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מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל החינוך הדתי

בני הנוער היקרים והאהובים,
נערי החמ”ד...

ברכת ה’ עליכם.
אנו עומדים על ִסָּפּה של החופשה הגדולה. חופש – הוא טוב או יש בו מן 
השלילה? חופש – זו מילה בעלת קונוטציה חיובית? האם חופש הוא משהו 
עצום שמחכים לו, “הכול אני יכול בחופש הגדול”, או זמן מסוכן וקשה, שכדאי 

לצמצם אותו ככל האפשר?
התשובה היא ששתי האפשרויות נכונות...

החופש יכול להיות, חלילה, שלילי – כשהוא סתמי, לא מנוצל, כשאני מתבטל 
לשם בטלה, ואולי אפילו נותן ‘תירוץ’ לנפילה: “בסך הכול זה חופש”...

אך יש אפשרות אחרת, חיובית מאוד –
לחופש יש ערך עצום )!!!( לעשות אתנחתא ממערכת הלימודים העמוסה, 
משיעורי הבית ומלחץ המבחנים. זהו זמן מצוין ‘לעכל’ את כל מה שספגנו 
במרוצת השנה, לחיות את שגרת החיים ולקיים את המצוות באהבה גדולה, 

מתוך רצון פנימי, דווקא כשאין מסגרת מחייבת.
זהו חופש אמתי. כשהזמן מנוצל, כשהחיבור למשפחה נעשה ברגישות גבוהה 
יותר, כשיש זמן לתרום יותר לעם ישראל, יש אפשרות לפעול מתוך בחירה 
לחיזוק עולם האמונה ולימוד התורה היומי שלי )גם בעזרת החוברת המצ”ב( ועוד. 
“כי הם חיינו ואורך ימינו”, המתקיים כל השנה כחלק מהמסגרת, מתאפשר 

בחופש כחלק מהרצון האישי.
חוברת לימוד זו תלווה אתכם בימי החופש הגדול. תמצאו בה שלל שאלות 
מעניינות וחשובות בתחומים שונים הנוגעים לחיים של אמונה וקיום מצוות. 
בדרך זו אנו זוכים לכך שתהליך הלימוד המתרחש במהלך כל השנה נמשך 

גם אל ימי החופש הגדול, אך מופיע בדרכים אחרות, המתאימות לימים אלו.
שנזכה שיהיה שם שמים מתקדש על ידינו, ונזכה כולנו ל’חמ”ד של חופש’.

בהוקרה רבה מאוד,
אברהם



     

חוזרים בשאלה

“תארו לכם שמישהו היה מתקשר אליי פתאום לקבוע אתי פגישה, 
והוא היה בא ואומר לי: ‘האו”ם רוצה להעניק לך  פרס על כך שאתה 
הגאון הכי גדול בעולם’. מובן שהייתי מגיב מיד: ‘השתגעתם? זה שטויות. 

אתם בוודאי לא מתכוונים אליי. בטח קרתה כאן טעות’.

מדוע אני מדבר כך? מפני שכל העניין הזה הוא מעבר לי. אני ייד’לה 
פשוט, ופתאום...

על כל מה שהוא בתוך ארבעת הכתלים של הנורמליות אני לא שואל. ואם 
אני שואל זה לא מתוך שאני כל כך מופתע, זה רק כדי לקבל אינפורמציה.

או למשל: אני מקבל ממישהו מכתב עם מאה דולר. זה נחמד, אבל זאת 
לא הפתעה מהממת. אני פשוט אקח את הכסף ואצא לשוק לקניות. 

אבל תארו לכם שבא מישהו ונותן לי 10 מיליון דולר – אני המום לגמרי. 
והתגובה הראשונה שלי תהיה לשאול אותו: ‘מה זה? למה? במה זכיתי? 

אתה בטוח שהתכוונת אליי?’ 

כשילד שואל, זה ממש מתוך התפעלות, הוא יודע שהוא לא יודע. והוא 
מלא צימאון: ‘אני כל כך רוצה לדעת...’

זה לא המילים של השאלות, זה איך ששואלים. אתן לכם משל: תארו 
לכם ששוטר ניגש אליי ברחוב ושואל אותי: ‘מה שמך?’ זאת שאלה, 
נכון? ולפעמים אני פוגש מישהו ונוצר בינינו קשר עמוק, וברגע מסוים 

אתה שואל אותו: ‘היי! מה שמך?’ האם זאת אותה שאלה?”

)הרב שלמה קרליבך, לב השמים, פסח עמ’ 200–202(

***

חשבתם פעם על המושגים האלה שכולנו מכירים – ‘חוזרים בתשובה’ 
‘יוצאים בשאלה’? מה עומד מאחוריהם? מה הם אומרים לנו בעצם? 

נוח לנו לחשוב שהעולם נחלק לשניים – אלה ששואלים ואלה שיודעים 



     

את התשובות. זה עושה לנו סדר בראש. את אלה שהיו חילונים והחליטו 
להתקרב ליהדות מכנים ‘חוזרים בתשובה’, וכדי שיהיה שם לאלה שעושים 
את הדרך ההפוכה מכנים אותם – ‘יוצאים בשאלה’. הגיוני, לא? שאלה 

ותשובה...

התשובה,  מאוד.  מטעות  לאמץ,  לנו  שנוח  האלה,  ההגדרות  אבל 
שמשמעותה האמתית היא לשוב אל המקום הטבעי, הנכון, הפכה 
לתשובה על שאלה. ולכן – מי שיש לו שאלות, כנראה כבר לא יכול 

להיות בעל תשובה.

האמת היא בדיוק הפוכה; דווקא מי שמתחדש כל הזמן, שמתרענן 
ומתקדם – שואל שאלות. דווקא ילדים, שרואים את העולם בעיניים 
תמימות ולא מקבלים שום דבר כמובן מאליו – שואלים ומחפשים 

תשובות.

שאלה טובה מזמינה אותנו לפתוח את הלב כדי לקבל תשובה, לקבל 
כיוון חדש שאולי לא הכרנו ולא ידענו עליו עד היום. שאלה היא כמו 
כלי, וככל שהכלי גדול יותר, כך יש סיכוי שנזכה למלא אותו בתוכן גדול 

ומשמעותי יותר.

***

החופש הגדול הוא זמן מצוין להתרענן, לגדול ולמצוא את התשובות 
לשאלות שתמיד שאלנו את עצמנו. זאת הזדמנות ‘לחזור בשאלה’ – 
לשאול ולהתקרב על ידי השאלות אל עצמנו, אל ה’ ואל כל מה שלא 

תמיד הצלחנו להבין. 

הלימוד היומי בחופש – בתחילת היום, בסופו או בכל שעה אחרת, יוצר 
אצלנו תנועה של התקדמות. בכל יום לומדים משהו חדש ומקבלים 
תשובה לשאלה שאולי שאלנו את עצמנו, או ששמענו פעם ולא ידענו 

מה התשובה עליה. 

בכל יום הלימוד מתחיל בשאלה ומסתיים בתשובה קצרה שמסכמת את 
מה שלמדנו. בסיומו של כל שבוע לימוד מופיעות השאלות והתשובות 



          

ברצף, כדי שנוכל לחזור עליהן, לשנן ולזכור.

נוסף על כך, בכל יום ישנה פינה של הלכה יומית. פינה זו עוסקת בשאלות 
רבות ומגוונות הקשורות לנושאים הנידונים בחוברת ולימי החופש הגדול.

דמות השנה של החמ”ד לשנת תשע”ז היא הרב שלמה גורן זצ”ל. בכל 
שבת, לאחר סיכום הלימוד, תופיע פינה ובה סיפור קצר על אודות 
הרב. הסיפורים לקוחים מתוך הספר 'בעוז ותעצומות' בעריכת אבי רט 

ובהוצאת 'ידיעות ספרים'.

***

החוברת נחלקת לארבעה שערים:

בשער הראשון, רק תפילה אשא, נלמד על תפילת הנשמה ונקבל כלים 
ועצות לתפילה משמעותית יותר.

בשער השני, מי שמאמין לא מפחד, נעמיק במשמעות האמונה באלוקים 
ובהשפעתה על יצירת חיים של משמעות וערך.

בשער השלישי, אל עצמי, נלמד על מבנה האישיות שלנו לחלקיה 
השונים, ובמיוחד על כוח האהבה שבנפש.

בשער הרביעי, העיקר סמוי מן העין, נלמד על היחס בין אהבה לתאווה 
ועל הדרכים להעצים את האישיות כדי להתמודד עם לחץ חברתי. 

כל שער הוא פתח לעולם של שאלה ותשובה, של סקרנות וחיפוש. 

החופש הוא באמת זמן מושלם לחפש את עצמנו, מתוך חופש ולא 
מתוך כפייה של מסגרות; הזדמנות לשאול ולמצוא את התשובה שלנו. 

שיהיה לכולנו חופש מעניין, מעשיר ומלא לימוד וצמיחה. 

צוות 
“בשביל הנשמה”

הרב ד”ר יוחאי רודיק
מפמ”ר מחשבת ישראל

מינהל החינוך הדתי



רק תפילה אשא, 
הו אלי, אלי 

שהשמש תעבור עליי
ותראה לי שוב את משעוליי.

הו אלי, אלי 
רק תפילה אשא 

כשהשמש תעבור עליי
ותיקח אותי אל המסע 

תפילה אשא.

רק תפילה אשא 
יורם טהרלב

תפילה
 אשא

דרכים ללמוד 
את תפילת הנשמה 

ולהתחבר אליה
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חופפשוט להתפלל

תמיד מלמדים אותנו שהתפילה היא דבר טבעי. אבל 
מה בעצם טבעי בתפילה? ולמה שנרגיש בכלל צורך 

להתפלל?

“ישבתי במעוז, כשלפתע הנחיתו עלינו מטח אש מרוכז של 160 מ”מ. הכול 
זע. גל של אבק שטף אותנו. זו הייתה תופת. “אלוקים”, קראתי, “תציל אותנו”. 

 “אתה דתי?” “עכשיו כן!”
)חזי כרמלי, עיתונאי ב’מעריב’, ט”ז בתשרי התשל”ד, מלחמת יום הכיפורים(

“הלוא גם אני הרגשתי איזה צורך להתפלל במקום הזה, אלא שלי אין מילים, 
ליהודי הדתי – יש”.

)אריאל שרון בראיון ל’מעריב’ אחרי שהניח תפילין בכותל(

לפעמים זה תופס אותך חזק. הרגשה חדה וברורה שככה זה: אתה תלוי במישהו. 
גם אם קשה לך להסביר מה ומי – התחושה הזאת פועמת אי שם בפנים. יש 
פעמים בחיים שאין לנו ברירה אלא לעצור, להבין שמכאן ואילך מה שנשאר זה 

רק להתפלל. אבל מאיפה מגיע הצורך הזה? מהי התפילה הזאת?

עם כל הכבוד לכוח שיש לנו, בני האדם, אנחנו מוגבלים. הבעיה היא שלא תמיד 
אנחנו זוכרים את המוגבלות הזאת, ואז מספיק רגע של חוסר אונים – איזו מצוקה 
שנקלענו אליה, או אולי איזה חולי בגוף שמשבית אותנו ומרתק אותנו למיטה, 
ופתאום מתאפסים. שוב חוזרת לה תחושת התלות וההזדקקות. אבל בעצם, לא 
היינו צריכים להמתין למקרים הקיצוניים האלה. מספיק לחשוב לרגע על המערכות 
המורכבות של הגוף, וכמה בקלות הן עלולות לחדול מפעילות תקינה, והנה שוב 

מרגישים את התלות. ויש עוד סיבות רבות לחוש בתלות הזאת.

חוויית התפילה טבעית לאדם. היא נובעת מהצורך להיקשר בשלמות הגדולה 
מאתנו, להתעלות מעל המגבלות והחולשות, ולרגע – לנשום שוב אוויר פסגות. ככל 
שמפתחים יותר עדינות ויכולת הקשבה, מתעורר הצורך הטבעי הזה להתפלל גם 
בחיי היום-יום הרגילים. התפילה מתפרצת באופן טבעי מתוך האמונה באלוקים 
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הלכההלכה מהו המקור למצוות התפילה?

פשוט להתפלל

חיים, מתוך החוויה שאנחנו קשורים אליו ותלויים בו וממנו מגיעים החיים שלנו. האמונה 
הגדולה מתבטאת דווקא ביכולת לראות בכל דבר קטן את הקשר שלו לאלוקים; בכל 
צמח ופרח, בכל יום ובכל רגע. כשחיים ככה, התפילה הופכת להיות הביטוי הטבעי 

ביותר של הקשר שלי לאלוקים. 

התפילה, לפני המילים והסדר שלה, היא כמיהה, השתוקקות ובקשה להיות מחובר. 
מחובר למה שהוא מעבר לכל מה שאני מבין ויודע. מחובר לשורש שממנו הכול 

מתחיל ואליו הכול חוזר. 

התפילה היא הבקשה האנושית להתעלות מעל החולשות, 
המגבלות והחסרונות ולהידבק בשלמות. כאשר מודעים 
לתלות ולחוסר שקיימים בנו, התפילה נעשית תנועה טבעית 

ומתבקשת. 

בשבועיים הקרובים נעסוק בהלכות תפילה. התפילה היא אחד הביטויים המרכזיים 
לעבודת ה’ בחייו של היהודי, ולכן ראוי שנעמיק קצת ביסודות של ההלכות הקשורות בה.

נחלקו הראשונים בשאלה האם יש מצווה מן התורה להתפלל בכל יום. לדעת הרמב”ם 
מצווה מן התורה להתפלל בכל יום, שנאמר: “ועבדתם את ה’ אלקיכם”, וכן נאמר: “את 
ה’ אלקיך תירא ואֹתו תעבֹד”. אמנם יש בפסוקים אלו ציווי כללי על עבודת ה’, אולם יש 
בהם גם ציווי מיוחד להתפלל, שכן דרשו חכמים שעבודה היא תפילה, שנאמר: “לאהבה 
 את ה’ אלקיכם ולעבדו בכל לבבכם”, ודרשו: “איזו היא עבודה שבלב? הוי אומר זו תפילה”.

בתפילה אחת בכל יום יוצא אדם ידי חובת מצוות התפילה מהתורה.
חיוב המצווה כך הוא: שיפתח את התפילה בשבח לה’, ומתוך כך ישאל את צרכיו, ויסיים 
בהודאה על הטובה שהשפיע לו ה’ יתברך. היו שקיצרו בתפילתם והיו שהאריכו, וכולם 

יצאו ידי חובתם, שמהתורה אין שיעור לתפילה. 
)מתוך ‘פניני הלכה’, תפילה א, ד(

חופ
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חופ להיפתח לקרני השמש

“אז אתם מבינים, גלי האתר נמצאים כל הזמן באוויר. ברגע שאנחנו מפעילים 
את מכשיר הרדיו ומכיילים אותו על התדר הרצוי, קולטים את השידור”. ד”ר 
בעצם  “אז  פועלת.  היא  איך  מדגים  בעודו  הסטריאו  מערכת  את  הרים  בראון 
אנחנו רק מתחברים לגלים שכל הזמן נמצאים מסביבנו?”, שאל דביר. “בדיוק”, 
ענה ד”ר בראון. “התפקיד של הרדיו הוא רק לקלוט ולהעביר אלינו את הגלים 

שנמצאים כל הזמן באוויר, ולנו אין יכולת לקלוט אותם”... 

“אני לא מבינה מה כל כך טבעי בלהתפלל?! הרבה יותר טבעי לי להמשיך את 
סדר היום שלי בלי העצירה המלאכותית הזאת של התפילה”. 

דווקא  בשיא,  בדיוק  הפעולה  של  הרצף  את  שברה  יעל  של  הזאת  האמירה 
לרגע  וטבעית.  מתבקשת  התפילה  כמה  עד  הדגישה  המדריכה  כשמירב 
החיצוני.  במישור  רק  זה  אבל  נכון.  “זה  ואמרה:  חייכה  מירב  ואז  שקט,  היה 
תמיד.  מתפללת   – והיא  שלנו,  לנשמה  מתחברים  בעצם  אנחנו  כשמתפללים, 
כל היום אנחנו רצים ועסוקים במיליון עניינים. אין לנו רגע לנשום. אבל עמוק 
בפנים, הנשמה, שהיא החלק הרוחני שבנו, צמאה ומשתוקקת תמיד לה’. היא 
מתגעגעת, כוספת, ובקיצור – מתפללת כל הזמן. הבעיה היא רק בכך שאנחנו 

לא מתחברים לממד הזה שקיים בתוכנו ו’מתחנן’ שנתייחס אליו”.

שלי?”  לנשמה  חיבור  מחוסר  נובעת  להתפלל  לי  בא  שלא  התחושה  “אז 
המשיכה יעל לשאול.

עיסוק  הזה.  בכיוון  משהו  אבל  קיצוניות,  בכזאת  זה  את  מגדירה  הייתי  “לא 
הנשמה,  של  העולם  הפנימי,  לעולם  הקשבה  וחוסר  החיצוני  בעולם  מדי  רב 
של  כיוון  כמו  הוא  התפילה  של  התפקיד  לתפילה.  מהחיבור  אותנו  מרחיקים 
תדר ברדיו. ‘גלי הקשר’ בין ה’ לנשמה נמצאים באוויר כל הזמן, וברגעי התפילה 

אני בכלל לא מרגישה קשר וחיבור לתפילה. אני הרבה יותר 
מחוברת לתכניות שאני אוהבת או למפגשים עם החברות. 
איך אפשר להתחבר יותר לתפילה ולהרגיש שהיא משהו 

שאני צריכה לחיים שלי?
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הלכה

להיפתח לקרני השמש

מהו המקור למצוות התפילה? 

כשאנחנו מתעסקים יותר מדי בעולם החיצוני ולא מקשיבים 
לעולם הפנימי, אותנו מתרחקים מהחיבור לתפילה. כדי 
להתחבר יותר לתפילה יש לפנות זמן, מחשבה וריכוז לנשמה 

ולרצונות שלה. לכך נועדו זמני התפילה במהלך היום. 

אנחנו רק מתחברים אליהם. הנשמה מחוברת לה’ תמיד, היא קשורה למקום העליון 
שממנו היא הגיעה. בתפילה אנחנו פותחים את הלב להתחבר לתפילה התמידית של 
נותן לזה משל מקסים: התפילה היא כמו פרח שפותח את עלי  הנשמה. הרב קוק 
הכותרת לקראת אור קרני השמש. החום של השמש מעניק לו חיים, והוא צמא לאור 
הטוב והמחמם הזה”. מירב סיימה את דבריה: “התפילה היא ההזדמנות שלנו להצטרף 
לשירה התמידית של הנשמה שבנו. זה לא תמיד קל, אבל כשזוכים מדי פעם להתפלל 

באמת, מבינים כמה זה טוב וטבעי”.  

לדעת הרמב”ן, אין חובה מהתורה להתפלל בכל יום, כי הלימוד מהפסוקים שהזכיר 
הרמב”ם אינו דרשה גמורה אלא אסמכתא בלבד. אלא שאנשי כנסת הגדולה תיקנו 
שיש להתפלל בכל יום. הרמב”ן סובר אפוא שרק בעת צרה יש מצווה מהתורה לפנות 
אל ה’ בתפילה, כפי שלמדנו במצוות החצוצרות, שנאמר: “ְוִכי ָתבֹאּו ִמְלָחָמה ְּבַאְרְצֶכם 
ַעל ַהַּצר ַהּצֵֹרר ֶאְתֶכם ַוֲהֵרעֶֹתם ַּבֲחצְֹצרֹת ְוִנְזַּכְרֶּתם ִלְפֵני ה’ ֱאֹלֵקיֶכם, ְונֹוַׁשְעֶּתם ֵמאְֹיֵביֶכם”. 
נמצא שהתפילה שאדם מתפלל בעת צרה היא חובה מהתורה לכל הדעות. לכן מי שהוא 
או חברו שרויים בצרה, צריך להוסיף בתפילתו בקשה מיוחדת על אותה הצרה, שכן מצווה 
מהתורה לפנות אל ה’ בתפילה במצב כזה. קל וחומר שכשהציבור או העם שרוי בצרה 

מצווה להתפלל תפילה ציבורית, ואף היו מתקנים לכך תעניות.
)מתוך ‘פניני הלכה’, תפילה א, ד(

חופ
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חופ שעת רצון

ופתאום, בבת אחת, הכול נעצר; הלחץ, הריצות, המד”ס 7 קילומטר שפתחנו בו 
את הבוקר. הכול מתרחק ממני ואני עובר למקום אחר. 

“ה’ שפתי תפתח, ופי יגיד תהלתך”. המילים המתוקות האלה, שבזמנים אחרים 
הייתי אומר במרוצה וכמעט מבלי משים, הופכות להיות עכשיו מעיין נובע. 

היום  עולם,  של  ריבונו  צריך,  הייתי  דעת  וכמה  דעת”...  לאדם  חונן  “אתה 
כשעמדתי מול אזולאי הסרס”פ וניסיתי לשכנע אותו שלא איחרנו, ופשוט רק 

חיממתי אותו יותר בכל רגע. 

בבוקר  בארבע  אליה  שאיחרתי  השמירה  על  חטאנו...”  כי  אבינו,  לנו,  “סלח 
ו’טחנתי’ את יבגני שכמעט רצה לירות בי. והשטות שפלטתי בשיחת מ”מ וקצת 
העליבה את אמיר. כל כך הרבה פאשלות קטנות שיושבות לי על הלב ומעיקות. 

ג’,  ליובל, אח של עידו מפלוגה  ונרפא...” אנא שלח רפואה שלמה  “רפאנו ה’ 
שנפצע ומאושפז בתל השומר אחרי ההיתקלות אתמול בלילה בשכם.

ובטח גם לתפילה שלי אתה שומע, למרות  “כי אתה שומע תפילת כל פה...” 
שלא תמיד אני מקפיד על הכול כמו שצריך.

של  ולצעקות  לטרטורים  שחוזרים  לפני  רגע  אחורה,  פוסע  שאני  לפני  רגע 
המפקד, אני לוחש תודה. תודה לך ה’ על האפשרות הזאת לעמוד מולך ולספר 
לך על כל מה שיושב לי על הלב ואני לא יכול לספר לאף אחד. תודה שאתה 
מקשיב לי בשקט. לא מעיר, לא מתווכח. פשוט מקשיב. ויש לך את כל הזמן 
להתנקות  לי  לעזור  בתפילה,  שיש  הסגולה  על  בישיבה   כשלמדתי  בשבילי. 
ממש  לפעמים  שהתגייסתי.  עד  הכוונה.  מה  הבנתי  ממש  לא  היום,  ממשקעי 
הזאת  האופציה  את  להם  שאין  דתיים,  הלא  שלי,  החברים  על  הלב  לי  כואב 
לשפוך את הלב מולך. ואולי יש להם והם לא מספרים? מי יודע. מביט בשעון: 
עוד שתי דקות נגמר לי הזמן. מעיף עליי את הנשק, מנשק את המזוזה ויוצא 
עם הפנים אל ארון הקודש, צועד אחורה. עד לפגישה הבאה. את החוויה של 

לא תמיד אני מרגיש שהתפילה משנה אצלי משהו. איך 
אוכל לדעת האם התפילה באמת גרמה לי להשתנות? 
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אברהם אבינו תיקן תפילת שחרית, שהוא זה שהתחיל להאיר את העולם באמונתו, 
ולכן קבע את תפילתו בעת שהחמה החלה לזרוח.

יצחק אבינו תיקן תפילת מנחה. המיוחד ביצחק הוא שהוא המשיך ללכת בדרכו של 
אברהם אביו. לפעמים קל יותר לפרוץ דרך מאשר להמשיך ללכת בדרך הקיימת. כוחו 
של יצחק בכך שהמשיך ללכת בדרך האמונה, וכנגד זה נקבעה תפילת מנחה, שהיא 

מבטאת את ההמשכיות, שכל היום נמשך מכוחה של האמונה.
יעקב אבינו תיקן תפילת ערבית, כי יעקב התמודד עם קשיים וסיבוכים רבים, ומכולם 
יצא מחוזק. לכן תיקן את תפילת הלילה, להורות שגם בחושך, כשהמציאות אינה מאירה 

את פניה, אפשר להתקשר לקב”ה, ומתוך כך לגלות אור עליון נצחי.
אחר שאבות העולם סללו דרך בתפילות הללו, היו חסידים וצדיקים שהמשיכו ללכת 
בדרכם והתפללו שחרית, מנחה וערבית, וכפי שאמר דוד המלך: “ֲאִני ֶאל ֱאֹלִקים ֶאְקָרא 

ַוה’ יֹוִׁשיֵעִני: ֶעֶרב ָובֶֹקר ְוָצֳהַרִים ָאִׂשיָחה ְוֶאֱהֶמה ַוִּיְׁשַמע קֹוִלי”.
)מתוך ‘פניני הלכה’, תפילה א, ז(

הלכה תקנת שלוש תפילות בידי האבות

שעת רצון

בתפילה קיים כוח גדול לנקות את הלב והנשמה ממשקעי 
היום-יום. כל ברכה, הודאה ושבח מרימים אותנו מהריצות 
ומהלחצים ומסייעים לנו להתחבר לשורש שלנו, לריבונו של 
עולם שהוא מקור כוחנו, חיינו ותקוותנו. לכן תחושת ההקלה 
והשחרור מהמועקות והלחצים היא עדות נאמנה לתפילה טובה.    

התפילה בצבא קשה לשכוח. לא משנה כמה כבד נכנסת, תמיד תוריד מהלב כמה 
ק”ג שישבו עליו... 

“עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל”...  

חופ
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“שלום אבא, מה שלומך?” “ברוך ה’ בסדר, ואיך אצלך?” “ברוך ה’ טוב. אהה... 
לא נעים לי לשאול, אבל, כבר עבר חודש ו...” “כן בני, מה קרה?” “תראה, אמרת 
לי שתשלח בכל חודש מעטפה עם כסף ו...” “אתה רוצה לומר שהחודש היא 
לא הגיעה”. “כן. איך אתה יודע?” “כי לא שלחתי לך כסף החודש”. “מה?! אבל 

למה??” “בני היקר, מאז שנסעת לחו”ל כמעט ולא התקשרת אליי כדי לדבר.

חשבתי שהדרך היחידה ליצור אתך קשר היא לגרום לכך שתרגיש את החוסר 
 בכסף, ואולי אז אזכה לשמוע ממך. לא נעים לי לומר,  אבל נראה שצדקתי...”

כשחסר לנו, אנחנו מיד מבקשים; בריאות, פרנסה, הצלחה במבחן, הצלחה מול 
החברים. אבל למה בעצם חסר לנו? 

התפילה נתפסת בעינינו לפעמים כסוג של כרטיס אשראי למשיכת מזומנים: 
היא  התפילה  אחרות:  במילים  הכסף.  את  ומקבלים  הכרטיס  את  מכניסים 
אמצעי להשיג את מה שחסר לנו. האם זאת המשמעות האמתית של התפילה? 

האמצעי,  הוא  בחיים  לנו  שיש  החיסרון  בדיוק;  הפוכה  התמונה  האמת  למען 
אבינו  הקב”ה,  שלמעלה,  בסיפור  ייתכן?  זה  איך  המטרה!  היא  התפילה  ואילו 
תחום  בכל  בה’,  להכיר  הוא  בעולם  תפקידנו  אתנו.  לקשר  מצפה  שבשמים, 
מחיינו. כאשר אנחנו ‘מנתקים קשר’, ה’ מנסה להתקשר אלינו, והוא עושה זאת 
על ידי החסרונות. כל חיסרון הוא קריאה אלוקית. כל חיסרון הוא אמצעי לעורר 
אותנו לחדש את הקשר עם ה’. אז מובן שאם הילד שומר על הקשר עם אבא 
שלו זאת לא בעיה לתת לו עוד קצת כסף, אבל אי-נתינת הכסף היא לא הנקודה. 
הכסף הוא רק תזכורת עבור הילד להתמקד בדבר החשוב באמת: הקשר עם 

אבא.  

אם כן, הרווח של התפילה אינו נמצא מחוץ לה. אנחנו לא מודדים את ערכה 
דבר  של  בסופו  קיבלנו  האם   – לנו  מביאה  שהיא  התוצאות  לפי  התפילה  של 

כולם מדברים על חשיבות התפילה, אבל תכל’ס, התפילה 
היא רק אמצעי כדי שנוכל להשיג את מה שאנחנו רוצים 

וצריכים, לא?

תפילה או כספומט?
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כהמשך למנהג האבות, תיקנו אנשי כנסת הגדולה את שלוש התפילות; שחרית ומנחה – 
חובה, וערבית – רשות. את התפילות תיקנו כנגד קרבנות הציבור, מפני שהתפילות באות 
לבטא את המשמעות הפנימית של הקרבנות. כיוון שתמיד של שחר ושל בין הערביים 
הם חובה, אף שחרית ומנחה הן תפילות חובה. לעומת זאת את תפילת ערבית תיקנו 
כנגד הקטרת חלבים ואיברים, שהיו מעלים אותם על המזבח בלילה, ומכיוון שהעלאתם 
אינה מעכבת, אף תפילת ערבית היא רשות. אולם במשך הזמן קיבלו עליהם ישראל 

להתפלל ערבית כחובה.
כמו כן, כיוון שבשבתות וימים טובים ובראשי חודשים נצטווינו להקריב קרבן מוסף, 

תיקנו כנגדו את תפילת המוסף.
מאחר שתיקנו את התפילות כנגד הקרבנות, אף זמני התפילות נקבעו על פי זמני הקרבנות.

)מתוך ‘פניני הלכה’, תפילה א, ז(

הלכה תקנת התפילות כנגד קרבן התמיד

הערך הגדול ביותר של התפילה הוא בה עצמה ולא במה 
שמשיגים באמצעותה. הזכות לעמוד מול ה’ ולהרגיש חיבור 
לשורש ולמקור שממנו כל החיים מגיעים, זאת היא המתנה 
הגדולה מכול. כל החסרונות שיש בחיינו הם האמצעים ששולח 

לנו ה’ כדי שנפנה אליו, ובכך נחבר את חיינו למקורם.

הערך הגדול ביותר של התפילה הוא  את הכסף שרצינו, האם הצלחנו במבחן וכדו’. 
בה עצמה! הזכות לעמוד מול ה’ ולהרגיש חיבור לשורש ולמקור שממנו כל החיים 
מגיעים, זאת היא המתנה הגדולה מכל. ככל שנהיה מחוברים יותר, כך גם לא נזדקק 

לחסרונות למיניהם.

תפילה או כספומט? חופ
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לשק”ש  מחוץ  להזדחל  כשהתחלתי  קפה.  להכין  וניגשה  מוקדם  קמה  ענת 
לאחר  החד.  במבטה  אותי  תפסה  ענת  אני”,  “מודה  ישנה  חצי  ומלמלתי 

ההתארגנות היא שאלה: “אז מה מלמלת שם לעצמך איך שקמת?”

הייתי נבוכה. מעולם לא ניסיתי להסביר למישהו לא דתי על הווי החיים שלי, 
ולא ממש ידעתי איך לעשות את זה. “אהה... אמרתי ‘מודה אני’. זאת תפילה 

כזאת שפותחים בה את הבוקר מיד כשמתעוררים”.

“ומה בדיוק אומרים בה?” המשיכה ענת לשאול בסקרנות גוברת.

בחמלה,  נשמתי  בי  שהחזרת  וקיים,  חי  מלך  לפניך,  אני  ‘מודה  בה:  “אומרים 
רבה אמונתך’. זאת אומרת: תודה לך ה’ שהחזרת לי בחזרה את הנשמה לאחר 

השינה. תודה על האמון שאתה נותן בי”.

ענת נעצה בי את העיניים העמוקות שלה ונראתה מתפעלת. “וואו, זאת תפילה 
מדהימה”.

את  אומרת  אני  שבו  המצב  כלל  בדרך  כי  מתלהבת,  שאת  יפה  “זה  צחקתי. 
המילים האלה לא מאפשר לי להתלהב יותר מדי”.

הראשונה  שהמילה  מזה  מתפעלת  אני  מיוחד.  שזה  באמת  שירה,  “תשמעי, 
שהבן-אדם אומר על הבוקר היא: ‘תודה’. כאילו זה הדבר הכי פשוט והכי טבעי 
שיש בעולם. המילה ‘אני’ באה רק אחר כך. ממש חזק. זה יפה בעיניי כי יוצא לי 
לחשוב מלא פעמים כמה טוב יש לי בחיים שהוא מובן מאליו בשבילי, כמה יופי 

יש בעולם ולא תמיד יודעים להעריך”.

בהתלהבות,  כבר  את  ואם  רוחני.  משהו  בך  שיש  אמרתי  תמיד  ענת,  “רואה 

לפתוח את הדל"ת

למה התפילה הראשונה שפותחים בה את היום היא ‘מודה 
אני’? למה הדבר הראשון שצריך לומר רגע אחרי שפוקחים 

את העיניים הוא דווקא ‘תודה’?
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הלכה
האם מי שאינו דובר עברית יכול 

להתפלל בשפה שהוא מבין?

תפילת ‘מודה אני’ היא התפילה שבה אנו פותחים את הבוקר. 
בכך אנו מבטאים את הכרת הטוב על כל מה שיש לנו, ואת 
זה ששום דבר אינו מובן מאליו. רק מתוך הכרת הטוב על מה 
שכבר יש, אפשר לאחר מכן לבקש על מה שחסר ודורש תיקון. 

אפשר  לכן  ה’.  שם  את  מזכירים  לא  הזאת  בתפילה  מעניין:  דבר  לעוד  לב  שימי  אז 
לומר אותה גם לפני שנוטלים ידיים בבוקר. לדעתי יש כאן מסר עמוק וחשוב מאוד. 
המסר הוא שתודה היא הדבר הבסיסי ביותר שצריך ללוות אותנו בחיים, אפילו לפני 
שמתחילים את התפילה עצמה. קודם כול – לומר תודה. זה בסיסי, ובזה היום מתחיל. 
קודם כול מתחילים ממה שיש לנו ומודים עליו, אחר כך מבקשים גם על מה שחסר. 
הדלת  היא  זאת  תודה.  לומר  דע  תיבות:  ראשי  היא  דלת  המילה  נחמד:  רמז  ותראי 

שפותחת את היום...”

לפתוח את הדל"ת

מצווה מן המובחר להתפלל בעברית משום שבה חיברו אנשי כנסת הגדולה את נוסח 
התפילה, והיא לשון הקודש, ובה נברא העולם. אולם בדיעבד, מי שאינו מבין עברית, יכול 

לצאת ידי חובתו בשפות אחרות.
עם זאת, ישנו הבדל יסודי בין המתפלל בעברית למתפלל בשאר לשונות; שהמתפלל בשאר 
לשונות אינו יוצא ידי חובתו בלא שיבין את מילות התפילה, אבל המתפלל בעברית – גם 
אם לא הבין את משמעות המילים, יצא ידי חובתו. אולם גם בעברית חובה להבין את 
משמעות הפסוק הראשון של קריאת שמע ואת הברכה הראשונה של תפילת עמידה, 

שהכוונה בהם מעכבת. 
ההבדל בין עברית לשאר השפות הוא שלעברית יש ערך עצמי, שבה ניתנה התורה ונברא 
העולם, ולכן גם מי שאינו מבין אותה יכול לקיים בה את מצוות התפילה מצד ערכה העצמי. 
אבל כל שפה אחרת, ערכה תלוי בזה שהיא מבטאת את מחשבות האדם ורגשותיו, ולגבי 

מי שאינו מבין אותה אין לה כל ערך, ולכן אינו יכול לקרוא בה קריאת שמע ולהתפלל.
)מתוך ‘פניני הלכה’, תפילה א, י(

חופ
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“אבל המורה, זה לא פייר. התשובה הזאת הייתה ממש כמעט כמו שרצית”.

ממש  דיל!  ביג  וחמש.  תשעים  במקום  תשעים  קיבל  כולה  מתעצבן?  הוא  “מה 
מסכן”... 

“אבל אתה יודע שירון הוא פרפקציוניסט. הוא חייב לעשות כל דבר בצורה הכי 
מושלמת, אין אצלו כמעט ואין אצלו בערך”.

“כן. ובגלל זה הוא מתוסכל כל כך הרבה פעמים...”

“לא, לא. זה לא נשמע טוב כמו שתכננתי. תנגנו את זה עוד פעם, ועם יותר רגש. 
הפער בין התווים למה שביצעתם עדיין גדול מדי...”

“כל כך רציתי שהפעולה הזאת תצליח. עבדתי עליה שבועיים. ובסוף, עם המזל 
שלי, בדיוק התחיל לרדת גשם, וחצי מהחבר’ה איחרו. זאת הייתה באסה אמתית. 
הפער בין החלום שלי למה שקרה בפועל פשוט השבית לי את כל המוטיבציה 

להשקיע...”

ממה נובעת השאיפה הפרפקציוניסטית שקיימת בנו? השורש העמוק שלה נובע 
מן הנשמה. הנשמה היא מקור השלמות שבתוכנו, שדוחף אותנו לשאוף כל הזמן 
ליותר, לא להסתפק במה שיש. הדחיפה הזאת מביאה אותנו לא פעם למצבים 
תסכול וכאב – הרי לא תמיד מה שתכננו מצליח. לא תמיד החלומות שלנו  של 

מתגשמים במלואם, ולפעמים אפילו נכשלים כישלונות צורבים וכואבים מאוד. 

של  האינסופית  לשאיפה  וכמענה  שבנו,  הפרפקציוניסטית  לשאיפה  כתרופה 
אנחנו  מתפללים  אנחנו  כאשר  התפילה.  לנו  ניתנה  ועוד,  עוד  לעלות  הנשמה 
לחלום  אפשר  הזה  בעולם  חסרונות.  ונטול  מושלם  שלם,  בעולם  שוב  ניצבים 
מילימטר.  על  להתפשר  בלי  בגדול.  לחשוב  ביותר.  המתוקן  המצב  על  ולבקש 
בין  הפער  מן  שנובע  הכאב  שבנשמה,  לכאב  התרופה  בעצם  היא  התפילה 

המון פעמים בחיים אני מרגיש תסכול מהפער בין מה 
שאני רוצה למה שאני עושה בפועל. אמרו לי שזה נקרא 
פרפקציוניזם – רצון שהכול יהיה בדיוק כמו שתכננתי. אבל 

מאיפה הרצון הזה מגיע, ואיך מתגברים עליו?

פרפקציוניזם
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פרפקציוניזם

הלכה

השורש העמוק של השאיפה שלנו לשלמות )‘פרפקציוניזם’( 
נובע מן הנשמה; הנשמה היא מקור השלמות שבתוכנו, שדוחף 
אותנו לשאוף כל הזמן ליותר, לא להסתפק במה שיש. כמענה 
לשאיפה האינסופית של הנשמה לעלות עוד ועוד, ניתנה לנו 
התפילה. בתפילה אנחנו שואפים אל השלמות, בלי פשרות ובלי 
אילוצים. על ידי מילוי הצורך הזה בתפילה אנו שבים לתיקון 

העולם ולהשלמתו בסבלנות ובנחת.

נתונה. על  השלמות האלוקית שאליה היא משתוקקת לבין העולם המוגבל שבו היא 
ידי התפילה אנחנו בעצם ‘מדלגים’ על כל המגבלות שקיימות בעולם, וממריאים לעולם 

הרוחני שבו הכול כבר מתוקן ושלם. 

זאת לא רק אשליה מתוקה. על ידי רגעי ההתעלות שממלאים את הנשמה שבנו שלווה 
לחזור אל העולם המוגבל ולהרים אותו בחזרה לשלמות, אך  ומנוחה, אנחנו מסוגלים 
הפעם – ביתר סבלנות. התפילה מרגיעה את הצורך שיש בנו לראות את הכול שלם ‘כאן 

ועכשיו’, ומעניקה לנו כוח ומוטיבציה להמשיך במסע התיקון בנחת. 

האם יש חובה להתפלל במניין?

תיקנו חכמים לגברים להתפלל במניין ובבית הכנסת. ואמרו חכמים שהשכינה שורה 
במקום שיש עשרה מישראל שעוסקים בדברים שבקדושה, שנאמר: “ֱאֹלִקים ִנָּצב ַּבֲעַדת 
ֵא-ל”, ועשרה מישראל הם עדה. אמנם גם כאשר אחד מישראל מתפלל או לומד השכינה 
שורה עמו, אלא שיש בזה מדרגות, והמדרגה הגבוהה היא כאשר עשרה מישראל עוסקים 
בדבר שבקדושה, שאז הקדושה מתגלה יותר בעולם. על פי זה תיקנו חכמים שכל הדברים 
שבקדושה ייאמרו במניין של עשרה. בין הדברים שבקדושה: חזרת הש”ץ, ברכת כהנים, 
ברכו, קדיש וקריאת התורה.  עוד אמרו חכמים על המתפלל במניין שתפילתו נשמעת, 
ואפילו אם לא כיוון כל כך בתפילתו – כיוון שהתפלל בציבור, תפילתו נשמעת. נמצא אם 
כן, שיש שתי מעלות במניין: האחת, שהשכינה שורה עמו, ובזכותו התפילה מתקבלת; 
השנייה, שבמניין אפשר לומר את כל אותם דברים שבקדושה שתיקנו חכמים לומר במניין.  

)מתוך ‘פניני הלכה’, תפילה ב, א(

חופ
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התפילה היא הבקשה האנושית להתעלות מעל החולשות, המגבלות 
והחסרונות ולהידבק בשלמות. כאשר מודעים לתלות ולחוסר 

שקיימים בנו, התפילה נעשית תנועה טבעית ומתבקשת. 

כשאנחנו מתעסקים יותר מדי בעולם החיצוני ולא מקשיבים לעולם 
הפנימי, אותנו מתרחקים מהחיבור לתפילה. כדי להתחבר יותר 
לתפילה יש לפנות זמן, מחשבה וריכוז לנשמה ולרצונות שלה. לכך 

נועדו זמני התפילה במהלך היום. 

בתפילה קיים כוח גדול לנקות את הלב והנשמה ממשקעי היום-יום. 
כל ברכה, הודאה ושבח מרימים אותנו מהריצות ומהלחצים ומסייעים 
לנו להתחבר לשורש שלנו, לריבונו של עולם שהוא מקור כוחנו, חיינו 
ותקוותנו. לכן תחושת ההקלה והשחרור מהמועקות והלחצים היא 

עדות נאמנה לתפילה טובה.    

הערך הגדול ביותר של התפילה הוא בה עצמה ולא במה שמשיגים 
באמצעותה. הזכות לעמוד מול ה’ ולהרגיש חיבור לשורש ולמקור 
שממנו כל החיים מגיעים, זאת היא המתנה הגדולה מכול. כל החסרונות 
שיש בחיינו הם האמצעים ששולח לנו ה’ כדי שנפנה אליו, ובכך נחבר 

את חיינו למקורם.

תמיד מלמדים אותנו שהתפילה היא דבר טבעי. אבל מה בעצם 
טבעי בתפילה? ולמה שנרגיש בכלל צורך להתפלל? 

אני בכלל לא מרגישה קשר וחיבור לתפילה. אני הרבה יותר 
מחוברת לתכניות שאני אוהבת או למפגשים עם החברות. איך 
אפשר להתחבר יותר לתפילה ולהרגיש שהיא משהו שאני צריכה 

לחיים שלי?

כולם מדברים על חשיבות התפילה, אבל תכל’ס, התפילה היא רק 
אמצעי כדי שנוכל להשיג את מה שאנחנו רוצים וצריכים, לא?

לא תמיד אני מרגיש שהתפילה משנה אצלי משהו. איך אוכל 
לדעת האם התפילה באמת גרמה לי להשתנות? 
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תפילת ‘מודה אני’ היא התפילה שבה אנו פותחים את הבוקר. בכך אנו 
מבטאים את הכרת הטוב על כל מה שיש לנו, ואת זה ששום דבר אינו 
מובן מאליו. רק מתוך הכרת הטוב על מה שכבר יש, אפשר לאחר מכן 

לבקש על מה שחסר ודורש תיקון.

השורש העמוק של השאיפה שלנו לשלמות )‘פרפקציוניזם’( נובע מן 
הנשמה; הנשמה היא מקור השלמות שבתוכנו, שדוחף אותנו לשאוף 
כל הזמן ליותר, לא להסתפק במה שיש. כמענה לשאיפה האינסופית של 
הנשמה לעלות עוד ועוד, ניתנה לנו התפילה. בתפילה אנחנו שואפים אל 
השלמות, בלי פשרות ובלי אילוצים. על ידי מילוי הצורך הזה בתפילה אנו 

שבים לתיקון העולם ולהשלמתו בסבלנות ובנחת.

המון פעמים בחיים אני מרגיש תסכול מהפער בין מה שאני רוצה 
למה שאני עושה בפועל. אמרו לי שזה נקרא פרפקציוניזם – רצון 
שהכול יהיה בדיוק כמו שתכננתי. אבל מאיפה הרצון הזה מגיע, 

ואיך מתגברים עליו?

למה התפילה הראשונה שפותחים בה את היום היא ‘מודה אני’? 
למה הדבר הראשון שצריך לומר רגע אחרי שפוקחים את העיניים 

הוא דווקא ‘תודה’?
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בעקבות הרב שסלל לכולנו את הדרך
עם  כל  של  סיפורו  בעצם  הוא  הפרטי  חייהן  שסיפור  דמויות  יש 
הרב  של  דמותו  היא  הללו  המופלאות  מהדמויות  אחת  ישראל. 
שלמה גורן זצ”ל )תרע”ח, 1917 – תשנ”ה, 1994(. סיפור חייו האישי 
מתחיל בעיירה בפולין שבה נולד וממשיך לאחר עלייתו ארצה, כמו 
עם ישראל כולו בדורות האחרונים, שעלה מן הגלות אל ארץ ישראל.

לצה”ל,  הראשי  הרב   – בכירים  ציבוריים  בתפקידים  כיהן  גורן  הרב 
אלה  בתפקידים  לישראל.  הראשי  והרב  אביב  לתל  הראשי  הרב 
ולמעשה עיצב את דמותה  כולם הטביע הרב את חותמו המיוחד, 
של הרבנות ואת דמותו של הרב בצבא ובמדינה. תעוזתו, תקיפותו 
דמות  להוות  שהצליח  לכך  הביאו  והתורנית  הרוחנית  ועוצמתו 
תורנית מרכזית ומשפיעה בתקופה חשובה מאוד בחיי עם ישראל 
תקופת  השואה,  בה,  וההתיישבות  לארץ  העלייה  בדורותינו; 
העצמאות,  מלחמת  צה”ל,  והקמת  המדינה  הקמת  המחתרות, 
ומלחמת  ההתשה  מלחמת  הימים,  ששת  ומלחמת  קדש  מלחמת 
יום הכיפורים – בכל האירועים החשובים הללו נטל הרב גורן תפקיד 

מרכזי והאיר את אור התורה בגדולתה.

במהלך הלימוד היומי נבקש לצעוד בעקבות הרב גורן זצ”ל וללמוד 
מדרכו הגדולה.      

 



תפילה
 אשא

עצות 
לתפילה

23



24

א
ש

א
ה 

ל
פי

ת
ק 

ר
ון

סי
ב

ז 
כ"

  ,
ון

ש
א

 ר
ם

יו

חופ

לסל...  מתחת  פנוי  הוא  לדודי,  מסור  רוץ!  מהר,  ת’כדור!!  תפוס  “רוני, 
הכנסת.  לבית  לחזור  חייבים  ורבע,  אחת  כבר  “חבר’ה,  מאוד!!!”   טוב 
לבית  בחזרה  בטילים  רצנו  דקות!”  חמש  עוד  מתחילה  מנחה  תפילת 
הכנסת, נוטפים זיעה. כבר שמענו את הקדיש של החזן, ואני עוד מנסה 
להסדיר את הנשימה. “ה’... שפתי תפתח”... וואו איזה חום. לא הדליקו 
עם  משחק  בן-אדם.  לא  הזה,  רוני  תהלתך”,  יגיד  “ופי  המזגן???  את 
עצמו, אגואיסט כזה לא ראיתי בחיים. “מחיה המתים”. אני פשוט מת 
מעייפות, אין לי כוח לזוז. “בזזזז” מי זה שולח הודעה עכשיו באמצע 
ואבדוק.  ההודעה  של  בצג  אציץ  רק  אני  משהו...  קרה  אולי  התפילה? 
וואלה, מגניב, כבר הרבה זמן אני  מבצע ב’טאוור רקורדס’ רק לשבוע. 
רוצה דיסק חדש... “ברוך אתה ה’, הזן את הכול”. הזן את הכול?!!! אני 

בכלל בתפילת שמונה עשרה... אז איפה הייתי??

התפילה היא מפגש עם ה’. וכמו בכל מפגש, ועוד יותר – במפגש עם ה’, 
לא להיכנס לתוך  יש צורך בהכנה לקראתו. המינימום של ההכנה הוא 
התפילה באופן פתאומי. הפתאומיות הזאת מביאה לכך שעל פי רוב 
אנחנו עדיין מרוכזים בדבר הקודם שעשינו, ולא ממש עוברים לפאזה 
של התפילה. זה לא אומר שצריך לעסוק בהכנות במשך שעה, מספיק 
לחשוב  להתרכז,  המחשבות,  את  לסדר  כן,  לפני  דקות  כמה  לעצור 
מכל  הראש  את  לנקות  לבנו.  את  להשיח  עומדים  אנחנו  מי  לפני  רגע 
מה שטורד אותנו ומפריע לנו בריכוז. לקחת פסק זמן מכל הרעשים, 

הפלאפונים, החברים. לדעת לפני מי אנחנו עומדים ולהתנהג בהתאם. 

הרי אם למשל הייתה לכם פגישה עם אדם שאתם מעריכים, מסתבר 
שהייתם מתכוננים זמן מה לפני כן – מסדרים את הלבוש, מנקים את 
עצמכם ומפנים את הזמן באמת. הבעיה היא שהתפילה הפכה להיות 

פעמים רבות אני מרגיש שהתפילה עוברת לידי. אני מתנדנד 
וממלמל את המילים של התפילה, אבל מרגיש שאני לא 

שם. מה אוכל לעשות כדי להתחבר יותר לתפילה?

להגיע מוכן
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הלכה
אישה אינה צריכה להתפלל במניין ובבית הכנסת, מפני שכל עניין התפילות 
אמנם  גרמן.  שהזמן  עשה  ממצוות  פטורות  ונשים  בזמן,  תלוי  הכנסת  בבית 
למדנו שישנה מעלה גדולה לתפילה בציבור, אך לנשים יש תפקידים אחרים, 

שאינם פחות חשובים, ולכן אינן צריכות להתפלל בבית הכנסת ובמניין.

זכות,  בזה  לה  יש  הכנסת  ובבית  במניין  שתתפלל  שאישה  ברור  מקום,  מכל 
שתתפלל במקום מקודש שהשכינה שורה בו, ואף תזכה לענות אמן על קדיש 

וחזרת הש”ץ, ותאמר קדושה ומודים, ותשמע ברכת כהנים.

אף על פי כן, ברור שביחס לאישה המצווה להתפלל במניין שנייה במעלתה 
לטיפול במשפחה, וכל אימת שיש התנגשות בין התפילה בבית הכנסת לטיפול 
בילדים ובמשפחה, המשפחה קודמת. אבל נערות ורווקות, וכן נשים שילדיהן 
גדלו ואין להן נכדים בביתן, טוב שישתדלו לבוא לבית הכנסת בשבתות ובימים 
טובים.                     )‘פניני הלכה’, תפילת נשים כ, ב(

האם נשים חייבות להתפלל במניין?

חוסר ריכוז בתפילה נובע מכך שלא התכוננו לקראתה כראוי. 
התפילה היא המפגש שלנו עם הקב”ה. צריך להשקיע כמה 
דקות של הכנה ויציאה מהעיסוקים הקודמים שלנו לפני 
התפילה כדי שנוכל להגיע למפגש הזה מוכנים ולהיות מרוכזים 

בתפילה. 

סוג של טקס דתי שצריך לבצע בכל יום, וממד הפגישה שבה התפוגג ונעלם 
לו. אנחנו נפגשים רק עם הסידור ועם המילים שמודפסות בו, ולא עם ה’. אז 
העצה הכי בסיסית – פשוט לעצור רגע לפני התפילה ולהתכונן; ליטול ידיים, 
בסבלנות  ולהמתין  בכוונה,  לנו  שעוזר  משהו  על  לחשוב  או  ללמוד  להתרכז, 

לפגישה...

להגיע מוכן חופ
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אני  כבר מגיל עשר  אני מכיר את התפילה בעל פה,  יש ללמוד?  “מה 
זה לא קשור בכלל בהבנה של מה  זה פשוט לא מדבר אליי,  מתפלל. 

שאני אומר...”

“תראה את החבר שלך, ממש לקנא בו. הוא התחיל להתקרב ליהדות רק 
לפני זמן קצר, והוא מתפלל בכזאת התלהבות. מה הסוד שלו?”

אני  שגם  אחרי  ימים,  כמה  לפני  לי  אמר  שהוא  משהו  לך  אגיד  “אני 
יום  בכל  חווה  שאני  ‘ההתחדשות  השאלה:  אותה  את  אותו  שאלתי 
נובעת מהלמידה התמידית שלי’. הוא אמר לי שהוא מרגיש שאנשים 
הם  אז  הכול,  יודעים  כבר  שהם  חושבים  הדתי  העולם  לתוך  שגדלו 

מפסיקים ללמוד, ובגלל זה הדתיות שלהם הולכת ומתייבשת”... 

הם  הרגלים  ההרגל.  הוא  התפילה  בעבודת  הגדולים  המכשולים  אחד 
אמנם דבר חשוב, אך כשהם גורמים לירידת ההתלהבות וההתחדשות, 
זה סימן שהם עברו את הגבול שלהם. מעטים האנשים שמנסים ללמוד 
מורגלים  אנו  שנים.  כבר  יודעים   שהם  מרגישים  שהם  דבר  מחדש 
מוכרים  לנו  נראים  בתפילה  חלקים  הרבה  מאוד.  צעיר  מגיל  להתפלל 
כל כך, שאף אחד מאתנו אינו מרגיש צורך ללמוד אותם מחדש. ככה 
ילדותיות  הבנות  מיני  כל  או  בהבנה,  טעויות  מיני  כל  להן  משתרשות 

ושטחיות. 

אז נכון שעצם הלימוד בחוברת הזאת הוא כבר חידוש בעבודת התפילה, 
אך אל החידוש הזה צריך לשאוף בכל יום ממש. חשוב להקדיש מעט 
זמן ביום, אולי לפני כל תפילה, להבנת משמעות התפילה; מה אומרים, 
לפנות  ואפשר  בנושא  רבים  ספרים  ישנם  הזאת.  בצורה  דווקא  ולמה 

להורים, למורות ולמורים שלנו שיפנו אותנו לספרים הללו.

חיים.  של  חידוש  גם  אלא  השכלי,  במישור  רק  לא  הוא  החידוש  אבל 
בכל יום יש לנו ניסיונות חדשים והתמודדויות חדשות. בכל יום מילות 

לפעמים אני מרגיש שהתפילה לא מדברת אליי. מה אעשה 
כדי שהתפילה שלי תהיה משמעותית ובאמת תחבר אותי 

לקב”ה? 

להתחבר
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הלכה
עברות  שאר  על  עבר  או  אסורים  מאכלים  שאכל  כגון  עברות,  שעבר  יהודי 
רוצה  ודאי  הוא  בפנימיותו  שחטא,  פי  על  אף  כי  למניין.  מצטרף   – שבתורה 
להיות שותף למגמות הקדושות של עם ישראל, וכפי שאמרו חכמים: “ישראל 
– אף על פי שחטא, ישראל הוא”. אבל החוטא כדי להכעיס את בוראו, כיוון 

שהראה בעצמו שאינו שייך לתורה ולישראל – אינו מצטרף למניין.

לדעת כמה פוסקים, מחלל שבת בפרהסיה הרי הוא כעובד עבודה זרה ואינו 
הפוסקים  מגדולי  כמה  למעשה  הורו  האחרונים  בדורות  אבל  למניין.  מצטרף 
שאם מחלל השבת רוצה להצטרף למניין – מצרפים אותו. זאת משום שכיום 
מי  כל  השבת,  את  שמרו  ישראל  כשכל  בעבר,  שונה.  השבת  מחלל  מעמד 
שהעז לחללה בפרהסיה, אפילו אם עשה זאת לשם הנאתו, היה בזה התרסה 
נוראה כנגד כלל ישראל, ולכן החשיבוהו כעובר עברות להכעיס. אבל בדורות 
האחרונים, שלדאבון לבנו שמירת השבת נפרצה אצל רבים מישראל, אין השבת 
מהווה מדד למידת הזדהותו של היהודי עם מורשתו, ולכן אם הוא עצמו רוצה 

להצטרף למניין – אפשר לצרפו. עם זאת, אין ראוי למנותו לחזן.
)מתוך ‘פניני הלכה’, תפילה ב, ח(

האם אדם חילוני מצטרף למניין?

התפילה היא משמעותית כאשר אנחנו מנסים להתחבר למילים 
הקדושות שלה. ברובד הראשון כדאי לנסות להבין בהבנה 
פשוטה את משמעות המילים של התפילה, ולאחר מכן לנסות 

ולראות כל הזמן איך התפילה נוגעת בי ומדברת אליי.

התפילה מבהיקות לנו, מחדשות ומאירות את מה שעובר עלינו באור חדש 
את  ללמוד  זה  בתפילה  להתחדש  ולהקשיב.  אוזן  להטות  צריך  רק  ומיוחד. 
מה שכבר מכירים בעומק חדש. וזה גם להקשיב למה שעובר עלינו בכל יום 
לנו את מה שאנחנו  ולמצוא במילות התפילה העתיקות אור חדש שמאיר 
מרגישים. למשל, תפילת “מודים אנחנו לך” השגרתית והמוכרת כל כך מסוף 
הטוב  הכרת  של  חזקה  ובחוויה  במשמעות  להיטען  יכולה  העמידה  תפילת 
אתמול  שאמרנו  המילים  אותן  מחולי.  הבראה  או  במבחן  הצלחה  לאחר 
ושלשום הופכות להיות הביטוי הכי פשוט ואמתי של התחושות שבלב. הסוד 

הוא לשים לב. לשים את הלב בכל תפילה, בכל יום מחדש.

להתחבר חופ
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“נמאס לי! כל פעם אני מתחילה להתפלל, מכוונת קצת, ואז המחשבות 
נודדות לי למיליון מקומות. בסוף התפילה אני מוצאת את עצמי חושבת 
על דברים אחרים לגמרי. אם בכל אופן זה תמיד נגמר ככה, אולי עדיף 

כבר לוותר ולהפסיק להיאבק? מה לעשות???”

השאלה הזאת מזכירה לי משל יפה של ה’חפץ חיים’ בספרו ‘שמירת 
הלשון’. הוא מתאר שם נערה צעירה שפתחה בסטה בשוק. יום אחד 
הגיעו שודדים והחלו לשדוד לה את הבסטה. הנערה התחילה לקרוא 
לעזרה בקול גדול. עובר אורח שראה אותה אמר לה: “מה את צועקת? 
תנסי גם בכוחות עצמך לתפוס משהו מהסחורה שלך, שלפחות חלק 

יישאר בידייך”. 

– היצר הרע רוצה למנוע מאתנו לפנות את  כמו במשל כך גם אצלנו 
המחשבה ולהתפלל. מהרגע שאנו מתחילים להתפלל מתחיל להתנהל 
אולם  התפילות.  את  מאתנו  לחטוף  שרוצה  היצר,  ובין  בינינו  מאבק 
גם אם  מצאנו את עצמנו ב’מודים’, אחרי שתפילה שלמה תכננו את 
הפעולה של שבת – יש לנו עוד שתי ברכות שלמות שאפשר להרוויח! 
הרי כל תפילה שאנו זוכים לכוון בה היא כמו יהלום יקר, ולא יעלה על 

הדעת לומר שאם גם ככה חוטפים לנו כמה יהלומים נוותר על הכול... 

הוא  התפילות  את  לנו  שחוטף  היצר  נגד  במלחמה  מאוד  יעיל  נשק 
להתפלל רק מתוך סידור. קשה מאוד לכוון בעל פה. המחשבות מהירות 
בסידור  מביטים  כאשר  לאחרת.  מאחת  במהירות  ומתחלפות  מאוד 
מתרכזים בדיוק במילים שמופיעות בו, וכך למחשבות הזרות קצת יותר 
קשה להיכנס; הרי אי אפשר לחשוב כמה מחשבות בעת ובעונה אחת. 
הפשוט  לפירוש  ולכוון  במילים  להביט   – לך”  אנחנו  “מודים  לדוגמה: 

רק התחלתי להתפלל, וכבר המחשבות שלי נדדו למחוזות 
רחוקים. מה אפשר לעשות כדי להתרכז בתפילה?

להתפלל מבפנים
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הלכה
משעה שעלה עמוד השחר, אסור לאדם לעסוק במלאכתו קודם שיתפלל. זאת 
ודם. לפיכך  וכבוד שמים קודם לצרכיו של בשר  מפני שהקודש קודם לחול, 
צריך להודות תחילה לה’ ולהתפלל לפניו, ורק אחר כך לעסוק בצרכיו. ואמרו 
לו  עושה  הקב”ה  לדרך,  יוצא  כך  ואחר  המתפלל  “כל  א(:  יד,  )ברכות  חכמים 

חפציו”. 

ועדיף להתפלל ביחידות לפני תחילת העבודה, מאשר להתחיל בעבודה ואחר 
שש  בשעה  לעבוד  להתחיל  שצריך  מי  למשל,  במניין.  ולהתפלל  להפסיק  כך 
וחצי, והמניין היחיד במקומו הוא בשעה שבע וחצי – מוטב שיתפלל ביחידות 

לפני תחילת העבודה, כדי שלא יקדים את עבודתו לתפילתו )מ”ב פט, כ(.

אבל לפני שעלה עמוד השחר רשאי להתחיל לעסוק במלאכתו, שהואיל ועוד 
לא הגיע זמן תפילת שחרית, אינו נחשב כמי שמקדים צרכיו לתפילתו. ויקפיד 
לומר לפני כן את ברכות השחר, שזמן אמירתן הוא סמוך לקימה מהשינה. וכיוון 
שהתחיל במלאכתו לפני זמן התפילה, רשאי להמשיך גם אחר שעלה עמוד 

השחר, ובתנאי שיספיק להתפלל לפני סוף זמן התפילה.

)מתוך ‘פניני הלכה’, תפילה יב, ב(

מדוע צריך להתפלל מיד בתחילת הבוקר?

חשוב להיאבק על כל רגע של ריכוז בתפילה ולא להתייאש גם 
אם לא התרכזנו בחלקה. תפילה מתוך סידור מתוך הבנה, מילה 

אחר מילה, עוזרת מאוד לכוונה.

ביותר שלהן – אנחנו מודים לך ה’. וכן הלאה. אפשר להיעזר בסידורים כמו 
‘יסוד מלכות’, שבו מובא פירוש פשוט מעל כל מילה ממש.

מניסיון, אם תחזיקו את הסידור בידיים ותביטו רק בו ולא בשום דבר אחר, 
תגלו איך אתם ‘כובשים’ לאט לאט עוד חלקות בתפילה. הכלל החשוב הזה 
נכון גם לברכת המזון ולברכת ‘אשר יצר’ שלפעמים הופכות לסוג של מלמול 
חסר כל כוונה. לקחת ברכון או לעמוד מול תפילה שתלויה על הקיר ולהתרכז 

כמה שניות – כל יהלום כזה הוא בעל ערך עצום!     

להתפלל מבפנים חופ
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יהודי אחד שאל את הצדיק ר’ לוי יצחק מברדיצ’וב: “מדוע אתה צועק 
בתפילה? תתפלל בצורה נורמלית”. הצדיק שתק, לא ענה והלך לו. לאחר 
כמה דקות עבר ר’ לוי יצחק ליד אותו יהודי ודרך לו על הרגל בעוצמה. 
אותו יהודי פלט צרחה: “אייי”. מיד שאל אותו ר’ לוי יצחק: “מה אתה 
זה  “נכון,  יצחק:  לוי  ר’  לו  אמר  כואב”.  “זה  ענה:  יהודי  ואותו  צועק??” 

כואב, ולכן גם אני צועק...”

התפילה נענית כשהיא בוקעת ממעמקי הלב. מעבר לתפילות הקבועות 
יכולים  אנו   – ומעריב  מנחה  שחרית,   – היום  במהלך  אותנו  שמלוות 
להוסיף תפילות משלנו. כאשר אנו מוסיפים תפילה, בלשון פשוטה, על 
כל מה שכואב ומציק לנו, אנו מעמיקים את הקשר עם ה’ מעבר למסגרת 
הקבועה והרגילה. תפילה שכזאת פותחת את שערי הלב והופכת את 
הקשר לגורם יומיומי חשוב. בשעות שכאלה לא צריך להתבייש, אפשר 

גם להגביה מעט את הקול ולבטא את הכאב בטבעיות.

ואם תשאלו: “ומה אם אני לא מרגיש שזה כואב לי?” קודם כול, זאת 
לבנו  את  שיפתח  מה’  ולבקש  גדול  בקול  לצעוק  טובה  מספיק  סיבה 
האטום, לא? איך אפשר שלא לכאוב כשרואים יהודים שלא מכירים את 
המורשת המופלאה של עמם? איך אפשר שלא לכאוב כשיודעים כמה 
יהודים עוד נמצאים בחו”ל ומרגישים שם בנוח? ואיך אפשר להשלים 
את  שיסיר  לה’  לזעוק  צריך  הביטחוניות?  והבעיות  החולי  העוני,  עם 
מעטה השלווה המדומה מעל עינינו, כדי שנראה את מה שצריך תיקון. 
הכאב  את  להביע  ופשוט  ומרובעים  מאופקים  כאלה  להיות  להפסיק 

באמת.

או  לצעקה  ערך  יש  הכאב,  את  להרגיש  מצליחים  לא  אם  גם  אבל 
להגבהת הקול בתפילה. הפעולות החיצוניות מעוררות את הלב. קשה 
הצעקה  לשלוט.  יותר  קל  במעשים  אך  ובלב,  במחשבה  לשלוט  מאוד 
והתפילה בקול רם מעוררות מאוד את הכוונה והרצון. חשוב לזכור: מובן 

איך אני יכול לעורר את עצמי בזמן התפילה?

הצעקה
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אין עומדים להתפלל מתוך עצבות ועצלות, מפני שהתפילה מרוממת ומחזקת 
עומד  שהוא  כך  על  שמחה,  מתוך  התפילה  אל  לבוא  צריך  ולכן  האדם,  את 
להתרומם ולהתקרב אליו יתברך. ולא יתפלל מתוך שחוק, ולא מתוך שיחה, ולא 
מתוך קלות ראש, ולא מתוך דברים בטלים. השחוק מבטל את יראת ה’, וצריך 
להתפלל מתוך אימה והכנעה. השיחה מסיחה את דעתו של האדם מעולמו 
התפילה צריכה לנבוע מעומק הנפש. ולא יתפלל מתוך קלות  הפנימי, ואילו 
ראש ודברים בטלים, משום שהתפילה מבוססת על ההכרה בערכו של האדם 
לפעול גדולות בדיבורו, ואם הוא בא מתוך דיבורים בטלים, מראה בעצמו שאינו 

מעריך את דיבורו.

ניגש לתפילה מתוך שמחה  טוב לתת צדקה לפני התפילה, שמתוך כך אדם 
של מצווה. 

מרוממים  בדברים  יעסקו  לתפילה  הסמוכות  בדקות  הפחות  שלכל  כדי 
לפני  המשמחים:  דברים  עמידה  תפילת  לפני  לומר  חכמים  תיקנו  ומשמחים, 
תפילת שחרית וערבית אומרים את ברכת “גאל ישראל”, ולפני תפילת מנחה 
אומרים “אשרי”.                                            )מתוך ‘פניני הלכה’, תפילה ה, א(

הכנה נפשית לתפילה

צריך לנסות להתחבר אל התפילה ולראות איך היא מדברת אליי 
במצב הנוכחי, האישי והלאומי. הוספת תפילות אישיות במהלך 
היום יכולה לעזור לנו להתחבר לתפילה; בזמנים כאלה אפשר 

וכדאי גם להגביה את הקול, ובכך לעורר את הלב.     

שה’ שומע אותנו בכל מצב. הוא לא צריך חלילה שנצעק כדי שהוא ישמע 
אותנו. הצעקה היא רק בשבילנו. אנחנו הרבה פעמים אדישים., וכשצועקים 
ויחזור לעצמו, כי  על מישהו שהוא אדיש יש סיכוי שהוא יצא מהאדישות 
זעקה הבוקעת מעומק הלב גם חודרת אל עומק הלב. כמובן, חשוב לשמור על 
רגישות ולשים לב שהקול שלנו לא מפריע לשכנים שסביבנו. יש אמרה בשם 

ר’ נחמן מברסלב שאומרת: “הזעקה הכי גדולה היא זאת שאינה נשמעת”...

הצעקה חופ
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אמרה מפורסמת של אחד מאדמו”רי החסידות טוענת: “אם יצאת מן 
התפילה כמו שנכנסת ממנה, למה נכנסת?” – אז אולי זה קצת קיצוני, 
אבל לפעמים עולה לנו שאלה: “איך אדע אם התפללתי כמו שצריך? 

איך אדע אם אני לא מדמיינת דבקות, שמחה והתפעלות בתפילה?”

אז קודם כול – השאלה במקום. לא כל חוויה היא בהכרח חוויה אמתית. 
על ידי מוזיקה, אווירה מתאימה וריקוד אפשר להגיע להתרגשות של 

ממש גם משטויות, אבל האם התפילה היא רק התרגשות וזהו? 

כול  קודם  מאוד,  חשובה  בתפילה  לאמת  דמיון  בין  הזאת  ההבחנה 
מפני שמדובר בתוכן שממלא את חיינו. כמו שאכילת ג’אנק-פוד אינה 
משאירה בבטן מקום למזון הבריא, כך גם כאן; אם נתמלא בדמיונות – 

נמלא את הנפש בשובע מזויף.

העצה להבדיל בין אמת לזיוף נמצאת בפסוק: “ְׂשַפת ֱאֶמת ִּתּכֹון ָלַעד”. 
דבר אמתי נמדד בהיותו קבוע; האמת היא הקביעות, השקר הוא חוסר 
האישה  מדומה”.  “היריון  שנקראת  רפואית  תופעה  ישנה  הקביעות. 
לחודש  עד  וגדלה  שהולכת  בטן  בחילות,  ההיריון:  סימני  כל  את  חווה 
שלא  מתברר  הלידה,  שלב  כשמגיע  אך  לידה;  צירי  ואפילו  התשיעי, 
היה שם כלום! לא עובר ולא היריון. רק דמיון של היריון. נקודת המבחן 
היא – מה נולד. הדבר שנולד מעיד על מה שהיה מלכתחילה – אם מה 
שנולד הוא רוח, סימן שמלכתחילה לא הייתה שם אלא רוח. גם בתפילה 
הכלל הזה תקף – ערכה האמתי של התפילה אינו נמדד בכמה צעקתי 
לאחר  שנשאר  במה  אלא  התרגשתי,  בכמה  לא  ואפילו  התנועעתי,  או 
סיום התפילה. כאשר התפילה נוגעת במקום אמתי בתוכנו, היא איננה 
להשאיר  וחייבת  צריכה  אמתית  התרגשות  שבאה.  כלעומת  חולפת 
עקבות. הסימן לכך שנשאר בתוכנו רושם מן התפילה הוא האם משהו 
זו ראיה לכך שהיה כאן משהו אמתי ולא רק  השתנה בתוכנו. אם כן, 

דמיונות.

איך אדע שהתפילה שלי הייתה באמת מעומק הלב 
ולא סתם התרגשות חולפת?

עושים שינוי
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הלכה
צריך אדם ללבוש בגדים מכובדים בעת התפילה, כדי שלא יהיה כבוד שמים 
לפני  מכובד  באופן  להתלבש  מקפיד  שאדם  וכמו  ודם,  בשר  מכבוד  פחות 
שהוא נפגש עם אנשים חשובים, כך לפחות עליו להקפיד להתלבש לקראת 
התפילה. ואמנם אדם שהולך פעם בחייו להקביל את פני המלך – לובש את 
בגדיו היפים ביותר, ואילו זה שפוגש בכל יום את המלך – מקפיד על בגדים 
מכובדים לפי תפקידו ומעלתו, אבל אינו מתלבש בכל יום בבגדיו המכובדים 
שלוש  יום  בכל  המלך  לפני  שבאים  כמי  אנו  הרי  בתפילה,  אנו  וכך  ביותר. 
אנו  ביותר, שבהם  נאים, אבל לא את המכובדים  בגדים  פעמים, שלובשים 

מתלבשים בחגים ובשבתות ובשמחות של מצווה.

