב שם(.

יום ד.  תפילת  שישי מקדימים  ביום  או  בשבת  חודש  ראש  ערב  חל  אם 
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(. 

נוהגים ה.  שלא  במקומות  שאף  ג'(  סע'  תקפ"א  )סי'  אפרים  המטה  כתב 
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. 

יום ה' כ"ח מנחם אב 

53. חצי שיעור

התורה  מן  אסור  אמר  יוחנן  רבי   - שיעור  חצי  ע"א(  )ע"ד  ביומא  בגמרא 
'אכילה אמר רחמנא וליכא'. מבואר  וכו', ריש לקיש אמר מותר מן התורה 
שסברת ר"ל היא שחצי שיעור אליבא דאמת הוי חפצא דאיסורא, רק שאין 

ע"ז שם 'אכילה' ולכן מותר. 

נ"ד ע"ב( שאיסור כזית שהתקטן ושוב  וצ"ע, ממה שצידדו בגמ' )מנחות 
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 
כל  בקדירה,  טעם  שנתן  שיעור  שחצי  ע"א(  )צ"ח  בחולין  הגמרא  מדברי 

הקדירה אסורה רק מדרבנן אף שאוכל כעת איסור ששיעורו כזית. 

54. קביעות 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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יום ו' כ"ט מנחם אב 

ים ִויַטאל ַז"ל  נּו ַחּיִ ְצוֹות" ְלָהַרב ַרּבֵ ַער ַהִמּ "ַשׁ ָמָצאִתי ְבּ ׁשּוב 
ל  ִמָכּ מֹות  ְנָשׁ ִניצֹוֵצי  ל  ָכּ ֶשׁ ע,  ַדּ ְלׁשֹונֹו:  ְוֶזה  ָמה,  ַהְקָדּ ַבּ

ְרַי"ג ִמְצוֹות, ִאם לֹא אֹוָתם  ל ּתַ ם ָכּ ֶבת ְלַקֵיּ ָמה ְמֻחֶיּ ָמה ּוְנָשׁ ְנָשׁ

ֵאיָנם  ם ֶשׁ ָלּ נֹות ֻכּ ְרָבּ ה ַהָקּ מֹו ַמֲעֵשׂ ָמם, ְכּ ָיָדם ְלַקְיּ ֵאין ְיֹכֶלת ְבּ ֶשׁ

מֹו ִמְצַות 23ִיּבּום ַוֲחִליָצה,  ֶזה ְכּ ן, ְוַכּיֹוֵצא ָבּ נֹוֲהִגים ַאַחר ַהֻחְרָבּ

ָהָאָדם.  ַיד  ְבּ ֵאיָנם  ֵאּלּו  ָבִרים  ְדּ ֶשׁ כֹור,  ְבּ ן  ֵבּ ְדיֹון  ִפּ אֹו  ט,  ֵגּ אֹו 

לֹא  ִאם  א  ֶאָלּ ּתֹו  ְלִאְשׁ ְלָגֵרׁש  ב  ְמֻחָיּ ֵאינֹו  ט,  ַהֵגּ ִעְנַין  ַוֲאִפּלּו 

ִאם לֹא  ֶשׁ יָה,  ַמֲעֶשׂ ְבּ ֵאיָנּה ֲהגּוָנה  ֶשׁ ֵעיָניו ֵמֲחַמת  ְבּ ְמָצא ֵחן  ִתּ

ִמְצוֹות ֵאּלּו.  ָמעֹות, ְוַכּיֹוֵצא ְבּ ַח מֹוִריד ָעָליו ְדּ ה, ִמְזֵבּ ַרָבּ ֵכן, ַאְדּ

ֵאיָנם  ֶשׁ אֹוָתם  ַוֲאִפּלּו  ָמם,  ְלַקְיּ ָאָדם  ב  ַחָיּ  - ָאר  ַהְשּׁ ל  ָכּ ֲאָבל 

ֵאינֹו  ן ֶשׁ ּלּוַח ַהֵקּ גֹון ִמְצַות ִשׁ ן, ְכּ ֵמּ ִהְזַדּ א ְבּ חֹוָבה ַעל ָהָאָדם ֶאָלּ

ֶרְך  ֶדּ הּוא  ֶשׁ ִצּפֹור"  ַקן  ֵרא  ִיָקּ י  "ִכּ א  ֶאָלּ ַאֲחֶריָה,  ף  ִלְרדֹּ ב  ְמֻחָיּ

ׂש ַאֲחֵריֶהם  ל ֶזה ָצִריְך ָהָאָדם ְלַחֵפּ ֶזה, ִעם ָכּ ִמְקֶרה ְוַכּיֹוֵצא ָבּ

ֵהם  ֶשׁ ִמְצוֹות  ְרַי"ג  ַהַתּ ִלים  ִהְשׁ א  לֹּ ֶשׁ ְזַמן  ל  ָכּ י  ִכּ ְוַלֲעׂשֹוָתם, 

ִמן  ֲחֵסָרה  ָמתֹו  ִנְשׁ ה  ִהֵנּ ָמתֹו,  ִנְשׁ ְוִגיֵדי  ֵאיָבָריו  ְרַמ"ח  ֶנֶגד  ְכּ

ּבֹו  ר  ֲאֶשׁ ִאיׁש  ל  "ָכּ ֶנֱאַמר:  ְוָעָליו  ַעל מּום,  ַבּ ְוִנְקָרא  ָהֵאָבִרים 

23. יבום 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.

יום ו' כ"ט מנחם אב 

ּקּוִנים )תיקון ע'  ֵסֶפר ַהִתּ ר ּוְמֹפָרׁש ְבּ ׁש". ְוֶזה ִנְזָכּ מּום... לֹא ִיַגּ

ל  ָכּ ִלים  ְוַיְשׁ ִגְלּגּול  ְבּ ְחזֹר  ַיּ ֶשׁ ַעד  ּקּון  ִתּ לֹו  ֵאין  ֶשׁ ע"ב(  קל"א  דף 

ְרַי"ג ִמְצוֹות ְוכּו'. ַהַתּ

ביאורים
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חידוד ועיוןהלכה

יום ו' כ"ט מנחם אב 

הכנה משבת לחול

מותר בשבת להציע מצעים ולסדר את המיטות לצורך השינה, כשיש א. 
את  ולסדר  להציע מצעים  אסור בשבת  אולם  ליום השבת.  בכך  צורך 
לצורך  זאת  ועושה  בשבת,  צורך  בזה  כשאין  השינה  לצורך  המיטות 
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(.

מותר להדיח את כלי האוכל שאכל בהם בשבת, כשיש לו צורך בכלים ב. 
בלילה  בהם  שאכל  כלים  ולכן,  עצמה.  בשבת  בהם  לאכול  המודחים 
אחר  בשבת  אכילה  לצורך  להדיחם  מותר  בצהרים,  ואפילו  בבוקר  או 
ושוב  אחה"צ  בשבת  לאכילה  בהם  שהשתמשו  כלים  אולם  הצהרים. 
אינו צריך להם לאכילתו בשבת, אסור להדיחם בשבת כדי שיהיו נקיים 

ומזומנים לפניו במוצאי שבת. 

המנחה ג.  סעודת  זמן  לאחר  גם  תדיר,  בשבת  בהם  שמשתמשים  כלים 
מותר להדיחם. ולכן, מותר בשבת להדיח כוסות ושאר כלי שתיה אפילו 
לשתות  אדם  בני  שדרך  משום  הצהרים,  אחר  בשבת  הסעודה  לאחר 
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(.

כשמדיחים כלים בשבת לצורך השבת, כגון, שמדיחים צלחות או סכו"ם ד. 
שמונחים  והסכו"ם  הצלחות  כל  את  להדיח  מותר  שבת,  יום  לסעודת 
בכיור. ואע"פ שאין לו צורך בכל הכלים לסעודתו, התירו חכמים להדיח 
כן  כמו  לתשמישו.  לו  ראוי  שמדיח  וכלי  כלי  וכל  הואיל  כולם,  את 
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'(.

יום ו' כ"ט מנחם אב 

55. ברכה על עשיית חפצא דמצווה

יו"ד סי' רפ"ט( שמברכים בשעת קביעת  בקביעת מזוזה קיימא לן )שו"ע 
לן  קיימא  בבגד  ציצית  על הטלת  ואילו  לדור.  ולא בשעה שנכנס  המזוזה, 

)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.

56. חינוך 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.

57. ביטול תרומה 

האבני מילואים )שו"ת סי' י"ח( מחדש שדין תורה של 'משמרת תרומתי' 
שלא  גם  כולל  בטהרתה,  תרומה  על  לשמור  שנצטוונו  בקדשים[  ]וה"ה 

לקחת תרומה ולבטלה ביותר ממאה. 

]-'מוכני'[,  לבור  ולהכניסם  הכיור  של  המים  לקחת  מותר  כיצד  א"כ  וצ"ע, 
והרי יתבטל שם במים הרגילים.
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שבת ראה ל' מנחם אב 

ה  ֲעֶשׂ ַיּ ׁ ֶשּ ַמה  ְבּ לֹו  יק  ַמְסִפּ 24ֵאין  ִמְצָוה,  ה  ָהעֹוֶשׂ י  ִכּ ע,  ַדּ ם  ַגּ
ל  ָכּ ָאְמרּו,  ֶשׁ ַז"ל  ַרּבֹוֵתינּו  ִדְבֵרי  ְבּ ָמִצינּו  ֲהֵרי  ֶשׁ אֹוָתּה, 

ְוַכּיֹוֵצא  ָיָמיו.  לֹו  ּוַמֲאִריִכין  לֹו  ֵמִטיִבין  ַאַחת  ִמְצָוה  ה  ָהעֹוֶשׂ

ה  ְוִהֵנּ ְוָכְך.  ְך  ָכּ לֹו  ֵיׁש  לֹוִנית  ְפּ ִמְצָוה  ם  ַהְמַקֵיּ ל  ָכּ ָאְמרּו,  ֶזה  ָבּ

ְוֵאיָנם  ָאָדם,  ֵני  ְבּ ים  עֹוִשׂ ֶשׁ ִמְצוֹות  ה  ְוַכָמּ ה  ָמּ ַכּ ָרִאינּו  ֲאַנְחנּו 

עֹוָלם  ָכָרם ֲאִפּלּו ָבּ ֶדל ְשׂ ִעְנַין ֹגּ ְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו ח"ו ְבּ ִמים ִדּ ִמְתַקְיּ

ְצָוה  ת ַהִמּ ַיּ ֲעִשׂ ַבּ ָען ָעָליו הּוא, ֶשׁ ל ִנְשׁ ַהֹכּ ֶרׁש ֶשׁ ַהֶזּה. ֲאָבל ַהשֹּׁ

א ּוְמַמֵהר ֲלַהִסיָרם ֵמָעָליו, ֲאָבל  ׂ ַמָשּ ִהיא ָעָליו ְכּ ב ֶשׁ ַאל ַיְחשֹׁ

ֶאֶלף  ַיְרִויַח  ְצָוה  ַהִמּ אֹוָתּה  ֲעׂשֹותֹו  ַבּ ִאּלּו  ְכּ ְכלֹו  ִשׂ ְבּ ב  ַיְחשֹׁ

ְצָוה  ַהִמּ אֹוָתּה  ֲעׂשֹותֹו  ַבּ ֵמַח  ָשׂ ְוִיְהֶיה  ָזָהב,  יְנֵרי  ִדּ ֲאָלִפים 

ׁש  ִאּלּו ַמָמּ דֹול, ְכּ ק ָגּ ב ָוֶנֶפׁש ּוְבֵחֶשׁ ֵאין ָלּה ֵקץ, ִמֵלּ ְמָחה ֶשׁ ִשׂ ְבּ

אֹוָתּה  ה  ַיֲעֶשׂ ִאם  ָזָהב  יְנֵרי  ִדּ ֲאָלִפים  ֶאֶלף  לֹו  נֹוְתִנים  ֹפַעל  ְבּ

ִמְצָוה. 

ֱאלֶֹקיָך  ה'  ֶאת  ָעַבְדָתּ  לֹא  ר  ֲאֶשׁ ַחת  "ַתּ סּוק:  ַהָפּ סֹוד  ְוֶזהּו 
ַחד יֹוָמא  רֹוָנא, ְדּ ְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב" ְוֶזה סֹוד ַרב ְבּ ִשׂ ְבּ

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

מצינו...

שבת ראה ל' מנחם אב 

ל ַההּוא יֹוָמא.  ַסק חּוָכא ִמּפּוֵמיּה ָכּ ה ְולֹא ָפּ ה ִלְתִפָלּ ֻאָלּ ָסַמְך ְגּ

ַתְכִלית  ְבּ ַרְך  ִיְתָבּ ּבֹוֵרא  ַבּ ְטחֹונֹו  ִבּ ֱאמּוַנת  ֱהיֹות  ַעל  יֹוֶרה  ְוֶזה 

ּוְכִפי  ֹפַעל,  ְבּ ְלָפָניו  ן  ְמֻזָמּ ָכר  ׂ ַהָשּ ָהָיה  ִאם  ִמֶשּׁ יֹוֵתר  ָהַאֲחרֹון, 

ל אֹור  ה ְלַקֵבּ ְך ִיְזֶכּ ִניִמי - ָכּ ֱאֶמת ּוְבטּוב ֵלָבב ַהְפּ ְמָחתֹו ֶבּ ֶדל ִשׂ ֹגּ

ֶדׁש.  ֶרה ָעָליו רּוַח ַהקֹּ ְשׁ ִיּ ֶזה, ֵאין ָסֵפק ֶשׁ ֶעְליֹון, ְוִאם ַיְתִמיד ָבּ

עֹוֵסק  ֶשׁ ֵעת  ְבּ ין  ֵבּ ם,  ָלּ ֻכּ ְצֹות  ַהִמּ ל  ָכּ ִקּיּום  ְבּ נֹוֵהג  ֶזה  ְוִעְנָין 

ִאּלּו  ְכּ ָעצּום,  ִהְתַלֲהבּות  ְבּ ִנְמָרץ  דֹול  ָגּ ק  ֵחֶשׁ ְבּ ְהֶיה  ִיּ ֶשׁ ּתֹוָרה  ַבּ

ֵחן  ִלְמֹצא  דֹול  ָגּ ק  ֵחֶשׁ ְבּ ְלָפָניו  ֵרת  ּוְמָשׁ ֶלְך  ַהֶמּ ִלְפֵני  עֹוֵמד 

אן ְלׁשֹון מֹוֵרנּו  ּנּו ַמֲעָלה ְיֵתָרה ּוְגדֹוָלה. ַעד ָכּ ל ִמֶמּ ֵעיָניו ְלַקֵבּ ְבּ

ּקּוֵני זַֹהר" )ת"ע דף קל"ב א'(. "ִתּ ן ּבְ ים ִויַטאל ַז"ל, ְוַעּיֵ ָהַרב ַחּיִ

ביאורים
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שבת ראה ל' מנחם אב 

שבת קודש פרשת ראה

"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? 

בירושלמי  שאמרו  למה  רמז  דכאן  זצ"ל,  קניבסקי  הגר"ח  רבינו  מרן  ותירץ 
לג'  נעשה  מעשר  היה  בראשונה  לוי,  בן  יהושע  רבי  בשם  מעשר-שני  סוף 
ולחברים  לעניים  ושליש  לאוצר  ושליש  ולויה  כהונה  למכירי  חלקים, שליש 
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?

זכר  עיקרו  פסח  דהנה  לומר,  דיש  זצ"ל,  קניבסקי  הגר"ח  רבינו  מרן  ותירץ 
וגו'  הושבתי  בסוכות  'כי  כתוב בפרשת אמור,  בסוכות  וגם  ליציאת מצרים, 
ליציאת  זכר  נזכר שהוא  לא  אבל בשבועות,  אותם מארץ מצרים',  בהוציאי 
זכר  וגו', שגם הוא  וזכרת  ולכן כתוב כאן  מצרים, שהרי הוא למניין העומר, 
ליציאת  זכר  המועדים  בכל  בתפילה  אומרים  שאנו  כמו  מצרים,  ליציאת 

מצרים, ועיין רמב"ן. 

שבת ראה ל' מנחם אב 

58. זכר ליציאת מצרים

הנה שיטת הרבה ראשונים דקידוש דאורייתא היינו בדברים, ועל הכוס הוא 
מדרבנן.

והרי אמר  ליציאת מצרים',  'זכר  לומר  רבנן בתפלה  לא תקנו  וצ"ע, אמאי 
רב אחא בר יעקב 'צריך שיזכור יציאת מצרים בקידוש' )פסחים דף קי"ז(.

59. קטן 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.

60. ד' 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.
יוחנן  רבי  חילול השם,  דמי  היכי  )פ"ו ע"א( אמרינן  ביומא  דבגמרא  וצ"ע, 
אמר כגון אנא דמסגינא ד' אמות בלא תורה ובלא תפילין. וכן כתב הרמב"ם 
'ויש דברים אחרים שהן בכלל חילול  י"א(  יסודי התורה ה"  )בפ"ה מהלכ' 
ה' והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה וכו' ולא יראה תמיד אלא עוסק 
רבותיה  מה  ביאור  צריך  וא"כ  וכו',  בתפילין'  מכותר  בציצית  עטוף  בתורה 

שאמרו על ריב"ז, והרי כל ת"ח מחייב בזה.
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תפלת מנחה וערבית לימות החולתפלת מנחה וערבית לימות החול

תפילת מנחה

ָכה  ָכּ ֵרי ָהָעם ֶשׁ ָלה: ַאְשׁ ֵבי ֵביֶתָך. עֹוד ְיַהְללּוָך ֶסּ יֹוְשׁ ֵרי  ַאְשׁ
ְלָדִוד.  ה  ִהָלּ ְתּ ֱאלָֹהיו:  ְיהָֹוה  ֶשׁ ָהָעם  ֵרי  ַאְשׁ ּלֹו. 

ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ֶלְך. ַוֲאָבְרָכה ִשׁ ֲארֹוִמְמָך ֱאלֹוַהי ַהֶמּ

תפילת ערבית

ל ֲחָמתֹו: ְיֹהָוה  יב ַאּפֹו ְולֹא ָיִעיר ָכּ ה ְלָהִשׁ ִחית. ְוִהְרָבּ ר ָעו ֹן ְולֹא ַיְשׁ ְוהּוא ַרחּום ְיַכֵפּ
ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו: יָעה. ַהֶמּ הֹוִשׁ

ֹבָרְך: ְרכּו ֶאת ְיֹהָוה ַהְמּ חזן: ָבּ

ֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד: רּוְך ְיֹהָוה ַהְמּ קהל וחזן: ָבּ

ַמֲעִריב  ְדָברֹו  ִבּ ר  ֲאֶשׁ ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ים  ִעִתּ ה  ֶנּ ְמַשׁ ּוִבְתבּוָנה  ָעִרים.  ְשׁ ּפֹוֵתַח  ָחְכָמה  ְבּ ֲעָרִבים. 
ָרִקיַע  ְמרֹוֵתיֶהם ָבּ ִמְשׁ ר ֶאת ַהּכֹוָכִבים ְבּ ים. ּוְמַסֵדּ ַמִנּ ּוַמֲחִליף ֶאת ַהְזּ
ֵני אֹור.  ְך ִמְפּ ְך ְוחֶֹשׁ ֵני חֶֹשׁ ְרצֹונֹו. ּבֹוֵרא יֹום ָוָלְיָלה. ּגֹוֵלל אֹור ִמְפּ ִכּ
ין יֹום ּוֵבין ָלְיָלה. ְיֹהָוה ְצָבאֹות  יל ֵבּ ּוַמֲעִביר יֹום ּוֵמִביא ָלְיָלה. ּוַמְבִדּ
ה ְיֹהָוה  רּוְך ַאָתּ ִמיד ִיְמלֹוְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָבּ ם ָתּ מֹו: ֵאל ַחי ְוַקָיּ ְשׁ

ֲעִריב ֲעָרִבים: ַהַמּ

אֹוָתנּו  ִטים  ָפּ ּוִמְשׁ ים  ֻחִקּ ּוִמְצו ֹת  ּתֹוָרה   . ָאָהְבָתּ ָך  ַעְמּ ָרֵאל  ִיְשׂ ית  ֵבּ עֹוָלם  ַאֲהַבת 
ִדְבֵרי  ַמח ְבּ יָך. ְוִנְשׂ ֻחֶקּ יַח ְבּ ְכֵבנּו ּוְבקּוֵמנּו ָנִשׂ ָשׁ ן ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ְבּ . ַעל ֵכּ ְדָתּ ִלַמּ
ָוָלְיָלה:  ה יֹוָמם  ינּו ְואֶֹרְך ָיֵמינּו ּוָבֶהם ֶנְהֶגּ י ֵהם ַחֵיּ תֹוָרֶתָך ּוְבִמְצו ֶֹתיָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ִכּ

ָרֵאל: ה ְיֹהָוה אֹוֵהב ַעּמֹו ִיְשׂ רּוְך ַאָתּ ּנּו ְלעֹוָלִמים: ָבּ ִסיר ִמֶמּ ְוַאֲהָבְתָך ַאל ָתּ

יחיד אומר: ֵאל ֶמֶלְך ֶנֱאָמן:

ָרֵאל. ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו. ְיֹהָוה ֶאָחד: ַמע ִיְשׂ ְשׁ
בֹוד ַמְלכּותֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ְכּ רּוְך ֵשׁ בלחש: ָבּ

תפילת מנחה

דֹול  ָגּ ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ְמָך  ִשׁ ַוֲאַהְלָלה   . ֲאָבְרֶכָךּ יֹום  ָכל  ְבּ
ח  ַבּ תֹו ֵאין ֵחֶקר: ּדֹור ְלדֹור ְיַשׁ ל ְמאֹד. ְוִלְגֻדָלּ ְיֹהָוה ּוְמֻהָלּ
ְוִדְבֵרי  הֹוֶדָך.  בֹוד  ְכּ ֲהַדר  ידּו:  ַיִגּ ּוְגבּורֶֹתיָך  יָך.  ַמֲעֶשׂ

תפילת ערבית

ְמאֶֹדָך:  ּוְבָכל  ָך  ַנְפְשׁ ּוְבָכל  ְלָבְבָך  ָכל  ְבּ ֱאלֶֹהיָך  ְיֹהָוה  ֵאת  ְוָאַהְבָתּ 
ְלָבֶבָך:  ַעל  ַהּיֹום  ָך  ְמַצְוּ ָאֹנִכי  ר  ֲאֶשׁ ה  ָהֵאֶלּ ָבִרים  ַהְדּ ְוָהיּו 
ָך  ְכְבּ ֶרְך ּוְבָשׁ ָך ַבֶדּ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתּ ָך ְבּ ְבְתּ ִשׁ ם ְבּ ְרָתּ ָבּ ם ְלָבֶניָך ְוִדַבּ ְנָתּ ַנּ ְוִשׁ
ם  ין ֵעיֶניָך: ּוְכַתְבָתּ ם ְלאֹות ַעל ָיֶדָך ְוָהיּו ְלטָֹטֹפת ֵבּ ְרָתּ ּוְבקּוֶמָך: ּוְקַשׁ

ָעֶריָך: יֶתָך ּוִבְשׁ ַעל ְמֻזזֹות ֵבּ

ה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְלַאֲהָבה ֶאת ְיֹהָוה  ר ָאֹנִכי ְמַצֶוּ ְמעּו ֶאל ִמְצו ַֹתי ֲאֶשׁ ְשׁ ֹמַע ִתּ ִאם ָשׁ ְוָהָיה 
ִעּתֹו יֹוֶרה  י ְמַטר ַאְרְצֶכם ְבּ ֶכם: ְוָנַתִתּ ָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְשׁ ֱאלֵֹהיֶכם ּוְלָעְבדֹו ְבּ
ְוָאַכְלָתּ  ָך  ִלְבֶהְמֶתּ ְדָך  ָשׂ ְבּ ב  ֵעֶשׂ י  ְוָנַתִתּ ְוִיְצָהֶרָך:  ָך  ְוִתירְֹשׁ ְדָגֶנָך  ְוָאַסְפָתּ  ּוַמְלקֹוׁש 
ֲחִויֶתם  ַתּ ם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ְוִהְשׁ ם ַוֲעַבְדֶתּ ה ְלַבְבֶכם ְוַסְרֶתּ ן ִיְפֶתּ ְמרּו ָלֶכם ֶפּ : ִהָשּׁ ָבְעָתּ ְוָשׂ
ן ֶאת  ַמִים ְולֹא ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵתּ ֶכם ְוָעַצר ֶאת ַהָשּׁ ָלֶהם: ְוָחָרה ַאף ְיֹהָוה ָבּ
ָבַרי  ם ֶאת ְדּ ְמֶתּ ר ְיֹהָוה ֹנֵתן ָלֶכם: ְוַשׂ ָבה ֲאֶשׁ ם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ ַהטֹּ ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדֶתּ
ין  ֵבּ ְלטֹוָטֹפת  ְוָהיּו  ֶיְדֶכם  ַעל  ְלאֹות  אָֹתם  ם  ְרֶתּ ּוְקַשׁ ֶכם  ַנְפְשׁ ְוַעל  ְלַבְבֶכם  ַעל  ה  ֵאֶלּ
ָך  ְכְבּ ֶרְך ּוְבָשׁ ָך ַבֶדּ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתּ ָך ְבּ ְבְתּ ִשׁ ם ְבּ ר ָבּ ֵניֶכם ְלַדֵבּ ם אָֹתם ֶאת ְבּ ְדֶתּ ֵעיֵניֶכם: ְוִלַמּ

ָעֶריָך: יֶתָך ּוִבְשׁ ם ַעל ְמזּוזֹות ֵבּ ּוְבקּוֶמָך: ּוְכַתְבָתּ

ע ְיֹהָוה ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת ָלֶהם  ַבּ ר ִנְשׁ ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ִויֵמי ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשׁ
ַמִים ַעל ָהָאֶרץ: יֵמי ַהָשּׁ ִכּ

ָרֵאל ְוָאַמְרָתּ ֲאֵלֶהם  ֵני ִיְשׂ ר ֶאל ְבּ ֵבּ אֹמר: ַדּ ה ֵלּ ְיֹהָוה ֶאל מֶשׁ אֶמר  ַויֹּ
ְנֵפי ִבְגֵדיֶהם ְלדֹרָֹתם ְוָנְתנּו ַעל ִציִצת  ְוָעׂשּו ָלֶהם ִציִצת ַעל ַכּ
ל  ם ֶאת ָכּ ֵכֶלת: ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוְזַכְרֶתּ ִתיל ְתּ ָנף ְפּ ַהָכּ
יֶתם אָֹתם ְולֹא ָתתּורּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי ֵעיֵניֶכם  ִמְצו ֹת ְיֹהָוה ַוֲעִשׂ

9899



תפלת מנחה וערבית לימות החולתפלת מנחה וערבית לימות החול
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ְתָך  ּוְגֻדָלּ יֹאֵמרּו.  נֹוְראֶֹתיָך  ֶוֱעזּוז  יָחה:  ָאִשׂ ִנְפְלאֶֹתיָך 
ַחּנּון  נּו:  ְיַרֵנּ ְוִצְדָקְתָך  יעּו.  ַיִבּ טּוְבָך  ַרב  ֵזֶכר  ה:  ֶרָנּ ֲאַסְפּ
ל. ַלֹכּ ְיהָֹוה  טֹוב  ָחֶסד:  ּוְגָדל  ִים  ַאַפּ ֶאֶרְך  ְיֹהָוה.  ְוַרחּום 

ִמְצו ָֹתי  ל  ָכּ ֶאת  יֶתם  ַוֲעִשׂ רּו  ְזְכּ ִתּ ְלַמַען  ַאֲחֵריֶהם:  זִֹנים  ם  ַאֶתּ ר  ֲאֶשׁ
ר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם  ים ֵלאלֵֹהיֶכם: ֲאִני ְיֹהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶשׁ ִוְהִייֶתם ְקדִשׁ

ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִֹהים ֲאִני ְיֹהָוה ֱאלֵֹהיֶכם: ֱאֶמת.

