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תפילות החיים וברכותיהם:

מראשיתם ועד קיצם
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  ההבחנה לעניין הברכות בין לידת בן ללידת בת יסודה כנראה בעובדה שהתלמוד הבבליהטוב והמטיב:

 מזכיר ברכה זו רק על לידת בן. ברכה זו היא אחת מברכות השמיעה, וראה להלן,]ברכות נט ע"ב[

עמ' 245.

ראה להלן, עמ' 246.  שהחיינו:

לידה
 הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו"—"תנו רבנן: שלושה שותפין הן באדם 

[תלמוד בבלי, קידושין ל ע"ב].

כניסת ילדים חדשים לעולם מלווה באושר ובתקוה. היהדות תופסת את הרך הנולד כיצירה משותפת

של הוריו ושל הקב"ה, וכבר מראשית חייהם מוקפים התינוקות בברכות ובטכסים המשקפים תפיסה

זו וקובעים את מקומם במסגרת העם היהודי. חודש הימים הראשון לחיי הילד גדוש ומלא באירועים

ובטכסים המציינים את לידתו ואת הצטרפותו אל עם ישראל, החל בברכות על בשורת הלידה,

המשך בטכס ברית המילה לבן וזבד הבת, וכלה בפדיון הבן.

ברכות על הלידה

כשאב מתבשר לראשונה על לידת בנו, הוא מברך:

יב.ִטֵּמַהְּטֹוב וַם, הָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ויש נוהגים להוסיף ולברך:

ה.ֶּזַן הַמְּזַנּו לָיעִּגִהְנּו וָמְִקּיְנּו וָיֱחֶהֶם, ׁשָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ויש נוהגים שאף היולדת מברכת שתי ברכות אלה.

ויש הדוחים ברכה זו עד שהם רואים[כשאב מתבשר לראשונה על לידת בתו, יש הנוהגים לברך 

:]את התינוקת לראשונה

ה.ֶּזַן הַמְּזַנּו לָיעִּגִהְנּו וָמְִקּיְנּו וָיֱחֶהֶם, ׁשָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ויש נוהגים שאף היולדת מברכת ברכה זו.
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ברכת הגומל

נהוג שהיולדת מברכת ברכה זו בתוך החודש הראשון שלאחר הלידה. בלידת בן נהוג לאומרה

כחלק מטכס ברית המילה, ובלידת בת נהוג לאומרה בבית הכנסת, במניין:

יִנַלָמְּגֶים טֹובֹות, ׁשִבָּיַחְל לֵּגֹומַם, הָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ל טֹוב.ָּכ

והקהל עונה:

ה.ָלֶל טֹוב, סְָך ּכֵלְמְגְִך טֹוב, הּוא יֵלָמְּגֶי ׁשִן. מֵמָא

"שלום זכר"

, לציון]או בבית אחר[בליל שבת הראשון שלאחר לידת בן יש הנוהגים להתאסף בבית ההורים 

האירוע. מקובל לאכול בהזדמנות זו גרגירי חומוס או עדשים מבושלים, לשיר ולשמוח. מנהג זה

הוא כנראה גלגול של מנהג דומה מימי הביניים, שיסודו בתפיסה עממית שראתה את התינוק עד

לאחר יום מילתו כנתון בסכנה. בשל תפיסה זו נהגו להקיפו בקמיעות וללמוד תורה סביב מיטתו.

ויש הנוהגים גם היום להביא ילדים קטנים בלילה שלפני ברית המילה כדי שיקראו בצוותא "קריאת

שמע" ליד עריסת התינוק.

  לבני אדם שאפשר ואינם ראויים לכך.לחיבים:       המעניק.  הגומל:∞  

  על פי ההלכה חייבים ארבעה אנשים שיצאו מסכנה להודות על כך על ידי אמירת ברכה:ברכת הגומל:

 והבריא, מי שהלך בדרך מסוכנת והגיע בשלום למקום]חולי מסוכן[מי שיצא מבית האסורים, מי שחלה 

. יולדת נחשבת לעניין זה כחולה]תלמוד בבלי, ברכות נד ע"ב[חפצו ומי ששב בשלום מנסיעה בים 

מסוכן שהבריא.

 יש מפרשים ביטוי זה כקריאת "ברוך הבא" לתינוק הנולד, כלומר:  "שלום, זכר". "שלום זכר":

 אלו גם מן המאכלים המוגשים בסעודת ההבראה שלאחר הקבורה, כתזכורת למחזור     חומוס או עדשים:

" והמסורתעסְֶרּבַאהחיים שהוא כגלגל חוזר על עצמו. גרגירי החומוס המבושלים קרויים ביידיש "

.]בראשית כב, יז[העממית מקשרת שם זה אל הבטחת ה' לאברהם: "הרבה ארבה את זרעך" 
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ברית מילה
.]בראשית יז, יב[         "ובן שמונת ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם"

—"פילוסופוס אחד שאל את ר' הושעיה, אמר לו: אם חביבה היא המילה 

כיוון[מפני מה לא נתנה לאדם הראשון? אמר לו ... כל מה שנברא בששת ימי בראשית צריכין עשייה 

, כגון החרדל צריך למתוק, התורמוסין צריך למתוק, החיטין צריכין]שלא נבראו כשהם מושלמים

.]בראשית רבה יא, ו[להיטחן, אפילו אדם צריך תיקון"                                                    

. מצוה זו באה]בראשית יז[ אברהם, אב האומה, נצטווה בהיותו בן תשעים ותשע למול את ערלתו

לסמל את הברית שנכרתה בין ה' לבין אברהם וצאצאיו, ברית עולם החקוקה בבשרו של כל זכר

יהודי. התורה גזרה למול כל בן זכר ביום השמיני ללידתו, ויצחק אבינו הוא הראשון שנימול במועד

. מאז נעשתה מצוה זו למצוה המייחדת את עם ישראל בין האומות, ורבים אף]בראשית כא[זה 

מסרו את נפשם על קיומה. חכמים הרבו לדבר בשבחה של מצוה זו, ואמרו שבזכותה נגאלו בני

ישראל ממצרים, ואף עתידים הם להיגאל בזכותה לעתיד לבוא.

המסורת היהודית קישרה בין אליהו הנביא לבין ברית המילה וראתה אותו כמי שפוקד כל טכס

 פיקפק אליהו בנאמנותם של בני ישראל לה', בקובעו]פרקי דרבי אליעזר, כט[של ברית. לפי המדרש 

, ועל כן נגזר עליו לראות בעיניו כיצד מקיים עם ישראל]מלכים-א יט, י["כי עזבו בריתך בני ישראל" 

מצוה חשובה זו מרצונו החופשי ובכל מקום וזמן. בשל כך קרוי הכיסא שעליו מוחזק התינוק בשעת

המילה בשם "כסא של אליהו", ונהוג לייחד לשם כך כיסא גבוה ומקושט.

,]ואפילו בשבת, בחגים או ביום הכיפורים[טכס ברית המילה נערך במניין, ביום השמיני ללידת הבן 

והוא מלווה במנהגים המוסיפים לחגיגיותו וכן בסעודת מצוה. נוהגים לערוך את הטכס בשעות

, ומכל מקום]תלמוד בבלי, פסחים ד ע"א[הבוקר, כדי לקיים את הכלל ש"זריזין מקדימין למצוות" 

חובה לדחות את הברית אם יש בכך סכנה לחיי התינוק, אלא שבמקרה זה[אין לקיימו בלילה. 

 אפשר לקיים את הטכס בכל מקום, ויש הנוהגים לקיימו בבית]נערכת הברית רק בימות החול.

 בין שחרית למוסף.— בשבת ובחג —הכנסת לאחר תפילת שחרית, או 

בטכס הברית נוטלים חלק כמה בעלי תפקידים: אבי הבן, שעליו מוטלת מצד ההלכה החובה למול

; המוהל, בעל מקצוע המיומן בעבודה]ואם יש ביכולתו לעשות זאת בעצמו הרי זה משובח[את בנו 

, שמחזיק את התינוק על ברכיו בשעת המילה, ונהוג לכבד בתפקיד]מיוונית: פטרון, מגן[זו; והסנדק 

זה מי שחפצים ביקרו. ועוד נוהגים לכבד אנשים נוספים בנשיאת התינוק מאמו אל מקום המילה,

בהנחת התינוק על "כסא של אליהו" ובאמירת הברכות.
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טכס ברית המילה

א.ָּבַרּוְך הָּבהקהל מקדם בעמידה את בוא התינוק ואומר:   

ֶריָך.ֵצֲן חֹּכְׁשִָקֵרב יְר ּותַחְבִֵרי ּתְׁשַאהמוהל אומר:

ָך.ֶלָיכֵָך, ְקֹדׁש הֶיתֵטּוב  ּבְה ּבָעְּבְׂשִנוהקהל עונה:

:האב, עטוף בטלית, מחזיק את בנו ואומר

יִּכִחְי לִׁשֹונְק לְַדּבִי. ּתִינִמְח יַּכְׁשִם, ּתִָלָרּוׁשְְך יֵחָּכְׁשֶם אִא

י.ִתָחְמִל ֹראׁש ׂשַם עִַלָרּוׁשְת יֶה אֶלֲעַם ֹלא אִי, אִֵרכְּכְזֶם ֹלא אִא

האב אומר בקול רם והקהל חוזר אחריו:

ד.ָחֶינּו, יהוה אֵֹלהֱל, יהוה אֵָראְׂשִע יַמְׁש

המוהל אומר משפט אחר משפט והקהל חוזר אחריו:

ד.ֶעָם וָעֹולְֹלְך לְמְִך, יהוה יָלְָך, יהוה מֶלֶיהוה מ

ד.ֶעָם וָעֹולְֹלְך לְמְִך, יהוה יָלְָך, יהוה מֶלֶיהוה מ

א.ָה ּנָיעִא יהוה הֹוׁשָּנָא

א.ָה ּנָיעִא יהוה הֹוׁשָּנָא

א.ָה נָיחִלְצַא יהוה הָּנָא

א.ָה נָיחִלְצַא יהוה הָּנָא

 תהלים סה, ה

דברים ו, ד

  במקרא נזכרת המילה פעמים רבות, אך לא ידוע דבר על  אופן עריכתה בתקופתטכס ברית המילה:

. הטכס כצורתו]שמות ד, כד-כו ועוד[המקרא, להוציא השימוש שעשו לשם כך בסכין העשויה אבן צור 

לפנינו ידוע מימי הגאונים, ואפשר שחלקים ממנו נערכו כך כבר בתקופת חז"ל.

  היכלך הקדוש.קדש היכלך:  אשרי העם שתבחר בו ותקרב אותו לגור בחצריך, בבית מקדש.   אשרי תבחר וכו':∞  

אעלה  כושר הדיבור ילקח ממני.   תדבק לשוני לחכי: יד ימין, המבטאת חוזק, תיבש ותאבד את כוחה.        תשכח ימיני:
  תגרום להצלחה.הצליחה:∞    בתחילת כל שמחה שאערוך אזכור את ירושלים.   את ירושלים וכו':

  תהלים קלז, ה-ו

 תהלים קיח, כה
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מניחים את הילד על "כסא של אליהו", והמוהל אומר:

ּטֹוב.ַכּור לָיא זִבָּנַהּו הָּיִלֵל אֶא ׁשֵּסִּכַה הֶז

י יהוה.ִיתִָך ִקּוְתָיׁשּועִל

י.ִיתִׂשָיָך עֶֹותְצִָך יהוה, ּומְתָיׁשּועִי לְִרּתַּבִׂש

י.ִנֵכְמָסְי וִינִמְל יַד עֹמֲיָך. עֶנָפְָך לְּלֶה ׁשֵּנִִרית, הְּבְַך הַאְלַהּו מָּיִלֵא

ָך יהוה.ְתָיׁשּועִי לְִרּתַּבִׂש

ל ָרב.ָלָא ׁשֵמֹוצְָך, ּכֶָרתְמִל אַי עִכֹנָׂש אָׂש

ׁשֹול.ְכִמֹו מָין לֵאְָך, וֶי תֹוָרתֵבֲֹהאְלֹום ָרב לָׁש

ָך.ֶלָיכֵָך ְקֹדׁש הֶיתֵטּוב ּבְה ּבָעְּבְׂשִֶריָך, נֵצֲן חֹּכְׁשִָקֵרב יְר ּותַחְבִֵרי ּתְׁשַא

הסנדק, עטוף בטלית, מקבל את הילד ומניח אותו על ברכיו.

]ויש הנוהגים שהאב ממנה במילים מפורשות את המוהל להיות לו שליח למול את בנו.[

והמוהל מברך:

לַנּו עָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ה.ָילִּמַה

המוהל מל את התינוק, וסמוך לכך מברך אבי הבן:

יסֹוִנְכַהְנּו לָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ינּו.ִבָם אָָרהְבַל אִֶריתֹו ׁשְבִּב

בראשית מט, יח

תהלים קיט, קסו

תהלים קיט, קסו

תהלים קיט, קסב

תהלים קיט, קסה

תהלים סה, ה

"על המילה", "להכניסו בבריתו של אברהם אבינו",[ שלוש מן הברכות הנאמרות בטכס  ברכות המילה:

 מצויות כבר בתוספתא ברכות ז, יב. שם נמצא גם מענה הקהל,]"אשר קידש ידיד מבטן ... כורת הברית"

"כשם שהכנסתו לברית" וכו'.

.]במעשה שאני עומד לעשות[  סייע לי ותמוך בי עמד על ימיני וסמכני:עניין הנוגע לך.             שלך: ציפיתי.        שברתי:∞  
  להם.למו:  שמח אני על מצוותך כמי ששמח כשהוא מוצא אוצר גדול.   שש אנכי וכו':
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ה.ֶּזַן הַמְּזַנּו לָיעִּגִהְנּו וָמְִקּיְנּו וָיֱחֶהֶם, ׁשָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

והקהל אומר:

ים.ִים טֹובִׂשֲעַמְה ּולָּפֻחְתֹוָרה ּולְס לֵנָּכִן יִֵרית, ּכְּבַס לַנְכִּנֶם ׁשֵׁשְן. ּכֵמָא

:]המוהל, או מי שמכבדים אותו באמירת הברכות[לאחר המילה מברכים 

ן.ֶפָּגִַרי הְם, ּבֹוֵרא ּפָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

רֹוֵאְׁשִק ּבֹחְן, וֶטֶּבִִדיד מְׁש יַר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ֵקנּוְלֶי חַל חֵאת, אֹר זַכְׂשִן ּבֵל ּכִַרית ֹקֶדׁש. עְאֹות ּבְם ּבַתָיו חָאָצֱאֶצְם, וָׂש

ֵרנּו.ָׂשְבִם ּבָר ׂשֶׁשֲִריתֹו אְן ּבַעַמְת, לַחַּׁשִֵרנּו מֵאְִדידּות ׁשְיל יִּצַהְה לָּוִצּוֵרנּו צ

ִרית.ְּבַה יהוה, ּכֹוֵרת הָּתַרּוְך אָּב

:]לאחר שהאב לוחש על אזנו את שם הילד[וממשיך המברך ואומר 

מֹוְֵרא ׁשָּקִיְּמֹו, וִאְיו ּולִבָאְה לֶּזַד הֶלֶּיַת הֶם אֵינּו, ַקּיֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱא

ברכת "שהחיינו" בהקשר זה לא מצויה בספרות חז"ל, ובימי הביניים התנהל ויכוח  שהחינו וקימנו:

בשאלה האם לומר אותה, כיוון שהטכס גורם צער לתינוק. בסופו של דבר נפסק שיש לאומרה, אך

הדבר לא נתקבל בכל מקום.

  נמצא דיונים נרחבים בשאלת שתיית כוס היין בטכס ברית מילה המתקיים בימותבורא פרי הגפן:

כגון נתינת הכוס לילד קטן[הצום, ובעיקר ביום הכיפורים ובתשעה באב. ויש בעניין זה מנהגים שונים 

.]או לאשה היולדת שהיא בחזקת חולה שיש בו סכנה ועל כן אין היא חייבת בצום, ועוד

  המנהג לקרוא לתינוק בשם בטכס ברית המילה מתועד לראשונה בתקופת הגאונים,ויקרא שמו בישראל:

ובאותם ימים אף נוספו לטכס חלקים נוספים, כגון ברכה על היין, הבקשה לרפואת התינוק ופסוקים

שונים המקשטים את הטכס ומעצימים את חגיגיותו. הנוסח המקובל כיום למתן השם מתועד לראשונה

בימי הביניים.

וחלוקים המפרשים אם הכוונה לאברהם או[ מילולית: ייחד את אהובו עוד בהיותו בבטן אמו  קדש ידיד מבטן:
על ידי[  הטביע חותם בל ימחה חתם:.   ]=חק[ את סימן הברית ]רֵאְ=ש[  הטביע בבשרו וחק בשארו שם:.   ]ליצחק
  גזר שנפשנוצוה וכו': גורלנו ומגיננו.   —  כינויים לקב"ה שפירושם חלקנו צורנו:  מצוות המילה.   זאת:.   ]המילה

לפי המסופר בתלמוד הבבלי, עירובין יט[ לא תרד לגיהנום ]היא "ידידות שארנו", האהוב השוכן בבשרנו, בגופנו[
  בזכות.למען:     .  ]ע"א
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ּה.ָנְטִִרי בְפִּמֹו ּבִל אֵגָתְיו וָצָלֲא  חֵיֹוצְב ּבָאָח הַמְׂשִ. י]פלוני בן פלוני[ל ֵָראְׂשִיְּב

ָך.ְֶדּתַל יֹולֵגָתְָך, וֶּמִאְיָך וִבָח אַמְׂשִתּוב, יָּכַּכ

ְךָר לַֹמאְָך, וִיָָדמְת ּבֶסֶּבֹוסְתְִך מְֵראֶאְָך וִיַלָר עֹבֱעֶאָר, וַמֱאֶנְו

י.ִיְֲך חִיַָדמְְך ּבָר לַֹמאָי, וִיְֲך חִיַָדמְּב

ַרתָר ּכֶׁשֲף ּדֹור. אֶלֶאְה לָּוִר צָבִָריתֹו, ּדְם ּבָעֹולְר לַכָר, זַמֱאֶנְו

ק,ֹחְֹקב לֲעַיְ לָיֶדהִמֲעַּיַק. וָחְׂשִיְתֹו לָבּועְם ּוׁשָָרהְבַת אֶא

ם.ִָרית עֹולְל ּבֵָראְׂשִיְל

רֶׁשֲאַים, ּכִמָת יַמֹונְן ׁשֶנֹו ּבְק ּבָחְצִת יֶם אָָרהְבַל אָמָּיַר, וַמֱאֶנְו

ים.ִֹלהֱתֹו אֹה אָּוִצ

ּדֹו.ְסַם חָעֹולְי לִי טֹוב, ּכִיהוה ּכַהֹודּו ל

והקהל עונה:

ּדֹו.ְסַם חָעֹולְי לִי טֹוב, ּכִיהוה ּכַהֹודּו ל

תֹוָרהְס לֵנָּכִן יִֵרית, ּכְּבַס לַנְכִּנֶם ׁשֵׁשְה, ּכֶיְהִדֹול יָן ּגֹטָּקַה הֶ ז]פלוני בן פלוני[

ן.ֵמָים. אִים טֹובִׂשֲעַמְה ּולָּפֻחְּול

ויש הנוהגים להוסיף כאן ברכת "מי שברך" לרפואת התינוק.

עם[  ברית כרת:  לנצח.   :לאלף דור תשמח.    תגל:.   ]ו"יוצא חלציים" הוא כינוי פיוטי לצאצא[  מתניו חלציו:
  התחייבות גמורה שתוקפהלחק:     .  ]וכאן הכוונה למצוות המילה[ קבע אותה  ויעמידה:  יצחק.   ישחק:     .  ]אברהם

  אכן חסדו קיים לעולם.כי לעולם חסדו:  שהרי ה' הוא טוב.   כי טוב:לעולם.   

משלי כג, כה

יחזקאל טז, ו

תהלים קה, ח-י

בראשית כא, ד

תהלים קיח, א
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וממשיכים ואומרים:

ל,ֹּכַדֹון הֲאַ לַחֵּבַׁשְינּו לֵלָעעמידה   

ית,ִֵראׁשְר ּבֵיֹוצְה לָֻדּלְת ּגֵתָל

ָרצֹות,ֲאָי הֵגֹויְנּו ּכָׂשָֹּלא עֶׁש

ה,ָָדמֲאָחֹות הְּפְׁשִמְנּו ּכָמָֹלא ׂשְו

ם,ָמֹונֲל הָכְנּו ּכֵגֹוָרלְם וֶהֵָקנּו ּכְלֶם חָֹּלא ׂשֶׁש

,ַיעִל ֹלא יֹוׁשֵל אֶים אִלְּלַּפְתִִריק ּומָל וֶבֶהְים לִוֲחַּתְׁשִם מֵהֶׁש

יםִכָלְּמַי הֵכְלְַך מֶלֶי מֵנְפִים ּומֹוִדים לִוֲחַּתְׁשִים ּומִ   ּכֹוְרעקידהנּו   ְחַנֲאַו

רּוְך הּוא.ָדֹוׁש ּבָּקַה

ֶרץ,ָד אֵיֹוסְם וִיַמָה ׁשֶהּוא נֹוטֶׁש

ל,ַעַּמִם מִיַמָּׁשַָקרֹו ּבְב יַּומֹוׁש

ים.ִרֹומְי מֵהְבָגְּזֹו ּבֻת עַינִכְּוׁש

ין עֹוד.ֵינּו, אֵֹלהֱהּוא א

תֹו,ָס זּולֶפֶנּו, אֵּכְלַת מֶמֱא

תֹוָרתֹו:ְתּוב ּבָּכַּכ

ָך,ֶבָבְל לֶ אָתֹבֵׁשֲהַּיֹום וַ הָּתְַדעָיְו

ין עֹוד.ֵת, אַחָּתִֶרץ מָאָל הַעְל וַעַּמִם מִיַמָּׁשַים ּבִֹלהֱאָי יהוה הּוא הִּכ

  זו תפילת הסיום של כל אחת מן ההתכנסויות לשם תפילה בכל ימות השנה. היא נאמרתעלינו לשבח:

 ומנחה. כן היא נאמרת בסיום טכס קידוש לבנה.]וביום שאין בו מוסף:  שחרית[לאחר ערבית, מוסף 

אחריה נאמר קדיש יתום.

גויי הארצות  לספר את גדולתו.   לתת גדלה:  מי שברא הכל, מושל בו ומנהיגו.   אדון הכל:  חובה עלינו.   :עלינו∞  
  דברהבל וריק: מספרם הרב.        ככל המונם:  גורלנו כגורלם.   חלקנו כהם:  אומות העולם.   ... משפחות האדמה:

  אין עודאפס זולתו:  המקום שבו שוכן כוחו.   שכינת עזו:  כבודו.   יקרו:  פורש, מותח.   נוטה:חסר כל ערך.   
  קבע בלבבך.והשבת אל לבבך:מלבדו.   

דברים ד, לט
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ינּו,ֵֹלהֱָך, יהוה אְה ּלֶּוַקְן נֵל ּכַעְו

ָך,ֶּזֶֻרת עֶאְפִתְָרה ּבֵהְְראֹות מִל

ֵרתּון,ָּכִרֹות יָים ּכִילִלֱאָהְֶרץ וָאָן הִים מִּלּולִיר ּגִבֲעַהְל

י.ַּדַכּות ׁשְלַמְם ּבָן עֹולֵּקַתְל

ֶרץ.ָי אֵעְל ִרׁשָיָך ּכֶלֵנֹות אְפַהְָך, לֶמְׁשְִקְראּו בִר יָׂשָי בֵנְל ּבָכְו

ל,ֵבֵי תֵבְל יֹוׁשְָדעּו ּכֵיְירּו וִּכַי

ׁשֹון.ָל לָע ּכַבָּׁשִֶרְך, ּתֶל ּבַָרע ּכְכִָך ּתְי לִּכ

לּו,ֹּפִיְְרעּו וְכִינּו יֵֹלהֱיָך יהוה אֶנָפְל

נּו,ֵּתִָקר יְָך יְמִבֹוד ׁשְכִלְו

ָך,ֶכּותְלַל מֹת עֶם אָּלֻלּו כְיַקּבִו

ד.ֶעָם וָעֹולְָרה לֵהְם מֶיהֵלֲֹלְך עְמִתְו

בֹוד,ָכְֹלְך ּבְמִד ּתַי עֵמְעֹולְיא ּולִָך הְּלֶכּות ׁשְלַּמַי הִּכ

ד.ֶעָם וָֹלעְֹלְך לְמִָך: יהוה יֶתֹוָרתְתּוב ּבָּכַּכ

ֶרץ,ָאָל הָל ּכְַך עֶלֶמְה יהוה לָיָהְר: וַמֱאֶנְו

ד.ָחֶמֹו אְד ּוׁשָחֶה יהוה אֶיְהִהּוא יַּיֹום הַּב

ואם יש אבלים בקהל אומרים גם קדיש יתום:

ות טו, יחשמ

ט יד, זכריה

  להביא את העולם לכלל שלימותלתקן עולם במלכות שדי:  אלילים.   גלולים:  נשים בך את תקוותינו.   נקוה לך:
  כבוד.יקר:  יפנו, יתפללו.   להפנות:באמצעות מלכות ה'.   
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קדיש יתום

א.ָּה ַרּבֵמְׁש ׁשַַקּדְתִיְל וַּדַּגְתִי

ן.ֵמָא

יְךִלְמַיְּה, וְֵרעּותִָרא כְי בִא ּדָמְלָעְּב

ּה.ֵיחִׁשְיָקֵרב מִּה וְֵרָקנֻח ּפַמְצַיְּה וֵכּותְלַמ

ן.ֵמָא

יתֵל ּבָכְי ּדֵּיַחְיכֹון ּובֵיֹומְיכֹון ּובֵּיַחְּב

ן ָקִריב,ַמְזִא ּובָלָגֲעַל, ּבֵָראְׂשִי

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

םַלָעְַרְך לָבְא מָּה ַרּבֵמְא ׁשֵהְן. יֵמָא

א.ָּיַמְלָי עֵמְלָעְּול

םַרֹומְתִיְר וַאָּפְתִיְח וַּבַּתְׁשִיְַרְך וָּבְתִי

לָּלַהְתִיְה וֶּלַעְתִיְר וָּדַהְתִיְא וֵּׂשַנְתִיְו

ִריְך הּוא.ְא ּבָֻקְדׁשְּה ּדֵמְׁש

ן.ֵמָא

ימי תרשעב[  אָתְָרכִל ּבָן ּכִא מָּלֵעְל

]אָתְָרכִל ּבָּכִא מָּלֵעְא ּולָּלֵעְל :הבושת

אָתָמֱחֶנְא וָתָחְּבְׁשֻא ּתָיָרתִׁשְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְא, וָמְלָעְיָרן ּבִמֲאַּד

ן.ֵמָא

אָּיַמְן ׁשִא מָא ַרּבָמָלְא ׁשֵהְי

לֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָים עִים טֹובִּיַחְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

ן.ֵמָא

]לֹוםָּׁשַה :הבושת ימי תרשעב[ לֹוםָה ׁשֶֹׂשע

ינּוֵלָלֹום עָה ׁשֶׂשֲעַיו הּוא יָרֹומְמִּב

ן.ֵמָרּו אְמִאְל וֵָראְׂשִל יָל ּכַעְו

ן.ֵמָא

וממשיכים בסעודת מצוה.

תרגום:

יתגדל ויתקדש שמו הגדול.

.]אמן[

בעולם שברא כרצונו וימליך

מלכותו ויצמיח ישועתו ויקרב משיחו.

.]אמן[

בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית

ישראל במהרה ובזמן קרוב,

ואמרו אמן.

אמן. יהי שמו הגדול מבורך, לעולם[

.]ולעולמי עולמים

יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם

ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל

שמו של הקדוש ברוך הוא.

.]אמן[

ימי תרשעב[למעלה מכל הברכות 

]למעלה ולמעלה מכל הברכות :הבושת

והשירות, התשבחות והנחמות,

הנאמרות בעולם, ואמרו אמן.

.]אמן[

יהי שלום רב מן השמים

וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל

ואמרו אמן.

.]אמן[

]השלום :הבושת ימי תרשעב[ עושה שלום

במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל

ישראל ואמרו אמן.

.]אמן[

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל ואבלים

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל
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סעודת ברית המילה וברכת המזון המיוחדת לה

הסעודה הנערכת לאחר טכס הברית נחשבת כסעודה שהיא מצוה, והיא נערכת בחגיגיות וכוללת

. לאחר הסעודה מברכים את ברכת]ראה עמ' 153[נטילת ידיים וברכת "המוציא לחם מן הארץ" 

, ומוסיפים עליה שתי תוספות, אחת]לשאר ימות השנה[ ועמ' 174 ]ליום חול[ ראה עמ' 234 —המזון 

בזימון שבראשה ואחת לקראת סופה.

וזה לשון הזימון בסעודה שלאחר ברית המילה:

ֵרְך.ָבְי נַַרּבֹותהמזמן:

ם.ָד עֹולַעְה וָּתַעֵָרְך מֹבְם יהוה מֵי ׁשִהְיהקהל:

ם.ָד עֹולַעְה וָּתַעֵָרְך מֹבְם יהוה מֵי ׁשִהְיהמזמן:

יהוה.ַם לֶּתַים אִרּוכְי, ּבַמּונֱתֹוְך אְָך ּבְמִׁשְנֹוֶדה ל

ָרהָּצַּתֹות ּבִעְב לָּגְׂשִמנֹוָראְם וֹיָל אְֵרׁשּות אִּב

נודהרֹום יהוה.  ָּמַיר ּבִּדַאבּוָרהְגִר ּבָזֱאֶל נֵא

הָרּוׁשְם ּפַגְיא וִהֹוָרה הְטהָדֹוׁשְּקַּתֹוָרה הְַרׁשּות הִּב

 נודהד יהוה. ֶבֶה עֶֹׁשמהָנּו מֹוָרׁשָה לָּוִצ

יםִִרּיְבִעָי הֵאֹלהְֵקָרא לֶאםִּיִוְלַהְים וִנֲֹהּכְַרׁשּות הִּב

נודהת יהוה.  ֶה אְָרכָבֲאיםִּיִל אָכְהֹוֶדּנּו ּבֲא

 על הזימון שבברכת המזון ראה עמ' 175. בסעודת ברית המילה משלבים בו פיוט שראשיתו במילים הזימון:

"נודה לשמך". פיוט זה ידוע מימי הביניים כהמנון שנאמר בסעודות חגיגיות שונות, אולם עם הזמן נותר

רק בטכס ברית המילה. יש בו פזמון חוזר, החורז עם הצלעית הרביעית של כל אחת ממחרוזות הפיוט.

נאזר:  מחסה בעת צרה.   משגב וכו':  מטיל אימה ויראה.   אים ונורא: קהל המאמינים, עם ישראל.    אמוני:∞  
  אודה לו בכל קצוי תבל.אהודנו בכל איים:.   ]על פי דברים לג, ד[ ירושה      מורשה:  מפורשת.   פרושה:עוטה, עטוף.   
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יַתָפְי ּוׂשִיר ּפִׁשְה ּבָחְּתְפֶאיַַרּבֹותְן וָנַָרּבְן וָָרנְָרׁשּות מִּב

נודהם יהוה.  ֵׁשְא ּבָּבַרּוְך הָּביַמֹותְצַה עְָרנַאמֹתְו

 נברך אלהינו....]זה וזה[ברשות 

].]עמ' 182[ עד "בעיני אלהים ואדם" ]עמ' 176[וממשיכים כרגיל [

ולקראת סיום אומרים:

מֹוְּכַחְכֹו ּולְּנַחְלֹו ּולְּדַגְּכּו לְזִיְוּמֹו,ִאְד וֶלֶּיַי הִבֲֵרְך אָבְהּוא ין ָמֲַרחָה

ּמֹו.ִיו עָֹלהֱי יהוה אִיהִוה ָדמֹו,ֶָרצֵה יָאְלָהָי וִינִמְּׁשַּיֹום הִמ

הָילִגְֶדק ּבֶׂשֹות צֲעַׂש לָר ׂשֶׁשֲאה,ָילִּמִַרית הְל ּבַעֵַרְך ּבָבְהּוא ין ָמֲַרחָה

ה.ָלְעָמְה לָלְעַמְהּו לֵנְּתִיְוה,ָפּולְְרּתֹו ּכֻּכְׂשַלֹו ּומֳעָם ּפֵּלַיׁשִו

הָמּונֱל אֵאָּבֹו לִלְָדיו וָיּו יְהִיְוה,ָמֹונְׁשִּמֹול לִּנֵַרְך ַרְך הָבְהּוא ין ָמֲַרחָה

ה.ָנָּׁשַים ּבִמָעְׁש ּפֹלָׁשהָינִכְּׁשַי הֵנְְראֹות ּפִה לֶּכְזִיְו

הָילִּמַי הֵמְץ ּדַצַָרע ּומָּופה,ְָרלָעָר הַׂשְל ּבָּמֵַרְך הָבְהּוא ין ָמֲַרחָה

ּה.ָה לֶׂשֲעַה ֹלא יֶּלֵׁש אָלְם ׁשִאה,ָסּולְבֹוָדתֹו ּפֲב עָבֵּלַַרְך הְֵרא וָּיַיׁש הִא

ושמו מופיע באקרוסטיכון "אבי[  פיוט זה נתחבר ככל הנראה בידי פייטן בשם "אברהם" הרחמן:

, ויש המזהים אותו עם פייטן בשם]הילד", "בעל ברית", "רך הנמול", "המל בשר הערלה", "משיחו"

ההורים, הסנדק,[אברהם בן יצחק הכהן. הבתים הראשונים עוסקים במילה ובאלה שנוטלים בה חלק 

 ושני הבתים האחרונים מבקשים את ביאת אליהו, מבשר הגאולה, וביאת המשיח,]התינוק והמוהל

אלא שהם מובאים בסדר הפוך, כדי לסיים באליהו הנביא הקשור לטכס ברית המילה.

  דם הברית יתקבלירצה דמו:       לתת לו חכמה.  ולחכמו:∞    גופי, כל מהותי.   עצמותי:  מורינו ורבותינו.   מרנן ורבנן:
 יתן לו שכר וישלם פעלו:       דבר נכון וראוי.  צדק:     .  ]כינוי שרווח בימי הביניים[  הסנדק בעל ברית המילה:ברצון.   

 בעלייה לראות פני השכינה:  נאמנים, ישרים, לפני האל.   לאל אמונה:  מעשיו ומחשבותיו.   ידיו ולבו:על מעשהו.   
שלש  פחדן.   רך הלבב:  הסיר את הערלה ושאב את הדם.   ופרע ומצץ דמי המילה:     .  ]לאחר הקמת המקדש[לרגל 
 שלושת חלקיו של טכס הברית.—  המילה, הפריעה והמציצה אלה:
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יםִמָּמּולֹות ּדַן לַתֲכּות חְזִּבים,ִמְָך ּתֵיחֹו הֹולִׁשְנּו מָח לַלְׁשִהּוא ין ָמֲַרחָה

ים.ִּמַעָין הֵָרד ּבֹפְר ּומָּזֻפְד מָחֶם אַעְלים,ִחּומִנְׂשֹורֹות טֹובֹות וְר ּבֵּׂשַבְל

יֹלם,ֵעְח לַּקֻר לֶׁשֲֶדק אֶן צֵֹהנּו ּכָח לַלְׁשִהּוא ין ָמֲַרחָה

ֹלםֲהַיְׁש וֶמֶּׁשַאֹו ּכְסִן ּכַד הּוכַע

לֹום.ָּׁשַהְים וִּיַחַּתֹו הִה אָתְיָי הִִריתְ  ּבֹלם,ְגִּיְַרּתֹו וַּדַאְיו ּבָנָט ּפֶלָּיַו

וממשיכים עד סוף ברכת המזון כסדרה הרגיל.

שלום בת

במקביל למנהג "שלום זכר", שעיקרו הקבלת פני הרך הנולד בליל השבת הראשון לחייו במסגרת

, יש הנוהגים לקיים טכסים מקבילים לרגל הולדת בת. יש הנפגשים]ראה עמ' 4[המשפחה והחברים 

לשם כך בליל שבת, במסגרת הבית, ויש העורכים "קידוש" בבית הכנסת בבוקר, לאחר תפילת

השבת, ולאחר שהאב הכריז ברבים על שמה של בתו. על טכס הענקת השם לתינוקת ראה בכרך

השבת, עמ' 223.

והלשון בעקבות הסיפור בשמות ד,[  הרך הנימול ומצוות מילה בכלל חתן למולות דמים:  ישר דרך.   הולך תמים:
, מבשר]ומסורת נפוצה בספרות חז"ל מזהה אותו עם פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן[  אליהו כהן צדק:.   ]כה-כו

 של המשיח, מלכות בית דוד. כסאו:.   ]כמסופר במלכים-ב ב[  עלה בסערה השמיימה ונעלם לקח לעילם:המשיח.   
 את האדרת כשהיכה בה וחצה את הירדן]"ויגלם"[ וכן כרך ]מלכים-א יט, יג[  הסתיר את פניו באדרתו וילט וכו':

.]מלכים-ב ב, ח[
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זבד הבת

מנהג שמקורו בבני עדות המזרח, ההולך ותופס לו מקום בחברה כולה, הוא המנהג לערוך מסיבה

. במסגרת המסיבה שבים]אין למנהג זה תאריך קבוע[לרגל הולדת בת, זמן לא רב לאחר לידתה 

ומכריזים על שמה של הילדה, וחוגגים את האירוע בשירים ובפיוטים. ויש הנוהגים לומר במסגרת

זו את הקטעים הבאים:

ְך,ִיְַראַת מֶי אִינְִראַה, הְָדֵרגַּמַר הֶתֵסְע, ּבַלֶּסַי הֵוְגַחְי ּבִתָיֹונ

ה:ֶאוָיְך נְֵראֵַרב ּומְָך עֵי קֹולְִך, ּכֵת קֹולֶי אִנִיעִמְׁשַה

וכשהבת היא בת בכורה לאמּה, מוסיפים ואומרים:

יאִָרה הָּה, ּבָּמִאְיא לִת הַחַי, אִתָּמַי תִתָיא יֹונִת הַחַא

:ָלּוהְלַהְיַים וִׁשְגַילִכֹות ּופָלְ, מָרּוהְּׁשַאְיַנֹות וָ בָּה, ָראּוהְָדּתַיֹולְל

ומכריזים על שמה של הבת בנוסח זה:

םְָריִה, מָאֵלְל וֵָקה ָרחְָרה ִרבָ ׂש—הֹורֹות ְּטַהְדֹושֹות וְּקַינּו הֵּמֹותִַרְך אֵּבֶי ׁשִמ

הָימִעְּנַה הָּדְלַּיַת הֵֶרְך אָבְ הּוא י—ל ִיַיחִבֲת אַר ּבֵּתְסֶאְל וִיַיגִבֲאַה וָיאִבְּנַה

ָהֶלְּדַיגִה, וָָרכְת ּבַעְׁשִל טֹוב ּובָּזַמְּב ]פלונית בת פלוני ופלונית[ּה ָמְֵרא ׁשָּקִיְאת, וֹּזַה

ּה,ָתָּפֻחְּה ּובָתָחְמִׂשְְראֹות ּבִּה לָּמִאְ ּולָיהִבָאְה לֶּכַיזִה, וָנּוחְלֹום ּומִָריאּות, ׁשְבִּב

י ָרצֹוןִהְן יֵכְה, וָבֵׂשְנּובּון ּבְים יִּנַנֲַרעְים וִנֵׁשְבֹוד, ּדָכְר וֶֹׁשעְנֹות, ּבָבְים ּובִנָבְּב

ן.ֵמָר אַאמֹנְו

וממשיכים בחגיגה, בסעודה, בשירים ובשמחה.

 המקומות הנסתרים שבין הסלעים המדורגים. סתר המדרגה:  נקיקי הסלעים.   חגוי הסלע:     מתנה, שי.זבד:∞  
  אשת נבל הכרמלי שנישאה למלך דודאביגיל:  שיבחו והיללו אותה.   ויאשרוה:   נקייה, צחה.  ברה:יפתי.     תמתי:

כל מי[  צאצאים בנים:  גיבורת מגילת אסתר.   אסתר בת אביחיל:     .  ]ובמסורת המדרשית היא נתפסת כצדקת[
.]על פי תהלים צב, טו[  גם בזקנתם יתנו תנובה, פרי, כלומר יהיו במלוא כוחם  דשנים וכו':     .  ]שנבנה מן האדם

שיר השירים ו, ט

ר השירים ב, ידשי
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פדיון הבן

"קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא"

.]שמות יג, ב[ 

"ויהי כי הקשה פרעה לשלחנו ויהרוג ה' כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם ועד בכור בהמה, על

.]שמות יג, טו[כן אני זובח לה' כל פטר רחם הזכרים, וכל בכור בני אפדה"                              

.]במדבר ג, יב["ואני הנה לקחתי את הלויים מתוך בני ישראל, תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל..." 

התורה מצוה לפדות כל בן בכור, ובלבד שהוא הראשון לצאצאיה של אמו ושהוא נולד בלידה

. חיוב זה זוכה]שנאמר "פטר רחם" ופירשוהו: מי שפתח את פי הרחם ויצא ממנו ראשון[טבעית 

 שייך— בתבואה, בפרי, בבהמה ובאדם — כל הראשון ]א[בתורה לשתי הנמקות הקשורות זו בזו: 

לה', אות של הכרה בבעלותו המוחלטת ואות של תודה על מה שהעניק לאדם. אך בעוד שאת

 מקריבים על המזבח, את בכורי האדם משחררים מחובה זו על]הטהורה[ביכורי השדה והבהמה 

 זכר ליציאת מצרים: במכת בכורות מתו כל בכורי מצרים הזכרים, וכאות]ב[ידי המרתם בכסף. 

. לאחר חטא העגל, עברה]במשכן ובמקדש[תודה על כך הוקדשו בכורי ישראל לשרת את ה' 

 שכן הם היו היחידים שלא השתתפו בחטא, ומעתה— הלויים והכהנים —קדושה זו אל בני שבט לוי  

הם המשרתים את ה'. פדיון הבן בכסף שנמסר לכהן הוא לפי זה גם כעין תשלום שניתן לכהן על

שהוא ממלא את תפקידו של הבכור.

בזמנים עברו נחשב ילד בשלושים הימים הראשונים לחייו כמי שסיכויו להישאר בחיים מוטלים

בספק. כשהגיע לגיל חודש חלפה הסכנה הגדולה, ומעתה הריהו כשאר האדם ומצוה לפדותו.

. אם אביו]ויקרא כז, ו[ערכו של ילד "מבן חודש ועד בן חמש שנים" הוא "חמישה שקלים כסף" 

 לא נערך— ]בת כהן או לוי[ או אם אמו היא משבט זה ]כהן או לוי[של הבכור הוא בן שבט לוי 

פדיון הבן.

, בנוכחותו של כהן, שממנו נפדה]או במוצאי שבת[טכס פדיון הבן נערך בשעות היום בימות החול 

]שסך משקלם לפחות 117 גרם[הילד. כיום נהוג לפדות את הבכור בחמישה מטבעות של כסף טהור 

ובנק ישראל אף הנפיק מטבעות מיוחדים לשם כך. מצד ההלכה אפשר לפדות את הבכור גם בשוה

  המקרא אינו מבהיר כיצד מתבצע פדיון הבן. בתקופת האמוראים נזכרות שתי הברכות,פדיון הבן:

 דבר—והטכס כולו הלך ועוצב בתקופת הגאונים ובימי הביניים, והושמעו דעות שונות באשר להרכבו 

המשתקף עד היום בחילופי מנהגים בעדות השונות.
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כסף, כגון תכשיט. ויש הנוהגים לעטר את הילד בתכשיטים ובממתקים, או להניח אותו על מגש או

כרית המיועדים לכך.

האב מביא את התינוק אל הכהן ואומר לו:

כֹור.ְּבַה הֶן זֵי ּבִָדה לְלָית יִלְֵראְׂשִּיַי הִּתְׁשִא

ויש מקומות שבהם פונה הכהן תחילה אל האם ומוודא שאכן הילד הוא צאצאה הראשון.

הכהן שואל את האב:

ְדיֹונֹו.ִפְ ּבָּתְבַּיַחְתִּנֶים ׁשִעָלְה סָּׁשִמֲה, אֹו חֶכֹוְרָך זְָך ּבְנִר, ּבֵה יֹותְֶרצִה ּתֶיזֵא

האב משיב:

ּתֹוָרה.ַן הִי מִּתְבַּיַחְתִּנְֶדיֹונֹו ׁשִי פֵמְָך ּדְא לֵהְי, וִנְת ּבֶּדֹות אְפִי לִנֲץ אֵפָח

האב לוקח בידו את המטבעות או את שוויין ומברך:

לַנּו עָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ן.ֵּבְַדיֹון הִּפ

ה.ֶּזַן הַמְּזַנּו לָיעִּגִהְנּו וָמְִקּיְנּו וָיֱחֶהֶם, ׁשָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

  ויש אומרים נוסח אחר: "זה בני בכורי הוא פטר רחם לאמו והקב"ה ציוה לפדותו,אשתי הישראלית וכו':

במדבר יח,[שנאמר ופדוייו מבן חודש תפדה בערכך כסף חמשת שקלים בשקל הקודש עשרים גרה הוא 

".]שמות יג, ב[, ונאמר קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא ]טז

 ויש נוהגים לשאול שאלה טכסית זו בארמית: "מאי בעית טפי, ליתן לי בנך בכורך שהוא     איזה וכו':

=מה תרצה יותר, לתת[פטר רחם לאמו או בעית לפדותו בעד חמש סלעים כדמתחייבת מדאורייתא" 

.]לי בנך בכורך, שהוא פטר רחם לאמו, או התרצה לפדותו בעד חמישה סלעים כפי שחויבת מן התורה?"

נוסח השאלה נתגבש בתקופת הגאונים ועל כן הוא מצוי גם בארמית, אך כבר בימי הביניים התירו

לאומרה בעברית.

  שאיננה בת כהן או לוי.הישראלית:∞  
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האב נותן לכהן את המטבעות, וזה "מחזיר" לו את הילד.

הכהן מניח את ידיו על ראש התינוק ומברכו:

ה.ֶּׁשַנְמִכְם וִַריְפֶאְים ּכִֹלהֱָך אְמִׂשְי

.ָּךֶּנֻיחִיָך וֶלֵיו אָנָר יהוה ּפֵאֶָרָך. יְמְׁשִיְָך יהוה וְֶרכָבְי

לֹום.ָָך ׁשְם לֵׂשָיְיָך וֶלֵיו אָנָא יהוה ּפָּׂשִי

ָך.ֶינִמְד יַל יַָך עְּלִֶרָך, יהוה צְֹמיהוה ׁש

ָך.ֶׁשְפַת נֶר אֹמְׁשִל ָרע, יָּכְִרָך מָמְׁשִיהוה י

ְך.ָיפּו לִלֹום יֹוסָׁשְים וִּיַנֹות חְים ּוׁשִמֶָרְך יֹי אִּכ

הכהן נוטל בידו כוס יין ומברך:

ן.ֶפָּגִַרי הְם, ּבֹוֵרא ּפָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ונוהגים להמשיך בסעודה חגיגית. ויש הנוהגים לקיים את הטכס אחרי ברכת "המוציא" (להלן,

עמ' 153).

בראשית מח,כ

במדבר ו, כד-כו

תהלים קכא,ה

תהלים קכא, ז

משלי ג, ב

 כברכות]פסחים קכא ע"ב[  הברכות בנוסח שלפנינו נזכרות לראשונה בתלמוד הבבלי ברוך אתה ה' וכו':

שאומר האב.

  ראה עמ' 145.ישמך וכו':

  זו הברכה שנצטוו הכהנים לברך בה את העם. היא נאמרת בהזדמנויות שונות בתפילהיברכך וכו':

 לקיים כאן טכס מעין— מאז ימי הביניים —. ויש הנוהגים ]ראה עמ' 78[בציבור, וכן בערב יום הכיפורים 

טכס הכפרות שנערך בערב יום הכיפורים. הכהן מסובב את הכסף מעל ראש התינוק ואומר:  "זה תחת

זה, זה חילוף זה, זה מחול על זה, יצא זה לכהן ונכנס זה הבן לחיים לתורה וליראת שמים. יהי רצון

שכשם שנכנס לפדיון, כן יכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים".

  יעמודצלך על יד ימינך:  יתייחס אליך בחיבה וברחמים.   :ישא ה' פניו.   ]בעיני אלהים ואנשים[  יתן לך חן ויחנך:
לימינך ויסתיר אותך מפני אויביך.
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בת מצוה
.]בעקבות משנה אבות ה, כה                    ["בת שתים עשרה למצוות" 

החובה לקיים את מצוות התורה חלה על הנער והנערה מיום הגיעם לגיל שנקבע במסורת כנקודת

המעבר הרשמית מילדות לבגרות. יום ההולדת השנים-עשר נקבע כתאריך שממנו ואילך נחשבת

הילדה כמבוגרת ונכנסת בעול המצוות. קביעת גיל זה יסודה בתקופת חז"ל, ואין לה איזכור במקרא.

כיום יש נוהגים לציין יום זה בדרך חגיגית על ידי קיום סעודת מצוה שבמסגרתה אף נושאת הנערה

דרשה על עניין המאורע. יש הנוהגים שאבי הבת עולה לתורה בשבת הראשונה שלאחר מכן ואף

.]ראה כרך השבת, עמ' 224[מברך את בתו ברבים 

בר מצוה
.]אבות ה, כה["בן שלוש עשרה למצוות"                                      

"צריך אדם להיטפל בבנו עד שלוש עשרה שנה, מכאן ואילך צריך שיאמר

.]בראשית רבה סג, י                           ['ברוך שפטרני מעונשו של זה'" 

המסורת קבעה שנער בן "שלוש עשרה שנה ויום אחד" נחשב מבחינה רשמית כמבוגר החייב בקיום

מצוות. מעתה הוא נמנה על קהל הבוגרים: בבית הכנסת הוא יכול להיחשב כעשירי למניין של

מתפללים, לעלות לתורה, לשמש כשליח ציבור בתפילה וכל כיוצא בזה.

 הנחת—טכסים המציינים את האירוע מוכרים רק מתקופת הגאונים ובעיקר מימי הביניים. עיקרם 

 ודרשה במסגרת סעודת מצוה.]מלווה בברכה שמברך האב[תפילין בציבור, עלייה לתורה 

  זהו צירוף הכולל בתוכו את המילה הארמית "בר" שפירושה "בן", ומשמעו של הביטוי:"בר מצוה":

"בן מצוה".

 או— ]שמות יג, ט[  בספר שמות נאמר שמצוות ה' תהיה "לאות על ידך" ו"לזכרון בין עיניך" תפילין:

—, ובספר דברים נקבע על "הדברים האלה אשר אנכי מצוך"  ]שם, פסוק טז["לטוטפות בין עיניך" 

. מכאן נלמדה מצוות הנחת תפילין,]דברים ו, ו-ח["וקשרתם לאות על ידך והיו לטוטפות בין עיניך" 

על היד ובין העיניים. התפילין הם שתי קופסות עור שבתוכן כתובות על קלף ארבע פרשיות מן התורה

,]דברים יא, יג-כא[, "והיה אם שמוע" ]דברים ו, ד-ט[שמהן נלמד עניין התפילין:  "שמע ישראל" 

. צורת התפילין, החומרים שמהם]שם יג, יא-טז[ ו"והיה כי יביאך" ]שמות יג, א-י["קדש לי כל בכור" 
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הנחת תפילין

]בין שנה לכמה ימים[נוהגים שהנער מתחיל בהנחת תפילין באחד מימות החול, תקופה כלשהי 

בעדות אחדות נהוג שהנער גם מתעטף בטלית מאותו יום[קודם שהוא מגיע ליום היותו בר מצוה. 

 את התפילין מניחים בראשית תפילת שחרית, בעמידה.]ואילך.

יש נוהגים לומר קודם לכן:

ם י"הֵד ׁשֵחַיְימּו, לִילּו ּוְרחְִדחִּה ּבֵּתְינִכְִריְך הּוא ּוׁשְא ּבָחּוד ֻקְדׁשִם יֵׁשְל

ל.ֵָראְׂשִל יָם ּכֵׁשְים ּבִלְחּוָדא ׁשִיְבו"ה ּב

תּובָּכַין, ּכִּלִפְ ּתַיחִּנַהְנּו לָּוִּצֶי, ׁשִת ּבֹוְראַוְצִם מֵַקּיְין לִּלִפְת ּתַחָּנַהְן ּבֵּוַכְי מִנְנִה

יָך.ֶינֵין עֵת ּבֹפָֹטטְיּו לָהְֶדָך, וָל יַאֹות עְם לְָרּתַתֹוָרתֹו, ּוְקׁשְּב

  הפרשנים התקשו במילה זו, אך חז"ל הבינוה כמדברת בתפילין.טטפת:  סימן.   אות:∞  

הם עשויים, דרך הכנתם ודרך הנחתם כרוכים בשאלות רבות וסבוכות ומרביתן הן בחינת "הלכה למשה

 דברים שנתקדשו מימים קדומים ואין יורדים לשורשיהם.— ]כגון תלמוד בבלי, מנחות לה ע"א[מסיני" 

 וכך עושים יחידי—מצד הדין על כל גבר, מגיל שלוש עשרה ומעלה, להתעטר בתפילין בכל שעות היום 

להוציא תשעה באב, שבו[ אך נתקבל שכלל הציבור מניחם רק בתפילת שחרית של ימות החול —סגולה 

. מצוות הנחת תפילין אינה]מניחים תפילין במנחה, וימות חול המועד שיש לגביהם חילופי מנהגים

חלה על נשים, אך ידוע על נשים שהחמירו על עצמן והניחו תפילין. הנחת התפילין מלווה בברכות,

בקטעי מקרא ובקטעים אחרים שנתוספו בהשפעת הקבלה.

למצוות תפילין נקבע מעמד מיוחד במסורת היהודית, והיא הפכה לאחד מסממני האמונה הבולטים

שלה. הנחת התפילין בפעם הראשונה על ידי נער המגיע למצוות נעשית בציבור, ויש לה אופי חגיגי

.]ויש הנוהגים לציין אירוע זה על ידי כיבוד כל הנוכחים במשקה ובעוגות[

 באה נוסחה]"לשם יחוד...בשם כל ישראל"[  קטע שיסודו בתורת הקבלה. בראשו "לשם יחוד" וכו':

הנאמרת דרך קבע לפני אמירת ברכה על קיום מצוה. נוסחה זו נולדה בחוגו של האר"י ויסודה באמונה

שכל מצוה שעושה האדם מתוך כוונה אמיתית יכולה להשפיע על מערכת הקשרים שבין הכוחות

המרכיבים את עולם האלהות, ולהביא לאיחודם. בנוסחה זו מדובר מפורשות באיחודן של שתי מהויות,

המכונות "קודשא בריך הוא" [= הקדוש ברוך הוא] ו"שכינתיה" [=שכינתו]. כיוון שהיו פוסקים שהתנגדו

לאמירת נוסחה זו, ישנם מנהגים רבים שבהם היא אינה נאמרת. הקטע שלאחר הנוסחה עוסק בטיבה

של מצוות תפילין ובשכרה.

דברים ו, ח
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ָך,ֲיאִבְי יִה ּכָיָהְי, וִׁש לֶ, ַקּדַֹעמָם ׁשִה אָיָהְע, וַמְּלּו: ׁשֵּיֹות אִָרׁשָע ּפְַרּבַם אֵהְו

אֹות,ָלְפִנְים וִּסִר נֹּכְזִּנֶׁשְם, וָעֹולָמֹו ּבְַרְך ׁשָּבְתִדּותֹו יְחַאְחּודֹו וִם יֶהָׁש ּבֵּיֶׁש

יםִיֹונְלֶעָה ּבָלָׁשְמֶּמַהְ וַֹחּכַר לֹו הֶׁשֲאַם, וִָריְצִּמִנּו מָיאֹו אֹותִהֹוצְנּו ּבָּמִה עָׂשָעֶׁש

ה,ָטּויְּנַ הַרֹועְרֹון זְכִזְד לָּיַל הַ עַיחִּנַהְנּו לָּוִצְְרצֹונֹו. וִם ּכֶהָׂשֹות ּבֲעַים לִּתֹונְחַּתַּוב

ַרְךָּבְתִבֹוָדתֹו יֲעַנּו לֵּבִבֹות לְׁשְחַוֹות ּומֲאַה ּתֶזָד ּבֵּבְעַׁשְב לֵּלַד הֶגֶיא נִהֶׁשְו

םָּלֻי ּכַחֹותֹכְי וַר חּוׁשָאְם ׁשִי עִֹחמְּבֶה ׁשָמָׁשְּנַהֶ, ׁשַֹחּמַד הֶגֶֹראׁש נָל הַעְמֹו, וְׁש

יַלְָך עֵּׁשַמְתִין יִּלִפְת ּתַוְצִע מַפֶּׁשִמֹו. ּומְַרְך ׁשָּבְתִבֹוָדתֹו יֲעִַדים לָּבְעֻׁשְיּו מְהִי

אְטְֵרהּור חִי הִלְבֹות ְקדֹוׁשֹות ּבָׁשֲחַע ֹקֶדׁש ּומַפֶׁשְים וִרּוכֲים אִּיַי חִיֹות לְהִל

ת יהוהֶד אֹבֲעַנּו לֵיחִּנַיְָרע, וָר הֶצֵנּו יֶָרה ּבָּגְתִֹלא יְנּו וֵּתַפְֹּלא יֶׁשְל, וָלְֹון ּכָעְו

נּו.ֵבָבְם לִר עֶׁשֲאַּכ

תַוְצִה מָׁשּובֲא חֵהְּתֶינּו, ׁשֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱיָך, יהוה אֶנָפְּלִי ָרצֹון מִיהִו

ִָדְקּדּוֶקיהְ וָיהֶָרטְל ּפָכְ ּבָיהִּתְמַּלּו ִקּיִאְרּוְך הּוא, ּכָדֹוׁש ּבָּקַי הֵנְפִין לִּלִפְת ּתַחָּנַה

ה.ָלֶן סֵמָּה, אָלּויֹות ּבְּתַֹות הְצִ"ג מְַריַתְ וָיהֶנֹותָּוַכְו

בעליונים  שלטון.   ממשלה:     .  ]"אחדותו"[ ומהותו איננה ניתנת לחלוקה ]"יחודו"[  אין אל מבלעדיו יחודו ואחדותו:
.]דברים ד, לד[  שבה הוציא ה' את בני ישראל ממצרים זרוע הנטויה:  בעולם השמימי ובעולם הארצי.   ובתחתונים:

חשובה: כרצוננו.              קדושה רבה.   שפע קדש:  השפעה.   שפע:  להכניע ולכוון למטרה אחת.   לשעבד:
והמספר[  הפרטים הרבים הכלולים בקיומה הנכון והמלא של מצוות תפילין ותרי"ג מצוות התלויות בה:נחשבת.   

.]תרי"ג =613 הוא מספר נוסחאי, כמספר המצוות בכלל, ומשמעו כאן: כל פרטי המצוה
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, כשה"בית" נוטה]איטר יד ימין מניח על זרוע ימין[מניחים "תפילין של יד" על זרוע יד שמאל 

כלפי הלב, ולפני שמהדקים את הרצועה מברכים:

ַיחִּנַהְנּו לָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ין.ִּלִפְּת

לאחר הידוק הרצועה כורכים אותה שבע פעמים סביב אמת היד החשופה עד שורש כף היד.

מניחים "תפילין של ראש" על מקום השערות שמעל למצח, מול הרווח שבין העיניים, ולפני שמהדקים

את הקשר שבעורף מברכים:

לַנּו עָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ין.ִּלִפְת ּתַוְצִמ

מהדקים את הקשר שבעורף, מעבירים את הרצועות לקדמת הגוף, אחת לימין ואחת לשמאל,

ואומרים:

ד.ֶעָם וָעֹולְכּותֹו לְלַבֹוד מְם ּכֵרּוְך ׁשָּב

ויש נוהגים להוסיף:

י,ַלָיל עִּדְגַָך ּתְּדְסַחְי ּובִנֵינִבְָך ּתְתָינִּבִי, ּומַלָיל עִצֲאַיֹון ּתְלֶל עֵָך אְתָמְכָחֵּומ

 ושתי הברכות יחד מופיעות]ברכות ו,י[ הברכה "להניח תפילין" מצויה כבר בתוספתא  ברוך וכו':

. היו פוסקים שסברו שהנחת תפילין של יד ושל ראש היא מצוה אחת]מנחות לו ע"א[בתלמוד הבבלי 

ועל כן די בברכה אחת. אחרים סברו שהמדובר בשתי מצוות שונות הדורשות שתי ברכות שונות.

בסופו של דבר נפסק כדעה השנייה, אך בשל הספק נקבע לומר לאחר הברכה השנייה את המשפט

"ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד", שהוא משפט הנאמר לאחר הזכרת שם ה' שלא לצורך. אגב יש

]:  "ברוך...]ד ע"ג[ירושלמי ברכות ב, ג [להעיר, שבארץ ישראל נהגו לברך גם בשעת חליצת התפילין 

וצוונו לשמור חוקיו".

חכמה,[ תפילה קצרה בהשפעת הקבלה, הרומזת לארבע מן הספירות שבעולם העליון  ומחכמתך וכו':

 דרך שבע הספירות התחתונות אל עולם האדם.]"שמן הטוב"[ ולשפיעת השפע האלהי ]בינה, חסד וגבורה

  תעשה עמי חסד רב.ובחסדך תגדיל עלי:   תתן לי בינה.  תבינני:  תשפיע.   תאציל:.   ]במקום הנכון[ לשים  להניח:
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נֹוָרה,ְּמַי הֵה ְקנָעְבִל ׁשִַריק עָּטֹוב ּתַן הֶמֶׁשְי. וָָקמְי וַבְית אֹויִמְצַָך ּתְבּוָרתְגִּוב

לָכְ לַיעִּבְׂשֶַדָך ּומָת יֶ אַחֵיָך. ּפֹותִֶרּיֹותְבִָך לְ טּובַיעִּפְׁשַהְל

י ָרצֹון.ַח

כורכים את רצועת "תפילין של יד" שלוש כריכות סביב האצבע האמצעית, שתיים על הפרק

התחתון שלה ואחת על הפרק האמצעי שלה, ואומרים:

דֶסֶחְט ּובָּפְׁשִמְֶדק ּובֶצְי ּבִיְך לִּתְַרׂשֵאְם. וָעֹולְי לִיְך לִּתְַרׂשֵאְו

ת יהוה.ֶ אְּתַַדעָיְה, וָמּונֱאֶי ּבִיְך לִּתְַרׂשֵאְים. וִמֲַרחְּוב

אחר הנחת התפילין נוהגים לקרוא שתי פרשיות אלה:

םֶל ֶרחָר ּכֶטֶכֹור ּפְל ּבָי כִׁש לֶר: ַקּדֹאמֵה ּלֶֹׁשל מֶר יהוה אֵַדּבְיַו

ּיֹוםַת הֶכֹור אָם זָעָל הֶה אֶֹׁשר מֶאמֹּיַי הּוא: וִה לָמֵהְּבַָדם ּובָאָל ּבֵָראְׂשִי יֵנְבִּב

םֶכְתֶיא יהוה אִד הֹוצָק יֶזֹחְי ּבִִדים ּכָבֲית עֵּבִם מִַריְצִּמִם מֶאתָצְר יֶׁשֲה אֶּזַה

ָךֲיאִבְי יִה כָיָהְיב: וִבָאֶָדׁש הֹחְים ּבִאְֹצם יֶּתַּיֹום אַץ: הֵמָל חֵכָאֵֹלא יְה וֶּזִמ

יָךֶתֹבֲאַע לַּבְׁשִר נֶׁשֲי אִבּוסְיַהְי וִּוִחַהְִרי וֹמֱאָהְי וִּתִחַהְי וִנֲעַנְּכֶַרץ הֶל אֶיהוה א

ה:ֶּזֶַדׁש הֹחַאת ּבֹּזַָדה הֹבֲעָת הֶ אְָדּתַבָעְׁש, וָב ּוְדבָלָת חַבֶָרץ זְֶך אָת לֶתָל

 כריכת רצועת התפילין סביב האצבע האמצעית יוצרת כעין טבעת, סמל לקשר האירוסין     וארשתיך וכו':

 באמירת פסוקים שבהם מצהיר ה' על קשר זה.— בהשפעת הקבלה —הרוחני שבין ה' ועמו, והיא מלווה 

  נהוג לקרוא את ארבע הפרשיות שבתוך בתי התפילין בשעה שהם מונחים על האדם. שתייםקדש לי:

מן הפרשיות נקראות במהלך קריאת שמע שבתפילת שחרית, ואת השתיים האחרות יש נוהגים לקרוא

מייד לאחר הנחת התפילין.

 רמז לשפיעת השפע האלהי אל שבע הספירות התחתונות, ושמן הטוב וכו':       אויבי.  קמי:  תשמיד.   תצמית:
קדש לי:∞   בנאמנות.    באמונה:∞  .   ]של כל חי[  כרצונו רצון:שכנגדן כורכים את התפילין שבע פעמים על היד.   

 ביד חזקה, בעוצמה בחזק יד:, הפותח את רחמּה.   ]לאמו[  הזכר, כשהוא ראשון הנולדים פטר...רחם:הבדל עבורי.   
  קיום מצוות הפסח.העבדה הזאת:  ממצרים.   מזה:     גלויה לעין כול.  

 תהלים קמה, טז

 הושע ב, כא-כב

שמות יג, א-י
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תַעְבִת ׁשֵל אֵכָאֵּצֹות יַיהוה: מַג לַי חִיעִבְּׁשַּיֹום הַת ּובֹּצַל מַאכֹים ּתִמָת יַעְבִׁש

ָךְנִבְ לְָדּתַּגִהְָך: וֶלֻבְל ּגָכְר ּבֹאְָך ׂשְה לֶָראֵֹלא יְץ וֵמָָך חְה לֶָראֵֹלא יְים וִמָּיַה

ָךְה לָיָהְם: וִָריְצִּמִי מִאתֵצְי ּבִה יהוה לָׂשָה עֶבּור זֲעַר, ּבֹאמֵהּוא לַּיֹום הַּב

דָיְי ּבִיָך, ּכִפְה ּתֹוַרת יהוה ּבֶיְהִן ּתַעַמְיָך לֶינֵין עֵרֹון ּבָּכִזְְדָך ּולָל יַאֹות עְל

יםִמָּיִָדּה מֲמֹועְאת לֹּזַה הָּקֻחַת הֶ אְָרּתַמָׁשְם: וִָריְצִּמִָך יהוה מֲאִָקה הֹוצָזֲח

ה:ָימִמָי

ָךְע לַּבְׁשִר נֶׁשֲאַי ּכִנֲעַנְּכֶַרץ הֶל אֶָך יהוה אֲאִבְי יִה ּכָיָהְו

הָמֵהְר ּבֶגֶר ׁשֶטֶל ּפָכְיהוה, וַם לֶר ֶרחֶטֶל ּפָ כְָרּתַבֲעַהְְך: וָּה לָנָתְיָך ּונֶתֹבֲאַלְו

הֶּדְפִם ֹלא תִאְה וֶׂשְה בֶּדְפִר ּתֹמֲר חֶטֶל ּפָכְיהוה: וִַרים לָכְּזַָך הְה לֶיְהִר יֶׁשֲא

ֹראמֵר לָחָָך מְנִָך בְלָאְׁשִי יִה ּכָיָהְה: וֶּדְפִיָך ּתֶנָבְָדם ּבָכֹור אְל ּבֹכְּתֹו וְַרפֲעַו

יִהְיִַדים: וָבֲית עֵּבִם מִַריְצִּמִנּו יהוה מָיאִד הֹוצָק יֶזֹחְיו ּבָלֵ אְָרּתַמָאְאת, וֹה ּזַמ

ָדםָר אֹכְּבִם מִַריְצִֶרץ מֶאְכֹור ּבְל ּבָֹרג יהוה ּכֲהַּיַנּו וֵחְּלַׁשְה לְֹרעַה פְָקׁשִי הִּכ

כֹורְל ּבָכְִרים וָכְּזַם הֶר ֶרחֶטֶל ּפָיהוה ּכַ לַחֵֹבי זִנֲן אֵל ּכַה, עָמֵהְכֹור ּבְד ּבַעְו

נּוָיאִד הֹוצָק יֶזֹחְי ּבִיָך, ּכֶינֵין עֵת ּבֹפָטֹוטְה ּולְָדכָל יַאֹות עְה לָיָהְה: וֶּדְפֶי אַנָּב

ם:ִָריְצִּמִיהוה מ

את התפילין מסירים לאחר תפילת שחרית, בסדר הפוך להנחתם: מתירים את רצועת "תפילין

של יד" עד לשורש כף היד, מסירים את "תפילין של ראש" ומחזירים אותם לשקית המיוחדת לכך,

וחוזרים ומסירים את "תפילין של יד" ומניחים אף אותם בשקית התפילין.

  כדיבעבור זה: תחום מושבך.        גבלך:  בצק שהחמיץ המושם בתוך העיסה וגורם לתסיסת הבצק ולתפיחתו.   שאר:
  שנה בשנה.מימים ימימה:  בזמנה הקבוע.   למועדה: לקיים את מצוות ה'.  

.]וכאן הכוונה לצאצאי האדם בלבד[ הזכר, כשהוא ראשון הנולדים  פטר רחם:  ומסרת.   והעברת:       כאשר.  כי:     ∞ 

כל בכור...תפדה:  תכרות את ראשו.   וערפתו:  תחליף, תמיר.   תפדה:  ראשון הנולדים לבהמה.   פטר שגר בהמה:
  סרב, הקשה את לבו.הקשה: מעשה זה? ]בענייני הבכורות[  למה אנו עושים מה זאת:       בעתיד.  מחר:בכסף.   

שמות יג, יא-טז
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עלייה לתורה

יום שני או חמישי,[מצד הדין די אם יעלה הנער לתורה באחד מימות החול שקוראים בהם בתורה 

, אבל בשל חגיגיות המאורע נוהגים לקיים את העלייה לתורה בשבת הראשונה]ראש חודש ועוד

 שמלאו לו שלוש-עשרה. החיוב הוא לברך את הברכות שלפני הקריאה]או באותו יום[לאחר 

בתורה ולאחריה, אך מנהג נפוץ הוא שהנער גם קורא בקול רם את פרשת השבוע, כולה או חלקה,

ולעיתים גם את ההפטרה. בסיום אמירת הברכות שאומר הנער לאחר הקריאה נוהגים להמטיר

עליו ממתקים מעזרת הנשים והציבור אף שר לכבודו. נוהגים ששאר העולים לתורה הם בני משפחתו

ומכריו של בר המצוה, והם אף מברכים ברכת "מי שברך" מיוחדת לכבודו. על  סדרי הקריאה

בתורה, על הברכות ועל ההפטרה ראה בכרך השבת, עמ' 213 ואילך.

לאחר שהבן עולה לתורה מברך האב:

ה.ֶל זֶׁשֹו ׁשְנָעֵי מִַרנָטְּפֶרּוְך ׁשָּב

 בתפיסה שעד גיל מצוות אחראי האב]שמקורה במדרש בראשית רבה סג, י[יסוד הברכה הזו 

להתנהגותו של בנו, והוא עלול להיענש על התנהגות לא ראויה של הבן. כאשר נעשה הנער בר

מצוה, הוא עצמו אחראי להתנהגותו ולמעשיו שלו, והאב מברך על שזכה להגיע לרגע זה.

דרשה וסעודה

נוהגים שהנער נושא ברבים דרשה בעניין פרשת השבוע, קיום מצוות או נושאים אחרים הקשורים

באירוע. וישנם מנהגים שונים בקשר לזמן אמירתה: יש העושים זאת בבית הכנסת, בליל שבת או

 במסגרת סעודת מצוה]גם[לפני תפילת מוסף או בקידוש שנערך לאחר התפילה, ויש העושים זאת 

חגיגית בקרב המשפחה והחברים.

, משום]"ברוך שפטרני מעונשו של אבא"[ היו פוסקים שסברו כי הנער הוא שצריך לברך      ברוך שפטרני:

שעד כה עשוי היה הבן להיענש על עוונותיו של אביו, ומכאן ואילך הוא עומד ברשות עצמו. ויש

.]"ברוך אתה ה'" וכו'[הסוברים שברכה זו צריכה להיאמר בשם ומלכות 
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 קובעת כי:  "האשה נקנית בשלוש דרכים:  ... בכסף בשטר ובביאה".]קידושין א,א[ המשנה  נישואין:

הכוונה לשלוש דרכים שונות שבאמצעותן יכולה היתה אשה לעבור מרשות אביה אל רשות הבעל:

, חוזה]והמסומל בטבעת שעונד החתן לכלה[תשלום של כסף שנותן לה האיש ושהיא מקבלת אותו 

דבר[, קיום יחסי אישות למטרה מוגדרת זו ]הכתובה[כתוב שבו מכריז האיש שהוא לוקחה לו לאשה 

.]המסומל בכניסת הזוג לאחר החופה אל חדר הייחוד

נישואין
"ויאמר ה' אלהים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו ... על כן

יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד"

.]בראשית ב יח, כד[

"כל שאין לו אישה שרוי בלא טובה, בלא עזר, בלא שמחה, בלא ברכה, בלא כפרה ... בלא שלום

.]בראשית רבה יז, ב[... בלא חיים... אף אינו אדם שלם"                                                 

ההתקשרות בין איש ואשה כדי ליצור במשותף את התא המשפחתי היא מנקודות הציון החשובות

ביותר בחייו של אדם, והטכסים המלווים אותה הם נשגבים ורבי ערך. שיאם בטכס החופה הנערך

ברוב עם, אך הוא מלווה בטכסים נוספים, לפניו ולאחריו. סביב טכסים אלו התפתחו מנהגים רבים

 יובאו— בעיקר אלה שהם חובה או מנהג נפוץ —מאוד בעדות ישראל השונות, ורק חלקם הקטן 

להלן, ואין לראות בהם אלא את הבסיס שעליו ניתן להוסיף ושאותו ניתן לגוון.

אירוסין

בימי המשנה והתלמוד התקיימו שני טכסים שונים, ובדרך כלל במרחק של כשנה: טכס "האירוסין"

שנקרא גם "קידושין" וטכס "הנישואין" שנקרא גם "חופה". בטכס הראשון הוכרז על כוונת בני הזוג

ואם מסיבה כלשהי[להינשא, הכלה נשארה בבית אביה אך נחשבה כמי שהתחייבה להינשא לחתנה 

. רק לאחר הטכס השני נכנסה הכלה לבית]לא מומש הסכם זה נזקקה הכלה לגט מן המיועד לה

בעלה ונעשתה לאשתו בפועל. מאז ימי הגאונים היו שאיחדו את שני הטכסים לטכס אחד שנקרא

"נישואין" או "קידושין". איחוד זה נעשה ככל הנראה בשל מקרים רבים שבהם נעלם הגבר בין שני

הטכסים האמורים לעיל, דבר שהותיר את האשה במעמד של עגונה. מאז ימי הביניים נתקבל לקיים

את שני הטכסים יחדיו.
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כשריד וכזכר למנהג הקדום הזה יש הנוהגים שזמן מה לפני החתונה נפגשות שתי המשפחות לשם

יש[היכרות, לקביעת סדרי החתונה, כמעין הכרזה ציבורית על רצון הזוג לבוא בברית הנישואין. 

. לעיתים]המכנים טכס זה בשם "אירוסין", אף שאין הוא זהה לטכס האירוסין הקדום שתואר לעיל

 ויש הנוהגים]שהם פרטי ההתחייבויות הכלכליות של שני הצדדים[נכתבים בהקשר זה גם "תנאים" 

לשבור בו צלחת חרס, אות להחלטה שמנוי וגמור עם הצדדים לקיים את ההסכם: כשם שאי אפשר

לתקן את הכלי השבור, כך אי אפשר יהיה להתיר את הקשר בין בני הזוג. ויש אף העורכים לציון

האירוע מסיבה חגיגית במסגרת בני המשפחות והחברים.

שבת חתן

 ונהוג שמשליכים עליו ממתקים]ראה בכרך השבת, עמ' 219[בשבת שלפני החופה עולה החתן לתורה 

מעזרת הנשים. בעדות רבות נהוג שהזוג איננו מתראה בשבוע שלפני החופה, ומשום כך נמצאת

ויש המכנים התאספות[הכלה בשבת זו עם רעותיה, בעוד יתר בני משפחתה מתארחים בבית החתן 

. במקומות רבים נערך לאחר תפילת הבוקר קידוש מיוחד לכבוד]זו של נשים בשם "שבת כלה"

החתן. בני עדות המזרח מקיימים את "שבת חתן" בשבת שלאחר החתונה, ויש גם מבני אשכנז

המחקים מנהג זה.

טבילת הכלה

 טובלת הכלה במקוה טהרה. יש עדות]או באחד מארבעת הלילות שקודם לה[בערב שלפני החופה 

שבהן הולכות עם הכלה קרובותיה ומלוות את הטכס בשירים ובמגדנות. לפרטי הטבילה וברכתה,

שאינן שונות עקרונית מכל טבילה שטובלת אשה במקוה, ראה עמ' 248.

מנהגי יום החתונה

תענית חתן וכלה ומתן צדקה

יום החתונה נחשב עבור בני הזוג יום של חשבון נפש וכפרה על העוונות, שבעקבותיו הם פותחים

דף חדש בחייהם. בשל כך יש הנוהגים שהחתן והכלה מרבים ביום זה במתן צדקה או אף צמים

בו מעלות השחר. ויש הנוהגים שהחתן והכלה מוסיפים לתפילת מנחה שלפני החופה, לאחר הברכה

, קטע זה:]ראה בכרך השבת עמ' 20[השביעית של תפילת שמונה עשרה 
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לֶן אֶפֵל ּתַנּו. אְחָנֲה אָדֹולְָרה  גָצְי בִנּו, ּכֵיתִנֲעַיֹום צֹום ּתְנּו ּבֵנֲנּו יהוה עֵנֲע

א ָקרֹובָה נֵיֱנּו. הֵתָּנִחְּתִם מַּלַעְתִל ּתַאְּנּו, וֶּמִיָך מֶנָר ּפֵּתְסַל ּתַאְנּו, וֵעְִרׁש

ר,ַמֱאֶּנֶר ׁשָבָּדַנּו, ּכֵנֲיָך עֶלְֵקָרא אִֶרם נֶנּו, טֵמֲחַנְָך לְּדְסַא חָי נִהְנּו, יֵתָעְוַׁשְל

ע,ָמְׁשֶי אִנֲאִַרים וְְדּבְם מֵה, עֹוד הֶנֱעֶי אִנֲאְַקָראּו וִֶרם יֶה טָיָהְו

רּוְךָצּוָקה. ּבְָרה וָת צֵל עָכְיל ּבִּצַָרה, ּפֹוֶדה ּומָת צֵעְה ּבֶעֹונָה יהוה הָּתַי אִּכ

ָרה.ָת צֵעְל ּבֵָראְׂשִּמֹו יַעְה לֶעֹונָה יהוה, הָּתַא

וכן הם מוסיפים בסיום תפילת העמידה את הוידוי הנאמר בתפילות יום הכיפורים.

בימים מסוימים בשנה, שיש בהם חגיגיות מסוימת, פטורים החתן והכלה מן הצום ומאמירת "עננו":

, ט"ו באב, אסרו חג של שבועות, חנוכה, ט"ו בשבט ובמוצאי פורים.]פרט לחודש ניסן[ראש חודש 

כידוע אין מקיימים חתונות בדרך כלל בימי חול המועד פסח וסוכות, בימי ספירת העומר ובתקופה[

]שבין י"ז בתמוז לט' באב, ויש בכך מנהגים רבים ושונים.

ישעיה סה, כד

בין תענית קבועה, כגון עשרה בטבת,[ קטע זה מתוסף אל תפילת העמידה בימי תענית ציבור  עננו:

תלמוד בבלי,[. ברכה זו קרויה "ברכת תענית" ]בין תענית שנקבעה לצורך חד-פעמי כגון עצירת גשמים

ברכות[ ונוסחה בתלמוד הירושלמי ]תענית ב, ד[, חתימתה מובאת בשינוי קל במשנה ]תענית יא ע"ב

]. אמירתה בידי החתן והכלה מצטרפת אל התענית שבה הם שרויים.]ח ע"א[ד, ג 

 תפילה המורכבת משתי יחידות מרכזיות וממשפטי קישור, והנאמרת במנחה של ערב יום וידוי:

הכיפורים וכן בכל תפילות היום. עיקרה התוודות על חטאים ומנייתם. היחידה המרכזית הראשונה

מונה חטאים בסדר אלפביתי:  "אשמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו דופי" וכו'. ביחידה האחרת מובאות בפירוט

רב יותר עבירות שונות, בנוסחה קבועה:  "על חטא שחטאנו לפניך ב ... ועל חטא שחטאנו לפניך ב...",

כגון:  "על חטא שחטאנו לפניך בזלזול הורים ומורים ועל חטא שחטאנו לפניך בזדון ובשגגה", "על

חטא שחטאנו לפניך במשא ובמתן ועל חטא שחטאנו לפניך במאכל ובמשתה", וכן הלאה, באקרוסטיכון

אלפביתי כפול. נוסח התפילה מוכר מתקופת הגאונים.

  גלה את חסדך בזה שתנחם אותנויהי נא חסדך לנחמנו:  צעקתנו, תחינתנו.   שועתנו:  תפנה, תשים לב.   תפן:∞  
  מצוקה.צוקה:   לפני.  טרם:.   ]בעקבות תהלים קיט, עו[
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עלייה לקברי אבות

 אל קברם של בני משפחה או חברים]או בימים הסמוכים לו[יש הנוהגים לעלות ביום החתונה 

קרובים, לשם התייחדות עם זכרם של אנשים אהובים, אשר לא זכו לראות את יום החתונה.

חופה וקידושין

אף שלהלכה די בשני עדים כדי לקיים את טכס הקידושין, נתקבל המנהג לערוך אותו ברוב עם

ובחגיגיות, בנוכחות של לפחות מניין גברים, ובניהולו של רב. הטכס מורכב מחלקים רבים, והעיקריים

שבהם הם: חתימת הכתובה, כיסוי הכלה, הצעידה אל החופה והטכס המרכזי שנערך מתחת לה

. על אלה נוספו מנהגים]ברכת האירוסין, ענידת הטבעת, קריאת הכתובה, שבע ברכות, שבירת הכוס[

רבים, שלא ניתן לפרטם בשל גיוונם הרב.

בשעה שהקהל מתאסף במקום השמחה יושב החתן עם הרב, בני המשפחה הקרובים, חברים ושני

אנשים המשמשים כעדים לצורך החתימה על הכתובה. במקביל מקבלת הכלה את פני האורחים.

או בידי אביו ואבי הכלה, ובמקרה שאין[בבוא העת מובל החתן בשירים ובנגינות בידי שני הוריו 

 אל הכלה כדי לכסות את ראשה בהינומה. ויש הנוהגים לתת] בידי זוג נשוי אחר—לו אב או אם 

נרות בידי המלווים את הכלה והחתן.

לאחר כיסוי ראש הכלה מובל החתן בשירה ובזמרה אל מתחת לחופה, שהיא סמל לביתו של החתן

שאליו תובא הכלה. החופה מורכבת מיריעת בד המתוחה על גבי ארבעה כלונסאות, ויש הנוהגים

לכבד אנשים שונים בהחזקתם. את החופה נוהגים להציב מתחת לכיפת השמיים, כאות תקוה לקיום

הבטחת ה' לאברהם: "כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת

.]בראשית כב, יז[הים" 

תחינת הכלה

בשעה שהחתן צועד בדרכו לחופה יש כלות הנוהגות לומר את "תחינת הכלה", שהיא בקשה

מיוחדת להצלחת הזיווג.

ה.ָתְיַיִדים ּבִחְיב יִים מֹוׁשִֹלהֱא

  לכיסוי פני הכלה בידי החתן קודם לחופה ניתנו טעמים שונים, כגון שבזה הוא מסמל אתהינומה:

החסות שהוא מתכוון לפרוש על רעייתו לעתיד.

והוא מדרש על פסוק מתהלים סח, ז המתקשר[  מקים בית, משפחה, משני אנשים נפרדים מושיב יחידים ביתה:∞  
.]]כגון תלמוד בבלי, סוטה ב ע"א[רבות בספרות חז"ל אל מוסד הנישואין 

 תהלים סח, ז
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נּו.ְֵדמּותִנּו ּכֵמְלַצְָדם ּבָה אֶׂשֲעַים נִֹלהֱר אֶאמֹּיַו

ָרא אֹותֹו.ָים ּבִֹלהֱם אֶלֶצְמֹו ּבְלַצְָדם ּבָאָת הֶים אִֹלהֱָרא אְבִּיַו

ָדם.ָאָל הֶ אָהֶיאִבְיַה וָּׁשִאְָדם לָאָן הִַקח מָר לֶׁשֲע אַלֶּצַת הֶים אִֹלהֱן יהוה אֶבִּיַו

ֶרץ.ָאָת הֶאּו אְלִרּו ּוְרבּו ּומְים ּפִֹלהֱם אֶהָר לֶאמֹּיַים וִֹלהֱם אֶָרְך אֹותָבְיַו

תֶאְם וִיַמָּׁשַת הֶ אָיתִׂשָה עָּתַּנֹוָרא. אַהְּבֹור וִּגַדֹול הָּגַל הֵאָים, הִֹלהֱאָה הּוא יהוה הָּתַא

םֶהָ ּבָּתְמַָרׁשְה, וָּׁשִאְיׁש וִ אָָראתָה, ּובָמָׁשְ ּונַ ּבֹו רּוחָּתְחַפָנְָדם, וָאָר הֵה הּוא יֹוצָּתֶַרץ. אָאָה

הָינִכְכּו ׁשָר: זֹאמֵם לָד אֹותֵּמַלְת ּולַעַן ּדַעַמְה, לָּׁשִאְה"א ּבְיׁש וִאְ יו"ד ּב—דֹוׁש ָּקַָך הְמִׁש

תֶנֶּמּוכַים, הִים ְקדֹוׁשִֹלהֱים אִֹלהֱאָּיֹום, יהוה הַיָך הֶנָפְת לֶבֶּצִּנַה הָּלַּכַי הִנֲן אֵכָם. לֶיהֵינֵּב

י.ִלֲעַן ּבָתָחֶם הִה עָּפֻחַס לֵנָּכִהְֶדיָך לָבֲל עֵָראְׂשִיְה וֶֹׁשַדת מְָרה ּכֳהָטְה ּובְָקדּוׁשִת ּבֶנֶּמֻזְּומ

יִל לֵה מֹוחָּתַאֶאת, ׁשֹּזַה הָעֹונָת ּובֵעָבֹוֶדָך ּבְא ּכֵּסִי ּכֵנְפִים לִנּונֲחַתְה וָּלִפְת ּתֶלֶּפַי מִנְנִה

אָצָה מָּׁשִא אָצָתּוב: מָּכַינּו, ּכֵמֹותְׁשַאְינּו וֵאתֹּטַחְינּו וֵֹונֹותֲל עַי עִלֲעַבְּול

ה.ָּפֻחְים וִים טֹובִׂשֲעַה ּומָׁשּובְֵדי ּתְל יִַקין עְּקַּפְתִינּו מֵֹונֹותֲעַיהוה, וֵק ָרצֹון מֶפָּיַטֹוב ו

ן.ֵמָי. אִלֲגֹואְיָך יהוה צּוִרי וֶנָפְי לִּבִיֹון לְגֶהְי וִֵרי פְמִָרצֹון אְיּו לְהִיְו

או אמה ואם החתן, ובמקרה[לאחר מכן מובלת הכלה בשירה ובזמרה אל החופה בלווית הוריה 

, ונוהגים שהכלה ומלוותיה סובבות את החתן מתחת] בידי זוג נשוי אחר—שאין לה אם או אב 

לחופה שלוש או שבע פעמים. לבסוף ניצבת הכלה לימינו של החתן. גם הוריהם של בני הזוג,

וכן הרב ושני עדים, עומדים מתחת לחופה.

בראשית א, כו

שם א, כז

שם ב, כב

שם א, כח

  מנהג חדש שנתפשט רק בשנים האחרונות. כמנהגים רבים הקשורים בחתונה, קשהתחינת הכלה:

לדעת את מקורו. עיקר התחינה הוא בקשת מחילה על חטאי הזוג המתחתן.

משלי יח, כב

תהלים יט, טו

  שם ה'שמך הקדוש:.   ]]בראשית ב, ז["ויפח באפיו נשמת חיים" [  הכנסת ונפחת:  ראה להלן עמ' 34.   בצלמו:
הנוצר מן האותיות יו"ד וה"א. למילים "איש" ו"אשה" משותפות האותיות אל"ף ושי"ן, והשוני שביניהן מתבטא

  רמז למסורתזכו וכו':בהוספת האות יו"ד אל "איש" וה"א אל "אשה". כך נראה כאילו חּולק שם ה' בין השניים.   
 אש אוכלתם".— שכינה ביניהם, לא זכו — הבנויה על האמור לעיל:  "איש ואשה:  זכו ]סוטה יז ע"א[בתלמוד הבבלי 

 מסלק ה' את שמו— משרה עליהם ה' את שכינתו והזיווג עולה יפה, אבל אם לא זכו —כשהם צדיקים, בעלי זכויות 
  מתמוטטיםמתפקקין: ה' ימלא את כל רצונו.        ויפק רצון מה':מביניהם ולא נותרת אלא "אש" המכלה אותם.   

  מחשבותי.הגיון לבי:.   ]והוא מדרש על "ויפק" שבפסוק ממשלי ומקורו בתלמוד הבבלי, יבמות סג ע"ב[ונעלמים 
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  שתי ברכות הן: הראשונה על היין, כיוון שעומדים לשתות ממנו, והשנייה על האירוסין.ברכות האירוסין:

 בתלמוד הבבלי כתובות ז ע"ב. יש רואים ברכה זו כברכה על קיום]בשינויים קלים[ברכה שנייה זו נזכרת 

, והיא צריכה היתה להיאמר בפי החתן, אלא]על ברכות המצוות בכלל ראה עמ' 247[מצוות אירוסין 

שהרב משמש לו כאן כשליח. הברכה משבחת את ה' על שקידש את עם ישראל בצוותו אותם על העמדת

.]הנשואות כדין[ ואחד מותר ]עריות, ארוסות[שלושה מרכיבים במערכת שבינו לבינה:  שניים אסורים 

 מופיעה הנוסחה "הרי את מקודשת" שאומר הבעל]קידושין ה ע"ב[ בתלמוד הבבלי  הרי את וכו':

כשהוא מקדש את אשתו בכסף. הנוסחה בניסוח שלפנינו ידועה רק מימי הביניים.

ויקרא[ שורה של איסורים על קיום יחסי אישות בין בני משפחה או בין אשה נשואה למי שאינו בעלה  עריות:∞  
  אשה שגבר אירס לו, אסורה עליו ליחסי אישות עד לנישואין.הארוסות:.   ]פרקים יח ו-כ

  כמנהג ישראל לממש מצוהוישראל:  כמצוה לקדש אשה בכסף.   כדת משה:  מובדלת, נפרדת ומיועדת.   מקדשת:     ∞ 

זו של התורה על ידי מתן טבעת.