הכלל הוא שהולכים לפי מנהג המקום והאדם. יש קהילות שכולם רגילים 
לילך בהם בכל אירוע חשוב במגבעת ובחליפה, וממילא גם לתפילה צריכים 
חשובים  אנשים  בפני  לבוא  מקובל  שאין  ובמקום  וחליפה.  במגבעת  לבוא 
בסנדלים בלא גרביים, ממילא גם לתפילה צריך לבוא בגרביים. אבל במקומות 
שרגילים לילך בהם בסנדלים בלא גרביים ובלא חליפה ומגבעת, וכך נוהגים 

גם בפני אנשים חשובים – אינם צריכים לשנות את לבושם בתפילה.

)מתוך ‘פניני הלכה’, תפילה ה, ד(

מהו הלבוש הראוי לתפילה?

התרגשות באה והתרגשות חולפת כלא הייתה. לעומת זאת, 
תפילה אמתית מותירה רושם באדם שהתפלל. מי שהתפלל 

מעומק הלב יוצא אחרת מהתפילה. קצת יותר עדין ורך. 

לדוגמה: תפילה שעשתה רושם אמתי בנפש צריכה להפוך אותנו לרגישים 
להשתנות;  צריך  ולחברים  להורים  היחס  אחרת.  אפשר  אי  יותר.  וסבלניים 
עכשיו  כעסנו,  התפילה  לפני  אם  יותר.  ועדינים  סלחנים  ונהיה  יותר,  נתרכך 
נהיה שלווים. אלה דוגמאות קטנות לשינוי שאמור להתרחש בנפש בעקבות 

התפילה.        

עושים שינוי חופ
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ר’ נחמן מברסלב סיפר סיפור על אודות מלך שאהב מאוד את בתו. יום 
אחד פרץ סכסוך ביניהם, ובסערת הוויכוח נפלט מפיו המשפט: “שה’לא 
טוב’ ייקח אותך!” בבוקר חיפשו אחרי אותה הבת, אך היא נעלמה. עוזר 
גדול ששומרים עמדו בחזיתו.  והוא הגיע למבצר  יצא לחפשה,  המלך 
זאת  מנע  לא  איש  אך  למבצר,  להיכנס  ממנו  שימנעו  חשש  העוזר 
בדרכו.  אותו  חסם  לא  איש   – במבצר  החדרים  כל  לאורך  גם  כך  בעדו. 
לבסוף הוא הגיע להיכל גדול שבו התקיימה מסיבה. היו שם אוכל טוב, 
גדולה. לפתע הוא הבחין שהמלכה שמגיעה  ריקודים, שירים ושמחה 
של  עוזרו  את  מזהה  היא  אף  הנסיכה.  מאשר  אחרת  לא  היא  לאירוע 
המלך, מתקרבת אליו ואומרת לו דבר נורא: “אבי אמר שה’לא טוב’ ייקח 

אותי, וכאן הוא ה’לא טוב’!”

נוח  קל,  שהכול  לנו  שכשנראה  הרבה  בחכמתו  אותנו  מלמד  נחמן  ר’ 
וטוב – זהו ה’לא טוב’. התקדמות רוחנית מגיעה רק מתוך מאמץ, עמל 
ועבודה קשה. דבר שמקבלים בקלות ולא הושג במאמץ, נשאר חיצוני 

ולא נוגע בנו באמת. 

התפילה נקראת עבודה. ובעבודה כמו בעבודה, צריך לעבוד. כל תפילה 
היא גם מאבק, גם עמל והתגברות שבסופו של דבר מביאים לשמחה 
גדולה. חשוב לזכור את זה. וזאת גם עצה טובה: כשבאים לתפילה באים 
לעבוד ולהתאמץ, כדי שנצליח להיות אמתיים מול עצמנו ומול ה’. כדי 
פעם  לפחות  ה’,  מול  לעמוד  שנזכה  כדי  אמתי.  שינוי  בתוכנו  שנחולל 

אחת בחיים, ברגע עמוק ואישי, ולהתפלל אליו. באמת. שנזכה.

לפעמים אני מגיע עם ציפיות גבוהות מהתפילה, אך 
אחריה מרגיש שלא השתניתי. למה זה קורה?

מגיע מי שמזיע
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בעקבות הגלויות ופיזור הקהילות נוצרו הבדלים בין נוסחאות התפילה של 
כנסת  אנשי  שתיקנו  במה  היינו  התפילה,  בעיקרי  אמנם  השונות.  העדות 
גם  מאוד.  קלים  השינויים  עמידה,  ותפילת  שמע  קריאת  כברכות  הגדולה, 
בעיקרי סדר הקרבנות ופסוקי דזמרה, שנקבעו בתקופת התלמוד והגאונים, 
ההבדלים  הראשונים,  בתקופת  שנוספו  בתוספות  אולם  קטנים.  השינויים 
בין העדות נעשים בולטים יותר. זאת מפני שמה שנהגו להוסיף בספרד לא 
בהכרח התקבל באשכנז, וכן להפך. במיוחד בולט הדבר בפיוטים שנתחברו 
הנוראים  הימים  תפילות  לסדר  והוכנסו  והראשונים,  הגאונים  בתקופת 
והחגים. כך אנו מוצאים פיוטים שונים לגמרי בסדר תפילות הימים הנוראים 

של הספרדים והאשכנזים.

ראוי שכל יהודי ימשיך במנהג אבותיו. אפילו אם היה ידוע שנוסח מסוים 
המשכת  כי  אבותיו,  במנהג  ימשיך  אדם  שכל  היא  ההוראה  יותר,  מדויק 

המסורת חשובה יותר מהדקדוק הפרטני במילה זו או אחרת.

)מתוך ‘פניני הלכה’, תפילה ו, א(

הלכה מדוע יש נוסחים שונים בתפילה?

התפילה אינה מחוללת בנו שינוי כבמטה קסם. התפילה היא 
עבודה. רק עמל ומאמץ מביאים אותנו לידי תפילה אמתית, 

תפילה שמשנה אותנו ומחברת אותנו לריבונו של עולם.
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חוסר ריכוז בתפילה נובע מכך שלא התכוננו לקראתה כראוי. התפילה 
הכנה  של  דקות  כמה  להשקיע  צריך  הקב”ה.  עם  שלנו  המפגש  היא 
להגיע  שנוכל  כדי  התפילה  לפני  שלנו  הקודמים  מהעיסוקים  ויציאה 

למפגש הזה מוכנים ולהיות מרוכזים בתפילה.

התפילה היא משמעותית כאשר אנחנו מנסים להתחבר למילים 
בהבנה  להבין  לנסות  כדאי  הראשון  ברובד  שלה.  הקדושות 
פשוטה את משמעות המילים של התפילה, ולאחר מכן לנסות 

ולראות כל הזמן איך התפילה נוגעת בי ומדברת אליי.

חשוב להיאבק על כל רגע של ריכוז בתפילה ולא להתייאש גם אם לא 
מילה,  אחר  מילה  הבנה,  מתוך  סידור  מתוך  תפילה  בחלקה.  התרכזנו 

עוזרת מאוד לכוונה.

צריך לנסות להתחבר אל התפילה ולראות איך היא מדברת אליי במצב 
יכולה  היום  במהלך  אישיות  תפילות  הוספת  והלאומי.  האישי  הנוכחי, 
לעזור לנו להתחבר לתפילה; בזמנים כאלה אפשר וכדאי גם להגביה את 

הקול, ובכך לעורר את הלב.     

פעמים רבות אני מרגיש שהתפילה עוברת לידי. אני מתנדנד וממלמל 
את המילים של התפילה, אבל מרגיש שאני לא שם. מה אוכל לעשות 

כדי להתחבר יותר לתפילה?

כדי  אעשה  מה  אליי.  מדברת  לא  שהתפילה  מרגיש  אני  לפעמים 
שהתפילה שלי תהיה משמעותית ובאמת תחבר אותי לקב”ה? 

איך אני יכול לעורר את עצמי בזמן התפילה?

רק התחלתי להתפלל, וכבר המחשבות שלי נדדו למחוזות רחוקים. 
מה אפשר לעשות כדי להתרכז בתפילה?
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התרגשות באה והתרגשות חולפת כלא הייתה. לעומת זאת, תפילה אמתית 
אחרת  יוצא  הלב  מעומק  שהתפלל  מי  שהתפלל.  באדם  רושם  מותירה 

מהתפילה. קצת יותר עדין ורך. 

התפילה אינה מחוללת בנו שינוי כבמטה קסם. התפילה היא עבודה. רק עמל 
ומחברת  לידי תפילה אמתית, תפילה שמשנה אותנו  ומאמץ מביאים אותנו 

אותנו לריבונו של עולם.

סתם  ולא  הלב  מעומק  באמת  הייתה  שלי  שהתפילה  אדע  איך 
התרגשות חולפת?

לפעמים אני מגיע עם ציפיות גבוהות מהתפילה, אך אחריה מרגיש 
שלא השתניתי. למה זה קורה?
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גבורה ומסירות עבור ארץ ישראל – זיכרונות ילדות 

הרב שלמה גורן נולד להוריו, הרב אברהם גורונצ’יק וחיה ציפורה ז”ל 
בשנת תרע”ח )1917( בעיירה ששמה זמברוב בפולין. על אף שהוריו 
עזבו את העיירה כשלוש שנים לאחר לידתו )תר”פ, 1920(, סיפר הרב 

ששני מאורעות מאותה עיירה נחקקו בזיכרונו כילד.

המאורע הראשון אירע בל”ג בעומר. באותו יום היו הילדים יוצאים 
עם  הזדהות  כאות  היום,  את  חגגו  וכך  וקשת,  בחץ  לשחק  ליער 
סיפר  לנו”,  “אמרו  יוחאי.  בר  שמעון  רבי  ועם  כוכבא  בר  מלחמת 
הרב, “שאנחנו חייבים לדעת להגן על עצמנו, כמו שכתוב: ‘ללמד בני 
יהודה קשת’. אותי לא רצו לקחת מפני שהייתי תינוק. בכיתי מאוד 
עד שלבסוף הכרחתי את ההורים לקחת גם אותי ליער לשחק עם 

הילדים. היום הזה נחרת עמוק בלבי”.

האירוע השני שאותו זכר הרב מימי ילדותו היה כשאמו הלכה לאספה 
ציונית שארגן שליח מארץ ישראל. כך סיפר הרב: “כשחזרה הביתה 
ראינו כולנו שהיא אינה עונדת את התכשיטים שלה, רק את טבעת 
הנישואין. כשאבא שאל אותה היכן כל התכשיטים, היא סיפרה לו 
שהתרשמה כל כך מדברי השליח שתיאר את המצוקה בארץ ישראל 
וחשה צורך להיות שותפה בבניין הארץ. לכן, לדבריה, נתנה את כל 
תדאגי.  ואל  התכשיטים  על  תצטערי  אל  לה:  אמר  אבא  תכשיטיה. 
בעבור המצווה והמעשה שעשית, אני אקנה לך תכשיטים חדשים 

ויפים יותר משהיו לך קודם”.  

וכך סיים הרב גורן את סיפורו: “שני האירועים הללו, ל”ג בעומר וסיפור 
התכשיטים של אימא, חקוקים בלבי כזיכרונות ילדות משמעותיים”.  
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 וזה ידוע – החיים הם מתנה, 
 הכול צפוי והרשות נתונה. 

 מי שמאמין לא מפחד 
 את האמונה לאבד, 

 ולנו יש את מלך העולם 
והוא שומר אותנו מכולם.

מי שמאמין 
לא מפחד

יוסי גיספן

מי 
שמאמין 

לא 
מפחד
חיים של אמונה 

ומשמעות



ד
ח

פ
מ

א 
ל

ן 
מי

א
מ

ש
י 

מ

40

נפגשנו שנינו לקראת ראש השנה, בבית חב”ד בהודו. גידי, מנכ”ל חברת 
32, נשוי פלוס ילד; ואני, חייל  היי טק מצליחה, תושב רמת השרון, בן 
עולם  לראות  קצת  ורצה  חובה  משירות  השתחרר  עתה  שזה  גולני 
שהכרתי,  הבחינות  מכל  ‘מסודר’  לתואר  ענה  הוא  הראש.  את  ולנקות 
וניסיתי להבין מה מביא בן אדם כזה להודו. אחרי ארוחת החג ישבנו על 

כוס קפה בבית חב”ד ודיברנו. 

פעם.  שלך  בראש  חשבתי  אני  גם  בעצם  לפה...  אותי  הביא  מה  “אז 
אתה יודע, האמונה והדת זה איזה סם כזה להמונים. חשבתי שאנשים 
מסודרים עם משפחה, כסף והכול לא צריכים את כל השטויות האלה. 
כשהתעוררו אצלי קצת שאלות בתיכון הסבירו לי שהאמונה היא אחד 
משניים: או רעיונות שהרגילו אותך אליהם מהבית, ולכן נוח לך לחשוב 
אז  והולך.  שבא  משהו  חולפת,  רגשית  התלהבות  איזו  או  בשכל;  ככה 
אמרו לי שאין לי מה להתרגש, ושזה לא אמור להדאיג אותי כי זה לא 
הרבה  עם  הצבא,  את  עברתי  ואז  אליו.  להתייחס  שצריך  רציני  משהו 
הבנתי  שלא  בפנים,  משהו  כאילו  ומחשבות.  בירורים  התלבטות,  רגעי 
אהיה  אני  שאם  וחשבתי  השתחררתי  לי.  הניח  ולא  הרפה  לא  מהו, 
לנפשי  יניחו  סוף  סוף  הללו  הקולות  משפחה,  ואקים  כלכלית  מסודר 
ואוכל להמשיך הלאה. אבל לא. כמו שאתה רואה הסתדרתי, ברוך ה’, 

לא היה חסר לי כלום בחיים, והדבר הזה בפנים המשיך להציק. 

מהחיים  חודשיים  של  זמן  פסק  לוקחים  שאנחנו  אשתי  עם  החלטתי 
כדי  רחוק  לנסוע  צריך  לפעמים  שאומרים,  כמו  בהודו.  לטיול  ויוצאים 
מקסים  דתי  זוג  שם  פגשנו  לאף’.  ‘מתחת  שנמצא  האוצר  את  לגלות 
לי  יהודי’. ישבנו אתם ערב אחד ושאלתי את מה שישב  ‘בית  שהקים 
על הלב. שם הבנתי לראשונה בחיי, אחרי לימוד מתוך מאמר של הרב 
קוק, שהאמונה היא בכלל לא שכל וגם לא רגש. השכל והרגש הם רק 
כלים שמבטאים אותה, או דרכים להתחבר אליה, אבל היא ממש כמו 

לגלות את האוצר

הרבה פעמים ניסיתי להבין ולברר מהי ה’אמונה’; האם 
היא משהו שלומדים? היא משהו שנולדים אתו? או שזאת 
הרגשה כזאת? ואולי בכלל אמונה היא משהו אחר לגמרי, 
ששונה מכל מה שאנחנו מכירים? בקיצור: מה זאת אמונה?
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הלכה

אמונה היא לא שכל וגם לא רגש. השכל והרגש הם רק כלים 
שמבטאים אותה או דרכים להתחבר אליה. האמונה היא 
ממש כמו חוש עצמאי שקיים בנו. כמו טביעות אצבעות 
שאלוקים השאיר בנו, ומזכירות לנו תמיד שיש משהו מעבר 

לכל מה שסובב אותנו.

בנו  בנו. כמו טביעות אצבעות שאלוקים השאיר  חוש עצמאי שקיים  איזה 
ומזכירות לנו תמיד שיש משהו מעבר לכל מה שסובב אותנו. מעבר ל’כאן’ 
יום,  ול’עכשיו’. פתאום הבנתי שחוסר הסיפוק שהרגשתי תמיד בסופו של 
התחלתי  הזאת  ומהנקודה  הזאת.  מהנקודה  רק  נבע  והכבוד,  הכסף  למרות 

לגלות את עצמי מחדש”.

לגלות את האוצר

המצווה החשובה ביותר בתורה היא ללא ספק מצוות תלמוד תורה. חז"ל אמרו 
ששקולה מצוות תלמוד תורה כנגד כל שאר המצוות, וכן אמרו ששכרה של 

מצוות תלמוד תורה שקול כנגד שכרן של כל המצוות.

', בלא ליי  למעמדה העליון של מצוות תלמוד תורה ישנן שתי סיבות עיקריות.
מוד אי אפשר לקיים את המצוות. שנית, מעלתה הרוחנית היא למעלה מכל 

שאר המצוות. ונבאר יותר:

דבר ברור הוא שללא ידיעה ברורה של כללי המצוות ופרטיהן אי אפשר לקיים 
את מצוות התורה, ועל כן ישנו הכרח שכל יהודי ידע את כל יסודות המצוות. 

זהו שאמרו חכמים: "גדול התלמוד שמביא לידי מעשה".

נוסף על כך, לימוד התורה הוא המצווה הרוחנית ביותר, ועל כן מעלתה למעלה 
מכל שאר המצוות. האדם מורכב מגוף ונשמה. כל המצוות המעשיות שבתורה 
מתקיימות בגוף וקשורות לדברים שבעולם הזה, הגשמי. לעומת זאת מצוות 

יתלמוד תורה נעשית במחשבה, ועל כן היא המצווה הרוחנית ביותר, ובאמצעו
תה באה הנשמה לידי ביטוי מלא.

)מתוך ‘פניני הלכה’, ליקוטים א’(

מדוע חשוב כל כך ללמוד תורה? 

חופ
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עין אחת עוד עצומה. אני מפהק, מתמתח במיטה ומציץ בשעון; עוד 
לא שבע. ברוך ה’. במין אוטומטיות אני מתחיל: “מודה אני לפניך, מלך 
קורה  לפעמים  אמונתך”.  רבה  בחמלה,  נשמתי  בי  שהחזרת  וקיים,  חי 
הבנתי  לא  ממש  פתאום  שאלה.  איזו  אצלך  מעורר  בתפילה  שמשהו 
בה’.  שמאמין  אני  זה  הרי  אמונתך’.  ‘רבה  בוקר  בכל  אומר  אני  למה 

השאלה נגנזה אצלי בלב והעליתי אותה לפני הרב אבי בשיעור אמונה.

“אז מי באמת מאמין במי”, פתח הרב, “אנחנו בה’ או הוא בנו?” ולפני 
שהוויכוח בכיתה הספיק לרתוח, הוא ענה: “קודם כול, שתי התשובות 

נכונות, אבל ה’ מאמין בנו קודם”.

“מה הכוונה?” שאלתי.

שלה,  השונות  המשמעויות  “בין  אבי,  הרב  המשיך  אמונה”,  “המילה 
במישהו,  מאמינים  כשאנו  חוזק.  שפירושה  אומן,  מהמילה  מגיעה 
אמון  חלילה  מאבדים  כאשר  ולהפך,  חזק.  הוא  בינינו  שנרקם  הקשר 
במישהו, הקשר אתו נחלש ומתפורר. הקשר שלנו לה’ קיים בכל נשימה 
ונשימה שאנחנו נושמים, בכל תנועה. החיים שלנו נובעים ישירות מן 

הקשר הזה, ובלעדיו – לא היינו חיים.

זאת המשמעות של המילים ‘רבה אמונתך’. בראש ובראשונה ה’ מאמין 
מחדש.  יום  בכל  חיינו  את  בטובו  לנו  מעניק  הוא  ולכן  בנו,  רוצה  בנו, 
לאחר  שלנו.  הקיום  אפשרות  שלנו,  החיים  בעצם  היא  בנו  ה’  אמונת 
שהקשר הזה, שהתחיל מה’ אלינו, קיים כבר – גם אנחנו יכולים לפנות 

אליו, למשל בתפילה, שהיא ביטוי של אמונה.

זאת הסיבה לכך שאנחנו מדגישים שהאמונה היא לא שכל וגם לא רגש. 
ממש כמו שאדם בריא אינו צריך הוכחות שכליות לקיומו וגם לא שכנוע 
רגשי, כך גם אדם שקשור בכל נשימה לה’ אינו צריך שכנועים והסברים 
לכך שה’ קיים. אדם כזה יגיד לך: ‘אתה מנסה לשכנע אותי בקיומו של 
וכולנו  בריא,  לאדם  כלומר,  מגיע??’  שלי  הקיום  לדעתך  ומאיפה  ה’?! 

רבה אמונתך

בכל בוקר אני אומרת בברכת ‘מודה אני’ את המילים ‘רבה 
אמונתך’, ותמיד אני קצת מבולבלת מהברכה הזאת: אני 

מאמינה בה’ או שהוא מאמין בי?  
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הקשר שלנו לה’ מתחיל מהחיים שהוא מעניק לנו בכל רגע. 
זאת בעצם ה’אמונה’ של ה’ בנו – הקשר שלו אלינו. רק בעקבות 

הקשר הזה אנו יכולים להיות קשורים אליו – להאמין בו.  

כאלה בשורשנו, הקשר לה’ ודאי כמו עצם החיים שלו”.

אלינו  ה’  של  הקשר  בשל  “רק  נכון,  שהבנתי  לוודא  כדי  סיכמתי  “בקיצור”, 
התאפשר לנו להיות קשורים אליו?” 

“בדיוק! רבה אמונתך, ה’, בנו, ולכן – אמונתנו בך”.

רבה אמונתך

אתמול ראינו שתי סיבות לחשיבותה של מצוות לימוד התורה. האחת – משום 
שעל ידי הלימוד אנו יודעים כיצד לקיים את המצוות. השנית – לימוד התורה 

זוהי המצווה הרוחנית ביותר משום שהיא נעשית במחשבה. 

בעקבות זאת, למצוות לימוד התורה ישנם שני מרכיבים; הראשון – לדעת את 
התורה, כלומר לדעת את כל מצוות התורה בכל פרטיהן ודקדוקיהן, וכן את כל 

הרעיונות האמוניים והמוסריים שבתורה, וזאת כדי לדעת לחיות נכון. 

החלק השני – לעסוק בתורה. כלומר, גם אדם שכבר זכה לדעת את כל יסודות 
הוא  התורה  שלימוד  בתורה,  ולהתעמק  ללמוד  להמשיך  עליו  מצווה  התורה, 
העיסוק המתאים לנשמה, ובאמצעותו האדם מתקשר אל שורשו הרוחני של 

העולם.

)מתוך ‘פניני הלכה’, ליקוטים א’(

מדוע חשוב כל כך ללמוד תורה? – המשך
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יודעת מה לעשות”, פנתה המדריכה נחמה ליבוביץ’ לקומונר  “אני לא 
הרב נריה, “החניכה שלי הפסיקה לבוא לתפילות. היא פשוט כבר לא 
מתפללת בכלל...”. הקומונר חשב קצת ואמר: “אל תדאגי. אלו שיני חלב 

שנושרות. במקומן, תצמחנה שיניים קבועות וחזקות יותר...”

“סבתא שלי לא פתחה ספרים, והייתה לה אמונה תמימה”, אמר לי נהג 
מונית ירושלמי. וזה באמת נכון. אלה מאתנו שעוד זכו לראות את הדור 
הקודם, זכו לראות אמונה תמימה, פשוטה וחזקה. לנו זה אולי לא נראה 
יכול להטיל ספק בעוצמה של האמונה  מספיק עמוק, אבל איש אינו 

שהייתה להם.

פשוט,  היה  שלנו  וסבתא  שלסבא  מה  למה  ככה?  זה  באמת  למה  אז 
בין האמונה הפשוטה  כך פשוט? או: מה היחס הנכון  כל  לנו כבר לא 

לאמונה הנלמדת?

כמו שכבר ראינו, האמונה היא כוח שהוטבע בנו מרגע שנוצרנו. בעצם 
ֻכלכם  חיים  אלקיכם  בה’  הדבקים  “ואתם  לה’,  קשורים  אנחנו  החיים 
היום”. ממילא מובן שבאופן טבעי בכל אדם יש אמונה, השאלה היא 
איך היא מצטיירת אצלו. מן הכלל הזה עולה גם שכאשר אנו לומדים 
לא  אנחנו  בפנים.  לנו  יש  מה  לעצמנו  מבררים  רק  אנחנו  אמונה 

משכנעים את עצמנו בדבר שהוא חיצוני לנו.

לשאול  בלי  בטבעיות,  דברים  מקבלים  בהתחלה  בחיים,  דבר  בכל  כמו 
ילד קטן. הילד מאמין בטבעיות, אבל האמונה  יותר מדי שאלות. כמו 
אצלו חלשה יותר, היא לא מסוגלת לעמוד בזעזועים קשים. בשלב הבא 
צצות אצלו שאלות. מה שהיה פשוט בהתחלה מתחיל להתערער. הוא 
ושייכות.  הבנה  יותר  יוצרת  ההעמקה  יותר.  מעמיקות  תשובות  צריך 
גם  זה  יותר.  אליהם  קשורים  להיות  אפשר   – מובנים  הדברים  כאשר 
קשור  להיות  להבין,  צמא  שלנו  הדור  לדורנו.  הקודם  הדור  בין  ההבדל 

לדברים ביותר עומק.

ללטש את היהלום

בבית הספר מלמדים אותנו אמונה ומסבירים כמה זה 
חשוב. אבל סבא רבה שלי בכלל לא למד אמונה, והוא 
האמין הרבה יותר מכל מי שאני מכיר. אז למה בכל ללמוד 

אמונה אם מה שחשוב זאת אמונה פשוטה ותמימה?  

האם מידות מקולקלות משפיעות על הבנת התורה?
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בטבענו כולנו מאמינים, יש לנו אמונה פשוטה ותמימה. תפקיד 
לימוד האמונה הוא להעמיק, להרחיב ולברר את האמונה 
הפשוטה שלנו. זאת הדרך להגיע לאמונה בוגרת ומפותחת יותר.

הבסיס לכול הוא האמונה הפשוטה שנמצאת  אבל עם זאת, אסור לשכוח: 
אצלנו בפנים. הלימוד הוא רק פיתוח והבנה שלה. ממש כמו יהלום יקר ברגע 
שהוא נכרה מן האדמה. במבט ראשוני הוא אינו נראה בעל שווי רב. רק לאחר 

ליטוש וניקוי מבינים מה יש לנו ביד: אבן יקרת ערך.

תהליך התערערות אמונת הילדות הוא תהליך טבעי שפותח אותנו לקראת 
העמקה באמונה, העמקה שתיעשה על ידי לימוד שיפתח ויבסס את האמונה 

הטבעית שלנו.

ללטש את היהלום

אין התורה כחכמות הטבע, שאותן אפשר ללמוד ולהבין ללא הכנות נפשיות 
ימיוחדות. התורה היא דבר אלוקים, ועל כן ללא הכנות מתאימות אי אפשר לקו

ההכנות הן המידות הטובות. אדם שאינו מתוקן במיי  לטה כראוי במוח ובלב.
דותיו לא יוכל להבין כראוי את תורת ה’. אחד ההסברים לכך שמכל האומות 
בתלמוד:  המובאת  העובדה  הוא  התורה,  לקבלת  נבחר  ישראל  עם  דווקא 
המידות  חסדים".  וגומלי  והביישנין  הרחמנים,  זו:  באומה  יש  סימנים  "שלשה 

הללו הן התשתית לקבלת התורה.

ימכל המידות הרעות, אשר כולן מעכבות ופוגעות בלימוד, אין מידה מזיקה כמי
דת הגאווה. ודברי תורה נמשלו למים, שנאמר: "הוי כל צמא לכו למים", ללמדנו 

ישהיא נותנת חיים לעולם כמים, ולומר לנו שכשם שהמים נוזלים וזוחלים למ
קום נמוך, כך התורה אינה נקלטת במוחם של גסי הרוח והגאוותנים, אלא רק מי 

שהוא עניו וצנוע יכול לקלוט את התורה האלוקית.

)מתוך ‘פניני הלכה’, ליקוטים א’(

האם מידות מקולקלות משפיעות על הבנת התורה?
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זה הבחור הזה עם המשקפיים? לא, לבחור ההוא לא היו משקפיים. אז 
אולי זה ההוא עם החולצה הכחולה? אהה... אני מתלבט, אבל נראה לי 
שהבחור שאני מחפש אותו הוא הרבה יותר גבוה. ומה עם ההוא עם 

השפם? שפם?! בכלל לא היה לו שפם...

“יוסי!!! מה המצב??” כולם סובבו את הראש בעקבות קריאות השמחה 
של ג’קי. “איך זיהית אותו???” ניסים נדהם. “אפילו אימא’שלו לא הייתה 
מזהה אותו ככה. בפעם האחרונה שהתראיתם הוא היה עם ראסטות, 
ואפילו  ומקוצץ,  מגולח  עכשיו,  אותו  ותראה  מקל.  כמו  רזה  ענק,  זקן 

קצת שמן”.
צ’רקסי  כמו  לבוש  היה  הוא  גם אם  זיהיתי אותו אתה שואל???  “איך 
על  מסתכל  לא  אני  ביחד.  אפס  מגיל  אנחנו  אחי,  אותו.  מזהה  הייתי 

פרטים, אני פשוט יודע שזה הוא”.

בדיני השבת אבדה מבדילה הגמרא בין שתי דרכים לזהות חפץ: ‘סימן’ 
ו’טביעת עין’. סימן הוא פרט בחפץ, איזו נקודה קטנה או משהו דומה. 
האדם  או  החפץ  את  שמקיפה  תפיסה  היא  עין  טביעת  זאת,  לעומת 
כולו. סימן הוא הוכחה נמוכה, מכיוון שפרטים משתנים, מטבע הדברים, 

יותר מהדבר עצמו. טביעת עין מאפשרת הרבה יותר ודאות.
של  לאמונה  שכליות  הוכחות  על  המבוססת  אמונה  בין  ההבדל  את 
מדבר  השכל  במציאֹות.  ההבחנה  סוגי  לשני  משווים  פנימית  ודאות 
ואילו  שונים;  פרטים  לקלוט,  מצליח  שהוא  מסוימות  הבחנות  על 
ב’חוש האמוני’ שבנו אנחנו חשים בוודאות גמורה את האמת שבדבר. 
זוהי תודעה שקולטת את המכלול; לא סך של פרטים הביא  זה!”  “זה 
אותנו למסקנה, אלא כוח מקיף שקיים בנו ומביא אותנו לוודאות ביחס 

למציאות שלפנינו.
לדוגמה: המאמין על בסיס ‘סימנים’ יאמר: “אני יודע שה’ קיים, כי אני 
רואה בריאה ועולם כל כך נפלא, מורכב ומסובך, ועם זה – מתואם. מכאן 

זה סימן שאתה מאמין

ראיתי ביוטיוב שיעור מעניין של רב אחד שהביא כל מיני 
הוכחות לכך שיש אלוהים ושצריך להאמין בו. זה באמת 
היה מעניין, אבל בסוף לא ממש השתכנעתי עד הסוף. אז 

מה ההוכחה האמתית לכך שיש אלוהים?   
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אמונה שמבוססת על הוכחות שכליות תמיד תשאיר בלב 
ובמחשבה ספק כלשהו, כי האמונה היא תחושת ודאות פנימית 
במשהו, גם אם לא ראיתי אותו דרך פרטים שונים ולא ברור לי 
בשכל שהוא מוכרח להיות. הוכחות יכולות לעזור, אבל הבסיס 

הוא בוודאות הפנימית של האמונה שאין כל צורך להוכיח. 

הלכה

אני מבין שלכל זה יש כנראה בורא ומנהיג, ובו אני מאמין”.
המאמין על בסיס ‘טביעת עין’ יאמר: “אני מאמין בה’ משום שהנשמה שלי 
ולכן היא מרגישה את עצמה, את שלמותה,  ‘חלק אלוק ממעל’ ממש,  היא 
את ה’ שהיא חלק ממנו, שהיא זה הוא, ובמקור שלה היא שואפת להידבק 

ולהיכלל”.
ודאות  מעניקה  השנייה  הדרך  לאמונה,  מובילות  הדרכים  ששתי  פי  על  אף 

מוחלטת, בעוד שבראשונה תמיד קיים ספק. 
דרך  אותו  ראיתי  לא  אם  גם  במשהו,  פנימית  ודאות  תחושת  היא  אמונה 
פרטים שונים ולא ברור לי בשכל שהוא מוכרח להיות. אבל מה ש’סגור’ אצלנו 

על ידי אמונה – שום ‘פרט’ חיצוני לא יוכל לערער!

זה סימן שאתה מאמין

כל  את  בנו  את  ילמד  אב  שכל  היא  תורה  ללמוד  הראויה  הדרך  מלכתחילה 
"ְוִלַּמְדֶּתם  יוכל להמשיך וללמוד בעצמו, שכן נאמר:  יסודות התורה עד שהבן 
אָֹתם ֶאת ְּבֵניֶכם ְלַדֵּבר ָּבם". ואם האב אינו יודע ללמד בעצמו, עליו לדאוג לכך 

שבנו ילמד אצל אנשים אחרים, עד שידע את כל יסודות התורה.

נוסף על המצווה של ההורים, ישנה מצווה מיוחדת לחכמי ישראל ללמד את 
התלמידים  שגם  בספרי  חז"ל  ודרשו  ְלָבֶניָך".  "ְוִׁשַּנְנָּתם  שנאמר:  תורה,  העם 
את  ללמד  שבישראל  החכמים  תלמידי  על  שמצווה  ומכאן  בנים,  נקראים 

התלמידים תורה.

אדם שאביו לא לימדו תורה, חייב כשיגדל לילך אצל חכמי ישראל וללמוד מהם 
תורה, שנאמר: "ּוְלַמְדֶּתם אָֹתם ּוְׁשַמְרֶּתם ַלֲעׂשָֹתם".

)מתוך ‘פניני הלכה’, ליקוטים א’(

גדרי מצוות תלמוד תורה – א
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יודע הרבה, מכיר רבנים, מצטט מתוך  לי, אני מצטערת. אתה  “תסלח 
אני,  לב.  לך  אין  חשוב.  מאוד  משהו  לך.  חסר  משהו  אבל  הספרים, 
בניגוד לך, לא קראתי בספר על זה שיש בורא לעולם. אם הייתי קוראת 
על זה בספר או שומעת על זה בהרצאה, אולי היינו יכולים להתווכח 
כזה. אבל מה לעשות? אני הרגשתי. אני  ויכוח מעמיק, אינטלקטואלי 
הקטנה והטיפשה הרגשתי איך מלך-מלכי-המלכים בכבודו ובעצמו יורד 
קיבלתי  אני  חסד.  של  קטנים  רגעים  לכמה  פנים.  לי  ומראה  מהשמים 
מתנה שאתה לא קיבלת... אני קיבלתי אמונה. אני יודעת שהוא קיים. 
אני מרגישה אותו. אני רואה אותו משגיח, ועם זה אי-אפשר להתווכח...” 

אדם  עם  ויכוח  מתאר  הקטע   ;250–249 עמ’  ‘מקימי’  ירון-דיין,  )נעה 
שהיה חרדי, וכעת מגדיר את עצמו ‘כופר’.( 

לכל  בוודאי  מוכרת  ‘מקימי’,  הספר  גיבורת  עלמה,  שמתארת  החוויה 
אחד ואחת מאתנו. כולנו חווינו בחיים רגע של התגלות, רגע שבו הייתה 
בנו תחושת ודאות בנוגע לנוכחות של ה’. רגע אחד כזה, די בו כדי לשים 
יציר כפיו.  במקום את אליל השכל, אותו אליל שמעוניין רק באלוהים 
הרי אל שהגעתי אליו משכלי הוא יצור שאני, בשכלי, יצרתי, כי הגעתי 
חווינו  הזאת  החוויה  את  אליי.  עצמו  שגילה  זה  הוא  ולא  ממני,  אליו 
כאומה במעמד הר סיני, שם התגלה אלינו ה’ יתברך  בפעם הראשונה 
ונתן לנו את התורה, ושם נחקקה בנפש כל אחד ואחת מאתנו הוודאות 

בהתגלות ה’.

אברהם אבינו מתואר במדרש כמי ששואל וחוקר על אודות הבריאה: 
ה’  הבירה”,  בעל  עליו  “מציץ  ואז  בורא?”,  לה  אין  זו  שבריאה  “הייתכן 
המבריקה  ואפילו  שכלית,  חקירה  כל  כלומר,  אבינו.  לאברהם  מתגלה 
ביותר, מותירה ספק. רק ההתגלות ממלאת את האדם בוודאות. כמובן, 
מן  ולהוציא  ללמוד  לברר,  חייבים  אנו  הזאת  הוודאות  תחושת  את 

הגולמיות על ידי לימוד התורה.

אני לא מבינה למה ה’ היה צריך להתגלות אל עם ישראל 
במעמד הר סיני; הרי אם משה היה מלמד אותנו איך 
להסתכל על העולם, והיה מראה לנו כמה הכול כל כך 

מסודר ומדהים, מיד עם ישראל היה מאמין, לא?   

שכל והתגלות
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כל חקירה שכלית, ואפילו המבריקה ביותר, מותירה בלב ספק. 
רק ההתגלות ממלאת את האדם בוודאות. את תחושת הוודאות 
הזאת אנו חייבים לברר, ללמוד ולהוציא מן הגולמיות על ידי 
לימוד התורה, אבל השורש לכול הוא ההתגלות של ה’ אלינו, 

קרבת ה’ אלינו – בידיעה ובהרגשה.

אפילו פילוסופים גדולים באומות העולם שהעמיקו בשכלם בבירור גבולות 
השכל האנושי הרבו לציין את המסקנה שלאלוהים אין להגיע בשכל. והנה 
סיפור מעניין על אחד מאותם פילוסופים, פסקל, מגדולי המדענים וההוגים 
רשם  תמיד,  עמו  השמור  שבפתק  נתגלה  מותו  אחרי  עשרה.  השבע  במאה 

חוויה שחווה. וזה לשון הפתק:

“עשרים ושלושה בנובמבר 1654, בין השעות 10:00–12:30 בלילה: אש! אלוקי 
המלומדים.  של  הפילוסופים,  של  לא  יעקב,  אלוקי  יצחק,  אלוקי  אברהם, 

ודאות, ודאות, רגש, שמחה, שלום”.

שכל והתגלות

המוטלת  המצווה  במצוות תלמוד תורה.  לנשים  גברים  בין  יסודי  ישנו הבדל 
ואילו המצווה המוטלת על הנשים היא לדעת  על הגברים היא ללמוד תורה, 
ההלכות  כל  את  לדעת  שזכתה  אישה  כלומר,  החיים.  על  התורה  אומרת  מה 
את  המשביעים  ובעומק  ברמה  והמוסר  האמונה  יסודות  כל  ואת  המעשיות 
גבר  אולם  ללמוד.  להמשיך  מצווה  עליה  אין  צימאונה,  את  ומספקים  רצונה 
שלמד את כל התורה, אפילו אם הוא זוכרה על פה, מצווה עליו להמשיך ללמוד 

ולהתעמק בתורה.

כדי לחיות חיים  – לדעת את הדרכות התורה  האחד  יש שני חלקים:  בלימוד 
 – השני  מידה.  באותה  והנשים  הגברים  מחויבים  שבו  החלק  וזהו  שלמים, 
לעסוק בעיון, בפלפול ובמחקר, ובחלק הזה מחויבים הגברים ולא הנשים. לכן 
לומדות  שבהן  האולפנות,  ובין  הבנים,  לומדים  שבהן  הישיבות,  בין  שוני  יש 
בולט  שבהם  והמפרשים,  הגמרא  בלימוד  לעסוק  מרבים  בישיבות  הבנות. 
הצד העיוני; ואילו באולפנות מלמדים הלכה, תנ"ך ומחשבה, שהם הלימודים 
א’( ליקוטים  הלכה’,  ‘פניני  )מתוך  החיים.           להדרכת  יותר  השייכים 

האם נשים חייבות בלימוד תורה?

חופ
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אבא  עם  להתחבר  ליער  ויצאנו  סיגריות,  כמה  הגיטרות,  את  לקחנו 
שבשמים. היה פגז. אחרי כמה שאכטות טובות התחילה לזרום המוזה. 
צעקנו שם מכל הלב, שרנו שירי נשמה והדלקנו נרות. אבל אז מנחם 
נזכר פתאום שעוד מעט ערב ולא הנחנו בכלל תפילין היום. אז אמרתי 
ישירה  בין-לאומית  שיחה  באמצע  אנחנו  בקטנה,  עזוב,  “מנחם,  לו: 
רואה  הוא  עלינו,  ירחם  אבא  תפילין?!  על  אתי  מדבר  ואתה  לשמים, 
פשוט  היה  ולרקוד.  לשיר  והמשכנו  הסכים  הוא  מתאמצים”.  שאנחנו 

מדהים. אני לא זוכר התעלות כזאת כבר מזמן...

כל עדר צריך רועה. הרועה מוביל את העדר שלו ושומר עליו. למדנו על 
כוח האמונה ועל טבעיותו בנפש; אבל כמו כל כוח גדול – גם הוא צריך 
ניתוב. דוד המלך אומר בתהילים: “בטח בה’ ועשה טוב, שכן ארץ ורעה 

אמונה”, כלומר, גם האמונה צריכה רועה! מה הכוונה?

ההשתוקקות  מנותבת.  בלתי  תאווה  כמו  היא  מעובדת  בלתי  אמונה 
לקרבת אלוקים עלולה להוביל אותנו למעשים בעייתיים מאוד, מעשים 
שהם רחוקים מלהיות רצון ה’. כך, מסביר הרמב”ם, נולדו חלק מהעבודות 

הזרות שקיימות בעולם. 

שאיפת הדבקות בה’ מחייבת הקשבה אמתית לרצון ה’. דווקא בזמן כמו 
שלנו, שבו מתחילות להתעורר משיכות רוחניות חופשיות ‘ניו – אייג’יות’ 
שמלמד  חשוב  יסוד  לזכור  צריך  הגבלות,  ובלי  חוקים  בלי  ה’  לעבודת 
אותנו ר’ יהודה הלוי. בפתיחת ספרו ‘הכוזרי’ הוא מספר על מלך. למלך, 
שהיה אדוק בדתו, נגלה בחלום מלאך, שאמר לו: “כוונתך רצויה בעיני 
האלוה, אך מעשך אינו רצוי”. לאחר שחלום זה חזר כמה פעמים יצא 

המלך למסע רוחני עד שפגש ביהדות. 

בנו  חקק  הזה  המעמד  ישראל.  כל  לעיני  סיני  הר  במעמד  התגלה  ה’ 
לדורות את ההתגלות האלוקית, את ודאות האמונה, אך גם הציב יחד 

לרעות אמונה

למה בעצם צריך לקיים את כל הפרטים הקטנים במצוות 
ובהלכה, הרי ה’ רוצה רק שנהיה קרובים אליו, וזה מה 

שחשוב באמת – העיקר האמונה, לא?
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ההשתוקקות לקרבת אלוקים עלולה להוביל אותנו למעשים 
בעייתיים מאוד, מעשים שהם רחוקים מלהיות רצון ה’. לכן 
ה’ ציווה עלינו בתורה כיצד לחיות את האמונה בצורה הנכונה 
והטהורה, על ידי המצוות. לא מספיקה רק כוונה נכונה, צריך 

שיהיה גם מעשה נכון.  

עם זה גבול ברור: לא כל מעשה הוא רצוי! יש כוונה – תחושת אמונה, אך יש 
גם ציווי – מצוות ‘עשה’ ו’לא תעשה’. כוונה בלבד איננה מספיקה. לכן רצה ר’ 
יהודה הלוי להדגיש זאת כבר בפתיחת הספר, ללמד אותנו שהציווי האלוקי 

מעניק את הדיוק והסדר שדרכם באה האמונה לידי ביטוי נכון ואמתי. 

“וטהר לבנו לעבדך באמת”.

לרעות אמונה

המפרשים  עם  בעיון  התלמוד  בלימוד  תעסוק  שאישה  מצווה  שאין  אף  על 
לשם  תורה  ללמוד  המעוניינת  שלאישה  ברור  מקום  מכל  והאחרונים,  הראשונים 
אמרו  ואף  השונות.  בשיטות  התעמקות  תוך  בעיון,  גמרא  ללמוד  מותר  שמים 
חז"ל שאם עשתה כן יש לה זכות, למרות שאין היא מצווה על כך. וכן היו נשים 

מפורסמות בישראל שנודעו כתלמידות חכמות בעלות שיעור קומה.

אבל לכל שאר הנשים, שאין להן חשק מיוחד להתעמק בתורה, ההדרכה הכללית 
סיכום  בבהירות את  ללמוד  אלא  להעמיק בפלפול השיטות,  היא שלא  חז"ל  של 

ההלכות המעשיות וטעמיהן, ולהעמיק ביסודות האמונה והמוסר.

אמנם היו דורות שבהם היה די לנשים בלימוד פשוט מאוד של הלכות הקשורות 
את  בנפש  ליצור  כדי  הספיק  זה  ולימוד  מוסר,  דברי  ומעט  ולמשפחה  לבית 
בדורות  אבל  היהודיים.  והחיים  התורה  לקיום  הרצויות  והמסירות  ההזדהות 
נשים  של  המקצועית  וההתמחות  הכללית  ההשכלה  התפתחות  עם  האחרונים, 
שלמדו  מכפי  תורה  יותר  הרבה  ללמוד  צריכות  שהנשים  ברור  שונים,  בתחומים 
על  המוטלת  האחריות  מצד  והן  הכלליות,  בשאלות  ההתעניינות  מצד  הן  בעבר, 
‘פניני הלכה’, ליקוטים א’( הנשים.                                                )מתוך 

האם נשים חייבות בלימוד תורה? – המשך

חופ
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והרגש הם רק כלים  וגם לא רגש. השכל  אמונה היא לא שכל 
שמבטאים אותה או דרכים להתחבר אליה. האמונה היא ממש 
שאלוקים  אצבעות  טביעות  כמו  בנו.  שקיים  עצמאי  חוש  כמו 
מה  לכל  מעבר  משהו  שיש  תמיד  לנו  ומזכירות  בנו,  השאיר 

שסובב אותנו.

בכל  לנו  מעניק  שהוא  מהחיים  מתחיל  לה’  שלנו  הקשר 
רגע. זאת בעצם ה’אמונה’ של ה’ בנו – הקשר שלו אלינו. 
רק בעקבות הקשר הזה אנו יכולים להיות קשורים אליו 

– להאמין בו.  

בטבענו כולנו מאמינים, יש לנו אמונה פשוטה ותמימה. תפקיד 
האמונה  את  ולברר  להרחיב  להעמיק,  הוא  האמונה  לימוד 
הפשוטה שלנו. זאת הדרך להגיע לאמונה בוגרת ומפותחת יותר.

היא  האם  ה’אמונה’;  מהי  ולברר  להבין  ניסיתי  פעמים  הרבה 
משהו שלומדים? היא משהו שנולדים אתו? או שזאת הרגשה 
כזאת? ואולי בכלל אמונה היא משהו אחר לגמרי, ששונה מכל 

מה שאנחנו מכירים? בקיצור: מה זאת אמונה?

‘רבה  המילים  את  אני’  ‘מודה  בברכת  אומרת  אני  בוקר  בכל 
אני  הזאת:  מהברכה  מבולבלת  קצת  אני  ותמיד  אמונתך’, 

מאמינה בה’ או שהוא מאמין בי?

ראיתי ביוטיוב שיעור מעניין של רב אחד שהביא כל מיני 
הוכחות לכך שיש אלוהים ושצריך להאמין בו. זה באמת 
היה מעניין, אבל בסוף לא ממש השתכנעתי עד הסוף. אז 

מה ההוכחה האמתית לכך שיש אלוהים?   

בבית הספר מלמדים אותנו אמונה ומסבירים כמה זה חשוב. 
אבל סבא רבה שלי בכלל לא למד אמונה, והוא האמין הרבה 
יותר מכל מי שאני מכיר. אז למה בכל ללמוד אמונה אם מה 

שחשוב זאת אמונה פשוטה ותמימה?  
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רק  ספק.  בלב  מותירה  ביותר,  המבריקה  ואפילו  שכלית,  חקירה  כל 
ההתגלות ממלאת את האדם בוודאות. את תחושת הוודאות הזאת 
אנו חייבים לברר, ללמוד ולהוציא מן הגולמיות על ידי לימוד התורה, 
 – אלינו  ה’  קרבת  אלינו,  ה’  של  ההתגלות  הוא  לכול  השורש  אבל 

בידיעה ובהרגשה.

ההשתוקקות לקרבת אלוקים עלולה להוביל אותנו למעשים בעייתיים 
מאוד, מעשים שהם רחוקים מלהיות רצון ה’. לכן ה’ ציווה עלינו בתורה 
כיצד לחיות את האמונה בצורה הנכונה והטהורה, על ידי המצוות. לא 

מספיקה רק כוונה נכונה, צריך שיהיה גם מעשה נכון.  

בלב  תשאיר  תמיד  שכליות  הוכחות  על  שמבוססת  אמונה 
ובמחשבה ספק כלשהו, כי האמונה היא תחושת ודאות פנימית 
במשהו, גם אם לא ראיתי אותו דרך פרטים שונים ולא ברור לי 
הבסיס  אבל  לעזור,  יכולות  הוכחות  להיות.  מוכרח  שהוא  בשכל 

הוא בוודאות הפנימית של האמונה שאין כל צורך להוכיח. 

ישראל  עם  אל  להתגלות  צריך  היה  ה’  למה  מבינה  לא  אני   
במעמד הר סיני; הרי אם משה היה מלמד אותנו איך להסתכל 
על העולם, והיה מראה לנו כמה הכול כל כך מסודר ומדהים, 

מיד עם ישראל היה מאמין, לא?   

במצוות  הקטנים  הפרטים  כל  את  לקיים  צריך  בעצם  למה 
ובהלכה, הרי ה’ רוצה רק שנהיה קרובים אליו, וזה מה שחשוב 

באמת – העיקר האמונה, לא?
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כישרון, שקידה והתמדה

דופן  יוצאות  לימוד  יכולות  כבעל  בצעירותו  כבר  התגלה  גורן  הרב 
וכישרון נדיר. את לימודיו בישיבת חברון שבירושלים החל בגיל 12 )!(. 
זאת הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה שילד לפני בר-מצווה נכנס 
לישיבת חברון. הרב גורן מספר שהיה יושב בישיבה ולומד בהתמדה 
12 שעות ברצף, ובאותן שעות הספיק לעבור על 24 דפי גמרא, עם 
מוקדם  הישיבה  את  פותח  הרב  היה  שנים  במשך  ותוספות.  רש”י 
“היו  סיפר:  וכך  הלילה.  של  הקטנות  בשעות  אותה  וסוגר  בבוקר 
חששתי  שלוש,  או  וחצי  בשתיים  בערך  הלילה,  שבאמצע  פעמים 
שמא אירדם, ולכן הייתי לומד בקול רם ובשירה, עד שהשכנים של 
בתכנית  לעמוד  רציתי  שנתם.  את  מפריע  שאני  התלוננו  הישיבה 

הלימודים שבניתי לעצמי ובאתגרים שהצבתי לי”.

דרך סיפורים אלה אנו לומדים מהרב גורן שכישרון גדול זה לא הכול, 
לצד הכישרון חשוב שיהיו גם התמדה, גבורה והצבת מטרות ויעדים. 
בלי כל אלה גם יחד, אי אפשר להתקדם ולגדול. אז גם אם לא נוכל 
להגיע למדרגת הרב גורן, לפחות נוכל להצליח למצות את הכישרון 

והיכולת שבהם חנן אותנו ה’. 
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מי 
שמאמין 

לא 
מפחד
חיים של אמונה 
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“לפני כמה שנים הוזמנתי לתיכון יוקרתי במרכז הארץ”, סיפר רב צעיר. 
“התבקשתי להרצות לפני שמיניסטים על חשיבות השירות בצבא ועל 
היה  הדיון  הראשונה.  לכיתה  נכנסתי  ולעם.  למדינה  הנתינה  חשיבות 
וגילו  שאלות  שאלו  הם  התלמידים.  ובין  ביני  נוצר  טוב  וקשר  פורה, 
נראה  ה’,  ברוך  טובה.  בתחושה  מהכיתה  יצאתי  בנושא.  התעניינות 
היה שדבריי נכנסו ללב השומעים. עמדתי להיכנס לכיתה השנייה ולא 
האמנתי למראה עיניי. בלגן עצום השתרר בכיתה. זה רודף אחרי ההוא, 
וזאת מציירת על הלוח. אף אחד לא ‘שֹם’ עליי. והדבר המפתיע מכול: 
ושלושה  ישב בחור; שני עגילים באוזן אחת  מול השולחן של המורה 
באוזן השנייה, על העיניים משקפי שמש כהים, באוזניו אוזניות שאת 
הרעש שיצא מהן שמעתי עד אליי. בפה – מסטיק, כמובן. שתי רגליו היו 
מונחות על שולחן המורה, בתנוחה של בחור שדי מרוצה מעצמו. אני 

עומד בפתח הכיתה ועיניי פעורות.

לפתע, מבטו נתקל במבטי. הוא הרים את היד. פתאום, באותו רגע, כל 
הכיתה השתתקה. כולם רצו לשמוע מה יש לו לומר. ‘אני יודע בשביל 
מה הגעת לכאן, כבוד הרב’, אמר. ‘באת לדבר אתנו על אידיאלים וערכים, 
לך. תראה’,  ועוד דברים כאלו. בטח בכיתה השנייה הקשיבו  נתינה  על 
הוא הביט בי, ‘פה זה לא ילך. קוראים לי רון, ואני המנהיג של הכיתה. מה 
שאני אגיד יהיה מקובל על כולם. ואותי? אותי לא מעניין שום אידיאלים 
וערכים’. הוא הבחין במבט השואל בעיניי והמשיך להסביר. ‘תראה, כבוד 
הרב. מה חסר לי בחיים? כסף – יש. אבא שלי מנהל חברת היי טק גדולה 
ומרוויח מצוין. בכל חודש הוא מפריש לי סכום נכבד. מכונית – יש לי. 
חברים – לא חסר. למה שאני אשרוף את שלוש השנים הכי טובות שלי 
ולאכול מקופסאות שימורים?! למה מה קרה?! תראה,  בלרוץ בחולות 
לא  ויפה.  טוב  הכול  האידיאליסטים.  האנשים  את  מכבד  מאוד  אני 
בשבילי. אני לא אהיה ה’פראייר’ של כולם. אותי לא מעניין אידיאלים. 

יש לי רק אידיאל אחד בחיים: אני!’. 

למה חשוב לתת ולתרום לאחרים? למה לא לדאוג רק 
לעצמי ולהנאות שלי?

לתת?!
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הלכה

תשובה: חכו למחר...

עמדתי בפתח הכיתה נדהם. להרצאה כזאת לא ציפיתי. מה אני אגיד לו?? אני 
לא יכול לדבר על חשיבות הנתינה כמו שדיברתי בכיתה השנייה. זה לא מעניין 

אותו. לשכנע אותו שכל אחד צריך לתרום למדינה? הוא ישרוק לי בבוז.

ידעתי שאני חייב לתת לו תשובה. תשובה שתהפוך את כל עולמו”.

מה את/ה היית עונה?

לתת?!

הכרת הטוב היא ערך מוסרי ראשון במעלה. יסוד זה פשוט כל כך, עד כי אמרו 
לצוות  צורך  שאין  מפני  הנאותינו  על  לברך  אותנו  ציוותה  לא  שהתורה  חז”ל 

על כך, שכן מובן מסברה פשוטה שאדם צריך להודות על מה שקיבל מבוראו.

עניו,  אדם  הוא  לו  מעניקים  שהם  הטוב  על  חבריו  את  להעריך  שיודע  אדם 
שמכיר בכך שהוא איננו מרכז העולם, ולא הכול חייבים לעזור לו ולהעניק לו 
מתנות. אולם לא די בכך שיכיר טובה בלבו, צריך גם לבטא זאת במילים של 

תודה, שעל ידי כך תגדל האהבה שבין מעניק החסד למקבל.

ההודאה הגדולה ביותר ראויה לבורא העולם. רבים יודעים כי יש בורא לעולם, 
לאמונה  מחוברים  אינם  הם  הטובה,  על  לו  מודים  אינם  שהם  זמן  כל  אבל 
עצמה. בלא ההודאה, הידיעה כי ה’ ברא את העולם נעשית ריקה מתוכן, בלא 
משמעות בונה. ההודאה לה’ היא הביטוי הממשי של האמונה, ובאמצעותה 

האדם מתרגל לראות את החסד האלוקי שמלווה אותו תמיד.

)מתוך ‘פניני הלכה’, ברכות א, א(

מדוע צריך לברך על מאכלים?

חופ
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“רון, כמה אחים יש לך?” – “אחות אחת קטנה. מאיה”.

“תשמע. אתה בדרך לים, נוסע ב’יגואר’ המדליקה שלך. הגלשן מאחור, 
כל החבר’ה כבר שם. לפתע אתה שומע ניידת משטרה: ‘היגואר הכסופה 
ובדפים שלפניו.  ליד החלון, מסתכל בפניך  לעצור בצד!’ השוטר נעמד 
אומר  ‘תשמע’,  בהיסוס.  עונה  אתה  ‘כן’,  שואל.  הוא  כהן?’  רון  ‘אתה 
‘עזריאלי’.  מגדלי  של  הגג  על  עומדת  מאיה  הקטנה  ‘אחותך  השוטר. 
אותה  לשכנע  יכול  אחד  אדם  שרק  אומרת  היא  לקפוץ.  מאיימת  היא 
לא לקפוץ. אתה. היא אמרה שאם עוד חצי שעה לא תבוא היא קופצת. 

אתה בא או לא בא?’”

רון הוריד את הרגליים מהשולחן. “בטח שאני הולך להציל אותה!”

“אתה תפסיד את הים!”

“מה אכפת לי מהים, אחותי הולכת למות! אני עוזב את הכול ורץ!”

התעופה.  לשדה  בדרך  “אתה  והמשכתי.  בנינוחות,  אמרתי  “או.קיי”, 
כרטיס טיסה להודו. טיול מטורף למזרח כמו שתמיד רצית. הכול כבר 
השוטר.  אומר  ‘תשמע’,  כהן?’.  רון  ‘אתה  שוב:  משטרה.  שוב  מאורגן. 
שלך  ההורים  את  תפסו  הם  בסביון.  שלך  הענק  לבית  פרצו  ‘מחבלים 
כבני ערובה. הם דורשים רשימה של דרישות שמדינת ישראל לא תוכל 
יש  סיירת מטכ”ל עומדת על הרגליים לפרוץ את הבית.  לעמוד בהם. 
בעיה קטנה. הבית שלך ענק ואין מספיק זמן ללמוד את התכניות שלו. 
המחבלים אמרו שאם תוך שעה לא ימולאו דרישותיהם הם יהרגו את 
תכנית  את  הפורץ  לכוח  ותראה  שתבוא  צריכים  אנחנו  שלך!  ההורים 

הבית. אתה בא או לא בא?!”

“בטח שאני בא!!” רון צעק. – “אבל אתה תפסיד את הכיף של הטיול 
להודו?”

“מה אכפת לי הודו, ההורים שלי בסכנה!” – “ואתה תוותר על ההנאות 
שלי.  החיים  זה  שלי  ההורים  מדבר?  אתה  “מה   – בשבילם?!”  שלך 

לתת!

למה להיות ה’פראייר’, 
זה שנותן לאחרים כל הזמן? 
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נתינה לאחרים נותנת לי משמעות וטעם לחיים. חיים ללא 
נתינה הם חיים דלים וחסרי ערך. חיי נתינה אלו חיים מלאי 

שמחה, מלאי עוצמה וסיפוק. 

בלעדיהם אין לי חיים!” 

“’אתה רואה”, אמרתי לרון. “גם לך יש דברים שאתה מוכן להקריב בשבילם. 
בדיוק כמוני. גם אתה מבין שחיים שבהם אתה חושב רק על עצמך – אינם 
חיים. שחיים בלי לתת לאחר הם לא שווים. שהנתינה נותנת טעם ומשמעות 
לחיים. אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? שאתה מוכן לתת רק למי שקרוב 
כך  כל  שלי  החיים  ואילו  קטנים.  חיים  מסתכמים.  שלך  החיים  בזה  אליך. 

גדולים, שאני מוכן לתת לכולם. למסור את נפשי על עם ישראל!”
רון הרים את היד. “שקט כולם, אני רוצה להקשיב לו”.

לתת!

לכל נברא ונברא שברא הקב”ה בעולמו יש ייעוד משלו, והוא מגלה פן נוסף 
מהשפע האלוקי האין סופי, שהרי אין הקב”ה בורא דבר בעולמו לבטלה. 

לכל פרי ופרי יש ייחודיות משלו. אף על פי שאיננו עומדים על סודו של כל פרי 
ופרי, מכל מקום הבורא שבראו יודע את סודו ונתן בו ניצוץ מיוחד שמכוחו הוא 
חי ומכוחו גדל. כל הנוטל דבר מן העולם בלא רשות, הרי הוא פוגע בהרמוניה 
הכללית של העולם ונחשב לגוזל, אבל אם הוא מברך ומכיר טובה לקב”ה, הוא 
נחשב כנוטל רשות. זהו שאמרו חז”ל: “כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה – 

מעל ]...[ וכאילו נהנה מקדשי שמים”.

לעומת זאת אדם שמברך לה’, לא רק שאינו פוגע בבריאה, אלא להפך, הברכה 
נברא.  אותו  של  קיומו  מעצם  יותר  גבוהה  במדרגה  ה’  שם  לגילוי  נחשבת 
הברכה מגלה את שורשו של המאכל, שהקב”ה בראו, וזוהי תכליתו העליונה 

של כל נברא – שיתקדש על ידיו שמו של ה’ בעולם.

)מתוך ‘פניני הלכה’, ברכות א, ב(

מדוע אכילה ללא ברכה נקראת גזל?

חופ
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“לכל אדם בעולם יש רצון לתת, רצון להעניק”. פתח הרב את דבריו. “גם 
שבתחילת  אפילו  כזה.  רצון  “יש  שיחו,  לבן  ישירות  הרב  פנה  רון”,  בך, 
השיחה חשבת שהדבר היחיד שמעניין אותך בחיים זה אתה, גילינו יחד 
שזה לא נכון. גם בך קיים רצון להשקיע באחר. אתה מבין שבלי לממש 
את הרצון הזה חייך אינם חיים. זהו רצון רוחני. רצון אידיאליסטי להעניק 
לאחר. מאיפה נובע הרצון הזה? מצלם אלוקים שיש באדם. האדם אינו 
אוסף של מולקולות וחומרים מתחלפים. יש בו יותר מזה. יש באישיותו 
כמו  לאחר.  טוב  לעשות  לו  קורא  בתוכו  משהו  אלוקים.  של  נגיעה 
שאלוקים חפץ רק בטובתנו ומעניק לנו ללא גבול, כך אותו קול פנימי 
מורה לו לאדם לעשות טוב. לפעמים הנטייה הזאת מיטשטשת, והאדם 
הופך לאנוכי וחושב רק על עצמו, כמו שקרה לך. אך אם מקלפים את 

הקליפות מגלים שבעומק האישיות צלם האלוקים עדיין קיים.

צלם אלוקים שבאדם גורם לו לחפש משמעות לחייו. הוא מבין שחייו 
ובילויים. דברים אלו לא  יכולים להסתכם באכילה, שתייה, שינה  אינם 
יביאו אותו למצות את כוחותיו. תהיה לו תחושה של החמצה תמידית. 
ככל שהאדם ייתן לחייו משמעות גדולה יותר – כך הוא יחיה את חייו 
בגדלות ובעוצמה רבה יותר. הסיבה לכך היא שאז החיים יהיו מכוונים 
לכן אדם  ה’.  ‘מתאים’ לחיים להיות מכוונים לדבר  למהות שלהם. הכי 
שמתאים  הגודל  לאור  אידיאלים,  לאור  חייו  את  לחיות  לנסות  צריך 

לנפשו, שצמאה למשמעות.

הגויים  לגויים.  ישראל  בין  הבדל  יש  משמעות  מלאי  לחיים  בשאיפה 
נצטוו בשבע מצוות בני נח. אצלם מספיק שרק חלק מהחיים יהיה מכוון 
ישראל  עם  כך.  אינו  הדבר  ישראל  עם  אצל  נכון.  לחיות  כדי  לאידיאל 

נצטווה בתורה לקיים תרי”ג מצוות. מה הסיבה לכך?

התורה היא הטבע הפנימי של ישראל. היא יודעת: הנשמה של כל אחד 
מישראל חוצבה מא-ל עליון. לכן היא תובעת מאתנו לחיות חיי גדלות. 
התורה היא מקור כל האידיאלים כולם. לא מספיק לה שרק חלק קטן 

פעמים רבות אני חש שיש בי רצון לעשות חסד ולהעניק 
למישהו אחר למרות שאני לא מכיר אותו. מאין מגיע 

הרצון הזה?

לשאוף גבוה
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הרצון שלנו לתת נובע מהנשמה האלוהית שנמצאת בתוכנו. 
הנשמה שלנו היא שליחה של הקב”ה, שהוא כולו טוב, והיא 
תובעת מאתנו לחיות לפי הטבע שלה, שהוא להעניק ולתת.

בחיים יהיה אידיאליסטי, היא רוצה שכל החיים יהיו כאלה. לכן קיבלנו תרי”ג 
מצוות, כדי שכל החיים שלנו יהיו מכוונים, שכל החיים יהיו מוארים באור ה’, 

מלאי טעם ומשמעות, מלאי חיים”.

לשאוף גבוה

משמעות לשון ‘ברכה’ – תוספת וריבוי. כמו שנאמר: “ּוֵבַרְך ֶאת ַלְחְמָך”, והכוונה 
ּוְפִרי  ִבְטְנָך  ְּפִרי  ּוֵבַרְך  ְוִהְרֶּבָך  ּוֵבַרְכָך  “ַוֲאֵהְבָך  נאמר:  וכן  וירבה את לחמך.  יוסיף 

ַאְדָמֶתָך ְּדָגְנָך ְוִתירְֹׁשָך ְוִיְצָהֶרָך...”, והכוונה שירבה ויוסיף על פרי בטנך ואדמתך.

אם כן, מה זאת אומרת שאנו מברכים את ה’, הלא הוא שלם ואין סופי, ומה 
אפשר להוסיף ולהרבות בו? אלא שהכוונה לריבוי גילוי שכינתו בעולם, שעל 
ידי שאנו נהנים מעולמו ויודעים שהכול ממנו ואף אומרים זאת, מתווסף גילוי 
מציינים  אלא  כביכול,  עליו  מתפללים  איננו  הברכה  באמירת  בעולם.  שכינתו 

עובדה, שבזה שאנו יודעים שהכול בא ממנו, מתרבה גילויו בעולם. 

מתוך שבכל ברכה וברכה יש גילוי שכינה נוסף בעולם, מתווספים על ידי כך 
חיים לעולם, שכן חיי העולם וכל אשר בו תלויים בקשר של העולם אל הבורא, 
שדרכו  שפע,  של  צינור  נוצר  מברכים  שאנו  ברכה  שבכל  הרי  החיים.  מקור 

יורדים טללי ברכה וחיים אל העולם.
)מתוך ‘פניני הלכה’ ברכות א, ג(

מהי משמעות המילה ‘ברכה’?

חופ
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לרצות את הכול

מן  יוצא  אדם  “אין  שיש.  במה  מסתפקים  לא  יותר.  רוצים  כולם  יותר. 
להרוויח  רוצה  אתה   – שקל  מאה  לך  יש  בידו”.  תאוותו  וחצי  העולם 
מאתיים. תמיד בשאיפה מתמדת להספיק, להשיג. אתם ודאי מכירים 
את התחושה. אתה מתאמץ להשיג משהו, מתייגע, ובסוף אתה משיג 
אתה  עכשיו  התרגלת.  מרגש.  לא  כבר  וזה  יומיים,  יום,  עוברים  אותו. 
וכך  – לא תירגע.  יותר. עד שלא תשיג אותו  רוצה כבר דבר אחר. טוב 
גלגל חוזר במשך כל החיים. תמיד במרדף אחר ה’עוד’. צריך רק להיזהר 
לא לשקוע בחומריות. אגב, לא רק בעולם החומרי זה כך, אלא גם בעולם 
הרוחני. אדם הספיק ללמוד מסכת אחת – הוא רוצה ללמוד את המסכת 

השנייה.

השאלה המתבקשת היא: למה? 

זרי הדפנה? למה נפשו אינה מסתפקת במה  נח על  למה האדם אינו 
שיש? מאיפה נובע הרצון התמידי להשיג עוד ועוד? למה הצימאון שלי 
אינו פוסק כאשר אני משיג חפץ שרציתי או כאשר אני עומד במשימה 

שהצבתי לעצמי? 

כל התהליך שתיארנו מעיד על דבר בסיסי מאוד בנפש; יש בנו ערגה 
למשהו אינסופי. אנחנו מבקשים משהו שאין לו סוף ולעולם לא יהיה 
לו סוף, משהו שלא ‘נגמר’. אך אין שום דבר בעולם שהוא אינסופי. אם 
תתמלא  לא  שבעצם  הזאת,  מהבקשה  מתייאשים  לא  אנחנו  למה  כן, 

לעולם?

הסיבה לכך היא פשוטה מאוד. קיים בנו משהו אינסופי. תכירו: הנשמה. 
אלוקים.  תכירו:  ומידה.  גבול  ללא  שהוא  אינסופי  למשהו  צמאה  היא 

לבקשה הלא נגמרת הזאת קוראים ‘בקשת אלוקים’.

מה הכוונה? בעולם הזה הנשמה נתונה בתוך הגוף. היא באמת צמאה 
כזו.  אין לה אפשרות  ורוצה לחזור אליו. בעולם הזה  לאביה שבשמים 
הדרך היחידה היא לנסות ‘לתפוס’ את האינסוף, את הקב”ה, דרך העולם 

אני מרגיש שכל הזמן אני רוצה יותר. יותר כסף, יותר 
הערכה מהזולת, ציונים טובים יותר. מאיפה נובע הרצון 

הזה להצליח תמיד ולהיות הכי טוב?
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הלכה

הרצון הקבוע בנו תמיד להשיג עוד ועוד נובע מהנשמה שבנו. 
הנשמה היא אינסופית ורוצה לתפוס ולהשיג עוד ועוד כי 
היא רוצה לחיות לפי מה שהיא, ו’לתפוס’ את האינסוף. הדרך 
היחידה שלה לרוות נחת היא לדבוק בקב”ה, שגם הוא אינסוף, 

ולא בדברים חומריים.

רוחנית.  מבחינה  להתפתח  פוסק  בלתי  ברצון  ביטוי?  לידי  בא  זה  איך  הזה. 
זו  בדרך  נוספת.  מסכת  לסיים  יותר,  לאהוב  לזולת,  יותר  לעזור  עוד,  ללמוד 
לכן  אמונה היא הקשר שקיים בינינו לקב”ה.  יותר לקב”ה.  הנשמה נקשרת 
ככל שאני שואף יותר לגודל, להרחבת גבולות, אני יותר מחזק את הקשר עם 

הקב”ה, שאין לו גבול ומידה. אני מחזק את האמונה שבקרבי, מאמין יותר.

ישנם שני סוגים של ברכות על האוכל – לפני האכילה ולאחריה. הברכה שלפני 
האוכל היא הברכה שמברכים לה’ על ההנאה מהאוכל, והסברה מחייבת זאת, 
שאין לאדם ליטול דבר להנאתו מעולמו של הקב”ה בלא נטילת רשות ובלא 
שלא  עד  כך,  כל  ומחייבת  פשוטה  זו  סברה  אותו.  ברא  שהקב”ה  בכך  הכרה 

הוצרכה התורה לצוות על כך, כי נכון שיעשה זאת האדם מדעתו. 

זה  מתנה.  כל  על  ייחודי  באופן  להודות  מחברו  מתנות  שמקבל  לאדם  ראוי 
שמודה על הכול בנוסח סתמי, מראה שאינו מבחין במהות המתנה. באותו אופן 
ראוי לאדם לנהוג גם כלפי שמים. לפיכך תיקנו חכמים להודות בברכה מיוחדת 

על כל סוג וסוג של מאכל. 

בברכה  לה’  הודינו  שכבר  אחר  שכן  חידוש,  בה  יש  האכילה  שלאחר  הברכה 
נצטווינו  כן  על  לאחריה.  לה’  להודות  צורך  עוד  אין  לכאורה  האכילה,  שלפני 
“ְוָאַכְלָּת  שנאמר:  כך,  על  ונברך  לה’  נודה  ונשבע,  שנאכל  אחר  שגם  בתורה, 

ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה’ ֱאלקֶיָך”.

)מתוך ‘פניני הלכה’, ברכות א, ד(

ברכה לפני האכילה ולאחריה

לרצות את הכול חופ
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הרבה זמן חיכיתי לשמירה הזאת... אורי היה אתי באותו חדר בטירונות. 
פלוגה רגילה בשריון. חבר’ה מכל הארץ. דתיים וכאלה שעדיין לא... בחור 
גם לא היה  יותר מדי, אך  ומשקיען אמתי. לא בלט  חייכן  חביב למדי, 
מהשקטים. בחור די רגיל. אבל לדבר אחד שמתי לב: אין לו שום קשר 
ליהדות. כשכל החבר’ה ביקשו לא לשמור בליל שבת הוא היה מבקש 
יחשוב בכלל להגיע לתפילה.  דווקא. שלא  לשמור בזמן תפילת שבת. 
כשהייתי רק מציע ללמוד ביחד משהו הוא היה מגיב בבוז. הרחתי שיש 
לשעה  חיכיתי  אנטי??  כך  כל  הוא  למה  מוסברת.  בלתי  התנגדות  כאן 
יחד  שומרים  ואורי  “אתה  הגיעה.  והיא  העניין.  את  לברר  המתאימה 
הלילה על המוצב”, אמר המפקד והלך, והביא את השעה המיוחלת במו 

ידיו. 