החזן חוזר ואומר: ְיֹהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֱאֶמת:

ָרֵאל  ִיְשׂ ַוֲאַנְחנּו  ְוֵאין זּוָלתֹו.  ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו  י הּוא  ִכּ ם ָעֵלינּו.  ְוַקָיּ ל זֹאת  ָכּ ֶוֱאמּוָנה 
ָהֵאל  ֶהָעִריִצים.  ל  ָכּ ף  ִמַכּ ַהּגֹוֲאֵלנּו  נּו  ַמְלֵכּ ְמָלִכים.  ד  ִמַיּ ַהּפֹוֵדנּו  ַעּמֹו: 
ה ְגדֹולֹות ַעד ֵאין ֵחֶקר.  נּו: ָהעֹוֶשׂ מּול ְלָכל אֹוְיֵבי ַנְפֵשׁ ם ְגּ ֵלּ ֵרינּו. ְוַהְמַשׁ ְפָרע ָלנּו ִמָצּ ַהִנּ
ְדִריֵכנּו ַעל  ים. ְולֹא ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגֵלנּו: ַהַמּ ַחִיּ נּו ַבּ ם ַנְפֵשׁ ׂ ר: ַהָשּ ְוִנְפָלאֹות ַעד ֵאין ִמְסָפּ
ַפְרעֹה.  ְבּ ּוְנָקָמה  ים  ִנִסּ נּו  ָלּ ה  ָהעֹוֶשׂ ׂשֹוְנֵאינּו:  ל  ָכּ ַעל  ַקְרֵננּו  ֶרם  ַוָיּ אֹוְיֵבינּו.  מֹות  ָבּ
כֹוֵרי ִמְצָרִים. ַוּיֹוֵצא ֶאת ַעּמֹו  ל ְבּ ה ְבֶעְבָרתֹו ָכּ ֶכּ ֵני ָחם. ַהַמּ ַאְדַמת ְבּ אֹותֹות ּומֹוְפִתים ְבּ
ְוֶאת  רֹוְדֵפיֶהם  ֶאת  ַים סּוף.  ְזֵרי  ִגּ ין  ֵבּ ָניו  ָבּ ֲעִביר  ַהַמּ ְלֵחרּות עֹוָלם:  ִמּתֹוָכם  ָרֵאל  ִיְשׂ
ָרצֹון  מֹו. ּוַמְלכּותֹו ְבּ חּו ְוהֹודּו ִלְשׁ ְבּ בּוָרתֹו. ִשׁ ע. ְוָראּו ָבָניו ְגּ ְתהֹומֹות ִטַבּ ׂשֹוְנֵאיֶהם ִבּ

ם: ה. ְוָאְמרּו ֻכָלּ ְמָחה ַרָבּ ִשׂ יָרה ְבּ ָרֵאל ְלָך ָענּו ִשׁ ה ּוְבֵני ִיְשׂ לּו ֲעֵליֶהם. ֹמֶשׁ ִקְבּ

נֹוָרא  ֶדׁש.  קֹּ ַבּ ר  ֶנְאָדּ ֹמָכה  ָכּ ִמי  ְיֹהָוה.  ֵאִלים  ָבּ ָכֹמָכה  ִמי 
ה ֶפֶלא: ְתִהּלֹות עֵֹשׂ

ה ֶזה ֵאִלי ָענּו. ְוָאְמרּו: ַמְלכּוְתָך ָראּו ָבֶניָך ּבֹוֵקַע ָים ִלְפֵני ֹמֶשׁ

ְיֹהָוה ִיְמלְֹך ְלעָֹלם ָוֶעד:

ָרֵאל: ַאל ִיְשׂ ה ְיֹהָוה ָגּ רּוְך ַאָתּ ּנּו: ָבּ ד ָחָזק ִמֶמּ י ָפָדה ְיֹהָוה ֶאת ַיֲעקֹב. ּוְגָאלֹו ִמַיּ ְוֶנֱאַמר. ִכּ

תפילת ערבית

תפילת מנחה

יָך. ַוֲחִסיֶדיָך  ל ַמֲעֶשׂ יו: יֹודּוָך ְיהָֹוה ָכּ ל ַמֲעָשׂ ְוַרֲחָמיו ַעל ָכּ
רּו:  ְיַדֵבּ ּוְגבּוָרְתָך  יֹאֵמרּו.  ַמְלכּוְתָך  בֹוד  ְכּ ְיָבְרכּוָכה: 
ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר  ּוְכבֹוד  בּורָֹתיו.  ְגּ ָהָאָדם  ִלְבֵני  ְלהֹוִדיַע 
ָודֹר:  ּדֹור  ָכל  ְבּ ָך  ְלְתּ ּוֶמְמַשׁ עָֹלִמים.  ל  ָכּ ַמְלכּות  ַמְלכּוְתָך 
פּוִפים: ֵעיֵני ֹכל  ְפִלים. ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהְכּ סֹוֵמְך ְיהָֹוה ְלָכל ַהֹנּ
ּפֹוֵתַח  ִעּתֹו:  ְבּ ָאְכָלם  ָלֶהם ֶאת  נֹוֵתן  ה  ְוַאָתּ רּו.  ֵבּ ְיַשׂ ֵאֶליָך 
ָרָכיו.  ָכל ְדּ יק ְיהָֹוה ְבּ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ַצִדּ ִבּ ֶאת ָיֶדָך. ּוַמְשׂ
ר  ֲאֶשׁ ְלֹכל  ְלָכל קְֹרָאיו.  ְיהָֹוה  ָקרֹוב  יו:  ַמֲעָשׂ ָכל  ְבּ ְוָחִסיד 
ַמע  ִיְשׁ ְוָעָתם  ה. ְוֶאת ַשׁ ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת: ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעֶשׂ
ִעים  ל ָהְרָשׁ ל אֲֹהָביו. ְוֵאת ָכּ יֵעם: ׁשֹוֵמר ְיהָֹוה ֶאת ָכּ ְויֹוִשׁ
ם  ֵשׁ ר  ָשׂ ָבּ ל  ָכּ ִויָבֵרְך  י.  ִפּ ר  ְיַדֶבּ ְיהָֹוה  ת  ִהַלּ ְתּ ִמיד:  ַיְשׁ
עֹוָלם. ְוַעד  ה  ֵמַעָתּ ָיּה  ְנָבֵרְך  ַוֲאַנְחנּו  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם   ָקְדׁשֹו 

ַהְללּוָיּה:

תפילת ערבית

ים. ּוְפרֹוׂש  נּו ְלַחִיּ לֹום. ְוַהֲעִמיֵדנּו ַמְלֵכּ ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ְלָשׁ יֵבנּו  ִכּ ַהְשׁ
ָפֶניָך.  ִמְלּ טֹוָבה  ֵעָצה  ְבּ ֵננּו  ְוַתְקּ לֹוֶמָך.  ְשׁ ת  ֻסַכּ ָעֵלינּו 
ֲעֵדנּו. ְוָהֵסר ֵמָעֵלינּו אֹוֵיב ֶדֶבר ְוֶחֶרב  ֶמָך. ְוָהֵגן ַבּ יֵענּו ְלַמַען ְשׁ ְוהֹוִשׁ
יֵרנּו.  ְסִתּ ָנֶפיָך ַתּ ָפֵנינּו ּוֵמַאֲחֵרינּו. ּוְבֵצל ְכּ ָטן ִמְלּ ְוָרָעב ְוָיגֹון. ְוָהֵסר ָשׂ
מֹור  ה. ּוְשׁ י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתּ ה. ִכּ יֵלנּו ָאָתּ י ֵאל ׁשֹוְמֵרנּו ּוַמִצּ ִכּ
ה ְיֹהָוה  רּוְך ַאָתּ ה ְוַעד עֹוָלם: ָבּ לֹום ֵמַעָתּ ים ּוְלָשׁ ֵצאֵתנּו ּובֹוֵאנּו ְלַחִיּ

ָרֵאל ָלַעד: ׁשֹוֵמר ַעּמֹו ִיְשׂ
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הש”ץ אומר חצי קדיש:

ְוַיְמִליְך  ִכְרעּוֵתּה  ְבָרא  י  ִדּ ָעְלָמא  ְבּ א.  ַרָבּ ֵמּה  ְשׁ ׁש  ְוִיְתַקֵדּ ל  ֵדּ ִיְתַגּ
ָרֵאל  ִיְשׂ ית  ֵבּ ְדָכל  י  ּוְבַחֵיּ ּוְביֹוֵמיכֹון  יכֹון  ַחֵיּ ְבּ ַמְלכּוֵתּה 
ְלָעַלם  ְמָבַרְך  א  ַרָבּ ֵמּה  ְשׁ ְיֵהא  ָאֵמן:  ְוִאְמרּו  ָקִריב.  ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ַבּ
א  ׂ ְוִיְתַנֵשּ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתָפּ ח  ַבּ ַתּ ְוִיְשׁ ַרְך  ִיְתָבּ א.  ָעְלַמָיּ ּוְלָעְלֵמי 
ל  ָכּ ִמן  א  ְלֵעָלּ ִריְך הּוא.  ְבּ א  ְדֻקְדָשׁ ֵמּה  ְשׁ ל  ְוִיְתַהָלּ ה  ְוִיְתַעֶלּ ר  ְוִיְתַהָדּ
ָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ֲאִמיָרן ְבּ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַדּ ְבּ ְשׁ יָרָתא ֻתּ ְרָכָתא ְוִשׁ ִבּ

ם ְיֹהָוה ֶאְקָרא, ָהבּו ֹגֶדל ֵלאלֵֹהינּו: י ֵשׁ במנחה אומר: ִכּ

ֶתָך: ִהָלּ יד ְתּ ח ּוִפי ַיִגּ ְפָתּ ָפַתי ִתּ ֲאדָֹני ְשׂ

ֱאלֵֹהי  ַאְבָרָהם.  ֱאלֵֹהי  ֲאבֹוֵתינּו.  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ּבֹור ְוַהּנֹוָרא ֵאל ֶעְליֹון.  דֹול ַהִגּ ִיְצָחק. ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב. ָהֵאל ַהָגּ
י ָאבֹות. ּוֵמִביא גֹוֵאל  ל. ְוזֹוֵכר ַחְסֵדּ ּגֹוֵמל ֲחָסִדים טֹוִבים. ְוקֹוֵנה ַהֹכּ
רּוְך  ָבּ ּוָמֵגן:  יַע  ּומֹוִשׁ עֹוֵזר  ֶמֶלְך  ַאֲהָבה:  ְבּ מֹו  ְשׁ ְלַמַען  ְבֵניֶהם  ִלְבֵני 

ה ְיֹהָוה ָמֵגן ַאְבָרָהם: ַאָתּ

ים  ל ַחִיּ ל: ְמַכְלֵכּ יַע: מֹוִריד ַהָטּ ה ַרב ְלהֹוִשׁ ה ֵמִתים ַאָתּ ּבֹור ְלעֹוָלם ֲאדָֹני ְמַחֵיּ ִגּ ה  ַאָתּ
יר  ּוַמִתּ חֹוִלים  ְורֹוֵפא  נֹוְפִלים  סֹוֵמְך  ים.  ַרִבּ ַרֲחִמים  ְבּ ֵמִתים  ה  ְמַחֵיּ ֶחֶסד.  ְבּ
ֶמֶלְך  ְך.  ָלּ דֹוֶמה  ּוִמי  בּורֹות  ְגּ ַעל  ַבּ ָכמֹוָך  ִמי  ָעָפר.  ֵני  ִליֵשׁ ֱאמּוָנתֹו  ם  ּוְמַקֵיּ ֲאסּוִרים. 
ה  ה ְיֹהָוה ְמַחֵיּ רּוְך ַאָתּ ה ְלַהֲחיֹות ֵמִתים: ָבּ ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה: ְוֶנֱאָמן ַאָתּ ֵמִמית ּוְמַחֶיּ

ִתים: ַהֵמּ

בחזרת הש"ץ אומרים כאן קדושה:

תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך. ְוָקָרא ֶזה  ָכּ ֵמי ָמרֹום. ַכּ ְשׁ ים אֹותֹו ִבּ יִשׁ ְקִדּ ַמּ ם ֶשׁ ֵשׁ עֹוָלם. ְכּ ְמָך ָבּ ֶאת ִשׁ ׁש  ְנַקֵדּ
חזן:  בֹודֹו:  ְכּ ָהָאֶרץ  ָכל  ְמלֹא  ְצָבאֹות.  ְיֹהָוה  ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש  ָקדֹוׁש  קו"ח:  ְוָאַמר:  ֶזה  ֶאל 

תּוב ֵלאֹמר: קו"ח:  ָך ָכּ קֹומֹו: חזן: ּוְבִדְבֵרי ָקְדְשׁ בֹוד ְיֹהָוה ִמְמּ רּוְך ְכּ רּוְך יֹאֵמרּו: קו"ח: ָבּ ָתם ָבּ ְלֻעָמּ

ִיְמלְֹך ְיֹהָוה ְלעֹוָלם ֱאלַֹהִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר. ַהְללּוָיּה:

ָימּוׁש  לֹא  ינּו  ִמִפּ ֱאלֵֹהינּו  ְבֲחָך  ְוִשׁ יׁש.  ַנְקִדּ ְתָך  ְקֻדָשּׁ ְנָצִחים  ּוְלֵנַצח  ְדֶלָך  ָגּ יד  ַנִגּ ָודֹור  ְלדֹור  לחזן: 

דֹוׁש: ה ְיֹהָוה ָהֵאל ַהָקּ רּוְך ַאָתּ ה: ָבּ דֹול ְוָקדֹוׁש ָאָתּ י ֵאל ֶמֶלְך ָגּ ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִכּ

רּוְך  ָבּ ָלה:  ֶסּ לּוָך  ְיַהְלּ יֹום  ָכל  ְבּ ים  ּוְקדֹוִשׁ ָקדֹוׁש  ְמָך  ְוִשׁ ָקדֹוׁש  ה  ַאָתּ
דֹוׁש: ה ְיֹהָוה ָהֵאל ַהָקּ ַאָתּ

רּוְך  ל: ָבּ ֵכּ יָנה ְוַהְשׂ ָעה ִבּ ָך ֵדּ נּו ֵמִאְתּ יָנה: ָחֵנּ ד ֶלֱאנֹוׁש ִבּ ַעת. ּוְמַלֵמּ ה חֹוֵנן ְלָאָדם ַדּ ַאָתּ
ַעת: ה ְיֹהָוה חֹוֵנן ַהָדּ ַאָתּ

ֵלָמה  ְשׁ ְתׁשּוָבה  ִבּ ְוַהֲחִזיֵרנּו  ַלֲעבֹוָדֶתָך  נּו  ַמְלֵכּ ְוָקְרֵבנּו  ְלתֹוָרֶתָך.  ָאִבינּו  יֵבנּו  ֲהִשׁ
ְתׁשּוָבה: ה ְיֹהָוה ָהרֹוֶצה ִבּ רּוְך ַאָתּ ְלָפֶניָך: ָבּ

רּוְך  ה: ָבּ י מֹוֵחל ְוסֹוֵלַח ָאָתּ ְענּו. ִכּ י ָפָשׁ נּו ִכּ י ָחָטאנּו. ְמַחל ָלנּו ַמְלֵכּ ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ִכּ
ה ִלְסלַֹח: ְרֶבּ ה ְיֹהָוה ַחּנּון ַהַמּ ַאָתּ

רּוְך  ָבּ ה:  ּגֹוֵאל ָחָזק ָאָתּ י  ִכּ ֶמָך.  ְשׁ ּוְגָאֵלנּו ְמֵהָרה ְלַמַען  ְוִריָבה ִריֵבנּו.  ְבָעְנֵינּו.  ְרֵאה 
ָרֵאל: ה ְיֹהָוה ּגֹוֵאל ִיְשׂ ַאָתּ

ֵלָמה  ה. ְוַהֲעֵלה ְרפּוָאה ְשׁ ֵתנּו ָאָתּ י ְתִהָלּ ָעה ִכּ ֵשׁ יֵענּו ְוִנָוּ ְיֹהָוה ְוֵנָרֵפא. הֹוִשׁ ְרָפֵאנּו 
ְיֹהָוה  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ ה:  ָאָתּ ְוַרֲחָמן  ֶנֱאָמן  רֹוֵפא  ֶמֶלְך  ֵאל  י  ִכּ ַמּכֹוֵתינּו.  ְלָכל 

ָרֵאל: רֹוֵפא חֹוֵלי ַעּמֹו ִיְשׂ

ְוֵתן  ְלטֹוָבה.  ְתבּוָאָתּה  ִמיֵני  ל  ָכּ ְוֶאת  ַהזֹּאת  ָנה  ַהָשּׁ ֶאת  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ָעֵלינּו  ֵרְך  ָבּ
רּוְך  ִנים ַהּטֹובֹות: ָבּ ָשּׁ ָנֵתנּו ַכּ ֵענּו ִמּטּוֶבָך. ּוָבֵרְך ְשׁ ְבּ ֵני ָהֲאָדָמה ְוַשׂ ָרָכה ַעל ְפּ ְבּ

ִנים: ה ְיֹהָוה ְמָבֵרְך ַהָשּׁ ַאָתּ

ֵצנּו ַיַחד  ֻלּיֹוֵתינּו. ְוַקְבּ ץ ָגּ א ֵנס ְלַקֵבּ דֹול ְלֵחרּוֵתנּו. ְוָשׂ ׁשֹוָפר ָגּ ְבּ ַקע  ְתּ
ַעּמֹו  ִנְדֵחי  ץ  ְמַקֵבּ ְיֹהָוה  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ ָהָאֶרץ:  ְנפֹות  ַכּ ע  ֵמַאְרַבּ

ָרֵאל: ִיְשׂ

ּנּו  ִמֶמּ ְוָהֵסר  ה.  ִחָלּ ַבְתּ ְכּ ְויֹוֲעֵצינּו  ָבִראׁשֹוָנה.  ְכּ ׁשֹוְפֵטינּו  יָבה  ָהִשׁ
ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים.  ָך ְבּ ה ְיהָֹוה ְלַבְדּ ָיגֹון ַוֲאָנָחה. ּוְמלְֹך ָעֵלינּו ַאָתּ

ט: ָפּ ה ְיהָֹוה ֶמֶלְך אֹוֵהב ְצָדָקה ּוִמְשׁ רּוְך ַאָתּ ט: ָבּ ָפּ ִמְשׁ ֵקנּו ַבּ ְוַצְדּ

ְוָכל  אֵבד.  ֹתּ ֶרַגע  ְכּ ָעה  ָהִרְשׁ ְוָכל  ִתְקָוה.  ִהי  ְתּ ַאל  יִנים  ְלִשׁ ְוַלַמּ
ר  ֵבּ ר ּוְתַשׁ ִדים ְמֵהָרה ְתַעֵקּ ֵרתּו. ְוַהֵזּ אֹוְיֶביָך ְמֵהָרה ִיָכּ
אֹוְיִבים  ׁשֹוֵבר  ְיֹהָוה  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ ְבָיֵמינּו:  ְמֵהָרה  ִבּ ְוַתְכִניַע  ר  ּוְתַמֵגּ

ּוַמְכִניַע ֵזִדים:
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תפלת מנחה וערבית לימות החולתפלת מנחה וערבית לימות החול

ֵליַטת סֹוְפֵריֶהם.  ָרֵאל. ְוַעל ְפּ ית ִיְשׂ ָך ֵבּ יִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים. ְוַעל ִזְקֵני ַעְמּ ִדּ ַהַצּ ַעל 
ְלָכל  טֹוב  ָכר  ָשׂ ְוֵתן  ֱאלֵֹהינּו.  ְיֹהָוה  ַרֲחֶמיָך  ֶיֱהמּו  ְוָעֵלינּו.  ֶדק.  ַהֶצּ ֵרי  ֵגּ ְוַעל 
רּוְך  י ְבָך ָבָטְחנּו: ָבּ ֶהם ְלעֹוָלם. ְולֹא ֵנבֹוׁש ִכּ ים ֶחְלֵקנּו ִעָמּ ֱאֶמת. ְוִשׂ ְמָך ֶבּ ִשׁ ַהּבֹוְטִחים ְבּ

יִקים: ִדּ ָען ּוִמְבָטח ַלַצּ ה ְיֹהָוה ִמְשׁ ַאָתּ

 . ְרָתּ ַבּ ר ִדּ ֲאֶשׁ תֹוָכּה ַכּ ן ְבּ ֹכּ ׁשּוב. ְוִתְשׁ ַרֲחִמים ָתּ ִעיְרָך ְבּ ַלִים  ְוִלירּוָשׁ
ָדִוד  א  ְוִכֵסּ עֹוָלם.  ְנַין  ִבּ ָיֵמינּו  ְבּ ָקרֹוב  ְבּ אֹוָתּה  ּוְבֵנה 

ָלִים: ה ְיֹהָוה ּבֹוֵנה ְירּוָשׁ רּוְך ַאָתּ ִכין: ָבּ ְמֵהָרה ְלתֹוָכּה ָתּ
ל  ינּו ָכּ י ִליׁשּוָעְתָך ִקִוּ יׁשּוָעֶתָך. ִכּ רּום ִבּ ָך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח. ְוַקְרנֹו ָתּ ִוד ַעְבְדּ ֶאת ֶצַמח ָדּ

ה ְיֹהָוה ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה: רּוְך ַאָתּ ַהּיֹום: ָבּ

ל  ְוַקֵבּ ָעֵלינּו.  ְוַרֵחם  חּוס  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  קֹוֵלנּו  ַמע  ְשׁ
ׁשֹוֵמַע  ֵאל  י  ִכּ ֵתנּו.  ִפָלּ ְתּ ֶאת  ּוְבָרצֹון  ַרֲחִמים  ְבּ
ַאל  ֵריָקם  נּו  ַמְלֵכּ ָפֶניָך  ּוִמְלּ ה.  ָאָתּ ְוַתֲחנּוִנים  ִפּלֹות  ְתּ
ַרֲחִמים.  ָרֵאל ְבּ ָך ִיְשׂ ת ַעְמּ ִפַלּ ה ׁשֹוֵמַע ְתּ י ַאָתּ יֵבנּו: ִכּ ִשׁ ְתּ

ה: ִפָלּ ה ְיֹהָוה ׁשֹוֵמַע ְתּ רּוְך ַאָתּ ָבּ
ב ֶאת ָהֲעבֹוָדה  ָתם. ְוָהֵשׁ ָרֵאל ּוִבְתִפָלּ ָך ִיְשׂ ַעְמּ ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ְבּ ְרֵצה 
ָרצֹון.  ל ְבּ ַאֲהָבה ְתַקֵבּ ָתם ְבּ ָרֵאל ּוְתִפָלּ י ִיְשׂ יֶתָך ְוִאֵשּׁ ִלְדִביר ֵבּ

ָך: ָרֵאל ַעֶמּ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיְשׂ ּוְתִהי ְלָרצֹון ָתּ

בראש חודש אומרים כאן יעלה ויבוא:

ֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו  ֵקד ְוִיָזּ ַמע ְוִיָפּ יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָשּׁ ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיִגּ ֱאלֵֹהינּו 
ל  ָך ְוִזְכרֹון ָכּ ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ ִוד ַעְבֶדָך ְוִזְכרֹון ְירּוָשׁ ן ָדּ יַח ֶבּ ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו ְוִזְכרֹון ָמִשׁ

רֹאׁש  יֹום  ְבּ לֹום  ּוְלָשׁ ים  ְלַחִיּ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ְלטֹוָבה  ִלְפֵליָטה  ְלָפֶניָך  ָרֵאל  ִיְשׂ ית  ֵבּ ָך  ַעְמּ

ּוִבְדַבר  ים.  ְלַחִיּ ּבֹו  יֵענּו  ְוהֹוִשׁ ִלְבָרָכה.  ּבֹו  ּוָפְקֵדנּו  ְלטֹוָבה.  ּבֹו  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ָזְכֵרנּו  ַהֶזּה:  ַהחֶֹדׁש 

ה: י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתּ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו ִכּ יֵענּו ִכּ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִשׁ ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵנּ

ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ ַרֲחִמים:  ְבּ ְלִצּיֹון  ׁשּוְבָך  ְבּ ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה 
ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון: ֲחִזיר ְשׁ ְיֹהָוה ַהַמּ

ה הּוא ְיֹהָוה  ַאָתּ ֲאַנְחנּו ָלְך. ָשׁ מֹוִדים 
ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 
ֵענּו  ִיְשׁ ָמֵגן  ינּו.  ַחֵיּ צּור  ָוֶעד.  ְלעֹוָלם 
ר  ָך ּוְנַסֵפּ ה הּוא ְלדֹור ָודֹור. נֹוֶדה ְלּ ַאָתּ
ָיֶדָך.  ְבּ סּוִרים  ַהְמּ ינּו  ַחֵיּ ַעל  ֶתָך  ִהָלּ ְתּ
ְוַעל  ָלְך.  קּודֹות  ַהְפּ מֹוֵתינּו  ִנְשׁ ְוַעל 
נּו. ְוַעל ִנְפְלאֹוֶתיָך  ָכל יֹום ִעָמּ ְבּ יָך ֶשׁ ִנֶסּ
ָוֹבֶקר  ֶעֶרב  ֵעת.  ָכל  ְבּ ֶשׁ ְוטֹובֹוֶתיָך 
ַרֲחֶמיָך.  ָכלּו  לֹא  י  ִכּ ַהּטֹוב  ְוָצֳהָרִים. 