ברכות האירוסין

הרב לוקח גביע מלא יין בידו ומברך בקול רם:

ן.ֶפָּגִַרי הְם, ּבֹוֵרא ּפָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

לַנּו עָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

הָּפֵֻדי חְל יַנּו עָׂשּואֹות לְּנַת הֶנּו אָיר לִּתִהְרּוסֹות, וֲאָת הֶנּו אָר לַסָאְָריֹות, וֲעָה

ין.ִִקּדּוׁשְה וָּפֵֻדי חְל יַל עֵָראְׂשִּמֹו יַׁש עֵַקּדְה יהוה, מָּתַרּוְך אָין. ּבִִקּדּוׁשְו

, ולאחר מכן]ונוהגים שאם הכלה היא שמשקה את בתה מן הגביע[החתן והכלה שותים מן היין 

מזמין הרב את העדים לבחון יחד עמו את הטבעת ולוודא שערכה יותר מ"שוה פרוטה" ושהיא

אכן רכושו של החתן.

 ואומר:]היא האצבע הסמוכה לאגודל[החתן עונד את הטבעת על אצבע יד ימינה של הכלה 

ל.ֵָראְׂשִיְה וֶֹׁשְדת מְת זֹו ּכַעַּבַטְי ּבִת לֶׁשֶֻקּדְ מְּתֵַרי אֲה

ונהוג שהעדים והרב מכריזים בקול רם "מקודשת, מקודשת".
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 שטר התחייבות שנותן הבעל לאשתו ובו מפורטות חובותיו כלפיה בחייהם המשותפים, או הכתובה:

במקרה של פירוק הנישואין מחמת גירושין או פטירת הבעל. הכתובה מנוסחת בלשון הארמית, לשון

העם של תקופת חז"ל וימי הגאונים. כיום יש לה נוסח קבוע, שנוצר במהלך הדורות, ושבתוכו משלבים,

:]מרביתם קבועים[במקומות מוגדרים מראש, את שמות החתן, הכלה והעדים וכן סכומי כסף שונים 

הנדוניה שהביאה עמה הכלה מבית אביה, הסכום שתקבל בשעת פירוק הנישואין וכיוצא באלה. לנושא

 מוקדשת מסכת "כתובות" שבמשנה, ולפי חז"ל התקנת הכתובה מיוחסת]ולנושאים קרובים[הכתובה 

 מסביר את תקנת]כתובות לט ע"ב[לשמעון בן שטח, בן המאה הראשונה לפני הספירה. התלמוד הבבלי 

 "שלא תהא קלה בעיניו להוציאה":  החובות הכספיים הכרוכים בגירוש האשה יביאו את—הכתובה 

הבעל למחשבה שנייה קודם שהוא יחליט לגרש את אשתו. נוסח דומה לנוסח הכתובה המקובל היום

מוכר כבר בשלהי תקופת הגאונים. בימינו הכתובה היא בעיקר ביטוי סמלי להתחייבויותיו של הבעל

כלפי אשתו, ואין לה משמעות מעשית, שכן התפתחויות הלכתיות במהלך הדורות העמידו את מערכת

היחסים הממוניים שבין בני הזוג על יסודות אחרים.

  אלביש.   שתי חובות אלו המוטלות על הבעל נלמדו משמות כא, י. ואכסה:  אאכיל.  אזון:  בשבוע.   בשבת:∞  

הכתובה

ויש שקוראים רק חלקים ממנה או קוראים[ קורא את הכתובה ]או מי שמכובד לעשות זאת[הרב 

התאריכים והשמות[. וזו פתיחתה של הכתובה בתרגום לעברית ]אותה או את חלקיה בעברית

:]נקבעים, כמובן, על פי העניין

אֹותֵע מַבְים ׁשִפָלֲת אֶׁשֵמֲת חַנְ ׁש]תמוז[ֶדׁש ֹחְ ל]ד'[ת ָּבַׁשְ ּב]שישי[ַל טֹוב. ּבָּזַמְן טֹוב ּובָימִסְּב

נּוָ, א]ירושלים עיר הקודש[ה ֹים ּפִנּו מֹונָאֶן ׁשָיְנִּמַם, לָעֹולָת הִַריאְבִ ל]חמישים ותשע[

יִי לִיֲ ה]שם הכלה: פלונית בת פלוני[זֹו ְר לַמָ א]שם החתן: פלוני בן אלמוני[יְך ִֵדים אֵע

ְך,ָה אֹותֶּסַכֲאַל וֵּכְלַכֲאַס וְֵרנַפֲאַזּון וָאְד וֵּבַכֲאַד וֹבֱעֶי אִנֲאַל וֵָראְׂשִיְה וֶֹׁשַדת מְה ּכָּׁשִאְל

תֶים אִּסַכְים ּומִלְּכְלַכְים ּומִסְְרנַפְים ּומִנָזְִדים וְּבַכְִדים ּומְעֹובָל הֵָראְׂשִי יֵנְג ּבַהְנִמְּכ

ה.ָמּונֱאֶם ּבֶיהֵׁשֹותְנ
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ולאחר פירוט הצדדים הכספיים של ההתקשרות בין בני הזוג והערבויות שנותן החתן לקיום

התחייבויותיו מסתיימת הכתובה במילים:

ם.ַָקּיְרּור וִָריר ּובָל ׁשֹּכַהְו

ד.ֵ ע— ]פלוני בן אלמוני[אּום ְנ

ד.ֵ ע— ]אלמוני בן פלמוני[אּום ְנ

יל,ֵעְר לַּכְזִּנַל הָל ּכַן מֹוֶדה עָתָחֶי הִנֲם אַּג

]חתימת החתן[יל: ֵעְר לַּכְזִּנַּיֹום הַתּום ּבָחֶל הַי עִאתָּוב

 וזו מוסרת אותה]ונוהגים לעשות זאת ביד ימין, סימן להצלחה[החתן מוסר את הכתובה לכלה 

למשמרת לאמה.

ברכות הנישואין

ויש הנוהגים לחלק אותן בין אנשים[ממלאים את הגביע יין והרב אומר את הברכות הבאות 

. הציבור עונה "אמן" בסוף כל ברכה ויש הנוהגים להצטרף בשירה בחלקים]שונים, כדי לכבדם

שונים של ברכות אחדות:

ן.ֶפָּגִַרי הְם, ּבֹוֵרא ּפָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

בֹודֹו.ְכִָרא לָל ּבֹּכַהֶם, ׁשָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ָדם.ָאָר הֵם, יֹוצָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

םֶלֶצְמֹו ּבְלַצְָדם ּבָאָת הֶר אַצָר יֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

 ועוד שש ברכות, הקרויות "ברכת חתנים"]שעומדים לשתות ממנו[ ברכה על היין  ברכות הנישואין:

. על פי מסורת מימי הגאונים] ח ע"א—כתובות ז ע"ב [או "שבע ברכות" והמופיעות בתלמוד הבבלי  

נהגו בארץ ישראל לברך שלוש ברכות בלבד. דומה שהכוונה לברכות הרביעית, החמישית והשישית

שבנוסח שלפנינו. שלוש ברכות אלה בנויות כחטיבה סגורה אחת וכוללות את שלושת הנושאים

המרכזיים של ברכות הנישואין:  בריאת האדם, שמחת ירושלים ושמחת הזוג. הברכה הרביעית גם

 בריאת שהכל ברא לכבודו:∞    מסכים ומכיר באמיתות הדברים.   מודה:  דבר.   נאום:  בעל תוקף, ודאי.   שריר:
  כפי שנאמר בבריאת האדם "ויברא אלהים את האדם בצלמו"בצלמו וכו':     היקום כולו מודיעה את כבודו של ה'.  

.   כדי להרחיק את המחשבה שלה' ישנה דמות אדם, מודגש שהאדם הוא רק "צלם דמות תבניתו"]בראשית א, כז[
של האל.



םהיתוכרבו םייחה תוליפת

35

ָדם.ָאָר הֵה יהוה, יֹוצָּתַרּוְך אָד. ּבֵַדי עֲן עַיְנִּנּו ּבֶּמִִקין לֹו מְתִהְיתֹו, וִנְבַמּות ּתְּד

ה יהוה,ָּתַרּוְך אָה. ּבָחְמִׂשְּה ּבָתֹוכְ לָיהֶנִָקּבּוץ ּבְּבָקָרה ֲעָל הֵגָתְיׂש וִׂשָׂשֹוׂש ּת

.ָיהֶנָבְּיֹון ּבִ צַחֵּמַׂשְמ

הָּתַרּוְך אֶָדם. ּבֶּקִֶדן מֵן עַגְיְרָך ּבִצְָך יֲחֵּמַׂשְּכים ִהּובֲאָים הִח ֵרעַּמַׂשְ ּתַחֵּמַׂש

ה.ָּלַכְן וָתָ חַחֵּמַׂשְיהוה, מ

ןָתָה, חָחְמִׂשְׂשֹון וָָרא ׂשָר ּבֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ָרה יהוהֵהְֵרעּות. מְלֹום וָׁשְה, וָוֲחַאְה וָבֲהַה, אְָדוֶחְה וָיצִה, ּדָה, ִרּנָילִה, ּגָּלַכְו

ׂשֹוןָם קֹול ׂשִיַלָרּוׁשְחּוצֹות יְהּוָדה ּובְֵרי יָעְע ּבַמָּׁשִינּו יֵֹלהֱא

ִריםָעְם ּונָתָּפֻחֵים מִנָתֲלֹות חֲהְצִה, קֹול מָּלַקֹול ּכְן וָתָה, קֹול חָחְמִקֹול ׂשְו

ה.ָּלַּכַם הִן עָתָחֶ  הַחֵּמַׂשְה יהוה, מָּתַרּוְך אָם. ּבָתָינִגְה נֵּתְׁשִּמִמ

.]וכאן החתן-הבעל הוא שמשקה את הכלה-אשתו[בני הזוג לוגמים מן היין 

בעניין[ ואילו החמישית והשישית מקבילות לשביעית ]שתיהן נחתמות ב"יוצר האדם"[חופפת לשלישית 

. בצורתן הנוכחית עולה משבע ברכות הנישואין תמונה זו:  שהכל]שמחת ירושלים ושמחת חתן וכלה

ברא לכבודו:  ברכה על עצם התאספות האנשים לשמחת ציבור. ריבוי המשתתפים הוא ביטוי להתגלות

כבוד ה' בעולמו. יוצר האדם:  ברכה על יצירת האדם הראשון, כמעין מבוא לברכה הבאה המדברת על

יצירת חוה, בת זוגו. אשר יצר את האדם בצלמו וכו': ברכה על בריאת האשה ועל יצירת הקשר הראשון

שבינו לבינה. שוש תשיש וכו':  אין שמחה שלמה כל עוד ירושלים עומדת בחורבנה, ועל כן מבקשת

ברכה זו על קימום העיר ותושביה, שכן שמחת הפרט תלויה ונובעת גם משמחת הכלל. שמח תשמח

וכו': ברכה המבקשת שהשמחה תשרה בחיי הזוג. אשר ברא ששון ושמחה וכו': הברכה האחרונה חוזרת

ומסכמת את נושאיהן של כל הברכות הקודמות לה:  הבריאה, שמחת ירושלים, שמחת החתן והכלה.

בעקבות הפסוק:  "ויבן ה' אלהים את הצלע ...   לאשה"[  כינוי לחוה בנין עדי עד:       מצלעו של האדם הראשון.  ממנו:
שוש תשיש ותגל העקרה:.   הזיווג הראשון הוא היסוד ליצירת המין האנושי מאז ולתמיד.   ]]בראשית ב, כב[

  על ידיבבניה: בהתאספות.     בקבוץ:.  ]המכונה "עקרה" בעקבות ישעיהו נד, א[תגרום לשמחתה של ירושלים 
  כפי ששימחת את האדם הראשון כשהבאת אליוכשמחך וכו':  החתן והכלה.   רעים האהובים:     חזרת בניה אליה.  

משתה נגינתם:  עליזּות.   מצהלות:  שמחה.   דיצה:.   ]והוא הרחבה מדרשית של המסופר בבראשית ב, כג[את חוה 
סעודה חגיגית המלווה במנגינות.

ירמיה לג, יא
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:]ויש נוהגים שרק החתן אומר זאת[הציבור כולו שר 

י,ִֵרכְּכְזֶם ֹלא אִי אִּכִחְי לִׁשֹונְק לְַדּבִי. ּתִינִמְח יַּכְׁשִם, ּתִָלָרּוׁשְְך יֵחָּכְׁשֶם אִא

י.ִתָחְמִל ֹראׁש ׂשַם עִַלָרּוׁשְת יֶה אֶלֲעַם ֹלא אִא

החתן שובר ברגלו כוס זכוכית, ובזה תם טכס החופה.

הציבור מלווה בשירה ובריקודים את הזוג הצועד אל חדר שהוכן לכך מראש, הוא "חדר הייחוד".

, בשעה ששני עדי הקידושין] הם שוברים בו את צומם—ואם צמו [בחדר זה שוהים השניים זמן מה 

ממתינים להם מחוץ לחדר. לאחר מכן חוזרים העדים ובני הזוג אל אולם השמחה.

 ונחתמת]ראה עמ' 153[סעודת החתונה היא סעודת מצוה, הנפתחת בנטילת ידיים ובברכת "המוציא" 

בטכס חגיגי של ברכת המזון. במהלך הסעודה מקיימים את המצוה לשמח חתן וכלה על ידי ריקודים,

שירה, נאומי ברכה וכל כיוצא באלה. ויש הנוהגים לומר גם דברי תורה ודרשות ולהזמין עניים

להשתתף בסעודה.

תהלים קלז, ה-ו

 בצד שבירת הכוס, זכר לחורבן ירושלים, נאמרת השבועה שנשבעו גולי בבל לאחר חורבן אם אשכחך:

בית המקדש הראשון לזכור את ירושלים החרבה בכל שמחה.

 היתה קיום יחסי אישות, מתוך]קידושין א,א[  אחת מדרכי קניין האשה בתקופת המשנה חדר הייחוד:

מטרה מוצהרת ומודעת של שני הצדדים שמעשה זה ישמש כקניין. כניסת בני הזוג לחדר שבו הם

מצויים לבדם היא גלגול וסמל למנהג קדום זה.

  כושר הדיבור ילקח ממני.תדבק לשוני לחכי:      יד ימין, המבטאת חוזק, תיבש ותאבד את כוחה.   תשכח ימיני:     ∞ 
  בתחילת כל שמחה שאערוך אזכור את ירושלים.אעלה וכו':
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זימון וברכת המזון לסעודת החתונה

זימון:

ֵרְך.ָבְי, נַַרּבֹותזמן נוטל גביע מלא ביין בידו ואומר:   המ

ם.ָד עֹולַעְה וָּתַעֵָרְך מֹבְם יהוה מֵי ׁשִהְיוהציבור עונה:

ם.ָד עֹולַעְה וָּתַעֵָרְך מֹבְם יהוה מֵי ׁשִהְיהמזמן חוזר ואומר:

ֹרן.ָיר יִׁשְם ּבֵּלִז אָאְרֹון       וָם חַגְר וֵסָי הַוְּד

ֹרן.ֲהַי אֵנְת ּבְַרּכִה ּבֵעְֶדק    ׁשֶי צֵלְּגְעַנּו מֵחְנ

ֵרְךָבְ נ] חברים וכו'/ מרנן ורבנן ורבותי / הכהנים / הכלה /החתן [ ְרׁשּותִּב

ינּו.ִיָטּובֹו חְּלֹו ּובֶּׁשִנּו מְלַכָאֶׁשְעֹונֹו וְמִה ּבָחְמִּׂשַהֶינּו ׁשֵֹלהֱא

טּובֹוְּלֹו ּובֶּׁשִנּו מְלַכָאֶעֹונֹו, ׁשְמִה ּבָחְמִּׂשַהֶינּו ׁשֵֹלהֱרּוְך אָּבוהציבור עונה:

ינּו.ִיָח

טּובֹוְּלֹו ּובֶּׁשִנּו מְלַכָאֶעֹונֹו, ׁשְמִה ּבָחְמִּׂשַהֶינּו ׁשֵֹלהֱרּוְך אָּבוהמזמן חוזר ואומר:

ינּו.ִיָח

. לאחר סיום הברכה, מוזגים יין לגביע]ראה עמ' 174[ומברכים את ברכת המזון בנוסח המקובל 

  הובלנחנו מעגלי צדק:.   ]בעקבות ישעיהו לה, ו[ יתרפא ממומו ויזמר  ואז אלם וכו': כעס.        חרון:                 צער.דוי:∞  
  הכהנים, המברכים תדיר אתבני אהרן:  הקשב, הטה אזנך.   שעה:.   ]בעקבות תהלים כג, ג[אותנו בדרכים ישרות 

והוא חולק אותה עם האדם[מי ששמחה מלאה ושלמה מצויה רק לפניו           שהשמחה במעונו:.   ]ראה עמ' 19[העם 
.]ביום החתונה

  ראה עמ' 175. בשמחת הנישואין נוסף לזימון פיוט קצר, וכן מוסיפים את המילים "שהשמחהזימון:

במעונו" למשפט "נברך/ברוך ... שאכלנו משלו". מילים אלו נזכרות בהקשר לברכות הנישואין כבר

.]כתובות ח ע"א[בתלמוד הבבלי 

. שם המחבר בא]ספרד, המאה העשירית[  פיוט קצר שנתחבר בידי דונש בן לברט דוי הסר וכו':

באקרוסטיכון בראשי הטורים.
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שני, בעוד הגביע הראשון נותר אצל המזמן. הגביע השני מוחזק בידי מי שמברך את שש הברכות

:]ונוהגים לחלק את אמירתן בין אנשים שונים, ועל כן מועבר הגביע מיד ליד[הבאות 

בֹודֹו.ְכִָרא לָל ּבֹּכַהֶם, ׁשָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ָדם.ָאָר הֵם, יֹוצָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

םֶלֶצְמֹו ּבְלַצְָדם ּבָאָת הֶר אַצָר יֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ָדם.ָאָר הֵה יהוה, יֹוצָּתַרּוְך אָד. ּבֵַדי עֲן עַיְנִּנּו ּבֶּמִִקין לֹו מְתִהְיתֹו, וִנְבַמּות ּתְּד

ה יהוה,ָּתַרּוְך אָה. ּבָחְמִׂשְּה ּבָתֹוכְ לָיהֶנִָקּבּוץ ּבְ ּבָקָרהֲעָל הֵגָתְיׂש וִׂשָׂשֹוׂש ּת

.ָיהֶנָבְּיֹון ּבִ צַחֵּמַׂשְמ

הָּתַרּוְך אֶָדם. ּבֶּקִֶדן מֵן עַגְיְרָך ּבִצְָך יֲחֵּמַׂשְ ּכיםִהּובֲאָים הִח ֵרעַּמַׂשְ ּתַחֵּמַׂש

ה.ָּלַכְן וָתָ חַחֵּמַׂשְיהוה, מ

ןָתָה, חָחְמִׂשְׂשֹון וָָרא ׂשָר ּבֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ָרה יהוהֵהְֵרעּות. מְלֹום וָׁשְה, וָוֲחַאְה וָבֲהַה, אְָדוֶחְה וָיצִה, ּדָה, ִרּנָילִה, ּגָּלַכְו

ׂשֹוןָם קֹול ׂשִיַלָרּוׁשְחּוצֹות יְהּוָדה ּובְֵרי יָעְע ּבַמָּׁשִינּו יֵֹלהֱא

ִריםָעְם ּונָתָּפֻחֵים מִנָתֲלֹות חֲהְצִה, קֹול מָּלַקֹול ּכְן וָתָה, קֹול חָחְמִקֹול ׂשְו

ה.ָּלַּכַם הִן עָתָחֶ  הַחֵּמַׂשְה יהוה, מָּתַרּוְך אָם. ּבָתָינִגְה נֵּתְׁשִּמִמ

גביע היין השני מוצב ליד מי שאמר את הזימון שבראש ברכת המזון, והוא מברך על גביע היין

הראשון שנותר כל העת ברשותו:

ן.ֶפָּגִַרי הְם, ּבֹוֵרא ּפָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

והוא שותה מגביע זה. לאחר מכן מוזגים מעט יין מן הגביע השני אל הראשון ושבים ומוזגים מעט

יין מן הגביע הראשון לשני. אחד מן הגביעים ניתן לחתן והאחר לכלה והם שותים מהם. ונוהגים

שגם שאר הסועדים לוגמים מן היין.

ירמיה לג, יא
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שבעת ימי המשתה

 הינו בעל אופי חגיגי ומיוחד, ויש— הפותח את "ירח הדבש" —השבוע הראשון שלאחר החתונה 

המכנים אותו "שבוע שבע הברכות". יש הנוהגים לערוך לכבוד הזוג החדש סעודות חגיגיות במסגרות

. לכל אחת מסעודות אלה יש להזמין לפחות אדם אחד, שלא השתתף]משפחה, חברים וכו'[שונות 

אך בשבת אין חובה[בחתונה או באחת מן הסעודות של ימי המשתה. אדם זה מכונה "פנים חדשות" 

. הברכות הנאמרות בראש הסעודה ובסופה]באדם כזה, כיוון שהשבת נתפסת כממלאת תפקיד זה

נטילת ידיים, "המוציא", זימון מיוחד, ברכת המזון,[זהות לברכות המקיפות את סעודת החתונה 

, שתייה משתי כוסות יין. ראה לעיל,]ו"בורא פרי הגפן" היא השביעית שבהן[שבע ברכות 

.]עמ' 37 ואילך



םהיתוכרבו םייחה תוליפת

40

אבלות
"וישוב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה"

.]קהלת יב, ז[

"אלהי נשמה שנתת בי טהורה, אתה יצרתה בי, אתה נפחתה בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד

.]תלמוד בבלי, ברכות ס ע"ב                                         [ליטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא" 

"אחינו המיוגעים, המדוכאין באבל הזה, תנו לבבכם לחקור את זאת: זאת היא עומדת לעד, נתיב

הוא מששת ימי בראשית. רבים שתו, רבים ישתו, כמשתה ראשונים כך משתה אחרונים. אחינו, בעל

.]תלמוד בבלי, כתובות ח ע"ב[נחמות ינחם אתכם. ברוך מנחם אבלים"                                    

הדת היהודית אינה רואה את קץ החיים כחידלון מוחלט אלא כשלב של מעבר מעולם החומר אל

הוויה אחרת, אשר זכתה במחשבה העממית ובמחשבתם של הוגים לכינויים שונים כגון העולם

הבא, עולם האמת, הישארות הנפש, חיי הנצח, גן עדן וכל כיוצא בהם. בצד אמונה זו על מעבר

מהוויה להוויה, המתרחש בעת מותו של כל יחיד ויחיד, ניצבת תפיסה עתידית המתייחסת לאומה

כולה: בסופה של ההיסטוריה תחל תקופה חדשה ובמסגרתה יקומו המתים לתחייה.

העצב והכאב על פטירת אדם הם גם הזדמנות לעשיית חשבון נפשם של החיים, ולשני נושאים אלה

ניתן ביטוי בתפילות ובטכסים רבים, הנערכים בחוג בני משפחתו וידידיו של הנפטר במעגלים הולכים

, שלושים הימים הראשונים שלאחר]"השבעה"[ומתרחבים: טכס הלוויית המת, שבוע האבל הראשון 

, שנת האבל הראשונה, ולאחר מכן שנה אחר שנה ביום הזיכרון השנתי. שלבים]"השלושים"[הלוויה 

אלה אמורים להתאים לתהליך הסתגלותם של האבלים אל אובדנם, ולסייע להם בהתמודדות עם

מצבם החדש.

בעקבות דיני הכוהנים בספר ויקרא פרק כ"א נקבע בסופו של דבר בהלכה, כי חובה על אדם

 זוג, בן ובת. האבלות על ההורים]או בת[להתאבל על שבעה מקרוביו: אב ואם, אח ואחות, בן 

נמשכת שנה, ואילו על שאר קרובים היא נמשכת שלושים יום בלבד.

 החל באמירת וידוי בידי הגוסס, המשך במצב של "אנינות"—הדינים והמנהגים הקשורים בסוגיה זו 

 הם רבים ביותר,—שבו מצויים האבלים בין הפטירה לקבורה, וכלה בתום שנת האבל הראשונה 

מורכבים ומגוונים עד מאוד, ודומה שענייני אבלות הם מן התחומים ההלכתיים שנותרו פתוחים

וגמישים, כדי לתת ביטוי אישי לכל אבל ואבל. להלן הבאנו רק את עיקרי הדברים הכרוכים בטכסטים

ובטכסים, ולא עסקנו במנהגים רווחים שונים, שהם דברים שאין להם שיעור.
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ברכת דיין האמת

השומע לראשונה על פטירת אדם מברך:

ת.ֶמֱאָן הַּיַם, ּדָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

טכס לוויית המת

הבאת אדם לקבר ישראל נחשבת כמצוה גדולה: השבת הנפטר אל האדמה שממנה נברא בצורה

מכובדת, וסמוך לפטירתו ככל האפשר. השתתפות בטכס הקבורה נחשבת כ"חסד של אמת", מעשה

חסד שאין עמו כל מחשבה על תמורה אפשרית.

מאז ימי הביניים נמסרה מלאכת הקבורה לאנשים שזה תפקידם, המכונים חברי "חברא קדישא"

. הם מטפלים בטהרת המת, בעטיפתו בתכריכים, בהכנת הקבר ובשאר צרכי]=החברה הקדושה[

הקבורה, ואף בניהול טכס הקבורה ובהחזקת בתי הקברות.

בבית הלוויות

על אב[נהוג שאיש החברא קדישא קורע בעזרת סכין קריעה קטנה בדש בגדו של כל אבל ואבל 

, והאבל מברך:]ואם קורעים בצד שמאל ועל שאר קרובים בצד ימין

ת.ֶמֱאָן הַּיַם, ּדָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ומגדילים את הקרע על ידי משיכת הדש הקרוע כלפי מטה.

 שבמסגרתו נותן האדם גם דין וחשבון על מעשיו— ראיית המוות כשלב של סיום וסיכום החיים  וידוי:

 הצמיחה את המנהג שהנוטה למות מתוודה על חטאיו ומבקש שהמוות יכפר עליהם. מנהגים שונים—

התהוו באשר לקטעים הנאמרים במסגרת הוידוי, מהם קצרים ומהם ארוכים יותר. כגון:  "מודה אני

לפניך, ה' אלהי ואלהי אבותי, שרפואתי ומיתתי בידך. יהי רצון מלפניך, שתרפאני רפואה שלמה, ואם

 תהא מיתתי כפרה על כל חטאים, עוונות ופשעים שחטאתי ושעוויתי ושפשעתי לפניך. ותן—אמות 

ראה[חלקי בגן עדן, וזכני לעולם הבא, הצפון לצדיקים". ויש המציעים לומר גם את וידוי יום הכיפורים 

, פרקי תהילים שונים, פסוקי "שמע ישראל" ועוד כיוצא בזה.]גם לעיל, עמ' 29

 קובעת ש"חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה",]ברכות ט, ה[ המשנה      ברוך דין האמת:

והוא ביטוי לרעיון כי כל גורל האדם נובע ממקור אחד, וכי עליו להכיר בזה הן ברגעי שמחה הן ברגעי
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הטכס בבית הלוויות כולל אמירת הספדים, העוסקים בשבח הנפטר ובפועלו, קטעי משנה ותפילה

 "קדיש יתום". ויש נוהגים שעורך הלוויה פותח ואומר:]אם יש מניין[הנאמרים מפי עורך הלוויה, וכן 

הָּתַי אִאְִרים וָה ְדבָׁשֹלְׁשִל ּבֵּכַּתְסִהר: ֵל אֹומֵאְלַלֲהַמ–ןֶא ּבָיְַקבֲע

ןֵּתִיד לִתָה עָּתַי אִי מֵנְפִלְְך, וֵה הֹולָּתַן אָאְ, ּולָאתָן ּבִיַאֵע מַָרה: ּדֵבֲיֵדי עִא לָב

ר,ָפָקֹום עְמִ ל—ְך ֵה הֹולָּתַן אָאְה. ּולָרּוחְה סָּפִּטִ מ— ָאתָן ּבִיַאֵּבֹון. מְׁשֶחְין וִּד

יֵכְלְַך מֶלֶי מֵנְפִ ל—ּבֹון ְׁשֶחְין וִן ּדֵּתִיד לִתָה עָּתַי אִי מֵנְפִלְה. וָעֵתֹולְה וִָרּמ

.רּוְך הּואָדֹוׁש ּבָּקַים הִכָלְּמַה

ויש נוהגים לומר רק את ארבעת המשפטים האחרונים, החל[וממשיכים באמירת צידוק הדין 

:]ב"גדול העצה"

יןֵאְה וָמּונֱל אֵט, אָּפְׁשִיו מָָרכְל ּדָי כִּכלֹו, ֳעָים ּפִמָּצּור ּתַה

ר הּוא.ָׁשָיְיק וִּדַל, צֶוָע

יטִּלַּׁשַל, הָעְפִה ּתַר לֹו מַאמֹי יִל, מַֹעל ּפָכְים ּבִמָּצּור ּתַה

ל.ַעָּיַאֹול וְה, מֹוִריד ׁשֶּיַחְית ּומִמֵל, מַעַמְה ּובָּטַמְּב

אבות ג, א

. "דיין האמת" הוא מי שמשפטו צדק, והאדם]שם ט, ב[צער וכאב. נוסח הברכה מצוי אף הוא במשנה 

השומע בשורה רעה מצדיק עליו את הדין: כך קבע ה' ואין לערער על החלטתו.

 נוהגים שלא להספיד, ואלה הם:  ראשי— המתאפיינים באוירה של שמחה — בזמנים מיוחדים  הספדים:

חדשים, חנוכה ופורים, כל חודש ניסן וכל חודש תשרי, וכן בשלושה-עשר הימים הראשונים של חודש

סיוון. ויש הנוהגים להמיר את ההספדים בימים אלה בדברי פרידה קצרים מן הנפטר.

  המנהג לומר תפילה שבה מקבלים עליהם האבלים את גזירת ה' ומודים בצדקתה מתועדצידוק הדין:

. הפסוקים המצוטטים שם היוו את היסוד לתפילה כפי שהיא]עבודה זרה יח ע"א[כבר בתלמוד הבבלי 

לפנינו, המצויה בנוסח דומה בספרות הגאונים. נוהגים לא לומר תפילה זו בימים שבהם אין מספידים.

  לפרט, להסבירלתן דין וחשבון:  וכך לא תגיע לחטוא.   ואי אתה בא לידי עברה:   שים את לבך.  הסתכל:∞  
  הרמשים הניזוניםרמה ותולעה:       כינוי לזרע, טרם התהוות העובר.  טפה סרוחה:ולהצדיק כל שעשית בימי חייך.   

מגופת הנפטר.
מי  מעשה.   פעל: ה' וכל מעשיו הם צודקים וישרים, ואין בהם כל פגם.   —  ופירוש הפסוק כולו הצור תמים וכו':∞  

  בארץ ובשמים.במטה ובמעל: מי יוכל להורות לו כיצד לנהוג או לדרוש ממנו דין וחשבון?    יאמר וכו':

דברים לב, ד

שמואל-א ב, ו
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דֶסֶה, חֶֹׂשעְר וֵאֹומָה, הֶׂשֲעַה ּתַיו מָלֵר אַאמֹי יִה, מֶׂשֲעַל מָכְים  ּבִמָּצּור ּתַה

ה.ֵׂשֲעַה וָיבְִקׁשַה, הֶׂשְָקד ּכֱעֶּנַכּות הְזִה, ּובֶׂשֲעַנּו תָם לָּנִח

אָחּוס נְא וָל נָמֲים, חִמֲא ַרחֵלָם ּומִיַּפֶַרְך אֶים , אִמָּצּור ּתַיו הָָרכְל ּדָכְיק ּבִּדַצ

ים.ִמֲַרחָהְיחֹות וִלְּסַָך הְי לִים, ּכִנָבֹות ּובָל אַע

הָילִלָל רּוחֹות, חְָקדֹון ּכְִדָך ּפָיְר ּבֶׁשֲיֹות, אֲחַהְית ּולִמָהְה יהוה לָּתַיק אִּדַצ

דֹון,ָָך, אְי לִקּוחֹות, ּכְינּו ּפֵלָים עִמֲַרחְיָך ּבֶינֵא עָיּו נְהִיְחֹות, וְמִנּו לֵרֹונְכִָך זְּל

יחֹות.ִלְּסַהְים וִמֲַרחָה

ה,ֶיְהִה יָיָֹלא הְרֹון לֹו, ּכְתִה ּיַה, מֶיְחִים יִנָף ׁשֶלֶה, אֹו אֶיְהִה יָנָן ׁשֶם ּבִָדם אָא

ה.ֶּיַחְית ּומִמֵת, מֶמֱאָן הַּיַרּוְך ּדָּב

ִדינֹו,ְּבֹונֹו וְׁשֶָדם חָאְם לֵּלַׁשְינֹו, ּומֵעְל ּבֹּכַט הֵׁשֹוטְינֹו, ּומִת ּדֶמֱי אִרּוְך הּוא, ּכָּב

נּו.ֵּתִה יָמֹו הֹוָדיְׁשִל לֹּכַהְו

רְֵרהַהְין לֵאְָך, וֶטְפָׁשְה ּבֶּכְזִתְֶרָך וְָדבְק ּבַּדְצִָך, ּתֶטָּפְׁשִֶדק מֶי צִנּו יהוה ּכְְדעָי

יָך.ֶטָּפְׁשִר מָׁשָיְה יהוה, וָּתַיק אִּדַָך, צֶטְפָת ׁשַּדִר מַחַא

ת.ֶמֱאֶֶדק וֶיו צָטָּפְׁשִל מָּכֶת ׁשֶמֱאָן הַּיַרּוְך ּדָת, ּבֶמֱאֶֶדק וֶט צֵת, ׁשֹופֶמֱן אַּיַּד

רַאמֹתְֶדָך, וָאן יֹת צַיטֵלְל ּפַם עֵֶדָך, ַרחָיְָך וְינִמְה יָאְלֶָדק מֶֶדָך, צָיְי ּבַל חָׁש ּכֶפֶנ

ֶדָך.ֶָרף יְֶך הָאְלַּמַל

יְֵרכַל ּדָל ּכַֻקחֹות עְיָך ּפֶינֵר עֶׁשֲה, אָּיִילִלֲעַָרב הְה וָצֵעָֹדל הְּג

  סבלן.ארך אפים:     .  ]כמסופר בסיפור העקידה[  יצחק הנעקד כשה:       חסד הנעשה למי שאינו ראוי לו.  חסד חנם:
,]מעל פני האדמה[  למחוק את שמנו זכרוננו למחות:      כל הנשמות מסורות בידי ה'.       פקדון כל רוחות: רחם.    חמל:

חשבונו ודינו:.   ]בעקבות זכריה ד, י[  אין דבר הנסתר ממנו ומשוטט הכל בעינו: תועלת, רווח.    יתרון:להמית.   
  מידתמדת שפטך: להטיל ספק.    להרהר:  תהיה זכאי.   תזכה:על פי הדין וחשבון שנותן האדם לפני ה' על מעשיו.   

ו"צאן ידך" הוא כינוי לעם ישראל על פי[  שארית עמך פליטת צאן ידך:  שתי ידיך, כל מהותך.   ימינך וידך:הדין.   
גדל.   ]בעקבות שמואל-ב כד, טז[  אמור למלאך המוות שלא ישלח בנו את ידו ותאמר למלאך וכו':     .  ]תהלים צה, ז

  מי שתוכניתו מופלאה ומעשיו עצומים.העצה ורב העליליה:

ים קיט, קלזתהל

ירמיה לב, יט
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יו.ָלָלֲעִַרי מְפִכְיו וְָדָרכִיׁש ּכִאְת לֵתָָדם, לָי אֵנְּב

ה ּבֹו.ָתָלְוַֹלא עְר יהוה, צּוִרי וָׁשָי יִיד ּכִּגַהְל

ָרְך.ֹבְם יהוה מֵי ׁשִהְָקח, יָיהוה לַן, וַתָיהוה נ

ֹלאְּפֹו, וַיב אִׁשָהְה לְָרּבִהְית, וִחְׁשַֹלא יְֹון וָר עֵּפַכְהּוא ַרחּום, יְו

תֹו.ָמֲל חָיר ּכִעָי

האבלים אומרים קדיש יתום:

קדיש יתום

א.ָּה ַרּבֵמְׁש ׁשַַקּדְתִיְל וַּדַּגְתִי

ן.ֵמָא

יְךִלְמַיְּה, וְֵרעּותִָרא כְי בִא ּדָמְלָעְּב

ּה.ֵיחִׁשְיָקֵרב מִּה וְֵרָקנֻח ּפַמְצַיְּה וֵכּותְלַמ

ן.ֵמָא

יתֵל ּבָכְי ּדֵּיַחְיכֹון ּובֵיֹומְיכֹון ּובֵּיַחְּב

ן ָקִריב,ַמְזִא ּובָלָגֲעַל, ּבֵָראְׂשִי

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

םַלָעְַרְך לָבְא מָּה ַרּבֵמְא ׁשֵהְן. יֵמָא

א.ָּיַמְלָי עֵמְלָעְּול

םַרֹומְתִיְר וַאָּפְתִיְח וַּבַּתְׁשִיְַרְך וָּבְתִי

לָּלַהְתִיְה וֶּלַעְתִיְר וָּדַהְתִיְא וֵּׂשַנְתִיְו

ִריְך הּוא.ְא ּבָֻקְדׁשְּה ּדֵמְׁש

ן.ֵמָא

ם צב, טזתהלי

איוב א, כא

עח, לחתהלים 

.]את החוטא[  לא ישמיד ולא ישחית:       אין בו כל רע.  ולא עולתה בו:  על פי תוצאות התנהגותו.   וכפרי מעלליו:
  יעורר, ישלח.יעיר:  מרבה לשכך את כעסו.   והרבה להשיב אפו:

 ראה בכרך השבת, עמ' 205. קדיש יתום:

תרגום:

יתגדל ויתקדש שמו הגדול.

.]אמן[

בעולם שברא כרצונו וימליך

מלכותו ויצמיח ישועתו ויקרב משיחו.

.]אמן[

בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית

ישראל במהרה ובזמן קרוב,

ואמרו אמן.

אמן. יהי שמו הגדול מבורך, לעולם[

.]ולעולמי עולמים

יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם

ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל

שמו של הקדוש ברוך הוא.

.]אמן[

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל ואבלים

האבלים

קהל
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ימי תרשעב[  אָתְָרכִל ּבָן ּכִא מָּלֵעְל

]אָתְָרכִל ּבָּכִא מָּלֵעְא ּולָּלֵעְל :הבושת

אָתָמֱחֶנְא וָתָחְּבְׁשֻא ּתָיָרתִׁשְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְא, וָמְלָעְיָרן ּבִמֲאַּד

ן.ֵמָא

אָּיַמְן ׁשִא מָא ַרּבָמָלְא ׁשֵהְי

לֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָים עִים טֹובִּיַחְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

ן.ֵמָא

]לֹוםָּׁשַה :הבושת ימי תרשעב[ לֹוםָה ׁשֶֹׂשע

ינּוֵלָלֹום עָה ׁשֶׂשֲעַיו הּוא יָרֹומְמִּב

ן.ֵמָרּו אְמִאְל וֵָראְׂשִל יָל ּכַעְו

ן.ֵמָא

ו אל המכונית שבה יובל לקברו ואחר כך ממנה אל אבזמן שנושאים את הנפטר אל הקבר 

 נוהגים לעצור מפעם לפעם לשם אמירת מזמורי תהלים וקדיש יתום.]הקבר

על איש נוהגים לומר:

ן:ָלֹונְתִי יַּדַל ׁשֵצְּביֹון, ְלֶר עֶתֵסְב ּבֵֹׁשי

ח ּבֹו:ַטְבֶי אַֹלהֱי, אִצּוָדתְי ּומִסְחַיהוה מַר לַֹמא

ּוֹות:ַר הֶבֶּדִקּוׁש מָח יַּפִָך מְילִּצַי הּוא יִּכ

ּתֹו:ִמֲָרה אֵֹחסְה וָּנִה, צֶסְחֶיו ּתָפָנְת ּכַחַתְְך וְָך לֶסָָרתֹו יְבֶאְּב

ימי תרשעב[למעלה מכל הברכות 

]למעלה ולמעלה מכל הברכות :הבושת

והשירות, התשבחות והנחמות,

הנאמרות בעולם, ואמרו אמן.

.]אמן[

יהי שלום רב מן השמים

וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל

ואמרו אמן.

.]אמן[

]השלום :הבושת ימי תרשעב[ עושה שלום

במרומיו הוא יעשה שלום עלינו

ועל כל ישראל ואמרו אמן.

.]אמן[

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל

שבועות[  מזמור זה מכונה בתלמוד הבבלי בשם "שיר של נגעים" או "שיר של פגעים" ישב בסתר עליון:

, כיוון שהוא עוסק בדברים שונים העשויים לפגוע באדם ומבטיח הצלה מהם, ועל כן הוא הולם]טו ע"ב

סנהדרין קג[גם את טכס הלוויה. המזמור מתייחד בחילופי הגופים הדוברים בו, וכבר בתלמוד הבבלי 

 חילקו את פסוקיו בין אלהים ואדם.]ע"א-ב

מצודתי:     .  ]"סתר עליון", "צל שדי"[ בצילו של ה' ]"יושב", "יתלונן"[  המתפלל כמוהו כמי שחוסה ישב בסתר וכו':∞  
באברתו  מגפת מוות הנופלת על האדם פתאום.   מדבר הוות: מלכודת.    פח יקוש:מבצרי, המקום שמגן עלי.   

תהלים צא
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ם:ָעּוף יֹומָץ יֵחֵה, מָלְיָד לַחַּפִיָרא מִֹלא ת

ם:ִָריֳהָׁשּוד צָב יֶטֶּקִֹלְך, מֲהַל יֶפֹאָר ּבֶבֶּדִמ

ׁש:ָּגִיָך ֹלא יֶלֵָך, אֶינִימִה מָבָף ּוְרבֶלֶָך אְּדִּצִל מֹּפִי

ה:ְֶראִים ּתִעָת ְרׁשַמֻּלִׁשְיט, וִּבַיָך תֶינֵעְַרק ּב

ָך:ֶעֹונְ מָּתְמַיֹון ׂשְלֶי, עִסְחַה יהוה מָּתַי אִּכ

ָך:ֶלֳהָאְְקַרב ּבִע ֹלא יַגֶנְה, וָיָך ָרעֶלֵה אֶּנֻאְֹלא ת

יָך:ֶָרכְל ּדָכְְרָך ּבָמְׁשְִך, לָה ּלֶּוַצְיו יָכָאְלַי מִּכ

ָך:ֶלְן ַרגֶבֶאָף ּבֹּגִן ּתֶָך, ּפְאּונָּׂשִם יִיַּפַל ּכַע

ין:ִּנַתְיר וִפְס ּכְֹרמְִדֹרְך, ּתִן ּתֶתֶפָל וַחַל ׁשַע

י:ִמְְדע ׁשָי יִהּו ּכֵבְּגַׂשֲהּו, אֵטְּלַפֲאַק וַׁשָי חִי בִּכ

ֵדהּו:ְּבַכֲאַהּו וֵצְּלַחֲָרה, אָצְי בִכֹנָּמֹו אִהּו עֵנֱעֶאְי וִנְֵקָראִי

י:ִתָיׁשּועִהּו ּבְֵראַאְהּו, וֵיעִּבְׂשַים אִמֶָרְך יֹא

על אשה נוהגים לומר:

ָרּה:ְכִים מִינִנְּפִק מָֹרחְוא, ָצְמִי יִל מִיַת חֶׁשֵא

ר:ָסְחֶל ֹלא יָלָׁשְּה, וָלְעַב ּבֵּה לָח ּבַטָּב

:ָיהֶּיַי חֵמְל יֹֹלא ָרע, ּכְהּו טֹוב וְתַלָמְּג

 הבטחתו הנאמנה אמתו:  שני סוגי מגינים ליוצא לקרב.   צנה וסחרה:       בכנפיו הפרושות יסוכך עליך.  יסך לך:
  ופירוש פסוק זה והפסוק שאחריו: המאמין יזכה להגנה מן האימה הנופלת עליולא תירא וכו':.   ]להגן על האדם[

בלילה, מחיצי האויב שאותם יורים באור יום, ממגפת הדבר המתוארת כהולכת בחשכה ופוגעת במי שעומד בדרכה,
  גם אם יפלו מכל צדדיך קרבנות רבים,יפל מצדך וכו': המתקיף את האדם כשודד לאור יום.   ]"קטב"[ומנגף ממית 

עליון שמת  כליונם של הרשעים הבא להם כגמול וכעונש על מעשיהם.   שלמת רשעים:אליך לא תגיע הרעה.   
  ופירוש הפסוק כולו:על שחל וכו':  כדי שלא תיכשל.   פן תגף:  תזדמן.   תאנה:  שכינתך במקום נעלה.   מעונך:

 ופירוש הפסוק כולו כי בי חשק וכו':     .  ]"פתן", "תנין"[ והנחש ]"שחל", כפיר"[המאמין ינצל מחיות רעות, האריה 
]"ידע שמי"[, ומי שהכיר בכוחו של ה' ]"אפלטהו"[ באהבתו לה' יזכה להצלה ]"חשק"[המושם בפי ה': האדם שדבק 

יזכה שהאל יהיה לו למשגב, למגן ומציל.

משלי לא
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:ָיהֶּפַץ ּכֶפֵחְׂש ּבַעַּתַים, וִּתְׁשִר ּופֶמֶה צְָרׁשָּד

ּה:ָמְחַיא לִבָק ּתְָרחֶּמִר, מֵּיֹות סֹוחִנֳאָה ּכָתְיָה

:ָיהֶֹרתֲעַנְק לֹחְּה וָיתֵבְֶרף לֶן טֵּתִּתַה, וָלְיַעֹוד לְָקם ּבָּתַו

ֶרם:ָה ּכָעְטָ נָיהֶּפִַרי כְּפִהּו, מֵחָּקִּתֶַדה וָה ׂשָמְמָז

:ָיהֶֹתרֹועְץ זֵּמַאְּתַ, וָיהֶנְתָעֹוז מְָרה בְגָח

ָרּה:ֵה נָלְיַּלַה בֶּבְכִָרּה, ֹלא יְחַי טֹוב סִה ּכָמֲעָט

ְך:ֶלָכּו פְמָ ּתָיהֶּפַכְיׁשֹור, וִּכַה בָחְּלִ ׁשֶָדיהָי

יֹון:ְבֶאָה לָחְּלִ ׁשֶָדיהָיְי, וִנָעֶה לְָרׂשָּה ּפָּפַּכ

ים:ִנָׁש ׁשֻבָּה לָיתֵל ּבָי כִג, ּכֶלָּׁשִּה מָיתֵבְיָרא לִא תֹל

ּה:ָבּוׁשְן לָמְָרּגַאְׁש וֵּה, ׁשָה ּלָתְׂשָים עִּדְַרבַמ

ֶרץ:ָי אְֵקנִם זִּתֹו עְבִׁשְּה, ּבָלְעִַרים ּבָעְּׁשַֹוָדע ּבנ

י:ִנֲעַנְּכַה לָנְתָגֹור נֲחַר, וֹּכְמִּתַה וָתְׂשִָדין עָס

רֹון:ֲחַיֹום אְק לַחְׂשִּתַּה, וָבּוׁשְָדר לָהְֹוז וע

ּה:ָׁשֹונְל לַד עֶסֶתֹוַרת חְה, וָמְכָחְה בָחְתָ ּפָיהִּפ

ל:ֵאכֹלּות ֹלא תְצַם עֶחֶלְּה, וָיתֵיכֹות ּבִלֲה הָּיִֹופצ

ּה:ָלְלַהְיַּה וָלְעַ, ּבָרּוהְּׁשַאְיַ וָיהֶנָמּו בָק

ה:ָנָּלֻל ּכַית עִלָ עְּתַאְל, וִיָׂשּו חָנֹות עָּבֹות ּבַר

ל:ָּלַהְתִיא תִת יהוה הְַראִה יָּׁשִי, אִֹפּיַל הֶבֶהְן וֵחֶַקר הֶׁש

:ָיהֶׂשֲעִַרים מָעְּׁשַ בָלּוהְלַיהִ, וֶָדיהִָרי יְּפִּה מָנּו לְּת

  לביאור ולדיון בשיר זה, המשבח את האשה, ראה עמ' 149. את המילים "ותשחק ליוםאשת חיל:

 כמדבר על יום המוות, שאיננו מפחיד את האשה]ובמיוחד בהקשר של לוויה[אחרון" נוהגים לפרש 

לאור מעשיה הטובים בחייה.
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  לביאור ולדיון ראה עמ' 243.אשר יצר אתכם בדין:

הפותחת בביטוי "בעלמא[  קדיש זה זהה לקדיש יתום, אלא שהיחידה הראשונה שלו קדיש דאתחדתא:

בבית הקברות

מי שלא ביקר בבית קברות יהודי במשך שלושים יום אומר עם כניסתו:

לֵּכְלִכְן וָזְין, וִּדַם ּבֶכְתֶר אַצָר יֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ידִתָהּוא עְין, וִּדַם ּבֶכְּלֻר ּכַּפְסִ מַיֹוֵדעְין, וִּדַם ּבֶכְתֶית אִמֵהְין, וִּדַם ּבֶכְתֶא

ים.ִתֵּמַה הֵּיַחְה יהוה, מָּתַרּוְך אָין. ּבִּדַם ּבֶכְתֶם אֵַקּיְם ּולֶכְיֹותֲחַהְל

יםִּיַל חֵּכְלַכְ, מַיעִהֹוׁשְה, ַרב לָּתַים אִתֵה מֵּיַחְי, מָֹדנֲם אָעֹולְּבֹור לִה ּגָּתַא

ירִּתַים, ּומִא חֹולֵרֹופְים, וִלְְך נֹופֵים, סֹומִים ַרּבִמֲַרחְים ּבִתֵה מֵּיַחְד, מֶסֶחְּב

ְך,ָה ּלֶי ּדֹומִבּורֹות ּומְל ּגַעַמֹוָך ּבָי כִר. מָפָי עֵנֵיׁשִתֹו לָמּונֱם אֵַקּיְסּוִרים, ּומֲא

ים.ִתֵיֹות מֲחַהְה לָּתַן אָמֱאֶנְה. וָׁשּועְ יַיחִמְצַה ּומֶּיַחְית ּומִמְֵך מֶלֶמ

לאחר הטמנת הנפטר בקברו אומרים האבלים קדיש דאתחדתא:

יִא ּדָמְלָעְא. ּבָּה ַרּבֵמְׁש ׁשַַקּדְתִיְל וַּדַּגְתִי

הָאָיֲחַאְא, ּולָתָּדַחְתִאְיד לִתָהּוא ע

א,ָמְלָי עֵּיַחְהֹון לְתָָקא יָּסַאְא, ּולָּיַתֵמ

אָלָלְכַׁשְם, ּולֵלְרּוׁשְא ִדי יָא ַקְרּתֵנְבִמְּול

הָָראְכֻא נָנָחְלַָקר ּפְעֶמְּה, ּולַּוַגְּה ּבֵלְיכֵה

אָּיַמְא ִדי ׁשָנָחְלָא ּפָבָתֲאַלְא, וְָרעַן אִמ

ִריְך הּואְא ּבָיְך ֻקְדׁשִלְמַיְֵרּה, וְתַאְל

יָקֵרבִּה וְֵרָקנֻח ּפַמְצַיְיָקֵרּה, וִּה וֵכּותְלַמְּב

יֵּיַחְיכֹון ּובֵיֹומְיכֹון ּובֵּיַחְ ּב].ןֵמָא[ּה ֵיחִׁשְמ

ן ָקִריב,ַמְזִא ּובָלָגֲעַל, ּבֵָראְׂשִית יֵל ּבָכְּד

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

 יתגדל ויתקדש שמו הגדול בעולםתרגום:האבלים

שעתיד להתחדש, ולהחיות את

המתים, ולהביא אותם לחיי עולם,

ולבנות את העיר ירושלים, ולהשלים את

היכלו בתוכה, ולעקור עבודה זרה

מן הארץ, ולהשיב את עבודת השמים

למקומה, וימלך הקדוש ברוך הוא

במלכותו וכבודו, ויצמיח את ישועתו ויקרב

 בחייכם ובימיכם ובחיי.]אמן[את משיחו, 

כל בית ישראל במהרה ובזמן קרוב,

ואמרו אמן.
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םַלָעְַרְך לָבְא מָּה ַרּבֵמְא ׁשֵהְן. יֵמָא

א.ָּיַמְלָי עֵמְלָעְּול

םַרֹומְתִיְר וַאָּפְתִיְח וַּבַּתְׁשִיְַרְך וָּבְתִי

לָּלַהְתִיְה וֶּלַעְתִיְר וָּדַהְתִיְא וֵּׂשַנְתִיְו

ִריְך הּוא.ְא ּבָֻקְדׁשְּה ּדֵמְׁש

ן.ֵמָא

ימי תרשעב[ אָתְָרכִל ּבָן ּכִא מָּלֵעְל

]אָתְָרכִל ּבָּכִא מָּלֵעְא ּולָּלֵעְל :הבושת

אָתָמֱחֶנְא וָתָחְּבְׁשֻא ּתָיָרתִׁשְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְא, וָמְלָעְיָרן ּבִמֲאַּד

ן.ֵמָא

אָּיַמְן ׁשִא מָא ַרּבָמָלְא ׁשֵהְי

לֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָים עִים טֹובִּיַחְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

ן.ֵמָא

]לֹוםָּׁשַה :הבושת ימי תרשעב[ לֹוםָה ׁשֶֹׂשע

ינּוֵלָלֹום עָה ׁשֶׂשֲעַיו הּוא יָרֹומְמִּב

ן.ֵמָרּו אְמִאְל וֵָראְׂשִל יָל ּכַעְו

ן.ֵמָא

 ולאחריו נאמר קדיש יתום. חותמים את]ומקובל לומר את מזמור ט"ז[ואומרים מזמור תהלים 

טכס הקבורה באמירת תפילה זו:

אמן. יהי שמו הגדול מבורך, לעולם ולעולמי[

.]עולמים

יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם

ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל

שמו של הקדוש ברוך הוא.

.]אמן[

ימי תרשעב[ למעלה מכל הברכות

 למעלה ולמעלה מכל הברכות]:הבושת

והשירות, התשבחות והנחמות,

הנאמרות בעולם, ואמרו אמן.

.]אמן[

יהי שלום רב מן השמים

וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל

ואמרו אמן.

.]אמן[

]השלוםבעשרת ימי תשובה: [ עושה שלום

במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל

ישראל ואמרו אמן.

.]אמן[

 רחבה יותר, ועל כן הוא קרוי גם "קדיש הגדול". יחידה זו כוללת בין השאר]די הוא עתיד לאתחדתא"

הזכרה של תחיית המתים ושל העולם הבא, ועל כן נמצאה ראויה להיכלל בקדיש הנאמר בטכס הלוויה.

מעיקרו של דבר נאמרה יחידה זו כבר בימי הגאונים, אחרי לימוד תורה בעל פה בציבור, ורק במהלך

הזמן הועברה אל טכס הקבורה. "קדיש דאתחדתא" נאמר גם בשעת טכס סיום לימוד פומבי של מסכת

 שריד מתפקידו המקורי.—מן התלמוד 

קהל

ואבלים

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל
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יֵפְנַל ּכַה עָכֹונְה נָנּוחְא מֵצְמַים, הִרֹומְּמַן ּבֵים ׁשֹוכִמֲא ַרחֵלָל מֵאלאיש:

פלוני[ת ַמְׁשִנְיִרים, לִהְזַ מַָרִקיעָר הַֹהזְהֹוִרים ּכְים ּוטִלֹות ְקדֹוׁשֲעַמְה, ּבָינִכְּׁשַה

ֶדןֵן עַגְתֹו. ּבָמְׁשִַרת נָּכְזַד הַעְָדָקה ּבְן צֵּתֶאֶבּור ׁשֲעַמֹו, ּבָעֹולְְך לַלָהֶׁש ]בן פלוני

ֹררְצִיְים, וִמָעֹולְיו לָפָנְר ּכֶתֵסְיֵרהּו ּבִּתְסַים יִמֲַרחָל הַעַן ּבֵכָתֹו. לָנּוחְא מֵהְּת

בֹו,ָּכְׁשִל מַלֹום עָׁשְ ּבַנּוחָיְתֹו, וָלֲחַתֹו, יהוה הּוא נָמְׁשִת נֶים אִּיַחַרֹור הְצִּב

ן.ֵמָר אַאמֹנְו

יֵפְנַל ּכַה עָכֹונְה נָנּוחְא מֵצְמַים, הִרֹומְּמַן ּבֵים ׁשֹוכִמֲא ַרחֵלָל מֵאלאשה:

פלונית[ת ַמְׁשִנְיִרים, לִהְזַ מַָרִקיעָר הַֹהזְהֹוִרים ּכְים ּוטִלֹות ְקדֹוׁשֲעַמְה, ּבָינִכְּׁשַה

ןַגְּה. ּבָתָמְׁשִַרת נָּכְזַד הַעְָדָקה ּבְן צֵּתֶאֶבּור ׁשֲעַּה, ּבָמָעֹולְה לָכְלָהֶׁש ]בת פלוני

ים,ִמָעֹולְיו לָפָנְר ּכֶתֵסְ ּבָיֶרהִּתְסַים יִמֲַרחָל הַעַן ּבֵכָּה. לָתָנּוחְא מֵהְֶדן ּתֵע

לַלֹום עָׁשְ ּבַנּוחָתְּה, וָתָלֲחַּה, יהוה הּוא נָתָמְׁשִת נֶים אִּיַחַרֹור הְצִֹרר ּבְצִיְו

ן.ֵמָר אַאמֹנְּה, וָבָּכְׁשִמ

נוהגים שהגברים המשתתפים בלוויה עומדים בשתי שורות. האבלים חולצים את נעליהם ועוברים

בין השורות. ומנחמים את האבלים:

ם.ִיַלָירּוׁשִּיֹון וִי צֵלֵבֲר אָאְתֹוְך ׁשְם ּבֶכְתֶם אֵחַנְקֹום יָּמַה

 באשכנז של ימי הביניים, לאחר מסעי הצלב, החל המנהג לומר תפילות לזכר הנפטרים. אל מלא רחמים:

 שעיקרה הבקשה שהנפטר "ינוח בשלום על משכבו", "על [ויש גורסים:—תפילת "אל מלא רחמים" 

. תפילה זו]ואולי בעקבות גזירות ת"ח ות"ט[ נתחברה ככל הנראה במאה הי"ז —תחת] כנפי השכינה" 

]ראה בכרך השבת, עמ' 322[נאמרת בציבור גם בתפילת מנחה של שבת הקודמת ליום הזכרון לנפטרים 

וכן בשלושת הרגלים וביום הכיפורים.

=[ לדאבה ]תוסיפו[  הנוסח המלא של ברכת ניחום האבלים מסתיים במילים "ולא תוסיף המקום וכו':

שהלך לעולמו:  מאירים, בוהקים.   מזהירים:  דרגה, מעמד.   מעלות:  תן שלוה של אמת.   :המצא מנוחה נכונה∞  
 המקום בעולם     צרור החיים: יאסוף אל צרור.     יצרור: הקב"ה.    בעל הרחמים:מת ועבר לעולם הבא המזומן לו.   

והשווה[  הידבקות נשמת הנפטר בה' היא חלקו לעולם הבא ה' הוא נחלתו:הבא שבו נאספות נשמות הצדיקים.   
ולא  יסבול יסורים שלאחר[  בקברו על משכבו:     .  ]דברים י, ט: "לא היה ללוי חלק ונחלה עם אחיו, ה' הוא נחלתו"

  הקב"ה.המקום:.   ]המוות
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נוהגים ליטול את הידיים במים בשעת היציאה מבית הקברות, ויש האומרים בעת הנטילה:

ּמֹוַת עְַרּפֶחְים, וִנָל ּפָל ּכַעֵה מָעְמִי יהוה ּדָֹדנֲה אָחָח, ּומַצֶנָת לֶוָּמַע הַּלִּב

ר.ֵּבִי יהוה ּדִֶרץ, ּכָאָל הָל ּכַעֵיר מִסָי

.]הקרויה "סעודת הבראה"[האבלים הולכים לבית שבו ישבו "שבעה" ומגישים להם סעודה קלה 

"השבעה"

ויש[ יושבים האבלים בבית ]כאשר יום הלוויה הוא הראשון שבהם[בשבעת הימים שמאז הלוויה 

, שם מתקיימות כל תפילות היום ולשם גם באים בימות החול]מקפידים לשבת בבית הנפטר

בשבת לא נוהגים בפרהסיא[האנשים המבקשים להביע את השתתפותם בצער האבלים ולנחמם. 

]בדיני האבלות ואין מנחמים את האבלים.

לאחר ביקור הניחומים, נפרדים המנחמים מן האבלים ואומרים להם:

ֹלאְם, וִיַלָירּוׁשִּיֹון וִי צֵלֵבֲר אָאְתֹוְך ׁשְ ּב]ְךָ אֹות/ָך ְאֹות[ם ֶכְתֶם אֵחַנְקֹום יָּמַה

ה עֹוד.ָבְֲדאְ ל]יִיפִתֹוס / יףִתֹוס[יפּו ִתֹוס

ויש הנוהגים לומר במקום זה נוסח קצר יותר:

.]יִמָחֻנְ ּת/ם ָחֻנְּת[מּו ָחֻנְם ּתִיַמָּׁשַן הִמ

ישעיה כה, ח

 מסתפקים בבקשה— כשחווית המוות היא טרייה וכואבת — עוד", אלא שבבית הקברות ]לדאוב, לכאוב

שה' ינחם את האבלים, כיוון שמוקדם עדיין להביע את התקוה להסתלקות הצער מן האבלים. נוסחת

.]"השם ינחמך עם שאר אבלי ציון"[ מימי הביניים — בנוסח שונה במקצת —ניחום האבלים מוכרת 

  דברי הנביא נדרשים כאן כהבטחה לעתיד לבוא:  המוות, הדמעה, הצער והעלבוןבלע המות וכו':

ייעלמו מן העולם.

, ונוהגים]ביצה, עדשים, כעכים[  סעודה זו מורכבת בעיקר ממאכלים שצורתם עגולה סעודת הבראה:

לפרש זאת כסמל למחזוריות החיים:  "דור הולך ודור בא". השם "הבראה" ככינוי לסעודה שלאחר

שמואל-[הקבורה גזור מן המסופר על דוד:  "ויבוא כל העם להברות את דוד לחם" לאחר קבורת אבנר 

.]ב ג, לה

  לדאוב, לחוש צער.לדאבה:∞   יעלים ויכלה.   ]ה'[  בלע:
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תפילת[ביום השבת שבתוך ה"שבעה" נוהגים האבלים ללכת אל בית הכנסת בליל שבת ובבוקרו. 

 בליל שבת האבלים ממתינים]מנחה של שבת נהוג להתפלל במקום שבו יושבים במהלך ה"שבעה".

או: "צאו לקראת[מחוץ לבית הכנסת עד לאחר שירת "לכה דודי". אז מכריז הגבאי "ניחום אבלים" 

 והם נכנסים כשהקהל מנחם אותם באמירת "המקום ינחם" וכו'.]האבלים"

 בבית האבלים חלים בה שלושה שינויים:]ראה להלן, עמ' 174[כשמברכים את ברכת המזון 

בזימון מחליפים את משפט ההזמנה "נברך שאכלנו משלו" במשפט "נברך מנחם אבלים]א[

.]וכן במענה על הזמנה זו[שאכלנו משלו" 

בברכה השלישית, ברכת "בונה ירושלים", במקום החתימה "ובנה ירושלים עיר הקודש במהרה]ב[

בימינו. ברוך אתה ה' בונה ברחמיו ירושלים. אמן" אומרים:

יםִלֵבֲאָת הֶאְם וִיַלָרּוׁשְי יֵלֵבֲת אֶאְּיֹון וִי צֵלֵבֲת אֶינּו אֵֹלהֱם יהוה אֵחַנ

יׁשִאְמּור ּכָאָם, ּכָיגֹונִם מֵחְּמַׂשְם וָלְבֶאֵם מֵמֲחַה. נֶּזַל הֶבֵאָים ּבִלְּבַאְתִּמַה

מּו.ָחֻנְם ּתִיַלָירּוׁשִם ּובֶכְמֶחַנֲי אִכֹנָן אֵּנּו ּכֶמֲחַנְּמֹו ּתִר אֶׁשֲא

ם.ִיַלָרּוׁשְה יֵים ּובֹונִלֵבֲם אֵחַנְה יהוה, מָּתַרּוְך אָּב

לאחר הברכה השלישית מסיימים את אמירת ברכת המזון בפיסקה זו:]ג[

נּוֵלֲיֵרנּו ּגֹואִּדַנּו אֵּכְלַינּו מִבָל אֵאָם, הָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַרּוְך אָּב

ֶדק,ֶצְט ּבֵת ׁשֹופֶמֱל אֵיב, אִטֵּמַהְּטֹוב וַי הַחְַך הֶלֶּמַֹקב. הֲעַַנּו ְקדֹוׁש יְֵקדֹוׁש

לַעְָדיו. וָבֲעַּמֹו וַנּו עְחַנֲאְַרצֹונֹו וִׂשֹות ּכֲעַמֹו לָעֹולְיט ּבִּלַׁשֹות ׁשָפְ נַלֹוֵקח

תֶר אֹּדְגִָרצֹות, הּוא יְְרכֹו, ּגֹוֵדר ּפָבְהֹודֹות לֹו ּולְים לִבָּיַנּו חְחַנֲל אֹּכַה

יוָרֹומְמִלֹום ּבָה ׁשֶים. עֹוׂשִמֲַרחְל ּבֵָראְׂשִּמֹו יַל עַעֵינּו ּומֵלָעֵאת מֹּזַה הְָרצִּפַה

ן.ֵמָרּו אְמִאְל וֵָראְׂשִּמֹו יַל עָל ּכַעְינּו וֵלָלֹום עָה ׁשֶׂשֲעַהּוא י

  כינויגודר פרצות:.   ]והוא יסוד ברכת "ברוך דיין האמת"[ על הרעה ועל הטובה      ולברכו: ממית.    לוקח נפשות:∞  
  החלל שנוצר עם מותו של מי שמתאבלים עליו.הפרצה הזאת:.   ]בעקבות ישעיהו נח, יב[לקב"ה הממלא כל חסרון 

  שינוי נוסחת הזימון והוספת קטעים אחדים במהלך ברכת המזון מתועדיםברכת המזון בבית האבלים:

בספרות הגאונים.

 ישעיה סו, יג
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בכל התפילות שבאחד-עשר החודשים הראשונים שלאחר הלוויה אומרים הבנים האבלים במקומות

ואם האבל אינו בן המתאבל על הוריו, נאמר הקדיש[ראה לעיל, עמ' 44 [שונים בתפילה קדיש יתום 

. הקדיש נאמר גם בכל התפילות שביום הזכרון השנתי. כן נוהגים להזכיר את]]רק משך שלושים יום

נשמות הנפטרים בבית הכנסת בשלושת הרגלים וביום הכיפורים, ויש הנוהגים להזכיר את הנשמות

.]ראה בכרך השבת, עמ' 322[בתפילת מנחה של שבת, הקודמת ליום השנה 

עלייה לקבר

ביום השביעי מאז הלוויה יושבים האבלים רק עד לאחר תפילת שחרית, ונוהגים מייד לאחר מכן

לעלות אל בית הקברות. אל הקבר באים גם ביום השלושים וביום השנה ללוויה, וכן לאחר מכן בכל

שנה ושנה ביום הפטירה. גילוי המצבה נעשה בדרך כלל ביום השלושים, אך יש העושים זאת רק

]אם יום השלושים או יום השנה חל בשבת או בחג עולים לקבר ביום סמוך להם.[ביום השנה. 

ומקובל לומר את מזמורים[ליד הקבר אומרים בכל ההזדמנויות הנזכרות לעיל כמה מזמורי תהלים 

 וכן את הפסוקים ממזמור קיט בתהלים, היוצרים את שמו הפרטי של]לג, טז, יז, עב, צא, קד, קל

הנפטר. בעקבות זאת אומרים ארבעה קטעים מאותו מזמור היוצרים בראשיהם את המילה "נשמה".

וממשיכים ואומרים:

הֶיְהִיׁש, יִר אַׂשְל ּבָ ּכַרּוחְי וַל חָׁש ּכֶפְֶדָך נָיְר ּבֶׁשֲים, אִמֲא ַרחֵלָא יהוה, מָּנָא

] בת פלוני/ פלונית  בן /פלוני [ תַמְׁשִבּור נֲעַנּו ּבֵתָּלִפְנּו ּותֵיָך ּתֹוָרתֶנָפְָרצֹון לְא לָנ

ןֵַרי גֲעַׁשְד וֶסֶחָים וִמֲֵרי ַרחֲעַּה ׁשָ לַֹחּתְפִדֹול לָּגַָך הְּדְסַחְּה ּבָּמִא עָל נֹמְּוג

יםִדֹוׁשְּקַיָך הֶכָאְלַּה מָח לַלְה, ּוׁשָּבִחְה ּובָבֲהַאְּה ּבָל אֹותֵַקּבְֶדן, ּותֵע

יִקיםִּדַּצַמֹות הְׁשִל נֶצֵים אִּיַחַץ הֵת עַחַּה ּתָיבִהֹוׁשְּה ּולָיכִהֹולְהֹוִרים לְּטַהְו

  מזמור אלפביתי שבו מוקדשים לכל אחת מן האותיות שמונה פסוקים, שלא כמזמוריתהלים קיט:

 שבהם בא פסוק אחד בלבד לכל אות. ריבוי זה מאפשר למתפללים]כגון תהלים קמה[תהילים אחדים 

להנציח את שם הנפטר במספר רב של פסוקים אגב קריאת מזמורי תהילים.

  גוף האדם.בשר איש:∞  
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ָךְּטּובִּה מָיעִּבְׂשַהְָך, לְתָינִכְיו ׁשִּזִנֹות מָהֵידֹות, לִסֲחַיִדים וִסֲּיֹות, חְִדָקנִּצַהְו

לֹום,ָׁשְה וָחְמִׂשְה ּובְָדוֶחְה, ּבָכֹונְה נָנּוחְמִר ּבֶבֶּקַ ּבַנּוחָּגּוף יַהְיִקים, וִּדַּצַפּון לָּצַה

כֹוחֹו.ְְך נֵם הֹולָבֹותְּכְׁשִל מַנּוחּו עָלֹום יָבֹוא ׁשָיב: יִתְִדכְּכ

ם.ָבֹותְּכְׁשִל מַנּו עְַרּנְבֹוד יָכְיִדים ּבִסֲזּו חְלְעַיב: יִתְּוכ

ָך.ֶתָנְה ׁשְָרבָעְ וָּתְבַכָׁשְד וָחְפִב ֹלא תַּכְׁשִם ּתִיב: אִתְּוכ

חַלְסִתְה, וָעֵתֹולְה וִָרּמֵר ּומֶבֶּקַּבּוט הִחֵ מ]ּהָאֹות[ר אֹותֹו ֹמְׁשִתְו

יןֵָדם אָי אִ, ּכ]ָיהֶעָׁשְל ּפָל ּכַּה עָל[יו ָעָׁשְל ּפָל ּכַחֹול לֹו עְמִתְו

רֶׁשֲיו אְָדקֹותִצְיו וָּיֹותֻכְר לֹו זֹכְא, ּוזָטֱחֶֹלא יְה טֹוב וֶׂשֲעַר יֶׁשֲֶרץ אָאָיק ּבִּדַצ

ןְֵדּׁשְתֹו לָמְׁשִּנִ לֹו מַיעִּפְׁשַתְ ו]הָתְׂשָר עֶׁשֲ אָיהְֶדקֹותִצְ וָיהֶּיֹותֻכְּה זָל[ה ָׂשָע

יִקים,ִּדַּצַפּון לָּצַֹרב טּוב הֵר מֶבֶּקַ ּב]ָיהֶמֹותְצַן עְֵדּׁשְּה לָתָמְׁשִּנִּה מָל[יו ָמֹותְצַע

יָך.ֶיֵראִ לָּתְנַפָר צֶׁשֲָך אְה ַרב טּובָיב: מִתְכִּד

ָרה.ָּבְׁשִה ֹלא נָּנֵהֵת מַחַיו אָמֹותְצַל עָר ּכֵיב: ׁשֹומִתְּוכ

ם,ָּנִיהֵי גֵנְ ּפ]הְֶראִּת[ה ְֶראִל יַאְה וָד ָרעַחַּפִן מָנֲאַׁשְָדד וָח ּבַטֶ ּב]ּכֹוןְׁשִתְו[ּכֹון ְׁשִיְו

]ּהָיֹותֲחַהְּול[יֹותֹו ֲחַהְים ּולִּיַחַרֹור הְצִרּוָרה ּבְא צֵהְ ּת]ּהָתָמְׁשִנְו[תֹו ָמְׁשִנְו

ן.ֵמָים, אִמֲַרחְל ּבֵָראְׂשִָך יְּמַי עֵתֵל מָם ּכִים עִתֵּמַת הַּיִחְתִּב

אם יש מניין של גברים אומרים קדיש יתום:

 ימות בשלום ויזכה]"הולך נכוחו"[ ההולך בדרך הישר —  ופירוש הפסוק כולו יבוא וכו':      השמור, החבוי.       הצפון:
 ישמחו החסידים]"על משכבותם"[  הפסוק כולו נדרש כעוסק במוות: בקברם יעלזו וכו':למנוחה שלמה בקברו.   

 המכות שחובטים מלאכי החבלה,     חבוט הקבר:  שנת המוות תנעם לך.   וערבה שנתך:      כשתמות.       אם תשכב:ויזמרו.   
ותשפיע וכו': הרמשים הניזונים מגופת הנפטר.        רמה ותולעה:על פי האמונה העממית, את הרשעים בקברם.   
בעקבות דברים לג,[ו בבדידותו ֵ  שלבדד ושאנן: בבטחון.    בטח:               השפע הרוחני שבנשמת הנפטר יוקרן על עצמותיו.

.]הלשון בעקבות שמואל-א כה, כט[  המקום בעולם הבא שבו נאספות נשמות הצדיקים צרור החיים:     .  ]כח

ישעיה נז, ב

תהלים קמט, ה

משלי ג, כד

קהלת ז, כ

תהלים לא, כ

תהלים לד, כא

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל

ואבלים

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל
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א.ָּה ַרּבֵמְׁש ׁשַַקּדְתִיְל וַּדַּגְתִי

ן.ֵמָא

יְךִלְמַיְּה, וְֵרעּותִָרא כְי בִא ּדָמְלָעְּב

ּה.ֵיחִׁשְיָקֵרב מִּה וְֵרָקנֻח ּפַמְצַיְּה וֵכּותְלַמ

ן.ֵמָא

יתֵל ּבָכְי ּדֵּיַחְיכֹון ּובֵיֹומְיכֹון ּובֵּיַחְּב

ן ָקִריב,ַמְזִא ּובָלָגֲעַל, ּבֵָראְׂשִי

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

םַלָעְַרְך לָבְא מָּה ַרּבֵמְא ׁשֵהְן. יֵמָא

א.ָּיַמְלָי עֵמְלָעְּול

םַרֹומְתִיְר וַאָּפְתִיְח וַּבַּתְׁשִיְַרְך וָּבְתִי

לָּלַהְתִיְה וֶּלַעְתִיְר וָּדַהְתִיְא וֵּׂשַנְתִיְו

ִריְך הּוא.ְא ּבָֻקְדׁשְּה ּדֵמְׁש

ן.ֵמָא

ימי תרשעב[  אָתְָרכִל ּבָן ּכִא מָּלֵעְל

]אָתְָרכִל ּבָּכִא מָּלֵעְא ּולָּלֵעְל :הבושת

אָתָמֱחֶנְא וָתָחְּבְׁשֻא ּתָיָרתִׁשְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְא, וָמְלָעְיָרן ּבִמֲאַּד

ן.ֵמָא

אָּיַמְן ׁשִא מָא ַרּבָמָלְא ׁשֵהְי

לֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָים עִים טֹובִּיַחְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

ן.ֵמָא

]לֹוםָּׁשַה :הבושת ימי תרשעב[ לֹוםָה ׁשֶֹׂשע

ינּוֵלָלֹום עָה ׁשֶׂשֲעַיו הּוא יָרֹומְמִּב

ן.ֵמָרּו אְמִאְל וֵָראְׂשִל יָל ּכַעְו

ן.ֵמָא

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל

ואבלים

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל

תרגום:

יתגדל ויתקדש שמו הגדול.

.]אמן[

בעולם שברא כרצונו וימליך

מלכותו ויצמיח ישועתו ויקרב משיחו.

.]אמן[

בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית

ישראל במהרה ובזמן קרוב,

ואמרו אמן.

אמן. יהי שמו הגדול מבורך, לעולם[

.]ולעולמי עולמים

יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם

ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל

שמו של הקדוש ברוך הוא.

.]אמן[

ימי תרשעב[למעלה מכל הברכות 

]למעלה ולמעלה מכל הברכות :הבושת

והשירות, התשבחות והנחמות,

הנאמרות בעולם, ואמרו אמן.

.]אמן[

יהי שלום רב מן השמים

וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל

ואמרו אמן.

.]אמן[

]השלום :הבושת ימי תרשעב[ עושה שלום

במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל

ישראל ואמרו אמן.

.]אמן[
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ולסיום אומרים:

יֵפְנַל ּכַה עָכֹונְה נָנּוחְא מֵצְמַים, הִרֹומְּמַן ּבֵים ׁשֹוכִמֲא ַרחֵלָל מֵא  לאיש:

פלוני[ת ַמְׁשִנְיִרים, לִהְזַ מַָרִקיעָר הַֹהזְהֹוִרים ּכְים ּוטִלֹות ְקדֹוׁשֲעַמְה, ּבָינִכְּׁשַה

ֶדןֵן עַגְתֹו. ּבָמְׁשִַרת נָּכְזַד הַעְָדָקה ּבְן צֵּתֶאֶבּור ׁשֲעַמֹו, ּבָעֹולְְך לַלָהֶׁש ]בן פלוני

ֹררְצִיְים, וִמָעֹולְיו לָפָנְר ּכֶתֵסְיֵרהּו ּבִּתְסַים יִמֲַרחָל הַעַן ּבֵכָתֹו. לָנּוחְא מֵהְּת

בֹו,ָּכְׁשִל מַלֹום עָׁשְ ּבַנּוחָיְתֹו, וָלֲחַתֹו, יהוה הּוא נָמְׁשִת נֶים אִּיַחַרֹור הְצִּב

ן.ֵמָר אַאמֹנְו

יֵפְנַל ּכַה עָכֹונְה נָנּוחְא מֵצְמַים, הִרֹומְּמַן ּבֵים ׁשֹוכִמֲא ַרחֵלָל מֵ א לאשה:

פלונית[ת ַמְׁשִנְיִרים, לִהְזַ מַָרִקיעָר הַֹהזְהֹוִרים ּכְים ּוטִלֹות ְקדֹוׁשֲעַמְה, ּבָינִכְּׁשַה

ןַגְּה. ּבָתָמְׁשִַרת נָּכְזַד הַעְָדָקה ּבְן צֵּתֶאֶבּור ׁשֲעַּה, ּבָמָעֹולְה לָכְלָהֶׁש ]בת פלוני

ים,ִמָעֹולְיו לָפָנְר ּכֶתֵסְ ּבָיֶרהִּתְסַים יִמֲַרחָל הַעַן ּבֵכָּה. לָתָנּוחְא מֵהְֶדן ּתֵע

לַלֹום עָׁשְ ּבַנּוחָתְּה, וָתָלֲחַּה, יהוה הּוא נָתָמְׁשִת נֶים אִּיַחַרֹור הְצִֹרר ּבְצִיְו

ן.ֵמָר אַאמֹנְּה, וָבָּכְׁשִמ

  ראה עמ' 50.אל מלא רחמים:
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לימוד לזכר הנפטר

בימי השבעה ובימי הזכרון נוהגים ללמוד משניות שונות לעילוי נשמתו של הנפטר. רבים נוהגים

ללמוד משניות שאותיותיהן הראשונות יוצרות את שמו הפרטי של הנפטר, וכן את ארבע המשניות

במסכת מקוואות פרק ז, משניות ד-ז, היוצרות בראשיהן את המילה "נשמה". אפשר ללמוד גם

מקורות אחרים, כגון משנה זו:

יֹון,ֵָראָהְּכּוִרים, וִּבַהְה, וָאֵּפַעּור: הִם ׁשֶהָין לֵאִֶרים ׁשָּלּו ְדבֵא

םָעֹולָן ּבֶיהֵרֹותֵל ּפֵָדם אֹוכָאִֶרים ׁשָּלּו ְדבֵמּוד ּתֹוָרה. אְלַתְִדים, וָסֲילּות חִמְּוג

תַאָבֲהִַדים, וָסֲילּות חִמְם, ּוגֵאָב וָּבּוד אִא: ּכָּבַם הָעֹולָת לֹו לֶמֶֶרן ַקּיֶּקַהְה וֶּזַה

ם.ָּלֻד ּכֶגֶנְמּוד ּתֹוָרה ּכְלַתְרֹו; וֵבֲחַָדם לָין אֵלֹום ּבָׁש

ים,ִנָל ּפָל ּכַעֵה מָעְמִי יהוה ּדָֹדנֲה אָחָח, ּומַצֶנָת לֶוָּמַע הַּלִּב

ר.ֵּבִי יהוה ּדִֶרץ, ּכָאָל הָל ּכַעֵיר מִסָּמֹו יַת עְַרּפֶחְו

  היבול שבפינתהפאה:      שהתורה לא קבעה להם מידה, וכל המרבה בהם הרי זה משובח.   שאין להם שעור:∞  
הראיון: פרות האדמה הראשונים המובאים למקדש.    הבכורים:השדה, שיש להשאיר אותו לעניים בזמן הקציר.   

הקרוי[עלייה לרגל לירושלים בשלושת הרגלים כדי להיראות לפני ה' במקדש ולהביא באותה הזדמנות קרבן מיוחד 
 עיקר שכר המצוה נשמר והקרן קימת לו:  נהנה מתוצאות מעשיו, משכרם.   אוכל פרותיהן:.   ]"עולת ראיה"

גם מפני שלימוד תורה מביא לקיום[  גדול וחשוב מכולם כנגד כלם:  השכנת שלום, פיוס.   הבאת שלום:בעבורו.   
.]המצוות כולן

פאה א, א



םהיתוכרבו םייחה תוליפת

58



היתוכרבו הנשה תוליפת

59

תפילות השנה וברכותיה:

מראשיתה ועד סופה
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הלוח היהודי זורם במחזורים גדלים והולכים, מחזורים שאינם פוסקים: כל שבעה ימים

או[מצטרפים לשבוע, כל עשרים ותשעה או שלושים ימים מצטרפים לחודש, ותריסר 

 חודשים יוצרים את השנה. לאחר כל שש שנים באה שנת שמיטה ושבע]שלושה-עשר

שנות שמיטה מצטרפות ליובל, וחוזר חלילה.

השנה היהודית, מא' בתשרי ועד כ"ט באלול, כוללת ימי חול רבים, אבל הם נקטעים

במקצב קבוע על ידי שבתות וראשי חודשים, חגים ומועדים, ימי זכרון וימות צום.

לכולם ביטוי לא רק בתפילת הציבור ובבית הכנסת אלא גם בחיי הבית ובמסגרת המשפחה.

להלן נעסוק רק בפן אחרון זה של השנה היהודית, מראשיתה ועד סופה. ליום השבת

יוקדש החלק הבא של הסידור.
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 על המועד המדויק של מולד הלבנה מכריזים בבית הכנסת, אחרי קריאת התורה,     ברכת החודש וכו':

, ואז אף מברכים את החודש הנכנס. לאחר תחילתו]להוציא לפני חודש תשרי[בשבת שלפני ראש-חודש 

של החודש עורכים את טכס קידוש הלבנה. על ההכרזה ועל הטכס, על מועדם ועל אופיים ראה בכרך

השבת, עמ' 233 ועמ' 413.

ראש חודש
"וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצוצרות על

.]במדבר י, י[עולותיכם ועל זבחי שלמיכם והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם" 

 הירח בלילה, ואמר לו: כזה אתם רואים וקובעים כן הלכה לדורות. ולימד]הקב"ה למשה["הראה לו 

להם מולד לבנה, ואמר להם: עד עכשיו אני הייתי מעבר את השנים; הרי כבר מסרתי לכם, מעכשיו

.]תנחומא, בא, ו                                                                                       [התחילו למנות" 

.]הוא יום "מולד הלבנה"[על פי הלוח היהודי, חודש חדש מתחיל ביום שבו נראית הלבנה לראשונה 

הלבנה מסיימת את מסלולה החודשי סביב כדור הארץ בעשרים ותשעה ימים וקצת יותר משתים-

"חודש[ או 30 ימים ]והוא קרוי "חודש חסר"[עשרה שעות, ועל כן יכול החודש להיות בן 29 ימים 

. בתקופת חז"ל נקבע ראש החודש על פי עדים שבאו אל בית הדין והעידו כי ראו את הלבנה]מלא"

המתחדשת, או - בהעדר עדים - לאחר שחלפו שלושים יום מראש החודש הקודם. במאה הרביעית

עוצב הלוח סופית בידי הלל הנשיא, ונקבע אף מספר ימיהם של כל החודשים, שהם בני 29 או 30

להוציא החודשים מרחשוון וכסלו, שאורכם משתנה משנה לשנה, והם עשויים להיות "מלאים"[ימים 

.]או "חסרים"

ראש החודש נחוג לעיתים כיום אחד ולעיתים כיומיים. כיום אחד הוא נחוג לאחר "חודש חסר", כגון

א' בסיון שבא לאחר כ"ט באייר. כיומיים הוא נחוג לאחר "חודש מלא", כאשר היום האחרון של

כגון ל' בסיוון שהוא יום א' של ראש-חודש["החודש המלא" נחשב כיום הראשון של ראש החודש 

.]תמוז. א' בתמוז הוא לפי זה יום ב' של ראש החודש

כגון[ראש-חודש מתבטא בבית הכנסת בקריאות מיוחדות בתורה וכן בתוספות הנהוגות בתפילה 

.]בברכת החודש הנאמרת בשבת שלפניו, באמירת ההלל בראש-חודש עצמו ובטכס קידוש הלבנה

. ראש החודש]להלן, עמ' 180[בבית הוא מצוין על ידי הוספת תפילת "יעלה ויבוא" בברכת-המזון 

אסור בתענית ובמספד, ויש המרבים בו בסעודה.
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יש נשים הנוהגות שלא לעשות ביום זה מלאכה, ועדות למנהג זה מצאנו כבר בתלמוד הירושלמי

]את דרישת אהרן לתת זהב לעגל[. המדרש מנמק מנהג זה: "שמעו הנשים ] ועוד]סד ע"ג[תענית א, ו [

ולא רצו ולא קיבלו עליהן ליתן נזמיהן לבעליהן, אלא אמרו להם: לעשות עגל ותועבה שאין בו כוח

להציל לא נשמע לכם! ונתן להן הקב"ה שכרן בעולם הזה, שהן משמרות ראשי חודשים יותר מן

. ברוח זו נשמעים בדור האחרון קולות הקוראים להקנות לראש]פרקי דרבי אליעזר, מה[האנשים" 

החודש משמעות מיוחדת כיומן של הנשים, יום המוקדש ללימוד תורה במסגרות שונות.

ירשת שדוח

ראש השנה

 קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודהבאחד לחודש, מקרא"ובחודש השביעי 

.]במדבר כט, א[יום תרועה יהיה לכם"                               תעשו, לא 

 מגיד הכתוב שמראשית השנה נגזרה עליהם- ]דברים יא, יב["'מראשית השנה ועד אחרית השנה' 

כמה גשמים, כמה טללים, כמה חמה יתירה, כמה רוחות נושבים עליה ... מראשית השנה אני אברך

אתכם במשא ומתן, בבניין ונטיעה, באירוסים ובנישואים ובכל מה שאתם שולחים ידיכם אני

.]ספרי, עקב, מ                                                                                           [אברך אתכם" 

באחד בתשרי מתחיל מחזור הימים והחודשים של השנה. יום זה הוא על פי המסורת גם יום הדין,

שבו יושב ה' למשפט על כל בני האדם, בודדים ואומות, וחורץ את דינם על פי מעשיהם. במקרא

עצמו מצוין היום הזה כ"יום תרועה", אך כבר בתקופת המשנה זכה לכינויים "ראש השנה" ו"יום

הדין", וככזה נתגבש ונתקדש עד ימינו. את קביעתם של ראשית השנה ויום הדין לאחד בתשרי ניתן

להסביר במסורת של חז"ל, הרואה בו גם את היום שבו ברא ה' את העולם - או את היום שבו ברא

את האדם - וממילא גם את היום שבו החל למלוך על עולמו ולדון את האדם על פי מעשיו.

בראש השנה נדרש האדם לערוך לעצמו דין וחשבון על מעשיו בימות השנה שחלפה, מתוך מגמה

לקבל על עצמו לחתור לתיקון מידותיו ולשיפור מעשיו בשנה שתבוא, מעין פתיחת דף חדש. על

כן זהו יום של כובד ראש המלווה בתחושת חרדה מפני הדין מצד אחד, ויום של תקווה ושמחה

מצד אחר. חז"ל הדגישו דווקא את אופיו החגיגי של היום ואת השמחה הטמונה בו: "בנוהג שבעולם

 אינן כן אלא]בראש השנה[- אדם יודע שיש לו דין, לובש שחורים ומתעטף שחורים... אבל ישראל 

לובשים לבנים ... ואוכלין ושותין ושמחין, לפי שיודעין שהקב"ה עושה להם נסים ומטה את דינם לכף

.]]נז ע"א[תלמוד ירושלמי ראש השנה א, ג [זכות ..." 
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והן מצויות[ראש השנה נחוג במשך יומיים, ובבית הכנסת נאמרות בו תפילות ארוכות מן הרגיל 

 את טכס תקיעת השופר,]להוציא ביום השבת[, משופעות בפיוטים וכוללות ]במחזור מיוחד ליום זה

. מחוץ לכתלי בית הכנסת מתבטא החג בעיקר]"יום תרועה"[שהיא מצוותו העיקרית של היום 

בטכסים שונים הכרוכים בארוחות החגיגיות שנערכות בו, והקשורים באופיו כיום הפותח את השנה

החדשה, וכן בטכס התשליך, המסמל את השלכת החטאים ואת ההיטהרות מן העוונות.