לילה. קר בחוץ. מתחילים לדבר על דא ועל הא. מגלגלים שיחה. קצת 
קיטורים על המצב, דברים שגרתיים. כשהרגשתי שהאווירה מתחממת, 
‘אנטי’  כזה  לך  שיש  לי  נראה  למה  אורי,  “תגיד,  ושאלתי:  עוז  אזרתי 
“תראה,  “ודאי”.  בשאלה.  ענה  לדעת?”  רוצה  באמת  “אתה  ליהדות?” 
פעם דווקא הייתי מאמין באלוהים. לא הייתי דתי, אבל מדי פעם הלכתי 
גידי שמו.  לי חבר טוב מאוד.  יודע. היה  לתפילות. צמתי בכיפור, אתה 
עשינו ביחד הכול. הוא היה פשוט מדהים. ממש הערצתי אותו. באותה 
תקופה עברתי מצבים קשים מאוד. בבית לא הכול הלך על מי מנוחות 
והייתי צריך אוזן קשבת. גידי היה שם בשבילי. שעות ארוכות שפכתי 
לפניו את לבי. באותם ימים חשבתי שהוא מלאך. אם יש שלמות עלי 
אדמות – זה גידי. האמון שלי בו היה מוחלט. את הנפש שלי הפקדתי 

אצלו בעדינות ובנאמנות. עד שזה קרה”.

“מה קרה?”

“גידי התחיל להתחמק ממני. לא היה עונה לטלפונים כמו פעם. פתאום 
והוא  ‘מה קורה, הכול בסדר?’  זמן להיפגש. פעם שאלתי אותו  לו  אין 
הזמן  כל  שלך.  חבר  מרגיש  ממש  לא  אני  ‘תראה,  במהירות:  לי  ענה 

האם יש קשר בין אמון בבני אדם 
לאמונה שלנו בקב”ה?

משבר אמון
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יש קשר עמוק בין אמון בבני אדם לאמונה בקב”ה. בני אדם 
הם שליחיו של הקב”ה, ולכן אנו יכולים להגיע למצב שבו 
האמון בבני אדם נשבר וממילא האמון בקב”ה, שהוא שלח 
את בני האדם, גם כן נשבר. באמת האמון שלנו בקב”ה אינו 
צריך להיות תלוי בבני אדם אלא נצחי וקבוע. על כך נלמד מחר.

קצת העמדתי פנים כי היה נוח לי. עכשיו זה מעיק עליי ואני לא רוצה כל כך 
לי בראש. הנפש שלי התנפצה  בחברתך...’ אני האדמתי. מחשבות התרוצצו 
לרסיסים. האמון שלי בו נשבר. חשבתי לעצמי: אם גידי, המלאך הזה, גם הוא 

אכזב – אז אין אמון באף אחד. אם כך גם האמון שלי באלוקים נשבר. 

מאז הקשר שלי עם אלוקים נותק. אני לא רוצה לשמוע ממנו. אין בי אמון 
באף אחד. אין בי אמונה באלוקים”.

מה היית עונה לו?

הלכה

לומר  שרצו  היו  קרטון,  או  מפלסטיק  העשויה  פעמית  חד  כוס  לגבי 
שלכתחילה אין ליטול בה ידיים, מפני שאינה נחשבת לכלי בר קיימא, שהרי 
עומדים לזורקה לאחר השימוש. אולם למעשה, דעת רוב הפוסקים היא 
שאין הבדל אם משתמשים בכלי פעם אחת או כמה פעמים, וכיוון שגם 
בכוס חד פעמית משתמשים ככלי, שהרי שותים בה – דינה כדין כלי ומותר 
ליטול בה ידיים. מכל מקום, משום הידור מצווה עדיף להשתמש בכלי קבוע 

שאין עומדים לזורקו.

מותר ליטול ידיים מבקבוק, ואף שיארך מעט זמן עד שהמים ירטיבו את כל 
היד, אין בזה בעיה. עדיף שהמים יזרמו ברציפות עד שירטיבו את כל היד.

)מתוך ‘פניני הלכה’, ברכות ב, ח(

האם מותר ליטול ידיים מכוס 

חד פעמית או מבקבוק?

משבר אמון חופ
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אמונה  אנשים  הרבה  “אצל  לאורי.  אמרתי  תחושתך”,  את  מבין  “אני 
טוב  הוא  שאלוקים  מאמין  אני  אדם.  בבני  אמון  על  נבנית  באלוקים 
עם  נפגשתי  לא  אם  ומוסריים.  טובים  אדם  בני  שראיתי  כך  בעקבות 
אנשים טובים, עם טוב שמופיע כאן בעולם הזה, זה גורם לי לשאול: ‘מי 
אמר שיש בכלל טוב בעולם? מי אמר שיש אלוקים שדואג לכול ורוצה 
להיטיב לעולם?’ לכן נוצר משבר אמונה באלוקים בעקבות משבר אמון 

בבני אדם. זה גם מה שקרה לך, אורי”. הוא הנהן בראשו לאות חיוב. 

יכולים  אדם  בני  יותר.  עמוק  ממקום  לנבוע  צריכה  באלוקים  “האמונה 
למעוד. יצר לב האדם רע מנעוריו. לכן הטוב שיש בעולם אינו מתגלה רק 
דרכם. הוא מתגלה גם בך. אם תביט היטב, בעין שלא רואה רק שחורות, 
ומוכשר,  חכם  ושלם,  בריא  אתה  לך:  עושה  אלוקים  טוב  כמה  תבחין 
שמח ומצחיק. את כל זה אלוקים עושה לך בלי לדרוש מאומה. מעניק 
האמון  אינטרסים.  בלי  בשבילו.  משהו  לעשות  ממך  שמבקש  בלי  לך 
באלוקים צריך להיבנות אצלך מחדש. הפעם על יסודות איתנים שלא 
נדים מכל רוח מצויה, על בסיס הטוב האינסופי שה’ נותן לך. האמון הזה 

יגדל וייהפך לאמונה גדולה באלוקים חיים.

הוא מאמין בך. הוא   אגב, אתה יודע למה הוא מעניק לך כל זאת? כי 
יודע שאתה מסוגל לעשות דברים שלא חלמת שאתה יכול לעשותם. 
הטוב  אלוקים  ואם  וכישרונות.  כוחות  לך  נתן  ולכן  עליך,  סומך  הוא 

מאמין בך, אתה לא תאמין בעצמך?! ודאי שתאמין!

יוצא שהאמונה בקב”ה שמעניק לנו כל טוב בכל רגע ורגע, בונה לנו את 
האמון בעצמנו ובכוחותינו. מראה לנו שאנו מסוגלים!”

***

דואג  רגע,  בכל  ומכלכל אותך, מחיה אותך  תאמין. תאמין בקב”ה שזן 
ומפרנס.

תאמין בעצמך, בכוחות שלך, בשליחות שלך, ביכולת שלך לעשות טוב 

איך אפשר לדבוק באמונתנו בקב”ה כשסביבנו 
אנשים שהאמון שלנו בהם נשבר?

מאמין בי, מאמין בך
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האמונה שלנו בקב”ה צריכה לנבוע ממקום עמוק יותר, שלא 
תלוי בבני אדם. אלוקים מאמין בנו בכל רגע ורגע. מעניק לנו 
חיים ושפע כל טוב. מכוח אמונתו הבלתי פוסקת בנו אנו 

צריכים להאמין ולרחוש אמון מלא בו ובאהבתו אלינו.

בעולם.

תאמין בתורה. אל תפחד ללמוד. אל תפחד לומר את האמת הגדולה הזאת 
בכל מקום – בכיתה, בסניף, מול החניכים, מול החברים, מול השכנים.

בחולף  מסתפק  שלא  גודל,  שמחפש  הנפלא  בנוער  הזה,  בנוער  תאמין 
ובעכשווי, והוא צמא לשמוע תורה גדולה.

תאמין שאפשר באמת לתקן עולם במלכות שדי. אל תתעייף מהר אם הדרך 
ארוכה, ואל תתייאש מקולות של אנשים מתוסכלים.

תיקנו חכמים שהמים יישפכו על הידיים מתוך כלי, וששפיכה זו תיעשה ב’כוח 
גברא’, היינו בכוחו של אדם. מכאן שאדם שהרטיב את ידיו בגשם לא יצא ידי 

חובת נטילה, כי המים באו על ידיו בלא כלי ובלא ‘כוח גברא’.

בנטילה מברז מים ישנה בעיה. מצד אחד אמנם המים יצאו על ידי כוחו של 
האדם, היינו על ידי פתיחת הברז, אבל מן הצד האחר, פעולה זו אינה מטה את 
הכלי, אלא רק מסירה את המעצור שבברז, ועל ידי כך המים זורמים מעצמם. 

השאלה היא: האם פעולה כזו נחשבת ל’כוח גברא’?

להלכה, המים שיוצאים מיד לאחר הפעולה של פתיחת הברז נחשבים כמים 
שבאו מכוח אדם, אבל מה שזורם אחר כך נחשב לזורם מעצמו, ואין ליטול בו 
ידיים. נוסף על כך, בברז הרגיל שבכיור אי אפשר ליטול ידיים, שאף כי הזרם 
הראשון שיוצא אחר פתיחת הברז נחשב כבא מ’כוח גברא’, צינור המים שבקיר 

אינו נחשב כלי, ולמדנו שהנטילה צריכה לבוא מכלי.
)מתוך ‘פניני הלכה’, ברכות ב, ט(

האם מותר ליטול ידיים בלי נטלה, 

הלכהישירות מהברז?

מאמין בי, מאמין בך חופ
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נתינה לאחרים נותנת לי משמעות וטעם לחיים. חיים ללא נתינה 
הם חיים דלים וחסרי ערך. חיי נתינה אלו חיים מלאי שמחה, מלאי 

עוצמה וסיפוק. 

שנמצאת  האלוהית  מהנשמה  נובע  לתת  שלנו  הרצון 
בתוכנו. הנשמה שלנו היא שליחה של הקב”ה, שהוא כולו 
שהוא  שלה,  הטבע  לפי  לחיות  מאתנו  תובעת  והיא  טוב, 

להעניק ולתת.

שבנו.  מהנשמה  נובע  ועוד  עוד  להשיג  תמיד  בנו  הקבוע  הרצון 
היא  כי  ועוד  עוד  ולהשיג  לתפוס  ורוצה  אינסופית  היא  הנשמה 
רוצה לחיות לפי מה שהיא, ו’לתפוס’ את האינסוף. הדרך היחידה 
שלה לרוות נחת היא לדבוק בקב”ה, שגם הוא אינסוף, ולא בדברים 

חומריים.

לעצמי  רק  לדאוג  לא  למה  לאחרים?  ולתרום  לתת  חשוב  למה 
ולהנאות שלי?

ולהעניק  חסד  לעשות  רצון  בי  שיש  חש  אני  רבות  פעמים 
למישהו אחר למרות שאני לא מכיר אותו. מאין מגיע הרצון 

הזה?

האם יש קשר בין אמון בבני אדם לאמונה 
שלנו בקב”ה?

אני מרגיש שכל הזמן אני רוצה יותר. יותר כסף, יותר הערכה 
מהזולת, ציונים טובים יותר. מאיפה נובע הרצון הזה להצליח 

תמיד ולהיות הכי טוב?
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האמונה שלנו בקב”ה צריכה לנבוע ממקום עמוק יותר, שלא תלוי בבני 
אדם. אלוקים מאמין בנו בכל רגע ורגע. מעניק לנו חיים ושפע כל טוב. 
מכוח אמונתו הבלתי פוסקת בנו אנו צריכים להאמין ולרחוש אמון מלא 

בו ובאהבתו אלינו.

יש קשר עמוק בין אמון בבני אדם לאמונה בקב”ה. בני אדם הם 
שליחיו של הקב”ה, ולכן אנו יכולים להגיע למצב שבו האמון בבני 
אדם נשבר וממילא האמון בקב”ה, שהוא שלח את בני האדם, גם 
בבני  תלוי  להיות  צריך  אינו  בקב”ה  שלנו  האמון  באמת  נשבר.  כן 

אדם אלא נצחי וקבוע. על כך נלמד מחר.

איך אפשר לדבוק באמונתנו בקב”ה כשסביבנו אנשים שהאמון 
שלנו בהם נשבר?
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מלחמה בפסח

מהן  אחת  גורן.  הרב  של  ולנחישותו  לתקיפותו  יש  רבות  דוגמאות 
סיפר  וכך  תש”ח.  בשנת  בצבא  שערך  הראשון  הפסח  בחג  אירעה 
הרב גורן: “היו לנו בעיות חמורות ביחס למצות בעבור הצבא. ירושלים 
עדיפות  לתת  החליט  יוסף,  דב  הצבאי,  והמושל  במצור,  הייתה 
לאזרחים ולמשפחות עם ילדים, כך שהמצות יינתנו להם ולא לצבא. 
לירושלים.  שדה  יצחק  של  בראשותו  הפלמ”ח  הגיע  הפסח,  לפני 
הם התכוונו לכבוש את שכונת קטמון במהלך חג הפסח עצמו, והיו 
מספיק  שאין  החליט  יוסף  דב  המשימה.  לקראת  להתכונן  צריכים 
מצות עבור הפלמ”ח, ואמר שהם יכולים לאכול חמץ – שיאכלו את 
לתת  העדיף  הוא  המצות  את  הבריטים.  שהשאירו  הביסקוויטים 
לאזרחים בירושלים. בעיניי זה לא מצא חן, ואני התקוממתי נגד זה. 
לא יכולתי להסכים שאחרי אלפיים שנה שבהן לא היה לנו צבא, הנה 
מאכילים  ואנו  החירות,  חג  בפסח,  ירושלים  את  לשחרר  באים  אנו 
את חיילינו חמץ בפסח. אכילת חמץ ושחרור ירושלים נתפסו בעיניי 
שאני  יוסף  לדב  ואמרתי  התקוממתי  לזה.  זה  ומוחלט  גמור  כניגוד 
לא מסכים לדעתו בשום פנים ואופן. הוא התחיל לריב אתי ואמר 
שהוא האחראי בעיר והוא המחליט. לאחר ריב שפרץ בינינו החלטתי 
לעשות מעשה. לקחתי אתי כמה חיילים עם שתי משאיות, פרצנו 
את בית החרושת למצות והעברנו את כל המצות לפלמ”ח. אמרתי 
שלפחות זו תהיה זכותנו – שנראה את חיילי הפלמ”ח אוכלים מצות 

לפני היציאה לקרב, ולא שיאכילו אותם חמץ”.
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הראי"ה קוק  
אורות הקודש א', פס' סד

ן ָאָדם,  בֶּ
 ֲעֵלה ְלַמְעָלה ֲעֵלה, 

י ּכַֹח ַעז ְלָך,   כִּ
ְנֵפי רּוַח,   ֵיׁש ְלָך כַּ

יִרים, ִרים ַאבִּ ְנֵפי ְנשָׁ  כַּ
ם  ַכֵחׁש בָּ  ַאל תְּ
ן ְיַכֲחׁשּו ְלָך,  פֶּ

רוֹׁש אוָֹתם –   דְּ
ְצאּו ְלָך ִמיָּד. ְוִימָּ

אל 
עצמי
בניין האישיות 

וכוח האהבה בנפש
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“אני לא מבינה את הקטע הזה של כל ההגבלות האלה שלכם, הדתיים. 
לדעתי זו ממש מלחמה בטבעיות שלנו כבני אדם. 

אתם חייבים להבין, לגוף שלנו יש את הדרישות שלו וצריך לספק אותן. 
אין מה לעשות, גם אם זה לא נראה לכם. תורה ומצוות זה נחמד ויפה, 
אבל אי אפשר לחנוק את הרצונות האחרים שיש בנו בגלל מצוות. זה 
פשוט לא ילך! הבעיה שלכם היא שאתם לא מבינים שבאדם יש כוחות 
ולדכא  אותה  לנהל  שאפשר  אחת  מערכת  לא  זאת  ומנוגדים.  שונים 

אותה...”

כל  רצונות.  אהבות,  מחשבות,  תאוות,  לדמיין.  לחלום,  לישון,  לאכול, 
לנו  וסוערים בתוכנו. לפעמים בא  גועשים  כוחות מתנגשים,  כך הרבה 
ופעמים  לקרוא,  לנו  בא  לפעמים  לרוץ,  לנו  מתחשק  לפעמים  ללמוד, 

אחרות בא לנו סתם לרבוץ מול הטלוויזיה או המחשב. 

אז איך עושים סדר בכל הבלגן הזה? האם באמת אפשר לכוון את כל 
המערכת המפוזרת הזאת לכיוון אחד? 

בין  התנגשויות  זירת  רק  הוא  מִאתנו  אחד  שכל  נדמה  ראשון  במבט 
רצונות שונים וסותרים. אבל זה רק במבט ראשון. הרמב”ם לימד אותנו 
להבחין בכך שמעבר לריבוי התופעות שאנו מזהים בתוכנו, מעבר לכל 
אישיות אחת. נפש אחת.  הרצונות, השאיפות והתשוקות, עומדת לה 
לנפש הזאת יש אמנם התגלויות שונות, אבל ביסודה היא נפש אחת. 
ההבנה  ללא  כי  משמעותי  הוא  כך?  כל  משמעותי  הזה  העיקרון  למה 
הזאת באמת קשה להבין איך אפשר להגביל את עצמנו. הרי אי אפשר 
להגביל אריה כשהוא בא לטרוף את הטרף שלו. זה תהליך רגיל שקיים 
סיכוי  שאין  באמת  אריה,  אותו  כמו  הם  שבנו  היצרים  גם  אם  בטבע. 
לחסום אותם. אבל אם הנפש היא אחת, לא רק מיליון כוחות שמושכים 
לכיוונים שונים, אלא מערכת אחת, אז כבר אפשר לדבר על ניהול של 

איך אפשר לתקן את המידות אם יש בתוכנו כל כך 
הרבה רצונות טבעיים שונים ומנוגדים, שמושכים 

לכיוונים שונים?      

לנהל את המערכֵת
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תיקון המידות נובע מהיכולת שקיימת באדם לנהל את הכוחות 
השונים שקיימים בו. הכוחות המנוגדים שקיימים בנו הם 
ביטויים שונים של נפש אחת. אנו יכולים וצריכים לארגן את 

הכוחות השונים לאור השכל שניתן בנו.

המערכת. אז מבינים שהכוחות השונים יכולים להיות מאורגנים על ידי מוקד 
אחד ראשי. אצל האדם הכוח המארגן הוא כוח השכל והמחשבה.

אנחנו  בנו,  שקיימים  השונים  הכוחות  על  לפקח  יכולת  בנו  שיש  מאחר 
מסוגלים גם לתקן את המידות. הכוחות השונים שקיימים בנו הם בעצם כלים 
ידי הדרכת השכל  נפש אחת, שעל  ויחידה.  נפש אחת  והופעות שונות של 

יכולה להוביל את כל הכוחות שבה ְלַיעד אחד.

לנהל את המערכֵת

הלכות שלושת השבועות

בחורבן הבית הראשון הובקעה ירושלים ב-ט’ בתמוז, ובתאריך זה צמו במשך 
שבעים שנות גלות בבל. אולם בחורבן הבית השני הובקעה העיר ב-י”ז בתמוז, 

ומאז ועד היום צמים בתאריך זה.

זאת על אף שאת עצם תקנת הצומות תיקנו הנביאים על חורבן בית המקדש 
הראשון, ולכן אנו צמים בעשרה בטבת, שבו הטיל נבוכדנצר מלך בבל מצור 
על ירושלים בחורבן הראשון; וכן מתענים בצום גדליה שבו נתבטלה שארית 
שלטון ישראל בתום תקופת הבית הראשון. מכל מקום לגבי הצום על הבקעת 
ב-י”ז  לצום  תיקנו  יותר,  אלינו  קרוב  השני  החורבן  שצער  כיוון  העיר,  חומת 

בתמוז, יום הבקעת החומות בחורבן השני.

)מתוך ‘פניני הלכה’, זמנים ו, א(

הלכה

חופ
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מה  הבנייה.  בשלבי  הסדר  על  לשמור  חשוב  כראוי  בניין  לבנות  כדי 
מניחים ביסודות הבניין? מה נמצא בקומה השנייה, ומה בשלישית? וכן 
הלאה. אחרי שלמדנו שמעבר לכוחות השונים שיש בנו נמצאת נפש 
אחת, כוח אחד עם יכולת להתכוונן לכיוון אחד, נלמד עכשיו על הקומות 

השונות בבניין ומה מייחד כל קומה.

בקומה הראשונה גר מר גוף. אותו אנחנו מכירים הכי טוב. הוא כולל את 
מערכות כלי הדם, העיכול, החיסון ובעצם הוא כולל את כל מה שקשור 

בהתנהלות התקינה של הגוף. 

טעם,  שמיעה,  ראייה,   – החושים  חמשת  מתגוררים  השנייה  בקומה 
ריח ומישוש. החושים קשורים גם הם למערכת הגופנית, אבל הם כבר 

מאפשרים לנו ליצור קשר והיכרות עם הסביבה.

מסוגלים  אנחנו  הדמיון  ידי  על  דמיון.  אדון  נמצא  השלישית  בקומה 
רגע  אחרי  גם  החושים  במערכת  שהרגשנו  מה  את  ולזכור  לשמר 
גלידת  שוב  לאכול  יהיה  איך  לדמיין  למשל  מסוגלים  אנחנו  התחושה. 
שמנת טעימה ביום ַקיצי, משום שטעמנו גלידה כזאת בעבר. נוסף על 
לחבר בין נתונים שונים, גם אם הם לא הגיוניים.  לנו  כך, הדמיון עוזר 
הטרמפולינה  עם  העבר  היכרות  טרמפולינה.  על  קופצת  פרה  למשל, 

והפרה מאפשרת לדמיון לחבר ביניהן וליצור חיבור יצירתי. 

גבורה,  פחד,  שנאה,  אהבה,   – הרגשות  מתגוררים  הרביעית  בקומה 
אכזריות, שמחה ועוד. הרגשות האלה הם כבר פעולות ותגובות למצבים 
או  להתקרב,  ורוצים  אוהבים  אנחנו  האם  נמצאים.  אנו  שבהם  שונים 
הרגשות  שנוכל?  ברגע  לברוח  ורוצים  פוחדים  או  שונאים  אנחנו  אולי 

מדווחים לנו מה המצב שבו אנו נמצאים.

שכל. השכל הוא ‘ועד הבית’. הוא האחראי  מר  בקומה העליונה נמצא 
אנחנו  השכל  ידי  על  המערכת.  של  התקין  הניהול  ועל  הפיקוח  על 
לומדים להבחין בין טוב לרע, בין מזיק למועיל. בעצם הוא מאפשר לנו 
לנהל את המערכת לפי עקרונות, ולא רק לפי רגשות או תחושות בטן. 

אני מרגיש שיש בתוכי כל מיני כוחות – רגשות, מחשבות, 
רצונות, דמיון, חושים ועוד. אבל אני לא ממש יודע מה 
התפקיד המדויק של כל אחד, ומה היחס ביניהם. אשמח 

אם תוכלו לעשות לי סדר. 

כאן גרים בכיף...
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הלכה

האישיות שלנו מורכבת מחמישה חלקים עיקריים, מלמטה 
למעלה: גוף, חושים, דמיון, רגשות ושכל. כל אחד אחראי על 
חלק אחר במערכת, ורק ביחד המבנה שלם ובריא. כדי שמבנה 
האישיות יהיה תקין יש לדעת מה בדיוק תפקידו של כל כוח 

ומתי יש להגביל כוחות מסוימים.

על ידי השכל למשל, אנחנו מסוגלים להימנע מלאכול משהו שאנחנו יודעים 
שהוא לא בריא לנו, אף על פי שאנחנו דווקא אוהבים אותו. 

כשכל דייר יודע מה תפקידו וקומתו, יש סדר ושכנות טובה בבניין, אבל אם 
באמצע הלילה עולה מקומת הרגשות מוזיקה רועשת, שלא נותנת לאף אחד 
לישון, אז גם השכנים מלמטה – הגוף והחושים – משתגעים, וגם בעל הבית 

הולך להזמין משטרה...

כאן גרים בכיף...

באב,  תשעה  עד  ונמשכים  בתמוז  י”ז  מליל  שמתחילים  השבועות,  שלושת 
ֵּבין ַהְּמָצִרים”. חכמים  הם ימים של צער, שעליהם נאמר: “ָּכל רְֹדֶפיָה ִהִּׂשיגּוָה 
המליצו לנקוט משנה זהירות בימים אלו שמועדים לפורענות. למשל ההולכים 
לטיול או לרחוץ בים, אף שתמיד צריכים להיזהר ולשמור את הנפש, בימים 

אלו יזהרו יותר. 

כדי לציין את אופיים של הימים הללו, תיקנו חז”ל לקרוא בשלוש השבתות 
שלאחר  השבתות  בשבע  בפורענויות.  העוסקות  הפטרות  המצרים  שבין 

תשעה באב קוראים שבע הפטרות של נחמה.

אף שחז”ל לא תיקנו תקנות מיוחדות לציין את הצער והאבלות של שלושת 
נהגו ישראל להימנע בכל שלושת השבועות מריקודים ומחולות,  השבועות, 

ונמנעים מלברך בהם ‘שהחיינו’.

מהספרדים,  וחלק  אשכנז  יוצאי  הקהילות.  במקצת  שנהגו  אבלות  מנהגי  יש 
ובתוכם יוצאי מרוקו וג’רבא, נוהגים שלא להסתפר בשלושת השבועות. שאר 

הספרדים נוהגים להחמיר בזה בשבוע שחל בו תשעה באב בלבד. 

ראש  ולאחר  השבועות,  שלושת  מנהגי  את  בהרחבה  נברר  הקרובים  בימים 
חודש אב נלמד את הלכות תשעת הימים.   )עפ”י ‘פניני הלכה’, זמנים ח, א(

ימי בין המצרים
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האם יש הסבר לעובדה שרוב בעלי החיים נולדים די 
שלמים, ואילו אנחנו, בני האדם, נולדים חסרים מאוד 
ותלויים מאוד בהורים שלנו, ורק לאחר זמן רב אנחנו 

נעשים עצמאיים?

מי בראש?
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אי  רב,  זמן  לחכות  לפעמים  צריך  באמת  גדולים  להישגים  להגיע  כדי 
אפשר להשיג אותם מיד. בעצם, זהו הסוד הקטן של הדברים הגדולים...

בטבע הגופני של האדם הכלל הזה ברור. אצל כל בעלי החיים ההגעה 
על  מיד  ללכת  מסוגל  נולד  עתה  שזה  צעיר  סוס  מידית.  היא  לבגרות 
באמו  לחלוטין  תלוי  הלידה  לאחר  קטן  ילד  זאת,  לעומת  רגליו.  ארבע 

ובאביו. ללא טיפול מתאים הוא לא יצליח לשרוד אפילו כמה שעות.

בכל  מתגלה  למעלה  שמופיע  הכלל  כאן  גם  הזה?  לפער  הסיבה  מה 
עוצמתו: בעלי חיים אינם אמורים להגיע להישגים מרשימים במיוחד, 
ולכן הם מגיעים מהר מאוד אל שיא יכולתם. אצל האדם, לעומת זאת, 
יותר,  הרבה  וממושך  אטי  הוא  ההתפתחות  תהליך  שונה.  התמונה 
בגלל  דווקא  התבגרות.  ילדות,  ינקות,  ושונים:  רבים  שלבים  כולל  והוא 
התכלית המדהימה שאליה מגיע האדם בסופו של התהליך, לוקח זמן 
רב עד שהוא מגיע אליה. המהר”ל מפראג רמז על עיקרון זה ביחס בין 
השמות ‘בהמה’ ו’אדם’. בהמה מורכבת משתי מילים: בה מה. כלומר, אין 
בה הרבה מעבר למה שהעין רואה. האדם, לעומת זאת, נקרא על שם 
האדמה. האדמה מצמיחה מתוכה שפע של צמחים, ותהליך הצמיחה 

הוא ארוך והדרגתי. את התוצאות רואים רק לאחר המתנה ממושכת. 

לבני  החיים,  בעלי  אצל  כמו  שלא  האדם?  בני  אצל  ונחשף  הולך  מה 
האדם יש משהו שהוא מעבר לצדדים הפיזיים, הרגשיים, הטבעיים. לנו 
דרך  מתגלה  הזה  האלוקים  צלם  שבאדם.  אלוקים  צלם  נשמה.  גם  יש 
ההתפתחות של ההכרה והשכל שלנו. ככל שאנחנו מתפתחים יותר, כך 
אנחנו מסוגלים לחשוב ולהחליט להתנהג על פי עקרונות וערכים, ולא 

רק על פי משיכות רגעיות – כמו אצל בעלי החיים. 

השכל הוא כמו מנהיג. המנהיג מוביל את העם אל היעדים שאותם הוא 
הציב לעצמו. תפקידו של המנהיג הוא ללמוד ולקבל תמונה כללית של 

הדרך, ללמוד את מפת הדרך שבה צריך להוביל את העם.
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בעלי חיים מגיעים מהר מאוד אל שיא יכולתם, משום שאינם 
אמורים להגיע להישגים מרשימים במיוחד. אצל האדם לעומת 
זאת, תהליך ההתפתחות הוא אטי וממושך הרבה יותר, והוא 
כולל שלבים רבים ושונים: ינקות, ילדות, התבגרות. דווקא בגלל 
התכלית המדהימה שאליה מגיע האדם בסופו של התהליך, 

נדרש זמן רב עד שהוא מגיע אליה.

מי בראש?

האזנה למוזיקה בימי בין המצרים

האם מותר להאזין למוזיקה מטייפ ב’שלושת השבועות’?
יש אומרים שכמו שאסור לשמוע כלי זמר בהופעה חיה בשלושת השבועות, 
וטייפ,  רדיו  כדוגמת  ביתיים  אלקטרוניים  מכשירים  דרך  לשומעם  אסור  כך 
ורק שמיעת שירים בלא ליווי של כלי זמר מותרת בספירת העומר ובשלושת 
בימים אלו אפילו  שאסר  מי  ויש  הפוסקים.  כמה מגדולי  הורו  וכן  השבועות, 

שמיעת שירים בלא ליווי תזמורת.
אולם יש שהקלו לשמוע בימים אלו כלי זמר דרך מכשירים חשמליים, מפני 
שמה שכתבו האחרונים לאסור הוא דווקא לשמוע הופעה חיה של נגנים, שיש 
בזה חגיגיות, אבל בשמיעת כלי זמר ברדיו או בטייפ אין כל כך חגיגיות. כיום 
כולם רגילים לשמוע בכל עת מוזיקה במכשירים אלקטרוניים, ואין בזה שמחה 

גדולה כל כך, וממילא אין איסור לשומעם בשלושת השבועות.
לניגונים  ניגונים של שמחה  בין  נימוק נוסף לדעת המקלים הוא שיש לחלק 
ניגונים  אבל  אלו,  בימים  לאסור  יש  שמחה  של  ניגונים  רק  זו  לדעה  רגילים. 

רגילים, וקל וחומר ניגונים עצובים, אין לאסור בשלושת השבועות.
)עפ”י ‘פניני הלכה’, זמנים ח, ד(

המנהיג צריך ללמוד את הייחוד של כל כוח שקיים בעם שלו  נוסף על כך, 
האדם  לבהמה.  האדם  בין  ההבדל  זהו  לו.  הראוי  המקום  את  לו  ולהעניק 
– רמז לכך שהראש הוא המנהיג של  גופו  וראשו מתנשא מעל  זקוף,  הולך 

כל המערכת.

הלכה
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האור שבקע מן הנורה שהייתה תלויה במרכז החדר היה חלש ועמום. 
לא הבנתי מה גרם לנורה להיחלש כל כך. זה היה נראה לי קצת מוזר. 
אבק  עליה  הצטבר  כנראה  אבק.  מלאה  שהיא  וראיתי  מקרוב  הבטתי 
במטלית  הנורה  את  ניגבתי  באזור.  שהייתה  האחרונה  החול  מסופת 
והדלקתי שוב את האור. ואכן, הנורה חזרה להאיר את החדר באור חזק 

בדיוק כמו שנורה חדשה מאירה...

זאת  הזאת.  השאלה  על  לענות  לנו  קל  תמיד  לא  אתה?  מי  את?  מי 
“לפעמים אני עצוב  אומרת, על העומק של השאלה. באמת, מי אני? 
ולפעמים שמח, לפעמים אני זוכר ולפעמים שוכח, אבל אני תמיד נשאר 

אני”, אומר השיר. אבל מי זה באמת ה’אני’ הזה? 

ההתנהגות  הן  המידות  המידות.  דרך  פוגשים  אנחנו  שלנו  ה’אני’  את 
מביעים,  שאנחנו  הרגשות  הם  שלנו  המידות  לעולם  הביטויים  שלנו. 
הדברים שאנחנו אומרים ועוד. ‘מידה’ היא מלשון ‘מדידה’. הנשמה שלנו 
מתפללים  שאנחנו  כפי  טהורה,  אמנם  הנשמה  המידות.  דרך  מתגלה 
בבוקר: “א-לוהי, נשמה שנתת בי טהורה היא”, אבל כדי שהטהרה של 

הנשמה תתגלה גם במידות צריך הרבה עבודה. 

יש  מבחוץ  הנורה.  של  הניקוי  כמו  ממש  היא  המידות  תיקון  עבודת 
לפעמים לכלוך רב, אבל הלכלוך הוא חיצוני בלבד. מתחת ללכלוך, האור 
של הנורה עדיין דולק כמו קודם. הלכלוך הוא זה שמונע מאתנו, מאור 
הנורה, להאיר. גם בתוכנו, כמו בנורה, יש אור; נשמה טהורה שמאירה 
ניקוי המידות, כפי שנלמד בהמשך,  “כל זמן שהנשמה בקרבי”.  תמיד: 
עוזר לנו לגלות את ה’אני’ האִמתי שבתוכנו, את ה’אני’ המאיר. לפעמים 
יש ימים כאלה, שהכול נראה לנו שחור. אנחנו נכנעים לדיבור לשון הרע 
ולהסתכלות במקומות לא כל כך טובים. האם זה מי שאנחנו? במצבים 
כאלה האור שבנו מתכסה באבק. האבק הזה הוא אבק המידות הרעות. 

אנו מסירים את אותו האבק על ידי ניקוי של המידות שלנו. 

לפעמים אני עושה דברים שמשמחים אותי, לפעמים 
אני עושה דברים שמעוררים בי חרטה וכאב, לפעמים אני 
מרוצה ולפעמים מדוכדך. יש בתוכי המון צדדים והמון 

חלקים, אז מי זה ה’אני’ הזה שבי?

לגלות את האור שבי
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את ה’אני’ שלנו אנחנו פוגשים דרך המידות שלנו. המידות הן 
ההתנהגות שלנו. הביטויים לעולם המידות שלנו הם הרגשות 
שאנחנו מביעים, הדברים שאנחנו אומרים ועוד. הנשמה 
שלנו מתגלה דרך המידות. הנשמה אמנם טהורה, אבל כדי 
שהטהרה של הנשמה תתגלה גם במידות, צריך להשקיע 

עבודה רבה בתיקונן.

את  יותר  נאמנה  בצורה  מבטאות  הן  כך  יותר,  מתוקנות  שהמידות  ככל 
מתחילים  אנחנו  להתבטא,  שלנו  לנשמה  נותנים  וכשאנחנו  שבנו;  הנשמה 
להפיץ לכל הסביבה שלנו אור. חיוך, מילה טובה, הקשבה, סבלנות – כל אלה 
בהמשך  המידות.  ידי  על  שמופיעה  שבנו,  הנשמה  של  שונים  ביטויים  הם 

נלמד את הדרך לקנות את המידות הטובות הללו. 

לגלות את האור שבי

נראה למעשה, לפי הדעה המקלה, שיש לחלק את השירים לשלושה סוגים: 
שירי שמחה, כדוגמת שירי חתונה; שירים שאין בהם לא שמחה מיוחדת ולא 
ושירים  הקלאסיות;  היצירות  רוב  וכן  כיום  השירים  רוב  ובכללם  מיוחד,  עצב 

עצובים כדוגמת שירי אבל על אדם שמת או על החורבן.

יש  האבלות,  ממנהגי  מעט  רק  נוהגים  שאז  השבועות’,  ‘שלושת  מתחילת 
להימנע משמיעת הסוג הראשון של השירים. מראש חודש אב, שאז האבלות 
מתגברת ומצווים אנו למעט בשמחה – יש להימנע גם משמיעת הסוג השני, 

ומותר לשמוע רק את הסוג השלישי.

)עפ”י ‘פניני הלכה’, זמנים ח, ה(

הלכה  האזנה למוזיקה בימי בין המצרים – המשך
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איזו צדיקה רונית, אף פעם לא ראיתי אותה מתפרצת או כועסת. אני 
בחיים לא אצליח להגיע לרמה הזאת. כנראה אין מה לעשות – יש כאלה 
שנולדו טובים, ויש כאלה שנולדו פחות טובים. אני מתחממת תוך חצי 

שנייה. זה האופי שלי”. 

“אני לא בטוחה שאת צודקת, רעות. זה נכון שיש כאלה שהאופי שלהם 
גם  כזאת  לרמה  להגיע  יכולה  לא  שאת  אומר  לא  זה  אבל  נוח,  יותר 

בעצמך”. 

בגנים  לי  עבר  זה  תמר.  לשנות,  יכולה  לא  אני  שלי  האופי  את  “אבל 
מהמשפחה של אימא שלי. כולם שם קצת יותר עצבניים”. 

קשים  יותר  קצת  אולי  שלך  הפתיחה  שנתוני  כך  על  חולקת  לא  “אני 
עצבנית  בחורה  להיות  עלייך  שנגזר  אומר  לא  זה  אבל  אחרים,  משל 
וכועסת. פשוט יש לך עבודה מעט יותר קשה, זה הכול. ותדעי שעבודה 
קשה גם מזכה בשכר גדול יותר. הרי מי שהוא רגוע באופן טבעי – לא 
התאמץ במיוחד כדי להיות סבלני, אבל מי שחסרה סבלנות בטבעו ועם 

כל זה הוא מצליח לגלות סבלנות – השכר שלו גדול יותר”.

“אז מה שאת אומרת זה שבעצם האופי שלי יכול להשתנות?!”

“מה שאני אומרת זה שהאופי היותר עמוק ופנימי שלך הוא לא הכעס 
את  לקלף  תבחרי  אם  שלך.  האופי  של  הקליפות  רק  אלה  והעצבנות. 
הקליפות האלו – תגלי שמסתתר בך אופי אחר, רגוע וסבלני יותר. רק 
צריך לחשוף אותו. רוצה הוכחה? נכון שכשאת מתעצבנת, את מרגישה 
זה”.  על  מתייסרת  ממש  אני  “נכון,  ומתחרטת?”  נורא  פשוט  כך  אחר 
“הסיבה לכך היא שאת לא משלימה עם מה שעשית. זה מפריע לך. אם 
זה היה האופי האמתי שלך לא היית מרגישה ככה. אנחנו לא משלימים 

עם מה שלא טוב בנו, כדי שנוכל לתקן את מה שדורש תיקון”. 

“אז אם הבנתי נכון, תמיד אני יכולה לבחור לעשות שינוי בתוכי, נכון?” 
לנו  הייתה  לא  אם  הרי  חופשית’.  ‘בחירה  שנקרא  העיקרון  זהו  “נכון. 

יש לי תכונה ממש לא טובה ואני נורא רוצה לתקן אותה, 
אבל האם אני יכול בכלל לשנות את האופי שלי? הרי 
כך נולדתי, ואלו תכונות שהועברו אליי בגנים מההורים.

בחירה נכונה
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עיקרון הבחירה החופשית מלמד אותנו שתמיד אנו יכולים 
לפעמים  אם  גם  בנו.  שקיימות  טובות  לא  תכונות  לשנות 
ניחן  שבטבעו  ממי  יותר  רב  מאמץ  מאתנו  ידרוש  הדבר 
במידות נוחות יותר, הדבר אפשרי ואף יזכה אותנו בשכר רב 

יותר. 

שכר  ועונש.  שכר  על  אתנו  לדבר  יכולה  הייתה  לא  התורה  חופשית  בחירה 
יכולת לבחור בין טוב לרע. יש דברים  ועונש קיימים רק בתנאי שיש לאדם 
להחליט  יכולים  אנחנו  אבל  שבנו,  הפנימי  מהרצון  אותנו  שמרחיקים  רבים 

לקחת את עצמנו בידיים ולבחור לחזור ל’אני’ האִמתי שלנו”. 

בחירה נכונה

האם מותר ללכת לברֵכה ב’שלושת השבועות’?

ב’שלושת  בבֵרכה  או  בים  ומרחצה  מטיולים  להימנע  שצריך  אומרים  יש 
השבועות’ כדי למעט בתענוג בימי בין המצרים. נוסף על כך, ימים אלו הם ימים 

מועדים לפורענות וצריך להימנע בהם מדברים שיש בהם סיכון.

אולם להלכה אין איסור לטייל ולרחוץ בים ובבֵרכה, מפני שמה שאמרו חז”ל 
למעט בשמחה הוא מראש חודש אב. לפני כן אין איסור לעשות דברים שיש 
כגון מסיבות,  מיוחדים,  רק מאירועי שמחה  להימנע  ויש  ותענוג,  בהם הנאה 
סוף  עד  מלון  בבית  ולנפוש  לרחוץ  לטייל,  מותר  לפיכך  וריקודים.  קונצרטים 

חודש תמוז.

שבגללו  כזה  בחשש  מדובר  אין  סכנה,  בהם  שיש  מדברים  לחשש  ביחס 
צריך לבטל טיולים וכדומה. כאמור, כל השנה צריך להיזהר מעשיית מעשים 

מסוכנים, ובימים אלו ראוי לנקוט יותר זהירות.
)מתוך ‘פניני הלכה’, זמנים ח, ו(

בילוי בימי בין המצרים
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יש אינטרסים? אף  נאיבי. מתי תקלוט שלכולם  יובל, אתה  לי  “תאמין 
רוצה להרוויח  אחד לא באמת עושה משהו מתוך רצון טוב. כל אחד 
איזו  להרוויח  בעצם  רוצה  צדיק  הכי  לך  שנראה  הבן-אדם  גם  משהו. 
טובה לעצמו. וזה לא משנה אם זו טובה רוחנית או גשמית. תראה אותי 
– אני הגעתי ליחידה בין השאר כי ידעתי שזאת יחידה מכובדת וחשובה. 

בעצם מה שהיה חשוב לי זה האגו שלי והכבוד”.

“אבל אורן, אתה לא חושב שיש בך גם רצון אִמתי לתת, בלי עניין הכבוד 
והאגו?”

“אהה... וואלה, לא חשבתי על זה. אני משער שיש בי כזה צד. אבל ברור 
בדיוק  זה  טועה.  שאתה  חושב  דווקא  “אני  שבי”.  המרכז  לא  שזה  לי 
המרכז שבך”. “שוב אתה מתחיל עם הנאיביות שלך, כאילו כולם צדיקים 

וטובים?!” 

“רגע, רגע, חכה שנייה. מה שאתה אומר נכון בעיקרון, אבל לא לגמרי 
שני  יש  באדם  מהמקובלים.  אחד  בשם  יפה  רעיון  פעם  שמעתי  נכון. 
שנקרא  מה  לקבל,  והרצון  לתת  הרצון   – במאבק  שנמצאים  רצונות 
היצר הטוב והיצר הרע. זה נכון שיש בנו רצון לקבל ולחפש מה אנחנו 
מרוויחים מכל דבר שאנחנו עושים, אבל זאת לא כל התמונה. ילד קטן 
על  לחשוב  מאוד  לו  קשה  שלו,  האישי  הרווח  את  רק  תמיד  מחפש 
טובת אחרים. אבל כשאנחנו מתבגרים מתגלה בנו כוח הנתינה. הנתינה 
היא כוח שלא מּוַנע רק מהרצון להרוויח משהו. אם מצליחים להתבגר 
באמת ולצאת מהראש הילדותי, אפילו הרצון שלנו לקבל משהו לעצמנו 
יכול להירתם לטובת הרצון לתת. למשל, זה שאתה רוצה להרוויח הרבה 
כסף – זה רצון לקבל. אבל אם אתה מעוניין להשתמש בכסף הזה גם 
למטרות חשובות, כמו למשל צדקה ועזרה לקהילה, כאן הרצון לקבל 

כבר הופך להיות כלי לטובתו של הרצון לתת”.

“נראה לי שקלטתי אותך יובל, אתה אומר בעצם שהרצון רק לקבל הוא 
יותר בהתפתחות. אפשר להיתקע בשלב הזה, אבל אפשר  נמוך  שלב 

הרבה פעמים אני מרגיש שגם כשאני עושה מעשה טוב 
מעורבות בו גם כוונות לא טובות, כמו כבוד ופרסום. אז 
למה אני באמת עושה מעשים טובים, בגלל הרצון לתת 

או בגלל הרצון לקבל? 

לתת או לקבל?
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הרצון לקבל הוא השלב הראשון בתהליך ההתבגרות. בשלב 
יותר מופיע באדם הרצון להעניק מעצמו באמת,  הבוגר 
כשמעורבים בו כמה שפחות אינטרסים. ככל שמתקדמים 
יותר מבחינה רוחנית ומוסרית, כך הרצון לקבל הופך להיות 

טפל ומשמש אמצעי לרצון לתת.

גם להתרומם מעליו. בשלב הבוגר יותר מופיע באדם הרצון להעניק מעצמו 
להיות  הופך  לקבל  הרצון  אינטרסים.  שפחות  כמה  בו  כשמעורבים  באמת, 

הכלי, שמשרת את הרצון לתת”.

“בדיוק! קלטת אותי מצוין. אם האדם הוא רק גוף וחומר – אז באמת יש בו 
רק אינטרסים. אבל אם יש בו נשמה, וככה אנחנו מאמינים – אז יש בו יכולת 

לצאת מהמצב הילדותי שלו ולתת באמת”.

לתת או לקבל?

האם מותר לברך ברכת ‘שהחיינו’ ב’שלושת השבועות’?

במשך הדורות נתפשט המנהג להחמיר שלא לברך ‘שהחיינו’ בימי בין המצרים. 
לפיכך נזהרים שלא לאכול פרי חדש שצריך לברך עליו ‘שהחיינו’, ואין קונים 

בגד חדש שמברכים עליו ‘שהחיינו’.

דברים שאין מברכים עליהם ‘שהחיינו’ מותר לקנות עד סוף חודש תמוז. למשל 
מברכים  אין  כך,  כל  חשובים  ואינם  שהואיל  גופיות,  או  גרביים  לקנות  מותר 
עליהם ‘שהחיינו’. וכן מותר לקנות נעליים, שאין נוהגים לברך עליהן ‘שהחיינו’. 

מותר לקנות בגד חשוב שצריך תיקון כדי ללובשו אחר תשעה באב, שהואיל 
הקנייה  בשעת  עליו  מברכים  אין  ממילא  ללובשו,  אפשר  אי  הקנייה  ובעת 
‘שהחיינו’, ולכן מותר לקנותו עד סוף חודש תמוז. לנוהגים לברך ‘שהחיינו’ בעת 
לבישת הבגד )וכך המנהג הרווח(, מותר לקנות בגד חדש בשלושת השבועות, 

ובתנאי שילבשוהו אחר תשעה באב ורק אז יברכו עליו ‘שהחיינו’.

מקנייה  אף  להימנע  נכון  כן  ועל  ומתן,  במשא  ממעטים  אב  ומשנכנס 
שאין מברכים עליה ‘שהחיינו’.                     )מתוך ‘פניני הלכה’, זמנים ח, ז(

ברכת ‘שהחיינו’ בימי בין המצרים
הלכה

חופ
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תיקון המידות נובע מהיכולת שקיימת באדם לנהל את הכוחות 
הם  בנו  שקיימים  המנוגדים  הכוחות  בו.  שקיימים  השונים 
את  לארגן  וצריכים  יכולים  אנו  אחת.  נפש  של  שונים  ביטויים 

הכוחות השונים לאור השכל שניתן בנו.

עיקריים,  חלקים  מחמישה  מורכבת  שלנו  האישיות 
כל  ושכל.  רגשות  דמיון,  חושים,  גוף,  למעלה:  מלמטה 
המבנה  ביחד  ורק  במערכת,  אחר  חלק  על  אחראי  אחד 
יש לדעת  יהיה תקין  ובריא. כדי שמבנה האישיות  שלם 
כוחות  להגביל  יש  ומתי  כוח  כל  של  תפקידו  בדיוק  מה 

מסוימים.

יכולתם, משום שאינם  בעלי חיים מגיעים מהר מאוד אל שיא 
אמורים להגיע להישגים מרשימים במיוחד. אצל האדם לעומת 
והוא  יותר,  הרבה  וממושך  אטי  הוא  ההתפתחות  תהליך  זאת, 
כולל שלבים רבים ושונים: ינקות, ילדות, התבגרות. דווקא בגלל 
התהליך,  של  בסופו  האדם  מגיע  שאליה  המדהימה  התכלית 

נדרש זמן רב עד שהוא מגיע אליה.

הרבה  כך  כל  בתוכנו  יש  אם  המידות  את  לתקן  אפשר  איך 
רצונות טבעיים שונים ומנוגדים, שמושכים לכיוונים שונים?      

מחשבות,  רגשות,   – כוחות  מיני  כל  בתוכי  שיש  מרגיש  אני 
מה  יודע  ממש  לא  אני  אבל  ועוד.  חושים  דמיון,  רצונות, 
התפקיד המדויק של כל אחד, ומה היחס ביניהם. אשמח אם 

תוכלו לעשות לי סדר. 

אני  לפעמים  אותי,  שמשמחים  דברים  עושה  אני  לפעמים 
עושה דברים שמעוררים בי חרטה וכאב, לפעמים אני מרוצה 
ולפעמים מדוכדך. יש בתוכי המון צדדים והמון חלקים, אז מי 

זה ה’אני’ הזה שבי?

האם יש הסבר לעובדה שרוב בעלי החיים נולדים די שלמים, 
ואילו אנחנו, בני האדם, נולדים חסרים מאוד ותלויים מאוד 

בהורים שלנו, ורק לאחר זמן רב אנחנו נעשים עצמאיים?
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לשנות  יכולים  אנו  שתמיד  אותנו  מלמד  החופשית  הבחירה  עיקרון 
תכונות לא טובות שקיימות בנו. גם אם לפעמים הדבר ידרוש מאתנו 
מאמץ רב יותר ממי שבטבעו ניחן במידות נוחות יותר, הדבר אפשרי 

ואף יזכה אותנו בשכר רב יותר.

הבוגר  בשלב  ההתבגרות.  בתהליך  הראשון  השלב  הוא  לקבל  הרצון 
יותר מופיע באדם הרצון להעניק מעצמו באמת, כשמעורבים בו כמה 
שפחות אינטרסים. ככל שמתקדמים יותר מבחינה רוחנית ומוסרית, כך 

הרצון לקבל הופך להיות טפל ומשמש אמצעי לרצון לתת.

את ה’אני’ שלנו אנחנו פוגשים דרך המידות שלנו. המידות הן 
הרגשות  הם  שלנו  המידות  לעולם  הביטויים  שלנו.  ההתנהגות 
שלנו  הנשמה  ועוד.  אומרים  שאנחנו  הדברים  מביעים,  שאנחנו 
מתגלה דרך המידות. הנשמה אמנם טהורה, אבל כדי שהטהרה 
רבה  עבודה  להשקיע  צריך  במידות,  גם  תתגלה  הנשמה  של 

בתיקונן.

יש לי תכונה ממש לא טובה ואני נורא רוצה לתקן אותה, אבל 
האם אני יכול בכלל לשנות את האופי שלי? הרי כך נולדתי, 

ואלו תכונות שהועברו אליי בגנים מההורים.

טוב  מעשה  עושה  כשאני  שגם  מרגיש  אני  פעמים  הרבה 
מעורבות בו גם כוונות לא טובות, כמו כבוד ופרסום. אז למה 
אני באמת עושה מעשים טובים, בגלל הרצון לתת או בגלל 

הרצון לקבל? 
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עם אחד, צבא אחד

אחד העקרונות החשובים שהנחו את הרב גורן בתפקידו כרב צבאי 
היה אחדות העם והצבא, ובכך היה בדעה אחת עם ראש הממשלה 
ומי שביקש למנותו לתפקיד הרב הצבאי הראשי – דוד בן גוריון. וכך 
סיפר הרב גורן: “אני מלכתחילה הייתי נגד הפרדת החיילים הדתיים 
מהחיילים הלא דתיים. הייתי נגד יצירת ‘גטו’ לחיילים הדתיים, מפני 
שקרה  ומה  נפרדת,  כמסגרת  דתיות  פלוגות  כמה  היו  שבפלמ”ח 
בכלל.  דת  לנושאי  מחויב  הרגיש  לא  שהפלמ”ח  זה  מכך  כתוצאה 
לישראל,  ההגנה  צבא  הוקם  כשכבר  מכן,  לאחר  שגם  הוא  העניין 
במסגרת  ישובצו  דתיים  שחיילים  בעד  היו  הדתיות  המפלגות  כל 
דתית מיוחדת, לפלוגות מיוחדות, לגדודים מיוחדים. הם פחדו שאם 
החיילים הדתיים יתערבבו עם החיילים החילונים הם ‘יתקלקלו’ כי 
הם היו מיעוט, והמיעוט יושפע מהרוב. אמרתי שלפי דעתי אסור 
לפלג את העם לשניים, ובוודאי לא לפלג את הצבא לשניים. הצבא 
חייב להיות מאוחד. אם נפלה בידינו הזכות להקים בפעם הראשונה, 
על  ויגן  שיילחם   – לישראל  ההגנה  צבא  את  שנה,  אלפיים  אחרי 
עם ישראל וישחרר את ארץ ישראל – אסור לנו להופיע כשאנחנו 
מפורדים. כל דבר של פירוד זה דבר שהשטן מרקד בו, ובכל מקום 

שיש אחדות, יש קדושה והצלחה”.



אל 
עצמי
בניין האישיות 

וכוח האהבה בנפש
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“אתה לא מבין שהוא עובד עליך בעיניים!” משה צעק עליי. טוב שהוא 
בא. כבר יומיים לא יצאתי מהמיטה. השתלטה עליי כזאת עצבות. איך 

עשיתי את זה?! איך נפלתי?! דווקא אני, המדריך הצדיק של הסניף, 
שכל הזמן מדבר על צניעות וקדושה, ודווקא אני נפלתי. וכולם יודעים 
על כך. איזה דיכאון. אני בקושי אוכל. בקושי שותה. תפילין לא הנחתי 

יומיים. אין טעם. ה’ בכלל מסתכל עליי אחרי מה שעשיתי?! מה שווים 
כל הדיבורים שלי בסניף אם אני לא עומד בניסיון?! 

“זה יצר הרע!” משה טלטל אותי. “הוא עובד עליך בעיניים! לא רק 
שהוא הפיל אותך פעם אחת, הוא מפיל אותך פעם שנייה! הוא לוחש 

לך ‘מה אתה שווה. ה’ לא רוצה לראות אותך. אין לך למה להתפלל’. 
הוא זורע ייאוש ועצבות. מרחיק אותך מהקב”ה עוד יותר”. 

“אתה חושב שאחרי מה שקרה הקב”ה בכלל מסתכל עליי?”

“בטח! הקב”ה נמצא אתך גם בנפילות! יש פסוק מפורסם בתהילים 
שמדבר על כך. ‘ַּגם ִּכי ֵאֵלְך ְּבֵגיא ַצְלָמֶות’ – גם כשאני נמצא בתוככי 

חושך החטאים, ‘ֹלא ִאיָרא ָרע’ – אני לא מפחד, ‘ִּכי ַאָּתה ִעָּמִדי’ – 
הקב”ה נמצא אתי גם שם, והוא עוזר לי להתרומם. יצר הרע תופס 
‘טרמפ’ על הנפילה שלך, והוא מפיל אותך למקום הרבה יותר גרוע. 

לעצבות. העצבות היא הכי גרועה. היא משתקת אותך. היא מרחיקה 
אותך מהקב”ה. היא גורמת לך להביט בעולם בעיניים פסימיות, ולא 

לראות את כל הטוב שהקב”ה נטע בעולם. תתעודד!” 

“אבל איך אני יכול להתעודד אחרי מה שעשיתי?!”, השבתי לו. 

“רבי נחמן נתן לכך עצה נפלאה: ‘הכלל שצריך ליזהר מאוד מאוד 

לעצבות  ליפול  שלא  אפשר  איך 
ולייאוש לאחר נפילות רוחניות?

לשמוח בכל מצב
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צריך לזכור שהקב”ה אתנו תמיד. בכל מצב, גם אחרי הנפילה, 
ה’ אוהב אותנו ומחכה לנו בזרועות פתוחות, לבניו, עם ישראל 
הקדושים. רק מעצם המחשבה הזאת צריך לצאת מהעצבות 

ולשמוח.

להיות בשמחה תמיד. ואפילו אם הוא כמו שהוא, דהינו שהוא, חס ושלום, 
רחוק מאוד מהשם יתברך, אף על פי כן יש לו לשמוח מאוד שלא עשהו 

גוי’. אפילו שאתה מרגיש נורא, יש בך נקודה קדושה שלא נטמאה. יש בך 
נשמה. אינך גוי! לגויים אין נקודה טהורה כזאת. אתה צריך לשמוח שה’ 

ברא אותך יהודי, שיש בך נשמה קדושה שתעזור לך לקום ולהיטהר, שתוכל 
להתרומם אתה לפסגות של דבקות וקדושה. אל תיכנע ליצר הרע. אל תהיה 

עצוב!”

לשמוח בכל מצב

כתוב בתורה: “ְוָאַכְלָּת ְוָׂשָבְעָּת ּוֵבַרְכָּת ֶאת ה’ ֱאֹלקֶיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאֶׁשר ָנַתן ָלְך”. 
למדו חכמים שברכת המזון צריכה לכלול שלושה עניינים: מכך שנאמר “ּוֵבַרְכָּת ֶאת 
ה’ ֱאֹלקֶיָך”, למדו שצריך לברך את ברכת ‘הזן’, שבה אנו מברכים לה’ על המזון; ומזה 
שנאמר “ַעל ָהָאֶרץ”, למדו שצריך לברך ולהודות על הארץ; ומכך שהוסיפה התורה 
והמובחר  לברך על הטוב  ָלְך”, למדו שצריך  ָנַתן  ֲאֶׁשר  ַהּטָֹבה  ָהָאֶרץ  “ַעל  לומר 

שבארץ, היינו על ירושלים.

המצווה מהתורה היא שהמברך יזכיר עניינים אלו בכל נוסח שירצה, ובאו משה, 
יהושע, דוד ושלמה, ותיקנו נוסח מובחר ומושלם לפי הטובה שנוספה בימיהם. 
ישראל  ומשנכנסו  ‘הזן’;  ברכת  נוסח  את  רבנו  משה  תיקן  המן  שירד  בשעה 
וכשקבע דוד המלך את ירושלים  נוסח ברכת הארץ;  יהושע את  לארץ, תיקן 
לעיר הקודש, תיקן את נוסח הברכה “על ירושלים עירך”; וכשבנה שלמה את 
תיקנו  הבית,  שנחרב  לאחר  והקדוש”.  הגדול  הבית  “על  הוסיף  המקדש  בית 

נוסח שבו אנו מבקשים מה’ שירחם עלינו ויבנה את ירושלים.
)מתוך ‘פניני הלכה’, ברכות ד, א(

הלכהמצוות ברכת המזון

חופ
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“בגיל 23 הגשמתי את כל החלומות שהיו לי להיות כוכבת ומפורסמת”, 
מספרת  נועה ירון-דיין. “הייתה לי תכנית בגלי צה”ל, תכניות אירוח 
בערוץ 2, תכנית קבועה בערוץ הילדים. הייתה לי קריירה מצליחה, 

עשיתי כסף, רק כדי לזכות באיזו שמחה, אולי באיזושהי רוויה. הייתי 
חוזרת מיום שלם של צילומים, מאופרת ולבושה בבגדי מעצבים. 

שלוש שעות הספר סידר לי את התלתלים, כדי שהשיער יקבל את 
‘המראה הטבעי’. הייתי אומרת לעצמי, ‘נועה, את בתוך עולם של 

פלסטיק. הכוסות מפלסטיק, הפרחים מפלסטיק, הבגדים מפלסטיק, 
החיוך מפלסטיק, תרבות של פלסטיק, והפלסטיק הזה חונק אותי, 

נכנס אליי פנימה. בפנים אני כלום, מרוקנת. הפנימיות שלי לא 
מעניינת את אף אחד.

הייתי גומרת את התכנית, הולכת לתיבת הדואר, מקבלת ערימת 
מכתבים מילדות בנות 12 שכל מה שהן רוצות בחיים זה להיות כמוני. 
זה מה שהן רוצות, להיות בתוך האשליה, דוגמניות, זמרות, שחקניות, 

מנחות, העיקר להיות מפורסמות. הייתי נועלת את הדלת פעמיים, 
מתמוטטת, מורידה את שכבות האיפור לכיור ורואה את עצמי 

נשטפת למטה לכיור, לביוב, ביחד עם המייק אפ. הייתי מגלגלת את 
התלתלים מאחורי הראש, יושבת על המיטה ובוכה, ובוכה. בכי שאף 

 אחד לא ידע עליו.
מגיל אפס מלמדים אותנו בדיוק מה חשוב בעולם הזה. בעולם 

הזה צריך כסף. צריך קריירה. בעולם הזה את צריכה להיות גבוהה 
ורזה ושזופה. בעולם הזה צריך בגדים, נעליים, תכשיטים, תסרוקת, 

ציפורניים. פעם לאנשים הייתה תאווה לעבוד עבודה זרה. להשתחוות 
לפסלים. היום זה כמעט לא קיים. היום יש תאוות ממון, תאוות גוף, 

לא תאוות רוחניות”.  

לפעמים דווקא מאחורי החיוך השמח של הליצן מסתתר פרצוף עצוב. 
תרבות המערב משדרת שמחה ועליצות, אך עמוק בפנים מסתתרת 

העצבות. הרב קוק הסביר שלעתים העצבות נובעת מכך שהאדם 

למה קורה לפעמים שדווקא בסיום חוויה חומרית, 
למשל אחרי מסיבה או הופעה מוזיקלית, אני מרגיש 

ריקנות ובאסה?

להשתחרר מבית הכלא
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עיסוק מופרז בתאוות הגוף מוביל לעצבות, מכיוון שהנשמה, 
שהיא העיקר והמרכז שלנו, אינה מקבלת ביטוי, ולכן היא 
מכונסת מבוישת בתוך עצמה. גם בעת שאנחנו עוסקים 
בדברים הקשורים לעולם הזה צריך לעשות זאת באופן שיביא 
את הנשמה לידי ביטוי, כך תהיה שרויה בנו שמחה תמידית. 

שקוע מאוד בחומר. כשהאדם משקיע את כל כולו למען משהו גשמי, וזה 
ממלא את חייו, הנשמה אינה מקבלת ביטוי והיא נחנקת. זה בדיוק מה 

שתיארה נועה ירון-דיין בסיפורה על חייה בעולם הזוהר. הנשמה מרגישה 
כלואה בתוך תאוות הגוף ושאיפותיו. זו תחושה קשה מאוד שגורמת 

לעצבות. גם לנו יכולות להיות תחושות מעין אלו, אך אפשר להשתחרר 
מהן. כיצד? על ידי שנהיה מחוברים יותר לנשמה שלנו, נאיר יותר את חיינו 

באורה של הנשמה, נעבוד את ה’ בדבקות ובהתלהבות ונתמלא שמחה.

להשתחרר מבית הכלא

ברכת  והיא  הארץ,  וחורבן  המקדש  בית  חורבן  אחר  חכמים  תיקנו  ברכה  עוד 
‘הטוב והמטיב’. אחר חורבן בית המקדש השני, נראה היה לכאורה שאין עוד 
הארץ  “על  ה’  את  לברך  להמשיך  טעם  ומה  וירושלים,  הארץ  לבניין  תקווה 
שהכול  האמונה,  לחיזוק  ברכה  לתקן  צורך  חכמים  מצאו  לפיכך  הטובה”. 
מחדש  ולהביאנו  אותנו  לתקן  נועדו  והייסורים,  הגלות  החורבן,  ואף  לטובה, 

לבניין שלם יותר של הארץ, ירושלים והמקדש. 

גדולה  ניתנו הרוגי ביתר לקבורה. ביתר הייתה עיר  ביום שבו  זו תוקנה  ברכה 
עצמאות  את  להשיב  קיוו  וממנה  כוכבא,  בר  של  בירתו  הייתה  היא  ביהודה. 
מלכות  וגזרה  ישראל,  קרן  נגדעה   – ונחרבה  כשנפלה  החורבן.  לאחר  ישראל 
עוד  וירושלים.  הארץ  ערי  שמות  את  ולשנות  ירושלים,  את  לחרוש  הרשעה 
גזרו שלא לקבור את הרוגי ביתר. אחר זמן, כשנתמנה מלך חדש, הותר לקבור 
“אותו  חכמים:  אמרו  הסריחו.  שלא  נס  להם  נעשה  כי  ומצאו  ההרוגים,  את 
– שלא  ‘הטוב’  ‘הטוב והמטיב’.  היום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה 
‘פניני הלכה’, ברכות ד, ב( )מתוך  ו’המטיב’ – שניתנו לקבורה”.         הסריחו, 

הברכה הרביעית: הטוב והמטיב
הלכה
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שמחה”,  מתמלא  אני  לריצה,  יוצא  כשאני  תמיד  אבל  למה,  יודע  “לא 
סיפר לי צבי, חבר מהישיבה. “אחרי שנגמר היום, לאחר שעות רבות של 
לימוד אינטנסיבי, אני מרגיש שהגוף שלי זקוק גם הוא ל’מנה’ היומית 
שלו. אני מחליף בגדים, יוצא לריצה משחררת, עושה עוד כמה תרגילי 

כושר וחוזר לישיבה. אני מרגיש נפלא. משוחרר כולי ובעיקר שמח”.

“בדיוק את מה שאתה מתאר מסביר המהר”ל בקשר לשמחה”, חייכתי. 
“המהר”ל מסביר שהשמחה מופיעה באדם כאשר הוא מוציא מהכוח 
אל הפועל את הכוחות הגנוזים בו. כאשר הוא מבטא את עצמו. כאשר 
צער,  מתמלא  הוא   – עצמו  את  כובש  אלא  זאת,  עושה  אינו  האדם 

מרירות ועצבות.

של  המישורים  בכל  להתבטא  צריכה  הפועל  אל  מהכוח  היציאה 
מפתח  והוא  מסוימים  בכישרונות  ניחן  האדם  כאשר  שלנו.  האישיות 
ומגלה אותם – הוא מתמלא שמחה. קח לדוגמה את מיכאל, החברותא 
הצעיר שלי. אתה יודע שהוא אמן גדול בסקסופון. כל יום בין שתיים 
לשתיים וחצי הוא מתאמן במקלט של הישיבה. הוא חוזר אליי עם חיוך 
ענק על הפנים. הוא מלא שמחה שהוא מבטא את הכישרון שלו. אם 
לא יוצא לו לנגן כמה שבועות, הוא מסתובב בישיבה בקצת עצבות. הוא 

לא גילה את כוחותיו הרבה זמן. זה בתחום הנפש. 

אותה  מוציא  שיותר  דבר  אין  בנשמה,  שלנו,  באישיות  הפנימי  בחלק 
מהכוח אל הפועל כמו לימוד תורה וקיום מצוות. רק שם היא מתבטאת. 

לכן אדם שהוא עובד ה’ צריך להיות שמח באופן טבעי. 

דבר זה נכון גם לגוף. יש בגוף כוחות שצריכים ורוצים לצאת לפועל. אם 
ולחריקות.  לבעיות  וגורמים  מתנוונים  הם  רב  זמן  אותם  מפעילים  לא 
כאשר אתה יוצא לריצה ונותן לשרירים שלך לפעול, נותן לגוף להשקיע, 

השמחה ממלאת את כל גופך”.

את  ויגלה  לעצמו  מודע  יהיה  שהאדם  שככל  אומר  אתה  בעצם  “אז 

איך אני יכול לגרום לעצמי להיות שמח?  

לחשוף את עצמך
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הלכה

האדם שמח כאשר הוא מוציא מהכוח אל הפועל את הכוחות 
הגנוזים בו, ולכן צריך לחשוב אילו כוחות גנוזים בי ולהוציאם 

אל הפועל. כך אהיה בהתחדשות מתמדת ובשמחה גדולה.

כוחותיו, כך הוא יהיה שמח יותר?” שאל צבי.

האדם  של  החיים  כוחות  כל  שבה  אמתית,  שמחה  “זו  השבתי.  “בדיוק!”, 
מתגלים. אין דבר משמח יותר מזה! צבי, אתה בדרך הנכונה!”

לחשוף את עצמך

ברוב המקרים דין הפיצה כדין לחם, משום שבדרך כלל בצק של פיצה הוא כמו 
בצק של לחם. על אף שמניחים על הבצק גבינה צהובה ורסק עגבניות ומיני 
תבלינים, אין הם משנים את דינו של הבסיס שהוא לחם, ולכן אפילו אם אכל 

ממנה מעט, מברך ‘המוציא’ וברכת המזון.

אם לשו את הבצק בקמח עם מי ביצים או מי חלב, אם טעם המאפה שונה, 
‘מזונות’  ‘פת הבאה בכיסנין’, וכשאין קובעים עליה סעודה, ברכתה  דינה כדין 

ו’על המחיה’. כשקובעים עליה סעודה ברכתה ‘המוציא’ וברכת המזון.

בפועל, בדרך כלל מנה אחת רגילה אינה נחשבת כ’קביעות סעודה’. זו בעצם 
הסיבה להכנת פיצה על בסיס של קמח עם מי חלב, כדי שיוכלו לאכול מנה 
שתי  אוכלים  אם  אולם  המחיה’.  ו’על  ‘מזונות’  עליה  ולברך  ארעי  דרך  אחת 
יש  גם  כלל  ובדרך  ‘קביעות סעודה’,  יותר משיעור  בוודאי אכלו  רגילות,  מנות 
עליהן  ליטול  וצריכים  רגילה,  בארוחה  ממנו  ששבעים  כשיעור  אלו  במנות 
ט( ו,  ברכות  הלכה’,  ‘פניני  )מתוך  המזון.         וברכת  ‘המוציא’  ולברך  ידיים 

מה מברכים על פיצה?
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ויצאה החוצה. כעבור שתי  “לאן את הולכת?” צופית חמקה מהאולם 
דקות יצאתי לחפש אותה. “מה קרה? למה יצאת?” 

סטנד-אפ  למופע  פורים  בליל  שנלך  חשבתי  זה.  לא  שזה  “הרגשתי 
וזה מה שישמח אותנו. לא יודעת. לא נראה לי שלרדת על אנשים זה 
השמחה שה’ רוצה שנשמח היום. בואי נלך להרקדה לבנות שיש באולם 

הספורט בשכונה”.

ושמחות.  נרגשות  ויצאו  נכנסו  בנות  מלא.  היה  כבר  האולם  כשהגענו 
נכנסנו פנימה, ומהר מאוד השתלבנו בריקודים הסוחפים. החיוך עלה 
הבנות  להקת  עם  לשיר  התחלנו  אנחנו  וגם  שפתותינו,  על  אט  אט 
המוכשרת שהייתה על הבמה. כעבור חצי שעה של ריקודים הלהקה 
רבנית  בעוד  שם,  שהיה  הקל  מהכיבוד  לטעום  הלכנו  הפסקה.  עשתה 

חשובה עלתה על הבמה והחלה לדבר.