ַרְך  ִיְתָבּ ם  ָלּ ֻכּ ְוַעל  ָלְך:  ינּו  ִקִוּ ֵמעֹוָלם  ֲחָסֶדיָך.  ַתּמּו  י לֹא  ִכּ ְוַהְמַרֵחם 
ָלה.  ים יֹודּוָך ֶסּ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְוֹכל ַהַחִיּ נּו ָתּ ְמָך ַמְלֵכּ ְוִיְתרֹוַמם ִשׁ
ה  רּוְך ַאָתּ ֱאֶמת. ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה: ָבּ ְמָך ֶבּ ִויַהְללּו ֶאת ִשׁ

ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות: ְיֹהָוה ַהּטֹוב ִשׁ

ה הּוא ֶמֶלְך ָאדֹון  י ַאָתּ ים ְלעֹוָלם ִכּ ִשׂ ָך ָתּ ָרֵאל ַעְמּ ָרב ַעל ִיְשׂ לֹום  ָשׁ
ָכל ֵעת  ָרֵאל ְבּ ָך ִיְשׂ ֵעיֶניָך ְלָבֵרְך ֶאת ַעְמּ לֹום. ְוטֹוב ְבּ ְלָכל ַהָשּׁ
ָרֵאל  ִיְשׂ ַעּמֹו  ֶאת  ַהְמָבֵרְך  ְיֹהָוה.  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ לֹוֶמָך:  ְשׁ ִבּ ָעה  ָשׁ ּוְבָכל 

לֹום: ָשּׁ ַבּ

י ְלָפֶניָך. ְיֹהָוה צּוִרי ְוגֹוֲאִלי: ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּ

ְהֶיה.  ל ִתּ ָעָפר ַלֹכּ י ֶכּ ם. ְוַנְפִשׁ י ִתדֹּ ר ִמְרָמה. ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִשׁ ֵבּ ָפַתי ִמַדּ ְנצֹר ְלׁשֹוִני ֵמָרע ּוְשׂ ֱאלַֹהי. 
ִבים ָעַלי ָרָעה. ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם  י. ְוָכל ַהחֹוְשׁ ף ַנְפִשׁ ְרדֹּ תֹוָרֶתָך. ּוְבִמְצֹוֶתיָך ִתּ י ְבּ ַתח ִלִבּ ְפּ

ה ְלַמַען ּתֹוָרֶתָך.  ֶתָך. ֲעֵשׂ ה ְלַמַען ְקֻדָשּׁ ה ְלַמַען ְיִמיֶנָך. ֲעֵשׂ ֶמָך. ֲעֵשׂ ה ְלַמַען ְשׁ ם: ֲעֵשׂ ְבָתּ ְוַקְלֵקל ַמֲחַשׁ

י ְלָפֶניָך. ְיהָֹוה צּוִרי  ְוֶהְגיֹון ִלִבּ ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי  ַוֲעֵנִני:  ְיִמיְנָך  יָעה  ְיִדיֶדיָך הֹוִשׁ ְלַמַען ֵיָחְלצּון 

ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ה ָשׁ ְמרֹוָמיו. הּוא ַיֲעֶשׂ לֹום ִבּ ה ָשׁ ְוגֹוֲאִלי: עֶֹשׂ

ְוֵתן  ְבָיֵמינּו.  ְמֵהָרה  ִבּ ׁש  ְקָדּ ַהִמּ ית  ֵבּ ֶנה  ָבּ ִיּ ֶשׁ ֲאבֹוֵתינּו.  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמְלּ ָרצֹון  ְיִהי 
ִנים ַקְדמֹוִניֹות: ְוָעְרָבה ַליֹהָוה ִמְנַחת  יֵמי עֹוָלם ּוְכָשׁ ִיְרָאה ִכּ ם ַנֲעָבְדָך ְבּ תֹוָרֶתָך: ְוָשׁ ֶחְלֵקנּו ְבּ

ִנים ַקְדמֹוִניֹות: יֵמי עֹוָלם ּוְכָשׁ ָלִים. ִכּ ְיהּוָדה ִוירּוָשׁ

מודים דרבנן:

ה הּוא ְיֹהָוה  ַאָתּ ֲאַנְחנּו ָלְך. ָשׁ מֹוִדים 
ֲאבֹוֵתינּו.  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו 

ית.  ֵראִשׁ ר. יֹוְצֵרנּו יֹוֵצר ְבּ ָשׂ ֱאלֵֹהי ָכל ָבּ

דֹול  ַהָגּ ְמָך  ְלִשׁ ְוהֹוָדאֹות  ָרכֹות  ְבּ

ן  ֵכּ נּו.  ְמָתּ ְוִקַיּ ֶהֱחִייָתנּו  ֶשׁ ַעל  דֹוׁש.  ְוַהָקּ

ֻלּיֹוֵתינּו  ָגּ ְוֶתֱאסֹוף  ֵמנּו.  ּוְתַקְיּ נּו  ַחֵיּ ְתּ

יָך.  ֻחֶקּ מֹור  ִלְשׁ ָך.  ָקְדֶשׁ ְלַחְצרֹות 

ֵלם.  ֵלָבב ָשׁ ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹוֶנָך. ּוְלָעְבְדָך ְבּ

ֵאל  רּוְך  ָבּ ָלְך.  מֹוִדים  ֲאַנְחנּו  ֶשׁ ַעל 

ַההֹוָדאֹות:
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תפלת מנחה וערבית לימות החולתפלת מנחה וערבית לימות החול

במנחה ביום שאין בו תחנון ובערבית אומרים כאן קדיש תתקבל.

סדר תחנון:

ים ַרֲחָמיו, ּוְבַיד ָאָדם ַאל  י ַרִבּ א ְבַיד ְיֹהָוה ִכּ ָלה ָנּ ד ַצר ִלי ְמאֹד, ִנְפּ ִוד ֶאל ָגּ אֶמר ָדּ ַויֹּ
ָלה: ֶאֹפּ

ל  ְוַקֵבּ ָעַלי  ַרֵחם  ַרֲחִמים  ָמֵלא  ְיֹהָוה  ְלָפֶניָך.  ָחָטאִתי  ְוַחּנּון  ַרחּום 
ֵרִני:  ְתַיְסּ ֲחָמְתָך  ַבּ ְוַאל  תֹוִכיֵחִני.  ָך  ַאְפּ ְבּ ַאל  ְיֹהָוה  ֲחנּוָני:  ַתּ
י  ְוַנְפִשׁ ֲעָצָמי:  ִנְבֲהלּו  י  ִכּ ְיֹהָוה.  ְרָפֵאִני  ָאִני.  ֻאְמַלל  י  ִכּ ְיֹהָוה  ִני  ָחֵנּ
י.  ַנְפִשׁ ָצה  ַחְלּ ְיֹהָוה  ׁשּוָבה  ָמָתי:  ַעד  ְיֹהָוה  ה  ְוַאָתּ ְמאֹד.  ִנְבֲהָלה 
ְך:  ָלּ יֹוֶדה  ִמי  אֹול  ְשׁ ִבּ ִזְכֶרָך.  ֶות  ָמּ ַבּ ֵאין  י  ִכּ ָך:  ַחְסֶדּ ְלַמַען  יֵעִני  הֹוִשׁ
י ַאְמֶסה:  ִדְמָעִתי ַעְרִשׂ ִתי. ְבּ ֶחה ְבָכל ַלְיָלה ִמָטּ י ְבַאְנָחִתי. ַאְשׂ ָיַגְעִתּ
ֲעֵלי ָאֶון.  ל ֹפּ י ָכּ ִנּ ָכל צֹוְרָרי: סּורּו ִמֶמּ ַעס ֵעיִני. ָעְתָקה ְבּ ה ִמַכּ ָשׁ ָעְשׁ
ח:  ִיָקּ ִתי  ִפָלּ ְתּ ְיֹהָוה  ִתי.  ִחָנּ ְתּ ְיֹהָוה  ַמע  ָשׁ ְכִיי:  ִבּ קֹול  ְיֹהָוה  ַמע  ָשׁ י  ִכּ

בּו ֵיבׁשּו ָרַגע: ל אְֹיָבי. ָיֻשׁ ֲהלּו ְמאֹד ָכּ ֵיֹבשּׁו ְוִיָבּ

ָרֵאל: ַמע ִיְשׂ ָרֵאל. ָהאֹוְמִרים ְשׁ ָרֵאל. ְוַאל יֹאַבד ִיְשׂ ֵאִרית ִיְשׂ ֹמר ְשׁ ָרֵאל. ְשׁ ׁשֹוֵמר ִיְשׂ

ְמָך ְיֹהָוה  ֵאִרית ַעם ֶאָחד. ְוַאל יֹאַבד ּגֹוי ֶאָחד. ַהְמַיֲחִדים ִשׁ ֹמר ְשׁ ׁשֹוֵמר ּגֹוי ֶאָחד. ְשׁ
ֱאלֵֹהינּו ְיֹהָוה ֶאָחד:

לׁש  ָשׁ ים ְבּ ִשׁ ְלּ ֵאִרית ַעם ָקדֹוׁש. ְוַאל יֹאַבד ּגֹוי ָקדֹוׁש. ַהְמַשׁ ֹמר ְשׁ ׁשֹוֵמר ּגֹוי ָקדֹוׁש. ְשׁ
ֹות ְלָקדֹוׁש: ְקֻדּשׁ

ְלדֹור  ס  ֵיּ ְוִהְתַפּ ה  ִהְתַרֶצּ ַתֲחנּוִנים.  ְבּ ס  ֵיּ ּוִמְתַפּ ַרֲחִמים  ְבּ ה  ִמְתַרֶצּ
נּו  י ֵאין ָבּ נּו ַוֲעֵננּו ִכּ נּו ָחֵנּ י ֵאין עֹוֵזר: ָאִבינּו ַמְלֵכּ ָעִני. ִכּ

יֵענּו: נּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְוהֹוִשׁ ה ִעָמּ ים. ֲעֵשׂ ַמֲעִשׂ

י ֵמעֹוָלם  י ָעֶליָך ֵעיֵנינּו: ְזֹכר ַרֲחֶמיָך ְיֹהָוה ַוֲחָסֶדיָך. ִכּ ה. ִכּ ֲעֶשׂ לֹא ֵנַדע ַמה ַנּ ַוֲאַנְחנּו 
ֲעו ֹנֹות  ָלנּו  ר  ְזָכּ ִתּ ַאל  ָלְך:  ִיַחְלנּו  ר  ֲאֶשׁ ַכּ ָעֵלינּו.  ְיֹהָוה  ָך  ַחְסְדּ ְיִהי  ה:  ֵהָמּ
ַבְענּו בּוז:  י ַרב ָשׂ נּו. ִכּ נּו ְיֹהָוה ָחֵנּ י ַדּלֹונּו ְמאֹד: ָחֵנּ מּונּו ַרֲחֶמיָך. ִכּ ִראׁשֹוִנים. ַמֵהר ְיַקְדּ
ֵענּו ַעל  י ָעָפר ֲאָנְחנּו: ָעְזֵרנּו ֱאלֵֹהי ִיְשׁ י הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו. ָזכּור ִכּ ְזּכֹור. ִכּ רֶֹגז ַרֵחם ִתּ ְבּ

ֶמָך: אֵתינּו ְלַמַען ְשׁ ר ַעל ַחטֹּ יֵלנּו ְוַכֵפּ ֶמָך. ְוַהִצּ בֹוד ְשׁ ַבר ְכּ ְדּ

קדיש תתקבל:

יכֹון  ַחֵיּ י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְבּ ָעְלָמא ִדּ א. ְבּ ֵמּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ְוִיְתַקֵדּ ל  ֵדּ ִיְתַגּ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא  ָרֵאל ַבּ ית ִיְשׂ י ְדָכל ֵבּ ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ
א  ׂ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ ח ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ַרְך ְוִיְשׁ א. ִיְתָבּ א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמּה ַרָבּ ְשׁ
יָרָתא  ְרָכָתא ְוִשׁ ל ִבּ א ִמן ָכּ ִריְך הּוא. ְלֵעָלּ א ְבּ ֵמּה ְדֻקְדָשׁ ל ְשׁ ה ְוִיְתַהָלּ ר ְוִיְתַעֶלּ ְוִיְתַהָדּ

ָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ֲאִמיָרן ְבּ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַדּ ְבּ ְשׁ ֻתּ

א, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ַמָיּ י ִבְשׁ ָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהֹון ִדּ ל ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְדָכל ִיְשׂ ְתַקֵבּ ִתּ

ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיְשׂ ים ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ א ְוַחִיּ ַמָיּ א ִמן ְשׁ ָלָמא ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ

ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ה ָשׁ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶשׂ לֹום ִבּ ה ָשׁ עֹוֶשׂ

ית.  ֵראִשׁ ה ְליֹוֵצר ְבּ ֻדָלּ ל. ָלֵתת ְגּ ַח ַלֲאדֹון ַהֹכּ ֵבּ ְלַשׁ ָעֵלינּו 
חֹות  ְפּ ִמְשׁ ָמנּו ְכּ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות. ְולֹא ָשׂ נּו ְכּ א ָעָשׂ לֹּ ֶשׁ
ֲהמֹוָנם:  ָכל  ְכּ ְוגֹוָרֵלנּו  ֶהם  ָכּ ֶחְלֵקנּו  ם  ָשׂ א  לֹּ ֶשׁ ָהֲאָדָמה. 
לֹא  ֵאל  ֶאל  ְלִלים  ּוִמְתַפּ ָוִריק  ְלֶהֶבל  ֲחִוים  ַתּ ִמְשׁ ֵהם  ֶשׁ
ֶמֶלְך  ִלְפֵני  ּומֹוִדים  ֲחִוים  ַתּ ּוִמְשׁ ּכֹוְרִעים  ַוֲאַנְחנּו  יַע:  יֹוִשׁ
ַמִים  ָשׁ נֹוֶטה  הּוא  ֶשׁ הּוא:  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ ָלִכים  ַהְמּ ַמְלֵכי 
ֻעּזֹו  ִכיַנת  ּוְשׁ ַעל.  ִמַמּ ַמִים  ָשּׁ ַבּ ְיָקרֹו  ב  ּומֹוַשׁ ָאֶרץ.  ְויֹוֵסד 
נּו.  ַמְלֵכּ ֱאֶמת  עֹוד.  ֵאין  ֱאלֵֹהינּו  הּוא  ְמרֹוִמים:  ָגְבֵהי  ְבּ
ֶאל  ֹבָת  ַוֲהֵשׁ ַהּיֹום  ְוָיַדְעָתּ  תֹוָרתֹו.  ְבּ תּוב  ָכּ ַכּ זּוָלתֹו.  ֶאֶפס 
ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ  ַמִים ִמַמּ ָשּׁ י ְיֹהָוה הּוא ָהֱאלִֹהים ַבּ ְלָבֶבָך. ִכּ

ַחת. ֵאין עֹוד: ִמָתּ

ָך.  ֻעֶזּ ִתְפֶאֶרת  ְבּ ְמֵהָרה  ִלְראֹות  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ָך  ְלּ ה  ְנַקֶוּ ן  ֵכּ ַעל 
ן  ְלַתֵקּ ֵרתּון.  ִיָכּ רֹות  ָכּ ְוָהֱאִליִלים  ָהָאֶרץ  ִמן  ּלּוִלים  ִגּ ְלַהֲעִביר 
ל  ֶמָך ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך ָכּ ר ִיְקְראּו ִבְשׁ ֵני ָבָשׂ י. ְוָכל ְבּ ַדּ ַמְלכּות ַשׁ עֹוָלם ְבּ
ֶרְך.  ֶבּ ל  ָכּ ְכַרע  ִתּ ְלָך  י  ִכּ ֵתֵבל.  ֵבי  יֹוְשׁ ל  ָכּ ְוֵיְדעּו  ירּו  ַיִכּ ָאֶרץ.  ֵעי  ִרְשׁ
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ְמָך  לּו. ְוִלְכבֹוד ִשׁ ל ָלׁשֹון. ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ִיְכְרעּו ְוִיֹפּ ַבע ָכּ ָשּׁ ִתּ
ְמֵהָרה  ֲעֵליֶהם  ְוִתְמלְֹך  ַמְלכּוֶתָך.  עֹל  ֶאת  ם  ֻכָלּ לּו  ִויַקְבּ נּו.  ִיֵתּ ְיָקר 
ָכבֹוד.  ְבּ ְמלְֹך  ִתּ ַעד  ּוְלעֹוְלֵמי  ִהיא  ָך  ְלּ ֶשׁ ְלכּות  ַהַמּ י  ִכּ ָוֶעד.  ְלעֹוָלם 
תֹוָרֶתָך. ְיֹהָוה ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְוֶנֱאַמר. ְוָהָיה ְיֹהָוה ְלֶמֶלְך  תּוב ְבּ ָכּ ַכּ

מֹו ֶאָחד: ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיֹהָוה ֶאָחד ּוְשׁ ל ָהָאֶרץ. ַבּ ַעל ָכּ

קדיש יתום

יכֹון  ַחֵיּ ְבּ ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה  י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה  ִדּ ָעְלָמא  ְבּ א.  ֵמּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ְוִיְתַקֵדּ ל  ֵדּ ִיְתַגּ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא  ָרֵאל ַבּ ית ִיְשׂ י ְדָכל ֵבּ ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ
א  ׂ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ ח ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ַרְך ְוִיְשׁ א. ִיְתָבּ א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמּה ַרָבּ ְשׁ
יָרָתא  ְרָכָתא ְוִשׁ ל ִבּ א ִמן ָכּ ִריְך הּוא. ְלֵעָלּ א ְבּ ֵמּה ְדֻקְדָשׁ ל ְשׁ ה ְוִיְתַהָלּ ר ְוִיְתַעֶלּ ְוִיְתַהָדּ

ָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ֲאִמיָרן ְבּ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַדּ ְבּ ְשׁ ֻתּ

ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיְשׂ ים ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ א ְוַחִיּ ַמָיּ א ִמן ְשׁ ָלָמא ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ
ָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ה ָשׁ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶשׂ לֹום ִבּ ה ָשׁ עֹוֶשׂ

בערבית מוסיפים:

ְרכּו ֶאת ְיֹהָוה ַהְמֹבָרְך. חזן: ָבּ

רּוְך ְיֹהָוה ַהְמֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֶעד. קו"ח: ָבּ

בחול קודם ברכת המזון אומרים:

ִכינּו  ם־ָבּ ַגּ ְבנּו  ָיַשׁ ם  ָשׁ ֶבל  ָבּ ַנֲהרֹות  ַעל 
ַעל־ֲעָרִבים  ֶאת־ִצּיֹון:  ָזְכֵרנּו  ְבּ
ֵאלּונּו  ם ְשׁ י ָשׁ ּנֹרֹוֵתינּו: ִכּ ִלינּו ִכּ תֹוָכּה ָתּ ְבּ
ְמָחה  ִשׂ ְותֹוָלֵלינּו  יר  ְבֵרי־ִשׁ ִדּ ׁשֹוֵבינּו 
ֶאת־ יר  ָנִשׁ ֵאיְך  ִצּיֹון:  יר  ִמִשּׁ ָלנּו  ירּו  ִשׁ

ֵחְך  ָכּ יר־ְיֹהָוה ַעל ַאְדַמת ֵנָכר: ִאם־ֶאְשׁ ִשׁ
ְלׁשֹוִני  ק  ְדַבּ ִתּ ְיִמיִני:  ח  ַכּ ְשׁ ִתּ ָלִים  ְירּוָשׁ
ַאֲעֶלה  ִאם־לֹא  ֵרִכי  ֶאְזְכּ ִאם־לֹא  י  ְלִחִכּ
ְזֹכר  ִשְמָחִתי:  רֹאׁש  ַעל  ַלִים  ֶאת־ְירּוָשׁ
ָלִים  ְירּוָשׁ יֹום  ֵאת  ֱאדֹום  ִלְבֵני  ְיֹהָוה 

מּוֵלְך  ם־ָלְך ֶאת־ְגּ ֶלּ ְיַשׁ ֵרי ֶשׁ דּוָדה ַאְשׁ ֶבל ַהְשּׁ ת־ָבּ ּה: ַבּ ָהאְֹמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ָבּ
ַלע: ץ ֶאת־עָֹלַלִיְך ֶאל־ַהָסּ אֵחז ְוִנֵפּ יֹּ ֵרי ֶשׁ ַמְלְתּ ָלנּו: ַאְשׁ ָגּ ֶשׁ

ָמע ֶאת ָהֱאלִֹהים  ל ִנְשׁ ָבר ַהֹכּ ִפי: סֹוף ָדּ ִהָלתֹו ְבּ ִמיד ְתּ ָכל ֵעת ָתּ ֶאת ְיֹהָוה ְבּ ֲאָבְרָכה 
ל  י ִויָבֵרְך ָכּ ר ִפּ ת ְיֹהָוה ְיַדֶבּ ִהַלּ ל ָהָאָדם: ְתּ י ֶזה ָכּ מֹור ִכּ ְיָרא ְוֶאת ִמְצו ָֹתיו ְשׁ

ה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה: ם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעָתּ ר ֵשׁ ָשׂ ָבּ

מים אחרונים חובה קודם ברכת המזון, ולא להפסיק בין נטילה לברכת המזון אף בדברי תורה. וישים מגבעתו 

על ראשו כשמברך ברכת המזון משום הכון לקראת אלהיך ישראל. כשנוטל כוס לברך ברהמ"ז נוהגין לומר:

ם ְיֹהָוה ֶאְקָרא: א ּוְבֵשׁ ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאָשׂ
כתב בסדור בית יעקב וז"ל יכוון לקיים מצות עשה של תורה בברכו ברכת המזון, לכן נוהגים יראי ה' וחושבי שמו 

לומר קודם שיתחילו ברהמ"ז כנוסח הזה.

ָבְעָתּ  ְוָשׂ ְוָאַכְלָתּ  ֱאַמר,  ֶנּ ֶשׁ זֹון  ַהָמּ ת  ְרַכּ ִבּ ל  ֶשׁ ה  ֲעֵשׂ ִמְצַות  ם  ְלַקֵיּ ן  ּוְמֻזָמּ מּוָכן  ִהְנִני 
ר ָנַתן ָלְך: ּוֵבַרְכָתּ ֶאת ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיָך, ַעל ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה, ֲאֶשׁ

שלושה שאכלו כאחד חייבין בזימון, וכך מזמנין:

ן )ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך:( עְנְטְשׁ המזמן אומר: ַרּבֹוַתי. ִמיר ֶוועֶלן ֶבּ

ה ְוַעד עֹוָלם: ם ְיֹהָוה ְמֹבָרְך ֵמַעָתּ המסובים עונים: ְיִהי ֵשׁ

ּלֹו: ָאַכְלנּו ִמֶשּׁ ְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך )בעשרה ֱאלֵֹהינּו( ֶשׁ המזמן חוזר יהי שם וכו': ִבּ

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו: ָאַכְלנּו ִמֶשּׁ רּוְך )בעשרה ֱאלֵֹהינּו( ֶשׁ ואומרים המסובים ואח"כ המברך: ָבּ

ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: מֹו ָתּ רּוְך )ֱאלֵֹהינּו( ּוְמבֹוָרְך ְשׁ מי שלא אכל עונה: ָבּ

 ביום שא"א תחנון אומרים:

יַבת  ׁשּוב ְיֹהָוה ֶאת־ ִשׁ ְבּ ֲעלֹות  ַהַמּ יר  ִשׁ
ֵלא  ִיָמּ ָאז  חְֹלִמים:  ְכּ ָהִיינּו  ִצּיֹון 
ה ָאז יֹאְמרּו ַבּגֹוִים  ינּו ּוְלׁשֹוֵננּו ִרָנּ חֹוק ִפּ ְשׂ
יל  ִהְגִדּ ה:  ִעם־ֵאֶלּ ַלֲעׂשֹות  ְיֹהָוה  יל  ִהְגִדּ
ֵמִחים: ׁשּוָבה  נּו ָהִיינּו ְשׂ ְיֹהָוה ַלֲעׂשֹות ִעָמּ
ֶגב:  ֶנּ ַבּ ֲאִפיִקים  ַכּ ִביֵתנּו  ֶאת־ְשׁ ְיֹהָוה 
ה ִיְקֹצרּו: ָהלֹוְך ֵיֵלְך  ִרָנּ ִדְמָעה ְבּ ְרִעים ְבּ ַהזֹּ
ה  ְבִרָנּ א־ָיֹבא  ֹבּ ַרע  ַהָזּ ְך  ֶמֶשׁ א  ֹנֵשׂ ּוָבֹכה 

ָתיו: א ֲאֻלֹמּ ֹנֵשׂ
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מֹו. רּוְך הּוא ּוָברּוְך ְשׁ יחיד אינו אומר: ָבּ

טּובֹו  ּלֹו ְבּ ן ֶאת ָהעֹוָלם ֻכּ ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ַהָזּ ַאָתּ רּוְך  ָבּ
י ְלעֹוָלם  ר. ִכּ ָשׂ ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם ְלָכל ָבּ ֵחן ְבּ ְבּ
ִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם  דֹול ָתּ ַחְסּדֹו. ּוְבטּובֹו ַהָגּ
ל  ל ּוֵמִטיב ַלֹכּ י הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלֹכּ דֹול. ִכּ מֹו ַהָגּ ֲעבּור ְשׁ ָוֶעד. ַבּ
ל: ן ֶאת ַהֹכּ ה ְיֹהָוה ַהָזּ רּוְך ַאָתּ ָרא: ָבּ ר ָבּ ִרּיֹוָתיו ֲאֶשׁ ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל ְבּ

ְוַעל  ּוְרָחָבה.  ֶחְמָדה טֹוָבה  ֶאֶרץ  ַלֲאבֹוֵתינּו  ִהְנַחְלָתּ  ֶשׁ ַעל  ֱאלֵֹהינּו.  ְיֹהָוה  ָך  ְלּ נֹוֶדה 
ִריְתָך  ית ֲעָבִדים. ְוַעל ְבּ הֹוֵצאָתנּו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּוְפִדיָתנּו ִמֵבּ ֶשׁ
ים ֵחן ָוֶחֶסד  נּו. ְוַעל ַחִיּ הֹוַדְעָתּ יָך ֶשׁ נּו. ְוַעל ֻחֶקּ ְדָתּ ַמּ ִלּ ֵרנּו. ְוַעל ּתֹוָרְתָך ֶשׁ ְבָשׂ ָחַתְמָתּ ִבּ ֶשׁ
ֵעת  ּוְבָכל  יֹום  ָכל  ְבּ ִמיד.  ָתּ אֹוָתנּו  ּוְמַפְרֵנס  ָזן  ה  ַאָתּ ָשׁ ָמזֹון  ֲאִכיַלת  ְוַעל  נּו.  חֹוַנְנָתּ ֶשׁ

ָעה: ּוְבָכל ָשׁ

ַרְך  ל ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך. ִיְתָבּ ַהֹכּ ְוַעל 
ָבְעָתּ  תּוב. ְוָאַכְלָתּ ְוָשׂ ָכּ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַכּ ל ַחי ָתּ ִפי ָכּ ְמָך ְבּ ִשׁ
ה  רּוְך ַאָתּ ר ָנַתן ָלְך: ָבּ ָבה ֲאֶשׁ ּוֵבַרְכָתּ ֶאת ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהטֹּ

זֹון: ְיֹהָוה ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהָמּ

ן  ַכּ ִמְשׁ ִצּיֹון  ְוַעל  ִעיֶרָך.  ַלִים  ְירּוָשׁ ְוַעל  ָך.  ַעֶמּ ָרֵאל  ִיְשׂ ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ַעל  )ָנא(  ַרֶחם 
ְקָרא  ִנּ ֶשׁ דֹוׁש  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ ִית  ַהַבּ ְוַעל  יֶחָך.  ְמִשׁ ִוד  ָדּ ית  ֵבּ ַמְלכּות  ְוַעל  בֹוֶדָך.  ְכּ
ְיֹהָוה  ָלנּו  ְוַהְרַוח  ְוַהְרִויֵחנּו.  ֵלנּו  ְוַכְלְכּ ְרְנֵסנּו  ַפּ זּוֵננּו  ְרֵענּו  ָעָליו: ֱאלֵֹהינּו ָאִבינּו  ְמָך  ִשׁ
ר  ָשׂ ַנת ָבּ ְצִריֵכנּו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו לֹא ִליֵדי ַמְתּ ל ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ַאל ַתּ ֱאלֵֹהינּו ְמֵהָרה ִמָכּ
א  לֹּ ֶשׁ ְוָהְרָחָבה.  ה  דֹוָשׁ ַהְקּ תּוָחה  ַהְפּ ֵלָאה  ַהְמּ ְלָיְדָך  ִאם  י  ִכּ ַהְלָוָאָתם.  ִליֵדי  ְולֹא  ָוָדם 

ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד: ֵנבֹוׁש ְולֹא ִנָכּ

בשבת אומרים:

י  דֹוׁש ַהֶזּה ִכּ דֹול ְוַהָקּ ת ַהָגּ ָבּ ִביִעי ַהַשּׁ ִמְצו ֶֹתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהְשּׁ ְוַהֲחִליֵצנּו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ְבּ ְרֵצה 
ִמְצַות ְרצֹוֶנָך ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח  ַאֲהָבה ְכּ ת ּבֹו ְוָלנּוַח ּבֹו ְבּ ָבּ דֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ְלָפֶניָך ִלְשׁ יֹום ֶזה ָגּ

ֶנָחַמת ִצּיֹון  יֹום ְמנּוָחֵתנּו ְוַהְרֵאנּו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ְבּ ֵהא ָצָרה ְוָיגֹון ַוֲאָנָחה ְבּ א ְתּ לֹּ ָלנּו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶשׁ

ָחמֹות: ַעל ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהֶנּ ה הּוא ַבּ י ַאָתּ ָך ִכּ ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ ִעיֶרָך ּוְבִבְנַין ְירּוָשׁ

בראש חדש אומרים:

ֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו  ֵקד ְוִיָזּ ַמע ְוִיָפּ יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָשּׁ ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ַיֲעֶלה ְוָיֹבא ְוַיִגּ ֱאלֵֹהינּו 
ל  ָך ְוִזְכרֹון ָכּ ַלִים ִעיר ָקְדֶשׁ ִוד ַעְבֶדָך ְוִזְכרֹון ְירּוָשׁ ן ָדּ יַח ֶבּ ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו ְוִזְכרֹון ָמִשׁ

רֹאׁש  יֹום  ְבּ לֹום  ּוְלָשׁ ים  ְלַחִיּ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ְלטֹוָבה  ִלְפֵליָטה  ְלָפֶניָך  ָרֵאל  ִיְשׂ ית  ֵבּ ָך  ַעְמּ

ים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה  יֵענּו ּבֹו ְלַחִיּ ַהחֶֹדׁש ַהֶזּה: ָזְכֵרנּו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה ּוָפְקֵדנּו ּבֹו ִלְבָרָכה ְוהֹוִשׁ

ה: י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתּ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו ִכּ יֵענּו ִכּ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִשׁ ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחֵנּ

ה  רּוְך ַאָתּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָבּ ֶדׁש ִבּ ַלִים ִעיר ַהקֹּ ּוְבֵנה ְירּוָשׁ
ָלִים. ָאֵמן: ְיֹהָוה ּבֹוֵנה ְבַרֲחָמיו ְירּוָשׁ

מי ששכח לומר רצה בשבת או יעלה ויבא בראש חודש, ונזכר קודם שאמר השם מברכת בונה ירושלים, אומרו 

שם. אבל אם אמר השם, אם נזכר קודם שהתחיל הטוב והמטיב אומר:

ַאֲהָבה  ָרֵאל ְבּ תֹות ִלְמנּוָחה ְלַעּמֹו ִיְשׂ ָבּ ר ָנַתן ַשׁ ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ בשבת: ָבּ

ת: ָבּ ׁש ַהַשּׁ ה ְיֹהָוה ְמַקֵדּ רּוְך ַאָתּ ְלאֹות ְוִלְבִרית: ָבּ

רֹון: ָרֵאל ְלִזָכּ ים ְלַעּמֹו ִיְשׂ י ֳחָדִשׁ ר ָנַתן ָראֵשׁ ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ֲאֶשׁ רּוְך ַאָתּ בראש חודש: ָבּ

נּו ַמְלֵכּ ָאִבינּו  ָהֵאל  ָהעֹוָלם.  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ה  ַאָתּ רּוְך   ָבּ

נּו ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב. רֹוֵענּו  יֵרנּו ּבֹוְרֵאנּו ּגֹוֲאֵלנּו יֹוְצֵרנּו ְקדֹוֵשׁ ַאִדּ
הּוא  ָויֹום  יֹום  ָכל  ְבּ ֶשׁ ל.  ַלֹכּ ִטיב  ְוַהֵמּ ַהּטֹוב  ֶלְך  ַהֶמּ ָרֵאל.  ִיְשׂ רֹוֵעה 
הּוא  גֹוְמֵלנּו  הּוא  ְגָמָלנּו  הּוא  ָלנּו.  ֵייִטיב  הּוא  ֵמִטיב  הּוא  ֵהִטיב 
ָרָכה  ְבּ ְוַהְצָלָחה  ָלה  ַהָצּ ּוְלֶרַוח  ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ָלַעד  ִיְגְמֵלנּו 
טֹוב.  ְוָכל  לֹום  ְוָשׁ ים  ְוַחִיּ ְוַרֲחִמים  ָלה  ְוַכְלָכּ ְרָנָסה  ַפּ ֶנָחָמה  ִויׁשּוָעה 

ֵרנּו: אמן. ל טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחְסּ ּוִמָכּ

ּוָבָאֶרץ:  ַמִים  ָשּׁ ַבּ ַרְך  ִיְתָבּ הּוא  ָהַרֲחָמן  ָוֶעד:  ְלעֹוָלם  ָעֵלינּו  ִיְמלְֹך  הּוא  ָהַרֲחָמן 
ְנָצִחים.  ּוְלֵנַצח  ָלַעד  נּו  ָבּ ַאר  ְוִיְתָפּ ּדֹוִרים.  ְלדֹור  ח  ַבּ ַתּ ִיְשׁ הּוא  ָהַרֲחָמן 
ר  ֹבּ ָכבֹוד: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְשׁ נּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ְבּ ר ָבּ ְוִיְתַהַדּ
ָרָכה  ְבּ ָלנּו  ַלח  ִיְשׁ ָהַרֲחָמן הּוא  ְלַאְרֵצנּו:  יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות  ְוהּוא  אֵרנּו  ַצָוּ נּו ֵמַעל  ֻעֵלּ
הּו  ֵאִלָיּ ָלנּו ֶאת  ַלח  ִיְשׁ ָאַכְלנּו ָעָליו: ָהַרֲחָמן הּוא  ֶשׁ ֶזה  ְלָחן  ֻשׁ ְוַעל  ַהֶזּה  ִית  ַבּ ַבּ ה  ְמֻרָבּ
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ְיָבֵרְך  ׂשֹורֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות: ָהַרֲחָמן הּוא  ְבּ ר ָלנּו  ׂ ִביא ָזכּור ַלּטֹוב ִויַבֶשּ ַהָנּ
ְוֶאת  אֹוָתם  ַהֶזּה.  ִית  ַהַבּ ֲעַלת  ַבּ מֹוָרִתי(  י  )ִאִמּ ְוֶאת  ַהֶזּה  ִית  ַהַבּ ַעל  ַבּ מֹוִרי(  )ָאִבי  ֶאת 
ר ָלֶהם. )ואם סמוך על שלחן עצמו יאמר: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך  ל ֲאֶשׁ יָתם ְוֶאת ַזְרָעם ְוֶאת ָכּ ֵבּ
מֹו  ר ָלנּו. ְכּ ל ֲאֶשׁ ר ִלי(, אֹוָתנּו ְוֶאת ָכּ ל ֲאֶשׁ י ְוַזְרִעי ְוֶאת ָכּ ִתּ י( ְוִאְשׁ אֹוִתי )ְוָאִבי ְוִאִמּ
נּו ַיַחד  ָלּ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ֻכּ ל. ֵכּ ל. ֹכּ ל. ִמֹכּ ֹכּ ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, ַבּ ְתָבּ ִנּ ֶשׁ

ֵלָמה. ְוֹנאַמר ָאֵמן: ְבָרָכה ְשׁ ִבּ

לֹום.  ָשׁ ֶמֶרת  ְלִמְשׁ ֵהא  ְתּ ֶשׁ ְזכּות  ְוָעֵלינּו  ֲעֵליֶהם  דּו  ְיַלְמּ רֹום  ָמּ ַבּ
ְוִנְמָצא  ֵענּו.  ִיְשׁ ּוְצָדָקה ֵמֱאלֵֹהי  ְיֹהָוה.  א ְבָרָכה ֵמֵאת  ׂ ְוִנָשּ

ֵעיֵני ֱאלִֹהים ְוָאָדם: ֶכל טֹוב ְבּ ֵחן ְוֵשׂ

י ָהעֹוָלִמים: ת ּוְמנּוָחה ְלַחֵיּ ָבּ ּלֹו ַשׁ ֻכּ לשבת: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ֶשׁ

ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהחֶֹדׁש ַהֶזּה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה:  לראש חדש: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחֵדּ

אם הוא אוכל על שלחן אחרים יברך לבעה"ב:

ָכל ְנָכָסיו.  א. ְוִיְצַלח ְמאֹד ְבּ ֵלם ָלעֹוָלם ַהָבּ עֹוָלם ַהֶזּה ְולֹא ִיָכּ ִית ָבּ ַעל ַהַבּ א ֵיבֹוׁש ַבּ לֹּ ָרצֹון ֶשׁ ְיִהי 
ְולֹא  ָיָדיו  ה  ַמֲעֵשׂ ְבּ לֹא  ָטן  ָשׂ לֹוט  ִיְשׁ ְוַאל  ָלִעיר.  ּוְקרֹוִבים  מּוְצָלִחים  ּוְנָכֵסינּו  ְנָכָסיו  ְוִיְהיּו 

ה ְוַעד  ק לֹא ְלָפָניו ְולֹא ְלָפֵנינּו ׁשּום ְדַבר ִהְרהּור ֵחְטא ַוֲעֵביָרה ְוָעו ֹן ֵמַעָתּ ה ָיֵדינּו. ְוַאל ִיְזַדֵקּ ַמֲעֵשׂ ְבּ

עֹוָלם:

א:  י ָהעֹוָלם ַהָבּ יַח ּוְלַחֵיּ ִשׁ נּו ִלימֹות ַהָמּ הּוא ְיַזֵכּ ָהַרֲחָמן 
יל )ביום שיש בו מוסף אומר: ִמְגּדֹול( ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו  בחול: ַמְגִדּ

לֹום  ה ָשׁ יחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: עֶֹשׂ ה ֶחֶסד ִלְמִשׁ ְועֶֹשׂ
ָרֵאל ְוִאְמרּו  ל ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ ה ָשׁ ְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶשׂ ִבּ

ָאֵמן:
י ְיֹהָוה לֹא  ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו ְודְֹרֵשׁ י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: ְכּ יו ִכּ ֶאת ְיֹהָוה ְקדָֹשׁ ְיראּו 
יַע  ִבּ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמְשׂ י טֹוב ִכּ ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: הֹודּו ַליֹהָוה ִכּ
ַגם  ָהִייִתי  ַנַער  ִמְבַטחֹו:  ְיֹהָוה  ְוָהָיה  יֹהָוה  ַבּ ִיְבַטח  ר  ֲאֶשׁ ֶבר  ַהֶגּ רּוְך  ָבּ ָרצֹון:  ַחי  ְלָכל 
ן ְיֹהָוה ְיָבֵרְך ֶאת  ׁש ָלֶחם: ְיֹהָוה עֹז ְלַעּמֹו ִיֵתּ יק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבֶקּ י ְולֹא ָרִאיִתי ַצִדּ ָזַקְנִתּ

לֹום: ַעּמֹו ַבָשּׁ

ברכת מעין שלוש:

ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם רּוְך ַאּתָ ּבָ

ָרִציָת ְוִהְנַחְלּתָ  ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ׁשֶ ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמּדָ נּוַבת ַהּשָׂ ּתְ ְוַעל 
ְיֹהָוה  )ָנא(  ַרֵחם  ִמּטּוָבּה.  ּבֹוַע  ְוִלׂשְ ְרָיּה  ִמּפִ ֶלֱאֹכל  ַלֲאבֹוֵתינּו 
בֹוֶדָך  ן ּכְ ּכַ ַלִים ִעיֶרָך ְוַעל ִצּיֹון ִמׁשְ ָך ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ֱאלֵֹהינּו ַעל ִיׂשְ
ָיֵמינּו  ְמֵהָרה ּבְ ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ֶחָך ְוַעל ֵהיָכֶלָך, ּוְבֵנה ְירּוׁשָ ְוַעל ִמְזּבְ
ִמּטּוָבּה  ע  ּבַ ְוִנׂשְ ְרָיּה  ִמּפִ ְוֹנאַכל  ִבְנָיָנּה  ּבְ ֵחנּו  ּמְ ְוׂשַ ְלתֹוָכּה  ְוַהֲעֵלנּו 

ה ּוְבָטֳהָרה: ָ ְקֻדּשׁ ּוְנָבֶרְכָך ָעֶליָה ּבִ

ה ְיֹהָוה טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ י ַאּתָ ּכִ

על היין

ֶפן ַעל ַהּגֶ

ֶפן ִרי ַהּגֶ ְוַעל ּפְ

על היין

ֶפן:  ִרי ַהּגָ ְוַעל ּפְ
ה רּוְך ַאּתָ  ּבָ

 ְיֹהָוה
 ַעל ָהָאֶרץ

ֶפן*: ִרי ַהּגָ ְוַעל ּפְ

על פירות מז' מינים

ַעל ָהֵעץ

ִרי ָהֵעץ ְוַעל ּפְ

על הפירות

רֹות:  ְוַעל ַהּפֵ
ה רּוְך ַאּתָ  ּבָ

 ְיֹהָוה
 ַעל ָהָאֶרץ

רֹות**: ְוַעל ַהּפֵ

על מזונות

ְחָיה ַעל ַהּמִ

ָלה ְלּכָ ְוַעל ַהּכַ

על מזונות

 ְוַעל ַהִמְחָיה:
ה רּוְך ַאּתָ  ּבָ

 ְיֹהָוה
 ַעל ָהָאֶרץ

ְוַעל ַהִמְחָיה:

על מזונות ויין ביחד

ָלה ְלּכָ ְחָיה ְוַעל ַהּכַ ַעל ַהּמִ

ֶפן ִרי ַהּגֶ ֶפן ְוַעל ּפְ ְוַעל ַהּגֶ

על מזונות ויין ביחד

ְחָיה  ְוַעל ַהּמִ
ֶפן: ִרי ַהּגָ  ְוַעל ּפְ

ה ְיֹהָוה רּוְך ַאּתָ  ּבָ
 ַעל ָהָאֶרץ ְַעל ַהִמְחָיה

ֶפן*:  ִרי ַהּגָ ְוַעל ּפְ

ה: יֹום רֹאׁש ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ ה:                     בר"ח: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ּבְ ת ַהּזֶ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ בשבת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ּבְ

ִרי ַגְפָנּה(:  *)בא"י ְוַעל ּפְ

רֹוֶתיָה(: **)בא"י ְוַעל ּפֵ
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נוסח עדות המזרח

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

בורא נפשות

ברכת בורא נפשות:

ה ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות ַרּבֹות  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ֶהם ֶנֶפׁש  ָראָת ְלַהֲחיֹות ּבָ ּבָ ל ַמה ׁשֶ ְוֶחְסרֹוָנן ַעל ּכָ

רּוְך ֵחי ָהעֹוָלִמים: ל ָחי. ּבָ ּכָ
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תפלת מנחה וערבית לימות החולתפלת מנחה וערבית לימות החול

תפילת מנחה

ְדִחילּו ּוְרִחימּו, ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא  ּה, ּבִ ִריְך הּוא ּוְשִכיְנּתֵ א ּבְ ִיחּוד קּוְדׁשָ ם  ְלׁשֵ
ִאים  ּבָ ה ֲאַנְחנּו  ִהּנֵ ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ם  ׁשֵ ּבְ ִלים  ׁשְ ִיחּוָדא  ּבְ ָוא"ו ֵק"י  ּבְ ם יּוד ֵק"י  ׁשֵ
לּולֹות  ְצֹות ַהּכְ ל ַהּמִ לֹום, ִעם ּכָ ָ ן ִיְצָחק ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ ּקֵ ּתִ ת ִמְנָחה, ׁשֶ ִפּלַ ל ּתְ ּלֵ ְלִהְתּפַ
ְרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות  ְליֹוְצֵרנּו  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעׂשות  ֶעְליֹון,  ָמקֹום  ּבְ ּה  ְרׁשָ ׁשָ ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ּה,  ּבָ
ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו.  ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו.  ֱאלֵֹהינּו  ֲאדָֹני  ֹנַעם  ִויִהי  ּבֹוְרֵאנּו. 

ּכֹוְנֵנהּו: )שתי פעמים( 

תפילת ערבית

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

ְלָמה  ַ ׂשּ : עֶֹטה אֹור ּכַ ּתָ אֹד הֹוד ְוָהָדר ָלָבׁשְ ַדְלּתָ ּמְ י ֶאת ְיהָֹוה ְיהָֹוה ֱאלַֹהי ּגָ ַנְפׁשִ ְרִכי  ּבָ
ְך ַעל  ם ָעִבים ְרכּובֹו ַהְמַהּלֵ ָ ִים ֲעִלּיֹוָתיו ַהׂשּ ְיִריָעה: ַהְמָקֶרה ַבּמַ ַמִים ּכַ נֹוֶטה ׁשָ
ּמֹוט  ל ּתִ ְרָתיו ֵאׁש לֵֹהט: ָיַסד ֶאֶרץ ַעל ְמכֹוֶניָה ּבַ ה ַמְלָאָכיו רּוחֹות ְמׁשָ ְנֵפי רּוַח: עֹׂשֶ ּכַ
קֹול  ִמן  ְינּוסּון  ֲעָרְתָך  ּגַ ִמן  ָמִים:  ַיַעְמדּו  ָהִרים  ַעל  יתֹו  ּסִ ּכִ בּוׁש  ּלְ ּכַ הֹום  ּתְ ָוֶעד:  עֹוָלם 
ל  ּבַ ְמּתָ  ׂשַ בּול  ּגְ ָלֶהם:  ָיַסְדּתָ  ֶזה  ְמקֹום  ֶאל  ְבָקעֹות  ֵיְרדּו  ָהִרים  ַיֲעלּו  ֵיָחֵפזּון:  ַרַעְמָך 
קּו  כּון: ַיׁשְ ין ָהִרים ְיַהּלֵ ָחִלים ּבֵ ּנְ ַח ַמְעָיִנים ּבַ ּלֵ ל ְיׁשּובּון ְלַכּסֹות ָהָאֶרץ: ַהְמׁשַ ַיֲעבֹרּון ּבַ
נּו  ין ֳעָפאִים ִיּתְ ּכֹון ִמּבֵ ַמִים ִיׁשְ ָ רּו ְפָרִאים ְצָמָאם: ֲעֵליֶהם עֹוף ַהׁשּ ּבְ ָדי ִיׁשְ ל ַחְיתֹו ׂשָ ּכָ
ֵהָמה  ַלּבְ ָחִציר  ַמְצִמיַח  ָהָאֶרץ:  ע  ּבַ ׂשְ ּתִ יָך  ַמֲעׂשֶ ִרי  ִמּפְ ֵמֲעִלּיֹוָתיו  ָהִרים  ֶקה  ַמׁשְ קֹול: 
ִנים  ח ְלַבב ֱאנֹוׁש ְלַהְצִהיל ּפָ ּמַ ב ַלֲעבַֹדת ָהָאָדם ְלהֹוִציא ֶלֶחם ִמן ָהָאֶרץ: ְוַיִין ְיׂשַ ְוֵעׂשֶ
ם  ר ׁשָ ר ָנָטע: ֲאׁשֶ ְלָבנֹון ֲאׁשֶ עּו ֲעֵצי ְיהָֹוה ַאְרֵזי  ּבְ ִיׂשְ ִיְסָעד:  ְוֶלֶחם ְלַבב ֱאנֹוׁש  ֶמן  ָ ִמׁשּ
ים:  ַפּנִ ֵעִלים ְסָלִעים ַמְחֶסה ַלׁשְ בִֹהים ַלּיְ יָתּה: ָהִרים ַהּגְ ים ּבֵ רֹוׁשִ נּו ֲחִסיָדה ּבְ ִרים ְיַקּנֵ ִצּפֳ
ל ַחְיתֹו ָיַער:  ְך ִויִהי ָלְיָלה ּבֹו ִתְרֹמׂש ּכָ ת חֹשֶׁ ׁשֶ ֶמׁש ָיַדע ְמבֹואֹו: ּתָ ה ָיֵרַח ְלמֹוֲעִדים ׁשֶ ָעׂשָ
ְמעֹוֹנָתם  ְוֶאל  ֵיָאֵספּון  ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ ְזַרח  ּתִ ָאְכָלם:  ֵמֵאל  ׁש  ּוְלַבּקֵ ֶרף  ַלּטָ ׁשֲֹאִגים  ִפיִרים  ַהּכְ
ָחְכָמה  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ְיֹהָוה  יָך  ַרּבּו ַמֲעׂשֶ ְוַלֲעבָֹדתֹו ֲעֵדי ָעֶרב: ָמה  ֵיֵצא ָאָדם ְלָפֳעלֹו  צּון:  ִיְרּבָ
ַחּיֹות  ר  ִמְסּפָ ְוֵאין  ֶרֶמׂש  ם  ׁשָ ָיָדִים  ּוְרַחב  דֹול  ּגָ ם  ַהּיָ ֶזה  ִקְנָיֶנָך:  ָהָאֶרץ  ָמְלָאה  יָת  ָעׂשִ
רּון  ּבֵ ם ֵאֶליָך ְיׂשַ ּלָ ֶחק ּבֹו: ּכֻ כּון ִלְוָיָתן ֶזה ָיַצְרּתָ ְלׂשַ ם ֳאִנּיֹות ְיַהּלֵ דֹלֹות: ׁשָ ְקַטּנֹות ִעם ּגְ
ֵהלּון  ֶניָך ִיּבָ יר ּפָ ְסּתִ עּון טֹוב: ּתַ ּבְ ח ָיְדָך ִיׂשְ ְפּתַ ן ָלֶהם ִיְלקֹטּון ּתִ ּתֵ ִעּתֹו: ּתִ ָלֵתת ָאְכָלם ּבְ
ֵני ֲאָדָמה: ְיִהי  ׁש ּפְ ֵראּון ּוְתַחּדֵ ח רּוֲחָך ִיּבָ ּלַ ׁשַ ּתֵֹסף רּוָחם ִיְגָועּון ְוֶאל ֲעָפָרם ְיׁשּובּון: ּתְ
נּו:  ָהִרים ְוֶיֱעׁשָ ע ּבֶ ְרָעד ִיּגַ יט ָלָאֶרץ ַוּתִ ּבִ יו: ַהּמַ ַמֲעׂשָ ַמח ְיהָֹוה ּבְ ְכבֹוד ְיהָֹוה ְלעֹוָלם ִיׂשְ
יֹהָוה:  ּבַ ַמח  ֶאׂשְ ָאֹנִכי  יִחי  ׂשִ ָעָליו  ֶיֱעַרב  עֹוִדי:  ּבְ ֵלאלַֹהי  ָרה  ֲאַזּמְ י  ַחּיָ ּבְ ַליֹהָוה  יָרה  ָאׁשִ

י ֶאת ְיהָֹוה ַהְללּוָיּה:  ְרִכי ַנְפׁשִ ִעים עֹוד ֵאיָנם ּבָ ִאים ִמן ָהָאֶרץ ּוְרׁשָ ּמּו ַחּטָ ִיּתַ

תפילת מנחה

ִדידֹות  ּיְ ַמה  ִמְזמֹור:  קַֹרח  ִלְבֵני  ית  ּתִ ַהּגִ ַעל  ַח  ַלְמַנּצֵ
ְלָתה  ּכָ ְוַגם  ִנְכְסָפה  ְצָבאֹות:  ְיֹהָוה  נֹוֶתיָך  ּכְ ִמׁשְ
ם  ּגַ ָחי:  ֵאל  ֶאל  נּו  ְיַרּנְ ִרי  ּוְבׂשָ י  ִלּבִ ְיֹהָוה  ְלַחְצרֹות  י  ַנְפׁשִ
ָתה ֶאְפרֶֹחיָה ֶאת  ר ׁשָ ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאׁשֶ
ֵבי  יֹוׁשְ ֵרי  ַאׁשְ ֵואלָֹהי:  י  ַמְלּכִ ְצָבאֹות  ְיֹהָוה  חֹוֶתיָך  ִמְזּבְ
ֵרי ָאָדם עֹוז לֹו ָבְך ְמִסּלֹות  ָלה: ַאׁשְ ֵביֶתָך עֹוד ְיַהְללּוָך ּסֶ
ָרכֹות  ּבְ ם  ּגַ יתּוהּו  ְיׁשִ ַמְעָין  ָכא  ַהּבָ ֵעֶמק  ּבְ עְֹבֵרי  ְלָבָבם:  ּבִ
ֱאלִֹהים  ֶאל  ֵיָרֶאה  ָחִיל  ֶאל  ֵמַחִיל  ֵיְלכּו  מֹוֶרה:  ַיְעֶטה 
ַהֲאִזיָנה  ִתי  ְתִפּלָ ְמָעה  ׁשִ ְצָבאֹות  ֱאלִֹהים  ְיֹהָוה  ִצּיֹון:  ּבְ
יֶחָך:  ֵני ְמׁשִ ט ּפְ נּו ְרֵאה ֱאלִֹהים ְוַהּבֵ ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה: ָמִגּנֵ
ֵבית ֱאלַֹהי  י ִהְסּתֹוֵפף ּבְ ַחְרּתִ ֲחֵצֶריָך ֵמָאֶלף ּבָ י טֹוב יֹום ּבַ ּכִ
ֶמׁש ּוָמֵגן ְיֹהָוה ֱאלִֹהים ֵחן ְוָכבֹוד  י ׁשֶ ע: ּכִ ָאֳהֵלי ֶרׁשַ ִמּדּור ּבְ
ָתִמים: ְיֹהָוה ְצָבאֹות  ן ְיֹהָוה לֹא ִיְמַנע טֹוב ַלֹהְלִכים ּבְ ִיּתֵ

ְך: ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ַאׁשְ

תפילת ערבית

ְדִחילּו ּוְרִחימּו, ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא  ּה, ּבִ ִריְך הּוא ּוְשִכיְנּתֵ א ּבְ ִיחּוד קּוְדׁשָ ם  ְלׁשֵ
ִאים  ּבָ ה ֲאַנְחנּו  ִהּנֵ ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ם  ׁשֵ ּבְ ִלים  ׁשְ ִיחּוָדא  ּבְ ָוא"ו ֵק"י  ּבְ ם יּוד ֵק"י  ׁשֵ
לּולות  ְצֹות ַהּכְ ל ַהּמִ לֹום, ִעם ּכָ ָ ן ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָעָליו ַהּשׁ ּקֵ ּתִ ת ַעְרִבית, ׁשֶ ִפּלַ ל ּתְ ּלֵ ְלִהְתּפַ
ְרצֹון  ְוַלֲעׂשֹות  ְליֹוְצֵרנּו  רּוַח  ַנַחת  ַלֲעׂשות  ֶעְליֹון,  ָמקֹום  ּבְ ּה  ְרׁשָ ׁשָ ֶאת  ן  ְלַתּקֵ ּה,  ּבָ
ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו.  ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו.  ֱאלֵֹהינּו  ֲאדָֹני  ֹנַעם  ִויִהי  ּבֹוְרֵאנּו. 