ראה עמ' 143. עירובי תחומין, חצרות ותבשילין:

]בשני הימים[הדלקת נרות בערב ראש השנה 

את פני השנה החדשה מקבלים בהדלקת נרות. מצוה זו נמסרה לעקרת הבית, אך בהעדרה מדליק

ויש הנוהגים להדליק מספר[את הנרות בעלה או אחד מבני הבית האחרים. נהוג להדליק שני נרות 

נרות כמספר בני הבית. יש אף הנוהגים שכל אחת מבנות הבית מדליקה לעצמה נר אחד או שניים,

.]בברכה או בלא ברכה, והמנהגים בעניין זה רבים

לא נקבע זמן מוגדר להדלקת נרות בשני הערבים של ראש השנה. אבל אם ערב יום טוב ראשון

הוא גם ערב שבת -  יש להדליקם כחצי שעה לפני שקיעת השמש. ואם ליל יום טוב שני חל במוצאי

שבת - יש להדליקם רק אחרי צאת השבת. בשאר המקרים נוהגים להדליק את הנרות לפני כניסת

 אחרי כניסתו, סמוך לסעודה.]על ידי העברת אש מנר שהודלק קודם לחג[החג או 

בדרך כלל האשה מברכת על הדלקת הנרות ואחר כך מדליקה אותם. אבל אם ערב חג הוא גם

ערב שבת, מבעירה האשה את האש בנרות תחילה, מכסה את עיניה בידיה, מברכת ופוקחת את

עיניה כדי להביט בנרות. וזו לשון הברכה:

יקְִדלַהְנּו לָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָ ּב

 יֹום טֹוב.]לֶׁשְת וָּבַׁש בשבת אומרים:[ל ֶר ׁשֵנ

ה.ֶּזַן הַמְּזַנּו לָיעִּגִהְנּו וָמְִקּיְנּו וָיֱחֶהֶם, ׁשָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

 ראה עמ' 144.     הדלקת נרות:
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תפילה לאשה לאחר הדלקת נרות

ויש הנוהגות לומר גם תחינה זו:

]יִיׁשִת  אֶאְו[י ִן אֹותֵחֹונְּתֶׁשל, ֵָראְׂשִי יֵֹלהֱי אַֹלהֱיהוה א ,יָךֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי

ֵרנּוְּכְזִתְים, וִרּוכֲאַים וִים טֹובִּיַל חֵָראְׂשִל יָכְנּו ּולָן לֶּתִתְי, וַל ְקרֹובָת ּכֶאְו

ָךְתָינִכְן ׁשֵּכְׁשַתְים, וִמֲַרחְה וָׁשּועְת יַֻקּדְפְִקֵדנּו ּבְפִתְה, וָָרכְה ּובָרֹון טֹובְכִזְּב

יםִֹלהֱי אְֵראִי יהוה, יֵבֲים אֹוהִבֹונְים ּונִמָכֲים חִנָי בֵנְים ּובִנָל ּבֵּדַגְנּו לֵּכַזְינּו, וֵינֵּב

יםִׂשֲעַמְּתֹוָרה ּובַם ּבָעֹולָת הֶיִרים אִאְִקים, ּומֵבְיהוה ּדַַרע ֹקֶדׁש, ּבֶת זֶמֱי אֵׁשְנַא

ָרהָכּות ׂשְזִי ּבִתָּנִחְת ּתֶע אַמְא, ׁשָּנָּבֹוֵרא. אַבֹוַדת הֲת עֶאכֶלְל מָכְים ּובִטֹוב

רֵאָהְד, וֶעָם וָעֹולְה לֶּבְכִֹּלא יֵֶרנּו ׁשֵר נֵאָהְינּו, וֵּמֹותִה אָאֵלְל וֵָקה ָרחְִרבְו

ן.ֵמָה, אָעֵׁשָּוִנְיָך וֶנָּפ

ברכות לשנה החדשה

בליל ראשון של ראש השנה, לאחר תפילת ערבית, נוהגים לברך איש את רעהו:

ם".ֵתָחֵתְב וֵתָּכִה ּתָה טֹובָנָׁשְ"ל לאיש:

י".ִמֵתָחֵתְי וִבֵתָּכִה ּתָה טֹובָנָׁשְ"ללאשה:

מּו".ֵתָחֵתְבּו וֵתָּכִה ּתָה טֹובָנָׁשְ"ללרבים:

לֹום".ָׁשְים ּולִים טֹובִּיַחְר, לַּתְלַאְ "לויש מוסיפים בסוף הברכה:

  ראה עמ' 144.תפילה לאשה:

 מנהג זה מבוסס על המאמר התלמודי:  "שלושה ספרים נפתחין בראש השנה, ברכות לשנה החדשה:

אחד של רשעים גמורין, ואחד של צדיקים גמורין, ואחד של בינוניים. צדיקים גמורין - נכתבין ונחתמין

לאלתר לחיים. רשעים גמורים - נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה. בינוניים - תלויין ועומדין מראש

תלמוד בבלי, ראש השנה טז[השנה ועד יום הכפורים. זכו - נכתבין לחיים, לא זכו - נכתבין למיתה" 

מארמית:  על אתר,[  לאלתר:∞    תזכרנו.    תפקדנו:  בריאים.   ארוכים:  שתשפיע עלינו חן וחסד.   שתחונן וכו':∞  
, מייד.]על המקום
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]לשני הימים[קידוש לליל ראש השנה 

כאשר חל ליל יום טוב שני של ראש השנה במוצאי שבת, משלבים בתוך הקידוש את ההבדלה בין

על היין, על קדושת[קדושת השבת לקדושת יום טוב. בשל כך מוסיפים לשלוש הברכות של הקידוש 

. לפי זה נאמרות]ברכת מאורי האש וברכת ההבדלה[ שתי ברכות נוספות ]היום וברכת "שהחיינו"

 לזכירת סדרן.]= יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן[בקידוש חמש ברכות, ומקובל הוא סימן יקנה"ז 

מוזגים יין לגביע והמקדש מרים אותו מעט ביד ימינו ואומר:

כשחל יום טוב ראשון של ראש השנה בשבת מתחילים כאן:

ם.ָאָבְל  צָכְֶרץ  וָאָהְם וִיַמָּׁשַּלּו הֻכְיַ. ויִּׁשִּׁשַיֹום ה

ה,ָׂשָר עֶׁשֲּתֹו אְאכַלְי מִיעִבְּׁשַּיֹום הַים ּבִֹלהֱל אַכְיַו

ה.ָׂשָר עֶׁשֲּתֹו אְאכַלְל מָּכִי מִיעִבְּׁשַּיֹום הַת ּבֹּבְׁשִּיַו

תֹו,ֹׁש אֵַקּדְיַי וִיעִבְּׁשַת יֹום הֶים אִֹלהֱֶרְך אָבְיַו

ׂשֹות.ֲעַים  לִֹלהֱָרא אָר ּבֶׁשֲּתֹו, אְאכַלְל מָּכִת מַבָי בֹו ׁשִּכ

בדרך כלל מתחילים כאן:

ברכת הגפן

ן:ָנַָרּבְן וָָרנִָרי מְבָס

ן.ֶפָּגִַרי הְם, ּבֹוֵרא ּפָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

 עם הצדיקים]=על אתר, על המקום, מייד[. הברכה היא, איפוא, שהקב"ה יכתוב את המתברך לאלתר ]ע"ב

ב"ספר החיים".

 ראה עמ' 151. כיוון שיש ספק אם צריך לברך "שהחיינו" גם בלילה השני של ראש השנה, קידוש:

מניחים על השולחן פרי שטרם אכלו ממנו באותה עונה או לובשים בגד חדש, ועליהם מכל מקום יש

לברך "שהחיינו".

  סבורים, מוכנים ומסכימים,סברי מרנן ורבנן:  כל מרכיבי הבריאה.   וכל צבאם:  נשלמו, נסתיימה בריאתם.   ויכלו:     ∞ 
.]והיא לשון הזמנה לנוכחים להקשיב לברכה, לענות אחריה "אמן" ולצאת כך ידי חובתם[מורינו ורבותינו 

 ב, ג—בראשית א, לא (סוף) 
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ברכת קדושת היום

נּוָמְרֹומְם, וָל עָּכִנּו מָר ּבַחָר ּבֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

בשבת[ת יֹום ֶה אָבֲהַאְינּו ּבֵֹלהֱנּו יהוה אָן לֶּתִּתַיו. וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְִקּדְׁשֹון, וָל לָּכִמ

בשבת:[ ה,ָרּועְּת ]רֹוןְכִז בשבת:[ ה, יֹוםֶּזַרֹון הָּכִּזַה ]ת יֹוםֶאְה וֶּזַ התָּבַּׁשַה אומרים:

ָּתְׁשַנּו ִקּדָאֹותְ וְָרּתַחָנּו בָי בִם. ּכִָריְצִת מַיאִיצִר לֶכְֵקָרא ֹקֶדׁש, זִמ ]הָבֲהַאְּב

ֶרץ,ָאָל הָל ּכְַך עֶלֶה יהוה, מָּתַרּוְך אָד. ּבַעָם לַָקּיְת וֶמְֱרָך אָים, ּוְדבִּמַעָל הָּכִמ

רֹון.ָּכִּזַיֹום הְל וֵָראְׂשִ י]ְת וָּבַּׁשַה בשבת:[ׁש ֵַקּדְמ

במוצאי שבת מוסיפים שתי ברכות אלה:

ברכת מאורי האש

ׁש.ֵאָאֹוֵרי הְם, ּבֹוֵרא מָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ברכת ההבדלה

ין אֹורֵל, ּבֹחְין ֹקֶדׁש לֵיל ּבִּדְבַּמַם, הָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

תַין ְקֻדּׁשֵה. ּבֶׂשֲעַּמַי הֵמְת יֶׁשֵׁשְי לִיעִבְּׁשַין יֹום הֵים, ּבִּמַעָל לֵָראְׂשִין יְֵך, ּבֶׁשֹחְל

הֶׂשֲעַּמַי הֵמְת יֶׁשֵּׁשִי מִיעִבְּׁשַת יֹום הֶאְ, וָּתְלַּדְבִת יֹום טֹוב הְַקֻדּׁשִת לָּבַׁש

ה יהוה,ָּתַרּוְך אָָך. ּבֶתְָקֻדּׁשִל ּבֵָראְׂשִָך יְּמַת עֶ אָּתְׁשִַקּדְ וָּתְלַּדְבִ, הָּתְׁשִַקּד

ֹקֶדׁש.ְין ֹקֶדׁש לֵיל ּבִּדְבַּמַה

ברכת הזמן

ה.ֶּזַן הַמְּזַנּו לָיעִּגִהְנּו וָמְִקּיְנּו וָיֱחֶהֶם, ׁשָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ושותים מן היין.

 כשראש השנה חל זכרון תרועה:  היום שבו נזכרות כל הבריות לפני ה' ובאות לפניו בדין.       יום הזכרון:  עם.   לשון:
  על פי במדבר כט, א:  יוםמקרא קדש:.   ]"תרועה"[בשבת אין תוקעים בו בשופר ורק מזכירים את עניין התקיעה 

בין קדש הבטחתך נאמנה להתקיים.    ודברך אמת:.   ]ו"מקרא" הוא אסיפת קרואים[המיועד לאספת העם במקדש 
 ובין קדושת יום טוב.]החמורה יותר מקדושת יום טוב[  בין קדושת שבת לקדש:
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ראה עמ' 153.נטילת ידיים וברכת "המוציא": 

נוהגים שאת פרוסת החלה שמברכים עליה "המוציא" טובלים בדבש.

"סימנא טבא"

נוהגים לאכול לאחר הקידוש ולפני הסעודה עצמה מאכלים שיש בשמותיהם "סימנים טובים"

לשנה החדשה. תחילה מברכים על המאכל הראשון מכל סוג וסוג את הברכה הראויה לו [כגון

"בורא פרי העץ" על הפרי הראשון שאוכלים, וכן הלאה] ואחר-כך מוסיפים את הבקשה המיוחדת

למאכל זה. כגון:

[ברכת "בורא פרי העץ"]

ינּוֵבְּמּו אֹויַּתִּיֶינּו, ׁשֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱ יהוה איָך,ֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי — תמרים

ינּו.ֵאְׂשֹונְו

ינּוֵּיֹותֻכְְרּבּו זִּיֶינּו, ׁשֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱ יהוה א,יָךֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי  — רימונים

ִרּמֹון.ָּכ

ׁשֵּדַחְּתֶינּו, ׁשֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱ יהוה איָך,ֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי  — תפוח מתוק בדבש

תּוָקה.ְה ּומָה טֹובָנָינּו ׁשֵלָע

]ברכת "בורא פרי האדמה"[

ְקַרעִּתֶינּו, ׁשֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱיהוה איָך, ֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְ י— ]מין דלעת[ קרא

ינּו.ֵּיֹותֻכְיָך זֶנָפְְראּו לָּקִיְנּו וֵינִר ּדַזְ ּגַֹרע

קּוְּלַּתְסִּיֶינּו, ׁשֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱ יהוה איָך,ֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי — ]או סלק עלים[ סלק

נּו.ֵתָי ָרעֵׁשְּקַבְל מָכְינּו וֵאְׂשֹונְינּו וֵבְאֹוי

  מנהג אכילת מאכלים, ששמם מתקשר באופן צלילי עם ענייני ברכה וטובה, נתהווה"סימנא טבא":

ככל הנראה בבבל בזמן התלמוד. על סמך הדעה שהיתה רווחת שם, שעשיית מעשה סמלי כמוה כעשיית

 כמה מיני ירקות ופירות שכדאי להעלותם על]כריתות ו ע"א[המעשה עצמו, מונה התלמוד הבבלי 

השולחן בסעודת ראש השנה לשם סימן טוב, כגון "כרתי" או "סלקי".
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ְרתּוָּכִּיֶינּו, ׁשֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱיהוה איָך, ֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְ י — ]=כרישה[כרתי 

ינּו.ֵבְל אֹויָּכ

[ברכת "שהכל נהיה בדברו"]

הְֶרּבִנְֶרה וְפִּנֶינּו, ׁשֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱיהוה איָך, ֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְ י — דגים

ים.ִגָּדַּכ

ינּו,ֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱיהוה איָך, ֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְ י — ראש של דג או של כבש

ב.ָנָזְֹלא לְֹראׁש וְה לֶיְהִּנֶׁש

ראה עמ' 174.ברכת המזון לראש השנה: 

קידושא רבא לשני ימי ראש השנה

,]ויש הנוהגים לעשות זאת בהפסקה שבין שחרית למוסף[בשני ימי ראש השנה, לאחר התפילה 

מוזגים יין לגביע ואומרים:

כשחל יום טוב ראשון של ראש השנה בשבת מתחילים כאן:

םָֹדֹרתְת לָּבַּׁשַת הֶׂשֹות אֲעַ לת,ָּבַּׁשַת הֶל אֵָראְׂשִי יֵנְרּו בְמָׁשְו

הָׂשָים עִמָת יֶׁשֵי ׁשִם, ּכָעֹולְיא לִל אֹות הֵָראְׂשִי יֵנְין ּבֵי ּובִינֵם: ּבִָרית עֹולְּב

ׁש:ַפָּנִּיַת וַבָי ׁשִיעִבְּׁשַּיֹום הֶַרץ, ּובָאָת הֶאְם וִיַמָּׁשַת הֶיהוה א

בדרך כלל מתחילים כאן:

ל הּוא,ֵָראְׂשִיְק לֹי חִנּו: ּכֵּגַיֹום חְה לֶסֶּכַ ּבר,ֶָדׁש ׁשֹופֹחְַקעּו בִּת

ֹקב:ֲעַי יֵאֹלהֵט לָּפְׁשִמ

  שהוא יום חגנו, ראש השנה.ליום חגנו:  כנוי לראש החודש, שבו הלבנה מכוסה.   בכסה: ביום ראש החודש.    בחדש:∞  
 דין.     משפט:  חובה קבועה.   חק:

  ראה עמ' 186.קידושא רבא:

שמות לא, טז-יז

תהלים פא, ד-ה
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ברכת הגפן

ן:ָנַָרּבְן וָָרנִָרי מְבָס

ן.ֶפָּגִַרי הְם, ּבֹוֵרא ּפָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ושותים מן היין.

סדר תשליך

, אחרי תפילת מנחה ולפני השקיעה,]ואם הוא חל בשבת - ביום השני[ביום הראשון של ראש השנה 

 ולומר שם קטעים אלה:]ים, נהר, מעין, או אפילו בור מים[נוהגים ללכת למקום שיש בו מקור מים 

תֹו, ֹלאָלֲחִַרית נֵאְׁשִלע ַׁשֶל ּפַר עֵֹבעְן וֹוָא עֵׂשֹמֹוָך נָל ּכֵי אִמ

יְךִלְׁשַתְינּו, וֵֹתנוֲׁש עֹּבְכִנּו יֵמֲַרחְׁשּוב יָד הּוא: יֶסֶץ חֵפָי חִּפֹו, ּכַד אַעָיק לִזֱחֶה

ָּתְעַּבְׁשִר נֶׁשֲם, אָָרהְבַאְד לֶסֶֹקב, חֲעַיְת לֶמֱן אֵּתִם: ּתָאתֹּטַל חָם ּכָלֹות יֻצְמִּב

י ֶקֶדם:ֵימִינּו מֵתֹבֲאַל

יָרא,ִי ֹלא אִּה: יהוה לָב יְָרחֶּמַי בִנָנָ עּה,ָי ּיִר ָקָראתַצֵּמַן הִמ

יהוהַסֹות ּבֲחַי: טֹוב לָאְׂשנְה בְֶראֶי אִנֲאַָרי וְֹזעְי ּבִָדם: יהוה לָי אִה לֶׂשֲעַה ּיַמ

ים:ִִדיבְנִ ּבַֹחֹטְּבִיהוה מַסֹות ּבֲחַָדם: טֹוב לָאָ ּבַֹחטְּבִמ

ומכאן[ עניינה של התפילה היא הבקשה מה' שישליך את עוונות המתפלל במצולות הים  סדר תשליך:

 כדי שלא ייזכרו עוד. בבסיס סדר התשליך, הידוע לראשונה מאשכנז של ימי]גם כל מקור מים אחר

הביניים, עומדים פסוקים מספר מיכה, ומשם גם נלקח שמו. על גרעין עיקרי זה נוספו עוד פסוקים

ממזמורי תהילים שונים, שאף הם עוסקים בחסדי ה', בשלטונו בעולם וברחמיו. בעת שאומרים את

 נוהגים לנער את שולי הבגדים, כסמל]או בסוף התפילה[הפסוק "ותשליך במצולות ים כל חטאתם" 

לניעור העוונות כולם.

  אינו שומרלא החזיק לעד אפו:.   ]בעקבות דברים לב, ט[  כינוי לישראל נחלתו:  מוחל.   ועבר:       סולח.  נשא עון:∞  
אראה            מקום צר, שעת צרה. מצר:  ∞ם נא לזרע יעקב את הבטחתך הנאמנה.   ֵ  קיתתן אמת ליעקב:את כעסו לעד.   

  באנשים בעלי שררה ועושר.בנדיבים:  אזכה לראות במפלתם של אויבי.   בשנאי:

מיכה ז, יח-כ

תהלים קיח, ה-ט
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הָעֵֶרץ ּדָאָה הָאְלָי מִי, ּכִר ָקְדׁשַל הָכְּביתּו ִחְׁשַֹלא יְֵרעּו וָֹלא י

ים:ִּסַכְם מָּיַם לִיַּמַת יהוה ּכֶא

ויש מוסיפים:

יהוהַה: הֹודּו לָּלִהְה תָאוִָרים נָׁשְיַ ליהוה,ַיִקים ּבִּדַנּו צְַרּנ

יִה: ּכָרּועְתִן ּבֵּגַיבּו נִיטֵָדׁש, הָיר חִירּו לֹו ׁשִרּו לֹו: ׁשְּמַׂשֹור זָל עֶבֵנְּנֹור, ּבִכְּב

ד יהוהֶסֶט, חָּפְׁשִָדָקה ּומְב צֵהֹה: אָמּונֱאֶהּו ּבֵׂשֲעַל מָכְר יהוה, וַבְר ּדָׁשָי

יֵד מֵּנַס ּכֵֹנם: ּכָאָבְל צָיו ּכִ ּפַרּוחְׂשּו, ּובֲעַם נִיַמָר יהוה ׁשְַדבִֶרץ: ּבָאָה הָאְלָמ

יֵבְֹׁשל יָגּורּו ּכָּנּו יֶּמִֶרץ, מָאָל הָיהוה ּכֵיְראּו מִהֹומֹות: יְרֹות ּתָאֹוצְן ּבֵתֹם, נָּיַה

יאִנֵם, הִת ּגֹויַצֲיר עִפֵד: יהוה הֹמֲעַּיַה וָּוִי, הּוא צִהֶּיַר וַמָי הּוא אִל: ּכֵבֵת

ֵריְׁשַֹדר: אָֹדר וְּבֹו לִבֹות לְׁשְחַד, מֹמֲעַם ּתָעֹולְת יהוה לַצֲים: עִּמַבֹות עְׁשְחַמ

הָיט יהוה, ָראִּבִם הִיַמָּׁשִה לֹו: מָלֲחַנְר לַחָם ּבָעָיו, הָֹלהֱר יהוה אֶׁשֲּגֹוי אַה

דַחַר יֵֹצּיַהֶרץ: ָאָי הֵבְֹׁשל יָל ּכֶ, אַיחִּגְׁשִּתֹו הְבִכֹון ׁשְּמִָדם: מָאָי הֵנְל ּבָת ּכֶא

לֵצָּנִּבֹור ֹלא יִל, ּגִיָָרב חְע ּבְָך נֹוׁשֶלֶּמַין הֵם: אֶיהֵׂשֲעַל מָל ּכֶין אִבֵּמַם, הָּבִל

לֶין יהוה אֵה עֵּנִט: הֵּלַמְילֹו ֹלא יֵֹרב חְה, ּובָׁשּועְתִּסּוס לֶַקר הֶׁש: ַֹחָרב ּכְּב

נּוֵׁשְפַב: נָָרעָם ּבָּיֹותַחְם, ּולָׁשְפַת נֶוָּמִיל מִּצַהְּדֹו: לְסַחְים לִלֲחַיְמַיו, לֵָראְי

נּו:ְחָטָם ָקְדׁשֹו בֵׁשְי בִנּו, ּכֵּבִח לַמְׂשִי בֹו יִנּו הּוא: ּכֵּנִגֵָרנּו ּומְזֶיהוה, עַה לָתְּכִח

ְך:ָנּו לְלַחִר יֶׁשֲאַינּו, ּכֵלָָך יהוה עְּדְסַי חִהְי

  בנאמנות, ביושר.באמונה:.   ]בעל עשרה מיתרים[  כלי נגינה נבל עשור:  נאה, ראוי להלל את ה'.   נאוה תהלה:∞  
נתן באוצרות תהומות:  אוסף למקום אחד, כמי שמקים חומה מחומרים מפוזרים.   כנס כנד:  גרמי השמים.   צבאם:

  נהיה הדבר אשר אמר.ויהי:            יפחדו. יגורו:.   ]הקרויים כאן"תהומות"[כונס במעיינות שמתחת לפני האדמה מים רבים 
ממכון  העם.   הגוי:.   ]מלצאת לפועל[  מונע הניא:  מבטל את מזימותיהם.   הפיר עצת גוים:     .  ]ציוויו[ התקיים  ויעמד:
שקר הסוס  על ידי כוח רב.   ברב חיל: כל לבותיהם.        יחד לבם:  מן המקום אשר בו הוא יושב, כינוי לשמים.   שבתו:

 הוא בטחון שווא, כי למרות כוחו הרב לא יציל הסוס את]סמל לכוח הצבא[  הבטחון בישועה שתבוא על ידי הסוס וכו':
  כמו שאנו אכן מקווים שתעשה.כאשר יחלנו לך:בעליו.   

ישעיה יא, ט

תהלים לג
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י,ִקֹולְה בָעְמִי ׁשָֹדנֲיָך יהוה: אִים ְקָראתִּקַמֲעַּמִ מלֹות,ֲעַּמַיר הִׁש

ד:ֹמֲעַי יִי מָֹדנֲּה, אָר יָמְׁשִנֹות ּתוֲם עִי: אָנּונֲחַקֹול ּתְבֹות לֻיָך ַקּׁשֶנְזָה אָינֶיְהִּת

י:ִּתְלָרֹו הֹוחְָדבִלְי, וִׁשְפַה נָתְי יהוה ִקּוִיתִֵרא: ִקּוָּוִן ּתַעַמְה, לָיחִלְּסַָך הְּמִי עִּכ

םִי עִל יהוה ּכֶל אֵָראְׂשִל יֵחֶַקר: יֹּבִַרים לְֹמֶקר ׁשֹּבִַרים לְֹמּׁשִי, מָאֹדנַי לִׁשְפַנ

יו:ָֹונֹותֲל עֹּכִל מֵָראְׂשִת יֶה אֶּדְפִהּוא יְדּות: וְּמֹו פִה עְֵרּבַהְד, וֶסֶחַיהוה ה

הבדלה למוצאי יום שני של ראש השנה

מוזגים יין לגביע ומברכים שתי ברכות אלה:

ברכת הגפן

ן:ָנַָרּבְן וָָרנִָרי מְבָס

ן.ֶפָּגִַרי הְם, ּבֹוֵרא ּפָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ברכת ההבדלה

ין אֹורֵל, ּבֹחְין ֹקֶדׁש לֵיל ּבִּדְבַּמַם, הָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

רּוְךָה. ּבֶׂשֲעַּמַי הֵמְת יֶׁשֵׁשְי לִיעִבְּׁשַין יֹום הֵים, ּבִּמַעָל לֵָראְׂשִין יְֵך, ּבֶׁשֹחְל

ל.ֹחְין ֹקֶדׁש לֵיל ּבִּדְבַּמַה יהוה, הָּתַא

ושותים מן היין.

תהלים קל

 ראה עמ' 210. בהבדלה של מוצאי חג אין מברכים על הנר והבשמים. הבדלה:

  ה', אם תזכור אתאם עונות וכו': המקדש.   ]"מעלות"[  שיר שהיו הלויים משוררים על מדרגות שיר המעלות:     ∞ 
נפשי  ייחלתי, קוויתי.   הוחלתי: כדי שייראו אותך.        למען תורא:העוונות כדי להעניש את עושיהם, מי יוכל להתקיים? 

 קווה.     יחל:   נפשי מקווה ומייחלת לה' יותר משומרי המשמרת האחרונה של הלילה המצפים לבוא הבוקר.  וכו':

  כינוי לששת ימי הבריאה בפרט, ולימות החול בכלל.ששת ימי המעשה:∞  
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עשרת ימי תשובה ושבת שובה

"שלושה ספרים נפתחין בראש השנה, אחד של רשעים גמורין, ואחד של

צדיקים גמורין, ואחד של בינוניים. צדיקים גמורין - נכתבין ונחתמין לאלתר

לחיים. רשעים גמורים - נכתבין ונחתמין לאלתר למיתה. בינוניים - תלויין ועומדין מראש השנה ועד

.]תלמוד בבלי, ראש השנה טז ע"ב[יום הכפורים. זכו - נכתבין לחיים, לא זכו - נכתבין למיתה" 

הימים שמראש-חודש תשרי ועד העשרה בו קרויים בשם "עשרת ימי תשובה" והם מוקדשים לחשבון

נפש אישי. ראשיתם בראש השנה, יום המשפט, וסופם ביום הכיפורים, יום גזר הדין והסליחה. השבת

שחלה בתוך ימים אלה קרויה "שבת שובה", על שם המילה הפותחת את הפטרת השבת הזו: "שובה

.]הושע יד, ב[ישראל עד ה' אלהיך" 

עשרת ימי תשובה מכונים גם "הימים הנוראים", שם המבטא את הלך רוחו של האדם לקראת יום

גזר הדין. בימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים יש תוספות שונות בתפילה, וימים אלה מתייחדים

.]ראה עמ' 139[גם באמירת סליחות לפני תפילת שחרית, כהמשך לאמירת הסליחות בחודש אלול 

בימים אלה נוהגים לברך איש את רעהו בברכת "גמר חתימה טובה", ורבים נוהגים לבקש סליחה

ומחילה מאנשים שאולי נפגעו מהתנהגותם בשנה שחלפה.

סליחות

הסליחות הן סדרי תפילה ופיוטים אשר תוכנם העיקרי הוא בקשת סליחה על חטא, הבעת חרטה

לעומת גדלות האל[על התנהגות לא ראויה, התוודות על חטאים שונים, הצבעה על אפסות האדם 

 ובקשה לזכות ברחמי האל והגנתו. כחיזוק לבקשות נזכרות בהקשר זה שלוש-עשרה]הכל-יכול

מידותיו של ה', שהוא "אל רחום וחנון ארך אפים רב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים נושא עון ופשע"

. כן נהוג להזכיר בסליחות את זכותם של אבות האומה, שהבטחת ה' להם עומדת]שמות לד, ו-ז[וכו' 

לזרעם אחריהם. אל סליחות אחדות צורפו דברי קינה על צרות הגלות וגעגועים לגאולה.

המנהג להזכיר את שלוש-עשרה מידותיו של ה' בימי תענית, כדי לזכות בסליחתו, מוכר כבר לחז"ל

, ומימי הגאונים ידוע על אמירתן גם בעשרת ימי תשובה, לפני]תלמוד בבלי, ראש-השנה יז ע"א[

תפילת שחרית. פייטנים שונים, מאז ימי האמוראים, חיברו יצירות שיריות שנועדו להיאמר במסגרת

זו. והרי אחת מן הסליחות המפורסמות:
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ינּו:ֵלָם עֵיָך ַרחֶנָפְאנּו לָטָּנּון. חַחְַרחּום ו

בֹותָבְן לֵֹוחּביחֹותִלְּסַדֹון הֲא

ינּו:ֵלָם עֵיָך ַרחֶנָפְאנּו לָטָָדקֹות. חְר צֵֹובּדמּוקֹותֲה עֶֹולּג

מֹותָחֶנְיק ּבִתָואֹותָלְפִנְדּור ּבָה

ינּו:ֵלָם עֵיָך ַרחֶנָפְאנּו לָטָיֹות. חָלְֹוֵקר ּכחבֹותִָרית אְר ּבֵֹוכז

רֹותָּתְסִל נָ ּכַֹוֵדעיְריֹותִּבַיב לִטֵֹוב ּומט

ינּו:ֵלָם עֵיָך ַרחֶנָפְאנּו לָטָָדקֹות. חְׁש צֵֹובלֹונֹותֲׁש עֵֹובּכ

ּלֹותִהְֹוָרא תנּיֹותִּכַא זֵלָמ

ינּו:ֵלָם עֵיָך ַרחֶנָפְאנּו לָטָרֹות. חָּצַה ּבֶֹונעֹונֹותֲ עַחֵֹולס

ידֹותִתֲה עֶֹופצׁשּועֹותְל יֵֹועּפ

ָרבֹותֲב עֵֹוכרּדֹורֹותַֹוֵרא הק

ינּו:ֵלָם עֵיָך ַרחֶנָפְאנּו לָטָעֹות. חֵים ּדִמְּתּלֹותִפְ ּתַעֵֹומׁש

  מחברה של סליחה זו אינו ידוע.אדון הסליחות:

בעקבות[  מדבר דברי אמת, מקיים את הבטחתו דובר צדקות:     .  ]בעקבות איוב יב, כב[ יודע נסתרות      גולה עמוקות:∞  
חוקר כליות:  מופלג בישועות.   ותיק בנחמות:  הנפלאות שהוא עושה הן לו הוד והדר.   הדור בנפלאות:               .]ישעיה סג, א

  מסתיר ומעליםכובש עונות:     .  ]אשר הקדמונים האמינו שמשכנן בכליות[בוחן את מחשבותיו הנסתרות של האדם 
  יודע את כלקורא הדורות:      השומע את תהילתו מתמלא בייראתו.   נורא תהלות:  זוך וטוהר.   זכיות:חטאים, סולח.   

  רוכב על ענני השמיםרוכב ערבות:.   ]בעקבות ישעיה מא, ד[הדורות הבאים וקורא לכל דור לקום בזמן המיועד לו 
  דעותיו תמימות ושלמות.תמים דעות:     .  ]בעקבות תהלים סח, ה[
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צום גדליה

בג' בתשרי, היום לאחר ראש השנה, חל צום גדליה. גדליה בן אחיקם התמנה על ידי נבוכדנאצר

מלך בבל, מייד לאחר חורבן בית ראשון, למושל ביהודה על שארית הפליטה. קבוצה של קנאים

מלכים-ב כה,[קיצוניים בראשותו של ישמעאל בן נתניה ראו בגדליה בוגד ומשתף פעולה והרגוהו 

. עקב כך התפזרו יושבי הארץ לכל עבר ואבדה התקווה לשיקום מהיר של ירושלים ושל]כב-כו

יהודה כישות מדינית. הצום בא לציין את הכאב על מעשה רצח-אח ועל החורבן.

צום גדליה מתבטא בבית הכנסת באמירת סליחות, בקריאה מיוחדת בתורה ובשינויים קלים בתפילה.

בבית הריהו יום של צום מעלות השחר ועד צאת הכוכבים.

יום הכיפורים

"והיתה לכם לחוקת עולם, בחודש השביעי בעשור לחודש תענו את

הזהנפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו, האזרח והגר הגר בתוככם. כי ביום 

יכפר עליכם לטהר אתכם, מכל חטאותיכם לפני ה' תטהרו. שבת שבתון היא לכם ועניתם את

.]ויקרא טז, כט-לא[נפשותיכם חוקת עולם"                                                                   

"'גינת אגוז' - אלו ישראל. מה אגוז זה אם נופל לתוך הטינופת אחד נוטלו ומורקו ושוטפו ומדיחו 

והוא חוזר כתחילתו והוא יפה לאכילה, כך כל מה שישראל מתלכלכין בעוונות כל ימות השנה, בא

.]על פי שיר השירים רבה ו, יא[יום הכפורים ומכפר עליהם"                                              

יום הכיפורים, החל בי' בתשרי, שני פנים לו. מצד אחד הוא נחשב כיום חריצת גזר הדין, ובתור

שכזה הריהו מלּווה חרדה ויראה: "הכל נידונין בראש השנה... וגזר דינו של אדם נחתם ביום הכיפורים"

. ומצד שני הוא יום של סליחה ומחילה, יום בו מובטח להם לישראל]תוספתא ראש השנה א, יג[

שה' יטהרם ויכפר על כל חטאתם, ותחושת ביטחון זו מצמיחה מתוכה גם שמחה.

עיקרו של היום הוא "עינוי הנפש" הכולל, לפי ההלכה, איסור אכילה ושתייה, איסור רחיצה, איסור

. רובו של היום]"תשמיש המיטה"[סיכה בשמן, איסור נעילת נעל של עור ואיסור על יחסי אישות 

מוקדש לתפילה בבית הכנסת.

ערב יום הכיפורים, יום ט' בתשרי, הוא בעל חשיבות כשלעצמו ונוהגים בו מנהגים המכינים את

האדם לקראת היום הקדוש. מלבד הסליחות והתפילות המקובלות בעשרת ימי תשובה, נוהגים

שכן יום הכיפורים מכפר רק על עבירות שבין אדם לה',[בערב יום הכיפורים לפייס איש את רעהו 

, ויש הנוהגים]ואילו על עבירות שבין אדם לחבירו אין הוא מכפר עד שילך האדם ויפייס את חברו

לטבול במקווה, לקיים סדר  "כפרות" וללבוש בגדי לבן.
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 והן חמש במספרן:]ומצויות במחזורים מיוחדים ליום זה[תפילות יום הכיפורים הן ארוכות מאוד 

ערבית, שחרית, מוסף, מנחה ונעילה. משולבים בהן פיוטים שונים וסליחות רבות, אמירת וידויים

אחרי קריאת[, הזכרת נשמות ]שראשיתם ב"על חטא שחטאנו לפניך" וכן ב"אשמנו בגדנו גזלנו"[

, קריאת ספר יונה כהפטרה בתפילת מנחה, וכן תפילה חמישית, שאין כמוה בשאר ימות]התורה

השנה, תפילת "נעילה" שבה נחתם היום.

בבית בא יום הכיפורים לביטוי כיום צום, ורבים מדליקים בו מן הערב נרות נשמה לזכר קרובים

שהלכו לעולמם.

סדר כפרות

 את סדר הכפרות. האיש נוטל תרנגול]או אף קודם לו[יש נוהגים לקיים בערב יום הכיפורים 

והאשה לוקחת תרנגולת - אך רבים מקיימים את הטכס בכסף או בדג - ואומרים:

םֵיאִל: יֹוצְֶרזַי ּובִנֳיֵרי עִסֲ את,ֶוָמְלַצְְך וֶֹׁשי חֵבְֹׁשָדם, יָי אֵנְּב

םֶיהֵתֹֹונֲעֵם, ּומָעְׁשִֶרְך ּפֶּדִים מִילִוֱק: אֵּתַנְם יֶיהֵרֹותְת, ּומֹוסֶוָמְלַצְְך וֶׁשֹחֵמ

רַּצַל יהוה ּבֶקּו אֲעְזִּיַת: וֶוֵָרי מֲעַד ׁשַיעּו עִּגַּיַם, וָׁשְפַב נֵעַתְל ּתֶכֹל אָּנּו: ּכַעְתִי

ם: יֹודּוָיתֹותִחְּׁשִט מֵּלַימִם, וֵאְָרּפִיְרֹו וָבְח ּדַלְׁשִם: יֵיעִם יֹוׁשֶיהֵקֹותֻצְּמִם, מֶהָל

ָדם:ָי אֵנְבִיו לָאֹותְלְפִנְּדֹו, וְסַיהוה חַל

רֹו:ְׁשָָדם יָאְיד לִּגַהְף, לֶלָי אִּנִד מָחֶיץ אִלְֵך מָאְלַיו מָלָׁש עֵם יִא

ר:ֶֹפי כִאתָצָת, מַחֶַרֶדת ׁשֵהּו מֵָדעְר ּפֶאמֹּיַּנּו, וֶּנֻחְיַו

 מנהג זה ידוע לראשונה מתקופת הגאונים, והנוסח שלפנינו מתועד בימי הביניים. נראה סדר כפרות:

כגון הרמב"ן או ר' יוסף קארו[שמוצאו של המנהג בחוגים עממיים, והיו פוסקים שהתנגדו לקיומו 

, כיוון שראו אותו כחסר ערך, ואפילו כחיקוי פסול של מנהגים זרים. האר"י תמך]ב"שולחן ערוך"

בקיום מנהג הכפרות ובהשפעתו נותר המנהג על עומדו.

מדרך       כבליהם, העול ששמו עליהם נוגשיהם.  מוסרותיהם:  שרויים באפלה, בבית האסורים.   ישבי חשך וצלמות:∞  
 ובגלל עוונותיהם הם מתענים ומעונתיהם יתענו:       שטיפשותם ניכרת מתוך דרך הפשע שהם הולכים בה.  פשעם:

 על נפלאותיו לבני אדם.]ויודו לה'[  ונפלאותיו לבני אדם:      ויצילם מרדת לשאול.       וימלט משחיתותם:     ביסורים.  

  אז יחון אותוויחננו וכו': שיאמר על האדם הסובל דברים המעידים על ישרו.    להגיד לאדם ישרו:  מלמד זכות.   מליץ:

ה' ויגיד למלאך הממונה על כך:  פדה אותו והצילהו ממוות, כי יש עמי כופר תמורתו.

על-פי תהלים קז

איוב לג, כג-כד
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 מסובב את התרנגול סביב ראשו ואומר::]איש[

סֵנָּכֶי אִנֲאַה, וָיתִמְְך לֵלֵגֹול יְְרנַּתַה הֶי. זִָרתָּפַה ּכֶי, זִמּוָרתְה ּתֶי, זִתָיפִלֲה חֶז

לֹום.ָׁשְים ּולִֻרּכֲים אִים טֹובִּיַחְְך לֵלֵאְו

: מסובבת את התרנגולת סביב ראשה ואומרת:]אשה[

ה,ָיתִמְְך לֵלֵת ּתֶֹלגְְרנַּתַאת הֹי. זִָרתָּפַאת ּכֹי, זִמּוָרתְאת ּתֹי, זִתָיפִלֲאת חֹז

לֹום.ָׁשְים ּולִֻרּכֲים אִים טֹובִּיַחְְך לֵלֵאְס וֵנָּכֶי אִנֲאַו

לחילופין מסובבים את הכסף סביב הראש ואומרים:

סֵנָּכֶי אִנֲאַָדָקה, וְצְִך לֵלֵף יֶסֶּכַה הֶי. זִָרתָּפַאת ּכֹי, זִמּוָרתְאת ּתֹי, זִתָיפִלֲאת חֹז

לֹום.ָׁשְים ּולִֻרּכֲים אִים טֹובִּיַחְְך לֵלֵאְו

נוהגים לחזור על הטכס כולו שלוש פעמים. את הכפרות או את ערכן הכספי נהוג לתת כצדקה

לעניים.

ראה עמ' 143.עירובי חצרות ותחומים: 

סעודה מפסקת

בערב יום הכיפורים בשעות אחר הצהריים המאוחרות סועדים בצוותא את הסעודה שלפני

הצום ומסיימים אותה לפני שקיעת החמה. דיני הברכות בסעודה זו כבסעודת יום חול.

  תחליפי, תמורתי.חליפתי:∞  
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 הדלקת נרות בערב יום הכיפורים

את פני יום הכיפורים מקבלים בהדלקת נרות. מצוה זו נמסרה לעקרת הבית, אך בהעדרה מדליק

ויש הנוהגים להדליק מספר[את הנרות בעלה או אחד מבני הבית האחרים. נהוג להדליק שני נרות 

נרות כמספר בני הבית. יש אף הנוהגים שכל אחת מבנות הבית מדליקה לעצמה נר אחד או שניים,

.]בברכה או בלא ברכה, והמנהגים בעניין זה רבים

לאחר שהאשה מבעירה את האש בנרות היא מכסה את עיניה בידיה, מברכת, ופוקחת את עיניה

כדי להביט בנרות. וזו לשון הברכה:

נּוָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ּפּוִרים.ִּכַ יֹום ה]לֶׁשְת וָּבַ ׁשבשבת אומרים:[ל ֶר ׁשֵיק נְִדלַהְל

ה.ֶּזַן הַמְּזַנּו לָיעִּגִהְנּו וָמְִקּיְנּו וָיֱחֶהֶם, ׁשָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

תפילה לאשה לאחר הדלקת נרות

ויש הנוהגות לומר גם תחינה זו:

]יִיׁשִת  אֶאְו[י ִן אֹותֵחֹונְּתֶל, ׁשֵָראְׂשִי יֵֹלהֱי אַֹלהֱ יהוה איָך,ֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי

ֵרנּוְּכְזִתְים, וִרּוכֲאַים וִים טֹובִּיַל חֵָראְׂשִל יָכְנּו ּולָן לֶּתִתְי, וַל ְקרֹובָת ּכֶאְו

ָךְתָינִכְן ׁשֵּכְׁשַתְים, וִמֲַרחְה וָׁשּועְת יַֻקּדְפְִקֵדנּו ּבְפִתְה, וָָרכְה ּובָרֹון טֹובְכִזְּב

יםִֹלהֱי אְֵראִי יהוה, יֵבֲים אֹוהִבֹונְים ּונִמָכֲים חִנָי בֵנְים ּובִנָל ּבֵּדַגְנּו לֵּכַזְינּו, וֵינֵּב

יםִׂשֲעַמְּתֹוָרה ּובַם ּבָעֹולָת הֶיִרים אִאְִקים, ּומֵבְיהוה ּדַַרע ֹקֶדׁש, ּבֶת זֶמֱי אֵׁשְנַא

ָרהָכּות ׂשְזִי ּבִתָּנִחְת ּתֶע אַמְא, ׁשָּנָּבֹוֵרא. אַבֹוַדת הֲת עֶאכֶלְל מָכְים ּובִטֹוב

רֵאָהְד, וֶעָם וָעֹולְה לֶּבְכִֹּלא יֵֶרנּו ׁשֵר נֵאָהְינּו, וֵּמֹותִה אָאֵלְל וֵָקה ָרחְִרבְו

ן.ֵמָה, אָעֵׁשָּוִנְיָך וֶנָּפ

 ראה עמ' 144. הדלקת נרות:

  ראה עמ' 144.תפילה לאשה:
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לבן:

יםִֹלהֱָך אְימִׂשְי

ה.ֶּׁשַנְמִכְם וִַריְפֶאְּכ

לבת:

יםִֹלהְֱך אֵימִׂשְי

ה.ָאֵלְל וֵָקה ָרחְָרה ִרבָׂשְּכ

 על החלק הראשון של נוסח הברכה, המשותף גם ללילי שבתות וימים טובים, ראה סדר ברכת הבנים:

ומנוסח בסידורים רק כפנייה אל[להלן, עמ' 145. החלק השני של הברכה, המיוחד ליום הכיפורים 

, ארוך יותר ומופיע לראשונה במאה השמונה-עשרה.]הבנים וכאן הצענו גם נוסח לבנות

  למולך, כלומר:  תישירלנכח:  יתייחס אליך בחיבה וברחמים.   ישא ה' פניו:.   ]בעיני ה' ואדם[ יתן לך חן      ויחנך:∞  
ויהי מקורך  יתנהג ביראת ה'.   יהגה אימות:.   ]על פי משלי ד, כה[מבטך, שלא כדרך המשקרים המשפילים את עיניהם 

.]ללא ספק גזל[   בדרכים כשרות בהתר:.   ]על פי משלי ה, יח[  תבורך אשתך ברוך:

במדבר ו,  כד-כו

סדר ברכת הבנים

לפני שהולכים לבית הכנסת נהוג שההורים מברכים את ילדיהם, כשהם מניחים את ידיהם

על ראשיהם.

ֶרָך.ְמְׁשִיְָך יהוה וְֶרכָבְי

.ָּךֶּנֻיחִיָך וֶלֵיו אָנָר יהוה ּפֵאָי

לֹום.ָָך ׁשְם לֵׂשָיְיָך וֶלֵיו אָנָא יהוה ּפָּׂשִי

הֶיְהִתְתֹו וְָראִיְתֹו וָבֲהַָך אְּבִלְן ּבֵּתִּיֶם, ׁשִיַמָּׁשַּבֶינּו ׁשִבָי אֵנְפִּלִי ָרצֹון מִיהִו   לבן:

ֹות,ְצִּמַּתֹוָרה ּובְַקָך ּבְׁשֶי חִהְא, ּותָטֱחֶֹּלא תֶיָך ׁשֶמָל יָיָך ּכֶנָל ּפַם עֵּׁשַת הְַראִי

ֹות,ְצִמְקּו ּבְסַעֶַדיָך יָימֹות, יֵה אֶּגְהֶָך יְּבִלְמֹות וְכָר חֵַדּבְיָך יִיטּו, ּפִּבַח יַֹכנְיָך לֶינֵע

יִקיםִּדַנֹות צָים ּובִנָָך ּבְן לֵּתִם. יִיַמָּׁשַּבֶיָך ׁשִבָׂשֹות ְרצֹון אֲעַרּוצּו לָיָך יֶלְַרג

ָךְין לִמְזַיְרּוְך, וָקֹוְרָך ּבְי מִיהִם, וֶיהֵמְל יָֹות ּכְצִמְּתֹוָרה ּובִַקים ּבְּיֹות עֹוסְִדָקנִצְו

רָׂשָת ּבַנְּתֵַדי מְל יַֹלא עְה וָבְָרחָדֹו הָת יַחַּתִח מֶַרוְת ּובַחַנְר ּבֵּתֶהְָך ּבְתָסְָרנַּפ

יםִֻרּכֲאַים וִים טֹובִּיַחְם לֵתָחֵתְב וֵתָּכִתְם, וֵּׁשַבֹוַדת הֲעַנּוי לָה ּפֶיְהִּתֵֶדי ׁשְָדם, ּכָו

ן.ֵמָל, אֵָראְׂשִיֵקי יִּדַל צָתֹוְך ּכְּב

בראשית מח, כ 
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הֶיְהִתְתֹו וְָראִיְתֹו וָבֲהְַך אֵּבִלְן ּבֵּתִּיֶם, ׁשִיַמָּׁשַּבֶינּו ׁשִבָי אֵנְפִּלִי ָרצֹון מִיהִ ו  לבת:

ֹות,ְצִּמַּתֹוָרה ּובֵַקְך ּבְׁשֶי חִהְי, ּותִאְטְחַֹּלא תְֶך ׁשִיַמָל יְָך ּכִיַנָל ּפַם עֵּׁשַת הְַראִי

ֹות,ְצִמְקּו ּבְסַעְַך יִַדיָימֹות, יֵה אֶּגְהְֶך יֵּבִלְמֹות וְכָר חֵַדּבְיְך יִיטּו, ּפִּבַח יַכֹנְְך לִיַינֵע

יִקיםִּדַנֹות צָים ּובִנְָך ּבָן לֵּתִם. יִיַמָּׁשַּבֶיְך ׁשִבָׂשֹות ְרצֹון אֲעַרּוצּו לְָך יִיַלְַרג

ְךָין לִמְזַיְרּוְך, וְָך ּבֵיׁשִי אִיהִם, וֶיהֵמְל יָֹות ּכְצִמְּתֹוָרה ּובִַקים ּבְּיֹות עֹוסְִדָקנִצְו

רָׂשָת ּבַנְּתֵַדי מְל יַֹלא עְה וָבְָרחָדֹו הָת יַחַּתִח מֶַרוְת ּובַחַנְר ּבֵּתֶהְְך ּבֵתָסְָרנַּפ

ן.ֵמָל, אֵָראְׂשִיֵקי יִּדַל צָתֹוְך ּכְים ּבִֻרּכֲאַים וִים טֹובִּיַחְי לִמְתָחֵתְי וִבְתָּכִתְָדם, וָו

ראה עמ' 174.: ]חולה או ילד[ברכת המזון למי שחייב לאכול ביום הכיפורים 

הבדלה במוצאי יום הכיפורים

מוזגים יין לגביע ואומרים:

אם מוצאי יום כיפורים הוא גם מוצאי שבת מתחילים כאן:

ד,ָחְפֶֹלא אְח וַטְבֶ אי,ִתָׁשּועְל יֵה אֵּנִה

ה.ָיׁשּועִי לִי לִהְיַּה יהוה, וָָרת יְמִזְי וִּזָי עִּכ

ה.ָׁשּועְיַי הֵנְיַעַּמִׂשֹון מָׂשְם ּבִיַם מֶּתְבַאְּוׁש

ה.ָלֶָך ּסֶתְָרכִָך בְּמַל עַה, עָׁשּועְיַיהוה הַל

ה.ָלֶֹקב סֲעַי יֵֹלהֱנּו אָב לָּגְׂשִנּו, מָּמִאֹות עָבְיהוה צ

ְך.ָ ּבַחֵטָֹדם ּבֵָרי אְׁשַאֹות, אָבְיהוה צ

  ראה עמ' 210.הבדלה:

ישעיה יב, ב-ג

תהלים ג, ט

תהלים מו, יב

תהלים פד, יג
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נּו.ֵיֹום ָקְראְנּו בֵנֲעְַך יֶלֶּמַה, הָיעִיהוה הֹוׁש

את המשפט הבא אומרים גם כל הנוכחים

נּו.ָה ּלֶיְהִן ּתֵּכיָקר. ִׂשֹון וָׂשְה וָחְמִׂשְה אֹוָרה וָתְיָהּוִדים הְּיַל

ְקָרא.ֶם יהוה אֵׁשְא ּובָּׂשֶׁשּועֹות אְּכֹוס י

בדרך כלל מתחילים כאן:

ברכת הגפן

ן:ָנַָרּבְן וָָרנִָרי מְבָס

ן.ֶפָּגִַרי הְם, ּבֹוֵרא ּפָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ברכת הבשמים

אם מוצאי יום כיפורים הוא גם מוצאי שבת, מברכים גם את ברכת הבשמים:

ים.ִמָׂשְי בֵינִם, ּבֹוֵרא מָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ברכת מאורי האש

במוצאי יום כיפורים שהוא גם מוצאי שבת מדליקים נר ומברכים, אבל אם יום כיפורים אינו חל

בשבת מברכים על נר שדלק מערב יום כיפורים:

ׁש.ֵאָאֹוֵרי הְם, ּבֹוֵרא מָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ברכת ההבדלה

ין אֹורֵל, ּבֹחְין ֹקֶדׁש לֵיל ּבִּדְבַּמַם, הָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

רּוְךָה. ּבֶׂשֲעַּמַי הֵמְת יֶׁשֵׁשְי לִיעִבְּׁשַין יֹום הֵים, ּבִּמַעָל לֵָראְׂשִין יְֵך, ּבֶֹׁשחְל

ל.ֹחְין ֹקֶדׁש לֵיל ּבִּדְבַּמַה יהוה, הָּתַא

ושותים מן היין.

ורבים נוהגים לאחר ההבדלה להתחיל בבניית הסוכה, כדי לפתוח בקיום מצוה את הימים שלאחר

יום הכפרה והסליחה.

תהלים כ, י

אסתר ח, טז
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סוכות

"בסוכות תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למען ידעו

דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני-ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים

... ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל ושמחתם לפני

.]ויקרא כג, פסוקים מב-מג, מ[ה' אלהיכם שבעת ימים"                                                    

  - הסליחה מופקדת אצלך מראש השנה, וכל]תהלים קל, ד["כתיב 'כי עמך הסליחה למען תורא' 

, כל ישראל]=סוכות[כך למה? 'למען תורא', בשביל ליתן אימתך על הבריות, מיום הכפורים עד החג 

עסוקים במצוות: זה עוסק בסוכתו, וזה עוסק בלולבו, וביום טוב הראשון של חג, נוטלין לולביהן

ואתרוגיהן בידיהן, ומקלסין להקב"ה, והקב"ה אומר להם: כבר מחלתי לכם מה שעבר, מכאן ואילך

.]פסיקתא דרב כהנא, פרשת 'ולקחתם לכם'[חשבו עוונותיכם לפניכם"                                  

חג הסוכות מתחיל בט"ו בתשרי ונמשך שבעה ימים עד כ"א בו. היום הראשון נחשב יום טוב וששת

הימים שאחריו - "חול המועד". היום האחרון שבהם, השביעי לחג הסוכות, מיוחד באופיו ובמנהגיו

 שבארץ,]"שמיני עצרת"[וקרוי "הושענא רבה". היום שלאחר הושענא רבה הוא יום טוב בפני עצמו 

ישראל מצורף אליו אירוע חגיגי נוסף, "שמחת תורה".

חג הסוכות הוא פגישה בין שני מסלולים היוצאים משתי ההתחלות השונות של לוח-השנה היהודי,

תשרי וניסן. הוא החג השלישי לפי המניין מתשרי: ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות, והוא מציין

בתוך רציפות זו את השמחה שאחרי אימת הדין. הוא גם החג השלישי למניין שלושת הרגלים מניסן

- פסח, שבועות וסוכות, והוא מציין בהקשר זה את הרגשת התודה של העם שיצא ממצרים וזכה

לחסות תחת כנפי השכינה המסומלות בסוכה. כיוון שהרגלים נושאים יחד עם תוכנם ההיסטורי גם

 הרי מתוסף על מסלולים אלה]חג האביב, חג קציר חיטים, וחג האסיף[תכנים של חגי טבע חקלאיים 

גם מסלול שלישי: סגירת מחזור השנה החקלאית ותחילת מחזור השנה הבא.

: שמחת החקלאי האוסף]ובקידוש הוא קרוי "זמן שמחתנו"[חג הסוכות בולט בעוצמת השמחה שבו 

לביתו את היבול; שמחת המאמין המרגיש שנתכפרו עוונותיו והריהו פותח דף חדש בחייו; שמחת

העם המרגיש את חסדי ה' בדרכו אל החופש. מאז ימי הביניים הוסיפו לחג זה גם שמחה רביעית:

בחג הנסמך לשבוע הסוכות - שמיני עצרת - מציינים בחגיגיות את סיום קריאת התורה מדי שנה

בשנה, "שמחת תורה".

שתי מצוות מייחדות את חג הסוכות: מצות הישיבה בסוכה ומצות ארבעת המינים. מצות הסוכה,

שהיא עיקרו של החג ועל פיה נקרא גם שמו, נזכרה בתורה בציווי פשוט: "בסוכות תשבו שבעת
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. הישיבה בסוכה מביאה לתודעת האדם את ההליכה במדבר ארבעים שנה,]ויקרא כג, מב[ימים" 

בלא ישוב ובלא נחלה, ומחדדת בו את הכרת הטובה לה' שהושיבו בנחלתו ונתן לו מיבולה. כן

"פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי[צריך האדם לקחת מן היבול הצומח באותה עת 

 ולהניפו לפני הקב"ה - בכל שבעת ימי החג - כדי להביע לו בדרך זו את תודתו.]]שם, פסוק מ[נחל" 

והן[החג הראשון של סוכות מתייחד בבית הכנסת בקריאות משלו בתורה ובתפילות המיוחדות לו 

 את הלולב בפעם הראשונה. ועוד]אם אינו שבת[. כן נוטלים ביום זה ]מצויות במחזור מיוחד ליום זה

על[נאמרים בו, כמו בשאר ימי הסוכות, מזמורי ההלל ואף פיוטים מיוחדים הקרויים "הושענות" 

, פיוטים המבקשים את ישועת האלהים.]שם המילה "הושענא" החוזרת כמעט בסוף כל טור שבהם

 ובנטילת]ראה עמ' 180[בבית מתבטא החג בישיבה בסוכה, בהוספת "יעלה ויבוא" בברכת המזון 

לולב בידי מי שלא עשה כן בבית הכנסת.

ראה עמ' 143.עירובי תחומין, חצרות ותבשילין: 

הדלקת נרות בערב חג הסוכות 

את פני החג מקבלים בהדלקת נרות. מצוה זו נמסרה לעקרת הבית, אך בהעדרה מדליק את הנרות

ויש הנוהגים להדליק מספר נרות[בעלה או אחד מבני הבית האחרים. נהוג להדליק שני נרות 

כמספר בני הבית. יש אף הנוהגים שכל אחת מבנות הבית מדליקה לעצמה נר אחד או שניים,

.]בברכה או בלא ברכה, והמנהגים בעניין זה רבים

לא נקבע זמן מוגדר להדלקת נרות בערב סוכות. אבל אם ערב החג הוא גם ערב שבת - יש להדליקם

על[כחצי שעה לפני שקיעת השמש. בשאר המקרים נוהגים להדליק את הנרות לפני כניסת החג או 

 אחרי כניסתו, סמוך לסעודה.]ידי העברת אש מנר שהודלק קודם לחג

בדרך כלל האשה מברכת על הדלקת הנרות ואחר כך מדליקה אותם. אבל אם ערב חג הוא גם

ערב שבת, מבעירה האשה את האש בנרות תחילה, מכסה את עיניה בידיה, מברכת ופוקחת את

עיניה כדי להביט בנרות. וזה נוסח הברכה:

נּוָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

 יֹום טֹוב.]לֶׁשְת וָּבַ ׁשבשבת אומרים:[ל ֶר ׁשֵיק נְִדלַהְל

ה.ֶּזַן הַמְּזַנּו לָיעִּגִהְנּו וָמְִקּיְנּו וָיֱחֶהֶם, ׁשָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

 ראה עמ' 144.     הדלקת נרות:
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תפילה לאשה לאחר הדלקת נרות

ויש הנוהגות לומר גם תחינה זו:

]יִיׁשִת  אֶאְו[י ִן אֹותֵחֹונְּתֶל, ׁשֵָראְׂשִי יֵֹלהֱי אַֹלהֱ יהוה א,יָךֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי

ֵרנּוְּכְזִתְים, וִרּוכֲאַים וִים טֹובִּיַל חֵָראְׂשִל יָכְנּו ּולָן לֶּתִתְי, וַל ְקרֹובָת ּכֶאְו

ָךְתָינִכְן ׁשֵּכְׁשַתְים, וִמֲַרחְה וָׁשּועְת יַֻקּדְפְִקֵדנּו ּבְפִתְה, וָָרכְה ּובָרֹון טֹובְכִזְּב

יםִֹלהֱי אְֵראִי יהוה, יֵבֲים אֹוהִבֹונְים ּונִמָכֲים חִנָי בֵנְים ּובִנָל ּבֵּדַגְנּו לֵּכַזְינּו, וֵינֵּב

יםִׂשֲעַמְּתֹוָרה ּובַם ּבָעֹולָת הֶיִרים אִאְִקים, ּומֵבְיהוה ּדַַרע ֹקֶדׁש, ּבֶת זֶמֱי אֵׁשְנַא

ָרהָכּות ׂשְזִי ּבִתָּנִחְת ּתֶע אַמְא, ׁשָּנָּבֹוֵרא. אַבֹוַדת הֲת עֶאכֶלְל מָכְים ּובִטֹוב

רֵאָהְד, וֶעָם וָעֹולְה לֶּבְכִֹּלא יֵֶרנּו ׁשֵר נֵאָהְינּו, וֵּמֹותִה אָאֵלְל וֵָקה ָרחְִרבְו

ן.ֵמָה, אָעֵׁשָּוִנְיָך וֶנָּפ

סדר האושפיזין

את סדר האושפיזין נוהגים לומר בכל יום מימי חג הסוכות, לפני סעודת הערב. עומדים ליד

פתחה של הסוכה מבפנים ואומרים:

מֹו.ְֵרְך ׁשָּבְתִיּבֹוֵרא ַנּו הָּוִר צֶׁשֲאַה ּכָּכֻת סַוְצִם מֵַקּיְ לןָּמֻזְן ּומָי מּוכִֵרינֲה

ת:ֹּכֻּסַבּו ּבְׁשֵל יֵָראְׂשִיְָרח ּבְזֶאָל הָים, ּכִמָת יַעְבִבּו ׁשְׁשֵת ּתֹּכֻּסַּב

םָי אֹותִיאִהֹוצְל ּבֵָראְׂשִי יֵנְת ּבֶי אִּתְבַּכֹות הֹוׁשֻּסַי בִם ּכֶיכֵתְֹדעּו ֹדֹרֵן יַעַמְל

ם:ִָריְצִֶרץ מֶאֵמ

 ראה עמ' 144. תפילה לאשה:

 מסורת היא מאז ימי הביניים שבכל אחד מימי חג הסוכות "מתארח" בסוכה אחד     סדר האושפיזין:

. האורחים קרויים]מקור הביטוי הוא בספר מיכה ה, ד[ מ"שבעת הרועים", מנהיגי ישראל לדורותיהם 

. אף כי זהותם של שבעת]והיא נגזרת ממילה לטינית שפירושה אורחים[בשפה הארמית "אושפיזין" 

הרועים עצמם מוסכמת על הכל, הרי יש הבדלים קלים בין המנהגים באשר לסדרם.

ויקרא כג, מב-מג
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יןִיזִּפְׁשֻיבּו אִיבּו ּתִין. ּתִיׁשִין ַקּדִאָּלִן עָהָבֲין, עּולּו אִיׁשִין ַקּדִאָּלִין עִיזִּפְׁשֻעּולּו א

הָאָּכַא, זָָקנְלֻה חָאָּכַא. זָנּותְימֵהְמִין ּדִיזִּפְׁשֻיבּו אִיבּו ּתִין, ּתִיׁשִין ַקּדִאָּלִע

תֹו:ָלֲחַל נֶבֶֹקב חֲעַּמֹו יַק יהוה עֶלֵי חִיב: ּכִתְכִל, ּדֵָראְׂשִיְֵקיהֹון ּדְלֻח

היכנסו אורחים עליונים קדושים, היכנסו אבות עליונים קדושים, שבו שבו אורחים  תרגום:

עליונים קדושים, שבו שבו אורחי האמונה, אשרי חלקינו, אשרי חלקם של ישראל, ככתוב "כי

.[דברים לב, ט] חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו"

ד.ִָדוְף וֵֹרן יֹוסֲהַה אֶֹׁשֹקב מֲעַק יָחְצִם יָָרהְבַין, אִאָּלִין עִיזִּפְׁשֻי אִעּוְדתְסִן לֵּמַזֲא

אזמין לסעודתי אורחים עליונים, אברהם... תרגום: 

ביום הראשון אומרים:

ין,ִאָּלִי עֵיזִּפְׁשֻל אְָך ּכָּמִעְי, וִּמִב עֵּתִתְי, ּדִאָּלִי עִיזִּפְׁשֻם אָָרהְבְַך, אָּנִטּו מָמְּב

ד.ִָדוְף וֵֹרן יֹוסֲהַה אֶֹׁשֹקב מֲעַק יָחְצִי

בבקשה ממך, אברהם אורחי העליון, שתשב עמי, ועמך כל האורחים העליונים...   תרגום:

ביום השני אומרים:

ין,ִאָּלִי עֵיזִּפְׁשֻל אְָך ּכָּמִעְי, וִּמִב עֵּתִתְי, ּדִאָּלִי עִיזִּפְׁשֻק אָחְצְִך, יָּנִטּו מָמְּב

ד.ִָדוְף וֵֹרן יֹוסֲהַה אֶֹׁשֹקב מֲעַם יָָרהְבַא

ביום השלישי אומרים:

ין,ִאָּלִי עֵיזִּפְׁשֻל אְָך ּכָּמִעְי, וִּמִב עֵּתִתְי, ּדִאָּלִי עִיזִּפְׁשֹֻקב אֲעְַך, יָּנִטּו מָמְּב

ד.ִָדוְף וֵֹרן יֹוסֲהַה אֶֹׁשק מָחְצִם יָָרהְבַא

  עם ישראל הוא חלקו, נחלתו של ה'.חלק ה' עמו וכו':∞   
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ביום הרביעי אומרים:

ין,ִאָּלִי עֵיזִּפְׁשֻל אְָך ּכָּמִעְי, וִּמִב עֵּתִתְי, ּדִאָּלִי עִיזִּפְׁשֻה אֶֹׁשְך, מָּנִטּו מָמְּב

ד.ִָדוְף וֵֹרן יֹוסֲהַֹקב אֲעַק יָחְצִם יָָרהְבַא

ביום החמישי אומרים:

ין,ִאָּלִי עֵיזִּפְׁשֻל אְָך ּכָּמִעְי, וִּמִב עֵּתִתְי, ּדִאָּלִי עִיזִּפְׁשֹֻרן אֲהְַך, אָּנִטּו מָמְּב

ד.ִָדוְף וֵה יֹוסֶֹׁשֹקב מֲעַק יָחְצִם יָָרהְבַא

ביום השישי אומרים:

םָָרהְבַין, אִאָּלִי עֵיזִּפְׁשֻל אְָך ּכָּמִעְי, וִּמִב עֵּתִתְי, ּדִאָּלִי עִיזִּפְׁשֻף אְֵך, יֹוסָּנִטּו מָמְּב

ד.ִָדוְֹרן וֲהַה אֶֹׁשֹקב מֲעַק יָחְצִי

ביום האחרון אומרים:

םָָרהְבַין, אִאָּלִי עֵיזִּפְׁשֻל אְָך ּכָּמִעְי, וִּמִב עֵּתִתְי, ּדִאָּלִי עִיזִּפְׁשֻד אִוְָך, ּדָּנִטּו מָמְּב

ף.ֵיֹוסְֹרן וֲהַה אֶֹׁשֹקב מֲעַק יָחְצִי

קידוש לליל סוכות

מוזגים יין לגביע והמקדש מרים אותו מעט ביד ימינו ואומר:

כשחל סוכות בשבת מתחילים כאן:

ם.ָאָבְל  צָכְֶרץ  וָאָהְם וִיַמָּׁשַּלּו הֻכְיַ. ויִּׁשִּׁשַיֹום  ה

ה,ָׂשָר עֶׁשֲּתֹו אְאכַלְי מִיעִבְּׁשַּיֹום הַים ּבִֹלהֱל אַכְיַו

ה.ָׂשָר עֶׁשֲּתֹו אְאכַלְל מָּכִי מִיעִבְּׁשַּיֹום הַת ּבֹּבְׁשִּיַו

תֹו,ֹׁש אֵַקּדְיַי וִיעִבְּׁשַת יֹום הֶים אִֹלהֱֶרְך אָבְיַו

.ׂשֹותֲעַים  לִֹלהֱָרא אָר ּבֶׁשֲּתֹו, אְאכַלְל מָּכִת מַבָי בֹו ׁשִּכ

  ראה עמ' 151.קידוש:

 ב, ג—בראשית א, לא (סוף) 
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בדרך כלל מתחילים כאן:

ברכת הגפן

ן:ָנַָרּבְן וָָרנִָרי מְבָס

ן.ֶפָּגִַרי הְם, ּבֹוֵרא ּפָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ברכת קדושת היום

נּוָמְרֹומְם, וָל עָּכִנּו מָר ּבַחָר ּבֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

בשבת אומרים:[ה ָבֲהַאְינּו ּבֵֹלהֱנּו יהוה אָן לֶּתִּתַיו. וָתוְצִמְנּו ּבָׁשְִקּדְׁשֹון, וָל לָּכִמ

תָּבַּׁשַה בשבת:[ ת יֹוםֶׂשֹון, אָׂשְים לִּנַמְים ּוזִּגַה חָחְמִׂשְִדים לֲמֹוע ]ה ּוָנּוחְמִתֹות לָּבַׁש

רֶכְֵקָרא ֹקֶדׁש, זִמ ]הָבֲהַאְּב בשבת:[ נּוֵתָחְמִן ׂשַמְה, זֶּזַּכֹות הֻּסַג הַח ]ת יֹוםֶאְה וֶּזַה

]תָּבַׁשְו בשבת:[ים, ִּמַעָל הָּכִ מָּתְׁשַנּו ִקּדָאֹותְ וְָרּתַחָנּו בָי בִם. ּכִָריְצִת מַיאִיצִל

הָּתַרּוְך אָנּו. ּבָּתְלַחְנִׂשֹון הָׂשְה ּובָחְמִׂשְ ּב]ָרצֹוןְה ּובָבֲהַאְּב בשבת:[ָך ֵֶדי ָקְדׁשֲּומֹוע

ים.ִּנַמְּזַהְל וֵָראְׂשִ י]ְת וָּבַּׁשַה בשבת:[ׁש ֵַקּדְיהוה, מ

ברכת הסוכה

בֵיׁשֵנּו לָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ה.ָּכֻּסַּב

ברכת הזמן

ה.ֶּזַן הַמְּזַנּו לָיעִּגִהְנּו וָמְִקּיְנּו וָיֱחֶהֶם, ׁשָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ושותים מן היין.

ראה עמ' 153.נטילת ידיים וברכת "המוציא":  

ראה עמ' 174.ברכת המזון לסוכות: 
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סדר נטילת לולב

, מלבד יום השבת, אוחזים בארבעת המינים ומברכים עליהם, ואלה הם:]בשעות היום[בכל ימי החג 

אתרוג, לולב, שלושה ענפי הדס ושתי ערבות. נוהגים לאגוד את הלולב כאשר ההדסים מימינו

חז"ל הורו לנענע את ארבעת המינים לכל רוחות השמים וכן למעלה ולמטה,והערבות משמאלו. 

כהודאה לה' שהארץ, השמים וארבע רוחות השמים שלו הם, וכתפילה לעתיד שתישרה ברכה בטל

.]תלמוד בבלי, סוכה לז ע"ב[השמים וייעצרו רוחות רעות 

נטילת לולב מתקיימת במסגרת תפילת שחרית בבית הכנסת, אבל מי שלא עשה כן בבית הכנסת

.]או בבית[נוטל את הלולב בסוכה 

קודם נטילת לולב יש הנוהגים לומר תפילה זו:

ִריםָמְת ּתֹּפַכְָדר וָץ הִֵרי עְפִי, ּבַבֹותֲי אֵאֹלהֵי וַֹלהֱ יהוה איָך,ֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי

יּוָהְד וָחֶל אֶד אָחֶָקֵרב אְד ּתָֻחיְמַָך הְמִּיֹות ׁשִל, אֹותַחַי נְֵרבַעְבֹות וָץ עֵף עַנֲעַו

יִנּועֲעַנְי, ּובַלֵת אֶׁשֶּגִיְראּו מִיְי וַלְָקָרא עִָך נְמִיְך ׁשֵיַדע אֵלְִדי, וָיְִדים ּבָחֲאַל

ינּו,ֵֹלהֱית אֵכֹון ּבְמְִריֹון לִּפַה אֵוְנִיֹון לְלֶת עַעַּדִָרכֹות מְע ּבַפֶ ׁשַיעִּפְׁשַם ּתָאֹות

לָכְ ּבָיהִּתְמַּלּו ִקּיִאְּלּו ּכֵים אִינִה מָעְָרּבַת אַוְצִיָך מֶנָפְה לָׁשּובֲא חֵהְּות

אָמְָדא ׁשֲחַיְי לִתָנָּוַי כִּה, ּכָם ּבִלּויְּתַֹות הְצִ"ג מְַריַתְ וָיהְֶרׁשָׁשְ וָיהֶָרטֹותְּפ

  תפילה ברוח הקבלה המקנה למצוות ארבעת המינים משמעות סמלית, כביטוי לאחדותיהי רצון:

מערכת הספירות האלהית וכסיוע אנושי לתנועת השפע מן העליונים אל התחתונים. הקטע מסתיים

 המבוססת על האמונה, כי כל מצוה שעושה האדם מתוך כוונה]שראשיתה ב"כוונתי ליחדא"[בנוסחה 

נכונה יש בה כדי להשפיע על מערכת הקשרים שבין הכוחות המרכיבים את עולם האלהות. בנוסחה

זו מדובר מפורשות באיחודן של שתי מהויות, המכונות "הקדוש ברוך הוא" ו"השכינה", והמיוצגות

בשני חלקיו של השם המפורש בן ארבע אותיות.

 ומסורת חז"ל ביארה אותו על האתרוג, הלולב, ההדס והערבה.]כג, מ[  פסוק הוא בויקרא :בפרי עץ הדר וכו'∞  
לאחדים:  אגידת ארבעת המינים יחד מסמלת את האיחוד הרצוי בין ארבע אותיות השם המפורש.   אותיות וכו':

  נטילת ארבעת המינים בידי המתפלל מעידה על קשרו המיוחד אל שם ה', ודבר זה ירחיק ממנוולידע וכו':     מאוחדים.  
  נענוע הלולב יעודד את תנועת השפע האלהי ממקורו העליוןתשפיע וכו':.   ]הלשון בעקבות דברים כח, י[את אויביו 

ותרי"ג  נחשבת.   חשובה:     .  ]המכונות "נוה אפריון" ו"מכון בית אלהים"[בעולם הספירות כלפי ספירות נמוכות יותר 
המספר תרי"ג[ כלל הפרטים הרבים הכלולים בקיומה הנכון והמלא של מצוות ארבעת המינים.    מצות התלוים בה:

.]=613 הוא מספר נוסחאי, כמספר המצוות בכלל, ומשמעו כאן:  כל פרטי המצוה
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חּוָדאִיְם י"ה בו"ה ּבֵד ׁשֵחַיְימּו, לִילּו ּוְרחְִדחִּה ּבֵּתְינִכְִריְך הּוא ּוׁשְא ּבָֻקְדׁשְּד

תהלים פט, נגן.       ֵמָאְן וֵמָם, אָעֹולְרּוְך יהוה לָן. ּבֵמָל, אֵָראְׂשִל יָם ּכֵׁשְים ּבִלְׁש

לוקחים את הלולב עם ההדסים והערבות ביד ימין, ואת האתרוג ביד שמאל, כששתי הידיים

צמודות זו לזו. מחזיקים את האתרוג בהיפוך, כשהפיטם שלו כלפי מטה, ומברכים:

לַנּו עָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ב.ָת לּולַילִטְנ

ביום הראשון שבו נוטלים לולב מוסיפים ומברכים:

ה.ֶּזַן הַמְּזַנּו לָיעִּגִהְנּו וָמְִקּיְנּו וָיֱחֶהֶם, ׁשָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

לאחר הברכה הופכים את האתרוג, כשהפיטם שלו כלפי מעלה, ומנענעים מעט את ארבעת

המינים לכל הכיוונים, בסדר הזה: מזרח, דרום, מערב, צפון, מעלה, מטה.

קידושא רבא ליום הסוכות

מוזגים יין לגביע ואומרים:

כשחל סוכות בשבת מתחילים כאן:

םָֹדֹרתְת לָּבַּׁשַת הֶׂשֹות אֲעַלת, ָּבַּׁשַת הֶל אֵָראְׂשִי יֵנְרּו בְמָׁשְו

הָׂשָים עִמָת יֶׁשֵי ׁשִם, ּכָעֹולְיא לִל אֹות הֵָראְׂשִי יֵנְין ּבֵי ּובִינֵם: ּבִָרית עֹולְּב

ׁש:ַפָּנִּיַת וַבָי ׁשִיעִבְּׁשַּיֹום הֶַרץ, ּובָאָת הֶאְם וִיַמָּׁשַת הֶיהוה א

בדרך כלל מתחילים כאן:

ָדם:ֲמֹועְם ּבָֹתְקְראּו אִר ּתֶׁשֲי ֹקֶדׁש אְֵקָראִמֵדי יהוה ֲה מֹועֶּלֵא

ל:ֵָראְׂשִי יֵנְל ּבֵֶדי יהוה אֲת מֹועֶה אֶֹׁשר מֵַדּבְיַו 

 ראה עמ' 186. קידושא רבא:

 ו"ה בייחוד שלם.]שם[ ליחד את שם הקדוש ברוך הוא ושכינתו ביראה ובאהבה, ליחד את שם י"ה ב]ארמית[  ליחדא וכו':

ויקרא כג, ד

שמות לא, טז-יז

ויקרא כג, מד
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ברכת הגפן

ן:ָנַָרּבְן וָָרנִָרי מְבָס

ן.ֶפָּגִַרי הְם, ּבֹוֵרא ּפָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ברכת הסוכה

ה.ָּכֻּסַב ּבֵיׁשֵנּו לָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ושותים מן היין.

הבדלה למוצאי סוכות

מוזגים יין לגביע ומברכים:

ברכת הגפן

ן:ָנַָרּבְן וָָרנִָרי מְבָס

ן.ֶפָּגִַרי הְם, ּבֹוֵרא ּפָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

אם מוצאי החג הוא גם מוצאי שבת מוסיפים את ברכות הבשמים והנר:

ברכת הבשמים

ים.ִמָׂשְי בֵינִם, ּבֹוֵרא מָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ברכת מאורי האש

ׁש.ֵאָאֹוֵרי הְם, ּבֹוֵרא מָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱא ה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ברכת ההבדלה

ין אֹורֵל, ּבֹחְין ֹקֶדׁש לֵיל ּבִּדְבַּמַם, הָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

רּוְךָה. ּבֶׂשֲעַּמַי הֵמְת יֶׁשֵׁשְי לִיעִבְּׁשַין יֹום הֵים, ּבִּמַעָל לֵָראְׂשִין יְֵך, ּבֶׁשֹחְל

ושותים מן היין.ל.   ֹחְין ֹקֶדׁש לֵיל ּבִּדְבַּמַה יהוה, הָּתַא

  ראה עמ' 210.הבדלה:
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חול המועד סוכות ושבת חול המועד

ששת הימים שלאחר החג הראשון של סוכות נקראים "חול המועד", והריהם ימי חול  המתאפיינים

בחגיגיות מסוימת, ואין עושים בהם מלאכה שאפשר לדחותה עד לאחר שמיני עצרת. בבית הכנסת

חלים בהם שינויים בתפילה ובקריאות התורה. בין השאר מוסיפים את תפילת ההלל ואת פיוטי

]וכאשר אין שבת שכזו בשבוע הסוכות - ביום טוב ראשון של חג[ההושענות. בשבת חול המועד 

קוראים את מגילת קהלת.

בבית ניכרים ימי חול המועד במצוות המיוחדות לחג כולו - ישיבה בסוכה, נטילת ארבעת המינים

 והוספת "יעלה ויבוא" בברכת המזון. בכל סעודה שאוכלים]אך לא ביום השבת[בכל יום ויום 

בסוכה בימי חול המועד, מוסיפים את ברכת הסוכה: "ברוך אתה ה', אלהינו מלך העולם, אשר

.]לעיל, עמ' 86[קדשנו במצוותיו וציוונו לישב בסוכה" 

שמחת בית השואבה

בערבי חול המועד סוכות נוהגים לקיים במרכזים שונים ברחבי הארץ את "שמחת בית השואבה"

בשירה ובריקודים, זכר למקדש. מקורה של חגיגה זו במצוות ניסוך המים על גבי המזבח, שנהגה

. את המים היו שואבים לפנות בוקר ממעיין השילוח בטכס]משנה סוכה ד, ט[במקדש בכל ימי החג 

רב רושם, ובלילות שלפני שאיבת המים נהגו לערוך במקדש חגיגות, ברוב פאר והדר.

מעמד הקהל

חגיגה אחרת הקשורה לחג הסוכות היא "מעמד הקהל", הנערך אחת לשבע שנים, במוצאי שנת

 מצווה לקרוא בתורה ביום]דברים לא, י-יג[השמיטה, ביום הראשון של חול המועד סוכות. התורה 

זה במעמד כל עם ישראל, וחז"ל פירשו שמקומו של הטכס הוא בבית המקדש. נראה שאופיו של

המעמד עוצב רק בסוף ימי בית שני: לעיני עולי הרגל הרבים קרא המלך בחגיגיות פרשיות נבחרות

מספר דברים וברך את הברכות המלוות את קריאת התורה.

לאחר הקמת מדינת ישראל נעשו מספר נסיונות לחדש את "מעמד הקהל", עד שהתגבש למעמד

נוסח חדש, ממלכתי, והוא נערך ברחבת הכותל המערבי.

ראה לעיל, עמ' 87.: ]להוציא שבת[סדר נטילת לולב בחול המועד 

ראה להלן, עמ' 174.ברכת המזון לחול המועד: 

שבת חול המועד

, אך האוכלים בסוכה מוסיפים]ראה להלן, עמ' 143 ואילך[דין שבת זו בבית כדין כל שבת ושבת 

.]לעיל, עמ' 86[את הברכה על הישיבה בסוכה 
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הושענא רבה

היום השביעי של חג הסוכות - הוא היום השישי של חול המועד - קרוי "הושענא רבה", משום

שהם פיוטים מיוחדים לסוכות שהמלה "הושענא" חוזרת בהם[שביום זה מרבים באמירת הושענות 

.]פעמים רבות

יום "הושענא רבה" נחשב גם כיום גמר דינן של הבריות, שהחל בראש השנה ונמשך ביום כיפור,

ונוהגים ללמוד בו תורה במשך כל הלילה על פי סדר מיוחד הקרוי "תיקון ליל הושענא רבה". בסדר

זה מצויים קטעים מן התורה, המשנה וספר הזוהר, ויש המקדישים את הלילה - או חלקו - לשיעורים

בתחומים שונים של הספרות המסורתית.

היציאה מן הסוכה

ביום הושענא רבה, לפנות ערב, מעט לפני כניסת "שמיני עצרת", נוהגים לטעום משהו בסוכה,

ולפני שיוצאים ממנה אומרים:

יִּתְבַׁשָיְי וִּתְמַּיִּקֶם ׁשֵׁשְּכֶינּו, ׁשֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱיהוה איָך, ֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי

ן.ָתָיְוִל לֶת עֹורֹו ׁשַּכֻסְב ּבֵיׁשֵה לָאָּבַה הָנָּׁשַה לֶּכְזֶן אֵה זֹו, ּכָּכֻסְּב

ושמחת תורהשמיני עצרת 

על פי הכתוב בבמדבר["שמיני עצרת" הוא היום הסמוך והצמוד לחג הסוכות 

. זה חג העומד בפני עצמו, ואין]כט, לה: "ביום השמיני עצרת תהיה לכם"

מצוותיו או תפילותיו קשורות אל חג הסוכות. יום זה נחשב כתחילת החורף ומתחילים להתפלל

בו על גשמי השנה הבאה, וכן נערכת בו בבית הכנסת הזכרת נשמות, והוא מתאפיין גם בקריאות

מיוחדות בתורה ובתפילות משלו.

החל בתקופת הגאונים החלו לחוג את "יום טוב שני של גלויות" של שמיני עצרת כיום המציין גם

את סיום קריאת התורה השנתית, הוא חג "שמחת תורה". מיד לאחר סיום הקריאה בספר דברים

מתחילים לקרוא בספר בראשית, והאירוע כולו מקושט בטכסים רבים, כגון ריקודים עם ספרי

תלמוד[  בסוכה שיבנה הקב"ה לצדיקים מעורו של לוויתן, אשר את בשרו יאכלו לעתיד לבוא בסכת עורו של לויתן:∞  

.]בבלי, בבא בתרא עה ע"א
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התורה תוך הקפת הבימה שבבית הכנסת. בגולה חוגגים עד היום את "שמיני עצרת" ו"שמחת

תורה" כשני חגים רצופים אך נפרדים, אבל בארץ ישראל - שאין בה "יום טוב שני של גלויות" -

צורפו שני החגים ליום אחד.

במוצאי החג נוהגים לערוך במקומות שונים "הקפות שניות", כדי להשתתף בשמחתם של בני חוץ

לארץ השוהים בארץ והחוגגים את "שמחת תורה" ביום שלאחר "שמיני עצרת".

ראה עמ' 143.עירובי תחומין, חצרות ותבשילין: 

הדלקת נרות בערב שמיני עצרת ושמחת תורה

את פני החג מקבלים בהדלקת נרות. מצוה זו נמסרה לעקרת הבית, אך בהעדרה מדליק את הנרות

ויש הנוהגים להדליק מספר נרות[בעלה או אחד מבני הבית האחרים. נהוג להדליק שני נרות 

כמספר בני הבית. יש אף הנוהגים שכל אחת מבנות הבית מדליקה לעצמה נר אחד או שניים,

.]בברכה או בלא ברכה, והמנהגים בעניין זה רבים

לא נקבע זמן מוגדר להדלקת נרות בערב שמיני עצרת. אבל אם ערב החג הוא גם ערב שבת -  יש

להדליקם כחצי שעה לפני שקיעת השמש. בשאר המקרים נוהגים להדליק את הנרות לפני כניסת

 אחרי כניסתו, סמוך לסעודה.]על ידי העברת אש מנר שהודלק קודם לחג[החג או 

בדרך כלל האשה מברכת על הדלקת הנרות ואחר כך מדליקה אותם. אבל אם ערב חג הוא גם

ערב שבת, מבעירה האשה את האש בנרות תחילה, מכסה את עיניה בידיה, מברכת ופוקחת את

עיניה כדי להביט בנרות. וזו לשון הברכה:

נּוָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

 יֹום טֹוב.]לֶׁשְת וָּבַ ׁשבשבת אומרים:[ל ֶר ׁשֵיק נְִדלַהְל

ה.ֶּזַן הַמְּזַנּו לָיעִּגִהְנּו וָמְִקּיְנּו וָיֱחֶהֶם, ׁשָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

תפילה לאשה לאחר הדלקת נרות

ויש הנוהגות לומר גם תחינה זו:

]יִיׁשִת  אֶאְו[י ִן אֹותֵחֹונְּתֶל, ׁשֵָראְׂשִי יֵֹלהֱי אַֹלהֱ יהוה איָך,ֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי

ֵרנּוְּכְזִתְים, וִרּוכֲאַים וִים טֹובִּיַל חֵָראְׂשִל יָכְנּו ּולָן לֶּתִתְי, וַל ְקרֹובָת ּכֶאְו

 ראה עמ' 144. הדלקת נרות:

  ראה עמ' 144.תפילה לאשה:
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ָךְתָינִכְן ׁשֵּכְׁשַתְים, וִמֲַרחְה וָׁשּועְת יַֻקּדְפְִקֵדנּו ּבְפִתְה, וָָרכְה ּובָרֹון טֹובְכִזְּב

יםִֹלהֱי אְֵראִי יהוה, יֵבֲים אֹוהִבֹונְים ּונִמָכֲים חִנָי בֵנְים ּובִנָל ּבֵּדַגְנּו לֵּכַזְינּו, וֵינֵּב

יםִׂשֲעַמְּתֹוָרה ּובַם ּבָעֹולָת הֶיִרים אִאְִקים, ּומֵבְיהוה ּדַַרע ֹקֶדׁש, ּבֶת זֶמֱי אֵׁשְנַא

ָרהָכּות ׂשְזִי ּבִתָּנִחְת ּתֶע אַמְא, ׁשָּנָּבֹוֵרא. אַבֹוַדת הֲת עֶאכֶלְל מָכְים ּובִטֹוב

רֵאָהְד, וֶעָם וָעֹולְה לֶּבְכִֹּלא יֵֶרנּו ׁשֵר נֵאָהְינּו, וֵּמֹותִה אָאֵלְל וֵָקה ָרחְִרבְו

ן.ֵמָה, אָעֵׁשָּוִנְיָך וֶנָּפ

קידוש לליל שמיני עצרת ושמחת תורה

מוזגים יין לגביע והמקדש מרים אותו מעט ביד ימינו ואומר:

כשחל שמיני עצרת בשבת מתחילים כאן:

ם.ָאָבְל צָכְֶרץ וָאָהְם וִיַמָּׁשַּלּו הֻכְיַ. ויִּׁשִּׁשַיֹום ה

ה,ָׂשָר עֶׁשֲּתֹו אְאכַלְי מִיעִבְּׁשַּיֹום הַים ּבִֹלהֱל אַכְיַו

ה.ָׂשָר עֶׁשֲּתֹו אְאכַלְל מָּכִי מִיעִבְּׁשַּיֹום הַת ּבֹּבְׁשִּיַו

תֹו,ֹׁש אֵַקּדְיַי וִיעִבְּׁשַת יֹום הֶים אִֹלהֱֶרְך אָבְיַו

.ׂשֹותֲעַים לִֹלהֱָרא אָר ּבֶׁשֲּתֹו, אְאכַלְל מָּכִת מַבָי בֹו ׁשִּכ

בדרך כלל מתחילים כאן:

ברכת הגפן

ן:ָנַָרּבְן וָָרנִָרי מְבָס

ן.ֶפָּגִַרי הְם, ּבֹוֵרא ּפָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱא ה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ברכת קדושת היום

נּוָמְרֹומְם, וָל עָּכִנּו מָר ּבַחָר ּבֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

 ראה עמ' 151. קידוש:

בראשית א, לא (סוף) - ב, ג
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בשבת אומרים:[ה ָבֲהַאְינּו ּבֵֹלהֱנּו יהוה אָן לֶּתִּתַיו. וָתוְצִמְנּו ּבָׁשְִקּדְׁשֹון, וָל לָּכִמ

בשבת:[ ת יֹוםֶׂשֹון, אָׂשְים לִּנַמְים ּוזִּגַה, חָחְמִׂשְִדים לֲ מֹוע]ה ּוָנּוחְמִתֹות לָּבַׁש

]הָבֲהַאְּב בשבת:[ נּוֵתָחְמִן ׂשַמְה, זֶּזַג הַחֶַרת הֶצֲי עִינִמְׁש ]ת יֹוםֶאְה וֶּזַת הָּבַּׁשַה

ים,ִּמַעָל הָּכִ מָּתְׁשַנּו ִקּדָאֹותְ וְָרּתַחָנּו בָי בִם. ּכִָריְצִת מַיאִיצִר לֶכְֵקָרא ֹקֶדׁש, זִמ

נּו.ָּתְלַחְנִׂשֹון הָׂשְה ּובָחְמִׂשְ ּב]ָרצֹוןְה ּובָבֲהַאְּב בשבת:[ָך ֵֶדי ָקְדׁשֲ ּומֹוע]תָּבַׁשְו בשבת:[

ים.ִּנַמְּזַהְל וֵָראְׂשִ י]ְת וָּבַּׁשַה בשבת:[ׁש ֵַקּדְה יהוה, מָּתַרּוְך אָּב

ברכת הזמן

ה.ֶּזַן הַמְּזַנּו לָיעִּגִהְנּו וָמְִקּיְנּו וָיֱחֶהֶם, ׁשָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ושותים מן היין.

ראה עמ' 153.נטילת ידיים וברכת "המוציא": 

ראה עמ' 174.ברכת המזון לשמיני עצרת ושמחת תורה: 

קידושא רבא לשמיני עצרת ושמחת תורה

מוזגים יין לגביע ואומרים:

כשחל שמיני עצרת בשבת מתחילים כאן:

םָֹדֹרתְת לָּבַּׁשַת הֶׂשֹות אֲעַ לת,ָּבַּׁשַת הֶל אֵָראְׂשִי יֵנְרּו בְמָׁשְו

הָׂשָים עִמָת יֶׁשֵי ׁשִם, ּכָעֹולְיא לִל אֹות הֵָראְׂשִי יֵנְין ּבֵי ּובִינֵם: ּבִָרית עֹולְּב

ׁש:ַפָּנִּיַת וַבָי ׁשִיעִבְּׁשַּיֹום הֶַרץ, ּובָאָת הֶאְם וִיַמָּׁשַת הֶיהוה א

בדרך כלל מתחילים כאן:

ָדם:ֲמֹועְם ּבָֹתְקְראּו אִר ּתֶׁשֲֹקֶדׁש א יְֵקָראִמֵדי יהוה ֲה מֹועֶּלֵא

ל:ֵָראְׂשִי יֵנְל ּבֵֶדי יהוה אֲת מֹועֶה אֶֹׁשר מֵַדּבְיַו

 ראה עמ' 186. קידושא רבא:

שמות לא, טז-יז

ויקרא כג, יד

ויקרא כג, מד
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 ראה עמ' 210. הבדלה:

ברכת הגפן

ן:ָנַָרּבְן וָָרנִָרי מְבָס

ן.ֶפָּגִַרי הְם, ּבֹוֵרא ּפָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ושותים מן היין.