כך  בכל  מלאות  שלכן  הפנים  את  לראות  מרגש  לכולן!  שמח  “פורים 
קשורים  אבינו  אברהם  של  בניו  ששני  מצאנו  ואהבה.  שמחה  הרבה 
לצחוק. יצחק – המכונה על שם צחוקם של הוריו, אברהם ושרה, לשמע 
הבשורה המשמחת; וישמעאל – ‘ַוֵּתֶרא ָׂשָרה ֶאת ֶּבן ָהָגר ַהִּמְצִרית ֲאֶׁשר 
ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם ְמַצֵחק’. מה ההבדל בין שני סוגי הצחוק הללו? ישנו צחוק 
של שמחה, של משמע בשורה טובה, של הוצאת הכוחות אל הפועל, 
כמו הבשורה שאברהם ושרה קיבלו – שהם הולכים ללדת סוף סוף בן, 
לממש את ההורות שלהם. העולם כולו התמלא צחוק ושמחה באותו 
באדם  שגנוזים  להשתנות,  שאפשר  לכולם  התברר  נולד.  שיצחק  יום 
יכול לגלותם. לעומת  ידי החיבור לה’ יתברך הוא  כוחות טמירים שעל 
זאת, יש צחוק כצחוקו של ישמעאל. הרמב”ן מפרש שזה היה צחוק 
המלגלג על יצחק, צחוק הזורק הערות ציניות ועוקצניות על המשתה 
שנעשה לכבודו. זה צחוק פסול. צחוק של שמחה לאיד. צחוק כזה מגלה 
את הריקבון והקלקול של הצוחק, שהדרך היחידה שלו לשמוח היא על 

ידי העלבת האחר”.

איזה הומור מותר ואיזה הומור הוא מעבר לגבול?

רק בצחוק
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הלכה

הומור וצחוק שמכוונים ללעוג לאחר ולפגוע בו הם שליליים. 
שמחה על אירוע גדול שהתחדש בעולם, או אפילו על 
פריחת העלים הקטנים ועל כל דבר שצומח וגדל היא 

שמחה חיובית ובונה.

לשמוח ולצחוק זה דבר טוב. השאלה היא האם בדרך אל השמחה והצחוק 
יודעים  שאנחנו  או  עליהם,  ודורכים  אחרים  באנשים  פוגעים  אנחנו  שלנו 
ליצור שמחה אמתית שנובעת מהתפתחות וצמיחה או מכל דבר טוב אחר 

שקורה בעולם.

רק בצחוק

“ְוָאַכְלָּת  שנאמר:  ושבע,  אכל  כאשר  המזון  ברכת  לברך  אדם  חייב  מהתורה 
‘כזית’, כיוון שנהנה,  ּוֵבַרְכָּת”. חכמים הוסיפו ותיקנו שגם אדם שאכל  ְוָׂשָבְעָּת 

יברך את כל ברכת המזון.

כאשר התעורר אצל האדם ספק אם בירך ברכת המזון על מה שאכל, אם שבע, 
כיוון שהספק הוא במצווה מהתורה – עליו להחמיר ולברך את ברכת המזון. 

אם לא שבע, כיוון שהספק במצווה מדברי חכמים – לא יברך.

אם חברו זוכר שראה אותו מברך, יכול לסמוך עליו. כמו כן, אם הוא יודע בעצמו 
יכול  במדויק,  זאת  זוכר  שאינו  למרות  אכילתו,  לאחר  מיד  לברך  רגיל  שהוא 

לסמוך על החזקה שמן הסתם בירך. 

עוד  אכל  אם  בלבד,  ‘כזית’  שיעור  מהלחם  אכל  אם  גם  הפוסקים,  רוב  לדעת 
מאכלים, ומכולם יחד נעשה שבע, הרי שהוא חייב לברך ברכת המזון מהתורה.

מובן שגם נשים חייבות בברכת המזון, אלא שהתעורר ספק בגמרא האם חיובן 
על  האם  הפוסקים  נחלקו  ספק  של  במקרה  לכן  חכמים.  מדברי  או  מהתורה 

האישה לחזור ולברך, ולהלכה נראה שלא תחזור ותברך.

)מתוך ‘פניני הלכה’, ברכות ד, ו(

מה יעשה מי שאינו זוכר 

אם בירך ברכת המזון?
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“וואוו, איזו התרגשות. רואים מכאן את הכותל ואת כל העיר העתיקה!”

“מה אתה כזה מתלהב? סך הכול כמה אבנים אחת על השנייה”...

“חבר’ה, אתם חייבים לקחת את עצמכם בידיים! התפילה היא מהדברים 
העומדים ברומו של עולם! חייבים להשקיע!”

הנאום המרגש של הר”מ שלנו נגע ללבנו. עד שתומר לחש לאלון בקול: 
הבטיח  הישיבה  שראש  לי  נראה  הזה...  הזקן  מאתנו  רוצה  הוא  “מה 
שמי שיעלה את מספר התלמידים שיבואו לתפילה בזמן יקבל העלאה 
במשכורת... סתם חופר...”. כל הכיתה התגלגלה מצחוק. בן רגע כל מה 
שהרב דיבר עליו הלך והתמסמס. כאילו מישהו תקע סיכה בבלון והכול 

התפוצץ.

טוב מאוד לשמוח ולספר בדיחות. הגמרא מספרת שכאשר רבא היה 
פותח את השיעור הוא היה מספר מילתא דבדיחותא, והתלמידים היו 
שמחים. הבדיחה המשמחת פותחת את הלב ויוצרת אווירה טובה של 
ולא של  לימוד והקשבה, אווירה של לב רחב היכול להעמיק ולחשוב, 
אי  השמחה  בלי  ולהתרומם.  להתקדם  יכול  שמח  אדם  ואימה.  פחד 
אפשר לעבוד את ה’ בשלמות. כדי להגיע לדרגה הגבוהה ביותר בעבודת 

ה’, לנבואה, חייבים להיות בשמחה. 

כל  לוקח  הציני  האדם  ההפך.  את  בדיוק  עושה  זאת,  לעומת  ציניות, 
חשובים,  דברים  אין  הציני  של  לדעתו  צחוק.  ממנו  ועושה  רציני  דבר 
כוונות נסתרות של  אין ערכים, אין אידיאלים. הכול שפיט. הכול בעל 
ליצנות.  לציניות  קראו  חז”ל  ונשגב.  טהור  דבר  שום  ואין  אגואיזם, 
באה  התוכחה  תוכחות.  אלף  דוחה  אחת  שליצנות  ואמרו  הוסיפו  הם 
להעמיד את האדם מול האמת, מול דבר ה’. הציני, בבדיחה העוקצנית 
שלו, הופך את האמת ואת נושאה למעוררי גיחוך, וגורם לכך שלתוכחה 

מהי שמחה ומהי ציניות?

אל תהיה ליצן
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שמחה אמתית פותחת את הלב לשמוע את האחר. ציניות 
מלגלגת על דברי האחר וחוסמת את הלב מלשמוע את דבריו. 
ציניות היא הרסנית ואסורה, ולכן צריך להתרחק ממנה ולשמוח 

שמחה עמוקה שפותחת לבבות. 

לא תהיה כל השפעה. הציני אינו יכול להתקדם לשום מקום. שום דבר אינו 
אמרו  לכן  בקב”ה.  ולדבקות  לקדושה  להגיע  יכול  אינו  הוא  עליו.  משפיע 
פשוט  הם  הלצים.  כת  היא  שכינה  פני  מקבלות  שאינן  מהכיתות  שאחת 

רחוקים מכל דבר קדוש ונעלה.

צריך להתרחק כמה שיותר מיחס ציני ומבדיחות ציניות. דוד המלך מדריך 
לכל  הבזים  כאלה  יהיו  לא  שלך  שהחבר’ה  לצים.  במושב  לשבת  לא  אותנו 
דבר ומלגלגים על אידיאליסטים או על דברים שבקדושה. ליצן קטן שמשמח 

לבות אנשים זה טוב, אבל ליצן שעושה מהכול צחוק הוא ממש לא נחמד...

אל תהיה ליצן

כמה  להלן  לנוער.  מנוער  למציאות,  ממציאות  ומשתנה  מורכבת  זו  שאלה 
עקרונות.

כוחות. אולם  לאגור  לטיולים,  להירגע, לשמוח, לצאת  לנוח,  זמן  הוא  החופש 
ישנם כמה כללים שיש לשמור עליהם:

ביום,  כראוי: שלוש תפילות  בימי חופש צריך להקפיד להתפלל  גם   – תפילה 
במניין )הבנות יכולות גם הן לבוא למניין, או להתפלל בביתן ברצינות הראויה(. 
צריך לשים לב ללוחות, שלא נעבור את זמן  בזמן.  מצוות התפילה תלויה גם 
התפילה. צריך לדאוג לומר קריאת שמע לפני סוף זמן קריאת שמע. אם לא 
עשינו כך – הפסדנו מצווה מן התורה! לכתחילה, ראוי להגיע לקריאת שמע 
שבתוך התפילה לפני סוף זמן קריאת שמע, כדי לומר קריאת שמע וברכותיה 

בזמן.

חשיבות התפילה נובעת גם מעצם מצוות התפילה, אבל יש בה חשיבות מיוחדת 
נותנת את אותותיה על  בתפילה  בכל יום, ובמיוחד בימי חופש. פתיחת היום 

היום כולו. מי שמתפלל כראוי – כל יומו נראה אחרת. )המשך מחר(

מה עושים בחופש?
הלכה
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טיפים קטנים לקניית מידת השמחה:

עצבות ועצבנות. מאדם שמוציא ממך  1. התרחק מכל מה שגורם לך 
כוחות שליליים, ממקום שעושה לך לא טוב. סור מרע. אין רע גדול 

יותר מהעצבות. 

טוב  לעשות  מאשר  יותר  לאדם  טוב  שגורם  דבר  אין  טוב.  עשה   .2
אברהם  של  מידתו  החסד,  היא  שלנו  יסודית  הכי  המידה  לאחרים. 
אבינו. כאשר אנו עושים טוב לאנשים אחרים אנו מגלים את הנקודה 
על  חשוב  שמחה.  אותנו  ממלא  זה  לכן  שלנו,  בנשמה  עמוקה  הכי 
האחר. הלווה כסף למי שנתקע. כבד את החבר’ה בשוקולד שאימא 
נתנה לך לבית הספר. תן את הנשמה ואת הלב, ותרגיש איך החיוך 

מאיר בך דרך קבע.

בך  שיש  כישרון  איזה  קח  צעירים’.  כישרונות  ‘ערב  לעצמך  עשה   .3
שלא מספיק השקעת בו, ותתחיל לקבוע זמן שבו תנסה לפתח אותו 
ולהוציא אותו אל הפועל. למשל, אתה נמשך לנגינה? תתחיל ללמוד 

לנגן!

ְיָׁשִרים  ה’  “ִּפּקּוֵדי  האדם.  את  לשמח  בשביל  תורה  לימוד  כמו  אין   .4
התורה,  בעולם  אותך  שמעניין  נושא  איזה  על  חשוב  ֵלב”.  ְמַׂשְּמֵחי 
על איזה ספר שרצית ללמוד ולא היה לך זמן. ותתחיל. כל יום כמה 
דקות. רק אתה, הספר וריבונו של עולם. אם יש לך חברותא זה יכול 
להוסיף שמחה וחדוות לימוד. העיקר, ללמוד מעצמך, מה שלבך חפץ. 

אז תגלה שאין מתוק יותר מלימוד התורה. 

אפשר לקבל כמה טיפים איך אפשר לגרום 
לעצמי להיות בשמחה?

עצות מלב אל לב
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הלכה

התרחק מכל מה שגורם לך עצבות ועצבנות; עשה טוב וחסד 
לזולת; קח איזה כישרון שיש בך שלא מספיק השקעת בו, 
ותתחיל לפתח אותו; והתמלא בלימוד תורה,  מאיזה ספר 

שלבך חפץ. בתום הלימוד תרגיש שמחה אדירה.

ויש  הרבה  ללמוד  היכולים  יש  יום.  בכל  תורה  ללמוד  צריכים   – תורה  לימוד 
יש  החופש  בתחילת  מסוים.  לימוד  צריכים  כולם  אבל  מעט,  ללמוד  היכולים 
פרקי  השבוע,  מפרשת  חלק  לימוד  )למשל  לנו  המתאים  לימוד  ספר  לחפש 
אבות, משניות, מסכת בגמרא, ספר הלכה וכדומה(, ולקבוע זמן רציני ללימוד. 
ללימוד  כך  היום.  בפתח  יהיה  זה  שזמן  עדיף  שעה.  חצי  לפחות  שיהיה  רצוי 

ישנה השפעה על היום כולו, וגם יש פחות חשש שהלימוד יתפספס. 

סדר יום משנה את היום כולו. לכן גם בחופש יש ללכת לישון בשעה סבירה. מי 
שהולך לישון מאוחר יותר, סופו שאיננו מספיק לקום לתפילה בזמן )וגם הבנות 

צריכות לקום לפני סוף זמן תפילה, גם אם אינן מתפללות במניין(.

מבנה נכון של סדר היום בחופש יאפשר לנו להתפלל, ללמוד וגם לבלות, לצאת 
אבל  ואולי מעט מאמץ,  וכדומה. אמנם מבנה שכזה דורש מחשבה,  לטיולים 

בסופו של דבר הוא נותן הרבה יותר שמחה למי שמצליח בכך.

)עפ”י ‘הלכה ממקורה’, הרב יוסף צבי רימון(

מה עושים בחופש? - המשך
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צריך לזכור שהקב”ה אתנו תמיד. בכל מצב, גם אחרי הנפילה, 
ה’ אוהב אותנו ומחכה לנו בזרועות פתוחות, לבניו, עם ישראל 
מהעצבות  לצאת  צריך  הזאת  המחשבה  מעצם  רק  הקדושים. 

ולשמוח.

מכיוון  לעצבות,  מוביל  הגוף  בתאוות  מופרז  עיסוק 
מקבלת  אינה  שלנו,  והמרכז  העיקר  שהיא  שהנשמה, 
בעת  גם  עצמה.  בתוך  מבוישת  מכונסת  היא  ולכן  ביטוי, 
צריך  הזה  לעולם  הקשורים  בדברים  עוסקים  שאנחנו 
כך  ביטוי,  לידי  הנשמה  את  שיביא  באופן  זאת  לעשות 

תהיה שרויה בנו שמחה תמידית.

האדם שמח כאשר הוא מוציא מהכוח אל הפועל את הכוחות 
הגנוזים בו, ולכן צריך לחשוב אילו כוחות גנוזים בי ולהוציאם אל 

הפועל. כך אהיה בהתחדשות מתמדת ובשמחה גדולה.

שליליים.  הם  בו  ולפגוע  לאחר  ללעוג  שמכוונים  וצחוק  הומור 
פריחת  על  אפילו  או  בעולם,  שהתחדש  גדול  אירוע  על  שמחה 
חיובית  שמחה  היא  וגדל  שצומח  דבר  כל  ועל  הקטנים  העלים 

ובונה.

איך אפשר שלא ליפול לעצבות ולייאוש לאחר נפילות רוחניות?

למשל  חומרית,  חוויה  בסיום  שדווקא  לפעמים  קורה  למה 
ריקנות  מרגיש  אני  מוזיקלית,  הופעה  או  מסיבה  אחרי 

ובאסה?

איזה הומור מותר ואיזה הומור הוא מעבר לגבול?

איך אני יכול לגרום לעצמי להיות שמח?  
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שמחה אמתית פותחת את הלב לשמוע את האחר. ציניות מלגלגת 
היא  ציניות  דבריו.  את  מלשמוע  הלב  את  וחוסמת  האחר  דברי  על 
הרסנית ואסורה, ולכן צריך להתרחק ממנה ולשמוח שמחה עמוקה 

שפותחת לבבות. 

התרחק מכל מה שגורם לך עצבות ועצבנות; עשה טוב וחסד לזולת; 
לפתח  ותתחיל  בו,  השקעת  מספיק  שלא  בך  שיש  כישרון  איזה  קח 
אותו; והתמלא בלימוד תורה,  מאיזה ספר שלבך חפץ. בתום הלימוד 

תרגיש שמחה אדירה.

מה ההבדל בין שמחה לציניות? 

להיות  לעצמי  לגרום  אפשר  איך  טיפים  כמה  לקבל  אפשר 
בשמחה?
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הסיפור שמאחורי יום הזיכרון ויום העצמאות

ויום  צה”ל  לחיילי  הזיכרון  שיום  העובדה  את  מקבלים  כולנו  כיום 
העצמאות צמודים זה לזה כדבר מובן מאליו. הסיפור שעומד מאחורי 
החיבור בין שני הימים הללו קשור גם הוא לרב גורן, להחלטיות שלו 
ולעמדתו הנחרצת, וכך הוא מספר: “במשך השנה הראשונה למדינה, 
שנת תש”ט )1949(, היו דיונים וויכוחים רבים בעניין היום שייקבע 
כיום הזיכרון לזכר החללים שלנו, שנפלו והקריבו את חייהם למען 
תקומת ישראל. חיפשנו ימים מתאימים בשנה. בהתחלה חשבנו על 
ל”ג בעומר, מכיוון שזהו יום המסמל את מלחמות ישראל בתקופת 
בר כוכבא ורבי עקיבא, הלוחמים הקדומים שלנו. אחר כך חשבנו על 
תשעה באב, אבל גם הרעיון הזה נפסל. כך יצא שמרוב חיפושים 
לא  ועדיין  המדינה,  על  הכרזנו  מאז  שנה  כמעט  עברה  יום,  אחרי 
נקבע יום זיכרון. שלושה ימים לפני יום העצמאות הראשון ניגשתי 
בדחיפות לרמטכ”ל יגאל ידין ואמרתי לו שהחלטנו לקבוע את היום 
שלפני יום העצמאות כיום הזיכרון, פשוט כי כבר אין ברירה. באותו 
הזמן חשבתי שזה יהיה זמני, עד שנקבע יום אחר. למחרת בבוקר 
הלכתי לרמטכ”ל. ביקשתי ממנו שיודיע לממונה על האזעקה שיש 
לכבוד  שזה  ויפרסם  הרגעה,  צפירת  של  במתכונת  אותה  להפעיל 
החללים שלנו. זו הייתה הפעם הראשונה שערכנו את יום הזיכרון 
– בשנת תש”ט )1949(, בסמוך ליום העצמאות. זה סיפור ההצמדה 
והחיבור של יום הזיכרון ויום העצמאות, ושל הצפירה ביום הזיכרון. 
באותו הזמן לא ידעתי שהמתכונת הזו תהפוך קבועה, כחלק מלוח 

השנה של מדינת ישראל”.
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יש בי אהבה  
אריק איינשטיין

העיקר
סמוי 

מן העין
על היחס 

בין אהבה לתאווה 
והעצמת האישיות 

מול לחץ חברתי

 בין האתמול לעתיד, 
 בין האוצר לתחתית, 

 אומרים שיש עוד תקווה, 
 קוראים לזה אהבה 

ומחכים לבואה. 
 בין הזיוף לאמת, 

 בין כל מה שחי למת 
ישנה אהבה.
 יש בי אהבה

 והיא תתעורר ותיגע, 
 יש בי אהבה 
 והיא תנצח.
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סיפר  לבינה’",  ‘בינו  הוא  בקו  ביותר  הנפוצים  השאלות  מנושאי  "אחד 
אחד  זהו  ספק,  "אין  מקשיבים’.  ‘חברים  בקו  המשיבים  אחד  שי,  הרב 
הנושאים הכי ‘בוערים’ היום. הרבה כוחות, רגשות, תחושות ומחשבות 
מושקעים בעניין זה. אסור ומותר, אהבה ותאווה, בנים ובנות, מושגים 
חברה.  לי  יש   .16 בן  ‘אני  לדוגמה:  שאלות  לקט  בזה.  זה  המתערבבים 
ההדרכה.  בצוות  שאתי  במדריך  ‘התאהבתי  בה?’;  לגעת  לי  אסור  למה 
האם מותר לנו להכין ביחד פעולות?’; ‘מדוע אני צריכה להתלבש צנוע, 
בגלל הבנים? שישמרו על עצמם!’; ‘למה יש בעיה בקשר בין בנים לבנות 

בגיל צעיר?’".

"ומה אתה עונה להם?" התעניינתי.

"תתפלא, אבל הדבר הראשון שאני אומר להם הוא: זה אסור כי כך כתוב 
חברה,  לי  שתהיה  בטלפון,  שעות  לדבר  בבנים,  לגעת  ערוך!  בשולחן 

לראות בנות רוקדות – כל זה אסור – כי כך ההלכה אומרת!"

"ואיך החבר’ה מגיבים? האם הם משתכנעים מכך?", הוספתי לשאול.

"אחרי שאמרתי את האמת הבסיסית אני ממשיך", ענה הרב שי ופירט: 
"תראו חבר’ה, לפני שאנחנו מתחילים להיכנס לתוככי ההבנה של מהות 
שמים  ירא  אדם  קו’.  ‘ליישר  צריך  אליהן,  ביחס  אמוני  ובירור  ההלכות 
שומר תורה ומצוות לא מפני שנחמד לו וזה כיף להיות יהודי, או מפני 
עבד  הוא  כי  כבחמורה  קלה  על  שומר  הוא  המצוות.  את  מבין  שהוא 
ה’. עבד עושה את רצון אדונו בין שהוא מבין ובין שאינו מבין. ההנחה 
היסודית בכל עבודת ה’ שלנו היא שהמצוות הן לטוב לנו. הן מרוממות 
לחיי  חיים.  של  אחרת  למדרגה  חיינו  את  ומקדמות  מעדנות  אותנו, 
דבקות בה’. לאושר. לכן גם אם אני לא מבין פרט כזה או אחר במצוות 
כן  כשמם  המצוות,  טעמי  ולדקדוקיהן.  לפרטיהן  אותן,  אקיים  אני   –

תמיד עניין אותי, מדוע צריך לשמור 
על כל הלכות הצניעות?

לטובתך
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ממתי אסור להסתפר ב’שלושת השבועות’?

תיקנו חכמים שלא להסתפר ולא לכבס בגדים בשבוע שחל בו תשעה באב. 
ב’שולחן ערוך’ נפסק שלא להסתפר מתחילת השבוע שחל בו תשעה באב, וכן 

נוהגים רבים מהספרדים.

החורבן.  על  להתאבל  לחנכם  כדי  לספר,  אסור  חינוך  לגיל  שהגיעו  קטנים  גם 
נוהגים שלא לספר אפילו קטנים שטרם הגיעו לגיל חינוך, כדי לבטא את עוגמת 

הנפש של הימים הללו.

פי  על  והנוהגים  וג’רבא  מרוקו  יוצאי  ובהם  מהספרדים,  וחלק  אשכנז  יוצאי 
ילדים  לגבי  נוהגים להחמיר באיסור תספורת בכל שלושת השבועות.  האר”י, 
תשעה  בו  שחל  בשבוע  רק  או  השבועות  שלושת  בכל  מחמירים  אם  נחלקו 

באב, ובשעת הצורך אפשר להקל לקטנים עד שבוע שחל בו תשעה באב.

)מתוך ‘פניני הלכה’, זמנים ח, יט(

תספורת בימי בין המצרים

את הלכות צניעות חייבים לשמור משום שכך ה’ ציווה. זאת 
התשובה הראשונה והבסיסית, לפני שניגשים להסברים 
עמוקים ומרוממים. אנו עבדי ה’ הבטוחים שכל מצוותיו 
לטוב לנו, גם אם לא תמיד אנו מבינים עד הסוף. לכן נקיים 

את הלכות צניעות בשמחה, מתוך רצון לעשות את רצון ה’.

לטובתך

‘טעים’ כשאקיים אותן, אך הם  לי  להטעים את המצוות. שיהיה  הם, באים 
תנאי לקיום המצוות! אני לא קובע מה טוב לי ומה נכון וישר. יש סרגל  לא 
ערכים מוחלט שהקב"ה נתן לנו. ‘נעשה ונשמע’ אמרו עם ישראל בהר סיני. 
אמת  ה’.  מאת  ניתנה  התורה  מבינים.  איננו  אם  גם  ה’  דבר  את  עושים  אנו 
מוחלטת, משמחת, מחיה ומשיבת נפש – גם אם בשכל האנושי אנחנו לא 
מבינים הכול. רק מתוך נקודת המוצא הזאת אפשר להתחיל להסביר ולטעום 

את טעמן המתוק של הלכות צניעות". 
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כוח המשיכה בין בנים לבנות הוא כוח חזק מאוד. אם הקב"ה רוצה שלא 
כה  בעוצמה  זה  כוח  בנו  נטע  הוא  מדוע  ההתבגרות,  בגיל  אותו  נממש 

אדירה?

בחירה  בו  ניתנה  לא   – יותר  חשוב  הוא  שהדבר  שככל  נראה  נתבונן,  אם 
לאדם. למשל, אנחנו לא בוחרים לנשום. זה טבעי וקל לנו. ה’ יצר אותנו כך 
משום שהנשימה מחזיקה אותנו חיים. אדם שלא ינשום במשך כמה דקות 
– הוא  וישתה  יאכל  נצרכים מאוד. אם אדם לא  גם אוכל ושתייה  ימות.   –
ימות גם כן. הגוף לא יחזיק מעמד. גם כדי לאכול אנו לא צריכים להשקיע 

מאמץ, אנו מרגישים רעב ומיד אוכלים. 

לאוכל  משיכה  גם  לנו  שתהיה  רצה  הוא  בכך.  הסתפק  לא  הקב"ה  אבל 
והנאה גדולה ממנו. יש מגוון טעמים שגורמים לאכילה, שמטרתה להמשיך 
את החיים, להיות מהנה. אנו הולכים למסעדות וטובי השפים מציעים לנו 

מנות משובחות. 
היוצרות;  את  להפוך  יכול  אדם  להידרדרות.  גם  להוביל  יכולה  ההנאה  אך 
להתמקד בהנאה ולשכוח את המטרה העיקרית. במקום לאכול כדי לחיות 
הוא יאכל כדי ליהנות. למשל, אדם יכול לזלול מאכלים לא בריאים בכמויות 
לו  גורמת  כזו  שאכילה  פי  על  אף  מכך,  נהנה  שהוא  משום  רק  אדירות 

למחלות רבות. 
מביא  שהוא  מכיוון  הכרחי  זה  יצר  העריות.  יצר  לגבי  גם  נכון  זה  דבר 
לא  האדם   – המינים  בין  האדירה  המשיכה  אלמלא  הבריאה.  להמשכיות 
ילדים לעולם, והעולם היה חרב. לכן נטע הקב"ה את  היה מתחתן ומביא 
המשיכה הזאת במלוא עוצמתה באדם. המטרה המרכזית שלה היא קשר 
שמביא לבניין העולם. וכמו ביצרים האחרים – זה לא רק טבע האדם, אלא 

הקב"ה ברוב חסדו עשה שהקשר בין בנים לבנות יהיה נעים ומענג. 
גם כאן היפוך היוצרות הוא הרסני. מי שיוצר קשר עם בני המין השני רק 
כדי להתענג בחברתם, להתרגש ולהתאהב – מפספס את המטרה העיקרית, 
לפגוע באדם כשירצה להתחתן, מכיוון  יכול  כזה  בניין הבית. קשר  שהיא 

אני כל הזמן מתמודד מול יצר העריות. למה הקב"ה 
שם בנו כוח כל כך חזק שקשה להתמודד אתו?

בונים עולם
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הלכה
האם מותר ללבוש בגד מכובס 

בתשעת הימים?

בזכות כוח המשיכה בין בנים לבנות העולם מתקיים, נולדים 
ילדים והעולם נבנה. מכיוון שהמטרה של הכוח הזה היא חשובה 
כל כך, ה’ שם אותו בתוכנו בעוצמה גבוהה, כדי שלא נפספס 

את הגשמת המטרה העליונה שלמענה הוא ניטע בתוכנו.

המטרה  את  ולא  ההנאה,  את  במרכז  הציב  הוא  נפגעו.  שלו  העדיפויות  שסדרי 
הנעלה של קיום העולם. הוא שם את עצמו במרכז, ולכן יקשה עליו להתמודד 

עם אתגרי בניין הבית.
בין המינים, הוא  בגיל ההתבגרות, כאשר הקשר הזוגי בא לממש את המשיכה 
לא יעלה יפה. הוא יכול אף להרוס את הבניין העתידי שיבנו בני הזוג. לכן התורה 
הבית  בבניין  העת,  שבבוא  כדי  הזה,  בגיל  המשיכה  את  לכנוס  אותנו  הדריכה 

העתידי, היא תפעל בעוצמה ובקדושה.

בונים עולם

אומרת: “משנכנס אב ממעטין בשמחה. שבת שחל  המשנה במסכת תענית 
]‘שבת’[  בשבוע  כלומר  ומלכבס...”.  מלספר  אסור  בתוכה,  להיות  באב  תשעה 
נפסק שאין  בשולחן ערוך  שחל בו תשעה באב ישנו איסור תספורת וכיבוס. 
ללבוש אפילו בגד שכובס לפני שבוע זה. הרמ”א הסכים לכך, והוסיף שנוהגים 

כך כבר מראש חודש אב.

באב,  תשעה  בו  שחל  בשבוע  מכובסים  בגדים  לובשים  אינם  ספרדים  לכן 
ואשכנזים נוהגים באיסור זה כבר מראש חודש.

אמנם אפשר להקל בכמה דברים:

– יכול ללובשו בתשעת הימים . 1 אם לבש את הבגד קודם במשך כשעה 
)ורצוי שכמה ימים קודם

יחליף חולצות בצהריים, כך שיהיו לו חולצות שלבש חצי יום(. . 2

אפשר . 3 וכד’(  מזיעה  תדיר  המלוכלכים  )בגדים  וגרביים  תחתונים  בגדים 
להקל להחליף.

 לכבוד שבת נהגו להקל.      )מתוך ‘הלכה ממקורה’, הרב יוסף צבי רימון(. 4

חופ
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והנה  רוב החברות שלה כבר התחתנו,  זמן רב היא חיכתה לרגע הזה. 
החלה  אושרת  טובות.  מידות  בעל  שקט  בחור  היה  דביר  תורה.  הגיע 
להיפגש עמו והקשר הבשיל אט אט, עד ההחלטה להתחתן. השמחה 
בחרה  כבר  אושרת  החתונה.  לקראת  בהכנות  החלו  וכולם  רבה  הייתה 
שמלת כלה והם אף סגרו אולם. אבל שאלה גדולה ניקרה בלבה. חברות 
הקהל  שאליו  הייחוד  חדר  שהוא  ביותר,  המרגש  הרגע  על  לה  סיפרו 
מלווה את החתן והכלה. הן סיפרו על המתנות היקרות שבעליהן הביאו 
אושרת  חשבה  אמידה",  ממשפחה  הגיע  לא  "דביר  הייחוד.  בחדר  להן 

לעצמה. "מעניין מה הוא יביא לי".

הזוג  את  הובילו  הסתיימה,  שהחופה  לאחר  הגדול.  הערב  הגיע  והנה 
הביט  דביר  הדלת.  את  וסגרו  לחדר  נכנסו  הם  הייחוד.  לחדר  המאושר 
בעיניה ואמר: "אשתי הטרייה והאהובה, אני אוהב אותך. את ודאי מצפה 
למתנה שאתן לך הערב. את יודעת מה מצבי הכלכלי. אין באפשרותי 
לקנות משהו יקר. אבל הבאתי מתנה מיוחדת בשבילך". הוא נשם עמוק 
והמשיך. "את רואה את העיניים האלו?", הוא הצביע על עיניו. "העיניים 
האלו מעולם לא הסתכלו על אף אישה אחרת. שמרתי אותן בשבילך". 
צמרמורת עברה בגופה. "את רואה את הידיים האלו?", הוא הושיט את 
שמרו  הן  אחרת.  אחת  באף  נגעו  לא  מעולם  האלו  "הידיים  ידיו.  שתי 
על עצמן רק לך". דמעות החלו לזלוג מעיניה. "את מרגישה את הלב 
מישהי  אהב  לא  מעולם  הזה  "הלב  לבו.  על  ידיה  את  שם  הוא  הזה?" 
אחרת. הוא שמר על עצמו לאהוב רק אותך". היא החלה לבכות מרוב 
התרגשות. "ואין לי ספק שלב כזה יהיה מלא באהבה עצומה רק אלייך. 

זוהי מתנתי הצנועה".

"זו המתנה היפה והיקרה ביותר שיכולתי לבקש...", היא אמרה בדמע. 

 

כל אחד מאתנו רוצה לחוות אהבה אמתית. אהבה לעולמי עד. התורה 

למה אסור לי לגעת בבן המין השני שאני 
כל כך אוהב לפני החתונה?

לדרוך את הקפיץ
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הלכה
ממתי נוהגים שלא לאכול בשר?

מנהג האשכנזים שלא לאכול בשר ולא לשתות יין במשך כל תשעת הימים, 
כולל ראש חודש אב, וכן נהג האר”י. למנהג רוב הספרדים מותר לאכול בשר 
ביום  אף  האיסור.  מתחיל  חודש  ראש  יום  ומסיום  חודש,  בראש  יין  ולשתות 
בשר  לאכול  שלא  מחמירים  המקדש,  בית  נשרף  שבו  אב,  בחודש  העשירי 
ולשתות יין. האשכנזים מחמירים עד חצות היום העשירי באב, ורוב הספרדים 

עד תומו.
מנהג יהודי תימן שלא להחמיר בזה, אלא אוכלים בשר ושותים יין, ורק בסעודה 
כדין  יין,  ושתיית  בשר  מאכילת  נמנעים  באב  תשעה  צום  שלפני  מפסקת 

המשנה. 
תפוחי  בישלו  אם  למשל  בשר.  בו  שנתבשל  בתבשיל  גם  להחמיר  נוהגים 
אדמה עם בשר, גם את תפוחי האדמה לבדם אין לאכול בתשעת הימים, מפני 

שמורגש בהם טעם בשר.
מותר לאכול בשר ולשתות יין בסעודות מצווה כסעודת ברית מילה, פדיון הבן 
ובתנאי  מצווה,  בר  בסעודת  יין  ולשתות  בשר  לאכול  מותר  וכן  מסכת.  וסיום 
שתתקיים ביום שהנער מגיע למצוות.        )מתוך ‘פניני הלכה’, זמנים ח, יג(

בשר ויין ב’תשעת הימים’

החתונה היא הזמן שבו אנו קובעים מי האהוב שלנו לעולמי 
עד. לא כדאי לבזבז את כוח הקסם של המגע הראשון על מי 
שלא בטוח שנבנה אתו בניין עולמים. התורה מדריכה אותנו 
לשמור על הלכות הצניעות, ובכך לזכות לאהבה עצומה עם 

בן הזוג שאתו נתחתן.

אינה רוצה שנחווה רגעים של אהבה בוסרית, אלא אהבת נצח עם בן הזוג 
שאתו נחיה עד סוף ימינו. ה’ רוצה בטובתנו, לכן הוא אומר לנו לשמור על 
אדם  צניעות.  הלכות  על  לשמור  שלנו.  הלב  ועל  ידינו  מגע  על  העיניים, 
ששמר על עצמו יוכל לזכות לאהבה אדירה עם אשתו לעתיד. דרוך את קפיץ 
האהבה. ככל שתדרוך אותו יותר, כך בקשר העצום והנצחי בינך לבין אשתך 

הוא ישתחרר בעוצמה בלתי פוסקת. באהבה תמידית.

לדרוך את הקפיץ חופ
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אהבה. מילת קסם שמרחפת על פני תבל. אין אדם שאינו רוצה לאהוב 
במושג  שורשית  טעות  יש  המערבית  בתרבות  אולם  נאהב.  ולהיות 
הקדוש זה. אהבה איננה רק תחושות בטן ורגשות סוערים המתרוצצים 
זה בצד זה. ייתכן שגם אלו יהיו חלק מהתגלויותיה של האהבה, אך אין 
מידת האהבה. להיות אדם  זה העיקר. אהבה איננה רק רגש, ישנה גם 
שהיחס שלו כלפי אחרים והיחס של אחרים כלפיו הוא יחס של אהבה. 

לא רגש חולף, אלא אווירה תמידית של אהבה.

בזה  זה  מתמזגים  האוהבים  זוג  באהבה  ‘אחד’.  בגימטרייה  ‘אהבה’ 
והופכים למציאות אחת. 

איך עושים זאת? אם כל אחד חושב רק איך לתת לשני, נותן לו מקום, 
הנתינה.  תולדת  היא  אהבה  שיתאחדו.  סיכוי  יש  אז   – ותומך  מקשיב 
אשר  אם  אהבת  דומה  אינה  יותר.  אוהב  הוא   – יותר  נותן  שאדם  ככל 
גדלה את בנה מלידתו לאהבת אם שהופרדה מבנה בעודו תינוק ופגשה 
אותו לאחר שלושים שנה. ההשקעה בבן הזוג הופכת אותו לחלק ממני, 

ואותי לחלק ממנו.

איך הופכים להיות אדם אוהב? בונים את הנפש שלנו כך שתהיה נפש 
שרוצה לתת. נפש שמביטה בעין טובה על הכול, ומנסה לעזור ולקדם 

כל אדם, חבר ויצור נברא. 

חשיבה זו אינה מקובלת בתרבות הסובבת אותנו. השאלה שמעסיקה 
היום את הצעיר צמא האהבה היא: "מה אני יכול לקבל מהקשר?"

בחור שחושב שבדרך זו יזכה למצוא אהבה – טועה. מקסימום הוא יזכה 
בוויכוח  שיחלוף  ומרגש  סוער  רגשות  סחף  מזדמנת,  התאהבות  לאיזו 
הראשון. ברגע שימצא מישהי נאה הימנה הוא יפרק את הזוגיות. הרגש 

איך זוכים לאהבת אמת? איך ישררו ביני לבין בת 
הזוג שלי אהבה, אחווה, שלום ורעות לעולמי עד?
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הלכה
כיצד מותר להתקלח בתשעת הימים?

בו  שחל  בשבוע  רק  בכך  נוהגים  והספרדים  הימים,  בתשעת  אסורה  רחצה 
אלא  לתענוג  איננה  שלנו  והרחצה  מאוד  שחם  שלנו,  במציאות  באב.  תשעה 
המקלחות;  במספר  יש לצמצם  יש מקום להקל במקלחות. עם זאת,  לניקיון, 
תכשירים  וללא  פושרים,  או  קרים  )מים  המקלחת  ובאופי  המקלחת;  באורך 
מענגים(. בערב שבת חזון יש להקל אף ברחיצה בחמין, כי מצווה לרחוץ בערב 

שבת. 

לאבלות על החורבן יש תפקיד מיוחד עבורנו. ראשית, הרגשת תחושת ההיעדר. 
ככל שנרגיש יותר את ההיעדר כך נהיה מוכנים יותר לקבלת השפע של הבניין 
ההולך ומתקרב. לעתים יש חשיבות בהרגשת החוסר, כדי שהבניין שיבוא אחר 
לנו לנסות לחוש את  שנית, מנהגי האבלות עוזרים  יותר.  יהיה משמעותי  כך 
של  במציאות  גם  לקב”ה  קרובים  להרגיש  לנסות  מקדש;  בהיעדר  גם  הקב”ה 
חורבן. למציאות של החורבן יש תפקיד בדבקות ובקשר המיוחד עם הקב”ה 
– קשר שממשיך להתקיים בכל מצב, בכל מציאות, גם במציאות של אור וגם 

במציאות של חושך “ִּכי ָנַפְלִּתי ָקְמִּתי, ִּכי ֵאֵׁשב ַּבחֶׁשְך ה’ אֹור לי”.

)מתוך ‘הלכה ממקורה’, הרב יוסף צבי רימון(

רחצה ב’תשעת הימים’

אהבה היא תולדה של נתינה הנובעת ממחויבות. רק בני זוג 
נשואים, שכל הזמן עסוקים בשאלה איך לתת לשני, יזכו 

לאהבת אמת לנצח.

הסוער יחלוף, ואתו הדבק הגורם להישאר יחד. הדרך היחידה לאהבת אמת 
היא נישואין, כשאתה מצהיר קבל עם ועולם מה אתה מתחייב לתת לאשתך. 
בחברות בגיל צעיר לא קיים המימד הזה בנפש, מימד המחויבות. יש פרחים 
וכינורות דביקים שמנגנים, אך אין מחויבות. זה יכול להתמוסס בן רגע, מכיוון 

שלא נכרתה ברית עם בן הזוג.

רק בנישואין בונים יחס נכון לאהבה, מחויבות לתת ולתת. זו הדרך לאהבת 
אמת. רק אז זוכים לטעום את טעמה המתוק של האהבה, של האחדות. 

לתת
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תלמיד אחד שאל את רבו: "כבוד הרב, אני מתחתן בעוד שבועיים. האם 
הרב יוכל לתת לי הדרכות איך להתנהג עם אשתי?"

"בשמחה", ענה הרב. "לפני כן אשאל אותך שאלה מקדימה. האם ישנת 
בפנימייה בישיבה?" 

"ודאי", ענה התלמיד. 
"ואיך הסתדרת עם החברים בחדר?" 

"אמנם לא תמיד היה קל; לפעמים אחד רוצה לכבות את האור כשהאחר 
ולא  לוותר  למדתי  בחדר.  טובה  אווירה  הייתה  הכול  בסך  אבל  מדליק, 

לעשות עניין מכל דבר".
"אם כך", אמר הרב, "את הרוב כבר למדת. את עבודת המידות עבדת 
– פיתחת עין טובה על המציאות, פרגנת לחבר, עודדת והקשבת בעת 

צרה. זה העיקר".

זמן ההתבגרות זהו זמן ההתגברות. זמן שבו האדם בונה את אישיותו 
לא  אך  נישאים.  באידיאלים  מתמלא  ומעמיק,  לומד  העוצמה.  במלוא 
אנחנו  איך  שלנו.  החברה  בחיי  גם  אלא  נבנים  אנו  תורה  בלימוד  רק 
לומדים  אנו  משלנו.  אחרות  חיים  וצורות  שונות  דעות  עם  מתמודדים 
מה להגיד, מתי ואיך, איך לפרגן ואיך להקשיב, וכך אנו מגיעים לקשר 

הזוגי כאשר בניין אישיותנו בנוי ומוצק.
ההתבגרות,  בגיל  לבת  בן  בין  בקשר  שיש  ההלכתיות  לבעיות  מעבר 
בן  כאשר  אחד.  כל  של  האישית  להתפתחות  שקשור  נוסף  דבר  ישנו 
ובת מדברים זמן רב, אפילו בדברים העומדים ברומו של עולם – משהו 
לאור  נבנה  עולמי  לאט  לאט  מתרקם.  נפשי  קשר  בפנים,  מתרחש 
אישיותה של בת זוגי. במקום שאּבנה לפי מה שאני באופן שלם, אני 
נבנה עם יסודות שלקוחים מעולם שאיננו שלי. נבנה בצורה לא ישרה. 
תלות נפשית. גם אם השיחות הן בנושאים אידיאליסטיים, הן  נוצרת 

יכולות ליצור תלות בנפש כאשר הן מתקיימות לאורך זמן.
בתוך  עמוק  שקועים  עצמנו  את  למצוא  יכולים  אנו  מכך  כתוצאה 
תסבוכת נפשית. הצמיחה שלְך תלויה בו; בניית הנפש שלָך נעשית על 

האם זה טוב לדבר עם בני המין השני שיחות 
נפש או שיחות מעמיקות ברומו של עולם? 

לדבר נכון
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ישנם שלושה הבדלים הלכתיים בין צום תשעה באב לצומות הקלים:

א. צום תשעה באב נמשך יממה שלמה, משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים; 
ואילו הצומות הקלים נמשכים יום בלבד, מעמוד השחר ועד צאת הכוכבים.

ב. בצום תשעה באב אסורים בכל חמשת העינויים, שהם: 1. אכילה ושתייה, 
2. רחיצה, 3. סיכה, 4. נעילת הסנדל, 5. תשמיש המיטה; ואילו בצומות הקלים 

אסורים רק באכילה ושתייה.

ג. מצום תשעה באב רק חולים פטורים; ואילו מהצומות הקלים גם מעוברות 
 ומיניקות פטורות. 

ככלל, צום תשעה באב שווה לצום יום הכיפורים, שכל מה שתיקנו חכמים 
בתשעה באב, תיקנו כעין מה שנצטווינו בתורה ביום הכיפורים. לפיכך אסורים 

בתשעה באב בכל חמשת העינויים שנאמרו לגבי יום הכיפורים.

)מתוך ‘פניני הלכה’, זמנים י, ב(

כללי הצומות

גיל ההתבגרות הוא הגיל שבו בונים את עצמנו מבפנים. שיחות 
נפש או שיחות מעמיקות בין בנים לבנות יוצרות תלות לא 
בריאה. כדי לשמור על טהרת הנפש כדאי לדבר ולהעמיק עם 
בני המין שלנו, כדי שנבנה את הנפש שלנו בצורה ישרה ובריאה.

יסודות עולמּה הפנימי. ויש תחושה שבלעדיה זה לא אותו דבר. עם מי תדבר? 
למי תשפכי את הלב? בשביל מי תדבר בהתלהבות על אידיאלים נישאים? 

מהקשר כבר קשה לצאת, והדבר יכול לגרום נזק גדול כאשר רוצים להקים 
בית בישראל. האדם אינו מגיע עם בניין שלם שהוא בנה בכוחות עצמו, אלא 

עם אישיות שנבנתה לאור מישהו אחר. 
כשההלכה אומרת ש"צריך להתרחק מנשים מאוד מאוד" זה כדי לשמור על 
טהרת הנפש שלנו. בשביל לתת לנו לצמוח באופן בריא ונכון. בשביל שנהיה 

נאמנים למה שאנחנו.

לדבר נכון חופ
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המגע בין בני אדם הוא דבר חזק מאוד. הוא גורם לנו חוויה גדולה ויוצר 
תחושה שאנו קרובים ומחוברים. בדיוק כמו דבק מגע, הוא יכול לחבר 
ידביק אצבע לאצבע,  שני דברים בעוצמה אדירה. אך אם חלילה הוא 

נצטרך לנסוע לבית החולים כדי להפריד ביניהן. 

מגע בין בני זוג הנשואים זה לזו מחבר ומדביק אותם יחד. הוא מהווה 
קומה נוספת לעולם הפנימי והעשיר שהם החליטו לבנות יחד. אך מגע 
בשלב מוקדם יותר יכול להיות הרסני. הוא יכול לעוור את המבט ולגרום 
לאדם להיות מחובר למי שאינו מתאים לו. נגיעה יכולה לגרום לתחושה 
עזה של קרבה אף על פי שיכולים להיות הבדלים גדולים בין הבן לבת. 
במקרה כזה ההחלטה על המשך הקשר תנבע מהרצון שלנו לשמור על 
החוויה הנעימה של המגע, אך בהמשך, כאשר החיים יעמדו מולנו עם 
האתגרים שבהם והמורכבויות שבהם, המגע הנעים לא יספיק. אם אין 

משהו עמוק יותר שמחבר בינינו, ניפול למשברים גדולים בהמשך. 

נוסף על כך, הנגיעה הפיזית מרגילה אותנו לקשר חיצוני. כשהכיף במגע 
והאישיות,  האופי  ולא  מאוד  מרכזי  מקום  תופסים  החיצוני  והמראה 
אנו מתרגלים לתפיסה לא נכונה ביחס לאהבה אמתית. אנו מזהים את 
האהבה עם מגע, ולא עם קשר עמוק, פנימי ואינטימי של בני הזוג. כל 

מושג האהבה מתרוקן מתוכן.

לכן התורה מחנכת אותנו להתאפק. לשמור את המגע לחיי הנישואין, 
לאחת והיחידה שאתה אבנה בניין עדי עד. אז המגע יבעיר ויגדיל את 

האהבה הקדושה שבינינו. 

מה יש בנגיעה בין המינים שהיא מחוללת כזו 
סערה עד שקשה לנו להימנע ממנה? 

לגעת באהבה
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כיצד נוהגים כשצום תשעה באב חל בשבת?

כלל הוא שאין אבלות בשבת, ולכן אפילו תשעה באב חל בשבת, הצום נדחה 
יין ושרים שירי שבת כרגיל,  ליום ראשון, ובאותה שבת אוכלים בשר ושותים 

שאין אבלות בשבת. 

אולם בין השבת לכניסת הצום ישנו זמן ביניים – ‘בין השמשות’ – בין שקיעת 
החמה לצאת הכוכבים. באותו הזמן אסור לעשות דבר שייראה כמנהג אבלות, 
שאינם  מדברים  נמנעים  החמה  שקיעת  משעת  מנגד,  בשבת.  אבלות  שאין 

הכרחיים מצד השבת, כגון אכילה, שתייה, רחיצה וסיכה. 

כבכל  שבת  שירי  מזמרים  וכן  שבת,  כבכל  אוכלים  שלישית  בסעודה  לפיכך 
שבת, אולם מפסיקים לאכול ולשתות לפני שקיעת החמה. וכן נמנעים מרחיצה 

וסיכה משקיעת החמה, שכן ממילא אין רוחצים כל השבת.

נשארים לבושים בבגדי השבת ובנעליים, וממשיכים לשבת על הכיסא ולומר 
דקות  כמה  עוד  ויעברו  בינוניים  כוכבים  שלושה  שיצאו  עד  לזה,  זה  שלום 
נפרדים  ובזה  לחול”,  קודש  בין  המבדיל  “ברוך  לומר  צריך  אז  שבת.  לתוספת 
מהשבת. אחר כך יסירו את הנעליים ויפשטו את בגדי השבת וילבשו בגדי חול.

)מתוך ‘פניני הלכה’, זמנים ט, ד(

הלכה תשעה באב שחל בשבת

למגע יש קסם מיוחד. הוא מחבר בין בני האדם, ולכן הוא 
משמעותי בקשר בין בני זוג נשואים. לפני החתונה המגע יכול 
לבלבל אותנו ולגרום לנו להתחבר רק בגלל המגע הנעים, ולא 
בגלל התאמה אמתית בינינו. הוא שם במרכז את החוויה ולא 
את האופי והאישיות. המגע הוא רק תוספת לבירור אמתי 
על האישיות של בן הזוג שלי, ושומרים אותו לחתונה עם בן 

הזוג האחד והיחיד שלי.
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זאת  ציווה.  ה’  שכך  משום  לשמור  חייבים  צניעות  הלכות  את 
להסברים  שניגשים  לפני  והבסיסית,  הראשונה  התשובה 
עמוקים ומרוממים. אנו עבדי ה’ הבטוחים שכל מצוותיו לטוב 
לנו, גם אם לא תמיד אנו מבינים עד הסוף. לכן נקיים את הלכות 

צניעות בשמחה, מתוך רצון לעשות את רצון ה’.

מתקיים,  העולם  לבנות  בנים  בין  המשיכה  כוח  בזכות 
הכוח  של  שהמטרה  מכיוון  נבנה.  והעולם  ילדים  נולדים 
בעוצמה  בתוכנו  אותו  שם  ה’  כך,  כל  חשובה  היא  הזה 
העליונה  המטרה  הגשמת  את  נפספס  שלא  כדי  גבוהה, 

שלמענה הוא ניטע בתוכנו.

החתונה היא הרגע שבו אנו קובעים מי האהוב שלנו לעולמי עד. 
לא כדאי לבזבז את כוח הקסם של המגע הראשון על מי שלא 
בטוח שנבנה אתו בניין עולמים. התורה מדריכה אותנו לשמור 
הזוג  בן  עם  עצומה  לאהבה  לזכות  ובכך  הצניעות,  הלכות  על 

שאתו נתחתן.

זוג  בני  רק  ממחויבות.  הנובעת  נתינה  של  תולדה  היא  אהבה 
נשואים, שכל הזמן עסוקים בשאלה איך לתת לשני, יזכו לאהבת 

אמת לנצח.

תמיד עניין אותי, מדוע צריך לשמור על כל הלכות הצניעות?

אני כל הזמן מתמודד מול יצר העריות. למה הקב"ה שם בנו 
כוח כל כך חזק שקשה להתמודד אתו?

איך זוכים לאהבת אמת? איך ישררו ביני לבין בת הזוג שלי 
אהבה, אחווה, שלום ורעות לעולמי עד?

למה אסור לי לגעת בבן המין השני שאני 
כל כך אוהב לפני החתונה?
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גיל ההתבגרות הוא הגיל שבו בונים את עצמנו מבפנים. שיחות נפש 
כדי  בריאה.  לא  תלות  יוצרות  לבנות  בנים  בין  מעמיקות  שיחות  או 
לשמור על טהרת הנפש כדאי לדבר ולהעמיק עם בני המין שלנו, כדי 

שנבנה את הנפש שלנו בצורה ישרה ובריאה.

למגע יש קסם מיוחד. הוא מחבר בין בני האדם, ולכן הוא משמעותי 
אותנו  לבלבל  יכול  המגע  החתונה  לפני  נשואים.  זוג  בני  בין  בקשר 
ולגרום לנו להתחבר רק בגלל המגע הנעים, ולא בגלל התאמה אמתית 
והאישיות. המגע  ולא את האופי  בינינו. הוא שם במרכז את החוויה 
הוא רק תוספת לבירור אמתי על האישיות של בן הזוג שלי, ושומרים 

אותו לחתונה עם בן הזוג האחד והיחיד שלי.

האם זה טוב לדבר עם בני המין השני שיחות נפש או שיחות 
מעמיקות ברומו של עולם? 

עד  סערה  כזו  מחוללת  שהיא  המינים  בין  בנגיעה  יש  מה 
שקשה לנו להימנע ממנה? 
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מחזק ידי עם ישראל במלחמה

ביום שני בשעה שבע בבוקר, כשעה לפני תחילת ההתקפה של חיל 
גורן  הרב  נכנס  הימים,  ששת  מלחמת  של  הראשון  בבוקרה  האוויר 
אל הבונקרים במטכ”ל וחילק לאנשי חיל האוויר את התפילה לפני 
היציאה לקרב בתוספת ברכה אישית שכתב הרב בעצמו. מיד לאחר 
ההודעה הרשמית על פתיחת המלחמה, שידר הרב גורן ברדיו נאום 

לאומה שהוכן והודפס קודם לכן, וכך אמר: 

דבר הרב הראשי לצה”ל לחיילי צבא הגנה לישראל הצועדים אלי קרב 
הניצחון.

ב”ה יום ניצחון כ”ו באייר מ”א למניין בני ישראל תשכ”ז.

חיילי צבא הגנה לישראל ביבשה, באוויר ובים, ה’ עמכם גיבורי החיל.

שמע ישראל, אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם. הנה בא היום 
הגדול לעם ישראל, וצעדכם היום לקראת המערכה הגדולה והמכרעת 
כל  עיני  ולהשמידו.  להכחידו  עליו  שקמו  מאויביו  ישראל  לישועת 
ישראל נשואות אליכם, חיילים יקרים. אל ירך לבבכם, אל תיראו ואל 
ה’ אלוקיכם ההולך עמכם להילחם  כי  ואל תהססו מפניהם,  תחפזו 
לכם עם אויביכם להושיע אתכם. היום תאמצנו, היום תגדלנו, היום 
תדבר אויבינו תחתינו, תשמידם מתחת שמי ה’ ונפלו אויביכם לפניכם 
לחרב. חזקו ואמצו למען עמנו וערי אלוקינו, ובעזרת אלוקי מערכות 
ישראל תזכו להנחיל את הניצחון הגדול על כל אויבי ישראל. כן יאבדו 
כל אויביך ה’, וישראל ישכון לבטח בארצו, ופרצת ימה וקדמה, צפונה 
ונגבה. לכו בכוחכם זה והושעתם את ישראל, אנא ה’ הושיעה נא, אנא 

ה’ הצליחה נא.

הרב שלמה גורן,
אלוף, הרב הראשי לצה”ל. 
אלה היו הדברים המרוממים ששידר הרב גורן לכל עם ישראל, דקות 
אחדות לאחר פרוץ מלחמת ששת הימים.
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מן העין
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דקדושה
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מי לא מכיר את הקושי שיש בהתמודדות עם לחץ חברתי? כבר החלטנו 
יותר  אנחנו  ככה  לובשים,  לא  האלה  הבגדים  שאת  החלטנו  להתקדם, 
יגיבו?",  לא מדברים. ואז באים החבר’ה ואתה אומר לעצמך: "איך הם 
"זה לא שייך! הם יעשו ממני צחוק", "אין מצב! בהזדמנות אחרת אני 

אתחיל..."

מה קורה לנו? מה מביא אותנו לרפיסות הזאת ברגע המבחן?

‘בני  למדנו שצריכה להיות לנו נאמנות לפנימיות שלנו. שעלינו להיות 
חורין’, להקשיב למה שאנחנו ולא לאחרים. אבל לא להקשיב לאחרים 
זה לא מספיק. צריך משהו חזק יותר, עמוק יותר. העולם שסובב אותנו 
אנחנו  ולפעמים  עלינו,  משפיע  הוא  אדירים.  לחצים  עלינו  מפעיל 
נחלשים מלעשות דברים טובים ואמתיים. מה עושים אם מתעורר בנו 
חשק לעשות דבר טוב באמת, וכל העולם צוחק עלינו? רבי נחמן אומר 

שצריך שתהיה לנו ‘עזות דקדושה’. מהי עזות דקדושה?

ומאיפה  קדושה’.  ‘חוצפה  היא  דקדושה  עזות  חוצפה.  כמו  היא  עזות 
לוקחים אותה? מן ‘הגאווה הקדושה’ שיש בתוכנו! רגע, רגע. מה קורה 
פה? גאווה? קדושה? עד היום דיברו אתנו על הפחיתות שבגאווה, על 
הדמיון שבה ועל הנזקים שהיא מביאה לחברה, פתאום אנחנו מדברים 

על גאווה קדושה?!

לבש  לבש,  גאות  מלך  "ה’  בתהלים:  אמר  המלך  דוד  סדר.  נעשה  בואו 
ה’, עוז התאזר". כשנולדנו, נתן לנו הקב"ה ‘גאווה קדושה’, כדי לעשות 
את מה שאנחנו יודעים שהוא נכון. למשל: למדת שאמתי יותר ללבוש 
צנוע, את מבינה את זה וחושבת שזה נכון יותר. ואז את נכנסת לכיתה 
והחברות מתחילות לצחוק: "מה נסגר אתך?" "הגעת ממאה שערים?" 
את נראית כמו אחת מהטאליבן!" ואז את רוצה להתחבא מרוב בושה, 

אני מרגיש שאני רוצה להתקדם בכל מיני תחומים, 
אבל אני מפחד שיצחקו עליי ושאאבד את הערכה של 

החברים שלי. איך אפשר להתמודד עם הפחד הזה?

חוצפה קדושה
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כל רחיצה של תענוג אסורה בתשעה באב, בין במים חמים ובין במים קרים, 
ואפילו מקצת גופו אסור לרחוץ, ואפילו להושיט אצבע אחת קטנה לתוך מים 
אסור. אבל מי שנתלכלך בבוץ או בצואה או שנטף דם מחוטמו – רשאי לרחוץ 
רחיצה  שבכל  פי  על  אף  לתענוג.  מתכוון  שאינו  מפני  המטונף,  המקום  את 
להסרת  הכוונה  שעיקר  כיוון  מקום  מכל  הנאה,  קצת  גם  יש  לכלוך  להסרת 

לכלוך, אין היא נקראת רחיצה של תענוג.

פניו  את  שישטוף  בלא  עליו  מתיישבת  אינה  ודעתו  במיוחד  רגיש  שהוא  מי 
בבוקר, רשאי לשטוף את פניו במים. מי שנצטבר לו אחר השינה לכלוך בזוויות 

עיניו והוא רגיל תמיד להסירו במים, רשאי להסירו במים.

אסור לשטוף את הפה בתשעה באב, אולם מי שיצטער מאוד אם לא ישטוף 
את פיו, יכול אף בתשעה באב לשטוף את פיו ולצחצח את שיניו בלא משחה. 

לעומת זאת ביום הכיפורים, שבו חיוב הצום מהתורה, אין להקל בזה.

)מתוך ‘פניני הלכה’, זמנים י, ה(

דיני רחיצה בתשעה באב

כדי להתמודד עם לחצי החברה ניתן בכל אחד ואחת מאתנו 
כוח המכונה ‘גאווה קדושה’. זהו הכוח שמניע אותנו לעשות 

את מה שאנו רואים לנכון למרות הלחץ שסובב אותנו.

ומשהו בתוכך חושב שהן צודקות, ולמה צריך את כל הלבוש המסורבל הזה... 
בפעם הבאה את כבר תבואי לבושה על פי צו האפנה, ולא בלבוש שמתאים 
לשינוי שרצית לעשות. על כך אומר רבי נחמן – ברגע שהתקפלנו, פגענו בכוח 

הזה שקיים אצלנו בפנים. פגמנו ב’עזות דקדושה’ שיש בנו. 

חוצפה קדושה שו"תחופ
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כמה  בשביל  העולם  כל  בפני  להתרפס  שמוכנים  אלה  את  מכירים 
במו  הרסו  שהם  מפני  כזאת?  בשפלות  מתנהגים  הם  מדוע  שקלים? 
ידיהם את ה’עזות דקדושה’ שלהם. על כך אומר רבי נחמן דבר עצוב 
מאוד: אם הורסים את העזות הזאת, העונש הוא שנהיים עבדים לבני 
האם  ביותר:  החריף  באופן  השאלה  את  מציג  נחמן  רבי  אחרים.  אדם 
אתה עבדו של הקב"ה או שאתה עבד לבני אדם? אין באמצע... אומר 
לנו הקב"ה: תביט בעצמך, מי אתה? פעם היית עבדי. נתתי לך מספיק 
עזות כדי לעשות הישר והטוב בעיניי. אבל העדפת להקשיב לאנשים. 

אם כך נוח לך – בסדר, תהיה עבד שלהם! 

או שתחליט סוף סוף מי האדון שלך...

המשעבדים.  את  לשנוא  שמתחילים  הוא  מכך  כתוצאה  שקורה  מה 
שהם  מפני  אדם,  בני  לשנוא  מתחילים  עצמאית  דעה  יותר  כשאין 
שולטים בנו ואנחנו נאלצים ‘לרקוד’ לפי החליל שלהם. הסיבה שאנחנו 
אוהבים  שאנחנו  דווקא  לאו  היא  אומרים  שהחבר’ה  למה  מקשיבים 
אותם. מקשיבים להם כי אין בנו יכולת לעמוד על הרגליים! זאת האמת 
הכואבת. אבל אם יש בנו ‘עזות דקדושה’, הנותנת כוח לעמוד מול כל 
העולם, אז אפשר באמת לאהוב את כל העולם, מפני שלא מרגישים 

עבדים של אף אחד.

‘עזות  לו  שיש  מי  את  דווקא  אוהב  העולם  שגם  מוסיף  נחמן  רבי 
דקדושה’. אם אדם הוא מספיק חזק כדי לעמוד על שתי רגליים, ושום 
דבר לא מכופף אותו – אז העולם ממש אוהב אותו. אנשים מבקשים 

את קרבתו של האדם הזה. 

לסביבה  נקשיב  לא  שאם  לנו  נראה  פעמים  הרבה  מעניין:  ממש  זה 
שאומרת לנו לעשות משהו לא נכון נידחק לפינה. אנו חוששים מזה, כי 

המון פעמים אחרי שאני נכנעת ללחץ חברתי ועושה 
את מה שכל החברות עושות אני מרגישה כזה מין 
כעס, כאילו אני ממש לא סובלת את החברות שגרמו 

לי לעשות בדיוק כמוהן. ממה נובע הכעס הזה? 

לחץ חברתי
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מה יעשה אדם שחברו קנה למשל מחשב חדש, והוא שואל אותו לחוות דעתו? 
האם יאמר את מה שהוא חושב באמת, שהמחשב עשוי בצורה גרועה ולא 
יאריך ימים, ומחירו יקר, ואף מראהו מכוער, או שמותר לו לענות בדברי נימוס, 

כגון שהמחשב די טוב ודי מוצלח, ובאופן כללי הוא נראה לא רע?

במקרה כזה אין שום מצווה לומר את האמת, משום שאם יאמר את האמת, 
יצער את חברו, והרי הוא כבר קנה את המחשב, ואת המעוות אי אפשר לתקן. 
לכן מלכתחילה עדיף שלא לדבר כלל על המחשב. אבל אם בכל זאת החבר 
שואל ומצפה לתשובה, מצד נימוס ודרך ארץ, ראוי לשבח אותו במידה מסוימת 
כדי לשמחו, וזהו בכלל מה שאמרו חכמים שמצווה לשנות מפני השלום. על כן, 

אם אפשר למצוא במחשב איזו מעלה מסוימת, עדיף להתרכז בה. 

)עפ”י ‘פניני הלכה’, ליקוטים ב’ ב, יח(

מה לומר לחבר שקנה חפץ חדש?

כאשר אנחנו נכנעים ללחץ חברתי אנחנו נעשים משועבדים 
לחברה. השעבוד הזה מעורר בתוכנו כעס ותסכול על כך שאיננו 
חופשיים לעשות כרצוננו. דווקא העמידה על שלנו מעוררת בנו 
אהבה והערכה גם לסביבה, וכן גם הסביבה מעריכה ואוהבת 

יותר אותנו.

אנחנו רוצים להיות חלק מהחברה. אבל זאת שטות! מה שקורה הוא בדיוק 
ההפך. אותה נערה שנכנסה לכיתה בלבוש צנוע, וכל החברות שלה לעגו לה, 
דעו לכם: אם היא תמשיך ללבוש את הבגדים האלה בגאון, אתם יודעים מה 
כל הצוחקות יחשבו לעצמן? באמת כל הכבוד לה. יש לה אופי. זה נראה מוזר, 
אבל ככה זה: כששומעים לאנשים שרוצים לגרור אותנו למקומות שליליים, 

הם יורקים עליך. וכשאתה לא שומע להם – הם מעריכים אותך...

לחץ חברתי שו"תחופ
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גם מול הקב"ה צריך שתהיה לנו ‘עזות דקדושה’! איך ייתכן דבר כזה?

צריך לבוא לקב"ה ולומר לו: "ריבונו של עולם! אני רוצה כל כך להיות 
קרוב אליך. אל תדחה אותי, בבקשה!"

נכון,  "זה  לו:  ולומר  לפניו,  ולעמוד  לקום  צריך  שנופלים,  אחרי  וגם 
התחלתי עשרים אלף פעם, ועשרים אלף פעם נפלתי. אבל דע לך, ריבונו 
של עולם, למרות החולשות שלי, למרות כל מה שעובר עליי, לעולם לא 

אעזוב אותך! לכן כבר עדיף לך לקרב אותי אחת ולתמיד".

הרבה פעמים בחיים זה נראה כאילו הקב"ה דוחה אותנו. כמה פעמים 
‘בעיטה’ קטנה, דחה אותנו, גרם לנו לאבד  והוא נתן לנו  התקרבנו לה’ 
פקודה’,  ‘מסרבים  להידחות,  מסרבים  כשאנחנו  השגנו.  שכבר  מה  את 
כשאנחנו קמים כל פעם אחרי שאנחנו נופלים – זה כמו ‘חוצפה’ כלפי 
הקב"ה. אנחנו אומרים לו: "לא אכפת לי. אתה לא תוכל לדחות אותי. 

אחרי כל נפילה, אני אקום ואשוב אליך".

העומק.  את  להבין  מתחילים  הזאת,  ה’חוצפה’  אחרי  פתאום,  אבל 
מתחילים להבין שהאמת היא שהקב"ה רוצה לראות כמה חזק אנחנו 
ה’עזות  את  בנו  לגלות  רוצה  הוא  שלנו.  הרצון  עמוק  כמה  רוצים. 
דקדושה’. כמובן, העזות צריכה להיות מופנית נגד היצר הרע שבנו, ולא 
כלפי ה’. אלא שבסופו של דבר, אנחנו יודעים שהקב"ה עשה אותנו עם 
מול  אפילו  דקדושה,  עזות  הרבה  כך  כל  צריכים  אנחנו  ולכן  כזה,  יצר 

הקב"ה.

קיימות כל כך הרבה ‘הזדמנויות’ ליפול לקרשים. כל כך הרבה ‘אופציות 
מוצלחות’ להרים ידיים ולהתייאש סופית; לומר לעצמנו: "אחרי הנפילה 

אחרי נפילה אני מרגיש שאין לי יותר כוח לעמוד 
מול ה’. אני מרגיש גמור, ואני לא מאמין בכלל שה’ 
רוצה שאהיה קרוב אליו. איך אפשר להתמודד עם 

התחושות הללו?

אין שום ייאוש בעולם כלל!
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רשות הרבים הנה מקום ציבורי, שבאופן בסיסי מותר לכל אחד להלך בו. לאור 
זאת, ברור שבאופן בסיסי היה צריך להיות מותר לכל אחד להלך בחופי הים או 
בכל גן שהוא. אולם למדינת ישראל ישנה סמכות הלכתית-משפטית להחליט 
מהו השימוש הנכון שיש לעשות בכל קרקע, ועל כן רשאית המדינה להפקיע 
כל קרקע )כלומר, להחליט שהיא שייכת למדינה(, וודאי שהיא האחראית על 

כל קרקע ציבורית.

כוח זה של המדינה נובע גם מכך שלמדינה יש כוח משפטי להחליט בעניינים 
של המדינה – דבר זה נקרא: “דינא דמלכותא דינא” )דינה של המלכות נחשב 

כדין(, וגם מכך שיש מעמד מיוחד של מלכות ישראל למדינת ישראל.

כל עוד המדינה קובעת כללים מסוימים, בוודאי בעניינים הקשורים לממון, גם 
אם הם מכעיסים אותנו, אין אנו יכולים לנהוג בהם כרצוננו. 

האם מותר להיכנס לחוף או לגן 

לאומי ללא תשלום? 

גם לאחר נפילה, אסור לאבד תקווה ולהתייאש. ה’חוצפה 
הקדושה’ שעליה דיברנו עוזרת לנו להילחם בכוחות השליליים 
שמושכים אותנו להתייאש ולוותר. הצער והכאב שאנו מרגישים 

הם עדות לכך שאנו חפצים באמת בקרבת ה’.

הזאת אין לי יותר סיכוי, אם מישהו היה רואה מה ראיתי, לא היו נותנים לי 
יותר צ’אנס בחיים..." אבל בדיוק ההפך הוא הנכון! אם מרגישים את הצער 
והכאב על המעשה צריך לבוא לה’ ולומר לו: "אני שבור, מרוסק, גמור. אבל 
רוצה  הזה,  הגועל  כל  את  רוצה  לא  אליך!  מתגעגע  אני  עולם,  של  ריבונו 
לא  גמורים  צדיקים  גם  עומדים  תשובה  שבעלי  ובמקום  אליך...  להתקרב 

עומדים". ה’ מחכה לנו שנשוב אליו.

אין שום ייאוש בעולם כלל! שו"תחופ
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איך  אותה?  נזהה  איך  אבל  הקדושה’.  ה’עזות  של  העוצמה  את  ראינו 
‘עזות  נדע שזאת לא סתם חוצפה? אומר לנו רבי נחמן שמי שיש בו 
מגיעה  העזות  אם  כי  מאוד,  עדין  זה  אבל  באמת.  עניו  הוא  דקדושה’ 
גאווה.  זוהי  קדושה.  עזות  לא  זאת   – החלטתי’  ומ’אני  חושב’  מ’אני 
שהיא למעלה  היא באה מאמת  עזות קדושה לא באה מהשכל שלנו. 
הנכון  הדבר  ש"זה  ההרגשה  אותנו  כשממלאת  באה  היא  מהשכל. 

לעשות", ואנחנו מחליטים להיות נאמנים לה עד הסוף.

ענווה.  זוהי  הקב"ה,  אותנו  מצווה  שכך  מפני  משהו  עושים  כשאנחנו 
אם אני חובש כיפה מפני ש"אני מאמין בכיפות" – זה יפה, אבל זאת 
לא ענווה. זאת לא ‘עזות דקדושה’. אבל אם אני שם כיפה על הראש 
מפני שאני יהודי, אני עובד ה’, ואני רוצה שכל העולם ידע שאני בן לעם 
קדוש, עובדי ה’ יתברך – זוהי ‘עזות דקדושה’. זוהי עזות שבאה מענווה. 
זה לא כוח שבא מחכמתי או מטיפשותי. אין לזה כל קשר אליי באופן 
אישי. אני מזרעו של אברהם אבינו, אני יהודי, ויהודי צריך לחבוש כיפה. 

נקודה. 
‘גאווה קדושה’ – זה לעשות בדיוק מה שצריך.

אני  ורואה אדם מכה אדם אחר. מיד  נניח שאני מטייל ברחוב  למשל: 
ניגש ומפריד בין התוקף לנתקף. אם צריך, אפעיל כוח נגד התוקף. האם 
מובן  להתבלט?  מרצון  נובע  זה  האם  שלי?  ה’אני’  בגלל  זאת  עשיתי 
שלא. פשוט נדחפתי לעשות את הדבר הנכון באותו הרגע. אדרבה, אם 
להסתבך.  לא  מעדיף  הייתי  אולי  בחשבון,  שלי  ה’אני’  את  לוקח  הייתי 
אבל שכחתי לרגע מעצמי. נתמלאתי ‘עזות דקדושה’ והתערבתי. אצל 

אנשים המלאים עזות דקדושה – ה’אני’ שלהם לא תופס מקום.