ּכֹוְנֵנהּו: )שתי פעמים( 

ֵרי  ב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה: ְיהָֹוה ְצָבאֹות ַאׁשְ ּגָ נּו ִמׂשְ ְצָבאֹות ִעּמָ ְיהָֹוה 
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תפילת מנחה

ָרֵאל ְוָאַמְרּתָ ֲאֵלֶהם  ֵני ִיׂשְ ּבְ אֹמר: ַצו ֶאת  ה ּלֵ ְיֹהָוה ֶאל ֹמשֶׁ ר  ַוְיַדּבֵ
ִלי  ְלַהְקִריב  ְמרּו  ׁשְ ּתִ ִניחִֹחי  ֵריַח  י  ַ ְלִאׁשּ ַלְחִמי  ִני  ָקְרּבָ ֶאת 
ֵני  ים ּבְ ָבׂשִ ְקִריבּו ַליֹהָוה ּכְ ר ּתַ ה ֲאׁשֶ ֶ מֹוֲעדֹו: ְוָאַמְרּתָ ָלֶהם ֶזה ָהִאׁשּ ּבְ
ה ַבּבֶֹקר  ֲעׂשֶ ֶבׂש ֶאָחד ּתַ ַנִים ַלּיֹום עָֹלה ָתִמיד: ֶאת ַהּכֶ ָנה ְתִמיִמם ׁשְ ׁשָ
ֹסֶלת  ָהֵאיָפה  יִרית  ַוֲעׂשִ ִים:  ָהַעְרּבָ ין  ּבֵ ה  ֲעׂשֶ ּתַ ִני  ֵ ַהׁשּ ֶבׂש  ַהּכֶ ְוֵאת 
ַהר  ָיה ּבְ ִמיד ָהֲעׂשֻ ִתית ְרִביִעת ַהִהין: עַֹלת ּתָ ֶמן ּכָ ׁשֶ לּוָלה ּבְ ְלִמְנָחה ּבְ
ָהֶאָחד  ֶבׂש  ַלּכֶ ַהִהין  ְרִביִעת  ְוִנְסּכֹו  ַליֹהָוה:  ה  ֶ ִאׁשּ ִניחַֹח  ְלֵריַח  ִסיַני 
ִים  ין ָהַעְרּבָ ה ּבֵ ֲעׂשֶ ִני ּתַ ֵ ֶבׂש ַהׁשּ ָכר ַליֹהָוה: ְוֵאת ַהּכֶ ְך ֶנֶסְך ׁשֵ ּקֶֹדׁש ַהּסֵ ּבַ

ה ֵריַח ִניחַֹח ַליֹהָוה:  ֵ ה ִאׁשּ ֲעׂשֶ ִמְנַחת ַהּבֶֹקר ּוְכִנְסּכֹו ּתַ ּכְ

ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו:  יָעה ַהּמֶ ְך: ְיהָֹוה הֹוׁשִ ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ

)ואומר החזן חצי קדיש(

ַמְלכּוֵתה,  ְוַיְמִליְך  ְרעּוֵתה,  ּכִ ְבָרא,  י  ּדִ ָעְלָמא  ְבּ ]ָאֵמן[  א.  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ
ית  ּבֵ ְדָכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹון  יכֹון  ַחּיֵ ּבְ ]ָאֵמן[  יֵחּה.  ְמׁשִ ִויָקֵרב  ְרָקֵנה,  ּפֻ ְוַיְצַמח 
א  ַרּבָ ֵמיּה  ׁשְ ְיֵהא   ]... רבה  שמיה  יהא   - ]ָאֵמן  ָאֵמן.  ְוִאְמרּו  ָקִריב,  ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ
א.  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם.  ַאר.  ְוִיְתּפָ ח.  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך.  ִיְתּבָ א  ָעְלַמּיָ ּוְלָעְלֵמי  ְלָעַלם  ְמָבַרְך 
ְרָכָתא  ּבִ ל  ּכָ ִמן  א  ְלֵעּלָ ]ָאֵמן[  ִריְך הּוא.  ּבְ א,  ֻקְדׁשָ ּדְ ֵמּה  ׁשְ ל  ְוִיְתַהּלָ ה.  ְוִיְתַעּלֶ ר.  ְוִיְתַהּדָ

ָעְלָמא, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ]ָאֵמן[  ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא, ּתֻ ׁשִ

יב ַאּפֹו,  ה ְלָהׁשִ ִחית, ְוִהְרּבָ ר ָעֹון ְולֹא ַיׁשְ ַרחּום ְיַכּפֵ ְוהּוא 
ֶלְך ַיֲעֵננּו  יָעה, ַהּמֶ ל ֲחָמתֹו: ְיֹהָוה הֹוׁשִ ולֹא ָיִעיר ּכָ

ְביֹום ָקְרֵאנּו: 

ֹבָרְך:  ה ַהְמּ ְרכּו ֶאת ְיהָוֹ ואומר החזן: ָבּ

תפילת ערבית

תפילת מנחה

ִהְקִטירּו ֲאבֹוֵתינּו ְלָפֶניָך ֶאת  הּוא ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ ה  ַאּתָ
ר  ֲאׁשֶ ם, ּכַ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ים ּבִ ּמִ ְקטֶֹרת ַהּסַ

תֹוָרָתְך:  תּוב ּבְ ּכָ ה ְנִביָאְך ּכַ יָת אֹוָתם ַעל ַיד ֹמשֶׁ ִצּוִ

ים  ָנה ַסּמִ ֵחֶלת ְוֶחְלּבְ ים ָנָטף ּוׁשְ ה ַקח ְלָך ַסּמִ ְיֹהָוה ֶאל ֹמשֶׁ ַוּיֹאֶמר 
ה  יָת אָֹתּה ְקטֶֹרת רַֹקח ַמֲעׂשֵ ַבד ִיְהֶיה: ְוָעׂשִ ד ּבְ ה ּבַ ּוְלֹבָנה ַזּכָ
ִלְפֵני  ה  ּנָ ִמּמֶ ה  ְוָנַתּתָ ה ָהֵדק  ּנָ ִמּמֶ ַחְקּתָ  ְוׁשָ ח ָטהֹור קֶֹדׁש:  רֹוֵקַח ְמֻמּלָ
ְהֶיה ָלֶכם:  ים ּתִ ה קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ּמָ ֵעד ְלָך ׁשָ ר ִאּוָ אֶֹהל מֹוֵעד ֲאׁשֶ ָהֵעֻדת ּבְ
ֵהיִטיבֹו ֶאת  ּבֶֹקר ּבְ ּבֶֹקר ּבַ ים ּבַ ְוֶנֱאַמר: ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהרֹן ְקטֶֹרת ַסּמִ
ה  ַיְקִטיֶרּנָ ִים  ָהֲעְרּבַ ין  ּבֵ רֹת  ַהּנֵ ֶאת  ַאֲהרֹן  ּוְבַהֲעלֹת  ה:  ַיְקִטיֶרּנָ רֹת  ַהּנֵ

ִמיד ִלְפֵני ְיֹהָוה ְלדֹרֵֹתיֶכם:  ְקטֶֹרת ּתָ

תפילת ערבית

ֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֵעד:  ה ַהְמּ רּוְך ְיהָוֹ ועונים הקהל: ָבּ

ֹבָרְך ְלעֹוָלם ָוֵעד:  ה ַהְמּ רּוְך ְיהָוֹ ואומר החזן: ָבּ

ְדָברֹו  ּבִ ר  ֲאׁשֶ ָהעֹוָלם,  ֶמֶלְך  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ְתבּוָנה,  ָעִרים ּבִ ָחְכָמה, ּפֹוֵתַח ׁשְ ַמֲעִריב ֲעָרִבים ּבְ
ר ֶאת ַהּכֹוָכִבים  ים, ּוְמַסּדֵ ַמּנִ ים ּוַמֲחִליף ֶאת ַהּזְ ה ִעּתִ ּנֶ ְמׁשַ
ְרצֹונֹו, ּבֹוֵרא יֹוָמם ָוַלְיָלה, ּגֹוֵלל  ָרִקיַע ּכִ ְמרֹוֵתיֶהם ּבָ ִמׁשְ ּבְ
ּוֵמִביא  יֹום  ֲעִביר  ַהּמַ ֵני אֹור,  ִמּפְ ְך  ְוחֹשֶׁ ְך  ֵני חֹשֶׁ ִמּפְ אֹור 
מֹו.  ׁשְ ְצָבאֹות  ְיֹהָוה  ָלְיָלה.  ּוֵבין  יֹום  ין  ּבֵ יל  ּוַמְבּדִ ַלְיָלה, 

ֲעִריב ֲעָרִבים:  ה ְיֹהָוה, ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ּבָ
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תפילת מנחה

מֹוָנה ָמִנים  ים ּוׁשְ ִ ׁשּ לֹשׁ ֵמאֹות ְוׁשִ יַצד, ׁשְ טֶֹרת ּכֵ ּטּום ַהּקְ ָנן, ּפִ נּו ַרּבָ ּתָ
ה ָמֶנה ְבָכל  ִמְנַין ְימֹות ַהַחּמָ ה ּכְ ָ ים ַוֲחִמׁשּ ִ ׁשּ לֹשׁ ֵמאֹות ְוׁשִ ָהיּו ָבּה, ׁשְ
ֶהם  ּמֵ ה ָמִנים ְיֵתִרים ׁשֶ לֹשָׁ ּוׁשְ ֶעֶרב,  ַבּ יֹום, ַמֲחִציתֹו ַבּבֶֹקר ּוַמֲחִציתֹו 
יפּוִרים, ַמֲחִזיָרן  יֹום ַהּכִ דֹול ְונֹוֵטל ֵמֶהם ְמלֹא ָחְפָניו ּבְ ַמְכִניס ּכֵֹהן ּגָ
ה  ּקָ ַהּדַ ִמן  ה  ּקָ ּדַ ִמְצַות  ם  ְלַקֵיּ ֵדי  ּכְ יפּוִרים  ַהִכּ יֹום  ֶעֶרב  ּבְ ת  ׁשֶ ְלַמְכּתֶ
ָנה  ְוַהֶחְלּבְ ּפֹוֶרן  ְוַהּצִ ִרי  ַהּצֳ ֵהן:  ְוֵאּלּו  ָבּה  ָהיּו  ִנים  ַסָמּ ר  ָעׂשָ ְוַאַחד 
ֵנְרּדְ  ּבֶֹלת  ְוׁשִ ּוְקִציָעה  ְבִעים ָמֶנה. מֹור,  ׁשִ ְבִעים  ׁשִ ַקל  בֹוָנה, ִמׁשְ ְוַהּלְ
ר,  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ט  ַהקֹׂשְ ָמֶנה.  ר  ָעׂשָ ה  ָ ׁשּ ׁשִ ר  ָעׂשָ ה  ָ ׁשּ ׁשִ ַקל  ִמׁשְ ְוַכְרּכֹם, 
ֵיין  ין,  ַקּבִ ָעה  ׁשְ ּתִ יָנה  ְרִשׁ ַכּ ּבֹוִרית  ָעה,  ׁשְ ּתִ מֹון  ִקּנָ ה,  לֹשָׁ ׁשְ ִקּלּוָפה 
ָלָתא, ְוִאם לֹא ָמָצא ֵיין ַקְפִריִסין, ֵמִביא  ין ּתְ ָלת ְוַקּבִ ַקְפִריִסין ְסִאין ּתְ
י  הּוא. ִרּבִ ל ׁשֶ ן ּכָ יק. ֶמַלח ְסדֹוִמית רֹוַבע, ַמֲעֶלה ָעׁשָ ֲחַמר ִחָור ַעּתִ
ַבׁש  ּדְ ּה  ּבָ ָנַתן  ִאם  ִהיא,  ׁשֶ ל  ּכָ ן  ְרּדֵ ַהּיַ ת  ּפַ ּכִ ַאף  אֹוֵמר:  ְבִלי  ַהּבַ ָנָתן 

ב ִמיָתה:  ָמֶניָה, ַחּיָ ל ַסּמֲ ר ַאַחת ִמּכָ ָסָלּה, ְוִאם ִחּסֵ ּפְ

ים  ֻחּקִ ּוִמְצֹות  ּתֹוָרה   , ָאַהְבּתָ ָך  ַעּמְ ָרֵאל  ִיׂשְ ית  ּבֵ עֹוָלם  ַאֲהַבת 
ְֹכֵבנּו  ׁשָ ּבְ ֱאלֵֹהינּו,  ְיֹהָוה  ן  ּכֵ ַעל   . ְדּתָ ִלּמַ אֹוָתנּו  ִטים  ּפָ ּוִמׁשְ
ּתֹוָרֶתָך,  ַתְלמּוד  ִדְבֵרי  ּבְ ְוַנֲעלֹז  ַמח  ְוִנׂשְ יָך,  ֻחּקֶ ּבְ יַח  ָנׂשִ ּוְבקּוֵמנּו 
ּוָבֶהם  ָיֵמינּו,  ְואֶֹרְך  ינּו  ַחּיֵ ֵהם  י  ּכִ ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ְוֻחּקֹוֶתיָך  ּוִמְצֹוֶתיָך 
ה  רּוְך ַאּתָ ּנּו ְלעֹוָלִמים, ּבָ ה יֹוָמם ָוָלְיָלה. ְוַאֲהָבְתָך לֹא ָתסּור ִמּמֶ ֶנְהּגֶ

ָרֵאל:   ְיֹהָוה, אֹוֵהב ֶאת ַעּמֹו ִיׂשְ

ָרֵאל ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ְיֹהָוה ֶאָחד:  ַמע ִיְשׂ ְשׁ

בֹוד ַמְלכּותֹו, ְלעֹוָלם ָוֶעד: ם ּכְ ֵ רּוְך, ּשׁ )בלחש:( ּבָ
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ָרף ַהּנֹוֵטף ֵמֲעֵצי  א ׁשְ ִרי ֵאינֹו ֶאּלָ ְמִליֵאל אֹוֵמר: ַהּצֳ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ׁשִ ן  ַרּבָ
ּה ֶאת  ּפֹות ּבָ ֵדי ְלׁשַ יָנה ְלָמה ִהיא ָבָאה, ּכְ ְרׁשִ ָטף. ּבֹוִרית ּכַ ַהּקְ
רֹות  ֵדי ִלׁשְ ֵהא ָנָאה. ֵיין ַקְפִריִסין ְלַמה הּוא ָבא, ּכְ ּתְ ֵדי ׁשֶ ּפֹוֶרן, ּכְ ַהּצִ
א  ֶאּלָ ָלּה,  ָיִפין  ַרְגַלִים  ֵמי  ַוֲהלֹא  ה.  ַעּזָ ֵהא  ּתְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ּפֹוֶרן,  ַהּצִ ּבֹו ֶאת 

בֹוד:  ֵני ַהּכָ ׁש ִמּפְ ְקּדָ ּמִ ֵאין ַמְכִניִסין ִמי ַרְגַלִים ּבַ ׁשֶ

ַהּקֹול ֵני ׁשֶ הּוא ׁשֹוֵחק, אֹוֵמר ָהֵדק ֵהיֵטב, ֵהיֵטב ָהֵדק, ִמּפְ ׁשֶ י ָנַתן אֹוֵמר: ּכְ ִרּבִ ְנָיא,  ּתַ

ָך ּוְבָכל  ָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְשׁ ֵאת ְיֹהָוה ֱאלֶֹהיָך ְבּ ְוָאַהְבָתּ 
ָך  ר ָאֹנִכי ְמַצְוּ ה ֲאֶשׁ ָבִרים ָהֵאֶלּ ְמאֶֹדָך. ְוָהיּו ַהְדּ
ָך  ְבְתּ ִשׁ ְבּ ם  ָבּ ְרָתּ  ְוִדַבּ ְלָבֶניָך  ם  ְנָתּ ַנּ ְוִשׁ ְלָבֶבָך.  ַעל  ַהּיֹום 
ם ְלאֹות  ְרָתּ ָך ּוְבקּוֶמָך. ּוְקַשׁ ְכְבּ ֶרְך ּוְבָשׁ ָך ַבֶדּ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתּ ְבּ
ְמזּוזֹת  ַעל  ם  ּוְכַתְבָתּ ֵעיֶניָך.  ין  ֵבּ ְלטָֹטֹפת  ְוָהיּו  ָיֶדָך  ַעל 

ָעֶריָך:  יֶתָך ּוִבְשׁ ֵבּ

ה ֶאְתֶכם ַהּיֹום  ר ָאֹנִכי ְמַצֶוּ ְמעּו ֶאל ִמְצֹוַתי ֲאֶשׁ ְשׁ ֹמַע ִתּ ִאם ָשׁ ְוָהָיה 
ּוְבָכל  ְלַבְבֶכם  ָכל  ְבּ ּוְלָעְבדֹו  ֱאלֵֹהיֶכם  ְיֹהָוה  ֶאת  ְלַאֲהָבה 
ְדָגֶנָך  ְוָאַסְפָתּ  ּוַמְלקֹוׁש  יֹוֶרה  ִעּתֹו  ְבּ ַאְרְצֶכם  ְמַטר  י  ְוָנַתִתּ ֶכם.  ַנְפְשׁ
 . ָבְעָתּ ְוָשׂ ְוָאַכְלָתּ  ָך  ִלְבֶהְמֶתּ ְדָך  ָשׂ ְבּ ב  ֵעֶשׂ י  ְוָנַתִתּ ְוִיְצָהֶרָך.  ָך  ְוִתירְֹשׁ
ֲאֵחִרים  ֱאלִֹהים  ם  ַוֲעַבְדֶתּ ם  ְוַסְרֶתּ ְלַבְבֶכם  ה  ִיְפֶתּ ן  ֶפּ ָלֶכם  ְמרּו  ִהָשּׁ
ְולֹא  ַמִים  ַהָשּׁ ֶאת  ְוָעַצר  ֶכם  ָבּ ְיֹהָוה  ַאף  ְוָחָרה  ָלֶהם.  ֲחִויֶתם  ַתּ ְוִהְשׁ
ם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ  ן ֶאת ְיבּוָלּה ַוֲאַבְדֶתּ ִיְהֶיה ָמָטר ְוָהֲאָדָמה לֹא ִתֵתּ
ה ַעל ְלַבְבֶכם ְוַעל  ָבַרי ֵאֶלּ ם ֶאת ְדּ ְמֶתּ ר ְיֹהָוה ֹנֵתן ָלֶכם. ְוַשׂ ָבה ֲאֶשׁ ַהטֹּ
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י  ִרּבִ ָאַמר  ַמְענּו.  ׁשָ לֹא  ּוְלָרִביַע,  ִליׁש  ְלׁשָ ָרה:  ׁשֵ ּכְ ַלֲחָצִאין  ָמּה  ּטְ ּפִ ִמים.  ׂשָ ַלּבְ ָיֶפה 
ב  ַחּיָ ָמֶניָה,  ַסּמֲ ל  ר ַאַחת ִמּכָ ָרה ַלֲחָצִאין, ְוִאם ִחּסֵ ׁשֵ ּכְ ָתּה  ִמּדָ ּכְ ָלל ִאם  ַהּכְ ְיהּוָדה: ֶזה 

ִמיָתה. 

ל  ׁשֶ ָאה  ּבָ ָהְיָתה  ָנה  ׁשָ ְבִעים  ְלׁשִ אֹו  ים  ִ ּשׁ ְלׁשִ ַאַחת  ָרא  ַקּפָ ַבר  ֵני  ּתָ
ּה ָקְרטֹוב  ָרא ִאּלּו ָהָיה נֹוֵתן ּבָ ֵני ַבר ַקּפָ יַרִים ַלֲחָצִאין. ְועֹוד ּתָ ׁשִ
ּה  ה ֵאין ְמָעְרִבין ּבָ ֵני ֵריָחּה. ְוָלּמָ ַבׁש, ֵאין ָאָדם ָיכֹול ַלֲעֹמד ִמּפְ ל ּדְ ׁשֶ
ַתְקִטירּו  לֹא  ַבׁש  ּדְ ְוָכל  אֹר  ׂשְ ָכל  י  ּכִ ָאְמָרה  ַהּתֹוָרה  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ ַבׁש,  ּדְ
ב ָלנּו ֱאלֵֹהי ַיֲעקֹב ֶסָלה:  ּגָ נּו ִמׂשְ ה ַליֹהָוה: ְיֹהָוה ְצָבאֹות ִעּמָ ֶ ּנּו ִאׁשּ ִמּמֶ
ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביֹום  יָעה ַהּמֶ ְך: ְיֹהָוה הֹוׁשִ ֵרי ָאָדם ּבֵֹטַח ּבָ ְיֹהָוה ְצָבאֹות ַאׁשְ
ִנים  ּוְכׁשָ יֵמי עֹוָלם  ּכִ ָלִם  ְוָעְרָבה ַליֹהָוה ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ ָקְרֵאנּו: 

ַקְדֹמִנּיֹות: 

ין ֵעיֵניֶכם.  ם אָֹתם ְלאֹות ַעל ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטֹפת ֵבּ ְרֶתּ ֶכם ּוְקַשׁ ַנְפְשׁ
ֶרְך  ָך ַבֶדּ ֵביֶתָך ּוְבֶלְכְתּ ָך ְבּ ְבְתּ ִשׁ ם ְבּ ר ָבּ ֵניֶכם ְלַדֵבּ ם אָֹתם ֶאת ְבּ ְדֶתּ ְוִלַמּ
ָעֶריָך. ְלַמַען ִיְרּבּו  יֶתָך ּוִבְשׁ ם ַעל ְמזּוזֹות ֵבּ ָך ּוְבקּוֶמָך. ּוְכַתְבָתּ ְכְבּ ּוְבָשׁ
ְיֹהָוה ַלֲאֹבֵתיֶכם ָלֵתת  ע  ַבּ ִנְשׁ ר  ְבֵניֶכם ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶשׁ ִויֵמי  ְיֵמיֶכם 

ַמִים ַעל ָהָאֶרץ:  יֵמי ַהָשּׁ ָלֶהם ִכּ

ָרֵאל ְוָאַמְרָתּ ֲאֵלֶהם  ֵני ִיְשׂ ר ֶאל ְבּ ֵבּ אֹמר. ַדּ ה ֵלּ ְיֹהָוה ֶאל ֹמֶשׁ אֶמר  ַויֹּ
ַעל  ְוָנְתנּו  ְלדֹרָֹתם  ִבְגֵדיֶהם  ְנֵפי  ַכּ ַעל  ִציִצת  ָלֶהם  ְוָעׂשּו 
ם  ֵכֶלת. ְוָהָיה ָלֶכם ְלִציִצת ּוְרִאיֶתם אֹתֹו ּוְזַכְרֶתּ ִתיל ְתּ ָנף ְפּ ִציִצת ַהָכּ
יֶתם אָֹתם ְולֹא ָתֻתרּו ַאֲחֵרי ְלַבְבֶכם ְוַאֲחֵרי  ל ִמְצֹות ְיֹהָוה ַוֲעִשׂ ֶאת ָכּ
ל  ָכּ ֶאת  יֶתם  ַוֲעִשׂ רּו  ְזְכּ ִתּ ְלַמַען  ַאֲחֵריֶהם.  זִֹנים  ם  ַאֶתּ ר  ֲאֶשׁ ֵעיֵניֶכם 
ר הֹוֵצאִתי  ים ֵלאלֵֹהיֶכם. ֲאִני ְיֹהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶשׁ ִמְצֹוָתי ִוְהִייֶתם ְקדִֹשׁ
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ָהָעם  ֵרי  ַאׁשְ ָלה:  ּסֶ ְיַהְללּוָך  עֹוד  ֵביֶתָך  ֵבי  יֹוׁשְ ֵרי  ַאׁשְ
ֲיֹהָוה ֱאלָֹהיו:  ֵרי ָהָעם ׁשֶ ָכה ּלֹו ַאׁשְ ּכָ ׁשֶ
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ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִלְהיֹות ָלֶכם ֵלאלִֹהים ֲאִני ְיֹהָוה ֱאלֵֹהיֶכם: 

ועונים הקהל: ֱאֶמת: וחוזר החזן: ְיֹהָוה ֱאלֵֹהיֶכם ֱאֶמת: 