הבדלה למוצאי שמיני עצרת ושמחת תורה

מוזגים יין לגביע ומברכים:

ברכת הגפן

ן:ָנַָרּבְן וָָרנִָרי מְבָס

ן.ֶפָּגִַרי הְם, ּבֹוֵרא ּפָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

אם מוצאי החג הוא גם מוצאי שבת מוסיפים את ברכות הבשמים והנר:

ברכת הבשמים

ים.ִמָׂשְי בֵינִם, ּבֹוֵרא מָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ברכת מאורי האש

ׁש.ֵאָאֹוֵרי הְם, ּבֹוֵרא מָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱא ה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ברכת ההבדלה

ין אֹורֵל, ּבֹחְין ֹקֶדׁש לֵיל ּבִּדְבַּמַם, הָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

רּוְךָה. ּבֶׂשֲעַּמַי הֵמְת יֶׁשֵׁשְי לִיעִבְּׁשַין יֹום הֵים, ּבִּמַעָל לֵָראְׂשִין יְֵך, ּבֶׁשֹחְל

ל.ֹחְין ֹקֶדׁש לֵיל ּבִּדְבַּמַה יהוה, הָּתַא

ושותים מן היין.
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ולסכ שדוח

חנוכה

"מאי חנוכה? ... כשנכנסו יוונים להיכל טימאו כל השמנים שבהיכל. וכשגברה

מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אלא פך אחד של שמן שהיה

מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד. נעשה בו נס והדליקו ממנו שמונה

.]תלמוד בבלי, שבת כא ע"ב[ימים. לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים בהלל והודאה"           

את שמונת ימי החנוכה תיקנו חכמי ישראל בימי הבית השני כזכר לנצחון בית חשמונאי על היוונים,

בשנת 164 לפני הספירה. שיאו של הנצחון היה בטיהור בית המקדש מסממני האלילות שהוכנסו

לתוכו בידי היוונים, ובבניית מזבח חדש וחנוכתו. בעקבות נצחון זה חזרה העצמאות לישראל והוקמה

מלכות בית חשמונאי. הטעם לחגיגת שמונה ימים אלו קיבל במהלך הדורות דגשים שונים, הבאים

לידי ביטוי בעיצוב תכניהם של ימי החנוכה וסמליהם.

המאורע המרכזי של חנוכה, כפי שתואר בספרי המקבים שנתחברו בתקופת הבית השני, הוא,

כאמור, חנוכת המזבח שבאה בעקבות ניצחון החשמונאים במלחמתם. החשמונאים ראו בניצחונם

ובחידוש המלוכה את ראשיתה של הגאולה, שבה שב ה' להנהיג את עמו. אולם חנוכה, כפי שנתגבש

במסורתם של חז"ל, מבליט נושא אחר: הנס שאירע במקדש בפך השמן ושאיפשר את חידוש עבודת

ה'. כך נדחקה לשוליים משמעותם הלאומית-מדינית של ימי החנוכה, והיא פינתה את מקומה למשמעות

שבת[רוחנית יותר המגולמת בנס פך השמן. האזכור הקדום ביותר של נס זה מופיע בתלמוד הבבלי 

, והוא שעיצב למעשה את אופיו של החנוכה בתודעת הדורות הבאים, לפחות עד שבאה]כא ע"ב

הציונות ושבה והבליטה את היסוד הצבאי-לאומי שבימים אלה.

הסמל המרכזי של החנוכה בימינו הוא הדלקת הנרות בחנוכיה, בכל לילה משמונת ימי החנוכה,

החל מערב כ"ה בכסלו ואילך. להדלקת הנרות ולמספר ימי החנוכה הוצעו במהלך הדורות נימוקים

שונים, אך המסורת על פך השמן, הנזכרת לעיל, סיפקה להם הנמקה מלאה.

ביניהן[בבית הכנסת מתייחדים ימי החנוכה בקריאה מיוחדת בתורה ובהוספות שונות בתפילה 

. בבית הם מתבטאים בהדלקת נרות ובהוספת "על הנסים" בברכת המזון. כן]אמירת מזמורי ההלל

נוהגים להרבות במסיבות רעים ובסעודות, המלוות בזמירות ובתשבחות, לבלות במשחקי משפחה

 ובעיקר במשחק הסביבון, שהפך לאחד הסמלים הבולטים של החנוכה. מקובל]כגון: דמקה, קלפים[

 ולהעניק "דמי חנוכה" לילדים.]לזכר נס פך השמן[לאכול בחנוכה סופגניות ולביבות ספוגות בשמן 



היתוכרבו הנשה תוליפת

97

הדלקת נרות חנוכה

בערבו של היום הראשון מדליקים נר אחד, בערבו של היום השני - שני נרות, וכך הלאה עד שמונה

. את הנר הראשון מניחים בצד ימין]ויש המהדרים להדליק בשמן זית ולא בנרות של שעוה[נרות 

 בלילה הקודם ובו]ו[ שהודלק]ות[של החנוכיה. את הנר שמוסיפים בכל לילה מניחים משמאל לנר

ש", ולאחר ההדלקהָּמַגם מתחילים את ההדלקה. נוהגים להדליק את הנרות בעזרת נר נוסף, הקרוי "ש

. את הנרות נהוג להדליק בפתח הבית או על אדן]במקום מוגבה או מופרד מהם[להניחו לצידם 

החלון, במקום הפונה לרשות הרבים, כדי לפרסם את הנס. זמן הדלקת נרות הוא משקיעת

החמה ואילך.

בערב שבת מדליקים את נרות החנוכה לפני הדלקת נרות שבת. במוצאי שבת עורכים את טכס

ההבדלה ורק לאחר מכן  מדליקים את נרות חנוכה.

לפני הדלקת הנרות מברכים בכל ערב את שתי הברכות הבאות:

יקְִדלַהְנּו לָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ה.ָּכֻנֲל חֶר ׁשֵנ

םֵהָים הִמָּיַינּו ּבֵבֹותֲאַים לִּסִה נָׂשָעֶם, ׁשָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ה.ֶּזַן הַמְּזַּב

בערב הראשון מוסיפים:

ה.ֶּזַן הַמְּזַנּו לָיעִּגִהְנּו וָמְִקּיְנּו וָיֱחֶהֶם, ׁשָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

. הברכה]שבת כג ע"א[  הברכה "להדליק נר של חנוכה" מובאת בתלמוד הבבלי הדלקת נרות חנוכה:

"שעשה נסים לאבותינו" מקורה אף הוא שם. יסודה של הברכה השנייה בקביעת המשנה, שמי שרואה

, ובתלמוד מורחבת חובה זו גם לגבי]ראה להלן, עמ' 244[מקום שנעשה בו נס לישראל מברך על כך 

הזמן שבו נעשה נס.

בתאריך זה של השנה. בזמן הזה:∞  
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לאחר ההדלקה אומרים או שרים:

לַעְׁשּועֹות וְּתַל הַעְאֹות וָלְפִּנַל הַעְים וִּסִּנַל הַ עיִקיםְִדלַנּו מָלּו אָּלַרֹות הֵּנַה

יָךֶנֲֹהֵדי ּכְל יַה, עֶּזַן הַמְּזַם ּבֵהָים הִמָּיַינּו ּבֵבֹותֲאַ לָיתִׂשָעֶמֹות, ׁשָחְלִּמַה

נּו ְרׁשּותָין לֵאְם, וֵלּו ֹקֶדׁש הָּלַרֹות הֵּנַה הָּכֻנֲי חֵמְת יַמֹונְל ׁשָכְים. וִדֹוׁשְּקַה

דֹולָּגַָך הְמִׁשְל לֵּלַהְהֹודֹות ּולְֵדי לְד, ּכָבְלִם ּבְָראֹותִא לָּלֶם, אֶהָׁש ּבֵּמַּתְׁשִהְל

ָך.ֶתָׁשּועְל יַעְיָך וֶאֹותְלְפִל נַעְיָך וֶּסִל נַע

:]או לפחות את הבית הראשון והחמישי[ונוהגים להוסיף ולשיר גם פיוט זה 

,ַחֵּבַׁשְה לֶאָָך נְליִתָׁשּועְעֹוז צּור יָמ

,ַחֵּבַזְם ּתֹוָדה נָׁשְויִתָּלִפְית ּתֵּכֹון ּבִּת

,ַחֵּבַנְמַר הָּצִמַחֵּבְטַין מִכָת ּתֵעְל

.ַחֵּבְזִּמַת הַּכֻנֲחמֹורְזִיר מִׁשְר ּבֹמְגֶז אָא

, אך במרוצת]מסכת סופרים כ, ו[ המקור להמנון זה נמצא בחיבור משלהי תקופת חז"ל      הנרות הללו:

הדורות נעשו בו כמה שינויי נוסחאות וזה המקובל כיום הוא הנוסח המובא על-ידי ר' דוד אבודרהם

. עניינו של הקטע הוא הכרזה פיוטית על קדושת הנרות ומטרת הדלקתם.]ספרד, המאה הארבע-עשרה[

 פיוט מחורז שחובר במאה השלוש-עשרה באחת מארצות גרמניה, כנראה בהשפעת רדיפות מעוז צור:

יהודים באותה עת. שם מחברו, מרדכי, עולה מן האקרוסטיכון שבראש חמשת הבתים הראשונים.

הבית הראשון מתאר את הגאולה ואת חנוכת בית המקדש לעתיד לבוא, ואילו הבית האחרון עניינו

בקשה לקירוב גאולה זו. ארבעת הבתים שביניהם מודים על הנפלאות שנעשו לעם-ישראל בתקופות

שראשיתו[שונות, על פי סדרן:  גאולת מצרים, שיבת ציון, סיפור פורים וימי החשמונאים.    הבית האחרון 

]ב"חשוף זרוע קדשך", שלוש מילים היוצרות את האקרוסטיכון חז"ק, המקובל בחתימות של פיוטים

חסר מנוסחים שונים של הפיוט, ויש מי שראה אותו כתוספת מאוחרת. אחרים סבורים כי בית זה הוא

מקורי לפיוט והוא נשמט ממנו מאימת הצנזורה הנוצרית.

  חכמים אסרוואין לנו רשות להשתמש בהם:            החשמונאים - מתתיהו בן יוחנן הכהן וחמשת בניו. כהניך הקדושים:∞  
להשתמש באור או באש של נרות החנוכה, משום שנר החנוכה הוא זכר לנרות המנורה שבמקדש.

תכון בית תפלתי:.   ]"צור ישועתי"[, מגן כסלע ומושיע ]"מעוז"[  כינויים לה' שהוא משען ומבצר מעוז צור ישועתי:     ∞ 
מצרבח, הרג.   ֶ  טמטבח: קורבן שמקריב אדם כדי להודות על חסד שגמל לו ה'.        תודה: תכונן את בית המקדש.  

 אסיים את טכס חנוכת המזבח בשיר הלל.     אז אגמר וכו':.   ]את ישראל או את ה'[  לאויב המחרף והמגדף המנבח:
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ה,ָלָי ּכִֹחגֹון ּכָיְּביִׁשְפַה נָעְבָעֹות ׂשָר

ה,ָלְגֶכּות עְלַּבּוד מְעִׁשְּביִֹקׁשְְררּו ּבֵי מַּיַח

ה,ָּלֻגְּסַת הֶיא אִהֹוצהָדֹולְּגַדֹו הָיְּוב

ה.ָצּולְן מֶבֶאְְרדּו כָיְרעֹוַל זָכְה וְֹרעַיל ּפֵח

י,ִּתְַקטָם ֹלא ׁשָם ׁשַגְויִנַיאִבֱיר ָקְדׁשֹו הִבְּד

י,ְִדּתַבִָרים עָי זִּכיִנַלְגִהְׂש וֵא נֹוגָּוב

י,ְִרּתַבָעֶט ׁשַעְמִּכיִּתְכַסָל מַין ַרעֵיְו

י.ִּתְעָים נֹוׁשִעְבִֵקץ ׁשְללֶבָֻרּבְל זֶבֵָקץ ּב

א,ָָדתְּמַן הֶי ּבִגָגֲאׁשֵּקִרֹוׁש ּבְת ּבַֹרת קֹומְּכ

ה,ָתָּבְׁשִתֹו נָוֲאַגְומֹוֵקׁשְח ּולַפְה לֹו לָתְיְהִנְו

,ָיתִחָמֹו מְב ׁשֵאֹויְוָאתֵּׂשִי נִינִמְֹראׁש י

.ָיתִלָץ ּתֵעָל הַעיוָנָיְִקנְיו וָנָֹרב ּב

ים,ִּנַמְׁשַי חֵימִי ּבַזֲאיַלָצּו עְְקּבִים נִנָוְי

ים,ִנָמְּׁשַל הָאּו ּכְּמִטְויַלָּדְגְִרצּו חֹומֹות מָּופ

ים,ִּנַּׁשֹוׁשַס לֵה נָׂשֲעַניםִַקּנְר ַקנַּנֹותִּומ

ים.ִנָיר ּוְרנִׁשְעּו ּבְָקבהָמֹונְי ׁשֵמְה יָינִי בֵנְּב

 עם ישראל, שהם הסגלה:.   ]בעקבות ירמיה מו, כ[ כינוי למצרים  מלכות עגלה: בעבודה קשה.    בקשי: צרות.        רעות:
 או ארץ]שנבנה לאחר ההתיישבות בארץ[ בית המקדש  דביר קדשו:       במים עמוקים.  מצולה:קניינו היקר של ה'.   

  זמן קצרכמעט שעברתי וכו': שתיתי.        מסכתי:  אלהים אחרים.   זרים:.   ]נבוכדנצר מלך בבל[  אויב נוגש:ישראל.   
 מארצי לבבל, לאחר כשבעים שנה, בא קצּה של מלכות זו ונושעתי בימי זרובבל]"עברתי"[ לאחר שגליתי ]"כמעט"[
  המןאגגי:.   ]המכונה "ברוש", על פי התלמוד הבבלי, מגילה י ע"ב[  להשפיל את מרדכי כרת קומת ברוש:.   ]עזרא ב, ב[
חשמנים: בניו הרבים.    רב בניו:.   ]אסתר ב, ה[ מרדכי "איש ימיני"      ימיני: חדלה מהתקיים.    נשבתה:.   ]אסתר ג, א[

בעקבות שיר השירים ב,[  לעם ישראל לשושנים:  ומפך השמן היחיד שנותר בטהרתו.   ומנותר קנקנים:חשמונאים.    
  חכמי הדור.בני בינה:.   ]ב:  "כשושנה בין החוחים", שנדרש על העם
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ה,ָׁשּועְיַָקֵרב ֵקץ הְוָךְֶדׁשָק ַרֹועְזף ֹׂשֲח

ה,ָעְָרׁשָה הָּמֻאֵמֶדיָךָבֲת עְַקמִֹקם נְנ

ה,ָָרעָי הֵימִין ֵקץ לֵאְוהָעָּׁשַנּו הָה לְָרכָי אִּכ

ה.ָעְבִים ׁשִנּו רֹועֵָקם לָהמֹוןְלַל צֵצְְדמֹון ּבַה אֵחְּד

ראה עמ' 174.ברכת המזון לימי החנוכה: 

דחה אדמון בצל צלמון: הצרות נמשכות זמן רב מדי.    ארכה לנו השעה:     .  ]בעקבות ישעיה נב, י[  גלה לעיני כול חשף:
הקם לנו רועים אל צל, חשכת, המוות.   ]שו-אדום, אביהםֵהמכונות "אדמון" על שם ע[דחוף את המלכויות הנוצריות 

, והביטוי בעקבות דברי מיכה ה, ד-ה:  "והקימונו עליו]שיוכלו להילחם כנגד אדום[  העמד לנו מנהיגים רבים שבעה:
שבעה רועים...   ורעו את ארץ אשור בחרב".
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תבט שדוח

עשרה בטבת

 בעשור לחודש בא נבוכדנאצר מלך בבל הוא וכל]טבת["בחודש העשירי 

ק סביב ותבוא העיר במצור"ֵחילו על ירושלים ויחן עליה ויבנו עליה ָדי

.]ב כה, א-ב–מלכים[ 

 וצום]צום גדליה[ וצום השביעי ]ט' באב[ וצום החמישי ]י"ז בתמוז["כה אמר ה' צבאות: צום הרביעי 

.]זכריה ח, יט[ יהיו לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים"                ]י' בטבת[העשירי 

עשרה בטבת הוא יום תענית ציבור שיסודו בתקופת המקרא, והוא נקבע לזכר תחילת המצור על

ירושלים על ידי נבוכדנאצר מלך בבל בשנת 588 לפני הספירה. המצור נמשך שנתיים, עד שבעה

עשר בתמוז של שנת 586, ובתשעה באב בשנה זו חרב הבית הראשון.

לאחר מלחמת העולם השנייה קבעה הרבנות הראשית לישראל את יום עשרה בטבת גם כיום

הקדיש הכללי לקרבנות השואה, ואומרים בו קדיש יתום לעילוי נשמותיהם של הנספים הרבים

שיום מותם לא נודע.

 הוא יום של תענית שראשיתה עם עלות השחר וסופה עם צאת]או: יו"ד בטבת[עשרה בטבת 

הכוכבים. בבית הכנסת נאמרות סליחות, נקראות פרשיות מיוחדות בתורה וחלים שינויים אחדים

בתפילה. בבית יש הנוהגים להדליק נר זכרון לחללי השואה.

הקדיש

בטכס לווית המת, בתקופת ה"שבעה" שלאחריה ולאחר מכן במשך אחד-עשר חודשים, וכן בימי

הזכרון לנפטרים ובאירועי זכרון ציבוריים וממלכתיים אומרים האבלים קדיש. הקדיש נאמר בציבור,

במקומות שונים במהלך התפילה, וכן ליד הקבר ובטכסי זכרון. וזה נוסח קדיש האבלים הקרוי גם

"קדיש יתום". הוא כתוב ארמית ובצידו מובא תרגומו לעברית.

 ראה בהרחבה בכרך השבת, עמ' 205. הקדיש:
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קדיש יתום

א.ָּה ַרּבֵמְׁש ׁשַַקּדְתִיְל וַּדַּגְתִי

ן.ֵמָא

יְךִלְמַיְּה, וְֵרעּותִָרא כְי בִא ּדָמְלָעְּב

ּה.ֵיחִׁשְיָקֵרב מִּה וְֵרָקנֻח ּפַמְצַיְּה וֵכּותְלַמ

ן.ֵמָא

יתֵל ּבָכְי ּדֵּיַחְיכֹון ּובֵיֹומְיכֹון ּובֵּיַחְּב

ן ָקִריב,ַמְזִא ּובָלָגֲעַל, ּבֵָראְׂשִי

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

םַלָעְַרְך לָבְא מָּה ַרּבֵמְא ׁשֵהְן. יֵמָא

א.ָּיַמְלָי עֵמְלָעְּול

םַרֹומְתִיְר וַאָּפְתִיְח וַּבַּתְׁשִיְַרְך וָּבְתִי

לָּלַהְתִיְה וֶּלַעְתִיְר וָּדַהְתִיְא וֵּׂשַנְתִיְו

ִריְך הּוא.ְא ּבָֻקְדׁשְּה ּדֵמְׁש

ן.ֵמָא

אָתְָרכִל ּבָן ּכִא מָּלֵעְל

אָתָמֱחֶנְא וָתָחְּבְׁשֻא ּתָיָרתִׁשְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְא, וָמְלָעְיָרן ּבִמֲאַּד

ן.ֵמָא

אָּיַמְן ׁשִא מָא ַרּבָמָלְא ׁשֵהְי

לֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָים עִים טֹובִּיַחְו

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

ן.ֵמָא

יוָרֹומְמִּב לֹוםָה ׁשֶֹׂשע

ינּוֵלָלֹום עָה ׁשֶׂשֲעַהּוא י

ן.ֵמָרּו אְמִאְל וֵָראְׂשִל יָל ּכַעְו

ן.ֵמָא

תרגום:

יתגדל ויתקדש שמו הגדול.

.]אמן[

בעולם שברא כרצונו וימליך

מלכותו ויצמיח ישועתו ויקרב משיחו.

.]אמן[

בחייכם ובימיכם ובחיי כל בית

ישראל במהרה ובזמן קרוב,

ואמרו אמן.

אמן. יהי שמו הגדול מבורך, לעולם[

.]ולעולמי עולמים

יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם

ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל

שמו של הקדוש ברוך הוא.

.]אמן[

למעלה מכל הברכות

והשירות, התשבחות והנחמות,

הנאמרות בעולם, ואמרו אמן.

.]אמן[

יהי שלום רב מן השמים

וחיים טובים עלינו ועל כל ישראל

ואמרו אמן.

.]אמן[

במרומיו עושה שלום

הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל

ואמרו אמן.

.]אמן[

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל ואבלים

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל

האבלים

קהל
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טבש שדוח

ט"ו בשבט

"באחד בשבט ראש השנה לאילן -  כדברי בית שמאי. בית הלל אומרים:

.]משנה ראש השנה א, א[בחמישה עשר בו"                                     

"מתחילת ברייתו של עולם לא נתעסק הקב"ה אלא במטע תחילה. הדא הוא דכתיב: 'ויטע אלהים

גן בעדן'. אף אתם שאתם נכנסים לארץ ישראל לא תתעסקו אלא במטע תחילה, הדא הוא דכתיב:

.]ויקרא רבה כה, ג     ['כי תבואו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל'"                                     

בחמשה-עשר בשבט חל, לפי שיטת בית הלל, ראש השנה לאילנות, והוא מראשיתו תאריך בעל

משמעות חקלאית-הלכתית, הקובע לגבי ההלכות הקשורות בפרי העץ: ערלה, נטע רבעי, מעשרות

. אילן שהגיעו פירותיו לשליש מגידולם לפני תאריך זה, נחשב]לפירוט ראה עמ' 233-231[ותרומות 

ואם נכנס, דרך משל, לשנתו הרביעית הרי הוא יוצא מגדר[כאילו "התבגר" בשנה בתאריך זה 

. תאריך זה נקבע מן הסתם מתוך התבוננות במציאות החקלאית של ארץ ישראל, שכן]"ערלה"

 הולכים הגשמים ופוחתים, כוחה של]או - לדעת בית שמאי - כבר מראש-חודש שבט[מתקופה זו 

החמה הולך ומתגבר, ופירות האילן מצויים בשלב של ראשית ההבשלה.

עם השנים הפך "ראש השנה לאילנות" מתאריך חקלאי-הלכתי ליום בעל חגיגיות מיוחדת. נאסר

להספיד בו את הנפטרים או לגזור בו תענית על הציבור, ואף הונהג לאכול בו מן הפירות שנתברכה

בהם ארץ ישראל.

להתפתחות חשובה זכה ט"ו בשבט במאה השש-עשרה בקרב המקובלים בצפת, אשר תיקנו לט"ו

בשבט מעין "סדר ליל שמחת האילנות". הם התכנסו סביב שולחנות עמוסים בפירות ועטורים בהדסים

ופרחים, ולמדו פרקים מתוך התורה, התלמוד וספר הזוהר שעניינם בפירות העץ. שולבו בהם

פסוקים שיש בהם מענייני הגאולה, ואף אמרו תפילה מיוחדת לשלום האילנות.

בתקופת התחייה הציונית החל שלב חדש בתולדות יום זה, והוא הפך גם ליום של נטיעת עצים

באדמת הארץ.

. בבית נוהגים לאכול]פרט לכך שאין אומרים בו תחנון[בבית הכנסת אין ליום זה ביטוי מיוחד 

חיטה, שעורה, גפן,[פירות, יבשים ולחים, ובעיקר משבעת המינים שנתברכה בהם ארץ ישראל 

. וכן יש הנוהגים לקיים בו את "סדר ט"ו בשבט".]]דברים ח, ח[תאנה, רימון, זית ותמר 
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משרד החינוך והתרבות[ נעזרנו כאן ב"הגדת סדר ט"ו בשבט" שערך והתקין יואל רפל  סדר ט"ו בשבט:

, אך הוספנו משלנו.]- המינהל לחינוך ערכי, ירושלים תשנ"ח

,]דושמן[ כגון "צדיק כתמר יפרח", "אל גינת אגוז ירדתי", "השקדיה פורחת"  שירים מסורתיים וחדשים:

, "כי האדם עץ]נעמי שמר, להלן, עמ' 200[, "שירת העשבים" ]יעקב אורלנד["עץ הרימון נתן ריחו" 

 ועוד כיוצא באלה.]נתן זך[השדה" 

סדר ט"ו בשבט

יש המקיימים במסגרת המשפחה או הקהילה "סדר ט"ו בשבט", שהוא עיבוד מודרני של מנהג שנהג

בקרב מקובלי צפת. בניגוד לסדר פסח  אין לסדר זה נוסח ומנהג  קבוע,  ולפיכך מחברת כל קהילה

לעצמה את הסדר הזה ממרכיבים מסורתיים וחדישים. הסדר נערך  סביב שולחנות ועליהם פירות,

פרחים, יין ונרות דולקים, והוא כולל שתיית ארבע כוסות של יין, אדום ולבן, אכילת פירות שונים,

קריאת קטעים מן המקורות ושירת שירים מסורתיים וחדשים העוסקים באילנות ובפירותיהם.

 שנהוג לאכול בסדר זה, וכן קטעי מקורות הקשורים בהם.]בעיקר פירות[להלן ייזכרו עשרה מאכלים 

 חיטה ושעורה]א[

 ואומרים:]וברכתה: "בורא מיני מזונות"[תחילה אוכלים עוגה שעיקרה קמח חיטה או שעורה 

 למלך בשר ודם שהיו לו שני עבדים והיה אוהבן אהבה גמורה, ונתן לזה קב חיטין ולזה]משל[

קב חיטין, לזה אגודה של פשתן ולזה אגודה של פשתן. הפיקח שבהן מה עשה? נטל את הפשתן

וארגו מפה, ונטל את החיטין ועשאן סולת, בררּה, טחנּה ולשּה ואפאּה וסדרּה על גבי השולחן

ופרס עליה מפה והניחה עד שלא בא המלך. והטיפש שבהן מה עשה? לא עשה ולא כלום. לימים

בא המלך בתוך ביתו ואמר להן: בניי, הביאו לי מה שנתתי לכן. אחד הוציא את הסולת על גבי

השולחן ומפה פרושה עליו, ואחד הוציא את החיטין בקופה ואגודה של פשתן עליהן. אוי לה
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לאותה בושה! אוי לה לאותה כלימה! הווי אומר: איזה מהן חביב? זה שהוציא את השולחן ואת

הסולת עליו ... כך, כשנתן הקב"ה תורה לישראל לא נתנה להן אלא כחיטים להוציא מהן סולת,

.]סדר אליהו זוטא, ב[וכפשתן להוציא ממנו בגד                                                     

לאחר מכן אוכלים מפירות העץ - ובראשם משבעת המינים שנתברכה בהם ארץ ישראל. עם

.]"בורא פרי העץ"[אכילת הפרי הראשון מברכים את הברכה על אכילת פירות 

 זית]ב[

אוכלים זיתים ואומרים:

למה נמשלו ישראל לזית? לומר לך, מה זית זה אין עליו נושרים לא בימות החמה ולא בימות

הגשמים, אף ישראל אין להם בטילה עולמית, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא

.]תלמוד בבלי, מנחות נג ע"ב[

 תמר]ג[

 ואומרים:]לחים או יבשים[אוכלים תמרים 

למה נמשלו ישראל לתמר? מה תמרה זו אין בה פסולת אלא: תמרים לאכילה, לולבין להילול,

 כך— לסיכוך, סיבים לחבלים, סנסינים לכברה, שפעת קורות לקרות בהן הבית ]כפות[חריות 

הם ישראל.  אין בהם פסולת, אלא מהם בעלי מקרא, מהם בעלי משנה, מהם בעלי אגדה, מהם

].במדבר רבה ג, א[בעלי מצוות, מהם בעלי צדקות                                                     

 גפן]ד[

אוכלים ענבים או צימוקים ואומרים:

למה נמשלו ישראל לגפן? אלא מה הגפן כשבעליה מבקשים שתשביח מה הם עושים? עוקרים

אותה ממקומה ושותלים אותה במקום אחר והיא משבחת. כך, כיוון שביקש הקדוש-ברוך-הוא

להודיע ישראל בעולם מה עשה? עקרם ממצרים והביאם למדבר והתחילו מצליחים שם. והתחילו

 ויצא להם שם בעולם]שמות כד, ז[מקבלין התורה ואומרים "כל אשר דיבר ה' נעשה ונשמע" 

].שמות רבה מד, א[ 

 תאנה]ה[

אוכלים תאנים או דבלים ואומרים:

למה נמשלה תורה לתאנה? אלא כל הפירות יש בהם פסולת: תמרים יש בהם גרעינים, ענבים
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יש בהם חרצנים, רימונים יש בהם קליפין, אבל תאנה כולה יפה לאכול. כך דברי תורה אין בהם

].ילקוט שמעוני, יהושע א[פסולת                                                                          

 רימון]ו[

אוכלים גרגרי רימון - או, כשאין להשיגו, מדברים בשבחו - ואומרים:

 אלו התינוקות שיושבים ועוסקים בתורה ויושבים שורות שורות כגרעיני רמונים—הנצו הרמונים 

.]שיר השירים רבה ו, יז[ 

 תפוח]ז[

אוכלים פלחי תפוחי עץ ואומרים:

מה תפוח זה ניצו קודם לעליו, כך ישראל בסיני הקדימו עשייה לשמיעה, שנאמר: "נעשה ונשמע"

 ... מה התפוח זה אינו גומר פירותיו אלא בסיון, כך לא נתנו ישראל ריח טוב אלא]שמות כד, ז[

בסיון... מה התפוח זה משעה שמוציא ניצו ועד שגומר פירותיו חמישים יום, כך משעה שיצאו

].שיר השירים רבה ב, יא[ישראל ממצרים ועד שקיבלו את התורה חמישים יום                    

 אגוז]ח[

אוכלים אגוזים ואומרים:

. מה הנטיעות הללו אם את מכסה שרשיהם בשעת]שיר השירים ו, יא["אל גנת אגוז ירדתי" 

נטיעתן הן מצליחות ואם לאו אין מצליחות, אבל האגוז הזה אם את מכסה שרשיו בשעת נטיעתו

 ... מה אגוז זה אם נופל לתוך]משלי כח, יג[אינו מצליח, כך ישראל - "מכסה פשעיו לא יצליח" 

הטנופת את נוטלו ומורקו ושוטפו ומדיחו והוא חוזר כתחילתו והוא יפה לאכילה - כך כל מה

שישראל מתלכלכין בעוונות כל ימות השנה בא יום הכפורים ומכפר עליהם ... מה אגוז זה אינו

יכול לגנוב המכס שלו שהוא נשמע וניכר, כך הם ישראל כל מקום שאחד מהם הולך אינו יכול

לומר שאינו יהודי, למה? שהוא ניכר ... מה אגוז זה נוטל אחד מהכרי וכולן מדרדרין ומתגלגלים

].שיר השירים רבה ו, יא                 [זה אחר זה, כך הן ישראל: לקה אחד מהן - כולן מרגישין 

 שקד]ט[

אוכלים שקדים ואומרים:

אמר יעקב לבניו כששלחם מצריימה: "קחו מזמרת הארץ בכליכם והורידו לאיש מנחה מעט צורי

— - רמז לשישה סדרי משנה. "צורי" ]בראשית מג,יא[ומעט דבש נכאת ולוט ובוטנים ושקדים" 
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כנגד סדר זרעים, שהצורי מין ממיני הזרעים; "דבש" - כנגד סדר מועד, שבו מועדות ה', שבהן

רוב המצוות המתוקין מדבש; "נכאת" - זה סדר נשים, ש"נכאת" הוא מיני בשמים שהנשים מתקשטות

בהן; "לוט" - זה סדר נזיקין; ו"בוטנים" זה סדר קודשים; "שקדים" - זה סדר טהרות, שהרי אמרו:

הרוצה להיות חסיד, ישקוד על סדר טהרות

.]בעקבות מדרש הגדול לבראשית מג, יא[

 חרוב]י[

אוכלים חרובים ואומרים:

חוני המעגל היה מהלך בדרך. ראה אדם נוטע חרוב. אמר לו: החרוב לכמה שנים טוען פירות?

אמר לו: לשבעים שנה. אמר לו: כלום יודע אתה שתחיה שבעים שנה? אמר לו: מצאתי את

העולם בחרובים; כשם שנטעו אבותי לי, אף אטע אני לבני

.בעקבות התלמוד הבבלי, תענית כג ע"א][

].להלן, עמ' 238[בסוף הטכס מברכים ברכה מעין שלוש 
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רדא שדוח

ז' באדר

, ו"לא]תלמוד בבלי, מגילה יג ע"ב[לפי המסורת מת משה רבנו בז' באדר 

. על כן נתקבל לציין]לד, ודברים [ידע איש את קבורתו עד היום הזה" 

יום פטירתם של מי שמקום קבורתם לא נודע, ובעיקר חללי מלחמות ישראל. נוהגיםביום זה את 

 ולהדליק בבית נר נשמה.]ראה עמ' 53[לפקוד את בתי הקברות, לומר  טכס אזכרת נשמות וקדיש 

פורים קטן

בשנים מעוברות, שיש בהן שני חודשי אדר, חוגגים את חג הפורים בימים י"ד-ט"ו באדר שני. באותן

שנים מציינים את ימים י"ד-ט"ו באדר ראשון, המכונים "פורים קטן", על ידי שינויים קלים בתפילה.

אבל ברכת המזון היא כמקובל[בבית מתבטא "פורים קטן" בזה שמרבים קצת את חגיגיות הסעודות 

.]בימות החול

תענית אסתר

ביום י"ג באדר צמים מעלות השחר, זכר לבקשת אסתר לפני הליכתה אל אחשוורוש: "וצומו עלי

. בבית הכנסת נאמרות סליחות, נקראות]מגילת אסתר ד, טז[ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים" 

פרשיות מיוחדות בתורה וחלים שינויים אחדים בתפילה. אם חל פורים ביום ראשון, מקדימים את

תענית אסתר ליום חמישי, י"א באדר.
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פורים

"לקיים עליהם להיות עושים את יום ארבעה-עשר לחודש אדר ואת יום

חמישה-עשר בו בכל שנה ושנה, כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם,

לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוחוהחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב, 

.]מגילת אסתר ט, כ-כב[מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים"                                              

.]תלמוד בבלי, תענית כט ע"א["משנכנס אדר מרבים בשמחה"                                              

ימי הפורים, החלים בי"ד ובט"ו באדר, נקבעו בימי הבית השני, זכר לישועה שנושעו ישראל בימי

 כדי]גורל[אחשוורוש מלך פרס, כמסופר במגילת אסתר. לפי המגילה הפיל המן צורר היהודים פור 

לקבוע את המועד המתאים להשמיד את היהודים כולם, יום י"ג באדר, אולם זממו לא עלה בידו,

.]אסתר ט, א[אלא "ונהפוך הוא, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם" 

יום י"ד באדר נקרא "פורים דפרזים", בעקבות הכתוב: "על כן היהודים הפרזים, היושבים בערי

. לכן]אסתר ט, יט[הפרזות, עושים את יום הארבעה עשר לחודש אדר שמחה ומשתה ויום טוב" 

בכל ערי הפרזות - המוגדרות בהלכה כערים שלא היו מוקפות חומה בימי יהושע בן-נון - חוגגים

את פורים בי"ד באדר. בערים שהיו מוקפות חומה בימי יהושע בן-נון חוגגים את פורים בט"ו באדר,

כפי שהיה בשושן הבירה. יום זה קרוי "שושן פורים", וביטויו הבולט ביותר כיום הוא בעיר ירושלים.

עניינו של פורים הוא שמחה והודאה על נס הישועה שנעשה בימי אחשוורוש. ארבע מצוות עיקריות

בדרך כלל בבית[מעצבות את משמעות היום ומבטאות את השמחה שבו: קריאת מגילת אסתר 

; סעודת פורים; משלוח מנות; מתנות לאביונים.]הכנסת, לאחר תפילת ערבית ובתפילת שחרית

הסעודה, שזמנה בשעות אחר-הצהרים המוקדמות של פורים, עומדת במרכזה של שמחת פורים,

והאמורא רבא בבבל הוסיף על הגדרתה של המצוה במגילה - "ימי משתה ושמחה" - את אמרתו

= עד שלא[, עד דלא ידע ]= חייב אדם להתבסם בפורים[הידועה: "מיחייב איניש לבסומי בפוריא 

 בין 'ארור המן' ל'ברוך מרדכי'". עם זאת, ראוי שלא להגזים ולא להגיע לידי שכרות]ידע להבחין

של ממש.

שתי המצוות האחרות, ובייחוד המתנות לאביונים, מחזקות את האופי העממי המאחד של השמחה.

השמחה צריכה להקיף את כל העם, בלי שיהיה מי שסובל מחסור ומתעצב ביום הזה. כל אדם חייב

 לפחות,]מאכל ומשקה[לשלוח לכל הפחות לאדם אחד "משלוח מנות" אחד, המורכב משתי מנות 

וכן לחלק מתנות - כסף, אוכל, בגדים וכיוצא באלה - לפחות לשני עניים. כך מודגשת בפורים

הערבות ההדדית של העם כתנאי לשמחת-אמת.
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בערב פורים או בבוקרו נוהגים לתת בכניסה לבית הכנסת, לפני קריאת המגילה, סכום של כסף,

 לצורך קורבנות]בזמן שבית-המקדש היה קיים[זכר למחצית השקל שהיו נותנים בחודש אדר 

. נהוג בימינו לתת את מעות פורים כצדקה.]משנה שקלים ח, א[הציבור 

מלבד המצוות הללו משופע פורים במנהגים מיוחדים יוצאי דופן, שאף שאינם בגדר מצווה הטביעו

את חותמם על היום הזה, והפכו לחלק מרכזי בביטוי השמחה שבו. אחד המנהגים העיקריים הוא

ההתחפשות, שיש המשערים שמקורה בנשפי המסכות של עמי אירופה, המתקיימים סמוך לימי

הפורים, ויש הרואים בשינוי הדמות שבה משום רמז לשינוי שחל בגורל עם ישראל בימי מרדכי

ואסתר, "אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב". כן נוהגים לדרוש דרשות של ליצנות

 וכדומה.]כגון אזני המן[בדברי תורה, לאכול מאכלים מיוחדים 

בתפילות בית הכנסת חלים שינויים אחדים ונקראות פרשיות מיוחדות בתורה. בבית מתבטא פורים

גם בהוספת "על הנסים" בברכת המזון.

ראה עמ' 174.ברכת המזון לפורים: 

פורים משולש

כאשר י"ד באדר חל ביום שישי, נופל "שושן פורים" ביום השבת. בשל קדושת השבת מתפצלים

ענייני הפורים, במקום שבו חוגגים את "שושן פורים", בין שלושה ימים שונים: ביום שישי, י"ד באדר,

קוראים את המגילה, כמו בערי הפרזות, ונותנים מתנות לאביונים. ביום השבת, ט"ו באדר, אומרים

את התפילות הנוהגות בפורים, ואילו ביום ראשון, ט"ז באדר, מקיימים את סעודת פורים ואת מצוות

משלוח המנות.
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ןסינ שדוח

שבת הגדול

ללכתשבת זו הינה השבת שלפני חג הפסח. כינויה ניתן לה משום שנוהגים 

]הוא "הגדול"[דרשתו של הרב בה, לפני או אחרי תפילת מנחה, לשמוע את 

בענייני הפסח. ויש אומרים ששמה ניתן לה משום שבהפטרתה נזכר הפסוק "הנה אנכי שולח לכם

. בבית יש הנוהגים לקרוא חלק]מלאכי ג, כג[את אליה הנביא, לפני בוא יום ה' הגדול והנורא" 

, כהכנה לקראת החג.]מ"עבדים היינו" עד "לכפר על עוונותינו"[מהגדת פסח 

פסח

"זכור את היום הזה, אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא

אכל חמץ. היום אתם יוצאים בחודש האביב"ֵה' אתכם מזה, ולא י

.]שמות יג, ג-ד[

בשם ר' בניה: כנגד ארבע גאולות"מהיכן קבעו חכמים ארבע כוסות של לילי פסח? אמר ר' הונא 

 וגאלתי/ והצלתי אתכם מעבודתם /סבלות מצרים שנאמרו במצרים: 'והוצאתי אתכם מתחת 

 ... ר' לוי אמר: כנגד ארבע מלכויות.]שמות ו, ו-ז[לי לעם'  ולקחתי אתכם /אתכם בזרוע נטויה... 

. ר' יהושע בן לוי אמר: כנגד ... ארבע]שנשתעבדו בהן ישראל עד ימי חז"ל: בבל, פרס, יוון ורומי[

, 'תערוך לפני שולחן]תהלים טז, ה[כוסות של ישועה לעתיד לבוא, שנאמר: 'ה' מנת חלקי וכוסי' 

, 'ישועות':]תהלים קטז, יג[, 'כוס ישועות אשא ובשם ה' אקרא' ]שם כג, ה[נגד צוררי ... כוסי רויה' 

.]בראשית רבה פח, ה[אחת לימות המשיח ואחת לימות גוג ומגוג ..."                                     

חג הפסח, הראשון לשלושת הרגלים, חל בט"ו בניסן ונמשך שבעה ימים, עד כ"א בו. היום הראשון

והיום האחרון הם ימים טובים וחמשת הימים שביניהם - "חול המועד".

חג הפסח, חג האביב, הוא ציון לפתיחה השנייה של מחזור השנה היהודי. הפתיחה הראשונה, בראש

השנה, מציינת את המניין לבריאת העולם. הפתיחה השנייה מציינת את המניין לייסוד העם. ביום

זה יצאו בני ישראל ממצרים כעם אחד שיש לו ייעוד משותף.

, ביום הארבעה עשר בניסן בין הערביים, על סף יציאתם מבית עבדים,]יב, א-כ[על פי ספר שמות 

נצטוו ישראל לזבוח שה ולהתוות בדמו סימן על משקופי הבתים, כדי שה', שעמד להכות בלילה

 על בתיהם. בלילו של אותו יום נצטוו להתכנס בבתיהם]=ידלג[ההוא את כל בכורות מצרים, יפסח 

ולאכול יחדיו את בשר הקרבן, על מצות ומרורים. "ליל הסדר", המתקיים בלילו הראשון של החג,
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מציין את המעמד הזה. מדי שנה בשנה מתכנסת המשפחה וחבריה, מסיבים אל השולחן לסעודה

רצופת סמלים וסימנים לזכרון, ומספרים ביציאת מצרים - סמל לשחרור האדם והעם מעול זרים.

ואולם למרות תוכנו ההיסטורי הבולט של חג זה, פסח הוא גם חג טבע מובהק - חג האביב. בזמן

המקדש היו מביאים, ביום השני של פסח, עומר מן השעורה שנקצרה זה עתה, והכהן היה מניפו

לפני ה'. הנפת העומר בטלה עם חורבן בית המקדש, אולם המנהג לספור את הימים שמאז הבאת

.]וראה להלן, עמ' 122[העומר ועד לחג השבועות קיים עד היום 

בכל ימי הפסח אוכלים מצות, זכר למצות שאפו בני ישראל בדרך בצאתם ממצרים, משום שלא

הספיק בצקם להחמיץ ויציאתם ממצרים בחיפזון היתה. המצוה לאכול מצות נוהגת, לפי חז"ל, רק

בלילה הראשון של הפסח, אך מתוך שאכילת חמץ נאסרה בכל ימי החג, ממשיכים באכילת מצה

גם בשאר הימים.

ערב פסח

ביום י"ד בניסן חלים שינויים קלים בתפילה בבית-הכנסת. בבית מתבטא היום בסיום ההכנות לקראת

החג וליל הסדר ובשני טכסים הכרוכים בבדיקת החמץ ובשריפתו. כאשר ערב פסח חל ביום השבת

 מוקדמים חלק מן הטכסים של יום זה אל יום שישי, כמפורט להלן.]וליל הסדר נערך במוצאי שבת[

כן נערכים שינויים אחדים בארוחות השבת, כדי לשמור על קדושת היום מצד אחד, ועל תיפקודו

כערב פסח מצד שני.

ערב פסח הוא יום של תענית לבכורים, לזכר הנס שבו ניצלו בכורי ישראל מ"מכת בכורות" במצרים.

כדי שיוכלו להתפנות להכנות החג, נוהגים הבכורים לפטור עצמם מן התענית על-ידי השתתפות

בסעודת מצווה הנערכת לכבוד סיום לימוד מסכת מן התלמוד. סעודה זו דוחה את התענית, וגם

בכורים שלא סיימו את לימוד המסכת יכולים להשתתף בסעודה.

בדיקת החמץ וביעורו

"שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם...כל מחמצת לא תאכלו, בכל מושבותיכם תאכלו מצות"

. "שבעת ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג לה'. מצות יאכל את שבעת הימים,]שמות יב, יט-כ[

.]שם יג, ו-ז[ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שאור בכל גבולך" 

"אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר. אין בודקין לאור החמה ולא לאור הלבנה, אלא

לאור הנר, לפי שבדיקת הנר יפה ומרובה, אע"פ שאין ראיה לדבר, זכר לדבר: 'והיה בעת ההיא

משלי[, ואומר: 'נר אלהים נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן' ]צפניה א, יב[אחפש את ירושלים בנרות' 

.]תוספתא פסחים א,א[" ]כ, כז
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כדי לקיים את מצוות התורה באשר לחמץ, "לא ימצא" ו"לא יראה", יש לבער אותו מן הבית, ולפני

הביעור תיקנו חכמים לבדוק מקומות שעלול להימצא בהם חמץ.

כלים שמבשלים ומגישים בהם דברי חמץ נוהגים להכשיר לחג או לאחסן במקום סגור ולמכור

אותם למשך תקופת החג לנוכרי. כן מוכרים דברי מאכל שאינם חמץ ממש. הליך מכירת החמץ

מאורגן בארץ על-ידי הרבנות הראשית, והוא נוהג גם לגבי חמץ גמור, כאשר נותרת ממנו כמות,

.]למשל במחסנים ובחנויות[שכרוך בהשמדתה הפסד כספי ניכר 

בדיקת חמץ

 בודקים את החמץ - היינו: מחפשים אחריו ומוודאים]י"ג בניסן בערב[אור לארבעה עשר בניסן 

שהוא סולק לגמרי - בכל חדרי הבית ובכל מקום שרגילים להכניס שם חמץ. נוהגים - כדי שלא

תהא הברכה על בדיקת חמץ ברכה לבטלה - להחביא לפני הבדיקה כמה חתיכות של לחם

במקומות שונים בבית, ואותן מחפשים ומוצאים בעזרת נר דולק. את החמץ הנמצא בשעת הבדיקה

עוטפים ומניחים במקום שמור, בכדי לבערו ולשרפו ביום המחרת.

:]לפני הבדיקה[ומברכים 

לַנּו עָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ץ.ֵמָעּור חִּב

להוציא מה שהושאר בפינה מיוחדת לשם שימוש עד[לאחר שמבררים שהבית אכן נקי מחמץ 

, מכריזים על ביטול החמץ: כל החמץ המצוי בבית בלא ידיעתם של בני]לזמן איסור אכילת חמץ

הבית הריהו מעתה כהפקר, בטל ומבוטל ונחשב כעפר הארץ. הנוסח המקובל של הכרזה זו

כתוב בארמית, אך מי שאינו מבינו יכול לאומרו בכל לשון שירצה:

י,ְִרׁשּותִא בָּכִאְא ּדָיעִמֲחַיָרא וִמֲל חָּכ

ילִטְבִּה, לְֵרּתַעִא בָּה ּוְדלֵּתִמֲא חָלְּד

א.ְָרעַָרא ְדאְפַעְֵקר ּכְפֶי הֵוֱהֶלְו

אם ליל הסדר חל במוצאי שבת, מבצעים את טכס בדיקת החמץ ביום חמישי, י"ב בניסן בערב.

  הברכה היא "על ביעור חמץ", לפי שהבדיקה היא רק ההכנה למצוות הביעור. נוסח בדיקת חמץ:

הברכה מצוי בבבלי פסחים ז ע"ב.

 כל חמץ ושאור שיש ברשותי,ם:תרגו

שלא ראיתיו ושלא ביערתיו - יבטל

.ויהיה הפקר כעפר הארץ
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ביעור חמץ

 מותר לאכול חמץ רק עד כשליש היום [על השעה המדויקת מודיעים]ערב פסח[בי"ד בניסן בבוקר 

. לאחר מכן, עד השעה שמודיעים עליה שהיא שעת ביעור חמץ באותה שנה, נוהגים]כל שנה

לעשות מדורה ולשרוף בה את החמץ שנשאר מארוחת הבוקר יחד עם החמץ שנמצא אמש

בשעת הבדיקה וכל חמץ אחר שנותר בבית.

בשעת שריפת החמץ מכריזים על ביטול החמץ:

י,ְִרׁשּותִא בָּכִאְא ּדָיעִמֲחַיָרא וִמֲל חָּכ

ּהְֵרּתַעִבְּה, ּדֵּתִזֲא חָּה ּוְדלֵּתִזֲחַּד

ֵקרְפֶי הֵוֱהֶלְיל וִטְבִּה, לְֵרּתַעִא בָּוְדל

א.ְָרעַָרא ְדאְפַעְּכ

ויש הנוהגים להוסיף נוסח זה:

ץֵמָר חֵעַבְי מִנֲאֶם ׁשֵׁשְינּו, ּכֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱיהוה איָך, ֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי

רֵעַבְה ּתָאְמֻּטַ הַת רּוחֶאְים, וִיצֹונִחַל הָת ּכֶר אֵעַבְְך ּתָי, ּכְִרׁשּותֵי ּומִיתֵּבִמ

ָראְטִּסַל הָכְר, וָׂשָב ּבֵנּו לָן לֵּתִתְנּו, וָּתִאֵר מֵעַבְָרע ּתֵָרנּו הְצִת יֶאְֶרץ, וָאָן הִמ

לָכְֶרץ, וָאָן הִדֹון מָת זֶלֶׁשְמֶיר מִבֲעַתְה, וֶלְכִן ּתָׁשָעְה ּכָעְִרׁשָל הָכְָרא וֲחַא

 קובעת שאדם שנזכר שיש לו בביתו חמץ ואין הוא יכול מסיבה]פסחים ג, ז[ המשנה  ביטול חמץ:

כלשהי לבערו, צריך לבטלו במחשבתו. אבל נוסח קבוע לביטול חמץ ידוע לנו רק מתקופת הגאונים.

נוסח הביטול מכוון רק לחמץ שאין יודעים על קיומו. מכריזים לגביו שהוא, מבחינתו של המבטל, חסר

כל ערך, כעפר הארץ, ושהבעלים אף מנתק כל זיקה של בעלות משפטית עימו.

 הקטע מיוסד בתוכנו על תורת הקבלה. הוא רואה את ביעור החמץ גם כסמל לסילוק כל     יהי רצון:

כוחות הרוע מלב האדם, מן החברה ומכל העולמות כולם.

  לב טהור ונקי מכל חטא, כלשון הכתוב "והסרותילב בשר:  כוחות הרע והטומאה, שהם מחוץ לקדושה.   החיצונים:∞   
בתרגום[ כינוי לכוחות הרע בתורת הקבלה      אחרא:     סטרא.   ]יחזקאל לו, כו[את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר" 

  שלטון כוחות הרע.ממשלת זדון:     .  ]מארמית:  הצד האחר, כלומר מי שניצב לעומת צד הקדושה

כל חמץ ושאור שיש ברשותי, תרגום:

שראיתיו ושלא ראיתיו, שביערתיו

ושלא ביערתיו - יבטל ויהיה הפקר

כעפר הארץ.
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תֶ אְָרּתַעִּבֶם ׁשֵׁשְט, ּכָּפְׁשִ מַרּוחְר ּובֵעָ ּבַרּוחְֵרם ּבֲעַבְה ּתָינִכְּׁשַיִקים לִעְמַה

ה.ֶּזַן הַמְּזַם ּבֵהָים הִמָּיַם ּבֶיהֵֹלהֱת אֶאְם וִַריְצִמ

אם פסח חל במוצאי שבת, מבצעים את טכס שריפת החמץ ביום שישי בבוקר, אבל אין מכריזים

 לארוחות של ליל שבת ושבת בבוקר, ולאחר ארוחת]חמץ[על ביטולו. מותירים במקום שמור מזון 

הבוקר של שבת, שיש לסיימה לפני זמן האיסור על אכילת חמץ, זורים לרוח או מפוררים לציפורים

את שאריות החמץ ומכריזים על ביטולו.

באשר לסעודה השלישית של שבת, כאשר ליל הסדר חל במוצאי השבת, יש הנוהגים לעורכה

וגם לא מצה, שאין לאוכלה לפני ליל[, אך לא לאכול בה חמץ ]לאחר תפילת מנחה[בזמנה הרגיל 

, ויש הנוהגים לחלק את ארוחת הבוקר לשניים: נוטלים ידיים, מקדשים על היין, אוכלים מנה]הסדר

אך עוד לפני זמן האיסור על אכילת[אחת, מברכים אחריה את ברכת המזון, ולאחר הפסקה קלה 

 חוזרים בשנייה על הפעולות כולן, וכך יוצאים ידי חובת סעודה שלישית.]חמץ

שארית היום מוקדשת להכנת ליל הסדר: קערת הסדר על מרכיביה השונים, יין ומצות, הגדות,

סידורי הסבה לסועדים וכל כיוצא בהם. כאשר ליל הסדר חל במוצאי שבת, מכינים ביום שישי כל

מה שאפשר להכין, וממשיכים בהכנות רק לאחר יציאת השבת.

יום טוב ראשון של פסח

יום טוב ראשון של חג הפסח מתייחד בבית הכנסת בקריאות מיוחדות בתורה ובתפילות מיוחדות

, הנדפסות במחזור מיוחד לחג זה. בבית בא החג לביטוי גם בהוספת "יעלה]ביניהן אמירת ההלל[

ויבוא" בברכת המזון.

ראה עמ' 143.עירובי תחומין וחצרות: 

הדלקת נרות בערב פסח

את פני החג מקבלים בהדלקת נרות. מצוה זו נמסרה לעקרת הבית, אך בהעדרה מדליק את הנרות

  ראה עמ' 144.הדלקת נרות:

 כדברי הנביא:  "ואת דמי ירושלים ידיח מקרבה     ברוח בער וברוח משפט:  הם "החיצונים" שנזכרו לעיל.   מעיקים לשכינה:
  בתאריךבזמן הזה: ופירושם:  ברוח סערה העושה שפטים ומבערת ומכלה את הכול.   ],ישעיה ד, ד[ברוח משפט וברוח בער" 

זה של השנה.
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ויש הנוהגים להדליק מספר נרות[בעלה או אחד מבני הבית האחרים. נהוג להדליק שני נרות 

כמספר בני הבית. יש אף הנוהגים שכל אחת מבנות הבית מדליקה לעצמה נר אחד או שניים,

.]בברכה או בלא ברכה, והמנהגים בעניין זה רבים

לא נקבע זמן מוגדר להדלקת נרות בערב הפסח. אבל אם ערב החג הוא גם ערב שבת -  יש

להדליקם כחצי שעה לפני שקיעת השמש. ואם ליל החג חל במוצאי שבת - יש להדליקם רק אחרי

על ידי העברת אש[צאת השבת. בשאר המקרים נוהגים להדליק את הנרות לפני כניסת החג או 

 אחרי כניסתו, סמוך לסעודה.]מנר שהודלק קודם לחג

בדרך כלל האשה מברכת על הדלקת הנרות ואחר כך מדליקה אותם. אבל אם ערב חג הוא גם

ערב שבת, מבעירה האשה את האש בנרות תחילה, מכסה את עיניה בידיה, מברכת ופוקחת את

עיניה כדי להביט בנרות. וזה נוסח הברכה:

נּוָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

 יֹום טֹוב.]לֶׁשְת וָּבַ ׁשבשבת אומרים:[ל ֶר ׁשֵיק נְִדלַהְל

ה.ֶּזַן הַמְּזַנּו לָיעִּגִהְנּו וָמְִקּיְנּו וָיֱחֶהֶם, ׁשָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

תפילה לאשה לאחר הדלקת נרות

ויש הנוהגות לומר גם תחינה זו:

]יִיׁשִת  אֶאְו[י ִן אֹותֵחֹונְּתֶל, ׁשֵָראְׂשִי יֵֹלהֱי אַֹלהֱ יהוה א,יָךֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי

ֵרנּוְּכְזִתְים, וִרּוכֲאַים וִים טֹובִּיַל חֵָראְׂשִל יָכְנּו ּולָן לֶּתִתְי, וַל ְקרֹובָת ּכֶאְו

ָךְתָינִכְן ׁשֵּכְׁשַתְים, וִמֲַרחְה וָׁשּועְת יַֻקּדְפְִקֵדנּו ּבְפִתְה, וָָרכְה ּובָרֹון טֹובְכִזְּב

יםִֹלהֱי אְֵראִי יהוה, יֵבֲים אֹוהִבֹונְים ּונִמָכֲים חִנָי בֵנְים ּובִנָל ּבֵּדַגְנּו לֵּכַזְינּו, וֵינֵּב

יםִׂשֲעַמְּתֹוָרה ּובַם ּבָעֹולָת הֶיִרים אִאְִקים, ּומֵבְיהוה ּדַַרע ֹקֶדׁש, ּבֶת זֶמֱי אֵׁשְנַא

ָרהָכּות ׂשְזִי ּבִתָּנִחְת ּתֶע אַמְא, ׁשָּנָּבֹוֵרא. אַבֹוַדת הֲת עֶאכֶלְל מָכְים ּובִטֹוב

רֵאָהְד, וֶעָם וָעֹולְה לֶּבְכִֹּלא יֵֶרנּו ׁשֵר נֵאָהְינּו, וֵּמֹותִה אָאֵלְל וֵָקה ָרחְִרבְו

.ןֵמָה, אָעֵׁשָּוִנְיָך וֶנָּפ

  ראה עמ' 144.תפילה לאשה:
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ליל הסדר

לאחר תפילת ליל החג בבית-הכנסת, מתכנסים כל בני המשפחה, אורחים וקרואים סביב שולחן

ובה[ערוך, ומספרים ביציאת מצרים, בעקבות וסביב קריאת ההגדה. על השולחן מוצבים קערה 

, יין ושלוש מצות. יתר פרטי הסדר ומנהגיו הלוא הם מפורטים]ביצה, מרור, חרוסת, זרוע וכרפס

בהגדה של פסח, ולא יובאו כאן.

ראה עמ' 174.ברכת המזון לפסח: 

קידושא רבא ליום הפסח

מוזגים יין לגביע ואומרים:

כשחל פסח בשבת מתחילים כאן:

ת,ָּבַּׁשַת הֶל אֵָראְׂשִי יֵנְרּו בְמָׁשְו

ם:ִָרית עֹולְם ּבָֹדֹרתְת לָּבַּׁשַת הֶׂשֹות אֲעַל

ם,ָעֹולְיא לִל אֹות הֵָראְׂשִי יֵנְין ּבֵי ּובִינֵּב

תֶאְם וִיַמָּׁשַת הֶה יהוה אָׂשָים עִמָת יֶׁשֵי ׁשִּכ

ׁש:ַפָּנִּיַת וַבָי ׁשִיעִבְּׁשַּיֹום הֶַרץ, ּובָאָה

בדרך כלל מתחילים כאן:

ָדם:ֲמֹועְם ּבָֹתְקְראּו אִר ּתֶׁשֲאי ֹקֶדׁש ְֵקָראִֵדי יהוה מֲה מֹועֶּלֵא

ל:ֵָראְׂשִי יֵנְל ּבֵֶדי יהוה אֲת מֹועֶה אֶֹׁשר מֵַדּבְיַו

ברכת הגפן

ן:ָנַָרּבְן וָָרנִָרי מְבָס

ושותים מן היין.ן.   ֶפָּגִַרי הְם, ּבֹוֵרא ּפָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

 ראה עמ' 186.     קידושא רבא:

שמות לא, טז-יז

ויקרא כג, ד

ויקרא כג, מד
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הבדלה למוצאי הפסח

מוזגים יין לגביע ומברכים:

ברכת הגפן

ן:ָנַָרּבְן וָָרנִָרי מְבָס

ן.ֶפָּגִַרי הְם, ּבֹוֵרא ּפָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

אם מוצאי החג הוא גם מוצאי שבת מוסיפים את ברכות הבשמים ומאורי האש:

ברכת הבשמים

ים.ִמָׂשְי בֵינִם, ּבֹוֵרא מָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ברכת מאורי האש

ׁש.ֵאָאֹוֵרי הְם, ּבֹוֵרא מָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ברכת ההבדלה

ין אֹורֵל, ּבֹחְין ֹקֶדׁש לֵיל ּבִּדְבַּמַם, הָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

רּוְךָה. ּבֶׂשֲעַּמַי הֵמְת יֶׁשֵׁשְי לִיעִבְּׁשַין יֹום הֵים, ּבִּמַעָל לֵָראְׂשִין יְֵך, ּבֶׁשֹחְל

ושותים מן היין.ל.   ֹחְין ֹקֶדׁש לֵיל ּבִּדְבַּמַה יהוה, הָּתַא

חול המועד פסח, שבת חול המועד ושביעי של פסח

חמשת הימים שלאחר יום טוב ראשון של פסח נקראים "חול המועד", והריהם ימי חול המתאפיינים

בחגיגיות מסוימת, ואין עושים בהם מלאכה שאפשר לדחותה עד לאחר ימי הפסח. היום האחרון

של פסח, "שביעי של פסח", נחוג כיום טוב לכל דבר. לפי המסורת היתה ביום זה, כ"א בניסן, קריעת

ים סוף.

בשבוע של חג הפסח חלים שינויים רבים בתפילה ובקריאות התורה בבית הכנסת. בין השאר

  ראה עמ' 210.:הבדלה
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ראה עמ' 144. בשביעי של פסח אין מוסיפים את ברכת "שהחיינו".  הדלקת נרות:

ואם יום טוב ראשון של פסח חל בשבת, קוראים[קוראים בשבת חול המועד את מגילת שיר השירים 

 ועורכים טכס "הזכרת נשמות" בשביעי של פסח.]בו את המגילה

סימן ההיכר המרכזי של החג בבית הוא איסור אכילת חמץ והוספת תפילת "יעלה ויבוא" בברכת

המזון.

ראה עמ' 174.ברכת המזון לחול המועד: 

שבת חול המועד

.]ראה להלן, עמ' 143 ואילך[דין שבת זו בבית כדין כל שבת ושבת 

שביעי של פסח

ראה עמ' 143. עירובין לשביעי של פסח:

הדלקת נרות בערב שביעי של פסח

את פני החג מקבלים בהדלקת נרות. מצוה זו נמסרה לעקרת הבית, אך בהעדרה מדליק את הנרות

ויש הנוהגים להדליק מספר נרות[בעלה או אחד מבני הבית האחרים. נהוג להדליק שני נרות 

כמספר בני הבית. יש אף הנוהגים שכל אחת מבנות הבית מדליקה לעצמה נר אחד או שניים,

.]בברכה או בלא ברכה, והמנהגים בעניין זה רבים

לא נקבע זמן מוגדר להדלקת נרות בערב שביעי של פסח. אבל אם ערב החג הוא גם ערב שבת

- יש להדליקם כחצי שעה לפני שקיעת השמש. בשאר המקרים נוהגים להדליק את הנרות לפני

 אחרי כניסתו, סמוך לסעודה.]על ידי העברת אש מנר שהודלק קודם לחג[כניסת החג או 

בדרך כלל האשה מברכת על הדלקת הנרות ואחר כך מדליקה אותם. אבל אם ערב חג הוא גם

ערב שבת, מבעירה האשה את האש בנרות תחילה, מכסה את עיניה בידיה, מברכת ופוקחת את

עיניה כדי להביט בנרות. וזה לשון הברכה:

נּוָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

 יֹום טֹוב.]לֶׁשְת וָּבַ ׁשבשבת אומרים:[ל ֶר ׁשֵיק נְִדלַהְל
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תפילה לאשה לאחר הדלקת נרות

ויש הנוהגות לומר גם תחינה זו:

]יִיׁשִת  אֶאְו[י ִן אֹותֵחֹונְּתֶל, ׁשֵָראְׂשִי יֵֹלהֱי אַֹלהֱ יהוה א,יָךֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי

ֵרנּוְּכְזִתְים, וִרּוכֲאַים וִים טֹובִּיַל חֵָראְׂשִל יָכְנּו ּולָן לֶּתִתְי, וַל ְקרֹובָת ּכֶאְו

ָךְתָינִכְן ׁשֵּכְׁשַתְים, וִמֲַרחְה וָׁשּועְת יַֻקּדְפְִקֵדנּו ּבְפִתְה, וָָרכְה ּובָרֹון טֹובְכִזְּב

יםִֹלהֱי אְֵראִי יהוה, יֵבֲים אֹוהִבֹונְים ּונִמָכֲים חִנָי בֵנְים ּובִנָל ּבֵּדַגְנּו לֵּכַזְינּו, וֵינֵּב

יםִׂשֲעַמְּתֹוָרה ּובַם ּבָעֹולָת הֶיִרים אִאְִקים, ּומֵבְיהוה ּדַַרע ֹקֶדׁש, ּבֶת זֶמֱי אֵׁשְנַא

ָרהָכּות ׂשְזִי ּבִתָּנִחְת ּתֶע אַמְא, ׁשָּנָּבֹוֵרא. אַבֹוַדת הֲת עֶאכֶלְל מָכְים ּובִטֹוב

רֵאָהְד, וֶעָם וָעֹולְה לֶּבְכִֹּלא יֵֶרנּו ׁשֵר נֵאָהְינּו, וֵּמֹותִה אָאֵלְל וֵָקה ָרחְִרבְו

ן.ֵמָה, אָעֵׁשָּוִנְיָך וֶנָּפ

קידוש לליל שביעי של פסח

מוזגים יין לגביע והמקדש מרים אותו מעט ביד ימינו ואומר:

כשחל שביעי של פסח בשבת מתחילים כאן:

ם.ָאָבְל צָכְֶרץ וָאָהְם וִיַמָּׁשַּלּו הֻכְיַ. ויִּׁשִּׁשַיֹום ה

ה,ָׂשָר עֶׁשֲּתֹו אְאכַלְי מִיעִבְּׁשַּיֹום הַים ּבִֹלהֱל אַכְיַו

ה.ָׂשָר עֶׁשֲּתֹו אְאכַלְל מָּכִי מִיעִבְּׁשַּיֹום הַת ּבֹּבְׁשִּיַו

תֹו,ֹׁש אֵַקּדְיַי וִיעִבְּׁשַת יֹום הֶים אִֹלהֱֶרְך אָבְיַו

ׂשֹות.ֲעַים לִֹלהֱָרא אָר ּבֶׁשֲּתֹו, אְאכַלְל מָּכִת מַבָי בֹו ׁשִּכ

ברכת הגפן

ן:ָנַָרּבְן וָָרנִָרי מְבָס

ן.ֶפָּגִַרי הְם, ּבֹוֵרא ּפָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ראה עמ' 144.  תפילה לאשה:

ראה עמ' 151.  קידוש:

 ב, ג—בראשית א, ל (סוף) 
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ברכת קדושת היום

נּוָמְרֹומְם, וָל עָּכִנּו מָר ּבַחָר ּבֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

:בשבת אומרים[ הָבֲהַאְינּו ּבֵֹלהֱנּו יהוה אָן לֶּתִּתַיו. וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְִקּדְׁשֹון, וָל לָּכִמ

תָּבַּׁשַה בשבת:[ ת יֹוםֶׂשֹון, אָׂשְים לִּנַמְים ּוזִּגַה, חָחְמִׂשְִדים לֲמֹוע]ה ּוָנּוחְמִתֹות לָּבַׁש

רֶכְֵקָרא ֹקֶדׁש, זִמ ]הָבֲהַאְּב בשבת:[ נּוֵרּותֵן חַמְה, זֶּזַּצֹות הַּמַג הַח ]ת יֹוםֶאְה וֶּזַה

]תָּבַׁשְו בשבת:[ים, ִּמַעָל הָּכִ מָּתְׁשַנּו ִקּדָאֹותְ וְָרּתַחָנּו בָי בִם. ּכִָריְצִת מַיאִיצִל

הָּתַרּוְך אָנּו. ּבָּתְלַחְנִׂשֹון הָׂשְה ּובָחְמִׂשְ ּב]ָרצֹוןְה ּובָבֲהַאְּב :בשבת[ָך ֵֶדי ָקְדׁשֲּומֹוע

ושותים מן היין.ים.   ִּנַמְּזַהְל וֵָראְׂשִ י]ְת וָּבַּׁשַה :בשבת[ׁש ֵַקּדְיהוה, מ

ראה עמ' 153.נטילת ידיים וברכת "המוציא": 

ראה עמ' 174.ברכת המזון לשביעי של פסח: 

קידושא רבא לשביעי של פסח

מוזגים יין לגביע ואומרים:

כשחל שביעי של פסח בשבת מתחילים כאן:

םָֹדֹרתְת לָּבַּׁשַת הֶׂשֹות אֲעַ לת,ָּבַּׁשַת הֶל אֵָראְׂשִי יֵנְרּו בְמָׁשְו

הָׂשָים עִמָת יֶׁשֵי ׁשִם, ּכָעֹולְיא לִל אֹות הֵָראְׂשִי יֵנְין ּבֵי ּובִינֵם: ּבִָרית עֹולְּב

ׁש:ַפָּנִּיַת וַבָי ׁשִיעִבְּׁשַּיֹום הֶַרץ, ּובָאָת הֶאְם וִיַמָּׁשַת הֶיהוה א

בדרך כלל מתחילים כאן:

ָדם:ֲמֹועְם ּבָֹתְקְראּו אִר ּתֶׁשֲאי ֹקֶדׁש ְֵקָראִֵדי יהוה מֲה מֹועֶּלֵא

ל:ֵָראְׂשִי יֵנְל ּבֵֶדי יהוה אֲת מֹועֶה אֶֹׁשר מֵַדּבְיַו

ברכת הגפן

ן:ָנַָרּבְן וָָרנִָרי מְבָס

ושותים מן היין.ן.   ֶפָּגִַרי הְם, ּבֹוֵרא ּפָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

 ראה עמ' 186. קידושא רבא:

ויקרא כג, מד

ויקרא כג, ד

שמות לא, טז-יז
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הבדלה למוצאי שביעי של פסח

מוזגים יין לגביע ומברכים:

ברכת הגפן

ן:ָנַָרּבְן וָָרנִָרי מְבָס

ן.ֶפָּגִַרי הְם, ּבֹוֵרא ּפָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

אם מוצאי החג הוא גם מוצאי שבת מוסיפים את ברכות הבשמים ומאורי האש:

ברכת הבשמים

ים.ִמָׂשְי בֵינִם, ּבֹוֵרא מָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַרּוְך אָּב

ברכת מאורי האש

ׁש.ֵאָאֹוֵרי הְם, ּבֹוֵרא מָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַרּוְך אָּב

ברכת ההבדלה

ין אֹורֵל, ּבֹחְין ֹקֶדׁש לֵיל ּבִּדְבַּמַם, הָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

רּוְךָה. ּבֶׂשֲעַּמַי הֵמְת יֶׁשֵׁשְי לִיעִבְּׁשַין יֹום הֵים, ּבִּמַעָל לֵָראְׂשִין יְֵך, ּבֶׁשֹחְל

 ושותים מן היין. ל. ֹחְין ֹקֶדׁש לֵיל ּבִּדְבַּמַה יהוה, הָּתַא

ספירת העומר

"וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהינה. עד

.]ויקרא כג, טו-טז[השביעית תספרו חמישים יום והקרבתם מנחה חדשה לה'" ממחרת השבת 

בימים שעמד בית המקדש על תילו היו מביאים אליו ביום שלאחר החג הראשון של פסח  - כלומר

"עומר", מידת נפח[ביום הראשון של חול המועד - קרבן מיוחד. קרבן זה הורכב מכמות מסוימת 

 מן הקציר הראשון של התבואה החדשה. את התבואה היה]של נוזליםהמקבילה לארבעה ליטרים 

הכהן מניף לפני ה', והיא קרויה על כן "עומר התנופה".

 מצווה לספור "שבע שבתות תמימות", כלומר שבעה שבועות מלאים,]ויקרא כג, טו-כ[התורה 

הוא "חג[ארבעים ותשעה ימים, מיום הנפת העומר, וביום החמישים לחוג חג ולהקריב בו קרבנות 

 ראה עמ' 210.     :הבדלה
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. לאחר חורבן בית המקדש, כזכר לעבודת המקדש, תיקנו חז"ל להמשיך ולספור את]השבועות"

שהוא תחילת[ארבעים ותשעת הימים בטכס מיוחד, הקרוי "ספירת העומר". הטכס נערך בכל ערב 

 לאחר תפילת ערבית, בבית הכנסת או בבית, אבל מי ששכח יכול לספור]היום לפי הלוח העברי

 בשאר הערבים. לעומת זאת, מי]בברכה[ במשך כל היום שלמחרת, ולהמשיך ולספור ]בלא ברכה[

ששכח לספור גם במשך היום - ימשיך לספור את שאר ימי הספירה בלא ברכה.

"ספירת העומר" - כלומר: ספירת הימים שמאז הבאת העומר - היא חוליה המקשרת בין חג לחג,

בין פסח לשבועות, ומעוררת את המודעות וההכנה הנפשית לקראת חג  מתן תורה.

יש הנוהגים בימי הספירה מקצת דיני אבלות: אין מתחתנים, אין לובשים בגד חדש, אין מתגלחים ואין

מסתפרים. האבלות אינה חלה בראשי החודשים אייר וסיוון, ביום העצמאות, בל"ג בעומר וביום

שחרור ירושלים, ויש הנוהגים בדיני האבלות רק עד ל"ג בעומר. הטעם לאבלות, על פי המסורת,

הוא כי בימים אלה מתו בזמן מרד בר כוכבא עשרים וארבעה אלף תלמידי רבי עקיבא, אך יש

שרואים באבלות זו גם ביטוי של צער על חורבן המקדש ועל אי היכולת להביא את מנחת העומר.

ראה בכרך השבת, עמ' 90.: טכס ספירת העומר

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

בשנת תשי"ט קבעה הכנסת את יום כ"ז בניסן כיום הזיכרון לשואה ולגבורה, לפי שביום זה דוכא

 המרד בגטו וארשה. יום זה מוקדש מדי שנה להתייחדות עם זכרם של ששת]1943[בשנת תש"ג 

מליוני קורבנות השואה, המורדים בגיטאות והפרטיזנים היהודים.

ביום זה מורדים דגלי המדינה לחצי התורן, מושמעת צפירת-דומייה בת שתי דקות ובאתרים שונים

נערכים טכסי אזכרה והתייחדות. במרכז האזכרות המשפחתיות והציבוריות נאמר "יזכור" מיוחד

לזכר חללי השואה:

ה,ָּגֹולְַרצֹות הַאְֶדׁש ּבֹּקַּלֹות הִת ְקהֶל אֵָראְׂשִם יַע

ים,ִתָּמּומַיו הָנָת ּבֶקּו. אֲחְמִּנֶׁשְְרבּו וֶחֶּנְֶקרּו, ׁשֶעֶּנֶׁש

נֹותֲחַמְׁש ּבֶפֶנְי גּוף וֵּנּויִּנּו עֻעֶע, ׁשֶַרׁשָת הֶכֶלְמַנֹות מְָקְרּב

מֹוןָהֶחּו ּבְְרצִּנֶׁשם, ֶיהֵבֹותְּקִֹלא נֹוְדעּו עְָרה וֵזְֶרץ ּגֶאְְרׁשּו לֹּגֶר, ׁשֵּגְסֶהַה

 תפילה זו - ותפילת "אל מלא רחמים" שבהמשך - נפוצות גם בנוסחים אחרים. יזכר:

ֹרּכְזִי
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ְרפּוְׂשִּנֶים, ׁשִּיַרּו חְְקּבִּנֶת, ׁשֶוְָקרֹונֹות מִח ּבַבֶּטַלּו לְהּובְֶרחֹובֹות, ׁשִָקים ּובָוְּׁשַּב

בֹוָדםְל ּכַּלֻחֶקּו, ׁשְנֶחֶּנֶׁשְעּו וְּבְטִּנֶטּו, ׁשֲחְׁשִּנֶּתֹוָרה, ׁשַי הֵילִוְל ּגֶַדׁש עֹּקַי הֵלְיכֵהְּב

ם.ֵּׁשַל ִקּדּוׁש הַ ע—אֹות ֵמְם טִַדיָיְם ּבָמְָך ּדַּפֻׁשְו

יקֵחֵלּו מְזְגִּנֶהֹוִרים, ׁשְי טֵנְהֹוִרים ּבְיו, טָּדַמֲחֵַדי מְלַת יֶל אֵָראְׂשִם יַר עֹּכְזִי

יתֹותִמְתּו ּבְהּומְְרפּו וֶעֶּנֶה, ׁשָחְבִּטַאן לֹּצַלּו ּכְהּובְָדם וָתֹו אְיַיֵדי חִם ּבֶהֹוֵריה

לֶצּו אְּפֻּנִֶקים ׁשְיֹונְים וִלָֹראׁש חּוצֹות. עֹולְֵרמֹות ּבֲֵרמֹות עְֲרמּו עֶעֶנְּנֹות וֻׁשְמ

רֹות,ָהְצּולֹות נְמִים לִּקַׂשְים ּבִּיַכּו חְלְׁשֻהֶׁשְחֹומֹות וֵטּו מְּמֻּׁשֶי ִקיר, ׁשֵנְבַא

ם.ֵּׁשַל ִקּדּוׁש הַ ע—ִרּיֹות ָזְכַם אִַדיָיְם ּבָּבִאְם ּבֶיהֵּיַפּו חְְקטִנְו

 ונוהגים להוסיף גם תפילת "אל מלא רחמים" מיוחדת ליום זה:]ראה עמ' 102[אומרים קדיש 

ַדםְק לַּפַאְתִתְה וֶׁשֱחֶא תָל נַים, אִתֹומְי יִבֲאַנֹות וָמְלַן אַּיַּדים, ִמֲא ַרחֵלָל מֵא

לֹותֲעַמְה ּבָינִכְּׁשַי הֵפְנַל ּכַה עָכֹונְה נָנּוחְא מֵצְמַם. הִיָּמְַך ּכַּפְׁשִּנֶל ׁשֵָראְׂשִי

בֹותְל ִרבֶם ׁשֶיהֵמֹותְׁשִנְיִרים, לִהְזַיִרים ּומִאְ מַָרִקיעָר הַֹהזְהֹוִרים, ּכְים ּוטְִקדֹוׁש

קּוְנֶחֶנְְרפּו וְׂשִנְטּו וֲחְׁשִנְְרגּו וֶהֶּנֶדֹות, ׁשָילִִדים וָלְים, יִׁשָנְים וִׁשָנֲל, אֵָראְׂשִי יֵפְלַא

םָּלֻרּוָריו. ּכְי ּוגִנְָרמֶּגַּצֹוֵרר הַד הַן יֶהָה ּבָעְגָר נֶׁשֲָרצֹות אֲאָים ּבִּיַרּו חְְקּבִנְו

ןַגְּתֹוָרה. ּבַיֵרי הִּדַנֹון אָבְּלַי הְֵרזַיִקים אִּדַצְים וִאֹונְם ּגֶהָהֹוִרים, ּובְים ּוטְִקדֹוׁש

יםִמָעֹולְיו לָפָנְר ּכֶתֵסְיֵרם ּבִּתְסַים יִמֲַרחָל הַעַן ּבֵכָם. לָתָנּוחְא מֵהְֶדן ּתֵע

לַלֹום עָׁשְנּוחּו בָיְם וָתָלֲחַם, יהוה הּוא נֶיהֵמֹותְׁשִת נֶים אִּיַחַרֹור הְצִֹרר ּבְצִיְו

ן.ֵמָר אַאמֹנְם, וָבָּכְׁשִמ

במסגרת המשפחה מצוין היום על ידי הדלקת נר זיכרון.
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רייא שדוח

יום הזיכרון לחללי מלחמות ישראל

יום ד' באייר, ערב יום העצמאות, נקבע בשנת תש"ט על-ידי ממשלת

ארצוישראל כיום הזיכרון לנופלים במערכה לתקומת עם ישראל ב

ובמדינתו, מאז מלחמת העולם השנייה ואילך. בשנים האחרונות מציינים ביום זה גם את זכרם של

חללי פעולות האיבה והטרור, בארץ ומחוצה לה. בהצמדת יום הזיכרון ליום העצמאות מודגש

הקשר שבין מעשיהם של הנופלים לבין תקומת המדינה.

ביום זה מורדים הדגלים לחצי התורן, מושמעת צפירת-דומייה בת שתי דקות ובאתרים שונים

נערכים טכסי אזכרה והתייחדות. במרכז האזכרות הציבוריות נאמר "יזכור" מיוחד:

יֵלָּיַים, חִיצִּמַאָהְים וִנָמֱאֶּנַ היו,ָנֹותְיו ּובָנָת ּבֶים אִֹלהֱא

יֵמֲל לֹוחָכְחֹון, וָּטִּבַחֹות הֹר ּכָאְל ּוׁשֵָראְׂשִיְה לָּנַגֲא הָבְצ

רֶׁשֲם, אָעְָרכֹות הַעַמְים ּבִמֲּלֹוחַיבֹות הִטֲחַורֹות ָּתְחַּמַה

ל.ֵָראְׂשִת יַקּומְל ּתַה עָמָחְלִּמַם ּבָׁשְפְַרפּו נֵח

תַבּוָרה ּוְקֻדּׁשְּגַת הַּדְמֶחְים וִלּומֲעָיו הִל זַל עַבֱאֶיְְרעֹו וַזְַרְך ּבָּבְתִיְל וֵָראְׂשִר יֹּכְזִי

לַלּו עְפָר נֶׁשֲאַָדה וֵבְּכַה הָָרכֲעַּמַּפּו ּבְסִר נֶׁשֲׁש, אֶפֶּנַירּות הִסְָרצֹון ּומָה

ִקיָדם.ְפַּלּוי ּתִת מֵעְם ּבְָרּתַמְׁשִמ

דֹור ּדֹור.ְל לֵָראְׂשִב יֵלְים ּבִתּומֲחֹון חָּצִּנַטּוֵרי הֲל עֵָראְׂשִמֹות יֲחְלִּבֹוֵרי מִיּו ּגְהִי

 ונוהגים להוסיף גם תפילת "אל מלא רחמים" מיוחדת ליום זה:]ראה עמ' 102[אומרים קדיש 

הָינִכְּׁשַי הֵפְנַל ּכַה עָכֹונְה נָנּוחְא מֵצְמַים, הִרֹומְּמַן ּבֵׁשֹוכים, ִמֲא ַרחֵלָל מֵא

מֹותְׁשִנְיִרים, לִהְזַ מַָרִקיעָר הַֹהזְּבֹוִרים, ּכִגְהֹוִרים וְים טִלֹות ְקדֹוׁשֲעַמְּב

הָּנַגֲהַא הָבְצִֶרת ּובֶּתְחַּמַל, ּבֵָראְׂשְִרכֹות יַעַל מָכְמּו ּבֲחְלִּנֶים ׁשִדֹוׁשְּקַה

ֹרּכְזִי

 תפילה זו - ותפילת "אל מלא רחמים" שבהמשך - נפוצות גם בנוסחים אחרים. יזכר:
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לַם עָׁשְפַרּו נְסָם ּומָּתְמַחְלִמְלּו ּבְפָּנֶׁשְחֹון, וָּטִּבַחֹות הֹר ּכָאְׁשִל ּובֵָראְׂשִיְל

ם.ֶיהֵמֹותְׁשִּלּוי נִעְים לִלְּלַּפְתִנּו מָאֶבּור ׁשֲעֶַרץ, ּבָאָהְם וָעָם, הֵּׁשַת הְַקֻדּׁש

יםִּיַחַרֹור הְצִֹרר ּבְצִיְים וִמָעֹולְיו לָפָנְר ּכֶתֵסְיֵרם ּבִּתְסַים, יִמֲַרחָל הַעַן ּבֵכָל

לֹוםָׁשְנּוחּו בָיְם, וָתָנּוחְא מֵהְֶדן ּתֵן עַגְם, ּבָתָלֲחַם, יהוה הּוא נֶיהֵמֹותְׁשִת נֶא

ן.ֵמָר אַאמֹנְין, וִמָּיֵַקץ הְם לָגֹוָרלְדּו לְמַעַיְם וֶיהֵבֹותְּכְׁשִל מַע

במסגרת המשפחה מצוין יום זה על ידי הדלקת נר זיכרון. ויש הפוקדים את קבריהם של חללי

.]לעיל, עמ' 53[מלחמות ישראל ועורכים לידם טכס הזכרת נשמות במסגרת המשפחה והחברים 

יום העצמאות

ביום ה' באייר נחוג בטכסים ובאירועים שונים יום העצמאות של מדינת ישראל, שהוקמה ביום זה

.]1948[בשנת תש"ח 

בבית הכנסת נאמרות תפילות מיוחדות בליל יום העצמאות ובבוקרו, כולל תקיעה בשופר, הפטרה

מיוחדת ואמירת מזמורי ההלל ותפילה לשלום המדינה. בבית נוהגים להניף את דגל המדינה ולקיים

סעודות חגיגיות.

ל"ג בעומר

, ומרבים בו בשמחה.]ראה עמ' 122[ לספירת העומר ]=ל"ג[יום י"ח באייר הוא היום השלושים ושלושה 

יש המפסיקים מיום זה ואילך את כל מנהגי האבלות הנוהגים בימי הספירה, ויש שעושים כך למשך

יום זה בלבד וחוזרים לאותם מנהגים עד תום הספירה או עד לראש חודש סיון.

שפרץ בשנת[הטעם לציונו של היום לא הובהר עד תום. מקובל לקשור אותו אל מרד בר כוכבא 

, אשר נתמך בידי ר' עקיבא ותלמידיו. לפי מסורת המוכרת מימי הביניים נסתיים ביום]132 לספירה

זה ההרג שהרגו הרומאים בתלמידי ר' עקיבא, אך יש הסוברים שביום זה זכו המורדים בניצחון

כלשהו שביקשו להנציחו לדורות.

המקובלים בצפת, בני המאה השש-עשרה, יצקו ליום ל"ג בעומר תוכן חדש. הם נהגו לעלות בו

לקברו של התנא ר' שמעון בר יוחאי במירון, ולערוך שם משתה ושמחה לכבודו. מסורות שונות

ראו יום זה כיום שבו הוסמך ר' שמעון להוראה, או כיום פטירתו. ביום זה עלתה נשמתו למרומים,

בארמית:[וכאילו התאחדה עם ספירת מלכות שבעולם האלוהות. איחוד זה נתפס כמעין יום של חתונה 

 והוא נחוג עד היום בעלייה לקבר ובטכסים שונים הנערכים סביבו. מימי האר"י נפוץ גם]הילולא
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המנהג להביא למירון בל"ג בעומר בנים בני שלוש שנים כדי לספר את שער ראשם בפעם הראשונה.

לכבוד נצחון בר כוכבא וצבאו על הרומאים נוהגים מזה כמאה שנים להדליק מדורות, זכר למשואות-

האש שהודלקו באותם ימים כאות לפריצת המרד. בבית הכנסת יש לל"ג בעומר ביטוי קל בתפילה.

יום ירושלים

, ביום הרביעי של מלחמת ששת הימים, כבשו כוחות צה"ל את מזרח]1967[ביום כ"ח באייר תשכ"ז 

ירושלים ואת הר הבית והביאו לאיחודה של העיר, אשר היתה חצויה בין מדינת ישראל לממלכת

ירדן מאז מלחמת השחרור. יום זה נחוג מאז לציון האירוע.

ובמסגרתם נאמר[אירועים רבים נערכים לציון היום ברחבי ירושלים, כולל טכסי אזכרה לנופלים 

. בבתי הכנסת מוסיפים מזמורי הודיה שונים ואומרים את ההלל ותפילה]]לעיל, עמ' 102[הקדיש 

לשלום המדינה. בבית נוהגים להניף את דגל המדינה ולקיים סעודות חגיגיות.
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ןויס שדוח

שבועות

.]שמות לד, כב["וחג שבועות תעשה לך, ביכורי קציר חיטים"                  

בקמה ... ועשית חג שבועות לה'"שבעה שבועות תספור לך מהחל חרמש 

.]דברים טז, ט-יא[אלהיך ... ושמחת לפני ה' אלהיך"                                                        

"קבע אלהים שלשה רגלים... חג הקציר, שבו ניתנה תורה לישראל, שאוכלים מפרותיה בעולם הזה,

.]שמות רבה לא, טז[ 'טוב פריי מחרוץ ומפז'"                                        ]משלי ח, יט[שנאמר: 

חג השבועות, השני בשלושת הרגלים, חל בשישה בסיון. למעשה, התורה לא קוצבת לחג השבועות

תאריך קבוע בלוח השנה. זהו החג היחיד התלוי כל כולו בחג אחר - פסח, ובמצוות ספירת העומר:

ממחרת יום טוב[חג השבועות חל שבעה שבועות ויום אחד מיום הבאת העומר, הוא יום ט"ז בניסן 

. שמותיו הנוספים של החג שניתנו לו בתורה ובספרות ימי הבית השני מבטאים]ראשון של פסח

תכנים מגוונים אחרים הקשורים בו. העיקריים שבהם הם: חג הקציר, חג הביכורים וחג מתן תורה.

חמישים הימים שבין פסח לשבועות קושרים שני חגים אלה בשני מישורים שונים, חקלאי והיסטורי.

הראשון, העולה מן התורה, קושר את "חג האביב" אל "חג הקציר", חמישים ימים של ציפייה בין

ראשית הבשלת השדות לזמן שבו יהיו הם ראויים לקציר. המישור השני, העולה מספרות חז"ל,

קושר את יציאת מצרים אל מעמד הר סיני ומתן תורה.

בחג השבועות הביאו למקדש את ביכורי החיטים, אבל חז"ל צירפו אל החיטה גם את שאר ששת

 וקבעו ש"אין מביאין]שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית ותמר[המינים שבהם נשתבחה ארץ-ישראל 

, ושזמן הבאתם מתחיל בשבועות. כשעמד בית]משנה ביכורים א, ג[ביכורים חוץ משבעת המינין" 

המקדש על תילו היה טכס הבאת הביכורים נחוג ברוב עם ובחגיגיות. עם ראשית ההתיישבות

הציונית בארץ-ישראל נהגו בקיבוצים ובמושבים רבים לצאת אל השדות ולערוך טכסים של הצגת

תנובת האדמה ומסירה סמלית של ביכוריה לקרן הקיימת לישראל.

לאחר חורבן הבית בוטלה מצוות הביכורים, ואף נקבע - עם גיבוש לוח השנה בידי הלל השני,

במאה הרביעית לספירה - שחג השבועות יחול תמיד בשישה בסיוון. החלל שנוצר עם ביטול הבאת

הביכורים נתמלא בתוכן חדש, על ידי המסורת החוזרת בספרות חז"ל, אשר תיארכו את מעמד הר

סיני ליום זה. כך זכו חמישים היום שבין פסח לשבועות גם למשמעות היסטורית: משך הזמן שבין

יציאת מצרים לבין קבלת התורה. באירוע זה הושלם התהליך של יצירת העם, שחרורו מעול זרים

וקבלת עול מלכות שמים.

בליל חג השבועות נוהגים רבים - בבתי כנסת או במסגרות פרטיות שונות - להישאר ערים כל
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. מנהג זה הונהג על ידי המקובלים, שאף סידרו לו]"תיקון ליל שבועות"[הלילה לשם לימוד תורה 

סדר לימוד מיוחד הכולל קטעים מן התורה, הנביאים וספר הזוהר. בבית הכנסת מתאפיין החג

, בקריאת עשרת הדיברות ובקריאת מגילת רות. כן מתקיים בחג]ביניהן ההלל[בתפילות מיוחדות 

זה טכס הזכרת נשמות.