ושוב: אנחנו חיים בעולם של שקר. דברים יכולים להיות מוסווים היטב. 
אדם יכול לרמות את עצמו. ישנה עזות שאיננה באה מהקדושה. היא 
מעורר  שהוא  מנופח,  כך  כל  מ’אני’  נובעת  היא  הגמור.  מההפך  באה 

לפעמים, כשאני רוצה ללכת ‘נגד הזרם’ ולא להקשיב 
ללחץ מהחברים, אני מרגיש שאני קצת מתגאה 
ומתנשא עליהם, ואז אני מתחרט וחוזר בכל פעם 
לנקודת ההתחלה. איך אני יכול להבדיל בין גאווה 
והתנשאות לבין ללכת עם האמת שלי עד הסוף, גם 

מול החברים? 

המבדיל בין קודש ל...
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יש נוער הטוען: בכל מקרה לא הייתי משלם, וממילא אין אני גורם הפסד לאף 
אחד. אולם טענה זו אינה נכונה. דין זה של “זה נהנה וזה לא חסר” הובא בגמרא 
)בבא קמא כ:(, אך נפסק להלכה שדין זה נוהג רק בדיעבד, אם כבר גר בחצרו 
של חברו בלא ידיעתו. אולם בעל הבית רשאי למנוע לכתחילה מאנשים לגור 

בחצרו, גם אם אין לו שום הפסד מכך. 

לכן אם יש בכניסה חובת תשלום, הרי שיש בכך גילוי דעת של הבעלים )או 
של המדינה( שהם אינם מוכנים שאדם ייהנה מדבריהם ללא תשלום. ממילא 

אין היתר להיכנס לאתר זה ללא תשלום. 

לסיכום: אסור להיכנס לגנים של שמורות הטבע או לחופי ים ללא תשלום )אלא 
אם כן, דרישת התשלום במקום מסוים היא נגד החוק(. ואף על פי שלעתים דבר 
זה מכעיס אותנו, הרי שפרט לכך שהמקום הוא שטח של המדינה, בדרך כלל 

יש בכך טובת הכלל, שהרי דבר זה מאפשר לטפח את המקום כראוי וכדומה. 
)עפ”י ‘הלכה ממקורה’, הרב יוסף צבי רימון(

הלכה
האם מותר להיכנס לחוף 

ללא תשלום? – המשך

ההבדל בין התנשאות לבין ‘עזות דקדושה’ והליכה עם האמת 
שלנו, הוא שכשאנחנו הולכים עם האמת שלנו אנחנו לא 
מנסים להתבלט, אלא אנחנו פשוט רוצים לעשות את הדבר 
הנכון והאמתי. כשעושים את הדבר הנכון לא מרוכזים ב’אני’ 
שלנו ובשאלה איך אנחנו נראים, אלא במה שאנחנו מאמינים 

שצריך לעשות.

סלידה בכל מי שפוגש בו. יש "הוי עז כנמר", אבל יש גם – "עז פנים לגיהנום".

‘חוש ריח’ מפותח. ובכל  כדי לזהות בין ‘עזות דקדושה’ לסתם חוצפה צריך 
מ’הצד  שבאה  לעזות  דקדושה  עזות  בין  להבדיל  אחד  טוב  סימן  יש  זאת, 
שנראה  במה  מולבשים  כשאנשים  מזה?  יוצא  מה  הוא:  והסימן  האחר’. 
כ’עזות דקדושה’, אבל מה שיוצא מזה הוא הרס, שנאה ומחלוקת – זה סימן 
מביאה  שלך  כשהעזות  אבל  מהקדושה.  באה  לא  שלהם  שהעזות  מובהק 

אותך לעשות דברים טובים – יש להניח שהיא באה ממקום טוב.

המבדיל בין קודש ל... שו"תחופ
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חופ

איך נדע? זאת שאלת מיליון הדולר! איך נדע מתי לאהוב ומתי לשנוא? 
מתי  וביישנים?  צנועים  להיות  ומתי  ועזים,  גאים  להיות  מתי  נדע  איך 

אמורים לדבר ומתי עדיף שנשתוק?

כל  זה  בחיים.  עמוק  הכי  המבחן  זהו  אמתיים.  להיות  רצון  בנו  כשיש 
כך קשה. הלא אין לנו ‘הוראות שימוש’ ביד. התשובה יכולה לבוא רק 

מהנשמה שלנו.

וכאן צריך להגיע לשורש האהבה בנשמה. למקום שבו אין סתירה בין 
אהבה לשנאה. בשורש הנשמה אהבת הטוב היא עצמה שנאת הרע, 
ושנאת הרע היא עצמה אהבת הטוב. בנשמה יש שורש אחד לבושה 
ולעזות, שורש אחד לדיבור ולשתיקה. רק כשזה יורד למטה זה מסתבך, 

ואז מתחילות הסתירות.

הגוף שלנו הוא גוף אחד, אבל הוא לא לגמרי אחד – יש בו חלקים שונים 
זה מזה: הראש, היד, הרגל. אנחנו מרגישים בלב, חושבים במוח והולכים 
שונים.  איברים  בו  יש  מאוחד  שהגוף  פי  על  אף  הרגליים.  באמצעות 
אחדותו של הקב"ה אינה מתגלה במלואה בגוף שלנו. הנשמה לעומת 
שומע  רואה,  שלנו  הגוף  מהגוף.  מאוחדת  יותר  הרבה  אחת,  היא  זאת 
ועושה; אבל אלה הן פעולות נפרדות. לכן יכול להיות אדם ששומע אבל 
לא רואה. הנשמה גם היא רואה ושומעת, אבל אצלה הכול אחד. עבור 
אחד.  דבר  הכול   – ולהרגיש  לחשוב  לעשות,  לראות,  לשמוע,  הנשמה 
הכול חלק מחיי הנשמה. לכן ככל שאנחנו רחוקים מהדרגה של האחדות 
כפי שהיא מאירה בנשמה שלנו, כך יש הבדל בין הכוחות והרגשות שלנו 
– לאהוב זאת מחלקה אחת ולשנוא זאת מחלקה אחרת, ולפעמים קשה 
לנו לדעת באיזו מהן להשתמש. אבל אם עלינו לרמה של הנשמה, דרגה 
ומתי לשנוא,  בדיוק מתי לאהוב  יודעים  אז אנחנו  של אחדות שלמה, 

מתי לנהוג בענווה ומתי להשתמש ב’עזות דקדושה’.

אבל השורה התחתונה היא: לא להיות ‘בטלנים’. ואת זה כל אחד ואחת 
‘עזות  היטב.  יודעים  בפנים  לא?  או  בטלנים  אנחנו  האם  בלב:  יודעים 

 איך אני יכולה לדעת מתי לוותר ומתי להתעקש? מתי 
לבטא את האהבה  שבי ומתי את השנאה והריחוק? 
יש כל כך הרבה מצבים מורכבים בחיים, והייתי שמחה 

אם היה לי כלל פשוט שיוכל לכוון אותי בדרך. 

להתחבר לנשמה
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כיצד מקיימים את מצוות כיבוד אב ואם?

עיקר מצוות כיבוד ההורים הוא לשמשם ולסייע להם בכל מה שיצטרכו. למשל, 
ואם  באכילתם;  להם  לסייע  מצווה   – באכילתם  סיוע  שצריכים  זקנים  הורים 
הם חולים וזקוקים לעזרה בעת שהם מתלבשים – יסייע להם; כך גם אם הם 
צריכים עזרה בניקוי הבית – מצווה לעזור להם; וכן אם ההורים צריכים סיוע 
בשליחויות, כגון שהם מבקשים מבנם שיקנה עבורם מזון או בגדים, או יביא 

להם תרופות מבית המרקחת – מצווה עליו למלא שליחותם.

אפילו הסיוע להורים אורך זמן רב, על הבן להתפנות מעיסוקיו האחרים ולסייע 
להוריו. אף אם העזרה להוריו מצריכה אותו לבטל מעט מעבודתו או מהזמן 
שהוא מקדיש לבני משפחתו או לחבריו, כל זמן שהוריו זקוקים לעזרתו והעזרה 
להתפנות  עליו  חובה   – פרנסתו  מקור  את  להפסיד  ממנו  דורשת  אינה  להם 
על  חולה,  ההורים  אחד  שאם  מובן  להוריו.  לסייע  כדי  ומעיסוקיו  מעבודתו 
הבנים לפנות את זמנם ולטפל בו.          )מתוך ‘פניני הלכה’, ליקוטים ג’ א, א( 

מצוות כיבוד אב ואם

ככל שאנחנו מחוברים יותר לנשמה שלנו, ל’אני’ העמוק 
והפנימי שבנו, אנחנו יודעים בדיוק מתי להשתמש בכל כוח 
שיש לנו. לפעמים צריך לוותר ולבטא אהבה, ולפעמים דווקא 
לעמוד בתקיפות ואפילו לבטא כעס על דברים רעים. אבל 
השורש של הכול הוא אחד – הנשמה שלנו. העיקר הוא לעשות, 

לפעול ולחיות עם כל העוצמה שקיימת בנו.

טובים;  ברצונות  ולהתמלא  מהמסכנות,  מה’בטלנות’,  לצאת  זה  דקדושה’ 
ומתוך כך לעשות דברים גדולים וקדושים.

למסקנה:  בסוף  מגיעים  החטא,  לשורש  ויורדים  תשובה  לעשות  כשרוצים 
מפני שלא היינו חזקים מספיק! לא הייתה לנו  מדוע חטאנו? מדוע נפלנו? 
לתקן  אומר  זה  ה’,  אל  לשוב  תשובה,  לעשות  עצמנו!  נגד  דקדושה’  ‘עזות 

מחדש את ה’עזות דקדושה’ בתוכנו.

להתחבר לנשמה שו"תחופ
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כמה פעמים בחיים הגענו למסקנה שזהו, הכול אבוד ואין לנו תקווה? 
עדיף כבר להמשיך ולזרום, כי אם נתחיל לחשוב אז בכלל נכנס לדיכאון 
כול  קודם  צריך  נחמן,  רבי  אומר  שמחים,  ולהיות  לשוב  כדי  קליני... 
להסתכל פנימה ולהבין: "אני לא באמת גרוע כפי שחשבתי". העצבות 
בתוכנו  עמוק  טעויות,  עושים  שאנחנו  אחרי  מהחטא.  באה  העמוקה 

אנחנו נהיים עצובים ומתייאשים.

הגרעין  את  שוכחים  שאנחנו  היא  הטעות  שלנו?  הטעות  מהי  אבל 
עומק  את  זוכרים  היינו  אילו  שלנו!  הקדושה   - בתוכנו  שיש  העמוק 

הטוב שיש בנו, היינו מאמינים ביכולת שלנו לשוב בתשובה.

כדי לשוב ולהאמין בקדושה שיש בנו חייבים להתבונן בעצמנו: לא יכול 
להיות שבכל ימי חיינו לא עשינו פעם טובה למישהו. ואם מתברר לנו 
שעשינו מעשה טוב אחד, זאת סיבה טובה לשמוח עד הגג! מדוע? מפני 
כל  את  שחושפת  אור  של  נקודה  טובה’,  ‘נקודה  הוא  הזה  שהמעשה 

האור שיש לנו עמוק בפנים. 

הזה  מהרגע  בנו,  שטמון  הזה  הטוב  את  בעצמנו  מזהים  שאנו  מהרגע 
אנחנו יכולים לשמוח, ומכאן אנחנו יכולים להתחיל לשלוט על ה’דעת’ 
ואנרגיה,  וכאשר שמחים מרגישים קלילות  כבדה,  היא  שלנו. העצבות 
מרגישים חשק להתחיל מחדש. מהו עבד? עבד הוא לא רק מי שעובד 
ה’דעת’  מי שאיננו בעל הבית על  כול  קודם  הוא  בשביל אחרים. עבד 

שלו. לעבד אין כוח לעצור לרגע ולחשוב, באופן עצמאי.

שאנחנו  ידי  על  שמחה.  ידי  על  היא  מעבדות  לצאת  היחידה  הדרך 
"כי  אותה.  וליישב  בה  לשלוט  בכוחנו  יש  בדעתנו  שמחה  מכניסים 

בשמחה תצאו..." מכל השעבודים.

לפעמים אני מרגישה כל כך מתוסכלת מעצמי שבא 
לי לבכות. אני מסתכלת על עצמי בראי ורואה רק רע, 
לא מסוגלת למצוא בעצמי אף נקודה טובה. ואז אני 

נהיית עצובה וקשה לי לצאת מזה... מה עושים???
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לו  אין  אך  כשר”,  ש”הכול  אומר  שהמוכר  בחנות  פלאפל  לקנות  מותר  האם 
תעודת כשרות?

מוצרים  רק  לקנות  שהם  כל  מזון  מוצרי  הקונים  על  קיימת  תמידית  חובה 
הנושאים על גביהם הכשר מגוף מוסמך ומוכר. אין להסתמך על שלט כללי 
די בהתרשמות חיצונית ממראה המוכר,  לא  או על עדותו של המוכר בלבד. 
שיהא  כדי  במקום.  התלויות  מהתמונות  זה  ובכלל  מהתנהגותו  או  מדיבורו 
שקיימת  לוודא  יש  וכד’(  פיצה  )פלאפל,  מזון  מוצרי  של  מדוכן  לאכול  מותר 
ככלל,  בתוקף.  שהיא  לב  לשים  וכן  מצולמת(,  )ולא  מקורית  כשרות  תעודת 
מומלץ מאוד, גם במקום שיש בו תעודה, לבדוק האם משגיח הכשרות נמצא, 

וכן מי מבשל או אופה את המאכל )יהודי או גוי(.

כדאי להימנע מלקנות בחנות שאין בה תעודת כשרות גם כאשר מדובר בקניית 
שיראו  שאנשים  לחשוש  שיש  היא  לכך  הסיבה  עם הכשר.  סגורים  מוצרים 
אנשים דתיים קונים בחנות זו לא יבחינו שהמוצרים שנקנו הם מוצרים סגורים.

חנות פלאפל ללא תעודת כשרות
הלכה

כשאנחנו שוכחים מהו גרעין האישיות שלנו, הטוב שקיים 
עמוק בתוכנו, אנחנו שוקעים בעצבות ומתייאשים מעצמנו. 
כאשר אנחנו מזהים את נקודות הטוב שקיימות בנו, אנו 
מתמלאים כוח ורצון לתקן את עצמנו ולשוב בתשובה. מהגרעין 

הטוב נצליח לצמוח מחדש. 
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כדי להתמודד עם לחצי החברה ניתן בכל אחד ואחת מאתנו כוח 
המכונה ‘גאווה קדושה’. זהו הכוח שמניע אותנו לעשות את מה 

שאנו רואים לנכון למרות הלחץ שסובב אותנו.

נעשים  אנחנו  חברתי  ללחץ  נכנעים  אנחנו  כאשר 
כעס  בתוכנו  מעורר  הזה  השעבוד  לחברה.  משועבדים 
דווקא  כרצוננו.  לעשות  חופשיים  שאיננו  כך  על  ותסכול 
העמידה על שלנו מעוררת בנו אהבה והערכה גם לסביבה, 

וכן גם הסביבה מעריכה ואוהבת יותר אותנו.

ה’חוצפה  ולהתייאש.  תקווה  לאבד  אסור  נפילה,  לאחר  גם 
הקדושה’ שעליה דיברנו עוזרת לנו להילחם בכוחות השליליים 
שמושכים אותנו להתייאש ולוותר. הצער והכאב שאנו מרגישים 

הם עדות לכך שאנו חפצים באמת בקרבת ה’.

אני  אבל  תחומים,  מיני  בכל  להתקדם  רוצה  שאני  מרגיש  אני 
מפחד שיצחקו עליי ושאאבד את הערכה של החברים שלי. איך 

אפשר להתמודד עם הפחד הזה?

המון פעמים אחרי שאני נכנעת ללחץ חברתי ועושה את מה 
כזה מין כעס, כאילו אני  שכל החברות עושות אני מרגישה 
ממש לא סובלת את החברות שגרמו לי לעשות בדיוק כמוהן. 

ממה נובע הכעס הזה? 

לפעמים, כשאני רוצה ללכת ‘נגד הזרם’ ולא להקשיב ללחץ 
מהחברים, אני מרגיש שאני קצת מתגאה ומתנשא עליהם, 
ואז אני מתחרט וחוזר בכל פעם לנקודת ההתחלה. איך אני 
האמת  עם  ללכת  לבין  והתנשאות  גאווה  בין  להבדיל  יכול 

שלי עד הסוף, גם מול החברים? 

אחרי נפילה אני מרגיש שאין לי יותר כוח לעמוד מול ה’. אני 
מרגיש גמור, ואני לא מאמין בכלל שה’ רוצה שאהיה קרוב 

אליו. איך אפשר להתמודד עם התחושות הללו?
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והפנימי  העמוק  ל’אני’  שלנו,  לנשמה  יותר  מחוברים  שאנחנו  ככל 
שבנו, אנחנו יודעים בדיוק מתי להשתמש בכל כוח שיש לנו. לפעמים 
צריך לוותר ולבטא אהבה, ולפעמים דווקא לעמוד בתקיפות ואפילו 
 – אחד  הוא  הכול  של  השורש  אבל  רעים.  דברים  על  כעס  לבטא 
העוצמה  כל  עם  ולחיות  לפעול  לעשות,  הוא  העיקר  שלנו.  הנשמה 

שקיימת בנו.

עמוק  שקיים  הטוב  שלנו,  האישיות  גרעין  מהו  שוכחים  כשאנחנו 
אנחנו  כאשר  מעצמנו.  ומתייאשים  בעצבות  שוקעים  אנחנו  בתוכנו, 
מזהים את נקודות הטוב שקיימות בנו, אנו מתמלאים כוח ורצון לתקן 

את עצמנו ולשוב בתשובה. מהגרעין הטוב נצליח לצמוח מחדש. 

האמת  עם  והליכה  דקדושה’  ‘עזות  לבין  התנשאות  בין  ההבדל 
שלנו, הוא שכשאנחנו הולכים עם האמת שלנו אנחנו לא מנסים 
הנכון  הדבר  את  לעשות  רוצים  פשוט  אנחנו  אלא  להתבלט, 
שלנו  ב’אני’  מרוכזים  לא  הנכון  הדבר  את  כשעושים  והאמתי. 
ובשאלה איך אנחנו נראים, אלא במה שאנחנו מאמינים שצריך 

לעשות.

ומתי להתעקש? מתי לבטא  לוותר  יכולה לדעת מתי  אני  איך 
את האהבה  שבי ומתי את השנאה והריחוק? יש כל כך הרבה 
והייתי שמחה אם היה לי כלל פשוט  מצבים מורכבים בחיים, 

שיוכל לכוון אותי בדרך. 

לי  שבא  מעצמי  מתוסכלת  כך  כל  מרגישה  אני  לפעמים 
לא  רע,  רק  ורואה  בראי  עצמי  על  מסתכלת  אני  לבכות. 
מסוגלת למצוא בעצמי אף נקודה טובה. ואז אני נהיית עצובה 

וקשה לי לצאת מזה... מה עושים???
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שחרור ירושלים במלחמת ששת הימים

כרב  כהונתו  שנות  כל  במשך  מאוד  מרכזית  דמות  היה  גורן  הרב 
שחרור  של  ברגעים  הימים.  ששת  במלחמת  ובפרט  לצה”ל  הראשי 
חיילי  עם  יחד  והגיע  האש,  בקו  נוכח  היה  גורן  הרב  העתיקה  העיר 

הצנחנים אל הר הבית והכותל המערבי. וכך הוא מספר:

משני  התפרס  הצנחנים  גדוד  האריות.  שער  לכיוון  לרוץ  “התחלתי 
צדי הדרך, מפני שאל מרכזה נורו פגזים ללא הרף... פתאום שמעתי 
ותיצמד  אלינו  תבוא  אותך,  יהרגו  עוד  גורן,  ‘הרב  לי:  צועק  שהמג”ד 
מימין  הכביש.  באמצע  הלכתי  באוויר.  מרחף  שאני  הרגשתי  לקיר’. 
מפלוגה  צנחנים   – ומשמאל  אחת,  מפלוגה  צנחנים  לקיר  נצמדו 
לרב  ‘תיגש  לו:  ואומר  המ”פ  את  שולח  המג”ד  את  שמעתי  אחרת. 
גורן ותצמיד אותו לקיר בכוח’. אמרתי להם: ‘אני בעל הדרגה הגבוהה 
ביותר כאן. אל תצמידו אותי לשום מקום’. ברגע שהתקרבנו לשער 
יציאה  בעת  דין,  פי  שעל  מפני  בשופר,  לתקוע  התחלתי  האריות 
למלחמה יש לתקוע בחצוצרות או בשופרות... ולשם כך לקחתי עמי 
את השופר – לתקוע במלחמה של שחרור ירושלים. בדרך התחלתי 
לשאת תפילה תוך תקיעה בשופר וצעקתי לחיילים: ‘בשם ה’ תעשו 
צעקתי  ותצליחו’.  תעלו  ירושלים,  את  תשחררו  ה’  בשם  ותצליחו. 
לאורך כל הדרך, עד שהגענו ממש לתוך הר הבית... החלטתי שאני 
יורד אל הכותל המערבי, שבשלב זה אף אחד עדיין לא הגיע אליו... 
שני  שם  היו  אך  המערבי  לכותל  הבית  מהר  הדרך  את  ידעתי  לא 
צנחנים שהכירו אותה. לקחתי אותם אתי... הגענו לשער שממנו יש 
נעול בשרשרת  היה  לכותל המערבי, אך השער  לרדת במדרגות עד 
ברזל ומנעול. הצעתי שנפעיל כוח בעזרת הכתפיים שלנו. ארבעתנו 

התחלנו לדחוף, וכך נפרץ השער. 

כשהצטבר מניין התחלתי להתפלל לזכר הנספים וקראתי את תפילת 
‘אל מלא רחמים’. התחלנו לומר תהלים ושרנו ‘לשנה הזאת בירושלים 
נרקיס  ועוזי  גור  מוטה  גם  לכותל,  הגיעה  כבר  החטיבה  כל  הבנויה’. 
הגיעו. שוב חזרתי וערכתי אזכרה לנופלים, ושוב כולם פרצו בבכי. גם 

אני לא יכולתי להתאפק ובכיתי”.  
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מקורות חופשו"ת

שבוע ראשון

ראשון
מהר”ל, ‘נתיב העבודה’ פרקים א, ג; שו”ע או”ח צה, ג; הרב 

ישראל הס, ‘יום יום חג’ עמ’ 202

הראי”ה קוק זצ”ל, ‘עולת ראיה’ א’, ענייני תפילה, עמ’ יאשני

ריה”ל, ‘כוזרי’ מאמר שלישי, פס’ ג–השלישי

רביעי
שמות רבה א, א; ליקוטי מוהר”ן א’, פט; ‘יום יום חג’ עמ’ 

205–207; הרב ארז משה דורון, ‘אור פנימי’ עמ’ 30–31      

‘עולת ראיה’ א’, השכמת הבוקר, עמ’ אחמישי

‘עולת ראיה’ א’, ענייני תפילה, עמ’ יגשישי

שבוע שני

ראשון
הרב עדין אבן ישראל )שטיינזלץ(, ‘שלושה עשר עלי 

השושנה’ עמ’ 257–259

שני
הרב ישראל מאיר הכהן מראדין זצ”ל, ‘שמירת הלשון’, 

הקדמה

מלכים ב’ כ, ב; ברכות י:; ‘יום יום חג’ עמ’ 214–215שלישי

משלי יב, יט; ‘שלושה עשר עלי השושנה’ עמ’ 260–262רביעי
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חמישי

ר’ נחמן מברסלב, ‘מעשה מאבידת בת מלך’; ‘אורות התשובה’ 

ח, טז; ליקוטי מוהר”ן נו; הרב עמיר כ”ץ, ‘ישמח לב מבקשי 

ה’’,  ביאור למעשה מאבידת בת מלך, עמ’ 24–30

‘שלושה עשר עלי השושנה’ עמ’ 257–259שישי

שבוע שלישי

ראשון

‘כוזרי’, הקדמה; הראי”ה קוק זצ”ל, ‘מאמרי הראי”ה’ עמ’ 

70; הראי”ה קוק זצ”ל, ‘אורות האמונה’ עמ’ 5; פרופ’ שלום 

רוזנברג, ‘בעקבות הכוזרי’ עמ’ 4–5

שני
מהר”ל, ‘גבורות ה’’ פרקים ז ו-ט; ‘מאמרי הראי”ה’ עמ’ 75; 

הרב זאב קרוב, ‘דע מה שתשיב לעצמך’ עמ’ 14–15

שלישי

הראי”ה קוק זצ”ל, ‘מידות הראי”ה’, אמונה, פסקה ז; הראי”ה 

קוק זצ”ל, ‘שמונה קבצים’ ז, קה; ‘מאמרי הראי”ה’ עמ’ 

488–486

רביעי
בבא מציעא כג:; ‘שיחות הרצי”ה’, חיי שרה סדרה ב’ )5, 6(, 

דברים )16(; הרב ישראל הס זצ”ל, ‘דרך אמונה’ עמ’ 35–38

חמישי
‘כוזרי’, מאמר ראשון יט–כד; הגרי”ד סולובייצ’יק, ‘ובקשתם 

משם’ עמ’ 136–142, 148, 220–222; ‘דרך אמונה’ עמ’ 66–81

תהילים לז; ‘שמונה קבצים’ ז, קה; ‘מידות הראי”ה’ אות ז, יגשישי
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שבוע רביעי

הראי”ה קוק זצ”ל, ‘אורות’ עמ’ קיטשני

הראי”ה קוק זצ”ל, ‘חזון הצמחונות והשלום’ פרקים ד–השלישי

רביעי

קהלת רבה פרשה א; הרב הלל צייטלין, ‘על גבול שני 

העולמות’ עמ’ 41–42; הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ’יק, ‘איש 

ההלכה’ עמ’ 131; הראי”ה קוק זצ”ל, ‘ערפילי טוהר’ עמ’ סז

חמישי

‘החינוך לאמונה בדורנו’ בהוצאת ‘אל עמי’ עמ’ 17–19שישי

שבוע חמישי

ראשון
רמב”ם, ‘שמונה פרקים’ פרק א’; הרב חרל”פ, ‘מי מרום’ א’ 

עמ’ סט; הרב דוד אביחיל, ‘תיקון המידות’ עמ’ 32

‘שמונה פרקים’ פרק א’שני

‘כוזרי’ ג, ה; מהר”ל, ‘תפארת ישראל’ פרק ב’שלישי

שבוע שישי

רמב”ם, ‘הלכות דעות’ ב, גראשון

נדרים כב.–כב:; ‘הלכות דעות’ ב, גשני



139

‘תיקון המידות’ עמ’ 174, 178שלישי

איוב כו, ז; חולין פט. רביעי

‘אגרת הרמב”ן’חמישי

‘ספר חסידים’, סימן פגשישי

שבוע שביעי

‘תפארת ישראל’ פרק ו;  רמב”ם, סוף הלכות מעילהראשון

הראי”ה קוק זצ”ל, ‘אורות הקודש’ ג’ עמ’ רצט–שאשני

‘עין איה’ ברכות א, פרק חמישי, פסקה מושלישי

הרב דסלר, ‘מכתב מאליהו’ א’ עמ’ 39רביעי

שולחן ערוך, אבן העזר, סימן כא, סעיף אחמישי

סנהדרין  סד.;  ‘אורות הקודש’ ג’ עמ’ רצחשישי
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שבוע שמיני

ראשון
הרב שלמה קרליבך, ‘לב השמים’ )בעריכת הרב שמואל 

זיון(, עמ’ 48

שני
של“ה, שער האותיות א’ עמ’ 130; הרב יעקב פילבר, 

הקדמה ל‘אורות התשובה’ עמ‘ סב–סג

‘לב השמים’ עמ’ 52–53שלישי

‘לב השמים’ עמ’ 56–59רביעי

‘לב השמים’ עמ’ 52–53חמישי



דברים שבלבהלכהביאורים

עבודה זרה ה:; חפץ חיים, מחנה אורות ישראל ג, היח אב
ישראל א, יד

משלי יא, יז; רש"י שם; אבות א, אדר היקר עמ' להיט אב
ה; הר' יעקב לוגאסי, חסדי ישראל 

עמ' 112

מכתב מאליהו א' עמ' 44–45; רמ"א יו"ד קטז, האדר היקר עמ' להכ אב
רמב"ם, הלכות דעות פרק ו, הלכה ג; 

הלכות אבל פרק יד, הלכה א

שבוע 8

אורות הקודש כא אב
ג', פז

שמות כ, יב; ויקרא יט, ג; 
שמות כא, טו; ויקרא כ, ט

הרי"ל אשלג זצ"ל, מאמר 'הערבּות'; 
הרב שג"ר זצ"ל, זמן של חירות עמ' 

 186–179

אורות התשובה כב אב
טו, י 

שמות כ, יא; ספר החינוך מצווה לגשו"ע יו"ד רמ, ד

אורות התשובה כג אב
ח, ג

משלי א, ח; אמונת החינוך עמ' רמ"א יו"ד רמ, כד
 279–274

אורות התשובה כד אב
יג, ט

כתובות קג, א; ברכי-יוסף 
יו"ד רמ, יז-יח

רמב"ם, הלכות ממרים פרק ו; שו"ע 
יו"ד סימן רמ

אורות התשובה כה אב
ח, טו

משלי כז, יט; הראי"ה קוק, אורות, קידושין לא, א
'ישראל ותחיתו' פרק כו

מידות הראיה, כו אב
ערך 'פחד', 

פסקה ד

ספר חסידים של"ז; ערוך 
השולחן רמ, מ

הרב יהודה ליאון אשכנזי זצ"ל, 
מדרש בסוד ההפכים עמ' 234–243

אדר היקר, עמ' כז אב
קיט

ה ְלָדִוד  ִהָלּ ְיָי ֱלאָֹהיו: ְתּ ֵרי ָהָעם ֶשׁ ָכה ּלו. ַאְשׁ ָכּ ֵרי ָהָעם ֶשׁ ָלה: ַאְשׁ ֵבי ֵביֶתָך. עוד ְיַהְללּוָך ֶסּ ֵרי יוְשׁ ַאְשׁ
ְמָך ְלעוָלם ָוֶעד:  ָכל יום ֲאָבְרֶכָךּ ַוֲאַהְלָלה ִשׁ ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְבּ ֶלְך. ַוֲאָבְרָכה ִשׁ ֲארוִמְמָך ֱלאֹוַהי ַהֶמּ
בֹוד  ְכּ ידּו: ֲהַדר  ַיִגּ ּוְגבּורֶתיָך  יָך  ַמֲעֶשׂ ח  ַבּ ְיַשׁ ּדֹור ְלדֹור  ֵאין ֵחֶקר:  תו  ְוִלְגֻדָלּ ל ְמאד.  ּוְמֻהָלּ ְיָי  דול  ָגּ
יעּו.  ה: ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיִבּ ֶרָנּ ְתָך ֲאַסְפּ יָחה: ֶוֱעזּוז נוְראוֶתיָך יאֵמרּו. ּוְגֻדָלּ הֹוֶדָך. ְוִדְבֵרי ִנְפְלאוֶתיָך ָאִשׂ
יו: יודּוָך  ל ַמֲעָשׂ ִים ּוְגָדל ָחֶסד: טֹוב ְיָי ַלּכל. ְוַרֲחָמיו ַעל ָכּ נּו: ַחּנּון ְוַרחּום ְיָי . ֶאֶרְך ַאַפּ ְוִצְדָקְתָך ְיַרֵנּ
רּו: ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם  ְיַדֵבּ ּוְגבּוָרְתָך  בוד ַמְלכּוְתָך יאֵמרּו.  ְכּ ְיָבְרכּוָכה:  ַוֲחִסיֶדיָך  יָך.  ל ַמֲעֶשׂ ָכּ ְיָי 
ְיָי  ָכל ּדֹור ָוֹדר: סֹוֵמְך  ָך ְבּ ְלְתּ ל עָלִמים. ּוֶמְמַשׁ בּורָתיו. ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו: ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָכּ ְגּ
ִעּתו: ּפוֵתַח  ה נוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְבּ רּו. ְוַאָתּ ֵבּ פּוִפים: ֵעיֵני כֹל ֵאֶליָך ְיַשׂ ְלָכל ַהּנְפִלים. ְוזוֵקף ְלָכל ַהְכּ
ר  יו: ָקרוב ְיָי ְלָכל קְרָאיו. ְלָכל ֲאֶשׁ ָכל ַמֲעָשׂ ָרָכיו. ְוָחִסיד ְבּ ָכל ְדּ יק ְיָי ְבּ ֶאת ָיֶדָך ְלָכל ַחי ָרצון: ַצִדּ
ל אֲהָביו. ְוֵאת  יֵעם: ׁשוֵמר ְיָי ֶאת ָכּ ַמע ְויוִשׁ ְוָעָתם ִיְשׁ ה. ְוֶאת ַשׁ ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת: ְרצון ְיֵרָאיו ַיֲעֶשׂ
ם ָקְדׁשו ְלעוָלם ָוֶעד: ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָי-ּה  ר ֵשׁ ָשׂ ל ָבּ י ִויָבֵרְך ָכּ ר ִפּ ת ְיָי ְיַדֶבּ ִהַלּ ִמיד: ְתּ ִעים ַיְשׁ ל ָהְרָשׁ ָכּ

ה ְוַעד עוָלם ַהְללּוָיּה:  ֵמַעָתּ
חצי קדיש: 

יכון  ַחּיֵ יֵחּה. אמן: ּבְ ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ ָעְלָמא ּדִ א. אמן: ּבְ ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ ִיְתּגַ
ַרְך:  א. ִיְתּבָ א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמּיָ ֵמּה ַרּבָ ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ׁשְ ית ִישָרֵאל ּבַ י ְדָכל ּבֵ ּוְביוֵמיכון ּוְבַחּיֵ
ל)  א ִמּכָ א (בעשי"ת ּוְלֵעּלָ ִריְך הּוא. ְלֵעּלָ א ּבְ ֵמּה ְדֻקְדׁשָ ל ׁשְ ה ְוִיְתַהּלָ ר ְוִיְתַעּלֶ ֵאר ְוִיְתרוֵמם ְוִיְתַנּשא ְוִיְתַהּדָ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ְוִיׁשְ

ָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ל ּבִ ִמן ּכָ

ֶתָך:  ִהּלָ יד ּתְ ח ּוִפי ַיּגִ ְפּתָ ֲאדָני שָפַתי ּתִ
ּבור  דול ַהּגִ ה ה' ֱאלֵהינּו ֵולאֵהי ֲאבוֵתינּו. ֱאלֵהי ַאְבָרָהם. ֱאלֵהי ִיְצָחק. ֵולאֵהי ַיֲעקב. ָהֵאל ַהּגָ רּוְך ַאּתָ ּבָ
י ָאבות. ּוֵמִביא גוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם  ְוַהּנוָרא ֵאל ֶעְליון. ּגוֵמל ֲחָסִדים טוִבים. ְוקוֵנה ַהּכל. ְוזוֵכר ַחְסּדֵ

ַאֲהָבה:  מו ּבְ ְלַמַען ׁשְ
ים:  ים. ְלַמַעְנָך ֱאלִהים ַחּיִ ֵסֶפר ַהַחּיִ ים. ְוָכְתֵבנּו ּבְ ַחּיִ ים. ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ בעשי"ת ָזְכֵרנּו ְלַחּיִ

ה ה'. ָמֵגן ַאְבָרָהם:  רּוְך ַאּתָ יַע ּוָמֵגן: ּבָ ֶמֶלְך עוֵזר ּומוׁשִ
יַע:  ה ַרב ְלהוׁשִ ה ֵמִתים ַאּתָ ּבור ְלעוָלם ֲאדָני ְמַחּיֵ ה ּגִ ַאּתָ

ם:  ֶ ּשׁ יב ָהרּוַח ּומוִריד ַהּגֶ ִ ל: בחורף - ַמּשׁ בקיץ - מוִריד ַהּטָ

ם  יר ֲאסּוִרים. ּוְמַקּיֵ ים. סוֵמְך נוְפִלים ְורוֵפא חוִלים ּוַמּתִ ַרֲחִמים ַרּבִ ה ֵמִתים ּבְ ֶחֶסד. ְמַחּיֵ ים ּבְ ל ַחּיִ ְמַכְלּכֵ
ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה:  ְך. ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחּיֶ בּורות ּוִמי דוֶמה ּלָ ַעל ּגְ ֵני ָעָפר. ִמי ָכמוָך ּבַ ֱאמּוָנתו ִליׁשֵ

ַרֲחִמים:  ים ּבְ בעשי"ת ִמי ָכמוָך ָאב ָהַרֲחָמן. זוֵכר ְיצּוָריו ְלַחּיִ

ִתים:  ה ַהּמֵ ה ה'. ְמַחּיֵ רּוְך ַאּתָ ה ְלַהֲחיות ֵמִתים: ּבָ ְוֶנֱאָמן ַאּתָ
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 קדושה בחזרת הש"ץ: 
תּוב ַעל ַיד ְנִביֶאָך. ְוָקָרא ֶזה  ּכָ ה. ּכַ ָ ים ְלָך ְקֻדּשׁ ׁשִ ּלְ נַעם שיַח סוד שְרֵפי קֶדׁש. ַהְמׁשַ ְך ְוַנֲעִריָצְך ּכְ יׁשָ ַנְקּדִ

ִחים  ּבְ ָתם ְמׁשַ בודו: חזן - ְלֻעּמָ ֶאל ֶזה ְוָאַמר: קו"ח - ָקדוׁש. ָקדוׁש. ָקדוׁש ה' ְצָבאות. ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ּכְ
תּוב ֵלאמר: קו"ח - ִיְמלְך ה' ְלעוָלם.  ָך ּכָ קומו: חזן - ּוְבִדְבֵרי ָקְדׁשְ בוד ה' ִמּמְ רּוְך ּכְ ְואוְמִרים: קו"ח - ּבָ

ֱאלַהִיְך ִצּיון ְלדר ָודר. ַהְללּוָיּה: 
רּוְך  ה: ּבָ דול ְוָקדוׁש ָאּתָ י ֵאל ֶמֶלְך ּגָ ָלה. ּכִ לּוָך ּסֶ ָכל יום ְיַהּלְ ים ּבְ ְמָך ָקדוׁש ּוְקדוׁשִ ה ָקדוׁש ְוׁשִ ַאּתָ

דוׁש:  ה ה'. ָהֵאל ַהּקָ ַאּתָ
ה'.  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ָוָדַעת:  יָנה  ּבִ ָחְכָמה  ָך  ֵמִאּתְ נּו  ָחּנֵ יָנה:  ּבִ ֶלֱאנוׁש  ד  ּוְמַלּמֵ ַעת.  ּדַ ְלָאָדם  חוֵנן  ה  ַאּתָ

ַעת:  חוֵנן ַהּדָ
ה  רּוְך ַאּתָ ֵלָמה ְלָפֶניָך: ּבָ ְתׁשּוָבה ׁשְ נּו ַלֲעבוָדֶתָך ְוַהֲחִזיֵרנּו ּבִ יֵבנּו ָאִבינּו ְלתוָרֶתָך. ְוָקְרֵבנּו ַמְלּכֵ ֲהׁשִ

ְתׁשּוָבה:  ה'. ָהרוֶצה ּבִ
ה ה'.  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ח ָאּתָ י ֵאל טוב ְוַסּלָ ְענּו. ּכִ י ָפׁשָ נּו ּכִ י ָחָטאנּו. ְמַחל ָלנּו ַמְלּכֵ ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ּכִ

ה ִלְסלַח:  ְרּבֶ ַחּנּון ַהּמַ
ה:  י ֵאל ּגוֵאל ָחָזק ָאּתָ ֶמָך. ּכִ ֵלָמה ְמֵהָרה ְלַמַען ׁשְ ה ׁשְ ְרֵאה ָנא ְבָעְנֵינּו. ְוִריָבה ִריֵבנּו. ּוְגָאֵלנּו ְגֻאּלָ

ה ה'. ּגוֵאל ִישָרֵאל:  רּוְך ַאּתָ ּבָ
ֲחלּוֵאינּו ּוְלָכל  א ְלָכל ּתַ ה. ְוַהֲעֵלה (ֲארּוָכה ּוַמְרּפֵ ֵתנּו ָאּתָ י ְתִהּלָ ָעה ּכִ ׁשֵ יֵענּו ְוִנּוָ ְרָפֵאנּו ה' ְוֵנָרֵפא. הוׁשִ
רּוְך  ה: ּבָ י ֵאל ֶמֶלְך רוֵפא ֶנֱאָמן ְוַרֲחָמן ָאּתָ ֵלָמה ְלָכל ַמּכוֵתינּו. ּכִ ַמְכאוֵבינּו ּוְלָכל ַמּכוֵתינּו) ְרפּוָאה ׁשְ

ה ה'. רוֵפא חוֵלי ַעּמו ִישָרֵאל:  ַאּתָ

ֵני  ָרָכה) ַעל ּפְ ל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה ְלטוָבה. ְוֵתן (בקיץ ּבְ ָנה ַהּזאת ְוֶאת ּכָ ָ ֵרְך ָעֵלינּו ה' ֱאלֵהינּו ֶאת ַהּשׁ ּבָ
ה. ּוְמָבֵרְך  י ֵאל טוב ּוֵמִטיב ָאּתָ ִנים ַהּטובות ִלְבָרָכה. ּכִ ָ ּשׁ ָנֵתנּו ּכַ ֵענּו ִמּטּוָבּה. ּוָבֵרְך ׁשְ ָהֲאָדָמה ְושּבְ

ִנים:  ָ ה ה'. ְמָבֵרְך ַהּשׁ רּוְך ַאּתָ ִנים: ּבָ ָ ַהּשׁ
ְנפות ָהָאֶרץ  ע ּכַ ֵצנּו ַיַחד ְמֵהָרה ֵמַאְרּבַ ֻלּיוֵתינּו. ְוַקּבְ ץ ּגָ דול ְלֵחרּוֵתנּו. ְושא ֵנס ְלַקּבֵ ׁשוָפר ּגָ ַקע ּבְ ּתְ

ץ ִנְדֵחי ַעּמו ִישָרֵאל:  ה ה'. ְמַקּבֵ רּוְך ַאּתָ ְלַאְרֵצנּו: ּבָ
ה  ּנּו ָיגון ַוֲאָנָחה. ּוְמלְך ָעֵלינּו ְמֵהָרה ַאּתָ ה. ְוָהֵסר ִמּמֶ ִחּלָ ַבּתְ ָבִראׁשוָנה. ְויוֲעֵצינּו ּכְ יָבה ׁשוְפֵטינּו ּכְ ָהׁשִ

ט:  ּפָ ֶצֶדק ּוְבִמׁשְ ֵקנּו ּבְ ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. ְוַצּדְ ָך ּבְ ה' ְלַבּדְ

ט):  ּפָ ֶלְך ַהִמׁשְ ט. (בעשי"ת ַהּמֶ ּפָ ה ה'. ֶמֶלְך אוֵהב ְצָדָקה ּוִמׁשְ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ְוַהֵזִדים  ֵרתּו.  ִיּכָ ְמֵהָרה  ָך  ַעּמְ אוְיֵבי  ְוָכל  יאֵבדּו.  ֶרַגע  ּכְ יִנים  ַהּמִ ְוָכל  ִתְקָוה.  ִהי  ּתְ ַאל  יִנים  ְלׁשִ ְוַלּמַ
ה ה'. ׁשוֵבר  רּוְך ַאּתָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו: ּבָ ּבִ ְוַתְכִניֵעם  יֵלם  ּפִ ְוַתׁשְ ם  ּוְתַכּלֵ ר  ּוְתַמּגֵ ר  ּבֵ ּוְתׁשַ ר  ְמֵהָרה ְתַעּקֵ

אוְיִבים ּוַמְכִניַע ֵזִדים: 
ֵרי  ֵליַטת סוְפֵריֶהם. ְוַעל ּגֵ ית ִישָרֵאל. ְוַעל ּפְ ָך ּבֵ ֵאִרית ַעּמְ יִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים. ְוַעל ִזְקֵני ׁשְ ּדִ ַעל ַהּצַ
ֱאֶמת. ְושים  ּבֶ ְמָך  ׁשִ ּבְ ְוָעֵלינּו. ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך ה' ֱאלֵהינּו. ְוֵתן שָכר טוב ְלָכל ַהּבוְטִחים  ֶדק.  ַהּצֶ
רּוְך  ָעְננּו: ּבָ ֱאֶמת (ּוְבָתִמים) ִנׁשְ דול ּבֶ ָך ַהּגָ י ְבָך ָבָטְחנּו. ְוַעל ַחְסּדְ ֶהם. ּוְלעוָלם לא ֵנבוׁש ּכִ ֶחְלֵקנּו ִעּמָ

יִקים:  ּדִ ָען ּוִמְבָטח ַלּצַ ה ה'. ִמׁשְ ַאּתָ

ְנַין  ָיֵמינּו ּבִ ָקרוב ּבְ . ּוְבֵנה אוָתּה ּבְ ְרּתָ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ תוָכּה ּכַ ּכן ּבְ ׁשּוב. ְוִתׁשְ ַרֲחִמים ּתָ ַלִים ִעיְרָך ּבְ ְוִלירּוׁשָ
ָלִים:  ה ה'. ּבוֵנה ְירּוׁשָ רּוְך ַאּתָ ִכין. ּבָ ָך ְמֵהָרה ְלתוָכּה ּתָ א ָדִוד ַעְבּדְ עוָלם. ְוִכּסֵ

ים  ל ַהּיום ּוְמַצּפִ ינּו ּכָ י ִליׁשּוָעְתָך ִקּוִ יׁשּוָעֶתָך. ּכִ רּום ּבִ ָך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח. ְוַקְרנו ּתָ ִוד ַעְבּדְ ֶאת ֶצַמח ּדָ
ה ה'. ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה:  רּוְך ַאּתָ ִליׁשּוָעה: ּבָ

י ֵאל ׁשוֵמַע  ֵתנּו. ּכִ ִפּלָ ַרֲחִמים ּוְבָרצון ֶאת ּתְ ל ּבְ ַמע קוֵלנּו. ה' ֱאלֵהינּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו. ְוַקּבֵ ָאב ָהַרֲחָמן ׁשְ
ה ׁשוֵמַע  י ַאּתָ ֵתנּו: ּכִ ִפּלָ ַמע ּתְ נּו ַוֲעֵננּו ּוׁשְ יֵבנּו. ָחּנֵ ׁשִ נּו. ֵריָקם ַאל ּתְ ָפֶניָך ַמְלּכֵ ה. ּוִמּלְ ִפּלות ְוַתֲחנּוִנים ָאּתָ ּתְ

ה ה'. ׁשוֵמַע תפילה:  רּוְך ַאּתָ ַרֲחִמים. ּבָ ָך ִישָרֵאל ּבְ ה ַעּמְ ל ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ּתְ
י ִישָרֵאל  ֵ יֶתָך. ְוִאּשׁ ב ֶאת ָהֲעבוָדה ִלְדִביר ּבֵ ֵעה. ְוָהׁשֵ ָתם ׁשְ ָך ִישָרֵאל ְוִלְתִפּלָ ַעּמְ ְרֵצה ה' ֱאלֵהינּו ּבְ

ָך:  ִמיד ֲעבוַדת ִישָרֵאל ַעּמֶ ָרצון. ּוְתִהי ְלָרצון ּתָ ל ּבְ ַאֲהָבה ְתַקּבֵ ָתם. ְמֵהָרה ּבְ ּוְתִפּלָ
 בראש חודש ובחול המועד אומרים זה: 

ֵכר ִזְכרוֵננּו ּוִפְקדוֵננּו  ֵקד ְוִיּזָ ַמע. ְוִיּפָ ָ יַע. ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיּשׁ ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ַיֲעֶלה ְוָיבוא ְוַיּגִ
ית  ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָך. ְוִזְכרון ּכָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ָך. ְוִזְכרון ְירּוׁשָ ִוד ַעְבּדֶ ן ּדָ יַח ּבֶ ְוִזְכרון ֲאבוֵתינּו. ְוִזְכרון ָמׁשִ
יום: בראש חדש -  לום ּבְ ים טוִבים ּוְלׁשָ ִישָרֵאל. ְלָפֶניָך. ִלְפֵליָטה ְלטוָבה. ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים. ְלַחּיִ

ּכות:  ּצות: בחוהמ"ס - ַחג ַהּסֻ ראׁש ַהחֶדׁש: בחוהמ"פ - ַחג ַהּמַ
ים טוִבים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה  יֵענּו בו ְלַחּיִ ה. ָזְכֵרנּו ה' ֱאלֵהינּו ּבו ְלטוָבה. ּוָפְקֵדנּו בו ִלְבָרָכה. ְוהוׁשִ ַהּזֶ
ה: ְוֶתֱחֶזיָנה  י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו. ּכִ יֵענּו. ּכִ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהוׁשִ ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחּנֵ

ִכיָנתו ְלִצּיון:  ֲחִזיר ׁשְ ה ה'. ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ַרֲחִמים: ּבָ ׁשּוְבָך ְלִצּיון ּבְ ֵעיֵנינּו ּבְ
ֵענּו  ינּו. ָמֵגן ִיׁשְ ה הּוא ה' ֱאלֵהינּו ֵולאֵהי ֲאבוֵתינּו ְלעוָלם ָוֶעד. צּוֵרנּו צּור ַחּיֵ ַאּתָ מוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך. ׁשָ
קּודות  מוֵתינּו ַהּפְ ָיֶדָך. ְוַעל ִנׁשְ סּוִרים ּבְ ינּו ַהּמְ ֶתָך ַעל ַחּיֵ ִהּלָ ר ּתְ ָך ּוְנַסּפֵ ה הּוא ְלדור ָודור. נוֶדה ּלְ ַאּתָ
י  ָכל ֵעת. ֶעֶרב ָובֶקר ְוָצֳהָרִים. ַהּטוב ּכִ ּבְ נּו. ְוַעל ִנְפְלאוֶתיָך ְוטובוֶתיָך ׁשֶ ָכל יום ִעּמָ ּבְ יָך ׁשֶ ָלְך. ְוַעל ִנּסֶ

ינּו ָלְך:  י ֵמעוָלם ִקּוִ י לא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך. ּכִ לא ָכלּו ַרֲחֶמיָך. ְוַהְמַרֵחם ּכִ
ָרכות  ית. ּבְ ֵראׁשִ שר. יוְצֵרנּו יוֵצר ּבְ ה הּוא ה' ֱאלֵהינּו ֵולאֵהי ֲאבוֵתינּו. ֱאלֵהי ָכל ּבָ ַאּתָ מודים דרבנן: מוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך. ׁשָ
מור  ָך. ִלׁשְ ֻלּיוֵתינּו ְלַחְצרות ָקְדׁשֶ ֵמנּו. ְוֶתֱאסוף ּגָ נּו ּוְתַקּיְ ַחּיֵ ן ּתְ נּו. ּכֵ ְמּתָ ֶהֱחִייָתנּו ְוִקּיַ דוׁש. ַעל ׁשֶ דול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ְוהוָדאות ְלׁשִ

רּוְך ֵאל ַההוָדאות:  ֲאַנְחנּו מוִדים ָלְך. ּבָ ֵלם. ַעל ׁשֶ ֵלָבב ׁשָ יָך. ְוַלֲעשות ְרצוֶנָך. ּוְלָעְבְדָך ּבְ ֻחּקֶ

ִמיד ְלעוָלם ָוֶעד:  נּו ּתָ ְמָך ַמְלּכֵ ֵרְך ְוִיְתרוֵמם ְוִיְתַנּשא ׁשִ ם ִיְתּבָ ּלָ ְוַעל ּכֻ
ֵני ְבִריֶתָך:  ל ּבְ ים טוִבים ּכָ בעשי"ת ּוְכתב ְלַחּיִ

ְיׁשּוָעֵתנּו  י טוב. ָהֵאל  ּכִ ֱאֶמת ְלעוָלם  ּבֶ דול  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ ִויָבְרכּו ֶאת  ִויַהְללּו  ָלה.  ּסֶ ים יודּוָך  ְוכל ַהַחּיִ
ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהודות:  ה ה'. ַהּטוב ׁשִ רּוְך ַאּתָ ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה. ָהֵאל ַהּטוב: ּבָ

ת  ׁשֶ ּלֶ ָרָכה ַהְמׁשֻ ְרֵכנּו ַבּבְ בתענית ציבור יאמר כאן הש"ץ (בא"י הכהנים עולים לדוכן): ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ּבָ
ְמֶרָך:  ָאמּור: ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיׁשְ ָך. ּכָ י ַאֲהרן ּוָבָניו ּכֲהִנים ַעם ְקדוׁשֶ ָך. ָהֲאמּוָרה ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תּוָבה ַעל ְיֵדי מׁשֶ ּתוָרה ַהּכְ ּבַ

לום: ָניו ֵאֶליָך ְוָישם ְלָך ׁשָ : ִיּשא ה' ּפָ ךָּ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ָיֵאר ה' ּפָ
ית  ָך ּבֵ ל ַעּמְ שים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ּתָ לום. ְיִהי ָרצון ׁשֶ ְמָך ׁשָ לום ְוׁשִ ה ׁשָ ְגבּוָרה ַאּתָ רום ׁשוֵכן ּבִ ּמָ יר ּבַ הקהל - ַאּדִ

לום:  ֶמֶרת ׁשָ ים ּוְבָרָכה ְלִמׁשְ ִישָרֵאל. ַחּיִ

נּו  ּלָ ְרֵכנּו ָאִבינּו ּכֻ ָך. ּבָ ל ִישָרֵאל ַעּמֶ ים ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ לום טוָבה ּוְבָרָכה. ַחּיִ שים ׁשָ
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ְנַין  ָיֵמינּו ּבִ ָקרוב ּבְ . ּוְבֵנה אוָתּה ּבְ ְרּתָ ּבַ ר ּדִ ֲאׁשֶ תוָכּה ּכַ ּכן ּבְ ׁשּוב. ְוִתׁשְ ַרֲחִמים ּתָ ַלִים ִעיְרָך ּבְ ְוִלירּוׁשָ
ָלִים:  ה ה'. ּבוֵנה ְירּוׁשָ רּוְך ַאּתָ ִכין. ּבָ ָך ְמֵהָרה ְלתוָכּה ּתָ א ָדִוד ַעְבּדְ עוָלם. ְוִכּסֵ

ים  ל ַהּיום ּוְמַצּפִ ינּו ּכָ י ִליׁשּוָעְתָך ִקּוִ יׁשּוָעֶתָך. ּכִ רּום ּבִ ָך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח. ְוַקְרנו ּתָ ִוד ַעְבּדְ ֶאת ֶצַמח ּדָ
ה ה'. ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה:  רּוְך ַאּתָ ִליׁשּוָעה: ּבָ

י ֵאל ׁשוֵמַע  ֵתנּו. ּכִ ִפּלָ ַרֲחִמים ּוְבָרצון ֶאת ּתְ ל ּבְ ַמע קוֵלנּו. ה' ֱאלֵהינּו חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו. ְוַקּבֵ ָאב ָהַרֲחָמן ׁשְ
ה ׁשוֵמַע  י ַאּתָ ֵתנּו: ּכִ ִפּלָ ַמע ּתְ נּו ַוֲעֵננּו ּוׁשְ יֵבנּו. ָחּנֵ ׁשִ נּו. ֵריָקם ַאל ּתְ ָפֶניָך ַמְלּכֵ ה. ּוִמּלְ ִפּלות ְוַתֲחנּוִנים ָאּתָ ּתְ

ה ה'. ׁשוֵמַע תפילה:  רּוְך ַאּתָ ַרֲחִמים. ּבָ ָך ִישָרֵאל ּבְ ה ַעּמְ ל ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ּתְ
י ִישָרֵאל  ֵ יֶתָך. ְוִאּשׁ ב ֶאת ָהֲעבוָדה ִלְדִביר ּבֵ ֵעה. ְוָהׁשֵ ָתם ׁשְ ָך ִישָרֵאל ְוִלְתִפּלָ ַעּמְ ְרֵצה ה' ֱאלֵהינּו ּבְ

ָך:  ִמיד ֲעבוַדת ִישָרֵאל ַעּמֶ ָרצון. ּוְתִהי ְלָרצון ּתָ ל ּבְ ַאֲהָבה ְתַקּבֵ ָתם. ְמֵהָרה ּבְ ּוְתִפּלָ
 בראש חודש ובחול המועד אומרים זה: 

ֵכר ִזְכרוֵננּו ּוִפְקדוֵננּו  ֵקד ְוִיּזָ ַמע. ְוִיּפָ ָ יַע. ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיּשׁ ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ַיֲעֶלה ְוָיבוא ְוַיּגִ
ית  ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָך. ְוִזְכרון ּכָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ָך. ְוִזְכרון ְירּוׁשָ ִוד ַעְבּדֶ ן ּדָ יַח ּבֶ ְוִזְכרון ֲאבוֵתינּו. ְוִזְכרון ָמׁשִ
יום: בראש חדש -  לום ּבְ ים טוִבים ּוְלׁשָ ִישָרֵאל. ְלָפֶניָך. ִלְפֵליָטה ְלטוָבה. ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים. ְלַחּיִ

ּכות:  ּצות: בחוהמ"ס - ַחג ַהּסֻ ראׁש ַהחֶדׁש: בחוהמ"פ - ַחג ַהּמַ
ים טוִבים. ּוִבְדַבר ְיׁשּוָעה  יֵענּו בו ְלַחּיִ ה. ָזְכֵרנּו ה' ֱאלֵהינּו ּבו ְלטוָבה. ּוָפְקֵדנּו בו ִלְבָרָכה. ְוהוׁשִ ַהּזֶ
ה: ְוֶתֱחֶזיָנה  י ֵאל ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו. ּכִ יֵענּו. ּכִ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהוׁשִ ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחּנֵ

ִכיָנתו ְלִצּיון:  ֲחִזיר ׁשְ ה ה'. ַהּמַ רּוְך ַאּתָ ַרֲחִמים: ּבָ ׁשּוְבָך ְלִצּיון ּבְ ֵעיֵנינּו ּבְ
ֵענּו  ינּו. ָמֵגן ִיׁשְ ה הּוא ה' ֱאלֵהינּו ֵולאֵהי ֲאבוֵתינּו ְלעוָלם ָוֶעד. צּוֵרנּו צּור ַחּיֵ ַאּתָ מוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך. ׁשָ
קּודות  מוֵתינּו ַהּפְ ָיֶדָך. ְוַעל ִנׁשְ סּוִרים ּבְ ינּו ַהּמְ ֶתָך ַעל ַחּיֵ ִהּלָ ר ּתְ ָך ּוְנַסּפֵ ה הּוא ְלדור ָודור. נוֶדה ּלְ ַאּתָ
י  ָכל ֵעת. ֶעֶרב ָובֶקר ְוָצֳהָרִים. ַהּטוב ּכִ ּבְ נּו. ְוַעל ִנְפְלאוֶתיָך ְוטובוֶתיָך ׁשֶ ָכל יום ִעּמָ ּבְ יָך ׁשֶ ָלְך. ְוַעל ִנּסֶ

ינּו ָלְך:  י ֵמעוָלם ִקּוִ י לא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך. ּכִ לא ָכלּו ַרֲחֶמיָך. ְוַהְמַרֵחם ּכִ
ָרכות  ית. ּבְ ֵראׁשִ שר. יוְצֵרנּו יוֵצר ּבְ ה הּוא ה' ֱאלֵהינּו ֵולאֵהי ֲאבוֵתינּו. ֱאלֵהי ָכל ּבָ ַאּתָ מודים דרבנן: מוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך. ׁשָ
מור  ָך. ִלׁשְ ֻלּיוֵתינּו ְלַחְצרות ָקְדׁשֶ ֵמנּו. ְוֶתֱאסוף ּגָ נּו ּוְתַקּיְ ַחּיֵ ן ּתְ נּו. ּכֵ ְמּתָ ֶהֱחִייָתנּו ְוִקּיַ דוׁש. ַעל ׁשֶ דול ְוַהּקָ ְמָך ַהּגָ ְוהוָדאות ְלׁשִ

רּוְך ֵאל ַההוָדאות:  ֲאַנְחנּו מוִדים ָלְך. ּבָ ֵלם. ַעל ׁשֶ ֵלָבב ׁשָ יָך. ְוַלֲעשות ְרצוֶנָך. ּוְלָעְבְדָך ּבְ ֻחּקֶ

ִמיד ְלעוָלם ָוֶעד:  נּו ּתָ ְמָך ַמְלּכֵ ֵרְך ְוִיְתרוֵמם ְוִיְתַנּשא ׁשִ ם ִיְתּבָ ּלָ ְוַעל ּכֻ
ֵני ְבִריֶתָך:  ל ּבְ ים טוִבים ּכָ בעשי"ת ּוְכתב ְלַחּיִ

ְיׁשּוָעֵתנּו  י טוב. ָהֵאל  ּכִ ֱאֶמת ְלעוָלם  ּבֶ דול  ַהּגָ ְמָך  ׁשִ ִויָבְרכּו ֶאת  ִויַהְללּו  ָלה.  ּסֶ ים יודּוָך  ְוכל ַהַחּיִ
ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהודות:  ה ה'. ַהּטוב ׁשִ רּוְך ַאּתָ ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה. ָהֵאל ַהּטוב: ּבָ

ת  ׁשֶ ּלֶ ָרָכה ַהְמׁשֻ ְרֵכנּו ַבּבְ בתענית ציבור יאמר כאן הש"ץ (בא"י הכהנים עולים לדוכן): ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו. ּבָ
ְמֶרָך:  ָאמּור: ְיָבֶרְכָך ה' ְוִיׁשְ ָך. ּכָ י ַאֲהרן ּוָבָניו ּכֲהִנים ַעם ְקדוׁשֶ ָך. ָהֲאמּוָרה ִמּפִ ה ַעְבּדֶ תּוָבה ַעל ְיֵדי מׁשֶ ּתוָרה ַהּכְ ּבַ

לום: ָניו ֵאֶליָך ְוָישם ְלָך ׁשָ : ִיּשא ה' ּפָ ךָּ ָניו ֵאֶליָך ִויֻחּנֶ ָיֵאר ה' ּפָ
ית  ָך ּבֵ ל ַעּמְ שים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ּתָ לום. ְיִהי ָרצון ׁשֶ ְמָך ׁשָ לום ְוׁשִ ה ׁשָ ְגבּוָרה ַאּתָ רום ׁשוֵכן ּבִ ּמָ יר ּבַ הקהל - ַאּדִ

לום:  ֶמֶרת ׁשָ ים ּוְבָרָכה ְלִמׁשְ ִישָרֵאל. ַחּיִ

נּו  ּלָ ְרֵכנּו ָאִבינּו ּכֻ ָך. ּבָ ל ִישָרֵאל ַעּמֶ ים ֵחן ָוֶחֶסד ְוַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ לום טוָבה ּוְבָרָכה. ַחּיִ שים ׁשָ
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ים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד. ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה  נּו ה' ֱאלֵהינּו ּתוַרת ַחּיִ ֶניָך ָנַתּתָ ּלָ י ְבאור ּפָ ֶניָך. ּכִ אור ּפָ ֶאָחד (ַיַחד) ּבְ ּכְ
ָעה  ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ָך ִישָרֵאל ּבְ ל ַעּמְ ֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵרְך ֶאת ּכָ לום. ְוטוב ִיְהֶיה ּבְ ים ְוׁשָ ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ

לום:  ָ ּשׁ ה ה'. ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמו ִישָרֵאל ּבַ רּוְך ַאּתָ לום:  ּבָ רב עז ְוׁשָ לוֶמָך. ּבְ ׁשְ ּבִ
י ְלָפֶניָך. ה' צּוִרי ְוגוֲאִלי:  ִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלּבִ

תוָרֶתָך.  י ּבְ ַתח ִלּבִ ְהֶיה. ּפְ ָעָפר ַלּכל ּתִ י ּכֶ י ִתּדם. ְוַנְפׁשִ ר ִמְרָמה. ְוִלְמַקְלַלי ַנְפׁשִ ּבֵ ֱאלַהי. ְנצר ְלׁשוִני ֵמָרע ּושָפַתי ִמּדַ
ם:  ְבּתָ ִבים ָעַלי ְלָרָעה. ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחׁשַ ִמים ְוַהחוׁשְ י. ְוָכל ַהּקָ ְרּדף ַנְפׁשִ ְוַאֲחֵרי ִמְצוֶתיָך ּתִ

ּלא ֶאְכעוס  ּלא ַתֲעֶלה ִקְנַאת ָאָדם ָעַלי ְולא ִקְנָאִתי ַעל ֲאֵחִרים. ְוׁשֶ ָפֶניָך ה' ֱאלַהי ֵולאֵהי ֲאבוַתי. ׁשֶ ְיִהי ָרצון ִמּלְ
ֵנה  עוָלֶמָך ּבְ ְמָך ּבְ נּו ֵולאֵהינּו ַיֵחד ׁשִ י ַהְכָנָעה ַוֲעָנָוה. ַמְלּכֵ ִלּבִ ֶצר ָהָרע. ְוֵתן ּבְ יֵלִני ִמּיֵ ּלא ַאְכִעיֶסָך. ְוַתּצִ ַהּיום ְוׁשֶ

ח ֲעָדֶתָך:  ֻלּיות ּוְפֵדה צאֶנָך ְושּמַ ץ ִקּבּוץ ּגָ ְכֵלל ֵהיָכֶלָך. ְוַקּבֵ יֶתָך ְוׁשַ ד ּבֵ ִעיֶרָך ַיּסֵ
יָעה  ֶתָך. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הוׁשִ ָ ֶמָך. ֲעשה ְלַמַען ְיִמיֶנָך. ֲעשה ְלַמַען ּתוָרֶתָך. ֲעשה ְלַמַען ְקֻדּשׁ ֲעשה ְלַמַען ׁשְ

ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני (קבלת תענית): 
י ְלָפֶניָך. ה' צּוִרי ְוגוֲאִלי:  ִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלּבִ

ל ִישָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן:  לום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ְמרוָמיו. הּוא ַיֲעשה ׁשָ לום) ּבִ ָ לום (בעשי"ת ַהּשׁ עשה ׁשָ
תוָרֶתָך:   ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ׁש ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ֵולאֵהי ֲאבוֵתינּו. ׁשֶ ְיִהי ָרצון ִמּלְ
עוָלם  יֵמי  ּכִ ָלִים.  ִוירּוׁשָ ְיהּוָדה  ִמְנַחת  לה'  ְוָעְרָבה  ַקְדמוִניות:  ִנים  ּוְכׁשָ עוָלם  יֵמי  ּכִ ִיְרָאה  ּבְ ַנֲעָבְדָך  ם  ְוׁשָ

ִנים ַקְדמוִניות:  ּוְכׁשָ
ְלָפֶניָך ה'  י עֶרף לוַמר  ּוְקׁשֵ ָפִנים  י  ַעּזֵ ָאנּו  ֵאין  ׁשֶ ֵתנּו.  ִחּנָ ִמּתְ ם  ְתַעּלַ ּתִ ְוַאל  ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ְלָפֶניָך  בוא  ּתָ ֵולאֵהי ֲאבוֵתינּו.  ֱאלֵהינּו 
דִפי.  ְרנּו  ּבַ ּדִ ַזְלנּו.  ּגָ ַגְדנּו.  ּבָ ְמנּו.  ָאׁשַ ָחָטאנּו:  ַוֲאבוֵתינּו  ֲאַנְחנּו  ֲאָבל  ָחָטאנּו.  ְולא  ֲאַנְחנּו  יִקים  ַצּדִ ֲאבוֵתינּו  ֵולאֵהי  ֱאלֵהינּו 
ינּו  ִ ְענּו. ָצַרְרנּו. ִקּשׁ ׁשַ ְבנּו. ַלְצנּו. ָמַרְדנּו. ִנַאְצנּו. ָסַרְרנּו. ָעִוינּו. ּפָ ּזַ ֶקר. ָיַעְצנּו ָרע. ּכִ ְענּו. ַזְדנּו. ָחַמְסנּו. ָטַפְלנּו ׁשֶ ֶהֱעִוינּו ְוִהְרׁשַ
ל  יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ ָוה ָלנּו. ְוַאּתָ ֶטיָך ַהּטוִבים ְולא ׁשָ ּפָ ׁשְ ְצוֶתיָך ּוִמּמִ ְענּו: ַסְרנּו ִמּמִ ְעּתָ ִעינּו. ּתִ ַעְבנּו. ּתָ ַחְתנּו. ּתִ ְענּו. ׁשִ עֶרף. ָרׁשַ

ְענּו:  י ֱאֶמת ָעשיָת. ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ א ָעֵלינּו. ּכִ ַהּבָ

ְזּכור ַהּיום ּוְבָכל יום ְלֶזַרע  ת ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ּתִ ֻדּלַ ׁשּוָבה הוֵריָת. ּגְ ה ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ִנְקֵראָת. ְוֶדֶרְך ּתְ ִים ַאּתָ ֵאל ֶאֶרְך ַאּפַ
ֶדם.  הוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ ם. ּכְ ֶניָך ְנַקּדֵ ַתֲחנּון ּוִבתפילה ּפָ ַעל ָהַרֲחִמים. ּבְ ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ַרֲחִמים. ּכִ ֶפן ֵאֵלינּו ּבְ ְיִדיֶדיָך. ּתֵ
ע ְוִתְמֶחה  ׁשַ ֲעבר ַעל ּפֶ ָעָנן. ּתַ ֶרד ה' ּבֶ יום ַוּיֵ ָנֶפיָך ֶנְחֶסה ְוִנְתלוָנן. ּכְ תּוב. ּוְבֵצל ּכְ תוָרְתָך ּכָ מו ּבְ ָך ׁשּוב. ּכְ ֵמֲחרון ַאּפְ

ם ֶנֱאַמר:  ם ה' ְוׁשָ ְקָרא ְבׁשֵ יום ַוּיִ יב ֶמּנּו ַמֲאַמר. ּכְ ְוָעֵתנּו ְוַתְקׁשִ ֲאִזין ׁשַ ם. ּתַ ב ִעּמו ׁשָ ְתַיּצֵ יום ַוּיִ ם. ּכְ ָאׁשָ

יחיד אינו אומר זה ולא הי"ג מדות: 
ע  ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: נֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים. נשא ָעון ָוֶפׁשַ ְקָרא: ה'. ה'. ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון. ֶאֶרְך ַאּפַ ָניו ַוּיִ ֲעבר ה' ַעל ּפָ ַוּיַ
י  ְענּו. ּכִ י ָפׁשָ נּו ּכִ י ָחָטאנּו. ְמַחל ָלנּו ַמְלּכֵ נּו: ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ּכִ אֵתנּו ּוְנַחְלּתָ ה: ְוָסַלְחּתָ ַלֲעוֵננּו ּוְלַחּטָ ָאה. ְוַנּקֵ ְוַחּטָ
ים ַרֲחָמיו,  י ַרּבִ א ְבַיד ה', ּכִ ָלה ּנָ ד, ַצר ִלי ְמאד, ִנּפְ ִוד ֶאל ּגָ ח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קְרֶאיָך: (ַוּיאֶמר ּדָ ה ֲאדָני טוב ְוַסּלָ ַאּתָ
ָך תוִכיֵחִני.  ַאּפְ ֲחנּוָני: ה' ַאל ּבְ ל ּתַ ּוְבַיד ָאָדם ַאל ֶאּפָלה): ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאִתי ְלָפֶניָך. ה' ָמֵלא ַרֲחִמים. ַרֵחם ָעַלי ְוַקּבֵ
ה ה' ַעד ָמָתי:  י ִנְבֲהָלה ְמאד. ְוַאּתָ י ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי: ְוַנְפׁשִ י ֻאְמַלל ָאִני. ְרָפֵאִני ה'. ּכִ ִני ה'. ּכִ ֵרִני: ָחּנֵ ֲחָמְתָך ְתַיּסְ ְוַאל ּבַ
י ְבַאְנָחִתי. ַאשֶחה ְבָכל  ְך: ָיַגְעּתִ אול ִמי יוֶדה ּלָ ׁשְ ֶות ִזְכֶרָך. ּבִ ּמָ י ֵאין ּבַ ָך: ּכִ יֵעִני ְלַמַען ַחְסּדֶ י. הוׁשִ ָצה ַנְפׁשִ ׁשּוָבה ה'. ַחּלְ
ַמע ה'  י ׁשָ ל ּפֲעֵלי ָאֶון. ּכִ י ּכָ ּנִ ָכל צוְרָרי: סּורּו ִמּמֶ ַעס ֵעיִני. ָעְתָקה ּבְ ה ִמּכַ ׁשָ ִדְמָעִתי ַעְרשי ַאְמֶסה: ָעׁשְ ִתי. ּבְ ַלְיָלה ִמּטָ