זּוָלתֹו,  ְוֵאין  ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו  י הּוא  ּכִ ָעֵלינּו,  ם  ְוַקּיָ ּכֹל זֹאת  ֶוֱאמּוָנה 
נּו  ד ְמָלִכים, ַהּגֲֹאֵלנּו ַמְלּכֵ ָרֵאל ַעּמֹו, ַהּפֹוֵדנּו ִמּיַ ַוֲאַנְחנּו ִיׂשְ
ְלָכל  מּול  ּגְ ם  ּלֵ ַהְמׁשַ ֵרינּו,  ִמּצָ ָלנּו  ְפָרע  ַהּנִ ָהֵאל  ָעִריִצים,  ל  ּכָ ף  ִמּכַ
ְדִריֵכנּו  ים ְולֹא ָנַתן ַלּמֹוט ַרְגֵלנּו, ַהּמַ ַחּיִ נּו ּבַ ם ַנְפׁשֵ נּו, ַהּשָׂ אֹויֵבי ַנְפׁשֵ
ָלנּו  ה  ָהעֹׂשֶ ָהֵאל  ׂשֹוְנֵאינּו,  ל  ּכָ ַעל  ַקְרֵננּו  ֶרם  ַוּיָ אֹוְיֵבינּו  מֹות  ּבָ ַעל 
ה ְבֶעְבָרתֹו  ּכֶ ֵני ָחם. ַהּמַ ַאְדַמת ּבְ אֹותֹות ּוְבמֹוְפִתים ּבְ ַפְרעֹה, ּבְ ְנָקָמה ּבְ
ָרֵאל ִמּתֹוָכם ְלֵחרּות עֹוָלם,  ִיׂשְ ַעּמֹו  ַוּיֹוִציא ֶאת  כֹוֵרי ִמְצָרִים,  ּבְ ל  ּכָ
ׂשוְנֵאיֶהם  ְוֶאת  רֹוְדֵפיֶהם  ְוֶאת  סּוף,  ַים  ְזֵרי  ּגִ ין  ּבֵ ָניו  ּבָ ֲעִביר  ַהּמַ
מֹו, ּוַמְלכּותֹו  חּו ְוהֹודּו ִלׁשְ ּבְ בּוָרתֹו, ׁשִ ע. ָראּו ָבִנים ֶאת ּגְ ְתהֹומֹות ִטּבַ ּבִ
ְמָחה  ְבׂשִ יָרה  ׁשִ ָענּו  ְלָך  ָרֵאל  ִיׂשְ ּוְבֵני  ה  ֹמשֶׁ ֲעֵליֶהם.  לּו  ִקּבְ ָרצֹון  ּבְ
ּקֶֹדׁש,  ּבַ ר  ֶנְאּדָ ֹמָכה  ּכָ ִמי  ְיֹהָוה,  ֵאִלם  ּבָ ָכֹמָכה  ם ִמי  ֻכּלָ ְוָאְמרּו  ה,  ַרּבָ
ם,  ה ֶפֶלא: ַמְלכּוְתָך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ָראּו ָבֶניָך ַעל ַהּיָ ִהּלֹת עֹׂשֵ נֹוָרא ּתְ
י  ם הֹודּו ְוִהְמִליכּו ְוָאְמרּו ְיֹהָוה ִיְמלְֹך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְוֶנֱאַמר: ּכִ ּלָ ַיַחד ּכֻ
ַאל  ה ְיֹהָוה, ּגָ רּוְך ַאּתָ ּנּו: ּבָ ד ָחָזק ִמּמֶ ָפָדה ְיֹהָוה ֶאת ַיֲעקֹב, ּוְגָאלֹו ִמּיַ

ָרֵאל:  ִיׂשְ

טֹוִבים  ים  ְלַחּיִ נּו  ַמְלּכֵ ְוַהֲעִמיֵדנּו  לֹום,  ְלׁשָ ָאִבינּו  יֵבנּו  ּכִ ַהׁשְ
נּו  ֵננּו ַמְלּכֵ לֹוֶמָך, ְוַתּקְ ת ׁשְ לֹום, ּוְפרֹׂש ָעֵלינּו ֻסּכַ ּוְלׁשָ
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תפילת מנחה

ְמָך  ׁשִ ַוֲאָבְרָכה  ֶלְך  ַהּמֶ ֱאלֹוַהי  ֲארֹוִמְמָך  ְלָדִוד  ה  ִהּלָ ּתְ
ְמָך  ׁשִ ַוֲאַהְלָלה  ֲאָבְרֶכּךָ  יֹום  ָכל  ּבְ ָוֶעד:  ְלעֹוָלם 
תֹו ֵאין ֵחֶקר:  ל ְמאֹד ְוִלְגֻדּלָ דֹול ְיֹהָוה ּוְמֻהּלָ ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּגָ
בֹוד  ּכְ ֲהַדר  ידּו:  ַיּגִ ּוְגבּורֶֹתיָך  יָך  ַמֲעׂשֶ ח  ּבַ ְיׁשַ ְלדֹור  ּדֹור 
יָחה: ֶוֱעזּוז נֹוְראֶֹתיָך יֹאֵמרּו  הֹוֶדָך ְוִדְבֵרי ִנְפְלאֹוֶתיָך ָאׂשִ
נּו:  יעּו ְוִצְדָקְתָך ְיַרּנֵ ה: ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיּבִ ֶרּנָ ְתָך ֲאַסּפְ ּוְגדּוּלָ
ִים ּוְגָדל ָחֶסד: טֹוב ְיֹהָוה ַלּכֹל  ַחּנּון ְוַרחּום ְיֹהָוה ֶאֶרְך ַאּפַ
יָך ַוֲחִסיֶדיָך  ל ַמֲעׂשֶ יו: יֹודּוָך ְיֹהָוה ּכָ ל ַמֲעׂשָ ְוַרֲחָמיו ַעל ּכָ
רּו:  ְיַדּבֵ ּוְגבּוָרְתָך  יֹאֵמרּו  ַמְלכּוְתָך  בֹוד  ּכְ ְיָבְרכּוָכה: 
ַמְלכּותֹו:  ֲהַדר  ּוְכבֹוד  בּורָֹתיו  ּגְ ָהָאָדם  ִלְבֵני  ְלהֹוִדיַע 
ָכל ּדֹור ָודֹור:  ָך ּבְ ְלּתְ ל עָֹלִמים ּוֶמְמׁשַ ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ּכָ
פּוִפים: ֵעיֵני ֹכל  סֹוֵמְך ְיֹהָוה ְלָכל ַהּנְֹפִלים ְוזֹוֵקף ְלָכל ַהּכְ
ּפֹוֵתַח  ִעּתֹו:  ּבְ ָאְכָלם  נֹוֵתן ָלֶהם ֶאת  ה  ְוַאּתָ רּו  ּבֵ ְיׂשַ ֵאֶליָך 
ָרָכיו ָכל ּדְ יק ְיֹהָוה ּבְ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ַצּדִ ּבִ ֶאת ָיֶדָך ּוַמׂשְ

תפילת ערבית

ֲעֵדנּו,  ּבַ ְוָהֵגן  ֶמָך,  ׁשְ ְלַמַען  ְמֵהָרה  יֵענּו  ְוהֹוׁשִ ָפֶניָך,  ִמּלְ טֹוָבה  ֵעָצה  ּבְ
ְוָיגֹון  ֶבר, ֶחֶרב, חִֹלי, ָצָרה, ָרָעה, ָרָעב,  ּדֶ ת אֹוֵיב,  ְוָהֵסר ֵמָעֵלינּו ַמּכַ
ּוְבֵצל  ּוֵמַאֲחֵרינּו,  ָפֵנינּו  ִמּלְ ָטן  ַהּשָׂ ְוָהֵסר  ֹבר  ׁשְ ָפה.  ּוַמּגֵ ִחית  ּוַמׁשְ
לֹום  ּוְלׁשָ טֹוִבים  ים  ְלַחּיִ ּובֹוֵאנּו  ֵצאֵתנּו  ֹמר  ּוׁשְ יֵרנּו,  ְסּתִ ּתַ ָנֶפיָך  ּכְ
ָרע  ָבר  ּדָ ל  ִמּכָ ה  ַאּתָ יֵלנּו  ּוַמּצִ ׁשֹוְמֵרנּו  ֵאל  י  ּכִ עֹוָלם.  ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ
ָרֵאל ָלַעד. ָאֵמן.  ה ְיֹהָוה, ׁשֹוֵמר ֶאת ַעּמֹו ִיׂשְ רּוְך ַאּתָ ַחד ָלְיָלה. ּבָ ּוִמּפַ

 תפילת מנחה

ר  ֲאׁשֶ ְלָכל  ְלָכל קְֹרָאיו  ְיֹהָוה  יו: ָקרֹוב  ַמֲעׂשָ ָכל  ּבְ ְוָחִסיד 
ַמע  ְוָעָתם ִיׁשְ ה ְוֶאת ׁשַ ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת: ְרצֹון ְיֵרָאיו ַיֲעׂשֶ
ִעים  ל ָהְרׁשָ ל אֲֹהָביו ְוֵאת ּכָ יֵעם: ׁשֹוֵמר ְיֹהָוה ֶאת ּכָ ְויֹוׁשִ
ם ָקְדׁשֹו  ר ׁשֵ ׂשָ ל ּבָ י ִויָבֵרְך ּכָ ר ּפִ ת ְיֹהָוה ְיַדּבֶ ִהּלַ ִמיד: ּתְ ַיׁשְ
ה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה:  ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה ֵמַעּתָ

יָבה ְלקֹול  י ִמְנַחת ָעֶרב: ַהְקׁשִ ּפַ ַאת ּכַ ִתי ְקטֶֹרת ְלָפֶניָך ַמׂשְ ִפּלָ ּכֹון ּתְ ּתִ
ל:  ּלָ י ֵאֶליָך ֶאְתּפַ י ֵואלָֹהי ּכִ ְוִעי ַמְלּכִ ׁשַ

ואומר החזן חצי קדיש 

ְרעּוֵתה, ְוַיְמִליְך  י ְבָרא, ּכִ ָעְלָמא ּדִ א. ]ָאֵמן[ ְבּ ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ
יכֹון  ַחּיֵ ּבְ ]ָאֵמן[  יֵחּה.  ְמׁשִ ִויָקֵרב  ְרָקֵנה,  ּפֻ ְוַיְצַמח  ַמְלכּוֵתה, 
ְוִאְמרּו  ָקִריב,  ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ית  ּבֵ ְדָכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹון 
א  א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ֵמיּה ַרּבָ ָאֵמן. ]ָאֵמן - יהא שמיה רבה ...[ ְיֵהא ׁשְ
ה  ְוִיְתַעּלֶ ר  ְוִיְתַהּדָ א  ְוִיְתַנּשֵׂ ְוִיְתרֹוַמם  ַאר  ְוִיְתּפָ ח  ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ ַרְך.  ִיְתּבָ
יָרָתא  ְרָכָתא ׁשִ ל ּבִ א ִמן ּכָ ִריְך הּוא. ]ָאֵמן[ ְלֵעּלָ א ּבְ ֻקְדׁשָ ֵמּה ּדְ ל ׁשְ ְוִיְתַהּלָ

ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן: ]ָאֵמן[ ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ּדַ ּבְ ׁשְ ּתֻ

תפילת ערבית

ואומר החזן חצי קדיש

ַמְלכּוֵתה,  ְוַיְמִליְך  ְרעּוֵתה,  ּכִ ְבָרא,  י  ּדִ ָעְלָמא  ְבּ ]ָאֵמן[  א.  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ
ית  ּבֵ ְדָכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹון  יכֹון  ַחּיֵ ּבְ ]ָאֵמן[  יֵחּה.  ְמׁשִ ִויָקֵרב  ְרָקֵנה,  ּפֻ ְוַיְצַמח 
א  ַרּבָ ֵמיּה  ׁשְ ְיֵהא   ]... רבה  שמיה  יהא   - ]ָאֵמן  ָאֵמן.  ְוִאְמרּו  ָקִריב,  ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ר  א ְוִיְתַהּדָ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנּשֵׂ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך. ְוִיׁשְ א ִיְתּבָ ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ
יָרָתא  ׁשִ ְרָכָתא  ּבִ ל  ּכָ ִמן  א  ְלֵעּלָ ]ָאֵמן[  הּוא.  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ּדְ ֵמּה  ׁשְ ל  ְוִיְתַהּלָ ה  ְוִיְתַעּלֶ

ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן: ]ָאֵמן[ ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ּדַ ּבְ ׁשְ ּתֻ
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ֶתָך:  ִהָלּ יד ְתּ ח ּוִפי ַיִגּ ְפָתּ ָפַתי ִתּ ֲאדָֹני, ְשׂ

ֱאלֵֹהי  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה,  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
דֹול,  ַאְבָרָהם, ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב. ָהֵאל ַהָגּ
קֹוֵנה  טֹוִבים,  ֲחָסִדים  ּגֹוֵמל  ֶעְליֹון,  ֵאל  ְוַהּנֹוָרא,  ּבֹור  ַהִגּ
ל, ְוזֹוֵכר ַחְסֵדי ָאבֹות, ּוֵמִביא גֹוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם ְלַמַען  ַהֹכּ
ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ ּוָמֵגן,  יַע  ּומֹוִשׁ עֹוֵזר  ֶמֶלְך  ַאֲהָבה,  ְבּ מֹו,  ְשׁ

ַיַהַוַה, ָמֵגן ַאְבָרָהם: 

יַע. מֹוִריד  ה, ַרב ְלהֹוִשׁ ה ֵמִתים ַאָתּ ּבֹור ְלעֹוָלם, ֲאדָֹני. ְמַחֵיּ ִגּ ה  ַאָתּ
ים,  ַרִבּ ַרֲחִמים  ְבּ ֵמִתים  ה  ְמַחֵיּ ֶחֶסד,  ְבּ ים  ַחִיּ ל  ְמַכְלֵכּ ל.  ַהָטּ
ֱאמּוָנתֹו  ם  ּוְמַקֵיּ ֲאסּוִרים,  יר  ּוַמִתּ חֹוִלים,  ְורֹוֵפא  נֹוְפִלים,  סֹוֵמְך 
ֵמִמית  ֶמֶלְך  ְך,  ָלּ דֹוֶמה  ּוִמי  בּורֹות,  ְגּ ַעל  ַבּ ָכמֹוָך  ִמי  ָעָפר.  ֵני  ִליֵשׁ
ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ ֵמִתים.  ְלַהֲחיֹות  ה  ַאָתּ ְוֶנֱאָמן  ְיׁשּוָעה.  ּוַמְצִמיַח  ה  ּוְמַחֶיּ

ִתים: ה ַהֵמּ ֵיֵהֵוֵה, ְמַחֵיּ

 בחזרת הש"ץ:

תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך:  ָכּ ה. ַכּ ים ְלָך ְקֻדָשּׁ ִשׁ ְלּ ְרֵפי קֶֹדׁש, ַהְמַשׁ יַח סֹוד ַשׂ ֹנַעם ִשׂ ְוַנֲעִריָצְך ְכּ ְך  יָשׁ ַנְקִדּ
בֹודֹו.  ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר: ָקדֹוש, ָקדֹוש, ָקדֹוש, ְיֹהָוה ְצָבאֹות. ְמלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְכּ

תּוב ֵלאֹמר: ִיְמלְֹך ְיֹהָוה  ָך ָכּ קֹומֹו. ּוְבִדְבֵרי ָקְדְשׁ בֹוד ְיֹהָוה ִמְמּ רּוְך ְכּ ִחים ְואֹוְמִרים: ָבּ ְבּ ָתם ְמַשׁ ְלֻעָמּ

ְלעֹוָלם ֱאלַֹהִיְך ִצּיֹון ְלדֹר ָודֹר, ַהְללּוָיּה. 

ָכל יֹום ְיַהְללּוָך  ים ְבּ ְמָך ָקדֹוׁש, ּוְקדֹוִשׁ ָקדֹוׁש, ְוִשׁ ה  ַאָתּ
דֹוׁש:  ה יֵֹהָוֵה, ָהֵאל ַהָקּ רּוְך ַאָתּ ָלה. ָבּ ֶסּ

ָך ָחְכָמה  נּו ֵמִאְתּ יָנה. ָחֵנּ ד ֶלֱאנֹוׁש ִבּ ַעת, ּוְמַלֵמּ חֹוֵנן ְלָאָדם ַדּ ה  ַאָתּ
ַעת:  ה ַיַהַוַה, חֹוֵנן ַהָדּ רּוְך ַאָתּ יָנה ָוָדַעת. ָבּ ִבּ

ְוַהֲחִזיֵרנּו  ַלֲעבֹוָדֶתָך,  נּו  ַמְלֵכּ ְוָקְרֵבנּו  ְלתֹוָרֶתָך,  ָאִבינּו  יֵבנּו  ֲהִשׁ
ָהרֹוֶצה  ֵיֵהֵוֵה,  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ ְלָפֶניָך.  ֵלָמה  ְשׁ ִבְתׁשּוָבה 

ִבְתׁשּוָבה: 

י ֵאל טֹוב  ְענּו, ִכּ י ָפַשׁ נּו ִכּ י ָחָטאנּו, ְמחֹל ָלנּו ַמְלֵכּ ָלנּו ָאִבינּו ִכּ ְסַלח 
ה ִלְסלַֹח:  ְרֶבּ ה ֶיֶהֶוֶה, ַחּנּון ַהַמּ רּוְך ַאָתּ ה. ָבּ ח ָאָתּ ְוַסָלּ

ֵלָמה ְלַמַען  ה ְשׁ ֻאָלּ ָנא ְבָעְנֵינּו, ְוִריָבה ִריֵבנּו. ּוַמֵהר ְלָגֳאֵלנּו ְגּ ְרֵאה 
ָרֵאל:  ה ְיְהְוְה, ּגֹוֵאל ִיְשׂ רּוְך ַאָתּ ה. ָבּ י ֵאל ּגֹוֵאל ָחָזק ָאָתּ ֶמָך, ִכּ ְשׁ

ה, ְוַהֲעֵלה  ֵתנּו ָאָתּ י ְתִהָלּ ָעה, ִכּ ֵשׁ יֵענּו ְוִנָוּ ְיֹהָוה ְוֵנָרֵפא, הֹוִשׁ ְרָפֵאנּו 
ּוְלָכל  ַמְכאֹוֵבינּו  ּוְלָכל  ֲחלּוֵאינּו  ַתּ ְלָכל  א  ּוַמְרֵפּ ֲארּוָכה 
ה יֹֹהֹוֹה, רֹוֵפא  רּוְך ַאָתּ ה. ָבּ י ֵאל רֹוֵפא ַרֲחָמן ְוֶנֱאָמן ָאָתּ ַמּכֹוֵתינּו, ִכּ

ָרֵאל:  חֹוֵלי ַעּמֹו ִיְשׂ

ַטְלֵלי ָרצֹון  ָנֵתנּו ְבּ י ָיֵדינּו. ּוָבֵרְך ְשׁ ָכל ַמֲעֵשׂ ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ְבּ ְרֵכנּו  ַבּ
ִנים  ָשּׁ ַכּ לֹום  ְוָשׁ ָבע  ְוָשׂ ים  ַחִיּ ַאֲחִריָתּה  ּוְתִהי  ּוְנָדָבה.  ָרָכה  ְבּ
רּוְך  ָבּ ִנים.  ַהָשּׁ ּוְמָבֵרְך  ה  ַאָתּ ּוֵמִטיב  טֹוב  ֵאל  י  ִכּ ִלְבָרָכה.  ַהּטֹובֹות 

ִנים:  ה ִיִהִוִה, ְמָבֵרְך ַהָשּׁ ַאָתּ

ֵצנּו  ְוַקְבּ ֻלּיֹוֵתינּו,  ָגּ ץ  ְלַקֵבּ ֵנס  א  ְוָשׂ ְלֵחרּוֵתנּו,  דֹול  ָגּ ׁשֹוָפר  ְבּ ַקע  ְתּ
ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ ְלַאְרֵצנּו.  ָהָאֶרץ  ְנפֹות  ַכּ ע  ֵמַאְרַבּ ַיַחד  ְמֵהָרה 

ָרֵאל:  ץ ִנְדֵחי ַעּמֹו ִיְשׂ ֻיֻהֻוֻה, ְמַקֵבּ

נּו  ִמֶמּ ְוָהֵסר  ה.  ִחָלּ ַבְתּ ְכּ ְויֹוֲעֵצינּו  ָבִראׁשֹוָנה,  ְכּ ׁשֹוְפֵטינּו  יָבה  ָהִשׁ
ֶחֶסד  ָך, ְבּ ה ְיֹהָוה ְלַבְדּ ָיגֹון ַוֲאָנָחה, ּוְמלְֹך ָעֵלינּו ְמֵהָרה ַאָתּ
ה יּוהּווּוהּו, ֶמֶלְך אֹוֵהב ְצָדָקה  רּוְך ַאָתּ ט. ָבּ ָפּ ֶצֶדק ּוְבִמְשׁ ּוְבַרֲחִמים, ְבּ

ט:  ָפּ ּוִמְשׁ
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ֶרַגע יֹאֵבדּו, ְוָכל  ִדים ְכּ ִהי ִתְקָוה, ְוָכל ַהֵזּ יִנים ַאל ְתּ ְלִשׁ ְוַלַמּ יִנים  ַלִמּ
ָעה  ָהִרְשׁ ּוַמְלכּות  ֵרתּו,  ִיָכּ ְמֵהָרה  ׂשֹוְנֶאיָך  ְוָכל  אֹוְיֶביָך 
ה  רּוְך ַאָתּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָבּ ם ְוַתְכִניֵעם ִבּ ר ּוְתַכֵלּ ֵבּ ר ּוְתַשׁ ְמֵהָרה ְתַעֵקּ

ָיָהָוָה, ׁשֹוֵבר אֹוְיִבים ּוַמְכִניַע ֵזִדים: 

ְוַעל  ָרֵאל  ִיְשׂ ית  ֵבּ ָך  ַעְמּ ֵאִרית  ְשׁ ְוַעל  ַהֲחִסיִדים  ְוַעל  יִקים  ִדּ ַהַצּ ַעל 
ֶדק ְוָעֵלינּו, ֶיֱהמּו  ֵרי ַהֶצּ ית סֹוְפֵריֶהם ְוַעל ֵגּ ֵלַטת ֵבּ ִזְקֵניֶהם ְוַעל ְפּ
ְמָך  ִשׁ ְבּ ַהּבֹוְטִחים  ְלָכל  טֹוב  ָכר  ָשׂ ְוֵתן  ֱאלֵֹהינּו,  ְיֹהָוה  ַרֲחֶמיָך  ָנא 
י ְבָך ָבַטְחנּו, ְוַעל  ֶהם, ּוְלעֹוָלם לֹא ֵנבֹוׁש ִכּ ים ֶחְלֵקנּו ִעָמּ ֶבֱאֶמת, ְוִשׂ
ּוִמְבָטח  ָען  ה יּוהּווּוהּו, ִמְשׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ ָעְננּו.  ִנְשׁ ֱאֶמת  ֶבּ דֹול  ַהָגּ ָך  ַחְסְדּ

יִקים:  ִדּ ַלַצּ

א ָדִוד  , ְוִכֵסּ ְרָתּ ַבּ ר ִדּ ֲאֶשׁ ַלִים ִעיְרָך ַכּ תֹוְך ְירּוָשׁ ְבּ ּכֹון  ְשׁ ִתּ
ְנַין  ִבּ אֹוָתּה  ּוְבֵנה  ִכין,  ָתּ ְבתֹוָכּה  ְמֵהָרה  ָך,  ַעְבְדּ
ָלִים:  ה ֻיֻהֻוֻה, ּבֹוֵנה ְירּוָשׁ רּוְך ַאָתּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ָבּ עֹוָלם ִבּ

ינּו  ִקִוּ ִליׁשּוָעְתָך  י  ִכּ יׁשּוָעֶתָך.  ִבּ ָתרּום  ְוַקְרנֹו  ַתְצִמיַח,  ְמֵהָרה  ָך  ַעְבְדּ ִוד  ָדּ ֶצַמח  ֶאת 
ה ִיִהִוִה, ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה:  רּוְך ַאָתּ ל ַהּיֹום. ָבּ ינּו ָכּ ְוִצִפּ

ָעֵלינּו,  ַרֵחם  ָהַרֲחָמן  ָאב  ֱאלֵֹהינּו,  ְיֹהָוה  קֹוֵלנּו  ַמע  ְשׁ
ֵאל  י  ִכּ ֵתנּו,  ִפָלּ ְתּ ֶאת  ּוְבָרצֹון  ַרֲחִמים  ְבּ ל  ְוַקֵבּ
ֵריָקם  נּו,  ַמְלֵכּ ָפֶניָך  ּוִמְלּ ה,  ָאָתּ ְוַתֲחנּוִנים  ִפּלֹות  ְתּ ׁשֹוֵמַע 
ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ֵתנּו. ּכִ ִפָלּ ַמע ְתּ נּו ַוֲעֵננּו ּוְשׁ יֵבנּו. ָחֵנּ ִשׁ ַאל ְתּ

ה.  ִפָלּ ה יְֹהָוה, ׁשֹוֵמַע ְתּ רּוְך ַאָתּ ה, ָבּ ל ֶפּ ת ָכּ ְתִפּלַ

ב ָהֲעבֹוָדה  ֵעה, ְוָהֵשׁ ָתם ְשׁ ָרֵאל, ּוִלְתִפָלּ ָך ִיְשׂ ַעְמּ ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ְבּ ְרֵצה 
ל  ַקֵבּ ְתּ ְבַאֲהָבה  ְמֵהָרה  ָתם  ּוְתִפָלּ ָרֵאל  ִיְשׂ י  ְוִאֵשּׁ יֶתָך,  ֵבּ ִלְדִביר 

ָך:  ָרֵאל ַעֶמּ ִמיד ֲעבֹוַדת ִיְשׂ ָרצֹון, ּוְתִהי ְלָרצֹון ָתּ ְבּ

בראש חודש ובחול המועד מוסיפים: 

ֵכר, ִזְכרֹוֵננּו  ֵקד ְוִיָזּ ַמע ִיָפּ יַע ֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה, ִיָשּׁ ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיֹבא, ַיִגּ ֱאלֵֹהינּו 
ְך, ְוִזְכרֹון  ִוד ַעְבָדּ ן ָדּ יַח ֶבּ ַלִים ִעיָרְך, ְוִזְכרֹון ָמִשׁ ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו, ִזְכרֹון ְירּוָשׁ
ים טֹוִבים  ָרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵלָטה, ְלטֹוָבה, ְלֵחן, ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחִיּ ית ִיְשׂ ָך ֵבּ ל ַעְמּ ָכּ
יֵענּו. ָזְכֵרנּו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ּבֹו  יֹום: רֹאׁש חֶֹדׁש ַהֶזּה ְלַרֵחם ּבֹו ָעֵלינּו ּוְלהֹוִשׁ לֹום ְבּ ּוְלָשׁ
ְדַבר ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים. חּוס  ים טֹוִבים, ִבּ יֵענּו בֹו ְלַחִיּ ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוִשׁ
ה:  י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתּ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ִכּ יֵענּו ִכּ נּו, ַוֲחֹמל ְוַרֵחם ָעֵלינּו, ְוהֹוִשׁ ְוָחֵנּ

ֵעיֵנינּו  ְוֶתֱחֶזיָנה  ְוִתְרֵצנּו.  נּו  ָבּ ץ  ְחֹפּ ַתּ ים,  ָהַרִבּ ַרֲחֶמיָך  ְבּ ה,  ְוַאָתּ
ֲחִזיר  ַהַמּ ִיִהִוִה,  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ ַרֲחִמים.  ְבּ ְלִצּיֹון  ׁשּוְבָך  ְבּ

ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון:  ְשׁ

ה  ַאָתּ ָשׁ ָלְך,  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים 
ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  הּוא 
ָוֶעד,  ְלעֹוָלם  ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי 
ֵענּו  ִיְשׁ ּוָמֵגן  ינּו  ַחֵיּ צּור  צּוֵרנּו 
ָך  ְלּ נֹוֶדה  ָודֹר.  ְלדֹר  הּוא  ה  ַאָתּ
ינּו  ַחֵיּ ַעל  ֶתָך,  ִהָלּ ְתּ ר  ּוְנַסֵפּ
ְוַעל  ָיֶדיָך,  ְבּ סּוִרים  ַהְמּ
ְוַעל  ָלְך,  קּודֹות  ַהְפּ מֹוֵתינּו  ִנְשׁ
ְוַעל  נּו,  ִעָמּ יֹום  ָכל  ְבּ ֶשׁ יָך  ִנֶסּ

ְוָצֳהָרִים.  ָוֹבֶקר  ֶעֶרב  ֵעת,  ָכל  ְבּ ֶשׁ ְוטֹובֹוֶתיָך  ִנְפְלאֹוֶתיָך 
י לֹא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך,  ַרֵחם, ִכּ י לֹא ָכלּו ַרֲחֶמיָך, ַהְמּ ַהּטֹוב, ִכּ

ינּו ָלְך:  י ֵמעֹוָלם ִקִוּ ִכּ

מודים דרבנן

ה הּוא  ַאָתּ ָשׁ ָלְך,  ֲאַנְחנּו  מֹוִדים 
ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה 
יֹוְצֵרנּו  ר,  ָשׁ ָבּ ָכל  ֱאלֵֹהי  ֲאבֹוֵתינּו, 
ְוהֹוָדאֹות  ָרכֹות  ְבּ ית.  ֵראִשׁ ְבּ יֹוֵצר 
ַעל  דֹוׁש,  ְוַהָקּ דֹול  ַהָגּ ְמָך  ְלִשׁ
נּו  ַחֵיּ ְתּ ן  ֵכּ נּו.  ְמָתּ ְוִקַיּ ֶהֱחִייָתנּו  ֶשׁ
ֻלּיֹוֵתינּו  ָגּ ְוֶתֱאסֹוף  נּו  ּוְתָחֵנּ
יָך  ֻחֶקּ ֹמר  ִלְשׁ ָך,  ָקְדֶשׁ ְלַחְצרֹות 
ְבֵלָבב  ּוְלָעְבְדָך  ְרצֹוְנָך  ְוַלֲעׂשֹות 
ָלְך,  מֹוִדים  ֲאַנְחנּו  ֶשׁ ַעל  ֵלם,  ָשׁ

רּוְך ֵאל ַההֹוָדאֹות.  ָבּ
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נּו  ְמָך ַמְלֵכּ א ָתִמיד ִשׁ ׂ ַרְך ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנֵשּ ם ִיְתָבּ ָלּ ֻכּ ְוַעל 
ָלה: ים יֹודּוָך ֶסּ ְלעֹוָלם ָוֶעד. ְוָכל ַהַחִיּ

י ִכּ ְלעֹוָלם  ֱאֶמת  ֶבּ דֹול  ַהָגּ ְמָך  ִשׁ ֶאת  ִויָבְרכּו   ִויַהְללּו 
ָהֵאל  ֶסָלה,  ְוֶעְזָרֵתנּו  ְיׁשּוָעֵתנּו  ָהֵאל  טֹוב, 
ָנֶאה ּוְלָך  ְמָך  ִשׁ ַהּטֹוב  ֻיֻהֻוֻה,  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ  ַהּטֹוב. 