חג השבועות בבית מתבטא במנהג לקשט אותו בענפי אילן ובפרחים, וכן באכילת מאכלי חלב

וגבינה.

ראה עמ' 143.עירובי תחומין, חצרות ותבשילין: 

הדלקת נרות בערב שבועות

את פני החג מקבלים בהדלקת נרות. מצוה זו נמסרה לעקרת הבית, אך בהעדרה מדליק את הנרות

ויש הנוהגים להדליק מספר נרות[בעלה או אחד מבני הבית האחרים. נהוג להדליק שני נרות 

כמספר בני הבית. יש אף הנוהגים שכל אחת מבנות הבית מדליקה לעצמה נר אחד או שניים,

.]בברכה או בלא ברכה, והמנהגים בעניין זה רבים

לא נקבע זמן מוגדר להדלקת נרות בערב שבועות. אבל אם ליל החג חל במוצאי שבת - יש להדליקם

על ידי[רק אחרי צאת השבת. בשאר המקרים נוהגים להדליק את הנרות לפני כניסת החג או 

 אחרי כניסתו, סמוך לסעודה.]העברת אש מנר שהודלק קודם לחג

האשה מברכת על הדלקת הנרות ואחר כך מדליקה אותם. וזה נוסח הברכה:

נּוָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ל יֹום טֹוב.ֶר ׁשֵיק נְִדלַהְל

ה.ֶּזַן הַמְּזַנּו לָיעִּגִהְנּו וָמְִקּיְנּו וָיֱחֶהֶם, ׁשָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

  ראה עמ' 144.הדלקת נרות:
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תפילה לאשה לאחר הדלקת נרות

ויש הנוהגות לומר גם תחינה זו:

]יִיׁשִת  אֶאְו[י ִן אֹותֵחֹונְּתֶל, ׁשֵָראְׂשִי יֵֹלהֱי אַֹלהֱ יהוה א,יָךֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי

ֵרנּוְּכְזִתְים, וִרּוכֲאַים וִים טֹובִּיַל חֵָראְׂשִל יָכְנּו ּולָן לֶּתִתְי, וַל ְקרֹובָת ּכֶאְו

ָךְתָינִכְן ׁשֵּכְׁשַתְים, וִמֲַרחְה וָׁשּועְת יַֻקּדְפְִקֵדנּו ּבְפִתְה, וָָרכְה ּובָרֹון טֹובְכִזְּב

יםִֹלהֱי אְֵראִי יהוה, יֵבֲים אֹוהִבֹונְים ּונִמָכֲים חִנָי בֵנְים ּובִנָל ּבֵּדַגְנּו לֵּכַזְינּו, וֵינֵּב

יםִׂשֲעַמְּתֹוָרה ּובַם ּבָעֹולָת הֶיִרים אִאְִקים, ּומֵבְיהוה ּדַַרע ֹקֶדׁש, ּבֶת זֶמֱי אֵׁשְנַא

ָרהָכּות ׂשְזִי ּבִתָּנִחְת ּתֶע אַמְא, ׁשָּנָּבֹוֵרא. אַבֹוַדת הֲת עֶאכֶלְל מָכְים ּובִטֹוב

רֵאָהְד, וֶעָם וָעֹולְה לֶּבְכִֹּלא יֵֶרנּו ׁשֵר נֵאָהְינּו, וֵּמֹותִה אָאֵלְל וֵָקה ָרחְִרבְו

ן.ֵמָה, אָעֵׁשָּוִנְיָך וֶנָּפ

קידוש לליל שבועות

בין קדושת השבת לקדושת יום [כאשר חל ליל החג במוצאי שבת, משלבים בקידוש את ההבדלה

. לפי זה נאמרות]ברכת מאורי האש וברכת ההבדלה[ על ידי אמירת שתי ברכות נוספות ]טוב

 לזכירת סדרן.]= יין, קידוש, נר, הבדלה, זמן[בקידוש חמש ברכות, ומקובל הוא סימן יקנה"ז 

מוזגים יין לגביע והמקדש מרים אותו מעט ביד ימינו ואומר:

ברכת הגפן

ן:ָנַָרּבְן וָָרנִָרי מְבָס

ן.ֶפָּגִַרי הְם, ּבֹוֵרא ּפָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ברכת קדושת היום

נּוָמְרֹומְם, וָל עָּכִנּו מָר ּבַחָר ּבֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

  ראה עמ' 144.תפילה לאשה:

 ראה עמ' 151. קידוש:
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ִדיםֲה מֹועָבֲהַאְינּו ּבֵֹלהֱנּו יהוה אָן לֶּתִּתַיו. וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְִקּדְׁשֹון, וָל לָּכִמ

נּו,ֵן ּתֹוָרתַּתַן מַמְה, זֶּזַבּועֹות הָּׁשַג הַח ת יֹוםֶׂשֹון, אָׂשְים לִּנַמְים ּוזִּגַה, חָחְמִׂשְל

ים,ִּמַעָל הָּכִ מָּתְׁשַנּו ִקּדָאֹותְ וְָרּתַחָנּו בָי בִם. ּכִָריְצִת מַיאִיצִר לֶכְֵקָרא ֹקֶדׁש, זִמ

לֵָראְׂשִׁש יֵַקּדְה יהוה, מָּתַרּוְך אָנּו. ּבָּתְלַחְנִׂשֹון הָׂשְה ּובָחְמִׂשְָך ּבֵֶדי ָקְדׁשֲּומֹוע

ים.ִּנַמְּזַהְו

כשחל ליל שבועות במוצאי שבת מוסיפים שתי ברכות אלה:

ברכת מאורי האש

ׁש.ֵאָאֹוֵרי הְם, ּבֹוֵרא מָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ברכת ההבדלה

ין אֹורֵל, ּבֹחְין ֹקֶדׁש לֵיל ּבִּדְבַּמַם, הָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

תַין ְקֻדּׁשֵה. ּבֶׂשֲעַּמַי הֵמְת יֶׁשֵׁשְי לִיעִבְּׁשַין יֹום הֵים, ּבִּמַעָל לֵָראְׂשִין יְֵך, ּבֶׁשֹחְל

הֶׂשֲעַּמַי הֵמְת יֶׁשֵּׁשִי מִיעִבְּׁשַת יֹום הֶאְ, וָּתְלַּדְבִת יֹום טֹוב הְַקֻדּׁשִת לָּבַׁש

ה יהוה,ָּתַרּוְך אָָך. ּבֶתְָקֻדּׁשִל ּבֵָראְׂשִָך יְּמַת עֶ אָּתְׁשִַקּדְ וָּתְלַּדְבִ, הָּתְׁשִַקּד

ֹקֶדׁש.ְין ֹקֶדׁש לֵיל ּבִּדְבַּמַה

ברכת הזמן

ה.ֶּזַן הַמְּזַנּו לָיעִּגִהְנּו וָמְִקּיְנּו וָיֱחֶהֶם, ׁשָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ושותים מן היין.

ראה עמ' 153.: נטילת ידיים וברכת "המוציא"

ראה עמ' 174. ברכת המזון לשבועות:
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קידושא רבא לשבועות

מוזגים יין לגביע ואומרים:

ָדם:ֲמֹועְם ּבָֹתְקְראּו אִר ּתֶׁשֲ אי ֹקֶדׁשְֵקָראִֵדי יהוה מֲה מֹועֶּלֵא

ל:ֵָראְׂשִי יֵנְל ּבֵֶדי יהוה אֲת מֹועֶה אֶֹׁשר מֵַדּבְיַו

ברכת הגפן

ן:ָנַָרּבְן וָָרנִָרי מְבָס

ן.ֶפָּגִַרי הְם, ּבֹוֵרא ּפָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ושותים מן היין.

הבדלה למוצאי שבועות

מוזגים יין לגביע ומברכים:

ברכת הגפן

ן:ָנַָרּבְן וָָרנִָרי מְבָס

ן.ֶפָּגִַרי הְם, ּבֹוֵרא ּפָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ברכת ההבדלה

ין אֹורֵל, ּבֹחְין ֹקֶדׁש לֵיל ּבִּדְבַּמַם, הָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

רּוְךָה. ּבֶׂשֲעַּמַי הֵמְת יֶׁשֵׁשְי לִיעִבְּׁשַין יֹום הֵים, ּבִּמַעָל לֵָראְׂשִין יְֵך, ּבֶׁשֹחְל

ל.ֹחְין ֹקֶדׁש לֵיל ּבִּדְבַּמַה יהוה, הָּתַא

ושותים מן היין.

ויקרא כג, ד

ויקרא כג, מד

  ראה עמ' 186.קידושא רבא:

  ראה עמ' 210.הבדלה:
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זומת שדוח

י"ז בתמוז

 "בחודש הרביעי בתשעה לחודש ויחזק הרעב בעיר ולא היה לחם לעם

.]ירמיה נב, ו-ז[הארץ. ותבקע העיר"                                           

"בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות ובטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף אפוסטומוס את התורה

.]משנה תענית ד, ו[והעמיד צלם בהיכל"                                                                    

 לזכר הבקעת חומות]"צום הרביעי" שבמקרא - זכריה ח, יט[שבעה-עשר בתמוז הוא יום צום 

.]586 לפני הספירה[ירושלים על-ידי צבאות נבוכדנאצר מלך בבל, בימי הבית הראשון 

 מסופר שחומת ירושלים הובקעה בט' בתמוז, ובתאריך זה אכן נקבע הצום]נב, ו-ז[בספר ירמיהו 

לאחר חורבן בית ראשון. אך לאחר חורבן בית שני, שבמהלכו הובקעה חומת העיר בי"ז בתמוז,

.]שולחן ערוך אורח חיים מט, ב[ החלו להתענות בתאריך זה "משום דחורבן בית שני חמור לנו"

 משה רבנו שבר את לוחות]א[על פי המשנה אירעו ביום זה חמישה מאורעות קשים לעם ישראל: 

 קרבן התמיד, שהוקרב בבית המקדש בכל יום בשחרית]ב[הברית בראותו כי חטא העם בחטא העגל; 

 הובקעו חומות]ג[ובין הערבים, בוטל בתקופת מלחמת האחים החשמונאים, הורקנוס ואריסטובלוס; 

. זהו]בשנת 70 לספירה[ירושלים על ידי הרומאים, אשר צרו על ירושלים והחריבו את הבית השני 

 אפוסטומוס שרף את התורה. זהותו של האיש]ד[המאורע העיקרי שבגינו נקבע הצום ליום זה; 

והתקופה בה נתרחש הדבר אינן ידועות. יש הסבורים שמדובר בימי אנטיוכוס אפיפנס במאה השנייה

 הועמד צלם בהיכל,]ה[לפני הספירה, או בתקופתו של הנציב הרומי קומנוס בשנת 56 לספירה; 

כנראה על-ידי אותו אפוסטומוס, אך יש הסבורים שהכוונה לצלם שהעמיד המלך מנשה בן חזקיהו

.]מלכים-ב כא, ז[בימי הבית הראשון, במאה השביעית לפנה"ס 

שבעה-עשר בתמוז הוא יום של צום מעלות השחר עד צאת הכוכבים. בבית הכנסת אומרים סליחות

מיוחדות ליום זה, קוראים בתורה את הקריאה המיוחדת לימות הצום וחלים שינויים אחדים בתפילה.
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"בין המצרים"

]הנקראים גם "שלושת השבועות"[צרים" - ימי האבלות על החורבן ְמי"ז בתמוז מתחילים ימי "בין המ

הנמשכים עד לתשעה באב. מקורו של הכינוי לימים אלו בכתוב: "כל רודפיה השיגוה בין המצרים"

.]]איכה א, ג[היינו: במלכודת [

בימי "בין המצרים" נוהגים מנהגי אבלות. אין עורכים בהם חתונות, אין עושים סעודות של שמחה,

אין לובשים בגד חדש, ויש אף הנוהגים שלא להסתפר או להתגלח. בימים שבין א' באב לתשעה

 מגיעה האבלות לשיאה - "משנכנס אב ממעטים בשמחה", ואין אוכלים בהם]"תשעת הימים"[באב 

.]להוציא ביום השבת, שאין נוהגים בו אבלות בשום מקרה[בשר ויין 
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בא שדוח

תשעה באב

"ובחודש החמישי בעשור לחודש... בא נבוזראדן ... וישרוף את בית ה' ואת

בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית הגדול שרף באש..."

.]ירמיה נב, יב-יג[

"חמישה דברים אירעו את אבותינו... בתשעה באב: נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, וחרב הבית

.]משנה תענית ד, ו[בראשונה ובשניה, ונלכדה ביתר ונחרשה העיר"                                    

 הוא יום צום לזכר חורבן בית]]ח, יט[הנקרא בדברי הנביא זכריה "צום החמישי" [תשעה באב 

, נקבע הצום לתשעה בחודש, לפי]ירמיה נב, יב-טז[המקדש. אף שהחורבן עצמו היה בעשרה באב 

שהוא היום המציין את תחילתו: "בדין היה שהיו מתענים בעשירי, שבו נשרף בית אלוהינו, ולמה

בתשיעי? שבו החלה הפורענות: בשביעי נכנסו לתוכו, בשמיני היו מקרקרים בו, בתשיעי הציתו בו

. עם זאת, נוהגים להמשיך במנהגי]]סט ע"ב-ע"ג[ירושלמי תענית ד, ט [את האור ובעשירי נשרף..." 

האבלות גם בעשרה באב עד חצות היום.

 נגזר על דור המדבר שלא ייכנס לארץ]א[חז"ל ציינו שאירעו ביום זה לעם ישראל חמישה דברים: 

 נחרב בית המקדש הראשון בשנת 586 לפני הספירה על-ידי]ב[ישראל, כעונש על חטא המרגלים; 

 נחרב בית המקדש השני בשנת 70 לספירה על ידי הרומאים]ג[חילותיו של נבוכדנאצר מלך בבל; 

]ה[ נחרבה העיר ביתר לאחר כשלון מרד בר כוכבא בשנת 135 לספירה; ]ד[בראשותו של טיטוס; 

העיר ירושלים נחרשה על ידי הרומאים לאחר מרד בר-כוכבא, כדי להכשיר את הקרקע לבניית

היכל ליופיטר במקום המקדש.

תענית תשעה באב מתחילה לפני שקיעת החמה של יום ח' באב ומסתיימת למחרת לאחר צאת

הכוכבים. אסורים בה אכילה, שתייה, רחיצת הגוף, סיכה בשמן, נעילת נעלי עור ויחסי אישות

. כמו כן נוהגים כאבלים ולא מברכים איש את רעהו בברכת שלום.]"תשמיש המיטה"[

בליל תשעה באב מתכנסים בבית הכנסת, מסירים את הפרוכת מארון הקודש לאות אבל וקוראים

את מגילת איכה, המתארת את חורבנה ושממונה של ירושלים. במשך הקריאה יושבים על הארץ

. לאחר התפילה וכן בבוקר שלמחרת אומרים קינות. בתשעה באב אין לומדים]או על דרגש נמוך[

מדרש איכה ואגדות[תורה, משום השמחה שבעיסוק בה, אך לומדים דיני אבילות וענייני החורבן 

. אם ט' באב חל ביום שבת, נדחה]החורבן שבתלמוד, ספר איוב ופרקי התוכחה שבספר ירמיהו

הצום ליום ראשון ומתחיל במוצאי שבת.
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סעודה מפסקת

בערב תשעה באב בשעות אחר הצהרים המאוחרות סועדים את הסעודה שלפני הצום ומסיימים

אותה לפני שקיעת החמה. בסעודה זו לא אוכלים מאכלים רבים, בעיקר לא בשר ויין, ויש המקפידים

מאכלים שצורתם עגולה המסמלים[לאכול תבשיל אחד בלבד או מאכלים כגון עדשים, כעכים וביצים 

. יש הנוהגים לטבול את הפת באפר. ברכת המזון בסעודה]את האבלות שהיא כגלגל חוזר בעולם

זו היא כביום חול.

קינות

בשם זה מכונים פיוטי אבל שחוברו בתקופות שונות על ידי פייטנים שונים, פיוטים הנאמרים בימי

תענית ובעיקר בתשעה באב, בלחן נוגה מיוחד. במרוצת הימים נוספו לקינות שנתחברו לתשעה

באב קינות שעסקו ברדיפות ובשמדות אחרים, כגון קינה על עשרת הרוגי מלכות לאחר מרד בר

 ועל גירוש ספרד, ובימינו יש האומרים גם קינות לזכר חללי]מסעי הצלב[כוכבא, על גזרות תתנ"ו 

השואה.

להלן מובאת אחת מן הקינות, לשם הדגמת הנושאים והצורות המשמשים בסוג ספרותי זה.

נּו.ֵתְָרּפֶת חֶה אֵה ּוְראָיטִּבַ ה/ אֹוינּו.ָה לָיָה הֶר יהוה מֹכְז

]=אמה"ל[ נּוָה לָיָה הֶאֹוי מ

אמה"לִרים.  ְכָנְינּו לֵּתָ ּב/ אֹויִרים.ָזְה לָכְפֶהֶנּו נֵתָלֲחַנ

אמה"ל ב. ֶָדׁש אֹחְנֹות ּבְקֹונְינּו מֵּמֹותִאְ ו/ אֹויב.ָין אֵאְינּו וִיָים הִתֹומְי

אמה"לינּו.  ִזָם ּבִיַּמַּסּוְך הִי נִ ּכ/ אֹויינּו.ִתָף ׁשֶסֶכְינּו ּבֵימֵמ

אמה"לנּו.  ְם ָרָדפָּנִת חַאְנִי ׂשִ ּכ/ אֹוינּו.ְפְָרּדִאֵרנּו נָּוַל צַע

 נאלצנו לשלם לזרים שישבו על אדמותינו בעד המים שהיו מימינו בכסף שתינו:  עברה לידיהם של זרים.   נהפכה לזרים:     ∞  
.]משנה סוכה ד, א[ יציקת מים על גבי המזבח בשעת הקרבת התמיד של שחרית, בשבעת ימי החג      נסוך המים:בבורותינו.   

פרק[ מחברה של קינה זו לא ידוע, והיא עוקבת אחר פסוקי הקינה החמישית במגילת איכה      זכר ה':

, תוך שהיא מרחיבה ומוסיפה חטאים שונים המסבירים את זוועות החורבן על פי העקרון של מידה]ה

כנגד מידה. כל אחד מטורי הקינה, ששתי צלעיותיו חורזות זו עם זו, מסתיים במשפט החוזר "אוי מה

היה לנו".
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אמה"לד.  ָּיַצְָדנּו ּכָּׁשּור צַאְ ו/ אֹויד.ָּנּו יַתָם נִַריְצִמ

אמה"ל ם. ָנּבוֲת עֶים אִלְנּו סֹובְחַנֲאַ ו/ אֹוים.ָינֵאְאּו וְטָינּו חֵתֹבֲא

אמה"לנּו.  ְלַּטִִדים ּבָבֲ עַּלּוחִי ׁשִ ּכ/ אֹוינּו.ָלּו בְׁשִָדים מָבֲע

אמה"לֵדנּו. ָי יִנָעֵנּו מְצַי ָקפִ ּכ/ אֹוינּו.ֵמְחַיא לִבָנּו נֵׁשְפַנְּב

אמה"לירּו.  ִמֵָקלֹון הְבֹוָדם ּבְי כִ ּכ/ אֹוירּו.ָמְכִּנּור נַתְעֹוֵרנּו ּכ

אמה"ל ּנּו. ִזְאּו וְּמִיׁש טִת אֶׁשֵי אִ ּכ/ אֹויּנּו.ִּיֹון עִצְים ּבִׁשָנ

אמה"ללּו.  ְזָגְסּו וְמָי חִנָת עַלֵזְי גִ ּכ/ אֹוילּו.ְתִָדם נָיְִרים ּבָׂש

אמה"לאּו.  ָצְמִה נָית זֹונֵבְי ּבִ ּכ/ אֹויאּו.ָׂשָחֹון נְחּוִרים טַּב

אמה"לתּו.  ְּוִה עָנָמְלַאְתֹום וָט יַּפְׁשִי מִ ּכ/ אֹויתּו.ָבָר ׁשַעַּׁשִים מִֵקנְז

אמה"לינּו.  ֵלָי ְרגֵלּו עֹולְטְבִי נִ ּכ/ אֹוינּו.ֵּבִׂשֹוׂש לְת מַבָׁש

אמה"לנּו.  ֵׁשְָקּדִית מֵַרף ּבְׂשִי נִ ּכ/ אֹוינּו.ֵֶרת ֹראׁשֶטֲה עָלְפָנ

אמה"לנּו.  ֵּיַוֲאַבֹוד מְל ּכַּטֻי נִ ּכ/ אֹוינּו.ֵּבִה לֶה ָדוָיָה הֶל זַע

אמה"לם.  ֵׁשֹומְּקּוץ מִיו ׁשָלָן עַּתִי נִ ּכ/ אֹוים.ֵמָּׁשֶּיֹון ׁשִר צַל הַע

דֹור:ָדֹור וְָך לֲאְסִב ּכֵׁשֵם ּתָעֹולְה יהוה לָּתַא

ים:ִמֶָרְך יֹאְנּו לֵבְזַעַנּו ּתֵחָּכְׁשִח ּתַצֶנָה לָּמָל

ֶקֶדם:ְינּו ּכֵמָׁש יֵּדַה חָׁשּובָנְיָך וֶלֵנּו יהוה אֵיבִׁשֲה

ד:ֹאְד מַינּו עֵלָ עָּתְפַנּו ָקצָּתְסַאְס מֹאָם מִי אִּכ

ֶקֶדם:ְינּו ּכֵמָׁש יֵּדַה חָׁשּובָנְיָך וֶלֵנּו יהוה אֵיבִׁשֲה

 המצוה לשלח עבד עברי לחופשי לאחר שש שלוח עבדים:  הושטנו ידינו למצרים בבקשת עזרה.   מצרים נתנו יד:
  מנענו אתקפצנו... ידנו:  בסכנת נפשות.   בנפשנו:.   ]שמות כא, א; ויקרא כה, לט-מ[שנות עבודה או בשנת היובל 

החליפו בקלון המירו:.   ]על-פי הושע ד, ז[  התורה או ה' כבודם:   נתחממו, יבשו ונצטמקו מחום.  נכמרו: עזרתנו.  
  פסקו מלשבת בשערי העיר,משער שבתו:  הוטל עליהם לסובב אבני ריחיים כבדות.   טחון נשאו:   בעבודה זרה.

הלשון[ אליל, פסל המוקדש לעבודה זרה  שקוץ משומם:  כינוי לבית המקדש.   מאוינו:שבהם שפטו את העם.   
  שהרי גם אם מאסת בנו, כבר הענשת     כי אם וכו': מלכותך קיימת לעולם.        כסאך לדור ודור:.   ]בעקבות דניאל יא, לא

אותנו עד מאד.
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ט"ו באב

"לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהן

 בכרמים"]מרקדות[בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן ... וחולות 

.]משנה תענית ד, ח[

"מי שאין לו אשה נפנה לשם. היפהפיות שבהן היו אומרות: תנו עיניכם ליופי, שאין האשה אלא

ליופי. המיוחסות שבהן היו אומרות: תנו עיניכם למשפחה, שאין האשה אלא לבנים. הבינוניות והעניות

והמכוערות שבהן היו אומרות: קחו מקחכם לשם שמים, ובלבד שתעטרונו בזהובים"

.]תלמוד בבלי תענית לא ע"א[

חמישה עשר באב הוא חג טבע מזמן הבית השני. ביום זה נסגרת מחצית השנה שראשיתה בט"ו

בשבט. מט"ו בשבט עד ט"ו באב גובר והולך כוחה של החמה, ומט"ו באב ועד ט"ו בשבט הוא הולך

ונחלש. ביום זה גם החלו בבציר הענבים.

חגיגות הבציר לוו בשמחה. לפי המסופר במסכת תענית שבמשנה היו בנות ישראל יוצאות ביום

זה ורוקדות בכרמים. וכל בחור רווק הלך לשם כדי לבחור לו אשה כלבבו.

 חלו ביום זה]]סט ע"ג[תלמוד בבלי תענית ל ע"ב - לא ע"א וירושלמי תענית ד, ט [לפי המסורת 

אירועים היסטוריים שונים, אשר הוסיפו לשמחה שבו ולחגיגיותו, כגון שביום זה הסתיימו ארבעים

שנות הנדודים שבהם מתו בני דור המדבר, או שהותר ביום זה לקבור את הרוגי ביתר, לאחר

שהרומאים אסרו לקברם וגרמו כך לחילול כבוד המת. לפי מסורת אחרת הותר ביום זה לשבט

כמסופר בשופטים[בנימין להתחתן עם שאר השבטים, לאחר שהוחרם בעקבות מעשה פילגש בגבעה 

. מסורת אחרת קובעת, שביום זה התירו לאנשים משבטי ישראל השונים להינשא זה]כא, טו-כד

כאשר בת יורשת את נחלת אביה ומעבירה[לזה, ולא חששו עוד להעברת נחלה משבט לשבט 

. שני ההסברים האחרונים מצטרפים לאופיו של ט"ו באב כיום של]אותה בנישואין לבן שבט אחר

נישואים ואהבה.

בשנים האחרונות הולך ט"ו באב וכובש לעצמו מעמד של יום המוקדש לפעילויות חברתיות הקשורות

לנושא האהבה והנישואין, כגון חתונות, כינוסי מחולות, פסטיבלי זמר ועוד.

שמחת ט"ו באב הותירה את רושמה על כמה ממנהגי בית הכנסת. אין מתענים ואין מספידים ביום זה.
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לולא שדוח

החודש החותם את השנה מכין גם את האדם לקראת השנה החדשה, והוא

מתחיליםמעורב מחשבון השנה שהיתה ומתקוות לשנה שתבוא. בחודש זה 

. בני עדות המזרח מתחילים באמירת]ראה גם עמ' 72[להשכים לאמירת סליחות לפני תפילת שחרית 

אלא אם כן חל ראש[הסליחות מראש-חודש אלול ובני אשכנז ממוצאי השבת שלפני ראש השנה 

.]השנה ביום שני או שלישי בשבוע, ואז מתחילים בסליחות במוצאי השבת שלפני השבת האחרונה

כן נוהגים לתקוע בשופר לאחר תפילת שחרית של ימות החול, כדי לעורר את הלבבות לקראת

בחודש אלול מתחילים לברך איש את חברו בברכת "שנה טובה", בתקווה כי "תכלה שנהימי הדין. 

וקללותיה - תחל שנה וברכותיה".
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תפילות השבת וברכותיה:

מכניסתה ועד צאתה
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"זכור את יום השבת לקדשו. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת

לה' אלהיך, לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשערך.

כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום

.]שמות כ, ח-יא[השביעי. על כן ברך ה' את יום השבת ויקדשהו" 

"שמור את יום השבת לקדשו... לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך

ושורך וחמורך וכל בהמתך וגרך אשר בשעריך, למען ינוח עבדך ואמתך כמוך. וזכרת כי

עבד היית בארץ מצרים, ויוציאך ה' אלהיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה. על כן ציווך ה'

.]דברים ה, יב-טו[אלהיך לעשות את יום השבת" 

"אמר לו הקב"ה למשה: 'משה, מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני מבקש

.]תלמוד בבלי, ביצה טז ע"א[ליתנה לישראל'" 
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ערב שבת

עירוב תבשילין

, ומתכוונים להכין בו]או כאשר ראש השנה חל בימים חמישי ושישי[כאשר חל חג ביום שישי 

 יחד עם מאכל]או חלה או מצה[אוכל שייאכל ביום השבת, לוקחים לפני כניסת החג כיכר לחם 

, מניחים אותם יחדיו ומברכים:]כגון ביצה מבושלת, פרוסת דג או בשר[כלשהו 

לַנּו עָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

רּוב.ֵת עַוְצִמ

וממשיכים ואומרים בארמית או בעברית:

אֵיפֵמְא לָנֵָרא לְא ׁשֵהְא יָרּובֵֵדן עְּב בארמית: 

אָָרגְָקא ׁשְָדלַאְא ּולָנָמְטַאְא ּולָלָּׁשַבְּול

א,ָתְּבַׁשְא לָבָא טָּיֹומִא מָנְָרּכָל צָד ּכַּבְעֶמְּול

את.ֹּזַיר הִעִָרים ּבָּדַל הֵָראְׂשִל יָכְנּו ּולָל

ושומרים את הפת והמאכל יחד עד למוצאי השבת. ויש הנוהגים לאכול מהם בסעודה השלישית

.]להלן, עמ' 201[של יום השבת 

 ההלכה אוסרת על בישול ביום השבת, ועל כן יש להכין את כל המאכלים ליום זה עירוב תבשילין:

לפני כניסתו. לעומת זאת, בחג מותר להתקין את כל צרכי הסעודה, אבל אך ורק בשביל החג עצמו.

כדי שאפשר יהיה לאכול ביום השבת מזון שהוכן בחג הסמוך לו, תיקנו חז"ל "עירוב תבשילין", שמטרתו

 את החג והשבת ליחידה אחת מבחינת המאכלים הנאכלים בשני ימים אלה. יסוד "עירוב]"לערב"[לצרף 

.  ---  אגב יש להעיר על שני עירובין נוספים שזמנם בערב]מסכת ביצה ב, א[תבשילין" הוא במשנה 

 "עירוב חצרות", שמטרתו לאפשר לטלטל חפצים ביום השבת ממקום למקום בתוך המסגרת]1[שבת:  

. עירוב החצרות נעשה בידי הרבנות המקומית בכל]יישוב, מחנה צבאי וכו'[המוקפת על ידי העירוב 

 "עירוב תחומין", שמטרתו לאפשר לאדם לצאת ביום השבת מתחום היישוב שבו הוא]2[מקום ומקום. 

שרוי לא רק אלפיים אמה - המותרות לו על פי המסורת - אלא אלפיים אמות נוספות. לשם כך יוצא

האדם בערב שבת למרחק של קצת פחות מאלפיים אמה מעירו, מצניע שם מזון לשתי סעודות, ובזה

הוא מצהיר באופן סמלי כי מקום זה הוא המקום שבו הוא מתכוון לשבת בשבת זו. כך הוא יכול לשהות

בעירו, מכאן, ולצאת מן המקום שבו הונח העירוב למרחק של אלפיים אמה נוספות, מכאן.

 כדי לשמור על חומו ולאכול אותו ביום השבת.]אשר יהיה דלוק כל השבת[  להכניס [בחג] מאכל לתנור ולהטמין:∞  

פֹותֱאֶנּו לָר לָּתֻה מֶיְהִה יֶרּוב זֵעְּב   בעברית:

ׂשֹותֲעַלְר וֵיק נְִדלַהְין ּולִמְטַהְל ּולֵּׁשַבְּול

לָכְנּו ּולָת, לָּבַׁשְּיֹום טֹוב לִינּו מֵָרכְל צָּכ

את.ֹּזַיר הִעִָרים ּבָּדַל הֵָראְׂשִי
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הדלקת נרות בערב שבת

את פני השבת מקבלים בהדלקת נרות. מצוה זו נמסרה לעקרת הבית, אך בהעדרה מדליק את הנרות

אישּה או אחד מבני הבית האחרים. זמן הדלקת הנרות מתפרסם ברבים והוא, על פי מנהג המקום, בין

ויש הנוהגים להדליק מספר נרות[עשרים לארבעים דקות לפני שקיעת השמש. נהוג להדליק שני נרות 

כמספר בני הבית. יש אף הנוהגים שכל אחת מבנות הבית מדליקה לעצמה נר אחד או שניים, בברכה

.]או בלא ברכה, והמנהגים בעניין זה רבים

לאחר שהאשה מבעירה את האש בנרות, היא מכסה את עיניה בידיה, מברכת, ופוקחת את עיניה

כדי להביט בנרות. וזו לשון הברכה:

יקְִדלַהְנּו לָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ת.ָּבַל ׁשֶר ׁשֵנ

[הדלקת נרות בערב שבת שהוא גם ערב חג: ראה לעיל בפרק על תפילות השנה וברכותיה]

תפילה לאשה לאחר הדלקת הנרות

יש הנוהגות להוסיף ולומר תחינה זו:

]יִיׁשִת אֶאְו[י ִן אֹותֵחֹונְּתֶל, ׁשֵָראְׂשִי יֵֹלהֱי אַֹלהֱ יהוה איָך,ֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי

ֵרנּוְּכְזִתְים, וִרּוכֲאַים וִים טֹובִּיַל חֵָראְׂשִל יָכְנּו ּולָן לֶּתִתְי, וַל ְקרֹובָת ּכֶאְו

ָךְתָינִכְן ׁשֵּכְׁשַתְים, וִמֲַרחְה וָׁשּועְת יַֻקּדְפְִקֵדנּו ּבְפִתְה, וָָרכְה ּובָרֹון טֹובְכִזְּב

. נוסח הברכה על]שבת ב, א-ו[ מצוה זו לא נזכרה בתורה, אך היא ידועה כבר למשנה  הדלקת נרות:

הדלקת הנר מצוי רק בספרות הגאונים. בהדלקת הנר - וליתר דיוק:  באמירת הברכה על ההדלקה -

מקבלת האשה על עצמה את יום השבת. וכיוון שאסור להבעיר אש ביום השבת, אין היא יכולה לומר

. לכן נהוג שהאשה מביטה]כדרך שמברכים על כל מצוה קודם לעשייתה![ברכה זו לפני הדלקת הנר 

בנרות רק לאחר שבירכה, כך שלכאורה אמרה את הברכה לפני הדלקתם. כיוון ששעת הדלקת נרות

נתפסת כשעת חסד מיוחדת, נוהגות נשים רבות לתרום לפני ההדלקה סכום קטן לקופת צדקה או לומר

תחינות מיוחדות, כגון זו המובאת להלן.

  ותזכרנו.תפקדנו:  בריאים.   ארוכים: שתשפיע עלינו חן וחסד.   שתחונן וכו': ∞  
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  המנהג לברך את הילדים, גם מבוגרים ונשואים, מתועד החל מספרות המאה הי"ז. החלקברכת הבנים:

הראשון של נוסח הברכה לבנים לקוח מברכת יעקב לנכדיו. לפני מותו ברך יעקב את אפרים ומנשה,

שישראל ישתמשו בשמותיהם כדי לברך את בניהם שלהם, בהיותם סמל לברכה:  "בך יברך ישראל

לאמר:  ישימך אלהים כאפרים וכמנשה"; כך מממשת "ברכת הבנים" את ברכת יעקב. נוסח הברכה

לבנות הינו פרפראזה על הנאמר לבנים, כשהמניין שרה רבקה רחל ולאה, ללא בלהה וזלפה, מבוסס על

ברכות טז[הנאמר בתלמוד הבבלי:  "אין קורין אבות אלא לשלושה ואין קורין אמהות אלא לארבע" 

, ויש נוהגים להוסיף גם דברי ברכה]ראה בכרך השבת, עמ' 195[. הטכס מסתיים בברכת כהנים ]ע"ב

משלהם.

  יתייחס אליך בחיבה וברחמים.ישא ה' פניו:.   ]בעיני ה' ואנשים[  יתן לך חן ויחנך:     ∞ 

יםִֹלהֱי אְֵראִי יהוה, יֵבֲים אֹוהִבֹונְים ּונִמָכֲים חִנָי בֵנְים ּובִנָל ּבֵּדַגְנּו לֵּכַזְינּו, וֵינֵּב

יםִׂשֲעַמְּתֹוָרה ּובַם ּבָעֹולָת הֶיִרים אִאְִקים, ּומֵבְיהוה ּדַַרע ֹקֶדׁש, ּבֶת זֶמֱי אֵׁשְנַא

ָרהָכּות ׂשְזִי ּבִתָּנִחְת ּתֶע אַמְא, ׁשָּנָּבֹוֵרא. אַבֹוַדת הֲת עֶאכֶלְל מָכְים ּובִטֹוב

רֵאָהְד, וֶעָם וָעֹולְה לֶּבְכִֹּלא יֵֶרנּו ׁשֵר נֵאָהְינּו, וֵּמֹותִה אָאֵלְל וֵָקה ָרחְִרבְו

ן.ֵמָה, אָעֵׁשָּוִנְיָך וֶנָּפ

ליל שבת

ברכת הבנים

ומקובל שהם[לאחר ששבים מבית הכנסת נוהגים שהאב, או שני ההורים, מברכים את ילדיהם 

:]מניחים את ידיהם על ראש המתברך

.ָּךֶּנֻיחִיָך וֶלֵיו אָנָר יהוה ּפֵאֶָרָך. יְמְׁשִיְָך יהוה וְֶרכָבְי

לֹום.ָָך ׁשְם לֵׂשָיְיָך וֶלֵיו אָנָא יהוה ּפָּׂשִי

במדבר ו, כד-כו

בראשית מח, כ 

לבת:

םיִהֹלֱא ְךֵמיִׂשְי

.הָאֵלְו לֵחָר הָקְבִר ָרהָׂשְּכ

לבן:

םיִהֹלֱא ָךְמיִׂשְי

.הֶּׁשַנְמִכְו םִיַרְפֶאְּכ
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שלום עליכם

הפיוט מושר עם ההתכנסות סביב השולחן [בישיבה או בעמידה], ונוהגים לומר כל אחד ואחד

מארבעת בתיו שלוש פעמים.

יֹוןְלֶי עֵכֲאְלֵַרת, מָּׁשַי הֵכֲאְלַ מ,םֶיכֵלֲלֹום עָׁש

רּוְך הּוא.ָדֹוׁש ּבָּקַים הִכָלְּמַי הֵכְלְַך מֶלֶּמִמ

יֹוןְלֶי עֵכֲאְלַלֹום, מָּׁשַי הֵכֲאְלַ מ,לֹוםָׁשְם לֶכֲּבֹוא

רּוְך הּוא.ָדֹוׁש ּבָּקַים הִכָלְּמַי הֵכְלְַך מֶלֶּמִמ

יֹוןְלֶי עֵכֲאְלַלֹום, מָּׁשַי הֵכֲאְלַ מ,לֹוםָׁשְי לְִרכּונָּב

רּוְך הּוא.ָדֹוׁש ּבָּקַים הִכָלְּמַי הֵכְלְַך מֶלֶּמִמ

יֹוןְלֶי עֵכֲאְלַלֹום, מָּׁשַי הֵכֲאְלַ מ,לֹוםָׁשְם לֶכְאתֵצ

רּוְך הּוא.ָדֹוׁש ּבָּקַים הִכָלְּמַי הֵכְלְַך מֶלֶּמִמ

ומוסיפים ואומרים שני פסוקים אלה:

יָך:ֶָרכְל ּדָכְְרָך ּבָמְׁשְִך, לָה ּלֶּוַצְיו יָכָאְלַי מִּכ

ם:ָד עֹולַעְה וָּתַעֵָך מֶָך ּובֹואְאתֵר צָמְׁשִה' י

  יפקידיצוה לך:.   ]ויש גורסים רק "מלך מלכי המלכים"[  המלאכים, השליחים, שבאו ממלך מלכי המלכים ממלך וכו':∞  
.]לשמור אותך[עליך 

  יסודו של הפיוט במסורת כי "שני מלאכי השרת מלווין לו לאדם בערב שבת מבית הכנסתשלום עליכם:

.]תלמוד בבלי, שבת קיט ע"ב[לביתו", והם מברכים אותו כשהם מוצאים את הבית מוכן ליום השבת 

הפיוט, שמחברו לא נודע, מוכר מן המאה הי"ז ונראה שמוצאו בחוגי מקובלים. זמנו המאוחר של הפיוט

ומוצאו מחוגי תורת הסוד מתבטאים גם בבקשה שהמלאכים יברכו את האדם. בדרך כלל שלטת בסידור

התפיסה, כי מקור כל הברכות הוא ה', והוא בלבד, ובשל כך יש שאינם נוהגים לומר פיוט זה.

  הוספת שני הפסוקים האלה באה להדגיש כי ה' הוא השומר את האדם וכי המלאכיםכי מלאכיו וכו':

 הם שליחיו, ותו לא.]שנזכרו בפיוט "שלום עליכם"[

תהלים צא, יא

תהלים קכא, ח
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ויש הנוהגים לומר גם תחינה זו:

ְךֶלֶיר, מִּבְַך אֶלֶלֹום. מָּׁשַדֹון הֲמֹות, אָׁשְּנַל הָדֹון ּכֲ אים,ִמָעֹולָל הִָרּבֹון ּכ

ְךֶלְֶך, מְַך זֶלֶיק, מִתְָך וֶלֶדּור, מְָך הֶלֶלֹום, מָר ׁשְֵך ּדֹובֶלֶדֹול, מְָך ּגֶלֶרּוְך, מָּב

ׁשְֵך לֹובֶלֶיר, מִּבְַך ּכֶלֶד, מָֻחיְיד ּומִחְָך יֶלֶיב, מִיטְֵך טֹוב ּומֶלֶים, מִמָעֹולָי הֵח

הֶֹׂשְך עֶלֶים, מִלְְך נֹופְֵך סֹומֶלֶב, מָּגְׂשְִך נֶלֶים, מִכָלְּמַי הֵכְלְַך מֶלֶים, מִמֲַרח

ְך ָרםֶלְֶך ָקדֹוׁש, מֶלֶֹדם, מָאְח וְַך צֶלֶיל, מִּצְַך ּפֹוֶדה ּומֶלֶית, מִֵראׁשְה בֵׂשֲעַמ

יַֹלהֱיָך, יהוה אֶנָפְי לִנְֲרּכֹו. מֹוֶדה אַים ּדִמְָך ּתֶלֶה, מָּלִפְע ּתְֵך ׁשֹומֶלֶא, מָּׂשִנְו

ׂשֹותֲעַיד לִתָה עָּתַר אֶׁשֲאִַדי וָּמִ עָיתִׂשָר עֶׁשֲד אֶסֶחַל הָל ּכַי, עַתֹבֲי אֵאֹלהֵו

יָךֶכָאְלַם מֵים הִרּוכְי. ּובִִריתְי בֵנְיָך, ּבִֶרּיֹותְל ּבָם ּכִעְי וִיתֵי בֵנְל ּבָם ּכִעְי וִּמִע

ּלֹו,ֶלֹום ׁשָּׁשַהְֶך ׁשֶלֶלֹום, מָּׁשַדֹון הֲָך. אֶים ְרצֹונִעֹוׂשֶהֹוִרים ׁשְּטַהְים וִדֹוׁשְּקַה

יםִּיַחְל לֵָראְׂשִית יֵָך ּבְּמַל עָכְי וִיתֵי בֵנְל ּבָת ּכֶאְי וִֹקד אֹותְפִתְלֹום, וָּׁשַי בִנְֵרכָּב

הֶּלַחֲית, אִֵראׁשְר ּבֵֵרנּו, יֹוצְרֹום, יֹוצָא מָבְל צָל ּכַיֹון עְלְֶך עֶלֶלֹום. מָׁשְים ּולִטֹוב

יָךֶינֵעְל טֹוב ּבֶכֵׂשְן וֵא חֹצְמִי לִיתֵי בֵנְל ּבָת ּכֶאְי וִה אֹותֶּכַזְּתֶיִרים, ׁשִאְמַיָך הֶנָפ

ּתֹוְךִתֹות מָּבַל ׁשֵַקּבְנּו לֵּכַזְָך. וֶבֹוָדתֲעַינּו לֵל רֹואָי כֵינֵעְָדם ּובָי אֵנְל ּבָי כֵינֵעְּוב

יֵנְל ּבָּכִי ּומִּנֶּמִר מֵסָהְֹונֹות. וֲעּוט עִּתֹוְך מִבֹוד ּומָכְר וֶֹׁשּתֹוְך עִה ּומָחְמִֹרב ׂש

י ַדּלּותֵינִל מָכְה וְֶדוַי מֵינִל מָכְי וִלֹי חֵינִל מָל ּכֵָראְׂשִית יֵָך ּבְּמַל עָּכִי ּומִיתֵב

הֶיְהִנְה. וָבֲהַאְה ּובְָראִיְת ּובֶמֱאֶָך ּבְּדְבָעְר טֹוב לֶצֵנּו יָן ּבֵתְיֹונּות. וְבֶאְּיּות וִנֲעַו

 תחינה זו, שמחברה לא ידוע, פונה אל ה' ומבקשת את חסדו וברכתו עם כניסת רבון כל העולמים:

השבת. מתוכנה עולה שבמקורה היא נועדה להיאמר בבית הכנסת, לפני תפילת ליל השבת. בלשונה

- ובעיקר בשורות החותמות אותה - היא מזכירה קטעים מן הפיוט "שלום עליכם", ונראה שהיא

נכנסה אל הסידור יחד עמו.

.]בעקבות שיר השירים ה, י:  "דודי צח ואדום דגול מרבבה"[  כינוי לה' צח ואדם:      נאמן וישר בדבריו ובמעשיו.   ותיק:∞  
  אבקש,אחלה:  גרמי השמים.   צבא מרום:  ותזכור.   ותפקד: עם ישראל.        בני בריתי:  שכל דרכיו צדק.   תמים דרכו:

 מכאוב.     מדוה:      אתקבל כמי שהוא בעל שכל טוב.       שכל טוב:למצא...   אתפלל.   
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ה,ֶאָָך נְי לִבֹוד, ּכָּכְַך הֶלֶה הּוא מָּתַי אִינּו, ּכֵל רֹואָי כֵינֵעְיָך ּובֶינֵעְִדים ּבָּבֻכְמ

ֵרת,ָּׁשַי הֵכֲאְלַיָך, מֶכָאְלַמְה לֵּוַים, צִכָלְּמַי הֵכְלְַך מֶלֶא, מָּנָה. אֶאָָך יְי לִּכ

יִנּו, ּכֵיֹום ָקְדׁשְי ּבִיתֵבְם לָבֹואְי ּבְִרכּונָיבִים וִמֲַרחְי ּבְִקדּונְפִּיֶיֹון, ׁשְלֶי עְֵרתָׁשְמ

יִאתָת ּובָּבַּׁשַבֹוד יֹום הְכִי לַלֹותְמִי ׂשִּתְפַלֱחֶהְי וִתָּטִי מִּתְעַּצִהְי וַרֹותֵי נְִקּתְַדלִה

הָּׁשִׁשְ ּבָָראתָר ּבֶׁשֲיד אִעָאָי, וִתָחְנַיר אִבֲעַּתֶיָך, ׁשֶנָפְי לִתָּנִחְיל ּתִּפַהְָך לְיתֵבְל

רֶׁשֲאַי, ּכִתָחְמִתֹוְך ׂשְי ּבִל ּכֹוסַיד עִעָהְׁש עֹוד לֵּלַׁשֲאַה וֶנְׁשֶאָצּור, וְיַל הָים ּכִמָי

יִנַיתִּוִר צֶׁשֲאַת ּכֹּבְׁשֶי. ּבֹו אִ ּבָּתַתָר נֶׁשֲי אִתָמְׁשִר נֶתֶיְג ּבֵּנַעְתִהְרֹו ּולְכָזְי לִנַיתִּוִצ

י עֹודִנֵמֲַרחְּתֶי ׁשְִקָראתִי יהוה לִיתִּוִׁשְה, וִָרּנְָך ּבְתָֻדּלְיד ּגִּגַן אֵכְָך, וְֶרתָׁשְל

בֶצֶי עִלְיָך ּבֶּקֻחְּקּוֶדיָך וִר ּפֹמְׁשֶז אָאְָך, וֶתָבֲהַאְי לִּבִעֹוֵרר לְי לִנֵלֳאָגְי לִלּותָגְּב

יְִרכּונָלֹום, ּבָׁשְם לֶכֲלֹום, ּבֹואָּׁשַי הֵכֲאְלַכֹון. מָּנַכְָראּוי וָת ּכָּדַל ּכֵּלַּפְתֶאְו

ם,ָד עֹולַעְה וָּתַעֵלֹום מָׁשְם לֶכְאתֵצְרּוְך, וָעֶי הִנָחְלֻׁשְרּוְך לָרּו ּבְמִאְלֹום, וָׁשְל

ה.ָלֶן סֵמָא

 על ידי אמירת פרשת "ויכולו השמים והארץ...     ואעיד וכו':      בית הכנסת.  לביתך:  אותך ראוי לכבד ולעבוד.        כי לך נאה:
.   פרשה זו נאמרת בתפילת העמידה בלחש בליל שבת.]בראשית ב[ויכל אלהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה" 

  ואחזור ואעיד על בריאת העולם בידי ה' על ידי אמירת "ויכולו" בידי הציבורואשנה ואשלש:  מעשה הבריאה.   היצור:
ביתר נשמתי:.   ]להלן עמ' 151[אחרי התפילה בלחש, וכן פעם שלישית באמירת "ויכולו" בקידוש על היין בבית 

ושויתי:     .  ]תלמוד בבלי, ביצה טז ע"א[בנשמה היתרה שבי, רמז למסורת על הנשמה היתרה שיש לאדם ביום השבת 
 כחוק, כראוי. כדת: העמדתי לנגד עיניי.  
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ונוהגים שכל המסובים שרים יחדיו:

ָרּה:ְכִים מִינִנְּפִק מָֹרחְ וא,ָצְמִי יִל מִיַת חֶׁשֵא

ר:ָסְחֶל ֹלא יָלָׁשְּה, וָלְעַב ּבֵּה לָח ּבַטָּב

:ָיהֶּיַי חֵמְל יֹֹלא ָרע, ּכְהּו טֹוב וְתַלָמְּג

:ָיהֶּפַץ ּכֶפֵחְׂש ּבַעַּתַים, וִּתְׁשִר ּופֶמֶה צְָרׁשָּד

ּה:ָמְחַיא לִבָק ּתְָרחֶּמִר, מֵּיֹות סֹוחִנֳאָה ּכָתְיָה

:ָיהֶֹרתֲעַנְק לֹחְּה וָיתֵבְֶרף לֶן טֵּתִּתַה, וָלְיַעֹוד לְָקם ּבָּתַו

ֶרם:ָה ּכָעְטָ נָיהֶּפִַרי כְּפִהּו, מֵחָּקִּתֶַדה וָה ׂשָמְמָז

:ָיהֶֹתרֹועְץ זֵּמַאְּתַ, וָיהֶנְתָעֹוז מְָרה בְגָח

ָרּה:ֵה נָלְיַּלַה בֶּבְכִָרּה, ֹלא יְחַי טֹוב סִה ּכָמֲעָט

ְך:ֶלָכּו פְמָ ּתָיהֶּפַכְיׁשֹור, וִּכַה בָחְּלִ ׁשֶָדיהָי

יֹון:ְבֶאָה לָחְּלִ ׁשֶָדיהָיְי, וִנָעֶה לְָרׂשָּה ּפָּפַּכ

ים:ִנָׁש ׁשֻבָּה לָיתֵל ּבָי כִג, ּכֶלָּׁשִּה מָיתֵבְיָרא לִא תֹל

ּה:ָבּוׁשְן לָמְָרּגַאְׁש וֵּה, ׁשָה ּלָתְׂשָים עִּדְַרבַמ

ֶרץ:ָי אְֵקנִם זִּתֹו עְבִׁשְּה, ּבָלְעִַרים ּבָעְּׁשַֹוָדע ּבנ

י:ִנֲעַנְּכַה לָנְתָגֹור נֲחַר, וֹּכְמִּתַה וָתְׂשִָדין עָס

  קטע מקראי זה נכלל בסידור מאז המאה הי"ז. את אמירתו בליל שבת מפרשים כמכוונתאשת חיל:

כנגד השבת, כנגד התורה, או כנגד השכינה, היא ספירת מלכות בתורתם של המקובלים. עם זאת, רבים

כיום מבינים אותו כשיר הלל ותודה ששרים בני המשפחה לכבוד בעלת הבית על עשייתה בכל ימות

השבוע בכלל ולקראת השבת בפרט.

  ביקשה וחיפשה.:דרשה  עשתה עמו.   גמלתהו: כל טוב, אוצר.    שלל: ערכה רב מאוד.    ורחק מפנינים מכרה:∞  
טעמה תכננה לרכוש.   זממה:  לחם חוק, מנת האוכל היומית.        וחק:  מזון.   טרף:  בכפיים חפצות, ברצון.   בחפץ כפיה:

  מצינתמשלג:  אחזו.   תמכו:.   ]וכן:  פלך[ כלי לטוייה  כישור:הבינה כי טובים הנכסים שברכושה.             כי טוב סחרה:
  סוחר.כנעני:       בד משובח.  שש: בגדי שני, צמר אדום משובח.        שנים:השלג.   

 משלי לא, י-לא
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שמקורו בלשונות[ לכל שלוש סעודות השבת. הקטע ]בשינויים קלים[  פתיחה והזמנה אתקינו סעודתא:

המכונה "שדה[ עמוס בסמלים קבליים, ועיקרו מיפגש בין השכינה ]שונים בספר הזוהר, שמות, דף פח

=מי[המכונים כאן "המלך", "זעיר אנפין" [ ובין כוחות אחרים של עולם הספירות ]תפוחים קדושים"

.  ליל שבת, על פי מחשבת הקבלה, הוא זמן התגלותה המובהק]]=זקן[ ו"עתיק יומין" ]שפניו קטנות

של השכינה.

תנו לה מפרי  שיבחוה והיללוה.   ויאשרוה:  יום המות איננו מפחיד אותה ואיננו מרפה את ידיה.   ותשחק ליום אחרון:
 כראוי לה.]בשבחה[  ספרו ידיה:

רֹון:ֲחַיֹום אְק לַחְׂשִּתַּה, וָבּוׁשְָדר לָהְֹוז וע

ּה:ָׁשֹונְל לַד עֶסֶתֹוַרת חְה, וָמְכָחְה בָחְתָ ּפָיהִּפ

ל:ֵאכֹלּות ֹלא תְצַם עֶחֶלְּה, וָיתֵיכֹות ּבִלֲה הָּיִֹופצ

ּה:ָלְלַהְיַּה וָלְעַ, ּבָרּוהְּׁשַאְיַ וָיהֶנָמּו בָק

ה:ָנָּלֻל ּכַית עִלָ עְּתַאְל, וִיָׂשּו חָנֹות עָּבֹות ּבַר

ל:ָּלַהְתִיא תִת יהוה הְַראִה יָּׁשִי, אִֹפּיַל הֶבֶהְן וֵחֶַקר הֶׁש

:ָיהֶׂשֲעִַרים מָעְּׁשַ בָלּוהְלַיהִ, וֶָדיהִָרי יְּפִּה מָנּו לְּת

ויש המוסיפים ואומרים:

אָנּותְימֵהְא ִדמָעּוְדתְִקינּו סְתַא

א.ָיׁשִא ַקּדָּכְלַא ְדמָתְְדוֶא, חָתָמֵלְׁש

א.ָּכְלַא  ְדמָעּוְדתְִקינּו סְתַא

יןִּפּוחַַקל ּתֲא ַדחָעּוְדתְיא סִא הָּד

אָיׁשִיָקא ַקּדִּתַעְין וִּפְנַיר אֵעְין, ּוזִיׁשִַקּד

.ֵדּהֲהַָדא ּבֲעַסְן לָיְתָא

תרגום:

הכינו את סעודת האמונה

השלמה, שמחת המלך הקדוש.

הכינו את סעודת המלך.

זו היא הסעודה של שדה תפוחים

קדושים, וזעיר אנפין ועתיק יומין הקדוש

באים לסעוד עמו.
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חובת ההצהרה והעדות על קדושתו של יום השבת, היא הקידוש, נזכרת כבר במשנה קידוש לליל שבת:

 ידוע רק מספרות הגאונים. הקידוש של ליל שבת]בשינויים קלים[, אך הנוסח שלפנינו ]ברכות ח, א[

מורכב משלושה חלקים:  ציטוט מן התורה, ברכת הגפן וברכה העוסקת בקדושת יום השבת. על פי

. ראוי להעיר,]ויש המחלקים אותו בין עמידה לישיבה[מנהגים שונים הוא נאמר בעמידה או בישיבה 

, ועל כן צמצמו]כמניין "יין" בגימטריה[כי על פי קביעת האר"י צריך שיהיו בקידוש שבעים מילים בלבד 

 המשפט:  "כי]אחרי "זכר ליציאת מצרים"[את נוסח ספרד שיתאים לקביעה זו. בנוסח אשכנז נוסף 

בנו בחרת ואותנו קדשת מכל העמים".

 פסוקי תורה אלה מספרים על השבת הראשונה של בריאת העולם. שתי המילים, ויכלו השמים וכו':

, הקודם ל"ויכולו השמים".]"ויהי ערב ויהי בקר יום השישי"["יום השישי", חותמות את בראשית א, לא 

נראה ששתי מילים אלו התוספו לקידוש כדי שהאותיות הראשונות של ארבע המילים הפותחות אותו

 ייצרו את השם המפורש. כדי לא להתחיל בציטוט פסוק באמצעו, יש]"יום השישי ויכולו השמים"[

הנוהגים לומר בלחש את ארבע המילים "ויהי ערב ויהי בוקר" לפני אמירת הקידוש בקול רם.

 כל מרכיבי הבריאה. וכל צבאם:      הגיעו לידי השלמה ושלמות.   ויכלו:     ∞ 

קידוש לליל שבת

]כולל שבת חול המועד פסח וסוכות[

מוזגים יין או מיץ ענבים לגביע והמקדש מרים אותו מעט מעל השולחן ביד ימינו ואומר:

ֶקרֹי בִהְיֶַרב וֶי עִהְיַו ]בלחש[

ם.ָאָבְל  צָכְֶרץ  וָאָהְם וִיַמָּׁשַּלּו הֻכְיַ. ויִּׁשִּׁשַה

ּתֹוְאכַלְי מִיעִבְּׁשַּיֹום הַים ּבִֹלהֱל אַכְיַו

ה,ָׂשָר עֶׁשֲא

ה.ָׂשָר עֶׁשֲּתֹו אְאכַלְל מָּכִי מִיעִבְּׁשַּיֹום הַת ּבֹּבְׁשִּיַו

תֹו,ֹׁש אֵַקּדְיַי וִיעִבְּׁשַת יֹום הֶים אִֹלהֱֶרְך אָבְיַו

.ׂשֹותֲעַים  לִֹלהֱָרא אָר ּבֶׁשֲּתֹו, אְאכַלְל מָּכִת מַבָי בֹו ׁשִּכ

בראשית א, לא
 ב, ג.—(סוף) 

יֹום
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ברכת הגפן

ןָנַָרּבְן וָָרנִָרי מְבָס

ן.ֶפָּגִַרי הְם, ּבֹוֵרא ּפָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

[ועונים: אמן]

ברכת קדושת היום

ם,ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱא ה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

נּו,ָה בָָרצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲא

נּו,ָילִחְנִָרצֹון הְה ּובָבֲהַאְת ָקְדׁשֹו ּבַּבַׁשְו

ית,ִֵראׁשְה בֵׂשֲעַמְרֹון לָּכִז

י ֹקֶדׁש,ְֵקָראִמְה לָּלִחְּת

ם,ִָריְצִת מַיאִיצִר לֶכֵז

נּו.ָּתְלַחְנִָרצֹון הְה ּובָבֲהַאְָך ּבְת ָקְדׁשַּבַׁשְו

]אמן[ .תָּבַּׁשַׁש הֵַקּדְה יהוה, מָּתַרּוְך אָּב

כשמקדשים בסוכה בשבת חול המועד סוכות מוסיפים:

ם,ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ה.ָּכֻּסַב ּבֵיׁשֵנּו לָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲא

המקדש שותה את רוב היין שבגביע ומעביר אותו כדי ששאר המסובים ישתו ממנו.

והיא לשון הזמנה לנוכחים להקשיב לברכה,[ כלומר:  סבורים, מוכנים ומסכימים, מורינו ורבותינו  סברי מרנן ורבנן:
  יום השבת הואתחלה למקראי קדש: אנחנו לו לרצון.    ורצה בנו:.   ]לענות אחריה "אמן" ולצאת כך ידי חובת ברכה

   כמו שנאמרזכר ליציאת מצרים:     ראשון המועדים של עם ישראל, כמפורט ברשימת המועדים של ויקרא פרק כג.  
:  "שמור את יום השבת לקדשו ...   וזכרת כי עבד היית בארץ]דברים ה, יב-טו[בעניין שמירת השבת בעשרת הדיברות 

מצרים ...   על כן ציוך ה' אלהיך לעשות את יום השבת".
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נטילת ידיים

מייד לאחר הקידוש נוטלים ידיים. כל סועד יוצק מים מכלי על ידיו, ומברך לפני שהוא מנגב אותן:

לַנּו עָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ם.ִָדיָת יַילִטְנ

ברכת "המוציא"

הברכה נאמרת מייד לאחר שכל המסובים נטלו את ידיהם, ונוהגים שלא לדבר בין נטילת הידיים

לבציעת הלחם. מי שעומד לפרוס את אחת משתי ככרות הלחם אומר בקול רם:

ֶרץ.ָאָן הִם מֶחֶיא לִּמֹוצַם, הָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

המברך פורס את אחת הככרות, אוכל פרוסה ממנה ומחלק פרוסה לכל אחד מן המסובים, ונהוג

לטבול את הפרוסה במלח קודם לאכילתה. לאחר מכן אוכלים את ארוחת ליל שבת.

 מים בכלי כדי לרחוץ את הידיים]=לקחת[ נקבע שיש ליטול ]ברכות ח, ב[  כבר במשנה נטילת ידיים:

קודם לסעודה. בצד הערך ההגייני של נטילת ידיים עומדת גם ההנחה, כי כל סעודה, על הברכות המלוות

הקרוי[אותה, היא מעין טכס דתי שיש להיטהר לקראתו. בבתים רבים ישנו כלי מיוחד למילוי מצווה זו 

.]"נטלה"

ולשונה בעקבות תהלים קד, יד:  "מצמיח ... עשב[  זו הברכה הנאמרת לפני אכילת לחם המוציא לחם:

. בליל שבת מברכים "המוציא" על שני כיכרות לחם שלמים]לעבודת האדם להוציא לחם מן הארץ"

המכונה בתורה[, כדי להזכיר את הכמות הכפולה של המן ]ובדרך כלל:  שתי חלות, ובפסח:  שתי מצות[

, שלקטו בני ישראל בכל ערב שבת. טבילת הלחם במלח באה להעניק]]שמות טז,כב[בשם "לחם משנה" 

לפרוסה הנאכלת בטכס הדתי של הסעודה מעמד המזכיר את הקרבנות שבמקדש, שעליהם נאמר "וכל

.]ויקרא ב, יג[קרבן מנחתך במלח תמלח" 

  ֶ
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 נוהגים ללוות את סעודות השבת והחג, פרט לדברי תורה, בפיוטים, שירים וזמירות מיוחדים,     זמירות:

העוסקים בעיקר במנוחת השבת ובקדושת היום. המנהג לזמר בזמן הסעודה מתועד כבר בספרות חז"ל

או שהועברו אליה כשימוש[. יצירות שיריות שנכתבו במיוחד להזדמנות זו ]שיר השירים רבה ח, טז[

 ידועות לנו כבר מן המאות התשיעית והעשירית. קהילות ועדות שונות בעם ישראל אימצו]מישני

לעצמן מזמורים שונים, ומה שמובא להלן מלוקט ממנהגים שונים.

ויש אומרים ששמו היה משה והם מוצאים[  הפיוט נתחבר בידי פייטן ששמו לא ידוע כל מקדש שביעי:

את השם חתום במילה השנייה שבשלושת הטורים הראשונים שבבית הראשון:  "מקדש", "שומר",

. הטור הרביעי בכל בית הוא ציטוט של פסוק מן המקרא, המובא לעיתים תוך שינוי משמעותו.]"הרבה"

מן הבית השני מתחיל אקרוסטיכון בסדר האלף-בית המצוי בראש שלושת הטורים הראשונים של כל

 מצוי]שנתחבר במאה הי"א[הבתים. הבית האחרון של הפיוט חסר ברוב הסידורים, אבל במחזור ויטרי 

  כאן יש לפרש את הפסוק כאומר,איש על מחנהו:.   ]את יום השבת[  שלא לחללו מחללו:      ליום השבת.       כראוי לו:∞  
נחליאל:.   ]בעקבות ישעיה כט, א[  מכינוייה של ירושלים או בית המקדש אריאל:כי כל איש יזכה לשכר לפי מעשיו.   

 בקדושה. קדש:.   ]בעקבות האמור בבמדבר כא, יט ודרשת חז"ל על פסוק זה במסכת אבות ו, ב[כינוי פיוטי לתורה 

זמירות לליל שבת

בשעת הסעודה ולאחריה נוהגים גם לשיר בצוותא זמירות המיוחדות לשבת וכן שירים נוספים.

וניתן להוסיף על מה שמובא להלן, משפחה משפחה על פי טעמה ורצונה.

כל מקדש שביעי

ָראּוי לֹו,ָי ּכִיעִבְׁש ׁשֵַקּדְל מָּכ

לֹו,ְּלַחֵת מָּדַת ּכָּבַר ׁשֵל ׁשֹומָּכ

לֹו,ֳעָי פִל ּפַד  עֹאְה מְֵרּבַרֹו הָכְׂש

לֹו.ְגִל ּדַיׁש עִאְהּו וֵנֲחַל מַיׁש עִא

ל,ִֵריאֲן אַיְנִבְים לִּכַחְמַי יהוה הֵבֲֹוהא

ל,ֵיאִלֲחַן נַּתַי מֵלְַקּבְמִחּו ּכְמִׂשְיׂשּו וִת ׂשָּבַּׁשַיֹום הְּב

ל,ֵאָרּו לְמִאְם ֹקֶדׁש וֵֶדיכְאּו יְם ׂשַּג

ל.ֵָראְׂשִּמֹו יַעְה לָנּוחְן מַתָר נֶׁשֲרּוְך יהוה אָּב

מלכים-א ח, נו

דבר א, נבבמ
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בֹו,ֲם אֹוהָָרהְבַַרע אֶי יהוה זֵֹוְרׁשּד

בֹוא,ִָרים לֲהַמְת ּומָּבַּׁשַן הִאת מֵצִָרים לֲחַאְמַה

רּובֹו,ֵֵרב עָעְרֹו ּולְמָׁשְים לִחֵמְׂשּו

ה בֹו.ָחְמְׂשִנְה וָילִגָה יהוה, נָׂשָּיֹום עַה הֶז

ה,ָרּוסְת ּגָּבַת ׁשַוְצִמְה ּבֶֹׁשרּו ּתֹוַרת מְכִז

ה,ָצָּבֻׁשְ מָיהֶין ֵרעֹותֵה ּבָּלַכְי, ּכִיעִבְּׁשַּיֹום הַה לָרּותֲח

ה,ָׂשָר עֶׁשֲל אָר ּכַמֲאַמְ ּבָׁשּוהְיַקּדִ וָיָרׁשּוהִהֹוִרים יְט

ה.ָׂשָר עֶׁשֲּתֹו אְאכַלְי מִיעִבְּׁשַּיֹום הַים ּבִֹלהֱל אַכְיַו

אתֹו,ֵד צַעְּבֹואֹו וִֹום ָקדֹוׁש הּוא, מי

ָדתֹו,ְְך וֶלֶּמַר הְַדבִדּוהּו, ּכְּבַכְֹקב יֲעַַרע יֶל זָּכ

ה,ֹתָׁשְכֹול וָנּוג אֲעַתְ ּבַֹחמְׂשִלְ ּבֹו וַנּוחָל

ׂשּו אֹותֹו.ֲעַל יֵָראְׂשִַדת יֲל עָּכ

נֹוֵקם,ְל ַקּנֹוא וֵיָך, אֶיֹוְדעְָך לְּדְסְַך חֹׁשְמ

ֵקם,ָהְמֹור לָׁשְכֹור וָי זִיעִבְּׁשֵַרי יֹום הְֹוטנ

יֵקם,ִהְבַיָך ּתֶנָאֹור ּפְם, ּבֵלָן ׁשַיְנִבְם ּבֵחְּמַׂש

ֵקם.ְׁשַיָך תֶָדנֲל עַחַנְָך, וֶיתֵן ּבֶׁשֶּדִן מֻיְְרוִי

תהלים קיח, כד

בראשית ב,ב

שמות יב, מז

תהלים לו, ט

בית נוסף המשלים את האקרוסטיכון עד האות ת', והבאנוהו כאן.

 רמז למנהג להוסיף מקודש לחול, על ידי הקדמה בקבלת השבת ודחיית ההבדלה במוצאי שבת. המאחרים לצאת וכו':
  חקוקהחרותה: .  ]מן התורה[ נלמדת  גרוסה:.   ]ראה לעיל, עמ' 143[  ערוב חצרות ותחומין הנוהג בימי השבת ערובו:

  כינוי לעם ישראל.טהורים: משובצת כאבן יקרה בין שאר הימים, הם חבריה.    משבצה:.   ]על הלוחות[וקבועה 
, אשר המשכו מצוטט מיד להלן.]ראה לעיל, עמ' 151[  כמו שכתוב בפסוק שבראש הקידוש במאמר כל אשר עשה:

זכור וכו': שומרי.    נוטרי: ].בעקבות תהלים לד, יא[  השפע מטובך משוך חסדך:  כמצוות ה'.   כדבר המלך ודתו:
  מכינויה שלשלם:.   ]שמות כ, ח; דברים ה, יב[המקיימים את "שמור וזכור" האמורים בעשרת הדיברות לגבי השבת 

  יזכו לרוב טובך.ירוין מדשן ביתך וכו': תאירם באור מזהיר.    תבהיקם:.   ]על יסוד בראשית יד, יח[ירושלים 



ים,ִמָיר עֹולִצָּקִַריׁש ּובָחֶי, ּבִיעִבְּׁשַים ּבִתְּׁשֹובַר לֹזֲע

ים,ִמָעְׁש ּפֹלֵָרְך ׁשָבְִדים ּבֹו, לֲה, סֹועָּנַה ְקטָיעִסְים ּבֹו ּפִעְֹוסּפ

ים,ִמָּיַת הַעְבִאֹור ׁשְיר ּכִהְצַם ּתְָדָקתִצ

ים.ִמָה תָבָל, הֵָראְׂשִי יֵֹלהֱיהוה א

ר,ַֹהטָם לִיַמָּׁשַם הֶצֶעְֵרם ּכֲהַטְיָך וֶֹותְצִמְם ּבֵׁשְּדַק

ר,ָהָן הִֵרד מֵה תְָקעִּבַה ּבָמֵהְּבַמֹו ּכֵיחִנְָך ּתֲּוחר

ר,ַהַת סַלֲחַנְם ּבֵנְּכַׁשְּתם ָּתַּבַׁש

ר.ָהָי נֵלֲּנֹות עַגְיּו, ּכָּטִים נִלָחְנִּכ

מנוחה ושמחה

הּוִדים,ְּיַה אֹור לָחְמִׂשְה וָנּוחְמ

ים,ִּדַמֲחַתֹון יֹום מָּבַיֹום ׁש

יִדים,ִעְה מָּמֵָריו הְזֹוכְָריו וְׁשֹומ

ִדים.ְעֹומְים וִרּואְל ּבֹה ּכָּׁשִׁשְי לִּכ

במדבר כד, ו

שמואל-א יד, מא

אך אולי היה שמו משה, והוא חתום בראש שלושת[  מחברו של הפיוט אינו ידוע מנוחה ושמחה:

.]הבתים הראשונים

 הליכה מתונה, כפי שיש ללכת ביום פסיעה קטנה:  עזור לנצח לאלה ששובתים ממלאכתם ביום השביעי.   עזר וכו':
אור שבעת תאיר כאור הצהריים.        תצהיר: בסעודות השבת.        שלש פעמים:.   ]תלמוד בבלי, שבת קיג ע"ב[המנוחה 
, אור החמה בשבעת ימי בראשית גדול היה ומופלא,]בראשית רבה ג, ו בעקבות ישעיה ל, כו[  על פי המדרש  הימים:

עצם וכו':.   ]לשומרי השבת[  כאן פירושו של הפסוק:  תן שכר שלם הבה תמים:ואור זה שמור לצדיקים לעתיד לבוא.   
 על פי ישעיה סג, יד:  "כבהמה בבקעה תרד כבהמה וכו': תיתן להם מנוח.    תניחמו:.   ]על פי שמות כד, י[בוהק נפלא 

 השבת שהם שומרים תביאם לשכון בבית     שבתם וכו':", הבהמה יורדת אל הבקעה למצוא בה מנוח.   ]רוח ה' תניחנו[
בשיר השירים ז, ג נאמר "שררך אגן הסהר" וביטוי זה נדרש במדרש שיר השירים רבה[המקדש, המכונה "נחלת סהר".   
 כשיחים הצומחים בזקיפות ליד הנחל וכגינה פורייה ליד מקור מים. כנחלים וכו': ]על הסנהדרין היושבים במקדש.

 המקיימים את "שמור וזכור" האמורים בעשרת הדיברות לגבי שומריו וזוכריו: יום נחשק, אהוב.        יום מחמדים:∞  
 הכול נברא בשישה ימים, כמפורט להלן. לששה כל ברואים:.   ]שמות כ, ח; דברים ה, יב[השבת 
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ים,ִּמַיְֶרץ וֶם אִיַמָי ׁשֵמְׁש

ים,ִָרמְים וִבֹוהְרֹום ּגָא מָבְל צָּכ

ים,ִמֵת ְראַּיַחְָדם וָאְין וִּנַּת

ים.ִמָּה יהוה צּור עֹולָיְי ּבִּכ

תֹו,ָּלֻגְם סַעְר לֵּבִר ּדֶׁשֲהּוא א

אתֹו,ֵד צַּבֹואֹו עִׁשֹו מְַקּדְמֹור לָׁש

תֹו,ָּדְמֶת ֹקֶדׁש יֹום חַּבַׁש

ּתֹו.ְאכַלְל מָּכִל מֵת אַבָי בֹו ׁשִּכ

ְך,ָיצִלֲחַל יֵת אָּבַת ׁשַוְצִמְּב

ְך,ָצְּמַאְיׁש לִחָיו יָלֵקּום ְקָרא א

ְך,ִָריצֲעַם נַגְי וַל חָת ּכַמְׁשִנ

ְך.ָר ָרצָבְי כִה ּכָחְמִׂשְל ּבֹכֱא

ה,ִָקּדּוׁש ַרּבְם וֶחֶה לֶנְׁשִמְּב

ה,ִָדיבְ נַרּוחְים וִּמַעְטַֹרב מְּב

ּה,ָים ּבִגְּנַעְתִּמַַרב טּוב הְּכּו לְזִי

א.ָּבַם הָעֹולָי הֵּיַחְל לֵת ּגֹואַיאִבְּב

 ראוי לבטוח בה', כיוון שהוא כי ביה ה' וכו':  הגדולים והחזקים שביצורי היבשה.   ראמים: גרמי השמים.    צבא מרום:
 ימהריחיש לאמצך:  יושיעך.   יחליצך:   כינוי לעם ישראל.   עם סגלתו:.   ]בעקבות ישעיה כו, ד[מגן ומחסה למאמיניו 

ראה כרך השבת, עמ'[  שתיים מן התפילות הנאמרות בשחרית של שבת "נשמת כל חי" וגם "נעריצך":לחזק אותך.   
אכל בשמחה וכו':.   באמירת תפילות אלה ממלאים את חובת הקריאה לאל הנזכרת בטור הקודם.   ]160 ועמ' 190

  שתי ככרות לחם,במשנה לחם:.   ]והלשון על פי דברי קהלת ט, ז[שמח בסעודתך, כי כבר קיבל ה' ברצון את תפילותיך 
 רוח של חסד, בהזמנת הנצרכים רוח נדיבה:  הקידוש שנאמר בבוקר יום השבת, ראה עמ' 186.   קדוש רבה:כדין.   

להשתתף בסעודה.
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מה ידידות

ה,ָּכְלַּמַת הָּבַ ׁשְּתְַך, אֵתָנּוחְִדידּות מְה ּיַמ

ה,ָסּוכְה נָּלַי ּכְִך, ּבֹואְֵקָראתִרּוץ לָן נֵכְּב

ה,ָָרכְבִר ּבֵיק נְִדלַהְמּודֹות, לֲֵדי חְגִבּוׁש ּבְל

ה.ָאכָלְׂשּו מֲעַבֹודֹות, ֹלא תֲעָל הָל ּכֶכֵּתַו

ים.ִָדגְו וָלְְרּבּוִרים ּוׂשַים ּבִנּוגֲעַתְג ּבֵּנַעְתִהְל

ים,ִּמַעְטַי מֵינִל מָים ּכִינִמְזֶַרב מֶעֵמ

ים,ִמָּטֻפְים מִגֹולְְרנַים ּתִנָעֹוד יֹום מּוכְּבִמ

ים,ִמָּׂשֻבְינֹות מֵתֹות יְים, ׁשִינִה מָּמַֹרְך ּבֹו ּכֲעַלְו

ים.ִמָעְׁש ּפֹלָל ׁשָכְים ּבִַדּנֲעַנּוֵקי מְפַתְו

ים.ִָדגְו וָלְְרּבּוִרים ּוׂשַים ּבִנּוגֲעַתְג ּבֵּנַעְתִהְל

ה,ָלֲחִַרים נָצְי מִלְיָרׁש ּבִֹקב יֲעַת יַלֲחַנ

ה,ָּלֻאְגִּכּו לְזִתְָרׁש וָיר וִׁשָדּוהּו עְּבַיכִו

ה,ָּלֻגְי סִם לֶיתִיְהִדּו וְּבַכְם ּתִת אָּבַיֹום ׁש

ה.ָילִגָי נִיעִבְּׁשַדּו ּובֹבֲעַים ּתִמָת יֶׁשֵׁש

ים.ִָדגְו וָלְְרּבּוִרים ּוׂשַים ּבִנּוגֲעַתְג ּבֵּנַעְתִהְל

  בגדיםבגדי חמודות:  בת מלכים, נסיכה.   נסוכה:  לכן.   בכן:  מה אהובה היא המנוחה בך.   מה ידידות מנוחתך:∞  
  העוף שמבשרו אכלו בני ישראלשלו:.   ]של כל העבודות[  והפסקה ותכל:.   ]בעקבות בראשית כז, טו[מפוארים 
 שלוש שלש פעמים:  מיני מאכלים שונים.   מינים:       מזומנים ומוכנים כבר מערב שבת.  מערב מזמינים:     במדבר.  

תלמוד בבלי, שבת[" ]=ללא גבול[ "כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים  נחלת יעקב וכו':סעודות השבת.   
 אוצר יקר, כינוי לעם ישראל. סגלה:      והוא ירש את ארץ ישראל, שהיא נחלת יעקב.  ],קיח ע"א

 חתום בראש הבית השני,]"מנחם"[  מחברו של הפיוט איננו ידוע, ויש מוצאים את שמו מה ידידות:

השלישי, הרביעי והשישי.
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 או לערוך חשבונות של ממש בענייני]והלשון על פי ישעיה נח, יג[  אין לעשות בשבת מלאכת חול חפציך אסורים וכו':
.]תלמוד בבלי, שבת קנ ע"א[ אבל מותר להרהר בענייני חולין ואף לשדך בנות ולפסוק להן נדוניה      הרהורים וכו':חולין.   

  ומותר לקבוע עם מלמד תינוקות את שכרו, אפילו אם דבר זה נראה כענייני חול, שהרי המטרה היאותינוק ללמדו וכו':
והשנה משבחת  דברי תורה.   אמרי שפר:.   ]ו"למנצח בנגינות" הוא רמז למזמורי תהלים[שידע הילד להלל ולשבח לאל 

 באהבת יום השבת,     בחבת כשושנים סוגה:  השינה ביום השבת היא דבר ראוי ומטרתה לתת רוגע לנפש האדם.   :::::וכו'
  השבת דומה מצדמעין עולם הבא:.   ]והלשון על פי שיר השירים ז, ג[הגדורה במצוות רבות כגן של שושנים יקרות 

 הייסורים שיקדמו לביאת המשיח, שהריחבלי משיח: .   ]על פי התלמוד הבבלי, ברכות נז ע"ב[העונג שבה לעולם הבא 
.]תלמוד בבלי, שבת קיח ע"א["כל המקיים שלוש סעודות השבת ניצול מחבלו של משיח" 

ּבֹונֹות,ְׁשֶב חֹׁשֲחַם לַגְסּוִרים וֲיָך אֶצָפֲח

נֹות,ָּבְַך הֵּדַׁשְִרים ּולָּתְֻרהּוִרים מִה

ינֹות,ִגְנִ ּבַחֵּצַנְמַר, לֶפֵדֹו סְּמַלְינֹוק לִתְו

נֹות.ֲחַּנֹות ּומִל ּפָכְר ּבֶפֵֶרי ׁשְמִאְגֹות ּבֲהַלְו

ים.ִָדגְו וָלְְרּבּוִרים ּוׂשַים ּבִנּוגֲעַתְג ּבֵּנַעְתִהְל

ת,ָּבַּׁשַג ְקָרא לֶֹנת, עַחַנְא בֵהְְך יָּלּוכִה

ת,ַיבִׁשְׁש מֶפֶת נָּדַת, ּכַחַּבֻׁשְה מָנֵּׁשַהְו

ת,ַּבִחְ ּבַנּוחָלְה וְָרגָָך עְי לִׁשְפַן נֵכְּב

ת.ַן ּובֵנּוחּו ּבָה, ּבֹו יָים סּוגִּנַּׁשֹוׁשַּכ

ים.ִָדגְו וָלְְרּבּוִרים ּוׂשַים ּבִנּוגֲעַתְג ּבֵּנַעְתִהְל

ה,ָנּוחְת מָּבַא יֹום ׁשָּבַם הָין עֹולֵעֵמ

ה,ָחְמִֹרב ׂשְּכּו לְזִּה יָים ּבִגְּנַעְתִּמַל הָּכ

ה,ָחְָרוִלּו לָֻּצ יַיחִׁשָי מֵלְבֶחֵמ

ה.ָחָנֲאַגֹון וָס יָנְ וַיחִמְצַנּו תֵדּותְּפ

ים.ִָדגְו וָלְְרּבּוִרים ּוׂשַים ּבִנּוגֲעַתְג ּבֵּנַעְתִהְל
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 אך לא הוא חיברו,]הוא האר"י, המאות הט"ו-ט"ז[  הפיוט מיוחס לר' יצחק לוריא יום זה לישראל:

אלא ר' יוסף חנדלי (אמצע המאה הט"ו). בפיוט בצורתו הנוכחית ישנם אחד עשר בתים, אך מקובל

לשיר רק חמישה מבתי הפיוט והם שהובאו כאן.

  השבת, שכל לב חומדחמדת הלבבות:  מנות של אוכל.   משאת:  בכל השנים, תמיד.   בכל שני:  מצוות.   פקודים:∞  
 השבת היא כתוספת נשמה נשמה יתרה:   כינוי לעם ישראל שלבותיהם שבורים מצער.  לאמה שבורה:ורוצה אותה.   

מצרה:.   ]ורעיון הנשמה היתרה שיש באדם בשבת מצוי בתלמוד הבבלי, ביצה טז ע"א[לבני אדם מיוסרים ודואבים 
  ביאת המלך המשיח.הוד מלוכה:       בני ישראל העצובים והמודאגים.  עגומים:  ימי הבריאה.   בששת:מצטערת ודואגת.   

יום זה לישראל

ה.ָנּוחְת מַּבַה, ׁשָחְמִׂשְל אֹוָרה וֵָראְׂשִיְה לֶיֹום ז

י,ַינִד סַמֲעַמְּקּוִדים ּבִ ּפָיתִּוִצ

י,ַנָל ׁשָכְר ּבֹמְׁשִִדים לֲת ּומֹועָּבַׁש

ה.ָנּוחְת מַּבַ  ׁש/ה  ָרּוחֲאַת וֵאְׂשַי מַנָפְֹרְך לֲעַל

ה.ָנּוחְת מַּבַה, ׁשָחְמִׂשְל אֹוָרה וֵָראְׂשִיְה לֶיֹום ז

בּוָרה,ְה ׁשָּמֻאְבֹות לָבְּלַת הַּדְמֶח

ָרה,ֵתְה יָמָׁשְבֹות נָאְכִׁשֹות נָפְנִל

ה.ָנּוחְת מַּבַ  ׁש/ה  ָחָנֲיר אִסָָרה יֵצְׁש מֶפֶנְל

ה.ָנּוחְת מַּבַה, ׁשָחְמִׂשְל אֹוָרה וֵָראְׂשִיְה לֶיֹום ז

ים,ִמָל יָּכִ אֹותֹו מָּתְַרכֵ ּבָּתְׁשִַקּד

ים,ִמָת עֹולֶאכֶלְ מָיתִּלִת ּכֶׁשֵׁשְּב

ה.ָנּוחְת מַּבַ  ׁש/ה  ָחְטִֵקט ּובְׁשַים הִגּומֲאּו עְצָּבֹו מ

ה.ָנּוחְת מַּבַה, ׁשָחְמִׂשְל אֹוָרה וֵָראְׂשִיְה לֶיֹום ז
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 ושמו רשום באקרוסטיכון]ספרד, המאה הי"ב[  פיוט שנתחבר בידי ר' אברהם אבן עזרא צמאה נפשי:

ראה כרך[ לאמירת תפילת "נשמת כל חי" ]"רשות"[שבראשי הבתים. במקורו נכתב השיר כשיר הקדמה 

, ובשל כך חוזרת בו לכל אורכו המילה "חי". חביבותו של הפיוט]השבת, עמ' 160 ולהלן בבית האחרון

בעיני העם הביאה אותו גם אל הזמירות לשבת.

נחרבת: קרבן מבושם, מעורבב ממינים שונים.   מנחה מרקחה: .   ]בעקבות תהלים עו, יב[  קרבן לה' שי למורא:
 האומה המיוסרת והמושפלת. נעצבת:     ירושלים החרבה.  

 לשון שבועה. חי אני: כולי, בשר ורוח.    לבי ובשרי:.   ]על פי תהלים מב, ג[  נפשי מלאת געגועים צמאה נפשי:∞  
מחשבה עמוקה.  מזמה:

נּו נֹוָרא,ָיתִּוִה צָאכָלְּסּור מִאְל

ָרה,ֹמְׁשֶת אָּבַם ׁשִה אָלּוכְה הֹוד מֶּכְזֶא

ה.ָנּוחְת מַּבַ ׁש/ ה  ְָרָקחֶה מָחְנִּמֹוָרא, מַי לְַקִריב ׁשַא

ה.ָנּוחְת מַּבַה, ׁשָחְמִׂשְל אֹוָרה וֵָראְׂשִיְה לֶיֹום ז

ת,ֶֶרבֱחֶָרה נְכָנּו, זֵׁשְָקּדִׁש מֵּדַח

ת,ֶבֶצֱעֶּנַה לָנְנּו, ּתֵיעִָך, מֹוׁשְטּוב

ה.ָנּוחְת מַּבַ  ׁש /ה ָחָבְר ּוׁשֶמֶזְת ּבֶבֶת יֹוׁשָּבַׁשְּב

ה.ָנּוחְת מַּבַה, ׁשָחְמִׂשְל אֹוָרה וֵָראְׂשִיְה לֶיֹום ז

צמאה נפשי

י,ָל חֵאְים לִאֹלהֵי לִׁשְפַה נָאְמָצ

י.ָל חֵל אֶנּו אְַרּנְִרי יָׂשְי ּובִּבִל

י,ִנָָראְד ּבָחֶל אֵא

י,ִנָי אַר חַמָאְו

שמות לג,כי   ִנְַראִי ֹלא יִּכ

י.ָחָָדם וָאָה

ה,ָמְכָחְל ּבָֹרא כָּב

ה,ָּמִזְמִה ּובָצֵעְּב

איוב כח,כאה   ָמָלֲעַד נֹאְמ

י.ָל חָי ּכֵינֵעֵמ



היתוכרבו תבשה תוליפת

162

בֹודֹו,ְל ּכֹל ּכַָרם ע

ה הֹודֹו,ֶּוַחְה יֶל ּפָּכ

איוב יב,ידֹו   ָיְר ּבֶׁשֲרּוְך אָּב

י.ָל חָׁש ּכֶפֶנ

ם,ָי תֵינִיל נִּדְבִה

ם,ָהֹורֹותְים לִּקֻח

ויקרא יח,הם   ָה אֹותֶׂשֲעַר יֶׁשֲא

י.ָחָָדם וָאָה

ק,ָּדַטְצִה יֶי זִמ

ק,ָק ּדָבָאְל לַׁשְמִנ

תהלים קמג,בק   ַּדְצִי ֹלא יִת ּכֶמֱא

י.ָל חָיָך ּכֶנָפְל

ׁשּוב,ָר חֶצֵב יֵלְּב

ׁשּוב,ְכַת עַמְֲדמּות חִּכ

ׁשּובָה יָכָיכֵאְו

ויקרא יג,טזי.   ָחֶר הָׂשָּבַה

  יאמריצטדק: את המצוות.    יעשה אותם:.   ]בראשית כה, כז[  צאצאיו של יעקב, "איש תם" ניני תם:  יספר.   יחוה:
  ופירוש הבית כולו:  היצרבלב יצר חשוב וכו':      האדם כמוהו כאבק פורח וחולף.   נמשל לאבק דק:שאין בו כל חטא.   

ובבית הבא ניתנת[, ואיך יוכל האדם לחזור בתשובה? ]"עכשוב"[הרע מצוי בלב האדם ופעולתו כפעולת ארסו של נחש 
 קודם שימותו     טרם ישכבו וכו':  אם ירצו החוטאים, הנסוגים ומתרחקים מה'.   נסוגים אם אבו:     ]התשובה לשאלה זו.

  מתיםנרדמים:  אבות האומה.   קדומים:  יכיר שאתה אחד.   תיחדך: אודה לך.        אהודך:במוות המיועד לכל בן אנוש.   
ראה לגברת וכו': ימות המשיח, שיהיה מצאצאי דוד בן ישי.   הימים: .   ]ויש מפרשים על בני ישראל השרויים בגלות[

הם השפחה,[ הנאלץ לשמוע את טענות המוסלמים ]המשול לשרה, אם האומה[ופירוש הבית כולו:  ראה את עם ישראל 
, הטוענים כי זמנה של היהדות חלף ומאמיניה נידונו לכליה, וכי במקומה קמה דת חדשה]רמז להגר אמו של ישמעאל

אשר מאמיניה נועדו לשלוט.

בּו,ָם אִים אִסֹוגְנ

בּו,ָם ׁשְָרּכַּדִּומ

בּוָּכְׁשִֶרם יֶט

איוב ל,כגי.   ָל חָכְד לֵית מֹועֵּב

הֹוֶדָך,ֲל אָל ּכַע

ֶדָך,ֲחַיְה ּתֶל ּפָּכ

תהלים קמה,טזֶדָך   ָת יֶ אַחֵּפֹות

י.ָל חָכְ לַיעִּבְׂשַּומ

ים,ִת ְקדּומַבֲהַכֹור אְז

ים,ִמְָרּדִה נֵיֲחַהְו

שמואל-א כ,לאים   ִמָּיַָקֵרב הְו

י.ָי חַׁשִן יֶר ּבֶׁשֲא

ת,ֶמֱֶרת אֶבְגִה לְֵרא

ת,ֶמֶה נֹואָחְפִׁש

מלכים-א ג, כבת   ֵּמְַך הֵנְי בִֹלא ּכ

י.ָחֶי הִנְּוב
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  מחבר הפיוט חתם את שמו באקרוסטיכון "יהונתן חזק".יום שבת קודש הוא:

המכונה[  ופירוש הבית כולו:  נקום את נקמתו של יעקב חלק וכו': נחלתך מימי קדם.   ]ישראל הם[  חלקך מראש:
.]עיר" והמסמל את אדום, היא הנצרותֵהקרוי גם "ש[ ושפוך את כעסך על ראש עשו ]"חלק" בעקבות בראשית כז, יא

 אומר את תפילת "נשמת כל חי", אשר פיוט זה נכתב במקורו כדי להיאמראפתח פי וכו':  אשתחוה על פני.    אקד וכו':
כמבוא לה.