בּו ֵיבׁשּו ָרַגע:  ל אְיָבי. ָיׁשֻ ֲהלּו ְמאד ּכָ ח: ֵיבׁשּו ְוִיּבָ ִתי ִיּקָ ִפּלָ ִתי. ה' ּתְ ִחּנָ ַמע ה' ּתְ ְכִיי: ׁשָ קול ּבִ
ֵאִרית  מר ׁשְ ַמע ִישָרֵאל: ׁשוֵמר ּגוי ֶאָחד. ׁשְ ֵאִרית ִישָרֵאל. ְוַאל יאַבד ִישָרֵאל. ָהאוְמִרים ׁשְ מר ׁשְ ׁשוֵמר ִישָרֵאל. ׁשְ
ֵאִרית ַעם ָקדוׁש.  מר ׁשְ ְמָך ה' ֱאלֵהינּו ה' ֶאָחד: ׁשוֵמר ּגוי ָקדוׁש. ׁשְ ַעם ֶאָחד. ְוַאל יאַבד ּגוי ֶאָחד. ַהְמַיֲחִדים ׁשִ

ות ְלָקדוׁש:  לׁש ְקֻדּשׁ ׁשָ ים ּבְ ׁשִ ּלְ ְוַאל יאַבד ּגוי ָקדוׁש. ַהְמׁשַ
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ים ְוַאֲהַבת ֶחֶסד. ּוְצָדָקה ּוְבָרָכה  נּו ה' ֱאלֵהינּו ּתוַרת ַחּיִ ֶניָך ָנַתּתָ ּלָ י ְבאור ּפָ ֶניָך. ּכִ אור ּפָ ֶאָחד (ַיַחד) ּבְ ּכְ
ָעה  ָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ָך ִישָרֵאל ּבְ ל ַעּמְ ֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵרְך ֶאת ּכָ לום. ְוטוב ִיְהֶיה ּבְ ים ְוׁשָ ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ

לום:  ָ ּשׁ ה ה'. ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמו ִישָרֵאל ּבַ רּוְך ַאּתָ לום:  ּבָ רב עז ְוׁשָ לוֶמָך. ּבְ ׁשְ ּבִ
י ְלָפֶניָך. ה' צּוִרי ְוגוֲאִלי:  ִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלּבִ

תוָרֶתָך.  י ּבְ ַתח ִלּבִ ְהֶיה. ּפְ ָעָפר ַלּכל ּתִ י ּכֶ י ִתּדם. ְוַנְפׁשִ ר ִמְרָמה. ְוִלְמַקְלַלי ַנְפׁשִ ּבֵ ֱאלַהי. ְנצר ְלׁשוִני ֵמָרע ּושָפַתי ִמּדַ
ם:  ְבּתָ ִבים ָעַלי ְלָרָעה. ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמֲחׁשַ ִמים ְוַהחוׁשְ י. ְוָכל ַהּקָ ְרּדף ַנְפׁשִ ְוַאֲחֵרי ִמְצוֶתיָך ּתִ

ּלא ֶאְכעוס  ּלא ַתֲעֶלה ִקְנַאת ָאָדם ָעַלי ְולא ִקְנָאִתי ַעל ֲאֵחִרים. ְוׁשֶ ָפֶניָך ה' ֱאלַהי ֵולאֵהי ֲאבוַתי. ׁשֶ ְיִהי ָרצון ִמּלְ
ֵנה  עוָלֶמָך ּבְ ְמָך ּבְ נּו ֵולאֵהינּו ַיֵחד ׁשִ י ַהְכָנָעה ַוֲעָנָוה. ַמְלּכֵ ִלּבִ ֶצר ָהָרע. ְוֵתן ּבְ יֵלִני ִמּיֵ ּלא ַאְכִעיֶסָך. ְוַתּצִ ַהּיום ְוׁשֶ

ח ֲעָדֶתָך:  ֻלּיות ּוְפֵדה צאֶנָך ְושּמַ ץ ִקּבּוץ ּגָ ְכֵלל ֵהיָכֶלָך. ְוַקּבֵ יֶתָך ְוׁשַ ד ּבֵ ִעיֶרָך ַיּסֵ
יָעה  ֶתָך. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך הוׁשִ ָ ֶמָך. ֲעשה ְלַמַען ְיִמיֶנָך. ֲעשה ְלַמַען ּתוָרֶתָך. ֲעשה ְלַמַען ְקֻדּשׁ ֲעשה ְלַמַען ׁשְ

ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני (קבלת תענית): 
י ְלָפֶניָך. ה' צּוִרי ְוגוֲאִלי:  ִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלּבִ

ל ִישָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן:  לום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ְמרוָמיו. הּוא ַיֲעשה ׁשָ לום) ּבִ ָ לום (בעשי"ת ַהּשׁ עשה ׁשָ
תוָרֶתָך:   ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו. ְוֵתן ֶחְלֵקנּו ּבְ ׁש ּבִ ְקּדָ ית ַהּמִ ֶנה ּבֵ ּבָ ּיִ ָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ֵולאֵהי ֲאבוֵתינּו. ׁשֶ ְיִהי ָרצון ִמּלְ
עוָלם  יֵמי  ּכִ ָלִים.  ִוירּוׁשָ ְיהּוָדה  ִמְנַחת  לה'  ְוָעְרָבה  ַקְדמוִניות:  ִנים  ּוְכׁשָ עוָלם  יֵמי  ּכִ ִיְרָאה  ּבְ ַנֲעָבְדָך  ם  ְוׁשָ

ִנים ַקְדמוִניות:  ּוְכׁשָ
ְלָפֶניָך ה'  י עֶרף לוַמר  ּוְקׁשֵ ָפִנים  י  ַעּזֵ ָאנּו  ֵאין  ׁשֶ ֵתנּו.  ִחּנָ ִמּתְ ם  ְתַעּלַ ּתִ ְוַאל  ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ְלָפֶניָך  בוא  ּתָ ֵולאֵהי ֲאבוֵתינּו.  ֱאלֵהינּו 
דִפי.  ְרנּו  ּבַ ּדִ ַזְלנּו.  ּגָ ַגְדנּו.  ּבָ ְמנּו.  ָאׁשַ ָחָטאנּו:  ַוֲאבוֵתינּו  ֲאַנְחנּו  ֲאָבל  ָחָטאנּו.  ְולא  ֲאַנְחנּו  יִקים  ַצּדִ ֲאבוֵתינּו  ֵולאֵהי  ֱאלֵהינּו 
ינּו  ִ ְענּו. ָצַרְרנּו. ִקּשׁ ׁשַ ְבנּו. ַלְצנּו. ָמַרְדנּו. ִנַאְצנּו. ָסַרְרנּו. ָעִוינּו. ּפָ ּזַ ֶקר. ָיַעְצנּו ָרע. ּכִ ְענּו. ַזְדנּו. ָחַמְסנּו. ָטַפְלנּו ׁשֶ ֶהֱעִוינּו ְוִהְרׁשַ
ל  יק ַעל ּכָ ה ַצּדִ ָוה ָלנּו. ְוַאּתָ ֶטיָך ַהּטוִבים ְולא ׁשָ ּפָ ׁשְ ְצוֶתיָך ּוִמּמִ ְענּו: ַסְרנּו ִמּמִ ְעּתָ ִעינּו. ּתִ ַעְבנּו. ּתָ ַחְתנּו. ּתִ ְענּו. ׁשִ עֶרף. ָרׁשַ

ְענּו:  י ֱאֶמת ָעשיָת. ַוֲאַנְחנּו ִהְרׁשָ א ָעֵלינּו. ּכִ ַהּבָ

ְזּכור ַהּיום ּוְבָכל יום ְלֶזַרע  ת ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך ּתִ ֻדּלַ ׁשּוָבה הוֵריָת. ּגְ ה ּוַבַעל ָהַרֲחִמים ִנְקֵראָת. ְוֶדֶרְך ּתְ ִים ַאּתָ ֵאל ֶאֶרְך ַאּפַ
ֶדם.  הוַדְעּתָ ֶלָעָנו ִמּקֶ ם. ּכְ ֶניָך ְנַקּדֵ ַתֲחנּון ּוִבתפילה ּפָ ַעל ָהַרֲחִמים. ּבְ ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ַרֲחִמים. ּכִ ֶפן ֵאֵלינּו ּבְ ְיִדיֶדיָך. ּתֵ
ע ְוִתְמֶחה  ׁשַ ֲעבר ַעל ּפֶ ָעָנן. ּתַ ֶרד ה' ּבֶ יום ַוּיֵ ָנֶפיָך ֶנְחֶסה ְוִנְתלוָנן. ּכְ תּוב. ּוְבֵצל ּכְ תוָרְתָך ּכָ מו ּבְ ָך ׁשּוב. ּכְ ֵמֲחרון ַאּפְ

ם ֶנֱאַמר:  ם ה' ְוׁשָ ְקָרא ְבׁשֵ יום ַוּיִ יב ֶמּנּו ַמֲאַמר. ּכְ ְוָעֵתנּו ְוַתְקׁשִ ֲאִזין ׁשַ ם. ּתַ ב ִעּמו ׁשָ ְתַיּצֵ יום ַוּיִ ם. ּכְ ָאׁשָ

יחיד אינו אומר זה ולא הי"ג מדות: 
ע  ִים ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמת: נֵצר ֶחֶסד ָלֲאָלִפים. נשא ָעון ָוֶפׁשַ ְקָרא: ה'. ה'. ֵאל ַרחּום ְוַחּנּון. ֶאֶרְך ַאּפַ ָניו ַוּיִ ֲעבר ה' ַעל ּפָ ַוּיַ
י  ְענּו. ּכִ י ָפׁשָ נּו ּכִ י ָחָטאנּו. ְמַחל ָלנּו ַמְלּכֵ נּו: ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו ּכִ אֵתנּו ּוְנַחְלּתָ ה: ְוָסַלְחּתָ ַלֲעוֵננּו ּוְלַחּטָ ָאה. ְוַנּקֵ ְוַחּטָ
ים ַרֲחָמיו,  י ַרּבִ א ְבַיד ה', ּכִ ָלה ּנָ ד, ַצר ִלי ְמאד, ִנּפְ ִוד ֶאל ּגָ ח ְוַרב ֶחֶסד ְלָכל קְרֶאיָך: (ַוּיאֶמר ּדָ ה ֲאדָני טוב ְוַסּלָ ַאּתָ
ָך תוִכיֵחִני.  ַאּפְ ֲחנּוָני: ה' ַאל ּבְ ל ּתַ ּוְבַיד ָאָדם ַאל ֶאּפָלה): ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאִתי ְלָפֶניָך. ה' ָמֵלא ַרֲחִמים. ַרֵחם ָעַלי ְוַקּבֵ
ה ה' ַעד ָמָתי:  י ִנְבֲהָלה ְמאד. ְוַאּתָ י ִנְבֲהלּו ֲעָצָמי: ְוַנְפׁשִ י ֻאְמַלל ָאִני. ְרָפֵאִני ה'. ּכִ ִני ה'. ּכִ ֵרִני: ָחּנֵ ֲחָמְתָך ְתַיּסְ ְוַאל ּבַ
י ְבַאְנָחִתי. ַאשֶחה ְבָכל  ְך: ָיַגְעּתִ אול ִמי יוֶדה ּלָ ׁשְ ֶות ִזְכֶרָך. ּבִ ּמָ י ֵאין ּבַ ָך: ּכִ יֵעִני ְלַמַען ַחְסּדֶ י. הוׁשִ ָצה ַנְפׁשִ ׁשּוָבה ה'. ַחּלְ
ַמע ה'  י ׁשָ ל ּפֲעֵלי ָאֶון. ּכִ י ּכָ ּנִ ָכל צוְרָרי: סּורּו ִמּמֶ ַעס ֵעיִני. ָעְתָקה ּבְ ה ִמּכַ ׁשָ ִדְמָעִתי ַעְרשי ַאְמֶסה: ָעׁשְ ִתי. ּבְ ַלְיָלה ִמּטָ

בּו ֵיבׁשּו ָרַגע:  ל אְיָבי. ָיׁשֻ ֲהלּו ְמאד ּכָ ח: ֵיבׁשּו ְוִיּבָ ִתי ִיּקָ ִפּלָ ִתי. ה' ּתְ ִחּנָ ַמע ה' ּתְ ְכִיי: ׁשָ קול ּבִ
ֵאִרית  מר ׁשְ ַמע ִישָרֵאל: ׁשוֵמר ּגוי ֶאָחד. ׁשְ ֵאִרית ִישָרֵאל. ְוַאל יאַבד ִישָרֵאל. ָהאוְמִרים ׁשְ מר ׁשְ ׁשוֵמר ִישָרֵאל. ׁשְ
ֵאִרית ַעם ָקדוׁש.  מר ׁשְ ְמָך ה' ֱאלֵהינּו ה' ֶאָחד: ׁשוֵמר ּגוי ָקדוׁש. ׁשְ ַעם ֶאָחד. ְוַאל יאַבד ּגוי ֶאָחד. ַהְמַיֲחִדים ׁשִ

ות ְלָקדוׁש:  לׁש ְקֻדּשׁ ׁשָ ים ּבְ ׁשִ ּלְ ְוַאל יאַבד ּגוי ָקדוׁש. ַהְמׁשַ

י ֵאין  נּו ַוֲעֵננּו. ּכִ נּו. ָחּנֵ י ֵאין עוֵזר: ָאִבינּו ַמְלּכֵ ס ְלדור ָעִני. ּכִ ּיֵ ה ְוִהְתּפַ ַתֲחנּוִנים. ִהְתַרּצֶ ס ּבְ ּיֵ ַרֲחִמים ּוִמְתּפַ ה ּבְ ִמְתַרּצֶ
י ָעֶליָך ֵעיֵנינּו:  ֲעשה. ּכִ יֵענּו: ַוֲאַנְחנּו לא ֵנַדע ַמה ּנַ נּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְוהוׁשִ נּו ַמֲעשים. ֲעשה ִעּמָ ּבָ

ר ָלנּו ֲעונות ִראׁשוִנים.  ְזּכָ ר ִיַחְלנּו ָלְך: ַאל ּתִ ֲאׁשֶ ָך ה' ָעֵלינּו. ּכַ ה: ְיִהי ַחְסּדְ י ֵמעוָלם ֵהּמָ ְזכר ַרֲחֶמיָך ה' ַוֲחָסֶדיָך. ּכִ
י ַרב שַבְענּו בּוז:  נּו. ּכִ נּו ה' ָחּנֵ ַמִים ָוָאֶרץ: ָחּנֵ ם ה'. עשה ׁשָ ׁשֵ י ַדּלונּו ְמאד: ֶעְזֵרנּו ּבְ מּונּו ַרֲחֶמיָך. ּכִ ַמֵהר ְיַקּדְ

י הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו.  ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביום ָקְרֵאנּו: ּכִ יָעה. ַהּמֶ ְזּכור: ה' הוׁשִ ִמימות ּתִ רֶגז ּתְ ְזּכור. ּבְ רֶגז ֲעֵקָדה ּתִ ְזּכור. ּבְ רֶגז ַרֵחם ּתִ ּבְ
ֶמָך:  ר ַעל ַחּטאֵתינּו ְלַמַען ׁשְ יֵלנּו ְוַכּפֵ ֶמָך. ְוַהּצִ בוד ׁשְ ַבר ּכְ ֵענּו ַעל ּדְ י ָעָפר ֲאָנְחנּו: ָעְזֵרנּו ֱאלֵהי ִיׁשְ ָזכּור ּכִ

קדיש תתקבל
יֵחּה. אמן:  ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ ָעְלָמא ּדִ א. אמן: ּבְ ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ ִיְתּגַ
א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי  ֵמּה ַרּבָ ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ׁשְ ית ִישָרֵאל ּבַ י ְדָכל ּבֵ יכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחּיֵ ַחּיֵ ּבְ
א ִמן  ִריְך הּוא. ְלֵעּלָ א ּבְ ֵמּה ְדֻקְדׁשָ ל ׁשְ ה ְוִיְתַהּלָ ר ְוִיְתַעּלֶ ֵאר ְוִיְתרוֵמם ְוִיְתַנּשא ְוִיְתַהּדָ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך ְוִיׁשְ א: ִיְתּבָ ָעְלַמּיָ
ית  ל ְצלוְתהון ּוָבעּוְתהון ְדָכל ּבֵ ְתַקּבֵ ָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ּתִ ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ל ּבִ ּכָ
ל ִישָרֵאל.  ים טוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ א ְוַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ָלָמא ַרּבָ א, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ׁשְ ַמּיָ י ִבׁשְ ִישָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוהון ּדִ

ל ִישָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:  לום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ְמרוָמיו הּוא ַיֲעשה ׁשָ לום) ּבִ ָ לום (בעשי"ת ַהּשׁ ְוִאְמרּו ָאֵמן: עושה ׁשָ

גוֵיי ָהֲאָרצות. ְולא שָמנּו  ּלא ָעשנּו ּכְ ית. ׁשֶ ֵראׁשִ ה ְליוֵצר ּבְ ֻדּלָ ַח ַלֲאדון ַהּכל. ָלֵתת ּגְ ּבֵ ָעֵלינּו ְלׁשַ
ֲחִוים ְלֶהֶבל ָוִריק  ּתַ ֵהם ִמׁשְ ָכל ֲהמוָנם: ׁשֶ ֶהם ְוגוָרֵלנּו ּכְ ּלא שם ֶחְלֵקנּו ּכָ חות ָהֲאָדָמה. ׁשֶ ּפְ ִמׁשְ ּכְ
ָלִכים  ֲחִוים ּומוִדים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהּמְ ּתַ יַע: ַוֲאַנְחנּו ּכוְרִעים ּוִמׁשְ ְלִלים ֶאל ֵאל לא יוׁשִ ּוִמְתּפַ
ִכיַנת ֻעּזו  ַעל. ּוׁשְ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ ב ְיָקרו ּבַ ַמִים ְויוֵסד ָאֶרץ. ּומוׁשַ הּוא נוֶטה ׁשָ רּוְך הּוא: ׁשֶ דוׁש ּבָ ַהּקָ
תוָרתו. ְוָיַדְעּתָ ַהּיום  תּוב ּבְ ּכָ נּו. ֶאֶפס זּוָלתו. ּכַ ָגְבֵהי ְמרוִמים: הּוא ֱאלֵהינּו ֵאין עוד. ֱאֶמת ַמְלּכֵ ּבְ

ַחת. ֵאין עוד:  ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמּתָ ַמִים ִמּמַ ָ ּשׁ י ה' הּוא ָהֱאלִהים ּבַ בָת ֶאל ְלָבֶבָך. ּכִ ַוֲהׁשֵ

ּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ. ְוָהֱאִליִלים  ָך. ְלַהֲעִביר ּגִ ִתְפֶאֶרת ֻעּזֶ ָך ה' ֱאלֵהינּו ִלְראות ְמֵהָרה ּבְ ה ּלְ ן ְנַקּוֶ ְוַעל ּכֵ
ֵעי  ל ִרׁשְ ֶמָך ְלַהְפנות ֵאֶליָך ּכָ ֵני ָבשר ִיְקְראּו ִבׁשְ י. ְוָכל ּבְ ּדַ ַמְלכּות ׁשַ ן עוָלם ּבְ ֵרתּון. ְלַתּקֵ רות ִיּכָ ּכָ
ל ָלׁשון. ְלָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ִיְכְרעּו  ַבע ּכָ ָ ּשׁ ֶרְך. ּתִ ל ּבֶ ְכַרע ּכָ י ְלָך ּתִ ֵבי ֵתֵבל. ּכִ ל יוׁשְ ירּו ְוֵיְדעּו ּכָ ָאֶרץ. ַיּכִ
ם ֶאת על ַמְלכּוֶתָך. ְוִתְמלְך ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעוָלם ָוֶעד.  לּו ֻכּלָ נּו. ִויַקּבְ ְמָך ְיָקר ִיּתֵ ְוִיּפלּו. ְוִלְכבוד ׁשִ

תוָרֶתָך. ה' ִיְמלְך ְלעוָלם ָוֶעד:  תּוב ּבְ ּכָ ָכבוד. ּכַ ְמלְך ּבְ ָך ִהיא ּוְלעוְלֵמי ַעד ּתִ ּלְ ְלכּות ׁשֶ י ַהּמַ ּכִ

מו ֶאָחד:  ּיום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ֶאָחד ּוׁשְ ל ָהָאֶרץ. ּבַ ְוֶנֱאַמר. ְוָהָיה ה' ְלֶמֶלְך ַעל ּכָ

נּו ֵאל: ְוַעד  י ִעּמָ רּו ָדָבר ְולא ָיקּום. ּכִ ּבְ י ָתבא: ֻעצּו ֵעָצה ְוֻתָפר. ּדַ ִעים ּכִ ַאת ְרׁשָ ְתאם ּוִמּשׁ ַחד ּפִ יָרא ִמּפַ ַאל ּתִ
ט:  ִזְקָנה ֲאִני הּוא. ְוַעד שיָבה ֲאִני ֶאְסּבל. ֲאִני ָעשיִתי ַוֲאִני ֶאּשא ַוֲאִני ֶאְסּבל ַוֲאַמּלֵ

קדיש יתום: 
יֵחּה. אמן:  ְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמׁשִ י ְבָרא ִכְרעּוֵתּה ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה ְוַיְצַמח ּפֻ ָעְלָמא ּדִ א. אמן: ּבְ ֵמּה ַרּבָ ׁש ׁשְ ל ְוִיְתַקּדַ ּדַ ִיְתּגַ
א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי  ֵמּה ַרּבָ ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ׁשְ ית ִישָרֵאל ּבַ י ְדָכל ּבֵ יכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחּיֵ ַחּיֵ ּבְ
א  ִריְך הּוא. ְלֵעּלָ א ּבְ ֵמּה ְדֻקְדׁשָ ל ׁשְ ה ְוִיְתַהּלָ ר ְוִיְתַעּלֶ ֵאר ְוִיְתרוֵמם ְוִיְתַנּשא ְוִיְתַהּדָ ח ְוִיְתּפָ ּבַ ּתַ ַרְך: ְוִיׁשְ א: ִיְתּבָ ָעְלַמּיָ
ָלָמא  ָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמן: ְיֵהא ׁשְ ֲאִמיָרן ּבְ ָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ּדַ ּבְ ׁשְ יָרָתא ּתֻ ְרָכָתא ְוׁשִ ל ּבִ ל) ִמן ּכָ א ִמּכָ (בעשי"ת ּוְלֵעּלָ
ְמרוָמיו הּוא ַיֲעשה  לום) ּבִ ָ לום (בעשי"ת ַהּשׁ ל ִישָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמן: עושה ׁשָ ים טוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ א ְוַחּיִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ ַרּבָ

ל ִישָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן: לום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ׁשָ

145



לפני התפילה
ם  ִיחּוָדא ְלֵשׁ ָוא"ו ֵק"י ְבּ ם יֹוד ֵק"י ְבּ ְדִחילּו ּוְרִחימּו, ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא ֵשׁ יּה, ִבּ ִכיְנֵתּ ִריְך הּוא ּוְשׁ א ְבּ ִיחּוד קּוְדָשׁ

ל  לֹום, ִעם ָכּ ן ִיְצָחק ָאִבינּו ָעָליו ַהָשּׁ ֵקּ ִתּ ת ִמְנָחה, ֶשׁ ִפַלּ ל ְתּ ֵלּ ִאים ְלִהְתַפּ ה ֲאַנְחנּו ָבּ ָרֵאל. ִהֵנּ ל ִיְשׂ ם ָכּ ֵשׁ ִלים (ְיָי ) ְבּ ְשׁ
ָמקֹום ֶעְליֹון, ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹון ּבֹוְרֵאנּו. ִויִהי נַעם ֲא-ֹדָני  ּה ְבּ ְרָשׁ ן ֶאת ָשׁ ּה, ְלַתֵקּ לּולֹות ָבּ ְצֹות ַהְכּ ַהִמּ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:  ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו. ּוַמֲעֵשׂ ֱלאֵֹהינּו ָעֵלינּו. ּוַמֲעֵשׂ

י  ַנְפִשׁ ְלָתה  ָכּ ְוַגם  ִנְכְסָפה  ְיָי ְצָבאֹות:  נֹוֶתיָך  ְכּ ִדידֹות ִמְשׁ ְיּ ית. ִלְבֵני קַרח ִמְזמֹור: ַמה  ִתּ ַהִגּ ַח ַעל  ַלְמַנֵצּ
ָתה ֶאְפרֶחיָה. ֶאת  ר ָשׁ ִית ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאֶשׁ ם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבּ נּו ֶאל ֵלא ָחי: ַגּ ִרי. ְיַרְנּ י ּוְבָשׂ ְלַחְצרֹות ְיָי . ִלִבּ
ֵרי ָאָדם עוז לו ָבְך. ְמִסּלות  ָלה: ַאְשׁ ֵבי ֵביֶתָך. עוד ְיַהְללּוָך ֶסּ ֵרי יוְשׁ י ֵולאָהי: ַאְשׁ חֹוֶתיָך ְיָי ְצָבאות. ַמְלִכּ ִמְזְבּ
ָרכות ַיְעֶטה מוֶרה: ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל. ֵיָרֶאה ֶאל ֱלאִֹהים  ם ּבְ יתּוהּו. ַגּ ָכא ַמְעָין ְיִשׁ ֵעֶמק ַהָבּ ְלָבָבם: עְבֵרי ְבּ ִבּ
יֶחָך:  ֵני ְמִשׁ ט ְפּ נּו ְרֵאה ֱלאִֹהים. ְוַהֵבּ ִתי. ַהֲאִזיָנה ֱלאֵֹהי ַיֲעקב ֶסָלה: ָמִגֵנּ ְמָעה ְתִפָלּ ִצּיון: ְיָי ֱלאִֹהים ְצָבאות ִשׁ ְבּ
ֶמׁש ּוָמֵגן ְיָי ֱלאִֹהים.  י ֶשׁ ע: ִכּ ָאֳהֵלי ֶרַשׁ ֵבית ֱלאַֹהי. ִמּדּור ְבּ י ִהְסּתוֵפף ְבּ ַחְרִתּ ֲחֵצֶריָך ֵמָאֶלף. ָבּ י טוב יום ַבּ ִכּ

ְך:  ֵרי ָאָדם ּבֵטַח ָבּ ָתִמים: ְיָי ְצָבאות. ַאְשׁ ן ְיָי . לא ִיְמַנע טוב ַלהְלִכים ְבּ ֵחן ְוָכבוד ִיֵתּ

ר  ְמרּו ְלַהְקִריב ַוְיַדֵבּ ְשׁ י ֵריַח ִניחִחי ִתּ ִני ַלְחִמי ְלִאַשּׁ ָרֵאל ְוָאַמְרָתּ ֲאֵליֶהם. ֶאת ָקְרָבּ ֵני ִיְשׂ אמר: ַצו ֶאת ְבּ ה ֵלּ ְיָי ֶאל מֶשׁ
ָנה ְתִמיִמים ׁשַנִים ַלּיום עָלה ָתִמיד: ֶאת  ֵני ָשׁ ים ְבּ ָבִשׂ ְקִריבּו ַלְיָי . ְכּ ר ַתּ ה ֲאֶשׁ מוֲעדו: ְוָאַמְרָתּ ָלֶהם ֶזה ָהִאֶשּׁ ִלי ְבּ
ִתית  ֶמן ָכּ ֶשׁ לּוָלה ְבּ יִרית ָהֵאיָפה סֶלת ְלִמְנָחה. ְבּ ִים: ַוֲעִשׂ ין ָהַעְרָבּ ה ֵבּ ֲעֶשׂ ִני ַתּ ֶבׂש ַהֵשּׁ ה ַבּבֶקר. ְוֵאת ַהֶכּ ֲעֶשׂ ֶבׂש ֶאָחד ַתּ ַהֶכּ
ָכר  ְך ֶנֶסְך ֵשׁ ּקֶדׁש ַהֵסּ ֶבׂש ָהֶאָחד. ַבּ ה ַלְיָי : ְוִנְסּכו ְרִביִעת ַהִהין ַלֶכּ ַהר ִסיַני ְלֵריַח ִניחַח ִאֶשּׁ ה ְבּ ָיּ ִמיד. ָהֲעֻשׂ ְרִביִעת ַהִהין: עַלת ָתּ

ה ֵריַח ִניחַח ַלְיָי : ה ִאֵשּׁ ֲעֶשׂ ִמְנַחת ַהּבֶקר ּוְכִנְסּכו ַתּ ִים. ְכּ ין ָהַעְרָבּ ה ֵבּ ֲעֶשׂ ִני ַתּ ֶבׂש ַהֵשּׁ ַלְיָי : ְוֵאת ַהֶכּ

ר  ֲאֶשׁ ם ַכּ ׁש ַקָיּ ְקָדּ ית ַהִמּ ֵבּ ְזַמן ֶשׁ ים ִבּ ִמּ ִהְקִטירּו ֲאבוֵתינּו ְלָפֶניָך ֶאת ְקטֶרת ַהַסּ ה הּוא ְיָי ֱלאֵֹהינּו ֶשׁ ַאָתּ
תוָרָתְך:  תּוב ְבּ ָכּ ה ְנִביָאְך ַכּ יָת אוָתם ַעל ַיד מֶשׁ ִצִוּ

יָת אָתּה ְקֹטֶרת רַקח ַוּיאֶמר  ַבד ִיְהֶיה: ְוָעִשׂ ד ְבּ ה. ַבּ ים ּוְלבָנה ַזָכּ ָנה ַסִמּ ֵחֶלת ְוֶחְלְבּ ים ָנָטף ּוְשׁ ה ַקח ְלָך ַסִמּ ְיָי ֶאל מֶשׁ
ֵעד  ר ִאָוּ אֶהל מוֵעד ֲאֶשׁ ה ִלְפֵני ָהֵעֻדת ְבּ ָנּ ה ִמֶמּ ה ָהֵדק ְוָנַתָתּ ָנּ ַחְקָתּ ִמֶמּ ח ָטהור קֶדׁש: ְוָשׁ ה רוֵקַח. ְמֻמָלּ ַמֲעֵשׂ
ה:  רת ַיְקִטיֶרָנּ ֵהיִטיבו ֶאת ַהֵנּ ּבֶֹקר ְבּ ּבֶֹקר ַבּ ים. ַבּ ְהֶיה ָלֶכם: ְוֶנֱאַמר ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהֹרן ְקֹטֶרת ַסִמּ ים ִתּ ה. קֶדׁש ָקָדִשׁ ָמּ ְלָך ָשׁ

ִמיד ִלְפֵני ְיָי ְלדרֵתיֶכם:  ה. ְקטֶרת ָתּ ִים ַיְקִטיֶרָנּ ין ָהַעְרַבּ רת ֵבּ ּוְבַהֲעלת ַאֲהרן ֶאת ַהֵנּ

נּו  ִמְנַין ְימות ָתּ ה ְכּ ים ַוֲחִמָשּׁ ִשּׁ לׁש ֵמאות ְוִשׁ מוָנה ָמִנים ָהיּו ָבּה. ְשׁ ים ּוְשׁ ִשּׁ לׁש ֵמאֹות ְוִשׁ יַצד. ְשׁ טֶרת ֵכּ ּטּום ַהְקּ ָנן ִפּ ַרָבּ
דול ְונוֵטל ֵמֶהם  ֶהם ַמְכִניס ּכֵהן ָגּ ֵמּ ה ָמִנים ְיֵתִרים ֶשׁ לָשׁ ֶעֶרב. ּוְשׁ ּבֶקר ּוַמֲחִציתו ָבּ ָכל יום. ַמֲחִציתו ַבּ ה ָמֶנה ְבּ ַהַחָמּ
ִנים  ר ַסָמּ ה. ְוַאַחד ָעָשׂ ָקּ ה ִמן ַהַדּ ָקּ ם ִמְצַות ַדּ ֵדי ְלַקֵיּ ּפּוִרים ְכּ ֶעֶרב יום ַהִכּ ת ְבּ ֶשׁ ּפּוִרים. ּוַמֲחִזיָרן ְלַמְכֶתּ יום ַהִכּ ְמלא ָחְפָניו ְבּ
ְבִעים ָמֶנה. (ה) מור. (ו) ּוְקִציָעה. (ז)  ְבִעים ִשׁ ַקל ִשׁ בוָנה. ִמְשׁ ָנה. (ד) ְוַהְלּ ּפוֶרן. (ג) ְוַהֶחְלְבּ ִרי. (ב) ְוַהִצּ ָהיּו ָבּה. ְוֵאּלּו ֵהן: (א) ַהֳצּ
ָעה.  ְשׁ מון ִתּ ה. (יא) ִקָנּ לָשׁ ר. (י) ִקּלּוָפה ְשׁ ֵנים ָעָשׂ ְט ְשׁ ר ָמֶנה. (ט) קוְשׂ ה ָעָשׂ ָשּׁ ר ִשׁ ה ָעָשׂ ָשּׁ ַקל ִשׁ . (ח) ְוַכְרּכום. ִמְשׁ ּבוֶלת ֵנְרְדּ ְוִשׁ
יק.  ָלָתא. ְוִאם לא ָמָצא ֵיין ַקְפִריִסין ֵמִביא ֲחַמר ִחיָור ַעִתּ ין ְתּ ָלת ְוַקִבּ ין. ֵיין ַקְפִריִסין ְסִאין ְתּ ָעה ַקִבּ ְשׁ יָנא ִתּ ְרִשׁ ּבוִרית ַכּ
ָסָלּה.  ַבׁש ְפּ ּה ְדּ ִהיא. ִאם ָנַתן ָבּ ל ֶשׁ ן ָכּ ְרֵדּ ת ַהַיּ ַפּ ְבִלי אוֵמר: ַאף ִכּ י ָנָתן ַהַבּ הּוא. ִרִבּ ל ֶשׁ ן ָכּ ֶמַלח ְסדוִמית רוַבע. ַמֲעֶלה ָעָשׁ

ב ִמיָתה:  ָמֶניָה ַחָיּ ל ַסֲמּ ר ַאַחת ִמָכּ ְוִאם ִחֵסּ

ן  ּפות ַרָבּ ֵדי ְלַשׁ יָנא ְלָמה ִהיא ָבָאה ְכּ ְרִשׁ ָטף. ּבוִרית ַכּ ָרף ַהּנוֵטף ֵמֲעֵצי ַהְקּ א ְשׁ ִרי ֵאינו ֶאָלּ ְמִליֵאל אוֵמר: ַהֳצּ ן ַגּ ְמעון ֶבּ ִשׁ
ה. ַוֲהלא  ֵהא ַעָזּ ְתּ ֵדי ֶשׁ ּפוֶרן ְכּ רות ּבו ֶאת ַהִצּ ֵדי ִלְשׁ ֵהא ָנָאה. ֵיין ַקְפִריִסין ְלָמה הּוא ָבא ְכּ ְתּ ֵדי ֶשׁ ּפוֶרן ְכּ ּה ֶאת ַהִצּ ָבּ

בוד:  ֵני ַהָכּ ׁש ִמְפּ ְקָדּ ִמּ ֵאין ַמְכִניִסין ֵמי ַרְגַלִים ַבּ א ֶשׁ ֵמי ַרְגַלִים ָיִפין ָלּה ֶאָלּ

ְנָיא תפילת מנחה נוסח עדות המזרח ַלֲחָצִאין ַתּ ָמה  ְטּ ִפּ ִמים.  ָשׂ ַלְבּ ָיֶפה  ַהּקול  ֶשׁ ֵני  ִמְפּ ָהֵדק.  ֵהיֵטב  ֵהיֵטב.  ָהֵדק  ׁשוֵחק אוֵמר  הּוא  ֶשׁ ְכּ ָנָתן אוֵמר:  י  ִרִבּ
ר ַאַחת  ָרה ַלֲחָצִאין. ְוִאם ִחֵסּ ֵשׁ ָתּה ְכּ ִמָדּ ָלל ִאם ְכּ י ְיהּוָדה ֶזה ַהְכּ ַמְענּו. ָאַמר ִרִבּ ִליׁש ּוְלָרִביַע לא ָשׁ ָרה. ְלָשׁ ֵשׁ ְכּ

ב ִמיָתה:  ָמֶניָה ַחָיּ ל ַסֲמּ ִמָכּ

ֵני  ּה ָתּ ָרא ִאּלּו ָהָיה נוֵתן ָבּ ֵני ַבר ַקָפּ יַרִים ַלֲחָצִאין. ְועוד ָתּ ל ִשׁ ָנה ָהְיָתה ָבָאה ֶשׁ ְבִעים ָשׁ ים או ְלִשׁ ִשּׁ ָרא: ַאַחת ְלִשׁ ַבר ַקָפּ
אר  י כל ְשׂ ַהּתוָרה ָאְמָרה ִכּ ֵני ֶשׁ ַבש?ׁ ִמְפּ ּה ְדּ ה ֵאין ְמָעְרִבין ָבּ ֵני ֵריָחּה. ְוָלָמּ ַבׁש ֵאין ָאָדם ָיכול ַלֲעמוד ִמְפּ ל ְדּ ָקְרטוב ֶשׁ
ְך: ְיָי  ֵרי ָאָדם ּבֵטַח ָבּ ב ָלנּו ֱלאֵֹהי ַיֲעקב ֶסָלה: ְיָי ְצָבאות. ַאְשׁ ַגּ נּו. ִמְשׂ ה ַלְיָי : ְיָי ְצָבאות ִעָמּ ּנּו ִאֶשּׁ ַבׁש לא ַתְקִטירּו ִמֶמּ ְוָכל ְדּ

ִנים ַקְדמִנּיות:  יֵמי עוָלם ּוְכָשׁ ָלִים. ִכּ ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביום ָקְרֵאנּו: ְוָעְרָבה ַלְיָי ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָשׁ יָעה. ַהֶמּ הוִשׁ

ה ְלָדִוד  ִהָלּ ְיָי ֱלאָֹהיו: ְתּ ֵרי ָהָעם ֶשׁ ָכה ּלו. ַאְשׁ ָכּ ֵרי ָהָעם ֶשׁ ָלה: ַאְשׁ ֵבי ֵביֶתָך. עוד ְיַהְללּוָך ֶסּ ֵרי יוְשׁ ַאְשׁ
ְמָך ְלעוָלם ָוֶעד:  ָכל יום ֲאָבְרֶכָךּ ַוֲאַהְלָלה ִשׁ ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְבּ ֶלְך. ַוֲאָבְרָכה ִשׁ ֲארוִמְמָך ֱלאֹוַהי ַהֶמּ
בֹוד  ְכּ ידּו: ֲהַדר  ַיִגּ ּוְגבּורֶתיָך  יָך  ַמֲעֶשׂ ח  ַבּ ְיַשׁ ּדֹור ְלדֹור  ֵאין ֵחֶקר:  תו  ְוִלְגֻדָלּ ל ְמאד.  ּוְמֻהָלּ ְיָי  דול  ָגּ
יעּו.  ה: ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיִבּ ֶרָנּ ְתָך ֲאַסְפּ יָחה: ֶוֱעזּוז נוְראוֶתיָך יאֵמרּו. ּוְגֻדָלּ הֹוֶדָך. ְוִדְבֵרי ִנְפְלאוֶתיָך ָאִשׂ
יו: יודּוָך  ל ַמֲעָשׂ ִים ּוְגָדל ָחֶסד: טֹוב ְיָי ַלּכל. ְוַרֲחָמיו ַעל ָכּ נּו: ַחּנּון ְוַרחּום ְיָי . ֶאֶרְך ַאַפּ ְוִצְדָקְתָך ְיַרֵנּ
רּו: ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם  ְיַדֵבּ ּוְגבּוָרְתָך  בוד ַמְלכּוְתָך יאֵמרּו.  ְכּ ְיָבְרכּוָכה:  ַוֲחִסיֶדיָך  יָך.  ל ַמֲעֶשׂ ָכּ ְיָי 
ְיָי  ָכל ּדֹור ָוֹדר: סֹוֵמְך  ָך ְבּ ְלְתּ ל עָלִמים. ּוֶמְמַשׁ בּורָתיו. ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו: ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָכּ ְגּ
ִעּתו: ּפוֵתַח  ה נוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְבּ רּו. ְוַאָתּ ֵבּ פּוִפים: ֵעיֵני כֹל ֵאֶליָך ְיַשׂ ְלָכל ַהּנְפִלים. ְוזוֵקף ְלָכל ַהְכּ
יו: ָקרוב ְיָי ְלָכל קְרָאיו. ְלָכל  ָכל ַמֲעָשׂ ָרָכיו. ְוָחִסיד ְבּ ָכל ְדּ יק ְיָי ְבּ ֶאת ָיֶדָך ְלָכל ַחי ָרצון: ַצִדּ
ל  יֵעם: ׁשוֵמר ְיָי ֶאת ָכּ ַמע ְויוִשׁ ְוָעָתם ִיְשׁ ה. ְוֶאת ַשׁ ר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת: ְרצון ְיֵרָאיו ַיֲעֶשׂ ֲאֶשׁ
ם ָקְדׁשו ְלעוָלם  ר ֵשׁ ָשׂ ל ָבּ י ִויָבֵרְך ָכּ ר ִפּ ת ְיָי ְיַדֶבּ ִהַלּ ִמיד: ְתּ ִעים ַיְשׁ ל ָהְרָשׁ אֲהָביו. ְוֵאת ָכּ

ה ְוַעד עוָלם ַהְללּוָיּה:  ָוֶעד: ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָי-ּה ֵמַעָתּ

י ֵולאָהי,  ְוִעי ַמְלִכּ יָבה ְלקול ַשׁ י ִמְנַחת ָעֶרב: ַהְקִשׁ ַפּ ַאת ַכּ ִתי ְקטֶרת ְלָפֶניָך, ַמְשׂ ִפָלּ ּכון ְתּ ִתּ
ל:  ָלּ י ֵאֶליָך ֶאְתַפּ ִכּ

החזן אומר חצי קדיש: 
ְרעּוֵתיּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתיּה. ְוַיְצַמח  י ְבָרא ִכּ ָעְלָמא ִדּ א. אמן: ְבּ ֵמּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו  ָרֵאל ַבּ ית ִיְשׂ י ְדכל ֵבּ יכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ יֵחּה. אמן: ְבּ ְרָקֵניּה. ִויָקֵרב ְמִשׁ ֻפּ
ַאר. ְוִיְתרוַמם.  ח. ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ַרְך. ְוִיְשׁ א ִיְתָבּ א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמּה ַרָבּ ָאֵמן. אמן: ְיֵהא ְשׁ
ְרָכָתא.  ִבּ ל  ָכּ ִמן  א  ְלֵעיָלּ ִריְך הּוא. אמן:  ְבּ א  ֻקְדָשׁ ְדּ ֵמיּה  ְשׁ ל  ְוִיְתַהָלּ ה.  ְוִיְתַעֶלּ ר.  ְוִיְתַהָדּ א.  ׂ ְוִיְתַנֵשּ

ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. אמן:  ֲאִמיָרן ְבּ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא. ַדּ ְבּ ְשׁ יָרָתא. ִתּ ִשׁ

ֶתָך:  ִהָלּ יד ְתּ ח. ּוִפי ַיִגּ ְפָתּ ָפַתי ִתּ ֲא-דָני, ְשׂ
ּבור  ַהִגּ דול  ַהָגּ ָהֵלא  ַיֲעקב.  ֵולאֵהי  ִיְצָחק  ֱלאֵֹהי  ַאְבָרָהם.  ֱלאֵֹהי  ֲאבוֵתינּו,  ֵולאֵהי  ֱלאֵֹהינּו   , ְיָי  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ְוַהּנֹוָרא. ֵלא ֶעְליון. ּגוֵמל ֲחָסִדים טוִבים. קוֵנה ַהּכל ְוזוֵכר ַחְסֵדי ָאבות. ּוֵמִביא ּגוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם 

ַאֲהָבה:  מו ְבּ ְלַמַען ְשׁ
ים:  ים. ְלַמֲעָנְך ֱלאִֹהים ַחִיּ ֵסֶפר ַחִיּ ְתֵבנּו ְבּ ים. ָכּ ַחִיּ ים. ֶמֶלְך ָחֵפץ ַבּ בעשרת ימי תשובה: ָזְכֵרנּו ְלַחִיּ
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לפני התפילה
ם  ִיחּוָדא ְלֵשׁ ָוא"ו ֵק"י ְבּ ם יֹוד ֵק"י ְבּ ְדִחילּו ּוְרִחימּו, ּוְרִחימּו ּוְדִחילּו, ְלַיֲחָדא ֵשׁ יּה, ִבּ ִכיְנֵתּ ִריְך הּוא ּוְשׁ א ְבּ ִיחּוד קּוְדָשׁ

ל  לֹום, ִעם ָכּ ן ִיְצָחק ָאִבינּו ָעָליו ַהָשּׁ ֵקּ ִתּ ת ִמְנָחה, ֶשׁ ִפַלּ ל ְתּ ֵלּ ִאים ְלִהְתַפּ ה ֲאַנְחנּו ָבּ ָרֵאל. ִהֵנּ ל ִיְשׂ ם ָכּ ֵשׁ ִלים (ְיָי ) ְבּ ְשׁ
ָמקֹום ֶעְליֹון, ַלֲעׂשֹות ַנַחת רּוַח ְליֹוְצֵרנּו ְוַלֲעׂשֹות ְרצֹון ּבֹוְרֵאנּו. ִויִהי נַעם ֲא-ֹדָני  ּה ְבּ ְרָשׁ ן ֶאת ָשׁ ּה, ְלַתֵקּ לּולֹות ָבּ ְצֹות ַהְכּ ַהִמּ

ה ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:  ה ָיֵדינּו ּכֹוְנָנה ָעֵלינּו. ּוַמֲעֵשׂ ֱלאֵֹהינּו ָעֵלינּו. ּוַמֲעֵשׂ

י  ַנְפִשׁ ְלָתה  ָכּ ְוַגם  ִנְכְסָפה  ְיָי ְצָבאֹות:  נֹוֶתיָך  ְכּ ִדידֹות ִמְשׁ ְיּ ית. ִלְבֵני קַרח ִמְזמֹור: ַמה  ִתּ ַהִגּ ַח ַעל  ַלְמַנֵצּ
ָתה ֶאְפרֶחיָה. ֶאת  ר ָשׁ ִית ּוְדרֹור ֵקן ָלּה ֲאֶשׁ ם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבּ נּו ֶאל ֵלא ָחי: ַגּ ִרי. ְיַרְנּ י ּוְבָשׂ ְלַחְצרֹות ְיָי . ִלִבּ
ֵרי ָאָדם עוז לו ָבְך. ְמִסּלות  ָלה: ַאְשׁ ֵבי ֵביֶתָך. עוד ְיַהְללּוָך ֶסּ ֵרי יוְשׁ י ֵולאָהי: ַאְשׁ חֹוֶתיָך ְיָי ְצָבאות. ַמְלִכּ ִמְזְבּ
ָרכות ַיְעֶטה מוֶרה: ֵיְלכּו ֵמַחִיל ֶאל ָחִיל. ֵיָרֶאה ֶאל ֱלאִֹהים  ם ּבְ יתּוהּו. ַגּ ָכא ַמְעָין ְיִשׁ ֵעֶמק ַהָבּ ְלָבָבם: עְבֵרי ְבּ ִבּ
יֶחָך:  ֵני ְמִשׁ ט ְפּ נּו ְרֵאה ֱלאִֹהים. ְוַהֵבּ ִתי. ַהֲאִזיָנה ֱלאֵֹהי ַיֲעקב ֶסָלה: ָמִגֵנּ ְמָעה ְתִפָלּ ִצּיון: ְיָי ֱלאִֹהים ְצָבאות ִשׁ ְבּ
ֶמׁש ּוָמֵגן ְיָי ֱלאִֹהים.  י ֶשׁ ע: ִכּ ָאֳהֵלי ֶרַשׁ ֵבית ֱלאַֹהי. ִמּדּור ְבּ י ִהְסּתוֵפף ְבּ ַחְרִתּ ֲחֵצֶריָך ֵמָאֶלף. ָבּ י טוב יום ַבּ ִכּ

ְך:  ֵרי ָאָדם ּבֵטַח ָבּ ָתִמים: ְיָי ְצָבאות. ַאְשׁ ן ְיָי . לא ִיְמַנע טוב ַלהְלִכים ְבּ ֵחן ְוָכבוד ִיֵתּ

ר  ְמרּו ְלַהְקִריב ַוְיַדֵבּ ְשׁ י ֵריַח ִניחִחי ִתּ ִני ַלְחִמי ְלִאַשּׁ ָרֵאל ְוָאַמְרָתּ ֲאֵליֶהם. ֶאת ָקְרָבּ ֵני ִיְשׂ אמר: ַצו ֶאת ְבּ ה ֵלּ ְיָי ֶאל מֶשׁ
ָנה ְתִמיִמים ׁשַנִים ַלּיום עָלה ָתִמיד: ֶאת  ֵני ָשׁ ים ְבּ ָבִשׂ ְקִריבּו ַלְיָי . ְכּ ר ַתּ ה ֲאֶשׁ מוֲעדו: ְוָאַמְרָתּ ָלֶהם ֶזה ָהִאֶשּׁ ִלי ְבּ
ִתית  ֶמן ָכּ ֶשׁ לּוָלה ְבּ יִרית ָהֵאיָפה סֶלת ְלִמְנָחה. ְבּ ִים: ַוֲעִשׂ ין ָהַעְרָבּ ה ֵבּ ֲעֶשׂ ִני ַתּ ֶבׂש ַהֵשּׁ ה ַבּבֶקר. ְוֵאת ַהֶכּ ֲעֶשׂ ֶבׂש ֶאָחד ַתּ ַהֶכּ
ָכר  ְך ֶנֶסְך ֵשׁ ּקֶדׁש ַהֵסּ ֶבׂש ָהֶאָחד. ַבּ ה ַלְיָי : ְוִנְסּכו ְרִביִעת ַהִהין ַלֶכּ ַהר ִסיַני ְלֵריַח ִניחַח ִאֶשּׁ ה ְבּ ָיּ ִמיד. ָהֲעֻשׂ ְרִביִעת ַהִהין: עַלת ָתּ

ה ֵריַח ִניחַח ַלְיָי : ה ִאֵשּׁ ֲעֶשׂ ִמְנַחת ַהּבֶקר ּוְכִנְסּכו ַתּ ִים. ְכּ ין ָהַעְרָבּ ה ֵבּ ֲעֶשׂ ִני ַתּ ֶבׂש ַהֵשּׁ ַלְיָי : ְוֵאת ַהֶכּ

ר  ֲאֶשׁ ם ַכּ ׁש ַקָיּ ְקָדּ ית ַהִמּ ֵבּ ְזַמן ֶשׁ ים ִבּ ִמּ ִהְקִטירּו ֲאבוֵתינּו ְלָפֶניָך ֶאת ְקטֶרת ַהַסּ ה הּוא ְיָי ֱלאֵֹהינּו ֶשׁ ַאָתּ
תוָרָתְך:  תּוב ְבּ ָכּ ה ְנִביָאְך ַכּ יָת אוָתם ַעל ַיד מֶשׁ ִצִוּ

יָת אָתּה ְקֹטֶרת רַקח ַוּיאֶמר  ַבד ִיְהֶיה: ְוָעִשׂ ד ְבּ ה. ַבּ ים ּוְלבָנה ַזָכּ ָנה ַסִמּ ֵחֶלת ְוֶחְלְבּ ים ָנָטף ּוְשׁ ה ַקח ְלָך ַסִמּ ְיָי ֶאל מֶשׁ
ֵעד  ר ִאָוּ אֶהל מוֵעד ֲאֶשׁ ה ִלְפֵני ָהֵעֻדת ְבּ ָנּ ה ִמֶמּ ה ָהֵדק ְוָנַתָתּ ָנּ ַחְקָתּ ִמֶמּ ח ָטהור קֶדׁש: ְוָשׁ ה רוֵקַח. ְמֻמָלּ ַמֲעֵשׂ
ה:  רת ַיְקִטיֶרָנּ ֵהיִטיבו ֶאת ַהֵנּ ּבֶֹקר ְבּ ּבֶֹקר ַבּ ים. ַבּ ְהֶיה ָלֶכם: ְוֶנֱאַמר ְוִהְקִטיר ָעָליו ַאֲהֹרן ְקֹטֶרת ַסִמּ ים ִתּ ה. קֶדׁש ָקָדִשׁ ָמּ ְלָך ָשׁ

ִמיד ִלְפֵני ְיָי ְלדרֵתיֶכם:  ה. ְקטֶרת ָתּ ִים ַיְקִטיֶרָנּ ין ָהַעְרַבּ רת ֵבּ ּוְבַהֲעלת ַאֲהרן ֶאת ַהֵנּ

נּו  ִמְנַין ְימות ָתּ ה ְכּ ים ַוֲחִמָשּׁ ִשּׁ לׁש ֵמאות ְוִשׁ מוָנה ָמִנים ָהיּו ָבּה. ְשׁ ים ּוְשׁ ִשּׁ לׁש ֵמאֹות ְוִשׁ יַצד. ְשׁ טֶרת ֵכּ ּטּום ַהְקּ ָנן ִפּ ַרָבּ
דול ְונוֵטל ֵמֶהם  ֶהם ַמְכִניס ּכֵהן ָגּ ֵמּ ה ָמִנים ְיֵתִרים ֶשׁ לָשׁ ֶעֶרב. ּוְשׁ ּבֶקר ּוַמֲחִציתו ָבּ ָכל יום. ַמֲחִציתו ַבּ ה ָמֶנה ְבּ ַהַחָמּ
ִנים  ר ַסָמּ ה. ְוַאַחד ָעָשׂ ָקּ ה ִמן ַהַדּ ָקּ ם ִמְצַות ַדּ ֵדי ְלַקֵיּ ּפּוִרים ְכּ ֶעֶרב יום ַהִכּ ת ְבּ ֶשׁ ּפּוִרים. ּוַמֲחִזיָרן ְלַמְכֶתּ יום ַהִכּ ְמלא ָחְפָניו ְבּ
ְבִעים ָמֶנה. (ה) מור. (ו) ּוְקִציָעה. (ז)  ְבִעים ִשׁ ַקל ִשׁ בוָנה. ִמְשׁ ָנה. (ד) ְוַהְלּ ּפוֶרן. (ג) ְוַהֶחְלְבּ ִרי. (ב) ְוַהִצּ ָהיּו ָבּה. ְוֵאּלּו ֵהן: (א) ַהֳצּ
ָעה.  ְשׁ מון ִתּ ה. (יא) ִקָנּ לָשׁ ר. (י) ִקּלּוָפה ְשׁ ֵנים ָעָשׂ ְט ְשׁ ר ָמֶנה. (ט) קוְשׂ ה ָעָשׂ ָשּׁ ר ִשׁ ה ָעָשׂ ָשּׁ ַקל ִשׁ . (ח) ְוַכְרּכום. ִמְשׁ ּבוֶלת ֵנְרְדּ ְוִשׁ
יק.  ָלָתא. ְוִאם לא ָמָצא ֵיין ַקְפִריִסין ֵמִביא ֲחַמר ִחיָור ַעִתּ ין ְתּ ָלת ְוַקִבּ ין. ֵיין ַקְפִריִסין ְסִאין ְתּ ָעה ַקִבּ ְשׁ יָנא ִתּ ְרִשׁ ּבוִרית ַכּ
ָסָלּה.  ַבׁש ְפּ ּה ְדּ ִהיא. ִאם ָנַתן ָבּ ל ֶשׁ ן ָכּ ְרֵדּ ת ַהַיּ ַפּ ְבִלי אוֵמר: ַאף ִכּ י ָנָתן ַהַבּ הּוא. ִרִבּ ל ֶשׁ ן ָכּ ֶמַלח ְסדוִמית רוַבע. ַמֲעֶלה ָעָשׁ

ב ִמיָתה:  ָמֶניָה ַחָיּ ל ַסֲמּ ר ַאַחת ִמָכּ ְוִאם ִחֵסּ

ן  ּפות ַרָבּ ֵדי ְלַשׁ יָנא ְלָמה ִהיא ָבָאה ְכּ ְרִשׁ ָטף. ּבוִרית ַכּ ָרף ַהּנוֵטף ֵמֲעֵצי ַהְקּ א ְשׁ ִרי ֵאינו ֶאָלּ ְמִליֵאל אוֵמר: ַהֳצּ ן ַגּ ְמעון ֶבּ ִשׁ
ה. ַוֲהלא  ֵהא ַעָזּ ְתּ ֵדי ֶשׁ ּפוֶרן ְכּ רות ּבו ֶאת ַהִצּ ֵדי ִלְשׁ ֵהא ָנָאה. ֵיין ַקְפִריִסין ְלָמה הּוא ָבא ְכּ ְתּ ֵדי ֶשׁ ּפוֶרן ְכּ ּה ֶאת ַהִצּ ָבּ

בוד:  ֵני ַהָכּ ׁש ִמְפּ ְקָדּ ִמּ ֵאין ַמְכִניִסין ֵמי ַרְגַלִים ַבּ א ֶשׁ ֵמי ַרְגַלִים ָיִפין ָלּה ֶאָלּ

ְנָיא תפילת מנחה נוסח עדות המזרח ַלֲחָצִאין ַתּ ָמה  ְטּ ִפּ ִמים.  ָשׂ ַלְבּ ָיֶפה  ַהּקול  ֶשׁ ֵני  ִמְפּ ָהֵדק.  ֵהיֵטב  ֵהיֵטב.  ָהֵדק  ׁשוֵחק אוֵמר  הּוא  ֶשׁ ְכּ ָנָתן אוֵמר:  י  ִרִבּ
ר ַאַחת  ָרה ַלֲחָצִאין. ְוִאם ִחֵסּ ֵשׁ ָתּה ְכּ ִמָדּ ָלל ִאם ְכּ י ְיהּוָדה ֶזה ַהְכּ ַמְענּו. ָאַמר ִרִבּ ִליׁש ּוְלָרִביַע לא ָשׁ ָרה. ְלָשׁ ֵשׁ ְכּ

ב ִמיָתה:  ָמֶניָה ַחָיּ ל ַסֲמּ ִמָכּ

ֵני  ּה ָתּ ָרא ִאּלּו ָהָיה נוֵתן ָבּ ֵני ַבר ַקָפּ יַרִים ַלֲחָצִאין. ְועוד ָתּ ל ִשׁ ָנה ָהְיָתה ָבָאה ֶשׁ ְבִעים ָשׁ ים או ְלִשׁ ִשּׁ ָרא: ַאַחת ְלִשׁ ַבר ַקָפּ
אר  י כל ְשׂ ַהּתוָרה ָאְמָרה ִכּ ֵני ֶשׁ ַבש?ׁ ִמְפּ ּה ְדּ ה ֵאין ְמָעְרִבין ָבּ ֵני ֵריָחּה. ְוָלָמּ ַבׁש ֵאין ָאָדם ָיכול ַלֲעמוד ִמְפּ ל ְדּ ָקְרטוב ֶשׁ
ְך: ְיָי  ֵרי ָאָדם ּבֵטַח ָבּ ב ָלנּו ֱלאֵֹהי ַיֲעקב ֶסָלה: ְיָי ְצָבאות. ַאְשׁ ַגּ נּו. ִמְשׂ ה ַלְיָי : ְיָי ְצָבאות ִעָמּ ּנּו ִאֶשּׁ ַבׁש לא ַתְקִטירּו ִמֶמּ ְוָכל ְדּ

ִנים ַקְדמִנּיות:  יֵמי עוָלם ּוְכָשׁ ָלִים. ִכּ ֶלְך ַיֲעֵננּו ְביום ָקְרֵאנּו: ְוָעְרָבה ַלְיָי ִמְנַחת ְיהּוָדה ִוירּוָשׁ יָעה. ַהֶמּ הוִשׁ

ה ְלָדִוד  ִהָלּ ְיָי ֱלאָֹהיו: ְתּ ֵרי ָהָעם ֶשׁ ָכה ּלו. ַאְשׁ ָכּ ֵרי ָהָעם ֶשׁ ָלה: ַאְשׁ ֵבי ֵביֶתָך. עוד ְיַהְללּוָך ֶסּ ֵרי יוְשׁ ַאְשׁ
ְמָך ְלעוָלם ָוֶעד:  ָכל יום ֲאָבְרֶכָךּ ַוֲאַהְלָלה ִשׁ ְמָך ְלעֹוָלם ָוֶעד: ְבּ ֶלְך. ַוֲאָבְרָכה ִשׁ ֲארוִמְמָך ֱלאֹוַהי ַהֶמּ
בֹוד  ְכּ ידּו: ֲהַדר  ַיִגּ ּוְגבּורֶתיָך  יָך  ַמֲעֶשׂ ח  ַבּ ְיַשׁ ּדֹור ְלדֹור  ֵאין ֵחֶקר:  תו  ְוִלְגֻדָלּ ל ְמאד.  ּוְמֻהָלּ ְיָי  דול  ָגּ
יעּו.  ה: ֵזֶכר ַרב טּוְבָך ַיִבּ ֶרָנּ ְתָך ֲאַסְפּ יָחה: ֶוֱעזּוז נוְראוֶתיָך יאֵמרּו. ּוְגֻדָלּ הֹוֶדָך. ְוִדְבֵרי ִנְפְלאוֶתיָך ָאִשׂ
יו: יודּוָך  ל ַמֲעָשׂ ִים ּוְגָדל ָחֶסד: טֹוב ְיָי ַלּכל. ְוַרֲחָמיו ַעל ָכּ נּו: ַחּנּון ְוַרחּום ְיָי . ֶאֶרְך ַאַפּ ְוִצְדָקְתָך ְיַרֵנּ
רּו: ְלהֹוִדיַע ִלְבֵני ָהָאָדם  ְיַדֵבּ ּוְגבּוָרְתָך  בוד ַמְלכּוְתָך יאֵמרּו.  ְכּ ְיָבְרכּוָכה:  ַוֲחִסיֶדיָך  יָך.  ל ַמֲעֶשׂ ָכּ ְיָי 
ְיָי  ָכל ּדֹור ָוֹדר: סֹוֵמְך  ָך ְבּ ְלְתּ ל עָלִמים. ּוֶמְמַשׁ בּורָתיו. ּוְכבֹוד ֲהַדר ַמְלכּותֹו: ַמְלכּוְתָך ַמְלכּות ָכּ ְגּ
ִעּתו: ּפוֵתַח  ה נוֵתן ָלֶהם ֶאת ָאְכָלם ְבּ רּו. ְוַאָתּ ֵבּ פּוִפים: ֵעיֵני כֹל ֵאֶליָך ְיַשׂ ְלָכל ַהּנְפִלים. ְוזוֵקף ְלָכל ַהְכּ
יו: ָקרוב ְיָי ְלָכל קְרָאיו. ְלָכל  ָכל ַמֲעָשׂ ָרָכיו. ְוָחִסיד ְבּ ָכל ְדּ יק ְיָי ְבּ ֶאת ָיֶדָך ְלָכל ַחי ָרצון: ַצִדּ
ל  יֵעם: ׁשוֵמר ְיָי ֶאת ָכּ ַמע ְויוִשׁ ְוָעָתם ִיְשׁ ה. ְוֶאת ַשׁ ר ִיְקָרֻאהּו ֶבֱאֶמת: ְרצון ְיֵרָאיו ַיֲעֶשׂ ֲאֶשׁ
ם ָקְדׁשו ְלעוָלם  ר ֵשׁ ָשׂ ל ָבּ י ִויָבֵרְך ָכּ ר ִפּ ת ְיָי ְיַדֶבּ ִהַלּ ִמיד: ְתּ ִעים ַיְשׁ ל ָהְרָשׁ אֲהָביו. ְוֵאת ָכּ

ה ְוַעד עוָלם ַהְללּוָיּה:  ָוֶעד: ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָי-ּה ֵמַעָתּ

י ֵולאָהי,  ְוִעי ַמְלִכּ יָבה ְלקול ַשׁ י ִמְנַחת ָעֶרב: ַהְקִשׁ ַפּ ַאת ַכּ ִתי ְקטֶרת ְלָפֶניָך, ַמְשׂ ִפָלּ ּכון ְתּ ִתּ
ל:  ָלּ י ֵאֶליָך ֶאְתַפּ ִכּ

החזן אומר חצי קדיש: 
ְרעּוֵתיּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתיּה. ְוַיְצַמח  י ְבָרא ִכּ ָעְלָמא ִדּ א. אמן: ְבּ ֵמּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו  ָרֵאל ַבּ ית ִיְשׂ י ְדכל ֵבּ יכון ּוְביוֵמיכון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ יֵחּה. אמן: ְבּ ְרָקֵניּה. ִויָקֵרב ְמִשׁ ֻפּ
ַאר. ְוִיְתרוַמם.  ח. ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ַרְך. ְוִיְשׁ א ִיְתָבּ א ְמָבַרְך ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ ֵמּה ַרָבּ ָאֵמן. אמן: ְיֵהא ְשׁ
ְרָכָתא.  ִבּ ל  ָכּ ִמן  א  ְלֵעיָלּ ִריְך הּוא. אמן:  ְבּ א  ֻקְדָשׁ ְדּ ֵמיּה  ְשׁ ל  ְוִיְתַהָלּ ה.  ְוִיְתַעֶלּ ר.  ְוִיְתַהָדּ א.  ׂ ְוִיְתַנֵשּ

ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. אמן:  ֲאִמיָרן ְבּ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא. ַדּ ְבּ ְשׁ יָרָתא. ִתּ ִשׁ

ֶתָך:  ִהָלּ יד ְתּ ח. ּוִפי ַיִגּ ְפָתּ ָפַתי ִתּ ֲא-דָני, ְשׂ
ּבור  ַהִגּ דול  ַהָגּ ָהֵלא  ַיֲעקב.  ֵולאֵהי  ִיְצָחק  ֱלאֵֹהי  ַאְבָרָהם.  ֱלאֵֹהי  ֲאבוֵתינּו,  ֵולאֵהי  ֱלאֵֹהינּו   , ְיָי  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ
ְוַהּנֹוָרא. ֵלא ֶעְליון. ּגוֵמל ֲחָסִדים טוִבים. קוֵנה ַהּכל ְוזוֵכר ַחְסֵדי ָאבות. ּוֵמִביא ּגוֵאל ִלְבֵני ְבֵניֶהם 

ַאֲהָבה:  מו ְבּ ְלַמַען ְשׁ
ים:  ים. ְלַמֲעָנְך ֱלאִֹהים ַחִיּ ֵסֶפר ַחִיּ ְתֵבנּו ְבּ ים. ָכּ ַחִיּ ים. ֶמֶלְך ָחֵפץ ַבּ בעשרת ימי תשובה: ָזְכֵרנּו ְלַחִיּ
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ה ְיָי , ָמֵגן ַאְבָרָהם:  רּוְך ַאָתּ יַע ּוָמֵגן: ָבּ ֶמֶלְך עוֵזר ּומוִשׁ
יַע: ה. ַרב ְלהוִשׁ ה ֵמִתים ַאָתּ ּבור ְלעֹוָלם ֲא-ֹדָני. ְמַחֶיּ ה ִגּ ַאָתּ

ם:  ֶשׁ יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶגּ ל:   בחורף: ַמִשּׁ בקיץ: מוִריד ַהָטּ

ם  יר ֲאסּוִרים. ּוְמַקֵיּ ים. סוֵמְך נֹוְפִלים ְורֹוֵפא חֹוִלים. ּוַמִתּ ַרֲחִמים ַרִבּ ה ֵמִתים ְבּ ֶחֶסד. ְמַחֶיּ ים ְבּ ל ַחִיּ ְמַכְלֵכּ
ה ּוַמְצִמיַח ְיׁשּוָעה:  בּורות ּוִמי דוֶמה ָלְך. ֶמֶלְך ֵמִמית ּוְמַחֶיּ ַעל ְגּ ֵני ָעָפר. ִמי ָכמוָך ַבּ ֱאמּוָנתו ִליֵשׁ

ים:  ַרֲחִמים ְלַחִיּ בעשרת ימי תשובה: ִמי ָכמוָך ָאב ָהַרְחָמן זֹוֵכר ְיצּוָריו ְבּ

ִתים:  ה ַהֵמּ ה ְיָי , ְמַחֶיּ רּוְך ַאָתּ ה ְלַהֲחיות ֵמִתים: ָבּ ְוֶנֱאָמן ַאָתּ
תּוב ַעל ַיד ְנִביָאְך. ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר.  ה. ְוֵכן ָכּ ים ְלָך ְקֻדָשּׁ ִשׁ ְלּ ְרֵפי קֶדׁש ַהְמַשׁ יַח סֹוד ַשׂ נוַעם ִשׂ ְך ְוַנֲעִריָצְך. ְכּ יָשׁ ַנְקִדּ
קומו: ּוְבִדְבֵרי  ְיָי ִמְמּ בוד  רּוְך ְכּ ִחים ְואֹוְמִרים - ָבּ ְבּ ָתם ְמַשׁ בֹודֹו: ְלֻעָמּ ְיָי ְצָבאות. ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ְכּ ָקדוׁש ָקדֹוׁש ָקדוׁש 

תּוב ֵלאמר - ִיְמלְך ְיָי ְלעֹוָלם ֱאלַהִיְך ִצּיון ְלדר ָודר ַהְללּוָיּה:  ְך ָכּ ָקְדָשׁ

דוׁש: בעשרת ימי  ְיָי, ָהֵלא ַהָקּ ה  רּוְך ַאָתּ ָלה: ָבּ ְיַהְללּוָך ֶסּ ָכל יֹום  ים ְבּ ְמָך ָקדוׁש. ּוְקדוִשׁ ְוִשׁ ה ָקדֹוׁש  ַאָתּ
דֹוׁש:  ֶלְך ַהָקּ תשובה: ַהֶמּ

ְיָי ,  ה  רּוְך ַאָתּ יָנה ָוָדַעת: ָבּ ִבּ ָך ָחְכָמה  נּו ֵמִאְתּ ְוָחֵנּ יָנה.  ִבּ ד ֶלֱאנוׁש  ּוְמַלֵמּ ַעת.  ה חֹוֵנן ְלָאָדם ַדּ ַאָתּ
ַעת:  חֹוֵנן ַהָדּ

ה  רּוְך ַאָתּ ֵלָמה ְלָפֶניָך: ָבּ ְתׁשּוָבה ְשׁ נּו ַלֲעבוָדֶתָך. ְוַהֲחִזיֵרנּו ִבּ יֵבנּו ָאִבינּו ְלתֹוָרֶתָך. ְוָקְרֵבנּו ַמְלֵכּ ֲהִשׁ
ְתׁשּוָבה:  ְיָי , ָהרֹוֶצה ִבּ

ְיָי ,  ה  רּוְך ַאָתּ ה: ָבּ ח ָאָתּ ְוַסָלּ י ֵלא טוב  ִכּ ְענּו.  י ָפָשׁ ִכּ נּו  י ָחָטאנּו. ְמחֹול ָלנּו ַמְלֵכּ ִכּ ְסַלח ָלנּו ָאִבינּו 
ה ִלְסלוַח:  ְרֶבּ ַחּנּון ַהַמּ

רּוְך  ה: ָבּ י ֵלא ּגוֵאל ָחָזק ָאָתּ ֶמָך. ִכּ ֵלָמה ְלַמַען ְשׁ ה ְשׁ ֻאָלּ ְרֵאה ָנא ְבָעְנֵינּו ְוִריָבה ִריֵבנּו. ּוַמֵהר ְלָגֳאֵלנּו ְגּ
ָרֵאל:  ה ְיָי , ּגוֵאל ִיְשׂ ַאָתּ

בתענית ציבור אומר כאן השליח ציבור "עננו". 
בתענית שקבלו על עצמם, אומר הש"צ "עננו" ב"שומע תפילה", כמו היחיד: 

ֵתנּו. ֲעֵננּו  ָשׁ ָקּ נּו ִמַבּ ם ַמְלֵכּ ְתַעָלּ ֵענּו ְוַאל ִתּ ֶפן ְלִרְשׁ דוָלה ֲאָנְחנּו. ַאל ֵתּ ְגּ י ְבָצָרה  ִכּ ה  ֲעִנית ַהֶזּ יֹום צֹום ַהַתּ ָאִבינּו ֲעֵננּו ְבּ
ֱאַמר ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו  ֶנּ ָבר ֶשׁ ָדּ ַמע ַכּ ה ִתְשׁ ר ְוַאָתּ ה ַתֲעֶנה. ְנַדֵבּ ְוָעֵתנּו. ֶטֶרם ִנְקָרא ֵאֶליָך ַאָתּ ֱהֵיה ָנא ָקרוב ְלַשׁ
ה ְיָי ,  רּוְך ַאָתּ ָכל ֵעת ָצָרה ְוצּוָקה: ָבּ יל ְועוֶנה ּוְמַרֵחם ְבּ ה ְיָי ּפוֶדה ּוַמִצּ י ַאָתּ ָמע. ִכּ ִרים ַוֲאִני ֶאְשׁ ַוֲאִני ֶאֱעֶנה. עוד ֵהם ְמַדְבּ

ֵעת ָצָרה:  ָרֵאל ְבּ ָהעוֶנה ְלַעּמֹו ִיְשׂ

ֲחלּוֵאינּו. ּוְלָכל  א ְלָכל ַתּ ה. ְוַהֲעֶלה ֲארּוָכה ּוַמְרֵפּ ֵתנּו ָאָתּ י ְתִהָלּ ָעה ִכּ ֵשׁ יֵענּו ְוִנָוּ ְרָפֵאנּו ְיָי ְוֵנָרֵפא. הוִשׁ
ָרֵאל:  ה ְיָי , רוֵפא חוֵלי ַעּמֹו ִיְשׂ רּוְך ַאָתּ ה: ָבּ י ֵלא רֹוֵפא ַרְחָמן ְוֶנֱאָמן ָאָתּ ַמְכאוֵבינּו ּוְלָכל ַמּכוֵתינּו. ִכּ
ִנים ַהּטובות  ָשּׁ לֹום ַכּ ָבע ְוָשׁ ים ְוָשׂ ָרָכה ּוְנָדָבה. ּוְתִהי ַאֲחִריָתּה ַחִיּ ַטְלֵלי ָרצֹון ְבּ ָנֵתנּו ְבּ ָכל ַמֲעֵשי ָיֵדינּו. ּוָבֵרְך ְשׁ ְרֵכנּו ְיָי ֱלאֵֹהינּו ְבּ בקיץ: ָבּ

ִנים:  ה ְיָי , ְמָבֵרְך ַהָשּׁ רּוְך ַאָתּ ִנים: ָבּ ה ּוְמָבֵרְך ַהָשּׁ י ֵלא טוב ּוֵמִטיב ַאָתּ ִלְבָרָכה. ִכּ
ה  ֵני ָהֲאָדָמה. ְוַרֵוּ ל ְפּ ל ִמיֵני ְתבּוָאָתּה ְלטוָבה. ְוֵתן ַטל ּוָמָטר ִלְבָרָכה ַעל ָכּ ָנה ַהּזאת. ְוֶאת ָכּ ֵרְך ָעֵלינּו ְיָי ֱלאֵֹהינּו ֶאת ַהָשּׁ בחורף: ָבּ
ל  ָבר ָרע. ּוִמָכּ ל ָדּ ָנה זו ִמָכּ יָלה ָשׁ ְמָרה ְוַהִצּ נֹות ָיֶדיָך. ָשׁ ר ַמְתּ ְרכוֶתיָך ּוֵמעֶשׁ א ָיֵדינּו ִמִבּ ּלו ִמּטּוָבְך. ּוַמֵלּ ע ֶאת ָהעוָלם ֻכּ ַבּ ֵני ֵתֵבל ְוׂשַ ְפּ
בּוָאָתּה ּוֵפירוֶתיָה. ּוָבְרָכּה  ל ְתּ לֹום. חּוס ְוַרֵחם ָעֶליָה ְוַעל ָכּ ְקָוה טֹוָבה ְוַאֲחִרית ָשׁ ה ָלּה ִתּ ל ִמיֵני ּפּוְרָענּות. ַוֲעֵשׂ ִחית ּוִמָכּ ִמיֵני ַמְשׁ
ִנים:  ה ּוְמָבֵרְך ַהָשּׁ י ֵלא טוב ּוֵמִטיב ַאָתּ ִנים ַהּטובות ִלְבָרָכה. ִכּ ָשּׁ לום. ַכּ ָבע ְוָשׁ ים ְוָשׂ ָרָכה ּוְנָדָבה. ּוְתִהי ַאֲחִריָתּה ַחִיּ ֵמי ָרצון ְבּ ִגְשׁ ְבּ

ִנים:  ה ְיָי , ְמָבֵרְך ַהָשּׁ רּוְך ַאָתּ ָבּ

148



ְנפֹות ָהָאֶרץ ְלַאְרֵצנּו:  ע ַכּ ֵצנּו ַיַחד ֵמַאְרַבּ ֻלּיוֵתינּו. ְוַקְבּ ץ ָגּ א ֵנס ְלַקֵבּ דול ְלֵחרּוֵתנּו. ְוָשׂ ׁשֹוָפר ָגּ ַקע ְבּ ְתּ
ָרֵאל:  ץ ִנְדֵחי ַעּמֹו ִיְשׂ ה ְיָי , ְמַקֵבּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

ה  ּנּו ָיגֹון ַוֲאָנָחה. ּוְמלוְך ָעֵלינּו ְמֵהָרה ַאָתּ ה. ְוָהֵסר ִמֶמּ ִחָלּ ַבְתּ ָבִראׁשוָנה. ְויֹוֲעֵצינּו ְכּ יָבה ׁשוְפֵטינּו ְכּ ָהִשׁ
ט: בעשרת ימי  ָפּ ה ְיָי , ֶמֶלְך אֹוֵהב ְצָדָקה ּוִמְשׁ רּוְך ַאָתּ ט: ָבּ ָפּ ֶצֶדק ּוְבִמְשׁ ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים ְבּ ָך. ְבּ ְיָי ְלַבְדּ

ט:  ָפּ ְשׁ ֶלְך ַהִמּ תשובה: ַהֶמּ

ֵרתּו.  ֶרַגע יאֵבדּו. ְוָכל אוְיֶבָך ְוָכל ׂשוְנֶאיָך ְמֵהָרה ִיָכּ ִדים ְכּ ִהי ִתְקָוה ְוָכל ַהֵזּ יִנים ַאל ְתּ ְלִשׁ יִנים ְוַלַמּ ַלִמּ
ׁשוֵבר   , ְיָי  ה  ַאָתּ רּוְך  ָבּ ְבָיֵמינּו:  ְמֵהָרה  ִבּ ְוַתְכִניֵעם  ם  ּוְתַכֵלּ ר  ֵבּ ּוְתַשׁ ר  ְתַעֵקּ ְמֵהָרה  ָעה  ָהִרְשׁ ּוַמְלכּות 

אוְיִבים ּוַמְכִניַע ֵזִדים: 
ית סוְפֵריֶהם.  ֵליַטת ֵבּ ָרֵאל. ְוַעל ִזְקֵניֶהם. ְוַעל ְפּ ית ִיְשׂ ָך ֵבּ ֵאִרית ַעְמּ יִקים ְוַעל ַהֲחִסיִדים ְוַעל ְשׁ ִדּ ַעל ַהַצּ
ים  ֱאֶמת. ְוִשׂ ְמָך ֶבּ ִשׁ ָכר טוב ְלָכל ַהּבֹוְטִחים ְבּ ֶדק ְוָעֵלינּו. ֶיֱהמּו ָנא ַרֲחֶמיָך ְיָי ֱלאֵֹהינּו ְוֵתן ָשׂ ֵרי ַהֶצּ ְוַעל ֵגּ
ה ְיָי ,  רּוְך ַאָתּ ָעְננּו: ָבּ ֱאֶמת ִנְשׁ דול ֶבּ ָך ַהָגּ ָטְחנּו. ְוַעל ַחְסְדּ י ְבָך ָבּ ֶהם. ּוְלעֹוָלם לא ֵנבוׁש ִכּ ֶחְלֵקנּו ִעָמּ

יִקים:  ִדּ ָען ּוִמְבָטח ַלַצּ ִמְשׁ
ְנַין  ִכין ּוְבֵנה אֹוָתּה ִבּ ָך ְמֵהָרה ְבתוָכּה ָתּ א ָדִוד ַעְבְדּ . ְוִכֵסּ ְרָתּ ַבּ ר ִדּ ֲאֶשׁ ַלִים ִעיְרָך ַכּ תֹוְך ְירּוָשׁ ּכון ְבּ ְשׁ ִתּ

ָלִים:  ה ְיָי , ּבוֵנה ְירּוָשׁ רּוְך ַאָתּ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו: ָבּ עֹוָלם ִבּ
רּוְך  ל ַהּיֹום: ָבּ ינּו ָכּ ינּו ְוִצִפּ י ִליׁשּוָעְתָך ִקִוּ יׁשּוָעֶתָך. ִכּ רּום ִבּ ָך ְמֵהָרה ַתְצִמיַח ְוַקְרנֹו ָתּ ִוד ַעְבְדּ ֶאת ֶצַמח ָדּ

ה ְיָי, ַמְצִמיַח ֶקֶרן ְיׁשּוָעה:  ַאָתּ
י ֵלא ׁשֹוֵמַע  ֵתנּו. ִכּ ִפָלּ ַרֲחִמים ּוְבָרצון ֶאת ְתּ ל ְבּ ַמע קוֵלנּו ְיָי ֱלאֵֹהינּו. ָאב ָהַרֲחָמן חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינּו. ְוַקֵבּ ְשׁ

ה:  ִפּלות ְוַתֲחנּוִנים ָאָתּ ְתּ
ֵתנּו:  ִפָלּ ַמע ְתּ נּו ַוֲעֵננּו ּוְשׁ יֵבנּו ָחֵנּ ִשׁ נּו ֵריָקם ַאל ְתּ ָפֶניָך ַמְלֵכּ ּוִמְלּ

בתענית ציבור יאמר היחיד: "עננו". 