ְלהֹודֹות: 

ים ֵחן ָוֶחֶסד ְצָדָקה ְוַרֲחִמים  לֹום טֹוָבה ּוְבָרָכה, ַחִיּ ָשׁ ים  ִשׂ
נּו  ָלּ ֻכּ ּוָבְרֵכנּו ָאִבינּו  ָך.  ַעֶמּ ָרֵאל  ִיְשׂ ל  ָכּ ְוַעל  ָעֵלינּו 
נּו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו  ֶניָך ָנַתָתּ ָלּ י ְבאֹור ָפּ ֶניָך, ִכּ אֹור ָפּ ְכֶאָחד ְבּ
לֹום.  ָרָכה ְוָשׁ ים ַאֲהָבה ָוֶחֶסד, ְצָדָקה ְוַרֲחִמים ְבּ ּתֹוָרה ְוַחִיּ
רֹב  ָרֵאל ְבּ ָך ִיְשׂ ל ַעְמּ ֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵרְך ֶאת ָכּ ְוטֹוב ְבּ
ָרֵאל  ָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ִיְשׂ ה יּוהּווּוהּו, ַהְמּ רּוְך ַאָתּ לֹום. ָבּ עֹז ְוָשׁ

לֹום. ָאֵמן:  ָשּׁ ַבּ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי:  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּ

י  ַנְפִשׁ ְוִלְמַקְלַלי  ִמְרָמה,  ר  ֵבּ ִמַדּ ָפַתי  ּוְשׂ ֵמָרע,  ְלׁשֹוִני  ְנֹצר  ֱאלַֹהי, 
תֹוָרֶתָך, ְוַאֲחֵרי  י ְבּ ַתח ִלִבּ ְהֶיה, ְפּ ל ִתּ ָעָפר ַלֹכּ י ֶכּ ם, ְוַנְפִשׁ ִתדֹּ
ִמים ָעַלי ְלָרָעה, ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם  י. ְוָכל ַהָקּ ף ַנְפִשׁ ְרדֹּ ִמְצֹוֶתיָך ִתּ
ה  ֹמץ ִלְפֵני רּוַח. ּוַמְלַאְך ְיֹהָוה ּדֹוֶחה. ֲעֵשׂ ְוַקְלֵקל ַמְחְשבֹוָתם. ִיְהיּו ְכּ
ְלַמַען  ה  ֲעֵשׂ ּתֹוָרָתְך,  ְלַמַען  ה  ֲעֵשׂ ְיִמיָנְך,  ְלַמַען  ה  ֲעֵשׂ ָמְך,  ְשׁ ְלַמַען 

יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני.  ָתְך, ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך. הֹוִשׁ ְקֻדָשּׁ

י ְלָפֶניָך ְיֹהָוה צּוִרי ְוֹגֲאִלי:  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּ

ל  ָכּ ְוַעל  ָעֵלינּו,  לֹום  ָשׁ ה  ַיֲעֶשׂ ְבַרֲחָמיו  ְמרֹוָמיו, הּוא  ִבּ לֹום  ָשׁ ה  עֶֹשׂ
ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ַעּמֹו ִיְשׂ

ְמֵהָרה  ּבִ ׁש  ְקּדָ ַהּמִ ית  ּבֵ ְבֶנה  ּתִ ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 
ֵלם:  ֵלָבב ׁשָ י ְרצֹוָנְך ּוְלָעְבָדְך ּבְ תֹוָרָתְך, ַלֲעׂשֹות ֻחּקֵ ָיֵמינּו, ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ּבְ

 במנחה בימים שאין בהם תחנון ובערבית של חול יש אומרים יהי שם וכו'

ל  ם ְיֹהָוה: ָרם ַעל ּכָ ל ׁשֵ ֶמׁש ַעד ְמבֹואֹו. ְמֻהּלָ ְזַרח ׁשֶ ה ְוַעד עוָלם: ִמּמִ ם ְיֹהָוה ְמֹבָרְך. ֵמַעּתָ ׁשֵ ְיִהי 
ָכל ָהָאֶרץ:  ְמָך ּבְ יר ׁשִ בֹודֹו: ְיֹהָוה ֲאדוֵננּו. ָמה ַאּדִ ַמִים ּכְ ָ ּגוִים ְיֹהָוה. ַעל ַהּשׁ

ויאמר החזן קדיש תתקבל )מופיע לאחר תחנון(

במנחה אומרים כאן תחנון

ְוַאל  ֵתנּו.  ִפּלָ ּתְ ְלָפֶניָך  ֹבא  ּתָ ֲאבֹוֵתינּו.  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  א  ָאּנָ
י עֶֹרף  י ָפִנים ּוְקׁשֵ ֵאין ֲאַנְחנּו ַעּזֵ ֵתנּו. ׁשֶ ִחּנָ נּו ִמּתְ ם ַמְלּכֵ ְתַעּלַ ּתִ
ְולֹא  ֲאַנְחנּו  יִקים  ַצּדִ ֲאבֹוֵתינּו  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ְלָפֶניָך  לֹוַמר 
י ֵביֵתנּו:  ְענּו. ֲאַנְחנּו ַוֲאבֹוֵתינּו ְוַאְנׁשֵ ׁשַ ָחָטאנּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ָעִוינּו. ּפָ
ְענּו.  ְוִהְרׁשַ ֶהֱעִוינּו.  ְוָלׁשון ָהָרע.  ְרנּו דִֹפי  ּבַ ּדִ ַזְלנּו.  ּגָ ַגְדנּו.  ּבָ ְמנּו.  ָאׁשַ
ְבנּו.  ּזַ ּכִ ָרעֹות.  ֵעצֹות  ָיַעְצנּו  ּוִמְרָמה.  ֶקר  ׁשֶ ָטַפְלנּו  ָחַמְסנּו.  ַזְדנּו. 
ַעְסנּו. ַלְצנּו. ָמַרְדנּו. ָמִרינּו ְדָבֶריָך. ִנַאְצנּו. ִנַאְפנּו. ָסַרְרנּו. ָעִוינּו.  ּכָ
ְענּו.  ָרׁשַ עֶֹרף.  ינּו  ִ ִקּשׁ ָוֵאם.  ָאב  ִצַעְרנּו  ָצַרְרנּו.  ַגְמנּו.  ּפָ ְענּו.  ׁשַ ּפָ
ֶטיָך  ּפָ ׁשְ ּוִמּמִ ְצֹוֶתיָך  ִמּמִ ְוַסְרנּו  ְוִתֲעַתְענּו.  ִעינּו  ּתָ ַעְבנּו.  ּתִ ַחְתנּו.  ׁשִ
ֱאֶמת  י  ּכִ ָעֵלינּו.  א  ַהּבָ ל  ּכָ ַעל  יק  ַצּדִ ה  ְוַאּתָ ָלנּו.  ָוה  ׁשָ ְולֹא  ַהּטֹוִבים 

ְענּו:  יָת. וֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ ָעׂשִ

ַרֲחֶמיָך  ת  ֻדּלַ ּגְ ָהַרֲחִמים.  ּוַבַעל  ה  ַאּתָ ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  ֵאל 
הֹוַדְעּתָ  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְיִדיֶדיָך,  ְלֶזַרע  ַהּיֹום  ְזּכר  ּתִ ַוֲחָסֶדיָך 
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ב  ְתַיּצֵ ָעָנן ַוּיִ ֶרד ְיֹהָוה ּבֶ תֹוָרָתְך. ַוּיֵ תּוב ּבְ ֶדם. ְוֵכן ּכָ ֶלָעָנו ִמּקֶ
ם ֶנֱאַמר:  ם. ְיֹהָוה: ְוׁשָ ׁשֵ ְקָרא ּבְ ם. ַוּיִ ִעּמו ׁשָ

ַרחּום  ֵאל  ְיֹהָוה,   | ְיֹהָוה  ְקָרא,  ַוּיִ ָניו  ּפָ ַעל  ְיֹהָוה  ַוַיֲעֹבר 
ֶוֱאֶמת, נֹוֵצר ֶחֶסד  ְוַרב ֶחֶסד  ִים  ַאּפַ ֶאֶרְך  ְוַחּנּון, 

ָאה, ְוַנֵקה:  א ָעוֹון ָוֶפַשע ְוַחָטּ ָלֲאָלִפים, נֹוׂשֵ

יֵענּו:  ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו ְוהוׁשִ

יאמר בישיבה

ה ַאל  י ַאל ֵאבֹוׁשָ ָך ָבַטְחּתִ ּבְ א: ֱאלַֹהי  ָ י ֶאׂשּ ֵאֶליָך ְיֹהָוה ַנְפׁשִ ְלָדִוד 
יָך לֹא ֵיֹבשּׁו ֵיֹבשּׁו ַהּבֹוְגִדים ֵריָקם:  ל קֹוֶ ם ּכָ ַיַעְלצּו אְֹיַבי ִלי: ּגַ
ֵדִני  ְוַלּמְ ָך  ַבֲאִמּתֶ ַהְדִריֵכִני  ֵדִני:  ַלּמְ אְֹרחֹוֶתיָך  הֹוִדיֵעִני  ְיֹהָוה  ָרֶכיָך  ּדְ
ְיֹהָוה  ַרֲחֶמיָך  ְזֹכר  ַהּיֹום:  ל  ּכָ יִתי  ִקּוִ אֹוְתָך  ִעי  ִיׁשְ ֱאלֵֹהי  ה  ַאּתָ י  ּכִ
ָך  ַחְסּדְ ְזּכֹר ּכְ ַעי ַאל ּתִ ה: ַחּטֹאות ְנעּוַרי ּוְפׁשָ י ֵמעֹוָלם ֵהּמָ ַוֲחָסֶדיָך ּכִ
ִאים  ן יֹוֶרה ַחּטָ ר ְיֹהָוה ַעל ּכֵ ה ְלַמַען טּוְבָך ְיֹהָוה: טֹוב ְוָיׁשָ ְזָכר ִלי ַאּתָ
ל ָאְרחֹות ְיֹהָוה  ְרּכֹו: ּכָ ד ֲעָנִוים ּדַ ט ִויַלּמֵ ּפָ ׁשְ ּמִ ּבַ ֶרְך: ַיְדֵרְך ֲעָנִוים  ּדָ ּבַ
ְמָך ְיֹהָוה ְוָסַלְחּתָ ַלֲעֹוִני  ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ְלֹנְצֵרי ְבִריתֹו ְוֵעדָֹתיו: ְלַמַען ׁשִ
טֹוב  ֶדֶרְך ִיְבָחר: ַנְפׁשֹו ּבְ י ַרב הּוא: ִמי ֶזה ָהִאיׁש ְיֵרא ְיֹהָוה יֹוֶרּנּו ּבְ ּכִ
ֵעיַני  ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם:  ִליֵרָאיו  ְיֹהָוה  ִייַרׁש ָאֶרץ: סֹוד  ְוַזְרעֹו  ִלין  ּתָ
י ָיִחיד  ִני ּכִ ֵנה ֵאַלי ְוָחּנֵ ת ַרְגָלי: ּפְ י הּוא יֹוִציא ֵמֶרׁשֶ ִמיד ֶאל ְיֹהָוה ּכִ ּתָ
ָעְנִיי  ְרֵאה  הֹוִציֵאִני:  צּוקֹוַתי  ִמּמְ ִהְרִחיבּו  ְלָבִבי  ָצרֹות  ָאִני:  ְוָעִני 
ֵנאּוִני:  ְנַאת ָחָמס ׂשְ י ָרּבּו ְוׂשִ א ְלָכל ַחּטֹאוָתי: ְרֵאה אֹוְיַבי ּכִ ַוֲעָמִלי ְוׂשָ
י  רּוִני ּכִ ר ִיּצְ י ָחִסיִתי ָבְך: ּתֹם ָויֹשֶׁ יֵלִני ַאל ֵאבֹוׁש ּכִ י ְוַהּצִ ְמָרה ַנְפׁשִ ׁשָ

ֶאת  ה  ִיְפּדֶ ְוהּוא  ָצרֹוָתיו:  ִמּכֹל  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶאת  ֱאלִֹהים  ֵדה  ּפְ יִתיָך:  ִקּוִ
ל ֲעוֹונֹוָתיו:  ָרֵאל, ִמּכָ ִיׂשְ

ֵחם ַעל ָהָרָעה  ָך. ְוִהּנָ ָרֵאל ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאּפֶ ְיֹהָוה ֱאלֵֹהי ִיׂשְ
ָך:  ְלַעּמֶ

ה.  א ַאּתָ נּו ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאּלָ ה. ָאִבינּו ַמְלּכֵ נּו ָאִבינּו ַאּתָ ַמְלּכֵ ָאִבינּו 
י ֵאין  נּו ַוֲעֵננּו ּכִ נּו ָחּנֵ נּו ַרֵחם ָעֵלינּו: ָאִבינּו ַמְלּכֵ ָאִבינּו ַמְלּכֵ
יֵענּו:  דֹול ְוהוׁשִ ְמָך ַהּגָ נּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְלַמַען ׁשִ ה ִעּמָ ים. ֲעׂשֵ נּו ַמֲעׂשִ ּבָ

י ָעֶליָך ֵעיֵנינּו:  ה ּכִ ֲעׂשֶ ַוֲאַנְחנּו לֹא ֵנַדע ַמה ּנַ

ְיֹהָוה  ָך  ַחְסּדְ ְיִהי  ה:  ֵהּמָ ֵמעֹוָלם  י  ּכִ ַוֲחָסֶדיָך.  ְיֹהָוה  ַרֲחֶמיָך  ְזֹכר 
ר ָלנּו ֲעֹונֹות ִראׁשֹוִנים ַמֵהר  ְזּכָ ר ִיַחְלנּו ָלְך: ַאל ּתִ ֲאׁשֶ ָעֵלינּו. ּכַ
ַמִים  ׁשָ ה  עֹׂשֶ ְיֹהָוה.  ם  ׁשֵ ּבְ ֶעְזֵרנּו  ְמאד:  ַדּלֹונּו  י  ּכִ ַרֲחֶמיָך  מּונּו  ְיַקּדְ
רֶֹגז  ּבְ ְזּכר.  ּתִ רֶֹגז ַרֵחם  ּבְ ַבְענּו בּוז:  י ַרב ׂשָ ּכִ נּו.  ְיֹהָוה ָחּנֵ נּו  ָוָאֶרץ: ָחּנֵ
י הּוא ָיַדע  יֹום ָקְרֵאנּו: ּכִ ֶלְך ַיֲעֵננּו ּבְ יָעה. ַהּמֶ ְזּכֹר: ְיֹהָוה הֹוׁשִ ַאֲהָבה ּתִ
ֶמָך.  בֹוד ׁשְ ַבר ּכְ ֵענּו ַעל ּדְ י ָעָפר ֲאָנְחנּו: ָעְזֵרנּו ֱאלֵֹהי ִיׁשְ ִיְצֵרנּו. ָזכּור ּכִ

ֶמָך:  ר ַעל ַחּטֹאֵתינּו ְלַמַען ׁשְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ְוַהּצִ

ואומר החזן קדיש תתקבל

ַמְלכּוֵתה,  ְוַיְמִליְך  ְרעּוֵתה  ּכִ ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמא  ְבּ ]ָאֵמן[  א.  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ
ית  ּבֵ ְדָכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹון  יכֹון  ַחּיֵ ּבְ ]ָאֵמן[  יֵחּה.  ְמׁשִ ִויָקֵרב  ְרָקֵנה  ּפֻ ְוַיְצַמח 
א  ַרּבָ ֵמיּה  ׁשְ ְיֵהא   ]... רבה  שמיה  יהא   - ]ָאֵמן  ָאֵמן.  ְוִאְמרּו  ָקִריב,  ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ר  א ְוִיְתַהּדָ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנּשֵׂ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך. ְוִיׁשְ א ִיְתּבָ ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ
יָרָתא  ׁשִ ְרָכָתא  ּבִ ל  ּכָ ִמן  א  ְלֵעּלָ ]ָאֵמן[  הּוא.  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ּדְ ֵמּה  ׁשְ ל  ְוִיְתַהּלָ ה  ְוִיְתַעּלֶ

ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[  ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ּדַ ּבְ ׁשְ ּתֻ
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ית  ּבֵ ְדָכל  ּוָבעּוְתהֹון  ְצלֹוְתהֹון  ִעם  ּוָבעּוָתָנא  ְצלֹוָתָנא  ל  ְתַקּבַ ּתִ
א ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[  ַמּיָ ָרֵאל ָקָדם ֲאבּוָנא ְדִבׁשְ ִיׂשְ

יָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגאּוָלה  ָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוׁשֵ ים ְוׂשָ א, ַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ׁשְ ְיֵהא 
ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[  ָלה, ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו ִיׂשְ ָרה ְוֶרַוח ְוַהּצָ ּוְסִליָחה ְוַכּפָ

לֹום ָעֵלינּו  ה ׁשָ ַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ לֹום ִבְמרֹוָמיו, הּוא ּבְ ה ׁשָ עֹוׂשֶ
ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[  ל ַעּמֹו ִיׂשְ ְוַעל ּכָ

במנחה אומרים: 

נּו ִויָבְרֵכנּו ָיֵאר  יר: ֱאלִֹהים ְיָחּנֵ ְנִגיֹנת ִמְזמֹור ׁשִ ּבִ ח  ַלְמַנּצֵ
ָכל ּגֹוִים  ָך ּבְ ְרּכֶ ָאֶרץ ּדַ נּו ֶסָלה: ָלַדַעת ּבָ ָניו ִאּתָ ּפָ
ְמחּו  ם: ִיׂשְ ּלָ ים ּכֻ ים ֱאלִֹהים יֹודּוָך ַעּמִ ְיׁשּוָעֶתָך: יֹודּוָך ַעּמִ
ָאֶרץ  ּבָ ים  ּוְלֻאּמִ ים ִמיׁשֹור  ַעּמִ ּפֹט  ִתׁשְ י  ּכִ ים  ְלֻאּמִ נּו  ִויַרּנְ
ם: ֶאֶרץ  ּלָ ים ּכֻ ים ֱאלִֹהים יֹודּוָך ַעּמִ ְנֵחם ֶסָלה: יֹודּוָך ַעּמִ ּתַ
ֱאלִֹהים  ְיָבְרֵכנּו  ֱאלֵֹהינּו:  ֱאלִֹהים  ְיָבְרֵכנּו  ְיבּוָלּה  ָנְתָנה 

ל ַאְפֵסי ָאֶרץ:  ְוִייְראּו אֹתֹו ּכָ

בערבית אומרים:

א ֵעיַני ֶאל ֶהָהִרים ֵמַאִין ָיֹבא ֶעְזִרי: ֶעְזִרי ֵמִעם  ָ ֲעלֹות ֶאׂשּ ַלּמַ יר  ׁשִ
ן ַלּמֹוט ַרְגֶלָך ַאל ָינּום ׁשְֹמֶרָך:  ַמִים ָוָאֶרץ: ַאל ִיּתֵ ה ׁשָ ְיֹהָוה עֹׂשֵ
ָך ַעל  ָרֵאל: ְיֹהָוה ׁשְֹמֶרָך ְיֹהָוה ִצּלְ ן ׁשֹוֵמר ִיׂשְ ה לֹא ָינּום ְולֹא ִייׁשָ ִהּנֵ
ָמְרָך ִיׁשְ ְיֹהָוה  ְיָלה:  ּלָ ּבַ ְוָיֵרַח  ה  ּכָ ַיּכֶ לֹא  ֶמׁש  ֶ ַהׁשּ יֹוָמם  ְיִמיֶנָך:   ַיד 

ְוַעד  ה  ֵמַעּתָ ּובֹוֶאָך  ָמר ֵצאְתָך  ִיׁשְ ְיֹהָוה  ָך:  ַנְפׁשֶ ֹמר ֶאת  ִיׁשְ ל ָרע  ִמּכָ
עֹוָלם: 

קדיש "יהא שלמא"

ַמְלכּוֵתה  ְוַיְמִליְך  ְרעּוֵתה  ּכִ ְבָרא  י  ּדִ ָעְלָמא  ְבּ ]ָאֵמן[  א.  ַרּבָ ֵמּה  ׁשְ ׁש  ְוִיְתַקּדַ ל  ּדַ ִיְתּגַ
ית  ּבֵ ְדָכל  י  ּוְבַחּיֵ ּוְביֹוֵמיכֹון  יכֹון  ַחּיֵ ּבְ ]ָאֵמן[  יֵחּה.  ְמׁשִ ִויָקֵרב  ְרָקֵנה  ּפֻ ְוַיְצַמח 
א  ַרּבָ ֵמיּה  ׁשְ ְיֵהא   ]... רבה  שמיה  יהא   - ]ָאֵמן  ָאֵמן.  ְוִאְמרּו  ָקִריב,  ּוִבְזַמן  ֲעָגָלא  ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ
ר  א ְוִיְתַהּדָ ַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנּשֵׂ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך. ְוִיׁשְ א ִיְתּבָ ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ
יָרָתא  ׁשִ ְרָכָתא  ּבִ ל  ּכָ ִמן  א  ְלֵעּלָ ]ָאֵמן[  הּוא.  ִריְך  ּבְ א  ֻקְדׁשָ ּדְ ֵמּה  ׁשְ ל  ְוִיְתַהּלָ ה  ְוִיְתַעּלֶ

ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[  ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא, ּדַ ּבְ ׁשְ ּתֻ

יָזָבא  ָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוׁשֵ ים ְוׂשָ א, ַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ ׁשְ ְיֵהא 
ָלה. ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו  ָרה ְוֵריַוח ְוַהּצָ ה ּוְסִליָחה ְוַכּפָ ּוְרפּוָאה ּוְגֻאּלָ
לֹום  ה ׁשָ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן[ )האומרים קדיש פוסעים שלוש פסיעות לאחור( עֹוׂשֶ ִיׂשְ
ָרֵאל,  ִיׂשְ ַעּמֹו  ל  ּכָ ְוַעל  ָעֵלינּו  לֹום  ׁשָ ה  ַיֲעׂשֶ ַרֲחָמיו  ּבְ הּוא  ִבְמרֹוָמיו, 