 ישתה לרוויה. ירוה:.   ]אם כיסו ריק[  אל ידאג ואל ישים אל לבו:   מזכיר את יום השבת בקידוש על היין.  זוכרהו:∞  
שלש ה'.   הצור: .   ]ומקור הדברים בתלמוד הבבלי, ביצה טו ע"ב[  גם אם יצטרך ללוות כסף לצרכי השבת ואם לוה:

.]על השולחן[  הבשר היין והדגים מוצגים אלה לפניו צגים:

ֹראׁש,ְֵקָך מְלֶֹלא חֲה

מֹו ְדרֹוׁש,ָק ּדָלָח

ויקרא טז,כאל ֹראׁש   ַף עַפֹוְך אְׁש

י.ָחֶיר הִעָּׂשַה

יום שבת קודש הוא

ת ֹקֶדׁש הּוא,ַּבַיֹום ׁש

ֵרהּו,ְיׁש ׁשֹומִאֵָרי הְׁשַא

ֵרהּו,ְן זֹוכִיַּיַל הַעְו

ּבֹו,ִל לֶים אִׂשָל יַאְו

ין ּבֹו,ֵאְיס ֵריק וִּכַה

ת חֹובֹו.ֶַרע אְפִּצּור יַה, הֶם ֹלוִאְה, וְֶרוִיְח וַמְׂשִי

ים,ִָדגְן וִיַר יָׂשָּבַה

ים,ִנּוגֲעַּתַר ּבַסְחֶל יַא

ים,ִגָיו צָנָפְה לֶּלֵׁש אָלְם ׁשִאְו

י,ִּפַל אַד עֹּקֶא

י,ִּפַָך ּכְֹרׂש לְפֶאְו

יִח ּפַּתְפֶי אִת ּכֵע

י.ָל חָת ּכַמְׁשִנְּב
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רֹו,ָכְה ׂשֶיְהִה יֶז

יָקרֹו,ִץ ּבֵפָר חֶׁשֲא

רֹו.ָׂשְבִית ּבִלְָרּגַא מָצָה ָדג ּומָצָף חֵיֹוס

רּוְך,ָת עָּדַן ּכָחְלֻם ׁשִאְו

רּוְך,ָה ּבֶנֲעַל יְֵך אַאְלַּומ

רּוְך,ָן אַמְה זֶיְהִה יֶז

ן,ֶֹדמְיּו כְהִיו יָבְאֹויְו

ן,ֵמָה אֶנֲעְַך ַרע יָאְלַּומ

ן.ֶמָטּוב ׁשְה ּכֶלֲעַמֹו יְחֹו, ׁשָבְר ׁשֵּפַסְְרחֹו, יָל ּכַעְּב

ה,ְָקנְֵדלַרֹות ּתֵים נִׁשָנ

ה,ְָקנֵזֲחַּדֹות ּתִק נֹחְו

ה,ְָקנֵּסַּלֹות ּתַחַהְו

ן,ָכּותְָדן זֲעַן ּבֵגָּת

ן,ָָדתֵת לֵא עֹיֹום ּב

ן.ָָדתֵה לָי ְקרֹובַזֲרּו, אָהְזִנְרּו וְבָם ֹלא עִאְו

יָרהִׁשְח וַבֶנּו ׁשְּת

ָרא,ָת ּבָּבַר ׁשֶׁשֲל אֵאָל

תלמוד[  שכרו יהיה כשכרו של מי שחפץ בכבודה של השבת, כמסופר על יוסף "מוקיר שבתות" זה יהיה שכרו וכו':
ומלאך כראוי.    כדת: אשר נהג לקנות דג לכבוד השבת, למרות עוניו, ופעם מצא בתוכו מרגלית.   ]בבלי, שבת קיט ע"א

  שני מלאכים מלווים לאדם לביתו בליל שבת, ואם מצאו את הבית ערוך ומוכן ליום השבת, מברך המלאך הטובוכו':
 האדם יזכה לברכת זמן ארוך:.   ]ראה לעיל, עמ' 146[שכך יזכה האדם תמיד, והמלאך הרע עונה בעל כורחו "אמן" 

  הנשיםנשים נרות וכו':  כריחו של השמן הטוב.   כטוב שמן: כאשפה.    כדמן:המלאך הטוב למשך ימים רבים.   
]ראה עמ' 248[, נידה ]ראה עמ' 144[:  הדלקת נרות ]משנה שבת ב, ו[הנשואות נצטוו בשלוש מצוות המיוחדות להן 

  זכות שלוש המצוותתגן בעדן וכו':.   ]את הבצק שהופרש כחלה[ תשרופנה תסקנה: .   ]ראה עמ' 233[והפרשת חלה 
 הן תלדנה במהירות ובקלות. קרובה לדתן: חטאו.        עברו:.   ]משנה, שם[האלה תשמור עליהן ביום שיכרעו ללדת 
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ן ּתֹוָרה,ַתָנּו ּבֹו נָלְו

ה,ָנָּתַה מֶֹׁשמְָקָרא ל

ה,ָמּונְיא טִי הַזָנְית ּגֵבְּב

ה.ָנָי מִַדת מֲעַּה לָנְּה, ּתָֹתַקח אְה וָתֲאָָך יְל

ה,ָחָנֱאֶי נִׁש ּכֶפֶנ

ה,ָנּוחְא מָת ּבָּבַא ׁשָּב

ה,ָחְמִׂשְׂשֹון וָׂשְיל וִּג

ן,ָמְׁשֹו ּבְִקּדְְרכֹו וֵּב

ן,ָמְלַם ֹלא אַעְֶרֶדת לְּלִמ

ן.ָמָר טֶׁשֲר אַת ּבַּסִפְת, ּבַיבִׁשְׁש מֶפֶת נָּבַּׁשַהְו

ָרהָמְ ּבָיהֶּקֹותֻח

ָרה,ָהְזַאְּוּו ּבַטְצִנ

ָרהֲעַׂשְָרִרים ּבֲהַּכ

,ָיהֶכֹותְלִם הִלּויְּת

ָיהֶֹותְצִֵרי מְׁשֹומ

.ָיהֶאֹותְבִצְת ּבָּבַּלֹו ׁשֻּכֶיֹום ׁשְלּו לֲחְנִי

יאתה:.   ]והסיפור על השבת שניתנה למשה כמתנה הוא על פי התלמוד הבבלי, שבת י ע"א[ כינוי לשבת  מתנה וכו':
 בתקופת המדבר     ברכו וקדשו במן וכו':.   ]על פי במדבר  כג, י:  "מי מנה עפר יעקב"[ עם ישראל      עדת מי מנה:ראויה.   

לא היה המן יורד ביום השבת והעם קיבל מנה כפולה ממנו בכל יום שישי.   היה בכך סימן לקדושת יום השבת וגם ברכה
  משיבת נפש, מרגיעה.נפש משיבת:     .  ]בעקבות "לא אלמן ישראל" - ירמיה נא, ה[ עם ישראל  לא אלמן:מיוחדת.   

  עם ישראלחקותיה במרה: שהוכנה מראש לשבת, והכוונה למן.   ]"פיסת בר"[  בתבואה מרובה בפסת בר אשר טמן:
כהררים בשערה וכו':.   ]שמות טו, כה; תלמוד בבלי, שבת פז ע"ב[קיבל במרה, על פי המדרש, את מצוות השבת ודיניה 

הלכות שבת הן מרובות, אך יסודן במקרא הוא פעמים רבות רק רמוז בלבד, כאילו תולים הרים גדולים בשערה דקיקה
 בני בצבאותיה:.   ]והלשון על פי משנה תמיד ז, ד[ חיי העולם הבא      יום שכלו שבת:.   ]והלשון על פי משנה חגיגה א, ח[

עם ישראל.
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לֵם אָר ׂשֶׁשֲאֹות אָה הֶז

ל,ֵָראְׂשִי יֵנְין ּבֵינֹו ּובֵּב

ל,ֵר הֹואֶׁשֲי אִיעִבְּׁשַּוב

רָהָּנַיֹון הְטַּבְמַס

ר,ָהְמִנְל יֹום ָרץ וָכְּבֶׁש

ר.ָהְמִּנַין הִמְיב לִׁשָ, ּתַנֹוחָ ּבֹו מַיחִיֹוכ

לּוןָּדְחֶי קֹולֹות יֵקֹול

לּון,ָּדְגִיַרי יִת ׁשֵעְּב

לּון,ָּזִם יֵל הַּטַי כִּכ

י,ִבּולְיגּו ּגִּׂשַל יַאְו

י,ִלְבֶל חַפָיר נִַרח ׁשֹאְּב

י.ִָרה לְפָיר ׁשִר ׁשֶזֵנְׁשּו ּבְּמַׁשְל ּתַאְׁשּו, וְקֹוׁשְתִה

  נהר אגדי שלפי המסורת גועש כל ימות החול ונח בשבת.סמבטיון הנהר: רצה ובחר.    הואל:  סימן הברית.   האות:
  אם יבקש כופר, מתחכם ומקניט, הוכחה לקדושת השבת, תשיב לו על ידי הצבעה על הסמבטיון,יוכיח בו מנוח וכו':

 בבית האחרון מדבר הפייטן בשבח שירו:  השיר הוא כטל קולי קולות יחדלון וכו':המוכיח שהגיע יום המנוחה.   
המשיב את הנפש, ובשעה שהוא יושר ישתתקו שאר המשוררים.   ועוד הוא מבקש לשמור לעצמו את זכות היוצרים:

.   לבסוף]"באורח שיר נפל חבלי"[, ואל ינסה לחקות את דרך כתיבתו המיוחדת ]"ישיגו גבולי"[אל יכנס אדם אל תחומו 
"תשמשו[ ואל יתהדרו בכתר שירו ]"התקוששו"[הוא פונה אל המשוררים האחרים ומבקש מהם שינהגו באמת וביושר 

.]"שפרה לי"[, שהוא שיר הגורם נעימות למחברו ]בנזר"
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יה ריבון עלם

א,ָּיַמְלָעְם וַלָּה ִרּבֹון עָי

א,ָּיַכְלְַך מֶלֶא מָּכְלַ הּוא מְּתְנַא

א,ָּיַהְמִתְְך וָבּוְרּתְד ּגַעֹוב

א.ָיָוֲחַהְְך לָר קָדמַפְׁש

א.ָּיַכְלְַך מֶלֶא מָּכְלַ הּוא מְּתְנַא, אָּיַמְלָעְם וַלָּה ִרּבֹון עָי

א,ָׁשְַרמְָרא וְפַר צֵּדַסֲין אִחָבְׁש

א,ָׁשְפַל נָָרא ּכְי בִא ּדָיׁשִא ַקּדָהָלְֱך אָל

א,ָׁשָנֱי אֵנְין ּובִיׁשִיִרין ַקּדִע

א.ָּיַמְי ׁשֵעֹופְָרא וָת ּבַיוֵח

א.ָּיַכְלְַך מֶלֶא מָּכְלַ הּוא מְּתְנַא, אָּיַמְלָעְם וַלָּה ִרּבֹון עָי

ין,ִיפִּקַתְָדְך וָין עֹובְִרבְַרב

ין,ִיפִפְֵקף ּכָזְא וָּיְַך ָרמֵכָמ

ין,ִפְלַין אִנְר ׁשַבְי גֵחְלּו י

א.ָּיַנְּבְׁשֻחְְך ּבָבּוְרּתְל ּגֹעֵא יָל

א.ָּיַכְלְַך מֶלֶא מָּכְלַ הּוא מְּתְנַא, אָּיַמְלָעְם וַלָּה ִרּבֹון עָי

 ושמו הפרטי]צפת, המאה הט"ז-י"ז[  פיוט ארמי זה נתחבר בידי הפייטן ר' ישראל נג'ארה יה רבון:

בא באקרוסטיכון שבראשי הבתים.

תרגום:

יה, אדון כל העולמים,

אתה הוא המלך, מלך המלכים,

מעשה גבורתך ונפלאותיך

נאה להגיד לפניך.

שבחים אערוך בוקר וערב

לך, האל הקדוש, אשר ברא כל נפש:

מלאכים קדושים ובני אנוש,

חית השדה ועופות השמים.

גדולים מעשיך ועצומים,

משפיל רמים וזוקף כפופים.

גם אם יחיה אדם אלפי שנים,

לא יוכל את גבורתך לחשב ולמנות.

]על פי מסורת חז"ל המופיעה בבראשית רבה ג, ט[ העולם הזה, כל העולמות שקדמו לו  כל העולמים:  ה'.   יה:     ∞ 

  גאוותנים.רמים:.   ]בתפילות היום כולו[ אסדר      אערוך:והעולם הבא.   

  ֳ
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א,ָָקר ּוְרבּותְּה יֵי לִא ּדָהָלֱא

א,ָתָוְָריַם אֻּפְִך מָנָת עַֻרק יְּפ

א,ָלּותָּגֹו גְִך מָּמַת עַק יֵּפַאְו

א.ָּיַּמֻל אָּכִ מְְרּתַחְי בִא ּדָּמַע

א.ָּיַכְלְַך מֶלֶא מָּכְלַ הּוא מְּתְנַא, אָּיַמְלָעְם וַלָּה ִרּבֹון עָי

ין,ִֹקֶדׁש ֻקְדׁשְְך ּתּוב ּולָׁשְְקּדַמְל

ין,ִׁשְפַנְין וִדֹון רּוחֱחֶּה יֵי בִר ּדַתֲא

ין,ִׁשֲַרחְיִרין וְִך ׁשָרּון לְּמַיזִו

א.ַָרּיְפֻא ְדׁשָם ַקְרּתֵלְירּוׁשִּב

א.ָּיַכְלְַך מֶלֶא מָּכְלַ הּוא מְּתְנַא, אָּיַמְלָעְם וַלָּה ִרּבֹון עָי

תלמוד בבלי, ברכות יז[  השווה "ולשונך ירחיש רננות" רננות:  כינוי לאויבי העם.   האריות:       כינוי לעם ישראל.  צאנך:
  כאמור באיכה ב, טו.כלילת היופי:.   ]ע"א

האל אשר לו הכבוד והגדולה,

פדה את צאנך מפי האריות,

והוצא את עמך מתוך הגלות,

העם אשר בחרת מכל האומות.

למקדשך שוב ולקודש הקודשים,

מקום שבו יגילו רוחות ונפשות,

וישירו לך שירים ורננות,

בירושלים העיר כלילת היופי.
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.]על פי שיר השירים ה, טז[  כינוי לה' דודי ורעי: ביום השבת.   ]על פי משלי ד, ב[  שמחו בתורה גילו בלקח טוב וכו':∞  
 הוא פותח ב"זכור את]כ, ח[  הדיבר העוסק בשמירת השבת הוא הרביעי בעשרת הדיברות.   בספר שמות דבור רביעי:

כוסי:  רגוע ושלו.   שאנן:  כינוי ליום השבת.   מידעי:  כוס היין.   גביעי:      ב"שמור".  ]ה, יב[יום השבת" ובספר דברים 
המכונה בשם זה כנראה על שם אחד משערי[  ירושלים ועיר שושן:  אשיר.   אענה:.   ]בעקבות תהלים כג, ה[מנת חלקי 

.]]משנה מידות א, ג[הר הבית שנקרא "שער שושן" 

. בראש שלושת בתיו מצוי]תימן, המאה הי"ז[  הפיוט נתחבר בידי ר' שלום שבזי שלום לבוא שבת:

האקרוסטיכון "שדי", שהוא מכינוייו של ה'.

שלום לבוא שבת

ה,ָחְמִׂשְלֹום וָת, ׁשָּבַבֹוא ׁשְלֹום לָׁש

ה.ָנּוחְּמַלֹום, יֹום הָָך ׁשְלֹום לָׁש

י,ִיעִבְא ׁשָי בִֹקב, ּכֲעַי יֵנְיׂשּו בִׂש

י,ִׁשּועֲעַַקח טֹוב, יֹום ׁשֶלְילּו ּבִּג

י,ִֵרעְה ּטֹוב, ּדֹוִדי וַת מֶמֱּוְראּו א

ה.ָחְמִׂשְׂשֹון וָה טֹוב, ׂשֶיֹום זְא ּבָצְמֶא

י,ִיעִּבּור ְרבִי, ּדַינִר סַהְר ּבֵּבִּד

י,ִיעִבְּׁשַמֹור, יֹום הָם ׁשַגְכֹור וָז

י,ִיעִבְה גֶּתְׁשֶתֹו, אָבֲהַאְן ּבֵל ּכַע

ה.ָחְטִֵקט ּובְׁשַי, הִעָֻּדיְא מֹיֹום ּב

ן,ָנֲאַׁשְת וַחַי יֹום נִיעִבְּׁשַיֹום ה

ן,ָנֲַרעְן וֵׁשָּיֹום ּדַא הֵהְי יִּכֹוס

ן,ַַרנְח וָבְׁשִה ּבֶנֱעֶי אִנֲן אֵל ּכַע

ה.ָתּוחְי פִּדְגֶן נָיר ׁשּוׁשִעְיר וִׁשָא



היתוכרבו תבשה תוליפת

170

  בעולמות העליונים.במרומיו:∞  
 נתבזה ונבוש. נכלם:       כוון את מחשבותינו ורגשותינו.  ויחד לבבנו:∞  
  תזכה לשמוח בטוב שבעיר.וראה בטוב ירושלים:∞  

שירים מן המקורות

יוָרֹומְמִלֹום ּבָה ׁשֶֹׂשע

לֹוםָה ׁשֶׂשֲעַהּוא י

ל,ֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָע

ן.ֵמָרּו אְמִאְו

ָךֶתֹוָרתְינּו ּבֵינֵר עֵאָהְו

יָךֶֹותְצִמְנּו ּבֵּבִק לֵַדּבְו

נּוֵבָבְד לֵחַיְו

ָך,ֶמְת ׁשֶה אְָראִיְה ּולָבֲהַאְל

םֵלָּכִֹלא נְבֹוׁש וֵֹלא נְו

ד.ֶעָם וָעֹולְל לֵׁשָּכִֹלא נְו

ּיֹוןִּצִָך יהוה מְֶרכָבְי

םִיַלָרּוׁשְטּוב יְה ּבֵּוְרא

יָך.ֶּיַי חֵמְל יָּכ

יָךֶנָבְים לִנָה בֵּוְרא

ל.ֵָראְׂשִל יַלֹום עָׁש

מתוך ברכת אהבה הנאמרת לפני קריאת שמע של שחרית

תהלים קכח, ה-ו

מתוך סיום תפילת העמידה
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יםִּיַץ חֵפָחֶיׁש הִאָי הִמ
ְראֹות טֹוב,ִים לִמָב יֵאֹוה

ָרעֵָך מְׁשֹונְר לֹצְנ

ה,ְָרמִר מֵּבַּדִיָך מֶתָפְּוׂש

ה טֹובֵׂשֲעַָרע וֵסּור מ

הּו.ֵָרְדפְלֹום וָׁש ׁשֵּקַּב

שירים נוספים

ויש הנוהגים להוסיף ולשיר בצד הזמירות המסורתיות גם שירים חדשים יותר העוסקים ביום

השבת, כגון:

 שבת המלכה/ח"נ ביאליק 

ָקהְּלַּתְסִנֹות נָילִאָֹראׁש הֵה מָּמַחַה

ה.ָּכְלַּמַת הָּבְַקַראת ׁשִא לֵצֵנְאּו וֹּב

ה,ָרּוכְּבַה, הָדֹוׁשְּקַיא יֹוֶרֶדת הִה הֵּנִה

ה.ָנּוחְלֹום ּומָא ׁשָבְים צִכָאְלַּה מָּמִעְו

ה!ָּכְלַּמַי, הִאֹי, ּבִאֹּב

ה!ָּכְלַּמַי, הִאֹי, ּבִאֹּב

לֹום!ָּׁשַי הֵכֲאְלַם, מֶיכֵלֲלֹום עָׁש

הזכויות שמורות למחבר ולאקו"ם ©

  השיר נתפרסם בשנת תרס"ג בידי ביאליק, הנחשב בעיני רבים כמשורר הלאומי של עםשבת המלכה:

 וכל]לעיל, עמ' 146[. בשיר זה מסתמך המשורר על הפיוט "שלום עליכם" ]נפטר בשנת תרצ"ד[ישראל 

אחד מארבעת בתי השיר חותם באחת משורות הפיוט. שני בתים נוספים, שלא הובאו כאן, עוסקים

ביום השבת גופו וכן במוצאי השבת.

נצר לשונך משתוקק לראות ימים רבים וטובים.    אוהב ימים לראות טוב: רוצה לזכות בחיים ארוכים.   החפץ חיים: ∞  
 שלא לדבר.     מדבר:  שמור את לשונך שלא לדבר רע.   מרע:

         תהלים לד, יג-טו

ה,ָּלִפְה ּותָנְָרנִת ּבָּבַי ׁשֵנְנּו ּפְלִַקּב

ה.ָילִא גֵלָב מֵלְה ּבָׁשּובָה נָתְיַּבַה

ירּו,ִאָרֹות יֵּנַן, הָחְלֻּׁשַרּוְך הָם עָׁש

ירּו.ִהְזַָרחּו, יְזִת יִיַּבַּנֹות הִל ּפָּכ

ָרְך!ֹבְלֹום ּומָת ׁשַּבַׁש

ָרְך!ֹבְלֹום ּומָת ׁשַּבַׁש

לֹום!ָּׁשַי הֵכֲאְלַלֹום, מָׁשְם לֶכֲאֹּב
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צור משלו

הזמר האחרון שנוהגים לשיר לפני ברכת המזון:

נּו,ְלַכָּלֹו אֶּׁשִצּור מ

י,ַמּונְֱרכּו אָּב

ר יהוה.ְַדבְִרנּו ּכַהֹותְנּו וְעַבָׂש

ינּו,ִבָנּו אֵ רֹועמֹוָת עֹולֶן אָּזַה

ינּו.ִתָינֹו ׁשֵיְמֹו וְחַת לֶנּו אְלַכָא

ינּו,ִפְלֹו ּבְלַהְמֹו ּונְׁשִן נֹוֶדה לֵל ּכַע

יהוה.ַין ָקדֹוׁש ּכֵינּו אִנָעְְרנּו וַמָא

ר יהוה.ְַדבְִרנּו ּכַהֹותְנּו וְעַבָי, ׂשַמּונְֱרכּו אָנּו, ּבְלַכָּלֹו אֶּׁשִצּור מ

ינּו,ֵֹלהֱֵרְך אָבְקֹול ּתֹוָדה נְיר וִׁשְּב

ינּו.ֵבֹותֲאַיל לִחְנִהֶה ׁשָּדְמֶֶרץ חֶל אַע

נּו,ֵׁשְפַנְ לַיעִּבְׂשִיָדה הֵצְזֹון וָמ

ת יהוה.ֶמֱאֶינּו וֵלָר עַבָּדֹו ּגְסַח

ר יהוה.ְַדבְִרנּו ּכַהֹותְנּו וְעַבָי, ׂשַמּונְֱרכּו אָנּו, ּבְלַכָּלֹו אֶּׁשִצּור מ

  מחברו של הפיוט לא נודע, אך נראה שהוא נכתב בצפון צרפת במאה הי"ד. מבחינת תוכנוצור משלו:

אין הפיוט קשור ליום השבת דווקא. הפזמון החוזר הוא קריאה לברך את ברכת המזון, מעין טכס

, וכל אחד משלושת בתי הפיוט הראשונים מקביל לאחת משלוש הברכות]ראה עמ' 175[ה"זימון" 

הראשונות של ברכת המזון, ואף רומז אליה בלשונותיו. הבית הרביעי מזכיר כוס יין, ונראה שהוא

  פנייה לבני ישראל, המכונים "אמוני" על פי פסוקים כגון שמות ד, לא.אמוני:.   ]על פי תהלים יט, טו[  כינוי לה' צור:∞  
 מנמק את הפנייה לברך את ה', בקביעה שברכת המזון נלמדה מדברי התורה, "ואכלת ושבעת וברכת את ה' כדבר ה':
ראה[  ארץ ישראל, כאמור בברכת המזון "ארץ חמדה טובה ורחבה" ארץ חמדה: ושרנו.    וענינו:.   ]דברים ח, י[אלהיך" 

.]בעקבות תהלים קיז, ב[  וכל דבריו אמת ואמת ה': הגביר, המטיר.    גבר: מזון.    צידה:.   ]להלן, עמ' 177
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ָך צּוֵרנּו,ְּמַל עַָך עֶּדְסַחְם ּבֵַרח

נּו.ְֵרּתַאְפִית ּתֵבּול ּבְבֹוֶדָך זְן ּכַּכְׁשִּיֹון מִל צַע

נּו,ֵלָאְגִיְבֹוא וָָך יֶּדְבַד עִוָן ּדֶּב

 יהוה.ַיחִׁשְינּו מֵּפַ אַרּוח

ר יהוה.ְַדבְִרנּו ּכַהֹותְנּו וְעַבָי, ׂשַמּונְֱרכּו אָנּו, ּבְלַכָּלֹו אֶּׁשִצּור מ

א,ֵּלַמְּיֹון ּתִיר צִׁש עְָקּדִּמַה הֶנָּבִי

ה.ֶלֲעַה נָנְָרנִָדׁש ּובָיר חִיר ׁשִׁשָם נָׁשְו

ה,ֶּלַעְתִיְַרְך וָּבְתִׁש יְָקּדִּנַן הָמֲַרחָה

ת יהוה.ְַרּכִבְא ּכֵלָן מִיַל ּכֹוס יַע

ר יהוה.ְַדבְִרנּו ּכַהֹותְנּו וְעַבָי, ׂשַמּונְֱרכּו אָנּו, ּבְלַכָּלֹו אֶּׁשִצּור מ

מים אחרונים

המכונים "מים[לפני אמירת ברכת המזון יש הנוהגים להעביר בין המסובים כלי קטן ובו מים 

, והם מרטיבים בהם את קצות אצבעותיהם ומנגבים אותן.]אחרונים"

מקביל לברכת "בורא פרי הגפן" שמברך המזמן לאחר אמירת ברכת המזון. ההקבלה ההדוקה אל הזימון

ואל ברכת המזון הביאה כמה פוסקים לקבוע, שאין לומר פיוט זה, משום שמתעורר הספק שמא באמירתו

כבר יצא אדם ידי חובת ברכת המזון, ואמירתה של הברכה תהיה לפי זה בחינת ברכה לבטלה. בשל

חשש זה יש שאינם אומרים את הפיוט כלל ויש שאומרים רק חלק ממנו.

 קובע כי חובה ליטול ידיים גם ב"מים אחרונים"]עירובין יז ע"ב ועוד[ התלמוד הבבלי      מים אחרונים:

לאחר הסעודה. נראה שהטעם המרכזי לכך הוא הרצון לברך את ברכת המזון בידיים נקיות. נטילת

ידיים זו די שתיעשה בחלק העליון של האצבעות, וניתן לעשותה בכל משקה. בספרות ההלכה נאמר

, ועל כן נותר מנהג זה מנהגם של מעטים.]שולחן ערוך[ש"יש שאין נוהגים ליטול מים אחרונים" 

  בכלתמלא:.   ]בעקבות איכה ד, כ[  מי שכל חיינו תלויים בו רוח אפינו:.   ]והוא כינוי לבית המקדש[  מקום, משכן זבול:
  כוס היין המלאה מסמלת את השפעכברכת ה':  המקודש.   הנקדש:  לבית המקדש.   נעלה:טוב, באנשים ובשמחה.   

שבברכת ה'.
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  המקור לאמירת ברכה לאחר הסעודה הוא בדברי התורה "ואכלת ושבעת וברכת את ה'ברכת המזון:

 נקבעו הברכות הראשונות ונושאיהן]תלמוד בבלי, ברכות מח ע"ב[. לדעת חז"ל ]דברים ח, י[אלהיך" 

כבר בידי אישים מן המקרא, אך הנוסח שלפנינו מוכר רק מתקופת הגאונים. מאז הלכה הברכה והתרחבה

ובסופן[בתוספות שונות, עד להזכרת מדינת ישראל וחיילי צה"ל בימינו. שלוש הברכות הראשונות 

 הן הקדומות יותר, ואף שכולן מזכירות הודאה על]נוסחת חתימה:  "בונה ברחמיו ירושלים אמן"

הזכרת האבות, ארץ ישראל,[ אל הלאומי ]"הזן את הכל"[המזון, יש בהן מעבר מן המעגל האוניברסאלי 

. כמו כן נאמרות]בניין ירושלים וביאת המשיח[ ולבסוף אל התקוה העתידית ]התורה, המצוות וכו'

במסגרת ברכת המזון תוספות שונות ביום השבת, בחגים ובראשי חודשים, בחנוכה ובפורים.

  במקורו עוסק המזמור בשיבת בני ישראל מגלות בבל, אך בשימושו בסידור הוא נתפסשיר המעלות:

כבקשה לגאולה העתידית, שמן הראוי להזכירה דווקא בשעות של שמחה ותענוגות גשמיים. המנהג

לומר מזמור זה לפני ברכת המזון מוכר מספרות ימי הביניים, במקביל לאמירת המזמור "על נהרות

. בימות חול שיש בהם חגיגיות מסוימת - ושאין]ראה עמ' 234[בבל" לפני ברכת המזון של ימות החול 

 - אין אומרים את "על]ראה כרך השבת, עמ' 339[אומרים בהם בתפילה קטע הקרוי בשם "תחנון" 

נהרות בבל", שהוא מזמור העוסק בחורבן הבית, אבל אומרים את "שיר המעלות". ואלו הם הימים:

ראש חודש, מערב יום כיפור ועד ראש חודש מרחשוון, חנוכה, ט"ו בשבט, י"ד וט"ו באדר ראשון

, ל"ג בעומר, יום]"פסח שני"[, ימי הפורים, כל חודש ניסן, יום העצמאות, י"ד באייר ]"פורים קטן"[

שחרור ירושלים, מראש חודש סיון עד י"ב בו, ט"ו באב וערב ראש השנה.

 חזרת עם ישראל לארצו שיבת ציון: המקדש.   ]"מעלות"[  שיר שהיו הלויים משוררים על מדרגות שיר המעלות:∞  
 כערוצי הנחלים המתמלאים בפתאומיות כאפיקים בנגב: שבותנו, מצבנו הטוב ששרר בעבר.        שביתנו:לאחר גלות בבל.   

 בעבודה קשה ומייגעת ובחשש שמא לא יצליחו     בדמעה:במים לאחר הגשם, כן תהיה הגאולה פתאומית ובשפע.   
.]הקרוי "משך"[  הזורע, המפזר את הזרעים מתוך שק של עור נשא משך הזרע:הגידולים.   

ברכת המזון

בשבת, ביום טוב ובימות חול מיוחדים מקדימים לברכת המזון מזמור זה:

ינּוִיָּיֹון הִת צַיבִת ׁשֶׁשּוב יהוה אְּב לֹות.ֲעַּמַה

םִּגֹויַרּו בְאמֹז יָה, אָנּו ִרּנֵׁשֹונְינּו ּולִחֹוק ּפְא ׂשֵלָּמִז יָ אים:ִמְלֹחְּכ

נּו,ָּמִׂשֹות עֲעַיל יהוה לִּדְגִה: הֶּלֵם אִׂשֹות עֲעַיל יהוה לִּדְגִה

הִָרּנְה ּבָעְִדמְים ּבְִרעֹּזַב: הֶגֶּנַיִקים ּבִפֲאַנּו ּכֵיתִבְת ׁשֶה יהוה אָים: ׁשּובִחֵמְינּו ׂשִיָה

יו:ָֹתּמֻלֲא אֵׂשֹה נִָרּנְא בֹבָא יַֹרע, ּבָּזְַך הֶׁשֶא מֵׂשֹה נֹכְָך ּובֵלֵלֹוְך יָרּו: הְֹקצִי

תהלים קכו

ירִׁש
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ויש מוסיפים ושרים:

ד:ֶעָם וָעֹולְם ָקְדׁשֹו לֵר ׁשָׂשָל ּבֵָרְך ּכָיבִי וִר ּפֶַדּבְת יהוה יַּלִהְּת

ּה:ָלּויְלַם הָד עֹולַעְה וָּתַעֵּה מֵָרְך יָבְנּו נְחַנֲאַו

ּדֹו,ְסַם חָעֹולְי לִי טֹוב ּכִיהוה ּכַהֹודּו ל

תֹו:ָּלִהְל ּתָ ּכַיעִמְׁשַבּורֹות יהוה יְל ּגֵּלַמְי יִמ

הזימון

, חייבים כל הסועדים]מגיל שלוש עשרה ואילך[אם בין המסובים ישנם לפחות שלושה גברים 

 הוא]או מי שנתכבד על ידו לעשות כך[בזימון, שהוא הזמנה לברך את ברכת המזון. בעל הבית 

זימון בנוסח מיוחד נאמר בסעודה הנערכת[המזמן, ויש הנוהגים למזוג לו כוס מיוחדת של יין. 

לכבודם של חתן וכלה בשבעת ימי המשתה שאחרי חתונתם, בסעודה שלאחר ברית המילה וכן

 ויש הנוהגים שגם נשים האוכלות בפני עצמן מזמנות.]בבית האבלים. ראה עמ' 13, 37 ו-52.

תהלים קמה, כא

תהלים קטו, יח

 א-בתהלים קו,

  מי יוכל לומר את כל שבחיו?ישמיע כל תהלתו:      יאמר.   ימלל:∞  

, כלומר לברך יחדיו את ברכת המזון,]משנה ברכות ז, א[  "שלושה שאכלו כאחד חייבין לזמן" הזימון:

כאשר אחד מהם מזמין את חבריו לעשות זאת יחד עמו. המשנה גם מציעה את נוסחת הזימון, המתרחבת

לפי מספר המשתתפים:  שלושה, עשרה, מאה, אלף ורבוא. האגדה מספרת שכבר אברהם אבינו הזמין

. המימד הציבורי-קבוצתי של ברכת המזון]תלמוד בבלי, סוטה י ע"ב[את אורחיו לברך בנוסחה  מעין זו 

מגדיל את כבודו של ה', וניתן להשוות את הזימון לקריאתו של שליח הציבור, "ברכו את ה' המבורך",

המצויה בראש תפילות ערבית ושחרית.
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.ֵרְךָבְנ ]ַריֵבֲחאו: [ יַַרּבֹות:              המזמן אומר

ֵרְך.ָבְי נַרֹותֵבֲח: אשה המזמנת אומרת

ם.ָד עֹולַעְה וָּתַעֵָרְך מֹבְם יהוה מֵי ׁשִהְי:וכל המסובים משיבים

ְרׁשּותִם. ּבָד עֹולַעְה וָּתַעֵָרְך מֹבְם יהוה מֵי ׁשִהְי:  המזמן ממשיך ואומר

/ת ִיַּבַל הַעַ ּב/י ִי מֹוָרתִּמִ א/י מֹוִרי ִבָא וכאן ניתן להוסיף:[

/ַרי ֵבֲ ח/י ַַרּבֹותְן וָנַָרּבְן וָָרנָ מ /יםִנֲֹהּכַ ה /תִיַּבַת הַלֲעַּב

 [ואם היו שם עשרה גבריםֵרְךָבְנ וכו'] יםִּבֻסְמַל הָ ּכ/י ַרֹותֵבֲח

ּלֹו.ֶּׁשִנּו מְלַכָאֶ ׁש]ינּוֵֹלהֱא מוסיפים: ]ובזימון של נשים - עשר נשים[

]ינּוֵֹלהֱא מוסיפים: ]או עשר נשים[ [ואם היו שם עשרה גברים רּוְךָּב:   וכל המסובים עונים

ינּו.ִיָטּובֹו חְּלֹו ּובֶּׁשִנּו מְלַכָאֶׁש

 והמזמן חוזר

מֹו.ְרּוְך ׁשָרּוְך הּוא ּובָּב: על משפט זה, ומוסיף

יש הנוהגים שהמזמן אומר בקול רם את כל ברכת המזון והסועדים עונים אמן על כל אחת מן

הברכות. יש הנוהגים שהסועדים כולם שרים את הברכה יחדיו, ויש הנוהגים לומר את הברכה

כגון הברכה הראשונה וחתימותיהן של שאר[בלחש כשהמזמן אומר בקול רם רק חלקים ממנה 

.]הברכות

הברכה הראשונה, ברכת "הזן":

ם,ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַרּוְך אָּב

טּובֹו,ְּלֹו ּבֻם ּכָעֹולָת הֶן אָּזַה

תלמוד בבלי, ברכות[  על פי המסורת "משה תיקן לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם המן" ברכת הזן:

. הברכה הפותחת את ברכת המזון מדגישה שה' "זן את הכל", את כלל הבריאה, ולפני החתימה]מח ע"ב

אף מצוטט פסוק המבליט עובדה זאת.
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ים.ִמֲַרחְד ּובֶסֶחְן ּבֵחְּב

ּדֹו,ְסַם חָעֹולְי לִר, ּכָׂשָל ּבָכְם לֶחֶן לֵהּוא נֹות

נּוָר לַסָיד ֹלא חִמָדֹול ּתָּגַטּובֹו הְּוב

ד.ֶעָם וָעֹולְזֹון לָנּו מָר לַסְחֶל יַאְו

דֹול,ָּגַמֹו הְבּור ׁשֲעַּב

ל,ֹּכַס לְֵרנַפְן ּומָל זֵי הּוא אִּכ

ָרא.ָר ּבֶׁשֲיו אִָרּיֹותְל ּבָכְזֹון לָין מִכֵל ּומֹּכַיב לִטֵּומ

י ָרצֹון.ַל חָכְ לַיעִּבְׂשֶַדָך ּומָת יֶח אֵמּור: ּפֹותָאָּכ

ל.ֹּכַת הֶן אָּזַה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב

הברכה השנייה, ברכת הארץ:

ינּו,ֵֹלהֱָך, יהוה אְנֹוֶדה ל
ה,ָבָה ּוְרחָה טֹובָּדְמֶֶרץ חֶינּו אֵבֹותֲאַ לָּתְלַחְנִהֶל ׁשַע

ִדים,ָבֲית עֵּבִנּו מִָדיתְם, ּופִַריְצִֶרץ מֶאֵינּו, מֵֹלהֱנּו, יהוה אָאתֵהֹוצֶל ׁשַעְו

ֵרנּו,ָׂשְבִ ּבָּתְמַתָחֶָך ׁשְִריתְל ּבַעְו

נּו,ָּתְהֹוַדעֶיָך ׁשֶּקֻל חַעְנּו, וְָדּתַּמִּלֶָך ׁשְל ּתֹוָרתַעְו

נּו,ָּתְנַחֹונֶד ׁשֶסֶחָן וֵים חִּיַל חַעְו

ידִמָנּו ּתָס אֹותְֵרנַפְן ּומָה זָּתַאֶזֹון, ׁשָת מַילִכֲל אַעְו

ה.ָעָל ׁשָכְת ּובֵל עָכְל יֹום ּובָכְּב

תלמוד בבלי, ברכות[ על פי המסורת "יהושע תיקן להם ברכת הארץ כיוון שנכנסו לארץ"  ברכת הארץ:

. בצד ההודאה על הארץ המצמיחה את המזון מודים בברכה זו על טובות נוספות שה' עשה]מח ע"ב

לעמו:  היציאה ממצרים, ברית מילה, נתינת תורה ומצוות. בחנוכה ובפורים מוסיפים דברי תודה על

.]על תפילת "על הניסים" ראה גם בכרך השבת, עמ'  29[הניסים שארעו בימים אלה. 

זכריה ז, יד[  ארץ יקרה שכל רואיה חומדים אותה ארץ חמדה:.   ]של כל חי[ כרצונו רצון:   לכל היצורים.   לכל בשר:∞  
  הענקת לנו בחסדך.שחוננתנו:       ברית המילה.  בריתך:.   ]ועוד

תהלים קמה, טז
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בחנוכה ובפורים מוסיפים:

אֹותָלְפִּנַל הַעְׁשּועֹות וְּתַל הַעְבּורֹות וְּגַל הַעְְרָקן וֻּפַל הַעְים וִּסִּנַל הַעְ ובחנוכה:  

ה.ֶּזַן הַמְּזַם ּבֵהָים הִמָּיַינּו ּבֵבֹותֲאַ לָיתִׂשָעֶמֹות ׁשָחְלִּמַל הַעְמֹות וָחֶּנַל הַעְו

הָעְָרׁשָן הָוָכּות יְלַָדה מְמָעֶׁשְיו, ּכָנָאי ּובַמֹונְׁשַדֹול חָן ּגֵֹהן ּכָנָן יֹוחֶהּו ּבָיְתִּתַי מֵימִּב

יָךֶמֲַרחְה ּבָּתַאְָך, וֶי ְרצֹונֵּקֻחֵיָרם מִבֲעַהְָך ּולֶם ּתֹוָרתָיחִּכְׁשַהְל לֵָראְׂשִָך יְּמַל עַע

תֶ אָּתְַקמָם, נָינִת ּדֶ אָּתְנַם, ּדָת ִריבֶ אָּתְם, ַרבָָרתָת צֵעְם ּבֶהָ לְָדּתַמָים עִַרּבָה

הֹוִרים,ְד טַיְים ּבִאֵמְים, ּוטִּטַעְד מַיְים ּבִַרּבְים, וִׁשָּלַד חַיְּבֹוִרים ּבִ ּגְָרּתַסָם, מָתְָקמִנ

ָקדֹוׁשְדֹול וָם ּגֵ ׁשָיתִׂשָָך עְָך, ּולֵֶקי תֹוָרתְד עֹוסַיְִדים ּבֵזְיִקים, וִּדַד צַיְים ּבִעָּוְרׁש

ְךָר ּכַחַאְה. וֶּזַּיֹום הַהְְרָקן ּכֻה ּופָדֹולְה גָׁשּועְ ּתָיתִׂשָל עֵָראְׂשִָך יְּמַעְָך, ּולֶמָעֹולְּב

רֹותֵיקּו נְִדלִהְָך, וֶׁשְָקּדִת מֶרּו אֲהִטְָך, וֶלָיכֵת הֶּנּו אִָך, ּופֶיתֵיר ּבְִדבִיָך לֶנָאּו בָּב

.דֹולָּגַָך הְמִׁשְל לֵּלַהְהֹודֹות ּולְּלּו, לֵה אָּכֻנֲי חֵמְת יַמֹונְעּו ׁשְָקבְָך, וֶרֹות ָקְדׁשְצַחְּב

אֹותָלְפִּנַל הַעְׁשּועֹות וְּתַל הַעְבּורֹות וְּגַל הַעְְרָקן וֻּפַל הַעְים וִּסִּנַל הַעְובפורים:   

ה.ֶּזַן הַמְּזַם ּבֵהָים הִמָּיַינּו ּבֵבֹותֲאַ לָיתִׂשָעֶמֹות ׁשָחְלִּמַל הַעְמֹות וָחֶּנַל הַעְו

ידִמְׁשַהְׁש לֵּקִע, ּבָָרׁשָן הָמָם הֶיהֵלֲד עַמָעֶׁשְיָרה, ּכִּבַן הַׁשּוׁשְר ּבֵּתְסֶאְי וַכְְרּדָי מֵימִּב

הָׁשֹלְׁשִד, ּבָחֶיֹום אְים ּבִׁשָנְף וֵַקן  טָד זַעְר וַעַּנִהּוִדים מְּיַל הָת ּכֶד אֵּבַאְֹרג ּולֲהַל

יםִַרּבָיָך הֶמֲַרחְה ּבָּתַאְבֹוז. וָם לָלָלְָדר, ּוׁשֲֶדׁש אֹר, הּוא חָׂשָים עֵנְֶדׁש ׁשֹחְר לָׂשָע

לּו אֹותֹוָתְֹראׁשֹו, וְמּולֹו ּבְ ּלֹו ּגָבֹותֵׁשֲהַּתֹו, וְבַׁשֲחַת מֶ אָּתְַקלְִקלְתֹו, וָצֲת עֶ אְָרּתַפֵה

ץ.ֵעָל הַיו עָנָת ּבֶאְו

ָךְמִַרְך ׁשָּבְתְִך, יָים אֹותְִרכָבְְך ּומָנּו מֹוִדים לְחַנֲ אינּו,ֵֹלהֱל, יהוה אֹּכַל הַעְו

ָּתְעָבָׂשְ וָּתְלַכָאְתּוב: וָּכַד. ּכֶעָם וָעֹולְיד לִמָי ּתַל חָי ּכִפְּב

ה יהוה,ָּתַרּוְך אְָך. ּבָן לַתָר נֶׁשֲה אָּטֹובֶַרץ הָאָל הַיָך עֶֹלהֱת יהוה אֶ אָּתְַרכֵּוב

זֹון.ָּמַל הַעְֶרץ וָאָל הַע

  המצוות שאתה רוצהחקי רצונך:       במועד זה של השנה.  :בזמן הזה  דברי ישועה וגאולה.   הנחמות:  ישועה.   פרקן:
 קודש דביר ביתך:       גלוי לעיני כל כאור השמש.  כהיום הזה:  עושי רע.   זדים:   באת לעזרתם.  עמדת להם:בהן.   

הפרת את  ולבזוז את רכושם.   ושללם לבוז:  לכלות.   ולאבד:.   ]מסימני האלילות[  ניקו פנו:הקדשים שבמקדש.   
 הענשת אותו במה שביקש לעשות לאחרים.     והשבות לו גמולו בראשו: ביטלת את מזימתו.    עצתו:

דברים ח, י
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הברכה השלישית, ברכת ירושלים:

ּיֹוןִל צַעְיֶרָך, וִם עִיַלָרּוׁשְל יַעְָך, וֶּמַל עֵָראְׂשִל יַ עינּו,ֵֹלהֱא, יהוה אָם נֶַרח

דֹוׁשָּקַהְדֹול וָּגַת הִיַּבַל הַעְָך, וֶיחִׁשְד מִוָית ּדֵכּות ּבְלַל מַעְבֹוֶדָך, וְן ּכַּכְׁשִמ

יו.ָלָָך עְמְִקָרא ׁשִּנֶׁש

נּו, יהוהָח לְַרוַהְנּו וֵיחְִרוַהְנּו, וֵלְּכְלַכְנּו וֵסְְרנַנּו, ּפֵנּו, זּונֵינּו, ְרעִבָינּו אֵֹלהֱא

יֵדיִינּו, ֹלא לֵֹלהֱנּו, יהוה אִֵריכְצַל ּתַא אָנְינּו. וֵרֹותָל צָּכִָרה מֵהְינּו, מֵֹלהֱא

ה,ָתּוחְּפַה, הָאֵלְּמְַדָך הָיְם לִי אִם, ּכָתָאָוְלַיֵדי הִֹלא לְָדם וָר וָׂשָת ּבַנְּתַמ

ד.ֶעָם וָעֹולְם לֵלָּכִֹלא נְבֹוׁש וֵֹּלא נֶה, ׁשָבְָרחָהְה וָדֹוׁשְּקַה

בשבת מוסיפים:

יָךֶֹותְצִמְינּו, ּבֵֹלהֱ יהוה אנּו,ֵיצִלֲחַהְה וְֵרצ

ה,ֶּזַדֹוׁש הָּקַהְדֹול וָּגַת הָּבַּׁשַי הִיעִבְּׁשַת יֹום הַוְצִמְּוב

יָך,ֶנָפְָקדֹוׁש הּוא לְדֹול וָה ּגֶי יֹום זִּכ

ָך.ֶת ְרצֹונַוְצִמְה ּכָבֲהַאְ ּבֹו ּבַנּוחָלְת ּבֹו וָּבְׁשִל

נּו.ֵתָנּוחְיֹום מְה ּבָחָנֲאַגֹון וָיְָרה וָא צֵהְֹּלא תֶינּו, ׁשֵֹלהֱנּו, יהוה אָ לַיחִנָָך הְְרצֹונִּוב

ָך,ֶיר ָקְדׁשִם עִיַלָרּוׁשְן יַיְנִבְיֶרָך ּובִּיֹון עִת צַמָחֶנְינּו, ּבֵֹלהֱנּו, יהוה אְֵראַהְו

אל      תן לנו רווחה והצלה.   והרויחנו:.   ]כרועה המדריך את צאנו[  הדרך אותנו רענו:  בית המקדש.   ועל הבית:
בעקבות ישעיה נח, יד:  "ועצמותיך[ חזק אותנו באמצעות קיום המצוות      והחליצנו:  עשה שלא נזדקק.   תצריכנו:

.]בעקבות ישעיה נא, ג[  גאולת ירושלים נחמת ציון:.   ]יחליץ"

, ועניינה]תלמוד בבלי, ברכות מח ע"ב[ על פי המסורת תוקנה ברכה זו בידי דוד ושלמה  ברכת ירושלים:

ירושלים והמקדש. בקשה זו מפנה את המבט אל העתיד ומבקשת את השבת העטרה ליושנה. נוסחת

הסיום, "בונה ברחמיו ירושלים אמן", יוצאת דופן בזה שהמברך עונה  "אמן" לעצמו, ונראה שהיא עדות

לשלב קדום בהיווצרות ברכת המזון, כשכאן היה סיומה. בשבת ובחגים נוספות בתוך הברכה שתי

].על תפילת "יעלה ויבוא" ראה גם בכרך השבת, עמ' 28[תוספות המבקשות רחמים ונחמה. 
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מֹות.ָחֶּנַל הַעַׁשּועֹות ּובְיַל הַעַה הּוא ּבָּתַי אִּכ

ביום טוב, בראש חודש וכן בשבת חול המועד פסח וסוכות מוסיפים:

רֵכָּזִיְֵקד וָּפִיְע, וַמָּׁשִיְה וֶָרצֵיְה וֶָראֵיְ, וַיעִּגַיְבֹוא וָיְה וֶלֲעַינּו, יֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱא

םִיַלָרּוׁשְרֹון יְכִזְָך, וֶּדְבַד עִוָן ּדֶ ּבַיחִׁשָרֹון מְכִזְינּו, וֵבֹותֲרֹון אְכִזְנּו וְֵקדֹונִנּו ּופֵרֹונְכִז

דֶסֶחְן ּולֵחְה, לָטֹובְה, לָיטֵלְפִיָך, לֶנָפְל לֵָראְׂשִית יֵָך ּבְּמַל עָרֹון ּכְכִזְָך, וֶיר ָקְדׁשִע

יֹוםְלֹום ּבָׁשְים ּולִּיַחְים, לִמֲַרחְּול

ה.ֶּזֶַדׁש הֹחַֹראׁש ה: בראש חודש

ה.ֶּזַּצֹות הַּמַג הַח:          בפסח

ה.ֶּזַבּועֹות הָּׁשַג הַח:      בשבועות

ה.ֶּזַרֹון הָּכִּזַה: בראש השנה

ה.ֶּזַּכֹות הֻּסַג הַח:         בסוכות

ה.ֶּזַג הַחֶַרת הֶצֲי עִינִמְׁש:בשמיני עצרת

ים.ִים טֹובִּיַחְנּו בֹו לֵיעִהֹוׁשְה, וָָרכְבְִקֵדנּו בֹו לָּופ ה,ָטֹובְינּו, ּבֹו לֵֹלהֱֵרנּו, יהוה אְכָ ז

לֵי אִינּו, ּכֵינֵיָך עֶלֵי אִנּו, ּכֵיעִהֹוׁשְינּו וֵלָם עֵַרחְנּו וֵּנָחְים חּוס וִמֲַרחְה וָׁשּועְר יְַדבִּוב

ה.ָּתַָרחּום אְּנּון וְַך חֶלֶמ

ינּו.ֵמָיְָרה בֵהְמִֶדׁש ּבֹּקַיר הִם עִיַלָרּוׁשְה יֵנְּוב

ן.ֵמָם, אִיָלָרּוׁשְיו יָמֲַרחְה בֶה יהוה, ּבֹונָּתַרּוְך אָּב

הברכה הרביעית, ברכת הטוב והמטיב:

נּו,ֵיֵרנּו, ּבֹוְראִּדַנּו, אֵּכְלַינּו, מִבָל, אֵאָם, הָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ּטֹובְַך הֶלֶּמַל, הֵָראְׂשִה יֵנּו רֹועֵֹקב, רֹועֲעַנּו ְקדֹוׁש יֵֵרנּו, ְקדֹוׁשְנּו, יֹוצֵלֲּגֹוא

 על פי המסורת תוקנה ברכת "הטוב והמטיב" במאה השנייה לספירה, לאחר מרד ברכת הטוב והמטיב:

כי אליך עינינו:.   ]ישועה ורחמים[  ובמה שנוגע לעניין ובדבר:   להצלה.  לפליטה:  זכרוננו.   פקדוננו:       ויזכר.  ויפקד:
.]ישעיה כט, כג[  כינוי לה' קדוש יעקב: שליטנו.    אדירנו:אליך אנחנו נושאים מבטנו בבקשת ישועה.   
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נּו. הּואָיב לִיטֵיב, הּוא יִיטֵיב, הּוא מִיטֵיֹום הּוא הָל יֹום וָכְּבֶל. ׁשֹּכַיב לִטֵּמַהְו

הָלָּצַח הֶַרוְים, ּולִמֲַרחְד ּולֶסֶחְן ּולֵחְד, לַעָנּו לֵלְמְגִנּו, הּוא יֵלְנּו, הּוא גֹומָלָמְג

לֹוםָׁשְים וִּיַחְים וִמֲַרחְה, וָלָּכְלַכְה וָסְָרנַה, ּפָמָחֶה, נָיׁשּועִה וָָרכְה, ּבָחָלְצַהְו

ֵרנּו.ְּסַחְל יַם אָעֹולְל טּוב לָּכִל טֹוב, ּומָכְו

בקשות נוספות:

ד.ֶעָם וָעֹולְינּו לֵלָֹלְך עְמִהּוא יןָמֲַרחָה

ֶרץ.ָאָם ּובִיַמָּׁשַַרְך ּבָּבְתִהּוא יןָמֲַרחָה

רַּדַהְתִיְים, וִחָצְח נַצֵנְד ּולַעָנּו לָר ּבַאָּפְתִיְדֹור ּדֹוִרים, וְח לַּבַּתְׁשִהּוא יןָמֲַרחָה

ים.ִמָי עֹולֵמְעֹולְד ּולַעָנּו לָּב

בֹוד.ָכְנּו ּבֵסְְרנַפְהּוא יןָמֲַרחָה

נּו.ְֵרצַאְּיּות לִמְנּו קֹומֵיכִהּוא יֹולְאֵרנּו, וָּוַל צַעֵנּו מֵּלֻר עֹּבְׁשִהּוא יןָמֲַרחָה

נּוְלַכָאֶה ׁשֶן זָחְלֻל ׁשַעְה וֶּזַת הִיַּבַה ּבָֻרּבְה מָָרכְנּו ּבָח לַלְׁשִהּוא יןָמֲַרחָה

יו.ָלָע

ׂשֹורֹותְנּו ּבָר לֶּׂשַיבִּטֹוב וַכּור לָיא זִבָּנַהּו הָּיִלֵת אֶנּו אָח לַלְׁשִהּוא יןָמֲַרחָה

מֹות.ָחֶנְׁשּועֹות וְטֹובֹות י

נּו.ֵתָּלֻאְת ּגַיחִמְית צִל, ֵראׁשֵָראְׂשִת יִַדינְת מֵֶרְך אָבְהּוא יןָמֲַרחָה

תלמוד בבלי, ברכות מח[בר כוכבא, כשהתירו הרומאים להביא את הרוגי העיר ביתר אל קבר ישראל 

. מסורת זו על התקנת הברכה רק לאחר החורבן היא עדות נוספת לצירופה של ברכת "הטוב]ע"ב

והמטיב" אל ברכת המזון בשלב מאוחר יחסית.

  חלק זה מורכב מתוספות מאוחרות ובהן בקשות שונות הפותחות ב"הרחמן", וישבקשות נוספות:

הבדלים גדולים באשר לנוסחן בין הקהילות השונות. הבקשות מתייחסות אל כלל עם ישראל, אל כל

  עולעלנו: נהיה ראויים לכך שיתגאה בנו.    יתפאר בנו:  הגנה וישועה.   ולרוח הצלה:  נתן לנו ביד רחבה.   גמלנו:
.]בעקבות מלאכי ג, כג[  מבשר המשיח אליהו:.   ]ויקרא כו, יג[ בקומה זקופה  קוממיות:הגלות.   
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ם.ֵהֶקֹום ׁשָל מָכְנּו ּבְֵרצַר אַמְׁשִל מִַדים עְעֹומָל הָת ּכֵֶרְך אָבְהּוא יןָמֲַרחָה

לַעַי, ּבַאָצֱאֶי, צִלֲעַי, ּבִּתְׁשִי, אִי מֹוָרתִּמִי מֹוִרי, אִבָת אֶי, אִאֹות[ֵרְך ָבְהּוא יןָמֲַרחָה

.]וכיוצא באלהאן ָין ּכִּבֻסְמַל הָה, ּכֶּזַת הִיַּבַת הַלֲעַה ּובֶּזַת הִיַּבַה

נּו,ָר לֶׁשֲל אָת ּכֶאְנּו וָם. אֹותֶהָר לֶׁשֲל אָת ּכֶאְם וְָרעַת זֶאְם וָיתֵת ּבֶאְם וָאֹות

ֵרְךָבְן יֵל. ּכֹל, ּכֹּכִל, מֹּכַֹקב ּבֲעַיְק וָחְצִם יָָרהְבַינּו אֵבֹותְֲרכּו אָּבְתִּנֶמֹו ׁשְּכ

ן.ֵמָר אַאמֹנְה וָמֵלְה ׁשָָרכְבִד ּבַחַנּו יָּלֻנּו ּכָאֹות

הָָרכְא בָּׂשִנְלֹום, וֶָרת ׁשֶמְׁשִמְא לֵהְּתֶכּות ׁשְינּו זֵלָעְם וֶיהֵלֲדּו עְּמַלְרֹום יָּמַּב

ָדם.ָאְים וִֹלהֱי אֵינֵעְל טֹוב ּבֶכֵׂשְן וֵא חָצְמִנְנּו, וֵעְׁשִי יֵֹלהֱאֵָדָקה מְת יהוה ּוצֵאֵמ

בברכת המזון שלאחר סעודת ברית המילה מתוסף כאן פיוט מיוחד. ראה עמ' 13.

ים.ִמָעֹולָי הֵּיַחְה לָנּוחְת ּומָּבַּלֹו ׁשֻּכֶנּו יֹום ׁשֵילִחְנַן הּוא יָמֲַרחָה:         בשבת מוסיפים

ה.ָָרכְבִלְה וָטֹובְה לֶּזֶַדׁש הֹחַת הֶינּו אֵלָׁש עֵּדַחְן הּוא יָמֲַרחָה:בראש חודש מוסיפים

.ּלֹו טֹובֻּכֶנּו יֹום ׁשֵילִחְנַן הּוא יָמֲַרחָה:     ביום טוב מוסיפים

ה.ָָרכְבִלְה וָטֹובְאת לֹּזַה הָנָּׁשַת הֶינּו אֵלָׁש עֵּדַחְן הּוא יָמֲַרחָה:בראש השנה מוסיפים

ת.ֶלֶּנֹופַד הִוָת ּדַּכֻת סֶנּו אִָקים לָן הּוא יָמֲַרחָה:       בסוכות מוסיפים

.]בדורנו צורפו אליהן בקשות על מדינת ישראל וחייליה[המסובים בסעודה ואל המברך ובני משפחתו 

מאז המאה הי"ח נוספו גם ברכות "הרחמן" המזכירות את המועדים השונים.

 מצביע על כך שבקשר לכל]בבא בתרא טז ע"ב[  כברכות שנתברכו בהן אבות האומה.   התלמוד הבבלי בכל מכל כל:
, ביצחק -]בראשית כד, א[אחד מן האבות נאמרה ברכה הקשורה למילה "כל":  באברהם - "וה' ברך את אברהם בכל" 

  על כל מי שהוזכרעליהם:.   ]שם לג, יא[ וביעקב - "כי חנני אלהים וכי יש לי כל" ]שם כז, לג["ויבא לי ואוכל מכל" 
  מחשבותינו ומעשינונמצא ... שכל טוב:  חסד.   צדקה:  שתישמר לטובתנו.   שתהא למשמרת שלום:בברכה עד כאן.   

  כינוי למלכות בית דודסכת דוד הנופלת:  כינויים לעולם הבא.   יום שכלו שבת וכו':.   ]על פי משלי ג, ד[יתקבלו ברצון 
.]והלשון על פי עמוס ט, יא[שפסקה עם החורבן 
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ילִּדְגַא. מָּבַם הָעֹולָי הֵּיַחְ ּולַיחִׁשָּמַימֹות הִנּו לֵּכַזְהּוא  יןָמֲַרחָה

דֶסֶה חֶֹׂשעְו ּכֹוְלַׁשּועֹות מְ י]ּדֹולְגִמ בשבת ויום טוב וחול המועד וראש חודש:[

ם.ָד עֹולְַרעֹו עַזְד ּולִָדוְיחֹו, לִׁשְמִל

ן.ֵמָרּו אְמִאְל, וֵָראְׂשִל יָל ּכַעְינּו וֵלָלֹום עָה ׁשֶׂשֲעַיו הּוא יָרֹומְמִלֹום ּבָה ׁשֶֹׂשע

יו,ָיֵראִסֹור לְחַין מֵי אִיו, ּכָת יהוה ְקֹדׁשֶראּו אְי

ל טֹוב.ָרּו כְסְחַי יהוה ֹלא יֵֹדְרׁשְבּו, וֵָרעְיִרים ָרׁשּו וִפְּכ

ּדֹו.ְסַם חָעֹולְי לִי טֹוב, ּכִיהוה ּכַהֹודּו ל

י ָרצֹון.ַל חָכְ לַיעִּבְׂשֶַדָך ּומָת יֶ אַחֵּפֹות

חֹו.ַטְבִה יהוה מָיָהְיהוה, וַח ּבַטְבִר יֶׁשֲר אֶבֶּגַרּוְך הָּב

ם.ֶחָׁש לֶּקַבְְרעֹו מַזְב וָזֱעֶיק נִּדַי צִיתִֹלא ָראְי, וִּתְַקנָם זַי ּגִיתִיָר הַעַנ

לֹום.ָּׁשַּמֹו בַת עֵֶרְך אָבְן, יהוה יֵּתִּמֹו יַעְז לֹיהוה ע

אם מזגו כוס מיוחדת של יין למזמן, הוא מברך "בורא פרי הגפן", שותה מן היין ומברך ברכה מעין

. בסעודה הנערכת לכבוד חתן וכלה ממשיכים באמירת "שבע ברכות"]להלן, עמ' 238[שלוש 

.]לעיל, עמ' 38[

 בפסוק]"מגדול"[י ֵר לק]"מגדיל"[ החילוף "מגדיל"/"מגדול" הוא חילוף בין הכתיב  מגדיל ישועות מלכו:

מספר שמואל. אפשר שיש כאן נסיון לשמר את שני הנוסחים על ידי חלוקת אמירתם בין שתי הזדמנויות

, ושם גירסתו]יח, נא[שונות. לפי דעה אחרת מקור החילוף בטעות. פסוק זה מצוי גם בספר תהלים 

"מגדיל". אחד המדפיסים העיר בשולי הציטוט של הפסוק מתהלים, כי "בשמואל ב:  מגדול", והקיצור

 הובן בטעות כ"שבת".]=שמואל ב[ש"ב 

כפירים רשו:  עם ישראל.   קדשיו:  לשון יראה, כבוד של מורא.   :יראו  הצלחותיו של המלך המשיח.   ישועות מלכו:
  צאצאיו.זרעו:.   ]של כל חי[ כרצונו  רצון:     גורי אריות, סמל לאנשים חזקים ועשירים, התרוששו.  

שמואל-ב כב, נא

תהלים לד, י-יא

תהלים קיח, א

תהלים קמה, טז

ירמיה יז, ז

תהלים לז, כה

תהלים כט, יא
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  ראה עמ' 150.   הנוסח הנאמר בסעודת שבת בבוקר שונה מזה שנאמר בליל שבתאתקינו סעודתא:

 בהחלפת תפקידיהן של המהויות המזמינות לסעודה והבאות להשתתף בה.]ובסעודה השלישית[

  שמו של מחבר הפיוט, שחי כנראה במאה הי"ז, מצוי באקרוסטיכון שבראש בתיוחי ה' וברוך צורי:

.   הפיוט עמוס ברמיזות לפסוקי מקרא רבים, כולל לתהלים כג הנאמר מייד לאחריו.]"חיים יצחק"[

תתהלל:.   ]בעקבות תהלים יח, מז[  ה' חי לעולם והוא כצור איתן שאפשר למצוא בו מסתור חי ה' וברוך צורי:∞  
.]והלשון על פי איוב כט, ג[ כשישפיע עלי מטובו  בהלו נרו עלי ראשי:           יצליח את דרכי.  יאיר נרי:     תתפאר ותשתבח.  

]"הטריפני"[ האכל אותי  לחם חקי הטריפני: פרנסה לכל הבריות.    לחם לכל בשר: ראה להלן, עמ' 185.        ה' רועי וכו':

את המזונות הקצובים לי מידך.

בוקר יום השבת

לאחר ששבים מבית הכנסת מתיישבים אל השולחן, ויש הנוהגים לומר קודם לקידוש את הקטעים

הבאים:

אתקינו סעודתא

אָנּותְימֵהְא ִדמָעּוְדתְִקינּו סְתַא

א.ָיׁשִא ַקּדָּכְלַא ְדמָתְְדוֶא, חָתָמֵלְׁש

א.ָּכְלַא ְדמָעּוְדתְִקינּו סְתַא

א,ָיׁשִיָקא ַקּדִּתַא ְדעָעּוְדתְיא סִא הָּד

יןִּפְנַיר אֵעְין ּוזִיׁשִין ַקּדִּפּוחַַקל ּתֲחַו

ֵדּה.ֲהַָדא ּבֲעַסְן לָיְתָא

חי ה' וברוך צורי

י,ִׁשְפַל נֵּלַהְתִיהוה ּתַּברּוְך צּוִרי, ָי יהוה ּובַח

י.ִי ֹראׁשֵלֲרֹו עֵּלֹו נִהְִרי ּבֵיר נִאָי יהוה יִּכ

י,ִנֵלֲהַנְנּוחֹות יְי מֵל מַר, עָסְחֶי ֹלא אִיהוה רֹוע

י.ִנִֵריפְטַי הִּקֻם חֶחֶר, לָׂשָל ּבָכְם לֶחֶן לֵנֹות

תרגום:

הכינו את סעודת האמונה

השלמה, שמחת המלך הקדוש.

הכינו את סעודת המלך.

זו היא הסעודה של עתיק יומין הקדוש,

ושדה תפוחים קדושים וזעיר אנפין

באים לסעוד עמו.
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י,ִי ְקדֹוׁשַֹלהֱה אָּתַיָך, אֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי

י.ִן ֹראׁשֶמֶּׁשַן ּבֵַדּׁשְָך, ּתֶנָחְלֻי ׁשַנָפְֹרְך לֲעַּת

לֹום,ָּׁשַדֹון הֲי אֵנְפִי לִתָנּוחְן מֵּתִי יִמ

לֹום.ָּׁשַהְים וִּיַחַי, הִתָּטִה מָמֵלְה ׁשָתְיָהְו

ה,ָיָוְי לִּוֹותַלְי לָנָפְכֹו לָאְלַח מַלְׁשִי

ה.ָיָי ְרוִת ּכֹוסָנְי, מָנָא פָּׂשֶׁשּועֹות אְכֹוס יְּב

י,ַמָסֲע אַֹבא ׂשֵּלַמְל יהוה, יֶי אִׁשְפַה נָאְמָצ

אי.ַּמַׁשְֹלא כְל, וֵּלִהְי ּכַינֵא עָּׂשִֶרים אָהֶל הֶא

בֹוִדי, עּוָרה,ְים, עּוָרה כִמָנֹות עֹולְים ּוׁשִמָת יְַדוֶח

אֹור ּתֹוָרה.ְה וָוְצִר מֵים נִּמַיּו תְהִי יִל ֹראׁשַעְו

ָך,ֶּזֻרֹון עֲאַה וָּתַי, אִתָנּוחְמִה יהוה לָקּומ

ָך.ֶן חֹוזֵגָק מֵזֲחַהְי וִתְָרכִת ּבֶל אֵא אַָקח נ

מזמור לדוד

י,ִנֵיצְִרּבֵַא יֶׁשֶאֹות ּדְנִ ּבר:ָסְחֶי ֹלא אִד. יהוה ֹרעִָדוְמֹור לְזִמ

  שלא יהיה כל פגםשלמה מטתי:       הלואי ואזכה למנוחה.  מי יתן מנוחתי: ראה להלן, עמ' 186.    תערך לפני וכו':
.]ראה לעיל, עמ' 146[ רמז למסורת על המלאכים המלווים את האדם מבית הכנסת לביתו      ישלח מלאכו וכו':בצאצאי.   

צמאה נפשי:  כמות המשקה שבכוסי תספק אותי ותרווני.   מנת כוסי רויה:  כוס תודה על הישועה.   כוס ישועות:
  אתבונן בדרכם שלאל ההרים אשא עיני: ישלח ברכה ברכושי, ישביעני מכל טוב.    ימלא שבע אסמי:     התגעגעתי.  

כהלל ולא     .  ]בעקבות הפסוק בתהלים קכא, א[אנשים גדולים ובעלי עמדה, המכונים בלשון הפייטן בשם "הרים" 
 אלך בדרכו של הלל, שבטח בזה שה' יספק לו צרכי שבת בזמנה, ולא בדרכו של שמאי, שדאג כל ימות החול כשמאי:

  השב לנו את השמחה ששררה בימותחדות ימים וכו':.   ]כמסופר בתלמוד הבבלי, ביצה טז ע"א[למה שיאכל בשבת 
  המצוות והתורה המאירות יתמזגו מעליהיו תמים:  החזר את הכבוד שהיה לנו בעבר.   עורה כבודי עורה:קדם.   

הלשון בעקבות תהלים[ תן למנוחתי תקומה וקיום      קומה ה' למנוחתי:.   ]כמו תאומים, "תמים"[לראשי למהות אחת 
 חזק את המגן שהנביא ("חוזך", כנראה משה) הבטיח לעם.     החזק מגן חוזך:.   ]קלב, ח

  יתן לי מקום לרבוץ, לנוח, בו.ירביצני:∞  

 תהלים כג
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יִם ּכַמֹו: ּגְן ׁשַעַמְֶדק לֶי צֵלְּגְעַמְי בִנֵחְנַב, יֵׁשֹובְי יִׁשְפַי: נִנֵלֲהַנְחֹות יֻנְי מֵל מַע

הָּמֵָך הֶּתְנַעְׁשִָך ּומְטְבִִדי,  ׁשָּמִה עָּתַי אִיָרא ָרע ּכִת ֹלא אֶוָמְלַיא צֵגְְך ּבֵלֵא

ְךַה: אָיָי ְרוִי ּכֹוסִן ֹראׁשֶמֶּׁשַ בָּתְנַּׁשְִרָרי, ּדֹד צֶגֶן נָחְלֻי ׁשַנָפְֹרְך לֲעַי: ּתִנֻמֲחַנְי

ים:ִמֶָרְך יֹאְית יהוה לֵבְי ּבִּתְבַׁשְי, וָּיַי חֵמְל יָי ּכִפּונְְרּדִד יֶסֶחָטֹוב ו

קידושא רבא ליום השבת

]כולל שבת חול המועד פסח וסוכות[ 

ויש הנוהגים לומר אותו, או חלק[הקידוש נאמר כשהסועדים והמקדש ישובים סביב השולחן 

. מוזגים יין או מיץ ענבים לגביע, והמקדש מרים אותו מעט מעל השולחן ביד ימינו,]ממנו, בעמידה

ויש אומרים רק את הקטע הפותח ב"ושמרו" בתוספת המשפט "על כן ברך ה' את יום[ואומר 

:]השבת ויקדשהו" שבסוף הקטע השלישי

ָָקָראתְי, וִיֹום ָקְדׁשְ ּבָךֶצָפֲׂשֹות חֲָך עֶלְת ַרגָּבַּׁשִיב מִׁשָם ּתִא

ָךְצְפֶצֹוא חְּמִיָך מֶָרכְׂשֹות ּדֲעְֵדּתֹו מַּבִכְד, וָּבֻכְְקדֹוׁש יהוה מִג לֶֹנת עָּבַּׁשַל

על הקידוש בכלל ראה עמ' 151.   הקידוש ביום השבת מתקיים לעיתים  קידושא רבא ליום השבת:

גם בציבור בבית הכנסת וגם, אחר כך, בבית.   עיקר הקידוש הוא ברכת "בורא פרי הגפן", אך מאז ימי

הביניים נוספו לפניה קטעי מקרא שונים העוסקים ביום השבת.   במקורות קרוי קידוש זה בשם "קידושא

, ונראה שיש להבין שם זה כלשון סגי נהור:  קידוש זה הוא קידוש קצר ביחס]=הקידוש הגדול[רבא" 

לקידוש של ליל שבת, וכדי לא להפחית בכבודו קראו לו "הגדול".

  מקוםגיא צלמות:  הדרכים הנכונות.   מעגלי צדק:      ונחת.  ]ה"ָ"שּוב[  יתן לי מרגוע נפשי ישובב:      יוביל אותי.       ינהלני:
ינחמני:            הכלים המשמשים את הרועה להנחות בהם את הצאן. שבטך ומשענתך:עמוק וחשוך, מקום של סכנה.   

כוסי תשפיע עלי מטובך לנוכח אויבי, שיווכחו כך בנצחוני.    תערך לפני וכו':ירגיעו אותי ויוכיחו כי יש מי שמטפל בי.   
  אשב,ושבתי:       ישיגו אותי, יפלו בגורלי.  ירדפוני:       רק.  אך:       הכוס שממנה אתה משקה אותי מלאה וגדושה.  רויה:

  ופירוש הפסוק כולו:  אם תקפיד שלא לעשות ביום השבת כלאם תשיב משבת וכו':∞  אמצא מנוחה ומרגוע.   
.]אזי תזכה לשכר גדול, כאמור בהמשך[מלאכה, אלא תקרא ליום השבת יום עונג ותכבד את היום הקדוש 

ישעיה נח, יג-יד
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יָךִּתְלַכֲאַהְֶרץ, וָי אֵמתָל ּבַיָך עִּתְבְַרּכִהְל יהוה וַג עַּנַעְתִז ּתָר: אָבָר ּדֵַדּבְו

ר:ֵּבִי יהוה ּדִי ּפִיָך, ּכִבָֹקב אֲעַת יַלֲחַנ

םָֹדֹרתְת לָּבַּׁשַת הֶׂשֹות אֲעַלת, ָּבַּׁשַת הֶל אֵֹראְׂשִי יֵנְרּו בְמָׁשְו

הָׂשָים עִמָת יֶׁשֵי ׁשִ ּכ,םָֹלעְיא לִל אֹות הֵָראְׂשִי יֵנְין ּבֵי ּובִינֵם: ּבִָרית עֹולְּב

ׁש:ַפָּנִּיַת וַבָי ׁשִיעִבְּׁשַּיֹום הֶַרץ, ּובָאָת הֶאְים וַמָּׁשַת הֶיהוה א

לָ ּכָיתִׂשָעְד וֹבֲעַים ּתִמָת יֶׁשֵׁשֹו: ׁשְַקּדְת לָּבַּׁשַת יֹום הֶכֹור אָז

הָּתַה אָאכָלְל מָה כֶׂשֲעַיָך, ֹלא  תֶֹלהֱיהוה אַת לָּבַי ׁשִיעִבְּׁשַיֹום הְָך: וֶּתְאכַלְמ

יםִמָת  יֶׁשֵי ׁשִֶריָך: ּכָעְׁשִר ּבֶׁשְֲרָך אֵגְָך וֶּתְמֶהְָך ּובְתָמֲאַָך וְּדְבַָך עֶּתִָך ּובְנִּוב

ּיֹוםַח ּבַנָּיַם, וָר ּבֶׁשֲל אָת ּכֶאְם וָּיַת הֶֶרץ, אָאָת  הֶאְים וַמָּׁשַת הֶה יהוה אָׂשָע

הּו:ֵׁשְַקּדְיַת וָּבַּׁשַת יֹום הֶַרְך יהוה אֵן ּבֵל ּכַי, עִיעִבְּׁשַה

ברכת הגפן

ן:ָנַָרּבְן וָָרנִָרי מְבָס

]אמן[ן.   ֶפָּגִַרי הְם, ּבֹוֵרא ּפָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַרּוְך אָּב

כשמקדשים בסוכה בשבת חול המועד סוכות מוסיפים:

בֵיׁשֵנּו לָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ה.ָּכֻּסַּב

המקדש שותה את רוב היין שבגביע ומעביר אותו כדי ששאר המסובים ישתו ממנו.

 ראה לעיל, עמ' 153.נטילת ידיים וברכת "המוציא":

  ֳ

 אתן לך ליהנות מן הארץ הטובה והאכלתיך נחלת יעקב אביך:אעלה אותך מעלה מעלה.     והרכבתיך על במתי ארץ:
 הנוכרי המתגורר עמך בכל     וגרך אשר בשעריך: פסק ממלאכתו.    וינפש:.   ]הברית[  סימן אות:שהבטחתי ליעקב.   

.   לשון הזמנה לנוכחים]בתרגום מארמית[  סבורים, מוכנים ומסכימים, מורינו ורבותינו סברי מרנן ורבנן:מושבותיך.   
להקשיב לברכה, לענות אחריה "אמן" ולצאת כך ידי חובתם.

שמות לא, טז-יז

שמות כ, ח-יא
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זמירות ליום השבת

בשעת הסעודה ולאחריה נוהגים גם לשיר בצוותא זמירות המיוחדות לשבת ושירים נוספים.

וניתן להוסיף על מה שמובא להלן, משפחה משפחה על פי טעמה ורצונה.

ברוך אל עליון

ה,ָנּוחְן מַתָר נֶׁשֲיֹון, אְלֶל עֵרּוְך אָּב

ה.ָחָנֲאַאת וֵּׂשְִדיֹון מִנּו פֵׁשְפַנְל

ה,ָחָּדִּנַיר הִּיֹון, עִצְְדֹרׁש לִהּוא יְו

ה.ָחָנֱאֶׁש נֶפֶיֹון נְה ּתּוגָנָד אַע

ת.ַבֲחַל מַה עָחְנִמְֹרצּו ּכֵל יֵאָת, לַּבַם הִן עֵּבַת, הָּבַר ׁשֵּׁשֹומַה

ים,ִמְָך עֹולֶלֶָרבֹות, מֲעָב ּבֵרֹוכ

ים.ִימִעְּנַן ּבֵּזִת אֹּבְׁשִּמֹו לַת עֶא

ים,ִּמַעְטַי מֵינִמְֵרבֹות ּבֲי עֵלְכַאַמְּב

ה.ָחָּפְׁשִח מַבֶבֹוד, זָי כֵּבּוׁשְלַמְּב

ת.ַבֲחַל מַה עָחְנִמְֹרצּו ּכֵל יֵאָת, לַּבַם הִן עֵּבַת, הָּבַר ׁשֵּׁשֹומַה

  על הזמירות ואמירתן ראה עמ' 154.   ונהוג לייחד זמירות מיוחדות ליום השבת, אף שאפשרזמירות:

לשיר גם כאלה שהושרו בליל שבת.

 מצוי]"ברוך חזק"[ ושמו ]המאה הי"ג[  הפיוט מיוחס לר' ברוך בן שמואל ממגנצא ברוך אל עליון:

באקרוסטיכון שבראשי בתיו.

עד אנה העיר שנעזבה.    עיר הנדחה:       יפקוד ברחמיו.  ידרש:      גאולה מן הצרות והכאבים.   פדיון משאת ואנחה:     ∞ 
  כל השומרים את יום השבת, הןהשומר שבת וכו':.   ]לשון פנייה אל הנפשות הסובלות[  עד מתי תצטערו תוגיון:

  כינוי לה'רוכב בערבות:.   ]ויקרא ז, ט[גברים הן נשים, יתקבלו על ידי ה' לרצון כמו קרבן, מנחה, המובא על מחבת 
  סעודה חגיגית של כל בני המשפחה.זבח משפחה:.   ]ושמעו באזנם[ השמיע  אזן:.   ]בעקבות תהלים סח, ה[
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ל,ֶפֵי כֵלּומְׁשַתְה לֶל חֹוכֵָרי ּכְׁשַאְו

ל.ֶָרפֲעָן ּבֵה, ׁשֹוכֶל סֹוכֹת ּכֵאֵמ

ל,ֶפָּׁשַר ּובָהָה ּבֶּכְזִה לֹו יָלֲחַנ

ה.ְָרחָׁש לֹו זֶמֶּׁשַה ּכָנּוחְה ּומָלֲחַנ

ת.ַבֲחַל מַה עָחְנִמְֹרצּו ּכֵל יֵאָת, לַּבַם הִן עֵּבַת, הָּבַר ׁשֵּׁשֹומַה

לֹו,ְּלַחֵת מָּדַת ּכָּבַר ׁשֵל ׁשֹומָּכ

ת ֹקֶדׁש ּגֹוָרלֹו.ַּבִר חֵׁשְכֶן הֵה

ֵרי לֹו,ְׁשַּיֹום, אַת הַא חֹובֵצֵם יִאְו

ה.ָלּוחְיא ׁשִה הָחְנִלֹו מְחֹולְדֹון מָל אֵל אֶא

ת.ַבֲחַל מַה עָחְנִמְֹרצּו ּכֵל יֵאָת, לַּבַם הִן עֵּבַת, הָּבַר ׁשֵּׁשֹומַה

י צּור,ִלֵים ְקָראֹו אִמָּיַת הַּדְמֶח

צּור.ָה נֶיְהִם יִים אִימִמְתִֵרי לְׁשַאְו

צּור,ָם יָל ֹראׁשַים עִּלּומִר הֶתֶּכ

ה.ָחָם נָים, רּוחֹו ּבִמָעֹולָצּור ה

ת.ַבֲחַל מַה עָחְנִמְֹרצּו ּכֵל יֵאָת, לַּבַם הִן עֵּבַת, הָּבַר ׁשֵּׁשֹומַה

כל לקבל מן ה' תשלום כפול על ההשקעה שהשקיע בהכנות לשבת.   ]מחכה, "חוכה"[  מי שמצפה חוכה לתשלומי כפל:
בהר ובשפל:  רכוש רב.   נחלה:          . ]על פי מלכים-א ח, יב[  כינוי לה' שוכן בערפל:  מי שרואה הכול, כינוי לה'.   סוכה:

שומר.   ]]בראשית לב, לב[שנאמר עליו "ויזרח לו השמש" [  כמו יעקב כשמש לו זרחה:בהר ובשפלה, כלומר בכל מקום.   
  מי ששומר את השבת נעשה ראוי, כשר,:הן הכשר וכו'  שומר את יום השבת כדין ולא מחלל אותו.   שבת כדת מחללו:

 בוראו. מחוללו:       ימלא במלואם את חיובי יום השבת.  יצא חובת היום:.   ]"קודש"[לקבל בגורלו את חיבתו של ה' 
 כינה את]המכונה כאן גם "צור"[ ה'      חמדת ימים וכו':  שמירת השבת היא כמנחה השלוחה לבורא.   מנחה היא שלוחה:

תמימים:.   ]]ראה כרך השבת, עמ' 79[והוא על פי התפילה:  "חמדת ימים אותו קראת" [יום השבת בשם "חמדת ימים" 
  כינויצור העולמים:  יניח, ישים.   יצור:      כתר מפואר ההולם את הראש.       כתר הלומים: שמור.    נצור:     כינוי לישראל.  

  יש לו מהם נחת רוח.רוחו בם נחה:.   ]בעקבות ישעיה כו, ד[לה' 
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ׁשֹו,ְַקּדְת לָּבַּׁשַת יֹום הֶכֹור אָז

ל ֹראׁשֹו.ַר עֶזֵה נָהְבָי גִַקְרנֹו ּכ

ׁשֹו,ְפַנְָדם לָאָן הֵּתִן יֵל ּכַע

ה.ָחְׁשָמְם לֶהָה ּבָחְמִם ׂשַגְג וֶֹנע

ת.ַבֲחַל מַה עָחְנִמְֹרצּו ּכֵל יֵאָת, לַּבַם הִן עֵּבַת, הָּבַר ׁשֵּׁשֹומַה

ה,ָּכְלַּמַת הָּבַם ׁשֶכָיא לִֹקֶדׁש ה

ה.ָָרכְ ּבַיחִנָהְם לֶיכֵּתָל ּתֹוְך ּבֶא

ה,ָאכָלְׂשּו מֲעַם ֹלא תֶיכֵבֹותְל מֹוׁשָכְּב

ה.ָחְפִם ׁשַגְד וֶבֶם עֶיכֵנֹותְם ּובֶיכֵנְּב

ת.ַבֲחַל מַה עָחְנִמְֹרצּו ּכֵל יֵאָת, לַּבַם הִן עֵּבַת, הָּבַר ׁשֵּׁשֹומַה

יום זה מכובד

ים,ִמָל יָּכִד מָּבֻכְה מֶיֹום ז

ים.ִמָת צּור עֹולַבָי בֹו ׁשִּכ

ָך,ֶּתְאכַלְה מֵׂשֲים עִמָת יֶׁשֵׁש

יָך,ֶאֹלהֵי לִיעִבְּׁשַיֹום הְו

ה,ָאכָלְה ּבֹו מֶׂשֲעַת ֹלא תָּבַׁש

ים.ִמָת יֶׁשֵה ׁשָׂשָל עֹי כִּכ

ים.ִמָת צּור עֹולַבָי בֹו ׁשִים, ּכִמָל יָּכִד מָּבֻכְה מֶיֹום ז

, אך זהותו לא נודעה.]"ישראל"[  מחבר הפיוט הנציח את שמו באקרוסטיכון שבראשי בתיו יום זה מכובד:

  להתגדל בהםלמשחה: השבת היא לו ככתר.        נזר על ראשו: תגדל.   ]של הזוכר את יום השבת[  הצלחתו קרנו כי גבהה:
 המקומות שבהם מושבותיכם:           השבת תביא אל הבתים ברכה.      אל תוך בתיכם וכו':.   ]הלשון בעקבות שמות כט, כט[

  ברא את הכול.כל עשה:.   ]בעקבות ישעיה כו, ד[  כינוי לה' צור עולמים:∞  אתם מצויים.    
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י ֹקֶדׁש,ְֵקָראִמְִראׁשֹון הּוא ל

ת ֹקֶדׁש,ַּבַתֹון ׁשָּבַיֹום ׁש

ׁש,ֵַקּדְינֹו יֵיְיׁש ּבִל אָן ּכֵל ּכַע

ים.ִימִמְעּו תְצְבִם יֶחֶי לֵּתְל ׁשַע

ים.ִמָת צּור עֹולַבָי בֹו ׁשִים, ּכִמָל יָּכִד מָּבֻכְה מֶיֹום ז

ים,ִּקַּתְמַה מֵתְים, ׁשִּנַמְׁשַל מֹכֱא

ִקים,ֵל ּבֹו ְדבֹכְן לֵּתִל יֵי אִּכ

ים,ִּקֻם חֶחֶׁש לֹּבְלִד לֶגֶּב

ים.ִּמַעְטַל מָכְים וִָדגְר וָׂשָּב

ים.ִמָת צּור עֹולַבָי בֹו ׁשִים, ּכִמָל יָּכִד מָּבֻכְה מֶיֹום ז

ל ּבֹו,ֹר ּכַסְחֶֹלא ת

ָּתְַרכֵ ּובָּתְעָבָׂשְ וָּתְלַכָאְו

,ָּתְבַהָר אֶׁשֲיָך אֶֹלהֱת יהוה אֶא

ים.ִּמַל עָּכִָך מְַרכֵי בִּכ

ים.ִמָת צּור עֹולַבָי בֹו ׁשִים, ּכִמָל יָּכִד מָּבֻכְה מֶיֹום ז

בֹודֹו,ְִרים ּכְּפַסְם מִיַמָּׁשַה

ּדֹו,ְסַה חָאְלֶָרץ מָאָם הַגְו

דֹו,ָה יָתְׂשָה עֶּלֵל אְָראּו כ

ים.ִמָלֹו תֳעָּצּור ּפַי הּוא הִּכ

ים.ִמָת צּור עֹולַבָי בֹו ׁשִים, ּכִמָל יָּכִד מָּבֻכְה מֶיֹום ז

  בנייבצעו תמימים:.   ]ויקרא כג[  השבת היא הראשונה ברשימת הימים הקדושים שבתורה ראשון הוא למקראי קדש:
נחמיה[מאכלים טעימים ומתוקים           משמנים...ממתקים:.   ]ראה לעיל, עמ' 153[ישראל יפרסו את שתי כיכרות הלחם 

  כל מעשיו מושלמים.פעלו תמים:      המזון הקצוב להם.       לחם חקים:  לכל מי שהולך בדרכיו.   לכל בו דבקים:.   ]ח, י
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דרור יקרא

ת,ַבָמֹו בְם ּכְֶרכָצְנִיְות, ַם ּבִן עֵבְְקֹרא לִרֹור יְּד
ת.ָּבַיֹום ׁשְבּו נּוחּו ּבְ ׁשת,ַּבְֻׁשֹלא יְם וֶכְמִים ׁשִעְנ

י,ִּמִה עֵׂשֲע עַׁשֶאֹות יְוי, ִּמַאּולְי וִוָֹרׁש נְּד

י.ִּמַי עֵנְת ּבַעְוַה ׁשֵעְׁשי, ְִרמַתֹוְך ּכְע ׂשֹוֵרק ּבַטְנ

ָרה,ְבָר ּגֶׁשֲל אֶבָם ּבַגְוָרה, ְצָתֹוְך ּבְֹרְך ּפּוָרה ּבְּד

ְקָרא.ֶיֹום אְי ּבִע קֹולַמְׁשָרה, ְבֶף עַאְַרי ּבָץ צֹתְנ

ר,ְָדהִרֹוׁש ּתְה ּבָּטִַדס ׁשֲר, הָר הְָדּבִמְן ּבֵים ּתִֹלהֱא

ר.ָהָי נֵמְן ּכֵים ּתִלֹומְר, ׁשָהְזִּנַלְיר וִהְזַּמַלְו

ה,ָּנִגְמִב ּובָבֵמֹוג לְא, ּבָל ַקּנֵי, אַֹדְך ָקמֲה

ה.ָָך ִרּנְנּו לֵׁשֹונְה, לָּנֶאְלַמְה ּונֶיב ּפְִרחַנְו

ָך,ֶֹראׁשְר לֶתֶיא כִהְוָך, ֶׁשְפַנְה לָמְכָה חֵעְּד

ָך.ֶת ָקְדׁשַּבַר ׁשֹמְׁשָך, ֶת ְקדֹוׁשַוְצִר מֹצְנ

  ישמור עליכם כעל בבת העין, האישון, מן האברים היקריםוינצרכם כמו בבת: חופש ומנוח.   ']ה[  יתן דרור יקרא:∞  

דרש נוי שמכם הטוב לא יפסיק מלהתפרסם ברבים.    נעים שמכם ולא ישבת:.   ]בעקבות תהלים יז, ח[של האדם 
נטע שורק בתוך כרמי:       סימן לגאולה.  אות ישע: ואת בית המקדש שבמרכזה.   ]"נוי"[  זכור את ירושלים ואולמי:

 הקשב לקריאה ולזעקה.שעה שועת:  במקומה הראוי, בארץ ישראל.   ]"שורק", כינוי לעם ישראל[נטע את הגפן הטובה 

 בירת אדום,     בצרה:.   ]]ישעיה סג, א-ג[היא ה"פורה" [  דרוך את האויבים כשם שדורכים ענבים בתוך הגת דרך פורה:

 השמד את אויבי     נתץ צרי באף עברה: כינוי למלכויות האסלאם החזקות.        בבל אשר גברה:כינוי למלכויות הנוצריות.   

 הצמחים שיסמלו בפריחתם את הגאולה     הדס שטה וכו': בהר ציון השמם כעת כמדבר.        במדבר הר:               בחרון אף ובכעס.