נּו ֲעֵננּו  ַמְלֵכּ ם  ְתַעָלּ ִתּ ְוַאל  ֵענּו  ְלִרְשׁ ֶפן  ֵתּ ֲאָנְחנּו. ַאל  דוָלה  ְגּ י ְבָצָרה  ִכּ ה  ַהֶזּ ֲעִנית  ַהַתּ יֹום צֹום  ְבּ ֲעֵננּו  ָאִבינּו 
ֱאַמר  ֶנּ ָבר ֶשׁ ָדּ ַמע ַכּ ה ִתְשׁ ר ְוַאָתּ ה ַתֲעֶנה. ְנַדֵבּ ְוָעֵתנּו. ֶטֶרם ִנְקָרא ֵאֶליָך ַאָתּ ֵתנּו. ֱהֵיה ָנא ָקרוב ְלַשׁ ָשׁ ָקּ ִמַבּ
ָכל ֵעת  יל ְועוֶנה ּוְמַרֵחם ְבּ ה ְיָי ּפוֶדה ּוַמִצּ י ַאָתּ ָמע. ִכּ ִרים ַוֲאִני ֶאְשׁ ְוָהָיה ֶטֶרם ִיְקָראּו ַוֲאִני ֶאֱעֶנה. עוד ֵהם ְמַדְבּ

ה:  ל ֶפּ ת ָכּ ִפַלּ ה ׁשוֵמַע ְתּ י ַאָתּ ָצָרה ְוצּוָקה: ִכּ
ה:  ִפָלּ ה ְיָי , ׁשֹוֵמַע ְתּ רּוְך ַאָתּ ָבּ

ָרֵאל  י ִיְשׂ יֶתָך. ְוִאֵשּׁ ב ָהֲעבֹוָדה ִלְדִביר ֵבּ ֵעה. ְוָהֵשׁ ָתם ְשׁ ָרֵאל ְוִלְתִפָלּ ָך ִיְשׂ ַעְמּ ְרֵצה ְיָי ֱלאֵֹהינּו ְבּ
ָך:  ָרֵאל ַעֶמּ ִמיד ֲעבוַדת ִיְשׂ ָרצֹון. ּוְתִהי ְלָרצון ָתּ ל ְבּ ַאֲהָבה ְתַקֵבּ ָתם ְמֵהָרה ְבּ ּוְתִפָלּ

בראש חודש ובחול המועד: 

ֵכר ִזְכרוֵננּו ְוִזְכרון ֲאבוֵתינּו. ִזְכרֹון ֱלאֵֹהינּו  ֵקד ְוִיָזּ ַמע ְוִיָפּ יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיָשּׁ ֵולאֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַיֲעֶלה ְוָיבא ְוַיִגּ
ָרֵאל ְלָפֶניָך ִלְפֵליָטה ְלטוָבה.  ית ִיְשׂ ָך ֵבּ ל ַעְמּ ְך. ְוִזְכרֹון ָכּ ִוד ַעְבָדּ ן ָדּ יַח ֶבּ ַלִים ִעיָרְך. ְוִזְכרֹון ָמִשׁ ְירּוָשׁ
ה: בחול המועד פסח - ַחג  יֹום: בראש חודש - ראׁש חֶדׁש ַהֶזּ לֹום. ְבּ ים טֹוִבים ּוְלָשׁ ְלֵחן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים. ְלַחִיּ
ה: ְלַרֵחם  יום ִמְקָרא קֶדׁש ַהֶזּ ה. ְבּ ּכֹות ַהֶזּ ה: בחול המועד סוכות - ַחג ַהֻסּ יום ִמְקָרא קֶדׁש ַהֶזּ ה. ְבּ ּצֹות ַהֶזּ ַהַמּ
ְדַבר ְיׁשּוָעה  ים טֹוִבים. ִבּ יֵענּו בֹו ְלַחִיּ יֵענּו. ָזְכֵרנּו ְיָי ֱלאֵֹהינּו ּבו ְלטֹוָבה. ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה. ְוהֹוִשׁ ּבֹו ָעֵלינּו ּוְלהֹוִשׁ

ה:  י ֵלא ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאָתּ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו. ִכּ יֵענּו ִכּ נּו ַוֲחמול ְוַרֵחם ָעֵלינּו. ְוהֹוִשׁ ְוַרֲחִמים. חּוס ְוָחֵנּ
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רּוְך  ַרֲחִמים: ָבּ ׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְבּ נּו ְוִתְרֵצנּו ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְבּ ְחּפץ ָבּ ים. ַתּ ה ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ ְוַאָתּ
ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון:  ֲחִזיר ְשׁ ה ְיָי , ַהַמּ ַאָתּ

בחנוכה ופורים אומרים כאן ועל הניסים

ָחמֹות, ְוַעל  ְפָלאֹות, ְוַעל ַהּנֶ ׁשּועֹות, ְוַעל ַהּנִ בּורֹות, ְוַעל ַהּתְ ְרָקן, ְוַעל ַהּגְ ים, ְוַעל ַהּפֻ ּסִ ַהּנִ
ה: ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם ּבַ ּיָ יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ ָעׂשִ ׁשֶ

ָלה:  ים יֹודּוָך ֶסּ נּו ְלעוָלם ָוֶעד. ְוָכל ַהַחִיּ ְמָך ַמְלֵכּ ִמיד ִשׁ א ָתּ ׂ ַרְך ְוִיְתרֹוָמם ְוִיְתַנֵשּ ם ִיְתָבּ ָלּ ְוַעל ֻכּ
ֵני ְבִריֶתָך:  ל ְבּ ים טֹוִבים ָכּ בעשרת ימי תשובה: ּוְכתֹוב ְלַחִיּ

י טֹוב. ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה  ֱאֶמת ְלעוָלם ִכּ דֹול ֶבּ ְמָך ַהָגּ ִויַהְללּו ִויָבְרכּו ֶאת ִשׁ
ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:  ה ְיָי , ַהּטוב ִשׁ רּוְך ַאָתּ ָהֵאל ַהּטֹוב: ָבּ

ָך ּוָבְרֵכנּו  ָרֵאל ַעֶמּ ל ִיְשׂ ים ֵחן ָוֶחֶסד ְצָדָקה ְוַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ לום טוָבה ּוְבָרָכה ַחִיּ ים ָשׁ ִשׂ
ֶניָך ָנַתָתּ ָלנּו ְיָי ֱלאֵֹהינּו ּתוָרה ְוַחִיּים. ַאֲהָבה ָוֶחֶסד. ְצָדָקה  י ְבאֹור ָפּ ֶניָך ִכּ אֹור ָפּ ֶאָחד ְבּ נּו ְכּ ָלּ ָאִבינּו ֻכּ
לֹום:  רֹוב עֹז ְוָשׁ ָרֵאל ְבּ ָך ִיְשׂ ל ַעְמּ ֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵרְך ֶאת ָכּ לום. ְוטֹוב ְבּ ָרָכה ְוָשׁ ְוַרֲחִמים. ְבּ

 

ה הּוא ְיָי ֱלאֵֹהינּו  ַאָתּ מוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ֶשׁ
ֵולאֵהי ֲאבוֵתינּו ְלעוָלם ָוֶעד. צּוֵרנּו צּור 
ְלדר  הּוא.  ה  ַאָתּ ֵענּו  ִיְשׁ ּוָמֵגן  ינּו  ַחֵיּ
ַעל  ֶתָך.  ִהָלּ ְתּ ר  ּוְנַסֵפּ ְלָך  נוֶדה  ָודר 
מוֵתינּו  ָיֶדָך. ְוַעל ִנְשׁ סּוִרים ְבּ ינּו ַהְמּ ַחֵיּ

ָכל ֵעת. ֶעֶרב ָובֶקר  ְבּ נּו ְוַעל ִנְפְלאוֶתיָך ְוטובוֶתיָך ֶשׁ ָכל יום ִעָמּ ְבּ יָך ֶשׁ קּודות ָלְך. ְוַעל ִנֶסּ ַהְפּ
ינּו ָלְך: י ֵמעוָלם ִקִוּ י לא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך ִכּ י לא ָכלּו ַרֲחֶמיָך. ַהְמַרֵחם ִכּ ְוָצֳהָרִים. ַהּטוב ִכּ

ְיָי מודים דרבנן:  הּוא  ה  ַאָתּ ֶשׁ ָלְך  ֲאַנְחנּו  מוִדים 
ר.  ָשׂ ֱלאֵֹהינּו ֵולאֵהי ֲאבוֵתינּו ֱלאֵֹהי ָכל ָבּ
דוׁש  דול ְוַהָקּ ְמָך ַהָגּ ָרכות ְוהוָדאות ְלִשׁ ית. ְבּ ֵראִשׁ יוְצֵרנּו יוֵצר ְבּ
ֻלּיוֵתינּו  נּו. ְוֶתֱאסוף ָגּ ינּו ּוְתָחֵנּ ַחֵיּ ן ְתּ נּו. ֵכּ ְמָתּ ֶהֱחִייָתנּו ְוִקַיּ ַעל ֶשׁ
ֵלָבב  ָך ְבּ יָך ְוַלֲעׂשות ְרצוְנָך. ּוְלָעְבְדּ מר ֻחֶקּ ָך. ִלְשׁ ְלַחְצרות ָקְדֶשׁ

רּוְך ֵלא ַההוָדאות:  ֲאַנְחנּו מוִדים ָלְך. ָבּ ֵלם. ַעל ֶשׁ ָשׁ

מֹוָנִאי  ַחׁשְ דֹול,  ּגָ ּכֵֹהן  יֹוָחָנן  ן  ּבֶ ְתָיה  ַמּתִ יֵמי  ּבִ לחנוכה 

ָרֵאל  ָך ִיׂשְ ָעה ַעל ַעּמְ ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרׁשָ ׁשֶ ּוָבָניו, ּכְ
ה,  ְוַאּתָ ְרצֹוֶנָך.  י  ֵמֻחּקֵ ּוְלַהֲעִביָרם  ּתֹוָרֶתָך  ָחם  ּכְ ְלׁשַ
ֵעת ָצָרָתם, ַרְבּתָ ֶאת  ים ָעַמְדּתָ ָלֶהם ּבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ
ָמַסְרּתָ  ִנְקָמָתם,  ֶאת  ָנַקְמּתָ  יָנם,  ּדִ ֶאת  ְנּתָ  ּדַ ִריָבם, 
ִעים  ּוְרׁשָ ים,  ְמַעּטִ ַיד  ּבְ ים  ְוַרּבִ ים,  ׁשִ ַחּלָ ַיד  ּבְ ּבֹוִרים  ּגִ
ַיד  ּבְ ְוֵזִדים  ְטהֹוִרים,  ַיד  ּבְ ּוְטֵמִאים  יִקים,  ַצּדִ ַיד  ּבְ
עֹוָלֶמָך,  דֹול ְוָקדֹוׁש ּבְ ם ּגָ יָת ׁשֵ עֹוְסֵקי תֹוָרֶתָך. ְלָך ָעׂשִ

יֶתָך, ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך, ְוִטֲהרּו ֶאת  אּו ָבֶניָך ִלְדִביר ּבֵ ְך ּבָ ה: ְוַאַחר ּכָ ַהּיֹום ַהּזֶ ׁשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ּכְ יָת ּתְ ָרֵאל ָעׂשִ ָך ִיׂשְ ּוְלַעּמְ
ים ְוִנְפָלאֹות,  ֶהם ִנּסִ יָת ִעּמָ מּור ּוְבהֹוָדָאה, ְוָעׂשִ ל ּגָ ַהּלֵ ה ֵאּלּו, ּבְ מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנּכָ ָך, ְוָקְבעּו ׁשְ ַחְצרֹות ָקְדׁשֶ ָך, ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות ּבְ ׁשֶ ִמְקּדָ

דֹול, ֶסָלה: ְמָך ַהּגָ ְונֹוֶדה ְלׁשִ

ָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן  ׁשֶ יָרה, ּכְ ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ר ּבְ ַכי ְוֶאְסּתֵ יֵמי ָמְרּדְ לפורים ּבִ

ַער  הּוִדים, ִמּנַ ל ַהּיְ ד ֶאת ּכָ ִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאּבֵ ׁש ְלַהׁשְ ּקֵ ע, ּבִ ָהָרׁשָ
ר,  ֵנים־ָעׂשָ ר ְלֹחֶדׁש ׁשְ לָֹשה־ ָעׂשָ ׁשְ יֹום ֶאָחד, ּבִ ים ּבְ ְוַעד ָזֵקן, ַטף ְוָנׁשִ
ים, ֵהַפְרּתָ  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה, ּבְ ָלָלם ָלבֹוז: ְוַאּתָ הּוא ֹחֶדׁש ֲאָדר, ּוׁשְ
בֹוָת ּלֹו ְגמּולֹו ְבֹראׁשֹו  ְבּתֹו, ַוֲהׁשֵ ֶאת ֲעָצתֹו, ְוִקְלַקְלּתָ ֶאת ַמֲחׁשַ
ְוִנְפָלאֹות  ים  ִנּסִ ֶהם  ִעּמָ יָת  ְוָעׂשִ ָהֵעץ,  ַעל  ָניו  ּבָ ְוֶאת  ְוָתלּו אֹותֹו 

דֹול, ֶסָלה: ְמָך ַהּגָ ְונֹוֶדה ְלׁשִ

בעשרת ימי תשובה אומרים: 

ֵתב ְלָפֶניָך ֲאַנְחנּו ְוָכל ּוְבֵסֶפר  ֵכר ְוִנָכּ לום ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ּוְגֵזרֹות טֹובֹות. ִנָזּ ָרָכה ְוָשׁ ים ְבּ ַחִיּ
לֹום:  ים טֹוִבים ּוְלָשׁ ָרֵאל ְלַחִיּ ָך ִיְשׂ ַעְמּ

לֹום ָאֵמן:  ָשּׁ ָרֵאל ַבּ ה ְיָי , ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמו ִיְשׂ רּוְך ַאָתּ ָבּ
י ְלָפֶניָך. ְיָי צּוִרי ְוֹגֲאִלי:  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּ

ָעָפר  י ֶכּ י ִתּדֹום. ְוַנְפִשׁ ר ִמְרָמה. ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִשׁ ֵבּ ְפתֹוַתי ִמַדּ ֱלאַֹהי. ְנצֹור ְלׁשֹוִני ֵמָרע. ְוִשׂ
ִמים ָעַלי ְלָרָעה.  י. ְוָכל ַהָקּ ְרּדֹוף ַנְפִשׁ תֹוָרֶתָך. ְוַאֲחֵרי ִמְצֹוֶתיָך ִתּ י ְבּ ַתח ִלִבּ ְהֶיה. ְפּ ַלּכל ִתּ
ה ְלַמַען  ה ְלַמַען ְיִמיָנְך. ֲעֵשׂ ָמְך. ֲעֵשׂ ה ְלַמַען ְשׁ בֹוָתם. ֲעֵשׂ ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמְחְשׁ

יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני:  ָתְך. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך. הֹוִשׁ ה ְלַמַען ְקֻדָשּׁ ּתֹוָרָתְך. ֲעֵשׂ
י ְלָפֶניָך. ְיָי צּוִרי ְוגֲאִלי:  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּ

יש נוהגים לומר כאן תחנונים, ויש אומרים תפילה זו: 

רצון מלפניך ְיָי או"א, שלא תעלה קנאת אחרים עלי ולא קנאתי על אחרים, ושלא אכעוס היום ושלא יהי 
אכעיסך, ותצילני מיצה"ר ותן בלבי הכנעה וענוה ויראת חטא. מלכנו ולאהינו יחד שמך בעולמך ובנה 

ביתך, שכלל היכלך וקבץ גלויותינו, פדה צאנך ושמח עדתך במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך אמן: 

ה  ְמרֹוָמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶשׂ לֹום) ִבּ לֹום (בעשרת ימי תשובה: ַהָשּׁ ה ָשׁ עֹוֶשׂ
ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ל ַעּמֹו ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו, ְוַעל ָכּ ָשׁ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוֵתן ֶחְלֵקנּו  ׁש ִבּ ְקָדּ ית ַהִמּ ְבֶנה ֵבּ ִתּ ָפֶניָך ְיָי ֱלאֵֹהינּו ֵולאֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶשׁ ְיִהי ָרצֹון ִמְלּ
ֵלם:  י ְרצֹוָנְך ּוְלָעְבָדְך ְבֵלָבב ָשׁ ְבתֹוָרָתְך ַלֲעׂשֹות ֻחֵקּ

בימים שאין נופלים על פניהם אומרים: 

ל ּגֹוִים ְיָי . ַעל  ם ְיָי : ָרם ַעל ָכּ ל ֵשׁ ֶמׁש ַעד ְמבואו. ְמֻהָלּ ְזַרח ֶשׁ ה ְוַעד עוָלם: ִמִמּ ם ְיָי ְמבָרְך. ֵמַעָתּ ְיִהי ֵשׁ
ָכל ָהָאֶרץ:  ְמָך ְבּ יר ִשׁ בֹודֹו: ְיָי ֲאדוֵננּו. ָמה ַאִדּ ַמִים ְכּ ַהָשּׁ

ואומר חצי קדיש: 
א  י ָפִנים ָאָנּ ֵאין ֲאַנְחנּו ַעֵזּ ֵתנּו. ֶשׁ ִחָנּ נּו ִמְתּ ם ַמְלֵכּ ְתַעַלּ ֵתנּו. ְוַאל ִתּ ִפָלּ בא ְלָפֶניָך ְתּ ְיָי ֱלאֵֹהינּו ֵולאֵהי ֲאבוֵתינּו. ָתּ

ְענּו.  ַשׁ יִקים ֲאַנְחנּו ְולא ָחָטאנּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ָעִוינּו. ָפּ ה עֶרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי ֱלאֵֹהינּו ֵולאֵהי ֲאבוֵתינּו ַצִדּ ּוְקֵשׁ
ְענּו. ַזְדנּו. ָחַמְסנּו.  ְרנּו דִפי ְוָלׁשון ָהָרע. ֶהֱעִוינּו. ְוִהְרַשׁ ַבּ ַזְלנּו. ִדּ ַגְדנּו. ָגּ ְמנּו. ָבּ י ֵביֵתנּו: ָאַשׁ ֲאַנְחנּו ַוֲאבוֵתינּו ְוַאְנֵשׁ
ַעְסנּו. ַלְצנּו. ָמַרְדנּו. ָמִרינּו ְדָבֶריָך. ִנַאְצנּו. ִנַאְפנּו. ָסַרְרנּו. ָעִוינּו.  ְבנּו. ָכּ ַזּ ֶקר ּוִמְרָמה. ָיַעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ִכּ ָטַפְלנּו ֶשׁ
ְצוֶתיָך  ִעינּו ְוִתֲעַתְענּו. ְוַסְרנּו ִמִמּ ַעְבנּו. ָתּ ַחְתנּו. ִתּ ְענּו. ִשׁ ינּו עֶרף. ָרַשׁ ַגְמנּו. ָצַרְרנּו. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ִקִשּׁ ְענּו. ָפּ ַשׁ ָפּ

ְענּו:  יָת. ַוֲאַנְחנּו ִהְרָשׁ י ֱאֶמת ָעִשׂ א ָעֵלינּו. ִכּ ל ַהָבּ יק ַעל ָכּ ה ַצִדּ ָוה ָלנּו. ְוַאָתּ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולא ָשׁ ָפּ ְשׁ ּוִמִמּ

הֹוַדְעָתּ  מֹו ֶשׁ ְזּכר ַהּיום ְלֶזַרע ְיִדיֶדיָך, ְכּ ת ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך, ִתּ ֻדַלּ ה ּוַבַעל ָהַרֲחִמים. ְגּ ִים ַאָתּ ֵלא ֶאֶרְך ַאַפּ
ם ֶנֱאַמר:  ם ְיָי . ְוָשׁ ֵשׁ ְקָרא ְבּ ם. ַוִיּ ב ִעּמו ָשׁ ְתַיֵצּ ָעָנן ַוִיּ ֶרד ְיָי ֶבּ תוָרָתְך. ַוֵיּ תּוב ְבּ ֶדם. ְוֵכן ָכּ ֶלָעָנו ִמֶקּ
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רּוְך  ַרֲחִמים: ָבּ ׁשּוְבָך ְלִצּיֹון ְבּ נּו ְוִתְרֵצנּו ְוֶתֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו ְבּ ְחּפץ ָבּ ים. ַתּ ה ְבַרֲחֶמיָך ָהַרִבּ ְוַאָתּ
ִכיָנתֹו ְלִצּיֹון:  ֲחִזיר ְשׁ ה ְיָי , ַהַמּ ַאָתּ

בחנוכה ופורים אומרים כאן ועל הניסים

ָחמֹות, ְוַעל  ְפָלאֹות, ְוַעל ַהּנֶ ׁשּועֹות, ְוַעל ַהּנִ בּורֹות, ְוַעל ַהּתְ ְרָקן, ְוַעל ַהּגְ ים, ְוַעל ַהּפֻ ּסִ ַהּנִ
ה: ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם ּבַ ּיָ יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ ָעׂשִ ׁשֶ

ָלה:  ים יֹודּוָך ֶסּ נּו ְלעוָלם ָוֶעד. ְוָכל ַהַחִיּ ְמָך ַמְלֵכּ ִמיד ִשׁ א ָתּ ׂ ַרְך ְוִיְתרֹוָמם ְוִיְתַנֵשּ ם ִיְתָבּ ָלּ ְוַעל ֻכּ
ֵני ְבִריֶתָך:  ל ְבּ ים טֹוִבים ָכּ בעשרת ימי תשובה: ּוְכתֹוב ְלַחִיּ

י טֹוב. ָהֵאל ְיׁשּוָעֵתנּו ְוֶעְזָרֵתנּו ֶסָלה  ֱאֶמת ְלעוָלם ִכּ דֹול ֶבּ ְמָך ַהָגּ ִויַהְללּו ִויָבְרכּו ֶאת ִשׁ
ְמָך ּוְלָך ָנֶאה ְלהֹודֹות:  ה ְיָי , ַהּטוב ִשׁ רּוְך ַאָתּ ָהֵאל ַהּטֹוב: ָבּ

ָך ּוָבְרֵכנּו  ָרֵאל ַעֶמּ ל ִיְשׂ ים ֵחן ָוֶחֶסד ְצָדָקה ְוַרֲחִמים ָעֵלינּו ְוַעל ָכּ לום טוָבה ּוְבָרָכה ַחִיּ ים ָשׁ ִשׂ
ֶניָך ָנַתָתּ ָלנּו ְיָי ֱלאֵֹהינּו ּתוָרה ְוַחִיּים. ַאֲהָבה ָוֶחֶסד. ְצָדָקה  י ְבאֹור ָפּ ֶניָך ִכּ אֹור ָפּ ֶאָחד ְבּ נּו ְכּ ָלּ ָאִבינּו ֻכּ
לֹום:  רֹוב עֹז ְוָשׁ ָרֵאל ְבּ ָך ִיְשׂ ל ַעְמּ ֵעיֶניָך ְלָבְרֵכנּו ּוְלָבֵרְך ֶאת ָכּ לום. ְוטֹוב ְבּ ָרָכה ְוָשׁ ְוַרֲחִמים. ְבּ

 

ה הּוא ְיָי ֱלאֵֹהינּו  ַאָתּ מוִדים ֲאַנְחנּו ָלְך ֶשׁ
ֵולאֵהי ֲאבוֵתינּו ְלעוָלם ָוֶעד. צּוֵרנּו צּור 
ְלדר  הּוא.  ה  ַאָתּ ֵענּו  ִיְשׁ ּוָמֵגן  ינּו  ַחֵיּ
ַעל  ֶתָך.  ִהָלּ ְתּ ר  ּוְנַסֵפּ ְלָך  נוֶדה  ָודר 
מוֵתינּו  ָיֶדָך. ְוַעל ִנְשׁ סּוִרים ְבּ ינּו ַהְמּ ַחֵיּ

ָכל ֵעת. ֶעֶרב ָובֶקר  ְבּ נּו ְוַעל ִנְפְלאוֶתיָך ְוטובוֶתיָך ֶשׁ ָכל יום ִעָמּ ְבּ יָך ֶשׁ קּודות ָלְך. ְוַעל ִנֶסּ ַהְפּ
ינּו ָלְך: י ֵמעוָלם ִקִוּ י לא ַתּמּו ֲחָסֶדיָך ִכּ י לא ָכלּו ַרֲחֶמיָך. ַהְמַרֵחם ִכּ ְוָצֳהָרִים. ַהּטוב ִכּ

ְיָי מודים דרבנן:  הּוא  ה  ַאָתּ ֶשׁ ָלְך  ֲאַנְחנּו  מוִדים 
ר.  ָשׂ ֱלאֵֹהינּו ֵולאֵהי ֲאבוֵתינּו ֱלאֵֹהי ָכל ָבּ
דוׁש  דול ְוַהָקּ ְמָך ַהָגּ ָרכות ְוהוָדאות ְלִשׁ ית. ְבּ ֵראִשׁ יוְצֵרנּו יוֵצר ְבּ
ֻלּיוֵתינּו  נּו. ְוֶתֱאסוף ָגּ ינּו ּוְתָחֵנּ ַחֵיּ ן ְתּ נּו. ֵכּ ְמָתּ ֶהֱחִייָתנּו ְוִקַיּ ַעל ֶשׁ
ֵלָבב  ָך ְבּ יָך ְוַלֲעׂשות ְרצוְנָך. ּוְלָעְבְדּ מר ֻחֶקּ ָך. ִלְשׁ ְלַחְצרות ָקְדֶשׁ

רּוְך ֵלא ַההוָדאות:  ֲאַנְחנּו מוִדים ָלְך. ָבּ ֵלם. ַעל ֶשׁ ָשׁ

מֹוָנִאי  ַחׁשְ דֹול,  ּגָ ּכֵֹהן  יֹוָחָנן  ן  ּבֶ ְתָיה  ַמּתִ יֵמי  ּבִ לחנוכה 

ָרֵאל  ָך ִיׂשְ ָעה ַעל ַעּמְ ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרׁשָ ׁשֶ ּוָבָניו, ּכְ
ה,  ְוַאּתָ ְרצֹוֶנָך.  י  ֵמֻחּקֵ ּוְלַהֲעִביָרם  ּתֹוָרֶתָך  ָחם  ּכְ ְלׁשַ
ֵעת ָצָרָתם, ַרְבּתָ ֶאת  ים ָעַמְדּתָ ָלֶהם ּבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ
ָמַסְרּתָ  ִנְקָמָתם,  ֶאת  ָנַקְמּתָ  יָנם,  ּדִ ֶאת  ְנּתָ  ּדַ ִריָבם, 
ִעים  ּוְרׁשָ ים,  ְמַעּטִ ַיד  ּבְ ים  ְוַרּבִ ים,  ׁשִ ַחּלָ ַיד  ּבְ ּבֹוִרים  ּגִ
ַיד  ּבְ ְוֵזִדים  ְטהֹוִרים,  ַיד  ּבְ ּוְטֵמִאים  יִקים,  ַצּדִ ַיד  ּבְ
עֹוָלֶמָך,  דֹול ְוָקדֹוׁש ּבְ ם ּגָ יָת ׁשֵ עֹוְסֵקי תֹוָרֶתָך. ְלָך ָעׂשִ

יֶתָך, ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך, ְוִטֲהרּו ֶאת  אּו ָבֶניָך ִלְדִביר ּבֵ ְך ּבָ ה: ְוַאַחר ּכָ ַהּיֹום ַהּזֶ ׁשּוָעה ְגדֹוָלה ּוֻפְרָקן ּכְ יָת ּתְ ָרֵאל ָעׂשִ ָך ִיׂשְ ּוְלַעּמְ
ים ְוִנְפָלאֹות,  ֶהם ִנּסִ יָת ִעּמָ מּור ּוְבהֹוָדָאה, ְוָעׂשִ ל ּגָ ַהּלֵ ה ֵאּלּו, ּבְ מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנּכָ ָך, ְוָקְבעּו ׁשְ ַחְצרֹות ָקְדׁשֶ ָך, ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות ּבְ ׁשֶ ִמְקּדָ

דֹול, ֶסָלה: ְמָך ַהּגָ ְונֹוֶדה ְלׁשִ

ָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן  ׁשֶ יָרה, ּכְ ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ר ּבְ ַכי ְוֶאְסּתֵ יֵמי ָמְרּדְ לפורים ּבִ

ַער  הּוִדים, ִמּנַ ל ַהּיְ ד ֶאת ּכָ ִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאּבֵ ׁש ְלַהׁשְ ּקֵ ע, ּבִ ָהָרׁשָ
ר,  ֵנים־ָעׂשָ ר ְלֹחֶדׁש ׁשְ לָֹשה־ ָעׂשָ ׁשְ יֹום ֶאָחד, ּבִ ים ּבְ ְוַעד ָזֵקן, ַטף ְוָנׁשִ
ים, ֵהַפְרּתָ  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה, ּבְ ָלָלם ָלבֹוז: ְוַאּתָ הּוא ֹחֶדׁש ֲאָדר, ּוׁשְ
בֹוָת ּלֹו ְגמּולֹו ְבֹראׁשֹו  ְבּתֹו, ַוֲהׁשֵ ֶאת ֲעָצתֹו, ְוִקְלַקְלּתָ ֶאת ַמֲחׁשַ
ְוִנְפָלאֹות  ים  ִנּסִ ֶהם  ִעּמָ יָת  ְוָעׂשִ ָהֵעץ,  ַעל  ָניו  ּבָ ְוֶאת  ְוָתלּו אֹותֹו 

דֹול, ֶסָלה: ְמָך ַהּגָ ְונֹוֶדה ְלׁשִ

בעשרת ימי תשובה אומרים: 

ֵתב ְלָפֶניָך ֲאַנְחנּו ְוָכל ּוְבֵסֶפר  ֵכר ְוִנָכּ לום ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ּוְגֵזרֹות טֹובֹות. ִנָזּ ָרָכה ְוָשׁ ים ְבּ ַחִיּ
לֹום:  ים טֹוִבים ּוְלָשׁ ָרֵאל ְלַחִיּ ָך ִיְשׂ ַעְמּ

לֹום ָאֵמן:  ָשּׁ ָרֵאל ַבּ ה ְיָי , ַהְמָבֵרְך ֶאת ַעּמו ִיְשׂ רּוְך ַאָתּ ָבּ
י ְלָפֶניָך. ְיָי צּוִרי ְוֹגֲאִלי:  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּ

ָעָפר  י ֶכּ י ִתּדֹום. ְוַנְפִשׁ ר ִמְרָמה. ְוִלְמַקְלַלי ַנְפִשׁ ֵבּ ְפתֹוַתי ִמַדּ ֱלאַֹהי. ְנצֹור ְלׁשֹוִני ֵמָרע. ְוִשׂ
ִמים ָעַלי ְלָרָעה.  י. ְוָכל ַהָקּ ְרּדֹוף ַנְפִשׁ תֹוָרֶתָך. ְוַאֲחֵרי ִמְצֹוֶתיָך ִתּ י ְבּ ַתח ִלִבּ ְהֶיה. ְפּ ַלּכל ִתּ
ה ְלַמַען  ה ְלַמַען ְיִמיָנְך. ֲעֵשׂ ָמְך. ֲעֵשׂ ה ְלַמַען ְשׁ בֹוָתם. ֲעֵשׂ ְמֵהָרה ָהֵפר ֲעָצָתם ְוַקְלֵקל ַמְחְשׁ

יָעה ְיִמיְנָך ַוֲעֵנִני:  ָתְך. ְלַמַען ֵיָחְלצּון ְיִדיֶדיָך. הֹוִשׁ ה ְלַמַען ְקֻדָשּׁ ּתֹוָרָתְך. ֲעֵשׂ
י ְלָפֶניָך. ְיָי צּוִרי ְוגֲאִלי:  ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִבּ

יש נוהגים לומר כאן תחנונים, ויש אומרים תפילה זו: 

רצון מלפניך ְיָי או"א, שלא תעלה קנאת אחרים עלי ולא קנאתי על אחרים, ושלא אכעוס היום ושלא יהי 
אכעיסך, ותצילני מיצה"ר ותן בלבי הכנעה וענוה ויראת חטא. מלכנו ולאהינו יחד שמך בעולמך ובנה 

ביתך, שכלל היכלך וקבץ גלויותינו, פדה צאנך ושמח עדתך במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך אמן: 

ה  ְמרֹוָמיו הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעֶשׂ לֹום) ִבּ לֹום (בעשרת ימי תשובה: ַהָשּׁ ה ָשׁ עֹוֶשׂ
ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ל ַעּמֹו ִיְשׂ לֹום ָעֵלינּו, ְוַעל ָכּ ָשׁ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו ְוֵתן ֶחְלֵקנּו  ׁש ִבּ ְקָדּ ית ַהִמּ ְבֶנה ֵבּ ִתּ ָפֶניָך ְיָי ֱלאֵֹהינּו ֵולאֵהי ֲאבֹוֵתינּו ֶשׁ ְיִהי ָרצֹון ִמְלּ
ֵלם:  י ְרצֹוָנְך ּוְלָעְבָדְך ְבֵלָבב ָשׁ ְבתֹוָרָתְך ַלֲעׂשֹות ֻחֵקּ

בימים שאין נופלים על פניהם אומרים: 

ל ּגֹוִים ְיָי . ַעל  ם ְיָי : ָרם ַעל ָכּ ל ֵשׁ ֶמׁש ַעד ְמבואו. ְמֻהָלּ ְזַרח ֶשׁ ה ְוַעד עוָלם: ִמִמּ ם ְיָי ְמבָרְך. ֵמַעָתּ ְיִהי ֵשׁ
ָכל ָהָאֶרץ:  ְמָך ְבּ יר ִשׁ בֹודֹו: ְיָי ֲאדוֵננּו. ָמה ַאִדּ ַמִים ְכּ ַהָשּׁ

ואומר חצי קדיש: 
א  י ָפִנים ָאָנּ ֵאין ֲאַנְחנּו ַעֵזּ ֵתנּו. ֶשׁ ִחָנּ נּו ִמְתּ ם ַמְלֵכּ ְתַעַלּ ֵתנּו. ְוַאל ִתּ ִפָלּ בא ְלָפֶניָך ְתּ ְיָי ֱלאֵֹהינּו ֵולאֵהי ֲאבוֵתינּו. ָתּ

ְענּו.  ַשׁ יִקים ֲאַנְחנּו ְולא ָחָטאנּו. ֲאָבל ָחָטאנּו. ָעִוינּו. ָפּ ה עֶרף לֹוַמר ְלָפֶניָך ְיָי ֱלאֵֹהינּו ֵולאֵהי ֲאבוֵתינּו ַצִדּ ּוְקֵשׁ
ְענּו. ַזְדנּו. ָחַמְסנּו.  ְרנּו דִפי ְוָלׁשון ָהָרע. ֶהֱעִוינּו. ְוִהְרַשׁ ַבּ ַזְלנּו. ִדּ ַגְדנּו. ָגּ ְמנּו. ָבּ י ֵביֵתנּו: ָאַשׁ ֲאַנְחנּו ַוֲאבוֵתינּו ְוַאְנֵשׁ
ַעְסנּו. ַלְצנּו. ָמַרְדנּו. ָמִרינּו ְדָבֶריָך. ִנַאְצנּו. ִנַאְפנּו. ָסַרְרנּו. ָעִוינּו.  ְבנּו. ָכּ ַזּ ֶקר ּוִמְרָמה. ָיַעְצנּו ֵעצֹות ָרעֹות. ִכּ ָטַפְלנּו ֶשׁ
ְצוֶתיָך  ִעינּו ְוִתֲעַתְענּו. ְוַסְרנּו ִמִמּ ַעְבנּו. ָתּ ַחְתנּו. ִתּ ְענּו. ִשׁ ינּו עֶרף. ָרַשׁ ַגְמנּו. ָצַרְרנּו. ִצַעְרנּו ָאב ָוֵאם. ִקִשּׁ ְענּו. ָפּ ַשׁ ָפּ

ְענּו:  יָת. ַוֲאַנְחנּו ִהְרָשׁ י ֱאֶמת ָעִשׂ א ָעֵלינּו. ִכּ ל ַהָבּ יק ַעל ָכּ ה ַצִדּ ָוה ָלנּו. ְוַאָתּ ֶטיָך ַהּטֹוִבים ְולא ָשׁ ָפּ ְשׁ ּוִמִמּ

הֹוַדְעָתּ  מֹו ֶשׁ ְזּכר ַהּיום ְלֶזַרע ְיִדיֶדיָך, ְכּ ת ַרֲחֶמיָך ַוֲחָסֶדיָך, ִתּ ֻדַלּ ה ּוַבַעל ָהַרֲחִמים. ְגּ ִים ַאָתּ ֵלא ֶאֶרְך ַאַפּ
ם ֶנֱאַמר:  ם ְיָי . ְוָשׁ ֵשׁ ְקָרא ְבּ ם. ַוִיּ ב ִעּמו ָשׁ ְתַיֵצּ ָעָנן ַוִיּ ֶרד ְיָי ֶבּ תוָרָתְך. ַוֵיּ תּוב ְבּ ֶדם. ְוֵכן ָכּ ֶלָעָנו ִמֶקּ
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ִים (ו) ְוַרב ֶחֶסד  ְקָרא: ְיָי ְיָי (א) ֵלא (ב) ַרחּום (ג) ְוַחּנּון (ד) ֶאֶרְך (ה) ַאַפּ ָניו ַוִיּ ֲעבר ְיָי ַעל ָפּ ַוַיּ
ה:  ָאה (יג) ְוַנֵקּ ע (יב) ְוַחָטּ א ָעון (יא) ָוֶפַשׁ (ז) ֶוֱאֶמת: (ח) נֵצר ֶחֶסד (ט) ָלֲאָלִפים (י) נֵשׂ

יֵענּו:  ַרחּום ְוַחּנּון ָחָטאנּו ְלָפֶניָך ַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוִשׁ

ל קֶויָך לא ֵיבׁשּו. ֵיבׁשּו  ם ָכּ ה. ַאל ַיַעְלצּו אוְיַבי ִלי: ַגּ י ַאל ֵאבוָשׁ ָך ָבַטְחִתּ א: ֱלאַֹהי ְבּ ׂ י ֶאָשּ ְלָדִוד ֵאֶליָך ְיָי ַנְפִשׁ
ִעי. אֹוְתָך  ה ֱלאֵֹהי ִיְשׁ י ַאָתּ ֵדִני ִכּ ָך ְוַלְמּ ֲאִמֶתּ ֵדִני: ַהְדִריֵכִני ַבּ ָרֶכיָך ְיָי הוִדיֵעִני. אְרחֹוֶתיָך ַלְמּ ַהּבֹוְגִדים ֵריָקם: ְדּ
ָך ְזָכר ִלי  ַחְסְדּ ְזּכר ְכּ ַעי ַאל ִתּ ה: ַחּטאת ְנעּוַרי ּוְפָשׁ י ֵמעוָלם ֵהָמּ ל ַהּיֹום: ְזכר ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך. ִכּ יִתי ָכּ ִקִוּ
ֲעָנִוים  ד  ִויַלֵמּ ט.  ָפּ ְשׁ ִמּ ַבּ ֲעָנִוים  ַיְדֵרְך  ֶרְך:  ָדּ ַבּ ִאים  ַחָטּ יֹוֶרה  ן  ֵכּ ַעל   . ְיָי  ר  ְוָיָשׁ : טוב  ְיָי  טּוְבָך  ְלַמַען  ה.  ַאָתּ
י ַרב הּוא: ִמי ֶזה  ְמָך ְיָי . ְוָסַלְחָתּ ַלֲעוִני ִכּ ל ָאְרחות ְיָי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת. ְלנְצֵרי ְבִריתו ְוֵעדָתיו: ְלַמַען ִשׁ ְרּכֹו: ָכּ ַדּ
ִלין. ְוַזְרעֹו ִייַרׁש ָאֶרץ: סֹוד ְיָי ִליֵרָאיו. ּוְבִריתֹו ְלהֹוִדיָעם:  טוב ָתּ ֶדֶרְך ִיְבָחר: ַנְפׁשֹו ְבּ ָהִאיׁש ְיֵרא ְיָי . יוֶרּנּו ְבּ
י ָיִחיד ְוָעִני ָאִני: ָצרֹות ְלָבִבי ִהְרִחיבּו.  ני. ִכּ ֵנה ֵאַלי ְוָחֵנּ ת ַרְגָלי: ְפּ י הּוא יֹוִציא ֵמֶרֶשׁ ִמיד ֶאל ְיָי . ִכּ ֵעיַני ָתּ
ְמָרה  ֵנאּוִני: ָשׁ ְנַאת ָחָמס ְשׂ י ַרּבּו. ְוִשׂ א ְלָכל ַחּטאָתי: ְרֵאה אְיַבי ִכּ צּוקֹוַתי הֹוִציֵאִני: ְרֵאה ָעְנִיי ַוֲעָמִלי. ְוָשׂ ִמְמּ
ָרֵאל. ִמּכל ָצרוָתיו:  ֵדה ֱלאִֹהים ֶאת ִיְשׂ יִתיָך: ְפּ י ִקִוּ רּוִני. ִכּ ר ִיְצּ י ָחִסיתי ָבְך: ּתם ָויֶשׁ יֵלִני. ַאל ֵאבוׁש ִכּ י ְוַהִצּ ַנְפִשׁ

ל ֲעונוָתיו: ָרֵאל. ִמָכּ ה ֶאת ִיְשׂ ְוהּוא ִיְפֶדּ

ָך:  ֵחם ַעל ָהָרָעה ְלַעֶמּ ָך. ְוִהָנּ ָרֵאל ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאֶפּ ְיָי ֱלאֵֹהי ִיְשׂ
נּו  נּו ָחֵנּ נּו ַרֵחם ָעֵלינּו: ָאִבינּו ַמְלֵכּ ה. ָאִבינּו ַמְלֵכּ א ַאָתּ נּו ֵאין ָלנּו ֶמֶלְך ֶאָלּ ה. ָאִבינּו ַמְלֵכּ נּו ָאִבינּו ַאָתּ ָאִבינּו ַמְלֵכּ
ה  ֲעֶשׂ יֵענּו: ַוֲאַנְחנּו לא ֵנַדע ַמה ַנּ דֹול ְוהֹוִשׁ ְמָך ַהָגּ נּו ְצָדָקה ָוֶחֶסד ְלַמַען ִשׁ ה ִעָמּ ים. ֲעֵשׂ נּו ַמֲעִשׂ י ֵאין ָבּ ַוֲעֵננּו ִכּ
ר ָלנּו  ְזָכּ ר ִיַחְלנּו ָלְך: ַאל ִתּ ֲאֶשׁ ָך ְיָי ָעֵלינּו. ַכּ ה: ְיִהי ַחְסְדּ י ֵמעֹוָלם ֵהָמּ י ָעֶליָך ֵעיֵנינּו: ְזכר ַרֲחֶמיָך ְיָי ַוֲחָסֶדיָך. ִכּ ִכּ
י ַרב  נּו. ִכּ נּו ְיָי ָחֵנּ ַמִים ָוָאֶרץ: ָחֵנּ ה ָשׁ ם ְיָי . עוֶשׂ ֵשׁ י ַדּלֹונּו ְמאד: ֶעְזֵרנּו ְבּ מּונּו ַרֲחֶמיָך. ִכּ ֲעֹונֹות ִראׁשֹוִנים ַמֵהר ְיַקְדּ
ֶלְך  יָעה. ַהֶמּ ְזּכר: ְיָי הֹוִשׁ ִמימּות ִתּ רֶגז, ְתּ ְזּכר. ְבּ רֶגז, ֲעֵקָדה ִתּ ְזּכר: ְבּ רֶגז ַאֲהָבה ִתּ ְזּכר. ְבּ רֶגז ַרֵחם ִתּ ַבְענּו בּוז: ְבּ ָשׂ
יֵלנּו  ֶמָך. ְוַהִצּ בוד ְשׁ ָבר ְכּ ֵענּו ַעל ְדּ י ָעָפר ֲאָנְחנּו: ָעְזֵרנּו ֱלאֵֹהי ִיְשׁ י הּוא ָיַדע ִיְצֵרנּו. ָזכּור ִכּ יֹום ָקְרֵאנּו: ִכּ ַיֲעֵננּו ְבּ

ֶמָך:  ר ַעל ַחּטאֵתינּו ְלַמַען ְשׁ ְוַכֵפּ

ואומר החזן קדיש תתקבל: 

ְרעּוֵתּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה. ְוַיְצַמח  י ְבָרא ִכּ ָעְלָמא ִדּ א. אמן: ְבּ ֵמּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ
ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב  ָרֵאל ַבּ ית ִיְשׂ י ְדכל ֵבּ יכון ּוְביוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ יֵחּה. אמן: ְבּ ְרָקֵנּה. ִויָקֵרב ְמִשׁ ֻפּ
ַאר.  ח. ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ַרְך. ְוִיְשׁ א ְמָבַרְך. ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּא ִיְתָבּ ֵמּה ַרָבּ ְוִאְמרּו ָאֵמן: אמן ְיֵהא ְשׁ
א ִמן  ִריְך הּוא. אמן: ְלֵעָלּ א ְבּ ֻקְדָשׁ ֵמּה ְדּ ל ְשׁ ה. ְוִיְתַהָלּ ר. ְוִיְתַעֶלּ א. ְוִיְתַהָדּ ׂ ְוִיְתרוַמם. ְוִיְתַנֵשּ

ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. אמן: ֲאִמיָרן ְבּ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא. ַדּ ְבּ ְשׁ יָרָתא. ִתּ ְרָכָתא. ִשׁ ל ִבּ ָכּ
ַמָיּא  ָרֵאל ֳקָדם ֲאבּוָנא ְדִבְשׁ ית ִיְשׂ ָכל ֵבּ ל ְצלֹוָתָנא ּוָבעּוָתָנא ִעם ְצלֹוְתהֹון ּוָבעּוְתהֹון ְדּ ְתַקַבּ ִתּ

ְוִאְמרּו ָאֵמן. אמן: 

ה ּוְסִליָחה  יָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָלּ ָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵשׁ ים ְוָשׂ ַמָיּא. ַחִיּ א ִמן ְשׁ ָלָמא ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ
ְמרֹוָמיו.  לום ִבּ ה ָשׁ ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. (אמן): עוֶשׂ ָלה. ָלנּו ּוְלָכל ַעּמו ִיְשׂ ָרה ְוֵריַוח ְוַהָצּ ְוַכָפּ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. אמן:  ל ַעּמו ִיְשׂ לום ָעֵלינּו. ְוַעל ָכּ ה ָשׁ ַרֲחָמיו ַיֲעֶשׂ הּוא ְבּ

ָכל ּגוִים ְיׁשּוָעֶתָך:  ָך. ְבּ ְרֶכּ ָאֶרץ ַדּ נּו ֶסָלה: ָלַדַעת ָבּ ָניו ִאָתּ נּו ִויָבְרֵכנּו. ָיֵאר ָפּ יר: ֱלאִֹהים ְיָחֵנּ ְנִגנת ִמְזמֹור ִשׁ ַח ִבּ ַלְמַנֵצּ
ְנֵחם  ַתּ ָאֶרץ  ָבּ ים  ּוְלֻאִמּ ִמיׁשר.  ים  ַעִמּ ּפט  ִתְשׁ י  ִכּ ים  ְלֻאִמּ נּו  ִויַרְנּ ְמחּו  ִיְשׂ ם:  ָלּ ֻכּ ים  ַעִמּ יֹודּוָך  ֱלאִֹהים.  ים  ַעִמּ יודּוָך 
ְוִייְראּו  ֱלאִֹהים.  ְיָבְרֵכנּו  ֱלאֵֹהינּו:  ֱלאִֹהים  ְיָבְרֵכנּו  ְיבּוָלּה.  ָנְתָנה  ם: ֶאֶרץ  ָלּ ֻכּ ים  ַעִמּ יֹודּוָך  ֱלאִֹהים.  ים  ַעִמּ יודּוָך  ֶסָלה: 

ל ַאְפֵסי ֶאֶרץ: אותו ָכּ

בערב שבת אומרים מזמור זה: 
אּו  ָנְשׂ ְיָי  ְנָהרֹות  אּו  ָנְשׂ ה:  ָאָתּ ְסֲאָך ֵמָאז. ֵמעוָלם  ִכּ ָנכֹון  ּמֹוט:  ִתּ ל  ַבּ ֵבל  ֵתּ ּכֹון  ִתּ ר. ַאף  ִהְתַאָזּ ְיָי עז  ָלֵבׁש  ָלֵבׁש.  אּות  ֵגּ ָמָלְך  ְיָי 
רֹום ְיָי : ֵעדֶתיָך ֶנֶאְמנּו ְמֹאד ְלֵביְתָך ַנֲאָוה  ָמּ יר ַבּ ֵרי ָים. ַאִדּ ְבּ יִרים ִמְשׁ ים ַאִדּ ְכָים: ִמּקלֹות ַמִים ַרִבּ אּו ְנָהרֹות ָדּ ְנָהרֹות קֹוָלם. ִיְשׂ

ּקֶדׁש. ְיָי ְלאֶרְך ָיִמים: 

קדיש יהא שלמא: 
יֵחּה.  ְרָקֵנּה. ִויָקֵרב ְמִשׁ ְרעּוֵתּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה. ְוַיְצַמח ֻפּ י ְבָרא ִכּ ָעְלָמא ִדּ א. (אמן): ְבּ ֵמּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ
א ְמָבַרְך.  ֵמּה ַרָבּ ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: (אמן) ְיֵהא ְשׁ ָרֵאל ַבּ ית ִיְשׂ י ְדכל ֵבּ יכון ּוְביוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ (אמן): ְבּ
א  ֻקְדָשׁ ֵמּה ְדּ ל ְשׁ ה. ְוִיְתַהָלּ ר. ְוִיְתַעֶלּ א. ְוִיְתַהָדּ ׂ ַאר. ְוִיְתרוַמם. ְוִיְתַנֵשּ ח. ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ַרְך. ְוִיְשׁ א ִיְתָבּ ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ
ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. (אמן):  ֲאִמיָרן ְבּ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא. ַדּ ְבּ ְשׁ יָרָתא. ִתּ ְרָכָתא. ִשׁ ל ִבּ א ִמן ָכּ ִריְך הּוא. (אמן): ְלֵעָלּ ְבּ
ָלה.  ָרה ְוֵריַוח ְוַהָצּ ה ּוְסִליָחה ְוַכָפּ יָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָלּ ָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵשׁ ים ְוָשׂ א. ַחִיּ ַמָיּ א ִמן ְשׁ ָלָמא ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. (אמן):  ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו ִיְשׂ

ל ַעּמֹו  לֹום ָעֵלינּו. ְוַעל ָכּ ה ָשׁ ַרֲחָמיו ַיֲעֶשׂ ְמרֹוָמיו. הּוא ְבּ לום ִבּ ה ָשׁ עוֶשׂ
ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. (אמן):  ִיְשׂ

גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות ְולא  נּו ְכּ ּלא ָעָשׂ ית. ֶשׁ ֵראִשׁ ה ְליֹוֵצר ְבּ ֻדָלּ ַח ַלֲאדון ַהּכל. ָלֵתת ְגּ ֵבּ ָעֵלינּו ְלַשׁ
ֲחִוים  ַתּ ֵהם ִמְשׁ ָכל ֲהמוָנם. ֶשׁ ֶהם ְוגֹוָרֵלנּו ְכּ ם ֶחְלֵקנּו ָכּ ּלא ָשׂ חֹות ָהֲאָדָמה. ֶשׁ ְפּ ִמְשׁ ָמנּו ְכּ ָשׂ
יַע. (יפסיק מעט. וכשיאמר ואנחנו משתחוים יכרע  ִלים ֶאל ֵלא לא יוִשׁ ְלּ ָלֶהֶבל ָוִריק ּוִמְתַפּ
הּוא נֹוֶטה  רּוְך הּוא. ֶשׁ דֹוׁש ָבּ ָלִכים ַהָקּ ֲחִוים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ַתּ כל גופו). ַוֲאַנְחנּו ִמְשׁ
ָגְבֵהי ְמרֹוִמים. הּוא ֱלאֵֹהינּו  ִכיַנת ֻעּזֹו ְבּ ַעל. ּוְשׁ ַמִים ִמַמּ ָשּׁ ב ְיָקרו ַבּ ַמִים ְויוֵסד ָאֶרץ. ּומֹוַשׁ ָשׁ
בֹוָת ֶאל ְלָבֶבָך  ּתֹוָרה. ְוָיַדְעָתּ ַהּיֹום ַוֲהֵשׁ תּוב ַבּ ָכּ נּו ְוֶאֶפס זּוָלתו. ַכּ ְוֵאין עֹוד ַאֵחר. ֱאֶמת ַמְלֵכּ

ַחת. ֵאין עֹוד:  ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָתּ ַמִים ִמַמּ ָשּׁ י ְיָי הּוא ָהֱאלִהים ַבּ ִכּ

ּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ ְוָהֱאִליִלים  ְך ְלַהֲעִביר ִגּ ִתְפֶאֶרת ֻעָזּ ה ָלְך ְיָי ֱלאֵֹהינּו ִלְראֹות ְמֵהָרה ְבּ ן ְנַקֶוּ ַעל ֵכּ
ל  ֶמָך ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך ָכּ ר ִיְקְראּו ִבְשׁ ֵני ָבָשׂ י. ְוָכל ְבּ ַדּ ַמְלכּות ַשׁ ן עוָלם ְבּ ֵרתּון. ְלַתֵקּ רות ִיָכּ ָכּ
ל ָלׁשֹון. ְלָפֶניָך  ַבע ָכּ ָשּׁ ֶרְך ִתּ ל ֶבּ י ְלָך ִתְכַרע ָכּ ֵבי ֵתֵבל. ִכּ ל יֹוְשׁ ירּו ְוֵיְדעּו ָכּ ֵעי ָאֶרץ. ַיִכּ ִרְשׁ
ם ֶאת עֹול ַמְלכּוֶתָך. ְוִתְמלֹוְך  לּו ֻכָלּ ִויַקְבּ נּו.  ִיֵתּ ְמָך ְיָקר  ְוִיּפֹלּו ְוִלְכבֹוד ִשׁ ִיְכְרעּו  ְיָי ֱלאֵֹהינּו 
תּוב  ָכּ ָכבֹוד. ַכּ ְמלֹוְך ְבּ ָך ִהיא. ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ִתּ ְלּ ְלכּות ֶשׁ י ַהַמּ ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִכּ

תֹוָרָתְך. ְיָי ִיְמלְך ְלֹעָלם ָוֶעד:  ְבּ

מֹו ֶאָחד: ּיום ַההּוא ִיְהֶיה ְיָי ֶאָחד ּוְשׁ ל ָהָאֶרץ. ַבּ ְוֶנֱאַמר ְוָהָיה ְיָי ְלֶמֶלְך ַעל ָכּ
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ָכל ּגוִים ְיׁשּוָעֶתָך:  ָך. ְבּ ְרֶכּ ָאֶרץ ַדּ נּו ֶסָלה: ָלַדַעת ָבּ ָניו ִאָתּ נּו ִויָבְרֵכנּו. ָיֵאר ָפּ יר: ֱלאִֹהים ְיָחֵנּ ְנִגנת ִמְזמֹור ִשׁ ַח ִבּ ַלְמַנֵצּ
ְנֵחם  ַתּ ָאֶרץ  ָבּ ים  ּוְלֻאִמּ ִמיׁשר.  ים  ַעִמּ ּפט  ִתְשׁ י  ִכּ ים  ְלֻאִמּ נּו  ִויַרְנּ ְמחּו  ִיְשׂ ם:  ָלּ ֻכּ ים  ַעִמּ יֹודּוָך  ֱלאִֹהים.  ים  ַעִמּ יודּוָך 
ְוִייְראּו  ֱלאִֹהים.  ְיָבְרֵכנּו  ֱלאֵֹהינּו:  ֱלאִֹהים  ְיָבְרֵכנּו  ְיבּוָלּה.  ָנְתָנה  ם: ֶאֶרץ  ָלּ ֻכּ ים  ַעִמּ יֹודּוָך  ֱלאִֹהים.  ים  ַעִמּ יודּוָך  ֶסָלה: 

ל ַאְפֵסי ֶאֶרץ: אותו ָכּ

בערב שבת אומרים מזמור זה: 
אּו  ָנְשׂ ְיָי  ְנָהרֹות  אּו  ָנְשׂ ה:  ָאָתּ ְסֲאָך ֵמָאז. ֵמעוָלם  ִכּ ָנכֹון  ּמֹוט:  ִתּ ל  ַבּ ֵבל  ֵתּ ּכֹון  ִתּ ר. ַאף  ִהְתַאָזּ ְיָי עז  ָלֵבׁש  ָלֵבׁש.  אּות  ֵגּ ָמָלְך  ְיָי 
רֹום ְיָי : ֵעדֶתיָך ֶנֶאְמנּו ְמֹאד ְלֵביְתָך ַנֲאָוה  ָמּ יר ַבּ ֵרי ָים. ַאִדּ ְבּ יִרים ִמְשׁ ים ַאִדּ ְכָים: ִמּקלֹות ַמִים ַרִבּ אּו ְנָהרֹות ָדּ ְנָהרֹות קֹוָלם. ִיְשׂ

ּקֶדׁש. ְיָי ְלאֶרְך ָיִמים: 

קדיש יהא שלמא: 
יֵחּה.  ְרָקֵנּה. ִויָקֵרב ְמִשׁ ְרעּוֵתּה. ְוַיְמִליְך ַמְלכּוֵתּה. ְוַיְצַמח ֻפּ י ְבָרא ִכּ ָעְלָמא ִדּ א. (אמן): ְבּ ֵמּה ַרָבּ ׁש ְשׁ ל ְוִיְתַקַדּ ַדּ ִיְתַגּ
א ְמָבַרְך.  ֵמּה ַרָבּ ֲעָגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ָאֵמן: (אמן) ְיֵהא ְשׁ ָרֵאל ַבּ ית ִיְשׂ י ְדכל ֵבּ יכון ּוְביוֵמיכֹון ּוְבַחֵיּ ַחֵיּ (אמן): ְבּ
א  ֻקְדָשׁ ֵמּה ְדּ ל ְשׁ ה. ְוִיְתַהָלּ ר. ְוִיְתַעֶלּ א. ְוִיְתַהָדּ ׂ ַאר. ְוִיְתרוַמם. ְוִיְתַנֵשּ ח. ְוִיְתָפּ ַבּ ַתּ ַרְך. ְוִיְשׁ א ִיְתָבּ ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָיּ
ָעְלָמא ְוִאְמרּו ָאֵמן. (אמן):  ֲאִמיָרן ְבּ ָחָתא ְוֶנָחָמָתא. ַדּ ְבּ ְשׁ יָרָתא. ִתּ ְרָכָתא. ִשׁ ל ִבּ א ִמן ָכּ ִריְך הּוא. (אמן): ְלֵעָלּ ְבּ
ָלה.  ָרה ְוֵריַוח ְוַהָצּ ה ּוְסִליָחה ְוַכָפּ יָזָבא ּוְרפּוָאה ּוְגֻאָלּ ָבע ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה ְוֵשׁ ים ְוָשׂ א. ַחִיּ ַמָיּ א ִמן ְשׁ ָלָמא ַרָבּ ְיֵהא ְשׁ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. (אמן):  ָלנּו ּוְלָכל ַעּמֹו ִיְשׂ

ל ַעּמֹו  לֹום ָעֵלינּו. ְוַעל ָכּ ה ָשׁ ַרֲחָמיו ַיֲעֶשׂ ְמרֹוָמיו. הּוא ְבּ לום ִבּ ה ָשׁ עוֶשׂ
ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן. (אמן):  ִיְשׂ

גֹוֵיי ָהֲאָרצֹות ְולא  נּו ְכּ ּלא ָעָשׂ ית. ֶשׁ ֵראִשׁ ה ְליֹוֵצר ְבּ ֻדָלּ ַח ַלֲאדון ַהּכל. ָלֵתת ְגּ ֵבּ ָעֵלינּו ְלַשׁ
ֲחִוים  ַתּ ֵהם ִמְשׁ ָכל ֲהמוָנם. ֶשׁ ֶהם ְוגֹוָרֵלנּו ְכּ ם ֶחְלֵקנּו ָכּ ּלא ָשׂ חֹות ָהֲאָדָמה. ֶשׁ ְפּ ִמְשׁ ָמנּו ְכּ ָשׂ
יַע. (יפסיק מעט. וכשיאמר ואנחנו משתחוים יכרע  ִלים ֶאל ֵלא לא יוִשׁ ְלּ ָלֶהֶבל ָוִריק ּוִמְתַפּ
הּוא נֹוֶטה  רּוְך הּוא. ֶשׁ דֹוׁש ָבּ ָלִכים ַהָקּ ֲחִוים ִלְפֵני ֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמּ ַתּ כל גופו). ַוֲאַנְחנּו ִמְשׁ
ָגְבֵהי ְמרֹוִמים. הּוא ֱלאֵֹהינּו  ִכיַנת ֻעּזֹו ְבּ ַעל. ּוְשׁ ַמִים ִמַמּ ָשּׁ ב ְיָקרו ַבּ ַמִים ְויוֵסד ָאֶרץ. ּומֹוַשׁ ָשׁ
בֹוָת ֶאל ְלָבֶבָך  ּתֹוָרה. ְוָיַדְעָתּ ַהּיֹום ַוֲהֵשׁ תּוב ַבּ ָכּ נּו ְוֶאֶפס זּוָלתו. ַכּ ְוֵאין עֹוד ַאֵחר. ֱאֶמת ַמְלֵכּ

ַחת. ֵאין עֹוד:  ַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָתּ ַמִים ִמַמּ ָשּׁ י ְיָי הּוא ָהֱאלִהים ַבּ ִכּ

ּלּוִלים ִמן ָהָאֶרץ ְוָהֱאִליִלים  ְך ְלַהֲעִביר ִגּ ִתְפֶאֶרת ֻעָזּ ה ָלְך ְיָי ֱלאֵֹהינּו ִלְראֹות ְמֵהָרה ְבּ ן ְנַקֶוּ ַעל ֵכּ
ל  ֶמָך ְלַהְפנֹות ֵאֶליָך ָכּ ר ִיְקְראּו ִבְשׁ ֵני ָבָשׂ י. ְוָכל ְבּ ַדּ ַמְלכּות ַשׁ ן עוָלם ְבּ ֵרתּון. ְלַתֵקּ רות ִיָכּ ָכּ
ל ָלׁשֹון. ְלָפֶניָך  ַבע ָכּ ָשּׁ ֶרְך ִתּ ל ֶבּ י ְלָך ִתְכַרע ָכּ ֵבי ֵתֵבל. ִכּ ל יֹוְשׁ ירּו ְוֵיְדעּו ָכּ ֵעי ָאֶרץ. ַיִכּ ִרְשׁ
ם ֶאת עֹול ַמְלכּוֶתָך. ְוִתְמלֹוְך  לּו ֻכָלּ ִויַקְבּ נּו.  ִיֵתּ ְמָך ְיָקר  ְוִיּפֹלּו ְוִלְכבֹוד ִשׁ ִיְכְרעּו  ְיָי ֱלאֵֹהינּו 
תּוב  ָכּ ָכבֹוד. ַכּ ְמלֹוְך ְבּ ָך ִהיא. ּוְלעֹוְלֵמי ַעד ִתּ ְלּ ְלכּות ֶשׁ י ַהַמּ ֲעֵליֶהם ְמֵהָרה ְלעֹוָלם ָוֶעד. ִכּ

תֹוָרָתְך. ְיָי ִיְמלְך ְלֹעָלם ָוֶעד:  ְבּ

מֹו ֶאָחד: ּיום ַההּוא ִיְהֶיה ְיָי ֶאָחד ּוְשׁ ל ָהָאֶרץ. ַבּ ְוֶנֱאַמר ְוָהָיה ְיָי ְלֶמֶלְך ַעל ָכּ
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ֵאלּונּו  ם ׁשְ י ׁשָ ּנרֹוֵתינּו: ּכִ ִלינּו ּכִ תֹוָכּה, ּתָ ָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון: ַעל ֲעָרִבים ּבְ ִכינּו, ּבְ ם ּבָ ְבנּו ּגַ ם ָיׁשַ ֶבל ׁשָ ַעל ַנֲהרֹות ּבָ
יר ְיָי, ַעל ַאְדַמת ֵנָכר: ִאם  יר ֶאת ׁשִ יר ִצּיֹון: ֵאיְך ָנׁשִ ִ ירּו ָלנּו ִמּשׁ ְמָחה, ׁשִ יר ְותֹוָלֵלינּו ׂשִ ְבֵרי ׁשִ ׁשֹוֵבינּו ּדִ
ם ַעל  לִַ ֵרִכי, ִאם לא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוׁשָ י ִאם לא ֶאְזּכְ ק ְלׁשֹוִני ְלִחּכִ ְדּבַ ח ְיִמיִני: ּתִ ּכַ ׁשְ ם, ּתִ לִָ ֵחְך ְירּוׁשָ ּכָ ֶאׁשְ
דּוָדה,  ְ ֶבל ַהּשׁ ת ּבָ ּה: ּבַ ם, ָהאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ לִָ ְמָחִתי: ְזכר ְיָי ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוׁשָ ראׁש ׂשִ