ְוִאְמרּו ָאֵמן. ]ָאֵמן.[ 

ֹבַרְך:  ה ַהְמּ ְרכּו ֶאת ְיהָוֹ האומרים קדיש בערבית – אומרים: ָבּ

ֹבַרְך ְלעֹוָלם ָוֵעד:  ה ַהְמּ רּוְך ְיהָוֹ והקהל עונים: ָבּ

ית,  ֵראִשׁ ה ְליֹוֵצר ְבּ ֻדָלּ ל, ָלֵתת ְגּ ַח ַלֲאדֹון ַהֹכּ ֵבּ ְלַשׁ ָעֵלינּו 
חֹות  ְפּ ִמְשׁ ָמנּו ְכּ גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות, ְולֹא ָשׂ נּו ְכּ א ָעָשׂ לֹּ ֶשׁ
ָכל ֲהמֹוָנם,  ֶהם, ְולֹא גֹוָרֵלנּו ְכּ ם ֶחְלֵקנּו ָכּ א ָשׂ לֹּ ָהֲאָדָמה. ֶשׁ
לֹא  ֵאל  ֶאל  ִלים  ְלּ ּוִמְתַפּ ָוִריק,  ְלֶהֶבל  ֲחִוים  ַתּ ִמְשׁ ֵהם  ֶשׁ
ָלִכים  ַהְמּ ַמְלֵכי  ֶמֶלְך  ִלְפֵני  ֲחִוים  ַתּ ִמְשׁ ַוֲאַנְחנּו  יַע.  יֹוִשׁ
ב  ַמִים ְויֵֹסד ָאֶרץ, ּומֹוַשׁ הּוא נֹוֶטה ָשׁ רּוְך הּוא, ֶשׁ דֹוׁש ָבּ ַהָקּ
ָגְבֵהי ְמרֹוִמים. הּוא  ִכיַנת ֻעּזֹו ְבּ ַעל, ּוְשׁ ַמִים ִמַמּ ָשּׁ ְיָקרֹו ַבּ
תּוב  ָכּ נּו ְוֶאֶפס זּוָלתֹו. ַכּ ֱאלֵֹהינּו ְוֵאין עֹוד ַאֵחר, ֱאֶמת ַמְלֵכּ
הּוא  ְיֹהָוה  י  ִכּ ְלָבֶבָך  ֶאל  ֹבָת  ַוֲהֵשׁ ַהּיֹום  ְוָיַדְעָתּ  ּתֹוָרה:  ַבּ
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ַחת ֵאין עֹוד:  ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָתּ ַמִים ִמַמּ ָשּׁ ָהֱאלִֹהים ַבּ

ְך,  ֻעָזּ ִתְפֶאֶרת  ְבּ ְמֵהָרה  ִלְראֹות  ֱאלֵֹהינּו,  ְיֹהָוה  ְך  ָלּ ה  ְנַקֶוּ ן  ֵכּ ַעל 
ן  ְלַתֵקּ ֵרתּון,  ִיָכּ רֹות  ָכּ ְוָהֱאִליִלים  ָהָאֶרץ,  ִמן  ּלּוִלים  ִגּ ְלַהֲעִביר 
ל  ֶמָך, ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך ָכּ ר ִיְקְראּו ִבְשׁ ֵני ָבָשׂ י, ְוָכל ְבּ ַדּ ַמְלכּות ַשׁ עֹוָלם ְבּ
ֶרְך,  ֶבּ ל  ָכּ ְכַרע  ִתּ ְלָך  י  ִכּ ֵתֵבל,  ֵבי  יֹוְשׁ ל  ָכּ ְוֵיְדעּו  ירּו  ַיִכּ ָאֶרץ.  ֵעי  ִרְשׁ
ְמָך  לּו, ְוִלְכבֹוד ִשׁ ְוִיֹפּ ל ָלׁשֹון. ְלָפֶניָך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ִיְכְרעּו  ַבע ָכּ ָשּׁ ִתּ
ְמֵהָרה  ֲעֵליֶהם  ְוִתְמלְֹך  ַמְלכּוֶתָך,  עֹל  ֶאת  ם  ֻכָלּ לּו  ִויַקְבּ נּו,  ִיֵתּ ְיָקר 
ָכבֹוד.  ְבּ ְמלְֹך  ִתּ ַעד  ּוְלעֹוְלֵמי  ִהיא,  ָך  ְלּ ֶשׁ ְלכּות  ַהַמּ י  ִכּ ָוֶעד.  ְלעֹוָלם 
תֹוָרָתְך: ְיֹהָוה ִיְמלְֹך ְלעָֹלם ָוֶעד: ְוֶנֱאַמר: ְוָהָיה ְיֹהָוה ְלֶמֶלְך  תּוב ְבּ ָכּ ַכּ

מֹו ֶאָחד: ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ְיֹהָוה ֶאָחד ּוְשׁ ל ָהָאֶרץ ַבּ ַעל ָכּ

יטול מים אחרונים, וטוב שיאמר

נּו ֶסָלה: ָלַדַעת  ָניו ִאּתָ ּפָ נּו ִויָבְרֵכנּו ָיֵאר  ְיָחּנֵ יר: ֱאלִֹהים  ְנִגיֹנת ִמְזמֹור ׁשִ ּבִ ח  ַלְמַנּצֵ
ם:  ּלָ ים ּכֻ ים ֱאלִֹהים יֹודּוָך ַעּמִ ָכל ּגֹוִים ְיׁשּוָעֶתָך: יֹודּוָך ַעּמִ ָך ּבְ ְרּכֶ ָאֶרץ ּדַ ּבָ
יֹודּוָך  ֶסָלה:  ְנֵחם  ּתַ ָאֶרץ  ּבָ ים  ּוְלֻאּמִ ִמיׁשֹור  ים  ַעּמִ ּפֹט  ִתׁשְ י  ּכִ ים  ְלֻאּמִ נּו  ִויַרּנְ ְמחּו  ִיׂשְ
ם: ֶאֶרץ ָנְתָנה ְיבּוָלּה ְיָבְרֵכנּו ֱאלִֹהים ֱאלֵֹהינּו: ְיָבְרֵכנּו  ּלָ ים ּכֻ ים ֱאלִֹהים יֹודּוָך ַעּמִ ַעּמִ

ל ַאְפֵסי ָאֶרץ:  ֱאלִֹהים ְוִייְראּו אֹתֹו ּכָ

ָמע ֶאת ָהֱאלִֹהים  ָבר ַהּכֹל ִנׁשְ ִפי: סֹוף ּדָ תֹו ּבְ ִהּלָ ִמיד ּתְ ָכל ֵעת ּתָ ֶאת ְיֹהָוה ּבְ ֲאָבְרָכה 
ל  י ִויָבֵרְך ּכָ ר ּפִ ת ְיֹהָוה ְיַדּבֵ ִהּלַ ל ָהָאָדם: ּתְ י ֶזה ּכָ ֹמר ּכִ ְיָרא ְוֶאת ִמְצֹוָתיו ׁשְ
ר ֵאַלי  ה ְוַעד עֹוָלם ַהְללּוָיּה: ַוְיַדּבֵ ם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיה ֵמַעּתָ ר ׁשֵ ׂשָ ּבָ

ר ִלְפֵני ְיֹהָוה:  ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ ֶזה ַהּשׁ

אם המסובים שלושה או יותר חייבים לזמן 

א יׁשָ ָאה ַקּדִ א ִעּלָ ויאמר המזמן: ַהב ָלן ְוִנְבִריְך ְלַמְלּכָ

ַמִים והמסובים עונים: ׁשָ

א ּוִבְרׁשּוְתֶכם ְנָבֵרְך )בעשרה ויותר:  יׁשָ ָאה ַקּדִ א ִעּלָ ְרׁשּות ַמְלּכָ ואומר המזמן: ּבִ

ּלֹו:  ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ אלהינו( ׁשֶ

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו:  ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך )בעשרה ויותר: אלהינו( ׁשֶ והמסובים עונים: ּבָ

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו:  ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ רּוְך ֱאלֵֹהינּו ׁשֶ והמסובים עונים: ּבָ

ן אֹוָתנּו  ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל ַהּזָ ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ֵריַוח  ּבְ ֶחֶסד  ּבְ ֵחן  ּבְ טּובֹו,  ּבְ ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ְוֶאת 
י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו:  ר. ּכִ ׂשָ ים, ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ ּוְבַרֲחִמים ַרּבִ
ִמיד לֹא ָחַסר ָלנּו, ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון  דֹול, ּתָ ּוְבטּובֹו ַהּגָ
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ְלָחנֹו  י הּוא ֵאל ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל, ְוׁשֻ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכִ ּתָ
ָרא  ר ּבָ ִרּיֹוָתיו ֲאׁשֶ ָערּוְך ַלּכֹל, ְוִהְתִקין ִמְחָיה ּוָמזֹון ְלָכל ּבְ
יַע  ּבִ ָאמּור. ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך. ּוַמׂשְ ְבַרֲחָמיו ּוְברֹוב ֲחָסָדיו, ּכָ

ן ֶאת ַהּכֹל:  ה ְיֹהָוה ַהּזָ רּוְך ַאּתָ ְלָכל ַחי ָרצֹון: ּבָ
ִרית  ִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה ּוְרָחָבה, ּבְ ְלָך ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו, ַעל ׁשֶ נֹוֶדה 
ית ֲעָבִדים.  הֹוֵצאָתנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ּוְפִדיָתנּו ִמּבֵ ים ּוָמזֹון. ַעל ׁשֶ ְותֹוָרה, ַחּיִ
נּו.  הֹוַדְעּתָ י ְרצֹוָנְך ׁשֶ נּו. ְוַעל ֻחּקֵ ְדּתָ ּמַ ּלִ ֵרנּו. ְוַעל ּתֹוָרְתָך ׁשֶ ְבׂשָ ָחַתְמּתָ ּבִ ִריְתָך ׁשֶ ְוַעל ּבְ

ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו:  ַאּתָ ים ּוָמזֹון ׁשֶ ְוַעל ַחּיִ

ָאמּור  ָמְך ּכָ ַהּכֹל ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים ֶאת ׁשְ ַעל 
ַהּטֹוָבה  ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאלֶֹהיָך  ְיֹהָוה  ֶאת  ּוֵבַרְכּתָ  ָבְעּתָ  ְוׂשָ ְוָאַכְלּתָ 

זֹון:  ה ְיֹהָוה ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ רּוְך ַאּתָ ר ָנַתן ָלְך: ּבָ ֲאׁשֶ

ַלִים ִעיָרְך.  ְך. ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמָ ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ָעֵלינּו ְוַעל ִיׂשְ ַרֵחם 
ְוַעל  ְמעֹוָנְך.  ְוַעל  ֵהיָכָלְך.  ְוַעל  בֹוָדְך  ּכְ ן  ּכַ ִמׁשְ ִצּיֹון  ַהר  ְוַעל 
ְמָך ָעָליו. ָאִבינּו ְרֵענּו  ְקָרא ׁשִ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ דֹול ְוַהּקָ ִית ַהּגָ ִביָרְך. ְוַעל ַהּבַ ּדְ
ל ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא  ֵלנּו. ַהְרִויֵחנּו ַהְרַוח ָלנּו ְמֵהָרה ִמּכָ ְלּכְ ְרְנֵסנּו ּכַ זּוֵננּו. ּפַ
ִליֵדי  ְולֹא  ָוָדם.  ר  ׂשָ ּבָ נֹות  ַמּתְ ִליֵדי  ֱאלֵֹהינּו  ְיֹהָוה  ְצִריֵכנּו  ּתַ ַאל 
ְיִהי  תּוָחה.  ְוַהּפְ יָרה  ָהֲעׁשִ ְוָהְרָחָבה.  ֵלָאה  ַהּמְ ְלָיְדָך  א  ֶאּלָ ַהְלָוָאָתם. 
ית  א. ּוַמְלכּות ּבֵ ֵלם ְלעֹוָלם ַהּבָ ה. ְולֹא ִנּכָ עֹוָלם ַהּזֶ ּלֹא ֵנבֹוׁש ּבָ ָרצֹון ׁשֶ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו:  ה ִלְמקֹוָמּה ּבִ ֲחִזיֶרּנָ יָחְך ּתַ ִוד ְמׁשִ ּדָ

בשבת מוסיפים: 

י  ה ּכִ דֹוׁש ַהּזֶ דֹול ְוַהּקָ ת ַהּגָ ּבָ ַ ִביִעי. ַהּשׁ ְ ִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהּשׁ ְוַהֲחִליֵצנּו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ּבְ ְרֵצה 
י ְרצֹוָנְך. ְוַאל  ִמְצַות ֻחּקֵ ג ּבֹו ּכְ ּבֹות ּבֹו ְוָננּוַח ּבֹו ְוִנְתַעּנֵ ָפֶניָך. ִנׁשְ דֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ִמּלְ יֹום ּגָ

ָחמֹות  ַעל ַהּנֶ ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ּכִ ֶנָחַמת ִצּיֹון ּבִ יֹום ְמנּוָחֵתנּו. ְוַהְרֵאנּו ּבְ ִהי ָצָרה ְוָיגֹון ּבְ ּתְ

ְזָנֵחנּו  ֵחנּו ָלֶנַצח ְוַאל ּתִ ּכָ ׁשְ ַכְחנּו. ַאל ּתִ דֹוׁש לֹא ׁשָ דֹול ְוַהּקָ יְתָך ַהּגָ ן ּבֵ ִתינּו ָחְרּבַ ָאַכְלנּו ְוׁשָ ַוֲהַגם ׁשֶ

ה:  דֹול ְוָקדֹוׁש ָאּתָ י ֵאל ֶמֶלְך ּגָ ָלַעד ּכִ

בראש חודש מוסיפים:

ֵכר, ִזְכרֹוֵננּו ְוִזְכרֹון  ְוִיָזּ ֵקד  ַמע ִיָפּ יַע ֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה, ִיָשּׁ ַיִגּ ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיֹבא,  ֱאלֵֹהינּו 
ית  ֵבּ ָך  ַעְמּ ל  ָכּ ְוִזְכרֹון  ְך,  ַעְבָדּ ִוד  ָדּ ן  ֶבּ יַח  ָמִשׁ ְוִזְכרֹון  ִעיָרְך,  ַלִים  ְירּוָשׁ ִזְכרֹון  ֲאבֹוֵתינּו, 

יֹום: רֹאׁש חֶֹדׁש  לֹום ְבּ ים טֹוִבים ּוְלָשׁ ָרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵלָטה, ְלטֹוָבה, ְלֵחן, ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחִיּ ִיְשׂ

יֵענּו  ְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוִשׁ יֵענּו. ָזְכֵרנּו ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפּ ַהֶזּה, ְלַרֵחם ּבֹו ָעֵלינּו ּוְלהֹוִשׁ

ֵאֶליָך  י  ִכּ יֵענּו  ְוהֹוִשׁ ָעֵלינּו,  ְוַרֵחם  ַוֲחֹמל  נּו,  ְוָחֵנּ חּוס  ְוַרֲחִמים.  ְיׁשּוָעה  ְדַבר  ִבּ טֹוִבים,  ים  ְלַחִיּ בֹו 

ה.  י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתּ ֵעיֵנינּו, ִכּ

ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ְבָיֵמינּו:  ְמֵהָרה  ּבִ ִעיָרְך  ַלִים  ְירּוׁשָ ְוִתְבֶנה 
ָלִים )ואומר בלחש( ָאֵמן:  ְיֹהָוה ּבֹוֵנה ְירּוׁשָ

אם בשבת שכח לומר "רצה והחליצנו" ונזכר לפני שהתחיל ברכת "הטוב והמטיב" יאמר:

ַאֲהָבה, ְלאֹות  ָרֵאל ּבְ תֹות ִלְמנּוָחה ְלַעּמֹו ִיׂשְ ּבָ ַתן ׁשַ ּנָ ה ְיֹהָוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ת:  ּבָ ַ ׁש ַהּשׁ ה ְיֹהָוה, ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ ְוִלְבִרית. ּבָ

אם שכח לומר "יעלה ויבוא" בראש חודש ונזכר לפני שהתחיל ברכת "הטוב והמטיב" יאמר:

רֹון  ּכָ ָרֵאל ְלּזִ ים ְלַעּמֹו ִיׂשְ י ֳחָדׁשִ ַתן ָראׁשֵ ּנָ רּוְך ׁשֶ ּבָ

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

ַאֲהָבה, ְלאֹות  ָרֵאל ּבְ תֹות ִלְמנּוָחה ְלַעּמֹו ִיׂשְ ּבָ ַתן ׁשַ ּנָ ה ְיֹהָוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ׁשֶ ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ָרֵאל  ת ְוִיׂשְ ּבָ ַ ׁש ַהּשׁ ה ְיֹהָוה, ְמַקּדֵ רּוְך ַאּתָ רֹון. ּבָ ּכָ ָרֵאל ְלּזִ ים ְלַעּמֹו ִיׂשְ י ֳחָדׁשִ ְוִלְבִרית, ְוָראׁשֵ

ים:  י ֳחָדׁשִ ְוָראׁשֵ

ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם ָלַעד, ָהֵאל ָאִבינּו  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
נּו. ְקדֹוׁש  יֵרנּו. ּבֹוְרֵאנּו. ּגֹוֲאֵלנּו. ְקדֹוׁשֵ נּו ַאּדִ ַמְלּכֵ
ִטיב ַלּכֹל.  ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ָרֵאל. ַהּמֶ ַיֲעקֹב. רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיׂשְ
הּוא  ָלנּו.  ֵמִטיב  הּוא  ָלנּו.  ֵהִטיב  הּוא  ָויֹום  יֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ
ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ְגָמָלנּו. הּוא גֹוְמֵלנּו. הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ֵחן 

ָלה ְוָכל טֹוב:  ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ְוֵריַוח ְוַהּצָ
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ַמִים ּוָבָאֶרץ ָהַרֲחָמן  ָ ּשׁ ח ּבַ ּבַ ּתַ א ְכבֹודֹו ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ ּסֵ ח ַעל ּכִ ּבַ ּתַ הּוא ִיׁשְ ָהַרֲחָמן 
נּו ְלדֹור ּדֹוִרים ָהַרֲחָמן הּוא ֶקֶרן ְלַעּמֹו ָיִרים ָהַרֲחָמן הּוא  ּבָ ח  ּבַ ּתַ ִיׁשְ הּוא 
ר ְולֹא ְבִאּסּור,  ֶהּתֵ ָכבֹוד ְולֹא ְבִבּזּוי, ּבְ נּו ָלֶנַצח ְנָצִחים ָהַרֲחָמן הּוא ְיַפְרְנֵסנּו ּבְ ַאר ּבָ ִיְתּפָ
ְרָוָחה  ָרָכה  ּבְ ַלח  ִיׁשְ הּוא  ָהַרֲחָמן  יֵנינּו  ּבֵ לֹום  ׁשָ ן  ִיּתֵ הּוא  ָהַרֲחָמן  ְבָצַער  ְולֹא  ַנַחת  ּבְ
ּבֹור עֹל  ָרֵכינּו ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ ה ָיֵדינּו ָהַרֲחָמן הּוא ַיְצִליַח ֶאת ּדְ ָכל ַמֲעׂשֵ ְוַהְצָלָחה ּבְ
ַאְרֵצנּו ָהַרֲחָמן הּוא  אֵרנּו ָהַרֲחָמן הּוא יֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ּבְ לּות ְמֵהָרה ֵמַעל ַצּוָ ּגָ
ח ָלנּו ֶאת ָידֹו  ֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּגּוף ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפּתַ ֵלָמה ְרפּוַאת ַהּנֶ ֵאנּו ְרפּוָאה ׁשְ ִיְרּפָ
ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ דֹול ּכְ מֹו ַהּגָ ׁשְ ּנּו ּבִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּמֶ ָהְרָחָבה ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ּכָ
ֵלָמה. ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון  ָרָכה ׁשְ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ַיַחד ּבְ ּכֹל ִמּכֹל ּכֹל. ּכֵ ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ּבַ

לֹומֹו:  ת ׁשְ ְוֹנאַמר ָאֵמן ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפרֹוׂש ָעֵלינּו ֻסּכַ

י ָהעֹוָלִמים.  ת ּוְמנּוָחה ְלַחּיֵ ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ בשבת: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו עֹוָלם ׁשֶ

ה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה.  ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ בר''ח: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחּדֵ

ֶנֱחָטא.  י  ְלִבְלּתִ ֵנינּו  ּפָ ַעל  ִיְרָאתֹו  ְוִתְהֶיה  נּו  ִלּבֵ ּבְ ְוַאֲהָבתֹו  ּתֹוָרתֹו  ע  ִיּטַ ָהַרֲחָמן הּוא 
ָמִים:  ם ׁשָ ינּו ְלׁשֵ ְוִיְהיּו ָכל ַמֲעׂשֵ

יַח ּוְלִבְנַין  ׁשִ נּו ִויָקְרֵבנּו ִלימֹות ַהּמָ ינּו ִויַזּכֵ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחּיֵ
א.  י ָהעֹוָלם ַהּבָ ׁש ּוְלַחּיֵ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ

ה  ְועֹׂשֶ ַמְלּכֹו.  ְיׁשּועֹות  ִמְגּדֹול(  יאמר:  מוסף  שמתפללים  וביום  )בשבת  יל  ַמְגִדּ
ָרׁשּו  ִפיִרים  ּכְ עֹוָלם:  ַעד  ּוְלַזְרעֹו  ְלָדִוד  יחֹו  ִלְמׁשִ ֶחֶסד 
י ְולֹא  ם ָזַקְנּתִ י ְיֹהָוה לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: ַנַער ָהִייִתי ּגַ ְוָרֵעבּו. ְודֹוְרׁשֵ
ל ַהּיֹום חֹוֵנן ּוַמְלֶוה ְוַזְרעֹו  ׁש ָלֶחם: ּכָ יק ֶנֱעָזב. ְוַזְרעֹו ְמַבּקֵ ָרִאיִתי ַצּדִ
ִתינּו ִיְהֶיה ִלְרפּוָאה.  ָ ּשׁ ֶ ְבָעה. ּוַמה ּשׁ ָאַכְלנּו ִיְהֶיה ְלׂשָ ֶ ִלְבָרָכה: ַמה ּשׁ
ן ִלְפֵניֶהם ַוּיֹאְכלּו ַוּיֹוִתרּו  ּתֵ ַוּיִ ִדְכִתיב  הֹוַתְרנּו ִיְהֶיה ִלְבָרָכה ּכְ ֶ ּוַמה ּשׁ
ֶבר  רּוְך ַהּגֶ ַמִים ָוָאֶרץ: ּבָ ה ׁשָ ם ַליֹהָוה. עֹוׂשֵ רּוִכים ַאּתֶ ְדַבר ְיֹהָוה: ּבְ ּכִ
ְיֹהָוה  ן.  ִיּתֵ ְלַעּמֹו  ְיֹהָוה עֹז  ְיֹהָוה ִמְבָטחֹו:  ְוָהָיה  יֹהָוה.  ּבַ ִיְבַטח  ר  ֲאׁשֶ
ה  ְמרֹוָמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ לֹום ּבִ ה ׁשָ לֹום: עֹוׂשֶ ָ ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ל ַעּמֹו ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ׁשָ

ברכת מעין שלוש:

ה ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם רּוְך ַאּתָ ּבָ

ָרִציָת ְוִהְנַחְלּתָ  ה טֹוָבה ּוְרָחָבה ׁשֶ ֶדה ְוַעל ֶאֶרץ ֶחְמּדָ נּוַבת ַהּשָׂ ּתְ ְוַעל 
ּבֹוַע ִמּטּוָבּה. ַרֵחם ְיֹהָוה ֱאלֵֹהינּו  ְרָיּה ְוִלׂשְ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶלֱאֹכל ִמּפִ
ן  ּכַ ַלִים ִעיָרְך, ְוַעל ַהר ִצּיֹון ִמׁשְ ְך, ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמָ ָעֵלינּו, ְוַעל ִיׂשְ
ְמֵהָרה  ַלִים ִעיר ַהּקֶֹדׁש ּבִ ָחְך, ְוַעל ֵהיָכָלְך, ּוְבֵנה ְירּוׁשָ בֹוָדְך, ְוַעל ִמְזּבָ ּכְ
ה  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָעֶליָה  ּוְנָבֶרְכָך  ִבְנָיָנּה  ּבְ ֵחנּו  ּמְ ְוׂשַ ְלתֹוָכּה  ְוַהֲעֵלנּו  ָיֵמינּו  ּבְ

ּוְבָטֳהָרה:

ה טֹוב ּוֵמִטיב ַלּכֹל ְונֹוֶדה ְלָך ַעל ָהָאֶרץ י ַאּתָ ּכִ

על היין

ֶפן ַעל ַהּגֶ

ֶפן ִרי ַהּגֶ ְוַעל ּפְ

על היין

ֶפן: ִרי ַהּגָ  ְוַעל ּפְ
ה ְיֹהָוה רּוְך ַאּתָ  ּבָ

 ַעל ָהָאֶרץ
ֶפן***: ִרי ַהּגָ ְוַעל ּפְ

על פירות מז' מינים

ַעל ָהֵעץ

ִרי ָהֵעץ ְוַעל ּפְ

על הפירות

רֹות:  ְוַעל ַהּפֵ
ה ְיֹהָוה רּוְך ַאּתָ  ּבָ

 ַעל ָהָאֶרץ
רֹות**: ְוַעל ַהּפֵ

על מזונות

ְחָיה ַעל ַהּמִ

ָלה ְלּכָ ְוַעל ַהּכַ

על מזונות

ְחָיה  ְוַעל ַהּמִ
ָלה ְלּכָ  ְוַעל ַהּכַ

ה ְיֹהָוה רּוְך ַאּתָ  ּבָ
ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהִמְחָיה:*

ה: יֹום רֹאׁש ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ ה:                     בר"ח: ְוָזְכֵרנּו ְלטֹוָבה ּבְ ת ַהּזֶ ּבָ ַ יֹום ַהּשׁ בשבת: ּוְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ּבְ

*)בא"י ְוַעל ִמְחָיָתּה(: 

רֹוֶתיָה(: **)בא"י ְוַעל ּפֵ

ִרי ַגְפָנּה(: ***)בא"י ְוַעל ּפְ
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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 )4 דקות, וי"א 8 דקות(, או שתה רביעית בבת אחת, מברך( 

ְנָפׁשֹות  ּבֹוֵרא  ְיֹהָוה, ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם,  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ
ְלַהֲחיֹות  ָראָת,  ּבָ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ַעל  ְוֶחְסרֹוָנן  ַרּבֹות, 

רּוְך ַחי ָהעֹוָלִמים. ל ָחי, ּבָ ֶהם ֶנֶפׁש ּכָ ּבָ
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| נייד: 052-7167812  טל’: 077-9230219  לפרטים והצטרפות - “ארחות יושר” 

"ארחות המוסר"

הינו מכון, אשר הוקם ע"י ארגון 
 "ארחות יושר" ובו עמלים
 תלמידי חכמים מופלגים,
על חלוקת ספרי המוסר 

לשיעורים יומיים, כשתוספת 
ביאורים ועיונים הנכתבים על ידם 

 מבארים ומניחים את הדברים
על לב הלומדים.

ספרי מוסר אלו, אשר נתבארו 
 וחולקו ע"י חברי המכון,
 מודפסים ומופצים ע"ג

עשרות אלפי חוברות חודשיות 
אשר עושות דרכן אל הלומדים 

הרבים הקובעים בהן את לימודם 
 מידי יום. וכך הופך לימוד המוסר

להיות חלק מסדר יומם של רבים.

עד כה הצטרפו למעגל הלומדים 
 113 כוללים, 138 ישיבות,

 103 תתי"ם, 230 שיעורי תורה,
 18 מדרשיות וסמינרים –

25,000 לומדים ברחבי הארץ 
 והעולם שותפים למהפכת

לימוד המוסר היומי!

 הצטרף אף אתה
 למהפכת המוסר,

בלימוד יומי של כ – 10 דקות!

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



עד עתה , בוארו וחולקו 
 הספרים:

"ארחות יושר" למרן 
 הגר"ח קניבסקי 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.

"ארחות יושר"

 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. 
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