שלומים תן למי שמזהיר על שמירת מצוות שבת וכן למי שנזהר בהן.        ולמזהיר ולנזהר:.   ]בעקבות ישעיה מא, יט[
ויש גורסים בבית זה:  "הדוף[  רמוס את אויבי הדך קמי:.   ]ישעיה סו, יב[ תן שלום רב כמי נהר שוטפים      כמי נהר:

ונרחיב.   ]"מגינה"[ ודכאון ]"מוג לבב"[  תן לאויבים פחד במוג לבב ובמגנה:.   ]רשעה באש קנאה / בלום פיה בכל פינה"
 למד תורה למען נפשך.     דעה חכמה לנפשך:.    ]הלשון בעקבות תהלים פא, יא[  נפתח פינו ונשיר בפה מלא פה ונמלאנה:

קדשך" וכך נשמר המשקל הנכון של הפיוט.ְ ויש גורסים "שמור שבת ל     שבת קדשך:  שמור.   נצר:

 ושמו מופיע]ספרד, המאה העשירית[  מחבר הפיוט הוא המשורר דונש בן לברט דרור יקרא:

ואולי גם בתוך המילה הפותחת כל אחד[באקרוסטיכון בראש הבית הראשון, השני, השלישי והשישי 

.]מטורי הבית החמישי:  הדוך / במוג / ונרחיב / לשוננו
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יום שבתון אין לשכוח

,ַחֹיחִּנַ הֵַריחְרֹו ּכְכִ ז,ַֹחּכְׁשִין לֵתֹון אָּבַיֹום ׁש

.ַֹחי כֵיעִגְנּוחּו יָם יָׁשְ, וַנֹוחָה ּבֹו מָאְצָה מָיֹונ

ים,ִנָבֹות ּובָרֹו אְמָׁשְיִרים לִהְים, זִמּונֱי אֵנְבִד לָּבְכִּיֹום נַה

.ַֹחיץ ּכִּמַאְים וִֹרב אֹונֵים, מִנָבֲי לּוחֹות אֵנְׁשִקּוק ּבָח

.ַֹחי כֵיעִגְנּוחּו יָם יָׁשְ, וַנֹוחָה ּבֹו מָאְצָה מָיֹונ

ד,ָחֶאְרּו ּכְמָע אַמְׁשִנְה וֶׂשֲעַד, נַחִַרית יְבִם ּבָּלֻאּו כָבּו

.ַֹחף ּכֵעָּיַן לֵתֹרּוְך נָד, ּבָחֶנּו יהוה אָעְחּו וְתָּופ

.ַֹחי כֵיעִגְנּוחּו יָם יָׁשְ, וַנֹוחָה ּבֹו מָאְצָה מָיֹונ

מֹור,ָׁשְכֹור וָי זִיעִבְּׁשַר, יֹום הֹּמַר הַהְָקְדׁשֹו ּבְר ּבֶּבִּד

.ַֹחץ ּכֵּמַאְם וִיַנְתָק מֵּזַר, חֹמְגִד לַחַּקּוָדיו יִל ּפָכְו

.ַֹחי כֵיעִגְנּוחּו יָם יָׁשְ, וַנֹוחָה ּבֹו מָאְצָה מָיֹונ

ה,ָבּועְִרית ּוׁשְְקדֹו ּבָפְר לֹּכְזִה, יָעָאן ּתֹּצַע ּכָר נֶׁשֲם אָעָה

.ַחֹי נֵל מַ עָּתְעַּבְׁשִר נֶׁשֲאַה, ּכְָקֵרה ָרעִם מָר ּבָבֲעַל יַבְל

.ַֹחי כֵיעִגְנּוחּו יָם יָׁשְ, וַנֹוחָה ּבֹו מָאְצָה מָיֹונ

, ושמו]ספרד, המאה הי"א-הי"ב[  פיוט זה נתחבר בידי המשורר ר' יהודה הלוי יום שבתון אין לשכוח:

"יהודה" חתום באקרוסטיכון שבראשי בתיו.

  חלשים ועייפיםיגיעי כח:.   ]על פי פסוקים כגון שיר השירים ב, יד[  כינוי לעם ישראל יונה:   שמו הטוב.  זכרו:∞  
  מצוות השבת רשומהחקוק וכו':עם ישראל, בניהם של האבות שהאמינו בה'.             בני אמונים:     .  ]בעקבות איוב ג, יז[

  בהרבברית:.   ]והלשון בעקבות ישעיה מ, כו[ הלוחות שנתנו ידי ה' החזק והאדיר  מרב אונים וכו':בעשרת הדיברות.   
בעקבות[  מחזק את החלשים נתן ליעף כח:  והוסיפו ואמרו.   ופתחו וענו:       כמסופר בשמות כד, ז.  נעשה ונשמע:סיני.   

 נודד     נע: ללמוד את כל מצוותיו.        פקודיו יחד לגמר:  הר סיני, שממנו יצאה תורה לישראל.   הר המר:.   ]ישעיה מ, כט
יעבר בם: ה' יזכור את העם בזכות הברית שכרת עם האבות ושבועתו להם.    יזכר לפקדו וכו':     .  ]בין אומות העולם[

.]ישעיה נ, ט[ לאחר המבול הבטיח ה' שלא יבוא יותר עונש מעין זה לעולם      על מי נח:יקרה להם.   
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שבת היום לה'

י,ִַרּנּונְלּו ּבֲהַד צֹאְמ

י,ַָדנֲעְַרּבּו מַם הַגְו

ת יהוה.ַוְצִמְר ּכֹמְׁשִאֹותֹו ל

יהוה.ַּיֹום לַת הָּבַׁש

ים,ִבּולְֶרְך ּוגֶר ּדֹבֲעֵמ

ים,ִלָעְּיֹום ּפַׂשֹות הֲעֵמ

ים,ִּלּולִהְּתֹות ּבְׁשִלְל וֹכֱאֶל

ה יהוה.ָׂשָּיֹום עַה הֶז

יהוה.ַּיֹום לַת הָּבַׁש

ת,ַבָבְְרָך ּכָצְנִּה יֶָרּנּו, יְמְׁשִם ּתִאְו

ת,ַּבַם הַגְָך וְנִה ּובָּתַא

ת,ָּבַּׁשַג לֶֹנ עָָקָראתְו

ל יהוה.ַג עֵּנַעְתִז ּתָא

יהוה.ַּיֹום לַת הָּבַׁש

  המחבר, שזהותו לא התבררה, הותיר את שמו באקרוסטיכון שבראשי הבתים והפזמוןשבת היום לה':

.]"שמואל"[

 אין ללכת בדרך ביום השבת ואין     מעבר דרך וגבולים:       מאכלים טובים.  מעדני:  שמחו ברינה גדולה.   צהלו ברנוני:     ∞ 
  בשעת אמירת דברי שבח,בהלולים:            אין לעשות כל מלאכה ביום זה. מעשות היום פעלים:לצאת מגבול תחום שבת.   

תהלים[ ה' ישמור עליך כעל בבת העין, האישון, מן האברים היקרים של האדם      יה ינצרך כבבת:     שבהם מהללים את ה'.  
  לחם טוב שהכול חומדים אותו.לחם חמודות:      שקליפתם רכה ושבירה.       פרך: מאכלים טובים.        משמנים:.   ]יז, ח

  שאוכלים ביום השבת.שלש סעודות:

ים,ִַדּנֲעַים ּומִּנַמְׁשַל מֹכֱא

ים,ִינִה מְֵרּבַים הִּמַעְטַּומ

ים,ִִרּמֹונְֶרְך וֶי פֵגֹוזֱא

ת יהוה.ֶ אָּתְַרכֵ ּובָּתְעָבָׂשְ וָּתְלַכָאְו

יהוה.ַּיֹום לַת הָּבַׁש

מּודֹות,ֲם חֶחֶן לָחְלֻׁשְֹרְך ּבֲעַל

עּודֹות,ְׁש סֹלָּיֹום ׁשַׂשֹות הֲעַל

הֹודֹות,ְֵרְך ּולָבְד לָּבְכִּנַם הֵּׁשַת הֶא

י.ַנָׂשּו בֲעַרּו וְמִׁשְְקדּו וִׁש

יהוה.ַּיֹום לַת הָּבַׁש
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שמרו שבתותי

יַתֹותְּבַרּו ׁשְמִׁש

ם,ֶּתְעַבְקּו ּוׂשְינִן ּתַעַמְל

יְַרכֹותִיז ּבִּזִמ

ם.ֶאתָי בִה ּכָנּוחְּמַל הֶא

יהוה.ַּיֹום לַת הָּבַי, ׁשַָדנֲעְַדנּו מִעְי וַנָי ּבַלָוּו עְּול

ל ִקְראּו ְדרֹורֵמָעְל

י,ִתְָרכִת ּבֶי אִּתַתָנְו

ֹררְצִּה לָחֹותֲל אֶה אָּׁשִא

י.ִתָחְמִל יֹום ׂשַּלֹות עַגְל

יַנָם ׁשִׁש עֵֵדי ׁשְגִּב

יהוה.ַּיֹום לַת הָּבַי. ׁשֵַקנְּזִנּו מְּבֹונְתִהְו

יהוה.ַּיֹום לַת הָּבַי, ׁשַָדנֲעְַדנּו מִעְי וַנָי ּבַלָוּו עְּול

הֶנָּמַת הֶרּו אֲהַמ

ר,ֵּתְסֶר אַבְת ּדֶׂשֹות אֲעַל

הֶּקֹונַם הִבּו עְּׁשַחְו

 בשעה שתבואו אל המנוחה     אל המנוחה כי באתם:.   ]בעקבות ישעיה סו, יא:  "והתענגתם מזיז כבודה"[ שפע      זיז:∞  
 התענגוועדנו:       אם אין לכם כסף לצרכי שבת, קחו בהלוואה, וסמכו עלי שתוכלו לפרוע אותה.       ולוו עלי: ביום השבת.  
 הנשים תלכנה לבקר זו את זו     אשה אל אחותה לצרר:  תנו מנוח לדואג ולסובל.   לעמל קראו דרור:במעדנים.   

ביסוד השורה הזו[.   ]ליום השמחה[  לתת ביטוי פומבי לגלות:.   ]ו"לצרור" עניינו כאן קישור וחיבור[ולהתחבר עמהן 
 לימדו מדברי     התבוננו מזקני: מלבושי פאר.        שש עם שני:.   ]עומד פסוק מספר ויקרא יח, יח שעניינו שונה לגמרי!

 כסף, הוצאותמנה:      ].  ]תלמוד בבלי, שבת קיג ע"א[שאמרו כי "לא יהא מלבוש של שבת כמלבוש של חול" [החכמים 

 עשו חשבון     וחשבו עם הקונה וכו':     סעודה מפוארת כמו זו שעשתה אסתר לאחשוורוש והמן.דבר אסתר:לשבת.   

.]"שלמה חזק"[  המחבר, שזהותו לא התבררה, הותיר את שמו באקרוסטיכון שבראשי הבתים שמרו שבתותי:
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ר.ֵהֹותְכֹול וָם אֵּלַׁשְל

יַמּונֱי אִחּו בְטִּב

יהוה.ַּיֹום לַת הָּבַי. ׁשַּנַמְׁשַין מֵתּו יְּוׁש

יהוה.ַּיֹום לַת הָּבַי, ׁשַָדנֲעְַדנּו מִעְי וַנָי ּבַלָוּו עְּול

הָּלֻאְה יֹום ּגֵּנִה

רּו,ֹמְׁשִם ּתִת אָּבַיֹום ׁש

הָּלֻגְי סִם לֶיתִיְהִו

רּו.ֹבֲעַר ּתַחַאְינּו וִל

יַנָפְיּו לְחִז ּתָאְו

יהוה.ַּיֹום לַת הָּבַי. ׁשַפּונְאּו צְּלַמְּות

יהוה.ַּיֹום לַת הָּבַי, ׁשַָדנֲעְַדנּו מִעְי וַנָי ּבַלָוּו עְּול

יִתִָקְריק ֵּזַח

יֹון,ְלֶים עִֹלהֱל אֵא

יֹון,ָּגִהְה ּובָחְמִׂשְי ּבִתָוְת נֶב אֵׁשָהְו

יַנָם ְרנָׁשֹוְררּו ׁשְז יָאְו

י.ַנֲֹהכְי וַּיִוְל

יהוה.ַּיֹום לַת הָּבַל יהוה. ׁשַג עֵּנַעְתִז ּתָאְו

יהוה.ַּיֹום לַת הָּבַי, ׁשַָדנֲעְַדנּו מִעְי וַנָי ּבַלָוּו עְּול

  אוצר יקרסגלה:      יין משובח.       יין משמני:, שישלם מה שתאכלו ותותירו ביום השבת.   ]שהוא קונה, יוצר, הכול[עם ה' 
צפוני: הגלות, שכמוה כלילה האפל, תסתיים במהרה, ואחריה תעברו לימים טובים יותר .        לינו ואחר תעברו:ומיוחד.   

  ניגון (תהלים צב, ד).הגיון: קומם את בית המקדש.    השב את נותי: ירושלים.    קריתי:הטוב השמור לעתיד לבוא.   
.]והכוונה למזמורים שיושרו במקדש[  שירי רנני:
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כי אשמרה שבת

,יִֵרנְמְׁשִל יֵת אָּבַֹרה ׁשְמְׁשֶי אִּכ

י.ִינֵינֹו ּובֵד ּבַי עֵמְעֹולְיא לִאֹות ה

ים,ִָרכְׂשֹות ּדֲץ עֶפֵא חֹצְסּור מָא

ים,ִָרכְֵרי צְבִר ּבֹו ּדֶַדּבְּלִם מַּג

ים,ִכָלְֵרי מְבִף ּדַחֹוָרה אְֵרי סְבִּד

י.ִנֵמְּכַחְל ּותֵתֹוַרת אְה ּבֶּגְהֶא

י.ִינֵינֹו ּובֵד ּבַי עֵמְעֹולְיא לִאֹות ה

י,ִׁשְפַנְׁש לֶפֹיד נִמָא תָצְמֶֹו אּב

יִן ְקדֹוׁשַתָדֹור ִראׁשֹון נְה לֵּנִה

י,ִּׁשִּׁשַה ּבֶנְׁשִם מֶחֶת לֵתְת, ּבֵמֹופ

י.ִזֹונְיל מִּפְכַי יִּׁשִל ׁשָכְה ּבָכָּכ

י.ִינֵינֹו ּובֵד ּבַי עֵמְעֹולְיא לִאֹות ה

יו,ָנָגְל סֶק אֹל חֵאָָדת הְם ּבַׁשֹר

יו,ָנָפְים ּבִנָם ּפֶחֶֹרְך לֲעַּבֹו ל

יוָבֹונְי נִל ּפַּנֹות עַעְתִהְם ּבֹו לַּג

 ושמו חתום]ספרד המאה הי"ב[ הפיוט נתחבר בידי המשורר ר' אברהם אבן עזרא  כי אשמרה שבת:

.]"אברהם"[באקרוסטיכון שבראשי הבתים 

  ביום השבת אין לעסוק בצורכי חול או להלךאסור וכו':  השבת היא סימן הברית בין ה' והעם.   אות:  כאשר.   כי:∞  
 אלמד,     אהגה:  עניין השלטון.   דברי מלכים:.   ]המפורטים להלן[  ענייני חולין דברי צרכים:     כדרך שמהלכים ביום חול.  

 אות יוצא מגדר הרגיל     מופת:  ה' נתן לדור יוצאי מצרים.   לדור ראשון נתן קדושי: תחכים אותי.        ותחכמני:אקרא.   
 תריסר     לחם פנים:  הכהנים.   סגניו:  התורה.   דת האל:.   ]]שמות טו, כט[בזה שקיבלו בכל יום שישי מנה כפולה של מן [

  ופירוש שניגם בו להתענות וכו':.   ]ויקרא כד, ה-ח[כיכרות הלחם שהושמו במשכן ובבית המקדש משבוע לשבוע 
.]אם הוא חל בשבת[ נקבע שאסור להתענות ביום השבת, פרט ליום כיפורים ]"נבוניו"[הטורים - מדברי חכמים 
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י.ִֹונֲּפּור עִּיֹום ּכִד מַבְסּור, לָא

י.ִינֵינֹו ּובֵד ּבַי עֵמְעֹולְיא לִאֹות ה

ים,ִנּוגֲעַד הּוא יֹום ּתָּבֻכְּוא יֹום מה

ים,ִָדגְר וָׂשָן טֹוב ּבִיַיְם וֶחֶל

ים,ִסֹוגְחֹור נָים ּבֹו אִלְּבַאְתִּמַה

י.ִנֵחְּמַׂשְחֹות הּוא ּותָמְי יֹום ׂשִּכ

י.ִינֵינֹו ּובֵד ּבַי עֵמְעֹולְיא לִאֹות ה

ִרית,ְכַהְה ּבֹו סֹופֹו לָאכָלְל מֵחֵמ

בֹוִרית,ְי ּכִּבִס ּבֹו לֶּבַכֲן אֵל ּכַע

ִרית,ֲחַׁשְית וְִרבַל עֵל אֶה אָלְּלַּפְתֶאְו

י.ִנֵנֲעַה הּוא יָחְנִם מַגְף וָמּוס

י.ִינֵינֹו ּובֵד ּבַי עֵמְעֹולְיא לִאֹות ה

  מי שמחלל את היום על ידימחל מלאכה:  מי שמתאבל ביום השבת כמוהו כחוטא, הנסוג מקרבת ה'.   המתאבלים וכו':
 אטהר בו את לבי, כדרך שמנקים אכבס בו לבי כבורית:.   ]"כרת"[  דינו דין מוות מידי שמים להכרית:     עשיית מלאכה.  

דבר בעזרת הסבון.



היתוכרבו תבשה תוליפת

199

שירים מן המקורות

                         מתוך תפילת מוסף לשבת,   גֶֹני עֵקֹוְראְת וָּבֵַרי ׁשְָך ׁשֹומְכּותְלַמְחּו ּבְמְׂשִי

י.ִיעִבְי ׁשֵׁשְַקּדְם מַע

ָך.ֶּטּובִגּו מְּנַעְתִיְעּו וְּבְׂשִם יָּלֻּכ

ּתֹו,ְׁשִַקּדְ ּבֹו וָיתִי ָרצִיעִבְּׁשַּוב

,ָים אֹותֹו ָקָראתִמָת יַּדְמֶח

ית.ִֵראׁשְה בֵׂשֲעַמְר לֶכֵז

                      במדבר כח, ט-י ת                                                         ָּבַּׁשַיֹום הְּוב

ים,ִימִמְה ּתָנָי ׁשֵנְים ּבִׂשָבְי ּכֵנְׁש

תֶֹלים סִרֹונְׂשֶי עֵנְּוׁש

ּכֹו.ְסִנְן וֶמֶּׁשַה ּבָלּולְה ּבָחְנִמ

ּתֹו,ַּבַׁשְת ּבָּבַת ׁשַֹלע

ּה.ָּכְסִנְיד וִמָּתַת הַֹלל עַע

                                                                                              על פי דברי ר' נחמן מברסלבּלֹו  ֻם ּכָעֹולָל הָּכ

ד.ֹאְר מַר צֶׁשֶּג

ל.ָלְד ּכֵחַפְר ֹלא לָּקִעָהְו

חמדתיום השבת.             שביעי:.   ]בעקבות ישעיה נח, יג:  "וקראת לשבת ענג"[  המתענגים ביום השבת וקוראי ענג:∞  
  החביב מכל הימים.ימים:

 העשרון הוא עשירית האיפה     עשרונים:     שאין בהם מום.            תמימים: הם הקרבן המיוחד ליום השבת.        שני כבשים:∞  
  נוסף על עולתעל עלת התמיד:      היין שנמזג על המזבח עם הקרבן.       ונסכו:  מעורבת.   בלולה:     .  ]כארבעה ליטר[

התמיד, המוקרבת יום יום.
משל למקום מסוכן, שתהום פעורה מתחתיו, ושיש ללכת עליו בנחישות ובזהירות.          גשר צר מאד:     ∞ 
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שירים נוספים

ש הנוהגים להוסיף ולשיר בצד הזמירות המסורתיות גם שירים חדשים יותר, כגון:וי

נעמי שמר / שירת העשבים

ָך,ְע לַּד

הֶרֹועְה וֶל רֹועָּכֶׁש

ּלֹו.ֶּׁשִד מָיּוחְּגּון מִׁש לֹו נֵי

ָך,ְע לַּד

בֶׂשֵעְב וֶׂשֵל עָּכֶׁש

ּלֹו.ֶּׁשִֶדת מֶיּוחְיָרה מִׁש לֹו ׁשֵי

יםִבָׂשֲעָיַרת הִּׁשִּומ

ּגּוןִה נֶׂשֲעַנ

ה.ֶל רֹועֶׁש

ובעיקר ליקוטי[  יסודו של השיר בדברים המיוחסים במקורות שונים לר' נחמן מברסלב שירת העשבים:

מוהר"ן, חלק ב, סימן סג:  "דע, כי כל רועה ורועה יש לו ניגון מיוחד לפי העשבים ולפי המקום שהוא

.]רועה שם ...ומשירת העשבים נעשה ניגון של הרועה"

ה,ֶפָה יָּמַּכ

הֶאָנְה וֶפָה יָּמַּכ

ם.ֶהָּלֶיָרה ׁשִּׁשַים הִעְּׁשֹומֶׁשְּכ

דֹאְטֹוב מ

םֶיהֵינֵל ּבֵּלַּפְתִהְל

ם.ֵּׁשַת הֶד אֹבֲעַה לָחְמִׂשְּוב

יםִבָׂשֲעָיַרת הִּׁשִּומ

בֵּלַא הֵּלַמְתִמ

ּתֹוֵקק.ְׁשִּומ

בֵּלַהֶׁשְּוכ

אֵּלַמְתִיָרה מִּׁשַן הִמ

ל.ֵָראְׂשִֶרץ יֶל אֶּתֹוֵקק אְׁשִּומ

דֹולָאֹור ּג

ְךֵהֹולְְך וָׁשְמִי נַזֲא

יו.ָלֶָרץ עָאָל הֶּה ׁשָתָדּוׁשְּקִמ

יםִבָׂשֲעָיַרת הִּׁשִּומ

 הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם         ©ב.ֵּלַל הֶּגּון ׁשִה נֶׂשֲעַנ

סיום הארוחה - הזמר "צור משלו אכלנו", מים אחרונים וברכת המזון -  הוא כמו בליל שבת.

ראה עמ' 172 ואילך.
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 שיש לאכול שלוש סעודות בכל שבת.   קביעה]תלמוד בבלי, שבת קיז ע"ב[ חז"ל קבעו  סעודה שלישית:

זו פורשה הלכה למעשה על סעודה בליל שבת ועל שתי סעודות הנאכלות במשך יום השבת.   בתורת

הסוד הוענקה לסעודה השלישית משמעות מיוחדת, כיוון שהיא נאכלת בזמן שבו לפי תפיסתה גדולה

במיוחד הקירבה בין ה' לעמו, ודבר זה בא לביטוי גם בפיוטים שנהוג לאומרם בסעודה זו.

  ראה עמ' 150.   הנוסח הנאמר בסעודה שלישית שונה מזה שנאמר בליל שבתאתקינו סעודתא:

, בהחלפת תפקידיהן של המהויות המזמינות לסעודה והבאות להשתתף בה.]ובשבת בבוקר[

סעודה שלישית

זמנה של הסעודה השלישית של יום השבת הוא מעט לפני השקיעה, ומסיימים אותה לקראת

תפילת ערבית של מוצאי שבת. יש שהיא נערכת בבית ויש המקיימים אותה בציבור, בבית הכנסת.

בראשיתה נוהגים לומר קטעים אלה:

אתקינו סעודתא

אָנּותְימֵהְא ִדמָעּוְדתְִקינּו סְתַא

א.ָיׁשִא ַקּדָּכְלַא ְדמָתְְדוֶא, חָתָמֵלְׁש

א.ָּכְלַא ְדמָעּוְדתְִקינּו סְתַא

ין,ִּפְנַיר אֵעְא ִדזָעּוְדתְיא סִא הָּד

יןִּפּוחַַקל ּתֲחַא וָיׁשִיָקא ַקּדִּתַעְו

ֵדּה.ֲהַָדא ּבֲעַסְן לָיְתָין אִיׁשִַקּד

תרגום:

הכינו את סעודת האמונה

השלמה, שמחת המלך הקדוש.

הכינו את סעודת המלך.

זו היא הסעודה של זעיר אנפין,

ועתיק יומין הקדוש ושדה תפוחים

.קדושים באים לסעוד עמו
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בני היכלא

ין,ִּפְנַיר אֵעְזִיו ּדִי זֵזֱחֶמְין לִיפִסְכִא, ּדָלָיכֵי הֵנְּב

ין.ִּלּופִגְא ּבָּכְלַּה מֵבְא, ּדָּכַאי ּתַהְא, ּבָכָהֹון הְי

ין.ִפְּדַל ּגָכְיִרין וִגֹו עְָדא, ּבֲעַאי וַהְָדא ּבֲחַבּו לְצ

ין.ִפֲעַית זֵלְא וָוֲּה ַרעֵבְא, ּדָּתְעַאי ׁשַהְא, ּבָּתְׁשַדּו הֲח

ין.ִִקיפְתִין ּדִינִית ּדֵלְי, ּדִילֵזּו חֲי חִִריבּו לְק

ין.ִיפִצֲחַין ּדִּבְלַי כֵּנַין, הִאלָא עָלְין וִלְטַר נַבְל

ין.ִפְלָהֹון חְֵדי יֲה, עָחְנִמְין לִיק יֹומִּתַין עִמְזַא אָהְו

ין.ִיפִל ְקלָכְא ּבָלָּטַבְּה, לֵי לֵּלַגְּה, ּדֵעּו ִדילְר

ין.ִפֵגֹו כְרּון ּבְמַּטִיְיהֹון, וְֵקבֻנְי לֹון ּבֵּוַׁשְי

ין.ִּפְנַיר אֵעְא ִדזָתְְדוֶחְא, ּבָתָחְנִמְא, ּבָּתְׁשֵַרי הֲא

תרגום:

בני ההיכל, הנכספים לחזות בזיו פניו של זעיר אנפין,

יהיו כאן, בשולחן זה, שבו חקוקה צורת המלך.

צו מאוד בהתאספות זו, בקרב מלאכים וכל בעלי כנפיים,ְפִח

שמחו עתה, בזו השעה, שיש בה רצון ואין בה כל זעף.

קרבו אלי, ראו כוחי, שאין תוקף לדינים,

  פיוט המיוחס לאר"י ושמו רשום בו באקרוסטיכון "יצחק לוריא".   הפיוט עשיר בדימוייםבני היכלא:

שמקורם בתורת הקבלה של האר"י.   עניינו ברצון המיסטי להתקרב אל מהויות שונות של עולם האלהות

, וכן הוא עוסק בכוחות הרע, שבשעת מנחה של שבת אין להם]"זעיר אנפין", "מלכא", "עתיק יומין"[

כל כוח ועוצמה.

  מידת הדין המקטרגת על הצדיקים.דינים: כינוי לתלמידי החכמים העוסקים בתורת הסוד.    בני ההיכל:∞  
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אל החוץ הם מסתלקים, ולא ייכנסו, אותם כלבים חצופים.

ואני אזמין את עתיק יומין למנחה, כל עוד הם נעלמים.

רצונו שלו, כשיתגלה לו, יבטל את כל הקליפות,

ישים אותן בנקרתם ויסתתרו בתוך סלעים.

כל זה כעת, בשעת מנחה, בשעת שמחתו של זעיר אנפין.

מזמור לדוד

י,ִנֵיצְִרּבַא יֶׁשֶאֹות ּדְנִ ּבר:ָסְחֶי ֹלא אִיהוה ֹרעד. ִָדוְמֹור לְזִמ

יִם ּכַמֹו: ּגְן ׁשַעַמְֶדק לֶי צֵלְּגְעַמְי בִנֵחְנַב, יֵׁשֹובְי יִׁשְפַי: נִנֵלֲהַנְחֹות יֻנְי מֵל מַע

הָּמֵָך הֶּתְנַעְׁשִָך ּומְטְבִִדי,  ׁשָּמִה עָּתַי אִיָרא ָרע ּכִת ֹלא אֶוָמְלַיא צֵגְְך ּבֵלֵא

ְךַה: אָיָי ְרוִי ּכֹוסִן ֹראׁשֶמֶּׁשַ בָּתְנַּׁשְִרָרי, ּדֹד צֶגֶן נָחְלֻי ׁשַנָפְֹרְך לֲעַי: ּתִנֻמֲחַנְי

ים:ִמֶָרְך יֹאְית יהוה לֵבְי ּבִּתְבַׁשְי, וָּיַי חֵמְל יָי ּכִפּונְְרּדִד יֶסֶחָטֹוב ו

 לדיון וביאור ראה לעיל, עמ' 185. מזמור לדוד:

 הן הקליפות: רצונו של ה'.        רצונו שלו: כינוי לכוחות הרע, שבשעת מנחה של שבת אין להם כל כוח.    כלבים חצופים:
כוחות הרע והטומאה על פי מחשבת הקבלה.

 תהלים כג
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קידוש לסעודה שלישית

. במקרה זה מוזגים יין או מיץ]אך אין זה מנהג נפוץ[יש הנוהגים לקדש על היין גם בסעודה זו 

ענבים לגביע, והמקדש מרים אותו מעט מעל השולחן ביד ימינו ואומר:

ּיֹום ֹלאַיהוה, הַּיֹום לַת הָּבַי ׁשִּיֹום, ּכַהּו הֻלְכִ אה,ֶֹׁשר מֶאמֹּיַו

ן הּואֵל ּכַת עָּבַּׁשַם הֶכָן לַתָי יהוה נִֶדה. ְראּו ּכָּׂשַהּו ּבֻאָצְמִת

אֵצֵל יַיו אָּתְחַיׁש ּתִבּו אְם. ׁשִיָם יֹומֶחֶי לִּׁשִּׁשַּיֹום הַם ּבֶכָן לֵתֹנ

י.ִיעִבְּׁשַּיֹום הַם ּבָעָתּו הְּבְׁשִּיַי. וִיעִבְּׁשַּיֹום הַֹקמֹו ּבְּמִיׁש מִא

הּו.ֵׁשְַקּדְיַת וָּבַּׁשַת יֹום הֶַרְך יהוה אֵן ּבֵל ּכַע

ברכת הגפן

ן:ָנַָרּבְן וָָרנִָרי מְבָס

ן.ֶפָּגִַרי הְם, ּבֹוֵרא ּפָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

כשמקדשים בסוכה בשבת חול המועד סוכות מוסיפים:

ם,ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

וכל המסובים שותים מן הגביע. ה.ָּכֻּסַב ּבֵיׁשֵנּו לָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲא

יש לאכול פת גם בסעודה שלישית, אך יש המקלים בעניין זה ומסתפקים במזונות אחרים. אם

. בשעת הסעודה]ראה עמ' 153[אוכלים לחם, נוטלים ידיים בברכה ואומרים את ברכת "המוציא" 

נוהגים לומר דברי תורה, ובמהלכה ולאחריה נוהגים לשיר זמירות. ניתן לשיר זמירות שהושרו

כבר בליל שבת או ביומו, או זמירות שיוחדו להזדמנות זו.

 על הקידוש לשבת ראה עמ' 151.   בראש הקידוש לסעודה שלישית מצוטטים קידוש לסעודה שלישית:

פסוקים המספרים על יום שישי הראשון שבו ירד מן לבני ישראל במדבר.   באורח פלא אסף כל אדם

מישראל בימי שישי מנה כפולה של מן, לצרכי היום ולצרכי השבת, שכן בשבת לא ירד המן מן השמים

.]שמות טז[

  לחם עבור שנילחם יומים:  את המן שליקט עם ישראל במדבר ביום שישי ושמר לאכילה ליום השבת.   אכלהו היום:∞  
 כלומר:  סבורים, מוכנים ומסכימים, מורינו ורבותינו.   לשון הזמנה לנוכחים סברי מרנן ורבנן:ימים, שישי ושבת.   

להקשיב לברכה, לענות אחריה "אמן" ולצאת כך ידי חובתם.

שמות טו, כה

שמות טז, כט-ל

שמות כ, יא
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זמירות לסעודה שלישית

אל מסתתר

יֹון,ְבִֶריר חְפַׁשְר ּבֵּתַּתְסִל מֵא

יֹון,ְל ַרעָּכִם מָלְעֶּנַל הֶכֵּׂשַה

יֹון,ְלֶר עֶתֶכְר ּבָּתְכֻּלֹות, מִעָת הַּלִע

ָך יהוה.ְנּו לְּתִר יֶתֶּכ

ה,ָדּומְּקַָך הְית ּתֹוָרתִֵראׁשְּב

ה,ָתּומְּסַָך הְתָמְכָה חְָרׁשּומ

ה,ָמָלְעֶיא נִהְא וֵצָּמִן ּתִיַאֵמ

ת יהוה.ְַראִה יָמְכָית חִֵראׁש

ה,ָמּונֱי אֵלֲחַר נָהָּנַחֹובֹות הְר

ה,ָבּונְיׁש ּתִם אְֵדלִים יִּקֻמֲם עִיַמ

ה,ָינִֵרי בֲעַים ׁשִּׁשִמֲ חָיהֶאֹותְּתֹוצ

ר יהוה.ֵים נֹוצִמּונֱא

 פיוט ברוח תורת הקבלה, שבראשי בתיו מצוי האקרוסטיכון "אברהם מימין חזק", תלמידואל מסתתר: 

של המקובל ר' משה קורדוברו בצפת של המאה הט"ז.   עניינו של הפיוט בתיאור עשר הספירות של

 להבין]"רעיון"[ אין ביכולת החשיבה האנושית  השכל וכו':.   ]"שפריר"[ ויפה ]"חביון"[  במקום נסתר שפריר חביון:∞  
  סיבת הסיבות, תחילת הכול היתה בספירת כתר, שממנה נאצלו שארעלת העלות וכו':את החכמה העליונה והנשגבה.   

  היא ספירת כתר, העליונה שבספירות.מכתר בכתר עליון:תשע הספירות  שמתחתיה ובעקבותיהן כל המציאות כולה.   
 התגלות הכוחות האלהיים החלה בספירת חכמה, השנייה     בראשית וכו':.   ]כל באי עולם[  ימליכו אותך כתר יתנו לך:

 ושם אף מקום התורה.   התורה מקורה באלהות, שאין איש יורד]"סתומה"[שבספירות, והיא ספירה מלאת פלא וסוד 
  החכמה האלהיתרחובות הנהר וכו':, וזרימת החכמה האלהית מתחילה בספירה השנייה.   ]המכונה כאן "אין"[לעומקה 

  מעיינות החכמה זורמים אלתוצאותיה וכו':זורמת כנהר רחב, כמים עמוקים שרק איש חכם יכול להגיע אליהם.   
  ה' מגן על מאמיניו.אמונים וכו':הספירה השלישית, הקרויה "בינה", ולה חמישים פתחים.   

תהלים לא, כד

תהלים קיא, י 
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ָך,ֶּדְגֶל נֹי כֵינֵדֹול עָּגַל הֵאָה

ָך,ֶּדְסַם חִיַמָּׁשַל הַדֹול עָד, ּגֶסֶַרב ח

ָך,ֶּדְבַעְר לֹכְם זָָרהְבַי אֵֹלהֱא

  ישעיה סג, זּלֹות יהוה.                                               ִהְיר ּתִּכְזֵַדי יהוה אְסַח

בּוָרה,ְ ּוגַֹחכְר ּבָּדְאֶרֹום נָמ

מּוָרה,ְין ּתֵאֵיא אֹוָרה מִמֹוצ

יָרה,ִאָנּו הֵטָּפְׁשִק מָחְצִד יַחַּפ

ם יהוה.ָעֹולְּבֹור לִה גָּתַא

דֹולֹות,ְה גֶמֹוָך עֹוׂשָל ּכֵ איִמ

ּלֹות,ִהְֹקב נֹוָרא תֲעַיר יִבֲא

ּלֹות,ִפְ ּתַעֵל ׁשֹומֵָראְׂשִֶרת יֶאְפִּת

 תהלים סט, לדים יהוה.                                                     ִיֹונְבֶל אֶ אַעֵי ׁשֹומִּכ

ינּו,ֵלָן עֵגָבֹות יָכּות אְּה זָי

נּו,ֵלָאְינּו גֵרֹותָּצִל מֵָראְׂשִח יַצֶנ

נּו,ֵלֲעַהְנּו וֵלְלּות ּדָּבֹור ּגִּומ

עזרא ג, חית יהוה.                                                       ֵת ּבֶאכֶלְל מַ עַחֵּצַנְל

, תוך הוספת דברי שבח לאלהות]"מלכות" היא השכינה[ עד התחתונה ]"כתר"[הקבלה, מן העליונה שבהן 

ובקשות להגנה ולעזרה. תיאורי הספירות עמוסים ברמזים לתפיסות קבליות.

 בכל מקום,על השמים: .   ]הנזכר בטור הבא[  רמז לספירה הרביעית, הקרויה "חסד" והמסומלת גם באברהם רב חסד:
פחד יצחק:  נותן אור מן התורה, המכונה "אין תמורה", שכן אין דבר הדומה לה.   מוציא אורה וכו':     אפילו מעל לשמים.  

"פחד יצחק" ככינוי לקב"ה הוא בעקבות בראשית לא,[כינוי לספירה החמישית הקרויה "גבורה" והמסומלת ביצחק.   
  כדילנצח וכו':שה אותנו.   ְ  מדלנו:  רמז לספירה השישית, הקרויה "תפארת" והמסומלת ביעקב.   אביר יעקב:   .]מב

לשורר בעבודת בית המקדש.
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ים,ִיאִבְּנַיַקת הִנְאל יֹמְּׂשִין ּומִמָּיִמ

ים,ִאָצְמִם נֶהֵהֹוד מָח וַצֶנ

ים,ְִקָראִם נֵׁשְז ּבַעֹין ּובִכָי

ישעיה נד, יג                                                            ּמּוֵדי יהוה.  ְִך לִיַנָל ּבָכְו

ם,ָלְעֶה נָעְבִׁשְיק ּבִּדַסֹוד צְי

ם,ָעֹולְִרית הּוא לְאֹות ּב

ם,ָסֹוד עֹולְיק יִּדַה צָָרכְּבַין הֵעֵמ

  ירמיה יב, אה יהוה.                                                                     ָּתַיק אִּדַצ

ה,ֹֹלמְד ּוׁשִוָכּות ּדְלֵַקם מָא הָנ

ּמֹו,ִָרה לֹו אְּטִעֶָרה ׁשָטֲעַּב

ה,ָימִעְנִה בָל ְקרּואֵָראְׂשִת יֶסֶנְּכ

ד יהוה.ַיְֶרת ּבֶאְפִֶרת ּתֶטֲ ע

ירֹות,ִפְר סֶׂשֶד עָחֶאְד ּכֵחַיְ מקָזָח

אֹורֹות,ְה מְֶראִּלּוף ֹלא יִַריד אְפַּומ

ירֹות,ִאְד מַחַם יָָרתְזִיר ּגִּפַס

תהלים קיט, קסטיָך יהוה.                                                   ֶנָפְי לִתְָקַרב ִרּנִּת

 ניצבות משני צידי העולם האלהי והן מדומות כאן]"הוד"[ והשמינית ]"נצח"[  הספירה השביעית מימין ומשמאל וכו':
למקורות שמהם יונקים הנביאים את תורתם.   שתי ספירות אלה מכונות גם "יכין" ו"בועז", על שם שני העמודים

  הספירה התשיעית, הקרויהיסוד צדיק וכו':, והן מסומלות במשה ובאהרן.   ]מלכים-א ז, כא[שהיו במקדש שלמה 
.   במחשבת]"חכמה" עד "הוד"[, ובתוכה נפגשות ונכללות גם שבע הספירות שמעליה ]"צדיק"["יסוד", מסומלת ביוסף 

  זו הספירהמלכות:  מעיין של ברכות.   מעין הברכה:.   ]"אות ברית"[הקבלה מסומלת ספירה זו גם בברית המילה 
העשירית והתחתונה, המסומלת בדוד המלך.   ספירה זו, היא השכינה, מסמלת גם את כנסת ישראל, המכונה גם

 בבקשה שיצרף את הספירות זו לזו ויעשה אותן לאחת, וכך יתאפשר]המכונה "חזק"[  פנייה אל ה' חזק וכו':"כלה".   
.   יש כאן גם בקשה להרחקת]ומשם אל המציאות כולה[לשפע האלהי, שמקורו בכתר, לזרום כסדרו עד לספירת מלכות 

  עשרספיר וכו':, כדי שלא יזכו ליהנות מאור האלהות.   ]המכונה "אלוף"[כוחות הרע, המסומלים במלכות אדום 
.]"ספיר"[הספירות המאוחדות יתנו אור כגוף אחד, עשוי אבן טובה 
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ידיד נפש

ן,ָמְַרחָב הָׁש, אֶפִֶדיד נְי

ל,ָּיַמֹו אְְך ּכָּדְבַרּוץ עָי

ְךִָדידּותְַרב לֹו יְעֶי יִּכ

ם,ָעֹולָיו הִה, זֶאָדּור, נָה

ּהָא לָא נָא, ְרפָל נֵא, אָּנָא

אֵַרּפְתִתְק וֵּזַחְתִז ּתָא

יָךֶמֲמּו ַרחְהֶיק, יִתָו

ףַסְכִף נֹסְכִה נֶּמַה ּכֶי זִּכ

י,ִּבִד לַמְחַי, מִלֵא, אָּנָא

יב,ִבָֹרׂש, חְא ּופָה נֵלָּגִה

בֹוָדְך,ְּכִֶרץ מֶיר אִאָּת

ד,ֵא מֹועָי בִהּוב, ּכָר, אֵהַמ

ְך,ָל ְרצֹונְֶך אָּדְבְַך עֹׁשְמ

ָדָרְך,ֲה מּול הֶוֲחַּתְׁשִי

ם.ַעָל טָכְת צּוף וֶפֹּנִמ

ְך,ָתָבֲהַת אַי חֹולִׁשְפַנ

ְך,ָיוִם זַעֹּה נְָראֹות לַהְּב

ם.ָת עֹולַחְפְִך ׁשָה לָתְיָהְו

ְך,ָבֲן אֹוהֵל ּבַא עָחּוס נְו

ְך,ָּזֶֻרת עֶאְפִתְְראֹות ּבִל

ם.ָּלַעְתִל ּתַאְא, וָה ּנָחּוׁש

ְך,ָלֹומְת ׁשַּכֻת סֶי אַלָע

ְך.ָה ּבָחְמְׂשִנְה וָילִגָנ

ם.ָי עֹולֵימִי ּכִנֵּנָחְו

  פיוט שנתחבר במאה הט"ז בצפת על ידי המקובל ר' אלעזר אזכרי.   הפיוט מורכב מארבעהידיד נפש:

בתים ובראשם מצוי כאקרוסטיכון שם ה'.   הפיוט היה נפוץ מאוד ועם הזמן חלו בו שינויים ושיבושים,

והנוסח המובא כאן הוא זה שנתגלה בכתב ידו המקורי של המחבר.   כך, למשל, נשתבש הנוסח "אנא

אלי מחמד לבי / חושה נא ואל תתעלם" והפך ל"אלה חמדה לבי, וחוסה נא ואל נא תתעלם".

  תנעם לי אהבתך.יערב לו ידידותך:  רוממותך ופארך.   הדרך:  הבא אותי לעשות את רצונך.   משך עבדך אל רצונך:∞  
 על     בהראות לה נעם זיוך:  חולה מרוב אהבה אליך.   חולת אהבתך:  יותר מכל מתיקות שבעולם.   מנפת צוף וכל טעם:

  עלמכבודך: מזה זמן רב.    זה כמה: יתעוררו.    יהמו: מי שקדם לכל.        ותיק:      את אורך המתוק.  ]לנפש[ידי שתראה לה 
  כימי קדם.כימי עולם:  השפע עלי חן וחסד.   וחנני:.   ]הגאולה[  זמן :מועדידי התגלות כבודך.   
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 שיר שחיברה חנה סנש בשנת תש"ב, כשנה לאחר שהצטרפה אל קיבוץ שדות ים הליכה לקיסריה:

שלחוף קיסריה. חנה סנש צנחה כדי להצטרף אל כוחות הפרטיזנים של יוגוסלביה בשנת תש"ד, נתפסה

והוצאה להורג בידי ההונגרים.

שירים נוספים

ויש הנוהגים להוסיף ולשיר בצד הזמירות המסורתיות גם שירים חדשים יותר, כגון:

 הליכה לקיסריה/חנה סנש 

ם,ָעֹולְר לֵמָּגִֹּלא יֶי, ׁשִלֵא

ם,ָּיַהְחֹול וַה

ם,ִיַּמַל הֶרּוׁש ׁשְִרׁש

ם,ִיַמָּׁשַַרק הְּב

ָדם.ָאָת הַּלִפְּת

 הזכויות שמורות למחברת ולאקו"ם©

 או ברכה מעין]אם אכלו לחם[ההמשך - הזמר "צור משלו אכלנו", מים אחרונים וברכת המזון 

. ויש הנוהגים שאת כוס היין]ראה עמ' 172 ואילך[ - הוא כמו בליל שבת ]להלן, עמ' 238[שלוש 

שעליה מברכים את ברכת המזון משאירים בצד לצורך ההבדלה שנערכת במוצאי שבת, לאחר

תפילת ערבית.
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  הטכס מציין באופן בולט את המעבר מן השבת אל ימות החול, והוא מקביל על דרךטכס ההבדלה:

 מבוא]א[. לטכס ההבדלה כמה חלקים:  ]ראה לעיל, עמ' 151[הניגוד אל הקידוש, הנאמר בליל שבת 

]ג[ ברכות על היין, הבשמים ואור הנר; ]ב[המורכב מפסוקי מקרא העוסקים בעיקר בבקשת ישועה; 

ברכת "המבדיל בין קודש לחול". כדי לזכור את סדר הברכות נקבע להן כסימן האקרוסטיכון יבנ"ה

, אך פסוקי]משנה ברכות ח, ה[. טכס ההבדלה מוכר בעיקרו כבר לתנאים ]=יין, בשמים, נר, הבדלה[

המבוא צורפו אליו רק בימי הביניים.

 אלהי צבא השמים וצבא הארץ, היקום כולו.     ה' צבאות: ה' הוא הנותן לי עוז ולו אני מזמר.    עזי וזמרת יה ה':∞  
  שלוש מילים אלה אינן מופיעות בפסוק ממגילת אסתר, והן נוספוכן תהיה לנו:       וכבוד.  ויקר:   מחסה ומגן.   משגב:

  כוס היין שהיוכוס ישועות:כביטוי לתקוותם ותפילתם של המתפללים, שיזכו גם הם לטובות שנזכרו בפסוק.   

מוצאי שבת

טכס ההבדלה

תפילת ערבית של מוצאי שבת, המתקיימת בבית הכנסת, כוללת בדרך כלל גם טכס של הבדלה

. טכס ההבדלה נערך גם לאחר מכן בבית, במסגרת המשפחה.]ראה בכרך השבת, עמ' 411[בציבור 

לפני המבדיל מובאים נר קלּוע כשהוא דולק, כלי ובו בשמים וגביע מלא יין. המבדיל מגביה מעט

את הגביע ביד ימינו  ואומר:

ד,ָחְפֶֹלא אְח וַטְבֶי, אִתָׁשּועְל יֵה אֵּנִה  עמידה 
ה.ָיׁשּועִי לִי לִהְיַּה יהוה, וָָרת יְמִזְי וִּזָי עִּכ

ה.ָׁשּועְיַי הֵנְיַעַּמִׂשֹון מָׂשְם ּבִיַם מֶּתְבַאְּוׁש

ה.ָלֶָך ּסֶתְָרכִָך בְּמַל עַה, עָׁשּועְיַיהוה הַל

ה.ָלֶֹקב סֲעַי יֵֹלהֱנּו אָב לָּגְׂשִנּו, מָּמִאֹות עָבְיהוה צ

ְך.ָ ּבַחֵטָֹדם ּבֵָרי אְׁשַאֹות, אָבְיהוה צ

נּו.ֵיֹום ָקְראְנּו בֵנֲעְַך יֶלֶּמַה, הָיעִיהוה הֹוׁש

את המשפט הבא אומרים גם הנוכחים כולם:

נּו.ָה ּלֶיְהִן ּתֵיָקר. ּכִׂשֹון וָׂשְה וָחְמִׂשְה אֹוָרה וָתְיָהּוִדים הְּיַל

והמבדיל ממשיך ואומר:

ְקָרא.ֶם יהוה אֵׁשְא ּובָּׂשֶׁשּועֹות אְּכֹוס י

אסתר ח, טז

תהלים קטז, יג

ישעיה יב, ב-ג

תהלים ג, ט

תהלים מו, יב

תהלים פד, יג

יתהלים כ, 
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][במוצאי שבת חול המועד מתחילים כאן ברכת הגפן  

ןָנַָרּבְן וָָרנִָרי מְבָס

]ןמא[ ן.ֶפָּגִַרי הְם, ּבֹוֵרא ּפָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ברכת הבשמים

המבדיל מניח את הגביע, נוטל בידו את הכלי המכיל את הבשמים ומברך:

]ןמא[ים. ִמָׂשְי בֵינִם, ּבֹוֵרא מָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

המבדיל מריח מן הבשמים, ונוהגים להעביר את הכלי בין הנוכחים כדי שיריחו ממנו.

ברכת מאורי האש

נוהגים להביט בשעת אמירת הברכה הבאה על ציפורני הידיים שמשתקף בהן אור הנר:

]אמן[ .ׁשֵאָאֹוֵרי הְם, ּבֹוֵרא מָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ברכת ההבדלה

:רמואו ודיב ןייה סוכ תא לטונו רזוח לידבמה

ין אֹורֵל, ּבֹחְין ֹקֶדׁש לֵיל ּבִּדְבַּמַם, הָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

רּוְךָה. ּבֶׂשֲעַּמַי הֵמְת יֶׁשֵׁשְי לִיעִבְּׁשַין יֹום הֵים, ּבִּמַעָל לֵָראְׂשִין יְֵך, ּבֶׁשֹחְל

והמבדיל שותה את רוב הגביע.  ]אמן[ל. ֹחְין ֹקֶדׁש לֵיל ּבִּדְבַּמַה יהוה, הָּתַא

, ואז מברכים "שהכל נהיה בדברו".]כגון בירה[ את ההבדלה ניתן לערוך גם על משקה אחר  ברכת הגפן:

נוהגים למלא את הגביע עד לשפתו, כסימן לברכה ולשפע.

 נותנת ביטוי סמלי לצער הפרידה מן השבת.   הריח]והברכה על כך[  הרחת ריח טוב ברכת הבשמים:

הטוב מעודד ומחזק את הנפש, ומסייע לה להתגבר על המעבר הקשה מקודש לחול.

 נותן ביטוי סמלי לחזרה אל חיי החולין, שכן]והברכה על כך[  השימוש באור הנר ברכת מאורי האש:

הדלקת האש היא מן האיסורים הבולטים של יום השבת. ההבטה על ציפורני האצבעות באה כדי לעשות

שימוש בפועל באור, שכן השתקפות האבוקה בצפורן ניכרת לעין, וכך יכול האדם לברך על דבר שיש

לו ממנו תועלת כלשהי, ולא תהיה ברכתו ברכה לבטלה.

.   אגב כך]"להבדיל בין הקדש ובין החול"[  מטבע לשון המצוי בויקרא י, י המבדיל בין קדש לחל:

 כינוי לששת ימי     ימי המעשה:     מנסכים על המזבח יחד עם קרבן התודה, אות הודיה על הישועה שזכה לה האדם.     
הבריאה בפרט, ולימות החול בכלל.



היתוכרבו תבשה תוליפת

212

מזכירים עוד כמה הבדלות והבחנות שיש להן יסוד במקרא:  "ויבדל אלהים בין האור ובין החשך"

. ההבדלה "בין יום השביעי]ויקרא כ, כו[ מן העמים" ]את עם ישראל[, "ואבדיל אתכם ]בראשית א, ד[

לששת ימי המעשה" היא חזרה על עניין הקודש והחול. כל הבדלה והבחנה באה להציב גבולות ולקבוע

דרגות בין עניינים שונים, והברכה מצביעה על יתרון האור על החושך, על יתרון העם הנבחר על שאר

האומות ועל מעמדה החשוב של השבת ביחס לשאר ימות השבוע, הן בשבוע הבריאה והן מאז ואילך.

 מצוי בראשי הבתים.]"יצחק הקטן"[ הפיוט נכתב בידי משורר בשם יצחק, ושמו  המבדיל:

בראשית[  אף הוא סמל לריבוי רב ככוכבים:.   ]בראשית כח, יד[ אשר על שפת הים, והוא סמל לריבוי רב  כחול:∞  
משפיע חסדים          גומר:  אתפלל.   אקרא:  יום השבת חלף במהרה כצילו של דקל הנעלם חיש קל.   :יום פנה וכו'     .  ]טו,ה

צדקתך.   ]על פי ישעיה כא, יב[  יבוא בוקר ואורה לצדיקים ולילה וחשכה לרשעים אתא וכו':      כינוי לה'.   שומר:     רבים.  
  שלישאשמורה:  תמחל ותסלח.   עבור תעבר:  הצדקות שעושה ה' עם עמו גדולות כהר המתנשא מעל סביבתו.   וכו':

הלילה החולף מהרה ומפנה את מקומו לשליש שאחריו.

ורבים נוהגים לשיר פיוט זה:

המבדיל

ל,ֹחְמִינּו הּוא יֵאתֹּטַל, חֹחְין ֹקֶדׁש לֵיל ּבִּדְבַּמַה

ה.ָלְיָּלַים ּבִבָּכֹוכַכְחֹול, וַה כְֶרּבַנּו יֵּפְסַכְנּו וְֵרעַז

ר,ֶֹמל ּתֵצְה ּכָנָֹום ּפי

ר,ֵי ּגֹומַלָל עֵאְָקָרא לֶא

ר,ֵר ׁשֹומַמָא

ה.ָלְיָם לַגְֶקר וֹא בָתָא

בֹור,ָר ּתַהְָך ּכְְדָקתִצ

ר,ֹבֲעַבֹור ּתָי עַאָטֲל חַע

ר,ֹבֲעַי יִמֹול ּכְתֶיֹום אְּכ

ה.ָלְיָּלַמּוָרה ּבְׁשַאְו
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י,ִתָחְנִת מַה עֹונָפְלָח

י,ִתָנּוחְן מֵּתִי יִמ

י,ִתָחְנַאְי בִּתְעַגָי

ה.ָלְיָל לָכְה ּבֶחְׂשַא

ל,ַטְֻנל יַי ּבִֹולק

ל,ָּטֻנְמַר הַעַי ׁשִח לַתְּפ

ל,ָא טָלְמִי נִֹראׁשֶׁש

ה.ָלְיָי לֵיסִי ְרסַּצֹותְֻקו

ם,ֹיָאְר נֹוָרא וֵתָעֵה

ְדיֹום,ִה פָנְ, ּתַעֵּוַׁשֲא

ֶרב יֹום,ֶעְף ּבֶׁשֶנְּב

ה.ָלְיָיׁשֹון לִאְּב

יגעתי  הלוואי ואגיע שוב לרגיעה.   מי יתן מנוחתי: שעת המנחה של שבת, שהיא שעת רצון וחסד.    עונת מנחתי:
שער אל ילקח ממני.    בל ינטל:.   ]בעקבות תהלים ו, ז[  אבכה אשחה:       עייפתי מרוב אנחות כאב וצער.  באנחתי:
.]בעקבות שיר השירים ה, ב[ שערי ותלתלי רטובים מדמעותיי      שראשי וכו':  השער הרם, שער השמים.   המנטל:
  דרךארח חיים:.   ]וכל הלשונות הן כינוי לגלות ולימי סבל[בשעות הלילה      בנשף וכו':       ישועה.       פדיום:  הענה.   העתר:

איהאויביי.             מכעיסי: מעשיי הרעים, חטאיי.        טנוף מעשי:       הצל אותי מן הדלות.  מדלה תבצעני:     החיים הנכונה.  
קל וחמר:  שממנו עושה היוצר כלים.   כחמר: אנחנו.        נחנו: .  ]והוא פסוק באיוב לה, י[ היכן הוא ה' שיצר אותי  וכו':

  יום אחר יום ולילה אחר לילה מספרים את כבוד האל וחסדו.יום ליום וכו':     עבירות קלות ועבירות חמורות.  

 ּ

י,ִנֵיעִּה, הֹוׁשָיָך יִָראתְק

י,ִנֵים ּתֹוִדיעִּיַַרח חֹא

י,ִנֵעְּצַבְה תָּלַּדִמ

ה.ָלְיָד לַּיֹום עִמ

י,ַׂשֲעַּנּוף מִר טֵהַט

י,ַיסִעְכַרּו מְאמֹן יֶּפ

י,ָֹׂש עַלֹוּהֱה אֵּיַא

ה.ָלְיָּלַירֹות ּבִמְן זֵנֹות

ר,ֶמֹחְַדָך ּכָיְנּו בְחַנ

ר,ֶֹמחָל ַקל וַא עָח נַלְס

ר,ֶֹמ אַיעִּבַיֹום יְיֹום ל

ה.ָלְיָלְה לָלְיַלְו
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 והוא]שבת קיט ע"ב[  המנהג ללוות את צאת השבת בסעודה מוכר כבר לתלמוד הבבלי מלוה מלכה:

זכה למישנה תוקף במחשבת הקבלה. זמירות מיוחדות נתחברו לסעודה זו.

 מבוא לסעודה, הבנוי על דגם הקטע "אתקינו סעודתא" הנאמר לפני כל אחת משלוש     אתקינו סעודתא:

. סעודת "מלוה מלכה" קרויה גם בשם "סעודת דוד המלך" על יסוד]ראה עמ' 150[סעודות השבת 

 שדוד ידע כי ימות ביום השבת, ובכל מוצאי שבת]שראשיתה בתלמוד הבבלי, שבת ל ע"א[המסורת 

חגג כדי להודות על שבוע נוסף של חיים שניתן לו.

פסוקי ברכה

 לקט של פסוקי מקרא שיש בהם דברי]אם לא אמרו זאת בבית הכנסת[יש נוהגים לומר כאן 

ראה[ברכה, הצלחה ושלום. ראשיתם במילים "ויתן לך האלהים מטל השמים" [בראשית כז, כח 

.]]כרך השבת, עמ' 411

סעודת מלוה מלכה

 בסעודה מיוחדת הנערכת]המכונה גם "שבת המלכה"[יש הנוהגים ללוות את יציאת השבת 

במוצאי שבת. בסעודה זו נוהגים לשיר פיוטים המיוחדים לה.

אתקינו סעודתא

אָנּותְימֵהְא ִדמָעּוְדתְִקינּו סְתַא

א.ָיׁשִא ַקּדָּכְלַא ְדמָתְְדוֶא, חָתָמֵלְׁש

א.ָּכְלַא  ְדמָעּוְדתְִקינּו סְתַא

אָּכְלַד מִא ְדָדוָעּוְדתְיא סִא הָּד

ֹקבֲעַיְק וָחְצִם יָָרהְבַא. אָיחִׁשְמ

ֵדּה.ֲהַָדא ּבֲעַסְן לָיְתָא

ם.ַָקּיְי וַל  חֵָראְׂשְִך יֶלֶד מִוָּד

לָכְנּו ּולָא לֵהְל טֹוב יָּזַן טֹוב ּומָימִס

ן.ֵמָל. אֵָראְׂשִי

תרגום:

הכינו את סעודת האמונה

השלמה, שמחת המלך הקדוש.

הכינו את סעודת המלך.

זו היא הסעודה של דוד המלך

המשיח. אברהם יצחק ויעקב

באים לסעוד עמו.

דוד מלך ישראל חי וקיים.

ל טוב יהיה לנו ולכלסימן טוב ומז

ישראל. אמן.
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 ראה עמ' 154.     זמירות:

  הפיוט מצוי כבר במחזור ויטרי שנערך במאה הי"א והוא נכתב בידי "יעקב מנוי",במוצאי יום מנוחה:

אשר שמו מצוי באקרוסטיכון שבראשי הבתים, מן הבית השני והלאה.

 ראוי, הולם.יאתה:   האומה הנאנחת מסבלות הגלות.   נאנחה:.   ]מלכים-א יז, א[  אליהו הנביא תשבי:       תן.  המצא:∞  
בין[  שעת אהבה ורצון עת דודים:  חפר בור כדי להפילני בו.   כרה לי שוחה:  העם המפוזר בין האומות.   עם מפזרי:

 בזויה     געולה:       עם נדיב.  עם נדבה:.   ]בעקבות ירמיה נ, יז[  כינוי לעם ישראל שה פזורה נדחה:.   ]ה' וכנסת ישראל
מעינות ....   ]והוא תיאור פיוטי של מצבה של כנסת ישראל לאחר שה' יחזירנה אליו[  אשת איש בעולה:ושפלה.   

 יזרמו מים במעיינות הישועה. יזובון:

במוצאי יום מנוחה

ה,ָנּוחְי יֹום מֵאָמֹוצְּב

ה,ָחָָך ְרוְּמַעְא לֵצְמַה

ה,ָחָנֱאֶנְי לִּבְׁשִח ּתַלְׁש

ה.ָחָנֲאַגֹון וָס יָנְו

ָך צּוִרי,ְה לָתֲאָי

ִרי,ָּזֻפְם מַץ עֵַקּבְל

ִרי,ָזְכַד ּגֹוי אַּיִמ

ה.ָי ׁשּוחִָרה לָר ּכֶׁשֲא

ל,ֵעֹוֵרר אְת ּדֹוִדים ּתֵע

ל,ֵר ׁשֹואֶׁשֲם אַט עֵּלַמְל

ל,ֵא גֹואֹבְָך ּבְְראֹות טּוב

ה.ָחָּדִזּוָרה נְה פֶׂשְל

זמירות לסעודת מלוה מלכה

ה,ָָדבְם נַעְע לַׁשֶָרא יְק

ה,ָבְָרבֵגּול מָל ּדֵא

א,ָּבַ הַבּועָּׁשַי הִהְי

ה.ָחְָרוִלְה וָיׁשּועִל

ה,ָכּולְּׁשַּיֹון הִת צַּב

ה,ָעּולְּיֹום ּגַיא הִר הֶׁשֲא

ה,ָעּולְה בֶיְהִָרה ּתֵהְמ

ה.ָחֵמְים ׂשִנָּבַם הֵאְּב

זּובּון,ְי יַזֲנֹות אָיְעַמ

ׁשּובּון,ְי ה' יֵדּויְּופ

בּון,ֲאְׁשִע יַׁשֶי יֵּומ

ה.ָחָּכְׁשִָרה נָּצַהְו
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ן,ָמֲב ַרחָאְָך ּכְּמַה עֵחְנ

ן,ָמְלַם ֹלא אַפּו עְצְפַצְי

ן,ָמֱאֶר נֶׁשֲר יהוה אַבְּד

ה.ָחָטְבַָך הְִקימֲהַּב

ֶרץ,ֶי חֵיטִלְיִדיִדים ּפִו

ֶרץ,ֶמְחּו בְצְפִם יָתָינִגְנ

ֶרץ,ֶי פִלְה ּובָחָוְי צִלְּב

ה.ָחָוְין צֵאְאת וֵין יֹוצֵא

ה,ֶּזֶַדׁש הֹחַי הִהְי

ה,ֶי חֹוזִבֲת אַבּואְנִּכ

ה,ֶת זִיַבְע ּבַמָּׁשִיְו

ה.ָחְמִקֹול ׂשְׂשֹון וָקֹול ׂש

ינּו,ֵלֹותֲאְׁשִא מֵּלַמְק יָזָח

נּו,ֵתָׁשָּקַה ּבֶׂשֲעַיץ יִּמַא

ֵדינּו,ָה יֵׂשֲעַמְח ּבַלְׁשִהּוא יְו

ה.ָחָלְצַהְה וָָרכְּב

ה,ָילִי יֹום ּגֵאָמֹוצְּב

ה,ָילִלֲָך נֹוָרא עְמִׁש

ה,ָּלֻגְם סַעְי לִּבְׁשִח ּתַלְׁש

ה.ָחָנֲהַׂשֹון וָח ׂשֶַרו

ה,ִָרּנְה וָלֳהָקֹול צ

ה,ָנֵַרּנְז ּתָינּו אֵתָפְׂש

א,ָה ּנָיעִא יהוה הֹוׁשָּנָא

א.ָה נָיחִלְצַא יהוה הָּנָא

תהלים קיח, כה

, בעקבות ירמיה נא, ה.]שלא ישב בדד כאלמן[  כינוי לעם ישראל עם לא אלמן:  ידברו, יאמרו.   יצפצפו:  הובל.   נחה:
 משה רבנו,     אבי חוזה:  איש איננו הולך לגלות.   אין יוצאת:  אסון הנופל פתאום.   פרץ:  אסונות וגזרות קשות.   חרץ:

, אשר מעשיו ועלילותיו מעוררים]תהלים סו, ה[  כינוי לה' נורא עלילה:  כינויים לה'.   אמיץ:     חזק...     אבי הנביאים.  
  מנוחה ורווחה.הנחה:       עם ישראל, שהוא כאוצר יקר לה'.  עם סגלה:יראה.   
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אמר ה' ליעקב

ֹקב,ֲעַיְר יהוה לַמָא

ֹקב,ֲעַיְר יהוה ּבַחָּב

ֹקב,ֲעַת יֶל יהוה אַאָּג

ֹקב,ֲעַּיִב מַָרְך ּכֹוכָּד

ֹקב,ֲעֵַרׁש יְׁשַים יִאָּבַה

ֹקב,ֲעַּיִ מְְרּדֵיְו

ֹקב,ֲעַיְאת לֹר זֹכְז

ֹקב,ֲעַׁשּועֹות יְת יְַדוֶח

ֹקב,ֲעַיָך יֶלָהֹבּו אֹט

ֹקב,ֲעַיְיָך לֶטָּפְׁשִֹורּו מי

ֹקב,ֲעַיְׁש ּבַחַי ֹלא נִּכ

ֹקב,ֲעַיְן ּבֶוָיט אִּבִא הֹל

ֹקב,ֲעַר יַפֲה עָנָי מִמ

ֹקב,ֲעַיְע יהוה לַּבְׁשִנ

ֹקב.ֲעַי יִּדְבַיָרא עִל ּתַא

ֹקב.ֲעַי יִּדְבַיָרא עִל ּתַא

ֹקב.ֲעַי יִּדְבַיָרא עִל ּתַא

ֹקב.ֲעַי יִּדְבַיָרא עִל ּתַא

ֹקב.ֲעַי יִּדְבַיָרא עִל ּתַא

ֹקב.ֲעַי יִּדְבַיָרא עִל ּתַא

ֹקב.ֲעַי יִּדְבַיָרא עִל ּתַא

ֹקב.ֲעַי יִּדְבַיָרא עִל ּתַא

ֹקב.ֲעַי יִּדְבַיָרא עִל ּתַא

ֹקב.ֲעַי יִּדְבַיָרא עִל ּתַא

ֹקב.ֲעַי יִּדְבַיָרא עִל ּתַא

ֹקב.ֲעַי יִּדְבַיָרא עִל ּתַא

ֹקב.ֲעַי יִּדְבַיָרא עִל ּתַא

ֹקב.ֲעַי יִּדְבַיָרא עִל ּתַא

,]באקרוסטיכון אלפביתי[ פיוט שמחברו לא נודע והוא כולל עשרים ושניים טורים      אמר ה' ליעקב:

באותיות חי"ת ונו"ן לא מצא[כשבראש כל טור נמצא פסוק או שבר פסוק מן המקרא המזכיר את יעקב 

.   כל טור מסתיים במילים "אל תירא עבדי יעקב" שמקורן]הפייטן פסוק מתאים וחיבר משפטים משלו

.]ועוד[בישעיה מד, ב 

הבאים.   ]והוא סמל לגאולה, על פי במדבר כד, יז[ כוכבו של יעקב זרח      דרך כוכב: כינוי לעם ישראל כולו.    יעקב:∞  
וירד.   ]על פי ישעיה כז, ו[  בימים שיבואו, בימי הגאולה, יכה יעקב שורש בארצו ולא יצא ממנה עוד לגלות ישרש יעקב:

  זכור ליעקב את שהבטחתזכר זאת ליעקב:.   ]על פי במדבר כד, יט[ מיעקב יצא מושל, מי שרודה בכל האומות      מיעקב:
 כאמור בברכת     טבו אהליך:  מהר להביא את שמחת הישועה ליעקב.   חדות ישועות יעקב:.   ]על פי ישעיה מד, כא[לו 

  ניחוש ועשיית קסמיםנחש:.   ]על פי דברים לג, י[ את חוקיך ילמדו לעם ישראל  יורו משפטיך:.   ]במדבר כד, ה[בלעם 
  מי יוכל לספור את עם ישראל בשל גודלו הרבמי מנה:     .  ]על פי במדבר כג, כא[ עולה ופשע      און:     .  ]על פי במדבר כג, כג[
.]על פי במדבר כג, י[
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ֹקב,ֲעַֹון יֲעַא לָח נַלְס

ֹקב,ֲעַבּות יְב ׁשֵׁשָה הָּתַע

ֹקב,ֲעַת יֶָדה יהוה אָּפ

ֹקב,ֲעַׁשּועֹות יְה יֵּוַצ

ֹקב,ֲעַֹול קֹול יק

ֹקב,ֲעַיְה לָחְמִּנּו ׂשָר

ֹקב,ֲעַאֹון יְת ּגֶב יהוה אָׁש

ֹקב,ֲעַיְת לֶמֱן אֵּתִּת

ֹקב.ֲעַי יִּדְבַיָרא עִל ּתַא

ֹקב.ֲעַי יִּדְבַיָרא עִל ּתַא

ֹקב.ֲעַי יִּדְבַיָרא עִל ּתַא

ֹקב.ֲעַי יִּדְבַיָרא עִל ּתַא

ֹקב.ֲעַי יִּדְבַיָרא עִל ּתַא

ֹקב.ֲעַי יִּדְבַיָרא עִל ּתַא

ֹקב.ֲעַי יִּדְבַיָרא עִל ּתַא

ֹקב.ֲעַי יִּדְבַיָרא עִל ּתַא

  צווה על הישועות שיבואוצוה ישועות יעקב:  ירמיה לא, י.   פדה ה':.   ]על פי יחזקאל לט, כה[ השבים מן הגלות      שבות:
רנו שמחה.   ]על פי בראשית כז, כב[ התפילה והשירה מפי יעקב הם באים  קול קול יעקב:.   ]על פי תהלים מד, ה[ליעקב 
תתן.   ]על פי נחום ב, ג[  תפארת יעקב גאון יעקב:.   ]על פי ירמיה לא, י[ שירו בקול שמחה על ישועתו של יעקב  ליעקב:
.]על פי מיכה ז, כ[ם לזרע יעקב את הבטחתך הנאמנה ֵ  קיאמת:
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אליהו הנביא

ִדיָעְלִּגַהּו הָּיִלֵי, אִּבְׁשִּתַהּו הָּיִלֵיא, אִבָּנַהּו הָּיִלֵא

ד.ִוָן ּדֶ ּבַיחִׁשָם מִינּו עֵלֵבֹוא אָָרה יֵהְמִּב

ל,ֵאָם הֵׁשְא לֵר ִקּנֶׁשֲ איׁשִא

ל,ֵיאִקּותְד יַל יַלֹום עָר ׁשַּׂשֻ ּביׁשִא

ל.ֵָראְׂשִי יֵנְל ּבַר עֵּפַכְיַׁש וָ ּגיׁשִא

ִדיָעְלִּגַהּו הָּיִלֵי, אִּבְׁשִּתַהּו הָּיִלֵיא, אִבָּנַהּו הָּיִלֵא

ד.ִוָן ּדֶ ּבַיחִׁשָם מִינּו עֵלֵבֹוא אָָרה יֵהְמִּב

יו,ָינֵר ָראּו עָׂשָים עֵנְ ּדֹורֹות ׁשיׁשִא

יו,ָנָּמִסְר ּבָעֵל ׂשַעְַקָרא ּבִּנַ היׁשִא

יו.ָנְתָמְזּור ּבָזֹור עֹור אֵאְ ויׁשִא

ִדיָעְלִּגַהּו הָּיִלֵי, אִּבְׁשִּתַהּו הָּיִלֵיא, אִבָּנַהּו הָּיִלֵא
ד.ִוָן ּדֶ ּבַיחִׁשָם מִינּו עֵלֵבֹוא אָָרה יֵהְמִּב

  פיוט, באקרוסטיכון אלפביתי, שמחברו לא נודע, העוסק באליהו הנביא. לאליהו הנביאאליהו הנביא:

נועד מקום מיוחד בפיוטים של מוצאי שבת, לאור האמונה שהוא מבשרו של המשיח, ובעקבות התחושה

שהחזרה אל ימות החול וטרדותיהם היא הזדמנות להזכיר את הציפייה לגאולה ולבקש את התממשותה.

 מושר במקומות רבים גם לאחר ההבדלה.]"אליהו הנביא... עם משיח בן דוד"[הפזמון החוזר 

.]מלכים-א יז, א[  כאמור בהצגתו הראשונה של אליהו במקרא:  "אליהו התשבי מתושבי גלעד" התשבי...   הגלעדי:∞  
בשר שלום על יד     .  ]מלכים-א יח[  בהריגת נביאי הבעל קנא לשם האל:  לבשר את הגאולה.   במהרה יבוא אלינו:

 בישר לפינחס בן אלעזר הכהן על ברית שלום שנכרתה בינו]המכונה במדרש בשם "יקותיאל"[ משה רבנו      יקותיאל:
 - את פינחס]כגון פרקי דרבי אליעזר, פרק מז[.   בדברים אלה רואה הפייטן - ברוח ספרות חז"ל ]במדבר כה, ב[לבין ה' 

 פינחס שניגש והרג את זמרי כיפר במעשהו זה על חטאוגש ויכפר: ואליהו כדמות אחת, וכך הוא עושה גם בטור הבא.   
 הזיהוי פינחס-אליהו מביא לקביעה שהוא חי שנים רבות, י"ב     דורות שנים עשר:.   ]במדבר כה, יג[של עם ישראל 

.]מלכים-ב א, ח[ את אליהו זיהו על פי הופעתו כ"בעל שיער ואזור עור אזור במתניו"      בעל שער בסמניו וכו':דורות.   
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ים,ִנָּמֵַדי חְל עֹובַף עַעָ זיׁשִא

ים,ִעֹונְי מֵמְׁשִיֹות ּגְהִע מַּבְׁשִנְׁש וָ חיׁשִא

ים.ִנָׁש ׁשֹלָר ׁשַצָר עָטָל ּומַ טיׁשִא

ִדיָעְלִּגַהּו הָּיִלֵי, אִּבְׁשִּתַהּו הָּיִלֵיא, אִבָּנַהּו הָּיִלֵא

ד.ִוָן ּדֶ ּבַיחִׁשָם מִינּו עֵלֵבֹוא אָָרה יֵהְמִּב

ת,ַחַׁשֹו נְפַנְצֹוא לְמִא לָצָ ייׁשִא

ת,ַחַּׁשַת לֵֹלא מְים וִעֹוְרבָלּוהּו הְּכְלִ ּכיׁשִא

ת.ַחַּפַצְד וְַרכּו ּכָּבְתִנֹו נֲעַמְ ליׁשִא

ִדיָעְלִּגַהּו הָּיִלֵי, אִּבְׁשִּתַהּו הָּיִלֵיא, אִבָּנַהּו הָּיִלֵא

ד.ִוָן ּדֶ ּבַיחִׁשָם מִינּו עֵלֵבֹוא אָָרה יֵהְמִּב

ים,ִהֵמְיבּו כְִקׁשִָריו הָ מּוסיׁשִא

ים,ִבֹוהְי גֵמְּׁשִׁש מֵאָה בָנֲעַ ניׁשִא

ים.ִֹלהֱאָָריו יהוה הּוא הֲחַחּו אָ סיׁשִא

ִדיָעְלִּגַהּו הָּיִלֵי, אִּבְׁשִּתַהּו הָּיִלֵיא, אִבָּנַהּו הָּיִלֵא

ד.ִוָן ּדֶ ּבַיחִׁשָם מִינּו עֵלֵבֹוא אָָרה יֵהְמִּב

ָרבֹות,ֲי עֵמְּׁשִ מַחֵּלַּתְׁשִהְיד לִתָ עיׁשִא

 שלא ירדו גשמים מן     מהיות גשמי מעונים: מיהר.        חש:     .  ]והכוונה לאחאב ונביאי הבעל[ עובדי אלילים      עובדי חמנים:
כלכלוהו:     .  ]מלכים-א יז[ מנוחה מאויביו  נחת:  כמסופר במלכים-א יח, א.  שלש שנים:.   ]מלכים-א יז, א[השמים 

  כמסופר על האלמנה בצרפת, שבזכות ברכת אליהוכד וצפחת:      הירידה לקבר.  לשחת: .   ]שם, פסוק ו[הביאו לו מזון 
  בני ישראל הכמהים לשמועמוסריו הקשיבו כמהים:          . ]מלכים-א יז, טז[שפעו בביתה כד הקמח וצפחת השמן בשנת רעב 
שם, פסוק[ בסיפור הורדת האש בכרמל נענה באש:      .  ]מלכים-א יח, כא[את דברי ה' הקשיבו לאמרי התוכחה של אליהו 

  כינוי לאחד מן הרקיעים.שמי ערבות: מלכים-א יח, לט.    ה' הוא האלהים:  אמרו.   סחו:          . ]לח
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ׂשֹורֹות טֹובֹות,ְל ּבָל ּכִַקיד עָ ּפיׁשִא

בֹות.ָל אַים עִנָב ּבֵיב לִׁשָהְן לָמֱאֶיר נִ ציׁשִא

ִדיָעְלִּגַהּו הָּיִלֵי, אִּבְׁשִּתַהּו הָּיִלֵיא, אִבָּנַהּו הָּיִלֵא

ד.ִוָן ּדֶ ּבַיחִׁשָם מִינּו עֵלֵבֹוא אָָרה יֵהְמִּב

ָרה,ָאְפִתְיהוה ּבַי לִאתֵא ִקּנֹ ָקָרא ַקּניׁשִא

ָרה,ָעְסִׁש ּבֵי אֵל סּוסַב עַ ָרכיׁשִא

ה ּוְקבּוָרה.ָיתִם מַעַם טַעָֹּלא טֶ ׁשיׁשִא

ִדיָעְלִּגַהּו הָּיִלֵי, אִּבְׁשִּתַהּו הָּיִלֵיא, אִבָּנַהּו הָּיִלֵא

ד.ִוָן ּדֶ ּבַיחִׁשָם מִינּו עֵלֵבֹוא אָָרה יֵהְמִּב

ּתֹוָרה,ַדֹו ּבָל יַנּו עֵיחִלְצְַקָרא, ּתִמֹו נְל ׁשַ עיִּבְׁשִיׁש ּתִא

ָרה,ֵהְמִה ּבָׂשֹוָרה טֹובְיו ּבִּפִנּו מֵיעִמְׁשַּת

אֹוָרה.ְה לָלֵפֲאֵנּו מֵיאִּתֹוצ

ִדיָעְלִּגַהּו הָּיִלֵי, אִּבְׁשִּתַהּו הָּיִלֵיא, אִבָּנַהּו הָּיִלֵא

ד.ִוָן ּדֶ ּבַיחִׁשָם מִינּו עֵלֵבֹוא אָָרה יֵהְמִּב

ָריֹות,ֲי אִּפִנּו מֵילִּצַ ּתיִּבְׁשִיׁש ּתִא

ׂשֹורֹות טֹובֹות,ְֵרנּו ּבְּׂשַבְּת

תֹות.ָּבַי ׁשֵאָמֹוצְבֹות ּבָל אַים עִנָנּו ּבֵחְּמַׂשְּת

מלכים-[  בחורב קרא:.   ]המצוטט בהמשך הפיוט[ כאמור במלאכי ג, כג      להשיב לב בנים: שליח.    ציר:   ממונה.  פקיד:
  בנוסף לשם אליהו הוא קרוי גם בשםתשבי על שמו נקרא:.   ]מלכים-ב ב, יא[ כשעלה לשמים  סוסי אש: .  ]א יט, י

 כינוי     אריות: בעזרתו של אליהו נצליח בלימוד, שכן הוא עתיד לבוא ולתרץ כל קושיה ובעיה.    תצליחנו:תשבי.   
לאויבי העם.
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ִדיָעְלִּגַהּו הָּיִלֵי, אִּבְׁשִּתַהּו הָּיִלֵיא, אִבָּנַהּו הָּיִלֵא

ד.ִוָן ּדֶ ּבַיחִׁשָם מִינּו עֵלֵבֹוא אָָרה יֵהְמִּב

מלאכי ג, כג-כדיא,                      ִבָּנַה הָּיִלֵת אֵם אֶכָ לַחֵֹלי ׁשִֹכנָה אֵּנִתּוב: הָּכַּכ

ּנֹוָרא,ַהְדֹול וָּגַי ּבֹוא יֹום יהוה הֵנְפִל

ם.ָבֹותֲל אַים עִנָב ּבֵלְים וִנָל ּבַבֹות עָב אֵיב לִׁשֵהְו

ִדיָעְלִּגַהּו הָּיִלֵי, אִּבְׁשִּתַהּו הָּיִלֵיא, אִבָּנַהּו הָּיִלֵא

ד.ִוָן ּדֶ ּבַיחִׁשָם מִינּו עֵלֵבֹוא אָָרה יֵהְמִּב

לֹום,ֲחַיו ּבָנָה פָָראֶי ׁשִ מֵריְׁשַא

לֹום,ָיר לֹו ׁשִזֱחֶהְלֹום, וָן לֹו ׁשַתָּנֶי ׁשִ מֵריְׁשַא

לֹום.ָּׁשַּמֹו בַת עֵֶרְך אָבְיהוה י

ִדיָעְלִּגַהּו הָּיִלֵי, אִּבְׁשִּתַהּו הָּיִלֵיא, אִבָּנַהּו הָּיִלֵא

ד.ִוָן ּדֶ ּבַיחִׁשָם מִינּו עֵלֵבֹוא אָָרה יֵהְמִּב

  ראיית אליהו בחלום היא סימן טוב ואשרי מי שזכה לכך.מי שראה פניו:
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תפילות היום וברכותיו:

מבוקר עד ערב
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  אמירה זו יסודה בקבלת האר"י והיא פותחת את היום בהודאה לאל על חסדו בהענקת חייםמודה אני:

בכל בוקר מחדש, שכן לפי תפיסת חז"ל השינה היא מעין מצב של מוות זמני, "אחת משישים למיתה"

.]תלמוד בבלי, ברכות נז ע"ב[

  המנהג ליטול ידיים עם היקיצה וקודם לתפילת הבוקר ידוע כבר מן התלמוד הבבלינטילת ידים:

 ויסודו באמונה בכוחם המטהר של המים. הצורך בהיטהרות נובע, כנראה, מראיית],ברכות ס ע"ב[

השינה כמעין מוות זמני, על יסוד הטומאה שבה, ואולי מן העובדה שבשנתו נוגע האדם בחלקי גוף

.]שבת קט ע"א[מוצנעים שאינם טהורים. המנהג ליטול כל יד שלוש פעמים נזכר כבר בתלמוד הבבלי 

 המדברת בנטילת מים בכלי כדי לרחוץ]ברכות ח, ב[ובאשר לביטוי "נטילת ידיים" - מקורו במשנה 

בהם את הידיים, ועם הזמן נתקצר הצירוף.

בעקבות איכה ג, כב-כג:  "חסדי ה' כי לא תמנו, כי לא כלו רחמיו, חדשים לבקרים,[ חסדך הוא גדול      רבה אמונתך:  ∞
.]רבה אמונתך" - בוקר בוקר מתגלים מחדש חסדיו של ה' עם האדם

.]בכלי[ רחיצת ידיים      נטילת ידים:  ∞

הנהגות הבוקר

עם פקיחת העיניים בבוקר אומרים:

]אשה אומרת[]גבר אומר[

יָךֶנָפְי לִנֲמֹוָדה איָךֶנָפְי לִנֲמֹוֶדה א

םַָקּיְי וְַך חֶלֶמ

ה,ָלְמֶחְי ּבִתָמְׁשִי נִ ּבְָרּתַזֱחֶהֶׁש

ָך.ֶתָמּונֱה אַָרּב

עם הקימה נוטלים את הידיים בכלי המיוחד לכך. יוצקים מים שלוש פעמים על כל יד לסירוגין, ומברכים:

לַנּו עָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ם.ִַדיָת יַילִטְנ
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לאחר יציאה מבית הכסא, נוטלים את הידיים ומברכים:

ה,ָמְכָחְַדם ּבָאָת הֶר אַצָר יֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

בֹוֶדָך,ְא כֵּסִי כֵנְפִ לַדּועָיְלּוי וָים. ּגִלּולֲים חִלּולֲים, חִָקבְים נִָקבְָרא בֹו נָּוב

ֹדמֲעַלְם וֵַקּיְתִהְר לָׁשְפֶי אִם, אֶהֵד מָחֶם אֵתָּסִם, אֹו יֶהֵד מָחֶ אַחֵתָּפִם יִאֶׁש

ׂשֹות.ֲעַיא לִלְפַר ּומָׂשָל ּבָא כֵה יהוה, רֹופָּתַרּוְך אָת. ּבָחֶה אָעָּלּו ׁשִפֲיָך אֶנָפְל

ואומרים:

יא.ִהֹוָרה הְי טִ ּבָּתַתָּנֶה ׁשָמָׁשְי, נַֹלהֱא

י,ִּה ּבָּתְחַפְה נָּתַּה, אְָרּתַצְה יָּתַּה, אָָראתְה בָּתַא

יִּנֶּמִּה מָלְּטִיד לִתָה עָּתַאְי, וִִקְרּבְָרּה ּבְּמַׁשְה מָּתַאְו

בֹוא.ָיד לִתָעֶי לִיָרּה ּבִזֲחַהְּול

יָך,ֶנָפְי לִנֲ א]מֹוַדה[י, מֹוֶדה ִִקְרּבְה בָמָׁשְּנַהֶן ׁשַמְל זָּכ

י,ַבֹותֲי אֵאֹלהֵי וַֹלהֱיהוה א

, והיא נאמרת לאחר כל יציאה]ברכות, שם[  מקור הברכה - בשינויים קלים - בתלמוד הבבלי אשר יצר:

]"רופא כל בשר"[מבית הכסא. גוף האדם ותיפקודו הנכון נתפסים אף הם כביטוי לחסד ה'. החתימה 

מדגישה את המימד האוניברסאלי של הקיום האנושי.

, שם היא נזכרת כברכה הראשונה שאומר אדם]ברכות, שם[ יסוד הברכה בתלמוד הבבלי  אלהי נשמה:

כשהוא מקיץ משנתו. הופעתה בסידור לאחר ברכת "אשר יצר" קושרת בין הגוף לנשמה, ורואה בשניהם

גם יחד ביטוי לחסד ה' עם האדם. יתרה מכך: תיפקודו הראוי של הגוף האנושי הוא הבסיס לחיים

רוחניים מלאים.

 אברים סגורים ובתוכם חלל, כגון הלב     חלולים:                 אברים הפתוחים אל החוץ, כגון הפה או אברי ההפרשה.נקבים:  ∞
  הפלאמפליא לעשות:.   ]ויסודו של הביטוי בירמיה יד, כא[  הזכרת ה' על ידי ציון כס מלכותו כסא כבודך:או הקיבה.   

שביצירת גוף האדם כצורתו וכמיבנהו.

"ויפח באפיו[  הכנסת אותה אל גופי נפחתה בי:.   ]ואין כל חטא קדום הרובץ עליה[  מעצם בריאתה       טהורה היא: ∞

לעתיד לבוא:     .  ]אך יש המפרשים על שנת כל לילה ולילה[  לקחתה ביום המיתה לטלה:.   ]]בראשית ב, ז[נשמת חיים" 
  אדון על כל מה שיצר.רבון כל המעשים:     .  ]ויש מפרשים על היקיצה בכל בוקר[עם תחיית המתים 
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מֹות.ָׁשְּנַל הָדֹון ּכֲים, אִׂשֲעַּמַל הִָרּבֹון ּכ

ים.ִתִֵרים מָגְפִמֹות לָׁשְיר נִזֲחַּמַה יהוה, הָּתַרּוְך אָּב

לפני שהגברים לובשים טלית קטן הם מברכים:

לַנּו עָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ית.ִיצִת צַוְצִמ

אחרי שלובשים טלית קטן יש הנוהגים להוסיף ולומר:

יתִיצִת צַוְצִה מָׁשּובֲא חֵהְּתֶי, ׁשַבֹותֲי אֵאֹלהֵי וַֹלהֱ יהוה איָך,ֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי

ֹותְצִ"ג מְַריַתְ, וָיהֶנֹותָּוַכְ וִָדְקּדּוֶקיהְ וָיהֶָרטְל ּפָכְ ּבָיהִּתְמַּלּו ִקּיִאְיָך ּכֶנָפְל

ה.ָלֶן סֵמָּה, אָלּויֹות ּבְּתַה

לאחר מכן הולכים אל בית הכנסת לתפילה בציבור, ושם - בימות החול - גם מניחים תפילין

. המתפללים בביתם ממשיכים את סדר התפילה כתפילת]לסדר הנחת תפילין ראה לעיל, עמ' 21[

הציבור, אך בהבדלים ובשינויים.

 בתורה נצטוו בני ישראל לקשור ציצית בכל כנפי בגדיהם, כדי שתשמש להם כתזכורת תמידית ציצית:

]כלומר: פינות ישרות[. במסורת נקבע שרק בגד שיש לו ארבע כנפות ]במדבר טו, לז-מא[לכל מצוות ה' 

חייב בציצית, שהיא ארבעה חוטים כפולים הקשורים בצורה מיוחדת בארבע פינותיו של הבגד. בשל

חשיבותה המיוחדת של המצוה המליצו לתפור בגד מיוחד בן ארבע כנפות, להטיל בכנפותיו ציציות

בגד זה קרוי בשם "טלית קטן", כדי להבדילו מן הטלית - שגם[וללבוש אותו במשך כל שעות היום. 

]בה יש ציציות - שבה מתעטפים בשעת התפילה.

.]מתוך ראיית השינה כמעין מצב זמני של מוות[ כינוי פיוטי לגוף האדם הישן      פגרים מתים:

מצוות ציצית באה     תרי"ג מצות התלויות בה:   דיוקיה, ההקפדה על כל פרטיה.   דקדוקיה: נחשבת.        חשובה:  ∞

להזכיר לאדם את כל המצוות כולן.
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ברכות השחר

ראה כרך השבת, עמ'[את הברכות הבאות נהוג כיום לומר במרוכז ובסדר שונה בבית הכנסת 

, אך במקורן הן נאמרו בבית ובסדר זה:]110

כששומעים את קול התרנגול מברכים:

ם,ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ה.ָלְיָין לֵין יֹום ּובֵין ּבִחְבַהְה לָינִי ּבִוְכֶּׂשַן לַתָר נֶׁשֲא

כשפוקחים את העיניים מברכים:

ִרים.ְוִ עַם, ּפֹוֵקחָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

כשמותחים את האברים ומתיישבים מברכים:

סּוִרים.ֲיר אִּתַמם, ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

כשמתלבשים מברכים:

ים.ִֻרּמֲיׁש עִּבְלַמם, ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

כשמזדקפים מברכים:

ים.ִפּופְזֹוֵקף ּכם, ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

כשיורדים מן המיטה לארץ מברכים:

.םִיָּמַל הֶַרץ עָאָרֹוַקע הם, ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

 מובאת סידרה ארוכה של ברכות שאומר האדם מרגע שהוא]ברכות, נז ע"ב[ בתלמוד הבבלי  ברכות השחר:

פוקח את עיניו ועד שהוא יוצא לבית הכנסת. מטרתן של הברכות לתת ביטוי לתחושה, כי גם פעולות

היומיום השגרתיות - כולל אלה של הבוקר הנעשות בהיסח דעת וברשות היחיד - משקפות את מציאות

ה' וחסדו עם האדם. מתקופת הגאונים ואילך הונהג לומר ברכות אלו בציבור, בבית הכנסת, ובסדר אחר.