ַלע:  ץ ֶאת עָלַלִיְך ֶאל ַהּסָ ּיאֵחז ְוִנּפֵ ֵרי ׁשֶ ָגַמְלּתְ ָלנּו: ַאׁשְ מּוֵלְך ׁשֶ ם ָלְך ֶאת ּגְ ּלֶ ׁשַ ּיְ ֵרי ׁשֶ ַאׁשְ

יר  ה. ָאז ׁשִ ִרּנָ ּוְלׁשֹוֵננּו  ינּו  ּפִ חֹוק  ֵלא ׂשְ ִיּמָ ֹחְלִמים: ָאז  ּכְ ִצּיֹון ָהִיינּו  יַבת  ְיָי ֶאת ׁשִ ׁשּוב  ּבְ ֲעלֹות.  ַהּמַ
ְיָי  ֵמִחים: ׁשּוָבה  ׂשְ ָהִיינּו  נּו.  ִעּמָ ְיָי ַלֲעׁשֹות  יל  ִהְגּדִ ה:  ְיָי ַלֲעׁשֹות ִעם ֵאּלֶ יל  ִהְגּדִ ַבּגֹוִים  יאְמרּו 
ַרע. ּבא  ְך ַהּזָ א ֶמׁשֶ ה ִיְקצרּו: ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכה נׂשֵ ִרּנָ ִדְמָעה ּבְ ֶגב: ַהּזְרִעים ּבְ ּנֶ ֲאִפיִקים ּבַ ִביֵתנּו ּכַ ֶאת ׁשְ

א ֲאֻלּמָתיו:  ה. נׂשֵ ָיבא ְבִרּנָ

ה ְוַעד עֹוָלם:  ם ְיָי ְמבָרְך ֵמַעּתָ ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך:       המסובים עונים: ְיִהי ׁשֵ המזמן אומר: 

ה ְוַעד עֹוָלם: ם ְיָי ְמבָרְך ֵמַעּתָ ְיִהי ׁשֵ המזמן חוזר: 

ּלֹו:  ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ֵהינּו) ׁשֶ ְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך (בעשרה לאֱֹ ּבִ  

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו:  ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ֵהינּו) ׁשֶ רּוְך (בעשרה לאֱֹ ּבָ המסובים עונים: 

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו: ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ֵהינּו) ׁשֶ רּוְך (בעשרה לאֱֹ ּבָ המזמן חוזר: 

ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד  מֹו ּתָ ֵהינּו) ּוְמבֹוָרְך ׁשְ רּוְך (לאֱֹ ּבָ מי שלא אכל עונה: 

ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם  ֵחן ּבְ טּובֹו ּבְ ּלֹו. ּבְ ן ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ַהּזָ ה ְיָי לאֱֹ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ֲעבּור  ִמיד לא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּבַ דֹול ּתָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּוְבטּובֹו ַהּגָ ר. ּכִ ׂשָ ְלָכל ּבָ
ָאמּור. ּפֹוֵתַח  ָרא: ּכָ ר ּבָ ִרּיֹוָתיו ֲאׁשֶ י הּוא ֵלא ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכל ּוֵמִטיב ַלּכל ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל ּבְ דֹול. ּכִ מֹו ַהּגָ ׁשְ

ן ֶאת ַהּכל:  ה ְיָי. ַהּזָ רּוְך ַאּתָ יַע ְלָכל-ַחי ָרצֹון: ּבָ ִבּ ֶאת-ָיֶדָך ּוַמֹשְ

ֵהינּו  הֹוֵצאָתנּו ְיָי לאֱֹ ִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה ּוְרָחָבה. ְוַעל ׁשֶ ֵהינּו. ַעל ׁשֶ ָך ְיָי לאֱֹ נֹוֶדה ּלְ
נּו. ְוַעל  ְדּתָ ּמַ ּלִ ֵרנּו. ְוַעל ּתֹוָרְתָך ׁשֶ ְבׂשָ ָחַתְמּתָ ּבִ ִריְתָך ׁשֶ ית ֲעָבִדים. ְוַעל ּבְ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים. ּוְפִדיָתנּו ִמּבֵ
ִמיד.  ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ּתָ ַאּתָ נּו. ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ׁשָ חֹוַנְנּתָ ים ֵחן ָוֶחֶסד ׁשֶ נּו. ְוַעל ַחּיִ הֹוַדְעּתָ יָך ׁשֶ ֻחּקֶ

ָעה:  ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ּבְ

בחנוכה ופורים אומרים כאן ועל הניסים
ה ִנִסים ַלֲאבֹוֵתינּו,  ָעׂשָ מֹו ׁשֶ ה ָלנּו ִנִסים ְוִנְפָלאֹות, ּכְ ואם שכח אזי כשיגיע אצל הרחמן יאמר: ָהַרֲחָמן, הּוא ַיֲעׂשֶ

ְזַמן ַהֶזה: בימי וכו‘:  ָיִמים ָהֵהם ּבִ ּבַ

ְלָחמֹות.  ַהּמִ ְוַעל  ָחמֹות  ַהֶנּ ְוַעל  ְפָלאֹות  ַהְנּ ְוַעל  ׁשּועֹות  ַהּתְ ְוַעל  בּורֹות  ַהּגְ ְוַעל  ְרָקן  ַהּפֻ ְוַעל  ים  ּסִ ַהּנִ ַעל 
ה:  ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם ּבַ ּיָ יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ ָעׂשִ ׁשֶ

ברכת המזון נוסח אשכנז

תּוב. ְוָאַכְלּתָ  ּכָ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּכַ ִפי ָכל ַחי ּתָ ְמָך ּבְ ַרְך ׁשִ ֵהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך. ִיְתּבָ ְוַעל ַהּכל ְיָי לאֱֹ
זֹון:  ה ְיָי. ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ רּוְך ַאּתָ ר ָנַתן ָלְך: ּבָ ֵהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָבה ֲאׁשֶ ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ְיָי לאֱֹ ְוׂשָ

יֶחָך.  ִוד ְמׁשִ ית ּדָ בֹוֶדָך. ְוַעל ַמְלכּות ּבֵ ן ּכְ ּכַ ַלִים ִעיֶרָך. ְוַעל ִצּיֹון ִמׁשְ ָך. ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ֵהינּו ַעל ִיׂשְ ַרֶחם ָנא ְיָי לאֱֹ
ֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו.  ְרְנֵסנּו ְוַכְלּכְ ֵהינּו. ָאִבינּו. ְרֵענּו זּוֵננּו ּפַ ְמָך ָעָליו: לאֱֹ ְקָרא ׁשִ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ דֹול ְוַהּקָ ִית ַהּגָ ְוַעל ַהּבַ
ר ָוָדם ְולא ִליֵדי  ׂשָ ַנת ּבָ ֵהינּו לא ִליֵדי ַמּתְ ְצִריֵכנּו ְיָי לאֱֹ ל ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ַאל ּתַ ֵהינּו ְמֵהָרה ִמּכָ ְוַהְרַוח ָלנּו ְיָי לאֱֹ

ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ּלא ֵנבֹוׁש ְולא ִנּכָ ה ְוָהְרָחָבה. ׁשֶ דֹוׁשָ תּוָחה. ַהּקְ ֵלָאה. ַהּפְ י ִאם ְלָיְדָך ַהּמְ ַהְלָוָאָתם. ּכִ

בשבת אומרים:

דֹול ְוָקדֹוׁש  י יֹום ֶזה ּגָ ה ּכִ דֹוׁש ַהּזֶ דֹול ְוַהּקָ ת ַהּגָ ּבָ ַ ִביִעי ַהּשׁ ְ ִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהּשׁ ֵהינּו ּבְ ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְיָי לאֱֹ
ֵהא ָצָרה ְוָיגֹון  לא ּתְ ֵהינּו ׁשֶ ִמְצַות ְרצֹוֶנָך ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו ְיָי לאֱֹ ַאֲהָבה ּכְ ת ּבֹו ְוָלנּוַח ּבֹו ּבְ ּבָ הּוא ְלָפֶניָך ִלׁשְ
ַעל  ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ָך ּכִ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ֶנָחַמת ִצּיֹון ִעיֶרָך ּוְבִבְנַין ְירּוׁשָ ֵהינּו ּבְ יֹום ְמנּוָחֵתנּו ְוַהְרֵאנּו ְיָי לאֱֹ ַוֲאָנָחה ּבְ

ָחמֹות: ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהּנֶ

בראש חדש וביום טוב ובחול המועד אומרים: 

ְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו  ֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו ְוּזִ ֵקד ְוִיּזָ ַמע ְוִיּפָ ָ יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיּשׁ ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא ְוַיּגִ ֵהינּו ֵולאֱֹ לאֱֹ
ָרֵאל ְלָפֶניָך ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָך ְוִזְכרֹון ּכָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ִוד ַעְבֶדָך ְוִזְכרֹון ְירּוׁשָ ן ּדָ יַח ּבֶ ְכרֹון ָמׁשִ ְוּזִ
ה: לשבועות ַחג  צֹות ַהּזֶ ה: לפסח ַחג ַהּמַ יֹום לר“ח ראׁש ַהֹחֶדׁש ַהּזֶ לֹום ּבְ ים ּוְלׁשָ ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחּיִ
ה:  רֹון ַהּזֶ ּכָ יֹום ַהּזִ ה: לר“ה ּבְ ִמיִני ָחג ָהֲעֶצֶרת ַהּזֶ ְ ה: לשמ“ע ולש“ת ּשׁ ּכֹות ַהּזֶ ה: לסוכות ַחג ַהּסֻ בּועֹות ַהּזֶ ָ ַהּשׁ
ים. ּוִבְדַבר  יֵענּו בֹו ְלַחּיִ ֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה ְוהֹוׁשִ ה. ָזְכֵרנּו ְיָי לאֱֹ ּפּוִרים ַהּזֶ ילדים האוכלים ביו“כ ַהּכִ

ה:  י ֵלא ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו ּכִ יֵענּו ּכִ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחּנֵ

ְבַרֲחָמיו  ּבֹוֵנה  ְיָי.  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ְבָיֵמינּו.  ְמֵהָרה  ּבִ ַהּקֶדׁש  ִעיר  ַלִים  ְירּוׁשָ ּוְבֵנה 
ָלִים: ָאֵמן:  ְירּוׁשָ

נּו  יֵרנּו. ּבֹוְרֵאנּו. ּגֹוֲאֵלנּו. יֹוְצֵרנּו. ְקדֹוׁשֵ נּו. ַאּדִ ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ָהֵלא. ָאִבינּו. ַמְלּכֵ ה ְיָי לאֱֹ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב הּוא  ּבְ ִטיב ַלּכל. ׁשֶ ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ָרֵאל. ַהּמֶ ְקדֹוׁש ַיֲעקב. רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיׂשְ
ֵמִטיב הּוא ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ְגָמָלנּו הּוא גֹוְמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח. 

מֹוַנִאי  דֹול ַחׁשְ ן יֹוָחָנן ּכֵהן ּגָ ְתָיהּו ּבֶ יֵמי ַמּתִ לחנוכה ּבִ

ָך  ָעה ַעל ַעּמְ ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרׁשָ ׁשֶ ּוָבָניו. ּכְ
י  יָחם ּתֹוָרֶתָך ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחּקֵ ּכִ ָרֵאל. ְלַהׁשְ ִיׂשְ
ָלֶהם  ָעַמְדּתָ  ים.  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוַאּתָ ְרצֹוֶנָך. 
יָנם.  ְנּתָ ֶאת ּדִ ֵעת ָצָרָתם. ַרְבּתָ ֶאת ִריָבם. ּדַ ּבְ
ים.  ׁשִ ַיד ַחּלָ ָנַקְמּתָ ֶאת ִנְקָמָתם. ָמַסְרּתָ ִגּבֹוִרים ּבְ
ְטהֹוִרים.  ַיד  ּבְ ּוְטֵמִאים  ים.  ְמַעּטִ ַיד  ּבְ ים  ְוַרּבִ

יָת  ָרֵאל ָעׂשִ ָך ִיׂשְ עֹוָלֶמָך. ּוְלַעּמְ דֹול ְוָקדֹוׁש ּבְ ם ּגָ יָת ׁשֵ ַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶתָך. ּוְלָך ָעׂשִ יִקים. ְוֵזִדים ּבְ ַיד ַצּדִ ִעים ּבְ ּוְרׁשָ
ָך.  ׁשֶ ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך. ְוִטֲהרּו ֶאת ִמְקּדָ יֶתָך.  ּבֵ אּו ָבֶניָך ִלְדִביר  ן ּבָ ּכֵ ה. ְוַאַחר  ַהּיֹום ַהּזֶ ּכְ ּוֻפְרָקן  ׁשּוָעה ְגדֹוָלה  ּתְ

דֹול:  ְמָך ַהּגָ ל ְלׁשִ ה ֵאּלּו. ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנּכָ ָך. ְוָקְבעּו ׁשְ ַחְצרֹות ָקְדׁשֶ ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות ּבְ

ָעַמד ֲעֵליֶהם  ׁשֶ יָרה. ּכְ ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ר ּבְ ַכי ְוֶאְסּתֵ יֵמי ָמְרּדְ לפורים ּבִ

הּוִדים.  ל ַהּיְ ד ֶאת ּכָ ִמיד ַלֲהרג ּוְלַאּבֵ ׁש ְלַהׁשְ ּקֵ ע. ּבִ ָהָמן ָהָרׁשָ
ר ְלֹחֶדׁש  ה ָעׂשָ לׁשָ ׁשְ יֹום ֶאָחד. ּבִ ים. ּבְ ַער ְוַעד ָזֵקן. ַטף ְוָנׁשִ ִמּנַ
ַרֲחֶמיָך  ה ּבְ ָלָלם ָלבֹוז. ְוַאּתָ ר הּוא ֹחֶדׁש ֲאָדר ּוׁשְ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ
בֹוָת  ְבּתֹו. ַוֲהׁשֵ ים ֵהַפְרּתָ ֶאת ֲעָצתֹו. ְוִקְלַקְלּתָ ֶאת ַמֲחׁשַ ָהַרּבִ

ָניו ַעל ָהֵעץ:  ראׁשֹו. ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ּבָ מּולֹו ּבְ ּלֹו ּגְ
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ֵאלּונּו  ם ׁשְ י ׁשָ ּנרֹוֵתינּו: ּכִ ִלינּו ּכִ תֹוָכּה, ּתָ ָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון: ַעל ֲעָרִבים ּבְ ִכינּו, ּבְ ם ּבָ ְבנּו ּגַ ם ָיׁשַ ֶבל ׁשָ ַעל ַנֲהרֹות ּבָ
יר ְיָי, ַעל ַאְדַמת ֵנָכר: ִאם  יר ֶאת ׁשִ יר ִצּיֹון: ֵאיְך ָנׁשִ ִ ירּו ָלנּו ִמּשׁ ְמָחה, ׁשִ יר ְותֹוָלֵלינּו ׂשִ ְבֵרי ׁשִ ׁשֹוֵבינּו ּדִ
ם ַעל  לִַ ֵרִכי, ִאם לא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוׁשָ י ִאם לא ֶאְזּכְ ק ְלׁשֹוִני ְלִחּכִ ְדּבַ ח ְיִמיִני: ּתִ ּכַ ׁשְ ם, ּתִ לִָ ֵחְך ְירּוׁשָ ּכָ ֶאׁשְ
דּוָדה,  ְ ֶבל ַהּשׁ ת ּבָ ּה: ּבַ ם, ָהאְמִרים ָערּו ָערּו ַעד ַהְיסֹוד ּבָ לִָ ְמָחִתי: ְזכר ְיָי ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוׁשָ ראׁש ׂשִ

ַלע:  ץ ֶאת עָלַלִיְך ֶאל ַהּסָ ּיאֵחז ְוִנּפֵ ֵרי ׁשֶ ָגַמְלּתְ ָלנּו: ַאׁשְ מּוֵלְך ׁשֶ ם ָלְך ֶאת ּגְ ּלֶ ׁשַ ּיְ ֵרי ׁשֶ ַאׁשְ

יר  ה. ָאז ׁשִ ִרּנָ ּוְלׁשֹוֵננּו  ינּו  ּפִ חֹוק  ֵלא ׂשְ ִיּמָ ֹחְלִמים: ָאז  ּכְ ִצּיֹון ָהִיינּו  יַבת  ְיָי ֶאת ׁשִ ׁשּוב  ּבְ ֲעלֹות.  ַהּמַ
ְיָי  ֵמִחים: ׁשּוָבה  ׂשְ ָהִיינּו  נּו.  ִעּמָ ְיָי ַלֲעׁשֹות  יל  ִהְגּדִ ה:  ְיָי ַלֲעׁשֹות ִעם ֵאּלֶ יל  ִהְגּדִ ַבּגֹוִים  יאְמרּו 
ַרע. ּבא  ְך ַהּזָ א ֶמׁשֶ ה ִיְקצרּו: ָהלֹוְך ֵיֵלְך ּוָבכה נׂשֵ ִרּנָ ִדְמָעה ּבְ ֶגב: ַהּזְרִעים ּבְ ּנֶ ֲאִפיִקים ּבַ ִביֵתנּו ּכַ ֶאת ׁשְ

א ֲאֻלּמָתיו:  ה. נׂשֵ ָיבא ְבִרּנָ

ה ְוַעד עֹוָלם:  ם ְיָי ְמבָרְך ֵמַעּתָ ַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך:       המסובים עונים: ְיִהי ׁשֵ המזמן אומר: 

ה ְוַעד עֹוָלם: ם ְיָי ְמבָרְך ֵמַעּתָ ְיִהי ׁשֵ המזמן חוזר: 

ּלֹו:  ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ֵהינּו) ׁשֶ ְרׁשּות ָמָרָנן ְוַרּבֹוַתי ְנָבֵרְך (בעשרה לאֱֹ ּבִ  

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו:  ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ֵהינּו) ׁשֶ רּוְך (בעשרה לאֱֹ ּבָ המסובים עונים: 

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינּו: ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ֵהינּו) ׁשֶ רּוְך (בעשרה לאֱֹ ּבָ המזמן חוזר: 

ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד  מֹו ּתָ ֵהינּו) ּוְמבֹוָרְך ׁשְ רּוְך (לאֱֹ ּבָ מי שלא אכל עונה: 

ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. הּוא נֹוֵתן ֶלֶחם  ֵחן ּבְ טּובֹו ּבְ ּלֹו. ּבְ ן ֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ַהּזָ ה ְיָי לאֱֹ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ֲעבּור  ִמיד לא ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּבַ דֹול ּתָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּוְבטּובֹו ַהּגָ ר. ּכִ ׂשָ ְלָכל ּבָ
ָאמּור. ּפֹוֵתַח  ָרא: ּכָ ר ּבָ ִרּיֹוָתיו ֲאׁשֶ י הּוא ֵלא ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכל ּוֵמִטיב ַלּכל ּוֵמִכין ָמזֹון ְלָכל ּבְ דֹול. ּכִ מֹו ַהּגָ ׁשְ

ן ֶאת ַהּכל:  ה ְיָי. ַהּזָ רּוְך ַאּתָ יַע ְלָכל-ַחי ָרצֹון: ּבָ ִבּ ֶאת-ָיֶדָך ּוַמֹשְ

ֵהינּו  הֹוֵצאָתנּו ְיָי לאֱֹ ִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמָדה טֹוָבה ּוְרָחָבה. ְוַעל ׁשֶ ֵהינּו. ַעל ׁשֶ ָך ְיָי לאֱֹ נֹוֶדה ּלְ
נּו. ְוַעל  ְדּתָ ּמַ ּלִ ֵרנּו. ְוַעל ּתֹוָרְתָך ׁשֶ ְבׂשָ ָחַתְמּתָ ּבִ ִריְתָך ׁשֶ ית ֲעָבִדים. ְוַעל ּבְ ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים. ּוְפִדיָתנּו ִמּבֵ
ִמיד.  ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו ּתָ ַאּתָ נּו. ְוַעל ֲאִכיַלת ָמזֹון ׁשָ חֹוַנְנּתָ ים ֵחן ָוֶחֶסד ׁשֶ נּו. ְוַעל ַחּיִ הֹוַדְעּתָ יָך ׁשֶ ֻחּקֶ

ָעה:  ָכל יֹום ּוְבָכל ֵעת ּוְבָכל ׁשָ ּבְ

בחנוכה ופורים אומרים כאן ועל הניסים
ה ִנִסים ַלֲאבֹוֵתינּו,  ָעׂשָ מֹו ׁשֶ ה ָלנּו ִנִסים ְוִנְפָלאֹות, ּכְ ואם שכח אזי כשיגיע אצל הרחמן יאמר: ָהַרֲחָמן, הּוא ַיֲעׂשֶ

ְזַמן ַהֶזה: בימי וכו‘:  ָיִמים ָהֵהם ּבִ ּבַ

ְלָחמֹות.  ַהּמִ ְוַעל  ָחמֹות  ַהֶנּ ְוַעל  ְפָלאֹות  ַהְנּ ְוַעל  ׁשּועֹות  ַהּתְ ְוַעל  בּורֹות  ַהּגְ ְוַעל  ְרָקן  ַהּפֻ ְוַעל  ים  ּסִ ַהּנִ ַעל 
ה:  ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם ּבַ ּיָ יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ ָעׂשִ ׁשֶ

ברכת המזון נוסח אשכנז

תּוב. ְוָאַכְלּתָ  ּכָ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד: ּכַ ִפי ָכל ַחי ּתָ ְמָך ּבְ ַרְך ׁשִ ֵהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך ּוְמָבְרִכים אֹוָתְך. ִיְתּבָ ְוַעל ַהּכל ְיָי לאֱֹ
זֹון:  ה ְיָי. ַעל ָהָאֶרץ ְוַעל ַהּמָ רּוְך ַאּתָ ר ָנַתן ָלְך: ּבָ ֵהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָבה ֲאׁשֶ ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת ְיָי לאֱֹ ְוׂשָ

יֶחָך.  ִוד ְמׁשִ ית ּדָ בֹוֶדָך. ְוַעל ַמְלכּות ּבֵ ן ּכְ ּכַ ַלִים ִעיֶרָך. ְוַעל ִצּיֹון ִמׁשְ ָך. ְוַעל ְירּוׁשָ ָרֵאל ַעּמֶ ֵהינּו ַעל ִיׂשְ ַרֶחם ָנא ְיָי לאֱֹ
ֵלנּו ְוַהְרִויֵחנּו.  ְרְנֵסנּו ְוַכְלּכְ ֵהינּו. ָאִבינּו. ְרֵענּו זּוֵננּו ּפַ ְמָך ָעָליו: לאֱֹ ְקָרא ׁשִ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ דֹול ְוַהּקָ ִית ַהּגָ ְוַעל ַהּבַ
ר ָוָדם ְולא ִליֵדי  ׂשָ ַנת ּבָ ֵהינּו לא ִליֵדי ַמּתְ ְצִריֵכנּו ְיָי לאֱֹ ל ָצרֹוֵתינּו. ְוָנא ַאל ּתַ ֵהינּו ְמֵהָרה ִמּכָ ְוַהְרַוח ָלנּו ְיָי לאֱֹ

ֵלם ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ּלא ֵנבֹוׁש ְולא ִנּכָ ה ְוָהְרָחָבה. ׁשֶ דֹוׁשָ תּוָחה. ַהּקְ ֵלָאה. ַהּפְ י ִאם ְלָיְדָך ַהּמְ ַהְלָוָאָתם. ּכִ

בשבת אומרים:

דֹול ְוָקדֹוׁש  י יֹום ֶזה ּגָ ה ּכִ דֹוׁש ַהּזֶ דֹול ְוַהּקָ ת ַהּגָ ּבָ ַ ִביִעי ַהּשׁ ְ ִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהּשׁ ֵהינּו ּבְ ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְיָי לאֱֹ
ֵהא ָצָרה ְוָיגֹון  לא ּתְ ֵהינּו ׁשֶ ִמְצַות ְרצֹוֶנָך ּוִבְרצֹוְנָך ָהִניַח ָלנּו ְיָי לאֱֹ ַאֲהָבה ּכְ ת ּבֹו ְוָלנּוַח ּבֹו ּבְ ּבָ הּוא ְלָפֶניָך ִלׁשְ
ַעל  ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ָך ּכִ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ֶנָחַמת ִצּיֹון ִעיֶרָך ּוְבִבְנַין ְירּוׁשָ ֵהינּו ּבְ יֹום ְמנּוָחֵתנּו ְוַהְרֵאנּו ְיָי לאֱֹ ַוֲאָנָחה ּבְ

ָחמֹות: ַהְיׁשּועֹות ּוַבַעל ַהּנֶ

בראש חדש וביום טוב ובחול המועד אומרים: 

ְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו  ֵכר ִזְכרֹוֵננּו ּוִפְקדֹוֵננּו ְוּזִ ֵקד ְוִיּזָ ַמע ְוִיּפָ ָ יַע ְוֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה ְוִיּשׁ ֵהי ֲאבֹוֵתינּו ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא ְוַיּגִ ֵהינּו ֵולאֱֹ לאֱֹ
ָרֵאל ְלָפֶניָך ִלְפֵליָטה ְלטֹוָבה  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָך ְוִזְכרֹון ּכָ ַלִים ִעיר ָקְדׁשֶ ִוד ַעְבֶדָך ְוִזְכרֹון ְירּוׁשָ ן ּדָ יַח ּבֶ ְכרֹון ָמׁשִ ְוּזִ
ה: לשבועות ַחג  צֹות ַהּזֶ ה: לפסח ַחג ַהּמַ יֹום לר“ח ראׁש ַהֹחֶדׁש ַהּזֶ לֹום ּבְ ים ּוְלׁשָ ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ְלַחּיִ
ה:  רֹון ַהּזֶ ּכָ יֹום ַהּזִ ה: לר“ה ּבְ ִמיִני ָחג ָהֲעֶצֶרת ַהּזֶ ְ ה: לשמ“ע ולש“ת ּשׁ ּכֹות ַהּזֶ ה: לסוכות ַחג ַהּסֻ בּועֹות ַהּזֶ ָ ַהּשׁ
ים. ּוִבְדַבר  יֵענּו בֹו ְלַחּיִ ֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה ְוהֹוׁשִ ה. ָזְכֵרנּו ְיָי לאֱֹ ּפּוִרים ַהּזֶ ילדים האוכלים ביו“כ ַהּכִ

ה:  י ֵלא ֶמֶלְך ַחּנּון ְוַרחּום ָאּתָ י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו ּכִ יֵענּו ּכִ נּו ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים חּוס ְוָחּנֵ

ְבַרֲחָמיו  ּבֹוֵנה  ְיָי.  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ְבָיֵמינּו.  ְמֵהָרה  ּבִ ַהּקֶדׁש  ִעיר  ַלִים  ְירּוׁשָ ּוְבֵנה 
ָלִים: ָאֵמן:  ְירּוׁשָ

נּו  יֵרנּו. ּבֹוְרֵאנּו. ּגֹוֲאֵלנּו. יֹוְצֵרנּו. ְקדֹוׁשֵ נּו. ַאּדִ ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם. ָהֵלא. ָאִבינּו. ַמְלּכֵ ה ְיָי לאֱֹ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ָכל יֹום ָויֹום הּוא ֵהִטיב הּוא  ּבְ ִטיב ַלּכל. ׁשֶ ֶלְך ַהּטֹוב ְוַהּמֵ ָרֵאל. ַהּמֶ ְקדֹוׁש ַיֲעקב. רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיׂשְ
ֵמִטיב הּוא ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ְגָמָלנּו הּוא גֹוְמֵלנּו הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים ּוְלֶרַוח. 

מֹוַנִאי  דֹול ַחׁשְ ן יֹוָחָנן ּכֵהן ּגָ ְתָיהּו ּבֶ יֵמי ַמּתִ לחנוכה ּבִ

ָך  ָעה ַעל ַעּמְ ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרׁשָ ׁשֶ ּוָבָניו. ּכְ
י  יָחם ּתֹוָרֶתָך ּוְלַהֲעִביָרם ֵמֻחּקֵ ּכִ ָרֵאל. ְלַהׁשְ ִיׂשְ
ָלֶהם  ָעַמְדּתָ  ים.  ָהַרּבִ ַרֲחֶמיָך  ּבְ ה  ְוַאּתָ ְרצֹוֶנָך. 
יָנם.  ְנּתָ ֶאת ּדִ ֵעת ָצָרָתם. ַרְבּתָ ֶאת ִריָבם. ּדַ ּבְ
ים.  ׁשִ ַיד ַחּלָ ָנַקְמּתָ ֶאת ִנְקָמָתם. ָמַסְרּתָ ִגּבֹוִרים ּבְ
ְטהֹוִרים.  ַיד  ּבְ ּוְטֵמִאים  ים.  ְמַעּטִ ַיד  ּבְ ים  ְוַרּבִ

יָת  ָרֵאל ָעׂשִ ָך ִיׂשְ עֹוָלֶמָך. ּוְלַעּמְ דֹול ְוָקדֹוׁש ּבְ ם ּגָ יָת ׁשֵ ַיד עֹוְסֵקי תֹוָרֶתָך. ּוְלָך ָעׂשִ יִקים. ְוֵזִדים ּבְ ַיד ַצּדִ ִעים ּבְ ּוְרׁשָ
ָך.  ׁשֶ ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך. ְוִטֲהרּו ֶאת ִמְקּדָ יֶתָך.  ּבֵ אּו ָבֶניָך ִלְדִביר  ן ּבָ ּכֵ ה. ְוַאַחר  ַהּיֹום ַהּזֶ ּכְ ּוֻפְרָקן  ׁשּוָעה ְגדֹוָלה  ּתְ

דֹול:  ְמָך ַהּגָ ל ְלׁשִ ה ֵאּלּו. ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנּכָ ָך. ְוָקְבעּו ׁשְ ַחְצרֹות ָקְדׁשֶ ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות ּבְ

ָעַמד ֲעֵליֶהם  ׁשֶ יָרה. ּכְ ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ר ּבְ ַכי ְוֶאְסּתֵ יֵמי ָמְרּדְ לפורים ּבִ

הּוִדים.  ל ַהּיְ ד ֶאת ּכָ ִמיד ַלֲהרג ּוְלַאּבֵ ׁש ְלַהׁשְ ּקֵ ע. ּבִ ָהָמן ָהָרׁשָ
ר ְלֹחֶדׁש  ה ָעׂשָ לׁשָ ׁשְ יֹום ֶאָחד. ּבִ ים. ּבְ ַער ְוַעד ָזֵקן. ַטף ְוָנׁשִ ִמּנַ
ַרֲחֶמיָך  ה ּבְ ָלָלם ָלבֹוז. ְוַאּתָ ר הּוא ֹחֶדׁש ֲאָדר ּוׁשְ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ
בֹוָת  ְבּתֹו. ַוֲהׁשֵ ים ֵהַפְרּתָ ֶאת ֲעָצתֹו. ְוִקְלַקְלּתָ ֶאת ַמֲחׁשַ ָהַרּבִ

ָניו ַעל ָהֵעץ:  ראׁשֹו. ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ּבָ מּולֹו ּבְ ּלֹו ּגְ
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ל  לֹום ְוָכל טֹוב. ּוִמּכָ ים ְוׁשָ ָלה. ְוַרֲחִמים ְוַחּיִ ְרָנָסה ְוַכְלּכָ ָרָכה ִויׁשּוָעה. ֶנָחָמה. ּפַ ָלה ְוַהְצָלָחה. ּבְ ַהּצָ
ֵרנּו: אמן טּוב ְלעֹוָלם ַאל ְיַחּסְ

ח  ּבַ ּתַ ַמִים ּוָבָאֶרץ: ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ ָ ּשׁ ַרְך ּבַ ָהַרֲחָמן הּוא ִיְמלְך ָעֵלינּו ְלעֹוָלם ָוֶעד: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְתּבָ
נּו ָלַעד ּוְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים: ָהַרֲחָמן הּוא  ר ּבָ נּו ָלַעד ּוְלֵנַצח ְנָצִחים. ְוִיְתַהּדַ ַאר ּבָ ְלדֹור ּדֹוִרים. ְוִיְתּפָ
אֵרנּו ְוהּוא יֹוִליֵכנּו קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו: ָהַרֲחָמן  ּבר ֻעֵלנּו ֵמַעל ַצּוָ ָכבֹוד: ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ ְיַפְרְנֵסנּו ּבְ
ַלח ָלנּו ֶאת  ָאַכְלנּו ָעָליו: ָהַרֲחָמן הּוא ִיׁשְ ְלָחן ֶזה ׁשֶ ה ְוַעל ׁשֻ ִית ַהּזֶ ּבַ ה ּבַ ָרָכה ְמֻרּבָ ַלח ָלנּו ּבְ הּוא ִיׁשְ
ׁשֹורֹות טֹובֹות ְיׁשּועֹות ְוֶנָחמֹות: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ֶאת  ר ָלנּו ּבְ ִביא ָזכּור ַלּטֹוב ִויַבּשֶׂ הּו ַהּנָ ֵאִלּיָ
יָתם ְוֶאת ַזְרָעם  ה. אֹוָתם ְוֶאת ּבֵ ִית ַהּזֶ ֲעַלת ַהּבַ י מֹוָרִתי) ּבַ ה ְוֶאת (ִאּמִ ִית ַהּזֶ ַעל ַהּבַ (ָאִבי מֹוִרי) ּבַ
י  ּתִ ר ָלֶהם. (ואם סמוך על שלחן עצמו יאמר: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך אֹוִתי ְוֶאת ִאׁשְ ל ֲאׁשֶ ְוֶאת ּכָ
ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק  ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ ר ָלנּו. ּכְ ל ֲאׁשֶ ר ִלי), אֹוָתנּו ְוֶאת ּכָ ל ֲאׁשֶ ְוֶאת ַזְרִעי ְוֶאת ּכָ

ֵלָמה. ְונאַמר ָאֵמן:  ְבָרָכה ׁשְ נּו ַיַחד ּבִ ּלָ ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ּכֻ ּכל. ִמּכל. ּכל. ּכֵ ְוַיֲעקב, ּבַ
ֵהי  א ְבָרָכה ֵמֵאת ְיָי. ּוְצָדָקה ֵמלאֱֹ לֹום. ְוִנּשָׂ ֶמֶרת ׁשָ ֵהא ְלִמׁשְ ּתְ דּו ֲעֵליֶהם ְוָעֵלינּו ְזכּות ׁשֶ רֹום ְיַלּמְ ּמָ ּבַ

ֵהים ְוָאָדם:  ֵעיֵני לאֱֹ ֶכל טֹוב ּבְ ֵענּו. ְוִנְמָצא ֵחן ְוׂשֵ ִיׁשְ

י ָהעֹוָלִמים:  ת ּוְמנּוָחה ְלַחּיֵ ּבָ ּלֹו ׁשַ ּכֻ לשבת: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ׁשֶ

ה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה:  ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהֹחֶדׁש ַהּזֶ לראש חדש: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחּדֵ

ּלֹו טֹוב:  ּכֻ ליום טוב: ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ׁשֶ

ָנה ַהּזאת ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה:  ָ ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהּשׁ לראש השנה: ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחּדֵ

ִוד ַהּנֹוֶפֶלת:  ת ּדָ לסוכות: ָהַרֲחָמן הּוא ָיִקים ָלנּו ֶאת ֻסּכַ

יל (ביום שיש בו מוסף אומר  א: בחול ַמְגּדִ י ָהעֹוָלם ַהּבָ יַח ּוְלַחּיֵ נּו ִלימֹות ַהָמׁשִ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזּכֵ
ְמרֹוָמיו  לֹום ּבִ ה ׁשָ יחֹו ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם: עׂשֶ ה ֶחֶסד ִלְמׁשִ ִמְגּדֹול) ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו ְועׂשֶ

ָרֵאל ְוִאְמרּו ָאֵמן:  ל ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ הּוא ַיֲעׂשֶ

י ְיָי לא ַיְחְסרּו ָכל  ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו ְודֹוְרׁשֵ י ֵאין ַמְחסֹור ִליֵרָאיו: ּכְ יו ּכִ ְיראּו ֶאת ְיָי ְקדֹוׁשָ
ֶבר  רּוְך ַהּגֶ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ּבָ ּבִ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמׂשְ י טֹוב ּכִ טֹוב: הֹודּו ַלְיָי ּכִ
ׁש  יק ֶנֱעָזב ְוַזְרעֹו ְמַבּקֶ י ְולא ָרִאיִתי ַצּדִ ְיָי ְוָהָיה ְיָי ִמְבַטחֹו: ַנַער ָהִייִתי ַגם ָזַקְנּתִ ר ִיְבַטח ּבַ ֲאׁשֶ

לֹום:  ָ ן ְיָי ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ ָלֶחם: ְיָי עז ְלַעּמֹו ִיּתֵ
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ֵהים ְיָרא ְוֶאת־ ָמע. ֶאת־ָהלאֱֹ ָבר ַהּכֹל ִנׁשְ ִפי: סֹוף ּדָ תֹו ּבְ ִהּלָ ִמיד ּתְ ָכל־ֵעת. ּתָ ְרָכה ֶאת־ְיָי ּבְ ֲאָבֽ
ם ָקְדׁשֹו ְלעֹוָלם ָוֶעד:  ר ׁשֵ ׂשָ ל־ּבָ י. ִויָבֵרְך ּכָ ר ּפִ ת ְיָי ְיַדּבֶ ִהּלַ ל־ָהָאָדם: ּתְ י־ֶזה ּכָ מֹור, ּכִ ִמְצֹוָתיו ׁשְ

ר ִלְפֵני ְיָי: ְלָחן ֲאׁשֶ ֻ ר ֵאַלי, ֶזה ַהּשׁ ה ְוַעד־עֹוָלם ַהְללּוָיּה: ַוְיַדּבֵ ַוֲאַנְחנּו ְנָבֵרְך ָיּה, ֵמַעּתָ

שלשה שאכלו כאחד חייבים לזמן, ואם הם עשרה, מזמנים בשם.

ַמִים. ְרׁשּוְתֶכם. עונים: ׁשָ ּבִ המזמן: 

ּלֹו. ֶ ָאַכְלנּו ִמּשׁ ֵהינּו) ׁשֶ ְנָבֵרְך (בעשרה ויותר: לאֱֹ המזמן: 

ָחִיינּו: ִמיד  ּתָ דֹול  ַהּגָ ּוְבטּובֹו  ּלֹו  ֶ ִמּשׁ ָאַכְלנּו  ׁשֶ ֵהינּו)  לאֱֹ ויותר:  (בעשרה  רּוְך  ּבָ והמסובים עונים: 

ָחִיינּו: ִמיד  ּתָ דֹול  ַהּגָ ּוְבטּובֹו  ּלֹו  ֶ ִמּשׁ ָאַכְלנּו  ׁשֶ ֵהינּו)  לאֱֹ ויותר:  (בעשרה  רּוְך  ּבָ וחוזר המזמן: 

דֹול  ַהּגָ ּוְבטּובֹו  ּלֹו,  ֶ ִמּשׁ ָאַכְלנּו  ׁשֶ ִבְמעֹונֹו  ְמָחה  ַהּשִׂ ׁשֶ ֵהינּו)  לאֱֹ ויותר:  (בעשרה  רּוְך  ּבָ המסובים עונים: 

ִמיד ָחִיינּו: ּתָ
דֹול  ַהּגָ ּוְבטּובֹו  ּלֹו,  ֶ ִמּשׁ ָאַכְלנּו  ׁשֶ ִבְמעֹונֹו  ְמָחה  ַהּשִׂ ׁשֶ ֵהינּו)  לאֱֹ ויותר:  (בעשרה  רּוְך  ּבָ וחוזר המזמן: 

ִמיד ָחִיינּו: ּתָ

ֶחֶסד  ֵחן ּבְ טּובֹו, ּבְ ּלֹו ּבְ ן אֹוָתנּו ְוֶאת ָהעֹוָלם ּכֻ ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵלא ַהּזָ ה ְיָי לאֱֹ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ִמיד לֹא  דֹול ּתָ י ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו: ּוְבטּובֹו ַהּגָ ר, ּכִ ׂשָ ים. ֹנֵתן ֶלֶחם ְלָכל ּבָ ֶרַוח ּוְבַרֲחִמים ַרּבִ ּבְ
ְלָחנֹו  י הּוא ֵלא ָזן ּוְמַפְרֵנס ַלּכֹל ְוׁשֻ ִמיד ְלעֹוָלם ָוֶעד. ּכִ ָחַסר ָלנּו ְוַאל ֶיְחַסר ָלנּו ָמזֹון ּתָ
ָאמּור  ָרא ְבַרֲחָמיו ּוְבֹרב ֲחָסָדיו, ּכָ ר ּבָ ִרּיֹוָתיו ֲאׁשֶ ָערּוְך ַלּכֹל, ְוִהְתִקין ִמְחָיה ּוָמזֹון ְלָכל ּבְ

ן ֶאת ַהּכֹל: ה ְיָי, ַהּזָ רּוְך ַאּתָ יַע ְלָכל ַחי ָרצֹון: ּבָ ּבִ ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדָך ּוַמׂשְ

ִרית ְותֹוָרה,  ה טֹוָבה ּוְרָחָבה, ּבְ ִהְנַחְלּתָ ַלֲאבֹוֵתינּו ֶאֶרץ ֶחְמּדָ ֵהינּו ַעל ׁשֶ נֹוֶדה ְלָך ְיָי לאֱֹ
ָחַתְמּתָ  ִריְתָך ׁשֶ ית ֲעָבִדים, ְוַעל ּבְ הֹוֵצאָתנּו ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים, ּוְפִדיָתנּו ִמּבֵ ים ּוָמזֹון, ַעל ׁשֶ ַחּיִ
נּו,  חֹוַנְנּתָ ים ׁשֶ נּו, ְוַעל ַחּיִ הֹוַדְעּתָ י ְרצֹוָנְך ׁשֶ נּו, ְוַעל ֻחּקֵ ְדּתָ ּמַ ּלִ ֵרנּו, ְוַעל ּתֹוָרְתָך ׁשֶ ִבְבׂשָ

ה ָזן ּוְמַפְרֵנס אֹוָתנּו: ַאּתָ ּוָמזֹון ׁשָ

בחנוכה ופורים אומרים כאן ועל הניסים

ָחמֹות, ְוַעל  ַהּנֶ ְוַעל  ְפָלאֹות,  ַהּנִ ְוַעל  ׁשּועֹות,  ַהּתְ ְוַעל  בּורֹות,  ַהּגְ ְוַעל  ְרָקן,  ַהּפֻ ְוַעל  ים,  ּסִ ַהּנִ
ה: ַמן ַהּזֶ ּזְ ִמים ָהֵהם ּבַ ּיָ יָת ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ ָעׂשִ ׁשֶ

ברכת המזון נוסח עדות המזרח
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ָבְעּתָ ּוֵבַרְכּתָ ֶאת  ָאמּור; ְוָאַכְלּתָ ְוׂשָ ָמְך, ּכָ ֵהינּו ֲאַנְחנּו מֹוִדים ָלְך, ּוְמָבְרִכים ֶאת ׁשְ ַעל ַהּכֹל, ְיָי לאֱֹ
זֹון: ה ְיָי, ַעל ָהָאֶרץ  ְוַעל ַהּמָ רּוְך ַאּתָ ר ָנַתן ָלְך: ּבָ ֵהיָך ַעל ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה ֲאׁשֶ ְיָי לאֱֹ

בֹוָדְך,  ּכְ ן  ּכַ ִצּיֹון ִמׁשְ ְוַעל ַהר  ַלִים ִעיָרְך,  ְירּוׁשָ ְוַעל  ְך,  ַעּמָ ָרֵאל  ִיׂשְ ְוַעל  ֵהינּו ָעֵלינּו  ְיָי לאֱֹ ַרֵחם 
ְמָך ָעָליו. ָאִבינּו  ְקָרא ׁשִ ּנִ דֹוׁש ׁשֶ דֹול ְוַהּקָ ִית ַהּגָ ִביָרְך, ְוַעל ַהּבַ ְוַעל ֵהיָכָלְך ְוַעל ְמעֹוָנְך ְוַעל ּדְ
ְצִריֵכנּו ְיָי  ל ָצרֹוֵתינּו. ְוַאל ּתַ ֵלנּו, ַהְרִויֵחנּו, ַהְרַוח ָלנּו ְמֵהָרה ִמּכָ ְלּכְ ְרְנֵסנּו, ּכַ ְרֵענּו, זּוֵננּו, ּפַ
יָרה  ֵלָאה ְוָהְרָחָבה ָהֲעׁשִ א ְלָיְדָך ַהּמְ ר ָוָדם ְולֹא ִליֵדי ַהְלָוָאָתם, ֶאּלָ ׂשָ נֹות ּבָ ֵהינּו ִליֵדי ַמּתְ לאֱֹ
ִוד  ית ּדָ א. ּוַמְלכּות ּבֵ ֵלם ָלעֹוָלם ַהּבָ ה, ְולֹא ִנּכָ עֹוָלם ַהּזֶ ּלֹא ֵנבֹוׁש ּבָ תּוָחה. ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ְוַהּפְ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו: ה ִלְמקֹוָמּה ּבִ ֲחִזיֶרּנָ יָחְך ּתַ ְמׁשִ

בשבת אומרים:

י יֹום  ה. ּכִ דֹוׁש ַהּזֶ דֹול ְוַהּקָ ת ַהּגָ ּבָ ַ ִביִעי, ַהּשׁ ְ ִמְצֹוֶתיָך ּוְבִמְצַות יֹום ַהּשׁ ֵהינּו ּבְ ְרֵצה ְוַהֲחִליֵצנּו ְיָי לאֱֹ
ִהי ָצָרה  י ְרצֹוָנְך, ְוַאל ּתְ ִמְצַות ֻחּקֵ ג ּבֹו ּכְ ּבֹות ּבֹו ְוָננּוַח ּבֹו ְוִנְתַעּנֵ ָפֶניָך, ִנׁשְ דֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ִמּלְ ּגָ
ָחמֹות. ְוַגם  ַעל ַהּנֶ ה הּוא ּבַ י ַאּתָ ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ּכִ ֶנָחַמת ִצּיֹון ּבִ יֹום ְמנּוָחֵתנּו. ְוַהְרֵאנּו ּבְ ְוָיגֹון ּבְ
ְזָנֵחנּו ָלַעד,  ֵחנּו ָלֶנַצח ְוַאל ּתִ ּכָ ׁשְ ַכְחנּו, ַאל ּתִ דֹוׁש לֹא ׁשָ דֹול ְוַהּקָ יְתָך ַהּגָ ן ּבֵ ִתינּו ָחְרּבַ ָאַכְלנּו ְוׁשָ ׁשֶ

ה: דֹול ְוָקדֹוׁש ָאּתָ י ֵלא ֶמֶלְך ּגָ ּכִ

בראש חדש, ביום טוב ובחול המועד, אומרים כאן יעלה ויבוא.

ֵכר ִזְכרֹוֵננּו,  ֵקד ְוִיּזָ ַמע ִיּפָ ָ יַע ֵיָרֶאה ְוֵיָרֶצה, ִיּשׁ ֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ַיֲעֶלה ְוָיבֹוא, ַיּגִ ֵהינּו ֵולאֱֹ לאֱֹ
ית  ָך ּבֵ ל ַעּמְ ָך, ְוִזְכרֹון ּכָ ִוד ַעְבּדֶ ן ּדָ יַח ּבֶ ַלִים ִעיֶרָך, ְוִזְכרֹון ָמׁשִ ְוִזְכרֹון ֲאבֹוֵתינּו, ִזְכרֹון ְירּוׁשָ

יֹום לראש  לֹום, ּבְ ים טֹוִבים ּוְלׁשָ ָרֵאל ְלָפֶניָך, ִלְפֵלָטה ְלטֹוָבה, ְלֵחן ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ְלַחּיִ ִיׂשְ

מֹוָנִאי  ַחׁשְ דֹול,  ּגָ ּכֵֹהן  יֹוָחָנן  ן  ּבֶ ְתָיה  ַמּתִ יֵמי  ּבִ לחנוכה 

ָרֵאל  ָך ִיׂשְ ָעה ַעל ַעּמְ ָעְמָדה ַמְלכּות ָיָון ָהְרׁשָ ׁשֶ ּוָבָניו, ּכְ
ה,  ְוַאּתָ ְרצֹוֶנָך.  י  ֵמֻחּקֵ ּוְלַהֲעִביָרם  ּתֹוָרֶתָך  ָחם  ּכְ ְלׁשַ
ֵעת ָצָרָתם, ַרְבּתָ ֶאת  ים ָעַמְדּתָ ָלֶהם ּבְ ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ּבְ
ָמַסְרּתָ  ִנְקָמָתם,  ֶאת  ָנַקְמּתָ  יָנם,  ּדִ ֶאת  ְנּתָ  ּדַ ִריָבם, 
ִעים  ּוְרׁשָ ים,  ְמַעּטִ ַיד  ּבְ ים  ְוַרּבִ ים,  ׁשִ ַחּלָ ַיד  ּבְ ּבֹוִרים  ּגִ
ַיד  ּבְ ְוֵזִדים  ְטהֹוִרים,  ַיד  ּבְ ּוְטֵמִאים  יִקים,  ַצּדִ ַיד  ּבְ
עֹוָלֶמָך,  דֹול ְוָקדֹוׁש ּבְ ם ּגָ יָת ׁשֵ עֹוְסֵקי תֹוָרֶתָך. ְלָך ָעׂשִ

ּוִפּנּו ֶאת ֵהיָכֶלָך, ְוִטֲהרּו ֶאת  יֶתָך,  ּבֵ אּו ָבֶניָך ִלְדִביר  ְך ּבָ ּכָ ה: ְוַאַחר  ַהּיֹום ַהּזֶ ּכְ ּוֻפְרָקן  ׁשּוָעה ְגדֹוָלה  יָת ּתְ ָרֵאל ָעׂשִ ִיׂשְ ָך  ּוְלַעּמְ
ים ְוִנְפָלאֹות,  ֶהם ִנּסִ יָת ִעּמָ מּור ּוְבהֹוָדָאה, ְוָעׂשִ ל ּגָ ַהּלֵ ה ֵאּלּו, ּבְ מֹוַנת ְיֵמי ֲחֻנּכָ ָך, ְוָקְבעּו ׁשְ ַחְצרֹות ָקְדׁשֶ ָך, ְוִהְדִליקּו ֵנרֹות ּבְ ׁשֶ ִמְקּדָ

דֹול, ֶסָלה: ְמָך ַהּגָ ְונֹוֶדה ְלׁשִ

ָעַמד ֲעֵליֶהם ָהָמן  ׁשֶ יָרה, ּכְ ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ר ּבְ ַכי ְוֶאְסּתֵ יֵמי ָמְרּדְ לפורים ּבִ

ַער  ִמּנַ הּוִדים,  ַהּיְ ל  ּכָ ֶאת  ד  ּוְלַאּבֵ ַלֲהרֹוג  ִמיד  ְלַהׁשְ ׁש  ּקֵ ּבִ ע,  ָהָרׁשָ
ר,  ֵנים־ָעׂשָ ר ְלֹחֶדׁש ׁשְ לָֹשה־ ָעׂשָ ׁשְ יֹום ֶאָחד, ּבִ ים ּבְ ְוַעד ָזֵקן, ַטף ְוָנׁשִ
ים, ֵהַפְרּתָ ֶאת  ַרֲחֶמיָך ָהַרּבִ ה, ּבְ ָלָלם ָלבֹוז: ְוַאּתָ הּוא ֹחֶדׁש ֲאָדר, ּוׁשְ
בֹוָת ּלֹו ְגמּולֹו ְבֹראׁשֹו ְוָתלּו  ְבּתֹו, ַוֲהׁשֵ ֲעָצתֹו, ְוִקְלַקְלּתָ ֶאת ַמֲחׁשַ
ְונֹוֶדה  ְוִנְפָלאֹות  ים  ִנּסִ ֶהם  ִעּמָ יָת  ְוָעׂשִ ָהֵעץ,  ַעל  ָניו  ּבָ ְוֶאת  אֹותֹו 

דֹול, ֶסָלה: ְמָך ַהּגָ ְלׁשִ

ה.  יֹום (ביו“ט מוסיף: טֹוב) ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהּזֶ ה ּבְ ּצֹות ַהּזֶ ה. לפסח: ַחג ַהּמַ חודש: ֹראׁש ֹחֶדׁש ַהּזֶ
ה,  ּכֹות ַהּזֶ ה. לסוכות: ַחג ַהּסֻ יֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהּזֶ ה ּבְ בּועֹות ַהּזֶ ָ לשבועות: ַחג ַהּשׁ

יֹום טֹוב  ה, ּבְ ִמיִני ַחג ֲעֶצֶרת ַהּזֶ ה. לשמחת תורה: ׁשְ יֹום (ביו“ט מוסיף: טֹוב) ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהּזֶ ּבְ
ה. ְלַרֵחם ּבֹו ָעֵלינּו  יֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהּזֶ ה, ּבְ רֹון ַהּזֶ ּכָ ה. לראש השנה: ַהּזִ ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהּזֶ

ְדַבר  ים טֹוִבים. ּבִ יֵענּו בֹו ְלַחּיִ ֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוׁשִ יֵענּו. ָזְכֵרנּו ְיָי לאֱֹ ּוְלהֹוׁשִ
י ֵלא ֶמֶלְך ַחּנּון  י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ּכִ יֵענּו, ּכִ נּו, ַוֲחֹמל ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים, חּוס ְוָחּנֵ

ה: ְוַרחּום ָאּתָ

ּבֹוֶנה  ְיָי  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ְבָיֵמינּו:  ְמֵהָרה  ּבִ ִעיָרְך  ַלִים  ְירּוׁשָ ְוִתְבֶנה 
ַלִים, ָאֵמן: ְירּוׁשָ

נּו  יֵרנּו, ּבֹוְרֵאנּו, ּגֹוֲאֵלנּו, ְקדֹוׁשֵ נּו, ַאּדִ ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל, ָאִבינּו, ַמְלּכֵ ה ְיָי, לאֱֹ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ָכל יֹום ָויֹום, הּוא ֵהִטיב  ּבְ ִטיב ַלּכֹל, ׁשֶ ֶלְך ַהּטֹוב, ְוַהּמֵ ָרֵאל, ַהּמֶ ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב, רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיׂשְ
ָלנּו, הּוא ֵמִטיב ָלנּו, הּוא ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ְגָמָלנּו, הּוא גֹוְמֵלנּו, הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד, ֵחן ָוֶחֶסד 

ָלה ְוָכל טֹוב: (אמן) ְוַרֲחִמים ְוֶרַוח ְוַהּצָ

הּוא  ָהַרֲחָמן  ּוָבָאֶרץ:  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ח  ּבַ ּתַ ִיׁשְ הּוא  ָהַרֲחָמן  ְכבֹודֹו:  א  ּסֵ ּכִ ַעל  ח  ּבַ ּתַ ִיׁשְ הּוא  ָהַרֲחָמן 
ְלֶנַצח  נּו  ּבָ ַאר  ִיְתּפָ הּוא  ָהַרֲחָמן  ָיִרים:  ְלַעּמֹו  ֶקֶרן  הּוא  ָהַרֲחָמן  ּדֹוִרים:  ְלדֹור  נּו  ּבָ ח  ּבַ ּתַ ִיׁשְ
ְבַצַער:  ְולֹא  ַנַחת  ּבְ באיסור)  ולא  (בהיתר  ְבִבּזּוי  ְולֹא  ָכבֹוד  ּבְ ְיַפְרְנֵסנּו  הּוא  ָהַרֲחָמן  ְנָצִחים: 
ה  ַמֲעׂשֵ ָכל  ּבְ ְוַהְצָלָחה  ְרָוָחה  ָרָכה  ּבְ ַלח  ִיׁשְ הּוא  ָהַרֲחָמן  יֵנינּו:  ּבֵ לֹום  ׁשָ ן  ִיּתֵ הּוא  ָהַרֲחָמן 
אֵרנּו: ַצּוָ ֵמַעל  ְמֵהָרה  לּות  ּגָ עֹול  ּבֹר  ִיׁשְ הּוא  ָהַרֲחָמן  ָרֵכינּו:  ּדְ ֶאת  ַיְצִליַח  הּוא  ָהַרֲחָמן   ָיֵדינּו: 

ֶפׁש  ֵלָמה, ְרפּוַאת ַהּנֶ ֵאנּו ְרפּוָאה ׁשְ ָהַרֲחָמן הּוא יֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְרּפָ
ּנּו  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּמֶ ח ָלנּו ֶאת ָידֹו ָהְרָחָבה: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ּכָ ּוְרפּוַאת ַהּגּוף: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפּתַ
ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ַיַחד  ּכֹל ִמּכֹל ּכֹל, ּכֵ ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ּבַ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ דֹול ּכְ מֹו ַהּגָ ׁשְ ּבִ

לֹומֹו: ת ׁשְ ֵלָמה, ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפרֹוׂש ָעֵלינּו ֻסּכַ ָרָכה ׁשְ ּבְ

י ָהעֹוָלִמים: ת ּוְמנּוָחה, ְלַחּיֵ ּבָ לֹו ׁשַ ּכֻ ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו עֹוָלם ׁשֶ בשבת: 

ה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה: ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהֹחֶדׁש ַהּזֶ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחּדֵ בר“ח: 

ָנה ַהּזֹאת ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה: ָ ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהּשׁ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחּדֵ בר“ה: 

ה  ָ ַפע ְקֻדּשׁ יַע ָעֵלינּו ׁשֶ ּפִ ל ִלְוָיָתן: ָהַרֲחָמן הּוא ַיׁשְ ת עֹורֹו ׁשֶ ֻסּכַ ב ּבְ נּו ֵליׁשֵ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזּכֵ בסוכות: 

ֲעֵדנּו: ָהַרֲחָמן הּוא  ה ּבַ ֵהא ָמֵגן ְוִצּנָ ין, ְזכּוָתם ּתְ יׁשִ ִאין ַקּדִ יִזין ִעּלָ ּפִ ְבָעה ֻאׁשְ ִ ְוָטֳהָרה ִמּשׁ
ִויד ַהּנֹוֶפֶלת: ת ּדָ ָיִקים ָלנּו ֶאת ֻסּכַ

לֹום: ִאים ִלְקָראֵתנּו ְלׁשָ יֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ַאֵחִרים ַהּבָ ָהַרֲחָמן הּוא ַיּגִ במועד: 

ּלֹו טֹוב: ּכֻ ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ׁשֶ ביו“ט: 
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ה.  יֹום (ביו“ט מוסיף: טֹוב) ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהּזֶ ה ּבְ ּצֹות ַהּזֶ ה. לפסח: ַחג ַהּמַ חודש: ֹראׁש ֹחֶדׁש ַהּזֶ
ה,  ּכֹות ַהּזֶ ה. לסוכות: ַחג ַהּסֻ יֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהּזֶ ה ּבְ בּועֹות ַהּזֶ ָ לשבועות: ַחג ַהּשׁ

יֹום טֹוב  ה, ּבְ ִמיִני ַחג ֲעֶצֶרת ַהּזֶ ה. לשמחת תורה: ׁשְ יֹום (ביו“ט מוסיף: טֹוב) ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהּזֶ ּבְ
ה. ְלַרֵחם ּבֹו ָעֵלינּו  יֹום טֹוב ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהּזֶ ה, ּבְ רֹון ַהּזֶ ּכָ ה. לראש השנה: ַהּזִ ִמְקָרא ֹקֶדׁש ַהּזֶ

ְדַבר  ים טֹוִבים. ּבִ יֵענּו בֹו ְלַחּיִ ֵהינּו ּבֹו ְלטֹוָבה, ּוָפְקֵדנּו בֹו ִלְבָרָכה, ְוהֹוׁשִ יֵענּו. ָזְכֵרנּו ְיָי לאֱֹ ּוְלהֹוׁשִ
י ֵלא ֶמֶלְך ַחּנּון  י ֵאֶליָך ֵעיֵנינּו, ּכִ יֵענּו, ּכִ נּו, ַוֲחֹמל ְוַרֵחם ָעֵלינּו ְוהֹוׁשִ ְיׁשּוָעה ְוַרֲחִמים, חּוס ְוָחּנֵ

ה: ְוַרחּום ָאּתָ

ּבֹוֶנה  ְיָי  ה  ַאּתָ רּוְך  ּבָ ְבָיֵמינּו:  ְמֵהָרה  ּבִ ִעיָרְך  ַלִים  ְירּוׁשָ ְוִתְבֶנה 
ַלִים, ָאֵמן: ְירּוׁשָ

נּו  יֵרנּו, ּבֹוְרֵאנּו, ּגֹוֲאֵלנּו, ְקדֹוׁשֵ נּו, ַאּדִ ֵהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם, ָהֵאל, ָאִבינּו, ַמְלּכֵ ה ְיָי, לאֱֹ רּוְך ַאּתָ ּבָ
ָכל יֹום ָויֹום, הּוא ֵהִטיב  ּבְ ִטיב ַלּכֹל, ׁשֶ ֶלְך ַהּטֹוב, ְוַהּמֵ ָרֵאל, ַהּמֶ ְקדֹוׁש ַיֲעֹקב, רֹוֵענּו רֹוֵעה ִיׂשְ
ָלנּו, הּוא ֵמִטיב ָלנּו, הּוא ֵייִטיב ָלנּו. הּוא ְגָמָלנּו, הּוא גֹוְמֵלנּו, הּוא ִיְגְמֵלנּו ָלַעד, ֵחן ָוֶחֶסד 

ָלה ְוָכל טֹוב: (אמן) ְוַרֲחִמים ְוֶרַוח ְוַהּצָ

הּוא  ָהַרֲחָמן  ּוָבָאֶרץ:  ַמִים  ָ ּשׁ ּבַ ח  ּבַ ּתַ ִיׁשְ הּוא  ָהַרֲחָמן  ְכבֹודֹו:  א  ּסֵ ּכִ ַעל  ח  ּבַ ּתַ ִיׁשְ הּוא  ָהַרֲחָמן 
ְלֶנַצח  נּו  ּבָ ַאר  ִיְתּפָ הּוא  ָהַרֲחָמן  ָיִרים:  ְלַעּמֹו  ֶקֶרן  הּוא  ָהַרֲחָמן  ּדֹוִרים:  ְלדֹור  נּו  ּבָ ח  ּבַ ּתַ ִיׁשְ
ְבַצַער:  ְולֹא  ַנַחת  ּבְ באיסור)  ולא  (בהיתר  ְבִבּזּוי  ְולֹא  ָכבֹוד  ּבְ ְיַפְרְנֵסנּו  הּוא  ָהַרֲחָמן  ְנָצִחים: 
ה  ַמֲעׂשֵ ָכל  ּבְ ְוַהְצָלָחה  ְרָוָחה  ָרָכה  ּבְ ַלח  ִיׁשְ הּוא  ָהַרֲחָמן  יֵנינּו:  ּבֵ לֹום  ׁשָ ן  ִיּתֵ הּוא  ָהַרֲחָמן 
אֵרנּו: ַצּוָ ֵמַעל  ְמֵהָרה  לּות  ּגָ עֹול  ּבֹר  ִיׁשְ הּוא  ָהַרֲחָמן  ָרֵכינּו:  ּדְ ֶאת  ַיְצִליַח  הּוא  ָהַרֲחָמן   ָיֵדינּו: 

ֶפׁש  ֵלָמה, ְרפּוַאת ַהּנֶ ֵאנּו ְרפּוָאה ׁשְ ָהַרֲחָמן הּוא יֹוִליֵכנּו ְמֵהָרה קֹוְמִמּיּות ְלַאְרֵצנּו: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְרּפָ
ּנּו  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּמֶ ח ָלנּו ֶאת ָידֹו ָהְרָחָבה: ָהַרֲחָמן הּוא ְיָבֵרְך ּכָ ּוְרפּוַאת ַהּגּוף: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפּתַ
ן ְיָבֵרְך אֹוָתנּו ַיַחד  ּכֹל ִמּכֹל ּכֹל, ּכֵ ְרכּו ֲאבֹוֵתינּו ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעֹקב ּבַ ְתּבָ ּנִ מֹו ׁשֶ דֹול ּכְ מֹו ַהּגָ ׁשְ ּבִ

לֹומֹו: ת ׁשְ ֵלָמה, ְוֵכן ְיִהי ָרצֹון ְוֹנאַמר ָאֵמן: ָהַרֲחָמן הּוא ִיְפרֹוׂש ָעֵלינּו ֻסּכַ ָרָכה ׁשְ ּבְ

י ָהעֹוָלִמים: ת ּוְמנּוָחה, ְלַחּיֵ ּבָ לֹו ׁשַ ּכֻ ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו עֹוָלם ׁשֶ בשבת: 

ה ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה: ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהֹחֶדׁש ַהּזֶ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחּדֵ בר“ח: 

ָנה ַהּזֹאת ְלטֹוָבה ְוִלְבָרָכה: ָ ׁש ָעֵלינּו ֶאת ַהּשׁ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחּדֵ בר“ה: 

ה  ָ ַפע ְקֻדּשׁ יַע ָעֵלינּו ׁשֶ ּפִ ל ִלְוָיָתן: ָהַרֲחָמן הּוא ַיׁשְ ת עֹורֹו ׁשֶ ֻסּכַ ב ּבְ נּו ֵליׁשֵ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזּכֵ בסוכות: 

ֲעֵדנּו: ָהַרֲחָמן הּוא  ה ּבַ ֵהא ָמֵגן ְוִצּנָ ין, ְזכּוָתם ּתְ יׁשִ ִאין ַקּדִ יִזין ִעּלָ ּפִ ְבָעה ֻאׁשְ ִ ְוָטֳהָרה ִמּשׁ
ִויד ַהּנֹוֶפֶלת: ת ּדָ ָיִקים ָלנּו ֶאת ֻסּכַ

לֹום: ִאים ִלְקָראֵתנּו ְלׁשָ יֵענּו ְלמֹוֲעִדים ְוִלְרָגִלים ַאֵחִרים ַהּבָ ָהַרֲחָמן הּוא ַיּגִ במועד: 

ּלֹו טֹוב: ּכֻ ָהַרֲחָמן הּוא ַיְנִחיֵלנּו יֹום ׁשֶ ביו“ט: 
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ְוַתְצִעיֵדנּו  ְלָשלֹום  ֶשּתֹוִליֵכנּו  ֲאבֹוֵתינּו,  ֵולאֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ִמְלָפֶניָך  ָרצֹון  ְיִהי 
ים  ְלָשלֹום. ְוִתְסְמֵכנּו ְלָשלֹום. ְוַתְדִריֵכנּו ְלָשלֹום. ְוַתִגיֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחִיּ
ף  יֵלנּו ִמַכּ ּוְלִשְמָחה ּוְלָשלֹום (ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתְחִזיֵרנּו ְלָשלֹום) ְוַתִצּ
שֹות  ל ִמיֵני ּפּוְרָעִנּיֹות ַהִמְתַרְגּ ֶרְך ּוִמָכּ ל אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ַבֶדּ ָכּ
ֵננּו ְלֵחן ּוְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים  כל ַמֲעֵשה ָיֵדינּו, ְוִתְתּ ָרָכה ְבּ ָלבֹוא ָלעֹוָלם ְוִתְשַלח ְבּ
ה ְוַתֲחנּון  ִפָלּ י ֵאל שֹוֵמַע ְתּ ֲחנּוֵנינּו. ִכּ ְבֵעיֶניָך ּוְבֵעיֵני ָכל רֹוֵאינּו ְוִתְשַמע קֹול ַתּ

ה: ִפָלּ ה ְיָי, שֹוֵמַע ְתּ רּוְך ַאָתּ אתה: ָבּ

ֲאֶשר  עּו בֹו ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים: ַוֹיּאֶמר ַיֲעֹקב ַכּ ואומר ג"פ: ְוַיֲעֹקב ָהַלְך ְלַדְרּכֹו ַוִיְפְגּ
קֹום ַההּוא ַמֲחָנִים: ָרָאם ַמֲחֵנה ֱאלִֹהים ֶזה ַוִיְקָרא ֵשם ַהָמּ

יִתי ְיָי: ואומר ג"פ: ִלישּוָעְתָך ִקִוּ

ֶאל  ְוַלֲהִביֲאך  ֶרְך  ֶדּ ָבּ ִלְשָמְרָך  ְלָפֶניָך  ַמְלָאְך  ֹשֵלַח  ָאנִֹכי  ה  ִהֵנּ ג"פ:  ואומר 
קֹום ֲאֶשר ֲהִכינֹוִתי:  ַהָמּ

תפילת הדרך

י ֶנֱחָטא,  ֵנינּו ְלִבְלּתִ נּו, ְוִתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל ּפָ ִלּבֵ ע ּתֹוָרתֹו ְוַאֲהָבתֹו ּבְ ָהַרֲחָמן הּוא ִיּטַ
ַמִים: ם ׁשָ ינּו ְלׁשֵ ְוִיְהיּו ָכל ַמֲעׂשֵ

א.  י ָהעֹוָלם ַהּבָ ׁש ּוְלַחּיֵ ְקּדָ ית ַהּמִ יַח ּוְלִבְנַין ּבֵ ׁשִ נּו ִויָקְרֵבנּו ִלימֹות ַהּמָ ינּו ִויַזּכֵ ָהַרֲחָמן הּוא ְיַחּיֵ
יחֹו  ה ֶחֶסד ִלְמׁשִ יל (ביום שמתפללים בו מוסף וכן במוצ“ש אומרים: ִמְגּדֹול) ְיׁשּועֹות ַמְלּכֹו, ְוֹעׂשֶ ַמְגּדִ
ם  י ְיָי לֹא ַיְחְסרּו ָכל טֹוב: ַנַער ָהִייִתי, ּגַ ִפיִרים ָרׁשּו ְוָרֵעבּו, ְודֹוְרׁשֵ ְלָדִוד ּוְלַזְרעֹו ַעד עֹוָלם. ּכְ
ל ַהּיֹום חֹוֵנן ּוַמְלֶוה, ְוַזְרעֹו ִלְבָרָכה: ַמה  ׁש ָלֶחם: ּכָ יק ֶנֱעָזב, ְוַזְרעֹו ְמַבּקֶ י ְולֹא ָרִאיִתי ַצּדִ ָזַקְנּתִ
ִדְכִתיב;  הֹוַתְרנּו ִיְהֶיה ִלְבָרָכה, ּכְ ֶ ִתינּו ִיְהֶיה ִלְרפּוָאה, ּוַמה ּשׁ ָ ּשׁ ֶ ְבָעה, ּוַמה ּשׁ ָאַכְלנּו ִיְהֶיה ְלׂשָ ֶ ּשׁ
ר  ֶבר ֲאׁשֶ רּוְך ַהּגֶ ַמִים ָוָאֶרץ: ּבָ ה ׁשָ ם ַליָי, עֹוׂשֵ רּוִכים ַאּתֶ ְדַבר ְיָי: ּבְ ן ִלְפֵניֶהם ַוּיֹאְכלּו ַוּיֹוִתרּו ּכִ ּתֵ ַוּיִ
ְמרֹוָמיו,  לֹום ּבִ ה ׁשָ לֹום: עֹוׂשֶ ָ ן, ְיָי ְיָבֵרְך ֶאת ַעּמֹו ַבּשׁ יָי, ְוָהָיה ְיָי ִמְבַטחֹו: ְיָי ֹעז ְלַעּמֹו ִיּתֵ ִיְבַטח ּבַ

ָרֵאל, ְוִאְמרּו ָאֵמן: ל ַעּמֹו ִיׂשְ לֹום ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ה ׁשָ הּוא ְבַרֲחָמיו ַיֲעׂשֶ

כשמברכים על הכוס מוסיפים:

ֵהינּו ֶמֶלְך  ה ְיָי, לאֱֹ רּוְך ַאּתָ ים. ּבָ ם ְיָי ֶאְקָרא. ַסְבֵרי ָמָרָנן: ועונין ְלַחּיִ א, ּוְבׁשֵ ּכֹוס ְיׁשּועֹות ֶאּשָׂ
ֶפן: ִרי ַהּגֶ ָהעֹוָלם, ּבֹוֵרא ּפְ
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