.]על פי בראשית א, ז[ פורש, שוטח  רוקע:.   ]ויש מפרשים: לב האדם[ תרנגול      שכוי:  ∞
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כשמתחילים ללכת מברכים:

ר.ֶבֵָדי גֲעְצִין מִכֵּמַהם, ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

כשנועלים את הנעליים מברכים:

י.ְִרּכָל צָי ּכִה לָׂשָעֶׁשם, ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

כשחוגרים את החגורה מברכים:

בּוָרה.ְגִל ּבֵָראְׂשִר יֵאֹוזם, ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

כשמכסים את הראש מברכים:

ָרה.ָאְפִתְל ּבֵָראְׂשִר יֵעֹוטם, ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

וכן מברכים:

.ַֹחף ּכֵעָּיַן לֵּנֹותַהם, ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

הָנּומְי ּותַינֵעֵה מָנֵיר ׁשִבֲעַּמַהם, ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

י.ָּפַעְפַעֵמ

ֵקנּוְַדּבְָך, וֶתֹוָרתְנּו ּבֵילְִרּגַּתֶינּו, ׁשֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱיהוה איָך, ֶנָפְּלִי ָרצֹון מִיהִו

יֹוןָּסִיֵדי נִֹלא לְֹון, וָעְָרה וֵבֲיֵדי עִֹלא לְא וְטֵיֵדי חִנּו ֹלא לֵיאִבְל ּתַאְיָך, וֶֹותְצִמְּב

ר ָרע,ֵבָחֵַדם ָרע ּומָאֵיֵקנּו מְִרחַהְָרע, וָר הֶצֵנּו יָֹלט ּבְׁשִל יַאְיֹון, וָּזִיֵדי בִֹלא לְו

נּוֵנְְך, ּותָד לֶּבְעַּתְׁשִהְֵרנּו לְצִת יֶף אֹכְים, וִים טֹובִׂשֲעַמְּטֹוב ּובַר הֶצֵיְֵקנּו ּבְַדּבְו

נּוֵלְמְגִתְינּו, וֵל רֹואָי כֵינֵעְיָך ּובֶינֵעְים ּבִמֲַרחְד ּולֶסֶחְן ּולֵחְל יֹום לָכְּיֹום ּובַה

ל.ֵָראְׂשִּמֹו יַעְים לִִדים טֹובָסֲל חֵּגֹומַה יהוה, הָּתַרּוְך אָים. ּבִִדים טֹובָסֲח

 עייף, חלש.     יעף:       מקיף, מכתיר.  עוטר: חוגר.        אוזר:                כי הנעליים הם צורך הכרחי לאדם. כל צרכי:  מכוון.   מכין:

  תעשה עמנו.תגמלנו:  כופף, הכנע.   וכף:       עשה שנהיה רגילים, בקיאים.  תרגילנו:  ∞
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ראה כרך[את שלוש הברכות הבאות נהוג כיום לומר בבית הכנסת בתוך מיקבץ ברכות השחר 

:]השבת, עמ' 110

]גבר אומר[

ה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ם,ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱא

י ּגֹוי.ִנַׂשָֹּלא עֶׁש

ה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ם,ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱא

ד.ֶבָי עִנַׂשָֹּלא עֶׁש

ה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ם,ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱא

ה.ָּׁשִי אִנַׂשָֹּלא עֶׁש

  שלוש הברכות הפותחות במילים "שלא עשני" נזכרות לראשונה בתלמוד הבבלישלא עשני גוי וכו':

 בשם התנא ר' מאיר: "חייב אדם לברך שלוש ברכות בכל יום, אלו הן: שעשאני ישראל,]מנחות מג ע"ב[

 לומר "שלא עשאני עבד" במקום "שלא]שם[שלא עשאני אשה, שלא עשאני ּבּור", וחכם אחר מציע 

עשאני בור". בתקופת הגאונים הונהג לומר את שלוש הברכות גם בתפילת הציבור, כחלק מברכות

השחר. ברכות אלו מבטאות את תודתו של הגבר המתפלל על הזכות שנפלה בחלקו לקיים מצוות

; העבד נתון למרּות בעליו, ועל]כגון "לא תרצח"[רבות: הגוי חייב על פי היהדות רק בקיום שבע מצוות 

כגון תפילה, שהרי אדוניו רשאי לבקש ממנו לבצע[כן הוא פטור מקיום מצוות התלויות בזמן מסוים 

; גם זמנה של האשה, לפי אותה תפיסה, הוא ברשות בעלה ומוקדש למשפחתה,]באותו זמן דבר כלשהו

ועל כן היא פטורה ממצוות שונות הקשורות בזמן מוגדר, כגון הנחת תפילין. מימי הביניים הונהג

שהנשים אומרות במקביל לברכתו של הגבר: "שעשני כרצונו". בדורות האחרונים, לאור שינויים חברתיים

כגון[שונים, הצמיחו שלוש הברכות פרשנויות אפולוגטיות וכן כמה הצעות לניסוחים אלטרנטיביים 

.]אמירתן על דרך החיוב בלבד: "שעשני ישראל" וכו'

]אשה אומרת[

ה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ם,ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱא

ה.ָי ּגֹויִנַׂשָֹּלא עֶׁש

ה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ם,ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱא

ה.ָחְפִי ׁשִנַׂשָֹּלא עֶׁש

ה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב
ם,ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱא

ְרצֹונֹו.ִי ּכִנַׂשָעֶׁש
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  מצוות רבות של התורה עניינן בארץ ישראל ובגידוליה, והן "מצוות התלויותתרומות ומעשרות:

. במקומות שונים מצוה התורה לתת חלקים מן היבול לכהן וללוי או להביאם]ואינן נוהגות בחו"ל[בארץ" 

. הכהנים והלויים זכו בכך משום שאין]ובשנים מסוימות לתת אותם לעני[לירושלים ולאכול אותם שם 

להם נחלה בארץ והם משרתים בקודש בשם הציבור כולו. חז"ל קבעו שמצוות אלה נוהגות ב"כל שהוא

,]ולא בהמה[, כלומר: מה שהוא מאכל האדם ]משנה מעשרות א, א[אוכל, ונשמר, וגידולו מן הארץ" 

שאיננו הפקר ושהוא צומח מן האדמה. משחרב המקדש, וייחוסם של הכהנים והלויים כבר אינו בטוח,

. כך גם מעשר]"תרומת מעשר"[נקבע שמעשר ראשון מותר באכילה לאחר שיפרישו ממנו חלק כלשהו 

שני, שאפשר לפדות אותו בכסף, ואז לאכול אותו. טכס הפרשת תרומות ומעשרות כולל לפיכך את כל

סוגי התרומות והמעשרות שנהגו בזמנו, והוא בא לאפשר בימינו שימוש ביבול. התוצרת החקלאית

שלא הופרשו ממנה מעשרות קרויה בשם "טבל" והיא אסורה בכל שימוש שהוא. בימינו רוב הפירות

והירקות שבחנויות ובשווקים הם בחזקת תוצרת חקלאית שהופרשו ממנה תרומות ומעשרות. הברכה

.]ברכות ו, יד[על הפרשת המעשרות ידועה מן התוספתא 

תרומה אותו חלק אשר נלקח מן היבול והוא יותר מאחוז אחד.        יותר מאחד ממאה:       להבדיל, להניח בצד.  להפריש:  ∞
  בפינה כלשהי של החלק המופרשבצפונו:.   ]דברים יח, ג-ה[  כמות כלשהי שנצטווה בעל היבול לתת לכהן גדולה:

תשעה חלקים  האחוז שהופרש.   והאחד ממאה שנשאר כאן:.   ]ונבחר לשם כך באופן סמלי החלק שבצפון[

המזון ומה שסביב לו

התקנת המזון

הפרשת תרומות ומעשרות

לוקחים קצת יותר מאחוז אחד מן הפירות או הירקות, מבדילים אותם מן השאר, ומברכים:

ִריׁשְפַהְנּו לָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

רֹות.ְׂשַעַרּומֹות ּומְּת

וממשיכים ואומרים:

הָדֹולְה גָרּומְֵרי הּוא ּתֲאן, הָׁש ּכֵּיֶל ׁשֹּכַן הִה מָאֵּמִד מָחֶאֵר מֵהּוא יֹותֶה ּׁשַמ

יֹוןְלֶעָד הַּצַמֹוהּו, ּבִָקים ּכָלֲה חָעְׁשִם ּתִאן עָר ּכַאְׁשִּנֶה ׁשָאֵּמִד מָחֶאָהְפֹונֹו. וְצִּב
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יוִיתִׂשֲעֶה ׁשָאֵּמִד מָחֶאָר ִראׁשֹון. אֹותֹו הֵׂשֲעַם מֵֵרי הֲלּו, הָּלַרֹות הֵּפַל הֶׁש

דַּצַה ּבֶּלֵאִָקים ּכָלֲה חָעְׁשִר. עֹוד ּתֵׂשֲעַת מַרּומְֵרי הּוא ּתֲר ִראׁשֹון הֵׂשֲעַמ

ֵריֲי, הִנָר עֵׂשֲעַמְים ּבִבָּיַם חֵם הִאְי. וִנֵר ׁשֵׂשֲעַם מֵֵרי הֲרֹות הֵּפַל הֶּתֹון ׁשְחַּתַה

י.ִנָר עֵׂשֲעַם מֵה

עוטפים את התרומות והמעשרות ומשליכים אותם בדרך מכובדת או קוברים אותם.

כאשר הפירות או הירקות חייבים בוודאות במעשר שני, מייחדים לצורך זה מטבע כלשהו, ואומרים:

לַנּו עָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲ אם,ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱה יהוה, אָּתַרּוְך אָּב

י.ִנֵר ׁשֵׂשֲעְַדיֹון מִּפ

ַעֵּבְטַּמַן הִת מַחַה אָרּוטְל ּפַל עָּלֻחְֵרי הּוא מֲׁשֹו, הְמֻחְה, הּוא וֶי זִנֵר ׁשֵׂשֲעַמ

י.ִנֵר ׁשֵׂשֲעְַדיֹון מִפְי לְִדּתַחִּיֶׁש

, מפרישים]ויבול כזה קרוי בשם "דמאי"[כאשר יש ספק אם הופרשו תרומות ומעשרות מן היבול 

אותם רק באמירת הקטע "מה שהוא יותר" וכו'.

ונקבע מקומם באופן סמלי בחלקה[תשעה אחוזים מן הפירות או הירקות, המצויים עדיין בערימה  כמוהו וכו': 

אותו האחד ממאה:     .  ]במדבר יח, כא-כד[ עשירית מן היבול, שבעל היבול נצטווה לתת ללוי      מעשר ראשון:     .  ]העליון
 עשירית מן המעשר שקיבל     תרומת מעשר:.   ]והוא כבר נעשה בינתיים לחלק מן המעשר הראשון[האחוז שהופרש 

  שהם עשירית מכלל מה שנותר בערימה לאחרעוד תשעה חלקים:.   ]במדבר יח, כה-לב[הלוי, ושהיה עליו לתת לכהן 

 עשירית מן היבול שנצטווה בעל הפירות להביא לירושלים ולאכול שם לפני     מעשר שני:          שהופרש ממנה המעשר. 

.   בשש השנים שבין שנת שמיטה לחברתה נוהגת מצווה זו בשנים הראשונה, השנייה,]דברים יד, כב-כז[ה' בשמחה 

 עשירית מן היבול שנצטווה בעל הפירות לתת לעניים בשנה השלישית והשישית     מעשר עני:הרביעית והחמישית.   

  עוד חמישית מערכווחמשו: תמורת דבר אחר.   ]במקרה שלנו כסף[ נתינת דבר      פדיון:  ∞.   ]שם, כח-כט[לשמיטה 

ומי שפודה מעשר שני חייב להוסיף עוד[ נעשה חולין, יוצא מחזקת קדושה ומותר באכילה      מחלל:     של המעשר.  

]חמישית מערכו.

  בארבע מתוך שש השנים שבין שמיטה לשמיטה הביאו בתקופת המקדש מעשר מן היבולמעשר שני:

 לירושלים,  ואכלו אותו שם בשמחה. משחרב המקדש נהגו לפדות את המעשר הזה]או את תמורתו[

במטבע בעלת ערך נמוך, "שוה פרוטה". כיום נוהגים לייחד לשם כך מטבע בעלת ערך ניכר, כאשר כל

פדיון הנעשה עליה נחשב כאילו הוא מוריד פרוטה מערכה, עד שהיא מאבדת באופן סמלי את ערכה

ואז היא נזרקת, או שמחללים אותה על מטבע אחרת השווה פרוטה.
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הפרשת חלה

חותכים מעט מן העיסה לאחר לישתה, מבדילים מן השאר, ומברכים:

ִריׁשְפַהְנּו לָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ה.ָּסִעָן הִה מָּלַח

את החלק המופרש נהוג לשרוף או לגנוז בצורה מכובדת.

פדיון נטע רבעי

מי שפודה פירות שגדלו על עץ בשנתו הרביעית, מייחד מטבע כלשהו לצורך זה, ואומר:

לַנּו עָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

י.ִעָע ְרבַטְֶדיֹון נִּפ

 להפריש "חלה" מכל בצק הנעשה מחמשת מיני דגן]במדבר טו, יז-כא[  התורה מצווה הפרשת חלה:

. הפרשת החלה באה כאות של תודה לה'. מן התורה אין שיעור לחלה שיש]כגון חיטה או שעורה[

 מעיסה שיש בה לפחות 1700 גרם של קמח, ויש]כ-27 גרם[להפריש, אך כיום נוהגים להפריש "כזית" 

מלכתחילה נוהגת מצוה זו רק בארץ, כשכל ישראל יושב על אדמתו, אך[בעניין זה גם מנהגים אחרים. 

]חכמים קבעו שהיא תבוצע גם בחו"ל, כדי שלא תישכח.

 אוסרת על אכילת פירות העץ בשלוש השנים הראשונות]ויקרא יט, כג-כה[  התורה פדיון נטע רבעי:

 היא מצווה לפדות בכסף]"נטע רבעי"[. את פירות העץ בשנתו הרביעית ]אז קרוי העץ "ערלה"[לגידולו 

פירות השנה החמישית ואילך מותרים באכילה לאחר[ולהביא את הכסף לירושלים כדי לקנות בו מזון. 

 כיום נוהגים לפדות את פירות השנה הרביעית במטבע מיוחדת לכך]שהופרשו מהם תרומות ומעשרות.

 ואז הם מותרים באכילה.]ראה לעיל בדיון על מעשר שני[

  העץ בשנתו הרביעית.נטע רבעי:  ∞  בצק.   עסה:  ∞
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 לדיון והסבר ראה עמ' 153.     נטילת ידיים ו"המוציא":

  מזמור זה מתאר את רגשות הגולים היושבים בבבל בזוכרם את חורבן ירושלים, והואעל נהרות בבל:

כולל גם שבועה לזכור את ירושלים ובקשה לנקמה מן האויב. הוא נאמר לפני ברכת המזון במרבית

ימי החול, ועדות לכך רק מאז ימי הביניים. כמה מן הפוסקים טוענים שבאמירת המזמור יוצא האדם

ראה אבות ג, ג, שם מגנים "שלושה שאכלו על שולחן אחד[גם ידי חובת אמירת דברי תורה בארוחה 

. באמירת מזמור זה ממלאים גם את התביעה  - שיסודה במזמור עצמו]ולא אמרו עליו דברי תורה"

- לזכור את ירושלים בכל ארוע שיש בו מן השמחה.

 שמחה.]ביקשו מאתנו לשיר שירי[ ושובינו      ותוללינו שמחה: .  ]לשיר[  ביקשו מאתנו שאלונו: ערבי נחל.    ערבים:  ∞

על  כושר הדיבור ילקח ממני.   תדבק לשוני לחכי:      יד ימין המבטאת חוזק תיבש ותאבד את כוחה.   תשכח ימיני:
  יום נפילת העיר.יום ירושלם:  בתחילת כל שמחה שאערוך אזכור את ירושלים.   ראש שמחתי:

הארוחה וברכותיה

נטילת ידיים לפני אכילת לחם וברכת "המוציא"

לפני אכילת לחם לסוגיו נוטלים ידיים ומברכים קודם לניגובן:

לַנּו עָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ם.ִַדיָת יַילִטְנ

לפני אכילת הלחם מברכים:

ֶרץ.ָאָן הִם מֶחֶיא לִּמֹוצַם, הָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ברכת המזון ליום חול

לאחר ארוחה שאוכלים בה לחם מברכים את ברכת המזון.

במרבית ימות החול יש הנוהגים לומר מזמור זה לפני ברכת המזון:

לַעּיֹון: ִת צֵֶרנּו אְכָזְינּו, ּבִכָם ּבַנּו ּגְבַׁשָם יָל ׁשֶבָרֹות ּבֲהַל נַע

ינּוֵלָתֹולְיר וִֵרי ׁשְבִינּו ּדֵלּונּו ׁשֹובֵאְם ׁשָי ׁשִינּו: ּכֵרֹותֹּנִינּו  ּכִלָּה ּתָתֹוכְים ּבִָרבֲע

םִר: אָכֵת נְַדמַל אַיר יהוה עִת ׁשֶיר אִׁשָיְך נֵּיֹון: אִיר צִּׁשִנּו מָירּו לִה, ׁשָחְמִׂש

םִי, אִֵרכְּכְזֶם ֹלא אִי אִּכִחְי לִׁשֹונְק לְַדּבִי: ּתִינִמְח  יַּכְׁשִ, ּתםִָלָרּוׁשְְך יֵחָּכְׁשֶא

ת יֹוםֵדֹום אֱי אֵנְבִר יהוה לֹכְי: זִתָחְמִל ֹראׁש ׂשַם עִַלָרּוׁשְת יֶה אֶלֲעַֹלא א

תהלים קלז
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םֶּלַׁשְּיֵֶרי ׁשְׁשַדּוַדה, אְּׁשַל  הֶבָת ּבַּה: ּבָסֹוד ּבְיַד הַרּו עָרּו עִָרים עְמֹאָם, הִָלָרּוׁשְי

ע:ַלָּסַל הְֶך אִיַלָֹלת עֶץ אֵּפִנְז וֵאחֹּיֵֶרי ׁשְׁשַנּו: אָ לְּתְלַמָּגְֶך ׁשֵמּולְת ּגְֶך אָל

בימות חול מיוחדים אין אומרים "על נהרות בבל". ימים אלה הם: ראשי חודשים, הימים שמערב

, ימי]"פורים קטן"[יום כיפור ועד ראש חודש מרחשוון, חנוכה, ט"ו בשבט, י"ד וט"ו באדר ראשון 

, ל"ג בעומר, יום שחרור ירושלים,]"פסח שני"[הפורים, כל חודש ניסן, יום העצמאות, י"ד באייר 

הימים שמראש חודש סיון עד י"ב בו, ט"ו באב וערב ראש השנה. בימים אלה אומרים את "שיר

המעלות", כמקובל ביום השבת ובימים טובים. ראה  עמ' 174.

להמשך ברכת המזון ראה עמ' 175.

ברכת מזון קצרה

 יש הנוהגים לומר במקום ברכת המזון כולה רק נוסח זה:]כגון חיל על משמרתו[בשעת הדחק 

טּובְּלֹו ּבֻם ּכָעֹולָת הֶאְנּו וָן אֹותָּזַה ם,ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ל.ֹּכַת הֶן אָּזַה יהוה, הָּתַרּוְך אָים. ּבִמֲַרחְד ּובֶסֶחְן ּבֵחְּב

ִריתְה, ּבָבָה ּוְרחָה טֹובָּדְמֶֶרץ חֶנּו אָּתְלַחְנִי הִּכינּו, ֵֹלהֱָך, יהוה אְנֹוֶדה ל

ד.ֶעָם וָעֹולְָך לְמִת ׁשֶים אְִרכָבְָך ּומְנּו מֹוִדים לָם אָּלֻל ּכַעְזֹון. וָים ּומִּיַתֹוָרה חְו

זֹון.ָּמַל הַעְֶרץ וָאָל הַה יהוה, עָּתַרּוְך אָּב

ָך,ְלָיכֵל הַעְיְרָך, וִם עִיַלָרּוׁשְל יַעְָך, וְּמַל עֵָראְׂשִל יַעינּו, ֵלָינּו עֵֹלהֱא ם יהוהֵַרח

ָךְמִר  ׁשֶׁשֲדֹוׁש אָּקַהְדֹול וָּגַת הִיַּבַל הַעְבֹוְדָך, וְן ּכַּכְׁשִּיֹון מִל צַעְָך, וְעֹונְל מַעְו

  האפשרות לקצר את ברכת המזון בהזדמנויות מיוחדות - כגון פועל שכיר - נזכרתברכת מזון קצרה:

בתלמוד הבבלי, ברכות טז ע"א. הנוסח המוצע כאן הוא נוסח ברכת המזון ליום חול כפי שהוא מובא

 בסידור שחיבר. בעיקרון כולל הנוסח את תמצית כל ארבע]בבל, המאה העשירית[בידי רב סעדיה גאון 

הברכות שבברכה המקובלת.

עלליך:       יעניש אותך מידה כנגד מידה.  ישלם לך את גמולך:       שתהא נשדדת על ידי אויביה.  השדודה:  החריבו!   ערו:
  ברית המילה.ברית:  ∞תינוקייך הרכים.   
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.]כגון ברכות הריח, להלן עמ' 246[ קבוצה של ברכות שהיא חלק מ"ברכות הנהנין"      ברכות הטעם:

יסודה בקביעת התוספתא, ש"לא יטעום אדם כלום עד שיברך, שנאמר 'לה' הארץ ומלואה'. הנהנה מן

. הברכות מבטאות את ההכרה שיש אדון לעולם, המשפיע]ברכות ד, א[העולם הזה בלא ברכה - מעל" 

, ואמירתן]ברכות, פרק ו[לכל חי מטובתו, ועל כך יש להודות. מרבית ברכות הטעם נזכרות כבר במשנה 

כרוכה לא פעם בשאלות הלכתיות שונות: שאלת הקדימות בברכות כאשר מונחים לפני האדם כמה

כגון פיצה, שנחלקו[; שאלת הברכה הראויה למאכלים מיוחדים ]כגון איטריות ופירות[מיני מאכלים 

; שאלת הברכה הראויה על מאכל המורכב משני סוגים]אם ברכתה היא "המוציא" או "מיני מזונות"

 ועוד הרבה כיוצא באלה. בשאלות אלו דנה בהרחבה]כגון פשטידה שיש בה הן קמח הן ירקות[או יותר 

ספרות ההלכה.

 תומך ועוזר.סומך:   יעשה שנירא אותו בכל עת.   ישים יראתו לנגד עינינו:

םִיַלָרּוׁשְת יֶה אֵנְּוב ינּו,ֵמָיְּה ּבָקֹומְמִיר לִזֲחַד ּתִוָית ּדֵכּות ּבְלַיו. ּומָלְָקָרא עִנ

ן.ֵמָם, אִיָלָרּוׁשְה יֵה יהוה, ּבֹונָּתַרּוְך אָָקרֹוב. ּבְּב

נּו,ֵלֲנּו ּגֹואֵנּו ּבֹוְראֵּכְלַינּו מִבָל אֵאָם, הָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

הּואְנּו, וָּמִיב עִיטֵהְה לְֶרּבַיֹום הּוא מָל יֹום וָכְר ּבֶׁשֲיב אִטֵּמַהְּטֹוב וְַך הֶלֶּמַה

ל טּוב.ָכְים וִמֲַרחְח וֶַרוְד וֶסֶחָן וֵד חַעָנּו לֵלְמְגִי

ּתֹוָרה,ַינּו ּבֵינֵיר עִאָן יָמֲַרחָה. הָלֶח סַצֵח נַּבַּתְׁשִד, יֶעָם וָעֹולְֹלְך לְמִ יןָמֲַרחָה

נּו,ְֵרּבִּקִה  מָלֲחַיר מִסָינּו, יֵינֵד עֶגֶנְתֹו לְָראִים יִׂשָינּו, יֵָרכְל ּדָכְנּו ּבָ לַיחִלְצַי

יםִׂשָמֹו, יְן ׁשַעַמְנּו לָּמִה עֶׂשֲעְַך, יֵסֹומְר וֵנּו עֹוזָה לֶיְהִנּו, יֵתָי ָרעֵבְחֹוׁשְר ּבַעְגִי

ל.ֵָראְׂשִל יַלֹום עָה ׁשֶׂשֲעַיו הּוא יָרֹומְמִלֹום ּבָה ׁשֶֹׂשלֹום. עָינּו ׁשֵלָע

ברכות הטעם

לפני כל דבר שאוכלים או שותים מברכים ברכה מיוחדת.
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ברכת המוציא:

 ומברכים:]]ראה עמ' 153[ומברכים "על נטילת ידיים" [לפני אכילת לחם לסוגיו נוטלים ידיים 

ֶרץ.ָאָן הִם מֶחֶיא לִּמֹוצַם, הָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ברכת מזונות:

, כגון עוגה, סופגניה, איטריות]חוץ מלחם[לפני אכילת תבשיל או מאפה שנעשה מחמשת מיני הדגן 

וכיוצא בהם, מברכים:

זֹונֹות.ְי מֵינִם, ּבֹוֵרא מָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ברכת הגפן:

 מברכים:]או מיץ ענבים המיועד לקידוש[לפני שתיית יין  שנעשה מענבים 

ן.ֶפָּגִַרי הְם, ּבֹוֵרא ּפָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ברכת פרי העץ:

לפני אכילת פרי העץ, כגון תפוח, אגס או אבוקדו, מברכים:

ץ.ֵעִָרי הְם, ּבֹוֵרא ּפָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ברכת פרי האדמה:

 מברכים:]ושאר גידולי קרקע חד-שנתיים, כגון בננה או אבטיח[לפני אכילת ירקות 

ה.ַָדמֲאִָרי הְם, ּבֹוֵרא ּפָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ברכת "שהכל":

כגון[ או אכילת מאכלים שאינם כלולים בסוגים שנמנו לעיל ]פרט ליין[לפני שתיית משקאות 

 מברכים:]בשר, דגים, ביצים ודברי חלב

רֹו.ְָדבִה ּבָיְהִל נֹּכַהֶם, ׁשָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

 בארוחה שבה אוכלים לחם ומאכלים נוספים, מברכים על הלחם בלבד ובזה יוצאים     ברכת המוציא:

ידי חובת הברכה על שאר המאכלים.
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  המקור לאמירת ברכה לאחר אכילה ושתייה הוא דברי התורה "ואכלת ושבעת וברכתברכות אחרונות:

. גם לברכה זו דינים שונים: שאלת שיעור האכילה המינימאלי המחייב ברכה]דברים ח, י[את ה' אלהיך" 

לאחריה, משך הזמן שבו ניתן לברך לאחר האכילה, שאלת הברכה הנאמרת על מאכלים מסוימים,

וכיוצא באלה. גם בכל הסוגיות האלה עוסקת ספרות ההלכה.

, היא קיצור של שלוש הברכות]ברכות מד ע"א[  ברכה זו, המופיעה בתלמוד הבבלי ברכה מעין שלוש:

ראה עמ'[: הברכות על המזון, על ארץ ישראל ועל ירושלים ]ומכאן שמה[המרכזיות של ברכת המזון 

. בימים שונים נוספות בגוף הברכה בקשות המתייחסות לאותם ימים, בעוד שפתיחתה וחתימתה]176

משתנות בהתאם לסוג המאכל שמברכים עליו.

.]על פי זכריה ז, יד ועוד[ ארץ נאה שכל רואיה חומדים אותה      ארץ חמדה: אמצעי הקיום, המזון.        מחיה:  ∞

ברכות אחרונות

לאחר כל דבר שאוכלים או שותים מברכים ברכה מיוחדת. לאחר ארוחה שאכלו בה לחם מברכים

.]ראה עמ' 175[את ברכת המזון 

ברכה מעין שלוש

 או שתיית יין או אכילת פרי משבעת]חוץ מלחם[לאחר אכילת מזון העשוי מחמשת מיני הדגן 

, מברכים:]כגון רימון או תאנה[המינים שנתברכה בהם ארץ ישראל 

לַם, עָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

על פירות משבעת המינים:על יין:על מזונות:

ץֵעִָרי הְל ּפַעְץ וֵעָהןֶפֶּגִַרי הְל ּפַעְן וֶפֶּגַההָלָּכְלַּכַל הַעְה וָיְחִּמַה

על יין ומזונות יחד:

ןֶפֶּגִַרי הְל ּפַעְן וֶפֶּגַל הַעְה וָלָּכְלַּכַל הַעְה וָיְחִּמַה

ָּתְלַחְנִהְ וָיתִָרצֶה, ׁשָבָה ּוְרחָה טֹובָּדְמֶֶרץ חֶל אַעְֶדה וָּׂשַת הַנּובְל ּתַעְו

לֵָראְׂשִל יַינּו, עֵֹלהֱא, יהוה אָם נֶּה. ַרחָּטּובִ מַעֹּבְׂשִלְּה וְָריִּפִל מֹכֱאֶינּו לֵבֹותֲאַל

ָך.ֶלָיכֵל הַעְָך וֲחַּבְזִל מַעְבֹוֶדָך, וְן ּכַּכְׁשִּיֹון מִל צַעְיֶרָך, וִם עִיַלָרּוׁשְל יַעְָך וֶּמַע
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ּהָנָיְנִבְנּו ּבֵחְּמַׂשְּה וָתֹוכְנּו לֵלֲעַהְינּו, וֵמָיְָרה בֵהְמִֶדׁש ּבֹּקַיר הִם עִיַלָרּוׁשְה יֵנְּוב

ָרה.ֳהָטְה ּובְָקֻדּׁשִ ּבָיהֶלָָך עְֶרכָבְּה, ּונָּטּובִע מַּבְׂשִנְּה וְָריִּפִל מַאכֹנְו

ה,ֶּזַת הָּבַּׁשַיֹום הְנּו ּבֵיצִלֲחַהְה וֵּוְרצ           בשבת:

ה,ֶּזֶַדׁש הֹחַיֹום ֹראׁש הְה ּבָטֹובְֵרנּו לְכָזְובראש חודש:  

ה,ֶּזַרֹון הָּכִּזַיֹום הְה ּבָטֹובְֵרנּו לְכָזְובראש השנה:  

יֹוםְנּו ּבֵחְּמַׂשְובשלוש רגלים:

ה,ֶּזַּצֹות הַּמַג הַח     בפסח:

ה,ֶּזַבּועֹות הָּׁשַג הַחבשבועות:

ה,ֶּזַּכֹות הֻּסַג הַחבסוכות:   

ה,ֶּזַג הַחֶַרת הֶצֲי עִינִמְׁשבשמיני עצרת:

ֶרץָאָל הַָך עְנֹוֶדה ּלְל, וֹּכַיב לִטֵה יהוה טֹוב ּומָּתַי אִּכ

על פירות משבעת המינים:על יין:על מזונות:

.ָיהֶרֹותֵל ּפַעְוּה.ָנְפִַרי גְל ּפַעְוה.ָיְחִּמַל הַעְו

ה יהוה,ָּתַרּוְך אָ        ּבה יהוה,ָּתַרּוְך אָּבה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ֶרץָאָל הַ           עֶרץָאָל הַעֶרץָאָל הַע

.ָיהֶרֹותֵל ּפַעְ         וּה.ָנְפִַרי גְל ּפַעְוה.ָיְחִּמַל הַעְו

על יין ומזונות יחד:

ּה.ָנְפִַרי גְל ּפַעְה וָיְחִּמַל הַעְו

ּה.ָנְפִַרי גְל ּפַעְה וָיְחִּמַל הַעְֶרץ וָאָל הַה יהוה, עָּתַרּוְך אָּב

  יוםיום הזכרון: .   ]על פי ישעיה נח, יא[  חזקנו בבריאות טובה החליצנו: הקרבנות ובית המקדש.    מזבחך, היכלך:

הדין שבו נזכרת כל האנושות לפני ה'.
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ברכה אחרונה, "בורא נפשות"

לאחר אכילת מאכל או משקה שאין מברכים עליהם את ברכת המזון או ברכה מעין שלוש מברכים:

לַן, עָרֹונְסֶחְׁשֹות ַרּבֹות וָפְם, ּבֹוֵרא נָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ים.ִמָעֹולָי הֵרּוְך  חָי. ּבָל חָׁש ּכֶפֶם נֶהָיֹות ּבֲחַהְ לָָראתָּבֶה ּׁשַל מָּכ

סדר ברכות

ראה לעיל, עמ' 237-236.- ברכות הטעם 

ברכות הראייה

חכמים תיקנו שצריך אדם לברך על דברים מיוחדים שרואות עיניו.

 מברך:]כגון כוכב נופל או הר געש בפעולתו[הרואה ברק או תופעות טבע בלתי רגילות 

ית.ִֵראׁשְה בֵׂשֲעַה מֶֹׂשם, עָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

 באה ברכה]]י ע"ב[ברכות ו, א [. בתלמוד הירושלמי ]ברכות ו, ח[  ברכה זו נזכרת במשנה "בורא נפשות":

זו כשבחתימתה הזכרה מפורשת של שם ה'.

  להלן מובאות ברכות הנאמרות על ראייה, שמיעה או הרחה של דברים אשר פעמים רבותסדר ברכות:

-  מנקודת מבטו הסובייקטיבית של המברך - הם דברים מיוחדים או דברים הגורמים לו הנאה. על

כן אפשר ששני אנשים שונים ירגישו אחרת באשר לחובה לברך מקצת מברכות אלה.

  צרור ברכות אלה מקיף הן את עולם הטבע והן את המסגרת האנושית-חברתית.ברכות הראייה:

הברכות הקשורות בטבע מדגישות את הפן האוניברסאלי של הבריאה,  ומכוונות את האדם לזהות בהן

את מעשה ידי ה'. הן גם מסייעות לפיתוח החוש האסתטי של האדם ומקנות לחוש זה מעמד הלכתי.

ויש הסוברים כי יש לומר ברכות אלה, לגבי כל תופעה ותופעה, רק אחת לשלושים יום, כדי לשמור על

ייחודן.

. באמירת הברכה נותן]ברכות נד ע"א[  המקור לברכה הוא בתלמוד הבבלי עשה מעשה בראשית:

ראה[המברך ביטוי להכרה שכל תופעות הבריאה הן מעשה ידי ה'. על שמיעת רעם נקבעה ברכה נפרדת 

, אך מי ששמע את הרעם וראה את הברק כאחד, מברך רק "עושה מעשה בראשית".]עמ' 245

  מקור החיּות, מי שכל החיים נובעים ממנו.     חי העולמים:      וצרכיהן.       וחסרונן:  ∞
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הרואה קשת בענן מברך:

םַָקּיְִריתֹו וְבִן ּבָמֱאֶנְִרית וְּבַר הֵם, זֹוכָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

רֹו.ָמֲאַמְּב

הרואה גשמים יורדים לאחר תקופה ארוכה של בצורת מברך:

נּו.ָ ּלָהֹוַרְדּתֶה ׁשָּפִל טָל ּכַע ינּו,ֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱיהוה אְך, ָנּו לְחַנֲמֹוִדים א

חַבֶינּו ׁשֵתֹותְפִׂשְיו, וָּלַמֹון ּגֲהַה ּכָנּו ִרּנֵׁשֹונְם, ּולָּיַיָרה ּכִא ׁשֵלָינּו מִּלּו פִאְו

ם,ִיָמֵָרי ׁשְׁשִנְרּוׂשֹות ּכְֵדינּו פָיְ, וֵַרחָּיַכְׁש וֶמֶּׁשַירֹות ּכִאְינּו מֵינֵעְ, וַי ָרִקיעֵבְֲרחֶמְּכ

יֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱָך, יהוה אְהֹודֹות לְיִקים לִּפְסַנּו מְחַנֲין אֵלֹות, אָּיַאָינּו ַקּלֹות ּכֵלְַרגְו

יִֵרּבְים וִפָלֲי אֵפְלַף אֶלֶאֵת מַחַל אַנּו, עֵּכְלַָך, מְמִת ׁשֵֶרְך אָבְינּו, ּולֵבֹותֲא

יםִנָפְּלִנּו. מָּמִעְינּו וֵבֹותֲם אִ עָיתִׂשָעֶאֹות ׁשָלְפִנְים וִּסִּטֹובֹות, נַים הִמָעְבֹות ּפְָרב

עָבָׂשְנּו ּובָּתְנַב זָָרעְנּו, ּבִָדיתְִדים ּפָבֲית עֵּבִינּו, ּומֵֹלהֱנּו, יהוה אָּתְלַאְם ּגִַריְצִּמִמ

יםִנָמֱאֶנְים וִַרּבְים וִם ָרעִיָלֳחֵנּו, ּומָּתְטַּלִר מֶבֶּדִנּו ּומָּתְלַּצִֶרב הֶחֵנּו, מָּתְלַּכְלִּכ

נּו, יהוהֵׁשְּטִל ּתַאְֶדיָך, וָסֲבּונּו חָזֲֹלא עְיָך וֶמֲרּונּו ַרחָזֲה עָּנֵד הַנּו. עָיתִּלִּד

נּו,ֵּפַאְ ּבָּתְחַפָּנֶה ׁשָמָׁשְ ּונַרּוחְנּו, וָ ּבָּתְגַּלִּפִֶרים ׁשָבֵן אֵל ּכַח. עַצֶנָינּו, לֵֹלהֱא

בראשית[. הקשת, על פי סיפור התורה ]ברכות נט ע"א[ מקור הברכה בתלמוד הבבלי  זוכר הברית וכו':

, היא אות הברית שכרת ה' עם נוח וצאצאיו שלא יהיה עוד מבול על הארץ. ראיית הקשת מביאה]ט, יג

להזכרת הברית הזו.

 ומשוקעת גם בתפילת "נשמת" הנאמרת]ברכות נט ע"ב[  הברכה לקוחה מן התלמוד הבבלי מודים וכו':

. בארץ יבשה כארץ-ישראל הגשם הוא מקור המים]ראה כרך השבת, עמ' 160[בשחרית של שבת 

העיקרי, ומכאן המקום המרכזי שיש בסידור התפילה לתפילות ולתעניות ציבור על עצירת גשמים,

 ולדברי תודה על ירידתם. ברכת "מודים"]בפסח[ ועל הטל ]בסוכות[לתפילות מיוחדות על הגשם 

המובאת כאן נאמרת רק בידי מי שאין לו שדה, אך בעל שדה מברך על ירידת גשמים ברכת "שהחיינו"

.]ראה עמ' 245[, ואם יש לו שותפים בשדה - כגון חברי קיבוץ - מברך "הטוב והמטיב" ]ראה עמ' 246[

 חלקי הגוף שהבדלתם זה מזה.     אברים שפלגת:       חילצת אותנו.   דליתנו: ∞  עומד בדיבורו.    קים במאמרו: ∞
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הָּתַרּוְך אָנּו. ּבֵּכְלַָך מְמִת ׁשְֶרכּו אָיבִם יֹודּו וֵן הֵינּו, הִפְ ּבָּתְמַר ׂשֶׁשֲׁשֹון אָלְו

הֹוַדאֹות.ַל ֹרב הֵיהוה, א

 מברך:]הים התיכון ויש אומרים אף האוקיינוסים[הרואה את הים הגדול 

דֹול.ָּגַם הָּיַת הֶה אָׂשָעֶם, ׁשָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

הרואה לראשונה עצי פרי פורחים בחודש ניסן מברך:

ָרא בֹוָלּום ּובְמֹו ּכָעֹולְר ּבַּסִֹּלא חֶׁש ם,ָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ַדם.ָי אֵנְם ּבֶהָּנֹות ּבַהְנֹות לָילִאְִרּיֹות טֹובֹות וְּב

הרואה מראות טבע יפים במיוחד, עצים מרהיבים ובריות מרשימות בהופעתן מברך:

מֹו.ָעֹולְה ּלֹו ּבָכָּכֶם, ׁשָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

 מברך:]כגון אדם גבוה במיוחד[הרואה אדם או בעל חיים שצורתם שונה מן הרגיל 

ִרּיֹות.ְּבַה הֵּנַׁשְם, מָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

הרואה שש מאות אלף איש מישראל יחדיו מברך:

ים.ִָרזָם הַכֲם, חָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

, ובספרות ההלכה נחלקו בשאלת]ברכות ט, ב[  מקור הברכה מצוי במשנה שעשה את הים הגדול:

הגדרתו של "ים" האמור כאן. מכל מקום, אין הכוונה לאגמים ודומיהם.

. ברכה זו נאמרת רק אחת לשנה, ועל]ברכות מג ע"ב[  מקור הברכה בתלמוד הבבלי שלא חסר וכו':

.]קודם שנתנו פרי[אילנות פורחים דווקא 

. ברכה זו מדגימה יפה את מגמת ההלכה לקדש]ברכות נח ע"ב[  מקור הברכה בתלמוד הבבלי שככה לו:

גם את חוש הראייה ואת ההכרה ביופי.

. ברכה זו מבטאת את התפעמות האדם]ברכות נח ע"ב[  מקור הברכה בתלמוד הבבלי משנה הבריות:

למראה גיוונה של הבריאה, או למראה תופעות שאין שכלו יכול להבינן.

. "חכם הרזים" הוא כינוי לה', היודע את]ברכות נח ע"א[  מקור הברכה בתלמוד הבבלי חכם הרזים:

  בורא בריות השונות זו מזו.משנה הבריות: ∞   מי שראוי להודות לו תודות רבות.   אל רב ההודאות:
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הרואה לראשונה ישוב חדש שעלה על הקרקע, או בית כנסת שנבנה מחדש, מברך:

ה.ָנָמְלַבּול אְיב ּגִּצַם, מָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

 מברך:]לאחר שלא ראהו במשך שלושים יום[הרואה בית קברות יהודי 

לֵּכְלִכְן וָזְין, וִּדַם ּבֶכְתֶר אַצָר יֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

ידִתָהּוא עְין, וִּדַם ּבֶכְלֻר ּכַּפְסִ מַיֹוֵדעְין, וִּדַם ּבֶכְתֶית אִמֵהְין, וִּדַם ּבֶכְתֶא

ים.ִתֵּמַה הֵּיַחְה יהוה, מָּתַרּוְך אָין. ּבִּדַם ּבֶכְתֶם אֵַקּיְם ּולֶכְיֹותֲחַהְל

יםִּיַל חֵּכְלַכְמ .ַיעִהֹוׁשְה, ַרב לָּתַים אִתֵה מֵּיַחְי, מָֹדנֲם אָעֹולְּבֹור לִה ּגָּתַא

ירִּתַים, ּומִא חֹולֵרֹופְים, וִלְְך נֹופֵים, סֹומִים ַרּבִמֲַרחְים ּבִתֵה מֵּיַחְד, מֶסֶחְּב

ְך,ָה ּלֶי ּדֹומִבּורֹות ּומְל ּגַעַמֹוָך ּבָי כִר. מָפָי עֵנֵיׁשִתֹו לָמּונֱם אֵַקּיְסּוִרים, ּומֲא

ים.ִתֵיֹות מֲחַהְה לָּתַן אָמֱאֶנְה. וָׁשּועְ יַיחִמְצַה ּומֶּיַחְית ּומִמְֵך מֶלֶמ

הסודות שבלב כל אדם ואדם. בניגוד לבשר ודם, הרואה אלפי אנשים כהמון רב וכגוש אחד, יודע ה'

להבחין בייחודו של כל אדם ובערכו. המספר "שש מאות אלף" נקבע ככל הנראה על פי מספרם של

יוצאי מצרים, שהוא סמל למספר גדול של אנשים.

, ולשונה לקוח ממשלי טו, כה: "ויצב]ברכות נח ע"ב[  מקור הברכה בתלמוד הבבלי מציב גבול אלמנה:

גבול אלמנה". עם ישראל, או ארץ ישראל, משולים בברכה זו לאלמנה שרכושה נפגע, אשר ה' מסייע

לחזק ולייצב את גבולה מחדש.

. חלק זה]ברכות נח ע"ב[  מקור חלקה הראשון של הברכה בשינוי קל בתלמוד הבבלי מחיה המתים:

מופנה לכאורה אל הנפטרים ויש בו ביטוי לאמונה שכל חיי האדם - מלידה עד מוות ועד תחיית

]"אתה גיבור" ואילך[המתים - נקבעים על ידי ה' "בדין", מתוך בחינת זכויותיו של האדם. חלקה השני 

"ברוך[, ללא חתימתה ]ראה כרך השבת, עמ' 17[הוא ציטוט מתוך הברכה השנייה של תפילת העמידה 

.]אתה ה' מחיה המתים"

.]כשתעברו לפניו ביום הדין[  מונה אתכם יודע מספר כלכם: ∞ 
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ברכות על ראיית חכמים ומלכים

הרואה חכם גדול מישראל מברך:

יו.ָיֵראִתֹו לָמְכָחֵק מַלָחֶם, ׁשָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

הרואה חכם גדול מאומות העולם מברך:

ַדם.ָר וָׂשָבְתֹו לָמְכָחֵן מַתָּנֶם, ׁשָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

הרואה מלך ישראל מברך:

יו.ָיֵראִבֹודֹו לְּכִק מַלָחֶם, ׁשָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

הרואה מלך מאומות העולם מברך:

ַדם.ָר וָׂשָבְבֹודֹו לְּכִן מַתָּנֶם, ׁשָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ברכות הניסים

כגון מעברות הירדן, שבהם עבר עם ישראל בחרבה[הרואה מקום שנעשו בו ניסים לעם ישראל 

 מברך:]]יהושע ג, טז[עם הכניסה לארץ 

ה.ֶּזַקֹום הָּמַינּו ּבֵבֹותֲאַים לִּסִה נָׂשָעֶם, ׁשָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

, כגון הצלה ממפולת או מתאונת דרכים, מברך:]או לאבותיו[הרואה מקום שנעשה בו נס לו 

]יַבֹותֲאַל/יִּמִאְל/יִבָאְל[י ִה לָׂשָעֶם, ׁשָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ה.ֶּזַקֹום הָּמַס ּבֵנ

. יש בהן]ברכות נח ע"א[  ארבע הברכות מופיעות בתלמוד הבבלי ברכות על ראיית חכמים ומלכים:

הודאה שהחכמה והכבוד האנושיים גם הם ביטוי לחסדו של ה' עם האנושות כולה, יהודים כנוכרים.

עם זאת, בלשון הברכות נערכת הבחנה כפולה בין עם ישראל לאומות העולם: בני ישראל מכונים בהן

"יראיו", ושאר הבריות - "בשר ודם"; הברכות קובעות שה' "חלק" מחכמתו ומכבודו לבני ישראל, בעוד

שלשאר הבריות הוא רק "נתן" מהם. הצירוף "חלק ... ליראיו" מבטא איפוא קירבה גדולה יותר אל ה'

מאשר "נתן... לבשר ודם", כיוון שהוא עושה את ישראל לשותפים-בכוח עם חכמת ה' וכבודו.

ברכות[ והשנייה מן התלמוד הבבלי ]ברכות ט, א[ הברכה הראשונה לקוחה מן המשנה  ברכות הניסים:
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כגון חומות יריחו[ גם מונה כמה מקומות שבהם נעשו ניסים לישראל ]שם[. התלמוד הבבלי ]נד ע"א

, אך הגדרת "נס" לצורך הברכה האישית תלויה במברך ובתחושותיו.]שנפלו בשעת כיבוש הארץ

. והשווה לעיל, ברכת "עושה מעשה]ברכות ט, ב[  מקור הברכה במשנה שכחו וגבורתו מלא עולם:

.]עמ' 240[בראשית" 

. והשווה מייד להלן, ברכת "דיין האמת".]ברכות ט, ב[ מקור הברכה במשנה  הטוב והמטיב:

, והוא]ברכות ט, ה[ המשנה קובעת ש"חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה"  דין האמת:

ביטוי לרעיון כי כל גורל האדם נובע ממקור אחד, וכי עליו להכיר בזה הן ברגעי שמחה הן ברגעי צער

. "דיין האמת" הוא מי שמשפטו צדק, והאדם]שם ט, ב[וכאב. נוסח הברכה מצוי אף הוא במשנה 

השומע בשורה רעה מצדיק עליו את הדין: כך קבע ה' ואין לערער על החלטתו.

ברכות השמיעה

חכמים תיקנו שצריך אדם לברך על דברים מיוחדים ששומעות אזניו.

השומע רעמים עזים, רעידת אדמה ורוח סערה, מברך:

ם.ָא עֹולֵלָבּוָרתֹו מְחֹו ּוגֹּכֶם, ׁשָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

 מברך:]כגון לידת בן, מציאת אדם שנעדר וכיוצא בהם[השומע בשורות טובות 

יב.ִטֵּמַהְּטֹוב וַם, הָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

 מברך:]כגון פטירת אדם, ירידה פתאומית מנכסים וכיוצא בהם[השומע שמועות רעות 

ת.ֶמֱאָן הַּיַם, ּדָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב
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, שם נאמר: "מנין שמברכין על]ברכות מג ע"א-ע"ב[ מקור הברכות בתלמוד הבבלי  ברכות הריח:

הריח? שנאמר 'כל הנשמה תהלל יה'. איזהו דבר שהנשמה נהנית ממנו ואין הגוף נהנה ממנו - הוי

אומר זה הריח". אם אין בקיאים בהבחנות השונות בין עץ, שיח ועשב ניתן לברך "בורא מיני בשמים",

. במקצת]ראה עמ' 211[ברכה הכוללת בתוכה את כל סוגי הבשמים, וכך עושים בהבדלה שבמוצאי שבת 

הסידורים מובאת ברכת נוספת, מיוחדת, שיש לברך אותה על ריחו של שמן האפרסמון: "ברוך אתה

ה' ... בורא שמן ערב".

, ויש בה הודאה לה' על שזיכה את המברך להגיע למה]ברכות ט, ג[  מקור הברכה במשנה שהחינו וכו':

שהגיע. פרט לאמירתה של הברכה בהזדמנויות שונות המשמחות את הלב, היא נאמרת באופן קבוע

כגון תקיעת שופר, כניסה לסוכה, הדלקת נר ראשון של חנוכה,[גם בשעת קיום מצוה החוזרת מדי שנה 

, ובהזדמנויות מיוחדות אחרות כגון פדיון הבן וברית מילה.]הדלקת נרות של חג ועוד ועוד

ברכות הריח

חכמים תיקנו שצריך אדם לברך על דברים מיוחדים שהרחתם גורמת לו הנאה.

 מברך:]כגון ורד והדס[המריח את ריחם הטוב של עצים ושל שיחים 

ים.ִמָׂשְי בֵצֲם, ּבֹוֵרא עָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

 מברך:]כגון נענע[המריח את ריחם הטוב של עשבים 

ים.ִמָׂשְי בֵבְׂשִם, ּבֹוֵרא עָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

 מברך:]כגון אתרוג או לימון[המריח את ריחם הטוב של פירות 

רֹות.ֵּפַ טֹוב ּבַן ֵריחֵּנֹותַם, הָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

 מברך:]כגון בושם שמקורו לא מוגדר[המריח ריח טוב שאינו פרי, עץ או עשב 

ים.ִמָׂשְי בֵינִם, ּבֹוֵרא מָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ברכת הזמן

הרואה ידיד שלא פגש בו שלושים יום, האוכל פרי חדש בפעם הראשונה בעונה, הנכנס לביתו

החדש, הלובש לראשונה בגד חדש או המשתמש בכלי חדש, מברך:

ה.ֶּזַן הַמְּזַנּו לָיעִּגִהְנּו וָמְִקּיְנּו וָיֱחֶהֶם, ׁשָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב
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, אך רשאי אדם לברך ברכה זו גם]ברכות נד ע"ב[  מקור הברכה ודיניה מצויים בתלמוד הבבלי הגומל:

על כל סכנה שניצל ממנה. נהוג לברך ברכת הגומל בתוך שלושה ימים מן הזמן שבו יצא האדם מכלל

על[סכנה, ויש לברך אותה בנוכחות מניין של אנשים. גברים מברכים ברכה זו בדרך כלל בבית הכנסת 

, ונשים יכולות לברכה בבית הכנסת או, במקרה של יולדת, בביתה או בזמן]פי רוב סמוך לעלייה לתורה

הברית. המאזינים למברך נוהגים להגיב על ברכתו ולומר: "אמן. מי שגמלך טוב, הוא יגמלך כל טוב. סלה".

, וברכה זו יש לברך "עובר]תוספתא ברכות ה, ט[  "העושה כל המצוות מברך עליהן" ברכות המצוות:

, כלומר לפני קיום המצווה. כללים אלה חלים על חלק מ"מצוות]תלמוד בבלי מגילה כא ע"ב[לעשייתן" 

בניגוד למצוות "לא תעשה" הדורשות הימנעות[עשה", שהן מצוות הדורשות מן האדם פעולה אקטיבית 

. על ידי אמירת הברכה נוצרת בתודעתו של המברך המודעות לכך שהוא ממלא את צו]מפעולה אסורה

,]ראה עמ' 113[ה'. ברכות נוספות בקבוצה זו נאמרות בהזדמנויות אחרות - כגון הברכה על בדיקת חמץ 

. במקרים חריגים נאמרת]"על השחיטה"[ או ברכתו של מי ששוחט עוף או בהמה ]עמ' 227[לבישת ציצית 

.]ראה עמ' 144 ושם הוסברה החריגה[הברכה לאחר קיום המצוה, כגון הדלקת נרות של שבת 

 על מזוזות]את דברי ה'[  את המצוה לקבוע מזוזה למדו חז"ל מן הכתוב בדברים ו, ט: "וכתבתם מזוזה:

להוציא חדרי[ביתך ובשעריך". להלכה נפסק שיש לקבוע מזוזה בצד ימין בכניסה לכל פתח בבית 

, בשליש העליון של הקורה. במזוזה מצויה מגילת קלף ועליה כתובות שתי הפרשיות "שמע"]שירותים

. המזוזה באה להזכיר דרך קבע את מציאות האל ומצוותיו]דברים יא[ ו"והיה אם שמוע" ]דברים ו[

, ויוחס לה גם כוח המגן מפני כל רע. נוסח]בדומה לציצית הנלבשת כל שעות היום, ראה עמ' 227[

.]]יד ע"א[ברכות ט, ד [הברכה עצמו מצוי בתלמוד הירושלמי 

 לבני אדם שאפשר ואינם ראויים לכך.     לחיבים: המעניק.        הגומל:∞  

ברכת הגומל

 והבריא, מי שהלך בדרך מסוכנת והגיע בשלום]חולי מסוכן[מי שיצא מבית האסורים, מי שחלה 

למקום חפצו, מי ששב בשלום מנסיעה בים או באויר, ואשה לאחר שילדה, מברכים:

ל טֹוב.ָי ּכִנַלָמְּגֶים טֹובֹות, ׁשִבָּיַחְל לֵּגֹומַם, הָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ברכות המצוות

קודם וסמוך לקיומן של המצוות המנויות להלן מברכים.

הקובע מזוזה בפתח בית או בפתח חדר מברך:

ַעְֹקּבִנּו לָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲ א,םָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ה.ָזּוזְמ
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הבונה מעקה לגג של בניין או גדר סביב בור מברך:

ׂשֹותֲעַנּו לָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ֶקה.ֲעַמ

 או מתכת, שנעשו בידי נוכרים,]כולל פיירקס ודורלקס[המטביל כלים חדשים עשויים זכוכית 

מברך:

לַנּו עָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

.]יםִלֵ ּכאו:[י ִלֶת ּכַילִבְט

אשה הטובלת לאחר נידתה וכן גרים הטובלים כחלק מטכס הגיור מברכים:

לַנּו עָּוִצְיו וָֹותְצִמְנּו ּבָׁשְר ִקּדֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

ה.ָילִבְּטַה

 המצוה לבנות מעקה נאמרת בדברים כב, ח: "ועשית מעקה לגגך", ומטרתה למנוע מכשול     מעקה:

היכול להוות סכנה לציבור ולפרט. חז"ל הרחיבו את חובת עשיית המעקה גם לבורות. אמנם כל חברה

מתוקנת קובעת כללים כעין אלה לשמירה על שלום הציבור, אך בהקשר היהודי מקבלת המצווה תוקף

אלהי. נוסח הברכה ידוע מימי הביניים בלבד.

, להעביר את כלי השלל באש]במדבר לא, כג[  התורה ציוותה, אחרי מלחמת ישראל במדין טבילת כלי:

או במים כדי לטהרם לשימוש בידי בני ישראל. חז"ל קבעו שיש להטביל כלים שנעשו בידי נוכרים

ברכות[ ואף לברך על כך. נוסח הברכה מצוי בתלמוד הבבלי ]או בכל מקור טבעי של מים[במקוה טהרה 

.]נא ע"א

הכוללים את ימי המחזור החודשי[ התורה מצוה את האשה לטבול לאחר ימי נידתה  אשה הטובלת:

. הטבילה - שמטרתה להעביר את האשה ממצב של טומאה לטהרה] נקיים" אחריהם]ימים[ועוד "שבעה 

ובשעת הדחק בכל מקור טבעי[ולהתיר לה לקיים יחסי אישות עם אישּה - נעשית כיום במקוה טהרה 

. לאחר טבילה אחת במים, נשארת האשה לעמוד בהם עד צווארה, מברכת את הברכה, ושבה]של מים

וטובלת. ויש הנוהגות לטבול רק פעם אחת, לפני אמירת הברכה או לאחריה. נוסח הברכה מצוי בתלמוד

.]ברכות נא ע"א[הבבלי 

.]יבמות מו ע"ב[ תהליך הגיור כולל גם טבילה במקוה טהרה. חובת הטבילה הזו נזכרת בתלמוד הבבלי  גר:
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 לדיון וביאור ראה לעיל, עמ' 226.אשר יצר:

  מי שיודע על חולה, במצב המעורר דאגה, רשאי גם לבקש לברך אותו בברכתתפילה על החולה:

. החולים המתברכים]ראה כרך השבת, עמ' 224[החלמה מלאה, בסמוך לקריאת התורה בבית הכנסת 

.]שבת סו ע"ב[נזכרים בברכה זו בשמם ובשם אמם דווקא, בעקבות התלמוד הבבלי 

 ומוחק     ונקה: סולח לעוונות, לפשעים ולחטאים.    נשא עון ופשע וחטאה: שומר, זוכר.    צר:נ סבלן.    ארך אפים:∞  

  כי לך וממך כלכי כל בשמים ובארץ: הגבורה והנצחון.    הנצח:.   ]אך הפסוק במקרא הוא: "ונקה לא ינקה"[אותם 

לא יפלא ממך:ההתנשאות מעל לכל הראשים, מעל המנהיגים והמלכים.     והמתנשא לכל לראש:המצוי ביקום.   
אין דבר שאיננו ביכולתך.

ברכת אשר יצר

לאחר יציאה מבית הכסא, נוטלים את הידיים ומברכים:

ה,ָמְכָחְַדם ּבָאָת הֶר אַצָר יֶׁשֲם, אָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱאה יהוה, ָּתַרּוְך אָּב

בֹוֶדָך,ְא כֵּסִי כֵנְפִ לַדּועָיְלּוי וָים. ּגִלּולֲים חִלּולֲים, חִָקבְים נִָקבְָרא בֹו נָּוב

ֹדמֲעַלְם וֵַקּיְתִהְר לָׁשְפֶי אִם, אֶהֵד מָחֶם אֵתָּסִם אֹו יֶהֵד מָחֶ אַחֵתָּפִם יִאֶׁש

ת.ָחֶה אָעָּלּו ׁשִפֲיָך אֶנָפְל

ׂשֹות.ֲעַיא לִלְפַר ּומָׂשָל ּבָא כֵה יהוה, רֹופָּתַרּוְך אָּב

תפילות לעת צרה

תפילה על החולה

יש הנוהגים להתפלל תפילה זו על חולה שיש סכנה לחייו:

יםִפָלֲאָד לֶסֶר חֵצֹת נֶמֱאֶד וֶסֶַרב חְם וִיַּפֶַרְך אֶ אּנּוןַחְל ַרחּום וֵיהוה יהוה א

ה.ֵּקַנְה וָאָּטַחְע וַׁשֶפָֹון וָא עֵׂשֹנ

ֶרץָאָם ּובִיַמָּׁשַל ּבֹי כִהֹוד ּכַהְח וַצֵּנַהְֶרת וֶאְפִּתַהְבּוָרה וְּגַהְה וָֻדּלְּגַָך יהוה הְל

ֹראׁש.ְל לֹכְא לֵּׂשַנְתִּמַהְה וָכָלְמַּמַָך יהוה הְל

לֵּדַגְבּוָרה לְ ּוגַֹחְדָך ּכָיְיׁש, ּובִר אַׂשְל ּבָ ּכַרּוחְי, וַל חָׁש ּכֶפְֶדָך נָיְה ּבָּתַאְו

י .ָל חָׁש ּכֶפְֶדָך נָיְר ּובָבָל ּדָָך ּכְּמִא מֵלָּפִֹלא יְנֹוׁש. וֱא אֵַרּפְק ּולֵּזַחְּול

שמות לד, ו

 דברי הימים-א כט, יא



ויתוכרבו םויה תוליפת

250

יֵלּואֲחַל ּתָכְא לֵרֹופָים, הִמֲַרחָב הַן אָמֱאֶּנַל הֵאָיָך, הֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְן יֵכָל

לֵּגֹואַהְיִדיַדיו, וִה לָלָעְזֹור ּותָׁש מֵּבַחְמַהְת, וֶוָּמֵַרי הֲעַד ׁשַים עִרֹובְּקַָך הְּמַע

אְֵרּפַח מַלְן. ׁשָמֱאֶא נֵה רֹופָּתַַדיו, אָבֲׁשֹות עְפַת נֶוָּמִיל מִּצַּמַהְיַדיו, וִסֲת חַחַּׁשִמ

הָלְמֶחְה וָינִנֲחַד וֶסֶֹרב חְה ּבָלָעְה ּותָרּוכֲאַו

יוָלָים עִמֲא ַרחֵלָּמִתְה. וָאֹולְּׁשַׁשֹו לְפֵַרד נֵֹלא ּתְ, ו]פלוני בן פלונית[ׁש ֶפֶנְל: ]לגבר[

ָראּוֵיְיו, וָבֲאֹוהְיו וָל ְקרֹובְָרצֹון ּכִיֹותֹו ּכֲחַהְיקֹו ּולִזֲחַהְאֹותֹו לְַרּפְימֹו ּולִלֲחַהְל

יָךֶמֲׁשּו ַרחְּבְכִיְיו, וָאֹותְּטַל חָם ּכָצּולֹות יְמִיְך ּבִלְׁשַתְיו, וְָדקֹותִצְיו וָּיֹותֻכְיָך זֶנָפְל

ּגּוף,ַת הַׁש ּוְרפּואֶפֶּנַת הַה ְרפּואָמֵלְה ׁשָח לֹו ְרפּואַלְׁשִתְיו, וָלָעֵָך מְסַעַת ּכֶא

נּוֵתָּלִהְי ּתִה ּכָעֵׁשָּוִנְנּו וֵיעִא הֹוׁשֵָרפֵנְם וֵּׁשַנּו הֵאָעּוָריו. ְרפְר נֶׁשֶּנַׁש ּכֵּדַחְּות

פלוני בן[ְָרט לְפִל ּובֵָראְׂשִית יֵָך ּבְּמַּכֹות עַל מָכְה לָמֵלְה ׁשָה ְרפּואֶלֲעַהְה, וָּתַא

הּוִָקּיְזִחְא אֹותֹו ּכֵַרּפְיַדיו, לִ"ה גָסְָריו ּוׁשָבֵ"ח אְַרמִה לָמֵלְה ׁשָ, ְרפּוא]פלונית

יֹוְלָחִֵקים אֹותֹו מָהְּה, לָּתְַרעָּצִה מָיאִבְּנַם הְָריִמְיֹו ּוכְלָחֵהּוַדה מְְך יֶלֶמ

לֶים ׁשִּיַן לֹו חֵּתִתְה. וְָראִיְה ּובָבֲהַאְָך ּבְד לֹבֲעַּיֵֶדי ׁשְיו ּכָּיַי חֵמְִריְך עֹוד יֲאַהְּול

]משלי ג, ב[יב ִתְִדכְה, ּכָָרכְל ּבֶים ׁשִּיַלֹום, חָל ׁשֶים ׁשִּיִַריאּות, חְל ּבֶים ׁשִּיַים, חִמֲַרח

ה.ָלֶן סֵמְָך, אָיפּו לִלֹום יֹוסָׁשְים וִּיַנֹות חְים ּוׁשִמֶָרְך יֹי אִּכ

ָיהֶלָים עִמֲא ַרחֵלָּמִתְה. וָאֹולְּׁשַּה לָׁשְפֵַרד נֵֹלא ּתְ, ו]פלונית בת פלונית[ׁש ֶפֶנְ ל]:לאשה[

,ָיהֶבֲאֹוהְ וָיהֶל ְקרֹובְָרצֹון ּכִּה ּכָיֹותֲחַהְיָקּה ּולִזֲחַהְּה לָאֹותְַרּפְּה ּולָימִלֲחַהְל

כינוי[ אל השאול      לשאולה:רפואה.    ארוכה: .   ]כינוי פיוטי למוות[  בור שחת:       מביא מרפא.  המחבש מזור ותעלה:

ותחדש כנשר נעוריו: מידת הרחמים תתגבר על מידת הדין.        ויכבשו רחמיך את כעסך:  לחזקו.   להחזיקו:.   ]למוות
  הוא מניין אברי הגבר עללרמ"ח אבריו / שס"ה גידיו:     .  ]והדימוי בעקבות תהלים קג, ה[יחזור לכוחו כבימי נעוריו 

 לפי המסופר במלכים-ב כ הוסיף ה' לחזקיהו חמש עשרה שנות חיים כשהיה על ערש כחזקיהו:     פי ספרות חז"ל.  

 לפי המסופר בבמדבר יב הוכתה מרים בצרעת והבריאה לאחר שהתפלל בעדה     כמרים:דווי, בעקבות תפילה שהתפלל.   

.]בבקשתו: "אל נא רפא נא לה"[משה אחיה 
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ׁשּוְּבְכִיְ, וָיהֶאֹותְּטַל חָם ּכָצּולֹות יְמִיְך ּבִלְׁשַתְ, וָיהְֶדקֹותִצְ וָיהֶּיֹותֻכְיָך זֶנָפְָראּו לֵיְו

תַׁש ּוְרפּואֶפֶּנַת הַה ְרפּואָמֵלְה ׁשָּה ְרפּואָח לַלְׁשִתְ, וָיהֶלָעֵָך מְסַעַת ּכֶיָך אֶמֲַרח

נּוֵתָּלִהְי ּתִה ּכָעֵׁשָּוִנְנּו וֵיעִא הֹוׁשֵָרפֵנְם וֵּׁשַנּו הֵאָ. ְרפָעּוֶריהְר נֶׁשֶּנַׁש ּכֵּדַחְּגּוף, ּותַה

פלונית[ְָרט לְפִל ּובֵָראְׂשִית יֵָך ּבְּמַּכֹות עַל מָכְה לָמֵלְה ׁשָה ְרפּואֶלֲעַהְה, וָּתַא

ְךֶלֶהּו מִָקּיְזִחְּה ּכָא אֹותֵַרּפְ, לָיֶדיהִגְ וֶָריהָבֵל אָכְה לָמֵלְה ׁשָ, ְרפּוא]בת פלונית

ִריְךֲאַהְּה ּולָיְלָחֵּה מִָקים אֹותָהְּה, לָּתְַרעָּצִה מָיאִבְּנַם הְָריִמְיֹו ּוכְלָחֵהּוַדה מְי

ים,ִמֲל ַרחֶים ׁשִּיַּה חָן לֵּתִתְה. וְָראִיְה ּובָבֲהַאְָך ּבְד לֹבֲעַּתֵֶדי ׁשְ ּכָיהֶּיַי חֵמְעֹוד י

יִ ּכ]משלי ג, ב[יב ִתְִדכְה, ּכָָרכְל ּבֶים ׁשִּיַלֹום, חָל ׁשֶים ׁשִּיִַריאּות, חְל ּבֶים ׁשִּיַח

ה.ָלֶן סֵמְָך, אָיפּו לִלֹום יֹוסָׁשְים וִּיַנֹות חְים ּוׁשִמֶָרְך יֹא

שינוי שם החולה

במקרה של חולים אנושים, יש הנוהגים להחליף את שם החולה לשם חדש. במקרה זה מוסיפים

לאחר אמירת התפילה על החולה את התפילה הבאה:

ָךְינִית ּדֵבְיו ּבָלָר עַזְגִם נִף אַאְ ו:]לגבר[

הֵּנִהְה, וֶי זִלֳחֵמּות מָּיֶֶדק ׁשֶּצַה

ִריםָבְל ּדַרּו עְמָים אִדֹוׁשְּקַינּו הֵַרּבֹות

דָחֶאְַדם, וָל אֶינֹו ׁשִר ּדַזְים ּגִּקֹוְרעַה

לֶם ׁשֵּׁשַּנּו הַׁשְּיֶם, ׁשֵּׁשַּנּוי הִם ׁשֶהֵמ

הָּנַּתְׁשִנְם וֵֶריהְבִנּו ּדְמִַקּיְה, וֶחֹולַה

: "ארבעה דברים מקרעין גזר דינו של אדם ואלו]טז ע"ב[  לפי האמור בתלמוד הבבלי שינוי שם החולה:

". כדוגמא לשינוי שם, המביא לשינוי]= תשובה[, שינוי השם ושינוי מעשה ]=תפילה[הם: צדקה, צעקה 

. בעקבות]בראשית יז, טו[הגורל, מזכיר התלמוד את אשת אברהם העקרה ששמה הוחלף משרי לשרה 

חילוף זה נשתנו גורלה ומצבה והיא ילדה את יצחק. קביעת התלמוד הביאה למנהג להחליף את שמו

של חולה מסוכן, ביטוי לשאיפה האנושית להינצל מן הגורל הרע.

ָךְינִית ּדֵבְ ּבָיהֶלָר עַזְגִם נִף אַאְ ו]:לאשה[

הֵּנִהְה, וֶי זִלֳחֵמּות מָּתֶֶדק ׁשֶּצַה

ִריםָבְל ּדַרּו עְמָים אִדֹוׁשְּקַינּו הֵַרּבֹות

דָחֶאְַדם, וָל אֶינֹו ׁשִר ּדַזְים ּגִּקֹוְרעַה

לֶם ׁשֵּׁשַּנּו הַׁשְּיֶם, ׁשֵּׁשַּנּוי הִם ׁשֶהֵמ

הָּנַּתְׁשִנְם וֵֶריהְבִנּו ּדְמִַקּיְה, וָחֹולַה
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שמו הקודם[ל ַם עִאְר הּוא. וֵחַי אִמֹו ּכְׁש

שמו החדש של[ל ַ ע—ין ִּדַר הַזְגִנ ]של החולה

ינֹוֵאְר הּוא וֵחַן אֵכָר, לַזְגִ ֹלא נ]החולה

ןֵמֹו ּכְה ׁשָּנַּתְׁשִּנֶם ׁשֵׁשְהּוא. ּוכ

יןִּדִיו מָלָעֵין מִּדַר הַזְה ּגֶּנַּתְׁשִי

הָלֲחַּמִים ּומִּיַחְה לָיתִּמִים ּומִמֲַרחְל

,]פלוני בן פלונית[ ְה לָמֵלְה ׁשְָרפּואִל

הָמֵלְה ׁשָָרה ְרפּואֵהְח מַלְׁשִתְו

ים,ִימִעְנִיו ּבָנֹותְיו ּוׁשָמִָריְך יֲאַתְו

לֹוםָׁשְז וֹֹרב עְיו ּבָמָטֹוב יְה ּבֶּלַיבִו

ה.ָלֶן סֵמָם אָד עֹולַעְה וָּתַעֵמ

עת צרה היא לישראל

להלן מובאים שני מזמורים שנהוג לאומרם בעיתות צרה.

תהלים קכא                 ִרי:ְזֶא עֹבָן יִיַאִֵרים, מָהֶל הֶי אַינֵא עָּׂשֶלֹות. אֲעַּמַיר לִׁש

ֶרץ:ָאָם וִיַמָה ׁשֵֹׂשם יהוה, עִעִֵרי מְזֶע

ֶרָך:ְֹמנּום ׁשָל יַָך, אֶלְּמֹוט ַרגַן לֵּתִל יַא

שמה[ל ַם עִאְיא. וִֶרת הֶחַי אִּה ּכָמְׁש

שמה[ל ַ ע—ין ִּדַר הַזְגִנ] הקודם של החולה

ֶרתֶחַן אֵכָר, לַזְגִ ֹלא נ]החדש של החולה

הָּנַּתְׁשִּנֶם ׁשֵׁשְיא. ּוכִּה הָינֵאְיא וִה

ָיהֶלָעֵין מִּדַר הַזְה ּגֶּנַּתְׁשִן יֵּה ּכָמְׁש

יםִּיַחְה לָיתִּמִים ּומִמֲַרחְין לִּדִמ

פלונית בת[ ְה לָמֵלְה ׁשְָרפּואִה לָלֲחַּמִּומ

הָמֵלְה ׁשָָרה ְרפּואֵהְח מַלְׁשִתְ, ו]פלונית

ים,ִימִעְנִ ּבָיהֶנֹותְ ּוׁשָיהֶמִָריְך יֲאַתְו

לֹוםָׁשְז וֹֹרב עְ ּבָיהֶמָטֹוב יְה ּבֶּלַבְּות

ה.ָלֶן סֵמָם אָד עֹולַעְה וָּתַעֵמ

  בכל צרה, של הפרט או של הציבור, נהוג לקרוא מזמורי תהלים. אופיים השירי, נושאיהםעת צרה:

וגיוונם של המזמורים נתנו מאז ומתמיד ביטוי לתחושות המתפללים, אשר מצאו בהם אף סעד רוחני

ותקווה. בהוצאות רבות של ספרי תהלים אף ממיינים את המזמורים לפי תפקידיהם האפשריים: מזמורי

, מזמורי תודה ועוד.]על חולה, על פרנסה, על גשמים וכו'[בקשה 

להתמוטט. למוט:  המקדש.   ]"מעלות"[  שיר שהיו הלויים משוררים על מדרגות שיר למעלות:∞  
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ל:ֵָראְׂשִר יֵן, ׁשֹומָיׁשִֹלא יְנּום וָה ֹלא יֵּנִה

ָך:ֶינִמְד יַל יַָך עְּלִֶרָך, יהוה צְֹמיהוה ׁש

ה:ָלְיָּלַ ּבֵַרחָיְה וָּכֶּכַׁש ֹלא יֶמֶּׁשַם הָיֹומ

ָך:ֶׁשְפַת נֶר אֹמְׁשִל ָרע, יָּכְִרָך מָמְׁשִיהוה י

ם:ָד עֹולַעְה וָּתַעֵָך מֶָך ּובֹואְאתֵר צָמְׁשִיהוה י

                                                    תהלים קל    יָך יהוה:ִים ְקָראתִּקַמֲעַּמִלֹות. מֲעַּמַיר הִׁש

י:ָנּונֲחַקֹול ּתְבֹות לֻיָך ַקּׁשֶנְזָה אָינֶיְהִי, ּתִקֹולְה בָעְמִי ׁשָֹדנֲא

ד:ֹמֲעַי יִי מָֹדנֲּה, אָר יָמְׁשִֹונֹות ּתֲם עִא

ֵרא:ָּוִן ּתַעַמְה, לָיחִלְּסַָך הְּמִי עִּכ

י:ִּתְלָרֹו הֹוחְָדבִלְי, וִׁשְפַה נָתְי יהוה ִקּוִיתִִקּו

ֶקר:ֹּבִַרים לְֹמֶקר ׁשֹּבִַרים לְֹמּׁשִי, מָאֹדנַי לִׁשְפַנ

דּות:ְּמֹו פִה עְֵרּבַהְד, וֶסֶחַם יהוה הִי עִל יהוה ּכֶל אֵָראְׂשִל יֵחַי

יו:ָֹונֹותֲל עֹּכִל מֵָראְׂשִת יֶה אֶּדְפִהּוא יְו

  שיר שהיו הלוייםשיר המעלות:   ∞   יכה אותך.יככה:        יעמוד לימינך ויסתיר אותך מפני אויביך.  צלך על יד ימינך:

  ה', אם תזכור את העוונות כדי להעניש את עושיהם, מיאם עונות וכו': המקדש.   ]"מעלות"[משוררים על מדרגות 

  נפשי מקווה ומייחלת לה'נפשי וכו': ייחלתי, קוויתי.    הוחלתי:            כדי שייראו מפניך. למען תורא:יוכל להתקיים?   

  הצלה.פדות:  קווה.   יחל:יותר משומרי המשמרת האחרונה של הלילה המצפים לבוא הבוקר.   
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תפילות הדרך

תפילת הדרך ליוצא מן העיר

היוצא לדרך מחוץ ליישוב מברך:

יֵדנּוִעְצַתְלֹום וָׁשְנּו לֵיכִּתֹולֶינּו, ׁשֵבֹותֲי אֵאֹלהֵינּו וֵֹלהֱ יהוה איָך,ֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי

לֹוםָׁשְה ּולָחְמִׂשְים ּולִּיַחְנּו לֵצְפֶחֹוז חְמִנּו לֵיעִּגַתְלֹום, וָׁשְנּו לְֵדִריכַתְלֹום וָׁשְל

לָף ּכַּכִנּו מֵילִּצַתְ, ו]לֹוםָׁשְנּו לֵיתֵבְיֵרנּו לִזֲחַתְ וואם מתכוון לחזור לביתו באותו יום אומר: [

חַלְׁשִתְם, וָעֹולָבֹוא לָׁשֹות לְַרּגְתִּמַּיֹות הֻנְָרעֻי ּפֵינִל מָּכִֶרְך ּומֶּדַאֹוֵרב ּבְב וֵאֹוי

ינּו,ֵל רֹואָי כֵינֵעְיָך ּובֶינֵעְים ּבִמֲַרחְד ּולֶסֶחְן ּולֵחְנּו לֵנְּתִתְֵדינּו, וָה יֵׂשֲעַמְה ּבָָרכְּב

ה יהוה,ָּתַרּוְך אָה. ּבָּתָנּון אֲחַתְה וָּלִפְ ּתַעֵל ׁשֹומֵי אִינּו, ּכֵנּונֲחַע קֹול ּתַמְׁשִתְו

ה.ָּלִפְ ּתַעֵׁשֹומ

ויש נוהגים להוסיף ולומר:

ם:ָד עֹולַעְה וָּתַעֵָך מֶָך ּובֹואְאתֵר צָמְׁשִיהוה י

ים,ִֹלהֱי אֵכֲאְלַעּו בֹו מְּגְפִּיַַדְרּכֹו וְְך לַלָֹקב הֲעַיְו

ה,ֶים זִֹלהֱה אֵנֲחַם מָר ָראֶׁשֲאַֹקב ּכֲעַר יֶאמֹּיַו

]שלוש פעמים[ם. ִיָנֲחַהּוא מַקֹום הָּמַם הְֵקָרא ׁשִּיַו

ֶרָך.ְמְׁשִיְָך יהוה וְֶרכָבְי

.ָּךֶּנֻיחִיָך וֶלֵיו אָנָר יהוה ּפֵאָי

]שלוש פעמים[לֹום. ָָך ׁשְם לֵׂשָיְיָך וֶלֵיו אָנָא יהוה ּפָּׂשִי

ובימינו, למשל, בתאונות[ מאז ומתמיד היתה היציאה לדרך כרוכה בסכנות שונות      תפילות הדרך:

, וחכמים תיקנו תפילה המבקשת את הגנת ה' להולכי הדרכים. נוסח התפילה מצוי - בשינויים]דרכים

ויש לגביהם מנהגים[, ועם הזמן נוספו אליה פסוקים שונים ]ברכות כט ע"ב[קלים - בתלמוד הבבלי 

. בספרות ההלכה הושמעו דעות שונות באשר לזמן אמירתה של התפילה: לפני היציאה או]שונים

לאחר שהרחיק המתפלל מתחום העיר מרחק מסוים. מי שמצוי בנסיעות רבות, מברך ברכה זו רק אחת

 יתייחס אליךישא ה' פניו: .   ]בעיני אלהים ואדם[ יתן לך חן      ויחנך:  פגשו.   ויפגעו:   הבאות בפתע.  המתרגשות:∞  

בחיבה וברחמים.

תהלים קכא, ח

בראשית לב, א-ב

במדבר ו, כד-כו
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תפילת הדרך לטיסה

הטס במטוס מוסיף לאחר תפילת הדרך הרגילה:

ַרּוחֵנּו מֵטְּלַמְלֹום, ּותָׁשְנּו לֵיסִטְּתֶֶרץ, ׁשָאָם וִיַמָה ׁשֵ קֹוניָך,ֶנָפְּלִי ָרצֹון מִהְי

ֵרנּוְמָם. ׁשָעֹולָיר הִוֲאַבֹוא לָׁשֹות לְַרּגְתִּמַעֹות ָרעֹות הָּׁשִר, ּומַעַסָה וָסֹוע

ִריםְעֹובָהְיר, וִוֲי אֵיבִתְנִים ּבִסָּטַל הֵָראְׂשִי יֵנְינּו ּבֵחַל אָתֹוְך ּכְנּו ּבֵילִּצַהְו

רַעַל צָּכִק ּומֶזֶנָסֹון וָל אָּכִאֹוֵרב ּומְב וֵל אֹויָף ּכַּכִה, מָׁשָּבַי יֵַדְרכְם וְָרחֹות יָאְּב

םֵֶדיהְה יָינֶׂשָעֵתְלֹום, וָׁשְנּו לֵיגִהְנַהְה לֶגֶהַים ּבִזֲאֹוחָ הַץ רּוחֵּמַא, אָּנָצּוָקה. אְו

יםִִריאְים ּובִמֵלְנּו ׁשֵצְפֶחֹוז חְמִנּו לֵיעִּגַתְים, וִכֹונְּנַים הִלּולְסַּמַנֹו ּבְּוַכְה לָּיִּתּוׁש

ן.ֵמָם, אָד עֹולַעְה וָּתַעֵינּו מִסָד חַבְָך לְי בִלֹום, ּכָׁשְים ּולִּיַחְל

לסיומו של יום: קריאת שמע שעל המיטה

לפני שנת הלילה אומרים:

יןֵי ּבִגּופְין ּבֵי, ּבִּדְגֶנְא ּכָטָחֶי, אֹו ׁשִיט אֹותְִקנִהְיס וִעְכִהֶי ׁשִל מָכְל לֵי מֹוחִֵרינֲה

 צרה, מצוקה.     צוקה:  דרכים, נתיבים.   ארחות:       הבאות בפתע.  המתרגשות:.   ]תהלים נה, ט[ סוערת      רוח סועה:∞  

  הרע לי.חטא כנגדי: הכעיס והרגיז.        הקניט:∞    בטחנו.   חסינו:       חכמה, עצה.  תושיה:

ליום. תפילת הדרך הותאמה לתנאים החדשים, וכיום מצויים נוסחים מיוחדים שלה לנוסעים במטוס

.]וכן לחיילי צה"ל לפני יציאה לקרב, לצוללנים ולצנחנים[או למפליגים בים 

 קבעו האמוראים שפרט לקריאת שמע של]ברכות ד ע"ב[  בתלמוד הבבלי קריאת שמע שעל המיטה:

תפילת ערבית, יש לקרוא קריאת שמע גם לפני שנת הלילה. נראה שקבעו כך כדי שיסיים אדם את יומו

 שיש לומר עם לילה גם]ה ע"א[מתוך דברי תורה ויזכה להגנת ה' קודם ללילה ולסכנותיו. כן נקבע שם 

שם[. ובמקום אחר ]= פסוקי רחמים, פסוקי מקרא המבקשים את הגנת ה' על האדם["פסוקי דרחמי" 

 נקבע שיש לקרוא את שתי הפרשיות הראשונות של קריאת שמע, וכן לומר את ברכת "המפיל"]ס ע"ב

. במקומות שונים בספרות חז"ל נזכרים קטעים נוספים שיש לומר קודם לשינה, ובימי]המובאת להלן[

הגאונים הוסיפו עליהם קטעים נוספים, עד שבסופו של תהליך התהוה נוסח ארוך ומורכב. סידורים

כגון את תהלים צ"א או את הפסוק "הנה[שונים אימצו חלקים שונים שלו, הוסיפו עליו וגרעו ממנו 

, ומה שהובא כאן הוא חלקו המרכזי של הטכס.]לא ינום ולא ישן שומר ישראל"

  נוסחה זו באה אל סידור התפילה בהשפעת האר"י. הרעיון גופו, למחול לפני שנתהריני מוחל וכו':

.]מגילה כח ע"א[הלילה לזולת שהרע לאדם, מצוי כבר בתלמוד הבבלי 
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יןֵג ּבֵׁשֹוגְין ּבֵָרצֹון, ּבְין ּבֵס ּבֶנֹאְין ּבֵי, ּבִר לֶׁשֲל אָכְין ּבֵבֹוִדי ּבְכִין ּבֵי, ּבִמֹונָמְּב

י.ִתָּבִסְַדם ּבָׁש ׁשּום אֵנָעֵֹלא יְה, וֶׂשֲעַמְין ּבִֵדּבּור ּבְין ּבֵיד, ּבִזֵמְּב

:דָחֶינּו יהוה אֵֹלהֱל יהוה אֵָראְׂשִ יעַמְׁש
ד.ֶעָם וָעֹולְכּותֹו לְלַבֹוד מְם ּכֵרּוְך ׁשָּב ]בלחש:[

ֶדָך:ֹאְל מָכְָך ּובְׁשְפַל נָכְָך ּובְבָבְל לָכְ ּביָך,ֶֹלהֱת יהוה אֵ אָּתְבַהָאְו

יָךֶנָבְם לָּתְנַּנִׁשְָך: וֶבָבְל לַּיֹום עַָך הְּוַצְי מִכֹנָר אֶׁשֲה אֶּלֵאִָרים הָבְּדַיּו הָהְו

םְָרּתַָך: ּוְקׁשֶקּומְָך ּובְּבְכָׁשְֶרְך ּובֶּדַָך בְּתְכֶלְָך ּובֶיתֵבְָך ּבְּתְבִׁשְם, ּבָ ּבְָרּתִַדּבְו

ֶריָך:ָעְׁשִָך ּובֶיתֵזֹות ּבֻזְל מַם עָּתְבַתְיָך: ּוכֶינֵין עֵת ּבֹפָֹטטְיּו לָהְֶדָך, וָל יַאֹות עְל

םֶהֵָרא בָּקִיְִרים, וָעְּנַת הֵֶרְך אָבְל ָרע יָּכִי מִֹתל אֵאֹּגְַך הָאְלַּמַה

ֶרץ:ָאֶָקֶרב הְֹרב ּבְָדּגּו לִיְק, וָחְצִיְם וָָרהְבַי אַבֹותֲם אֵׁשְי וִמְׁש

הָנּומְי ּותַינֵל עַה עָנֵי ׁשֵלְבֶיל חִּפַּמַם, הָעֹולְָך הֶלֶינּו מֵֹלהֱ אה יהוה,ָּתַרּוְך אָּב

  על פרשה זו ראה בכרך השבת, עמ' 174.שמע ישראל:

  פסוק זה הוא אחד מ"פסוקי דרחמי", והוא נזכר לראשונה רק בימי הביניים בשימושוהמלאך הגאל:

בתוך קריאת שמע שעל המיטה.

. המתפלל מבקש בה]ברכות ס ע"ב[ נוסח הברכה מופיע בשינויים קלים כבר בתלמוד הבבלי  המפיל:

שינה טובה ושקטה, וכן שיזכה לקום למחרת, שהרי הקימה כמוה כהחזרת הנשמה אל גוף האדם.

אות על ידך ...   טטפת בין       כוחך ויכולתך.  מאדך:∞    בגללי.   בסבתי:  במתכוון.   במזיד:            שלא בכוונה. שוגג:
ובתפילין אכן מצויה בין השאר גם פרשת "שמע[  מפסוק זה למדו חז"ל את מצוות תפילין של יד ושל ראש.   עיניך:

  המזוזות הן בעיקרן שתי הקורות שבצידי הדלת, אך עם הזמן נתייחד השם "מזוזה" לחפץמזזות ביתך:   ]ישראל".

מיוחד המוצמד לקורה הימנית של הכניסה לבית ולכל חדר בתוכו. במזוזה מצוי קלף ועליו בין השאר פרשת "שמע

ישראל".

  במקורו נאמר פסוק זה בידי יעקב המברך את נכדיו, אפרים ומנשה בני יוסף, אך בציטוטו כאן הוא כוללהנערים:     ∞ 

 בזכות מעשיהם הטובים יהיו צאצאי יעקב ראויים לשאת את שמו ואת ויקרא בהם שמי:ברכה לכל צאצאי יעקב.   

 תיאור פיוטי לשינה הכובלת כביכול את עיני האדם.     חבלי שנה:∞    ירבו.   וידגו:שם האבות בכלל.   

דברים ו, ד

דברים ו, ה-ט

בראשית מח, טז
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יֵאֹלהֵי וַֹלהֱיָך, יהוה אֶנָפְּלִי ָרצֹון מִיהִן. וִיָת עַיׁשֹון ּבִאְיר לִאֵי ּומָּפַעְפַל עַע

ִקיְלֶן חֵתְלֹום. וָׁשְים ּולִים טֹובִּיַחְי לִיֵדנִמֲעַתְלֹום וָׁשְי לִנֵיבִּכְׁשַּתֶי, ׁשַבֹותֲא

יִנֵיאִבְל ּתַאְָרה. וֵבֲר עְַדבִי לִנֵילְִרּגַל ּתַאְה וָוְצִר מְַדבִי לִנֵילְִרּגַתְָך. וֶתֹוָרתְּב

יִֹלט ּבְׁשִל יַאְר טֹוב וֶצֵי יִֹלט ּבְׁשִיְיֹון. וָּזִיֵדי בִֹלא לְיֹון וָּסִיֵדי נִֹלא לְא וְטֵיֵדי חִל

יַיֹונְי ַרעִלּונֲהַבְל יַאְים, וִם ָרעִיָלֳחֵע ַרע ּומַגֶּפִן ּומָטָּׂשִי מִנֵילִּצַתְָרע. וָר הֶצֵי

ןֶי ּפַינֵר עֵאָהְיָך, וֶנָפְה לָמֵלְי ׁשִתָּטִא מֵהְים, ּותְִרהּוִרים ָרעִהְים וִלֹומֹות ָרעֲחַו

בֹודֹו.ְכִּלֹו ּבֻם ּכָעֹולָיר לִאֵּמַה יהוה, הָּתַרּוְך אָת. ּבֶוָּמַן הַיׁשִא

.]ו"אישון בת עין" הוא ביטוי מתהלים יז, ח ועוד[ לעין האדם ]עם השכמה[  מחזיר את הראייה ומאיר לאישון בת עין:

 מחשבות     הרהורים רעים:      מחשבותי.       רעיוני: אל תעמיד אותי במצב העשוי להביאני לחטוא.        אל תביאני לידי חטא:

על[ כדי שלא אמות בשנתי      פן אישן המות:  שלא יהא כל פסול בצאצאי.   ותהא מטתי שלמה לפניך:     של חטא.  

.]פי תהלים יג, ד
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תפילה קצרה.בכניסתו לבית המדרש וביציאתו היה מתפלל ר' נחוניה בן הקנה 

מה מקום לתפילה זו?אמרו לו: 

שלא תארע תקלה על ידי,בכניסתי אני מתפלל אמר להם: 

על חלקי.וביציאתי אני נותן הודיה 

]משנה ברכות ד, ב[
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